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المجال-1
حدید مدد الصالحیة لمجموعة من المواد الغذائیة المعدة لالستهالك البشري. وفي حال وجود تناقض بین تختص هذه المواصفة القیاسیة بت

المواصفة هي الملزمة.هذهمتطلبات هذه المواصفة والمواصفة الخاصة بالمنتوج تعتبر متطلبات 

التعاریف-2
ء صالحیة المادة الغذائیة المعدة لالستهالك البشري والمحفوظة ضمن وتاریخ انتهاإنتاجمدة الصالحیة: هي الفترة الواقعة بین تاریخ 1- 2

.المالئمةظروف التخزین 
وتاریخ إنتاجهاالصالحیة لالستهالك البشري: هي صالحیة المادة الغذائیة لالستهالك البشري خالل الفترة الواقعة ما بین تاریخ 2- 2

ولم یطرأ علیها أي فساد یحول دون استهالكها بشریا وثبت ذلك حسیا مةالمالئحفظت ضمن ظروف التخزین إذاانتهاء صالحیتها 
ومخبریا.

غیرها والتي تتناسب مع طبیعة المادة أوثالجات...أومستودعات أوظروف التخزین: هي ظروف حفظ المواد الغذائیة في مخازن 3- 2
المحددة على بطاقتها.الصالحیةمدة الغذائیة المحفوظة، وتحافظ على صالحیتها لالستهالك البشري خالل 

درجات مئویة.أربعالمنتجات المبردة: المنتجات التي تحفظ في درجة حرارة من صفر حتى 4- 2
درجة مئویة تحت الصفر فما دون.18المنتجات المجمدة: المنتجات التي تحفظ في درجة حرارة 5- 2

مدد الصالحیة واشتراطاتها-3
الطرق التالیة:بأحدوتاریخ انتهاء الصالحیة على جمیع المواد الغذائیة، ویجوز الداللة علیها تاجاإلنیجب كتابة تاریخ 1- 3

وتاریخ االنتهاء اإلنتاجأوالتعبئةعبارة تاریخ 1-1- 3
.) المدون على العبوة او بطاقتها"اإلنتاج(التعبئة) من تاریخ ---- یسمح بوضع العبارة التالیة: "صالحة لمدة (2- 3-1
، (یفضل استهالكها قبل) وما "Best before”أو ”Use before"عبارة تدل على تاریخ االنتهاء مثل أیةیسمح بوضع 1-3- 3

).اإلنتاج(التعبئةلوجود تاریخ إضافةشابهها 
طات) مقابل الشهر واالنتهاء وذلك باستعمال فرزات (شر التعبئة (االنتاج)یسمح باستعمال جدول بالشهر والسنة یبین تاریخ 1-4- 3

بحیث تكون مطبوعة على كراتین التعبئة.والسنة للتاریخین
التواریخ محفورة أو نافرة أو مطبوعة أو مختومة بحبر غیر قابل لالزالة على جمیع العبوات مباشرة او على یجب أن تكون1-5- 3

بطاقة بیانها االصلیة ومن قبل الجهة المنتجة فقط.
وأال یكون هناك أكثر مصنعة محلیا أومستوردة أكانتسواء ملصقات اضافیة بتاریخ االنتاج وتاریخ االنتهاء وال یسمح بوضع

من تاریخ لالنتاج أو االنتهاء على العبوة الواحدة ، كما یجب عدم شطب أو تغییر أو التالعب بأي من التاریخین.
تهاء حسب مدة الصالحیة كالتالي:واالناإلنتاجدون تاریخي ی3-2
واالنتهاء بالیوم والشهر والسنة.اإلنتاجاقل یدون تاریخ أوأشهرللسلع التي مدة صالحیتها ستة 2-1- 3
واالنتهاء بالشهر والسنة ولحساب مدة الصالحیة اإلنتاجتدون تواریخ أشهرمن ستة أكثرللسلع التي مدة صالحیتها 2-2- 3

من الشهر المحدد لالنتهاء كتاریخ انتهاء.األولوالیوم اإلنتاجهو تاریخ اإلنتاجمن شهر األولیعتبر الیوم 
المدد التي ترد على المواد الغذائیة من قبل الشركات الصانعة وتكون اقل من المدد المحددة بالمواصفات الفلسطینیة، ال 3- 3

، ویجب االلتزام بها كمدة صالحیة داخل فلسطین.الفلسطینیةلمحددة بالمواصفة تعدیلها لتتوافق مع المدد اأویجوز زیادتها 
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في حالة المواد الغذائیة المصنعة على شكل قطع صغیرة كالملبس والتوفي والنوجة والعلكة وما شابهها والتي ال تحمل 3-4
كما هو مشار الیه في مواصفة رقم كر تاریخ الصنع واالنتهاء على عبواتها الكبیرةیذأنبطاقة بیانها تاریخي الصنع واالنتهاء یجب 

الخاصة ببطاقة البیان للمواد الغذائیة المعبأة.135م ف 
ة على تعتبر هذه المواصفة مكملة لجمیع مواصفات المواد الغذائیة المعتمدة رسمیا في فلسطین وتطبق كافة شروط هذه المواصف5- 3

المواد التي تحددت صالحیتها بموجب مواصفات خاصة بها.
على كل عبوة غذائیة.واحد وتاریخ انتهاء واحد ) إنتاج(تعبئةمن تاریخ أكثریمنع وجود 6- 3

یمنع عرض السلع المنتهیة الصالحیة للبیع لالستهالك البشري 7- 3
ة تتعارض مع بنود هذه المواصفة فیما یتعلق بمدد الصالحیة واشتراطاتها.اشتراطات سابقأومواصفاتأیةتلغي هذه المواصفة 8- 3
تاریخ انتهاء الصالحیة، المواد الواردة في ملحق رقم "أ" من هذه المواصفة.أوواالنتهاء اإلنتاجیستثنى من ذكر تاریخي 3-9
ردة في هذه المواصفة و المعدة لالستهالك البشري شریطة تعتبر الفترات التالیة هي المدد القصوى لصالحیة المواد الغذائیة الوا3-10

:إنتاجهاحفظها ضمن شروط التخزین الجیدة وثبوت صالحیتها لالستهالك البشري حسیا ومخبریا محسوبة ابتداء من تاریخ 

الحلیب ومشتقاته:-أ
مدة الصالحیة القصوىاسم المادة الغذائیة

شهرا15المعلبالحلیب المركز، المكثف او المبخر - 1
شهرا24الحلیب المكثف المحلى المعلب- 2
للمعبأة بعبوات واحدشهرالمبردةاللبنة- 3

وبالستیكیة مغطاة بغطاء ألمنیوم 
معبأة بأكیاس بالستیكیةال

شهرأو المخلالتأو الفواكهبالخضارمبردةلبنه- 4

أشهر6كرات اللبنه المغمورة بالزیت-5

شهرا12والمجمدةدة المعبأة والملفوفة بورق خاص الزب- 6
شهرا24الزبدة المعلبة المبردة- 7
شهرا24جبان المطبوخة المعلبةاأل- 8
شهرا12جبان المطبوخة غیر المعلبة (مثلثات، كاسات، قوالب)األ- 9

شهرا12طابات وما شابههاأقراصجبان الجافة ونصف الجافة على شكل األ-10
شهرا12%15في محلول ملحي بأنواعهاجبان المغلیة األ-11
شهران%15الطازجة في علب وفي محلول مائي المكبوسةةالجبن-12
شهر واحدمفرغه من الهواء وبدون محلول مائيأكیاسفي ة المبردة والمحفوظةالجبن-13
شهرا12جبان المجمدة األ-14
شهرا24خاص بالرضع الو المعلبالحلیب المجفف-15
شهرا18الحلیب المجفف الخاص بالرضع و في عبوات أخرى-16
أشهر9جبان بالعفن المبردةاأل-17
أشهر6الجبنة المكبوسة في عبوات مناسبة أخرى و في محلول ملحي (الفیتا)-18
شهرا للمعلب في عبوات معدنیة36سمن الحلیب،(السمن الحر)-19

األخرىعبأ في العبوات شهرا للم18
الفاكهة الطبیعیة أجزاءأوالتي ال تحتوي على المكسرات المثلجات القشدیة والحلیبیة-20

والمجمدة
شهرا12

أشهر9والمجمدةالفاكهة الطبیعیة أجزاءأوالتي تحتوي على المكسرات المثلجات القشدیة والحلیبیة-21



15من4صفحة2016-59ف م 

مدة الصالحیة القصوىاسم المادة الغذائیة
شهرا12المثلجات المائیة المجمدة-22
یوم21المبرداللبن-23
یوم21المبردالفواكهاللبن مع -24
أیام7المبرداللبن المصنع بالطریقة التقلیدیة-25
شهرالمبردلبن مخیض-26
شهرمشروب اللبن المبرد-27
یوم24المبردةالقشدة الحامضیة-28
شهرالمبردالمهلبیات (البودنج)-29
یوم15المبردةحلوة الجبنة ال-30
أشهر6بأنواعهاجبنة الحلوم -31
أشهر4شنكلیش-32
شهرا24القشدة المعلبة في عبوات معدنیة-33
أشهر6القشدة المعقمة في عبوات أخرى-34
شهرا24حلیب مجفف في عبوات معدنیة-35
شهرا18غة من الهواءالحلیب المجفف في أكیاس معدنیة معبأة تحت غاز خامل أو مفر -36
شهرا12الحلیب المجفف معبأ في عبوات من البولي ایثلین أو غیرها من العبوات البالستیكیة  المناسبة-37
أیام7مختلفةوبأطعمةالمبستر والمعلب الحلیب -38
أشهر6مختلفةوبأطعمةوالمعلب )UHTبأنواعه (األمدطویل المعقم الحلیب -39
6% و8-4أشهر لنسبة ملح 3المغلیة المعبأة بأكیاس مفرغة من الهواء ومبردةالجبنة -40

%8أشهر لنسبة ملح تتجاوز 
شهر18الجمید الصلب-41
مفرغة من الهواء والتي تحتوي على نسبة ملح ال تقل أكیاسالجبنة المشللة المحفوظة داخل -42

% ومبردة15عن 
شهرا12

ریة المعبأ بعبوات بالستیكیةالطالدنمركیةالجبنة -43
حلیب عالي البسترة-44
شراب اللبن محفوظ في عبوات تتراباك-45

أشهر3
یوم21

أشهر6

ومشتقاتها:واألسماكاللحوم والدواجن -ب
الصالحیةمدة الغذائیةاسم المادة 

القصوى
شهرا 36لحوم الالنشون المعلبة-1
شهرا48رندبیف)لحوم األبقار المعلبة (الكو - 2
شهرا36المعلبة الخالیة من النشا والحبوباألغناملحوم -3
شهرا30السوسج المعلب–4
شهرا24لحوم مع خضار معلبة -5
شهرا48والتونة بالزیتلوالماكریمعلبات السردین –6
شهرا24والتونة بغیر الزیتلوالماكریمعلبات السردین –7
شهرا24المرق المجففة والمعبأةأوالشوربات مساحیق–8
شهرا18مرق على شكل مكعبات او ما شابههاأوشوربات –9

أشهر6لحوم مفرومة ناعمة تحتوي على بعض المكونات التالیة: ملح طعام، بصل، ثوم، فلفل اسود...الخ مثل البیف برجر، -10
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الصالحیةمدة الغذائیةاسم المادة 
القصوى

مجمدةهمبرجر ...الخ
أشهر6دلحم مفروم صافي مجم-11
شهرا15السمك المملح بالطریقة الجافة-12
شهرا12السمك المحفوظ بمحلول ملحي-13
أشهر4والمبردالسمك المدخن بأنواعه-14
شهرا12ومبردسمك مزدوج التدخین ومعبأ تحت التفریغ-15
شهرا24مجمدسمك مزدوج التدخین -16
أیام 4مبردسمك طازج -17
أشهر4ومبردةخلیط لحوم معاملة حراریاً أوخنزیر أودجاج أوغنم أومن لحم بقر أكانوم النشون سواء لح-18
شهرا12مجمدةلحوم النشون -19
شهرا24المطبوخة والمعلبةواألغنام، كالكبدة والكالوي وغیرها للمواشي والدواجن لألكلالداخلیة القابلة األحشاء-20
ساعة48(مبردة)للطیورلداخلیة ااألعضاء-21
أشهر6(مجمدة)للطیورالداخلیة األعضاء-22
أیام3)مبردة (لألغنامالداخلیة األعضاء-23
أشهر6(مجمدة)عدا الرئاتلألغنامالداخلیة األعضاء-24
أشهر3المجمدة واألغنامرئات المواشي -25
أشهر4السالمي المبرد -26
سوسج (النقانق) المبرد ال-27
صدر الحبش المطبوخ المبرد                                                                 -28

أشهر4
أشهر6

أشهر9السالمي المجمد-29
أشهر9السوسج (النقانق) المجمدة -30
شهرا12السالمي المدخن المجمد -31
شهرا36اللحوم المقطعة المعلبة (كالخنزیر والبقر والغنم)-32
شهرا24المعلبة (السمك المملح)األنشوجة-33
شهرا12المجمدةاألسماك-34
أشهر 9مسحوق البیض الكامل-35
شهرا12مسحوق بیاض البیض-36
أشهر9مسحوق صفار البیض-37
أشهر في 9المجمدالبیض -38

مناسبةأوعیه
شهرا24مسحوق الجلي الحیواني المعبأ-39
شهرا24البقري والجاموس والعجول والجمال المجمدة ماللح-40
شهرا24و الماعز المجمدة واألغنامالضأن لحوم-41
من تاریخ أیام7لحوم المبردة ال-42

الذبح
للمغلفة شهرانشرائح المرتدیال المبردة-43

بالستیكیة بأغلفة
عادیة مع 

.فاكیوم
ثالثة اشهر 
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الصالحیةمدة الغذائیةاسم المادة 
القصوى

بأغلفةللمغلفة 
-semiمن نوع 

rigid ومحتویة
على غاز 

.النیتروجین
أیام5السجق المبرد -44
شهرا12كاملة لحوم قطعمنشنیتسل المجمد -45
أشهر6شنیتسل المجمد من لحوم مطحونة-46
شهرا12المجمدةالدواجن و الطیور -47
المبردةالدواجن و الطیور -48

بستراما الحبش والدجاج المبردة-49
اللیة المجمدة   -50
اللیة المبردة                                                                  -51

من تاریخ ایام5
ایام 4، و الذبح

من تاریخ األنتاج
أشهر4

شهر12
ایام4

الخضار والفواكه والحبوب ومشتقاتها:-ج
مدة الصالحیة القصوىاسم المادة الغذائیة

شهرا18بأكیاس بالستیكیةوالمعبأة والبطاطا الجاهزه لألكل المجمدة والفواكهالخضار- 1
شهرا24البقولیات المعلبةأوالخضار - 2
شهرا12الطحینة المعبأة في علب مختلفة- 3
مغلفة بورق بعبوات بالستیكیة مقواة و شهرا 12الحالوة الطحینیة- 4

المبطن األلمنیومخاص من 
شهور ألي تغلیف آخر 6

شهرا36المربیات والجلي والمرمالد- 5
شهرا24مدمس المعلب لالحمص والحمص بالطحینة المعلب والفول ا- 6
زجاجیةأومعدنیة بعبوات شهرا 24الشراب الطبیعي والعصیر الطبیعي ونكتار الفاكهة- 7

متعددة الطبقات عبواتبشهرا 12
للعبوات البالستیكیة والبالستیكیة الشفافةأشهر6

زجاجیةأوشهر بعبوات معدنیة12خفیف من الفواكهالمشروب ال- 8
بعبوات متعددة الطبقات أشهر9
بالستیكیة شفافةأوأشهر بعبوات بالستیكیة6

شوالباكأوزجاجیة أوعبوات معدنیة بشهرا 24العصائر المركزة والمركزة المحالة (سكواش الفواكه) - 9
أخرىشهرا بعبوات 12

والعصائر المجمدةالعصائر المركزة المعدة للتصنیع-10
العصائر الطبیعیة المركزة والمبسترة والمجمدة المحفوظة في اكیاس معقمة -11

والمعّدة لغایات التصنیع  
العصائر الطبیعیة المبسترة والمجمدة المحفوظة في اكیاس معقمة والمعّدة لغایات -12

شهرا12
شهرا30

شهرا.12
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مدة الصالحیة القصوىاسم المادة الغذائیة
التصنیع 

وظة في اكیاس معقمة والمعّدة العصائر الطبیعیة المركزة والمبسترة والمبردة المحف-13
لغایات التصنیع  

العصائر الطبیعیة المبسترة والمبردة المحفوظة في اكیاس معقمة والمعّدة لغایات -14
التصنیع                       

شهرا24

شهور6

شهر12مشروب الفاكهة المركز-15
شهرا18أخرىالشراب المركز بطعم الفاكهة وبأذواق -16
كرتونیة أوزجاجیة أوشهرا بعبوات معدنیة 12مباشرةمعد للشربوالشراب بطعم الفاكهة -17

متعددة الطبقات 
أوبعبوات من رقائق األلمنیوم وبعبوات أشهر9

قناني بالستیكیة
في كاسات أو بأكیاس بالستیكیة مرنة أشهر6

بالستیكیة مغطاة 

زجاجیةأومعدنیة بعبوات شهرا 24عصیر البندورة-14
أخرىبعبواتشهرا 12

شهرا24الكاتشب-15
شهرا18هریس البندورة (بوریة)-16
شهرا24غیر مقشورة أوبندورة كاملة مقشورة -17
راشه24رب البندورة المعلب-18
عبوات الشوالباكبشهرا 24رب البندورة ثالثي التركیز-19

شهرا في برامیل مغطاة بملح الطعام12
المغلف بورق خاصأوبعبوات كرتونیة شهرا12المختلفة بأنواعهالمملح أوالبسكویت المحلى -20
شهرا 18البسكویت المعبأ في عبوات معدنیة-21
شهرا12ویفر المغطىالبسكویت المحشي وال-22
عبوات كرتونیة مبطنة بطبقة من القصدیر بشهرا 15المختلفةبأنواعهالشیبس -23

األلمنیومأو
شهرا للعبوات الخاصة المحفوظة بغاز خامل 12

% كحد 10ن ال تزید نسبة الدهون عن ÷وعلى 
اقصى من الدهن

بطبقة من أو مبطنةفي أكیاس بالستیكیةأشهر6
األلمنیومأوالقصدیر 

شهرا24وغیرهاةالمعجنات الجافة كالمعكرونة و الكسكس والشعیری-24
شهرا24قشیرات الذرة (كورن فلیكس)-25
شهرا24رقائق الحبوب من غیر الذرة-26
شهرا36نشا الطعام-27
قة التعبئة أو التغلیفشهرا مهما كانت طری12كغم5دقیق القمح (الطحین) المعبأ في عبوات اقل من -28
أشهر6كغم 5دقیق القمح (الطحین) بأنواعه المختلفة في عبوات أكبر من -29
شهرا24الفواكه المجففة (القطین، الزبیب، المشمش....الخ)-30
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مدة الصالحیة القصوىاسم المادة الغذائیة
الفواكه والثمار المسكرة (المحالة) بالمحالیل السكریة خالل تصنیعها والمضاف -31

كل جاف كالتین والمشمش وغیرهالها السكر والمحفوظة بش
شهرا36

شهرا24المعبأة والمبردةالتمور -32
شهر12التمور المعبأة والمخزنة على درجة حرارة الغرفة العادیة                              -33
زجاجیةأوبعبوات معدنیة شهرا24اإلغالقالدبس كالتمر والعنب المعامل حراریًا و محكمة -33

أخرىبعبوات شهرا12
شهرا24مهروسة والمصنعة مع السكرأوالفواكه المصنعة المحفوظة كاملة -34
شهرا24قمر الدین والملبن-35
شهر12جوز الهند المجفف      -36

شهرا12ه المجمدة الفواك-37
شهرا24الفطر " المشروم" المعلب-38
أیام7الفطر " المشروم" الطازج المبرد -39
شهرا18خلطة كیك جاهزة على شكل مسحوق-40
ةالعبو ةومهما كانت نوعیبالبسترةالمعدةشهرا36المخلالت-41

أومعدنیةبعبوات والمعبأةمبسترة الغیر لشهرا 12
بالستیكیة مقواة أویه زجاج

بعبوات بالستیكیه أشهر3
شهرًا بعبوات معدنیة أو زجاجیة12زیتون الكبیس-42

أشهر بعبوات بالستیكیة6
شهرا 36مختلفة والمحفوظة في وسط مناسببإشكالالمعلبة المجهزة هالفواك-43
راشه12عصیر اللیمون المحفوظ و المعد للطعام و لیس للشرب-44
شهر السمبوسك المجمد -45
البطاطا المنقورة والمجمدة، اللفت المنقور والمجمد، قرون الذرة المطهیة -46

والمجمدة، العكوب المقلي والمجمد
أشهر6

الكوسا المنقور والمجمد، الخضار المحشوة والمجمدة، ورق العنب المحشو -47
والمجمد وما شابهه

أشهر3

أشهر9مجمد، العكوب المسلوق والمجمدورق العنب ال-48
شهرالحمص المنقوع والمجمد-49
شهرا12حب الذرة المسلوقة والمجمدة-50
أشهر3مخلل سلطة الفلفل-51
شهرسلطة الملفوف، السلطة التركیة-52
مبطنةأوبالستیكیة أكیاسمنتوجات الذرة المنفوشة المعبأة في -53
عمة مختلفة كعك فیسنكي بأط-54

أشهر6
أشهر6

الزیوت النباتیة ومشتقاتها:- د
مدة الصالحیة القصوىاسم المادة الغذائیة

بالستیكیة غیر شفافة أوزجاجیة أوبعبوات معدنیة شهرا24الزیوت النباتیة - 1
شهر بعبوات بالستیكیة شفافة 18
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او معدنیة او بالستیكیة معتمة المعبأة في عبوات زجاجیة شهر 24زیت الزیتون- 2
من سنة العصر بالشهر والسنة 

شفافة المعبأة في عبوات زجاجیة او معدنیة او بالستیكیة شهر 18
من سنة العصر بالشهر والسنة 

عبوات معدنیةبشهرا 24السمن النباتي والزیوت النباتیة المهدرجة - 3
األخرىشهرا للعبوات 18

أشهر9األمداتیة "المعقمة" طویلة الكریما النب- 4
شهر12المجمدالمرجرین - 5
أشهر3المبردالمرجرین - 6

القهوة والكاكاو ومشتقاتهما:-هـ
مدة الصالحیة القصوىاسم المادة الغذائیة

وأمركبة أوبالستیكیة مقواةأوزجاجیة أوعبوات معدنیة بشهرا 24مسحوق القهوة سریعة الذوبان -1
األلمنیومعبوات من رقائق 

شهرا للعبوات الكرتونیة العادیة12
أومن الهواء والمفرغةاأللمنیومرقائق أومعدنیةشهرا بعبوات 24المحمصةالقهوةمسحوق - 2

غاز خاملباستخدام
مفرغة من الهواء الغیر األلمنیومأشهر للمغلفة بأكیاس من 9
أو ئینه  مغلفه ومغلقه بغطابعبوات بالستیكیللمعبأةأشهر6

ومغلفة بإحكامباأللمنیومأكیاس ورقیة مبطنة 
بعبوات بالستیكیه ومغلقه بغطاء واحدللمعبأةأشهر3

غیر المحلى ومسحوق مشروب أومسحوق الكاكاو المحلى - 3
الشوكوالتة والكابتشینو

أومركبة أوبالستیكیة مقواةأوزجاجیة أوعبوات معدنیة بشهرا 24
محكمة اإلغالقاأللمنیومعبوات من رقائق 

شهرا للعبوات الكرتونیة العادیة12
المحشوة ةالمحالة والشوكوالتةالسادة والشوكوالتةالشوكوالت- 4

ببدائل زبدة الكاكاوةبالحلیب والشوكوالتةوالشوكوالت
زجاجیة أومعدنیة بعبوات شهرا 24
غیرهاأوكرتونیة بعبواتشهرا 12

مشروب القهوة بطعم الحلیب - 5
مسحوق مبیض القهوة - 6

متعددة الطبقات أوزجاجیة أوشهرا بعبوات معدنیة 12
شهر كحد أقصي18

السكاكر والتوفي والعلكة- و
مدة الصالحیة القصوىاسم المادة الغذائیة

شهرا24التوفي - 1
شهرا24العلكة- 2
شهرا24بأنواعهاملبسات ودروبسات - 3
أشهر6السمسمیة والفستقیة- 4
شهرا12حالوة جوز الهند الملفوفة و المعبأة - 5
شهرا12ملبس على لوز- 6
شهر للمغلفة والمعبأة مهما 12حلقوم - 7

كانت نوعیة العلبة 
اشهر لغیر المغلفة 6

شهرا24من السكرالجافةزینة الكیك- 8
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مدة الصالحیة القصوىاسم المادة الغذائیة
شهرا12حلوى الجلي- 9

للمغلفة والمعبأةشهرینالحلویات الشرقیة بأنواعها المحتویة على المكسرات-10
شهور للمغلفة والمعبأة3الغریبة -11
والمعبأةبنایلون شهور للمغلفة 6البرازق -12

في علب معدنیة مغطاة بنایلون 
شرینك من الخارج

الكعك المحشو بالعجوة -13

الكرواسون المحشو -14

یوم15ن شفاف                     المعجنات الحلوة المغلفة بنایلو-15

والمعبأةبنایلون شهور للمغلفة 6
في علب معدنیة مغطاة بنایلون 

شرینك من الخارج
شهور المعبأ في عبوات من 4

األلمنیوم أو القصدیر

متفرقات:-ز
صالحیة القصوىمدة الاسم المادة الغذائیة

إعادةأوعند تسخینها لألكلالمطبوخة المجمدة غیر المعلبة الجاهزة األغذیة- 1
طبخها 

أشهر6

أوبالستیكیة مقواةأوزجاجیة أوعبوات معدنیة بشهرا 24مسحوق الشراب الصناعي- 2
األلمنیومعبوات من رقائق 

لعاديوعبوات الكرتون اةشفافبالستیكیةعبوات بشهرا 12
المحالة كالبزر، الفستق الحلبي، أوالمكسرات المصنعة المحمصة المملحة - 3

البندق ...الخ
المعبأة تحت التفریغأوشهرا للمعلبة 15

للمعبأة في عبوات بالستیكیةأشهر6
زجاجیة أومعدنیة بعبواتشهرا 12المشروبات الغازیة غیر الكحولیة- 4

أشهر بعبوات بالستیكیة6
للمغلف شهرانمبردكیك بالفواكه - 5
شهرا12رقائق عجائن (عجینة) مجمدة - 6
أشهر6نوع من الحشوات األخرى بأيأومحشوة باللحمة مجمدة رقائق عجینة- 7
أوزجاجیةأوشهرا للمعبأ في عبوات معدنیة 24سترد و البودنج و الجلي و الكریم كرامیل و السحلبامسحوق الك- 8

مركبة أوستیكیة مقواةبال
شهرا للعبوات األخرى 12

شهرا12المایونیز - 9
شهرا24بأنواعهاالمقبالت المختلفة مثل الصلصات -10
مهما كانت نوعیة العبوةأشهر3المبردةحلوى الجلي الجاهزة -11
شهرا12البیرة-12
یوم21والمبردةالخمیرة الطازجة -13
بالستیكیة أوبعبوات معدنیة وزجاجیة شهرا للمعبأة24الجافة النشطةالخمیرة -14

محفوظة بغاز خامل أومفرغة من الهواء و مقواة
التي ال تحتوي أومن الهواءغیر مفرغةبعبواتأشهر6
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صالحیة القصوىمدة الاسم المادة الغذائیة
على غاز خامل

شهرا24مسحوق الفانیال و الباكنج باودر-15
شهرا24الفانیال السائلة-16
أشهر4من رقائق األلمنیوم أو بعبوات معدنیة أشهر9ك المعلب والمعبأالكی-17

للمغلف بورق خاص
شهرا12بعبوات بالستیكیهالمعبأةالمیاه -18
شهرا18ةالشط-19
شهر واحدالطحینیةسلطه الحمص، الباذنجان، -20
شهرا36الشاي-21
شهرا60عسل النحل-22
شهرا60الخل الصناعي-23
شهرا24الخل الطبیعي-24
شهرانالعبد رأس-25
شهرخد العروس-26
أو أكیاس نایلونبعبوات عادیةأیام7شعر البنات-27

یوم عبوات مناسبة ومحكمة األغالق30
أشهر6كعك قرشلة و المغلف-28
أشهر3البشار المملح المغلف-29
احدشهر و البشار المحلى المغلف-30
شهرا24البهارات المطحونة-31
شهرا24مساحیق الشوربات سریعة الذوبان-32
اإلغالقبعبوات زجاجیة محكمة شهرا24غیر لبنیة أطفالأغذیة -33
على هیئة مسحوق أو حبیبات محضرة من الحبوب أو البقول أطفالأغذیة -34

أو الخضر أو الفاكهة 
اإلغالقمة بعبوات معدنیة محكشهرا24
شهرا بعبوات من رقائق األلمنیوم أو متعددة الطبقات 18

ضمن علب كرتونیة 
ورقیة خاصة أولدائنیة أكیاسمن عبوات بشهرا15

وكالهما ضمن علب كرتونیة 
شهرا بعبوات معدنیة محكمة اإلغالق24( مجفف) بدائل الحلیب للرضع -35

غة من الهواء معدنیة مفر أكیاسشهرا بعبوات من 18
كرتونیة مقواةومحفوظة في عبوات 

شهراً 12( الموالس)األسود العسل -36
أشهر6ماء الورد و ماء الزهر الطبیعي-37
شهر24ماء الورد و ماء الزهر الصناعي-38
شهراً 24مساحیق ومركزات األلوان الغذائیة  -39
شهراً 18النكهات الغذائیة الصناعیة-40
شهرا12النكهات الغذائیة الطبیعیة-41
أشهر4الكبة المحشیة والمجمدة-42
شهرا12عجینة الكنافة المجمدة-43
األلمنیومشهرا بعبوات كرتونیة مبطنة برقائق 24شاي األعشاب بشكل حبیبات سریعة الذوبان-44
أشهر للمغلف بأكیاس ورقیة6ملح الطعام المدّعم بالیود-45

شهرًا للمغلف بأكیاس بالستیكیة 12
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صالحیة القصوىمدة الاسم المادة الغذائیة
شهرًا من تاریخ التعبئة24األرز المعبأ بأحجام مختلفة و المعد للبیع-46
شهرا على ان تكون العبوة غیر منفذة ألشعة الشمس 12خلیط الزعتر المطحون المجفف بوجود الزیت -47

والرطوبة
بعدم وجود الزیتخلیط الزعتر المطحون المجفف -48

مسحوق الجلي النباتي والحیواني المعبأة -49
حبوب الذرة المنفوشة الطبیعیة (بشار) بأطعمة مختلفة-50

شهرا على ان تكون العبوة غیر منفذة ألشعة الشمس 24
والرطوبة

شهر24
أشهر6

ملحق أ

عبواتها، أوودها على بطاقاتها واالنتهاء وال داعي لوجالتعبئةتستثنى المواد الغذائیة التالیة من ذكر تاریخ -أ
(السكروز).األبیضالسكر - 1
الجلوكوز السائل والمجفف.- 2
وملح اللیمون.التصنیعو المعد لغایات مدّعم بالیودغیر ملح الطعام (كلورید الصودیوم)- 3
الخضار والفواكه الطازجة.- 4
الخضار المجففة كالبامیة والملوخیة.- 5
، بابونج، میرامیة، القرنفل، الزعفران والحلبة......الخ.األعشاب: یانسون- 6
العلكة الخام.- 7

لمواد الغذائیة التالیة:لیكتفى بذكر سنة الحصاد -ب
غیر المطبوخة وغیر المعلبة (كالبازیال، الفاصولیا، الحمص، الفول، اللوبیة والعدس ....الخ).بأنواعهاالبقولیات الجافة - 1
، القمح، الشعیر، الذرة والشوفان).السائب غیر المعبأ غیر المطبوخة بأنواعها (كاألرزالحبوب الجافة - 2
القهوة الخضراء.- 3
التوابل والبهارات.- 4
المكسرات النیئة بأنواعها (غیر المحمصة).- 5

اصطالحات-4
Shelf lifeالصالحیةةمد

Labelبطاقة

Prepackagedمعبأ

Syrupشراب

Country of Originبلد المنشأ

المراجع-5
:ةمواصفات عربی

.الغذائیةللمواد الصالحیةةمد1993-288األردنیةالقیاسیةالمواصفة
مدد صالحیة أغذیة الرضع واألطفال–المواد الغذائیة 2001-401المواصفة القیاسیة األردنیة 

.ئیةالغذاللمواد الصالحیةمدة 2007- 150الخلیجیةالمواصفة

ملحق إضافي
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2010الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة في اجتماعه السابع/11/7/2010بناءًا على قرار مجلس اإلدارة رقم 

والقاضــي بتشــكیل لجنــة لبحــث ودراســة فــتح مــدة الصــالحیة للمنتوجــات الغذائیــة الغیــر 21/11/2010والمنعقــد بتــاریخ 
حساسة.

بل أعضاء مجلس األدارة :فقد تم اعتماد التوصیات التالیة من ق
أوال: تفتح مدة الصالحیة للمواد الغذائیة ویستثني من ذلك المواد التالیة المرفقة طیة كما في الجدول.

59/2010ثانیا: لمن یرغب من المصنعین أوالمستوردین زیادة مدة صالحیة منتجاتة من المواصفة الفلسطینیة م ف 

ییس الفلسطینیة مرفقا مبررا علمیا لمدة الصالحیة التي تضعها الجهه مقدمة یتقدم بطلب لمؤسسة المواصفات والمقا
الطلب.

ثالثا: تشكل لجنة للنظر فى فتح مدد الصالحیة المتقدمة للمؤسسة:
مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة    رئیسا-1
وزارة الصحة-2
وزارة األقتصاد الوطني-3
وزارة الزراعة-4
لفلسطینیةاألتحاد العام للصناعات ا-5

رابعا : على المتقدم إبراز فحوصات تثبت بإن منتوجاتة تتحمل مدة الصالحیة المقترحة:
فحص الثباتیة-1
فحص میكروبیولوجي -2
فحص متطلبات فیزیائیة وكیمیائیة-3
851تطبیق مواصفة الشروط الصحیة في مصانع األغذیة م ف -4

HACCPللمنتجات المستوردة أن یكون حاصل على شهادة -5

تجات الستوردة شهادة حریة البیع في بلد المنتجالمن-6
أي متطلبات اضافیة تراها المؤسسة ضروریة ومبررة-7

خامسا: تعتبر الشركات المستوردة والمصانع المحلیة مسؤولة قانونیا عن صحة مدة الصالحیة المصرح بها على 
بطاقات البیان للمنتجات الغذائیة.

إلجراءات القانونیة بحق أي منتوج تم زیادة مدة صالحیتة بدون موافقة مؤسسة سادسا: یحق للجهات الرقابیة اتخاذ ا
المواصفات والمقاییس الفلسطینیة علیها.

.هو في الملحق اإلضافيمالحظه: تبقي مدة الصالحیة القصوي للمواد الغذائیة كما 

إضافيلحق م
للمواد الغذائیةالقصوىمدة الصالحیة

مدة الصالحیة القصوىاسم المادة الغذائیة
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مدة الصالحیة القصوىاسم المادة الغذائیة
واحد للمعبأة بعبوات شهرالمبردةاللبنة- 1

بالستیكیة مغطاة بغطاء 
معبأة بأكیاس الوألمنیوم 
بالستیكیة

شهرأو المخلالتأو الفواكهبالخضارمبردةلبنه- 2

شهران%15الطازجة في علب وفي محلول مائي المكبوسةةالجبن- 3
شهر واحدمفرغه من الهواء وبدون محلول مائيأكیاسفي حفوظةة المبردة والمالجبن- 4
شهرا24الخاص بالرضع و المعلبالحلیب المجفف- 5
شهرا18الحلیب المجفف الخاص بالرضع و في عبوات أخرى- 6
یوم21المبرداللبن- 7
یوم21الفواكه المبرداللبن مع - 8
أیام7المبرداللبن المصنع بالطریقة التقلیدیة- 9

شهرالمبردلبن مخیض-10
شهرمشروب اللبن المبرد-11
یوم24المبردةالقشدة الحامضیة-12
شهرالمبردالمهلبیات (البودنج)-13
یوم15المبردةالجبنة الحلوة -14

أیام7المبستر والمعلب وبأطعمة مختلفةالحلیب -15
6% و8-4أشهر لنسبة ملح 3س مفرغة من الهواء ومبردةالجبنة المغلیة المعبأة بأكیا-16

%8أشهر لنسبة ملح تتجاوز 
لحوم مفرومة ناعمة تحتوي على بعض المكونات التالیة: ملح طعام، بصل، ثوم، فلفل -17

مجمدةاسود...الخ مثل البیف برجر، همبرجر ...الخ
أشهر6

أشهر6لحم مفروم صافي مجمد-18
أیام4بردمسمك طازج -19
خلیط لحوم معاملة حراریاً أوخنزیر أودجاج أوغنم أومن لحم بقر أكانلحوم النشون سواء -20

ومبردة
أشهر4

ساعة48(مبردة)للطیورالداخلیة األعضاء-21
أیام3)مبردة (لألغنامالداخلیة األعضاء-22
أشهر4السالمي المبرد -23
أشهر4المبرد السوسج (النقانق)-24
من تاریخ الذبحأیام7اللحوم المبردة -25
للمغلفة بأغلفة بالستیكیة شهرانشرائح المرتدیال المبردة-26

عادیة مع فاكیوم.
ثالثة اشهر للمغلفة بأغلفة من نوع 

semi-rigid ومحتویة على غاز
النیتروجین.

ریخ الذبحمن تاایام5المبردةالدواجن و الطیور -27
أیام5السجق المبرد -28
شهرسلطة الملفوف، السلطة التركیة-29
أشهر3المبردالمرجرین -30



15من15صفحة2016-59ف م 

مدة الصالحیة القصوىاسم المادة الغذائیة
شهرا مهما كانت طریقة التعبئة 12كغم5دقیق القمح (الطحین) المعبأ في عبوات اقل من -31

أو التغلیف
أشهر6كغم 5من دقیق القمح (الطحین) بأنواعه المختلفة في عبوات أكبر-32
أیام7الفطر " المشروم" الطازج المبرد -33
شهر السمبوسك المجمد -34
للمغلفة والمعبأةشهرینالحلویات الشرقیة بأنواعها المحتویة على المكسرات-35
شهور للمغلفة والمعبأة3الغریبة -36
للمغلف شهرانمبردكیك بالفواكه -37
هور للمغلفة والمعبأةش3الغریبة -38
یوم21والمبردةالخمیرة الطازجة -39
شهر واحدالطحینیةسلطه الحمص، الباذنجان، -40
شهرانالعبد رأس-41
شهرخد العروس-42
بعبوات عادیة أو أكیاس أیام7شعر البنات-43

نایلون
شهر واحدالبشار المحلى المغلف-44
بعبوات زجاجیة محكمة شهرا24یة غیر لبنأطفالأغذیة -45

اإلغالق
على هیئة مسحوق أو حبیبات محضرة من الحبوب أو البقول أو الخضر أو أطفالأغذیة -46

الفاكهة 
بعبوات معدنیة محكمة شهرا24

اإلغالق
شهرا بعبوات معدنیة محكمة 24بدائل الحلیب للرضع ( مجفف) -47

شهرا بعبوات من أكیاس18اإلغالق 
معدنیة مفرغة من الهواء ومحفوظة 

في عبوات كرتونیة مقواة
أشهر للمغلف بأكیاس ورقیة6ملح الطعام المدّعم بالیود-48

شهرًا للمغلف بأكیاس بالستیكیة12


