
  

  

  

  

    

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  جمھورية مصر العربية

  للمواصفات والجودةالھيئة المصرية العامة 

 اجلنب الطرى

  الثانى عشر: اجلزء

  جنب الفيتا



  

                                                                                                            

  ١٠/ ٢  

٢٠٢٠/ ١٢- ١٠٠٨  

 

  

  

  

  

  

 

  

  :تاريخ االعتماد 

  : الثمن 

ه كل الحقوق محفوظة للھيئة، ما لم يحدد خالف ذلك، وال يجوز إعادة إصدار أى جزء من  اع ب المواصفة أو االنتف

روفيلم  وغرافى والميك ك التصوير الفوت ا ويتضمن ذل ة أو خالفھ ة أو ميكانيكي فى أى شكل وبأى وسيلة إليكتروني

  .بدون تصريح كتابى مسبق من الھيئة أو الناشر

  

 
  

  .رية األمي– السواح – ش تدريب المتدربين ١٦: العنوان 

  ٢٨٤٥٥٨٤  – ٢٨٤٥٥٢٢: تليفون 

  ٢٨٤٥٥٠٤: فاكس 

  moi@idsc.net.eg:                                  بريد الكترونى 

  www.eos.org.eg:                                   موقع الكترونى 

  

  



  

                                                                                                            

  ١٠/ ٣  

٢٠٢٠/ ١٢- ١٠٠٨  

  
  ٢٠٢٠ /١٢-١٠٠٨ :م .ق.م

  

  مقدمة 

                                   "  جبن الفيتا ١٢الجبن الطرى جـ" الخاصة بـ ٢٠٢٠ /١٢-١٠٠٨م .ق.م
  . ٢٠٠٥تلغي وتحل محل أخر أصدار لها عام 

  . لبان ومنتجاتهاالخاصة باأل)  ٣/٢  ( رقماللجنة الفنيةعداد هذه المواصفة إقام ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  

                                                                                                            

  ١٠/ ٤  

٢٠٢٠/ ١٢- ١٠٠٨  

  
  اجلنب الطرى

  جنب الفيتا: اجلزء الثانى عشر 

  اجملال - ١
ذه الموا تص ھ فتخ يةص ية ة القياس تراطات األساس فية  باالش ايير الوص رق و المع ا وط بن الفيت ة بج  الخاص

  . واالختبارالفحص

  ريفاالتع - ٢
ه الطازجةھى  ة الجبن الطري المتحصل عليه بعد تجبن اللبن الطازج أو المركز أو خليط من منتجات  أو المجفف

ع الخامات المستخدمة فى ، علي أن  رةوالمبسترة أو المعاملة بأيه معامالت حرارية تكافىء البست تكون جمي
  .صناعة المنتج مطابقة للمواصفات الخاصة بكل منھا

  االشرتاطات األساسية - ٣

  .أو المنتجة للنكھه/  و الالكتيكض البكترية غير الضارة والمنتجة  لحمبادئاتالتستخدم   ١/ ٣

  .د الغربيةوالموا واالكاروس ًيكون المنتج خاليا من الشوائب والحشرات وأطوارھا  ٢/ ٣

  .ًيكون المنتج خاليا من أى دھون خالف دھن اللبن  ٣/ ٣

 .طبقا للتشريعات الصادرة في ھذا الشأن تكون بقايا العقاقير البيطرية   ٤/ ٣

  .فى حالة استخدام األنزيمات الطبيعية الحيوانية فى التجبن يجب أال يكون مصدرھا الخنزير  ٥/ ٣

، لجبن كامل الدسمكلية وكذلك نسبه الرطوبة فى ا الدھن فى المادة الصلبة الةالجدول االتى يبين نسب  ٦/ ٣
 . ، منخفض الدسم ، نصف الدسمثالث أرباع الدسم

  

  

  



  

                                                                                                            

  ١٠/ ٥  

٢٠٢٠/ ١٢- ١٠٠٨  

 

  منخفض الدسم  نصف السم   الدسم٣/٤  كامل الدسم

  ة  نسبــ  الجبن
م ص /  د

  التقل عن

 الرطوبة
    التزيد  
على        

  ةــنسب  
ص  م / د

  التقل عن

 الرطوبة
التزيد 

على    

  ةسبــ  ن
م ص /  د

  التقل عن

 الرطوبة
التزيد 

على    

  ة  نسبــ
م ص /  د

  التقل عن

  الرطوبة
التزيد على   

بن  جبن من ل
نم أو  الغ
  الجاموسى

  
٤٥٪   

  
٦٢٪   

٣٥٪  
واقل من 

٤٥٪  

  
٦٢٪   

٢٥٪  
واقل من 

٣٥٪  

  
٦٥٪   

١٠٪   
واقل من 

٢٥٪  

  
٦٥٪   

بن  جبن من ل
ر  البق
اعز أو  والم

  لبان أخرىأ

  
٤٠٪   

  
٦٢٪   

  
٣٠٪   

واقل من 
٤٠٪  

  
٦٢٪   

  
٢٠٪   

واقل من 
٣٠٪  

  
٦٥٪   

  
١٠٪   

واقل من 
٢٠٪  

  
٦٥٪   

  . مثيلتھا فى اللبن الطبيعى  علىتكون نسبة بروتينات الشرش الى الكازين فى الجبن التزيد  ٧/ ٣

 .تكون المواد المضافة طبقا للتشريعات الصادرة في ھذا الشأن   ٨/ ٣

 قا للتشريعات الصادرة في ھذا الشأن تكون الحدود القصوي للملوثات طبقا طب  ٩/ ٣

  .تكون متبقيات المبيدات طبقا للتشريعات الصادرة فى ھذا الشأن   ١٠/ ٣

  .طبقا للتشريعات الصادرة في ھذا الشأنيتم الفحص االشعاعى على الواردات   ١١/ ٣

 . جم٢٥فى  Listeria monocytogenes  يكون المنتج خاليا من ميكروب   ١٢/ ٣

  جم٢٥ فى .Salmonella sppيكون المنتج خاليا من ميكروب   ١٣/ ٣

  .جم/   وحدة مكونة للمستعمرة ٢ ١٠ عن  Coagulase-Positive staphylococciاليزيد عدد بكتريا   ١٤/ ٣

 جم/  وحدة مكونة للمستعمرة ١٠عن " غير الممرضة "  Esherishia Coliال يزيد عد ميكروب    ١٥/ ٣

  جم٢٥ في  Staphylococcal entero-toxins  سموم البكتريا العنقودية الذھبيةيكون المنتج خاليا من  ١٦/ ٣

 .ًيكون المنتج خاليا من النموات الظاھرية للفطريات  ١٧/ ٣

  .من الثقوب و االنتفاخات والفجوات غير الطبيعيةًيكون المنتج خاليا   ١٨/ ٣

  املعايري الوصفية - ٤

يكون المنتج محتفظا بخواصه الطبيعية المميزة للصنف من حيث المظھر والطعم والقوام   ١/ ٤
 .والرائحة



  

                                                                                                            

  ١٠/ ٦  

٢٠٢٠/ ١٢- ١٠٠٨  

  

  :ت المميزة للجبن المعد لالستھالك الصفا  ٢/ ٤

  .جبن طرى: النوع   ١/ ٢/ ٤

  .مختلف: الشكل   ٢/ ٢/ ٤

  .ال توجد: القشرة   ٣/ ٢/ ٤

  .أملس غير إسفنجي: القوام والمقطع   ٤/ ٢/ ٤

  .أبيض أو مائل لالصفرار طبقا لنوع اللبن المستخدم: اللون   ٥/ ٢/ ٤

  . ملح الطعام طبقا لممارسات التصنيع الجيديضاف  ٣/ ٤

 .لتصنيع الجيدطبقا لممارسات انسبه كلوريد الكالسيوم   ٤/ ٤

  العبوات والبيانات - ٥

ى خواص  ١/ ٥ ل المحافظة عل ة أو فى هيعبأ المنتج فى عبوات مناسبة تكف ى جودت ؤثر عل  صالحيته وال ت
ى صادرة فى شأن  أنلالستھالك االدمى عل رارات ال ستخدمة مع المواصفات والق وات الم  ال تتعارض العب

 .ةالغذائيالعبوات المستخدمة فى تعبئة المواد 

 فترات صالحية  "٢٦١٣رقم   القياسية المصريةةالمواصف ما جاء بالتشريعات الصادرة و يراعي  ٢/ ٥
بيانات بطاقات منتجات المواد الغذائية  " ١٥٤٦رقم المواصفات القياسية المصرية،و "المنتجات الغذائية

 بلة للمحو أووبطريقة غير قاباللغة العربية صلية ن يوضح على العبوات أو البطاقات اإلأعلى  "المعبأه

   .جنبية بجانب اللغة العربيةأ اتالطمس البيانات التالية ويجوز كتابتھا بلغ

 .أسم المنتج وعنوانه وعالمته التجارية ان وجدت  ١/ ٢/ ٥

 .أسم المنتج ونوعه  ٢/ ٢/ ٥

 .بيان بالمكونات والمواد المضافة مع ذكر المادة المضافة ونسبتھا في حاة أضافتھا  ٣/ ٢/ ٥

 رقم التشغيلة  ٤/ ٢/ ٥

  نسبة البروتين  ٥/ ٢/ ٥

 . الكليةالصلبةنسبة الدھن الى المادة   ٦/ ٢/ ٥

 الوزن الصافي  ٧/ ٢/ ٥



  

                                                                                                            

  ١٠/ ٧  

٢٠٢٠/ ١٢- ١٠٠٨  

 تاريخ االنتاج وانتھاء الصالحية  ٨/ ٢/ ٥

 .عبارة صنع في مصر في حالة االنتاج المحلي أو بلد المنشأ في حالة االستيراد  ٩/ ٢/ ٥

 .درجة حرارة الحفظ والتخزين والتداول  ١٠/ ٢/ ٥

  

  طرق الفحص واالختبار - ٦

  .رة في ھذا الشأن للمواصفات الصادتجرى طرق الفحص واالختبار طبقا 

  

  املراجع - ٧
"الجبن الفيتا : ١٢الجبن الطري ج " ١٢/٢٠٠٥- ١٠٠٨ المواصفة القياسية المصرية رقم - ١  

2- Commission Regulation (EC No 2073/2005) of 15 November 2005 Rev 
2018 on microbiological criteria for foodstuffs 

  ةاجلهات الىت اشرتكت فى وضع هذه املواصف
لبان ومنتجاتھا والتى يضم تشكيلھا الخاصة باأل ) ٢/ ٣( قام بإعداد ھذه المواصفات اللجنة الفنية رقم 

   :الجھات التالية 

  .  الھيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة -

  . والوارداتراتلرقابة على الصادل  العامةھيئة   ال-

  . الھيئة القومية لسالمة الغذاء-

  . الصحةوزارة - لمركزية ا معامل   ال-

      .المركز القومى للبحوث   - 

   . الكيمياءمصلحة   -

    .مصلحة الرقابة الصناعية   -

     .عين شمس  جامعة -كلية الزراعة   -

     .كفر الشيخ  جامعة -كلية الزراعة   -



  

                                                                                                            

  ١٠/ ٨  

٢٠٢٠/ ١٢- ١٠٠٨  

   .غرفة الصناعات الغذائية   -

  .ية الحيوانالصحة بحوث معھد   -

  . للصناعات الغذائيةدومتي شركة   -

  .للصناعات الغذائية جھينة شركة   -

  ).بيتي( الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الغذائي -

  .بل ايجيبت اكستنشن شركة   -

  . وزارة التموين والتجارة الداخلية-

  



  

                                                                                                            

  ١٠/ ٩  

٢٠٢٠/ ١٢- ١٠٠٨  

  الھيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 

 
 الذى ١٩٥٧ لسنة ٢٩ بالقرار الجمھوري رقم ١٩٥٧سيعام ُأنشئت الھيئة المصرية العامة للتوحيد القيا - ١

  نص على اعتبارھا المرجع القوميالمعتمد لشئون التوحيد القياسي ونص القانون
  . على أن المواصفة ال تعتبر قياسية  إال بعد اعتمادھا من الھيئة١٩٥٧ لسنة ٢رقم 

 ضم مركز ضبط الجودة إلى  الذى قرر١٩٧٩ لسنة ٣٩٢ صدر القرار الجمھوري رقم ١٩٧٩في عام  - ٢
  .الھيئة

 بإعادة تسمية الھيئة لتصبح الھيئة ٢٠٠٥ لسنة ٨٣ صدر القرار الجمھوري رقم ٢٠٠٥في عام  - ٣
 :المصرية العامة للمواصفات والجودة ،وبناء عليه فإن الھيئة تختص بما يلى 

 والتوثيق إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات واألجھزة ونظم اإلدارة -
  .والمعلومات ومتطلبات األمن والسالمة وفترات الصالحية وأجھزة القياس

التفتيشالفنيواالختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شھادات المطابقة للمواصفات المعتمدة  -
  .وشھادات المعايرة ألجھزة القياس

جودة ومطابقة المنتجات الترخيص بمنح عالمة الجودة للمنتجات الصناعية وعالمات وشھادات ال -
  .للمواصفات القياسية

تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب في مجاالت المواصفات والجودة والقياس والمعايرة  -
  .واالختبار والمعلومات لجميع األطراف المعنية

تمثيل مصر في أنشطة المنظمات الدولية واإلقليمية العامة في مجاالت المواصفات والجودة  -
  .بار والمعايرةواالخت

تقوم الھيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية  -
 حيث أن الھيئة ھي نقطة االستعالم المصرية لإلمداد بالمعلومات والوثائق في مجال المواصفات

  .وتقييم المطابقة
زارة رئيس الھيئة، ويضم المجلس في عضويته يدير الھيئة مجلس إدارة برئاسة وكيل أول الو - ٤

ممثلين عن مختلف الجھات المعنية للتوحيد القياسي وجودة اإلنتاج واالختبار والمعايرة في مصر 
  .باإلضافة إلى عدد من األكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال اإلعالم

و عددھا على مائة لجنة يشارك فيھا خبراء يتم إعداد المواصفات القياسية من خالل لجان فنية يرب - ٥
ًطبقا للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجھات المعنية ويقوم باألمانة الفنية لھا أعضاء من 

  .العاملين بالھيئة
يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجھات المعنية والبالد العربية إلبداء  - ٦

ًيوما كما تعرض ھذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة المالحظات خالل فترة ستين 
  .قبل العرض على مجلس اإلدارة

تتبع الھيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام عالمات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة  - ٧
اتھم،كما للمواصفات القياسية المصرية وذلك حماية للمستھلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتج

يوجد بالھيئة مجموعة كبيرة من المعامل الحديثة الختبار المنتجات الكيمائية ومواد البناء والتشييد 
والمنتجات الھندسية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج باإلضافة إلى معامل للقياس والمعايرة 

  .الميكانيكية والكھربائية والفيزيائية
ستھلك لتتلقى شكواھم وتعمل على حلھا وقد القت أعمال الوحدة يتوفر بالھيئة وحدة لحماية الم - ٨

ًنجاحا كبيرا ً.  
  يتوفر بالھيئة المكتبة الوحيدة في مصر المتخصصة في المواصفات القياسية تحتوى علٮأكثر من - ٩

  . ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية١٣٠
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