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 دولـــة فلسطيـــــــن

 اإلدارة العامة للوازم العامة-وزارة المالية
 لجنة العطاءات المركزية

 11/2018عطاء رقم
ــــزيةتعلـــن وزارة  ـــم مـباتـــمعاـبفيـــا ـ  ط ـــااـ ـــ ـعـــن  الماليـــة / لجنـــة العطـــــاءات المركـ طـــــعطــطـــــادــو
تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة   صا حـبز عةـ  صحة،ـغزةـب  شمالــمحا ظا ـمساشفعا 

وترغـ  فـي المشـاركة المؤهلة والقادرة على اعداد وتقـديم وجبـات الطعـام فعلى الشركات ووثائق العطاء.
بجــوار محطــة فــار   –تــا الاــوا فــي هــلا العطــاء مراجعــة وزارة الماليــة / اإلدارة العامــة للــوازم العامةـــ 

ووثـائق العطـاء مقابـا رسـمي مـن أجـا الحصـول علـى كراسـة المواصـفات خالل أوقات الدوام ال للبترول
 ( شيكا غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.000دفع مبلغ )

آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامة اللوازم/ وزارة 
وتفتح 12/0/1028الموافق الخمي  يوم  عشر من ظار الحاديةالمالية في غـزة هو الساعة 

 .في نف  الزمان والمكان المتعادينالمظاريف بحضور ممثلي 
 اإلدارة العامة للوازمالعامة 

 مالحظة: 
 . أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.2
او بنــر اتنتــا   . يجــ  إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــير بنكــي صــادر مــن البنــر الــوطني اإلســالمي1

أو ســند دفــع مــن بنــر البريــد التــابع لــوزارة اتتصــاتت وتانولوجيــا المعلومــات بمبلــغ  الفلســطيني
 من آخر موعد لتقديم العروض. ثالثةشاور على اتقاساري المفعول لمدة  2000$

 . تقدم األسعار بالشيكا وتشما جميع أنواع الرسوم والضرائ .0
 ة بقبول أقا األسعار.. لجنة العطاءات غير ملزم4
 .اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء.5
الســاعة  0/1028/  16الموافــق  اتثنــين  . حضــور الجلســة التمايديــة الخاصــة بالعطــاء يــوم6

  وزارة الصحة بالقر  من ملع  فلسطين –مخازن اللوازم العامة العاشرة صباحا في دائرة 
 www.mof.gov.ps. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية 7

 1801762. للمراجعة واتستفسار هاتف رقم : 8
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 الشروط العامة
 ـأوًت: إعداد وتقديم العروض من قبا المتناقصين:  .2
عتــع ـهــمجـع ــمـ  ما  ــمــعأــاـب ســ اعجــوــوـ  فــم بلـب  ئمــامرـب  بدــا اـ  مع تــةـنــمـبةـ   طــادـي ــمـ  ـ .2

  بدا اـبياف اـفمععـماـبعمـ ي اـبيخااـبيبقعـكا ةـبدا اـمـبةـ   طـادـبعتـمم اـأـم ـ   ـعمـكاموـةـ
 ـووـ  ـياحملـكا ةـ  ئاا جـ  ماعايةــووــماـقعاماـيا امقياـب الساكمالـيصبعةـصحعحة.

ب فـبعـ  احـزياـاكابـ س اعـ   طادـيا شعكلــووـ  ـعشملـ  س عـعسباـ  فمـاع ـب  أـعييةـ  مأـا ةـ .3
 ب  اغويفـبمصاعيفـ  ئتلـب  احميلـب  ائزيلـب  اأمي ـبفمععـ  عسباـب  مصاعيفـ ألخعى.

ــاوـ بـمكابيــاوـيــا حنعـ ألزعقـ بـ ألســبمـ تــ ـبعحظــعـ  محــبـ بـ  ا ــميلـ بـ .4 ع ــمـ  ما  ــمــعأــاـمطنـب
ي ـيــا حنعـ  شــطبـ بـ اأــا ةـ ــ ـ   ــعمـبكــلـاصــحعحـمــ ـهــم ـ  تنيــلـيبأــعــوعــاـخطــي ـماــب زي

 بع امـكاايةـ  صب بـيا حنعـ ألزعقـ بـ ألسبمـبيبقعـنفائياـم ـقنلـم ـ فعىـ  اصبيب.ـع ألحم

عتــماـ  ما  ــمــعأــاـمع تــاوـيــاـ  بدــا اـ  مطوبيــةـمـــعـاــأمي ـمخــبلـ   طــادـ ــ ـمغوــفـمغوــاـن حكـــااـ .5
ـــم مـباتـــمعاـبفيـــا ـ  ط ـــااـبعكاـــبــوعـــاـ ـــم مـباتـــمعاـبفيـــا ـ  ط ـــااـ ـــ ــطـــــادــو مساشـــفعا ـغـــزةــو

ئب ئــاـيا كامــلـبعقــاـ   ــاافـب  فــاك ـ2112/ـ11عقاـ صــا حـبز عةـ  صــحة،ـب  شــمالـ بكــم  ـ ســماــب
وعــاـانويــــ ـ ام عةـ   امــةـ بعقــاـصــئمبقـ  نعيــمـ  خاصــي ـيــاـ اعســلـو عــاـ  مكاايــا ـ  ما وتــةـيا  طـــادــب

وعــاـ  ـعكاــبـ عأــاوـ ســاـ  ــم  عةـ  اــ ـ وــب زاـ/ـبز عةـ  ما عــةـخطعــاوـيــأأـاغييــعـ بـا ــميلـ ــ ــئب ئــاــب
ئب ئ اـببخالفـم  ـعحاـ وفئةـ   طاد  ـ  ـا ملـ   عمـ  متماـمئا.  طعح ـ   طادــب

يــبماـ   ــعمـمــ ـقنــلـ  ما  ــمـ ــ ـصــئمبقـ   طــاد  ـ  مخصــإلـ  ــم ـ  غــعمـ ــمىـ ام عةـ   امــةـ .6
 ـــم  ـبكـــلـــــعمـالـيـــبماـ ـــ ـ وـــب زاـيمفمـــعـ  ـــبز ع  ـ  حكبمعـــةـ  فميـــمـقنـــلـ ئا ـــادـ  مـــمةـ  محـــممةـ

مـ اتمعاـ   عبمـالـيئظعـ عاـبع امـو وـمصمعجـمغوتاو.  صئمبقـ   طاد  ـقنلـآخعـمـب

شـ بعـمـ ــ3يوازاـ  ما  مـيـأ ـييتـوـ   ـعمـ  متـماـمئـاـئا ـمـ  مف ـبلـبالـيفـبزـ ـاـ  عفـباــئـاـ مـمةـ .7
مـ اتمعاـ   عبم.  ااعيخـآخعـمـب

 ـية المطلوبة: ثانيًا: الشاادات والمستندات الرسم
يع اـ  ما  مـمعــعأاـ)خاصةـوم ـكا ـعشاع ـألبلـمعة(ـ  ش ام  ـب  بدا اـ  مطوبيةـمئاـبه ــ .1

ــووـ  ئحبـ  اا  :
   سفلـ  افاعأـ بـ  صئاـ ـ وشعكة. -1

 ش امةـخوبـطعفـم ـم  عةـأعييةـ  مخلـبأعييةـ  تعمةـ  مأا ة. -2

 عخصةـ  حعفـب  م  ـ وشعكةـ)م ـ  نومعة(. -3

  وما  مـ  ـعأيفـ عةـبدا اـ بـم وبما ـيعغبـن أا ا اـبيعىـ ئ اـأعبعيةـ ابأعحــعأا.عحاـ .2

 
 



 
 عطاء إعداد وتقديم وجبات الطعام في مستشفيات محافظتي غزة والشمال

 

4 

 

1028 

 

 ثالثًا: تأمينات وضمانات العطاء:
 تأمين الدخول في العطاء: .2

يوازاـ  ما  مـ  ـيع اـي عأاـسئمـم عـم اممـصـامعـمـ ـنئـ ـ  نعيـمـ  اـايعـ ـبز عةـ الاصـاال ـباكئب بفعـاـ
كعــةـ بـشــع ـنئكــ ـمــ ـ  نئــ ـ  ــبطئ ـ اســالم ـ بـنئــ ـ الئاــارـ  فوســطيئ ـيمنوــ ـ  م وبمــا ـ بـكفا ــةـنئ

(ـمبالعـ"ـكاأمي ـمخبلـ"ـبالـيئظعـ  ـ أــعمـغيعـم ززـناأمي ـمخبلـ   طاد،ــووـ  ـا امـ1111)
ي ـم ـ اأميئا ـ  مخبلـ  ـ   طادـو وـمتممي اـم ـ  ما  مي ـ  مأـ اـعحالــوي اـ   طادـي مـممةـ سنـب
ــمـ اتــمعاـ   ــعبم،ـبكــم  ـ مــ ـ حيــلــوــي اـ   طــادـي ــمـ  ـعتبمــب ـناتــمعاـاــأمي ـحســ ـ اــاعيخـآخــعـمـب

ـ  ائفيم.
ـ
 تأمين حسن التنفيل:  .1

ناتـمعاـاـأمي ـحسـ ـ  ائفيـمـ و طـادـ  محـالــوعـاـيتعمـةـيوازاـ  ما  مـ  فا زـيا  طادـ بـيأأـفزدـم ـنئبمجـ
بم ـ ــوـوـشـكلـسـئمـم ـعـم امـمـصــامعـمـ ـنئـ ـ  نعيـمـ بـكفا ـةـنئكعـةـ بـشـع ـنئكــ ـــ(ـمبالع21111)

يـباـمــ ـاـاعيخـانوعغــاــ15مـ ـ  نئـ ـ  ــبطئ ـ اسـالم ـ بـنئــ ـ الئاـارـ  فوســطيئ ـحسـبـ ألصـبلـخــاللـ
بع امـ،ـمطيوةـ اعةـ   تيتع عـوحا ةـ   طادــوعاـم ـقنلـ ام عةـ   امةـ وب زاــووـ  ـعكب ـساعأـ  مف بلـ

اأمي ـحس ـ  ائفيمـو وـ  ما  مـي مـائفيمـكا ةـ ال از ما ـ  ماعايةــوعاـيمبفـبـطوـبـخطـ ـاتممـاـ  ـم  عةـ
ـ  مسافيمة)بز عةـ  صحة(ـ إلم عةـ   امةـ وب زاـياا ع رــ ـ  اأمي ـ

(ـ11111يوازاـم ـيعسبــوعاـ   طادـن يم اـمنو ـئتمأـ مىـوم عةـمفمعـ  شفادـ  طنـ ـيتعمـةـ)شـعكلـ .3
 تــ ــشــعةـ الفـشــعكلـباكــب ـقنــلـ  نــمدـ  مياشــعـ و مــلـباتــمعاـ  بفيــا ـباكــب ـاحــ ـاصــعفـوم عةـ

بم ــ ـمــ ـخــاللـســئمـقــيمـمــ ـوم عةـ  مبقــعـبعحــاـام عةـ  مبقــعـصــع  اـ ــ ـاــأمي ــ  مبقــعـيا كامــل
باواـزاـ  ـبز عةـ  بفيا ـ بـماـيا واـن اـ  ـحـالـ خـلـ  ما  ـمـيا از مااـاـ  مئصـبإلــوي ـاـ ـ ـ   تـم،ـ

ناتمعاـ اابعةـئظامعةـ وشعكةـيكلـماـيااـصع اـ ـ ـهـم ـ  بفـا،ـمـعـ  اـز اـ  شـعكةـنا ـبعمـ  مئصـعفـ
 م ـ  اامي ـ بعـاتمعاـ  فب ايعـ  ئظامعةـ وشعكة.

 

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييماا:
 فتح المظاريف:  لجنة-2
عشــكلـمــميعــــااـ  وــب زاـ   امــةـ فئــةـ ــاحـمظــاعيفـ   طــادـباتــباـهــمجـ  وفئــةـيفــاحـ   طــاد  ـيحأــبعــ

ـ-  ما  مي ـ بـممدوي اـ  ـ  زما ـب  مكا ـ  محممي ـ  ـمـبةـ   طادـي مـ اخامـ افع د  ـ  اا عة:ـ
وفئةــوعـاـوديا ــممـ  مظاعيفـ  ـمحأعـ احـ  مظاعيفـبكلــطادـعفاحـمظعب اـعأعـع ع ـ   - 

اعــامأـيســطاـعقــاـ   طــادـبمتامــاــــممـ   طــاد  ـ وــوـمظعب ــاـعقمــاوـمسوســالوــوــوـهي ــةـكســعــ  ـب
   ب عمة.
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ديا ــممها.ـ -ب  اعقعاـ ألبع قـ  مع تةـمعـ   طادـب  

قع دةـ ساـمتماـ   طـادـب ألسـ اعـبقعمـةـاـأمي ـمخـبلـ   طـادـ  متـماـمـ ـكـلـما  ـمـبم ـ ـيحأـبعــ - 
 .  ما  مـي ـ بـممدوي ا

  ابقعـعـمـ ـع ـع ـ  وفئــةـبفمعـعـ ألـأـادـ  حاأــعي ــوـوـ   طـادـبمظعب ـاـبكــلـبعقـةـمـ ـ بع قــاـ -ث
 بكم  ــووـمحأعـ  وفئةـي مـامبي ـكا ةـ  خطب  ـ  سايتة.

 

 لجنة دراسة وتقييم العروض: -1
اـنمع ســةـعحــممـمــميعــــااـ  وــب زاـ   امــةـ ألشــخاإلـ بـ  ف ــا ـ  ــمي ـااكــب ـمــئ اـ  وفئــةـ  فئعــةـ  اــ ـاتـــب

   عبمـم ـ  ئب ح ـ  فئعةـب  ما عةـب  تائبئعةـباتماـابصعاا اـ  مئاسيةـ وفئةـ   طاد  ـ  معكزيةـي مـ خمـ
ـ-  م اييعـ  اا عةـ  ـ الـاياع:ـ

 الـيئظعـ  ـ أــعمـغيعـم ززـناأمي ـمخبلـ   طاد.ـ - 

امع ـ   عبمـم ـ  ئاحعةـ  فئعةـيحيثـاحممـ  م اييعـ  فئعةـب تـاوـ مب صـفا ـ  وـب زاـ  مطوبيـةــوـوـــ -ب
ـــئف ـ  م ـــاييعـمـــ ـحيـــثـ  اـــز اـ  ما  ـــمـي عأـــاـ فـــمبلـع ـــمـ  ـــمجـ  غاعـــة،ـباخأـــعـكا ـــةـ   ـــعبمـ 

 يمب صفا ـبشعبطـمـبةـ   طاد.

عةـب  فئعةـبمتمعااــووـ  ب ـادـيا از مـا ـ   طـادـيؤخمـي ي ـ الـاياعـكفادةـ  ما  مـم ـ  ئاحياي ـ  ما ـ - 
بسم ااـ  افاعيةـب  اس عال ـ  ا ـعتمم اـ بـ  خممةـ  ا ـيب عهاـبكـم  ـكبئـاـماخصـإلـ ـ ـ ألـمـالـ
م عةـ  مطــاـا،ـب وفئــةـ  حــاـ ــ ـ ســاي امــــعمـ  مئــاقإلـ  ــمأـالـااــب عـ عــاـكــلـ بـي ــمـ   فئمقعــةـب  

 همجـ  ماطويا .

  عمـ  مأـقماـ عخإلـ ألس اعـداـ  مأـيوعاـحاوـاااـمع سةـ   عبمـ  متممة.انم ـ  مع سةـيا ـ -ث

وم ـاــب  ع ـ ــ ـ   ــعمـكا ــةـ  شــعبطـب  مب صــفا ـب  فــبمةـابصــ ـ  وفئــةـ  فئعــةـيااحا ــةــوــوـمتــماـ -ر
  عخإلـ ألس اع.

  ـحا ةــماـاب  عـ  ماطويا ـ ـ ـ   ـعمـ  ـمأـياأـم ـ عخـإلـ ألسـ اعـائاتـلـ  مع سـةـو ـوـ   ـعمـ -ط
  مأـيوعاـيا س عـو وـ  ـاصلـو وـ   عمـ  مأـااـب  عـ عـاـ  ماطويـا ـ إلحا ـةــوـوـ  ـانـي ـ سـيابـ

  ساي امـ   عبمـ ألعخإلـيشكلـب أح.

وم ـاســاب ـ  مب صــفا ـب ألســ اعـب  شــعبطـب  فــبمةـ  مطوبيــةـعفأــلـ  مئــاقإلـ  ــمأـياأــم ــعأــاـ -خ
م  ـ  فـبمةـ   ا عــة،ـدـاـ  مئـاقإلـ  متــعاــيفـبـ حأــاعــيئـا ()مميـز  ـوأـا عةـدـاـ  متــماـ ومئافـا ـ

 يفوسطي ـيصبعةـم  مة،ـداـصاحبـ  سم ةـ  حسئةـب أل ألـ ئمقعا.

 ال يـا ـ..........  ـخـ)يفـبـ– الفيـا ــ–يفبـ حأاعــيئا ـ فمعـعـ  مـب مـ  مسـاخممةـمدـلـ  كوكـلـ -م
  ع اقـفمبلـياألصئافـ  مساخممة(

ـ
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 المورد: التزامات المتعاد أو  خامسا:
ـووـ  ما  مـ  مأـ حيلــوعاـ   طادـ ساكمالـوفع د  ـ   تـمـ  خـاإلـيتـع عـ احا ـةـبابقعـعـ الافاقعـةـ .1

 بماـيوحت اـم ـ بع قـبمسائم  ـيماـ ي اـ) ب معـ  شع د(.

الـيفبزـ وما  مـ  ـيائازلـألأـشخإلـآخعــ ـكـلـ بـ أـفـزدـمـ ـ   تـمـمب ـ  حصـبلــوـوـوم ـ .2
 حا  ـ   طاد.خط ـم ـ فئةـ   طاد  ـ  ا ـ 

الـعحاـ وما  مـ بـ  مبعمـ  عفباــووـ فئةـ   طاد  ـيأأـخساعةـ بـأععـئاشئـــ ـاتـمعاــعأـاـ .3
  ـحا ةـوم ـماـع أ ـ فئةـ   طاد  ـكلـ   عبمـ  متممـةـو ي ـاـ بـوم ـ ـاـاحـلـ   طـادــوـوـمتـماـ قـلـ

 وةـمب ـمكعـ ألسياب. ألس اعـ بـوم ـ  غ ـ فئةـ   طاد  ـمـبةـ   طادـ  ـ أـبق ـ بـ أـمعح

يوازاـ  ما  ـمـناسـوعاـ  وـب زاـب تـاوـ ومب صـفا ـب  شـعبطـ  مافـاــوي ـاـب  ـب عمةـ ـ ـقـع عـ احا ـةـبكـم  ـ .4
    يئا ـ  م اممةـب  ممكبعةـ عا.

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
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 الشروط اخلاصة
يفبـابأعحاـ ـ ـيفبـ ال از اـيا مب صفا ـ  ممكبعةـ  ـكع سةـ   طادـب أـاغييعـيا مب صفا ـ .1

 ـعمـ  شعكة.

  س عـ  متماـيا شعكلـشاملـقعمةـ  أعييةـ  مأا ةـبشاملـ  ئتـلـب  اخوـعإلـ  فمعكـ ـب  احميـلـ .2
 ب  ابصيلـب  ائزيلـب فعةـ   مالـب عةـعسباـ خعى.

   ماتممي ـ  مجـ  مئاقصةـم ـ  مشاغوي ـ  معخصي ـ  مسممي ـ ال از ما ـ  أعينعة.  ـعكب ـ .3

 م.02/0/2102وحتى  02/04/1028مدة العقد هي سنة ميالدية تبدأ من   .4

حـاـ ومشـاعكي ـع بز عةـ  ما عةـ  حاـ  ـو غادـ  مئاقصةـكاموةـالـاياع  ـخاصةـنبز عةـ  ما عةـبالـ .5
م ـوفمـا  ــ%31  ـ الـاع مــووـم  ـكماـب  اـ  حاـ  ـزيامةـممةـ   تمـ بـوئتاص اـنب قعـ

 قعمةـ   تم.

مع سةـ ئعةـ و طادـم ـقنلـ  ماتممي ـبعكب ـمخابمـاوـمـ ـقنـلـ  شـعكةـمبأـحاوـ عـاـهعكوعـةـوع اقـ .6
ممـ  مأعفي ـ وئاثـبمكـبع(ـ ـ ـ ألقسـااـبعكـب ـ   ـممـب أـحاـكمـاـيواـزاـ)   اموي ـ  ـ  مطنخــب

م ـيعسبــوعاـ   طادـنفوبـ أليمأـ   اموةـحسبــعمـ  س عـ  متـماـمئـاـب  مب  ـاــوعـاـمـ ـ
   تــمـ ابزيــعــةـ  صــحةـمــ ـحيــثـ  ف ــةـب   ــممـيمــاـعأــم ـحســ ـ  تعــااـيا از مااــاـحســبقنــلـبز ـع

 يحيثـيااـابزيعـ  ط ااـ  ـبق ـمائاسبـ وفمععــ  ط ااـ  ـ  مساشفعا 

اواــزاـبز عةـ  ما عــةـنــم عـمطا يـــةـ  شــعكةـيطوــبـصــعفـ ســـاحتاقاـ تــادـ  خــمما ـ  متممــةـحســـبـ .7
 عاـ  مطا ية.(ـيبماـم ـااعيخـاتم61   تمـخاللـ)

 سيااـاعسعةـ   طادــووـ  س عـ افما  ـ  يبم ـ ومئاقصةـب ع ـ  افز ة.ـ .2

ـوــوـ  ماتــممي ـ ومئاقصــةـخــااـفمعــعـ بع قـكع ســةـ   طــادـنخامــاـ  خــاإلـوشــ اع ـمئــاـيــاالطالاـ .9
 ـوي اـباف م اـفيم و.

  ـامـااــــ2112/ــ26/3  مب  اــ الدئي سا تمـفوسةـام يمعةـماـقنلـ احـ  مئاقصةـ  ـيباـ .11
ــوازم العامــة   ســاـةـ   اشــعةـصــياحاوـ ــرة مخــازن الل ــي دائ ــالقر  مــن –ف ملعــ   وزارة الصــحة ب

ـبز عةـ  صحة.ـفلسطين
يواــزاـ  ما  ــمـن ـــم مـباتــمعاـبفيــا ـغم  عــةـ ومعأــوـب  مــبظفي ـيمفمــعـ  شــفادـ  طنــ ـبيــاق ـ .11

اــ–اـ  طـبـ  ئفسـ ـ_ـاـ   يـب ــاـ  ئصعـ ألطفالـ_ـاـ  عئاعسـ ـ_–مساشفعا ـغزةـ)ـاـ  معةـ
  بفيـا ــاـني ـحائب ـ(ـحسبـ  مب صفا ـ  مطوبيةـ ـ ـكع سـةـ  شـعبطـبفـم بلـ– ائمبئعس ـ
 ب  كمعا .
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يواــزاـ  ما  ــمـن ـــم مـبفيــا ـ  ط ــااـيمطــنخـمفمــعـ  شــفادـ  طنــ ـي ــمـ ســاكمالـكامــلـ  م ــم  ـ .12
وعــاـيفــبـم ايئــاـ  م طــنخـمــ ـقنــلـ  مشــاعكي ـ ــ ـ   طــادـ  الزمــةـاـــم مـ  بفيــا ـباتــمعم اــب

  احميمـ الحاعافا ـ اأا عةـ اف يزـ  مطنخ.

يواــزاـ  ما  ــمـياســاخم اـمخــز ـ  مــب مـ  امبيئعــةـ  خــااـ  مبفــبمـ ــ ـمطــنخـمفمــعـ  شــفادـ  طنــ ـ .13
  و ملبيفبـم ايئااـم ـقنلـ  مشاعكي ـ  ـ   طادـ احميمـ الحاعافا ـ  الزمةـ

يوازاـكلـ  ماتممي ـ  م ـ   طادـيأعبعةـحأبعـ  فوسـةـ  ام يمعـةـب  اـ ـائ تـمـقنـلـ سـنباـمـ ــ .14
مـ احـ  مظاعيفب  ا ـع انعـكلـماـ ي اـم ـشعبطـبا وعما ـفزد ـالـيافـز ـمـ ـ    تـمـبمكموـاـمـب

  ا.

 م عةــيواــزاـ  ما  ـــمـنـــم عـنـــملـ ســـا ال ـ  ك عبـــادـب  معــاجـشـــ عياـي ـــمـقـــع دةـ   ـــم م  ـمـــ ـقنـــل .15
   مساشفوـبم  عةـ   ئمسةـبـ  صعائةـيا مكا 

يوازاـكلـ  ماتممي ـ  م ـ   طادـيأعبعةـزياعةـ  مبقعـبم ايئااـ اتميعـآ عةـ  خممةـبئتلـ  بفيا ـ .16
و وـ ألقسااـ  مخاوفةـيا مساشفعا ـ  ممكبعةـحيثـ  ـع امـنف لـ عاـم ـ  ماتممي ـ ومبقعـبظعفـ

    ملـيا.

اكـــب ـكا ـــةــئاصـــعجـ   اموـــةـيـــا مبقعـمـــؤهوي ـ ـــ ـمفـــالـ   مـــلـبياما ـــب ــيواـــزاـ  ما  ـــمـيـــأ  .17
يا ئظا ةـ  شخصعةـبئظا ةـ   ئم اـبمم ـياما ـب ـيا سـم ةـ  طييـةـب  سـيعةـ  حسـئةـب ـاـعسـناـ  ـ
 ميئب ـ  ـقأاعاـفئا عةـ بـ خالقعةـيماـعم ـسم ا ا،ـبيبداـم  ـيش امةـحس ـسيعـبسوب ـم ـ

أئــاـعحــاـ ــبز عةـ  صــحةـ ســاي امـ أـمــ ـمئســبب ـ  شــعكةـيــا مبقعـمب ـ  ف ـا ـ  مخاصــةــومــاـي
 ونم دـ ألسياب.

يواـزاـ  ما  ـمـيـأ ـاكــب ـكا ـةــئاصـعجـ   اموـةـن ـــم مـباتـمعاـ  ط ـااـ ـ ـ  مبقــعـقـمـقـامب ـي مــلـ .12
 حبصــــا ـمخنعيــــةـ ألمــــع مـ)  ســــاعيةـب  م معــــة(ـمــــ ـ حــــمـ  مع كــــزـ ــــم  عةـ  طــــبـ  بقــــا  ـ ــــ ـ

ســـبـ  ئمـــبمرـ  م مـــبلـيـــاـ ـــ ـبز عةـ  صـــحةـبم ـــ ـقنـــلـ  نـــمدـيا  مـــلـم خـــلـمحا ظـــا ـغـــزةـح
  مفمــعـبالـعحــاـألأـمــ ـ   ــاموي ـ   مــلـمب ــمــلـ  فحبصــا ـ  مطوبيــةـبيفــبـ ديــا ـم ـــ ـ
يشــ امةـخوــبـ مــع مـم امــمةـمــ ـ حــمـمع كــزـ  طــبـ  بقــا  ـ  اــايعـ وــبز عةـيحيــثـاشــملـ  شــ امةـ

  عأاوـ  فحبصا ـ  اا عة:

 ة(.مسحةـحو ـاـ)مزـع
 . حإلـ  طفيوعا  

 .ش ةـصمع  

 .ةـ  نع زـمعكعببعا   حإلـمزـع
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كماـبيفبـ  ـعكب ــووـ سا م مـ  ملـ أـ حبصا ـوأا عةـيااـطون ـاـمئـاـ ـ ـحـاال ـم يئـةـ
ـوـــوـ  ـعكـــب ـاـــاعيخـهـــمجـ  شـــ امةـي ـــمـويـــال ـ  شـــعكةـنئايفـــةـاعســـعاـ  مئاقصـــةـكمـــاـبيفـــبـ  ـ

ـ ألقلـخاللـ  سئة.يفاازـ  فحإلـ  طن ـدالثـمع  ــووـ
يوازاـ  ما  مـيا مس ب عةـ  كاموةــ ـ عةـوصايا ــملـاوحاـيأأـم ـمئسببعاـ   اموي ـيا مبقعـ .19

كماـ  ـحتبق اـكو اـكا ئةـماـكائ ـه ـطعفـ  شعكةـ  ا ـفونا اـبشغوا اـكماـبااحملـ  شعكةـ
بـم ئــبأـ مماوكــا ـ  مسـ ب عةـ  ممئعــةـب  فئا عــةـ ــ ـحــالـاســنبـ أـمــ ـمئســببعاـيأــععـمــامأـ 

 بز عةـ  صحةـ بـمساخممي اـ بـمعأاها.

يوازاـ  ما  ـمـناشـغيلـمأـعفي ـ ـ ـ قسـااـ  عفـالـبمأـعفا ـ ـ ـ قسـااـ  ئسـادـيـا مبقعــوـوـ  ـ .21
امامـ  مأعفي ـب  مأعفا ـ وتعااـ يخأعـ مبعةـامعينعةـم ـقنلـ  بز عةـبم ـداـ  موعةـاتيعاـقنلــ 

ماعهاـم )يم ااـابزيعـ  بفيا ــووـ  ـعك (ـسئةـبعحا ظـ41-21ب ـمتنبلـ   ي ةـب  ـااع بطــ 
ـوــوـم ــ ـطــب لـمــمةـ  ا اقــم،ـبالـيفــبزـ ــاـســحن اـ بـ ســانم   اـوالـي ــمـاــب يعـ  نــميلـ  مئاســبـ
ـاةـ ألقسـااـ  مشـاعكةـ)حـعياـبعفـال(ـيـأ ـيـااـاـب يعـ   مأـيب  اــوعاـممدلـبز عةـ  صـحةـمـعـمعـ 

 بزيعـ  بفيا ــووـ  ئزالدـ عا.مأيفـبمأعفةـ  ـئف ـ  تساـ ا

يوازاـ  ما  مـناشغيلـطاه ـمؤهلـبحاصلــووـمنوباـ م عةـط ااـبشـع ب،ـمـعـخنـعةـ ـ ـمفـالـ .21
 سئب  .5   ملـالـاتلــ ـ

 سئب  .3يوازاـ  ما  مـناشغيلـمساـمـطاه ـمؤهلـمعـخنعةـ  ـمفالـ   ملـالـاتلــ ـ .22

ـوــوـشــ امةـمابســطةـ ــ ـ  محاســيةـ بـ م عةـيواــزاـ  ما  ــمـناشــغيلـ مــي ـمخــز ـمؤهــلـبحاصــلـ .23
   مخاز ـكحمـ مئ .

 يوازاـ  ما  مـناشغيلـمبظفـا ن اـمؤهل. .24

يوازاـ  ما  مـيم اموةـمئسببعاـم ـ   اموي ـيـا مبقعـ عمـاـيا وـاـياافـاز  ـب ألفـبعـب تـاوـ تـائب ـ .25
    ملـب   مالـ  فوسطيئ ـ  م مبلـياـ  ـمئاطاـ  سوطةـ  بطئعةـ  فوسطيئعة.

يوازاـم ـيعسبــوعاـ   طادـنم عـعب ابـبمساحتا ـمئسببعاـ تادــمو اـيا مبقعـببز عةـ  صحةـ .26
غيــعـمســ ب ةــــ ــــماـقعــااـ  شــعكةـيا ــم عـ  ــاـبالـعحــاـ مئســبب ـ  شــعكةـمطا يــةـبز عةـ  صــحةـ
يـــأأـحـــالـمـــ ـ ألحـــب لـيا ـــم عـ  ـــاـ تـــادـ أــمـــلـقـــامب ـيـــاـمـــ ـخـــاللـ  شـــعكةـ ـــ ـمب قـــعـبز عةـ

 .  صحة

يواــــزاـمــــ ـيعســــبــوعــــاـ   طــــادـناــــب يعـزأـكامــــلـ كــــلـمأــــيفـبمأــــعفةـحســــبـ  مب صــــفا ـ .27
(ـ  خــاإلـيــا مبظفي ـمــعـ  اــز اـ  ما  ــمـيا ئظا ــةـ   امــةـ فمعــعـ1  مبأــحةـ ــ ـ  ئمــبمرـعقــاـ)

    اموي ـب  زأـ  خاإلـن اـب ي ـ  تفاز  ـبم  ــووـمم عـ  ساـة.
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  مأـعفا ــوـوـطنع ـةـبخصبصـعةـ   مـلـيكـلـقسـاـيوازاـ  ما  مـ  ـعتباـياطالاـ  مأـعفي ــب .22
م ـ ألقسـااـ  مخاوفـةـ ـ ـ  مفمـعـيمـاـعمكـئ اـمـ ـ   مـلـيكفـادةــا عـةـب  حـمـقـمعـ  مسـاطااـمـ ـ

 ـموعا ـ احاللـب السانم لـيماـقمـيؤدعــووـ   ملـيا مبقع.

  ـم  ـ  از اـ   مبدـيوازاـ  ما  مـبمئسببعاـيا وب  حـب  تب ئي ـ  م مبلـن اـ  ـبز عةـ  صحةـيماـ .29
ــماـ  اــمخلـ ــ ـ ــماـ  اــمخي ـم خــلـ  مساشــفوــب ب  ئظــااـب  مظ ــعـ  فيــمـب  ئظا ــةـ  شخصــعةــب
مفعيــا ـ   مــلـ  يبمعــةـ بـ  ابســ ـ ــمىـمئســبب ـبز عةـ  صــحةـ بـ  اــأديعــوــي اـ وحصــبلــوــوـ

ة.  مئف ةـ بـخممةـغيعـمشعـب

 مئاقصةـ اتمعاـ  بفيـا ـب تـاوـ شـعبطـبمب صـفا ـيوازاـ  ما  مـنائفيمـكا ةـ  فم بلـ  مع تةـ  ـ  .31
 او ـ  بفيا ـ فمععـ  مع  اـ  ب ق ةـأم ـئطاقـ   تم.

مالـ  صعائةـيماـعأم ـ  محا ظةــووـ  مكـا ـب ألف ـزةـب  ــامةـاسـوعم اـ .31 يوازاـ  ما  مـنفمععــ 
  بز عةـ  صحةـ  ـحا ةـاشغيوعةـسوعمة.

ع دـ  ا اقــمـمــعـبز عةـ  ما عــةـبالـعحــاـ ــاـ  مطا يــةـوما  ــمـ المـــادـنبفــبمـخســاعةـمــ ـفــ الـعحــاـ .32
اتـميعـ  متانـلــيأأـا بعمـب  ـيواف ـ مدلـهمجـ المـاد  ـ كبئ اـاائاقمـمعـحعيةـ  مـبعمـ ـ 

مالـب  ـ خاعاعـطعيتةـ  مشاعكةـ  ـ   عمـمبأباـ   تم.    مامأـ ماـعتباـياـم ــ 

ــا ـ  ــب عمةـ ــبز عةـ   .33 صــحةـمــ ـمــب مـامبيئعــةـ بـمــب مـاســاخماـ وط ــ ـيواــزاـ  ما  ــمـيتنــبلـ  انـع
ـووـ  ـيااـخصاـقعمةـهمجـ  مب مـم ـمساحتا ـ  شعكةـ مىـ  بز عةـباحممـس عـاو ـ ألصـئافـ

 .حسبـ س اعـ  سبقـ  سا مةـ  ـحيئاـيم ع ةـ فئةـ  مااي ة

م ـدنــــ ـ  ــــاـمــــ ـخــــاللـ  مشــــاهم  ـ .34 عحــــاـ ــــبز عةـ  صــــحةـوفــــع دـاتيــــعاـشــــاملـألم دـ  شــــعكةـب  
  شخصعةـباتاعيعـ  وفا ـ  ماخصصةـ  ـ  شعكةـقمـ خفت ـ  ـاحتياـ ألهم فـ  اـ ـاـاـ  ا اقـمـ
م  اـم ـ فو ا،ـبحسبـ حكااـبشـعبطـ   تـمـ ـ  ـ ـبز عةـ  صـحةـ  حـاـ ـ ـطوـبـ سـخـ   تـمـمـعـ
  شـــعكةـبمصـــامعةـ  أـــمائةـ  نئكعـــةـب  ا اقـــمـمـــعـمـــ ـيوعـــاـ ـــ ـ  ســـ عـمـــعـاحميوـــاـكا ـــةـ  اي ـــا ـ

 ب  ما عةـ  ماعايةــووـم  .ـ  تائبئعة

يواـزاـمـ ـيعسـبــوعــاـ   طـادـن ــامةـاأهيــلـبصـعائةـاعب عـا ـئتـلـ  ط ــااـيا شـكلـ  ال ـاـ اتــمعاـ .05
ووـ أا ةـاعب عا ـفميمةـ  ـحالـ  اااطـ قسااـفميمةــب   خممةـيماـالـيؤدعــووـفبمجـ  بفيةـب  

ائةــوـــوـ  ـاصـــيحـموكـــاـحســاياـ  خـــاإلـ)حســـبـ  مب صـــفا ـ  متممـــةـمـــ ـقنـــلـ   ئمســـةـب  صـــع
 . بز عةـ  صحةـي مـ ئا ادـ   تم(ـباكب ـال تةـ اتمعاـ  خممةـيماـالـيؤدعــووـفبمجـ  بفية

الـعمئـعـهــم ـ   تــمـمــ ـامبيــلـ أـمــ ـ  مؤسســا ـ بـ  فم عــا ـ  ــمجـ  خممــةـ مــمجـزمئعــاـمحــممةـ .36
 خاللـ اعةـهم ـ   تمـمعـ  از اـ  ما  مـنئف ـشعبطـب س اعـ  مئاقصةـ

 :التوريد واتستالم 
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يااـعصمـحعكـةـ ألصـئافـ  مصـعب ةـب  مـبعمةـمـ ـب  ـوـمخـز ـ الغمعـةـ  اـايعـ وشـعكةـمـ ـخـاللـ .1
اعصـــيمجـيشـــكلـيـــبم ـ ـــ ـكـــع ـ  صـــئفـبم ـــ ـمـــ ـخـــاللـ مـــي ـ  مخـــز ـ  مافـــع ـ  ـــم ـ   مـــلـ

 خصعصاـبيا ائسياـمعـ فئةـ  مااي ةـ  ـ  مكا .

 ـ  فــاهزةـيفــبـ  ـائطنــاــوي ــاـ  مب صــفا ـب  م ــاييعـ  مــب مـ  غم  عــةـ  اــ ـاحأــعـمئ ــاـ  بفيــا .2
   صحعةـ  فوسطيئعةـحسبـ   يئةـ  مع تةـب تاـ  عمـ  شعكة.

ــــةــــــ ـطعيــــاـنــــع مجـ ألمــــاـ  ماحــــمةـ بـ  شــــ ب ـ .3 عحظــــعــوــــوـ  شــــعكةـ ســــاخم اـ ألغمعــــةـ  مبـز
م مـ  بفيا .   الفاماـعةـبماـشان  اـالساخم م اـ  ــو

م ـ  ـمخز ـ ألغمعةـ  مبفبمـيمطنخـمفمعـ  شفادـكمعا ـم ـ  مب مـيابفبــووـ  ما  مـ  ـيـؤ .4
وـــوـبفـــاـ  اتـــميعـالـاتـــلـــــ ـ ســـا ال ـخمســـةــشـــعـيبمـــاـياســـادئادـ   غم  عـــةـ  مطوبيـــةـكا عـــةــب
عةـب  خنــزـيــؤم ـ   خأــاعـب  فب كــاـ  اــ ـاــؤم ــئــمـ  طوــبــوــوـأــبدـال حــةـ  بفيــا ـ ألســنـب

ماـاخزي ـ م مـ  بفيا .ـمعاي ـيبمعاــووـ ألقلــب   أـمب مـغيعـمساخممةـ  ــو

يفـــبـ  ـيـــااـابعيـــمـ ألغمعـــةـو ـــوـ  مخـــز ـيســـعاع  ـمغوتـــةـ حماعـــةـ  مـــب مـمـــ ـ  ا ـــعمـ وظـــعبفـ .5
ـ  ني عةـ  مخاوفة.

ـئـــمـابعيـــمـمـــب مـغم  عـــةـمنـــعمةـ بـمفمـــمةـيفـــبـ  ـاصـــلـ ـــ ـســـعاع  ـمئاســـيةـبمـــزبمةـنبحـــم  ـ .6
  وانعيم.

ــم مـ  بفيـا ـوالـي ـمـ  عفــباـ .7 ــماـ سـاخم اـ عــاـمـ ـ  مـب مـ  امبيئعــةـمـ ـقنـلـ  ما  ــمـ ـ ــموعـةــو
 ظاهعياـ بـمخنعياـحسبـ  حافة(.) وفئةـ  مااي ةـب  مب  تةــووـ ساخم اـاو ـ ألصئافـ

عحــاـ ــبز عةـ  صــحةــمــلـزيـــاع  ـميم ئعــةـ ــ ـ أـبقــ ـمــ ـ ألبقـــا ـمــ ـخــاللـ فئــةـمـــ ـبز عةـ .2
بقبفــووـ  حا ةـ  صـحعةـ ومـب مـ  غم  عـةـ  مسـاخممةـ ـ ـ  ط ـ ـ بـ  مـب مـ  مسـاخممةـ  صحةـ و

ــم مـ  بفيــا ـكمــاـبعحــاـ اوــ ـ  وفئــةـمصــامعةـ عــةـمــب مـمخا فــةـ وشــعبطـ  مافــاــوي ــاـ بـ  ــ ــو
اظ ـــعــوي ـــاــالمـــا ـ  فســـامـ بـيـــااـوحأـــاعهاـ بـاحأـــيعهاـيطعيتـــةـغيـــعـصـــحعة،ـب فـــ ـئظـــعـ

 م  ـبياحملـ  مبعمـكا ةـ  اي ا ـ  تائبئعةـب  ما عةـ  ـحالـ  مخا فة.ـ  مبعمـي ماـاكع ع

يفبـ  ـاكب ـ  مب مـ  مبعمةـحميدـةـ ائاـارـ ـ ـ  دوـثـ ألبلـمـ ـصـالحيا اـ مـاـيا ئسـيةـ ألغمعـةـ .9
 (ـش بعـ يفبـ  ـاكب ـ  ـ  ئصفـ ألبلـم ـصالحيا ا.6م  ـممةـصالحعةـحاوـ)

عـا ـ يفـبـ  ـاكـب ـيطاقـةـ  نعـا ـسـوعمةـبب أـحةـب تـاوـ ماطويـا ـيا ئسيةـ ومب مـ  ا ـ  اـيطاقـةـن .11
 مب صفا ـ  بساـ  افاعأـحسبـ  مب صفا ـ  فوسطيئعة.

يا ئسيةـو وـ ألصئافـ  ا ـااـ خمــيئا ـمئ اـ وفحإلـم ـقنلـ  طبـ  بقا  ـممئـباـ سـاخم م اـ .11
 حاوـظ بعـئاا جـ  فحإل.

 ألصــوعةـ بـ ــ ـصــئامياـمئاســيةـبئظعفــةـبســوعمةــيفــبـ  ـيــااـابعيــمـ  مــب مـ  غم  عــةـ ــ ــنب ا ــا .12
 اكفلـ  محا ظةــووـسالمةـ  مب مـ  غم  عة.
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 التخزين: 

(ـمعفا ـ4يا ئسيةـ ومب مـ  منعمةـمدلـ أل يا ـاحفظـ  ـدالفةـانعيمـمعفةـحع عا اـم ـ)صفعـو وـ .1
 ــ ـدالفــةــم بعــةـب ــ ـحا ــةـ  مــب مـ  مفمــمةـمدــلـ  وحــباـ بـ ألســما ـ بـ  ــمفارـ عحــبـ  ـاحفــظ

ـ(ـمعفةـم بعة.12-افميمـيحمـ مئوـ)
سـاــ70يا ئسيةـ ومب مـ  فا ـةـاحفـظـ ـ ـ  مخـز ـي يـمةـــ ـ ألعمـبكـم  ـــ ـ  فـمع  ـيمسـا ةـ) .2

 سا(ـمعـومكائعةـ  معبعـني ـ  عّصا ،ـ عافاـ اـ ع ــالـع عمـ   اموي ـ وخطع.100و وـ

 صئاف.يفبـ  ـيااـبأعـكلـصئفــووـحمةـبمفصبلــ ـغيعجـم ـ أل .3

عـةـمحكمــةـ  غوــاـامئــعـئفــامـ .4 يفـبـ  ـيــااـحفــظـ  مــب مـم  ـ  ع  حـةـ  ئفــامةـكا ن ــاع  ـمــدالوـ ــ ـ ـب
   عب  حـباأديعهاــووـ ألصئافـ ألخعى.

يفبـ  ـيااـاعايبـ  مب مـيطعيتةـاكفلـمالحظةـ  صالحعةـبكم  ـ ساخم اـ  مب مـ  ا ـاصلـ بالوـ .5
(ـحاـوـالـعحصـلـسـ بـبخسـاعةـ ومـب مـFirst in -First outقنـلـاوـ ـ  اـ ـاصـلـاا عـاوـي ـمهاـ)

   غم  عة.

معفــةــ15-11حفــظـ  خأــاعـب  فب كــاـب  مــب مـ  خــااـ ألخــعىـيفــبـ  ـعكــب ـ ــ ـدالفــا ـانعيــمـ) .6
 م بعة(.

 

 :اآلتت والمعدات الالزمة للطاي وعمليات تنظيفاا قبا وبعد الطاي 

مطــنخـموبكــةـ ــبز عةـ  صــحةـب  مبفــبمةـ ــ ـســيااـ ســاخم اـ ألف ــزةـب  م ــم  ـ  الزمــةـ وط ــ ـ  م .1
مفمــعـ  شــفادـ  طنــ ــوــوـ  ـعتــباـ  ما  ــمـي تــمـفوســةـاحأــيعيةـمــعـ فئــةـمااي ــةـ  ط ــااـ ــ ـ

   مكا ـب م عةـ  مبقعـ الافاقــووـاسوعاـ  مكا ـب  م م  ـ  الزمةـ و مل.

  شفادـألأـم ـ ألـمالـمفمعـمطنخـيوازاـ  ما  مـي ماـ ساخم اـ  مطنخـب  م م  ـ  مبفبمةـ  ـ .2
 . ألخعىـ  ا ـ ع ـ  اــالقةـ  ـ  خممةـ  متممةـ بز عةـ  صحة.

ةـمــ ـ أل مئيــباـب  اعفــالـ ــ ــموعــةـ  ط ــ ـب  ـــم مـ .3 يواــزاـ  ما  ــمـي ــماـ ســاخم اـ ألب ئــ ـ  مصــئـب
ةـم ـساائو ـسايلـبهم ـعشملـ)  حوـلـ   طـب ف ـ–  مغـاعفــ–  بفيا ـب سانم   اـيأب ئ ـمصئـب

  خ( ـ–

ةـمـ ـ   ظـاـم  ـ  ـب  ـما ـممةـبيا ائسـياـمـعـ اخـبةــ .4 يواـزاـ  ما  ـمـناـب يعـ  ـب طـاتطعـعـمصـئـب
   ـ فئةـ  مااي ة

يواــزاـ  ما  ــمـنا ن ــةـ  بفيــا ـ  فــاهزةـ)  ســاخئة(ـمــ ـخــاللـحــا ظـحع عأ)نومــعأ(ـ وحفــا ــوــوـ .5
 سخبئةـ  بفيةـخاللـ اعةـ  ا ن ة.
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عــا ـب  اتشــيعـب أــال ـ  اف يــزـ ي ــاـو ــوـ  ـيــااـوخع ف ــاـاــب يعـحابعــا ـم  ـغطــادـ فمــعـ  ئفا .6
ــ ـمخــز ـ ألغمعــةـيمســا ةـ و ــوـمفمــعـ  ئفاعــا ـب  ــمأـنــمبعجـيفــبـ  ـعكــب ـي يــم وــــ ـ  مطــنخــب

 مئاسية.

 الكعــا (ــ–  ئــايوب ـ-  مالــاـ–  كوكــلـ)  مـب مـ  يالســاعكعةـ  مسـاخممةـيــأأـشـكلـمــ ـ ألشـكالـ .7
ةـم ـمب مـ   يالساع ـ  مسمبطـن اـب  ـاكب ـمتنب ةـم ـقنـلـبز عةـ  صـحةـيفبـ  ـاكب ـمصئـب

 ب  ـيااـحفظ اـ  ـمب  يبـ  ـمكا ـئظيفـمئفصلــ ـصا ةـ اـم مـب  اف يز.

ــــا ـ .2   مــــب مـ  مســــاخممةـ ــــ ـ  اغويــــفـســــب دـكائــــ ـم مئعــــةـمدــــلـ  ســــوفا ـ  متــــبىـ بـكائــــ ـمغوف
ةـمـ  ـمـب مـمسـمبطـن ـاـصـحعاـب  ـاكـب ـيالساعكعةـ الساخم اـ معةـب حمةـيفبـ  ـاكب ـمصـئـب

متنب ةـم ـقنلـبز عةـ  صحةــووـ  ـيواـزاـمـ ـيعسـبــوعـاـ   طـادـناتـمعاــيئـةـمـ ـفمعـعـ  مـب مـ
  مســاخممةـ ــ ــموعــةـاغويــفـ  بفيــا ـباب  ــاــوي ــاـبز عةـ  صــحةــوــوـ  ـيــااـاغويــفـ  بفيــا ـ

 فيةـببأ  اـ  ـيماـ ي اـصب ئ ـ  اتمعاـ  يالساعكعةـبم  ـمئ اـالئزالقـ  ـب

 ابزيعـمغوتةـبمئاسيةـصحعاـحسبـ  شعبطـب  مب صفا ـ  مافاــوي ا.ـ ب عااـع

 :التزامات المورد في التوزيع والتقديم 
م مـ  ط ااـباغويفـ  بفيا ـ  ـمطنخـمفمعـ  شفادـحسبـ  كشبفـ  م مةـمسيتاـم ـقنـلـ .1 يااــو

ـــة ـــالجـيمـــاـيبأـــحـئـــباـ  بفي ـــةـ وبفيـــا ــوم ع  ـ  مساشـــفعا ـ  مـــمكبعةــ  حســـبـ أل ـــب  ـ  مخاوف
 كا اا  :

 لون الملصق نوع الوجبة الرقم
ـ نعمــامأـ1
ـ حمعـسكعـأـ2
ـ زعـقـقويلـ  موحـ3
ـنئفسف /ـ عفب ئ ـ  كووـ4
ـنعاتا  ـغسيلـ  كوعةـ5
ـ صفعــا  ـنعباي ـ6
ـ خأعـ  صحةـ  ئفسعةـ7
ـــــــــــــــــــموعا ـ  ف ازـ   أم ـ8

 

   اموي ـ  ـ  مطنخـي ماـمالمسةـ ألغمعةـ  فاهزةـ ألكـلـنـمب ـ ـي ـ)  تفـاز  (ـ مـعةـيوازاـفمععـ .2
 ب حمةـب ساخم اـ مب  ـغعفـمئاسيةـبصحعة.

 يوازاـفمععـمبظف ـ  ا ن ةـب  مأعفي ـنوي ـ  تفاز  ـ دئادـ  ا املـمعـ  مب مـ  غم  عةـ  فاهزة.ـ .3
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سـعاعةـمغوتـة(ـمـعـ  محا ظـةـ)ئتـلـسـعي ةــنبسـا ل  مساشـفعا ـيااـئتـلـ  بفيـا ـمـ ـ  مطـنخـو ـوـ .4
ــووـصحةـ  بفيا ـ  غم  عةـبأما ــماـ  اغيعـ  ـشكلـبمعفةـحع عةـ  بفية.ـ

 وصــيئعةــةاـيــااـناعب عــا ـ  ط ــااــوــوـ  ـيواــزاـ  ما  ــمـن حأــاعــيئــاقســئتــلـ  ط ــااـم خــلـ ال .5
ـ  متاعحةـم ـ  شعكةـبيااـ  مب  تةــوي اـم ـقنلـبز عةـ  صحة.

يمـاتمعاـ  بفيا : .6  مبـ 

 الموظفين المرضى الوجبة
ـإل7ـإل6 اإلفطـار
ـا4-2ـا12 الغـداء

ـا6 العشاء
ـ دئادـ  ابقي ـ  شابأ()اــ8
ـ دئادـ  ابقي ـ  صعف ()اـ11

 

 يـــ اتـــمعاـ  بفيـــا ـمـــ ـقنـــلـوم عةـ  مبقـــعـ ـــ ـ أـبقـــ ـمـــ ــممـــعـ  اـــز اـ  ما  ـــمـيتنـــبلـاغييـــعـمبـ 
  ألبقا ـيماـياالداـمعـسيعـ   ملـبم  ـيا ائسياـني ـوم عةـ  مساشفوـب  ما  م.ـ

يوازاـم ـيعسبــوعاـ   طادـافمععـ أال ـ  ط ااـ  ئاافةــ ــموعةـ  احأيعـب  طنخـبفم  اـ .7
اعحيو ـاـمياشـعةـخـاعرـ  مطـنخـ بالـيـأبلـ  ـ كعا ـقبعةـببأ  اـ  ـحابعـا ـيالسـاعكعةـمغوتـةــب

 يطعيتةـسوعمةـبصحعةـ مئعـاب فمـباب  مـ  حشع  ـب آل ا ـ  مخاوفة.

ـملـحمال ـئظا ةـبمكا حةـ وحشع  ـب  تب عمـيشكلـمسامعــووـ  ـعكب ـمفمبلـ  ـقا مـةـ .2
 مبأحة.

م 9 وعاــو مـ  بفيا ـب تـاـ وكشـب ا ـ.ـيوازاـ  مبعمـي ماـ الحافا ـيمايتعا ـ  بفيا ـم خلـ  مطنخ،ــب
امةـافميمـ ألغمعةـ اةــماــو ب  مخططا ـ  خاصةـنفم بلـ  مساشفوـيصبعةـمبعيةـيبمعاـمعـمعـ 
ـــم مـ  ســـوطا ـ   مفمـــمةـ  اـــ ـاـــاـاطعيا ـــاـ بـطحئ ـــا،ـ مـــاـ  خأـــاعـ  اـــ ـيـــااـ ســـاخم م اـ ـــ ــو

م مـ  بفيا ـ ت . ـ وبفيا ـ ائاـيفبـ ساخم م اـيصبعةـمياشعةــئمــ 
 

 ت التي تتخل ضد المتعاد عند عدم اتلتزام:والجزاءااإلجراءات  دسا:سا
 حالة عدم اتلتزام بأي من شروط العطاء. -2
  ـحالـع أ ـ فئةـ  مااي ةــممـم ـ  بفيا ـيسنبـ أـم ـمظاهعـ  فسامـ  ـوحمىـمكبئا ـ - 

  صــحةـيم ع ــةــ  بفيــةـبم ــ ـ)حســبـاتــميع  ـ فئــةـ  مااي ــةـياالســائامـ وم ــاييعـ  ماي ــةـ ــ ـبز عة
مئــمببـ  طــبـ  بقـــا  (ـ ائــاـيــااـواـــالفـ  بفيــا ـ  فاســـمةـ ــبع ـبيحأــبعـممدـــلـ  شــعكةـب  وفئـــةـ

 ب  طبـ  بقا  ـبيااـ السانم لـحسبـشعبطـ   طاد.
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ـم مـ  بفيـا ـ ائـاـيئـمعـيحـمـ -ب   ـحـالـوخـاللـ  شـعكةـيـأأـمـ ـمب صـفا ـ  مـب مـ  مسـاخممةـ ـ ــو
مـــ ـقعمـــةـ  مســـاخوإلــ%2ةـب ـــ ـ  مـــعةـ  دا دـــةـيـــااـخصـــاـ قصـــوـمـــعاي ـمـــ ـقنـــلـ فئـــةـ  مااي ـــ

  ألسنـب ـب  ـحالـ  اكع عـعأاـفـ  خصاـاوتا عاـ معاي ـبيئظعـ  ـ  ا اقمـمعـ  شعكة.

وم ـقماـ  ما  مـبفيةـ بـبفيا ـئاقصةـم ـمكبئاا اـاخصـاـقعمـةـ  ئـب قإلـمـ ـ ألصـئافـحسـبـ - 
 ـبق ـاتمعاـ  بفيا ـب  ـاكب ـمتنب ةـس عـ  سبقـ  ـحالـ اـيااـاأميئ اـخاللـئصفـساـةـم

  ئعاـبصحعاـباطناـئف ـفز د  ـ  نئمـ  ساناـ  ـحاال ـ  اكع ع.

ــم مـ  بفيــةـ -ث  ــ ـحــالـدنــ ـ  ــئتإلـ ــ ـبز ـ أـصــئفـ ــ ـ  بفيــةـ  غم  عــةـعطنــاــوــوـفمعــعــ 
بفيــا ــشــب  عاــ11  متممــةـ ــ ـاوــ ـ  فاــعةـبم ــ ـي ــمـ  احتــاـمــ ـ  ــئتإلـ ــ ـ ألبز  ـيحــمـ مئــوـ

 (ـ  ـ  فز د  .1بعطناــوعاـ  خصاـ  ممكبعـ  ـ  فتعةـ)ب(ـم ـ  نئمـعقاـ)

ــة  -1 ــا لجن ــات أو األصــناف المرفوضــة مــن قب ــدال الوجب ــد أو رفــض إب ــة تــرر أو عــدم التوري حال
 المتابعة.

ووـحسابـ  مـبعمـمـ ـ  سـوفةـ  مبفـبمةـ -  اشةـ  معأوـ بع ــب اؤم ـ فئةـ  مااي ةـ  ـ  مساشفوــو
  مساشفوـ بـم ـكفا ةـحسـ ـ  ائفيـمـ بـمـ ـمسـاحتاااـ ـمىـ  ـبز عةـمـعـ  ئظـعـ ـ ـ سـخـ مىـوم عةـ

ـ  ا اقمـباحميواـكا ةـ  اي ا ـ  تائبئعةـب  ا بعأا ـ  ما عةــ ـاو ـ ألأع ع.
  ـحالـ سامـ عاوـم ـ) ألصئافـمكبئا ـ  بفية(ـبعمك ـ سانم  اـ ا ـ السانم لـيااـخاللـسـاـةـ -ب

  .م ـويال ـ  مبعمـنم 

   ـحالـ سامـ عاوـم ـمكبئا ـ  بفيةـبالـعمك ـ سانم  اـيااـ سانم لـ  بفيةـيا كامل. - 

 ــ ـحــالــــماـ  اــز اـ  مــبعمـيا بقــ ـ  محــممـالســانم لـ ألصــئافـ  فاســمةـيــااـ  شــع دــوــوـحســابـ -ث
قــع عـمــ ـمئــمببـ  طـبـ  بقــا  ـ)يــااـاحميــمـ  نــم  لـ م ا فــةـهــم ـ   مـبعمـبيم ع ــةـ فئــةـ  مااي ــةـب  

  ألمعـم ـقنلـ فئةـ  مااي ةـبيا ائسياـمعـوم عةـ  مساشفو(.

 ــ ـحــالـ ســاخم اـ  شــعكةـ ألصــئافـ  اــ ـ ــاـاظ ــعـئاــا جـ  فحــإلـمــ ـقنــلـ  طــبـ  بقــا  ـيــااـ -ر
   اا  :

 م ـ  مساخوإلـ السنـب .ـ%1حالـظ بعـ  ئاا جـسوعمةـيااـحساـ 

 ـ ـب  ئظعـ  ـ سخـم ـ  مساخوإلـ ألسنـبـ%2حالـظ بعـ  ئاا جـغيعـسوعمةـيااـحساـ
   ا اقم.

 حالـ ساخم اـ صئافـ اـافحإلـ بـا عمــوـوـ  طـبـ  بقـا  ـبمب ـ  عفـباـ  ـوـ فئـةـ
 م ـ  مساخوإلـ ألسنـب .ـ%2  مااي ةـيااـحساـ

مــــ ــ%1 ــــ ـحــــالـ ســــانم لـصــــئفـمكــــا ـصــــئفـمب ـ  عفــــباـ  ــــوـ فئــــةـ  مااي ــــةـيــــااـحســــاـ -ط
   مساخوإلـ السنـب 
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مخاطيــةـمــميعــــااـمااي ــةـخطعــاـيــاال از اـيشــعبطـ  مئاقصــةـبيــااـيئــمعـ  ما  ــمـمــ ـقنــلـ فئــةـ   -خ
  ش ب ـ الم عيةـيا خصبإلـب  ـحالـاكع عــماـ  از اـ  شعكةـ كدعـم ـمعاي ـيشعبطـ  مئاقصةـ

امةـ  ئظعـ  ـ  ا اقمـمعـ  شعكة.  عحاـ وبز عةــو

ب ألف ـزةـب  م ــم  ـعحـاـ ـبز عةـ  ما عـةـمصــامعةـأـما ـحسـ ـ  ائفيــمـ ـ ـحـالـــماـاســوعاـ  مكـا ـ -م
  مبفـــبمةـيمفمـــعـ  شـــفادـ  طنـــ ـيحا ـــةـاشـــغيوعةـســـوعمةـبااحمـــلـ  شـــعكةـكا ـــةـ  اي ـــا ـ  تائبئعـــةـ

 ب  مامعةـ م  .

 حا الخالفات: سابعًا: 
 ــ ـحــالـحــمبثـ أـخــالفـيئشــأــــ ـافســيعـ أـنئــمـمــ ـ  نئــبمـ  ســايتةـ بـمــ ـنئــبمـ   تــمـ يــااـحوــاــ - 

 بمعاو.

يبمـاوـمـ ـنـمدـمفابأـا ماـ وبصـبلـو ـوـحـلـحـبلـ أـخـالفـيا وـاــ31لـوم ـ اـيامك ـ  طع ـا ـخـال -ب
يا  تــمـعحــاـألأـمــ ـ  طــع ي ـحــلـ  خــالفـيــا وفبدـو ــوـ  محكمــةـ  مخاصــةـباطنيــاـ  تــب ئي ـب ألئظمــةـ

   م مبلـن اـ  ـمئاطاـ  سوطةـ  بطئعةـ  فوسطيئعةـن م ـ  شأ .

 

 شروط متفرقة: ثامنا: 

 بـ  االـــبـ ــ ـم امواــاـ بـدنــ ــوعــاـ ئــاـشــعاـ بـقــااـنئفســاـ بـنب ســطةـوم ـ ســا ملـ  مئــاقإلـ  غــ ـ .1
غيعجـيطعياـمياشعـ بـغيعـمياشعــووـعشبةـ حمـمبظف ـ بـمسـاخمم ـ  سـوطةـ بــوـوـ  اب طـؤـم ـاـ
وأـــع ع وـيا مصـــوحةـيوغـــ ــتـــمجـ ـــ ـ  حـــالـبعصـــامعـ  اـــأمي ـمـــعـــــماـ اخـــاللـيحـــاـ  ـــبز عةـ  مطا يـــةـ

ةــووـم  ـ أـالوـــ ـشـطبـ سـماـمـ ـنـي ـ  مئاقصـي ـبالـعسـمحـ ـاـيا ـمخبلـ ـ ـيا ا بعأا ـ  ماعاي
ـمئاقصا ـ وسوطةـ  بطئعةـ  فوسطيئعةـهم ـ أالوــ ـ اخامـ افع د  ـ  تأا عةـأمجــئمـ القاأاد.

وم ـ  وـــ ـ  مئـــاقإلـ بـ  مـــبعمـعحـــاـ وفئـــةـ   طـــاد  ـو غـــادـ  ا اقـــمـم ـــاـمب ـ  وفـــبدـ وتأـــادـبكـــم  ـ .2
ـ ـ  اأمي ـك يع مــااـ وخزيئةـ   امة.مصامعةـمنو

وم ـاب وـ  مئاقإلـ بـ  مبعمـفازـو غادـ   تمـ  منعاـم اـ بـماـايتوـمئاـنابفعاـكاابـ وبعدةـعفيـمـنـم  ـ .3
مب ـ  حافــةـو ــوـ ساصــم عـحكــاـقأــا  ـعتأــ ـنــم  ـمــعـعمـمنوــ ـ  اــأمي ـ ــ ـهــمجـ  حا ــةـبالـعحــاـ

غيــعـ ئــاـعمكئ ــاـ عأــاـ)قنــبلـا  ــمـهــؤالدـ  بعدــةـ مااي ــةــ وبعدــةـ  مطا يــةـيــأأـا ــبعمـمــ ـفــع دـم ــ 
    مل(.

يوازاـم ـيعسبــوعاـ   طادـي ماـ  ائازلـ  ـ ال از اـ شـخإلـآخـعـ أـ)  نعـعـمـ ـ  يـاط (ـمب ـ  عفـباـ .4
م ـائازلـ بـيااـم ـ  ياط ـياحملـكاملـ  مس ب عةـ  تائبئعـةـب  ما عـةـمـ ـ  وبز عةـيأأـحالـم ـ ألحب لـب  

م  ـبييتوـم ـيعسبــوعاـ   طادـ ألساس ــووـكلـحالـمس بالـافاجـ  بز عةــ ـكع سـةـ  شـعبطـفع دـ
   ـ   طادـ  ممكبع.

ـ
ـ
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ـ

 (2نمول  رقم )
 خاص بمواصفات العاملين والزى المطلو 

 :أوت:المضيفين
ـتما .نئطوبئنئ ـم كئ-1
 ىاألمامعة.قماشيبأعــوعاـش اعـ  شعكةـ  ـ  ف ةـ  عسـعنئ ـطبيلـقمعص-2

 عباط.نمب ــنئ  ب ــحم د-4

 :المضيفات ثانيًا:
ـىاألمامعة.قما ـيبأعــوعاـش اعـ  شعكةـ  ـ  ف ةـ  عسـعـنئ  ب ــيا طب-1
 نيجـ ااح.ع  ـنوب ــشا ة-2

 نئ .ع  ـنوب ــنئم ئة-3

 المطبخ:العاملين داخا  ثالثا:
ـقما . سبمــنئطوبـ -1
 ــــــاـزعيــــــ ـ ــــــ ـ  مئاصــــــفـمبأــــــباــوعــــــاـشــــــ اعـ  شــــــعكةـيا ف ــــــةــقمعصاســــــبمـمتوــــــاـيــــــاألحمع-2

 ىاألمامعة.  عسـع

 مطاط . سبمــحم د-3

 حعفاي ئايوب ـاساخماـ معةـب حمة.-4

ـئايوب ـاساخماـ معةـب حمة.ع  ــقي ة-5
 

 )مشرف، محاس ، امين مخزن، سائق...الخ( رابعًا: ادارة الشركة:
 ىاألمامعة.  عسـعـمبأباــوعاـش اعـ  شعكةـيا ف ةصمعيعأـنئ ـ

 
 
 
 

 
 
 

ــــــى ــــــص  عل ــــــيم أظــــــافر وق ــــــة الشخصــــــية مــــــن تقل ــــــزام بالنظاف العــــــاملين داخــــــا الشــــــركة اتلت
شــــــعر وترتيــــــ  اللحيــــــة وعــــــدم المبالغــــــة فــــــي لــــــب  الخــــــواتم ونظافــــــة الانداموكيــــــه مــــــع 

ــــــة الموضــــــح فياــــــا اســــــم الشــــــخص  ــــــة التعريفي ــــــزام بوضــــــع البطاق ــــــوظيفي  والمســــــمىاتلت ال
 .وصورته الشخصية واسم الشركة

 الصحة.المقترح وأخل الموافقة عليه من قبا ممثا وزارة  الزي تلتزم الشركة بتقديم عينة من 
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 املواصفات الفنية للمواد الغذائية املستخدمة للمناقصة
 HalawaTeheniaحالوة طحينة -2

 عسا ملـ  سكعـ)  سكعبزـب  فوبكبزـ ت ـكمب مـسكعية(. -

 فطعيا ـب  مب مـب  عب  حـ  غعيية.ب  ا ف ـب  ـاكب ـخا عةـم ـ  زئاخة -

 اكب ـ  حالبةـخا عةـم ـوأا ةـمحوعا ـصئاـعة. -

 الـعسمحـن أا ةـمب مـمهئعةـ بـزياعةـنخالفـاو ـ  مبفبمةـ  ـ  سمسا. -

بالـاتلـئسيةـ  مب مـ  مهئعـةـ)زيـ ـ  سمسـا(ــ%1بئسيةـ  عطبيةــووــ%2الـازيمـئسيةـ  عمامــووـ -
 متمعةـكسكعـمحبل.ـ%45اتلـئسيةـ  مب مـ  سكعيةــ ـبالــ%25ـووـ

ـ.ب  او ب  مقياـئشاـمدلـ  ا  ةـخوبهاـم ـ  مب مـ  م -
ـاكب ـ  مكسع  ـ  مأا ةـخا عةـاماماـم ـ  شب  بـب  تشبعـ  صوية. -
ـ وط اـب  ع  حةـم ـمساخوصا ـطنع عة.ـمكسيايفبزـوأا ةـمب مـ -
ـا/كفاـحمـ قصوـكمامةـمنعأة.موف111عسمحـن أا ةـدائ ـ كسيمـ  اياائيباـ -
ـموفا/كفاـحمـ قصو.111عسمحـنبفبمـدائ ـ كسيمـ  كنعي ـ -
  حـمـ ألقصـوـ  مسـمبطـن ـاـزعئـيخـفـزدـب حـمـ ــ ـ  مويـب ،ـعصـاإلـفـزدـب حـمـ ـ ـ  مويـب ،ـئحــا ـ -

 فزدـ  ـ  مويب .ـ25

 ومئـاجـبامئــعـ   نـب  ـ  مسـا موةــنـب  ـيالســاعكعةـمحكمـةـ  غوـاـ احـا ظــوــوـ  خصـا إلـ  مبقعـةـ -
 اوبداـ بـاغيعـ بئا.

 اكب ـ  حالبةـس وةـ  اتطععـبخا عةـم ـ  زي ـ  مئفصل. -

فــع اـباكــب ـ   نــب  ـمســاطيوةـ  شــكلـ ســ ب ةـاتطع  ــاـو ــوـ فــز دــ31عكــب ـبز ـ   نــبةـ  صــا  ـ -
 ماسابعة.

 يااـوحأاعــيئا ـم ـقنلـ  ماتممي ـ وصئفـ وحكاــوعاـم ـقنلـ  وفئةـ  فئعة. -

 اـ ائاارـمبأحـ عاـ  نعائا ـ  مطوبيةـحسبـ ألصبل.عكب ـبس -

 عكب ـ  مئاجـم ـمصئعـمعخإلـبمطاناـ وشعبطـ  صحعة. -

ـ  ـيااـا بعمـ   يئا ـ  ا ـ خم ـ وفحإلـحسبـ ألصبل. -
 

 حمص ح  جاف-1
   ـعكب ـحميثـ ائاارـبصح ـبسوعا. -

   ـعكب ـ  حمإلـخا  ـم ـ  سب . -
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 غعيبـاملــووـ  اوف.ـ  ـعكب ـ  حمإلـخا  ـم ـ أـع  حةـبط ا -

   ـعكب ـ  حمإلـخا  ـم ـ  مب مـ  غعييةـبم ـ  حشع  ـ بـ أـموبدا ـ خعى. -

 .%16 الـازيمـئسيةـ  عطبيةــ ـ -

 م ـ  بز .ـ%1  ـاكب ـ  مب مـ  غعييةـحمـ قصوـ -

 .%25 الـازيمـ  مب مـ  م مئعةـمئ اــووـ -

 .%1.1ب  شب  بـ ألخعىـم ـ صلـحيب ئ ــ ـ الـازيمـئسيةـ  حشع  ـ  مياةـ بـ فز   اـ بـيتاعاهاـ -

 .%3م ـ  بز ـببمبعـطفعفةـ   يببـالـازيمــ ــ%1 الـازيمـ  نمبعـ  خطيعةـ   يببــ ـ -

   ـعكب ـ  حمإلـم يأـ  ــنب  ـ) كعا (ـفميمةـبئظعفةـبمحكمةـ اغالق. -

 كيوبـفع ا.ـ51و وــ25  ـعكب ـبز ـكع ـ  حمإلـصا  ـ -

 لـ  ماتممي ـ وصئفـ وحكاــوعاـم ـقنلـ  وفئةـ  فئعة.  ـيااـوحأاعــيئا ـم ـقن -

   ـعكب ـممب ـ  ـبساـ ائاارـ  نعائا ـ  مطوبيةـحسبـ ألصبل. -

   ـعكب ـاسوعاـ  كمعةـ  ـ  دوثـ ألبلـم ـ اعةـ  صالحعة. -

   ـيااـا بعمـ   يئا ـ  ا ـ خم ـ وفحإلـحسبـ ألصبل -

 

 Virgin Olive Oilزيت الزيتون البكر -4

زيــ ـ  زياــب ـســوعاـبصــح ـب فعيــ ــوعــاـ   موعــا ـ  اتئعــةـ  مئاســيةـي ــمـفئعــاـمــ ـ شــفاعــ  ـعكــبـ  -
   زياب .

   ـعكب ـغيعـمخوبطـيأأـزي ـئياا ـآخعـبعكب ـع  تاوـبخا عاوـم ـ  عب سبـب   كاعة. -

   ـعكب ـمبـ ب ـبط اـبع  حةـمميزةـ زي ـ  زياب . -

   غعييةـ  ا ـعمك ـ  ـاف واـمأع وـيا صحة.  ـعكب ـخا عاوـم ـ  حشع  ـب فز   اـب  مب مـ -

 .1.474-1.471اـالـيزيمــ ـ252  ـعكب ـم املـ الئكساعــئمـ -

 .%2حمـ قصوـب  مب مـ  ماطايعةــ21حمـ قصوـب  نيعبكسيمــ%3.3  ـاكب ـ  حمبأةـ -

 .Codex  ـاكب ـيتاعاـ  منيم  ـالـازيمـ  ـزي ـ  زياب ــ ـ  حمبمـ  متععةـأم ـمع فعـ -

 كب ـزي ـ  زياب ـصا  ـشفاف.  ـع -

ةـمـــ ـ  ائـــ ـ  مطوـــ ـم خوعـــاوـيطـــالدـخـــاإلـيا زيـــ ـ بـ - عـــةـمصـــئـب   ـعكـــب ـم يـــأـزيـــ ـ  زياـــب ـيأـب
   يالساع ـ  مال اـم ـئاحعةـصحعة.

 كيوبـفع ا.ـ16  ـعكب ـبز ـ   نبةـصا  ـ -

  غطعةـمحكمة.ـ  ـاكب ـ   نب  ـئظعفةـفا ةـخا عةـم ـ عةـعب  حـغعييةـب اـعسناـ ساخم م اـبم   -

   ـعكب ـممكبعــووــنب  ـ  زي ـنخ ـب أحـ  نعائا ـ  مطوبيةـحسبـ ألصبل. -
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  ـعكــب ـحــميثـ  ا ن ــةـب ــ ـ  دوــثـ ألبلـمــ ـمــمةـ  صــالحعةـ)يفــبـ  ـعكــب ـ  زيــ ـوئاــارـ حــمثـ -
 مبساـب ع ـ و ااـ  ماأ (.

 ةـ  فئعة.  ـيااـوحأاعــيئا ـم ـقنلـ  ماتممي ـ وصئفـ وحكاــوعاـم ـقنلـ  وفئ -

   ـيااـا بعمـ  كمعةـ  مسا وكةـئايفةـ  فحإلـ  مخنعأـب  ظاهعأـحسبـ ألصبل. -

 

 Sesame Tehina( )الناتجة عن طحن بلور السمسم فقط طحينة بيضاء-5
ـيفبـ  ـعكب ـ  مئاجـمبـ زبفةـب ب ـمميزي ـ وطحيئعة. -
   ـيخوبـم ـ أـط اـ بـع  حةـغعيني . -

 ب ألفسااـ  غعيية.ـيفبـ  ـيخوبـ  مئاجـم ـ  مب م -

 يفبـ  ـعكب ـهئا ـ ألـ وزي ـغ ـ  مئاجـ  مأافـ اـمب مـمدناةـ بـمتبعة. -

   ـيخوبـ  مئاجـم ـ  ئشا. -

ـ  ـيخوبـ  مئابرـم ـ  مه ـ  غعيب. -
مــ ـبز ـ  مئاــبرـ  مــمكبعةـ ــ ـ  مب صــفةـمدــلــ%1.5عســمحـن أــا ةـمــب مـمدناــةـبمتبعــةـالـازيــمــــ ـ -

ـ ـ  صبميباـ  ـ  طحيئةـ  مدناة(،ـمب مـع  حةـبط ا.  فوسعيم،ـ عساي ،ـالكاعال
ـ.%9الـيزيمـ  عافـم ـ  مامةـ  فا ةـ  خا عةـم ـ  مه ــ ـ -
ـ  خصا إلـ  معكعببعة: -

ـخوعةـ/فع ا؛ـ014×5 .ـيفبـ الـيزيمـ   ممـ افما  ـ ويكايعياـ   ب  عةــ ـ
ـ/فع ا؛011حاوــStaph. Aureusب.ـيكايعياـساا ابعي 

ـ/فع ا؛011 قلـحاوــColiformكب عفبعا .ـيكايعياـ  
ـ/ـفع ا؛ـ011حاوــMolds & Yeastث.ـ  خما عـب  فطعيا ـ

ـ؛Salmonellaر.ـيفبـ  ـاخوبـم ـمعكعببـ  سا مبئعالـ
ـ/ـفع ا.301(ـحاوـMesophilic Bactriaهـ.ـ  مئابرـ  خاإلـائاارـ  م ويا ـ)

 . 53 %- 57 %  مه  -

 .% 16 %- 25.5نعباي  -

  قصو.ـحمـ%1.5  عطبيةـ -

 حمـ قصو.ـ% 3.6  عمام -

 حمـ قصو.ـ%1.0(ـNaClموحـ  ط ااـ) -

   ـاكب ـ   نب  ـئظعفةـم ـ  م خلـب  خاعرـبم ـمامةـالـاماإلـ أـزيب ـ ومئاج. -

 كيوبـفع ا.ـ1  ـعكب ـبز ـ   نبةـ  صا  ـ -

   ـعكب ـممكبعـ  نعائا ـ  مطوبيةـ  ـبساـ ائاارـحسبـ ألوصبل. -
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 معخإلـبمطاناـ وشعبطـ  صحعة.  ـعكب ـ  صئفـم ـمصئعـ -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـاسوعاـ  صئفـ  ـ  مخاز ــب

   ـعكب ـ  مئاجـحميثـبيااـ  اسوعاـ  ـ  دوثـ ألبلـم ـ اعةـ  صالحعة. -

   ـيااـا بعمـ   يئا ـ  ا ـ خم ـ وفحإلـحسبـ ألصبل. -

 ةـ  فئعة.  ـيااـوحأاعــيئا ـم ـقنلـ  ماتممي ـ وصئفـ وحكاــوعاـم ـقنلـ  وفئ -

 

  Tomato Pasteالبندورة  صلصة-6
 نعك .ـ22غاـاعكيزــ521  ـعكب ـبز ـ   نبةـ -

   ـعكب ــصيعـ  نئمبعةـم يأـ  ــنب  ـم ـ  حميمـمحكمةـ اغالق. -

   ـعكب ـممكبعـ  نعائا ـ  مطوبيةـ  ـبساـ ائاارـحسبـ ألصبل. -

   ـعكب ــصيعـ  نئمبعةـمافائساوـبخا  ـم ـ  اكاال . -

 عكب ــصيعـ  نئمبعةـخا  ـم ـ  ط اـ  معـ بـ  محعبق.  ـ -

   ـعكب ــصيعـ  نئمبعةـخا  ـم ـ  حشع  ـب فز   ا. -

 .%3  ـعكب ـئسيةـموحـكوبعيمـ  صبميباـالـازيمــ ـ -

 حمـ قصو.ـ4.3(ـBrix 8ـئمـ)ـpHمعفةـ  حمبأةـ -

   ـعكب ــصيعـ  نئمبعةـخا  ـم ـ ألصيا ـب  سكعبز. -

 .%41ع  ـ  مصايةـيا  ف ـكئسيةـم بعةـم ـكا ةـ  مسا مع  ـ  مفحبصةــ ـازيمــممـ  مسا مـ ال -

   ـعكب ــصيعـ  نئمبعةـحميثـ ائاارـبيااـ  اسوعاـخاللـ  دوثـ ألبلـم ـ اعةـ  صالحعة. -

   ـيااـوحأاعــيئا ـم ـ  ماتممي ـ وصئفـ وحكاــوعاـم ـقنلـ  وفئةـ  فئعة. -

   فحإلـ  مخنعأـب  ظاهعأـحسبـ ألصبل.  ـيااـا بعمـ  كمعةـ  مسا وكةـ  ـ -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـ  اسوعاـ  ـمخاز ـ  بز عةــب

 

 Pepper Blackفلفا أسود -7

   ـعكب ـئااجــ ـطح ـ  دماعـ  كاموةـنمب ـوأا ةـ عةـمب مـ خعى. -

بعحاـبأـ  نيـعي ـحـمـ مئـوــ%5ب  عمامـ  كوـ ـحـمـ قصـوــ%12  ـعكب ـمحابىـ  عطبيةـحمـ قصوـ -
4%. 

 يا بز .ـ%1  ـاكب ـئسيةـ  مب مـ  غعييةـ  غيعـئيااعةـمدلـ  غياعـب  عمالـ -

خوعــة/ـغــاــ114×1خوعــة/ـغــاـساا يوبكبكسـأبعيب ــــ ــ166×1 الـيزيـمــــممـ  يكايعيــاـ  كوـ ــوــوـ -
 غا.ـ25خا عةـم ـيكايعياـ  سا مبئعالـ  ـ



 
 عطاء إعداد وتقديم وجبات الطعام في مستشفيات محافظتي غزة والشمال

 

22 

 

1028 

 

خوعـةـ/ــ114×1مـ  فطعيـا ـــ ـخوعـةـ/غـاـبالـيزيـمـــمـ113×1 الـيزيمـــممـيكايعيـاـكب عفـبعاـــ ـ -
 غا.

   ـاكب ـع  حةـ  فوفلـ ألسبمـطازفةـبحعيتة. -

   ـعكب ـ  فوفلـ ألسبمـخا  ـم ـ  ئك ةـ  غعيية. -

   ـعكب ـ  مئاجـخا  ـم ـ  حشع  ـ  حعةـبم ـو ع ز  ـ  تب عم. -

 احااـاــ  ـعكب ـ  فوفلـ ألسبمـخا  ـم ـ ألفز دـ  خشئةـيحيثـامعـفمععـفز عااـاـمـ ـمئحـلـمتـا  -
 .عمووعماـ1

   ـعكب ـ  فوفلـ ألسبمـحميثـ ائاارـبيااـ  اسوعاـخاللـ  دوثـ ألبلـم ـ اعةـ  صالحعة. -

 يا بز .ـ1.5  ـاكب ـ  مب مـ  غعييةـ  ـ  فوفلـ ألسبمـالـازيمــ ـ -

 يا بز .ـ%1  ـاكب ــممـ  حشع  ـ  مياةـ  كاموةـ بـماـعكا   اـ  ـ  فوفلـالـازيمــ ـ -

فوفــلـ ألســبمـم يــأـ ــ ــنــب  ـمحكمــةـ اغــالقـئظعفــةـبســوعمةـغيــعـمســا موةـبخا عــةـمــ ـ  ـعكــب ـ   -
ةـم ـمامةـالـاؤدعــووـ  مئاج.    عب  حـ  غعييةـبمصئـب

 كيوبـفع ا.ـ2كيوبـو وــ1  ـاكب ـس ةـ   نبةـم ـ -

   ـعكب ـ  ـبساـ ائاارـ  نعائا ـ  ممكبعةـحسبـ ألصبل. -

 تممي ـ وصئفـ وحكاــوعاـم ـقنلـ  وفئةـ  فئعة.  ـيااـوحأاعــيئا ـم ـقنلـ  ما -

   ـيااـا بعمـ   يئا ـ  ا ـ خم ـ وفحإلـحسبـ ألصبل. -

 
 

 فول ح -8
عةـفيمةـكاموةـ  ئأج. -    ـعكب ـ  فبلـ  حبـمساخعرـم ـدماعـم  ـئـب

   ـعكب ـ  فبلـ  حبـخا عاوـم ـكا ةـ ألحعادـ  مقعتةـ  ممعأة. -

  بئاوـبحفماوـبخا عةـم ـ  سب .ـ  ـاكب ـحيةـ  فبلـ  حبـمافائسة -

 .%19  ـاكب ـئسيةـ  عطبيةـالـازيمــ ـ -

نـمبعـ  فـبلـم  ـ  وـب ـ ألخأـعـمـعـاغيـعـطفيـفــ%1  ـاكب ـ  نـمبعـ  خطيـعةـ   يـببـحـمـ قصـوـ -
 غا.ـ25حمـ قصوـخا عةـم ـيكايعياـ  سا مبئعالـ  ــ%21  ـ  وب ـ

 حمـ قصو.ـ%7-3نمبعـطفعفةـالـازيمـ  مكسبعةــ ـ -

  ـعكب ـ  فبلـ  حبـخا عاوـم ـ  شب  بـمدلـ  حصوـبغيعها.  -

   ـعكب ـ  فبلـ  حبـخا عاوـم ـ عةـعب  حـبط اـغعيب. -

   ـعكب ـممكبعـ  ـبساـ ائاارـ  نعائا ـ  مطوبيةـحسبـ ألصبل. -
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  ـعكــب ـم يـــأـ ـــ ــنـــب  ـ" كعــا "ـصـــحعةـفميـــمةـئظعفـــةـســـوعمةـمئاســيةـفا ـــةـاحفظـــاـمـــ ـ  اوـــبثـ -
 ب  اوف.

 كيوبـفع ا.ـ25كب ـم يأـ  ـ كعا ـبز ـ  كع ـ  صا  ـ  ـع -

   ـعكب ـ  فبلـ  حبـحميثـ ائاارـبيااـ  اسوعاـخاللـ  دوثـ ألبلـم ـ اعةـ  صالحعة. -

 يااـوحأاعــيئا ـم ـقنلـ  ماتممي ـ وصئفـ وحكاــوعاـم ـقنلـ  وفئةـ  فئعة. -

   ـ  تائب .ـ الـازيمـئسيةـيتاعاـ  منيم  ـ  حشعيةــ ـ  حمـ  مسمبطـيا -

   ـيااـا بعمـ  كمعةـ  ا ـ خم ـ وفحإلـحسبـ ألصبل. -

 

 فول مجروش-2
   ـعكب ـ  فبلـ  مفعب ـصحعاوـبئظعفاوـخا  ـم ـكا ةـ ألحعادـ  مقعتةـ  ممعأة. -

   ـعكب ـ  فبلـ  مفعب ـمافائ ـ  وب ـب  حفاـبخا عةـم ـ  سب . -

   ـمب صفةـ  فبلـ  حب.ــماـهبـمحممـ%2عسمحـيأ ـعكب ـمحابىـ  عطبيةـ قلـم ـ -

 .%1  ـاكب ـ  نمبعـ  خطيعةـ   يببـحمـ قصوـ -

   ـعكب ـ  فبلـ  مفعب ـخا عاوـم ـ  شب  بـمدلـ  حصوـبغيعها. -

  ـعكـــب ـ  فـــبلـ  مفـــعب ـم يـــأـ ـــ ــنـــب  ـ) كعـــا (ـصـــحعةـفميـــمةـبئظعفـــةـســـوعمةـمئاســـيةـفا ـــةـ -
 احفظاـم ـ  اوبثـب  اوف.

 كيوبـفع ا.ـ25 كعا ـبز ـ  كع ـ  صا  ــ  ـعكب ـ  فبلـ  مفعب ـم يأـ   -

   ـعكب ـ  فبلـ  مفعب ـحميثـ ائاارـبيااـ  اسوعاـخاللـ  دوثـ ألبلـم ـ اعةـ  صالحعة. -

 يااـوحأاعــيئا ـم ـقنلـ  ماتممي ـ وصئفـ وحكاــوعاـم ـقنلـ  وفئةـ  فئعة. -

 عاو.  ـاكب ـيتاعاـ  منيم  ـ  حشعيةـالـازيمــ ـ  حمـ  مسمبطـياـقائبئ -

   ـيااـا بعمـ  كمعةـ  ا ـ خم ـ وفحإلـحسبـ ألصبل. -

   ـيااـوحأاعــيئا ـم ـقنلـ  ماتممي ـ وصئفـ وحكاــوعاـم ـقنلـ  وفئةـ  فئعة. -

   ـعكب ـممكبعـ  ـبساـ ائاارـ  نعائا ـ  مطوبيةـحسبـ ألصبل. -

 

 كركم مطحون -20
   ـعكب ـمبـئك ةـب أحةـاملــووـئتابااـبفبماا. -

 ا عاوـم ـ داعـ   ف .  ـعكب ـخ -

  ـعكــب ـخا عــاوـمــ ـ ألاعبــةـب  مــب مـ  غعييــةـب  ـيخوــبـمــ ـ  حشــع  ـ  حعــةـب  مياــةـب فز   ــاـبمخوفــا ـ -
   تب عم.

 بزئاو.ـ%15 الـازيمـئسيةـ  عطبيةــ ـ -
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خوعـــــــــة/غاــ116×1بالـيزيـــــــــمـــــــــــممـ  يكايعيـــــــــاـ  كوـــــــــ ـــــــــــ ــ%4 الـازيـــــــــمـئســـــــــيةـ  موـــــــــحـــــــــــ ـ -
 خوعة/غاـبخا  ـم ـيكايعياـ  سا مبئعال.ـ114ـ ــبساا يوبكبكسأبعيب 

 خوعة/غا.ـ111 الـيزيمــممـ  خما عـب  فطعــ ـ -

  ـعكـــب ـ  كـــعكاـ  مطحـــب ـم يـــأـ ـــ ــنـــب  ـمحكمـــةـ اغـــالقـئظعفـــةـبســـوعمةـبغيـــعـمســـا موةـمـــ ـ -
ةـم ـمامةـالـاؤدعــووـصئفـ  كعكا.    يالساع ـخا عةـم ـ  عب  حـ  غعييةـبمصئـب

 كيوبـفع ا.ـ2كيوبـو وــ1   نبةـم ــ  ـعكب ـس ة -

   ـعكب ـممكبعـ  ـبساـ ائاارـ  نعائا ـ  مطوبيةـحسبـ ألصبل. -

   ـعكب ـ  كعكاـمطحب ـيشكلـفيمـبخا  ـم ـ ألفز دـ  خشئةـبعكب ـ  طح ـئاـا. -

   ـعكب ـ  كعكاـحميثـ ائاارـبيااـ  اسوعاـخاللـ  دوثـ ألبلـم ـ اعةـ  صالحعة. -

 يا بز .ـ1.5 مب مـ  غعييةـالـازيمــ ـ  ـاكب ـئسيةـ  -

 يااـوحأاعــيئا ـم ـقنلـ  ماتممي ـ وصئفـ وحكاــوعاـم ـقنلـ  وفئةـ  فئعة. -

   ـيااـا بعمـ  كمعةـ  ا ـ خم ـ وفحإلـحسبـ ألصبل. -

 

 Jamsمربى -22

   نعا .  ـعكب ـ ومعبوـ  ط اـب  وب ـ  خاإلـيا فب كاـ  مطنبخةـب اأا ا ـ  م و ــئ اـ  ـيطاقةـ -

الما ـ  اوفـب  فسام. -    ـعكب ـ  معبوـخا عاوـم ـ  مب مـ  غعييةـب  حشع  ــب

   ـعكب ـ  معبوـخا  ـم ـنمبعـ بـقشبعـ  فب كاـ  ا ـالـاؤكلـبه ـطازفة. -

 حمـ مئو.ـ61ـBrixـووـ ألقلـبـ%35  ـعكب ـمحابىـ  فاك ةـ -

 موغا/ـكغا.ـ511 الـازيمـ  مب مـ  حا ظةـ  ـ  معبوــ ـ -

 عكب ـممكبعـ  ـيطاقةـ  نعا ـ  نعائا ـ  مطوبيةـحسبـ ألصبل.ـ   -

   ـعكب ـ  معبوـم يأـ  ــنب  ـم ـ  يالساع ـصحعةـبسوعمة. -

   ـاكب ـ   نب  ـمغوتةـاحموـ  معبوـم ـ  اوبثـ بـ الئسعاب. -

 كيوبـفع ا.ـ21-11  ـعكب ـبز ــنب  ـ  معبوـ  صا  ـم ـ -

  ـ وصئفـ وحكاــوعاـم ـقنلـ  وفئةـ  فئعة.  ـيااـوحأاعــيئا ـم ـقنلـ  ماتممي -

   ـعكب ـ  اسوعاـحسبـطوبـ  خمما .ـبقنلـ  ساـةـ  ااس ةـصياحاـو -

   ـعكب ـحميثـ ائاارـبيااـ  اسوعاـ  ـ  دوثـ ألبلـم ـ اعةـ  صالحعة. -

   ـعكب ـ  معبوـمصحببـياألبع قـ  دنباعةـ  ا ـاخعرـم ـ  مصئعــئمـ  ابعيم. -

 ب ـم ـ ألصيا ـ  صئاـعةـب  مب مـ  حا ظة.يفبـ  ـيخوبـ  مـع -

   ـيااـوحأاعــيئا ـم ـقنلـ  ماتممي ـ وصئفـ وحكاــوعاـم ـقنلـ  وفئةـ  فئعة. -

   ـيااـا بعمـ  كمعا ـ  ا ـ خم ـ وفحإلـحسبـ ألصبل. -
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ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـاسوعاـ  كمعةـ  ـمخاز ـ  خمما ــب

 حسبـ ألصبل.ـ  ـيااـا بعمـ   يئا ـ  ا ـ خم ـ وفحإل -

   ـيااـوحأاعــيئا ـم ـقنلـ  ماتممي ـ وصئفـ وحكاــوعاـم ـقنلـ  وفئةـ  فئعة. -

ـ
 

 Saltملح الطعام -21

  ـعكب ـموحـ  ط ااـيشكلـحنييا ـصويةـياأ فـ ساسـاوـمـ ـمعكـبـكوبعيـمـ  صـبميباـبيـااـ  حصـبلـ -
 ـوعاـم ـمصامعـطنع عة.

 موح ـخا  ـم ـ  مع عةـب أـط اـغعيب.ـ  ـعكب ـموحـ  ط ااـمبـ ب ـ نعمـئظيفـبط ا -

   ـعكب ـموحـ  ط ااـخا عاوـم ـ   يببـ  ظاهعيةـكا كالـ  فيعيةـب  عملـب  حصوـبغيعها. -

   ـعكب ـموحـ  ط ااـفافـ  موم ـس لـ الئسعابـئاـا. -

 بزئاو.ـ%15  ـع ط ـ  محوبلـ  ما  ـ ومئاجـاعكيزـ -

موغـا/ـكغـاـب الــ55-35 يبمـ  ـ  مئاجـ  ئ ا  ـنـي ـ  ـعكب ـمأافـو عاـ  يبمـيحيثـااع بطـئسيةـ  -
 .%1.2اافابزـ  عطبيةــ ـ

 حمـ قصو.ـ%1.2  ـاكب ـئسيةـ  شب  بـ -

 .%92.5  ـاكب ـئسيةـكوبعيمـ  صبميباـالـاتلــ ـ -

   ـعكب ـممكبعـ  نعائا ـ  مطوبيةـ  ـبساـ ائاارـحسبـ ألصبل. -

ووـئفتةـ  -   مبعم.  ـعكب ـ  اسوعاـ  صئفـ  ـ  مخاز ــب

 بيااـ  اسوعاـ  ـ  دوثـ ألبلـم ـ اعةـ  صالحعة.ـ ائاار  ـعكب ـموحـ  ط ااـحميثـ -

   ـيااـوحأاعــيئا ـم ـقنلـ  ماتممي ـ وصئفـ وحكاــوعاـم ـقنلـ  وفئةـ  فئعة. -

   ـيااـا بعمـ   يئا ـ  ا ـ خم ـ وفحإلـحسبـ ألصبل. -

ـ
 الجبنة البيضاء-20

 معخإلـمصحبيةـيأبع قـ  فحإلـ  خاصةـيا صئف.ـ  ـاكب ـ  فنئةـمئافةـ  ـمصئع -

 %16 الـاتلـئسيةـ  مساـ  حيب ئ ـ  ـ  فنئةــ ـ -

   ـاكب ـ  فنئةـفيمةـ  كي ـبخا عةـم ـ   يببـب أل ب  ـ  غيعـطنع عة. -

   ـاكب ـ  فنئةـحميدةـ ائاارـبيااـ  ابعيمـخاللـ سنباـم ـااعيخـ ائاار. -

 ع عةـ  ط اـ بـ أـط اـ بـع  حةـغيعـمعغببـ ي ا.  ـاكب ـ  فنئةـخا عةـم ـ  ازئخـبم -

   ـاكب ـ  فنئةـئظعفةـبخا عةـم ـ  شب  بـب  مب مـ  غعيية. -
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  ـاكب ـ  فنئةـخا عةـم ــالما ـ  ا ف ـ  غيـعـطنع عـةـ وئـباـ بـ   فـ ـ بـ الئافـاخـ بـ فـب  ـغيـعـ -
 طنع عة.

   ـاكب ـ وفنئةـع  حةـب ب ـبط اـخاإلـن ا. -

   ـافاازـ  فحبصا ـ  م موعةـحسبـ  مب صفا ـ  فوسطيئعة.ـ -

  ـاكــب ـ  فنئــةـم يــأةـ ـــ ــنــب  ـصــحعةـمـــ ـ  يالســاع ـ بـ  ئــايوب ـ بـ  ائـــ ـاســاخماـمــعةـب حـــمةـ -
 مطوعةـيمب مـالـااأدعـيا محا يلـ  موحعة.

   ـاكب ـ   نب  ـمحا ظةــووـ  خصا إلـ  مبقعةـ ومئاجـبامئعـاوبداـ بـاغيعـ بئا. -

   ـا يأـ  فنئةـي نب  ـمحكمةـ اغالقـاحم ـ  مئاجـم ـ  اوبثـ بـ  اوف. -

 كيوب.ـ2كيوبـو وــ1  ـعكب ـبز ـ   نبةـ  صا  ـم ـ -

   ـعكب ـ  ـبساـ  مئاجـ  نعائا ـ  مطوبيةـحسبـ ألصبل. -

   ـعكب ـاسوعاـ  كمعةـحسبـ  طوبـبيسعاعةـخاصةـيا مبعمـمزبمةـنبحمةـانعيم. -

  ـم ـقنلـ  ماتممي ـ وصئفـ وحكاــوعاـم ـقنلـ  وفئةـ  فئعة.  ـيااـوحأاعــيئا -

   ـيااـا بعمـ  كمعةـ  مسا وكةـ  ـ  فحإلـ  ظاهعأـب  مخنعأـحسبـ ألصبل. -

 بز عةـ  صحة.ـ ع اقـش امةـم ـمصئعـمعخإلـيا از اـيا ابعيمـخاللـممةـ  ا اقمـمع -

 

 .دسم %0لبن -24 

   ـعكب ـ  ون ـمئاجـم ـحويبـطازرـبصح . -

  عااـم ـوئاافا.ـ3  ـعكب ـ  ون ـحميثـ ائاارـبيااـ  ابعيمـخاللـ -

   ـعكب ـ  ون ـمافائساوـمب ـ صلـز  مــووـشكلـطيتا . -

   ـعكب ـ  ون ـخا  ـم ــالما ـ  اوفـب  فسامـ بـبفبمـفزي ا ـم ـ  زبمةـ بـ ألبساخ. -

 اـ بـع  حةـغيعـمتنب ة.  ـعكب ـ ون ـط اـبع  حةـخاصةـياـنمب ــف ـ بـط اـمع عةـ بـ أـط  -

   ـافاازـ  فحبصا ـ  م موعةـحسبـ  مب صفا ـ  فوسطيئعة -

   ـعكب ـ  ون ـخا  ـم ــالما ـ  اخمعـ  غيعـطنع عة. -

   ـعكب ـ  ون ـخا  ـم ـكا ةـ  كا ئا ـ  حعةـ  مقعتةـ  ممعأة. -

   ـعكب ـ  ون ـمافائ ـب  ـيخوبـم ـ أـشب  بـبمب مـغعيية. -

 مصئعـمعخإلـبمصحببـيأبع قـ  فحإلـ  خاصةـيا صئف.  ـعكب ـ  ون ـم ـ -

ةـم ـ  يالساع ـاسا ملـ معةـب حمةـصحعةـمغطاـيغطادـمغواـم ـ -   ـعكب ـم يأـ  ــنب  ـمصئـب
  أل بمئيبا.ـ

  ـاكب ـ   نب  ـئظعفةـالـاؤدعــووـط اـ بـ ـب ـ بـع  حـةـ  وـن ـ بـاـؤمأـو ـوـاوبدـاـباحـا ظــوـوـ -
   خصا إلـ  مبقعة.
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اـابأعـ  ـصئامياـم ـ  يالساع ـاحمي اـم ـ  اوفـ  ـحا ةـفـ171بز ـ   نبةـ  صا  ـ  ـعكب ـ -
   ئتل.

 .%3.5ب الـازيمــ ــ%2.5 الـاتلـئسيةـ  مساـ  حيب ئ ــ ـ -

   ـعكب ـممكبعـ  ـبساـ  مئاجـ  نعائا ـ  مطوبيةـحسبـ ألصبل. -

   وفئةـ  فئعة.  ـيااـوحأاعــيئةـم ـقنلـ  ماتممي ـ وصئفـ وحكاــوعاـم ـقنلـ -

   ـيااـا بعمـ  كمعةـ  ا ـاساخماـ وفحإلـ  ظاهعأـب  مخانعأـحسبـ ألصبل. -

   ـعكب ـاسوعاـ  كمعةـحسبـ  طوبـبيسعاعةـخاصةـيا مبعمـمزبمةـنبحمةـانعيم. -

 وع اقـش امةـم ـمصئعـمعخإلـيا از اـيا ابعيمـخاللـممةـ  ا اقمـمعـبز عةـ  صحة. -

-  

 لبنة-25  

ةـم ـ  حويبـ  طازرـخا عةـم ـ  ئشاـب  طحي .  ـاكب ـ  ونئةـ  -   مصئـب

 %9  ـاكب ـئسيةـ  مساـ  حيب ئ ـ -

   ـاكب ـ  ونئةـخا عةـم ـ  مب مـ  موبئةـ  صئاـعة. -

   ـاكب ـ  ونئةـخا عةـم ـكا ةـ  كا ئا ـ  حعةـ  مقعتةـ  ممعأة. -

   ـافاازـ  فحبصا ـ  م موعةـحسبـ  مب صفا ـ  فوسطيئعة -

 مافائسةـب  ـاخوبـم ـ أـشب  بـبمب مـغعيية.ـ  ـاكب ـ  ونئة -

   ـاكب ـخا عةـم ــالما ـ  اوفـب  فسامـ بـفزي ا ـم ـ ألبساخ. -

   ـعكب ـ ومئاجـط اـبع  حةـخاصةـياـخا  ـم ــالما ـ  اخمع. -

   ـاكب ـ  ونئةـم ـمصئعـمعخإلـبمصحبيةـيأبع قـ  فحإلـ  خاصةـيا صئف. -

 واـخاللـ سنباـم ـ اعةـ  صالحعة.  ـاكب ـ  ونئةـحميدةـ ائاارـباس -

   ـعكب ـممكبعـ  ـبساـ ائاارـ  نعائا ـ  مطوبيةـحسبـ ألصبل. -

ةـمــ ـ  يالســاع ـ بـ  ئــايوب ـاســا ملـ مــعةـب حــمةـ -   ـاكــب ـ  ونئــةـم يــأةـ ــ ــنــب  ـصــحعةـمصــئـب
 بمغوفةـيصبعةـمحكمةـبعكابــوي اـااعيخـ  صالحعة.

اــؤدعــوــوـط ــاـ بـ ــب ـ بـع  حــةـ  مئــاجـ بـاــؤمأـو ــوـاوبدــاـ  ـاكــب ـ   نــب  ـئظعفــةـبصــحعةـالـ -
 باحا ظــووـ  خصا إلـ  مبقعةـب  كعفعةـ ا.

كيوبـابأعـ  ـصئامياـ وئتلـاحمي ـاـمـ ـ  اوـفـ ـ ــ2كيوبـو وــ1  ـاكب ـبز ـ   نبةـصا  ـم ـ -
 حا ةـ  ئتل.

   فئعة.  ـيااـوحأاعــيئا ـم ـقنلـ  ماتممي ـ وحكاــوعاـم ـقنلـ  وفئةـ -

   ـيااـا بعمـ  كمعةـ  ا ـاساخماـ وفحإلـ  ظاهعأـب  مخانعأـحسبـ ألصبل. -

   ـعكب ـاسوعاـ  كمعةـحسبـ  طوبـبيسعاعةـخاصةـيا مبعمـمزبمةـنبحمةـانعيم. -
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  ع اقـش امةـم ـمصئعـمعخإلـيا از اـيا ابعيمـخاللـممةـ  ا اقمـمعـبز عةـ  صحةــ -

 

 الدجا  )الفراخ(-26

 رـصا حـ الساخم اـ  يشعأـب  ئااجــ ـميحـوئاثـبمكبعـطيبعـ  مفار.  ـعكب ـ  مفا -

  ـعكب ـ  مفارـخا  ـم ـ  مأام  ـ  حيبعةـسب دــ ـطعياـ  اغمعةـ بـ   ـالرــوـوـ ألقـلـيسـي ةـ -
 (ـقنلـ  ميح.7 عااـ)

   ـعكب ـ  مفارـم ـمئاطاـخا عةـم ـ ألبب ةـب اش اا. -

  ـ دئادـ  اسمي .  ـيدن ــماـم اموةـ  مفارـيا  عمبئا -

   ـعكب ـ  مفارـمفحبإلـم ـقنلـطنيبـنعطعأـقنلـ  ميحـبي مجـاديا ـخوبجـم ـ ألمع م. -

   ـعكب ـ  مفارـمتطباـ  ع  ـب ألعفلـبخا  ـم ـ ألحشادـ  م خوعةـبكم  ـ  ميل. -

   ـعكب ـ  مفارـخا  ـم ـ  عي ـ   ا اـ  ـ  فسا. -

  ـصحعةـبئظعفة.  ـعكب ـ  مفارـم يأـ  ـ كعا ـم ـ  يالساع -

   ـاكب ـمامةـ  اغويفـشفا ةـ  وب ـيحيثـعمك ـعؤعةـ  مفافةـ بـ فز   ا. -

 فا.1211الـعتلــ ـ  ـعكب ـ  بز ـ  صا  ـ ومفافةـ  ب حمةـ -

   ـاكب ـكمعةـ  مفارـ  خاصةـيمساشفعا ـ  فئببـمفممةــئمـ  مبعم. -

سـاـةـبي ـمهاــ42اـب مـمةـالـازيـمـــ ـ°ـ4  ـاااــموعةـ  انعيمـ ألب وــئمـمعفةـحع عةـالـازيمـــ ـ -
 اـيا سا ب.°ـ12ـ–اااــموعةـ  افميمـ  مياشعـحاوـاصلـمعفةـحع عةـ ألئسفةـ  م خوعةـو وـ

   ـعكب ـاسوعاـ  كمعةـحسبـ  طوبـبيسعاعةـخاصةـيا مبعمـمزبمةـنبحمةـانعيم. -

   ـعكب ـ ومبعمـمميحـصح ـبدالفا ـافميمـبعخصةـمز ب ةـم ئة. -

   فحبصا ـ  مخنعيةـحسبـ  مب صفا ـ  فوسطيئعة.  ـيفاازـ -

 .وع اقـش امةـم ـمميحـمعخإلـيا از اـيا ابعيمـخاللـممةـ  ا اقمـمعـبز عةـ  صحة -

 

 Frozen Meatالمجمد  اللحم-27
  ـاكب ـ  وحمةـ  مفممةـصا حةـ الساخم اـ  يشعأـب  ئاافةــ ـ  حيب ئـا ـ  ممنبحـةـبهـ ـ  اـ ـاـاــ -

ا(ـبحفظ ـاــئـمـمعفـةـحـع عةـ°ـ41ـ-اـ122-انعيمهاـمنم عاوـداـافميمهاــئـمـمعفـةـحـع عةـااـع بطـنـي ـ)
ـ(.ا°ـ12ـ–)الـازيمــووـ

ــالما ـ  اوفـب  فسامـب  كمما .  ـاكب ـ  وحمةـ  مفممةـم  ـمظ عـطنع  ـبخا عةـم ــ -
ـ  ـاكب ـمحافظةـنفمععـصفاا اـبخا عةـم ـ  ازئيخ.ـ -
ـ  ـاكب ـ  وحمةـ  مفممةـخا عةـم ـ  طفيوعا ـ  ا ـاسنبـأعع وـ صحةـ  معيمـ)  مسا و (.ـ -
ـ الـيزيمـ   ممـ  كو ـ ويكايعياــ ـمويب ـخوعة.ـ -
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ـووـ  شعي ةـ اسالمعة.  ـيدن ــماـم اموا اـيا  عمبئا ـباكب ـممنبحةـــ -
ـ  ـعكب ـمصمعـ  وحمةـ  مفممةـم ـمئاطاـخا عةـم ـ ألبب ةـب اش اـا .ـ -
  ـاكب ـم يأةـ  ـ غوفةـمحكمةـبمئاسـيةـالـاأـعـيا صـحةـبالـاسـمحـناوـبثـ  وحـباـ بـوحـم ثـ أــ -

ـكيوب.ـ3اغيعـغيعـمعغببـن اـببز ـ  تط ةـ
ـ  مهب ـب الـاكب ـم ـ حاـ  تإلـ بـ  يط .ـ  ـاكب ـ  وحمةـ  مفممةـم يأةـم ـقطعـقويوةـ -
  ـاكــب ـمــب مـ  ا ن ــةـ بـ  اغويــفـمحتتــةـ  حماعــةـ  كاموــةـ تطــعـ  وحــاــــ ـ  اوــبثـ دئــادـ  اــم بلـبالــ -

ـكيوب.ـ31و وــ21ازيمـ   نبةــ ـ
ـ  ـعكب ـ  اسوعاـ  ـ  دوثـ ألبلـم ـ اعةـ  صالحعة.ـ -
ـةـيا كمعة.  ـيااـوحأاعـصبعـم ـئاا جـ  فحبصا ـ  خاصـ -
ـ  ـعكب ـ ومبعمـدالفا ـافميمـمئاسيةـبعخصةـمز ب ةـم ئة.ـ -
   ـعكب ـاسوعاـ  كمعةـحسبـ  طوبـبيسعاعةـخاصةـيا مبعمـمزبمةـنبحمةـانعيم. -

 .  ـيااـا بعمـ  كمعةـ  مسا وكةـ  ـ  فحإلـحسبـ ألصبلـ -

ـ
 بيض الدجا  الطاز - 28

فـــارـســـوعاـصـــحعاوـب  ـــمأـياميـــزـي ـــماـاغيـــعـ  ـعكـــب ـ  نـــعمـمبأـــباـحـــميداوـ)خـــاللـ ســـنبا(ـمـــ ـم -
 خصا صاـ  طنع عةـ بـمكبئاااـب اـع ا جـيأأـم ـ  طعقـ  ماي ةـ  ـحفظـ  نعمـخاللـ  انعيم.

   ـاكب ـ  تشعةـئظعفةـغيعـمكسبعةـ بـمشعبخةـبسوعمةـ  اكبي ـبم  ـشكلــامأ. -

 ب  مساحا ـ  خشئةـب  تامبع  .ـ   ـاكب ـخا عةـم ـ  ئابد  -

   ـعكب ـظلـ  محـغيعـمحممـبع ط ـ بئاوـياهااوـبالـاظ عـياـئمب  ـفئيئعة. -

   ـعكب ـ  محـم ـ سام عةـيسعطةـاف واـمحافظاوـيمكائاـ  ـمعكزـ  نعأة. -

   ـعكب ـخا عاوـم ـ عةـكالـزال عةـبعكب ـ  زاللـدانااوـبب أحاوـباخمي ـ  تب ا. -

  ـعب  حـ  غعييــةـبم  ـط ـاـبزاللـمافــائ ـبماماســ ـ  ـاكـب ـ  نعأــةــئـمـكســعهاـع  تـة،ـخا عــةـمــ ـ -
 ا.212بحمةـ بـ كدعــئمـمعفةـحع عةــ72ع ط ـ

  ـاكب ـم  ـمسحـمساميعـمافائ ـ  وب ـبالـيخاو ـ  وب ـيا زاللـبخالـم ـ   يـببـبعكـب ـم امـلـ -
 .42-  مسحـ

مــةـ  ع  حــةـبغيــعـ  ـعكــب ـ  نــعمـئظعفــاوـ بـعغســلـقنــلـ  ا ن ــةـيمــادـعحاــبأــوــوـمــامةـمط ــعةــمع -
 موبئةـمدلـ  كوبعـداـيئشفـنب سطةـمع بط.

   ـعفعزـ  نعمـقنلـا ن ااـالساي امـ  نعمـغيعـسوعاـب  مشعبخـب  محابىــووــيببـم خوعة. -

  ـيبأعـ  نعمـ  مصئفـ  ـ طيـاقـكعابئعـةـم ـمةـخصعصـاوـ ونـعمـب ـ ـ طيـاقـعحاـبأـكـلـمئ ـاـ -
وو.ـنعأةـيحيثـاكب ـ  ئ اعةـ  محميةـ31ـووـ  و وـ سفلـب  ئ اعةـ   عيأةـو وــ 
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   ـاكب ـ ألطياقـئظعفةـمايئةـالـائتلـ ونعمـ عةـعب  حـغيعـمعغبية. -

   ـافاازـ  فحبصا ـ  م موعةـحسبـ  مب صفا ـ  فوسطيئعة.ـ -

 كيوبـب الـازيمـئسيةـيتاعاـ  منيم  ـ  ـ  نعمــووـ  حمـ  مسمبطـيا.ـ2  ـعكب ـبز ـطناـ  نعمـ -

 يئا ـمتممةـم ـ  ماتممي ـ وصئفـ وحكاــوي اـم ـقنلـ  وفئةـ  فئعة.  ـيااـ حإلــ -

   ـيااـا بعمـ  كمعةـ  مسا وكةـئايفةـ  فحإلـ  ظاهعأـب  مخنعأـحسبـ ألصبل -

 :الـزعتــر-22
اعـمعـمزيجـم ـ  مب مـ  غم  عةـب  مب مـ  مكسيةـ وط اـب  ئك ةـ اعـ  مخوبطـهبـئااجـخو ـ بع قـ  ـز   ـز

ـ ا اـب  صا حةـ السا ال ـ آلمم ـباكب ـمطحبئةـبمخوبطةـني أ اـ  ي م.  مسمبطـوأا
  خاصةـيا صئفــ525.ــيفبـ  ـعكب ـ  مئاجـمبسباـنيطاقةـنعا ـحسبـ  مب صفةـ  فوسطيئعةـعقاـ1

اةـسالمةـ  اغويف. ـبمعـ 
ـعمـ  غ ..ــيفبـ  ـيخوبـ  مئاجـم ـ  خنزـبمشاتاااـ  ت ـبعقـ   ئبـ  ئخا ةـب أـمب مـ خعىـيغ2
اعـب  ـيخوبـم ـ أـمط اـ بـع  حةـ بـ3 .ــيفبـ  ـعكب ـ  مئاجـمبـع  حةـبئك ةـطنع عةـبمميزةـ وـز

ـئك ةـغعيية.
ـ.ــيفبـ  ـيخوبـ  مئاجـم ـ  حشع  ـ  حعةـب  مياةـب فز   اـب طب عها.4
اعــ ـ5 اع:ـ  معفةـ  مماازـيفبـ الـعتلـئسيةـ  ـز عةـ  ـز ب  سمساــ ــ%6ب  سماقــ ــ%41.ــئـب

اعــ ـ41% اعـمعفةـ ب وـيفبـ الـاتلـئسيةـ  ـز ب  سماقــ ــ%31ب  سمساــ ــ%31.ـب  ـز
ـ.4%

ـ.%1بالـازيمـئسيةـحممـ  ساعي ــ ــ%11.ــيفبـ الـازيمـئسيةـ  عطبيةــ ـ6
ـم ـبز ـ  مئاج.ـ%2ب  مب مـ  غعييةــ ــ%4.ــبيفبـ الـازيمـئسيةـ  موحــ ـ7
ـ  مئاجـم ـكا ةـ ألحعادـ  مقعتةـ  ممعأة..ــيفـبـ  ـيخوبـ2
 

 التمــر:-10
  خاصةـيا صئفــ252.ـيفبـ  ـعكب ـ  مئاجـمبسباـنيطاقةـنعا ـحسبـ  مب صفةـ  فوسطيئعةـعقاـ1

اةـسالمةـ  اغويف. ـبمعـ 
ـ.ـيفبـ  ـياميزـ  مئاجـيا وب ـب  ئك ةـ  مميزةـ وصئفـب  ـيخوبـم ـ  حشع  ـ  حعةـببيبأ اـبيعقاا ا2

ـب  ـعكب ـمامادالوـماـ مك ـ  ـ  وب ـب  حفاـب  شكل.
ـفاـ/ـكفاـ1بز ـب الـازيمـئسيةـ  شب  بـ  م مئعةــووــ%31.ـيفبـ الـازيمـئسيةـ  عطبيةــووـ3
ـ.%6.ـيفبـ الـازيمـحيا ـ  امعـ  ماسخةـب  حيا ـ  ماأععةـيا حشع  ـب  سب ــ ـ4
ـ.%1انمبــوي اـهعفا ـ   ف (ـب  ماحووةــ ـئسيةـ)ئةـ.ـيفبـ الـازيمـحيا ـ  امعـ  محمأةـب  ما ف5
ـ.ـيفبـ  ـيخوبـم ـ  كا ئا ـ  حعةـ  مقعتةـب عةـسمباـئاافةــئ ا.6
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/فع اـ111/ـفع ا،ـب   ف ــ ــ111.ـيفبـ الـازيمــممـ ألحعادـ  مقعتةـم ـ  خما عـ ألزمب يوعةــ ـ7
ـ/فع ا.3ب العشيعشعاكبالأــ ـ

 نزوع القشرة:العد  الح  والعد  م-12
ـ.ــمطايتةـيطاقةـ  نعا ـ شعبطـ  صحعةـ  خاصةـبكم  ـسالمةـ  اغويف1
.ــ  ـيخوبـم ـ  ع  حةـ  غعييةـب  ـاكب ـ  حنببـ طعفةـبئاأفةـبسوعمةـب  ـعكب ـمافائ ـم ـحيثـ2

ـ  وب ـب  حفاـب  صئفـ
ـ.ــ  ـيخوبـم ـ اصايةـيا حشع  ـب  سب .3
ـ4 ـ وشعبط ـمطايتاو ـعكب  ـ   ـ ـ). ـعقا ـ  فوسطيئعة ـ  مب صفة ـيا صئفـ   ـب تاوـ1992-ـ212  خاصة )

ـ آلا :
ـ ــال ( ــ  ـ  عطبية ـئسية ــ%16ازيم ــ  ـبال ـ  حب ـ  تشعةــ%14 و م  ـمئزبا ـ و م  يا ئسية

ـ)  مفعب (ـ
ب(ـ  نمبعـخطيعةـ   يببـبه ـ  ا ـاأدع ـ وتااهاـيااصايةـياآل ا ـ بـ  ا ـن اـآداعــف ـالـازيمـ

ـ%1ـ ـ
(ـ  نمبعـطفعفةـ   يببـبه ـ  ا ـ اـاصلـو وـمعحوةـ  اطبعـ  طنع  ـ بـ  ا ـاوبد ـقشعا اـيشكلـر

ـ%3كو ـنمب ـاأدعـب  فوتةـ بـ  ا ـاف م ـقشعا اـيشكلـب أحـ بـ  حنببـ  مكسبعةـالـازيمــ ـ
 الدجا  المجمد وصدر الدجا  المجمد:-11

ـ السا ـ  صا حة ـ ألفز د ـه  ـ  مفمم: ـ  مفار ـطيبعـ حبا ـبمكبع ـوئاث ـميح ــ  ـب  ئااج ـ  يشعأ خم ا
ا(ـبااـحفظاــئمـمعفةـحع عةــووـ°ـ41-ا:°12-اـافميمهاــئمـمعفةـحع عةـ)  مفارـب  ا ـااـانعيمجـد

كفا،ـ ماـنخصبإلـ  صمعـ  مفممـ يفبـ  ـعكب ـااـوز  ةــ1.4-1اـببز ـ  مفافةـم ـ°ـ12- ألقلـ
اةـعك ب ـ  مفارـب  صمعـم يأـ  ــنب  ـ بـ كعا ـيالساعكعةـصحعةـ   ظااـبطيتةـ  فومـمئا.ـمعـمعـ 

ـفميمةـبئظعفة،ـب  ـاكب ـمامةـ  اغويفـشفا ةـ  وب ـيحيثـعمك ـعؤعةـ  مامةـ  مغوفةـنم خوا.
  خاصةـيا صئفـمعــ243يفبـ  ـعكب ـ  مئاجـمبسباـنيطاقةـنعا ـحسبـ  مب صفةـ  فوسطيئعةـعقاـ.ـ1

ـسالمةـاغويفـ  مئاج.
اـاح ـ  صفعـبممةـ  صالحعةـ السا ال ـالـازيمـ°2يااـ  اخزي ــئمـمعفةـحع عةـالـازيمــ ـ.ـ  ـ2

ـش ع.ـ12ـ ـ
 ا.°12ـ-.ـ  ـيااـ  ئتلـنبسا لـمزبمةـندالفا ــئمـ3

.ـ  ـيااـ  ميحـب  اف يزـ  ـمميحـمعخإلـب  ـيااـ  فحإلـقنلـ  ميحـبي مجـاديا ـخوبهاـم ـ ألمع مـ4
ـ السا ال ـ ـنعطعيةـبصالحيا ا ـش امة ـيع اـم  ا ـيفبـ   ـ  مسابعمة ـ  يأاـة ـب  ـحا ة  آلمم ،

ـادن ـم  .
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.ـ  ـاكب ـم  ـمظ عـطنع  ـخا عةـم ــالما ـ  اوفـب  فسامـب  كمما ـبحعبقـ  افميمـب  تامبع  ـ5
ـب  عب  حـ  كعي ة.

امةـ  افميمـي مـ  اطعيةـبكم  ـم ـ  اوبث.6 ـ.ـ  ـيخوبـم ــو
ـب اـ  شعي ةـ اسالمعةـ)حالل(ـب  ـيع  ت اـش امةـنم  ..ـ  ـيااـ  ميحـ7
  خاصةـيا مفارـ  مفممـم ـ  ئاحعةـ  اعكينعةــ243.ـ  ـااب  اـمعـماطويا ـ  مب صفةـ  فوسطيئعةـعقاـ2

ـب  نيب بفعةـب  معكعببعةـب  ا ـاشملـ آلا :
ـي مـ  اطعية.ـ%5 .ـيفبـ الـيزيمـ  سا لـ  مئفصلــ ـ

ـكغاـم ـ   يئة.1موغاـمائب مهيم/ـ1.9ب.ـيفبـ الـيزيمـحاممـ  ديبياعبايبعي ــ ـ
ـغع ا.ـ111موغا/ـ21ر.ـيفبـ الـيزيمـ  مب مـ  ئياعبفيئعةـ  كوعةـ  طعاعةــ ـ

ـم.ـ  موبدا ـ  م مئعةـبيتاعاـ   تاقيعـ  نعطعيةـب   عمبئا ـيفبـ  ـاكب ـب تاوـ ومسمبطـياـمب عاو.
ـم ـ  طفيوعا ـب طب عهاـب   ع ز ا اـ  ا ـاسنبـأعع وـ صحةـ ائسا .ـهـ.ـيفبـ  ـاخوب

ـخوعةـ/فع اـم ـ  مامة.ـ115×5ب.ـيفبـ الـيزيمـ   ممـ افما  ـ ويكايعياـ   ب  عةــ ـ
ـفع اـم ـ  مامة.ـ25أ.ـيفبـ  ـاخوبـم ـمعكعببـ  سا مبئعال/

ـ  
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ـ
 مواصفات اخلضار

 :تزيد عن الحدود الملكورة أدناه أتيج   طازجةال خضراواتالفوااه و الخصائص الميكروبية لل
ـNeg:ـسا مبئعالـNeg.: E.coliـ410:ـكب عفبعايكايعياـ  

ــ.Neg عساعياــ310:كب عفبعاـ مم ـنع زـأ
 البالنجان-2
   ـاكب ـدماعـ  يامئفا ـطازفةـبصحعة. -

   ـاكب ـدماعـ  يامئفا ـم  ـ ب ـ سبمـبط اـمميزـطنع  . -

   يامئفا ـخا عةـم ـ   ف ـب  حشع  .  ـاكب ـدماعـ -

   ـاكب ـدماعـ  يامئفا ـخا عةـم ـ ألاعبةـب  طي . -

   ـاكب ـدماعـ  يامئفا ـخا عةـم ـ  نمبعـبحفم اـكنيع. -

   ـاكب ـدماعـ  يامئفا ـخا عةـم ـ  معكعبيا ـ  معأعةـ  أاعة. -

   ـاكب ـدماعـ  يامئفا ـخا عةـم ـ اصايا ـ  فطعية. -

 مئفا ـشاحبـ  وب ـمشبج.  ـعكب ـ  يا -

  الـازيمـمايتعا ـ  منيم  ـ  حشعيةـب  مب مـ  كعمابعةــ ـ  حمبمـ  مسمبطـن اـمب عاو. -

ةـم ـ  خشبـ بـ  يالساع . -    ـعكب ـم يأـ  ــنب  ـمصئـب

   ـعكب ـ  يامئفا ـخا  ـم ـ  زب  مـ  غيعـطنع عة. -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـ  اسوعاـحسبـ  طوبــب

 كيوب.ـ15-11بز ـ   نبةـم ــ  ـعكبـ  -

 بازيالء مجمدة-2
  ـاكــب ــ339  ـاكــب ـ  يــازيالدـمدوفــاـئظعفــةـكاموــةـ  ئأــجـبمطايتــةـ ومب صــفةـ  فوســطيئعةـعقــاـ -

 حنييا ـغيعـفا ة.

ب  ـعب  حـ  غعييـةـبخـا  ـمـ ــب  ط ـا  ـ  وب ـبخـا  ـمـ ـ  مـب مـ  غعييـةــةمافائسـ  ـاكب ـ  يازيالد -
ـ  حشعيةـب  فطعيا .ـب اصايا   حشع  ـ

ـئك ةـ  مب مـ ألخعىـ  مأا ةـب  ن اع  .ـياالـاياع  ـعكب ـمبـئك ةـمميزةـمعـ ألخمـ -
ـ.بزئعائسيةـم بعةــ%23 الـازيمـئسيةـ  مب مـ  صويةـغيعـ  م  يةـ  ـ  كحبلــووــ -
ـ%21اصــئيفـنــمبعـ  يــازيالدـحســبـ  حفــاـمــ ـئفــ ـ  صــئفـ  ب حــمـبعســمحـنئســيةـالـاافــابزـ- -

  ممـ بـ  بز ـم ـ  معفا ـ  حفمعةـ ألخعى.يا 

  ـاكـب ـحــمبمـمايتعــا ـ  منيــم  ـ  حشــعيةـب  مــب مـ  كعمابعــةـ ــ ـ  يــازيالدـ ــ ـ  حــمبمـ  مســمبطـن ــاـ -
 مب عاوـ  مأـالـعسنبـأعع وـ ومسا و .
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ـ  ـاكب ـخصا ص اـ  معكعببعةـ  ـ  حمبمـ  اا عة: -
ـ/فا؛116/فاـب ت ــيئةـب حمةـحاوـ115دةــيئا ـحمـ مئوـدالT.P.C   ممـ الفما  ـ ويكايعياــ-
/فــاـب تــ ــيئــةـ11حــمـ مئــوـدالدــةــيئــا ـالـيزيــمــــ ــE. coliيكايعيــاـ  كب عفــبعاـ  ئمــبمف ــ-

 /فا.ـ112ب حمةـحاوـ

   ـاكب ـ  يازيالـخا عةـم ـ ألاعبةـب  طي . -

   ـاكب ـغيعـشاحيةـ  وب ـبمكسبعةـبمشبهة. -

ةـم ـ  كعاب ـ بـ  يالساع .  ـا يأـ  ــنب  ـصحعةـ -  مصئـب

 كيوب.ـ15  ـاكب ـبز ـ   نبةـ  صا  ـهبـمأاـفا ـ  كيوبـفع اـحاوـ -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـاسوعاـ  كمعةـحسبـ  طوبــب

 بصا-3
   ـعكب ـ  يصلـسوعاـبمئاسب. -

   ـعكب ـ  يصلـفافـبخا  ـم ـ  طي ـب ألاعبةـب  مب مـ  غعيية. -

   ئيا ـب ألفز دـ  ز  مة.ـ  ـعكب ـخا  ـم ـ بع ق -

   ـعكب ـمبـط اـطنع  ـبمميز. -

   ـعكب ـ  يصلـخا  ـم ـ   ف ـب  حشع  ـب  ميم  . -

   ـعكب ـ  يصلـخا  ـم ـ  معكعبيا ـ  معأعةـب اصايا ـ  فطعية. -

  الـازيمـمايتعا ـ  منيم  ـ  حشعيةـب  مب مـ  كعمابعةــ ـ  حمبمـ  مسمبطـن اـمب عاو. -

 لـشاحبـ  وب ـمشبج. الـعكب ـ  يص -

ةـم ـ  خشبـ بـ  يالساع ـئظعفةـبصحعة. -    ـعكب ـم يأـ  ـصئامياـمصئـب

 سا.ـ5 الـعتلـقطعـ  دمعةــ ـ -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـيااـاسوعاـ  كمعةـحسبـ  طوبــب

   ـعكب ـ دماعـ  يصلـقشعةـخاعفعةـاحمعاـم ـ  اوف. -

 حيا .ــ2و  ــ6  ـعكب ـبز ـ  كيوبـفع اـماـني ـ -

 عكب ـحيا ـ  يصلـمافائسةـبماشاياـ  ـ  حفا.ـ   -

 

 بطاطا -4
   ـاكب ـدماعـ  يطاطاـطازفةـبصحعة. -

   ـاكب ـدماعـ  يطاطاـم  ـ ب ـ نعمـبط اـطنع  . -

   ـاكب ـدماعـ  يطاطاـخا عةـم ـ   ف ـب  افخعاـب  حشع  . -

   ـاكب ـدماعـ  يطاطاـخا عةـم ـ  سب . -
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 .%1 دمعةـ  يطاطاــ ـ الـيزيمـبز ـ  تشعةـ  خاعفعةـ -

   ـاكب ـدماعـ  يطاطاـخا عةـم ـ ألاعبةـب  طي . -

   ـاكب ـخا عةـم ـ  معكعبيا ـ  معأعةـ  أاعة. -

   ـاكب ـدماعـ  يطاطاـخا عةـم ـ اصايا ـ  فطعية. -

   ـاكب ـدماعـ  يطاطاـغيعـشاحيةـ  وب ـمشبهة. -

  ـ  حمبمـ  مسمبطـن اـمب عاو. الـازيمـمايتعا ـ  منيم  ـ  حشعيةـب  مب مـ  كعمابعةــ -

ةـم ـ  يالساع ـ بـ  خشبـصحعة. -    ـاكب ـ  يطاطاـم يأةـ  ــنب  ـمصئـب

 كيوبـفع ا.ـ15-11  ـعكب ـبز ـ   نبةـ  صا  ـم ـ -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـ  اسوعاـحسبـ  طوبــب

   ـاكب ـدماعـ  يطاطاـخا عةـم ـ  زب  م. -

 سا.2بطبلـحيةـ  يطاطاـساـ6  ـاكب ـقطعـدمعةـ  يطاطاـم ـ -

 حيا .ـ7و وــ5  ـعكب ـبز ـ  كيوبـ  ب حمـم ـ -

 بقدون -5
   ـعكب ـ  يتمبئ ـطازرـبئظيفـكاملـ  خأعـغيعـممنلـب بئاـ خأعـطنع  . -

   ـعكب ـمبـ ب ـبط اـطنع  ـمميز. -

  الـازيمـمايتعا ـ  منيم  ـ  حشعيةـب  مب مـ  كعمابعةــ ـ  حمبمـ  مسمبطـن اـمب عاو. -

 عكب ـ  يتمبئ ـخا  ـم ـ  معكعبيا ـ  معأعة.ـ   -

   ـعكب ـ  يتمبئ ـخا  ـم ـ   ف ـب اصايا ـ  فطعية. -

   ـعكب ـ  يتمبئ ـخا  ـم ـ ألاعبةـب  طي ـب  حشا  . -

   ـعكب ـ  يتمبئ ـخا  ـم ـ   يببـ  ظاهعةـبم ـ  فمبعـب  سعتا ـ  طبيوة. -

   ـعكب ـحفاـبعقةـ  يتمبئ ـمئاسية. -

 كيوبـفع ا.ـ2يتمبئ ـم ـ كعا ـم ـ  يالساع ـس ةـ  كع ـ  ـع يأـ   -

   ـعحفظـ  ـ كعا ـسوعمةـبصحعة. -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـ  اسوعاـحسبـ  طوبــب

 بندورة-6
   ـاكب ـدماعـ  نئمبعةـطازفةـمكاموةـ  ئأج. -

   ـعكب ـ ومئاجـط اـبع  حةـطنع عةـم  ـحنييا ـماماسكةـبفاممة. -

   نئمبعةـخا عةـم ـ  ط اـ  معـ بـ أـط اـغيعـمتنبل.  ـاكب ـدماعـ -

   ـاكب ـدماعـ  نئمبعةـخا عةـم ـ   ف ـب اصايا ـ  حشعية. -

   ـاكب ـدماعـ  نئمبعةـخا عةـم ـ  معكعبيا ـ  معأعةـب اصايا ـ  فطعية. -
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   ـاكب ـدماعـ  نئمبعةـخا عةـم ـ  زب  مـمدلـ ألبع قـب  سعتا . -

 ةـخا عةـم ـ ألاعبةـب  طي .  ـاكب ـدماعـ  نئمبـع -

 الـازيــمـمايتعــا ـ  منيــم  ـ  حشــعيةـب  مــب مـ  كعمابعــةـ ــ ـدمــاعـ  نئــمبعةــــ ـ  حــمبمـ  مســمبطـن ــاـ -
 مب عاو.

ةـم ـ  يالساع ـ بـ  كعاب ـ بـ  خشبـصحعة. -    ـاكب ـدماعـ  نئمبعةـم يأةـ  ـصئامياـمصئـب

 سا.5 الـعتلـقطعـدمعةـ  نئمبعةــ ـ -

 كيوبـفع ا.ـ15-11   نبةـ  صا  ـم ـ  ـعكب ـبز ـ -

   ـعكب ـ  اسوعاـحسبـ  طوب. -

 فع ا.ـ125-91  ـاكب ـغا نعةـدماعـ  نئمبعةـم  ـبز ـم ـ -

 حية.ـ11و  ــ2  ـاكب ــممـحيا ـ  نئمبعةـ  ـ  كيوبـفع اـم ـ -

 الثوم-7
   ـعكب ـ  دباـسوعاـبصح . -

   ـعكب ـمبـ ب ـبمظ عـمميزـطنع  . -

 م ـ   ف ـب  حشع  .ـ  ـعكب ـ  دباـخا   -

   ـعكب ـ  دباـخا  ـم ـ ألاعبةـب  طي . -

   ـاكب ـحيةـ  دباـفا ةـبحفم اـكنيع. -

   ـعكب ـ  دباـخا  ـم ـ  معكعبيا ـ  معأعةـب اصايا ـ  فطعية. -

 الـازيـــمـمايتعـــا ـ  منيـــم  ـ  حشـــعيةـب  مـــب مـ  كعمابعـــةـ  أـــاعةـــــ ـ  حـــمبمـ  مســـمبطـن ـــاـمب عـــاو.  ـ -
   دبا.

 كب ـ  دباـم يأـ  ــنب  ـئظعفةـبصحعة.  ـع -

 كيوب.ـ2-1  ـعكب ـبز ـ   نبةـ  صا  ـم ـ -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـ  اسوعاـحسبـ  طوبــب

   ـاكب ـحيا ـ  دباـمماو ةـبغيعـ اعغة. -

 جرادة خضراء-2

 يفبـ  ـعكب ـ  فع مةـكاملـ  خأعـئظيفـطازرـبخا  ـم ـ  حشا  . -

   فع مةـمئاسية.يفبـ  ـعكب ـحفاـبعقةـ -

 يفبـ  ـاحفظـ  ـ كعا ـسوعمةـبصحعة. -

ةـ  فمبع. -  يفبـ  ـاكب ـمئزـب

 يفبـ  ـع ط ـ  وب ـ  طنع  ـب  ط اـ  طنع  ـ  مميزـ وفع مة. -
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 الـازيـــمـمايتعـــا ـ  منيـــم  ـ  حشـــعيةـب  مـــب مـ  كعمابعـــةـ  أـــاعةـــــ ـ  حـــمبمـ  مســـمبطـن ـــاـمب عـــاو.  ـ -
   فع مة.

 معكعبيا ـ  معأعة.يفبـ  ـعكب ـخا  ـم ـ   -

 يفبـ  ـعكب ـ  فع مةـخا عةـم ـ   ف ـب اصايا ـ  فطعية. -

 يفبـ  ـعكب ـ  فع مةـخا عةـم ـ ألاعبةـب  طي . -

ـ  ـعكب ـ  اسوعاـحسبـ  طوب. -
 جزر أصفر-2

 يفبـ  ـعكب ـ  فزعـسوعاـبصا حـ الساخم اـ آلمم . -

   ـعكب ـ  فزعـمبـط اـطنع  ـبمميز. -

  ـ   ف ـب  حشع  ـب  ميم  .  ـعكب ـ  فزعـخا  ـم -

   ـعكب ـ  فزعـخا  ـم ـ  معكعبيا ـ  معيأة. -

   ـعكب ـ  فزعـخا  ـم ـ اصايا ـ  فطعية. -

 الـازيـــمـمايتعـــا ـ  منيـــم  ـ  حشـــعيةـب  مـــب مـ  كعمابعـــةـ  أـــاعةـــــ ـ  حـــمبمـ  مســـمبطـن ـــاـمب عـــاو.  ـ -
   فزع.

  الـعكب ـشاحبـ  وب ـ بـمشبج. -

  ـ  طي ـب  عمالـب  مب مـ  غعيية.  ـعكب ـ  فزعـخا  ـم -

ةـم ـ  يالساع ـئظعفةـبصحعة. -    ـعكب ـ  فزعـم يأـ  ــنب  ـمصئـب

 كيوبـفع ا.ـ15-11  ـعكب ـبز ـ   نبةـ  صا  ـم ـ -

 سا.ـ12 الـعتلـطبلـدمعةـ  فزعــ ـ -

   ـعكب ـ  فزعـخا  ـم ـ  زب  م. -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـاسوعاـ  كمعةـحسبـ  طوبــب

 حيا .ـ7و وــ5عكب ـبز ـ  كيوبـفع اـم ـ  ـ -

 خيار-11

   ـعكب ـ  خعاعـطازرـبسوعاـبمبـشكلـطنع  ـب ب ـطنع  . -

   ـعكب ـدماعـ  خعاعـغيعـم نلـ بـماغيعـ  وب ـ بـغيعـمكاملـ  ئأج. -

   ـعكب ـدماعـ  خعاعـخا عةـم ـ  مب مـ  غعيية. -

 ـــ ــمب عــاـو الـازيــمـمايتعــا ـ  منيــم  ـ  حشــعيةـب  مــب مـ  كعمابعــةـ  أـــاعةــــ ـ  حــمبمـ  مســمبطـن ــاـ -
   خعاع.

   ـعكب ـ  خعاعـخا  ـم ـ اصايا ـ  حشعيةـ بـ  فطعيةـ بـ  معأعة. -

   ـعكب ـ  خعاعـخا  ـم ـ  فعبطـب  عأبم. -
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   ـعكب ـ  خعاعـخا  ـم ـ أـع  حةـ بـط اـغعيب. -

 دماعـ  خعاعـئظعفةـخا عةـم ـ ألبساخـب  غياعـب ألاعبة.  ـاكب ـ -

ةـم ـ  كعاب ـ بـ  خشبـصحعة. -    ـعكب ـ  خعاعـم يأـ  ــنب  ـمصئـب

 كيوبـفع ا.ـ15-11  ـعكب ـبز ـ   نبةـ  صا  ـم ـ -

   ـعكب ـدماعـ  خعاعـخا  ـم ـ  زب  م. -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـاسوعاـ  كمعةـحسبـ  طوبــب

 سا.12بلـدمعةـ  خعاعــ ـ الـعتلـط -

 حية.ـ12-9  ـعكب ـ  كيوبـفع اـم ـ -

 فع ا.ـ111و وــ25  ـعكب ـم ملـبز ـ  حيةـ  ب حمةـم ـ -

 لرة مجمدة-11
   ـاكب ـ  معةـمدوفاـئظعفةـكاموةـ  ئأج. -

   ـاكب ـ  معةـم  ـ ب ـطنع  ـبحفم اـمئاسبـبا ط ـ  ط اـ  مطوبب. -

 ـــ ـعةــــ ـ  حــمبمـ  مســمبطـن ــاـمب عــاوـب  مــب مـ  كعمابعــةـ  أـــا الـازيــمـمايتعــا ـ  منيــم  ـ  حشــعيةـ -
   معة.

   ـاكب ـ  معةـخا عةـم ـ  معكعبيا ـ  ممعأة. -

   ـاكب ـ  معةـخا عةـم ـ اصايا ـ  حشعية. -

   ـاكب ـ  معةـخا عةـم ـ اصايا ـ  فطعية. -

   ـاكب ـ  معةـخا عةـم ـ ألاعبةـب  طي . -

 غيعـفا ة.ـ  ـاكب ـحنييا ـ  معةـنم خو ا -

   ـاكب ـغيعـشاحيةـ  وب ـبمكسبعةـبمشبهة. -

ةـ  يالساع . -    ـا يأـ  ــنب  ـصحعةـمصئـب

 كيوب.ـ1  ـاكب ـبز ـ   نبةـ -

   ـاكب ـ  معةـخا عةـم ـ  زب  م. -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـاسوعاـ  كمعةـحسبـ  طوبــب

   ـاكب ـحيا ـ  معةـمكاموةـ  ئمبـب   مم. -

 فلفا أخضر-12

 عكب ـ  فوفلـطازرـبسوعاـبصح .  ـ -

   ـعكب ـ  فوفلـمبـع  حةـبئك ةـطازفةـبحعيف. -

   ـعكب ـ  فوفلـخا  ـم ـ  معكعبيا ـ  معأعةـب اصايا ـ  فطعية. -
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 ـــ ـمســمبطـن ــاـمب عــاوـ الـازيــمـمايتعــا ـ  منيــم  ـ  حشــعيةـب  مــب مـ  كعمابعــةـ  أـــاعةــــ ـ  حــمبمـ   -
   فوفل.

    ف ـب اصايا ـ  حشعية.  ـعكب ـ  فوفلـخا  ـم ـ -

   ـعكب ـ  فوفلـخا  ـم ـ  طي ـب ألاعبة. -

   ـعكب ـ  فوفلـ بئاـ خأعـطنع عاو. -

   ـعكب ـ  فوفلـم يأـ  ـصئامياـصحعة. -

   ـعكب ـ  اسوعاـحسبـ  طوب. -

 سا.6ساـبالـازيمــ ـ3 الـعتلـدمعةـ  فوفلــ ـ -

 فلفا رومي-13

   ـعكب ـ  فوفلـ  عبم ـطازرـبسوعاـصح . -

   ـعكب ـ  فوفلـ  عبم ـمبـع  حةـبئك ةـخاصة. -

 .   ـعكب ـ  فوفلـ  عبم ـمبـ ب ـ خأعـطنع  -

   ـعكب ـ  فوفلـ  عبم ـخا  ـم ـ  معكعبيا ـ  معأعة. -

 ـــ ـبمـ  مســمبطـن ــاـمب عــاوـ الـازيــمـمايتعــا ـ  منيــم  ـ  حشــعيةـب  مــب مـ  كعمابعــةـ  أـــاعةــــ ـ  حــم -
   فوفلـ  عبم .

  ـ   ف ـب اصايا ـ  حشعية.  ـعكب ـخا عاوـم -

   ـعكب ـ  فوفلـ  عبم ـخا  ـم ـ  طي ـب ألاعبة. -

   ـعكب ـ  فوفلـ  عبم ـم يأـ  ـصئامياـصحعةـبئظعفة. -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـاسوعاـ  كمعةـحسبـ  طوبــب

   ـعكب ـ  فوفلـ  عبم ـخا  ـم ـ  زب  م. -

 دمعج.ـ12و وــ9  ـعكب ـبز ـ  كيوبـفع اـ  ب حمـم ـني ـ -

 كرن -14

   ـعكب ـ  كعئبـطازرـبسوعاـصح . -

   ـعكب ـ  كعئبـخا  ـم ـ  زب  م. -

   ـعكب ـ  كعئبـ ب ـبشكلـطنع  . -

 الـازيـــمـمايتعـــا ـ  منيـــم  ـ  حشـــعيةـب  مـــب مـ  كعمابعـــةـ  أـــاعةـــــ ـ  حـــمبمـ  مســـمبطـن ـــاـمب عـــاو  ـ -
   كعئب.

   ـعكب ـخا  ـم ـ   ف ـب اصايا ـ  حشعية. -

  ـ  كعئبـغيعـشاحبـ  وب ـ بـمشبج.  ـعكـب -

   ـعكب ـ  كعئبـخا  ـم ـ اصايا ـ  فطعية. -
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   ـعكب ـ  كعئبـخا  ـم ـ ألاعبةـب  غياع. -

   ـعكب ـم يأـ  ــنب  ـصحعةـمئاسية. -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـ  اسوعاـحسبـ  طوبــب

 كفا.ـ4-2  ـعكب ـمابس ـبز ـ  كعئبـ  ب حمـماـني ـ -

 كوســا-25

 اكب ـ  كبساـطازفةـبصحعةـغيعـممنوة.  ـ -

   ـاكب ـ  كبساـخا عةـم ـ  زب  مـ  غيعـمئاسية. -

   ـاكب ـ  كبساـخا عةـم ـ  اوفـب  فسام. -

  الـازيمـمايتعا ـ  منيم  ـ  حشعيةـب  مب مـ  كعمابعةــ ـ  حمبمـ  مسمبطـن اـمب عاوـ  ـ  كبسا. -

 عية.  ـاكب ـ  كبساـخا عةـم ـ   ف ـب اصايا ـ  حش -

   ـاكب ـ  كبساـخا عةـم ـ ألاعبةـب  طي . -

   ـاكب ـ  كبساـخا عةـم ـ  معكعبيا ـ  معأعةـ  أاعة. -

   ـاكب ـ  كبساـخا عةـم ـ اصايا ـ  فطعية. -

   ـاكب ـ  كبساـغيعـشاحيةـ  وب ـ بـمشبهة. -

ةـم ـ  خشبـ بـ  كعاب ـالـاغيعـم ـصفاا ا. -    ـاكب ـ  كبساـم يأةـ  ـصئامياـمصئـب

 كيوبـفع ا.ـ15-11  ـاكب ـ  كبساـم يأةـ  ـصئامياـس ةـ -

 سا.ـ4ساـبقطعهاـالـيزيمــ ــ11 الـعتلـطبلـحيةـ  كبساــ ـ -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـ  اسوعاـحسبـ  طوبــب

 ليمون -16
   ـعكب ـ  وعمب ـم ـدماعـسوعمةـمكاموةـ  ئأجـبم  ـ  وب ـ ألصفعـ  طنع  ـ وعمب . -

 ط اـمميزـبخا  ـم ـ   يبب.ـ  ـعكب ـ  وعمب ـمب -

   ـعكب ـ  وعمب ـخا  ـم ـ  اوفـب  فسام. -

  الـازيمـمايتعا ـ  منيم  ـ  حشعيةـب  مب مـ  كعمابعةــ ـ  حمبمـ  مسمبطـن اـمب عاوـ  ـ  وعمب . -

   ـاكب ـدماعـ  وعمب ـمئاظمةـ  شكلـبمافائسة. -

 اشبجـب  اف يم.ساـب  ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ  6 الـعتلـقطعـ  دمعةــ ـ -

 م ـحيثـ   يببـ  ظاهعية.ـ%2م ـحيثـ  شكلـب  ئأجـبـ%4 الـاافابزـقمعجـ -

  ـاكــــب ـخا عــــةـمــــ ـ اصــــايةـ  ئاافــــةــــــ ـ  حشــــع  ـ بـ  يكايعيــــاـ بـ  فطعيــــا ـ بـ  فيعبســــا ـ بـ -
   اخمع  ـ بـ اصايا ـ  معأعةـئايفةــب ملـ  فبـ  مخاوفة.

 بساخـب  غياعـب ألاعبة.  ـاكب ـدماعـ  وعمب ـخا عةـم ـ أل -

   ـاكب ـدماعـ  وعمب ـم يأةـ  ـصئامياـخشنعةـ بـكعابئعةـسوعمةـبصحعة. -
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 كيوبـفع ا.ـ15-11  ـعكب ـبز ـ  صئمبقـ  صا  ـم ـ -

   ـاكب ـخا عةـم ـ  زب  مـ)  سعتا ـب ألبع قـ  غيعـمئاسية(. -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـ  اسوعاـحسبـ  طوبــب

 كرن  أحمر-17

 كب ـ  كعئبـطازرـبسوعاـصح .  ـع -

   ـعكب ـ  كعئبـخا  ـم ـ  زب  م. -

   ـعكب ـ  كعئبـ ب ـبشكلـطنع  . -

  الـازيمـمايتعا ـ  منيم  ـ  حشعيةـب  مب مـ  كعمابعةــ ـ  حمبمـ  مسمبطـن اـمب عاوـ  ـ  كعئب. -

   ـعكب ـ  كعئبـخا  ـم ـ   ف ـب اصايا ـ  حشعية. -

   وب ـ بـمشبهة.  ـعكب ـ  كعئبـغيعـشاحبـ -

   ـعكب ـخا  ـم ـ اصايا ـيا فطعيا . -

   ـعكب ـخا  ـ  كعئبـم ـ  طي ـب ألاعبة. -

 كيوبـفع ا.ـ3-ـ2  ـعكب ـ  كعئبـمئاسبـم ـحيثـ  حفاـباكب ـ  دمعةـم ـ -

   ـعكب ـ  كعئبـم يأـ  ـصئامياـيالساعكعةـئظعفة. -

ووـئفتةـ  مبعم. - ـ  ـيااـ  اسوعاـحسبـ  طوبــب
 نعنع-28
   ـعكب ـ  ئ ئعـمفففـبئظيفـكاملـ  خأعـبمطحب ـب بئاـ خأعـطنع  . -

   ـعكب ـمبـ ب ـبط اـطنع  ـمميز. -

  الـازيمـمايتعا ـ  منيم  ـ  حشعيةـب  مب مـ  كعمابعةــ ـ  حمبمـ  مسمبطـن اـمب عاوـ  ـ  ئ ئع. -

   ـعكب ـ  ئ ئعـخا  ـم ـ  معكعبيا ـ  معأعة. -

  ـب اصايا ـ  فطعية.  ـعكب ـ  ئ ئعـخا  ـم ـ   ف -

   ـعكب ـ  ئ ئعـخا  ـم ـ ألاعبةـب  طي ـب  حشا  . -

   ـعكب ـ  ئ ئعـخا  ـم ـ   يببـ  ظاهعةـبم ـ  فمبعـب  سعتا ـ  طبيوة. -

   ـعكب ـحفاـبعقةـ  ئ ئعـمئاسية. -

 كيوبـفع ا.ـ1  ـع يأـ  ئ ئعـم ـ كعا ـم ـ  يالساع ـس ةـ  كع ـ -

 .  ـعحفظـ  ـ كعا ـسوعمةـبصحعة -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـ  اسوعاـحسبـ  طوبــب

ـ
 

ـ
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ـمواصفات الفاكهة
ـ

 تفاح-1
 عبعع(ـ–شاادــ–  ـيااـ  ابعيمـحسبـ  مبساـ)خعيفـ -

   ـاكب ـ  دمعةـاامةـ  ئأجـطازفةـغيعـم نوةـبيا وب ـ  م عبفـ وصئف. -

  نيئعةـ  ئافمةـــ ــ  ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ  حشع  ـ بـ داعهاـبم ـ  فعبطـب   طبـببفبمـ  يتع -
 حعبقـ  شم ـب سا مالـ  منيم  .

   ـاكب ـ  دماعـمئاظمةـ  شكلـمافائسةـ  ـ  صئاميا. -

 م ـحيثـ  شكلـب  وب ـب  ئأجـب  اف م.ـ%5 الـاافابزـقمعجـ -

 م ـحيثـ   يببـ  ظاهعيةـب  فعبطـ  تشعيةـب   طبـببفبمـ  يتعـ  نيئعة.ـ%2 الـاافابزـقمعجـ -

 اصــــايةـ  ئاافــــةــــــ ـ  حشــــع  ـ بـ  يكايعيــــاـ بـ  فطعيــــا ـ بـ  فيعبســــا ـ بــ  ـاكــــب ـخا عــــةـمــــ  -
   اخمع  ـ بـ اصايا ـ  معأعةـئايفةــب ملـ  فبـ  مخاوفة.

   ـاكب ـ  دماعـئظعفةـخا عةـم ـ ألبساخـب  غياعـب ألاعبة. -

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ أـع  حةـ بـط اـغعيب. -

 شعيةـب  مب مـ  كعمابعةــ ـ  حمبمـ  مسمبطـن اـمب عاوـ  ـدماعـ  افاط. الـازيمـمايتعا ـ  منيم  ـ  ح -

   ـاكب ـ  دماعـم يأةـ  ـصئامياـخشنعةـ بـكعابئعةـسوعمةـبصحعة. -

 كيوب.ـ15-12  ـعكب ـبز ـ  صئمبقـ  صا  ـم ـ -

   ـعكب ـغيعـشاحبـ  وب ـ بـمشبج. -

 ية(.  ـاكب ـخا عةـم ـ  زب  مـ)  سعتا ـب ألبع قـ  غيعـمئاس -

 فع ا.165-125  ـعكب ـبز ـ  حيةـ  ب حمةـم ـ -

 حيا .ـ2-6  ـعكب ـبز ـ  كيوبـفع اـ -

 

 موز-1
 عبعع(ـ–خعيفــ–  ـيااـ  ابعيمـحسبـ  مبساـ)صيفـ -

   ـعكب ـ  مبزـطازرـبسوعا. -

   ـعكب ـ  مبزـخا  ـم ـ  زب  مـ  غيعـمئاسية. -

   ـعكب ـخا  ـم ـ  اوفـب  فسام. -

   منيم  ـ  حشعيةـب  مب مـ  كعمابعةــ ـ  حمبمـ  مسمبطـن اـمب عاوـ  ـدماعـ  مبز. الـازيمـمايتعا ـ -

   ـعكب ـ  مبزـخا  ـم ـ   ف ـب اصايا ـ  حشعية. -

   ـعكب ـخا  ـم ـ ألاعبةـب  طي . -
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   ـعكب ـخا  ـم ـ  معكعبيا ـ  معأعةـب اصايا ـ  فطعية. -

 ماماس .  ـعكب ـ  مبزـغيعـشاحبـ  وب ـ بـمشبجـ بـغيعـ -

   ـعكب ـ  مبزـم يأـ  ــنب  ـم ـ  كعاب ـئظعفةـبصحعة. -

 كيوبـفع ا.ـ15-11  ـعكب ـ  مبزـم يأـ  ــنب  ـصا  ـ   نبةـم ـ -

 سا.15 الـعتلـطبلـدمعةـ  مبزــ ـ -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـاسوعاـ  كمعةـحسبـ  طوبــب

 

 خوخ-3
   ـيااـ  ابعيمـحسبـ  مبساـ)صيف( -

 بخـم  ـط اـحوبـ  مم ق.  ـاكب ـدماعـ  خ -

   ـاكب ـ ودماعـط اـب  وب ـب  ع  حةـ  خاصةـيا خبخ. -

   ـيخوبـ  مئاجـم ــالما ـ  اوفـب  فسام. -

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ  مب مـ  غعيية. -

  الـازيمـمايتعا ـ  منيم  ـ  حشعيةـب  مب مـ  كعمابعةــ ـ  حمبمـ  مسمبطـن اـمب عاوـ  ـدماعـ  خبخ. -

   دماعـخا عةـم ـ  فعبطـب  عأبم.ـ  ـاكبـ  -

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ ألبساخـب  غياعـب ألاعبة. -

   ـاكب ـخا عةـم ـ  زب  مـ)  سعتا ـب ألبع قـبغيعها(. -

 ساـب  ـاكب ـخا عةـم ـ  اشبج.5 الـعتلـقطعـ  دمعةــ ـ -

 م ـحيثـ  شكلـب  وب ـب  ئأج.ـ%5  ـعكب ـ  افابزـ  مسمبطـياـقمعـ -

مـــ ـحيـــثـ   يـــببـ  ظاهعيـــةـب  فـــعبطـ  تشـــعيةـب   طـــبــ%2  افـــابزـ  مســـمبطـيـــاـقـــمعــ  ـعكـــبـ  -
 ببفبمـ  يتع.

   ـع يأـ  مئاجـ  ـصئامياـخشنعةـ بـكعابئعةـصحعة. -

 كيوب.ـ21-15  ـعكب ـبز ـ   نبةـ  صا  ـم ـ -

   ـاكب ـغيعـشاحيةـ  وب ـ بـمشبهة. -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـ  اسوعاـحسبـ  طوبــب

 فع ا.ـ21   ــ71عكب ـبز ـ  حيةـماـني ـ  ـ -

 حية.ـ15   ــ12  ـعكب ـ  كيوبـ  ب حمـياع بطـم ـ -

ـ
ـ
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 أجاص-4
ـ  ـيااـ  ابعيمـحسبـ  مبساـ)عبعع(ـ-
   ـاكب ـ  دماعـم  ـط اـحوبـ  مم ق.ـ-

   ـاكب ـدماعـ ألفاإلـخا عةـم ـ  مب مـ  غعيية. -

  كعمابعـــةـــــ ـ  حـــمبمـ  مســـمبطـن ـــاـمب عـــاوـ ـــ ـدمـــاعـ الـازيـــمـمايتعـــا ـ  منيـــم  ـ  حشـــعيةـب  مـــب مـ -
  ألفاإل.

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ اصايا ـ  حشعيةـ بـ  فطعيةـ بـ  معأعة. -

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ  فعبطـب  عأبم. -

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ أـع  حةـ بـط اـغعيب. -

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ ألبساخـب  غياعـب ألاعبة. -

  ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ  زب  م.  -

 

 سنتروزا-5

   ـيااـ  ابعيمـحسبـ  مبساـ)خعيف( -

   ـاكب ـ  دماعـم  ـط اـحوبـ  مم ق. -

   ـاكب ـدماعـ  سئاعبز ـخا عةـم ـ  مب مـ  غعيية. -

 الـازيـــمـمايتعـــا ـ  منيـــم  ـ  حشـــعيةـب  مـــب مـ  كعمابعـــةـــــ ـ  حـــمبمـ  مســـمبطـن ـــاـمب عـــاوـ ـــ ـدمـــاعـ -
  .  سئاعبـز

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ اصايا ـ  حشعيةـ بـ  فطعيةـ بـ  معأعة. -

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ  فعبطـب  عأبم. -

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ أـع  حةـ بـط اـغعيب. -

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ ألبساخـب  غياعـب ألاعبة. -

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ  زب  م. -

 ساـب  ـاكب ـخا عةـم ـ  اشبج.4ـ ـ الـعتلـقطعـ  دمعةـ -

 م ـحيثـ  شكلـب  وب ـب  ئأج.ـ%5  ـعكب ـ  افابزـ  مسمبطـياـقمعـ -

 م ـحيثـ   يببـ  ظاهعيةـب  فعبطـب   طبـب  يتع.ـ%2  ـعكب ـ  افابزـ  مسمبطـياـقمعـ -

   ـا يأـ  دماعـ  ـصئامياـخشنعةـ بـكعابئعةـصحعة. -

 كيوب.ـ21-15  ـعكب ـبز ـ   نبةـ  صا  ـم ـ -

   ـاكب ـغيعـشاحيةـ  وب ـ بـمشبهة. -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـ  اسوعاـحسبـ  طوبــب
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 فع ا.ـ51و وــ41  ـعكب ـبز ـ  حيةـ  ب حمةـم ـ -

 حية.ـ25و  ــ21  ـعكب ـبز ـ  كيوبـ  ب حمـياع بطـماـني ـ -

 

 برتقال-6
   ـيااـ  ابعيمـحسبـ  مبساـ)شاادو( -

 م نوةـ بـمناوةـكاموةـ  ئأج.  ـاكب ـ  دماعـطازفةـغيعـ -

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ  مب مـ  غعيية. -

 الـازيـــمـمايتعـــا ـ  منيـــم  ـ  حشـــعيةـب  مـــب مـ  كعمابعـــةـــــ ـ  حـــمبمـ  مســـمبطـن ـــاـمب عـــاوـ ـــ ـدمـــاعـ -
   نعاتال.

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ اصايا ـ  حشعيةـ بـ  فطعيةـ بـ  معأعة. -

  فعبطـب  عأبم.  ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ  -

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ أـع  حةـ بـط اـغعيب. -

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ ألبساخـب  غياعـب ألاعبة. -

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ  زب  مـ)  سعتا ـب ألبع ق(. -

 ساـب  ـاكب ـخا عةـم ـ  يتعـ  سبم د.2 الـعتلـقطعـ  دمعةــ ـ -

 م ـحيثـ  شكلـب  وب ـب  ئأجـب  اف م.ـ%5  ـعكب ـ  افابزـ  مسمبطـياـقمعـ -

مـــ ـحيـــثـ   يـــببـ  ظاهعيـــةـب  فـــعبطـ  تشـــعيةـب   طـــبــ%2  ـعكـــب ـ  افـــابزـ  مســـمبطـيـــاـقـــمعـ -
 ببفبمـ  يتع.

   ـا يأـ  دماعـ  ـصئامياـخشنعةـ بـكعابئعةـصحعةـبسوعمة. -

 كيوبـفع ا.ـ21-15  ـعكب ـبز ـ   نبةـ  صا  ـ -

 مشبهة.  ـاكب ـغيعـشاحيةـ  وب ـ بـ -

ـ  ـعكب ـ  اسوعاـحسبـ  طوبــووـئفتةـ  مبعم. -
ـ

 كلمنتينا-7

   ـيااـ  ابعيمـحسبـ  مبساـ)شاادو( -

   ـاكب ـ  دمعةـم  ـط اـحوبـ  مم ق. -

   ـاكب ـ  دمعةـخا عةـم ـ  حشع  ـ بـآداعهاـم ـ  فعبطـب   طبـب  يتع. -

   ـاكب ـ  دماعـمئاظمةـ  شكلـمافائسة. -

 م ـ  مب مـ  غعيية.  ـاكب ـ  دماعـخا عةـ -
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 الـازيـــمـمايتعـــا ـ  منيـــم  ـ  حشـــعيةـب  مـــب مـ  كعمابعـــةـــــ ـ  حـــمبمـ  مســـمبطـن ـــاـمب عـــاوـ ـــ ـدمـــاعـ -
   كومئايئا.

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ اصايا ـ  حشعيةـ بـ  فطعيةـ بـ  معأعة. -

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ  فعبطـب  عأبم. -

  بـط اـغعيب.ـ  ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ أـع  حة -

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ ألبساخـب  غياعـب ألاعبة. -

   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ  زب  مـ)  سعتا ـب ألبع ق(. -

 ساـب  ـاكب ـخا عةـم ـ  اشبج.ـ6 الـعتلـقطعـ  دمعةــ ـ -

 م ـحيثـ  شكلـب  وب ـب  ئأج.ـ%5  ـعكب ـ  افابزـ  مسمبطـياـقمعـ -

مـــ ـحيـــثـ   يـــببـ  ظاهعيـــةـب  فـــعبطـ  تشـــعيةـب   طـــبــ%2اـقـــمعـ  ـعكـــب ـ  افـــابزـ  مســـمبطـيـــ -
 ببفبمـ  يتع.

   ـا يأـ  دماعـ  ـصئامياـخشنعةـ بـكعابئعةـصحعةـسوعمة. -

 كيوبـفع ا.ـ21-15  ـعكب ـبز ـ   نبةـ  صا  ـم ـ -

   ـاكب ـغيعـشاحيةـ  وب ـ بـمشبهة. -

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـ  اسوعاـحسبـ  طوبــب

 غع ا.ـ161و وــ141  ـعكب ـبز ـ  حيةـم ـ -

 حيا .ـ9و وــ7  ـعكب ـبز ـ  كيوبـياع بطـم ـ -

 

 شمام-2
   ـيااـ  ابعيمـحسبـ  مبساـ)صيف( -

   ـعكب ـ  شمااـطازرـمكاملـ  ئأج. -

   ـعكب ـ  شمااـخا  ـم ـ  طي ـب ألاعبة. -

   ـعكب ـ  شمااـحوبـ  مم قـب بئاـم ـ  م خلـ خأع. -

 خا  ـم ـ  حشع  ـب  مب مـ  غعيية.ـ  ـعكب ـ  شماا -

   ـعكب ـ  شمااـخا  ـم ـ  ط اـ  معـ بـ عةـع  حةـغيعـمئاسية. -

   ـعكب ـ  شمااـخا  ـم ـ  معكعبيا ـ  معأعةـ  أاعة. -

   ـعكب ـ  شمااـخا  ـم ـ اصايا ـ  فطعية. -

اـمب عـــاوـ ـــ ـدمـــاعـ الـازيـــمـمايتعـــا ـ  منيـــم  ـ  حشـــعيةـب  مـــب مـ  كعمابعـــةـــــ ـ  حـــمبمـ  مســـمبطـن ـــ -
   شماا.

 كيوب.ـ1  ـعكب ـبز ـ  شمااـ  ب حمةـمئ اـ  ب حمةـ -
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ةـم ـ  كعاب . -    ـعكب ـ  شمااـم يأـ  ــنب  ـمصئـب

ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـ  اسوعاـحسبـ  طوبــب

ـ
 عن -9
ـ  ـاكب ـدماعـ   ئبـم  ـط اـحوبـ  مم ق. -
   ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ  مب مـ  غعيية. -

ـازيمـمايتعا ـ  منيم  ـ  حشعيةـب  مب مـ  كعمابعةــ ـ  حمبمـ  مسمبطـن اـمب عاوـ  ـدماعـ   ئب. الـ -
ـ  ـاكب ـدماعـ   ئبـخا عةـم ـ اصايا ـ  حشعيةـ بـ  فطعيةـ بـ  معأعة. -
ـ  ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ  فعبطـب  عأبم. -
ـ  ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ أـع  حةـ بـط اـغعيب. -
ـ  دماعـخا عةـم ـ ألبساخـب  غياعـب ألاعبة.  ـاكب ـ -
ـ  ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ  زب  مـ)  سعتا ـب ألبع ق(. -
ـساـب  ـاكب ـ  دماعـخا عةـم ـ  اشبجـب  اف يم.ـ1.5 الـعتلـقطعـ  دمعةــ ـ -
 م ـحيثـ  شكلـب  وب ـب  ئأج.ـ%5  ـعكب ـ  افابزـ  مسمبطـياـقمعـ -

مـــ ـحيـــثـ   يـــببـ  ظاهعيـــةـب  فـــعبطـ  تشـــعيةـب   طـــبــ%2عـ  ـعكـــب ـ  افـــابزـ  مســـمبطـيـــاـقـــم -
ـببفبمـ  يتع.

ـ  ـا يأـ  دماعـ  ـصئامياـيالساعكعةـ بـكعابئعةـصحعةـبسوعمة. -
ـكيوب.ـ5-3  ـعكب ـ  بز ـ  صا  ـ و نبةـم ـ -
ـ  ـاكب ـدماعـ   ئبـغيعـشاحية. -
ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـ  اسوعاـحسبـ  طوبــب

ـ
 بطيخ-20
ـ يطيخـطازرـمكاملـ  ئأج.  ـعكب ـ  -
   ـعكب ـ  يطيخـخا  ـم ـ  طي ـب ألاعبة. -

ـ  ـعكب ـ  يطيخـحوبـ  مم قـب بئاـ حمع. -
   ـعكب ـ  يطيخـخا  ـم ـ  حشع  ـب  مب مـ  غعيية. -

ـ  ـعكب ـ  يطيخـخا  ـم ـ  ط اـ  معـ بـ عةـع  حةـغيعـمئاسية. -
 .  ـعكب ـ  يطيخـخا  ـم ـ  معكعبيا ـ  معأعةـ  أاعة -

ـ  ـعكب ـ  يطيخـخا  ـم ـ اصايا ـ  فطعية. -
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 الـازيـــمـمايتعـــا ـ  منيـــم  ـ  حشـــعيةـب  مـــب مـ  كعمابعـــةـــــ ـ  حـــمبمـ  مســـمبطـن ـــاـمب عـــاوـ ـــ ـدمـــاعـ -
ـ  يطيخ.

ـكيوب.ـ5  ـعكب ـبز ـ  يطيخةـ  ب حمةـ -
ةـم ـ  كعاب . - ـ  ـعكب ـ  يطيخـم يأـ  ــنب  ـمصئـب
ووـئ -  فتةـ  مبعم.  ـعكب ـ  اسوعاـحسبـ  طوبــب

 

 جوافة-22
ـ  ـاكب ـدماعـ  فب  ةـطازفةـمكاموةـ  ئأج. -
ـ  ـاكب ـدماعـ  فب  ةـم  ـط اـبع  حةـمميزة. -
ـ  ـاكب ـدماعـ  فب  ةـخا عةـم ــالما ـ  فسامـب  اوف -
ـ  ـاكب ـدماعـ  فب  ةـخا عةـم ـ  حشع  ـب  مب مـ  غعييةـب أـموبئا ـ خعى. -
  حشـــعيةـب  مـــب مـ  كعمابعـــةـــــ ـ  حـــمبمـ  مســـمبطـن ـــاـمب عـــاوـ ـــ ـدمـــاعـ الـازيـــمـمايتعـــا ـ  منيـــم  ـ -

ـ  فب  ة.
ـ  ـاكب ـدماعـ  فب  ةـمئاظمةـ  شكلـبمافائسة. -
ـ  ـاكب ـدماعـ  فب  ةـخا عةـم ـ  اشبج. -
ـم ـحيثـ   يببـ  ظاهعية.ـ%2م ـحيثـ  شكلـبـ%4 الـاافابزـقمعجـ -
 ـ بـ  يكايعيــــاـ بـ  فطعيــــا ـ بـ  فيعبســــا ـ بـ  ـاكــــب ـخا عــــةـمــــ ـ اصــــايةـ  ئاافــــةــــــ ـ  حشــــع  -

ـ  اخمع  ـ بـ اصايا ـ  معأعةـئايفةــب ملـ  فب.
ـ  ـاكب ـ  فب  ةـخا عةـم ـ  زب  م. -
ـ  ـاكب ـدماعـ  فب  ةـخا عةـم ـ ألاعبةـب ألبساخ. -
ةـم ـ  خشبـ بـ  يالساع ـسوعمةـبصحعة. - ـ  ـاكب ـ  فب  ةـم يأةـ  ـصئامياـمصئـب
ـكيوبـفع ا.ـ15-11 ـ  صئمبقـ  صا  ـم ـ  ـعكب ـبـز -
ووـئفتةـ  مبعم. -    ـعكب ـاسوعاـ  كمعةـحسبـ  طوبــب

ـفع اـ161ـ–ـ125  ـعكب ـم ملـبز ـ  حيةـماـني ـ -
ـ
ـ
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وم
لي

ا
 

 وجبـــــــــــة العشــــــــــــــاء وجبــــــــــــــة الغـــــــــــــــــداء وجبـــــــــــــــة اإلفطـــــــــــــار

 الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية لوحدةا الصنف

ت
سب

ال
 

 2 عدد خبز 1 كوب لبن زبادي -- -- -- 222 جم برغل 2 عدد خبز 1 عدد زعتر

 1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة -- جم فاكهه 122 جم مسلوقةلحمة   1 عدد زيت زيتون 02 جم لبنه

 02 جم بسكويت 1 عدد حالوة -- -- -- 02 جم خضار سوتيه 02 جم تمر 1 عدد بيض

حد
أل
ا

 

 2 عدد خبز 02 جم لبنه بالجرادة 02 جم سلطة 122 جم كفتة دجاج  2 عدد خبز 02 جم جبنه بيضاء

 1 عدد زيت زيتون 02 جم حمص -- جم فاكهه 02 جم بطاطس مقلية 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 02 جم بسكويت 1 عدد زعتر 2 عدد خبز 02 جم حمص 02 جم خضار 1 عدد زعتر

ن
ني

الث
ا

 

 2 عدد خبز 02 جم جبنه بيضاء 102 جم سلطه 1 ربع دجاج 2 عدد خبز 02 جم حمص

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد زعتر -- جم فاكهه 222 جم بالشعريةرز  1 عدد زيت زيتون 02 جم لبنه

 02 جم بسكويت 02 جم حمص -- -- -- -- -- -- 02 جم خضار 1 عدد حالوة

ء
ثا
ال

لث
ا

 

 2 عدد خبز 02 جم جبنه بيضاء -- -- -- 02 جم كفتة بالصينية 2 عدد خبز 02 جم لبنه

 1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة -- جم فاكهه 222 جم أبيضرز 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 -- جم فاكهه 1 عدد زعتر -- -- -- 02 جم صوص احمر 02 جم تمر 1 عدد زعتر

ء
عا

رب
أل
ا

 

 2 عدد خبز 1 كوب لبن زبادي 02 جم سلطة 02 جم صدرشاورما 2 عدد خبز 02 جم جبنه بيضاء

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد زعتر 2 عدد خبز 02 جم حمص 1 عدد زيت زيتون 02 جم حمص

 02 جم بسكويت 1 عدد بيض -- جم فاكهه 02 جم بطاطسمقلية 02 جم خضار 1 عدد حالوة

س
مي

خ
ال

 

 2 عدد خبز 02 جم حمص 102 جم سلطه 022 جم مجدره 2 عدد خبز 02 جم لبنه

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد زعتر -- جم فاكهه 02 جم صوص مجدرة 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 -- جم فاكهه 02 جم كشكة -- -- -- -- -- -- 02 جم خضار 1 عدد زعتر

عة
جم

ال
 

 2 عدد خبز 02 جم لبنه بالجرادة -- -- -- 122 جم طاجن لحمة  2 عدد خبز 02 جم جبنه بيضاء

 1 عدد زيت زيتون 02 جم حمص -- جم فاكهه 222 جم رز أبيض 1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة

 02 جم بسكويت 1 عدد زعتر -- -- -- -- -- -- 02 جم تمر 1 عدد حالوة
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 الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية لوحدةا الصنف

ت
سب

ال
 

 2 عدد بُر خبز 1 كوب لبن زبادي -- -- -- 102 جم برغل 2 عدد بُرخبز 1 عدد زعتر

 1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة -- جم فاكهه 122 جم لحمة مسلوقة  1 عدد زيت زيتون 02 جم لبنه

 02 جم خضار 1 عدد زعتر -- -- -- 02 جم خضار سوتيه 02 جم خضار 02 جم مسبحة

حد
أل
ا

 

 2 عدد بُر خبز 02 جم لبنه بالجرادة 02 جم سلطة 122 جم كفتة دجاج  2 عدد بُرخبز 02 جم بيضاء جبنه

 1 عدد زيت زيتون 1 كوب زباديلبن  -- جم فاكهه 02 جم حمص 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 -- جم فاكهه 1 عدد زعتر 2 عدد بُر خبز -- -- -- 02 جم خضار 1 عدد زعتر

ن
ني

الث
ا

 

 2 عدد بُر خبز 02 جم جبنه بيضاء 102 جم سلطه 1 ربع دجاج 2 عدد بُرخبز 02 جم حمص

 1 عدد زيتون زيت 1 كوب لبن زبادي -- جم فاكهه 102 جم برغل 1 عدد زيت زيتون 02 جم لبنه

 02 جم خضار 02 جم حمص -- -- -- -- -- -- 02 جم خضار 1 عدد زعتر

ء
ثا
ال

لث
ا

 

 2 عدد بُر خبز 02 جم جبنه بيضاء -- -- -- 02 جم كفتة بالصينية 2 عدد بُرخبز 02 جم لبنه

 1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة -- جم فاكهه 102 جم برغل 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 -- جم فاكهه 1 كوب لبن زبادي -- -- -- 02 جم صوص احمر 02 جم خضار 1 عدد زعتر

ء
عا

رب
أل
ا

 

 2 عدد بُر خبز 1 كوب لبن زبادي 02 جم سلطة 02 جم صدرشاورما 2 عدد بُر خبز 02 جم جبنه بيضاء

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد زعتر 2 عدد بُر خبز 02 جم حمص 1 عدد زيت زيتون 02 جم حمص

 02 جم خضار 02 جم جبنه بيضاء -- جم فاكهه -- -- -- 02 جم خضار 1 عدد زعتر

س
مي

خ
ال

 

 2 عدد بُر خبز 02 جم حمص 102 جم سلطه 022 جم بالبرغل مجدره 2 عدد بُر خبز 02 جم لبنه

 1 عدد زيت زيتون 1 كوب لبن زبادي -- جم فاكهه 02 جم صوص مجدرة 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 -- جم فاكهه 02 جم كشكة -- -- -- -- -- -- 02 جم خضار 1 عدد زعتر

عة
جم

ال
 

 2 عدد بُر خبز 1 كوب لبن زبادي -- -- -- 122 جم طاجن لحمة  2 عدد بُر خبز 02 جم جبنه بيضاء

 1 عدد زيت زيتون 02 جم حمص -- جم فاكهه 102 جم برغل 1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة

 02 جم خضار 1 عدد زعتر -- -- -- -- -- -- 02 جم خضار 1 عدد زعتر
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 الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية لوحدةا الصنف

ت
سب

ال
 

 2 عدد بُر خبز 1 كوب لبن زبادي -- -- -- 102 جم برغل 2 عدد بُرخبز 1 عدد حالوة

 1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة -- جم فاكهه 122 جم لحمة مسلوقة  1 عدد زيت زيتون 02 جم لبنه

 02 جم خضار 02 جم تمر -- -- -- 02 جم خضار سوتيه 02 جم خضار 02 جم مسبحة

حد
أل
ا

 

 2 عدد بُر خبز 02 جم لبنه بالجرادة 02 جم سلطة 122 جم كفتة دجاج  2 عدد بُرخبز 02 جم جبنه بيضاء

 1 عدد زيت زيتون 1 كوب لبن زبادي -- جم فاكهه 02 جم حمص 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 -- -- -- 02 جم تمر 2 عدد بُر خبز -- -- -- 02 جم خضار 1 عدد حالوة

ن
ني

الث
ا

 

 2 عدد بُر خبز 02 جم جبنه بيضاء 102 جم سلطه 1 ربع دجاج 2 عدد بُرخبز 02 جم حمص

 1 عدد زيت زيتون 1 كوب لبن زبادي -- جم فاكهه 102 جم برغل 1 عدد زيت زيتون 02 جم لبنه

 02 جم خضار 02 جم حمص -- -- -- -- -- -- 02 جم خضار 1 عدد حالوة

ء
ثا
ال

لث
ا

 

 2 عدد بُر خبز 02 جم جبنه بيضاء -- -- -- 02 جم كفتة بالصينية 2 عدد بُرخبز 02 جم لبنه

 1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة -- جم فاكهه 102 جم برغل 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 -- جم فاكهه 1 كوب لبن زبادي -- -- -- 02 جم صوص احمر 02 جم خضار 02 جم حمص

ء
عا

رب
أل
ا

 

 2 عدد بُر خبز 1 كوب لبن زبادي 02 جم سلطة 02 جم صدرشاورما 2 عدد بُر خبز 02 جم جبنه بيضاء

 1 عدد زيت زيتون 02 جم تمر 2 عدد بُر خبز 02 جم حمص 1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة

 02 جم خضار 02 جم جبنه بيضاء -- جم فاكهه -- -- -- 02 جم خضار 1 عدد حالوة

س
مي

خ
ال

 

 2 عدد بُر خبز 02 جم حمص 102 جم سلطه 022 جم بالبرغل مجدره 2 عدد بُر خبز 02 جم لبنه

 1 عدد زيت زيتون 1 كوب لبن زبادي -- جم فاكهه 02 جم صوص مجدرة 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 -- جم فاكهه 02 جم كشكة -- -- -- -- -- -- 02 جم خضار 02 جم حمص

عة
جم

ال
 

 2 عدد بُر خبز 1 كوب لبن زبادي -- -- -- 122 جم طاجن لحمة  2 عدد بُر خبز 02 جم جبنه بيضاء

 1 عدد زيت زيتون 02 جم حمص -- جم فاكهه 102 جم برغل 1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة

 02 جم خضار 02 جم تمر -- -- -- -- -- -- 02 جم خضار 1 عدد حالوة



 دولـــــة فلسطيـــن

 

State of Palestine 

 Ministry Of  Health الصحة وزارة

 

 

 ()الكلية ـــــــــدول الوجبـــات اليوميـــة للمــــــــرضـــىج

1028 

وم
لي

ا
 

 وجبـــــــــــة العشــــــــــــــاء وجبــــــــــــــة الغـــــــــــــــــداء وجبـــــــــــــــة اإلفطـــــــــــــار

 الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية لوحدةا الصنف

ت
سب

ال
 

 2 عدد أبيضخبز 02 جم مسبحة -- -- -- 222 جم برغل 2 عدد أبيض خبز 02 جم مسبحة

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد حالوة -- جم فاكهه 102 جم لحمة مسلوقة  1 عدد زيت زيتون 1 عدد حالوة

 02 جم بسكويت -- جم فاكهه -- -- -- 02 جم خضار سوتيه 02 جم خضار -- جم فاكهه

حد
أل
ا

 

 2 عدد أبيضخبز 02 جم مسبحة 02 جم سلطة 102 جم كفتة دجاج  2 عدد أبيض خبز 02 جم مسبحة

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد حالوة -- جم فاكهه 02 جم بطاطس مقلية 1 عدد زيت زيتون 1 عدد حالوة

 02 جم بسكويت -- جم فاكهه 2 عدد خبز 02 جم حمص 02 جم خضار -- جم فاكهه

ن
ني

الث
ا

 

 2 عدد أبيضخبز 02 جم مسبحة 102 جم سلطه 1 ربع دجاج 2 عدد أبيض خبز 02 جم مسبحة

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد حالوة -- جم فاكهه 222 جم رز بالشعرية 1 عدد زيت زيتون 1 عدد حالوة

 02 جم بسكويت -- جم فاكهه -- -- -- -- -- -- 02 جم خضار -- جم فاكهه

ء
ثا
ال

لث
ا

 

 2 عدد أبيضخبز 02 جم مسبحة -- -- -- 122 جم كفتة بالصينية 2 عدد أبيض خبز 02 جم مسبحة

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد حالوة -- جم فاكهه 222 جم أبيضرز 1 عدد زيت زيتون 1 عدد حالوة

 -- جم بسكويت -- جم فاكهه -- -- -- 02 جم صوص احمر 02 جم خضار -- جم فاكهه

ء
عا

رب
أل
ا

 

 2 عدد أبيضخبز 02 جم مسبحة 02 جم سلطة 102 جم صدرشاورما 2 عدد أبيض خبز 02 جم مسبحة

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد حالوة 2 عدد خبز 02 جم حمص 1 عدد زيت زيتون 1 عدد حالوة

 02 جم بسكويت -- جم فاكهه -- جم فاكهه 02 جم بطاطسمقلية 02 جم خضار -- جم فاكهه

س
مي

خ
ال

 

 2 عدد أبيضخبز 02 جم مسبحة 102 جم سلطه 1 ربع دجاج 2 عدد أبيض خبز 02 جم مسبحة

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد حالوة -- جم فاكهه 222 جم رز ابيض 1 عدد زيت زيتون 1 عدد حالوة

 -- جم بسكويت -- جم فاكهه -- -- -- -- -- -- 02 جم خضار -- جم فاكهه

عة
جم

ال
 

 2 عدد أبيضخبز 02 جم مسبحة -- -- -- 102 جم طاجن لحمة  2 عدد أبيض خبز 02 جم مسبحة

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد حالوة -- جم فاكهه 222 جم رز أبيض 1 عدد زيت زيتون 1 عدد حالوة

 02 جم بسكويت -- جم فاكهه -- -- -- -- -- -- 02 جم خضار -- جم فاكهه



 دولـــــة فلسطيـــن

 

State of Palestine 

 Ministry Of  Health الصحة وزارة

 

 

 ()غسيل الكلية ــدول الوجبـــات اليوميـــة للمــــــــرضـــىـــــــج

1028 

وم
لي

ا
 

 وجبـــــــــــة العشــــــــــــــاء وجبــــــــــــــة الغـــــــــــــــــداء وجبـــــــــــــــة اإلفطـــــــــــــار

 الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية لوحدةا الصنف

ت
سب

ال
 

 2 عدد أبيضخبز 02 جم مسبحة -- -- -- 222 جم برغل 2 عدد أبيض خبز 02 جم مسبحة

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض -- جم فاكهه 102 جم لحمة مسلوقة  1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 02 جم بسكويت 1 عدد حالوة -- -- -- 02 جم خضار سوتيه 02 جم خيار 1 عدد حالوة

حد
أل
ا

 

 2 عدد أبيضخبز 02 جم مسبحة 02 جم سلطة 102 جم كفتة دجاج  2 عدد أبيض خبز 02 جم مسبحة

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض -- جم فاكهه 02 جم بطاطس مقلية 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 02 جم بسكويت 1 عدد حالوة 2 عدد خبز 02 جم حمص 02 جم خيار 1 عدد حالوة

ن
ني

الث
ا

 

 2 عدد أبيضخبز 02 جم مسبحة 102 جم سلطه 1 ربع دجاج 2 عدد أبيض خبز 02 جم حمص

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض -- جم فاكهه 222 جم رز بالشعرية 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 02 جم بسكويت 1 عدد حالوة -- -- -- -- -- -- 02 جم خيار 1 عدد حالوة

ء
ثا
ال

لث
ا

 

 2 عدد أبيضخبز 02 جم مسبحة -- -- -- 122 جم كفتة بالصينية 2 عدد أبيض خبز 02 جم مسبحة

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض -- جم فاكهه 222 جم أبيضرز 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 -- جم بسكويت 1 عدد حالوة -- -- -- 02 جم صوص احمر 02 جم خيار 1 عدد حالوة

ء
عا

رب
أل
ا

 

 2 عدد أبيضخبز 02 جم مسبحة 02 جم سلطة 102 جم صدرشاورما 2 عدد أبيض خبز 02 جم مسبحة

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض 2 عدد خبز 02 جم حمص 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 02 جم بسكويت 1 عدد حالوة -- جم فاكهه 02 جم بطاطسمقلية 02 جم خيار 1 عدد حالوة

س
مي

خ
ال

 

 2 عدد أبيضخبز 02 جم مسبحة 102 جم سلطه 1 نصف دجاج 2 عدد أبيض خبز 02 جم مسبحة

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض -- جم فاكهه 222 جم رز ابيض 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 -- جم بسكويت 1 عدد حالوة -- -- -- -- -- -- 02 جم خيار 1 عدد حالوة

عة
جم

ال
 

 2 عدد أبيضخبز 02 جم مسبحة -- -- -- 102 جم طاجن لحمة  2 عدد أبيض خبز 02 جم مسبحة

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض -- جم فاكهه 222 جم رز أبيض 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 02 جم بسكويت 1 عدد حالوة -- -- -- -- -- -- 02 جم خيار 1 عدد حالوة
 



 دولـــــة فلسطيـــن

 

State of Palestine 

 Ministry Of  Health الصحة وزارة

 

 

 ()عالي البروتين الوجبـــات اليوميـــة للمــــــــرضـــىـــــــــدول ج

1028 

وم
لي

ا
 

 وجبـــــــــــة العشــــــــــــــاء وجبــــــــــــــة الغـــــــــــــــــداء وجبـــــــــــــــة اإلفطـــــــــــــار

 الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية لوحدةا الصنف

ت
سب

ال
 

 2 عدد خبز 1 كوب لبن زبادي -- -- -- 222 جم برغل 2 عدد خبز 1 عدد زعتر

مج لبنه مسلوقةلحمة   1 عدد زيت زيتون 02   1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة -- جم فاكهه 102 جم 

 02 جم بسكويت 1 عدد حالوة -- -- -- 02 جم خضار سوتيه 02 جم تمر 1 عدد بيض

حد
أل
ا

 

ءبيضا جبنه  2 عدد خبز 02 جم لبنه بالجرادة 02 جم سلطة 102 جم كفتة دجاج  2 عدد خبز 02 جم 

 1 عدد زيت زيتون 02 جم حمص -- جم فاكهه 02 جم بطاطس مقلية 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 02 جم بسكويت 1 عدد زعتر 2 عدد خبز 02 جم حمص 02 جم خضار 1 عدد زعتر

ن
ني

الث
ا

 

 2 عدد خبز 02 جم جبنه بيضاء 102 جم سلطه 1 نصف دجاج 2 عدد خبز 02 جم حمص

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد زعتر -- جم فاكهه 222 جم رز بالشعرية 1 عدد زيت زيتون 02 جم لبنه

 02 جم بسكويت 02 جم حمص -- -- -- -- -- -- 02 جم خضار 1 عدد بيض

ثا
ال

لث
ا

ء
 

ةكفتة بالصيني 2 عدد خبز 02 جم لبنه 221 جم   2 عدد خبز 02 جم جبنه بيضاء -- -- -- 

أبيضرز 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض  1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة -- جم فاكهه 222 جم 

 -- جم فاكهه 1 عدد زعتر -- -- -- 02 جم صوص احمر 02 جم تمر 1 عدد زعتر

عا
رب

أل
ا

ء
 

ءجبنه بيضا  2 عدد خبز 1 كوب لبن زبادي 02 جم سلطة 102 جم صدرشاورما 2 عدد خبز 02 جم 

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد زعتر 2 عدد خبز 02 جم حمص 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 02 جم بسكويت 02 جم مسبحة -- جم فاكهه 02 جم بطاطسمقلية 02 جم خضار 1 عدد حالوة

س
مي

خ
ال

 

 2 عدد خبز 02 جم حمص 102 جم سلطه 1 نصف دجاج 2 عدد خبز 02 جم لبنه

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد زعتر -- جم فاكهه 222 جم رز ابيض 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 -- جم فاكهه 02 جم كشكة -- -- -- -- -- -- 02 جم خضار 1 عدد زعتر

عة
جم

ال
 

ءجبنه بيضا  2 عدد خبز 02 جم لبنه بالجرادة -- -- -- 102 جم طاجن لحمة  2 عدد خبز 02 جم 

 1 عدد زيت زيتون 02 جم حمص -- جم فاكهه 222 جم رز أبيض 1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة

 02 جم بسكويت 1 عدد زعتر -- -- -- -- -- -- 02 جم تمر 1 عدد بيض



 دولـــــة فلسطيـــن

 

State of Palestine 

 Ministry Of  Health الصحة وزارة

 

 

 ()الصحة النفسية ـــــــــدول الوجبـــات اليوميـــة للمــــــــرضـــىج
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وم
لي

ا
 

 وجبـــــــــــة العشــــــــــــــاء وجبــــــــــــــة الغـــــــــــــــــداء اإلفطـــــــــــــاروجبـــــــــــــــة 

 الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية لوحدةا الصنف

ت
سب

ال
 

 0 عدد خبز 1 كوب لبن زبادي -- -- -- 022 جم برغل 0 عدد خبز 1 عدد زعتر

مج لبنه لحمة مسلوقة  1 عدد زيت زيتون 02   1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة -- جم فاكهه 102 جم 

 02 جم بسكويت 1 عدد حالوة -- -- -- 02 جم خضار سوتيه 02 جم تمر 1 عدد بيض

حد
أل
ا

 

ءبيضا جبنه  0 عدد خبز 02 جم لبنه بالجرادة 02 جم سلطة 122 جم كفتة دجاج  0 عدد خبز 02 جم 

 1 عدد زيت زيتون 02 جم حمص -- جم فاكهه 02 جم بطاطس مقلية 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 02 جم بسكويت 1 عدد زعتر 0 عدد خبز 02 جم حمص 102 جم خضار 1 عدد زعتر

ن
ني

الث
ا

 

 0 عدد خبز 02 جم جبنه بيضاء 102 جم سلطه 1 ربع دجاج 0 عدد خبز 02 جم حمص

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد زعتر -- جم فاكهه 222 جم رز بالشعرية 1 عدد زيت زيتون 02 جم لبنه

 02 جم بسكويت 02 جم حمص -- -- -- -- -- -- 102 جم خضار 1 عدد بيض

ثا
ال

لث
ا

ء
 

ةكفتة بالصيني 0 عدد خبز 02 جم لبنه  0 عدد خبز 02 جم جبنه بيضاء -- -- -- 122 جم 

أبيضرز 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض  1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة -- جم فاكهه 022 جم 

 -- جم فاكهه 1 عدد زعتر -- -- -- 02 جم صوص احمر 02 جم تمر 1 عدد زعتر

عا
رب

أل
ا

ء
 

ءجبنه بيضا  0 عدد خبز 1 كوب لبن زبادي 02 جم سلطة 122 جم صدرشاورما 0 عدد خبز 02 جم 

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد زعتر 0 عدد خبز 02 جم حمص 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 02 جم بسكويت 02 جم مسبحة -- جم فاكهه 02 جم بطاطسمقلية 102 جم خضار 1 عدد حالوة

س
مي

خ
ال

 

 0 عدد خبز 02 جم حمص 102 جم سلطه 022 جم مجدره 0 عدد خبز 02 جم لبنه

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد زعتر -- جم فاكهه 02 جم صوص مجدرة 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 -- جم فاكهه 02 جم كشكة -- -- -- -- -- -- 102 جم خضار 1 عدد زعتر

عة
جم

ال
 

ءجبنه بيضا  0 عدد خبز 02 جم لبنه بالجرادة -- -- -- 102 جم طاجن لحمة  0 عدد خبز 02 جم 

 1 عدد زيت زيتون 02 جم حمص -- جم فاكهه 022 جم رز أبيض 1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة

 02 جم بسكويت 1 عدد زعتر -- -- -- -- -- -- 02 جم تمر 1 عدد بيض



 دولـــــة فلسطيـــن

 

State of Palestine 

 Ministry Of  Health الصحة وزارة

 

 

 وظفيــنـــــــــدول الوجبـــات اليوميـــة للمــــــــج
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وم
لي

ا
 

 وجبـــــــــــة العشــــــــــــــاء وجبــــــــــــــة الغـــــــــــــــــداء وجبـــــــــــــــة اإلفطـــــــــــــار

 الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية لوحدةا الصنف

ت
سب

ال
 

201 جم شيش طاووق 2 عدد خبز 1 عدد زعتر  0 جم خبز 02 جم لبنه -- -- -- 

اديلبن زب  1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض -- جم فاكهه 02 جم حمص 1 عدد زيت زيتون 1 كوب 

 02 جم تمر 02 جم حمص 0 عدد خبز 02 جم بطاطسمقلية 02 جم تمر 1 عدد بيض

حد
أل
ا

 

ءبيضا جبنه  0 عدد خبز 02 جم لبنه -- -- -- 102 جم كفتة دجاج  2 عدد خبز 02 جم 

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض -- جم فاكهه 02 جم حمص 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 02 جم بسكويت 02 جم حمص 0 عدد خبز 02 جم بطاطسمقلية 02 جم خضار 1 عدد زعتر

ن
ني

الث
ا

 

201 جم شيش طاووق 2 عدد خبز 1 عدد حمص  0 عدد خبز 02 جم جبنه بيضاء -- -- -- 

ءبيضاجبنه   1 عدد زيت زيتون 1 عدد حالوة -- جم فاكهه 02 جم حمص 1 عدد زيت زيتون 02 جم 

 02 جم تمر 02 جم حمص 0 عدد خبز 02 جم بطاطسمقلية 02 جم خضار 1 عدد حالوة

ثا
ال

لث
ا

ء
 

 0 عدد خبز 02 جم جبنه بيضاء -- -- -- 122 جم صدرشاورما 2 عدد خبز 02 جم لبنه

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد حالوة 0 عدد خبز 02 جم حمص 1 عدد زيت زيتون 02 جم بيض

 02 جم بسكويت  02 جم حمص -- جم فاكهه 02 جم بطاطسمقلية 02 جم تمر 1 عدد زعتر

ء
عا

رب
أل
ا

 

ءجبنه بيضا  0 عدد خبز 02 جم لبنه -- -- -- 1 ربع دجاج 2 عدد خبز 02 جم 

 1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة -- جم فاكهه 222 جم رز بالخضار 1 عدد زيت زيتون 02 جم حمص

 02 جم تمر 1 عدد زعتر -- -- -- -- -- -- 02 جم خضار 1 عدد حالوة

س
مي

خ
ال

 

 0 عدد خبز 02 جم كشكة -- -- -- 122 جم صدرشاورما 2 عدد خبز 02 جم لبنه

 1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة 0 عدد خبز 02 جم حمص 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض

 02 جم تمر 1 عدد زعتر -- جم فاكهه 02 جم بطاطسمقلية 02 جم خضار 1 عدد زعتر

عة
جم

ال
 

ءجبنه بيضا  0 عدد خبز 02 جم جبنه بيضاء -- -- -- 1 ربع دجاج 2 عدد خبز 02 جم 

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد زعتر -- جم فاكهه 222 جم رز بالشعرية 1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة

 02 جم تمر 02 جم حمص -- -- -- -- -- -- 02 جم تمر 1 عدد حالوة
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 1028جـــــــــدول الوجبـــات اليوميـــة موظفين قسم األشعة 
  

وم
لي

ا
 

 تقدم الوجبة الساعة العاشرة والنصف صباحا

 الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف

ت
سب

ال
 

بيضاء جبنه  102 جم خضار 02 جم 

زبادي لبن  0 عدد خبز 1 كوب 

 -- جم فاكهه 02 جم حمص

زيتون زيت 02 جم تمر  1 عدد 

حد
أل
 ا

بيضاء جبنه  102 جم خضار 02 جم 

 0 عدد خبز 1 عدد زعتر

 -- جم فاكهه 02 جم لبنة

 02 جم تمر 1 عدد بيض

ن
ني

الث
201 جم شيش طاووق ا  40 جم سلطة 

 -- جم فاكهه 02 جم حمص

مقلية بطاطس  0 عدد خبز 02 جم 

ء
ثا
ال

لث
 ا

بيضاء جبنه  102 جم خضار 02 جم 

زبادي لبن  0 عدد خبز 1 كوب 

 -- جم فاكهه 02 جم حمص

زيتون زيت 02 جم تمر  1 عدد 

بيضاء جبنه   102 جم خضار 02 جم 

ء
عا

رب
أل
 0 عدد خبز 1 عدد زعتر ا

 -- جم فاكهه 02 جم لبنة

زيتون زيت 1 عدد بيض  1 عدد 

س
مي

خ
ال
 -- -- -- 122 جم صدرشاورما 

 0 عدد خبز 02 جم حمص

مقلية بطاطس  -- جم فاكهه 02 جم 

عة
جم

ال
 

بيضاء جبنه  102 جم خضار 02 جم 

زبادي لبن  0 عدد خبز 1 كوب 

 -- جم فاكهه 02 جم حمص

زيتون زيت -- -- --  1 عدد 
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 ( خالل األسبـوعالهضميجهاز العمليات جـدول الوجبات اليومية للمـرضـى )
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 وجبـــــــــــة العشــــــــــــــاء وجبــــــــــــــة الغـــــــــــــــــداء وجبـــــــــــــــة اإلفطـــــــــــــار

 الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف

عدس شوربة 

 بالدجاج
 222 مل

 شوربة خضار
 بالدجاج

 222 مل
برغل شوربة 

 بالدجاج
 222 مل

 222 مل ماء 222 مل ماء 222 مل ماء
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 مالحظة
تمر جم 50 يقدممعاالفطار  

 يقدممعالسحوركوبلبنزبادي

 

 8102جـــــــــدول الوجبـــات اليوميـــة )للمـــوظفيـــــــن(خالل شهر رمضان 

وم
لي

ا
 

 ورـــــوجبـــــــــــة السح ارــــوجبــــــــــــــة االفط

 الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية لوحدةا الصنف

ت
سب

ال
 

201 جم شيش طاووق  0 جم خبز 02 جم لبنه -- -- -- 

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض -- جم فاكهه 02 جم حمص

 02 جم تمر 02 جم حمص 0 عدد خبز 02 جم بطاطسمقلية

حد
أل
ا

 

 0 عدد خبز 02 جم لبنه -- -- -- 102 جم كفتة دجاج 

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد بيض -- جم فاكهه 02 جم حمص

 02 جم بسكويت 02 جم حمص 0 عدد خبز 02 جم بطاطسمقلية

ن
ني

الث
ا

 

201 جم شيش طاووق  0 عدد خبز 02 جم جبنه بيضاء -- -- -- 

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد حالوة -- جم فاكهه 02 جم حمص

 02 جم تمر 02 جم حمص 0 عدد خبز 02 جم بطاطسمقلية

ء
ثا
ال

لث
ا

 

 0 عدد خبز 02 جم جبنه بيضاء -- -- -- 122 جم صدرشاورما

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد حالوة 0 عدد خبز 02 جم حمص

 02 جم بسكويت 02 جم حمص -- جم فاكهه 02 جم بطاطسمقلية

ء
عا

رب
أل
ا

 

 0 عدد خبز 02 جم لبنه -- -- -- 1 ربع دجاج

 1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة -- جم فاكهه 222 جم رز بالخضار

 02 جم تمر 1 عدد زعتر -- -- -- -- -- --

س
مي

خ
ال

 

 0 عدد خبز 02 جم كشكة -- -- -- 122 جم صدرشاورما

 1 عدد زيت زيتون 02 جم مسبحة 0 عدد خبز 02 جم حمص

 02 جم تمر 1 عدد زعتر -- جم فاكهه 02 جم بطاطسمقلية

عة
جم

ال
 

 0 عدد خبز 02 جم جبنه بيضاء -- -- -- 1 ربع دجاج

 1 عدد زيت زيتون 1 عدد زعتر -- جم فاكهه 222 جم رز بالشعرية

 02 جم تمر 02 جم حمص -- -- -- -- -- --



 

 

 

 

 

 خـــاص بــالجـــداول الغــذائـيـــة ملحـــق تـوضيـــــحي

 الطعام الوارد في الجداول جاهزة للتقديم. اتوزن كمي

 االلتزام بتغطية جميع أصناف الوجبات مع تغليف األصناف الغذائية التي تقدم عادة بشكل مستقل.

 المرضى والموظفين.ملم لكل من 055عبوه مياه مرفق مع وجبتي ) الغداء والعشاء(

جم( لكل 5.10جم + فلفل اسود وزن 1.1مرفق مع كل وجبة غداء )ورق معطر مغلف المصدر( لكل من المرضى والموظفين و )ملح طعام وزن 
 من المرضى والموظفين، باستثناء مرضى )منخفض االمالح، الكلية، غسيل الكلية(.

 .او السحور غداء وأخرى مع اللبن زبادي في العشاءداخل كيس نايلون في وجبة المرفق معلقه بالستيك 

 .مكون الساخن عن البارد في وجبه الغداءالفصل 

 (. وحديثة االنتاج.2و7وان تكون من رقم) ضرورة تشفية اللحوم من الدهون المرئية.

 .مسخن دجاج .........الخ مع التنويع ما بين الوصفات الدجاج: }مشوي، دجاجبالخضار،

 الجلد ويفضل صدر الدجاج الدجاج منزوعمريض قليل الملح والسكري 

 .مرفق ملحق لوزن كل صنف وال تكونمتتالية،يتكرر الصنف أكثر من ثالث مرات في األسبوع الواحد  أالعلى  الفاكهة:

 على أن يصرف خبز عادي وخبز بُر للمرضى والموظفين. وزن الخبز حسب تعليمات وزاره االقتصاد الوطني.

 قسم القلب ممنوع الموز. ، ومريض)فقطمريض الكلية ممنوع الموز والجوافة والبلح )تفاح أو كمثرى 

 الشمام(.-البطيخ-المشمش-البلح-العنبيتم تقنين كميه بعض أنواع الفاكهة لمريض السكر مثل )

 الطعام.ال يتم استخدامه لقلي ألكثر من صنف من فقط،و، على ان يستخدم لمرة واحدة الشمسزيت ذره أو عباد  الطهي المستخدمزيت 

 ، جزر، ذرة(.)بازيالءالخضار المستخدمة مع الرز والسوتيه

 الكلية.والكلية وغسيل  الملح والقلبدقيقه قبل التقديم لمريض قليل  05تنقع الجبنة البيضاء في الماء لمده 

 كلوريد الصوديوم الخالية مناألطعمة  الملوحة واختيارعدم أضافه ملح طعام مع العمل على أزاله  الملح،مريض قليل 

 يستخدم محسنات طعام لوجبة المريض العادي والموظفين.

 (طماطمجم للموظف )خيار +  105يقل عن  طماطم( والجم للمريض )خيار أو  75يقدم مع كل وجبه عشاء خضار ال يقل عن 

 جم.05المصدر وزن العبوه  ةمغلف الحالوة الطحينية

 جم.15مغلف المصدر وزن العبوه  الزعتر

 .(ملح%2+ كزبرة %6قمح +  %6+  سماق مطحون%6سمسم محمص + %05زعتر بري+ %05مكونات الزعتر )

 جم.10زيت الزيتون مغلف المصدر وزن صافي 

 (.)داوود باشاصنف الكفتة 

 فقط.دجاج صدرهو الدجاج  المستخدم لكفتةالمكون بانيه( كفتة الدجاج )كفتة 

 المربوطة بالجناح. ُمشفى بدون عظمة الغضروف والزوائد الطرفيةطازج وصدر الدجاج يورد للمطبخ 

 .(احادي الصوديوم جلوتومات)دام محسنات الطعام الصناعية مثل يطبخ جميع انواع الرز بالمرق المعد داخل المطبخ، ويمنع استخ

عدم اضافة أي محسنات المنكهات المستخدمة هي )حبهان، ورق غار، قرنفل، قرفة( وتستخدم على شكل حبوب غير مطحونة داخل شاش شبكي، و
 طعام صناعية لمرق اللحوم المعدة.

 .1:1مكون الشاورما من صدر وفخذ دجاج بنسبة 

 جم خضار05جم لحمة + 05وجبة طاجن اللحمة عبارة عن 

 (.25:1نسبة الجرادة الخضراء للبنة هي )

 (.1:1نسبة الفول للحمص لصنف المسبحة هي )

 عين جمل(.،أخضر ناعم، بصللبن زبادي، لبنة، برغل صنف الكشكة )

 ستيل وليس من االلمنيوم أو التيفال. جميع أواني الطبخ يجب ان تكون مصنوعة من الستانلس
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 فقط.ى للمرض مكونات السلطة وتوزيعها على مدار األسبوع
 

 

 .يجب تقطيع المكونات باألحجام المناسبة 
  

 المكونات السلطة اليوم

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــ السبت

 ء *ليمون* ملحطحينية بيضا طحينية  األحد

 خضار مشكل االثنين
 جزر**بقدونس *جراده *خيار *بندورة *ملفوف أحمر أو أبيض 

 فلفل رومي * ليمون

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــ الثالثاء

 طحينية بيضاء *ليمون* ملح*بصل*سماق طحينية بالبصل األربعاء

 خضار مشكل الخميس
 جزر* خيار *بندورة *ملفوف أحمر أو أبيض *بقدونس *جراده *

 فلفل رومي * ليمون

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــ الجمعة

   

 



 دولـــــة فلسطيـــن

 

State of Palestine 

 Ministry Of  Health الصحة وزارة

 

 

 

 أوزان الفاكهة

 

 مالحظات عدد الثمرات الوزن األدنى بالجرام الصنف م

 مغلف 2 240 تفاح 1

 غير مغلف 2 220 موز 2

 مغلف 2 80 خوخ 3

4 
أجاص 

 )كمثرى(
 مغلف 2 80

 مغلف 1-2 20 سنتروزا 5

 غير مغلف 2 100 برتقال 6

 غير مغلف 2 200 كلمنتينا 7

 مغلف 2 270 شمام 2

 240 عنب 9
 عنقود

 متوسط الحجم
 مغلف

 مغلف 2 100 بطيخ 11

 مغلف 2 200 جوافة 11

 مغلف 0-1 20 مشمش 12

13 
بلح 

 أصفر
 مغلف ــ 21
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 عداد اليوميةمتوسط األ

 

  وجبه يوميا. (04عمليات الجااز الاضمي)مرضى 

 
 

 ألوان الوجبات حسب الحمية 

 لون الملصق الوجبةنوع  الرقم
ـ نعمــامأ 1
ـ حمعـسكعـأ 2
ـ زعـقـمئخفأاالمالط 0
ـ عفب ئ نئفسف /ــ  كوو 0
ـنعاتا  ـغسيلـ  كوعة 0
ـ صفعــا  ـنعباي  0
ـ خأعـ  صحةـ  ئفسعة 0
ـــــــــــــــموعا ـ  ف ازـ   أم  0

 
 

 سكريال عادى الوجبة
 منخفض 

 االمالح
 كليةال

 غسيل

 الكلية 

 عالي

 البروتين

الصحة 

 النفسية
 المجموع موظف

 024 5 00 0 05 15 15 05 005 االفطار

 0404 075 00 15 05 15 15 70 095 الغذاء

 0014 015 00 15 115 15 15 00 065 العشاء
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سعر الوحدة  الوحدة الامية البيان الرقم
 اتجمالي)بالشيكا( )بالشيكا(

   وجبة 720 اإلفطارـ1

   وجبة 1050 الغداءـ2

   وجبة 1130 العشاءـ3

   وجبة 40 عمليات الجااز الاضميـ4
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 
------------------هوية رقم  ----------------------------أقر أنا الموقع أدناه 

-------------------------------------------بصفتي ممثاًل عن  شركة  -
 بالتــالي:ـ

.   بأنني قرأت وتفامت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم /مـن شـروط عامـة وخاصـة ومواصـفات وألتـزم 2
 التزامًا قانونيًا بتلر الشروط والمواصفات .

ي ساري المفعول وت يجوز لي الرجوع عنه لمدة عام ميالدي من تاريخ .   كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم من1
 آخر موعد لتقديم العروض.

.   وكللر ألتزم بتقديم الخدمة المحالة علـى بموجـ  العطـاء المـلكور أعـاله والـلي يـتم طلبـه مـن وزارة الشـئون 0
الخدمــة المــوردة مــن قبلــي وفقــًا اتجتماعيــة خــالل ثالثــون يومــًا مــن إصــدار أمــر التوريــد الخطــي علــى أن تاــون 

 للمواصفات والشروط المنصوص علياا في هلا العطاء.
 وهلا إقرار وتعاد مني بللر أقر وألتزم بكا ما ورد به دون أي ضغط أو إاراه.    
 
 

 ................................................................... اسم المناقص
 ................................................................... رقم المشتغا المرخص

 ................................................................... العنوان
 ................................................................... رقم الااتف
 ................................................................... رقم الفاا 
 ................................................................... التاريخ
 

 


