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النطاق

-1

تُطبقُاملواصفةُاحلاليةُعلىُاجلمربيُأوُاإليربيانُاملعلبُ.1والُتطبقُخاصةُعلىُاملنتجاتُاملتخصصةُاليتُالُيتجاوزُفيهاُ
حمتوىُاجلمربيُُ50يفُاملائةُمنُوزنُ⁄وزنُاحملتوىُ .

-2

الوصف

1-2

تعريف المنتج

منتجُاجلمربيُاملعلبُاملعدُمنُخاللُمجعُأيُمنُأنواعُعائالتُبيناداُ(ُ ُ)Penaeidaeوبنداليداُ(ُُ)Pandalidaeوكرانغونيداُ
(ُ)Crangonidaeووبالمونيداُ(ُ)Palaemonidaeاليتُأزيلتُرؤوسهاُوقشرهتاُوقرونُاستشعارهاُ ُ.
2-2

تحديد العملية

تتمُتعبئةُاجلمربيُاملعلبُيفُحاوياتُحمكمةُالغلقُوخضعتُإىلُمعاجلةُتصنيعيةُكافيةُلضمانُتعقيمهاُالتجاريُ ُ.
3-2

العرض

جيبُعرضُاملنتجُعلىُالنحوُالتايل:
اجلمربيُاملقشرُُ-اجلمربيُالذيُأزيلُرأسهُُومتُتقش ُيهُدونُإزالةُاجلهازُالظهري.
اجلمربيُالنظيف ُأو ُاملنزوعُالعرق ُُُ -اجلمربي ُاملقشرُالذي ُمت ُفتح ُظهرهُ ُ ،وإزالة ُاجلهاز ُالظهري ُعلى ُاألقل ُحىت ُاجلزءُ
األخيُجبوارُالذيلُ.يشكلُاجلزءُمنُاجلمربيُ،الذيُمتُتنظيفهُأوُنزعُالعرقُمنهُ95ُ،يفُاملائةُمنُحمتوياتُاجلمربي.
اجلمربيُاملقطُعُُ-أكثرُمنُُ10يفُاملائةُمنُحمتوياتُاجلمربيُتتكونُمنُقطعُاجلمربيُاملقشرُمنُأقلُمنُأربعةُأجزاءُمعُ
أوُبدونُإزالةُالعرقُ .
 1-3-2أشكال العرض األخرى
يتعنيُالسماحُجبميعُأشكالُالعرضُاألخرىُبشرطُ ُ:

 أنُتستويفُمجيعُاملتطلباتُاألخرىُهلذهُاملواصفة، أنُيتمُوصفهاُبالطريقةُاملناسبةُفوقُبطاقةُالوسمُقصدُجتنبُإرباكُاملستهلكُأوُتضليله.أنُتكونُمميزةُبشكلُكافُعنُأشكالُالعرضُاألخرىُاملذكورةُيفُهذهُاملواصفةُ،

ُ 1املشارُإليهُيفُالوثيقةُبـ"مجربي"ُ.
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 2-3-2الحجم
باإلمكانُاإلشارةُإىلُاجلمربيُاملعلبُحىتُيكونُحجمهُمتوافقاُمعُ ُ:
ُ -1مقياسُالعدُُالفعليُالذيُميكنُالتصريحُبهُفوقُبطاقةُالوسمُ،
ُ -2أوُاألحكامُاملنصوصُعليهاُيفُاملرفقُ"ب".

-3

التركيبة األساسية وعوامل الجودة

1-3

الجمبري

ينبغيُحتضي ُاجلمربي ُمنُأنواع ُاجلمربي ُالسليم ُاملنصوصُعليهاُيفُالفقرةُالفرعيةُُ 2.1ويكونُذو ُجودةُمناسبةُللبيعُ
الطازجُُواملوجهُلالستهالكُالبشري.
2-3

المكونات األخرى

التعبئةُومجيعُاملكوناتُاألخرىُذاتُجودةُغذائيةُُوأنُتتطابقُمعُمجيعُمواصفاتُالدستورُالغذائيُ
ُ
ينبغي أنُتكونُوسيلةُ
املعمولُهباُ.
3-3

المنتج النهائي

ينبغيُعلىُاملنتجاتُأنُتستويفُمتطلباتُهذهُاملواصفةُعندُفحصُالدفعاتُطبقاُللقسمُُ9وأنُتستُويفُاألحكامُاملنصوصُ
عليهاُيفُالقسمُُ.8ينبغيُفحصُاملنتجُطبقاُللطرقُاملنصوصُعليهاُيفُالقسمُُ ُ.7

-4

المواد المضافة إلى األغذية

يسمحُباستخدامُمنظماتُاحلموضةُوعواملُالعزلُطب ًقاُملاُجاءُيفُاجلدولنيُُ1وُ2منُاملواصفةُالعامةُللموادُاملضافةُإىلُ
األغذيةُ(ُ)CXS 192-1995منُفئةُاألغذيةُ(ُ09.4حمفوظةُبالكاملُ،مباُيفُذلكُاألمساكُواملنتجاتُالسـمكيةُاملعلبةُأوُ
كياتُاجللد)ُوفقطُبعضاُمنُمنظماتُاحلموضةُالواردةُيفُاجلدولُُُ3كماُهوُ
املخمرةُ،مباُفيهاُالرخوياتُوالقشرياتُوشو
ً
مبنيُيفُاجلدولُُ3منُاملواص ـ ـ ـ ــفةُالعامةُللموادُاملض ـ ـ ـ ــافةُإىلُاألغذيةُ(ُ)CXS 192-1995يفُاألغذيةُاليتُتسـ ـ ـ ـ ــتويفُهذهُ

املواصفةُ ُ.

-5

النظافة

يوص ــىُبتحض ــيُاملنتجُالذيُتش ــملهُأحكامُاملدونةُاحلاليةُومناولتهُوفقاُل قس ــامُاملعنيةُيفُاملبادئُالعامةُلنظافةُاألغذيةُ
(ُ)CXC 1-1969ومدونةُاملمارس ـ ــاتُاباص ـ ــةُباألمساكُومنتجاتُاألمساكُ(ُ)CXC 52-2003ومدونةُممارس ـ ــاتُالنظافةُ
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اباصةُباألغذيةُاملعلبةُاملنخفضةُاحلموضةُواملنخفضةُاحلموضةُاحملمضةُ(ُ)CXC 23-1979وغيهاُمنُمدوناتُالدستورُ
الغذائيُملمارساتُالنظافةُومدوناتُاملمارساتُ .

ينبغيُأنُتطابقُاملنتجاتُأيُمعيارُمنُاملعاييُاملكروبيولوجيةُاملوضوعةُوف ًقاُللمبادئُوابطوطُالتوجيهيةُلوضعُاملعاييُ

املكروبيولوجيةُل غذيةُوتطبيقهاُ(ُ ُُ.)CXG 21-1997

-6

التوسيم

عالوةُعلىُاألحكامُالواردةُيفُاملواصفةُالعامةُاملتعلقةُبت ُوسيمُاألغذيةُاملعبأةُ(ُ،)CXS 1-1985تطبقُاألحكامُاحملددةُ
التاليةُ:
1-6

اسم الغذاء
ُيطلقُاسمُ" ُاجلمربي" ُأو ُ"اإليربيان ُ"ُكماُيصرحُبهُعلىُبطاقةُوسم ُاملنتجُوميكنُأنُيسبقه ُأوُيلحقه ُاالسمُ
الشائعُأوُاالسم ُاملعتاد ُللنوعُ ،بالتوافقُمعُقانونُ ُوعرفُالبلدُحيث ُيباعُاملنتجُ ،بطريقة ُحتولُدونُتضليلُ
املستهلكُ .
ُباإلمكانُوصفُاسمُاملنتجُباستعمالُعبارةُوصفيةُللعرضُحبسبُاألقسامُُ1-3-2إىلُُ .4-3-2
ُإذاُكانُاجلمربيُاملعلبُمومسُاُحبسبُاحلجمُ،ينبغيُعلىُاحلجمُأنُيتطابقُمعُأحكامُالقسمُُ5-3-2واملرفقُ"ب"ُ .
ُينبغيُأيضاُتوسيمُاجلمربيُاملقطعُبنفسُالطريقةُاحملددةُيفُالفقرةُ.3-3-2

-7

أخذ العينات والفحص والتحاليل

1-7

أخذ العينات

ُ -1ينبغي ُأن ُيتم ُأخذ ُالعينات ُمن ُالدفعات ُإلجراء ُالفحوصات ُعلى ُاملنتج ُالنهائيُ،كما ُمت ُوصفها ُمسبقاُ ُ
يفُالقسمُُ،3-3بالتوافقُمعُخطةُأخذُالعيناتُاملناسبةُاليتُتتسمُحبدُجودةُمقبولُ(ُ)AQLقدرهُُ.6.5
ُ -2يتمُأخذُالعيناتُمنُالدفعاتُلفحصُالوزنُالصايفُوالوزنُاملصفى ُوفقاُبطةُأخذُعينات ُمناسبةُتليبُاملعاييُ
اليتُوضعتهاُهيئةُالدستورُالغذائيُ .
2-7

الفحوصات الحسية والفيزيائية

ينبغيُأنُيقومُأش ـ ـ ـ ـ ـ ــخاصُمدربونُعلىُإجراءُالفحوص ـ ـ ـ ـ ـ ــاتُاحلس ـ ـ ـ ـ ـ ــيةُوالفيزيائيةُبتقييمُالعيناتُاملأخوذةُبغرضُإ جنازُ

الفحوص ـ ـ ــاتُاملذكورةُ،وذلكُوفقاُللعملياتُاملنص ـ ـ ــوصُعليهاُيفُاملرفقُ"ألف"ُويفُ"ابطوطُالتوجيهيةُاملتعلقةُبعملياتُ
إجنازُالتقييمُاحلسيُل مساكُواحملارياتُيفُاملختربات"ُ(ُ .)CXG 31 - 1999
3-7

تحديد الوزن الصافي
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ينبغيُحتديدُاحملتوىُالصايفُجلميعُوحداتُالعيناتُمنُخاللُاإلجراءاتُاملواليةُ ُ:
(ُُ )1وزنُاحلاويةُغيُاملفتوحة،
(ُ )2فتحُاحلاويةُوإزالةُاحملتوىُ،
(ُُ )3وزنُاحلاويةُالفارغةُ(فارغةُمتاما)ُبعدُإزالةُالسائلُالزائدُواللحمُامللتصق،
(ُ )4طرحُوزنُاحلاويةُالفارغةُمنُوزنُاحلاويةُاملغلقةُ.الرقمُالناتجُهوُاحملتوىُالصايفُ.
4-7

المصفى
تحديد الوزن ُ

يتمُحتديدُالوزنُاملصفىُجلميعُوحداتُالعيناتُمنُخاللُاإلجراءُاملوايل:
(ُ )1حفظُاحلاويةُيفُدرجةُحرارةُترتاوحُبنيُُ20درجةُمئويةُوُ30درجةُمئويةُملدةُالُتقلُعنُُ12ساعةُقبلُفحصها،
(ُ )2فتحُاحلاويةُوإمالتهاُلتوزيعُاحملتوياتُعلىُمنخلُدائريُمتُوزنهُمسبقاُوحيتويُعلىُشبكةُسلكيةُحتتويُفتحاتُ
مربعةُذاتُحجمُُ2.8ممُ×ُُ2.8مم،
(ُ )3إمالةُاملنخلُبزاويةُتقاربُُ20ُ-17درجةُوتركُاجلمربيُل ُيتشحُملدةُدقيقتنيُابتد ُاءًُمنُوقتُسكبُاملنتجُفوقُ
املنخل،
(ُ )4وزنُاملنخلُالذيُحيتويُعلىُاجلمربيُاملصفُى،
(ُ )5حتديدُوزنُاجلمربيُاملصفُىُبطرحُوزنُاملنخلُ،منُوزنُاملنخلُمعُاملنتجُاملصفُىُ .
5-7

تحديد الحجم

يتمُحتديدُاحلجمُ،املشارُإليهُبعددُاجلمربيُيفُ100غُمنُاملنتجُاملصفىُ،منُخاللُاملعادلةُالتاليةُ :
عددُاجلمربيُكامالُيفُالوحدةُ ُ
ُ=ُ100عددُاجلمربيُ100ُ⁄غُ
الوزنُاملصفىُالفعليُللوحدةُُُ ُ

-8

تعريف العيوب

ينبغيُاعتبارُوحدةُعينةُماُمعيبةُعندماُالُتستويفُأيُمنُمتطلباتُاملنتجُالنهائيُاملواليةُاملشارُإليهاُيفُالقسمُُُ.3-3
1-8

المواد الغريبة

املادةُالغريبةُهيُأيُمادةُغيُمشتقةُمنُاجلمربيُتوجدُيفُوحدةُالعينةُوالُتشكلُخطراُعلىُصحةُاإلنسانُ،كماُميكنُ
التعرفُعليهاُبسهولةُدونُاحلاجةُإىلُتكبيهاُأوُتوجدُمبستوياتُيتمُحتديدهاُبأيُطريقةُمنُالطرقُمباُيفُذلكُالتكبيُ،
ُ
مماُيدلُعلىُعدمُالتطابقُمعُاملمارساتُالتصنيعيةُأوُالصحيةُاجليدةُ ُ.
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2-8

الرائحة  ⁄النكهة

تأثرُوحدةُالعينةُبروائحُأوُنكهاتُمتواصلةُومميزةُ ُومرفوضةُدالةُعلىُحدوثُحتلُلُأوُتزنُخ.
3-8

القوام

(ُ )1حلمُطريُأكثرُمنُالالزمُوغيُمعهودُيفُاألنواعُاملعروضة،
(ُ )2أوُحلمُقاسُُأوُليفيُأكثرُمنُالالزمُوغيُمعهودُيفُاألنواعُاملعروضةُ.
4-8

تغير اللون

تغيُاللونُإىلُلونُأسودُواضحُعلى ُأكثرُمنُُ10يفُاملائةُمنُمساحةُسطحُقطعُاجلمربيُاملنفردةُواليتُتكونُيفُأكثرُ
منُُ15يفُاملائةُمنُعددُاجلمربيُيفُوحدةُالعينةُ ُ.
5-8

مواد مرفوضة

ُ-1هيُوحدةُالعينةُاملصابةُببلوراتُسرتوفيتُُ-بلوراتُالسرتوفيتُاليتُيزيدُطوهلاُعنُُ5ممُ.
-9

مقبولية الدفعة

تعتربُالدفعةُمستوفيةُملتطلباتُاملدونةُاحلاليةُ :
(ُ )1إذاُملُيتجاوزُالعددُاإلمجايلُللوحداتُاملعيبةُ ،وفقاُللتصنيفُالواردُيفُالقسمُُ،8العددُاملقبولُ(ُ )Cاباصُ
بالطريقةُالتحليليةُاليتُتتسمُمبستوىُجودةُمقبولُ(ُ)AQLاملقدرُبـُ،6.5
(ُ )2إذاُملُيتجاوزُالعددُاإلمجايلُلوحداتُالعينةُاليتُالُتليبُأحكامُشكلُالعرضُالواردةُيفُالقسمُُ،2.3العددُ
املقبولُ(ُ)Cاباصُبالطريقةُالتحليليةُاليتُتتسمُمبستوىُجودةُمقبولُ(ُ)AQLقدرهُُ ،6.5
(ُ )3إذاُملُيقلُمتوسطُالوزنُالصايفُومتوسطُالوزنُاملصفىُاباصُجبميعُوحداتُالعينةُعنُالوزنُاملصرحُعنهُشريطةُ
أالُيوجدُأيُنقصُغيُمربرُيفُأيُحاويةُفرديةُ ُ،
(ُ )4إذاُمتُتُتلبيةُاملتطلباتُاملتعلقةُباملوادُاملضافةُإىلُاألغذيةُوالنظافةُوالتوسيمُالواردةُيفُاألقسامُُ4وُ5وُ ُ.6
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المرفق "ألف"
الفحص الحسي والمادي

ُ
-1
-2
-3
-4
-5

ينبغيُإجراءُفحصُكاملُللعبُوةُمنُابارجُإلجيادُعيوبُختصُسالمةُاحلاويةُأوُحوافُالعبوةُاليتُقدُتكونُمشوهةُ
إىلُابارجُُ.
ينبغيُفتحُالعبوةُوحتديدُوزهناُبالكاملُحبسبُاإلجراءاتُاحملددةُيفُاألقسامُُ3-7وُ.4-7
ينبغيُإزالةُاملنتجُحبذرُوفحصُاحلجمُطبقاُلإلجراءُاملنصوصُعليهُيفُالقسمُُ.5-7
ينبغيُفحصُاملنتجُللتحققُمنُوجودُتغيُيفُاللونُوموادُغريبةُوغيُمقبولةُ .
يتمُتقييمُالرائحةُوالنكهةُوالقوامُبالتوافقُمعُالواردُيفُابطوطُالتوجيهيةُاملتعلقةُبعملياتُإجنازُالتقييمُاحلسيُل مساكُ
واحملارياتُيفُاملختربات"ُ(ُ .)CXG 31-1999

المرفق "باء"
تحديد حجم الجمبري المعلب
باإلمكانُاستخدامُاملصطلحاتُ"كبيُجدا"ُو"ضخم"ُو"كبي"ُو"متوسط"ُو"صغي"ُو"صغيُجدا"ُطاملاُأنُاملقياسُ
يتوافقُمعُاجلدولُاملوايلُ ُ:
عدد الجمبري كامال (بما في ذلك القطع التي يتجاوز حجمها  4أجزاء) لكل  100غ من المنتج المصفى
حتديدُاحلجمُُ ُ

ُُاملقياسُ ُ

كبيُجداُأوُضخمُ ُ

ُُُُ13أوُأقلُ ُ

كبيُ ُ

ُُ19-14

ُ

متوسطُ ُ

ُُ34-20

ُ

صغيُ ُ

ُُ65-35

ُ

صغيُجداُ ُ

ُُأكثرُمنُُ ُ65

ُُ

