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 مميزات منتج التمر من صنف "مجهول" 
 

 عام 
 

 إسرائيل  المصدر 

 

 تمر المجهول  اسم المنتج
 Phoenix dactylifera الصنف 

 وصف المنتج: 
 طري وحلو  صفات نموذجية 

 ( حسب منطقة الزراعة)  بني فاتح حتى غامق  لون
   طري  ملمس
 معرف حسب الجدول التالي  جودة 

 تمر مجهول طبيعي %100 مركبات
 %26 -  %23 رطوبة 
 ال يوجد  رائحة 

 

 

 

 

   انفصال القشرة وزن للوحدة  جودة/حجم  #

 %5  - %0 +  غرام  27 بريميوم سوبر جامبو 1

 %5  - %0 غرام  27  –  23 بريميوم جامبو 2

 %5  - %0 غرام  23  –  18 الرج بريميوم 3

 %5  - %0 غرام  18  –  15 ميديوم  بريميوم 4

 %5-%15 غرام  27  –  23 جامبو دياليت 5

 %5-%15 غرام  23  –  18   الرج  دياليت 6

 %25  - %15 غرام  27  –  23 جامبو تشويس  7

 %25  - %15 غرام  23  –  18   الرج  تشويس 8

 %25  - %15 غرام  18  –  15   ميديوم  تشويس 9

 %40  - %25 +  غرام  18 444 10
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 : وصف المسيرة
كل مسطح للتحميل يحمل  ; ترسل التمور من المزرعة وتستقبل في مصنع التغليف مصنع التغليف تلقي المنتج في  .1

 . رقم إرسال 
ساعات في دفيئة   4درجة مئوية لمدة  52-تخضع التمور لتعقيم بالحرارة ب التعقيم  .2

 . خاصة في مصنع التغليف 
رة ومن ثم تصنف من  يتم ادخال التمر في جهاز تصنيف، تغسل في بداية المسي  الغسل والتصنيف  .3

قبل الجهاز حسب تعريفات الحجم والجودة في الشركة، التي تدخل في حاسوب  
 . جهاز التصنيف 

تغلف التمور في عبوة خاصة وبعد فحص وزن كل كرتونة من قبل فريق مراقبة   تقلص وتغطية  .4
 .الجودة، تغطى الكرتونة النهائية بغطاء بالستيك متقلص وبغطاء كرتون

 . اإلشارة لكل غطاء كرتون بملصق مالئم لمتطلبات الزبون ومصادقتهيتم  ملصق  .5
يتم وضع الكراتين الجاهزة وترتب على مسطح تحميل ويتم اإلشارة للمسطح  

حجم التمر، تفاصيل الزبون وتاريخ /  باركود، جودة  :باستعمال المعلومات التالية
 .اإلنتاج

جات المختلفة في مراحل مختلفة، في منطقة  المنت  يقوم فريق ضمان الجودة بفحص  ضمان الجودة  .6
 التغذية، عند الخروج من اآللة وقبل التقليص. 

 . كذلك، تفحص كل دفعة قبل التحميل في اليوم المخصص 

 . يرسل التمر لفحوصات مختبر تشمل فحوصات بقايا جراثيم والمبيدات  فحوصات مختبر  .7
 . الزبونيتم القيام بفحوصات مختبر أخرى تتم حسب طلب 

درجة مئوية، هذه الحرارة تتيح الحفاظ   -18 تحفظ التمور طازجة بالتبريد بحرارة تخزين .8
 . على جودة الفاكهة لفترة زمنية طويلة

 

 مئوية  -18 سنة بدرجة حرارة  1 مدة الصالحية 
 مئوية -18 قدم بدرجة حرارة 40 أو 20 ترسل التمور في حاويات تبريد اإلرسالية 

 GlobalG.A.P. ,BRC الجودة معايير 

 Smeta معايير التجارية المنصفة 

 Control Union  ,USDA  ,PPISEU معايير عضوية 
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 قيم المنتج 

 

 طريقة تحديد القيمة  الحد األقصى  الحد األدنى  الهدف  التحليل
 عبوة فحص مصنع التغليف %26 %23 %25 رطوبة 

 B1 أفلوتوكسين • سميات الفطريات 

 إجمالي أفلوتوكسين •

 فحص مختبر  كغم  /  ميكروغرام 5 - -

 فحص مختبر  كغم /   ميكروغرام 15 - -

 

 طريقة تحديد القيمة  القيمة الحد األقصى  ميكروبيولوجيا
 عبوة فحص مصنع التغليف غرام /خانة أولية 105 إجمالي التعداد في صحن االنبات

 فحص مختبر  غرام /خانة أولية 310 خميرة

 فحص مختبر  غرام /خانة أولية 310 عفن 

 فحص مختبر  غرام  10/ سلبي إي. كولي 
 فحص مختبر  غرام  25/ سلبي سلمونيال

 

 فوالذ ال يصدأ  ليس حديد  حديد معايرة مكتشف المعادن 

 ملم  2.0 ملم  1.5 ملم  1.2
 

 . مهندسة جينيةالمنتج أو مركباته ال تحتوي على كائنات  ( GMO) كائنات مهندسة جينية

 

 كراتين  حلول التغليف 
 كغم 5 كغم، 2 كغم،  1 ، غرام 908 – غرام 180 وزن الغالف 
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 قيم غذائية ومسببات الحساسية 

 

 غرام  100قيم في ال

 

 فيتامينات   سعرات حرارية 
     

 وحدة دولية  A 149 فيتامين  ( كيلو جول  1160) 277   سعرات حرارية

 مليغرام  C 0.0 فيتامين  ( كيلو جول  1130) 270 كربوهيدرات من 

 ميكروغرام  K 2.7 فيتامين  ( كيلو جول  5.5)  1.3 من دهنيات

 مليغرام  0.1 ثيامين   ( كيلو جول  25.5)  6.1 من بروتين 

 مليغرام  0.1 ريبوفالڨين  ( كيلو جول  0.0) - من كحول 

 مليغرام  1.6 نياسين    

 مليغرام  B6 0.2 فيتامين  كربوهيدرات

 ميكروغرام  15.0 حمض الفوليك   

 مليغرام  0.8 حمض البانثونيك  غرام  75.0 اجمالي كربوهيدرات 

 مليغرام  9.9 كلور  غرام  6.7 ألياف غذائية 

 مليغرام  0.4 بتائين   - نشا
    غرام  66.5 سكريات 

 أمالح معدنية   

    دهون وأحماض دهنية 
 مليغرام  64.0 كلس    

 مليغرام  0.9 حديد  غرام  0.2 اجمالي الدهون 

 مليغرام  54.0 مغنيزيوم    دهن مشبع

 مليغرام  62.0 فوسفور    دهن أحادي غير مشبع

 مليغرام 696 بوتاسيوم    متعدد غير مشبعدهن 

 مليغرام  1.0 صوديوم   اجمالي احماض الترانس الدهنية

     

-https://nutritiondata.self.com/facts/fruits-and  بروتينات
fruit-juices/7348/2    

  غرام  1.8 بروتين 

 

 

 

 

 

 

https://nutritiondata.self.com/facts/fruits-and-fruit-juices/7348/2
https://nutritiondata.self.com/facts/fruits-and-fruit-juices/7348/2
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 مسببات الحساسية 

 

 قد يأتي من المواد الخام  التغليف تعالج في مصنع  مشمولة في المنتج مسببات الحساسية 
مثال، قمح، ) حبوب تحتوي على جلوتين

شوفان، حنطة وأصناف   شيلم، شعير،
 مختلة منها( ومنتجاتها

 ال ال ال يحتوي 

 ال ال ال يحتوي  سلطعون ومنجاته 
 ال ال ال يحتوي  صدف ومنتجاته 
 ال ال ال يحتوي    بيض ومنتجاته
 ال ال ال يحتوي    سمكن ومنتجاته
 ال ال ال يحتوي    بندق ومنتجاته

 ال ال ال يحتوي  فول الصويا ومنتجاته 
 ال ال ال يحتوي  ( يشمل الالكتوز ) حليب ومنتجاته

مثال، لوز، جوز اللوز، جوز الملك،  ) جوز 
 (بيكان، مكاداميا، جوز كوينزالند

 ال ال ال يحتوي 

 ال ال ال يحتوي    سيالري ومنتجاته
 ال ال ال يحتوي    ومنتجاتهسمسم  

 ال ال ال يحتوي  وكبريتات الصوديوم كبريتثنائي أكسيد ال
 


