
 

  الفصل الرابع

  ألبان ومنتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛

  عسل طبيعي؛منتجات صالحة لألكل من أصلحيواني،

  غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر
 

  .مالحظات

  .الحليب الكامل الدسم والحليب المنزوعة قشدته جزئيا أو كليا" باللبن"يقصد  -١

  :04.05من أجل تطبيق أحكام البند  -٢

طازجة أو " (المعاد تكوينها"الزبدة الطبيعية أو زبدة مصل اللبن أو الزبدة " زبدة"يقصد بعبارة   -)أ 

، المتحصل عليها حصرا من اللبن، والتي )مملحة أو مزنخة، وإن كانت في أوعية محكمة الغلق

 وزنا، وأن تكون النسبة %95وال تزيد عن  %80ال تقل نسبة المواد الدسمة اللبنية فيها عن 

والنسبة القصوى فيها وزنا من  %2القصوى فيها وزنا من المواد الصلبة اللبنية غير الدسمة 

ال تحتوي الزبدة على مستحلبات، ويمكن أن تحتوي على كلورور الصوديوم . %16الماء 

  .وملونات غذائية وأمالح تعادل وجراثيم لبنية مزروعة غير ضارة

" الماء في الزيت"المستحلبات من نوع " للسندويشاتمعاجين من مشتقات اللبن "يقصد بعبارة   -)ب 

القابلة للمد في السندويشات، التي ال تحتوي إال على مواد دسمة لبنية، والتي تساوي نسبة المواد 

  .وزنا %80وزنا، على أن تقل عن  %39الدسمة اللبنية فيها أو تزيد عن 

اللبن أو مواد دسم اللبن كأجبان في البند  تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصل اللبن مع إضافة -٣

  :، بشرط أن تتوفر فيها الخصائص الثالث التالية04.06

  محسوبة وزنا على المادة الجافة؛ %5أن ال تقل نسبة دسم اللبن فيها عن   -)أ 

  ؛%85وأن ال تزيد عن  %70أن ال تقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزنا عن   -)ب 

  .ةأن تكون مقولبة أو قابلة للقولب  -)ج 

  :ال يشمل هذا الفصل -٤

وزنا من سكر اللبن  %95المنتجات المتحصل عليها من مصل اللبن والمحتوية على أكثر من   -)أ 

 ؛)17.02البند (، محسوبا على أساس المادة الجافة "الكتوز المائي"المعبر عنها ب" الكتوز"

مثال، (المنتجات المتحصل عليها من االلبان، باستبدال واحد او اكثر من مكوناتها الطبيعية   -)ب 

او  19.01البند ) (مثال، االحماض الزيتية(، بمكونات اخرى )االحماض الدهنية المشتقة من الزبد

  ؛)21.06البند 



 

وية على أكثر من بما فيه المركزات من عدة بروتينات لمصل اللبن، المحت(، )ألبومين(الزالل   -)ج 

، وكذلك )35.02البند ) (وزنا من بروتينات مصل اللبن، محسوبة على أساس المادة الجافة 80%

  ).35.04البند (الغلوبولين 

  .مالحظات بنود فرعية

المنتجات المؤلفة " مصل اللبن المعدل"يقصد بعبارة  0404.10من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي رقم  -١

لبن، أي من مصل اللبن المنزوعة منه كليا أو جزئيا سكر اللبن أو البروتينات أو من مكونات مصل ال

االمالح المعدنية، أو المضافة إليه مكونات مصل اللبن الطبيعية، وكذلك المنتجات المتحصل عليها عن 

  .طريق مزج مكونات مصل اللبن الطبيعية

الزبدة المنزوع ماؤها والسمن " زبدة"رة ، ال تشمل عبا0405.10من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  -٢

 ).0405.90د البن" (غي"

  

 

  


