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الغذائية والزراعيةاللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات المنتجات   

 
 
 

هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية خليجية تم توزيعها إلبداء الرأي والمالحظات بشأنها، لذلك 

 إليها كمواصفة قياسية خليجية إال بعد اعتمادها من فإنها عرضة للتغيير والتبديل، وال يجوز الرجوع

 . مجلس إدارة الهيئة الخليجية

  



  ٢

  
                                     

  

  تقديم

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عـضويتها األجهـزة                

بية ، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية        الوطنية للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العر      

  . الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة 
  

وقد قامت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن برنامج عمل اللجنة الفنيـة                

ـ  بإعـداد "  اللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات المنتجـات الغذائيـة والزراعيـة           " ٥رقم   ذه  ه

وقـد تـم إعـداد المـشروع بعـد          ) المملكة العربية السعودية  (المواصفة القياسية الخليجية من قبل      

  .استعراض المواصفات القياسية العربية واألجنبية والدولية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة
    

ة الهيئـة   في اجتماع مجلس إدار   خليجية  ) الئحة فنية / قياسية  ( كمواصفةوقد اعتمدت هذه المواصفة     

  . م/      /      هـ ،  الموافق         /      /      ، الذي عقد بتاريخ      (          )رقم 
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  رقائق الذرة المقلية

  )شبس الذرة وتورتيال وتاكو(
  

  
 :تاريخ االعتماد من مجلس اإلدارة 

 

 

    صفة اإلصدار



  

  ١

  رقائق الذرة المقلية

  )ورتيالوتاكوشبس الذرة وت(

  
  المجال ونطاق التطبيق  -١

 ٣/١تختص هذه المواصفة القياسية برقائق الذرة المقلية الجاهزة لألكل التي ورد تعريفها في بند   

  .تنطبق على الفشار  مثل الشبس والتورتيال والتاكو أو ما شابهها ، وال

  المراجع التكميلية  -٢

٢/١   GSO 9  "عبأة بطاقات المواد الغذائية الم. "  

٢/٢  GSO   21   " الشروط الصحية في مصانع األغذية والعاملين بها . "  

٢/٣  GSO 23  " المواد الملونة المستخدمة في المواد الغذائية. "  

٢/٤  GSO 285  " طرق اختبار البطاطس المقلية. "  

٢/٥  GSO 356  " المواد الحافظة المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية. "  

٢/٦  GSO 357 " الغذائية المنتجات في باستخدامها المسموح األكسدة مضادات ."  

٢/٧  GSO 381  " المستحلبات والمثبتات ومغلظات القوام المسموح باستخدامها في المنتجات

  " .الغذائية 

٢/٨  GSO 382  " الحدود القصوى المسموح بها لبقايا مبيدات اآلفات في المنتجات الزراعية

  " . الجزء األول -والغذائية 

٢/٩  GSO 383  " في المنتجات الزراعية اآلفاتالحدود القصوى المسموح بها لبقايا مبيدات 

  " . الجزء الثاني -والغذائية 

٢/١٠  GSO 168  " اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة. "  

٢/١١  GSO 707  "غذائية المنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات ال. "  

٢/١٢  GSO 839   " اشتراطات عامة - الجزء األول -عبوات المواد الغذائية . "  



  

  ٢

٢/١٣  GSO 841  " الحدود القصوى للسموم الفطرية المسموح بها في األغذية واألعالف - 

  " .األفالتوكسينات 

٢/١٤  GSO 1863     "   ــة ــواد الغذائي ــوات الم ــاني  –عب ــزء الث ــوات         :  الج العب

  "  اشتراطات عامة –البالستيكية                         

٢/١٥       GSO 988   " ـ  المـواد  فيحدود المستويات اإلشعاعية المسموح بها  الجـزء  – ةالغذائي

  "األول 

٢/١٦  GSO 1000  " المعبأة المنتجات الغذائية -طرق أخذ العينات. "   

٢/١٧   GSO 1016 " األول  الجزء– والسلع الغذائية الحدود الميكروبيولوجيه للمواد. "   

٢/١٨      GSO/CAC 193 "  للملوثات والسموم في األغذيةمواصفة عامة ."   

٢/١٩       GSO 1908 "  التحمير(اشتراطات استخدام زيوت ودهون القلي(. "  

  

  التعاريف  -٣

  رقائق ذرة مقلية جاهزة لألكل   ٣/١

، وذلك بطهوها ) زى ميز ل(امية الكاملة منتج غذائى محضر أساسا من حبوب الذرة الش  

 ثم طحنها وعجنها وتشكيلها وتقطيعها ، )أكسيد الكالسيوم ( ذو درجة غذائيةفي ماء الجير

وبعد ذلك إما خبزها وقليها ، أو قليها فقط في زيت معد للطعام عند درجة حرارة مالئمة 

  . التجارى )الماسا( الذرة ولفترة زمنية معينة ، ويمكن تحضير المنتج مباشرة من دقيق

  )ماسا(  الذرةدقيق  ٣/٢

   .)أكسيد الكالسيوم (دقيق منتج من حبوب الذرة الشامية المطهية في ماء الجير  

  شبس ذرة  ٣/٣

 ، ويكون على شكل شرائح تُقلى مباشرة ٣/١منتج غذائي محضر بالطريقة المبينة في بند   

  .بدون عملية خبز 

  

  



  

  ٣

  شبس تورتيال  ٣/٤

 ، ويكون على شكل شرائح تُخبز في ٣/١ائي محضر بالطريقة المبينة في بند منتج غذ  

  .فرن عند درجة حرارة مالئمة ولفترة زمنية معينة قبل قليها 

  أصداف تاكو  ٣/٥

 ، ويكون على شكل أصداف تماثل ٣/١منتج غذائي محضر بالطريقة المبينة في بند   

  .ها فيما بعد اإلنجليزي خالل عملية القلي لغرض حشو) U(حرف 

  عيوب مرئية   ٣/٦

، ذات اللون الداكنتشمل العيوب السطحية للمنتج مثل القطع التي لها أجزاء محروقة أو   

والقطع المنفوشة ، والقطع المثنية أو المشوهة ، والقطع المكسورة أو المخالفة للحجم أو 

  .السمك 

  المتطلبات   -٤

  :ية يجب أن تتوافر في المنتج المتطلبات التال  

  .أن يكون نظيفا وخاليا من المواد الغريبة   ٤/١

  .أن يكون خاليا من التزنخ أو أية نكهة أخرى غير مرغوبة   ٤/٢

  .منتجات الخنزير أو مشتقاتة أال يحتوى على دهون حيوانية أو   ٤/٣

  . الخاصة بكل منها الخليجيةأن تكون المواد المستعملة مطابقة للمواصفات القياسية   ٤/٤

   .)مقرمش (أن يكون له تركيب خلوى هش ومتجانس  ٤/٥

  .أن يكون صنف حبوب الذرة الشامية المستعمل في إنتاجه من األصناف المالئمة لصنعه   ٤/٦

  .أن يكون لونه متجانسا وهو بين األصفر والبني الفاتح   ٤/٧

 ٣/٦لبند بالكتلة من العيوب المرئية التي ورد وصفها في ا% ١٥أال يحتوي على أكثر من   ٤/٨

  .بالكتلة القطع المنفوشة % ٦، شاملة 

  . الجيد لإلنتاج الذرة بالجير طبقا يأن تكون معاملة طه  ٤/٩



  

  ٤

بالكتلة مقدرة كحمض أوليك في الزيت % ٥,١أال تزيد نسبة األحماض الدهنية الحرة على   ٤/١٠

  .المستخلص 

  .بالكتلة % ٢أال يزيد محتوى الرطوبة على   ٤/١١

  .على أساس الكتلة الجافة % ٣٥أال يزيد محتوى الزيت على   ٤/١٢

  .على أساس الكتلة الجافة % ٣أال تزيد نسبة ملح الطعام على   ٤/١٣

  .على أساس الكتلة الجافة % ٣أال تزيد نسبة الرماد الكلي بدون ملح طعام على   ٤/١٤

 ، ٢/٣المذكورة في البنود  ةالخليجي بما ورد في المواصفات القياسية اإلخاللمع عدم   ٤/١٥

   :التالية فإنه يسمح بإضافة المواد ٢/١١ ، ٢/٧ ، ٢/٦ ، ٢/٥

  ) .على أساس الكتلة الجافة% ٣ليس أكثر من (ملح طعام   ٤/١٥/١

  .توابل وبهارات   ٤/١٥/٢

  .سكر   ٤/١٥/٣

  .بروتينات نباتية   ٤/١٥/٤

  .دقيق ذرة أو بطاطس   ٤/١٥/٥

  . مثل الكراميل ألوان ونكهات طبيعية  ٤/١٥/٦

  .مضادات أكسدة   ٤/١٥/٧

  .مواد حافظة   ٤/١٥/٨

  .مواد استحالب   ٤/١٥/٩

  .منكهات مثل حمض الجلوتاميك وجلوتامات أحادي الصوديوم والخل الطبيعي   ٤/١٥/١٠

المذكورة في بند  الخليجيةأن يصنع طبقا للشروط الصحية الواردة بالمواصفة القياسية   ٤/١٦

٢/٢.   

 الخليجيتينورد في المواصفتين  يد متبقيات المبيدات الزراعية به على ماأال تز  ٤/١٧

   .٢/٩ و ٢/٨المذكورتين في البندين 



  

  ٥

 الخليجيةورد في المواصفة  على ما) األفالتوكسين(أال تزيد نسب السموم الفطرية   ٤/١٨

   .٢/١٣المذكورة في بند 

المذكورة في بند  الخليجيةمواصفة ورد في ال  على مااإلشعاعيةأال تزيد نسب الحدود   ٤/١٩

٢/١٥.  

المذكورة في  الخليجيةورد في المواصفة  أال تزيد نسب الحدود الميكروبيولوجية على ما  ٤/٢٠

   .٢/١٧بند 

 أال يزيد الحد األعلى للملوثات والسموم على تلك الحدود الواردة في المواصفة القياسـية                    ٤/٢١

  .) ٢/١٨(الخليجية بند 

  . شهور ٩ يزيد تاريخ صالحيتها على أال  ٤/٢٢

 الخليجية الواردة في المواصفة المعبأة األغذيةأن ينطبق عليه الشروط الخاصة ببطاقة   ٤/٢٣

   .٢/١المذكورة في بند 

 أن تكون زيوت القلي نظيفة ومعدة من الزيوت النباتية غير المشبعة المخصصة للقلي  ٤/٢٤

  .)٢/١٩(ة بند الخليجي القياسيةومطابقة للمواصفة 

  أخذ العينات  -٥

   .٢/١٦المذكورة في بند  الخليجيةتؤخذ العينات طبقا للمواصفة   

  طرق الفحص واالختبار  -٦

جميع االختبارات الواردة في المواصفة القياسية ) ٥(تجرى للعينات الممثلة المأخوذة طبقا للبند   

  .طابقتها لهذه المواصفة ، والالزمة لبيان مدى م) ٢/٤(المذكورة في بند  الخليجية

  التعبئة   -٧

 ، فانه ٢/١٤ و ٢/١٢المذكورتين في البندين  الخليجيتين بما ورد في المواصفتين اإلخاللبدون   

  :يلي عند التعبئة  يجب مراعاة ما

يسبق استعمالها وغير منفذة للرطوبة ،  لم الغلق محكمة مناسبة أوعية في المنتج يعبأ أن  ٧/١

  .على جودة المنتج والتي ال تؤثر 

  .يسمح بتعبئة المنتج تحت تفريغ أو في جو من النتروجين   ٧/٢



  

  ٦

  .يبرد المنتج حتى درجة حرارة تخزينة ثم يعبأ خالل ساعتين   ٧/٣

  النقل والتخزين  -٨

 ، فإنه يجب ٢/١٠المذكورة في بند  الخليجية بما نصت عليه المواصفة القياسية اإلخاللمع عدم   

  :ند النقل والتخزين يلي ع مراعاة ما

  .أن يتم النقل والتخزين بطريقة مناسبة تحمى المنتج من التلف والفساد   ٨/١

 المستعملة في النقل والتخزين جيدة التهوية وبعيدة عن مصادر التلوث األماكنأن تكون   ٨/٢

  . وضوء الشمس المباشر  العاليةوالحرارة

   اإليضاحيةالبيانات   -٩

 ، فإنه يجب أن ٢/١المذكورة في بند  الخليجيةنصت عليه المواصفة  بما اإلخاللمع عدم   

تتطابق البيانات العربية المكتوبة على البطاقة مع البيانات المكتوبة بلغات أخرى ، ويجب أن 

  :يوضع على البطاقة ما يلي 

  .شبس ذرة أو تورتيال أو تاكو أو ما شابهها :  المنتج اسم  ٩/١

  .في القلي نوع الزيت المستعمل   ٩/٢

  .المضافات الغذائية   ٩/٣

  . سنة -شهر :  والصالحية اإلنتاجتاريخ   ٩/٤

  

  

  

  

  

  

  



  

  ٧

  

  المصطلحات الفنية

  

 Taco shells ......................................................................أصداف تاكو

 Lime .......................................................................................جير

 Masa Flour .........................................................................دقيق ماسا

 Corn .................................................................................ذرة شامية

 Fried Corn ..........................................................................ذرة مقلية

 .Zea mays L .......................................................................زى ميز ل

 Tortilla Chips ..................................................................شبس تورتيال

 Corn chips ..........................................................................شبس ذرة

  Visual defects ..................................................................عيوب مرئية

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ٨

  
  المراجع

  
: الذرة ) ١٩٩١. (ل . جونسون ، أ   )١(

. ٢فصل . االنتاج والتصنيع واالستفادة 
. أساسيات تقنيات وعلوم الحبوب 

. ج وكالب ، ك . المحرران لورنس ، ك 
مطابع مارسيل داكار مدينة نيويورك ، 

لمتحدة والية نيويورك بالواليات ا
   .٦٤-٦٣االمريكية صفحات 

  Johnson , A . L (1991). Corn : 
Production , Processing , and 
utilization. Ch . 2 . In Handbook 
of Cereal Seience and 
Technology , edited by Lorenze , 
K.J. and kulp, K. Marcel Dekker 
INC, Newyork, Newyork, 
U.S.A. 
pp 63-64 .  

(1)  

       
األغذية الخفيفة ) . ١٩٩١(ج . ماجا ، أ   )٢(

 . ٢٠فصل . المعتمدة على الحبوب 
. أساسيات تقنيات وعلوم الحبوب 

. وكالب ، ل. ج . المحرران لورنس ، ك 
مدينة نيويورك ، . مطابع مارسيل داكار 

والية نيويورك بالواليات المتحدة 
   . ٧٩٧-٧٩٥االمريكية صفحات 

  Maga , A.J (1991) . Cereal - 
based snack Foods . Ch. 20 . In 
Handbook of cereal science and 
Technology , edited by Lorens, 
K.J . and KULP , K. Marcel 
Dakker, INC, Newyork , 
Newyork U.S.A. pp 695-797 .

(2) 

       
 سالديفار ، -وسيرنا . ل . روني ، دبليو   )٣(

الستعماالت الغذائية للذرة ا) ١٩٨٧. (س
الشامية الكاملة وأجزاؤها المطحونة 

تقنيات وكيمياء . ٣فصل . بالطريقة الجافة
أ .المحرران واتسون ، س. الذرة الشامية 

الجمعية األمريكية . اية. ورامستاد ، ب 
لكيميائي الحبوب سانت بول ، منيوسوتا 

صفحات . بالواليات المتحدة األمريكية
٤١٩-٤١٠.   

  Rooney,W.L and serna- sallivar, 
s . (1987) Food uses of whole 
corn and dry - milled Fractions. 
ch . 13. In Corn chemistry and 
Technology, edited by Watson 
S.A and Ramstad, P.E. 
American Association of Cereal 
chemists, INC. St . Paul, 
Minnesota . U.S.A. pp 410-419 .

(3) 

       
 GSO المواصفة القياسية الخليجية رقم  )٤(

  . البطاطس المقلية 286
  Gulf  Standard  GSO No. 286 : 

Fried Potatoes .
(4) 

 


