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الغذائية والزراعيةاللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات المنتجات   

 
 
 

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

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

 . إدارة الهيئة الخليجية
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  تقديم

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها األجهزة الوطنية               

يـة  للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية ، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية الخليج             

  . بواسطة لجان فنية متخصصة 
  

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

 هذه المواصفة القياسية    بإعداد"  اللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية        " ٥

وقد تم إعداد المشروع بعد استعراض المواصفات القياسية        )  السعودية المملكة العربية (الخليجية من قبل    

  .العربية واألجنبية والدولية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة
    

في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم      خليجية  ) الئحة فنية / قياسية  ( كمواصفةوقد اعتمدت هذه المواصفة     

  . م/      /      هـ ،  الموافق           /      /    ، الذي عقد بتاريخ      (          )
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   خضراوات وصلصةة علىيوتحملا  المعبأة وملحال

  
  

 :تاريخ االعتماد من مجلس اإلدارة 
 

 

    صفة اإلصدار
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   خضراوات وصلصةة علىيوتحملا  المعبأة حوملال

  قيبتطل اقاونطل جالما  -١

أو الغنم ، أو الماعز ، أو اإلبل ،  الجاموس وأ،  اسية  بلحوم البقريقلا ةفذه المواصه صتخت             

  .امهلتاكة أو صلصلا و الخضراوات أالمحتوية علىو المعبأة في عبوات مناسبة

  ليةيمجع التكرالما  -٢

٢/١   GSO 9  " بطاقات المواد الغذائية المعبأة. "  

٢/٢   GSO 592 " لحوم ومنتجاتها طرق أخذ عينات ال. "  

٢/٣  GSO 996" م البقر والجاموس والضأن والماعز الطازجةولح. "  

٢/٤         GSO 1794"        علب الصفيح المستديرة ذات القطعتـين المـستخدمة فـي  تعبئـة المـواد      

   "الغذائية

٢/٥   GSO 655 "  تها والقشريات و منتجا الطرق الميكروبيولوجية لفحص اللحوم و األسماك. "  

٢/٦  GSO 997 "لحوم البقر والجاموس والضأن والماعز المبردة والمجمدة. "  

٢/٧   GSO 20     "  طرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة للمواد الغذائية. "  

٢/٨  GSO   21   " الشروط الصحية في مصانع األغذية والعاملين بها . "  

٢/٩  GSO 22    " الغذائية  ة المستخدمة في الموادار المواد الملونـطرق اختب" .  

 ٢/١٠  GSO ISO 1443 " تقدير محتوى الدهن الكلي- اللحوم ومنتجاتها .. "  

٢/١١  GSO ISO 937 "  طريقة مرجعية( تقدير محتوى النتروجين - اللحوم ومنتجاتها( ."  

٢/١٢  GSO 88 "ةيعجرمطريقة (د ي رولكلتوى اح مريدقت – االلحوم ومنتجاته."(  

٢/١٣  GSO 91 "ةبوطمحتوي الر ريدقت– االلحوم ومنتجاته . "  

٢/١٤  GSO ISO 2918 " طريقة مرجعية- تقدير محتوي النيتريت-اللحوم ومنتجاتها "   



  

  

 

٥

٢/١٥  GSO 590 "  اختبار التعقيم التجاري لألغذية - الطرق الميكروبيولوجية الختبار األغذية 

  ".المعلبة

٢/١٦  GSO 993 " ان طبقا ألحكام الشريعة اإلسالميةوـتراطات ذبح الحيـاش " .  

٢/١٧  GSO 834 "ةدلمبردة والمجماو ةجزالحوم الجمال الط. "  

٢/١٨  GSO 839   " اشتراطات عامة - الجزء األول -عبوات المواد الغذائية . "  

٢/١٩   GSO 1016 "  األول  الجزء–الحدود الميكروبيولوجيه للمواد والسلع الغذائية. "   

٢/٢٠       GSO 988   " الجزء األول–حدود المستويات اإلشعاعية المسموح بها فى المواد الغذائية  "  

٢/٢١  GSO 998  " مسموح بها فى المواد الغذائية طرق الكشف عن حدود المستويات اإلشعاعية ال

 "  

٢/٢٢     GSO/CAC 193 "  للملوثات والسموم في األغذيةمواصفة عامة ."  

   

٢/٢٣  GSO CAC/MRL 02 "     الحدود القصوى المسموح بها من بقايا األدويـة البيطريـة فـي 

   األغذية

  :  تعتمدها الهيئة والخاصة بـسوف مشاريع المواصفات القياسية الخليجية التي   

  . الكشف عن لحم الخنزير في األغذية   ٢/٢٤

  .الكشف عن دهن الخنزير فى األغذية   ٢/٢٥

  .الجزء الثالث-الفات في المنتجات الزراعية والغذائيةالحدود القصوى لبقايا مبيدات ا  ٢/٢٦

     ".كشف و تقدير بقايا األدوية البيطرية في األغذية"  ٢/٢٧

  ريف عالتا  -٣

قطع أو مفروم لحوم البقر ، الجاموس ، اإلبل  ، الماعز أو الغنم  نم زهجمنتج م: عبأ محمل   ٣/١

  .مل حرارياوالمعا ةبسانمالمبردة أو المجمدة ومعبأ في عبوات 



  

  

 

٦

ات ضراو خلىع يوتحي) ١ /٣(لبند لطبقا  معبأ محل: اتوارضخ لى عيوتحي أبمعم لح   ٣/٢

  .طازجة أو محفوظة

  . صلصةلىع يوتحي) ٣/١(للبند طبقا أ لحم معب: ةصصل لىع يوتحيأ لحم معب   ٣/٣

 لىع يوتحي) ٣/١(للبند طبقا م معبأ حل : وصلصة تااو خضرلىع يوتحيعبأ  محمل   ٣/٤

  . ةصلصوات اورخض

  يفصنتال   -٤

  .تاو خضرالىع يوتحيعبأ  محمل   ٤/١

  .لصةصلا لىع يوتحيمعبأ  لحم   ٤/٢

  .لصة وصتاوضرا خلىع يوتحيم معبأ حل   ٤/٣

  لباتتطلما  -٥

  - :يةتآل خضراوات وصلصة المتطلبات ا المعبأة  والمحتوية علىي اللحومتتوافر ف أنب يج  

للمواصفة بقا نات مذبوحة طحيوا  المنتج ناتجة منتصنيعمة في دختسملان اللحوم وكت نأ  ٥/١

  ).٢/١٦(رة في البند وكذملا الخليجيةالقياسية 

ي فرة و المذكالخليجية ةي القياسةصفالمواي فردة لواا يةحصلاشروط  للا طبقمنتج يجهز الأن  ٥/٢

  ).٢/٨ (ندبلا

  .هاقاتتمش أو لوا تاما من لحوم وشحوم الخنزيرخ ايلاخن المنتج وكي نأ  ٥/٣

رة  المذكوالخليجيةة ات القياسيصفوالممة في تصنيع المنتج مطابقة لدختسملان اللحوم وكت نأ  ٥/٤

  ).٢/١٧، ٢/٦ ، ٢/٣(ي البنود ف

  .منتج من نوع واحدال عتصني  فيمدختسملن اللحم اوكي نأ  ٥/٥

  .جتنلميع اصن تفيم حم المستخد الل المضاف من نفس نوعيناولحي انن الدهوكي نأ  ٥/٦

  .ةبولقالمر غيح القاذورات وعالمات الفساد والروائو  المواد الغريبةنم خاليا جن المنتوكي نأ  ٥/٧
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 تاعمبالتجرة األربطة واألوعية الدموية الظاه وامعظن الغضاريف والم ايلانتج خن الموكي نأ  ٥/٨

  .دمويةلا

تناسلي لا زاهج وال ،ء المخاطيوالغشا، والشفة ، واألذن ، ن المخطم م ايلاخن المنتج وكي نأ  ٥/٩

  .ةناثملاو  ،واألمعاء، لمعدة او،  ةئرلوا

  .االصطناعية ونةلالمد والم انم لياا خجنتلمون اكي نأ   ٥/١٠

  .من الوزن الصافي% ٤٥المنتج عن  فيم لحلقل نسبة ا تالأ      ٥/١١

  %.٢٥ لىع ئيهان الج المنتيف نهدليد نسبة ازت الأ  ٥/١٢

  %.٣ لىعئي اهنلا جلمنتفي اام طعللح امة بس نزيد تالأ  ٥/١٣

  .نةيالع ن مامجر ١٠٠/رامجملي ٢٠ لىعة ارتروجينيه الكلية الطيينلا تايد المركبزت الأ  ٥/١٤

 أال يزيد الحد األعلى للملوثات والسموم على تلك الحدود الواردة فـي المواصـفة القياسـية                      ٥/١٥

  .) ٢/٢٢(الخليجية بند 

 يف ء جز١٢٥ لىعيوم في المنتج النهائي اسوتلبأو ا/ لصوديوم وا تيريتة ند نسبيزت الأ  ٥/١٦

  .مويدوصمقدرة كنتريت  نوالملي

   المضافة داوملا  ٥/١٧

 مضكحة معمنفردة أو مجت ردقت من الصوديوم والبوتاسيوم هحالمبيك وأكورسوزياأل مضح   ٥/١٧/١

  .جزء في المليون ٥٥٠ لىع ديبيك وال تزورسكا

 لىعه عمتم والبوتاسيوم وال تزيد منفردة أو مجيوودلص انحه مالمأو وربيكثريمض األح   ٥/١٧/٢

  . جزء في المليون٥٥٠

يد سكأس ماخر كوتقدعديدة لا وأ يةائثنال حادية ،أل اسيومبوتا أو ال الصوديومحمالأ   ٥/١٧/٣

  . جزء في المليون٣٠٠٠ لىعيد تز والمعة تجم و أةردنف م(P205)الفوسفور

  . جزء في المليون٥٠٠٠ لىعد زي توم بحيث اليدوصلا حادىات أام تلوج   ٥/١٧/٤

  .بهارات طبقا لإلنتاج الجيدوابل والإضافة التز جوي   ٥/١٧/٥



  

  

 

٨

  .إلنتاج الجيدا فورظ  حسبةصللصاو اواتضرلخا  ٥/١٧/٦

 ةكورذالم يةالخليجاسية يلحدود الواردة في المواصفة الق ايهجيولوبروميكلا دود الحيتعدأال ت     ٥/١٨

  ).٢/١٩(بند لا يف

مذكورة في لا الخليجيةقياسية لا ةفصاالمو في ةروكدود المذالح بقايا مبيدات اآلفات ىعدتت الأ  ٥/١٩

  ).٢/٢٦(البند 

اسية يقلصفة ااومج الحدود القصوى المسموح بها طبقا للنتلما في اععشإل ايتوسدى متعي الأ  ٥/٢٠

  ).٢/٢٠ (بندالي  ف المذكورةالخليجية

 الخليجية  القياسيةةفصاومللها طبقا ب حومسمالحدود البقايا األدوية البيطرية عدي تت الأ  ٥/٢١

  ).٢/٢٣(ند برة في الكومذال

  : دة ر خضراوات وصلصة المستولى عمحتويةالة أبعملا  المفرومةموحللا  ٥/٢٢

              - :يل يام ليإإضافة  ) ٥/٢١(إلى  ) ٥/١( ق عليها جميع البنود من نطبين أ جبي

ات وصلصة من أي قطر أو بلد وار خضلىعة معبأة محتوية مفروم محول دتيرااس يحظر   ٥/٢٢/١

 في دول  به فيلومعمطري اليبال رجحلا نظام ا فييهلعنصوص اض وبائية مرمأ هب توجد

  .ةمختصهات البقة من الجمسة موافقذ أخ  بعد أالالعربية الخليج

 الخليجيةشهادة معتمدة ومصدق عليها من القنصليات بة بوحصم ةدورتسملا ةاإلرسالين وتكن أ   ٥/٢٢/٢

ح بذم يا فهحبذ مت تمن حيوانا جتان الحم المستخدم في تصنيعهأن ال تبثت  عنهاينوبأو من 

تثبت أن المنتج  ا كمن واحيالع ح ونولذبا خيار تثبتت ميةالاإلسكام الشريعة  ألحطبقا يمرس

  .ك اآلدميهالالستل المعدية وصالح اضمن األمرسليم وخالي 

 تا ومصدق عليها من السفارتمدةشأ معنم ادةهشة بردة مصحوبوتسملا اإلرساليةون تكن أ   ٥/٢٢/٣

  . د منها المنتجروتمسلا ةهجلضح اوت هان ينوب عنأو م الخليجية

  لعينات  اخذأ  -٦

  ).٢/٢(د بنلا  المذكورة فيالخليجيةة يساقيل اصفةاوملل اقطب ناتيلعا ذخؤت  
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   رباختااللفحص و ارقط   - ٧

 عيمجالقياسية  ةفصاومفي هذه ال ) ٦( رقمة المأخوذة طبقا للبند لثمملا  العينةلىع يرجت  

  .فةصاوذه الم هفي اردةونود اللب اعلجمي يد مدي مطابقتها لتحدمةزرات الالابتخاال

د  الواردة في البنالخليجية اسية ميكروبيولوجية طبقا للمواصفة القيلا دودحكشف عن اللا متي  ٧/١

)٢/٥.(  

د     نبلا يفالمذكورة الخليجية  القياسية ةفصاموللقا بطة عدنية الملوثمل ارصدير العناقت متي  ٧/٢

)٢/٧.(  

  ).٢/٩(لبند المذكورة في االخليجية  يةسلقيااواصفة لم لا طبقةملونلا داومف عن الشالك متي  ٧/٣

  ).٢/١٠(ذكورة في البندلماالخليجية ة القياسية واصف للمطبقاكلي ال نهدلا دير محتويقت متي  ٧/٤

ورة في البند     كذملاالخليجية ة يسايقلاا للمواصفة ن الكلي طبقوجييترنلا  محتويديرتق متي  ٧/٥

)٢/١١.(  

  في البند  ةكورذالمالخليجية  القياسية ةفص للمواقاحتوى كلوريد الصوديوم طبمير قدت متي  ٧/٦

)٢/١٢.(  

  ).٢/١٣(المذكورة في البند الخليجية   للمواصفة القياسيةاقبط ةبدير محتوى الرطوقت متي  ٧/٧

  ).٢/١٤(ة في البند روكلمذاالخليجية  ةيسايقللمواصفة ال اقبط يترتينلا دير محتويقت متي  ٧/٨

 البند  المذكورة في الخليجية فة القياسية صاوقا للمبط تجاريلا مقيعلت اةءا عن كفشفكالم تي  ٧/٩

)٢/١٥.(  

لتي تعتمدها االخليجية قا للمواصفة القياسية طبة عيعاشاإلت توياسم الددون حع فش الكمتي  ٧/١٠

  ).٢/٢١(د نلبي اف ةوالمذكور ةئيهلا

الهيئة  ادهمتعتتي لاالخليجية ة سييالقا للمواصفة ابقطبقايا األدوية البيطرية  نع فشالك متي  ٧/١١

  .)٢/٢٧( ة في البند روكذملاو



  

  

 

١٠

تعتمدها الهيئة والمذكورة لتي االخليجية سية يالق افةاصموللر طبقا زينالخ حمن لعكشف لا متي  ٧/١٢

  ).٢/٢٤ (دنبفي ال

 ةروكذئة والمها الهيدمعت تالتيالخليجية  يةير طبقا للمواصفة القياسزنخلا نكشف عن دهلا متي  ٧/١٣

  ).٢/٢٥ (دنبي الف

  نيزختلاوئة والنقل عبلتا   -٨

  :نتج ما يليمين الزختو نقليب وعلت ي فرفا يتونأ بجي  

  بيلعتلا  ٨/١

ين        دنبال في ينردتلوا االخليجيتين نتيسياياصفتين القوالم في بما وردخالل اإل  عدممع  

  :يتآلاة اع مرابيج) ٢/٤،٢/١٨(

 نوأ متهمنتج وسالالة جود لىعفظ وتحا يمةلوسة يصحة،بمة مناستخدمسال علبن الكوأن ت   ٨/١/١

 ياالاخلي خدل اسطحها ويكونة فروملما وملحال ئةب لتعاسبالء منط بلاخد الن مليةطم ونكت

  . التآكللسوداء وا عالبق من

  ن التخزي والنقل  ٨/٢

  .س○ ٢٥زيد عن ال ت ةراحر رجة دعند جت المنينزنقل وتخ  يتمأن  ٨/٢/١

  .يع شهرا من تاريخ التصن١٢لمنتج عن ية افترة صالحد يتز الأ    ٨/٢/٢

  ية ح اإليضاتاانبيال   -٩

 وضح يب أنيج) ٢/١ (ندالب  فيةرومذكالالخليجية ة اصف الموفي بما جاءخالل اإل  عدممع  

  :ةيلاتلا ات البيانتبواعال لىع

  .مخدت المسحملونوع ال نتج الماسم  ٩/١

  .حواض خط بدهن النسبة  ٩/٢
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  ـةنيلفات اـالمصطلح

   Packaged meat ...........................................................................محل

       Hermetically sealed  ..........................................................لقفلا ةمكحم

    Cartilages ...........................................................................فيراضغ

     Mechanically deboned meat .....................)لحم منزوع العظم آلياً( ى آليافشم محل

     Lard.................................................................................يرزنخ نهد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 

١٢

  المراجع العلمية

  

    المواصفة القياسية الخليجية
GSO 1816/2007  

  اللحم المفروم

Gulf Standard 
GSO 1816/2007 

Minced meat 

 

  المواصفات القياسية المصرية
٢٠٠٥ / ٢٠٩٧  

  اللحم المفروم المخلوط ببروتين الصويا

Egyptian Standard 
2097 / 2005 

Minced meat mixed with soyabean 
protein. 

 

  ١٩٨١جراسي. ف.ج
  ثورنتون لصحة اللحوم

  الطبعة السابعة ، 
  هيئة الكتاب للغة األنجليزية

  ندال ، لندنوبلير ت

J.F.Gracey 1981 
Thornton”s Meat Hygiene,Seventh  

edition.  
The English language Book Society  
and Bailliere Tindall,London. 

 

  ١٩٨٠بالنج .ج.س
  ١–التطور في تعبئة األغذية 

  العلوم التطبيقية للنشر
  . ، بارآنج ، اسكس ، انجلترا شارع ريبل ، باركنج

S.J. Palling , 1980. 
Development in food Packaging-1, 
Applied Science Published Ltd 
Ripple Road, Barking,Essex,England. 

 

  


