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إعداد
اللجنة الفنیة الخلیجیة لقطاع المواصفات الغذائیة والزراعیة

، لذلك ھذه الوثیقة مشروع لمواصفة قیاسیة خلیجیة تم توزیعھا إلبداء الرأي والملحوظات بشأنھا
وال یجوز الرجوع إلیھا كمواصفة قیاسیة خلیجیة إال بعد اعتمادھا  فأنھا عرضة للتغییر والتبدیل،

.من مجلس إدارة الھیئة



تقدیم

ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ھیئة إقلیمیة تضم في عضویتھا األجھزة 
المواصفات القیاسیة الوطنیة للمواصفات والمقاییس في دول الخلیج العربیة ، ومن مھام الھیئة إعداد 

. الخلیجیة بواسطة لجان فنیة متخصصة 

وقد قامت ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ضمن برنامج عمل اللجنة الفنیة 
بتحدیث المواصفة القیاسیة   "   اللجنة الفنیة الخلیجیة لقطاع المواصفات الغذائیة والزراعیة"  5رقم 

"  المعكرونة واالسباجیتي والشعیریة –الحبوب والبقول ومنتجاتھا " ،  1993/ 163الخلیجیة رقم 
.  بإعداد مشروع ھذه المواصفة) االمارات العربیة المتحدة(وقامت .

خلیجیة في اجتماع مجلس إدارة الھیئة ) الئحة فنیة/ مواصفة قیاسیة (وقد اعتمدت ھذه المواصفة كـ
على أن ُتلِغي . م/    /     ھـ ، الموافق    /      /      بتاریخ       ، الذي عقد(          ) رقم 

.وَتحل محلھا(    /    ) المواصفة رقم 

Foreword

GCC Standardization Organization (GSO) is a regional Organization which 
consists of the National Standards Bodies of GCC member States. One of 
GSO main functions is to issue Gulf Standards /Technical regulations
through specialized technical committees (TCs).

GSO through the technical program of committee TC No.:  5 " Gulf technical 
committee for standards of food and agriculture products " has updated the 
GSO Standard No. : 163/1993 " Cereals, pulses and derived products-  
Macaroni , Spaghetti and Vermicelli " . The Draft Standard has been 
prepared by (United Arab Emirates).

This standard has been approved as a Gulf (Standard / Technical Regulation)
by GSO Board of Directors in its meeting No.(       ),held on      /    /           H 
,     /    /             G. The approved standard will replace and supersede the
GSO standard No. (       /      ).   
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المعكرونة واالسباجیتي والشعیریة –الحبوب والبقول ومنتجاتھا 

المجال .1

 المعكرونة واالسباجیتي والشعیریةب الواجب توفرھاتختص ھذه المواصفة القیاسیة الخلیجیة بالمتطلبات 
 .األخرىالجافة بمختلف أشكالھا وال تشمل أنواع العجائن 

   
 المراجع التكمیلیة  -2

1.2  GSO 9  "  :بطاقات المواد الغذائیة المعبأة."
2.2   21: GSO "الشروط الصحیة في مصانع األغذیة والعاملین بھا".
3.2   1694 GSO " :القواعد العامة لصحة الغذاء ."
4.2   193 GSO/CAC " :المواصفة العامة للملوثات والسموم في األغذیة."
5.2   150 GSO  : "فترات صالحیة المنتجات الغذائیة."
6.2   GSO 839  " : اشتراطات عامة: الجزء األول  –عبوات المواد الغذائیة."
7.2   GSO 168 : " مخازن حفظ المواد الغذائیة الجافة والمعبأةاشتراطات."
8.2   GSO 1016 " : األولالجزء -الحدود المیكروبیولوجیة للسلع والمواد الغذائیة."
9.2  988  GSO: " الجزء األول –حدود المستویات اإلشعاعیة المسموح بھا في المواد الغذائیة."

10.2 382 GSO: " الحدود القصوى المسموح بھا من بقایا مبیدات اآلفات في المنتجات الزراعیة           
".األولالجزء  –والغذائیة 

التعاریف.3
المعكرونة واألسباجتي والشعیریة3.1

بصفة  حضرتجفیف األشكال المختلفة من العجین المبواسطة  مجھزةھي منتجات غذائیة 
أو خلیط أثنین أو  األخرىالقمح  أنواع  أو دقیق وسمیدقمح الدیورم وسمید أساسیة من دقیق 

الواردة  المسموح بھاواحد أو أكثر من المكونات االختیاریة  مع أو بدونمع الماء  ھماأكثر من
.من ھذه المواصفة )   5( في البند 

قمح الدیورم ودقیق قمح الدیورم سمید 2.3    
بعد  درجة النعومة المناسبةل .Triticum durum Desfحبوب قمح أو جرش  ناتج طحن          

وجزء من األجنة  )النخالة( الردة وفي حال اإلبقاء على, بشكل أساسي إزالة القشرة والجنین 
.قمح الدیورم الكاملودقیق ینتج سمید 

سمید ودقیق أنواع القمح األخرى     3.3
Triticumأو /و.Triticum aestivum Lناتج طحن أو جرش حبوب قمح           compactum 

Host. بعد إزالة القشرة والجنین وفي حال اإلبقاء على الردة   لنعومة المناسبةدرجة ال
.وجزء من األجنة ینتج سمید ودقیق القمح الكامل) النخالة(
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المتطلبات القیاسیة  -4
:یجب أن تتوفر المتطلبات القیاسیة التالیة في المنتج النھائي بحیث

.أن یكون المنتج جافا متماسكًا نظیفًا خالیًا من المواد الغریبة والشوائب  4.1
    أن یكون المنتج محتفظًا بخواصھ الحسیة الممیزة للصنف ومتجانسًا في الشكل واللون وخالیًا من  4.2

.لمرغوبة الزنخ والروائح غیر ا
حدد في طریقة الطھي قوامھ دون أن یتعجن عند غلیھ في الماء كما ھو م ثباتیحافظ على  4.3

. بطاقة البیان على المثبتة
بحیث یكون مطابقًا لما جید ال التصنیعوضمن ممارسات  عملیات التصنیعیة المناسبةبالمحضرًا  4.4

. )3.2( والبند) 22.(البند المذكورة في  الخلیجیة القیاسیة اتلمواصفورد في ا
.ومخلفاتھا وأجزائھاوالمیتةالحیةالحشراتمنخالیًا 4.5
 .كل ما یخالف الشریعة اإلسالمیة مثل منتجات الخنزیر ومشتقاتھا   خالیًا من 4.6
.خالیًا من المواد الملونة االصطناعیة 4.7
.على أساس الوزن الجاف % 0.15 ال تزید نسبة الرماد غیر الذائب في الحمض على  4.8
.% 13 ال تزید نسبة الرطوبة على  4.9
).محسوبة على أساس الوزن الجاف(٪   10.5عن  1(ال تقل نسبة البروتین 4.10
  للعجائن المصنوعة من ) عدا الرماد الناتج عن األمالح المضافة(ال تزید نسبة الرماد الكلي  4.11

.٪ على أساس الوزن الجاف 1.2السمید أو الدقیق غیر الكامل على 
للعجائن المصنوعة من ) عدا الرماد الناتج عن األمالح المضافة(ال تزید نسبة الرماد الكلي  4.12

السمید أو الدقیق الكامل مع أو بدون إضافة مكونات أخرى كالخضار وفول الصویا وغیرھا على 
.٪ على أساس الوزن الجاف 1.8

المضافة لألغذیة حسب ما ھو وارد في المواصفات القیاسیة الخلیجیة   یسمح باستخدام المواد  4.13
.الخاصة بالمواد المضافة فیما یتعلق بھذه المنتجات

الخلیجیة  لمواصفة القیاسیةل الحدود المسموح بھا طبقًاعلىالمیكروبیولوجیةالحدودتزیدال 4.14
. )8.2(في البند  الواردة

          الخلیجیة  المواصفة القیاسیة ال یزید الحد األعلى للملوثات والسموم على الحد المسموح بھ في  4.15
.) 4.2 (في البند الواردة

للمواصفات القیاسیة  بھا طبقًا المسموحتلكعلىتزید الحدود القصوى لمتبقیات المبیداتال  4.16
).10.2(البند   الخلیجیة

ال تزید نسبة التلوث اإلشعاعي على الحدود المسموح بھا حسب المواصفة القیاسیة الخلیجیة  17.4
).9.2 (المذكورة في البند

ـــــــ
5.7× نسبة النیتروجین = نسبة البروتین )1
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المكونات االختیاریة. 5

یسمح بإضافة مواد اختیاریة بھدف إكساب الصفات الفیزیائیة والحسیة الممیزة للمنتج وحسب طرق 
:التصنیع الجید مثل

د   ) الطازج أو المجمد أو المجفف(بیاض البیض 5.1 ث ال یزی أو خلیط من اثنین أو أكثر بحی
.من وزن المنتج النھائي  ٪0.5وال تقل عن  ٪2محتوى المواد الصلبة على 

ة    الكرفس ، البصل ، الخضار والفواكھ مثل ال5.2 ا بالكمی ر منھ ثوم أو خلیط من اثنین أو أكث
.الكافیة لتتبیل المنتج وإعطائھ النكھة الممیزة 

.وتضاف بكمیة كافیة لتتبیل المنتج والبھارات  واألعشاب توابل الوالطعام ملح 5.3

وتین 5.4 ى : جل روتین عل وى الب د محت ى أال یزی ائي عل تج النھ ى المن اف إل ن  ٪13ویض م
.الوزن 

التعبئة والنقل والتخزین.6

وخالیة من العیوب ومحكمة             صحیة ومناسبة  وجافة تم تعبئة المنتج في عبوات یجب أن ت  6.1
القیاسیة ةومطابقة للمواصفتحافظ على خصائص المنتج وتحمیھ من التلف والتلوث الغلق        

).   6.2 (بندالفي الواردة الخلیجیة                      
یجب أن یتم تخزین المنتج بعیدًا عن الرطوبة وأشعة الشمس ومصادر التلوث والروائح        6.2

 ). 7.2(في بند  الواردةالقیاسیة الخلیجیة  ةللمواصف بحیث یكون المنتج مطابقًا  غیر المرغوبة      
   وذلك والروائح غیر المرغوبة یتم نقل المنتج بطریقة تحفظ سالمة العبوات من التشوه والتلوث   6.3

.ومناسبة نظیفةوسائل نقل عن طریق 

البیانات اإلیضاحیة .7

یجب أن ، )  1.2(الواردة في البند مع عدم اإلخالل بما ورد في المواصفة القیاسیة الخلیجیة           
:كالتالي  عبوة بطاقة أو بیانات إیضاحیة  كلتحمل 

.)حسب الحالة ( والشكل  المنتج اسم1.7     
.أنواع دقیق أو سمید القمح المستخدم في التصنیع /المكونات مع بیان نوع   2.7   
) .5.2(مدة الصالحیة حسب المواصفة المذكورة بالبند  3.7   

.إرشادات التحضیر متضمنًة مدة الطھي     74.
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المصطلحات الفنیة

Egg Albumin................................................................................)الزالل(بیاض البیض 

Spices................................................................................................................توابل

Spaghetti.......................................................................................................تيیأسباج

Vermicelli.......................................................................................................شعیریة

Enriched..........................................................................................................مدعمة

Macaroni.......................................................................................................كرونةعم

Egg Yolk.................................................................................................صفار البیض

Sodium Free.....................................................................................خال من الصودیوم

 Low Sodium..........................................................................................قلیل الصودیوم
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