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  من الكاكاو والسكر ةالجاف المخالیطق الكاكاو ویحامس
COCOA POWDERS (COCOAS) AND DRY               

MIXTURES OF COCOA AND SUGARS

  

  

إعداد
اللجنة الفنیة الخلیجیة لقطاع المواصفات الغذائیة والزراعیة

، ھذه الوثیقة مشروع لمواصفة قیاسیة خلیجیة تم توزیعھا إلبداء الرأي والملحوظات بشأنھا
ا كمواصفة قیاسیة خلیجیة إال بعد وال یجوز الرجوع إلیھلذلك فإنھا عرضة للتغییر والتبدیل، 

.اعتمادھا من مجلس إدارة الھیئة

  
  
  
  
  



  
تقدیم
  

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

  . الخلیجیة بواسطة لجان فنیة متخصصة  القیاسیة
  

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

بإعداد ) االمارات العربیة المتحدة(وقامت " الكاكاو "  GSO 1304رقم القیاسیة الخلیجیة 
  .  مشروع ھذه المواصفة

  
دون إدخال أیة تعدیالت خلیجیة) الئحة فنیة/ مواصفة قیاسیة (كـ وقد اعتمدت ھذه المواصفة 

ھـ ،     /      /    ، الذي عقد بتاریخ)    (في اجتماع مجلس إدارة الھیئة رقم وذلك  فنیة علیھا
.م            /    /       الموافق  

  .وتحل محلھا  "الكاكاو "  GSO 1304 على أن تلغى 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. : 1304/2002 " COCOA " . 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. ( 1304 /2002).   

  
  
  
  
  

  



  GSO 05/FD/ CAC/105:2011                                        المواصفة القیاسیة الخلیجیة

  او والسكرمن الكاك ةالجاف المخالیطق الكاكاو ویحامس
المجال -1
  

 من الكاكاو والسكر ةالجاف المخالیطق الكاكاو ویحامسب الخلیجیةتختص ھذه المواصفة القیاسیة 
.لالستھالك البشري المباشر ةالصالح

  
   المراجع التكمیلیة  -2
  

1.2 GSO 9    : "بطاقات المواد الغذائیة المعبأة."  
2.2   1694 GSO  :"غذاءالقواعد العامة لصحة ال."  
3.2  21  GSO الشروط الصحیة في مصانع األغذیة والعاملین بھا.  
4.2   GSO 1016: "األولالجزء -للسلع والمواد الغذائیة  الحدود المیكروبیولوجیة."  
5.2   GSO 1303: "طرق اختبار الكاكاو."  

  
  التعاریف -3

منتجات الكاكاو1.3
  

مسحوق الكاكاو الخالي من "و " قلیل الدسم مسحوق الكاكاو"و " مسحوق الكاكاو "  1.1.3
وكسب ) الشوكوالتھمحلول/ الكاكاو(و) كتلة الكاكاو(منتجات تستخرج من كسب الكاكاو " الدسم 

  .الكاكاو ثم تحول الى مسحوق
  
  التركیبة األساسیة وعوامل الجودة.4

  التركیبة األساسیة 1.4
  محتوى الرطوبة 1.1.4

  .ة كتل/ كتلة %  7ال یزید على 
  من الكاكاو والسكر ةالجاف المخالیطمسحوق الكاكاو و  2.1.4

  
  محتوى زبدة الكاكاو

  )كمحتوى ادنى من مسحوق الكاكاو على اساس  المادة الجافة(
كتلة ولكن / كتلة % 10 ≥  كتلة/ كتلة % 20 ≥

  كتلة/ كتلة % 20< 
  كتلة/ كتلة % 10< 

مساحیق الكاكاو 
  فقط

و القلیل اكاالكمسحوق   مسحوق الكاكاو
  الدسم

سحوق الكاكاو الخالي من م
  الدسم 

  محتوى
  مسحوق 

  الكاكاو
  في 

  انواع
المخالیط 

  الجافة

< لیست 
25 %

/ كتلة 
  كتلة

   المحلىالكاكاو 
مسحوق الكاكاو  او 

او مشروب  المحلى
  الشوكوالتھ

   
  

 المحلىالكاكاو قلیل الدسم 
او مسحوق الكاكاو القلیل 

 او مشروب المحلىالدسم 
  القلیل الدسم الشوكوالتھ

  
  
  

الكاكاو الخالي من الدسم الى 
او مسحوق  المحلىحد كبیر 

الكاكاو الخالي من الدسم الى 
  او مشروب المحلىحد كبیر 

الشوكوالتة الخالي من 
  الدسم
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   -  ما سبقلابع ت
  محتوى زبدة الكاكاو

  )كمحتوى ادنى من مسحوق الكاكاو على اساس  المادة الجافة(
كتلة ولكن / كتلة % 10 ≥  كتلة/ كتلة % 20 ≥

  كتلة/ كتلة % 20< 
  كتلة/ كتلة % 10< 

مساحیق الكاكاو 
  فقط

مسحوق الكاكاو القلیل   مسحوق الكاكاو
  الدسم

مسحوق الكاكاو الخالي من 
  م الدس

  محتوى
  مسحوق 

  الكاكاو
  في 

  انواع
المخالیط 

  الجافة
  
  

< لیست 
20 %

/ كتلة 
  كتلة

خلیط الكاكاو مع 
او خلیط وبھ  التحلیة
  محلىكاكاو 

  

خلیط الكاكاو القلیل الدسم 
وبھ  محلىاو خلیط  المحلى

  كاكاو قلیل الدسم

خلیط الكاكاو الخالي من 
 محلىالدسم الدسم حد كبیر 

وبھ  حلىماو خلیط الكاكاو 
  كاكاو شبھ خال من الدسم

 >20 %
/ كتلة 
  كتلة

خلیط بنكھة الكاكاو 
  محلى

خلیط بنكھة الكاكاو قلیل 
   محلىالدسم 

خلیط بنكھة الكاكاو شبھ 
  محلىخال من الدسم 

  
  

  الشوكوالتھ مسحوق3.1.4
  

من  كتلة/كتلة% 32یحتوي على األقل على المحلیات و أ/ووالسكر خلیط من مسحوق الكاكاو 
    .)على اساس المادة الجافة كتلة /كتلة% 29(  وق الكاكاومسح

  
المكونات االختیاریة 2.4

  

  .التوابل-
  .)كلورید الصودیوم (الملح -

  
  المضافات الغذائیة  5.

            منظمات الحموضة1.5
  المستویات القصوى  المضاف الغذائي

503 )i  (كربونات االمونیوم    
  
  
  

تجات المنبحسب ممارسات التصنیع الجیدة في
  منتجات الكاكاو النھائیة/ النھائیة 

503 )ii (كربونات ھیدروجین االمونیوم  
        ھیدروكسید االمونیوم  527
170 )i (كربونات الكالسیوم      
  حامض الستریك   330
504 )i (كربونات المغنیسوم  
  ھیدروكسید المغنیزیوم  528
  اكسید المعنیزیوم  530
501)i(  وتاسیومكربونات الب      
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   -تابع 
501)ii (كربونات ھیدروجین البوتاسیوم  

    
  
  
  
  
  

المنتجات النھائیة بحسب ممارسات التصنیع الجیدة في
  منتجات الكاكاو النھائیة/ 

    مالبوتاسو ھیدروكسید  525
  

500)i(  الصودیوم ھیدروجین كربونات  
  

500)ii  (ثاني كربونات الصودیوم  
  

  الصودیوم ھیدروكسید  524
  

  الكالسیوم ھیدروكسید  526
  

في جزء  P2O5كجم المعبرعنھا على انھا / مج 2.5  الحمض األورثوفسفوري  338
  الكاكاو من المنتجات النھائیة

334-L في جزء الكاكاو من المنتجات النھائیة جمك/جم5    كحمض الطارطری  
      

    عوامل االستحالب2.5
        

  المستویات القصوى    المضاف الغذائي
  احادي وثاني غلسیریدات من االحماض  471

        الدھنیة الصالحة لالستھالك  
  بحسب ممارسات التصنیع الجیدة في المنتجات

  منتجات الكاكاو النھائیة/ النھائیة
  اللیسیثین 322
         استیرات متعددة الغلیسرول من التاسر  476

  البیني لحمص الریسینولیك  
  منتجات/ كجم في المنتجات النھائیة/جم5
  الكاكاو النھائیة 

  منتجات/كجم في المنتجات النھائیة/مج10  امالح االمونیوم في حمض الفوسفاتید 442
  الكاكاو النھائیة 

الصالحة  لسكروزاالحماض الدھنیة لاسترات  473
      .اآلدمي لالستھالك 

  

  منتجات/كجم في المنتجات النھائیة/ج10
        الكاكاو النھائیة 

      استرات السكروز الصالحة لالستھالك 
  

  منتجات/كجم في المنتجات النھائیة/جم10
    الكاكاو  االحماض الدھنیة النھائي 

  تجات النھائیةكجم في تولیفة في المن/مج2  ستیرات السوربیتان االحادیة 491
  ثالثي ستیارات السوربیتان 492  منتجات الكاكاو النھائیة/  

      احادي لورات السوربیتان 493
      زیتات السوربیتان االحادیة 494
  بالمیتات السوربیتان االحادیة  495
لیكول بروبیلین في جلاألحماض الدھنیة استیرات  477

       .الدھنیة االحماض
            

  / المنتجات النھائیة  منفي تولیفة  جمك/جم5
  منتجات الكاكاو النھائیة
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   -تابع 
  المستویات القصوى    المضاف الغذائي

  في المنتجات النھائیةكجم في تولیفة /جم5  الدھنیة حماضلالاستیرات متعددة الغلیسرول 475
  منتجات الكاكاو النھائیة/  

بحسب ممارسات التصنیع الجیدة في المنتجات   صمغ الجوار 412
  منتجات الكاكاو النھائیة/النھائیة 

  
  صمغ جالن    418
  صودیوم سیلیللوز مثیل كربوكسي 466

  
عوامل التثبیت   3.5

  المستویات القصوى  المضاف الغذائي
    الیجینيحمض  400

  
  

بحسب ممارسات التصنیع الجیدة في المنتجات 
  منتجات الكاكاو النھائیة/ النھائیة

  الصودیوم والبوتاسیوم: كاراجینان وامالحھ 407
  )یحتوي على فورسیالرن(واالمونیا 

  صمغ الخروب او صمغ شبیھ السنط 410
    صمغ الكثیراء 413
  صمغ السنط, الصمغ العربي 414
  غ زانثانصم 415
  صمغ كاریا 416
  صمغ التارا  417
  سیلیلوز 460

  
            المنكھات   4.5

  المستویات القصوى  المضاف الغذائي
  النكھات الطبیعیة واالصطناعیة باستثناء 

التي تعطي نكھة الشوكوالتھ او الحلیب   النكھات
  منتجات الكاكاو النھائیة        / النھائیة 

  
  

  صنیع الجیدة في المنتجاتبحسب ممارسات الت
  فانیلین  منتجات الكاكاو النھائیة/ النھائیة 

  اثیل فانیلین
                   

          المواد المضادة للتكتل   5.5
  المستویات القصوى  المضاف الغذائي

  منتجات/ كجم في المنتجات النھائیة /جم10  سیلیكات االلمنیوم 559
  لكالسیومسیلیكات ا 552  الكاكاو النھائیة

553 )i (سیلیكات المغنیزیوم  
553)ii (ثالثي سلیكات المغنیزیوم  
553)iii (التلك  
  سیلیكات االلمنیوم والصودیوم554
  ثاني اكسید السیلیكون البلوري551
341 )iii (فوسفات ثالثي الكالسیوم  
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    المواد المالئة   6.5
  

  المستویات القصوى  المضاف الغذائي
1200 A  وN بحسب ممارسات التصنیع الجیدة في المنتجات     منعددات الدیكسیروزات  

  منتجات الكاكاو النھائیة/ النھائیة
  

  المحلیات 7.5

  المستویات القصوى  المضاف الغذائي
  بحسب ممارسات التصنیع الجیدة في المنتجات  )متساوي المالتیتول( ساوي المالت مت 953

  الكتیتول 966  منتجات الكاكاو النھائیة/ النھائیة
          مانیتول 421
  مالتیتول وشراب المالتیتول 965
  السوربیتول وشراب السوربیتول 420
  زیلیتول 967
  منتجات/ كجم في المنتجات النھائیة /ملجم350  اسیسولفام البوتاسیوم 950

  الكاكاو النھائیة 
منتجات الكاكاو / كجم في المنتجات النھائیة /جم3    اسبرتام 951

  النھائیة
منتجات / كجم في المنتجات النھائیة /ملجم 580  سوكرالوز 955

  الكاكاو النھائیة
وامالح الصودیوم والبوتاسیوم (سكارین  954

  )والكالسیوم
منتجات / كجم في المنتجات النھائیة /جممل 100

  الكاكاو النھائیة
  بحسب ممارسات التصنیع الجیدة في المنتجات  توماتین 957

  منتجات الكاكاو النھائیة/ النھائیة
  

    مغلظةعوامل   8.5
  النشویات المعدلة   1.8.5

  المستویات القصوى  المضاف الغذائي
  النشا المحمص االبیض . دیكسترین  1400

  الصفروا
  
  

بحسب ممارسات التصنیع الجیدة في المنتجات 
  النھائیة منتجات الكاكاو النھائیة

  النشا المعالج بالحمض 1401
  النشا المعالج بالقلویات 1402
  لمبیضالنشا ا 1403
  النشا المؤكسد 1404
  النشویات المعالجة باالنزیمات 1405
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  النظافة. 6

مطابق للبنود بشكل یجب ان تكون المنتجات المغطاة ببنود ھذه المواصفة منتجة ومحضرة   1.6
المرجعیة من المراجع التكمیلیة وبالمواصفات  2.2الواردة بالمواصفة الخلیجیة المذكورة بالبند 

  .من المراجع التكمیلیة 3.2بالبند رى مثل المواصفة المذكورة الخلیجیة االخ
الواردة بالمواصفة للمنتج عن الحدود القصوى  الحدود المیكروبیولوجیةیجب ان ال تتعدى  2.6

      .4.2الخلیجیة المذكورة بالبند 
  
  البیانات االیضاحیة . 7
  

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

  

  اسم الغذاء    1.7
  مسحوق الكاكاو والخلیط الجاف من الكاكاو والسكر    1.1.7

  .على انھا اسم الغذاء في كل حالة 2.1.4 البندتستخدم اوصاف المنتجات التي جاءت في 
  

  كاكاومسحوق ال   2.1.7
  مسحوق:"من ھذه المواصفات ھو 3.1.4یكون اسم المتتجات الذي یتفق مع البند  1.2.1.7

  "  الشوكوالتھ
  

او مسحوق الكاكاو القلیل % ( xالمحتوى االدنى من مسحوق الكاكاو بنسبة " تعلن عبارة  2.2.1.7
  .) 1.2(البند واردة بالمواصفة البما یتفق مع احكام ) الدسم و مسحوق الكاكاو الخالي من الدسم

  

  المحلیات  3.1.7
ال بدًال من السكر بشكل كلي او جزئي یجب ان  7.5عندما تستخدم المحلیات  المحددة بالبند   1.3.1.7

 محلیاتمع اضافة " یستخدم المصطلح واو ما یوازیھا في اسم الغذاء " یحتوي على سكر" تكتب عبارة 
  . ااو ما یوازیھ" 

مع " ف المحلیات الى المنتجات  یجب ان تكتب بالقرب من اسم الغذاء عبارةعندما تضا 2.3.1.7
  " .مع اضافة سكر ومحلیات" او " مع اضافة محلیات" او " محلیات اصطناعیة 

  
ینبغي في التشریعات الوطنیة عدم السماح باستخدام االسماء التي تختلف عن االسماء الواردة في  4.1.7

 في البلدان التي تكون فیھا ھذه االسماء تقلیدیة ومفھومة تماما لدى اال 2-1-7و  1-1-7البندین 
" المستھلك وال تضلل او تسبب الخلط مع فئات المنتجات االخرى شرط عدم اطالق مصطلح 

من مجموع مسحوق الكاكاو او مسحوق الكاكاو % 25على منتجات تحتوي على اقل من " شوكوالتھ
  .القلیل الدسم 

  
  عبوات البیع بالجملةل االیضاحیةالبیانات    2.7

1.2.7   
الواردة في البند المواصفة القیاسیة الخلیجیة من ھذه المواصفة وفي  1.7المعلومات المطلوبة في القسم 

یجب ان توضع اما على العبوة او في المستندات المصاحبة ولكن باستثناء ان یظھر على العبوة )  1.2(
  .سم وعنوان الصانع والمعبيء والموزع او المستورد اسم المنتجات وعالمات الدفعة وا
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2.2.7   
الموزع او المستورد بعالمات ، واسم وعنوان الصانع المعبيء  الدفعةیجوز االستعاضة عن عالمات 

  .ن السھل التعرف على ھذه العالمات في المستندات المصاحبةتعریف بشرط ان یكون م
  
  التحلیل واخذ العیناتائق طر  .8

      .5.2الواردة بالمواصفة الخلیجیة المذكورة بالبند بحسب الطرق   1.8
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  المصطلحات الفنیة 

MODIFIED STARHES النشویات المعدلة
ِِِTHICKENER عوامل مغلظة
BULKING AGENT المواد المالئة
SWEETENERS المحلیات
ANTI-CAKING AGENTS المواد المضادة للتكتل
FLAVOURING AGENTS المنكھات
STABILIZERS   عوامل التثبیت
EMULSIFIERS عوامل االستحالب
ACIDITY REGULATORS   منظمات الحموضة
COCOA POWDERS ق الكاكاومساحی
COCOA CAKE  (CACAO) MASS )كتلة الكاكاو(كسب الكاكاو 

  

  


