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نھ��ا ھ��ذه الوثيق��ة مش��روع لمواص��فة قياس��ية خليجي��ة ت��م توزيعھ��ا �ب��داء ال��رأي والم�حظ��ات بش��أنھا، ل��ذلك فإ
عرضة للتغيير والتبديل، و9 يجوز الرجوع إليھا كمواصفة قياسية خليجية إ9 بعد اعتمادھا من مجلس إدارة 

 الھيئة الخليجية. 
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  تقديــــم

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئـة إقليميـة تضـم فـي عضـويتها األجهـزة 

الوطنيـــة للمواصـــفات والمقـــاييس فـــي دول الخلـــيج العربيـــة ، ومـــن مهـــام الهيئـــة إعـــداد المواصـــفات 

  سطة لجان فنية متخصصة . القياسية الخليجية بوا

وقـــد قامــت هيئــة التقيــيس لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة ضــمن برنــامج عمــل اللجنــة 

هذه  تحديث"  ب " اللجنة الفنية الخليجية لقطاع المواصفات الغذائية و الزراعية TC5الفنية رقـم " 

ـــة الكويـــت) "  المربـــى والجيلـــي والمـــرمالدالمواصـــفة القياســـية الخليجيـــة "  وقـــد تـــم ، مـــن قبـــل (دول

  .استعراض المواصفات القياسية العربية واالجنبية والدولية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة

في اجتمـاع مجلـس إدارة خليجية (الئحة فنية) كمواصفة وقد اعتمدت هذه المواصفة 

/      هــ ، عقـد         بتـاريخ      /       الـذي(          )،          الهيئة رقم

    الموافق      /      /      .

 

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 " Technical Committee 
for Sector of Food and Agriculture Products " has update this gulf standard  JAMS , 
JELLIES AND MARMALADE " 
    
 
 ". The Draft Standard has been prepared by (State of Kuwait). 

 
The draft Standard has been prepared based on relevant ADMO,International and 
National foreign Standards and references. 

 

This standard has been approved as a Gulf (Standard / Technical Regulation) by GSO 
Board of Directors in its meeting No.(       ),held on                                 /     /             H 
,      /     /        
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  المربى والجيلي والمرم"د
  

  :المجال  1 -
  
د  المع��دة والم��رم�( ھ���م الفاكھ��ة ) تخ��تص ھ��ذه المواص��فة القياس��ية  ب��المربى والجيل��ي     1.1

أو التي تعاد تعبئتھا اذا دعت في المائدة ل�ستھ�ك المباشر ، كما تشمل ا}نواع التي تقدم 
  الحاجة و9 تختص با}نواع التالية :

 
  أو التصنيع مثل التي تخصص ل�ستخدام في  معالجة اضافية المنتجات التي تحتاج الى  ) أ

  و البسكويت .تصنيع الفطائر المخبوزة ، الحلويات أ          
   }غذية ذات ا9ستخدامات التغذويةالمنتجات المخصصة او التي تستھدف بشكل واضح ا  ) ب

 الخاصة .      
  . جدا ضة السكريات أو التي يكون محتوى السكر فيھا قليلفالمنتجات المنخ ج)
  . جزئيا وكليا بمحليات مضافةالمواد الغذائية التي استبدلت خصائص التحلية فيھا  د)

  
 المن��تج ف��ي ھ��ذه المواص��فة 9س��تيفاء  الفاكھ��ة المحفوظ��ة ف��ي ت��م اس��تخدام مص��طلحات مث��ل    2.1

  متطلبات المنتجات ا9ضافية الموضحة في ھذه المواصفة
  

  المراجع التكميلية:  .2
 

1.2   2/GSO 9. "بطاقات المواد الغذائية المعبأة"  

 GSO 20     2.2 للمواد الغذائية" ."طرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة  

GSO 21     3.2. "الشروط الصحية في مصانع ا}غذية والعاملين بھا"  

GSO 22     4.2."طرق اختبار المواد الملونة المستخدمة في المواد الغذائية"  

5.2     GSO 150    . " فترات ص�حية المنتجات الغذائية"  

2.GSO ISO 763     6 ير الشوائب المعدنية" .تقد –"منتجات الفاكھة والخضر  

GSO 299    7.2 الجزء الثاني : تقدير الرطوبة  –"طرق اختبار الفاكھة والخضر ومنتجاتھا  
 والمواد الصلبة غير القابلة لذوبان في الكحول والرماد الكلي والكالسيوم والزيت المعدني 

  وحمض ا}سكوربيك .
2.8 GSO ISO 5518    تقدير محتوى حمض  –لمشتقة منھا "الفاكھة والخضر والمنتجات ا   

  البنزويك بطريقة القياس الطيفي الضوئي" .         

GSO ISO 5519  9.2  تقدير محتوى حمض السوربيك". –"منتجات الفاكھة والخضر  

GSO ISO 5522  10.2 تقدير المحتوى الكلي ثاني أكسيد  –"منتجات الفاكھة والخضر  
  الكبريت " .         

GSO 244  11.2  الجزء ا}ول : ا9ختبارات  –"طرق اختبار الفاكھة والخضر ومنتجاتھا  
 تقدير المواد الغريبة والثمار  –تقدير الفراغ القمى  –تقدير الوزن المصفى  –الحسية 

  المعيبة" .
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GSO 1016  12.2  الجزء ا}ول"  –"الحدود الميكروبيولوجية للمواد والسلع الغذائية.  

GSO 1000  13.2 .  "طرق أخذ عينات المنتجات الغذائية المعبأة"  

GSO ISO  2173  14.2 تقدير محتوى المواد الصلبة القابلة  –"منتجات الفاكھة والخضر    
  للذوبان طرق قياس معامل ا9نكسار" .  

   –المواصفة القياسية الخليجية التي تعتمدھا الھيئة والخاصة بـ"منتجات الفاكھة والخضر   15.2
  .كشف عن المحليات غير المغذية"ال  

  .عصير ونكتار الفواكهالمواصفة القياسية الخليجية التي تعتمدھا الھيئة والخاصة بـ"  16.2

17.2  GSO 148  السكر.  

18.2  GSO147  عسل النحل.  

  .المواصفة القياسية الخليجية التي ستعتمدھا الھيئة الخاصة بالمواد المضافة 19.2

  

   ريفاالتع   -3
  

محضر من نوع واحد أو اكثر من  ثمار الفاكھة  ذو قوام مناسب منتج : الموالح مربى   1.3
أو اجزاء منھا بطريقة مناسبة على صورة لب أو المقطعة الى اصابع أو شرائح  الكاملة 

كما ھو  منتجات غذائية ذو خصائص تحلية خلط ھذه المواد الغذائية مع ھريس ، ويتم 
  أو بدون اضافة الماء .مع  12.3وارد في بند 

   ھ�ميول على قوام ــــة مناسبة للحصـــــمنتج محضر بطريقجيلي : ( ھ�م الفاكھة )   2.3
خلط من عصير الفواكه او المستخلص المائي للثمار ( نوع واحد أو أكثر من نوع ) مع 

مع  12.3كما ھو وارد في بند منتجات غذائية ذو خصائص تحلية ھذه المواد الغذائية مع 
  أو بدون اضافة الماء .

ثمار من الموالح   أوعده: ھو منتج محضر من ثمرة  ( الحمضيات ) مرم�د الموالح   3.3
، من الممكن تحضيرھا من مكون واحد او عدة مكونات مما  قوام مناسبللحصول على 

لب  ، كليا أو جزئيا مزالهقشرتھا ا تكون ر فاكھة كاملة أو أجزاء منھا  اميلي : ثما
مواد الغذائية مع المستخلص المائي والقشرة وتخلط مع الالثمرة،  معجونھا ، عصيرھا ، 

  مع أو بدون اضافة الماء . 12.3كما ھو وارد في بند  منتجات غذائية ذو خصائص تحلية

ق طبخ : ھو المنتج المحضر عن طري ( من غير الحمضيات ) مرم�د غير الموالح    4.3
منتجات غذائية ذو اجزاء منھا أو عن طريق طحنھا وخلطھا مع الفواكه كاملة أو 

 للحصول على سائل كثيف أو شبه سائل   12.3كما ھو مذكور في بندخصائص تحلية 

مرم�د ولكن تم ازالة المواد الھو منتج تم وصفه في ( ھ�م الفاكھة ) :مرم�د الجيلي     5.3
 قشرة ناعمة .الصلبة غير الذائبة ويمكن ان تحتوي على قطع 

لخضار المعروفة بم�ءمتھا لتحضير ثمرة : يقصد بھا أنواع الفواكه وتلك ا}نواع من ا    6.3
المذكورة في المواصفة ، سوآءا كانت طازجة ، مجمدة ، تشمل وبدون تحديد  المربى

ويتعين أن تكون سليمة وصحية معلبة ، مركزة ، مجففة  أو تكون معالجة ، محفوظة 
تكون خاليه من التلف وتحتفظ بجميع خصائصھا ا}ساسية  ولكن ناسبة النضج ومونظيفة 
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فرزھا ومعالجتھا بصورة أو بأخرى لحذف أي عيوب ، ماعدا التي تم تخفيضھا ، 
  قد تكون مقشرة أو غير مقشرة .كدمات ، طبقة، مخلفات ، النوى ، والحفر 

 أقل منوذو محتوى اذا كان مناسبا ٠ كل لب الفاكھة : ھو الجزء من الفاكھة الصالح ل¯     7.3
  .تحويله الى معجون  ولم يتم تقسيمه أو سحقه  تم، والذي الخ  -  - القشر والجلد والبذور 

ل¯كل من الفاكھة الكاملة ، اذا كان ذلك مناسبا ، وھو  حلالصاالجزء  معجون الفاكھة :     8.3
ي تم تخفيضھا بالغربلة أو عمليات أخرى أقل من القشور ، الجلد ، البذور وھي مماثلة للت

 الى معجون .

المستخلص المائي : ھو المستخلص المائي الذي يتم فقدانه أثناء التصنيع الصحيح ،   9.3
 ويحتوي على جميع المكونات الذائبة في الماء للفاكھة المعنية .

ياسية الخليجية والتي المواصفة القھو طبقا للتعرف الوارد في عصير ونكتار الفواكه :    10.3
  .الخاصة عصير ونكتار الفواكه  ستعتمدھا الھيئة

 .(CITRUS L): ثمار الموالح من عائلة ثمار الموالح   11.3

  منتجات غذائية ذو خصائص تحلية :   12.3

القياسية الخليجية الخاصة بالسكر الواردة في بند مواصفة الجميع السكريات المذكورة في  ) أ
17.2. 

 مستخلص من الفواكه ( سكر الفواكه )السكر ال  ) ب

 .شراب الفركتوز   ) ت

 .السكر البني   ) ث

القياسية الخليجية الخاصة بعسل النحل الواردة في مواصفة الالعسل كما ھو معرف في   ) ج
 .18.2البند 

 

  المكونات اNساسية وعوامل الجودة   -4
  

  المكونات  1.4

  المكونات ا}ساسية 1.1.4

 2.1.4بالكميات المنصوص عليھا في بند  1.3د في بند مكونات الفاكھة كما ھو وار ) أ
 الموضح أدناه .

المياه المستخدمة في اعداد وزن في حال الجيلي تحسب الكميات عند الحاجة بعد خصم 
 المستخلص المائي .

 . 3المنتجات التي تحتوي على مواد محلية تكون طبقا للبند  ) ب

  محتوى الفاكھة   2.1.4

( ب  2.1.4( أ ) أو   2.1.4الفاكھة التالية للجيلي والمربى محددة في البند محتوىالنسبة المئوية ل
  .1.9 أدناه يجب ان تكون طبقا لما ھو وارد في البند )
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% ٤٥تقل عن  يجب انتاجه بكمية من محتوى الفاكھة 9 3المنتج كما ھو معرف في بند  ) أ
 بشكل عام مع استثناء الفواكه التالية :في المنتج النھائي 

، الكشمش ا}حمر ، ثمر الورد رامبوتانالسفرجل ، %  الكشمش ا}سود ، المانجا ، ٣٥ -
 والنبق البحري .، العنب ا}حمرروسل ،البري ، 

 والتوت البري سورسوب ،% ٣٠ -

 .وسابوتا جاك فروت، الزنجبيل ، الجوافة ، الدريان ،  سيمبيداك% من الموز ، ٢٥ -

 % من الكاجو التفاح٢٣ -

 رياندو%  من ال٢٠ -

 % من التمر الھندي١٠ -

 والثمار ا}خرى ذو الطعم القوي والعالية الحموضة .% للباشن فروت ٨ -

  عند خلط الفواكه مع بعضھا يجب حفض المحتوى ا}دنى منھا تبعا للنسب المستخدمة .

  أو

يجب ان تنتج بكمية بحيث يكون محتوى الفاكھة  2/3المنتجات التي تم تعريفھا في بند   ) ب
 % في المنتج النھائي عموما ، فيما عدا الفواكه التالية :٣٥تقل عن بنسبة 9 

، الكشمش ا}حمر ، ثمر الورد رامبوتانالكشمش ا}سود ، المانجا ، السفرجل ، % ٢٥ -
  روسل ،روان بيري ، و سي باكثورن .البري ، 

 والتوت البري سورسوب ،% ٢٠ -

 .من الكاجو التفاح% ١٦ -

 جاك فروت .و  سابوتالجوافة ، و ، ا سيمبيداكمن الموز ، % ١٥ -

 %  للزنجبيل١٥-%١١ -

 % للدوريان .١٠ -

 للباشن فروت والتمر الھندي وللفواكه ا}خرى ذو النكھة القوية والعالية الحموضة . %٦ -

مع النسب  بحيث يتناسب ا}دنىعند خلط الفواكه مع بعضھا ، يجب تخفيض الحد 
  المستخدمة .

عصير العنب وعصير مركزات العنب كمكون ند ع  9بروسكافي حال مربى العنب 
 محتوى الفاكھة المطلوبة يجب ان يكون بكمية 9 يقل فيھا محتوى الفاكھة عناختياري ، 

.  

 مرم�د الموالح  ) ح

بكمية يكون فيھا محتوى  فاكھة الموالح المستخدم للتصنيع مرم�د الموالح  يجب ان ينتج 
منھا يتم الحصول   جم٧٥جم يكون ٢٠٠ ن يقل عجم للمنتج النھائي يجب ان 9 ١٠٠٠

  .( لب الفاكھة )ا9ندوكارب عليه من 
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ا9ندوكارب : لب الفاكھة ( او اللحم ) والتي غالبا ما تنقسم الى قطاعات تحتوي على  -
  العصائر والبذور 

لمنتجات ه في ايمكن استخدام 3المذكور في البند  جيلي المرم�دبا�ضافة الى تعريف 
  القشرة .  توي مواد غير ذائبة في الماء ويمكن ان تحتوي على كميات قليلة منتح9 التي 

 مرم�د غير الموالح  ) خ

 9بكمية يكون فيھا محتوى الفاكھة المستخدمة بنسبة  مرم�د غير الموالح إنتاجيجب 
  ، فيما عدا الفواكه التالية :في المنتج النھائي .% عموما ٣٠قل عنت

 % من الزنجبيل١١ -

 المكونات ا}خرى المسموح بھا  3.1.4

يمكن استخدام أي من المكونات ذات المصدر النباتي في تصنيع ھذا المنتج الغذائي  -
 ويشمل ذلك الفواكه ، ا}عشاب ، البھارات والمكسرات والزيوت والمشمول بالمواصفة .

دمي ا« كوزيوت الفاكھة المعدة ل�ستھ� ( زيوت طيارة )  ا}ساسية النباتيةالزيوت 
) طالما أن ذلك 9 يؤثر على الجودة و9 يضلل  مانعات الرغوةوالدھون ( كما تستخدم  

وعلى سبيل المثال عصير الفاكھة ا}حمر وعصير الشمندر ا}حمر يضاف  ،المستھلك 
 ،(أ) ، ( ب ) مصنوعة من الكشمش ، الخوخ  2.1.4في الحا9ت المذكورة في بند 

 أو الفراولة . روسل ثمرة الورد البري اند ،روالتوت ، الكشمش ا}حمر ، 

 د الصلبة القابلة للذوبان :الموا 2.4

( ج) وفي جميع  -(أ)  2.1.4محتوى المواد الصلبة للمنتج النھائي الواردة في البند  -
 2.1.4% أو أكثر ، أما بالنسبة للمنتج النھائي المحدد في البند ٦٥-.٦٠ا}حوال يكون بين
 % او أقل٦٥-٤٠وى المواد الصلبة بأن تكون (د) يتم تطبيق محت

 عوامل الجودة 3.4

 المتطلبات العامة  1.3.4

رائحة وطعم طبيعيين لون و، ذو  ذو قوام ھ�مي يجب أن يكون المنتج النھائي  متجانس -
متناسبة مع نوع الفاكھة المستخدمة في اعداد المنتج ، مع ا}خذ بعين ا9عتبار أي نكھة 

 عن طريق المكونات ا9ختيارية أو اي لون مسموح باستخدامه تجانتقلت الى المن

 يجب أن يكون المنتج خاليا من المواد المعيبة المرتبطة عادة مع الفواكه  -

 . شفافا ورائقاالجيلي والھ�م ا9ضافي يجب ان يكون   -

 العيوب وما يسمح به في المربى  2.3.4

( اذا كان  النباتيةالعيوب والقشور  في ھذه المواصفة يجب ان يكون المنتج خاليا من -
 مقشرا ) والحجارة وقطع من الحجارة والمواد المعدنية .

وثمرة الباشن  فان بذور ھذه الفواكه تعتبر مادة  ثمرة التنينأما في حال ثمار التوت و -
 طبيعية وليس عيبا مالم تكون الثمرة خالية البذور أص�.
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 تصنيف العيوب 4.4

عيبة اذا لم توافق شرط أو اكثر من المتطلبات العامة المذكورة في بند تعتبر الحاوية م -
1.3.4 

 قبول  دفعة ا9نتاج  5.4

، عندما يكون عدد  1.3.4يجب ا}خذ بعين ا9عتبار جميع المتطلبات المذكورة في بند  -
9 يتجاوز العدد المقبول ( ج ) حسب خطة أخذ  4.4 كما تم تعريفه في بند العينات  

 .6.5عن  AQLات المناسبة مع العين

 

 المواد المضافة    5

الواردة  الھيئةأن تكون المواد المضافة طبقا للمواصفة القياسية الخليجية التي ستعتمدھا  -
 .19.2في بند 

توجد مبررات بإضافة المواد المدرجة أدناه في المنتجات التي تشملھا المواصفة ، يمكن  -
لوظائف معينه  طشار اليھا ، ويمكن استخدامھا فقاستخدام كل المواد المضافة أو الم

 .ومحددة

 

منظمات الحموضة ، مضادات التخمر ، مواد الشد ، المواد الحافظة ، المغلظات تستخدم     1.5
واد مالالتي ستعتمدھا الھيئة الخاصة بمن المواصفة القياسية الخليجية  3طبقا للجدول رقم 

يسمح  باستخدامھا في ا}غذية طبقا لھذه  19.2 المضافة ل¯غذية  المذكورة في البند
 المواصفة .

 منظمات الحموضة   2.5

اسم المادة   الرقم الدولي
  المضافة

  الحد ا}قصى

334,335(i),(ii),336(i),(ii),337 مجم/كجم٣٠٠٠ -  طرطرات  

  

  مضادات التخمر   3.5

  الحد ا}قصى  اسم المادة المضافة  الرقم الدولي

900a  مجم/كجم١٠  ثنائي ميثيل عديد السيلوكسان  
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  ا}لوان   4.5

  

  الحد ا}قصى  اسم المادة المضافة  الرقم الدولي

  مجم/كجم٥٠٠  كركومين 100

101(i) ,(ii) مجم/كجم٢٠٠  ريبوف�فبن  

  مجم/كجم٣٠٠  أصفر غروب الشمس 110

  مجم/كجم٢٠٠  كارمين 120

أحمر اليورا " أحمر غذائي  129
١٧ "  

  م/كجممج١٠٠

  مجم/كجم١٠٠  أزرق براق اف سي اف 133

 GMP  كراميل سادة 140

141(i) ,(ii)  كلوروفي�ت  

مركب النحاس والكلوروفيل 
أم�ح الصوديوم والبوتاسيوم 

لمركب  النحاس 
  والكلوروفيلين

  مجم/كجم٢٠٠

  مجم/كجم٤٠٠  أخضر ثابت اف سي اف 143

150a كراميل سادة  GMP  

150b مجم/كجم٨٠٠٠٠  الكاوية كراميل الكبرتيت  

150c مجم/كجم٨٠٠٠٠  كراميل ا}مونيا  

150d مجم/كجم١٥٠٠  كراميل كبرتيت ا}مونيا  

160a(i) ( مصنع ) مجم/كجم٥٠٠  بيتا كاروتين  

  مجتمعهمفردة أو 
160a(iii)  بيتا كاروتين ( ب�كسليا

  ترايسبورا )

160e  كاروتينال  -8أبو  -بيتا 
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160f  كاروتينويك  حمض 8بيتا أبو
  وايثل استر

160a(ii)  مجم/كجم١٠٠٠  خضار –بيتا كاروتين  

160d(i),160d(iii) مجم/كجم١٠٠  ليكوبين  

161b(i) مجم/كجم١٠٠  ليوتين  

  GMP  أحمر جذور البنجر  162

163(ii)  مستخلص الكشمش ( العنب
  ا}سود)

  مجم/كجم٥٠٠

172(i)-(iii) مجم/كجم٢٠٠  أكاسيد الحديد  

  

  واد الحافظة الم   5.5

  الحد ا}قصى  اسم المادة المضافة  الرقم الدولي

  مجم/كجم١٠٠٠  اتسورب 200-203

  مجم/كجم١٠٠٠  بنزوات 210-213

  مجم/كجم٥٠  الكبريتيت 220-225,227,228,539

بقايا غاز ثاني اكسيد الكبريت 
في المنتج النھائي ، يسمح بھا 

مجم/كجم في ١٠٠كحد اقصى 
  . بريتالمعالجة بالكالفاكھة 

  

  

  المنكھات   6.5

يس���مح باس���تخدام المنكھ���ات التالي���ة للمنتج���ات الم���ذكورة ف���ي المواص���فة عن���د اع���دادھا 
طبق�����ا لممارس�����ات التص�����نيع الجي�����د الم�����ذكورة ف�����ي الك�����ودكس الخاص�����ة بالمنكھ�����ات  

(CAC/GL 66-2008)   

، نكھة المنكھات الطبيعية المستخلصة من الثمار الطبيعية التالية : نكھة نعناع طبيعية 
  قرفة طبيعية ، فانيلين ، فاني� أو مستخلص الفاني� .
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  الحدود الميكروبيولوجية   -6
  

الحدود الميكروبيولوجية طبقاً للحدود الواردة في المواصفة القياسية الخليجية أن تكون   1.6
  . 12.2 رقمالواردة في البند  GSO 1016رقم 

  

  الملوثات المعدنية   -7
  

د القصوى للمعادن الثقيلة طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية رقم أن تكون الحدو 1.7
GSO/CAC 193  2.2الوارد في البند.  

  

   النقل والتخزينالتعبئة و  -8

  يجب عند التعبئة والنقل والتخزين مراعاة ما يلي :  

  

  التعبئة   1.8

لى أن يعبأ المنتج في عبوات صحية نظيفة ، جافة مناسبة بحيث 9 تؤدي ا 1.1.8
  حدوث أية تغييرات في خواصه .

   .أدنى تعبئة  2.1.8

 لعب���وة    المائي���ة ل س���عة% م���ن ال٩٠ يق���ل م���ا يش���غله المن���تج ع���ن9 يج���ب ان  -
  ( ناقص اي مساحة للرأس طبقا لممارسات التصنيع الجيد )

للحاوية المغلقة بعد ملئھا  س٢٠oالسعة المائية ھي حجم الماء المقطر عند  -
  بالكامل.

  يجب ان تعتبر معيبه . 2.1.8تي 9 ينطبق عليھا بند الحاوية ال -

  .النقل والتخزين  2.8

  أن يتم النقل بطريقة تحفظ العبوات من التشوه والتلوث . 1.2.8

أن يخزن المنتج في أماكن جيدة التھوية وبعيدة عن مصادر الحرارة المباشرة  2.2.8
  والتلوث .
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  البيانات ا[يضاحية  -9
  

" بطاقات المواد الغذائية  GSO 9ورد بالمواصفة القياسية الخليجية رقم  مع مراعاة ما 
المعبأة " يدون على العبوة البيانات التالية باللغة العربية بخط واضح غير قابل لÀزالة 

  ويجوز كتابتھا بأحدي اللغات ا}جنبية ا9خرى الى جانب اللغة العربية : 

  اسم المنتج   1.9

  اسم المنتج طبقا للتالي :يجب أن يكون   1.1.9

  : : أ 2.1.4في البند 

 )  أو مربى محفوظ الفاكھةمربى (  -

 )أو مربى اكسترا محفوظ الفاكھة( كسترامربى ا -

 )  مربى عالية التركيز من محفوظ الفاكھة( مربى عالية الفاكھة  -

 ( ھ�م الفاكھة ) الجيلي -

 كستراالجيلي ا9 -

  : ب  2.1.4في حال البند 

 ظ الفاكھة ، أو القابلة للدھن أو البسط )محفو( مربى  -

 ( محفوظ الفاكھة ، أو القابلة للدھن أو البسط )جيلي  -

  : ج 2.1.4في حال البند 

 مرم�د او مرم�د الجيلي -

  : د  2.1.4في حال البند 

 س مرم�د  -

  س ترمز للثمار من غير الموالح

في التصنيع ووزن المادة ا}ولية ، المستخدمة  يجب ان يدل اسم المنتج على نوع الثمرة    2.1.9
يجب ذكر عبارة بديله  "  أنواع مختلفة ٣بالنسبة للمنتج المحضر من أكثر من نوع من الثمار 

  بعدد الفواكه المستخدمة .الفواكه  او اي عبارة بديله  او خليط  

  مثل خالية البذور . تهيجب ان يوحي اسم المنتج بنوع الفاكھة وتشمل صف 3.1.9

  ارشادات للمستھلك متضمنه السعرات الحرارية فى وحدة التقديم.  2.9

  وتاريخ انتھاء الص�حية. –تاريخ ا9نتاج   3.9

  اسم وعنوان المصدر وبلد المنشأ.    4.9

  بدائل السكر المستعملة ونسبھا.  5.9

  ارشادات المستھلك طبقاً لتوجيھات الجھات الصحية المختصة.   6.9

  ته التجارية.عنوان المنتج وع�م   7.9
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  كمية الفواكه ومحتوى السكر  8.9

المنتجات التي تشملھا  ،يتم تحديدھا طبقا للتشريعات ومتطلبات البلد للبيع بالمفرد  -
المواصفة قد تعطي مؤشرا على محتوى مكونات في شكل  " تم اعداد س جم من الفواكه 

  جم  ١٠٠لكل 

 جم . ١٠٠ر س جم لكل وتحدد كمية السكر المستخدمة على النحو محتوى السك -

ذكر ما يدل على محتوى الفاكھة بالكمية والنوع ومكونات الفاكھة المستخدمة في المنتج  -
 المباع مع خصم كمية المياه المستخدمة في اعداد المستخلص المائي .

  وسم الحاويات المخصصة للبيع بالجملة   9.9

 فيان تسجل على الحاوية أو المعلومات الخاصة بالحاويات المخصصة للبيع بالجملة اما  -
العديد من المعلومات ، اسم وعنوان المصنع ، من قام بالتغليف ،  مستندات مرافقة

 زع ، المستورد ، كما تذكر ظروف التخزين ، يجب ذكرھا على الحاوية .والم

ممكن ا9ستغناء عن ھذه البيانات بوجود الع�مة التجارية شريطة أن تكون معروفة 
  على وثائقھا . ويسھل الحصول

  

  أخذ العينات    -10

" طرق أخذ عينات  GSO1000/1998تؤخذ العينات طبقا للمواصفة القياسية الخليجية 
  . 13.2غذائية المعبأة " الواردة في بند المنتجات ال

  

  طرق الفحص وا[ختبار    11-
  

   طرق الفحص   1.11
فة القياسية الخليجية الواردة في للمواص يجرى تقدير نسبـة المـواد الصلبة الذائبة طبقاً  -

تقدير محتوى  –"منتجات الفاكھة والخضر     GSO ISO  2173 : 1998 14.2بند 
  طرق قياس معامل ا9نكسار" . –المواد الصلبة القابلة للذوبان 

  

  

 للمواص����فة القياس����ية الخليجي����ة ال����واردة ف����ي بن����د يج����رى تق����دير الش����وائب طبق����اً  -
  6.2   GSO ISO 763:1997 " منتجات الفاكھة والخضر"  

  
للمواص�����فة تق�����دير الش�����وائب المعدني�����ة" ، وي�����تم تق�����دير الم�����واد الغريب�����ة طبق�����اً ي�����تم  -

"منتج�������ات الفاكھ�������ة والخض�������ر     11.2القياس�������ية الخليجي�������ة ال�������واردة ف�������ي بن�������د 
تق�������دير ال�������وزن الص�������افي  –الج�������زء ا}ول : ا9ختب�������ارات الحس�������ية  –ومنتجاتھ�������ا 
تق��������دير الم��������واد الغريب��������ة والثم��������ار  –م��������ى قتق��������دير الف��������راغ ال –والمص��������فى 

  المعيبة" . 
للمواص�������فة القياس�������ية الخليجي�������ة  يج�������رى تق�������دير حم�������ض ا9س�������كوربيك طبق�������اً  -

"ط�������رق اختب�������ار الفاكھ�������ة      GSO 299/1994   7.2ال�������واردة ف�������ي بن�������د 
الج������زء الث������اني : تق������دير الرطوب������ة والم������واد الص������لبة غي������ر القابل������ة  –والخض������ر 

مع�����دني وحم�����ض لالكالس�����يوم والزي�����ت الل�����ذوبان ف�����ي الكح�����ول والرم�����اد الكل�����ي و
  ا9سكوربيك" .
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للمواص�����فة القياس�����ية الخليجي�����ة ال�����واردة يج�����رى تق�����دير حم�����ض البنزوي�����ك طبق�����اً  -
"والمنتج���ات المش���تقة منھ���ا    GSO ISO 5518 : 1994 8.2 ف���ي بن���د 

تق��������دير محت��������وى حم��������ض البنزوي��������ك بطريق��������ة قي��������اس  –الفاكھ��������ة والخض��������ر 
  الطيف الضوئي" .

للمواص��������فة القياس��������ية الخليجي��������ة  ربيك طبق��������اً يج��������رى تق��������دير حم��������ض الس��������و -
"منتج����ات الفاكھ����ة   GSO ISO 5519 : 1994  9.2ال����واردة ف����ي بن����د

  تقدير محتوى حمض السوربيك " . –والخضر 
  

للمواص������فة القياس������ية الخليجي������ة  يج������رى تق������دير ث������اني أكس������يد الكبري������ت طبق������اً  -
"منتج�����ات      GSO ISO 5522 : 1994  10.2ال�����واردة ف�����ي بن�����د

  تقدير المحتوى الكلي لثاني أكسيد الكبريت" . –والخضر الفاكھة 
ي�����تم الكش�����ف ع�����ن المحلي�����ات غي�����ر المغذي�����ة طبق�����اً المواص�����فة القياس�����ية الخليجي�����ة  -

الكش�������ف  –الت�������ي تعتم�������دھا الھيئ�������ة والخاص�������ة ب�������ـ"منتجات الفاكھ�������ة والخض�������ر 
  عن المحليات غير المغذية" .

الخليجي�����ة ال�����واردة ف�����ي  للمواص�����فة القياس�����ية ي�����تم تق�����دير العناص�����ر الملوث�����ة طبق�����اً  -
"ط���������رق تق���������دير العناص���������ر المعدني���������ة الملوث���������ة    GSO20/1984 2.2بن���������د

  للمواد الغذائية" .
للمواص������فة القياس������ية  ي������تم الكش������ف ع������ن الم������واد الملون������ة ا9ص������طناعية طبق������اً  -

"ط���رق اختب���ار الم���واد    GSO 22/1984 4.2 الخليجي���ة ال���واردة ف���ي بن���د
  " .الملونة المستخدمة في المواد الغذائية

  
  ا9ختبارات  2.11

) ا9ختبارات ال�زمة لتحديد م�دى 10تجرى على العينة الممثلة المأخوذة طبقاً للبند رقم (
  مطابقتھا لھذه المواصفة .

  
  طرق تقدير السعة المائية للحاويات   3.11

 CAC/RMيتم تقدير السعة المائية للحاويات طبقا لمواصفة لجن�ة دس�تور ا}غذي�ة رق�م 
 (1)انظر الملحق رقم    46/1972
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  المصلحات الفنية   -10
  
 

    Black Currant                                                       كشمش أسود (عنب أسود) 
   Damson                                                                   برقوق دمشقي (دامسون)

 Fast green                                                                                  أخضر ثابت 
   Green gage                                                                                 برقوق أخضر  

   Goose berry                                                                                          كشمش 
   Jam                                                                                                       ُمَربَّى 
   Jelly                                                                                   ( ھ�م الفاكھة )جيلي 

       Loganberry                                                                               توت لوجان 
   Marmalade                                                                                        مرم�د   

                                                                                                      Puree  ھريس 
   Pulp                                                                                                      لب 

   Raspberry                                                                                   توت ا}رض 
                                                                                                Rhubarb  راوند 

                                                                              Sunset yellow  أصفر الغروب 
   Ginger                                                                                                  جبيل زن

 Rambutanرامبوتان                                                                                          
 Sea Buckthorns                                                سي باكثورن                             

                  Rosellesروسل                                                                               
 Rowan berrie                                                                                العنب ا}حمر

 Soursopالنبق البحري                                                                                        
 Cempedakسيمبيداك                                                                                         

 Jack fruit                                                                            جاك فروت             
   Sappotaسابوتا                                                                                                 

 Durian                                                                  دوريان                                
                                     Labrusca                                                       9بروسكا   

                                                          Dragonfruitثمرة التنين                            
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  ) ١ملحق رقم ( 
  تحديد السعة المائية للحاويات
( CAC/RM 46-1972)  

 
 المجال    1-

 لحاويات الزجاجية .لتستخدم ھذه الطريقة        

  التعريف    -2

     س عندما يكون الحاوية المغلقة ٢٠السعة المائية للحاوية ھي حجم الماء المقطرعند        
  مملوءة بالكامل       
 
  الخطوات     3

  اختار حاوية سليمة من كل النواحي  1.3

  اغسل وجفف واوزن الحاوية الفارغة .  2.3

 س للوصول لقمة الحاوية واوزن الحاوية بعد ملئھا تمام٢٠ام¯ الحاوية بماء مقطر عند  3.3 

  طرق حساب النتائج   - 4

  الفرق ھو وزن الماء  3.3الوزن الموجود في بند   من 2.3اطرح الوزن الموجود في بند        
  من  الماء . الحاوية ، النتائج تحسب بالمليلتر   ملءلالمحتاج       

  

 

   

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  ٢٠١١/  ٠٠٠٠المواصفة القياسية الخليجية                                                                   م ق خ  
 

  ١٦

  
  المراجع   -11

 
 
  

CAC STAN 296-2009 
CODEX STANDARD FOR JAMS , JELLIES AND MARMALADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


