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  إعداد

  اللجنة الفنية الخليجية لقطاع المنتجات الغذائية والزراعية

  

  

  

  

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

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

  .إدارة الهيئة 
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 تقدم
جهـزة  هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عـضويتها األ              

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

  . الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة 
  

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

 هـذه   بإعـداد "  لقطاع مواصفات المنتجـات الغذائيـة والزراعيـة       اللجنة الفنية الخليجية     " ٥رقم  

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

  .استعراض المواصفات القياسية العربية واألجنبية والدولية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة
    

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

 .م/      /      هـ ،  الموافق         /      /      ، الذي عقد بتاريخ      (          )
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  الطحينة

  
  المجال ونطاق التطبيق  -١

والمعدة  أدناه ٣طحينة حسب تعريفها في البند  بالخليجيةتختص هذه المواصفة القياسية ال  

  .لالستهالك المباشر 

  المراجع التكميلية  -٢

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

٢/٢  GSO 1000  " المعبأة  الغذائيةطرق اخذ عينات المنتجات. "  

٢/٣  GSO 21 "  الشروط الصحية في مصانع األغذية والعاملين بها. "  

٢/٤  GSO 1023   "نتجات الغذائية فترات صالحية الم. "  

٢/٥  GSO 382  " الحدود القصوى المسموح بها لبقايا مبيدات اآلفات في المنتجات الزراعية

  " . الجزء األول -والغذائية 

٢/٦  GSO 383  " الحدود القصوى المسموح بها لبقايا مبيدات اآلفات في المنتجات الزراعية

  " . الجزء الثاني -والغذائية 

٢/٧  GSO 839  "إشتراطات عامة - الجزء األول -وات المواد الغذائية عب . "  

٢/٨  GSO 1016  " الجزء األول -الحدود الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية . "  

٢/٩   GSO 228 " اختبار الطحينةطرق. "   

٢/١٠  GSO 274"  بذور السمسم للصناعات الغذائية ."  

  التعريف  -٣

حصول عليه من طحن بذور السمسم الناضجة والمقشورة والمحمصة يتم المنتج غذائي : الطحينة  

   .)سيسامي إنديكوم ل(من نوع 
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  المتطلبات   -٤

  : ما يلي الطحينةيجب أن يتوافر في     

الواردة في مطابقة للمواصفة " الطحينة "أن تكون بذور السمسم المستخدمة في صناعة   ٤/١

  .تهالك البشريسليمة وصالحة لالسان تكون  و)٢/١٠(البند 

  .وخاليا من التزنخأن يكون المنتج ذو نكهة طبيعية مميزة   ٤/٢

  .أن يكون المنتج متجانسا في اللون والقوام وخاليا من التكتل   ٤/٣

  .أن يخلو المنتج من الشوائب والمواد الغريبة   ٤/٤

مثل  (المبيضةأن يخلو المنتج من النكهات االصطناعية والمواد المالئة واأللوان والمواد   ٤/٥

  ).ثاني كسيد التيتاتيوم 

أن يصنع طبقاً لممارسات التصنيع الجيد الواردة في المواصفة القياسية الخليجية الـواردة                ٤/٦

  ).٢/٣(في البند

  %.١,٥يجب أال يزيد محتوى الرطوبة على   ٤/٧

  %.٢٥يجب أال يقل محتوى البروتينات عن   ٤/٨

على أن تكون جميع الدهون من زيت السمسم  %٤٥يجب أال يقل محتوى الدهون عن   ٤/٩

  .فقط 

  %.٣,٥يجب أال يزيد محتوى الرماد الكلي على   ٤/١٠

  ).كتلة /كتلة % (٠,٣يجب أال يزيد محتوى الرماد غير الذائب في الحمض على   ٤/١١

  .مقدرة كحمض أوليك % ١,٨ الحموضة الكلية للزيت المستخلص على يجب أال تزيد  ٤/١٢

يجب أال تزيد المعادن الثقيلة الملوثة في المنتج النهائي على الحدود الموضحة في جدول   ٤/١٣

  )١ (رقم
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  )١(الجدول رقم 

 )جزء في المليون(الحدود القصوى   المعادن الثـقيلة الملوثة

  ٠,٢  الزرنيخ

  ٠,١  الرصاص

  ١٠  اسالنح

  

ال تزيد بقايا مبيدات اآلفات على تلك المقررة طبقا للمواصفتين القياسيتين يجب أ  ٤/١٤

  ) .٢/٦(و ) ٢/٥(تين الواردتين في البندين جليجيال

الواردة  يجب أال تزيد الحدود الميكروبيولوجية على تلك المقررة طبقًا للمواصفة القياسية  ٤/١٥

  ).٢/٨(في بند 

  التعبئة  -٥

  :يجب) ٢/٧(دم اإلخالل بما نصت علية المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند مع ع  

  . الحسية نظافة المنتج النهائي وعلى قيمته التغذوية وجودتهعلىالطحينة ان تحافظ عبوات   ٥/١

  .من السعة المائية للعبوة % ٩٠يجب أن ال يقل ما يشغله حجم المنتج المعبأ عن   ٥/٢

  اتأخذ العين  -٦

  ) .٢/٢(تؤخذ العينات طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند   

  طرق الفحص واالختبار  -٧

   ) .٢/٩(تجرى جميع الفحوص واالختبارات طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند   

  البيانات اإليضاحية  -٨

يجب أن يوضح ) ٢/١( الواردة في بند مع عدم اإلخالل بما ورد في المواصفة القياسية الخليجية  

  :على كل عبوه ما يلي 

  . "طحينة"اسم المنتج   ٨/١

  ) .٢/٤(فترة صالحية المنتج طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند   ٨/٢
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  النقل والتخزين  -٩

  . يجب أن يتم النقل بواسطة وسائل مناسبة تحفظ المنتج من التلف والفساد     ٩/١

  .يجب أن تخزن العبوات في مخازن جيدة التهوية بعيدة عن مصادر الحرارة والتلوث   ٩/٢
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  المصطلحات الفنية

  

 Sesame ..................................................................................سمسم

 Tehena .................................................................................طحينة

 Filling matter ......................................................................مواد مالئة
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  :المراجع

  

  

   ".الطحينة  " CODEX STAN 259-R - 2007مواصفة هيئة الدستور الغذائي 

  ".الطحينة البيضاء  " ٩٤١/١٩٩١ية رقم المواصفة القياسية المصر

  


