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 اعداد

 تجات الغذائیة والزراعیة المن اللجنة الفنیة الخلیجیة قطاع مواصفات

هذه الوثیقة مشروع لمواصفة قیاسیة خلیجیة تم توزیعها إلبداء الرأي والمالحظات بشأنها، لذلك فإنها 
من مجلس  عرضة للتغییر والتبدیل، وال یجوز الرجوع إلیه كمواصفة قیاسیة خلیجیة إال بعد اعتمادها

 إدارة الهیئة الخلیجیة.
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 تقدیم

هیئــة التقیــیس لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربیــة هیئــة إقلیمیــة تضــم فــي عضــویتها األجهــزة 

ام الهیئـة إعـداد المواصـفات القیاسـیة الوطنیة للمواصفات والمقاییس في دول الخلیج العربیة ، ومـن مهـ

 الخلیجیة بواسطة لجان فنیة متخصصة .

وقد قامت هیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیــة ضمــن برنامج عمل اللجنــة الفنیــة 

واصفة " اللجنة الفنیة الخلیجیة لمواصفات قطاع المنتجــات الغذائیة والزراعیة " بتحدیث الم  5  رقم

سلطنة  وقامت . " لحم البقر والضأن ( الكورنید ) المعلبة"  1293/2002القیاسیة الخلیجیة رقم 

 .  بإعداد هذا المشروع عمان

في اجتماع مجلس إدارة الهیئة  (مواصفة قیاسیة / الئحة فنیة) كـ وقد اعتمدت هذه المواصفة

 /      /      هـ ، الموافق      /      /      .       ، الذي عقد         بتاریخ    رقم.......
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المعلبة) الكورنید( والضأن البقر لحوم  
 

 المجال 1 .    
 

تختص ھذه المواصفة القیاسیة بلحوم البقر والضأن (الكورنید) المعلبة وتباع في حاویات 
محكمة اإلغالق تمت معالجتھا بالحرارة بعد ختمھا بحیث أصبح المنتج قابال للحفظ لمدة 

 طویلة.
 

 التكمیلیة المراجع2.     
1.2 GSO 9     "المعبأة الغذائیة المواد بطاقات." 
2.2 GSO 592      "ومنتجاتھا اللحوم عینات أخذ طرق" 
3.2     GSO 997    "والمجمدة المبردة والماعز والضأن والجاموس البقر لحوم." 
4.2  1794    GSO  "المواد تعبئة في المستخدمة قطعتین ذات المستدیرة الصفیح بالعل 

 ".الغذائیة
5.2     GSO 655    "والقشریات واألسماك اللحوم لفحص المیكروبیولوجیة الطرق" 
6.2        GSO 997   "والمجمدة المبردة والماعز والضأن والجاموس البقر لحوم." 
7.2 GSO 20        "الغذائیة للمواد الملوثة معدنیةال العناصر تقدیر طرق" 
8.2        GSO 21   "بھا والعاملین األغذیة مصانع في الصحیة الشروط." 

".الغذائیة المنتجات في المستخدمة الملونة المواد أختبار طرق   "  GSO 22     9.2 
".الكلي الدھن محتوى تقدیر – ومنتجاتھا اللحوم  "  GSO 1443    10.2  

11.2   GSO ISO 937     "مرجعیة طریقة( النتروجین محتوى تقدیر – ومنتجاتھا اللحوم"( 
12.2     GSO 88    "مرجعیة طریقة( الكلورید محتوى تقدیر – ومنتجاتھا اللحوم."( 
13.2      GSO 91   "مرجعیة طریقة( الرطوبة محتوى تقدیر – ومنتجاتھا اللحوم(." 
14.2      GSO ISO 2918   "مرجعیة طریقة( النیتریت محتوى تقدیر – ومنتجاتھا حومالل."( 
15.2     GSO 59     "لألغذیة التجاري التعقیم اختبار – األغذیة الختبار المیكروبیولوجیة الطرق 

 ".المعلبة
16.2      GSO 993  "اإلسالمیة الشریعة ألحكام طبقا الحیوان ذبح اشتراطات." 
17.2      GSO 2500 " المضافة المسموح بإستخدامها في المواد الغذائیة ". المواد 
18.2     GSO 1-150  "األول الجزء – الغذائیة المنتجات صالحیة فترات" 
19.2     GSO 839  "عامة اشتراطات:  األول الجزء – الغذائیة المواد عبوات." 
20.2   " GSO 1016  االول الجزء – الغذائیة المواد في للسلع المیكروبیولوجیة الحدود." 
21.2    GSO 988    "الجزء – الغذائیة المواد في بھا المسموح االشعاعیة المستویات حدود  

  ".االول
 

22.2     GSO 998 " المواد في بھا المسموح االشعاعیة المستویات حدود عن الكشف طرق  
 ".الغذائیة

23.2  GSO 2276    "األغذیة في الخنزیر دھن عن الكشف." 



 GSO  1293/2016                                            الخلیجیة القیاسیة المواصفة

 

 في الخنزیر لحم عن الكشف"  ب والخاصة الھیئة تعتمدھا التي الخلیجیة القیاسیة المواصفة     24.2
 ".األغذیة

 الھرمونات وتقدیر كشف"  ب والخاصة الھیئة تعتمدھا التي الخلیجیة القیاسیة المواصفة     25.2
 ".ومنتجاتھا اللحوم في الحیویة المضادات وبقایا

 
26.2     GSO 2532 " الحدود القصوى لبقایا المبیدات والملوثات في األغذیة العضویة." 

 
 الحدود عن الكشف طرق"  ب والخاصة الھیئة تعتمدھا التي الخلیجیة القیاسیة المواصفة    27.2

 ".الغذائیة المواد في اآلفات مبیدات لبقایا القصوى
 

 
 التعاریف      .  3

 
 حیوانات ذبائح من ناتج العظم من خالي منضج مفروم لحم:  كورنید ضأن أو بقري لحم

 من الناتج( كوارعال أو القلب أو الرأس من لحم على یحتوي أن ویجوز الضأن أو البقر
 طھیھ وجرى خشنا طحنا المطحون البقر لحم من المنتج ویعد) الضأن أو البقر حیوانات

 ان الحالتین كال في بغيوین, المائة في 5 التتعدى النيء اللحم من نسبة إضافة مع مسبقا
 ومعاملة القفل محكمة عبوات في ویعبأ,بعدھا او الحاویة في تعبئتھ قبل مقددا اللحم یكون

 فسادھا لمنع بالحرارة
 .وتلوثھا

 
 اضافي تعریف      1.3

 
 مادة أي من ومصنوعة للمیاه وعازلة بالكامل مغلقة حاویة ھي: اإلغالق المحكمة الحاویة
 .المواصفة تشملھ ذيال للمنتج مناسبة

 
  

 المتطلبات 4.    
 یجب أن یتوافر في المنتج المتطلبات التالیة:

 . مشتقاتھا أو الخنزیر منتجات من تاًما خلو خالیًا المنتج یكون أن یجب      1.4
 مفتش بواسطة علیھا الكشف أجرى سلیمة حیوانات لحم من محضراً  المنتج یكون أن      2.4

 الحیوانات ذبح یتم وأن المعدیة األمراض من خلوھا من للتأكد وبعده الذبح قبل بیطري
 المواصفة في الواردة اإلسالمیة الشریعة ألحكام طبقًا اإلنتاج في لحومھا المستخدمة

  . 16.2 بندال في المذكورة الخلیجیة القیاسیة
 ومن التزنخ من وخالیًا الممیزة صفاتھ بجمیع محتفظ لحم من محضًرا المنتج یكون أن     3.4

 . اآلدمي لالستھالك وصالح ضارة أخرى مادة وأي الفساد مظاھر
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 على یحتوي أن ویجوز مبدئي طبخ لھ أجرى مفروم لحم من محضراً  المنتج یكون أن 4.4   
  . أقصى كحد خام مفروم لحم % 5 

 : الیةالت األساسیة المنضجة المواد على اللحم إلى باإلضافة المنتج یحتوي أن     5.4
 
 . طعام ملح -

 للعبوة الصافي الوزن من غرام كیلو لكل مغم خمسون بوتاسیوم أو صودیوم نتریت- 
 . أقصى كحد  
 

  :  التالیة المواد إضافة یجوز 4.3 بند في ورد بما اإلخالل عدم مع       6.4
 ذلك في بما( الجلوكوز شراب أو ، مالتوز ، الكتوز ، دكستروز ، محول سكر ، سكر

  .)الذرة شراب
 

     شرائح صورة في التقطیع صفة ولھ ومتجانًسا اللونیة البقع من خالیًا المنتج قوام یكون أن 7.4   
 .التبرید بعد

 في جاء بما اإلخالل عدم مع حافظة كماد وأمالحھ األسكوربیك حمض إضافة یجوز      8.4 
 .  17.2 البند في الخلیجیة القیاسیة المواصفة

 . بالوزن%  21 عن المنتج في الكلي البروتین یقل أال      9.4 
 .ن تخلو العبوات من االنتفاخ الناتج عن الفسادأ    10.4 

 مطابقة المعلب الكورنید لحوم صناعة في المستخدمة المستوردة اللحوم تكون أن      11.4
والماعز الضأن لحوم  " GSO 996 في واردةال المستوردة الذبائح لحوم الشتراطات  

والمبردة الطازجة والجاموس البقر لحوم  " GSO 997 و"  والمجمدة والمبردة الطازجة  
 . " والمجمدة            

 المواصفة في الواردة القصوى الحدود على للمنتج المیكروبیولوجیة الحدود تزید أال    12.4 
  . 20.2 بند في المذكورة الخلیجیة القیاسیة

 كل قرین المبینة النسب على العبوة محتویات في التالیة المعدنیة العناصر نسبة یدتز أال13.4   
 : )الملیون في جزء( منھا 

 
0.5                                 الزئبق  

0.5                               الزرنیخ  
1                             الرصاص  

40                                النحاس  
20                                  الزنك  

200                             القصدیر  
 

 %.  58 على المعلب المنتج في الرطوبة نسبة تزید أال    14.4
 %. 18 على المعلب المنتج في الدھنیة المواد نسبة تزید أال15.4  

 %. 3.5 على المعلب المنتج في الطعام ملح نسبة تزید أال     16.4
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 التسمم كولستردیم جراثیم على للقضاء كافیة المعلب للمنتج الحراریة المعاملة تكون أن       17.4
 .والسالمونیال الغذائي

 
 التعبئة 5 .    
 یتوافر أن یجب,  4.2 بند في الخلیجیة القیاسیة المواصفة في جاء بما اإلخالل عدم مع 1.5    

 :یلي ما الكورنید لتعبئة المستخدمة العلب في أیضا
 

  .ھاومنتجات اللحوم لتعبئة مناسب بطالء الداخل من مطلیة تكون أن 1.1.5   
 .والصدأ والتنفیس المیكانیكیة العیوب من خالیة تكون أن  2.1.5   
  .آكلوالت السوداء البقع من خالیًا للعبوة الداخلي السطح یكون أن 3.1.5   

 
 

 االختبار 6.    
 العینات أخذ 1.6    

 
      . 2.2 البند في الخلیجیة القیاسیة مواصفةلل طبقًا العینات تؤخذ 

 
 االختبار طرق      2.6   

 
   في الخلیجیة القیاسیة مواصفةلل طبقًا المنتج في الخنزیر دھن وجود عن الكشف یجرى1.2.6   

  . 23.2 البند
 . 5.2 للبند طبقا الخلیجیة القیاسیة للمواصفة طبقًا االختبارات يباق تجرى2.2.6   

 
 

 االختبارات 3.6    
 مدى لتحدید الالزمة االختبارات جمیع 1.6 للبند طبقًا المأخوذة الممثلة العینة على تجري

 . المواصفة لھذه مطابقتھا
 

 ةاإلیضاحی البیانات      . 7
 

 یجب 1.2 البند في المذكورة الخلیجیة القیاسیة صفاتالموا علیھ نصت بما اإلخالل عدم مع
 :التالیة البیانات البطاقة على یوضح أن

 
 .المعلب المنتج بطاقات على ضأن كورنید أو بقري كورنید كلمة     1.7
 .الصالحیة انتھاء تاریخ     2.7
 .التخزین تعلیمات     3.7
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الفنیة المصطلحات  
 
 

 
Canned corned .............................................................................. معلب كورنید    

 
Pathogenic microbes ................................................................ ممرضة میكروبات  

 
 

 


