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 تقديم

العربية هيئة صق يمية تضم  ي  ضويتهح أكهزة التقييس الوط ية هيئة التقييس لدول م  س التعحون لدول الخ يج 
ومن مهحم الهيئة ص داد المواقررررةحت الييحةررررية وال واج  الة ية الخ ي ية بواةرررر ة ل حن   ية  األ ضررررحءك ي الدول 

 متخصصة.
 

  رقم اكتمح ههيئة التقييس لدول م  س التعحون لدول الخ يج العربية  ي  (م  س صدارة )الم  س الة ي لخقرر
 GSO))رقم  الخ ي ية الالجحة الة يةتحدالث  ا تمحد م  خ خك الموا ق  ه   / /الذي  قد بتحريخ   )  (

 من برلحمج  م  ال   ة الة ية  (وايل  يزية العربية) بحل غةالقشدة والقشدة المحضرة  مواقةة  651/2008
 "ال   ة الة ية الخ ي ية ل مواقةحت الغذاجية والزراعية" المدركة  ي   ة دولة الكويت. TC05الخ ي ية رقم 

  ي ححل وكود ا تالف بين ال صين.  يويعتبر ال ص )اإلل  يزي( هو المركع األةحة
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 القشدة والقشدة المحضرة 

 المجال         .1

يزك دة الم هزة لالةتهالك المبحشر أو لمزيد من الت هلقشحلقشدة وألواو اب هذه المواقةة ختصت 
  .من هذه المواقةة 3م و قًح ل وقف الوارد  ي القس

 المراجع التكميلية    .2

1.2  9GSO  ." ب حقة المواد الغذاجية المعب ة " 

2.2 21 GSO ." الشروط الصحية  ي مصحلع األغذعة والعحم ين بهح " 

3.2 569 GSO ." طرق أ ذ  ي حت الح يب وم ت حته " 

4.2 332 GSO . " طرق ا تبحر قشدة الح يب البقري )القشدة( والزبدة والسمن " 

5.2 150 GSO . " ترات قالحية الم ت حت الغذاجية  " 

6.2 GSO 1794  "ات القطعتين المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية"علب الصفيح المستديرة ذ 

7.2 148GSO  ." السكر األبيض " 

8.2 1016GSO   ال زء األول " . –" الحدود الميكروبيولوكية ل مواد والس ع الغذاجية 

9.2 988GSO   ال زء األول". –" حدود المستويحت اإلشعحعية المسموح بهح  ي المواد الغذاجية 

10.2 382GSO   الحدود القصرررررررررررررروم المسررررررررررررررموح بهح من بقحعح مبيدات ا  حت  ي الم ت حت الزراعية "
 ال زء األول.  " –والغذاجية 

11.2  383 GSO  الحدود القصررررررررررررروم المسرررررررررررررموح بهح من بقحعح مبيدات ا  حت  ي الم ت حت الزراعية "
 ال زء الثحلي  " –والغذاجية 

12.2 841 GSO  يرة المسررررررررررررررموح بهرح  ي األغرذعرة واأل الف " الحردود القصرررررررررررررروم ل سررررررررررررررموم الة ر- 
 اي التكسي حت".
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  التعاريف .        3
بحلدهونك وتكون   ى شك  مستح ب من  الغ ي لسبيح 1)الكريمة( هي م تج الح يب السحج  القشدة: 1.3

الدهن المقشود من الح يب الخحلي من الدةم ويحص    يهح  ن طريق الةص  المحدي لمكولحت 
 الح يب. 

الح يب مع ص ح ة الميحه الصحلحة هي قشدة عحص    يهح بحةتركحو م ت حت  المسترجعة: القشدة 2.3
 . 1.3ل شرب أو  دم ص ح تهحك ولهح  صحجص الم تج ال هحجي لةسهح الموقو ة  ي القسم 

هي قشدة عحص    يهح بع حدة تكوين م ت حت الح يب مع ص ح ة الميحه القشدة المعاد تكوينها:  3.3
 . 1.3الصحلحة ل شرب أو  دم ص ح تهحك ولهح  صحجص الم تج ال هحجي لةسهح الموقو ة  ي القسم 

هي م ت حت الح يب التي عحص    يهح بع ضحو القشدة وخأو القشدة  القشدة المجهزة:أنواع  4.3
د تكوي هح ل رق معحل ة و م يحت م حةبة ل حصول   ى الخصحجص المستركعة وخأو القشدة المعح

 المميزة المب ية أدلحه.
تحضير هي م تج الح يب السحج  التي عحص    يهح  ن طريق  القشدة السائلة المعبأة مسبقا: 1.4.3

وتعبئة القشدة وخأو القشدة المستركعة وخأو القشدة المعحد تكوي هح لالةتهالك المبحشر وخأو 
 المبحشر بوقةهح  ذله.  لالةتعمحل

هي القشدة السحج ة وخأو القشدة المستركعة وخأو القشدة المعحد تكوي هح القحب ة  :للخفق دةالقشدة المع 2.4.3
لالةتعمحل من قب  المسته ه ال هحجيك ال بغي تحضيرهح  دةل خةق. و  دمح تكون هذه القشدة مع

 ب ريقة تّسه   م ية الخةق.
وخأو القشدة المستركعة السحج ة وخأو القشدة المعحد  1القشدة السحج ةهي : القشدة المعبأة بالضغط 3.4.3

تكوي هح التي تعّ ب مع غحز داةر  ي ححوية دةر بحلضغط والتي تصب  قشدة مخةوقة لدم ص راكهح 
 . من ت ه الححوية

هي القشدة السحج  وخأو القشدة المستركعة وخأو القشدة المعحد تكوي هح التي  :القشدة المخفوقة 4.4.3
قشودة من الح يب الخحلي من الد    يهح هواءُ أو غحز  حم  دون  كس مستح ب الدهون الم

 . الدةم
 "ةحج " عع ي أله قحب  ل سكب   ى دركحت حرارة أ  ى من دركة الت مد 1
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عحص    يهح بحلتخمير بةع   حج حت حية داليقة م حةبةك  ُ التيهي أحد م ت حت الح يب  :القشدة المخمرة 5.4.3
مع تخثر أو من دوله. و  دمح عشحر بشك  مبحشر أو  (pH) بمح الؤدي صلى  ةض مستوم الحمو ة

 ي بيحلحت المحتويحت المتص ة بعم ية البيعك صلى وكود  حجن حي  غير مبحشر  ي ب حقة التوةيم أو
أن تكون هذه الكحج حت موكودة وقحب ة ل  مو ومؤّثرة  دد أو  حج حت حية داليقة محددةك ال بغيدقيق مح

الم تج قد  ضع لمعحل ة بحلحرارة  ووا رة  ي الم تج حتى تحريخ أدلى حد لصالحية ايةتعمحل. وإذا  حن
 بعد التخميرك ت تةي   دجذ الححكة صلى الكحج حت الحية الداليقة قحب ة ل  مو.

هي م تج الح يب الذيُ عحص    يه بتحميض القشدة وخأو القشدة المستركعة وخأو  :ة المّحمضةالقشد 6.4.3
مع تخثر  (pH) تكوي هح بةع  أحمحض وخأو م ّظمحت حمو ة لخةض مستوم الحمو ة القشدة المعحد
 أو من دوله.

 التركيبة األساسية وعوامل الجودة  .4

  المواد الخام 1.4

 :الم هزةكميع ألواو القشدة والقشدة    
الح يبك الذي ربمح عكون قد  ضع لمعحل حت ميكحليكية أو محدعة قب  ت هيز القشدة. ص ح ة صلى ذلهك    

 :أللواو القشدة المص و ة بحيةتركحو أو ص حدة التكوين

 والميحه الصحلحة ل شرب ص ح ة صلى ذلهك 2م ةةةالوالقشدة 2الم ةفوالح يب 2 بوم ت حت دهون الح ي 2دةلزبا

 : 6.4.3الى  2.4.3كميعهح الموقو ة  ي األقسحم من  الم هزةألق حف القشدة 

 الم تج الذي البقى بعد صزالة دهون الح يب بمخض الح يب والقشدة لص ع الزبدة وم ت حت الح يب الده ية
 ةةًح(صليه بحةم مخيض الح يب والذي قد عكون مر زا وخأو م  ركثريرًا مرح عشرح)
 

 المكونات المسموح بها 2.4
عمكن اةتخدام المكولحت المذ ورة أدلحه وحدهح ي غير لألغراض و ئحت الم ت حت المحددة و قط  من  

 الحدود المقررة.
 الص ةلالطالو   ى المواقةحت ك الظر الى المواقةحت الخ ي ية الغذاجية ذات  2 
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ال دول  ي القسم  الظر) مبًررالالةتخدام  قط  ي الم ت حت التي عكون  يهح اةتخدام المثبتحت وخأو المثخ حت 
5:) 
أكثررر  أو(  ت ررةكت ررةخ ) % 35الم ت ررحت المشررتقة حصررريًح مررن الح يررب أو مصرر  الح يررب وتحترروي   ررى  -

مرح و ر  مرح ته ي ذلره م ت رحت برروتين الكرحزين ومصر  الح يرب ومر زا بمرح)لروو مررن بروتين الح يرب مرن أي 
ررح الرررتي تقررروم ته: عمكرررن اةرررتعمحل هرررذه الم ت رررحت ل قيرررحم بحلوظيةرررة ذاالم ةفوالح يرررب  (مرررحتهتر يبح الرد    ي

 20مؤدالرة ل هردف الروظيةي ي أكثرر وبمرح ي الت رحوز المثخ رررحت والمثبترحتك شرري ة أن تضرحف بحلكميرحت البهح 
 .5ب د غرامحخكي وغرامرحك مع مرا حة أي اةتخدام آ ر ل مثّبتحت والمثخ حت الواردة  ي ال

المثبتررحتك شررري ة أن  بهحررح الررتي تقرروم تهال يالتررين وال شررحء: عمكررن اةررتعمحل هررذه المررواد ل قيررحم بحلوظيةررة ذا -
ممحرةررحت التصرر يع ال يرردةك  تضررحف بحلكميررحت المؤدالررة ل هرردف الرروظيةي ي أكثرررك   ررى لحررو مررح تقضرري برره

 .5 ب دأي اةتعمحل آ ر ل مثّبتحتخالمّثخ حت الواردة  ي ال مررع مرا ررحة
 مرة  قط:ذلهك لالةتعمحل  ي القشدة المخ ص ح ة صلى

 .بحدجررحت مسررتزر ة مررن  حج ررحت حيررة داليقررة غررير  ررحرة - 
  قط: والقشدة المحمضة ة ر مخذلهك يةتعمحل  ي القشدة المص ح ة الي 

اإللةحة وغيرهح من األلزيمحت المخثرة ل ح يب ا م ة والمالجمة لتحسين القوام من دون تحقيق تخثر ألزيمي.  -
   وريد الصودالوم. -

 التركيبة   3.4
 )وزنخوزن( % 10دهون الح يب: الحد األدلى 

ي ععتبر تعدال  التر يبرة دون الحرد األدلى لردهون الح يرب المحردد أ راله لردهون الح يرب ممترثاًل مرن المواقرةة 
 .م ت حت األلبحنلالعحمة 

 المواد المضافة إلى األغذية .5
 ال بيعية والص حعية بحأللوان أوالعس  والسكر والةواكه أو  صير الةواكه وال كهحت عسم  بح ح ة  1.5

 بدولهح طبقًح ل مواقةحت الخحقة بهح. 

وحردهح  ئرحت المرواد المضرح ة صلى األغذالرة المشرحر صليهرح  ي ال ردول أدلرحه هري الرتي عمكرن أن تسرتخدم  2.5
ة من  ئحت المواد المضح ةك وحيثمح ُعسم  بذله حسب ال ردولك وحردهح لةئرحت الم رتج المحرددة. و من     ئ

المرواد المضرح ة صلى األغذالرة المدركرة  ي القحجمة أدلحه هي التي عمكن أن تستخدم و من الحدود المحددة 
 ط.  ق
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التوا ق مع  عمكن اةتخدام المثبتحت والمثخ حتك بمح  ي ذله أق حف ال شحء المعدلةك م ةردة أو م تمعةك بمح
التعحريف الخحقرة بم ت رررحت الح يرررب وإلى الحرررد الرررذي تكرررون  يررره  ررررورية ل عم يرررة  قرررطك مرررع األ رررذ  ي 

 .2.4اي تبرررحر أي اةرررتخدام ل  يالترررين وال شحءك  مح هو م صوص   يه  ي القسم 
 
 الةئة الوظيفية ل محدة المضح ة  ئة الم تج 

م ظمحت  )أ(المثبتحت 
 )أ(الحمو ة

)أ( المثخ حت 

 )أ(والمستح بحت
غحزات التعبئة ومواد 

 الدةر
 - X X X (1-4-2القشدة السحج ة المعب ة مسبقًح:)

 - X X X (2-4-2القشدة المعدة ل خةق:)

 X X X X (3-4-2القشدة المعب ة بحلضغط: )

 X X X X (4-4-2القشدة المخةوقة: )

 - X X X (5-4-2المخمرة: )القشدة 

 - X X X (6-4-2القشدة المحمضة: )

عمكن   د الححكة اةتخدام هذه المواد المضح ة لضرمحن اةرتقرار الم رتج وةرالمة المسرتح بك مرع األ رذ )أ( 
 ي اي تبرحر محتروم الردهون وثبرحت الم رتج. و ي مح التع ق بحلثبحتك ال بغي صالالء ا تبحر  حص لمستوم 
المعحل ة الحرارية الم بقة ألن بعض الم ت حت المبسرترة بحلحرد األدلى ي الت  رب اةرتخدام مرواد مضح ة 

 معّي ة.
 X  .اةتخدام المواد المضح ة التي تعود صلى هذه الةئة مبرر من ال ححية التك ولوكية 
 التك ولوكية.اةتخدام المواد المضح ة التي تعود صلى هذه الةئة غير مبرر من ال ححية  -
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 الحد األقصى  اةم المحدة المضح ة  الرقم الدولي 
 م ظمحت الحمو ة 

  ك و-ك د-حمض الالكتيه ل 270
 -د.ل

  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة 

  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة  يكتحت الصودالوم 325
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة  يكتحت البوتحةيوم  326
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة  يكتحت الكحلسيوم  327
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة  حمض الستريه 330
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة  ةيترات الكحلسيوم  333
500(i)  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة  كربولحت الصودالوم  
500(ii)  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة  كربون هيدروكين الصودالوم  
500(iii) )من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة كربولحت الصودالوم أححدعة لصفية )ةيسكويكربولحت  
501(i)  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة كربولحت البوتحةيوم  
501(ii)  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة كربون هيدروكين البوتحةيوم  

 المثبتحت والمثخ حت 
170(i)  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة كربولحت الكحلسيوم  
331(i)  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة ةترات ثحلي الصودالوم  
331(iii) من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة ةترات ثالثي الصودالوم  
332(i) من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة ةترات ثحلي البوتحةيوم  
332(ii) القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة من الحدود  ةترات ثالثي البوتحةيوم 
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة كبريتحت الكحلسيوم  516
339(i)  وةةحت ث حجي هيدروكين اححدي الصودالوم   

م غخ   غ م ةردة أو م تمعة   ى شك   1100
 الةوةةور
 

339(ii) وةةحت هيدروكين ث حجي الصودالوم  
339(iii)  وةةحت ثالثي الصودالوم  
340(i) وةةحت ث حجي هيدروكين البوتحةيوم  
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340(ii) وةةحت هيدروكين ث حجي البوتحةيوم  
340(iii) وةةحت ثالثي البوتحةيوم  

 
341(i) وةةحت ث حجي هيدروكين الكحلسيوم   
341(ii) وةةحت هيدروكين الكحلسيوم  
341(iii)  وةةحت ثالثي الكحلسيوم  
450(i)  ث حجي الةوةةحت ث حجي الصودالوم 
450(ii)  ث حجي الةوةةحت ثالثي الصودالوم 
450(iii)  ث حجي الةوةةحت ربح ي الصودالوم 
450(v) ث حجي الةوةةحت ربح ي البوتحةيوم 
450(vi)  ث حجي الةوةةحت الكحلسيوم 
450(vii) ث حجي الةوةةحت ث حجي هيدروكين الكحلسيوم 
451(i) ثالثي الةوةةحت  محةي الصودالوم 
451(ii)  ثالثي الةوةةحت  محةي البوتحةيوم 
452(i)  متعدد  وةةحت الصودالوم 
452(ii)  متعدد  وةةحت البوتحةيوم 
452(iii)  متعدد  وةةحت الكحلسيوم والصودالوم 
452(iv)  متعدد  وةةحت الكحلسيوم 
452(v)  متعدد  وةةحت ايموليوم 
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة حمض األك يه  400
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة ال ي حت الصودالوم  401
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة ال ي حت البوتحةيوم  402
 القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة من الحدود  ال ي حت ايموليوم  403
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة ال ي حت الكحلسيوم  404
 م غخك غ  5000 ال ي حت غ يكول البروبي ين  405
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة ا غحر )هالم ا كحر( 406
 التص يع ال يدة من الحدود القصوم لممحرةحت  كحراكي حن 407
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407a  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة طح ب أو يمح البحري الم هز  
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة قمغ الخروب  410
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة قمغ الغوار  412
 القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة من الحدود  الصمغ العربي )قمغ ايكحةيح( 414
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة قمغ الزالثحن  415
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة قمغ ال يالن  418
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة ألواو البكتين  440
460(i)  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة لوز مته م(ذو الب ورات الم هرية )ة و السي  وز  
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة مثي  ةي  وز  461
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة هيدرو سي بروبي  ةي  وز  463
 ال يدة من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع  هيدرو سي بروبي  مثي  ةي  وز 464
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة ميثي  أتي  ة ولوز  465
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة كحربو سي ميثي  ةي  وز الصودالوم )قمغ الس  وز( 466
472e  ث حجي اةيتي  ال رطريه والحمض الده ي اةتر

 ال  يسرول 
 م غخ   غ 5000

  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة ك وريد البوتحةيوم  508
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة ك وريد الكحلسيوم  509

  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة  وةةحت أححدي ال شح  1410
 ال يدة من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع   وةةحت ث حجي ال شح  1412
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة  وةةحت ث حجي ال شح الةوةةحتي  1413
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة  وةةحت ث حجي ال شح المؤةت  1414
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة أةيتحت ال شح  1420
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة أدالبحت ث حجي ال شح األةتي ي  1422
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة لشح هيدرو سي بروبي ي  1440
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة  وةةحت ثحلي ال شح الهيدرو سي  1442
 التص يع ال يدة من الحدود القصوم لممحرةحت  ةكسي حت لشح أكتي ول الصودالوم  1450

 المستحلبات 
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322(i) من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة ليسيثين  
 م غخك غ  1000 (20أححدي لورات السوربتحن متعدد ايكسي االث ين ) 432
 (20أححدي اوليحت السوربتحن متعدد ايكسي االث ين ) 433
  (20)أححدي بحلميتحت السوربتحن متعدد ايكسي االث ين  434
 (20أححدي اةتيحرات السوربتحن متعدد ايكسي االث ين ) 435
 (20ثالثي لورات السوربتحن متعدد ايكسي االث ين ) 436
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة أححدي وث حجي غ يسريدات ايحمحض الده ية  471
472a الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة من  رات الخ يه وايحمحض الده ية ل غ يسرول ياةت 
472b من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة وايحمحض الده ية ل غ يسرول ال ب يهرات ياةت  
472c من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة اةتيرات احمحض السيتريه وايحمحض الده ية ل غ يسرول  
 م غخك غ  5000 اةتيرات السكروز لالحمحض الده ية  473
 م غخ   غ  6000 صةتيرات متعددة الغ يسرول من ايحمحض  475
  اححدي ةتيحرات السوربتحن  491

 ثالثي ةتيحرات السوربتحن  492 م غخ   غ 5000
 أححدي يورات السوربتحن 493
 أححدي أوليحت السوربتحن 494
 بحلميتحت السوربتحنأححدي  495

 غازات 
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة ثحلي أكسيد الكربون  290
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة ليتروكين  941

 المادة الطاردة 
  من الحدود القصوم لممحرةحت التص يع ال يدة أكسيد ال يتروز  942
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 الملوثات .6

رةة ل مسررتويحت القصروم ل م وثرحت المحرددة لهرذا الم ررتج  ي قرذه الموابهرمولة شبغري أن تمتثر  الم ت رحت المال 
 .12.2الواردة  ي الب د  لم وثحت والسموم  ي األغذعة واي الف ةة العحمةقالموا

وم صعمتثر  ل مستويحت القرةة أن قتشم هح هررذه الموا تيت الح يع الم ت صب المستخدم  ي تيل ح  غيوي ب
ول حرردود  ت والسررموم  ي األغذالررة واأل ررالفحرةة العحمة ل م وثرقح يب  ي الموال ل م وثحت والسررموم المحررددة 

 . 12.2الواردة  ي القصوم لمخ ةحت العقحقير البي رية ومبيدات ا  حت المحددة ل ح يب 

 

 الشروط الصحية . 7

ررحت الررتي تشررم هح أحكررحم هررذه المواقررةة وم حولتهررح و قررًح لألقسررحم الم حةرربة مررن المبررحدئ الوقررى بع ررداد الم ت 
وغير  ممحرةحت ال ظح ة الخحقة بحلح يب وم ت حت الح يب ةومدول 2.2 ي الب د  الواردة العحمررة ل ظح ررة األغذعة

تحررردد و قرررحً ل مبرررحدئ  ُ هكروبيولوكييمذات الصرر ة. وي بغرري أن تمتثرر  الم ت رررحت ألي معرررحالير  المواقةحتذلره مرن 
 .8.2الواردة  ي الب د  وت بيقهح لألغذالرررة الميكروبيولوكيهوالخ ررروط التوكيهيرررة لو رررع المعرررحالير 

 
 
 التوسيم . 8

والمواقةة العحمة  1.2الواردة  ي الب د  حلتوةيم األغذعة المعب ة مسبقبحإل ح ة الى احكحم المواقةة العحمة 
 ك تسري ايحكحم المحددة التحلية: ذات الص ة لم ت حت ايلبحن

 اسم المنتج الغذائي 1.8

من هذه المواقةةك ولكن ت وز تسمية "القشدة السحج ة  3م دد اةم الغذاء  مح الرد  ي القسأنُ عحّ  ال بغي 1.1.8
بحةتخدام مص    وقةي آ ر عشير  "قشدة" وتسمية "القشدة المعب ة بحلضغط ألهحالمعب ة مسًبقح"   ى 

ستخدم مص    "قشدة ع صلى طبيعتهح أو الغحعة من اةتخدامهح أو تسميتهح "قشدة مخةوقة". وي بغي أي
ذه المواقةة ب ةمحء أ رم محددة  ي بهسمى الم ت حت المشمولة ت ويمكن أن.  تسمية مّ هزة"



 GSO 651/2020                                                    المواصفة القياسية الخليجية                

13 
 

التشريعحت الوط ية ل ب د الرذي ُعصرّ ع  يره الم رتج وخأو البحو أو بحةرم شرحجع ايةرتخدامك شرري ة أي ترؤدي 
يه هرذه التسرمية صلى   رق ال برحو  رحطئ  ي مرح التع رق ب رحبع وهويرة الغذاء  ي الب د الذي البحو ف

 بحلت زجة.

بحإل ح ة صلى ذلهك عمكن أن تتضمن البيحلرحت   رى ب حقرة التوةريمك  تسرميحت ألرواو القشردة المخمررة وت ويهرحت 
المحترومك صشرحرة صلى مصر  ححت مثر " لربن راجرب" و "كةرير" و "كروميس"ك حسرب المقتضرىك شرري ة أن عكرون 

أن عمتث  الم تج وشري ة المخمرة مستزر ة محرددة مرن مواقرةة األلبرحن  (بحدجحت)ببحدجة قرد كررم تخمرير الم تج 
  . التي ت  بق   ى الح يب المخمر الميكروبيولوكيهلمعحالير التر يبية 

ال بغي أن تر ق التسمية بعشحرة صلى محتوم الدهون المقبول  ي الب د الذي البحو فيه الم تج بحلت زجةك   2.1.8
حةتخدام مص    وقةي م حةبك صمح   زء من ايةم أو  ي مكحن بحرز  ي أو ب صمح  ييمة رقمية

ال بغرري أن تكررون الت ويهررحت بحلع حقررر المغذالررةك  ي ححلررة اةررتخدامهحك و قررًح   مح .م حل الرؤية لةسه
من دهون  % 30ك عشك  مستوي بحلع حقر المغذعةل خ رروط التوكيهيررة المتع قررة بحةررتخدام الت ويرره 

 الح يب المركع. 
بغي تسمية ألواو القشدة المص عة  ن طريق ص حدة تكوين أو اةتركحو مكولحت ايلبحن  مح هو محدد  ت  3.1.8

تكوي هح" او "قشدة مستركعة" أو بواة ة أي مص    وقةي " قشدة معحد  3.3و 2.3 ي القسمين 
 قحدق آ ر صذا  حن غيحب هذا ال وو من التوةيم ةيؤدي الي تض ي  المسته ه. 

ال بغي ص  حء وقف م حةب ل معحل ة بحلحرارةك صمح   زء من ايةم أو  ي مكحن بحرز  ي م حل  4.1.8
 صلى تض ي  المسته ه. الرؤية لةسهك صذا  حن غيحب هذا ال وو من التوةيم ةيؤدي

بررحلحرارة المسررتخدمةك تسررري التعررحريف الررتي  (المعحل ررحتة )المعحل رر  ررد اإلشررحرة  ي التوةرريم صلى لرروو 
 .المواقةحت الييحةية الخ ي يةو ررعتهح 

 
 بيان محتوى الدهون في الحليب  2.8

ال بغي اإل الن  ن محتوم الدهون  ي الح يب ب ريقة مق وبة  ي ب د البيع الي المسته ه ال هحجيك صمح   ى 
( بحلغرام لك  حصة محددة  ي ب حقة التوةيمك شري ة 2( لسبة مئوية من الكت ة أو الح مك او )1أةحس )

 الذ ر  دد الحصص.  نأ
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ك قد تشك  هذه اإلشحرة أ اللح 2.1.8و  دمح عشحر الى محتوم الدهون  ي الم تج بييمة رقمية و ق  ل قسم 
 أي مع ومحت ص حفية  مح هو م  وب أ اله.  ن الدهونك شري ة ان تتضمن 

 توسيم الحاويات غير المخصصة للبيع بالجملة 3.8

من هذه المواقرةة ومرن المواقرةة العحمرة لتوةريم األغذالرة  8ال بغي ذ ر المع ومحت المحددة  ي القسم 
ك التع يمررحت الخحقررة بررحلتخزينك صمررح   ررى الححويررة أو  ي المسررت دات 1.2 ي الب د  الواردة مسرربقحالمعبرر ة 

   رى والهح أو المعبئ و المصححبةك   ى أن التم ذ ر اةم الم تج و المة تعريرف الشرح ة واةرم المصرّ ع 
 ايةتعح ة عمكن ولكنك. لةسه الم تج   ى المع ومحت هذه تذ ر ححويحتك وكود  دم حرحل و ي الححويرةك

  ي بو وح   يهح التعرف التم أن شرط تعريف بعالمةالمعبئ أو  المصرّ ع واةرم الشرح ةك  المرة  ن
 .مصححبةال المست دات

 أساليب التحليل وأخذ العينات .9

ُتستخدمك لغرض التحقرق مرن ايمتثرحل لهرذه المواقرةةك أةرحليب التح ير  وأ رذ العي رحت الرواردة  ي أةرحليب 
 .3.2ك و قح ل ب د ذات الص ة بحألحكحم الواردة  ي هذه المواقةةبهح  الموقيالتح ير  وأ رذ العّي حت 


