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  ثفل) الزيتون المعد للطعامزيت الزيتون وزيت متبقي (
 

EDIBLE OLIVE OIL AND OLIVE POMACE OILS 
   

  
 

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

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

  .ةالهيئ

 
This document is a draft GSO 
Standard circulated for comments. It 
is، therefore، subject to alteration 
and modification and may not be 
referred to as a GSO Standard until 
approved by GSO. 

  



 تقديم
  

ة إقليمية تضم في عضويتها األجهزة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئ

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

  بواسطة لجان فنية متخصصة.

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

 GSOمواصفات المنتجات الغذائية والزراعية " بتحديث المواصفة القياسية الخليجية قطاع  " ) 5 رقم (

 المملكة العربية السعودية،"، من قبل  زيت الزيتون وزيت متبقي (ثفل) الزيتون المعد للطعام"  1019 

ية واألجنبية وقد تم إعداد المشروع باللغتين العربية واإلنجليزية بعد استعراض المواصفات القياسية العرب

  والدولية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة 

 ، الذي عقد بتاريخ مجلس اإلدارة رقم ( ) في اجتماع كالئحة فنية خليجيةوقد اعتمدت هذه المواصفة 

  وتحل محلها.   GSO 1019:2015/ هـ ( / / ) على أن تلغى المواصفة رقم  /
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  (ثفل) زيت الزيتون وزيت متبقي
  ّد للطعامالزيتون اُلمعَ 

  

  : المجال ونطاق التطبيق   - 1

زيوت متبقي ثفل الزيتون تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بزيوت الزيتون و   
  دمي.والمعدة لالستهالك اآل 3المذكورة في بند 

 :المواصفات التكميلية  - 2

1.2  GSO 9  اقات المواد الغذائية المعبأة"" بط.  

2.2  GSO ISO 5555   " أخذ العينات  –الزيوت الغذائية الدهون و".  

3.2  GSO 16   "والدهون النباتية المعدة للطعام طرق االختبار الفيزيائية والكيميائية للزيوت "  

4.2  GSO 17  ية وطرق " الكشف عن المواد المسموح بإضافتها للزيوت والدهون الغذائ
  .تقديرها ـ الجزء األول "

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

6.2   GSO 21  ي مصانع األغذية والعاملين بها "" الشروط الصحية ف.  

7.2   GSO 168   "مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة اشتراطات " .  

8.2   GSO ISO 5508 ية والحيوانية "تقدير األحماض الدهنية في الزيوت والدهون النبات– 
 - : تحليل إسترات الميثيل لألحماض الدهنية بجهاز كروماتوجراف غاز زء الثانيالج

  ."سائل

9.2  GSO 382  "الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات اآلفات في المنتجات الزراعية والغذائية" .  

10.2  GSO 839   "اشتراطات عامةإ: عبوات المواد الغذائية ـ الجزء األول " .  

11.2  GSO 988 الجزء  –لمستويات اإلشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية "حدود ا
  األول".

12.2  GSO 1020  ."طرق اختبار زيت الزيتون وزيت متبقي الزيتون المعد للطعام"  
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13.2 GSO 2333 "اشتراطات األغذية ذات اإلدعاءات التغذوية والصحية."  

  :التعاريف   3

  زيت الزيتون:   1.3

 استبعادمع  (.Olea europaea L)الزيتون  شجرة من ثمار يتم الحصول عليه زيت   
مع  أو بمزجهاالمذيبات أو عمليات إعادة األسترة  باستخدامأية زيوت متحصل عليها 

  زيوت أنواع أخرى. 

  زيتون بكر:  زيت  2.3

ثمار  عصر من وبشكل كامل مباشرة يتم الحصول عليه زيت صالح لالستهالك اآلدمي  
وذلك تحت  ،بالطرق الميكانيكية أو غيرها من الطرق الطبيعية األخرىشجرة الزيتون فقط 

الزيت ودون أن يخضع  مواصفاتدون أن تؤدى إلى تغيير  ،حراريةغالبًا ما تكون  ظروف
والجرش والخلط والتقليب ومرحلة فصل الزيت  ألية معالجة أخرى ماعدا الغسيل والتصفية

  أنواع:لمركزي والترشيح وينقسم إلى ثالثة والطرد ا عن طريق عمليات الكبس (العصر)

) على أالَّ تزيد نسبة  2.3ينطبق عليه ما ورد في بند (  :زيت زيتون بكر ممتاز  1.2.3
  ولييك.أمقدرة كحمض  غرام 100غرام لكل  0.8على به الحموضة 

ة به ) على أالَّ تزيد نسبة الحموض 2.3ينطبق عليه ما ورد في بند (  بكر:زيت زيتون   2.2.3
  مقدرة كحمض أولييك. غرام 100غرام لكل  2على 

) على أالَّ تزيد نسبة  2.3ينطبق عليه ما ورد في بند (  عادي:زيت زيتون بكر   3.2.3
  ولييك . أمقدرة كحمض  غرام 100غرام لكل  3.3على الحموضة به 

   مكرر:زيت زيتون   3.3

تبر غير مناسب لالستهالك يع (الذيزيت يتم الحصول عليه من زيت الزيتون البكر   
بواسطة طرق  الحسية)خصائصه الحمضي أو  اآلدمي في حالته الطبيعية بسبب محتواه

على أال تزيد نسبة و له  األصلي يالجلسريدإلى تغيير في التركيب  يالتكرير التي ال تؤد
   %. 0.3 الحموضة به مقدرة كحمض أولييك على

  



 GSO 05 DS 1019 / 2021  الخليجية القياسية المواصفة
  

 

3  

  زيت متبقي ( ثفل ) الزيتون:   4.3

على أال تزيد  ،وزيت الزيتون البكر الزيتون المكرر (ثفل) زيت متبقي من يتكون زيت  
  %.1موضة به مقدرة كحمض أولييك على نسبة الح

  

  ( ثفل ) الزيتون المكرر :  متبقيزيت   5.3

طرق التكرير التي ال  الخام بواسطةزيت يتم الحصول عليه من زيت متبقى (ثفل) الزيتون   
على أال تزيد نسبة الحموضة به  ،لهاألصلي  يالجلسريدالتركيب تؤدي إلى تغيير في 

  %. 0.3 مقدرة كحمض أولييك على

  

   الزيتون:خليط زيت   6.3

، وصالح لالستهالك اآلدمي، وزيت الزيتون البكر مكررالزيتون الزيت  زيت ناتج من خلط  
  % .1على أال تزيد نسبة الحموضة به مقدرة كحمض أولييك على 

  

   ص:الخصائ  4

  :العادية)ظروف البيئة  (تحتخصائص التعرف   1.4

  

لألحماض  النسبة المئويةمقدرة بجهاز الكروماتوجراف الغازي (حماض الدهنية تركيب األ  1.1.4
  ل التالي:) لزيوت الزيتون طبقًا للجدو% الدهنية الكلية

  

  

  
  لألحماض  من المحتوى الكليألحماض الدهنية % ل المئوية نسبةال
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  الدهنيالحمض 
  زيوت زيتون 

  بكر
   -زيت زيتون خليط

  زيت زيتون مكرر
  -زيت متبقي ( ثفل ) الزيتون 

  زيت متبقي ( ثفل ) الزيتون المكرر

  0.05 – 0.0  0.05 – 0.0  0.05 - 0.0  ): صفر 14ك (  حمض ميرستيــك
  20.0 – 7.5  20.0 – 7.5  20.0 – 7.5  ): صفر 16ك (  ــكيحمض بالميتـ

  3.5 - 0.3  3.5 - 0.3  3.5 - 0.3  ) 1: 16ك  ( ـكحمض بالميتوليـ
  0.3 - 0.0  0.3 - 0.0  0.3 - 0.0  ): صفر 17ك (  كنياديكو بتحمض ه

  0.3 - 0.0  0.3 - 0.0  0.3 - 0.0  )  1: 17ك  ( حمض هيبتاديسنويك
  5.0 - 0.5  5.0 - 0.5  5.0 - 0.5  ): صفر 18ك (  اريــكيحمض ست

ـــك ( ك   - 55.0  )  1: 18حمض أولي
83.0  

55.0 - 83.0  55.0 - 83.0  

  21.0 - 3.5  21.0 - 3.5  21.0 - 3.5  ) 2: 18حمض لينوليــك ( ك 
  0.6 - 0.0  0.6 - 0.0  0.6 - 0.0  ): صفر 20ك ( جادوليك حمض 

  0.4 - 0.0  0.4 - 0.0  0.4 - 0.0  ) 1: 20ك  ( حمض االراكيديـك
  0.3 - 0.0  0.2 - 0.0  0.2 - 0.0  : صفر )22ك (  حمض البهينيــك
  0.2 - 0.0  0.2 - 0.0  0.2 - 0.0  : صفر )24ك  ( ريكحمض الليجنوسي

  أحماض دهنية محولة:
  0.40- 0.0  0.20 - 0.0  0.05 - 0.0  محول ) 1:18أوليك (ك حمض 

) محـــول +  حمـــض  2:18حمـــض لينوليـــك (
  ) محول 3:18لينولينيك(

0.0 - 0.05  0.0 - 0.30  0.0 - 0.35  

  
  
  
  
  
  

  :  الخواص الفيزيائية والكيميائية  2.1.4

  : التالي كون الخواص الفيزيائية والكيميائية لزيت الزيتون طبقًا للجدولأن ت  
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 الخواص الفيزيائية والكيميائية لزيت الزيتون 
  

  البند
نوع الزيت                                 

  الخواص
  (حد أقصى)

  زيوت زيتون
  بكر

  زيت زيتون
  مكرر

زيت متبقي ( ثفل) 
  الزيتون  

 
  زيت الزيتون خليط

1.2.1.4  
ـــبية ( ــ ـــــــة النســ  20الكثاف

ο ــد ــ ــ ـــاه عنــ ـــــ  20س/المي
οس (  

0.910-
0.916  

0.910-
0.916  

0.910 - 0.916  0.910-0.916  

2.2.1.4  
ــد (معامــــل االنكســــار  ــ عن

20 ο س(  
1.4677-
1.4705  

1.4677-
1.4705  

1.4680-
1.4707  

1.4677-
1.4705  

3.2.1.4  
  رقم التصبن 

ــــــيد  ــم هيدروكســـــ ــ ــ ـــ ( مجــ
  بوتاسيوم / جم زيـت ) 

184 - 196  
184 - 

196  
182 - 193  184 - 196  

4.2.1.4  
ـــة  ــــودي ( طريقـ ـــرقم الي الـ

  ويج ) 
75 - 94  75 - 94  75 - 92  75 - 94  

5.2.1.4  
ــــــــة  ـــــر القابل ــواد غيـــ ــ ــ المــ

  للتصبن
  غ/كغ 15  غ/كغ 30  غ/كغ 15  كغ/غ 15

   
 

  تركيب األستيروالت وثالثى التربينات ثنائية الكحول:    6.2.1.4

  لألستيروالت الكلية :  أ. النسبة المئوية

  الكولستيرول -
  براسيكا ستيرول -

≥ 0.5  
لزيت متبقي ( ثفل )  0.2 ≤

  الزيتون
  لباقي الدرجات 0.1 ≤

  4.0 ≤  كامبيستيرول -
  < كامبيستيرول  ستيجما ستيرول -
  0.5 ≤  ستيجما ستينول – 7 –دلتا  -

  أفينا ستيرول+–5–سيتوستيرول + دلتا  –بيتا 

≤93.0  
و ستيرول سلبر ستيجماستادينول +  – 23 – 5 –دلتا 

+  
  ستيجماستادينول -24 -5-سيتوستانول+ دلتا
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  ستيروالت الكلية :ب. الحد األدنى لأل

  زيت زيتون بكر - 
  زيت زيتون مكرر -   كغ/مغ 1000

  زيت زيتون خليط - 
  مغ/كغ 1800  زيت متبقي (ثفل) الزيتون المكرر - 
  مغ/كغ 1600  ثفل ) الزيتون زيت متبقي ( - 

  

ــى لأل  ــد األقصـــ ــاول (ج. الحـــ ــوى يوفـــ ــ ـــول ومحتـ ـــةرثيروديــ ـــة  النســـــبة المئويــ الكليــ
  ):%ستيروالتلأل
  زيت زيتون بكر - 

  زيت زيتون مكرر -   4.5 ≤
  زيت زيتون خليط - 

  

ثيــة في الجلسريدات الثال   2أن يكون الحد األقصى لألحماض الدهنية المشبعة في الوضع    7.2.1.4
  :              التاليستياريك ) على النحو (مجموع أحماض البالمتيك واأل

  %1.5  زيت زيتون بكر
  %1.8  زيت زيتون مكرر

  %1.8  زيت زيتون خليط
  %2.2  زيت متبقى (ثفل) الزيتون المكرر

  زيت متبقى ( ثفل ) الزيتون    2.2%        
ن المحتــوى الفعلــي والنظــري مــن الجلســريدات الثالثيــة أال يزيــد الحــد األقصــى لالخــتالف بــي   8.2.1.4

ECN42  : على  

  0.2      زيوت الزيتون البكر -   

  0.3      زيت الزيتون المكرر -   

  0.3      زيت الزيتون خليط -   

  0.5    زيت متبقى ( ثفل ) الزيتون -   
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  .مغ/كغ 0.15أال يزيد محتوى ستيجماستادين في زيوت الزيتون البكر على   9.2.1.4

   النوعية:لخصائص ا  2.4

   والطعم:اللون والرائحة   1.2.4

  .2.3زيت الزيتون البكر: أنظر بند    1.1.2.4 
  

  اللون  الطعم  الرائحة  نوع الزيت
  أصفر خفيف  مقبول  مقبولة  زيت زيتون مكرر

  أصفر خفيف يميل إلى األخضر  جيد  ةجيد  زيت زيتون خليط
  أصفر خفيف يميل إلى البني  ولمقب  مقبولة  زيت متبقي ( ثفل ) الزيتون المكرر

  خفيف يميل إلى األخضر أصفر  مقبول  مقبولة  زيت متبقي (ثفل) الزيتون
  

ســاعة عنــد  24) بعــد تخزينهــا لمــدة 1.1.2.4أن يكون مظهر هذه الزيوت المــذكورة (بنــد    2.1.2.4
  .س شفافاً  20ºدرجة حرارة 

  في زيوت الزيتون البكر كما يلي:أن تكون الخصائص النوعية ( الرائحة والطعم )    3.1.2.4
  

  متوسط صفة الثمرة  متوسط العيب  
  متوسط > صفر   متوسط = صفر   زيت زيتون بكر ممتاز

  متوسط > صفر  2.5 ≤< صفر متوسط   زيت زيتون بكر
  --   *6.0 ≤< متوسط  2.5    زيت زيتون بكر عادي

  ,وأن يكون متوسط صفة الثمرة يساوى صفر. 2.5* أو عندما يكون متوسط العيب أقل من أو يساوى              

   التالية:في الحدود  أقصى) (كحد أن يكون رقم البيروكسيد   2.2.4

  نوع الزيت
  رقم البيركسيد

  زيت )  كغ/  أوكسجين نشط( مليمكافئ  

  20 ≤  زيوت الزيتون البكر 
  5 ≤  زيت زيتون مكرر

  15 ≤  زيت زيتون  خليط
  5 ≤  ن المكررزيت متبقي ( ثفل ) الزيتو

  15 ≤  زيت متبقى (ثفل) الزيتون   
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  ندثار النوعي في األشعة فوق البنفسجية :اإل     3.2.4

  : K 270 امتصاص األشعة فوق البنفسجية عند    1.3.2.4

K  دلتا  
  امتصاص األشعة فوق البنفسجية 

 نانومتر 270عند 
 نوع الزيت

 زيت زيتون بكر ممتاز   0.22≤  0.01≤

 زيت زيتون بكر  0.25≤   0.01≤

 زيت زيتون بكر عادي 0.30*≤ 0.01≤

 زيت زيتون مكرر 1.10≤   0.16≤

 زيت زيتون خليط 0.90≤  0.15≤

 زيت متبقي ( ثفل ) الزيتون المكرر   2.00≤  0.20≤

  زيت متبقي ( ثفل ) الزيتون  1.70≤ 0.18≤
  

  0.11نانومتر يساوي أو أقل من  270د عن االمتصاص* بعد إمرار العينة خالل الومينا نشطة، يكون 
  

ــد     2.3.2.4 ــعة فـــوق البنفســـجية عنـ نـــانومتر لزيـــت الزيتـــون البكـــر  232أن يكـــون امتصـــاص األشـ
   2.60 4  ≤ولزيت الزيتون البكر   42.50   ≤الممتاز  

  .يباع فيه المنتج بالتجزئة عندما يعرض الزيت للمستهلك الذي* قد تستخدم هذه الحدود في البلد   

  ) : كغ /مغلما يلي (  أن تكون حدود محتوى الشمع طبقاً    4.2.4
  

 زيت زيتون بكر  250≤
 زيت زيتون مكرر  350 ≤
 زيت زيتون خليط 350 ≤
 زيت متبقي ( ثفل ) الزيتون المكرر 350> 
 زيت متبقي ( ثفل ) الزيتون 350> 

  

  ):غ/ ك غأال تزيد حدود المذيبات الهالوجينية (م   5.2.4

  0.1    الحد األقصى لمحتوى كل مذيب هالوجيني - 
  . 0.2    الحد األقصى لمجموع كل المذيبات الهالوجينية - 
 2يجب أال يزيد الحد األقصى للبنزو (الفا) بيرين في جميع أنواع الزيوت عن  - 

  .لكل كيلوغرام من وزن الزيت ميكروغرام
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  المضافات الغذائية:  3.4

 ، فيمـــا عـــدا إضـــافة الفـــاغذائيـــة ألنـــواع زيـــت الزيتـــون ال يســـمح باســـتخدام أيـــة مضـــافات  
زيــت الزيتــون وزيــت متبقــي (ثفــل) الزيتــون  خلــيطوخليط مركز التوكوفيرول إلى توكوفيرول 

المكرر وزيت متبقــي (ثفــل) الزيتــون وذلــك الســتعادة التوكــوفيرول الطبيعــي الــذي فقــد أثنــاء 
فــي المنــتج النهــائي لهــذه الزيــوت علــى توكــوفيرول  عملية التكرير، على أال تزيد نســبة الفــا

  المليون.جزء في  200

  خصائص الجودة:  4.4

  نوع الزيت
للرطوبة  والمواد  النسبة المئوية

  (الحد األقصى)   %لمتطايرة ا

لشوائب ل النسبة المئوية
% قابلة للذوبان الغير 

  (الحد األقصى)

المواد غير 
المتصبنة 

   كغ/غ
  51  0.1  0.2  زيوت الزيتون البكر

  15  0.05  0.1  زيت زيتون مكرر

  15  0.05  0.1  زيت زيتون خليط

  -  0.05  0.1  زيت متبقى (ثفل) الزيتون المكرر 

 30 0.05 0.1  ( ثفل ) الزيتون   متبقي زيت
  

يجـــب أالَّ تزيـــد نســـبة العناصـــر المعدنيـــة الثقيلـــة الملوثـــة فـــي جميـــع أنـــواع زيـــت الزيتـــون   5.4
  ) عن النحو التالي:مغ/كغ(

  3.0  حديـد -   

  0.1  نحاس -   

  الصحية:االشتراطات   6.4

أن يتم اإلنتاج وفقًا لالشتراطات الصحية المذكورة في المواصــفة القياســية الخليجيــة الــواردة    1.6.4
  ).6.2(في البند رقم 

أال تزيد الحدود اإلشعاعية في المنتج على الحدود الواردة في المواصــفة القياســية الخليجيــة    2.6.4
  ) . 11.2رة في بند رقم ( المذكو 
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القياســية  ةأال تزيد الحدود القصوى لبقايا مبيدات اآلفــات علــى الحــدود الــواردة فــي المواصــف   3.6.4
  ). 9.2الخليجية الواردة في البند ( 

  

   العينات:أخذ   5

)  2.2يجب أن تؤخذ العينات طبقًا للمواصــفة القياســية الخليجيــة المــذكورة فــي البنــد رقــم (   
.  

   واالختبار:طرق الفحص   6

) االختبــارات الفيزيائيــة والكيميائيــة طبقــًا 5تجرى على العينــة الممثلــة المــأخوذة طبقــًا للبنــد (  
) ويجــرى الكشــف عــن 12.2) و (3.2للمواصــفات القياســية الخليجيــة المــذكورة فــي البنــد (

جيــة المــذكورة فــي المواد المسموح بإضافتها للزيــت وتقــديرها طبقــًا للمواصــفة القياســية الخلي
ــد ( ــت طبقـــًا للمواصـــفة )4.2البنـ ـــة الملوثـــة للزيـ ـــة الثقيل ــر المعدني ــدير العناصـ ، ويجـــرى تقـ

) ، ويجــري تقــدير األحمــاض الدهنيــة طبقــًا  5.2القياســية الخليجيــة المــذكورة فــي البنــد ( 
  ) . 8.2للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند ( 

   التعبئة:  7

لعبوات المستخدمة في تعبئــة المنــتج مطابقــة للمواصــفة القياســية الخليجيــة يجب أن تكون ا  
  ) .  10.2المذكورة في البند ( 

   التخزين:  8

يجب أن تخزن عبوات الزيت بمخازن جيدة التهوية بعيدًا عن ضوء الشمس المباشــر وعــن   
مواصـــفة مصـــادر الحـــرارة والتلـــوث وأن تكـــون المخـــازن مطابقـــة لالشـــتراطات الـــواردة فـــي ال

  ) . 7.2القياسية الخليجية المذكورة في البند رقم ( 

   اإليضاحية:البيانات   9

)  1.2مع عدم اإلخــالل بمــا نصــت المواصــفة القياســية الخليجيــة المــذكورة فــي البنــد رقــم (   
  يجب أن يوضح على كل عبوة ما يلي :

  .)3البند (لما ورد في وفقًا نوع الزيت   1.9
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، وعلــى واجهــة اســم المنــتج خــط بــنفس حجــمحجــم خــط (نــوع الزيــت)  ن يكون مقاسيجب أ  2.9
  العرض الرئيسية.

  يجب أن تذكر الحموضة الحرة للزيت ويعبر عنها بحمض االولييك " بنسبة (وزن/وزن).  3.9

لمــا وفقــًا يكــون يجــب ان في حالة وجود أي ادعاء صحي أو تغــذوي علــى البطاقــة الغذائيــة   4.9
 .)13.2البند (ة بالمذكور في المواصفة ورد 
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  المصطلحات الفنية

 Specific extinction  ...............................................................  يندثار نوعا

 Specification value  ...............................................................  رقم التصبن

 Iodine value  ...........................................................................  يرقم يود

 Virgin olive oil  ..................................................................  زيت زيتون بكر

 Refined olive oil  .............................................................  زيت زيتون مكرر

 Refined olive pomace oil  ...............................  زيت متبقي ( ثفل ) الزيتون المكرر

 Relative density  ...................................................................  كثافة نسبيـة

 Relative index  ..................................................................  معامل االنكسار
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                                                  Main referenceالمرجع الرئيسي    

                            Codex Alemintarius Commission -لجنة دستور األغذية    - 
          

                       .Codex Standard 33/1981 Revتحديث      33/1981مواصفة رقم 
      

 ,Amendment 2009 ,2013, 1989,2003 2017، 2009،2013تعديل  1898,2003
2017                   

                Olive oils and olive pomace oilsزيوت الزيتون وزيوت متبقيات (تفل) الزيتــون

        

- Commission Regulation (EC) No 1881/2006 "Maximum levels for 
certain contaminants in foodstuffs" 


