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هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية خليجية تم 

، لذلك توزيعها إلبداء الرأي والملحوظات بشأنها

الرجوع  وال يجوز فإنها عرضة للتغيير والتبديل،

إليها كمواصفة قياسية خليجية إال بعد اعتمادها 
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 عضويتها أجهزة في تضم إقليمية هيئة العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول التقييس هيئة

 واللوائح الفنية القياسية إعداد المواصفات الهيئة مهام ومن األعضاء، في الدول التقييس الوطنية

 .فنية متخصصة لجان الخليجية بواسطة

لـ/مجلس إدارة( هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قرر )المجلس الفني 

      الخليجية رقمالالئحة الفنية اجتماعه رقم ) ( الذي عقد بتاريخ / /  هـ ،الموافق  /  /  م اعتماد 

(GSO 323:2022 )  ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية  ترجمتهاالتي تم وباللغة العربية

المملكة  اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة " TC05 رقم

 .العربية السعودية
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 المبــردة والمجمــدة اشتراطات عامة لنقل وتخزين األغذية

 
 المجــال -1

 .المبردة والمجمدة وتخزين األغذيةتختص هذه المواصفة القياسية باالشتراطات العامة لنقل  

 

 المراجع التكميلية -2

2/1 GSO 21ي مصانع األغذية والعاملين بها "" الشروط الصحية ف. 

22//22 GSO 384""  " الثلج المعد لالستهالك اآلدمي "الثلج المعد لالستهالك اآلدمي.. 

22//33 GSO 969تجميد وتبريد المواد الغذائية "تجميد وتبريد المواد الغذائية "  " مستودعات" مستودعات.. 

22//44              GSO 168    الجافة والمعبأة".الجافة والمعبأة".  " اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية" اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية 

22//55                GSO 968ية"مستتتودعات تجميتد وتبريتتد المتتواد الغذائيتة مواد الغذائ يد ال يد وتبر ستودعات تجم صنيل الجتتزء األولا التعتتاريل والتصتتنيل   -"م عاريل والت جزء األولا الت ال

 والمصطلحات".والمصطلحات".

22//66                GSO 970   "" االيضاحية ".االيضاحية ".  الثالثا البياناتالثالثا البياناتزء زء الجالج-الغذائيةالغذائيةمستودعات تجميد وتبريد المواد مستودعات تجميد وتبريد المواد 

22//77                GSO 996  ة والمبردة والمجمدة".ة والمبردة والمجمدة"." لحوم المواشي الطازج" لحوم المواشي الطازج 

   2/8         GSO CAC/RCP 8 " ."دستور الممارسات لتصنيع ومالمسة األغذية المجمدة السريعة 

 

 التعاريــف -3

  1111ْْو و   1.51.5  –راوح بين راوح بين ــا أغذية سريعة التلل تحفظ عادة عند درجات حرارة تتا أغذية سريعة التلل تحفظ عادة عند درجات حرارة تتأغذية مبردةأغذية مبردة 11//33

يةحستتن نتتوع وطبيعتتة المتتادة الغذائيتتة  سس مادة الغذائ عة ال نوع وطبي ف، ويمكتتن أن تحفتتحسن  كن أن تح هة ظ بعتتم منتجتتات الخضتتر والفاكهتتة ، ويم جات الخضر والفاك عم منت ظ ب

 ..هذا المدىهذا المدى  الحساسة عند درجات حرارة أعلى منالحساسة عند درجات حرارة أعلى من

لى إلى أن تنخفم درجة الحرارة إلتى   ا أغذية يتم المحافظة على جودتها بتجميدهاا أغذية يتم المحافظة على جودتها بتجميدهاأغذية مجمدةأغذية مجمدة 22//33 إلى أن تنخفم درجة الحرارة إ

قلأقتلأو أو   1818ْْ  – ية لتقليتتل التغيترات الطبيعيتتة والكيميائيتة الحيويتتة والميكروبيولوجيتة أثنتتاء عمليتتة   أ ناء عمل ية أث ية والميكروبيولوج ية الحيو ية والكيميائ يرات الطبيع يل التغ لتقل

 ..خزين وحتى وصولها للمستهلكخزين وحتى وصولها للمستهلكد والتد والتالتجميالتجمي

حراريالمركتتز الحتتراري 33//33 كز ال ند ا نقطتتة داختتل المنتتتج تكتتون فيهتتا أعلتتى درجتتة حتترارة عنتتد المر حرارة ع جة  لى در ها أع كون في نتج ت خل الم طة دا هاءانتهتتاءا نق ية عمليتتة   انت عمل

 ..التجميدالتجميد

سريعتجميتتد ستتريع 44//33 يد  هي ا عمليتتة تجميتتد تجتترى بطريقتتة تجعتتل درجتتة الحتترارة القصتتوى للتبلتتور )وهتتي تجم لور )و صوى للتب حرارة الق جة ال عل در قة تج جرى بطري يد ت ية تجم ا عمل

بر عمس لمعظتم المنتجتات( تمتر بسترعة وال تعتبتر عم  55ْْ  –و و   11  –تتراوح بين تتراوح بين  سرعة وال تعت مر ب جات( ت ظم المنت لة ليتة التجميتد كاملتة س لمع يد كام ية التجم ل

لى إلى أن تنخفم درجة الحرارة فتي المركتز الحتراري إلتى  حراري إ في المركز ال لة س بعتد وصتولها إلتى حالتة   1818ْْ  –إلى أن تنخفم درجة الحرارة  لى حا عد وصولها إ س ب

 ..اتزاناتزان

يد على ا حيز يستتعمل فقتل لتجميتد األغذيتة عنتد درجتة حترارة ال تزيتد علتى مجمد )غرفة تجميد(مجمد )غرفة تجميد( 55//33 حرارة ال تز ند درجة  ية ع يد األغذ قل لتجم ستعمل ف   –ا حيز ي

 ..سس  3535ْْ

 ..لتخزين األغذية تحت ظروف التبريدلتخزين األغذية تحت ظروف التبريدا مستودع ا مستودع مستودع تبريدمستودع تبريد 66//33
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 ..س لتخزين األغذية المجمدةس لتخزين األغذية المجمدة  1818ْْ  –ا مستودع ال تزيد درجة حرارته على ا مستودع ال تزيد درجة حرارته على دع تجميددع تجميدمستومستو 77//33

ا شاحنات وحاويات وصهاريج مصممة بحوائل عازلة تستخدم في النقل البري أو ا شاحنات وحاويات وصهاريج مصممة بحوائل عازلة تستخدم في النقل البري أو وسيلة نقلوسيلة نقل 88//33

 ااروف يمكن التحكم فيها وتنقسم إلىروف يمكن التحكم فيها وتنقسم إلىالبحري لألغذية المبردة أو المجمدة تحت ظالبحري لألغذية المبردة أو المجمدة تحت ظ

سائل نقل مبتردة بوستائل   وسيلةوسيلة 11//88//33 بردة بو يةغيتر ميكانيكيتةنقل م ير ميكانيك بداخلها ا وستيلة نقتل يمكتن خفتم درجتة الحترارة بتداخلها غ حرارة  كن خفم درجة ال قل يم سيلة ن ا و

غاز طبقاً للظروف المحددة وذلتك فقتل بواستطة مصتدر للبترودة كتالثلج أو التثلج الجتاف أو الغتاز  جاف أو ال لثلج ال كالثلج أو ا برودة  سطة مصدر لل قل بوا لك ف طبقاً للظروف المحددة وذ

 ..وال تستخدم نظم تبريد ميكانيكيةوال تستخدم نظم تبريد ميكانيكية  المسالالمسال

ياوستتيلة نقتتل مبتتردة ميكانيكيتتا 22//88//33 بردة ميكانيك قل م سيلة ن ً و ً ا وستتيلة نقتتل يمكتتن خفتتم درجتتة حتترارة حيتتز الشتتحن بهتتا طبقتتا قا ها طب شحن ب يز ال حرارة ح كن خفم درجة  قل يم سيلة ن   ا و

 ..ص بها أو ضمن مجموعة تبريد جماعيص بها أو ضمن مجموعة تبريد جماعيللظروف المحددة وذلك بواسطة جهاز تبريد خاللظروف المحددة وذلك بواسطة جهاز تبريد خا

حرارة لالخارطتتة الحراريتتةا دراستتة توزيتتع درجتتات الحتترارة ل    99//33 جات ال يع در سة توز يةا درا طة الحرار ثةفتتترة وحجتتم معتتين باألبعتتاد الثالثتتةالخار عاد الثال عين باألب جم م ترة وح  ف

حرارة االرتفاع( لهدف تستجيل وتعيتين المنتاطق ذات أعلتى وأقتل درجتة حترارة -العرض العرض -)الطول )الطول  قل درجة  ناطق ذات أعلى وأ يين الم سجيل وتع االرتفاع( لهدف ت

   في المساحة المحددة.في المساحة المحددة.

قل سجالت الكترونية يتم متن خاللهتا التعترف علتى درجتة حترارة نقتل   سجالت درجة الحرارةاسجالت درجة الحرارةا    1111//33 حرارة ن عرف على درجة  ها الت من خالل سجالت الكترونية يتم 

ية )طيلة الرحلة( وتخزين األغذية المبردة والمجمتدة باستتخدام أجهتزة قتراءة حترارة الكترونيتة  حرارة الكترون قراءة  ستخدام أجهزة  )طيلة الرحلة( وتخزين األغذية المبردة والمجمدة با

 و الهواء المحيل به.و الهواء المحيل به.أألقياس درجة حرارة الغذاء لقياس درجة حرارة الغذاء 

 

 المتطلبــات -4

الخاصة  المواصفة القياسية الخليجيةوالتخزين الواردة في  مع عدم اإلخالل بمتطلبات النقل 

 ايجن أن تتوافر المتطلبات التاليةباألغذية المبردة والمجمدة 

 التخزينالتخزين 11//44

 التخزين التخزين   دديجن مراعاة ما يلي عنيجن مراعاة ما يلي عن 

 ، وذلك وفقاً لالشتراطات التاليةا، وذلك وفقاً لالشتراطات التاليةاالتخزين في مستودعات التبريد والتجميدالتخزين في مستودعات التبريد والتجميد 11//11//44

 ..((3.23.2طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند )طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند )  المستودعاتالمستودعات  تكونتكون 11//11//11//44

 تكون درجات الحرارة والرطوبة النسبية داخل مستودعات تبريد الخضار والفاكهـةتكون درجات الحرارة والرطوبة النسبية داخل مستودعات تبريد الخضار والفاكهـة 22//11//11//44

 ..لحقلحقالطازجة كما هو وارد في المالطازجة كما هو وارد في الم 

هذه تسجل درجة حرارة غرف المستودع بصفة مستمرة في بيانات التستجيل علتى أن تحفتظ هتذه  33//11//11//44 سجيل على أن تحفظ  تسجل درجة حرارة غرف المستودع بصفة مستمرة في بيانات الت

نتجتتجاوز العمر االفتراضتي للمنتتج بيانات لفترةبيانات لفترةللاا ضي للم ية()أو فتترة تحتددها الجهتات المعنيتة(  تتجاوز العمر االفترا حددها الجهات المعن ترة ت لرجوع لرجتوع لل  )أو ف

 ..إليهاإليها

قرتتتزود غتترف مستتتودعات التبريتتد والتجميتتد بمقيتتاس درجتتة الحتترارة بتته م شتتر يستتمح لقتتر 44//11//11//44 سمح ل شر ي به م  حرارة  ياس درجة ال يد بمق يد والتجم ستودعات التبر غرف م اءة اءة تزود 

 ..درجة الحرارة من خارج الغرفةدرجة الحرارة من خارج الغرفة

 ..س الرطوبة النسبيةس الرطوبة النسبيةيد بأجهزة لقيايد بأجهزة لقياتزود غرف مستودعات التبريد والتجمتزود غرف مستودعات التبريد والتجم 55//11//11//44

يدعاً منتظماً داختل مستتودع التبريتديتم توزيع الهواء توزييتم توزيع الهواء توزي 66//11//11//44 ستودع التبر خل م هواء ، علتى أن يكتون معتدل تغييتر الهتواء عاً منتظماً دا ير ال عدل تغي كون م ، على أن ي

 ..ي درجة الحرارة والرطوبة النسبيةي درجة الحرارة والرطوبة النسبيةمناسباً لمنع التذبذب فمناسباً لمنع التذبذب ف
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 ..عند تخزينه تحت ظروف جوية محكمةعند تخزينه تحت ظروف جوية محكمةتتبع الظروف الخاصة بكل منتج تتبع الظروف الخاصة بكل منتج  77//11//11//44

 ..ة بعالمات على أرضية غرف التخزينة بعالمات على أرضية غرف التخزينت التحميل والممرات الضروريت التحميل والممرات الضرورييوضح مكان منصايوضح مكان منصا 88//11//11//44

من تفحتتص العبتتوات عنتتد االستتتالم للتأكتتد متتن ستتالمتها وتقتتاس درجتتة حتترارة المنتتتج للتأكتتد متتن  99//11//11//44 كد  نتج للتأ حرارة الم جة  قاس در سالمتها وت من  كد  ستالم للتأ ند اال بوات ع حص الع تف

 ..ها لدرجة حرارة التخزين القياسيةها لدرجة حرارة التخزين القياسيةمطابقتمطابقت

طاوالترص العبوات وبكميات ال تزيد على طاقتة المستتودع علتى أرفتل أو طتاوال 1111//11//11//44 ستودع على أرفل أو  قة الم في تحميتل وفتي ت ت ترص العبوات وبكميات ال تزيد على طا يل و تحم

 ..صفوف منتظمة غير مكدسةصفوف منتظمة غير مكدسة

 ..بحيث يالمس أكبر مساحة من سطحهابحيث يالمس أكبر مساحة من سطحها  تكون المسافات بين العبوات كافية لسريان الهواءتكون المسافات بين العبوات كافية لسريان الهواء 1111//11//11//44

 ..نتجات مباشرة على أرضية المستودعنتجات مباشرة على أرضية المستودعأالّ توضع المأالّ توضع الم 1212//11//11//44

عا لتال يتم تخزين األغذية تحتت وحتدات التبريتد أو التجميتد بشتكل مباشتر منعتا لتأأ    1313//11//11//44 شر من شكل مبا يد ب يد أو التجم حت وحدات التبر في لتل المنتتج فتي ال يتم تخزين األغذية ت نتج  لل الم

حال حدث تسرين للمياه اثر التكثيل او التنقيل مالم يكن هناك وسيلة تمنع تساقل المياه على حال حدث تسرين للمياه اثر التكثيل او التنقيل مالم يكن هناك وسيلة تمنع تساقل المياه على 

 ..المنتجالمنتج

 سم.سم.  4545العبوات والحوائل ويفضل أالّ تقل المسافة بينهما عن العبوات والحوائل ويفضل أالّ تقل المسافة بينهما عن   بينبين  تالمستالمس  هناكهناك  أالّ يكونأالّ يكون 1313//11//11//44

 ..اءاءحميل مواجهة التجاه سريان الهوحميل مواجهة التجاه سريان الهوتكون فتحات منصات التتكون فتحات منصات الت 1414//11//11//44

 ..ع السلع الغذائية في مستودع واحدع السلع الغذائية في مستودع واحدأالّ تخزن أي سلع أخرى مأالّ تخزن أي سلع أخرى م 1515//11//11//44

، ، بطريقة تمنع انتقال أو تأثر بقية المنتجات بهابطريقة تمنع انتقال أو تأثر بقية المنتجات بها  فاذة على حدهفاذة على حدهتخزن المنتجات ذات الروائح النتخزن المنتجات ذات الروائح الن 1616//11//11//44

 مع التأكيد على عدم حدوث تلوث خلطي بين المنتجات الغذائية.مع التأكيد على عدم حدوث تلوث خلطي بين المنتجات الغذائية.

ً المجمدة أو حفظها تحت المجمدة أو حفظها تحت أالّ يعاد تجميد األغذية أالّ يعاد تجميد األغذية  1177//11//11//44 ً ظروف التبريد بعد إذابتها تماما  ..ظروف التبريد بعد إذابتها تماما

 ..أو التجميد كأماكن تخزين لألغذيةأو التجميد كأماكن تخزين لألغذيةأالّ تستخدم الممرات داخل مستودعات التبريد أالّ تستخدم الممرات داخل مستودعات التبريد  1188//11//11//44

 ..سس  1111ْْرف التجميد أو التبريد على رف التجميد أو التبريد على أالّ تزيد درجة حرارة الممرات بين غأالّ تزيد درجة حرارة الممرات بين غ 1919//11//11//44

عاملين داالشتتراطات الصتحية للعتاملين دتكون تكون  2121//11//11//44 صحية لل ستودعات اختل المستتودعات االشتراطات ال خل الم ية طبقتاً للمواصتفة القياستية الخليجيتة ا سية الخليج صفة القيا قاً للموا طب

 (.(.1.21.2المذكورة في البند )المذكورة في البند )

      (18-) على المجمدةو º( س4على ) التخزين أثناءالمبردة  اللحوم حرارة أال تزيد درجة   4/1/1/21            

      º .س 

 س.º 2±على  التجميد جهاز أو حرارة الثالجة درجة في أال يزيد التذبذب  4/1/1/22

 التخزين في ثالجات البيعالتخزين في ثالجات البيع 22//11//44

 ااجات البيع المعدة للتخزين ما يليجات البيع المعدة للتخزين ما يلييراعى في ثاليراعى في ثال 

تزود تكتتون مصتتممة لحفتتظ األغذيتتة المبتتردة أو المجمتتدة وأن تتتزود  11//22//11//44 مدة وأن  بردة أو المج ية الم فظ األغذ صممة لح كون م لرص تستتهل عمليتتة التترص   بأرفلبتتأرفلت ية ا سهل عمل ت

 ..داخلها وال ت ثر على مرور الهواءداخلها وال ت ثر على مرور الهواء

 ..ياسية تحت ظروف التشغيل العاديةياسية تحت ظروف التشغيل العاديةققتكون قادرة على االحتفاظ بدرجة حرارة المنتج التكون قادرة على االحتفاظ بدرجة حرارة المنتج ال 22//22//11//44

 ..حة توضح الحد األقصى لرص األغذيةحة توضح الحد األقصى لرص األغذيةتزود بعالمة واضتزود بعالمة واض 33//22//11//44

 ..مقياس درجة حرارة يثبت في مركزهامقياس درجة حرارة يثبت في مركزهاتزود بتزود ب 44//22//11//44
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 ..توضع ثالجات البيع المفتوحة في مكان بعيد عن مصدر الحرارة أو ضوء الشمس المباشرتوضع ثالجات البيع المفتوحة في مكان بعيد عن مصدر الحرارة أو ضوء الشمس المباشر 55//22//11//44

 ..تحول دون تجانس توزيع الهواء بهاتحول دون تجانس توزيع الهواء بهاأالّ توضع أي موانع أالّ توضع أي موانع  66//22//11//44

 ..التخزين نظيفاً خالياً من الثلجالتخزين نظيفاً خالياً من الثلج  يكون حيزيكون حيز 77//22//11//44

 بصورة دورية.بصورة دورية.يزال الثلج المتراكم في الثالجات العادية المكونة للثلج يزال الثلج المتراكم في الثالجات العادية المكونة للثلج  88//22//11//44

 ..انة دورية بإشراف مهندسين مختصينانة دورية بإشراف مهندسين مختصينتجرى عليها صيتجرى عليها صي 99//22//11//44

 النقــلالنقــل 22//44

 االيليأن يراعى في وسيلة النقل ما يأن يراعى في وسيلة النقل ما ي  يجنيجن 

يز تكتتون مخصصتتة لنقتتل األغذيتتة المبتتردة والمجمتتدة وقتتدرة أداة التبريتتد بهتتا مناستتبة لستتعة حيتتز  11//22//44 سعة ح سبة ل ها منا يد ب قدرة أداة التبر مدة و بردة والمج ية الم قل األغذ كون مخصصة لن ت

 ..2121//11//11//44المذكورة في البند المذكورة في البند ة إلى الدرجة ة إلى الدرجة الشحن بحيث تنخفم درجة الحرارالشحن بحيث تنخفم درجة الحرار

ئح غرخالية متن أي روائتح غرووتكون نظيفة تكون نظيفة  22//22//44 من أي روا بة يبتة خالية  لوث، وبحالتة جيتدة لحمايتة المتواد الغذائيتة متن التلتوث، ي من الت ية  مواد الغذائ ية ال يدة لحما لة ج وبحا

 ..إذا لزم األمرإذا لزم األمرمها بطريقة تسهل تنظيفها وتطهيرها مها بطريقة تسهل تنظيفها وتطهيرها ويتم تصميويتم تصمي

جات يكتتون هنتتاك فصتتل تتتام وفعتتال بتتين المنتجتتات             33//22//44 بين المنت عال  تام وف صل  ناك ف كون ه مواد عنتتد نقتتل أي متتواد أختترى باإلضتتافة إلتتى المتتواد ي لى ال خرى باإلضافة إ مواد أ قل أي  ند ن ع

لل الغذائيتتة أو لنقتتل متتواد غذائيتتة مختلفتتة فتتي نفتتس الوقتتت، بحيتتث يمنتتع الخلتتل  نع الخ يث يم قت، بح فس الو في ن فة  ية مختل مواد غذائ قل  ية أو لن تداخل( )التتتداخل( الغذائ بين بتتين )ال

ها.غيرهتا.خصائص المواد المختلفة كاللون والرائحة وخصائص المواد المختلفة كاللون والرائحة و عال أن يكتون هنتاك تنظيتل فعتال وو  غير ناك تنظيل ف كون ه كل بعتد كتل أن ي عد  ب

 لتجنن مخاطر التلوث.لتجنن مخاطر التلوث.  شحنةشحنة

 ..ر بخواص المنتج أو بالصحة العامةر بخواص المنتج أو بالصحة العامةأالّ يكون قد سبق استخدامها في نقل أي مواد تضأالّ يكون قد سبق استخدامها في نقل أي مواد تض 44//22//44

داخل وسيلة النقل و / أو الحاويات لنقل أي شيء آخر غير المواد  ةاستخدام األوعي يمنع      4/2/5

  دي ذلك إلى التلوث.الغذائية حيث قد ي

في سواًء في شكل سائل أو حبيبات أو مسحوق فتي   )غير المعبأة()غير المعبأة(  يجن نقل المواد الغذائية السائبةيجن نقل المواد الغذائية السائبة            66//22//44 سواًء في شكل سائل أو حبيبات أو مسحوق 

هذه أوعيتتة و / أو حاويتتات و/أو صتتهاريج مخصصتتة لنقتتل المتتواد الغذائيتتة. ويجتتن تمييتتز هتتذه  يز  جن تمي ية. وي مواد الغذائ قل ال صة لن صهاريج مخص يات و/أو  ية و / أو حاو أوع

ضحة والحاويتتات بطريقتتة مرئيتتة وواضتتحة و ية ووا قة مرئ يات بطري لةغيتتر قابلتته لةزالتتةالحاو له لةزا ير قاب ستخإلظهتتار أنهتتا تستتتخ  غ ها ت هار أن مواد دم لنقتتل المتتواد إلظ قل ال دم لن

 ..فقلفقل  الغذائيةالغذائية

كون تزود بمقياس درجتة حترارة يعطتي قتراءة ممثلتة لدرجتة حترارة حيتز الشتحن علتى أن يكتون  77//22//44 شحن على أن ي يز ال حرارة ح لة لدرجة  قراءة ممث حرارة يعطي  تزود بمقياس درجة 

 ..ه في مكان يسهل قراءته من الخارجه في مكان يسهل قراءته من الخارجم شرم شر

لى أن تحفظ بيتزود بمسجل لدرجة الحرارة للتستجيل بصتفة مستتمرة علتى أن تحفتظ بي 88//22//44 ستمرة ع صفة م سجيل ب ترة اناتهتا لفتترة تزود بمسجل لدرجة الحرارة للت ها لف جاوز تتجتاوز انات تت

 ..للرجوع إليهاللرجوع إليها  و فترة تحددها الجهات المعنية(و فترة تحددها الجهات المعنية()أ)أ  العمر االفتراضي للمنتجالعمر االفتراضي للمنتج

حرارة تكون اللحوم مزودة بجهاز تسجيل درجة الحرارة )مستشعر الحترارة( للتأكتد متن درجتة حترارة           99//22//44               من درجة  كد  حرارة( للتأ تكون اللحوم مزودة بجهاز تسجيل درجة الحرارة )مستشعر ال

نتج، على أن تكون القراءة المستجلة ممثلتة لدرجتة حترارة المنتتج،   المنتج نفسه أثناء مراحل النقل.المنتج نفسه أثناء مراحل النقل. حرارة الم لة لدرجة  على أن تكون القراءة المسجلة ممث

 كل دوري.كل دوري.وأن يتم معايرتها ومراقبتها بشوأن يتم معايرتها ومراقبتها بش

هاعن الدرجة المطلوبتة للمتادة الغذائيتة المتراد نقلهتاتبرد تبريداً أولياً إلى درجة حرارة ال تزيد تبرد تبريداً أولياً إلى درجة حرارة ال تزيد  1111//22//44 مراد نقل ية ال مادة الغذائ بة لل   عن الدرجة المطلو

   ..قبل عملية التحميل بوقت كاف  قبل عملية التحميل بوقت كاف  

تكون وسائل النقل مجهزة بحيث يمكن تعليق ذبائح وأنصاف وأرباع اللحوم المبردة أو يتم     4/2/11        

 سبة بطريقة مناسبة تمنع انتقال الملوثات.وضعها على طاوالت منا
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تكون جميع أسطح وسائل النقل التي تالمس اللحوم مقاومة للتآكل والصدأ وملساء وسهلة     4/2/12           

  التنظيل والتطهير.

وث تكون وسائل النقل مجهزة بحيث توفر حماية اللحوم من األتربة والحشرات ومصادر التل    4/2/13          

 األخرى.

 س.س.ºº( ( 1818-)) علىعلى المجمدةالمجمدةوو  ºº( س( س44على )على )  النقلالنقل أثناءأثناءالمبردة المبردة  اللحوماللحوم حرارةحرارة أال تزيد درجةأال تزيد درجة        1414//22//44                      

 س.س.ºº  22±على على  التجميدالتجميد جهازجهاز أوأو حرارة الثالجةحرارة الثالجة درجةدرجة فيفي أال يزيد التذبذبأال يزيد التذبذب        1515//22//44                      

ند تحميلتكون درجة حرارة الخضار والفاكهة الطازجة عنتد تحميل 1616//22//44 يتم هتا كمتا هتو وارد فتي الملحتق ويتتم تكون درجة حرارة الخضار والفاكهة الطازجة ع حق و في المل هو وارد  ما  ها ك

 ..درجة حرارة حيز الشحن وفقاً لذلكدرجة حرارة حيز الشحن وفقاً لذلكخفم خفم 

يتتتتم عمليتتات الفتترز وتصتتنيل العبتتوات داختتل مستتتودعات التبريتت 1717//22//44 ستودعات التبر خل م بوات دا صنيل الع فرز وت يات ال ية د أو التجميتتد وقبتتل عمليتتة تتم عمل بل عمل يد وق د أو التجم

 ..التحميلالتحميل

جات متع عتدم تعترض المنتجتات   بشكل سريع ويفضل أن يكون آلياً،بشكل سريع ويفضل أن يكون آلياً،تتم عمليات التحميل والتفريغ تتم عمليات التحميل والتفريغ  1818//22//44 عرض المنت عدم ت مع 

 ..س المباشرةس المباشرةلشملشمألشعة األشعة ا

 تحمل السلع مباشرة على وسيلة النقل.تحمل السلع مباشرة على وسيلة النقل. 1919//22//44

هواء وأتتتترص العبتتتوات بطريقتتتة منتظمتتتة ال تتتت ثر علتتتى توزيتتتع الهتتتواء وأ 2121//22//44 يع ال لى توز ت ثر ع مة ال  قة منتظ بوات بطري لل ن تثبتتتت تفاديتتتاً للتلتتتل ترص الع ياً للت بت تفاد ن تث

 ..الميكانيكيالميكانيكي

في طبقاً للمواصتفة القياستية الخليجيتة المتذكورة فتي يكون الثلج المستخدم للتبريد في وسيلة النقل يكون الثلج المستخدم للتبريد في وسيلة النقل  2121//22//44 مذكورة  ية ال سية الخليج صفة القيا طبقاً للموا

تى بكمية كافية لالحتفاظ بدرجة الحترارة المطلوبتة ولبقائته فتي وستيلة النقتل حتتى وو  (.(.2.22.2البند )البند ) قل ح سيلة الن في و ئه  بة ولبقا حرارة المطلو بكمية كافية لالحتفاظ بدرجة ال

 ..وأثناء عمليات التحميل والتفريغوأثناء عمليات التحميل والتفريغ  نهاية الرحلةنهاية الرحلة

 مسجل درجة الحرارةمسجل درجة الحرارة                33//44

   مع عدم االخالل بالملحق الخاص بـ )معلومات محددة عن مراقبة درجة الحرارة والتحكم             

 ن يحقق المتطلبات التاليةاأيجن  (2/8المذكورة في البند )ريد( فيها في سلسلة التب

كون يكتتون           11//33//44 سجيل تستتجيل ي حرارة درجتتة الحتترارة ت جة ال ترة بصتتفة مستتتمرة علتتى أن تحفتتظ بياناتهتتا لفتتترة در ها لف فظ بيانات لى أن تح ستمرة ع صفة م مر تتجتتاوز العمتتر ب جاوز الع تت

 لرجوع إليها.لرجوع إليها.لل  )أو فترة تحددها الجهات المعنية()أو فترة تحددها الجهات المعنية(  االفتراضي للمنتجاالفتراضي للمنتج

شعرالشتحن، بحيتث يتتم تثبيتت مستشتعرالتخزين والتخزين وة حيز ة حيز تكون القراءة المسجلة ممثلة لدرجة حرارتكون القراءة المسجلة ممثلة لدرجة حرار          22//33//44 يت مست يتم تثب شحن، بحيث    ال

حرارةالحتتترارة ها فتتتي أمتتتاكن وارتفاعتتتات مختلفتتتة وفقتتتا لخارطتتتة حراريتتتة فعالتتتة وان يتتتتم معايرتهتتتا   ال يتم معايرت لة وان  ية فعا طة حرار قا لخار فة وف عات مختل ماكن وارتفا في أ

 بشكل دوري.بشكل دوري.  ومراقبتهاومراقبتها

 ..الجهات المعنيةالجهات المعنيةتكون قابلة للربل بأنظمة تكون قابلة للربل بأنظمة           33//33//44
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 ملحـــق

 درجات الحرارة والرطوبة النسبية التي يجب اتباعها

 قل وتخزين الخضار والفاكهة الطازجةعند ن
 

 التخــــــزين النقــــل  

 درجة الحرارة ســم المنتـجا المجموعة

 )س(  

 درجة الحرارة

 )س(  

 الرطوبة النسبية
٪ 

 95 – 90 صفر صفر الهليون 

    ليميــه –فاصوليــا  

 95 5صفر إلى  7 فـي قـرون( )حبـوب 

 95 صفر 5صفر إلى  فاصوليا خضراء 

 95 – 92 صفر صفر البنجر 

 95 صفر صفر  القرنبيل 

 95 صفر صفر الكرنن الخضار

 95 صفر صفر الجـزر 

 95 صفر صفر الكرفـس 

 95 11إلى  7 11إلى  7 الخيـــار 

 95 11إلى  7 11إلى  7 جـاننالباذ 

 95 صفر 1صفر إلى  الخـس 

 95 11إلى  4 11إلى  4 البطيـخ 

 95 إلى صفر 1- صفر  البسلة 

 95 - 91 11إلى  7 11إلى  7 الفلفل 

 

 

 التخــــــزين النقــــل  

 درجة الحرارة ســم المنتـجا المجموعة

 )س(  

 درجة الحرارة

 )س(   

 الرطوبة النسبية
٪ 

 91 11إلى  4 16إلى  11 البطاطـــس 

 91 صفر صفر المشروم )عش الغراب( 

 95 - 91 11إلى  7 11إلى  7 الباميـــة 
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 البصل الجاف 

 البصل األخضر

 1صفر إلى 

 صفر

 1صفر إلى 

 صفر

65- 71 

92 - 95 

 95 - 91 إلى صفر 1- صفر البقدونــــس 

 95 – 91 صفر صفر الجزر األبيم 

 95 – 91 صفر صفر السبانـــخ الخضار

 95 – 91 صفر 4صفر إلى  الذرة السكرية 

    الطماطـــــم 

 91 – 85 18إلى  13 18لى إ 13 ناضج أخضر 

 91 - 85 11إلى  7 11إلى  7 وردي 

 95 - 85 11إلى  8 13إلى  11 الكوسة والقرعيات 

 95 - 91 صفر صفر الفجـــل 

 91 - 85 21إلى  13 21إلى  13 البطاطـــا 

 

 التخــــــزين النقــــل  

 درجة الحرارة ســم المنتـجا المجموعة

 )س(   

 درجة الحرارة

 )س(   

 الرطوبة النسبية
٪ 

 91 4إلى  1- 4إلى  1- التفـــاح 

 95 - 91 إلى صفر 1- إلى صفر 1- المشمــش 

 91 – 85 4 4 كــــادوواف 

 95 - 91 14إلى  13 14إلى  13 المـــوز 

 95 - 91 إلى صفر 1- إلى صفر 1- التوت الشوكي 

 91 – 85 11إلى  5 11إلى  5 الجرين فروت 

 91 - 85 13إلى  11 13إلى  11 ون        أخضرالليم 

 91 5صفر إلى  13إلى  11 الحامم       ملون 

 91 - 85 11إلى  8 11إلى  9 الليمون المالح  



 GSO 323/ 2022 المواصفة القياسية الخليجية 

 

 8 

 95 - 91 إلى صفر 1- صفر  الخــــوخ الفاكهة

 95 - 91 إلى صفر 1- إلى صفر  1- الكمثـــرى 

    األنانـــــــاس 

 91 – 85 13إلى  11 16لى إ 11 ناضج أخضر - 

 91 – 85 7 7 ثمار ناضجة - 

 91 11إلى  7 11إلى  7 المانجو 

 91 11إلى  7 11إلى  8 الجوافة 

 85 صفر صفر البلح )الطازج( 

 

 التخــــــزين النقــــل  

 درجة الحرارة ســم المنتـجا المجموعة

 )س(   

 درجة الحرارة

 )س(  

 الرطوبة النسبية
٪ 

 95 – 91 إلى صفر 1.5- إلى صفر 1.5- ـــنالتي 

 95 – 91 إلى صفر 1.5- 1.5 - العـــنن 

 95 – 91 إلى صفر 1- إلى صفر 1- البرقـــوق 

 95 – 85 2صفر إلى  2صفر إلى  ةالفراولـ الفاكهة

 مندرين )يوسفي( 

 حسن الصنـل

 91 - 85 5إلى  2 5إلى  2

 91ى إل 85 11إلى  7 11إلى  7 البابــــاي 

 95 - 91 إلى صفر 1- إلى صفر 1- الكــــرز 

 91 - 85 8صفر إلى  8صفر إلى  البرتقــــال 
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 المراجع:المراجع:

 

- REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 29 April 2004 

- REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 29 April 2004 

- CODE OF PRACTICE FOR THE PROCESSING AND HANDLING OF QUICK 

FROZEN FOODS (CAC/RCP 8-1976 “2008”). 

 

 


