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 تقديم

 

 

 للوطنية جهزةهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها األ

ن اسطة لجاية بوللمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياس

 .فنية متخصصة

الذي عقد ... .قرر مجلس ادارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقم 

 GSO /1003لخليجية م اعتماد تحديث المواصفة القياسية ا... / ... / ... ، الموافق ـه.../.../... بتاريخ 

ت قطاع مواصفا ( " 5)  تم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية رقـم" حبوب األرز" 2012

جة في خطة ، المدر.……/..…بتحديث المواصفة القياسية الخليجية رقم " المنتجات الغذائية والزراعية 

 .سلطنة عمان

 .وتحل محلها    GSO1003/2012على أن تلغى المواصفة رقم  
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 حبوب األرز  

 

 المجال ونطاق التطبيق .         1

 زئيا  ج بجميع أنواع األرز المقشر والمضروب والمسلوق تختص هذه المواصفة القياسية     

فـي  لغرض االسـتهالك اآلدمـي، سـواء كانـت الحبـوب معروضـةواألرز المـدعم المعد 

 قة منوال تنطبق على حبوب األرز الشمعي أو المنتجات األخرى المشت ،عبـوات أو سائبة

   .األرز

 

 المراجع التكميلية             2

 

 
1.2 GSO 9" بطاقات المواد الغذائية المعبأة". 

.22  GSO21 " الشروط الصحية في مصانع األغذية والعاملين بها." 

.23  GSO168 " اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة."   

4.2 GSO ISO 950 "(".كحبوب)أخذ العينات  -الحبوب 

5.2 GSO382 "القصوى لمتبقيات مبيدات اآلفات في المنتجات  الحدود

 ."الزراعية والغذائية

6.2 GSO 150-2 "فترات : الجزء الثاني-فترات صالحية المنتجات الغذائية

 ."الصالحية االختيارية

7.2 GSO 839 " اشتراطات عامة –الجزء األول –عبوات المواد الغذائية." 

8.2 GSO 193"الملوثات والسموم في األغذية واألعالف." 

9.2 GSO 1016 "الغذائية  لموادوالسلع الميكروبيولوجية ل المعايير." 

10.2 1806   GSO  "طرق اختبار حبوب األرز" 

11.2  1307 GSO "طرق اختبار األرز المضروب" 

  

12.2 GSO1863" كية العبوات البالستي–الجزء الثاني –عبوات المواد الغذائية–

    "اشتراطات عامة

13.2 2142 GSO" المتطلبات العامة لألغذية واألعالف المصنعة المحورة

 ".وراثيا  
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 التعاريف    .         3

              

   .(Oryza sativa L) من نوع أورايزا ساتيفا ل مكسورةحبوب كاملة أو : أرز 1.3

  .أرز غالفه الخارجي غير منزوع:  غير مقشورأرز   2.3

     أزيل    الذي هو األرز المزروع غير المقشور( األرز البني أو األرز األسمر: )أرز المقشور  3.3

   .في النخالة اقدوالمناولة بعض الفعنه الغالف فقط وقد ينتج عن عملية التقشير 

 ليا  أوالنخالة والجنين كاألرز المقشور الذي أزيلت عنه (: األرز األبيض)أرز مضروب  4.3

 .       من خالل عملية الضرب جزئيأ 

قشور أو ر المقد يكون أرزا مقشورا  أومضروبا  ناتجأ  عن األرز غي: األرز المسلوق جزئيا    5.3

امل ، شكل كبالمنقوع في المياه والخاضع لمعالجة حرارية حتى يصبح النشا هالميا  المقشور 

 . وتليه عملية التجفيف

غير وهو حبوب من أنواع خاصة من األرز لها شكل أبيض  األرز اللزج أو األرز المشمع 6.3

لتصاق االى شفاف وغالبا  ما يتكون نشا األرز اللزج بشكل كامل من األميلوبكتين ويميل إل

  . بعد الطهي

 .أرز أبيض تم تدعيمه بالمعادن والفيتامينات المناسبة:  أرز مدعم 7.3

فات من األرز والتي تحتوي على ص محددةهو االسم المألوف ألصناف : األرز البسمتي  8.3

محدده  مناطق ويزرع فقط في( التناثر ، الطول ، الرائحة ، الطعم ، الحبات المنفصلة)مميزة 

 :األصناف المعتمدة التسعة التاليةفيما يلي   من الهند وباكستان ويشمل

1.  1. Basmati370   -( 370بسمتي.) 

1.  2. Basmati 386-India-(الهند -386بسمتي) 

1.  3. -  Basmati 217  ( 217بسمتي) 

2.  4. Type 3(Dehradun)-  ديهرادن ۳نوع ، 

3.  5. Kernel (Pak Basmati) - كرنل ،بسمتي باكستاني. 

4.  6. Taraori (Karnal Local, HBC-19) - تاراوري( 19كارنال محلي-HBC.) 

5.  7. - Ranbir Basmati (IET11348)  رانبير بسمتي(11348 IET.) 

6.  8. Pusa Basmati-1 (IET- 10364) - بوسا بسمتيIET-10364  ) 1) 

7.  9. Super Basmati – (سوبر بسمتي) 

   .آخر سيعتمد مستقبال  من األرز البسمتي  أو أي صنف     

  

ارة، للحر اعرضهتغير لونها الطبيعي نتيجة ت مكسورةحبوب كاملة أو :  حبوب تالفة بالحرارة 9.3

حرارة ر الوتشمل حبوب األرز الكاملة أو المكسورة التي يميل لونها إلى األصفر بسبب تغي

 .المسلوق المسلوقة التي قد توجد في كمية من األرز غير أو الحبوب

و بها تلف ظاهر بسبب الرطوبة أو الحشرات أ مكسورةحبوب كاملة أو : حبوب تالفة  10.3

 . باستثناء تلك التي تضررت بفعل الحرارةاألمراض أو غيرها، 

 

14.2 GSO2333 " اشتراطات األغذية ذات اإلدعاءات التغذوية والصحية  ."  
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( عيعدا حبوب األرز الشم) مكسورةحبوب كاملة أو :  جيرية أو حبوب طباشيريةحبوب        11.3

 . بلون النشاغير شفاف ويكون ثالثة أرباع سطحها على األقل ذي مظهر 

  .حبوب كاملة أو مكسورة ذات غالف أحمر يغطي أكثر من ربع سطحها: حبوب حمراء    12.3

و ألهـا خطـوط حمـراء طولهـا يسـاوي  كسورةحبوب كاملـة أو م: حبوب بخطوط حمراء        13.3

ـاة المغططول حبـة األرز الكاملـة أو أكثر على أن تكون المسـاحة يزيـد علـى نصف 

 . بـالخطوط الحمـراء أقل من ربع سطحها

ـطحها سربـع التي يكـون  المسلوق جزئيا  مـن األرز  مكسورةحبوب كاملة أو: حبوب سوداء        14.3

 .ذي لون بني داكن أو أسودأو أكثر 

   .انضوجهأو لم يكتمل /غير ناضجة تماما  و مكسورةحبوب كاملة أو : حبوب غير ناضجة        15.3

   كالتالي:، شوائب عضوية وغير عضوية عدا حبوب األرز: مواد غريبة  16.3

ـواني ـل حيتشـمل كـل المكونـات العضـوية التـي تكـون مـن أص :شوائب عضـوية حيوانيـة   1.16.3

 .مثـل الحشرات الميتة وأجزائها ومخلفات الطيور والقوارض والعناكب وغيرها

مثل البـذور )تشمل مكونات عضوية من أصل غير حيواني : شوائب عضوية أخرى     2.16.3

 . )الخ....يوط الغريبـة ،األغلفة، النخالة، القش، القصاصات الورقية، األجزاء الخشبية، الخ

ة معدنيمثل الحصى والرمل والغبار والبالستيك والقطع الزجاجية وال: شوائب غير عضوية       3.16.3

   .وغيرها

 

 

 

 التصنيف         4.

 

 نسبة الطول إلى العرض  

 الصنف  
  (األبيض)مضروب أرز 

 أو األرز المسلوق جزئيا 

أو (  البني)مقشور أرز 

 األرز المسلوق جزئيا

 

أو أكثر   أو أكثر  3.0  طويل الحبة   3.1

 متوسط الحبة   2.1 – 3.0 2.0 – 2.9

في حالة تصنيف األرز إلى طويل أو متوسط أو قصير الحبة فإن التصنيف يجب أن  1.4

 :  يتماشى حسب االختيارات التالية

 (.  1)تبعا  لنسبة طول الحبة إلى عرضها كما في جدول : االختيار األول 1.1.4

  ( األولاالختيار )تصنيف الحبوب تبعا  لنسبة الطول إلى العرض ( : 1)جدول     
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 قصير الحبة   أو أقل 2.0 أو أقل 1.9

 

 (.  2)كما في جدول ( ملم)تبعا  لطول الحبة : االختيار الثاني 2.1.4     

 ( االختيار الثاني)تصنيف الحبوب حسب طول الحبة (: 2)جدول                    

 الصنف   (  ملم)طول الحبة 

 طويل الحبة   أو أكثر   6.6

 متوسط الحبة     6.6إلى أقل  6.2 من 

 قصير الحبة     6.2أقل من 

 

 (.  3)كمـا فـي الجدول  ونسـبة الطـول إلـى العـرض( ملـم)الحبـة تبعـا  لطـول  :االختيار الثالث      3.1.4 

 (تيار الثالثاالخ)ونسبة الطول إلى العرض ( ملم)تصنيف الحبوب تبعا  لطول الحبة (: 3)جدول              

 

 الصنف   (  ملم)طول الحبة  نسبة الطول إلى العرض  

   3و أقل من   2أكثر من 

 أو

 أو أكثر   3 

 طويل الحبة   6.0اكثر من 

 متوسط الحبة    6.0-5.2 3.0أقل من 

 قصير الحبة   أو أقل   5.2 2.0أقل من 

 : يمكن تصنيف لون األرز األبيض حسب درجة الضرب إلى ما يلي  2.4

  ى ال تصـل درجة الضرب فيه إلـأرز بنـي مضـروب  (:الضـربنـاقص )أرز أبيض بنـي   1.2.4

 .متطلبات درجة أرز أبيض

ين أرز بني مضروب جيدا  بحيث يـتم نزع بعض أجزاء الجن(: عادي الضرب)أرز أبيض    2.2.4

 .  ،وكل الطبقات الخارجية للحبة، ومعظم الطبقات الداخلية للنخالة

  :(الضربالزائد )أرز أبيض ناصع     3.2.4
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 المتطلبات      . 5

 :  يجب أن تتوافر في حبوب األرز المتطلبات التالية          

 .  جودةوخالية من الروائح غير المعتادة أو التي تدل على تدهور السليمة وأن تكون نظيفة          5.1

رة حش)ة أن تكون خالية من النمو الفطري والحشرات الحية بأطوارها المختلفة والعناكب الحي 2.5

 .  وغيرهاوالديدان  (العث

 .أن تكون خالية من البذور السامة أو الضارة 3.5

 .  أن تكون متجانسة من حيث اللون والشكل والنوع والصنف 4.5

 .ك/ك% 15أال تزيد نسبة الرطوبة على   5.5

   .2.2 بندالت في للشروط المذكورة في المواصفة القياسية الخليجية التي وردإنتاجها طبقا  أن يكون  6.5

ـتم حيـث ي. تتعـدى درجة الضرب فيه متطلبـات درجـة األرز األبـيضأرز بني مضروب    

اخلية قات الدمعظم أجزاء الجنين وكل الطبقات الخارجية للحبـة والجزء األكبر من الطب نـزع 

 .للنخالة وبعض أجزاء اإلندوسبرم

 :  يلي يمكن تصنيف األرز حسب مقدار كسر الحبوب إلى ما 3.4

 .حبوب األرز التي ليس فيها أي جزء مكسور  :رز الحبة الكاملةأ 1.3.4

لة لحبـة الكامطـول امتوسط طولهـا يسـاوي أو يزيـد علـى ثالثـة أربـاع  حبـوب :األرز الكامل   2.3.4

 .أو أكثر

طول حبة  أجزاء من حبـوب األرز ال يتجاوز طولها ثالثة أرباع متوسط :حبوب االرز الطويل 3.3.4

 . الكاملة طول الحبة متوسطولكـن يزيـد علـى نصـف األرز الكاملة 

رز أجزاء من حبوب األرز طولها نصف متوسط طول حبة األ  :متوسطة الطولحبوب األرز   4.3.4

 .األرز الكاملةطول حبة متوسط ولكـن يزيد على ربع  الكاملة أوأقل

ـن ربـع طولهـا يسـاوي أو يقـل عأجزاء من حبـوب األرز  :حبوب األرز القصيرة المكسورة 5.3.4

طرها قطـول الحبـة الكاملـة ولكنها ال تمر خالل منخل معدني ذي ثقوب مستديرة  متوسط

 .ملم1.4

ستديرة خالل منخل معدني ذي ثقوب م أجزاء من حبوب األرز تمر :و رقاقات الحبوبشرائح أ 6.3.4

 .ملم1.4قطرها 
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 لخليجيةاياسية المواصفة القلى الحدود المذكورة في من متبقيات مبيدات اآلفات ع هايزيد محتواال أ 7.5

 . 5.2لبند التي وردت في ا

 لقياسيةااصفة في المنتج عن الحدود المنصوص عليها في المو واإلشعاع أال تزيد الملوثات والسموم 8.5

 8.2البند  التي وردت في  الخليجية 

ردت في والتي  في المواصفة القياسية الخليجية محتواها الميكروبي عن  الحدود المذكورةأال يزيد  9.5

 .9.2 لبندا

 .4لبند المذكورة في اأن يكون تصنيف الحبوب مطابقا  الحد التصنيفات  10.5

ي ف  ما ورد قا  لفي حالة األرز المدعم يجب أن يكون الحد األدنى واألقصى للفيتامينات والمعادن طب 11.5

 (. 4)الجدول 

بـة د الغريلمـواأال يتعدى الحد األقصـى للحبـوب ذوات العيـوب، واألنـواع األخـرى مـن األرز، وا 12.5

   (.5)الجدول  على ما ورد في

ند لمذكورة في البايجب أن يكون مطابقا  للمواصفة القياسية الخليجية  وراثيا  في حالة األرز المحور  3.51

2.13. 

على % 93المنتج على  ييجب أن يحتو( 3.8)الذي ورد ذكره في البند  يفي حالة األرز البسمت 14.5

 (. أرز بسمتي)فال يسمى  ذلكٕاذا قلت النسبة عن وبسمتي، األرز  األقل من

  . الحد األدنى واألعلى للفيتامينات والمعادن في األرز المدعم: (4)جدول                

 الفيتامينات والمعادن    (كغ/ملغ) الحد األدنى  (  كغ/ملغ)الحد األعلى 

 (1ب (ثيامين  4.4   8.8  

   (2)ب ريبوفالفين 2.6   5.3  

  (3)ب نياسين  35   70  

 حديد   29   57  

 

  الحد األقصى لحبوب األرز ذوات العيوب، واألنواع األخرى من األرز، والمواد الغريبة(: 5)جدول 

 حبوب األرز ذوات العيوب : (أ) 

    ك/ك% الحد األقصى 

 مضروبأرز وصف العيوب  

 (أبيض)

 (بني)مقشورأرز

 مسلوق جزئيا  

أرز 

مضروب 

 (أبيض)

 مقشورأرز

 (بني)
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 مسلوق جزئيا  

 تالفة بالحرارة *0.4 3.0 *0.8 6.0

 تالفة بغير الحرارة 4.0 3.0 4.0 3.0

 غير ناضجة 12.0 2.0 12.0 2.0

 جيرية *0.11 11.0 - -

 حمراء 12.0 4.0 12.0 4.0

 بخطوط حمراء - 8.0 - 8.0

 سوداء - - *0.4 2.0

 شرائح حبوب 0.1 0.1 0.1 0.1

 بعد عملية الضرب وذلك لغرض المقارنة  *

 األنواع األخرى من األرز:(ب) 

 

    ك/ك% الحد األقصى 

أنواع أخرى من 

 :األرز

 مضروبأرز

 (أبيض)

 مسلوق جزئيا  

 (بني)مقشورأرز

 مسلوق جزئيا  

مضروب أرز 

 (أبيض)

 مقشورأرز

 (بني)

 أرز غير مقشور 2.5 0.3 2.5 0.3

 ( بني)مقشورأرز  -   1.0   - 1.0  

 ( ابيض)أرز مضروب - - 2.0 2.0

 شمعي   أرز 1.0   1.0   1.0   1.0  
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 :( ج) غريبة مواد 

 الغريبة  المواد  ك/ك% الحد األقصى 

 مضروبأرز

 (أبيض)

 مسلوق جزئيا  

 (بني)مقشورأرز

 مسلوق جزئيا  

أرز 

مضروب 

 (أبيض)

 مقشورأرز

 (بني)

 أخرىشوائب عضوية  1.5   0.5   1.5   0.5  

  

شوائب عضوية  0.1   0.1   0.1   0.1  

 حيوانية  

 شوائب غير عضوية   0.1   0.1   0.1   0,1  

 

 أخذ العينات .          6

 .4.2البند  تسحب العينات طبقا  للمواصفة القياسية الخليجية التي وردت في             

 

 طرق االختبار .          7

 

 بقا  للمواصـفة طاالختبارات الالزمة  6تجرى على العينة الممثلة المسحوبة طبقا  للبند        1.7      

 11.2البند القياسـية الخليجية التي وردت في 

 :لتاليينايسترشد بالبروتوكولين إنه وصفيا  وكميا  ف البسمتي في حالة الكشف عن األرز         2.7

لبريطانيـة ، اوكالـة المواصفات  –بروتوكول التعرف  على أصناف أرز بسمتي محددة    -             

 .2005فبرا ير  -لندن   جامعة  ويلز

ن نوع مغير البسمتي بروتوكول التقدير الكمي  للكشف عن الغش في األرز البسمتي باألرز  -

  –ندن بريطانية ، لوكالة المواصفات ال -، سوبر فاين 386شربتي ، موجاد صوجاندة ، باك 

 .  2006فبراير  -جامعة ويلز

 

 التعبئة والنقل والتخزين            -8
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 :  يجب عند التعبئة والنقل والتخزين مراعاة ما يلي            

  :التعبئة          1.8      

   14.2وبند 7. 2 لبندينفي ا الواردتينبدون اإلخالل بما نصت عليه المواصفتين الخليجيتين           

بشكل ة ومغلق عبوات مالئمة نظيفة سليمة متينةيجب أن يعبأ االرز في أكياس متينة الخياطة أو 

  .ولم يسبق استخدامها وال تؤدي إلى تغير خصائص الجودة في المنتج أو تلوثه محكم

يه من التلف وتحافظ علأن ينقل األرز بوسائل مالئمة تحميـه من التغير في خصائصه : النقل        2.8

اد و المووال يجب أن تستخدم هذه الوسائل نفسها في نقل المبيدات أ. الميكانيكي والتلوث

 .األخرى السامة أو الضارة

 3.2 البندفي  بدون اإلخالل بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية التي وردت: التخزين       3.8

من  حميه من التغير في خصائص الجودة وتحافظ عليهيجب أن يخزن األرز بطريقة مالئمة ت

 تسمح ويراعى أن تستوفي المخازن لالشتراطات الصحية بحيث ال. التلف الميكانيكي والتلوث

 .   بتعرض األرز للحشرات أو القوارض أو الطيور أو الرطوبة أو الحرارة الزائدة

 : البيانات اإليضاحية     -     9

يجب أن  1.2بدون اإلخالل بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية التي وردت في البند              

 :يوضح على كل عبوة البيانات التالية

 (.أبيض، بني)أبيض، بني، مسلوق جزئيا  : نوع األرز 1.9

 بلد المنشأ   2.9

ند با  لللتصنيف الذي تم اختياره وفقمع توضيح ا( طويل، متوسط، قصير الحبة)طول الحبة  3.9

4. 

 (.أبيض بني، أبيض، أبيض ناصع)لون األرز األبيض غير المسلوق جزئيا   4.9

 (.  اختياري) طريقة الطهو 5.9

وتاريخ التعبئة مع ذكر تاريخ ………( محصول عام )تاريخ اإلنتاج أو عام الحصاد     6.9

 .  االنتهاء في حالة األرز المعبأ والمدعم

 .   في حالة إضافتها( معادن وفيتامينات)المواد المدعمة  7.9

 .في حالة إضافتهاالمواد المضافة  8.9

 .ذلكإن كان ك( منتج معالج باإلشعاع)أو ( منتج محور وراثيا  )البطاقة  علىأن يكتب  9.9

% 93ى إذا كان المنتج يحتوي عل( أرز بسمتي)وباإلضافة إلى ما سبق يكتب على العبوه  10.9

( بسمتي)فال تستخدم كلمة % 93ذلك  ، وٕاذا قلت النسبة عناألرز البسمتي منعلى األقل 

 .  على البطاقةإطالقا  
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 المصطلحـات الفنيـة  

Oryza Sativa L…………………………………...………………..أورايزا ساتيفا ل      

White rice (Milled)………………………………………….. (مضروب)أرز أبيض    

Under milled rice………………………………….....… (ناقص الضرب)أرز أبيض بني   

Well-milled rice……………………………........………. (عادي الضرب)رز أبيض أ   

Extra-well –milled rice...................………………… (زائد الضرب)أبيض ناصع  أرز    

Brown rice (Husked rice)………………………………….……………..… رز بنيأ   

(Paddy rice)………………………………….……....…….……….. ررز غير مقشوأ   

Enriched rice……………………………………......……………………أرز مدعم  

Whole kernel rice…………...........……..………………………………أرز كامل  

Head rice………………………….……………………………….…أرز شبه كامل  

Glutinous rice……………………………………………………………. أرز شمعي 

Basmati Rice……………………………………………………………..أرز بسمتي 

Immature kernels………………………………………………حبوب أرز غير ناضجة  

Damaged kernels……………                 ............................... ……… فةحبوب تال   

Chalky kernels…………………………………………..……….… جيريةحبوب     

Red-streaked kernels………………………………..……… ءحبوب مخططة حمرا  
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Pecks………………………………………………………………… ءحبوب سودا  

Chips…………………................……….……………………شرائح أو رقاقات أرز 

Filth ………………………………………………….………..….شوائب حيوانية 

Broken rice……….....…………….......................……………….….األرز المكسور 

Extraneous matter………………………………….………….……….مواد غريبة    

Bran…………………………………………….……………….…………نخالة  
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