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 تقديم
 

 في الدول التقييس الوطنية عضمممممممويتها أجه ة في تضمممممممم إقليمية هيئة العربية الخليج لدول التعاون  مجلس لدول التقييس هيئة
 .فنية متخصصة لجان الخليجية بواسطة واللوائح الفنية القياسية إعداد المواصفات الهيئة مهام ومن األعضاء،

الذي   اختر رقم االجتماعلهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقمممممممممم    مجلس اإلدارةقرر/قررت  
(  ###/###الخليجية رقم )...( )  الالئحة الفنيةاعتماد    ......./......./....... هم ، الموافق ......./...../.......معقد بتاريخ
دون ادخال تعديالت فنية عليها   CODEX STAN 306:2021يها عن هيئة الدستور الغذائي   التي تم دراستها وتبنباللغتين  

 " المدرجة في خطةاللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية وال راعية"  TC05الخليجية رقم    اللجنة الفنيةضمن برنامج عمل  
 . ولة قطرد

 ل وجود اختالف بين النصين.ويعتبر النص اإلنجليزي هو المرجع األساس في حا
 



 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املواصفة اإلقليمية لصلصة الفلفل احلار )الشيلي(
CXS 306R-2011 

 .2020و 2017و 2013 األعواميف  ومت تعديلها. 2011يف عام  مت اعتمادها
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 النطاق -1
، أدان  واملعيوضر  لسترالهسا املش  ري 2القسر   ، اليت يعّيفه على صرلةر  الةلةا ار ) لاللر(ل   املواصرة تسري  ذه  

اليت  إع دة الالعشئ  إذا دعت ار ج . وذ  ال تنطشق على املنالج يف ار الت أو مب  يف ذلك لغ ايت الالقدمي يف املط ع 
 لمزيد من الالجه(ز.ل    خمةة يُعالرب ف(ه 

 الوصف -2
 املنتجتعريف  2-1

 منالج:  لالل(ل   عش )ة عن ار ) الةلةاإن صلة  
 ؛ لستالخدام كمالّشا ومطّ(بخمةص   1ل
 ، اليتأدان  1-3القسررررررر   النظ(ة  الوا)دة يفسرررررررل(م  و ال م اخلواد امللألكا من  من األجزاء الةررررررر ر  عدّ وم  2ل

 ختلط وحتّضي للحةول على اجلودة واخلة ئص املطلوب ؛ 
 ، بطييق  من تش ، قشا أو بعد تعشئاله يف ح وايت حمكم  اإلقة ل هبدف منع فس د . ابريا)ةومع جل   3ل

 األشكال 2-2
 األشكال التالية:  ر )الشيلي( أن تكون متاحة أبحداحلا الفلفلميكن لصلصة  2-2-1

 مع   بةو)ة مالج نس .  املطحون  اللب والشهو) ذات الل(ل  ل صلة  الةلةا ار ) لأ 
ش(ش ت ح إضررر ف   نسررر ، معجمع   بةرررو)ة مال املطحون  اللب والشهو) صرررلةررر  الةلةا ار ) لاللررر(ل   ذات ب ل

 الةلة .  يف أحن ءاملناللية ع منه وبهو) ، وقلي  وقطالةلةا ار )  لبّ 
 لةلة . ا الشهو) كطشق ت منةةل  أو مناللية يف أحن ءو  لبّ ال الةلةا ار ) لالل(ل   ح(ث يظهي صلة  لج 
 أو كسمه .  ن  فقط من لب أو لب جميوشالل(ل   املكوّ ل صلة  الةلةا ار ) لد 

 األشكال األخرى 2-2-2
 أب  أ ك ل أخيى  يط أن يكون املنالج: الجاملنُيسمح بعيض 

 مالم(زا  بد)ج  ك ف(  عن أ ك ل العيض األخيى املهكو)ة يف ذه  املواصة ؛ لأ 
 يسالويف ك ف  الليوط األخيى اليت تنص عل(ه  املواصة ، حبسب املقالضى؛  لب 
 (له. لالش   لدى املسالهلك أو لالضللالسشب ابف على بط ق  الالوت(  تة داي  لموصوف   بلكا ك  لج 

 الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة -3
 الرتكيبة 3-1
 املكوانت األساسية 3-1-1

 املواصة  من املكوانت الال ل( :يالألف املنالج اله  تالن وله ذه  
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ثا مسحوق الةلةا ار ) املعّد بواتط  م ّهز،أو الةلةا ار ) اجمل ، Capsicum sppالةلةا ار ) الط زج ل لأ 
ا أو يف املطحون، أو احملةوظ يف اخلرر الةلةررا اررر ) احملّمي، أو الةلةررا اررر ) ، أوطحن الةلةررا اررر ) اجملةف

 احمللول امللح ؛
 اخلا أو أنواع األمح ض األخيى املسموح هب ؛  لب 
 امللح؛  لج 
 امل ء. لد 

 املكوانت األخرى املسموح هبا 3-1-2
 اتالخدام املكوانت االخال( )ي  الال ل(  يف منالج ت مع(ن :  أيض   ابلوتع 
 ، متي اهلند، الة كه  األخيى؛ الشش ايو/أو  امل جنو لأ 

 األخيى؛  ارلوة، ال(قطني األصةي، اخلض )الطم ط  و/أو الثوم، الشةا، اجلز)، الشط طس  لب 
 الالوابا واألعل ب؛  لج 
 السكيايت؛  لد 
 ؛ مسالخيج ت الةلةا ار ) له 
 املنالج. و ن تب الاملكوانت األخيى الق بل  لألكا حبسب م  ت لو 

 معايري اجلودة 3-2
 املتطلبات العامة 3-2-1

 املواد اخل م وعن مع وافقال  الةلةا ار ) لاللرررررررررررررر(ل   أن تكون طش(ع(  اللون والطع  واليائح  مب  يلةررررررررررررررلةررررررررررررررينشغ  
 . ة ئص املنالج أن تط بق قوامهاملسالخدم  ف(ه ، وينشغ  خل

 تعريف الشوائب 3-2-2
 كؤو ه  و أو)اق  الةلةا و نشال ، زن(داتيُقةرررد هب  أ  جزء نش ع لعلى ترررش(ا املث ل ال ارةررري - املواد النباتية الغريبة

 وجهوع الثوم  ال ُيلكا خطيا  على صح  اإلنس ن ولكنه يؤثي يف املظهي اإلمج يل للمنالج النه ئ . أزذ )ذ 
 واملسموحات العيوب 3-2-3

  أو أجزاء من ذينشغ  خلو ذها املنالج عمل(   من الشقع الداكن  أو اجلزيئ ت اللررررررررررررش(ه  ابلقلررررررررررررو)، أو الشهو) امللرررررررررررروّ 
  الن مج  عن يئ ت الداكنكوانت ملرررررررررروذ  بلرررررررررركا ية طش(ع ، ومواد نش ت(  يييش  ابتررررررررررالثن ء الشقع الداكن  أو اجلز م

 . الالجه(ز الطش(ع  للةلة ، مثس  يف عمل(  الالحم(ص
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 "املنتجات املعيوبة"تصنيف  3-3
جيب أن  2-3واحدا  أو أكثي من  ررريوط اجلودة امليع( ، على النحو املشنّي يف القسررر    ررريط   إن أي  ح وي  ال تسرررالويف 

 تُعالرب "مع(وب ".
 اتقبول الشحن 3-4

، حني ال يالج وز عدد "ار وايت 2-3امللررر ) إل(ه  يف القسررر   سرررالوف(   ملالطلش ت اجلودة امليع( م املعّ(ن تُعالرب اللرررحن  
خلط  أخه الع(ن ت املن تررش  مبسررالوى اجلودة املقشول الش ل   (c) ، عدد القشول3-3املع(وب "، كم  ذ  معّيف  يف القسرر  

6.5. 
 املواد املضافة إىل األغذية -4

مله  مرب)ة تكنولوج(   وجيوز أن ُتسرررررالخدم يف املنالج ت اليت تلررررر الوا)دة أدان إىل األيهي   املضررررر ف وحدذ  فئ ت املواد 
ذه  املواصرررة . وضرررمن كا فئ  من فئ ت املواد املضررر ف  إىل األيهي ، وحدذ  املواد املضررر ف  املهكو)ة أدان ، أو امللررر ) 

 إل(ه ، ميكن أن تسالخدم وفقط للوظ ئف احملددة، وضمن اردود املع(ن . 
ات الالأكسرررررررررد واأللوان اترررررررررالخدام منّظم ت ارموضررررررررر  ومضررررررررر دّ  ، جيوزهله  املواصرررررررررة  ملمالثل يف م  خص األيهي  ا 4-1

حلّ 
ُ
من مواصة  الدتالو) الغهائ  الع م   3( ت والعواما املثخن  الوا)دة يف اجلدول وحمّسن ت النكه  واملواد ار فظ  وامل

  .CXS 192-1995للمواد املض ف  إىل األيهي  ل
 
 منظمات احلموضة 4-2

 احلد األقصى املادة املضافة إىل األغذية نظام الرتقيم الدويل
 مل /كل  L(+)- 5000محض الطيطييك  334

 لطيطيات  
 منةيدا  أو مع مواد أخيى ل

 الةوديوم -(+)Lطيطيات   iiل335

 الةوديوم والشواتت(وم  -(+)Lطيطيات  337

  iل452
 مل /كل  1000 بول(ةوتة ت الةوديوم

 لفوتةو)  
 

 مضادات األكسدة 4-3
 احلد األقصى املادة املضافة إىل األغذية نظام الرتقيم الدويل

307a  ،توكوفةولd-alpha 
 مل /كل  600

 خل(ط ميّكز الالوكوفةول 307b لمنةيدا  أو مع مواد أخيى 
307c  ،الالوكوفةولdl-alpha- 
 مل /كل  100 ذ(د)وكس(د األن(سول الشوت(ل  320
 مل /كل  100 ذ(د)وكس(د الالولوين الشوت(ل  321
 مل /كل  75 )ابع  أت(ال ت ثن ئ  أمني إث(لني اثين الةوديوم 386
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 األلوان 4-4

 احلد األقصى املادة املضافة إىل األغذية نظام الرتقيم الدويل

100(i) أح د  فوتة ت الغوانوتني كيكمني 

101(i) مل /كل  350 )يشوفسفني، ميكب 
 فوتة ت الةوديوم –' 5)يشوفسفني  (ii)101 لمنةيدا  أو مع مواد أخيى 

 مل /كل  100 ات)اتزين 102

 مل /كل  FCF 300أصةي بيتق يل  110

 مل /كل  50 أنواع الك )مني 120

 مل /كل  A  50لأمحي كونل(ن( ل  (4R)أمحي بونسو  124

 مل /كل  50 إ)يثيوتني 127

 مل /كل  AC  300أمحي اللو)ا  129

 مل /كل  FCF 100أز)ق المع  133

141(i)   مل /كل  لحن    30 أنواع الكلو)وف(ا، ميّكش ت النح 

150c  مل /كل  1500 ابألمون(  مع جل - 3ك )ام(ا 

150d  مل /كل  1500 ك )ام(ا أمون(  الكربيال(ت  -4ك )ام(ا 

 مل /كل  HT  50 بين 155

(ii) a160  ،مل /كل  2000 ب(ال  لنش ت(  أنواع اجلز)ين 

(i) b160 مل /كل  10 مسالخلة ت األانتو على أت   الشكسني 

(i) d160 مل /كل  390  ميكبل ل(كوبني 
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 احلافظة املواد 4-5

 احلد األقصى املادة املضافة إىل األغذية نظام الرتقيم الدويل
 محض الشنزويك 210

  مل /كل  1000
  لمحض الشنزويك 

 أو مع مواد أخيى لمنةيدا  

 بنزوات الةوديوم 211
 بنزوات الشواتت(وم 212
 بنزوات الك لس(وم 213
 محض السو)ب(ك 200

  مل /كل  1000
 لمحض السو)ب(ك  

 لمنةيدا  أو مع مواد أخيى 

 تو)ابت الةوديوم 201
 تو)ابت الشواتت(وم 202
 تو)ابت الك لس(وم 203
 اثين أكس(د الكربيت 220

  مل /كل  300
  لتيتش ت اثين أكس(د الكربيت 
 لمنةيدا  أو مع مواد أخيى 

 كربيال(ت الةوديوم 221
 كربيال(ت ذ(د)وجني الةوديوم 222
 م(ال  ثن ئ  كربيال(ت الةوديوم 223
 م(ال  ثن ئ  كربيال(ت الشواتت(وم 224
 كربيال(ت الشواتت(وم 225
 ث(وكربيال ت الةوديوم 539
 ت(ااب)ا ذ(د)وكس  بنزوات اإل 214

 مل /كل  1000
 اب)ا ذ(د)وكس  بنزوات املث(ا 218

 املستحلبات 4-6

 احلد األقصى املادة املضافة إىل األغذية نظام الرتقيم الدويل
  20أح د  لو)ات تو)ب(ال ن بويل اكس  إيث(لني ل 432

 مل /كل  5 000
 لمنةيدا  أو مع مواد أخيى 

  20أح د  أول( ت تو)ب(ال ن بويل اكس  إيث(لني ل 433
  20أح د  ابمل(ال ت تو)ب(ال ن بويل اكس  إيث(لني ل 434
  20ات تو)ب(ال ن بويل اكس  إيث(لني لأح د  إتت  435
 مل /كل  5 000 إتتات السكيوز لألمح ض الدذن(  473
 مل /كل  10 000 إتتات الشول(جل(سيول لألمح ض الدذن(  475
 مل /كل  20 000 إتتات جل(كول الربوب(لني لألمح ض الدذن(  477
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 احملليات 4-7
 احلد األقصى املادة املضافة إىل األغذية نظام الرتقيم الدويل

 مل /كل  350 أتش )اتم 951
 مل /كل  1000 بواتت(وم األت(سولة م 950
 مل /كل  450 تكيالوز 955
952(i) تك )ين 

 مل /كل  150
 لمنةيدا  أو مع مواد أخيى 

952(ii) تك )ين الك لس(وم 
952(iii) تك )ين الشواتت(وم 
952(iv) تك )ين الةوديوم 

 

 عوامل التثبيت 4-8
 احلد األقصى املادة املضافة إىل األغذية نظام الرتقيم الدويل

472e   )اثين ح مض الطيطييك وإتتات األمح ض الدذن
 ل(سيولللج

 مل /كل  10 000

 

 العوامل املثّخنة 4-9
 احلد األقصى املادة املضافة إىل األغذية نظام الرتقيم الدويل

 مل /كل  8 000 أجل(ن ت جل(كول الربوب(لني 405

 

 املنكهات 4-10
 يف املنالج ت امللررررمول  هبه  املواصررررة  للخطوط الالوج(ه(  اخل صرررر  ابتررررالخدام املنكه ت  املسررررالخدم متالثا املنكه ت 

  .CXG 66-2008ل
 امللّواثت -5
 خملفات املبيدات 5-1

(ئ  تلمله ذه  املواصة  اردود القةوى ملخلة ت املش(دات و/أو العق قة الش(طيي  اليت حددهت  ذ اله يسالويف املنالج 
 الدتالو) الغهائ .

 امللواثت األخرى 5-2
اله  تلررمله ذه  املواصررة  اردود القةرروى احملددة يف املواصررة  الع م  للملواثت والسررموم يف األيهي   املنالجيسررالويف 

   .CXS193-1995واألعسف ل
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 النظافة الصحية -6
املش دئ  لألقسررررر م ذات الةرررررل  يف أبن تعّد املنالج ت امللرررررمول  أبحك م ذه  املواصرررررة  وأن تال  من ولاله  وفق    يوصرررررى 6-1

مدّون  املم )ترر ت الدول(  املوصررى هب  لأليهي  املعّلش  قل(ل  ارموضرر  وذات   CXC 1-1969الع م  لنظ ف  األيهي  ل
  وية ذلك من نةرررول الدترررالو) الغهائ  ذات الةرررل  مثا مدوانت CXC 23-1979لارموضررر  القل(ل  املضررر ف  

 األخيى. املم )ت تاخل ص  ابلنظ ف  الع م  ومدوانت  املم )ت ت
وضررررررررررررررع املع ية له(  للمش دئ واخلطوط الالوج( وفق    جيى حتديدذ ولوج(  (وينشغ  أن ميالثا املنالج أل  مع ية م(كيوب 6-2

 CXG 1 21-1997لذات الةل  ابأليهي  وتطش(قه  ولوج(رررر  (امل(كيوب
 األوزان واملقاييس -7
 تعبئة احلاوايت 7-1
 احلد األدىن للتعبئة 7-1-1

يف امل ئ  لابتررررالثن ء أي   90ينشغ  أن تكون ار وي  مماللئ  ج(دا  ابملنالج اله  جيب أن يلررررغا م  ال يقا عن  لأ 
 وي  من وإّن تررع  ار(دة  من تررع  ار وي  من امل(  . مم )ترر ت الالةررن(ع اجل تلحظه مسرر ح  )أترر(  ضرريو)ي  

 ار وي  بعد أن يال  ملؤذ  ابلك ما. د)ج  مئوي  اله  تالضمه 20ة امل(   ذو حج  امل ء املقطّي على حيا) 
 أل ابلقد) املسئ  اج )اي .وينشغ  للح وايت املين  أن متُ  لب 

 تصنيف "املعيوابت" 7-1-2
 "مع(وب ". 1-1-7تُعالرب أي  ح وي  ال تسالويف  يط ارد األدىن للالعشئ  الوا)د يف القس  

 قبول الشحنة 7-1-3
عندم  يكون عدد ار وايت "املع(وب "، حبسرررررب الالعييف  1-1-7لللررررريط الوا)د يف القسررررر   مسرررررالوف( تُعالرب اللرررررحن  

، ال يالج وز عدد القشول لج  يف خط  أخه الع(ن ت املن تررررررش  ح(ث يشل  مسررررررالوى اجلودة 2-1-7الوا)د يف القسرررررر  
 .6.5املقشول 

 التوسيم -8
جيب توت(  املنالج امللمول أبحك م ذه  املواصة  مبوجب اإلصدا) األخة للمواصة  الع م  للدتالو) الغهائ  الع م  

 . وإضرررررر ف  إىل ذلك، تسرررررري  CXS 1-1985املالعلق  بالوترررررر(  األيهي  املعشأة مسررررررشق   لمواصررررررة  الدتررررررالو) الغهائ  
 األحك م احملددة الال ل( :

 اسم املنتج 8-1

                                                           
ارموض   تش  قل(ل  ارموض  وذايهي  املعلّ املوصى هب  لألالع م  اخل ص  ابلنظ ف  دّون  املم )ت ت الدول(  ملابلنسش  إىل املنالج ت اليت تُعّق  اج )اي  طشق     1

ولوج(  على اعالش ) أهن  ال تنطو  على من فع من ح(ث تزويد املسررررالهلك بغهاء (، ال يوصررررى ابتررررالخدام مع ية م(كيوب CXC 23-1979ل القل(ل  املضرررر ف 
 لستالهسا. آمن وص حل
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خيى   الةلةا ار ) ارلو" أو تسرررررم( ت أالةلةا ار )" لاللررررر(ل  ، أو "صرررررلةررررر  لى املنالج تسرررررم(  "صرررررلةرررررتطلق ع 8-1-1
 تالم  ى مع التك(ش  ومع قوانني وأعياف الشلد اله  يش ع املنالج ف(ه، وبطييق  ال تضلا املسالهلك.

 نشه، بطييق  ال تضررلا جب ظ ذيا   ترر  املنالج أواب مقتان  ) لالق(م  اريا)ي   ينشغ  الالةررييح عن مسررالوى حدة الةلةا ار  8-1-2
 املسالهلك، وجيب أن تقشا به السلط ت املخالة  يف الشلد اله  يش ع ف(ه املنالج، أو أن يكون مقشوال  لديه . 

، إىل تغ(ة خة ئص نكه  املنالج، فإن 2-1-3فه  القس  مكوانت أخيى مسموح هب ، حبسب م  يعيّ يف ح ل أدت  8-1-3
 حبسب االقالض ء.  " كها" أو "بطع   كهاتةفق بعش )ة "منّكه بواتط    ات  املنالج

 توسيم حاوايت البيع ابجلملة 8-2
يف م  خص ار وايت املخةة  للش(ع ابجلمل ، ينشغ  للمعلوم ت أن تيد على ار وي  نةسه  أو يف الواثئق املة حش  

 ملةررررررنّ ع أو املعّشمل أو املوزع أو املسررررررالو)د، إىل ج نبهل ، ية أن اترررررر  املنالج، و)ق  تعييف اللررررررحن ، واترررررر  وعنوان ا
تعل(م ت الالخزين، جيب أن تظهي كّله  على ار وي . ولكن ميكن االتررالع ضرر  عن )ق  تعييف اللررحن  واترر  املةررّنع 

 املة حش . ليط تهول  الالعيف على ذه  العسم  يف الواثئقباملسالو)د وعنواهن  بعسم  تعييف،  أو املعشمل أو املوزع أو
 أساليب التحليل وأخذ العينات -9

 النوع املبدأ األسلوب األحكام

 د)ج  ارموض 
AOAC 981.12 

لغهائ  اخل ص  ابلة كه  لالطييق  الع م  للدتالو) ا
 اجملهزة   )واخلض

 3 الق(   اجلهد 

 تعشئ  ار وايت
  CAC/RM 46-1972ل

  ابلة كهلغهائ  اخل ص  لالطييق  الع م  للدتالو) ا
 اجملهزة   )واخلض

 1 الوزن
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 خطط أخذ العينات
 يال  حتديد مسالوى الةحص املن تب على النحو الال يل:

 اتنيالعادية ألخذ العالطريقة  –ول مستوى الفحص األ
أو ضرورة حتسني  اإلنفاذ )حجم العّينة ألغراض التحكيم يف الدستور الغذائي(، النزاعات، -مستوى الفحص الثاين 

 تقييم الشحنة
 1خطة أخذ العينات 

 (6.5)مستوى الفحص األول، مستوى اجلودة املقبول = 

 ابوند( 2.2كيلوغرام ) 1الوزن الصايف يعادل أو يقل عن 
 (c) عدد القبول (nحجم العينة ) (Nحجم الشحنة )

 1 6 أو أقا 4,800
4,801 - 24,000 13 2 
24,001 - 48,000 21 3 
48,001 - 84,000 29 4 
84,001 - 144,000 38 5 
144,001 - 240,000 48 6 
 7 60 240,000أكثي من 

 ابوند( 10) لغك  4.5ند( إمنا ال يتعدى ابو  2.2) لغك  1يفوق الوزن الصايف 

 (c) عدد القبول (nحجم العينة ) (Nحجم الشحنة )
 1 6 أو أقا 2,400
2,401 - 15,000 13 2 
15,001 - 24,000 21 3 
24,001 - 42,000 29 4 
42,001 - 72,000 38 5 
72,001 - 120,000 48 6 

 7 60 120,000أكثي من 

 ابوند( 10كلغ )  4.5الوزن الصايف يفوق 

 (cرقم القبول ) (nحجم العينة ) (Nالشحنة )حجم 
 1 6 أو أقا 600
601 - 2,000 13 2 
2,001 - 7,200 21 3 
7,201 - 15,000 29 4 
15,001 - 24,000 38 5 
24,001 - 42,000 48 6 

 7 60 42,000أكثي من 
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 2خطة أخذ العينات 
 (6.5)مستوى الفحص الثاين، مستوى اجلودة املقبول = 

 ابوند( 2.2أو أقل )كلغ   1يساوي  الصايف الوزن

 (cعدد القبول ) (nحجم العينة ) (Nحجم الشحنة )
 2 13 أو أقا 4,800

4,801 - 24,000 21 3 

24,001 - 48,000 29 4 

48,001 - 84,000 38 5 

84,001 - 144,000 48 6 

144,001 - 240,000 60 7 

 8 72 240,000أكثي من 

 ابوند( 10) لغك  4.5ند( إمنا ال يتعدى ابو  2.2) كلغ  1الوزن الصايف يفوق 

 (cعدد القبول ) (nحجم العينة ) (Nحجم الشحنة )
 2 13 أو أقا 2,400

2,401 - 15,000 21 3 

15,001 - 24,000 29 4 

24,001 - 42,000 38 5 

42,001 - 72,000 48 6 

72,001 - 120,000 60 7 

 8 72 120,000أكثي من 

 ابوند( 10كلغ )  4.5الوزن الصايف يفوق 

 (cعدد القبول ) (nحجم العينة ) (Nحجم الشحنة )
 2 13 أو أقا 600

601 - 2,000 21 3 

2,001 - 7,200 29 4 

7,201 - 15,000 38 5 

15,001 - 24,000 48 6 

24,001 - 42,000 60 7 

 8 72 42,000أكثي من 
 


