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Energy Drinks 
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خليجية تم  لالئحة فنيةهذه الوثيقة مشروع 
توزيعها إلبداء الرأي والملحوظات بشأنها، لذلك 
فإنها عرضة للتغيير والتبديل، وال يجوز الرجوع 

خليجية إال بعد اعتمادها من  كالئحة فنيةإليها 
 .الهيئة

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

 



 تقديم

 

 عضويتها أجهزة في تضم إقليمية هيئة العربية الخليج لدول  التعاون  مجلس لدول  التقييس هيئة

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

 .متخصصةفنية  لجان الخليجية بواسطة

)   (  م ـــــــــهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقل مجلس اإلدارةقرر 

 الالئحة الفنيةتحديث  اعتماد م......./...../.......املوافق  هـ ، ......./......./.......عقد بتاريخوالذي 

ضمن برنامج وإعدادها التي تم دراستها اشتراطات تداول مشروبات الطاقة ( و )...( ) الخليجية رقم

 "اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" TC05 الخليجية رقم اللجنة الفنيةعمل 

 .العربية السعوديةاململكة  املدرجة في خطة
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 مشروبات الطاقة
 

 :المجال  .1
تختص هذه المواصفة القياسية بالشروط الواجب توفرها في مشروبات الطاقة غير الكحولية الجاهزة 

 لالستهالك االدمي وال تشمل على مشروبات الرياضيين  

 :المراجع التكميلية  .2

".بطاقات المواد الغذائية المعبأة"  GSO 9 1.2 

". بها والعاملين األغذية مصانع في الصحية الشروط "  GSO 21 .22  

  3.2 GSO 11       " الفحص المبدئي وتقدير نسبتي  –المشروبات الغازية غير الكحولية   
              . "الكلية وكربونات الصوديوم الحموضة              

".تقدير نسبة ثاني أكسيد الكربون –المشروبات الغازية غير الكحولية "  GSO 12       2.4  
".كبريتتقدير نسبة ثاني أكسيد ال –المشروبات الغازية غير الكحولية "  GSO 13       .25  
".تقدير نسبة حمض الفوسفوريك –لية المشروبات الغازية غير الكحو"  GSO 14 2.6       
."الغذائيةطرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة في المواد "  GSO 20       7.2 

."طرق الفحص البكتريولوجي –حولية المشروبات الغازية غير الك"  GSO 1413       8.2 
9.2       GSO 1016 "الغذائية الحدود الميكروبيولوجية للسلع والمواد"  . 

10.2     GSO CAC 193 "المواصفة العامة للملوثات والسموم في األغذية". 
11.2    GSO 2233  "اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة". 
12,2     GSO 2500 " باستخدامها في المواد الغذائية المضافة المسموحالمواد". 
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13.2      GSO150-2 " الجزء الثاني: فترات الصالحية  –فترات صالحية المنتجات الغذائية    
  ."االختيارية            

المستديرة ذات القطعتين المستخدمة في تعبئة الموادعلب األلومنيوم "  GSO 1793      .241  
    ."(الغذائية )المرطبات والعصائر    

".  أخذ العينات –ازية غير الكحولية المشروبات الغ"  GSO 1409     .251  
."الجزء األول االشتراطات العامة لألغذية الحالل–المنتجات الحالل "  GSO 2055      16.2 

17.2  GSO 839     " الجزء األول : اشتراطات عامة –عبوات المواد الغذائية". 
18.2 GSO 2333      " التغذوية والصحية األغذية ذات االدعاءاتاشتراطات". 
19.2 GSO 2538      "األيثانول( في األغذية يليثالحدود القصوى لمتبقيات الكحول األي(". 

 
 :التعاريف .3

 ألغراض هذه المواصفة القياسية تستخدم المصطلحات والتعاريف اآلتية:            
 

 مشروبات الطاقة:         1.3
 

وقد تحتوي مشروبات يتم تسويقها على أنها مشروبات طاقة وتحضر أساسًا من الماء     
 الحصر )الكافيينالمواد المنبهة المسموحة التالية على سبيل المثال ال  و ال تحتوي على أ

الجوارانا، و/ أو بيلوبا،  الِجْنَكة وأو/ الكرياتينوأو/  الكارنيتينو/أو التاورين و/أو
ى المسموح بها الجينسينغ...الخ( أو أحد مصادرها، وقد تحتوي على بعض المكونات األخر

و/  أو جلوكورونوالكتون، و/ أو السكريات، و/ أو األمالح المعدنية، مثل اينوسيتول، و/
و/ أو المضافات  األمينية، و/ أو األحماض العضوية، و/ أو الفيتامينات، أو األحماض

 و/أو المحليات لصات النباتية،العصائر أو لب فاكهة طبيعية، و/ أو المستخالغذائية، و/ أو 
صات والتي تباع المنتج األخرى مثل المركزات أو الجل او الخالوتشمل كافة أشكال 

  النهائي.للمستهلك بشكلها 
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 : الكافيين        2.3
 كامل محتوى الكافيين من مختلف مصادره في المنتج النهائي.             

 : كمية الحد اآلمن        3.3
 الحد األقصى من كمية المنتج المستهلكة للفرد في اليوم الواحد والتي يجب عدم تجاوزها             
 حسب ما هو محدد على بطاقة البيان.            

  :االشتراطات العامة  .4

 الخاصة بكل منها.تكون المواد الداخلة في التصنيع مطابقة للمواصفات القياسية  أن        4.1
 أن يتم اإلنتاج طبقًا للشروط الصحية الواردة في المواصفة القياسية المذكورة بالبند        2.4

            (2.2.) 
بالجهة الرسمية  واعتمادها تسجيلهايجوز إنتاج أو استيراد هذه المنتجات إال بعد  ال      4.3

 المعتمدة.
 والهرمونات.أن يكون المنتج خاليًا من المنشطات المحظورة        4.4
 .التصنيع الجيدةيكون حجم الغاز في حالة مشروبات الطاقة الغازية طبقًا لطرق         5.4
 المواد المضافة عما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند  ال تزيديجب أن        6.4

           (12,2  .) 
 مل على ما هو موضح قرين كل 100نسبة المواد المضافة التالية لكل  دال تزييجب أن     7.4  

 منها:             
 ملغم 32 كافيين
 ملغم20 أنيستول

 ملغم240  جلوكورونالكتون
 ملغم400 تاورين
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 .أن يكون خاليًا من المواد الغريبة ومن روائح التعفن والتخمر ومن الشوائب األخرى       8.4
 الميكروبيولوجية على الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية  أال تزيد الحدود        9.4

  (9.2)  بالبند الوارد             
 المواصفة القياسية الواردة بالبند بعن الحدود الواردة والسموم أال تزيد حدود الملوثات       10.4

             (10.2).  
  عدم مخالفة المنتج ألحكام الشريعة اإلسالمية ومطابقته لما هو وارد في المواصفة       11.4

 . (16.2المذكورة بالبند ) القياسية             
   عما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند  أن ال تتجاوز نسبة االيثانول      12.4

             (19.2) . 
وجودها ال يزيد مقدار االستهالك اليومي للفرد من المواد المذكورة في حال يجب أن      13.4

 .2-المنتج على ما هو محدد في الجدول في
 اليوم/  بها المسموح للكمية األقصى لحد: ا2-الجدول

 / اليوم لكمية المسموح بهاالحد األقصى ل المادة

 مغ 40 الثيامين

 مغ 20 الرايبوفالفين

 مغ 40 النياسين

 مغ 10 6فيتامين ب 

 ميكروغرام 10 12فيتامين ب

 مغ 10 حمض بانتوثنيك

 مغ 2000               تاورين 

 مغ  1200 جلوكورونوالكتون

 مغ    100              اينوسيتول   

 مشروب الطاقةمينات التي يحتويها يجوز التعبير عن كمية الفيتا ال   14.4   
 أو  معدل التناول التغذوي الموصى بهل  كحصة  -
 .من لهذه الفيتاميناتمعدل التناول اليومي اآلك  -
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  :التعبئة والنقل والتخزين  .5

 يجب أن تتم تعبئة المنتج في عبوات صحية ومناسبة  وجافة وخالية من العيوب ومحكمة        1.5
 الغلق تحافظ على خصائص المنتج وتحميه من التلف والتلوث ومطابقة للمواصفات             
   (.17.2والبند ) (14.2) القياسية الواردة في البند            

   در التلوث والروائح المنتج بعيدًا عن الرطوبة وأشعة الشمس ومصايجب أن يتم تخزين         2.5
 .غير المرغوبة            

 يتم نقل المنتج بطريقة تحفظ سالمة العبوات من التشوه والتلوث والروائح غير المرغوبة        3.5
 وذلك عن طريق وسائل نقل نظيفة ومناسبة.           

 
  :أخذ العينات  .6

 (.15.2تؤخذ العينات طبقًا للمواصفة القياسية الواردة في البند )       
 
  :طرق الفحص واالختبار         .7

 (.8.2الى البند )( 3.2(من يتم الفحص واالختبار طبقًا للمواصفات الواردة في البنود       1.7
 تجرى على العينة الممثلة جميع االختبارات والفحوصات الالزمة األخرى لمطابقة       2.7

 المنتج لبنود هذه المواصفة.            
 
  :البيانات اإليضاحية  .8

والبند  ،(1.2)مع عدم اإلخالل بما نصت عليه المواصفات القياسية الواردة بالبند 
اليضاحية التالية التقيد بكتابة البيانات ا، يجب (18.2د)والبن (،13.2)والبند  ،(11.2)

 لى جانب اللغة العربية األساسية:إويجوز كتابتها بأي لغة أخرى  ،باللغة العربية
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 "غير مناسب للنساء خالل فترة ذكر العبارة التحذيرية التالية والتي تتضمن أن المنتج:   1.8
 والذين لديهم حساسية  سن السادسة عشرالحمل واإلرضاع، وكذلك األشخاص دون 

ألحدى مكونات المنتج، والذين يعانون من أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم والسكر، 
 ." ثناء ممارسة الرياضةأومن لديهم حساسية لمادة الكافيين والرياضيين 

تحديد عدد ) مثلفي اليوم الواحد  ةالمحدد ةيالكميجب عدم استهالك أكثر من  ذكر عبارة  2.8

 وعلى مسؤولية المصنع  ،بالملل( ةالعبوات أو تحديد عدد الزجاجات أو تحديد الكمي

 .القانونية

يحتوي على نسبة عالية عبارة ) ذكرالكافيين لمنتجات مشروبات الطاقة التي تحتوي على   3.8
  مل(. 100مغ /  )ـ( تليها كمية الكافيين معبرًا عنها بمن الكافيين

ين من جميع مصادرها بالملجم لكل علبة أو لكل حصة يالكلي لمادة الكافذكر المحتوى   4.8
 .يومية

 (.  11.2) للمواصفة القياسية الواردة في البند البيانات التغذوية للمكونات طبقًا ذكر     8.5
  رفف مخصصة لها أيجب أن يكون عرض منتجات مشروبات الطاقة في ثالجات أو       8.6

يكتب على الثالجات والرفوف  ، وأنالمشروبات والمنتجات الغذائية األخرىمفصولة عن 
المتاجر العامة التحذيرات المدونة على العبوة وبطريقة  فيالمخصصة لتلك المشروبات 

 على العبوة. ةالعبارات التحذيرية المكتوب واضحة وبارزة
 فترة الصالحية حسب ما هو منصوص عليه في المواصفة القياسية الواردة في  كتابة    7.8

  .(13.2البند )          
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 مصطلحات

 
Energy Drinks ............................................................... مشروبات طاقة 

Caffeine  .............................................................................  كافيين  

Taurine ................................................................................ تاورين 

Inositol .............................................................................. .انيستول  

Glucuronolactone....... ................................................   جلوكورونالكتون 

Pregnancy  .......................................................................... حمل ال  

Lactating  ......................................................................... رضاع  اإل  

Safe limit quantity……………………………………………… .....كمية الحد ااّلمن    
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