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تقدیم

الوطنیةاألجهزةعضویتهافيتضمإقلیمیةهیئةالعربیةالخلیجلدولالتعاونمجلسلدولالتقییسهیئة
الخلیجیةالقیاسیةالمواصفاتإعدادالهیئةمهامومن،العربیةالخلیجدولفيوالمقاییسللمواصفات

. متخصصةفنیةلجانبواسطة

رقمالفنیةاللجنةعملبرنامجضمنالعربیةالخلیجلدولالتعاونمجلسلدولالتقییسهیئةقامتوقد
القیاسیةالمواصفةهذهبإعداد"  والزراعیةالغذائیةالمنتجاتلمواصفاتالخلیجیة الفنیةاللجنة" ) 5(

العربیةالقیاسیةالمواصفاتاستعراضبعدالمشروعإعدادتموقد) الجمهوریة الیمنیة(قبلمنالخلیجیة
.الصلةذاتالمرجعیةوالمؤلفاتوالدولیةواألجنبیة

عقدالذي،(   )رقمالهیئةإدارةمجلساجتماعفيخلیجیةقیاسیةكمواصفةالمواصفةهذهاعتمدتوقد
.م/    /          الموافق،هـ/    /        بتاریخ
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الهنديالتمرلب 

ونطاق التطبیقالمجال1

بالشروط العامة الواجب توافرها في لب التمر الخلیجیة القیاسیةةالمواصفهذهتختص
. )Tamarindus Indicia(الهندي المستخرجة من الثمار الناضجة لنبات التمر الهندي

المراجع التكمیلیة 2

1.2GSO 9." بطاقات المواد الغذائیة المعبأة "  :
2.2GSO ISO أخذ العینات". –" التوابل والبهارات 948
3.2GSO ISO 939 طریقة الحمل". –تقدیر محتوى الرطوبة –" التوابل والبهارات
4.2GSO تقدیر الرماد غیر القابل للذوبان في حمض –منتجات الخضر والفاكهة " 763

". الهیدروكلوریك
5.2GSO 244 "االختبارات: األولالجزء- ومنتجاتهماوالخضرالفاكهةاختبارطرق

الفراغتقدیر–الظاهریةاللزوجةتقدیر–والمصفىالصافيالوزنتقدیر–الحسیة
". المعیبةوالثمارالغریبةالموادتقدیر–الِقمِّي

6.2GSO ISO 1208 تقدیر الشوائب". –" التوابل والبهارات
المواصفة القیاسیة التي ستعتمدها الهیئة الخاصة بـ" تقدیر حمض الطرطریك". 7.2
8.2GSO الجزء األول: اشتراطات عامة". –" عبوات المواد الغذائیة 839
9.2GSO 1863 "اشتراطات–البالستیكیةالعبوات: الثانيالجزء–الغذائیةالموادعبوات

". عامة

التعـــــاریف3

التالیة ما یلي: بالتعابیر یقصد 
المادة الغریبة: كافة الشوائب والمواد المتواجدة في المنتج خالف لب التمر الهندي وتشمل 1.3

الخ) ومواد عضویة مثل أوراق، ساق، …… المواد الالعضویة مثل (رمل، تراب، غبار 
لیف، قشرة أو أي مادة خضراء أخرى (متضمنة بذرة التمر الهندي). 
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التمر الهندي (لب): هو اللب الجاف المضغوط الناتج عن الثمار الناضجة لنبات التمر 2.3
) بعد إزالة اللحاء ونسبة من األلیاف والبذور. والمعد Tamarindus Indiciaالهندي (

الستخدامه تابال أو مشروبا. 

القیاسیة المتطلبات 4

أن یستخرج التمر الهندي من الثمار الناضجة لثمار التمر الهندي التي أزیلت قشرتها مع 1.4
تخفیض نسبة األلیاف والبذور فیها إلى أبعد حد ممكن. 

أن یكون اللب جاف ومضغوط إلى كتلة متراصة. 2.4
أن یكون لون الكتلة متشابهة. 3.4
أن یكون للمنتج طعم ممیز به وخالیًا من الروائح الغریبة والكریهة. 4.4
أن یكون المنتج خالیًا من الحشرات المرئیة واألعفان. 5.4
أن یكون خالیًا عملیًا من الحشرات المیتة أو أجزائها. 6.4
أن یكون خالیًا من تلوث القوارض المرئیة بالعین المجردة. 7.4
الموالس و/أو أنواع السكاكر أو سكر التمر األسمر و/أو ملح الطعام في یسمح باستخدام 8.4

معالجة المنتج شریطة تحدد نسبتها في بطاقة البیان. 
). 1أن یحقق المنتج االشتراطات الواردة في الجدول رقم (9.4

)1الجدول رقم (
االشتراطاتالصفة الممیزة

20الرطوبة % حدا أقصى

3% حد أقصىبذور التمر الهندي 

1الغریبة % حد أقصىالمواد

في الحمض على أساس المادة الذائب الرماد غیر 
الجافة كتلة % حدا أقصى

0.50

9الكليحمض الطرطریك

35الكلي % حدا أدنىةالمختزلیاتالسكر 

مالحظة: 
یتم تقدیر الرماد غیر الذائب في الحمض بعد استخالص كافة البذور. 
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التعبئـــة 5

وعلى أن تكون مطابقة للمواصفات الخلیجیة یجب أن تعبأ المادة في األوعیة المناسبة 
مثل: ) 9.2، 8.2المذكورة في البنود (

، سالل الخیزران المنسوجة بإحكام ومن المستحسن المشبكة بواسطة األثیلینأكیاس متعدد 1.5
أو حصیر نخل السعف، أكیاس القنب السلیم، الصنادیق الخشبیة بحصیر أثیلینمتعدد 

السعف. 
یجب أن تكون األوعیة سلیمة، نظیفة، جافة، خالیة من الشوائب عدا حصر السعف في 2.5

حالة الصنادیق الخشبیة. 
یجب أن تكون خالیة من الحشرات والعفن وخالیة من أي رائحة غیر مرغوب فیها. 3.5

أخذ العینات6

.)2.2المذكورة في البند (القیاسیةةللمواصفاً طبقتعتمد طرق أخذ العینات 

طرق االختبار 7

تقدیر الرطوبة: تعتمد طرق االختبار الواردة طبقًا للمواصفة القیاسیة الخلیجیة الواردة في 1.7
). 3.2البند رقم (

الحمض: تعتمد طرق االختبار طبقًا للمواصفة القیاسیة تقدیر الرماد غیر الذائب في 2.7
). 4.2الخلیجیة الواردة في البند رقم (

طبقًا للمواصفة القیاسیة الخلیجیة عتمد طرق االختبار تتقدیر المواد الغریبة واألوساخ: 3.7
). 6.2، 5.2الواردة في البند رقم (

بالمواصفة القیاسیة الخلیجیة الواردة في عتمد الطریقة الواردةت: یكتقدیر حمض الطرطیر 4.7
). 7.2البند رقم (

البیانات اإلیضاحیة 8

) یدون على 1.2مع عدم اإلخالل بما جاء في المواصفة القیاسیة المذكورة في البند (
وبلون ثابت غیر قابل للمحو واإلزالة في واضحبخطالعربیةباللغةالعبوة البیانات التالیة
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: العربیةاللغةجانبإلىأخرىأجنبیةبلغاتكتابتهاویجوزالظروف العادیة 
اسم المنتج ونوعه. 1.8
اسم وعنوان المعبأ أو المصنع وعالمته الفارقة إن وجدت. 2.8
الوزن الصافي بالوحدات الدولیة. 3.8
تاریخ التعبئة أو التجهیز وتاریخ انتهاء الصالحیة بالشهر والسنة. 4.8
موسم اإلنتاج. 5.8
بلد المنشأ. 6.8
رقم الدفعة. 7.8
یوضع على العبوات الكبیرة عدد العبوات الصغیرة. 8.8
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المصطلحات الفنیة

Sampling............................................................................أخذ عینات 

Seed........................................................................................بذور 

Condiment..............................................................................البهارات 

Tamarind.............................................................................تمر هندي 

Spices.....................................................................................التوابل 

Insects....................................................................................حشرات 

Mat.......................................................................................حصیر 

Grade.......................................................................................درجة 

Jiggery...............................................................................سكر التمر 

Mold........................................................................................عفن 

Fungi.......................................................................................فطر 

Jute..........................................................................................قنب 

Pulp...........................................................................................لب 

Extraneous Matter.................................................................مواد غریبة 

Molasses.................................................................................موالس 

Mature....................................................................................ناضج 
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عـــالمراج

) " التمر الهندي (لب)".  1647/1996المواصفة القیاسیة السوریة رقم (-1


