
هیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
GCC STANDARDIZATION ORGANIZATION (GSO)

نهائيمشروع :

GSO /FS 1019/2014

زیت الزیتون وزیت متبقي (ثفـل) الزیتون المعد للطعام
Edible olive oil and olive pomace oil

إعداد
یة الخلیجیة لقطاع المنتجات الغذائیة والزراعیةاللجنة الفن

هذه الوثیقة مشروع لمواصفة قیاسیة خلیجیة تم توزیعها إلبداء الرأي والملحوظات بشأنها، لذلك فإنها 
عرضة للتغیر والتبدیل، وال یجوز الرجوع  إلیها كمواصفة قیاسیة خلیجیة إال بعد اعتمادها من مجلس 

.إدارة الهیئة

ICS: 67.200



مـدیـتق

هیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیـة هیئـة إقلیمیـة تضـم فـي عضـویتها األجهـزة الوطنیـة 
للمواصــفات والمقــاییس فــي دول الخلــیج العربیــة ، ومــن مهــام الهیئــة إعــداد المواصــفات القیاســیة الخلیجیــة 

بواسطة لجان فنیة متخصصة. 

ضمن برنامج عمل اللجنة الفنیة رقم هبیلدول مجلس التعاون لدول الخلیج العر وقد قامت هیئة التقییس 

GS"  بتحدیث المواصفة القیاسیة الخلیجیـة رقـم5"  " زیـت الزیتـون وزیـت متبقـي (ثفــل) 1019/2012
الزیتون المعد للطعام ".  وقامت دولة قطر بإعداد مشروع هذه المواصفة.  

) ، الــذي عقــد فــي اجتمــاع مجلــس إدارة الهیئــة رقــم (كـــالئحة فنیــة خلیجیــةوقــد اعتمــدت هــذه المواصــفة 
) وَتحل محلها.GSO 1019/2012على أن ُتلِغي المواصفة رقم (. ، الموافق        مبتاریخ  
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(ثفـل)زیـت الزیتـون وزیت متبقي
الزیتون اُلمَعّد للطـعام

ونطاق التطبیق : المجال

المعدة ل الزیتونفزیوت متبقي ثت الزیتون و و زیبهذه المواصفة القیاسیة الخلیجیة تختص
لالستهالك األدمي .

:التكمیلیةلمواصفاتا

1.2GSO 9. "  بطاقات المواد الغذائیة المعبأة "

2.2GSO 15 ". " طرق أخذ عینات الزیوت والدهون الغذائیة

3.2GSO 16 "فیزیائیة والكیمیائیة للزیوت والدهون النباتیة المعدة للطعام طرق االختبار ال "

4.2GSO 17" للزیوت والدهون الغذائیة وطرق تقـدیرها ـبإضافتهاالكشف عن المواد المسموح
" .األولالجزء 

5.2GSO 20 "طرق تقدیر العناصر المعدنیة الملوثة للمواد الغذائیة . "

6.2GSO 21 ط الصحیة في مصانع األغذیة والعاملین بها " ." الشرو

7.2GSO 168الجافة والمعبأةالمواد الغذائیةمخازن حفظ شتراطات" إ . "

8.2GSO 275 الجــزء –" تقــدیر األحمــاض الدهنیــة فــي الزیــوت والــدهون النباتیــة والحیوانیــة
وتوجراف غاز سائل" .الثاني : تحلیل إسترات المیثیل لألحماض الدهنیة بجهاز كروم

9.2GSO 382 " الحدود القصوى المسموح بها من بقایا مبیدات اآلفات في المنتجات الزراعیـة
" . األولوالغذائیة ـ الجزء 

10.2GSO 383 " الحدود القصوى المسموح بها من بقایا مبیدات اآلفات في المنتجات الزراعیـة
" . والغذائیة ـ الجزء الثاني

11.2GSO 839 " عامةتاشتراطاإـ األولعبوات المواد الغذائیة ـ الجزء . "

12.2GSO 988 الجزء األول".–" حدود المستویات اإلشعاعیة المسموح بها في المواد الغذائیة
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13.2GSO 1020." طرق اختبار زیت الزیتون وزیت متبقي الزیتون المعد للطعام "

:التعاریف.3

:ونـلزیتزیت ا1.3

Olea europaea)الزیتـونشـجرةارمـن ثمـیـتم الحصـول علیـهزیـت L.) مـع إسـتبعاد أیـة
زیوت متحصـل علیهـا بإسـتخدام المـذیبات أو عملیـات إعـادة األسـترة وأیـة زیـوت مخلوطـة مـع 

زیوت أنواع أخرى . 

زیتون بكر : زیت2.3

بــالطرق فقــط مــار شــجرة الزیتــونمــن ثیــتم الحصــول علیــهزیــت صــالح لالســتهالك اآلدمــي
ـــة أو غیرهـــا مـــن الطـــرق ا ـــةالمیكانیكی ـــك تحـــت ظـــروف،األخـــرىلطبیعی ـــًا مـــا تكـــون وذل غالب

الغسـیل ماعـداخضـع ألیـة معالجـة أخـرى یأن ودونلزیـت ادون أن تؤدى إلى تغییـر ،حراریة
:نقسم إلى ثالثة أنواعیوالترشیح و المركزيوالطرد والتصفیة

) علـى أالَّ تزیـد نسـبة الحموضـة 2.3ینطبق علیه ما ورد في بنـد (:ن بكر ممتاززیت زیتو 1.2.3
ولییك.أ% مقدرة كحمض 0.8به على 

) علــى أالَّ تزیــد نســبة الحموضــة بــه 2.3زیــت زیتــون بكــر : ینطبــق علیــه مــا ورد فــي بنــد (2.2.3
ولییك.أ% مقدرة كحمض 2على 

) علـى أالَّ تزیـد نسـبة الحموضـة 2.3ما ورد في بنـد (زیت زیتون بكر عادي : ینطبق علیه3.2.3
ولییك .أ% مقدرة كحمض 3.3به على 

زیت زیتون مكرر : 3.3

الـــذى یعتبـــر غیـــر مناســـب لالســـتهالك زیـــت یـــتم الحصـــول علیـــه مـــن زیـــت الزیتـــون البكـــر (
) بواســطة طــرقخصائصــه الحســیةالحمضــي أو فــي حالتــه الطبیعیــة بســبب محتــواهاآلدمــي

لــه علــى أال تزیــد نســبة األصــليالتكریــر التــي ال تــؤدى إلــى تغییــر فــي التركیــب الجلســریدى 
%. 0.3الحموضة به مقدرة كحمض أولییك على
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زیت متبقي ( ثفل ) الزیتون: 4.3

زیت یتم الحصول علیه بمعاملة متبقى (ثفل) الزیتون بالمذیبات أو بالمعامالت الطبیعیة 
إستبعاد أیة زیوت یتم الحصول علیها بعملیات إعادة األسترة وغیر المخلوط مع األخرى ،مع

%.1زیوت أنواع أخرى،على أال تزید نسبة الحموضة به مقدرة كحمض أولییك على 

) الزیتون المكرر : ثفل(متبقيزیت 5.3

كریـر التـي ال بواسـطة طـرق التزیت متبقـى (ثفـل) الزیتـون الخـام زیت یتم الحصول علیه من 
، على أال تزید نسبة الحموضة به مقدرة األصلي لهتؤدي إلى تغییر في التركیب الجلسریدى 

%.0.3كحمض أولییك على

زیت الزیتون : خلیط 6.3

، وصـالح لالسـتهالك اآلدمـي، الزیتون البكرزیت زیتون مكرروزیت زیتزیت ناتج من خلط
% .1رة كحمض أولییك على على أال تزید نسبة الحموضة به مقد

: الخصائص .4

:)تحت ظروف البیئة العادیةخصائص التعرف (1.4

مقــــدرة بجهــــاز الكرومــــاتوجراف الغــــازي ( % لألحمــــاض الدهنیــــة تركیــــب االحمــــاض الدهنیــــة 1.1.4
) :1الكلیة) لزیوت الزیتون طبقًا للجدول رقم (
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) 1جدول ( 
لألحماض الكلیة نسبة األحماض الدهنیة %

الحمض الدهني
زیوت زیتون 

بكر
- زیت زیتون

زیت زیتون مكرر
- زیت متبقي ( ثفل ) الزیتون 

زیت متبقي ( ثفل ) الزیتون المكرر
0.05–0.050.0–0.050.0-0.0): صفر 14ك (حمض میرستیــك

20.0–20.07.5–20.07.5–7.5): صفر 16ك (ــكیحمض بالمیتـ

3.5-3.50.3-3.50.3-0.3)1: 16ك (حمض بالمیتولیــك

0.3-0.30.0-0.30.0-0.0): صفر 17ك (كنیادیكو بتحمض ه

0.3-0.30.0-0.30.0-0.0)1: 17ك (حمض هیبتادیسنویك

5.0-5.00.5-5.00.5-0.5): صفر 18ك (اریــكیحمض ست

83.0-83.055.0-83.055.0-55.0)1: 18ك (ولیـــكأحمض 

21.0-21.03.5-21.03.5-3.5)2: 18ك (حمض لینولیــك

0.6-0.60.0-0.60.0-0.0): صفر 20ك (جادولیك حمض 

0.4-0.40.0-0.40.0-0.0)1: 20ك (حمض االراكیدیـك

0.3-0.20.0-0.20.0-0.0: صفر )22ك (حمض البهینیــك

0.2-0.20.0-0.20.0-0.0: صفر )24ك (حمض اللیجنوسیریك

أحماض دهنیة محولة:
0.40-0.200.0-0.050.0-0.0محول)1:18أولیك (ك حمض 

) محــــول +  حمـــــض 2:18حمــــض لینولیــــك (
0.35-0.300.0-0.050.0-0.0) محول3:18لینولینیك(
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: الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة2.1.4

) : 2أن تكون الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة لزیت الزیتون طبقًا للجدول رقم ( 

)2جدول ( 
الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة لزیت الزیتون

البنـد
نوع الزیت                      

الخواص
ونزیوت زیت
بكر

زیت 
زیتون
مكرر

زیت متبقي ( ثفل) 
زیت الزیتونالزیتون  

1.2.1.4

س20ο(الكثافــة النســبیة
) (حـــــــــــــــد س20οمـــــــــــــــاء/
أقصى)

0.910 -
0.916

0.910

0-
0.916

0.910 -0.9160.910 -0.916

2.2.1.4
20(عند معامل االنكسار

ο(حد أقصى)س
1.4677 -

1.4705

1.4677

-
1.4705

1.4680 -
1.4707

1.4707 -1.4680

3.2.1.4

التصبنرقم
مجــــــــــــــــــم هیدروكســــــــــــــــــید ( 

) جـــــــم زیــــــــت/بوتاســـــــیوم
(حد أقصى)

184 -196
184 -

196
182 -193184 -196

4.2.1.4
طریقة ویـج( الیوديالرقم 

) (حد أقصى)
75 -9475 -

94
75 -9275 -92

5.2.1.4
ـــــــــــــة  ـــــــــــــر القابل المـــــــــــــواد غی

ى)(حد أقصللتصبن
كجم/جم15

/جم15
كجم

كجم/جم15كجم/جم30
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تركیب األستیروالت وثالثى التربینات ثنائیة الكحول:  6.2.1.4

ــــــــة لألســــــــتیروالت  أ. النســــــــبة المئوی
الكلیة : 

0.5≤الكولستیرول-

لزیت متبقي ( ثفل ) الزیتون0.2≤براسیكا ستیرول-
لباقي الدرجات0.1≤

4.0≤كامبیستیرول-

< كامبیستیرولستیجما ستیرول-
0.5≤ستیجما ستینول–7–دلتا -

أفینــــــا –5–سیتوســــــتیرول + دلتــــــا –بیتــــــا 
ستیرول+

≤93.0

ستیجماســــــتادینول + –23–5–دلتــــــا 
و ستیرول +سلبر 

-24-5-سیتوســـــــــــــــــــــــــــتانول+ دلتـــــــــــــــــــــــــــا
ستیجماستادینول

ب. الحد األدنى لالستیروالت الكلیة :

زیت زیتون بكر-
مجم / كجم1000 زیت زیتون مكرر-

زیت زیتون-

زیــت متبقــي (ثفــل) الزیتــون -
المكرر

مجم / كجم1800

ـــــــــــل ) - ـــــــــــي ( ثف ـــــــــــت متبق زی
مجم / كجم1600الزیتون
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لكلیة لالستیروالت ) :ج. الحد األقصى لالرثیرودیول ومحتوى یوفاول ( % ا
زیت زیتون بكر-

≥4.5 زیت زیتون مكرر-
زیت زیتون-

فـــي الجلســـریدات الثالثیـــة 2أن یكـــون الحـــد األقصـــى لألحمـــاض الدهنیـــة المشـــبعة فـــي الوضـــع 7.2.1.4
(مجموع أحماض البالمتیك واالستیاریك ) على النحو التالى :             

%1.5زیت زیتون بكر
%1.8زیت زیتون مكرر

%1.8زیت زیتون
%2.2زیت متبقى (ثفل) الزیتون المكرر

2.2% زیت متبقى ( ثفل ) الزیتون  

أال یزیـــد الحـــد األقصـــى لالخـــتالف بـــین المحتـــوى الفعلـــي والنظـــري مـــن الجلســـریدات الثالثیـــة 8.2.1.4
ECN42: على

0.2زیوت الزیتون البكر-

0.3زیت الزیتون المكرر-

0.3زیت الزیتون-

0.5زیت متبقى ( ثفل ) الزیتون-

مجم / كجم .0.15أال یزید محتوى ستیجماستادین في زیوت الزیتون البكر على 9.2.1.4

: الخصائص النوعیة2.4

: اللون والرائحة والطعم1.2.4

2.3بند زیت الزیتون البكر: أنظر1.1.2.4
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اللونالطعمالرائحةنوع الزیت
أصفر خفیفمقبولمقبولةزیت زیتون مكرر

یمیل إلى فأصفر خفیجیدجیدهزیت زیتون
األخضر

زیت متبقي ( ثفل ) الزیتون 
المكرر

یمیل إلى فأصفر خفیمقبولمقبولة
البني

أصفرخفیف یمیل إلى مقبولمقبولةزیت متبقي (ثفل) الزیتون
األخضر

سـاعة عنـد درجـة 24) بعد تخزینها لمدة 1.1.2.4أن یكون مظهر هذه الزیوت المذكورة (بند 2.1.2.4
.شفافاَ س 20ºحرارة 

أن تكون الخصائص النوعیة ( الرائحة والطعم ) في زیوت الزیتون البكر كما یلي:3.1.2.4

متوسط صفة الثمرةمتوسط العیب
صفر >متوسط متوسط = صفرزیت زیتون بكر ممتاز

صفر>متوسط 2.5≤< صفر متوسط زیت زیتون بكر

--*6.0≤< متوسط 2.5زیت زیتون بكر عادي

،وأن یكــون متوســط صــفة الثمــرة      2.5* أو عنــدما یكــون متوســط العیــب أقــل مــن أو یســاوى 
یساوى صفر.

ـــم البیروكســـیدأن یكـــون 2.2.4 ) فـــي كحـــد أقصـــى( / كجـــم زیـــت)أوكســـجین نشـــطكـــافئ ( ملیمرق
الحدود التالیة :

نوع الزیت
رقم البیركسید

/ كجم زیت ) أوكسجین نشط( ملیمكافئ 
20≤زیوت الزیتون البكر 

5≤زیت زیتون مكرر

15≤زیت زیتون 

5≤زیت متبقي ( ثفل ) الزیتون المكرر

15≤زیت متبقى (ثفل) الزیتون 
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في األشعة فوق البنفسجیة :ياإل ندثار النوع3.2.4

: K 270امتصاص األشعة فوق البنفسجیة عند 1.3.2.4

Kدلتا ةامتصاص األشعة فوق البنفسجی
نانومتر270عند  نوع الزیت

≥0.01 ≥0.22 زیت زیتون بكر ممتاز 
≥0.01 ≥0.25 زیت زیتون بكر
≥0.01 ≥*0.30 بكر عاديزیت زیتون
≥0.16 ≥1.10 زیت زیتون مكرر
≥0.15 ≥0.90 زیت زیتون
≥0.20 ≥2.00 زیت متبقي ( ثفل ) الزیتون المكرر
≥0.18 ≥1.70 زیت متبقي ( ثفل ) الزیتون

0.11نانومتر یساوي أو أقل من 270عند صبعد إمرار العینة خالل الومینا نشطة، یكون اإلمتصا*

نــانومتر لزیــت الزیتــون البكــر الممتــاز  232یكــون امتصــاص األشــعة فــوق البنفســجیة عنــد أن2.3.2.4
42.60≤ولزیت الزیتون البكر 42.50≤

* قد تستخدم هذه الحدود في البلد الذى یباع فیه المنتج بالتجزئة عندما یعرض الزیت للمستهلك.

مجم / كجم ) :أن تكون حدود محتوى الشمع طبقَا لما یلي (4.2.4

≥250 زیت زیتون بكر
≥350 زیت زیتون مكرر
≥350 زیت زیتـون

 <350 زیت متبقي ( ثفل ) الزیتون المكرر
 <350 زیت متبقي ( ثفل ) الزیتـون

الهالوجینیة ( مجم / كجم ) :تأال تزید حدود المذیبا5.2.4

0.1الحد األقصى لمحتوى كل مذیب هالوجیني     

.0.2لحد األقصى لمجموع كل المذیبات الهالوجینیة ا
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المضافات الغذائیة :3.4

ال یسمح باستخدام أیة مضافات غذائیة ألنواع زیت الزیتـون، فیمـا عـدا إضـافة الفـاتوكوفیرول  
وخلیط مركز التوكوفیرول إلى زیـت الزیتـون البكـر وزیـت الزیتـون وزیـت متبقـي (ثفـل) الزیتـون 

ت متبقــي ( ثفــل ) الزیتــون وذلــك الســتعادة التوكــوفیرول الطبیعــي الــذي فقــد أثنــاء المكــرر وزیــ
200عملیة التكریر ، على أال تزید نسبة الفاتوكوفیرول في المنتج النهائي لهذه الزیوت علـى 

جزء في الملیون .

:خصائص الجودة4.4

لمتطایرة مواد اـ% للرطوبة  والتـوع الزیـن
( الحد األقصى )

قابلة للذوبـان اللشوائب غیر ل% 
( الحد األقصى )

المواد غیر 
المتصبنة

g/kg
0.20.115بكرالزیتون الت و زی

0.10.0515زیت زیتون مكـرر

0.10.0515زیت زیتون

ــــــت ــــــل)زی ــــــون متبقــــــى (ثف الزیت
المكرر 

الزیتون )ثـفل(متبقيزیت

0.1

0.1

0.05

0.05

30

جمیــع أنــواع زیــت الزیتــون (مجــم / الملوثــة فــيالثقیلــةیجــب أالَّ تزیــد نســبة العناصــر المعدنیــة5.4
كجم )  عن النحو التالي:

3.0حدیــد-

0.1نحــاس-



GSO 1019 / 2014 المواصفة القیاسیة الخلیجیة

11

االشتراطات الصحیة :6.4

ردة فـي أن یتم اإلنتاج وفقًا لالشتراطات الصحیة المذكورة في المواصفة القیاسیة الخلیجیة الـوا1.6.4
.)6.2البند رقم ( 

أال تزیــد الحــدود اإلشــعاعیة فــي المنــتج علــى الحــدود الــواردة فــي المواصــفة القیاســیة الخلیجیــة 2.6.4
) .12.2المذكورة في بند رقم ( 

أال تزیــد الحــدود القصــوى لبقایــا مبیــدات اآلفــات علــى الحــدود الــواردة فــي المواصــفات القیاســیة 3.6.4
) .10.2) ، ( 9.2في البند ( الخلیجیة الواردة

: أخذ العینات.5

.) 2.2المذكورة في البند رقم ( یجب أن تؤخذ العینات طبقًا للمواصفة القیاسیة الخلیجیة

: طرق الفحص واالختبار.6

) االختبـــارات الفیزیائیـــة والكیمیائیـــة طبقـــًا 5تجـــرى علـــى العینـــة الممثلـــة المـــأخوذة طبقـــًا للبنـــد (
ویجرى الكشف عـن المـواد )13.2و ()3.2القیاسیة الخلیجیة المذكورة في البند (اتصفللموا

4.2للزیت وتقدیرها طبقًا للمواصفة القیاسیة الخلیجیة المذكورة فـي البنـد (بإضافتهاالمسموح 

الملوثــة للزیـت طبقـًا للمواصــفة القیاسـیة الخلیجیــة الثقیلـة) ، ویجـرى تقـدیر العناصــر المعدنیـة
، ویجــــري تقــــدیر األحمــــاض الدهنیــــة طبقــــًا للمواصــــفة القیاســــیة )5.2لمــــذكورة فــــي البنــــد (ا

.)8.2الخلیجیة المذكورة في البند ( 

: التعبئـة.7

الخلیجیـــة القیاســـیةةللمواصــفب أن تكـــون العبــوات المســـتخدمة فــي تعبئـــة المنــتج مطابقـــة ـیجــ
) . 11.2المذكورة في البند ( 

: التخزیـن.8
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یجــب أن تخــزن عبــوات الزیــت بمخــازن جیــدة التهویــة بعیــدًا عــن ضــوء الشــمس المباشــر وعــن 
في المواصفة القیاسیة ةوأن تكون المخازن مطابقة لالشتراطات الواردمصادر الحرارة والتلوث

.)7.2الخلیجیة المذكورة في البند رقم ( 

اإلیضاحیة : البیانات .9

یجب )1.2المذكورة في البند رقم ( المواصفة القیاسیة الخلیجیةمع عدم اإلخالل بما نصت 
یلي :أن یوضح على كل عبوة ما

نوع الزیت تبعًا لما ورد في بند التعاریف .1.9

" لزیــت الزیتــون البكــر الممتــاز ، وزیــت الزیتــون البكــر وزیــت طبیعــيیمكــن أن یــذكر تعبیــر " 2.9
العاديالزیتون البكر 

لمنتج زیت الزیتون.كإیضاح% خالص على البطاقة 100عمال صفة خالص أو یمكن است3.9

أو (وزن/وزن) لزیــت ویعبـر عنهــا بحمـض االولییــك " بنســبة لالحــرةحموضـةالیجـب أن تــذكر 4.9
درجات " .
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المصطلحـات الفنیـة

Specific extinction.................................................................ندثار نوعىإ

Cloudiness.................................................................................عـكارة

Flocculent precipitin..............................................................راسب زغبى

Specification value.................................................................رقم التصبن

Iodine value...........................................................................رقم یـــودى

Virgin olive oil..................................................................زیت زیتون بكر

Refined olive oil..............................................................زیت زیتون مكرر

Refined olive pomace oil...................................) الزیتون المكررثـفل(متبقيزیت 

Thickness...................................................................................مــكسُ 

Optical density.....................................................................كثافة بصریة

Relative density....................................................................ةكثافة نسبیــ

Relative index..................................................................معامل االنكسار

Bellier index........................................................................لیرمعامل بی
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Transmittance.............................................................................ةنفاذیــ

Main referenceیسيــالرئالمرجع 

Codex Alemintarius Commissionلجنة دستور األغذیة   

.Codex Standard 33/1981 Revتحدیث     33/1981مواصفة رقم 

Amendment 2009, 2009،20131989,2003تعدیل 1898,2003 ,2013

Olive oils and olive pomaceبقیات (تفل) الزیتونزیوت الزیتون وزیوت مت oils
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