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  مـديـتق
  

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة هيئـة إقليميـة تضـم فـي عضـويتها األجهـزة للوطنيـة 
داد المواصـفات القياسـية بواسـطة لجـان للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية، ومن مهام الهيئة إع

  .فنية متخصصة

     وقـــد قامـــت هيئـــة التقيـــيس لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخلـــيج العربيـــة ضـــمن برنـــامج عمـــل اللجنـــة الفنيـــة 
        رقــــــم الالئحــــــة الفنيــــــة الخليجيــــــةبتحــــــديث " قطــــــاع مواصــــــفات المنتجــــــات الغذائيــــــة والزراعيــــــة  " )5(رقـــــــم 

GSO 1021/2000  "بإعــداد مشــروع هــذه  دولــة قطــروقامــت دولــة ، "  غذيــة الخاليــة مــن الجلــوتيناأل
  . المواصفة 

الــــذي عقــــد بتــــاريخ ، ) 15(فــــي اجتمــــاع مجلــــس اإلدارة رقــــم  خليجيــــةالفنيــــة ال الالئحــــةوقــــد اعتمــــدت هــــذه 
  .وتحل محلها  GSO 1021/200، على أن تلغى المواصفة رقم  )م16/05/2012(هـ 25/06/1433
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  ذية الخالية من الجلوتيناألغ

  المجال ونطاق التطبيق   1

التغذويــــة الخاصــــة المشــــكلة،  االســــتخداماتذات تخــــتص هــــذه المواصــــفة القياســــية باألغذيــــة   
لألشــــــخاص ذو الحساســــــية الخاصــــــة المصــــــنعة أو المجهــــــزة لتفــــــي باالحتياجــــــات التغذويــــــة و 

ناســـبة لالســـتخدام مـــن قبـــل تكـــون م ذات االســـتهالك العـــام بحكـــم طبيعتهـــا األغذيـــة .للجلـــوتين
     .الذين لديهم حساسية من الجلوتين األشخاص

  المراجع التكميلية   2

1.2  GSO 9  " بطاقات المواد الغذائية المعبأة. "  

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

3.2  GSO 150  " فترات صالحية المنتجات الغذائية."  

4.2  GSO 382  " الحدود القصوى المسموح بها من بقايـا مبيـدات اآلفـات فـي المنتجـات الزراعيـة
  " .الجزء األول  -

5.2  GSO 383  " الحدود القصوى المسموح بها من بقايـا مبيـدات اآلفـات فـي المنتجـات الزراعيـة
  " .الجزء الثاني  -

6.2  GSO 654   "ت التغذوية الخاصة االشتراطات العامة لألغذية المعبأة ذات االستعماال. "  

7.2  GSO 841  " الحــدود القصــوى للســموم الفطريــات المســموح بهــا فــي األغذيــة واألعــالف– 
  " .االفالتوكسينات 

  مشاريع المواصفات القياسية الخليجية التالية والتي تعتمدها الهيئة  

  .سينات االفالتوك -طرق تقدير السموم الفطرية المسموح بها في األغذية واألعالف   8.2

  .طرق تقدير بقايا مبيدات االفات في المنتجات الزراعية   9.2

  .الجزء الثاني  -الحدود الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية     10.2
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    التعاريف   -3

  :جلوتين   1.3

يعــرف علــى انــه جــزء مــن بــروتين القمــح، الجــاودار، الشــعير، الشــوفان او هجــين هــذه األنــواع   
مـول مـن  0.5ُوتكون حساسية لـبعض األشـخاص وغيـر قابلـة للـذوبان فـي المـاء وومشتقاتها، 

  . كلوريد الصوديوم

  :بروالمين   2.3

. مـن االيثـانول%  70 – 40يعرف على انه جزء مـن الجلـوتين الـذي يمكـن استخالصـة مـن   
ـــ جليــادين، والمــأخوذة مــن حبــوب الجــاودار يعــرف ب ـــ والبــروالمين المــأخوذ مــن القمــح يعــرف بـ ـ

وكما يبدوعلى العرف المتبع انه يـدل علـى . سيكالين، والمأخوذ من الشعير يعرف بــ الهوردين
  %. 50 عادة يكون محتوى البروالمين من الجلوتين.حساسية الجلوتين

  : أطعمة خالية من الجلوتين   3.3

  : األطعمة الخالية من الجلوتين هي األطعمة الغذائية التي   

أي ( أو مصنوعة فقط من واحد أو أكثر من المكونات التي ال تحتوي على القمح تتكون من       1.3.3
بكافـــــة اصـــــنافه مثـــــل القمـــــح اليـــــابس، الحنطـــــة المكتســـــبة األصـــــلية،  Triticum، فصـــــيلة 
ــــى اال يزيــــد )والكــــاموت  ، حبــــوب الجــــاودار، الشــــعير ، الشــــوفان أو هجــــين هــــذه االنــــواع عل

كلجـم اسـتنادًا علـى الطعـام المبـاع أو المـوزع علـى / ملجـم  20المحتوى الكلي للجلوتين علـى 
  .المستهلك

بكافــة اصــنافه مثــل  Triticumأي ، فصــيلة (تتكــون مــن واحــد أو أكثــر مــن مكونــات القمــح       2.3.3
، حبـوب الجـاودار، الشـعير ، الشـوفان )القمح اليابس، الحنطة المكتسـبة األصـلية، والكـاموت 

كلجـم اسـتنادًا / ملجـم  20زيـد المحتـوى الكلـي للجلـوتين علـى أو هجين هذه األنواع على أال ي
  .على الطعام المباع أو الموزع على المستهلك
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/ ملجــم  100 – 20أطعمــة ذات تجهيــز خــاص لتقليــل محتــوى الجلــوتين لمســتوى اعلــى مــن      4.3
  :كلجم 

بكافـة  Triticumأي ، فصـيلة (تتكون هذه األطعمة مـن واحـد أو أكثـر مـن مكونـات القمـح   
، حبــــوب الجــــاودار، )أصــــنافه مثــــل القمــــح اليــــابس، الحنطــــة المكتســــبة األصــــلية، والكــــاموت 

الشعير ، الشوفان أو هجين هذه األنواع، المجهـزة خصيصـًا لتقليـل محتـوى الجلـوتين لمسـتوى 
  .كلجم استنادًا على الطعام المباع أو الموزع على المستهلك/ ملجم  100 – 20أعلى من 

  ات العامة المتطلب   -4

  :يجب أن يتوافر في األغذية الخالية من الجلوتين المتطلبات العامة التالية   

  ) . 6.2بند (  أن تراعى االشتراطات العامة الواردة للمواصفة القياسية الخليجية  1.4

  .الخاصة بها   أن تكون المواد المستخدمة في تصنيعها مطابقة للمواصفة القياسية الخليجية  2.4

الـواردة بالبنـد   أن تصنع وتعبأ طبقًا للشروط الصحية الـواردة فـي المواصـفة القياسـية الخليجيـة  3.4
) 2.2 . (  

أن تحضر األغذية الخالية من الجلـوتين بعنايـة خاصـة تحـت ظـل ممارسـات التصـنيع الجيـدة   4.4
 )GMP  (لمنع تلوثة مع الجلوتين.  

ي تعتبر بدائل ألغذية أساسية هامة ، نفس كميـات أن توفر األغذية الخالية من الجلوتين والت  5.4
  .الفيتامينات والمعادن تقريبًا الموجودة في األغذية األصلية التي تم إحاللهما 

كلجـــم فـــي الغـــذاء المبـــاع او المـــوزع علـــى / ملجـــم  20يجـــب اال يزيـــد محتـــوى الجلـــوتين علـــى         6.4
  ). 3.3( المستهلك كما ورد في البند 

كلجــم فـــي الغـــذاء المبــاع او المـــوزع علـــى / ملجـــم  100جــب اال يزيـــد محتـــوى الجلــوتين علـــى ي       7.4
  ). 4.3( المستهلك كما ورد في البند 

التــي   أال تزيــد الحــدود القصــوى للســموم الفطريــة عمــا هــو وارد المواصــفة القياســية الخليجيــة  8.4
  ) . 7.2 (          تعتمدها الهيئة بند

  مبيــدات اآلفــات بهــا علــى الحــدود الموضــحة فــي المواصــفة القياســية الخليجيــة أال تزيــد بقايــا  9.4
  ) .5.2،  4.2( الواردتين في البندين
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 التــي تعتمـدها الهيئـة بنــد أن تكـون الحـدود الميكروبيولوجيـة طبقــًا للمواصـفة القياسـية الخليجيـة  10.4
)10.2. (  

  أخذ العينات   -5

  .ية الخليجية الخاصة بالمنتج المراد اختباره تؤخذ العينات طبقا للمواصفة القياس  

  طرق الفحص واالختبار    -6

  طرق الفحص  1.6

التــي  يــتم تقــدير الحــدود القصــوى مــن الســموم الفطريــة طبقــا للمواصــفة القياســية الخليجيــة    1.1.6
  ) ..28بند (تعتمدها الهيئة 

بنـــد (التـــي تعتمـــدها الهيئـــة خليجيـــةيجــرى تقـــدير بقايـــا المبيـــدات طبقـــا للمواصـــفة القياســـية ال    2.1.6
29.( .  

  تقدير الجلوتين   3.1.6

  أساس الطريقة  1.3.1.6

  .يعتمد تقدير الجلوتين على الطرق المناسبة الكيماوية لتقدير الجليادين   

  استخالص البروالمينات   2.3.1.6

  المعاملة األولية لألغذية الصلبة والمكونات   1.2.3.1.6

  .ويتم ذلك باستخدام إحدى المعاملتين التاليتين طبقا لمحتوى الدهن في العينة   

  % .10المنتجات التي محتواها من الدهن أعلى من   1.1.2.3.1.6

مــل مــن الهكســان ثــم إجــراء  50غــرام مــن المنــتج ثــم تجــنس العينــة فــي خــالط مــع  5يــوزن   
مــرة ويســتبعد الســائل  1500دقيقــة وعنــد ســرعة  30عمليــة طــرد مركــزي للمســتخلص لمــدة 

الرائق وتكرر هذه العملية عدة مرات حتى تصبح العينة خالية مـن الـدهن ويجفـف المتبقـى 
  .س ثم يوزن ويطحن ويؤخذ جزء للتحليل  0 60حرارة عند درجة 

  % .10المنتجات التي محتواها من الدهن أقل من   2.1.2.3.1.6
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 غــرام مــن المنــتج وتجفــف عنــد درجــة 5يؤخــذ  -عــادة ال يجــرى لهــا عمليــة االســتخالص   
  .س ثم تطحن ويؤخذ جزء للتحليل 0 60حرارة 

  االستخالص  2.2.3.1.6

  األغذية الصلبة والمكونات  1.2.2.3.1.6

مــن كحــول االيثــانول بحجــم يســاوى عشــرة مــرات % 60يجــنس جــزء مــن العينــة الجافــة مــع   
. مــرة 1500قــة عنــد ســرعة دقي 150وزنــه لمــدة دقيقتــين ثــم أجــزاء عمليــة طــرد مركــزي بعــد 

س قبـل عمليـة التقـدير ويـتم 0 4حـرارة  يؤخذ السائل الرائق ويخزن عند الضرورة عند درجـة
  .التخلص من الراسب عند تكوينه 

  األغذية السائلة والمكونات   2.2.2.3.1.6

خــذ جــزء مــن المنــتج الســائل ويخفــف بااليثــانول ويحســب االيثــانول المضــاف للحصــول ؤ ي  
يجـــنس الخلـــيط ثـــم يعامـــل فيمـــا بعـــد مثـــل . االيثـــانول فـــي الخلـــيط النـــاتج مـــن % 60علـــى 

  .مستخلصات األغذية الصلبة 

  تقدير الجليادين    3.3.1.6

  تجهيز األلواح   1.3.3.1.6

تغطى األلواح الدقيقة الخاصة بالمعايرة طوال الليل بالجسم المضـاد للجليـادين فـي تخفيـف   
يغسـل اللـوح ثـالث . م من كربونـات الصـوديوم في محلول منظ) 600في  1مثل (مناسب 

ومـرة ) تـي-بـي بـي اس(تـوين % 05.0مرات بمحلول فوسفات منظم مضاف إليـه محلـول 
يمكن تخزين األلواح . أزيدات الصوديوم% 03.0بماء منزوع االيونات يحتوى على  أخرى

  .س في كيس بالستيك محكم القفل 0  4حرارةعند درجة 

  ليل القياسية تحضير المحا  2.3.3.1.6

من الضـرورة اسـتخدام جليـادين قياسـي لتقليـل االخـتالف فـي تـداخل التقـدير باإلضـافة إلـى   
لعمل مقارنـة بـين النتـائج المتحصـل عليهـا مـن " محلول قياسي ذهبي " أنه يجب استخدام 

  .مختبرات مختلفة بواسطة التقنيات المناعية المختلفة ومع مضادات مصلية مناسبة 
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  التقدير   3.3.3.1.6

بعــد إجــراء التجفيــف المناســب للمســتخلص توضــع العينــات والتخفيفــات القياســية الضــرورية   
وبعـــد التحضـــين لمـــدة ســـاعتين . للحصـــول علـــى المنحنـــى القياســـي فـــي تجـــاويف األلـــواح 
يضــاف للتجــاويف المــرتبط  -تــى-تغســل األلــواح ثــالث مــرات بواســطة محلــول بــى بــى اس

وبعــد التحضــين لمــدة ســاعتين ) اد والجليــادين المــرتبط بــاالنزيمالجســم المضــ(مــادة التفاعــل 
تى ثم تضـاف مـادة لعمـل االنـزيم -تفرغ التجاويف وتغسل ثالث مرات بواسطة بى بى اس

يقـاس االمتصـاص مباشـرة فـى االلـواح الدقيقـة الخاصـة . ويوقف التفاعل بعد فتـرة مناسـبة 
تضـاعف النتيجـة . لقياسي المتحصـل عليـهيقدر تركيز الجليادين من المنحنى ا. بالمعايرة 
للحصول علـى محتـوى الجلـوتين يعبـر عنـه كجـزء مـن  المليـون مـن المنـتج  2× بالضرب 
  .األصلي 

    مالحظات    4.3.1.6

تقـــدر الطريقـــة كميـــة البـــروالمين فـــى المنـــتج إال أنـــه يجـــب التأكيـــد علـــى أن الكميـــة الكليـــة   1.4.3.1.6
  .ملغم يوميًا  2لمرضى التجويف البطنى ال تتعدى  المتتاولة يوميًا من البروالمين

تعتبر الطريقة حساسة للبروالمينات الطبيعية وتعتمد الحساسية للمنتجات المعاملة بـالحرارة   2.4.3.1.6
مـــن الحساســـية األصـــلية % 10علـــى درجـــة الحـــرارة وزمـــن التســـخين ويمكـــن تخفيفهـــا إلـــى 

ن فــي العينـــة وحساســية الجســـم المضـــاد ويــرتبط االنخفـــاض فــى الحساســـية بكميــة الجليـــادي
  .لالجزاء المختلفة من الجليادين 

علـــى تخصـــص الجســـم المضـــاد تقـــدر الطريقـــة أيضـــا البروالمينـــات فـــي الجـــاودار  اعتمـــادا  3.4.3.1.6
  .والشعير والشوفان كمكافئات للجليادين 

جـراء مسـحة بعـد إذا أعطت الطريقة نتيجة موجبـة وهنـاك بعـض الشـك حـول دقتهـا يمكـن إ  4.4.3.1.6
  .فصل العينة بواسطة الهجرة الكهربائية 

ـــــى   5.4.3.1.6 ـــــل الجزئ ال يمكـــــن اســـــتخدام الطريقـــــة بصـــــورة دائمـــــة للمنتجـــــات المحضـــــرة مـــــن التحلي
  .للبروالمينات طبقًا لدرجة التحليل 
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  تقلـــل الفينـــوالت العديـــدة مثـــل التـــي توجـــد فـــي الشـــاي أو الكاكـــاو أو حشيشـــة الـــدينار كميـــة  6.4.3.1.6
البروالمينــات المستخلصــة حيــث تــرتبط معهــا وعليــه فــان اضــافة الكــازين او اليوريــا تعتبــر 

  .ضرورية في هذه الحالة 

جـزء فـي المليـون فـي المنـتج علـى أسـاس المـادة  10يجب أن تكون حساسية هـذه الطريقـة   6/1/3/4/7
  .الجافة 

  االختبارات   2.6

جميـــع االختبـــارات لتحديـــد مـــدى مطابقتهـــا ) 5(تجـــرى علـــى العينـــة المـــأخوذة طبقـــا للبنـــد رقـــم   
  .لجميع بنود هذه المواصفة 

  التعبئة والنقل والتخزين    7

  التعبئة   1.7

تـؤدي إلـى حـدوث أيـة تغييـرات فـي  أن يعبأ المنتج في عبوات صحية نظيفة مناسبة بحيث ال  
  .خواصه أثناء التخزين 

  النقل  2.7

  .تحفظ المنتج من التلف والتلوث  أن ينقل المنتج بوسائل نقل مناسبة بحيث  

  التخزين   3.7

  .أن يخزن المنتج في مخازن جيدة التهوية بعيدًا عن مصادر الحرارة والتلوث   

  البيانات االيضاحية    8

 )  6.2 ( ،)  1.2 ( بما نصت عليه المواصفتين القياسـيتين الخليجيتـين بنـد اإلخاللمع عدم   
  :بطاقة المنتج يجب كتابة البيانات التالية على 

  " .خال من الجلوتين " اسم المنتج متبوعًا بعبارة   1.8

على المستوى الوطني، وال يجب )  4.3( يجب أن يحدد على البطاقة المنتجات المذكورة في بند      2.8
توضـح البطاقـة الطبيعـة الحيقيقـة لهـذه  إنمـا، ) الخالية من الجلوتين (تسمية هذه المنتجات بــ 

    . حيث تكون مطبوعة مباشرة قرب اسم المنتج المنتجات
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الخاليـة مـن الجلـوتين،  األطعمـةإذا كان الطعام بطبيعته صالح لالسـتخدام علـى إنـه جـزء مـن   3.8
 أخــــرىأو أي عبــــارات ) رجــــيم خــــاص(، ) طعمــــة خاصــــةأ( أنهــــاال يصــــنف علــــى  أنيجــــب 

طعـام هـو بحكـم طبيعتـه خـال هـذا ال" مماثلة، مثل هذه المنتجات قد تحمل بيانًا على البطاقـة 
كمـــا هـــي " الخاليـــة مـــن الجلــوتين "  األساســيةتتوافـــق مــع المكونـــات  أنهـــامــع " مــن الجلـــوتين 

وعلـــى المســـتوى . يكـــون هـــذا البيـــان ال يضـــلل المســـتهلك أنبشـــرط )  4.6( مـــذكورة فـــي بنـــد 
  . تفصيًال من أجل ضمان عدم تضليل المستهلك  أكثرالوطني تحدد قواعد 
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  ةـــات الفنيــالمصطلح

 Special foods .......................................................................................... أغذية خاصة 

  Gluten free foods  ......................................................  أغذية خالية من الجلوتين

  Prolamin  ..................................................................................  بروالمين

  Rye  .........................................................................................  جاودار

  Intolerant  .................................................................................  حساسية

   Spelt  .........................................................................  حنطة مكتسبة اصلية

   Barley  .....................................................................................  شعير 

   Oats  .........................................................................................  شوفان

   Wheat.........................................................................................  قمح

  Durum wheat  ..........................................................................  قمح يابس

   Kamut  .....................................................................................  كاموت

   Consumer  ................................................................................  مستهلك

   Formulated  ...............................................................................مصنعة
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