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النطصاق ا
املقشر واملطحون واملسلوق املعدة لالستهالك البشري املباشر؛ أي اجلاهزة
األرز ّ
تسري هذه املواصفة على مجيع أنواع ّ
لالستخدام املقصود كغذاء بشري ،أو املعروضة يف شكل عبوات ،أو املباعة بال عبوة ،مباشرة للمستهلك .وال تسري
األرز اللزج.
األرز أو من ّ
هذه املواصفة على املنتجات األخرى املشتقة من ّ

-2

الاوفف ا

1-2

التعصاريف ا

1-1-2

األرز املزروع .Oryza sativa L
األرزا هو حبوب كاملة ومكسورة مت احلصول عليها من أنواع ّ

1-1-1-2

األرز الذي احتفظ بقشره بعد الدراس.
األرزاغريااملقشاور هو ّ

2-1-1-2

األرز املزروع غري املقش ور الذي أزيل عنه الغالف فقط .وقد ينتج
األرز األمسر) هو ّ
األرز البين أو ّ
األرزاااملقش و و وواور ( ّ
عن عملية التقشري واملناولة بعض الفواقد يف النخالة.

3-1-1-2

األرز املقش ور الذي أزيلت عنه النخالة واللب كليا أو جزئيا من خالل عملية
األرز األبيض) هو ّ
األرزاااملطحاونا( ّ
الطحن.

4-1-1-2

األرز غري املقش ور أو املقش ور املنقوع يف املياه
األرزااامللس و وولاوقا صااقد يكون أرزا مقش ورا أو مطحوان انجتا عن ّ
واخلاضع ملعاجلة حرارية حىت يصبح النشا هالميا بشكل كامل ،وتليه عملية جتفيف.

5-1-1-2

األرز هلا ش كل أبيض وغري ش فاف .وغالبا ما يتكون
األرزااالل ج؛ااألرزاااملشووماع :هو حبوب من أنواع خاص ة من ّ
األرز اللزج بشكل كامل من األميلوبكتني .ومييل إىل االلتصاق بعد الطهي.
نشا ّ
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الرتك ب ااألسصاس اوعاواملااجلاودة ا

1-3

عاواملااجلاودةا–االعصام ا

1-1-3

األرز آمنا وصاحلا لالستهالك البشري.
ينبغي أن يكون ّ

2-1-3

األرز خاليا من كل ما هو غري معتاد من النكهات والروائح واحلشرات احلية.
ينبغي أن يكون ّ

2-3

عاواملااجلاودةا-ااحملددة ا

1-2-3

احمتاوىاالرطاوب

 15.0يف املائة م/م كحد أقصى

يتعني اشرتاط مستوايت أدىن من الرطوبة ابلنسبة إىل بعض الوجهات بسبب املناخ ومدة النقل والتخزين.
األرز.
 2-2-3ااملاواداالدخ ل اوهي املكوانت العضوية وغري العضوية غري حبات ّ

 1-2-2-3االقذارةاوهي الشوائب احليوانية املصدر (مبا يف ذلك احلشرات امليتة) بنسبة  0.1يف املائة م/م كحد أقصى.
 2-2-2-3ا سصا رااملاواداالعضاوي االدخ ل امثل سائر أنواع البذور الغريبة والقشور والنخالة وكسور القش وما شاهبها ،وينبغي أال
تتجاوز كمياهتا احلدود التالية:
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ااحلدوداالقصاوى
األرز املقشور
ّ

 1.5يف املائة م/م

األرز املطحون
ّ

 0.5يف املائة م/م

األرز املقشور املسلوق جزئيا
ّ

 1.5يف املائة م/م

األرز املطحون املسلوق جزئيا
ّ

 0.5يف املائة م/م

ا

ا
3-2-3

اس و و و و وصا رااملاواداغرياالعضو و و و وواوي االدخ ل امثل األحجار والرمل والرتاب وغري ذلك وينبغي أال تتجاوز كمياهتا احلدود
التالية:
ااحلدوداالقصاوى

األرز املقشور
ّ

 0.1يف املائة م/م

األرز املطحون
ّ

 0.1يف املائة م/م

األرز املقشور املسلوق جزئيا
ّ

 0.1يف املائة م/م

األرز املطحون املسلوق جزئيا
ّ

 0.1يف املائة م/م

-4

امللاواثت ا

1-4

املعصادناالثق ل

ا

ينبغي أن تكون املنتجات اليت تش ملها هذه املواص فة خالية من املعادن الثقيلة بكميات قد تش كل خطرا على ص حة
اإلنسان.
2-4

خملةصاتامب داتااآلفصات ا
األرز للحدود القصوى ملخلفات املبيدات اليت وضعتها هيئة الدستور الغذائي هلذه السلعة.
ينبغي أن ميتثل ّ

-5

النظصاف االعصام ا

1-5

يوصى إبعداد املنتجات املشمولة أبحكام هذه املواصفة ومناولتها وفقا لألقسام ذات الصلة من املبادئ العامة لنظافة
األغذية ( ) CXC 1-1969وغري ذلك من مدوانت املمارس ات ذات الص لة هبذا املنتج واليت توص ي هبا هيئة

2-5

يكون املنتج خاليا من املواد الكريهة إىل أقصى حد ممكن حبسب ممارسات التصنيع اجليدة.

الدستور الغذائي.
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عند اختبار املنتج ابألساليب املناسبة ألخذ العينات والفحص ،يكون كما

يلي:



خاليا من الكائنات احلية الدقيقة بكميات قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان؛



خاليا من الطفيليات اليت قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان؛



خاليا من أية مادة تكون انشئة من كائنات حية دقيقة بكميات قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان .ا

-6

التعبئ ا

1-6

األرز يف حاوايت حتافظ على صفات النظافة والصفات التكنولوجية والتغذوية واحلسية للمنتج.
يعبأ ّ

2-6

وتصنع احلاوايت ،مبا يف ذلك مواد التعبئة ،من مواد مأمونة ومناسبة لالستخدام املقصود منها .وينبغي أالّ تنتج عنها
أية مواد سامة أو رائحة أو نكهة غري مرغوب فيها يف املنتج.

3-6

عند تعبئة املنتج يف أكياس ،جيب أن تكون هذه األكياس نظيفة ومتينة وقوية احلياكة أو مغلقة بشكل حمكم.

-7

التاوس م ا
ابإلض افة إىل متطلبات املواص فة العامة اخلاص ة بتوس يم األغذية املعبأة مس بقا ( ،)CXS 1-1985تطبق األحكام
احملددة التالية:

1-7

اسمااملنتج ا
ينبغي أن يتوافق اس م املنتج الذي يظهر على بطاقة التوس يم مع التعاريف الواردة يف القس م  .1-2وتس تخدم األمساء
البديلة املوجودة بني قوسني وفقا للممارسات احمللية.

2-7

تاوس مااحلصاوايتاغريااملخصص اللب عاالتج

ا

توضح املعلومات اخلاصة ابحلاوايت غري املخصصة للبيع ابلتجزئة إما على احلاوية أو يف املستندات امل صاحبة ،ولكن
جيب أن تظهر على احلاوية اس م املنتج وعالمة تعريف الش حنة واس م وعنوان اجلهة املص نعة أو املعبئة .غري أنه جيوز
االستعاضة عن اسم املنتجات وعالمة تعريف الشحنة واسم وعنوان املصنِّّع أو املعبئ بعالمة تعريف بشرط أن يكون
من السهل التعرف بوضوح على هذه العالمة يف املستندات املصاحبة.
-8

أسصال باالتحل لاوأخذاالع نصات ا
أنظر نصوص الدستور الغذائي ذات الصلة املتعلقة أبساليب التحليل وأخذ العينات.
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امللحق ا

-1

التصن ف ا
األرز بوص فه طويل احلبة أو متوس ط احلبة أو قص ري احلبة ،ينبغي أن ميتثل التص نيف ألحد
إذا مت تص نيف ّ
التصنيفات التالية .ويتعني على التجار توضيح التصنيف الذي مت اختياره.

اخ صارا:1انلسب اطاولااحلب اإىلاعرضهصا ا
1- 1

ااألرزاالطاويلااحلب ا

1-1-1

األرز املسلوق جزئيا املقشور بنسبة طول/عرض  3.1أو أكثر.
األرز املقشور أو ّ
ّ

2-1-1

األرز املطحون املسلوق جزئيا بنسبة طول/عرض  3.0أو أكثر.
األرز املطحون أو ّ
ّ

2- 1

ااألرزااملتاوس ااحلب

1-2-1

األرز املسلوق جزئيا املقشور بنسبة طول/عرض .3.0-2.1
األرز املقشور أو ّ
ّ

2-2-1

األرز املطحون املسلوق جزئيا بنسبة طول/عرض .2.9-2.0
األرز املطحون أو ّ
ّ

3- 1

ااألرزاالقصريااحلب ا

1-3-1

األرز املسلوق جزئيا بنسبة طول/عرض  2.0أو أقل.
األرز املقشور أو ّ
ّ

2-3-1

األرز املطحون املسلوق جزئيا بنسبة طول/عرض  1.9أو أقل.
األرز املطحون أو ّ
ّ

اخ صارا:2اطاولااحلب ا
1- 1

يبلغ طول حبة األرزاالطاويلااحلب  6.6ملم أو أكثر.

2- 1

يبلغ طول حبة األرزااملتاوس ااحلب  6.2ملم أو أكثر ولكن أقل من  6.6ملم.

3- 1

يبلغ طول حبة األرزاالقصريااحلب أقل من  6.2ملم.

اخ صارا:3اطاولااحلب اونلسب اطاوهلصا/اإىلاعرضهصا ا
1- 1

ايفااألرزاالطاويلااحلب ايكاون:

1-1-1

طول احلبة أكثر من  6.0ملم ونسبة طوهلا /إىل عرضها أكثر من  2ولكن أقل من  ،3أو؛

2-1-1

طول احلبة أكثر من  6.0ملم ونسبة طوهلا /إىل عرضها  3أو أكثر.

2- 1

ايفااألرزااملتاوسو و ااحلب يكون طول احلبة أكثر من  5.2ملم ولكن أقل من  6وتكون نس بة طوهلا إىل عرض ها
أقل من .3

3- 1

ايفااألرزاالقصريااحلب ايكون طول احلبة  5.2ملم أو أقل ونسبة طوهلا /إىل عرضها أقل من  .2ا
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 -2ادر االطحن ا
1-2

(األرز األبيض) ميكن تصنيفه ضمن درجات الطحن التالية:
األرزااملطحاون ّ

2-2

األرز املقش ور ولكن لية للدرجة الالزمة لتلبية
األرزاالقل لاالطحن ويتم احلص ول عليه من خالل طحن ّ
األرز املطحون جيدا.
متطلبات ّ

3-2

األرز املقش ور النخالة بطريقة تتم فيها إزالة جزء من
األرزاااملطحاون دا ويتم احلص ول عليه من خالل طحن ّ
اللب ومجيع الطبقات اخلارجية ومعظم الطبقات الداخلية.

4-2

األرز املقشور بطريقة تتم فيها إزالة معظم
األرزاااملطحاونابشكلا دا دا ومت احلصول عليه من خالل طحن ّ
الس َويداء.
اللب ومجيع الطبقات اخلارجية واجلزء األكرب من الطبقات الداخلية للنخالة وبعض ُّ

 -3ااملكاوانتااالخت صاري ا
املغذايت ا

جيوز إضافة فيتامينات ومعادن وأمحاض أمينية حمددة مبا يتوافق مع تشريعات البلد الذي يباع فيه املنتج.
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العاوامل/األوفصاف
-4

سصا راعاواملااجلاودة
يف احلاالت اليت يرد فيها أكثر من عامل حمدد و/أو أسلوب حتليل ،نوصي بشدة أن حيدد
املستخدمون أسلوب التحليل املناسب وحدوده املناسبة.

1-4

األرزااحلب االكصامل اهي حبة األرز اليت لية فيها أي جزء مكسور.

1-1-4

األرزاالكصامل هو األرز الذي يس اوي طول احلبة فيه سالسة أرابع متوس ط طول حبة األرز

احلدود

حبسب تفضيل املشرتي

2-1-4

3-1-4

حباوبااألرزااملتاوسط االطاول هي أجزاء من حبوب األرز يساوي طوهلا نصف متوسط طول

حبسب تفضيل املشرتي

حبة األرز الكاملة ولكنه يكون أكرب من نصف متوسط طول حبة األرز الكاملة.

5-1-4

حبسب تفضيل املشرتي

ISO 7301

(امللحق ألف)

حباوبااألرزاالقصوريةااملكلسواورة هي أجزاء من حبوب األرز يس اوي طوهلا ربع متوس ط طول
حبة األرز الكاملة أو أقل ،وال متر خالل منخل معدين يكون قطر سقوبه الدائرية  1.4ملم.

حبسب تفضيل املشرتي

رقصا قصاتااألرزاهي أجزاء من حبوب األرز متر خالل منخ ل مع دين يكون قطر سقوب ه ال دائري ة

 0.1يف املائة م/م

 1.4ملم.

ISO 7301

(امللحق ألف)

حبة األرز الكاملة أو أقل ،ولكنه يكون أكرب من ربع متوسط طول حبة األرز الكاملة.
4-1-4

ISO 7301

(امللحق ألف)

الكاملة أو أكثر.
حباوبااألرزاالطاويل هي أجزاء من حبوب األرز ال يتجاوز طوهلا سالسة أرابع متوس ط طول

أسصال باالتحل ل

ISO 7301

(امللحق ألف)
ISO 7301

(امللحق ألف)
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العاوامل/األوفصاف
2-4

حباوبااألرزااملع اوب

احلدود
األرزااملقشاور

األرزااملطحاون

أسصال باالتحل ل

األرزااملقشاوراامللسلاوقا
صا

1-2-4

األرزااملطحاونا
امللسلاوقا

تغري لوها  4يف املائة
حباوبااألرزااملتضو ووررةابلسو ووببااحلرارة هي حبوب األرز الكاملة أو املكس ورة اليت ّ
تعرض ها للحرارة .وتش مل هذه الفئة حبوب األرز الكاملة واملكس ورة اليت مييل
م/م*
الطبيعي نتيجة ّ
لوها إىل األصفر بسبب تغري احلرارة .وتشمل أيضا األرز املسلوق جزئيا يف كمية من األرز غري
املسلوق جزئيا.

 3يف املائة م/م

 8يف املائة م/م*

 6يف املائة م/م

2-2-4

حباوبااألرزااملتضررة هي حبوب األرز الكاملة أو املكسورة اليت تظهر عليها عالمات التلف  4يف املائة
بس بب الرطوبة ،أو اففات أو األمراض ،أو ألس باب أخرى ،ابس تثناء احلبوب املتض ررة بس بب
م/م
احلرارة.

 3يف املائة م/م

 4يف املائة م/م

 3يف املائة م/م

3-2-4

حباوبااألرزاغرياالنصاضوج هي حبوب األرز الكاملة واملكس ورة غري الناض جة متاما و/أو اليت  12يف املائة
مل يكتمل نضوجها.
م/م

 2يف املائة م/م

 12يف املائة م/م

 2يف املائة م/م

4-2-4

حباوبااألرزاالشو وصاحب اهي حبوب األرز الكاملة واملكس ورة ابس تثناء األرز اللزج ،اليت يكون  11يف املائة
على األقل سالسة أرابع سطحها غري شفاف وبلون النشا.
م/م*

 11يف املائة م/م

غري حمدد

غري حمدد

5-2-4

 12يف املائة

 4يف املائة م/م

 12يف املائة م/م

 4يف املائة م/م

حباوبااألرزااحلمراءاهي حبوب األرز الكاملة واملكسورة اليت يكون لون قشرهتا أمحر اللون
ويغطي أكثر من ربع سطحها.

م/م

صا
ISO 7301

(امللحق ألف)

ISO 7301

(امللحق ألف)

ISO 7301

(امللحق ألف)
ISO 7301

(امللحق ألف)
ISO 7301

(امللحق ألف)
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أسصال باالتحل ل

احلدود

6-2-4

حباوبااألرزااحلمراءااملقلم هي حبوب األرز الكاملة واملكسورة املقلّمة ابللون األمحر اليت
يساوي طوهلا نصف طول حبة األرز الكاملة أو أكثر ،على أن تكون املساحة املقلّمة ابألمحر
أقل من ربع طول احلبة.

غري حمدد

 8يف املائة م/م

غري حمدد

 8يف املائة م/م

7-2-4

حباوبااألرزااللساوداءاهي حبوب األرز الكاملة واملكسورة املسلوقة جزئيا اليت يكون ربع
بين قامت اللون أو أسود.
سطحها أو أكثر ّ

غري حمدد

غري حمدد

 4يف مائة م/م*

 2يف مائة م/م

3-4

امللستاوايتاالقصاوىااملاوفىاهبصااللسصا راأناواعااألرز

ISO 7301

(امللحق ألف)

ISO 7301

(امللحق ألف)
ISO 7301

(امللحق ألف)
األرز غري املقشور
ّ
األرز املقشور
األرز املطحون
األرز اللزج

 2.5يف املائة

 0.3يف املائة م/م

 2.5يف املائة م/م

 0.3يف املائة م/م

م/م

 0.1يف املائة م/م

غري حمدد

 0.1يف املائة م/م

غري حمدد

غري حمدد

 2.0يف املائة م/م

 2.0يف املائة م/م

غري حمدد

 0.1يف املائة م/م

 1.0يف املائة م/م

 0.1يف املائة م/م

 0.1يف املائة
م/م

