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مواصفات الدستور الغذائي للتمر
()CODEX STAN 143-1985

-1

النطاق

تنطبق هذه املواصفات على التمر الكامل اجملهز على حنو جتاري يف شككل منركر غ كن منركر غمجبكز كاهزا
لالستهالك املباشر .غال تنطبق على األشكال األخرى مثل التمر املرطع إىل زاء غ املهرغس غ التمر املخصص لأل راض
الصناعية.

-2

الوصف

1-2

تعريف املنتج
التمر هو املنتج اجملهز من مثار سليمة من خنيل التمر ( ،)Phoenix dactylifera L.غهي الثمار اليت:
( ) يتم حصادها يف مرحلة متام النضج املالئمة؛
(ب) غتُفرز غتُنظف إلزالة الثمار املجيبة غاملواد الغريبة؛
(ج) غميكن نررها غنزع قلنسوتها؛
(د) غميكن جتفيفها غ متييئها ملواءمة حمتوى الرطوبة؛
(هـ)

غميكن سلها غ /غ تجريمها؛

(غ) غتجبز يف حاغيات مناسبة لضمان حفظ املنتج غمحايته.
2-2

األنواع الصنفية
تصنف األنواع الصنفية كما يلي:
( ) أصناف سكر القصب (حتتوي على سكرغز بالدر ة األغىل) مثل دا الت نور
) Noorغ دا الت بيظا ().)Daglat Beidha (Deglet Beidha

Daglat Nuur) ((Deglet

(ب) أصناف السكر املتحول (حتتوي على سككر متوكول بالدر كة األغىل -لوككوز غرركتكوز) مثكل البكارهي
() ،)Barhi (Barheeغالصكجيدي ()،)Saiidi (Saidyغاخلضكراغي () ،)Khadhraawi (Khadrawyغاحللكوي
(( ،)Hallaawi (Halawyغالزاهدي ()،)Zahidi (Zahidiغالصاير ().)Sayir (Sayer
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األشكال
ميكن تصنيف األشكال على النوو التالي:
()

ن منررة؛

(ب) غمنررة
4-2

األشكال الفرعية
األشكال الفرعية على النوو التالي:
(أ) املضغوط -التمر املضغوط إىل طبرات باستخدام قوة ميكانيكية.
(ب) غري املضغوط أو السائب -التمر املتدرق حبرية غ املجبز بدغن قوة ميكانيكية غ ضغط.
(ج) عناقيد موصول بها عنق الكِباسة الرئيسية

-5

تصنيف احلجم (اختياري)
ميكن توصيف التمر من ناحية احلجم غررا للرمسني البيانيني التاليني:
( ) متر غري منقر
احلجم

حجم عدد التمر يف

صغن

كثر من

متوسط

من  05إىل

كبن

قل من

055

رام

155
155

05

(ب) متر منقر
احلجم

حجم عدد التمر يف

صغن

كثر من

متوسط

من  05إىل

كبن

قل من

115

05

115

055

رام
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الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة

1-3

الرتكيبة

CODEX STAN 143-1985

 1-1-3مكونات اختيارية
شراب لوكوز ،سكر ،دقيق ،زيوت نباتية
2-3

عوامل اجلودة

 1-2-3اشرتاطات عامة
جيهز التمر من الثمار غباألسالي اليت من شزنها ن جتجل املنتج النهائي ميتلك لونا غنكهكة ييكزين للصكنف
غالنوع ،على ن تكون الثمار يف مرحلة النضج الصويوة غخالية من احلشرات احلية غمن بيض احلشرات غالجثكة غتفكي
باالشرتاطات اإلضارية التالية:
( ) حمتوي الرطوبة
صناف سكر الرص
دا الت نور
صناف السكر املتوول

احلد األقصى
 22يف املائة
 35يف املائة
( ن جمهزة غررا للرسمني الفرعيني ( 1-2د) غ (هـ)
 35يف املائة

(ب) احلجم (احلد األدنى)
متر ن منرر
متر منرر

 47.0راما
 4رامات

(ج) نقر (النوى)
(يف الشكل املنرر)

ال كثر من نررتني غ
 155مترة

(د) الشوائب املعدنية

ال كثر من رام غاحد يف كل كيلو رام

4

زاء من النرر
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 2-2-3تعريف العيوب
( ) التشويهات

ندغب ،غ زغال اللون ،غ التزثر بزشكجة الشكم  ،غ بركع
سوداء ،غ غ ود مردمات سكوداء غ تشكوهات مشكابهة يف
مظهر سطح الثمرة تؤثر علكى مسكاحة إلاليكة تزيكد عكن
دائرة قطرها  .مم.

(ب) تالف

(التمر ن املنرر ررط) -متر متضرر من السوق غ /غ متكز
يف اللك يظهككر النركرة غ إىل احلككد الكذي جيجلككه يصككرف
النظر عن املظهر البادي للتمر.

(ج) متر غري ناضج

متر قد يكون خفيف الوزن غباهتا يف اللون ،غله ل ذابكل
غ قليل غ مطاطي بشكل ال لب ريه.

(د) متر غري مأبر

متككر ككن مككزبر علككى حنككو مككا يككدل عليككه الل ك الرريككع
غاخلصائص ن تامة النضج غعدم غ ود نرر يف التمر كن
املنرر.

(هـ) قذارة

متر بكه مكواد عضكوية غ كن عضكوية مطمكورة ياثلكة يف
خصائصها للرذارة غ الرمل غتكؤثر علكى مسكاحة إلاليكة
تزيد عن دائرة قطرها  3مم.

(غ) احلشرات والعثة

متر تالف بفجل غ ود حشرات غ عثكة غ ملكوب بواسكطة
تلففف وتلففو مككن ككراء غ ككود حشككرات غ عثككة ميتككة،
غشظايا من حشرات غ عثة غ خملفاتها.

(ز) احلموضة

تكسر السكريات إىل كوول غمحض األستيك بفجل اخلمائر
غالبكرتيا.

(ح) التعفن

غ ود خيوط متجفنة تُرى بالجني اجملردة.

(ط) التحلل

متر يف حالة تفسخ غمظهره مثن لالمشئزاز للغاية

 3-2-3العيوب املسموح بها
يتمثل احلد األقصى املسموح به من الجيوب احملددة يف الرسم الفرعي  2-2-3ريما يلي:
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ما جمموعه  .يف املائة بالجدد من التمر الذي حيمل عيوبا من الفئة ( )
ما جمموعه  2يف املائة بالجدد من التمر الذي حيمل عيوبا من الفئات (ب) غ (ج) غ (د)
ما جمموعه  2يف املائة بالجدد من التمر الذي حيمل عيوبا من الفئتني (هـ) غ (غ)
ما جمموعه  1يف املائة بالجدد من التمر الذي حيمل عيوبا من الفئات (ز) غ (ح) غ (ط)
3-3

قبول دفعة املنتجات
يجترب ن درجة املنتجات قد غرت باشرتاطات مجاين اجلودة يف املواصفات إذا ما:

-4

()

مل تكن هناك شواهد على غ ود عدد كبن من احلشرات احلية؛

(ب)

غكانت الجينة الفرعية املزخوذة غررا ملجيار الجينات الفرعية من ل الفوص
 Page 5 of 6غالفوص يف اجمللد  13من الدسكتور الغكذائي ،تفكي باالشكرتاطات الجامكة الكواردة يف
الرسم الفرعي  1-2-3غال تتجكاغز احلكدغد املسكموح بهكا بشكزن الجيكوب املشكار إليهكا يف الرسكمني
الفرعيني  2-2-3غ  ،3-2-3إال نه ميكن ،ريما يتجلق باشكرتاطات احلجكم ،ن تكزن  0يف املائكة
بالجدد ( 0مترات من كل  155مترة) قل من احلد األدنى املنصوص عليه.
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اإلضافات الغذائية
احلد األقصى

1-4

ليسنغل

2-4

سوربيتول

-5

غررا ملمارسات التصنيع اجليدة (انظر يضا الرسم )1-1-3

النظافة الصحية

 1-0يوصى بزن يتم جتهيز غمناغلة املنتج الذي يغطيه هذا احلكم من املواصكفات غرركا لألقسكام املالئمكة مكن مدغنكة
املمارسات الدغلية املوصى بها -املبادئ الجامة للنظارة الصوية لأل ذية ( CAC/RCP 1-1969, Rev.2 (1985) Codex
 )Alimentarius Volume 1غمدغنات املمارسات األخرى املوصى بها من قبل هيئة الدستور الغذائي غاليت تكون غثيركة
الصلة بهذا املنتج.
2-0

يكون املنتج خالياً من املواد الكريهة غرر ًا للود األقصى املتاح يف يارسات التصنيع اجليدة.
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يكون املنتج ،عند اختباره بطرائق خذ الجينات غالفوص املناسبة ،كما يلي:
 خاليا من الكائنات الدقيرة بالكميات اليت قد تشكل خطرا على الصوة؛ غخاليا من الطفيليات اليت قد تشكل خطرا على الصوة؛ -غال حيتوي على ي مادة تكون قد نشزت من كائنات دقيرة بالكميات اليت قد تشكل خطرا على الصوة.

-6

األوزان واملقاييس

تكون احلا غيات يتلئة بردر املستطاع دغن اإلضرار باجلودة غتككون متسكرة مكع اإلعكالن الصكويح عكن احملتويكات مكن
املنتج.

-7

التوسيم

باإلضارة إىل متطلبات مواصفة الدستور الجامكة لتوسكيم األ ذيكة سكابرة التجليك
 ،)1991) Codex Alimentarius Volume 1تنطبق األحكام احملددة التالية:
1-.

( CODEX STAN 1-1985 (Rev.1-

اسم الغذاء

 1-1-.يكون اسم املنتج "متر" غ "متر مغلف بشراب الغلوكوز".
 2-1-.يبني الشكل على نه "منرر" غ " ن منرر" حبس مرتضى احلال.
 3-1-.جيوز ن يشمل اسم املنتج اسم األنواع الصكنفية ،مثكل "حلكوي" غ "سكاحر" غ "خضكراغي" غ "دا كالت" غ
"نور" ،غ "حبري" غ ي مساء خرى ،غاسم الشكل الفرعي مثل "مضكغوط" غ " كن مضكغوط" غتسكمية احلجكم مثكل
"صغن" غ متوسط" غ "كبن".
-8

طرق التحليل وأخذ العينات
انظر نصوص الدستور الغذائي الوثيرة الصلة بشزن طرائق التوليل غ خذ الجينات.

1-0

أحكام خاصة بشأن أخذ عينات التمر

 1-1-0العينات اإلمجالية
تُختار ما ال يرل عن عبوتني رراديتني لكل حصة تبلغ  1 555كيلو رام من الكمية اإللالية بشكل عشكوائي.
يُستخرج من كل عبوة ررادية عينة تبلغ  355رام تكون كارية يف ي حالة للوصول علكى عينكة إلاليكة ال تركل عكن
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 3 555رام .تستخدم الجينة اإللالية للتمجن بجناية بشزن غ ود إصابات حية كبنة احلجكم غالنظاركة الجامكة للمنكتج
قبل روصه بشزن امتثالة لألحكام األخرى يف املواصفة.
 2-1-0أخذ عينات فرعية من أجل الفحص واالختبار
ختلط الجينة اإللالية يدا غتؤخذ كمية صغنة بشكل عشوائي من ماكن خمتلفة كثنة على النوو التالي:
رام.

من ل اختبار الرطوبة

055

من ل النرر (يف األشكال املنررة)

 155مترة.

من ل عيوب مجينة غاشرتاطات احلجم

 155مترة.

