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مواصفات الدستور الغذائي للتمر
()CODEX STAN 143-1985

-1

النطاق

تنطبق هذه المواصفات على التمر الكامل المجهز على نحو تجاري في شككل منركر غ ر كر
منرر غمعبأ جاهزا لالسكتهال المباشكرو غت تنطبكق علكى الشككار الثكر م كل التمكر المرطك للكى
جزاء غ المهرغس غ التمر المخصص لألرراض الصناع ةو

-2

الوصف

1-2

تعريف المنتج

التمر هكو المنكتا المجهكز مكا مكار سكل مة مكا نخ كل التمكر ( ،)Phoenix dactylifera L.غهكي
ال مار التي:
( ) يتم حصادها في مرحلة تمام النضا المالئمة؛
(ب) غتفرز غتنظف إلزالة ال مار المع بة غالمواد الغريبة؛
(ج) غيمكا نررها غنزع قلنسوتها؛
(د) غيمكا تجف فها غ تم ئها لمواءمة محتو الرطوبة؛
(هـ) غيمكا رسلها غ /غ تعر مها؛
(غ) غتعبأ في حاغيات مناسبة لضمان حفظ المنتا غحمايتهو
2-2

األنواع الصنفية
تصنف النواع الصنف ة كما يلي:
( ) أصننناس سننلر ال ص ن (تحتككوي علككى سكككرغز بالألرجككة الغلككى) م ككل دارككالت نككور
) Daglat Nuur) ((Deglet Noorغ دارالت ب ظا ())Daglat Beidha (Deglet Beidhaو
(ب) أصننناس الرنننلر المت نننو (تحتكككوي علكككى سكككر متحكككور بالألرجكككة الغلكككى -رلوككككوز
غفركتكككوز) م كككل البكككارهي () ،)Barhi (Barheeغالصكككع ألي ()،)Saiidi (Saidyغالخضكككراغي
() ،)Khadhraawi (Khadrawyغالحلكككككوي (( ،)Hallaawi (Halawyغالزاهكككككألي ( Zahidi
)،)(Zahidiغالصاير ())Sayir (Sayerو

3-2

األشلا
يمكا تصن ف الشكار على النحو التالي:
( ) ر ر منررة؛
(ب) غمنررة

4-2

األشلا الفرعية
الشكار الفرع ة على النحو التالي:
MC319/A
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(أ) المضغوط -التمر المضغوط للى طبرات باستخألام قوة م كان ك ةو
ضغطو

(ب) غيننر المضننغوط أس الرننائ  -التمككر المت كألفق بحريككة غ المعبككأ بككألغن قككوة م كان ك ككة غ
(ج) عناقيد موصور بها عنق ال ِكباسة الرئ س ة

-5

تصنيف ال جم (اثت اري)
يمكا توص ف التمر ما ناح ة الحجم غفرا للرسم ا الب ان ا التال ا:
( ) تمر غير من ر
الحجم

صغ ر
متوسط
كب ر

حجم عألد التمر في
ررام
ك ر ما 100
ما  80للى 100
قل ما 80

500

(ب) تمر من ر
الحجم
صغ ر
متوسط
كب ر

حجم عألد التمر في
ررام
ك ر ما 110
ما  90للى 110
قل ما 90

-3

التركيبة األساسية سعوامل الجودة

1-3

التركيبة

500

 1-1-3ملونات اختيارية
شراب رلوكوز ،سكر ،دق ق ،زيوت نبات ة
2-3

عوامل الجودة

 1-2-3اشتراطات عامة
يجهز التمر ما ال مار غبالسال التي ما شأنها ن تجعل المنتا النهائي يمتلك لونا غنكهة
مم زيا للصنف غالنوع ،على ن تكون ال مار في مرحلكة النضكا الصكح حة غثال كة مكا الح كرات
الح ة غما ب ض الح رات غالع ة غتفي باتشتراطات اإلضاف ة التال ة:
( ) م توي الرطوبة
صناف سكر الرص
دارالت نور

ال د األقصى
 26في المائة
 30في المائة
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صناف السكر المتحور

(ر ر مجهزة غفرا للرسكم ا الفكرع ا ( 1-2د) غ
(هـ)
 30في المائة

(ب) ال جم (ال د األدنى)
تمر ر ر منرر
تمر منرر

75و 4رراما
 4ررامات

(ج) ن ر (النو )
(في ال كل المنرر)

ت ك ر ما نررت ا غ
 100تمرة

(د) الشوائ المعدنية

ت ك ر ما ررام غاحأل في كل ك لوررام

4

جزاء ما النرر
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 2-2-3تعريف العيوب
( ) التشويهات

نألغب ،غ زغار اللون ،غ التأ ر بأشعة ال كم،،
غ برككك سكككوداء ،غ غجكككود مركككألمات سكككوداء غ
ت وهات م كابهة فكي مظهكر سكطث ال مكرة تك ر
علككى مسككاحة لجمال ككة تزيككأل عككا دائككرة قطرهككا 7
ممو

(ب) تالف

(التمكككر ر كككر المنركككر فركككط) -تمكككر متضكككرر مكككا
السحق غ /غ تمزق في الل يظهر النررة غ للى
الحككأل الككذي يجعلككه يصككرف النظككر عككا المظهككر
البادي للتمرو

(ج) تمر غير ناضج

تمر قأل يكون ثف ف الوزن غباهتا في اللون ،غله
ل ذابل غ قل ل غ مطاطي ب كل ت لب ،ف هو

(د) تمر غير مأبر

تمككر ر ككر مككأبر علككى نحككو مككا يككألر عل ككه الل ك
الرف كك غالخصكككائص ر ككر تامكككة النضككا غعكككألم
غجود نرر في التمر ر ر المنررو

(هـ)

قذارة

تمر به مواد عضوية غ ر كر عضكوية مطمكورة
مما لككة فككي ثصائصككها للرككذارة غ الرمككل غتك ر
علككى مسككاحة لجمال ككة تزيككأل عككا دائككرة قطرهككا 3
ممو

(غ) ال شرات سالعثة

تمر تالف بفعل غجود ح رات غ ع كة غ ملكو
بواسطة تلف ستلنو مكا جكراء غجكود ح كرات
غ ع ككة م تككة ،غشككظايا مككا ح ككرات غ ع ككة غ
مخلفاتهاو

(ز) ال موضة

تكسككر السكككريات للككى كحككور غحمككض السككت ك
بفعل الخمائر غالبكترياو

(ح) التعفن

غجود ث وط متعفنة تر بالع ا المجردةو

(ط) الت لل

تمككر فككي حالككة تفس ك غمظهككره م ككر لالشككمئزاز
للغاية

 3-2-3العيوب المرموح بها
يتم ل الحأل القصى المسموح به ما الع وب المحألدة في الرسم الفرعي  2-2-3ف ما يلي:
ما مجموعه  7في المائة بالعألد ما التمر الذي يحمل ع وبا ما الفئة ( )
ما مجموعه  6في المائة بالعألد ما التمر الذي يحمل ع وبا ما الفئات (ب) غ (ج) غ (د)
ما مجموعه  6في المائة بالعألد ما التمر الذي يحمل ع وبا ما الفئت ا (هـ) غ (غ)
ما مجموعه  1في المائة بالعألد ما التمر الذي يحمل ع وبا ما الفئات (ز) غ (ح) غ (ط)
3-3

قبو دفعة المنتجات
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يعتبر ن دفعة المنتجات قأل غفت باشتراطات معاي ر الجودة في المواصفات لذا ما:
()

لم تكا هنا شواهأل على غجود عألد كب ر ما الح رات الح ة؛

(ب) غكانككت الع نككة الفرع ككة المككأثوذة غفرككا لمع ككار الع نككات الفرع ككة مككا جككل الفحككص
 CODEX STAN 143 Page 5 of 6غالفحص في المجلأل  13مكا الألسكتور الغكذائي ،تفكي
باتشتراطات العامة الواردة في الرسم الفرعي  1-2-3غت تتجاغز الحألغد المسموح
بهككا ب ككأن الع ككوب الم ككار لل هككا فككي الرسككم ا الفككرع ا  2-2-3غ  ،3-2-3لت نككه
يمكا ،ف ما يتعلق باشتراطات الحجم ،ن تزن  5في المائة بالعألد ( 5تمرات ما كل
 100تمرة) قل ما الحأل الدنى المنصوص عل هو

-4

اإلضافات الغذائية
ال د األقصى

1-4
)1-1

جل س رغر

2-4

سورب تور

-5

غفرا لممارسات التصن الج ألة (انظر يضا الرسم -3

النظافة الص ية

 1-5يوصى بأن يتم تجه ز غمناغلة المنتا الذي يغط ه هذا الحككم مكا المواصكفات غفركا لألقسكام
المالئمككة مككا مألغنككة الممارسككات الألغل ككة الموصككى بهككا -المبككادا العامككة للنظافككة الصككح ة لألرذيككة
( )CAC/RCP 1-1969, Rev.2 (1985) Codex Alimentarius Volume 1غمكألغنات الممارسكات الثكر
الموصى بها ما قبل ه ئة الألستور الغذائي غالتي تكون غ رة الصلة بهذا المنتاو
2-5

الج ألةو

يككون المنككتا ثال ككا مككا المككواد الكريهككة غفركا للحككأل القصككى المتككاح فككي ممارسككات التصككن
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3-5
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يكون المنتا ،عنأل اثتباره بطرائق ثذ الع نات غالفحص المناسبة ،كما يلي:

 ثال ا ما الكائنات الألق رة بالكم ات التي قأل ت كل ثطرا على الصحة؛ غثال ا ما الطف ل ات التي قأل ت كل ثطرا على الصحة؛ غت يحتككوي علككى ي مككادة تكككون قككأل ن ككأت مكا كائنككات دق رككة بالكم ككات التككي قككأل ت كككلثطرا على الصحةو

-6

األسزان سالم اييس

تكون الحاغيات ممتلئة برألر المستطاع دغن اإلضرار بالجودة غتكون متسكرة مك اإلعكالن الصكح ث
عا المحتويات ما المنتاو

-7

التوسيم
(CODEX STAN 1-

باإلضافة للى متطلبات مواصفة الألستور العامة لتوسك م الرذيكة سكابرة التعل ك
 ،)1985 (Rev.1- 1991) Codex Alimentarius Volume 1تنطبق الحكام المحألدة التال ة:
1-7

اسم الغذاء

 1-1-7يكون اسم المنتا "تمر" غ "تمر مغلف ب راب الغلوكوز"و
 2-1-7يب ا ال كل على نه "منرر" غ "ر ر منرر" بحس مرتضى الحارو
 3-1-7يجككككوز ن ي ككككمل اسككككم المنككككتا اسككككم النككككواع الصككككنف ة ،م ككككل "حلككككوي" غ "سككككاحر" غ
"ثضراغي" غ "دارالت" غ "نور" ،غ "بحري" غ ي سماء ثر  ،غاسم ال كل الفرعكي م كل
"مضغوط" غ "ر ر مضغوط" غتسم ة الحجم م ل "صغ ر" غ متوسط" غ "كب ر"و
-8

طرق الت ليل سأخذ العينات
انظر نصوص الألستور الغذائي الو رة الصلة ب أن طرائق التحل ل غ ثذ الع ناتو

1-8

أحلام خاصة بشأن أخذ عينات التمر

 1-1-8العينات اإلجمالية
تختار ما ت يرل عا عبوت ا فراديت ا لكل حصة تبلغ  1 000ك لوررام ما الكم كة اإلجمال كة
ب كككل ع ككوائيو يسككتخرج مككا كككل عبككوة فراديككة ع نككة تبلككغ  300رككرام تكككون كاف ككة فككي ي حالككة
لل حصككككككككككككككككككككككككور علككككككككككككككككككككككككى ع نككككككككككككككككككككككككة لجمال ككككككككككككككككككككككككة ت ترككككككككككككككككككككككككل عككككككككككككككككككككككككا
 3 000ررامو تستخألم الع نة اإلجمال ة للتمعا بعناية ب أن غجود لصابات ح ة كب رة الحجم غالنظافة
العامة للمنتا قبل فحصه ب أن امت الة لألحكام الثر في المواصفةو
 2-1-8أخذ عينات فرعية من أجل الف ص ساالختبار
تخلط الع نة اإلجمال ة ج ألا غت ثكذ كم كة صكغ رة ب ككل ع كوائي مكا مكاكا مختلفكة ك كرة
على النحو التالي:
ما جل اثتبار الرطوبة

 500ررامو

ما جل النرر (في الشكار المنررة)

 100تمرةو

ما جل ع وب مع نة غاشتراطات الحجم  100تمرةو

