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 .1المـقدمـة
إن من اختصاصات دائرة التسويق الزراعي والحيواني بالمديرية العامة للتسويق واالستثمار الزراعي والحيواني اقتراح
المواصفات القياسية الخاصة بالمنتجات الزراعية والحيوانية لإلسواق المحلية والمصدرة للخارج بما في ذلك
المواصفات الخاصة بأساليب التعبئة والتغليف والنقل والتخزين  ...الخ ورفعها للجهات المختصة والتي تساهم بشكل
مباشر في تطوير المنظومة التسويقية وتنظيم عمل األسواق في مختلف محافظات السلطنة.
ومن األهداف التي تسعى الدائرة لتحقيقها هو رفع جودة وكفاءة العمليات والخدمات والمنشآت التسويقية لزيادة
الطلب على المنتجات الزراعية والحيوانية في األسواق المحلية والعالمية .وتنمية وتطوير وتحسين القيمة المضافة لهذه
المنتجات من خالل توعية المزارعين والمربين بأهمية اتباع نظم ضبط الجودة ومنها تطبيق المواصفات والمقاييس في
كافة العمليات ومراحل التسويق ولزيادة العوائد للمنتجين.
حيث قام المختصون بجمع المواصفات والمقاييس المعتمدة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة
والصناعة ومن ثم تقسيمها إلى قطاعات ليسهل البحث فيها ومعرفتها وحتى يمكن كذلك إقتراح المواصفات والمقاييس
التي تحتاج إلى تطوير أو إضافة .ومن ناحية أخرى التسهيل على الموظفين المختصين بإدخال السلع الزراعية إلى
السلطنة عبر المنافذ الحدودية واألسواق المحلية بالرجوع لتلك المواصفات التي تم إصدارها على أنها لوائح فنية ملزم
تطبيقها من قبل الجهة المختصة.
يقوم قسم اإلرشاد التسويقي وضبط الجودة بدائرة التسويق الزراعي والحيواني بدور مهم في توعية وإرشاد المزارعين
والمربين والقطاع الخاص لتطبيق معايير الجودة وااللتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة للمنتجات الزراعية والحيوانية
من خالل طبع النشرات والمطويات وتنفيذ البرامج التدريبية والندوات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة .ويُعتبر
دليل أرقام المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية والمنشآت والصناعات وعمليات التسويق
الزراعي والحيواني وعمليات ضبط الجودة إحدى تلك الجهود اليصال المعلومة إلى كافة األطراف بكل سهولة ويسر.
الهدف الرئيسي من إعداد الدليل هو رفع مستوى الوعي بالمواصفات القياسية العُمانية (الخليجية الموحدة) ،حيث

تساهم هذه المواصفات في الحصول على منتجات ذات جودة عالية ومتوافقة مع االشتراطات الصحية الواجب توافرها
في المنتجات ،كما يسهل عملية تبادل السلع الغذائية بين مختلف الدول .ويُعد هذا الدليل إرشادي للفئات المستهدفة

من المزارعين والمربين والمصدرين والمستوردين لتلك المنتجات .ومرجعاً للمهتمين من الباحثين وطلبة الجامعات

والكليات والمعاهد.
يشتمل هذا الدليل على أرقام للمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية والمنشآت والصناعات
وعمليات التسويق الزراعي والحيواني وعمليات ضبط الجودة.
1

 .2تعريف المواصفات والمقاييس
المواصفات ( (Specificationsهي الخصائص والمميزات الخاصة بمنتج ما للقيام بهدف محدد ،كما أنها
وسيلة اتصال بين كافة المراحل التي يمر بها المنتج ومدخالته .وتشتمل المواصفات على (وصف المنتج ،وصف المواد
المستخدمة في المنتج كالخواص الطبيعية والكيمائية ،وطريقة اإلنتاج ،وطرق القياس ،والمعايرة المطلوبة الختبار المنتج
أو المواد الالزمة ،نوع األجهزة والطرق المرجعية لالختبار والتحليل ،نوع التحضير والتجهيز المطلوب ،طريقة التخزين
والنقل ،نسبة التفاوت بين المنتجات ،درجة الجودة)
(.)http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/207334
المقاييس ( (Standardsتعرف بأنها اتفاقيات موثقة تتضمن المواصفات التقنية أو األساليب التي تستعمل
كقواعد إرشادية أو تعاريف محددة للتحقق من مدى مالئمة أو مناسبة المواد أو المنتجات أو المراحل أو الخدمات مع
الهدف األساسي (.)http://www.alargam.com/measures/mizan/47.htm
وتساهم هذه المقاييس في التغلب على العقبات أو المشاكل التقنية ،كما أنها تساعد في توسيع وزيادة األسواق
العالمية  ،كما تساهم أيضا في نجاح السياسات االقتصادية من خالل الوعي بأهمية البنية التحتية للمقاييس من أجل
تطوير اإلنتاج  ،والتنافس التجاري والقدرة على التصدير في حالة تتطابق المنتجات أو الخدمات لمقياس واحد ويكسب
الثقة لدى المستهلكين أو المستخدمين لذلك المنتج أو الخدمة.
(.)http://www.alargam.com/measures/mizan/47.htm
المواصفات القياسية ( (Standardization Specificationsهي المعايير اإللزامية المعتمدة من الجهة
المختصة أو تلك المعايير المعتمدة خليجياً أو إقليمياً أو دولياً للمواد الغذائية من حيث خواصها الفيزيائية والكيميائية
والبيولوجية ومكوناتها  ،ودرجة نقائها والحدود المسموح بها للشوائب والمواد المضافة (وزارة البلديات اإلقليمية وموارد
المياه.)0202 ،
الجودة ( (Qualityتعرف على حسب مفهوم المنظمة الدولية للمواصفات ( )ISOبمجموعة مواصفات
المنتجات أو الخدمات لتلبية حاجات معينة.
وخصائص تؤثر على مقدرة ُ

باإلضافة إلى ذلك يتم مراقبة جودة ( (Control Qualityالمنتجات الزراعية والحيوانية أو الخدمات من

خالل مراقبة المواد الخام والخامات والعمال واآلالت .وتشمل أيضاً مراقبة اإلدارة الفنية كالتخزين والنقل والتسويق
بحيث يشتمل على المواصفات ،وتصميم المنتج أو الخدمة ،وإنتاج المنتج ،وفحص المنتج لتأكد من مطابقة
المواصفات.
2

كما تنص االتفاقية العامة للتجارة والخاصة بمنظمة التجارة العالمية ):)W.T.O
 .1أن تكون المواصفات والمقاييس الدولية للسلع المتبادلة تجارياً مرتبطة بالمواصفات والمقاييس الدولية
استناد على ما تصدره منظمة المواصفات العالمية (.)ISO
ً
 .2أن تكون هذه المواصفات والمقاييس هي الحد األدنى والمقبول بها عالمياً.
 .3أن ال تكون هذه المواصفات والمقاييس سببا قوياً وذريعة في عدم تحرير التجارة العالمية.
 .4أن تعمل على تسهيل وصول المنتجات إلى األسواق الخارجية خاصة السلع الزراعية التي تصدر من الدول
النامية إلى الدول المتقدمة.

 .3أهمية االلتزام بالمواصفات القياسية
يُعد االلتزام بالمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية مهماً لالرتقاء باالقتصاد الوطني وتنظيم
األسواق في السلطنة وضبط جودة استيراد وتصدير وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية باإلضافة إلى عمليات تصنيع
السلع الغذائية وزيادة جودتها مما يساهم في رفع تنافسيتها في األسواق المحلية والعالمية لغرض المحافظة على سالمة
وصحة المستهلك.
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أرقام المواصفات الـ ـقــياس ــية
 .4أرقام المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية
م

عنوان المواصفة

رقم المواصفة

التمور ()Dates
1

GSO/656

التمور الكاملة المعبأة

2

GSO/1916

تمور النثر (غير المعبأة)

الخضروات ()Vegetables
1

GSO/123

االشتراطات العامة للخضروات والفاكهة الطازجة

2

GSO ISO/1956-1

الفاكهة والخضر  -المصطلحات القياسية والتركيبية

3

GSO ISO/1956-2

الفاكهة والخضر  -المصطلحات القياسية والتركيبية

4

GSO ISO/7563

الفواكه والخضروات الطازجة  -مصطلحات

5

GSO/2436

الخضار والفواكه ومنتجاتهما  -اللفت

6

GSO/2464

الفاكهة والخضر ومنتجاتهما  -البامية الطازجة

7

GSO/2040

الخضار والفواكه ومنتجاتها  -السبانخ الطازجة

8

GSO/1029

البطاطس

9

GSO/2044

الكرنب (الملفوف)

10

GSO/1975

الطماطم "البندورة"

11

GSO/1033

الكوسة

12

GSO/2318

اللب األبيض (بذور القرع)

13

GSO/2432

الفلفل الحار

14

GSO/2105

الفلفل األخضر المجفف  -المواصفات

15

GSO/1819

الشطة والفلفل الكامل أو المطحون  -المواصفات
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16

GSO/1037

الفلفل الحلو الطازج

17

GSO/1975

الطماطم "البندورة" الطازجة

18

GSO/1039

الشمام

19

GSO/1032

الخيار

20

GSO/1038

الجزر

21

GSO/1031

الباذنجان

22

GSO/2045

الخس

23

GSO/2377

حب البطيخ (اللب األسمر)

24

GSO/1035

البطيخ (الحبحب)

25

GSO/2103

البصل المجـفف  -المواصفات

26

GSO/1030

البصل الجاف

27

GSO ISO/5560

الثـوم المجـفف  -المواصفات

28

GSO/2137

الشبت (الشبنت) المجفف

29

GSO ISO/2256

النعناع الجاف  -المواصفات

30

GSO/2140

البقدونس المجفف

31

GSO/1984

البطاطس المجففة

الفواكه ()Fruits
1

GSO ISO/1990-1

الفاكهة  -التسميات  -القائمة األولى

2

GSO ISO/1990-2

الفاكهة  -التسميات  -القائمة الثانية

3

GSO ISO/1956-1

الفاكهة والخضر  -المصطلحات القياسية والتركيبية

4

GSO ISO/1956-2

الفاكهة والخضر  -المصطلحات القياسية والتركيبية

5

GSO ISO/7563

الفواكه والخضروات الطازجة  -مصطلحات

6

GSO/123

االشتراطات العامة للخضروات والفاكهة الطازجة

7

GSO CAC/RCP/ 5

مدونة الممارسات الصحية في الفواكه المجففة والخضروات بما
5

في ذلك الفطريات الصالحة لألكل
8

GSO CODEX STAN/185

الفاكهة الطازجة  -التين الشوكي

9

GSO CAC /196

الفاكهة الطازجة  -الليتشية

10

GSO CODEX STAN/204

الفاكهة الطازجة  -المنجستين

11

GSO/464

الخضار والفاكهة ومنتجاتها  -عنب المائدة

12

GSO/1927

الخضار والفاكهة ومنتجاتها  -الجوافة

13

GSO/2038

الخضار والفواكه ومنتجاته  -التين الطازج

14

GSO/2399

الخضار والفاكهة ومنتجاتها  -اللونجان

15

GSO/2400

الفاكهة والخضر ومنتجاتها الطازجة  -البرتقال

16

GSO/2402

الفاكهة والخضر ومنتجاتها الطازجة  -البابايا

17

GSO/2401

الفاكهة والخضر ومنتجاتهما  -األناناس

18

GSO/2131

الفاكهة والخضر الطازجة  -االفوكادو

19

GSO/222

زيتون المائدة

20

GSO/465

الحمضيات  -الموالح

21

GSO/466

الكمثرى  -األجاص

22

GSO/1981

البرقوق

23

GSO/1972

الليمون األخضر

24

GSO/1986

المشمش

25

GSO/1987

المانجو

26

GSO/1988

الفراولة

27

GSO/1989

ثمار الكيوي

28

GSO/1990

الخوخ والنكتارين

29

GSO/1991

الموز

30

GSO/2001

الجريب فروت
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31

GSO/2298

التفاح

32

GSO/2457

الرمان

33

GSO ISO/23393

ثمار الرمان  -المواصفات وطرق االختبار

34

GSO ISO/6757

حبوب كرز المحلب منزوعة اللحاء  -مواصفات

35

GSO ISO/6479

نوى المشمش الحلو منزوع القشرة  -المواصفات

36

GSO/1982

التين المجفف

37

GSO ISO/7908

الكرز الحلو المجفف  -مواصفات

38

GSO/2230

الكرز الحامض المجفف  -مواصفات

39

GSO ISO/23394

الزيتون البري المجفف  -المواصفات وطرق االختبار

40

GSO ISO/7701

التفاح المجفف  -المواصفات وطرق االختبار

41

GSO ISO/7702

الكمثرى المجففة  -المواصفات وطرق االختبار

42

GSO ISO/7703

الدراق المجفف  -المواصفات وطرق االختبار

43

GSO/1985

البرقوق "البخاري" المجفف

44

GSO/2293

ثمار الليمون الجاف والمطحون

45

GSO/1382

دليل الممارسة الصحية إلنتاج الفواكه المجففة

عسل ((Honey
1

GSO/2097

غذاء ملكات النحل

2

GSO/147

عسل النحل

3

GSO/2290

عسل النحل المستخدم في التصنيع الغذائي عسل الخباز

المحاصيل الحقلية ( (Field Cropsواحلبوب )(Grains
1

GSO ISO/5527

الحبوب  -المفردات

2

GSO/837

بعض البقوليات

3

GSO ISO/5526

الحبوب والبقول والحبوب الغذائية األخرى  -المسميات

4

GSO ISO /6575

الحبوب والبقول  -الحلبة الكاملة أو المطحونة  -المواصفات
7

5

GSO/1003

حبوب األرز

6

GSO/1925

طحين الذرة الكاملة

7

GSO/2330

الحبوب والبقول ومنتجاتهما  -الفريكة

8

GSO/2385

الحبوب والبقول ومنتجاتهما  -جنين القمح الخام

9

GSO/2383

الحبوب والبقول ومنتجاتهما  -مسحوق الطعمية

10

GSO/2386

الحبوب والبقول ومنتجاتهما -حبوب الذرة الكاملة المجمدة سريعاً

11

GSO/784

منتفخات الحبوب

12

GSO/328

حبوب القمح

13

GSO/1359

حبوب الشوفان

14

GSO/1364

حبوب الدخن

15

GSO/1396

حبوب الذرة الرفيعة

16

GSO/1866

حبوب الشيلم والقمح وطحينها

17

GSO/1877

دقيق (الطحين) الدخن

18

GSO CODEX STAN/201

الشوفان

19

GSO/1353

حبوب الذرة الشامية

20

GSO/1976

دقيق الذرة الرفيعة

21

GSO/1917

بذور فول الصويا

22

GSO/1402

اللوز الحلو المقشور

23

GSO/2099

الخضار والفواكه ومنتجاتها  -اللوز غير المقشور

24

GSO/1393

الجوز المقشور

25

GSO ISO/7907

الخروب  -مواصفات

27

GSO ISO/6756

الصنوبر منزوع القشرة  -المواصفات

28

GSO/2299

جوز الهند المجفف المبشور

29

GSO/1036

الفاصوليا
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30

GSO/2433

الذرة الصغيرة

31

GSO/1405

الفركتوز

32

GSO/1321

الجلوكوز

33

GSO/148

السكر

34

GSO/1752

الفانيليا

35

GSO/2375

الـمـوالس

التوابل والبهارات ()Spices and Condiments
التوابل والبهارات  -التسميات النباتية

1

GSO ISO/676

2

GSO CAC/GL14

3

GSO/489

البهارات والتوابل  -حب الهال (حبهان)

4

GSO/1073

البهارات و التوابل  -حب الهال  -الجزء الثاني  -بذور الهال

5

GSO ISO/10622

6

GSO/2130

التوابل والبهارات  -اليانسون النجمي  -المواصفات

7

GSO/2132

التوابل والبهارات  -خليط البهارات والتوابل المطحونة

8

GSO/2139

التوابل الكمون  -المواصفات

9

GSO/2135

10

GSO ISO/1003

التوابل والبهارات  -الزنجبيل الكامل والمجزأ أو المطحون

11

GSO ISO/3632-1

التوابل  -الزعفران  -الجزء :1المواصفات (خصائص فنية)

12

GSO/2136

اليانسون  -مواصفات

13

GSO/2327

الكزبرة الكاملة أو المطحونة  -المواصفات

14

GSO/2103

البصل المجـفف  -المواصفات

15

GSO ISO/6754

الزعتر المجفف

إرشادات للجودة الميكروبيولوجية للتوابل واألعشاب المستخدمة
في منتجات اللحوم والدواجن المصنعة

الهيل كبير الحجم (أموميوم سبيالتيوم روكسب) في هيئة كبسوالت
وبذور  -مواصفات

التوابل والبهارات  -حبوب الشومر الكاملة والمطحونة  -الجزء
األول حبوب الشومر المرة  -المواصفات

9

القرفة (الدارسين) :النوع السيريلنكي والنوع السيشلي والنوع

16

GSO/2102

17

GSO/2437

الريحان المجفف الحلو  -الخصائص

18

GSO ISO/7377

حب العرعر (جنيبرس كومونيس لينيوس)  -مواصفات

19

GSO/2324

الكركديه

20

GSO/2432

الفلفل الحار

21

GSO/2105

الفلفل األخضر المجفف  -المواصفات

22

GSO/1344

الفـلفـل األحمـر المطحـون

23

GSO/718

الفلفل األبيض الكامل والمطحون

24

GSO/717

الفلفل األسود الكامل والمطحون

25

GSO/1819

الشطة والفلفل الكامل أو المطحون  -المواصفات

26

GSO ISO/973

الفلفل الحلو (البُهار) [بيمنتا ديويكا (إل) مير ،].الكامل أو

27

GSO ISO/7542

28

GSO ISO/972

29

GSO ISO/6574

30

GSO ISO/6538

31

GSO ISO/7925

32

GSO ISO/5563

33

GSO ISO/7928-1

المدغشقري  -المواصفات

المطحون  -المواصفات

الفلفل الحلو المطحون (المسحوق) (كابسيكوم آنوم لينيوس)
 -الفحص المجهري

الفلفل األحمر والفلفل األحمر الحار ،الكامل أو المطحون
(المسحوق) – المواصفات

بذرة الكرفس (أبيوم جرافيولينس لينيوس)  -المواصفات
الكاسيا ،النوع الصيني ،النوع اإلندونيسي والنوع الفيتنامي
[سيناموموم أروماتيكيوم (نيس) أو سيناموموم كاسيا (نيس) من
بلوم ،سيناموموم بورماني (سي .جي .نيس) بلوم وسيناموموم لوريري
نيس] – المواصفات

األوريجانو المجفف (أوريجانوم فولغاري إل ).الكامل أو مطحون
األوراق – المواصفات
النعناع الفلفلي المجفف (مينتا بيبريتا لينيوس)  -المواصفات
الزعتر البري  -مواصفات  -جزء  :1الزعتر البري الشتوي
(ساتوريجا مونتانا لينيوس)
10

34

GSO ISO/7926

الطرخون المجفف (ارتيمسيا دراكونكوالس لينيوس)  -المواصفة

35

GSO/1800

اجار المانجو (شانتي المانجو)

36

GSO ISO/11165

المرامية المجففة ( - ).Salvia officinalis Lالمواصفات

37

GSO ISO/11163

38

GSO ISO/2254

39

GSO ISO/11164

40

GSO ISO/5560

الثـوم المجـفف – المواصفات

41

GSO ISO/5562

الكركم الكامل أو المطحون (المسحوق)  -المواصفات

42

GSO ISO/6576

اللوريل  -الورق الكامل والمطحون  -المواصفات

43

GSO ISO/2253

مسحوق الكاري – المواصفات

44

GSO/2104

بذرة الخردل – المواصفات

الحبق المجفف (– ).Ocimum basilicum L
المواصفات

القرنفل الكامل والمسحوق  -المواصفات
اكليل الجبل المجفف ().Rosmarinus officinalis L
– المواصفات

الفطر ()Mushrooms
1

GSO/1324

عيش الغراب الغذائي (المشروم) المعلب

2

GSO CODEX STAN 38

الفطريات ومنتجاتها المعدة للطعام
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 .5أرقام المواصفات القياسية للمنتجات الحيوانية
م

عنوان المواصفة

رقم المواصفة

مواصفات عامة للمنتجات الحيوانية ( (General Specifications of Animal Products
1

GSO OIE

دليل صحة الحيوان

2

GSO CAC/RCP 54

دليل ممارسة التغذية السليمة الجيدة للحيوان

3

GSO CAC/RCP 61

دليل الطرق العملية لتقليل مقاومة مضادات الميكروبات

4

GSO CAC/GL 77

5

GSO CAC/MISC 5

في األغذية)

6

GSO/2500

المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية

الدليل االرشادي لتحليل مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات التي
تنتقل عن طريق األغذية

قائمة المصطلحات والتعاريف (مخلفات العقاقير البيطرية

األعالف ()Animal Feed or Forage
1

GSO/1918

األعالف الحيوانية  -حبوب الشعير

2

GSO/1923

األعالف الحيوانية  -أعالف ماشية الحليب

3

GSO/1977

األعالف  -مسحوق السمك

4

GSO/716

األعالف  -كسب فول الصويا

5

GSO/2202

اشتراطات عامة ألعالف الطيور

6

GSO/523

دليل المواد المضافة لعلف المواشي والدواجن وفقا ألمان استخدامها

7

GSO/1072

8

GSO CODEX STAN/193

9

GSO ISO/12099

10

GSO/841

المواصفات القياسية لمواد العلف الخام ومضافات األعالف
واألعالف المصنعة لحيوانات المزرعة والدواجن
مواصفة عامة للملوثات والسموم في األغذية
األعالف الحيوانية والحبوب ومنتجات الحبوب المطحونة-
إرشادات لتطبيق قياس الطيف باألشعة تحت الحمراء القريبة
الحدود القصوى للسموم الفطرية المسموح بها في األغذية واألعالف
األفالتوكسينات
12

11

GSO/2042

الحدود القصوي للميالمين في األغذية واألعالف

12

GSO/2142

المتطلبات العامة لألغذية واألعالف المصنعة المحورة وراثياً

الدجاج )(Chicken
1

GSO/322

الدجاج المبرد

2

GSO/986

الدجاج المجمد

3

GSO/1389

الطيور الداجنة واالرانب المبردة والمجمدة

4

GSO/ 523

دليل المواد المضافة لعلف المواشي والدواجن وفقاً ألمان استخدامها

5

GSO/1327

اللحوم المجهزة  -لحم الدجاج المفروم

6

GSO/1328

اللحوم المجهزة  -سجق الدواجن (نقانق)

7

GSO/1390

أحشاء الدواجن الصالحة لألكل والمبردة والمجمدة

8

GSO/1399

9

GSO CAC/GL/78

اللحوم المجهزة  -منتجات الطيور الداجنة المغطاة بالخليط
العجيني وبالبقسماط والمجمدة
الدليل اإلرشادي لمكافحة كامبيلوباكتر والسالمونيال في الدواجن

بيض المائدة )(Table Eggs
1

GSO/1002

بيض الدجاج

2

GSO/2351

الممارسات الصحية لسالمة البيض ومنتجاته

اللحوم الحمراء (( Red Meat
1

GSO/1816

اللحم المفروم

2

GSO/1818

المرتديال (الالنشون)

3

GSO/1870

لحوم النعام المبردة والمجمدة

4

GSO/1329

اللحوم المجهزة  -كفتة اللحم المبردة والمجمدة

5

GSO/996

لحوم البقر والجاموس والضأن والماعز الطازجة

6

GSO/997

لحوم البقر والجاموس والضأن والماعز المبردة والمجمدة

7

GSO/835

أعضاء وأحشاء الضأن والماعز والبقر والجمال والجاموس
13

المبردة والمجمدة
الحليب الطازج ()Fresh Milk
1

GSO/2214

دليل الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته

2

GSO CODEX STAN/206

ارشادات عامة الستخدام مصطلحات منتجات الحليب

3

GSO/174

الحليب الخام

4

GSO/1983

حليب الماعز

14

 .6أرقام المواصفات القياسية للصناعات الزراعية والحيوانية
م

عنوان المواصفة

رقم المواصفة

مشتقات األلبان ((Milk Products
1

GSO/2033

شراب اللبن

2

GSO/1375

اللبن المنكه

3

GSO/2334

مساحيق مصل (شرش اللبن)

4

GSO/992

الزبادى (الروب)

5

GSO/474

الزبادى (الروب) بالنكهة

6

GSO/1326

الزبادي (الروب) المجمد

7

GSO/816

اللبنة

8

GSO/174

الحليب الخام

9

GSO/984

الحليب المبستر

10

GSO/985

الحليب المعقم

11

GSO/1970

األلبان ومنتجاتها  -حليب النوق المبستر

12

GSO/2296

الحليب المبخر

13

GSO/1995

حليب مبخر منزوع الدسم مخلوط بدهون نباتية

14

GSO/2381

الحليب ومنتجات الحليب  -الجميد السائل

15

GSO/2128

خليط الحليب منزوع الدسم المحلى المكثف ودهن نباتي

16

GSO/1347

الحليب المعامل بالحرارة فوق العالية (طويل الصالحية)

17

GSO/2211

الحليب المكثف المحلى

18

GSO/1376

دهن الحليب ودهن الحليب الالمائي

19

GSO/1997

دهن الحليب القابل للفرد

20

GSO/1874

منتجات دهن الحليب

21

GSO/785

المنَ ّكه
الحليب ُ

22

GSO/2379

الحليب ومنتجات الحليب – الجميد

23

GSO/2332

شبيهة القشدة

24

GSO/2000

المواصفة العامة للجبن

25

GSO/1994

جبنة القشقوان "الكشكفال"
15

26

GSO/1980

جبن الحلوم

27

GSO/831

الجبـن األبيض الجزء األول  :الجبن الدمياطى وجبن الفيتا

28

GSO/845

جبــن اإلدام

29

GSO/1377

جبنة جرويير

30

GSO/2287

جبن الكاممبرت

31

GSO/2289

جبن هافارتي

32

GSO/1407

الجبنه الرومي المصري (جبنة الرأس)

33

GSO/2479

جبنة دانبو

34

GSO/2095

جبنة براي

35

GSO/2094

جبنة أمينتال

36

GSO/833

جبــن الموزري ــال

37

GSO/160

الجبن المطبوخ ومنتجاته

38

GSO/1408

الجبن االبيض المعدل بالزيوت النباتية

39

GSO/333

السمن

المربيات ()Jams
1

GSO/640

2

GSO/2395

المربى والجلى والمرمالد
األغذية ذات االستعماالت التغذوية الخاصة  -المربى منخفضة
السعرات الحرارية

المخلالت ()Pickles
1

GSO/473

الخضر والفاكهة المخللة

GSO/1815

الخيار المخلل

2
صناعات أخرى ( (Other Manufactures
1

GSO/2133

الخضار والفواكه ومنتجاتها  -دبس العنب

2

GSO/1813

دبس التمر

3

GSO/1869

عجينة التمر

4

OS/1636

مسحوق نوى التمر المحمص (بديل القهوة)

5

GSO/1057

مركـزات الطماطـم المصنعة

6

GSO/2200

منتجات الطماطم المحفوظة  -الطماطم المجففة

7

GSO/2199

منتجات الطماطم المحفوظة  -كاتشب
16

8

GSO/2035

الطماطم المحفوظة

9

GSO/286

البطاطس المقلية

10

GSO/1868

البطاطس المقلية جزئيًا المجمدة

11

GSO/1820

عصائر ونكتار الفواكه

12

GSO/2201

العصائر مع الحليب
عصير الطماطم

13

GSO/1299

14

GSO/249

عصير ونكتار المانجو

15

GSO/250

عصير العنب

16

GSO/855

عصير الفواكه المشكلة

17

GSO/2456

عصير الفاكهة الطازج (غير المبستر)

18

GSO /1295

عصير االناناس  -عصير االناناس المركز  -عصير االناناس المجفف

19

GSO/490

عصير الجريب فروت المحفوظ فقط بالوسائل الطبيعية

20

GSO CAC/RCP/50

21

GSO/2459

معجون الفلفل األحمر الحار (الهريسة)

22

GSO/1060

االشتراطات العامة لتجهيز وتداول الشاورما

23

GSO/2204

اللحوم المجهزة  -اللحوم المكبوسة والمعالجة حراريا

24

GSO/1921

اللحوم المجهزة  -السجق المتخمر الجاف ونصف الجاف

25

GSO/504

لحم البقر المملح المعلب

26

GSO/2203

اللحوم المعبأة المحتوية على خضراوات وصلصة

27

GSO/1924

اللحوم المجففة

28

GSO/989

البسكويت

29

GSO/163

المكرونة واالسباجتي والشعيرية

30

GSO/677

أغذية الرضع واألطفال المصنعة أساساً من الحبوب

31

GSO/1822

مسحوق الكريم كراميل

32

GSO/852

مخاليـط الكيــك

33

GSO/1864

الكسكس المحضر من قمح الديورم

34

GSO/2378

طحين الساقو المعد األكل

35

GSO/2331

المعمول

دستور الممارسات الخاصة بمنع وتقليص التلوث بالباتولين في عصير
التفاح وعناصر عصير التفاح في مشروبات أخرى

17

36

GSO/1298

الفول المدمس المعلب

37

GSO/342

الكيك

38

GSO/259

رقائق الذرة (كورن فليكس)

39

GSO/853

مس ــحوق الكاست ــرد

40

GSO/1919

الكستناء (أبو فروة) المعلبة

41

GSO/844

رقـائق الشـوفان المعـدة لالستهالك اآلدمــى

42

GSO/1751

مسحوق الخبيز

43

GSO/1341

الصلصة (الشطة) الحارة

44

GSO/2435

الخضار والفواكه ومنتجاتهما  -مهروس الزيتون األسود

45

GSO /1310

شراب الجلوكوز

46

GSO/1968

شراب قصب السكر المركز

47

GSO/2428

شراب عالي الفركتوز  %42و %55

48

GSO/1071

السكر ومنتجاته  -الحالوة الطحينية

49

GSO/263

الحلوى الجافه (الصلده)

18

 .7أرقام المواصفات القياسية لمنشآت وعمليات التسويق الزراعي والحيواني
م

عنوان المواصفة

رقم المواصفة

المسالخ ()Slaughterhouses
1

GSO/815

دليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة

2

GSO/713

الشروط الصحية في مسالخ الدواجن والعاملين بها

الحصاد ((Harvest
ال يوجد

1
التجميع ()Assembly

ال يوجد

1
منشآت التعبأة ()Facilities Packing

ال يوجد

1

منشآت الفرز والتدريج ()Grading and Facilities Sorting
ال يوجد

1

منشآت التبريد والتخزين ()Cooling and Facilities Storing
مستودعات تجميد وتبريد المواد الغذائية -

1

GSO/968

2

GSO/969

3

GSO/970

4

GSO/815

دليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة

5

GSO/323

اشتراطات عامة لنقل وتخزين األغذية المبردة والمجمدة

GSO ISO/2169

الفاكهة والخضر  -الظروف الفيزيائية في المخازن التبريد –

6
7

التعاريف والتصنيف والمصطلحات

مستودعات تجميد وتبريد المواد الغذائية  -الجزء الثاني:
المتطلبات العامة

مستودعات تجميد وتبريد المواد الغذائية  -الجزء الثالث:
البيانات اإليضاحية

التعاريف و المقاييس
GSO ISO/1673

البصل  -دليل مواصفة قياسية للتخزين
19

8

GSO/847

المانجـو  -دليل التخزين

9

GSO ISO/6322-1

تخزين الحبوب والبقول  -الجزء األول

10

GSO ISO/6322-2

تخزين الحبوب والبقول  -الجزء الثاني

11

GSO ISO/6322-3

تخزين الحبوب والبقول الجزء الثالث :مكافحة اآلفــات

12

GSO ISO/2166

الجزر  -دليل التخزين

13

GSO ISO/873

الخوخ  -دليل التخزين البارد

14

GSO/2053

الخوخ المجمد سريعا

15

GSO ISO/1212

التفاح  -التخزين البارد

16

GSO ISO/6664

التوت البري والتوت األزرق  -دليل التخزين البارد

17

GSO ISO/6949

الفواكه و الخضروات  -مبادئ وتقنيات طريقة التخزين في جو مراقب

18

GSO ISO/8682

التفاح  -التخزين في أجواء خاضعة للتحكم

19

GSO ISO/6659

الفلفل الحلو  -دليل النقل والتخزين المبرد

20

GSO ISO/2826

المشمش  -دليل التخزين المبرد

21

GSO ISO/7920

الكرز الحلو والكرز الحامض  -دليل التخزين البارد والنقل المبرد

22

GSO ISO/1134

الكمثرى  -التخزين البارد

23

GSO ISO/8683

الخس  -دليل التبريد المسبق والنقل المبرد

24

GSO ISO/4186

الهليون  -دليل التخزين

25

GSO/310

البطاطس  -دليل التخزين

26

GSO ISO/9376

البطاطس المبكرة  -دليل التبريد والنقل المبرد

27

GSO ISO/6822

28

GSO ISO/5525

البطاطس  -التخزين في األماكن المفتوحة (على هيئة أكوام)

29

GSO ISO/4187

فجل الخيل  -دليل التخزين

30

GSO ISO/2168

عنب المائدة  -دليل التخزين البارد

البطاطس والخضروات الجذرية والكرنب المستدير الرأس  -دليل التخزين
في مستودعات تستخدم التهوية القسرية

20

31

GSO ISO/9833

الشمام  -التخزين البارد والنقل المبرد
ّ

32

GSO ISO/6882

الهليون  -دليل النقل المبرد

33

GSO ISO/949

القرنبيط  -دليل التخزين المبرد والنقل المبرد

34

GSO/1862

األناناس الطازج  -التخزين والنقل

35

GSO ISO/2167

الملفوف المدور الرأس  -دليل التخزين البارد والنقل المبرد

36

GSO/321

الكمثرى  -دليل التخزين المبرد

37

GSO ISO/7561

عيش الغراب المزروع  -دليل التخزين البارد والنقل المبرد

38

GSO ISO/7562

البطاطس  -إرشادات حول التخزين في مستودعات صناعية التهوية

39

GSO ISO/7922

الكراث  -دليل التخزين البارد والنقل المبرد
ّ

40

GSO/224

التخزين المبرد للتفاح

41

GSO/225

التخزين المبرد للبرتقال

42

GSO/847

المانجـو  -دليل التخزين

43

GSO ISO/6662

البرقوق  -دليل التخزين المبرد

44

GSO ISO/931

الموز األخضر  -دليل مواصفة قياسية للتخزين والنقل

45

GSO ISO/3959

الموز األخضر  -ظروف اإلنضاج

46

GSO ISO /6000

الكرنب (الملفوف) ذو الرأس الكروي  -التخزين المفتوح

47

GSO ISO/6665

الفراولة  -دليل التخزين المبرد

48

GSO ISO/2295

األفوكادو  -دليل التخزين والنقل

49

GSO/1993

الملوخية المجمدة

50

GSO/1384

أكواز الذرة الشامية المجمدة

51

GSO/2482

الفاكهة والخضر ومنتجاتها – الخضروات المشكلة المجمدة

52

GSO/415

الفراولة المجمدة

53

GSO/2387

الفاكهة والخضر ومنتجاتهما  -الثوم المجمد

54

GSO/1978

البامية المجمدة
21

55

GSO/1383

الجزر المجمد

56

GSO/2462

الجزر األصفر المجمد

57

GSO/811

السبـانـخ المجمــدة

العبوات ()Packaging
عبوات المواد الغذائية الجزء األول :اشتراطات عامة

1

GSO/839

2

GSO/1863

3

GSO/124

االشتراطات العامة لصناديق الخضروات والفاكهة الطازجة

4

GSO/9

بطاقات المواد الغذائية المعبأة

5

GSO/2138

عبوات الشاي واألعشاب

6

GSO/1906

دليل الممارسات الصحية إلنتاج منتجات الفواكه والخضر المعلبة

7

GSO/2382

الفاكهة والخضر ومنتجاتهما  -السبانخ المعلبة

8

GSO/1292

الفاكهة والخضر ومنتجاتهما  -مخلوط الخضر المعلبة

9

GSO/496

الفاكهة والخضر ومنتجاتهما  -الباميا المعلبة

10

GSO/2384

الحبوب والبقول ومنتجاتها اللوبيا الجافة المطبوخة المعلبة

11

GSO/1292

الفاكهة والخضر ومنتجاتها  -مخلوط الخضر المعلبة

12

GSO/2046

الجزر المعلب

13

GSO/951

المعلَّب
المانجو ُ

14

GSO/838

الحمــص المعلــب

15

GSO/2458

الفراولة المعلبة

16

GSO/504

لحم البقر المملح المعلب

17

GSO/1293

لحوم البقر والضأن (الكورنيد) المعلبة

18

GSO/2460

الفواكه الحمضية المعلبة

19

GSO/2429

الفواكه ذات النواة الحجرية المعلبة

عبوات المواد الغذائية  -الجزء الثاني :العبوات البالستيكية –
اشتراطات عامة

22

20

GSO/2291

األناناس المعلب

21

GSO/1865

الذرة الحلوة المعلبة

22

GSO CODEX
STAN/17

هريسة التفاح المعلبة

23

GSO/1967

ورق العنب المحفوظ

24

GSO/525

الخرشوف المعلب

25

GSO/2295

الثوم المهروس المعبأ

النقل ((Transport
اشتراطات عامة لنقل وتخزين األغذية المبردة والمجمدة

1

GSO/323

2

GSO/2484

3

GSO ISO/6661

الخضار والفواكه الطازجة  -الترتيبات الالزمة للتعبئة ووسائل النقل والبرية

4

GSO ISO/6659

الفلفل الحلو  -دليل النقل والتخزين المبرد

5

GSO ISO/8683

الخس  -دليل التبريد المسبق والنقل المبرد

6

GSO ISO/7920

الكرز الحلو والكرز الحامض  -دليل التخزين البارد والنقل المبرد

7

GSO ISO/931

الموز االخضر  -دليل مواصفة قياسية للتخزين والنقل

8

GSO ISO/9376

البطاطس المبكرة  -دليل التبريد والنقل المبرد

9

GSO ISO/7560

الخيار  -التخزين والنقل المبرد

10

GSO/2275

البن األخضر  -إرشادات التخزين والنقل

11

GSO/1862

األناناس الطازج  -التخزين والنقل

12

GSO ISO/2295

األفوكادو  -دليل التخزين والنقل

13

GSO ISO/5524

الطماطم  -دليل التخزين المبرد والنقل المبرد

14

GSO ISO/9833

الشمام  -التخزين البارد والنقل المبرد
ّ

15

GSO ISO/6882

الهليون  -دليل النقل المبرد

16

GSO ISO/949

القرنبيط  -دليل التخزين المبرد والنقل المبرد

النقل الدولي لألغذية السريعة التلف والمعدات الخاصة
المستعملة في هذا النقل

23

17

GSO ISO/1838

األناناس الطازج  -التخزين والنقل

18

GSO ISO/2167

الملفوف المدور الرأس  -دليل التخزين البارد والنقل المبرد

19

GSO ISO/7561

عيش الغراب المزروع  -دليل التخزين البارد والنقل المبرد

20

GSO ISO/7922

الكراث  -دليل التخزين البارد والنقل المبرد
ّ

21

GSO ISO/931

الموز األخضر  -دليل مواصفة قياسية للتخزين والنقل

22

GSO/1330

اشتراطات نقل الدواجن الالحمة

العرض ()Display
1

GSO 2055-1

األغذية الحالل  -الجزء األول :االشتراطات العامة لألغذية الحالل

24

 .8أرقام المواصفات القياسية لمنشآت وعمليات ضبط الجودة
م

عنوان المواصفة

رقم المواصفة

أخذ العينات ()Samples Take
1

GSO ISO/6497

األعالف الحيوانية  -أخذ العينات

2

GSO ISO/6498

األعالف  -تجهيز عينات االختبار

3

GSO ISO/542

البذور الزيتية  -أخذ العينات

4

GSO ISO/948

التوابل والبهارات  -أخذ العينات

5

GSO ISO/2825

التوابل والبهارات  -تحضير عينة مطحونة للتحليل

6

GSO ISO/5555

الدهون والزيوت الغذائية  -أخذ العينات

7

GSO ISO/1839

طرق فحص اختبار الشاي  -أخذ العينات

8

GSO ISO 951

البقول المعبأة في أكياس أخذ العينات

9

GSO ISO/950

الحبوب  -أخذ العينات (كحبوب)

10

GSO ISO/2170

الحبوب والبقول  -أخذ عينات المنتجات المطحونة

11

GSO ISO/6666

أقالم أخذ العينات البن

12

GSO ISO/8261

13

GSO/180

14

GSO/2370

15

GSO CAC/GL/33

16

GSO ISO/TS/19036

الحليب ومنتجاته  -إرشادات عامة لتجهيز العينات ،المعلق األولي
والتخفيف العشري لالختبارات الميكروبيولوجية
طرق اخذ العينات في االغذية النباتية لألطفال
طرق وأساليب أخذ العينات لتحديد بقايا مبيدات اآلفات
في األغذية واألعالف
طرق أخذ العينات لتقدير بقايا مبيدات اآلفات الموصى بها لتحديد مدى
مطابقتها للحدود القصوى المسموح بها لبقايا مبيدات اآلفات
ميكروبولوجي األغذية واألعالف الحيوانية  -إرشادات لتقدير قياس عدم
الدقة في التقديرات الكمية
25

17

GSO ISO/6639-2

18

GSO/2477

19

GSO/2475

21

GSO/2476

الحبوب والبقول  -تقدير اإلصابة الحشرية غير الظاهرة -
الجزء الثاني :أخذ العينات
طرق أخذ العينات لتقدير بقايا األدوية البيطرية في األغذية –
الجزء الثالث :في عسل النحل

طرق أخذ العينات لتقدير بقايا األدوية البيطرية في األغذية –
الجزء األول :منتجات اللحوم والدواجن

طرق أخذ العينات لتقدير بقايا األدوية البيطرية في األغذية  -الجزء
الثاني :منتجات األسماك واأللبان والبيض

المختبرات ()Laboratories
1

المتطلبات العامة لكفأة مختبرات االختبار والمعايرة

GSO ISO/IEC/17025

المنتجات العضوية ((Organic Products
1

GSO/2374

الدليل اإلرشادي إلنتاج األغذية العضوية وتصنيعها وتسويقها ووضع
البيانات على عبواتها

الممارسات الزراعية الجيدة ((Good Agricultural Practices
1

GSO/2216

الممارسات الزراعية الجيّدة  -الجزء األول :الخضروات والفاكهة

2

GSO/2215

الممارسات الزراعية الجيدة ( - )GAPالجزء الثاني :المزرعة
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 .9أرقام المواصفات القياسية لطرق الفحص واالختبارات العامة والخاصة للمنتجات الزراعية
والحيوانية
م

عنوان المواصفة

رقم المواصفة

طرق الفحص واالختبارات العامة والخاصة
)(General and Specific Checking and Examination
الفلفل الكامل :تقدير الكثافة الظاهرية للحجم

1

GSO/719

2

GSO ISO/11162

3

GSO ISO/5564

4

GSO ISO/11027

5

GSO ISO/7541

6

GSO ISO/7543-1

7

GSO ISO/7543-2

الكابسايسينويد  -الجزء  :2طريقة باستخدام الفص الكروماتوجرافي

8

GSO ISO/5567

الثـوم المجفـف تقدير مركبات الكبريت العضوية المتطايرة

9

GSO/1350

التوابل والبهارات  -تقدير الكالسيوم

10

GSO ISO/928

التوابل والبهارات  -تقدير الرماد الكلى

11

GSO ISO/927

التوابل والبهارات  -تقدير الشوائب

12

GSO ISO/1208

التوابل والبهارات  -تقدير الشوائب

13

GSO ISO/941

حب الفلفل ( )Piper nigrum L.في محلول ملحي –
المواصفات وطرق االخبار

الفلفل األسود واألبيض الكاملين أو المطحونين تقدير محتوى
(البيبرين)  -طريقة الفوتومتر الطيفي
الفلفل وراتنجات الفلفل  -تقدير محتوى البيبيرين  -طريقة
باستخدام الفصل الكروماتوغرافي السائل عالي األداء
الفلفل الحلو المطحون (مسحوق)  -تقدير إجمالي محتوى
المادة الطبيعية الملونة
الفلفل الحار والراتنج الزيتي للفلفل الحار  -تقدير إجمالي محتوى
الكابسايسينويد  -الجزء  :1طريقة قياس الطيف
الفلفل الحار والراتنج الزيتي للفلفل الحار  -تقدير محتوى
السائل عالي  -األداء

التوابل والبهارات  -تقدير المستخلص القابل للذوبان
في الماء البارد
27

14

GSO ISO/930

التوابل والبهارات  -تقدير الرماد غير القابل للذوبان في الحمض

15

GSO ISO/1108

التوابل والبهارات  -تقدير مستخلص االيثير غير المتطاير

16

GSO ISO/3513

التوابل والبهارات الشطة :تقدير معامل اسكوفيل

17

GSO ISO/939

التوابل والبهارات  -تقدير محتوى الرطوبة "طريقة الحمل"

18

GSO ISO/5565-2

الفانيليا  -الجزء الثاني :طرق االختبار

19

GSO ISO/5566

الكركم  -تقدير قوة اللون -طريقة المطياف (االسبكتروفوتوميتر)

20

GSO ISO/3588

21

GSO ISO/13685

22

GSO/253

23

GSO/363

24

GSO ISO/7305

منتجات الحبوب المطحونة  -تقدير حموضة الدهن

25

GSO ISO/11746

األرز  -تقدير خواص القياس الحيوي لحبات األرز

26

GSO ISO/11747

األرز  -تقدير مقاومة حبات األرز لالنبثاق بعد الطهي

27

GSO ISO/6646

األرز  -تقدير ناتج الطحن المحتمل ألرز الشعير واألرز المقشور

28

GSO ISO/11051

القمح الديورم (تريتيكيوم ديوروم ديسف)  -مواصفات

29

GSO ISO/5530-2

التوابل والبهارات  -تقدير درجة نعومة الطحن  -طريقة النخل
اليدوي (طريقة مرجعية)

الزنجبيل والراتنجات الزيتية  -تقدير المكونات الالذعة الرئيسية

(الجنجيرول والشوجاول)  -طريقة استخدام الكيروماتوجرافيا السائلة
عالية  -األداء
طرق اختبار التوابل والبهارات – الجزء الثاني :الفحص المجهري،
تقدير اللون القابل لالستخالص ،الكالسيوم ،أليأليزوثيوسيانات ،بارا
هيدروكسي بنزيل أيزوثيوسيانات ،التانينات،
العناصر المعدنية والحموضة

طرق اختبار التوابل والبهارات  -الجزء األول :تقدير النسبة المئوية
للثمار المعيبة وكتلة اللتر ودرجة نعومة الطحن والنسبة المئوية

لأللياف الخام والنيتروجين الكلي والنشاء ومعامل اسكوفيل ومحتوى
الزيت المتطاير

دقيق القمح  -الخصائص المادية للعجائن -الجزء  :2تقدير
الخواص االنسيابية باستخدام جهاز اإلكستنسوجراف
28

دقيق القمح ودقيق الجاودار  -إرشادات عامة إلعداد اختبارات

30

GSO ISO/6820

31

GSO ISO/7304

32

GSO ISO/5530-3

33

GSO ISO/17718

34

GSO ISO/11050

دقيق القمح وسميد قمح الديورم  -تقدير الشوائب الحيوانية األصل

35

GSO ISO/2164

البقوليات  -تقدير حمض الهيدروسيانيك الجاليكوزيدي

36

GSO ISO/24557

البقوليات  -تقدير محتوى الرطوبة  -طريقة الفرن الهوائي

37

GSO ISO/605

38

GSO ISO/6639-4

39

GSO ISO/TS/16634-2

وف ًقا لمبدأ دوماس وحساب محتوى البروتين الخام – الجزء :2

40

GSO ISO/9648

الذرة الرفيعة  -تقدير محتوى التانين

41

GSO ISO/7973

42

GSO ISO/4174

43

GSO/1323

الجزء الثالث :طريقة مرجعية

44

GSO ISO/520

الحبوب والبقول  -تقدير كتلة األلف حبه

تصنيع الخبز
عجائن المكرونة وعجائن سميد قمح الديورم  -تقييم جودة طهي
المكرونة السباجيتي بالتحليل الحسي

دقيق القمح  -الخصائص الفيزيائية للعجائن  -الجزء الثالث :تقدير
التشرب بالماء وخصائص االنسياب باستخدام مخطط تقييم

الطحين الكامل والدقيق من القمح (تريتيكوم أستيفوم إل - ).تقدير
األداء االنسيابي كدالة لزيادة درجة الحرارة والخلط

البقوليات  -تقدير الشوائب والحجم والروائح الغريبة والحشرات
واألنواع والتنوع  -طرق االختبار
الحبوب والبقول  -تقدير اإلصابة الحشرية غير الظاهرة –
الجزء الرابع :الطرق سريعة

المنتجات الغذائية – تقدير محتوى النيتروجين عن طريق اإلحراق
منتجات الحبوب والبقوليات والحبوب المطحونة

الحبوب ومنتجات الحبوب المطحونة  -تقدير لزوجة الدقيق -
طريقة باستخدام جهاز أميلوجراف

الحبوب ،البذور الزيتية والبقول  -قياس وحدة فقد الضغط في
مجرى هواء أحادي البعد خالل حبوب غير المعبأة

الحبوب والبقول  -تقدير االصابة الحشرية غير الظاهرة -

29

الحبوب والبقول قياس درجة حرارة الحبوب المحزنة

45

GSO ISO/4112

46

GSO ISO/711

الحبوب ومنتجاتها  -تقدير محتوى الرطوبة (طريقة مرجعيةاساسية)

47

GSO ISO/712

الحبوب ومنتجاتها  -تقدير محتوى الرطوبة (طريقة مرجعية روتينية)

48

GSO/1323

49

GSO ISO/659

50

GSO ISO/6667

البن األخضر  -تقدير نسبة الحبوب التالفة بفعل الحشرات

51

GSO/2361

طرق اختبار منتفخات الحبوب

52

GSO/1806

طرق اختبار حبوب األرز

53

GSO ISO/15141-1

54

GSO ISO/15141-2

55

GSO ISO/16050

56

GSO/2353

 G2.G1.B2.B1في الحبوب  ،المكسرات ومنتجاتها باستعمال

57

GSO/475

طرق اختبار المخلالت

58

GSO ISO/23393

ثمار الرمان  -المواصفات وطرق االختبار

59

GSO/122

طرق اختبار عسل النحل

60

GSO/285

طرق اختبار البطاطس المقلية

في صورة سائبة

الحبوب والبقول  -تقدير االصابة الحشرية غير الظاهرة –
الجزء الثالث :طريقة مرجعية
البذور الزيتيه  -تقدير مستخلص الهكسان (أو مستخلص البترول
الخفيف) المعروف باسم محتوى الزيت

األغذية  -تقدير أوكراتوكسين أ في الحبوب و منتجاتها  -الجزء :1
طريقة الكروماتوجرافيا السائلة عالية األداء مع جل السيليكا المنظف
األغذية  -تقدير أوكراتوكسين أ في الحبوب ومنتجاتها  -الجزء :2
طريقة الكروماتوجرافيا السائلة عالية األداء مع البيكربونات المنظفة

المواد الغذائية  -تقدير األفالتوكسين ب ،1تقدير المحتوى الكلي
لألفالتوكسين ب ،1ب ،2ج 1وج 2في الحبوب ،المكسرات

والمنتجات المشتقة منها  -طريقة الكروماتوجرافيا السائلة عالية
 األداءتقدير األفالتوكسين  B1ومجموع األفالتوكسينات
جهاز التحليل الكروماتوجرافي ذو الفصل عالي الكفاءة
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طرق اختبار الحالوة الطحينية

61

GSO/ 2118

62

GSO/2280

63

GSO ISO/ 11285

64

GSO ISO/ 13366-2

65

GSO ISO/ 17997-2

66

GSO ISO/12081

67

GSO ISO/8196-1

68

GSO ISO/ 9874

69

GSO ISO/ 13366-1

70

GSO ISO/ 22160

71

GSO ISO/ 6731

72

GSO ISO/ 14637

73

GSO ISO/5764

74

GSO ISO/1211

75

GSO/570

طرق اختبار الحليب الفيزيائية والكيميائية

76

GSO ISO/2446

الحليب  -تقدير محتوى الدهن

تقدير االكريلونيتريلفى األغذية بطريقة التحلي
اللكروماتوجرافي الغازي

الحليب  -تقدير محتوى الالكتولوز -الطريقة االنزيمية
الحليب  -عد الخاليا الجسدية  -الجزء الثاني :إرشادات الستخدام
العدادات الفلوروالكترونية
الحليب  -تقدير محتوى النيتروجين-الكازين – الجزء :2
الطريقة المباشرة
الحليب  -تقدير محتوى الكالسيوم  -طريقة المعايرة
الحليب  -تعريف وتقييم الدقة الكلية لطرق تحليل الحليب البديلة
 الجزء  :1الخصائص التحليلية للطرق البديلةالحليب  -تقدير محتوى الفوسفور الكلي -طريقة استخدام
اسبكترومتير االمتصاص الجزئي
الحليب  -عد الخاليا الجسمية  -الجزء  :1الطريقة المجهرية
(طريقة مرجعية)
الحليب والمشروبات ذات االساس الحليبي  -تقدير نشاط
الفوسفاتيز القلوي  -طريقة النظام االنزيمي النشط ضوئيا
الحليب  ،القشدة والحليب المبخر  -تقدير محتوى المواد الصلبة
الكلية (طريقة مرجعية)
الحليب  -تقدير محتوى اليوريا  -الطريقة اإلنزيمية باستخدام
االختالف في الرقم الهيدروجيني (طريقة مرجعية)
الحليب  -تقدير نقطة التجمد  -طريقة قياس درجة االنجماد
بمقاوم حراري (طريقة مرجعية)
الحليب  -تقدير محتوى الدسم  -طريقة جرافيميتريك
(طريقة مرجعية)
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77

GSO ISO/7208

78

GSO ISO/6611

79

GSO ISO/5738

80

GSO ISO/8968-1

81

GSO ISO/11816-2

82

GSO ISO/TS 6733

83

GSO ISO/6732

84

GSO ISO/3889

85

GSO ISO/ 14673-1

86

GSO ISO/ 8070

87

GSO ISO/3890-1

88

GSO ISO/3890-2

89

GSO ISO/14156

90

GSO ISO/14673-2

91

GSO ISO/14673-3

الحليب والشرش ومخيض الحليب منزوعي الدسم  -تقدير محتوى
الدهن  -الطريقة الوزنية (طريقة مرجعية)
الحليب ومنتجات الحليب  -عد وحدات تشكيل المستعمرات

للخمائر و /أو الفطريات  -تقنية عد المستعمرات عند  °25مئوية
الحليب ومنتجات الحليب  -تقدير محتوى النحاس  -طريقة القياس
الضوئي (طريقة مرجعية)

الحليب ومنتجات الحليب  -تقدير محتوى النتروجين  -الجزء :1
مبدأ كالداهل وحساب البروتين الخام

الحليب ومنتجاته  -تقدير نشاط الفوسفاتاز القلوي  -الجزء الثاني:
طريقة القياس الفلوري لألجبان

الحليب ومنتجات الحليب  -تقدير محتوى الرصاص  -طريقة قياس
طيف االمتصاص الذري بفرن الجرافيت

الحليب ومنتجاته  -تقدير محتوى الحديد  -طريقة قياس الطيف
(طريقة مرجعية)
الحليب ومنتجاته  -مواصفات قوارير موجونير الستخالص الدهن
الحليب ومنتجاته  -تقدير محتويات النترات والنتريت  -الجزء :1
طريقة باستخدام اختزال الكادميوم والقياس الطيفي
الحليب ومنتجاته  -تقدير مستوى الكالسيوم والبوتاسيوم
والمغنيسيوم بطريقة االمتصاص الذري الطيفي
الحليب ومنتجاته  -تقدير بقايا مركبات الكلور العضوية

(مبيدات اآلفات)  -الجزء  :1اعتبارات عامة وطرق االستخالص
الحليب ومنتجاته  -تقدير بقايا مركبات الكلور العضوية

(مبيدات اآلفات)  -الجزء  :2طرق االختبار لتنقية المستخلص
الخام والمطابقة
الحليب ومنتجاته  -طرق استخالص مركبات الدهون
والذواب في الدهون
الحليب ومنتجاته  -تقدير محتوى النترات والنتريت  -الجزء :2
طريقة تستخدم تحليل التدفق المقسم (طريقة روتينية)
الحليب ومنتجاته  -تقدير محتوى النترات و النتريت  -الجزء :3
32

طريقة باستخدام اختزال الكادميوم وتحليل حقن السريان المستمر
والديلزه (طريقة روتينية)
منتجات الحليب واألغذية الغنية بالحليب  -تقدير المحتوى الدهني
بالطريقة الوزنية ويبول  -بيرنتروب (طريقة مرجعية) – الجزء :3

92

GSO ISO/8262-3

93

GSO ISO/8262-2

94

GSO ISO/8262-1

95

GSO ISO/8870

96

GSO ISO/27205

97

GSO ISO/17792

98

GSO/2364

99

GSO/571

طرق اإلختبار الميكروبيولوجية للحليب السائل المعالج

100

GSO/1900

طرق اختبار الحليب المجفف

101

GSO ISO/5537

الحليب المجفف  -تقدير محتوى الرطوبة (طريقة مرجعية)

102

GSO ISO/6091

الحليب المجفف  -تقدير الحموضة القابلة للمعايرة (طريقة مرجعية)

103

GSO ISO/6092

الحليب المجفف  -تقدير الحموضة القابلة للمعايرة (طريقة روتينية)

104

GSO ISO/8069

الحليب المجفف  -تقدير محتوى حمض الالكتيك والالكتات

105

GSO ISO/1736

حاالت خاصة
منتجات الحليب واألغذية الغنية بالحليب  -تقدير المحتوى الدهني
بالطريقة الوزنية ويبول – بيرنتروب (طريقة مرجعية)  -الجزء :2
المثلجات الغذائية ومخاليط المثلجات الغذائية
منتجات الحليب و األغذية القائمة على الحليب  -تقدير المحتوى
الدهني بطريقة ويبول  -بيرنتروب الوزنية (طريقة مرجعية) –
الجزء  :1أغذية األطفال الرضع

الحليب والمنتجات القائمة على الحليب  -الكشف عن إنزيم
الثيرمونوكلياز الناتج عن المكورات العنقودية إيجابية التخثر
منتجات الحليب المتخمرة  -مزارع اإلستنبات البكتيرية -
مواصفة المطابقة
الحليب ،منتجاته ومزارع البادئات البكتيرية متوسطة الحرارة  -عد
بكتيريا حمض اللبن التي تخمر  -الستيرات  -طريقة حساب-
المستعمرات عند درجة حرارة  25درجة مئوية
تقدير محتوى المواد الحافظة والملونات في الحليب ومنتجاته بطريقة
الكروماتوجرافيا السائلة عالية األداء  -الجزء األول

الحليب المجفف ومنتجات الحليب المجفف  -تقدير المحتوى
الدهني  -الطريقة الوزنية (طريقة مرجعية)

33

الحليب والحليب المجفف  -تقدير محتوى األفالتوكسين إم- 1
التنظيف بواسطة التحليل الكروماتوجرافي االنجذابي الكيميائي

106

GSO ISO/14674

107

GSO ISO/5765-2

108

GSO ISO/8156

109

GSO ISO/15322

110

GSO ISO/12080-2

111

GSO ISO/11814

112

GSO ISO/14378

113

GSO ISO/14501

114

GSO ISO/8967

115

GSO ISO/15323

116

GSO ISO/11865

117

GSO ISO/2911

المحلى -تقدير محتوى السكروز –
الحليب المكثف ُ

118

GSO ISO/6734

المحلى  -تقدير إجمالي محتوى المواد الصلبة
الحليب المكثف ُ

والتقدير باستخدام كروماتوغرافيا بالطبقة  -الرقيقة
الحليب المجفف ،مخاليط المثلوجات المجففة والجبن المطبوخ -
تقدير محتوى الالكتوز  -الجزء  :2الطريقة اإلنزيمية باستخدام
الجزء الجاالكتوز من الالكتوز
الحليب المجفف ومنتجات الحليب المجفف  -تقدير معامل
عدم القابلية للذوبان
الحليب المجفف ومنتجاته  -تقدير التغير في القهوة الساخنة
(اختبار القهوة)
الحليب المجفف منزوع الدسم  -تقدير محتوى فيتامين (أ) الجزء
الثانى :طريقة استخدام الفصل الكروموتوجرات السائل عالي األداء
الحليب المجفف  -تقييم شدة المعاملة الحرارية – طريقة
الكروماتوغرافيا السائلة عالية األداء

الحليب و الحليب المجفف  --تقدير محتوى اليوديد --
باستخدام طريقة الكروماتوغرافيا السائلة عالية  -األداء

الحليب والحليب المجفف  -تقدير محتوى األفالتوكسين إم- 1
التنظيف بواسطة التحليل الكروماتوجرافي االنجذابي الكيميائي

والتقدير باستخدام طريقة الكروماتوجرافيا السائلة عالية  -األداء
الحليب المجفف ومنتجات الحليب المجفف –
تقدير الكثافة الحجمية
منتجات بروتين الحليب المجفف  -تقدير معامل قابلية
ذوبان النيتروجين
مسحوق الحليب كامل الدسم سريع الذوبان –
تقدير عدد البقع البيضاء
طريقة قياس االستقطاب
(طريقة مرجعية)
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119
120

GSO /1301

طرق التحليل الكيميائي للحليب المكثف المحلى والحليب المبخر

GSO/1302

طرق االختبار الميكروبيولوجية للحليب المكثف المحلى
والحليب المبخر
الحليب السائل  -تقدير محتوى الكتوغلوبين بيتا القابلة للذوبان في
الحمض  -طريقة الكروماتوجرافيا السائلة عالية األداء

121

GSO ISO/13875

122

GSO ISO/14377

123

GSO ISO/TS/9941

124

GSO ISO/TS/17996

125

GSO ISO/1735

126

GSO ISO/12082

المضافة /عوامل ضبط األس الهيدروجيني،
استحالب السترات ُ

127

GSO ISO/2920

جبن شرش الحليب  -تقدير المادة الجافة (طريقة مرجعية)

128

GSO ISO/2962

129

GSO ISO/3432

محتوى الدهن  -مقياس الزبدة لطريقة فان جليك
الجبن  -تقدير ً

130

GSO/171

الطرق الكيميائية الختبار الجبن

131

GSO/179

طرق اختبار الجبن ميكروبيولوجيا

132

GSO ISO/9233-1

133

GSO ISO/9233-2

ذات المرحلة العكسية
الحليب المبخر المعلب  -تقدير محتوى القصدير باستخدام طريقة
قياس االمتصاص الذرى الطيفي بالفرن الجرافت

الحليب والحليب المبخر المعلب -تقدير محتوى القصدير-
طريقة االسبكترومتر

الجبن  -تقدير خصائص القوام بالضغط األحادي المحور عند
معدل تشتت ثابت

الجبن و منتجات الجبن المطبوخ  -تقدير محتوى الدسم  -الطريقة
الوزنية (طريقة مرجعية)
المحمضات وعوامل
الجبن المطبوخ ومنتجاته -حساب محتوى ُ
التي تظهر في هيئة حمض ستريك

الجبن ومنتجات الجبن المطبوخة  -تقدير محتوى الفوسفور الكلي
 -طريقة قياس طيف االمتصاص الجزيئي

الجبن وقالفة الجبن والجبن المطبوخ -تقدير محتوى النتاميسيني -
الجزء األول  :طريقة االمتصاص الجزئي الطيفي لقالفة الجبن
الجبن وقالفة الجبن والجبن المطبوخ – تقدير محتوى النتاميسين
الجزء الثاني :طريقة الكروماتوجرافي السائل عالي الكفاءة للجبن
وقالفة الجبن والجبن المطبوخ

35

الكازين والكازينات  -تقدير محتويات األجزاء المحترقة

134

GSO ISO/5739

135

GSO ISO/5543

(طريقة مرجعية)

136

GSO ISO/5550

الكازين والكازينات  -تقدير محتوى الرطوبة (طريقة المرجعية)

137

GSO ISO/5548

الكازين والكازينات  -تقدير محتوى الالكتوز-طريقة القياس الضوئي

138

GSO ISO/5546

الكازين والكازينات  -تقدير رقم األس الهيدروجيني (طريقة مرجعية)

139

GSO ISO/5544

الكازين  -تقدير "الرماد الثابت" (طريقة مرجعية)

140

GSO ISO/3976

دهن الحليب  -تقدير قيمة البيروكسيد

141

GSO ISO/1740

142

GSO ISO/ 3595

143

GSO ISO/15884

144

GSO ISO/15885

145

GSO ISO/ 5536

طريقة كارل فيشر

146

GSO ISO/1739

الزبدة  -تقدير معامل انكسار الدهن (طريقة مرجعية)

147

GSO ISO/1738

الزبدة  -تحديد محتوى الملح

148

GSO ISO/3727-3

149

GSO ISO/7238

150

GSO ISO/3727-1

151

GSO ISO/16305

والمواد الغريبة
الكازين والكازينات  -تقدير المحتوى الدهني  -الطريقة الوزنية

منتجات دهن الحليب والزبدة  -تقدير حموضة الدهن
(طريقة مرجعية)
دهن الحليب  -الكشف عن الدهن النباتي بواسطة
اختبار خالت الفايتوستيريل
دهن الحليب  -تجهيز استرات ميثيل األحماض الدهنية
دهن الحليب  -تقدير تركيب األحماض الدهنية من خالل طريقة
الكروماتوجرافيا السائل  -الغازية

منتجات الحليب الدهنية  -تقدير المحتوى المائي –

الزبدة  -تقدير محتويات المواد الرطبة الصلبة غير الدهنية والدهنية
 الجزء  :3حساب محتوى الدهونالزبدة  -تقدير الرقم الهيدروجيني لمصل اللبن – طريقة قياس الجهد
الزبدة  -تقدير الرطوبة ،المواد الصلبة غير-الدهنية والمحتويات
الدهنية  -الجزء  :1تقدير محتوى الرطوبة (طريقة مرجعية)
الزبد -تقدير التماسك
36

الزبدة  -تقدير محتويات ،الرطوبة والمواد الصلبة غير  -الدهنية

152

GSO ISO/8851-1

153

GSO ISO/8851-3

والدهن (الطريقة الروتينية)  -الجزء  :3حساب محتوى الدهن

154

GSO ISO/2450

القشدة  -تقدير المحتوى الدهني  -الطريقة الوزنية (طريقة مرجعية)

155

GSO/678

طرق اختبار األلبان المتخمرة

156

GSO ISO/7889

157

GSO ISO/ 13580

158

GSO ISO/3728

159

GSO ISO/1841-1

160

GSO ISO/1841-2

161

GSO/91

اللحوم ومنتجاتها تقدير محتوى الرطوبة (طريقة مرجعية)

162

GSO ISO/1442

اللحوم ومنتجاتها  -تقدير محتوى الرطوبة (طريقة مرجعية)

163

GSO ISO/3091

اللحوم ومنتجاتها  -تقدير محتوى النترات (طريقة مرجعية)

164

GSO ISO/2294

اللحوم ومنتجاتها  -تقدير محتوى الفوسفور الكلي (طريقة مرجعية)

165

GSO ISO/4133

166

GSO ISO/3496

167

GSO ISO/ 5554

منتجات اللحوم تقدير محتوى النشاء (طريقة مرجعية)

168

GSO ISO/5553

اللحوم ومنتجاتها  -الكشف عن عديد الفوسفات

169

GSO ISO/936

اللحوم ومنتجاتها -تقدير الرماد الكلي

والدهن (الطريقة الروتينية)  -الجزء  :1تقدير محتوى الرطوبة
الزبدة  -تقدير محتويات ،الرطوبة والمواد الصلبة غير الدهنية

الزبادي  -عد الكائنات الدقيقة المميزة  -تقنية عد المستعمرات
عند  37درجة مئوية

الزبادي  -تقدير المواد الصلبة الكلية (طريقة مرجعية)
اآليس كريم ومثلجات الحليب  -تقدير إجمالي محتوى المواد
الصلبة (طريقة مرجعية)
اللحوم ومنتجاتها  -تقدير محتوى الكلوريد  -الجزء :1
طريقة فولهارد
اللحوم ومنتجاتها  -تقدير محتوى الكلوريد  -الجزء :2
طريقة قياس الجهد

اللحوم ومنتجاتها  -تقدير محتوى جلوكونو  -دلتا -الكتون
(طريقة مرجعية)
اللحوم ومنتجاتها  -تقدير محتوى ل  -د هيدروكسي برولين
(طريقة مرجعية)
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اللحوم ومنتجاتها  -تقدير محتوى الكلورامفينيكول  -استخدام

170

GSO ISO/13493

171

GSO ISO/4134

اللحوم ومنتجاتها تقدير محتوى ل ( )+حمض الجلوتاميك

172

GSO ISO/2917

اللحوم ومنتجاتها  -قياس الرقم الهيدروجيني (طريقة مرجعية)

173

GSO ISO/13496

174

GSO ISO/13965

175

GSO ISO/13720

176

GSO ISO/937

177

GSO ISO/13730

178

GSO/445

179

GSO ISO/6637

180

GSO ISO/5515

181

GSO ISO/6634

182

GSO ISO/6560

183

GSO ISO/9526

184

GSO ISO/6633

طريقة كروماتوجرافيا السائلة

اللحوم ومنتجاتها  -الكشف عن المواد الملونة باستخدام
الكروماتوجرافي ذو الطبقة الرقيقة

اللحوم ومنتجاتها  -تقدير محتوى النشاء والجلوكوز –
الطريقة اإلنزيمية

اللحوم ومنتجاتها  -العدد اإلفتراضي لألنواع المختلفة
من بكتيريا السيدوموناس

اللحوم ومنتجاتها  -تقدير محتوى النتروجين (طريقة مرجعية)
اللحوم ومنتجاتها  -تقدير محتوى الفسفور الكلي -
طريقة مقياس الطيف
طرق اختبار البيض  -االختبارات الكيميائية
الفواكه والخضر والمنتجات المشتقة منها  -تحديد محتوى الزئبق -
طريقة االمتصاص الذري عديم اللهب

الخضروات والفاكهة والمنتجات المشتقة منها  -انحالل المادة
العضوية قبل التحليل  -طريقة سائلية
الفاكهة والخضر والمنتجات المشتقة منها  -تقدير محتوى الزرنيخ
 طريقة قياس الطيف الضوئي باستخدام ثنائي إيثيل ثنائيثيوكاربامات الفضة
منتجات الفاكهة والخضروات  -تقدير محتوى حمض البنزويك
(محتوى حمض البنزويك األكبر من  200مجم لكل لتر أو لكل
كيلو جرام)  -طريقة قياس طيف االمتصاص الجزيئي

الفواكه والخضر والمنتجات المشتقة منها  -تحديد محتوى الحديد
 مطياف االمتصاص الذري الطيفي باللهبالفاكهة والخضروات والمنتجات المشتقة منها  -تقدير محتوى
الرصاص  -الطريقة الطيفية لالمتصاص الذري عديم اللهب
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185

GSO ISO/7952

186

GSO ISO/1955

187

GSO ISO/6635

188

GSO/2353

189

GSO ISO/2448

190

GSO ISO/6561-2

191

GSO ISO/23391

192

GSO ISO/ 5519

193

GSO ISO/ 6638-2

194

GSO ISO/ 5522

195

GSO ISO/ 751

196

GSO ISO/6636-2

197

GSO ISO/6636-1

198

GSO ISO/3634

199

GSO ISO/1026

الفاكهة والخضروات والمنتجات المشتقة منهما  -تقدير محتوى
النحاس  -طريقة قياس طيف االمتصاص الذري باللهب
الحمضيات والمنتجات المشتقة منها  -تقدير محتوى الزيوت
العطرية (طريقة مرجعية)

الفاكهة والخضروات والمنتجات المشتقة منها -تقدير محتوى
النترات والنتريت  -الطريقة الطيفية لالمتصاص الجزيئي
تقدير األفالتوكسين  B1ومجموع األفالتوكسينات

 G2.G1.B2.B1في الحبوب  ،المكسرات ومنتجاتها باستعمال
جهاز التحليل الكروماتوجرافي ذو الفصل عالي الكفاءة
منتجات الخضر والفاكهة  -تقدير االيثانول
الفاكهة والخضر ومنتجاتها -تقدير محتوى الكادميوم  -الجزء

الثاني :طريقة استخدام اسبكتيرومتير االمتصاص الذري ذو اللهب
منتجات الفاكهة والخضروات  -تقدير محتوى الزنك  -الجزء :3
طريقة قياس طيف الديثيزون
الفاكهة والخضر والمنتجات المشتقة منها  -تقدير محتوى
حمض السوربيك

منتجات الفاكهة والخضروات  -تقدير محتوى حمض الفورميك -
الجزء  :2طريقة روتينية

منتجات الخضر والفاكهة  -الفاكهة والخضر والمنتجات المشتقة
منها  -تقدير المحتوى الكلي لثاني أكسيد الكبريت
منتجات الفاكهة والخضر  -تقدير محتوى المواد الصلبه
غير الذائبة في الماء
الفاكهة ،الخضروات والمنتجات المشتقة منها  -تقدير محتوى
الزنك  -الجزء  :2طريقة قياس طيف االمتصاص الذري
الفاكهة ،الخضروات والمنتجات المشتقة منها  -تقدير محتوى
الزنك  -الجزء  :1طريقة تخطيط االستقطاب
منتجات الخضر -تقدير محتوي الكلوريد
منتجات الفاكهة والخضر -تقدير محتوى المادة الجافة بالتجفيف

تحت ضغط منخفض وتقدير محتوى الماء بالتقطير لمزيج سوائل له
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درجة غليان ثابتة (تقطير أزيوتروبي)
200

GSO ISO/23392

البازالء والذرة الطازجة والمجمدة سريعاً  -تقدير محتوى المواد

201

GSO ISO/1842

منتجات الخضر والفاكهة  -تقدير الرقم الهيدروجيني

202

GSO ISO/762

منتجات الخضر والفاكهة  -تقدير الشوائب المعدنية

203

GSO ISO/7466

204

GSO ISO/763

205

GSO ISO/2173

206

GSO ISO/6561-1

األول :طريقة استخدام جهاز االمتصاص الذري للفرن الجرافيتى

207

GSO CODEX
STAN/225

الخضر الطازجة  -الهليون (االسبرجس)

208

GSO ISO/16050

209

GSO ISO/6638-1

210

GSO/ 1901

211

GSO ISO/13906

212

GSO ISO/30024

213

GSO ISO/17180

الصلبة غير القابلة للذوبان في الكحول

منتجات الخضر والفاكهة تقدير محتوى خامس هيدروكسي
ميثيل فورفورال
منتجات الخضر والفاكهة  -تقدير الرماد غير القابل للذوبان في
حمض الهيدروكلوريك
منتجات الخضر والفاكهة  -تقدير محتوى المواد الصلبة القابلة
للذوبان  -طريقة قياس معامل االنكسار
الفاكهة والخضر ومنتجاتها  -تقدير محتوى الكادميوم  -الجزء

المواد الغذائية  -تقدير األفالتوكسين ب ،1تقدير المحتوى الكلي
لألفالتوكسين ب ،1ب ،2ج 1وج 2في الحبوب ،المكسرات

والمنتجات المشتقة منها  -طريقة الكروماتوجرافيا السائلة عالية -
األداء
منتجات الفاكهة والخضروات  -تقدير محتوى حمض الفورميك -
الجزء  :1طريقة وزنية

طرق اختبار مركزات الطماطم
األعالف الحيوانية  -تقدير محتويات األلياف الذائبة في المنظفات
الحمضية ( )ADFواللجنين الذائب في المنظفات الحمضية
()ADL
األعالف الحيوانية  -تقدير نشاط إنزيم الفيتاز
األعالف الحيوانية  -تقدير الليسين والمثيونين والثريونين في
منتجات الحمض األميني وخلطاته المسبقة التجارية
40

المنتجات الغذائية  -تقدير إجمالي محتوى النتروجين باالحتراق وف ًقا
لمبدأ دوماس وحساب محتوى البروتين الخام  -الجزء :1

214

GSO ISO/16634-1

215

GSO/1414

216

GSO ISO/6654

217

GSO ISO/6490-2

218

GSO ISO/ 6870

219

GSO ISO/ 14183

220

GSO ISO/TS/17764-1

221

GSO ISO/TS/17764-2

222

GSO ISO/16472

223

GSO ISO/5983-2

224

GSO ISO/14718

225

GSO ISO/5985

226

GSO ISO/13903

األعالف الحيوانية  -تقدير محتوى األحماض األمينية

227

GSO ISO/15914

األعالف الحيوانية  -التقدير األنزيمي لمحتوى النشا الكلي

228

GSO ISO/6490-1

البذور الزيتية واألعالف الحيوانية
طرق اختبار األعالف الحيوانية  -الجزء األول :تقدير المكونات
األساسية
األعالف  -تقدير محتوى اليوريا
األعالف  -تقدير محتوى الكالسيوم  -الجزء الثاني  :طريقة قياس
االمتصاص الذري الطيفي

األعالف  -تقدير محتوى الزيرالينون
األعالف الحيوانية  -تقدير محتوى المونينسين ،الناراسين
والسالينوماسين  -طريقة الكروماتوجرافيا السائلة عالية األداء
باستخدام عمود المشتقات
األعالف الحيوانية  -تقدير محتوى األحماض الدهنية  -الجزء :1
تحضير استيرات الميثيل
األعالف الحيوانية  -تقدير محتوى األحماض الدهنية  -الجزء :2
طريقة الكروماتوجرافيا الغازية

األعالف الحيوانية  -تقدير محتوى ألياف المنظف الحيادي
المعامل  -باألميالز

األعالف الحيوانية  -تقدير محتوى النيتروجين وحساب محتوى

البروتين الخام  -الجزء الثاني :طريقة التقطير بالبخار/هضم الكتلة
األعالف الحيوانية  -تقدير محتوى أفالتوكسين ب 1في األعالف
المختلطة  -طريقة الكروماتوجرافيا السائلة عالية  -األداء
األعالف  -تقدير الرماد غير القابل للذوبان في
حمض الهيدروكلوريك

األعالف الحيوانية  -تقدير محتوى الكالسيوم  -الجزء :1
طريقة القياس بالمعايرة
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229

GSO ISO/6651

األعالف  -تقدير محتوى األفالتوكسين ب1

230

GSO ISO/17375

األعالف الحيوانية  -تقدير األفالتوكسين ب1

231

GSO ISO/6496

األعالف  -تقدير محتوى الرطوبة ومحتوى المواد األخرى

232

GSO ISO/6495

األعالف  -تقدير محتوى الكلوريدات القابلة للذوبان في الماء

233

GSO ISO/6866

األعالف تقدير الجوسيبول الكلي والحر

234

GSO ISO/14182

235

GSO ISO/14797

236

GSO ISO/5983-1

237

GSO ISO/5984

األعالف  -تقدير الرماد الكلي

238

GSO ISO/13904

األعالف الحيوانية  -تقدير محتوى التربتوفان

239

GSO ISO/14565

240

GSO ISO/17372

241

GSO ISO/14939

242

GSO ISO/14902

243

GSO ISO/14181

244

GSO ISO/6492

245

GSO ISO/7218

األعالف الحيوانية  -تقدير مخلفات مبيدات الفوسفور العضوي -
طريقة كروماتوغرافيا الغازية
األعالف الحيوانية  -تقدير محتوى الفورازوليدون  -استخدام طريقة
الكروماتوجرافيا السائلة عالية  -األداء
األعالف الحيوانية  -تقدير محتوى النيتروجين وحساب محتوى
البروتين الخام  -الجزء األول :طريقة كلداهل

األعالف الحيوانية  -تقدير محتوى فيتامين أ  -استخدام طريقة
الكروماتوجرافيا السائلة عالية  -األداء
األعالف الحيوانية  -تقدير الزيارينولينول عن طريق التحليل
الكروماتوجرافي االنجذابي الكيميائي والكروماتوجرافيا السائلة عالية
األداء

األعالف الحيوانية  -تقدير محتوى الكربادوكس  -طريقة استخدام
الكروماتوجرافيا السائلة عالية  -األداء

األعالف الحيوانية  -تقدير نشاط المثبط التربسين لمنتجات الصويا
األعالف الحيوانية  -تقدير مخلفات مبيدات الكلور العضوي -
طريقة كروماتوغرافيا الغازية
األعالف الحيوانية  -تقدير محتوى الدهن
ميكروبيولوجي األغذية واألعالف الحيوانية  -المتطلبات العامة
وإرشادات الفحص الميكروبيولوجي
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ميكروبيولوجي األغذية واألعالف الحيوانية  -نظام لتصديق

246

GSO ISO/16140

247

GSO/2369

طرق تقدير السموم الفطرية في األغذية واألعالف-االفالتوكسينات

248

GSO/2481

الحدود القصوى المسموح بها من بقايا االدوية البيطرية في االغذية

249

GSO/1294

طرق اختبار المربى والجيلي والمرمالد

250

GSO/291

طرق اختبار مسحوق الخبيز

251

GSO ISO/10504

252

GSO ISO/5810

النشا ومشتقاته -تقدير محتوى الكلوريد  -طريقة قياس الكمون

253

GSO ISO/1742

مشروبات الجلوكوز  -تقدير المادة الجافة  -طريقة الفرن الخوائي

254

GSO ISO/5378

255

GSO ISO/3946

256

GSO ISO/5381

257

GSO ISO/3593

النشا  -تقدير المحتوى الرمادي

258

GSO ISO/1666

النشا -تقدير محتوى الرطوبة  -طريقة التجفيف في أفران

259

GSO ISO/5377

260

GSO ISO/10520

النشا الطبيعي-تقدير محتوى النشا -طريقة إيورز لقياس قطبية الضوء

261

GSO ISO/3947

المعدل  -تقدير إجمالي المحتوى الدهني
النشا الطبيعي أو ُ

262

GSO ISO/3188

263

GSO/134

الطرق البديلة

مشتقات النشا  -تحديد تركيب شراب الجلوكوز ،شراب الفركتوز

وشراب الجلوكوز المهدرج  -طريقة التحليل الكروماتوجرافي السائل
العالي األداء

النشاء والمنتجات المشتقة منها  -تقدير محتوى النيتروجين بطريقة
كلداهل  -طريقة مقياس الطيف الضوئي
النشا ومشتقاتها  -تقدير محتوى الفوسفور الكلي – طريقة مقياس
الطيف الضوئي
منتجات التميؤ النشوية  -تعيين محتوى الماء  -طريقة كارل
فيشر المعدلة

منتجات تميؤ النشا  -تقدير قوة االختزال ومكافئ الدكستروز -
طريقة العيار الحجمي الثابت الن  -إينون

النشا والمنتجات المشتقة منها  -تقدير محتوى النيتروجين بطريقة
كلداهل طريقة المعايرة
طرق اختبار السكر  -الطرق الفيزيائية و الكيميائية
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طرق اختبار شراب الجلوكوز

264

GSO/311

265

GSO ISO/11216

266

GSO ISO/11214

267

GSO ISO/11212-2

268

GSO ISO/11212-3

269

GSO ISO/11212-4

270

GSO ISO/11212-1

271

GSO ISO/11215

272

GSO ISO/11213

النشاء المعدل  -تقدير محتوى األسيتيل  -الطريقة اإلنزيمية

273

GSO/125

طرق أخذ عينات الفاكهة والخضروات الطازجة

274

GSO/ 592

طرق أخذ عينات اللحوم ومنتجاتها

275

GSO/569

الحليب ومنتجاته  -طرق أخذ العينات

276

GSO ISO/5538

الحليب ومنتجاته  -أخذ العينات  -فحص الخواص

277

GSO ISO/8197

الحليب ومنتجاته  -أخذ العينات  -الفحص بالمتغيرات

278

GSO/999

طرق أخذ عينات األعالف الحيوانية

النشاء المعدل  -تحديد محتوى المجموعات الكربوكسيلية في
كربوكسيل ميثيل النشاء
النشاء المعدل  -تحديد محتوى المجموعة الكربوكسيلية
للنشاء المؤكسد
النشاء ومشتقاته  -محتوى المعادن الثقيلة  -الجزء  :2تعيين
محتوى الزئبق بواسطة مقياس االمتصاص الذري الطيفي
النشا ومشتقاته  -محتوى المعادن الثقيلة  -الجزء  :3تعيين محتوى
الرصاص بواسطة مقياس االمتصاص الذري الطيفي بانحاللها
بالكهربائية الحرارية

النشاء ومشتقاته  -محتوى المعادن الثقيلة  -الجزء  :4تعيين

محتوى الكادميوم بواسطة مقياس االمتصاص الذري الطيفي بانحاللها
بالكهربائية الحرارية
النشاء ومشتقاته  -محتوى المعادن الثقيلة  -الجزء  :1تعيين
محتوى الزرنيخ بواسطة مقياس االمتصاص الذري الطيفي
النشاء المعدل  -تحديد محتوى حمض األديبيك للنشاء المؤستل
وثنائي النشاء والخل  -طريقة الكروماتوغرافيا الغازية
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