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النطاق
يعرفهش ااقس ف  2أدنشه واملعروض ف اهال فملههش امل ش ففر ،مبش يف
تسري هذه املواص ف على صففلا ف اا ل الشي ياا ف ل  ،اايت ّ
ذاف اافشيفشت ااملقفمي يف املافشع أو إعفشد ااملع ةف إذا دعفحل الفشوف وه ب تعا على املعملحل يف الفشبت اايت ييعمل ف هش
خمااش المزيمي من ااملجه ز

-2

الوصف

1-2

تعريف المنتج
إن صلا اا ل الشي ياا ل

ع شي عن معملحل:

ي1

خماص اهالملخميام كمملّ وماّب؛
ومع ّمي من األوزاء ااا ف ف ف ففشل األك من املواد اخلشم ااس ف ف ف ففل م وااعظ ااوايد يف ااقس ف ف ف ف ف
وحتضر الحاول على اجلود واخلاشئص املالوب ؛
ّ

ي3

ومعشجل بشلراي  ،باريق معشال  ،ق أو بعمي تع ةمله يف حشويشت حمكم اإلق شل هبميف معع فسشده

ي2

2-2

األشكال

1-2-2

يمكن لصلصة الفلفل الحار (الشيلي) أن تكون متاحة بأحد األشكال التالية:
يأ

صلا اا ل الشي ياا ل

 1-3أدنشه ،اايت ختلط

ذات االب واا ذوي املاحون معش باوي مملجشنس

اب اا ل
يب صلا اا ل الشي ياا ل ذات االب واا ذوي املاحون معش باوي مملجشنس  ،مع إضشف ح شت ّ
الشي وق ره وقاع معه وبذويه ،املعمل ر يف أحنشء ااالا

2-2-2

يج

صلا اا ل الشي ياا ل

يد

صلا اا ل الشي ياا ل

األشكال األخرى

لب واا ذوي كا قشت مع ال أو معمل ر يف أحنشء ااالا
ح ث يظهر اا ّ

املكون فقط من اب أو اب جمروش أو كهمهش
ّ

ييسمح بعرض املعملحل بأي أ كشل أخرى رط أن يكون املعملحل:
يأ

مملم زا بمييو كشف عن أ كشل ااعرض األخرى املذكوي يف هذه املواص ؛

يب يسملويف كشف اا روط األخرى اايت تعص عل هش املواص  ،حبسب املقملضى؛
يج

موصوفش ب ك كشف على باشق ااملوال ت شديش الملس ب بشامل شس اميى املسملهل أو املضل له

-3

التركيبة األساسية وعوامل الجودة

1-3

التركيبة

1-1-3

المكونات األساسية
يملأاف املعملحل ااذي تملعشواه هذه املواص من املكونشت ااملشا :
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يأ اا ل الشي اااشزج ي ، Capsicum sppأو اا ل الشي اجمل ّهز ،مث مسف ففحول اا ل الشي املع ّمي بواالف ففا حن
احملمر ،أو اا ل الشي املاحون ،أو احمل وظ يف اخل أو يف احمللول امللح ؛
اا ل الشي اجمل ف ،أو اا ل الشي ّ
يب اخل أو أنواع األمحشض األخرى املسموح هبش؛

2-1-3

يج

امللح؛

يد

املشء

المكونات األخرى المسموح بها
بشاوالع أيضش االملخميام املكونشت ابخمل شيي ااملشا يف معملجشت مع ع :
يأ

املشجنو و/أو اا شيش ،متر اهلعمي ،اا شكه األخرى؛

يب ااامش

و/أو ااثوم ،اا ا  ،اجلزي ،اا اش س اللو  ،اا قاني األص ر ،اخلضشي األخرى؛

يج

ااملواب واألع شب؛

يد

ااسكريشت؛

يه

مسملخروشت اا ل الشي؛

يو

املكونشت األخرى ااقشبل األك حبسب مش تملعشالب واملعملحل

2-3

معايير الجودة

1-2-3

المتطلبات العامة
يع ا اافلاف اا ل الشي ياا ف ل أن تكون
ويع ا خلاشئص املعملحل أن تاشب قوامه

2-2-3

ع االون واااع واارائح مبش يملواف مع نوع املواد اخلشم املسفملخميم ف هش،

تعريف الشوائب
المواد النباتية الغريبة  -ييقاففمي هبش أي وزء ن ش( يعلى الف املثشل ب الاففر ،زن ميات ن مل اا ل وأوياقهش وكؤوس أزهشيهش
ووذوع ااثوم ب يي ك خارا على صح اإلنسشن واكعه يؤثر يف املظهر اإلمجشيل المعملحل ااعهشئ

3-2-3

العيوب والمسموحات

يع ا خلو هذا املعملحل عمل ش من اا قع اامياكع أو اجلزيةشت اا ف ف ف ف ف ه بشاق ف ف ف ففوي ،أو اا ذوي امل ف ف ف ف ّفوه أو أوزاء من مكونشت
م ف ف ف ف ففوه ب ف ف ف ف ففك غ ع  ،ومواد ن شت ري بشال ف ف ف ف فملثعشء اا قع اامياكع أو اجلزيةشت اامياكع ااعشمج عن ااملجه ز ااا ع
الالا  ،مثه يف عمل ااملحم ص
3-3

تصنيف "المنتجات المعيوبة"
إن أي حشوي ب تسف ف فملويف ف ففر ش واحميا أو أكثر من ف ففروط اجلود املرع  ،على ااعحو امل ّني يف ااقسف ف ف  2-3جيب أن تيعمل
"مع وب "
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قبول الشحنات

4-3

تيعمل اا حع املعّع مسملوف ململال شت اجلود املرع امل شي إا هش يف ااقس  ،2-3حني ب يملجشوز عميد "الشويشت املع وب "،
معرف يف ااقس  ،3-3عميد ااق ول ( )cخلا أخذ ااع عشت املعشال مبسملوى اجلود املق ول اا شاغ 6 5
كمش ه ّ
المواد المضافة إلى األغذية

-4

وحميهش فةشت املواد املض ف ف ف ففشف إىل األ ذي ااوايد أدنشه م ي تكعواوو ش وجيوز أن تيسف ف ف ف فملخميم يف املعملجشت اايت ت ف ف ف ففملهش هذه
املواص وضمن ك فة من فةشت املواد املضشف إىل األ ذي  ،وحميهش املواد املضشف املذكوي أدنشه ،أو امل شي إا هش ،ميكن أن
تسملخميم وفقط الوظشئف احملميد  ،وضمن الميود املع ع
1-4

وحمسعشت ااعكه
يف مش خص األ ذي املمملثل هلذه املواص  ،جيوز االملخميام معظّمشت الموض
ّ
ومضشدات ااملأكسمي واألاوان ّ
واملواد الشفظ واملحلّ شت وااعوام املثخع ااوايد يف اجلميول  3من مواص ف ف ف ف ف ااميال ف ف ف ف فملوي اااذائ ااعشم المواد املض ف ف ف ف ففشف إىل
ي
األ ذي يCODEX STAN 192-1995

2-4

منظمات الحموضة
نظام الترقيم الدولي

المادة المضافة إلى األغذية
محض ااار ري

334

L(+)-

335يi

ر رات أحشدي اااوديوم

335يii

ر رات  L(+)-اااوديوم

336يi

ر رات أحشدي اا وتشال وم

336يii

ر رات ثعشئ اا وتشال وم

337

ر رات  L(+)-اااوديوم واا وتشال وم

452يi

بوا وال شت اااوديوم

الحد األقصى
 5000ملغ/كلغ
ي ر رات

يمع ردا أو مع مواد أخرى

 1000ملغ/كلغ
يفوال وي

مضادات األكسدة

3-4

نظام الترقيم الدولي
a307
b307
c307
320
321
386

المادة المضافة إلى األغذية

توكوفغول،
خل ط مرّكز ااملوكوفغول
ااملوكوفغولdl-alpha- ،
ه مييوكس مي األن سول اا وت ل
ه مييوكس مي ااملواوين اا وت ل
يبشع أال ملشت ثعشئ أمني إث لني ثشين اااوديوم
d-alpha

الحد األقصى
 600ملغ/كلغ
يمع ردا أو مع مواد أخرى
 100ملغ/كلغ
 100ملغ/كلغ
 75ملغ/كلغ
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األلوان

4-4

المادة المضافة إلى األغذية

نظام الترقيم الدولي
(i)100

كركمني

(i)101

يي وفهفني ،مركب

(ii)101

يي وفهفني  – '5فوال شت اااوديوم

102

تشيتشزين

110

أص ر برتقشيل

120

أنواع ااكشيمني

124

أمحر بونسو ( )4Rيأمحر كون ع شل

127

إييثروالني

الحد األقصى
أحشدي فوال شت اااوانوالني
 350ملغ/كلغ
يمع ردا أو مع مواد أخرى
 100ملغ/كلغ
 300ملغ/كلغ

FCF

 50ملغ/كلغ
A

 50ملغ/كلغ
 50ملغ/كلغ

129

أمحر االويا

AC

 300ملغ/كلغ

133

أزيل بمع

FCF

 100ملغ/كلغ

(i)141

أنواع ااكلويوف  ،مرّك شت ااعحشس

c150

كشيام  - 3معشجل بشألمون ش

 1500ملغ/كلغ

d150

كشيام  -4كشيام أمون ش ااك يمل حل

 1500ملغ/كلغ

155

بين

(ii) a160

أنواع اجلزيين ،ب ملش ين شت

(i) b160

مسملخلاشت األنشتو على أالشس اا كسني

 10ملغ/كلغ

(i) d160

ا كوبني يمركب

 390ملغ/كلغ

HT

 30ملغ/كلغ يحنشس

 50ملغ/كلغ
 2000ملغ/كلغ
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المواد الحافظة

5-4

المادة المضافة إلى األغذية

نظام الترقيم الدولي
210

محض اا عزوي

211

بعزوات اااوديوم

212

بعزوات اا وتشال وم

213

بعزوات ااكشاس وم

200

محض ااسويب

201

الويبشت اااوديوم

202

الويبشت اا وتشال وم

203

الويبشت ااكشاس وم

220

ثشين أكس مي ااك يحل

221

ك يمل حل اااوديوم

222

ك يمل حل ه مييووني اااوديوم

223

م ملش ثعشئ ك يمل حل اااوديوم

224

م ملش ثعشئ ك يمل حل اا وتشال وم

225

ك يمل حل اا وتشال وم

539

ث وك يملشت اااوديوم

214

بشيا ه مييوكس بعزوات اإلت

218

بشيا ه مييوكس بعزوات املث

الحد األقصى
 1000ملغ/كلغ
يمحض اا عزوي
يمع ردا أو مع مواد أخرى

 1000ملغ/كلغ
يمحض ااسويب
يمع ردا أو مع مواد أخرى

 300ملغ/كلغ
يترال شت ثشين أكس مي ااك يحل
يمع ردا أو مع مواد أخرى

 1000ملغ/كلغ

المستحلبات

6-4

نظام الترقيم الدولي

المادة المضافة إلى األغذية

الحد األقصى

432

أحشدي اويات الويب ملشن بويل اكس إيث لني

ي20

433

أحشدي أوا شت الويب ملشن بويل اكس إيث لني

ي20

 5 000ملغ/كلغ

434

أحشدي بشمل ملشت الويب ملشن بويل اكس إيث لني

ي20

يمع ردا أو مع مواد أخرى

435

أحشدي إالتات الويب ملشن بويل اكس إيث لني

ي20

473

إالتات ااسكروز األمحشض ااميهع

 5 000ملغ/كلغ

475

إالتات اا وا جل سرول األمحشض ااميهع

 10 000ملغ/كلغ

477

إالتات ول كول اا وب لني األمحشض ااميهع

 20 000ملغ/كلغ
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المحليات

7-4

نظام الترقيم الدولي
951

أال شيتشم

 350ملغ/كلغ

950

بوتشال وم األال سوا شم

 1000ملغ/كلغ

955

الكرااوز

 450ملغ/كلغ

(i)952

الكشيين

(ii)952

الكشيين ااكشاس وم

 150ملغ/كلغ

(iii)952

الكشيين اا وتشال وم

يمع ردا أو مع مواد أخرى

(iv)952

الكشيين اااوديوم

عوامل التثبيت

8-4

نظام الترقيم الدولي
e472

المادة المضافة إلى األغذية

الحد األقصى

ثشين حشمض ااار ري وإالتات األمحشض ااميهع الجل سرول

 10 000ملغ/كلغ

العوامل المث ّخنة

9-4

نظام الترقيم الدولي

المادة المضافة إلى األغذية
أجل عشت ول كول اا وب لني

405

10-4

المادة المضافة إلى األغذية

الحد األقصى

الحد األقصى
 8 000ملغ/كلغ

المنكهات
متملث املعكهشت املسف ف ف ف ف فملخميم يف املعملجشت امل ف ف ف ف ففموا هبذه املواصف ف ف ف ف ف الخاوط ااملوو ه اخلشصف ف ف ف ف ف بشالف ف ف ف ف فملخميام املعكهشت
يCAC/GL 66-2008

-5
1-5

الملوثات
ّ

مخلفات المبيدات

يسف ف ف ف فملويف املعملحل ااذي ت ف ف ف ففمله هذه املواصف ف ف ف ف الميود ااقا ف ف ف ففوى ملخل شت امل ميات و/أو ااعقشقغ اا اري اايت حميد ش ه ة
ااميالملوي اااذائ
2-5

الملوثات األخرى
يسف ف ف فملويف املعملحل ااذي ت ف ف ففمله هذه املواصف ف ف ف الميود ااقا ف ف ففوى احملميد يف املواصف ف ف ف ااعشم الملوثشت وااس ف ف ففموم يف األ ذي
واألعهف يCODEX/STAN 193-1995
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النظافة الصحية

1-6

يوصى بأن تع ّمي املعملجشت امل موا بأحكشم هذه املواص وأن تمل معشواملهش وفقش األقسشم ذات ااال يف امل شدئ ااعشم اعظشف
مميون املمشيالف ف ففشت ااميوا املوصف ف ففى هبش األ ذي املعلّ قل ل الموض ف ف ف وذات الموض ف ف ف
األ ذي يّ CAC/RCP 1-1969
ااقل ل املض ففشف ي CAC/RCP 23-1979و غ ذا من نا ففول ااميال فملوي اااذائ ذات ااا ففل مث مميونشت املمشيال ففشت
اخلشص بشاعظشف ااعشم ومميونشت املمشيالشت األخرى

2-6

ويع ا أن ميملثف ف املعملحل ألي مع ففشيغ م كروب واوو ف ف ورى حت ففميي ففميه ففش وفق ففش الم ففشدئ واخلاوط ااملوو ه ف ف اوض ف ف ف ف ف ففع املع ففشيغ
1
امل كروب واوو ف ف ذات ااال بشأل ذي وتا قهش يCAC/GL 21-1997

-7

األوزان والمقاييس

1-7

تعبئة الحاويات

1-1-7

الحد األدنى للتعبئة
يأ يع ا أن تكون الشوي مممللة و ميا بشملعملحل ااذي جيب أن ي ففا مش ب يق عن  90يف املشئ يبشال فملثعشء أي مس ففشح
يأال ف ضففرويي تلحظهش ممشيالففشت ااملاففع ع اجل مي من الففع الشوي من امل شه وإ ّن الففع الشوي من امل شه هو حج
املشء املقاّر على حراي  20ديو مةوي ااذي الملضمه الشوي بعمي أن يمل ملؤهش بشاكشم
يب ويع ا الحشويشت املرن أن يمتأل بشاقميي املهئ اجشييش

2-1-7

تصنيف "المعيوبات"
تيعمل أي حشوي ب تسملويف رط المي األدىن الملع ة ااوايد يف ااقس " 1-1-7مع وب "

3-1-7

قبول الشحنة

تيعمل اا ففحع مسف فملوف ال ففرط ااوايد يف ااقسف ف  1-1-7ععميمش يكون عميد الشويشت "املع وب " ،حبس ففب ااملعريف ااوايد يف
ااقس  ، 2-1-7ب يملجشوز عميد ااق ول يج يف خا أخذ ااع عشت املعشال ح ث ي لغ مسملوى اجلود املق ول 6 5
التوسيم

-8

جيب توال املعملحل امل مول بأحكشم هذه املواص مبووب اإلصمياي األخغ المواص ااعشم المي الملوي اااذائ ااعشم اململعلق
بملوال األ ذي املع أ مس قش يمواص ااميالملوي اااذائ  CODEX STAN 1-1985وإضشف إىل ذا  ،تسري األحكشم
احملميد ااملشا :
1-8

اسم المنتج

1-1-8

تال على املعملحل تسففم "صففلاف اا ل الشي" ياا ف ل  ،أو "صففلاف اا ل الشي اللو" أو تسففم شت أخرى تملمش ففى مع
ااتك ومع قوانني وأعراف اا لمي ااذي ي شع املعملحل ف ه ،وباريق ب تضل املسملهل

1
ميون املمشيالففشت ااميوا اخلشص ف بشاعظشف ااعشم املوصففى هبش األ ذي املعلّ قل ل الموض ف وذات الموض ف ااقل ل
بشاعس ف إىل املعملجشت اايت تيع ّق اجشييش قش مل ّ
املض ف ف ف ففشف ي ، CAC/RCP 23-1979ب يوص ف ف ف ففى بشالف ف ف ف فملخميام معشيغ م كروب واوو على اعمل شي أهنش ب تعاوي على معشفع من ح ث تزويمي املس ف ف فملهل باذاء من
وصشحل اهالملههش
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2-1-8

يع ا ااملا ف ف ف ف فريح عن مس ف ف ف ف فملوى حمي اا ل الشي يااق م الرايي مقتنش بشال ف ف ف ف ف املعملحل أو ظشهرا جبشن ه ،باريق ب تضف ف ف ف ففل
املسملهل  ،وجيب أن تق به ااسلاشت املخملا يف اا لمي ااذي ي شع ف ه املعملحل ،أو أن يكون مق وب امييهش

3-1-8

يعرفهش ااقس ف  ،2-1-3إىل تا غ خا ففشئص نكه املعملحل ،فان اال ف
يف حشل أدت مكونشت أخرى مس ففموح هبش ،حبس ففب مش ّ
املعملحل الغف بع شي "مع ّكه بواالا كذا" أو "باع كذا " حبسب ابقملضشء

2-8

توسيم حاويات البيع بالجملة
يف مش خص الشويشت املخا ف فا ف ف ال ع بشجلمل  ،يع ا المعلومشت أن ترد على الشوي ن سف ففهش أو يف ااوثشئ املاف ففشح هلش،
غ أن اال املعملحل ،ويق تعريف اا حع  ،واال وععوان املاعِّع أو املعّئ أو املوزع أو املسملويد ،إىل وشنب تعل مشت ااملخزين،
جيب أن تظهر كلّهش على الشوي واكن ميكن ابالف ف ف ف فملعشضف ف ف ف ف عن يق تعريف اا ف ف ف ففحع واالف ف ف ف ف املا ف ف ف ففعّع أو املع ئ أو املوزع
أو املسملويد وععواهن بعهم تعريف ،ب رط الهوا ااملعرف على هذه ااعهم يف ااوثشئ املاشح

-9

أساليب التحليل وأخذ العينات
األحكام

األسلوب

ديو
الموض

AOAC 981.12

تع ة الشويشت

ياااريق ااعشم الميالملوي اااذائ اخلشص بشا شكه
واخلضشي اجملهز
يCAC/RM 46-1972

ياااريق ااعشم الميالملوي اااذائ اخلشص بشا شكه
واخلضشي اجملهز

المبدأ
ااق شس اجلهميي

ااوزن

النوع
3

1

10

CODEX STAN 306R-2011

خطط أخذ العينات
يمل حتمييمي مسملوى اا حص املعشالب على ااعحو ااملشيل:
مستوى الفحص األول – الطريقة العادية ألخذ العينات
مستوى الفحص الثاني  -النزاعات( ،حجم العيّنة ألغراض التحكيم في الدستور الغذائي)،
اإلنفاذ أو ضرورة تحسين تقييم الشحنة
خطة أخذ العينات 1
(مستوى الفحص األول ،مستوى الجودة المقبول = )6.5
الوزن الصافي يعادل أو يقل عن  1كيلوغرام ( 2.2باوند)
حجم الشحنة ()N

حجم العينة ()n

عدد القبول ()c

 4,800أو أق

6

1

24,000 - 4,801

13

2

48,000 - 24,001

21

3

84,000 - 48,001

29

4

144,000 - 84,001

38

5

240,000 - 144,001

48

6

أكثر من 240,000

60

7

الوزن الصافي يفوق  1كلغ ( 2.2باوند) إنما ال يتعدى  4.5كلغ ( 10باوند)
حجم الشحنة ()N

حجم العينة ()n

عدد القبول ()c

 2,400أو أق

6

1

15,000 - 2,401

13

2

24,000 - 15,001

21

3

42,000 - 24,001

29

4

72,000 - 42,001

38

5

120,000 - 72,001

48

6

أكثر من 120,000

60

7

الوزن الصافي يفوق  4.5كلغ ( 10باوند)
حجم الشحنة ()N

حجم العينة ()n

رقم القبول ()c

 600أو أق

6

1

2,000 - 601

13

2

7,200 - 2,001

21

3

15,000 - 7,201

29

4

24,000 - 15,001

38

5

42,000 - 24,001

48

6

أكثر من 42,000

60

7
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خطة أخذ

العينات 2

(مستوى الفحص الثاني ،مستوى الجودة المقبول = )6.5
الوزن الصافي يساوي  1كلغ أو أقل ( 2.2باوند)
حجم الشحنة ()N

حجم العينة ()n

عدد القبول ()c

 4,800أو أق

13

2

24,000 - 4,801

21

3

48,000 - 24,001

29

4

84,000 - 48,001

38

5

144,000 - 84,001

48

6

240,000 - 144,001

60

7

أكثر من 240,000

72

8

الوزن الصافي يفوق  1كلغ ( 2.2باوند) إنما ال يتعدى  4.5كلغ ( 10باوند)
حجم الشحنة ()N

حجم العينة ()n

عدد القبول ()c

 2,400أو أق

13

2

15,000 - 2,401

21

3

24,000 - 15,001

29

4

42,000 - 24,001

38

5

72,000 - 42,001

48

6

120,000 - 72,001

60

7

أكثر من 120,000

72

8

الوزن الصافي يفوق  4.5كلغ ( 10باوند)
حجم الشحنة ()N

حجم العينة ()n

عدد القبول ()c

 600أو أق

13

2

2,000 - 601

21

3

7,200 - 2,001

29

4

15,000 - 7,201

38

5

24,000 - 15,001

48

6

42,000 - 24,001

60

7

أكثر من 42,000

72
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