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CXS 327-2017

النطاق
مكونات جتهيز األغذية أو إلعادة التعبئة عند املقتضى.
تسري هذه املواصفة على ّ
الكمون املق ّدم لالستهالك املباشر باعتباره أحد ّ
وهي تستثين الكمون املخصص للتجهيز الصناعي.
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الوصف

1-2

تعريف المنتج
إن الكمون هو املنتج املعد من "بذور Cuminum cyminum L "1من الفص ي ي ي يييلة اييميةن الذي يكون ةد بلس درمة مناس ي ي ي ييبة من
النمو لتجهيزه؛ واجملهز بطريقة مالئمة خيضع خالهلا إىل عمليات مثل التنظيف والتجفيف والطحن والنخل.
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األشكال
جيوز تقدمي الكمون على أحد األشكال التالية:
(أ) كامالً/تاماً.
(ب) مقطّعاً :أي جمزأ إىل ةطعتني أو أكثر.
حموالً إىل مسحوق.
(ج) مطحوناً :أي ّ
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األنواع
ال ينطبق
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التركيبة األساسية وعوامل الجودة
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التركيبة
املنتج حبسب تعريفه الوارد يف القسم .2
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عوامل الجودة

 1-2-3المحتوى من الرطوبة
ال ينبغي للكمون (سواء أكان كامالً أم مقطّعاً أم مطحوناً) أن حيتوي على أكثر من  10يف املائة من الرطوبة.

1

تعرف بعبارة "الفاكهة اجملففة" يف سياق العلوم النباتية
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 2-2-3الرائحة والنكهة واللون
على الكمون أن يتس ي ي ييم بالرائحة والنكهة اللتني ويزانه واللتني تكن أن تتفاوتا بتفاوت العوامل/الظروف اجلغرافية-املناخية .ويكون
الكمون خالياً من أية روائح أو نكهات غريبة عنه وال س ي يييما من رائحة العفونة .ويكون للكمون لونه الذي تيّزه والذي يباو بني
الرمادي الفاتح والبين الداكن.

 3-2-3التصنيف
جيوز تصنيف الكمون الكامل ضمن ثالث فئات/درماتن مبومب االشباطات املادية والكيميائية احملددة يف اجلدولني  1و.2
وحني يكون غري مصنفاًن تنطبق أحكام اشباطات الفئة/الدرمة  3باعتبارها اشباطات احلد األدىن.

 4-2-3الخصائص المادية
تتثل الكمون الكامل لالشباطات املادية املنصوص عليها يف اجلدول .1
اجلدول  .1املتطلبات املادية للكمون الكامل/الكمون املقطّع (احلدود القصوى املسمو هبا لقبول العيوب).
البارامتر
املواد النباتية الدخيلة1ن احملتوىن احلد األةصىن  %من النسبة الكلية
املواد النباتية الدخيلة2ن احملتوىن احلد األةصىن  %من النسبة الكلية
عفن ظاهر للعيانن احلد األةصىن  %من النسبة الكلية
نسبة الفاكهة التالفة/الشائبة3ن احلد األةصىن  %من النسبة الكلية
حشرات ميتةن أمزاء حشراتن تلوث بواسطة ةوارض
احلد األةصى  %من النسبة الكلية
املواد املتضررة بسبب حشرات4ن احلد األةصىن  %من النسبة الكلية
حشرات حيّة
خملفات الثدييات (ملس/كلس)

1

الفئة/الدرجة

2

3

1

2

3

0. 1

0. 5

0. 5

5. 0

5. 0

5. 0

1. 0

1. 0

1. 0

0. 1

0. 5

0. 5

0. 5

1. 0

1. 0

0

0

0

1.0

1.0

1.0

 1املواد النباتية املرتبطة بالنبتة اليت استخرج منها املنتج  -ولكن اليت ال يقبل هبا كجزء من املنتج النهائي"
 2أية مادة دخيلة غري مقبولة ظاهرة للعيانن وةابلة للكشفن أو مواد ترتبط عادة باملكونات الطبيعية لنبتة التابل؛ مثل العيدان واحلجارة واييش واملعادن وغريها.
 3البذور التالفة والشاحبة اللون واملتغضنة وغري الناضجة.
 4بذور الكمون التالفة أو الشاحبة أو اليت تظهر عليها ثقوب نتيجة إصابتها باحلشرات بدرمة تضر جبودة املادة.

 5-2-3الخصائص الكيميائية
تتثل الكمون الكامل أو املقطّع أو املطحون لالشباطات الكيميائية املنصوص عليها يف اجلدول .2
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اجلدول  .2االشباطات الكيميائية للكمون الكامل واملقطع واملطحون
البارامتر

3-3

اشتراطات الكمون المصنف
والمكسر
والكامل
ّ

1

2

3

اشتراطات
الكمون المسحوق

الكمية اإلمجالية للرمادن  %من النسبة الكلية (ةاعدة مافة)
املعدل األةصى

8.5

10.0

12.0

9.5

الرماد غري القابل للذوبان يف احلمضن  %من النسبة الكلية
(ةاعدة مافة)ن حد أةصى

1.5

3.0

4.0

1.5

زيوت سريعة التبخر مل 100/غ
احلد األدىن

2.0

1.5

1.5

1.3

تصنيف "المعيوب
املبني يف القسييم ( 2-3باسييتثناء تلا املعتمدة
إ ّن أي عبوة ال تسييتويف شييرطاً واحداً أو أكثر من شييروة اجلودة املرعيةن على النحو ّ
على متوسطات العيّنات) جيب أن تُعترب "معيوبة".

4-3

قبول الشحنة
تُعترب الشحنة املعيّنة مستوفيةً ملتطلبات اجلودة املرعيةن املشار إليها يف القسم 2-3ن حني ال يتجاوز عدد "احلاويات املعيوبة"ن كما
معرفة يف القسييم 3-3ن رةم القبول يطة أخذ العينات املناسييبة .وبالنسييبة إىل العوامل اليت م تقييمها بناء على متوسييط عينةن
هي ّ
تعترب الش ي ييحنة مقبولة يف حال اس ي ييتوو املتوس ي ييط مس ي ييتوى القبول احملددن وأال تتعدى أية عينة فردية احلد األةص ي ييى للقبولن بدرمة
مفرطة.
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المضافات الغذائية
ةد جيوز اسييتخدام العوامل املضييادة للتت تكتحبل حبسييب ما ترد يف اجلدول  3من املواصييفة العامة للمواد املضييافة إىل األغذيةن ولكن يف
الكمون املطحون وحسب.
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الملوثات
ّ

1-5

يس ييتويف املنتج الذي تش ييمله هذه املواص ييفة احلدود القص ييوى احملددة يف املواص ييفة العامة للملوثات والس ييموم يف األغذية واألعالف
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ووتثل املنتجات اليت تشملها هذه املواصفة احلدود القصوى ملخلفات املبيدات اليت حددهتا هيئة الدستور الغذائي.
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النظافة العامة لألغذية
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يوص ييى بعن تعد املنتجات املش ييمولة بعحكام هذه املواص ييفة وتتم مناولتها وفقا لصةس ييام ات الص ييلة يف مدونة املمارس ييات بش ييعن
النظافة اياصي ي ي ي يية باألغذية املتدنية الرطوبة (( )CXC 75-2015امللحق الثالث) وغري لا من نصي ي ي ي ييوص الدسي ي ي ي ييتور الغذائي ات

(.)CXS 193-1995

الصلةن مثل مدونات السلوك اياصة بالنظافة العامة ومدونات السلوك األخرى.
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وينبغي أن وتثل املنتجات ألي معايري ميكروبيولومية ُُتدد وفقاً للمبادئ وايطوة التوميهية لوض ي ي ي ي ي ييع املعايري امليكروبيولومية ات
الصلة باألغذية وتطبيقها (.)CXG 21-1997
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األوزان والمقاييس
تكون احلاويات ممتلئة باحلد العملين من دون اإلضرار جبودهتان وتكون مطابقة إلعالن واضح عن حمتويات املنتج.
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التوسيم
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ينبغي توس ي ي ي ي ي يييم املنتجات اليت تش ي ي ي ي ي ييملها أحكام هذه املواص ي ي ي ي ي ييفة طبقاً للمواص ي ي ي ي ي ييفات العامة املتعلقة بتوس ي ي ي ي ي يييم األغذية املعبعة
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اسم المنتج

( .)CXS 1-1985وإضافة إىل لان تسري األحكام احملددة التالية:

 1-2-8يطلق على هذا املنتج اسم "الكمون".
 2-2-8جيوز أن حيتوي اسم املنتج إشارة إىل شكله/فئته
 3-2-8بلد املنشع (اختياري)
 4-2-8عالمة التفتيش (اختيارية)
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توسيم عبوات البيع بالجملة
ترد املعلومات اياصي ي يية حباويات البيع باجلملة إما على احلاوية وإما يف املسي ي ييتندات املصي ي يياحبةن باسي ي ييتثناء اسي ي ييم املنتج ورةم تعريف
الشحنة واسم اجلهة املصنعة أو املعبئة أو املوزعة أو املستوردة وعنواهنان فضالً عن تعليمات التخزينن إ جيب أن ترد على احلاوية.
غري أنه تكن االستعاضة عن رةم تعريف الشحنة واسم املصنّع أو املعبئ أو املوزع أو املستورد وعنواهنم بعالمة تعريفن شرة ةابلية
التعرف على هذه العالمة بوضو مع املستندات املصاحبة.
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أساليب التحليل وأخذ العينات
بغية التحقق من االمتثال هلذه املواصي ي ييفةن ينبغي تطبيق وسي ي ييائل التحليل وأخذ العينات اليت ترد يف وثيقة "أسي ي يياليب التحليل وأخذ
العينات املوصى هبا" ( )CXS 234-1999ات الصلة بعحكام هذه املواصفة.

