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  2021-93التعليمات الفنية االلزامية 
  الشوكوالتة المعدة لالستهالك اآلدميو الكاكاو منتجات 

)29\7\2021(  
  
  )1مادة (

  .)1(في ملحق  آلدمي كما هي معرفةاالمعدة لالستهالك ة منتجات الكاكاو والشوكوالتعلى  تسري هذه التعليمات
  
  )2مادة (

 فيه الىوالمدرجة  )2(في ملحق  كما هي معرفةالدهون النباتية  بإضافة يسمح ،زبدة الكاكاو باإلضافة الى -1
. ال )1(ملحق من القسم األول من ) 9(و) 8(و) 6(و) 5(و) 4(و) 3(البنود في  المعرفةة الشوكوالتمنتجات 

لألكل  قابلة٪ من المنتج النهائي بعد خصم الوزن الكلي ألي مادة 5 عن أن تتجاوز هذه اإلضافةب يسمح
دنى من محتوى زبدة الكاكاو أو إجمالي مواد الحد األ تخفيضدون ) 1(ملحق للقسم الثاني من  وفقامستخدمة 

 الكاكاو الجافة.

زبدة الكاكاو، شريطة  غيرالتي تحتوي على الدهون النباتية الشوكوالتة تسويق منتجات ب )، يسمح1(للفقرة  وفقا -2
الدهون النباتية باإلضافة إلى زبدة "ببيان واضح ومقروء:  )3(كما هو منصوص عليه في المادة  تستكملأن 

 بشكل واضح بحيث يتم فصلها ،. يجب أن يكون هذا البيان في نفس مجال الرؤية مثل قائمة المكونات"الكاكاو
على الرغم من هذا  ،في مكان قريب البيعمع اسم  وبخط عريضعن تلك القائمة بحروف كبيرة على األقل 

  في مكان آخر.أيضا  البيعاسم  ظهوريسمح بالمطلب 
  
  )3مادة (

 )1(في ملحق  المعرفةعلى المنتجات متطلبات التعليمات الفنية اإللزامية الخاصة بالمعلومات الغذائية للمستهلكين  تسري
 :مع مراعاة الشروط التالية

يجب أن و  التعليمات،فقط على المنتجات المشار إليها في هذه  )1(في ملحق  المدرجة البيعتسري أسماء  -1
 وسمها تجاريا.تستخدم في 

في  )1(ملحق من القسم األول من  )10(و) 7(و) 6(و) 5(و) 4(و) 3(البنود في  المعرفةبيع المنتجات  عند -2
" أو أسماء مشابهة. في هذه معبأةمتنوعة  تةمتنوعة" أو "شوكوال تةبـ "شوكوال البيعتشكيلة، يمكن استبدال أسماء 

 التشكيلة.الحالة قد تكون هناك قائمة واحدة من المكونات لجميع المنتجات في 
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) 4(و) 3(ث) و2ت) و(2البنود (في  المعرفة وصف الكاكاو ومنتجات الشوكوالتة يجب أن يشير البيان الى -3
 بما فيهاالكاكاو من المواد الصلبة الجافة  مجموعمحتوى ى ) ال1(ملحق من القسم األول من ) 9(و )8(و )5(و

 .الكلمات: "مواد الكاكاو الصلبة...٪ كحد أدنى"

(الجزء الثاني من  )1(ملحق ث) من القسم األول من 2ب) و(2البنود (بالنسبة للمنتجات المشار إليها في  -4
 إلى محتوى زبدة الكاكاو. البيانشير ييجب أن  .الجملة)

" المحددة في ملحق couvertureمطلية  تةحليب" و"شوكوال تة" و"شوكوالتة"شوكوال البيعيمكن استكمال أسماء  -5
 تتعلق بمعايير الجودة شريطة أن تحتوي المنتجات على: افنأصبمعلومات أو  )1(

أن ال زبدة الكاكاو بما فيها  ،٪43الكاكاو عن من  الصلبة الجافةمواد ال مجموعقل يال  في حالة الشوكوالتة -
  .٪26عن  تقل

٪ 18٪ وما ال يقل عن 30الكاكاو عن من  الصلبة الجافةمواد ال مجموعقل يال  الحليب تةحالة شوكوالفي  -
أو حليب  كلياأو  جزئيا منزوع الرطوبةالكامل  الحليبمن المواد الصلبة الجافة التي يتم الحصول عليها من 

زبدة أو دهن حليب ال بما فيها ،كلياأو  منزوعة الرطوبة جزئيا قشدةأو من  شبه منزوع الدسمكامل الدسم أو 
  .٪ 4.5عن  أن ال يقل

  .٪16الكاكاو الخالية من الدهون عن من  الصلبة الجافةمواد ال مجموعقل يال المطلية  في حالة الشوكوالتة -
  
  )4مادة (

 اصدارها.) من تاريخ شهور 6تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ بعد (

  
  )5مادة (

  .2005-12يلغى كل ما يتعارض مع هذه التعليمات وتحديدا التعليمات الفنية اإللزامية 
  
  )6مادة (

  في حال ظهور خالف في تفسير أحد نصوص هذه التعليمات، يعتمد التفسير الصادر عن لجنة التعليمات الفنية اإللزامية.
  
  )7مادة (

المختصة بالرقابة على تطبيق هذه التعليمات الى مجلس الوزراء إلستصدار قرار  يقوم رئيس المؤسسة بتنسيب الجهات
  بذلك.
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  )1ملحق (
  ات وخصائص المنتجاتوالتعريفالبيع  اسماء

  
  القسم األول

  والتعريفات البيع اسماء
  زبدة الكاكاو  )1(

  الحصول عليها من حبوب الكاكاو أو أجزاء من حبوب الكاكاو مع الخصائص التالية: تميالتي  الدهون تسمية
  .٪1.75عن  مض األوليك)ابح اعنه عبرياألحماض الدهنية الحرة (من محتوى أن ال يزيد ال  -
٪، باستثناء حالة زبدة 0.5عن  )يتم تحديدها باستخدام األيثر النفطي( المواد غير القابلة للتصبنأن ال تزيد   -

  .٪0.35عن فيها ال تزيد  والتي، المعصورةالكاكاو 
  مسحوق الكاكاو ،الكاكاو  (أ)  )2(

 تقشيرهاتنظيفها و  تميالكاكاو التي  حبوبإلى مسحوق  بالتحويلالحصول عليه  تميالذي  المنتج تسمية
وزن المادة محسوبة على أساس زبدة الكاكاو من ٪ 20قل عن يال  ماوتحميصها والتي تحتوي على 

  .٪ ماء9 عن  يزيدالجافة وال
  مسحوق الكاكاو مخفض الدهن ،مخفض الدهن الكاكاو )ب(

وزن محسوبة على أساس  زبدة الكاكاومن ٪ 20الكاكاو الذي يحتوي على أقل من  مسحوق تسمية
 .المادة الجافة

  مسحوق على شكل الشوكوالتة ،مسحوق الشوكوالتة )ت(
٪ من 32ال يقل عن  بمحتوىالذي يتكون من خليط من مسحوق الكاكاو والسكريات  المنتج تسمية

 .مسحوق الكاكاو

  مسحوق الكاكاو المحلى ،الكاكاو المحلى ،ب الشوكوالتةاشر  )ث(
٪ من 25يقل عن  بمحتوى الالذي يتكون من خليط من مسحوق الكاكاو والسكريات  المنتج تسمية

الدهن" في الحالة التي  ضيجب أن تكون هذه األسماء مصحوبة بمصطلح "مخف .مسحوق الكاكاو
  ) من هذا البند.2من البند ( (ب)الفقرة في  معرفللدهن كما هو  مخفضيكون فيها المنتج 

  الشوكوالتة  )3(
ورد مع االخذ بعين االعتبار ما الحصول عليه من منتجات الكاكاو والسكريات  تميالذي  المنتج تسمية (أ)

بما الصلبة الكلية الجافة  الكاكاو ٪ من مواد35ال يقل عن ما  من هذا البند بمحتوى(ب)  في النقطة
الخالية  الجافة الصلبة ٪ من مواد الكاكاو14زبدة الكاكاو وما ال يقل عن من  ٪18ما ال يقل عن  هافي

  من الدهن.
 ومع ذلك، حيث يتم استكمال هذا االسم بالكلمات: (ب)
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 أعواد قصيرةالمنتج المقدم على شكل  يكون"الرقائق": يجب أن  شوكوالتة" أو ريةعيّ الشّ " شوكوالتة  -
ما  هابما في الصلبة الجافة٪ من إجمالي مواد الكاكاو 32 عن ما اليقلعلى أو رقائق  وأسطوانية

الخالية  الجافة الكاكاو الصلبةمواد ٪ من 14زبدة الكاكاو وما ال يقل عن من ٪ 12ال يقل عن 
  .الدهنمن 

٪ من مواد الكاكاو 35: يجب أن يحتوي المنتج على ما ال يقل عن التغطية الخارجية تةوكوالش  -
٪ من مواد 2.5٪ من زبدة الكاكاو وما ال يقل عن 31ما ال يقل عن  هابما في الصلبة الكلية الجافة

 الخالية من الدهن. الجافة الصلبةالكاكاو 

): يجب الحصول على المنتج أوال من gianduja(أو أحد مشتقات كلمة  بالمكسرات تةشوكوال  -
 ٪ كحد أدنى32ال تقل عن الجافة الكلية بنسبة  الصلبةكاكاو مواد الالتي تحتوي على  الشوكوالتة

من البندق  ا،وثاني كحد ادنى٪ 8 بمحتوى الخالية من الدهن الجافة مواد الكاكاو الصلبة هابما في
م وال يزيد غ 20غرام من المنتج على ما ال يقل عن  100يقا بكميات تحتوي الـ طحنا دقالمطحون 

 إضافة ما يلي: يمكنو  ،م من البندقغ 40عن 

ر بحيث ال يحتوي المنتج يالتبخالناتجة من عملية  ةالجاف يةالحليب و/أو المواد الصلبة الحليب - أ
 ة.الجافة ٪ من المواد الصلبة الحليب5النهائي على أكثر من 

األخرى، سواء كانت كاملة أو مكسورة بكميات ال تزيد عن  المكسرات وأصنافاللوز والبندق  -ب
 ٪ من إجمالي وزن المنتج مع البندق المطحون.60

  شوكوالتة الحليب  )4(
، مع الحليبالحصول عليه من منتجات الكاكاو والسكريات والحليب أو منتجات  تميالذي  المنتج تسمية (أ)

 :تحتوي علىمن هذا البند التي (ب) ما ورد في النقطة مراعاة 

  .كاكاومن الالمواد الصلبة الجافة ٪ من مجموع 25ما ال يقل عن   -
نزع ٪ من المواد الصلبة الجافة للحليب التي يتم الحصول عليها عن طريق 14ما ال يقل عن   -

 أوشبه منزوع الدسم أو  كلياالدسم  منزوعأو حليب  كلياأو  جزئياالحليب كامل الدسم  الرطوبة من
  .زبدة أو دهن حليبالأو  كلياأو  جزئيا منزوعة الرطوبةقشدة الأو القشدة 

  .كاكاومن ال المواد الصلبة الجافة غير الدهنيةمن ٪ 2.5ما ال يقل عن   -
  .٪ من دهن الحليب3.5ما ال يقل عن   -
  .دهن الحليب)٪ من إجمالي الدهن (زبدة الكاكاو و 25ما ال يقل عن   -

 ومع ذلك، حيث يتم استكمال هذا االسم بالكلمات: )ب(

أو رقائق  وأسطوانية أعواد قصيرةرية" أو "الرقائق": يجب أن يحتوي المنتج المقدم على شكل عيّ الشّ "  -
٪ من المواد 12الكاكاو وال تقل عن  الصلبة الجافة من موادال٪ من إجمالي 20على أقل من 
أو حليب  كلياأو  جزئياكامل الدسم  الحليبالتي يتم الحصول عليها من  ةالجاف ةالصلبة الحليب
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زبدة أو الأو  كلياأو  جزئيا منزوعة الرطوبةقشدة القشدة أو الأو  كليا أو جزئيا شبه منزوع الدسم
  .٪ من إجمالي الدهون (زبدة الكاكاو ودهون الحليب)12قل عن يدهن حليب، وال 

اجمالي محتوى من  حد ادنىيجب أن يحتوي المنتج على  ":بشكوالتة الحليبتغطية خارجية "  -
 .٪31الدهون (زبدة الكاكاو ودهون الحليب) بنسبة 

-  "Gianduja أو أحد مشتقات كلمة) "gianduja(: الشكوالتة الحلوة المصنعة من معجون البندق 
الحليب التي تحتوي على  ةت: يجب الحصول على المنتج أوال من شوكوالالمكسرات تةشوكوالأو 

ويتم الحصول عليها عن طريق تجفيف  ةالجاف ة٪ من المواد الصلبة الحليب10نسبة ال تقل عن 
القشدة قشدة أو الأو  شبه منزوع الدسمأو حليب كامل الدسم أو  كلياأو  جزئياالحليب كامل الدسم 

بشكل  ةالمطحون المكسراتمن  ياوثان ،زبدة أو دهن الحليبالأو  كلياأو  جزئيا منزوعة الرطوبة
 مغرا 40وال تزيد عن  غرام15 عن ما اليقل غرام من المنتج على 100تحتوي الـ وبكميات  ناعم

إما كاملة أو مكسورة بكميات ال  األخرى والبندق وتشكيلة المكسراتمن البندق. يمكن إضافة اللوز 
 .بندق المطحونإلى جنب مع ال جنبا٪ من إجمالي وزن المنتج، 60تزيد عن 

 حيث يتم استبدال كلمة "حليب" بهذا االسم بـ: )ت(

  كحد ادنى. ٪5.5"الكريمة": يجب أن يحتوي المنتج على نسبة دهن حليب   -
  ٪.1الدسم": يجب أن يحتوي المنتج على نسبة دهن حليب ال تزيد عن  منزوع"حليب   -

  الطبخ المنزلي تةشوكوال  )5(
الحصول عليه من منتجات الكاكاو والسكريات والحليب أو منتجات الحليب والذي يحتوي تم يالذي  المنتج تسمية
 على:

  الكلية. الجافة الصلبةالكاكاو واد ٪ من م20ما ال يقل عن   -
 نزع رطوبةالتي يتم الحصول عليها عن طريق  الحليبية الجافة٪ من المواد الصلبة 20ما ال يقل عن   -

منزوعة قشدة الأو من  شبه منزوع الدسم، أو حليب كامل الدسم أو كلياأو  جزئياالدسم  منزوعالحليب 
  .زبدة أو دهن حليبالأو  كلياأو  جزئيا الرطوبة

  .الكاكاو من المواد الصلبة الجافة غير الدهنيةمن ٪ 2.5ما ال يقل عن   -
  .الحليب ٪ من دهن5ما ال يقل عن   -
  .الكاكاو ودهن الحليب)٪ من إجمالي الدهن (زبدة 25ما ال يقل عن   -

  الشوكوالتة البيضاء  )6(
الذي تم الحصول عليه من زبدة الكاكاو أو الحليب أو منتجات الحليب والسكريات التي تحتوي  المنتج تسمية

الجافة التي يتم الحليبية ٪ من المواد الصلبة 14زبدة الكاكاو وما ال يقل عن من ٪ 20على ما ال يقل عن 
الدسم أو  شبه منزوعأو حليب كامل الدسم أو  كلياأو  جزئيا منزوع الرطوبةالكامل  الحليبالحصول عليها من 
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 ، والتي ال تقل نسبة دهنمن الزبدة أو دهن الحليب أو كلياأو  القشدة منزوعة الرطوبة جزئياأو  القشدةمن 
 .٪3.5فيها عن  الحليب

  )centerالمركز(تة مع الشوكوال ،ةمع الحشو  تةالشكوال ،المحشوةالشوكوالتة   )7(
. )6و( )5و( )4) و(3( البنود في المعرفةالمعبأ الذي يتكون الجزء الخارجي منه من أحد المنتجات  المنتج تسمية

التسميات على المنتجات التي يتكون داخلها من منتجات المخابز أو المعجنات أو البسكويت أو  تسريال 
  .لألكل القابلة المثلجات

٪ من إجمالي وزن 25الخارجي من المنتجات التي تحمل أحد هذه األسماء عن  الشوكوالتة يجب أال يقل جزء
 .المنتج

  Chocolate a la taza الشوكوالتة الساخنة  )8(
تم الحصول عليه من منتجات الكاكاو والسكريات والدقيق أو النشاء من القمح أو األرز أو يالذي  المنتج تسمية
ما ال يقل عن  ،هابما في الصلبة الجافة٪ من إجمالي مواد الكاكاو 35التي تحتوي على ما ال يقل عن و الذرة 

٪ 8، وليس أكثر من الجافة الخالية من الدهنمواد الكاكاو الصلبة  من٪ 14زبدة الكاكاو وال تقل عن من  18٪
 .نشاالدقيق أو من ال

  Chocolate familiar a la taza المعروفة الشوكوالتة الساخنة  )9(
تم الحصول عليه من منتجات الكاكاو والسكريات والدقيق أو النشاء من القمح أو األرز أو يالذي  المنتج تسمية

ما ال يقل عن  ،هابما في الصلبة الجافة٪ من إجمالي مواد الكاكاو 30الذرة والذي يحتوي على ما ال يقل عن 
من ٪ 18الدهن، وليس أكثر من الصلبة الخالية من مواد الكاكاو  من٪ 12زبدة الكاكاو وال تقل عن من ٪ 18
 .نشاالدقيق أو ال

  )pralineقطع تقديم ( تةشوكوال  )10(
 :احدى التالية بحجم واحد، يتكون من تسمية المنتج

  .محشوة تةشوكوال  -
أو  )3( البنود الواردة فيبالمعنى المقصود في التعريفات  مفردة أو مزيج أو خليط من الشوكوالتة تةشوكوال  -

٪ من 25عن  الشوكوالتةتقل نسبة لألكل شريطة أن ال  القابلةوغيرها من المواد  )6( أو )5أو ( )4(
  إجمالي وزن المنتج.

  
  القسم الثاني

  المسموح بهاالمكونات االختيارية 
  القابلة لألكل اإلضافةمواد 

 لألكل إلى منتجات الشوكوالتة قابلةإضافة مواد أخرى  ضاأي، يمكن من هذا القسم )2(اإلخالل بالمادة  دون  )1(
 من القسم األول. )9) و(8) و(6) و(5) و(4) و(3( البنودفي  المعرفة
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 :ومع ذلك، فإن اإلضافة

  غير المشتقة من الحليب.حظر الدهون الحيوانية ومستحضراتها ت  -
 البنودللتعاريف الواردة في  قاكانت اإلضافة وف يحظر استخدام الطحين أو النشا الحبيبي أو المسحوق إال إذا  -

  من القسم األول. )9) و(8(
 منتج النهائي.االجمالي للوزن ال٪ من 40 عن لألكل القابلة المضافةهذه المواد  نسبة يجب أن ال تزيد

البنود في  المعرفةإلى المنتجات يمكن اضافتها  ،أو دهن الحليب نكهات التي ال تحاكي طعم الشوكوالتةمالفقط   )2(
 من القسم األول. )9() و8() و6) و(5) و(4) و(3) و(2(

  
  القسم الثالث

  حساب النسب المئوية
بعد من القسم األول ) 9) و(8) و(6) و(5) و(4) و(3(البنود في  المعرفةيتم احتساب الحد األدنى من محتويات المنتجات 

من القسم  )10) و(7( البنودحالة المنتجات الواردة في  اما في ،الثانيخصم وزن المكونات المنصوص عليها في القسم 
وزن  بما فيها الثاني،يتم حساب الحد األدنى للمحتويات بعد خصم وزن المكونات المنصوص عليها في القسم  األول

 الحشوة.

فيما يتعلق بالوزن الكلي للمنتج  من القسم األول )10) و(7( البنودفي  المعرفةمن المنتجات  تحسب محتويات الشوكوالتة
 .الحشوة هابما في النهائي

  
  القسم الرابع
  السكريات

السكريات المذكورة في هذه التعليمات تسمح بسكريات اخرى غير تلك التي تغطيها التعليمات الفنية اإللزامية الخاصة 
 ببعض السكريات المعدة لالستهالك اآلدمي.

   



 )8من ( )8(صفحة     

  )2ملحق(
  )2(المادة ) من 1الفقرة (الدهون النباتية المشار إليها في 

  
يجب أن . الكاكاو زبدة ومكافئات ،مجتمعةمنفردة أو  سواء )2(المادة  من) 1(الفقرة  ن الدهون النباتية المشار إليها فيا

  تمتثل للمعايير التالية:
 POStو POPبالدهون الثالثية غير المشبعة األحادية غير المتماثلة من النوع  غنيةالنباتية الدهون ال )أ(

 .حامض اللوريكالدهون النباتية المحتوية على  باستثناء )STOSt)1و

، درجة حرارة التبلور ،قابلة لالمتزاج بأي نسبة مع زبدة الكاكاو ومتوافقة مع خواصها الفيزيائية (نقطة االنصهار )ب(
 .والحاجة إلى مرحلة التخفيف) رمعدل االنصها

التعديل األنزيمي لهيكل الدهون  تستثنيوالتي  تجزئةالأو \و تكريراليتم الحصول عليها فقط من خالل عمليات  )ت(
 الثالثية.

 :أدناهتم الحصول عليها من النباتات المذكورة يللمعايير المذكورة أعاله، يمكن استخدام الدهون النباتية التالية، التي  اوفق

 على الدهون المذكورة منها االسم العلمي للنباتات التي يمكن الحصول االسم المعتاد للدهون النباتية
1. Illipe, Borneo tallow or Tengkawang Shorea spp. 
2. Palm-oil Elaeis guineensis Elaeis olifera 
3. Sal Shorea robusta 
4. Shea Butyrospermum parkii 
5. Kokum gurgi Garcinia indica 
6. Mango kernel Mangifera indica 

مثلجات المستخدمة في صناعة الة باستخدام زيت جوز الهند في الشوكوالت يسمحلما ورد أعاله،  كاستثناءعالوة على ذلك، 
 والمنتجات المجمدة المماثلة.الحليبية 

 

                                                            

 الى (حامض الستياريك). Stالى (حامض األولييك) ويرمز  Oالى (حامض البالميتيك) ويرمز  Pيرمز  )1(


