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يع���اين الكثري من النا�س وخا�ص��� ًة الأطفال منهم من ا�ض���طرابات �ص���حية مل تعرفها
الأجيال الب�ش���رية من قبل ويحتار الأطباء يف ت�ش���خي�ص بع�ض���ها فيع���زوا حدوثها �إىل
حدوث احل�سا�س���ية م���ن املركبات الكيميائي���ة التي تلوث طعامهم و�ش���رابهم حيث �إن
الأطفال من الفئات احل�سا�س���ة وكذلك كبار ال�س���ن واحلوامل  ,وينت�ش���ر يف الأ�سواق
بيع الكثري من ال�س���لع الغذائية امل�ص���نعة مبكوناتها و�أ�س���مائها املختلفة وتتنوع و�س���ائل
الغ�ش التجاري فيها ,وتتفنن �ش���ركات ال�صناعات الغذائية يف �إنتاج املزيد من �أنواعها
التي تتباين يف مذاقها ونكهاتها لت�ش���جيع امل�ستهلكني على تناولها ,وانت�شر بيع الأغذية
امل�ص���نعة يف كل مكان حتى �أ�صبحت من املكونات الرئي�سة على موائد طعام الكثري من
النا�س وتتنوع املركبات الكيميائية امل�س���تعملة يف �صناعة ال�سلع الغذائية كاملواد امللونة
واملح�سنة للنكهة واملواد احلافظة وحم�سنات قوام الأغذية وغريها ،وقد ت�سبب حدوث
م�شكالت �صحية عرف بع�ضها وقد يكت�شف العلم م�ستقب ًال املزيد منها ,وهي ت�ستخدم
مبوافقة ال�س���لطات املعنية يف دول العامل لأن القوانني والنظم الغذائية ت�س���مح بها وفق
�ش���روط معينة وقد ال تلتزم بع�ض م�ص���انع الأغذية مبوا�صفات اجلودة النوعية ملنتجاتها
وتتفنن يف و�سائل الغ�ش فيها ويدفع امل�ستهلكون ثمن ذلك من �صحتهم.
وكثرياً ما يتعر�ض امل�س���تهلكون وخ�صو�ص���اً يف البلدان النامية لغ�ش مق�ص���ود يف
الأغذية .وقد ي�ؤدي ذلك �إىل ظهور م�ص���ادر خطر على ال�ص���حة و�إىل خ�س���ائر مالية
للم�س���تهلكني .ومن ال�ش���ائع جداً غ�ش احللي���ب ومنتجاته والع�س���ل والتوابل وزيوت
الطعام وكذلك ا�س���تخدام الألوان لإخف���اء عيوب الأغذية حتاي ًال على امل�س���تهلكني.
ورغم �أن املخاطر التي ترجع �إىل الغ�ش عادة ما تكون منخف�ض���ة ف�إنها تثري غ�ضباً وثورة
لدى اجلمهور لأنها ت�ض���عف ثقته يف �س�ل�امة الأغذية .و�إذا كان (� %60إىل  )%70من
دخ���ل عائالت الطبقة املتو�س���طة يف البلدان النامية يُنفق عل���ى الأغذية ف�إن هذا النوع
م���ن الغ�ش ميكن �أن ي�ؤث���ر ت�أثرياً كبرياً على ميزانية الأ�س���رة وعلى احلالة ال�ص���حية بني
�أع�ضائها.

والله ويل التوفيق
وكالة الوزارة للشئون البلدية
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التعاريف
والمصطلحات
الغش التجاري:

هو التزييف والتدلي�س والتقليد ل�سلعة معينة معدة للبيع ،وهو تغيري وتعديل وت�شويه يحدث
على تلك ال�س���لعة وجوهرها وتكوينها الطبيعي ،ويكون الهدف من وراء ذلك هو النيل من
خوا�ص���ها الأ�سا�س���ية مع العمل على �إخفاء �أي عيوب تظهر يف ال�سلعة املزيفة �أو املقلدة مع
احلر�ص على �إعطائها ال�ش���كل واملظهر ل�سلعة �أخرى �أ�ص���لية ولكنها تختلف عنها يف احلقيقة
وذلك من �أجل الإ�ستفادة من اخلوا�ص امل�س���لوبة واالنتفاع بالفوائد امل�ستخل�صة واحل�صول
على فارق ال�سعر من �أجل الك�سب ال�سهل وال�سريع� ،أو هو االحتيال املتعمد لت�سويق ال�سلع
عن طريق املخادعة.
الغش عن قصد:

هو الغ�ش الذي يتم بغر�ض زيادة هام�ش الربح ومن �أمثلة هذه املواد (الرمل ،رقائق الرخام،
الأحجار ،م�سحوق الطبا�شري ،الأ�صباغ ،املاء) وت�سبب هذه املواد ت�أثريات �ضارة على �صحة
الإن�سان.
الغش العرضى:

ويق�ص���د به املواد الت���ي تتواجد يف الغذاء ب�س���بب الإهمال �أو اجلهل �أو قلة اتباع ال�ش���ئون
ال�ص���حية ،ومن �أمثلة هذه املواد التي قد تتواجد عر�ضاً يف �سل�سلة �إنتاج الغذاء( :املبيدات
احل�شرية ،يرقات وبي�ض احل�شرات ،ذرق القوار�ض).
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أساليب
الغش التجاري

تهتم الدول بو�ض���ع القوانني والت�شريعات اخلا�ص���ة بالأغذية وتو�ضع هذه القوانني من �أجل
حماية امل�س���تهلكني من ا�ستهالك الأغذية املغ�شو�ش���ة ( ،)Adulterated Foodsويرجع
ت�أثريها ال�ضار �إىل �سببني �أ�سا�سيني:
1 .1ت�ؤثر على الناحية ال�ص���حية للأغذية ،مثل احتواء الغذاء على مواد قذرة �أو متحللة
�أو ملوثة.
2 .2ت�ؤثر على جودة الأغذية ،مثل نزع مكون ذي قيمة عالية من املادة �أو �إ�ضافة مادة �أقل
مثل غ�ش اللنب وغريها.

تعترب الأغذية مغ�شو�شة يف احلاالت التالية:

1 .1غري مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة.
2 .2ه���ي التي نزع �أح���د مكوناتها الغذائية كلي���اً �أو جزئياً �أو مبادة �أخ���رى دون �أن يعلن
عنها.
3 .3خملوط���ة �أو ممزوجة مبادة �أخ���رى تغري من جودتها �أو قيمته���ا الغذائية دون �أن يعلن
عنها.
4 .4التي حتتوي على م�ضافات غذائية غري واردة يف املوا�صفات القيا�سية املعتمدة.
5 .5الت���ي تخال���ف البطاقة الإعالمي���ة حقيقة امل���ادة الغذائي���ة فيها مما ي����ؤدي �إىل خداع
امل�ستهلك.
6 .6حتتوي على مواد �ضارة �أو�سامة تكون خطرة على ال�صحـة (وقد حتتوى بع�ض املواد
الغذائية على مواد �س���امة ولو بكميات ب�س���يطة جداً كمادة ال�س���والنني يف البطاط�س
حيث تزداد هذه الن�سبة وقد ت�صبح �ضارة بال�صحة).
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�7 .7إذا احتوت املادة الغذائية على �أي مادة قذرة �أو عفنة �أو متحللة مما جتعل الغـذاء غري
�صاحلاً لال�ستهالك وقد ينجم عنه �أ�ضرار �صحية.
�8 .8إذا كان الغذاء حم�ض���راً �أو معب�أً �أو خمزناً حتت ظروف غري �ص���حية ت�س���بب تلـوث
وتلف الغذاء مما يرتتب عليه �أ�ضرار �صحية.
�9 .9إذا احت���وى الوعاء الذي به الغذاء على �أي مادة �س���امة �أو �ض���ارة بال�ص���حة كتعبئـة
الأغذي���ة يف �أوان نحا�س���ية غري مطالة بالق�ص���دير مما ينتج عنه تل���وث الغذاء مبعدن
النحا�س الثقيل ال�سام وكذلك احلال يف احلديد والأملونيوم وغريها.
�1010إذا �أج���ري انتزاع �أي مادة رئي�س���ة من الغذاء كلي��� ًة �أو جزئياً كانتزاع دهن احلليب،
و�إ�ستخال�ص زيت القرنفل ثم بيع القرنفل بعد ذلك ف�إنه يعترب غ�شاً.

ب�	.إذا كان���ت املادة تقليداً �ص���ناعياً ملادة �أخرى ما مل يذكر بخط وا�ض���ح يف بيان
البطاقــة �أنها �صناعية ( ك�شراب �صناعي على �أنه �شراب طبيعي).
ج�	.إذا كانت املادة الغذائية معب�أة يف عبوة مل يذكر عليها ا�س���م املادة ووزنها �أو
حجمها �أو عدد وحداتها وكذلك ا�سم امل�صنع و�إذا كان الغذاء مكوناً من عدة
عنا�صر ف�إنـه يجب ذكر جميع العنا�صر وا�ضحة يف بيان البطاقة.
د .كذلك �إذا احتوت املادة الغذائية على مادة �ص���ناعية حافظة �أو مواد �صناعيــة
ملونة � -أو مك�سبة للطعم والنكهة ومل يذكر ذلك يف بيان البطاقة.

طرق غ�ش املواد الغذائية والأ�ساليب املتبعة يف ذلك:
1 .1الغ�ش يف املواد الأ ًّولية الداخلة يف ت�صنيع الأغذية.

�1111إذا كان���ت �أي مادة رئي�س���ة من حمتويات الغذاء م�س���تبدلة بغريها كالزبد ينزع منهـا
دهن احلليب وي�ضاف �إليها دهن حيواين.
1212كذلك يعترب غ�ش���اً �إذا �أ�ضيفت �أي مادة لغر�ض زيادة الوزن �أو احلجم �أو العمل على
�إظهار الغذاء بحالة �أف�ض���ل مما هو عليها (وهناك �أمثلة عديدة على الغ�ش مثــل حقن
الدواجن باملاء حتت اجللد ،وقطف املوالح خ�ض���راء وتلوينها �ص���ناعياً لبيعهـا ب�س���عر
مرتفع يف �أوائل املو�سم).

5 .5ا�ستخدام ماركة جتارية معروفة ومعتمدة ب�شكل غري قانوين وغري نظامي.

1313التالعب يف العالمة التجارية وبلد املن�ش�أ.

6 .6خلط و�إ�ضافة مواد ذات قيمة غذائية منخف�ضة �أو بدون قيمة غذائية.

1414ا�ستخدام موازين �أو مكاييل غري �صحيحة.

7 .7التالعب بالأوزان والأحجام احلقيقية للمنتج الغذائي.

1515البيع ب�سعر �أعلى من املعلن.

8 .8تغيري بلد املن�ش�أ �أي اجلهات املنتجة امل�شمولة باحلظر واملنع ب�أخرى غري م�شمولة باحلظر
�أو املنع.

�1616إذا كانت الأغذية خاطئة البيان ،ومن �أمثلة ذلك ما يلي:

�2 .2إ�ضافة مواد ملونة �أو منكهة غري م�سموح بها كالأ�صباغ ال�صناعية واملواد احلافظة عالية
الرتكيز.
3 .3تغيري تاريخ انتهاء ال�صالحية و�/أو تاريخ الإنتاج.
�4 .4إعادة تعبئة وتغليف املواد املت�ضررة.

�أ�	.إذا كانت بيانات البطاقة الغذائية خاطئة وم�ضللة للم�ستهلك ك�أن تعر�ض املادة
الغذائية للبيع حتت ا�سم مادة �أخرى ( ك�أن يباع �سردين على �أنه تونة).
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أساليب
الغش التجاري في
اللحوم والدواجن واألسماك
ومنتجاتها وطرق الكشف عنها

أساليب
الغش التجاري لألغذية
وطرق الكشف عنها

تُعر�ض اللحوم والدواجن والأ�س���ماك للبيع للم�س���تهلك �إما يف �ص���ورة طازجة مربدة بعد
الذبح �أو ال�ص���يد �أو يف �ص���ورة جممدة جمهزة �أو غري جمهزة � ...أو قد تُعر�ض يف �صورة
منتج���ات معاجلة �أو معلب���ة �أو مدخنة �أو جمففة �أو مملحة �أو متبل���ة  ...وللحكم على درجة
جودة اللح���وم والدواجن والأ�س���ماك ومنتجاتها ُجترى اختبارات عدي���دة وتختلف هذه
االختبارات من منتج لآخر لتقييم درجة اجلودة ول�ض���مان �ص�ل�احية و�سالمة هذه املنتجات
لال�ستهالك الآدمي.
وتق�سم طرق تقييم درجة اللحوم والدواجن والأ�سماك �إىل :
أوال ً  :االختبارات الحسية «”Organolyptic tests

وهى جمموعة من ال�ص���فات الطبيعية واحل�س���ية يقوم ب�إجرائها جمموعة من الأ�شخا�ص لهم
دراية وخربة بهذه ال�ص���فات يعرفون باملحكمني ( . )Panelistsوقد يكون عدد املحكمني
حم���دوداً وفى تلك احلالة يل���زم �أن يكونوا مدربني لإعطاء حكم �س���ليم على درجة جودة
املنتج �أو قد يكون عدد املحكمني كبرياً لتاليف الأخطاء الفردية لبع�ض املحكمني غري املدربني
ويكون احلكم على درجة جودة املنتج ملعرفة ما يف�ض���له امل�س���تهلك  .ويتم التحكيم احل�سي
ب�إعطاء درجات لل�ص���فة التي يتم احلكم عليها يف ا�س���تمارات التحكيم وبعد ذلك يتم حتليل
بيانات هذه اال�س���تمارات بطرق �إح�ص���ائية خمتلف���ة طبقاً للغر�ض م���ن التحكيم .ومن �أهم
ال�صفات احل�سية للحوم والدواجن والأ�سماك :
املظه���ر “ ،”Appearanceالل���ون “ ،”Colorالق���وام والط���راوة “Texture and
 ،”Tendernessالع�صريية “ ،”Juicinessالطعم والرائحة والنكهة “Taste ,Odor

12

13

دليل أساليب الغش التجاري وطرق التعرف عليها

 ،”and Flavorوهناك بع�ض االختبارات احل�سية اخلا�صة بالأ�سماك ،مثل ( :بريق العينني
 اختبار الطفو يف املاء  -لون اخليا�ش���يم – تقدير حالة الدم – متا�س���ك الق�شور مع اجللد )وغريها.
ثانيًا  :االختبارات التحليلية “”Analytical tests

وه���ى جمموعة من التقديرات التحليلية ت�س���تخدم لتقدير قيم معينة يف املادة الغذائية ميكن
م���ن خاللها احلك���م على درجة جودة العين���ة �أو مدى مطابقتها للموا�ص���فات وترتبط بع�ض
االختب���ارات التحليلي���ة مع االختبارات احل�س���ية ارتباطاً وثيقاً وتق�س���م ه���ذه املجموعة من
االختبارات �إىل:

�أ  -االختبارات الطبيعية “: ”Physical tests
ومن �أهمها تقدير قدرة الع�ض�ل�ات عل���ى االرتباط بامل���اء (water holding capacity
 ،)”WHCالل���ون “ ،”Colorتقدير معامل االنك�س���ار مل�س���تخل�ص الن�س���يج يف حالة

اللحوم والدواجن �أو معامل االنك�سار ل�سائل العني يف الأ�سماك  ،تقدير درجة احلمو�ضة الـ
“ ،”pHدرجة التو�صيل الكهربي.

ب – الإختبارات الكيميائية : Chemical tests
وذل���ك لتقدي���ر بع�ض املركب���ات الكيميائية الناجتة عن ه���دم �أو حتلل مكون���ات اللحوم �أو
الأ�س���ماك �أو الدواجن �أو منتجاتها� ،س���وا ًء بفعل امليكروبات �أو �إنزمي���ات التحلل الذاتي �أو
نتيج���ة لتفاعالت كيميائية كتزنخ الدهون يف تل���ك املنتجات  .ومن �أهم هذه املركبات التي
يتم تقديرها بوجه عام يف اللحوم والأ�سماك والدواجن ومنتجاتها :
•املواد املتطايرة املختزل���ة الكلية (Total volatile reducing substances
.)“TVRS
•القواعد الطيارة “. ”Volatile bases
•تقدير رقم الإندول “. ”Indol value estimation
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•رقم التريو�سني “. ”Tyrosine value
•تقدير النيرتوجني الأميني “. ”Amino nitrogen estimation
•تقدير الأمونيا “. ”Ammonia estimation
•تقدير مركب �أمني ثالثي امليثيل “.”Trimethyl amine estimation
وهـــ���ذه املركب���ات تعترب نواجت لهـــ���دم الربوتينات تـ����ؤدي زيـادة تركيزه���ا عن حد معني
النخفا�ض درجـــة اجلـودة حتـى الو�صــــول حلـالة الف�سـاد الكامل وهنــــاك اختبار للكـ�شف
عن تزنـخ دهـــون املنتجــــات ال�سابقـــة وهـو مــا يعـــرف باختبــــار حامـ�ض الثيوباربيتيوريك
(. )"TBA" Thiobarbituric acid value

جـ  -االختبارات امليكروبيولوجية “-: ”Microbiological tests
يختلف كل منتج من منتجات اللحوم والأ�س���ماك والدواج���ن يف املعايري امليكروبيولوجية
“ ”Microbiological criteriaالتي يتم اختيارها للحكم على درجة جودته و�صالحيته
لال�س���تهالك الآدمي وتتطلب �سالمة بع�ض املنتجات �ض���مان عدم تلوثها مبيكروب معني من
امليكروبات املر�ض���ية لذا قد يتم الك�ش���ف عن امليكروبات يف تلك املنتجات ل�ض���مان خلوها
منها.

ومن �أهم االختبارات امليكروبيولوجية التي جترى -:

•العدد الكلي للبكترييا احلية “. ”Total viable bacterial count
•العدد الكلي للفطريات واخلمائر “.”Total mould and yeast count
•العدد الكلي للبكترييا الالهوائية “.”Total anaerobic bacteria count
•الك�شف عن جمموعة بكرتيا القولون “. ”Coliform group
•الك�شف عن بع�ض امليكروبات املر�ضية مثل :

Salmonella Species, Staphylococcus aureus, Yersenia,
enterocolitic Listeria monocytogenes, E.coli especially E.coli
O157:H7, Bacillus cereus, campylobacter jejune
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�أ�ساليب الغ�ش التجاري يف اللحوم ومنتجاتها:
�	)1إ�ض���افة مواد حافظة كحام�ض البوريك و�أمالح الكربيت وغريها لكي ت�ؤخر �أو تُ َع ِّوق
�أو توقف عملية التحلل يف اللحم �أو تخفي �أثر الف�س���اد وكلها ذات ت�أثري �ضار باجل�سم
وه���ذه املواد تخفي رائحة اللحم املتعفن كما �أنها تك�س���به لوناً زاهياً بحيث يظهر ك�أنه
طازج.
 )2كما ت َْع َمدُ بع�ض م�ص���انع اللحوم املحفوظة �إىل �إ�ض���افة مركب���ات حام�ض نيكوتينك
(وهو �أحد �أفراد جمموعة فيتامني ب املركب) �أو نيكوتينات ال�صوديوم “Sodium
� ”nicotinateإىل اللحوم للمحافظة على لونها الأحمر املرغوب من امل�ستهلكني
وي�ؤدي تناول كميات كبرية من هذا املركب �إىل ظهور �أعرا�ض مر�ض���ية يف الإن�سان
ت�ش���مل تورد الوج���ه “ ”flushingواحلكة يف الوجه والرقب���ة والغثيان والتعرق
والت�شنج يف البطن.
 )3ذبح حيوانات م�ص���ابة ب�أمرا�ض ويكون هذا الذبح يف �أماكن غري م�ص���رح بالذبح فيها
ولذلك يجب جتنب �ش���راء اللحوم اخلالية من الأختام الر�س���مية� ،أو املختومة بختم
يخالف هذه الأختام.
 )4يب���اع �أحيانا املاعز على �أنه حلم �ض����أن وذلك بخياطة ذيل خ���روف يف م�ؤخرة املاعز
وللتفرق بني حلوم ال�ض�أن واملاعز جدول رقم (.)1
حلوم ال�ض�أن

حلوم املاعز

اخلوا�ص

ن�شادرية

كرائحة بول ذكر املاعز

2 .2تر�سيب تخزين الدهن بالذبيحة

�أقل

�أكرث

3 .3الدهن حول الكلى

قليل

كثري حتى يف املاعز النحيف

4 .4الدهن حتت اجللد يف منطقة ال�صدد
والبطن

كثري

قليل

1 .1الرائحة

16

 )5حلم الذكر ال�صغري �أح�سن من حلم الأنثى ولذلك ت�ستبدل الأنثى ك�أنها ذكر بعد الذبح
وذلك باخلياطة �أي�ضا.
 )6يلج�أ بع�ض اجلزارين �إىل بيع حلوم الأجنة على �أنها حلوم بتلو كنوع من غ�ش اللحم.
ويالحظ �أن حلم اجلنني ك�أنه م�ش���بع باملاء و باهت اللون ويحتوى على ن�سبه عالية من
اجلليكوجني (� 1.9إىل  .)%10.9وكذلك ميكن متييز الذبح غري احليوي الذي يتميز
ب�أن الدم ال يتخلل الأن�س���جة مثلما يحدث عند الذب���ح الطبيعي وذات رائحة كريهة
وتكون احلواجز بني الع�ضلية جيالتنية.
 )7ذبح احليوانات الهزيلة وعر�ضها للبيع بدون الك�شف الطبي عليها.
 )8نفخ اجلزار للذبيحة التي يراد بيعها ليبني للم�شرتي �أن املنفوخ كله حلم.
 )9وبع�ض���هم يَ ْع َمدُ يف مزاد الأغنام �إىل تغذيتها بامللح حتى يظن امل�ش�ت�ري �أنها �س���مينة
وهي بخالف ذلك.
 )10بع�ض �أ�ص���حاب بهيمة الأنعام يَ ْع َمدُ �إىل �شد وربط �ضرع ذات اللنب قبل بيعها ب�أيام
ليظهر �أن بها حليب كثري.
 )11هناك فئات من �ضعاف النفو�س من �أ�صحاب املحالت الذين يقومون ببيع الدجاج
واللحوم احلمراء منتهية ال�ص�ل�احية مببالغ زهيدة خ�صو�صاً لأ�صحاب بع�ض املطاعم
والبوفيهات.
 )12اخلداع يف املوازين واملكاييل.
 )13زيادة الأ�سعار ب�صورة غري مقبولة.
 )14جل���وء بع�ض مربي املا�ش���ية �إىل حقن احليوان���ات بالهرمون���ات �أو زرعها على هيئة
كب�س���والت �أو حبيبات دقيقة حتت جلود �أو يف �آذان املا�شية ب�صفة دورية كل (- 45
 60يوماً) �أثناء دورة الت�سمني وذلك الخت�صار زمن الت�سمني وتخفي�ض تكلفتها حيث
تنطلق هذه الهرمونات يف ع�ض�ل�ات و�أع�ضاء احليوانات بن�سب كافية ميكن �أن تحُ دث
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�أ�ض���راراً بالإن�س���ان عند ا�س���تهالكه حلوم تلك احليوانات حيث ت�ؤثر مث ًال الهرمونات
الأنثوي���ة على مظاهر الرجولة لديهم فتظهر على �أج�س���امهم بع�ض الأعرا�ض الأنثوية
وقد ي�صاب ه�ؤالء الرجال بالعقم.

 )17حق���ن الدجاج ب�إبر (�س���رجنات) مليئ���ة باملياه لتدخ���ل املياه يف �أن�س���جة الدجاجة
املذبوحة فتزيد وزنه���ا ،ويتم تقطيعها �إىل �أجزاء (�أوراك و�ص���دور) وجتميدها قبل
بيعها يف الأ�سواق ب�سعر �أعلى للم�ستهلكني.

 )15تعترب الب�سطرمة مغ�شو�شة يف احلاالت التالية:
•�إذا مت بيع الب�س���طرمة قبل �أن جتف جيداً ،حيث يجب �أن ال تزيد ن�س���بة الرطوبة
يف الناجت النهائي عن (� )%٤٠أو عدم مطابقتها للن�س���ب املن�ص���و�ص عليها يف
املوا�صفات املقررة كما يلي:
زيادة التوابل واملواد الأخرى امل�ضافة مثل احللبة والدقيق وغريها عن (.)%٢٠
بيع الب�سطرمة امل�ص���نعة من حلوم كبرية �أو حلم جملي على �أنها م�صنعة من حلم
بقري.
�	)16أي�ضاً من و�سائل الغ�ش ا�ستبدال حلوم القطط بدل الأرانب ،ومييز بينهم كما يلي يف
جدول رقم (: )2

�أما بالن�سبة ملنتجات اللحوم التي ت�شمل معلبات اللحوم احلمراء وحلوم الأ�سماك والدجاج
فقد ُر�ص���دت �أنواع متعددة منها غري مفحو�صة وغري م�ستوفية لل�شروط ال�صحية وو�صلت
من بالد «املن�ش����أ» موبوءة مبر�ض جنون البقر �إ�ضافة للربقر والكبة والنقانق والكباب� ...إلخ
حيث يتم خلط اللحم امل�س���تخدم يف ت�ص���نيعها بلحوم فا�س���دة وملوثة وكذلك ا�ستخدام
الأجزاء ال�ضارة كالأح�ش���اء والر�ؤو�س والزوائد اللحمية غري ال�صاحلة لال�ستهالك الب�شري
و�إ�ض���افة منكهات ومواد �ص���ناعية �أخرى لتغيري الطعم و�إخفاء الرائح���ة احلقيقية كما لوحظ
�أن بع����ض التجار يقومون بتغيري العبوات الأ�ص���لية للحوم والدواجن امل�س���توردة بعبوات
جديدة ومثبت عليهاعالمات جتارية وبالد من�ش����أ �أخرى غري حقيقية (غري م�ش���مولة باملنع �أو
احلظر) بد ًال من بالد �إنتاجها الأ�صلية (امل�شمولة باحلظر واملنع).

الأرانـب
1 .1ال�ضلوع اخلم�سة الأوىل مفلطحة .
2 .2الكعربة والزند املكونات لعظم ال�س���اعد مت�صلتان
بع�ضها ببع�ض.
3 .3عظمت���ا الظنوب وال�ش���طية (الق�ص���بة ال�ص���غرى)
املكونات لل�ساق مت�صلتان بع�ضها ببع�ض.
4 .4الر�أ�س م�ستدير ولي�س به �أنياب.
5 .5اللحم باهت اللون .
6 .6لون الدهن �أ�صفر مثل ع�سل النحل.
7 .7الكبد يتكون من �أربعة ف�صو�ص.
8 .8الكلية لونها كال�شيكوالتة .
ً
9 .9ال�ص���در يبدو خفيفاً ووا�ض���حا وكذل���ك الأرجل
الأمامية.
1010الغ�ضروف ال�سيفي وا�ضح جداً.
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القطط
م�ستديرة.
منف�صلتان.
منف�صلتان.
به �أربعة �أنياب.
�أبهت يف اللون.
لون الدهن �أبي�ض.
الكبد يتكون من �سبعة ف�صو�ص.
لون الكلية بني قرمزي.
ال�ص���در يبدو طوي ًال والأرج���ل الأمامية تتميز
ب�أنها ثقيلة وع�ضالتها وا�ضحة.
ً
الغ�ضروف ال�سيفي مثل اخليط (لي�س وا�ضحا).

طرق كشف اللحوم المغشوشة:

اختبارات اللون:
لكل نوع من اللحوم لون خا�ص فتتميز حلوم البقر بلونها الأحمر الزاهي والدهن الأ�ص���فر
�أما اللحم اجلامو�س���ي فلونه �أحمر مائل للبني (�أحمر ق���امت) ودهنه �أبي�ض وحلم املاعز والغنم
مييل �إيل الت�ص���اق ال�ش���عر به يف حني يختلف لون حلوم احلمري فلونه���ا �أحمر داكن �إىل بني
غامق مييل �إيل الزرقة ورائحته �س���يئة و�أليافه وا�ض���حة بارزة ودهنه قليل ولكنه خمتلف عن
الدهن العادي فيميل لونه �إىل اللون النحا�سي ويكون ذا قوام �شحمي.

اختبارات ما قبل الطهي:
هناك اختبار ميكن لربة املنزل �إجرا�ؤها قبل طهي اللحوم للت�أكد من عدم كونها حلوم حمري
وهي �أن تقوم بتدفئة ال�س���كني على النار وقطع �ش���ريحة �ص���غرية  ،ف�إذا تغريت الرائحة �إىل
الأ�س���و�أ وكانت خمتلفة عن الرائحة املعتادة ف�إنها تكون حلوماً غري �ص���احلة وميكن من خالل
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جتربة ب�س���يطة معرفة اللحم امليت من خالل قطع جزء ب�س���يط وو�ضعه يف كمية من املياه ف�إذا
تلوثت املياه بالدم كان اللحم حليوان ميت كما �أن احليوان امليت حلمه �شديد التما�سك.

اختبارات �أثناء الطهي:
عن���د طهي حلم احلمري بع���د الغليان تظهر على �س���طح ال�ش���وربة بقع �ص���فراء زيتية ويكون
ملم�س اللحم امل�س���لوق خ�شناً وطعمه ُم َ�س َّكراً لإحتواء حلوم احلمري على ن�سبة عالية من مادة
اجلليكوجني (وهى مادة ن�شوية وكربوهيدراتية) وهي �أ�سا�س التعرف على هذه النوعية من
اللحوم حتى ولو يف �صورتها املعروفة.
عند طهي قطعة حلم و�إ�ض���افة حم�ض الكربيتيك تظهر رائحة منفرة ت�ش���به رائحة �إ�س���طبالت
اخليول نتيجة للأحما�ض الدهنية املتطايرة.

اختبار �إير�ش “: ”Ehrlich test
يج���رى هذا االختبار ب�إ�ض���افة الفورمالني �إىل قطعة حلم احلمري وبعد � 48س���اعة تظهر رائحة
مميزة مثل رائحة الأوز امل�شوي وهذا مميز فقط للحوم الف�صيلة اخليلية.
كيفية التمييز بين أنواع اللحوم المختلفة:

يوج���د ثالثة �أنواع من اللحوم� :إما تكون حلوماً طازجة بلدية� ،أو حلوماً طازجة م�س���توردة،
�أو حلوماً جممدة.

�أ .اللحوم الطازجة البلدية:
�أبقار ،جامو�س ،جمال� ،ض�أن ،بتلو ،ماعز.
وللتميي���ز ب�ي�ن اللحوم ال�ص���غرية والكبرية يف اللح���وم البلدية يتم الت�أكد م���ن نوع اخلتم
امل�س���تخدم حجم الذبيحة ول���ون اللحوم العظام (حي���ث �إن لون العظام يب���د�أ بالأزرق،
البنف�س���جي� ،أحمر وردي� ،أحمر م�ص���فر� ،أ�صفر مبي�ض ،وذلك ح�س���ب ال�سن من ال�صغري
للكبري).
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 .1اللحوم البقرية:

 الدهن :لونه �أبي�ض �إىل �أبي�ض كرميي � ،أ�ص���فر � ،أ�ص���فر برتقايل كلما تقدم يف
العمر وقوام الدهن متما�سك.

 اللحوم :يتغري لونها ح�س���ب العمر من اللون الأحمر الفاحت �إىل اللون الأحمر
الطوبي الغامق كما يتغري قوام اللحم من حلم طري �إىل حلم خ�شن يف اللحوم
الكبرية.
 ملم�س اللحوم يبدو ناعماً مثل القطيفة ،والإح�س���ا�س به يبدو جامداً ولي�س ليناً
�أو مائياً �أو �صمغياً ،وخمتلطاً بالدهن حيث �إن �إناث من الأبقار يكون حلمها �إىل
حد ما �أنعم و�أفتح يف اللون.

 .2اللحم اجلامو�سي:

 الدهن :لونه �أبي�ض نا�ص���ع و�صلب يرتك حبيبات دهنية عند فركه بني الأ�صابع
وال يرتك �أي �أثر دهني.
 اللحم :ح�سب العمر� ،أحمر غامق عن اللحم البقري �إىل البني وقوام اللحوم
خ�شنة لذا تكون ع�سرة امل�ضغ بعد طهيها وي�صعب قطعها باليد.

 .3حلوم ال�ض�أن:

 الدهن :لونه �أبي�ض وهناك تر�سيبات يف �أماكن عديدة حتت اجللد وحول الكلى
وامل�ؤخرة (اللية) وبني الع�ضالت.

 اللح��م� :أحمر ف���احت �إىل اللون الغام���ق يف ال�ض����أن الكبري �أم���ا �أليافها فدقيقة
ومتما�س���كة وال تتواجد بني طياتها دهون ولكن يف حلوم الأغنام امل ُ َ�س َّمنة جيداً
فتتواج���د كميات كبرية م���ن الدهون بني جمموع الع�ض�ل�ات املختلفة وحتت
اجللد وحول الكلى وامل�ؤخرة �أما �ألياف ال�ض�أن الكبري فهي �صلبة.
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 .4حلوم املاعز:

 قليلة الدهون ولي�س هناك قابلية للرت�س���يب الدهني با�ستثناء حول الكلى حتى
يف املاعز النحيف وال يوجد دهن بني الألياف والع�ض�ل�ات .واملاعز امل ُ َ�س��� َّمن
يوجد ب���ه قليل من الدهون حتت اجللد ويكون لزجاً كما يالحظ وجود �ش���عر
ال�صق ب�أ�سطح ذبائح املاعز اخلارجية بعد �سلخها.

 لون اللحم ح�س���ب العمر من �أحمر فاحت �إىل غامق وتتميز طبقة حتت اجللد ب�أنها
�ضعيفة.

 .5الف�صيلة اخليلية:

 الده���ون لونها �أ�ص���فر ذهبي ناعم له ملم�س زيتي �أحياناً ي�ش���به الدهون البقرية
وذلك يف اخليول �صغرية ال�سن التي تتغذى على ال�شوفان والدري�س.

 اللحم لونه �أحمر غامق �أو �أحمر مزرق والن�سيج ال�ضام كثري بني الع�ضالت لأنه
حيوان ع�ض���لي اللحوم ال يتخللها دهون �إذا غلي اللحم و�أ�ضيف �إليه حام�ض
الكربيتيك ينتج رائحة الإ�س���طبل نتيجة الأحما����ض الدهنية الطيارة التي تتميز
به���ا اخليل كما يظهر جتمعات زيتية على �س���طح ال�ش���وربة وال ميكن اخللط بينها
وبني اللحوم البقرية نظراً ل�شدة خ�شونتها .ويتميز اللحم بالطعم احللو (نتيجة
الن�س���بة العالية من اجلليكوجني) و�إذا خلط مع النقانق ال ميكن اال�ستدالل علية
�إال عن طريق التحليل املخربي.

 .6اللحم البتلو:

 الدهون� :أو ًال تكون بي�ضاء م�صفرة �إىل احلمرة ثم يكون �أبي�ض �أنعم من البقري
بعد الوالدة ويف الأيام الأوىل يكون جيالتينياً ثم يكون �أبي�ض متما�سكاً.

 اللحم :لونه �أبي�ض باهت �إىل وردي باهت وقوامه يختلف ح�سب عمره ودرجة
ت�سمينه.
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 .7ال�سقط والأجنة:

 طري ،رخو ،له رائحة كريهة ،وقوامه مائي جيالتيني.

ب -اللحوم الطازجة امل�ستوردة:

وهي حلوم ناجتة من عجول بقري يجري ا�س���تريادها من م�ص���ادر متنوعة حيث تجُ رى عليها
الإجراءات املحجرية ،ثم يفرج عنها حيث يتم ذبحها واخلتم عليها باخلتم الر�س���مي ح�سب
نوع احليوان وعمره ويتم تداولها بالأ�سواق.
وق���د يلج�أ التجار �إىل الغ�ش والتدلي����س فيبيعها التاجر على اعتبار �أنها حلوم بلدية بعد نزع
�أبدانه���ا� ،أو طم�س الأختام وو�ض���ع �أختام مزورة تو�ض���ح �أنها حلوم بلدي���ة بد ًال من كونها
م�ستوردة.
كيفية التفرقة بني اللحوم البلدية الطازجة وامل�ستوردة الطازجة:
املكونات

اللحوم البلدية

اللحوم امل�ستوردة

لون الدهون

�أبي�ض كرميي

كرميي م�صفر

الرائحة

لي�س له رائحة

رائحة متزنخة

الألياف الع�ضلية

ال يتخلله���ا ده���ون �أو يتخلله���ا
يتخللها دهون بن�سبة كبرية واملادة
دهون ب�س���يطة وامل���ادة الرابطة بني
الرابطة بني الع�ضالت �أكرث لزوجة
الع�ضالت قليلة

العرقوب

رفيع وطويل و�إت�ص���اله بع�ض�ل�ات ق�صري و�سميك وات�صاله بع�ضالت
الفخذ مفاجئ
الفخذ تدريجي

خلفية الذبيحة

الت�ص���اق الفخذي���ن ي�أخذ حرف �إلت�ص���اق الفخذي���ن ي�أخذ حرف
()U
()V
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ج -اللحوم املجمدة:
وه���ي حلوم جممدة واردة من بالد من�ش����أ خمتلفة حيث ت�أتي عن طريق اال�س���ترياد وتدخل
للمملكة بعد �س���حب عينات منها وحتليلها يف املختربات املخت�ص���ة واملعتمدة وبنا ًء عليه يتم
ف�سحها وتداولها داخل اململكة.
وهي ت�ش���مل جميع �أنواع املقاطع ويتم تداولها با�س���تثناء مقاطع الرب�سكيت (قطع اللحم من
جهة ا�صدر احليوان) والأجزاء التي تكون ن�سبة الدهون فيها �أكرث من ( )%20وهي حمظور
تداولها وتقت�ص���ر على م�صانع ت�صنيع اللحوم وين�صح بعدم �شرائها حتى �إذا ُ�س ِّوقت بطريقة
غري م�شروعة نظراً لرخ�ص ثمنها.

ال�شروط الواجب توافرها عند �شراء اللحوم املجمدة:
�1 .1أن يكون التاريخ املحدد على العبوات يف �ضوء ال�صالحية وال يتجاوزها.
�2 .2أن تخلو من �أي منو فطري على �س���طحها �أو يف العمق (الفطر الأبي�ض  ،الفطر
الأ�سود ،الفطر الأخ�ضر).
�3 .3أال حتمل اللحوم على ال�سطح �أي �آثار حلروق التجميد الناجت عن تبخر �سوائل
اللحوم ال�سطحية وينتج عنه تغيري يف لون اللحوم و�صالبة ال�سطح اخلارجي.
�4 .4أال تكون الدهون متزنخة.
�5 .5أال تكون حلوماً قدمية ا�سفنجية لي�س لها قيمة غذائية.
�6 .6أال يوجد بها �سائل انف�صايل �أو �آثاره على العبوة ،وهذا يوحي ب�أنها قد جمدت
ثم ان�ص���هرت و�أعيد جتميدها وهذا ناجت عن خروج حمتوى اخلاليا من جدار
اخللية نتيجة تكوين بللورات ثلجية ت�س���بب انفجاراً للجدر وخروج املحتوى
اخللوي وبالتايل ي�ؤدي ذلك �إىل فقد القيمة الغذائية لها.
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حلوم الأ�سماك

حتتوي كل الر�ض���ويات والق�ش���ريات على �شريحة ع�ض���لية واحدة ت�سمى ميو مريز "Myo
 "Mersوالتي ت�س���قط ب�س���هولة �أثناء طهيها (غليانها)  ،ولون حلوم ال�سمك ب�صفة عامة

�أبي�ض ،لكن فئة قليلة منها تكون حلومها حمراء ،ويعتمد طعم رائحة ال�س���مك على حمتواه
الدهني ونوعه.

هناك بع�ض الطرق للك�شف عن غ�ش اللحوم
� ً
أوال :الطرق البيولوجية ومنها ما يلي:

•هناك تقنيات عديدة يتم ا�س���تخدامها للك�شف عن الغ�ش يف اللحوم ومنتجاتها ولكنها
ب�ص���ورة عامة تعتمد على طريقتني ،الأوىل :االعتماد عل���ى الربوتني ونوعيته بالغذاء.
بينما تعتمد الطريقة الثانية على املحتوى الوراثي ل�ش���ريط ال�ش���فرة الوراثية ()DNA
والتي منها ما ي�س���مى بالتهجني با�ستخدام الـ “)DNA” (DNA Hybridization
وكذلك تقنية التفاعل املت�سل�سل لإنزمي البلمرة (.)PCR

•التعرف على �أمناط الأحما�ض الدهنية والك�ش���ف عن اله�ستدين لتمييز حلم اخلنزير عن
حلم الأغنام.
•تقنيات الهند�سة الوراثية والب�صمة اجلينية حيث ميكن الك�شف عن غ�ش اللحوم البلدية
بلحم اخلنزير �سواء كانت هذه اللحوم طازجة �أو مطبوخة.
•الك�شف عن الغ�ش التجاري يف اللحوم عن طريق ف�صل الربوتني يف املجال الكهربائي
با�س���تخدام (هالم الب���ويل �أكريالمايد) وبا�س���تخدام تدرج من الأ����س الهيدروجيني
( )pHيعقبه ت�صبيغ للربوتينات با�ستخدام �صبغة الكوما�سي الزرقاء حيث ا�ستخدمت
هذه التقنية للك�شف والتفريق بني اللحوم والأ�سماك غري املطبوخة.
كذلك ميكن ا�ستخدام الطرق املناعية للتمييز بني �أنواع اللحوم املختلفة من خالل الربوتينات
املتواجدة بالعينة الغذائية اخلا�ض���عة للفح�ص بالرغم من معاملة هذه الأغذية باحلرارة �أثناء
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الت�ص���نيع ،مثل طريقة االمت�صا�ص املناعي الإنزميي التي ت�س���تخدم ب�صورة وا�سعة للك�شف
عن �أنواع اللحوم ". )Enzyme Linked Immunosorbent Assay) "ELISA

ثاني�� ًا  :الط��رق الفيزيائية والكيميائي��ة للتفريق �أو للتعرف عل��ى �أنواع اللحوم
والدهون :
حيث ي�شمل فح�ص الدهون ما يلي :
1 .1حبيبات الدهون ( ) Fat Crystals
2 .2الكثافة النوعية ( ) Specific gravity
3 .3نقطة الذوبان ( ) Melting Point
4 .4الرقم اليودي ( ) Iodine Number
5 .5رقم التعيني ( ) Saponi hication Number
6 .6رقم رتي�شات مي�سيل ( ) Richart Meissle Number
7 .7رقم بوالن�سكي ( ) Polaneske Number
أساليب الغش التجاري في األسماك:

•قيام بع�ض ال�ص���يادين با�ستخدام املبيدات والديناميت يف قتل الأ�سماك وجمعها وبيعها
للم�ستهلكني.
•خلط الأ�سماك التالفة ب�أخرى طازجة .
•نزع عيون ال�س���مك خ�صو�ص���ا ذات احلجم الكبري لأن العيون املكدرة دليل على ف�ساد
الأ�سماك .
•تلوين اخليا�شيم باللون الأحمر الذي ي�شبه اللون الطبيعي لها .
•خلط ال�سمك بالثلج املجرو�ش حيث يخف�ض من رائحتها و�إخفاء مظاهر الف�ساد بتجميد
ج�سم ال�سمك و�أحياناً تدهن الأ�سماك مبادة خماطية لزجة.
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•جتميد الأ�سماك التالفة وبيعها على هيئة جممدة يف طبقات .
•ر�ش ال�سمك غري الطازج بكميات كبرية من ملح الطعام لإخفاء الألوان غري املرغوبة �أو
�إ�ضافة �أمالح الفو�سفات جلعل الأ�سماك رطبة وحمتفظة باملاء.

طرق الك�شف عن الغـ�ش التجاري يف الأ�سماك:
من �أب�س���ط الطرق التي ي�س���تطيع بها امل�س���تهلك جتن���ب الغ�ش يف الأ�س���ماك :مراعاة توافر
ال�شروط الآتية يف الأ�سماك الطازجة:
•عدم وجود رائحة غري مرغوبة.
•�أن تك���ون الق�ش���ور غري �س���هلة االنف�ص���ال عن اجللد �إذا م���ا حكت بالأ�ص���ابع يف اجتاه
معاك�س.
•عند ال�ضغط الب�س���يط ب�أحد الأ�صابع على اجلزء اللحمي من ال�سمكة فيجب �أال حتدث
�أية حفرة كبرية و�إذا حدثت ف�إن ال�سطح ي�ستوي ثانية عند �إزالة �ضغط الأ�صابع.
•�أن تكون العيون ب َّراقة زجاجية و�أال تكون غائرة.

•�أال يكون اخلي�شوم ذا رائحة كريهةولونه �أحمر طبيعي.
•عند الإم�ساك بال�سمكة من ر�أ�سها �أفقياً ال ي�سقط ذيلها �إىل �أ�سفل.
•�إذا و�ض���عت كمية من الأ�س���ماك يف �إناء به ماء فيالحظ �أن الط���ازج منها يهبط �إىل قاع
الإناء ،بعك�س ال�س���مك الفا�سد ف�إنه يطفو على �س���طح املاء المتالئه بالغازات الناجتة عن
التحلل والتي ت�ساعد على الطفو.
•�إذا ما قطعنا �س���مكة طازجة ال ن�ش���اهد �أي نزف بها وذلك لتجمد دمها ،بعك�س ال�سمك
الفا�س���د الذي يكون به نزيف �س���ائل بلون �أحمر داكن ذي رائح���ة كريهة وذلك لتحلل
دمائه بوا�سطة بكترييا التحلل.
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أساليب غش
األلبان ومنتجاتها
وطرق الكشف عنها

يع���رف غ�ش احلليب عل���ى �أنه نزع �أي م���ادة من مكوناته �أو �إ�ض���افة �أي م���ادة غري مكوناته
الطبيعية.

•با�س���تخدام الأمونيا وكربونات �أو بيكربونات ال�صوديوم وهيدروك�سيد ال�صوديوم
(ال�صودا الكاوية) ملعادلة احلمو�ضة يف احلليب .و�أخطر هذه املواد هي الأمونيا.
•غ�ش احلليب با�س���تخدام املواد املالئة لإعطاء احلليب قواماً �سميكاً لت�ضليل امل�ستهلك
ليظن �أن ن�س���بة اجلوامد الكلية يف هذا احلليب مرتفعة ،مثل �إ�ض���افة ن�شا قابل للذوبان
�أو جالتني بعد الذوبان �أو الغراء (امل�ستخدم يف حت�ضري البويات ول�صق الأ�شياء) �أو
الدقيق لزيادة لزوجة احلليب� .أو قد ي�ض���اف قليل من ال�س���كر �أو ملح الطعام بق�صد
رفع قراءة الالكتومرت وبالتايل زيادة الوزن النوعي.

•يتم عن طريق تغيري �أحد خوا�ص احلليب الطبيعية وهو �أقل خطراً على �صحة امل�ستهلك،
وغالباً يتم عن طريق ما يلي:

•الغ�ش ب�إ�ضافة مواد حافظة مثل التي يلج�أ �إليها بع�ض املنتجني يف املناطق احلارة ،وعدم
وج���ود مربدات يف مزارع احلليب لإطالة مدة حف���ظ احلليب دون تخرث ،ومن �أخطر
هذه املواد الفورمالني (النقطة الواحدة تكفي حلفظ لرت من احلليب ملدة �أ�سبوع).

يوجد نوعان من غ�ش احلليب وهما:
أ) الغش الطبيعي (: )Natural adulteration

1 .1نزع كمية من الدهن.
�2 .2إ�ضافة ماء �إىل احلليب.
�3 .3إ�ضافة حليب فرز.
�4 .4إ�ضافة ماء وحليب فرز (حليب منزوع الد�سم).
5 .5نزع دهن و�إ�ضافة ماء.
ب) الغش الكيميائي (: )Chemical adulteration

•الهدف من �إ�ضافة املواد الكيميائية للحليب :
�1 .1إطالة مدة حفظ احلليب.
2 .2زيادة لزوجة احلليب خلداع امل�ستهلك �أن احلليب غنى بالدهن.
3 .3تعديل احلليب احلم�ضي.
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ويتم الغ�ش الكيميائي :

•الغ�ش ب�إ�ض���افة فوق �أك�س���يد الهيدروجني (كمادة حافظة) وهو يتحلل بوا�سطة �إنزمي
(الكتاليز) �إىل ماء و�أك�س���جني الأك�س���جني املتكون له ت�أثري م�ض���اد لن�ش���اط البكترييا
فيلج�أ بع�ض بائعي احلليب ب�إ�ضافته وبع�ض الدول ت�سمح ب�إ�ضافته للحليب اخلام حيث
يختفي من احلليب اخلام بعد (�24ساعه).
•الغ�ش ب�إ�ض���افة حام�ض البوريك �أو البوراك�س (كم���ادة حافظة)؛ فلهما فعل تنظيمي
يف احلليب �أي يقاوم التغري يف الرقم الهيدروجيني فيظل الرقم يف احلدود الطبيعية
رغم وجود �أعداد كبرية من البكترييا املنتجة للحمو�ضة.
•الغ�ش ب�إ�ض���افة امل�ض���ادات احليوية والتي يلج�أ �إليها مربي املا�ش���ية عند �إ�صابة احليوان
بالتهاب ال�ض���رع لإيقاف الإ�ص���ابة وقد تخرج بقايا امل�ضادات مع احلليب وت�ؤثر على
اخلوا�ص الت�ص���نيعية للحليب الناجت فال ي�ص���لح هذا احلليب لإنتاج الزبادي �أو اللنب
�أو اللبنة �أو �أنواع اجلنب املختلفة حيث توقف امل�ض���ادات ن�ش���اط البادئ امل�ستخدم؛
ولذا تن�ص الت�شريعات على عدم ا�ستخدام احلليب الناجت من موا�شي م�صابة بالتهاب
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ال�ض���رع� ،أو املحقونة مب�ض���ادات حيوي���ة �إال بعد مرور (� 72س���اعة) على �آخر جرعة
�أخذها احليوان.
•غ�ش احلليب ب�إ�ض���افة مواد ملونة حيث يلج�أ بائعو احلليب بنزع الدهن و�إ�ضافة مواد
ملون���ة بلون �أ�ص���فر حتى يعطي حليب الفرز بنف�س لون احللي���ب الطبيعي وقد يغ�ش
الزبد البقري ب�إ�ضافة البطاطا ال�صفراء.
الكشف عن الغش التجاري في األلبان ومنتجاتها

نوع الغ�ش

الوزن النوعي

•�أن يكون احلليب نظيفا خالياً من ال�شوائب.
•مل ي�سبق ت�سخينه .
•طبيعي الطعم والرائحة واللون.

لذلك جُترى االختبارات التالية للك�شف عن الغ�ش يف احلليب ومنتجاته:
 )1الك�شف عن الغ�ش ب�إ�ضافة ماء �أو حليب فرز �أو كليهما:
وذلك بتقدير الن�سبة املئوية لكل من (الوزن النوعي ،الن�سبة املئوية للدهن ،اجلوامد الكلية،
اجلوامد الالدهنية)
ن�سبه الدهن

املواد ال�صلبة الالدهنية

جامو�سي

% 5.5

% 8.75

بقري

%3

%8.5

اجلوامد
الدهن
الكلية

اجلوامد الالدهنية

�إ�ضافة ماء
�إ�ضافة حليب فرز
�أو نزع جزء من
احلليب

ي�شرتط يف احلليب اخلام:

نوع احلليب

و�إذا مل تتحقق تلك الن�س���بة ف�إن احلليب �إما �أن يكون مغ�شو�ش���اً �أو غري طبيعي ،ويتم حتديد
نوع الغ�ش من خالل اجلدول التايل:

قد ال يتغري �أو يتغري
�إ�ضافة حليب فرز
باالرتفاع �أو االنخفا�ض
وماء يف وقت
ح�سب كمية املاء �أو احلليب
واحد
الفرز امل�ضاف

زيادة طفيفة

انخفا�ض يتوقف
على الكمية امل�ضافة

 )2الك�شف عن الغ�ش ب�إ�ضافة مواد ملونة:

•الطريقة الأوىل :للك�شف على املواد امللونة الطبيعية مثل �صبغة (الأناتو) وهي �صبغة
نباتية :ي�ؤخذ ( 10مل) من احلليب يف �أنبوبة اختبار ي�ض���اف لها حجم مماثل من الإثري
وترج املحتويات جيدا وترتك �ساكنة النف�صال طبقة الإيرث ف�إذا تلونت بلون �أ�صفر دل
على وجود (الأناتو) يف احلليب .
•الطريقة الثانية :للك�شف على املواد امللونة ال�صناعية :يتم غلي كمية من احلليب مع
قطعة من ال�صوف الأبي�ض ومالحظة اكت�سابها للون املادة امللونة امل�ضافة.

 )3الك�شف عن الغ�ش ب�إ�ضافة مواد رابطة:

•الك�شف عن وجود الن�شا يف احلليب :ي�ؤخذ حجم من احلليب وي�ضاف �إليه قليل من
دليل اليود (يود يف يوديد البوتا�سيوم) �إذا تكون لون �أزرق دل على وجود الن�شا.
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•الك�ش���ف عن وجود اجليالتني يف احلليب :ي�ؤخذ حجم معني من عينة احلليب املراد
�إختبارها ،وي�ضاف �إليها حجم مماثل من حملول نرتات الزئبقيك احلام�ضي ثم ير�شح
(بعد �إ�ضافة ماء مقطر مبا يوازي هذا احلجم ( 25مرة) ثم ترج هذه املحتويات جيداً
وتُرتك ملدة ( 5دقائق) ثم الرت�شيح بعد ذلك .ي�ضاف �إىل جزء من املرت�شح يف �أنبوبة
اختبار حجم م�س���او من حم�ض البكريك املائي امل�شبع فيتكون را�سب �أ�صفر يف حالة
وجود اجليالتني.

 )4الك�شف عن الغ�ش ب�إ�ضافة مواد حافظة:
يلج�أ كثري من منتجي وموزعي احلليب �إىل �إ�ضافة بع�ض املواد احلافظة وهى بوجه عام ممنوعة
قانوناً للأ�سباب التالية:
•خطرها على ال�ص���حة العامة لأن �أغلبها �سام خ�صو�صاً �إذا ا�ستعمل بن�سب زائدة عن
املعدل.
• تُ َع ِّوق عملية اله�ضم واالمت�صا�ص عند الإن�سان.
ال�س ِّمية وم�س���رطن وي�ؤدي �إيل تقرح يف اجلهاز
• بع�ض���ها (كالفورمالني مث ًال) �ش���ديد ُّ
اله�ضمي والف�شل الكلوي املزمن.
• ت�ش���جع على عدم عناية املنتجني بنظافة احلليب حيث ت�ساعد على عدم تلفها وطول
مدة حفظها .
• ت�ؤدى �إىل �إخفاء عيوب احلليب مما ي�صعب معه على القائمني بعملية اال�ستالم حتديد
درجة جودته ونظافته البكرتيولوجية .
• ين�ش�أ عن وجودها �صعوبات يف الت�صنيع حيث تعوق ن�شاط بكترييا البادئ.
وهناك عدة طرق ميكن بوا�سطتها معرفة املادة احلافظة امل�ضافة للحليب ومن �أهمها:
�أ .الك�ش��ف عن وجود الفورمالني فى احلليب :ي�ؤخذ حجم من احلليب وي�ض���اف �إليه
حجم مماثل من املاء ،ثم ي�ض���اف نف�س احلجم من حام�ض الكربيتيك املركز التجاري
فيتكون لون بنف�سجي عند �سطح االنف�صال وهذا يدل على وجود الفورمالني.
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ب .الك�ش��ف عن وجود فوق �أك�سيد الهيدروجني يف احلليب :ي�ؤخذ حجم من احلليب
امل���راد اختباره ثم ي�ض���اف �إلي���ه حجم مماثل من حلي���ب خام خال من فوق �أك�س���يد
الهيدروجني ويخلط جيداً ثم ي�ضاف �إليه نقطتان من حملول (بار فينلني داي �أمني)
ف�إذا تكون لون �أزرق دل ذلك على وجود فوق �أك�سيد الهيدروجني .
ج .الك�ش��ف عن وجود حام�ض البوري��ك �أو البوراك�س فى احلليب :ي�ؤخذ  20مل من
احلليب وي�ض���اف �إلي���ه دليل الفينولفثالني " "phphوتقدر ن�س���بة احلمو�ض���ة حتى
ظهور اللون الوردي اخلفيف وتق�س���م الكمية �إىل كميتني مت�س���اويتني وي�ض���اف �إىل
�أحد الق�س���مني ماء والثاين جلي�س���رول (� )%50إذا اختفى اللون الوردي مع �إ�ضافة
اجللي�سرول دل ذلك على وجود البوريك ومع املاء ال يختفي هذا اللون.
د .الك�شف ع��ن وجود الكربونات والبيكربونات فى احللي��ب :ي�ؤخذ  5مل من عينة
احلليب املراد اختبارها ثم ي�ض���اف حجم مماثل من كحول �إيثيلي ( )%95ثم ت�ض���اف
نق���ط من حام�ض الروزليك (� ،)Rosalic acidإذا تكون لون وردي دل ذلك على
وجد كربونات وبيكربونات.
 )5الك�شف عن الغ�ش بغلي احلليب :ي�ؤخذ  5مل من عينة اللنب املراد اختبارها وي�ض���اف
�إليه���ا نقطتان من فوق �أك�س���يد الهيدروجني ( )H2O2ثم ي�ض���اف نقطت���ان من دليل
بارافنيل�ي�ن داي �أمني تركي���زه ( )%2ثم الرج جيداً ف�إذا تكون ل���ون �أزرق دل على �أن
احلليب مل يعر�ض �إىل املعاملة احلرارية.
 )6الك�ش��ف عن الغ���ش ب�إ�ضافة الدهن النبات��ي يف احلليب :ما ميي���ز احلليب هو تكوين
الأحما�ض الدهنية ،ويتكون ب�ش���كل رئي�س من الأحما�ض الدهنية ق�صرية ال�سل�سلة مثل
حم�ض ( )butyric ، caproic ، caprylic؛ يف حني �أن الدهون وال�شحوم النباتية
تتكون �أ�سا�س���اً من �سل�س���لة طويلة ومن ثم ميكن ب�سهولة الك�ش���ف عنها من خالل حتليل
الأحما�ض الدهنية عن طريق جهاز الغاز الكروماتوجرايف.
 )7الك�ش��ف عن الغ�ش ب�إ�ضافة امل�ضادات احليوية� :إذا كانت املوا�ش���ي تعالج مب�ض���ادات
حيوية مثل البن�س���لني ف�إن احلليب الناجت منها يحتوي على ن�س���بة من هذه امل�ضادات مما
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ين�ش�أ عنه �صعوبة يف ت�صنيع هذه الألبان حيث �إن وجود هذه امل�ضادات احليوية يحد من
ن�شاط ميكروبات البادئ وبالتايل يتم الك�شف عن هذه امل�ضادات احليوية عن طريق:

3 .3اليوريا �أو الأمونيا :هي مواد خطرية على ال�ص���حة العامة وت�ستخدم يف بع�ض �أ�صناف
اجلنب.

•ي�ؤخذ ( 10مل) من احلليب املراد اختباره وت�س���خن يف حمام مائي على (80
ْ 88 -م) لإيقاف املثبطات املوجود طبيعياً يف احلليب مثل الالكتنني.

4 .4النيرتات :ت�س���تخدم كمادة حافظة يف حدود معينة ولكن الزيادة امل�ستخدمة عن احلد
امل�س���موح به تتحول النيرتات �إىل نيرتيت يف اجل�س���م ،وهو مركب خطر على ال�ص���حة
العامة.

•تلق���ح ه���ذه الأنابي���ب مبزرع���ة ن�ش���طة م���ن بكتريي���ا «Streptococcus
 ”thermophilusحديثة الن�شاط بن�سبة (. )%2 -1

•حت�ضن هذه الأنابيب على (ْ 40 – 37م) ملدة (� 3 – 2ساعات) عندئذ ي�ضاف
( 0.3م���ل) من املحلول مائي م���ادة ( 5.3.2تراي فينايل ترتازوليم كلوريد)
ثم تعاد الأنابيب �إىل احل�ضانة ملدة ن�صف �ساعة.
•يالحظ لون الأنابيب مع مراعاة �إجراء التجربة على حليب خال من م�ضادات
احليوية وحليب به م�ض���ادات حيوية� .إذا كان لون العينة املراد اختبارها �أبي�ض
يدل ذلك على عدم وجود م�ض���ادات حيوية باحلليب� ،أما �إذا تلونت الأنبوبة
باللون الوردي دل على وجود م�ضادات حيوية باحلليب حيث تن�شط البكترييا
وي�ؤدي ذلك �إىل اختزال ال�صبغة ( 5.3.2تراي فينايل ترتازوليم كلوريد).

ويف ال�سنوات الأخرية ظهرت �أ�ساليب جديدة لغ�ش الألبان� ،أهمها :
�1 .1إ�ضافة بودرة ال�سراميك :هي عبارة عن كربونات
كال�س���يوم وماغن�س���يوم حتتوي عل���ى العديد من
ال�شوائب ال�ض���ارة ،وهي غري م�صرح با�ستخدامها
حملياً �أو عاملياً وت�ض���اف �إىل حليب اجلنب لت�سهيل
عملية التجنب وزيادة الت�صايف.
2 .2زه��رة الغ�سي��ل :ت�س���تخدم يف بع����ض �أ�ص���ناف
اجلنب.
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5 .5ال�صودا الكاوية :ت�س���تخدم يف �ص���ناعة اجلنب الذي يح�ض���ر بطريقة غري �صحية كجنب
الغ�س���الة ،حيث تعطي نعومه للجنب ،وهو من �أ�ش���هر اجلنب التي تنتج يف م�صانع يطلق
عليها ا�س���م م�ص���انع بئر ال�سلم حيث يتم ت�صنيعها با�س���تخدام الغ�سالة اليدوية ويو�ضع
بدخلها �ش���ر�ش جمفف وزيوت نباتية و�ص���ودا كاوية وزهرة غ�سيل وت�ستخدم �أي�ضا يف
�ص���ناعة احلليب املجن�س حيث انت�شرت يف الآونة الأخرية م�صانع الألبان غري املرخ�صة
التي تقوم ب�إنتاج حليب جمن�س م�ض���اف �إليه يوريا �أو بودرة ال�س���راميك وذلك بغر�ض
الرتبح على ح�ساب �صحة امل�ستهلكني.
6 .6ال�سياني��د :ي�ض���اف لإطالة مدة حفظ احلليب ولكن زيادة اجلرعة امل�ستخدمة قد ت�ؤدي
�إيل ت�ض���خم الغدة الدرقية وقد ت�ؤدي �إيل زيادة الإ�ص���ابة بال�س���رطانات املرتبطة بزيادة
الثيو�سيانات يف �سوائل اجل�سم.
 7 .7امليالمني� :أثارت ق�ض���ية احلليب امللوث بامليالمني خماوف عاملية من انت�ش���ار تلك املادة
يف خمتلف املنتجات الغذائية بن�س���بة �أكرب من امل�سموح بها دولياً وما ميكن �أن ينتج عن
ذلك من �آثار �سلبية �أو �أمرا�ض خبيثة �أو وفيات .وقد اكت�شفت م�ستويات مرتفعة ال�سمية
منها م�ؤخراً يف �أغذية الر�ض���ع وم�س���احيق حليب الر�ض���ع والأطفال وطعام احليوانات
الأليفة ب�س���بب �إ�ض���افات متعمدة من هذه املادة (كنوع من الغ�ش التجاري) لرفع ن�سبة
النيرتوجني بها الذي يعطي قيمة عالية للربوتني الظاهري بها (با�س���تخدام مادة امليالمني
لأنها رخي�صة) وت�سبب ذلك يف هالك �أعداد من الر�ضع والأطفال و�أ�صيب مئات الآالف
غريهم بحاالت مر�ض���ية �ش���ديدة ،وامليالمني مركب كيميائي �أبي�ض اللون ي�ستخدم يف
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�ص���ناعة اللدائن �أو كمادة م�ضافة يف ت�صنيع الأ�سمدة ال�ص���ناعية وي�ستخدم يف �صناعة
عب���وات املنتجات الغذائية وتكم���ن خطورة امليالمني يف �س���ميته عندما يختلط بحم�ض
ال�س���يان يوريك ( )Cyan uric acidمما ي�ؤدى �إىل تكوين ح�ص���وات يف الكلىنتيجة
لتكوين مادة ال�س���يان ي���ورات غري الذائبة .وقد خف�ض���ت منظمة ال�ص���حة العاملية احلد
الأق�صى الذي ميكن للج�سم �أن يتحمله �إيل ( )0.2ملجم/كجم من وزن اجل�سم.
ويتم تقدير امليالمني بالطرق املعتمدة امل�ستخدمة يف تقدير الربوتني مثل (Kjeldahel
 )And Dumas methodsوه���ي تق���دِّ ر الربوت�ي�ن الكل���ى وال تفرق ب�ي�ن الربوتني

والنيرتوجيني غري الربوتيني لذلك ف�إنه عند فح�ص العينات املغ�شو�شة بامليالمني ملطابقتها
مبا تن�ص عليه املوا�صفة القيا�سية لتقدير الربوتني تتطابق العينة.

ومن الطرق احلديثة لتقدير امليالمني:

•تعري����ض عينة احللي���ب �أو ًال �إىل موجات فوق �ص���وتية لتحويلها �إيل حبيبات
متناهية ال�ص���غر ثم تعري�ض���ها ل�ش���عاع من غاز م�ؤين يحولها �إيل رذاذ يحمل
�ش���حنات كهربائية متفاوتة ح�س���ب كتل���ة مكوناتها ويقوم جه���از حتليل طيف
الكتلة با�ستقبال وت�سجيل تلك ال�شحنات في�سهل التعرف على تركيز امليالمني
بدقة عالية.

•فح����ص امليالمني وحم�ض (ال�س���يان يوري���ك) يف الغذاء با�س���تخدام جهاز
الف�صل الكروماتوجرايف عايل الكفاءة (High Performance Liquid
 )Chromatographyيف تقدي���ر ملوث���ات (امليالمني والإميلني والإميليد
وحم�ض ال�سيان يوريك) يف الأغذية.
الروب (الزبادي)

اال�شرتاطات العامة الواجب مراعاتها عند �شراء �أو ا�ستهالك الروب:
•خلوه من �أي �شوائب.
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•خلوه من عيوب الطعم واللون والرائحة والقوام.
•خلوه من التكتل والفجوات الغازية والت�شر�ش.
•�أن يكون القوام متما�سكاً ناعماً.

وميكن للم�ستهلك التعرف على مظاهر الغ�ش والف�ساد يف الزبادي على النحو التايل:
•وجود �شوائب ورائحة كريهة وغري مقبولة.
•القوام غري متما�سك.
•وجود فجوات غازية وتغري اللون.
•وجود عفن على �سطح الروب.
الزبــد

اال�شرتاطات الواجب مراعتها عند �شراء �أو ا�ستهالك الزبد :

•يكون طبيعياً يف خوا�صه من حيث اللون والطعم والرائحة والقوام.
•يكون خالياً من امليكروبات املمر�ضة طبقاً للموا�صفات املقررة.
•خالياً من الزناخة والقاذورات �أو الطعم املر.
•خالياً من املواد املالئة (الن�شا  ،الدقيق).
•المعاً ولونه مييل بني الأبي�ض والكرميي.

المسلى الطبيعي ( السمن )

اال�شرتاطات العامة الواجب مراعاتها عند �شراء �أو ا�ستهالك امل�سلى الطبيعي :

•لون ال�س���من �أ�ص���فر �إذا كان منتجا من اللنب البق���ري ،والأبي����ض �إذا كان منتجاً من
احلليب اجلامو�سي.
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•له رائحة مقبولة وخالية من الزناخة.
•له طعم مطبوخ بدرجة خفيفة وله قوام مرمل.
•امل�سلى املعب�أ يكون يف فرتة �صالحيته.

مظاهر الف�ساد والتلف يف امل�سلى الطبيعي:
•به تزنخ وا�ضح وتعطن.

•عدم احتفاظه بخوا�صه الطبيعية من حيث اللون والطعم والرائحة والقوام.
•وجود روائح غربية.
الجبـن

اال�شرتاطات الواجب مراعاتها عند �شراء اجلنب :
( �أ ) اجلنب الأبي�ض:

يك���ون اجلنب �أبي�ض �أو �أبي�ض م�ص���فراً يف حالة �إنتاجه من لنب بقري ،القوام طري متما�س���ك
واملقط���ع �أمل����س ناعم غري �إ�س���فنجي خالٍ من عالم���ات التعفن واالنتف���اخ والفجوات غري
الطبيعية خالٍ من الطعم احلام�ضي والزناخة والتعطن.

( ب ) اجلنب الرومي :
يكون طبيعيا يف �ص���فاته من حيث املظهر والطعم والقوام والرائحة ،الق�شرة اخلارجية جافة
و�ص���لبة ومل�س���اء غري جمعدة ،ال تظهر عليه عالمات التعفن ،خلوه من الطعم احلام�ضي �أو
املتزنخ .
وتدون البيانات التالية على عبوات اجلنب �أو على اجلنب نف�سه �إذا كان جافاً :
ا�س���م ال�صنف� ،صنع من حليب مب�سرت �أو غري مب�سرت ،تاريخ ال�صنع ،ن�سبة الد�سم �إىل املواد
ال�صلبة ،الوزن عند التعبئة.
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زيت الزيتون وطرق
الكشف عنها

يتم غ�ش زيت الزيتون بالزيوت الأخرى نتيجة الرتفاع �س���عره ع���ن باقي الزيوت الغذائية
لأن���ه الزيت الوحيد الذي ينتج طبيعياً بدون �أي معاملة كيميائية تدخل عليه ،والحتوائه على
طع���م ونكهة ممي���زة وذات قيمة غذائية عالية  ،حيث يتم غ�ش زيت الزيتون بزيوت ك�س���ب
الزيتون �أو زيت الذرة �أو زيت الفول ال�س���وداين �أو زيت القطن �أو زيت ال�ص���ويا �أو زيت
دوار ال�ش���م�س �إما منفردة �أو خملوطة  ،وعليه اجته���ت بع�ض الدول يف الآونة الأخرية �إىل
ّ
و�ضع القوانني التي تحُ َ ِّرم ذلك مع ت�شديد العقوبات الرادعة .
وال ميك���ن احلكم على جودة زيت الزيتون با�س���تخدام اختبار واح���د ،بل يجب �أن يتم عن
طريق �إجراء �أكرث من اختبار (اختبارات كيميائية وطبيعية وح�سية) نذكر منها :
(أوالً) بعض االختبارات الكيميائية والطبيعية للحكم على
جودة زيت الزيتون :

كما ذكر �آنفاً �أنه ال ميكن احلكم على جودة زيت الزيتون �أو غ�ش���ه با�س���تخدام اختبار واحد
لذلك يجب �أن جترى العديد من االختبارات (اختبارات كيميائية وطبيعية وح�س���ية) نذكر
منها ما يلي:

� .1إختبار اجللي�سرييدات الثالثية:

ميكن عن طريق الك�ش���ف عن نوع اجلل�س���ريدات الثالثية بوا�س���طة جهاز ""HPLC
التع���رف على غ�ش زي���ت الزيتون بالزي���وت النباتي���ة الأخرى ،مثل زيت ال�ص���ويا
ودوار ال�ش���م�س حيث تختلف ن�س���بة احتواء كل منها على اجللي�س�ي�ريدات
والقطن ّ
الثالثية ونوعها.
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-2احلمو�ضة:
ي�ستخدم هذا االختبار للحكم على �صالحية زيت الزيتون لال�ستهالك الآدمي حيث
ي�ستخدم الزيت غذائياً حتى حمو�ضة ( )% 3.3كحم�ض � َّأويل.

 -3معامل الإنك�سار:

�إن لكل نوع من �أنواع الزيوت معامل انك�سار يختلف عن الآخر فمث ًال معامل انك�سار
زيت الزيتون ( )1.469 – 1.468ومعامل انك�سار زيت الأولني ( )1.458ومعامل
انك�س���ار زيت زهرة ال�ش���م�س ( )1.466وجند �أن هذه الأرقام ق���د تت�أثر قليال لنف�س
النوع الواحد من الزيوت.

 -4رقم البريوك�سيد :
يقي����س هذا االختبار م���دى حدوث التزنخ بالزيت يف مراحل���ه الأوىل وقد حددت
املوا�ص���فات القيا�سية املقررة ب�أن ال يزيد رقم بريوك�سيد زيت الزيتون امل�ستخدم يف
الغذاء عن ( )20مللى مكافئ بريوك�سيد  )1 (/كجم زيت.

 -5قيمة االمت�صا�ص ال�ضوئي عند طول موجى ( 232نانوميرت) :
ي�س���تخدم هذا االختبار لقيا�س مدى حدوث التزنخ الأوك�سيدي بالزيت يف مراحله
الأوىل وهو يدعم رقم البريوك�سيد.

 -6قيمة االمت�صا�ص ال�ضوئي عند طول موجى ( 270نانوميرت) :
يح���دد هذا االختبار مدى ح���دوث التزنخ بالزيت يف مراحل���ه النهائية حيث يقي�س
املركبات الألدهيديه والكيتونيه بحيث لو زادت القراءة عن حد معني تبعاً لت�شريعات
املجل����س ال���دويل لزيت الزيتون يعترب غ�ي�ر غذائي مع العلم ب����أن كل رتبة (درجة)
م���ن رتب زيت الزيتون لها مدى معني للمركب���ات التبادلية الثالثية فمث ًال ال تزيد عن
( )0.25بزيت الزيتون الـ “� ”Exraأو الـ “ ”Fineبينما ت�ص���ل �إىل ( )0.3بزيت
الـ “ ”Simi-fineوبزيت الـ “. ”Lampante
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 -7عالقة اللون بالإن�ضاج واجلودة :
يف بع�ض الأحيان ي�س���تخدم مقيا�س الل���ون للحكم على جودة زيت الزيتون� ،إال �أن
هذا االختب���ار يت�أثر بعدة عوام���ل� ،أهمها نوع الثمار ،بداية ونهاية املو�س���م ،مراحل
الن�ض���ج ،طريقة اال�س���تخال�ص ،وعادة يكون الزيت يف بداية املو�سم ذا لون �أخ�ضر
نتيجة لعدم اكتمال ن�ض���ج الثمار (وجود الكلوروفي���ل) بينما يتغري اللون �إىل اللون
الأ�ص���فر الذهبي نتيجة لوجود الكاروتني ،وذلك يف مرحلة الن�ضج بينما يف مرحلة
زيادة الن�ضج يتحول اللون �إىل بني خم�ضر نتيجة لوجود �صبغة “”Pheophytine
كذل���ك طريقة اال�س���تخال�ص لها ت�أثري مبا�ش���ر على الزي���ت فعند ا�س���تخدام طريقة
ال���ـ “ ”decanterينتج زيت ذو لون �أخ�ض���ر غامق عن الزي���ت الناجت بطريقة الـ
“”sinolea؛ نتيجة لأن الأخري يحتوى على ن�سبة كلوروفيل �أقل عن الثاين ب�سبب
تعدد مراحل الغ�سيل.
(ثانيًا) التقييم الحسي للحكم على جودة زيت الزيتون:

ي�س���تخدم التقييم احل�س���ي ك�إحدى طرق تقييم جودة زيت الزيتون خا�ص���ة البكر وي�صنف
الزيت على �أ�سا�س نكهته �إىل:
1 .1زيت ذي نكهة غري نا�ض���جة :وهى نكهة ناجتة عن ا�ستخال�ص الزيت من ثمار غري
كاملة الن�ضج.
2 .2زيت ذي طعم مر :ناجت عن خلط ثمار الزيتون بالأوراق.
3 .3زي���ت ذي طعم الفاكهة :ناجت عن ع�ص���ر ثمار زيتون طازجة وهو �أف�ض���ل �أنواع
زيت الزيتون.
4 .4زي���ت ذي نكه���ة جيدة :ن���اجت عن زي���ت بكر رتب���ة “ ”Ordinaryم���ع نكهة
م�ستحبة.
5 .5زيت ذي نكهة معيوبة :تتمثل يف نكهة معدنية  ،متزنخة  ،فطرية.
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وقد َ�ص ّنف املجل�س الدويل لزيت الزيتون نكهة الزيت �إىل النكهات التالية:

•نكه��ة اللوز “ :”Almondتظهر نكهة اللوز بزي���ت الزيتون� ،إما �أن تكون راجعة �إىل
طبيعة الثمار الطازجة �أو �إىل حدوث جتفيف للثمار.

•الطع��م املعدنى “ :”Metallicينقل �إىل الزيت نتيجة لتالم�س���ه مع الأ�س���طح املعدنية
خالل عمليات اجلر�ش واخللط والع�صر والتخزين.

•نكهة التفاح “ :”Appleنكهة م�ستحبة تتواجد يف الثمار نف�سها.

•الطعم املحروق « :”Heated or Burntراجع �إىل ا�س���تخدام الت�سخني خالل خطوة
اال�ستخال�ص.

•نكه��ة العف��ن “ :”Fustyنكهة غري م�س���تحبة نتيجة لتخزين ثم���ار الزيتون يف �أكيا�س
(ت�ؤدي �إىل حدوث تخمرات) �أو بع�ضها فوق بع�ض �أو يف �أكيا�س قبل الع�صر .

•طعم “ :”Muddy Sedimentتعزو تلك النكهة نتيجة لتالم�س الزيت ملدة طويلة مع
الروا�سب بتنكات التخزين.

•النكهة املرة “ :”Bitterتتكون تلك النكهة نتيجة ال�ستخال�ص الزيت من ثمار خ�ضراء
اللون غري نا�ض���جة �أو يف مرحلة التلوي���ن (حتويل اللون) وهى نكهة غري مرغوبة نتيجة
لوجود الفينوالت �أو نتيجة لأن الزيت ناجت من �صنف معني مر.

•طع��م “ :”Mustiness-Humidityتغزو تلك النكهة �إىل تخزين الزيت يف �أماكن
�سيئة مرتفعة الرطوبة وملدة طويلة مما يت�سبب يف منو الفطريات واخلمائر ب�أعداد كبرية.

•النكهة امللحية “ :”Brineتتواجد بالزيت نتيجة ال�ستخال�ص���ه من ثمار حمفوظة يف
حملول ملحي.

•الطع��م القدمي “ :”Oldتظه���ر تلك النكهة نتيجة لتخزين الزي���ت ملدة طويلة جدا يف
تنكات �أو عبوات .

•طع��م اخليار “ :”Cucumberيحدث هذا الطعم عند تخزين الزيت ملدة طويلة جداً
يف عبوات حمكمة القفل خا�صة يف عبوات من ال�صفيح.

•طعم “ :”Pomaceتظهر تلك النكهة يف الزيت الناجت من ك�سب الزيتون.

•الطع��م الأر�ضي “ :”Earthyيتكون هذا الطعم بالزيت الناجت من ثمار الزيتون جممعة
من الأر�ض وغري مغ�سولة.
•طعم “ :”Espartaيحدث هذا الطعم نتيجة ال�ستخدام �أبرا�ش جديدة.
•طعم الـ “ :”Smoth or Flatنكهة �ضعيفة جداً راجعة �إىل فقد املركبات امل�سئولة عن
الروائح (املركبات الطيارة).
•الطعم الع�شبي “ :”Grassراجع لوجود النجيليات بالثمار املع�صورة.
•الطعم “ :”Grubbyراجع �إىل �إ�صابة الثمار بذبابة الفاكهة (ذبابة فاكهة الزيتون).
•طعم “ :”Green Leavesيحدث نتيجة لوجود الأع�شاب مع الثمار �أثناء الع�صر.
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•طعم “ :”Harshيحدث نتيجة لوجود الأع�شاب مع الثمار �أثناء الع�صر.

•طعم “ :”Pressing Matتظهر تلك النكهة نتيجة ال�س���تخال�ص الزيت يف �أبرا�ش غري
نظيفة مما يت�سبب يف �إحداث تخمرات بالزيت.
•النكهة املتزنخة “ :”Rancidحتدث رائحة الزناخة بالزيت نتيجة حلدوث الأك�س���دة
الذاتية للزيت مما ي�سبب طعما ونكهة كريهة ،وال ميكن �إ�صالح هذا الزيت.
•نكهة الفاكهة “ :”Ripely fruitنكهة م�ستحبة وهى من �أح�سن نكهات زيت الزيتون،
وهى نكهة ناجتة عن ا�س���تخال�ص الزيت من ثمار فاكهة الزيتون كاملة الن�ض���ج وطازجة
وبدون عيوب .
•طعم ال�صابون “ :”Soapyتظهر تلك النكهة نتيجة لوجود �صابون.
•الطعم احللو “ :”Sweetيظهر هذا الطعم امل�س���تحب نتيجة الختفاء كل من الطعم املر
�أو نكهة فاكهة الزيتون.
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•طعم املاء اخل�ض��ري “ :”Vegetable-waterيحدث هذا نتيجة لتالم�س الزيت ملدة
طويلة مع الع�صري اخللوي (ماء الزيتون).

أساليب غش
السكر والحلوى
الطحينية وطرق الكشف
عنها

•طع��م النبيذ “ :”Winey-vinegaryحتدث نتيجة لتكوين حم�ض اخلليك (وا�ستيل
ا�سيتات) مع (الإيثانول) بكميات كبرية بالزيت وهذا ناجت عن تخمر الثمار.
•طع��م “ :”Mustyن���اجت هذا الطعم ع���ن ثمار الزيت���ون التي خزنت مل���دة طويلة قبل
ع�صرها.
ويتم �إجراء االختبارات احل�سية يف غرف معينة ذات موا�صفات خا�صة وحتت �شروط معينة
على �أن تُعطى كل نكهة نقط معينة �أو درجات وهي من (. )9 – 1
وهناك عالق���ة ما بني االختبارات احل�س���ية والكيميائية للحكم على جودة و�ص�ل�احية زيت
الزيتون وت�س���مى مبعادلة «جلوب���ال» (ففي حالة النكه���ة اجليدة «نكهة زيت���ون �أو فاكهة»)
ت�أخذ من ( 7 - 9نقط)  ،نكهة �ض���عيفة ت�أخذ ( 6نقط)  ،نكهة بها �س���لبيات �ضعيفة ت�أخذ (5
نقط) ،نكهة بها �س���لبيات متو�س���طة ت�أخذ ( 4نقط) ،نكهة بها �سلبيات كبرية ت�أخذ من (� 3إىل
 1نقط).

اال�شرتاطات العامة الواجب مراعاتها عند �شراء �أو ا�ستهالك ال�سكر :

•يك���ون ال�س���كر �أبي����ض اللون وع���دمي الرائح���ة ذو بلل���ورات متجان�س���ة وخالياً من
التجمعات.
•حمتفظاً بالطعم احللو املميز له .
•خلوه من املواد الغريبة واحل�شرات والأحياء الدقيقة املمر�ضة .
•يف حالة قوالب ال�سكر تكون متجان�سة.
•يعب�أ ال�سكر داخل �أجولة �أو �أكيا�س بال�ستيك حمكمة وجيدة القفل.

مظاهر غ�ش ال�سكر وكيفية تعرف امل�ستهلك عليها :
•عدم نظافة ال�سكر واختالطه بال�شوائب.
•وجود روائح غربية .
•تعر�ضه للرطوبة حيث ي�ؤدي ذلك �إىل تكون تكتالت .
•�إ�ض���افة الن�شا �إىل �س���كر البودرة وميكن التعرف على ذلك بانخفا�ض درجة احلالوة
لل�سكر وعند ذوبانه يعطى لوناً �أبي�ض .
أساليب الغـــش التجاري في الحلوى الطحينيــة

مييل بع�ض �أ�صحاب امل�صانع �إىل غ�ش احللوى الطحينية وذلك ب�إ�ضافة ما يلي:
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( � ) 1سليكات املغن�سيوم " بودرة التلك"
يعترب هدا النوع من الغ�ش نادر الوقوع وميكن الك�شف عنه وعن غريه من املواد املعدنية
الأخرى من تقدير كمية الرماد يف احللوى ،ف�إذا ازدادت ن�سبته ( )%2دل ذلك على وجود
�أمالح غري طبيعية لأن ن�سبة الرماد الطبيعي حوايل ( )%1.45يف احللوى الطحينية.

(  ) 2دقيـــق الـــذرة �أو الأرز
هما مادتان تلج�أ �إليهما امل�صانع لتقليل نفقات الإنتاج وذلك ب�إحالل �إحداهما حمل جــزء
م���ن احللوى وهاتان املادتان من طبيعتهما امت�ص���ا�ص �أكرب جزء ممكن من زيت ال�سم�س���م
يف �أثناء عمليتي العجن واللف فتبدو العجينة جافة وتكون العملية �ش���اقة على امل�صانع
في�ضطر �إىل حت�سني قوامها ب�إ�ض���افة كمية من الزيوت دون �إ�ضافة طحينة ال�سم�سم وعلى
ذلك يزداد وزن الناجت من احللوى بزيادة كمية الدقيق والزيت وكالهما رخيـ�ص الثمن
وتتم عملية الغ�ش بهاتني املادتني ب�إحدى الطريقتني:
�أ .ر�ش الدقيق على الطحينة وال�س���كر املحول �أثناء عملية العجن حتى �إذا تعذر
خلطهــ���ا ُر َّ�ش عليها قليل من الزيت ويُ�س���تمر يف عملية العجن واخللط حتى
تلني العجينة فت�ض���اف كمية �أخرى من الدقيق ثم الزيت وهكذا �إىل �أن ت�ضاف
كل الكمية املراد �إ�ضافتها من الدقيق.

(  ) 4عدم �إمتام ن�ضـج احللـوى
يتطلب ال�سكر درجة ن�ضج وقد ت�ستغرق هذه العملية مدة تقرب من �ساعة �أو �أكثـر قليال
وب�إمتامها بنف�س وزن ال�س���كر وتتم عملية الغ�ش بالإ�س���راع يف �إ�ضافة ال�سكر �إىل الطحينة
قبل متام ن�ضجه وذلك لالقت�صاد يف الوقود والعمل على زيادة كمية الإنتاج.

( � ) 5إ�ضافة البطاطا

عبارة عن �إ�ضافة البطاطا بعد �سلقها وتق�شريها جيداً �إىل حمتويات اخلزان بعد التهوية مع
ا�س���تمرار التقليب حتى يتم مزج البطاطا بال�سكر جيدا وتتكون منها مادة متجان�سة ولقد
دلت التحليالت ب�أن كمية البطاطا امل�س���لوقة التي �أ�ض���يفت يف �إحدى العينات املغ�شو�شة
حوايل ( )%23من كمية ال�سكر.

(� )6إ�ضافة ثاين �أك�سيد التيتانيوم
بهدف تبيي�ض احللوى الطحينية.

ب .عمل م�س���تحلب من كل من الزيت والدقيق امل�ستعملني يف الغ�ش ثم �إ�ضافة
هذا امل�ستحلب تدريجياً �أثناء عملية اللف.

(  ) 3ا�ستعمال اجللوكـوز وال�سكارين

كان ال�ش���ائع قدمياً يف غ�ش احللوى الطحينية �أن ت�صنع من اجللوكوز بد ًال من ال�سكر وملا
كان هذا النوع من ال�س���كر قليل احلالوة فقد كانت ت�ض���اف �إليه مادة ال�سكاريـن باملقدار
الكايف لإك�ساب احللوى الدرجة املالئمة من املذاق احللو.
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أساليب غش
الحبوب ومنتجاتها
وطرق الكشف عنها

 -1طحين القمح

تتوقف قيمة الطحني على العوامل التالية :
•قوت��ه :ه���ي مقدرة الطحني على �إخ���راج رغيف كبري احلجم بعب���ارة �أخرى مقدرة
الطحني على امت�ص���ا�ص كمية كبرية من املاء واالحتفاظ بكمية كبرية من الغاز وهذه
اخلا�صية تتوقف على اجللوتني الذي يف الطحني.
• لونه :ي�ستح�سن �أن يكون لون الطحني �أبي�ض وكلما زاد بيا�ض الطحني غال ثمنه.
• نكه��ة الطح�ين :وتتوقف على االختيار ال�شخ�ص���ي ،يف بع�ض الأحيان تكون نكهة
الطحني الذي لي�س له عرق لقلة اجللوتني ح�س���نة وميكن احل�ص���ول على نتائج ح�سنة
بخلط بع�ض �أنواع الطحني.

�أ�ساليب غ�ش الطحني:

•ب�إ�ضافة طحني الذرة �أو الأرز وهذا الطحني يحتوي على كمية �أقل من اجللوتني ولذا
تقل القيمة الغذائية للطحني بخلطها بهذه الأنواع.
•�إ�ضافة فو�سفات الكال�سيوم احلام�ضية وهذه ت�ساعد على �إخراج عدد �أكرب من الأرغفة
عالو ًة على �ضرر هذه املادة الحتوائها على كمية كبرية من كربيتات الكال�سيوم ت�صل
�أحياناً �إىل (.)% 50

ويتم الك�شف عن غ�ش الطحني :بتقدير الرماد غري الذائب يف احلام�ض.
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منتجات طحين القمح:

(�أ) اخلبز :
ومن اال�شرتاطات العامة الواجب مراعاتها عند �شراء �أو ا�ستهالك اخلبز :
� -1أن يك���ون الرغيف الناجت طبيعي املذاق والرائحة ومكتمل االختمار بغري نق�ص �أو
زيادة .
� -2أن يكون حمتفظاً مبظهر طبيعي دون الت�صاق ال�شطرين .

ويعترب رغيف اخلبز غري مطابق للموا�صفات (مغ�شو�ش) �إذا كان :
ناق�ص الوزن ملت�ص���ق ال�شطرين  ،غري كامل اال�ستدارة ،حمرتق الوجه والأطراف  ،رائحته
غري طبيعية  ،غري نظيف من اخللف .

(ب) املكرونة:
اال�شرتاطات العامة الواجب مراعاتها عند �شراء �أو ا�ستهالك املكرونة:

•يكون لونها �أ�صفر زاهياً ون�صف �شفافة وملم�سها ناعم وخالية من الت�شققات.

•خالية من البقع.
•ذات رائحة طبيعية.
•خالية من العفن والأحياء الدقيقة �أو القوار�ض �أو احل�شرات �أو �أي �شوائب �أخرى.
•تكون �س���هلة الك�س���ر وتعطى مقطعاً زجاجياً عند ك�س���رها ويف حالة املكرونة الطويلة
تكون قابلة للثني قليال قبل �أن تك�سر.

�أ�ساليب الغ�ش يف �إنتاج املكرونة:
مت ح�ص���ر ع���دد من املن�ش����آت املنتج���ة للمكرونة وال�ش���عريية تق���وم بالطرق التالية للن�س���بة
املكرونة:
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•ا�ستخدام طحني غري �صالح لال�ستهالك الآدمي والذي يح�ضر من خلط طحني القمح
بطحني منتجات القمح املتخلفة مثل طحني ك�سر املكرونة وك�سر اخلبز.
•طحن منتجات طحني منتهية ال�صالحية وخلطها بطحني القمح.
•ارتفاع ن�سبة الرطوبة باملكرونة �أو ال�شعرية عن احلدود امل�سموح بها وبالتايل تقل فرتة
�صالحيتها عن فرتة ال�صالحية املدونة على العبوة.
•ا�ستخدام الأ�صباغ ال�صناعية لإعطاء �ألوان مرغوبة للم�ستهلك غري م�سموح بها.
 -2األرز:

يق�سم الأرز من حيث ال�شكل �إىل :
	�أ� .أرز طويل احلبة.
ب� .أرز متو�سط احلبة.
ت� .أرز ق�صري احلبة.

اال�شرتاطات العامة الواجب مراعاتها عند �شراء �أو ا�ستهالك الأرز:

نظيف ذو رائحة طبيعية – خالٍ من احل�ش���رات احلية (ال�سو�س) – خالٍ من الأحياء الدقيقة
املمر�ضة و�سمومها  -خالٍ من النموات الفطرية.

 -3البقوليات:

اال�شرتاطات الواجب مراعاتها عند �شراء البقوليات :
•تكون البذور �سلمية ونظيفة وتامة الن�ضج .
•خلوها من ال�شوائب واملواد الغريبة .
•خلوها من النموات الفطرية .

ومن مظاهر الغ�ش يف البقوليات عامة :
• التالعب يف درجات النظافة .

• خلط احلبوب الكبرية باحلبوب ال�صغرية .
• بيع �أ�صناف من البقوليات على �أنها �أ�صناف �أخرى مثل بيع فول العلف كفول تدمي�س
�أو بيع الفول العادي كفول مكمورة� ،أو بيع العد�س العادي على �أنه عد�س �إ�س���ناوى
بعد �صبغه .
• وجود روائح غريبة ،وجود منوات ح�شرية .

ويعترب الأرز مغ�شو�ش ًا يف احلاالت التالية:

•تنمي�ش حبوب الأرز برذاز املاء مما ي�ؤدي لزيادة الوزن.
•خلط الأرز بن�سبة من الأرز الك�سر �أو الأرز البني.
•زيادة ن�سبة ال�شوائب الناجتة من الأغلفة اخلارجية حلبة الأرز �أو الأتربة واملواد الغريبة
الأخرى.
•وجود روائح غريبة ومنوات ح�شرية.
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أساليب غش
شراب وعصائر
الفاكهة

ال�ش���راب قد يكون طبيعياً وقد يكون �صناعياً ف�شراب الفاكهة الطبيعي هو عبارة عن ع�صري
فاكهة طبيعي �أ�ض���يف �إليه مادة �س���كرية وحم�ض ع�ض���وي ومعامل ب�إح���دى طرق احلفظ �أما
ال�شراب ال�ص���ناعي فال ي�ستخدم يف �صناعته ع�ص�ي�ر طبيعي بل ي�ضاف للمحلول ال�سكري
املركز املحم�ض بحم�ض ع�ضوي ومادة كيميائية مك�سبة للنكهة ( )flavoringوت�سمى �أي�ضاً
�إ�س���ن�س ( )essenceوهذه النكهة �شبيهة بنكهة �أحد �أنواع الع�صري الطبيعي وقد ي�ضاف له
لون �صناعي ويعامل الناجت النهائي ب�إحدى طرق احلفظ.
وال�ش���راب �سواء الطبيعي �أو ال�ص���ناعي يخفف باملاء عند ا�ستهالكه حتى تكون ن�سبة ال�سكر
بعد التخفيف مقبولة لدى امل�ستهلك.
ويختلف ال�شراب عن الرحيق �أو النكتار (وكالهما ي�ضاف له �سكر) يف النقاط الآتية:
1 .1ن�سبة ال�سكر يف ال�ش���راب ترفع �إىل ( )%70-55يف حني �أنها يف الرحيق �أو النكتار
�أقل كثرياً (.)%18-25
2 .2يخفف ال�شراب عند اال�ستهالك ولكن النكتار ي�ستهلك مبا�شرة بدون تخفيف �أي �أنه
جاهز لل�شراب.
3 .3القيمة الغذائية لل�ش���راب بعد التخفيف والرحيق تختلف فال�شراب يخفف فيه كثرياً
حمت���واه من الفيتامينات والأمالح املعدنية الهام���ة يف التغذية �أما الرحيق فالتخفيف
يكون �أقل كثرياً وهو يكون مبقدار ما �أ�ض���يف �إليه من �س���كر حيث �إنه ال ي�ضاف له ماء
عند اال�ستهالك.
4 .4ال�شراب ي�صنع من كثري من الفواكه� ،أما النكتار في�صنع من الفواكه القوية النكهة �أو
�شديدة احلمو�ضة والتي ال ت�ستهلك عادة كع�صري.
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�أما الفـروق بني ال�شـراب والع�صيـر فهي:
1 .1الع�صري ال يخفف باملاء وال ي�ضاف له �سكر �أما ال�شراب في�ضاف له �سكر عند ال�صناعة
ويخفف باملاء عند اال�ستهالك.
2 .2القيمة الغذائية للع�صري �أعلى من حيث حمتواه من الفيتامينات والأمالح املعدنية.
هذا وميكن القول ب�أن الع�ص�ي�ر والنكتار وال�ش���راب تكون مت�س���اوية يف قيمتها الغذائية من
حيث حمتواها من املواد ال�سكرية �إذا كانت ن�سب تركيزها فيها مت�ساوية عند ال�شراب.
أساليب الغش في الشراب والعصائر:

•ا�س���تخدام �ألوان �ص���ناعية غري م�سموح ب�إ�ضافتها لتح�س�ي�ن لون الع�صري �أو ال�شراب
حيث تقوم بع�ض املن�ش����آت بغ�ش الع�صائر با�ستخدام �أ�صباغ ومواد � َّأولية غري �صحية
وب�أماكن و�أدوات ت�صنيع ملوثة وغري نظامية وغري م�ستوفية لل�شروط ال�صحية.
•تخفيف الع�صائر باملاء حيث ينت�شر بيع الكثري من ع�صائر و�شراب الفواكه يف الأ�سواق
يدعي م�ص���نعوها احتواءها على ن�س���بة ال تقل عن (� )%10أو �أكرث من لب الفواكه �أو
ع�ص�ي�رها الطبيعي وتزعم بع�ض �ش���ركات �إنتاج ع�صري الفواكه ب�أنه يح�ضر من ع�صري
فواكه طبيع���ي ( )%100معاد تكوينه مع لب الثمار وب�ش���كل خا�ص املاجنو والربتقال
والتفاح وميكننا ا�س���تثناء نكتار امل�شم�ش املح�ضر من قمر الدين وهو ي�صنع �أ�سا�ساً من
مهرو�س ثمار امل�شم�ش والن�شا و�سكر اجللوكوز.
•ا�ستخدام مركبات نكهة �صناعية غري م�صرح بها حيث حتتوي بع�ض من �أنواع �شراب
الفواك���ه املحفوظة يف علب على مركبات نكهة �ص���ناعية يقال ب�أنه���ا طبيعية و�أخرى
ملونة مثل ترتزازين لونه برتقايل ورمزه ( )E102و�أ�ص���فر غروب ال�ش���م�س ورمزه
( )E110و�سكر وحم�ض ع�ضوي وت�صل ن�سب مكوناتها ال�صناعية يف بع�ض �أنواعها
التجارية �إىل (.)%100
•�إحتواء �شراب الربتقال على املكونات التالية :ع�صري برتقال طبيعي بحد �أدنى ()%10
و�سكر  -حم�ض الليمون ( - )E330بيتا كاروتني (مادة ملونة طبيعية �صفراء)  -نكهة
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الربتقال الطبيعي  -بكتني (حم�س���ن للقوام)  -فيتامني ج و�أنه يحفظ بطريقة الب�سرتة
لتجنب ا�س���تخدام مركبات حافظة �ضد ف�س���اده بامليكروبات ويدعي عدد متزايد من
م�ص���انع �إنتاج �ش���راب وع�ص���ائر الفواكه ب�أنها حتتوي على ن�س���بة من الع�صري �أو لب
الفواكه الطبيعيني دون وجود رقابة على ذلك �س���وى من �ض���مائر �أ�صحابها والعاملني
يف �صناعتها كما يزعم بع�ضهم �إ�ضافة فيتامني (ج) �إىل منتجاتهم ويف الواقع يت�صف
هذا الفيتامني باحل�سا�س���ية املفرطة بظروف التخزين ال�سيئة لعلب الع�صري مثل ارتفاع
درجة احلرارة وطول فرتة التخزين مما ي�ؤدي �إىل فقده معظم فعاليته احليوية خاللها �إذا
وجد فيها فر�ضياً ول�سوء احلظ ال تتوفر طرق علمية دقيقة ت�ستطيع بوا�سطتها خمتربات
اجلودة النوعية الت�أكد بدقة من وجود الن�س���ب املكتوبة من املواد الطبيعية كع�ص�ي�ر �أو
لب الفواكه على عبوات هذه ال�س���لع الغذائية لكن يفيد يف هذا اخل�صو�ص ح�ساب
كميات ما ت�ستورده ال�ش���ركات امل�صنعة لع�صائر الفواكه الطبيعية وما تنتجه �سنوياً من
منتجاتها الغذائية املح�ضرة منها.
•ميكن �ص���ناعة م�شروبات فواكه �ص���ناعية ت�شابه الطبيعي منها با�س���تعمال مواد م�ضافة
للأغذية بع�ض���ها حت�س���ن مذاقها مثل �أحما�ض ع�ض���وية كحم�ض ال�س�ت�ريك (حم�ض
الليمون) يف م�ش���روب الربتق���ال وحم�ض املاليك يف ع�ص�ي�ر التفاح وم���واد ملونة
�ص���ناعية ونكهات �ص���ناعية ومركبات منظمة للحمو�ض���ة مثل �س�ت�رات ال�ص���وديوم
ومركبات حت�س���ن قوام امل�ش���روب مثل البكتني وال�ص���مغ العربي واجليالتني ويوجد
البكتني طبيعياً يف بع�ض الفواكه كالتفاح والكمرثى ،وهي جتعل قوام ع�صائر الفواكه
ال�ص���ناعية ثقي ًال يرغبه امل�ستهلكون و�شاع ا�ستعمال مركب (ميثايل �سليلوز) يف عمل
حبيبات ت�ش���به املوجود منها يف ع�ص�ي�ر الربتقال الطبيعي ويقع امل�ستهلك العادي يف
�شَ َرك تناول هذا املنتج على �أنه ُح ِّ�ضر من ثمار الربتقال ويفقد فيتامني ج معظم فعاليته
احليوية عند وجوده طبيعياً �أو �إ�ض���افته للم�شروبات بعد ب�سرتة علب �شراب الفواكه
لإمكان تخزينها فرتة طويلة.
وتت�صف معظم الأ�صباغ ال�صناعية امل�ستخدمة يف ال�سلع الغذائية مثل املياه الغازية وع�صائر
الفواكه ب�أنها ن�س���بياً غري ثابتة كيميائياً نتيجة تركيبها غري امل�ش���بع يف روابطها الكيماوية فيبهت
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لونها عند تعر�ض���ها ل�ض���وء ال�ش���م�س واحلرارة والأحياء الدقيقة نتيجة تخزينها فرتة طويلة
وعند ات�ص���الها باملعادن وتت�أك�س���د هذه املركبات وتتفاعل مع العوامل املختزلة كالأحما�ض
القوية ال�شديدة فت�ؤدي �أحياناً �إىل ظهور بقع على ال�سلع الغذائية وقد ي�ؤثر رقم حمو�ضتها
( )phعل���ى الأ�ص���باغ املوجودة فيه���ا فيتغري لونها ويبه���ت بريقها كما يتك���ون نتيجة احتاد
الأ�ص���باغ مع بع�ض العنا�ص���ر كالكال�س���يوم واملاغن�س���يوم مركبات غري ذائبة منها يف املاء.
وي�شرتط يف اختيار الأ�صباغ امل�ستعملة يف ال�صناعات الغذائية والدوائية ثبات تركيبها كلما
�أمكن خالل فرتة تخزينها و�أن تكون خاملة كيميائياً فال تتفاعل مع العنا�ص���ر الغذائية وغريها
يف الأغذية.
عصائر الفواكه مع الحليب:

انت�شر بالأ�س���واق بيع �أكرث من نوع من منتجات ع�صري الفواكه الطبيعية كالربتقال والأنانا�س
ويدعي
واملاجنو املخلوط باحلليب وكرثت الدعايات التجارية حول مذاقه وفوائده الغذائية َّ
م�ص���نعو �أحد منتجاته احتواءه على املكونات التالية :ع�صري فواكه طبيعية من الع�صري املركز
(برتقال و�أنانا�س) �أو برتقال وماجنو بن�س���بة ( )%30وحليب خال من الد�س���م بن�سبة ()%20
وماء و�س���كر وحم�ض ال�س�ت�ريك ومثب���ت للقوام (بكت�ي�ن) وملون (بيت���ا كاروتني ورمزها
 ،)E160وفيتامني (ج) ونكهات وحفظ بالب�سرتة ولي�س با�ستعمال مركبات حافظة ،وتتنوع
و�س���ائل غ�ش هذه ال�س���لع الغذائية مثل �إنقا�ص ن�س���ب ع�ص�ي�ر الفواكه الطبيعي �إن ا�ستعمل
فع ًال يف �ص���ناعتها فيفيد وجود البكتني فيه كمركب يح�سن قوام املنتج ويجعله ثقي ًال يرغبه
امل�س���تهلكون وت�ستعمل مواد منكهة يف �صناعته (نكهات) وحم�ض ال�سرتيك وهي التي تزيد
ال�شكوك �أن تكون مكونات ع�صري الفواكه طبيعية ( )%100كما تزعم ال�شركة التي تنتجه.
كم���ا �ش���اع قبل ذلك بيع عبوات من احلليب ال�س���ائل �أو الروب امل�ض���اف �إليه���ا مادة ملونة
ومركب نكهة �ص���ناعيني ينا�س���بان نوع الفواكه املختارة مثل حليب بالفراولة وحليب باملوز
�أو ل�ب�ن الزبادي بالفراولة ،ويقبل عليها ب�ش���كل خا�ص الأطفال وي�س���تثنى من ذلك احلليب
بال�شيكوالته الذي ي�ض���اف فيه م�سحوق الكاكاو الطبيعي �إىل احلليب ال�سائل �سواء الطازج
�أو املح�ضر من م�سحوق احلليب.
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أساليب غش
عسل النحل والعسل
األسود وطرق الكشف عنها

�شاع يف الأ�سواق بيع العديد من �أنواع ع�سل النحل تزعم ال�شركات التي تقوم بت�سويقه ب�أنه
طبيعي (.)%100

ويتعر�ض ع�سل النحل للغ�ش بالطرق التالية:
 -1الغ�ش ب�إ�ضافة املاء.
 -2الغ�ش ب�إ�ضافة �سكر املائدة (ال�سكروز) �أو تغذية النحل بال�سكر.
 -3الغ�ش ب�إ�ضافة الن�شا.
 -4الغ�ش ب�إ�ضافة املادة الناجتة عن �صناعة ال�سكر وي�سمى بالع�سل الأ�سود �أو املوال�س.
 -5الغ�ش ب�إ�ضافة اجللوكوز (الغلوكوز) التجاري (وي�سمى بالقطر الإفرجني).
 -6الغ�ش ب�إ�ضافة ال�سكر املحول.
 -7نبات احلالب املغلي مع املحول ال�سكري وت�سويقه على �أنه ع�سل.

هناك عدة طرق للك�شف عن غ�ش ع�سل النحل:
أوال ً – الطرق البدائية (التقليدية) للكشف عن الغش:

-1غم�س ملعقة داخل الع�سل و�سحبها نحو الأعلى ومراقبة اخليط املت�شكل ما بني امللعقة
و�س���طح الع�س���ل ف�إذا انقطع اخليط يكون احلكم على الع�سل ب�أنه مغ�شو�ش� ،أما �إذا مل
ينقطع فيكون احلكم على الع�سل ب�أنه ع�سل جيد .
-2اختبار عود الثقاب :يتم بهذه الطريقة غم�س عود ثقاب بالع�سل وحماولة �إ�شعاله كما
يتم �إ�ش���عال �أي عود ثقاب عند احتكاكه مع جدار علبة الكربيت .ف�إذا ا�ش���تعل عود
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الثقاب ف�إن ذلك يعطي حكماً على الع�س���ل ب�أنه جيد .و�إذا مل ي�ش���تعل فهذا يعطي �أن
الع�سل مغ�شو�ش وهي لي�ست طريقة دقيقة .
-3اختبار قلم الكوبيا :قلم ت�س���تخدمه الن�س���اء ل ُت َج ِّمل به جفونها .يتم غم�س ر�أ�س القلم
بالع�سل ومن ثم تتم املحاولة بالكتابة على الورق .ف�إذا متت عملية الكتابة ب�سالم فهذا
يعني �أن الع�س���ل جي���د .و�إذا مل تتم فيتم احلكم على عدم جودة الع�س���ل لأن القلم
يكون م�شبع بالرطوبة املرتفعة بالع�سل .وهي لي�ست طريقة دقيقة.
-4هناك طريقة �أخرى تعتمد على نف�س املبد�أ ن�سبة املاء بالع�سل وت�ستند على نظرية التوتر
ال�سطحي وتتم الطريقة ب�إلقاء قطرة من الع�سل على الرمل؛ ف�إذا تكورت القطرة فهذا
يدل على �أن الع�سل جيد �أما �إذا مل تتكور فدل ذلك على غ�ش الع�سل.
ثانيًا :الطرق المخبرية للكشف عن العسل المغشوش :

-1الع�س��ل املغ�شو�ش ب�إ�ضافة املاء :يتم الك�شف عنه بتقدير ن�سبة الرطوبة بالع�سل حيث
ترتاوح ن�س���بة الرطوبة بالع�سل بني ( )%20-16ف�إذا زادت ن�سبة الرطوبة عن ()%21
دل ذلك على الغ�ش باملاء ويتم تقدير الرطوبة بوا�سطة جهاز (� )Refectomaterأو
جهاز (� )Baumeأو الأفران حتت تفريغ.
-2الع�سل املغ�شو�ش ب�إ�ضافة �سكر املائدة (�سكروز).
-3ميكن الك�شف عن ال�سكروز بالع�سل بوا�س���طة اختبار (فهلنج) وذلك ب�إ�ض���افة مل
(�س���م )3من حملول ال�س���كروز القيا�س وي�ض���اف �إليه مقدار واح���د مل من حم�ض
( )HClاملركز ،ثم ي�سخن املزيج حتى الغليان ملدة دقيقة واحدة ثم يربد وي�ضاف �إليه
حملول (فهلنج) فيظهر اللون الأحمر الذي يدل على وجود ال�سكر ثم نعيد التجربة
بو�ضع الع�سل بدل ال�سكر ف�إذا ظهر اللون الأحمر كان هناك غ�ش يف الع�سل.
 -4الع�سل املغ�شو�ش ب�إ�ضافة الن�شا :ن�أخذ عينة من الع�س���ل املخفف باملاء ون�ضيف قطرة
من حملول اليود ف�إذا ظهر لون �أزرق فهذا يعني �أن هناك ن�شا م�ضاف �إىل الع�سل.
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-5الع�س��ل املغ�شو�ش ب�إ�ضافة اجللوكوز التجاري :ميكن الك�ش���ف عنه من خالل �أخذ
عينة من الع�سل وتخفيفها بن�سبة مت�س���اوية ثم ي�ضاف حملول يوديد البوتا�سيوم ف�إذا
تكون لون �أحمر �أو بنف�سجي دل ذلك على وجود اجللوكوز التجاري.
-6غ�ش الع�سل بت�سخينه �إىل درجة عالية لإقناع امل�س���تهلك ب�أن الع�سل القامت ناجت عن
الأزهار الربية التي ت�شفي من الأمرا�ض وهو نوع من الغ�ش �أي�ضاً والتحليل الكيميائي
اجليد يك�شف فعل هذا الغ�ش.
العسـل األسـود

ال�شروط الواجب مراعاتها عند �شراء الع�سل الأ�سود :

•يكون حمتفظا بلونه املائل �إىل البني الداكن وطعمة املميز .
•خلوه من الطعم الالذع .
•خلوه من الروائح الغريبة والروائح الناجتة عن التخمر .
• خلوه من ال�شوائب واملواد الغربية .
• يكون الع�سل كثيف القوام .

وميكن للم�ستهلك �أن يتعرف على طرق غ�ش الع�سل الأ�سود كالآتي :
• لون الع�سل الأ�سود يكون فاحتاً يختلف عن اللون املتعارف عليه.

•تغري رائحة الع�س���ل الأ�س���ود ومتيل �إىل التخمري وبه الرغاوى نتيجة ت�صاعد الغازات
الناجتة عن التفاعالت الكيميائية.
•الطعم يكون الذعاً .
•القوام يكون خفيفا وبه مواد غريبة مثل املخلفات .
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التجاري للشاي والبن
والملح وطرق الكشف عنها

الشـاي

تتوقف جودة ال�شاي على:

•�صنف ال�شجرة وعمرها واجلهة املزروعة فيها.
•�أجزاء ال�شجرة :كلما ابتعدت الأوراق عن اجلذر كانت �أ�صغر حجماً و�أكرث ع�صارة
و�أقل �أليافاً.
•مو�سم القطف :القطفة الأوىل �أف�ضل الأنواع ( �أي يف ف�صل الربيع ).

الأ�ساليب املتبعة لغـ�ش ال�شاي:

•�إ�ضافة �أوراق م�ستعملة �سابقاً.
•�إ�ضافة مواد �أخرى حتتوي على التانني.
•�إ�ضافة بيكربونات ال�صوديوم للح�صول على منقوع داكن.
• �إ�ضافة ق�شر الفول ال�سوداين.
•�إ�ضافة مواد ملونة بال�شاي.
•احتواء ال�ش���اي على ن�شارة خ�ش���ب �أو برادة حديد �أو �سيقان �ش���جر ال�شاي لزيادة
وزنه.

الك�شف عن غ�ش ال�شاي:

•بتقدي���ر الرماد الكلي؛ حيث يجب �أن ال تزيد ن�س���بته على ( )%8وال تقل عن ()%4
على �أ�سا�س الوزن اجلاف .
•ال تقل ن�س���بة ما يذوب من الرماد الكلي يف املاء عن ( )%45حم�س���وبة على �أ�س���ا�س
الوزن اجلاف .

59

دليل أساليب الغش التجاري وطرق التعرف عليها

•ال تقل قلوية الرماد الذائب يف املاء عن (. )%1
•ال تزيد برادة احلديد يف ال�شاي وتوليفاته عن ( 150جزء يف املليون).

اال�شرتاطات العامة الواجب مراعاتها عند ا�ستهالك �أو �شراء ال�شاي :

•احتفاظ ال�شاي بخوا�صة الطبيعية من حيث اللون والطعم والرائحة .
•خلوه من النباتات الغربية �أو �أي مواد غربية .
•خلوة من ال�شاي ال�سابق ا�ستعماله .
•خلوه من الأحياء الدقيقة املمر�ضة .

البـن

�أ�ساليب غ�ش النب:

•ملحي الطعم وعدمي الرائحة وبلوري امللم�س.
•نا�صع البيا�ض و�سريع الذوبان .
•خال من ال�شوائب والأتربة واملواد ال�ضارة بال�صحة .

�أ�ساليب الغ�ش يف امللح :

•خل���ط ملح ال�س���ياحات (وهو ملح �ض���ار بال�ص���حة يحتوى على متبقي���ات املبيدات
والعنا�صر الثقيلة) مع ملح الطعام ال�سليم وبيعه للجمهور .
•تقليد عبوات ال�شركة املنتجة وتعبئتها مبلح ال�سياحات ال�ضار بال�صحة .

وتتميز عبوات ال�شركة املنتجة للملح ال�سليم بالآتي :
مدون عليها �ش���عار ال�ش���ركة ،عالمة اجلودة ،ا�س���م امل�ص���نع املورد للعبوات ،تاريخ انتهاء
ال�صالحية ،بها عالمة مائية.

يغ����ش النب ب�إ�ض���افة البقول ،حم�ص ،فول ،البلوط املحم�ص� ،أو ب�إ�ض���افة اجللي�س���رين �أثناء
التحمي�ص حيث تتليف احلبوب ومينع املاء املوجود فيها من التبخر فيزداد وزنها.

الك�شف عن غ�ش النب:

•تو�ض���ع حفنة من النب يف �إناء بلوري �صغري مملوء ثلثه ماء ثم يخ�ض جيداً ،ف�إذا تلون
املاء دل ذلك على �أن النب مغ�شو�ش.
•ي�ض���اف �إىل الإن���اء ب�ض���ع قطرات من �ص���بغة اليود قب���ل اخل�ض ،ف�إذا تل���ون باللون
البنف�سجي يعني �أن النب مغ�شو�ش.
•يو�ضع قليل من النب يف �إناء �صغري مملوء حتى ثلثه باملاء ويرتك جانبا؛ فالنب يبقى طافياً
على وجه املاء واملواد امل�ضافة بغر�ض الغ�ش قد تغو�ص �إىل �أ�سفل.

الملـح

ال�شروط الواجب مراعاتها عند �شراء امللح :

•يكون امللح املعب�أ ان�سيابياً وخالياً من التكتل .
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نظام مكافحة
الغش التجاري

املر�سوم امللكي رقم م19/والتاريخ1429/4/23 :هـ باملوافقة على نظام مكافحة
الغ�ش التجاري
بعون اهلل تعاىل
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز ال �سعود
ملك اململكه العربيه ال�سعوديه
بناء على املادة (ال�سبعني) من النظام اال�سا�سي للحكم  ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ)90/
وتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ)13/
وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبن���اء على املادة (الثامنة ع�ش���رة) من نظام جمل�س ال�ش���ورى ،ال�ص���ادر بالأمر امللكي رقم
(�أ )91/وتاريخ 1428/6/27هـ .وبع���د االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ()119
وتاريخ 1429/4/22هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت :
�أوال  :املوافقة على نظام مكافحة الغ�ش التجاري ،وذلك بال�صيغة املرافقة.
ثانيا  :على �س���مو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخ�ص���ه ـ تنفيذ مر�س���ومنا
هذا
عبداهلل بن عبدالعزيز
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الف�صل الأول
العريفات
املادة الأوىل :

نظام مكافحة الغ�ش التجاري

يق�ص���د بالكلمات والعب���ارات الآتية ـ �أمينا وردت يف هذا النظ���ام ـ املعاين املبينة �أمامها مامل
يقت�ض ال�سياق خالف ذلك :
النظام  :نظام مكافحة الغ�ش التجاري .
الالئحة  :الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة الغ�ش التجاري.
املنتج املغ�شو�ش :
�أ ـ كل منتج ذخل عليه تغيري �أوعبث به ب�ص���ورة ما مما �أفقده �شيئا من قيمته املاديه �أو املعنوية،
�سواء كان ذلك بالإنقا�ص �أو بالت�صنيع �أو بغري ذلك ،يف ذاته �أو طبيعته �أو جن�سه �أونوعه
�أو �ش���كله �أو عنا�صره �أو �صفاته �أو متطلباته �أو خ�صائ�صه �أو م�صدره �أو مقدره �سواء يف
الوزن� ،أو الكيل � ،أو املقا�س � ،أو العدد � ،أو الطاقة � ،أو العيار،
ب ـ كل منتج غري مطابق للموا�صفات القيا�سية املعتمدة.
ج ـ املنتج الفا�س���د  :كل منتج مل يعد �ص���احلا لال�ستغالل �أو اال�س���تعمال �أو اال�ستهالك وفق
ماتبينه الالئحة .
املوا�صفات الق�سا�سية املعتمدة  :املوا�صفات ال�صادرة من الهيئة العربيه ال�سعوديه للموا�صفات
املقايي�س �أو ال�صارة من جهات �أخرى حملية �أو دولية وتعتمدها الهيئة املذكورة.
الوزارة  :وزارة التجارة وال�صناعة.
الوزير  :وزير التجارة وال�صناعة .

الف�صل الثاين املخالفات
املادة الثانية:

يعد خمالفا الحكام هذا النظام كل من :
 1ـ خدع ـ �أو �شرع يف اخلداع ـ ب�أي طريقة من الطرق يف �أحد االمور الآتية :
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�أ ـ ذاتية املنتج � ،أو طبيعتة � ،أو نوعه � ،أو عنا�صره � ،أو �صفاته اجلوهرية .
ب ـ م�صدر املنتج.
ج ـ قدر املنتج � ،سواء يف الوزن � ،أو الكيل � ،أو املقا�س � ،أو العدد � ،أو الطاقة � ،أو العيار.
 2ـ غ�ش ـ �أو�شرع ـ يف غ�ش املنتج.
 3ـ باع منتجا مغ�شو�شا � ،أو عر�ضه.
 4ـ حاز منتجا مغ�شو�شا بق�صد املتاجرة.
 5ـ �ص���نع منتجات خمالفة للموا�ص���فات القيا�سية املعتمدة � ،أو �أنتجها �أو حاذها � ،أو باعها ،
�أو عر�ضها.
 6ـ ا�س���تعمل �آنية � ،أو �أوعية � ،أو �أغلفة � ،أو عبوات � ،أو مل�ص���قات  ،خملفة للموا�ص���فات
القيا�سية املعتمدة وذلك يف جتهيز ـ �أو حت�ضري  ،مايكون معدا للبيع من املنتجات .
 7ـ عب����أ منتج���ا � ،أو حزمة � ،أو ربطة � ،أو وزعه � ،أو خزنه � ،أو نقله  ،باملخالفة للموا�ص���فات
القيا�سية املعتمدة.
 8ـ ا�س���تورد عبوات � ،أو �أغلفة � ،أو مطبوعات ت�س���تعمل يف الغ�ش � ،أو �صنعها � ،أو طبعها ،
�أو حازها � ،أو باعها � ،أو عر�ضها.
 9ـ ا�ستورد منتجا مغ�شو�شا.

املادة الثالثة :

يلت���زم كل من ( املنتج وامل�س���تورد واملوزع ) ملنتج مغ�ش���و�ش اذا �ص���رفه ب�إب�ل�اغ الوزارة
باملعلومات التي تتعلق بكميته و�أ�س���ماء التجارة الذين �صرف �إليهم هذا املنتج وعناوينهم ،
وذلك فور علمه �أو �إعالنه �أو �إبالغه باملخالفة على عنوانه امل�س���جل يف ال�س���جل التجاري �أو
يف الغرفة التجاريه ال�صناعية � ،أو عند حترير حم�ضر ب�ضبطها.

املادة الرابعة :

اليجوز اجراء تخفي�ض���ات يف �أ�سعار املنتجات � ،أو اجراء م�س���ابقات جتارية ب�أي و�سيلة من
الو�سائل  ،دون احل�صول على ترخي�ص من الوزارة.
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الف�صل الثالث
ال�ضبط والتحقيق واملحاكمة
املادة اخلام�سة :

يتوىل موظف���ون من الوزارة  ،ووزارة ال�ش����ؤون البلدية والقروية  ،الهيئ���ة العامه للغذاء
والدواء ـ ي�ص���در بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم ـ جمتمعني �أو منفردين �ضبط
خمالفات �أحكام هذا النظام و�إثباتها  ،ويعدون من م�أموري ال�ض���بط الق�ضائي  ،ويكونون
حتت م�س�ؤولية و�إ�شراف الوزارة.

املادة ال�ساد�سة :

�إذا وجدت لدى م�أمور ال�ض���بط الق�ضائي �أ�سباب قوية حتمله على االعتماد ب�أن هناك خمالة
لأحكام هذا النظام  ،جاز له �س���حب عينات من املنتج امل�ش���تبه به لتحليلها  ،وحترير حم�ضر
�ض���بط بهذه الواقعه يحتوي على جميع البيانات الالزمة للتثبت من العينات نف�سها واملنتج
الذي �أخذت منه وفقا ملا تبينه الالئحة.

املادة ال�سابعة :

يح�ضر على التاجر الت�صرف يف املنتج امل�شتبه به قبل ظهور نتيجة الفح�ص ب�إجازته.

املادة الثامنة :

تلتزم اجلهة املخت�صة بفح�ص املنتج و�إظهار نتيجة الفح�ص خالل مدة ال تتجاوز خم�سة ع�شر
يوما بالن�سبة للمنتجات الغذائية � ،أما املنتجات الأخرى فتحدد الالئحة املدة الالزمة لها.

املادة الثا�سعة :

يحظر منع م�أموري ال�ضبط الق�ضائي من ت�أدية �أعمال وظائفهم يف التفتي�ش وال�ضبط  ،ودخول
امل�صانع �أو املخازن �أو املتاجر �أو غريها من املحالت � ،أو احل�صول على عينات من املنتجات
امل�شتبه بها  ،وعلى م�أموري ال�ضبط الق�ضائي تقدمي مايثبت �أنهم من م�أموري ال�ضبط ،ويحق
لهم �إغالق املحل حليث مراجعة التاجر �صاحب املحل ومتكينهم من الدخول.

املادة العا�شرة :

ت�ص���در بقرار من جمل�س الوزراء ـ بناء على اقرتاح الوزير بعد التن�س���يق مع وزير ال�ش�ؤون
البلدي���ة والقروية ورئي�س الهيئة العامه للغذاء وال���دواء ـ قواعد متنح مبوجبها مكاف�آت مالية
للموظفني امل�شار �إليهم يف املادة (اخلام�سة) من هذا النظام.
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املادة احلادية ع�شرة .

متنح مكاف�آت ت�ش���جيعيه بن�سبة التزيد عن ( )%25من مقدار الغرامة امل�ستح�صلة ملن ي�ساعدـ
من غري املوظفني امل�شار اليهم يف املادة (اخلام�سة) من هذا النظام ـ يف الك�شف عن حاالت
الغ�ش التجاري التي ت�ؤدي �إىل �ضبط املخالفني و�إدانتهم  ،وفقا ملا حتدده الالئحة .

 1ـ �إذا اق�ت�رن فع���ل اخلداع ـ �أو ال�ش���روع فيه ـ با�س���تعمال موازين �أو مقايي����س �أو مكاييل �أو
دمغات �أو �آلآت فح�ص �أخرى مزيفة �أو خمالفة � ،أو با�س���تعمال طرق وو�سائل من �ش�أنها
جعل عملية وزن املنتج �أو قيا�سه �أو كيله �أو فح�صه غري �صحيحة� .أو كان املنتج املغ�شو�ش
�أو املواد امل�ستعمله يف غ�شه م�ضرة ب�صحة الإن�سان �أو احليوان .
 2ـ �إذا ارتكبت �أي من املخالفات املن�صو�ص عليها يف املواد (الثالثة) و(ال�سابعه) و (التا�سعة)
من هذا النظام.

املادة الثالثة ع�شرة :

مع ع���دم الإخالل بالعقوبات املن�ص���و�ص عليها يف املادة (الثامنة ع�ش���رة )من هذا النظام
يعاقب من يت�صرف مبنتجات حمجوزة بغرامة تعادل قيمتها .

املادة الثانية ع�شرة :

تخت�ص هيئة التحقي���ق واالدعاء العام بالتحقيق واالدعاء الع���ام يف املخالفات الواردة يف
هذا النظام.

املادة التا�سعة ع�شرة:

يخت�ص ديوان املظامل بالف�صل يف جميع املخالفات واملنازعات ت ودعاوي املطالبة بالتعوي�ض
النا�شئة عن تطبيق �أحكام هذا النظام.

املادة الع�شرون :

يكون البائع ،ومن ي�ص���رف املنتج حل�س���ابه  ،ومديرو ال�ش���ركات واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات،
واملحالت  ،م�س����ؤولني عن كل مايقع من خمالف���ات الحكام هذا النظام  ،وتوقيع على كل
منه���م العقوب���ات املقررة ملرتكب املخالفة  ،ف����إذا �أثبت �أي منهم �أن املخالفة وقعت ل�س���بب
خارج عن �إرادته فتقت�صر العقوبة على املخالف وحده.

املادة احلادية والع�شرون :

املادة الرابعة ع�شرة :

الف�صل الرابع
العبقوبات
املادة ال�ساد�سة ع�شرة :

يعاقب بغرامة التزيد على خم�سمائة الف ريال � ،أو ال�سجن مدة التزيد على �سنتني � ،أو بهما
معا  ،كل من ارتكب �إحدى املخالفات املن�صو�ص عليها يف املادة(الثانية)من هذا النظام

املادة ال�سابعة ع�شرة :

يعاقب بغرامة التزيد على خم�س�ي�ن الف ريال � ،أو ال�س���جن مدة التزيد على �س���تة �أ�شهر ،
�أو بهما معا  ،كل من ارتكب املخالفة املن�صو�ص عليها يف املادة (الرابعة).

املادة الثامنة ع�شرة :

يعاق���ب بغرامة التزيد على ( )1000000مليون ريال � ،أو بال�س���جن مدة ال تزيد عن ثالث
�سنوات � ،أو بهما معا ـ يف احلالتني الآتيتني :
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مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�ص���و�ص عليها يف هذا النظام  ،يجوز احلكم ب�إغالق املحل
املخال���ف مدة التتجاوز �س���نة يف املخالفات املن�ص���و�ص عليها يف امل���ادة (الثانية) من هذا
النظام.
يرتتب ـ يف جميع الأحوال ـ على ثبوت غ�ش املنتج �إتالفه �أو الت�صرف فيه ب�أي طريقة منا�سبة،
وم�ص���ادرة الأدوات التي ا�س���تعملت يف الغ�ش �أو اخلداع  .وتبني الالئحة كيفية الت�صرف
فيها.

املادة الثانية والع�شرون :

م���ع عدم الإخالل بحق من �أ�ص���ابه �ض���رر يف التعوي����ض نتيجة ارتكاب �إح���دى املخالفات
املن�صو�ص عليها يف هذا النظام  ،يلتزم املخالف ب�سحب املنتج املغ�شو�ش و�إعادة قيمته �إىل
امل�شرتي وذلك وفق ال�شروط واالجراءات التي حتددها الالئحة .

املادة الثالثة والع�شرون :

لهيئة التحقيق واالدعاء العام �أن تطلب منع �س���فر من يثبت التحقيق ارتكابه خمالفة الحكام
هذا النظام �إىل �أن ي�صدر احلكم النهائي يف الق�ضية  ،ف�إذا �صدر احلكم بالإدانة تق�ضي اجلهة
املخت�ص���ة ب�إبعاد الأجنبي ع���ن اململكة بعد تنفيذ احلكم  ،وال ي�س���مح بعودته اليها للعمل بعد
ذلك .
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املادة الرابعة والع�شرون :

�إذا عاد املخالف �إىل ارتكاب �أي من املخالفات املن�صو�ص عليها يف هذا النظام خالل خم�س
�سنوات من تاريخ �صدور احلكم نهائيا  ،يعاقب بعقوبة التزيد عن �ضعف احلد الأعلى للعقوبة
املقررة للمخالفة  ،ف�إن عاد مرة �أخرى ـ فبالإ�ض���افة �إىل العقوبات املقررة ـ يحرم من مزاولة
الن�شاط التجاري مدة التزيد عن (خم�س �سنوات ).

املادة اخلام�سة والع�شرون :

ين�شر على نفقة املحكوم عليه ملخ�ص النهائي بالإدانة يف احدى املخالفات املن�صو�ص عليها
يف املواد ال�س���ابقة يف جريدتني يوميتني ت�صدر �إحداهما يف املنطقة التي وقعت فيها املخالفة
�أو �أقرب منطقة لها .

املادة ال�ساد�سة والع�شرون :

ت�س���ري العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا النظام على كل من �شارك يف ارتكاب املخالفة ،
�أو حر�ض على ارتبكابها .

املادة ال�سابعة والع�شرون :

يجوز للوزير ـ يف حالة ال�ض���رورة �أو اال�س���تعجال ـ ا�صدار �أمر باحلجز التحفظي على منتج
و�س���حبه من الأ�سواق عند اال�شتباه يف غ�شه  ،على �أن يعر�ض �أمر احلجز خالل مدة التزيد
على (اثنتني و�سبعني ) �ساعة على ديوان املظامل على النحو املبني يف الالئحة لت�أكيد احلجز
�أو الغائه.

الف�صل اخلام�س
�أحكام ختامية
املادة الثامنة والع�شرون :

قرار وزاري رقم  155وتاريخ 1431/01/06هـ
�إن وزير التجارة وال�صناعة
بناء على ال�صالحيات املخولة له،

وبع���د الإطالع على نظام اخت�صا�ص���ات وزارة التجارة وال�ص���ناعة ال�ص���ادر بقرار
جمل�س الوزراء رقم  66وتاريخ 1374/4/6هـ .
وبع���د الإطالع على نظ���ام مكافحة الغ�ش التجاري ال�ص���ادر باملر�س���وم امللكي رقم
م 19/وتاريخ 1429/4/23هـ
وبعد الإطالع على املذكرة امل�ش�ت�ركة من �س���عادة وكيل الوزارة ل�ش���ئون امل�ستهلك
ووكيل الوزارة امل�ساعد لل�شئون القانونية رقم  11/5814وتاريخ 1430/12/29هـــ

يقرر ما يلي:

املادة الأوىل  :ت�صدر الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة الغ�ش التجاري بال�صيغة املرفقة.
املادة الثانية  :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية .

وزير التجارة وال�صناعة
عبداهلل بن احمد زينل علي ر�ضا

ي�ص���در الوزير الالئحة التنفيذية لهذا النظام  ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية خالل (ت�سعني)
يوما من تاريخ �صدوره .

املادة التا�سعة والع�شرون :

يحل ه���ذا النظام حمل نظ���ام مكافحة الغ����ش التجاري  ،ال�ص���ادر باملر�س���وم امللكي رقم
(م )11/وتاريخ 1404/5/29هـ.

املادة الثالثون :

ين�شر هذا النظام يف اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد (ت�سعني) يوما من تاريخ ن�شره .
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الالئحة
التنفيذية لنظام
مكافحة الغش التجاري

�أحكام عامة
املادة الأوىل:

�أ – يكون اخلداع يف املنتج بو�صفه �أو عر�ضه �أو ت�سويقه مبعلومات كاذبة �أو خادعة �أو م�ضللة
ب�أي و�سيلة مبا يخالف حقيقته.
ب -يعترب �أي من الأعمال التح�ضريية للخداع من �صور ال�شروع يف اخلداع.
ج -يعترب �أي من الأعمال التح�ضريية للغ�ش من �صور ال�شروع يف الغ�ش.

يق�صد بالكلمات والعبارات التالية �أينما وردت يف هذه الالئحة املعاين املبينة �أمامها:
الوزير :وزير التجارة وال�صناعة
الوزارة :وزارة التجارة وال�صناعة
اجلهات املخت�صة :وزارة ال�شئون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء.

تعترب حيازة املنتج املغ�ش���و�ش بق�صد املتاجرة �إذا كانت احليازة يف مكان العر�ض �أو البيع �أو
التخزين �أو الت�صنيع �أو و�سيلة النقل.

املادة الثانية:

�ضبط املخالفات

يعد املنتج مغ�شو�شاً يف احلاالت التالية:
�أ – �أي منت���ج دخ���ل عليه تغيري �أو تعديل �أو عبث به ب�أي طريقة يف ذاته �أو طبيعته �أو جن�س���ه
�أو نوعه �أو �ش���كله �أو عنا�صره �أو �ص���فاته �أو متطلباته �أو خ�صائ�صه� ،أو يف بياناته املتعلقة
مب�ص���دره (بلد ال�صنع) �أو قدره �سوا ًء يف الوزن �أو الكيل �أو املقا�س �أو العدد �أو الطاقة
�أو العيار �أو تاريخ �صالحيته.
ب� -أي منتج غري مطابق للموا�ص���فات القيا�سية املعتمدة �أو �أي من بنودها� .أو �أنتج �أو �صنع
�أو عبئ �أو خزن �أو نقل �أو عر�ض باملخالفة للموا�صفات واال�شرتاطات املعتمدة.
ج – كل منتج فا�سد وفقاً ملا يلي:
 -1املنتج الغري �صالح لال�ستغالل �أو اال�ستعمال �أو اال�ستهالك الآدمي �أو احليواين.
 -2املنتج الذي انتهت فرتة ال�صالحية املدونة عليه.
� -3إذا ظهرت على املنتج مظاهر الف�ساد �أو التلف.
� -4إذا تغريت خوا�ص���ه الطبيعية �أو مكوناته من حيث ال�ش���كل �أو اللون �أو الطعم �أو
الرائحة.
� -5إذا احتوى املنتج على ديدان �أو يرقات �أو ح�ش���رات �أو احتوى على ف�ض�ل�ات �أو
خملفات �آدمية �أو حيوانية �أو نحوها.
 -6ظهور نتيجة فح�ص املنتج بعدم �صالحيته.
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املادة الثالثة:

املادة الرابعة:

املادة اخلام�سة:

�أ – يتوىل م�أموري ال�ض���بط الق�ض���ائي بالوزارة واجلهات املخت�ص���ة جمتمعني �أو منفردين
�ض���بط و�إثبات ما يقع من خمالفات لأحكام النظام طبقاً لإخت�صا�ص تلك اجلهات �سوا ًء
كان ذلك نتيجة بالغ �أو �شكوى �أو جولة تفتي�شية.
ب -يتوىل م�أموري ال�ض���بط الق�ضائي ا�س���تكمال �إجراءات �إثبات خمالفات �أحكام النظام
والئحته التنفيذية التي يكت�شفها من موظفي ال�ضبط العام.
ج -يتوىل م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ب�أي من اجلهات امل�شار �إليهم يف الفقرة ( �أ ) من هذه
املادة �ض���بط و�إثبات خمالفات �أحكام النظام والئحته يف املناطق واملحافظات واملراكز
الت���ي ال يوجد بها فرع لتل���ك اجلهات ،وحتال تلك املخالفات �إىل اجلهة املخت�ص���ة وفقاً
لالخت�ص���ا�ص ،وعلى م�أمور ال�ضبط الق�ضائي عند اكت�شاف خمالفة لأحكام هذا النظام
تخرج عن االخت�صا�ص النوعي جلهته �ض���بط و�إثبات املخالفة و�إحالتها للجهة املخت�صة
ال�ستكمال الإجراءات النظامية ب�ش�أنها.
د – تقوم الوزارة واجلهات املخت�صة ب�صرف بطاقات عمل مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي التابعني
لها لتقدميها عند ال�ضبط.
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املادة ال�ساد�سة:
تكون م�سئولية و�إ�شراف الوزارة على م�أموري ال�ضبط الق�ضائي على النحو التايل-:
� -1إ�صدار القرارات الوزارية بتعيني م�أموري ال�ضبط الق�ضائي وقرارات �إلغاء التعيني.
 -2التحقق من التزام م�أموري ال�ض���بط الق�ض���ائي بتطبيق �أحكام النظام والئحته التنفيذية
وتوجيه املالحظات الالزمة لتلك اجلهات يف هذا ال�ش�أن.
� -3إ�ص���دار القرارات الالزمة لتطبيق �أحكام هذا النظام والئحته وتتوىل اجلهات املخت�صة
تنفيذ ذلك.
 -4تلقي تقارير �شهرية من اجلهات املخت�صة عن �أعمال م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.

املادة ال�سابعة:
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مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف �سبيل ت�أدية عملهم القيام مبا يلي-:
 -1البح���ث والتحري وتلقي البالغات وال�ش���كاوى عن خمالفات �أحكام النظام و�ض���بط
املخالفات و�إثباتها.
 -2دخول وتفتي�ش املن�ش�آت املوجودة فيها املنتجات اخلا�ضعة لأحكام النظام والئحته التنفيذية
وما يلحق بهذه املن�ش�آت من م�ستودعات و�أماكن تخزين �أو و�سائل نقل وغريها ولهم طلب
فت���ح املغلق منها وقت وق���وع املخالفة �أو �أثناء الدوام الفعلي للمن�ش����أة .ويحق لهم عند
منعهم �إغالق املكان امل�شتبه به حلني متكينهم من الدخول والتحقق من وجود خمالفة.
� -3ضبط وحجز املنتجات امل�ش���تبه يف خمالفتها لأحكام النظام والئحته التنفيذية و�سحب
عينات منها للفح�ص والتحليل و�ضبط امل�ستندات املتعلقة باملنتج واملن�ش�أة والعاملني عند
االقت�ضاء وحترير حم�ضر بذلك وال�سماح بالت�صرف يف املنتج الذي يثبت عدم غ�شه.
 -4م�ص���ادرة و�إتالف املنتج الذي ثبت غ�ش���ه وفقاً للحاالت املحددة يف املادة (الثانية) من
هذه الالئحة ،والت�صرف فيه وفقاً للمادة (اخلام�سة ع�شرة) من هذه الالئحة.
� -5ضبط �إفادة املخالفني فوراً �إذا لزم الأمر ذلك �أو ا�ستدعائهم ملواجهتهم باملخالفة و�ضبط
�إفاداتهم الحقاً وللمخالف �إبداء دفوعه وتقدمي م�س���تنداته ب�ش�أن املخالفة ويثبت ذلك يف
حم�ضر.
 -6اال�ستعانة باجلهة الأمنية املخت�صة عند االقت�ضاء.

املادة الثامنة:

�أ – يحرر م�أمور ال�ضبط الق�ضائي عند �ضبط املنتجات �أو حجزها �أو التحفظ عليها �أو �سحب
عينات منها �أو م�صادرتها �أو �إتالفها �أو رفع احلجز عنها� ،أو �إغالق املحل �أو فتحه �أو منعه
من ت�أدية عمله �أو �ضبط �إفادة املخالفني حم�ضراً بذلك ي�شتمل على ما يلي-:
 -1تاريخ املح�ضر ومكان �ضبط املخالفة.
 -2البيانات التجارية للمن�ش�أة والرتاخي�ص ال�صادرة لها مبزاولة الن�شاط.
 -3ا�س���م م�أمور ال�ضبط الق�ض���ائي وا�سم �صاحب املن�ش����أة �أو من يقوم مقامه �أو �أحد
العاملني باملحل وا�س���م من يتم �ضبطه متلب�س���اً بالغ�ش �أو اخلداع وتواقيعهم على
ذلك.
 -4ا�س���م املنتجات وكمياته���ا وبياناتها التجارية وحتديد نوع املخالفة ومكان �ض���بطها
والأدوات امل�ستخدمة يف الغ�ش �أو اخلداع.
ب – تكون املحا�ض���ر من ثالث ن�س���خ يرفق الأ�صل مبلف الق�ضية ون�س���خة للجهة املخت�صة
ون�سخة ت�سلم ل�صاحب املن�ش�أة �أو املخالف.

املادة التا�سعة:
يقوم م�أمور ال�ض���بط الق�ض���ائي ب�س���حب العينات امل�ش���تبه مبخالفتها �أحكام النظام والئحته
التنفيذية للفح�ص والتحليل وفقاً ملا يلي-:
� -1إثبات واقعة �سحب العينات مبوجب حم�ضر.
� -2سحب العينات بطريقة ع�شوائية وتتحدد كمياتها بالنظر للكمية امل�ضبوطة ونوع العبوات
على �أن يراعى ما تق�ض���ي به املوا�ص���فة املعتمدة للمنتج �أو متطلبات الفح�ص من حيث
عدد العينات امل�سحوبة وحفظها ونقلها بالو�سائل املنا�سبة.
 -3و�ضع مل�صق على العينة امل�سحوبة يت�ضمن البيانات التالية-:
�أ – ا�سم العينة وا�سم �صاحبها.
ب -تاريخ �أخذ العينة.
ج -الرقم الت�سل�سلي للعينة.
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 -4تدون البيانات الواردة بالبطاقة اخلا�صة بالعينة يف �سجل ب�أرقام مت�سل�سلة لكل �سنة.
 -5ال ي�ستحق �صاحب العينة امل�شتبه بها �أي مقابل �أو تعوي�ض عن العينات امل�سحوبة للفح�ص
�أو التحليل .وبالن�س���بة للمنتجات ذات القيمة املادية الكب�ي�رة تعاد للتاجر بعد الفح�ص
عند �إمكانية ذلك وثبوت �صالحيتها.
فح�ص وحتليل املنتجات واملدد الالزمة لذلك

املادة العا�شرة:

يلتزم بفح�ص املنتج امل�شتبه يف غ�شه و�إظهار النتيجة وفقاً ملا يلي:
�أ – فح�ص وحتليل و�إظهار نتيجة املنتجات الغذائية خالل مدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر
يوماً من تاريخ ت�سليم العينة للمخترب.
ب -تبلغ اجلهة التي �سحبت العينة التاجر بنتيجة فح�ص املنتجات الغذائية خالل مدة ال تتجاوز
(� )7أيام من تاريخ ورود نتيجة العينة وفقاً لإجراءات التبليغ امل�شار �إليها يف املادة (احلادية
ع�ش���رة) من هذه الالئحة ،ما مل ي�س���تدع �إظهار نتيجة الفح�ص والتحليل �إجراء حتاليل
�إ�ضافية �أخرى �أو فح�ص املنتج يف خمتربات متخ�ص�صة خارج اململكة العربية ال�سعودية.
ج – فح����ص وحتليل و�إظهار النتيج���ة للمنتجات الأخرى غ�ي�ر الغذائية خالل مدة ال
تتجاوز ( )45خم�س���ة و�أربعني يوماً من تاريخ ت�س���ليم العين���ة للمخترب ،ويف حالة عدم
متك���ن املخترب من حتليل عينة املنتجات غ�ي�ر الغذائية خالل تلك الفرتة جاز متديدها مدة
مماثلة وملرة واحدة فقط ما مل تق�ض موا�ص���فة املنتج مدة �أطول ويبلغ التاجر بذلك على
�أن يقوم املخترب ب�إبالغ اجلهة التي �أر�سلت العينة بذلك.
د – تبلغ اجلهة التي �سحبت العينة التاجر بنتيجة فح�ص املنتجات غري الغذائية خالل مدة ال
تتجاوز (� )7أيام من تاريخ ورود نتيجة العينة وفقاً لإجراءات التبليغ امل�شار �إليها يف

املادة (احلادية ع�شرة) من هذه الالئحة.
�إجراءات �سحب املنتج املغ�شو�ش
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املادة احلادية ع�شرة:
يكون �سحب املنتج املغ�شو�ش وفق الإجراءات التالية-:
 -1يلتزم (املنتج – امل�س���تورد -املوزع – البائع) ب�س���حب املنتج املغ�شو�ش على نفقته فور
علمه �أو �إعالنه �أو �إبالغه باملخالفة على عنوانه امل�س���جل بال�سجل التجاري �أو يف الغرفة
التجارية ال�ص���ناعية �أو �صندوقه الربيدي �أو بريده االلكرتوين �أو بالفاك�س �أو عند حترير
حم�ضر ب�ضبطها �أو �إبالغ �أحد العاملني لديه.
 -2يلتزم املخالف بن�شر �إعالن على نفقته عن �سحب املنتج املغ�شو�ش خالل مدة ال تتجاوز
�أ�سبوع من اكت�شاف املخالفة �أو �إبالغه بها وذلك يف �صحيفتني يوميتني �أحدهما تقع يف
املنطقة التي يقع بها مقره الرئي�سي والأخرى يف املنطقة التي وقعت بها املخالفة.
 -3تقوم الوزارة واجلهات املخت�صة بن�شر �إعالن �سحب املنتج املغ�شو�ش يف و�سائل الإعالم
ويف مواقعه���ا االلكرتوني���ة وتبل���غ جمل�س الغ���رف التجارية ال�ص���ناعية وجمعية حماية
امل�ستهلك لن�شر ذلك عرب مواقعها االلكرتونية.
 -4يلتزم املخالف ب�إبالغ جهة ال�ضبط املخت�صة بالكميات التي مت �سحبها والتحفظ عليها �أو ًال
ب�أول ويتوىل م�أموري ال�ضبط بتلك اجلهات �إعداد املحا�ضر الالزمة لذلك.
 -5يلتزم املخالف ب�س���حب املنتج املغ�ش���و�ش من الأ�سواق يف مدة ال تتجاوز ( )15خم�سة
ع�شر يوماً من تاريخ اكت�شاف الغ�ش �أو �إبالغه بذلك �أيهما �أ�سبق.
 -6يتم الت�ص���رف يف املنتج املغ�شو�ش الذي مت �سحبه وفقاً للإجراءات املن�صو�ص عليها يف
املادة (اخلام�سة ع�شرة) من الالئحة.
املطالبة بالتعوي�ض و�شروط �إعادة القيمة

املادة الثانية ع�شرة:

�أ -ملن �أ�صابه �ضرر حق طلب التعوي�ض �أمام اجلهة الق�ضائية.
ب -يقدم طلب �إعادة قيمة املنتج املغ�ش���و�ش جلهة ال�ض���بط املخت�ص���ة خالل مدة ال تتجاوز
( )30يوماً من تاريخ ال�ش���راء ما مل ين�ص االتفاق �أو التزامات البائع �أو اكت�شاف العيب
مدة �أطول
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ج – للم�شرتي طلب �إعادة قيمة املنتج املغ�شو�ش وفق ال�شروط التالية:
� -1أن ال يكون غ�ش املنتج ب�س���بب يعود للم�ش�ت�ري �س���وا ًء يف النقل �أو التخزين �أو
�سوء اال�ستخدام.
 -2تقدمي �أ�صل فاتورة ال�شراء �أو �سند البيع �أو �إقرار املخالف ببيع ذلك املنتج.
 -3تعاد قيمة املنتج املغ�ش���و�ش للم�شرتي يف مدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوماً
من طلبها.
احلجز التحفظي على املنتج امل�شتبه به

املادة الثالثة ع�شرة:

�أ – يف حال���ة ال�ض���رورة �أو اال�س���تعجال للوزير �إ�ص���دار �أمر باحلج���ز التحفظي على منتج
و�س���حبه من الأ�سواق عند اال�شتباه يف غ�ش���ه متى كان هذا املنتج له �ضرر على ال�صحة
وال�سالمة.
ب -تطبق الإجراءات امل�شار �إليها يف الفقرة �أعاله يف حالة وجود تقارير ومعلومات مبدئية
باال�شتباه بوجود غ�ش يف املنتج.
ج – يعر����ض �أمر احلجز التحفظي على ديوان املظ���امل خالل مدة ال تزيد على ( )72اثنني
و�سبعني �ساعة مدعماً بامل�ستندات الالزمة.
�إحالة املخالفات والتحقيق ورفع الدعوى
املادة الرابعة ع�شرة:
�أ  -تتوىل جهة ال�ض���بط �أو فرعها املخت�ص �إحالة املخالفة بعد ا�ستكمال الإجراءات النظامية
�إىل هيئة التحقيق واالدعاء العام �أو فرعها املخت�ص على �أن تزود وكالة الوزارة ل�شئون
امل�ستهلك ب�صورة من خطاب الإحالة م�شفوعاً ب�صورة من حم�ضر ال�ضبط.
ب -تق���وم هيئة التحقيق واالدعاء العام بالتحقيق يف خمالفات هذا النظام ورفع الدعوى
اجلزائية �أمام اجلهة الق�ضائية.
ج -تزود وكالة الوزارة ل�شئون امل�ستهلك بن�سخة من احلكم.
الت�صرف يف املنتج املغ�شو�ش
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املادة اخلام�سة ع�شرة:
يرتتب يف جمي���ع الأحوال على ثبوت غ�ش املنتج ودون انتظار نتيجة الف�ص���ل يف املخالفة
قيام الوزارة �أو اجلهات املخت�صة مب�صادرته و�إتالفه ،وم�صادرة الأدوات التي ا�ستعملت يف
الغ�ش واخلداع ،ويتم الت�صرف بها وفقاً ملا يلي-:
�أ� -إتالف املنتجات الفا�سدة �أو املغ�شو�شة والأدوات التي ا�ستعملت يف الغ�ش التي ال ميكن
اال�ستفادة منها على نفقة املخالف.
ب -ت�س���لم املنتجات التي يتعذر بيعها وميكن للم�س���تهلك اال�س���تفادة منها بعد رفع الغ�ش
عنها للجمعيات اخلريية لتوزيعها �إذا قدر وكيل الوزارة ل�ش���ئون امل�س���تهلك ذلك � -أو
من يفو�ضه .-
ج -بيع املنتجات والأدوات التي ا�س���تعملت يف الغ�ش باملزاد العلني بعد رفع الغ�ش عنها
وتورد ح�صيلة البيع خلزينة الدولة بعد خ�صم امل�صروفات املرتتبة على ذلك.

املادة ال�ساد�سة ع�شرة:
يف تطبيق �أحكام املادة التا�س���عة ع�ش���رة من النظام حتت�سب �أ�سعار املنتجات املحجوزة التي
يتم الت�صرف بها ب�سعر بيعها.
مكاف�أة التبليغ عن املخالفات

املادة ال�سابعة ع�شرة:

�أ – يف تطبيق �أحكام املادة احلادية ع�ش���رة من النظام ب�ش����أن منح مكاف�أة ت�ش���جيعية ال تزيد
عن ( )%25من مقدار الغرامة امل�ستح�ص���لة ملن ي�س���اعد من غري املوظفني املخت�صني يف
الك�ش���ف عن حاالت الغ�ش التجاري التي ت�ؤدي �إىل �ض���بط املخالف�ي�ن و�إدانتهم ،بعد
�صدور حكم نهائي بثبوت املخالفة ،تقوم الوزارة �أو اجلهات املخت�صة مبا يلي:
� -1إع���داد �س���جل للمبلغني يحتوي على املعلومات ال�ض���رورية عن كل مبلغ مبا يف
ذلك العنوان املختار له وتزويده مبا يثبت ذلك.
 -2عل���ى ال���وزارة �أو اجلهات املخت�ص���ة �إ�ش���عار املبل���غ بنتيجة بالغه وفق���اً للحكم
النهائي.
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ب -للمبلغ رفع دعوى املطالبة باملكاف�أة �إىل اجلهة الق�ضائية.
التخفي�ضات التجارية

املادة الثامنة ع�شرة:
ال يجوز للمن�ش����آت التجارية �إجراء تخفي�ضات �شاملة �أو جزئية لأ�سعار املنتجات املعرو�ضة
للبيع بها �أو الإعالن عنها �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة �أو فرعها املخت�ص
وفقاً لل�شروط وال�ضوابط التالية-:
 -1تتقدم املن�ش����أة للإدارة العامة ملكافحة الغ�ش التجاري �أو فرع الوزارة املخت�ص برغبتها
يف �إج���راء التخفي�ض���ات قبل املوعد املحدد لبدئها مبدة ال تقل ع���ن ثالثني يوماً على �أن
يت�ضمن الطلب ما يلي:
�أ ) �أ�سباب �إجراء التخفي�ضات.
ب) مدة التخفي�ضات وتاريخ بدايتها وانتهائها.
ج) قائمة باملنتجات التي ت�س���رى عليها التخفي�ض���ات يبني بها ال�سعر الفعلي املحدد
لكل منتج وقت تقدمي الطلب وال�سعر بعد التخفي�ض ون�سبة التخفي�ض.
د) �إرفاق ما يثبت ب�أنه باع بال�سعر الفعلي املحدد بقائمة ال�سلع على فرتات خمتلفة� ،أو تعهد
م�ص���دق من �صاحب املن�ش�أة ب�أن الأ�س���عار املدونة هي التي باع بها على فرتات خمتلفة
قبل طلب �إجراء التخفي�ضات.
 -2تت���وىل الإدارة العامة ملكافحة الغ�ش التجاري �أو فرع الوزارة املخت�ص درا�س���ة الطلب
و�إ�صدار الرتخي�ص املطلوب خالل فرتة ال تتجاوز (خم�سة ع�شر) يوماً من تاريخ تقدميه
يف حالة توفر �ش���روط الرتخي�ص  ،ويف حالة رف�ض الطلب تبلغ املن�ش����أة بالرف�ض خالل
(� )10أيام من تاريخ قيد الطلب ،مع �إي�ضاح �أ�سباب الرف�ض.
 -3يجب �أن يت�ضمن الرتخي�ص ما يلي:
�أ) ا�سم املحل املرخ�ص له بالتخفي�ض وعنوانه.
ب) مدة �إجراء التخفي�ضات وتاريخ بدايتها ونهايتها.
ج) قائمة باملنتجات التي ت�سري عليها التخفي�ضات.
د) ن�سبة التخفي�ض املعلن عنها.
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 -4يج���وز االكتف���اء برتخي�ص واحد مل���ن كان له �أكرث من حمل يف املدينة الواحدة ب�ش���رط
�أن يكون هناك جتان�س يف ن�ش���اط تلك املحالت ،ويجب �أن يذكر يف الرتخي�ص �أ�س���ماء
وعناوين املحالت التي ي�شملها التخفي�ض ب�شكل وا�ضح.
 -5على املرخ�ص له و�ضع الرتخي�ص �أو �صورة منه يف مكان ظاهر يف كل حمل.
 -6يج���ب على املرخ�ص ل���ه �أن يحتفظ يف كل حم���ل مرخ�ص بالقائمة املعتمدة للأ�س���عار
وم�س���تندات وفوات�ي�ر املنتج���ات الت���ي ت�ش���ملها القائم���ة �أو �ص���ورة منها ط���وال فرتة
التخفي�ض.
 -7يجب �أال يقل املعدل العام للتخفي�ض���ات عن  %10من ال�سعر خالل ال�شهر ال�سابق على
بدء التخفي�ض���ات .ويف حالة زيادة التخفي�ض���ات على  %30من �س���عر بي���ع املنتج قبل
التخفي�ض فعلى �ص���احب املحل �أن يق���دم الفواتري التي تثبت �أنه باع بذلك ال�س���عر يف
فرتات خمتلفة.
 -8يجب على املحل �أن ي�ض���ع بطاقات على املنتجات التي ي�ش���ملها التخفي�ض تبني ب�صورة
بارزة ال�س���عر قبل التخفي�ض وبع���ده وال يجوز طوال ف�ت�رة التخفي�ض عر�ض منتجات
�أخرى خمف�ضة مل تت�ضمنها قائمة املنتجات امل�شمولة بالرتخي�ص.
 -9يكون الإعالن عن تخفي�ض���ات �ش���املة �إذا كانت جميع املعرو�ض���ات باملحل خا�ضعة لها
ويكون الإعالن عن تخفي�ض���ات جزئية ملا ال يقل عن ن�سبة  %50من املنتجات املعرو�ضة
باملحل ،ف�إذا كانت الن�س���بة �أقل من ذلك فال يجوز الإعالن عن تخفي�ض���ات ب�أي و�س���يلة
ويكتفى ببيان ذلك على ال�سلعة ذاتها ببطاقة يبني بها ال�سعر قبل وبعد التخفي�ض.
 -10للمن�ش�أة �إجراء تخفي�ضات يف الأ�سعار للمحل الواحد ثالث مرات �سنوياً على �أال تزيد
مدة التخفي�ضات عن ت�سعني يوماً يف ال�سنة يف جمموعها.
 -11ا�ستثناء من �أحكام املادة ال�سابقة يجوز �إجراء تخفي�ضات عامة يف الأ�سعار ملدة ال تزيد
عن �ستة �أ�شهر يف ال�سنة وذلك يف حالة الت�صفية النهائية للمحل ب�سبب ترك التجارة �أو
تغيري نوع الن�ش���اط �أو �إحداث جتديدات �ش���املة يف املحل �أو ب�س���بب نقله من مكان �إىل
�آخر.
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دليل أساليب الغش التجاري وطرق التعرف عليها

 -12ال يجوز الإعالن عن التخفي�ضات ب�أية و�سيلة من الو�سائل قبل املوعد املحدد لبدئها ب�أكرث من
خم�سة ع�شر يوماً على �أن يذكر رقم الرتخي�ص ون�سبة التخفي�ض الفعلية يف الإعالن� .أما �إذا
كان الإعالن على واجهة املحل فيجب عدم و�ضعه قبل بدء التخفي�ضات ب�أكرث من �أ�سبوع.
(امل�سابقات التجارية)

املادة التا�سعة ع�شرة :

ال يجوز للمن�ش����آت التجارية �إجراء م�س���ابقة جتارية �أو الإعالن عنها �إال بعد احل�ص���ول على
ترخي�ص بذلك من الوزارة �أو فرعها املخت�ص وفقاً ملا يلي -:
 -1تتقدم املن�ش�أة للإدارة العامة ملكافحة الغ�ش التجاري �أو فرع الوزارة املخت�ص تبعاً للمقر
الرئي�سي للمن�ش�أة بطلب �إجراء امل�سابقة والإعالن عنها قبل املوعد املحدد لبدئها بثالثني
يوماً على الأقل .
 -2يجب �أن ي�شتمل طلب الرتخي�ص بامل�سابقة على البيانات التالية -:
�أ ـ مو�ضوع امل�سابقة والغر�ض منها.
ب ـ النطاق املكاين للم�سابقة
ج ـ تاريخ بداية امل�سابقة وتاريخ انتهائها على �أن ال تتجاوز ( )60يوماً .
د ـ تاري���خ �إعالن نتائج امل�س���ابقة واملوعد املحدد لتوزيع اجلوائز عل���ى �أن ال يتجاوز
( )30يوماً من تاريخ انتهاء امل�سابقة .
هـ ـ برنامج امل�سابقة وطريقة اال�شرتاك فيها بطريقة وا�ضحة.
و ـ اجلوائز املقدمة للم�سابقة مع ما يثبت ملكيتها.
ز ـ عدد ق�سائم امل�سابقة ومنوذج منها.
 -3تت���وىل الإدارة العامة ملكافحة الغ�ش التجاري �أو فرع الوزارة املخت�ص مراجعة الطلب
خالل فرتة ال تتجاوز (� )7أيام من تاريخ تقدميه ويف حالة توفر ال�شروط ي�صدر الرتخي�ص
ويف حالة رف�ض الطلب تبلغ املن�ش����أة بالرف�ض مع �إي�ض���اح �أ�سباب الرف�ض وذلك خالل
(� )10أيام من تاريخ تقدمي الطلب.
 -4يجب �أن يت�ض���من الرتخي�ص ا�سم املرخ�ص له بامل�س���ابقة وتاريخ بدايتها ونهايتها ونطاقها
املكاين.
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 -5يحق للمن�ش����أة التجارية احل�ص���ول على ترخي�ص ب�إقامة امل�سابقة مرتني يف ال�سنة على �أال
تزيد مدة امل�سابقة على ( )60يوماً يف كل مرة .
 -6يجب �أال ت�شرتط امل�سابقة ال�ش���راء ك�شرط لال�شرتاك فيها �أو و�ضع ق�سيمة امل�سابقة داخل
ال�سلعة.
 -7يجب عدم زيادة الثمن ال�سائد لل�سلعة �أثناء امل�سابقة .
 -8عند تكرار فوز مت�سابق واحد ب�أكرث من جائزة فيكتفى ب�أول جائزة ح�صل عليها .
 -9ال يجوز ملن �صدر له الرتخي�ص �أو لأوالده �أو زوجه �أو والديه �أو للعاملني لديه اال�شرتاك
يف امل�سابقة .
 -10ال يجوز �أن تت�ضمن امل�سابقة ما يخل مببادئ ال�شريعة والأعراف املرعية يف اململكة .
 -11ت�ش���كل جلن���ة لفرز نتائج امل�س���ابقة برئا�س���ة مندوب عن ال���وزارة �أو الغرف���ة التجارية
ال�صناعية.
 -12تقوم اللجنة ب�إعداد حم�ض���ر بنتائج امل�سابقة و�أ�سماء الفائزين وعناوينهم واجلوائز التي
ح�صلوا عليها ،على �أن تعلن نتائج امل�سابقة ملرة واحدة على الأقل يف الو�سيلة الإعالنية
التي �أعلن عن امل�سابقة فيها .
 -13على املن�ش����أة ت�س���ليم اجلوائز للفائزين خالل مدة ال تزيد على (� )7أيام من تاريخ فرز
النتائج.
 -14يجب ذكر رقم ترخي�ص الوزارة يف �أي �إعالن عن امل�سابقة .

***
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