
العدد العدد 66
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 25  محر محرّم عام م عام 1434 هـ هـ
اHوافـق اHوافـق 9  ديسمبر   ديسمبر  سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 3 رمضان عام  رمضان عام 1432 اHوافق  اHوافق 3 غشت سنة غشت سنة
p2011 يجعل منـهج الكشف السريع عن وجود مضادp يجعل منـهج الكشف السريع عن وجود مضاد

أكــــســــيــــجــــW واحــــد فـي اHــــواد الــــدســــمــــة ذات األصلأكــــســــيــــجــــW واحــــد فـي اHــــواد الــــدســــمــــة ذات األصل
احليواني والنباتي إجباريا.احليواني والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في  14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  1431 اHـوافق  28مـايــو سـنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا 

 - و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 39
اHــــؤرخ في  3 رجـب عـــام  1410 اHــــوافق 30 يـــنـــايــــر ســـنــــة
1990 واHــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشp اHــــعــــدل

pتممHوا
- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ  في 17 شـوال عام  1423 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اHــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اHــوافق 6 ديــســـمــبــر

pطابقةHتعلق بتقييم اHسنة 2005 و ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شـعـبـان عـام 1419 اHـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 1998
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في2
ذي احلــجـة عـام 1422 اHـوافق 14 فـبـرايــر سـنـة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اHــــواد اHــــضــــافــــة اHـــرخـص بــــهـــا فـي اHـــواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اHــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اHــوافق 30 يــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعالهp يهـدف هذا الـقرار إلى جـعل مـنهج الـكشف الـسريع
عن وجـود مـضـاد أكـسـيــجـW واحـد في اHـواد الـدسـمـة ذات

األصل احليواني و النباتي إجباريا.

اHـادةاHـادة 2 :  : من أجل الـكــشف الـسـريع عن وجـود مـضـاد
أكـسـيـجـW واحــد في اHـواد الـدسـمـة ذات األصل احلـيـواني
والـــنـــبـــاتـي p فـــإن مــخـــابـــر مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقـــمع الـــغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضp مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبW في اHلحق  اHرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 3 رمـــضـــان عــام 1432 اHــوافق 3
غشت سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق
منهج الكشف السريع عن وجود مضاد أكسيجW واحدمنهج الكشف السريع عن وجود مضاد أكسيجW واحد

في اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيفي اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي
1. التعريف :. التعريف :

يـصف هذا اHـنهج الـتـجريـبي ثالث تقـنيـات سريـعة
لـلـكـشف عن وجـود أو غـيـاب مـضـاد األكـسـيـجW فـي اHواد

الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي.
تطبق هذه التقنيات بالتوالي على :

الــــبــــوتــــيـل هــــيــــدروكـــــسي أنــــيــــزول (BHA) بــــوتــــيل
هيـدروكسي تـولوانp(BHT) الغـاالت. عند افـتراض وجود

مضاد أكسيجW واحد منها و اHعروف مسبقا.
2 - منهج الكـشف عن البوتيل هيدروكسي أنيزول - منهج الكـشف عن البوتيل هيدروكسي أنيزول

(BHA)
2 . 1 اHبدأ : اHبدأ :

pقـتطـعة في الـهكزانHتـوقع للـعيـنة اHبـعد الذوبـان ا
يسـتخـرج البـوتيل هـيدروكـسي أنيزول (BHA) بـواسطة
مـحـلـول إثـانـولي ويـتـكـون مـركب أزرق الـلـون مع ثـنـائي
كـــلــورو- p2 6  خـــمـــاسـي بـــنـــزوكـــيـــنـــون- 4 كـــلـــورو إ�ـــيـــد

بوجود البوراكس.
2 . 2 الكواشف : الكواشف :

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتليلية و أن يكون اHاء اHستعمل ماء مقطرا أو ذا نقاوة

مكافئة.
2 . 2 . 1 ن- هكزان.ن- هكزان.

2 . 2 . 2 إيثانولp محلول لـ إيثانولp محلول لـ 30 % (ح/ح). (ح/ح).

2 . 2 . 3 ثنـائي كـلورو- ثنـائي كـلورو- p p2 6 خـماسـي بنـزوكـيـنون - خـماسـي بنـزوكـيـنون -

4 كلوروإميد. كلوروإميد.
p(ربـــــاعـي بـــــورات الــــــصـــــوديـــــوم) بـــــوراكـس p(ربـــــاعـي بـــــورات الــــــصـــــوديـــــوم) 2 . 2 . 4 بـــــوراكـس

محلول بـمحلول بـ 20 غ/ل.غ/ل.
2 . 3 التجهيزات : التجهيزات :

أنابيب االختبار.
2 . 4 طريقة العمل : طريقة العمل :

2 . 4 . 1 العينة اHأخوذة للتجربة العينة اHأخوذة للتجربة

تـوزن بـتـقـريب 0,5 غ في أنـبـوب اخـتـبار p(3.2) 4 غ
من عينة اHادة الدسمة.
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2 . 4 . 2 الكشف الكشف

إذا كـــانـت اHـــادة الـــدســـمـــة كـــثـــيـــفـــةp تـــذوب الـــعـــيـــنـــة
اHقتطعة في 10 ملل من الهكزان (2 . 2 . 1)

p(2.2.2) يــضاف 15 ملل مـن الـمــحــلـول اإليــثـانـولي
ثم 2 مـلل من مـحـلـول الـبوراكس (4.2.2) و بـعض بـلورات
(بـتقريب 0,05 غ) من ثنـائي كلورو-  2 . 6 بنـزوكينون -
4 - كلوروإميد (3.2.2). يرج أنبوب االختبار عدة مرات.

يـــتـــلــون الـــطـــور اHـــائي بـــاألزرق فـي مــدة 10 دقــائق
.(BHA) تقريبا بوجود بوتيل هيدروكسي أنيزول

2 . 5 حد الكشف :حد الكشف :

يــقـارب حــد الــكـشف  50 مغ/ كغ (جـزء مـن اHـلــيـون)
.(BHA) من البوتيل هيدروكسي أنيزول

3. مـــنــــهج حتـــديــــد الـــبـــوتـــيـل هـــيـــدروكــــسي تـــولـــوان. مـــنــــهج حتـــديــــد الـــبـــوتـــيـل هـــيـــدروكــــسي تـــولـــوان
(BHT)

3 . 1 اHبدأ : اHبدأ :

(BHT) يـــســتــخـــرج الــبـــوتــيل هـــيــدروكــسـي تــولــوان
بــواسـطــة األسـيـتــونـتــريل الـنــقي. يــتـكـون مــركب ذو لـون
وردي بــوجـود الــديـانـيــزيـدين ونــتـريت الـصــوديـومp الـذي

يستخرج بواسطة الكلوروفورم.
3 . 2 الكواشف :الكواشف :

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتـــلــيــلــيـــة و أن يــكــون اHــاء اHـــســتــعــمـل مــاء مــقــطــرا أو ذا

نوعية معادلة.

3 . 2 . 1 الكلوروفورم الكلوروفورم

3 . 2 . 2 أسيتونتريل أسيتونتريل

 3 . 2 . 3 ديـانيـزدين (ثنـائي ميـتوكسي- ديـانيـزدين (ثنـائي ميـتوكسي- p3p3 ثـنائيp ثـنائي

أمينو- أمينو- p4 4 ثنائي الفنيل) ثنائي الفنيل)

يـوزن 200 غ تـقـريـبـا من الـديـانـيـزيـدين في حـوجـلـة
مــــــدرجــــــة ســــــعــــــتــــــهــــــا 100 مــــــلـل و يــــــذوب في 40 مـــــلـل من
اHيـثانول. تـمأل �حلـول حمض الـكلوريـدريك ن إلى غاية

خط التدريج.
يحفظ هذا احمللول لبضعة أيام بعيدا عن الضوء.

 3 . 2 . 4 نتريت الصوديومp محلول لـ نتريت الصوديومp محلول لـ 3 غ/ل غ/ل

3 . 2 .5 مواد دسمة غير مؤكسدةمواد دسمة غير مؤكسدة

3 . 3 التجهيزات :التجهيزات :

3 . 3 .1 حـوجالت مــخـروطــيـة سـعــتـهـا حـوجالت مــخـروطــيـة سـعــتـهـا 50 مـلل مـزودة مـلل مـزودة

بسدادات.بسدادات.

3 . 3 . 2 أنابيب االختبار. أنابيب االختبار.

3  . 3 . 3 أنبوب اختبار سعته أنبوب اختبار سعته  10 ملل. ملل.

3 . 4 طريقة العمل : طريقة العمل :

3 . 4 . 1 العينة اHأخوذة للتجربة : العينة اHأخوذة للتجربة :

تـوزن بــتـقـريب 1غp في حـوجـلـة مــخـروطـيـة ســعـتـهـا
 50ملل 

p(1 . 3 . 3) 10غ من عينة اHادة الدسمة. 
3 . 4 . 2 الكشف : الكشف :

يــــــضــــــاف إلـى الـــــعــــــيــــــنــــــة اHـــــقــــــتــــــطــــــعـــــةp  5 مـــــلـل من
األســيــتـونــتــريل (3 . 2 . 2) بــواسـطــة أنـــبــوب االخـتـبـار

(3 . 3 . 3) تسد وترج بقوة. تترك لتترسب و تبرد.
يــســكـب الــســائل الـذي يـطـفــو في أنـبـوب االخـتـبـار
(3 . 3 . 2) ويــــضـــــاف عــــلى الـــــتــــوالي 5  مـــــلل مـن مــــحــــلــــول
الــديـــانــيـــزيــدين  (3 . 2 . 3) و2  مـــلل من مـــحــلــول نـــتــريت
الـصوديوم (3 . 2 . 4) تـرج. يظـهر لون بـرتقـالي في جميع
احلـاالتp حتى في غـيـاب مـضاد األكـسيـجW. يضاف إذن

2 ملل من الكلوروفورم (3 . 2 . 1) و ترج من جديد.
يــكـــشف عن وجــود الـــبــوتـــيل هــيـــدروكــسـي تــولــوان
(BHT) بــــــظـــــهــــــور لـــــون وردي شــــــديــــــد نـــــوعــــــا مـــــا لــــــطـــــور
الـــكـــلـــوروفـــورم الـــذي يـــجب مـــقـــارنـــته بـــالـــتـــجـــربـــة عـــلى

البياض (3 . 4 . 3).
3 . 4 . 3 جتربة على بياض :جتربة على بياض :

 تــقــام جتــربــة عــلى بــيـــاض في نــفس شــروط الــعــمل
لـــكـن بــاســـتـــعـــمــال مـــادة دســـمـــة غــيـــر مـــؤكـــســدة (3 . 2 . 5)
نالحظ في بــعض األحـيــان ظـهــور لـون طـفــيفp ¤ـا يــجـعل

هذه التجربة ضرورية.
3 . 5 حد الكشف : حد الكشف :

يــقــارب حـد الــكــشف 10 مغ/ كـغ (جـزء مـن اHــلــيـون)
.(BHT) من بوتيل هيدروكسي تولوان

4. منهج الكشف عن الغاالت :. منهج الكشف عن الغاالت :
4 . 1 اHبدأ : اHبدأ :

تـــوضع الـــعــــيـــنـــة اHـــأخــــوذة لـــلـــتـــجـــربــــة في مـــحـــلـــول
الــهــكـــزان. يــتــكـــون مع الــغــاالت مـــركب ذو لــون وردي في

وجود هيدروكسيد األمونيوم اHركز.
4 . 2 الكواشف : الكواشف :

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتـليـلـيـة و أن يكـون اHـاء اHـستـعـمل مـاء مقـطـرا أو ماء ذا

نقاوة مكافئة.
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4 . 2 . 1 ن- هكزانن- هكزان

4 . 2 . 2 هيدروكسيد األمونيوم اHركز هيدروكسيد األمونيوم اHركز

4 . 3 التجهيزات :التجهيزات :

حوجلة مخروطية سعتها 50 ملل.
4 . 4 طريقة العمل :طريقة العمل :

4 . 4 . 1 العينة اHأخوذة للتجربة :العينة اHأخوذة للتجربة :

تـــــوزن بــــتـــــقــــريب  0,5غ فـي حــــوجـــــلــــة مـــــخــــروطـــــيــــة
سعتها 50 ملل 

(4 . 3) 5غ من عينة اHادة الدسمة.
4 . 4 .2 الكشف : الكشف :

تـــذوب الــــعـــيــــنـــة اHـــقــــتـــطــــعـــة بــــواســـطـــة 20 مــــلل من
الهكزان ( 4 . 2 . 1).

يـضـاف 10 مـلل من هـيــدروكـسـيـد األمــونـيـوم اHـركـز
(4 . 2 . 2) وترج ببطء.

يـتـلـون طـور األمـونـيـاك بـلـون وردي شـديـد نـوعـا ما
في وجــود الـغــاالت. تــقل شــدة الــلــون كــلـمــا كــانت الــكــتــلـة

اHولية للغاالت أكبر.
4 . 5 حد الكشف :حد الكشف :

يــقــارب حـد الــكــشف 50 مغ/ كـغ (جـزء مـن اHــلــيـون)
من الغاالت.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 3 رمضان عام  رمضان عام 1432 اHوافق  اHوافق 3 غشت سنة غشت سنة
p2011 يـجــعل مـنـهـج حتـــديـد الـكــثــافـة الــنــسـبـيـة فيp يـجــعل مـنـهـج حتـــديـد الـكــثــافـة الــنــسـبـيـة في

20° م لـــــــلــــــمـــــــواد الـــــــدســــــمـــــــة ذات األصـل احلــــــيـــــــواني م لـــــــلــــــمـــــــواد الـــــــدســــــمـــــــة ذات األصـل احلــــــيـــــــواني

والنباتي إجباريا.والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرخ
في  14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  1431 اHـوافق 28 مـايــو سـنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا 

 - و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اHــــؤرخ في  3 رجـب عـــام  1410 اHــــوافق 30 يـــنـــايــــر ســـنــــة
1990 واHــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشp اHــــعــــدل

pتممHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ  في 17 شـوال عام  1423 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اHــوافق 6 ديــســـمــبــر

pطابقةHتعلق بتقييم اHسنة 2005 و ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شـعـبـان عـام 1419 اHـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 1998
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار الـــوزاري اHــــشــــتـــرك اHــؤرخ
في 2 ذي احلــجــة عـام 1422 اHـوافق 14 فــبـرايــر ســنـة 2002
الـذي يــحـدد قـائــمـة اHــواد اHـضـافــة اHـرخص بــهـا في اHـواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اHــوافق 30 يــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعالهp يـهـدف هـذا الــقـرار إلى جـعل مـنـهـج حتـديـد الـكـثـافـة
الـنـسـبـية في 20° م لـلمـواد الـدسمـة ذات األصل احلـيواني

و النباتي إجباريا.

اHادةاHادة 2 :  : من أجل حتـديد الـكثافـة النسـبية في 20° م
لـــلــمــواد الـــدســمـــة ذات األصل احلــيـــواني و الــنـــبــاتيp فــإن
مـخابر مراقـبة اجلودة وقمع الـغش واخملابر اHعـتمدة لهذا
الـــغــرضp مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اHــنـــهج اHـــبــW في اHـــلــحق

اHرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 3 رمـــضـــان عــام 1432 اHــوافق 3
غشت سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق
منهج حتديد الكثافة النسبية في منهج حتديد الكثافة النسبية في 20° م  م 

للمواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيللمواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي
1. التعريف. التعريف

pتـعــتــبـر الــكـثــافـة الــنــسـبــيـة في درجــة حـرارة 20° م
Wحـاصل الكـتلـة في اجلـو حلجم مـع pـادة دسـمةH لـلزيت أو
لـهــذا الـزيت أو في درجــة احلـرارة د عــلى نـفس حــجم اHـاء
في 20° مp أجــــريت األوزان بـــكـــتـل مـــضـــبـــوطــــة بـــطـــريـــقـــة

تسمح بإحداث توازن ألوزان الليتون في الهواء.    


