
العدد العدد 65
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

األربعاء األربعاء 21  محر محرّم م عام عام 1434 هـهـ
اHوافق اHوافق 5 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2012 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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يؤخـذ كنـتيـجـة اHعـدل اجلبـري للـتحـديدين إذا تـوفر
شرط التكرارية (7).

تعطى النتائج بعددين بعد الفاصلة.

7 . التكرارية : . التكرارية :

يـــجب أن ال يـــتــجـــاوز الــفـــرق بـــW نــتـــائج حتـــديــدين
أجـــريــا في آن واحــد أو بـــســرعــة الــواحـــد تــلــوى اآلخــر من
طــرف نــفـس اHــحــلـلp 0,05غ مـن اHــاء و اHـواد اHـتـبـخرة

لـ 100غ من العينة.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 25 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 27 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
سـنة سـنة p2011 يجـعل منـهج حتديـد نسـبة اHـلوثـات غيرp يجـعل منـهج حتديـد نسـبة اHـلوثـات غير
الـــقــــابـــلـــة لــــلـــذوبـــان فـي اHـــواد الـــدســــمـــة ذات األصلالـــقــــابـــلـــة لــــلـــذوبـــان فـي اHـــواد الـــدســــمـــة ذات األصل

احليواني والنباتي إجباريا.احليواني والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
-  �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اHـــــوافق 28 مـــــايــــو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اHؤرخ في 3 رجب عام  1410 اHوافق 30 يناير سنـة 1990

pتممHعدل واHا pتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHؤرخ في 17 شوال عام   1423 اHوافق  21 ديسـمبر سنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اHوافق 6 ديسمبر سنة

pطابقةHتعلق بتقييم اH2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شعـبـان عام  1419 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 1998 
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في2
ذي احلـجة عام  1422 اHوافق  14 فبـراير سـنة  2002  الذي
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
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور

أعالهp يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة
اHــلــوثــات غــيـر الــقــابــلــة لـلــذوبــان في اHــواد الــدســمـة ذات

األصل احليواني والنباتي إجباريا.

اHادةاHادة 2 :  : من أجل حتديد نسـبة اHلوثات غـير القابلة
لــــــلــــــذوبــــــان في اHــــــواد الــــــدســــــمــــــة ذات األصـل احلــــــيــــــواني
والــــنـــبـــاتيp فــــإن مـــخـــابـــر مــــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع 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 بـــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1432 اHــــوافق 27
يونيو سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق

منهج حتديد نسبة اHلوثات غير القابلة للذوبان منهج حتديد نسبة اHلوثات غير القابلة للذوبان 
في اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيفي اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي

1 . التعريف : . التعريف :

نسبة اHلوثات غير القابلة للذوبان :

كـمـيـة الـغـبـار واHــواد الـغـريـبـة األخـرى غـيـر الـقـابـلـة
لـلـذوبـان في ن - هـكـزان أو إثـيـر الـبـتـرولp في الـشـروط

احملددة في هذا اHنهج.

يعبر عن نسبة اHلوثات بالنسبة اHئوية للكتلة.يعبر عن نسبة اHلوثات بالنسبة اHئوية للكتلة.

تــشــمل هــذه اHـلــوثــاتp مـلــوثــات مــيـكــانــيـكــيــةp مـواد
معـدنيةp هـيدرات الكـربونp مواد آزوتـيةp مخـتلف اHواد
الــصــمــغــيــةp صــابــونــات الــكــالــســيــومp األحــمــاض الــدســمــة
اHـــــؤكـــــســــدةp الكـــــتـــــون األحــــمـــــاض الـــــدســـــمــــة و (جـــــزئـــــيــــا)
الـصــابـونـات الـقــاعـديـةp هـيــدروكـسـيـد األحــمـاض الـدسـمـة

والغليسيريد التابعة لها.

2 . اHبدأ : . اHبدأ :

مـعــاجلـة الــعـيــنـة اHــأخـوذة لـلــتـجــربـة بــفـائض من ن-
هــكـــزان أو إثـــيــر الـــبــتـــرول ثم يـــرشح احملـــلــول اHـــتـــحــصل
عــلــيه. تـغــسل اHــصـفــاة والــراسب بــواسـطــة نــفس اHـذيب.

يجفف في 103° م ± 2° م ثم نزن.
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3 . الكواشف : . الكواشف :

تـــســتـــعـــمل فـــقط الــكـــواشف ذات نـــوعـــيــة حتـــلـــيــلـــيــة
معروفة.

 3 . 1 ن- هــــكـــزان أو فـي حـــالــــة عــــدم تـــوفــــرهp إثــــيـــر

الـبــتـرول ذو مــجـال الــتـقــطـيــر بـW 30° م و60° م ومـؤشـر
البروم أقل من 1.

ال يــــجب أن يــــكـــون الــــراسب عــــنـــد الــــتـــبــــخـــر الــــتـــام
بالنسبة للمذيبpW أكبر من  0,002 غ لـ  100 ملل.

pkieselguhr 2 .  . 3 مـــنــــقىp مـــحــــروقp يـــفــــقـــد الـــكــــتـــلـــة
بنسبة p% 0,2 في 900° م ( حتى االحمرار).

4 .  التجهيزات : التجهيزات :

األجهزة اHتداولة في اخملبرp ال سيما :

4 . 1 ميزان حتليليp  ميزان حتليليp دقيق ± 0,001 غ  بالتقريب.

4 . 2 مــجـفف بـالــتـســخـW الـكــهـربـائيp  مــجـفف بـالــتـســخـW الـكــهـربـائيp �ــكن ضــبـطه

في 103° م ± 2° م.

4  . 3 حــوجــلــة مــخــروطــيـة حــوجــلــة مــخــروطــيـةp ســعــتــهــا 250 مــلـل مـزودة

بسدادة من زجاج دائرية.

4  . 4 جهاز تنشيف جهاز تنشيفp مزود بعامل مجفف فعال.

4  . 5 ورق تـــرشـــيح بـــدون رمـــاد  ورق تـــرشـــيح بـــدون رمـــاد (نـــســـبــــة عـــلـــيـــا من

الــرمــاد تــقــدر بــ  0,01 % مـن الــكــتــلــة)p مــؤشـر احلـصـر
بـ  98 % بــالـــكـــتـــلــــةp لـــلـــجــــزيـــئــات الـــتي أبــعــادهـــا أكــبــر
من 2,5 مـــيـــكـــرومـــتـــرp أو مـــصـــفـــاة مـن الـــلـــيف الـــزجـــاجي
قـطـرهـا يـعـادل p§ 120 و كـذلك وعـاء مـعـدني (من األفـضل
أHــنـيــوم) أو زجـاجي مــزود بــغـطــاء مالئم (مــتـغــيـر في 6.4

جلميع اHوادp ما عدا الزيوت احلامضة).

4  . 6 بـؤرة مـرشـحـةp من زجـاجبـؤرة مـرشـحـةp من زجـاجp نـوعـية P16 (فـتـحة

اHـــســـامـــات من 10 إلى 16 مــــيـــكـــرومـــتـــر)p قـــطـــرهـــا  40 §
وسـعــتــهـا 50 مــللp وحــوجــلــة لــلــتـرشــيـح (مــتـغــيــرة في 4,5

تشمل اHواد احلامضة).

حتـضpW ذو تـسخـW كـهـربـائيp �ـكن أن  4 . 7 جهـاز حتـضWجهـاز 

يعمل في 103° م ± 2° م.

5 . اقتطاع العينة : . اقتطاع العينة :

pمن الضروري أن يتلقـى اخملبر عينة �ثـلة حقيقية
غير متلفة وال متغيرة أثناء النقل والتخزين. 

6 . حتضير العينة للتجربة : . حتضير العينة للتجربة :

يجري اقتطاع العينة في الشروط اHالئمة.

7 .  .  طريقة العمل :طريقة العمل :

7 . 1 العينة اHأخوذة للتجربة : العينة اHأخوذة للتجربة :

تــــوزن بــــتــــقــــريب 0,01غp حــــوالي 20غ من الــــعــــيــــنــــة
اHأخوذة للتجربة في حوجلة مخروطية (4 . 3).

7 . 2 التحديد : التحديد :

 7 . 2 . 1 يـجفف إمـا ورق الترشـيحp الوعـاء وغطاؤه

أو البؤرة اHرشحة (4 . 6) في اجملفف (4 . 2) مضبوط في
103 ° م. يتـرك ليـبـرد في جهـاز الـتنـشيف (4 . 4) ويوزن

بتقريب 0,001 غ. 

7 . 2 . 2 يـــضـــاف 200 مـــلل مـن ن - هـــكـــزان أو إثـــيـــر

الــبــتـرول (3 . 1) فـي احلـوجــلـة الــتي حتــتـوي عــلى الــعـيــنـة
اHأخوذة للتجربة (7 . 1)  تغلق احلوجلة وترج.

بـالــنـســبـة لــزيت اخلـروعp �ــكن زيـادة كــمـيــة اHـذيب
لـكي نسـهل الـعـملـيـة و قـد يكـون من الـضـروري استـعـمال

حوجلة سعتها أكبر.

تــــــتـــــرك فـي درجــــــة حــــــرارة مــــــقــــــاربـــــة لـ 20° م Hـــــدة
تقارب 30 ثانية. 

7 . 2 . 3 تـرشح فوق ورقـة التـرشـيح موضـوعة داخل

قـــمع مالئمp أو فـــوق الـــبـــؤرة اHـــرشـــحــة بـــاســـتـــعـــمــالp إذا
اقتضى األمرp امتصاص خفيف.

تـغـسـل ورقـة الـتـرشـيح أو الـبــؤرة اHـرشـحـة بـسـكب
كـمـيــات صـغـيــرة من نـفس اHــذيب كـمـا في (7 . 2 . 2) لـكن
بـالـكمـيـة الالزمة لـكي تـكون الـرشـاحة األخـيـرة خالـية من
اHـواد الــدســمــة. يــســخن اHــذيبp إذا اقــتـضـى األمـرp حــتى
درجــة حـــرارة قــصــوى بـ 60° م حــتـى تــذوب جـــمـــيع اHــواد

الدسمة الصلبة فوق ورق الترشيح.

7 . 2 . 4 إذا اسـتــعــمــلــنــا ورق الــتـرشــيحp نــنــزعه من

الـقـمعp و نـضـعه فـوق الـوعـاءp يـتـرك لـيـتـبـخـر في الـهـواء
اجلزء األكبر للـمذيب الباقي فوق ورق الترشيح و ينهى
الـــتـــبــــخـــر في اجملـــفـف اHـــضـــبـــوط في 103° م. يـــخـــرج من
اجملـــففp يــغــلـق الــوعــاء بــغــطـــائه : يــتــرك يـــبــرد في جــهــاز

التنشيف (4 . 4) ويوزن بتقريب 0,001 غ.
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7 . 2 . 5 إذا اســـتـــعـــمــلـــنـــا الـــبـــؤرة اHــرشـــحـــةp يـــتــرك

ليـتـبخـر في الـهـواء اجلزء األكـبـر من اHذيب الـبـاقي فوق
هــذه األخـيـرة و تـنــهى الـعـمــلـيـة في اجملـفـف اHـضـبـوط في
103°م. يـــــخـــــرج من اجملـــــفـفp يـــــتـــــرك لـــــيـــــبـــــرد في جـــــهـــــاز

التنشيف (6 . 4)  و يوزن بتقريب 0,001 غ.

pـلـوثـات الـعـضـويةH7 . 2 . 6 إذا أردنـا حتـديـد نـسـبـة ا

pمـن الـــضــروري اســـتـــعـــمـــال ورق الـــتـــرشــيـح بـــدون رمــاد
مـجفف و موزون سـابقا. في هـذه احلالةp يـجب أن يحرق
ورق الـتـرشـيح الـذي يـحـتـوي عـلى اHـلـوثـات غـيـر الـقـابـلة
لـلـذوبـان و يجـب أن تطـرح كـتـلـة الـرمـاد اHـتـحـصل عـلـيـها

من كتلة اHلوثات غير القابلة للذوبان.

يــجب أن حتـسب نـسـبــة اHـلـوثـات الـعــضـويـةp اHـعـبـر
عـنـهـا بـالـنـسـبـة اHـئـويـة لـلـكـتـلـةp بـضـرب فـرق الـكـتـلـة في
100 / كp0 حـيث ك0 هي كـتـلـة الـعيـنـة اHـأخـوذة لـلـتـجـربة

بالغرام.

7 . 2 . 7 إذا قــمــنــا بــتـحــلــيل الــزيــوت احلــامـضــةp أل

بـــؤرة الـــتـــرشـــيح بـ kieselguhr (3. 2)  كـــالـــتـــالـي. نـــحـــضــر
مــــــزيج بـ 2غ من kieselguhr وحــــــوالي 30 مــــــلـل من إثــــــيــــــر
الـــبـــتــرول (3 . 1) فـي بـــيــشـــر مـن زجــاج ســـعـــته 100 مــلل.
pحتت ضـغط مـنـخفض pـزيج فى بـؤرة الـتـرشـيحHيـسكب ا
لــلــحــصــول عــلى طــبــقــة من  kieselguhr فــوق  مــصــفــاة من

الزجاج.

جتــــفف بــــؤرة الـــتــــرشـــيح الــــزجـــاجــــيـــة احملــــضـــرة فى
اجملــفف (4 . 2) مـــضـــبـــوط في 103° مH pـــدة ســـاعـــة. يـــتـــرك
لـــيـــبـــرد فى جــهـــاز الـــتــنـــشــيف  (4 . 4) ويـــوزن بـــتـــقــريب

0,001 غ.

8 . التعبير عن النتائج : . التعبير عن النتائج :

يــعــبــر عن نــســبـــة اHــلــوثــات غــيــر الــقــابــلــة لــلــذوبــان
بالنسبة اHئوية للكتلةp وتساوي :

1
 - ك

2
ك

100 x ـــــــــــــــــــــ =w 

0
ك

حيث :

ك0 : هي كــتــلــة الــعــيــنــة اHــأخــوذة لــلــتــجــربـة  (7 . 1)
بالغرام.

ك1 : هي كـتـلــة الـوعـاء وغــطـائه وورق الــتـرشـيح أو
بؤرة الترشيح (7 . 1) بالغرام.

ك2 : هي كـــتـــلـــة الـــوعـــاء وغـــطـــائه وورق الـــتـــرشـــيح
يــــحـــتــــوي عــــلى الــــراسب (7 . 2 . 1)  أو بــــؤرة الــــتـــرشــــيح

والراسب (7 . 2 . 5) بالغرام.

تعطى النتيجة بعددين بعد الفاصلة.

9 . التكرارية : . التكرارية :

Wنـتــيــجـتـي جتـربــتـ Wـطــلق بــHال يــتــجـاوز الــفــرق ا
فرديـتـW مسـتـقلـتpW و اHـتـحصـل علـيهـمـا بواسـطـة نفس
اHــــنـــهـج عـــلـى مـــادة �ــــاثـــلــــة خـــاضــــعـــة لــــلـــتــــجــــربـــة بــــنـــفس
الـــتـــجـــهــيـــزات فـي فــاصـل زمــنـي قـــصــيـــر إال في  5 % من
احلـاالت عـلـى األكـثـر قـيـمـة 0,01 غ من اHــلـوثـات في 100 غ
من عــيـنــة ال حتـتـوي عــلى أكـثـر من 0,10 % (بـالـكــتـلـة) من

اHلوثات غير القابلة للذوبان.

10 . إعادة التجربة : . إعادة التجربة :

Wنـتــيــجـتـي جتـربــتـ Wـطــلق بــHال يــتــجـاوز الــفــرق ا
فــرديـتــpW اHـتـحــصل عـلـيــهـمــا بـواسـطــة نـفس اHــنـهج عـلى
مـادة �ـاثــلـة خـاضـعـة لـلـتـجـربـة في عـدة مـخـابـر من طـرف
عـدة محـلـلW يـسـتعـمـلون جتـهيـزات مـختـلـفةp إال في  5 %
مـن احلــاالت عـــلى األكــثـــر قــيــمــة 0,06 غ من اHــلــوثــات في
100 غ من عينـة ال حتتوي على أكثر من 0,10 % (بالـكتلة)

من اHلوثات غير القابلة للذوبان.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 25 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 27 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
ســـنــة ســـنــة p2011 يـــجــعـل مــنـــهج حتـــديـــد مـــؤشــر انـــكـــســارp يـــجــعـل مــنـــهج حتـــديـــد مـــؤشــر انـــكـــســار
الــــضـــــوء لــــلـــــمــــواد الـــــدســــمـــــة ذات األصل احلـــــيــــوانيالــــضـــــوء لــــلـــــمــــواد الـــــدســــمـــــة ذات األصل احلـــــيــــواني

والنباتي إجباريا.والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة

-  �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اHـــــوافق 28 مـــــايــــو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اHؤرخ في 3 رجب عام  1410 اHوافق 30 يناير سنـة 1990

pتممHعدل واHا pتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHؤرخ في 17 شوال عام   1423 اHوافق  21 ديسـمبر سنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اHوافق 6 ديسمبر سنة

pطابقةHتعلق بتقييم اH2005 وا


