
العدد العدد 64
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب 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 2  محر محرّم عام م عام 1433 هـهـ
اJوافق اJوافق 27 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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حتت ضـغط مـنخـفض ضـروريـا. بالـنـسبـة لـلـمواد الـدسـمة
الـــتـي من الــواجب جتــفــيــفــهــا في درجــة حــرارة أعــلى من

50° م يجب أن حتلل في مذيب ثم جتفف.

تــرج الــعــيــنـة اجملــفــفــة بــقـوة مـع سـلــفــات الــصــوديـوم
qـادة الــدسـمـة مع بـرودهـاJاجملـفف ثم يــرشح. إذا جتـمـدت ا
نـــعـــمل داخل مـــجــفف أو بـــواســـطــة قـــمع الـــتــرشـــيح مــزود
بتـسخX (3 . 2) في درجـة حرارة مـناسـبة الـتي يجب أال

تتعدى 50° م.
5 . احلفظ  . احلفظ : يجب حفظ الـعينات في ظروف مناسبة
باألخذ بـعX االعتـبار طبيـعة كل عينـة معنيـة والتجارب

اJراد إجراؤها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 29
مــــايــــو ســــنــــة مــــايــــو ســــنــــة q2011 يــــجــــعـل مــــنــــهـج حتــــديــــد مــــؤشــــرq يــــجــــعـل مــــنــــهـج حتــــديــــد مــــؤشــــر
الـــتـــصــبـــX لـــلــمـــواد الــدســـمـــة ذات األصل احلـــيــوانيالـــتـــصــبـــX لـــلــمـــواد الــدســـمـــة ذات األصل احلـــيــواني

والنباتي إجباريا.والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
-  �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اJؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اJـــــوافق 28 مـــــايــــو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اJؤرخ في 3 رجب عام  1410 اJوافق 30 يناير سنـة 1990

qتممJعدل واJا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشJوا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJؤرخ في 17 شوال عام   1423 اJوافق  21 ديسـمبر سنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اJؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اJوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةJتعلق بتقييم اJ2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اJـــشــــتــــرك اJـــؤرخ
فـي 21 شعـبـان عام  1419 اJوافق 10 ديسـمبـر سنة 1998 
واJـتعـلق باJـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

qلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اJـشـتـرك اJؤرخ في2
ذي احلــجـة عـام  1422 اJـوافق 14 فـبـرايـر سـنـة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اJــــواد اJــــضــــافــــة اJـــرخـص بــــهـــا فـي اJـــواد

qالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 19 من اJـرسوم
الـــــتـــــنــــــفـــــيـــــذي رقم 90 - 39 اJـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام1410

اJــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اJــعــدّل واJــتـــمّم واJــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جــعل مــنــهج حتــديــد مــؤشـر
التـصبX لـلمواد الـدسمـة ذات األصل احليواني والـنباتي

إجباريا.

اJـادةاJـادة 2 :  : من أجل حتــديــد مــؤشـر الــتــصــبــX لــلــمـواد
الـــدســـمــة ذات األصـل احلــيـــواني والـــنــبـــاتيq فـــإن مــخـــابــر
مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغـش واخملـــابـــر اJـــعــــتـــمـــدة لـــهـــذا
الـــغــرضq مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اJــنـــهج اJـــبــX في اJـــلــحق

اJرفق بهذا القرار.
كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اJـنـهج من طـرف اخملـبـر

عند األمر بإجراء خبرة.

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

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 26 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432
اJوافق 29 مايو سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اJـلحـقاJـلحـق
منهج حتديد مؤشر التصبX للمواد منهج حتديد مؤشر التصبX للمواد 

الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيالدسمة ذات األصل احليواني و النباتي
Xـنـهج تـقـنـيــة لـتـحـديـد مـؤشـر الـتـصـبـJيـحـدد هـذا ا
لألجسـام الدسـمة ذات األصل احلـيـواني والنـباتي. مـؤشر
الـتـصـبـX هـو مـيـزة األحـمـاض الـدسـمـة احلـرة واJـؤسـتـرة

اJوجودة في العينة التي أجري عليها التحليل.
1 . اJصطلحات والتعريف : . اJصطلحات والتعريف :

Jـتــطـلـبـات هـذا اJـنـهجq يـطــبق اJـصـطـلح والـتـعـريف
اآلتي :

مــــؤشـــــر الـــــتــــصـــــبــــX : مــــؤشـــــر الـــــتــــصـــــبــــX : عــــــدد اJـــــيــــــلــــــيــــــغـــــرامــــــات من
هــيـدروكـســيـد الـبـوتــاسـيـوم الالزم لــتـصـبـX 1غ من مـادة

دسمة في الشروط اJعينة في هذا اJنهج.
2 . اJبدأ : . اJبدأ :

غـــلــــيــــان ارتـــدادي لــــعــــيــــنـــة مـع حـــلــــول ايــــتــــانـــولــــيك
لهيدروكسيد البوتاسيوم ثم معايرة فائض هيدروكسيد
الـــبــوتـــاســيـــوم بــواســطـــة مــحـــلــول حــمـض الــكــلـــوريــدريك

اJعير.
3 . الكواشف : . الكواشف :

يــســتــعــمـل فــقط كــواشف ذات نــوعــيــة مــعــتــرف بــهــا
وماء مقطر أو ماء ذو نقاوة مكافئة على األقل.
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= c(KOH) محـلول q3. 1 هـيدرو كـسـيد الـبـوتاسـيـوم
0,5 مول/ل في االيثانول لـ 95% ( نسبة حجمية).

يــجـب أن يــكـــون هــذا احملـــلــول غـــيــر مـــلــون أو أصـــفــر
قــشي و�ـــكن احلــصــول عـــلى مــحـــلــول ثــابت وغـــيــر مــلــون

حسب إحدى طرق العمل اآلتية :

أ ) - يـــغـــلى بـــارتـــداد 1 ل من االيـــثـــانـــول مع 8غ من
هـيــدرو كـسـيـد الـبـوتـاسـيـوم و5 غ من قـطع األJـنـيـوم Jـدة
سـاعـة واحـدةq ثم يـقطـر هـذا اJـستـحـضـر فـورا. تذوب في
احملـلول اJقطرq كمـية هيدرو كسـيد البوتاسـيوم اJطلوبة
( 35 غ بـــالـــتــقـــريب). ويـــتــرك لـالســتـــراحــة لـــعـــدة أيــامq ثم
يــصـــفى الـــســائـل الــفـــاحت الـــلــون الـــذي يــطـــفـــو في قــارورة
زجـــاجـــيـــة داكــــنـــة لـــفـــصـــلـه من كـــربـــونــــات الـــبـــوتـــاســـيـــوم

اJترسبة.

ب ) - يـضـاف 4غ من ثـالثي بـيـتـو أكــسـيـد األJـنـيـوم
إلى 1 لتـر من اإليثـانول ويتـرك اخلليـط لالستراحـة لعدة

أيام.

يـصفـى السـائل الـذي يطـفـو وتذوب في هـذا الـسائل
الـكـميـة اJـطـلـوبة من هـيـدروكـسيـد الـبـوتاسـيـوم.و يـترك
لالستـراحة Jدة أيـام ثم يصـفى السائل الـفاحت الذي يـطفو
في قـــــارورة زجــــاجـــــيــــة داكـــــنــــة لـــــفــــصـــــله مـن كــــربـــــونــــات

البوتاسيوم اJترسبة.

c(HCL) مـحـلـول مـعّـير qحـمض الـكـلـوريـديرك q3  . 2 حـمض الـكـلـوريـديرك 

= 0,5 مول/ل 

فـــتـــالـــيــqX مــحــلــول (p = 0,1 غ /  3  . 3 فــــيــــنـــول فـــتـــالـــيــXفــــيــــنـــول 

100 ملل) في االيثانول بنسبة 95% ( نسبة حجمية).

 3  . 4 أزرق األلــــكــــلــــيــن أزرق األلــــكــــلــــيــن q q6b مـــحـــلــول (p = 2,5 غ /

100 ملل) في االيثانول بنسبة 95% ( نسبة حجمية).

 3  . 5 معدالت الغليانمعدالت الغليان

4 . األجهزة : . األجهزة :

أجهزة عادية للمخبرq خاصة ما يأتي :

 4  . 1 حـوجـلة مـخروطـية حـوجـلة مـخروطـية سعـتـها 250 مـلل من زجاج

مقاوم للقليات ( alcalis ) ذات عنق مروض.

 4  . 2 مــبـرد ارتـدادي  مــبـرد ارتـدادي  ذو صـقل زجـاجي مــتـكـيف مع

احلوجلة اخملروطية (4 . 1).

qثال حمام مائيJعلى سبـيل ا ) Xجهاز تسخX4  . 3 جهاز تسخ 

صـفـيـحـة كـهـربـائـيـة لـلـتـسـخـqX أو كل جـهـاز آخـر منـاسب
.(Xللتسخ

عدم استعمال شعلة نار مكشوفة.

 4  . 4 قـطـارة زجـاجـيـة قـطـارة زجـاجـيـة سـعـتـهـا 50 مـللq مـدرج بـ 0,1

ملل أو قطارة زجاجية أوتوماتيكية.
 4  . 5 ماصةq ماصةq سعتها 25 ملل أو ماصة أوتوماتيكيةماصة أوتوماتيكية.

 4  . 6 ميزان حتليلميزان حتليل

5 . أخذ العينة . أخذ العينة
من اJـــهم أن يـــســـتـــقــبـل اخملـــبــر عـــيـــنـــة ®ـــوذجــيـــةq لم

تتعرض للتلف أو التغير خالل النقل أو التخزين.
6 . حتضير العينة للتجربة . حتضير العينة للتجربة

تخلط الـعيـنات للـتجـربة وترشح بـعنـاية إذا وجدت
شوائب مرئية.

7 . طريقة العمل . طريقة العمل
7 .  . 1 العينة اJأخوذة للتجربة العينة اJأخوذة للتجربة

تــــوزنq بــــتـــقــــريب 5 مــــلغq حــــوالي 2 غ مـن الـــعــــيــــنـــة
للتجربة ( اJادّة 6 ) في حوجلة مخروطية (4 . 1)

حـددت الـعيـنـة اJأخـوذة لـلتـجـربة بـ 2 غ عـلى أساس
مــؤشـــر تــصـــبــX من 170 إلى 200. بـــالــــنـــســـبـــة Jـــؤشـــرات
تـصــبـX أخـرىq من اJالئم تــغـيـيـر الــكـتـلـة بـطــريـقـة يـعـدل
فـــــــيـــــــهـــــــا حـــــــوالـي الـــــــنـــــــصف مـن احملـــــــلـــــــول االيـــــــثـــــــانـــــــولي
لـهـيـدروكــسـيـد الــبـوتـاسـيــوم. تـبـX الـتــوصـيـات اJـتــعـلـقـة

بكتلة العينة اJأخوذة للتجربة في اجلدول 1.

كتلة الـعينة اJأخوذة للتجربةكتلة الـعينة اJأخوذة للتجربة مؤشر الـتصبX احملتملمؤشر الـتصبX احملتمل

150 إلى 200

200 إلى 250

250 إلى 300

أكبر من 300

2,2غ إلى 1,8 غ

1,7غ إلى 1,4 غ

1,3غ إلى 1,2 غ

من 1,1غ إلى 1,0 غ

اجلدول اجلدول 1 : كتلة العينة اJأخوذة للتجربة : كتلة العينة اJأخوذة للتجربة

7 . 2 التحديد التحديد

7 .  . 2 .  . 1 يضاف لـلعـينة اJـأخوذة لـلتجـربةq بـواسطة
اJـــــــاصــــــة q(5 . 4) 25 مـــــــلـل من مـــــــحــــــــلـــــــول إيـــــــتـــــــانـــــــولـــــــيك
لـــهـــيـــدروكـــســــيـــد الـــبـــوتـــاســـيـــوم (3 . 1) وبـــعض اJـــعـــدالت
qـبرد االرتدادي  (4 . 2) باحلـوجلةJللـغليان (3 . 5) يوصل ا
تــوضع احلـــوجــلـــة فــوق جـــهــاز الـــتــســـخــX  (4 . 3) وتـــتــرك
qإلى آخر Xدة 60 دقـيـقة مع الـرج من حـJ لـلغـلـيـان بـبطء
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مـا عــدا بـالــنـســبـة لـألجـســام الـدســمـة ذات نــقـطــة انـصــهـار
عـــالـــيـــةq صـــعـــبــة الـــتـــصـــبـــX والـــتي يـــجب أن تـــكـــون مــدة

.(2) Xانصهارها ساعت

7 .  . 2 .  . 2 يــضـــاف إلـى احملــلـول الــسـاخنq من 0,5 إلى
1 ملل من محـلول فينول فتاليX (3 . 3) ويعـاير بحمض
الــكـــلــوريــدريك (3 . 2) إلى غـــايــة اخــتـــفــاء الـــلــون الــوردي
لــلـمــؤشـر. إذا كــان احملـلــول مـلـونــا جـداq يــسـتــعـمل 0,5 مـلل

.(4 . 3) (6b) Xإلى 1 ملل من محلول أزرق األلكل

7 . 3 التجربة على بياض التجربة على بياض

جتري جتربة على بـياض باتخاذ نفس طريقة العمل
كـمـا هـو احلـال في q(2 . 7) بـاسـتـعـمـال كـذلك 25,0 مـلل من
احمللول اإليتانـولي لهيدروكسيـد البوتاسيوم (3 . 1) لكن

بإهمال العينة اJأخوذة التجربة.

8 . التعبير عن النتائج : . التعبير عن النتائج :

يساوي مؤشر التصبX إلى :

56,1  x ت x (1ح0 - ح)    
ع ت = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   ك

حيث :حيث :

ح0 : هـــــو احلــــــجـم اJـــــقــــــدر بـــــاJــــــلــــــيـــــلــــــتـــــرات حلــــــمض
qستعمل للتجربة على بياضJالكلوريدريك (3 . 2) ا

ح1 : هـــــو احلــــــجـم اJـــــقــــــدر بـــــاJــــــلــــــيـــــلــــــتـــــرات حلــــــمض
qستعمل للتحديدJالكلوريدريك (3 . 2) ا

ت : هـــو الـــتــركـــيـــز الــدقـــيق حلـــمض الـــكـــلـــوريــدريك
q(2.3)

ك : هي الكتلة بالـغرامات للعينة اJأخوذة للتجربة
q(1 . 7)

يـــؤخــذ كـــنــتـــيــجــة اJـــعــدّل اجلـــبــري لـــلــتــحـــديــدينq إذا
q(2 . 9) توفرت شروط التكرارية

تعطى النتيجة على شكل عدد طبيعي.

9 . التكرارية : . التكرارية :

Xنــتـيــجــتـ Xــطـلق بــJيـجـب أن ال يـتــجــاوز الـفــرق ا
مـنفـردتqX مـنفـصلـتqX اJـتحـصل علـيهـما بـواسطـة نفس
اJــنـهج عــلى مـادة  ــاثـلــة في نـفس اخملــبـر من طــرف نـفس
احملــلل بـــاســتــعــمــال نــفـس الــتــجــهــيـــزات في مــجــال زمــني

قصيرq حد التكرارية إال في 5% من احلاالت وما فوق.

10 . قابلية إعادة التجربة : . قابلية إعادة التجربة :

Xنــتـيــجــتـ Xــطـلق بــJيـجـب أن ال يـتــجــاوز الـفــرق ا
لتـجربـتX مـنفردتـq qX اJتـحصل عـليـهمـا بواسـطة نفس
اJــنــهج عــلـى مــادة  ــاثــلــة خــاضـعــة لــلــتــجــربــة فـي مــخــابـر
مختلفة من طرف مـحللX مختلفX باستعمال جتهيزات
مـخـتـلـفـةq حـد قابـلـيـة الـتـجـربـة بـX اخملـابر إال في 5% من

احلاالت وما فوق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 29
مــــايــــو ســــنــــة مــــايــــو ســــنــــة q2011 يــــجــــعـل مــــنــــهـج حتــــديــــد مــــؤشــــرq يــــجــــعـل مــــنــــهـج حتــــديــــد مــــؤشــــر
الـبـيـروكسـيـد لـلـمواد الـدسـمـة ذات األصل احلـيوانيالـبـيـروكسـيـد لـلـمواد الـدسـمـة ذات األصل احلـيواني

و النباتي إجباريا.و النباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
-  �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اJؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اJـــــوافق 28 مـــــايــــو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اJؤرخ في 3 رجب عام  1410 اJوافق 30 يناير سنـة 1990

qتممJعدل واJا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشJوا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJؤرخ في 17 شوال عام   1423 اJوافق  21 ديسـمبر سنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اJؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اJوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةJتعلق بتقييم اJ2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اJـــشــــتــــرك اJـــؤرخ
فـي 21 شعـبـان عام  1419 اJوافق 10 ديسـمبـر سنة 1998 
واJـتعـلق باJـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

qلالستهالك
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اJشـترك اJؤرخ في 2
ذي احلـجـة عام  1422 اJـوافق 14 فـبـرايـر سـنـة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اJــــواد اJــــضــــافــــة اJـــرخـص بــــهـــا فـي اJـــواد

qالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 19 من اJـرسوم
الـــــتـــــنــــــفـــــيـــــذي رقم 90 - 39 اJـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام1410
اJــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اJــعــدّل واJــتـــمّم واJــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جــعل مــنــهج حتــديــد مــؤشـر
الـــبـــيـــروكـــســــيـــد لـــلـــمـــواد الـــدســـمـــة ذات األصل احلـــيـــواني

والنباتي إجباريا.


