
العدد العدد 69

السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

اIطلوب 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 10 صفر  صفر عام عام 1436 هـ

اIوافق اIوافق 3 ديسمبر  ديسمبر سنة سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة 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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مراسيم فرديةمراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 صفر عام  صفر عام 1436 اIوافق أول ديسمبر سنة  اIوافق أول ديسمبر سنة q2014 يتضمن إنهـاء مهام مدير الكفاءات الوطنيةq يتضمن إنهـاء مهام مدير الكفاءات الوطنية
فـي اخلـارج والـبــرامج والـشـؤون االجــتـمـاعــيـة في اIـديــريـة الـعــامـة لـلــجـالـيــة الـوطـنــيـة في اخلــارج بـوزارة الـشـؤونفـي اخلـارج والـبــرامج والـشـؤون االجــتـمـاعــيـة في اIـديــريـة الـعــامـة لـلــجـالـيــة الـوطـنــيـة في اخلــارج بـوزارة الـشـؤون

اخلارجية.اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 8 صــفــر عـام 1436 اIــوافق أول ديــسـمــبــر ســنـة q2014 تــنــهى مـهــام الــسـيــد أحــمـد
شالغـمـةq بــصـفـته مـديـرا لـلـكـفـاءات الــوطـنـيـة في اخلـارج والـبـرامج والــشـؤون االجـتـمـاعـيـة في اIـديــريـة الـعـامـة لـلـجـالـيـة

الوطنية في اخلارج بوزارة الشؤون اخلارجية.

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 19 مــحـرم عـام  مــحـرم عـام 1436 اIـوافق  اIـوافق 12 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
ســــــــنـــــــة ســــــــنـــــــة q2014 يــــــــجــــــــعـل مـــــــنــــــــهـج حتــــــــديـــــــد نــــــــســــــــبـــــــةq يــــــــجــــــــعـل مـــــــنــــــــهـج حتــــــــديـــــــد نــــــــســــــــبـــــــة
الهيـدروكسيـبرولـX في اللحـوم ومنـتجات الـلحومالهيـدروكسيـبرولـX في اللحـوم ومنـتجات الـلحوم

إجباريا.إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اIـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

qتممIعدل واIا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اIؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةIتعلق بتقييم اIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-214 اIؤرخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اIــوافق 15 مــايــو ســنــة
q2012 الذي يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات اسـتـعـمـال اIـضـافات

qوجهة لالستهالك البشريIواد الغذائية اIالغذائية في ا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
19 شــــــوال عــــــام 1417 اIــــــوافق 26 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 1997

qرقاز وتسويقهIتعلق بشروط حتضير اIوا
- و�قـتضى الـقرار اIؤرخ في 24 ربيع الـثاني عام
1421 اIـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة 2000 واIــتـعــلق بــالــقــواعـد

اIــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اIــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اIــطــهــيــة
qتممIعدل واIا qووضعها رهن االستهالك

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اIــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اIــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اIــعــدل واIــتـــمم واIــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة
الــهــيــدروكــســيــبــرولـــX في الــلــحــوم ومــنــتــجــات الــلــحــوم

إجباريا.

Xادة 2 : : من أجل حتـديد نسـبة الهـيدروكسـيبرولIادة اIا
في الـــلــحــوم ومـــنــتـــجــات الــلـــحــومq فــإن مـــخــابــر مـــراقــبــة
اجلودة وقمع الغش واخملابـر اIعتمدة لهذا الغرضq ملزمة

باستعمال اIنهج اIبX في اIلحق اIرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حــرر بـــاجلــزائــر في 19 مــحــرم عــام 1436 اIــوافق 12
نوفمبر سنة 2014.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 69 10 صفر عام  صفر عام 1436 هـهـ
3 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

اIلحقاIلحق
Xمنهج حتديد نسبة الهيدروكسيبرولXمنهج حتديد نسبة الهيدروكسيبرول

- اللحوم ومنتجات اللحوم -- اللحوم ومنتجات اللحوم -

يـــــبـــــX هـــــذا اIــــــنـــــهج تــــــقـــــنـــــيـــــة لـــــتــــــحـــــديـــــد نـــــســـــبـــــة
الــهـيــدروكــسـيــبــرولـX جلــمـيـع أنـواع الــلـحــوم ومــنـتــجـات

اللحومq �ا فيها الدواجن.

يـطـبـق هـذا اIـنـهج عـلـى الـلـحـوم ومـنــتـجـات الـلـحـوم
الـــــــــتـي ال حتـــــــــتــــــــــوي عـــــــــلـى أكـــــــــثــــــــــر من 0,5 % (ك/ك) مـن

.Xالهيدروكسيبرول

 1. التعريف. التعريف

Iتطلبات هذا اIنهج يطبق التعريف اآلتي :

نـسبـة الهيـدروكسـيبـرولX في الـلحـوم ومنـتوجاتنـسبـة الهيـدروكسـيبـرولX في الـلحـوم ومنـتوجات
: نـسبة الهيـدروكسيبـرولX احملددة وفقـا لطريقة اللحوم :اللحوم 

العمل اIبيّنة في اIنهج.

ويعبّر عنها بالنسبة اIئوية في الكتلة.

 2. اIبدأ. اIبدأ

حتــلـل الــعــيــنــة اIــأخــوذة لـلــتــجــربــة بــواســطــة حــمض
الـــــكـــــبــــــريت فـي درجـــــة حـــــرارة 105 °م. ثـم يـــــتـم تـــــرشــــــيح
وتـخـفف احلالمـة. يـؤكـسـد الـهيـدروكـسـيـبـرولـX بـواسـطة
- p حــيث يــتــشـــكل مــركب أحـــمــر الــلــون مع T Xكــلـورامـ
ثــــــــــــنـــــــــــــائـي مــــــــــــثـــــــــــــيـل أمــــــــــــيـــــــــــــنــــــــــــو بـــــــــــــنــــــــــــزالـــــــــــــدهــــــــــــيــــــــــــد
(p-diméthylamino-benzaldéhyde) ثم يجـرى قيـاس ضوئي

على طول موجة 558 نانومتر.

 3. الكواشف. الكواشف

تستعمل فـقط كواشف ذات نوعية حتلـيلية معترف
بــهـا ومــاء مـقــطـر أو مــنـزوع اIــعـادن أو عــلى األقل مـاء ذي

نقاوة معادلة. 

≈ (H2SO4) مــحـلـول تـركـيـزه q1.3 حـمـض الـكـبـريت حـمـض الـكـبـريت 
3 مول/ل.

تــوضع 750 مـلل من اIـاء في حـوجلـة مـدرجـة سعـتـها
2 ل ويـضـاف 320 مـلـل من حـمض الــكـبــريت اIـركــز بـبطء
مـع الــــــتـــــحــــــريكq (p20 = 1,84 غ/مـــــلـل). يــــــبـــــرد فـي درجـــــة

حرارة الوسط ويكمل احلجم باIاء إلى خط التدرج.
6,8 = (pH) العامل الـهيدورجيني q2.3 محلول مـثبّت

ومكون من :

- 26 غ مـن حـــــمـض الــــــســـــيــــــتــــــريك أحــــــادي اإلمــــــاهـــــة
q(C6H8O7,H2O)

q14 غ من هيدروكسيد الصوديوم -

- 78 غ من أســــــيـــــتــــــات الـــــصــــــوديـــــوم خــــــال من اIـــــاء
.[Na(CH3CO2)]

تـذوّب الكواشف في 500 ملل من اIـاءq وتنقل كـميا
في حـــوجـــلـــة مـــدرجـــة ســـعـــتـــهـــا 1 ل. يـــضــاف 250 مــــلل من

البروبانول- 1 ويكمل احلجم باIاء إلى خط التدرج.

يـبـقى هــذا احملـلـول ثـابــتـا لـعـدة أســابـيع إذا حـفظ في
درجة حرارة 4 °م وبعيدا عن الضوء.

3.3 كــــاشــف بــــالــــكــــلــــورامــيـن qT يــــذوب 1,41 غ

مــــن N- كــــلــــورو-p- تــــولــــوان ســــولـــــفــــونـــامـــيـــد
q(N-chloro- p -toluène sulfonamide) ملح الصوديوم ثالثي
اإلماهة (كلورامT X) في 100 ملل من احمللول اIثبّت (2.3).

يـــــجب أن يــــــحـــــضــــــر هـــــذا احملـــــلــــــول مـــــبـــــاشــــــرة قـــــبل
االستعمال.

qكاشف ملون q4.3 كاشف ملون
يذوب 10 غ من p - ثنـائي مثـيل أمـينـو بنـزالدهـيد
(p-diméthylamino-benzaldéhyde) في 35 مـــــلـل مـن حـــــمض
بـــركـــلـــوريك [60 % (ك/ك)]q ثم يـــفـــرغ بـــبطء 65 مــــلل من

بروبانول-2.

يجب أن يحضر هذا احمللول يوم استعماله.

إذا كـــان من الـــضـــروري تـــصـــفـــيــة p- ثـــنـــائي مـــثـــيل
(p-diméthylamino-benzaldéhyde) أمــــيــــنـــــو بــــنــــزالـــــدهــــيــــد

(اIالحظة 3 في 4.7) جترى العملية كما يأتي :

يـحـضّـر مــحـلـول مـشـبع من p- ثـنـائـي مـثـيل أمـيـنـو
بــــــــــنـــــــــــزالــــــــــدهــــــــــيــــــــــد (p-diméthylamino-benzaldéhyde) فـي
اإليـــثـــانــول بـ 70 % (ح/ح) فـي وجــود احلـــرارة. يـــبــرد أوال
فـي درجــة حـــرارة الـــوسـط ثـم في الــثالجـة. بــعــد حـوالي
12 سـاq يــرشح في قـمـع بـوشـنـر (buchner). يـغـسل بــقـلـيل

من اإليــثــانـول بـ 70 % (ح/ح) في وجـود احلــرارة. يــضـاف
اIـاء اجملـمــد ويـحـرك بــعـنـايــة. تـتـبع هــذه الـعـمـلــيـات حـتى
احلـصـول عـلى كــمـيـات كـافـيــة من أجـسـام بـلــوريـة بـيـضـاء
لـبـنـيـة. تـتـرك لـيـلـيــة واحـدة في الـثالجـة. تـرشح في قـمع
بـــوشـــنـــر q(buchner) تـــغــــسل بـــواســـطــــة ايـــثـــانـــول بـ 50 %
(ح/ح)q ثم جتــفف حتت ضـغط مــخـفف في وجــود أوكـسـيـد

الفوسفور (ح).

 5.3 الهيدروكسيبرولX الهيدروكسيبرولqX مـحاليل معيارية.

في حـوجلـة مدرجـة سـعتـها 100 مللq يـحضّـر احمللول
- α - األم بـإذابة 50 مغ من حـمض هيـدروكسـيبـروليدين
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كـاربـونـيك (هـيـدروكـسـيـبـرولـX) في اIـاء. تـضـاف قـطـرة
من محلول حمض الكبريت (1.3) ويكمل احلجم باIاء إلى
خـط اIـعـلم. يـبـقى هــذا احملـلـول ثـابـتــا Iـدة شـهـر واحـد عـلى

األقل في درجة حرارة 4°م.

 يـوم االسـتـعمـالq يـوضع في حـوجلـة مـدرجـة سعـتـها
500 مـللq 5 مـلـل من احملـلــول األم ويـكــمل احلـجم بــاIـاء إلى

خط اIــعــلم. حتــضّـر بــعــدهــا أربــعـة (4) مــحـالــيل مــعــيــاريـة
بـأخـذ 10 مـلل و20 مـلل و30 مـلل و40 مـلل مـن هـذا احملـلـول
ويــــكــــمل بــــاIــــاء إلى 100 مـــلـل لــــلـــحــــصــــول عــــلى تــــراكــــيـــز
qعلى الـتوالي 0,5 ميـكروغـرام/ملل Xالهـيدروكـسـيبـرولـ
q1,5 مــيـــكــروغــــرام/مــلــل q1 مـــيــــكـــروغــــرام/مــلــل

2 ميكروغرام/ملل.

4. التجهيزات. التجهيزات

األجهزة اIتداولة في اخملبر وال سيما ما يأتي :

1.4 آلـــة فـــرم الـــلــحمq آلـــة فـــرم الـــلــحمq ذات شـــفـــرات أفـــقــيـــة ســـريـــعــة
الدوران.

2.4 دورق كـروي لـلــتـحــلـيل اIـائيq دورق كـروي لـلــتـحــلـيل اIـائيq ذو قـاع دائـري أو
مسطحq مع عنق عريضq سعته حوالي 200 ملل.

3.4 فرن التجفيفq فرن التجفيفq يضبط في 105°م ± 1°م.

4.4 أقراص ورق الترشيح أقراص ورق الترشيحq قطرها 12,5سم.

5.4 مقياس العامل الهيدروجيني. مقياس العامل الهيدروجيني.

6.4 أوراق األIنيوم أو بالستيك عتم. أوراق األIنيوم أو بالستيك عتم.

7.4 حــمـام مـائيq  حــمـام مـائيq مـضـبــوط في درجـة حـرارة 60°م ±
0,5°م.

8.4 مــقـــيــاس طـــيــفيq مــقـــيــاس طـــيــفيq يــســـمح بــقـــيــاســـات عــلى طــول
مــوجــة 558 نــانــومــتــر ± 2 نــانــومــتــرq أو مــقــيــاس األلــوان
الـكهـربائيq مجـهز �ـصفـاة تداخـليـة مع امتـصاص أقصى

في 558 نانومتر ± 2 نانومتر.

9.4 أحواض زجاجيةq أحواض زجاجيةq ذات مسافة ضوئية 10 ¯.

10.4 مــيـــزان حتــلـــيــليq مــيـــزان حتــلـــيــليq مـــضــبـــوط بــالـــتــقـــريب في ±
0,001 غ.

11.4 حوجلة مدرجةq حوجلة مدرجةq سعتها 250 ملل.

12.4 زجاج الساعةq زجاج الساعةq قطره من 5 سم إلى 6 سم.

5. اقتطاع الع. اقتطاع العّيناتينات

من الــضــروري أن يـحــصل اخملــبــر عـلى عــيّــنـة �ــثــلّـة
حقا غير متلفة ولم تتغير أثناء النقل أو التخزين.

يتم العمل على عيّنة �ثلة تزن على األقل 200 غ.

حتــفظ الـعــيّــنــة بــحـيث �ــنع أي تــلف أو تــغــيــيـر في
احملتوى.

6. حتضير العي. حتضير العيّنة للتجربةنة للتجربة

1.6 اللحوم النيئة ومنتجات اللحم النيىء اللحوم النيئة ومنتجات اللحم النيىء

بـــاســـتـــعــمـــال ســـكـــX حـــادq يــقـــطع الـــلـــحم عـــلى شـــكل
مكـــعـبــات صـغــيــرة (حجـمهـا حوالي 0,5 سمq3 أي حوالي
8 مــلم جــانـبــيـا) عــنــدمـا يــكـون مــحــتـفــظــا بـبــرودته (درجـة

حرارته أدنى بقليل من 0°م).

تــوضع الــعـيّــنــة داخل الــوعـاءالــذي يــغـلق بــإحــكـامq أو
يــغــلـق حتت ضــغط ضـــعــيف فـي كــيس بالســـتــيـــكي مــقــاوم
للحـرارة. يسخن فـيما بـعد الوعـاء والعيّـنة بحـيث تثبت
درجـة احلـرارة الـدنـيـا في 70°م مـدة 30 دقـيــقـة عـلى األقل.

يترك ليبرد وتعاد التجربة كما في (2.6).

خالل اIـراحـل اآلتـيـة من حتـضــيـر الـعــيّـنـة لـلــتـجـربـة
ووزن الــعــيّـنــة اIـأخــوذة لـلــتـجــربــةq يـجــرى الـتــأكـد من أن
الــعــيّـــنــة �ــزوجـــة جــيــدا وبـــاخلــصــوص أن تـــكــون الــدهــون

واألجزاء السائلة موزعة بانتظام.

مـالحــظـة مـالحــظـة 1 -  - يــســمح هــذا الــعالج بــاحلـرارة بــتــطــريـة
الــنـســيـج الـضــام الــنــييء ويــجــعــله أقل مــقــاومــة لــعــمــلــيـة

اجملانسة بواسطة آلة فرم اللحم.

غــيــر أنه �ــكن أن تــتـــســبب هــذه اIــعــاجلــة في فــصل
ســـائل يــحـــتــوي عـــلى اجلــيالتـــX. �ــكن أيـــضــا أن يـــتــطــلب
وجود الدهن رعاية خاصة أثناء حتضير عينة متجانسة.

2.6 اللحوم اIطهية ومنتجات اللحم اIطهي اللحوم اIطهية ومنتجات اللحم اIطهي

جتـــانس الــــعـــيّـــنــــة في آلـــة فــــرم الـــلـــحم (1.4). حتــــفظ
الـــعــيّــنـــة اجملــانــســة فـي قــارورة مــغـــلــقــة مــســـدودة بــإحــكــام
و�ـــلــوءة كـــلـــيــا وحتـــفظ بـــطـــريــقـــة تـــمــنـع كل إتالف أو كل

تغيير في تركيبها.

حتلل العيّنة في أقرب وقتq لكن دائما خالل 24 سا.

7. طريقة العمل. طريقة العمل

1.7 أخذ عي أخذ عيّنة للتجربةنة للتجربة

تــــــوزن بـــــــتــــــقـــــــريب 0,001 غ في الـــــــدورق الـــــــكــــــروي
لــلــتــحــلــيل اIــائي q(2.4) حــوالي 4 غ من عــيّــنــة الــتــجــربـة.
يجـرى التأكد من عـدم بقاء أي مـادة ملتـصقة عـلى الغشاء

اجلانبي للدورق.
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2.7 التحليل اIائي التحليل اIائي

1.2.7 يـــضــاف 30 مــلل ± 1 مـــلل مـن مـــحـــلـــول حـــمض
الـكبريت (1.3) في الـدورق. يغـطى بزجـاج السـاعة (12.4)
ويـوضع الــكل في فـرن الـتـجـفـيف (3.4) مـدة 16 سـا (لـيـلـة

واحدة) في درجة حرارة 105° م.

2.2.7 تــرشح احلالمــة وهي سـاخــنـة فــوق قـرص ورق
الـــتـــرشـــيح q(4.4) مـع اســـتـــخالص الـــرشـــاحـــة في حـــوجـــلـــة
مــدرجــة ســعــتــهــا 250 مــلل (11.4). يــغـــسل ورق الــتــرشــيح
والـدورق ثالث (3) مـرات بـواسـطـة أجزاء من 10 مـلل من
مـــحـــلــــول حـــمض الــــكـــبـــريت (1.3) وهـــو ســـاخـنq وتـــضـــاف
ســـوائل الــغــسل لــلــحـالمــة ثم يــكــمل احلـــجم بــاIــاء إلى خط

اIعلم ثم �زج.

3.7 تطور اللون وقياس االمتصاص تطور اللون وقياس االمتصاص

1.3.7 بــــــواســــــطـــــة مــــــاصــــــةq يـــــوضع داخـل حـــــوجـــــلــــة
مــــدرجــــة ســـعــــتــــهـــا 250 مــــلل (11.4) حــــجم "ح" مـن احلالمـــة
qبـعـد الـتـخـفـيف إلى 250 مـلل q(2.2.7) تـســمـح بــاحلــصـول
Xمــحـصـور بـ Xعـــلـى تـــركــــيـــز الــهـــيــدروكــســيـــبـرولـ
0,5 مـيـكـروغـرام/ملل و 2 ميـكـروغـرام/مـلل. يـكمـل احلجم

باIاء إلى خط اIعلم .

مالحـظة مالحـظة 2 - - في مـعظم احلـاالتq تكـون قيـمة "ح" من
5 مـلل إلى 25 مـللq حـسب كـمـيـة الــنـسـيج الـضـام اIـوجـود

في العينة.

2.3.7 يــــــوضع 4 مـــــــلـل مـن هـــــــذا احملـــــــلــــــول (1.3.7) في
أنـــــــبـــــــوب اخــــــــتـــــــبـــــــار ثم يـــــــضـــــــاف 2 مـــــــلـل من الــــــــكـــــــاشف
بــالـــكـــلـــورامــT X (3.3). �ــــزج ويـــتــــرك في درجــــة حـــرارة

الوسط مدة 20 د ± 1 د.

3.3.7 يـضاف 2 ملل من الـكاشف اIـلون (4.3) و�زج
بـــعـــنــايـــة ويـــغـــطى األنـــبــوب بـــورقـــة من األIـــنـــيــوم أو من

البالستيك (4.6).

4.3.7 يوضع األنبوب بسرعة في احلمام اIائي (7.4)
اIـضـبــوط في درجـة حـرارة 60°م ويــسـخن مـدة 20 دقــيـقـة

بالضبط.

5.3.7 يــــبـــرد األنــــبــــوب عــــلى األقل 3 دقــــائق بــــاIــــيـــاه
اجلارية ويترك في درجة حرارة الوسط مدة 30 دقيقة.

6.3.7 تـــقــــاس قـــيـــمـــة االمــــتـــصـــاص في 558 ° ± 2 °
بـــالــــنـــســـبـــة لــــلـــمـــاء داخـل حـــوض زجـــاجي (9.4) بـــواســـطـــة
اIــقــيــاس الــطــيــفـي أو مــقــيــاس األلــوان كــهــربــائي مــجــهــز

�صفاة متداخلة (8.4).

7.3.7 تطـرح قيمـة االمتـصاص اIقـاسة في التـجربة
عـلى بـياض (4.7) ويـقـرأ تـركـيـز الهـيـدروكـسـيـبـرولX في
احلالمـة اخملـففـة على مـنـحنى اIـعـايرة اIـتحـصل عـليه كـما

هو مبX في (5.7).

4.7 التجربة على بياض التجربة على بياض

جتـــرى الـــعـــمـــلـــيـــات اIـــبــيـــنـــة في (2.3.7) إلى (7.3.7)
مرتqX لكن باستبدال احلالمة اخملففة باIاء.

مـالحـــــظـــــة مـالحـــــظـــــة 3 - - إذا كــــــانت قــــــيـــــمــــــة االمـــــتــــــصـــــاص في
الـتـجـربـة عـلى بـيـاض تـتـعدى q0,04 يـحـضـر كـاشف مـلون
جـديد (4.3) وإذا اقـتـضى األمـر يـنقى الـ p - ثنـائي مـثيل
(p-diméthylamino-benzaldéhyde) أمــــيــــنـــــو بــــنــــزالـــــدهــــيــــد

.(4.3)

5.7 منحنى اIعايرة منحنى اIعايرة

1.5.7 تـــعــاد طــريــقـــة الــعــمل اIـــبــيــنــة في (2.3.7) إلى
q(7.3.7) لـــــكـن مع 4 مــــــلل مـن كـل من األربــــــعـــــة مــــــحـــــالــــــيل
اIـعـايـرة اخملــفـفـة من الـهـيــدوكـسـيـبـرولـX (5.3) عـوضـا عن

احلالمة اخملففة.

2.5.7 تــــنــــقل عــــلى اIــــنــــحــــنـى الــــبــــيــــاني قــــيـم درجـــة
االمــتــصــاص اIـقــاســة واIــصــحــحــة لـلــتــجــربــة عــلى بــيـاض
وبــــــداللـــــــة تــــــراكــــــيــــــز مـالئــــــمــــــة مـع مــــــحــــــالــــــيـل مــــــعــــــايــــــرة
الـــهــيــدروكــســيــبــرولــX. تــوصـل الــنــقــاط مع اIــبــدأ بــرسم

منحنى مستقيم قدر اإلمكان.

ينشىء منحنى معايرة جديد لكل سلسلة حتليل.

8. احلساب. احلساب

حتـــسب نـــســبــة الـــهــيـــدروكــســيـــبــرولـــqX لــكل عـــيــنــة
مـــأخــــوذة لـــلــــتـــجــــربـــةq بـــالــــنـــســــبـــة اIــــائـــويـــة فـي الـــكــــتـــلـــة

باالستعانة بالصيغة التالية :

                            6,25  ت  ت
ي ي هـ هـ =  ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ
               ك                ك X ح ح

حيث

ي ي هـهـ : مـــقـــدار الـــهـــيــدروكـــســـيـــبـــرولـــqX مـــعــبـــر عـــنه
بـــالــــنــــســـبــــة اIــائـــويــة فـي الــكـــتــلـــةq مــتـــحـــصل عــلـــيه من

qالصيغة

ت :ت : تركيـز الهـيدروكـسيـبرولـX في احلالمة اخملـففة
بــاIـــيــكــروغـــرام في اIــيـــلــيـــلــتـــر واIــقــروءة عـــلى مــنـــحــنى

 qعايرةIا
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q(1.7) أخوذة للتجربة بالغرامIك : ك : كتلة العينة ا

ح : ح : حـــجم اجلـــزء الــنـــمــوذجـي بــاIـــيــلـــيــلـــتـــر لــلـــحالمــة
اIأخوذة للتخفيف في 250 ملل (1.3.7).

يعبر عن النتائج بتقريب 0,01 %.

9. الدقة. الدقة

Xـــــنــــهج فـي جتــــربــــة أجـــــريت بــــIثــــبــــتـت دقــــة هــــذا ا
اخملابر.

حـدد مـستـوى االحـتـمال بـ 95 %  لـلـحصـول عـلى قيم
التكرارية وإعادة التجربة.

1.9 التكرارية التكرارية

qلـتـجـربـة Xمـسـتـقـلـتـ Xنـتـيـجـتـ Xـطـلق بـIالـفـرق ا
مــتـحـصل عــلـيه من نــفس اIـنـهـج بـوسـائل �ــاثـلـة خــاضـعـة
للتجربـة في نفس اخملبر وبنفس اجملـرب باستعمال نفس
األجــهــزة وفـي مــجــال زمــني قــصـــيــرq يــجب أن ال تــتــعــدى

قيمة التكرارية r اIبينة في الصيغة :

ــــــــــ
                                                               

 r = 0,0131 + 0,0322  ي  ي هـ هـ 

حيث

ي ي هـهـ : مــــــعـــــدل نــــــتــــــيـــــجــــــتي الــــــتــــــجـــــربــــــة لــــــنـــــســــــبـــــة
الـهـيـدروكــسـيـبـرولـqX مـعــبـر عـنه بـالـنــسـبـة اIـائـويـة في

الكتلة.

تـرفض الـنـتــيـجـتـان إذا كــان الـفـرق يـتـعــدى الـقـيـمـة
اIبنية أعالهq ويجرى حتديدان جديدان.

2.9 إعادة التجربة  إعادة التجربة 

qلــتــجــربـة Xفــرديــتــ Xنــتــيــجــتـ Xــطــلق بــIالــفــرق ا
مــتـحـصل عــلـيه من نــفس اIـنـهـج بـوسـائل �ــاثـلـة خــاضـعـة
Xمـــخــتــلــفــ Xلــلـــتــجــربــة فـي مــخــابــر مـــخــتــلــفـــة و�ــجــربــ
R يـجب أن ال يتـعـدى القـيـمة qباسـتـعمـال أجـهزة مـخـتلـفـة

اIبنية في الصيغة :

ــــــــــ
                                                                

 R = 0,0195 + 0,0529  ي ي هـ هـ 

حيث

ي ي هـهـ : مــــــعـــــدل نــــــتــــــيـــــجــــــتي الــــــتــــــجـــــربــــــة لــــــنـــــســــــبـــــة
الـهـيـدروكــسـيـبـرولـqX مـعــبـر عـنه بـالـنــسـبـة اIـائـويـة في

الكتلة.

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اAستشفياتوإصالح اAستشفيات

قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 12 ذي احلــجــة عـام  ذي احلــجــة عـام 1435
اIوافق اIوافق 6 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة q2014 يتـمم القرار الوزاريq يتـمم القرار الوزاري
اIــــــشـــــــتـــــــرك اIـــــــؤرخ في اIــــــشـــــــتـــــــرك اIـــــــؤرخ في 14 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1431
اIـوافق اIـوافق 28 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة 2010 الـذي يــحـدد كـيـفـيـات الـذي يــحـدد كـيـفـيـات
تــنــظـيم وبــرامج وكــذا شــروط االلـتــحــاق بـالــتــكـوينتــنــظـيم وبــرامج وكــذا شــروط االلـتــحــاق بـالــتــكـوين
اIــتــخـصص اIــتــعـلق بــبــعض الـرتـب الـتــابـعــة لــسـلكاIــتــخـصص اIــتــعـلق بــبــعض الـرتـب الـتــابـعــة لــسـلك

متصرفي مصالح الصحة.متصرفي مصالح الصحة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
qستشفياتIووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم  14-  154 اIؤرخ
فـي  5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 162
اIــــؤرخ في 7 جــــمــــادى األولى عـــام  1430 اIــــوافق 2 مـــايـــو
ســـنـــة 2009 واIــــتـــعــــلق  بــــاIــــدرســـة الــــوطــــنـــيــــة لــــلـــصــــحـــة

qتممIعدل واIا qالعمومية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اIؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اIوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

qواإلصالح اإلداري
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
 14 ربـيع األول عـام  1431 اIـوافق 28 فــبـرايــر ســنـة 2010

الــــذي يــــحــــدد كــــيــــفــــيــــات تــــنــــظــــيم وبــــرامج وكــــذا شــــروط
االلــتـحــاق بــالـتــكـوين اIــتـخــصص اIـتــعـلـق بـبــعض الـرتب
qتممIعدل واIا qالتابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : تـــــتــــمم أحـــــكــــام اIــــادة 20 مـن الــــقـــرار
الــوزاري اIـــشـــتــرك اIـــؤرخ في 14 ربـــيع األول عــام 1431
اIوافق 28 فبـراير سنة 2010 الذي يحـدد كيفيـات تنظيم
بـــرامج وكـــذا شـــروط االلــتـــحـــاق بـــالـــتـــكــويـن اIـــتــخـــصص
اIـتـعـلق بـبـعض الـرتب الـتابـعـة لـسـلك مـتـصـرفي مـصالح

الصحةq في األخير كما يأتي :
" اIـادة 20 : يــنــظم فـي نـهــايــة الــتــكــوين اIــتــخــصص
وIـجــمـل الــرتـب الــمــعـنــيــة امـتحـان لـلـتخـرج يـتـضمن

ما يأتي :


