اﻷحد  1٩جمـادى الثانية عام  1٤٤0هـ

العدد 1٢

اﳌوافق  ٢٤فبراير سنة  ٢01٩م

الّسنة السادسة واﳋمسون

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب

WWW.JORADP.DZ

ليبيا

ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.

 1٩جمادى الثانية عام  1٤٤0هـ
 ٢٤فبراير سنة  ٢01٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 1٢
اﳉريدة الرسم ّ

وزارة التجارة
قرار مؤّرخ ﰲ  ٤محرم عام  1٤٤0اﳌوافق  1٣أكتوبر
سنة  ،٢01٨يجعل منهج ﲢديد كمية اﳌواد الغريبة ﰲ
التوابل واﻷعشاب العطرية اﳌجففة ،إجباريا.
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اﳌادة  : ٣ينش ـر هـ ـذا ال ـق ـرار ف ـي اﳉ ـري ـدة الّرسمـ ـيّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ٤محّرم عام  1٤٤٠اﳌوافق  1٣أكتوبر
سنة .2٠18
سعيد جﻼب

––––––––––
اﳌلحق

ن وزير التجارة،
إ ّ

منهج تـحديد كمية اﳌواد الغريبة ﰲ التوابل
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣–17اﳌؤّرخ ﰲ 2٥

واﻷعشاب العطرية اﳌجففة

ذي القعدة عام  1٤٣8اﳌوافق  17غشت سنة  2٠17واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣9–9٠اﳌؤّرخ
ﰲ  ٣رجب عام  1٤1٠اﳌوافق  ٣٠يناير سنة  199٠واﳌتعلق
برقابة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،ﻻ سيما اﳌادة
 19منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥٣–٠2اﳌؤّرخ ﰲ
 17شّوال عام  1٤2٣اﳌوافق  21ديسمبر سنة  2٠٠2الذي يحّدد
صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣28–1٣اﳌؤّرخ
ﰲ  2٠ذي القعدة عام  1٤٣٤اﳌوافق  26سبتمبر سنة 2٠1٣
الذي يحّدد شروط وكيفيات اعتماد اﳌخابر قصد حماية
اﳌستهلك وقمع الغش،

 . 1مجال التطبيق :
يحدد هذا اﳌنهج طريقة عمل عامة للفحص بالعﲔ
اﳌجردة أو بالتكبير ،عﲆ اﻷكثر 1٠ ،مرات للتوابل كاملة
لتحديد اﳌواد الغريبة اﳌرئية.
يطبق هذا اﳌنهج عﲆ التوابل وعﲆ اﻷعشاب العطرية
اﳌجففة.
 . ٢مصطلحات وتعاريف :
يقصد ،ﰲ مفهوم هذا اﳌنهج ،ﲟا يأتي :
اﳌادة الغريبة اﳋارجية اﳌرئية :
م ـ ـادة غري ـ ـ ـبة تـ ـ ـرى بالعـ ـ ـﲔ اﳌج ـ ـ ـردة أو بتـ ـك ـ ـب ـ ـ ـير
 1٠مرات ،عﲆ اﻷكثر ،التي ﻻ تأتي من النبات الذي ينتمي إليه
التابل أو العشب العطري.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  62–17اﳌؤّرخ

مﻼحظة  :يمكن أن تكون اﳌادة الغريبة اﳋارجية

ﰲ  1٠جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٣8اﳌوافق  7فبراير سنة 2٠17

اﳌ ـرئيـ ـة من أص ـل غ ـي ـر حي ـوان ـي ) س ـيقـ ـ ـان ،حـ ـج ـر ،قـ ـش،

واﳌتـ ـعـ ـلـ ـق بشروط وضع وسم اﳌطـ ـابـ ـقـ ـة لـ ـلـ ـوائـ ـح ال ـف ـن ـي ـة

ع ـفن ـيات مرئيـة( أو حيواني ) فضﻼت وحشرات و أوساخها(

وخصائصه وكذا إجراءات اﻹشهاد باﳌطابقة،

)الشكل .(1

يقرر ما يأتي :

اﳌادة الغريبة الداخلية اﳌرئية :

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  19من اﳌرسوم

مادة ترى بالعﲔ اﳌجردة أو بتكبير  1٠مرات عﲆ

التنفيذي رقم  ٣9–9٠اﳌؤّرخ ﰲ  ٣رجب عام  1٤1٠اﳌوافق
 ٣٠يناير سنة  ،199٠اﳌعّدل واﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه ،يهدف

اﻷك ـث ـر ،مشك ـل ـة م ـن ب ـق ـاي ـا ن ـوع ال ـن ـب ـات ال ـذي يـنـتـمي إلـيـه

هذا القرار إﱃ جعل منهج ﲢديد كمية اﳌواد الغريبة ﰲ
التوابل واﻷعشاب العطرية اﳌجففة ،إجباريا.
اﳌادة  : ٢من أجل ﲢديد كمية اﳌواد الغريبة ﰲ
التوابل واﻷعشاب العطرية اﳌجففة ،تلزم مخابر مراقبة
اﳉودة وق ـ ـم ـ ـع ال ـ ـغش واﳌخ ـ ـابـ ـر اﳌعـ ـتـ ـمـ ـدة لـ ـهـ ـذا الـ ـغـ ـرض،
باستعمال اﳌنهج اﳌبّين ﰲ اﳌلحق اﳌرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل أيضا هذا اﳌنهج من طرف اﳌخبر
عند اﻷمر بإجراء خبرة.

التابل أو العشب العطري.
مﻼحظة  :اﳌادة الغريبة الداخلية اﳌرئية التي يمكن
أن تتشكل من بقايا اﻷزهار )الشكل .(1
 .٣اﳌبدأ :
يستعمل هذا اﳌنهج للكشف عن وجود مواد غريبة
داخلية وخارجية مرئية  :عفنيات مشتبه بها فوق اﻷوراق
أو ف ـ ـ ـ ـوق اﳊب ـ ـ ـ ـوب وفضﻼت وب ـ ـ ـ ـراز اﳊيـ ـ ـ ـوانـ ـ ـ ـات وأجسام
اﳊشرات كاملة و/أو أجزاء كبيرة منها ،أغصان ،سيقان،
حجر ،زجاج....إلخ(.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 1٢
اﳉريدة الرسم ّ

26

 1٩جمادى الثانية عام  1٤٤0هـ
 ٢٤فبراير سنة  ٢01٩م

الشكل  -1رسم توضيحي للتعاريف
مادة غريبة خارجية

مادة غريبة داخلية

بقايا اﻷزهار

بقايا نباتية

من أصل غير حيواني

من أصل حيواني

من نباتات أخرى

مواد أخرى )معدنية،
بﻼستيكية.... ،إلخ(.

 .٤التجهيزات :
 1 .٤طاولة وإضاءة مناسبة :
 ٢ .٤الورق ،أوراق كبيرة بيضاء ونظيفة )صقيل إن

يحدد حجم عّينة اﳌخبر وعّينة التجربة ﰲ اﳉدول 1
لهذا اﳌنهج.
 ٣.6طريقة إجراء الفحص :

أمكن(.
 ٣ .٤مﻼعق ،تشكيلة من اﳌﻼعق الصغيرة والكبيرة.
يـنات من نوع جونز
 ٤.٤ج ـهـ ـاز اق ـتطاع وﲡ ـزئ ـة الـع ّ
) ( Jonesأو جهاز اقتطاع متعدد الشفرات ). ( à rifﬂes
 ٥.٤اﳌي ـ ـ ـزان ،يمكن أن تكون القراءة إﱃ أقل من
 ٠,٠٠1غ بالتقريب.
 6.٤سكﲔ ،أو أي أداة أخرى مناسبة.
 7.٤عدسة مكبرة.
يـنات :
 .٥اقتطاع الع ّ
تقتطع العّي ـنات ﰲ الشروط اﳌناسبة.
 .6طريقة العمل :
 1.6حجم وﲢضير عينة اﳌخبر :
يجب أن تكون عّي ـنة اﳌخبر ﳑثلة ومقتطعة من
أجزاء مختلفة من اﳊصة.
بـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـلـ ـمـ ـواد الـ ـتي لـ ـهـ ـا ك ـت ـل ـة ح ـج ـم ـي ـة ظ ـاه ـرة
مرتفعة ،يجب أن يكون حجم عّي ـنة اﳌخبر تقريبا ٥٠٠غ
)جدول .(1
بـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـلـ ـمـ ـواد الـ ـتي لـ ـهـ ـا ك ـت ـل ـة ح ـج ـم ـي ـة ظ ـاه ـرة
منخفضة ،يجب أن يكون حجم عّي ـنة اﳌخبر تقريبا  2٥٠غ
)جدول .(1
يمثل الزعفران استثناء ،حيث يجب أن يكون حجم
عّيـنة اﳌخبر  ٣غ.
ي ـنة اﳌأخوذة للتجربة :
 ٢.6الع ّ
مـ ـن الضروري ج ـع ـل ع ـّي ـ ـن ـة اﳌخ ـب ـر م ـت ـج ـانسة ق ـب ـل
اقتطاع عّي ـنة التجربة.

 1.٣.6مجموعة التوابل واﻷعشاب العطرية ،ﲟا
ﰲ ذلك جوزة الطيب :
ي ـ ـنة اﶈضرة ﰲ
توزن بواسطة اﳌيزان ) (٥.٤الع ّ
) (1.6و) (2.6بتقريب  ٠^٠1غ .
تفحص العّينة باتباع اﳋطوات اﻵتية :
أ ( ينشر اﳌنتوج عﲆ مساحة واسعة ومضاءة جيدا
) (1.٤من ورقة بيضاء )،(2.٤
ب( ي ـن ـ ـقـ ـ ـ ـل اﳌن ـ ـت ـ ـوج ب ـاست ـعـ ـ ـ ـم ـال م ـل ـع ـق ـة مسـ ـط ـحـة
) (٣.٤ويفحص بعناية،
ج( يفصل بواسطة جهاز اقتطاع وﲡزئة العّيـنات
) (٤.٤كل اﳌواد الغريبة الداخلية و/أو اﳋارجية.
د( توزن بواس ـطة اﳌ ـ ـيزان ) (٥.٤أو ﲢصى حسب )(1.7
و) (2.7الشوائب واﳌواد الغريبة.
تسجل كل اﳌواد الغريبة الداخلية واﳋارجية التي
وجدت.
 ٢.٣.6جوزة الطيب :
تكسر  1٠٠حبة من جوزة الطيب طوليا بواسطة
سكﲔ ).(6.٤
تـ ـ ـفـ ـ ـحص اﳌساحـ ـ ـات اﳌكسورة ل ـ ـل ـ ـكشف ع ـ ـن وج ـ ـود
محتمل للحشـ ـرات ،من أجزاء اﳊشرات أو مجموعة من
اﳊشرات أو فضﻼت أو عفنيات .يمكن استعمال عدسة
مكبرة ) (7.٤لتأكيد اﳌﻼحظات اﶈتملة.
يسجل وجود اﳌواد الغريبة اﳋارجية وعدد جوزة
الطيب أين ﰎ العثور عﲆ هذه اﳌواد الغريبة.

 1٩جمادى الثانية عام  1٤٤0هـ
 ٢٤فبراير سنة  ٢01٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 1٢
اﳉريدة الرسم ّ

 .7اﳊساب والتعبير عن النتائج :

حيث :
 : mEMالكتلة بالغرام للمواد الغريبة الداخلية،

 1.7اﳌواد الغريبة الداخلية واﳋارجية :
يحـس ـب ال ـكسـر الكـتﲇ للمواد الغريبة الداخلية ،WEM
وال ـكسر ال ـك ـتﲇ ل ـل ـم ـواد ال ـغ ـري ـب ـة اﳋارج ـي ـة م ـن أصل غـيـر

حيواني WFM

 ،التي يعّبر عنها بالنسبة اﳌائوية باستعمال

الصيغتﲔ اﻵتيتﲔ :

mEM
ms

 : mFMالكتلة بالغرام للمواد الغريبة اﳋارجية من أصل
غير حيواني،
 : msالكتلة بالغرام لعّيـ ـ ـنة اﳌخبر أو عّينة التجربة،
حسب اﳊالة.
يعّبر عن النتائج بالتقريب إﱃ عشرية واحدة.

× WEM =100

 ٢.7اﳌواد الغريبة اﳋارجية من أصل حيواني :

m FM
ms
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× WFM =100

يمكن أن يعبر عن اﳌواد الغريبة اﳋارجية من أصل
حيواني حسب الوحدات اﶈددة ﰲ اﳉدول  2لهذا اﳌنهج
من حيث النوع واﻻسم والعدد والكسر الكتﲇ بالنسبة اﳌائوية.

ي ـنة اﳌأخوذة للتجربة
اﳉدول  -1حجم عينة اﳌخبر والع ّ
الكتلة اﳊجمية
الظاهرة للمنتوج

مرتفعة

حجم عّينة

اﳊجم اﳌناسب

اﳊجم اﻷدنى لعّي ـنة

اﳌخبر )غ(

لعّينة التجربة )غ(

التجربة )غ(

فلفل جامايكا

1٠٠

1٠٠

بذور اليانسون

1٠٠

1٠

بذور الكروية

1٠٠

1٠

بذور الهيل

1٠٠

1٠٠

القرفة

1٠٠

٥٠

بذور الكرافس

1٠٠

1٠

كبش القرنفل

1٠٠

1٠

بذور الكزبرة

1٠٠

1٠

بذور الكمون

1٠٠

1٠

1٠٠

1٠

بذور الشمر

1٠٠

1٠

الثوم

1٠٠

1٠

الزنجبيل

1٠٠

1٠٠

توت العرعر

1٠٠

1٠٠

البصل

1٠٠

1٠

الفلفل )اﻷبيض واﻷسود(

1٠٠

1٠٠

بذور اﳋشخاش)(grain de pavot

1٠٠

1٠

حبوب السمسم

1٠٠

1٠

الكركم

1٠٠

1٠٠

جوزة الطيب

 1٠٠نواة أو ٥٠٠غ

 1٠٠نواة أو ٥٠٠غ

 ٥٠جوزة الطيب

)كاملة ومكسرة(

مكسرة

مكسرة

أو 2٥٠غ مكسرة

اﳌنتوج

بذور الشبت

٥٠٠

 1٩جمادى الثانية عام  1٤٤0هـ
 ٢٤فبراير سنة  ٢01٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 1٢
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول  -1حجم عينة اﳌخبر والعينة اﳌأخوذة للتجربة )تابع(
حجم عّينة

الكتلة اﳊجمية
اﳌنتوج

الظاهرة للمنتوج

اﳌخبر )غ(

اﳊجم اﳌناسب

اﳊجم اﻷدنى لعّيـنة

لعّينة التجربة )غ(

التجربة )غ(

1٠٠

1٠٠

2٥

2٥

الفلفل
منخفضة

الغشاء اﶈاط بجوزة الطيب
2٥٠

)(macis
اﻷعشاب العطرية
أخرى

الزعفران

٣

2٥

٥

٣

٠^٥

اﳉدول  -٢التعبير عن النتائج
اﳌادة الغريبة اﳋارجية

التعبير عن النتائج

براز القوارض

العدد ،ملغ/كلغ

برازات أخرى )ﲟا فيه براز اﳊشرات والطيور(
حشرات كاملة وشظايا اﳊشرات ) مّيتة أو حّية ،ﲟا فيه العث والسرفة ) (psoque

النوع والعدد ،ملغ/كلغ
اﻻسم والعدد ،حسب اﳊالة
العدد

يرقات
مواد متعفنة ) كل البذور أو اﻷوراق اﳌتعفنة وإذا كان ربع ) (٤/1أو أكثر من
سطحها يعتبر متعفنا(.

النسبة اﳌائوية للكتلة الضخمة
اﶈسوبة عﲆ أساس )(1.7

وسخ اﳊشرات ) ﲟا ﰲ ذلك اﻷوراق واﳉذور و/أو البذور(

النسبة اﳌائوية للكتلة الضخمة
اﶈسوبة عﲆ أساس )(1.7

اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

