
العدد العدد 07
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب 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

اGطلوب 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 18 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـهـ
اGوافـق اGوافـق 30 يناير يناير  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة 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



18 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3807

30 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــرار مــــــــؤرخ في 25 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1432 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 21
نوفـمبر سنة نوفـمبر سنة q2011 يجعل منـهج حتديد كـمية اليودq يجعل منـهج حتديد كـمية اليود

في اGلح الغذائي إجباريا.في اGلح الغذائي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
-  �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اGؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اGـــــوافق 28 مـــــايــــو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اGؤرخ في 3 رجب عام  1410 اGوافق 30 يناير سنـة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 90 - 40 اGؤرخ
في  3 رجب عـام 1410 اGـوافق 30  يـنـايـر سـنـة 1990 الـذي
qيجعل بيع ملح اليود إجباريا التقاء االفتقار إلى اليود

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اGؤرخ في 17 شوال عام   1423 اGوافق  21 ديسـمبر سنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اGؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اGوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةGتعلق بتقييم اG2005 وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اGـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اGــوافق 30 يــنــايــر ســنـة q1990 اGــعــدّل واGــتــمّمq واGــذكــور
أعالهq يــهـــدف هــذا الــقـــرار إلى جــعل مـــنــهج حتــديـــد كــمــيــة

اليود في اGلح الغذائي إجباريا.

اGــــادةاGــــادة 2 :  : من أجـل حتــــديـــــد كــــمـــــيــــة الـــــيــــود فـي اGــــلح
الـغذائيq فإن مـخابر مراقـبة اجلودة وقـمع الغش واخملابر
اGعتمدة لهـذا الغرضq ملزمة باستعمال اGنهج اGبX في

اGلحق.
كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGـنـهج من طـرف اخملـبـر

عند األمر بإجراء خبرة.

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

حــرر بــاجلــزائــر في 25 ذي احلــجــة عــام 1432 اGــوافق
21 نوفمبر سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

اGـلحـقاGـلحـق
منهج حتديد كمية اليود في اGلح الغذائيمنهج حتديد كمية اليود في اGلح الغذائي

1 . الهدف ومجال التطبيق : . الهدف ومجال التطبيق :
يــحـــدد هــذا اGــنـــهجq مـــعــايــرة كـــمــيـــة الــيـــود في اGــلح

qالغذائي
2 . التعريف . التعريف

جتـرى عمليـة إضافة الـيود إلى اGلح الـغذائي بزيادة
أيودات الـبوتـاسيوم (KIO3). حتـدد كمـيـة اليـود في اGلح

.l�iodométrie : اليودي �نهج حجمي
3 . اGبدأ : . اGبدأ :

أ) بـإضـافـة احلمـض وأيودور الـبـوتـاسـيوم q(KI) يـتم
إرجــاع أيــودات الـبــوتــاســيـوم (KIO3) اGــوجـودة فـي اGـلح
إلى يـــود جـــزئي (I2). هـــذه الــــكـــمـــيـــة من الــــيـــود اجلـــزيـــئي

تعادل كمية اليودات اGوجودة ضمن الوسط (اGلح).
ب) يــــعــــايــــر الــــيــــود احملــــرر �ــــحــــلــــول ثــــيــــوســــلــــفـــات

.(Na2 S2 O3) الصوديوم النموذجي
يستعمل النشاء ككاشف في نهاية اGعايرة.

4 . الكواشف : . الكواشف :
- كواشف خالصة للتحليل.

- مــاء مـــقـــطـــرq يــتـــرك لـــيـــغــلـى Gــدة 5 دقـــائقq يـــبــرد
ويـــــــحــــــفـظ فـي قــــــارورات داكـــــــنـــــــة بــــــعـــــــيـــــــدا عن الـــــــضــــــوء

واألكسيجX والهواء والبرودة.
ثيوسولفات الصوديوم ثيوسولفات الصوديوم (Na2S2O35H2O كج = 248,2).

- احمللول األم : 0,1 م أو 0,1 ن.
- محلول اGعايرة : 0,002 م أو 0,002 ن.

إيودات البوتاسيوم إيودات البوتاسيوم (qKIO3 ك ج = 214).
- محلول معياري : 0,050 غ/ل.

إيودور البوتاسيومإيودور البوتاسيوم (KI) لـ 10 % (ك/ح).
- حــــــــــمـض اخلـل اGــــــــــركــــــــــز- حــــــــــمـض اخلـل اGــــــــــركــــــــــزq (CH3COOH) أو حــــــــــمـض

الكبريت (H2SO4) 2 ن.
- محلول النشاء- محلول النشاء لـ 0,25 % (ك/ح).

 4  . 1 حتضير الكواشفحتضير الكواشف

(Na2S2O3) تيوسولفات الصوديوم تيوسولفات الصوديوم
- احمللول األم - احمللول األم : 0,1 م  (أو 0,1 ن أو م/10 = ن/10)

يــــــذوب فـي حـــــــوجــــــــلـــــــة مـــــــدرجـــــــةq 24,82 غ من
Na2S2O3, 5H2O مع اGـاء اGــقـطــر ويــكــمل احلـجم إلى

1 لتر.



- محلول اGعايرة- محلول اGعايرة : (0,002 ن أو ن/500).
بــواســطـة مــاصــةq نــأخـذ 20 مـلل مـن مـحــلـول األم 0,1
في حــوجــلـة مــدرجــة سـعــتــهـا 1000 مـللq يــكـمـل احلـجم إلى

1000 ملل.

- محلول مرجعي لـ - محلول مرجعي لـ qKIO3 في q في 0,05 غ/ل.غ/ل.
- احملــــــــلـــــــول األم لـ - احملــــــــلـــــــول األم لـ q qKIO3 10 غ/ل : يــــــــذوب 10 غ مـن

KIO3 في 1 لتر من احمللول اGقطر.

- محـلول اGعايرة- محـلول اGعايرة : يدخل 5 ملل من محلول األم في
حوجلـة مدرجة سـعتها 1000 مللq ويـكمل احلجم إلى 1000

ملل.
- مـــــــحـــــــلــــــول - مـــــــحـــــــلــــــول q qKI 10 %  :  : يــــــذوب 10 غ من (KI) في

حوجلة سعتها 100 مللq يكمل احلجم إلى 100 ملل.
مـالحـــــظـــــةمـالحـــــظـــــة : : يـــــجـب أن يـــــحـــــضـــــر هــــــذا احملـــــلـــــول خالل

االستعمال.
- مـحـلـول الـنـشـاء في - مـحـلـول الـنـشـاء في 0,25 % (ك/ج) :  (ك/ج) : يـذوب 2,5 غ
qـقــطـرGــاء اGمـن الـنــشـاء قــابل لـلــذوبـان في 100 مــلل من ا
يـضـاف 900 مـلـل من مـاء مــقـطــر سـاخنq ثـم يـضـاف 5 مـلغ

.KCN أو HgI2 من
- يغلى احمللول Gدة 5 دقائق.

- يضاف 1 غ من حمض ساليسليك.
- يبردq يغلق.

- حمض اخلل اGركز أو حمض الكبريت - حمض اخلل اGركز أو حمض الكبريت 2 ن. ن.
يـدخل في حــوجـلـة مـدرجــة سـعـتـهـا 100 مـللq 80 مـلل
H2SO4 مع إضـافــة بــحذر 5,56 مــلل من qقـطــرGـاء اGمن ا
q(d = 1,83 à 96,3 %) يــكــمل احلــجم بــاGــاء اGــقــطــر إلى 100

ملل.
 4  . 2 مـــعــايــرة مـــحــلــول ثــيـــوســولــفــات ( مـــعــايــرة مـــحــلــول ثــيـــوســولــفــات ( 0,002 ن أو ن أو

ن/ن/500)
- في إرلن مـايـر يـحـتـوي عـلى 800 مـلل تـقـريـبـا من

اGاء اGقطر :
(KIO3) ـــــــرجـــــــعي لـGيــــــدخل 5 مـــــــلـل من احملـــــــلـــــــول ا -

q(في0,05 غ/ل)
- يـــضــاف 5 مـــلل مـن مـــحـــلــول (KI) لـ 10 % و5 مــلل

من حمض اخلل اخلاص.
qدة 5 دقائق في الظالمG يغلق ويترك ليرتاح -

- يـــــعــــايــــر مــــحــــلــــول qNa2S2O3 (0,002 ن) إلـى غــــايـــة
احلصول على لون أصفر باهت.

- يـضـاف 5 مـلل من مـحـلــول الـنـشـاءq نـتـحـصل عـلى
تلوين أزرق.

- مـواصـلـة اGــعـايـرة بـواسـطـة مـحــلـول ثـيـوسـولـفـات
Na2S2O3 لـيـكن ح = حـجم qإلى غــايـة غـيـاب الـلــون األزرق

.Na2S2O3 ستعمل و ن = نظامية محلولGا
حساب : ن = 0,007 / ح.

5 . التجهيزات : . التجهيزات :
أجهزة عادية للمخبر.
6 . اقتطاع العينات : . اقتطاع العينات :

يـجـرى اقـتـطـاع الـعـيـنـات حـسب اGـقـايـيس الـسـارية
اGفعول.

7 . طريقة العمل : . طريقة العمل :
- يـــــوزن 10 غ + 0,01 مـن اGـــــلـح اخملـــــتـــــبـــــرq مـــــجـــــفف

مسبقا بجهاز نازع الرطوبة.
- يدخل اGلح في إرلن ماير سعته 250 ملل.

- يذوب في 100 ملل من اGاء اGقطرq يغلى ويبرد.
- يضاف 1 ملل من حمض اخلل اGركز.

- يـــضــاف 1 مــلل من (KI) في q% 10 نـــتـــحــصـل عــلى
تـــلـــوين أصـــفــرq يـــســـد ويـــتــرك لـــيـــرتـــاح Gــدة 5 دقــائق في

الظالم.
- يــعــايــر �ــحـــلــول ثــيــوســولــفــات 0,002 م إلـى غــايـة

احلصول على تلوين أصفر باهت.
- يـضـاف 5 مـلل من مـحـلــول الـنـشـاءq نـتـحـصل عـلى

تلوين أزرق.
- مـواصـلــة مـعـايـرة مـحــلـول ثـيـوســولـفـات إلى غـايـة

انعدام اللون األزرق.
- يـسـجل حـجم مـحـلـول ثـيـوسـولـفات الـالزم Gـعـايرة

(ح1).
qــقــابل يــســتــعــمل شــاهــد في نــفـس الــظـروفGفي ا -
في 100 مـــلـل من اGـــاء اGـــقــــطـــرq اGـــغـــلى واGــــبـــرد. يـــســـجل

احلجم  (ح2).
.Xتعاير كل عينة مرت - 
8 . التعبير عن النتائج : . التعبير عن النتائج :

حساب كمية اليود :حساب كمية اليود :
الصيغة العامة :

.4,232 X (2ح1 -ح)  = (لحGملغ / كلغ من ا) اليود
أيودات البـوتاسيوم بـ  (مـلغ / كلغ من اGلح)

.7,1387 X (2ح1 - ح)  =
ح1 = حجم Na2S2O3 الالزم Gعايرة اليود في اGلح.

ح2 = حجم Na2S2O3 الالزم للشاهد.
.21,16 = 6/127 = I (ملغ.Eq)

.35,66 = 6/214 = (KIO3) (ملغ.Eq)
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