العدد 3٦

اﳋميس  3شّوال عام  ١٤٤٠هـ

السنة السادسة واﳋمسون

اﳌوافق  ٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
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.

 3شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3٦
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54-95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضـ ـ ـان عـ ـ ـام  1415اﳌوافـ ـ ـق  15فبرايـ ـ ـر سن ـ ـة  1995الـ ـذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
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يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفوض إﱃ السّيدة سليمة مشدال ،نائبة
مديـ ـ ـ ـر اﳌيزانيـ ـ ـة واﶈاسبـ ـة ﲟديري ـ ـة عملي ـ ـات اﳌيزاني ـ ـ ـة

– وﲟقتض ـ ـى اﳌرس ـ ـوم التنفيذي رقم  364-07اﳌ ـ ـؤّرخ

واﳌنشآت القاعدية ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياتها ،باسم وزير

ﰲ  18ذي الق ـعدة عام  1428اﳌوافق  28نوفمبر سنة 2007

اﳌالية ،عﲆ جميع الوثائق واﳌقررات واﻷوامر اﳋاصة بالدفع

واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،اﳌعّدل

أو التحويـ ـ ـل وتفويـ ـض اﻻعتم ـ ـادات ووثائ ـ ـق اﻹثبـ ـ ـات اﳋاصـ ـ ـة

واﳌتّمم،

باﳌصاريف وبيانات اﻹيرادات باستثناء القرارات.

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 25
رمضان عام  1439اﳌوافق  10يونيو سنة  2018واﳌتضمن
تع ـ ـ ـيﲔ الس ـ ـّيد مصطـ ـ ـفى أوشبـ ـ ـارة ،نائ ـ ـب مديـ ـ ـر للوسائـ ـل
واﳌيزانية باﳌديرية العامة للمحاسبة،

اﳌادة  : 2ينشـ ـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـرار ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  3شعبان عام  1440اﳌوافق  9أبريل
سنة .2019

يقرر ما يأتي :

مح ـمد لوكال

اﳌادة اﻷوﱃ  :يفوض إﱃ السّيد مصطفى أوشبارة،
نائ ـ ـ ـب مديـ ـ ـر الوسائـ ـ ـل واﳌيزانيـ ـ ـة ﰲ اﳌديري ـ ـ ـة العام ـ ـة

وزارة التجارة

للمحاسبـ ـ ـة ،اﻹمضـ ـ ـاء ﰲ ح ـ ـدود صﻼحياتـ ـ ـه ،باس ـ ـ ـم وزيـ ـ ـر
اﳌاليـ ـ ـة ،عـ ـ ـﲆ جميـ ـع الوثائـ ـ ـق واﳌقـ ـ ـررات واﻷوام ـر اﳋاصة
بالدفـ ـ ـع أو التحويـ ـ ـل وتفويـ ـ ـض اﻻعتم ـ ـادات ووثائق اﻹثبات
اﳋاصـ ـ ـ ـ ـة باﳌصاريـ ـ ـ ـ ـف وبيانـ ـ ـ ـات اﻹي ـ ـ ـ ـرادات باستثنـ ـ ـ ـ ـاء
القرارات.

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٩جمادى اﻷوﱃ عام ١٤٤٠
اﳌواف ـ ـ ـق  ١٦جانفـ ـ ـي سن ـ ـ ـة  ،٢٠١٩يح ـ ـ ـدد اﳋصائـ ـ ـ ـص

اﳌتعلقـ ـ ـة باﻷشي ـ ـاء والل ـ ـ ـوازم اﳌصنع ـ ـة م ـ ـن اﳋزف
اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌادة  : 2ينش ـ ـ ـر ه ـ ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـرار ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  3شعبان عام  1440اﳌوافق  9أبريل
سنة .2019

ن وزير التجارة،
إ ّ
ووزير الصناعة واﳌناجم،
ووزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،

مح ـمد لوكال

```````````````````````````````````````````````
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111-19اﳌؤّرخ ﰲ
 24رجب عام  1440اﳌوافق  31مارس سنة  2019واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54-95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضـ ـ ـان ع ـ ـام  1415اﳌواف ـ ـ ـق  15فبرايـ ـ ـر سن ـ ـة  1995الـ ـذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  364-07اﳌؤّرخ

ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ووزير اﳌوارد اﳌائية،
ووزيرة البيئة والطاقات اﳌتجددة،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤّرخ ﰲ 25
ذي القعـ ـ ـدة عـ ـام  ١٤٣8اﳌواف ـق  ١٧غشـ ـت سن ـة  2٠١٧واﳌتضمـ ـ ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضـ ـى اﳌرس ـوم التنفيذي رقم  ٣٩-٩٠اﳌؤّرخ ﰲ
 ٣رج ـ ـ ـب عـ ـ ـام  ١٤١٠اﳌوافـ ـ ـق  ٣٠يناي ـ ـر سنـ ـ ـة  ١٩٩٠واﳌتعلـق
ﲟراقبة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

ﰲ  18ذي القع ـ ـدة ع ـ ـام  1428اﳌواف ـ ـق  28نوفمبـ ـ ـر سنـ ـة 2007

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٦5-٩2اﳌؤّرخ ﰲ 8

واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،اﳌعّدل

شعبـ ـان ع ـ ـ ـام  ١٤١2اﳌواف ـ ـ ـق  ١2فبرايـ ـ ـر سن ـ ـة  ١٩٩2واﳌتعلق

واﳌتّمم،
– وبعـ ـد اﻻطـ ـﻼع عﲆ اﳌرسـ ـوم الرئاسـ ـي اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ 25

ﲟراقبة مطابقة اﳌواد اﳌنتجة محليا أو اﳌستوردة ،اﳌعّدل
و اﳌتّمم،

رمضـ ـان عـ ـام  1439اﳌوافـ ـق  10يونيـ ـو سن ـة  2018واﳌتضـ ـمن

– وﲟقتض ـ ـى اﳌرس ـ ـوم التنفيـ ـذي رقـ ـم  ٤5٣-٠2اﳌ ـؤّرخ

تعيﲔ السّيدة سليمة مشدال ،نائبة مدير للميزانية واﶈاسبة

ﰲ  ١٧شـ ـّوال عـ ـام  ١٤2٣اﳌواف ـ ـق  2١ديسمبـر سنة  2٠٠2الذي

ﲟديرية عمليات اﳌيزانية واﳌنشآت القاعدية،

يحدد صﻼحيات وزير التجارة،

 3شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3٦
اﳉريدة الرسم ّ

22

– وﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفي ـ ـذي رقـ ـم  ٤٦٧-٠5اﳌ ـؤّرخ
ﰲ  8ذي القـ ـعدة عـ ـام  ١٤2٦اﳌواف ـ ـق  ١٠ديسمبـ ـر سن ـة 2٠٠5
الذي يحـ ـدد ش ـ ـروط مراقبـ ـة مطابق ـة اﳌنتوجات اﳌستوردة
عبر اﳊدود وكيفيات ذلك،

اﳌادة  : ٢يقصد ،ﰲ مفهوم هذا القرار ،ﲟا يأتي :
– اﻷشيـ ـاء والل ـ ـ ـوازم اﳌصنعـ ـ ـ ـة مـ ـن اﳋ ـ ـ ـزف  :اﻷشياء
واللوازم اﳌصنعة من خليط اﳌواد غير العضوية مع نسبة عالية
عموما من الطﲔ أو السيليكات التي يمكن أن تضاف لها كميات
ﻻ تشكيل هذه اﻷشياء واللوازم
قليلة مـن اﳌواد العضوية .ويتم أو ً

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٧٩-١١اﳌؤّرخ ﰲ
 25ذي اﳊجة عام  ١٤٣2اﳌوافق  2١نوفمبر سنة  2٠١١الذي

ويثبـ ـت الشكـ ـل اﳌتحصـ ـل علي ـه بصفـ ـة دائم ـة ع ـن طري ـق الطه ـي

يحدد صﻼحيات وزير الصحة و السكان وإصﻼح اﳌستشفيات،

ويمكن أن تكون مزججة ومطلية و/أو مزينة.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠٣-١2اﳌؤّرخ
ﰲ  ١٤جمـ ـادى الثانيـ ـة عـ ـام  ١٤٣٣اﳌوافـ ـق  ٦مايـ ـو سنـة 2٠١2
واﳌتعلق بالقواعد اﳌطبقة ﰲ مجال أمن اﳌنتوجات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤١-١٤اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي القعـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٣5اﳌوافـ ـق  2٧غش ـ ـت سن ـ ـة  2٠١٤الـ ـذي
يحدد صﻼحيات وزير الصناعة واﳌناجم،

– محاكي اﳌادة الغذائية  :وسط ﲡريبي يقلد اﳌادة
الغذائية الذي يحدث من خﻼل تأثيره انتقال اﳌواد من اللوازم
اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.
اﳌادة  : 3يجـ ـ ـب أن ﻻ تنقـ ـ ـل اﻷشياء واللوازم اﳌصنعة
من اﳋزف اﶈددة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه ،ﰲ حالة اﳌنتوجات
النهائية ،عند مﻼمستها اﳌواد الغذائية كميات من الرصاص
والكادميوم أكبر من اﳊدود اﳌبّينة أدناه :

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  88-١٦اﳌؤّرخ ﰲ

الفئة اﻷوﱃ  :اﻷشياء واللوازم غير القابلة للملء واﻷشياء

 2١جم ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٣٧اﳌوافـ ـق أّول م ـ ـارس سنـ ـة 2٠١٦

واللوازم القابلة للملء التي يكون عمقها الداخﲇ اﳌقاس بﲔ

الذي يحدد صﻼحيات وزير اﳌوارد اﳌائية والبيئة ،اﳌعّدل

أدنى نقطة واﳌستوى اﻷفقي الذي يمر عبر اﳊافة العليا أقل أو

و اﳌتّمم،

يساوي  25ﱈ :

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤2-١٦اﳌؤّرخ ﰲ
 2٠ذي اﳊج ـ ـة عـ ـ ـام  ١٤٣٧اﳌواف ـ ـ ـق  22سبتمب ـر سنة  2٠١٦الذي
يح ـ ـ ـدد صﻼحيـ ـ ـات وزي ـ ـر الفﻼح ـ ـة والتنميـ ـ ـة الريفيـ ـ ـة والصي ـ ـ ـد
البحري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٩٩-١٦اﳌؤّرخ
ﰲ  2٣صفـ ـر ع ـ ـام  ١٤٣8اﳌواف ـ ـق  2٣نوفمبر سنة  2٠١٦الذي

– الرصاص  ٠,8 :ملغ/دم،2
– الكادميوم  ٠,٠٧ :ملغ/دم.2
الفئة الثاني ـة  :أواني الطبـ ـخ والتعبئ ـة وأوعي ـة التخزيـن
ذات سعة أكبر من ثﻼثة ) (٣لترات :
– الرصاص  ١,5 :ملغ/ل،

يحـ ـدد شـ ـروط وكيفيـ ـات استعمال اﻷشياء واللوازم اﳌوجهة

– الكادميوم  ٠,١ :ملغ/ل.

ﳌﻼمسـ ـ ـة اﳌ ـ ـ ـواد الغذائيـ ـ ـة وكـ ـ ـذا مستحضـ ـرات تنظيف هذه

الفئة الثالثة  :كل اﻷشياء واللوازم اﻷخرى القابلة

اللوازم،

للملء :

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٤٠-١٧اﳌؤّرخ

– الرصاص  ٤,٠ :ملغ/ل،

ﰲ  ١٤رج ـ ـب عـ ـ ـام  ١٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  ١١أبريـ ـ ـل سنـ ـة  2٠١٧الـ ـ ـذي

– الكادميوم  ٠,٣ :ملغ/ل.

يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع
اﳌواد الغذائية لﻼستهﻼك البشري،
– وﲟقتض ـ ـى اﳌـرسـ ـوم التـنـفـيـ ـذي رقـم  ٣٦٤-١٧اﳌـؤّرخ
ﰲ  ٦ربـيع الـثـاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق  25ديـسمـبـر سـنة 2٠١٧
الذي يـحـدد صﻼحـيـات وزير البيئة والطاقات اﳌتجددة،
يقررون ما يأتي:
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٩من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  2٩٩–١٦اﳌؤّرخ ﰲ  2٣صفر عام  ١٤٣8اﳌوافق
 2٣نوفمبر سنة  2٠١٦واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
ﲢدي ـ ـد اﳋصائـ ـص اﳌتعلق ـ ـة باﻷشيـاء واللوازم اﳌصنعة من
اﳋزف واﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.

اﳌادة  : ٤عندما تكون اﻷشياء أو اللوازم اﳌصنعة من
اﳋزف مكونة من وعاء مزود بغطاء خزﰲ فيجب أن ﻻ يتجاوز
الرص ـ ـاص و/أو الكادميـ ـوم اﳊ ـ ـدود اﳌبينـ ـة ﰲ اﳌـ ـادة  ٣أعـ ـﻼه
)ملغ/دم 2أو ملغ/ل(.

ويطبق هذا اﳊد عﲆ الوعاء وحده.

يخضع الوعاء وحده واﳌساحة الداخلية للغطاء لتجارب
منفصلة ضمن نفس الشروط التحليلية.
يض ـ ـاف مجم ـ ـ ـ ـوع نسبت ـ ـي استخـ ـ ـراج الرص ـ ـ ـاص و/أو
الكادميوم اﳌتحصل عليه ،حسب اﳊالة ،إﱃ مساحة أو حجم
الوعاء وحده.
اﳌادة  : 5ﲢدد كميات الرصاص والكادميوم اﳌنتقلة
من اﻷشياء واللوازم اﳌصنعة من اﳋزف باستعمال التجربة

 3شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3٦
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌنصوص عﲆ شروطها ﰲ اﳌلحق اﻷول وباستعمال منهج
التحليل اﳌبّين ﰲ اﳌلحق الثاني من هذا القرار.
اﳌادة  : ٦عندما ﻻ يتجاوز انتقال الرصاص والكادميوم
أو أحدهما ﰲ الشيء أو اللوازم اﳌصنعة من اﳋزف التي ﰎ
اختبارها ،الكميات اﳌبّينة ﰲ اﳌادة  ٣أعﻼه ،أكثر من ،%5٠
يعتبر مع ذلك الشيء أو اللوازم مطابقا للتعليمات اﳌذكورة
ﰲ ه ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار إذا كانـ ـ ـت كميـ ـ ـات الرص ـ ـ ـ ـاص والكادمي ـ ـ ـ ـوم،
اﳌستخلص ـ ـة من ثﻼث ـ ـة أشيـ ـاء أو لـ ـوازم أخـ ـرى متطابقة عﲆ
اﻷقل ،ﰲ الشكل واﻷحجام والتزيﲔ والدهن وخضعت لتجربة
ﲡـ ـ ـرى وفق ـ ـا للش ـ ـروط اﳌنص ـ ـوص عليهـ ـ ـا ﰲ اﳌلحق ـﲔ اﻷول
والثانـي به ـ ـذا القـرار ،ﻻ تتج ـ ـاوز ﰲ اﳌتوس ـ ـط اﳊ ـ ـدود اﳌبّينـ ـة
وإذا لم تتجـ ـاوز اﳊـ ـدود أكثـ ـر مـ ـن  % 5٠لكـ ـل م ـن هذه اﻷشياء أو
اللوازم.
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عندما يتم ﲢديد انتقال الكادميوم أو الرصاص والكادميوم،
تغطى العينة بطريقة ﲡعل السطح الذي سيخضع للتجربة
يحفظ ﰲ الظﻼم الدامس.
 .3اﳌلء
 .١.3عينة قابلة للملء
م ـ ـلء الش ـ ـيء أو الل ـ ـوازم اﳌصنعـ ـة م ـ ـن اﳋ ـ ـزف إﱃ % ٤
)ح/ح( م ـ ـن محل ـ ـول حم ـ ـض اﻷسيتي ـ ـك إﱃ غاي ـ ـة واح ـد ) (١ملم
ع ـ ـﲆ اﻷكث ـ ـر مـ ـ ـن نقطـ ـة ﲡ ـاوز ،اﳌساف ـ ـة مقاسـ ـة ابت ـ ـداء م ـ ـن
اﳊافة العلوية للعينة.
غير أنه ﰲ حالة العينات التي لها حافة مسطحة أو
مائلة قليﻼ ،ﲤﻸ العينة بطريقة ﲡعل اﳌسافة بﲔ مساحة
السائل ونقطة التجاوز  ٦ﱈ ،عﲆ اﻷكثر ،مقاسة عﲆ طول
اﳊافة اﳌائلة.

اﳌادة  : ٧ينشـ ـ ـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسمّيـ ـ ـة
للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٠اﳌوافق ١٦
جانفي سنة .2٠١٩

 .٢.3عينة غير قابلة للملء
أوﻻ ،تغطى مساحة العينة التي ليست موجهة ﳌﻼمسة
اﳌواد الغذائية بطبقة واقية مناسبة قادرة عﲆ مقاومة عمل
محلول حمض اﻷسيتيك بنسبة ) % ٤ح/ح( .وتغمر بعد ذلك

وزير التجارة

وزير الصناعة واﳌناجم

سعيد جﻼب

يوسف يوسفي

وزير الصحة والسكان

وزير الفﻼحة والتنمية

وإصﻼح اﳌستشفيات

الريفية والصيد البحري

مختار حسبﻼوي

عبد القادر بوعزقي

وزيراﳌوارد اﳌائية

وزيرة البيئة والطاقات

العينة ﰲ وعاء يحتوي عﲆ حجم معروف من محلول حمض
اﻷسيتيـ ـ ـك ،بحيـ ـ ـ ـث تغطـ ـ ـى بصفـ ـ ـ ـة تام ـ ـة اﳌساحـ ـ ـة اﳌوجهـ ـ ـ ـة
ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية بسائل التجربة.
 .٤ﲢديد اﳌساحة
تع ـ ـادل مساحة اﻷشياء واللوازم اﳌصنعة من اﳋزف من
الفئـ ـة  ١مساحـ ـ ـة السط ـ ـح اﶈ ـ ـدب اﳌشكـ ـ ـل م ـ ـن اﳌساحـة اﳊرة
للسائل اﳌتحصل عليه مع احترام شروط اﳌلء اﳌنصوص
عليها ﰲ النقطة  ٣اﳌذكورة أعﻼه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌتجددة
فاطمة الزهراء زرواطي

حسﲔ نسيب

ال ـ ـملحـ ـق الثاني
منهج التحليل لتحديد انتقال الرصاص والكادميوم
 .١الهدف ومجال التطبيق :

ال ـ ـملح ـ ـ ـق اﻷول
القواعد اﻷساسية لتحديد انتقال الرصاص
والكادميوم
 .١سائل التجربة )“محاكي اﳌادة الغذائية”(
حمض اﻷسيتيك بنسبة ) % ٤ح/ح( ،ﰲ محلول مائي
محضر حديثا.
 .٢شروط التجربة
 .١.2إجراء التجربة ﰲ درجة حرارة  2 ± 22درجة
مئوية ﳌدة  ٠.5 ± 2٤ساعة.
.2.2عندم ـ ـ ـا يت ـ ـم ﲢديـ ـ ـ ـد انتقـ ـ ـ ـال الرصـ ـ ـ ـاص فقـ ـ ـ ـط،
تغطـى العين ـ ـة بوسيل ـ ـة حماي ـ ـة مناسبـ ـة وتع ـ ـرض للشروط
العادية لﻺضاءة اﳌخبرية.

يسمح اﳌنهج بتحديد اﻻنتقال اﳋاص للرصاص و/أو
الكادميوم.
 .٢اﳌبدأ
يتـ ـ ـم ﲢديـ ـ ـد اﻻنتقال اﳋاص للرصاص و/أو الكادميوم
ﲟنهج ﲢليل ،عن طريق استعمال أدوات تستجيب ﳌعايير
اﻷداء اﳌبّينة ﰲ النقطة  ٤أدناه.
 .3الكواشف
– يجب أن تكون جميع الكواشف ذات جودة ﲢليلية،
باستثناء اﳌواصفات العكسية.
ن اﻷمـ ـر يتعلـ ـ ـق
– عندم ـ ـا يش ـ ـار إﱃ استعمـ ـال اﳌـ ـاء ،فـ ـإ ّ
دائما باﳌاء اﳌقطر أو اﳌاء من نوعية معادلة.

 3شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3٦
اﳉريدة الرسم ّ
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 .١.3حمض اﻷسيتيك) % ٤ ،ح/ح( ،محلول مائي

– قبـ ـ ـل أخـ ـ ـذ محل ـ ـول التجربـ ـ ـة لتحديـ ـ ـد الرص ـ ـاص و/أو

إضافـ ـة  ٤٠مـ ـل من حم ـض اﻷسيتي ـك اﳉلي ـدي إﱃ اﳌاء

الكادميـ ـ ـوم ،يجان ـ ـس محتـ ـ ـوى العينـ ـة حس ـ ـب منه ـج مناسب

حتى يصل إﱃ  ١٠٠٠مل.
 .٢.3اﶈاليل اﳌعيرة
إعداد اﶈاليل اﳌعيرة التي ﲢتوي عﲆ التواﱄ ١٠٠٠
ملغ/ل من الرصاص و 5٠٠ملغ/ل ،عﲆ اﻷقل ،من الكادميوم ﰲ
محلـ ـ ـول حم ـ ـ ـض اﻷسيتيـ ـ ـك إﱃ  % ٤كمـ ـا هـ ـ ـ ـو مش ـ ـار إليـ ـ ـه ﰲ
النقطة  ١.٣أعﻼه.
 .٤معايير اﻷداء ﳌنهج التحليل باستعمال اﻷدوات
 .١.٤يج ـ ـ ـب أن يك ـ ـ ـون اﳊـ ـ ـ ـد مـ ـن كشـ ـ ـ ـف الرصـ ـ ـاص
والكادميوم مساويا أو أقل من :
–  ٠.١ملغ/ل للرصاص،
–  ٠.٠١ملغ/ل للكادميوم.
يعـ ـ ـّرف حـ ـ ـد الكش ـ ـف بأن ـ ـه تركي ـ ـز العنص ـ ـر ﰲ محلـ ـول

يجنب فقدان اﶈلول أو أي تآكل محتمل للمساحة اﳋاضعة
للتجربة.
– ﲡ ـ ـرى ﲡربـ ـة عﲆ بي ـ ـاض للكاش ـ ـف اﳌستعم ـ ـل لكل
سلسلة من التحديدات.
– ﲡرى ﲢديدات الرصاص و/أو الكادميوم ﰲ الشروط
اﳌناسبة.

``````````````````````````````````````````````````H
قرار مؤّرخ ﰲ  ٨جمادى الثانية عام  ١٤٤٠اﳌوافق ١٤
فبرايـ ـ ـ ـر سن ـ ـ ـة  ،٢٠١٩يج ـ ـعل منه ـ ـج ت ـ ـحدي ـ ـد نسب ـ ـة
الكل ـ ـ ـورور ﰲ اﻷجب ـ ـان واﻷجبـ ـ ـان الطرية بواسطة
اﳌعايرة ﲟقياس اﳉهد ،إجباريا.

````````````````````

حمض اﻷسيتيك بنسبة  ،% ٤كما هو مشار إليه ﰲ النقطة
 ،١.٣الذي يعطي إشارة تساوي مرتﲔ من الصوت الداخﲇ
للجهاز.
 .٢.٤يجب أن يكون اﳊد الكمي للرصاص والكادميوم
مساويا أو أقل من :
–  ٠.2ملغ/ل للرصاص،
–  ٠.٠2ملغ/ل للكادميوم.
 .3.٤اﻻسترجـ ـ ـاع .يجـ ـ ـ ـ ـ ـب أن يت ـ ـ ـ ـ ـراوح استـ ـرج ـ ـ ـ ـ ـاع
الرصاص والكادمي ـ ـوم اﳌضاف إﱃ محلـ ـول حمـ ـض اﻷسيتي ـك
إﱃ  ،% ٤كمـ ـا ه ـو مش ـار إلي ـه ﰲ النقط ـة  ،١.٣م ـا بﲔ  8٠و% ١2٠
مـن الكمية اﳌضافة.
 .٤.٤اﳋصوصيـ ـة .يج ـ ـب أن تكـ ـون طريقـ ـة التحليـ ـ ـل
باستعمال اﻷدوات اﳌستخدمة خالية من التداخﻼت الطيفية
وتلك الناجمة عن اﳌادة.
 .5اﳌنهج
ينة
 .١.5ﲢضير الع ّ
يجب أن تكون العينة نظيفة وخالية من الدهن أو أية
مواد أخرى قابلة للتأثير عﲆ التجربة.
تغس ـل العّين ـة ﲟحل ـول يحت ـوي عﲆ منظف سائل ذي
نوع منزﱄ بدرجة حرارة حواﱄ  ٤٠درجة مائوية.
تشطف العينة أوﻻ باﳌاء اﳉاري ثم باﳌاء اﳌقطر أو

ن وزير التجارة،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤّرخ ﰲ
 25ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩-٩٠اﳌؤّرخ ﰲ
 ٣رج ـ ـب عام  ١٤١٠اﳌواف ـ ـق  ٣٠يناي ـ ـر سن ـ ـة  ١٩٩٠واﳌتعل ـ ـق
ﲟراقبة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤5٣-٠2اﳌؤّرخ
ﰲ  ١٧شوال عام  ١٤2٣اﳌوافق  2١ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفي ـ ـذي رق ـ ـم  ٣28-١٣اﳌ ـ ـؤّرخ
ﰲ  2٠ذي القع ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٣٤اﳌواف ـ ـق  2٦سبتمبـ ـر سنة 2٠١٣
ال ـ ـذي يح ـ ـدد شـ ـ ـروط وكيفي ـات اعتمـ ـ ـاد اﳌخاب ـ ـر قصـ ـد حماية
اﳌستهلك وقمع الغش،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٦2-١٧اﳌؤّرخ ﰲ ١٠
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣8اﳌوافق  ٧فبراير سنة  2٠١٧واﳌتعلق
بشـ ـروط وضـ ـع وس ـم اﳌطابق ـة للوائـ ـح الفني ـة وخصائص ـه وكـ ـذا
إجراءات اﻹشهاد باﳌطابقة،

مـ ـن نوعيـ ـة معادلـ ـة .ثم تقطـ ـر وﲡ ـفف لتجنب أي تلوث .وﻻ

يقرر ما يأتي :

تستعمـ ـ ـ ـل مساحـ ـ ـة العين ـ ـة اﳋاضعـ ـ ـ ـ ـة للتجربـ ـ ـة بعـ ـ ـد أن ﰎ

اﳌادة اﻷوﱃ :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ١٩من اﳌرسوم

تنظيفها.
 .٢.5تـحـديد الرصاص و/أو الكادميوم
– تخضـ ـ ـع العينـ ـة اﶈضـ ـرة للتجربـ ـة وفقـ ـ ـا للشـ ـ ـروط
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌلحق اﻷول،

التنفيـ ـذي رقـ ـم  ٣٩-٩٠اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٣رجـ ـب عـ ـام  ١٤١٠اﳌواف ـق
 ٣٠يناير سنة  ،١٩٩٠اﳌعّدل واﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه ،يهدف
هذا القـ ـرار إﱃ جعـ ـل منه ـج ﲢديـ ـد نسبة الكلورور ﰲ اﻷجبان
واﻷجبان الطرية بواسطة اﳌعايرة ﲟقياس اﳉهد ،إجباريا.

