
العدد العدد 66
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب 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 25  محر محرّم عام م عام 1434 هـ هـ
اHوافـق اHوافـق 9  ديسمبر   ديسمبر  سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 14 ذي احلــجــة عــام 1433 اHــوافق
30 أكتوبر سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

pالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

pالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اHـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 331
اHـؤرّخ في 19 شـوّال عـام 1433 اHـوافـق 6 سـبــتـمـبــر سـنـة

p2012 الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
15 شـــــوّال عــــام 1433 اHـــــوافق 2 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2012

واHتـضـمن تـعيـW الـسّيّـد مـحـند الـطـاهـر مخـتـاريp نائب
مـــديـــر Hـــراقـــبـــة ومـــتــــابـــعـــة الـــتـــســـيـــيــــر اHـــالي لـــلـــمـــراكـــز
الــدبـلــومــاسـيــة والــقــنـصــلــيـة بــاHــديــريـة الــعــامـة لــلــمـوارد

pبوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الــسّـــيّــد مـــحــنــد الـــطــاهــر
مـخـتاريp نـائب مـديـر مـراقـبـة ومـتابـعـة الـتـسـيـيـر اHالي
لــلـمــراكـز الــدبــلـومــاســيـة والــقــنـصــلـيــة بــاHـديــريــة الـعــامـة
لــــلـــمــــواردp اإلمـــضــــاء في حــــدود صالحــــيــــاتهp بــــاسم وزيـــر
الـــشــــؤون اخلـــارجـــيــــةp عـــلى جــــمـــيـع الـــوثـــائـق واHـــقـــرّرات

باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 14 ذي احلــجــة عــام 1433 اHــوافق
30 أكتوبر سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة التجارةوزارة التجارة
قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 3 رمضان عام  رمضان عام 1432 اHوافق  اHوافق 3 غشت سنة غشت سنة
p2011 يـجعل مـنهج حتـديـد كمـية كـلوريـر الصـوديومp يـجعل مـنهج حتـديـد كمـية كـلوريـر الصـوديوم

في اHــواد الــدسـمــة ذات األصل احلــيــواني والــنــبـاتيفي اHــواد الــدسـمــة ذات األصل احلــيــواني والــنــبـاتي
إجباريا.إجباريا.

ــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرخ
في  14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  1431 اHـوافق 28 مـايــو سـنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اHؤرخ
في  3 رجـب عـــام  1410 اHــــوافق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنـــــة 1990 

pتممHعدل واHا pتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ  في 17 شـوال عام  1423 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اHــوافق 6 ديــســـمــبــر

pطابقةHتعلق بتقييم اHسنة 2005 و ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شـعـبـان عـام 1419 اHـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 1998
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في2
ذي احلــجـة عـام 1422 اHـوافق 14 فـبـرايــر سـنـة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اHــــواد اHــــضــــافــــة اHـــرخـص بــــهـــا فـي اHـــواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اHــوافق 30 يــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعالهp يــهـــدف هــذا الــقـــرار إلى جــعل مـــنــهج حتــديـــد كــمــيــة
كـــــلـــــوريـــــر الـــــصـــــوديـــــوم فـي اHـــــواد الـــــدســـــمـــــة ذات األصل

احليواني و النباتي إجباريا.

اHـادةاHـادة 2 :  : من أجل حتــديـد كــمـيـة كــلـوريـر الــصـوديـوم
في اHـواد الـدسـمـة ذات األصل احلـيـواني و الـنـباتـي p فإن
مـخابر مراقـبة اجلودة وقمع الـغش واخملابر اHعـتمدة لهذا
الـــغــرضp مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اHــنـــهج اHـــبــW في اHـــلــحق

اHرفق بهذا القرار.
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يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمر بإجراء خبرة.

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

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 3 رمـــضـــان عــام 1432 اHــوافق 3
غشت سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق
منهج حتديد كمية كلورير الصوديوممنهج حتديد كمية كلورير الصوديوم

في اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيفي اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي
1. اHوضوع و مجال التطبيق. اHوضوع و مجال التطبيق

يـطـبق مـنـهج حتـديـد كـمـيـة كـلـوريـر الـصـوديـوم عـلى
جميع أنواع اHرغرين.

2. اHبدأ. اHبدأ
بـــعــد إذابـــة اHــرغـــرين بـــإضــافـــة اHــاء اHـــغـــليp يــعـــايــر
كـلــوريـراخلـلـيط �ـحـلــول مـعـايـر بـنـتــرات الـفـضـةp بـوجـود

كرومات البوتاسيوم ككاشفp حسب طريقة مور.
3. الكواشف. الكواشف

يــجب أن تــكـون الــكـواشف اHــســتـعــمـلــة ذات نـوعــيـة
حتليلية معترف بها.

 3 . 1 محلول معاير بنترات الفضةp  0,1 نظامية. 

 3 . 2 مـحـلــول كـرومـات الـبــوتـاسـيـوم بـ 5 % (ك/ح)

في اHاء اHقطر.
4. التجهيزات. التجهيزات

4 . 1 ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.

4 . 2 أرلن ماير أرلن مايرp سعته 250 ملل.

4 . 3 أنبوب زجاجي  أنبوب زجاجي مدرج بعشرميليلتر (10/1).

5 . طريقة العمل طريقة العمل
5 . 1 حتضير العينة حتضير العينة

تلـW العـيـنة  بـتسـخيـنـها في حـمام مـائي داخل إناء
مــــغــــلـق في  أقـل درجــــة حــــرارة ¤ــــكــــنــــة حــــتـى ال يــــتــــفــــكك

اHستحلب.
يــرج اإلنـاء احملــتــوي عــلى الــعـيــنــة من حــW إلى آخـر

أثناء مرحلة التلH Wزج العينة بإتقان.
ينزع اإلناء من احلـمام اHائي ثم يرج بـشدة لفترات
متعددة إلى أن تبرد العينة و تأخذ صالبة  قشدة كثيفة.

�كن استعمال آلة رج ميكانيكية.

5 . 2 جتربة على البياض جتربة على البياض

قــــيـــام بــــتـــجــــربــــة عـــلـى  بـــيــــاض بـــاســــتـــعــــمــــال نـــفس
الـــكــواشـف في نـــفس الـــنـــسب و �ـــتـــابــعـــة نـــفس طـــريـــقــة

العمل اHبينة في الفقرة (3.5) باستثناء العينة.
5 .3 اHعايرة اHعايرة

تـوزن بــتـقـريب 0,01غp حـوالي 5غ من الـعــيـنـة داخل
أرلن ماير. يضاف بحذر 100 ملل من اHاء اHقطر اHغلى.
يـــتــرك لـــيـــرتـــاح Hــدة 5 إلى 10 دقـــائقp مع الـــرج من
وقت إلـى آخـرp حــتى تـــصل درجـــة حـــرارة الـــخــلـــيط من
50 إلى 55°م  (رجـة اHــعــايـرة). يــضـاف 2 مـلل مـن مـحــلـول

كرومات البوتاسيوم (2.3).
تــخـلـط مع الــرج. و �ـواصــلــة الــرجp تــعـايــر �ــحــلـول
نـــتــرات الــفــضــة (1.3) حــتى اســتـــمــرار تــغــيـــر الــلــون إلى

أحمر آجوري Hدة ثالثW ثانية (30 ثا).
6. التعبير عن النتائج. التعبير عن النتائج

تــعـــطى كـــمـــيــة كـــلـــوريــر الـــصـــوديــوم (مـــعـــبــر عـــنـــهــا
بالنسبة اHئوية ك/ك : NaCI بالصيغة اآلتية :

) ن
0
 - ح

1
5,85 (ح

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

0
     ك

حيث :

ح0 : هـو احلـجمp بــاHـيـلــيـلـتـرp حملــلـول نـتــرات الـفـضـة
اHستعمل في التجربة على البياض.

ح1 :  هـو احلـجمp بـاHـيـلـيـلـتـرp حملـلـول نـتـرات الـفـضـة
اHستعمل في أخذ العينة.

ن : هي نظامية محلول نترات الفضة.

ك0 : هي الكـتـلةp بـالغـرامp اHسـتعـمـلة في أخـذ عيـنة
التجربة.

تكمل النتيجة إلى  0,01 % بالتقريب.

7. التكرارية. التكرارية

يـــجب أن ال يـــتــجـــاوز الــفـــرق بـــW نــتـــائج حتـــديــدين
متقابلW (نـتائج محصل عليها في نفس الوقت أو بصفة
p(ســريـــعــة الــواحـــدة تــلــوى األخـــرى من طــرف نـــفس احملــلل

0,02غ من كلورير  الصوديوم في 100غ من اHنتوج.
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9 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012  م م

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 3 رمضان عام  رمضان عام 1432 اHوافق  اHوافق 3 غشت سنة غشت سنة
p2011 يجعل منـهج الكشف السريع عن وجود مضادp يجعل منـهج الكشف السريع عن وجود مضاد

أكــــســــيــــجــــW واحــــد فـي اHــــواد الــــدســــمــــة ذات األصلأكــــســــيــــجــــW واحــــد فـي اHــــواد الــــدســــمــــة ذات األصل
احليواني والنباتي إجباريا.احليواني والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في  14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  1431 اHـوافق  28مـايــو سـنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا 

 - و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 39
اHــــؤرخ في  3 رجـب عـــام  1410 اHــــوافق 30 يـــنـــايــــر ســـنــــة
1990 واHــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشp اHــــعــــدل

pتممHوا
- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ  في 17 شـوال عام  1423 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اHــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اHــوافق 6 ديــســـمــبــر

pطابقةHتعلق بتقييم اHسنة 2005 و ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شـعـبـان عـام 1419 اHـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 1998
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في2
ذي احلــجـة عـام 1422 اHـوافق 14 فـبـرايــر سـنـة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اHــــواد اHــــضــــافــــة اHـــرخـص بــــهـــا فـي اHـــواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اHــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اHــوافق 30 يــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعالهp يهـدف هذا الـقرار إلى جـعل مـنهج الـكشف الـسريع
عن وجـود مـضـاد أكـسـيــجـW واحـد في اHـواد الـدسـمـة ذات

األصل احليواني و النباتي إجباريا.

اHـادةاHـادة 2 :  : من أجل الـكــشف الـسـريع عن وجـود مـضـاد
أكـسـيـجـW واحــد في اHـواد الـدسـمـة ذات األصل احلـيـواني
والـــنـــبـــاتـي p فـــإن مــخـــابـــر مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقـــمع الـــغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضp مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبW في اHلحق  اHرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 3 رمـــضـــان عــام 1432 اHــوافق 3
غشت سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق
منهج الكشف السريع عن وجود مضاد أكسيجW واحدمنهج الكشف السريع عن وجود مضاد أكسيجW واحد

في اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيفي اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي
1. التعريف :. التعريف :

يـصف هذا اHـنهج الـتـجريـبي ثالث تقـنيـات سريـعة
لـلـكـشف عن وجـود أو غـيـاب مـضـاد األكـسـيـجW فـي اHواد

الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي.
تطبق هذه التقنيات بالتوالي على :

الــــبــــوتــــيـل هــــيــــدروكـــــسي أنــــيــــزول (BHA) بــــوتــــيل
هيـدروكسي تـولوانp(BHT) الغـاالت. عند افـتراض وجود

مضاد أكسيجW واحد منها و اHعروف مسبقا.
2 - منهج الكـشف عن البوتيل هيدروكسي أنيزول - منهج الكـشف عن البوتيل هيدروكسي أنيزول

(BHA)
2 . 1 اHبدأ : اHبدأ :

pقـتطـعة في الـهكزانHتـوقع للـعيـنة اHبـعد الذوبـان ا
يسـتخـرج البـوتيل هـيدروكـسي أنيزول (BHA) بـواسطة
مـحـلـول إثـانـولي ويـتـكـون مـركب أزرق الـلـون مع ثـنـائي
كـــلــورو- p2 6  خـــمـــاسـي بـــنـــزوكـــيـــنـــون- 4 كـــلـــورو إ�ـــيـــد

بوجود البوراكس.
2 . 2 الكواشف : الكواشف :

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتليلية و أن يكون اHاء اHستعمل ماء مقطرا أو ذا نقاوة

مكافئة.
2 . 2 . 1 ن- هكزان.ن- هكزان.

2 . 2 . 2 إيثانولp محلول لـ إيثانولp محلول لـ 30 % (ح/ح). (ح/ح).

2 . 2 . 3 ثنـائي كـلورو- ثنـائي كـلورو- p p2 6 خـماسـي بنـزوكـيـنون - خـماسـي بنـزوكـيـنون -

4 كلوروإميد. كلوروإميد.
p(ربـــــاعـي بـــــورات الــــــصـــــوديـــــوم) بـــــوراكـس p(ربـــــاعـي بـــــورات الــــــصـــــوديـــــوم) 2 . 2 . 4 بـــــوراكـس

محلول بـمحلول بـ 20 غ/ل.غ/ل.
2 . 3 التجهيزات : التجهيزات :

أنابيب االختبار.
2 . 4 طريقة العمل : طريقة العمل :

2 . 4 . 1 العينة اHأخوذة للتجربة العينة اHأخوذة للتجربة

تـوزن بـتـقـريب 0,5 غ في أنـبـوب اخـتـبار p(3.2) 4 غ
من عينة اHادة الدسمة.


