
العدد العدد 03
السالسّنة اخلامسة واخلمسوننة اخلامسة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
غرب ا
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
غرب العربي ا

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
. وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

طلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان. ا
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 6 جمادى األولى  جمادى األولى عام عام 1439 هـهـ
وافق 24 يناير سنة يناير سنة 2018 م وافق ا ا

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا

حي البسات بئر مراد رايس 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 للمشترك خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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لحق لحقا ا

منهج حتديد الرماد الكلي في التوابمنهج حتديد الرماد الكلي في التوابل ل 

1. مجال التطبيق :  مجال التطبيق : 

ــنــهج تـقــنـيــة حتـديــد الــرمـاد الــكـلي في يــصف هـذا ا
التوابل.

2. التعريف  : . التعريف  : 

نهج يعرف بـ : في مفهوم هذا ا

ــتــحـصل 1.2 الــرمــاد الــكـلـي في الــتـوابل :  الــرمــاد الــكـلـي في الــتـوابل : الــبـقــايــا ا

عـــلــيـــهــا بــعـــد احلــرق فـي درجــة حــرارة 550 °م ±  25 °م في
ــنــهج ويـعــبــر عــنـهــا بــالـنــســبـة الــشــروط احملـددة فـي هـذا ا

الكتلية.

2.2 ماء من الـنوعـية  ماء من الـنوعـية 3 : : مــــاء مـــوجه لالستـعماالت

اء كن حتضيرها بـالتقطير العادي  ألوفة.  التحليليـة ا
ـــــعــــادن أو عـن طــــريـق األســــمــــوز احلـــــنــــفـــــيــــة أو بـــــــنــــزع ا

العكسي.

بدأ  : بدأ  :. ا 3. ا

ـواد العضـوية بـتسخـ عيـنة  التـجربة في تهدم  ا
درجـــة حــرارة 550 °م ±  25 °م حـــتى احلـــصــول عـــلى كـــتـــلــة

ثابتة.
4. الكواشف : . الكواشف : 

يستعمل فقط ماء من نوعية 3 (2.2).

5. التجهيزات :. التجهيزات :

تـداول اسـتعمالها فــي اخملــبر وال سيما األجهـزة ا
ما يأتي :

1.5 كـبـســولـة ذات قــاع مـسـطح كـبـســولـة ذات قــاع مـسـطح ســعـتـهــا تـتـراوح من

 50 مــــلل إلى 100 مـــلل من  الــبـالتــ أو من الـــكــوارتــز أو

مـن اخلـــزف أو مـن مـــواد أخـــرى غــــيـــر قــــابـــلــــة لـــلـــتــــلف في
شروط التجربة.

. . صفيحة تسخ كهربائية أو سطح تسخ 2.5 صفيحة تسخ كهربائية أو سطح تسخ

3.5 فـرن كـهـربـائي  ذو مـســخـنـة مـضـبـوط في درجـة

حرارة 550 °م  ± 25 °م.

4.5 جـــهـــــاز نــــازع الـــرطـــوبـــةجـــهـــــاز نــــازع الـــرطـــوبـــة مـــزود بـــعـــامل مـــجـــفف

فعّال.

5.5 مــيــزان حتـلــيـــلي مــيــزان حتـلــيـــلي بــاسـتــطــاعــته الــوزن بــتــقـريب

 0,0001غ.

أكـــتـــوبــر ــوافق 24 أكـــتـــوبــر  ــوافق  ا قـــرار مـــؤرخ في  قـــرار مـــؤرخ في  3 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1439 ا
ســنــة ســنــة 2017 يــجــعل مــنــهج حتــديــد الـرمــاد الــكــلي في يــجــعل مــنــهج حتــديــد الـرمــاد الــكــلي في

التوابل إجباريا.التوابل إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير التجارة
ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ــوافق 17 غــشت ســنــة 2017 في 25 ذي الــقــعــدة عــام 1438ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 ا ـقـتـضى ا - و
ــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990 في 3 رجب عــــــام 1410 ا
تــمم ـعــدل وا ـتعلق بـرقــابة اجلـودة وقمــع الغـش ا وا

ادة 19 منه ال سيما ا
ؤرخ في 453-02 ـرسـوم الـتنـفـيـذي ا ـقـتضى ا - و
ـوافق  21 ديـسـمـبـر سـنة ـؤرخ في 17 شـوال عام 1423 ا ا

2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 ا
2013 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اعـتـمــاد اخملـابـر قـصـد

ستهلك وقمع الغش حماية ا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-62 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 7 فـــبــرايــر ســنــة في 10 جــمــادى األولى عــام 1438 ا
طابقة للوائح الفنية تعلق بشروط وضع وسم ا 2017 وا

طابقة وخصائصه وكذا إجراءات اإلشهاد با
يقرر ما يأتي : يقرر ما يأتي : 

ـرسوم ادة 19 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى :ا ا
ــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410 الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 ا
ــذكــور ــتــمم وا ــعــدل وا ــوافق 30 يــنــايــر ســنـة  1990 ا ا
أعاله يــهــدف هــذا الــقـرار إلـى جـعـل مـنــهج حتــديــد الــرمـاد

الكلي في التوابل إجباريا.
ــادة 2 : : من أجـل حتــديــد نـــســبـــة الــرمــاد الـــكــلي في ــادة ا ا
عـتـمـدة لـهذا التـوابل تـلـزم مـخابـر قـمع الـغش واخملـابـر ا
ـرفق بـهذا ـلـحق ا ـبـ في ا ـنـهج ا الـغـرض بـاسـتـعـمـال ا

القرار.
نـهج من طـرف اخملـبـر عـند يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا ا

األمر بإجراء خبرة.
ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا

قراطيّة الشعبيّة. للجمهوريّة اجلّزائريّة الدّ
ـــوافق حـــرر بـاجلـزائـــر فــي 3 صـفـــر عـــام 1439 ا

24 أكتــوبــر سنـة 2017.

محمد بن مراديمحمد بن مرادي
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6.5 حمام مائي. حمام مائي.

6. اقتطاع العينة : اقتطاع العينة :

ــثـلـة حــقـا غــيـر مـتــلـفـة أو يــجب أن تـكــون الـعـيــنـة 
تغيرت أثناء النقل والتخزين.

7. طريقة العمل :  طريقة العمل : 

1.7 حتضير عينة التجربة :  حتضير عينة التجربة : 

ـنـهج احملدد لـتحـضـير عـيـنة الـتجـربـة يسـتـند إلى ا
تـعلق بتحـضير عـينة توابل عـمول به وا في التـنظيم  ا

مطحونة قصد التحليل.

2.7 حتضير الكبسوالت : حتضير الكبسوالت :

تـــســـخـن الـــكـــبـــســوالت (1.5) خالل ســـاعـــة واحـــدة في
فــرن كـهــربـائي ذي مــسـخــنـة (3.5) مــضـبــــوطــة فــي درجـة
حـرارة 550 °م. وبــعـد الــتـبــريــد في جـهــاز نــازع الـرطــوبـة
(4.5) حـتـى درجـة الــوسط ثــم  تـــوزن هـــذه الـكـبـســــولـة

.(m1) بتقريب  0,5 ملغ

3.7 التحديدات : التحديدات :

تـــــوزن بـــواســـطـــة مـــيــزان حتـــلـــيـــلي (5.5) بـــتـــقــريب
0,0001غ 2غ  من عيـنـة اخملـبر في كـبـسـولة (1.5) احملـضرة

مــــســـبــــقــــا حـــسب (2.7) (m2) تـــســــخن الـــكــــبـــســــــولـــة فـــــوق
صفيـــحــة تـسخـــــ كهربـــائيـة أو سطــح تـسخــ (2.5)
حــتــى االحــتــــراق الـكــلــي لــعـيــنــــــة الـتــجـــربــة. تــسـخـــن
بــــعــــــد ذلــك فـــي فــــرن كــــهــــــربــــائـي ذي مــــســــخـــــــنـــة (3.5)

مضبــوطة فـــي درجـــة حرارة 550 °م.

تــســحـــب الــكــبــســولــة مــن الــفـــرن بــعـــــد ســــاعــتـ
بـــالــتـــقـــــريب ثــــم بـــعـــــد تـــبــــريــــدهـــا يــتـــــم تـــــرطــيــب
ــــاء ثــم يجـــــفف فــــوق حـمــام مــائي (6.5) الـــرمــاد بـا
وبـــعـــد ذلـــك فـــــــوق صـفــيــــحــة تـســخــــــ كــهـــــربــائـيـة

.(2.5)

تــســخن مـن جــديــد في فـــرن كــهــربــائـي ذي مــســخــنــة
(3.5) مــضــبــوطــة في درجــة حــرارة 550 °م حــتى احلــصــول

على كتلة ثابتة.

يـــــبــــــرد في جــــــهــــــاز نـــــازع الــــــرطــــــوبـــــة (4.5) ويـــــوزن
.(m3) بتقريب في 0,0001غ

تـعـاد عـمــلـيـات الـتـسـخـ والــتـبـريـد في جـهـاز نـازع
الـرطـوبة (4.5) والـوزن حتى ال يـتعـدى الـفرق بـ وزن

متتال 0,0005غ.

ــكـن االحـتــفــاظ بــالــرمــاد الــكــلي من أجل مـالحــظـة :مـالحــظـة : 
حتديد الرماد القابل للذوبان في احلمض.

8. التعبير عن النتائج :  التعبير عن النتائج : 

عبــر 1.8 حتســب نســبــة الـرمــاد الكــلـــي ( حتســب نســبــة الـرمــاد الكــلـــي (wTA ) ا

ــعــــادلـــة ــائـــــويــــة عــن طــــريـــق ا عــنــهــــــا بــالــنـــســـبــــة ا
اآلتيــة :

                             m3 - m1                                    
 wTA = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  x 100%                        

                              m2 - m1                   

حيث حيث :
m1 : كتلـة الكـبسـولة وهي فارغـة بالـغرام مـتحصل

عليها في (2.7)
 m2 : كــــتــــــلــــة الــــكــــبــــســـــــولــــة وعــــيــــنــــــة الــــتــــجــــــربـــة

بالغـــــرام  

ـتحصل عـليهـا أثناء m3 : كتلـة الكبـسولة والـباقي ا

التحديد حسب (3.7) بالغرام.

2.8 يـحـسب مــعـدل الــتـحـددين ويــعـبــر عن الـنـتــيـجـة

برقم واحد بعد الفاصلة.

3.8 بــــالــــنــــســـبــــة لــــلــــتــــحــــديــــد عــــلـى ســــطح جــــاف من

ستحسن ضرب النتيجة في : ا
100 %

ـــــــــــــــــــــــــ
100 % - c

حيث :حيث :

ائوية. c  :: هي الرطوبة معبر عنها بالنسبة ا
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

ــوافق 2 نـــوفـــمـــبــر نـــوفـــمـــبــر ــوافق  ا قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 13 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1439 ا
سـنـة سـنـة 2017 يـحــدد مـد يـحــدد مـدّة صالحــيـة مــسـتــخـرج الــسـجلة صالحــيـة مــسـتــخـرج الــسـجل
ــــمـــــارســــة بـــــعض األنـــــشــــطــــة ـــــمــــنـــــوح  ــــمـــــارســــة بـــــعض األنـــــشــــطــــةالــــتـــــجــــاري ا ـــــمــــنـــــوح  الــــتـــــجــــاري ا

(استدراك)..
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلــــريـدة الــــرسـمـيــة - الـعـــدد 72 الـصــــادر بـتـاريخ
ــــوافق 13 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 24 ربــــيـــع األول عـــــام 1439 ا

.2017

ـادة 2 الــســطـر األول من الـصــحــفـة 25 الــعــمـود 2 ا
الفقرة األخيرة :

- بدال من :- بدال من : "وعند القيام بذلك ........................".

."................... - يـــقـــرأ :- يـــقـــرأ : "وعند عدمعدم القيام بذلك


