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اIـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1423 اIـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة
r2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
19 شــــــوال عــــــام 1417 اIــــــوافق 26 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 1997

rرقاز وتسويقهIتعلق بشروط حتضير اIوا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
29 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1420 اIـوافق 29 ســبــتـمــبـر ســنـة

1999 الـذي يــحـدد قــواعـد حتــضـيــر الـلــحـوم اIــفـرومــة عـنـد

rالطلب ووضعها لالستهالك
- و�قـتضى الـقرار اIؤرّخ في 24 ربيع الـثاني عام
1421 اIــوافق 26 يـــولــيــو ســنــة 2000 واIــتــعـــلق بــالــقــواعــد

اIــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اIــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اIــطــهــيــة
rتمّمIعدّل واIا rووضعها رهن االستهالك

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اIـــــؤرّخ في 3 رجب عـــــام 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنـة r1990 اIــعــدّل واIــتــمّم  واIــذكــور
أعالهr يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة
الــفـوســفــور اإلجــمـالـي في الــلـحـم واIـنــتــوجــات الـلــحــمــيـة

إجباريا.
اIادة اIادة 2 : :  من أجل حتـديد نـسبة الـفوسـفوراإلجـمالي
في الــلـحـم واIـنــتــوجـات الــلــحـمــيــةr فـإن مــخــابـر مــراقــبـة
اجلودة وقـمع الغش واخملابـر اIعتـمدة لهـذا الغرض مـلزمة

باستعمال اIنهج اIبX في اIلحق بهذا القرار.
كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIـنـهج من طـرف اخملـبـر

عند األمر بإجراء خبرة.

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

حــرر بـــاجلــزائــر في 22 مــحــرم عــام 1427 اIــوافق 21
فبراير سنة 2006. 

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق اIلحق 
منهج منهج حتديد نسبة الفوسفور اإلجمالي في اللحمحتديد نسبة الفوسفور اإلجمالي في اللحم

واIنتوجات اللحمية واIنتوجات اللحمية 
1. تعريف :. تعريف :

يــقــصـد بـ « نــســبـة الــفــوسـفــو اإلجــمـالي»  فـي الـلــحم
واIــنــتــوجــات الــلــحــمــيـةr كــمــيــة الــفــوســفــور احملــددة وفــقـا

للطريقة اIبينة أدناه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 22 مــحــرم عـام  مــحــرم عـام 1427 اIــوافق  اIــوافق 21 فــبــرايـر فــبــرايـر
r2006 يـجــعل مــنـهج حتــديـد نــســبـة الــفـوســفـورr يـجــعل مــنـهج حتــديـد نــســبـة الــفـوســفـور سـنـة سـنـة 

اإلجمالي في اللحم واIنتوجات اللحمية إجباريا.اإلجمالي في اللحم واIنتوجات اللحمية إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة 
- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 05 - 161 اIـؤرّخ
في  22 ربيع األول عام 1426 اIوافق أول مايو سنة 2005

r أعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اIؤرّخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممIعدل واIا rتعلق �راقبة اجلودة وقمع الغشIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
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3.4 إنـاء كـروي كـلـدال ( إنـاء كـروي كـلـدال (Kjeldahl) سـعـته 250 مـلل أو
قنينة ذات عنق طويل وقاع دائري.

4.4 جهـاز التـسخrX  جهـاز التـسخrX يـسمح بـتسـخX اإلنـاء الكروي
كــلــدال (3.4) فـي وضــعــيــة مـــائــلــة بــطـــريــقــة ال يـــصل فــيــهــا
مصدر احلرارة إال إلى مـنطقة اإلنـاء الكروي الواقع حتت

مستوى السائل.
5.4 جـهـاز امـتـصـاص جـهـاز امـتـصـاص أبـخـرة األحـمـاض احملـرّرة خالل

الهجوم الكيميائي.
6.4 مــــصـــفــــاة من الــــزجــــاج اIـــســــحـــوق مــــصـــفــــاة من الــــزجــــاج اIـــســــحـــوق (ø 10 إلى 16

ميكرومتر).
7.4 مـــجـــفـف ذو تـــســـخـــX كــــهـــربـــائيr  مـــجـــفـف ذو تـــســـخـــX كــــهـــربـــائيr مــــزود �ــــعـــدل
لــدرجــة احلــرارةr بـإمــكــانه إبــقــاء درجــة احلـرارة في 260°م

± 20°م.

8.4 قنينة للرشحr قنينة للرشحr سعتها 500 ملل.
9.4 جهاز نازع للرطوبةr جهاز نازع للرطوبةr مزود �جفف فعال.

10.4 ماصة باستور. ماصة باستور.
11.4 جهاز تبريد مائي. جهاز تبريد مائي.

12.4 بيشر أو قنينة مخروطية  بيشر أو قنينة مخروطية سعتها 250 ملل.
5. طريقة العمل :. طريقة العمل :

1.5 حتضير العينة للتجربة : حتضير العينة للتجربة :
يـنــجـز الـتـحــلـيل انـطالقــا من عـيـنــة �ـثـلـة من 200غ
كــحـد أدنى. والــقـيــام بـعـمــلـيـة مــجـانــسـة الـعــيـنــة بـخـلــطـهـا

وذلك بعد تمريرها مرتX على األقل في الفرامة (1.4).
تـدخل العـينـة في قارورة مـغلـقة بـإحكـام وتمأل كـليا

ثم حتفظ بصفة تمنع إتالفها أو كل تغير في تركيبها.
حتـلل الـعـيـنـة بـأسـرع مـا يـكـون وذلك دائـمـا خالل 24

ساعة التي تلي عملية اجملانسة.

2.5 أخذ العينة : أخذ العينة :
يــــوزن بــــتـــقــــريب  0,001غr حــــوالي 5غ مـن الـــعــــيــــنـــة

احملضرة في اإلناء الكروي كلدال (3.4).
3.5 التعدين : التعدين :

يـــضــاف 20 مـــلل مـن حــمـض الـــنــتـــريك (2.3) وبــعض
الكريات الزجاجية أو معدالت الغليان. 

يـــوضـع اإلنـــاء الـــكــــروي كـــلـــدال فـي وضـــعـــيــــة مـــائـــلـــة
. (4.4) X(بـزاوية 40° تقـريبـا عموديـا) على جـهاز التـسخ
ويـسخن Iدة 5 دقـائق ويتـرك ليـبرد ثم يـضاف 5 ملل من

حمض الكبريت (1.3).

يـعـبر عن كـمـية الـفـوسفـور بـالـنسـبـة اIئـويـة بكـتـلة
بنتوكسيد الفوسفور.

2. اIبدأ :. اIبدأ :
تعدن العينة بحمض الكبريت وحمض النتريك.

يــرسب الـــفــوســفــور عــلى شــكل فــوســفــومــولــيــبــدات
الكينوليX. يجفف ويوزن الراسب.

3. الكواشف :. الكواشف :
يــــــجـب أن تــــــكــــــون كـل الــــــكــــــواشـف مـن الــــــنــــــوعــــــيــــــة

التحليلية .
يـجب أن يكون اIـاء اIستـعمل ماء مـقطرا أو ماء ذو

نقاوة مكافئة.

1.3 حمض الكبريت ( حمض الكبريت (P 20 = =  1,84 غ /ملل). غ /ملل).

2.3 حمض النتريك ( حمض النتريك (P 20 = =  1,40 غ /ملل). غ /ملل).

3.3 الكاشف اIرسب. الكاشف اIرسب.
1.3.3 يـذوب 70غ من مــولـيـبـدات الــصـوديـوم ثـنـائي

التمييه.
(Na2M0042H20) في 150 ملل من اIاء.

2.3.3 يــــــذوب 60غ مـن حـــــــمض الـــــــســـــــتـــــــريـك أحــــــادى
التمييه.

[CH2(CO2H) .COH(CO2H).CH2(CO2H).H20] فـــــــــــــــــــي
150 مــــــلـل مـن اIــــــاء ويــــــضـــــــاف إلــــــيه 85 مـــــــلـل من حـــــــمض

النتريك (2.3).

3.3.3 يـضــاف احملـلـول (1.3.3) تـدريــجــيـا إلى احملــلـول
(2.3.3) مع الرج.

4.3.3 يـــضــاف 35 مــلـل من حـــمض الـــنـــتـــريك اIـــركــز
(2.3) ثم 5 مـلل من الــكـيـنـولــيـX اIـقـطـر إلى 100 مـلل من

اIاء.
- يـضـاف تـدريـجــيـا هـذا احملـلـول إلى اخلـلـيط (3.3.3)

مع الرج . يترك Iدة 24 ساعة في درجة حرارة احمليط.
- يـــرشح ثم يـــضــاف 280 مــلل مـن األســتـــون ويـــكــمل

احلجم إلى 1000 ملل باIاء اIقطر.
 يـحــفظ الــكــاشف في الــظالم وفـي قـارورة مـن مـادة

بالستيكية مغلقة بإحكام.
4. التجهيزات :. التجهيزات :

األجهزة اIتداولة في اخملبر وال سيما :
1.4 فـرامــة لــلـحم  فـرامــة لــلـحم r مـخــبــريـة مــزودة بــصـفــيــحـة ذات

ثقوب ال يتعدى قطرها 4 ملم.
2.4 ميزان حتليلي ميزان حتليلي ذو دقة 0,001غ.
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5.5 التجربة على بياض : التجربة على بياض :

الـقـيـام بـتـجـربـة عـلى بـيـاض مع اتـبـاع نـفس طـريـقة
الــعـمل واســتـعــمـال نـفـس الـكـمــيـات من جــمـيع الــكـواشف

باستثناء العينة.

6. التعبير عن النتائج :. التعبير عن النتائج :

1.6 طريقة احلساب والصيغة : طريقة احلساب والصيغة :

نسبـة الفوسفـور اإلجمالي للـعينة بـالنسبـة اIئوية
لكتلة بنتوكسيد الفوسفور تساوي :

100                      ك

 ------  3,207 =  ------   x  ك  x  0,03207
ع                      ع

حيث حيث 

ع : هو كتلة العينة بالغرام.

ك: هـــــــــو الــــــــــكــــــــــتـــــــــلــــــــــة بــــــــــالـــــــــغــــــــــرام لــــــــــلــــــــــراسـب من
. (4.5) Xفوسفوموليبدات الكينولي

تـــؤخـــذ كــنـــتــيـــجـــة اIــعـــدل اجلــبـــري لــتـــحـــديــدين r إذا
توفرت شروط التكرارية (2.6).

يعبر عن النتائج بأخذ عددين بعد الفاصلة.

2.6 التكرارية : التكرارية :

يـــجـب أن ال يـــتـــعــــدى الـــفـــرق بــــX نـــتـــائـج حتـــديـــدين
أجــــريــا في نـــفـس الــوقت أو الـــواحــد تـــلــو اآلخــر بـــســرعــة
ومن طـرف نفس احمللل0,02  غ من بنـتـوكسـيـد الفـوسـفور

لـ 100غ من العينة.

7 . مالحظة فيما يخص طريقة العمل : . مالحظة فيما يخص طريقة العمل :

�ــكن الــقــيــام بــعــمـــلــيــة الــتــعــدين بــواســطــة الــتــرمــد
وبـالـتــالي يـجـرى تــغـيـيـر في الــفـقـرتـX (2.5) و(3.5) ومع
أخـذ الرماد في 15 مـلل من حـمض النـتريك اIـركز (2.3) .
يــسـتــعـمل جــهـاز الــرج لــتـســهـيل عــمـلــيـة الــذوبـان. ويــنـقل
الـسـائل كـمـيـا في حـوجـلـة مـخـروطـيـة ذات سـعة 250 مـلل.
وتغسل الكبـسولة وجهاز الرج عـدة مرات باIاء. ويضاف
مــاء الـغـسل إلى مــحـتـوى الـقــنـيـنـة. ويــكـمل احلـجم إلى 50

ملل.

يــضــبط عــلى الــقــنــيــنــةr جــهــاز تــبــريــد صــاعـد (10.4)
ويــتــرك يـغــلـي Iـدة  1/2 سـاعــة. يــتـرك لــيــبـرد ثـم تـواصل

العملية طبقا للفقرة (4.5).

يـــســــخن أوال بــــبطء إلـى نـــهــــايـــة تــــشــــكل الــــرغـــوة ثم
يــسـخـن في درجـة حــرارة أعــلى بــقــلـيـل. و�ـجــرد مــا تــبـدأ
عــمــلــيـــة الــتــفـــحمr يــضــاف مـــرة أخــرى الــقــلـــيل من حــمض
الـــنـــتـــريك بــــواســـطـــة مـــاصـــة بـــاســـتـــور (11.4) ثـم تـــواصل
عـمـلــيـة الـتـسـخــrX وتـعـاد هـذه الــعـمـلـيــة إلى غـايـة تـوقف

تشكل دخان داكن.
في الـنــهـايـةr يـسـخن الـســائل إلى غـايـة ظـهـور دخـان

أبيض.
يـبـرد ويـضـاف بـحـذر 15 مـلل من اIـاء ويـغـلى بـبطء
Iـدة 10 دقــائق مع الـتــقـلـيـل بـقـدر اإلمــكـان من تـبــخـر اIـاء
(مـثال تــوضع عـلى فــتـحــة اإلنـاء الـكــروي كـلـدال قــطـعـة من

الزجاج على شكل إجاصة).
يجب أن يصبح حينئذ احلجم اإلجمالي 50 ملل. 

يـــنــــقل الــــســــائل كــــمـــيــــا في بــــيــــشـــر أو فـي قـــنــــيــــنـــة
مـخـروطـيــة سـعـتـهـا 250 مـلل (12.4) يـغـسل اإلنــاء الـكـروي
كـلـدال عـدة مرات بـاIـاء ويـضـاف ماء الـغـسل إلى مـحـتوى

القنينة. ويضاف 10 ملل من حمض النتريك.

4.5 التحديد : التحديد :
يـضاف إلى السائل اIـتواجد في الـقنينـة اخملروطية

أو بيشر 50 ملل من الكاشف اIرسب (3.3).
تـغـطى الـقـنيـنـة بـواسـطـة زجـاجة بـهـا سـاعـة وتـترك
لـتغـلي Iـدة دقيـقـة فوق صـفـيحـة مـسخـنةr مـوضـوعة حتت

جهاز االمتصاص (5.4).
تترك لـتبرد في درجـة حرارة احمليط مع الرج ثالث

أو أربع مرات خالل التبريد.
يـرشح كميـا وحتت ضغط منـخفض فوق مـصفاة من
الزجـاج اIسحوق (6.4) مجـففة من قبل Iدة 30 دقيقة في
درجة حرارة 250°م ثم يوزن بـتقريب 1 مغr بعـد التبريد

في جهاز نازع للرطوبة (9.4).
يـــغـــسـل الـــراسب خـــمـــســـة (5) مـــرات فـــوق اIـــصـــفـــاة

بكميات من 25 ملل من اIاء اIقطر.
يـــجــفف فـي اجملــفف (7.4) في درجـــة حــرارة 260°م ±

20°م Iدة ساعة واحدة.

يترك ليـبرد في جهاز نـازع الرطوبة (9.4) ثم نقوم
بعملية الوزن بتقريب 0,001غ.

مالحظة مالحظة 
في حــالــة مــا إذا كــانـت كــتــلــة الــراسب تــســاوي عــلى

األقل 25 مغr تعاد العمليات مع أخذ عينة أقل.
نــقــوم بــإجــراء حتـــديــدين اثــنــX عــلـى نــفس الــعــيــنــة

احملضرة.




