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وزارة وزارة التجـارةالتجـارة
قـرار مرار مـؤرخ في ؤرخ في 12 ج جـمــــادى الادى الـثـانانــــيـة عة عـام ام 1427 اI اIـوافق وافق 8
يـولولـيـو سو سـنة نة r2006 يجr يجـعل معل مـنـهج البهج البـحث و الحث و الـتـعرفعرف
عــــــــلـى اIى اIــــــــواد اIواد اIــــــــنــــــــشــــــــطــــــــــة في الة في الــــــــلــــــــحـم واIم واIــــــــنــــــــتــــــــوجوجــــــــاتات

اللحمية إجباريا. اللحمية إجباريا. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة
- �ــقــتــضـى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 06-176 اIــؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1427 اIـوافق 25 مـايـو سـنـة2006

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
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اIلحـــــقاIلحـــــق
منهج منهج البحث و التعرف على اIواد اIنشطة في اللحمالبحث و التعرف على اIواد اIنشطة في اللحم

واIنتوجات اللحميةواIنتوجات اللحمية

1. مجال التطبيق :. مجال التطبيق :
يـسـمح هـذا اIـنـهج بـالـبـحث وحتـديـد اIـواد اIـنـشـطـة

(قائمة رقم I) في اللحم  واIنتوجات اللحمية.

2. اIبدأ :. اIبدأ :
تستعمل الكـروماتوغرافيا على طبقة رقيقة لفصل
مختـلف اIكونـات التي يكـشف عنها فـيما بـعد على شكل
بـقع مــخـتـلـفـة األلـوان. تــسـمح  الـوضـعـيــة الـنـسـبـيـة ولـون

هذه البقع بالتعرف عليها. هذا االختبار نوعي فقط.

3. الكواشف :. الكواشف :
1.3 بلورات النماذج اIرجعية

1.1.3 مــحـلـول الـعـمـل في اIـيـثـانـول (50 نــانـوغـرام/
مكرولتر) يحفظ في الثالجة في 4°م Iدة 3 أشهر.

2.3 محلول اجلر (مواد نقية للتحليل) 
كلوروفورم/ميثانول (98 + ح/ح )

يحضر احلوض  3 ساعات قبل وضع العينة.
يحفظ Iدة أقصاها  48 سا.

3.3 مــظـهِـر بـعــد الـهـجــرة - خـلـيط حـمـض الـكـبـريت/
إيثانول (50 + 50 : ح/ح).

يحفظ في درجة حرارة احمليط.
4.3 صفائح x 20 CCM 20 أو x 10 HPTLC 10 سم.

4. التجهيزات. التجهيزات
1.4 فوهة ماصة للهواء

2.4 مجفف  ذو 100°م

3.4 مصدر هواء ساخن

4.4 جهاز تبخير

(Transilluminateur) 5.4 جهازالكشف الضوئي

6.4 حوض اكروماتوغرافيا

7.4 حقن سعتها 5 ميكرولتر

5. .  طريقة العمل :طريقة العمل :
1.5 االستخالص : االستخالص :

يـــــــجــــــرى عـــــــادة بــــــواســــــطـــــــة اIــــــيـــــــثــــــانــــــول (ح/ح) أو
rاإليـــثــيـــراإليـــثـــيـــلي (ح/ح). فـــيـــمــا يـــخـص مــنـــاطق احلـــقن
يـنصح بإجـراء عمـليـة الطـرد اIركزي أو عـملـية الـترشيح

بعد سحق اIناطق التي تبعث على الشك.

- و�ــــقــــتــــــضى اIــــرســــــوم الــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 39-90
اIــــــؤرخ في 3 رجــب عـــام 1410 اIــــوافق 30 يــــنــــايـــر ســــنـــة
1990 واIــــتـــعــــلق �ــــراقـــبــــة اجلـــودة و قــــمع الــــغشr اIــــعـــدل

rتممIوا

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديـــســمـــبـــر ســـنــة2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقـتـضى الـقـرار الــوزاري اIـشتـرك اIــؤرخ في
19 شــــــوال عــــــام 1417 اIــــــوافق 26 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة 1997

rرقاز و تسويقهIتعلق  بشروط حتضير اIوا

- و�ـــقــــتـــضى الــــقـــرار الـــوزاري اIــــشـــتـــرك اIــــؤرخ
في 29 جمادى الثانية عـام 1420 اIوافق 29 سبتمبر سنة
1999 الـذي يــحـدد قــواعـد حتــضـيــر الـلــحـوم اIــفـرومــة عـنـد

rالطلب ووضعها لالستهالك

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اIـــؤرخ في 24 ربـــيع الـــثـــاني
عام 1421 اIوافق 26 يولـيو سـنة 2000 واIـتعـلق بـالقـواعد
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
الـــــــتــــــنـــــــفــــــيـــــــذي رقم 90-39 اIــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام1410
اIــوافق 30 يــنـــايــر ســـنــة r1990 اIـــعــدّل واIـــتــمّمr اIـــذكــور
أعالهr يهدف هذا القرار إلى جعل منهج البحث والتعرف
عـلى اIــواد اIـنـشـطــة في الـلـحــوم و اIـنـتــوجـات الـلــحـمـيـة

إجباريا.

اIــــادة اIــــادة 2 :  : مـن أجل الـــــبــــحث والـــــتــــعــــرف عـــــلى اIــــواد
اIـنشـطـة في الـلـحـوم واIـنتـوجـات الـلـحـميـةr فـإن مـخـابر
مراقـبـة اجلودة وقـمع الـغش و تلك اIـعـتمـدة لـهذا الـغرض

ملزمة باستعمال اIنهج اIبX في اIلحق.

كــمــا يــجـب أن يــســتــعــمل اخملـــبــر عــنــد األمــر بــإجــراء
خبرة هذا اIنهج.  

اIــــــادة اIــــــادة 3 :  : يـــــــنــــــــــشــــــر هـــــــذا الـــــــقــــــرار فـي اجلـــــــــريــــــدة
الـــرســـــمــــــيـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الـــد ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.   

حــرر بـــاجلــزائــرr في 12 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1427
اIوافق 8 يوليو سنة 2006.

الهاشمي الهاشمي جعبوبجعبوب
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نيدروكسي بروجسترون هبتانوات
نيدروكسي بروجسترون

نيدروكسي بروجسترون اسيتات
نورتستوسترون

نورتستوسترون بروبيونات
نورتستوسترون ديكانوات
نورتستوسترون لوريات

اوستراديول 17. ∝
اوستراديول ثنائي االسيتات

اوستراديول ثنائي البروبيونات
اوستراديول بنزوات
اوستراديول ايثنيل

بروجسترون
تستوسترون

تستوسترون بروبيونات
تستوسترون انانثات
تستوسترون (ميثيل)

ترنبولون اسيتات
زيرانول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ΙΙΙΙ قائمة رقم قائمة رقم

النماذج اIرجعيةالنماذج اIرجعية

اوستراديول -  1
+ تستو سترون -  2

اسيتات ترنبولون - 2
+ ثنائي إثيل ستيلبو استرول - 1

ميثيل تستوسترون - 1
+ بروجسترون - 2

ميدروكسي بروجسترون اسيتات - 1
+ بروبيونات - 2 التستوسترون 

ناندرولون ديكانوات
ناندرولون - 1

+ ثــــــنــــــائـي إثــــــيـل ســــــتــــــيــــــلـــــــبــــــو اســــــتــــــرول ثـــــــنــــــائي
البروبيونات - 2

اوستراديول بنزوات
كولسترول - 2

+ ايثالن اوستراديول - 1 

2.5 وضع الــعـيــنـة فـوق صــفـيـحــة الـكــرومـاتـوغــرافـيـا

.(4.3)
1.2.5 وضع أولي جلــــزء صـــغـــيـــر مـن احملـــلـــول األصـــلي

(1ميكرولتر) ومن اIستخلص (10ميكرولتر).

2.2.5 وفقـا للنتائج ( 1.2.5) توضع النـماذج اIترقبة

والــعـيـنـة بـتـراكـيـز مـخـتـلـفــة ( ـكن إجـراء عـمـلـيـة تـبـخـيـر
مسبقا).

3.5 هـــجــرة عـــلى مــســـافــة 7 سم فـي حــجـــرة مــشـــبــعــة

حتــتــوي عـلى 50 مــلل من اخلــلــيط كــلــوروفـورم/مــيــثــانـول
.(2.3)

يترك ليجف في الهواء الطلق.
4.5 تـبـخـير بـواسـطـة مـحـلـول حـمض الـكـبريت %50

في االيثانول (3.3).
نحدد البقع اIلوَّنة.

توضع الصفائح في مجفف ذو100°م Iدة 10 دقائق.
5.5 قـــــــــــراءة  فـي جـــــــــــهـــــــــــاز الـــــــــــكـــــــــــشـف الـــــــــــضـــــــــــوئـي

(Transilluminateur)
6.5 عملية التعرف :

بــــــاIـــــقـــــارنـــــة بـــــX لــــــون الـــــبـــــقـع  الـــــتي تــــــظـــــهـــــر في
.(II قائمة رقم) رجعيةIستخلص والنماذج اIا

7.5  التأكيد : التأكيد :

:ِ (Co-Chromatographie) 1.7.5 كو- كروماتوغرافيا

يـضاف إلـى موضع الـعـيـنة  1مـيكـرولـتـر من احملـلول
النموذجي اIوافق.

نواصل (2.5) و(3.5) و(4.5) و(5.5).
الــتــحــقـق بــعــد عــمــلــيــة اإلظــهــار واIــرور عــبــر جــهـاز
الـكــشف الـضـوئي (Transilluminateur)  من عــدم ظـهـور أي

بقعة جديدة إال تكثيفا في البقعة اIشكوك فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

I قائمة رقم قائمة رقم
اIواد اIنشطة التي يجرى البحث عنهااIواد اIنشطة التي يجرى البحث عنها

كلورما دينون االسيتات
(D.E.S) ثنائي إثيل ستيلبو استرول

ثنائي إثيل ستيلبو استرول ديسبروبيونات
ثنائي االنسترول

ثنائي االنسترول ثنائي االسيتات
نيكزواسترول




