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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.


