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2012 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اسـتـعــمـال اGـضـافـات

rوجهة لالستهالك البشريGواد الغذائية اGالغذائية في ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
21 ربــيع الـــثــاني عــام 1418 اGــوافق 24 غــشت ســنــة 1997

rتعلق بعصيدة الطماطمGوا
يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اGـادة األولى:اGـادة األولى: تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 19 من اGـرسـوم
التـنفيذي رقم 90-39 اGؤرخ في 3 رجب عام 1410 اGوافق
30 يناير سنة r1990 اGعدل واGتمم واGذكور أعالهr يهدف

هـذا الــقـرار إلى جــعل مـنــهج حتـديــد نـســبـة الـكــلـورور في
منتجات مشتقات اخلضر إجباريا.

اGـــــادة اGـــــادة 2: مـن أجل حتــــــديـــــد نـــــســـــبـــــة الــــــكـــــلـــــورور في
مـنـتـجـات مـشــتـقـات اخلـضـرr فـإن مــخـابـر مـراقـبـة اجلـودة
وقــمـع الــغـش واخملـــابــر اGـــعـــتـــمــدة لـــهـــذا الـــغــرضr مـــلـــزمــة

باستعمال اGنهج اGبX في اGلحق اGرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.
3: يــنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة اGـادة اGـادة 

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائــــــر في 19 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1434

اGوافق 31 مارس سنة 2013.
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

وزوز ارة التجارةارة التجارة
قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 19 جــــمــــادى األولى عـــام  جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 31
مــــارس ســــنــــة مــــارس ســــنــــة r2013 يــــجــــعـل مـــنــــهـج حتــــديــــد نــــســــبـــةr يــــجــــعـل مـــنــــهـج حتــــديــــد نــــســــبـــة

الكلورور في منتجات مشتقات اخلضر إجباريا.الكلورور في منتجات مشتقات اخلضر إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اGـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اGــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممGعدل واGا rتعلق �راقبة اجلودة وقمع الغشGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اGؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اGــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اGؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اGـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةGتعلق بتقييم اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-214 اGؤرخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اGــوافق 15 مــايــو ســنــة

اGلحقاGلحق
منهج حتديد نسبة الكلورور في منتجات مشتقات اخلضرمنهج حتديد نسبة الكلورور في منتجات مشتقات اخلضر

1.3  النتروبنزين النتروبنزين
2.3 حمض النتريكr محلول نظاميته حوالي 4ن.

�ـزج حجـم واحد من حـمض النـتريك ( ρ20 من 1,39
إلى 1,42غ/ملل) مع 3 أحجام من اGاء.

3.3 نترات الفضةr محلول معاير  نترات الفضةr محلول معاير 0,10,1 ن. ن.
جتــفف نــتـــرات الــفــضــة G (AgNO3)ـدة ســاعــتـX في

150° م وتترك لتبرد داخل جهاز نازع الرطوبة.

تـذوب في اGـاء 16,989 غ من نـتـرات الـفــضـة اجملـفـفـة
داخل حوجلة مدرجة ويكمل احلجم إلى 1000 ملل.

4.3 تيوسيانات البوتاسيومr تيوسيانات البوتاسيومr محلول معاير 0,1 ن.
تــذوب فـي اGـاء 9,72 غ من تــيــوســيــانــات الــبــوتــاســيـوم
(KSCN) داخل حـــوجـــلـــة مــدرجـــة ويـــكـــمل احلـــجم إلى 1000

ملل.
يـعــايـر احملـلـول اGــتـحـصل عـلــيه �ـحـلـول نــتـرات الـفـضـة
r(3.3) بـوجـود محـلـول سـولـفـات ثنـائي األمـنـيـوم واحلـديد

.(5.3) (III)

يـخصص هذا اGنهج تـقنية لـتحديد نسـبة الكلورور
في منتجات مشتقات اخلضر.

إذا احـتـوت اGـواد اGـشـتـقـة من اخلـضـر عـلى صـبـغـات
األنـتــوسـيــانــيك الـطــبــيـعــيـة يــطــبق هـذا اGــنــهج مع إجـراء

بعض التغييرات كما هو مبX في النقطة 7.

1. التعريف. التعريف
نسبة الكلورور في منتجات مشتقات اخلضر:

هي مـــجــمـــوع الـــكــلـــورور احملـــدد طــبـــقـــا لــهـــذا اGـــنــهج
واGعبر عنها بالنسبة اGئوية لكتلة كلورور الصوديوم.

2. اGبدأ. اGبدأ
يرسب الـكلـورور بإضـافة فائـض من محـلول مـعاير
لنتـرات الفضـة ويعيّـر هذا الفـائض �حلـول تيوسـيانات

البوتاسيوم اGعاير.

3. الكواشف. الكواشف
يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة

حتليلية معترف بها.
يجب أن يكون اGـاء اGستعملr مـاء مقطرا أو ماء ذا

نقاوة مكافئة.
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3.5 التحديدات التحديدات
1.3.5 حتضير محلول التجربة حتضير محلول التجربة

تضاف إلى العينة اGأخوذة للتجربة r(2.5) 100 ملل
من اGـــاء الــســـاخن مع خـــلط مــحـــتــوى الـــبــيـــشــر إلـى غــايــة
احلـصـول على كـثـافـة مـتـجـانـسة. يـوضع مـحـتـوى الـبـيـشر

للغليان Gدة دقيقة واحدة.
يبرد محتـوى البيشر ويسـكب داخل حوجلة مدرجة

سعتها 250 ملل (3.4) ويكمل باGاء حتى خط اGعلم.
�ـزج بـعـنـايـةr يـتـرك Gـدة 15 دقـيـقـةr ثم يـرشح فـوق
ورق تـــرشـــيح ذي طـــيـــات مع جـــمع الـــرشـــاحــة داخـل وعــاء

جاف.

 2.3.5 اGعايرة اGعايرة
يــؤخـــذ بــواســطــة مــاصــة (4.4) 20 مــلل مـن الــرشــاحــة
(1.3.5) وتـوضع داخل حـوجــلـة مـخـروطـيـة r(5.4) تـضـاف 5
ملل من محـلول حمض النتريك (2.3) و5 ملل من محلول

.(5.3) (III) سلفات ثنائي األمنيوم واحلديد
يـسكبr بـواسطـة سحـاحة r(6.4) حـجم كاف (ح1) من
مـحــلــول نــتـرات الــفــضـة (3.3) لــلــحــصـول عــلى فــائض من
مـــحـــلــول نـــتـــرات الــفـــضـــة يــتـــراوح بــX 5 و 10 مـــلل بـــعــد

ترسب الكلورور.
يــــــضـــــاف 3 مـــــلـل من الــــــنـــــتـــــروبــــــنـــــزين (1.3) ويـــــرّج

محتوى احلوجلة بشدة لتخثير الراسب.
مالحـــــظــــة:مالحـــــظــــة: يـــــتــــطـــــلب اســــتـــــعــــمـــــال الــــتـــــنــــروبـــــنــــزين

احتياطات خاصةr باعتباره مادة سامة.
يـعـايـر فــائض نـتـرات الـفـضـة �ــحـلـول تـيـوسـيـانـات
الـبـوتـاسـيـوم (4.3) إلى غـايـة احلـصــول عـلى لـون أسـمـر -

محمر �تد لـ 5 دقائق.
يسـجل حجم محـلول تيـوسيانـات البوتـاسيوم (ح2)

اGستعمل.

3.3.5 عدد التحديدات عدد التحديدات
يــجــرى حتـديــدان عـلى الــعـيــنــات اGـأخــوذة لـلــتـجــربـة

واGقطعة من نفس عينة التجربة (1.5).

6. التعبير عن النتائج. التعبير عن النتائج

1.6 طريقة احلساب والصيغة طريقة احلساب والصيغة

تعطى نسبة الكـلورور اGعبّر عنها بالنسبة اGئوية
لكتلة كلورور الصوديوم عن طريق الصيغة التالية:

3
x  0,5845 (ح1-ح2) x ح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كxح4

(III) 5.3 سولفات ثنائي األمنيوم واحلديد ( سولفات ثنائي األمنيوم واحلديد

[2SO4, Fe (SO4)3, 24H2O(NH4)] وهــــــو مــــــحــــــلــــــول مــــــائي

مــشــبعr مــحــمض بــواســطــة حــمض الــنــتــريك (5 مــلل مــن
حمـــض الـنـتريـــكρ20 r من 1,39 إلى  1,42غ/ مـلل لـ 100

ملل من احمللول).

4. التجهيزات. التجهيزات

األجهزة اGتداولة في اخملبرr ال سيما:

4. 1 جـهاز مـجـانسـة أو مـهراس جـهاز مـجـانسـة أو مـهراس [في حـالـة اGنـتـجات
اGكثفة أو اGعجنة أو الصلبة (3.1.5)].

2.4 بيشر بيشرr سعته 250 ملل.

3.4 حوجلة مدرجة حوجلة مدرجةr سعتها 250 ملل.

20r5r3 تـســمح بـســحب كـمــيـات قــدرهـا rمـاصـات r4.4 مـاصـات
ملل على التوالي.

5.4 حوجلة مخروطية حوجلة مخروطيةr سعتها  200 ملل.

6.4 سحاحات سحاحاتr سعتها 25 ملل.

5. طريقة العمل. طريقة العمل

1.5 حتضير العينة للتجربة حتضير العينة للتجربة

1.1.5 مـنـتـوجـات حتتـوي عـلى أطـوار صـلـبـة وسـائـلة مـنـتـوجـات حتتـوي عـلى أطـوار صـلـبـة وسـائـلة
متباينة.متباينة.

إذا وجــدت مــواصــفــة خــاصــةr يـــجــرى الــتــحــديــد عــلى
الطور اGبX فيها.

إذا لم تـوجـد مــواصـفـة خــاصـة وفي حـالـة اGــنـتـوجـات
حــديــثــة الـتــحــضــيــرr تــمـزج جــيــدا عــيــنــة اخملـبــر بــأكــمــلــهـا

ويجري التحديد على العينة اجملانسة.

2.1.5 منتوجات سائلة منتوجات سائلة

تمزج عينة اخملبر جيدا.

3.1.5 منتوجات مكثفة أو معجنة أو صلبة منتوجات مكثفة أو معجنة أو صلبة

تــســحـق عــيــنـــة اخملــبــر داخل جـــهــاز مــجـــانــســة أو في
مهراس (1.4). يقطع اGـنتوجr إذا اقتضى األمرr إلى قطع

صغيرة قبل عملية السحقr تمزج عينة اخملبر جيدا.

2.5 العينة اGأخوذة للتجربة العينة اGأخوذة للتجربة

تــــوزن بــــتــــقــــريب 0r01غr حــــوالي 25غ من الــــعــــيــــنــــة
اGأخوذة للتجربة (1.5) داخل بيشر سعته 250 ملل (2.4).



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 49 26  ذو القعدة عام   ذو القعدة عام 1434 هـ هـ

2 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م

اEطبعة الرسمياEطبعة الرسميّة:  ة:  حي البساتX: بئر مراد رايس: ص.ب حي البساتX: بئر مراد رايس: ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

حيث:
ح1: هو حجم مـحلول نتـرات الفضة (3.3) اGسـتعمل

r(2.3.5) يليليترGبا
ح2: هو حجم محلول تيوسيانات البوتاسيوم (4.3)

r(2.3.5) يليلترGستعمل باGا
ح3: هـــو احلـــجم الـــذي ª إيــصـــال الـــرشـــاحــة إلـــيه عن

r(1.3.5) يليلترGطريق عملية التخفيف با
ح4: هــو حــجم جــزء من الــرشــاحـة اخملــفــفــة اGـقــتــطــعـة

rيليلترGعايرة (2.3.5) باGقصد ا
ك: هـي كـــتــــلـــة الــــعـــيــــنــــة اGـــأخــــوذة لـــلــــتـــجــــربـــة (2.5)

بالغرام.

مالحظاتمالحظات
1. إذا لـم يــــــكـن عــــــيـــــــار مــــــحـــــــلــــــول تـــــــيــــــوســـــــيــــــانــــــات
الـــبـــوتـــاســيـــوم مـــســـاويــا لـ 0,1 نr يـــجب أن يـــطـــبق عـــامل

تصحيح مالئم للحجم ح2 عند حساب النتيجة.

2. إذا اتـبعت طـريقـة العـمل احملددة في (5) بـدقةr ح3
= 250 مــلل وح4= 20مـــللr تـــخـــتـــصـــر الــصـــيـــغـــة الـــســـابـــقــة

كالتالي:
x  7,30625 (ح1-ح2) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك

rعـدل اجلـبـري لنـتـيجـتي حتـديدينGيـؤخذ كـنـتيـجـة ا
إذا توفرت شروط التكرارية (2.6).

يعبر عن النتيجة بعددين بعد الفاصلة.

2.6 التكرارية التكرارية
يــجـب أال يــتـــعــدى الـــفـــرق بــX نـــتـــيــجـــتي حتـــديــدين
مــنـجــزين في آن واحــد أو بـســرعـة الـواحــد تـلــو اآلخـر من
طــرف نـفس احملــلل عــلى نـفس عــيــنـة الــتـجــربـة 0,05 غ من

كلورور الصوديوم لـ 100غ من اGنتوج.

7. حــالــة خــاصــة : مــنـتــوجــات حتــتــوي عــلـى صــبــغـاتحــالــة خــاصــة : مــنـتــوجــات حتــتــوي عــلـى صــبــغـات
األنتوسيانيكاألنتوسيانيك

يـــعـــرقل وجــــود صـــبـــغـــات األنــــتـــوســـيـــانـــيـك عـــمـــلـــيـــة
اGــعــايــرةr فــمـن الــضــروري إزالــتــهــا عن طــريق الــتــحــلــيل
بـــواســطــة الـــبــرمــنـــغــنــاتr يـــجب إذن تــعـــديل اGــنـــهج عــلى

النحو اآلتي:
1.7 الكواشف الكواشف

باإلضافة إلى الكواشف اGذكورة في النقطة 3:
1.1.7 بـــرمـــنــغـــنــات الـــبـــوتــاســـيــومr مـــحــلـــول مـــشــبع

(حوالي 6,5غ من KMnO4 لـ 100 ملل من اGاء).
rأو نــتـريت الـبـوتـاسـيـوم r2.1.7 نـتـريت الـصـوديـوم

اGبلور.
2.7 طريقة العمل طريقة العمل

1.2.7 جتــرى الــعــمــلــيـــة كــمــا هــو مــبــX في (1.5) إلى
غاية (1.3.5).

2.2.7 تــــقـــتــــطع بــــواســــطـــة مــــاصـــة r(4.4) 20 مــــلل من
الــرشــاحــة (1.3.5) وتـــدخل في حــوجــلـــة مــخــروطــيــة (5.4).
يـضـاف حوالي 20 مـلل من مـحـلـول حـمض الـنـتـريك (2.3)
وبـواسـطـة مـاصـة (4.4) يـضـاف بـالـضـبط 20 مـلل (ح1) من

محلول نترات الفضة (3.3).
يوضع للغلـيان ثم يترك لغـليان خفيف Gدة 2 إلى 3

دقائق.
يسكب بعد ذلكr بأجزاء من 0,5 إلى 1مللr حوالي 5
إلى 10 مـلل من مـحـلـول بـرمنـغـنـات الـبـوتـاسـيوم (1.1.7)
مع مــواصــلــة عــمـلــيــة الــغــلــيــان اخلـفــيـفr يـجـب أن يـصــبح
الـســائل عــد� الــلـونr وإال تــضــاف بـعـض بـلــورات نــتـريت
rالــصـــوديــوم أو الـــبـــوتــاســـيــوم (2.1.7) حـــتى زوال الـــلــون
تثبت عملية الغليان Gدة 5 دقائق بعد زوال لون احمللول.
يـبــرد ويــضـاف 5 مــلل من مــحـلــول ســولـفــات ثــنـائي

.(5.3) (III)األمنيوم واحلديد
تتبع طريقـة العمل حسب ما هـو مبX في الفقرة 4

من (2.3.5).
(إضافة النيتروبنزن غير ضروري).


