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قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 27  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432 اJـــــوافق  اJـــــوافق 25
أكــتـوبــر ســنـة أكــتـوبــر ســنـة q q2011  يــتـضــم يــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء جلــنـةن تـعــيـX أعــضـاء جلــنـة

تكييف العقوبات.تكييف العقوبات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 27 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1432
اJــوافق 25 أكـــتــوبــر ســنــة 2011 تــعــيّـن الــسّــيـــدة والــسّــادة
اآلتــيــة أســـمــاؤهمq تــطــبـــيــقــا ألحــكــام اJــادّة 4 مـن اJــرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذي رقم 05-181 اJــؤرّخ في 8 ربــيع الـــثــاني عــام
1426 اJوافق 17 مايو سنة 2005 الذي يحـدد تشكيلة جلنة

تـكيـيف الـعقـوبات وتـنـظيـمهـا وسـيرهـاq أعـضاء في جلـنة
تكييف العقوبات :

qرئيسا qقاض باحملكمة العليا qبداوي علي -
- بـوربـالـة فـيـصلq  ـثل عن اJـديـريـة الـعـامة إلدارة

qعضوا qالسجون وإعادة اإلدماج
- بـــــوذراع اجلــــمـــــعيq  ـــــثل عـن اJـــــديــــريـــــة الــــعـــــامــــة

qعضوا qللشؤون القضائية والقانونية
qعضوا qمدير مؤسسة عقابية qبوذريع محمد -

qعضوا qطبيب عام qبوشنافة بلقاسم -
qـدرسة العـليا لـلقضاءJأسـتاذة با qمطالوي عـائشة -

qعضوا
qأســتــاذ جـــامــعي في احلــقــوق qلــنــور عــبـــد الــرحــيم -

عضوا.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 2 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام  جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1431 اJــوافق  اJــوافق 5
مـايــو ســنـة مـايــو ســنـة q2011 يــعــدq يــعــدّل الـقــرار اJــؤرل الـقــرار اJــؤرّخ في خ في 9 صــفــر صــفــر
عـام عـام 1431 اJـوافق  اJـوافق 25 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة 2010  الــذي يـحـدد الــذي يـحـدد
الـقائمـة االسميـة ألعضاء الـلجـنة العـلميـة والتقـنيةالـقائمـة االسميـة ألعضاء الـلجـنة العـلميـة والتقـنية

للمركز اجلزائري Jراقبة النوعية والرزم.للمركز اجلزائري Jراقبة النوعية والرزم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 2 جـمـادى الثـانـيـة عام 1431
اJوافق 5 مايـو سنة q2011 تعدّل أحـكام القرار اJؤرّخ في
9 صـفر عام 1431 اJوافق 25 ينـاير سـنة 2010 الـذي يحدد
الــقــائـمــة االســمــيـة ألعــضــاء الــلـجــنــة الــعـلــمــيــة والـتــقــنــيـة

للمركز اجلزائري Jراقبة النوعية والرزمq كما يأتي :
" تـعX الـسـيـدات والـسادة اJـذكـورة أسـمـاؤهم أدناه
أعـضاء في الـلـجـنة الـعـلـميـة والـتـقنـيـة لـلمـركـز اجلـزائري

Jراقبة النوعية والرزمq كما يأتي :
1 - قــلي ســاميq مــديــر اجلــودة واالســتـهـالك بـوزارة

qرئيسا qالتجارة
( الباقي بدون تغيير)".

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 29
مـــايـــو ســـنــة مـــايـــو ســـنــة q2011 يـــجــعـل مــنـــهج حتـــضـــيـــر الــعـــيـــنــةq يـــجــعـل مــنـــهج حتـــضـــيـــر الــعـــيـــنــة
لــلـــمــواد الــدســـمــة ذات األصل احلـــيــواني و الـــنــبــاتيلــلـــمــواد الــدســـمــة ذات األصل احلـــيــواني و الـــنــبــاتي

إجباريا.إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

-  �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اJؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اJـــــوافق 28 مـــــايــــو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اJؤرخ في 3 رجب عام  1410 اJوافق 30 يناير سنـة 1990

qتممJعدل واJا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشJوا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJؤرخ في 17 شوال عام   1423 اJوافق  21 ديسـمبر سنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اJؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اJوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةJتعلق بتقييم اJ2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اJـــشــــتــــرك اJـــؤرخ
فـي 21 شعـبـان عام  1419 اJوافق 10 ديسـمبـر سنة 1998 
واJـتعـلق باJـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

qلالستهالك

- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اJـشـتـرك اJؤرخ في2
ذي احلــجـة عـام  1422 اJـوافق 14 فـبـرايـر سـنـة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اJــــواد اJــــضــــافــــة اJـــرخـص بــــهـــا فـي اJـــواد

qالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 19 من اJـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اJـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اJــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اJــعــدل واJــتـــمم واJــذكــور
أعالهq يـهـدف هذا الـقـرار إلى جـعل مـنـهج حتـضيـر الـعـيـنة

للمواد الدسمة ذات األصل احليواني والنباتي إجباريا.

اJـادةاJـادة 2 :  : من أجل حتــضـيــر الـعــيـنــة لـلــمـواد الــدسـمـة
ذات األصل احلـــيـــواني والـــنــبـــاتيq فـــإن مـــخـــابــر مـــراقـــبــة
اجلودة وقمع الغش واخملابـر اJعتمدة لهذا الغرضq ملزمة

باستعمال اJنهج اJبX في اJلحق اJرفق بهذا القرار.

كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اJـنـهج من طـرف اخملـبـر
عند األمر بإجراء خبرة.
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اJـادة اJـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 26 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432
اJوافق 29 مايو سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اJـلحـقاJـلحـق
منهج حتضير العينة للمواد الدسمة منهج حتضير العينة للمواد الدسمة 

ذات األصل احليواني و النباتيذات األصل احليواني و النباتي
1 . اJبدأ : . اJبدأ :

مـــجــــانـــســـة اJـــادّة الــــدســـمـــة عن طـــريـق الـــرّجq جتـــعل
سـائلـة عن طـريق التـسخـX في درجـة حرارة مـناسـبة إذا
اقــتـــضى األمـــر. وإذا دعت الـــضـــرورة تــفـــصل اJـــواد غـــيــر
الـقـابـلة لـلـذوبان عن طـريق الـتـرشيح والـتـخـلص من اJاء

بالتجفيف بواسطة سلفات الصوديوم اجملفف.
2 . الكواشف . الكواشف

سلفات الصوديوم اجملففسلفات الصوديوم اجملفف
3 . التجهيزات . التجهيزات

3 .  . 1  مجفف ذو تسخX كهربائيq   مجفف ذو تسخX كهربائيq معدل.
qXمزود بتسخ qقمع الترشيح   q3 .  . 2  قمع الترشيح

4 . طريقة العمل . طريقة العمل
4 .  . 1 اجملانسة والترشيح اجملانسة والترشيح

4 .  . 1 .  . 1 عينة سائلةq شفافة وبدون ترسبات عينة سائلةq شفافة وبدون ترسبات
جـعل عــيـنـة اخملـبـر أكـثــر مـجـانـسـة  ــكـنـة عن طـريق

رج اإلناء وهو مغلق.
4 .  . 1 .  . 2 عـــــيـــــنـــــة ســـــائـــــلـــــةq عــــكـــــرة أو حتـــــتـــــوي عـــــلى عـــــيـــــنـــــة ســـــائـــــلـــــةq عــــكـــــرة أو حتـــــتـــــوي عـــــلى

ترسباتترسبات
4 .  . 1 .  . 2 .  . 1 مـن أجـل حتــــــديــــــد نــــــســــــبـــــــة أي نــــــوع من
اJلوثات اJتطـايرة و/أو غير القابـلة للذوبانq يرج اإلناء
الذي يحتوي على العينة للمخبر بقوة إلى غاية انفصال
كل الـتــرسـبــات عن جــدران اإلنـاء وتــوزعـهــا بــانـتــظـام في
الــزيت. الــتــحــقق من عــدم بــقــاء الــتــرســبــات عـلـى جـدران
اإلنـــاء. في حـــالــة بـــقــائـــهـــاq تــفـــصل كــلـــيـــا (يــفـــتح اإلنــاء إذا

اقتضى األمر) وتدمج بعناية مع كل الزيت.
4 .  . 1 .  . 2 .  . 2 ألي حتـديــدات أخــرىq يـدخل اإلنــاء الـذي
يـحتوي علـى العينـة للمـخبر في اجملفف (3 . 1) مضـبوطا
في 50° م ويـتــرك حـتى تـبــلغ درجـة حـرارة الـعــيـنـة درجـة

حـــرارة اجملـــفـف ونـــواصل كـــمـــا هـــو مـــوضح في (4 . 1 . 1).
Xفي حــالـة مـا إذا بــقي اخلـلــيط غـيــر شـفـاف بــعـد الـتــسـخـ
والـرجq يـرشـح الـزيت بـالـعـمل داخل اجملـفف مـضـبـوط في
درجـــة حـــرارة 50° م أو بـــواســـطــــة قـــمع الـــتــــرشـــيح مـــزود
بــتـــســخــX (3 . 2). جتــــنب الــــبـــقـــاء فـي اجملـــفـف أطـــول من
الالزم بـــطـــريـــقـــة جتــــنب كل تـــغـــيــــيـــر في اJـــواد الـــدســـمـــة
باألكـسـدة أو بلـمـرة ( تكـثـيف ). يجب أن تـكـون الرشـاحة

اJتحصل عليها شفافة.
4 .  . 1 .  . 3 عينة كثيفة عينة كثيفة

4 .  . 1 .  . 3 .  . 1  ألي حتـديـد نـسـبـة أي نـوع من اJـلـوثـات
اJـتـطايـرة و/أو غـير قـابـلة لـلـذوبانq وإجـراء الـتحـديدات
اJـتــعــلــقـة بــحــالــة أكـســدة اJــواد الـدســمــةq تــسـخـن الـعــيــنـة
لــلـمـخـبــر بـحـذر حـتى تــصـبح سـائـلــة وخـلـطـهــا بـقـوة حـتى

تصبح أكثر مجانسة  كنة.
4 .  . 1 .  . 3 .  . 2 ألي حتــــديــــدات أخـــرىq تــــذوب الــــعــــيــــنـــة
لـلـمــخـبـر بــتـركـهــا في اجملـفف (3 . 1) مـضـبــوطـا في درجـة
حـــرارة أعـــلى بـ 10° م من درجـــة حــــرارة  انـــصــــهـــار اJـــادة
الـدسمـة اJـعنـيـة. في حالـة مـا اذا أصبـحت الـعيـنـة شفـافة
كليا بعـد التسخqX نقوم �ا هو مبX في  (4 . 1 . 1). إذا
كــــانت عــــكـــرة أو حتـــتــــوي عـــلى تــــرسبq تـــرشـح في درجـــة
احلــرارة اJــقــررة والــعــمل داخل اجملــفف أو بــواســطــة قــمع

.(2 . 3) Xزود بتسخJالترشيح ا
يــجب أن تــكـون الــرشـاحــة اJـتــحــصل عـلــيـهــا شـفــافـة

كليا.
4 .  . 2 التجفيف التجفيف

 في حالة بقـاء اJاء في العينة اجملانسةq ( خاصة في
حالة الزيوت احلامضةq األحماض الدسمة للمواد الدسمة
الكثـيفة) يـجب من أجل التـحديدات الـتي تتأثـر نتائـجها
بـوجود اJـاء ( مؤشـر اليـود مـثال ) أن جتفف مـسبـقا بـأخذ

كل االحتياطات الالزمة من أجل جتنب أكسدتها.
مـن أجل ذلكq تــــتــــرك الــــعــــيـــنــــة أقـل وقت  ــــكن في
اجملــفف (3 . 1) مــضــبــوط فـي درجــة حــرارة أعــلى بـ 10° م
عــلى األقل من درجــة حــرارة االنــصــهــار ومن اJــســتــحــسن
1 . 4)  q(1 . 1 . 4)  حتت األزوت جـزء من العـينـة اجملانـسة
. 2) أو (4 . 1 . 3) ( حــسـب احلــالـــة)q بـــعـــد إضــافـــة ســـلـــفــات
الــــصــــوديـــوم اجملــــفـف �ــــقـــدار 1 إلى 2 غ لـ 10 غ مـن اJـــادة

الدسمة.
يجب عدم التجفيف في درجة حرارة 50° م.

مالحظة :مالحظة :
يفقد سلـفات الصوديوم خاصـيته كعامل مجفف في
درجة حرارة تتعدى 32,4° م. �كن أن يكون إذن التجفيف
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حتت ضـغط مـنخـفض ضـروريـا. بالـنـسبـة لـلـمواد الـدسـمة
الـــتـي من الــواجب جتــفــيــفــهــا في درجــة حــرارة أعــلى من

50° م يجب أن حتلل في مذيب ثم جتفف.

تــرج الــعــيــنـة اجملــفــفــة بــقـوة مـع سـلــفــات الــصــوديـوم
qـادة الــدسـمـة مع بـرودهـاJاجملـفف ثم يــرشح. إذا جتـمـدت ا
نـــعـــمل داخل مـــجــفف أو بـــواســـطــة قـــمع الـــتــرشـــيح مــزود
بتـسخX (3 . 2) في درجـة حرارة مـناسـبة الـتي يجب أال

تتعدى 50° م.
5 . احلفظ  . احلفظ : يجب حفظ الـعينات في ظروف مناسبة
باألخذ بـعX االعتـبار طبيـعة كل عينـة معنيـة والتجارب

اJراد إجراؤها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 29
مــــايــــو ســــنــــة مــــايــــو ســــنــــة q2011 يــــجــــعـل مــــنــــهـج حتــــديــــد مــــؤشــــرq يــــجــــعـل مــــنــــهـج حتــــديــــد مــــؤشــــر
الـــتـــصــبـــX لـــلــمـــواد الــدســـمـــة ذات األصل احلـــيــوانيالـــتـــصــبـــX لـــلــمـــواد الــدســـمـــة ذات األصل احلـــيــواني

والنباتي إجباريا.والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
-  �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اJؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اJـــــوافق 28 مـــــايــــو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اJؤرخ في 3 رجب عام  1410 اJوافق 30 يناير سنـة 1990

qتممJعدل واJا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشJوا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJؤرخ في 17 شوال عام   1423 اJوافق  21 ديسـمبر سنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اJؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اJوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةJتعلق بتقييم اJ2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اJـــشــــتــــرك اJـــؤرخ
فـي 21 شعـبـان عام  1419 اJوافق 10 ديسـمبـر سنة 1998 
واJـتعـلق باJـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

qلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اJـشـتـرك اJؤرخ في2
ذي احلــجـة عـام  1422 اJـوافق 14 فـبـرايـر سـنـة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اJــــواد اJــــضــــافــــة اJـــرخـص بــــهـــا فـي اJـــواد

qالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 19 من اJـرسوم
الـــــتـــــنــــــفـــــيـــــذي رقم 90 - 39 اJـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام1410

اJــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اJــعــدّل واJــتـــمّم واJــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جــعل مــنــهج حتــديــد مــؤشـر
التـصبX لـلمواد الـدسمـة ذات األصل احليواني والـنباتي

إجباريا.

اJـادةاJـادة 2 :  : من أجل حتــديــد مــؤشـر الــتــصــبــX لــلــمـواد
الـــدســـمــة ذات األصـل احلــيـــواني والـــنــبـــاتيq فـــإن مــخـــابــر
مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغـش واخملـــابـــر اJـــعــــتـــمـــدة لـــهـــذا
الـــغــرضq مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اJــنـــهج اJـــبــX في اJـــلــحق

اJرفق بهذا القرار.
كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اJـنـهج من طـرف اخملـبـر

عند األمر بإجراء خبرة.

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

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 26 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432
اJوافق 29 مايو سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اJـلحـقاJـلحـق
منهج حتديد مؤشر التصبX للمواد منهج حتديد مؤشر التصبX للمواد 

الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيالدسمة ذات األصل احليواني و النباتي
Xـنـهج تـقـنـيــة لـتـحـديـد مـؤشـر الـتـصـبـJيـحـدد هـذا ا
لألجسـام الدسـمة ذات األصل احلـيـواني والنـباتي. مـؤشر
الـتـصـبـX هـو مـيـزة األحـمـاض الـدسـمـة احلـرة واJـؤسـتـرة

اJوجودة في العينة التي أجري عليها التحليل.
1 . اJصطلحات والتعريف : . اJصطلحات والتعريف :

Jـتــطـلـبـات هـذا اJـنـهجq يـطــبق اJـصـطـلح والـتـعـريف
اآلتي :

مــــؤشـــــر الـــــتــــصـــــبــــX : مــــؤشـــــر الـــــتــــصـــــبــــX : عــــــدد اJـــــيــــــلــــــيــــــغـــــرامــــــات من
هــيـدروكـســيـد الـبـوتــاسـيـوم الالزم لــتـصـبـX 1غ من مـادة

دسمة في الشروط اJعينة في هذا اJنهج.
2 . اJبدأ : . اJبدأ :

غـــلــــيــــان ارتـــدادي لــــعــــيــــنـــة مـع حـــلــــول ايــــتــــانـــولــــيك
لهيدروكسيد البوتاسيوم ثم معايرة فائض هيدروكسيد
الـــبــوتـــاســيـــوم بــواســطـــة مــحـــلــول حــمـض الــكــلـــوريــدريك

اJعير.
3 . الكواشف : . الكواشف :

يــســتــعــمـل فــقط كــواشف ذات نــوعــيــة مــعــتــرف بــهــا
وماء مقطر أو ماء ذو نقاوة مكافئة على األقل.


