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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.


