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وزارة التجارة
قـ ـرار مـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٦ربيع اﻷول عام  ١٤٤١اﳌوافق ٢٣
ن ـوف ـم ـب ـر سن ـة  ،٢٠١٩يـ ـجـ ـعـ ـل مـ ـنـ ـهج ﲢديـ ـد نسب ـة

اﳌادة  : ٣ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورية
اﳉزائرية الّديمقراطّية الشعبية.
حـ ـّرر باﳉزائـ ـر ﰲ  2٦ربيع اﻷول عام  ١٤٤١اﳌوافق 2٣
نوفمبر سنة .2٠١٩

اﳌادة اﳉافة غير الدسمة ﰲ الزبدة ،إجباريا.

سعيد جﻼب

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌلحق

ن وزير التجارة،
إ ّ

منهج تـحديد نسبة اﳌادة اﳉافة غير

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١-١٩اﳌؤّرخ ﰲ 2٤

الدسمة ﰲ الزبدة

رجـ ـب عـ ـام  ١٤٤٠اﳌوافـ ـ ـق  ٣١م ـ ـارس سنـ ـة  2٠١٩واﳌتضمـ ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضـ ـى اﳌرس ـوم التنف ـيذي رقم  ٣٩-٩٠اﳌؤّرخ ﰲ ٣
رج ـ ـ ـب عـ ـ ـام  ١٤١٠اﳌوافـ ـ ـق  ٣٠جانفي سنـ ـ ـة  ١٩٩٠واﳌتعل ـ ـق
بـ ـرق ـابـ ـة اﳉـ ـودة وقـ ـمـ ـع الـ ـغش ،اﳌعـ ـّدل واﳌتـ ـّمـ ـم ،ﻻ سيـ ـم ـا
اﳌادة  ١٩منه،
– وﲟقتض ـى اﳌرس ـوم التنفي ـذي رق ـم  ٤٥٣-٠2اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٧ش ـّوال ع ـام  ١٤2٣اﳌواف ـق  2١ديسمبر سنة  2٠٠2ال ـ ـ ـذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتض ـى اﳌرس ـوم التنفي ـذي رق ـم  ٣28-١٣اﳌؤّرخ ﰲ
 2٠ذي القع ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٣٤اﳌ ـواف ـق  2٦سبتمب ـر سن ـة 2٠١٣
الـ ـذي يح ـدد ش ـروط وكيفيـات اعتماد اﳌخابر قصد حماية
اﳌستهلك وقمع الغش،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٦2–١٧اﳌؤّرخ ﰲ ١٠
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣8اﳌوافق  ٧فبراير سنة  2٠١٧واﳌتعلق
بشروط وضع وسم اﳌطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا
إجراءات اﻹشهاد باﳌطابقة،
– وﲟق ـ ـ ـتضى ال ـ ـ ـق ـ ـ ـرار ال ـ ـ ـوزاري اﳌشت ـ ـ ـرك اﳌؤّرخ ﰲ 2١
شعبان عام  ١٤١٩اﳌوافق  ١٠ديسمبر سنة  ١٩٩8واﳌتعلق
باﳌواصفات التقنية للزبدة وكيفيات وضعها لﻼستهﻼك،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيق ـ ـا ﻷحكـ ـام اﳌـ ـادة  ١٩مـ ـن اﳌرس ـوم
التنفـ ـيذي رقـ ـم  ٣٩-٩٠اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٣رجـ ـب عـ ـام  ١٤١٠اﳌوافـق
 ٣٠جانفي سنة  ،١٩٩٠اﳌعّدل واﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه ،يهـ ـ ـدف
هـ ـذا القـ ـرار إﱃ جع ـ ـل منهـ ـج ﲢديد نسبة اﳌادة اﳉافة غير
الدسمة ﰲ الزبدة ،إجباريا.
اﳌادة  : ٢مـ ـ ـ ـن أجـ ـ ـ ـل ﲢـ ـديد نس ـ ـبة اﳌـ ـادة اﳉـ ـافـ ـة غ ـ ـير
الدسمة ﰲ الزبدة ،فإن مخابر مراقبة اﳉودة وقمع الغش
واﳌخابر اﳌعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال اﳌنهج
اﳌبّين ﰲ اﳌلحق اﳌرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا اﳌنهج من طرف اﳌخبر عند اﻷمر
بإجراء خبرة.

 .١مجال التطبيق :
يحدد هذا اﳌنهج التقنية اﳌرجعية ﳊساب نسبة اﳌادة
اﳉافة غير الدسمة ﰲ الزبدة.
 .٢التعريف :
يقصد ،ﰲ مفهوم هذا اﳌنهج ،بنسبة اﳌادة اﳉافة غير
الدسمة :
اﳉزء الكتﲇ من اﳌواد التي ﲢدد حسب طريقة العمل
اﳌبّينة ﰲ هذا اﳌنهج.
 .٣اﳌبدأ :
– يبخر ماء كتلة معّرفة من الزبدة،
– تستـ ـ ـخـ ـ ـلص اﳌادة الـ ـ ـدسمـ ـ ـة ل ـ ـل ـ ـزب ـ ـدة ب ـ ـواسط ـ ـة إي ـ ـث ـ ـر
البترول ،و
– ﲢدد كتلة اﳌواد اﳌتبقية.
مﻼحظة  :يتطلب هذا اﳌنهج استخدام مذيبات متطايرة
قـ ـابـ ـلـ ـة لـ ـﻼلـ ـتـ ـهـ ـاب ،لـ ـذلك يـ ـجب أخـ ـذ اﻻحـ ـتـ ـيـ ـاط ـات ال ـﻼزم ـة
اﳌتعلقة باﳌخاطرة أثناء استعمال هذه اﳌذيبات.
 .٤الكواشف :
تستعمل كواشف ذات نوعية ﲢليلية معترف بها فقط.
يجب أن ﻻ تترك هذه الكواشف بقايا تفوق  ١ملغ عند إجراء
التجربة حسب مختلف مراحل هذا اﳌنهج.
 ١.٤إيثر البترول ذو نقطة غليان محصورة بﲔ °٣٠م
و°٦٠م أو بـ ـ ـ ـدي ـ ـﻼ عنـ ـ ـ ـ ـه البـ ـن ـ ـ ـتـ ـان )[CH٣(CH2)٣CH٣] (Pentane
ذونقطة غليان °٣٦م.
 .٥ﲡهيزات :
اﻷدوات اﳌتداولة ﰲ اﳌخبر ،ﻻ سيما ما يأتي :
 ١.٥ميزان ﲢليﲇ يسمح الوزن بتقريب  ١ملغ وبدقة
اﻹشارة بـ  ٠,١ملغ.

 ٨شعبان عام  ١٤٤١هـ
 ٢أبريل سنة  ٢٠٢٠م
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 ٢.٥جهاز التجفيف ذو تهوية ،مزودة ﲟثبت اﳊرارة
ق ـ ـادر عـ ـ ـﲆ ض ـ ـ ـب ـ ـط اﳊ ـ ـ ـرارة ﰲ  °١٠2م  °2 ±م ﰲ اﳊ ـ ـج ـ ـ ـ ـم
اﳌستعمل ﳉهاز التجفيف.
 ٣.٥جهاز نازع الرطوبة مزود بعامل مجفف مﻼئم مثل
ه ـ ـ ـﻼم السـ ـ ـيل ـ ـيس ) (gel de siliceحـ ـ ـديث التج ـ ـفي ـ ـف ﲟ ـ ـؤش ـ ـر
الرطوبة.
 ٤.٥كبسوﻻت باﳋزف اﳌزجج أو ﲟعدن مقاوم للتآكل
ﰲ شروط التجربة ،طولها محصور بﲔ  2٠ملم و ٤٠ملم
وقطرها محصور بﲔ  ٥٠ﱈ و ٧٠ﱈ.
 ٥.٥بـوتـقـة الترشيح بـزجـاج مـتـكـلس ،قـطـر مسامـاتـهـا
محصور بﲔ  ١٦و ٤٠ميكرو متر وكذا حوجلة اﻻمتصاص.
 ٦.٥حّمام مائي مغـّلى.
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 .٨طريقة العمل :
 ١.٨ﲢضير الكبسولة وجهاز الرج وبوتقة الترشيح :
 ١.١.٨ﲡفف الكبسولة ) (٤.٥ﳌدة ساعة ﰲ جهاز التجفيف
) (2.٥مضبـ ـوطـ ـة °١٠2م .ويوضع جهاز الرج ) (٧.٥وبوتقة
الترشيح ) (٥.٥داخل الكبسولة.
 ٢.١.٨تبرد الكبسولة وجهاز الرج وبوتقة الترشيح ﰲ
اﳉهاز النازع للرطوبة ) (٣.٥ﰲ درجة حرارة غرفة الوزن.
بواسطة ميزان ﲢليﲇ ) ،(١.٥توزن الكبسولة وجهاز الرج
وبوتقة الترشيح بتقريب  ١ملغ ).(m٠
مﻼحظة  :عمـ ـ ـوما  ٤٥دقيـ ـقة كاف ـ ـية لتص ـ ـل درجـ ـة ح ـ ـرارة
الكبسولة درجة حرارة غرفة الوزن.
 ٣.١.٨تسحب بوتقة الترشيح ،وتوزن الكبسولة وجهاز

 ٧.٥جهاز الرج مستقيم وزجاجي.

بتقريب  ١ملغ ).(m١

ينة :
 ٦اقتطاع الع ّ

إذا ﰎ استخدام أكثر من عّينة التجربة ،فيتعّين اتباع
نفس اﻹجراء )كبسولة وجهاز الرج وبوتقة الترشيح(.

يجب أن تكون العّينة ﳑثلة حقا غير متلفة أو تغيرت
أثناء النقل أو التخزين.
يجب أن تستلم العّينة ﰲ وعاء مغلق بإحكام مزود بغطاء

ينة التجربة :
 ٢.٨ﲢضير ع ّ
 ١.٢.٨توضع حواﱄ ٥غ من عّينة التجربة ) (2.٧ﰲ الكبسولة

ل ـت ـف ـادي أي ف ـق ـدان ل ـل ـم ـاء ،ي ـجب أن ت ـك ـون ق ـدرة استـيـعـاب

وتوزن بتقريب  ١ملغ ).(m2

الوعاء ،بحيث ﲤﻸ العّينة بﲔ نصف وثلثي السعة اﻹجمالية

 ٢.٢.٨تسخن الكبسولة مع عّينة التجربة وجهاز الرج
ﳌـ ـ ـدة  ١٥سـ ـ ـاعة ،عﲆ اﻷقـ ـ ـل ،ﰲ جـ ـ ـ ـهاز التجـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـيف )(2.٥

يجب أن ﲢفظ عّينة التجربة ﰲ وعاء مغلق بإحكام ﰲ
درجة حرارة محصورة بﲔ °2م و°١٤م.

مض ـ ـبوطـ ـة ﰲ °١٠2م.

للوعاء.

ينة التجربة :
 .٧تـحـضير ع ّ
 ١.٧تسخن عّينة التجربة اﶈتواة ﰲ وعاء مغلق بإحكام
إﱃ درجة حرارة ﻻ تتجاوز °٣٥م.
لفصل الدهون ،تسخن عّينة التجربة اﶈتواة ﰲ وعاء
مغ ـ ـ ـلق بإحك ـ ـ ـام حتى درج ـ ـة حرارة التجـ ـ ـانس اﶈـ ـصور بﲔ
°2٤م و°٣٠م.
ﲤزج عّينة التجربة اﶈتواة ﰲ الوعاء اﳌغـلـق حـتى
اﳊصول عﲆ كتلة متجانسة )سواء بواسطة جهاز الرج
اﳌي ـك ـان ـي ـكي أو ال ـي ـدوي( دون أي ت ـل ـف ل ـل ـمست ـحـلب .يـجب
اتخاذ كل اﻻحتياطات لتجنب فقدان اﳌاء.

ضا ع ـ ـن ذلك ،ي ـ ـم ـ ـك ـ ـن تسخﲔ ال ـ ـك ـ ـبسول ـ ـة مـ ـع عـ ـّيـ ـنـ ـة
ع ـ ـو ً
الت ـ ـجـ ـربـ ـة ﰲ حّمام م ـ ـ ـائي ) (٦.٥ﳌ ـ ـدة  ٣٠دقي ـ ـقة تقريـ ـبا ،مع
اﳊرص عﲆ تعريض اﳉزء اﻷكبر من قاع الكبسولة لبخار
اﳊمام اﳌائي اﳌغّلى .ترج عّينة التجربة باستمرار ﳌدة
الـ ـتسخﲔ بـ ـواسطـ ـة ج ـه ـاز ال ـرج ال ـزج ـاجي ،ب ـع ـد ذلك ت ـوضع
الكبسولة وعّينة التجربة ﳌدة  ٣٠دقيقة ﰲ جهاز التجفيف
) (2.٥مضبوطة ﰲ °١٠2م.
 ٣.٢.٨تبّرد الكبسولة ،وعّينة التجربة ﰲ درجة حرارة
الوسط.
 ٣.٨التحديد :
 ١.٣.٨يضاف  ١٥ملل من إيثر البترول ) (١.٤لعّينة التجربة
ﰲ الكبسولة ﰲ درجة حرارة °2٥م بالتقـ ـ ـ ـريب .يفصل أكبر

 ٢.٧ي ـف ـت ـح ال ـوع ـاء ق ـب ـل ال ـوزن وت ـرج ع ـل ـي ـه بـواسطـة أداة

عدد قدر ﳑكن من البقابا اﳌوجودة ﰲ جدران أو قاع الكبسولة

مﻼئمة .مثﻼ  :ملعقة أو ملع ـ ـ ـقة مسـ ـ ـطحة لف ـ ـ ـترة من الوقت

ب ـاست ـع ـم ـال ج ـه ـاز ال ـرج ال ـزج ـاجي .يـنـقـل اﳌذيب ﰲ بـوتـقـة

ﻻ تتجاوز  ١٠ثوان.

الترشيح ويسكب داخل حوجلة اﻻمتصاص.
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 ٢.٣.٨ﲡـ ـ ـرى طـ ـ ـريقة العمل اﳌـ ـ ـبّينة ﰲ ) (١.٣.8ﻷربـ ـ ـع
مرات .إذا لم يظهر أي أثر للمادة الدسمة عﲆ الكبسولة
ينقل أكبر قدر ﳑكن من البقايا ﰲ بوتقة الترشيح وذلك
أثناء العملية الرابعة .إذا بقيت آثار من اﳌادة الدسمة ،تعاد
طريقة العمل اﳌبّينة ﰲ ) (١.٣.8إﱃ غاية إزالة أثر اﳌادة
الدسمة كليا.
 ٣.٣.٨تغسل البقايا ﰲ بوتقة الترشيح بـ  2٥ملل من إيثر

حيث :

wnf

 :هي نسبـ ـة اﳌادة اﳉافـ ـة غـ ـي ـر ال ـدسم ـة ل ـل ـع ـّي ـن ـة،

اﳌعبر عنها بالنسبة اﳌائوية الكتلية،
 : m٠هي كتلة الكبسولة فارغة مع جهاز الرج وبوتقة
الترشيح،
 : m١هي كتلة الكبسولة فارغة مع جهاز الرج،
 : m2هي ك ـت ـل ـة ال ـع ـّي ـنـة اﳌتـقـطـعـة لـلـتـجـربـة والـكـبسولـة

البترول اﳌبرد ﰲ °2٥م تقريبا.
 ٤.٣.٨ﲡف ـ ـف الكبس ـ ـولة فـ ـارغـ ـة وجـ ـ ـ ـهاز الرج الزجـ ـاجـ ـ ـ ـي
وبوتقة الترشيح ﳌدة  ٣٠دقيقة ﰲ جهاز التجفيف )(2.٥
مضبوطة ﰲ °١٠2م.

وجهاز الرج قبل التجفيف،
 : m٣هي كتلة الكبسولة التي ﲢتوي عﲆ بقايا وجهاز
الرج وبوتقة الترشيح بعد التجفيف.

 ٥.٣.٨تبـ ـ ـّرد الكبـ ـسـ ـولة وجـ ـ ـهاز الرج الزجـ ـاجـ ـي وبـ ـوت ـ ـقة
الترشيح ﰲ جهاز نازع الرطوبة حتى درجة حرارة الوسط،
ثم توزن بتقريب  ١ملغ الكبسولة وجهاز الرج الزجاجي

يعّبر عن  m٠و  m١و m2و m٣بالغرام.
يعّبر عﲆ نتائج التجربة برقمﲔ بعد الفاصلة.
 .١٠الدقة :

وبوتقة الترشيح ).(m٣
تـ ـع ـاد ع ـم ـل ـي ـة ال ـت ـج ـف ـي ـف اﳌب ـّي ـن ـة ﰲ ) (٤.٣.8وع ـمـلـيـات
التـ ـبريد والوزن اﳌ ـ ـ ـذكـ ـ ـور أعـ ـ ـﻼه ،حـ ـ ـتى ﻻ يت ـ ـ ـعدى الفرق ﰲ
الكتلة بﲔ وزنﲔ متتاليﲔ للكبسولة مع جهاز الرج وبوتقة
الترشيح  ١مغ أو حتى تزداد الكتلة .وﰲ اﳊالة اﻷخيرة،

 ١.١٠التكرارية :
ﻻ يتجاوز الفرق اﳌطلق بﲔ نتيجتي ﲡربتﲔ
يجب أ ّ
مستقلتﲔ متحصل عليهما بنفس اﳌنهج عﲆ نفس اﳌادة
اﳋاضعة للتجربة ﰲ نفس اﳌخبر ومن طرف نفس اﶈلل

يحتفظ ،للحسابات ،بأدنى كتلة مسجلة.

باستعمال نفس التجهيزات ﰲ مجال قصير من الزمن،

 .٩اﳊساب والتعبير عن النتائج :

) %٠,١٥ﰲ الكتلة( وﰲ  % ٥من اﳊاﻻت ،عﲆ اﻷكثر.

يعبر عن نسبة اﳌادة اﳉافة غير الدسمة ﰲ الزبدة عﲆ
شكل نسبة مائوية كتلية.
ﲢسب نسبة اﳌادة اﳉافة غير الدسمة  Wnfبواسطة

 ٢.١٠إعادة التجربة :
ﻻ يتجاوز الفرق اﳌطلق بﲔ نتيجتي ﲡربتﲔ
يجب أ ّ
مستقلتﲔ متحصل عليهما بنفس اﳌنهج عﲆ نفس اﳌادة

اﳌعادلة اﻵتية :

× 100 %

 ٨شعبان عام  ١٤٤١هـ
 ٢أبريل سنة  ٢٠٢٠م

m3 - m0
m2 - m1

اﳋاضعة للتجربة ﰲ مخابر مختلفة ومن طرف محللﲔ

= Wnf

مختلفﲔ باستعمال ﲡهيزات مختلفة ) %٠,2٥ﰲ الكتلة(
وﰲ  % ٥من اﳊاﻻت ،عﲆ اﻷكثر.

اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

