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وزارة التجارةوزارة التجارة
15 أكــتــوبـر أكــتــوبـر ــوافق ــوافق ا 1439 ا 24 مــحــرم عـام مــحــرم عـام قــرار مــؤرخ فيقــرار مــؤرخ في
2017 يـــجــــعل مـــنـــهـج حتـــضـــيـــر عــــيـــنـــة تـــوابل يـــجــــعل مـــنـــهـج حتـــضـــيـــر عــــيـــنـــة تـــوابل ســـنـــةســـنـــة

مطحونة قصد التحليل إجباريا.مطحونة قصد التحليل إجباريا.
ــــــــــــــــــــ

إّن وزير التجارة
ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 ا ـقـتـضى ا - و
ــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990 في 3 رجب عــــــام 1410 ا
ـتــمـــم ـعـدل وا تـعـلق بـرقابـة اجلـودة وقـمع الغــش ا وا

ادة 19 منه ال سيما ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002 في 17 شــوال عــام 1423 ا

الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 ا
2013 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اعـتـمــاد اخملـابـر قـصـد

ستهلك وقمع الغش حماية ا
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بدأ : بدأ :. ا 2. ا

مـزوجـة مـسـبقـا حـتى احلـصول سـحق عـينـة اخملـبـر ا
ــتـعــلق بـاقــتـطـاع ــنـهج ا عـلى حــجم من أجـزاء مــحـدد في ا
عني. في حـالة عدم حتـديد حجم األجزاء عـينات التـابل ا

يؤخذ 1 ملم كحجم لهذه األخيرة.

3. التجهيزات :. التجهيزات :

1.3 جهاز سحق : جهاز سحق :

- مصنوع من مادة ال تمتص الرطوبة

- سهل التنظيف وله أدنى فراغ

- يـــســمح بـــســحـق ســريع ومـــتــجــانـس بــدون إحــداث
تـــــســــخـــــ مــــحـــــســــوس مـع جتــــنـب االتــــصـــــال مع الـــــهــــواء

اخلارجي قدر اإلمكان

ـــكـــن ضـــبـــــطه بــــحــــيـث نـــتــــحـــصـــل عــــلـى حـــجــم  -
ــعـني. في ــتـعــلـق بـالــتـابل ا ــنـهــج ا أجـــزاء مــحـــدد في ا
حــالـة عـدم حتـديـد حــجم األجـزاء يـؤخـذ 1 مـلم كـحـجم لـهـذه

األخيرة.

2.3  وعاء للعينة :  وعاء للعينة : نظيف وجـاف غير نفوذ مصنوع
مـن الـزجــاج أو من أي مــادة أخـرى مــنـاســبــة ال تـؤثــر عـلى
ــطــحــونــة بـصــفــة كــامــلـة الــعــيّــنـة ويــسع كــمــيــة الــعــيـنــة ا

تقريبا.

4. طريقة العمل :. طريقة العمل :

ـتــحــصــل عــلــيــهـــا 4. . 1  تــســتــعـمــل عـيــنــــة اخملــبــــر ا
ـتــعــلق بــاقــتــطـاع عــيــنــة الــتـابل حـسـب مـنــهج الــتــحــلــيل ا

عني. ا

وجهـة للمـخبر بـعنايـة وتطحن 4. . 2 تمزج الـعينـة ا
كـمــيـة قــلـيــلـة من هــذه الـعـيــنـة بــاسـتــعـمــال جـهـاز الــسـحق

(1.3) ويتم التخلص منها.

4. . 3 تُـطـحن بـصـفـة سـريـعـة كـمـيـة من الـعـيـنـة تـكون
أكـبر بـقـلـيل من تـلك الالزمـة إلجراء الـتـحـاليل لـلـحـصول
ـتعلق بـالتابل ـنهج ا على أجـزاء ذات أحجـام محددة في ا
ــعــني. في حــالـة عــدم حتـديــد حــجم األجـزاء يــؤخـذ 1 مـلم ا

كحجم لهذه األخيرة.

ـفـرطة لـلـجهـاز أثـناء مالحـظة :مالحـظة : يُـجـتنـب السـخـونة ا
عملية الطحن.

تُــمــزج بــعــنــايــة الجــتــنــاب تــكــوّن طــبــقــات وتــســكب
ـطـحـونـة في وعـاء الـعـيـنة (2.3) اجملـفف مـسـبـقـا الـكـمـيـة ا

ويغلق مباشرة.

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-62 ا ـقـتـضى ا - و
ــــــوافق 7 فــــبــــرايـــر في 10 جــــمــــــادى األولــى عـــــام 1438 ا
ــــطـــابـــقـــة ـــتـــعــــلــق بـــشــــــروط وضع وسم ا ســـنـــــة 2017 وا
لــــلــــوائح الــــفــــنــــيــــة وخـــصــــائــــصه وكــــذا إجــــراءات اإلشــــهـــاد

طابقة با

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

ـرسوم ادة 19 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410 الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 ا
ــــــتـــــــمــم ــــــعـــــــــدل وا ــــــوافــق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990 ا ا
ـــــذكـــــور أعاله يـــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلى جـــعل مـــنـــهــج وا
حتــضـيــــر عــيــنــــة تـوابـــل مـطــحــــونـــة قـصــــد الــتــحــلـيــل

إجبــاريا.

ــادة 2 : من أجل حتــضــيـــر عــيــنــة تــوابل مــطــحــونــة ــادة ا ا
ـعتمدة قصـد التحلـيل تُلزم مـخابر قمع الـغش واخملابر ا
ـرفق ـلـحق ا ـبـ في ا ـنـهج ا لـهـذا الـغـرض بـاسـتـعـمـال ا

بهذا القرار.

نـهج من طـرف اخملـبـر عـند يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا ا
األمر بإجراء خبرة.

ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبية. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق 15 حــرر بـــاجلــزائــر في 24 مــحــرم عــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

محمد بن مراديمحمد بن مرادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحق لحقا ا

منهج حتضير عينة توابل مطحونة قصد التحليلمنهج حتضير عينة توابل مطحونة قصد التحليل

1 - مجال التطبيق : - مجال التطبيق :

نهج تـقنيـة حتضـير عيّـنة مطـحونة من يُحدد هـذا ا
الـــتـــوابل قــــصـــد الـــتـــحـــلــــيل انـــطـالقـــا من عـــيــــنـــة مـــوجـــهـــة

للمخبر.

ــكن أن يــكـون لــكن وبــسـبب عــدد وتــنــوع الـتــوابل 
ضــــروريـــا فـي بـــعض احلــــاالت اخلـــاصــــة كـــصـالبـــة الــــتـــوابل
ـادة ـاء ومن الـزيـوت األســاسـيـة أو ا ونـسـبــة عـالـيـة مـن ا
الـدسـمـة استـعـمـال طـريـقـة عـمل خـاصـة أو اخـتـيـار منـهج
آخـر مــنـاسـب. عـنــد اسـتــعـمــال طــريـقــة عـمل خــاصـة أو أي
ـتـعـلق ـنـهـج ا تـغــيـيـر في طــريـقـة الـعــمل يـشـار إلــيه في ا

عني. بالتابل ا


