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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435 اHــوافق  اHــوافق 25
مــــارس ســــنــــة مــــارس ســــنــــة s 2014 يــــجــــعـل مــــنــــهج الـــــكــــشف عن s يــــجــــعـل مــــنــــهج الـــــكــــشف عن
الــعـوامـل اHـلـونـة فـي الـلـحــوم ومـنــتـجـات الـلـحــومالــعـوامـل اHـلـونـة فـي الـلـحــوم ومـنــتـجـات الـلـحــوم
عـن طـــريق االســتـــشــــراب (الــكـــرومـــاتـــوغــرافــيــا)عـن طـــريق االســتـــشــــراب (الــكـــرومـــاتـــوغــرافــيــا)

عـلى الطبقـة الرقيقــة إجباريـا.عـلى الطبقـة الرقيقــة إجباريـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير التّجـارة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اHـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1435 اHوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-39 اHـؤرّخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

sتمّمHعدّل واHا sتعلّق �راقبة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-465 اHؤرّخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

sطابقةHتعلّق بتقييم اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-214 اHؤرّخ
في 23 جـــمــــادى الـــثـــانـــــيـــة عـــام 1433 اHــوافــق 15 مــــايـــو
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحـــدّد شـــروط وكــــيـــفـــيـــات اســـتـــعـــمـــال
اHــــضـــــافــــات الــــغـــــذائــــيــــة فـي اHــــواد الــــغـــــذائــــيــــة اHـــــوجــــهــــة

sلالستهالك البشري

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 19 شـــوّال عـــام 1417 اHــــوافق 26 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1997

sرقاز وتسويقهHتعلّق بشروط حتضير اHوا

- و�ــقــتــضى الــقـــرار اHــؤرّخ في 24 ربـــيع الــثـــاني
عام 1421 اHوافق 26 يولـيو سنة 2000 واHتعـلّق بالـقواعد
اHــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اHــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اHــطــهــيــة

sتمّمHعدّل واHا sووضعها رهن االستهالك

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 19 من اHـرسوم
الــــــتّــــــنـــــفــــــيــــــذيّ رقم 90-39 اHــــــؤرّخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة s1990 اHــعــدّل واHــتـــمّم واHــذكــور
أعـالهs يــهــــدف هـــذا الــقـــــرار إلى جــعـــل مـــنــهــج الــــكــشف
عـــن الـعـوامل اHـلـونـــة في الـلـحـــوم ومـنــتـجـــات الـلـحـــوم
عن طـريق االستـشراب (الـكرومـاتوغـرافيـا) على الـطبـقـة

الـرقيقـة إجباريا.

2 :  : من أجل الــكــشف عن الــعــوامل اHــلـونــة في اHـاداHـادّة ة 
الــــلـــحـــوم ومــــنـــتــــجـــات الـــلــــحـــوم بــــواســـطـــة االســــتـــشـــراب
(الـكـرومـاتــوغـرافـيـا) عـلى الــطـبـقـة الـرقـيــقـةs فـإن مـخـابـر
مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغـش واخملـــابـــر اHـــعــــتـــمـــدة لـــهـــذا
الـــغــرضs مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اHــنـــهج اHـــبــY في اHـــلــحق

اHرفق بهذا القرار.

يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمـر بإجراء خبـرة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــــزائـــــر في 23 جــــمــــادى األولى عـــــام 1435
اHوافـق 25 مارس سنة 2014.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

- و�قـتضى األمر رقم 96-31 اHؤرّخ في 19 شـعبان
عــام 1417 اHــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1996 واHـــتـــضـــمّن

sادة 46 منهHال سيما ا s1997 الية لسنةHقانون ا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 97-02 اHـــــؤرّخ في 2
رمـــــضـــــان عـــــام 1418 اHـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واHــتـضـمّن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة s1998 ال سـيــمـا اHـادة 29

sمنه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- وبـــعـــد االطـالع عـــلى اHــــقـــرر اHـــؤرخ في 5 جـــمـــادى
الـثـانـيـة عام 1436 اHـوافق 26 مـارس سـنة 2015 واHـتـعلق

s2015 بتمديد أجل حتصيل قسيمة السيارات لسنة
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى : �دد أجل حتصـيل قسـيـمة السيارات
لــســنـة 2015 إلـى غــايـة 14 مــايــو ســنــة 2015 عــلى الــســاعــة

الرابعة (4) زواال.
اHاداHادّة ة  2 : يكلّف اHـدير الـعام لـلضـرائب بتـنفـيذ هذا
اHــقـرّر الــذي يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّــة لـلــجــمـهــوريّـة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّـعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 9 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 28

أبريل سنة 2015.
محمد جالبمحمد جالب
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اHلحقاHلحق
منهج الكشف عن العوامل اHلونة في اللحوممنهج الكشف عن العوامل اHلونة في اللحوم
ومنتجات اللحوم عن طريق االستشرابومنتجات اللحوم عن طريق االستشراب
 (الكروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة (الكروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة

1 - مجال التطبيق - مجال التطبيق
يـــحـــدّد هــذا اHـــنـــهـج تــقـــنـــيـــة لـــلـــكـــشف عن الـــعـــوامـل
sـــاءHــلـــونـــــة الــصـنـــاعـــيـة الــقـــابـلـــــــة لـلــذوبـــان فـي اHا
فـي الـلــحـوم ومــنـتــجـات الـلــحـوم عـن طـريق االســتـشـراب

(الكروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة.
�ـــــكـن الـــــكـــــشـف عن الـــــعــــــوامـل اHـــــلــــــونــــــة اآلتـــــــيـــــة

بواسطــة هذا اHنهج :
تارترازين

Yأصفر الكينول
FCF أصفر برتقالي

أرجواني
4R أحمر وردي

إيريتروزين
V أزرق بري
أزرق نيلي

PN أسود المع
أسود 7984

FCF االشيتHأخضر ا
VRS أزرق

2 - مصطلحات وتعريف : - مصطلحات وتعريف :
الحتياجات هذا اHنهجs يطبق التعريف اآلتي :

كشف العوامل اHلونةكشف العوامل اHلونة
يـــتم الــكــشف عـن وجــود أو غــيــاب الــعـــوامل اHــلــونــة

وفقا للتقنية اHبينة في هذا اHنهج.
3 - اHبدأ - اHبدأ

تـــســتــخــلص الــعــوامل اHـــلــونــة من الــعــيــنــة اHــأخــوذة
لـــــلــــتـــــجــــربـــــة بــــاHــــاء الـــــســــاخـن وتــــكـــــثف عـــــلى مـــــســــحــــوق
الــبــولـيــامــيـد. تــصــفى الــعــوامل اHـلــونــة اHــسـتــخــلــصـة عن
طــريق االســتـــشــراب (الــكـــرومــاتــوغـــرافــيــا) عــلـى الــعــمــود
وتــفـصل اHــلـونـات عن الــعـمـود. يــتم الـكـشـف عن الـعـوامل
اHـلـونـة عن طـريق االسـتـشـراب (الـكـرومـاتـوغـرافـيـا) عـلى

الطبقة الرقيقة.
4 - الكواشف - الكواشف

إال في حالة وجـود تعـليمـات مخـالفةs تـستـعمل فقط
الكواشف ذات طبيعة حتليلية معترف بها.

sأن يكون على األقل من النوعية الثالثة sاءHا  sاءH1.4 ا

2.4 إيــثـيـر الــبـتـرولs  إيــثـيـر الــبـتـرولs يـكـون مــجـال غــلـيـانه من 40°م

sإلى  60°م
sيثانولHا sيثانولH3.4 ا

s0,910 غ/ملل =P20 s%25محلول بـ sاألمونياك  s4.4 األمونياك

=P20 s%100 الـكتـلة احلـجمـية sحمض األسـيـتيك  s5.4 حمض األسـيـتيك

s1,050 غ/ملل

sسترات ثالثي الصوديوم ثنائي اإلماهة s6.4 سترات ثالثي الصوديوم ثنائي اإلماهة

sول - s7.4 بروبان -  بروبان - 1 - ول

sأسيتات اإليثيل s8.4 أسيتات اإليثيل

sبروبانول -s9.4  2  - ميثيل - - ميثيل - 2 - بروبانول

sحمض بروبيونيك s10.4 حمض بروبيونيك

11.4 مـــــــــــــحـــــــــــــلــــــــــــــول الـــــــــــــفـــــــــــــصـل لــالســـــــــــــتـــــــــــــشـــــــــــــراب مـــــــــــــحـــــــــــــلــــــــــــــول الـــــــــــــفـــــــــــــصـل لــالســـــــــــــتـــــــــــــشـــــــــــــراب

(الكروماتوغرافيا) على العمود(الكروماتوغرافيا) على العمود
�ــــزج 95 حــــجم اHــــيــــثــــانـــول  (3.4) مع 5 أحــــجــــام من

s(4.4) محلول األمونياك
12.4 حــــــــمـض األســــــــيــــــــتـــــــــيكs  حــــــــمـض األســــــــيــــــــتـــــــــيكs مـــــــــحــــــــلــــــــول بـ50% فـي

اHيثانول.
�زج حـجم واحد من حـمض األستيك (5.4) مع  حجم

s(3.4) يثانولHواحد من ا
13.4 مـسـحـوق الـبـولـيـامـيدs  مـسـحـوق الـبـولـيـامـيدs يـتـراوح حـجم جـزئـياته

sمن 0,05 ملم إلى 0,16 ملم
14.4 رمل ذو حـــبـــيـــبــات دقـــيـــقـــةs مـــغـــســـول بــحـــمض

الكلورهيدريديك اHعدل واHكلس.
15.4 اHلونات اHعيارية اHرجعية اHلونات اHعيارية اHرجعية

من اHـمـكن أن تـتغـيـر نقـاوة اHـلونـات اHـعيـاريـةs لذا
من الــضـروري الــتــحـقـق من نـقــاوة اHــلــونـات اHــســتـعــمــلـة

كمعيارية.
�ـكن أن تــســتـعــمل كـمــعــيـاريــةs اHـلــونـات مالحـظـة : مالحـظـة : 

الغذائية اHعتمدة.
16.4 احملــــــالـــــــيل اHـــــــعــــــيــــــاريـــــــة اHــــــرجـــــــعــــــيــــــة مـن أجل احملــــــالـــــــيل اHـــــــعــــــيــــــاريـــــــة اHــــــرجـــــــعــــــيــــــة مـن أجل

االستشراب (كروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقةاالستشراب (كروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة
تـــشـــكـل بـــاHـــاء مـــحـــالـــيـل مـــنـــفـــصـــلــــة لـــكل اHـــلـــونـــات
اHـعيـارية اHـرجعـية (4.15) بـتركـيز اHـلـون اHعـياري 1غ/ل

بالتقريب.
حتضر مـحالـيل األزرق النـيلي في يـوم استـعمـالها.
�ـكن االحــتـفـاظ بــاحملـالـيل األخــرى Hـدة تــسـاوي عـلى األقل
ثـالثــة أشــهـــر عــنـــدمــا تــخـــزن في الــظـالم (حتــفظ مـــحــالــيل

االيريتروزين لشهر واحد).
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17.4 مـحلول الفـصل لالستشـراب (كروماتـوغرافيا) مـحلول الفـصل لالستشـراب (كروماتـوغرافيا)

I على الطبقة الرقيقة : محلول على الطبقة الرقيقة : محلول
يـــــوزن بــــتـــــقــــريب 0,1غs 25غ  مـن ســــيـــــتـــــرات ثالثي
الصوديـوم ثنـائي اإلماهة (6.4) في حوجـلة ذات خط مـعلم
1000 مــــلل. يــــذوب فـي اHــــاء ويــــخــــفف احملــــلــــول حــــتى خط

اHعلم و�زج.
�ـزج 80 حـجم مـن مـحــلــول الـســيــتـرات مع 20 حـجم
من مــــــحــــــلــــــول األمــــــونـــــيــــــاك اخملــــــفف (4.4) و12 حـــــجـم من

اHيثانول (4.3).
يــــــوصـى بــــــاســـــــتــــــعــــــمـــــــال مــــــحــــــلـــــــول االســــــتــــــشــــــراب
(الــــكــــرومـــاتــــوغـــرافــــيـــا) s(18.4) II لــــتـــفــــادي أو لــــتـــقــــلـــيص

االضطرابات الناجمة عن السافلور أو الزعفران.
18.4 مـحلول الفـصل لالستشـراب (كروماتـوغرافيا) مـحلول الفـصل لالستشـراب (كروماتـوغرافيا)

II على الطبقة الرقيقة : محلول على الطبقة الرقيقة : محلول
تـمزج 6 أحجـام من بـروبان - 1 - ول (7.4) مع حـجم

واحد من أسيتات اإليثيل (8.4) و3 أحجام من اHاء.
19.4 مـحلول الفـصل لالستشـراب (كروماتـوغرافيا) مـحلول الفـصل لالستشـراب (كروماتـوغرافيا)

III على الطبقة الرقيقة : محلول على الطبقة الرقيقة : محلول
�زج 50 حجم من 2 - مـيثيل  - 2 - بـروبانول (9.4)
مـع 12 حـــجـم مـن حــمـض بـــرويــيـــونــيك (10.4) و38 حــجـم

مـن اHاء.
5 - التجهيزات - التجهيزات

األجـــــهــــــــزة اHـــــتــــــداولــــــــة فـي اخملـــــبـــــــــرs ال ســـــيــــــمــــــــا
األجهـــزة اآلتــية :

1.5 جهاز ميكـانيكي أو كهربائي قـادر على مجانسة جهاز ميكـانيكي أو كهربائي قـادر على مجانسة

عينة اخملبرعينة اخملبر
وهــــو يـــضم آلـــة قــــطع دورانـــيـــة ذات ســــرعـــة عـــالـــيـــة
وقــاطـع مـجـهـــز بـصـفـيـحـــة ذات فـتـوحـــات قـطــرهــا أقـل

أو يسـاوي 4 ملم.
2.5 أنــابـيب الـطـــرد اHـركـــزيs  أنــابـيب الـطـــرد اHـركـــزيs مـن زجـــاجs سـعــتـهــا

75 ملـل.

sبـسـدادة من مـصـقـول sحـوجالت مـسـطـحـة الـقاع  s3.5 حـوجالت مـسـطـحـة الـقاع

زجــاجs سعتهـا 250 ملـل.
4.5 حــوجالت دائـــريـــة الــقـــاعs  حــوجالت دائـــريـــة الــقـــاعs مــصــقــولــــةs ســعــتــهــا

100 ملـل.

5.5 جــهــاز الـــطــرد اHــركــزيs  جــهــاز الـــطــرد اHــركــزيs يــعــمل بـــتــســارع نــصف

قطري حوالي 2000 ج (اجلاذبية في سرعة الدوران).
6.5 مبخـر دوراني مبخـر دوراني

7.5 عــــمـــود االســــتــــشـــراب (كــــرومــــاتـــوغــــرافــــيـــا)s  عــــمـــود االســــتــــشـــراب (كــــرومــــاتـــوغــــرافــــيـــا)s من

sطـوله 20 سم sمــجــهـز �ــرشح زجــاجي وبــحــنــفــيــة sزجــاج

قــــطــــره 30 مــــلم تـــــقــــريـــــبــــاs قـــــطــــر ثـــــقــــوب اHـــــرشح من 40
ميكرومتر إلى 100 ميكرومتر.

يــوضع الـــســلك الــزجـــاجي في الــعـــمــود ويــضــاف 1 غ
إلى 2 غ من الرمل (14.4).

8.5 إنــــــاء بـالســــــتـــــــيــــــكيs  إنــــــاء بـالســــــتـــــــيــــــكيs بـــــــغــــــطــــــاءs ســـــــعــــــته 10مــــــلل

بالتقـريب.
9.5 صــفـــائح االســـتــشـــراب (كــرومـــاتــوغـــرافــيـــا) عــلى صــفـــائح االســـتــشـــراب (كــرومـــاتــوغـــرافــيـــا) عــلى

الطبـقة الرقـيقةs الطبـقة الرقـيقةs مغـطاة بطـبقـة من مسحـوق سيلـيلوزي
سمكها 0,10 ملم أو ما يعادل ذلك.

�كن استعمال الصفائح اجلاهزة.
10.5 مــــاصــــة مـــــيــــكــــرومـــــتــــريــــةs  مــــاصــــة مـــــيــــكــــرومـــــتــــريــــةs ســـــعــــتــــهـــــا حــــوالي 5

ميكرولتر.
11.5 جـهـاز قـيــاس الـعـامل الـهــيـدروجـيـنيs  جـهـاز قـيــاس الـعـامل الـهــيـدروجـيـنيs بــتـدقـيق

0,1 وحدة من العامل الهيدروجيني (PH) بالتقريب.

6 - اقتطاع العينة - اقتطاع العينة
من الــضـــروري أن يــتــلــقى اخملــبــر عــيــنــة مــثــالــيــة لم

تتلف أو تتغير أثناء النقل أو التخزين.
تـؤخــذ عــيــنــة مــثــالــيـة تــزن عــلى األقل 200 غs حتـفظ

العينة بحيث �نع كل تلف أو تغيير في احملتوى.
7 - حتضير العينة للتجربة - حتضير العينة للتجربة

جتـانس الـعـيـنـة بــواسـطـة اجلـهـاز اHـنـاسب (1.5). مع
احلــرص عــلى أال تــرتــفع درجــة حــرارة مــــــادة الــعــيــنــة عن
25° م. إذا مــا اســتــعــمل الــقــاطعs يــجـب أن تــمــرر الــعــيــنـة

مرتY على األقل في اجلهاز.
sبالعينة احملضرة sـانع للهواءHناسب واHأل اإلناء ا�
يــغـــلق اإلنـــاء ويــحــفـظ بــطـــريــقـــة يــتــفـــادى بــهـــا أي تــلف أو
تــغـيـيـر في تـركــيـبـة الـعـيــنـة. حتـلل الـعـيــنـة �ـجـرد سـمـاح
الشروط التـجريبية بذلكs لكن دائما في ظرف 24 ساعة

بعد اجملانسة.
8 - طريقـة العمـل - طريقـة العمـل

مالحظـات :مالحظـات :
s1 - إذا كــانت الــعــيــنــة حتــتــوي عــلى الــلــون الــنــيــلي
يجب أال تتجـاوز درجة احلرارة في أي حلظة من التحليل
35° م. يــــتـــــحــــلـل األزرق الــــنـــــيــــلـي جــــزئـــــيــــا فـي مــــحـــــلــــول

.II لذا يجب أن يستعمل احمللول sI الكروماتوغرافي
2 - اإليــريـتــروزين حــســاس لــلــضـوء وعــنــد انــقــطـاع
الـــتـــحـــلـــيل يـــجب حـــفـظ احملـــالــيـل والـــصـــفـــائح في الـــظالم.

ينطبق هذا أيضا على النيلي.
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1.8 اقتطاع العينة اقتطاع العينة

يــــوزن بــــتــــقــــريب 0,1 غs 5غ مـن عــــيــــنــــة الــــتــــجــــربــــة
احملضرة (7) داخل أنبوب الطرد اHركزي (2.5).

بالنسبة للعينات الدسمة يجرى ذلك طبقا لـ(2.8).
بــالــنــســـبـــة لــلــعــيـــنـــات غــيـــر الــدســـمـــة يــجـــرى ذلك

طبقــا لـ(3.8).
2.8 العينات الدسمة العينات الدسمة

يـــضـــاف حــوالي 20 مـــلل من إيـــثـــيــر الـــبـــتــرول (2.4)
داخل أنـــبـــوب الــطـــرد اHـــركــزي و�ـــزج بـــقـــضــيـب زجــاجي

ويرسب إيثير البترول.
تكرّر هذه العملية 3 مـرات.

3.8 العينات غير الدسمة العينات غير الدسمة

يــضــاف 25 مـلل من اHــاء اHــغـلىs (8) و�ــزج. يــضـاف
25 ملل من محلول الفصل (11.4).

(pH) يـــتـم الـــتـــأكـــد مـن أن الـــعـــامـل الـــهـــيــــدروجـــيـــني
مــــســـــــاو لـ9 ± 0,5 وهــــــذا بــــاســــتــــعــــمــــال جــــهــــــاز قــــيــــــاس
الـعـامـــل الهـيــدروجـيني (11.5). إذا لــم يـكــن كـذلك يتــم
تـعـديـلـــه بواسطــة حمض األسـيتيك (5.4) أو باألمـونياك

s(4.4) اخملفف
�ـزج جـيـدا. تـوضع الـعـيــنـة لـتـبـرد داخل مـجـمـد Hـدة

15 دقيقة (Hنع التعكر).

تـخـضع الـعــيـنـة لـلـطـرد اHـركـزي H (5.5)ـدة 10 دقـائق
sبتسارع نصف قطري حوالي 2000 ج

يـرسب احملـلـول الـصافـي في حوجـلـة مـسـطـحـة الـقاع
(3.5). تستعمل حوجلة دائرية القاع (5.4) لألزرق النيلي.

يـضـاف 5 مـلل مـن اHـاء إلى أنــبــوب الـطــرد اHــركـزي
احملـتوي عـلى الـراسب. �ـزج ويـضاف 10 مـلل مـن مـحـلول
الــفــصل (11.4). �ـــزج ويــخــضع لـــلــطــرد اHــركـــزي كــمــا هــو

مبY أعاله.
تـكـرر الـعـمـليـة حـتى يـسـتـخـلص اHـلـون بـالكـامل من

العينة وجتمع كل اHستخلصات.
للتخلص من اHـيثانولs يبخر اHـستخلص اHتحصل
عـليه فـوق حـمام مـائي بـحيث يـكـون على ارتـفاع 25 ملل.
بـالنـسبـة لـلنـيليs تـستـعمل احلـوجلـة الدائـرية الـقاع (4.5)

واHبخر الدوراني (6.5) بدرجة حرارة 35° م.
يضاف 25 ملل من اHاء اHغلى (8) ثم �زج.

4.8 حتويل اHلونات على مسحوق البولياميد حتويل اHلونات على مسحوق البولياميد

يـــعــــدل الـــعـــامل الـــهــــيـــدروجـــيـــني (pH) مـا بـY  4 و5
بـــاســــتـــعــــمـــــــال حـــمض األســــيـــتـــــيك (5.4) أو األمـــونـــيـــاك

اخملفف (4.4).

يــضــــــاف 1غ مــن مــســحــــــوق الــبــــولــيــامــيــد (13.4)
إلى احمللول الفاتر (8). يرج بشدة لدقيقة واحدة.

يترك اHسحوق ليترسب.
يــتم الــتــأكــد مـن عــدم بــقــاء اHــلــون داخل احملــلــول. إذا
كان احمللـول ملونs يـضاف قـليل من مسـحوق الـبوليـاميد

ويرج بشدة.
مالحـظة : مالحـظة : بـعض اHلـونات الـطبـيعـية ال يـتم تكـثيـفها
كليا �سحـوق البولياميد �ا يترك احمللول ملون بالرغم
من الـتكـثيـف الكـلي لكـافـة اHلـونـات االصطـناعـيـة. بصـفة
sـلونـات الطـبيـعية أم الHعامة �ـكن البت في وجـود هذه ا

حسب نوعية العينة.
يـــرج ويــــســــكب احملــــلــــول الـــفــــاتــــر اHــــعـــلـق في عــــمـــود

االستشراب (كروماتوغرافيا) (7.5).
تـشـطف احلـوجلـة اHـسـطحـة الـقاع بـثالثـة أحـجام من
اHــاء الــســاخن ذات 10 مــلل لــلــواحــدة (8) وتــســكب أحــجــام
الـفــصل الـواحـدة تـلــو األخـرى في الـعــمـود. يـغــسل الـعـمـود
مـن جــديـد 3 مــرات بـأحــجــام من اHــاء الــسـاخـن سـعــتــهـا 10
ملل s(8) إلتمام الـعملـية يغسل 3 مرات بـثالثة أحجام من

اHيثانول (3.4) ذات 5 ملل.
إذا فصلت اHلونـات الطبيعيةs يواصل غسل العمود

باHيثانول (3.4) حتى يصبح اHيثانول عد� اللون.
5.8 فصل وتركيز اHلونات اHعزولة فصل وتركيز اHلونات اHعزولة

تـــوضع حـــوجـــلـــة دائـــريـــة الـــقــاع  (4.5) حتت الـــعـــمـــود
وتــفـصل اHـلــونـات من مــسـحـوق الـبــولـيـامــيـد بـاســتـعـمـال
كـــمـــيـــات ذات 5 مـــلل مـن مـــحـــلـــول الـــفـــصل s(11.4) مـــعــدل
تدفقه 2 ملل/دقيقةs حتى يصبح البولياميد عد� اللون.
يـــبــخـــر نــاجت الـــفــصـل حــتـى يــجف تـــمــامـــا بــواســـطــة

مبخر (6.5) عند درجة حرارة 35° م على األكثر (8).
يــضــاف 1 مــلل أو 2 مــلل من مــحــلــول الــفــصل (11.4)
بـحــسب كــمـيـة وعــدد اHـلــونـاتs ويــذوب الـراسب. يــسـكب

احمللول اHلون في إناء بالستيكي (8.5).
6.8 الــعــزل بــاالســتــشــراب (كــرومــاتــوغــرافـيــا)  عــلى الــعــزل بــاالســتــشــراب (كــرومــاتــوغــرافـيــا)  عــلى

الطبقة الرقيقةالطبقة الرقيقة
1.6.8 صفائج معيارية مرجعية صفائج معيارية مرجعية

حتضـر ثالث صفـائح االستـشراب (كـروماتـوغرافـيا)
عـلى الطـبقـة الرقـيـقة مـعيـارية مـرجـعيـة. بواسـطة مـاصة
مـيـكرومـتـرية s(10.5) تـوضع عـلى كل صـفيـحة (9.5) قـطرة
بـحوالي 5 ميـكـرولـتـر (قـطـرها <   5 مـلم) من كـل مـحـلول
مــعــيــاري (16.4). تـــتــرك هــاته لـــتــطــور كل صــفـــيــحــة عــلى
انـفــصـال �ــحـلــول الـفــصل الـكــرومـاتــوغـرافي (17.4 و18.4
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و19.4) وداخل حـوض غير مـشبع حـتى تصبح قـمة اHذيب
على بعد حوالي 10 سم إلى 12 سم من خط البدء. تسحب
الـــصــــفــــائح من احلــــوض وجتــــفف في الــــهــــواء حتت غــــطـــاء
sلـلـحمـاية. حتـفظ الـصفـائح في الـظالم. باسـتثـنـاء النـيلي

تبقى القطرات ثابتة لعدة سنوات.
2.6.8 العينات العينات

بــواســطـة مــاصــة مــيـكــرومــتــريـة s(10.5) تــوضع عــلى
صـفــيـحــة االسـتـشــراف (كـرومــاتـوغـرافــيـتـا) عــلى الـطــبـقـة
الـرقــيــقـة (9.5) كــمــيــة مــرئــيــة من مــحــلــول الــعــيــنـة (5.8).
يجفف بـواسطة مـجفف الشـعر. بالـنسبة لـلنيـلي يجفف

بالهواء.
تـطـور الـصـفــيـحـة داخل حـوض غـيـر مـشـبع ارتـفـاعه
حوالي 10سم إلى 12سم باسـتعـمال مـحالـيل االسـتشراب
(كــــرومـــاتـــوغـــرافـــيــــا) اHـــنـــاســـبـــة (17.4 أو18.4 أو19.4)s أي
احملـلـول الـذي يسـمح بـاحلـصـول عـلى أحـسن فـصل Hـلـونات
العـينة (1). يـستحـسن في بعض احلاالت حتـضير صـفيحة
ثانية كعيـنة وتطويرها في أحد محاليل الفصل أو اآلخر

للحصول على أحسن فصل �كن.
تسحب الصـفيحة من احلـوض وجتفف بالهواء حتت

غطاء احلماية.
تــقـارن قــطـرات الــعـيــنـات مع الــصـفــيـحــة اHـعــيـاريـة

اHرجعية اHناسبة (1.6.8).
في حـــالـــة مـــا إذا كـــانت اHـــلـــونـــات �ـــزوجـــةs يـــوصى
بـاســتـعـمــال كـمـيــات مـخـتـلــفـة من مــحـالـيل الــعـيـنـاتs ألن

اHلونات اHوجودة �كن أن تكون ذات تراكيز مختلفة.
بصـفة عـامةs فإن الـنواجت اHـتبـقيـة سببـها الـتطـهير
غـيـر اHـنـاسب. وإذا كـانت هـذه هي احلـالـة فـيـكـثف اHـلـون
من جـديــد بـواســطـة اHـكــثف ويـغـسـل بـاHـاء الــسـاخن ويـتم

التخلص من اHكثف كما هو مبY أعاله.
7.8 اإلثبـات اإلثبـات

يــــتم إثــــبــــات هــــويــــة اHــــلـــونــــات بــــواســــطــــة عــــمــــلــــيـــة
االســتـشــراب (كــرومــاتــوغــرافـيــا) لــلــمــركـز (2.6.8) عــنــدمـا
تــــــمـــــزج احملــــــالـــــيـل اHــــــرجـــــعــــــيـــــة لــــــلـــــمــــــولـــــنــــــات اHـــــعــــــرفـــــة

بالكروماتوغرام األول.
في حالـة الشكs يعـزل اHلـون من الصفـيحة �ـحلول
معـتـدل (ماء أو اإليـثانـول أو مـحلـول أسيـتـات األمونـيوم
0,2غ/ل) وحــمـض (حـــمض الـــكـــلــورهـــيـــدريك 0,1 مــول/ل)

ومـحــلـول أسـاسي (مــحـلـول هـيــدروكـسـيــد الـصـوديـوم 0,1
مول/ل) وتقارن أطيـاف امتصاص اHلـون باHعيار. يرجع

إلى أطياف امتصاص العوامل اHلونة اHذكورة في (1).

وزارة النقلوزارة النقل
قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 8 صـفر عام  صـفر عام 1436اHوافقاHوافق
أول ديــسـمـبــر سـنـة أول ديــسـمـبــر سـنـة s2014 يــحـدد الـتــنـظــيم الـداخـلي يــحـدد الـتــنـظــيم الـداخـلي
لــلــمـــدرســة الــوطــنـــيــة الــبــحــريـــة الــعــلــيـــا و طــبــيــعــةلــلــمـــدرســة الــوطــنـــيــة الــبــحــريـــة الــعــلــيـــا و طــبــيــعــة

مصاحلها التقنية وتنظيمها.مصاحلها التقنية وتنظيمها.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول
sاليةHووزير ا
sووزير النقل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايـــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في27 مــحـرم عـام 1410 اHـوافق 29 غــشت سـنـة 1989 الـذي

 sيحدد صالحيات وزير النقل
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 2005 

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اHؤرخ
في 27 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اHــوافق 29 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اHـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

sاخلاصة بتنظيمها وسيرها
- و�ــــقــــتـــــضـى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 275-09
اHــؤرخ في 9 رمـــضـــان عــام 1430 اHــوافق 30 غـــشت ســـنــة
s2009 واHـــتـــضـــمن حتـــويـل اHـــعـــهـــد الـــعـــالي الـــبـــحـــري إلى

مــدرسـة خــارج اجلــامـعــةs اHـعــدل واHـتــممs الســيـمــا اHـادة 4
 sمنه

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

sواإلصالح اإلداري
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 5
رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 17 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007 الـذي
يحـدد التـنظـيم اإلداري لـلمـدرسة خـارج اجلامـعة وطـبيـعة

sمصاحلها التقنية وتنظيمها
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 09-275 اHــؤرخ في 9 رمــضــان عــام 1430


