
العدد العدد 54
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 22  ذو احلجة  ذو احلجة عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 27 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



3.3.6 تـتــرك  الـكـبــسـولـة  لـتــبـرد  في  درجـة  حـرارة

احمليط (30 دقيقة على األقل) وتوزن  بتقريب 0,1 ملغ.
4.3.6 تـــســـخن الــــكـــبـــســـولـــة من جـــديـــد  مع غـــطـــائـــهـــا

اGوضوع جانبا في جهاز التجفيف Gدة ساعة واحدة.
يوضع الغـطاء فـوق الكـبسـولة الـتي توضع مـباشرة
في جـهـاز نازع لـلـرطـوبة. تـتـرك لتـبـرد كمـا هـو احلال في

(3.3.6) ويتم وزنها بتقريب  0,1 ملغ.
5.3.6 تكرر الـعمليـات اGوصوفة في (4.3.6) حتى يكـون

الــــفـــرق الــكــتــلي بــX وزنـــX  مــتــتــالــيــX ال يــتــجــاوز 1 مــلغ.
تسجل أصغر قيمة للكتلة.

7. التعبير عن النتائج. التعبير عن النتائج
1.7 طريقة احلساب طريقة احلساب

تـسـاوي اGادة اجلـافـةs اGـعـبـر عـنـها بـالـنـسـبـة اGـئـوية
للكتلة :
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حيث :حيث :
ك0 هي الكتلة بالغرام للكبسولة و الغطاء (1.6).

ك1 هي الـــكـــتـــلـــة بـــالـــغـــرام  لـــلـــكـــبـــســـولـــةs والـــغـــطــاء
والعينة اGأخوذة للتجربة (2.6).

ك2 هي الكتلة بالـغرام  للكبسولة والغطاء والعينة
اجلافة اGأخوذة للتجربة (5.3.6).

حتـــسب الـــقـــيــمـــة احملـــصل عـــلـــيــهـــا بـــتـــقــريب  0,01 %
(نسبة كتلية).

2.7 الدقة  الدقة 

مالحـظـة - مالحـظـة - يـعـبـر عن قـيم الـتـكـراريـة وقـابـلـيـة إعـادة
الــتـجــربـة عــنــد مـســتــوى احـتــمـال 95 % وهـي مـأخــوذة من

نتائج جتربة بX اخملابر.
 1.2.7 التكرارية التكرارية

ال يتـجـاوز الـفـرق بـX نـتيـجـتـX فـرديـتـsX مـحصل
عــلـيــهــمـا عــلى نــفس اGــنـتــوج الــذي يـخــضع لــلـتــجــربـة من
نفس احمللل الذي يـستعمل نفس األجـهزة في أقصر مجال
من الــزمنs الـقـيم اآلتـيـة لـلـمـادة اجلـافـة من أجل 100غ من
اGنتـوجs �عدل أكثر من مرة في 20 في التـطبيق العادي

والصحيح للمنهج:
- للحليب                            0,10غ
- للقشدة                             0,20غ
- للحليب اGركز غير اGسكر  0,30غ

 2.2.7 قابلية إعادة التجربة قابلية إعادة التجربة

Xفـــــرديـــــتــــ Xنـــــتـــــيـــــجـــــتـــــ Xاليـــــتـــــجـــــاوز الـــــفـــــرق بــــ
ومــسـتــقـلــتـsX مــحـصل عــلـيــهـمــا من مــحـلــلـX يــعـمالن في
مـــخــبــرين مـــخــتــلــفـــX عــلى نــفـس اGــنــتــوجs الـــقــيم اآلتــيــة

اBطبعة الرسمياBطبعة الرسميّة3  ة3  حي البسات3Z بئر مراد رايس3 ص.ب حي البسات3Z بئر مراد رايس3 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

22 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2854
27 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

لــلـــمـــادة الـــجـــافـــة من أجـل 100غ مـن الـــمــنــتــوجs �ــعــدل
أكـــــثـــــر من مـــــرة في 20 حــــالـــــة فـي الــــتــــــطـــــبــــــيق الـــــعــــادي

والصحيح للمنهج :
- للحليب                            0,20غ
- للقشدة                             0,35غ
- للحليب اGركز غير اGسكر  0,50غ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 4 رجب عـام  رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 14 مـايــو سـنـة مـايــو سـنـة
s2013 يـــحـــدد الـــقـــائـــمـــة االســمـــيـــة ألعـــضـــاء الـــلـــجـــنــة يـــحـــدد الـــقـــائـــمـــة االســمـــيـــة ألعـــضـــاء الـــلـــجـــنــة

الـــعــلـــمــيـــة والــتـــقــنـــيــة لـــلــمـــركــز اجلـــزائــري Gـــراقــبــةالـــعــلـــمــيـــة والــتـــقــنـــيــة لـــلــمـــركــز اجلـــزائــري Gـــراقــبــة
النوعية والرزم.النوعية والرزم.

ــــــــــــــــــــــ
- �ـوجب قـرار مؤرّخ في 4 رجب عـام 1434 اGـوافق
14 مــايـــو ســنــة s2013 يــحـــدد الــقـــائــمـــة االســمـــيــة ألعـــضــاء

الــلـجــنــة الـعــلـمــيـة والــتــقـنــيـة لــلـمــركــز اجلـزائــري Gـراقــبـة
الـنــوعـيــة والــرزمs تـطــبـيــقــا ألحـكــام اGـادة 17 مـكـرر 1 من
اGرسوم الـتنـفيذي رقم 89 - 147 اGؤرّخ في 6 مـحرم عام
1410 اGوافق 8 غـشت سنة 1989 واGـتضـمن إنـشاء اGـركز

sــراقـبــة الــنــوعــيــة والــرزم وتــنــظـيــمـه وعـمــلهG اجلــزائــري
sتمّمGعدّل واGا

1 - الــســـيــد قــلي ســاميs مـــديــر اجلــودة واالســتــهالك
sرئيسا sبوزارة التجارة

2 - الــســيــد بن ســفـيــة ســيــد أحــمــدs ــثل عن مــعــهـد
sعضوا sباستور للجزائر

3 - الـسـيدة بـطـان كهـيـنةs ـثلـة عن اGـعهـد الـوطني
sعضوة sلعلم السموم

4 - اآلنسة عبابـسية آمالs ثلة عن اGعهد الوطني
sعضوة sحلماية النباتات

sـولـودة مـوالG5 - الـسـيــدة بن بـوعـبــد الـله نـصـيــرة ا
sعضوة sعهد الوطني للطب البيطريGثلة عن ا

6 - اآلنـسـة غـولــة نـاديـةs ـثـلـة عن اGـعـهـد اجلـزائـري
sعضوة sللتقييس

7 - الــســيـد الــعــربـاني ســلــيـمــانs ــثل عن الــديـوان
sعضوا sالوطني للقياسة القانونية

8 - اآلنـــســــة حـــمــــادو ابـــتــــســـامs ــــثـــلــــة عن الـــغــــرفـــة
sعضوة sاجلزائرية للتجارة والصناعة

9 - الـسـيد مـومـو بـالحـاs ثـل عن الـغـرفـة الـوطـنـية

sعضوا sللفالحة
10- السيد سـوامي دليلs ثل عن الغرفة الوطنية

sعضوا sللصناعات التقليدية واحلرف
11- الـــســـيـــد حـــواس اســـمـــاعـــيـلs ـــثل عن الـــغـــرفـــة

sعضوا sائياتGالوطنية للصيد البحري وتربية ا
12- السيد عكو فريدs ثل اجمللس الوطني حلماية

اGـستهـلك وعضـو في اجلمـعية اجلـزائريـة لترقـية وحـماية
اGستهلكs عضوا.


