
العدد األولالعدد األول
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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

اHطلوب 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 23  صفر  صفر عام عام 1434 هـهـ
اHوافق اHوافق 6 يناير سنة  يناير سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــرار مــؤرخ في أول ربـــيع الــثـــاني عــام قـــرار مــؤرخ في أول ربـــيع الــثـــاني عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 23
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة q2012 يـجـعل مـنـهج حتـديـد كـتـلـة q يـجـعل مـنـهج حتـديـد كـتـلـة 1000

حبة في احلبوب والبقول إجباريا.حبة في احلبوب والبقول إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  1431 اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيH2010 وا 

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اHؤرخ في 3 رجب عام  1410 اHوافق 30 ينـاير سنة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اHــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اHــوافق 6 ديــســـمــبــر

qطابقةHتعلق بتقييم اHسنة 2005 وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام1410
اHــوافق 30 يــنــايــر ســنــة q1990 اHــعــدّل واHــتــمّم واHــذكــور
أعالهq يهدف هذا الـقرار إلى جعل منهج حتديد كتلة 1000

حبة في احلبوب والبقول إجباريا.

اHادةاHادة 2 :  : من أجل حتديـد كتلة 1000 حبـة في احلبوب
والبقولq فإن مـخابر مراقبة اجلودة وقمع الغش واخملابر
اHعتـمدة لهـذا الغرض مـلزمة بـاستعـمال اHنـهج اHبX في

اHلحق.

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

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بــــاجلــــزائـــــر في أول ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1433
اHوافق 23 فبراير سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

اHـلحـقاHـلحـق

منهج حتديد منهج حتديد كتلة كتلة 1000 حبة في احلبوب والبقول حبة في احلبوب والبقول

1. التعريف. التعريف

- كـــتـــلــة 1000 حـــبــة كـــمـــا هي : كـــتـــلــة 1000 حـــبــة مع
محتواها من اHاء اHوجود أثناء التحديد.

- كـتلة 1000 حـبـة جافـة : كتـلة 1000 حـبـةq مصـحـحة
مع األخـذ بعـX االعتـبار مـحـتواهـا من اHاء اHـوجود أثـناء

التحديد.

2. اHبدأ. اHبدأ

qفـصل ووزن احلـبـات كـامـلة qوزن كـمـيـة من الـعـيّـنـة
حــســـاب احلــبـــوب الــكـــامــلـــة عن طــريـق الــقــاعـــدة الــثـالثــيــة

للحصول على كتلة 1000 حبة.

3. التجهيزات. التجهيزات

- ميزان - ميزان دقيق بتقريب 0,01 غ.

- ملقاط - ملقاط (اللتقاط احلبات).

- عـداد حلـســاب احلـبـات- عـداد حلـســاب احلـبـات (هـو جـهــاز مـنــاسب حلـسـاب
احلبات على سـبيل اHثال عداد كهروضوئي). يتم احلساب

باليد في حالة عدم وجوده).

4 . طريقة العمل . طريقة العمل

4 . 1  عدد التحديدات :  عدد التحديدات :

- إجراء حتديدين على نفس العينة للمخبر.

4 . 2  حتديد كتلة   حتديد كتلة 1000 حبة كما هي حبة كما هي

يـقتطع عشوائـياq كميـة تساوي بالتـقريب كتلة 500
حـبة من الـعينـة كمـا هي (يقـدر اجملرب اHـتمـرس بسـهولة

هذه الكمية).

في حـالـة الـعـكسq جتـرى بــعض جتـارب عـلى الـعـيّـنـة
اHعنية.

- تـنـتــقى احلـبـات الـكـامــلـة وتـوزن بـتـقـريب 0,01 غ.
qحتــسـب بــعــد ذلـك احلــبــات بـــعــداد وفي حــالـــة عــدم وجــوده
جترى الـعمـلـية يـدويا. عـند االقـتـضاءq يـجب التـخلص من

الغشاء الزهري حلبات احلبوب غير اHكسوة في العادة.

4 . 3 حتديد كتلة  حتديد كتلة 1000 حبة جافة : حبة جافة :

تـقتـطع عينـة للـتجـربة من نـفس عيـنة اخملـبر وحتدد
كـــمـــيـــة اHـــاء اHـــوجــودة فـي احلــبـــات الـــكـــامـــلـــةq خـــالــيـــة من

الشوائب حسب منهج خاص للمادة اHعنية.



5. التعبير عن النتائج. التعبير عن النتائج

5 .  . 1 كيفية احلساب والصيغ كيفية احلساب والصيغ

5 .  . 1 .  . 1 تـعـطى كــتـلـة كH بـالــغـرامـاتq لـ 1000 حـبـة
كما هي حسب الصيغة اآلتية :

1000 x 0ك        
كH =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   ع
حيث :

ك0 : هي الـــكــتـــلــة بـــالــغـــرامــاتq لـــلــحـــبــات الـــكــامـــلــة
للكمية اHقتطعة.

ع : عدد احلبات الكاملة اHوجودة في الكتلة ك0.

5 .  . 1 .  . 2 تـعـطى كـتـلـة كqS بـالـغـرامـاتq لـ 1000 حـبـة
جافة عن طريق الصيغة اآلتية :

(H-100) x Hك          
كS =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

100

حيث :

كH  : هي الكتلة بالغراماتq لـ 1000 حبة كما هي.

H : كـميـة اHاءq اHـعبـر عـنهـا بالـنسـبـة اHئـوية بـكتـلة
احلبات كما هي.

مالحظة :مالحظة :

تـعــادل الـكـتـلــة اجلـافـة كـتــلـة احلـبـة كـمــا هي مـنـقـوصتـعــادل الـكـتـلــة اجلـافـة كـتــلـة احلـبـة كـمــا هي مـنـقـوص
منها كتلة اHاء اHوجود فيها.منها كتلة اHاء اHوجود فيها.

5 .  . 2 النتيجة النتيجة

إذا تــوفـرت شـروط الـتــكـراريـة (أنـظـر 3 . 5)q يـؤخـذ
كنتيجة اHعدل اجلبري لتحديدين.

في حالة العكسq تعاد التجارب.
يعبر عن نتيجة حتديد كتلة 1000 حبة بالغرامات :
- بعددين عشريX إذا كانت الكتلة أصغر من 10غ.
- بـعدد عـشـري إذا كانت الـكـتلـة تـساوي أو أكـبر من

10غq دون أن تتجاوز 100غ.

- بعدد كامل إذا كانت الكتلة أكبر من 100غ.

5 .  . 3 التكرارية التكرارية
يــجب أال يــتـجــاوز الــفـرق بــX نـتــائج حتــديـدين
(أنـــظــر 4 . 1) أجـــريــــا في وقت واحـــد أو ســـريـــعـــا الـــواحـــد
تلـوى اآلخر من طـرف نفس احملللq 6 % بالنـسبة لـلحبات
ذات كــتــلـة أكــبــر من 25 غ لـ 1000 حــبــة و10 % بــالــنــســبـة

للحبات األخرى.

6 . مالحظات حول طريقة العمل : . مالحظات حول طريقة العمل :

6 .  . 1 عــــيـــنــــة حتــــتـــوي عــــلى حــــبـــات مــــقــــشـــرة وغــــيـــر عــــيـــنــــة حتــــتـــوي عــــلى حــــبـــات مــــقــــشـــرة وغــــيـــر
مقشرة.مقشرة.

عــنـــد احــتـــواء الـــعــيـــنــة عـــلى حـــبـــات مــقـــشــرة وغـــيــر
مـقـشـرةq مـخـتـلـطـة يـحـسب كل من الـنـوعـX عـلى حـدى ثم

يعالج �عزل عن بعضها.

6 .  . 2 عي عيّنة حتتوي على حبات أزواج من اخلرطال.نة حتتوي على حبات أزواج من اخلرطال.

تــــفـــــصل حـــــبــــات أزواج مـن اخلــــرطـــــال الـــــواحــــدة عن
.Xاألخرى وحتسب كحبت

اTطبعة الرسمياTطبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات5P بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات5P بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة
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