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السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم 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

 األربعاء األربعاء 21 محر محرّم م عام عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 4 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 4 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1437 اHـوافـــق  اHـوافـــق 18 أكــتــوبـر أكــتــوبـر
سـنــــة سـنــــة r2015 يجـعل منـهج حتـديد احلـموضـة اHعـايرة يجـعل منـهج حتـديد احلـموضـة اHعـايرة

في احلليب اجلاف إجباريا.في احلليب اجلاف إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 اHؤرخ
في 20  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1434 اHــــوافــــق 26 ســـبـــتــــمــــــبـــر
سـنــــة 2013 الـذي يحـدد شـروط وكيـفـيات اعـتـماد اخملـابر

rستهلك وقمع الغشHقصد حماية ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
13 شــــعــــبــــان عـــام 1419 اHــــوافق 2 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1998

واHــتـــعــلق بــاHـــواصــفــات الـــتــقــنـــيــة ألنــواع احلـــلــيب اجلــاف
rوشروط وكيفيات عرضها

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 17 رجب عـام 1420
اHــــوافق 27 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1999 واHــــتــــعـــلـق �ـــواصــــفـــات
مـــســحــوق احلـــلــيب الـــصــنــاعـي وشــروط عــرضـه وحــيــازته

rتممHعدل واHا rواستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة r1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهr يهـدف هذا الـقرار إلى جـعل منـهج حتديـد احلمـوضة

اHعايرة في احلليب اجلاف إجباريا. 

اHــــادة اHــــادة 2 : : من أجـل حتـــديــــد احلــــمـــوضــــة اHــــعـــايــــرة في
احلـلــيب اجلــافr فـإن مـخــابـر مــراقـبــة اجلـودة وقــمع الـغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضr مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبY في اHلحق بهذا القرار.
 يجب أن يـستـعمل هـذا اHنـهج من طرف اخملـبر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حرر بـاجلزائر 4 محرّم عام 1437 اHوافق 18 أكتوبر
سنة 2015.

بختي بلعايببختي بلعايب
ـــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
منهج حتديد احلموضة اHعايرة في احلليب اجلافمنهج حتديد احلموضة اHعايرة في احلليب اجلاف

1. الهدف ومجال التطبيق :. الهدف ومجال التطبيق :
يـــهـــدف هـــذا اHـــنــــهج إلى وضع طــــريـــقـــة تـــطـــبـــيـــقـــيـــة
لـــتــحـــديـــد احلــمـــوضـــة اHــعـــايـــرة في جــمـــيع أنـــواع احلـــلــيب

اجلاف.
2. تعريف :. تعريف :

احلــــمـــــوضــــة اHــــعــــايـــــرة لــــلــــحـــــلــــيب اجلــــاف :احلــــمـــــوضــــة اHــــعــــايـــــرة لــــلــــحـــــلــــيب اجلــــاف : هـي عـــدد
اHـليـلـترات من مـحـلول هـيـدروكسـيـد الصـوديـوم تركـيزه
0,1 مـــول/ل الالزمـــة لـــتـــعـــديـل كـــمـــيـــة من احلـــلـــيب اHـــعـــاد

rـادة الصـلبـة غيـر الدسـمةHـوافقة لـ 10غ من اHتشكـيله وا
في وجود الفينول فتاليrY حتى ظهور لون وردي.

3. اHبدأ :. اHبدأ :
يـحـضّـر احلـلـيب اHـعـاد تـشــكـيـله بـإضـافـة اHـاء لـعـيّـنـة
مـأخـوذة للـتـجربـة من احلـليب اجلـاف تـساوي 5غ بـالـضبط
من اHــــادة الــــصـــلــــبــــة غـــيــــر الـــدســــمــــةr مـــعــــايــــرة �ـــحــــلـــول
هدروكـسيد الـصوديوم بـ 0,1 مول/لr باسـتعمـال الفنول
(cobalt II) (II الـــكـــوبـــالت) كـــكـــاشـف وســـلـــفـــات Yفـــتـــالـــيـــ
كــــمـــحــــلــــول مـــلــــون مـــرجــــعي. تــــضـــرب عــــدد اHـــلــــيـــلــــتـــرات
اHـســتـعــمــلـة لــلـمــعـايــرة في الــعـامل 2 لـلــحــصـول عــلى عـدد

اHليلترات لـ 10غ من اHادة الصلبة غير الدسمة.
تــرتـــبط كــمــيـــة مــحــلـــول هــيــدروكـــســيــد الـــصــوديــوم
الالزمة بـكمية اHـواد اHثبتـة اHوجودة بـصفة طبـيعية في
اHـــنــتـــوج وكـــذلك بـــاحلــمـــوضـــة أو الــقـــاعـــديــة الـــظـــاهــرة أو

اHضافة.
4. الكواشف :. الكواشف :

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتـليـلـية مـعـترف بـهاr يـجب أن يـكـون اHاء اHـستـعـمل ماء
مــقـــطــرا أو مــاء مـــنــزوع األمالحr و¦ تـــخــلــيــصـه من ثــاني
أكسيد الكربون بالغليان Hدة 10 دقائق قبل االستعمال.

rمحلول معاير rهيدروكسيد الصوديوم . r1.4. هيدروكسيد الصوديوم

c(NaOH) = 0,1  ± 0,000 2 mol/l

rمحلول ملون مرجعي r2.4. محلول ملون مرجعي

تذاب 3غ من سلفا الكوبالت (II) سباعي التمييه
(CoSO4.7H2O) في اHاء ويكمل احلجم إلى 100 ملل.
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rYمحلول الفنول فتالي .rY3.4. محلول الفنول فتالي

تــــذاب 2غ من الــــفـــيـــنـــول فـــتــــالـــيـــY في 75 مــــلل من
اإليــثــانـول 95 % (v/v) وتــضــاف 20 مــلل مـن اHــاء. يــضـاف
مــــحـــلـــول هــــيـــدروكــســيـــد الــصــوديــوم (1.4) حـــتى حتــدث
قـطـرة واحــدة تـلـويـنـا ورديـا ضـعـيـفـاr ويـكـمّل احلـجم بـاHـاء

إلى 100 ملل.
5. األجهزة :. األجهزة :

rميزان حتليلي .r1.5. ميزان حتليلي

rدقتها 0,05 ملل rمدرجة في 0,1 ملل ملل rمدرجة في . سحاحة r2.5. سحاحة

rسعتها 2 ملل r3.5. ماصات. ماصات

rسعتها 50 ملل r4.5. مخبارات مدرجة. مخبارات مدرجة

5.5. حوجـالت قـ. حوجـالت قــمـعـمـعــيـةيـةr ذات عــنق مصـقـولr ســعتـها

100 ملل أو 150مللr مزودة بسدادة مصقولة من الزجاج.

6. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنة :نة :
يجرى اقتطاع العيّنة في ظروف مالئمة.

7. طريقة العمل :. طريقة العمل :
1.7. حتضير العي. حتضير العيّنة للتجربة :نة للتجربة :

تسكب العـيّنة في وعاء نظيف وجاف (مزود بغطاء
�نع تسرب الهواء)r سعته حوالي ضعف حجم العيّنة.

يـغــلق الـوعـاء مـبـاشـرة ويـخـلـط مـحـتـواه بـعـنـايـة عن
طـريق التحريك والـتقليب اHتـكرر للوعـاء. يُتجنبr قدر
rتـعــريض الـعـيّــنـة لــلـهـواء أثــنـاء هــذه الـعـمــلـيـات rاإلمـكــان

لتقليل التصاق اHاء قدر اإلمكان.
2.7.. العي.. العيّنة اHأخوذة للتجربة :نة اHأخوذة للتجربة :

تــؤخـــذ حــوجـــلــتـــان قــمـــعــيـــتــان (5.5) ويــوضع في كل
واحدة منهما (a/500) ± 0,01 غ من العيّنة للتجربة (1.7).
a : هـــو نــــســـبــــة اHـــادة الـــصــــلـــبـــة غــــيـــر الـــدســــمـــة في

.Yائوية وبعددين عشريHمعبر عنها بالنسبة ا rالعيّنة
مالحـظـةمالحـظـة - �ـكن حــســاب نـســبـة اHــادة الــصـلــبـة غــيـر
الـدسـمـة في الـعـيّـنـة بـطــرح نـسـبـة اHـادة الـدسـمـة ونـسـبـة

اHاء من 100.
3.7. التحديد :. التحديد :

1.3.7. . حـضّر احلـلـيب اHعـاد تـشكـيـلهr بإضـافة 50 ملل

من اHاء في درجـة حرارة تقدر بحوالي 20 °م إلى العيّنة
اHأخوذة للتجرية r(2.7) ويخلط بـشدة. يترك ليرتاح Hدة

20 دقيقة.

Yالـقـمعـيـت Y2.3.7. . يـضــاف إلـى إحــدى الــحـوجـلـت

2 ملـل من احملـلـول اHـلون اHـرجـعي (2.4) لـكي نـحـصل عـلى
شاهد ملون ثم �زج بتحريك خفيف.

مـالحـــــظـــــة -مـالحـــــظـــــة - إذا كـــــنــــــا بـــــصـــــدد إجنـــــاز ســـــلــــــســـــلـــــة من
الـتحديـدات على مـنتـوجات مـشابهـةr �كن اسـتعـمال هذا
الـشـاهـد اHـلــون لـكل الـسـلـسـلـةr لــكن يـجب أن ال يـسـتـعـمل

بعد أكثر من ساعتY من حتضيره.
3.3.7. . يضـاف إلى احلـوجـلة الـقـمعـيـة الثـانـيةr 2 مـلل

من مـحـلـول الــفـيـنـول فــتـالـيـY (3.4) ويـخــلط بـالــتـحـريك
اخلفيف.

4.3.7. يــعــايــر مـحــتــوى احلــوجــلــة الــقـمــعــيــة الــثــانــيـة

بـإضـافـة مـحـلـول هـيـدروكـسـيـد الـصـوديوم (1.4) بـواسـطة
ســحـاحـة (2.5) وبـالـتــحـريكr إلى غـايــة احلـصـول عـلى لـون
وردي خفـيف ¤اثل لـلون الـشاهـد اHلـون والذي يدوم إلى

غاية 5 ثوان. يجب أالّ تتعدى مدة اHعايرة 45 ثانية.
يـــســـجل حـــجم مـــحـــلـــول هـــيـــدروكـــســـيـــد الـــصـــوديــوم

اHستعمل باHليلتر وبتقريب 0,05 ملل.
8 - التعبير عن النتائج :- التعبير عن النتائج :

1.8. . طريقة احلساب واHعادلة :طريقة احلساب واHعادلة :

تساوي احلموضة اHعايرة :
2 x v

حـيث : v هو حـجم مـحـلـول هيـدروكـسـيد الـصـوديوم
(1.4) باHليلتر اHستعمل للمعايرة (4.3.7).

يعبر عن النتيجة برقم بعد الفاصلة.
2.8. . التكرارية :التكرارية :

يــجـب أالّ يــتـــعــدى الـــفـــرق بــY نـــتـــيــجـــتي حتـــديــدين
مـجــريـY في نــفس الـوقت أو الــواحـد تــلـو اآلخــر من قـبل
نـفس احمللل 0,4 مـلل من مـحلـول هـيدروكـسـيد الـصـوديوم
ذي تـــركـــيـــز 0,1 مــول/ل لـ 10غ مـن اHـــادة الـــصـــلـــبـــة غـــيـــر

الدسمة.

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 6 رمــــضــــان عـــام  رمــــضــــان عـــام 1436
اHـــــوافق اHـــــوافق 23  يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة   يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة r2015 يـــــعـــــدل الـــــقـــــرارr يـــــعـــــدل الـــــقـــــرار
الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في 18 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1430
8 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة 2009 الــذي يــحــدد  تــعـداد الــذي يــحــدد  تــعـداد اHـوافق اHـوافق 
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلـــــدمـــــات بـــــعـــــنـــــوان اإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة لــــوزارةأو اخلـــــدمـــــات بـــــعـــــنـــــوان اإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة لــــوزارة

األشغال العمومية.األشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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rووزير األشغال العمومية


