العدد ٤٢

السبت  ٢٤شّوال عام  ١٤٤٢هـ

السنة الثامنة واﳋمسون

اﳌوافق  ٥يونيو سنة  ٢٠٢١م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.

 ٢٤شّوال عام  ١٤٤٢هـ
 ٥يونيو سنة  ٢٠٢١م
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– عبد الغني العمري ظاهر ،ﳑثل وزير اﻷشغال العمومية
والنقل ،عضوا،
– مسع ـ ـ ـود بـ ـن دري ـ ـدي ،ﳑث ـ ـل وزيـ ـر الفـ ـﻼح ـ ـة والتنمي ـ ـة
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قرار مؤّرخ ﰲ  ١٣شعبان عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٢٧مارس
سن ـة  ،٢٠٢١يجعـ ـل منهج تـحديد نسبة اﳌادة اﳉافة
ﰲ اﳊليب الهﻼمي واﳊليب اﳌخمر ،إجباريا.
––––––––––––

الريفية ،عضوا،
– سليم رقاد ،ﳑثل وزير التجارة ،عضوا،

ن وزير التجارة،
–إ ّ

– محمـد بن زايدي ،ﳑثل وزير التجارة ،عضوا،

– ﲟقتضـ ـى اﳌرسـ ـوم الرئاس ـي رق ـم  78-21اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ 9

– أحمد مقراني ،ﳑثل وزير التجارة ،عضوا،
– سومية يحياوي ،ﳑثلة وزير الصحة والسكان وإصﻼح
اﳌستشفيات ،عضوا،
– صالح بوصبيعة ،ﳑثل وزير الصناعة ،عضوا،
– نوال جامع كبير ،ﳑثلة وزير البريد واﳌواصﻼت السلكية
والﻼسلكية ،عضوا،
– آمحمـد تيفوري ،ﳑثل وزير الصيد البحري واﳌنتجات
الصيدية ،عضوا،
– شكـ ـري ب ـن زع ـرور ،ﳑث ـل وزي ـر السياح ـة والصناع ـة
التقليدية والعمل العائﲇ ،عضوا،
– رياض منصوري ،ﳑثل بنك اﳉزائر ،عضوا،
– بوسيف سايح ،ﳑثل قيادة الدرك الوطني ،عضوا،
– بن يطو بن زيان ،ﳑثل اﳌديرية العامة لﻸمن الوطني،
عضوا،
– سيد عﲇ بوحال ،ﳑثل الوكالة الوطنية لترقية التجارة
اﳋارجية ،عضوا،
– عمر جعبوب ،ﳑثل اﳌركز الوطني للسجل التجاري،
عضوا،
– عمر بدكان ،ﳑثل الغرفة اﳉزائرية للتجارة والصناعة،
عضوا،
– قويدر مولوة ،ﳑثل الغرفة الوطنية للفﻼحة ،عضوا،
– عباس كرميش ،ﳑثل اﳌركز اﳉزائري ﳌراقبة النوعية
والرزم ،عضوا،
– محمـد قدام ،ﳑثل اﳌعهد اﳉزائري للتقييس ،عضوا،
– زكي ـ ـة بويعق ـ ـوب ،ﳑثل ـ ـة اﳌعهـ ـد اﳉزائ ـري للملكيـ ـة
الصناعية ،عضوا،
– زهيـ ـة بومغـ ـار ،ﳑثلـ ـة الديـ ـوان الوطن ـي لﻺحصائيـ ـات،
عضوا.

رجـ ـب عـ ـام  1٤٤2اﳌوافـ ـ ـق  21فبرايـ ـر سنة  2٠21واﳌتضمـ ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  39-9٠اﳌؤرخ ﰲ 3
رج ـ ـب ع ـ ـام  1٤1٠اﳌـ ـ ـواف ـ ـق  3٠ينـ ـايـ ـر سن ـ ـة  199٠واﳌتعل ـ ـ ـق
برقاب ـة اﳉ ـودة وقم ـع الغ ـش ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻسيم ـا اﳌ ـادة
 19منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥3-٠2اﳌؤرخ ﰲ
 17شـ ـوال ع ـ ـام  1٤23اﳌواف ـ ـق  21ديسمبـ ـر سنـ ـة  2٠٠2ال ـ ـذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  328-13اﳌؤرخ ﰲ
 2٠ذي القعدة عام  1٤3٤اﳌوافق  26سبتمبر سنة  2٠13الذي
يحدد شروط وكيفيات اعتماد اﳌخابر قصد حماية اﳌستهلك
وقمع الغش،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  62-17اﳌؤرخ ﰲ 1٠
جمادى اﻷوﱃ عام  1٤38اﳌ ـوافـق  7فبراير سنة  2٠17واﳌتعلق
بشروط وضع وسم اﳌطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا
إجراءات اﻹشهاد باﳌطابقة،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  29صفر
عام  1٤1٤اﳌوافق  18غشت سنة  1993واﳌتعلق ﲟواصفات
بعض أنواع اﳊليب اﳌعد لﻼستهﻼك وعرضه،
يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـ ـا ﻷحك ـ ـام اﳌـ ـادة  19مـ ـن اﳌرسـ ـوم
التنفيذي رقم  39-9٠اﳌؤرخ ﰲ  3رجب عام  1٤1٠اﳌوافق 3٠
ينايـ ـ ـر سن ـ ـة  ،199٠اﳌع ـ ـدل واﳌت ـ ـمم واﳌذك ـ ـور أعـ ـﻼه ،يهـ ـ ـدف
مشروع هذا القرار إﱃ جعل منهج ﲢديد نسبة اﳌادة اﳉافة
ﰲ اﳊليب الهﻼمي واﳊليب اﳌخمر ،إجباريا.
اﳌادة  : ٢من أجل ﲢديد نسبة اﳌادة اﳉافة ﰲ اﳊليب
الهﻼمي واﳊليب اﳌخمر ،فإن مخابر مراقبة اﳉودة وقمع
الغ ـ ـ ـش واﳌخاب ـ ـر اﳌعتمـ ـدة لهـ ـذا الغ ـرض ،ملزم ـة باستعم ـ ـال
اﳌنهج اﳌبّين ﰲ اﳌلحق اﳌرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا اﳌنهج من طرف اﳌخبر عند اﻷمر
بإجراء خبرة.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٢
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌادة  : ٣ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية
اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.

 ٢٤شّوال عام  ١٤٤٢هـ
 ٥يونيو سنة  ٢٠٢١م

التجفيف ) (3.٥ﳌدة  ٤ساعات عﲆ اﻷقل .يوضع الغطاء عﲆ
الكبسولة ويترك الكل ليبرد ﰲ جهاز نازع للرطوبة )(2.٥

حّرر باﳉزائر ﰲ  13شعبان عام  1٤٤2اﳌوافق  27مارس

سنة .2٠21

كمال رزيق
––––––––––––
اﳌلحق
منهج تـحديد نسبة اﳌادة اﳉافة ﰲ اﳊليب الهﻼمي
واﳊليب اﳌخمر
 .١مجال التطبيق :
يصف هذا اﳌنهج تقنية لتحديد نسبة اﳌادة اﳉافة ﰲ
اﳊليب الهﻼمي واﳊليب اﳌخمر.
 .٢تعريف :
يقصد ﰲ مفهوم هذا اﳌنهج :
اﳌادة اﳉاف ـ ـ ـ ـ ـة  :الـكـتـلـة اﳌتـبـقـيـة بـعـد الـتـجـفيف التام
واﶈ ـ ـددة ﰲ ه ـ ـذا اﳌنهـ ـج .تب ـﲔ اﳌ ـادة اﳉاف ـة ع ـادة باﳉ ـزء
الكتﲇ ويعبر عنها بالنسبة اﳌئوية الكتلية.
 .٣اﳌبدأ :
يبخ ـ ـر م ـ ـاء العينـ ـة اﳌقتطعـ ـة ،ﰲ وجـ ـود الرم ـل ﰲ جه ـ ـاز
التسخﲔ ﰲ درجة حرارة )° (2± 1٠2م.
 .٤الكواشف :
يجـ ـب أن تكـ ـون جميـ ـع الكواش ـف ذات نوعي ـة ﲢليلي ـة
معترف بها.
 ١.٤يجـ ـ ـب أن يستعم ـ ـل اﳌـ ـاء اﳌقط ـ ـر أو اﳌـ ـاء ذو اﳉـ ـ ـودة
اﳌكافئة عﲆ اﻷقل.
 ٢.٤رم ـل الكوات ـز أو رم ـل البح ـر ،يم ـر عب ـر غربـال معدنـ ـي
مسام ـتـ ـه  ٥٠٠ميك ـ ـ ـرومتـ ـر ،وﻻ يمكـ ـن أن يمـ ـر عبـ ـر غ ـ ـرب ـ ـال

إﱃ غاية الوصول إﱃ درجة حرارة قاعة الوزن ويوزن من
جديد بتقريب  ٠،1ملغ.
ﻻ يتجاوز الفرق بﲔ الوزنﲔ  ٠،٥ملغ.
يجب أ ّ
مﻼحظة  :إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط ،يمكن استخدام
الرمل للتحديد وذلك باتباع الطريقة اﻵتية :
– يت ـ ـرك الرمـ ـل مغم ـ ـورا ﰲ محلـ ـول حم ـض الكلوره ـدري ـ ـك
بـ ) %2٥ك /ك( ﳌدة  3أيام ويمزج من وقت ﻵخر.
يصفى السائل الطاﰲ قدر اﻹمكان .ويغسل بعد ذلك الرمل
باﳌاء إﱃ غاية زوال التفاعل اﳊمضي.
– يسخن الرمل ﰲ حوال °16٠م ﳌدة  ٤ساعات ،عﲆ اﻷقل،
ثم تكرر ﲡربة القبول كما مبﲔ أعﻼه.
 .٥التجهيزات :
اﻷدوات اﳌتداولة ﰲ اﳌخبر ،ﻻ سيما ما يأتي :
 ١.٥ميزان ت ـحليﲇ :
 ٢.٥جهاز نازع للرطوبة ،مزود ﲟجفف فعال )مثﻼ هﻼم
السيليكا ﰎ ﲡفيفه حديثا ،ومؤشر الرطوبة(.
 ٣.٥جهاز التجفيف بنظام التهوية ،مراقب ﲟعدل درجة
اﳊرارة ويضمن درجة حرارة )° (2± 1٠2م ﰲ جميع اﻷماكن
اﳌستعملة.
 ٤.٥كبسوﻻت مسطحة القاع ،ارتفاعها من  2٠إﱃ  2٥ملم
وقطرها من  ٥٠إﱃ  7٥ملم من مادة مناسبة )مثﻼ الزجاج،
الفوﻻذ اﳌقاوم للصدأ والنيكل أو اﻷلومينيوم( مزودة بغطاء
محكم الغلق ،ويمكن إزالته بسهولة.
 ٥.٥قضبـ ـان زجاجيـ ـة قصيـ ـرة ،مسطحـ ـة م ـن جه ـة واح ـ ـدة
ويمكن وضعها ﰲ الكبسولة ).(٤.٥

مسامته  18٠ميكرومتر والذي يلبي شروط ﲡربة القبول

 ٦.٥ملعقة أو ملعقة مسطحة

اﻵتية :

 .٦اقتطاع العينات :

– يوضع بالتقريب  2٠غ من الرمل ﰲ كبسولة مزودة
بجه ـ ـاز الـ ـرج ،تس ـخ الكبسول ـة اﳌفتوح ـة التي ﲢتوي عﲆ
الرمـ ـل والقضيـ ـ ـب والغطـ ـاء ﰲ جهـ ـ ـاز التجفي ـ ـف ) (3.٥ﳌ ـ ـدة
ساعت ـﲔ ،ع ـﲆ اﻷق ـل .ويوض ـع الغط ـاء عﲆ الكبسولـة وتت ـرك

يجب أن تكون العينة ﳑثلة غير متلفة أو تغّيرت أثناء
النقل أو التخزين.
 .٧ت ـحضير عينة التجربة :

لتبرد مغلقة ﰲ جهاز نازع للرطوبة ) (2.٥حتى تصل درجة

تضبط درجة حرارة العينة ﰲ )°(2٥-2٠م.

حرارتها درجة حرارة اﶈيط ،وتوزن بتقريب  ٠،1ملغ.

ﲤ ـ ـزج بعنايـ ـة بـ ـواسط ـ ـة ملعق ـ ـة أو ملعق ـ ـة مسطح ـ ـة )،(6.٥

– يبلل الرمل بحواﱄ  ٥ملل من اﳌاء ويمزج بواسطة
القضيب .وتسخن الكبسولة والغطاء والقضيب ﰲ جهاز

بإجـ ـ ـراء حـركـ ـ ـة دورانيـ ـة م ـ ـن الطبقـ ـ ـات السفـ ـ ـ ـﲆ للعين ـ ـ ـة إﱃ
الطبقات العليا لتحريك ومزج هذه الطبقات جيدا.

 ٢٤شّوال عام  ١٤٤٢هـ
 ٥يونيو سنة  ٢٠٢١م
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 .٨طريقة العمل :

 .٩التعبير عن النتائج :

 ١.٨تـحضير الكبسولة  :توضع الكبسولة ) (٥.٤التي

يع ـ ـبـ ـ ـر عـ ـ ـن اﳌ ـ ـ ـادة اﳉـ ـ ـافـ ـ ـة بالن ـ ـ ـ ـ ـسب ـ ـة اﳌائويـ ـة للك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتلـ ـ ـة

ﲢتـ ـوي عـ ـﲆ م ـا يق ـارب  2٥غ م ـن الرمـ ـل ) (٤.2م ـع غطائـها
بجانبهـ ـ ـا وقضيـ ـ ـب ) (٥.٥مـ ـوضـ ـ ـوع ف ـ ـوق الغط ـ ـ ـاء ،ﰲ جه ـ ـ ـاز

وتساوي :
١٠٠

التجفيف ) (3.٥ﳌدة ساعتﲔ.
يوضع الغطاء )مع القضيب اﳌوضوع فوقه( عﲆ الكبسولة
وتوضع عﲆ الفور ﰲ جهاز نازع للرطوبة ) .(2.٥وتترك
لتبرد ﰲ درجة حرارة اﶈيط ) ٤٥دقيقة عﲆ اﻷقل( وتوزن
الكبسولة مع الغطاء والقضيب بتقريب  ٠،1ملغ.

X

m٢ – m0
m1 – m٠

حيث :
 : m٠كتلة الكبسولة )ﲟا فيها الرمل( والغطاء والقضيب
) (1.8بالغرام،
 : m١كتلة الكبسولة )ﲟا فيها الرمل( والغطاء والقضيب

 ٢.٨اقتطاع العينة :
يوضع الرمل بإمالة جانب واحد من الكبسولة اﶈضرة
كما هو مبّين ﰲ ) (1.8وتوضع حواﱄ  ٥غ من العينة اﶈضرة
عﲆ السطح اﳊر ،يعاد وضع الغطاء والقضيب ويوزن بتقريب

 ٠،1ملغ.

وعّينة التجربة ) (2.8بالغرام،
 : m٢كتلة الكبسولة )ﲟا فيها الرمل( والغطاء والقضيب
وعينة التجربة اﳉافة ) (٥.3.8بالغرام.
تدور القيمة اﳌتحصل عليها بتقريب ) % ٠،٠1ك/ك(.

 ٣.٨التحديد :
 ١.٣.٨ﲤزج عينة التجربة والرمل بعناية وتوزع بانتظام
عﲆ قاع الكبسولة .ويترك الطرف اﳌسطح للقضيب داخل
اﳋليط والطرف اﻵخر عﲆ حافة الكبسولة.
 ٢.٣.٨يوضع الكل ﰲ جهاز التجفيف ) (3.٥ﳌدة  3ساعات
مـ ـع وض ـ ـع الغطـ ـاء بجان ـ ـب الكبسول ـ ـة .ويوض ـع الغط ـاء ف ـ ـ ـوق
الكبسولة وينقل فورا إﱃ جهاز نازع للرطوبة ).(2.٥
 ٣.٣.٨تت ـ ـرك الكبس ـ ـول ـ ـة لتبـ ـ ـرد ﰲ درجـ ـ ـة ح ـ ـرارة اﶈي ـ ـط
) ٤٥دقيقة عﲆ اﻷقل( وتوزن بتقريب  ٠،1ملغ.
 ٤.٣.٨تسخ ـن ال ـك ـبسول ـة م ـع ال ـغ ـط ـاء م ـن ج ـدي ـد ﰲ جـهـاز
التجفيف ﳌدة ساعة واحدة .ويوضع الغطاء فوق الكبسولة
وينقل فورا إﱃ جهاز نازع للرطوبة.

 .١٠الدقة :
 ١.١٠التكرارية :
ﻻ يتجاوز الفرق بﲔ نتيجتي ﲡربتﲔ متحصل
يجب أ ّ
عليهما عﲆ نفس اﳌادة اﳋاضعة للتجربة ومن طرف نفس
اﶈلل باستعمال نفس التجهيزات وﰲ مجال زمني قصير
 ٠،2٠غ من اﳌادة اﳉافة لـ  1٠٠غ من اﳌادة ﲟتوسط أكثر
من مرة واحدة من  2٠عند التطبيق العادي والصحيح لهذا
اﳌنهج.
 ٢.١٠إعادة التجربة :
ﻻ يتجاوز الفرق بﲔ نتيجتي ﲡربتﲔ مستقلتﲔ
يجب أ ّ

تترك لتبرد كما ﰲ ) (3.3.8وتوزن بتقريب  ٠،1ملغ.

متحصل عليهما من طرف محللﲔ ﳌخبرين مختلفﲔ عﲆ

 ٥.٣.٨تكرر طرق العمل اﳌبينة ﰲ ) (٤.3.8إﱃ أن ﻻ يتعدى

نفس اﳌـ ـ ـادة اﳋ ـ ـاضـ ـ ـعة للتجـ ـ ـربة  ٠،٥غ مـ ـن اﳌ ـ ـادة اﳉـ ـاف ـ ـ ـ ـة

الفرق ﰲ الكتلة بﲔ وزنﲔ متتاليﲔ  ٠،٥ملغ .وتسجل أصغر

لـ  1٠٠غ مـ ـن اﳌـ ـادة ﲟع ـ ـدل أكثـ ـر م ـن م ـرة واح ـدة ع ـﲆ  2٠عن ـد

قيمة للكتلة.

التطبيق العادي والصحيح لهذا اﳌنهج.
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