
العدد العدد 38
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

اIطلوب 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 24 شعبان شعبان عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 22 يونيو يونيو سنة  سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة 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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اIـادة اIـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 20 شـــوال عــام 1434 اIــوافق 27
غشت سنة 2013.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق

 منهج حتديد نسبة األزوت البروتيني في احلليب منهج حتديد نسبة األزوت البروتيني في احلليب

يـبــX هـذا اIـنــهج تـقـنــيـة الـتــحـديـد اIــبـاشـر لــنـسـبـة
األزوت الـبروتـينـي  للـحلـيب السـائلq الـكامل أو اIـنزوع

الدسم.

1. التعريف. التعريف

Iتطلبات هذا اIنهجq يطبق التعريف اآلتي :

 نسبة األزوت البروتيني : نسبة األزوت البروتيني :

هي النسـبة الكـتليـة للمـوادq حتدد بطـريقة مـباشرة
أو غــيــر مــبـاشــرة حــسب طــريــقــة الـعــمل اIــبــيــنــة في هـذا

اIنهج.

- يـــعـــبـــر عن نـــســـبـــة األزوت الـــبــروتـــيـــني مالحـــظــة مالحـــظــة 
بالنسبة الكتلية.

2. اIبدأ. اIبدأ

ترسب بروتينات الـعينة اIأخوذة للتجربة بإضافة
مــحـلــول حــمـض ثالثي األســتــيك بــحــيث يــكــون الــتــركــيـز
الـنــهــائي لـهــذا احلـمـض في اIـزيـج بـتــقـريب 12 %. يـفـصل
الــراسب الـبـروتـيـنـي بـالـتـرشـيح (حتــتـوي الـرشـاحـة عـلى
األزوت غير بروتـيني). حتدد نسبة األزوت في الرشاحة
حــسب طــريـــقــة الــعــمل اIــبـــيــنــة في مــنــهـج حتــديــد نــســبــة

األزوت في احلليب.

3. الكواشف. الكواشف

تستعمل فـقط كواشف ذات نوعية حتلـيلية معترف
بـهـا و مـاء مـقطـر أو مـنـزوع اIـعـادن أو مـاء ذو نـقـاوة على
األقل مــكـافــئــة إال في وجــود تـعــلــيـمــة مــخـالــفــة. تـســتــعـمل
نــفس الـكـواشف اIــبـيـنـة فـي مـنـهج حتـديــد نـسـبـة األزوت

في احلليب باإلضافة إلى ما يأتي : 

 1.3مـــــــــحــــــــلـــــــــول حــــــــمـض ثـالثـي كــــــــلـــــــــور األســــــــتـــــــــيكمـــــــــحــــــــلـــــــــول حــــــــمـض ثـالثـي كــــــــلـــــــــور األســــــــتـــــــــيك

(CCI3COOH)

داخل حــوجــلـــة مــدرجــة ســعــتــهــا 100 مــللq تــذوب في
اIاء 15,0 غ من حمض ثالثي كلور األستيك و يكمل باIاء

 وزارة التجارة وزارة التجارة
غــــشت قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 20 شــــوال عــــام  شــــوال عــــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 27 غــــشت 
q2013 يــــجـــعـل مـــنــــهج حتــــديــــد نـــســــبـــة اآلزوتq يــــجـــعـل مـــنــــهج حتــــديــــد نـــســــبـــة اآلزوت ســـنـــة ســـنـــة 

البروتيني في احلليب إجباريا.البروتيني في احلليب إجباريا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اIـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990

واIتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشq اIعدل واIتمم; 

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدّد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اIؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةIتعلّق بتقييم اIوا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
29 صــفـر عـام 1414 اIـوافق 18 غــشت سـنـة 1993 واIــتـعـلق

qعد لالستهالك و عرضهIواصفات بعض أنواع احلليب ا�

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 7
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1418 اIـــــوافق 10 غــــشـت ســــنــــة 1997
واIتعلّق   باIواصـفات التقنية ألنواع احلليب اIركز غير

qاحمللّى واحمللّى وشروط عرضها و كيفياته

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اIــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنــة q1990 اIــعــدل واIــتــمم واIــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة

اآلزوت البروتيني في احلليب إجباريا. 

اIـادة اIـادة 2 :  : من أجل حتـديـد نـسـبـة اآلزوت الـبـروتـيـني
في احلـــلـــيبq فـــإن مــخـــابـــر مـــراقـــبـــة اجلــودة وقـــمع الـــغش
واخملـابر اIـعتـمـدة لهـذا الـغرضq مـلزمـة بـاستـعـمال اIـنهج

اIبيّن في اIلحق اIرفق بهذا القرار.

يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIنـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمر بإجراء خبرة.
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حـتى خط اIـعـلم. ال تـسـتـعـمل تـراكـيز أخـرى حلـمض ثالثي
كلور األستيك و أحجام محاليل تختلف عن تلك احملددة.

في حـــالــة إســـتـــعـــمــال تـــراكـــيــز أخـــرى حلـــمض ثالثي
كـلـور األسـتـيك أو أحجـام أخـرى لـلـمـحـاليل تـكـون فـعـالـية
اIنهج  فيما يـخص القيمة اIتوسطة وخصائص الفعالية

مابX اخملابر مختلفة. 

2.3 محـلول حجـمي مـعياري حلـمض الـكلورهـيدريك محـلول حجـمي مـعياري حلـمض الـكلورهـيدريك
(HCI) تركيزه (0,1 ±  0,0005) مول/ل

4. التجهيزات . التجهيزات 

تستعمـل األجهزة اIتداولة فـي اخملبرq باإلضافة إلى
تلك اIستعملة في منهج حتديد نسبة األزوت في احلليب

ال سيما األجهزة اآلتية :

qكن ضبطه عند 38° م ±  2° م� q1.4حمام مائيحمام مائي 

qسعتها 5 ملل q2.4 ماصة ماصة 

qقطره 75 ملم qمن زجاج q3.4 قمع الترشيح قمع الترشيح 

qقطره 15 سم qخال من األزوت q4.4 ورق الترشيح ورق الترشيح 

 5.4 مـاصــة أوتـومـاتــيـكـيــة أو مـاصــة �ـكـبس مـاصــة أوتـومـاتــيـكـيــة أو مـاصــة �ـكـبسq تـسـمح

باحلصول على جرعات ذات 10 ملل.

5. اقتطاع العينة. اقتطاع العينة

يتم اقتطاع العينة في شروط مالئمة.  

6. حتضير عينة التجربة. حتضير عينة التجربة

تــــســـــخن عــــيــــنــــة الــــتــــجــــربــــة فـي حــــمــــام مــــائي (1.4)
مـــظــبــوط في درجــة حــرارة 38° م ± 2° م. تــخــلط الـــعــيــنــة
جــيـــدا و بــرفق عـن طــريق دوران مــتـــكــرر لــلـــوعــاءq بــدون
الـــتـــســبـب في تـــشــكـل الــرغـــوة أو اخملض. تـــتـــرك الــعـــيـــنــة
لـتـبـرد في درجـة حـرارة الوسـط مبـاشـرة قـبل وزن عـيـنة

التجربة (1.7)

7 . طريقة العمل . طريقة العمل

1.7 العينة اIأخوذة  للتجربة  العينة اIأخوذة  للتجربة 

تــــوضع 5,0 مــــلل ± 0,1 مــــلـل من الــــعــــيـــــنــــة اIــــأخــــوذة
لــلــتـجــربـة احملــضـرة (6) في كـرة (Kjeldahl) أو في أنـبـوب
تــمــعــدن نــظــيف   و جــافq ¥ وزنه مــســبــقــا بــتــقــريب 0,1
مـلغ. يـضاف مـبـاشرة 5 مـلل ± 0,1 ملل من اIـاء في الـكرة
أو األنــبــوب و تــشــطف كل بــقــايــا الــعـيــنــة اIــتــبــقــيـة عــلى

العنق بحيث ينساب إلى قاع األنبوب أو الكرة. 

مـالحــــظـــة مـالحــــظـــة - يــــرتـــبـط اســــتـــعــــمــــال كـــرة (Kjeldahl) أو
أنبوب التمعدن باIنهج اخملتار من طرف اخملبر.

2.7 التحديد اIباشر التحديد اIباشر
 1.2.7 الترسيب والترشيح الترسيب والترشيح

يـــــــضــــــاف إلـى الــــــعـــــــيــــــنــــــة (1.7) اIــــــوجـــــــودة في كــــــرة
(Kjeldahl) أو أنــــبــــوب الـــتــــمــــعـــدن 40 مــــلل ± 0,5 مــــلل من
مـحـلـول حـمـض ثالثي كـلـور األسـتـيك (1.3) مع الـرج Iـزج

احملتوى.
من أجل أن يـركـد الـراسب تـتـرك كـرة (Kjeldahl) أو
أنــبــوب الــتــمــعــدن لــيــرتــاح حــوالـي خــمس دقــائق. يــرشح
مــــحــــتــــوى الــــكــــرة أو األنــــبــــوب عـــبــــر ورق تــــرشــــيح (4.4)

موضوع فوق قمع الترشيح (3.4).
جتـــمع الـــرشــاحـــة في حـــوجـــلــة نـــظـــيــفـــة مـــخــروطـــيــة
الــشــكل. تــبــقى كــمــيــة من الــراسب فـي كـرة (Kjeldahl) أو
أنـبـوب الــتـمـعـدن و تـتــجـمع الـكــمـيـة اIـتــبـقـيـة فـوق ورق
الــتــرشـــيح. لــيـس من الــضـــروري ســحب كـل الــراسب من

الكرة أو األنبوب.
من أجل أال يـجف جـزء من الراسب عـلى عنق الـكرة
أو األنـبــوب يـضـاف مــبـاشــرة بـعــد سـكب اIــزيج بــواسـطـة
مـــاصــة أوتــومــاتـــيــكــيــة q(5.4) 10 مــلـل من مــحـــلــول حــمض

ثالثي كلور األستيك (1.3).
يـــســتـــعـــمل هـــذا اIــزيـج لــشـــطف كـل بــقـــايـــا الــراسب
اIتـبقيـة على العـنق و يترك سائـل الشطف لـينساب في

قاع الكرة أو األنبوب.
�ـــزج احملـــتـــوى بـــواســـطـــة حـــركـــة دورانـــيـــة. يـــســـكب
اIـزيج اIـتـحـصل علـيه عـبـر نـفس ورق الـتـرشـيح. تـضاف
الـرشاحة إلى تـلك التي ¥ جمـعها من قـبل  داخل احلوجلة
اخملـــروطـــيـــة. يــشـــطف مـــبـــاشـــرة عــنـق الــكـــرة أو األنـــبــوب
مــجـددا بــواســطــة جــرعــة جــديـدة ذات 10 مـلل مـن مـحــلـول
ثالثي كــــلـــور األســـتــــيك مع الــــرج Iـــزج احملـــتــــوى. يـــســـكب
للمـرة الثـالثة مـحتـوى الكرة أو األنـبوب عـبر نفس ورق
التـرشيح مع إضـافـة الرشـاحة إلى مـا جـمع من قبل داخل

احلوجلة اخملروطية.
يــجب أن تــكـون الــرشـاحــة اIـتــحــصل عـلــيـهــا شـفــافـة
وخــالـــيـــة من جــزيـــئـــات اIــادة. فـي هــذه اIـــرحـــلــة ال تـــكــون
الرشاحة ضرورية و�كن التخلص منها بطريقة مالئمة.
إذا ¥ إجـــراء جتـــارب مـــتـــكـــررة عـــلى نـــفـس الـــعـــيـــنــة
Xمـختـلفـت Xفـيجب أن جتـرى جتربـت qأخـوذة للـتجـربةIا

للترسيب والترشيح على كل عينة جتربة.
 2.2.7 حتضير الرشاحة حتضير الرشاحة

بــعــد وضع الـقــفـازيـن يـســحب بـبـطء ورق الـتــرشـيح
من فــوق الـقـمع ويـطـوى الـورق حلـبس الـراسبq إذ تـبـقى
قـليل من الراسب علـى احلافة الداخـلية أو اخلارجـية لكرة
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(Kjeldahl) أو ألنــبــوب الــتــمــعـــدن �ــسح بــورق الــتــرشــيح
اIــطـوي بـحــيث يـلــتـصق كل الــراسب عـلى الـورقq بــعـدهـا
يــــوضع ورق الــــتـــرشـــيـح داخل كـــرة (Kjeldahl) أو أنـــبـــوب

التمعدن. 

3.2.7 عملية التمعدن والتقطير عملية التمعدن والتقطير

يــــضــــاف إلى كـــرة (Kjeldahl) أو أنـــبــــوب الـــتــــمـــعـــدن
كــمــيــة مــنــاســبــة من عــنــاصــر مــســهــلــة لــلــغــلــيــانq مــحــلـول
سولفات البوتـاسيومq محلول سـولفات النحاس وحمض
الـــكــبــريت و تــتــبع عــمــلــيــة الــتــمــعــدن والــتــقــطــيــر حــسب
طـريـقـة الـعـمل احملددة فـي منـهج حتـديـد نـسـبة األزوت في

احلليب.

 4.2.7 التجربة على بياض التجربة على بياض

جترى التجربة على بياض كما هو مبX من (1.2.7)
إلى (3.2.7) بـــحــــيث تــــســـتـــبــــدل عـــيـــنــــة الـــتـــجــــربـــة بـــورق
الـــتـــرشــيح ( 4.4) مـــغـــســـول �ــحـــلـــول حـــمض ثـالثي كـــلــور
األسـتيك (1.3) وتـتم مـعـايرة الـعـيـنـات اIـأخوذة لـلـتـجـربة
عـلى بياض بنفـس الكواشف والتجـهيزات اIسـتعملة مع

العينات اIأخوذة للتجربة.

تـســجل الـقــيم عــلى بـيــاض. إذا تـغـيــرت الـقــيم يـجب
معرفة سبب التغير. 

3.7 التحديد غير اIباشر التحديد غير اIباشر

�ـــكن حــســـاب نـــســبـــة األزوت الـــبــروتـــيـــني لـــعــيـــنــة
الـتـجـربـة بـدال من الـتـحـديـد اIـبـاشر (2.7) بـاالسـتـنـاد إلى

حتديد كالسيكي غير مباشر. 

يتـم هذا بـخـصم نـسبـة األزوت غـير الـبـروتـيني من
نسبـة األزوت اإلجمـالي لنـفس عيـنة الـتجـربة احملددة عن

طريق منهج حتديد نسبة األزوت في احلليب.

لـلـتـعــبـيـر عن الــنـسـبـة احلــقـيـقـيــة لـلـبـروتــيـنـات يـتم
ضـرب الـناجت اIـتـحصـل علـيه لـنسـبـة األزوت البـروتـيني

في 6,38.

8. احلساب والتعبير عن النتائج. احلساب والتعبير عن النتائج

1.8 حساب نسبة األزوت البروتيني  حساب نسبة األزوت البروتيني 

1.1.8 حتسب نسـبة األزوت البروتيني W pn لعـينة
التجربة عن طريق اIعادلة اآلتية :  

  1,4007 ( V  s - V  b ) M r 

W pn =

m

حيث : حيث : 

W pn : هي نــــســــبــــة األزوت الــــبــــروتـــــيــــني لــــعــــيــــنــــة

qبالنسبة الكتلية qالتجربة

V s : هي القـيمـة الرقمـية حلـجم حمض الـكلور (2.3)

اIـستـعمل في الـتحـديدq بـاIيلـيمـترq يـعبـر عنـها بـتقريب
q0,05 ملل

V b : هي الـــقــيـــمــة الـــرقـــمــيـــة حلـــجم حــمـض الــكـــلــور

qـيــلـيــمـتـرIبــا qـســتـعــمل في الــتـجـربــة عـلى بــيـاضI(2.3) ا
qيعبر عنها بتقريب 0,05 ملل

M r : هي الــقــيــمــة الــرقــمــيــة لــلــمــوالريــة احلــقــيــقــيــة

حلـــــمض الـــــكــــلــــور (2.3)  يـــــعــــبــــر عــــــنـــــهـــــا بـــــأربــــعــــة أرقــــام
qبالتقريب

q(1.7) هي القيمة الرقـمية لكتلة عـينة التجربة : m
بالغرامq يعبر عنها بتقريب 0,1 ملغ.

2.1.8 إذا اسـتــلـزم األمــر يــعـبــر عن الـنــتــائج بـأربــعـة
أرقـام بــالـتـقــريب إلجـراء حــسـابـات الحــقـة. إذ تــعـلق األمـر
بـالنـتـائج النـهـائـية يـعـبر عن نـسـبة األزوت بـثالثـة أرقام

وبرقمX للتعبير عن نسبة البروتينات.   

من األحـــسن أال تـــقــرب الـــنـــتـــائج  قــبـل االســتـــعـــمــال
النهائي لقيمة التجربة.

مالحـظة مالحـظة - يتـحـقق هـذا باخلـصـوص عنـدمـا تسـتـعمل
الـنـتـائج حلـسـابـات الحـقـة. مـثال في احلـالـة الـتي يـسـتـعـمل
فيها النتائج الـفردية للتجربة اIتحصل عليها من حتليل
عدة عينات حلساب إحصائيات فعالية اIنهج فيما يخص

التغيرات في نفس اخملبر وما بX اخملابر.

  كــذلـك في حــالــة اســتـــعــمــال هــذه الــنـــتــائج كــمــرجع
لضـبط جهاز مـا  (على سبـيل اIثال جـهاز معـايرة احلليب
باألشـعـة حتت احلـمـراء)q حـيث تـسـتـعـمل قـيم عـدة عـيـنات

حلساب التناقص البسيط واIتعدد. 

في هــــــــاتـه احلـــــــاالتq مـن اIالئـم أال تــــــــقـــــــرب الـــــــقــــــــيم
اIتحصل عليها قبل استعمالها في حسابات الحقة. 

2.8 حساب نسبة األزوت احلقيقي حساب نسبة األزوت احلقيقي

W p 1.2.8 حتــسب الـنــسـبـة احلــقـيـقــيـة لــلـبـروتــيـنـات
لعينة التجربة عن طريق اIعادلة اآلتية :

W p = W pn x 6,38

حيث :حيث :

 W p : هـي الـنـسـبــة احلـقـيــقـيـة لــلـبـروتــيـنـات لــعـيـنـة

qيعبر عنها بالنسبة الكتلية qالتجربة
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W pn: هـي نــــســـــبــــة األزوت الـــــبــــروتـــــيــــنـي لــــعـــــيــــنــــة

التجربةq بالنسـبة الكتليةq يعبـر عنها بأربعة أرقام بعد
q(1.8) الفاصلة

6,38 : هـو الـعـامل اIـضـاعف يــسـتـعـمل لـلـتـعـبـيـر عن

نسبة األزوت كنسبة حقيقية للبروتينات.

2.2.8 بـالـنـسـبـة حلـسـابـات الحـقـةq يـعـبـر عن الـنـتـائج
اIـتـحـصـل عـليـهـا لـلـنـسـبـة احلـقـيـقـيـة لـلـبـروتـيـنـات بـثـالثة
أرقـام بعـد الفـاصلـة بالـتقـريب إذا كان ضـروريا. إذا تـعلق
األمر بالنتائج احلقيقية q(1.8) يكفي عددين بعد الفاصلة.

9. الدقة في النتائج . الدقة في النتائج 

1.9 التجربة ما بX اخملابر التجربة ما بX اخملابر

يــتـحـصل عــلى قـيم الـتــكـراريـة وإعـادة الــتـجـربـة في
عـدة مـخـابـر من نـتـائـج الـتـجـربـة مـا بـX اخملـابـر. �ـكن أال
تــطــبق الــقــيم اIـشــتــقــة من هــاته الــتـجــربــة عــلى مــجـاالت

التركيز و اIصفوفات غير التي ¥ ذكرها.

2.9 التكرارية التكرارية

يجب أال يتجاوز الـفرق اIطلق بX نتيجتي جتربة
فـرديـتـX مـنـفـصـلـتـqX مـتـحـصل عـلـيهـمـا عن طـريق نـفس
اIــنــهـجq عــلى نـــفس اIــادة اخلـــاضــعـــة لــلــتـــجــربـــةq في نــفس
اخملـــبــــر و من طــــرف نــــفس احملــــلل الــــذي يـــســــتــــعـــمـل نـــفس
التجهـيزات في مجال زمـني قصيرq في 5 % من احلاالت

على األكثرq القيم اآلتية :

q0,0038 % لنسبة األزوت البروتيني -

- 0,024 % للنسبة احلقيقية للبروتينات.

3.9 إعادة التجربة في عدة مخابر إعادة التجربة في عدة مخابر

يجب أال يتجاوز الـفرق اIطلق بX نتيجتي جتربة
فـرديـتـX مـنـفـصـلـتـqX مـتـحـصل عـلـيهـمـا عن طـريق نـفس
اIــنـهـجq عـلى نــفس اIــادة اخلـاضــعـة لــلـتــجـربــةq في مـخــابـر
مــخـــتــلـــفــةq من طـــرف مــحـــلــلـــX مــخـــتــلــفـــX يــســـتــعـــمــلــون
qفي  5 %  من احلــاالت عـــلى األكــثــر qجتـــهــيــزات مــخـــتــلــفــة

القيم اآلتية :

q0,0092 % لنسبة األزوت البروتيني -

- 0,059 % للنسبة احلقيقية للبروتينات.

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 28 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 28 مايـو سـنة مايـو سـنة
q2014 يـجـعل مــنـهج حتـضــيـر الـعـيــنـات واحملـلـول األمq يـجـعل مــنـهج حتـضــيـر الـعـيــنـات واحملـلـول األم

والــــــتــــــخــــــفـــــــيــــــفــــــات الــــــعـــــــشــــــريــــــة قــــــصــــــد الـــــــفــــــحصوالــــــتــــــخــــــفـــــــيــــــفــــــات الــــــعـــــــشــــــريــــــة قــــــصــــــد الـــــــفــــــحص
اIيكروبيولوجي إجباريا.اIيكروبيولوجي إجباريا.

ـــــــــــــــــــــــــ
qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرّخ
في 5 رجب عام 1435 اIوافق 5مايو سنة 2014 واIتضمّن

qأعضاء احلكومة Xتعي
- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 90-39 اIـؤرخ
في 3 رجب عـــــام  1410 اIـــــوافق 30 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1990 

qتممIعدل واIا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشIوا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام  1423 اIـوافق 21 ديــســمــبــر ســنـة 2002 

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 05-465 اIؤرخ
في  4 ذي الـــقـــعـــدة عـــام  1426 اIــــوافق 6 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة

qطابقةIتعلق بتقييم اI2005 وا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اIــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واIـــتـــعــــلق بـــاIــــواصـــفـــات
 qتممIعدل واIا qواد الغذائيةIيكروبيولوجية لبعض اIا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الـــــتــــــنـــــفـــــيــــــذي رقم 90-39 اIـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنــة q1990 اIــعــدّل واIــتــمّم واIــذكــور
أعالهq يهدف هذا القـرار إلى جعل منهج حتضير العينات
واحملـــلــول األم والـــتـــخـــفـــيــفـــات الـــعـــشــريـــة قـــصـــد الــفـــحص

اIيكروبيولوجي إجباريا.
اIــادةاIــادة 2 :  : من أجـل حتــضـــيــر الــعـــيــنـــات واحملــلــول األم
qـيـكروبـيـولوجيIوالتـخـفيـفـات العـشـرية قـصـد الـفحص ا
فإن مـخابر مـراقبة اجلـودة وقمع الغش واخملـابر اIعـتمدة
لـهذا الـغـرضq ملـزمـة باسـتـعمـال اIـنـهج اIبـX في اIـلحق

بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.
اIـادة اIـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 28 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 28

مايو سنة 2014.
عمارة بن يونسعمارة بن يونس


