
العدد العدد 66
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم 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 25  محر محرّم عام م عام 1434 هـ هـ
اHوافـق اHوافـق 9  ديسمبر   ديسمبر  سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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4 . 2 . 1 ن- هكزانن- هكزان

4 . 2 . 2 هيدروكسيد األمونيوم اHركز هيدروكسيد األمونيوم اHركز

4 . 3 التجهيزات :التجهيزات :

حوجلة مخروطية سعتها 50 ملل.
4 . 4 طريقة العمل :طريقة العمل :

4 . 4 . 1 العينة اHأخوذة للتجربة :العينة اHأخوذة للتجربة :

تـــــوزن بــــتـــــقــــريب  0,5غ فـي حــــوجـــــلــــة مـــــخــــروطـــــيــــة
سعتها 50 ملل 

(4 . 3) 5غ من عينة اHادة الدسمة.
4 . 4 .2 الكشف : الكشف :

تـــذوب الــــعـــيــــنـــة اHـــقــــتـــطــــعـــة بــــواســـطـــة 20 مــــلل من
الهكزان ( 4 . 2 . 1).

يـضـاف 10 مـلل من هـيــدروكـسـيـد األمــونـيـوم اHـركـز
(4 . 2 . 2) وترج ببطء.

يـتـلـون طـور األمـونـيـاك بـلـون وردي شـديـد نـوعـا ما
في وجــود الـغــاالت. تــقل شــدة الــلــون كــلـمــا كــانت الــكــتــلـة

اHولية للغاالت أكبر.
4 . 5 حد الكشف :حد الكشف :

يــقــارب حـد الــكــشف 50 مغ/ كـغ (جـزء مـن اHــلــيـون)
من الغاالت.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 3 رمضان عام  رمضان عام 1432 اHوافق  اHوافق 3 غشت سنة غشت سنة
p2011 يـجــعل مـنـهـج حتـــديـد الـكــثــافـة الــنــسـبـيـة فيp يـجــعل مـنـهـج حتـــديـد الـكــثــافـة الــنــسـبـيـة في

20° م لـــــــلــــــمـــــــواد الـــــــدســــــمـــــــة ذات األصـل احلــــــيـــــــواني م لـــــــلــــــمـــــــواد الـــــــدســــــمـــــــة ذات األصـل احلــــــيـــــــواني

والنباتي إجباريا.والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرخ
في  14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  1431 اHـوافق 28 مـايــو سـنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا 

 - و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اHــــؤرخ في  3 رجـب عـــام  1410 اHــــوافق 30 يـــنـــايــــر ســـنــــة
1990 واHــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشp اHــــعــــدل

pتممHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ  في 17 شـوال عام  1423 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اHــوافق 6 ديــســـمــبــر

pطابقةHتعلق بتقييم اHسنة 2005 و ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شـعـبـان عـام 1419 اHـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 1998
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار الـــوزاري اHــــشــــتـــرك اHــؤرخ
في 2 ذي احلــجــة عـام 1422 اHـوافق 14 فــبـرايــر ســنـة 2002
الـذي يــحـدد قـائــمـة اHــواد اHـضـافــة اHـرخص بــهـا في اHـواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اHــوافق 30 يــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعالهp يـهـدف هـذا الــقـرار إلى جـعل مـنـهـج حتـديـد الـكـثـافـة
الـنـسـبـية في 20° م لـلمـواد الـدسمـة ذات األصل احلـيواني

و النباتي إجباريا.

اHادةاHادة 2 :  : من أجل حتـديد الـكثافـة النسـبية في 20° م
لـــلــمــواد الـــدســمـــة ذات األصل احلــيـــواني و الــنـــبــاتيp فــإن
مـخابر مراقـبة اجلودة وقمع الـغش واخملابر اHعـتمدة لهذا
الـــغــرضp مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اHــنـــهج اHـــبــW في اHـــلــحق

اHرفق بهذا القرار.
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.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 3 رمـــضـــان عــام 1432 اHــوافق 3
غشت سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق
منهج حتديد الكثافة النسبية في منهج حتديد الكثافة النسبية في 20° م  م 

للمواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيللمواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي
1. التعريف. التعريف

pتـعــتــبـر الــكـثــافـة الــنــسـبــيـة في درجــة حـرارة 20° م
Wحـاصل الكـتلـة في اجلـو حلجم مـع pـادة دسـمةH لـلزيت أو
لـهــذا الـزيت أو في درجــة احلـرارة د عــلى نـفس حــجم اHـاء
في 20° مp أجــــريت األوزان بـــكـــتـل مـــضـــبـــوطــــة بـــطـــريـــقـــة

تسمح بإحداث توازن ألوزان الليتون في الهواء.    
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2. طريقة العمل. طريقة العمل

تـــعــايـــر كــمـــا يــليp حـــوجــلـــة  ذات كــثــافـــة نــســـبــيــة أو
بكنومتر (سعتها  25 ملل على األقل) :

تنظف و جتفف احلـوجلةp ثم توزنp تمأل �اء مقطر
مـــغــلى حـــديــثـــا و مــبــرد و تـــغــطس فـي حــمــام مـــائي درجــة

حرارته 20° م حتى تصل إلى نفس درجة احلرارة.

إذا استـعـملـنا حـوجـلةp تـوضع السـدادة بـحيث يـكون
األنـبـوب الـدقـيـق ¤ـلـوءا تـمـامـا بـاHـاءp ثم يـثـبت الـكل في
20° م إلى غــــايـــة عـــدم وجـــود تــــغـــيـــيــــر في احلـــجـم. تـــمـــسح

الــســدادة. إذا اســتــعـمــلــنــا بـكــنــومــتـرp يــعــدل خط مــســتـوى
السائل.

تــنــزع احلـوجــلــة أو الـبــكــنــومـتــرمن احلــمــامp تــنـشف
خارجياp تترك لترتاح بعض الوقت ثم توزن.

تفرغ و جتفف احلوجلـة أو البكنومتر. تمأل بالعينة
مـن الـزيت أو اHــادة الـدســمـة اHــوضـوعـة ســابـقــا في درجـة

حرارة تقارب 20° م.

 تـثـبت احلـوجـلـة أو الـبـكـنـومـتـر في حـمـام مـضـبـوط
فـي 20° م إلى أن تــــــــصـل إلـى نــــــــفـس درجــــــــة احلـــــــرارة. إذا
استـعمـلنـا حوجـلـةp توضع الـسدادة بـحيث يـكون األنـبوب
الـدقـيق ¤ـلـوءا تـمامـا بـالـزيت أو �ـادة دسـمـة p ثم يـحـفظ
الــكل في درجـة حـرارة 20° م إلى غـايـة عـدم وجــود تـغـيـيـر

في احلجم. 

تمـسح الـسدادة. إذا اسـتعـملـنا بـكـنومـترp يـعدل إلى
اخلط مستوى الزيت أو اHادة الدسمة.

يــنــزع اجلــهــاز من احلــمـــامp يــجــفف خــارجــيــاp يــتــرك
لــيــرتــاح Hــدة ثم يــوزن. جتــرى جــمــيع األوزان في الــهــواء
بــأثــقــال مــعــدلــة بــطــريــقــة تــســمح بــإحــداث تــوازن ألوزان

الليتون في الهواء.    

3. احلساب و التعبير عن النتائج. احلساب و التعبير عن النتائج

حتسب الكثافة النسبية في د/20° م في الهواء

2
          ك

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ك1 [(a + 1 + (د - °20)]
حيث :حيث :

pبــــالــــغــــرام pــــادة الــــدســــمــــةHكــــتــــلــــة الــــزيـت أو ا : 
2
ك

اHستعملة لالختبار.  

 : كتلة اHاء اHستعمل في اختبار اHعايرة.
1
ك

د : درجة حرارة احمليط.

· هو مـعامل التـمدد اHـكعبي لـلزجاج لـدرجة حرارة
معطاة و يساوي :

03 0.000 لزجاج عادي.

01 0.000 لزجاج البروسيليكات.

4. مالحظة. مالحظة
مع الــتـحــفظ أن ال يــنـفــصل الـســتــيـارين مــطـلــقـا عن
الــزيت أو الــدسم في درجـة حــرارة مـقــربـة إلى 20° م وأن
كـل من الـــزيت أو اHــادة الـــدســـمــة ال يـــحــتـــوي عــلـى كــمـــيــة
مــرئـيــة من الــرطـوبــة أو اHــلـوثــاثp �ــكن حتـديــد الــكـثــافـة

النسبية في أي درجة حرارة متمركزة بW (د ± 5) م°.
  حتـــسب الـــكــثـــافــة الــنـــســبـــيــة في د م° انــطـالقــا من
الرقم اHتحـصل عليه بإضـافة إلى هذا الرقم 0.00069 لكل
درجــة مــائــويــة بـحــيث تــتــعــدى احلــرارة اHــلــحــوظـة  20° م
أوبـــطـــرح 0.00069 لــــكل درجــــة مـــائــــويــــة بــــحـــيـث احلـــرارة

اHلحوظة أقل من 20° م.
5. الكثافة النسبية لبعض الزيوت الغذائية. الكثافة النسبية لبعض الزيوت الغذائية

الكثافة النسبيةالكثافة النسبية
20° م/ ماء  م/ ماء 20° م م

زيت الكولزا                      0.910 - 0.920 
زيت عباد الشمس              0.918 -  0.923 
زيت الكرتام                      0.922 - 0.927  
زيت الصويا                      0.919 - 0.925 
زيت الفول السوداني         0.914 - 0.917 
زيت الزيتون                    0.910 - 0.916 

(خامة و نقية)
زيت الذرة                         0.917 - 0.925 
زيت القطن                        0.918 - 0.926 
زيت اجللجالن                    0.915 - 0.925 

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 26 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
سـنـة سـنـة p2012 يـتــضـمp يـتــضـمّن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـفـتشن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـفـتش

. العـامالعـامّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ وزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012


