
العدد العدد 25
السالسّنة الواحدة و اخلمسوننة الواحدة و اخلمسون

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 4 رجب عام  رجب عام 1435 هـهـ

اIوافق اIوافق 4 مايو سنة  مايو 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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وزوزارة التجارةارة التجارة
قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 5 صـفر عام  صـفر عام 1435 اIوافق  اIوافق 8 ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة
q2013 يــجــعل مــنـهج حتــديــد الـنــســبــة الـكــلــيـة لــلــمـادةq يــجــعل مــنـهج حتــديــد الـنــســبــة الـكــلــيـة لــلــمـادة

اجلافة لألجبان واألجبان الطرية إجباريا.اجلافة لألجبان واألجبان الطرية إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبـر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقــتـضى اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 90-39 اIـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1990

qتممIعدل واIا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشIوا

- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 05-465 اIؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةIتعلق بتقييم اIوا

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اIـادة األولى:اIـادة األولى: تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 19 من اIـرسـوم
الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اIــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اIــوافق 30 يــنـــايــر ســـنــة q1990 اIـــعــدل واIـــتــمم واIـــذكــور
أعـالهq يـهـدف هـذا الــقـرار إلى جـعل مــنـهج حتـديـد الــنـسـبـة

الكلية للمادة اجلافة لألجبان واألجبان الطرية إجباريا.

اIادة اIادة 2: من أجل حتديد النسـبة الكلية للمادة اجلافة
لألجــبـان واألجــبـان الــطـريــةq فـإن مــخـابــر مـراقــبـة اجلـودة
وقــمـع الــغـش واخملـــابــر اIـــعـــتـــمــدة لـــهـــذا الـــغــرضq مـــلـــزمــة

باستعمال اIنهج اIبX في اIلحق اIرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

اIـادة اIـادة 3: يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 5 صــــفـــــر عــــام 1435 اIـــــوافق 8
ديسمبر سنة 2013.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق
منهج حتديد النسبة الكلية للمادة اجلافة لألجبانمنهج حتديد النسبة الكلية للمادة اجلافة لألجبان

واألجبان الطريةواألجبان الطرية

يـعـتـبـر هـذا اIـنـهج مـرجـعـا لـتـحـديـد الـنـسـبـة الـكـلـيـة
للمادة اجلافة لألجبان واألجبان الطرية.

1. التعريف. التعريف
الحتياجات هذا اIنهجq يطبق التعريف اآلتي:

النسبة الكلية للمادة اجلافة للج®النسبة الكلية للمادة اجلافة للج®
هي الـنـسـبـة الكـتـلـيـة لـلـموادq مـحـددة حـسب طـريـقة

العمل اIبينة في هذا اIنهج.
مالحـظـةمالحـظـة - يـعـبــر عن الـنـسـبــة الـكـلـيـة لــلـمـادة اجلـافـة

بالنسبة اIئوية للكتلة (نسبة كتلية).
2. اIبدأ. اIبدأ

جتفف عينة مـأخوذة للتجربة موزونة و§زوجة مع
الـرمل عن طريق التسـخX في جهـاز التجفـيف مضبوط

في 102°م.
توزن العـينـة اIأخوذة لـلتـجربة واجملـففـة حتى ¢كن

حتديد الكتلة اIفقودة.
3. الكواشف. الكواشف

تستعمل فـقط كواشف ذات نوعية حتلـيلية معترف
بـــهــــا ومـــاء مــــقـــطـــر أو مــــنـــزوع اIــــعـــادن أو مــــاء ذو نـــقـــاوة

مكافئة على األقلq إال في حالة وجود تعليمات مخالفة.
نــســبــة  q(نــســبــة q(HCL) مــحـــلــول حـــمض الـــكــلـــوريــدريك ) 1.3 مــحـــلــول حـــمض الـــكــلـــوريــدريك

كتلية كتلية %25.

اIــادةاIــادة 3 : : تـــلـــغى أحـــكـــام الـــقـــرار الـــوزاري اIـــشـــتــرك
اIؤرخ في 26 رمضان عام 1430 اIوافق 16 سبتمبر سنة

2009 واIذكور أعاله.

اIـادةاIـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 7 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435
اIوافق 7 أبريل سنة 2014.

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية

عبد اللطيف بابا أحمدعبد اللطيف بابا أحمد

الوزير لدى الوزير األولالوزير لدى الوزير األول
اIكلف بإصالح اخلدمةاIكلف بإصالح اخلدمة

العموميةالعمومية

محمد الغازيمحمد الغازي



4 رجب عام  رجب عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2625
4 مايو سنة  مايو سنة 2014 م م

2.3 رمل الكوارتز أو رمل البحر. رمل الكوارتز أو رمل البحر.

1.2.3 يــجب أن يــكــون الــرمل ذا حـبــيــبــات تـســمح له

بـاIــرور عـبــر غـربــال من نــسـيج مــعـدنـي تـبــلغ مــســـامـاته
µ 600م ويثبت بغربال تبلغ مسامته µ 150م.

يجب أن تتوفر في الـرمل متطلبات جتربة القبول
اIبينة في (2.2.3).

2.2.3 يـــوضع حـــوالي 20 غ من الـــرمـل في كـــبـــســـولــة

ذات قــاعــدة مـــســطــحــة (4.4) مــزودة بـــقــضـــيب لــلـــتــحــريك
(5.4). تـــســـخـن كل من الــــكـــبـــســــولـــة مـــفــــتـــوحـــة مـع الـــرمل
وغـطـائــهـا وقـضــيب الـتــحـريك في جــهـاز الـتــجـفـيف (3.4)
مــــضــــبــــوطــــا في 102°م Iـــدة ســـاعــــتـــX عـــلـى األقل. يـــوضع
الــغــطـاء فــوق الــكــبـســولــة وتـتــرك لــتـبــرد في جــهــاز نـازع
الـــرطـــوبــة (2.4) حـــتى تـــصل درجـــة حــرارة غـــرفـــة الــوزن.
تـوزن الــكــبـســولــة مع غــطـائــهــا في احلـX بــتــقـريب 1 مـلغ

وتسجل الكتلة بأربعة أرقام بعد الفاصلة.

ينزع الغطـاء من الكبسولـة ويرطب الرمل بحوالي
5 مـــلل مـن اIـــاءq يـــخــلـط اIـــاء بـــالــرمـل بـــواســـطــة قـــضـــيب
الـتـحــريكq تـسـخن كل من الـكـبـسـولـة مـفـتـوحـة وغـطـاؤهـا
وقـضـيب الـتـحــريك في جـهـاز الـتـجـفـيف (3.4) مـضـبـوطـا
في 102°م Iــدة 4 ســـاعــات عـــلى األقلq يـــوضع الـــغـــطــاء من
جــديـــد فــوق الــكـــبــســولـــة وتــتــرك لـــتــبــرد فى جـــهــاز نــازع
الـــرطـــوبــة (2.4) حـــتى تـــصل درجـــة حــرارة غـــرفـــة الــوزن.
تــوزن الــكــبــســولــة مع غــطــائــهــا بــتــقــريب 1 مــلغ وتــســجل
الــكــتــلـة بــأربــعــة أرقــام بــعــد الـفــاصــلــة. يــجب أال يــتــجـاوز

الفرق بX الوزنX 1 ملغ.

3.2.3 إذا لم يـــــتــــوفـــــر هــــذا الـــــشــــرطq يـــــعــــالـج الــــرمل إذا لم يـــــتــــوفـــــر هــــذا الـــــشــــرطq يـــــعــــالـج الــــرمل

بالطريقة اآلتية:بالطريقة اآلتية:

يُغـمر الـرمل في محـلـول حمض الـكلـوريدريك (1.3)
ويُـتـرك فـيه Iـدة ثالثـة أيـامq مع الـتـحـريك مـن حـX آلخر.
يــنــزع الــســائـل الــذي يــطــفــو قــدر اإلمــكـــان. يــغــسل الــرمل
باIـاء حـتى نـهايـة الـتـفاعـل احلمـضي لـلـسائل الـذي يـطـفو.
يسـخن الرمل في حوالي 160°م Iدة 4 سـاعات على األقل.

يعاد بعد ذلك إجراء جتربة القبول اIبينة في (2.2.3).
4. التجهيزات. التجهيزات

التجهيزات اIتداولة في اخملبر ال سيما ما يأتي:

1.4 ميـزان حتليـليq بـاستطـاعتـه أن يزن بتـقريب 1

ملغ وبدقة القراءة 0,1 ملغ.

2.4 جهـاز نازع الـرطوبة جهـاز نازع الـرطوبةq §لـوء �جـفف مالئم (مثال

هـالم الـــســـيـــلس مـــجـــفف حـــديـــثـــا ويـــحـــتـــوي عـــلـى مـــؤشــر
هيغرومتري).

كـمــا ¢ـكـن اسـتـعــمـال صــفـيــحـة مــعـدنــيـة أو زجــاجـيـة
كـبديل تكون منـاسبة لتجـفيف سريع للـكبسوالت. يجب
أن تــوضع هـذه الــصـفــيـحــة في خــزانـة مــغـلــقـة ¢ــر عـبــرهـا

تدفق الهواء اجلاف.
3.4 جهـاز جتفيف م جهـاز جتفيف مُهوىهوىq ذو تسخـX كهربائي مزود

بـنـوافـذ تـهـويـة مـفـتـوحـة تـمـامـاq مـضبـوط في (102+ 2)°م
ويحـتـفظ بـدرجـة حـرارة مـنتـظـمـة في كل نـقـطـة من حـيز
الـعــمل. يـجب أن يـكــون جـهـاز الـتــجـفـيف مــزودا �ـقـيـاس

درجة حرارة مالئم.
4.4 كـبسوالت ذات قـاعدة مسـطحةq من مـادة مالئمة

q(الـنيـكل أو األلـومنـيوم qمثال مـعـدن غيـر قـابل لألكسـدة)
Xارتـفــاعـهـا من 20 مـلم إلى 25 مـلم ويـــتــراوح قــطـرهـا بـ

60 ملم و80 ملم ومزودة بأغطية مالئمة وسهلة النزع.

5.4 قـضـبان الـتـحريكq قـضـبان الـتـحريكq من زجـاج أو من معدنq ذات

نهـاية مسـطحة وطول كـاف حتى ¢كـن لقضيـب التحريك
أن يـرتكز على اجلدران الـداخلية لـلكبسـولة مشكال زاوية

مباشرة حتت احلافة.
6.4 جـــهــــاز لـــلـــســـحق أو لـــلـــكـــشطq جـــهــــاز لـــلـــســـحق أو لـــلـــكـــشطq ســـهل الــــتـــنـــظـــيف

ومالئم لتحضير عينة التجربة.
5. اقتطاع العينة. اقتطاع العينة

qمن األحــسن أن يـتــلـقى اخملــبـر عــيـنــة ±ـوذجـيــة فـعال
غير متلفة ولم تتغير أثناء النقل والتخزين.

يجرى اقتطاع العينة حسب منهج مالئم.
حتـفظ عــيــنــات الـتــجــربـة فـي درجـة حــرارة تــتـراوح
بX 0°م و20°م وذلك ابـــتــداء مـن اقــتـــطـــاع الــعـــيـــنـــة حــتى
الـــشـــروع في طـــريـــقــــة الـــعـــمل. يـــجـب أال يـــتـــأثـــر تـــركـــيب

العينات أثناء التخزين.
6. حتضير العينة للتجربة. حتضير العينة للتجربة

قبل التحلـيلq تنزع القشرة أو الطبقة اخلارجية أو
الـطــبـقـة الــفـطــريـة لــلـجــ® حـتى يــتم احلـصــول عـلى عــيـنـة

±وذجية للج® كما يستهلك عادة.
تـسحق أو تكـشط العـينـة للتـجربـة باستـعمـال جهاز
مالئم لــلــســـحق أو الــبــشــر q(6.4) تــخــلط بـــســرعــة الـــكــتــلــة
اIـــســـحـــوقـــة أو اIــبـــشـــورة وإذا اقـــتـــضى األمـــرq وذلك في
حــالـة األجـبـان ذات عـيـنـة صـلـبــة أو نـصف صـلـبـةq تـسـحق
للمرة الثانـية وتخلط من جديد بعناية. في حالة األجبان
ذات عــجـيــنــة صــلـبــة أو نــصف صــلــبـة من اIــســتــحـسن أن

تقطع إلى مربعات ضلعها حوالي 15 ملم.
تـخـلط اIـربــعـات بـرجـهـا في وعـاءq تـسـحق أو تـبـشـر
العينـة للتـجربة كـما هو مبـX سابقـا. ينظف اجلـهاز بعد

حتضير كل عينة.
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إذا كـــانت الــعـــيــنــة غـــيــر قــابـــلــة لـــلــســحـق أو الــكــشط
تـخلط بـعنـايـة عن طريق الـعجـن اجليـدq مثال في مـهراس.

يجب احلرص على جتنب أي فقد للرطوبة.

حتـــفظ الـــعـــيــــنـــة احملـــضّـــرة في وعـــاء مــــغـــلق بـــإحـــكـــام
واليــسـمح بــدخـول الـهــواء إلى حـX إجــراء الـتـحــلـيل الـذي

يجب أن يتم في أقرب أجل بعد السحق.

مع ذلـكq إذا كـــــــان ال بـــــــد مـن مـــــــهـــــــلـــــــة فــــــــتـــــــؤخـــــــذ كل
االحتـياطات من أجـل ضمان حـفظ مالئم للـعينـة. في حالة
الــتــبــريــدq تــردّ الـــعــيــنــة إلى درجــة حــرارة احملــيط. تــخــلط
الــعـيــنــة بـعــنـايــة Iــنع تــسـرب الــرطـوبــة داخل اجلــ® الـذي
qالتـأكـد من إعادة دمج .Xيـحـدث أثنـاء الـتبـريـد والـتسـخـ
بــانـــتــظــام وبـــطــريــقـــة مالئــمـــةq لــكل تـــكــتل فــوق اIـــســاحــة

الداخلية للوعاء في عينة التجربة.

ال يجري التحلـيل للج® اIسحوق الذي يظهر عليه
تكاثر فطريات غير مرغوب فيها أو عالمات تلف.

7. طريقة العمل. طريقة العمل

1.7 التجربة على بياض التجربة على بياض

مــــوازاة مع الـــتـــحــــديـــد الـــذي يــــجـــرى عـــلى الــــعـــيـــنـــة
اIـأخـوذة للـتـجـربة q(3.7) جتـرى جتربـة عـلى بـيـاض حسب
نـفس طــريــقـة عــمل حتـضــيــر الـكــبـســولـة (2.7) والـتــحــديـد

q(3.7) لكن بدون العينة اIأخوذة للتجربة.

2.7 حتضير الكبسولة حتضير الكبسولة

1.2.7 تسخن الكبسولة وهي مفتوحة (4.4) وحتتوي

عــــــلى حــــــوالي 20 غ من الــــــرمل (2.3) وكــــــذلك غــــــطــــــائــــــهــــــا
وقــــضـــيـب الــــتـــحــــريك (5.4) فـي جـــهــــاز الـــتــــجــــفـــيف (3.4)
مضبوطا في 102°م. يترك محتوى الكبسولة حتى يصل

إلى 102°م ثم يجفف احملتوى Iدة ساعة على األقل.

تـبــدأ فـتـرة الـتــجـفـيف اIــبـيـنـة في (1.2.7) و (3.3.7)
و(6.3.7) عندما يصل محتوى الكبسولة إلى درجة حرارة
102°م. يــرتـبـط الـوقت الـالزم لـلــوصــول إلى هــذه الــدرجـة

من احلـــرارة بـــالــــطـــاقـــة وتـــواتــــر الـــتـــهـــويـــة وحــــجم جـــهـــاز
الــتـــجــفــيف. تــتـــعــلق كـــذلــك مـــدة ارتـــفــاع درجــة احلــرارة
بــــعــــدد الــــكـــبــــســــوالت اIـــوضــــوعـــة فـي جـــهــــاز الـــتــــجــــفـــيف
وبــكــتــلــتــهــا وبــاIــادة الـــتي تــتــكــون مــنــهــا. من األحــسن أن

تكون مدة ارتفاع درجة احلرارة محددة بالتجربة.

2.2.7 يـــوضـع الـــغـــطــــاء من جـــديــــد فـــوق الـــكــــبـــســـولـــة

ويــــوضع فــــورا في جــــهــــاز نـــازع الــــرطــــوبـــة (2.4). تـــتـــرك
الكـبسـولة لـتبـرد حتى تـصل إلى درجة حـرارة احمليط في

جـهـاز نـازع الرطـوبـة. عـنـدمـا تـبـرد الـكـبـسـولـة تخـرج من
جــــهــــاز نــــازع الــــرطـــوبــــة وتــــوزن مع غــــطــــائــــهــــا وقـــضــــيب
الـتـحـريك بـتـقـريب 1 مـلغ وتـسـجـل الـكـتـلـة بـأربـعـة أرقام

بعد الفاصلة.

(4.3.7) q(2.2.7) ـــبــيـــنــة فيIتــرتـــبط مــدة الـــتــبـــريــد ا
و(5.3.7) بــقـدرة تــبــريــد جــهـاز نــازع الــرطــوبــة لـكـن كـذلك
بـعـدد الــكـبــسـوالت اIـوضــوعـة داخل جــهـاز نـازع الــرطـوبـة

وبكتلتها وباIادة التي تتكون منها.

مـن األحـــــسـن أن تــــــكـــــون مــــــدة الــــــتــــــبـــــريــــــد مــــــحـــــددة
بالتجربة.

3.7 التحديد التحديد

1.3.7 تـــوضع الـــكـــبـــســـولـــة في وضـع مــائـل لـــلـــســـمــاح

بـانزالق الـرمل عـلى جـانب هـذه األخيـرة. تـوضع بـتـقريب
3غ من عـيــنـة الـتـجـربـة (6) فـوق سـطح الـكــبـسـولـة اخلـالي

من الــرمل وتــوزن الــكـبــســولـة وكــذلك غــطـاؤهــا وقــضـيب
الـتـحـريك بـتـقـريب 1 مـلغ وتـسـجـل الـكـتـلـة بـأربـعـة أرقام

بعد الفاصلة.

2.3.7 تــخــلط الــعــيـنــة اIــأخــوذة لــلــتــجـربــة مع الــرمل

بــعـــنــايــة ويــوزع اخلــلـــيط بــطــريـــقــة مــتــجـــانــســة فــوق قــاع
الـكـبـسـولـة. تــتـرك الـنـهـايـة اIـسـطـحـة لـقـضـيب الـتـحـريك
في اخلـــــلـــــيط والـــــنـــــهـــــايـــــة األخـــــرى مـــــرتــــكـــــزة عـــــلـى جــــدار

الكبسولة.

مالحـظـة مالحـظـة - ¢ــكن أن يـكــون خـلط الـرمل بــأجـبـان ذات
عـجينة صـلبة أكثـر سهولة بـإضافة حوالي 3 ملل من اIاء

حتى يتشبع الرمل.

3.3.7 تــــســـخـن الـــكــــبـــســــولــــة مع غــــطـــائــــهـــا اIــــوضـــوع

بـجـانـبـهــا في جـهـاز الـتـجـفـيف (3.4) مـضـبـوطـا في 102°م
يـــتــــرك مـــحـــتــــوى الـــكـــبــــســـولــــة حـــتى يــــصل إلى 102°م ثم

يجفف احملتوى Iدة 3 ساعات على األقل.

4.3.7 يـــوضـع الـــغـــطــــاء من جـــديــــد فـــوق الـــكــــبـــســـولـــة

وتترك هذه األخـيرة لتبرد في جـهاز نازع الرطوبة (2.4)
حـــتى تــصـل درجــة حـــرارة احملـــيط. تـــوزن الــكـــبـــســـولــة مع
غطائـها بتقريب 1 مـلغ وتسجل الـكتلـة بأربعـة أرقام بعد

الفاصلة.

5.3.7 تـسـخن من جـديـد الـكـبـسـولـة  مع غـطـائـهـا كـمـا

هو مبX في q(3.3.7) لكن Iـدة ساعة عوضا عن 3 ساعات.
يـوضع الـغـطــاء من جـديـد فـوق الــكـبـسـولـة وتــتـرك لـتـبـرد
حـتى تـصـل درجة حـرارة احملـيـط في جـهـاز نـازع الـرطـوبة
q(2.4) تـوزن من جديـد الكـبسـولـة مع غـطــائـهــا بـتــقريب

1 ملغ وتسجل الكتلة بأربعة أرقام بعد الفاصلة.
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6.3.7 يـعــاد إجـراء طـريـقــة الـعـمل اIــبـيـنـة في (5.3.7)

حـتى يالحظ بــX وزنـX مـتـتــالـيـX نـقص في الــكـتـلـة أقل
أو يساوي 2 ملغ أو ارتفـاع في الكتلة. يسجل احلد األدنى

لكتلة الكبسولة.

8. احلساب والتعبير عن النتائج. احلساب والتعبير عن النتائج

1.8 احلساب احلساب

حتــسـب الــنــســـبــة الــكـــلــيــة لـــلــمـــادة اجلــافــة في عـــيــنــة
التـجـربةq ن.ك م جq مـعـبـرا عنـهـا بـالـنسـبـة اIـئـوية لـلـكـتـلة

بواسطة اIعادلة اآلتية :

%100 x 
 (ك (ك2 - ك - ك0) - (ك) - (ك3 - ك - ك4)    )    

ن.كن.ك م ج م ج = =    
                           ك                           ك1 - ك - ك0

حيث:حيث:

q(2.2.7) ك0 : هي كتلة الكبسولة احملضرة بالغرام

ك1 : هي كتلـة العيـنة اIأخـوذة للـتجربـة والكبـسولة
q(1.3.7) بالغرام قبل نزع الرطوبة

ك2 : هي كتلـة العيـنة اIأخـوذة للـتجربـة والكبـسولة
q(6.3.7) بالغرام بعد نزع الرطوبة

ك3 : هي كـتـلة الـكـبـسـولة اIـسـتـعـمـلة لـلـتـجـربـة على
بـياض (1.7) بـالغـرامq لنـفـس مـدة نزع الـرطوبـة بالـنسـبة

q(6.3.7) 2لـ ك

ك4 : هي كـتلـة الكبـسولـة احملضرة (2.2.7) اIسـتعـملة
للتجربة على بياض بالغرام (1.8).

2.8 التعبير عن النتائج التعبير عن النتائج

يــعـبــر عـن الـنــتــائج اIــتــحــصل عــلــيــهــا بــرقــمــX بــعـد
الفاصلة.

9. الدقة. الدقة

1.9 التكرارية التكرارية

Xمـنـفـردت Xنـتـيـجـتـ Xـطـلق بـIال يـتـجـاوز الـفـرق ا
ومـنـفـصـلـتـX لـتـجـربـة مـتحـصـل علـيـهـمـا عن طـريق نـفس
اIـــنــهـج وعــلى نـــفس اIـــادة اخلــاضـــعــة لـــلــتـــجــربـــة في نــفس
اخملــــبــــر ومـن طــــرف نــــفس احملـــــلل الــــذي يــــســــتــــعـــــمل نــــفس
التـجهـيزات في مـدة زمـنيـة قصـيرة 0,35 % (من الكـتـلة)

إال في 5% من احلاالت على األكثر.

2.9 قابلية إعادة التجربة قابلية إعادة التجربة

Xمـنفـردت Xنـتـيجـت Xـطلق  بIال يـتجـاوز الـفـرق ا
لـتـجـربـة مــتـحـصل عـلـيـهـمـا عـن طـريق نـفس اIـنـهج وعـلى
نـفس اIــادة اخلـاضــعـة لــلـتــجـربــة في مــخـابــر مـخــتـلــفـة من
طـــرف مـــحـــلـــلـــX مــــخـــتـــلـــفـــX يـــســـتــــعـــمـــلــــون جتـــهـــيـــــزات
مــخـتــلــفــــةq 0,55 %  (من الـكــتــلـة)  إال في 5% من احلـاالت

على األكثر.

 وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 9 مــــحـــــر مــــحـــــرّم عــــام م عــــام 1435
اIــــوافق اIــــوافق 13 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة q q2013  يـــعـــد يـــعـــدّل و يــــتـــمل و يــــتـــمّم
الــقــرار الـــوزاري اIــشــتــرك اIــؤرخ في الــقــرار الـــوزاري اIــشــتــرك اIــؤرخ في 25 رمــضــان رمــضــان
عـــام عـــام 1433 الــــمـــوافـق  الــــمـــوافـق 13 غــــشـت ســــنـــة  غــــشـت ســــنـــة 2012 الـــذي الـــذي
يحدد تـعداد منـاصب الشـغل وتصنـيفـها ومدة الـعقديحدد تـعداد منـاصب الشـغل وتصنـيفـها ومدة الـعقد
الــخـاص بـاألعـوان الـعـامــلـX في نـشـاطـات احلـفظ أوالــخـاص بـاألعـوان الـعـامــلـX في نـشـاطـات احلـفظ أو
الــصـــيــانــة أو الـــخـــدمــات بــعــنـــوان اإلدارة اIــركــزيــةالــصـــيــانــة أو الـــخـــدمــات بــعــنـــوان اإلدارة اIــركــزيــة

واIصالح غير اIمركزة للمفتشية العامة للعمل.واIصالح غير اIمركزة للمفتشية العامة للعمل.
ـــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xاألم qإن الوزير

qاليةIو وزير ا

qو وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدّد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اIــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اIــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهIال سيما ا qطبق عليهمIا

- و�ـــــــقــــــتـــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 312-13
الــــــــمـــــــــؤرخ فـي 5 ذي الـــــــــقــــــــعــــــــدة عـــــــام 1434 اIــــــــوافق 11
ســـــبــــــتــــمـــــبــــر ســــنـــة 2013 و اIـــتــــضـــمن تـــعــــيـــX أعـــضـــاء

qاحلكومة

- و�ــــــقــــــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 313-13
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر
ســــنــــة 2013 و اIـــتـــضـــمن تــــعـــيـــX الـــوزيـــرq األمـــX الـــعـــام

qللحكومة


