
العدد العدد 09
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب 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

اGطلوب 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 29 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 10 فبراير  فبراير  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة 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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مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 17 ينـاير سنة  ينـاير سنة q 2013 يتضـم q يتضـمّن تعيـX اGديرن تعيـX اGدير

العامالعامّ للرياضة بوزارة الشباب والرياضة. للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــــوافق 17 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
مـــخـــتـــــار بـــواوديـــنــــةq مـــديـــــرا عـــامـــا لـــلـــريـــاضـــة بـــوزارة

الشبـاب والرياضـة.

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ q يـــتـــضـــم q 2013 ــــوافق 17 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــةGــــوافق اGا
رئــيـــســـة دراســــات بــاجملـــلس الـــوطـــني االقـــتــصـــاديرئــيـــســـة دراســــات بــاجملـــلس الـــوطـــني االقـــتــصـــادي

واالجتمـاعي.واالجتمـاعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سنة 2013 تعـيّن السّيدة أمال
عـدروشq رئــيـسـة دراســات بـاجملـلـس الـوطـني االقــتـصـادي

واالجتمـاعي.

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اGــوافق 30 يــنــايــر ســنــة q1990 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جــعل مــنــهج حتــديــد مــؤشـر
الــيـود لــلــمــواد الــدسـمــة ذات األصل احلــيــواني و الــنــبـاتي

إجباريا.

اGــــادةاGــــادة 2 :  : مـن أجل حتــــديـــــد مــــؤشـــــر الــــيــــود لـــــلــــمــــواد
الــدســمـة ذات األصل احلــيــواني و الــنـبــاتيq تــلـزم مــخــابـر
مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغـش واخملـــابـــر اGـــعــــتـــمـــدة لـــهـــذا
الـغـرضq باسـتـعمـال اGـنهـج اGبـX في اGـلحق اGـرفق بـهذا

القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حـرر بـاجلـزائـر في 21 رمـضـان عام 1432 اGـوافق 21
غشت سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGـلحـقاGـلحـق
منهج حتديد مؤشر اليودمنهج حتديد مؤشر اليود

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

مــؤشـر الــيـود: كــمـيــة أحـادي كــلـورور الــيـودq اGــعـبـر
عنهـا بـ غرام من اليودq اGمتصة بـ  100غ من اGنتوج في

الظروف العملية اGبينة  في هذا اGنهج.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 21 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1432 اGــوافق  اGــوافق 21 غــشت غــشت
سـنة سـنة q2011 يجـعل منـهج حتديـد مؤشر الـيود لـلموادq يجـعل منـهج حتديـد مؤشر الـيود لـلمواد

الدسمة ذات األصل احليواني والنباتي إجباريا.الدسمة ذات األصل احليواني والنباتي إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
- �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اGؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  1431 اGـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2010 وا 

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اGــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
1990 واGــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشq اGــــعــــدل

qتممGوا
- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اGؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اGوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةGتعلق بتقييم اG2005 و ا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اGـــشــــتــــرك اGـــؤرخ
فـي 21 شـعـبـان عـام 1419 اGـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 1998
واGـتعـلق باGـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

qلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اGـشـتـرك اGؤرخ في2
ذي احلــجــة عـام 1422 اGـوافق 14 فــبــرايــر ســنـة 2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اGــــواد اGــــضــــافــــة اGـــرخـص بــــهـــا فـي اGـــواد

qالغذائية

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
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2 - اGبدأ - اGبدأ
إضـافة مـحلـول أحادي كـلورور الـيود لـعيـنة مـأخوذة
للتجـربة في خليط مركب من حـمض األسيتيك و رباعي
كــلــورور الـــكــربــون . بـــعــد مــرور مـــدة من الــتــفـــاعل q يــتم
إرجــاع  فـــائض أحـــادي كـــلــورور الـــيـــود بــإضـــافـــة مــحـــلــول
إيـــودور الــــبـــوتــــاســـيـــوم و اGــــاء و مـــعــــايـــرة الــــيـــود احملـــرر

�حلول معاير من تيو سولفات الصوديوم.
3 - الكواشف - الكواشف

يــجب أن تــكــون جــمــيع الــكــواشـف اGــســتــعــمــلـة ذات
نوعية حتليلية.

 يــجب أن يـــكــون اGــاء اGــســتــعـــمل مــاء مــقــطــرا أو ذا
نقاوة مكافئة على األقل.

qمــحــلــول في 100غ / لــتــر q3 .  . 1 - إي - إيــــودور الودور الــــبــــوتوتــــاساســــيــــوموم
خال من اليود احلر أو اليودات.

3 . . 2 - صـمغ الــنــشـاء - صـمغ الــنــشـاءq  يـخـلط  5غ من الـنــشــاء قـابل
لـــلـــذوبــان مع 30 مل مـن اGــاء. يـــضــاف 1000 مــلـل من اGــاء

اGغلي لهذا اخلليط ويترك ليغلي Gدة ثالث (3) دقائق.
3 . . 3 - تـيــو سـولــفـات الـصــوديـوم  q مــحـلـول مــعـايـر - تـيــو سـولــفـات الـصــوديـوم  q مــحـلـول مــعـايـر

0,1 ن. ن.

3 . . 4 - حـمض االســيــتـيك - حـمض االســيــتـيكq قــابل لــلـتــبــلــورq خـال من
اإليثانول و اGواد اGؤكسدة.

3 . . 5 - ربـــاعـي كـــلـــورور الـــكـــربـــون - ربـــاعـي كـــلـــورور الـــكـــربـــونq خـــال من اGـــواد
اGؤكسدة.

اGالحظة اGالحظة 1 : :
الــــتـــحــــقق من عــــدم وجـــود اGــــواد اGـــؤكـــســــدة  في كل
الـكواشف (3 . 4) و(3 . 5) برج 10 مـلل من الـكاشف مع 1
ملل من احمللول اGـشبع لـ بيكرومات البوتاسيوم و2 ملل
من حــمض الــســيــلــفــوريك اGــركـز الــكــتــلــة احلــجــمــيـة 20°م

= 1,84غ ملل. يجب أن ال يظهر أي لون أخضر.
3 .  . 6 - أحــادي كـلــورور الــيـود - أحــادي كـلــورور الــيـودq مــحـلــول داخل خــلـيط
من حمض األسيتـيك / رباعي كلورور الكربون ( كاشف

.(Wijs

يـتــوفـر هـذا الـكــاشف و يـتـداول في الــتـجـارةq �ـكن
حتضيره بالطريقة اآلتية :

يــــوزن 9غ من ثـالثي كـــــلــــورور الـــــيــــود q(ICl3) داخل
قــارورة زجــاجــيــة بـــنــيــة ســعــتــهــا 1500 مــللq و تــذوب في
خــلـيط مــركب من  700مـلـل من حــمض االســيــتـيـك الـقــابل
لـلـتـبــلـور(3 . 4) و300 مـلل مـن ربــاعي كــلـورور الـكـربـون

.(5 . 3)

يـؤخذ 5 ملل من احملـلول و يـضاف 5 ملل مـن محـلول
إيودور البوتاسيوم (3 . 1) و30 ملل من اGاء.

يــــعــــايــــر الـــــيــــود احملــــرر �ـــــحــــلــــول  تــــيـــــو ســــولــــفــــات
الــــصــــوديـــوم q(3 . 3) بــــوجـــود بــــضــــعـــة قــــطـــرات مـن صـــمغ

النشاء (3 . 2) كمؤشر.

يــضــاف 10غ من الــيــود الــنـــقي  مــصــعــد مــرتــX إلى
الـكــاشف و يـذوبـان تـمـامـا بـالـرج. يـعـايـر الـيـود احلـر كـمـا

في السابق.

يــجب أن تـسـاوي هــذه الـكــمـيـة مــرة واحـدة و نـصف
من الـتحـديد األول. في حـالة الـعكسq تـضاف كـميـة قلـيلة
من الـيود الـنـقي مـصـعـد مـرتX إلـى أن  تتـجـاوز الـكـمـية
قــلـيال حــد مــرة واحــدة ونــصفq ألنه يــجب أن ال يــبـقى أي
أثــــر لـــثـالثي كــــلـــورور الــــيـــود كــــون هــــذا األخـــيــــر يــــســـبب

تفاعالت ثانوية.

يـتـرك احملــلـول يـتـرسب ثم يـســكب الـسـائل الـشـفـاف
في قـارورة صفـراء أو بنـية. إذا حـفظ احمللـول في قارورة
مسدودة بإحكـام q بعيدا عن الضوءq �ـكن استعماله لعدة

أشهر.

اGالحظة اGالحظة 2 : :

- إذا لم يـكن بـحــوزتـنـا ثـالثي كـلـورور الــيـودq �ـكن
حتـضــيــر كـاشف Wijs انــطالقــا من أحــادي كـلــورور الــيـود

(ICl) بالطريقة اآلتية :

- يـذوب 19غ من أحـادي كـلـورور الـيـود في 700 مـلل
من حمض األسيتيك القابل للتبلور (3 . 4) و300 ملل من

رباعي كلورور الكربون. 

- بـعــد إضـافـة بـضع مــيـلـيــغـرامـات من الــيـود الـنـقي
مـــصــعـــد مــرتـــqX يــعـــايــر الـــيــود احلـــر كــمـــا هــو  مـــبــX في

السابق.

 يــخــفف إذا اقــتــضى األمــر بــاخلــلــيط اGــذوب اخلـاص
إلـى أن يــــوافق 5 مـــلل من الــــكـــاشفq حـــوالي 10 مــــلل من

تيوسولفات الصوديوم (3 . 3).

يـجب أن يـحـدد الـتـركيب الـصـحـيح لـلـكـاشف حسب
طريقة العمل اآلتية :

أ - يـدخل 50 ملل  من مـحـلـول حمض الـكـلـوريدريك
بــــــنـــــســــــبـــــة 50 %  (ح/ح) و50 مـــــلـل من ربــــــاعي كــــــلـــــورور
الـكــربـون فـي قـنـيــنـة ذات عــنق عـريـضq سـعــتـهـا 250 مـلل

تقريبا مجهزة بغطاء زجاجي مصقول.

يـــضــاف 25 مــلل بـــالـــضــبط مـن كــاشف Wijs احملـــضــر
انطالقا من أحادي كلورور اليود ثم يخلط .
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يعـاير الـيود اGـتواجـد في الـطبـقة أحـمر- بـنفـسجي
لـربـاعي كـلـورور الـكـربـون �ـحـلـول إيـودات الـبـوتـاسـيوم
 0,04نq مع الـــرج بــعـــنــايـــة إلى أن تـــصـــبح الــطـــبـــقــة غـــيــر

ملونة.
إذا كانت طبقة ربـاعي كلورور الكربون غير ملونة
فـي األصلq يـــعــــني هــــذا أن كـــاشف Wijs ال يـــحـــتــــوي عـــلى
اليـود احلر و علـيه فإن نسـبة اليـود / الكلـور أصغر من 1
ففي هـذه احلالة q يـجب أن تضاف إلى 25 مـلل من احمللول
احملـــضـــر لـــكــاشف Wijs كـــمـــيـــة من الـــيـــود الـــنـــقي مـــصـــعــد

مرتX الذي يسمح بإظهار اللون أحمر - بنفسجي.
حتـسب بـعـد ذلك كــمـيـة الـيــود الالزمـة جملـمل كـاشف

Wijsوإذابتها في هذا احمللول .

إعــادة الـــعــمــلـــيــة مــرة أخـــرى كــمــا هـــو مــبــX ســـابــقــا
ويــعـايــر الــيــود اGــوجـود فـي الـطــبــقــة أحـمــر -  بــنــفــسـجي
لـــــــــربــــــــاعـي كــــــــلـــــــــورور الــــــــكــــــــربـــــــــون �ــــــــحـــــــــلــــــــول يــــــــودات

البوتاسيوم 0,04 نظامية.
ب) يــــدخل فـي قــــنــــيـــنــــة ثــــانــــيــــة  ذات عــــنق عــــريض
qسـعـتـهـا حوالي 250 مـلل مـجهـزة بـغـطاء زجـاجي مـصـقول
25 مــلل بـالــضـبـط من كـاشف Wijs يــحـتــوي  بـكــفـايــة عـلى

اليود.
يضاف 15 ملل من محـلول إيودور البـوتاسيوم إلى

150غ / ل و حوالي  150 ملل من اGاء.

يرج و يـعاير الـيود احملـرر بواسطـة محلـول من تيو
سولـفات الصوديوم (3 . 3) ككاشف. يـرج بشدة في نهاية

اGعايرة.
احلساب :احلساب :

اليود           ح1 ن1 + ح2 ن2
=

الكلور         ح1 ن1 - ح2 ن2
حيث :

ح1 : هــو احلـجمq بــاGـيـلــيـلـتــر q حملـلــول تـيـو ســولـفـات
الصوديوم

(3 . 3) اGـســتـعــمل لــتـحــديـد الــيـود لـ أحــادي كـلـورور
اليود.

ح2 : هــــــو احلـــــــجـمq بــــــاGـــــــيـــــــلــــــيـــــــلـــــــتــــــر حملـــــــلـــــــول إيــــــود
البوتاسيوم 0,04 ن اGستعمل لتحديد اليود احلر.

ن1 : هي الـنــظـامــيـة الــدقـيــقـة حملــلـول تــيـو ســولـفـات
الصوديوم (3 . 3) اGستعمل.

ن2 : الــنـظـامـيــة الـدقـيــقـة حملـلــول إيـود الـبــوتـاسـيـوم
اGستعمل.

يــجـب الــتـــذكـــيـــر بــاحلـــالـــة الـــتي يـــكـــون فــيـــهـــا األمــر
مـتــعـلــقـا فــقط بـالــتـحــقق مـا إذا كــان كـاشف Wijs يــحـتـوي
حـقـيـقـة عـلى زيـادة طـفـيـفة مـن الـيـودq �كـن الـتوقـف عـند

اGعايرة اGبينة في النقطة (أ) لطريقة العمل .
فـي الــلـــحـــظـــة الــتـي يــتـــلـــون فـــيــهـــا ربـــاعي كـــلــورور
الـكـربـون ســواء مـبـاشـرة بــعـد إضـافـة  25 مـلل من كـاشف
qحملـــلـول حـمـض الــكـلـوريـــدريك و ربــاعي الــكـربـون Wijs 

أو بـعـد ذوبـان كــمـيـة كــافـيـة من الــيـود مـصــعـد مـرتـX في
كـاشف Wijs من اGــؤكـد أن الـنـســبـة اGـراد حتـديــدهـا أكـبـر

بكثير من الواحد 1.
4 - التجهيزات - التجهيزات

األجهزة اGتداولة في اخملبرq وال سيما :
4 . 1 - مــلـعـقــة مـخـبــريـة زجـاجــيـةq سـعــتـهـا مــنـاسـبـة

للعينة اGأخوذة للتجربة.
4 . 2 - قارورات ذات عـنق عـريضq مجـهزة بـأغطـية

مـصقولة (على سـبيل اGثال قـنينات زجـاجية ذات مؤشر
اليود)q سعتها 250 ملل تقريبا.

4 . 3 - أنــــبــــوب زجــــاجي مـــــزود بــــصــــنــــبــــور ســــعــــته

50ملل مدرج بـ   0,1 ملل.

4 . 4 - ماصاتq من 20 و25 ملل.

4 . 5 - ميزان حتليلي.

اGالحظة اGالحظة 3 :
يجب أن تكون األجهزة نقية و جافة تماما.

5 - أخذ العينات  - أخذ العينات 
يــتم  حتــضــيــر الــعـــيــنــة اGــأخــوذة لــلــتــجــربــة لــلــمــواد
الــــدســــمــــة ذات األصل احلــــيــــوانـي والــــنــــبــــاتي في شــــروط

مالئمة.
6 - طريقة العمل - طريقة العمل

6 . 1 - العينة اGأخوذة للتجربة - العينة اGأخوذة للتجربة

تـتـغـيــر كـتـلـة الـعـيــنـة اGـأخـوذة لـلـتـجــربـة بـالـطـريـقـة
اآلتيةq حسب مؤشر اليود اGفترض.

مؤشر اليود اGفترضمؤشر اليود اGفترض

3,00

1,00

0,40

0,20

0,13

0,10

أصغر من 5
5 إلى 20
21 إلى 50

51 إلى 100

101 إلى 150

151 إلى 200

العينة اGأخوذة للتجربة بالغرامالعينة اGأخوذة للتجربة بالغرام
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تــذوب الــعــيـنــة إذا اقــتــضى األمــر  في درجــة حـرارة
10 °م تــقــريــبــا فــوق نــقــطــة االنــصـهــار و تــرشح فـي درجـة

احلرارة هذه عـلى ورق من أجل الترشـيح السريع و الذي
وضــعـنــا عــلـيه  4غ من ســولــفـات الــصــوديــوم اجملـفف و 1غ

من مساعد الترشيح.
يجب أن تكون الرشاحة شفافة تماما.

6 . 2 - التحديد - التحديد

يجب أن يجرى  التحديد في درجة حرارة  احمليط.
توزن العينـة اGأخوذة للتجربة بتقريب 0,001غ في
مــلــعـقــة مــخـبــريــة زجـاجــيـة (4 . 1) تــدخل فـي قـارورة ذات

250 ملل (2.4).

يضاف 15 ملل من رباعي كلورور الكربون (3 .5).
إلذابـة اGــادة الــدسـمــة. يــضـاف بــالــضـبط 25 مـلل من
كـــــاشف Wijs (6 . 3) مع الـــــغـــــلـق و الـــــرج بـــــلـــــطـف و وضع

القارورة في مكان مظلم.
بالنسبة لـلمنتوجات التي لها مؤشر اليود أقل من
qـدة ســاعـة واحـدةG تـتــرك الـقـارورة في مــكـان مــظـلم q150

أمـا بــالـنـسـبــة لـلـمـنــتـوجـات الـتي لــهـا مـؤشـر الــيـود أكـبـر
q ــضــاعــفــة أو الــتـي تــعــتــبــر مــؤكــســدةGمن 150 واألخــرى ا

.Xدة ساعتG تترك القارورة
بـعـد هـذه اGـدة q يـضـاف 20 مـلل من مـحــلـول إيـودور

البوتاسيوم.
 (3 . 1) و150 ملل من اGاء.

يـعــايـر احملــلــول من تـيــوســولـفــات الـصــوديـوم (3 . 3)
إلى أن يـــزول الـــلــون األصـــفـــر الـــنــاجت عـن الــيـــود. يـــضــاف
بــضع قــطـرات من صــمغ الــنــشـاء (3 . 2) وتــواصل عــمــلــيـة

اGعايرة حتى حلظة زوال اللون األزرق بعد الرج بشدة.

اGالحظة اGالحظة 4
من اGـمـكن إجـراء مـعـايـرة كمـونـيـة. إجـراء حتـديدين

على نفس عينة التجربة.
6 . 3 - التجربة على بياض - التجربة على بياض

جتـرى في نفس الـوقت جتربـة عـلى بيـاض في نفس
الشروط.

7 - التعبير عن النتائج - التعبير عن النتائج
1.7 - طريقة احلساب و الصيغة - طريقة احلساب و الصيغة

مؤشر اليود يساوي :مؤشر اليود يساوي :
12,69 ن1 (ح3 - ح4)

             ك

حيث :
ن1 : هـي الــنــظــامــيــة الــدقــيــقــة حملــلــول تــيــو ســلــفـات

qستعملGالصوديوم (3 . 3) ا
ح3 : هـــو احلــجـم بـــاGــيـــلـــيـــلــتـــر حملـــلـــول تــيـــو ســـلـــفــات

qستعمل للتجربة على بياضGالصوديوم (3 . 3) ا
ح4 : هـو احلــجم بــاGــيـلــيــلـتــر حملــلـول ثالثـي سـولــفـات

qستعمل للتحديدGالصوديوم (3 . 3) ا
ك : هي الكتلة بالغرام للعينة اGأخوذة للتجربة.

2.7 التكرارية التكرارية

يجب أن ال يـكون الـفرق بـX نتـائج حتديـدين أجريا
في نــفس الـوقت أو بــصـفــة سـريــعـة الــواحـدة تــلـو األخـرى

من طرف نفس احمللّلq أكثر من 0,4 وحدة مؤشر اليود.

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 17 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1433
اGـوافق اGـوافق 7 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة q2012 يحـدد كـيـفيـات تـنـظيمq يحـدد كـيـفيـات تـنـظيم
الـتكـوين الـتـكمـيـلي قـبل التـرقـية إلـى رتبـة مـفتشالـتكـوين الـتـكمـيـلي قـبل التـرقـية إلـى رتبـة مـفتش
رئــيــسي في الــصــنــاعــة الـتــقــلــيــديــة واحلـرف ومــدتهرئــيــسي في الــصــنــاعــة الـتــقــلــيــديــة واحلـرف ومــدته

ومحتوى برنامجه.ومحتوى برنامجه.
ـــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qووزير السياحة والصناعة التقليدية

- �ـــقـــتـــضـى اGـــرســــوم رقم 66 - 145 اGــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام  1386 اGــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتممGعدل واGا qXوظفGأوالفردي التي تهم وضعية ا
- و �ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 10 - 149
اGــؤرخ في 14 جـمـادي الـثـانـيـة عام 1431 اGـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2010 وا
- و �ـــقـــتـــضى اGـــرســــوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 94 - 255
اGؤرخ في 9 ربيع األول عام 1415 اGوافـق 17 غـشت سنة
qـدرسة الوطنية العليا للسياحةGتضمن إنشاء اG1994 وا

qتمّمGعدّل واGا
- و �ــقـــتـــضـى اGـــرســــوم الــتـــنـــفــيـــذي رقم 08 - 199
اGـؤرخ في 3 رجب عـام 1429 اGـوافق 6 يـولـيـو سـنـة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
qكلفة بالصناعة التقليديةGإلى السلك اخلاص باإلدارة ا


