
13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 65 21 محر محرّم عام م عام 1434 هـ هـ
5 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012 م

- والية برج بوعريريج :- والية برج بوعريريج :
- دائرة راس الوادي : عبد النور نوري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتـوبــر ســنـة 2012 يــعـيّـن الـسّــيـد أحــمـد

قجاليp رئيسا لدائرة عW احلمام بوالية تيزي وزو.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31  أكــتـــوبـــر ســـنــة   أكــتـــوبـــر ســـنــة p2012 يــتـــضــمp يــتـــضــمّن تـــعــيـــW كــتــابن تـــعــيـــW كــتــاب

عامW لدى رؤساء دوائر في الواليات.عامW لدى رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكـتـوبـر سـنة 2012 يـعـيّن االـسّـادة اآلتـية

أســمـاؤهم كــتــابـا عــامـW لــدى رؤســاء دوائـر في الــواليـات
اآلتية :

- مـــحــمــــــد مـــطــــــــالـــسيp بـــدائــــــرة تـــلـــمــســــــان في
pواليـة تلمسـان

- قـــادة زحــــزوحp بـــدائـــرة عــــW الـــصـــفــــراء في واليـــة
pالنعامـة

pبدائرة عسلة في والية النعامة pيحيى حجاج -

- زين الـــديـن خـــريفp بـــدائــــرة احلـــروش في و اليـــة
pسكيكـدة

- بوخميس بوالبعيرp بدائرة ميلة في والية ميلة.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31  أكــتـوبــر ســنـة   أكــتـوبــر ســنـة p2012 يــتـضـمp يــتـضـمّـن تـعـيــW مـديـرينـن تـعـيــW مـديـرين

.Wللمصالح الفالحية في واليت.Wللمصالح الفالحية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكتـوبر سـنة 2012 يعـيّن السّـيدان اآلتي

Wاســمــاهـــمــا مــديـــرين لــلــمـــصــالح الـــفالحــيــة فـي الــواليــتــ
: Wاآلتيت

pفي والية تيارت pمحمد ياشر -

- خالد لعرابيp في والية معسكر.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسمرسـوم رئاسّي مؤري مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31  أكــتـوبــر ســنـة   أكــتـوبــر ســنـة p2012 يــتـضـمـن تـعـيــW مـديـرينp يــتـضـمـن تـعـيــW مـديـرين

للثقافة في الواليات.للثقافة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكـتـوبـر سـنة 2012 يـعـيّن االـسّـادة اآلتـية

أسماؤهم مديرين للثقافة في الواليات اآلتية :

pفي والية تيارت pعبد احلميد مرسلي -

pفي والية معسكر pمحمد سحنون -

pفي والية البيض pمجيد لعلوشي -

- احلاج مسحوبp في والية غليزان.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة التجارةوزارة التجارة

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 25 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 27 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
سـنـة سـنـة p2011 يـجــعل مـنــهج حتــديـد نــسـبــة اHـاء واHـوادp يـجــعل مـنــهج حتــديـد نــسـبــة اHـاء واHـواد
اHــتـــطــايـــرة لــلـــمــواد الـــدســمـــة ذات األصل احلـــيــوانياHــتـــطــايـــرة لــلـــمــواد الـــدســمـــة ذات األصل احلـــيــواني

والنباتي إجباريا.والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
-  �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اHـــــوافق 28 مـــــايــــو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اHؤرخ في 3 رجب عام  1410 اHوافق 30 يناير سنـة 1990

pتممHعدل واHا pتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHؤرخ في 17 شوال عام   1423 اHوافق  21 ديسـمبر سنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اHوافق 6 ديسمبر سنة

pطابقةHتعلق بتقييم اH2005 وا
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- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شعـبـان عام  1419 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 1998 
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في2
ذي احلـجـة عام  1422 اHـوافق 14 فـبـرايـر سـنـة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اHــــواد اHــــضــــافــــة اHـــرخـص بــــهـــا فـي اHـــواد

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 يـــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهp يهدف هذا الـقرار إلى جعل منهج حتديد نسبة اHاء
واHـواد اHــتـطــايـرة لــلـمــواد الـدســمـة ذات األصل احلــيـواني

والنباتي إجباريا.

اHــــــادةاHــــــادة 2 :  : مـن أجـل حتـــــــديـــــــد نـــــــســـــــبـــــــة اHـــــــاء واHــــــواد
اHـــــتـــــطـــــايـــــرة لـــــلـــــمـــــواد الـــــدســـــمـــــة ذات األصـل احلـــــيـــــواني
والــــنـــبـــاتيp فــــإن مـــخـــابـــر مــــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضp مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبW في اHلحق 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 بـــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1432 اHــــوافق 27
يونيو سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق
منهج حتضير نسبة اHاء واHواد اHتطايرة للموادمنهج حتضير نسبة اHاء واHواد اHتطايرة للمواد

الدسمة الدسمة 
ذات األصل احليواني و النباتيذات األصل احليواني و النباتي

1 . منهج التحديد : . منهج التحديد :
pعن طــريق الــتــجـفــيف pهــنــاك مـنــهــجــان لــلــتــحــديــد
لـنـســبـة اHـاء واHـواد اHـتــبـخـرة لـلــمـواد الـدسـمـة ذات أصل

حيواني أو نباتي و هما مبينان كمايلي :
- اHـــنـــهج أp- اHـــنـــهج أp اســــتــــعـــمــــال حـــمــــام رمـــلي أو صــــفـــيــــحـــة

pWالتسخ
- اHنهج ب- اHنهج بp استعمال فرن التجفيف. 
يطبق اHنهج أ على كل اHواد الدسمة.

يـــطــبق اHـــنــهج ب فـــقط عـــلى اHــواد الـــدســمــة الـــغــيــر
اجملــفــفــة ذات عــامـل احلــمــوضــة أصــغــر مـن  4. يـجب أن
ال حتلل زيوت الـلوريك حسب هذا اHنهج في أي حالة من

احلاالت.
2 . التعريــــف : . التعريــــف :

نــســبــة اHــاء و اHـــواد اHــتــطــايــرة: هي فــقــد من كــتــلــة
اHنتوج يتـعرض له هذا األخير عند التسخW في  103° م
± 2° م فـي شــروط هــذا اHــنــهج  و نــعـــبــر عــنــهــا بــالــنــســبــة

اHئوية للكتلة.
3 . اHبـــدأ : . اHبـــدأ :

تـسـخـن الـعـيـنـة اHـأخــوذة لـلـتـجـربـة في 103 م ± 2° م
إلى غــايـة إزالــة اHـاء واHــواد  اHـتــطـايــرة  نـهــائـيــا وحتـديـد

الكتلة اHفقودة.
4 . اHنهج أ . اHنهج أ

4 .  . 1 التجهيزات : التجهيزات :
أجهزة عادية للمخبرp السيما :

 4 . 1 . 1 ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.

 4 . 1 . 2 وعــــاء الــــتــــبــــخــــيــــر مـن خــــزف أو زجـــاج وعــــاء الــــتــــبــــخــــيــــر مـن خــــزف أو زجـــاجp ذو

جــوف مـســطحp يــتـراوح قــطـره من 80 إلى 90 مــلم وعــمـقه
حوالي 30 ملم.

 4 . 1 . 3 مقـياس درجة احلرارة مقـياس درجة احلرارةp مـدرج طوله حوالي

100 § ومـزود بخـزان من الزئبق مـتW وغـرفة ضغط في

اجلهة العلوية.
.Wأو صفيحة تسخ  pحمام رملي .Wأو صفيحة تسخ  p4 . 1 . 4 حمام رملي 

 4 . 1 . 5 جهاز نازع للرطوبةجهاز نازع للرطوبةp مزود بعامل مجفف.

 4 . 2 طريقـة العملطريقـة العمل

 4 . 2 . 1 حتضير العينة للتجربة :حتضير العينة للتجربة :

حتضر العينة للتجربة طبقا للمنهج الرسمي.
 4 . 2  . 2 العينة اHأخوذة للتجربة : العينة اHأخوذة للتجربة :

تــوزن بــتـــقــريـب 0,001غ حــوالـي 20غ مـن الـعــيــنـة
( 4. 2 . 1) في وعــاء الـتـبــخـيـر ( 4. 1 . 2) اجملـفف واHـوزون

مسبقا مع مقياس درجة احلرارة.
 4 . 2  . 3 التحديد :التحديد :

يــسـخن وعــاء الـتــبـخــيـر الــذي يـحــتـوي عــلى الـعــيـنـة
اHــأخــوذة لـلــتــجــربـة  ( 4. 2 . 2) فــوق حــمـام رمــلـي أو فـوق
صـــفــــيـــحـــة الــــتـــســـخـــW (4. 1 . 4). مـالحـــظــــة درجــــة حـــرارة
اHنتوج ذو حوالي 10° م / دقيقة حتى تصل إلى مايقرب
90° م وذلك بـالـتـحـريك اHـسـتـمـر بـواسـطـة مـقـيـاس درجـة

احلرارة.
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تخفض سرعـة ارتفاع درجة احلرارة �الحظة سرعة
انـــبـــعــاث  فـــقــعـــات الــبـــخـــار الــتي تـــتـــحــرر من قـــاع وعــاء
الـتــبـخــيـر وتــتــرك درجـة احلــرارة تـرتــفع حـتـى تـصل إلى
103°م ± 2° م. عــــدم جتــــاوز 105° م. يــــســـتــــمــــر الــــتــــحــــريك

بــكـشط قـاع وعـاء الـتـبـخـيــر إلى حـW انـقـطـاع أي انـبـعـاث
للفقعات.

Wيـكــرر الـتــسـخـ pــاء قـد تــبـخــرHلــلـتــأكـد من أن كل ا
عدة مـرات في درجـة حرارة 103 °م ± 2 °م وذلك للـتبـريد

.Wمراحل التسخ Wفي درجة حرارة 95 °م  ب

يــتـرك بـعــد ذلك وعـاء الــتـبـخــيـر لـيــبـرد مع مــقـيـاس
درجـة احلـرارة في اجلـهـاز نـازع لـلـرطـوبـة  ( 4. 1 . 5) حـتى
تـصل إلى درجـة حـرارة احملــيط ويـوزن بـتـقـريب 0,001 غ.
تـكـرر هــذه الـعـمـلـيـات حـتى ال يـتـجـاوز الـفـرق بـW نـتـائج

وزنW متتاليW 2 ملغ.

 4 . 2  . 4 عدد التحديدات :عدد التحديدات :

يـــجــرى حتــديـــدان عــلـى عــيــنـــات مــأخـــوذة لــلــتـــجــربــة
مقتطعة من نفس العينة للتجربة ( 4. 2 . 1) .

5 . اHنهج ب . اHنهج ب

5 .  . 1 التجهيزات : التجهيزات :

أجهزة عادية للمخبر.

5 . 1 . 1 ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.

 5 . 1 . 2 وعــاء زجــاجيوعــاء زجــاجيp ذو قــاعــدة مــســطــحــةp قــطــره

حوالي 50 ملم و ارتفاعه 30 ملم.

 5 . 1 . 3 جـهـاز جتــفـيف ذو تـسـخــW كـهـربـائي جـهـاز جتــفـيف ذو تـسـخــW كـهـربـائيp �ـكن

ضبطه في 103° م ± 2° م.

 5 . 1 . 4 جـهـاز نازع لـلـرطـوبة جـهـاز نازع لـلـرطـوبةp مـزود بـعـامل مـجفف

فعال.

5 . 2 طريقـة العمـلطريقـة العمـل

 5 . 2 . 1 حتضير العينة للتجربة :حتضير العينة للتجربة :

حتضر العينة للتجربة طبقا للمنهج الرسمي. 

5 . 2 . 2 العينة اHأخوذة للتجربة : العينة اHأخوذة للتجربة :

تــــــــوزن بــــــــتــــــــقــــــــريب 0,001 غp حــــــــوالي 5 أو 10غ مـن
الــعــيـنــة لــلـتــجــربـة p(1 . 2 . 5) حــسب الــنـســبــة اHـفــتــرضـة
لــلــمــاء واHــواد اHـتــطــايــرةp في الــوعـاء  p(2 . 1 . 5) اجملـفف

واHوزون فارغا مسبقا.

5 . 2 . 3 التحديـد : التحديـد :

يـوضـع الـوعــاء الــذي يـحــتــوي عـلى الــعــيـنــة اHــأخـوذة
للـتجربة H (2 .2 .5)دة ساعـة في جهاز الـتجفيف (5. 1. 3)
اHـــضـــبــوط في 103°م. يــتـــرك لـــيــبـــرد في اجلـــهــاز الـــنــازع
لـلــرطــوبـة (5 . 1 . 4) حــتى يــصل إلى درجــة حــرارة احملـيط

ويوزن  بتقريب 0,001 غ.

تــكــررعــمــلــيـــات الــتــســخــpW الــتـــبــريــد والــوزن لــكن
بـفتـرات متـتالـيـة في جهـاز التـجفـيف Hدة 30 دقيـقـة لكل
Wوزنــ Wحـــتى ال يــتـــجــاوز الــفـــقــد في الـــكــتــلـــة بــ pواحــدة
مــتـــتــالـــيــW  2 أو4 مـــلغp حـــسـب كـــتـــلـــة الـــعـــيـــنـــة اHـــأخـــوذة

للتجربة.

مالحظــة :مالحظــة :

يـشـيـر ارتـفـاع كـتـلـة الـعـيـنـة اHـأخـوذة لـلـتـجـربـة بـعد
تكرير التسخW إلى حدوث أكسدة ذاتية للمادة الدسمة.
في هـذه احلالـةp تـؤخـذ حلـسـاب الـنتـيـجـة كـتـلـة احلد األدنى

اHتحصل عليها أو يستعمل من األفضل اHنهج أ.

 5 . 2 . 4 عدد التحديدات :عدد التحديدات :

يــجــرى حتـديــدان عـلى الــعـيــنــات اHـأخــوذة لـلــتـجــربـة
اHقتطعة  من نفس العينة للتجربة (5 . 2 . 1).

6 . التعبير على النتائج : . التعبير على النتائج :

يعبرعن نسبـة اHاء واHواد اHتبخرةp بـنسبة مئوية
للكتلة وتساوي :

2
 - ك

1
ك

100 x ـــــــــــــــــــــ

0
 - ك

1
ك

حيث :

ك0 : هــي الــكــتــلــة بــالــغــرامــاتp لـوعـاء الـتـبـخـيـر
(4 . 1 . 2) ومــقـــيـــاس درجـــة احلــرارة (4 . 1 . 3) أو لـــلـــوعــاء

الزجاجي (5 . 1 . 2).

ك1 : هي الـــكـــتـــلـــة بـــالـــغـــرامـــاتp لـــوعـــاء الـــتـــبـــخـــيــر
ومـــــقــــــيـــــاس درجــــــة الــــــحـــــــرارة  والـــــعـــــيــــــنــــة اHــــأخــــوذة
للـتجربة p(2 . 2 . 4) أو للوعاء والـعينة اHأخـوذة للتجربة

.W(5 . 2 . 2) قبل التسخ

ك2 : هي الـــكـــتـــلـــة بـــالـــغـــرامـــاتp لـــوعـــاء الـــتـــبـــخـــيــر
ومـقـياس درجـة احلـرارة  والراسب  p(3 . 2 . 4) أو لـلـوعاء

.Wالراسب (5 . 2 . 3) بعد التسخ

مالحظة :مالحظة : في حالة اHنـهج بp يعوض وعاء الـتبخير
(4 . 1 . 2) بالوعاء الزجاجي (5 . 1 . 2).
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يؤخـذ كنـتيـجـة اHعـدل اجلبـري للـتحـديدين إذا تـوفر
شرط التكرارية (7).

تعطى النتائج بعددين بعد الفاصلة.

7 . التكرارية : . التكرارية :

يـــجب أن ال يـــتــجـــاوز الــفـــرق بـــW نــتـــائج حتـــديــدين
أجـــريــا في آن واحــد أو بـــســرعــة الــواحـــد تــلــوى اآلخــر من
طــرف نــفـس اHــحــلـلp 0,05غ مـن اHــاء و اHـواد اHـتـبـخرة

لـ 100غ من العينة.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 25 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 27 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
سـنة سـنة p2011 يجـعل منـهج حتديـد نسـبة اHـلوثـات غيرp يجـعل منـهج حتديـد نسـبة اHـلوثـات غير
الـــقــــابـــلـــة لــــلـــذوبـــان فـي اHـــواد الـــدســــمـــة ذات األصلالـــقــــابـــلـــة لــــلـــذوبـــان فـي اHـــواد الـــدســــمـــة ذات األصل

احليواني والنباتي إجباريا.احليواني والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
-  �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اHـــــوافق 28 مـــــايــــو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اHؤرخ في 3 رجب عام  1410 اHوافق 30 يناير سنـة 1990

pتممHعدل واHا pتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHؤرخ في 17 شوال عام   1423 اHوافق  21 ديسـمبر سنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اHوافق 6 ديسمبر سنة

pطابقةHتعلق بتقييم اH2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شعـبـان عام  1419 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 1998 
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في2
ذي احلـجة عام  1422 اHوافق  14 فبـراير سـنة  2002  الذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اHــــواد اHــــضــــافــــة اHـــرخـص بــــهـــا فـي اHـــواد

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 يـــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور

أعالهp يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة
اHــلــوثــات غــيـر الــقــابــلــة لـلــذوبــان في اHــواد الــدســمـة ذات

األصل احليواني والنباتي إجباريا.

اHادةاHادة 2 :  : من أجل حتديد نسـبة اHلوثات غـير القابلة
لــــــلــــــذوبــــــان في اHــــــواد الــــــدســــــمــــــة ذات األصـل احلــــــيــــــواني
والــــنـــبـــاتيp فــــإن مـــخـــابـــر مــــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضp مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبW في اHلحق 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 بـــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1432 اHــــوافق 27
يونيو سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق

منهج حتديد نسبة اHلوثات غير القابلة للذوبان منهج حتديد نسبة اHلوثات غير القابلة للذوبان 
في اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيفي اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي

1 . التعريف : . التعريف :

نسبة اHلوثات غير القابلة للذوبان :

كـمـيـة الـغـبـار واHــواد الـغـريـبـة األخـرى غـيـر الـقـابـلـة
لـلـذوبـان في ن - هـكـزان أو إثـيـر الـبـتـرولp في الـشـروط

احملددة في هذا اHنهج.

يعبر عن نسبة اHلوثات بالنسبة اHئوية للكتلة.يعبر عن نسبة اHلوثات بالنسبة اHئوية للكتلة.

تــشــمل هــذه اHـلــوثــاتp مـلــوثــات مــيـكــانــيـكــيــةp مـواد
معـدنيةp هـيدرات الكـربونp مواد آزوتـيةp مخـتلف اHواد
الــصــمــغــيــةp صــابــونــات الــكــالــســيــومp األحــمــاض الــدســمــة
اHـــــؤكـــــســــدةp الكـــــتـــــون األحــــمـــــاض الـــــدســـــمــــة و (جـــــزئـــــيــــا)
الـصــابـونـات الـقــاعـديـةp هـيــدروكـسـيـد األحــمـاض الـدسـمـة

والغليسيريد التابعة لها.

2 . اHبدأ : . اHبدأ :

مـعــاجلـة الــعـيــنـة اHــأخـوذة لـلــتـجــربـة بــفـائض من ن-
هــكـــزان أو إثـــيــر الـــبــتـــرول ثم يـــرشح احملـــلــول اHـــتـــحــصل
عــلــيه. تـغــسل اHــصـفــاة والــراسب بــواسـطــة نــفس اHـذيب.

يجفف في 103° م ± 2° م ثم نزن.
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3 . الكواشف : . الكواشف :

تـــســتـــعـــمل فـــقط الــكـــواشف ذات نـــوعـــيــة حتـــلـــيــلـــيــة
معروفة.

 3 . 1 ن- هــــكـــزان أو فـي حـــالــــة عــــدم تـــوفــــرهp إثــــيـــر

الـبــتـرول ذو مــجـال الــتـقــطـيــر بـW 30° م و60° م ومـؤشـر
البروم أقل من 1.

ال يــــجب أن يــــكـــون الــــراسب عــــنـــد الــــتـــبــــخـــر الــــتـــام
بالنسبة للمذيبpW أكبر من  0,002 غ لـ  100 ملل.

pkieselguhr 2 .  . 3 مـــنــــقىp مـــحــــروقp يـــفــــقـــد الـــكــــتـــلـــة
بنسبة p% 0,2 في 900° م ( حتى االحمرار).

4 .  التجهيزات : التجهيزات :

األجهزة اHتداولة في اخملبرp ال سيما :

4 . 1 ميزان حتليليp  ميزان حتليليp دقيق ± 0,001 غ  بالتقريب.

4 . 2 مــجـفف بـالــتـســخـW الـكــهـربـائيp  مــجـفف بـالــتـســخـW الـكــهـربـائيp �ــكن ضــبـطه

في 103° م ± 2° م.

4  . 3 حــوجــلــة مــخــروطــيـة حــوجــلــة مــخــروطــيـةp ســعــتــهــا 250 مــلـل مـزودة

بسدادة من زجاج دائرية.

4  . 4 جهاز تنشيف جهاز تنشيفp مزود بعامل مجفف فعال.

4  . 5 ورق تـــرشـــيح بـــدون رمـــاد  ورق تـــرشـــيح بـــدون رمـــاد (نـــســـبــــة عـــلـــيـــا من

الــرمــاد تــقــدر بــ  0,01 % مـن الــكــتــلــة)p مــؤشـر احلـصـر
بـ  98 % بــالـــكـــتـــلــــةp لـــلـــجــــزيـــئــات الـــتي أبــعــادهـــا أكــبــر
من 2,5 مـــيـــكـــرومـــتـــرp أو مـــصـــفـــاة مـن الـــلـــيف الـــزجـــاجي
قـطـرهـا يـعـادل p§ 120 و كـذلك وعـاء مـعـدني (من األفـضل
أHــنـيــوم) أو زجـاجي مــزود بــغـطــاء مالئم (مــتـغــيـر في 6.4

جلميع اHوادp ما عدا الزيوت احلامضة).

4  . 6 بـؤرة مـرشـحـةp من زجـاجبـؤرة مـرشـحـةp من زجـاجp نـوعـية P16 (فـتـحة

اHـــســـامـــات من 10 إلى 16 مــــيـــكـــرومـــتـــر)p قـــطـــرهـــا  40 §
وسـعــتــهـا 50 مــللp وحــوجــلــة لــلــتـرشــيـح (مــتـغــيــرة في 4,5

تشمل اHواد احلامضة).

حتـضpW ذو تـسخـW كـهـربـائيp �ـكن أن  4 . 7 جهـاز حتـضWجهـاز 

يعمل في 103° م ± 2° م.

5 . اقتطاع العينة : . اقتطاع العينة :

pمن الضروري أن يتلقـى اخملبر عينة �ثـلة حقيقية
غير متلفة وال متغيرة أثناء النقل والتخزين. 

6 . حتضير العينة للتجربة : . حتضير العينة للتجربة :

يجري اقتطاع العينة في الشروط اHالئمة.

7 .  .  طريقة العمل :طريقة العمل :

7 . 1 العينة اHأخوذة للتجربة : العينة اHأخوذة للتجربة :

تــــوزن بــــتــــقــــريب 0,01غp حــــوالي 20غ من الــــعــــيــــنــــة
اHأخوذة للتجربة في حوجلة مخروطية (4 . 3).

7 . 2 التحديد : التحديد :

 7 . 2 . 1 يـجفف إمـا ورق الترشـيحp الوعـاء وغطاؤه

أو البؤرة اHرشحة (4 . 6) في اجملفف (4 . 2) مضبوط في
103 ° م. يتـرك ليـبـرد في جهـاز الـتنـشيف (4 . 4) ويوزن

بتقريب 0,001 غ. 

7 . 2 . 2 يـــضـــاف 200 مـــلل مـن ن - هـــكـــزان أو إثـــيـــر

الــبــتـرول (3 . 1) فـي احلـوجــلـة الــتي حتــتـوي عــلى الــعـيــنـة
اHأخوذة للتجربة (7 . 1)  تغلق احلوجلة وترج.

بـالــنـســبـة لــزيت اخلـروعp �ــكن زيـادة كــمـيــة اHـذيب
لـكي نسـهل الـعـملـيـة و قـد يكـون من الـضـروري استـعـمال

حوجلة سعتها أكبر.

تــــــتـــــرك فـي درجــــــة حــــــرارة مــــــقــــــاربـــــة لـ 20° م Hـــــدة
تقارب 30 ثانية. 

7 . 2 . 3 تـرشح فوق ورقـة التـرشـيح موضـوعة داخل

قـــمع مالئمp أو فـــوق الـــبـــؤرة اHـــرشـــحــة بـــاســـتـــعـــمــالp إذا
اقتضى األمرp امتصاص خفيف.

تـغـسـل ورقـة الـتـرشـيح أو الـبــؤرة اHـرشـحـة بـسـكب
كـمـيــات صـغـيــرة من نـفس اHــذيب كـمـا في (7 . 2 . 2) لـكن
بـالـكمـيـة الالزمة لـكي تـكون الـرشـاحة األخـيـرة خالـية من
اHـواد الــدســمــة. يــســخن اHــذيبp إذا اقــتـضـى األمـرp حــتى
درجــة حـــرارة قــصــوى بـ 60° م حــتـى تــذوب جـــمـــيع اHــواد

الدسمة الصلبة فوق ورق الترشيح.

7 . 2 . 4 إذا اسـتــعــمــلــنــا ورق الــتـرشــيحp نــنــزعه من

الـقـمعp و نـضـعه فـوق الـوعـاءp يـتـرك لـيـتـبـخـر في الـهـواء
اجلزء األكبر للـمذيب الباقي فوق ورق الترشيح و ينهى
الـــتـــبــــخـــر في اجملـــفـف اHـــضـــبـــوط في 103° م. يـــخـــرج من
اجملـــففp يــغــلـق الــوعــاء بــغــطـــائه : يــتــرك يـــبــرد في جــهــاز

التنشيف (4 . 4) ويوزن بتقريب 0,001 غ.
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7 . 2 . 5 إذا اســـتـــعـــمــلـــنـــا الـــبـــؤرة اHــرشـــحـــةp يـــتــرك

ليـتـبخـر في الـهـواء اجلزء األكـبـر من اHذيب الـبـاقي فوق
هــذه األخـيـرة و تـنــهى الـعـمــلـيـة في اجملـفـف اHـضـبـوط في
103°م. يـــــخـــــرج من اجملـــــفـفp يـــــتـــــرك لـــــيـــــبـــــرد في جـــــهـــــاز

التنشيف (6 . 4)  و يوزن بتقريب 0,001 غ.

pـلـوثـات الـعـضـويةH7 . 2 . 6 إذا أردنـا حتـديـد نـسـبـة ا

pمـن الـــضــروري اســـتـــعـــمـــال ورق الـــتـــرشــيـح بـــدون رمــاد
مـجفف و موزون سـابقا. في هـذه احلالةp يـجب أن يحرق
ورق الـتـرشـيح الـذي يـحـتـوي عـلى اHـلـوثـات غـيـر الـقـابـلة
لـلـذوبـان و يجـب أن تطـرح كـتـلـة الـرمـاد اHـتـحـصل عـلـيـها

من كتلة اHلوثات غير القابلة للذوبان.

يــجب أن حتـسب نـسـبــة اHـلـوثـات الـعــضـويـةp اHـعـبـر
عـنـهـا بـالـنـسـبـة اHـئـويـة لـلـكـتـلـةp بـضـرب فـرق الـكـتـلـة في
100 / كp0 حـيث ك0 هي كـتـلـة الـعيـنـة اHـأخـوذة لـلـتـجـربة

بالغرام.

7 . 2 . 7 إذا قــمــنــا بــتـحــلــيل الــزيــوت احلــامـضــةp أل

بـــؤرة الـــتـــرشـــيح بـ kieselguhr (3. 2)  كـــالـــتـــالـي. نـــحـــضــر
مــــــزيج بـ 2غ من kieselguhr وحــــــوالي 30 مــــــلـل من إثــــــيــــــر
الـــبـــتــرول (3 . 1) فـي بـــيــشـــر مـن زجــاج ســـعـــته 100 مــلل.
pحتت ضـغط مـنـخفض pـزيج فى بـؤرة الـتـرشـيحHيـسكب ا
لــلــحــصــول عــلى طــبــقــة من  kieselguhr فــوق  مــصــفــاة من

الزجاج.

جتــــفف بــــؤرة الـــتــــرشـــيح الــــزجـــاجــــيـــة احملــــضـــرة فى
اجملــفف (4 . 2) مـــضـــبـــوط في 103° مH pـــدة ســـاعـــة. يـــتـــرك
لـــيـــبـــرد فى جــهـــاز الـــتــنـــشــيف  (4 . 4) ويـــوزن بـــتـــقــريب

0,001 غ.

8 . التعبير عن النتائج : . التعبير عن النتائج :

يــعــبــر عن نــســبـــة اHــلــوثــات غــيــر الــقــابــلــة لــلــذوبــان
بالنسبة اHئوية للكتلةp وتساوي :

1
 - ك

2
ك

100 x ـــــــــــــــــــــ =w 

0
ك

حيث :

ك0 : هي كــتــلــة الــعــيــنــة اHــأخــوذة لــلــتــجــربـة  (7 . 1)
بالغرام.

ك1 : هي كـتـلــة الـوعـاء وغــطـائه وورق الــتـرشـيح أو
بؤرة الترشيح (7 . 1) بالغرام.

ك2 : هي كـــتـــلـــة الـــوعـــاء وغـــطـــائه وورق الـــتـــرشـــيح
يــــحـــتــــوي عــــلى الــــراسب (7 . 2 . 1)  أو بــــؤرة الــــتـــرشــــيح

والراسب (7 . 2 . 5) بالغرام.

تعطى النتيجة بعددين بعد الفاصلة.

9 . التكرارية : . التكرارية :

Wنـتــيــجـتـي جتـربــتـ Wـطــلق بــHال يــتــجـاوز الــفــرق ا
فرديـتـW مسـتـقلـتpW و اHـتـحصـل علـيهـمـا بواسـطـة نفس
اHــــنـــهـج عـــلـى مـــادة �ــــاثـــلــــة خـــاضــــعـــة لــــلـــتــــجــــربـــة بــــنـــفس
الـــتـــجـــهــيـــزات فـي فــاصـل زمــنـي قـــصــيـــر إال في  5 % من
احلـاالت عـلـى األكـثـر قـيـمـة 0,01 غ من اHــلـوثـات في 100 غ
من عــيـنــة ال حتـتـوي عــلى أكـثـر من 0,10 % (بـالـكــتـلـة) من

اHلوثات غير القابلة للذوبان.

10 . إعادة التجربة : . إعادة التجربة :

Wنـتــيــجـتـي جتـربــتـ Wـطــلق بــHال يــتــجـاوز الــفــرق ا
فــرديـتــpW اHـتـحــصل عـلـيــهـمــا بـواسـطــة نـفس اHــنـهج عـلى
مـادة �ـاثــلـة خـاضـعـة لـلـتـجـربـة في عـدة مـخـابـر من طـرف
عـدة محـلـلW يـسـتعـمـلون جتـهيـزات مـختـلـفةp إال في  5 %
مـن احلــاالت عـــلى األكــثـــر قــيــمــة 0,06 غ من اHــلــوثــات في
100 غ من عينـة ال حتتوي على أكثر من 0,10 % (بالـكتلة)

من اHلوثات غير القابلة للذوبان.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 25 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 27 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
ســـنــة ســـنــة p2011 يـــجــعـل مــنـــهج حتـــديـــد مـــؤشــر انـــكـــســارp يـــجــعـل مــنـــهج حتـــديـــد مـــؤشــر انـــكـــســار
الــــضـــــوء لــــلـــــمــــواد الـــــدســــمـــــة ذات األصل احلـــــيــــوانيالــــضـــــوء لــــلـــــمــــواد الـــــدســــمـــــة ذات األصل احلـــــيــــواني

والنباتي إجباريا.والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة

-  �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اHـــــوافق 28 مـــــايــــو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اHؤرخ في 3 رجب عام  1410 اHوافق 30 يناير سنـة 1990

pتممHعدل واHا pتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHؤرخ في 17 شوال عام   1423 اHوافق  21 ديسـمبر سنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اHوافق 6 ديسمبر سنة

pطابقةHتعلق بتقييم اH2005 وا
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- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شعـبـان عام  1419 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 1998 
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في2
ذي احلـجـة عام  1422 اHـوافق  14 فـبـرايـر سـنة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اHــــواد اHــــضــــافــــة اHـــرخـص بــــهـــا فـي اHـــواد

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 يـــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهp يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جــعل مــنــهج حتــديــد مــؤشـر
انــكــســـار الــضــوء لـــلــمــواد الـــدســمــة ذات األصـل احلــيــواني

والنباتي إجباريا.

اHــادةاHــادة 2 :  : من أجل حتـــديـــد مـــؤشـــر انـــكـــســـار الـــضـــوء
لـــلـــمــواد الـــدســـمــة ذات األصـل احلــيـــواني والـــنـــبـــاتيp 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 بـــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1432 اHــــوافق 27
يونيو سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق
منهج حتديد مؤشر انكسار الضوء للمواد منهج حتديد مؤشر انكسار الضوء للمواد 
الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيالدسمة ذات األصل احليواني و النباتي

1 . التعريف : . التعريف :

مــؤشــر انــكــســار الــضــوء Hــادة مــا هــو نــســبــة ســرعــة
الــضـوء في طــول مـوجــة مــحـددة في الــفـراغ عــلى ســرعـته

في اHادة.

تــسـتــعــمل تـطــبــيـقــاp ســرعـة الــضـوء فـي الـهــواء بـدل
ســرعــتـه في الــفــراغ و طــول اHــوجــة اخملــتــارةp بــاســتــثــنــاء
الــتــعــلـيــمــاتp هي مــعــدل خــطــوط الــطــيف ط لــلــصــوديـوم

( 589,6 نانومتر).

يــتـــغــيـــر مــؤشــر انـــكــســار الـــضــوء Hـــادة مــا مع طــول
موجة الضوء الوارد و مع درجة احلرارة.

يـرمــز Hــؤشـر انــكــسـار الــضــوء بـ  ن ط د حـيث أن د
هي درجة احلرارة اHئوية.

2 . اHبدأ : . اHبدأ :

قــيــاس مـــؤشــر انــكـــســار الــضـــوء لــلــعـــيــنــة الـــســائــلــة
بـواسـطــة جـهـاز مالئم لـقـيــاس االنـكـسـار في درجـة حـرارة

ثابتة.

3 . الكواشف : . الكواشف :

3 .  . 1 · بـرومـونـافـتـالـpW أو لـورات اإلثـيل ذو جـودة
تـــتالءم مع  جـــهــاز قــيـــاس مــؤشـــر االنــكــســـار و ذو مــؤشــر

انكسار معروف.

 CH3 (CH2)4 في 20° م ( نط 1,4119)

 3 . 2 ثـالثي كـــــلــــورو اإلثـــــيالنp أو مـــــذيــــبـــــات أخــــرى

كـالـهــكـزانp إثـيــر الـبـتــرول أسـيـتــونp تـولـوانp لـتــنـظـيف
موشور جهاز قياس االنكسار.

4 . التجهيزات : . التجهيزات :

األجهزة اHتداولة في اخملبرp ال سيما :

 4 . 1 جهـاز قياس االنكسار جهـاز قياس االنكسارp نوع  ABBE مثالp قابل

لـتـحـديـد مـؤشـر االنـكـسـار بـتـقـريب ± 0,0001 بW  ن ط =
 1,3000 و ن ط = 1,7000.

يـــجـب أن يــضـــبـط جـــهـــاز قـــيــاس االنـــكـــســـار بـــحـــيث
يـعـطي لـلمـاء اHـقطـر في درجـة حرارة 20° م مؤشـر يـقدر

بـ 1,3330.

4 . 2 مصدر الضوء : مصدر الضوء : مصباح ببخار الصوديوم.

�كن اسـتعـمال الـضوء األبيض إذا كـان جهـاز قياس
االنكسار مزودا بنظام تعويض ال صبغي.

صفيحة زجاجية ذات مؤشر انكسار معروف.

4 . 3 حــمــام مــائي : حــمــام مــائي : �ــكـن ضــبــطه في درجــة احلــرارة

التي جترى فيها القياسات (حالة العينات الصلبة).

5 . اقتطاع العينة : . اقتطاع العينة :

يجرى اقتطاع العينة في الشروط اHالئمة.
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6 . طريقة العمل : . طريقة العمل :

6 . 1 حتضير العينة للتجربة : حتضير العينة للتجربة :

حتضر عينة التجربة طبقا للمنهج الرسمي.

يجـب أن يحـدد مـؤشـر االنكـسـار علـى اHادة الـدسـمة
مجففة كليا ومرشحة.

في حــالــة عــيــنـة صــلــبــةp تــنـقـل الـعــيــنــة احملــضـرة في
وعـاء مـنــاسب ثم يـوضع في حــمـام مـائي (4 . 5) مــضـبـوط
في درجـــة حــرارة الـــتي جتـــرى فــيـــهــا الـــقــيـــاســات. تـــتــرك

لوقت كاف حتى تستقر درجة حرارة العينة.

6 . 2 ضبط اجلهاز : ضبط اجلهاز :

الـــــتــــحـــــقـق من أن جـــــهـــــاز قــــيـــــاس االنـــــكـــــســــار(4 . 1)
مـــضـــبـــوط و ذلك بـــقـــيـــاس مـــؤشـــر انـــكـــســـار الـــصـــفـــيـــحـــة
الـزجــاجــيـة (4 . 3) طـبــقــا لــتـعــلــيـمــات الــصـانع أو بــقــيـاس
مــؤشــر انــكــسـار · بـرومــونــافــتــالـW أو لـورات اإلثيل

.(1 . 3)

6 . 3 التحديد : التحديد :

يـقــاس مـؤشــر انـكــسـار الــعـيــنـة فـي درجـات احلـرارة
اآلتية :

أ) 20° م لـــلـــمـــواد الـــدســمـــة الـــســـائــلـــة كـــلـــيــا فـي هــذه
pالدرجة من احلرارة

ب) 40° م لـــلــمـــواد الــدســـمــة الـــذائــبــة كـــلــيـــا في هــذه
pالدرجة من احلرارة

ج) 50° م لـــلـــمـــواد الــدســـمـــة الـــذائــبـــة كـــلـــيــا فـي هــذه
pالدرجة من احلرارة و ليس في 40° م

د) 60° م لـــلـــمـــواد الـــدســــمـــة الـــذائـــبـــة كـــلـــيـــا في هـــذه
pالدرجة من احلرارة و ليس في 50° م

هـ) 80° م أو أعـلى لـلمـواد الـدسـمة األخـرى اHـهـدرجة
كليا أو الشموع.

تـثـبت درجـة حـرارة مـوشـور جهـاز قـيـاس االنـكـسار
في الـــقــــيـــمــــة الـــثــــابـــتــــة الالزمــــة بـــواســــطـــة جــــريـــان اHـــاء
اHـوفـرمن طـرف احلـمـام اHائي (4 . 4) مـضـبوط في 0,1° م

تقريبا.

مـراقـبـة درجـة حـرارة اHـاء الـصـادر من جـهـاز قـياس
االنـــكـــســـار بـــاســـتـــعـــمـــال مـــقـــيـــاس درجـــة احلـــرارة ذي دقــة
مالئـمـة. مــبـاشـرة قـبـل الـقـيـاسp يــنـزل الـطــرف اHـتـحـرك

للموشور في وضع أفقي.

�ـسح سـطح اHـوشـور في الـبـدايـة بـواسـطـة مـنـشـفة
نـاعمـةp ثم بقـطن مـندوف مـبلل بـبـعض قطـرات من احمللل

.(2 . 3)

جتـرى القـياسـات طبـقا لـلتعـليـمات الـعمـليـة للـجهاز
اHستعمل.

قـراءة مــؤشـر االنــكـســار بـتــقـريب  0,0001 بـالـقــيـمـة
اHطلقة وتسجل درجة حرارة موشور اجلهاز.

مـــبـــاشــرة بـــعـــد الـــقـــيـــاســـاتp �ــسـح ســـطح اHـــوشــور
بـواسـطـة مـنـشـفـة نـاعــمـة ثم بـقـطن مـنـدوف مـبـلل بـبـعض

قطرات احمللل  (3 . 2).

يــقـــاس مــؤشــر االنــكـــســار مــرتــW و يـــحــسب اHــعــدل
اجلبري للقياسات الثالثة.

6 . 4 عدد التحديدات : عدد التحديدات :

يجـرى حتـديدان عـلى عـينـتـW مـقتـطـعتـW لـلتـجـربة
مأخوذتW من نفس عينة التجربة.  

7 . التعبير عن النتائج : . التعبير عن النتائج :

7 . 1 طريقة احلساب والصيغ : طريقة احلساب والصيغ :

إذا كان الـفـرق بـW درجة حـرارة الـقـياس د1 ودرجـة
احلرارة اHـرجعـية د أقل من 3° مp يـعطـي مؤشـر االنكـسار

ن ط د في درجة احلرارة اHرجعية بالصيغة اآلتية :

أ ) إذا كان د1 > د

 - د ) ع
ن ط د = ن ط د1 + ( د1

ب ) إذا كان د1 < د.

ن ط د = ن ط د1 + ( د - د1 ) ع

حيث :

د1 درجة حرارة القياس.

د درجة احلرارة اHرجعية.

pمــرتـــبط بـــدرجــة احلــرارة pع هــو عـــامل الــتـــصــحـــيح
pللزيوت pيساوي  0,00035 لـ  د = 20° م

0,00036 لـ د = 40° مp د = 50° مp د = 60° م لــــلـــــدهــــون

الكثيفة و خليط األحماض الدسمة.

0,00037 لـ د = 80° م أو أعلىp للشموع.

يؤخذ كـنتيـجة اHعدل اجلـبري للقـيم اHتحصل عـليها
فـي الــتــحــديــديـن (5 . 4) إذا تــوفـرت شروط الـتـكـرارية

p(2 . 6)
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تـســجل الـنــتـيــجـة بــتـكـمــيل الــعـدد إلى أربــعـة أرقـام
بعد الفاصلة.

مالحظة :مالحظة :

Wيــــجب األخـــذ بــــعـــ pعــــنـــد الــــتـــعــــبـــيــــر عن الــــنـــتــــائج
االعتبار بأن وجود األحماض الدسمة احلرة يخفض بشدة

مؤشر االنكسار.

إذا كــان مـؤشــر انــكــســار احلــمض يــسـاوي p2 تــضــاف
0,000045 لكل وحدة مؤشر احلمض.

7 . 2 التكرارية : التكرارية :

يـجب أن ال يـتـعـدى الـفـرق بـW الـقـيـمـتـW اHـتـحـصل
علـيـهـما في الـتـحـديدين (5 . 4) اHنـجـزين بـسـرعـة الـواحد
تـــلـــو اآلخـــر مـن طـــرف نـــفس احملـــلل  0,0002 وحـــدة مـــؤشـــر

االنكسار و إال  تعاد التحديدات.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في أول ربــيع الــثــانـي عـامقــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في أول ربــيع الــثــانـي عـام
1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 23 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة p2012 يـــــتـــــضـــــمنp يـــــتـــــضـــــمن

اHصادقـة على الـنظـام التـقني اجلـزائري الـذي يحدداHصادقـة على الـنظـام التـقني اجلـزائري الـذي يحدد
خـصـائص وشـروط وكـيـفـيـات عـرض اHـسـتـحـضراتخـصـائص وشـروط وكـيـفـيـات عـرض اHـسـتـحـضرات

اHوجهة للرضع (استدراك).اHوجهة للرضع (استدراك).
ـــــــــــــــــ

اجلريـدة الـرسـمـيـة - الـعدد 49 - الصـادر بـتاريخ 22
شوال عام 1433 اHوافق 9 سبتمبر سنة 2012.

الصفحتان 25 و26 (اHلحق األول)

Wــــدوّن فـي الــــصــــفـــــحــــتــــHا " a " بـــــدال من : - بـــــدال من : حـــــرف -
pWذكورتHا

- يقرأ :- يقرأ : حرف " · " في كل احلاالت اHذكورة.

............ (الباقي بدون تغيير)...............

وزارة الصيد البحريوزارة الصيد البحري
واEوارد الصيديةواEوارد الصيدية

قــــــــــــرار مرار مــــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 3 رب ربــــــــــــيـع األول عع األول عــــــــــــام ام 1433 اH اHــــــــــــوافق وافق 26
ينينـاير سنة اير سنة p2012 يعp يعـدّل القرار اHؤرل القرار اHؤرّخ في خ في 12 صفر صفر
عـام ام 1426 اH اHـوافق وافق 23 م مـارس سارس سـنة نة 2005 الالـذي يذي يـحددحدد
مــــــــحــــــــــتــــــــوى موى مــــــــلف طلف طــــــــلـب االمب االمــــــــتــــــــيــــــــاز ماز مـن أجل إنن أجل إنــــــــشــــــــاءاء

مؤسسة لتربية اHائياتمؤسسة لتربية اHائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pوارد الصيديةHإن وزير الصيد البحري و ا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و �ــقــتــضى اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 2000 - 123
اHــــؤرّخ في 7 ربــــيـع األول عـــام  1421 اHــــوافق 10 يــــونــــيـــو
سـنـة 2000 الـذي يــحـدد صالحـيــات وزيـر الـصـيــد الـبـحـري

pوارد الصيديةHوا
- و �ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 04 - 373
اHــؤرّخ في 8 شــوّال عــام 1425 اHــوافق 21 نــوفــمــبــر ســنــة
2004 الــذي يـــحــدد شــروط مــنح االمــتـــيــاز من أجل إنــشــاء

pتمّمHعدّل واHا pائيات وكيفيات ذلكHمؤسسة لتربية ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 198
اHــــؤرّخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــــوافق 31 مـــايـــو
سـنة 2006 الذي يـضبط الـتنـظيم اHـطبق عـلى اHؤسـسات

pصنفة حلماية البيئةHا
- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرّخ في 12 صــفـر عـام 1426 
اHـوافق 23 مــارس ســنـة 2005 الــذي يـحــدد مــحــتــوى مـلف
pائياتHطلب االمتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
الــقــرار اHـؤرّخ في 12 صــفــر عـام  1426 اHـوافق 23 مـارس

سنة 2005 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 2 :  تـعـدّل أحـكـام اHادة 3 من الـقـرار اHؤرّخ في
12 صــــــــفــــــــر عــــــام  1426 اHــــــــوافق 23 مـــــــارس ســـــــنــــــة 2005

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

" اHادّة 3 : يحتوي اHلف اإلداري على ما يأتي :
بالنسبة لألشخاص الطبيعية :

1 - طلب االمـتـياز مـعدّ عـلى اسـتمـارة قانـونـية كـما
pلحق األول بهذا القرارHهو محدد في ا

2 - نـــــســــخـــــة طــــبـق األصل مـن بــــطـــــاقــــة الـــــتــــعـــــريف
pالوطنية

p3 - شهادة كشف الضرائب مصفى
4 - دفتر الشروط يوقعه قانونا صاحب االمتياز.

................(الباقي بدون تغيير)..............."

اHـاداHـادّة ة 3 :  تـعـدّل أحـكـام اHادة 4 من الـقـرار اHؤرّخ في
12 صـفر عام  1426 اHوافق 23 مـارس سنة 2005 واHـذكور

أعالهp وحترر كما يأتي :


