
العدد العدد 23
السالسّنة الثالثة واألربعوننة الثالثة واألربعون

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

األربعاء األربعاء 13  ربيع األو  ربيع األوّل عام ل عام 1427 هـ هـ
اIوافق اIوافق 12  أبريل سنة  أبريل سنة 2006 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr 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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اIـاداIـادّة ة 2 :  : تـعـدّل أحـكـام اIادّة 2 من الـقـرار اIؤرّخ في
30 رمـــضـــان عـــام 1425 اIــــوافق 13 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2004

واIذكور أعالهr وحترّر كما يأتي :

"اIادّة 2 : تتشكّل اللّجنة الدائمة ......................
- الـسّـيـدة شـنـاز  بـورويسr �ـثـلـة الـوزيـرة اIـكـلّـفـة

بالثقافةr تعيّن خلفا للسّيد عمر خليف.
... (الباقي بدون تغيير) ...".

اIـاداIـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 8 ذي احلــجــة عـام 1426 اIـوافق 8
يناير سنة 2006.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

وزارة التوزارة التّجارةجارة
قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 15 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1426 اIوافق  اIوافق 15 يناير يناير
r 2006  يr  يــــــــــــــجــــــــــــعـل مل مــــــــــــنــــــــــــــهـج قج قــــــــــــيــــــــــــــاس الاس الــــــــــــعــــــــــــــاملامل ســــــــــــنــــــــــــة ة 
الالــــــــهــــــيــــــدروجدروجــــــــيــــــني لني لــــــــلــــــحم واIحم واIــــــــنــــــتــــــوجوجــــــــات الات الــــــلــــــحــــــــمــــــيــــــة

إجباريا.إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التّجارة
- �ـقـتــضى اIـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 05 - 161 اIـؤرّخ
في 22 ربيع األول عـام 1426 اIوافق أوّل مـايو سنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اIؤرّخ
في 3 رجب عـــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1990

rتمّمIعدّل و اIا rتعلّق برقابة اجلودة و قمع الغشIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 02 - 453
اIــــــؤرّخ في 17 شــــوّال عـــــام 1423 اIـــــوافق 21 ديـــــســــمـــــبــــر

rسنة 2002 الذيّ يحدّد صالحيات وزير التّجارة
- و�ـقـتــضى الـقـرار الـوزاري اIــشـتـرك اIــؤرخ في
 19 شــــــوّال عــــــام 1417 اIـــــوافق 26 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1997

rرقاز وتسويقهIتعلّق بشروط حتضير اIوا
- و�قـتضى الـقرار اIؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام
بــالـــقــواعــد 1421اIــوافق 26 يــولـــيــو ســـنــة 2000 واIـــتـــعــلّق 

اIــطــبّــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اIــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اIــطــهــيــة
rتمّمIعدّل واIا rووضعها رهن االستهالك

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 19 من اIـرسوم
الــــتّـــــنـــــفــــيـــــذيّ رقم 90 - 39  اIـــــؤرّخ في3 رجب عـــــام 1410

- تــــعــــويض نــــاقص الــــقــــيــــمــــة الــــنــــاجت عن مــــســــتـــوى
إيــــــرادات جـــبـــــايـــــة بـــتــــــرولـــيـــــة يــــقــلّ عـــن تـــقــــديــــــرات

rـاليّــةIقـانـون ا
- تخفيض اIديونية العموميّة عن طريق :

* تــــســــديــــد الــــدين الــــعــــمــــومي الــــداخــــلي واخلــــارجي
rاألصلي الّذي بلغ أجله

* كلّ تسديد مسبق للدين العمومي.

اIـاداIـادّة ة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 2 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 4
ديسمبر سنة 2005.

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة ا7وارد ا7ائيوزارة ا7وارد ا7ائيّـةـة
قــقـــرار مرار مـؤرؤرّخ فيخ في8 ذي احل ذي احلــــجـة عة عـام ام 1426 اI اIـوافق وافق 8 ي يــــنـايايـر
ســــنـنـــــة ة r2006 ي يــــــعــــدّل الل الــــقــــرار اIرار اIــــؤرؤرّخ في خ في 30 رم رمــــضــــانان
عــــــــام ام 1425 اI اIــــــــوافق وافق 13 ن نــــــــوفوفــــــــمــــــبــــــــر سر ســــــــنــــــة ة 2004 ال الــــــــذيذي
يــــحــــدّد تد تـنــــظــــيم اليم الــــلّــــجــــنــــة الة الــــدائدائــــمــــة لة لـلــــمــــيــــاه اIاه اIــــعــــدندنــــيّـة

الطبيعية ومياه اIنبع وسيرها.الطبيعية ومياه اIنبع وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rائيّةIوارد اIإنّ وزير ا
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 05-161 اIـؤرّخ
في 22 ربيع  األوّل عام 1426 اIوافق أوّل مايو سنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 324-2000
اIــــــؤرّخ في 27 رجـب عــــــام 1421 اIـــــــوافـق 25 أكــــتـــــوبـــــر
ســـــــنـــــة 2000 الّـــــــذي يــــحـــــــدّد صــالحــــيـــــات وزيـــــر اIــــوارد

rائيةIا
- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 04 -196
اIـؤرّخ في 27 جـمـادى األولى عام 1425 اIـوافق 15 يـولـيو
سـنة 2004 واIتـعـلّق بـاستـغالل اIـيـاه اIـعدنـيّـة الـطبـيـعـيّة

rنبع وحمايتهاIومياه ا
- و�ـقـتـضى الـقــــرار اIؤرّخ في 30 رمـضــــان عــام
1425 اIـوافق 13 نــوفـمـبــر سـنـة 2004 الّــذي يـحـدّد تــنـظـيم

اللّـجنـة الدّائمة لـلميــاه اIعدنيّـة الطبـيعيّة ومـيـاه اIنبع
rوسيرها

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : يـعـدّل هـذا الـقـرارr الـقـرار اIـؤرّخ في
30 رمـــضـــان عـــام 1425 اIــــوافق 13 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2004

واIذكور أعاله.
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4 .  التجهيزات :  التجهيزات : 
4    . 1   جــجــــــهــهــــــــاز قـاز قـــــيــــــاس الاس الــــعــعــــــــامـل الـامـل الـــــهــــــيــيــــــدروجــدروجــــــــيــــنيني
r( r(pH mètre) مـدرج إلى 0,1 وحـدة الـعـامل الـهـيـدروجـيـني
أو بــوحــدات أصــغــرr تــســمح بــقــراءات بــدقــة 0,05 وحــدات
الـــعـــامل الـــهـــيـــدروجــيـــني. إذا كـــان جـــهـــاز قـــيـــاس الــعـــامل
الــهــيـدروجــيــني (pH mètre) غــيـر مــزود بــنــظــام تــصـحــيح
عــامل احلــرارةr فــيــنــبــغي اســتــعــمــال ســلم وحــدة الــقــيـاس

للقياسات في درجة حرارة 20°م.
يـــجب حـــمــايـــة اجلـــهـــاز بـــقـــدر اإلمــكـــان مـن الــعـــوامل
الـنـاجتـة عن الشـحـنـات الـكهـربـائـيـة اخلارجـيـة عـنـد إجراء

القياسات.
r(إلـكـتـرود زجاجي) قـطب كـهـربـائي زجـاجي r(إلـكـتـرود زجاجي) 4 . .  2    قـطب كـهـربـائي زجـاجي
�ـــكـــنـــنـــا اســـتـــعـــمـــال إلـــكـــتـــرودات زجـــاجـــيـــة ذات أشـــكـــال
هـنـدسيـة مـختـلـفة مـنـهـا : كرويـةr مـخروطـيـةr أسطـوانـية

أو على شكل إبرة. 
 يحـفظ اإللـكـترود الـزجـاجي في اIاء بـطـريقـة يـكون

فيها غشاؤه مغمورا في اIاء.
r(عيr(إلـكــــتـرود مرود مــــرجرجـعي) إلعي) 4 .3    قـطب كطب كــــهـربربــــائي مائي مـرجرجــــعي

عــلى سـبــيل اIــثـال إلــكـتـرود مـن الـكــالـومـال ( calomel) أو
إلـكـتــرود من كـلـورور الـفــضـة الـذي يـحـتــوي عـلى مـحـلـول

مشبع بكلورور البوتاسيوم.
 يـــحـــفظ اإللـــكـــتـــرود الـــزجـــاجي فـي مـــحــلـــول مـــشـــبع

بكلورور البوتاسيوم إال إذا وجدت تعليمات خاصة.
مالحظة :مالحظة :

�ــكن ضم اإلكــتــرود الــزجـاجـي واإللـكــتــرود اIــرجـعي
فـي نــظــام إلــكـــتــرودات مــشــتـــركــة. وفي حــالـــة عــدم تــوفــر

تعليمات خاصةr حتفظ هذه اإللكترودات في ماء مقطر.
4 . 4   فـرامــة حلــمفـرامــة حلــمr مـخبـريةr  مــزودة بـصفـيحة ذات

ثــقــوب ال يتجاوز قطرها 4 ملم.
5  .  العينة :العينة :

5 . 1 الـــعــــمل انـــطـالقـــا من عـــيــــنـــة �ـــثـــلــــة تـــزن عـــلى

األقل200غ .
5 . 2   يحدّد العامل الهيدروجيني في احلX أو حتفظ
الـعـيــنـة بـطـريــقـة تـقــلل من أي تـغــيـيـر يــطـرأ عـلى عــامـلـهـا

الهيدروجيني.
6  .   طريقـة العـمل للمـنتـوجات التي أجـريت علـيهاطريقـة العـمل للمـنتـوجات التي أجـريت علـيها

عملية اجملانسة :عملية اجملانسة :
6  . 1  حتضير العينة للتجربة : حتضير العينة للتجربة :

بــاســتــثـنــاء الــتــجــارب غــيــر اخلـاضــعــة لــلــهــدمr نــقـوم
بــعـمــلـيـة اجملــانـســة لـعـيــنـة اخملــبـر بـتــمـريــرهـا مـرتــX عـبـر

فرامة اللحم (4.4) ثم نقوم بخلطها (أنظر 6.6).

اIـوافق 30 يــنـايــر ســنـة r1990 اIـعــدّل و اIــتـمّم  واIــذكـور
أعالهr يـهــدف هــذا الـقــرار إلى جــعل مــنـهـج قـيــاس الــعـامل

الهيدروجيني للحم و اIنتوجات اللحمية إجباريا.

اIادة اIادة 2 : : من أجل قياس العـامل الهيدروجيني للحم
و اIنـتوجـات اللـحـميـةr فإن مـخابـر مراقـبة اجلـودة وقمع
الـغش واخملـابـر اIـعـتـمـدة لـهـذا الـغـرض مـلـزمـة بـاسـتـعـمال

اIنهج اIبX في اIلحق .

كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIـنـهج من طـرف اخملـبـر
عند األمر بإجراء خبرة.

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

حرر بـاجلزائر في15 ذي احلـجة عام 1426 اIوافق 15
يناير سنة 2006.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحـــــقاIلحـــــق
منهج قياس العامل الهيدروجينيمنهج قياس العامل الهيدروجيني

للحم و اIنتوجات اللحميةللحم و اIنتوجات اللحمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . التعريف :التعريف :

الــــعــــامل الــــهــــيــــدروجــــيــــني لــــلــــحــــوم و اIــــنــــتــــوجـــاتالــــعــــامل الــــهــــيــــدروجــــيــــني لــــلــــحــــوم و اIــــنــــتــــوجـــات
اللحمية اللحمية :

XـبIـنـهج اIـنجـزة حـسب اIهو حـصـيـلـة القـيـاسـات ا
أدناه.

مالحظة :مالحظة :
نـظــرا لـلـنـســبـة اIـرتـفــعـة جـدا لأليــونـات في الـوسط
اIـائي لـعـدة مـنتـوجـات حلـمـيـة ونـظـرا لـكـون جـهـاز قـياس
الـعــامل الــهــيـدروجــيــني من جــهــة أخـرى مــعــايـر بــواســطـة
مـحـاليل مـثـبتـة ذات نـسبـة قلـيـلة من األيـونـاتr فال �كن
اعتـبارr بصـفة عـامةr الـقيمـة اIقـاسة عـلى اللحـوم كقـيمة

نظرية للعامل الهيدروجيني.

 2 . مبدأ : مبدأ :

قــيــاس فــرق الــكـمــون بــX قــطب كــهــربــائي زجــاجي
وقـطب كـهـربائـي مرجـعـي مغـمـورين فـي عـينـة مـن اللـحم

أو منتوج حلمي.

3 . سوائل التنظيف : سوائل التنظيف :
3 . 1   اإليثانول  اإليثانولr 95% ( ح/ح).

3 .  . 2  أكسيد ثنائي اإليثيل   أكسيد ثنائي اإليثيل مشبع باIاء.
3 .  . 3   ماء مقطر    ماء مقطر أو ماء ذو نقاوة مكافئة.
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6 . 7  التعبير على النتائج :التعبير على النتائج :

6 . 7  . 1  احلساب :احلساب :

تــؤخـذ كـنـتـيــجـةr الـقـيـمـة اجلــبـريـة اIـتـوســطـة لـلـقـيم
الـــثالثr إذا كـــانت شـــروط الـــتـــكــراريـــة مـــتـــوفـــرة (أنـــظــر
r(2.7.6 يعبر عن القيـمة اIتوسطة للعامل  الهيدروجيني

بتقريب 0,1 وحدة العامل الهيدروجيني.

6 . 7  . 2   التكرارية :التكرارية :

يـــجب أن ال يـــتـــجــاوز الـــفـــرق بـــX الـــقـــيم الـــقـــصــوى
اIتحصل عـليها من القـياسات الثالثةr 0,15 وحدة العامل

الهيدروجيني.

7 .      مـمـنـهــجـيـة الـعـمل بـالـنـســبـة لـلـمـنـتـوجـات غـيـرنـهــجـيـة الـعـمل بـالـنـســبـة لـلـمـنـتـوجـات غـيـر
اجملانسة :اجملانسة :

 7  . 1 أخذ العينة للتجربة :أخذ العينة للتجربة :

تـؤخـذ كـمـية كـافـيـة من عـيـنـة اخملبـرr تـسـمح بـقـياس
العامل الهيدروجيني في عدة نقاط.

7  . 2   معايرة جهاز قياس العامل الهيدروجيني :معايرة جهاز قياس العامل الهيدروجيني :

أنظر (3.6).
7 . 3   القياس :القياس :

7 . 3  . 1  عــــنـــدمــــا يـــتــــعــــلق األمـــر بــــعــــيـــنــــة من مـــادة

مـــتــمـــاســـكــةr نـــقــعـــر الـــعــيـــنــة فـي اIــكـــان الــذي نـــقـــوم فــيه
بالقياس حـتى نتمكن من إدخال اإللكترود الزجاجي دون

كسره.
7 . 3  . 2  تـعـاد نـفس الــعـمـلـيـات كـمــا هي مـبـيـنـة في

النقاط (1.4.6) و(2.4.6).
7  .3  . 3  إعادة القياس في نفس اIوضع.

7 . 3  . 4  إذا كـــان من الــــضـــروري مــــعـــرفــــة الـــفـــروق

اIـــوجـــودة لـــلـــعــــامل الـــهـــيـــدروجـــيـــنـي بـــX عـــدة نـــقـــاط من
مــنـتـوج مـاr فـعــلـيـنـا إعـادة الـقــيـاسـات في نـقــاط مـخـتـلـفـة

بحيث يكون عددها متناسبا مع  نوعية وحجم العينة.
7  .  4   تنظيف االلكتروداتتنظيف االلكترودات

أنظر (5.6).

7 . 5  التعبير عن النتائج:لتعبير عن النتائج:

7 . 5  . 1  احلساب : احلساب :

Xتوسطة للقيمتIالقيمة اجلبرية ا rتؤخذ كنتيجـة
الـلتX حتصلنـا عليهمـا في نفس النقطـة من العينةr وإذا
تــوفـــرت شــروط الــتـــكــراريــة r(2.5.7) نـــعــبـــر عن الـــقــيـــمــة
اIـتـوسـطـة لـلـعـامل  الـهيـدروجـيـني لـكل نـقـطـة بـالـتـقريب

من 0,1 وحدة العامل الهيدروجيني.

6 .  . 2  أخذ العينة للتجربة :أخذ العينة للتجربة :

نـأخذ كـميـة من العـينـة إلجراء الـتجـربة وينـبغي أن
تكون هذه الكمـية كافية حتى تغـمر فيها اإللكترودات أو

تتغطى.

    6 . 3   معـايرة جهـاز قيـاس العامل الـهيـدروجينيمعـايرة جهـاز قيـاس العامل الـهيـدروجيني
: : (pH mètre)

(pH mètre) يـعايـر جهـاز قـياس الـعامل الـهـيدروجـيني
بـاستعمـال محلول مثـبت ذي عامل هيـدروجيني معروف
بــدقــة وقـــريب قــدر اإلمـــكــان من الــعـــامل الــهــيـــدروجــيــني
لـــلــمـــحـــلـــول اIـــراد حتـــلـــيـــلــيـه (أنـــظــر8 ) في درجـــة حــرارة

القياس.

(pH mètre)إذا كان جهاز قـياس العامل الـهيدروجيني
غـير مزود بنـظام تصحـيح عامل حرارةr ينـبغي أن تكون

درجة حرارة احمللول اIثبت20 م° ± 2 °م.

 6 . 4   القياس:القياس:

6 . 4  . 1 تــوضع اإللــكــتــرودات في الــعــيــنــة اIــأخــوذة

لــلــتــجـربــة ويــضــبط نــظــام تـصــحــيح درجــة حــرارة قــيـاس
الــعــامـل الــهــيــدروجــيــني (pH mètre) حــسب درجــة حــرارة
الـــعـــيــنـــة اIــأخـــوذة وإذا لم يـــتــوفـــر نــظـــام تــصـــحــيـح عــامل
احلـرارةr يـنـبغـي أن نـثـبت درجـة حـرارة الـعـيـنـة اIـأخوذة

للتجربة في 20 م° ± 2 °م.

 6 . 4  . 2  القـيـام بـالـقيـاس بـاتـبـاع الـتقـنـيـة اخلـاصة

(pH mètre) بـــــجـــــهــــاز قـــــيـــــاس الــــعـــــامـل الــــهـــــيـــــدروجــــيـــــني
اIـســتـعــملr نـقـرأ قــيـمــة الـعـامل الــهـيــدروجـيـني مــبـاشـرة
عــــــلى ســــــلم اجلــــــهـــــاز بـــــتــــــقـــــريـب من 0,05 وحـــــدة الــــــعـــــامل

الهيدروجيني عند احلصول على قيمة ثابتة.

6 . 4  . 3 تـــعــاد الـــتــجـــربــة عـــلى نــفـس الــعـــيــنـــة ثالثــة

مرات.

6  . 5  تنظيف اإللكترودات :تنظيف اإللكترودات :

القيام بتـنظيف اإللكترودات �ـسحها على التوالي
بـواسـطـة قـطع من الـقـطن (Ouate) مـبــلـلـة بـأكـسـيـد ثـنـائي
اإليــثــيل (2.3) ثــم بــإإليــــثــانــول (1.3) وأخــــيـــرا نـــغــســلــهــا
بـاIاء (3.3) ونـحفـظهـا وفقـا للـتعـليـمات اIـذكورة في (2.4)

و(3.4).

6  . 6   مالحظة فيما يخص العمل :مالحظة فيما يخص العمل :

rــنــتــوجـات شــديــدة اجلــفـافIــكن إخــضــاع عــيـنــات ا�
إضــــافــــة إلـى اإلجــــراء الــــعــــادي (أنــــظــــر 1.6)r إلى عــــمــــلــــيــــة
مجـانسـة مع كمـية مـساويـة لهـا من اIاء بـاستـعمـال جهاز
خــــــلـط مــــــخـــــــبــــــري قــــــبـل الــــــشـــــــروع في قـــــــيــــــاس الـــــــعــــــامل

الهيدروجيني.
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وزارة النقلوزارة النقل
قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 24  جم  جمـادى الثانية عام ادى الثانية عام 1426 اIوافق  اIوافق 31
يــــــولولــــــيــــــــو سو ســــــنــــــة ة r  2005 يr يــــــحــــــــدد قدد قــــــائائــــــمــــــة الة الــــــــنــــــشــــــاطاطــــــاتات
واألشغال و اخلدمواألشغال و اخلدمـات التي �كن أن يقوم بها اIعهدات التي �كن أن يقوم بها اIعهد
 ال الــــعــــالي لالي لـلــــبــــحــــريريـة زية زيــــادة عادة عــــلى ملى مـهــــمــــته الته الــــرئرئـيــــســــيـة

وكيفيات تخصيص العائدات الناجتة عنها.وكيفيات تخصيص العائدات الناجتة عنها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير النقل
- �ـقــتـضى األمـر رقم 74-86 اIـؤرخ في  30 شــعـبـان
عـام  1394 اIــوافق  17 ســبــتــمــبــر ســنـة 1974 و اIــتــضـمن

rعهد العالي للبحريةIإنشاء ا
- و �ــــقـــــتــــضـى اIــــرســـــوم رقم 88-208 اIـــــؤرخ في 7
ربـــيع األول عـــام  1409 اIــــوافق  18 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1988
واIـتضمن تطبـيق القانون األسـاسي النموذجي لـلمعاهد

rعهد العالي البحريIالوطنية للتكوين العالي على ا
- و�ـقـتــضى اIـرســوم الـرئـاسي رقم 05-161 اIـؤرخ
في  22 ربــــيـع األول عـــام  1426 اIــــوافق أول مــــايــــو ســــنــــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2005 وا 

- و �قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 89-165 اIؤرخ
في 27 مــــحــــرم عـــام  1410 اIــــوافق  29 غــــشت ســــنــــة 1989

rالذي يحدد صالحيات وزير النقل
- و �قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 98-412 اIؤرخ
في  18 شـعـبـان عـام  1419 اIـوافق  7 ديـسـمـبـر سـنـة 1998
الــذي يــحــدد كــيــفــيــات تــخــصــيص الــعــائــدات الــنــاجتــة عن
اخلـدمات واألشـغـال الـتي تقـوم بـهـا اIؤسـسـات الـعمـومـية
زيــادة عــلى مــهـمــتــهـا الــرئــيــسـيــةr ال ســيـمــا اIــادتـان  2 و8

rمنه
- و �قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 02-143 اIؤرخ
في  3 صـفـر عام  1423 اIـوافق  16 أبـريل سـنة 2002 الـذي
يـــحـــدد الـــشـــهــادات و شـــهـــادات الـــكــفـــاءة اخلـــاصـــة بــاIـالحــة

rالبحرية و شروط إصدارها
- و �ـقـتضى الـقـرار اIؤرخ في  24 جـمـادى الثـانـية
عــام  1418 اIــوافق  26 أكــتـــوبـــر ســـنــة  1997 الـــذي يـــحــدد
قـائـمة األشـغـال واخلـدمات الـتي �ـكن أن يـقـوم بهـا اIـعـهد
العـالي للـبحـرية زيادة عـلى مهـمته الـرئيـسيـة و كيـفيات

rتخصيص العائدات الناجتة عنها

يــقـــرر مــا يأتي :يــقـــرر مــا يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 2 ( الــفـقـرة 2 )
واIـادة  8 من اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 98-412 اIـؤرخ في
 18 شـــعـــبـــان عـــام  1419 اIــــوافق 7 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1998

7 . 5  . 2   التكرارية :التكرارية :

Xالــــقــــيــــمــــتـــ Xيــــنــــبــــغي أن ال يــــتــــجــــاوز الــــفــــرق بــــ
اIــتـحـصـل عـلـيــهـمـا فـي نـفس الـنــقـطـةr 0,15 وحــدة الـعـامل

الهيدروجيني.

8  . مالحظة فيما يخص العمل :مالحظة فيما يخص العمل :

�ـكن اسـتعـمـال احملـالـيل اIـثـبـتة الـتـالـيـة في عـمـلـية
اIعايرة.

ولــتــحــضــيــر هــذه احملــالــيل يــنــبـغـي أن تــكـون جــمــيع
الكـواشف ذات نـوعـية حتـلـيـلـية. نـسـتـعمل اIـاء اIـقـطر أو

ماء ذا نقاوة مكافئة.

8  - 1   مــحـلــول مـثــبت ذو عـامل هــيـدروجــيـني    مــحـلــول مـثــبت ذو عـامل هــيـدروجــيـني 4,00

في في 20°مr مr يحضر كاآلتي ::

نـــــــــــــــــزن بــــــــــــــــــتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــريــب مـن 0,001غ و10,211غ مـن
[KHC6H4 (COO)2 ] هــيــدروجـــيــنــوفــتــاالت الـــبــوتــاســيــوم
مــــجــــفـف من قــــبـل في درجــــة حــــرارة 125°م حــــتى ثــــبــــات

الكتلة ونقوم بتذويبها في اIاء.

 نكمل احلجم إلى 1.000 ملل.

 هـذا احمللـول له عامل هيـدروجيـني يقدر بـ 4,00 في
10°م و4,01 في 30°م.

8  . 2    مــحـلـول كـاشف ذو عـامـل هـيـدروجـيـني مــحـلـول كـاشف ذو عـامـل هـيـدروجـيـني 5,45

في في 20°مr مr يحضر كاآلتي ::

يــخــلط 500 مــلل من مـــحــلــول ســائل نــظــامــيــته 0,2ن
حلــــــمـض الــــــســــــتــــــريـك مع 375 مـــــــلل مـن مــــــحــــــلــــــول ســــــائل

هيدروكسيد البوتاسيوم نظاميته 0,2 ن.

يـقــدر الـعــامل الــهـيــدروجــيـني لــلــمـحــلــول اIـتــحـصل
عليه بـ 5,42 في 10°م و5,48 في 30°م.

8  . 3   مــحـلــول كــاشف ذو عــامل هـيــدروجــيـني مــحـلــول كــاشف ذو عــامل هـيــدروجــيـني 6,88

في في 20°مr مr يحضر كاآلتي :

نـــــــزن بـــــــتـــــــقـــــــريـب من 0,001غr 3,402غ مـن ثـــــــنـــــــائي
هـيـدروجـيـنـوفـوسـفـات الـبـوتـاسـيوم (KH2PO4 ) و3,549غ
من ثـــنــــائي هــــيـــدروجــــيـــنـــوفــــســـفــــات ثـــنــــائي الــــصـــوديـــوم
(Na2HPO4) ونــقـــوم بــتــذويــبــهــمــا في اIــاء. ونــكــمل احلــجم

إلى 1.000 ملل.

يقـدر العـامل الهـيدروجيـني لهـذا احمللول بـ 6,92 في
10°م و6,85 في 30°م.


