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السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم 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

 األربعاء األربعاء 21 محر محرّم م عام عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 4 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 4 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1437 اHـوافـــق  اHـوافـــق 18 أكــتــوبـر أكــتــوبـر
ســنــــــة ســنــــــة r2015 يــجـعـل مـنــهج حتــضــيــر الــعـي يــجـعـل مـنــهج حتــضــيــر الــعـيّــنــة قــصـدــنــة قــصـد
التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب إجباريا.التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب إجباريا.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 اHؤرخ
في 20  ذي الــقـــعــدة عــام 1434 واHــوافــــق 26 ســبـــتــمــــــبــر
سـنــــة 2013 الـذي يحـدد شـروط وكيـفـيات اعـتـماد اخملـابر

rستهلك وقمع الغشHقصد حماية ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
29 صــفـر عـام 1414 اHـوافق 18 غــشت سـنـة 1993 واHــتـعـلق

rعد لالستهالك وعرضهHواصفات بعض أنواع احلليب ا�

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة r1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهr يـهـدف هذا الـقـرار إلى جـعل مـنـهج حتـضيـر الـعـيـنة
قصد التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب إجباريا. 

اHادة اHادة 2 : : لتحضير الـعيّنة قصد التحليل الفيزيائي
والـكـيـمـيائي لـلـحـلـيبr فـإن مـخابـر مـراقـبـة اجلـودة وقمع
الـغش واخملـابـر اHـعـتـمـدة لـهـذا الـغـرض مـلـزمـة بـاسـتـعـمال

اHنهج اHبيّن في اHلحق بهذا القرار.
 يجب أن يـستـعمل هـذا اHنـهج من طرف اخملـبر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 4 مـــحـــرّم عـــام 1437 اHــوافق 18
أكتوبر سنة 2015.

بختي بلعايببختي بلعايب
ــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
منهج حتضير العيمنهج حتضير العيّنة للتجربة قصد التحليل الفيزيائينة للتجربة قصد التحليل الفيزيائي

والكيميائي للحليبوالكيميائي للحليب
1. الهدف ومجال التطبيق :. الهدف ومجال التطبيق :

يـــهـــدف هــــذا اHـــنــــهج إلـى حتـــديــــد تـــوجــــيـــهــــات عـــامـــة
لـتـحـضيـر عـيّنـات قـصـد استـعـمالـهـا لـلتـحـليـل الفـيـزيائي

والكيميائي للحليب.
2. اHبدأ :. اHبدأ :

مــجــانـســة مــيــكـانــيــكــيـة أو يــدويــة لـعــيّــنــة الـتــجــربـة
مـــكـــيّــــفـــة فـي درجـــة حـــرارة 20 °م ± 5 °م وإعـــداد عــــيّـــنـــات

للتجربة.
3. التجهيزات واألدوات الزجاجية :. التجهيزات واألدوات الزجاجية :

rذات سعة 400 ملل r(r(Becher) إناءات بيشر .) 1.3. إناءات بيشر

2.3. قـضيب زجاجيr. قـضيب زجاجيr طــولـه حـوالـي 20 سم وقـطره

8 ² مـنـحـنـيـا قـلـيـال من أحـد األطـراف ومـزود بـسـدادة من
rطاطHا

rســـهل الـــتـــنـــظـــيف rمـــنـــاسـب rجـــهـــاز اجملـــانـــســـة . r3.3. جـــهـــاز اجملـــانـــســـة

مــجـهــز بــنـظــام يــسـمح بــالــتـســخــY وتـثــبــيت احلــلـيب في
درجة حرارة 40 °م تقريبا.

فـي حـالة عــدم وجـود هـذا الــجـهـاز r(3.3) يسـتعمل
ما يأتي :

rمجموعة اجملانسة اليدوية r4.3. مجموعة اجملانسة اليدوية

rمضبوط في 40 °م rحمام مائي r1.4.3. حمام مائي

2.4.3. غربـال من احلـديدr غربـال من احلـديدr غــيــر قـابل لألكـسـدة حيث

r² 0,5 ال تتجاوز فتحات شبكاته
3.4.3. قمعr قمعr قطره أكبر بقليل من قطر الغربال.

4. طريقة العمل : طريقة العمل :
1.4. مجانسة العي مجانسة العيّنة :نة :

إذا كـــان الــتــحــلــيل مــبـــاشــرة بــعــد االقــتــطــاع أو بــعــد
ســاعــتــY أو ثالث (3) ســـاعـــات بــــعـــد ذلكr يــــكـــفي رج عـــاد
للعيّنة بدوران متتال للقارورة جلعل احملتوى متجانسا.



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 58 21 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـ
4 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

في احلـالة الـعـكـسيـةr حـيث يـكون الـتـحـليل بـعـد يوم
rمـن االقـتـطـاع أو عـدة أيـام فـيـمــا بـعـد أو بـعـد مـدة طـويـلـة
تتجـمع اHادة الـدسمة لـلحـليب وتتـكتل عـلى طول جدران

القارورة أو حتت الغطاء.
يـــجب إذا جـــعـل اHــادة الـــدســـمـــة عـــلى شـــكـل مـــحـــلــول
مـــتــــجـــانس فـي كـــامل الــــعـــيّــــنـــةr إمــــا بـــاســـتــــعـــمــــال جـــهـــاز
مـيـكانـيـكيr بـشرط أن ال يـغـير من تـركـيبـة احلـليب ال من
الـنـاحـيـة الـنـوعـيـة وال من الـنـاحـيـة الـكـمـيـةr وإمـا بـإجـراء

العملية يدويا في حالة عدم وجود هذا اجلهاز (3.3).
1.1.4. مجانسة ميكانيكية : مجانسة ميكانيكية :

rتوفر. من الضروريHتتعلق طريـقة العمل باجلهاز ا
في جمـيع احلـاالتr أن تسـتـرجع كل التـرسـبات اHـلـتصـقة

بجدران قارورة االقتطاع أو بالغطاء.
من األحــسن أن تــوضـع الــعــيّــنــة فـي درجــــة حـــرارة
40 °م إلى 45 °مr بـحيث تـعمل على تـذويب اHادة الـدسمة

الـتي يـجب أن تــكـون سـائــلـة إلجـراء اHـســتـحـلب بــطـريـقـة
مالئمة.

مالحظة :مالحظة :
يُـسـتـعـمل اجلـهاز (3.3) حـسب اHـواصـفـات احملددة من

طرف اHصنّع مع احلرصr باخلصوصr على ما يأتي :
rال يدخل أي شيء في العيّنة -

- ال ينقص أي شيء من العـيّنة خالل اHيكانيزم كله
سواء باستـرجاع اHادة الدسمة أو الـكازيY اخملثرr أو عن

rطريق فقد مصل احلليب قبل إدخال اخلثارة
- يُــتــجــنب تــشـكـل رغـوة أو طــبــقــة من الــهــواء الـتي
تـــمـــنعr في حـــالـــة وجـــودهـــاr كل قـــيـــاس مـــســـمـــوح لـــكـــتـــلــة

حجمية أو كل عيّنة مأخوذة على شكل حجم للتجربة.
2.1.4. مجانسة يدوية : مجانسة يدوية :

r1.2.1.4. تُرج العيّـنة عن طريق دوران متتال مكرر

وتعاد إلى درجة حرارة 25 °م تقريبا.
مالحظة :مالحظة :

يـــجـب أن ال يـــكـــون الــــرجّ عـــنــــيـــفـــا �ــــا أن الـــقـــارورة
¤ــتــلــئــة أو تــقــريـبــا ¤ــتــلــئــة. يــجب جتــنب حــدوث تـشــكل
طبـقة الـهواء إطالقا فـي احلليبr ¤ـا يؤدي إلى عـدم صحة
االقتطاعـاتr ألن الهدف من الرجّ األول ليس جعل العينة
مــتــجــانــســةr ولــكن فــقط فــصل اHــادة الــدســمـة مـن جـدران
القارورة وتقسيمها إلى عدد كبير من األجزاء الصغيرة.
2.2.1.4. يــــــســــــكـب عـــــلـى الــــــغــــــربـــــال (2.4.3) جــــــزء من

العيّـنة اHثـبتة في حوالي 25 °مr وجتمع فـي بيشر (1.3).
تقطع احلبـيبات بواسطة القضيب (2.3) باسـتعمال باقي

الــعــيــنـة. تــنــقل في الــبــيــشـر (1.3) بــصــفــة مــتـكــررة وذلك
إلتمـام اجملـانسـة. إذا كـانت اHادة الـدسـمة غـيـر مدمـجة في
احلـلـيـب بـصـفـة مـنـاسـبـةr يـعـاد تــسـخـY الـعـيّـنـة في حـمـام

مائي (1.4.3) وجتدد العمليات اHذكورة في (2.1.4).
3.1.4. حاالت خاصة : حاالت خاصة :

1.3.1.4. �ــكن أن تـــمــخـض الــعــيّـــنــة أثـــنــاء الـــنــقل أو

فــورا بـفــعل جــهـاز الــرج وتــكـون حــبــيـبــات اHــادة الـدســمـة
اجملـمـعـة في اHـصـفـاة مشـكـلـة مـسـبـقا من تـكـتالت حـقـيـقـية

من الزبدة.
في هـذه احلـالـةr يـجـــب إعــــادة تــسـخـY الـعـيّـنـة في
40 °مr حتت فـعل مشتـرك بY حـليب ساخن وجـهاز الرج.

تذوب هذه احلبيبات وتنقسم مع عبور اHصفاة.
تــعـاد الـعــمـلـيــة مـرة أو مــرتـY ثم تـبــرد الـعــيّـنـة. من
الـــواضح أنه فـي هــذه احلـــالـــة تــكـــون اHـــادة الـــدســمـــة غـــيــر
مــنــدمــجـة مــرة أخــرى بــصــفــة دقــيــقــة في احلــلــيب ويــكـون
االقتـطاع الـصـحيح Hـعايـرة اHادة الـدسـمة صـعبـا. في هذه

احلالةr ينصح باجملانسة اHيكانيكية.
2.3.1.4. فـي حــالـة الــتــصــاق حــبــيــبــات الــزبــدة بــقـوة

عــلى الــغــطــاءr تـنــزع هــذه الــزبـدة بــواســطــة جــهـاز رجّ من
اHــطـاط. يـشـطـف بـقـلـيل مـن احلـلـيب ويـتــرك في اHـصـفـاة

حيث يتلقى غسال غزيرا أثناء عملية السكب اHتتالية.
2.4. درجة حرارة التكييف : درجة حرارة التكييف :

تــــكــــون أجــــهــــزة االقــــتـــطــــاع مــــدرجّــــةr من أجـل درجـــة
حــــرارة 20 °مr وتــــكـــــون الـــــتــــحـــــديـــــدات الــــفـــــيـــــزيــــائـــــيــــة -
الـــكــيـــمــيـــائــيـــة مــجـــراة في درجـــة احلــرارة هـــذه. يــجب أن
يكـون اHكـان والكـواشف واحللـيب نفـسه في درجة حرارة

20 °م ± 5°م.

من اHالئم أيضا جـعل احلليب فـي درجة احلرارة هذه
في أسرع وقت ¤كن.

3.4. العي العيّنة اHأخوذة للتجربة :نة اHأخوذة للتجربة :

بـعــد حتـضـيــر الـعــيّـنــة لـغــرض الـتــحـلـيـل الـفـيــزيـائي
والـكــيـمــيـائيr يــجب إجــراء الـعـيّــنـات اHــأخـوذة لــلـتــجـربـة
مـبـاشـرة. يـنـصح بـإجـراء كـل الـعـيّـنـات اHـأخـوذة لـلـتـجـربة

الالزمة في مختلف عمليات اHعايرة بدون انقطاع.
في كل احلــاالتr يــجــرى رجّ أخـــيــر لــلــعــيّــنــة قــبل كل

اقتطاع.
جتـــرى الـــعـــيــــنـــات اHـــأخـــوذة لـــلــــتـــجـــربـــة بـــالـــوزن أو
بـاحلجم. يـعبـر عن النـتائج بـاحلجم أو بـالكـتلة مـن احلليب

مع معرفة الكتلة احلجمية لعيّنة احلليب.
يـــجب إجــراء جـــمــيع الـــعــيّــنـــات اHــأخـــوذة لــلــتـــجــربــة
بــــاحلــــجم في 20 °م مع أدوات زجــــاجــــيــــة مـــدرّجــــة بــــصــــفـــة

مالئمة في درجة احلرارة هذه.


