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وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 28 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 16 غــشت غــشت
ســـنـــة ســـنـــة s2012 يــــجـــعـل مـــنــــهج  حتــــديـــد  نــــســـبــــة  اGـــادةs يــــجـــعـل مـــنــــهج  حتــــديـــد  نــــســـبــــة  اGـــادة
اجلــافـة فـي احلـلــيب والــقــشــدة واحلـلــيب اGــركــز غــيـراجلــافـة فـي احلـلــيب والــقــشــدة واحلـلــيب اGــركــز غــيـر

اGسكر إجباريا.اGسكر إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

sإن وزير التجارة
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اGـؤرّخ
في 14 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــــام 1431 اGـــــوافق 28 مـــــايــــو

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2010 وا
 - و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGؤرّخ في 3 رجب عام 1410 اGوافق 30 ينـاير سنـة 1990

sتممGعدل واGا sتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا
 - و�ـــقـــتـــضى اGـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم  02 - 453
اGـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1423 اGـوافق 21 ديــسـمـبــر سـنـة

s2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة 

 - و�ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05 - 465
اGــــؤرّخ في 4 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1426 اGــــوافق 6 ديـــســـمـــبـــر

sطابقةGتعلق بتقييم اGسنة 2005 وا
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اGشـترك اGؤرّخ في 7
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1418 اGـــــوافق 10 غــــشـت ســــنــــة 1997
واGتـعلق بـاGواصـفات الـتقـنيـة ألنواع احلـليب اGـركزّ غـير

sاحمللى واحمللى و شروط عرضها و كيفياته
 - و�ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري اGـشـتـرك اGـؤرّخ في
13 شــــعــــبــــان عـــام 1419 اGــــوافق  2 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 1998

واGــتـــعــلق بــاGـــواصــفــات الـــتــقــنـــيــة ألنــواع احلـــلــيب اجلــاف
sوشروط وكيفيات عرضها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اGـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اGــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة s1990 اGــعــدل واGــتـــمم واGــذكــور
أعالهs يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة
اGـــادة اجلــــافــــة في احلــــلــــيب و الــــقـــشــــدة واحلــــلــــيب اGــــركـــز

غيراGسكر إجباريا.

2 :  : مـن أجل حتـــديــــد نــــســـبــــة اGـــادة اجلــــافـــة في اGــادة اGــادة 
احلــلــيب و الــقــشـــدة واحلــلــيب اGــركــز غـــيــراGــســكــرs تــلــزم
مـخابر مراقـبة اجلودة وقمع الـغش واخملابر اGعـتمدة لهذا
الـغرض بـاسـتـعـمال اGـنـهج اGـبيّن فـي اGلـحق اGـرفق بـهذا

القرار.

يـــجب أن يـــســـتــعـــمل اخملـــبـــر هـــذا اGــنـــهج عـــنـــد األمــر
بإجراء خبرة.

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

حـرر بـاجلـزائـر في 28 رمـضـان عام 1433 اGـوافق 16
غشت سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGـلحـقاGـلحـق
منهج حتديد نسبة اGادة اجلافة في احلليب منهج حتديد نسبة اGادة اجلافة في احلليب 

والقشدة واحلليب اGركز غير اGسكروالقشدة واحلليب اGركز غير اGسكر

يبX هذا اGنهج الـتقنية لتحـديد نسبة اGادة اجلافة
للحليب والقشدة و احلليب اGركز غير اGسكر.

1. . التعاريف و الصيغالتعاريف و الصيغ
تــطــبق الــتــعــاريف و الــصــيغ اآلتــيــة حـسـب حــاجـات

هذا اGنهج.
اGـادة اجلافة : اGـادة اجلافة : هي الـنـسبـة الـكتـلـية لـلـمواد اGـتـبقـية

بعد نزع الرطوبة الكاملة كما هو مبX في هذا اGنهج.
- يـعـبـر عن اGـادة اجلافـة بـالـنـسـبـة اGـئـوية  مالحـظة مالحـظة 

الكتلية.
2. اGبدأ اGبدأ 

جتفف الـعيـنة اGـأخوذة لـلتـجربـة مسـبقـا فوق حـمام
مـاء في غـلـيـان ثم يـبـخـر بـعـد ذلك اGـاء اGـتـبـقي فـي جـهاز

التجفيف في درجة 102 مْ + 2 مْ.
3. التجهيزات و اGعدات. التجهيزات و اGعدات

يـسـتـعمـل فقـط ماء مـقـطـر أو مـاء مـنـزوع اGـعادن أو
مـــاء ذو نـــقـــاوة مـــكـــافـــئـــةs إال في حـــالـــة وجـــود تـــعـــلـــيـــمـــات

مخالفة.
تستعمل األجهزة العادية للمخبر وخاصة ما يأتي :

1.3 ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.

2.3 جهـاز نازع للرطوبة جهـاز نازع للرطوبةs مزود بعـامل جتفيف فعال

( عـلى ســبـيـل اGـثــال: هالم الـســيـلــيس اجملــفف حـديــثـاs مع
مؤشر للرطوبة)

3.3 حــمـــام مــاء مـــغــلى حــمـــام مــاء مـــغــلىs مــزود بـــفــتــوحـــات ذات أبــعــاد

سهلة الضبط.

4.3 جهاز التجفيف جهاز التجفيف

مهـوىs مزود  بـنظام  حتـكم   حراريs �ـكن  تثـبيته
في 102 مْ + 2 مْ في كل حيز العمل.


