
العدد العدد 68
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

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

األحد األحد 30 محرم  محرم عام عام 1436 هـهـ
اIوافق اIوافق 23 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة 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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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 21  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 21 مايـو سنة مايـو سنة
q 2014 يــجـعل مــنـهج إحــصـاء الـســتـافـيــلـوكـوك ذات q يــجـعل مــنـهج إحــصـاء الـســتـافـيــلـوكـوك ذات

إنـز� تــخــثـر مــوجب إجـبــاريــا (سـتــافـيــلـوكــوكـوسإنـز� تــخــثـر مــوجب إجـبــاريــا (سـتــافـيــلـوكــوكـوس
أوريوس وأنواع أخرى).أوريوس وأنواع أخرى).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير التّجـارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافـق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-39 اIـؤرّخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

qتمّمIعدّل واIا qتعلّق برقابة اجلودة وقمع الغشIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اIؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-465 اIؤرّخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةIتعلّق بتقييم اIوا

- و�ـقــتـضـى الـقـــرار اIـؤرّخ في 14 صــفـر عـام 1415
اIــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واIـــتـــعــــلّق بـــاIــــواصـــفـــات
qتمّمIعدّل واIا qواد الغذائيةIيكروبيولوجية لبعض اIا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 19 من اIـرسوم
الــــــتّــــــنـــــفــــــيــــــذيّ رقم 90-39 اIــــــؤرّخ في 3 رجب عــــــام 1410
اIــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اIــعــدّل واIــتـــمّم واIــذكــور
أعالهq يــــهـــــدف هـــذا الـــقـــــرار إلـى جـــعـــل مــــنـــهــج إحـــصـــاء

الستافيلوكوك ذات إنز� تخثر موجب إجباريا.

اIاداIادّة ة 2 :  : من أجل إحـصاء الـستافـيلـوكوك ذات إنز�
تــخـثــر مـوجـبq فـإن مــخـابــر مـراقــبــة اجلـودة وقــمع الـغش
واخملـابر اIـعتـمـدة لهـذا الـغرضq مـلزمـة بـاستـعـمال اIـنهج

اIبX في اIلحق اIرفق بهذا القرار.

يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIنـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمـر بإجراء خبـرة.

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

حـرّر بــاجلـــزائــر في 21 رجب عــام 1435 اIـوافـق 21
مايو سنة 2014.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق

منهج أفقي إلحصاء ستافيلوكوكوس ذات إنز�منهج أفقي إلحصاء ستافيلوكوكوس ذات إنز�

تخثر موجبتخثر موجب

(ستافيلوكوكوس أوريوس وأنواع أخرى)(ستافيلوكوكوس أوريوس وأنواع أخرى)

(تقنية تستعمل وسط هالمي لـ بارد باركر(تقنية تستعمل وسط هالمي لـ بارد باركر

وإدخال معطيات الدقة)وإدخال معطيات الدقة)

يــــــحــــــدّد هــــــذا اIــــــنـــــهـج تــــــقــــــنــــــيـــــة أفــــــقــــــيــــــة إلحــــــصـــــاء
ســتـــافـــيــلـــوكـــوكــوس ذات أنـــز� تــخـــثـــر مــوجـب في اIــواد
اIـوجــهـة لـالسـتــهالك الـبــشــري أو لـتــغـذيــة احلـيــوانـات عن
طـريق حـسـاب اIـسـتـعـمـرات اIـتـحـصل عـلـيـهـا في الـوسط
الـــــــصـــــــلـب (وسـط بـــــــارد بـــــــاركــــــر) ((Baird - ParKer بـــــــعــــــد

التحضX في وسط هوائي في 35°م أو 37° م).

1 - مصطلحات وتعاريف : - مصطلحات وتعاريف :

Iـــــتــــطـــــلــــبـــــات هــــذا اIـــــنــــهـج تــــطـــــبق اIـــــصــــطـــــلــــحــــات
والتعـاريف اآلتـية :

qســتـافــيـلــوكـوكــوس ذات أنـز� تــخـثــر مـوجب - q1.1  - ســتـافــيـلــوكـوكــوس ذات أنـز� تــخـثــر مـوجب

بـكــتـيــريـا تــشـكــل مــسـتــعـمــرات �ـيــزة و/ أو غـيــر �ـيـزة
عـلى سـطح وسط الزرع االنـتـقـائي وتعـطي تـفـاعل موجب

ألنز� التخثر عندما جترى التجربة حسب هذا اIنهج.

2.1  - إحـصــاء سـتــافــيـلــوكـوكــوس ذات أنــز� تـخــثـر  - إحـصــاء سـتــافــيـلــوكـوكــوس ذات أنــز� تـخــثـر

مـوجبq مـوجبq حتـديــد عـدد ســتـافــيـلــوكـوكــوس ذات أنـز� تــخـثـر
مـوجبq اIوجودة في اIيـليليـتر أو في الغرام من الـعينة

عند إجراء التجربة حسب هذا اIنهج.

2 - اIبدأ - اIبدأ

1.2 - الـــزرع عــلـى الــســـطح لـــوسط هـالمي انـــتــقـــائي

مـســكــوب في سـلـســلـتـX من الــعـلب مـع كـمـــيـة مـحـــدودة
qـراد فـحصـهـا سـائـلةIـادة اIمن عيـنـة الـتـجـربة إذا كـانت ا

أو احمللول األم في حالة اIواد األخرى.
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الــزرع وفـي نــفس الـــشـــروط لــتـــخـــفــيـــفـــات عــشـــريــة
متـحصل عليـها انطالقـا من عينـة التجـربة أو احمللول األم

�قدار علبتX لكـل تخفيف.

2.2 - الـتــحــضـX :  - الـتــحــضـX : حتــضـــX هــــذه الــعــــلب في 35°م

أو 37°م (يـشــار إلى درجـة احلــرارة في كـشف الــتـحــالـيل)
في وسط هوائي والفحص بعد 24 ساعة و48 ساعة.

3.2 - - حـســاب عـدد ســتــافـيــلـوكــوك ذات أنــز� تـخــثـر

مــوجب في اIـيـلـيـلــتـر أو في الـغـرام من الــعـيـنـةq انـطالقـا
مـن عـــدد اIــــســــتــــعــــمــــرات اIــــمـــيــــزة و/ أو غــــيــــر اIــــمــــيـــزة
اIتحـصل عليـها في العـلب اIقبـولة من التـخفيـفات التي
أعـطت نـتـيـجـة �ـثـلـة ومــؤكـدة بـنـتـيـجـة مـوجـبـة لـتـجـربـة

أنز� التخثر.

3 - اخملفف وأوساط الزرع : - اخملفف وأوساط الزرع :

1.3 - اخملفف : - اخملفف :

أنــــظـــــر مــــنـــــهج حتـــــضــــيـــــر الـــــعــــيـــــنــــاتq احملـــــلــــول األم
والتخـفيفـات العشـرية قصـد الفحص اIـيكروبـيولوجي -
الــقــواعــد الـــعــامــة لــتــحـــضــيــر احملــلــول األم والـــتــخــفــيــفــات

العشـريـة.

2.3 - وسـط هالمي لـــبــارد بـــاركــر  - وسـط هالمي لـــبــارد بـــاركــر (الــوسـط الــهالمي

هـو مــحـلـول بـارد بـاركـر بــإضـافـة الـسـولـفــامـيـزاتـqX عـنـد
الشك في وجود البروتيوس.

مالحـظـة : مالحـظـة : �ـكـن اسـتـعـمـال أوسـاط تـبـاع في الـسـوق
وفي هذه احلالة يجب االتباع الصارم لتعليمات اIصنّع.

1.2.3 - الوسط األساسي : - الوسط األساسي :

1.1.2.3 - التركيب : - التركيب :

خالصة الهضم البنكرياسي للكازيX............. 10غ

مستخلص اخلميرة....................................... 1غ

مستخلص اللـحم.......................................... 5غ

بيروفات الصوديوم................................... 10غ

L - غليسX............................................... 12غ

كلـورور الليتيوم......................................... 5غ

أغار - أغار............................. من 12 إلى 22غ أ)

اIـاءq لـلـحـصــــول عـــلى احلـــــجم الـنـهـــــائي يـقـــــــدر
بـ 1000 ملل.

أ) (حسب قدرة التهلم لألغار - أغار)

2.1.2.3 - التحضير : - التحضير :

تــــذوب اIـــركـــبــــــات أو الـــــوسط الـــكـــــامـــل اجملــــفـف
فـي اIـــاء وتــــوضـع لــــلـــغــــلـــيــــان. إذا كــــان ضـــروريــــاq يـــعـــدل
الــــعــــامــل الــــهــــيــــدروجــــيــــني (pH) بــــحـــــيث يــــصــــبــح بــــعـــــد

التعقــيمq 7,2 + 0,2 في 25° م.

يـــــوزع الــــــوسط بــــــكـــــمــــــيـــــات تــــــقـــــدر بـ 100 مـــــلـل في
قارورات أو حوجالت (5.4) ذات سعة مناسبة.

يعقم الوسط في 121° م Iدة 15 دقيقة.

2.2.3 - احملالـيل : - احملالـيل :

1.2.2.3 - محلول تيلوريت البوتاسيوم : - محلول تيلوريت البوتاسيوم :

1.1.2.2.3 - التركيب : - التركيب :

تيلوريت البوتاسيوم (K2Te03) أ).................1 غ

ماء .....................................................100 ملل

أ) : يـــــوصي بـــــالـــــتـــــأكـــــد مـــــســـــبـــــقـــــا بـــــأن تـــــيـــــلـــــوريت
الــــبـــــوتـــــاســـــيــــوم اIـــــتـــــوفــــــــر لـــــديـــــنـــــــــا يـــــنـــــــاسـب هــــــذه

التجــربـــة (2.1.2.2.3).

2.1.2.2.3 - التحضير : - التحضير :

يـــذوب تــيـــلــوريت الـــبــوتـــاســيــوم بـــالــكـــامل في اIــاء
ويسخن أقصى ما �كن.

يـجب أن يــكـون اIـسـحـوق ســريع الـذوبـان وإذا وجـد
مركب أبيض غير ذائب في اIاء فال يأخذ هذا اIسحوق.

يـــعــــقم بــــالــــتـــرشــــيح عــــلى أغــــشــــيـــة نــــفــــاذيـــتــــهـــا 0,22
ميكرومتر.

�كن حفظ احمللولq شهرا على األكثر في +3°م + 2°م

ويستبعد احمللول إذا تشكل راسب أبيض.

2.2.2.3 - مـستـحلب صـفار الـبيض - مـستـحلب صـفار الـبيض (في تـركيز %20

تقريبا أو حسب تعليمات اIصنّع).

مـالحــــظـــة : مـالحــــظـــة : إذا تــــوفـــر اIــــســــتــــحـــضــــر الــــتـــجــــاري من
اIستحسن استعماله.
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يستعمـل بيض دجاج طازج ذو قشـرة كاملة. ينظف
البيض �شط بواسطة مطهر سائل.

يـغـسل بــاIـاء اجلــاري ثم تـعـقـم الـقـشــور إمـا بـغــمـرهـا
في اإليــــثــــانــــول ذي 70% (جــــزء حــــجــــمي) Iــــدة 30 ثــــانــــيــــة
وتــــركـــهـــــا جتف بــــالــــهــــــواء وإمــــــا بــــرشـــهــــــا بــــالـــكــــحـــــول

متـبــوع بلهب.

بـإجـراء العـمـلـية بـطـريقـة مـعـقمـةq تـكـسر كـل بـيـضة
ويــفـصـل الــصـفــار عن الــبـيــاض بـالــنـقـل اIــتـكــرّر لـصــفـار
الــــبـــيـض من نـــصـف الـــقــــشـــرة إلى أخــــرى. يـــوضـع صـــفـــار
الـــبـــيـض في قـــارورة مـــعـــقـــمـــة (5.4) ويـــضـــاف إلـــيه أربـع
مرات من حـجـمه مـاء معـقم. تـخلط بـشـدة. يسـخن اخلـليط
Xــدة ســـاعــتــI فـي حـــمــــام مـــائي (4.4) مـــضـــبـــوط في 47°م
ويـــــوضـع في +3°م + 2°م Iـــــدة 18 إلى 24 ســــــاعـــــة مـن أجل
الـســمــاح بـتــشــكل راسب. يــجـمّـع بـطــريــقـة مــعــقم الــسـائل
الــــــذي يـــــطـــــفـــــو فـي قـــــارورة مـــــعـــــقــــــمـــــة حـــــديـــــثـــــا مـن أجـل

االستعمال.

�ــكـن حــفظ اIــســتــحــلـب في مــدة أقــصــاهــا 72 ســاعــة
لعينة التجربة في + 3°م + 2°م.

qسـولفـامـيـتازين) Xمـحـلـول سولـفـامـيزاتـ - qسـولفـامـيـتازين) X3.2.2.3 - مـحـلـول سولـفـامـيزاتـ

سولفاد�دين) :سولفاد�دين) :

مالحـظـة : مالحـظـة : يـسـتــعـمــل احملـلـــول فـقط في حــالــة الـشك
في وجود أنواع من البروتيوس في عينة التجربة.

1.3.2.2.3 - التركيب : - التركيب :

سولفاميزاتX ..........................................0,2غ

مــحــلـول هــيــدروكــسـيــد الــصــوديـوم c(NaOH) ذو 0,1
مول/ل..........................................................10 ملل

ماء .......................................................90 ملل

2.3.2.2.3 - التحضير : - التحضير :

يـذوب الـســولـفـامـيـزاتــX في مـحـلـول هــيـدروكـسـيـد
الصوديوم.

- يكمل احلجم باIاء إلى 100 ملل.

- يـــعـــقم بـــالـــتـــرشـــيح عـــلى أغـــشـــيـــة نـــفـــاذيـــتـــهــا 0,22
ميكرومتر.

�كن حفظ احمللول شهرا على األكثر في +3°م + 2°م.

3.2.3 - وسط كامـل : - وسط كامـل :

1.3.2.3 - التركيب : - التركيب :

الوسط األساسي (1.2.3) ..........................100ملل

محلول تيلوريت البوتاسيوم (1.2.2.3) .........1ملل

مستحلب صفار البيض (2.2.2.3) ................5 ملل

(3.2.2.3) Xمحلول السولفاميزات

إذا كان ضروريا) .................................. 2,5 ملل

2.3.2.3 - التحضير : - التحضير :

يـذوب الـوسط األســاسيq ثم يـبـرد في 47°م تـقــريـبـا
في حمام مائي (4.4).

يضــاف بـصـفـة مـعـقـمـةq احملـلـولـX اآلخرين (1.2.2.3)
و(2.2.2.3) وإذا كــــان ضـــروريــــا (إذا اشــــتـــبــــهــــنـــا فـي وجـــود
أنــــواع الــــبــــروتـــيــــوس فـي عــــيـــنــــة الــــتــــجــــربــــة)q مــــحــــلـــول
سولـفامـيزاتq(3.2.2.3) X كل محـلول ¬ تـسـخيـنه مـسبـقا

في حمام مائي في 47°مq باخللط بعناية بعد كـل إضافة.

4.2.3 - حتضير علب الوسط الهالمي : - حتضير علب الوسط الهالمي :

تــسـكب الــكـمـيــة الالزمـة من الــوسط الـكـامل (3.2.3)
في عـلب بـيتـري معـقـمة بـحيـث نتـحصل فـيـها عـلى سمك

الهالم يساوي q 4 ويترك ليتجمد.

�ــكن حــفظ الـــعــلب قــبل الـــتــجــفــيف خالل 24 ســاعــة
على األكثر في +3°م + 2°م.

مالحـــظــة : مالحـــظــة : يـــجب اتــبـــاع تــعـــلـــيــمـــات اIــصـــنّعq فــيـــمــا
يخص مدة حفظ العلب احملضرة صناعيا.

يفضل جتفيف الـعلب قبل االستعمالq برفع الغطاء
عـنـهـا ويـكـون سـطح الـهالم مـتـجـهـا نـحـو األسـفل في جـهـاز
جتـــــــفــــــيف مـــــــضــــــبــــــوط في 25°م و50°م وذلك حــــــتى زوال

القطرات اIوجودة على سطح الوسط.

3.3 - مرق قلب - مخ : - مرق قلب - مخ :

1.3.3 - التركيب : - التركيب :

مستحضر هضم أنز�ي ألنسجة حيوانية...... 10غ
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مستخلص مجفف من مخ العجل................ 12,5غ

مستخلص مجفف من قلب البقر................... 5غ

سكر عنب................................................... 2غ

كلـورور الصوديوم...................................... 5غ

هـيــدروجـيــنـو - أورتـوفــوسـفـات ثــنـائي الــصـوديـوم
خال من اIاء

(Na2HPO4)...............................................2,5غ

ماء.....................................................1000ملل

2.3.3 - التحضير : - التحضير :

تــذوب اIـركـبـات أو الـوسط الـكامـل اجملفـف في اIاء
وذلك بالتسخX إذا كان ضروريا.

يعدل العامل الهيدروجيني (pH) بحيث يصبح بعد
التعقيمq 7,4 + 0,2 في 25°م.

يـوزع بــوسط الـزرع بــكـمــيـــات تــقــــدر بـ5 مـلل إلى
10 ملل في أنابيب أو حوجالت (4.5) ذات سعة مناسبة.

يعقم الوسط في 121°م Iدة 15د.

4.3 - بالزما األرنب : - بالزما األرنب :

تـــســتــعــمـــل بـالزمــــا األرنب اجملــفــفـــــة اIــتــــوفــــــرة
فـي السوق ويعاد تمييهها حسب تعليمات اIصنّع.

إذا كان من غيـر اIمكن احلصول على بالزما األرنب
اجملــفــفـــةq تــخــفف بالزمــــا األرنب الـطـــازجـــــة واIـعــقــمـــة

فـي حجم واحد لـ 3 أحجام من اIاء اIعقم.

إذا اســتــعــمل ســيــتــرات الــبــوتــاســيــوم أو ســيــتـرات
الــصــوديــوم كـمــضــاد الــتــخــثــر لـلــبالزمــاq يــضــاف مــحــلـول
(EDTA الـ) ربــاعي أســتـيك Xثــنــائي أمـ Xحـمـض اإليـثــلـ
بـطريقـة نتـحصل فيـها على 0,1% من EDTA في البالزما
اIـعـــاد جتـفـيــفـهـا أو اخملــفـفـــة (ال يـتـطــلب الـبالزمــا اIـضـاف

.(EDTA محلول الـ qإليه األكزاالت أو الهيارين

في حـالـة غـيـاب تـعـلـيـمـات اIـصـنّعq يـجب اسـتـعـمال
البالزما اجملففة أو اخملففة فورا.

قــبـل االســتــعــمــالq تـــراقب كـل حــصـــة من الــبـالزمـا
مع أصــنـاف ســتــافـيــلــوكـوكــوس ذات إنــز� تـخــثــر مـوجب

وأخرى ذات إنز� تخثر سالب.

4 - التجهيزات واألدوات الزجاجية - التجهيزات واألدوات الزجاجية

مـالحــظـة :مـالحــظـة :تــقـبـــل األجـهـــــزة ذات اســتــعــمــــال واحــــد
qــــا في ذلـك األدوات الـــزجـــاجـــيـــة الـــقـــابـــلـــة لالســـتـــعـــمـــال�

بشرط أن تكون خصائصها مالئمة.

أجـــهـــــزة عــــاديـــــة لـــلـــمـــخـــبـــــر اIـــيـــكــــــروبـــيـــولـــوجي
خـاصــة مـا يأتي.

1.4 - جــهـــاز لــلـــتــعـــقــــيم فـي حــــرارة جــــافـــة (فــــرن) - جــهـــاز لــلـــتــعـــقــــيم فـي حــــرارة جــــافـــة (فــــرن)

وفي حرارة رطبة (جهاز التعقيم).وفي حرارة رطبة (جهاز التعقيم).

2.4 - جــهــاز الــتــجـفــيفq  - جــهــاز الــتــجـفــيفq يــسـمـح بـتــثــبــيت األوسـاط

اIـــــزروعـــــةq الـــــعــــلـب qالـــــقــــارورات فـي الـــــداخل فـي درجــــة
حرارة 35°م + 1°م أو في 37°م + 1°م.

qغــــرفـــــة الــتـــجـــفـــــيف أو جـــهــــاز الـــتـــجــفــــيف - q3.4 - غــــرفـــــة الــتـــجـــفـــــيف أو جـــهــــاز الـــتـــجــفــــيف

الــــذي �ـــكن تـــثـــبـــيــتـه في درجــــة حــــرارة بــX 25°م + 1°م
و50°م + 1°م.

4.4 - حـــمـــــام مـــــائي - حـــمـــــام مـــــائيq أو جـــهـــــاز مـــشــابـــه مـــعــــــدل

فـي 47°م + 2°م.

5.4 - أنــــابــــيـب اخــــتــــبـــــار أو قــــارورات أو حــــوجالت - أنــــابــــيـب اخــــتــــبـــــار أو قــــارورات أو حــــوجالت

بـســدادات لــولـبــيـة بـســدادات لــولـبــيـة سـعــتـهــا تالئم عــمـلــيـة الــتــعـقــيم وحـفظ
أوســـــاط الــــزرع وحتـــــضـــــX األوســــاط الـــــســــائـــــلــــةq خـــــاصــــة
األنــــابــــيـب اIــــعــــقــــمــــة اIــــســــتــــعــــمــــلــــة في انــــحـالل الـــدمq أو

قارورات ذات قاع دائري أبعادها 10  و75  تقريبا.

6.4 - عــلب بـــيــتــريq  - عــلب بـــيــتــريq مــعــقــمـــة من زجــاج أو من مــادة

بالستيكية.

7.4 - سلك مستقيمq  - سلك مستقيمq وماصات باستور. 

8.4 - مـــاصــات مـــدرجـــة ذات ســـيالن كــاملq  - مـــاصــات مـــدرجـــة ذات ســـيالن كــاملq ســعـــتــهــا

عـلى التوالي 1 مللq 2 ملل و10 مـلل ومدرجة في 0,1 ملل
و0,5 ملل.

9.4 - نـــــــــــاشـــــــــــرq  - نـــــــــــاشـــــــــــرq مـــــــــــعـــــــــــقـم مـن زجـــــــــــاج أو مـن مـــــــــــادة

بالستيكية.

q(pH) 10.4 - جــهـــاز قـيــاس الـعـامــل الـهـيــدروجـيـني  - جــهـــاز قـيــاس الـعـامــل الـهـيــدروجـيـني

له قــراءة بـــتــدقــيق + 0,01 وحــدة الـ pH في 25°م ويــســمح
.pH بإجناز قياسات دقيقة في + 0,1 وحدة الـ

5 - اقتطاع العينات - اقتطاع العينات

يــجب أن يــجـــرى اقــتــطـــــاع وحتــضـــيــر الــعــيــنــــات
فـي شروط مناسبة.
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qــهم جـدا أن يــســتـقــبــل اخملــبــــر عـيــنــــة �ـثــلـــةIمن ا
غير متلفة أو تتغير أثناء النقل والتخزين.

6 - طريقة العمـل : - طريقة العمـل :

1.6 - الــعــيــنــــة اIــأخـــوذة لـــلــتــجـــربــــةq احملــلــــول األم - الــعــيــنــــة اIــأخـــوذة لـــلــتــجـــربــــةq احملــلــــول األم

والتخفيفــاتوالتخفيفــات

أنــــظـــــر مــــنـــــهج حتـــــضــــيـــــر الـــــعــــيـــــنــــاتq احملـــــلــــول األم
والتخـفيفـات العشـرية قصـد الفحص اIـيكروبـيولوجي -
الــقــواعــد الـــعــامــة لــتــحـــضــيــر احملــلــول األم والـــتــخــفــيــفــات

العشرية.

2.6 - الـزرع : - الـزرع :

1.2.6 -  - بــواسـطـة مـاصــة مـعـقـمـة (8.4) يـنـقل 0,1 مـلل

من عــيـنـة الـتــجـربـة إذا كـان سـائال أو 0,1 مــلل من احملـلـول
األم (تـخـفيف 10-1) بـالـنـسـبـة للـمـواد األخـرىq إلى سـطح

علبتي الوسط الهالمي (4.2.3).

تعـاد العـملـية بـتخـفيف 10-2 والـتخـفيـفات اIـوالية
إذا كان ضروريا.

2.2.6 -  - بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــــبــــــعض اIــــــواد وإذا كــــــان من

الــــــــضـــــــــروري إجـــــــــراء تــــــــقـــــــــديـــــــــر ألعـــــــــداد صــــــــغـــــــــيـــــــــرة من
الستافيـلوكوك ذات إنز� تخـثر موجبq �كن رفع حدود
اإلحــصـــاء بــقــوة 10 بــزرع 1 مــلـل من عــيـــنــة الــتـــجــربــة إذا
كـانت ســائـلـة أو 1 مـلل مـن احملـلــول األم بـالــنـســبـة لــلـمـواد
األخـرىq إمـا عـلى سـطح عـلـبـة كـبـيرة (140 ) من الـوسط
الــهالمي وإمـــا عــلى ســطح ثالث (3) عــلب صــغــيــرة (90 )
من الــــوسط الـــهـالمي. جتـــرى هـــذه الــــعـــمـــلـــيـــات فـي كـــلـــتـــا
Xبــطــريــقـة نــتــحــصل فــيــهـا عــلى عــلــبــتـ Xمـرتــ Xاحلــالــتــ

كبيرتX أو ست علب صغيرة.

3.2.6 -  - يـنـشـر اإليــنـوكـيـلـوم بــعـنـايـة وبــأكـبـر سـرعـة

�ـكـنـة عـلى سطـح الوسـط الهالمـي مع جتنـب Iس أطراف
العـلـبــة بـالـنـاشـر (9.4). تـتــرك الـعـلب لـتـجف بـأغـطـيـتـها

Iدة 15 دقيقة قي درجة حرارة احمليط.

: Xالـتحض - : X3.6 - الـتحض

تــقـلـب الـعــلب احملـضــرة حـســـب (3.2.6) وحتـضن Iـدة
24 ســا + 2 ســـا ثـم يـــعـــاد حتــــضـــيـــنــــهـــا Iـــدة 24 ســا + 2 ســا

إضــافــيـة في جــهــاز الـتــجــفـيف (2.4) في 35°م أو في 37°م
(يشار إلى درجة احلرارة في كشف التحليل).

4.6 - انتقاء العلب والتفسير : - انتقاء العلب والتفسير :

1.4.6 -  - بـــعــد 24 ســا + 2 ســا من الـــتــحــضـــqX يــؤشــر

عــلى قــاع الـــعــلب مــواقـع اIــســتــعـــمــرات اIــمــيـــزة احملــتــمل
وجودها (اIالحظة 1).

حتضن من جديد كل العلب في 35°م أو 37°م

(يشـار إلى درجـة  احلرارة في كـشف الـتحـلـيل) Iدة
24 سا + 2 سـا إضافـية ويـؤشر عـلى اIـستـعمـرات اIمـيزة

اجلــديــدة. كــذلـك يــؤشــر عــلى اIــســتــعــمــرات غــيــر اIــمــيـزة
احملتمل وجودها (اIالحظة 2).

بـالـنـسـبــة لإلحـصـاء ال تـقـبل إال الــعـلب الـتي حتـتـوي
عــــلى 300 مـــســــتــــعــــمـــرة عــــلـى األكـــثــــر بــــحــــيث تــــكـــون 150
Xمستـعمرة �ـيزة و/ أو غيـر �يـزة على مسـتوى تخـفف
مـــــتــــتــــالـــــيــــX. يـــــجب أن حتـــــتــــوي إحــــدى الـــــعــــلـب عــــلى 15

مستعمرة على األقـل.

نـــخـــتـــار مـن أجل الـــتـــأكـــد (5.6) عـــدد مـــحـــدد A (عــلى
الــــــعــــــمــــــومq 5 مــــــســــــتــــــعــــــمــــــرات �ـــــــيــــــزة إذا لم تــــــوجــــــد إال
اIـستـعـمرات اIـمـيزة أو 5 مـستـعمـرات غـير �ـيزة إذا لم
توجد إال اIـستعمرات اIميزة أو 5 مسـتعمرات �يزة و5
مـــســـتــعـــمــرات غـــيـــر �ــيـــزة إذا كــان الـــنــوعـــان مـــوجــودين

انطالقا من كـل علبة).

- �ـــكن إجــــراء تـــقـــديــــر كـــمـــا هــــو مـــبـــX في (3.4.6)
وفي (2.7) إذا كــــانت عــلى األقــل 15 مــســتــعــمـــرة �ــيـــزة
و/ أو غيـر �ـيـزة عـلى الـعـلب اIـزروعـة �ـادة سـائـلـة غـير

مخففة أو بتخفيف أضعف بالنسبة للمواد األخـرى.

مالحظـة مالحظـة 1 : :

تـكـــون اIــسـتــعـمـرات اIــمـيـزةq اIــسـتــعـمـرات اIــمـيـزةq ســــوداء أو رمــاديـــة
وIّـاعـة ومــحـدّبـة (قـطــرهــا يـســــاوي 1  إلى 1,5  بـعــــد
24 ســـا من الــتــحــضــX و1,5  إلى 2,5  بـــعــد 48 ســا من

التحضX) ومحاطة بدائرة واضحة �كن أن تكون كثيفة
جـــزئـــيـــا. بـــعـــد 24 ســـاعـــة من الــتـــحـــضــX عـــلى األقـل �ــكن
ظــهــور حــلـقــة عــائــمــة في هـذه اIــنــطــقــة الـواضــحــة تــتـصل

مباشرة باIستعمرات.

مالحظـة مالحظـة 2 : :

اIــــســـــتــــعـــــمــــرات غـــــيــــر اIـــــمــــيــــزةq اIــــســـــتــــعـــــمــــرات غـــــيــــر اIـــــمــــيــــزةq لـــــهــــا نــــفـس حــــجم
اIــســتــعــمــرات اIــمــيــزة و�ــكـــنــهــا أن تــظــهــر عــلى الــشــكـل

التالي :
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- مـستعمرات سـوداء وIّاعة لهـا حافة بيـضاء ضيّقة
أم ال مع غــيــاب اIـــنــطــقــة الــواضــحــة واحلــلــقــة الــعــاتــمــة أو

ظهورهما بشكـل طفيف.

- مستعمرات رمادية عد�ة اIنطقة الواضحة.

تـــتـــشـــكـل اIـــســـتـــعـــمـــرات غـــيــــر اIـــمـــيـــزة خـــاصـــة من
األصــنــاف اIـــلــوثــة من شـــتــافــيـــلــوكــوك ذات إنـــز� تــخــثــر
مـــوجب مـــثل احلـــلـــيب ومـــشـــتــقـــاتهq اجلـــمـــبـــريq األحـــشــاء.
أصنـاف ستـافيـلوكـوك ذات إنز� تـخثـر موجب هي األقل

تلويثا للمنتوجات األخـرى.

مالحظـة مالحظـة 3 : :

اIـسـتـعـمـرات األخـرى اIـسـتـعـمـرات األخـرى هي تـلك احملـتــمل وجـودهـا في
1 XالحــظـتـIفي ا XـبــIـظــهـر اIالــعـلب الــتي لـيــست لـهــا ا
و2 بالنسـبة للـمستعـمرات اIمـيزة وغير اIـميزة. تـعتبر

هذه اIستعمرات كتكاثر ملحق.

2.4.6 -  - إذا وزع 1 مــلل من اإليـــنــوكــيـــلــوم عــلى ثالث

عـلب (2.2.7) جترى عـمـلـيات اإلحـصـاء والـتأكـد عـلى جـميع
هذه العلب باعتبارها علبة واحدة.

3.4.6 -  - مــن أجـــــل تـقــــديـــــر األعـــــداد الـصــغـــــيـرة

لـ ستافيلـوكوك ذات إنز� تخثر موجـبq يحتفظ بالعلب
الــتي حتــتـــوي عــلى مــســتــعــمــرات �ـــيــزة وغــيـــر �ــيـــزة.
تــأخــذ كـل اIـســتـعــمـرات لــلــتـأكــد عـلى أال تــتـجــاوز احلــدود

اIبينـة أعاله.

5.6 - التأكد (البحث عن إنز� التخثر). - التأكد (البحث عن إنز� التخثر).

يـقــتــطع كل قــسم مـن عــيـنــة مــنــتــقـاة (4.6) بــواســطـة
ســلك مـعـقم (7.4) ويـزرع في أنـبــوب أو في قـارورة مـرق

قلب - مخ (3.3).

يــــــحــــــضـن في 35°م أو في 37°م (يــــــشـــــــار إلى درجــــــة
احلرارة في كشف التحليل) Iدة 24 ساعة + 2 ساعة.

يــضـــــاف بـــصــفــــــة مـــعــقـــمــــة 0,1 مــلـل مـن كــل زرع
إلــى 0,3 مـــــــــــلـل مـن بـالزمــــــــــا األرنـب (4.3) (إال إذا حـــــــــــددت
كـــمــيـــات أخــرى من طـــرف اIــصــنّـع) في أنــابـــيب مــعـــقــمـــة
تــســتــعـــمل النــحالل الـــدم أو قــارورات (اIــذكــورة في 5.4)
وحتـــــضـــــيــــــنـــــهـــــا في 35°م أو في 37°م (يـــــشــــــار إلى درجـــــة

احلرارة في كشف التحليل).

مع إمالة األنبوبq يفحص تخثر البالزما بعد أربع
سـاعـات إلى 6 سـاعـات مـن الـتـحـضــX وإذا كـان االخـتـبـار

qXيـــعـــاد الـــفـحص بـعد 24 سـاعـة من التـحـض qســـالـــبـــا
أو يــــــفــــــحـــص بــــعــــد وقـت الــــتــــحـــــضــــX الــــذي يـــــوصي به

اIصنّع.
يــعــتــبــر تــفــاعـل إنــز� الــتــخــثــر مــوجــبــاq إذا احــتــلت
اخلـثـارة مــسـاحـة أكــثـر من نــصف احلـجم اIــشـغـول ســابـقـا

من طرف السائل.
qيـضاف لـكل حصـة بالزما qفي إطار مـراقبـة سلـبية
0,1 مــــلـل من مــــرق قــــلـب - مخ مــــعــــقم (3.3) إلى الــــكــــمــــيــــة

اIــطـلــوبـة مـن بالزمـا األرنب (4.3) وحتـضـن بـدون عــمـلــيـة
الـــزرع. من أجل أن يـــكـــون الــــتـــفـــاعل صـــحـــيـــحـــا يـــجب أال

يظهر بالزما األنبوب الشاهد عالمات التخثر.
7 - تفسير النتائج : - تفسير النتائج :

1.7 - حالة عامة : - حالة عامة :

1.1.7 - حسـاب العدد  - حسـاب العدد α من ستـافيلوكوك ذات إنز� من ستـافيلوكوك ذات إنز�

تخثر موجب معرفة لكل علبة متحصل عليها :تخثر موجب معرفة لكل علبة متحصل عليها :
يـــــحـــــسـب لـــــكـــل واحــــــــدة من الــــــعـــــلـبq الـــــعـــــدد a من
ســتــافــيــلــوكــوك ذات إنــز� تــخــثــر مــوجب مــعــرفــة حــسب

اIعادلة التالية :
                                 bc                      bnc    

                        α =           x  Cc  +            x Cnc                  

                             Ac                       Anc  

بحيث :
Ac : عــدد اIــسـتــعــمــرات اIـمــيــزة اخلــاضـعــة الخــتــبـار

q(5.6) إنز� التخثر
Anc : عـــدد اIـــســــتـــعـــمـــرات غـــيـــر اIـــمـــيـــزة اخلـــاضـــعـــة

q(5.6) الختبار إنز� التخثر
bc : عدد اIـستعـمرات اIـميزة الـتي أظهرت اخـتبار

إيجابي  إلنز� التخثر.
bnc : عـدد اIستعـمرات غير اIـميزة التي تـستجيب

qالختبار أنز� التخثر باإليجاب
Cc : العـدد اإلجمالي لـلمسـتعمـرات اIميـزة اIؤشرة

q(4.6) على العلب
Cnc : الـعـدد اإلجـمــالي لـلــمـسـتـعــمـرات غـيــر اIـمـيـزة

q(4.6) ؤشرة على العلبIا
يتمم العدد a إلى عدد كامل.

2.1.7 - حسـاب الـعدد  - حسـاب الـعدد N من الـستـافيـلوكـوك اIعـرفة من الـستـافيـلوكـوك اIعـرفة

ذات إنــز� تــخــثــر مــوجب اIــوجــودة في الــعــلــبــة اIــأخــوذةذات إنــز� تــخــثــر مــوجب اIــوجــودة في الــعــلــبــة اIــأخــوذة
للتجربة.للتجربة.
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بـالـنـسـبـة لـلـعــلب الـتي حتـتـوي عـلى 300 مـسـتـعـمـرة
عـــلى األكـــثـــر حـــيث 150 مـــنـــهـــا �ـــيــزة و/ أو غـــيـــر �ـــيــزة
لـتـخــفـيــفـX مـتــتـالـيــqX يـحــسب عـدد ســتـافـيــلـوكـوك ذات
إنـز� تــخـثـر مــوجب لــكل عـلــبـة كــمـا هـو مــبـX في (1.1.7)
ويحـسب الـعدد N من الـسـتافـيـلـوكوك اIـعـرفـة ذات إنز�
تـــخـــثـــر مـــوجب اIـــوجـــودة في عـــيـــنـــة الـــتـــجـــربـــة كـــمـــعــدل
مــتـــوازن انــطالقـــا من تـــخــفــيـــفــX مـــتــتـــالــيـــX عن طــريق

اIعادلة اآلتية :

 ∑α

V (n1+0,1n2) d

حيث :

 α∑ : مــجــمـوع مــســتــعـمــرات الــســتـافــيــلــوكـوك ذات

إنز� تخثر موجب على جميع العلب احملتفظ بها.

V : حــــجم اإليـــــنــــوكــــيــــلـــــوم اIــــطــــبـق عــــلى كـل عــــلــــبــــة
باIيليلتر.

qعدد العلب احملتفظ بها في التخفيف األول : n1 

qعدد العلب احملتفظ بها في التخفيف الثاني : n2

d : نسبة التـخفيف اIقابل للتخفيف األول احملتفظ
بها (يعتبر احمللول األم كتخفيف).

يـــتـــمم الــعـــدد عــلـى شــكـل رقـــمـــX �ــثـــلــX لـــلــنـــتــائج
اIتحصل عليها.

تــســجل الـــنــتــيــجــة بــعــدد ســتــافــيــلــوكــوك ذات إنــز�
الـتخـثر مـوجب في اIيـليـلتـر (مادة سـائلة) أو فـي الغرام
(مـــواد أخــــرىq مـــعــــبـــر عــــنـــهــــا بـــعــــدد يـــتــــراوح بـــX 1 و9,9

مضروب في x10 حيث x القوة اIناسبة لـ 10.

3.1.7 - مثال :  - مثال : أعطي إحـصاء مادة بعد زرع 0,1 ملل

منها النتائج اآلتـية :

في الـــتــــخـــفـــيـف األول اIـــتـــحـــصـل عـــلـــيه (2-10) : 65
مــســـتــعــمـــرة �ــيــزة و85 مــســتـــعــمــرة �ـــيــزة (ال تــوجــد أي

q(مستعمرة غير �يزة

- في الـتــخـفــيف الـثــاني اIـتــحـصل عــلـيه (3-10) : 3
مــســتـعــمـرات �ــيـزة و7 مــســتـعــمــرات �ـيــزة ال تــوجـد أي

q(مستعمرة غير �يزة

- ¬ إعـادة الـزرع :

من بـX 65 مـــــــــســــــــتـــــــــعــــــــمــــــــرةq ظـــــــــهــــــــرت خـــــــــمس (5)
65 = α مستعمرات ذات إنز� تخثر موجب أين

من بX 85 مستـعمـرةq حيث خمس (5) مسـتعـمرات
ظـــهــــرت فـــيــــهـــا ثالث مــــســـتــــعـــمــــرات ذات إنـــــز� تــــخـــثــــر

51 = α مــوجب أين

من بــــX اIــــســـتــــعــــمــــرات الـــثـالثq ظـــهــــرت ثالث (3)
3 = α مستعمرات ذات إنز� تخثـر مــوجب أين

من بـــX اIـــســـتـــعـــمـــرات الـــســـبعq ظـــهـــرت خـــمس (5)
7 = α مستعمرات ذات إنز� تخثـر مــوجب أين

65 + 51 + 3+7

N =                   = 57272

0,22 x 10-2

104 x 5,7 : النتيجة بعد إتمام العدد هي

2.7 - تقدير األعداد الصغيرة : - تقدير األعداد الصغيرة :

1.2.7 -  - إذا كـانت الـعـلـبـتــX حتـتـوي كل واحـدة مـنـهـا

عـلى 15 مـسـتـعـمـرة عـلى األقل بـالـنـسـبـة لـعـيـنـة الـتـجـربـة
(مـــادة ســـائـــلـــة) أو احملـــلـــول األم (مــــواد أخـــرى)q يـــعـــبـــر عن

النتائج كالتالي :

أ) بالنسبة لـلمواد السائلةq يقدر عدد ستافيلوكوك
ذات إنز� تخثر موجب في اIيليلتر.

∑α    

V x 2

حيث :

α∑ : مجـموع مـستـعـمرات الـستـافيـلوكـوك اIعـرفـة
Xذات إنـــــــز� تــــخــــثـــــــر مــــــوجب (1.1.7) عــــلى الــــعــــلـــبــــتـــــ

qاحملتفظ بهما

V : احلجم اIنشور على كل علبة.

ب) بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــمـــــواد األخـــــرىq الـــــعـــــدد اIـــــقــــدر
لستافيلوكوك ذات إنز� تخثر موجب في الغرام :

∑α

Vx 2 x d

حيث :

 α∑ : مجـموع مستـعمرات الـستافـيلوكـوك اIعرفـة

.XقبولتIا Xذات إنز� تخثر موجب (1.1.7) على العلبت

N=

Ne =

Nα =
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qنسبة تخفيف حجم محلول األم : d

V : احلجم اIنشور على كل علبة.

2.2.7 -  - إذا كـــانت الــــعـــلــــبـــتـــان ال حتــــتـــويــــان عـــلى أي

مــسـتــعــمـرة من ســتــافـيــلــوكـوك ذات إنــز� تـخــثــر مـوجب
وإذا كــان الــزرع اجملـرى بـ 0,1 مــلل مـن الـعــيــنــة بـالــنــســبـة
لـــعـــيـــنـــة الـــتـــجـــربـــة (مـــادة ســـائـــلـــة) أو احملـــلـــول األم (مــواد
أخـرى)q يعـبر عن الـنتائج (0,1 ملل من اإليـنوكيـلوم على

العموم) كاآلتي :

- أقل من 10 ستافيـلوكوك ذات إنز� تـخثر موجب
في اIيليلتر (مواد سائلة).

- أقل من d/10 ســـتــــافـــيـــلــــوكـــوك ذات إنـــز� تــــخـــثـــر
مـــــوجب فـي الـــــغــــرام (مـــــواد أخـــــرى) حـــــيث d هـي كـــــمـــــيــــة

تخفيف احمللول األم.

إذا أجـــري الـــزرع بـ 1 مـــلـل من الـــعـــيـــنــــةq يـــعـــبـــر عن
النتيجة كاآلتي :

- أقل من ســـتـــافـــيــلـــوكـــوك واحـــد ذات إنــز� تـــخـــثــر
q(مواد سائلة) يليلترIموجب في ا

- أقـل من d/1 ســــتــــافــــيــــلــــوكــــوك ذات إنــــز� تــــخــــثــــر
موجب في الغرام (مواد أخرى).

8 - الدقـة : - الدقـة :

1.8 - التكرارية : - التكرارية :

Xنـتــيــجـتـي جتـربــتـ Xـطــلق بــIال يــتــجـاوز الــفــرق ا
فــــــرديـــــتـــــqX مـــــســــــتـــــقـــــلـــــتــــــX (مـــــحـــــولـــــة إلـى لغ10) (عــــــدد
سـتافـيـلوكـوك ذات إنـز� تخـثر مـوجب في الـغرام أو في
اIـلـيـلـتـر) حـيث تـكـون الـنسـبـة عـلى سـلـم عاديq بـX أعـلى
وأدنى لـنتـيجـتي الـتجـربـة متـحصـل علـيهـمـا �نـهج واحد
عــلى مــادة خـاضــعـة لــلـتــجـربــة في نــفس اخملـبــر مـنــجـز من
طـــرف نــفس اجملــرب بـــاســتــعــمـــال نــفس الــتـــجــهــيــزات في
مـــجـــال زمـــني قـــصـــيـــر جــداq ال تـــزيـــد عن 5% من احلــاالت

التي جتتاز حدود التكرارية.

2.8 - إعادة التجربة : - إعادة التجربة :

Xنـتــيــجـتـي جتـربــتـ Xـطــلق بــIال يــتــجـاوز الــفــرق ا
فــرديــتــX (مــحــولــة إلى لغ10) (عــدد ســـتــافــيـــلــوكــوك ذات
تـــخــثــر مــوجـب في الــغــرام أو في اIـــيــلــيــلـــتــر) أين تــكــون
الــنـــســـبــة عـــلى ســـلم عـــاديq بــX أعـــلى وأدنى لـــنــتـــيـــجــتي

التـجربـة متـحصل عـليـهمـا �نـهج واحد عـلى مادة خـاضعة
لــلــتــجــربــة في مــخـــابــر مــخــتــلــفــة مــنــجــزة من طــرف عــدة
مــجــربـX بــاســتــعـمــال جتــهـيــزات مــخــتـلــفــة زيـادة 5% من

احلاالت حلدود التكرارية مابX اخملابر.

وزارة وزارة الصحة والسكانالصحة والسكان 
وإصالح ا9ستشفياتوإصالح ا9ستشفيات

قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في 19 ذي احلــجـة عــام  ذي احلــجـة عــام 1435
اIــــوافق اIــــوافق 14 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة q2014 يـــحـــدد تــــصـــنـــيفq يـــحـــدد تــــصـــنـــيف
اIــدرســـة الــوطـــنــيـــة لــلـــمــنـــاجــمـــنت وإدارة الـــصــحــةاIــدرســـة الــوطـــنــيـــة لــلـــمــنـــاجــمـــنت وإدارة الـــصــحــة

وشروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها.وشروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول

qستشفياتIووزير الصحة والسكان وإصالح ا

qاليةIووزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي
qــؤســـســات واإلدارات الــعــمــومــيــةIــنــاصب الـــعــلــيــا في اIا

qادة 13 منهIالسيما ا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

qالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
qؤسسات واإلدارات العموميةIشتركة في اIلألسالك ا


