
العدد العدد 14
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

األ ربعاءاأل ربعاء 4 جمادى الثانية  جمادى الثانية عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 25 مارس سنة مارس سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs 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



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 14 4 جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1436 هـ هـ
25 مارس سنة مارس سنة 2015 م

d : هـو نـسـبــة الـتـخــفـيف اHـوافــقـة لـلــتـخـفـيف األول
اHــــأخــــوذ بـــــعــــY االعــــتـــــبــــار (احملـــــلــــول األم هــــو عـــــبــــارة عن

تخفيف).
تقرب النتائج اHتحصل عليها باعتبار عددين.

تــعـطى الــنـتــيـجــة بــعـدد الــسـتــافـيــلـوكــوك ذات أنـز�
تـخـثـر مــوجب في اHـيــلـيـلـتــر (مـادة سـائــلـة) أو في الـغـرام
(مـــواد أخـــرى) مـــعـــبـــر عــنـــهـــا بـــعـــدد مـــحـــصـــور بــY 1 و9,9

مضروب في sx10 حيث  x هو القوة اHناسبة لـ 10.
مثـــال 

يــعـطي إحـصــاء اHـســتـعـمــرات بـعـد زرع  0,1 مـلل من
اHادة النتائج اآلتية :

- عــنـــد الــتــخــفــيــــف األول اHــأخـوذ بــعــY االعــتــبـار
s(10-2) : 66  مستعمرة �يزة و 54 مستعمرة �يّزة

Yـــــــأخــــــوذ بــــــعــــــHعــــــنـــــــــد الـــــــتــــــخــــــفـــــــيف الــــــثـــــــاني ا -
االعــتـبـار(10-3) : 4  مـســتـعـمــرات �ـيـزة و7 مـسـتــعـمـرات

sيزة�
      66 + 54 + 4 + 7                               

N = 5955 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2,2x10-2                              

.310 x 6 بعد التقريب هي sالنتيجة
2.8 تقييم األعداد الصغيرة تقييم األعداد الصغيرة

1.2.8 إذا احــــتــــوت كـل عــــلــــبـــــة من الــــعـــــلــــبــــتـــــY عــــلى
مـسـتـوى الـعـيّــنـة اHـأخـوذة لـلـتـجــربـة (مـواد سـائـلـة) أو من
احمللول األم (مواد اخرى)s أقل من 15 مستعمرةs يعبر عن

النتيجة كاآلتي :
أ) بــالـنـسـبــة لـلـمـواد الــسـائـلـةs عــدد الـسـتـافــيـلـوكـوك

ذات أنز� تخثر موجب احملصاة في اHيليلتر :
          C                           
Ne = ــــــ                

             2                                     

حيث :
C : مجمـوع مسـتعـمرات السـتافـيلـوكوك ذات أنز�
Yتـــخـــثــــر مـــوجب احملـــصـــاة (3.7) عـــلى مـــســـتـــوى الــعـــلـــبـــتــ

اHأخوذتY بعY االعتبار.
ب) بـالـنـســبـة لـلـمـواد األخــرىs عـدد الـسـتــافـيـلـوكـوك

ذات أنز� تخثر موجب في الغرام :
       C                         

Ne = ــــــ                  
             2Xd                               

حيث :

C : مجمـوع مسـتعـمرات السـتافـيلـوكوك ذات أنز�
Yتـــخـــثــــر مـــوجب احملـــصـــاة (3.7) عـــلى مـــســـتـــوى الــعـــلـــبـــتــ

sاالعتبار Yبع YأخوذتHا

d : هو نسبة التخفيف للمحلول األم. 
2.2.8 إذا لم حتـــتــو الــعـــلــبــتـــان عــلى مـــســتــوى عـــيّــنــة
الـتـجـربـة (مـواد سائـلـة) أو احملـلـول األم (مـواد أخـرى) على
أي مسـتعـمرة لـلسـتافـيلـوكوك ذات أنـز� التـخثـر موجب

يعبر عن النتيجة كاآلتي :
- أقـل من 1 ســــتـــافــــيــــلـــوكــــوك ذات أنــــز� الـــتــــخــــثـــر

s(مواد سائلة) يليلترHموجب في ا
- أقل من d/1 ســـتــافـــيـــلـــوكـــوك ذات أنــز� الـــتـــخـــثــر
مـــــوجب فـي الـــــغــــرام (مــــواد أخـــــرى) حــــيث d هـــــو نــــســـــبــــة

التخفيف للمحلول األم.
9. الدقةالدقة

1.9 التكرارية التكرارية
sYمـنفـردت Yنتـيـجتـ Yطـلق بـHال يـتـجاوز الـفـرق ا
ومنـفصلتـY (عدد ستـافيلـوكوك ذات أنز� تـخثر موجب
في الغرام أو في اHيـليلتـرs محولة إلى لغ 10) أو النـسبة
Yأعـلى و أدنى نـتــيـجـتي الــتـجـربـتـ Yبــ sعــلى سـلم عـادي
مـتـحـصل عـلــيـهـمـا بـواســطـة نـفس اHـنــهج عـلى نـفس اHـادة
اخلاضعـة للـتجـربة في نفس اخملـبر مـنجـز من طرف نفس
احملـلل الـذي يسـتـعـمل نفس الـتـجهـيـزات في أقصـر مـجال
زمنيs إال في%5 من احلاالت على األكثر جملال التكرارية.

2.9 قابلية إعادة التجربة قابلية إعادة التجربة
Yمـنـفـردت Yنـتـيـجـتـ Yـطلـق بHال يـتـجـاوز الـفـرق ا
(عدد ستافيـلوكوك ذات أنز� تخثر موجب في الغرام أو
في اHــيــلـيــلــتــرs مــحـولــة إلى لغ 10) أو الــنــســبــة عـلـى سـلم
عـــاديs بــY أعـــلى وأدنـى نــتـــيـــجـــتــY مـــتـــحـــصل عـــلــيـــهـــمــا
بـواسطـة نـفس اHـنهج عـلى نـفس اHـادة اخلاضـعـة لـلتـجـربة
Yفي مـــخــابـــر مـــخــتـــلــفـــة مـــنــجـــزة من طـــرف عــدة مـــحــلـــلــ
يـســتــعــمـلــون جتــهـيــزات مــخـتــلــفـةs إال في %5 من احلـاالت

على األكثر جملال قابلية إعادة التجربة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 21 صــــفـــــر عـــــام صــــفـــــر عـــــام 1436
14 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة s2014 يـحـدد مدة الـضـمانs يـحـدد مدة الـضـمان اHوافق اHوافق 

حسب طبيعة السلعة (استدراك).حسب طبيعة السلعة (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الـرسمية - العدد 3 الصادر بتاريخ 6 ربيع
الثاني عام 1436 اHوافق 27 يناير سنة 2015.

الصفحة 25 - العمود 2 - اHادة 3 - السطر 3.
بدال من : بدال من : ...... على أن تقل .......

يقرأ :يقرأ :     ...... على أن ال تقل .......
................ (الــــبـــاقـي بــــدون تــــغــــيــــيـــر) ................


