
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
غرب ا
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
غرب العربي ا

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
. وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

طلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان. ا
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

الثالثاء الثالثاء 18 صفر عصفر عام ام 1439 هـهـ

وافق 7 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2017 م م وافق ا ا

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا

حي البسات بئر مراد رايس 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 للمشترك خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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ــذكــور ــتـــمم وا ــعــدل وا ــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة 1990 ا ا
ـنـهج األفـقي لـلـبـحث أعاله يـهـدف هـذا الـقـرار إلى جـعـل ا
ــفــتـرضــة بــواســطـة تــقــنــيـة وإحـصـاء إشــيــريــشــيـا كــولي ا

العدد األكثر احتماال (NPP) إجباريا.
ادة 2 :  : من أجل البـحث وإحـصاء إشـيـريشـيـاكولي ادة ا ا
(NPP) ـفـتـرضـة بـواســطـة تـقـنـيـة الــعـدد األكـثـر احـتـمـاال ا
ـعـتـمــدة لـهـذا الـغـرض تـلـزم مـخـابــر قـمع الـغش واخملــابـر ا

رفق بهذا القرار. لحق ا ب في ا نهج ا باستعمال ا
نـهج من طـرف اخملـبـر عـند يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا ا

األمر بإجراء خبرة.
ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ـوافق 13 حـرر بـاجلـزائـر في 18 رمـضـان عام 1438 ا

يونيو سنة 2017.
أحمد عبد احلفيظ ساسيأحمد عبد احلفيظ ساسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
لحق لحقا ا

مـــــنــــهج أفـــــقي  لـــــلــــبــــحـث وإحــــصــــاءمـــــنــــهج أفـــــقي  لـــــلــــبــــحـث وإحــــصــــاء إشــــيـــــريــــشــــيـــــا كــــولي إشــــيـــــريــــشــــيـــــا كــــولي
ـفترضة بـواسطة تـقنية الـعدد األكثر ـفترضة بـواسطة تـقنية الـعدد األكثر) ا (Escherichia coli) ا

.(.(NPP) احتماال) احتماال
1 . مجال التطبيق : . مجال التطبيق :

باد التوجيهية العامة  لكشف نهـج ا يعطي هذا ا
فـتـرضـة وذلك بـاسـتـخدام وإحـصاء اإلشـيـريـشـيا كـولي ا
تــقــنــيـــة الــزرع في وسط ســائل مـع حــســاب الــعــدد األكــثــر

احتماال (NPP) بعد التحض عند 37 °م و44 °م.
نهج على :  يطبق هذا ا

- منتجات التغذية البشرية واحليوانية
- الــعــيــنــات الـــبــيــئــيــة في مــجــاالت إنــتــاج وتــوزيع

واد الغذائية. ا
مرضة مالحظة ـ مالحظة ـ بعض سالالت اإلشيـريشيا كولي ا

التنمو في 44 °م.
2 . مصطلحات وتعاريف : . مصطلحات وتعاريف :

ــــصـــطــــلــــحـــات ــــنــــهج ا تـــســــتــــعـــمـل لـــتــــطــــبـــيـق هـــذا ا
والتعاريف اآلتية :

فـتـرضة بكـتـيريـا بـإمكـانـها فـتـرضة ا 1.2 إشـيـريشـيـا كولي إشـيـريشـيـا كولي ا
أن تـــخـــمّـــر الالكـــتـــوز في 44 °م مع تـــشـــكـل الـــغـــاز والـــتي
تــــــنـــــتـج في نــــــفـس درجـــــة حــــــرارة األنـــــدول انــــــطالقــــــا من
الـتـربــتـوفـان إذا أجـريت الــتـجـربـة وفق الـتــقـنـيـة احملـددة

نهج. في هذا ا
ـفــتــرضـة هــو عــدد ا ـفــتــرضـة  2.2 إحــصــاء  إحــصــاء إشــيــريــشــيـا كــوليإشــيــريــشــيـا كــولي ا
يليـلتر أو الغرام اإلشيـريشيا كولي األكثر احتـماال في ا
من عــيـنــة الـتــجــربـة عــنـد إجــراء الـتــجـربــة وفق الـتــقـنــيـة

نهج. احملددة في هذا ا

وزارة التجارة وزارة التجارة 
ـوافق 13 يــونـيـو يــونـيـو ـوافق  ا قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 ا
ــنــهج األفـقـي لـلــبــحث وإحــصـاء ــنــهج األفـقـي لـلــبــحث وإحــصـاء يــجــعل ا ســنــة ســنــة 2017 يــجــعل ا
ـفـتـرضـة بـواسـطـة تـقـنـيـة الـعدد ـفـتـرضـة بـواسـطـة تـقـنـيـة الـعدد ا إشـيـريـشـيا كـوليإشـيـريـشـيا كـولي ا

األكثر احتماال إجباريا.األكثر احتماال إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير التجارة
ـؤرخ ـرســوم الـرئـاسي رقم 17-180 ا ـقـتــضى  ا  -
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 ا ـقـتـضى ا - و
ــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990 في 3 رجب عــــــام 1410 ا
تمم عدل وا والـمـتـعـلـق بـرقـابـة اجلودة وقمع الغش ا

ادة 19 منه ال سيما ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002 في 17 شــوال عــام 1423 ا

الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005 في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 ا

طابقة تعلق بتقييم ا وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 26 ســبــتــمــبــر ســنـة في 20 ذي الــقــعــدة عــام  1434 ا
2013 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اعـتـمــاد اخملـابـر قـصـد

ستهلك وقمع الغش حماية ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 15-172 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 25 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2015 في 8 رمـــضـــان عـــام 1436 ا
ـــطــبـــقــة في مـــجــال الـــذي يــحـــدد الــشـــروط والــكـــيــفـــيــات ا

يكروبيولوجية للمواد الغذائية اخلصائص ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 17-140 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 11 أبـريل سـنة 2017 الـذي في 14 رجب عـام 1438 ا
واد يـحـدد شروط الـنظـافـة الصـحـية أثـناء عـمـليـة وضع ا

الغذائية لالستهالك البشري
ـؤرخ في 26 رجب عـام 1425 ــقــتــضى الــقــرار ا - و
وافق 11 سبـتمبر سنة 2004 الذي يجـعل منهج حتضير ا
الـــعـــيـــنـــات لـــلـــتـــجـــربـــة والـــتـــخـــفـــيـــفـــات بـــغـــرض الـــفـــحص

يكروبيولوجي إجباريا ا
ـؤرخ في 28 رجب عـام 1435 ــقــتــضي الــقــرار ا - و
ـوافق 28 مـايــو ســنـة 2014 الــذي يــجــعل مــنــهج حتــضــيـر ا
الــعـــيــنــات واحملــلـــول األم والــتــخــفـــيــفــات الــعـــشــريــة قــصــد

يكروبيولوجي إجباريا الفحص ا
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسوم ادة 19 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى :ا ا
ــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410 الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 ا
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ـتـحـصل عـلـيهـا  في (4.2.3) 5.2.3 حتـضن األنـابـيب ا
ـدة 48 سـا. تـفحص األنـابـيب لـلتـأكـد من تـشكل في 44 °م 

الغاز بعد 24 سا و48 سا.
6.2.3 جتـــرى عــــمـــلـــيـــة إعـــادة الـــزرع انـــطـالقـــا من كل
أنـــبــوب يـــحـــتــوي عـــلى وسط مـــتـــحــصـل عــلـــيه في (5.2.3)
الـذي يـظـهـر انـطالقـا غـازيـا في أنـبـوب يـحـتـوي عـلى مـاء

بيبتوني منزوع اإلندول.
ـتـحـصل عـلـيـهـا في (6.2.3) 7.2.3  حتـضـن األنـابـيب ا
دة 48 سا في 44 °م. تـفحص األنـابيب  للـتأكـد من تشكل
ـــكـــونـــات اإلنـــدول الـــنـــاجت عـن تـــفـــكك الـــتـــربـــتـــوفـــان في ا

البيبتونية.
8.2.3  يـحـدد الـعـدد األكـثـر احـتمـاال من اإلشـيـريـشـيا
ـــفـــتـــرضـــة بــاســـتـــخـــدام جــدول (NPP) وفـــقـــا لـــعــدد كــولي ا
األنــابــيب عــادي أو مــضــاعف الــتــركــيــز الــذي تــنــتج فــيــهـا
عمـليـات إعـادة الزرع وتـشـكل الغـاز في مرق EC وتـشكل

اء البيبتوني في 44 °م. اإلندول في ا
4. اخملفف وأوساط الزرع والكاشف :. اخملفف وأوساط الزرع والكاشف :

1.4 اخملفف :  اخملفف : 
من األحــسـن حتــضـــيــر اخملــفـــفــات وفـــقــا لـــلــتـــوصــيــات
ـنـهج حتضـيـر عـيـنـات التـجـربـة واحملـلول األم احملـددة في 

يكرو بيولوجي. والتخفيفات العشرية قصد الفحص ا
2.4 مـــرق بـــكــــبـــريـــتـــات لـــوريل مـــرق بـــكــــبـــريـــتـــات لـــوريل (وسط الـــتــــخـــصـــيب

االنتقائي) :
1.2.4 التركيب : التركيب :

بدأ : بدأ : ا 3 ا
1.3 منهج الكشف : منهج الكشف :

1.1.3 يـزرع وسـط تـخـصـيب انــتـقـائي سـائـل بـكـمـيـة
محددة من احمللول األولي من عينة التجربة.

دة 48 سـا. يفحص 2.1.3 يحـضن األنبوب في 37 °م 
تشكّل الغاز في األنبوب بعد 24 سا و48 سا.

3.1.3 إذا أظــهــر أنــبــوب أي عــتــــامــة أوتــعــكــّــر أو أي
انـــطالق غـــــازي جتــرى عـــمــلــيــة إعـــادة الــزرع في أنــبــوب

.(EC مرق) يحتـوي علـى وسط انتقائي سائل
ـتــحـصل عــلـيه في (3.1.3) 4.1.3 يـحــضّن األنـبــوب  ا
ــدة 48 ســا. يــفـحـص تــشـكـل الـغــاز بـعـد 24 سـا في 44 °م 

و48 سا.
5.1.3 إذا لــــــــــوحـظ انـــــــــــطـالق غــــــــــازي فـي األنـــــــــــبــــــــــوب
ـتـحـصل عـليه في (4.1.3) جتـرى عمـلـيـة إعـادة الزرع في ا

أنبوب يحتوي على ماء بيبتوني منزوع اإلندول. 
ــتــحــصل عــلــيه في (5.1.3) 6.1.3 يــحــضن األنــبــوب ا
ــدة 48 ســا في درجــة حــرارة 44 °م. يــتم فــحـص األنــبـوب
لـلـتــأكـد من تــشـكل األنـدول الــنـاجت عن حتــلل الـتـربــتـوفـان

كونات البيبتونية. في ا
7.1.3 تعتبر األنابيب التي تظهر عتامة أو تعكّر أو
انـــطـالقـــا غـــازيـــا فـي وسط الـــتـــخــــصـــيب انـــتـــقــــائي ســـائل
(1.1.3) والــتي تـــنــتـج عــمــلـــيــات إعـــادة الــزرع الـــغــاز في
ـاء الـبـيـبـتـوني في درجـة حرارة مـرق EC واإلنـدول في ا
ــفـتـرضــة. تـعـطى 44 °م كـمـحــتـويـة لإلشــيـريـشــيـا كـولي ا

الـنــتـائج بـصـيـغـة "وجـود" أو "غـيـاب" لإلشـيـريـشـيـا كـولي
نتوج. فترضة في  xغ أو x ملل من ا ا

2.3 طريقة اإلحصاء : طريقة اإلحصاء :
1.2.3 يــتم زرع ثالثـة أنــابـيب من وسط الـتــخـصـيب
االنـتقائي مضـاعف التّركيـز من كمية مـحددة من احمللول

األولي.
2.2.3 يــتم زرع ثالثـة أنــابـيب من وسط الـتــخـصـيب
االنـتــقــائي عــادي الــتــركــيـز مـع كـمــيــة مــحــددة من احملــلـول

األولي. 
من جــهـة أخــرى وفي نـفس الــظـروف يــتم زرع ثالثـة
أنـابــيب أخــرى فـي وسط عـادي الـتـركـيــز بـكـمـيـة مـحددة

من التخفيفات العشرية للمحلـول األولي.
3.2.3 يــــتم حتــــضـــ األنــــابـــيـب عـــلـى أوســـاط عــــاديـــة
ــــدة 48 ســــا. تــــفــــحص ومــــضـــــاعــــفــــة الــــتــــركــــيــــز في 37 °م 

األنابيب لتشكل الغاز بعد 24 سا و48 سا.
4.2.3 لـــــكل أنــــبــــوب مـــــضــــاعف الـــــتــــركــــيــــز أو عــــادي
الـتـركـيز الـذي يـظـهـر عـتـامـة أو تـعـكـرا أو انـطالقـا غـازيا
جتــري عــمــلــيــة إعــــادة الــــزرع فـي وسط انــتــقـــائي ســائـل

.(EC مرق)

ـية لـلـنـسيج عصـارة إنـز
النباتي واحليواني

الكتوز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـــيـــدروجـــيـــنـــوفـــوســـفــات
ثـــــنـــــائـي الـــــبـــــوتـــــاســـــيـــــوم

(K2HPO4)
ــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــي ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـــيـــدورجـــيـــنـــوفـــوســـفــات

(KH2PO4) البوتاسيوم
كلورور الصوديوم

لـــــــــــــوريــل ســـــــــــــولـــــــــــــفـــــــــــــات
الــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــوديــــــــــــــــــــــــــــوم

[CH3(CH2)11OSO3Na]
اء ا

40غ

10غ

5,5غ

5,5غ

10غ

0,2غ

1000 ملل

20غ

5غ

2,75غ

2,75غ

5غ

0,1غ

1000 ملل

أ) وســــــــــــــــــــــــــط
مــــــــــضــــــــــاعف
الــــــتــــــركــــــيـــــز

ب)وســــــــــــــــــــــط
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
الــــــتــــــركــــــيـــــز
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2.2.4 التحضير :  التحضير : 
ـاء ــكـونـات أو الــوسط الـكـامـل اجملـفف في ا تـذوّب ا

بالتسخ إذا اقتضى األمر.
يــضــبـط إذا اقــتــضى األمــر الــعــامل الــهــيــدروجــيــني

(pH) بحيـث يصبـح  6,8 ±  0,2 في 25 °م بعد التعقيم.
تــوزع أوســاط الـزرع بــكــمــيـات 9 مــلـل في أنـــابـيب
أبـــــعــــــــادهـــــا 16  × 160  (4.5) حتــــــتــــــوي عــــــلى أجــــــراس
دورهـــــــام (6.5) فـي حـــــــالـــــــة وســـط عــــــــادي الـــــــتــــــــركـــــــيــــــز
وبـكـمـيـات 10 مـلل فـي أنـابـيب أبـعـادهـا من 18  × 80 
أو 20  × 200  (4.5) الــــــــتـي حتـــــــــتــــــــوي عـــــــــلـى أجـــــــــراس

دورهام (6.5) في حالة وسط مضاعف التركيز.
تــــعـــــقم هـــــذه األنـــــابــــيـب في جـــــهــــاز الـــــتـــــعــــقـــــيم (1.5)

دة 15 د. مضبوط في درجة حرارة 121 °م 
يـــجب أال حتـــتــوي أجـــراس الــدورهــام عـــلى فـــقــاعــات

هوائية بعد التعقيم.
3.4 مرق  مرق EC (وسط انتقائي)

1.3.4 التركيب : التركيب :

4.4 ماء بيبتوني خالي من اإلندول : ماء بيبتوني خالي من اإلندول :
1.4.4 التركيب : التركيب :

ية للكازي عصارة إنز
الكتوز

أمالح صفرواية رقم 3
أحادي هـيـدوجـينـوفـوسفـات الـبوتـاسـيوم

(K2HPO4)
ثنـائي هـيدوجـيـنوفـوسـفات الـبـوتاسـيوم

(KH2 PO4)
كلورور الصوديوم

ماء

20غ

5غ

1,5غ

4غ

1,5غ

5غ

1000 ملل

ية للكازي عصارة إنز
كلورور الصوديوم

ماء

10غ

5غ

1000ملل

2.4.4 التحضير : التحضير :
ـاء ــكـوّنـات أو الــوسط الـكـامـل اجملـفف في ا تُـذوّب ا

بالتسخ إذا اقتضى األمر.
يـضــبط إذا اقــتــضى األمـر الــعــامل الــهـيــدروجــيـني
(pH) حــتى يـصـبح  7,3 ±  0,2 في درجـة حـرارة 25 °م بـعـد

التعقيم.
يــــوزع الــــوسط بــــكـــمــــيـــات 5 مــــلل إلى 10 مــــلل داخل

أنابيب أبعادها 16  × 160  (4.5).
تــــعـــــقم هـــــذه األنـــــابــــيـب في جـــــهــــاز الـــــتـــــعــــقـــــيم (1.5)

دة 15 د. مضبوط في درجة حرارة 121 °م 
5.4 كاشف للبحث عن اإلندول كاشف للبحث عن اإلندول (كاشف كوفاكس) :

1.5.4 التركيب :  التركيب : 

2.3.4  التحضير :   التحضير : 
ـاء ــكـوّنـات أو الــوسط الـكـامـل اجملـفف في ا تـذّوب ا

بالتسخ إذا اقتضى األمر.

يـضــبط إذا اقــتــضى األمـر الــعــامل الــهـيــدروجــيـني
(pH) حتى يصبح 6,8  ±  0,2 في 25 °م بعد التعقيم.

يـوزع الـوسط بكـمــيات 10 مـلل في أنـابيـب أبعـادها
16  × 160  (4.5) حتتوي على أجراس دورهام (6.5).

تــــعـــــقّم هـــــذه األنـــــابــــيـب في جـــــهــــاز الـــــتـــــعــــقـــــيم (1.5)
دة 15 د. مضبوط في درجة حرارة 121 °م 

يــــجـب أالّ حتــــتـــوي أجــــراس دورهــــام عــــلـى فــــقــــاعـــات
هوائية بعد عملية التعقيم.

ثنائي ميثيل أمينو-4 بنزالديهيد

ميثيل-2 بوتانول-1 أو بنتانول-1

حمض كلورهيدريك (p20 1,18 إلى 1,19غ / ملل)

5غ

75 ملل 

25 ملل

2.5.4 التحضير : التحضير :
يــحــلل ثــنــائي مــيــثــيل أمــيــنــو- 4 بــنــزالــديــهــيــد في
الـكـحـول بـالـتـســخـيـن داخــل حـمــام مــائـي مـضـبـوط بـ

50 °م و55 °م. يبرّد ويضاف له احلمض.

يـــــوضـع بــــعــــيــــــدا عـن الــــضـــــوء ويــــحـــــفـظ فـي درجــــة
حرارة 4 °م.

يــــجب أن يـــكـــون لـــون الـــكـــاشـف أصـــفـــرا فـــاحتـــا إلى
أسمر فاحت.

ــكن أيــضــا اســتــخــدام حتــضــيــر جتـاري مـالحــظـة -مـالحــظـة - 
جاهز لالستخدام.

5.التجهيزات واألدوات الزجاجية :.التجهيزات واألدوات الزجاجية :
رة سـتعملة  مالحظة - مالحظة - يسمح باستـخدام األجهزة ا
ــعـاد واحـدة بــنـفـس درجـة اســتـخــدام األدوات الــزجـاجــيـة ا

استعمالها إذا كانت مواصفتها متشابهة.
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2.1.8 حتــضــ وسـط الــتــخـــصــيب االنــتـــقــائي (مــرق حتــضــ وسـط الــتــخـــصــيب االنــتـــقــائي (مــرق
لوريل سولفات) :لوريل سولفات) :

يـحضـن مـرق لـوريل سـولـفات (2.4) عـادي الـتـركـيـز
أو مضـاعف التـركيـز في جهـاز التـحض (2.5) مـضبوط
ــدة 24 ســا ± 2 ســا. إذا لم يالحظ في درجـــة حــرارة 37 °م 
نع مالحظة انطالق رحلـة تشكل غاز أو تعكـر  في هذه ا

غاز يواصل التحض إلى 48 سا ±  2 سا.

كن أن تكـون مدة التحض محددة إلى مالحظة -مالحظة - 
48 سا ± 2 سا بالنسبة لألصداف البحرية احلية.

بـالنـسبـة لبـعض منـتجـات احلليـب (الكازيـ مثال)
ـــكـن لـــصـق جــــرس دورهـــام فـي قـــاع أنــــابــــيب ذات وسط
الـــتـــخـــصـــيب االنـــتـــقــائـي. بـــعــد 48 ســـا من الــتــحــضــ إذا
لـوحـظت عـتـامـة دون تـشـكل غـاز يـزرع مرق EC انـطالقـا
ـــنـــهج كـــمـــا هـــو ـــرق الـــســـابق ثـم يـــواصل الـــعـــمـل بـــا مـن ا

موضح في (3.1.8).

: (: (EC مرق) مرق  زرع وحتض الوسط االنتقائي) 3.1.8 زرع وحتض الوسط االنتقائي

بـــعــد حتــضــ الـــوسط مــضــاعـف الــتــركــيــز (1.2.4.أ)
حــسب (2.1.8). إذا لـــوحــظت عـــتــامـــة أو تــعــكـــر أو انــطالق
غــاز أو بــعــد حتــضــ الـــوسط عــادي الــتــركــيــز (1.2.4.ب)
حــسب (2.1.8) إذا لــوحظ انــطالق غـــاز يــزرع أنــبــوب من
مـرقEC (3.4) بـواســطـة مــعالق حـلـقي (5.5) ويـحـضن في
حــمـام مـائي (3.5) أو في جـهـاز الـتـحـض (2.5) مـضـبوط
ــــــــدة 24 ســــــــا ±  2 ســــــــا. إذا لـم يـالحـظ في هــــــــذه فـي 44 °م 
ــــــرحـــــــلـــــــة أي غـــــــاز مــــــرئـي فـي مــــــرق EC (3.4) يــــــواصل ا

التحض إلى غاية 48 سا ± 2 سا.

مالحـظـة -مالحـظـة - يــمـكـن أن تــكـون مـدة الـتـحـضـ مـحـددة
بـ 24 سا ± 2 سا بالنسبة لألصداف البحرية احلية.

اء البيبتوني : اء البيبتوني : زرع وحتض ا 4.1.8 زرع وحتض ا

بعد عـملية الـتحض في (3.1.8) إذا لوحظ انطالق
غــازي يـــزرع بــواســـطــة مـــعـالق حـــلــقي (5.5) أنـــبـــوب من
ــاء الــبــيــبــتــوني (4.4)  تــســخــيــنه مــســبـــقــا فـي درجـة ا
ــــــدة 48 ســـــا ± 2 ســــــا في درجـــــة حـــــرارة 44 °م. يـــــحــــــضـن 

حرارة 44 °م.

5.1.8  فحص تشكل اإلندول :   فحص تشكل اإلندول : 

يـــــــضــــــاف 0,5  مـــــــلـل من كـــــــاشـف اإلنــــــدول (5.4) إلى
اء البيبتوني (4.4) وحتضن حسب (4.1.8). أنابيب ا

تـخــلـط جــيـــدا وتــفـحــص بــعـد دقــيـقـــة واحــدة. يـــدل
ــرحــلــة الــكــحــــولــيــة عــلــى وجــــود الــلــــون األحــمــــر فـــي ا

اإلنـدول.

ــيــكــروبــيــولــوجــيـا ــتــداولــة فـي مــخــبــر ا األجــهــزة ا
وخاصة ما يأتي : 

1.5 أجـــهــــزة لـــلــــتـــعـــقــــيم بــــاحلـــرارة اجلــــافـــة (فـــرن) أو أجـــهــــزة لـــلــــتـــعـــقــــيم بــــاحلـــرارة اجلــــافـــة (فـــرن) أو
باحلرارة الرطبة (جهاز التعقيم) باحلرارة الرطبة (جهاز التعقيم) 

2.5 جـهـــاز الـتـحــضـ جـهـــاز الـتـحــضـ مـضـبــوط عـنـد 37 °م ± 1 °م
و44 °م  ± 1 °م.

كن ضبطه عند 44 °م  ± 1 °م. 3.5 حمام مائي حمام مائي 
4.5 أنـــــابـــيب اخــــتــــبـــــار أنـــــابـــيب اخــــتــــبـــــار أبـــعـــــادهـــا 16  × 160 

و18 مـم × 180 مـم أو حوالي 20 مـم × 200 مـم .
5.5 م مـعـالق حالق حـلـقـيةية من بالتـ اإليـريـديـوم أو النـيـكل /
الـكـروم قـطـرها حـوالي 3 مـم أو مـعـالق حـلـقيـة مـعـقـمة ذات

االستعمال الوحيد وذات السعة 10 ميكروليتر بالتقريب.
6.5 أجراس دورهام  أجراس دورهام بـقياسـات مناسبـة الستعـمالها

في أنابيت اختبار (4.5).
7.5 مـاصـات ذات تـدفق كـاملمـاصـات ذات تـدفق كـامل سـعـتـهـا  احملـددة 1 مـلل

10 ملل.

8.5 مـقــيـاس الـعـامل الـهـيـدروجـيـني مـقــيـاس الـعـامل الـهـيـدروجـيـني بـدقـة الـوضـوح
0,01 وحـدة pH ودقـة الــقــيـاس ± 0,1 وحـدة  pH عــنـد درجـة

حرارة 25 °م.
6. اقتطاع العينة : اقتطاع العينة :

ـثـلة أو غـير من الضـروري أن يـتلـقى اخملـبر عـيـنة 
متلفة أو تغيرت خالل النقل أو التخزين.

7. حتضير عينة التجربة :. حتضير عينة التجربة :
نتوج حتضّر عينة الـتجربة وفقا للـمنهج اخلاص با

عني. ا
8. اإلجراء :. اإلجراء :

1.8 طريقة الكشف : طريقة الكشف :
أخودة للتجربة واحمللول األم : أخودة للتجربة واحمللول األم : العينة ا 1.1.8 العينة ا

يــضــاف 1 مـــلل من احملـــلــول األم إلى 9 مــلـل من مــرق
لـوريل سـولـفـات عـادي الـتـركـيـز (1.2.4.ب) (أي : 0,1 غ أو
ــأخــوذة لــلـــتــجــربــة) أو 10 مــلل من 0,1 مــلل من الـــعــيــنـــة ا

احملــــــلــــــول األم إلى 10 مــــــلـل من مــــــرق لــــــوريل ســــــولــــــفـــــات
مضاعف التركيز (1.2.4.أ) (أي : 1غ  أو 1 ملل من العينة

أخوذة للتجربة). ا
ـأخــوذة لــلـتــجــربـة يــحــضـر ألحــجــام أكــبـر لــلــعـيــنــة ا
احمللـول األم بإضافة x ملل أو x غ  إلىx 9 ملل من اخملفف.
ثم يـــضــــاف احملـــلـــول األم بـــأكــــمـــله إلى x 90 مـــلل من مـــرق
لــوريل ســولـفــات عــادي الــتــركــيـز (1.2.4.ب). عــلى ســبـيل
ـثــال يــضـاف 5 مـلل أو 5 غ من الـعــيــنـة إلى 45 مـلل من ا
اخملــفف. ويـــضـــاف كل احملـــلــول األم إلى 450 مــلـل من مــرق
لــوريـل ســولـــفــات عـــادي الـــتــركـــيــز (1.2.4.ب) أو تـــضــاف
ـأخــوذة لـلـتــجـربــة حلـجم مــسـاو من مــرق لـوريل الـعــيـنــة ا

سولفات مضاعف التركيز (1.2.4.أ).
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بـالـنـسبـة لألصـداف الـبحـريـة احليـة يـجب أن تـكون
مدة التحض 48 سا ± 2 سا.

( بالـنسـبـة لبـعض منـتجـات احلـليب (مـثل الكـازي
ـكن لـصق جـرس دورهـام في اجلـزء الـسفـلي مـن أنابـيب
وسط الـــــتـــــخـــــصـــــيب االنـــــتـــــقــــائـي. بـــــعــــد 48 ســـــا من وقت
الــتــحــضــ إذا لــوحــظـت عــتــامــة دون تــشــكل غــاز يــزرع
ـنهج ـرق الـسابق ويـواصل ا مرق EC (3.4) انـطالقا من ا

كما هو موضح في (3.2.8).
3.2.8 إعـــــادة الــــزرع وحتـــــضــــ الــــوسـط االنــــتـــــقــــائي إعـــــادة الــــزرع وحتـــــضــــ الــــوسـط االنــــتـــــقــــائي

: (: (EC مرق) مرق)
1.3.2.8 إذا لـــوحــــظـت عـــتــــامــــة أو تــــعــــكـــر أو انــــطالق
غـازي في  كل أنبوب مـضاعف الـتركيـز وفي كل أنبوب
عـادي الـتـركيـز  حتـضـيـنه وفـقا لـ (5.2.2.8) يـعـاد الزرع
في أنبوب من مرق EC (3.4) بواسطة معالق حلقي (5.5).
ــــتـــــحــــصل عـــــلــــيـــــهــــا في 2.3.2.8 حتــــضن األنـــــابــــيـب ا
(1.3.2.8) في حــمــام مـائي (3.5) أو جــهـاز الـتــحـضـ (2.5)
ــــــدة 24 ســــــا ± 2 ســــــا. فـي هــــــذه في درجـــــــة حــــــرارة 44 °م 
رق ـرحلـة إذا لم  يالحظ أي انـطالق غـازي  مـرئي في ا ا

EC (3.4) يواصل التحض إلى غاية 48 سا ± 2 سا.

بـالـنـسبـة لألصـداف الـبحـريـة احليـة يـجب أن تـكون
مدة التحض 24 سا  ± 2 سا.

اء البيبتوني : اء البيبتوني :  زرع وحتض ا 4.2.8  زرع وحتض ا
لـــكل أنـــبـــوب  حتـــضـــيــنـه وفـــقــا لـ (2.3.2.8) والــذي
يـظــهـر انــطالق غــاز مـرئي يــزرع بـواســطــة مـعالق حــلـقي
ــاء الـبــيـبــتـوني (4.4) مـســخن مــسـبــقـا (5.5) أنـبــوب من ا
ـــدة 48 ســا ± 2 ســا في في درجـــة حـــرارة 44 °م. يـــحـــضن 

درجة حرارة 44 °م.
5.2.8 فحص تشكل اإلندول : فحص تشكل اإلندول :

يــــــــضـــــــاف 0,5 مــــــــلـل مـن كـــــــاشـف اإلنـــــــدول (5.4) إلـى
ـاء البيبتوني (4.4) التي  حتضـينها وفقا أنابيب من ا

لـ (4.2.8).
تـخلط جـيدا وتـفحـص بعـد دقيـقة واحـدة. يدل الـلون

األحمر للمرحلة الكحولية على وجود اإلندول.
6.2.8 التفسير : التفسير :

يـعـتـبـر كـإيـجابـي كل أنـبـوب من الـوسط االنـتقـائي
مـضـاعف التـركـيز (1.2.4.أ) وعادي الـتركـيز (1.2.4.ب) 
حتــضـيــنه وفــقـا لـ (2.2.8) والــذي يـظــهـر بــعـد إعــادة الـزرع
والتـحضـ وفقا لـ (3.2.8) و(4.2.8) انـطالق غازي واضح
في أنـــبـــوب مــرق EC (3.4) وتــشـــكل اإلنـــدول في أنـــبــوب

اء البيبتوني (4.4). ا
لـــكل تـــخـــفــيـف يــحـــسب عـــدد األنـــابــيـب اإليــجـــابـــيــة
لـــلـــوسط مـــضــاعـف الــتـــركـــيــز (1.2.4.أ) وعــادي الـــتـــركـــيــز

(1.2.4.ب).

6.1.8 التفسير :  التفسير : 
يعتبر وسط الـتخصيب االنتقائي الذي  حتضينه
في (2.1.8) إيجابيـا إذا أظهر بعد إعادة زرعه وحتضينه
في (3.1.8) و(4.1.8) انطالقا غـازيا مرئـيا في أنبوب من
ـــــاء مـــــرق EC (3.4) وتـــــشــــــكل اإلنــــــدول في أنــــــبـــــوب مـن ا

البيبتوني (4.4).
 2.8 طريقة اإلحصاء :  طريقة اإلحصاء : 

ـــأخــــوذة لــــلـــتــــجــــربـــة واحملــــلـــول األم ـــأخــــوذة لــــلـــتــــجــــربـــة واحملــــلـــول األم الــــعـــيــــنــــة ا 1.2.8 الــــعـــيــــنــــة ا
والتخفيفات :والتخفيفات :

يــعـــد عــدد كــاف مـن الــتـــخــفـــيــفــات لـــضــمـــان نــتـــيــجــة
سلبية في جميع أنابيب التخفيف النهائي.

2.2.8 الـزرع وحتـضــ وسط الـتـخـصــيب االنـتـقـائي الـزرع وحتـضــ وسط الـتـخـصــيب االنـتـقـائي
(مرق لوريل سولفات) : (مرق لوريل سولفات) : 

ــــتـــوقـع أن تــــكـــون ســــلــــســــلــــة من ثـالثـــة 1.2.2.8 مـن ا
أنابـيب مـضـاعـفـة لـكل تـخـفـيف. فـمن الـضـروري حتـض

سلسلة من خمـسة أنابيب بالنسـبة ألصداف البحر احلية
نـتـجات و/ أو عـندمـا يـتـطـلب قدرا أو أنـواع أخـرى من ا

أكبر من دقة النتائج.
2.2.2.8 تـؤخـذ ثـالثـة أنـابـيب مـضـاعــفـة الـتـركـيـز من
وسط الــتـــخــصــيب االنـــتــقــائي (1.2.4.أ) تــســتـــخــدم مــاصــة
مـعـقـمـة (7.5) لـنـقـل فـي كـل واحـــد مـن هــذه األنـــابــيـب
ــأخـوذة 10 مــلل من احملـلــول األم تــتـوافق هــذه الــعـيــنـات ا

للتجربة مع 1 غرام من العينة لكل أنبوب.
3.2.2.8 تــؤخــذ ثالثــة أنــابــيب من وسـط الــتـخــصــيب
االنـــتـــقـــائي عـــادي  (1.2.4.ب) بـــاســـتـــخـــدام مـــاصـــة جـــديــدة
معــقــمة (7.5) يــنـقـل فـي كـل واحــد مـن هــذه األنــابـيـب
ـأخوذة 1 مـلل من احمللـول األولي تـتـوافق هـذه الـعيـنـات ا

للتجربة مع 0,1 غرام من العينة لكل أنبوب.
4.2.2.8 لكل تـخـفــيـف مـن الـتـخـفـيـفـات الـجديدة
(مــا يـعـادل 0,001 غــرام .... إلخ من الـعــيـنـة لــكل أنـبـوب)
يجـرى كـما في (3.2.2.8) باسـتخـدام ماصـة مـعقـمة جـديدة

زج الزرع مع الوسط بعناية. لكل تخفيف. 
5.2.2.8 تـوضع في جــهـاز الـتــحـضـ (2.5) األنــابــيب
من وسـط الـــتـــخـــصــــيب االنـــتــــقـــائي مــــضـــاعف الــــتـــركـــيـــز
احملـضّرة في (2.2.2.8) واألنابـيب عـادية الـتركـيز احملـضّرة
فـي (3.2.2.8) و(4.2.2.8) فـي درجــــة حـــرارة 37 °م لــــمـــدة

24 سا ± 2 سا.

ــرحـــلـــة إذا لم يالحظ أي تـــشـــكل غــازي أو في هـــذه ا
عــــتــــامــــة تـــــمــــنع مـالحــــظــــة ظـــــهــــور انــــطـالق غــــاز يــــواصل

التحض إلى 48 سا ± 2 سا.



ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 11-216 ا ـقتـضى ا - و
وافق 12 يونـيو سـنة 2011 الذي في 10 رجب عام 1432 ا

يحدد صالحيات وزير االتصال
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 16-220 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 11 غــشت ســنــة 2016 في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1437 ا
الـذي يـحـدد شروط وكـيـفـيـات تنـفـيـذ اإلعالن عن الـترشح
نح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
ــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام ــقـــتـــضى الـــقـــرار ا - و
تـضمن فتح اإلعالن وافق 31 يولـيو سنة 2017 وا 1438 ا

نح رخص إنـشاء خدمـات البث التـلفزيوني عن الـترشح 
وضوعاتية ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـادة األولى : تـلــغـى أحــكــام الــقــرار الــمـؤرخ فـي ـادة األولى : ا ا
ــــوافق 31 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2017 8 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1438 ا
ــنـح رخص إنــشــاء ـــتــضــمن فـــتح اإلعالن عن الـــتــرشح  وا

وضوعاتية. خدمات البث التلفزيوني ا

ـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق 30 حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 10 صـــفـــر عـــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

جمال كعوانجمال كعوان

9. التعبير عن النتائج :. التعبير عن النتائج :

طــبـقـا لــتـفـســيـر الــنـتـائج (6.1.8) يـسـتــنـتج وجـود أو
ــفــتـرضــة في الــكـتــلــة احملـددة غـيـاب إيــشـيــريــشـيــا كـولي ا
يليلتر من عينة التجربة. بالغرام أو في احلجم احملدد با

يــحـسـب الـعــدد األكــثــر احــتــمـاال (NPP) إلشــيـريــشــيـا
فـتـرضة لـكل أنـبـوب من األنابـيب اإليـجابـيـة لكل كـولي ا
واحــد من الـــتــخـــفــيـــفــات طـــبــقـــا جلــداول اإلحـــصــاء احملــددة

عترف بها. حسب التقنيات ا

وزارة االتصالوزارة االتصال
ــوافق 30 أكـــتـــوبــر أكـــتـــوبــر ــوافق  ا قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 10 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1439 ا
سـنـة سـنـة 2017 يـتـضــمـن إلـغـاء الـقـرار الـمـؤرخ فـي يـتـضــمـن إلـغـاء الـقـرار الـمـؤرخ فـي
ـوافق 31 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة 2017 ـوافق  ا 8 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
ــــنح رخص ــــتــــضــــمن فــــتح اإلعـالن عن الــــتــــرشح  ــــنح رخصوا ــــتــــضــــمن فــــتح اإلعـالن عن الــــتــــرشح  وا

وضوعاتية. وضوعاتية.إنشاء خدمات البث التلفزيوني ا إنشاء خدمات البث التلفزيوني ا
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير االتصال
ـؤرخ ـرســوم الـرئـاسي رقم 17-243 ا ـقـتــضى ا  - 
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

طبعة الرسميّة  ة  حي البسات بئر مراد رايس ص.ب حي البسات بئر مراد رايس ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة طبعة الرسميا ا
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