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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

األحد األحد 24 محر محرّم عم عام ام 1439 هـهـ

وافق 15 أكتوبر  أكتوبر سنة سنة 2017 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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ـؤرخ ــرسـوم الــرئـاسي رقم 17-25 ا ــقـتــضى ا - و
ــوافق 18 يــنـــايـــر ســـنــة في 19 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1438 ا
دينة ـتضمن تكـليف وزير الـسكن والعمـران وا 2017 وا

هام وزير التجارة بالنيابة
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 ا ـقـتـضى ا - و
ــــــوافق 30 يـــــنــــــايـــــر ســــــنــــــة 1990 في 3 رجب عــــــام 1410 ا
والـمــتــعـلــق بـرقــابــة الـجــودة وقــمـع الـغـش الــمــعـدل

ادة 19 منه تمم ال سيما ا وا
ؤرخ رسوم التـنفيذي رقم 02-453 ا قتـضى ا - و
ــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002 في 17 شــوال عــام 1423 ا

الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
ؤرخ رسوم التـنفيذي رقم 05-465 ا قتـضى ا - و
ـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنة 2005 في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 ا

طابقة تعلق بتقييم ا وا
ؤرخ رسوم التـنفيذي رقم 13-328 ا قتـضى ا - و
ــوافق 26 ســبـــتــمــبــر ســنــة في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1434 ا
2013 الـذي يـحـدد شـروط وكـيـفــيـات اعـتـمـاد اخملـابـر قـصـد

ستهلك وقمع الغش حماية ا
ؤرخ رسوم التـنفيذي رقم 15-172 ا قتـضى ا - و
ــوافق 25 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2015 في 8 رمـــضـــان عــام 1436 ا
ــطـــبــقــة فـي مــجــال الـــذي يــحـــدد الــشـــروط والــكــيـــفــيـــات ا

يكروبيولوجية للمواد الغذائية اخلصائص ا
ـؤرخ في 28 رجب عـام 1435 ـقــتـضـى الـقــرار ا - و
ـوافق 28 مـايــو ســنـة 2014 الـذي يــجــعل مــنـهج حتــضــيـر ا
الـــعــيــنــات واحملــلــول األم والـــتــخــفــيــفــات الـــعــشــريــة قــصــد

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

ـرسوم ادة 19 من ا ـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410 الـــــتــــــنـــــفـــــيــــــذي رقم 90-39 ا
ــذكــور ــتـــمم وا ــعــدل وا ــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة 1990 ا ا
ـنـهج األفـقي لـلـبـحث أعاله يـهـدف هـذا الـقـرار إلى جـعل ا
وإحـصاء بـكتـيـريا الـقولـون بـواسطـة تقـنـية الـعدد األكـثر

احتماال إجباريا. 
ـــــادة 2 :  : من أجـل الــــبـــــحـث وإحـــــصـــــاء بـــــكـــــتـــــيـــــريــــا ـــــادة ا ا
الــقــولـون بــواســطــة تـقــنــيــة الـعــدد األكــثــر احـتــمــاال تــلـزم
ـــعــــتـــمـــدة لــــهـــذا الـــغـــرض مــــخـــابـــر قــــمع الـــغـش واخملـــابـــر ا

رفق بهذا القرار. لحق ا ب في ا نهج ا باستعمال ا
نهج من طـرف اخملبـر عند  يجب أن يـستـعمل هـذا ا

األمر بإجراء خبرة.
ـادة 3 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 20 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1438

وافق 19 مارس سنة 2017. ا
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

ـؤرّخ ـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 27 مــارس ســنـة 1990 في أول رمــضــان عـام 1410 ا
ـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـ والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة وا
ركزية والـواليات والبلديات للموظفـ وأعوان اإلدارة ا

ؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري وا
ؤرّخ رسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-135 ا ـقتـضى ا - و
ــــــوافق 22 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2001 في 28 صــــــفــــــر عــــــام 1422 ا
ـوارد ــتــضــمن إنــشــاء مـديــريــات لــلــصــيــد الــبــحــري وا وا

الصيدية في الواليات وتنظيمها وسيرها
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 16-242 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 22 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة في 20 ذي احلـــجـــة عــام 1437 ا
2016 الــذي يـــحـــدد صالحــيـــات وزيـــر الــفـالحــة والـــتـــنــمـــيــة

الريفية والصيد البحري 
ـؤرخ رسـوم الـتنـفـيذي رقم 17-182 ا قـتـضى ا -و
ـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي في 3 رمـضـان عام 1438 ا

يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
ــــكـــلــــفـــة بــــالـــوظــــيـــفـــة - وبـــعــــد أخـــذ رأي الــــســـلــــطـــة ا

العمومية واإلصالح اإلداري
يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

ـرسـوم ـادة 2 من ا ـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام ا ـادا ا
ـؤرّخ في أول رمــضـان عـام 1410 الـتـنــفـيـذي رقم 90-99 ا
ـــــذكــــور أعـاله تــــخــــوّل ـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 1990 وا ا
ـوارد الـصـيـديـة في الـواليـات ـديـري الـصـيـد الـبـحـري وا
سلطة التعي والتسيير اإلداري للمستخدم العامل

ـنـاصب ـتـعـلـقــة بـا ـقــررات ا حتت سـلـطــتـهم بـاسـتــثـنـاء ا
العليا.

ـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافـق 13 حرّر بـاجلـزائر فـي 19 شـوال عــام 1438 ا
يوليو سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي

وزارة التجارةوزارة التجارة
ـوافق 19 ـوافق  ا قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 20 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1438 ا
ـــنــهـج األفــقـي لـــلــبـــحث ـــنــهـج األفــقـي لـــلــبـــحث يـــجــعـل ا مـــارس ســـنــة مـــارس ســـنــة 2017 يـــجــعـل ا
وإحـصــاء بـكـتـيـريـا الــقـولـون بـواسـطـة تــقـنـيـة الـعـددوإحـصــاء بـكـتـيـريـا الــقـولـون بـواسـطـة تــقـنـيـة الـعـدد

األكثر احتماال إجباريا.األكثر احتماال إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير التجارة
ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 ا ـقــتــضى ا  -
ــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015 فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 ا

عدل تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
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1.1.3. تـزرع عينة الـتجربـة في أنبوب يـحتوي على

مــرق مــغـذي انــتـقــائي بــعـد ذلك حتــضن في درجــة حـرارة
30° م أو 37° م خالل 24 سا أو 48 سا. 

2.1.3. يـــــــزرع وسـط تـــــــأكـــــــيـــــــد انــــــطـالقـــــــا مـن الــــــزرع

ـتـحـصل عـليه في (1.1.3) عنـدمـا يظـهـر تعـكـر و/أو غاز ا
بــعــد ذلك يــحــضن فـي درجــة حـرارة 30° م أو 37° م خـالل

24 سا أو 48 سا. 

3.1.3. يـتـم الـتــأكـد من وجــود بـكــتـيـريــا الـقــولـون في

ــتـحـصل عــلـيـهـا حـالــة ظـهـور تــعـكـر أو غــاز في األنـابـيب ا
في (2.1.3).

2.3. إحـصـاء بكـتيـريا الـقـولون بـتقـنـية الـعدد األكـثر إحـصـاء بكـتيـريا الـقـولون بـتقـنـية الـعدد األكـثر

احتماال :احتماال :

1.2.3. تـــــــزرع ثــالثـــــــة (3) أنــــــــابــــــــيـب مــن الــــــــوسـط

الـــمــغــذي االنـتــقــائي الــســائل مــضـاعف الــتــركــيـز بــكــمــيـة
ـنتـوج األولي سائال مـحددة من عـيـنة الـتجـربة إذا كـان ا
ــنـــتــجــات أو بــكـــمــيــة مـــحــددة من احملـــلــول األم في حـــالــة ا

األخرى. 

ـــغـــذي 2.2.3. تـــزرع ثالثـــة (3) أنـــابـــيب مـن الـــوسط ا

االنتقـائي السائل عـادي التركـيز بـكميـة محددة من عـينة
نـتوج األولي سـائال أو بكـميـة محددة التجـربة إذا كـان ا
ـــنـــتــجـــات األخـــرى. في نـــفس مـن احملــلـــول األم في حـــالـــة ا
الـــشــــروط تــــزرع أنـــابــــيـب من الــــوسط  عــــادي الـــتــــركــــيـــز
بتخفـيفات عـشرية مـتحصل علـيها من عـينة الـتجربة أو

من احمللول األم.

3.2.3. التحض في 30° م أو في 37° م :

- خالل 24 سـا لألنــابــيب من وسط مــغـذي انــتــقـائي
مضاعف التركيز

- وخالل 24 سـا أو 48 سـا لألنـابـيب من وسـط عادي
التركيز.

تفحص هـذه األنابـيب لتحـديد تـشكل محـتمل لـلغاز
نع الكشف عن تشكل الغاز. أو ضباب 

4.2.3. تـــزرع ســــلــــســــلـــة أنــــابــــيب مـن وسط اإلثــــبـــات

ــــغـــذي ـــتــــحــــصل عــــلــــيه مـن أنــــابـــيـب الــــوسط ا بــــالــــزرع ا
االنــتـقـائي مـضـاعف الــتـركـيـز وبـزرع مـتــحـصل عـلـيه من
ــغــذي االنـتــقــائي عــادي الــتــركــيـز الــتي أنــابــيب الــوسط ا
ــنع الـــكــشف عن تــشــكل أظــهــرت تــشــكـل غــاز أو ضــبــاب 

الغاز.

لحق لحقا ا

نهج األفقي للبحث وإحصاء بكتيريا القولون بواسطة نهج األفقي للبحث وإحصاء بكتيريا القولون بواسطةا ا
(NPP) تقنية العدد األكثر احتماال (تقنية العدد األكثر احتماال

1. مجال التطبيق :. مجال التطبيق :

ــنــهج إلى حتــديــد طــريــقــة الــعـمـل وكـذا يــهــدف هــذا ا
التوجيهات العامة للبحث وإحصاء بكتيريا القولون.

يطبق على :

نتجات ـوجهة لالستهالك البـشري وا نتجات ا - ا
وجهة لتغذية احليوانات ا

وجـودة بالـقرب من وحـدة إنتاج - عيـنات الـوسط ا
ومعاجلة األغذية.

يـــجـــرى اإلحـــصـــاء بــحـــســـاب الـــعـــدد األكــثـــر احـــتـــمــاالً
(NPP) بعد الـتحض في درجة حرارة 30° م أو 37° م في

وسط سائل.

مالحـظـة :مالحـظـة : فـيـمـا يـخص احلـلـيـب ومـنـتـجـات احلـلـيب
يكون التحض في درجة حرارة 30° م.

ـــرتـــقب ـــنـــهج عـــنـــدمـــا يـــكـــون الــعـــدد ا يـــطـــبق هـــذا ا
ـيـلـيـلـتـر لـبـكـتـيـريـا الـقـولـون مـحـصـورا بـ 1 و100 في ا

(ملل) أو في الغرام (غ) من العينة اخلاضعة للتجربة.

2 . مصطلحات و تعاريف : . مصطلحات و تعاريف :

ا يأتي : نهج  يقصد في مفهوم هذا ا

1.2. بكتيريا القولون :. بكتيريا القولون :

بـكـتـيـريـا تـخـمــر األكـتـوز مع تـشـكـيل غـاز في درجـة
حرارة 30° م أو 37° م.

2.2. البحث عن بكتيريا القولون : البحث عن بكتيريا القولون :

إظـهـار وجـود أو غـيـاب بـكـتـيـريـا الـقـولـون في كـمـية
نتوج. معينة من ا

3.2. إحصاء بكتيريا القولون :إحصاء بكتيريا القولون :

الــعـدد األكــثـر احــتـمــاالً لـبــكــتـيــريـا الــقـولــون الـذي 
ـيــلـيـلــتـر (مـلل) أو فـي الـغـرام (غ) من عــيـنـة إيـجــاده في ا

التجربة.

بدأ : بدأ :. ا 3. ا

1.3. البحث عن بكتيريا القولون : البحث عن بكتيريا القولون :
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5.2.3 حتـــــضن أنـــــابـــــيب من (4.2.3) في 30° م أو في

37° م خالل 24 ســا أو 48 ســــا وتـــفــــحص هــــذه الـــســــلـــســــلـــة

اجلديدة من األنابيب لتحديد تشكل محتمل للغاز.

6.2.3 انطالقا من عدد أنـابيب هذه السلـسلة اجلديدة

(5.2.3) الــتي أظــهــرت تــشــكل الــغــاز يــحــدد الــعــدد األكــثــر
ـيلـيلـتر (ملل) أو احـتماال (NPP) لبكـتيـريا الـقولون في ا

.NPP في الغرام (غ) لعينة التجربة بواسطة جدول

4. اخملففات وأوساط الزرع :. اخملففات وأوساط الزرع :

1.4 اخملففات : اخملففات :

ـبينة ينبـغي أن حتضر اخملـففات وفـقا للـتعلـيمات ا
ـتـعلـقة بـتـحضـير عـيـنات الـتجـربة في منـاهج التـحـليل ا
واحملــلــول األم والــتــخــفـــيــفــات الــعــشــريــة بــغــرض الــفــحص
ـيــكـروبـيــولـوجي واحملــددة عن طــريق الـتــنـظـيـم الـسـاري ا

فعول. ا

ـنـتــجـات احلـلـيب يـنـبـغي أن يـسـتـنـد إلى بـالـنـسـبـة 
ــتــعــلق بــتــحـضــيــر عــيّــنــات الــتــجــربـة مــنــهج الــتــحــلــيل  ا
واحملــلــول األم والــتــخــفـــيــفــات الــعــشــريــة بــغــرض الــفــحص
ـيـكـروبـيـولـوجي لـلـحـلـيب ومـنـتجـاته واحملـدد عن طـريق ا

فعول. التنظيم الساري ا

2.4. وسط الزرع : وسط الزرع :

1.2.4. وسط مغذي انتقائي: مرق بالتريبتوز ولوريل وسط مغذي انتقائي: مرق بالتريبتوز ولوريل

.(.(Bouillon à la tryptose et au lauryle sulfate) السولفات) السولفات

 1.1.2.4 التركيبة : التركيبة :

ية من احلليب عصارة أنز
والبروتينات احليوانية

(C12H22O11, H2O) الكتوز

أحادي هيدروج فوسفات
(K2HPO4) البوتاسيوم

ثنائي هيدروج فوسفات
(KH2PO4) البوتاسيوم

كلورور الصوديوم

لوريل سولفات الصوديوم

ماء

40 غ

10 غ

5,5 غ

5,5 غ

10 غ

0,2 غ

1000 ملل

20 غ

5 غ

2,75 غ

2,75 غ

5 غ

0,1 غ

1000 ملل

وسطوسط
مضاعفمضاعف

التركيز (أ)التركيز (أ)

وسط عاديوسط عادي
التركيزالتركيز

(ب)(ب)

 2.1.2.4 التحضير : التحضير :

ـــــاء إذا اقـــــتــــضـى األمــــر وسـط الــــزرع يـــــذوب في ا
. اء مع التسخ نزوع ا الكامل ا

يـــعـــدل الـــعـــامل الـــهـــيـــدروجـــيـــني (pH) إذا اقـــتـــضى
األمر بـحيث أنه يـصبح 6,8 ± 0,2 في درجـة حرارة 25° م

بعد التعقيم.

توزع أوساط الزرع بكميات ذات 10ملل في:
- أنـــابــيب ذات أبـــعــاد تـــقــريـــبــيــة 16 مــلم X 160مــلم
(4.5) حتتـوي على أجـراس دورهام (5.5) في حـالـة الوسط

عادي التركيز.
- أنــابــيب ذات أبـــعــاد تــقــريــبــيــة 20 مــلم X 200 مــلم
(4.5) [بـــــدون أجـــــراس دورهـــــام (5.5)] في حــــــالـــــة الـــــوسط

مضاعف التركيز.

يعـقم في جـهاز الـتعـقـيم بدرجـة حرارة 121° م خالل
15 دقـــيـــقــة. بـــعـــد الـــتـــعـــقـــيم يـــجب أن ال حتـــتـــوي أجــراس

دورهام (5.5) على فقاعات هواء.

2.2.4 وسط اإلثبات: م وسط اإلثبات: مـرق الكتوزي صفراوي باألخضررق الكتوزي صفراوي باألخضر

: (: (Bouillon lactosé bilié au vert brillant) الالمع) الالمع

كونات : كونات : ا 1.2.2.4 ا

ية من الكازي عصارة أنز

(C12 H22 O11, H2O) الكتوز

عصارة صفراوية للبقر مجففة

أخضر المع

ماء

10 غ

10 غ

20 غ

0,0133 غ

1000 ملل

 2.2.2.4 التحضير : التحضير :

ـــــاء مـــــكـــــونـــــات وسـط الـــــزرع الـــــكـــــامل تـــــذوب في ا
اء مع التسخ إذا اقتضى األمر. نزوع ا ا

يعدل الـعامل الهيدروجيني (pH) إذا اقتضى األمر
بــحــيث أنه يــصــبح 7,2 ± 0,2 فـي درجــة حـرارة 25° م بــعــد

التعقيم.

تـــــوزع أوســـــاط الـــــزرع بـــــكـــــمـــــيــــات ذات 10مـــــلل في
أنابيب ذات أبـعاد تقريبية 16ملم X 160ملم (4.5) حتتوي

على أجراس دورهام (5.5).
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8. طريقة العمل :. طريقة العمل :

يــــجـــرى حــــسب مــــا هـــو مــــشـــار إلــــيه فـي الـــتــــمــــثـــيل
نهج. رفق بهذا ا البياني ا

1.8 طريقة البحث : طريقة البحث : (الشكل .1)

1.1.8 عينة التجربة واحمللول األم والتخفيفات : عينة التجربة واحمللول األم والتخفيفات :

يـجـب أن يــحـضّــر احملــلــول األم والــتــخـفــيــفــات طــبــقـا
ــتـعــلـقــة بـتــحـضــيــر عـيــنـات الــتـجــربـة ــنـاهـج الـتــحـلــيل ا
واحملــلــول األم والــتــخــفـــيــفــات الــعــشــريـــة لــغــرض الــفــحص
ـيــكـروبـيــولـوجي واحملــددة عن طــريق الـتــنـظـيـم الـسـاري ا

فعول. ا

 2.1.8 الزرع والتحض : الزرع والتحض :

x 1.2.1.8 بــحـسـب حـد الــكـشـف الــمـطـلــوب تنقل

ــراد فـــحــصـــهــا إذا مــا كـــانت الــعـــيّــنــة مـــلل مـن الـــعـــيــــنــة ا
ـــنـــتـــجــات ســـائـــلـــة أو x مـــلل من احملـــلـــول األم فـي حـــالـــة ا
األخـــرى إلـى أنـــبـــوب يـــحـــتـــوي عـــلى 10 مـــلل من الـــوسط
الــمــغــــذي االنــتــقــائـي مــضــاعـف الــتــركــيــز (1.1.2.4.أ)
لـ 1 ملل < x < 10 مـلل أو إلى أنـبوب يـحتـوي على 10ملل
ـغـذي عـادي الـتـركـيز (1.1.2.4.ب) مـن الـوسط االنـتـقائي ا

لـ x ≤ 1 ملل.

2.2.1.8 يـــــــتــــــرك أنـــــــبـــــــوب وسـط الــــــزرع مـــــــضـــــــاعف

الــتـــركــيــز (1.2.1.8) فـي جـهــاز الــتــحــضـ (2.5) في درجــة
حرارة 30° م أو 37° م خالل 24 سا ± 2 سا.

3.2.1.8 يـــــتــــرك أنـــــبـــــوب الـــــوسط عـــــادي الـــــتـــــركـــــيــــز

(1.2.1.8) فـي جــــهـــاز الـــتــحـــضــ (2.5) في  درجـــة حــرارة
30° م أو 37° م خالل 24 سا ± 2 سا أو خالل 48 سا ± 2 سا

ــنع إذا لم يـالحظ في هـــذا الــطـــور تــشـــكل غــاز أو تـــعــكـــر 
الكشف عن تشكل الغاز.

3.1.8 اإلثبات : اإلثبات : (الشكل.3)

1.3.1.8 يـــــــزرع أنــــــبــــــوب مـن وسط اإلثــــــبــــــات (2.2.4)

بــــــواســــــطـــــــة مــــــقــــــبـض (3.5) انـــــــطـالقــــــا مــن األنــــــبــــــوب
الـمحضن في (2.2.1.8). يحضن في جهاز التحض (2.5)
فـي درجــة حـــرارة 30° م أو 37° م خــالل 24 ســا ± 2 ســا
أو خـــالل 48 سـا ± 2 ســا إذ لم يالحظ تــشــكل غــاز في هـذا

الطور.

2.3.1.8 يـــجــرى بـــنــفـس الــطـــريــقـــة كـــمــا في (1.3.1.8)

بـالنسـبة لألنابـيب التي  حتضـينها في (3.2.1.8) والتي

يـعـقم في جـهاز الـتـعقـيم بـدرجـة حرارة 121° م خالل
15 دقـــيـــقـــة. بـــعـــد الـــتـــعـــقـــيم يـــجـب أن ال حتـــتـــوي أجــراس

دورهام (5.5) على فقاعات هواء.

5. األجهزة واألدوات الزجاجية :. األجهزة واألدوات الزجاجية :

ـيكروبيولوجيا األجـهـزة الـمـستـعملة في مخابر ا
وال سيما ما يأتي : 

1.5 جــــهـــــاز الــــتـــــعــــقــــيـم بــــاحلـــــرارة اجلــــافــــة جــــهـــــاز الــــتـــــعــــقــــيـم بــــاحلـــــرارة اجلــــافــــة (فــــرن) أوأو

باحلرارة الرطبةباحلرارة الرطبة (جهاز التعقيم).

2.5 جــهــاز الــتـحــضـجــهــاز الــتـحــضـ يــضــبط عــنــد 30° م ± 1° م أو

37° م ± 1° م.

3.5 مــــقــــبض مــــحــــلقمــــقــــبض مــــحــــلق من بـالتــ اإليـــريـــديـــوم أو من

نـيـكل الـكـروم قـطره 3 مـلم بـالـتـقـريب أو مـقـابـض مـحـلـقة
غير قابلة للصيانة .

4.5 أنـــابــــيـب اخــــتـــبــار أنـــابــــيـب اخــــتـــبــار أبــعــادهــا 16مــلم X 160 مــلم

و20 ملم X 200 ملم تقريبا.

5.5 أجـراس دورهام  أجـراس دورهام ذات أبعـاد منـاسبـة السـتعـمالـها

في أنابيب 16ملم X 160 ملم (4.5).

6.5 ماصـات ذات سـيالن كلي ماصـات ذات سـيالن كلي سـعـتهـا االسمـية 1 ملل

و 10 ملل.

7.5 جـهاز قـيـاس الـعـامل الـهـيـدروجـيني (pH- مـتر)

بـتـدقيق ± 0,1 وحـدة من الـعـامل الـهـيـدروجـيـني (pH) في
درجة حرارة 25° م.

6. اقتطاع العينات :. اقتطاع العينات :

ـنـهج خاص يـنـصح بـإجـراء اقـتـطـاع العـيـنـات طـبـقـا 
راد فحصه. نتوج ا با

ـثـلة وغـيـر مـتـلـفة أو يـجب أن يـتـلـقى اخملـبر عـيـنـة 
تغيرت أثناء النقل والتخزين.

7. حتضير عينة التجربة :. حتضير عينة التجربة :

ـــنـــاهج يـــجـب أن حتـــضّـــر عـــيـــنـــة الـــتـــجـــربــــة طـــبـــقـــا 
ـتعـلقة بـتحـضيـر عيـنات التـجربـة والـمـحلول الـتحـليل ا
األم والــــــتــــــخــــــفــــــيــــــفــــــات الــــــعــــــشــــــريــــــة لــــــغــــــرض الــــــفــــــحص
ـيــكـروبـيــولـوجي واحملــددة عن طــريق الـتــنـظـيـم الـسـاري ا

فعول. ا
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5.2.2.8 حتـــــــضـن أنـــــــابــــــــيـب من الــــــــوسـط مـــــــضــــــــاعف

ـــــتــــحـــــصل عـــــلــــيـــــهــــا في (2.2.2.8) في جـــــهــــاز الـــــتــــركـــــيــــز ا
الـــتــحــضـــ (2.5) في درجـــة حــرارة 30° م أو 37° م خالل

24 سا ± 2 سا.

6.2.2.8 حتـضن األنـابـيب من الـوسط عـادي الـتـركـيـز

ــــــتـــــحــــــصل عــــــلـــــيــــــهـــــا في (3.2.2.8) و(4.2.2.8) فـي جـــــهـــــاز ا
الــتــحــضـيـن (2.5) فـي درجــة حـرارة 30° م أو 37° م خالل
24 سا ± 2 سا إذا لم يالحظ في هـذا الطور تـشكل غاز أو

دد التحض إلى ـنع الكشف عن انطالق غازي  تعكر 
48 سا ± 2 سا.  

3.2.8 اإلثبات : اإلثبات : (الشكل.3)

1.3.2.8 يـــــــزرع أنــــــبــــــوب مـن وسط اإلثــــــبــــــات (2.2.4)

بواسطـة مقبض محلق (3.5) انطالقـا من األنبوب احملضن
حــسب (5.2.2.8) يـــحـــضن في جـــهـــاز الــتـــحـــضــ (2.5) في
درجـــة حــرارة 30° م أو 37° م خالل 24 ســا ± 2 ســا أو إذا
ــدد الــتــحــضـ لم يـالحظ خالل هــذا الــطــور تــشــكل غــاز 

إلى 48 سا ± 2 سا.

2.3.2.8 تـجـرى الــعـمــلـيــة بـنــفـس الـطــريـقــة كـمـا

فـي (1.3.2.8) بــالــنــســبــة لألنـابــيـب الــتـي  حتـضـيـنـها
فـي (6.2.2.8) والــــتـي أظـــهــــرت تـــشــــكـل غـــاز أو تــــعـــكـــر
يـمـنـع الـكــشـف عـن تـشـكـل غـاز وهـذا حـالـمـا تـالحـظ
إحدى هـذه الظواهر (أي بعد 24 سا ± 2 سا أو بعد 48 سا

± 2 سا).

4.2.8 تفسير النتائج : تفسير النتائج : (الشكل.2)

لــــــكــل تـــــخــــــفــــــيــف يـــــحــــــســب الــــــعـــــدد اإلجــــــمــــــالي
لـألنـــابـــيـب الـــتي يـالحظ فـــيــــهـــا انـــطـالق غـــازي في (3.2.8)
(أنابيـب موجبة) بعد 24 سا ± 2 سا واحـتماال بعد 48 سا

± 2 سا.

9. احلساب والتعبير عن النتائج :. احلساب والتعبير عن النتائج :

وفقـا لتـقنيـة تفسـير الـنتائج (4.1.8) يصـرح بوجود
أو غـياب بكتـيريا القـولون في عينـة التجربة ذات xغ أو

نتوج اجملرب. x ملل في ا

 يــحــسب الـــعــدد األكــثــر احــتــمــاال (NPP) لــبــكـــتــيــريــا
الــقـولـون لـكـل أنـبـوب من األنـابــيب اإليـجـابــيـة لـكل واحـد
من الـــتــخـــفــيـــفـــات وذلك طــبـــقــا جلـــداول اإلحــصـــاء احملــددة

عترف بها. حسب التقنيات ا

ـــنع الــكــشـف عن تــشــكل أظــهــرت انــطـالق غــاز أو تــعــكــر 
ـا تالحظ إحـدى هـات الـظـاهـرتـ (أي بـعد غـاز وهـذا حـا

24 سا ± 2 سا أو بعد 48 سا ± 2 سا).

 4.1.8 تفسير النتائج : تفسير النتائج : (الشكل.1)

يـــــعــــتـــــبــــر كـــــأنــــبــــوب مـــــوجب كـل أنــــبـــــوب نــــاجت من
(1.3.1.8) أو مـن (2.3.1.8) ولــــــوحــظ فـــــيــه تــــــشـــــكـل غـــــاز

بـعد 24 سا ± 2 سا أو بعد 48 سا ± 2 سا.

: (: (NPP) طــــرق إحـــصـــاء الـــعـــدد األكــــثـــر احـــتـــمـــاال ) 2.8 طــــرق إحـــصـــاء الـــعـــدد األكــــثـــر احـــتـــمـــاال

(الشكل.2)

ـــأخــــوذة لــــلــــتـــجــــربــــة واحملــــلـــول األم ـــأخــــوذة لــــلــــتـــجــــربــــة واحملــــلـــول األم الـــعــــيــــنــــة ا 1.2.8 الـــعــــيــــنــــة ا

والتخفيفات :والتخفيفات :

يحضر عدد كـاف من التخفيفات للتحقق من أن كل
أنابيب التخفيف األخير تعطي نتيجة سالبة.

 من أجل حتــضـيـر الـتــخـفـيـفــات يـسـتـنــد إلى مـنـاهج
تعـلقة بتحضير عـينات التجربة واحمللول األم التحليل ا
يـكروبـيولوجي والـتخفـيفـات العشـرية لـغرض الـفحص ا

فعول. واحملددة عن طريق التنظيم الساري ا

2.2.8 الزرع والتحض : الزرع والتحض :

ـعــتــاد أن تـمــزج ثالثـة (3) أنــابـيـب لـكل 1.2.2.8 من ا

سلـسـلـة من سالسل الـتـخفـيـفـات. إالّ أنه بـالنـسـبـة لـبعض
ــنــتــجـات و/ أو كـل مـرة إذا تــطــلب الــوضع دقــة كــبــيـرة ا
يـكون مستـحسنـا زرع سلسلـة أكثر من ثالثة (3) أنابيب

[مثال خمسة (5) أنابيب].

ــغــذي 2.2.2.8 تــأخــذ ثالثــة (3) أنــابـــيب من الـــوسط ا

االنـتقـائي مضـاعف الـتركـيز (1.1.2.4.أ) وبواسـطة مـاصة
مـــعـــقـــمــة (6.5) يـــنـــقل إلى كـل هـــذه األنــابـــيب 10 مــلل من
ــنـتـوج سـائال أو 10 مـلل من عـيـنــة الـتـجـربــة إذا مـا كـان ا

نتجات األخرى.  احمللول األم في حالة ا

غذي 3.2.2.8 تأخذ إذاً ثالثة (3) أنابيب من الوسط ا

االنـتــقــائي عــادي الـتــركــيـز (1.1.2.4.ب) وبــواسـطــة مــاصـة
معقمة جديدة (6.5) ينقل إلى كل من هذه األنابيب 1 ملل
ــنـتــوج سـائال أو 1 مـلل من عــيّـنــة الـتــجـربـة إذا مــا كـان ا

نتجات األخرى. من محلول األم في حالة ا

ـــوالــيــة 4.2.2.8 بـــالــنــســـبــة لـــكل من الــتـــخــفـــيــفــات ا

جترى العمـلية كما هو مب في (3.2.2.8) تسـتعمل ماصة
ــــزج الـــزرع مع مـــعــــقـــمــــة جـــديـــدة (6.5) لــــكل تــــخـــفــــيف و

الوسط جيدا.
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التمثيل البياني لطريقة العملالتمثيل البياني لطريقة العمل

احمللول األولي (منتجات صلبة) أو عيّنة التجربة (منتجات سائلة)

1 أنبوب مع وسط
عادي التركيز

(1.2.1.8)
جترى العملية بنفس الطريقة

دة 24 سا أو 48 سا التحض 
(3.2.1.8)

الزرع(+)(-)
(2.3.1.8)

ت+3احلالة 3 - - احلالة 2  -- -- احلالة 1

ت+2

ت+1

ت

ت+4

الشكل الشكل 1 - منهج البحث - منهج البحث

دة 24 سا أو 48 سا التحض 

(+)(-)التفسير (4.1.8)

احلالة 1احلالة 2

احلالة 1احلالة 2

التفسير (4.1.8)

دة 24 سا أو 48 سا التحض 

الزرع
(1.3.1.8)

دة 24 سا التحض 
(2.2.1.8)

1 أنبوب مع وسط
مضاعف التركيز

(1.2.1.8)

ت : التخفيف

 1 ملل 10 ملل

(-)(+)
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احمللول األولي (منتجات صلبة) أو عيّنة التجربة (منتجات سائلة)

3 أنابيب مع وسط
عادي التركيز

(3.2.2.8)
يجرى بنفس الطريقة

دة 24 سا أو 48 سا التحض 
(6.2.2.8)

الزرع(+)(-)
(2.3.2.8)

ت+3احلالة 3 - احلالة 2  -  احلالة 1

ت+2

ت+1

ت

ت+4

الشكل الشكل 2 - منهج اإلحصاء - منهج اإلحصاء

دة 24 سا أو 48 سا التحض 

(+)(-)التفسير (4.2.8)

احلالة 1احلالة 2

احلالة 1احلالة 2

التفسير (4.2.8)

دة 24 سا أو 48 سا التحض 

الزرع
(1.3.2.8)

دة 24 سا التحض 
(5.2.2.8)

3 أنابيب مع وسط
مضاعف التركيز

(2.2.2.8)

ت : التخفيف

 1 ملل 10 ملل

(2.3.2.8)

(1.3.2.8)

(-)(+)

يسحب
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الشكل الشكل 3 - تفاصيل حول مرحلة اإلثبات - تفاصيل حول مرحلة اإلثبات

بعد التحض
ضباب

غياب
تشكل
الغاز
(-)

تشكل
الغاز (+)

قبل التحض

ملحق مقبض
حلقي (3.5)

أنابيب حتتوي على وسط
أنبوب يحتوي
على وسط

مضاعف التركيز
(1.1.2.4.أ) عادي التركيز

(1.1.2.4.ب)

ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 17 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1438
ـوافق 14 مـايـو سنة 2017 يجدد اعتـماد الهيئة اخلاصة ا
سمـاة "مغرب أومـبلوا" الكـائنة بحي لتنـصيب العـمال ا
142 مسـكن عـمارة 15 - الـدرارية اجلـزائر طـبـقا ألحـكام

ـــــؤرخ ـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 07-123 ا ــادة 14 من ا ا
ــــــوافق 24 أبــــريل فــــي 6 ربــــيــع الــــثــــانـــي عــــــام 1428 ا
سـنـة 2007 الـذي يـضـبط شـروط وكـيــفـيـات مـنح االعـتـمـاد
لـلهـيئـات اخلـاصة لـتنـصيـب العـمال وسـحبـه منـها ويـحدد
ـــمـــارســــة اخلـــدمـــة ـــتــــعـــلـق  دفـــتــــر األعـــبــــاء الـــنـــمــــوذجي ا

العمومية لتنصيب العمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 17 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1438
ـوافق 14 مـايـو سنة 2017 يجدد اعتـماد الهيئة اخلاصة ا
ـسمـاة " بـروسـبـكت بلـوس تـنـصيب" لتـنـصـيب العـمـال ا
ــسـتـقــبل فـيال رقم 266 - دالي إبـراهـيم الـكـائــنـة بـحي ا
ـرســوم الـتــنـفــيـذي ـادة 14 مـن ا اجلــزائـر طــبـقـــا ألحـكــام ا
ـــــؤرخ فــي 6 ربـــيــع الـــثـــانـــي عـــام 1428 رقــم 07-123 ا
ـــــــوافق 24 أبـــــريـل ســـــنـــــة 2007 الــــــذي يـــــضــــــبط شـــــروط ا
وكــيــفــيـــات مــنح االعــتــمــاد لــلــهــيـــئــات اخلــاصــة لــتــنــصــيب
الـعــمـال وســحــبه مــنـهــا ويـحــدد دفــتـر األعــبـاء الــنــمـوذجي

مارسة اخلدمة العمومية لتنصيب العمال. تعلق  ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب قـــرار مـــؤرخ فـــي 17 شـــعـــبـــــان عــــــام 1438
ـوافق 14 مـايـو سنة 2017 يجدد اعتـماد الهيئة اخلاصة ا
ـسـمـاة " خـدمــات الـتـشـغـيل" الـكـائـنـة لـتـنــصـيب الـعـمـال ا
بــالـــتــعــاونــيـــة الــعــقــاريـــة األلــفــيــة حي 11 ديــســمــبــر1960

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

ــــوافق 14 ــــوافق  ا قــــرارات مــــؤرخــــة فيقــــرارات مــــؤرخــــة في 17 شــــعــــبــــان عــــام  شــــعــــبــــان عــــام 1438 ا
مــايــو ســنـة مــايــو ســنـة 2017 تــتــضـمن جتــديــد اعـتــمــاد هـيــئـات تــتــضـمن جتــديــد اعـتــمــاد هـيــئـات

خاصة لتنصيب العمال.خاصة لتنصيب العمال.
ـــــــــــــــــــــــــ

ـوافق ـوجب قـرار مؤرخ في 17 شعـبـان عام 1438 ا
14 مايو سنة 2017 يجدد اعتمـاد الهيئة اخلـاصة لتنصيب

ـســمــاة " ســفــيــور بــروفـيــســيــونــال ســيـرفــيس" الــعــمــال ا
الـكـائـنـة بـحي 241 مـسـكن فـيـكـو الـهـضـبـة احلـمـراء بـنـاية
ـــادة 14 من ــــقـــاريــــة اجلــــزائـــر طــــبــــقـــا ألحــــكــــام ا رقم 8 ا
ــــؤرخ في 6 ربــــيع ـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 07-123 ا ا
وافق 24 أبـريل سنة 2007 الـذي يضبط الـثاني عام 1428 ا
شـروط وكيفيات مـنح االعتماد للـهيئات اخلاصـة لتنصيب
الـعــمـال وســحــبه مــنـهــا ويـحــدد دفــتـر األعــبـاء الــنــمـوذجي

مارسة اخلدمة العمومية لتنصيب العمال. تعلق  ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب قـــرار مـــؤرخ فـــي 17 شـــعـــبـــــان عــــــام 1438
ـوافق 14 مـايـو سنة 2017 يجدد اعتـماد الهيئة اخلاصة ا
ـســمـاة " أرش كــونـســلـيــوم اجلـزائـر" لــتـنــصـيب الــعـمــال ا
الــكــائــنــة بــحـي 48 تــعــاونــيــة األطــبــاء نــهـج مــكــلـي -
ـرسـوم ـادة 14 من ا بن عـكـنـون اجلــزائـر طـبـقــا ألحـكـام ا
ــؤرخ في 6 ربــيع الـــثــاني عــام الــتـــنــفـــيــذي رقم 07-123 ا
ــوافق 24 أبــريل ســنــة 2007 الــذي يـــضــبط شــروط 1428 ا

وكــيــفــيـــات مــنح االعــتــمــاد لــلــهــيـــئــات اخلــاصــة لــتــنــصــيب
الـعــمـال وســحــبه مــنـهــا ويـحــدد دفــتـر األعــبـاء الــنــمـوذجي

مارسة اخلدمة العمومية لتنصيب العمال. تعلق  ا


