
العدد العدد 72

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

األربعاء األربعاء 24  ربيع األول  عام   ربيع األول  عام 1439 هـهـ

وافق 13 ديسمبر سنة ديسمبر 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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وزارة التجارةوزارة التجارة
ــوافق 5 أكــتــوبــر أكــتــوبــر ــوافق  ا قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 14 مــحــرم عــام  مــحــرم عــام 1439 ا
ـنـهج األفــقي إلحـصــاء بـكـتــيـريـا ـنـهج األفــقي إلحـصــاء بـكـتــيـريـا يـجــعل ا سـنـة سـنـة 2017 يـجــعل ا

ستعمرات إجباريا. ستعمرات إجباريا.القولون عن طريق حساب ا القولون عن طريق حساب ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير التجارة

ـؤرّخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت سـنـة 2017 في 25 ذي الـقــعـدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ـؤرّخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 ا ـقـتـضى ا - و
ــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1990 في 3 رجب عــــــام 1410 ا

تمم عدل وا تعلق برقابة اجلودة وقمع الغش ا وا

ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 21 ديــســمــبــر ســنــة 2002 في 17 شــوال عــام 1423 ا

الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 26 ســبــتــمــبــر ســنـة في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1434 ا
2013 الـذي يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات اعـتـمـاد اخملـابـر قـصـد

ستهلك وقمع الغش حماية ا

ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 15-172 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 25 يــونـــيـــو ســـنــة 2015 في 8 رمـــضـــان عــام 1436 ا
ـــطــبــقـــة في مــجــال الــذي يـــحــدد الــشـــروط والــكــيـــفــيــات ا

يكروبيولوجية للمواد الغذائية اخلصائص ا

ـؤرّخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-62 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 7 فــبــرايــر ســنـة في 10 جــمــادى األولى عـام 1438 ا
ـــطـــابــــقـــة لــــلـــوائح ــــتـــعــــلق بــــشـــروط وضع وسـم ا 2017 وا

طابقة الفنية وخصائصه وكذا إجراءات اإلشهاد با

ـؤرّخ في 28 رجب عـام 1435 ــقــتــضى الــقــرار ا - و
ـوافق 28 مـايــو ســنـة 2014 الـذي يــجــعل مـنــهج حتـضــيـر ا
الــعــيــنــات واحملــلــول األم والـــتــخــفــيــفــات الــعــشــريــة 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
ـــــؤرّخ في 3 رجب عـــــام 1410 الـــــتـــــنــــــفـــــيـــــذي رقم 90-39 ا
ــذكــور ــتــمم وا ــعــدل وا ــوافق 30 يــنــايــر ســنـة 1990 ا ا
نـهج األفـقي إلحـصاء أعاله يـهـدف هذا الـقـرار إلى جـعل ا
ـــســـتــعـــمــرات بـــكـــتــيـــريـــا الــقـــولـــون عن طـــريق حـــســاب ا

إجباريا.

ادة 2 : : تـقع غابة االسـتجمـام حي دريوش التـابعة ادة ا ا
ــادة األولى ـــذكــورة فـي ا لألمـالك الــغـــابــيـــة الـــوطــنـــيــة وا
أعاله في إقليم بلـديـة البليدة والية البليدة وهي تمتد
عـلى مـسـاحـة 13 هـكـتارا و44 آرا و55 سـنـتـيـارا ومـحددة

ذكورة أدناه : باإلحداثيات ا
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اإلحداثياتاإلحداثيات

حتدد غابـة االستـجمـام حي دريوش طـبقـا للـمخطط
لحق بأصل هذا القرار. ا

ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

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

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي
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حتـــضــيـــر عـــلب بـــيــتـــري أخـــرى في نـــفس الـــشــروط
باستعمال تخفـيفات عشرية لعيّنة التجربة أو للمحلول

األم.
ـــــــدة 3 .  . 2 حتــــضن الــــعـــــــلب في 30°م أو فــي 37 °م 

24 سا.

ـــمــيــزة وإذا اقــتــضى ـــســتــعــمــرات ا 3 .  . 3 حــســاب ا
ــــســــتــــعـــــمــــرات عن طــــريـق تــــخــــمــــر األمــــر إثــــبــــات عـــــدد ا

الالكتوز.
يـليـلتر أو 3 .  . 4 حساب عـدد بكـتيريـا القـولون في ا
ــســـتــعـــمــرات فـي الــغـــرام من الــعـــيــنـــة انــطـالقــا من عـــدد ا

ميزة احملصاة في كل علبة بيتري. ا
4 . أوساط الزرع واخملففات : . أوساط الزرع واخملففات :

4 .  . 1 عموميات : عموميات :
تستعمل أثناء التحليل فقط كواشف  ذات نوعية
حتلـيلية مـعترف بـها وماء مقـطر أو ماء مـنزوع األيونات

معقم.
4 .  . 2 اخملففات : اخملففات :

من األحـسن حتضـيــر اخملـفـفـات طـبـقــا للـتـوصـيــات
ــتـــعـــلـــقــــة بـــتــحـــضـــيـــــر عـــيـــــنــــات ــنـــاهــج ا احملــــددة فـي ا
الــتـــجــربــة واحملــلـــول األم والــتــخــفـــيــفــات الــعـــشــريــة قــصــد
ـــيــــكـــروبـــيــــولـــوجـي احملـــددة فــي الــــتـــنــــــظـــيــم الـــفـــحـص ا

عمول به. ا
3.4 وسط الزرع : وسط الزرع :

4 .  . 3 . .1 وسـط انـــــــتـــــــقـــــــائي صـــــــلـب : هـالم الكـــــــتــــــوزي وسـط انـــــــتـــــــقـــــــائي صـــــــلـب : هـالم الكـــــــتــــــوزي
ــعــتــدل ــعــتــدلصـــفــراوي بــالــكــريــســـتــال الــبــنــفــســـجي واألحــمــر ا صـــفــراوي بــالــكــريــســـتــال الــبــنــفــســـجي واألحــمــر ا

: (: (VRBL)
4 .  . 3 . .1 . .1 التركيب : التركيب :

ــادة 2 : : مـن أجل إحـــصــاء بـــكـــتـــيـــريـــا الـــقــولـــون عن ــادة ا ا
سـتعـمرات تـلزم مـخابـر مراقـبة اجلودة طـريق حسـاب ا
ـعـتـمـدة لـهــذا الـغـرض بـاسـتـعـمـال وقـمع الـغش واخملــابـر ا

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

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

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ـــوافــق حـرر يــاجلـزائـر في 14 مـــحـــرم عـــام 1439 ا

5 أكتوبر سنة 2017.
محمد بن مراديمحمد بن مرادي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لحق لحقا ا

منهج أفقي إلحصاء بكتيريا القولون عن طريق حسابمنهج أفقي إلحصاء بكتيريا القولون عن طريق حساب
ستعمرات. ستعمرات.ا ا

1 . مجال التطبيق :  . مجال التطبيق : 
ـنهج تـوجـيـهـات عـامـة إلحصـاء بـكـتـيـريا يـحـدد هـذا ا

القولون.
ـــوجــهــة لالســتــهالك ــواد ا ــنــهج عــلى ا يــطــبق هـــذا ا
البشري والتغـذية احليوانية وعيـنات من البيئة بجوار
ـواد الـغــذائـيـة وهـذا عـن طـريق حـسـاب إنــتـاج ومـعـاجلــة ا
ستعمرات بعدالتحض في 30°م أو في37°م في وسط ا

صلب.
مالحظة مالحظة :

فـي حـــالــة مـــادة احلـــلـــيـب ومـــشــتـــقـــاتـه تـــكـــون درجــة
حرارة التحض 30° م.

ــفــتـرض أن ــنــهج عــنــدمـا يــكــون من ا يــوصى بــهـذا ا
يليلتر نتظر أكبر من 100 بكتيـريا القلون في ا العدد ا

أو في الغرام من العينة اخملتبرة.
2 . تعريف : . تعريف :

بكتيريا القولون :بكتيريا القولون :
ــيـزة في درجـة هي بـكـتــيـريــا تـشـكل مــسـتــعـمـرات 
حـرارة مـعيـنـة في هالم الكـتـوزي صـفـراوي بالـكـريـسـتال
عتدل والتي تخمر الالكتوز أثناء البنفسجي واألحـمر ا
جتـــارب اإلثــــبـــات مع انــــطالق غـــاز وهــــذا عـــنـــدمــــا يـــجـــري

نهج. التحليل في الشروط احملددة في هذا ا
بدأ : بدأ : . ا 3 . ا

3. . 1 حتضير علبتي بيتري باستعمال وسط زرع
انتـقائي صلب وكـمية مـحددة من عيـنة التـجربة إذا كان
ـنتوج األولي سـائال أو كمـية محـددة من احمللول األم في ا

واد األخرى. حالة ا

ية ألنسجة احليوانات عصارة أنز
مستخلص اخلميرة

(C12 H22 O11,H2O ) الكتوز
كلورور الصوديوم
األمالح الصفراوية

أحمر معتدل
كريستال بنفسجي

أغار - أغار
ماء

أ) حسب قدرة تصلب أغار - أغار

7 غ
3 غ
10 غ

5 غ
1,5 غ

0,03 غ

0,002 غ

12 إلى 18 غ أ)

1000 ملل
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5. . 1 جـــهـــاز لـــلـــتـــعـــقـــيم بـــاحلـــرارة اجلـــافـــة  جـــهـــاز لـــلـــتـــعـــقـــيم بـــاحلـــرارة اجلـــافـــة (  فــرن ) أوأو
باحلرارة الرطبةباحلرارة الرطبة (جهاز التعقيم).

5. . 2 جهاز حتض  جهاز حتض مضبوط في 30°م ± 1°م أو 37°م
± 1°م.

5. . 3 عـــلب بـــيـــتـــري  عـــلب بـــيـــتـــري من الـــزجـــاج أو من الـــبـالســتـــيك
قطرها 90 ملم إلى 100 ملم.

4.5 ماصات ذات تدفق إجمالي ماصات ذات تدفق إجمالي سعتها 1 ملل.
ــاثل له قــدرة الـتــشــغـيل 5.5 حــمــام مـائي حــمــام مـائي أو جـهــاز 

من 44°م إلى 47° م أو في 100° م.
ستعمرات مزود بـجهاز اإلضاءة ستعمرات جهاز حلـساب ا 6.5 جهاز حلـساب ا

وعداد رقمي ميكانيكي أو إلكتروني.
7.5 أنـابـيب  اخـتـبار  أنـابـيب  اخـتـبار أبـعادهــا بـالـتــقــريــب 16 مــلـم

× 160 ملم.
8.5 أجــــــراس دورهــــــام  أجــــــراس دورهــــــام ذات أبــــــعــــــاد مـالئــــــمــــــة قــــــصـــــد

استخدامها داخل أنابيب االختبار (7.5).
9.5 قارورات قارورات للتسخ وحفظ أوساط الزرع.

5. . 10 جهاز قيـاس العامل الهيدروجيني ( جهاز قيـاس العامل الهيدروجيني (PH) بدقة
0,1 وحدة (PH) في 25° م.

11.5 مـــقـــبض حـــلــقي  مـــقـــبض حـــلــقي مـن الــبالتــ إيــريــديــوم أو من
الــنــيــكـل كــروم قــطــره 3 مــلم بـــالــتــقــريـب أو مــقــابض ذات

االستعمال الوحيد.
6. اقتطاع العينات :. اقتطاع العينات :

ـثــلــة حـقــا غـيــر مــتـلــفـة أو يــجب أن تــكـون الــعـيــنــة 
تغيرت أثناء النقل والتخزين.

يــجب أن يـجــري اقـتـطــاع الـعـيــنـات طــبـقـا لــلـشـروط
ـــــعــــــمـــــول به أو إذا لـــــزم األمـــــر احملـــــددة في الـــــتـــــنــــــظـــــيم ا

عترف بها. للمواصفات ا
7. حتضيرات عينة التجربة :. حتضيرات عينة التجربة :

ـــنـــاهج يـــجـب أن حتـــضـــر عـــيـــنـــة الـــتـــجـــربــــة طـــبـــقـــا 
عمول به. التحاليل احملددة في التنظيم ا

8 . طريقة العمل : . طريقة العمل :
ــــأخــــوذة لــــلـــــتــــجــــربــــة واحملــــلــــول األم ــــأخــــوذة لــــلـــــتــــجــــربــــة واحملــــلــــول األم الــــعـــــيــــنــــة ا 8 . .1 الــــعـــــيــــنــــة ا

والتخفيفات :والتخفيفات :
يـجـب أن يــحـضــر احملــلــول األم والــتــخـفــيــفــات طــبــقـا
تعـلقة بـتحضيـر عينـات التجـربة احمللول األم للمنـاهج ا
ـيـكـروبـيـولوجي والـتـخـفـيـفـات الـعـشريـة قـصـد الـفـحص ا

فعول. احملددة عن طريق التنظيم الساري ا
2.8 الزرع والتحض : الزرع والتحض :

8. . 2. . 1 تــؤخـذ عــلــبــتــا بــيـتــري مــعــقــمــتـ لــلــمــنــتـوج
السائل و/أو لكل تخـفيف مختار. وتنقل بواسطة ماصة
معـقـمة (4.5) 1 ملـل من السـائل أو تخـفيـفات مالئـمة في
مركز كل عـلبة. وتـستـعمل ماصـة جديـدة معقـمة لزرع كل

تخفيف داخل العلب.

4. . 3. . 1. . 2 التحضير : التحضير :
لـلـحفـاظ عـلى القـدرة االنـتقـائـية لـلوسـط وخاصـيته

ا يأتي : من األحسن القيام 
ـكــونـات أو الــوسط الـكــامل اجملـفـف بـعــنـايـة تـمــزج ا
ــــاء ويـــتـــرك لـــيــــرتـــاح عـــدة دقـــائـق. يـــضـــبـط الـــعـــامل مع ا
الهيدروجيني ( PH) بحيث يـصبح بعد الغليان 7,4 ± 0,2

  في 25 °م.
يسخن حتى الغليان مع الرج من وقت آلخر.

يـــتـــرك يــغـــلـي لـــدقـــيــقـــتـــ ويـــوضـع الــوسـط لـــيـــبــرد
ـائي ( 5.5) في درجـة حـرارة 44 °م مـبــاشـرة فـي احلـمــام ا

إلى 47°م.
ـفرط لـلـوسط (تـسـخـ مـطول يتـجـنب الـتـسـخـ ا

أو تسخينات مكررة).
ال يعقم الوسط في جهاز التعقيم.

تراقب نقاوة الوسط وقت االستعمال  (2.2.8).
يــسـتــعـمل الــوسط في األربع (4) سـاعــات الــتي تـلي

حتضيره.
4. . 3. . 2 وسـط اإلثــــبـــات :  وسـط اإلثــــبـــات : مــــرق الكــــتــــوزي صــــفــــراوي

باألخضر الالّمع :
4. . 3. . 2. . 1 التركيب : التركيب :

ية للكازي عصارة أنز
(C12 H22 O11,H2O ) الكتوز

صفراء الثور مجففة
األخضر الالمع

ماء

10 غ

10 غ

20 غ

0,0133 غ

1000 ملل

4. . 3. . 2.2 التحضير : التحضير :
ـاء مع تــذوّب مـكـونـات الـوسط الــكـامل اجملـفف في ا
الـــتــــســـخـــ بـــبطء إذا اقــــتـــضى األمـــر فـي  حـــمـــام مـــائي

.(5.5)
يـــضـــبط الـــعــامـل الــهـــيـــدروجـــيــني (PH) إذا اقـــتــضى
األمر بحيث يصبح بعد التعقيم 7,2 ± 0,2 في 25° م

توزع األوساط بـكميـات تساوي 10 مـلل في أنابيب
(Durham) اخــــتــــبـــار (7.5) حتــــتـــوي عــــلى أجــــراس دورهـــام

.(8.5)
ــدة 15 تـــعـــقّم في جـــهـــاز الـــتـــعــقـــيم (1.5) في 121° م 

دقيقة.
يــــجـب أالّ حتــــتـــوي أجــــراس دورهــــام عــــلـى فــــقــــاعـــات

الهواء بعد التعقيم.
5. التجهيزات واألدوات الزجاجية :. التجهيزات واألدوات الزجاجية :

ـيكــروبــيـولـــوجـيــا تـداولـة في مـخبـر ا األجـهـزة ا
ال سيما ما يأتي :
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b
                          a =              x C

A

ـسـتــعـمـرات الـتي تــظـهـر انـطالق غـاز في تــعـتـبـر ا
أجــراس دورهــام (Durham) (8.5) كــبــكـــتــيــريـــا الــقــولــون.

تؤخذ بع االعتبار هذه النتائج في احلساب (9).

9. التعبير عن النتائج :. التعبير عن النتائج :
9. . 1 طريقة احلساب حالة بعد التعريف أو طريقة احلساب حالة بعد التعريف أو

اإلثبات:اإلثبات:
ـســتــعـمل إثــبــاتـا يــجـري ــنــهج ا عـنــدمـا يــشــتـرط ا
انــطالقـــا من كل عــلــبــة مــأخــوذة بــعــ االعــتــبــار إلحــصــاء
ـسـتــعـمـرات إثـبــات الـعـدد احملـدد A (عـامــة يـكـون 5) من ا
ـفـتــرضـة.بـعــد اإلثـبــات يـحـسب ــمـيــزة ا ــسـتــعـمـرات ا ا
ـعـاييـر اإلثـبات الـعدد a لـلمـسـتعـمـرات التـي تسـتـجيب 

عادلة اآلتية : في كل علبة بواسطة ا

حيث :
ـــســـتــــعـــمـــرات الــــتي تــــســـتـــجــــيب إلى b : : هـــو عــــدد ا

عرّفة ستعمرات A ا معايير اإلثبات من ب ا
ــمـــيــزة C :  : هـــو الـــعــدد اإلجـــمــالـي لــلـــمــســـتـــعــمـــرات ا

فترضة احملسوبة فوق العلبة. ا
تـقـرب الــنـتـائج احملـسـوبــة إلى عـدد طـبـيـعي األقـرب
لـذلك إذا كان الـعدد األول بعـد الفـاصلة أقل من 5 ال يـغير
الـــــرقم الـــــذي يـــــســــبـق وإذا كــــان الـــــرقـم األول الــــذي بـــــعــــد
الــفـــاصــلـــة أكـــبــر أو يـــســاوي 5 يــرفع الـــرقم الـــذي يـــســبق

بوحدة.
يحـسب الـعدد N لألجسـام الدقـيقـة الـتي  تعـريفـها
عادلة وجودة في عينة التجربة بواسطة ا أو إثباتها وا

اآلتية :
∑ α

 V× ×  1,1 ×  ×  d 
N =

حيث :
ــســتــعــمـرات الــتي تــســتــجـيب α ∑  : : هــو مــجــمـوع ا

أخـوذتـ بـع عـايـيـر اإلثبـات واحملـصـاة في الـعلـبـتـ ا
االعتبار لتخفيف متتالي

ـــوضـــوع في كل V : هـــو حـــجـم الـــلـــقـــاح (inoculum) ا
يليلتر علبة با

ـوافـق لـلــتــخــفـيف األول d : هــو قــيــمـة الــتــخــفـيـف ا
أخوذ بع االعتبار. ا

ــثــلـ لــذلك إذا كـان تــقـرب الــنـتــيــجـة إلى رقــمـ 
الـرقم الثـالث أقل من 5 ال يـغيـر الـرقم الذي يـسبق وإذا
كـان الــرقم الــثــالث أكـبــر أو يــسـاوي 5 يــرفع الــرقم الـذي

يسبق بوحدة.

VRBL 8. . 2. . 2 يـــــــســـــــكـب حـــــــوالي 15 مـــــــلـل مـن وسط
(1.3.4) في درجـــة حـــرارة 44° م إلى 47° م فـي كل عــــلـــبـــة
بــيـــتــري. يـــجب أالّ يــتـــعــدى الــوقت 15 دقــيــقــة بــ نــهــايـة
حتضيـر احمللول األم ( أو التخفيف 10-1 في حالـة منتوج

سائل ) والوقت الذي يسكب فيه الوسط في العلب.
ــــزج اإلنــــوكــــيــــلـــوم (inoculum) بــــعــــنــــايــــة في وسط
ــزيج يـتــصـلب بـوضـع عـلب بـيــتـري فـوق الــزرع ويـتـرك ا

سطح بارد وأفقي.
حتـــضــر كــذلـك عــلــبـــة بــيـــتــري كــشـــاهــد حتــتـــوي عــلى

راقبة نقاوته. حوالي 15 ملل من الوسط وذلك 
8. . 2. . 3 بـعـد الــتـصــلب الـكـامل يــسـكب فــوق الـسـطح
ـزروع حوالي 4 ملل من وسط VRBL (1.3.4) في درجة ا
حرارة من 44° م إلى درجة 47°م. يترك لـيتصلب كما هو

مب أعاله.
8. . 2. . 4 تــــقــــلـب الــــعــــلـب احملــــضــــرة بـــــهــــذه الــــطـــــريــــقــــة
وحتضـن في جـهاز التحض (2.5) مـضبوط في 30° م أو

دة 24 سا ± 2 سا. في 37° م 
3.8 اإلحصاء : اإلحصاء :

بــعــد فــتــرة الــتــحــضــ احملــددة في الــنــقــطــة (4.2.8)
تـخـتار عـلب بـيـتري الـتي حتـتوي عـلى عـدد محـصـور ب

10 و150 مــــســــتـــعــــمـــرة إذا أمــــكن. بـــواســــطـــة الــــعـــداد (6.5)

ـسـتـعـمـرات الـبنـفـسـجـيـة الـتـي لـهـا قـطر يـجـرى حـسـاب ا
نـطـقة أدنى يـساوي 0,5 مـلم (في بـعض األحـيان مـحـاطـة 
حــــمـــــراء نــــاجتـــــة عن تـــــرسب الـــــصــــفـــــراء). تــــعـــــتــــبـــــر هــــذه
ـوذجيـة لـبكـتـيـريا الـقـولون ـستـعـمرات كـمـسـتعـمـرات  ا

وال حتتاج إلى إثبات.
ـستـعمـرات غير الـنمـوذجية حتصى كذلك وتـثبت ا
ــــســــتــــعــــمـــــرات أقل حــــجــــمــــا) وكل ــــثــــال ا (عــــلـى ســــبــــيل ا
ـستـعـمـرات النـاجتـة عن مـشتـقـات احللـيب الـتي حتـتوي ا
عـلـى سـكــريــات مــغــايــرة عن الالكــتــوز مـبــاشــرة بــعــد مـدة

التحض حسب (4.8).
ـكن أن يــؤدي حتـول الــسـكــريـات مــاعـدا الـالكـتـوز
إلى تـشـكل مـسـتـعـمـرات لـهـا شـكل مـشـابه لـلـمـسـتـعـمـرات

النموذجية لبكتيريا القولون.

مالحظة مالحظة :
ــنـطـقــة احلـمـراء الـنــاجتـة عن تـرسب يـتـعـلـق مـظـهـرا
ــســتـعــمــرات بـنــوع بــكـتــيــريـا الــصـفــراء والــتي حتـيـط بـا

القولون وبنوعية الوسط.
8. . 4 اإلثبات : اإلثبات :

تــزرع إذا اقـــتــضى األمـــر خــمس (5) مــســـتــعـــمــرات
ــوذجــيــة في أنـــابــيب حتــتــوي عـــلى مــرق الكــتــوزي غــيـــر 

بالصفراء واألخضر الالمع (2.3.4).
توضع األنابـيب في جهاز الـتحض (2.5) مـضبوط

دة 24 سا ± 2 سا. في 30° م أو في 37° م 
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يــعــبــر عن الـــنــتــيــجــة من األحـــسن كــعــدد مــحــصـــور
نـاسبة لـ 10 أو في عدد 1 و 9,9 مضروب في الـقوة ا ب

. ثل طبيعي متكون من رقم  
يـعبر عن الـنتـيجة بـالعدد N لبكـتيريـا القولون في
ــيــلــيـلــتــر (مــنــتــوجــات ســائـلــة) أو بــالــغــرام (مــنــتــوجـات ا

أخرى).
مثال :مثال : أعطى احلساب النتائج اآلتية :

ـأخـــوذ بـعـــ االعـتــبــــار - في الـتـخفـيـــف األول ا
( 10-3) : 66 مستعمرة

ــأخـــوذ بــعــ االعــتــبــار - فـي الـــتـــخــفــيف الـــثــاني ا
(10-4) : 4     مستعمرات.

ـــــنــــتـــــقــــاة إلـى جتــــارب ـــــســـــتــــعـــــمــــرات ا أخــــضـــــعت ا
التعريف أو اإلثبات :

- من ب 66 مــسـتــعــمـرة 8 مــسـتــعــمــرات أخــضـعت
إلـى الــتـــجــارب حـــيث اســتـــجــابت 6 مـــنــهـــا إلى مـــعــايـــيــر

 50 =  = a  اإلثبات حيث
- من ب 4 مــــســـتــــعـــمــــرات كـــلــــهـــا اســــتـــجــــابت إلى

.4 =  = a معايير اإلثبات حيث

= 16545
5450+4∑ α

  1,1×10-31×1,1×10-3V× 1,1 ×  × d
N = ==

بـــتـــقــريـب الــنـــتــيـــجـــة كــمـــا هـــو مــحـــدد أعاله يـــصـــبح عــدد
ــيـلـيــلـتـر  أو بــكـتــيـريـا الــقـولـون 17000 أو 1,7 × 410 في ا

نتوج. في الغرام من ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوافق 2 نـــوفـــمـــبــر نـــوفـــمـــبــر ــوافق  ا قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 13 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1439 ا
سـنـة سـنـة 2017 يـحــدد مـد يـحــدد مـدّة صالحــيـة مــسـتــخـرج الــسـجلة صالحــيـة مــسـتــخـرج الــسـجل

مارسة بعض األنشطة. منوح  مارسة بعض األنشطة.التجاري ا منوح  التجاري ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير التجارة
ـــــؤرخ في 27 ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 04-08 ا  -
ــوافق 14 غــشت ســنــة 2004 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 ا
ــعـدل ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــة ا ـتــعــلق بــشـروط  وا

ادة 2 منه  تمم ال سيما ا وا
ـــــــــؤرخ في 16 ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 ا - و
ـــــــــوافق 26 غـــــــــشـت ســـــــــنــــــــة 2010 رمـــــــــضـــــــــان عـــــــــام 1431 ا
ـالــــيــة التـــكمـيـــلي لـــسنـــة 2010 تـضـمن قـانـون ا وا

ـادة 58 منه ال سيما ا
ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-243 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

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 05-458 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 30 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2005 في 28 شـــوال عــام 1426 ا
ـواد ــارسـة نــشــاطــات اسـتــيــراد ا الـذي يــحــدّد كــيـفــيــات 
ـوجهـة إلعادة الـبيع على ـنتـوجات والـبضائع ا األولية وا

تمم عدّل وا حالتها ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 15-111 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 3 مـــايـــو ســـنــة 2015 الــذي في 14 رجب عــام 1436 ا
يــحــدد كـيــفــيــات الــقــيــد والــتـعــديل والــشــطب فـي الـســجل

التجاري
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 15-249 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1436 ا
2015 الـذي يـحدد مـحـتـوى وتـمـحور وكـذا شـروط تـسـيـير

وحتـيـ مدوّنـة األنشـطة االقـتـصاديـة اخلاضـعـة للـتسـجيل
في السجل التجاري
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـادة 2 من الــقـانـون ـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425 رقم 04-08 ا
ـــذكــور ـــتـــمم وا ـــعــدل وا ــوافق 14 غـــشت ســـنــة 2004 ا ا
أعاله يـــــهـــــدف هـــــذا الــــــقـــــرار إلى حتـــــديــــــد مـــــدّة صالحـــــيـــــة
ـمارسة مـنوح لـلخاضـع  مـستخـرج السـجل التـجاري ا

بعض األنشطة.
ـادة 2 : : حتــدّد مــدّة صالحـيــة مــسـتــخـرجــات الــسـجل ـادة ا ا
ـمارسـة أنشـطة اسـتيراد ـمنـوحة للـخاضـع  التـجاري ا
وجهة إلعادة البيع نتوجات والبضائع ا واد األولية وا ا

على حالتها بسنت (2) قابلة للتجديد.
وبـــانـــقــضـــاء مـــدّة الـــصالحـــيــة هـــذه يـــصـــبح الـــســجل
الـــتـــجـــاري بــدون أثـــر ويـــجب عـــلى الـــشـــركـــة الــتـــجـــاريــة
ــارســتـهــا لــنــشـاط ــعـنــيــة أن تــطـلـب شـطــبه فـي حـالــة  ا

االستيراد للبيع على احلالة فقط.
ـارسة عدة أنـشطة يجب عـليها غـير أنه في حالة 
الـقــيـام بـتـعــديل سـجـلـهــا الـتـجـاري وذلك بــحـذف الـنـشـاط

عني. ا
ـؤهـلـة وعـنـد الـقــيـام بـذلك تــقـوم مـصــالح الـرقـابــة ا

بطلب الشطب من السجل التجاري.
ـادة 3 : : في حـالـة إبـداء الـشركـة الـتـجـارية رغـبـتـها ـادة ا ا
ـذكورة في جتديـد سـجـلهـا الـتـجـاري للـمـارسـة األنشـطـة ا
ـادة 2 أعاله تــمـنح لـهـا مــدّة خـمـسـة عــشـر يـومـا (15) في ا

يوما قبل انقضاء مدة صالحيته للقيام بتجديده.


