
العدد العدد 75
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 8 ربيع الثاني ربيع الثاني عام عام 1439 هـهـ
وافق 27 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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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
ـــــــرســـــــوم ـــــــادة األولـى من ا ــــــــادّة األولى: ة األولى: تـــــــتـــــــمـم ا ــــــــادا ا
ؤرّخ في 22 رمـضان عام 1432 التـنفـيذي رقم 11 - 302 ا
ـــذكــــور أعـاله وحتـــرر ــوافــق 22 غـــشت ســـنــــة 2011 وا ا

كما يأتي :
ادة األولى : ...............(بدون تغيير)............... "ا
ركز اجلامعي عـاهد التي يتـكون منهـا ا يـحدد عدد ا

لتيبازة واختصاصها كما يأتي :
- .................(بــدون تــغــيــيــر حــتى) مــعــهــد احلــقــوق

والعلوم السياسية
- معهد العلوم".

ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم ادة 2 من ا ـادّة ة 2 : :  تـتـمم ا ـادا ا
ـــــوافق 22 ـــــؤرّخ في 22 رمـــــضـــــان عـــــام 1432 ا 11 - 302 ا

ذكور أعاله وحترر كما يأتي : غشت سنة 2011 وا
ــادة 2 :......................... ( بـــدون تــغـــيــيـــر حــتى) "ا

ناجم كلف بالصناعة وا ثل الوزير ا
ـكـلف بالـفالحة والـتـنمـية الـريفـية ثل الـوزير ا  -

والصيد البحري".
ـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة ـادّة ة 3 :  : يـنشـر هـذا ا ـادا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
وافق حرّر بـاجلـزائر في 6 ربيع الـثـاني عام 1439 ا

25 ديسمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقــم  مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقــم  17 -  - 375 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 6 ربـــــيع ربـــــيع
ـوافـق 25 ديــســمــبــر ســنـة  ديــســمــبــر ســنـة 2017 ـوافـق  ا الــثــاني عـام الــثــاني عـام 1439 ا
ؤرّخ فيخ في ؤر ا ـرســوم الـتنـفيذي رقم 11 -  - 302 ا ـرســوم الـتنـفيذي رقم يـتمـم ا يـتمـم ا
ــوافق 22 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة 2011 ــوافق  ا 22 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1432 ا

تضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة. تضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة.وا وا
ــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

العلمي
ادتان 99-4 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيمـا ا

(الفقرة 2) منه
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا
ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 299 ــــقـــتــــضى ا - و
ـــــوافق 16 غــــشـت ســــنــــة ـــــؤرّخ في 11 رجب عـــــام 1426 ا ا
ركـز اجلـامـعـي والـقـواعـد اخلـاصة 2005 الـذي يـحـدد مـهـام ا

ادة 3 منه بتنظيمه وسيره ال سيما ا
ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 302 ــــقـــتــــضى ا - و
ـوافق 22 غــشت ســنـة ـؤرّخ في 22 رمــضــان عـام 1432 ا ا

تضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة 2011 وا

قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
وزارة التجـارةوزارة التجـارة

ــوافق 11 نــوفـــمــبــر نــوفـــمــبــر ــوافق  ا قـــرارمــؤرخ في قـــرارمــؤرخ في 21 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1439 ا
2017 يـجـعل مـنـهج إحـصـاء بـكـتـيـريـا الـقـولون يـجـعل مـنـهج إحـصـاء بـكـتـيـريـا الـقـولون سـنة سـنة 
ـستـعـمرات ـستـعـمراتـلـة للـحـرارة عن طـريق حسـاب  ا ـتـحمّـلـة للـحـرارة عن طـريق حسـاب  ا ـتـحما ا

تحصل عليها في 44° م إجباريا. م إجباريا. تحصل عليها في ا ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير التجارة

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

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

تمم عدل وا تعلق برقابة اجلودة وقمع الغش ا وا

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

الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 ا
2013 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اعـتـمــاد اخملـابـر قـصـد

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

يكروبيولوجية للمواد الغذائية اخلصائص ا

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-62 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 7 فـــبــرايــر ســنــة في 10 جــمــادى األولى عــام 1438 ا
ــــطـــابـــقــــة لـــلـــوائح ـــتـــعــــلق بـــشــــروط وضع وسم ا  2017 وا

طابقة الفنية وخصائصه وكذا إجراءات اإلشهاد با
ـؤرخ في 28 رجب عـام 1435 ــقــتــضى الــقــرار ا - و
ـوافق 28 مـايــو ســنـة 2014 الــذي يــجــعل مــنــهج حتــضــيـر ا
الــعـــيّــنــات 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
ـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410 الـــــتـــــنــــــفـــــيـــــذي رقم 90-39  ا
ــذكــور ــتـــمم وا ــعــدل وا ــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة 1990 ا ا
أعاله يـهدف هـذا القـرار إلى جـعل منـهج إحصـاء بكـتيـريا
ــــتـــــحـــــمّـــــلــــة لـــــلـــــحــــرارة عـن طـــــريق حـــــســــاب الــــقـــــولـــــون  ا

تحصل عليها في 44° م إجباريا. ستعمرات  ا ا
2 :  : من أجـل إحــــصـــــاء بـــــكـــــتـــــيــــريـــــا الـــــقـــــولــــون ــــادة  ــــادة ا ا
ـسـتــعـمـرات في ــتـحـمّــلــة لـلــحـرارة عن طــريق حـســاب ا ا
44° م تـلـزم مـخـابـر مـراقـبـة اجلـودة وقـمع الـغش واخملـابـر

لحق بيّن في ا نهج ا عتمدة لهـذا الغرض باستعمـال ا ا
رفق بهذا القرار. 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

ــوافق 11 حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 21 صـــفـــر عـــام 1439 ا
نوفمبر سنة 2017.

محمد بن مراديمحمد بن مرادي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لحق لحقا ا

تحمّلة للحرارة عنلة للحرارة عن تحممنهج إحصاء بكتيريا القولون ا منهج إحصاء بكتيريا القولون ا
تحصل عليها في 44° م م ستعمرات ا تحصل عليها في طريق حساب ا ستعمرات ا طريق حساب ا

1 . . مجال التطبيق :  مجال التطبيق :  
ـنـهج تـقـنـيـة إحـصـاء بـكـتـيـريـا الـقـولـون يـحـدد هـذا ا
ـوجـهـة لالسـتـهالك ـواد ا ـتـحـمّـلـة لـلـحـرارة في جـمـيع ا ا
الـــبــــشـــري أو الـــتــــغـــذيــــة احلـــيــــوانـــيــــة عن طـــريـق حـــســـاب

ستعمرات في وسط صلب بعد التحض في 44° م. ا

2 . مـصـطــلـحـات وتـعـاريف : . مـصـطــلـحـات وتـعـاريف : يـقـصــد في مـفـهـوم هـذا
ا يأتي : نهج  ا

ــــتــــحـــمّــــلــــة لــــلــــحـــرارة :ــــلــــة لــــلــــحـــرارة : ــــتــــحـــم بــــكــــتــــيــــريـــا الــــقــــولــــون ا 1.2 بــــكــــتــــيــــريـــا الــــقــــولــــون ا
بـكـتـيـريات في درجـة حـرارة مـعـيـنـة تشـكل مـسـتـعـمرات
ــــيّـــــزة في هـالم يــــحـــــتـــــوي عــــلـى الالكـــــتـــــوز والــــصـــــفــــراء
ـعـتــدل عـنـد إجـراء بــالـكـريــسـتـال الــبـنـفــسـجي واألحـمــر ا

نهج. التجربة حسب التقنية احملددة في هذا ا
ـتـحـمّـلـة لـلـحـرارة :ـلـة لـلـحـرارة : ـتـحـم إحـصـاء بـكـتـيـريـا الـقـولـون ا 2.2 إحـصـاء بـكـتـيـريـا الـقـولـون ا
ــتـحــمّــلـة لــلــحـرارة هــو إحـصــاء عــدد بـكــتــيـريــا الــقـولــون ا
ـيـلـيـلــتـر أو بـالـغـرام من الـعــيّـنـة عـنـد إجـراء ـوجــودة بـا ا

نهج. التجربة حسب التقنية احملددة في هذا ا
بدأ : بدأ :. ا 3. ا

 1.3 يــــزرع فـي عـــمـق الــــوسط الــــهالمي بــــالــــصــــفـــراء

ــعـتـدل والـالكـتـوز والــكـريــسـتــال الـبــنـفــسـجي واألحــمـر ا
مُصبّ في علب بيتري :

ـنـتوج - كـمـية مـحـددة من عـيّنـة الـتـجـربة إذا كـان ا
راد فحصه سائال ا

- أو كــمــيـــة مــحــددة مـن احملــلــول األم فـي حــالــة مــواد
أخرى.

يغطّى بعد ذلك بطبقة من نفس الوسط.
وفي نــفس الــشـروط تــزرع عــلب بـيــتــري أخـرى مع
تــخــفـيــفــات عــشــريــة مــتـحــصل عــلــيــهــا انــطالقــا من عــيّــنـة

التجربة أو احمللول األم.
دة 24 ساعة. 2.3 حتض علب بيتري في 44° م 

ـــتـــحـــمّـــلـــة  3.3 يـــحـــسب عـــدد بـــكـــتـــيـــريـــا الـــقـــولـــون ا

ــيــلـــيــلــتــر أو بـــالــغــرام من عـــيّــنــة الـــتــجــربــة لــلــحــرارة بـــا
ــمـــيّــزة احملــصــاة عن كل ــســـتــعــمــرات ا انــطـالقــا من عــدد ا

علبة بيتري.
4. اخملففات ووسط الزرع :. اخملففات ووسط الزرع :

تـسـتـعـمل خالل الـتـحـلـيل فـقط كـواشف ذات نـوعـيـة
حتـــلـــيـــلـــيـــة مـــعـــتـــرف بـــهـــا أو مـــاء مـــقـــطـــر أو مـــاء مـــنـــزوع

األيونات معقم.
1.4 اخملففات :  اخملففات : 

يجب حتـضير اخملفـفات طبـقا للـتعلـيمات احملددة في
تعلقـة بتحضير العيّنات للتجربة واحمللول األم ناهج ا ا
ـيـكـروبـيـولوجي والـتـخـفـيـفـات الـعـشريـة قـصـد الـفـحص ا

عمول به. احملددة في التنظيم  ا
2.4 وسط الــزرع : وسط الــزرع : هالم بــالــكــريــســتــال الــبــنــفــســجي

 .(VRBL) عتدل والصفراء والالكتوز واألحمر ا
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ُــــركّــــبــــات أو الــــوسط الــــتــــحــــضــــيــــر:الــــتــــحــــضــــيــــر: تــــذوّب ا   2.2.4
اء مع وضعها للغليان. الكامل اجملفف في ا

يـــعـــدّل الـــعـــامل الـــهـــيـــدروجـــيـــني (PH) إذا اقـــتـــضى
األمـر بـحيـث يكـون بـعـد الـغـليـان والـتـبـريد 7,4 ± 0,2 في
25° م. يــــوزع وسط الــــزرع فـي أنــــابــــيب مـــــعــــقــــمــــة أو في

قــــارورات مــــعـــقــــمـــة (4.5) ذات ســــعـــة مــــنــــاســــبــــة. يُـــجــــنب
تكـرر. ال يعـقّم في جهاز ـطوّل أو التّـسخـ ا التسـخ ا

.(Autoclave) التعقيم

يـستعـمل هذا الـوسط بصـفة سـريعة بـعد الـتحـضير
( ال تــتــجــاوز 4  ســاعــات). ال يــعـــقم هــذا الــوسـط ويــحــضّــر

فورا. 

5. التجهيزات واألدوات الزجاجية :. التجهيزات واألدوات الزجاجية :

يـكـروبيــولــوجــي ـتـداولة  فــي اخملـبــر ا األجـهزة ا
ال سيما :

1.5 جهاز التحض جهاز التحض مضبوط في 44° م ± 1° م.

2.5 عـــلب بـــيـــتــري عـــلب بـــيـــتــري مـــعــقـــمــة مـن الــزجـــاج أو من مــادة

. بالستيكية قطرها يتراوح ما ب 90  و 100 

ـــقـــيـــاس 3.5 حـــمـــام مـــائي حـــمـــام مـــائي أو جـــهــــاز مـــشـــابه مــــزود 
حراري ما ب 44° م و47° م.

4.5 أنابيب اختبار وقارورات أنابيب اختبار وقارورات ذات سعة مناسبة.

5.5 ماصات مدرجة ذات تدفق كامل ماصات مدرجة ذات تدفق كامل سعتها 1 ملل
و 2 ملل مدرجة بـ  0,1 ملل.

ية لألنسجة احليوانية.......................7غ عصارة أنز

مستخلص اخلميرة..............................................3غ

أمالح الصفراوية.............................................1,5غ

الالكتوز..........................................................10غ

كلورور الصوديوم..............................................5غ

أحمر معتدل ................................................ 0,03غ

الكريستال البنفسجي...................................0,002غ
أغار- أغار بكتريولوجي ...............من 12غ إلى 18غ أ

ماء..............................................................1000غ

أ : حسب قدرة التجمد لألغار - أغار

(PH) 6.5 جــــهـــاز قــــيــــاس الـــعــــامل الــــهـــيــــدروجــــيـــني ( جــــهـــاز قــــيــــاس الـــعــــامل الــــهـــيــــدروجــــيـــني 

بـــــــتــــــــدقـــــــيق 0,1 وحــــــدة( PH) فـي 25°م وذو عـــــــتــــــــبـــــــة أدنى
.(PH) للقياس0,01 وحدة

6. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنات :نات :

ـثّـلـة حـقـيـقـيـا غـير يـجب أن تـكـون عـيّـنـة الـتـجـربة 
متلفة أو تغيّرت أثناء النقل أو التخزين.

يـــجب  إجـــراء اقــتـــطـــاع الــعـــيّــنـــات طـــبــقـــا لــلـــشــروط
ـعـتـرف ـواصـفـات ا ـعـمـول به أو ا احملـددة في الـتـنــظـيم ا

بها إذا اقتضى األمر.

7. حتضير العي. حتضير العيّنة للتجربة :نة للتجربة :

ـنـاهج يــجب إجـراء حتـضــيـر عـيّـنــة الـتـجــربـة طـبـقــا 
ــتــعــلـــقــة بــتــحــضــيــر الــعــيّــنــات واحملــلــول األم الــتــحــالــيل ا
ـيـكـروبـيـولوجي والـتـخـفـيـفـات الـعـشريـة قـصـد الـفـحص ا

عمول به. احملددة في التنظيم ا

8. .  طريقة العمل :طريقة العمل :

ــــأخــــوذة لــــلـــــتــــجــــربــــة و احملــــلــــول األم ــــأخــــوذة لــــلـــــتــــجــــربــــة و احملــــلــــول األمــــنــــة ا 1.8 الــــعـــــي الــــعـــــيّــــنــــة ا
والتخفيفات :والتخفيفات :

يـجـب أن يــحـضّــر احملــلــول األم والــتــخـفــيــفــات طــبــقـا
ـتـعـلقـة بـتحـضـيـر العـيّـنات لـلـتـجربـة واحملـلول لـلـمـناهج ا
األم والــــــتـــــــخـــــــفـــــــيــــــفـــــــات الـــــــعـــــــشــــــريـــــــة قـــــــصــــــد الـــــــفـــــــحص

عمول به. يكروبيولوجي احملددة في التنظيم ا ا

2.8 الزرع والتحض : الزرع والتحض :

2.8 . .1 تؤخـذ علـبة بـيتـري معـقمة (2.5). يـنقل 1 ملل
من الــعــيّـنــة لـلــتــجـربــة بــواسـطــة مـاصــة مــعـقــمـة (5.5) في
ـادة سـائـلـة أو 1 مــلل من احملـلـول عـلـبـة بـيــتـري إذا كـانت ا

األم بالنسبة للمواد األخرى.

تــؤخـــذ عــلـــبــة بـــيــتـــري أخــرى مـــعــقـــمــة. تـــنــقل 1 مــلل
بـواســطـة مــاصـة جــديـدة مــعـقــمـة مـن الـتــخـفــيف الـعــشـري
ـنـتـوج سائال األول لـعـيّـنـة الـتـجربـة إلى الـعـلـبـة إذا كـان ا
أو 1 ملـل من التـخـفـيف العـشـري األول لـلمـحـلول األم في

نتوجات األخرى. حالة ا

تــعـــاد هــذه الــعـــمــلــيـــات والــتــخـــفــيــفـــات الــتي تــلـــيــهــا
بواسطة ماصة جديدة معقمة لكل تخفيف عشري.

 2.2.8 يـصبّ في كل علـبة بـيتـري حوالي 15 ملل من

عتـدل والكريـستال الوسط الـهالمي بالصـفراء واألحمـر ا
البنـفسجي والالكتوز (1.2.4) مبـرد في حمام مائي (3.5)

في درجة حرارة تتراوح ما ب 44 °م و 47° م.

 1.2.4 التركيب : التركيب :
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يـــخـــلط بـــعـــنـــايـــة الـــلـــقــاح (Inoculum) بـــوسط الــزرع
ويترك اخلليط ليتصلّب مع وضع علب بيتري على سطح

بارد وأفقي.

 3.2.8 بــعــد تــصــلّب اخلــلــيط تــضــاف طــبــقــة ســمــكــهــا

ــبـرد كــمــا هـو حـوالي 5 مـلل مـن مـحــلـول (VRBL) (2.4)  ا
ستعمرات. مبيّن في  (2.2.8) لتجنب انتشار ا

 4.2.8 تـتـرك الـطـبقـة الـثـانـيـة تتـجـمـد. تـقـلب الـعلب

احملــــــضّـــــرة (الـــــغـــــــطــــــــاء إلـى األســــــــفــل) وحتـــــضــــن فـــــي
ــدة جهــاز الـتحضـــــ مضـبــوط في 44° م ± 1°م (1.5) 

24 ± 2 ساعة.

مالحـظـة :مالحـظـة : من الـضــروري وضع عـلب بــيـتـري بــصـفـة
سريعة في جهاز التحض بعد التجمّد.

ستعمرات :  ستعمرات :  حساب ا  3.8 حساب ا

بــــعـــــد مــــرحــــلــــــة الـــتــــحــــضـــــ احملــــــددة فــي (4.2.8)
ــمــيـّــــزة لــبــكـــتــيــريــــا ــســـتــعــمـــــرات ا يــجــــرى حـــســــاب ا
ـتـحــمّـلــــة لـلـحـــرارة لـــكـــل علـبـــة بـيـتــري الـقــولــون ا
ال حتـتـوي عـلى أكـثـر من  150 مـسـتــعـمـرة في اجملـمـوع. إذا
ـــســتــعــمــرات يـــتــجــاوز هــذا الــعـــدد فــقــد تــأخــذ كــان عــدد ا
ـتحمّلـة للحـرارة مظاهر مستعـمرات بكـتيريا الـقولون ا

يّزة. غير 

ــســتــعــمـرات بــعــد 24 ســاعــة من الــتــحــضــ تــأخــذ ا
ـمـيّــزة الـلـون الـبـنــفـسـجي ذات قـطــر يـفــوق أو يـســـاوي ا
نـطقة محمرّة  0,5  وتكون في بعض األحيـان محاطة 

تدل على ترسب الصفراء.

9. التعبير عن النتائج :. التعبير عن النتائج :

1.9 حالة عامة : حالة عامة :

يــحــتـــفظ بــالــعــلــب الــتـي حتــتـــــوي عــلــى أقـــل مـــن
ــــيــّـــــزة عــــنـــــد ـــــيـّـــــزة و/أو غـــــيــــر   150 مـــــســــتـــــعــــمـــــــرة 

. يـجب أن حتتـوي علبـة بيـتري على تـخـفيــفـ مـتتالـي
 10 مستعمرات على األقل.

ــتـــحـــمّـــلــة يـــحـــسب الـــعــدد N  بـــكـــتـــيــريـــا الـــقـــولـــون ا
نتـوج كمعّدل مرجّح يـليلتر أو بـالغرام من ا لـلحرارة با

عادلة اآلتية : بواسطة ا

حيث:
ـــمـــيّــــزة احملـــســـوبـــة في ـــســـتـــعــــمـــرات ا  C ∑ : عــــدد ا

العلبت احملتفظ بهما
ـطــبق عــلى كل عـلــبـة V : حـجم  الــلـقـاح (Inoculum) ا

يليلتر با
ـــوافــقـــة لـــلــتـــخـــفــيف األول d : نـــســبـــة الـــتــخـــفـــيف ا

احملسوب
. ثل تدوّر النتائج احملسوبة إلى رقم 

ـتـحــمّـلـة تــؤخـذ كـنــتـيــجـة عـدد بــكـتــيـريـا الــقـولــون ا
نـتـوج مـعبـر عـنـها ـيلـيـلـتر أو بـالـغـرام من ا لـلحـرارة بـا
x حـيث x10  بـعـدد يـتـراوح  مـا ب 1 و 9.9 مـضـروب في

ناسبة للعدد 10. هي القوة ا
ــتـحـمّـلـة مـثـال :مـثـال : أعـطى إحــصـاء بـكـتـيــريـا الـقـولـون ا

نتوج السائل النتائج اآلتية : للحرارة في 44° م في ا
- عــــنــــد الـــتــــخــــفــــيف األول 10-2 : 83  مــــســــتــــعــــمـــرة

محتفظ بها.
- عـــنـــد الــتـــخـــفـــيف الـــثـــاني 10-3 : 13 مـــســـتـــعـــمـــرة

محتفظ بها.

∑C

V× 1,1× d
N =

= 8727
9683+13 ∑ C 

0,0111×1,1×10-2V× 1,1 × d
N = ==

ــثـلـــــ أي 8700 تــدوّر الـنـتــيــجـــة إلـــى رقـمـــــ 
ـــتـــحـــمّـــلـــة لـــلـــحـــرارة أو 8.7 × 310 بـــكـــتـــيـــريـــا الـــقـــولـــون ا

نتوج. يليلتر من ا با

2.9 تقدير األعداد الصغيرة : تقدير األعداد الصغيرة :

1.2.9 إذا كانت علبة بـيتري حتتوي سواء عند عيّنة
الـتجربة (مـنتوج سـائل) أو احمللول األم (منـتجات أخرى)
يّزة  تعطى النتيجة على على أقل من 10 مستعمـرات 

النحو اآلتي : 
Ne ـقدر • بـالنـسـبة لـلـمنـتـوجات الـسـائلـة  الـعدد ا

يليلتر: تحمّلة للحرارة با لبكتيريا القولون ا

Ne = a 

حيث:

ميّزة احملسوبة ستعمرات ا a : : هي عدد ا
Ne ـقـدر • بــالـنـســبـة لــلـمـنــتـوجــات األخـرى الـعــدد ا

تحمّلة للحـرارة بالغـرام : لبكتيريا القولون ا

Ne = a / d
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حيث :

ميزة احملسوبة ستعمرات ا a :  : هي عدد ا

d : : نسبة التخفيف للمحلول األم.

ـــســـتـــعـــمـــرات بـــ 1 و3  2.2.9 إذا تـــراوح إجـــمـــالي ا

تكون ثـقة النتـائج  ضعيـفة جدا حيث نـعبّر عن النـتيجة
كما يأتي :

ــتـحــمّـلــة لـلـحــرارة لـكن وجـود بــكـتــيـريــا الـقــولـون ا
ـــتـــحّـــمـــلــة بــــأقل من (d /1×4 ) مـن بـــكـــتـــيـــريـــا الـــقـــولـــون ا

يليلتر. للحرارة بالغرام أو با

ّـيزة  3.2.9 إذا لم حتـتـو الـعـلبـة عـلى أي مـسـتعـمـرة 

سواء عند عيـنـة التـجربـة (مـنتوج سائل) أو احمللول األم
(منتجات أخرى) تعطى النتـائج على النـحــو اآلتي : 

• أقل مـن مــسـتــعــمــرة واحــدة لــبــكــتــيــريــا الــقــولـون
يليلتر (منتوج سائل) با

ـتـحّـمـلـة • أقــــل مــن 1 ×     من بـكــتـيـريـا الـقـلــون ا
للحرارة بالغرام (منتوجات أخرى).

حيث :

 d : : نسبة التخفيف من احمللول األم.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــوافق 27 ــــــــوافق  ا قــــــــقــــــــرار مــــــــؤرخ في رار مــــــــؤرخ في 8 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1439 ا
نوفـمبـر سنة نوفـمبـر سنة 2017 يـحدد القـائمـة االسميـة ألعضاء يـحدد القـائمـة االسميـة ألعضاء

جلنة البنود التعسفية.جلنة البنود التعسفية.
ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرخ في 8 ربــــــيع األول عـــــام 1439
ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2017 حتــدد الـقــائـمـة  االســمـيـة ا
ادة 9 ألعـضـاء جلـنـة الـبـنود الـتـعـسـفـيـة تـطـبـيـقـا ألحـكـام ا
ؤرخ في 17 شعبان رسـوم التنفيذي رقم 06-306 ا من ا
ــوافق 10 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2006 الـــذي يـــحــدد عــام 1427 ا
ــــبـــرمــــة بــــ األعـــوان الـــعــــنــــاصــــر األســـاســــيــــة لــــلـــعــــقــــود ا
ستـهلك والبنـود التي تعتبـر تعسفية االقـتصادي وا

تمم كما يأتي : عدل وا ا

ـكـلف ـثال عن الــوزيـر ا - الـســيـد بـوخـروفــة رضـا 
بالتجارة رئيسا

- السـيـد بن لـغريـب يوسف عـضـوا دائـما والـسـيد
ــثــلـ عـن الــوزيـر يــونس بــلــقــاسم عــضــوا مــســتــخــلــفــا 

كلف بالتجارة ا

- الـســيـــد دهـيــمي فــيــصل عـضــوا دائــمـا والــســيـدة
ــثـلــ عن الـوزيـر ســلـيــمـاني سـارة عــضـوا مــسـتـخــلـفـا 

كلف بالعدل حافظ األختام ا
- الـسـيـــــدة عـمـيــش مــــر عـضـوا دائـمـــا والـسـيـد
ــثـــلــ عن ـــالك عـــضــوا مـــســتـــخــلـــفـــا  بن عـــبــاس عـــبــد ا

نافسة مجلس ا
- الــســـيـــد بــلـــوهـــري راجح عـــضــوا دائـــمـــا والــســـيــد
ـثــلـ عن الــغـرفـة تـيـغــرغـار رشــيـد عـضــوا مـسـتــخـلــفـا 

اجلزائرية للتجارة والصناعة
س عـبــد احلق عـضــوا دائـمـا والــسـيـد - الــسـيــد قـر
ــثـلــ عن جــمـعــيـات عـبــدلي حــمـزة عــضــوا مـســتـخــلــفـا 

. ستهلك حماية ا

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
ستشفيات ستشفياتوإصالح ا وإصالح ا

وافق وافق ا قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام  صفر عام 1439 ا
ـــلـــحق الـــثـــاني من ـــلـــحق الـــثـــاني من يـــتـــمم ا 29 أكــتـــوبـــر ســـنــة  أكــتـــوبـــر ســـنــة 2017 يـــتـــمم ا

ـؤرخ في 21 صــفـر عـام صــفـر عـام ـشــتـرك ا ـؤرخ في الـقـرار الــوزاري ا ـشــتـرك ا الـقـرار الــوزاري ا
ـــــوافق 15 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012 الــــذي يـــــحــــدد الــــذي يـــــحــــدد ـــــوافق  ا 1433 ا

ـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة ـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــةمـــــعـــــايـــــيـــــر تـــــصـــــنـــــيـف ا مـــــعـــــايـــــيـــــر تـــــصـــــنـــــيـف ا
ــؤســـســات الــعـــمــومـــيــة لــلـــصــحــة ــؤســـســات الــعـــمــومـــيــة لــلـــصــحــةاالســـتــشـــفــائــيـــة وا االســـتــشـــفــائــيـــة وا

اجلوارية وتصنيفها.اجلوارية وتصنيفها.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
الية ووزير ا

ستشفيات ووزير الصحة والسكان وإصالح ا

ــرســـــوم الــرئــاســـي رقـــم 242-17 ــقــتــضــــــى ا  -
ـوافـــــق 15 ــــؤرخ فــــي 23 ذي الـقــعــــــدة عـــــام 1438 ا ا
ــتـــضــمـــن تـــعــــــيـــ الــوزيـــــــر غـــشـــــت ســـنـــــة 2017 وا

األول

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

ـرســــوم الـتـنفـيــــذي رقـــم 140-07 ـقـتـضـــى ا - و
ــــوافــق 19 ــــــؤرخ فــي 2 جــــمــــــادى األولــى عـــــام 1428 ا ا
ــــؤســــســـــات ــــتــــضـــــمـن إنــــشــــــاء ا مــــايــــــو ســــنـــــة 2007 وا
ؤسسات الـعمومية للصحة العموميــة االستـشفائيــة وا
ـتـمم ال سـيـمـا ـعــدل وا اجلـواريـة وتـنـظـيــمـهـا وسـيـرهـا ا

ادة 23 منه ا
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