
العدد العدد 21
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

الثالثاء الثالثاء 12 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 23 أبريل أبريل  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtX بئر مراد رايسt 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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�ثلو القطاع :�ثلو القطاع :
tعضوة tاآلنسة زهية بن خنوف -
tمستخلفا tالسيد محمد حفيص -

tعضوا tالسيد مجيد سعادة -
- السيدة سعاد جحاt مستخلفة.

�ثلو الوزير اGكل�ثلو الوزير اGكلّف باGاليف باGاليّة :ة :

- اGديرية العامة للمحاسبة :- اGديرية العامة للمحاسبة :
tعضوة tاآلنسة سهام لعشب -

- اآلنسة وسيلة بوسبعt مستخلفة.

- اGديرية العامة للميزانية :- اGديرية العامة للميزانية :
tعضوا tالسيد عمار حريدي -

- السيد مصطفى تابتيt مستخلفا.

�ثال الوزير اGكل�ثال الوزير اGكلّف بالتف بالتّجارة :جارة :
tعضوا tالسيد عيسى بكاي -

- السيد رابح بلحوتt مستخلفا.
تــتـــولى اآلنـســـة بــايـــة  حـمـــوثـــان عـضـــوة واآلنــســة
بــشـرى عــبـــد الـلـي مـســتــخـلــفــة أمـانــة الــلــجـنــة الــقـطــاعــيـة

للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة واGدينة.

وزارة التجارةوزارة التجارة
يــونــيــو قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 4 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 24 يــونــيــو 
سـنـة سـنـة t2012  يـجـعل مـنـهج إحــصـاء األجـسـام الـدقـيـقـةt  يـجـعل مـنـهج إحــصـاء األجـسـام الـدقـيـقـة

اGعاد إنعاشها في اGاء إجباريا.اGعاد إنعاشها في اGاء إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــ

tإن وزير التجارة
- �ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 05 - 12 اGــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اGــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

tتمّمGعدّل واGا tياهGتعلق باGوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اGـوافق 28 مـايـو

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة  2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اGــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
1990 واGــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشt اGــــعــــدل

tتممGوا
- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

t2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اGــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اGــوافق 6 ديــســـمــبــر

tطابقةGتعلق بتقييم اGسنة 2005 و ا
- و�ـقـتــضى الـقـرار الـوزاري اGــشـتـرك اGـؤرخ فـي
22 ذي احلـجـة عام 1426 اGـوافق 22 يـنـايـر سـنة 2006 الـذي

يــحــدد نـــسب الــعــنـــاصــر الــتـي حتــتــويــهـــا اGــيــاه اGـــعــدنــيــة
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ومـــيـــاه اGـــنـــبع وكـــذا شـــروط مـــعـــاجلـــتـــهـــا أو

tتمّمGعدّل واGا tسموح بهاGاإلضافات ا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اGــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واGـــتـــعــــلق بـــاGــــواصـــفـــات
tتمّمGعدل واGا tواد الغذائيةGيكروبيولوجية لبعض اGا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اGــوافق 30 يــنــايــر ســنــة t1990 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكــور
أعالهt يـهدف هـذا الـقـرار إلى جـعل منـهج إحـصـاء األجـسام

الدقيقة اGعاد إنعاشها في اGاء إجباريا.

اGــادةاGــادة 2 :  : من أجل إحـــصــاء األجــســـام الــدقــيـــقــة اGــعــاد
إنعاشها في اGـاءt فإن مخابر مـراقبة اجلودة وقمع الغش
واخملـابر اGـعتـمـدة لهـذا الـغرضt مـلزمـة بـاستـعـمال اGـنهج

اGبX في اGلحق اGرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

اGـادة اGـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 4 شــعــبــان عــام 1433 اGــوافق 24
يونيو سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGـلحـقاGـلحـق
منهج إحصاء األجسام الدقيقة اGعاد إنعاشها في اGاءمنهج إحصاء األجسام الدقيقة اGعاد إنعاشها في اGاء

يـحــدد هـذا اGـنــهج تـقــنـيـة إحــصـاء األجــسـام الـدقــيـقـة
اGـعـاد إنـعـاشــهـا اGـوجـودة فـي اGـاء بـحـسـاب اGــسـتـعـمـرات
اGتـشكـلة في وسط زرع مـغذي هالمي بـعد الـتحـضX في

الشروط الهوائية في درجة حرارة 36 مْ و22 م.ْ 
يهدف هذا اGنـهج إلى قياس فعاليـة طريقة التزويد
الــعــمــومي بــاGــاء الــصــالح لــلــشــرب وجــمــيع أنــواع اGــيـاه.
ويـطـبق بـصـفة خـاصـة لـتـحـلـيل اGـيـاه اGـوجـهـة لالسـتهالك
البشري �ا فيها اGياه اGعلبة واGياه اGعدنية الطبيعية.
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1. التعريف. التعريف

Gتطلبات هذا اGنهجt يطبق التعريف التالي :

األجسـام الدقـيقـة اGـعاد إنـعاشـها : األجسـام الدقـيقـة اGـعاد إنـعاشـها : جـميع الـبـكتـيـريا
الـهــوائـيــةt اخلـمــائـر أو الــعـفــنـيــاتt الــقـادرة عــلى تـشــكـيل
مـــســـتــعـــمــرات فـي الــوسـط احملــدد وفي شـــروط الـــتــجـــربــة

اGبينة أدناه.

2. اGبدأ. اGبدأ

تـزرع أحــجـام مـقـاســة من الـعـيــنـة أو من تـخــفـيـفـات
الــعــيــنـة بــاخلــلط في وسط الــزرع احملــدد واGـذاب فـي عـلب
بـتـري. حتـضن بعـض العـلب في 36 مْ Gـدة 44 سـا والـبعض

اآلخر في 22 مْ Gدة 68 ساعة.

حتـسب عدد الوحدات اGـشكلـة للمسـتعمرات (و م م)
في اGــــــلـــــيـــــلـــــتـــــر (مـــــلـل) من الــــــعـــــيـــــنـــــة انـــــطـالقـــــا من عـــــدد

اGستعمرات اGتشكلة في الوسط.

3. التجهيزات واألدوات الزجاجية. التجهيزات واألدوات الزجاجية

تـــــــــــتــــــــــمـــــــــــثـل األدوات اGــــــــــتـــــــــــداولــــــــــة فـي مـــــــــــخــــــــــبــــــــــر
اGيكروبيولوجيا في :

3 .  . 1  أجـــهـــزة لـــلـــتــعـــقـــيم بـــاحلـــرارة الــرطـــبـــة (جـــهــاز  أجـــهـــزة لـــلـــتــعـــقـــيم بـــاحلـــرارة الــرطـــبـــة (جـــهــاز
التعقيم) :التعقيم) :

3 .  . 2  جــــهــــاز الــــتــــحــــضـــX   جــــهــــاز الــــتــــحــــضـــX قـــــادر عــــلـى ضــــبـط درجــــة
tْاحلرارة في (36 + 2) م

3 .  . 3  جــــهــــاز الــــتــــحــــضـــX   جــــهــــاز الــــتــــحــــضـــX قـــــادر عــــلـى ضــــبـط درجــــة
tْاحلرارة في (22 + 2) م

3 .  . 4  عـــــــــــلـب بــــــــــتــــــــــري مـن الــــــــــزجــــــــــاج أو مـن مــــــــــادة  عـــــــــــلـب بــــــــــتــــــــــري مـن الــــــــــزجــــــــــاج أو مـن مــــــــــادة
tبالستيكية بالستيكية قطرها 90 ملم أو 100 ملم

3 .  . 5  حــمــام مـائيt   حــمــام مـائيt أو جـهــاز �ـاثـل قـادر عــلى ضـبط
tْدرجة احلرارة في (45 + 1) م

3 .  . 6  جــهـــاز حلـــســاب اGـــســـتــعـــمــراتt   جــهـــاز حلـــســاب اGـــســـتــعـــمــراتt مـــزود بـــنـــظــام
إضاءة فوق قاعدة سوداء.

4.  اقتطاع العينة.  اقتطاع العينة

تـــقــتـــطع عــيـــنــات اGـــاء طــبـــقــا لـــتــعـــلــيـــمــات اقـــتــطــاع
العينات واGعاجلة واحلفظ.

حتلل اGـيـاه في عـلب مـغلـقـة �ـا فيـهـا اGـياه اGـعـدنـية
الــطـبــيـعــيـة في مــدة ال تـتــجـاوز 12 ســا بـعــد الــتـعــلـيب مع
احملـــافـــظــة عـــلى درجـــة حـــرارتـــهــا في (5 + 3) مْ طـــوال هــذه

اGدة.

5. أوساط الزرع واخملففات. أوساط الزرع واخملففات

5 .  . 1  اGركبات األساسية  اGركبات األساسية

يـــســـــتــعــــمــل لـــتـــحــــضــــيـــر الــــوســط مـــركــــبــات
ذات نــــوعــــيـــة مــــتـــمـــــاثــــلــــة ومــــواد كــــيــــمــــيـــائــــيــة ذات
نـــــوعـــــيــــة تــــحـــــلــــــيـــــلـــــيــــة أو يـــــســــــتـــــعـــــــمـل وسط زرع
مــــــكــــــافىء كـــــــامــل مــــــجــــــفــف مــع اتــــبـــاع تــــعــــلــــيــــمـــات

اGصنّع.

يـســتـعـمل لـتـحـضـيـر الــوسطt اGـاء اGـقـطـر في جـهـاز
زجــاجي وخــال من اGــواد الــقـــادرة عــلى مــنع الــتــكــاثــر في

شروط التجربة.

مـالحــظـة : مـالحــظـة : يــســمح بــاســتـعــمــال مــواد كـيــمــيــائــيـة من
نـوعـيـات أخـرى بـشـرط أن يـثـبت بـأن لـهـا نـفس الـفـعـالـية

في التجربة.

5 .  . 2  اخملفف  اخملفف

إلجـراء التخفـيفاتt يسـتعمل مخـفف مركب أساسا
من البـبتون اGبـX في منهج اخلـطوط التوجـيهيـة العامة

إلحصاء األجسام الدقيقة في وسط الزرع.

5 .  . 3  هالم �ستخلص اخلميرة  هالم �ستخلص اخلميرة

تريبتون (ببتون الكازيtX بنكرياسي) ...... 6,0 غ

مستخلص اخلميرة مجفف......................... 3,0 غ

هالمt على شكل مسحوق أو قطع ....... 10 إلى 20 غ

(حسب قدرة التجمد)

ماء .................................................. 1000 ملل

تضـاف اGـكونـات أو الوسط الـكامل اجملـفف إلى اGاء
وتــذاب بـالــتـسـخــX. ويـضــبط الـعــامل الــهـيـدروجــيـني إذا

tْاقتضى األمر ليصبح بعد التعقيم 7,2 + 0,2 في 25 م

يـــوزع الــوسـط عــلى أحـــجــام تـــســاوي 15 مــلل إلى 20
مــــلل فـي أنــــابــــيب أو قــــارورات أو أوعـــــيــــة أخــــرى. حلــــفظ
أحجام أكبرt تـستعمل أوعيـة تصل سعتها 500 ملل. تعقم
فـي جـــهـــاز الــتـــعـــقـــيم (3 . 1) في (121 + 3) مْ Gــدة (15 + 1)

دقيقة.

لالسـتــعـمـالt يـذوب الـوسط ويـتــرك لـيـبـرد ويـحـفظ
في (45 + 1) مْ  بـواسـطة حـمـام مائي (3 . 5). ينـصح بـعدم
حـــفظ الـــوسـط أكـــثـــر من 4 ســــا في 45 ْ مt بـــعــــد هـــذه اGـــدة

يجب التخلص من الوسط.



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 21 12 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـ

23 أبريل  سنة  أبريل  سنة 2013  م م

6. طريقة العملطريقة العمل

6 .  . 1  التحضير والزرع  التحضير والزرع

حتــضـر الـعـيـنــةt جتـرى الـتـخـفــيـفـات وتـزرع أوسـاط
الزرع حـسب مـنـهج اخلـطـوط التـوجـيـهـية الـعـامـة إلحـصاء

األجسام الدقيقة في وسط الزرع.

تستعمل طريـقة اإلدماج (منهج اخلطوط التوجيهية
العامة إلحصاء األجسام الدقيقة في وسط الزرع).

يـوضـع حـجم من الــعـيــنـة اGــأخـوذة لــلـتـجــربـة (أو من
تخـفـيفـاتـها) ال تـتـجاوز 2 مـلل في علـبـة بتـريt يـضاف 15
مـلل إلى 20 مـلل من الـوسط اGذاب (5 . 3) و�ـزج بـعـنـاية

بالدوران البطيء.

Xـدة بGيـتـرك الـوسط يـتـجـمد ويـجب أال تـتـجـاوز ا
وضع الــعـــيــنــة اGــأخـــوذة لــلــتـــجــربــة (أو من تـــخــفــيـــفــاتــهــا)
وإضـافـة الـوسط اGـذاب 15 دقـيـقـةt تـزرع عـلى األقل عـلـبـة

.Xفي كل درجة حرارة حتض

6 .  . 2  التحضX والفحص  التحضX والفحص
تـقــلب الــعـلب وحتــضن الــبـعـض مـنــهـا في (36 + 2) مْ
Gــــدة (44 + 4) ســــا. حتـــضـن الـــعــــلب األخــــرى في (22 + 2) مْ
Gـدة (68 + 4) سـا. تــفـحـص الـعــلب مـبــاشـرة بــعـد إخــراجـهـا
من جهـاز الـتـحضـX. وإذا تـعـذر ذلكt حتفظ في (5 + 3) مْ
وتـفحص في 48 سـا. تـستـبعـد كل عـلبـة ظـهر عـليـهـا تكـاثر

مختلط.

6 .  . 3  حساب اGستعمرات  حساب اGستعمرات
لكل درجة حرارة حتـضtX حسب اإلجـراءات اGبينة
في مـنـهج اخلـطــوط الـتـوجـيــهـيـة الـعـامــة إلحـصـاء األجـسـام
الـــدقـــيــقـــة في وسـط الــزرعt يـــحـــسب عـــدد اGـــســتـــعـــمــرات
اGــوجــودة في كل عــلــبــة ويـحــسب الــعــدد اGـقــدر لــلــوحـدات

اGشكلة للمستعمرات اGوجودة في 1 ملل من العينة.

7. التعبير عن النتائجالتعبير عن النتائج
يـعـبـر عن الـنتـائج عن طـريق عـدد الـوحدات اGـشـكـلة
لـلــمــسـتــعـمــرات في اGــلـيــلـتــر (و م م / مــلل) لـلــعــيـنــة لـكل

.Xدرجة حرارة التحض

وفي غــــيــــاب مــــســــتــــعــــمــــرات فـي الــــعــــلب اGــــزروعــــة
بـأحجـام العـينـة اGـأخوذة لـلتـجربـة غيـر اخملـففـةt يعـبر عن
الــنــتــيــجــة بـــأنــهــا غــيــر مــكـــتــشــفــة في واحـــد مــلــيــلــتــر. إذا
احــتـوت الـعـلب اGـزروعــة بـأكـبـر الـتــخـفـيـفـات اGــسـتـعـمـلـة
أكـثر من 300 مـسـتـعـمـرةt يـعـبر عـن النـتـائج عـلى شـكل >

300 أو كقيم تقريبية فقط.

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 5  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 17
مــــارس ســــنــــة مــــارس ســــنــــة t2013  يــــتــــضــــم يــــتــــضــــمّـن إنــــشــــاء الــــلــــجــــنــــةـن إنــــشــــاء الــــلــــجــــنــــة
الـوطــنـيــة لــتـحــضـيــر انـتــخـابــات هـيــئـات الــنـقــابـةالـوطــنـيــة لــتـحــضـيــر انـتــخـابــات هـيــئـات الــنـقــابـة

.XعماريGا Xالوطنية للمهندس.XعماريGا Xالوطنية للمهندس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
tإن وزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-293 اGؤرّخ
في 18 ربــــيع الـــثــــانـي عـــام 1417 اGــوافـق 2 ســـبـــتـــمـــبـــــر
سنـة 1996 الذي يحدّد كيفـيات تسيير الهـيئات النقابية

tXعماريGا Xللمهندس
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تـنـشـأ جلـنـة وطـنــيـة تـكـلّف بـتـحـضـيـر
Xوتـــنـــظـــيـم انـــتـــخـــابـــات هـــيـــئـــات الـــنـــقـــابـــة لـــلـــمـــهـــنـــدســـ
اGــعــمــاريــX عـــلـى اGـســتــــوى احملــــلي والــــوطـــنيt تـــدعى

فـي صلب النص "اللجنة".
اGاداGادّة ة 2 :  : تتكوّن اللجنة من األعضاء اآلتي ذكرهم :

السالسّيدات يدات :
tحسناء حجيلة -

tولودة خطابGفتيحة فكان ا -
tلطيفة والد عبد اللّه -

السالسّادة ادة :
tابراهيم عريوات -
tمسعود بضياف -

tاحسنت بن عيسى -
tعيسى بوقايلة -
tمعمر بورواق -

tمحند العربي بوتريد -
tحنفي حسان -

tمنصف كاليجي -
tعمر حلام -

tمحمد منصور بوختاش -
tمحمد العربي مرحوم -

- بدر الدين صادق.


