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وزارة التجـارة
قـرار مؤر خ ﰲ  ١٢ربيع الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافـق ٣١

– وﲟقـتضى الـقـرار اﳌؤرخ ﰲ  22ذي الـقـعدة عام 1٤٣7
اﳌوافـ ـق  2٥غشت سن ـ ـ ـة  2٠1٦ال ـذي ي ـجـعـل مـنـهج ﲢضيـر
ا لـع ـّي ـن ا ت و ا لم حلو ل ا ﻷم و ا لـت ـخ ـف ـي ـف ات العش رية من أج ل

ينات
ديسمبر سنة  ،٢0١٧يجعل منهج تـحضير الع ﹽ

الـفـحص اﳌيـكـروبـيـولـوجي لـلـمـواد غـير منتوجات اﳊليب

واﶈلول اﻷم والتخفيفات العشرية قصد الفحص

واﳌنتوجات اللحمية و منتوجات الصيد البحري ،إجباريا،

اﳌيكروبيولوجي للحوم ومنتجات اللحوم ،إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير التجارة،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-17اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي ال ـ ـق ـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٣8اﳌواف ـ ـق  17غشت سنـ ـ ـ ـ ـة 2٠17
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩-٩٠اﳌؤرخ ﰲ
 ٣رجب عـ ـام  1٤1٠اﳌوافـق  ٣٠يـنـايـر سنـة  1٩٩٠واﳌتعلق
برقابة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥٣-٠2اﳌؤرخ ﰲ

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ :تـطـبيقا ﻷحكام اﳌادة  1٩من اﳌرسوم
الـتنفيذي رقم  ٣٩-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  ٣رجب عـام  1٤1٠اﳌوافق
 ٣٠يناير سنة  ،1٩٩٠اﳌعدل و اﳌتمم واﳌذكور أعﻼه ،يهدف
ه ـذا ال ـق ـرار إﱃ جـعـل مـنـهج ﲢضيـر الـعـّيـنـات واﶈلـول اﻷم

والـتـخـفيفات العشرية قصد الفحص اﳌيكر وبيولوجي للحوم
ومنتجات اللحوم ،إجباريا.
اﳌادة  : ٢م ـن أج ـل ﲢضي ـر ال ـعـّيـنـات واﶈلـول اﻷم

والـتـخـفيفات العشرية قصد الفحص اﳌيكر وبيولوجي للحوم
ومـنـتـجـات الـلـحوم ،تلزم مخابر مراقبة اﳉودة وقمع الغش

 17شوال عام  1٤2٣اﳌوافق  21ديسمبر سنة  2٠٠2الذي يحدد

واﳌخابر اﳌعتمدة لهذا الغرض باستعمال اﳌنهج اﳌبﲔ ﰲ

صﻼحيات وزير التجارة،

اﳌلحق اﳌرفق بهذا القرار.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣28-1٣اﳌؤرخ ﰲ
 2٠ذي القعدة عام  1٤٣٤اﳌوافق  2٦سبتمبر سنة  2٠1٣الذي

يـجب أن يستـعـمـل هـذا اﳌنـهج مـن طـرف اﳌخـبـر عند
اﻷمر بإجراء خبرة.

اﳌستهلك وقمع الغش،

ا لم اد ة  : ٣ي ـنشر ه ـذا ا لـق ـر ا ر ف ي ال جر يد ة الّر سم ّي ة
للجمهورية اﳉزائرية الّديمقراطّية الّشعبّية.

يـ ـحـ ـدد شروط وكـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات اعـ ـتـ ـمـ ـاد اﳌخـ ـابـ ـر قصد ح ـم ـاي ـة
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  172-1٥اﳌؤرخ ﰲ
 8رمضان عام  1٤٣٦اﳌوافق  2٥يونيو سنة  2٠1٥الذي يحدد
الشروط وال ـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـات اﳌطـ ـ ـبـ ـ ـقـ ـ ـة ﰲ مـ ـ ـجـ ـ ـال اﳋصائص
اﳌيكروبيولوجية للمواد الغذائية،

حرر باﳉزائر ﰲ  12ربيع الثاني عام  1٤٣٩اﳌوافق ٣1
ديسمبر سنة .2٠17
محمد بن مرادي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٦2-17اﳌؤرخ ﰲ
 1٠جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٣8اﳌوافق  7فبراير سنة 2٠17
واﳌتـ ـعـ ـلـ ـق بشروط وضع وسم اﳌطـ ـابـ ـقـ ـة لـ ـلـ ـوائـ ـح الـ ـفـ ـنـ ـيـ ـة
وخصائصه وكذا إجراءات اﻹشهاد باﳌطابقة،
– وﲟق ـتضى ال ـق ـرار الـوزاري اﳌشتـرك اﳌؤرخ ﰲ 1٣
شعـبان عام  1٤2٠اﳌوافق  21نـوفمبر سنة  1٩٩٩واﳌتعلق
بـ ـ ـدرجـ ـ ـات اﳊرارة وأسال ـ ـيب اﳊف ـ ـظ ب ـ ـواسط ـ ـة ال ـ ـت ـ ـب ـ ـري ـ ـد
والتجميد اﳌكثف للمواد الغذائية،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ  2٤ربيع الثاني عام 1٤21
اﳌوافق  2٦يوليو سنة  2٠٠٠واﳌتعلق بالقواعد اﳌطبقة عﲆ
تـ ـركـ ـي ـب ـة اﳌن ـت ـوج ـات ال ـل ـح ـم ـي ـة اﳌط ـه ـي ـة ووضع ـه ـا ره ـن
اﻻستهﻼك ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقـ ـ ـتضى الـ ـ ـق ـ ـرار اﳌؤرخ ﰲ  28رجب عـ ـ ـ ـام 1٤٣٥
اﳌوافـ ـق  28مـ ـاي ـو سن ـة  2٠1٤ال ـذي ي ـج ـع ـل مـنـهج ﲢضيـر
الـعـيـنـات واﶈلـول اﻷم والتخفيفات العشرية قصد الفحص
اﳌيكروبيولوجي إجباريا،

اﳌلحق
ينات واﶈلول اﻷم والتخفيفات
منهج تـحضير الع ّ
العشرية قصد الفحص اﳌيكروبيولوجي للحوم
ومنتجات اللحوم.
.١مجال التطبيق:
يـ ـحـ ـدد هـ ـذا اﳌنـ ـهج قـ ـواع ـد ل ـت ـحضي ـر ع ـّي ـن ـات ال ـل ـح ـوم
ومنتجات اللحوم و وضعها ﰲ محلول معلق قصد الفحص
اﳌيكروبيولوجي.
يـ ـطـ ـبـ ـق هـ ـذا اﳌنـ ـهج عﲆ الـ ـلـ ـحـ ـوم ال ـط ـازج ـة وال ـن ـيئ ـة
واﶈولة والدواجن والطرائد ومنتجاتها اﻵتية :
– اﳌبردة أو اﳌجمدة،
– اﳌملحة أو اﳌخمرة،
– اﳌفرومة أو اﳌفرومة بدقة،
– التحضيرات اﳌعدة أساسا من اللحم،
– اللحوم اﳌفصولة ميكانيكيا،

 ٥جمادى الثانية عام  ١٤٣٩هـ
 ٢١فبراير سنة  ٢0١٨م
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– اللحوم اﳌطهية،
– ال ـ ـلـ ـحـ ـوم اﳌجـ ـفـ ـفـ ـة واﳌدخـ ـنـ ـة بـ ـدرجـ ـات نـ ـزع اﳌاء
مختلفة،
– مستخلصات اللحم اﳌركزة،
– ع ـّي ـن ـات مستأصل ـة م ـن ذب ـائ ـح ومّسح ـات م ـت ـحصل

عليها من الذبائح.

يستثني هذا اﳌنهج اﻻقتطاع من الذبائح وﲢضير
العّينات ﰲ مرحلة اﻹنتاج اﻷوﱄ.
 .٢الهدف من التحليل :
الـ ـه ـدف م ـن ال ـت ـح ـل ـي ـل اﳌي ـك ـروب ـي ـول ـوجي ل ـل ـح ـوم ه ـو
البحث و/أو إحصاء :
– اﳌجموعة اﳉرثومية ﰲ عمق العّينات،
– اﳌجموعة اﳉرثومية السطحية،
– اﳌجموعة اﳉرثومية الكلية )السطحية وﰲ العمق(.
 .٣مصطلحات وتعاريف :
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 .٤اﳌبدأ :
ي ـو ض ح ا ل ـم ـب ـد أ ا ل ـع ـا م ا ل ـم ـت ـع ـل ـق ب ـت ـح ض ي ـر ا ل ـع ـّي ـن ـا ت

واﳋطوات التي تﲇ ﰲ منهج التحليل اﳌتعلق بتحضير

العّينات ،واﶈلول اﻷم والتخفيفات العشرية قصد الفحص
اﳌيكروبيولوجي اﶈدد ﰲ التنظيم اﳌعمول به.
 .٥اﳌخففات :
ضر اﳌخففات لﻼستعمال العام وللمتطلبات
يجب أن ﲢ ّ
اﳋاصة وفقا ﳌنهج التحليل اﳌتعلق بتحضير العّينات،
و ا ﶈ ل ـ ـو ل ا ﻷ م و ا ل ـت ـخ ـف ـي ـف ـا ت ا ل ـع ش ر ي ـة ق ص د ا ل ـف ـح ص
اﳌيكروبيولوجي اﶈدد ﰲ التنظيم اﳌعمول به.
 .٦التجهيزات :
اﻷج ـ ـه ـ ـزة اﳌت ـ ـداولـ ـة ﰲ مـ ـخـ ـبـ ـر اﳌيـ ـكـ ـروبـ ـيـ ـولـ ـوجـ ـيـ ـا
لﻼستعمال العام ،ﻻ سيما ما يأتي :
 ١.٦معدات الكي لسطح اللحوم ،مثل موقد اللحام
بالغاز اﶈمول.

ﻻحـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـاجـ ـ ـات هـ ـ ـذا اﳌنـ ـ ـهج ،تـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ـق اﳌصط ـ ـل ـ ـح ـ ـات

ينات من السطح ،إطار معدني
 ٢.٦قالب اقتطاع الع ّ

والتعاريف اﳌذكورة ﰲ منهج التحليل اﳌتعلق بتحضير

أو من البﻼستيك ذو أبعاد مناسبة تسمح بتحديد السطح

العينات واﶈلول اﻷم والتخفيفات العشرية قصد الفحص

اﳌراد اق ـت ـط ـاع ـه ،ي ـع ـ ّق ـم ﰲ ج ـه ـاز ال ـت ـع ـق ـي ـم أو ب ـالـغـمس ﰲ

اﳌيكروبيولوجي اﶈدد ﰲ التنظيم اﳌعمول به باﻹضافة

الكحول ) % 7٠حجم /حجم  (V/Vوبالشعلة.

إﱃ ما يأتي :
 ١.٣كتلة كبيرة من اللحم ،قطعة كبيرة من اللحم،
قطعة من اللحم :
ع ـ ـّي ـ ـن ـ ـة ذات تـ ـركـ ـيـ ـبـ ـة وأبـ ـعـ ـاد )أي اﳌساحـ ـة والسمك(

تسمح باﻻقتطاع ﰲ العمق ﰲ شروط معقمة مﻼئمة.

يحّدد الرسم البياني ﰲ آخر هذا اﳌنهج ،مثال قالب
ﲢديد منطقة اقتطاع العّينات من السطح.
بعض اﻷبواغ يمكن أن تعيش بوجود شعلة ،فمن
اﳌستحسن استخدام قالب معدني معّقم مسبقا أثناء ﲢليل
الكائنات اﳊية الدقيقة اﳌتبوغة.

 ٢.٣رقائق اللحم :

ينات :
 .٧اقتطاع الع ّ

ع ـّي ـن ـة م ـن ال ـل ـح ـوم اﳌج ـمـدة الـنـاﲡة عـن قـطـع مـكـثـف

 ١.٧عموميات :

لعّينة مأخوذة من السطح.

يجرى اﻻقتطاع وفقا للمتطلبات اﶈددة ﰲ اﳌنهج

 ٣.٣جزء من اللحم :

اﳋاص باﳌنتوج اﳌراد فحصه.

عينة مقتطعة من وسط القطعة اﳌخصصة لﻼختبار

يجب أن يتلقى اﳌخبر عّينة ﳑّثلة وغير متلفة أو
تغيرت أثناء النقل والتخزين.

مْثَقاب.
بواسطة آلة اﳊفر الكهربائية أو ِ
 ٤.٣شريحة اللحم :

ينات العامة للمخبر :
 ٢.٧أنواع الع ّ

قطعة من اللحم سمكها بضعة سنتيمترات ولها

ت ـوضح ت ـق ـن ـي ـات م ـع ـاﳉة أن ـواع ال ـعـّيـنـات الـعـامـة الـتي

جانبان متوازيان تقريبا.
 ٥.٣بقايا اللحم :
بقايا من قطعة اللحم يتحصل عليها من الذبائح أو من
قطع كبيرة من اللحم.

يمكن أن تخضع للتحليل ،ﲟا ﰲ ذلك اﳌنتجات اﳌجمدة

والصلبة واﳉافة والسائلة وغير اللزجة ،وكذلك اﳌنتجات
غـ ـيـ ـر اﳌتـ ـجـ ـانسة ﰲ م ـن ـهج ال ـت ـح ـل ـي ـل اﳌت ـع ـل ـق ب ـت ـحضي ـر
العّينات ،واﶈلول اﻷم والتخفيفات العشرية قصد الفحص
اﳌيكروبيولوجي اﶈدد ﰲ التنظيم اﳌعمول به.
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ينات اﳋاصة للمخبر :
 ٣.٧أنواع الع ّ
يمكن أن تشمل اللحوم ومنتجات اللحوم اﻷنواع اﻵتية :
– وحدات من اللحوم ومنتجات اللحوم اﶈضرة أو
اﶈّولة ،ذات أبعاد مختلفة،
– قطع من اللحوم مقتطعة من وحدات ﳊوم أكبر،
– قطع كبيرة من اللحوم مقتطعة من الذبائح،
– رقائق أو أجزاء مقتطعة من كتل مجمدة،
– أحشاء من أنواع مختلفة،
– اختصاصات آسيوية مثل أرجل الدجاج والبط.
ي ـم ـك ـن أن ت ـت ـغ ـي ـر اﳊال ـة ال ـف ـي ـزيـائـيـة لـلـعـّيـنـات وفـقـا
للعوامل اﻵتية :
– درجة حرارة اﳌنتجات غير المجمدة ،المجمدة أو
اﳌجمدة بكثافة.
– ال ـ ـنشاط اﳌائي) ،(awل ـل ـم ـن ـت ـج ـات ال ـتي ت ـك ـون عﲆ
ح ـ ـال ـ ـت ـ ـه ـ ـا أو م ـ ـن ـ ـت ـ ـج ـ ـات ال ـ ـلـ ـحـ ـوم الـ ـتي ﲢتـ ـوي عﲆ نسبـ ـة
ﳑا يـ ـم ـن ـع ال ـن ـم ـو اﳉرث ـومي ف ـي ـه ـا
مـ ـتـ ـوسطـ ـة مـ ـن اﳌيـ ـاهّ ،
نتيجة ﻻنخفاض النشاط اﳌائي).(aw
ينات :
 .٨تـحضير الع ّ
 ١.٨عموميات :
يـ ـ ـجب أن ﲡرى جـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـع الـ ـ ـت ـ ـحضي ـ ـرات واﳌع ـ ـاﳉات
بتقنيات مطهرة باستخدام معدات معﹽقـمة.
يجب أن يؤخذ بعﲔ اﻻعتبار ،أثناء ﲢضير العّينات،
الهدف من التحليل )النقطة  (2وطبيعة العينة.
 ٢.٨حالة عامة من اﳌنتجات اﳊمضية :
يجب أن ﲢضر عّينات اﳌنتجات اﳊمضية )العامل
الـهـيـدروجـيـني  pHم ـ ـ ـ ـ ـحصور بﲔ  ٣,٥و (٤,٥وف ـ ـقـ ـا ﳌنـ ـهج
ال ـ ـت ـ ـحـ ـلـ ـيـ ـل اﳌتـ ـعـ ـلـ ـق بـ ـتـ ـحضيـ ـر الـ ـعـ ـّيـ ـنـ ـات ،واﶈلـ ـول اﻷم
وال ـت ـخ ـف ـي ـف ـات ال ـعشري ـة قصد ال ـف ـحص اﳌي ـك ـروب ـي ـول ـوجي
اﶈدد ﰲ التنظيم اﳌعمول به.
 ٣.٨مـ ـنـ ـتـ ـج ـات ب ـنسب ـة ع ـال ـي ـة م ـن اﳌادة ال ـدسم ـة
)أكثر من  % ٢0من اﳌادة الدسمة من الكتلة الكلية( :
ضر عّينات اﳌنتجات ذات نسبة عالية
يجب أن ﲢ ّ
من اﳌواد الدسمة وفقا ﳌنهج التحليل اﳌتعلق بتحضير
العينات ،واﶈلول اﻷم والتخفيفات العشرية قصد الفحص
اﳌيكروبيولوجي اﶈدد ﰲ التنظيم اﳌعمول به.

 ٥جمادى الثانية عام  ١٤٣٩هـ
 ٢١فبراير سنة  ٢0١٨م

 .٩طرق العمل اﳋاصة :
 ١.٩تـحضيـ ـ ـر اﶈلـ ـ ـول اﻷم )الـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ـف ـ ـي ـ ـف اﻷوﱄ(
ينات :
ﳌختلف أنواع الع ّ
ﻻ يـ ـطـ ـبـ ـق هـ ـذا الـ ـتـ ـحضيـ ـر إّﻻ عﲆ الـ ـع ـّي ـن ـات اﳌوج ـه ـة
للبحث أو إحصاء اﳌجموعة اﳉرثومية الكلية )السطحية
وﰲ العمق(.
ينة مخبر ذات كتلة مساوية أو أقل من  ٥0غ :
 ١.١.٩ع ّ
إذا كانت كتلة العّينة أقل أو تساوي  ٥٠غ ،تستعمل
العّينة بأكملها لتحضير اﶈلول اﻷم.
 ٢.١.٩وحدات وقطع كبيرة وقطع من اللحم :
بالنسبة للقطع من اللحم ،تقتطع العّينة من العمق
و/أو السطح لتحضير اﶈلول اﻷم.
 ٣.١.٩شرائح أو قطع اللحم أو اللحم اﳌطبوخ :
تقتطع شرائط اللحم ﰲ منتصف الشرائح أو القطع
لتحضير اﶈلول اﻷم.
 ٤.١.٩أجزاء ورقائق اللحم وفضﻼت اللحوم :
ﲡانس بعناية قبل تشكيل عّينة التجربة من أجل
ﲢضير اﶈلول اﻷم.
 ٥.١.٩منتجات اللحوم ﰲ اﻷمعاء )النقانق( :
ﰲ حالة اﻷمعاء غير الصاﳊة لﻸكل )مصنعة( ،تعقم
النقانق اﳌطبوخة أو النقانق النيئة ﰲ نقطة الشق عن
طريق تنظيف السطح بالكحول ) % 7٠جزء حجمي( أو عن
طريق كيها ﲟوقد اللحام ) ،(1.٦يزال اﳉلد برفعه بواسطة
ملقط معّقم .تقطع وتقسم النقانق إﱃ قطع صغيرة قبل
اﳌجانسة.
ﻻ ُتـ ـزال أمـ ـعـ ـاء ال ـن ـق ـان ـق ال ـن ـيئ ـة الصاﳊة لﻸك ـل ول ـك ـن
تقطع وﲡانس معها ،ﲟا فيها اﳉلد.
 ٦.١.٩اللحوم اﳌطبوخة :
ﰲ حالة اللحوم اﳌطبوخة اﳌعلبة ،تفتح العبوة وفقا لـ
ضر عّينة التجربة مثل اﳌنتجات النيئة.
) (2.٩وﲢ ّ
 ٧.١.٩أرجل الدجاج والبط :
تـ ـق ـط ـع ب ـواسط ـة م ـقص م ـع ـق ـم ،ع ـدة وح ـدات م ـن أرج ـل
الدجاج أو البط )ﲟا ﰲ ذلك جميع اﻷجزاء( عﲆ طول اﳌفاصل
إﱃ أجزاء صغيرة .ﲤزج وتوزن عّينة التجربة ﰲ كيس
بﻼستيكي معّقم وموزون.
للحصول عﲆ محلول أم بـ  1ﰲ  ،1٠يضاف إﱃ وزن
من العّينة ،تسعة أضعاف وزنها من مخفف مناسب وهذا

 ٥جمادى الثانية عام  ١٤٣٩هـ
 ٢١فبراير سنة  ٢0١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١١
اﳉريدة الرسم ّ

وفقا ﳌنهج التحليل اﳌتعلق بتحضير العّينات ،واﶈلول
اﻷم والتخفيفات العشرية قصد الفحص اﳌيكروبيولوجي
اﶈدد ﰲ التنظيم اﳌعمول به.
تعجن باليد ﳌدة دقيقة إﱃ دقيقتﲔ.

تقطّع العّينة عﲆ طول اﳊواف الداخلية للقالب )(2.٦

بواسطة مشرط معّقم .تستعمل بعدها مﻼقط معّقمة لرفع
ع ـّي ـن ـة ال ـت ـج ـرب ـة ،يق ـ ّ
طع السطح اﶈدد عﲆ عمق  2ملم إﱃ ٣

مـ ـلـ ـم ،وتـ ـوضع الـ ـقـ ـطـ ـع ﰲ وع ـاء أو ك ـيس ب ـﻼست ـي ـكي م ـع ـ ّق ـم
وموزون.

 ٢.٩طريقة العمل للمنتجات اﳌعبأة مسبقا :
ضر عّينات اﳌنتجات اﳌعبأة وفقا ﳌنهج
يجب أن ﲢ ّ

ال ـ ـت ـ ـحـ ـلـ ـيـ ـل اﳌتـ ـعـ ـلـ ـق بـ ـتـ ـحضيـ ـر الـ ـعـ ـّيـ ـنـ ـات ،واﶈلـ ـول اﻷم
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لـ ـ ـل ـ ـحصول عﲆ م ـ ـح ـ ـل ـ ـول أم بـ  1ﰲ  ،1٠ت ـوزن ع ـّي ـن ـة

التجربة ،وتضاف إليها تسعة أضعاف وزنها من مخفف

مناسب ،وهذا وفقا لمنهج التحليل المتعلق بتحضير

وال ـت ـخ ـف ـي ـف ـات ال ـعشري ـة قصد ال ـف ـحص اﳌي ـك ـروب ـي ـول ـوجي

العينات ،واﶈلول اﻷم والتخفيفات العشرية قصد الفحص

اﶈدد ﰲ التنظيم اﳌعمول به.

اﳌيكروبيولوجي اﶈدد ﰲ التنظيم اﳌعمول به.
بالنسبة للعّينات اﳌأخوذة من السطح ،من اﻷحسن أن

 ٣.٩طريقة العمل للمنتجات غير اﳌجمدة :
ينات اﳌقتطعة من العمق :
 ١.٣.٩تـحضير الع ّ
تست ـع ـم ـل ه ـذه ال ـع ـي ـن ـات ل ـل ـت ـج ـرب ـة ل ـف ـحص اﻷنسج ـة
العميقة فقط .يتم اقتطاع العّينة بعد كي السطح .بالنسبة
لقطع اللحوم )مع اﳉلد( ،ينزع مسبقا سطح مناسب من
اﳉلد باستخدام ملقط ومشرط.
إذا كانت العّينة معبَأة ،يتم إخراجها ﰲ شروط معّقمة

وتوضع عﲆ طبق معّقم .يتم التخلص من الطبقة السطحية،

يسجل ما يتوافق مع التخفيف اﻷوﱄ .عﲆ سبيل اﳌثال،

انطﻼقا من عّينة مساحتها  2٥سم ،2مخففة ﰲ حجم إجماﱄ

 1٠٠م ل ل م ن اﳌ خ ف ف ،ي مث ل  1م لل من ه ذا ا ﶈ ل ول اﻷ م

٠,2٥

سم.2
 ٣ . ٣ . ٩تـحضير العينات انطﻼقا من الشرائح

الفردية :
يتم اقتطاع العّينات دون كي السطح اﳌعروض.

سمكها من  2ملم إﱃ  ٥ملم عﲆ منطقة مساحتها  ٥سم × ٥

إذا كـ ـانت م ـع ـب ـأة ،ف ـ ـم ـ ـن الضروري إخ ـ ـراج ال ـ ـل ـ ـحـ ـم في

سم بـ ـالـ ـتـ ـقـ ـريب ،بـ ـواسطـ ـة مشرط أو سكﲔ مـ ـعـ ـ ّقـ ـمُ .تـ ـكـ ـوى

شروط معّقمة ووضعه عﲆ طبق معّقم ،بحيث يكون سطح

اﳌنـ ـطـ ـقـ ـة اﳌع ـروضة ﲟوق ـد ال ـل ـح ـام ) (1.٦حـ ـتـ ـى َتـ ـَفـ ـحـ ﳳـم ه ـذا

التجربة ﰲ اﻷعﲆ.

السـطـح .بـواسـطـة س ـك ـﲔ آخ ـر أو م ـشرط معّقم ،تزال طبقة ٤
سم ×  ٤سم ب ـال ـت ـقري ـب م ـن ال ـس ـط ـح اﳌ ـتفحم عﲆ سمك 1
س م  .ب ا س ت ع م ا ل م ش ر ط و م ل ق ط م ع ّق م  ،ت س ح ب ا ل ع ي ن ة
ﳌَعرض وتوضع ﰲ وعاء أو ﰲ كيس
اﳌطلوبة من السطح ا ُ

بﻼستيكي معّقم وموزون.

لـ ـ ـل ـ ـحصول عﲆ م ـ ـح ـ ـل ـ ـول أم بـ  1ﰲ  ،1٠ت ـوزن ع ـّي ـن ـة

الـ ـتـ ـج ـرب ـة ،ويضاف ل ـه ـا تسع ـة أضع ـاف وزن ـه ـا م ـن م ـخ ـف ـف
م ـن ـاسب ،وه ـذا وف ـق ـا ﳌن ـهج ال ـت ـح ـل ـي ـل اﳌت ـع ـل ـق ب ـت ـحضي ـر
العّينات ،واﶈلول اﻷم والتخفيفات العشرية قصد الفحص
اﳌيكروبيولوجي اﶈدد ﰲ التنظيم اﳌعمول به.

 2.3.9ﲢضي -ر ال -ع ّ-ي -ن-ات اﳌق-ت-ط-ع-ة م-ن سط-ح ال-ل-ح-م
)طريقة اﻻستئصال  /إتﻼف البنية( :

بـواس ـط ـة ملـ ـق ـط ومش ـرط معّقم ،يق ّ
طع شريط عرضه
 1سم ﰲ وسط أطول قطعة .يق ّ
طع الشريط إﱃ قطع صغيرة
وتوضع ﰲ وعاء أو كيس بﻼستيكي معّقم وموزون.
لـ ـ ـل ـ ـحصول عﲆ م ـ ـح ـ ـل ـ ـول أم بـ  1ﰲ  ،1٠ت ـوزن ع ـﹽي ـن ـة

الـ ـتـ ـج ـرب ـة ،ويضاف ل ـه ـا تسع ـة أضع ـاف وزن ـه ـا م ـن م ـخ ـف ـف
مـ ـنـ ـاسب وهـ ـذا وفـ ـق ـا ﳌن ـهج ال ـت ـح ـل ـي ـل اﳌت ـع ـل ـق ب ـت ـحضي ـر
العّينات ،واﶈلول اﻷم والتخفيفات العشرية قصد الفحص

اﳌيكروبيولوجي اﶈدد ﰲ التنظيم اﳌعمول به.
ينات الذبائح :
 ٤.٣.٩تـحضير ع ّ

تـ ـتـ ـبـ ـع طـ ـرق الـ ـعـ ـمـ ـل ﻻقـ ـتـ ـطـ ـاع الـ ـعـ ـّيـ ـنـ ـات مـ ـن ذبـ ـائ ـح

اﳊيوانات اﳌذبوحة حديثًا ﰲ منهج اقتطاع العّينات من
ال ـ ـذب ـ ـائ ـ ـح ب ـ ـغ ـ ـرض ال ـ ـفـ ـحص اﳌيـ ـكـ ـروبـ ـيـ ـولـ ـوجي اﶈدد ﰲ

يتم اقتطاع العّينات دون كي السطح اﳌعروض.

التنظيم اﳌعمول به ،وإذا اقتضى اﻷمر ،وفقا للمواصفات

إذا كان اللحم معبأ ،من الضروري أن يخرج ﰲ شروط

اﳌعترف بها.

معّقمة ويوضع عﲆ طبق معّقم بحيث يكون سطح التجربة
نـ ـحـ ـو اﻷعﲆ .يستـ ـعـ ـمـ ـل قـ ـالب ) (2.٦م ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّق ـ ـ ـم أو ﰎ تطهيره،
ويوضع عﲆ السطح اﳌعّين )الّرسم البياني اﳌبّين ﰲ آخر
هذا اﳌنهج(.

ينات اﳌنتجات اﳌجمدة :
 ٤.٩تـحضير ع ّ
يشار إﱃ طرق العمل ﳌعاﳉة العينات الصغيرة بكل
أن ـواع ـه ـا ب ـال ـت ـج ـم ـي ـد ق ـب ـل اقـ ـتـ ـطـ ـاع الـ ـع ـّي ـن ـات ،وك ـذلك ت ـلك
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١١
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌتـعـلـقـة باق ـت ـط ـاع وح ـدات ك ـب ـي ـرة م ـن ال ـلـحـوم ومـنـتـجـات
الـ ـلـ ـحـ ـوم دون تـ ـذويب مسبـ ـق ﰲ مـ ـنـ ـهج الـ ـت ـح ـل ـي ـل اﳌت ـع ـل ـق
ب ـت ـحضي ـر ال ـع ـّيـنـات ،واﶈلـول اﻷم والـتـخـفـيـفـات الـعشريـة

قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم
اﳌعمول به.
ينات اللحوم ومستخلصات اللحوم
 ٥.٩تـحضير ع ّ
اﳌجففة واﳌنزوعة اﳌياه جزئيا :
ﲢدد طـ ـرق الـ ـعـ ـمـ ـل اﳌتـ ـعـ ـلـ ـقـ ـة ب ـاﳌن ـت ـج ـات اﳌج ـف ـف ـة
واﳌنـ ـزوعـ ـة اﳌيـ ـاه جـ ـزئـ ـيـ ـا ﰲ م ـن ـهج اقـتـطـاع الـعـّيـنـات مـن
ال ـ ـذب ـ ـائ ـ ـح ب ـ ـغ ـ ـرض ال ـ ـفـ ـحص اﳌيـ ـكـ ـروبـ ـيـ ـولـ ـوجي اﶈدد ﰲ
التنظيم اﳌعمول به ،وإذا اقتضى اﻷمر ،وفقا للمواصفات
اﳌعترف بها.

 ٥جمادى الثانية عام  ١٤٣٩هـ
 ٢١فبراير سنة  ٢0١٨م

ينات اﳌقتطعة من السطح )مّسحات
 ٦.٩تـحضير الع ّ
وأجهزة أخرى( :
ي ـجب أن ت ـق ـت ـط ـع ال ـع ـي ـن ـات م ـن ال ـذب ـائ ـح ب ـدون إت ـﻼف
بـ ـن ـيـ ـتـ ـهـ ـا بـ ـواسط ـة مسح ـات أو غ ـي ـره ـا م ـن اﻷج ـه ـزة ،وف ـق ـا
ﳌن ـ ـ ـ ـهج اقـ ـتـ ـطـ ـاع الـ ـعـ ـّيـ ـنـ ـات مـ ـن الـ ـذبـ ـائـ ـح بـ ـغـ ـرض ال ـف ـحص
الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به وإذا
اقتضى اﻷمر ،وفقا للمواصفات اﳌعترف بها.
 .١0التخفيفات :
ضر الـ ـت ـخ ـف ـي ـف ـات اﳌوال ـي ـة وف ـق ـا ﳌن ـهج ال ـت ـح ـل ـي ـل
ﲢ ّ
اﳌت ـع ـل ـق ب ـت ـحضي ـر ال ـع ـّي ـن ـات واﶈل ـول اﻷم وال ـتـخـفـيـفـات
الـ ـ ـعشريـ ـ ـة قصد الـ ـ ـفـ ـ ـحص اﳌيـ ـ ـكـ ـ ـروبـ ـ ـيـ ـ ـولـ ـ ـوجي اﶈدد ﰲ
التنظيم اﳌعمول به.

رسم بياني  :مثال قالب تـحديد منطقة اﻻقتطاع عﲆ السطح

من اﳌمكن أن يتكون اﳉهاز من اللوازم اﻵتية :
اﻹطار  :ورقة من الفوﻻذ غير اﳌتصدئ ،سمكها 1٠/٣
اﳌمسك  :عصا أسطوانية من الفوﻻذ غير اﳌتصدئ ،قطرها  ٤ملم
اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

