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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 14 شـعــبـان عـام  شـعــبـان عـام 1436 اHـوافـــق  اHـوافـــق 2 يــونـيـو يــونـيـو
s2015 يـجـعل اHـنـهج األفـقي إلحـصـاء اخلـمـائر يـجـعل اHـنـهج األفـقي إلحـصـاء اخلـمـائر سـنــــة سـنــــة 
والــعــفـنــيـات بوالــعــفـنــيـات بِــعـدــعـد� اHــسـتــعــمـرات في اHــنـتــجـات ذات اHــسـتــعــمـرات في اHــنـتــجـات ذات

نشاط مائي أكبر من نشاط مائي أكبر من s0,95 إجباريا. إجباريا.

ــــــــــــــــــــ

sإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990

sتممHعدل واHا sتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

sطابقةHتعلق بتقييم اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 اHؤرخ
في 20  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1434 اHــــوافــــق 26 ســـبـــتــــمــــــبـــر
سـنــــة 2013 الـذي يحـدد شـروط وكيـفـيات اعـتـماد اخملـابر

sستهلك وقمع الغشHقصد حماية ا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اHــــوافق 23 يــــولــــيــــو ســــنـــة 1994 اHــــتـــعــــلـق بــــاHــــواصــــفـــات
sتممHعدل واHا sواد الغذائيةHيكروبيولوجية لبعض اHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة s1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهs يـهـدف هـذا الـقـرار إلى جـعل اHـنـهج األفـقـي إلحـصاء
اخلمـائر والعفـنيات بِـعد� اHستـعمرات  في اHـنتجات ذات

نشاط مائي أكبر من s0,95 إجباريا. 

اHـادة اHـادة 2 : : من أجـل إحصـاء اخلـمـائـر والـعـفـنـيـات  بِـعد�
اHــســتــعــمـــرات  في اHــنــتــجــات ذات نــشــاط مــائــــي أكــبــر
مـــن s0,95 فــــإن مــــخــــابــــر مــــراقــــبــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضs مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبY في اHلحق اHرفق بهذا القرار.

قـــــرار مــــؤرقـــــرار مــــؤرّخ في خ في 23 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1436  اHــــوافق   اHــــوافق 12  مــــايــــو  مــــايــــو
s 2015 يـتـضـم s يـتـضـمّن تـعيـY أعـضـاء مـجلس إدارةن تـعيـY أعـضـاء مـجلس إدارة سـنـة سـنـة 

اHتحف اجلهوي للمجاهد للمدية.اHتحف اجلهوي للمجاهد للمدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 23 رجب عـام 1436 اHـوافق
sيـــعـــيّـن الـــسّــــادة اآلتـــيـــة أســــمـــاؤهم s2015 12 مـــايــــو ســـنـــة

تـطبـيقـا ألحكــــام اHـــادّة 9 مـــن اHـرســــوم التّـنفـيذيّ رقم
08-170 اHؤرّخ في 7 جمـادى الثانـية عام 1429 اHوافق 11

يــونـــيــو ســـنــة 2008 واHـــتــضـــمّن إنـــشــاء مـــتــاحـف جــهـــويــة
لـلـمـجاهـد وتـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـاs أعـضاء فـي مجـلس إدارة

اHتحف اجلهوي للمجاهد للمدية :

sــــثـل وزيــــر اجملـــــاهــــدين� sمــــوكــــاح مـــــحــــنـــــد اكــــلـي -
sرئيسا

sثل وزير الدفاع الوطني� sبراهمي محمد -

- بـــــطـــــاش عـــــبــــد الـــــقـــــادرs �ــــثـل وزيـــــر الــــداخـــــلـــــيــــة
sواجلماعات احمللية

sاليةHثل وزير ا� sالعمري احلاج -

- لـــعـــوارج حــمـــزةs �ـــثل وزيـــر الـــشــؤون الـــديـــنـــيــة
sواألوقاف

- نـــاجي نـــاجيs �ــثـل وزيــر الـــتــهـــيــئـــة الــعـــمــرانـــيــة
sوالبيئة

sثل وزيرة التربية الوطنية� sلعالوي أحمد -

sثل وزيرة الثقافة� sبلحنيش ميلود -

sثل وزير االتصال� sأيوب ساكر -

- هـــيــــصـــام مـــوسىs �ــــثل وزيـــر الــــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي
sوالبحث العلمي

sثل وزير الشباب� sقاضي يحي -

- عـيــسى الــبــاي مـحــمــودs �ــثل اHـنــظــمــة الـوطــنــيـة
sللمجاهدين

- عـــمــروش الــســـعـــيـــدs �ــثـل اHـــنــظـــمـــة الـــوطـــنـــيــة
sألبنـاء الشهـداء

- بــوزيـنــة الــعــيــدs �ـثـل اHـنــظــمــة الــوطـنــيــة ألبــنـاء
الشهداء.
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هناك خـمائـر تتـطور بـاألحرى في الـعمق أكـثر منه
عـلى سـطح الـوسط والـتي بـإمـكـانـها تـشـكـيل مـسـتـعـمرات

دائرية أو عدسية الشكل.

 2.2 العفنياتالعفنيات : : 

sلـيفي sـعـتـدلـةHجـسم دقـيق هـوائي مـحب لـلـحرارة ا
يــــطــــور عــــادة  عــــلى ســــطـح وسط هـالميs و في الــــشــــروط
احملــددة في هــذا اHــنــهجs خـاليــا  بــرعـمــيــة أو جــراثــيم (3.2)
مـســطـحـة  أو زغــبـيــة أو مـسـتــعـمـرات (4.2) تـمـثل  غــالـبـا

أثمارا ملونة وأشكاال  ذات أبواغ. 

هــنــاك عـفــنــيـات تــتــطـور بــاألحــرى في الـعــمق أكــثـر
مـنه عــلى سـطح الــوسطs بـإمـكــانـهــا تـشـكــيل مـسـتــعـمـرات

دائرية وعدسية الشكل.

: هـــنــــاك أشـــكـــال مــــتـــقــــاربـــة مـن األجـــســـام مالحـــظـــة :مالحـــظـــة 
الــدقـيــقــةs و�ـكن أن يــكــون الـتــمــيـيــز بــY اخلـمــائـر  (1.2)

والعفنيات (2.2) اعتباطيا. 

3.2 خاليا  برعمية أو جراثيم : خاليا  برعمية أو جراثيم :

أجـســام قــابـلــة لــلـحــيــاة قـادرة عــلى الــنــمـو في وسط
مغذ.

sبـوغ sمــجـمــوعــة من اخلاليــا sمــثال : خــلـيــة مــنــبـتــيــة
مجموعة من األبواغ أو قطعة من اHشيجة الفطرية.

 4.2 اHستعمرة : اHستعمرة :

هي تــــراكم مــــلــــحـــوظ �ــــركـــز لــــكــــتـــلــــة من األجــــســـام
الدقـيقـة اHتطـورة فوق أو داخل وسط مـغذ صـلب انطالقا

من خلية قابلة للحياة.

3. اHبدأ. اHبدأ

1.3 تـزرع عــلب بــيـتــري مـحــضــرة بـاســتـعــمـال وسط

زرع انتقائي محدد.

تـستعمل كمـية معيـنة من عينة الـتجربة (إذا كانت
اHـادة ســائـلـة) أو من احملـلـول األم (في حـالـة اHـواد األخـرى)
أو تـخــفـيـفـات عـشـريـة لـلـعـيـنـة أو احملـلـول األمs حـسب عـدد

اHستعمرات اHرتقبة.

�ـــــــكن زرع عـــــــلب إضـــــــافــــــيـــــــة في نـــــــفـس الــــــشــــــروط
بـاستعـمال تخـفيـفات عشـرية متـحصل عـليهـا انطالقا من

عينة التجربة أو احمللول األم.

2.3 حتـضن بــعـد ذلك الــعـلب في شــروط هـوائــيـة في

درجـة حرارة 25 °م ± 1 °م خالل خـمسة (5) أيـامs ثم تترك
عــــلب الـــهالم لـــتـــرتـــاح فـي ضـــوء الـــنـــهـــار من يـــوم (1) إلى

يومY (2) إذا اقتضى األمر.

يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمر بإجراء خبرة.

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

حــرر بــاجلــزائــر في 14 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 2
يونيو سنة 2015.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

اHنهج األفقي إلحصاء اخلمائر والعفنيات اHنهج األفقي إلحصاء اخلمائر والعفنيات 

بِعدعد� اHستعمرات في اHنتجات ذات نشاط مائي أكبر اHستعمرات في اHنتجات ذات نشاط مائي أكبر
من من 0,95

1. مجال التطبيق. مجال التطبيق

يــحــدد هــذا اHـنــهـج طـريــقــة أفــقــيــة إلحــصــاء اخلــمــائـر
والــعــفـــنــيـــات الــقــابـــلــة لـــلــحــيـــاة اHــوجـــودة في اHــنـــتــجــات
اHـوجــهـة لـالسـتـهـالك الـبـشــري أو احلـيــوانيs حـيـث  يـكـون
نشـاط اHاء أكـبر من 0,95 [بـيضs حلمs مـنتـوجات احلـليب
(مـا عـدا مـسـحـوق احلـلـيب)s الـفـواكهs اخلـضـرواتs عجـائن
طـريـة...إلخ] s بــواسـطـة تـقــنـيـة إحــصـاء اHـســتـعـمـرات في

درجة حرارة 25 °م ± 1 ° م.

ال يـســمح هـذا اHــنـهج بــإحـصــاء أبـواغ الــعـفــنـيـات وال
يــطـبـق لـتــحـديــد اجملــمـوعــة الــفـطــريـة أو الخــتــبـار األغــذيـة

للبحث عن السموم الفطرية.

ال يــتـالءم هـذا اHــنــهج إلحــصــاء الــفــطــريــات اHــقــاومـة
(Byssochlamys fulva) لـلحرارة مـثل بيـسوكالميس فـولفا
(Byssochlamys nivea) أو بـــــــيـــــــســـــــوكـالمـــــــيـس نـــــــيـــــــفـــــــيــــــا  
اHـتــواجـدة  في  الــفـواكه و اخلــضـروات اHـعــلـبـة أو اHــعـبـأة

في قارورات.

2. مصطلحات و تعاريف. مصطلحات و تعاريف

الحــــتــــيــــاجـــات هــــذا اHــــنــــهجs تــــطــــبق اHــــصــــطــــلــــحـــات
والتعاريف اآلتية :

 1.2 اخلمائر: اخلمائر:

جـسم دقيق هوائي مـحب للحرارة اHـعتدلـةs يتطور
عـلى سـطح الـوسط عـلى شكـل مسـتـعـمرات (4.2) غالـبـا ما
sتـــشــكـل مــحـــيــطـــا مــنـــتــظـــمــا و ســـطــحـــا مــحـــدبــا نـــوعــا مــا
بـاسـتـعـمـال وسـط هالمي في الـشـروط اHـوصـوفـة في هـذا

اHنهج وفي درجة حرارة 25 °م.
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sـسـتــعـمـرات أو اخلاليــا الـبـرعــمـيـةH3.3 حتــصى إذن ا

(ومـن أجل الـــــتـــــمـــــيـــــيــــــز بـــــY مـــــســـــتـــــعـــــمـــــرات اخلـــــمـــــائـــــر
والـبــكــتـيــريـا) تــفــحص اHـســتــعـمــرات اHـشــكــوك فـيــهـاs إذا
اقتضى األمرs بواسطـة مكبرة بعدستY أو مجهر للتأكد

من هويتها.

4.3 يــحــسـب عــدد اخلــمــائــر والــعــفــنــيــات بــالــغــرام أو

بـاHـيلـيـلـتـر من الـعـيّـنةs انـطالقـا من عـدد اHـسـتـعـمرات أو
اخلاليـا الـبرعـمـية أو اجلـراثـيم اHتـحصـل علـيهـا في الـعلب
اخملــــتــــارة بـــنــــسـب تـــخــــفــــيــــفــــات تــــســـمـح بــــاحلـــصــــول عــــلى
مسـتـعـمرات �ـكن إحـصـاؤها. وإذا اقـتـضى األمـرs حتصى

العفنيات و اخلمائر على حدة.

4. اخملفف ووسط الزرع . اخملفف ووسط الزرع 

 1.4 اخملففاخملفف

 1.1.4 عمومياتعموميات

لــتـــقـــلــيـل الــتـــحـــام أبــواغ الـــعـــفــنـــيـــات والــفـــطـــريــات
(conidies) �ـــكـن أن تـــضــــاف عــــوامل مــــنــــشـــطــــة لــــلـــضــــغط
احلـلولي (tensioactifs) كـمـتعـدد األوكـسـيـتـيالن سـوربـتون
% 0,05) .[ *Tween 80  ـــثـــالHعـــلى ســـبـــيل ا] مـــونـــولـــيـــات

تركيز في الكتلة).

يـوصى بـاسـتــعـمـال مـاء بــيـبـتـوني بـ 0,1 % (تــركـيـز
في الكـتـلـة) كمـخـففs إال في حـالـة حتضـيـر خـاص للـعـيـنة

اHأخوذة للتجربة.

تـركـيبتـركـيب اHــاء الـبـيــبـتـوني بـ اHــاء الـبـيــبـتـوني بـ 0,1 % (تــركـيــــــز (تــركـيــــــز  2.1.4

في  الكتلة)في  الكتلة)

عصارة أنز�ية من نسيج حيواني و نباتي

اHاء

1غ

1000 ملل

3.1.4 حتــضــيــر مــاء بــيــبـتــوني بـ حتــضــيــر مــاء بــيــبـتــوني بـ  0,1 % (تــركــيـــــــز(تــركــيـــــــز

في الكتلة)في الكتلة)
تـذاب اHــركـبــات في اHـاء مع الــتـســخـY إذا اقــتـضى

األمر.
وإذا اقــتــضـى األمــرs يــعــدل الــعــامـل الــهــيــدروجــيــني
(pH)(4.5)  عــــنــــد 7  ±  0,2   في درجـــــة حــــرارة 25 °م بــــعــــد

التعقيم.

2.4 وسط الزرعوسط الزرع

1.2.4 ديـكــلـوران الــوردي بـانــغـال كــلـورام فــيـنــيـكـولديـكــلـوران الــوردي بـانــغـال كــلـورام فــيـنــيـكـول

(DRBC) أغار (أغار
1.1.2.4 التركيبالتركيب

5غعصارة أنز�ية من نسيج حيواني و نباتي

10غ

1غ

0,5 غ

0,002 غ

0,025 غ

12غ إلى

 15غ أ

 0,1غ

1000 ملل

( C6H12O6) غلوكوز - D

(KH2PO4) فوسفات أحادي البوتاسيوم

(MgSO4,H2O) غنزيومHسولفيت ا

ديـــــــــكــــــــلــــــــوران (6,2 ثــــــــنـــــــــائـي كــــــــلــــــــورو -4-
(Yنيتروأنيل

(Dichloran 2,6-dichloro -4- nitroaniline)

بانغال وردي

هالم

كلوروم فينيكول

ماء مقطر أو منزوع الشوارد

أ) : حسب قدرة تهلم الهالم

 * �ـكن اسـتــعـمـال مــواد أخـرى �ـاثـلــة إذا ثـبت أنـهـا

تعطي نفس النتائج.

2.1.2.4 التحضيرالتحضير

1.2.1.2.4 عموميات  عموميات  

توضع  كل اHكـونات  عـدا الكلـورام فيـنيكـول معـلقة
في اHـاء ثم تغـلّى إلذابـتهـا كلـيـاs وإذا اقتـضى األمرs يـعدل
العامـل الهيـدروجيني (pH) (4.5) عـند 5,6 ± 0,2  في درجة

حرارة 25 °م بعد التعقيم.

يضـاف إلى اإليثـانول 10 ملل من  مـحلول الـكلورام
فـــيـــنـــيـــكـــول بـ 1 % (تـــركـــيـــز في الـــكـــتـــلـــة) و�ـــزج. يـــوزع
الـــــوسـط في أوعـــــيـــــة مـالئـــــمــــة (5.5) ثـم يـــــعـــــقـم في جـــــهـــــاز

التعقيم في 121 °م خالل 15 دقيقة.

يـــــبــــــرد الــــــوسط مــــــبـــــاشــــــرة في حــــــمـــــام مــــــائي (3.5)
مـضــبـوط في درجــة حـرارة مـحــصـورة بـY 44 °م و47 °م.
يـوزع  هـذا الوسط عـلى شـكل حصص  بـ 15 مـلل في علب

بيتري معقمة (6.5).
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3.1.2.4 جتارب الفعالية لضمان نوعية وسط الزرع جتارب الفعالية لضمان نوعية وسط الزرع

1.3.1.2.4 عمومياتعموميات

وسط DRBC هــــــو وسط صــــــلب. يــــــجـب أن تـــــخــــــضع
اإلنـتـاجيـة واالنـتقـائـيـة فيه إلى جتـربـة حسب اHـواصـفات

اآلتية : 
2.3.1.2.4 اإلنتاجية اإلنتاجية

- الـتــحـضـY : - الـتــحـضـY :  خــمــســــة (5) أيــام في درجــة حـــرارة
25 °م  ± 1°م.

- السالالت- السالالت :  :  
ATCC  9763   سكاروميساس سيريفيسي -

ATCC 10231                كونديدا ألبيكانس -
ATCC 16404                  أسبرجيلوس نيجر -
ATCC 42647             موكور راسموسوس -

أو سـالالت مـسـجـلـة كـمـكـافـئــة في مـجـمـوعـة فـطـريـة
أخرى.

* �ـكن اســتــعـمــال مـواد أخــرى �ـاثــلــة إذا ثـبت أنــهـا

تعطي نفس النتائج.
- الوسط اHرجعي- الوسط اHرجعي : : وسط زرع 

  (SDA) «Sabouraud Dextrose Agar» 
- منهج اHراقبة :منهج اHراقبة : كمي.

PR  ≥ 0,5  عايير: تقدير اإلنتاجيةHعايير:- اHا -
- التفاعالت اخلاصة : - التفاعالت اخلاصة : مستـعمرات أو خاليا برعمية

أو جراثيم �يّزة حسب كل نوع.
3.3.1.2.4  اإلنتقائية اإلنتقائية 

- الـــتـــحـــضــY :- الـــتـــحـــضــY : خــــمــــســـة (5) أيــــام في درجــــة حـــرارة
25°م ± 1°م 

- السالالت :- السالالت :
 ATCC  25922              إشيريشيا كولي
 ATCC  6633  أو باسيلوس سوبتيلوس

أو سالالت مـسجـلة كمـكافـئة في مـجمـوعة بـكتـيرية
أخرى.

- منهج اHراقبة- منهج اHراقبة : : نوعي.
- اHعايير- اHعايير : : تثبيط تام.

5. األجهزة و األدوات الزجاجية. األجهزة و األدوات الزجاجية
يـسـمح باسـتـعـمال األجـهـزة ذات االسـتـعمـال الـوحـيد
sـســتــعــمــلــة ألكــثـر مـن مـرةHبــدال من األدوات الــزجــاجــيــة ا

شرط أن توافق اHتطلبات احملددة.

يترك الوسط ليتجمد ويجف.

Yيـــســتــعــمل مـــبــاشــرة أو يــحــفظ فـي الــظالم إلى حــ
استعماله.

مالحـظـةمالحـظـة - يـجب تــفـادي تــعـرض الـوسط لــلـضـوء ألن- يـجب تــفـادي تــعـرض الـوسط لــلـضـوء ألن
اHـــواد الـــنــــاجتـــة عـن حتـــلل الــــســـمــــوم الـــفــــطـــريــــة �ـــكن أناHـــواد الـــنــــاجتـــة عـن حتـــلل الــــســـمــــوم الـــفــــطـــريــــة �ـــكن أن
تــــتــــســـبـب في ســــوء تــــقــــيــــيم اجملــــمــــوعــــات الــــفـــطــــريــــة فيتــــتــــســـبـب في ســــوء تــــقــــيــــيم اجملــــمــــوعــــات الــــفـــطــــريــــة في

العينات.العينات.

2.2.1.2.4 إضــــــافـــــة اخــــــتــــــيـــــاريــــــة لــــــكـــــلــــــورهــــــيـــــدرات إضــــــافـــــة اخــــــتــــــيـــــاريــــــة لــــــكـــــلــــــورهــــــيـــــدرات

YالكلورتيتراسيكلYالكلورتيتراسيكل

�ـا أنه  �ـكن لـلـتـكـاثـر الـبـكـتـيـري أن يـحـدث مشـكال
(في اللحوم النّيـئة على سبيل اHثال)s يوصى باستعمال
Yالـكـلـورام فــيـنـيـكـول (50 مغ/ل)  والــكـلـور تـيـتـراسـيـكـلـ

(50 مغ/ل).

s(2.1.2.4) يــحـضّـر الـوسط األسـاسي sفي هـذه احلـالـة
كــمـا هــو مــبـY أعالهs مع 50 مغ من الــكــلــورام فــيــنــيــكــول

فقط ثم يوزع بكميات 100 ملل ويعقم.

يــحـضّـر كـــــذلك فـــي اHـاء مــحـلـول بـ 0,1 % (تــركـيـز
Yفي الــكــتــلــة) من كــلــــورهــيــدرات الــكــلــورتـيــتــراســيــكــلـ
(لـعـدم اسـتـقــراره الـنـسـبي في احملـلـول s يـجب أن يـحـضّـر
فـورا) ويعقّم بالـترشيح مبـاشرة قبل االستـعمالs يضاف
بــطـريــقـة مـعــقـمـة 5 مـلل من هــذا احملـلـول إلى 100 مـلل من
الـــــــوسط األســـــــاسـيs ويـــــــســـــــكـب في الـــــــعـــــــلـب. ال يـــــــنـــــــصح
بــاسـتــعــمـال اجلــونـتــامــيـســY ألنه بـإمــكــانه تـثــبــيط بـعض

أصناف اخلمائر.

3.2.1.2.4 إضافة اختيارية لعناصر مؤشرة إضافة اختيارية لعناصر مؤشرة 

حتى تبيّن العـفنيات جميع أشكـالها و خاصة جميع
الـصــبــاغ الـتـي تـنــتــجـهــا في الــعــادةs  حتـتــاج إلى عــنــاصـر

.DRBC مؤشرة غير موجودة في

لـــلــكـــشف عـن الــعـــفـــنــيـــات في هـــذا الـــوسطs يـــضــاف
مـحـلـول الــعـنـاصـر اHــؤشـرة الـتـالي إلى 1 مـلل/ل من هـذا

الوسط وذلك قبل وضعه في جهاز التعقيم :

s1غ : ZnSO4,7H2O -

s0,5 غ : CuSO4,5H2O -

-  100 ملل من اHاء اHقطر أو منزوع الشوارد.

(Tergitol) ) *4.2.1.2.4 إضافة اختيارية للترجيتول إضافة اختيارية للترجيتول

لتفـادي تكاثـر ميكوراسي (Mucoraceae)  داخل علب
الـهالم s يوصى بـإضافة  الـترجـيتول (Tergitol)  1 ملل/ل)

إلى وسط الزرع.
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يـفـضل استـعمـال جـهاز مـجـانسـة ذي حركـة تـموجـية
بدال من اخلالط أو جهاز الرج.

عـــنــدمـــا تــمأل اHـــاصــة (2.5) بـــالــكـــمــيــة اHـــنــاســـبــة من
احملـلـول األم والـتـخـفـيـفـاتs يـفـضل إبـقـاؤهـا أفقـيـا (ولـيس
عموديا) وهذا بسبب الترسب السريع لألبواغ بداخلها.

يـــرج احملـــلـــول األم والـــتــــخـــفـــيـــفـــات لـــتـــفـــادي تـــرسب
اجلزيئات التي حتتوي على أحياء دقيقة. 

Yالزرع و التحض Y2.7 الزرع و التحض

  1.2.7 بـواسـطـة مـاصة بـواسـطـة مـاصة (2.5) مـعـقـمـةs يوضع 0,1 مـلل

من عينة الـتجربة في حالـة اHواد السائلة أو 0,1 ملل من
احملـــلــول األم فـي حـــالــة اHـــواد األخـــرىs في عـــلـــبـــة بـــيـــتــري

.(1.2.4) DRBC حتتوي على هالم
بــواسـطــة مـاصــة مــعـقــمــة جـديــدة يـوضع 0,1 مـلل من
الـــــتـــــخــــــفـــــيف الـــــعـــــشـــــري األول (10-1)  (فـي حـــــالـــــة اHــــواد
الـــســـائـــلــة) أو 0,1 مــلل  مـن الــتـــخـــفــيف (10-2) (في حـــالــة
اHـواد األخـرى) في عـلــبـة بـيـتـري ثـانــيـة حتـتـوي عـلى هالم

.(1.2.4) DRBC

لـتـسـهـيـل إحـصـاء اHـسـتـعـمـرات الـضـعـيـفـة لـلـخـمـائـر
والـعـفـنـيــاتs �ـكن تـوزيع كــمـيـات تـصل إلى 0,3 مـلل من
التـخـفيف (10-1) من العـيّنـة أو عيـنة الـتجـربة من اHواد

السائلة على ثالث علب.
جتــرى الــعــمـلــيــة بــنــفس الــطــريـقــة مع الــتــخــفــيــفـات
اHـــوالـــيــة بـــاســـتـــعــمـــال مـــاصــة جـــديـــدة مــعـــقـــمــة (2.5) لــكل

تخفيف عشري.
مالحـظة : مالحـظة : إذا وقع الشك فـي وجود عـفـنـيات سـريـعة
الـــنـــمـــوs يــــســـتـــنـــد إلى اHـــنـــهـج األفـــقي إلحـــصـــاء اخلـــمـــائـــر
والـعـفـنـيـات بِـعـد� اHـسـتـعـمـرات في اHـنـتـجـات ذات نـشـاط

مائي أصغر أو يساوي 0,95.
2.2.7 يـــوزع الــــتــــطـــعــــيم عــــلى ســــطح عــــلــــبـــة الــــوسط

الـهالمي بـواسـطـة نـاشـر (8.5) مـعـقـم إلى غـايـة امـتـصـاصه
كليا من الوسط.

�ــكن كــذلك اســتـعــمــال طـريــقــة الـزرع بــالــدمجs لـكن
في هـــذه احلـــالـــة يـــجب اHـــصـــادقـــة عـــلى مـــعـــادلـــة الــنـــتـــائج
بـالنـسبـة لـلزرع عـلى الـسطح كـما أن الـتـميـيـز والتـفريق

بY العفنيات واخلمائر غير �كن.
�ـكن أن يعطي مـنهج الـزرع على السـطح إحصاءات
أعلى. تسهل تقنـية الزرع بالتطـعيم على السطحs تعرض
أقـصى للخاليا لألكـسجY اجلـوي وجتنب تعطـيل النشاط

احلراري للخاليا البرعمية الفطرية. 
ترتبط النتائج بنوع الفطريات.

3.2.7 حتــــضـن الــــعـــــلب احملـــــضــــرة (2.2.7) في شـــــروط

هــوائـيــةs األغــطـيــة نــحـو األعــلىs في وضــعــيـة مــســتـقــيــمـة
داخل جهـاز التـحضY (1.5) في درجـة حرارة 25 °م ± 1 °م
خالل خـــمـــســـة (5) أيـــام. إذا  اقـــتـــضـى األمـــرs تـــتـــرك عـــلب

.(2) Yدة يوم (1) إلى يومH الهالم لضوء النهار

األجـهــــزة اHــتـداولــــة في مـخــبـر اHـيـكـروبــيـولـوجـيـا
وال سيما ما يأتي :

 1.5 جـــهــاز الـــتــحـــضــY جـــهــاز الـــتــحـــضــsY بـــإمـــكـــانه الـــعـــمل فـي درجــة

حرارة 25 ° م ± 1 ° م.
2.5 مـاصـات ذات سـيالن تـام مـاصـات ذات سـيالن تـامs معـقـمـةs سـعـتـها 1 مـلل

ومدرجة بـ 0,1 ملل.       
3.5 حـمـام مائيs أو جـهـاز �اثلsحـمـام مائيs أو جـهـاز �اثلs بـإمـكـانه الـعمل في

درجة حرارة  تتراوح  من 44 °م إلى 47 °م. 
s(مـتر - pH) 4.5 جـهاز قيـاس العـامل الهيـدروجينيجـهاز قيـاس العـامل الهيـدروجيني

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

5.5  قــاروراتs حــوجالت وأنــابــيبقــاروراتs حــوجالت وأنــابــيبs لــتــغــلــيــة وحــفظ

أوساط الزرع إلجراء التخفيفات.
بـــــيـــــتــــريs مـــــعـــــقـــــمـــــةs من الـــــزجـــــاج أو من 6.5 عـــــلب بـــــيـــــتــــريsعـــــلب 

البالستيكs يتراوح قطرها من 90 ملم إلى 100 ملم.
7.5 مـجـهرs  مـجـهرs لـتـميـيـز اخلـمـائـر عن اخلاليـا البـكـتـيـرية

.(1000 x 250 إلى x تكبير من sقاع فاحت)
 8.5 نواشرs نواشرs من الزجاج  أو من الـبالستيك (قطرها

 أقل  من 2 مـلم وطـولـها 80 مـلم). من األحـسن أالّ يـتـجـاوز
قطـر النـواشر 2 مـلم لـلتـقلـيل من كـميـة الـعيّـنة اHـلـتصـقة

بها عند نهاية نشرها.
(50 x 6,5 إلى x تــكـــبــيـــرهــا) sYبـعــدســتـYبـعــدســتـ مــكــبــرةمــكــبــرة   9.5

لـلـتـمـيـيـز ولـلـتـفـريق بـY اHـسـتـعـمـرات أو خاليـا اخلـمـائـر
والعفنيات.  

6. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنةنة
من األحـسن أن يـتلـقى اخملـبـر عـيّنـة �ـثـلة حـقـاs غـير
مــتــلــفــة أو تــغــيــرت أثــنـــاء الــنــقل والــتــخــزين. يــجب عــدم

جتميد عيّنة اخملبر.
يــجـــرى اقــتــطــاع و حتــضــيــر الــعــيـــنــة لــلــتــجــربــة في

ظروف مالئمة.
7. طريقة العمل. طريقة العمل

1.7 الـــــعــــي الـــــعــــيّـــــنـــــة اHـــــأخـــــوذة لـــــلــــتـــــجـــــربـــــةs احملـــــلــــول األمـــــنـــــة اHـــــأخـــــوذة لـــــلــــتـــــجـــــربـــــةs احملـــــلــــول األم

والتخفيفاتوالتخفيفات : : 
يـتم حتضـير الـعيـنة اHـأخوذة لـلتـجربـة واحمللول األم
(التـخفيف األول) والتـخفيـفات اHواليـة حسب متـطلبات
التنـظيمات واHـقاييس اخلاصـة واHناسبـة للمادة اHـعنية.
مــا عـــدا حــالـــة حتــضــيـــر خــاص لــعـــيّــنــة الـــتــجـــربــةs يــوصى
بـاسـتــعـمـال مـاء بــيـبـتـوني بـ  0,1 % (تـركـيــز في الـكـتـلـة)

(3.1.4) كمخفف.
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يوصى بتحضY العلب (6.5) داخل كيس بالستيكي
مـفـتـوح لتـفـادي تـلـوث جهـاز الـتـحـضY في حـالـة انـتـشار

العفنيات خارج العلب.
3.7 إحصاء وانتقاء اHستعمرات لإلثبات إحصاء وانتقاء اHستعمرات لإلثبات

جترى قراءة الـعلب بـY يومY (2) وخمـسة أيام (5)
من الـتــحـضــsY تـنــتـقى الــعـلب (3.2.7) احملـتــويــة عـلى أقل
من 150 مـسـتـعـمـرة أو خاليا بـرعـمـيـة أو جـراثيـم وحتسب

هذه اHستعمرة أو اخلاليا البرعمية أو اجلراثيم.         
إذا لـــــوحظ اجـــــتــــيـــــاح ســــريـع في الـــــعــــلـبs يــــحـــــتــــفظ
بـاإلحصاءات اHـتحصل علـيها بـعد يومY (2) ثم من جديد

.Yبعد خمسة (5) أيام من التحض
مالحـــــظــــة مالحـــــظــــة 1 :  : تـــــعــــتـــــبــــر مـــــنــــاهـج إحــــصـــــاء اخلــــمـــــائــــر
والـــعـــفـــنـــيــات عـــلـى وجه اخلـــصــوص غـــيـــر دقـــيـــقـــة بــســـبب
احتـوائـهـا على خـلـيط من اHـيـسيـلـيـومs واألبواغ اجلـنـسـية
وعــــــد�ــــــة اجلــــــنـس. يـــــرتــــــبـط عــــــدد الـــــوحــــــدات اHــــــشــــــكــــــلـــــة
للمـستعمـرات بدرجة انقـسام اHيسـيلوم وبنـسبة األبواغ

القادرة على النمو فوق الوسط.           
مالحـــظــة مالحـــظــة 2 :  : حتــدث غـــالــبـــا إحــصـــاءات غــيـــر خــطـــيــة
إنــطالقــا مـن تــخــفــيــفــات عــشــريــةs أي أن تــخــفــيــفــا واحــدا
لـلـعـيّـنة ذا عـامل 10 ال يـؤدي عـمـومـا إلى تـخـفـيض الـعـامل
10 لـعدد اHـستـعمـرات على سـطح علـبة بـيتـري. وهذا ناجت

عن انـقسام اHيسـيليوم وانـتشار األبواغ أثنـاء التخفيف
وكـذلـك إلى اHـنــافـســة بـY الـفــصـائـل في حـالــة وجـود عـدد

كبير من اHستعمرات في علبة بيتري.
تـــنـــبـــيـه - تـــنـــتـــشــــر أبـــواغ الـــعـــفـــنــــيـــات في الـــهـــواءتـــنـــبـــيـه - تـــنـــتـــشــــر أبـــواغ الـــعـــفـــنــــيـــات في الـــهـــواء
بـسـهـولـةs لـذلك تـعـالج عـلب بـيـتـري بـحـذربـسـهـولـةs لـذلك تـعـالج عـلب بـيـتـري بـحـذر لـتـفـادي تـكـاثـرلـتـفـادي تـكـاثـر
أبـواغ الــعـفـنــيـات الــذي �ـكن أن يــؤدي إلى تــقـديـر مــبـالغأبـواغ الــعـفـنــيـات الــذي �ـكن أن يــؤدي إلى تــقـديـر مــبـالغ

فيه لعدد اHستعمرات في العيفيه لعدد اHستعمرات في العيّنة.نة.
يـجـرىs إذا اقـتـضى األمـرs اخـتـبـار بـواسـطـة مـكـبرة
بـــعـــدســـتـــY (9.5) أو مــــجــــهــــر (7.5) لـــلـــتــــفـــريق بــــY خاليـــا

اخلمائر أو العفنيات واHستعمرات البكتيرية.
حتـــسب مــســـتـــعــمـــرات اخلـــمــائـــر واHـــســتـــعـــمــرات أو
اخلاليــا الـبـرعــمـيــة لـلـعــفـنـيــاتs كل عـلى حــدةs إذا اقـتـضى

األمر. 
لـتــعـيــY اخلـمــائـر والــعـفــنـيــاتs يــتم انـتــقـاء مــنـاطق
تـكاثر الـفطـريات ويجـرى اقتـطاع عيـنة الخـتبار مـجهري

.YالئمHا Yمعمق أو زرع في أوساط العزل أو التعي
8. التعبير عن النتائج وحدود الثقة. التعبير عن النتائج وحدود الثقة

يــجب الــتــعـــبــيــر عن الــنــتــائـج وحــدود الــثــقــة حــسب
اHتطـلبات العامـة والتوصيـات اHتعلقـة �يكروبـيولوجيا

األغذية. 
إذا اقــــتــــضى األمــــرs تُــــعــــدُّ مــــســــتــــعــــمــــرات اخلــــمــــائـــر
واHـسـتـعمـرات أو اخلاليـا الـبـرعـمـيـة  لـلـعـفـنيـاتs كل عـلى

حدة.

وزارة السكنوزارة السكن والعمران واKدينةوالعمران واKدينة
قـرار وزاري مــشــتـرك مــؤرقـرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في أوخ في أوّل رمــضــان عـام ل رمــضــان عـام 1436
18  يــونـــيـــو ســـنــة   يــونـــيـــو ســـنــة s2015 يـــحـــدs يـــحـــدّد كـــيـــفـــيـــاتد كـــيـــفـــيـــات اHــوافق اHــوافق 
تنظيم التـكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعضتنظيم التـكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض
الـرتب اHـنـتـمـيـة لألسالك اخلـاصـة بـاإلدارة اHـكـلالـرتب اHـنـتـمـيـة لألسالك اخلـاصـة بـاإلدارة اHـكـلّـفـةـفـة

بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه.بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األوّل
sدينةHووزير السكن والعمران وا

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـــــتـــــحـــــــريــــــر ونـــــشـــــــر بـــــعـض الـــــقـــــــرارات ذات الــــــطـــــابـع
sYــوظــفـــHالــتــنــظــيــمي أو الــفــــردي الــتي تــهـم وضــعـــيــة ا

sتمّـمHعدّل واHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-280 اHؤرّخ
في 11 ربــــيع الـــثــــاني عـــام 1415 اHــوافـق 17 ســبـــتـــمـــبـــر
Yــركـز الــوطـني لـتــحـسـHـتــضـمّن حتـويل اHسـنــة 1994 وا
اHـسـتــوى في الـري إلى مــعـهـد وطــني لـتــحـسـY اHــسـتـوى

sتمّمHعدّل واHا sفي التجهيز

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اHؤرّخ
في 27 جــمـــادى الــثــانـــيــة عـــام 1429 اHــوافـق أوّل يــــولــيـــو
sسنـة 2008 الذي يحدّد صالحيات وزير السكن والعمران

sتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-241 اHؤرّخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
YــــوظــــفـــHــــتــــضــــمّـن الــــقـــــانـــــون األســـــاسي اخلـــــاص يــــاHوا
اHــنـــتـــمـــY لألسالك الـــتـــقـــنـــيـــة اخلــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفــة

sبالسكـن والعمران

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-316 اHؤرّخ
في 17 شـــوّال عــــام 1430 اHــــوافـق 6 أكـــتـــوبـــــر ســـنـــة 2009
الـذي يـحـدّد الـقانـون األسـاسي لـلـمـعهـد الـوطـني لـلـتـكوين

sYهنيHوالتعلـيم ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 10-99 اHـؤرّخ
في  2 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1431 اHــــوافق 18 مـــارس ســـنـــة
2010 الــذي يــحــدّد الــقــانــون األســاسـي الــنــمــوذجي Hــعــاهــد

sYهنيHالتكوين والتعليم ا


