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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 4 شـوال عام  شـوال عام 1435 اHوافق  اHوافق 31 يولـيو سنة يولـيو سنة
s2014 يجعل اHنـهج  الذي  يستـعمل الوسط الهالمي يجعل اHنـهج  الذي  يستـعمل الوسط الهالمي

بــــــبالزمــــــا األرنـب والــــــفــــــيـــــبــــــريــــــنــــــوجــــــY إلحــــــصـــــاءبــــــبالزمــــــا األرنـب والــــــفــــــيـــــبــــــريــــــنــــــوجــــــY إلحــــــصـــــاء
الستافيلوكوك  ذات أنز� تخثر موجب إجباريا.الستافيلوكوك  ذات أنز� تخثر موجب إجباريا.

ــــــــــــــــــــ
sإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1435 اHــــــــــوافـق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
فـــي 3 رجــــب عـــــام 1410 اHـوافــــــق 30 يـنـايـــــر سـنــــة
sتممHعدل واHا sتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشH1990 وا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21  ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

sطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــراراHــؤرخ في 14 صــفــر عــام 1415
اHــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واHــــتـــعــــلق بــــاHـــواصــــفـــات
sتممHعدل واHا sواد الغذائيةHيكروبيولوجية لبعض اHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة األولى:اHـادة األولى: تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 19 من اHـرسـوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يــنـــايــر ســـنــة s1990 اHـــعــدل واHـــتــمم واHـــذكــور
أعالهs يـهـدف هـذا الـقـرار إلى جـعل اHـنـهج  الـذي يـسـتعـمل
Yالــــوسط الــــهالمـي بــــبالزمــــا األرنـب و الــــفــــيــــبــــريــــنــــوجـــ
إلحصاء الستافيلوكوك ذات أنز� تخثر موجب إجباريا.
اHادة اHادة 2 :  : من أجل إحـصاء الـستـافيـلوكـوك ذات أنز�
تـخــثـر مـوجـب s فـإن مـخــابـر مـراقــبـة اجلـودة وقــمع الـغش
واخملابـر اHعـتمـدة لهـذا الغـرضs  ملـزمة بـاستـعمال اHـنهج

اHبY في اHلحق اHرفق.
 يـجب أن يسـتـعمل هـذا اHـنهج من طـرف اخملـبر عـند

األمر بإجراء خبرة.
اHـادة اHـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الدzقراطية الشعبية.
حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 4 شــــوال عــــام 1435 اHــــوافق 31

يوليو سنة 2014.
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

اHـلحقاHـلحق
اHنهج الذي يستعمل الوسط الهالمي ببالزما األرنباHنهج الذي يستعمل الوسط الهالمي ببالزما األرنب
والفيبرينوجY إلحصاء الستافيلوكوك ذات أنز�والفيبرينوجY إلحصاء الستافيلوكوك ذات أنز�

تخثر موجبتخثر موجب
 يـحـدد هــذا اHـنـهج تــقـنـيــة إلحـصـاء الــسـتـافــيـلـوكـوك
ذات أنــز� تـــخــثــر مـــوجب (ســتــافـــيــلــوكـــوكــوس أوريــوس
وأصـنـاف أخـرى)  في اHـواد اHـوجـهــة لالسـتـهالك الـبـشـري
أو الـتـغـذيـة احلـيـوانـيـةs بـإحــصـاء اHـسـتـعـمـرات اHـتـحـصل
عليهـا في وسط صلب (وسط يحتوي على بالزما  األرنب
والـفـيـبريـنـوجـY) بـعد الـتـحـضـY في الشـروط الـهـوائـية

في 35° م أو37° م.
1. مصطلحات و تعاريف. مصطلحات و تعاريف

الحــــتــــيــــاجـــات هــــذا اHــــنــــهجs تــــطــــبق اHــــصــــطــــلــــحـــات
والتعاريف اآلتية.

1.1 ستافيلوكوك ذات أنز� تخثر موجب ستافيلوكوك ذات أنز� تخثر موجب
تـشكل هـذه البـكتـيريـا مسـتعـمرات �ـيزة في وسط
هـالمـي انـــــــــتـــــــــقــــــــــائـي يـــــــــحـــــــــتــــــــــوي عـــــــــلـى بـالزمــــــــــا األرنب
والـفـيبـرينـوجـsY عنـدمـا تنـجـز التـجـربة حـسب الـتـقنـية

احملددة في هذا اHنهج.
2.1 إحـــصـــاء الـــســتـــافـــيـــولـــوكـــوك ذات أنـــز� تـــخـــثــر إحـــصـــاء الـــســتـــافـــيـــولـــوكـــوك ذات أنـــز� تـــخـــثــر

موجبموجب
حتـــديـــد عـــدد الـــســتـــافـــيـــولـــوكــوك ذات أنـــز� تـــخـــثــر
موجب اHوجود في اHيـليلتر أو الغرام من العينةs عندما

تنجز التجربة حسب التقنية احملددة في هذا اHنهج.
2. اHبدأاHبدأ

1.2 تــــــزرع فـي عــــــمق وسـط هـالمي يــــــحــــــتــــــوي عــــــلى
بالزمــا األرنب و الــفــيــبــريـنــوجــsY مــســكــوب في عــلـبــتي
بـتـريs كـمــيـة مـحــددة من عـيّـنــة الـتـجــربـة إذا كـانت اHـادة
ســائــلــة أو كــمــيــة مــحــددة من احملــلــول األم في حــالــة اHــواد

األخرى.
في نــفس الــشــروطs تــزرع الــتــخــفــيــفــات الــعــشــريـة
اHـتحصل عليـها انطالقا من عـينة التـجربة أو من احمللول

األم s �عدل علبتY لكل تخفيف.

2.2 حتـــضن هـــذه الـــعـــلب في 35° م أو 37° م  Hــدة 18
إلى 24 ســـــاعـــــة و إذا اقــــــتـــــضى األمـــــرs لــــــمـــــدة  24 ســـــاعــــة

إضافية.

3.2 يــحـسب عـدد الــسـتـافــيـلـوكـوك ذات أنــز� تـخـثـر
مـوجـب انـطالقـا من عـدد اHـسـتـعــمـرات اHـمـيـزة لـكل عـلـبـة

بتري في ميليلتر أو في غرام من عيّنة التجربة.
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3. اخملفف و أوساط الزرع. اخملفف و أوساط الزرع
1.3 اخملفف اخملفف

يـسـتـنـد إلـى الـقـواعـد الــعـامـة لـتـحــضـيـر احملـلـول األم
والتخفيفات العشرية قصد الفحص اHيكروبيولوجي. 

2.3 وسـط هـالمـي  يـــــــحـــــــتــــــوي عـــــــلـى بـالزمـــــــا األرنب وسـط هـالمـي  يـــــــحـــــــتــــــوي عـــــــلـى بـالزمـــــــا األرنب
                   .Yوالفيبرينوج             .Yوالفيبرينوج

مالحـــظـــة -مالحـــظـــة - zـــكـن اســـتـــعــــمـــال أوســـاط مــــتـــوفـــرة في
الـسـوق مــطـابـقـة Hـواصــفـات هـذا اHـنـهـج. غـيـر أنه و نـظـرا
لـــلــتــنـــوع اHالحظ فـي حــصص اHـــضــاف اHـــصــنـــعــةs يـــنــصح
بفحص كل حصة من مـحلول فيبريـنوجY البقر وبالزما
األرنبs قبل االستعمـال وذلك بالقيام �راقـبات إيجابية

وسلبية.
1.2.3 الوسط األساسي الوسط األساسي

أنظر منهج إحـصاء الستافيلوكوك ذات أنز� تخثر
مــوجــب (ســتـــافــيـــلــوكـــوكــوس اوريـــوس وأصــنـــاف أخــرى)
وهي تـقنيـة يستعـمــــل فيهــــا  الوســـط الهالمي لـ بارد-
sباستـثناء تـوزيع الوسط األساسي (Baird-Parker) باركر

بكمية 90 ملل في كل قارورة.
2.2.3 احملاليل احملاليل

1.2.2.3 محلول تلوريت البوتاسيوم محلول تلوريت البوتاسيوم
Yيـحضـر محلـول تلـوريت البـوتاسـيوم كـما هـو مب
في اHـــنــهـج األفــقي إلحـــصــاء الـــســتـــافــيـــلــوكـــوك ذات أنــز�
تـــخـــثـــر مـــوجب (ســـتــافـــيـــلـــوكــوكـــوس اوريـــوس وأصـــنــاف
أخرى) وهـــي تـقنـيـــة يسـتعمـــل فـيهـا  الوسط الهالمـــي

.(Baird-Parker)لـ بارد- باركر
2.2.2.3 محلول فيبرينوجY البقر محلول فيبرينوجY البقر

1.2.2.2.3 التركيب التركيب
فيبرينوجY البقر.............................5غ إلى 7غ

(حسب نقاوة فيبرينوجY البقر)
ماء معقم............................................. 100 ملل

2.2.2.2.3 التحضير  التحضير 
يذوب فيـبريـنوجY الـبقـر بنقـاوة في اHاء مـباشرة

قبل االستعمال.
Yمحلول بالزما األرنب و مانع التريبس Y3.2.2.3 محلول بالزما األرنب و مانع التريبس

1.3.2.2.3 التركيب التركيب
(EDTA بالزما التخثر) للتخثر EDTA بالزما األرنب مع
........................................................... 30 مـــــلل
مانع التريبسY............................................ 30 ملغ

2.3.2.2.3 التحضير التحضير

تــــذوب اHـــكـــونـــات بـــنــــقـــاوة في اHـــاء مــــبـــاشـــرة قـــبل
االستعمال.       

3.2.3 الوسط الكامل الوسط الكامل

1.3.2.3 التركيبة التركيبة

الوسط األساسي (1.2.3)...........................90 ملل

محلول تلوريت البوتاسيوم (1.2.2.3).....0,25 ملل

محلول فيبرينوجY البقر (2.2.2.3).........7,5 ملل

Yمــــــحــــــلــــــول بـالزمــــــا األرنب ومــــــانـع الــــــتــــــريــــــبــــــســـــ
(3.2.2.3)..2,5 ملل.

2.3.2.3 التحضير  التحضير 

يــذوب الــوسط األســاسيs ثم يــتـــــرك لــيــبــرد فــــــي
48°م ± 1° م في حمام مائي (3.4).

تـضـاف بـطـريـقـة مــعـقـمـة احملـالـيل الــثالثـةs اHـسـخـنـة
مسـبقا في 48° م ± 1° م  في حمـام مائيs وبعـد كل إضافة

يخلط بعناية بالدورانs للتقليل من تشكل رغوة.

sيــســتـعــمل الــوسط الــكـامل مــبــاشـرة بــعــد حتـضــيـره
لتجنب ترسب البالزما.

مالحـظـة -مالحـظـة - فـي حـالــة اسـتـعــمـال مــحـلــول مـتــوفـر في
الـسـوق من فـيـبريـنـوجـY الـبـقـر وبالزمـا األرنبs حتـترم
تـعـلــيـمـات اHــصـنّع بـدقــة لـتـحــضـيـر هـذا احملــلـول والـوسط
الــكـامـل (السـيــمــا درجـة حــرارة وسط األســاس) وإالz sـكن

للوسط أن يفقد نشاطه كليا.

3.3 حتضير علب الوسط الصلب (الهالمي) حتضير علب الوسط الصلب (الهالمي)

أنــظـر اHــنـهـج األفـقي إلحــصــاء الـســتـافــيـلــوكـوك ذات
أنـز� تخثر مـوجب (ستافـيلوكوكـوس اوريوس وأصناف
أخرى) وهــــي تـقـنـيـــة يـسـتعـمـــل فـيهـا  الـوسط الهالمي

.(Baird-Parker) لـ بارد- باركر

4. التجهيزات و األدوات الزجاجية التجهيزات و األدوات الزجاجية 

مالحـظة  -مالحـظة  - يـسـمح بـاسـتخـدام أدوات ذات اسـتـعـمال
وحـيـد علـى غرار األدوات الـزجـاجـيـة التـي تسـتـعـمل لـعدة

مرات بشرط أن تكون مواصفاتها مناسبة.

األدوات اHـسـتـعــمـلــــة في مـخـبـر اHــيـكـروبـيـولـوجـيـا
وال سيما ما يأتي :
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1.4 جـهاز للـتعقيم بـاحلرارة اجلافـة (فرن) وباحلرارة جـهاز للـتعقيم بـاحلرارة اجلافـة (فرن) وباحلرارة
s(جهاز التعقيم) الرطبةs(جهاز التعقيم) الرطبة

2.4 جــــهـــــاز الــــتــــجـــــفــــيفs جــــهـــــاز الــــتــــجـــــفــــيفs يــــســـــمح بــــحـــــفظ األوســــاط
اHزروعـةs الـعـلب والـقـارورات في درجـة حرارة من 35 °م

± 1°م أو 37°م ± 1°م.

3.4 حــمــام مــائي حــمــام مــائي أو جـــهــاز مـــشــابه zـــكن ضـــبــطه في
48°م ± 1°م. 

4.4 عــــلب بــــتـــري عــــلب بــــتـــري مــــعـــقــــمــــة من الــــزجـــاج أو مـن مـــادة
بالستيكية.

sسـعـتـهـــا 1مـلل s5.4 مـاصـات مـدرجـة ذات تدفـق كلي مـاصـات مـدرجـة ذات تدفـق كلي
2 مـلل و10 مــللs مــدرجـة عــلى الـتــرتـيب في 0,1 مـلل و0,1

ملل و 0,5 ملل.

5. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنات نات 

sمن الــضـروري أن يــحـصل اخملــبـر عــلى عـيّــنـة �ــثـلـة
غير متلفة ولم تتغير أثناء النقل والتخزين. 

6. حتضير العيحتضير العيّنة للتجربة نة للتجربة 

حتـــضــر الـــعـــيّــنـــة لـــلـــتــجـــربـــة طــبـــقـــا Hــنـــهج حتـــضـــيــر
الــعــيــنــاتs واحملــلــول األم والـــتــخــفــيــفــات الــعــشــريــة قــصــد

الفحص اHيكروبيولوجي. 

7. طريقة العملطريقة العمل

1.7 الـــــعـــــيـــــنـــــة اHـــــأخـــــوذة لـــــلـــــتـــــجـــــربـــــةs احملـــــلــــول األم الـــــعـــــيـــــنـــــة اHـــــأخـــــوذة لـــــلـــــتـــــجـــــربـــــةs احملـــــلــــول األم
والتخفيفوالتخفيف

أنـــــظـــــر مــــنـــــهج حتـــــضـــــيــــر الـــــعـــــيّــــنـــــاتs احملـــــلــــول األم
والتخفيفات العشرية قصد الفحص اHيكروبيولوجي.

 Yالزرع و التحض  Y2.7 الزرع و التحض

1.2.7 تؤخذ علـبتي بتري معقمتY (4.4). يوضع في
كل واحدة منهمـا باستعمال مـاصة معقمة (5.4) 1 ملل من
العـيـنة اHـأخوذة لـلـتجـربة إذا كـانت اHـادة سائـلة أو  1مـلل

من احمللول األم بالنسبة للمواد األخرى. 

تؤخذ عـلبـتا بـتري أخريـان معـقمـتانs يوضع في كل
منهما 1 ملل من التخفيف  العشري األول.

تـــعـــاد هــــذه الـــعـــمـــلــــيـــات مع تـــخــــفـــيـــفـــات مــــتـــتـــالـــيـــة
باستعمال ماصة معقمة جديدة لكل تخفيف عشري.

2.2.7 يـــــــســــــكب فـي احلــــــY الــــــوسـط الــــــكــــــامل (3.2.3)
اHـستعـمل  في كلتـا علبـتي بتري (1.2.7) (يـجب أال يحفظ
مـــــتــــبــــلــــورا)s بـــــحــــيث نـــــتــــحــــصــــل عــــلى ســـــمــك يــــقــــــــدر

بحـــوالي 3 ملم.

يــخـلط الــتـطـعــيم في  وسط الـزرع بــعـنـايــة و يـتـرك
ليتجمد بوضع علب بتري فوق سطح بارد وأفقي.

3.2.7 بــعــد الــتــجــمــد الــكــامـل لــلــوسطs تــقــلب الــعــلب
احملـضرة وحتـضن في جهـاز الـتجـفيف (2.4) مـضبوط في
درجـــة حـــرارة 35°م أو 37°م Hــــدة  18 ســــا إلى  24 ســــا وإذا
اســـتــلـــزم األمـــر يـــعـــاد حتـــضـــيـــنـــهـــا Hــدة 18 ســا إلى 24 ســا

إضافية.
3.7 حساب اHستعمرات حساب اHستعمرات

بـــــــــعـــــــــد مـــــــــدة مـن الـــــــــتـــــــــحـــــــــضـــــــــY (3.2.7) تـــــــــــشــــــــــكـل
الـستافيلـوكوك مستـعمرات صغـيرة سوداء أو رمادية أو
حتى بـيضاءs مـحاطة بـهالة من الـترسب تدل عـلى نشاط
الــتـخــثــر. zـكن Hــسـتــعـمــرات الـبــروتــيـوس أن تــشـكل في
بــــــدايــــــة الـــــتــــــحــــــضـــــY مــــــظــــــهــــــرا �ـــــاثـال Hــــــســـــتــــــعــــــمـــــرات
الــسـتـافــيـلـوكــوك ذات أنـز� تــخـثـر مــوجب. غـيــر أنه بـعـد
التـحضH Yدة 24 سا أو 48 سـا تؤخذ اHـستـعمرات مـظهر
بـسـاط أسـمـر نـوعـا مـا واجـتـيـاحـي �ـا يـسـمح بـتـمـيـيـزهـا

عن الستافيلوكوك.
يتم إحصاء اHستعمرات اHميزة لكل علبة.

مـالحــظـة -مـالحــظـة - �ــا أن الــوسـط الــهالمي بــبالزمــا األرنب
والــفـيـبــريـنــوجـY مـبــني عـلى تــفـاعل الـتــخـثــر فـلـيس من

الضروري تأكيد هذا النشاط.
8. التعبير عن النتائج التعبير عن النتائج 

1.8 حالة عامة حالة عامة
تـؤخـذ بـعـY االعـتـبـار الـعـلب الـتي حتـتـوي عـلى 300
مـسـتـعمـرة عـلى األكـثـرs حيـث تكـون فـيـها 100 مـسـتـعـمرة
�ـيـزة في تـخـفـيـفـY مـتـتـالـيـY. يـجب أن حتـتـوي الـعـلـبة

على 15 مستعمرة �يزة على األقل.
يـحـسب الـعـدد N لـلـسـتـافـيـلـوكـوك ذات أنـز� تـخـثـر
مـوجـب اHـوجــود في مــيـلــيــلـتــر أو غــرام من اHــادة كـمــعـدل
الوزن انطالقا من تخفيفY متتاليY باستعمال اHعادلة

اآلتية :
∑c                   

N = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
V (n1+0,1n2)d             

حيث :
c∑ : مجـمـوع مـستـعـمـرات الـستـافـيـلوكـوك اHـمـيزة

sاالعتبار Yأخوذة بعHفي جميع العلب ا
sيليلترHوضوع في كل علبة باHحجم التطعيم ا : V
n1 : عـــــدد الــــــعـــــلـب اHـــــأخــــــوذة بـــــعــــــY االعـــــتـــــبــــــار في

 sالتخفيف األول
n2 : عـــــدد الــــــعـــــلـب اHـــــأخــــــوذة بـــــعــــــY االعـــــتـــــبــــــار في

sالتخفيف الثاني
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d : هـو نـسـبــة الـتـخــفـيف اHـوافــقـة لـلــتـخـفـيف األول
اHــــأخــــوذ بـــــعــــY االعــــتـــــبــــار (احملـــــلــــول األم هــــو عـــــبــــارة عن

تخفيف).
تقرب النتائج اHتحصل عليها باعتبار عددين.

تــعـطى الــنـتــيـجــة بــعـدد الــسـتــافـيــلـوكــوك ذات أنـز�
تـخـثـر مــوجب في اHـيــلـيـلـتــر (مـادة سـائــلـة) أو في الـغـرام
(مـــواد أخـــرى) مـــعـــبـــر عــنـــهـــا بـــعـــدد مـــحـــصـــور بــY 1 و9,9

مضروب في sx10 حيث  x هو القوة اHناسبة لـ 10.
مثـــال 

يــعـطي إحـصــاء اHـســتـعـمــرات بـعـد زرع  0,1 مـلل من
اHادة النتائج اآلتية :

- عــنـــد الــتــخــفــيــــف األول اHــأخـوذ بــعــY االعــتــبـار
s(10-2) : 66  مستعمرة �يزة و 54 مستعمرة �يّزة

Yـــــــأخــــــوذ بــــــعــــــHعــــــنـــــــــد الـــــــتــــــخــــــفـــــــيف الــــــثـــــــاني ا -
االعــتـبـار(10-3) : 4  مـســتـعـمــرات �ـيـزة و7 مـسـتــعـمـرات

sيزة�
      66 + 54 + 4 + 7                               

N = 5955 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2,2x10-2                              

.310 x 6 بعد التقريب هي sالنتيجة
2.8 تقييم األعداد الصغيرة تقييم األعداد الصغيرة

1.2.8 إذا احــــتــــوت كـل عــــلــــبـــــة من الــــعـــــلــــبــــتـــــY عــــلى
مـسـتـوى الـعـيّــنـة اHـأخـوذة لـلـتـجــربـة (مـواد سـائـلـة) أو من
احمللول األم (مواد اخرى)s أقل من 15 مستعمرةs يعبر عن

النتيجة كاآلتي :
أ) بــالـنـسـبــة لـلـمـواد الــسـائـلـةs عــدد الـسـتـافــيـلـوكـوك

ذات أنز� تخثر موجب احملصاة في اHيليلتر :
          C                           
Ne = ــــــ                

             2                                     

حيث :
C : مجمـوع مسـتعـمرات السـتافـيلـوكوك ذات أنز�
Yتـــخـــثــــر مـــوجب احملـــصـــاة (3.7) عـــلى مـــســـتـــوى الــعـــلـــبـــتــ

اHأخوذتY بعY االعتبار.
ب) بـالـنـســبـة لـلـمـواد األخــرىs عـدد الـسـتــافـيـلـوكـوك

ذات أنز� تخثر موجب في الغرام :
       C                         

Ne = ــــــ                  
             2Xd                               

حيث :

C : مجمـوع مسـتعـمرات السـتافـيلـوكوك ذات أنز�
Yتـــخـــثــــر مـــوجب احملـــصـــاة (3.7) عـــلى مـــســـتـــوى الــعـــلـــبـــتــ

sاالعتبار Yبع YأخوذتHا

d : هو نسبة التخفيف للمحلول األم. 
2.2.8 إذا لم حتـــتــو الــعـــلــبــتـــان عــلى مـــســتــوى عـــيّــنــة
الـتـجـربـة (مـواد سائـلـة) أو احملـلـول األم (مـواد أخـرى) على
أي مسـتعـمرة لـلسـتافـيلـوكوك ذات أنـز� التـخثـر موجب

يعبر عن النتيجة كاآلتي :
- أقـل من 1 ســــتـــافــــيــــلـــوكــــوك ذات أنــــز� الـــتــــخــــثـــر

s(مواد سائلة) يليلترHموجب في ا
- أقل من d/1 ســـتــافـــيـــلـــوكـــوك ذات أنــز� الـــتـــخـــثــر
مـــــوجب فـي الـــــغــــرام (مــــواد أخـــــرى) حــــيث d هـــــو نــــســـــبــــة

التخفيف للمحلول األم.
9. الدقةالدقة

1.9 التكرارية التكرارية
sYمـنفـردت Yنتـيـجتـ Yطـلق بـHال يـتـجاوز الـفـرق ا
ومنـفصلتـY (عدد ستـافيلـوكوك ذات أنز� تـخثر موجب
في الغرام أو في اHيـليلتـرs محولة إلى لغ 10) أو النـسبة
Yأعـلى و أدنى نـتــيـجـتي الــتـجـربـتـ Yبــ sعــلى سـلم عـادي
مـتـحـصل عـلــيـهـمـا بـواســطـة نـفس اHـنــهج عـلى نـفس اHـادة
اخلاضعـة للـتجـربة في نفس اخملـبر مـنجـز من طرف نفس
احملـلل الـذي يسـتـعـمل نفس الـتـجهـيـزات في أقصـر مـجال
زمنيs إال في%5 من احلاالت على األكثر جملال التكرارية.

2.9 قابلية إعادة التجربة قابلية إعادة التجربة
Yمـنـفـردت Yنـتـيـجـتـ Yـطلـق بHال يـتـجـاوز الـفـرق ا
(عدد ستافيـلوكوك ذات أنز� تخثر موجب في الغرام أو
في اHــيــلـيــلــتــرs مــحـولــة إلى لغ 10) أو الــنــســبــة عـلـى سـلم
عـــاديs بــY أعـــلى وأدنـى نــتـــيـــجـــتــY مـــتـــحـــصل عـــلــيـــهـــمــا
بـواسطـة نـفس اHـنهج عـلى نـفس اHـادة اخلاضـعـة لـلتـجـربة
Yفي مـــخــابـــر مـــخــتـــلــفـــة مـــنــجـــزة من طـــرف عــدة مـــحــلـــلــ
يـســتــعــمـلــون جتــهـيــزات مــخـتــلــفـةs إال في %5 من احلـاالت

على األكثر جملال قابلية إعادة التجربة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 21 صــــفـــــر عـــــام صــــفـــــر عـــــام 1436
14 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة s2014 يـحـدد مدة الـضـمانs يـحـدد مدة الـضـمان اHوافق اHوافق 

حسب طبيعة السلعة (استدراك).حسب طبيعة السلعة (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الـرسمية - العدد 3 الصادر بتاريخ 6 ربيع
الثاني عام 1436 اHوافق 27 يناير سنة 2015.

الصفحة 25 - العمود 2 - اHادة 3 - السطر 3.
بدال من : بدال من : ...... على أن تقل .......

يقرأ :يقرأ :     ...... على أن ال تقل .......
................ (الــــبـــاقـي بــــدون تــــغــــيــــيـــر) ................




