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  الفهــــــــــــرس

  
  أحكام عامة  :  العنـوان األول

 

  نقل المواد الغذائية  :  العنـوان الثاني
  

  نقل اللحـوم  :  1الباب 
  نقل الدواجن  :  2الباب 
  نقل األسماك  :  3الباب 
  نقل الحليب ومشتقاته  :  4الباب 
نقل المواد الغذائية السريعة التعفن ما عدى اللحوم   :  5الباب 

  .واألسماك والحليب ومشتقاته 
    

  األسواق  :  العنـوان الثالث
  

  الفضالت والمواد الغذائية غير الصالحة لالستهالك  :  العنـوان الرابع
    

  المسالخ  :  العنـوان الخامس
  

  مسالخ حيوانات المجزرة  :  1اب الب
  المسالخ الصناعية للدواجن  :  2الباب 

  
  مخازن المواد الغذائية  :  العنـوان السادس

  

  محالت تحويل وصنع المواد الغذائية   :  العنـوان السابع
  

  أحكام خاصة باألعوان  :  العنـوان الثامن
  

  أحكام خاصة ببعض األنشطة التجارية   :  العنـوان التاسع
  

  )المجازر(محالت بيع اللحوم   :  1 الباب
  محالت بيع الدواجن  :  2الباب 
  محالت بيع السمك  :  3الباب 
  محالت بيع الحليب ومشتقاته  :  4الباب 

  قـرار التراتيب الصحيـة
  لمدينة تونس
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  محالت بيع المرطبات والحلويات  :  5الباب 
  محالت بيع المواد الغذائية العامة  :  6الباب 
  المخابز  :  7الباب 
  يع األآالت السريعةالمحالت المعدة لتحضير وب  :  8الباب 
  المطاعم  :  9الباب 
  المقاهي  :  10الباب 
  قاعات التجميل والحالقة  :  11الباب 
  قاعات العرض  :  12الباب 

  

حفظ الصحة العامة بالطريق العام   :  العنـوان العاشر
  وبالتجمعات السكنية

  

  حفظ الصحة العامة بالطريق العام  :  1الباب 
  ت السكنيةالسالمة الصحية للتجمعا  :  2الباب 

  
  

  
  نوعية الماء الموزع للعموم  :  العنـوان الحادي عشر

  

  مؤسسات السباحة واالستحمام   :  العنـوان الثاني عشر
  

  شروط إحداث واستغالل مؤسسات السباحة   :  1الباب 
  شروط إحداث واستغالل مؤسسات االستحمام  :  2الباب 
  الشواطىء  :  3الباب 

  

  يوانات داخل المناطق البلدية تربية الح  :  العنـوان الثالث عشر
  

  تربية المواشي وجوالنها   :  1الباب 
  تربية الدواجن واألرانب بالمناطق البلدية  :  2الباب 
  جوالن الكالب داخل المناطق البلدية  :  3الباب 
  تربية النحل داخل المناطق البلدية  :  4الباب 

  

  مقاومة الحشرات   :  العنـوان الرابع عشر
  

  أحكام انتقالية   :  عشر العنـوان الخامس
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  :على  مدينة بعد إطالعهخ الشي سونت لديةب سرئين إ

  
  ، سونت ةيلدث ببإحدا قلتعالم 1858أوت  30 في خؤرالم األمر

تعلق بإصدار القانون األساسي للبلديات وخاصة الفصول موال 1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  33ن عدد وناالقوعلى 
  ،77و 76، 75، و73

 المتعلق بمراقبة إنتاج وتحويل 1964ديسمبر  24المؤرخ في  1964لسنة  49ن عدد وناالقوعلى 
  .وتجارة الحليب 

المتعلق بإصدار مجلة الحقوق  1965فيفري  12المؤرخ في  1965لسنة  5ن عدد وناالقوعلى 
  العينية،

إصدار مجلة الشغل المتعلق ب 1966أفريل  30المؤرخ في  1966لسنة  27ن عدد وناالقوعلى 
  ،336إلى  325وخاصة الفصول من 

حيوانات المجزرة  يذبحالمتعلق  1966جويلية  26المؤرخ في  1966لسنة  64ن عدد وناالقوعلى 
أفريل  13في المؤرخ  1971لسنة  78ونقل لحومها وأحشائها واالتجار فيها آما وقع تنقيحه بالقانون عدد 

1971،  
  المتعلق بإصدار مجلة المياه ، 1975مارس  31خ في المؤر 16ن عدد وناالقوعلى 
التاريخ  عالمةالمتعلق بحمل  1983مارس  4المؤرخ في  1983لسنة  23ن عدد وناالقوعلى 

  األقصى لالستهالك بالنسبة للمواد الغذائية المعلبة ومواد التجميل،
  مراض السارية،المتعلق باأل 1992جويلية  27المؤرخ في  1992لسنة  71ن عدد وناالقوعلى 
  المتعلق بحماية المستهلك، 1992ديسمبر  7المؤرخ في  1992لسنة  117ن عدد وناالقوعلى 
المتعلق بإصدار قانون الطرقات لبلدية تونس وعلى  1889نوفمبر  24األمر المؤرخ في وعلى 

  .النصوص المنقحة والمتممة له 
يع المحار وغالل البحر آما وقع تنقيحه المتعلق بصيد وب 1941جويلية  3األمر المؤرخ في وعلى 

  . 1956جانفي  19باألمر المؤرخ في 
 
  

المتعلق بضبط القواعد الصحية  1968أآتوبر  22المؤرخ في  1968لسنة  328األمر عدد وعلى 
  ،الشغلالعامة المطبقة في المؤسسات الخاضعة لمجلة 

المتعلق بذبح حيوانات المجزرة  1981نوفمبر  10المؤرخ في  1981لسنة  1459األمر عدد وعلى 
  ،وأحشائهاوالمراقبة الصحية للحومها 

 استغاللالمتعلق بتنظيم إعادة  1982أآتوبر  16المؤرخ في  1982لسنة  1355األمر عدد وعلى 
  ،المستعملةالزيوت 

على  المتعلق بدراسة المؤثرات 1991مارس  13المؤرخ في  1991لسنة  362األمر عدد وعلى 
  ،المحيط
  ستعمالبإالمتعلق  1959سبتمبر  23على قرار السيد وزير االقتصاد الوطني المؤرخ في و
  ،الّلفآاغذ 

المتعلق بوقاية المواد  1959نوفمبر  20على قرار السيد آاتب الدولة للمالية والتجارة المؤرخ في و
  ،الغذائية المعدة للبيع أو المعروضة أو التي هي بصدد النقل قصد البيع 

  قـرار التراتيب الصحيـة
  لمدينة تونس
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المتعلق باللف بالمواد  1972سبتمبر  4 فيرار السيد وزير االقتصاد الوطني المؤرخ قوعلى 
  ،البالستيكية

المتعلق بتنظيم عملية ذبح األبقار  1984أوت  23قرار السيد وزير الفالحة المؤرخ في وعلى 
  ،واألغنام

  ،الكلب  المتعلق بمقاومة داء 1985أفريل  13قرار السيد وزير الفالحة المؤرخ في وعلى 
 المتعلق بضبط 1985أفريل  27قرار السيدين وزيري الفالحة والصحة العمومية المؤرخ قي وعلى 

  ،وأحشائهاالشروط الصحية المتعلقة بنقل اللحوم 
المتعلق  1987فيفري  17قرار السيد وزير اإلنتاج الفالحي والصناعات الغذائية المؤرخ في وعلى 

  .لمعدة الحتواء األسماك على متن مراآب الصيد البحري واستعمالهابتحجير حمل الصناديق الخشبية ا
المتعلق بدفع الخطايا التي تسلط من  1991ماي  30قرار السيد وزير الداخلية المؤرخ في وعلى 
  ،البلديةالصحية بالمناطق  ةطمخالفات لتراتيب حفظ الصحة والشرأجل ارتكاب 
  .اإلبلالمتعلق بتنظيم نحر  1993جانفي  25قرار السيد وزير الفالحة المؤرخ في وعلى 
  ،تونسالمتعلق بالمصادقة على النظام الصحي لمدينة  1908جويلية  6األمر المؤرخ في وعلى 
  . 1993ديسمبر  13مداولة المجلس البلدي في جلسته المنعقدة يوم وعلى 

  

 :قرر تنقيح وإتمام النظام الصحي لمدينة تونس على النحو التالي 
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ريعية    _  1  الفصــل اة النصوص التش ع مراع ع    وم ل تخض ا العم اري به ة الج الترتيبي

ة          حية والفني فات الص روط والمواص د والش رار للقواع ذا الق ا به وص عليه ادين المنص   المي
  .الواردة به 

  

  
  

    
  

  نقل اللحــوم:  البـاب األول
  

ل   27وفقا ألحكام القرار المؤرخ في    _  2  الفصــل متضمن للشروط   ال 1985أفري
ول         ا بالفص ام المنصوص عليه ى األحك افة إل اء وباإلض وم واألحش ل اللح ة بنق حية المتعلق الص
ة     الموالية بجب أن تكون اللحوم المعدة للنقل معترفا مسبقا بصلوحيتها لالستهالك وأن تكون حامل

  .لختم مؤسسة مراقبة من طرف البيطري التابع للبلدية المعنية 
ذ    ا بحيث   وضوحا  ا الطابع واضحا   وبجب أن يكون ه ه وأن يحمل إسم    تمكن تام قراءت

   .الصادرة عنها المؤسسة
  

دة  _  3  الفصــل تقاتها المع ل مش اء وآ وم واألحش ل اللح تهالكتنق طة  لالس بواس
تقرة ال تتجاوز       ق ذات حرارة مس ة الغل وق الصفر      4وسائل نقل مبردة ومحكم ة ف درجات مائوي

ره    ذا الغرض دون غي ة من اللحوم في نفس        مخصصة له ين أصناف مختلف ط ب اب الخل مع اجتن
  . الوقت

ر   ويجب تجهيز هذه الوسائل من الداخل بغالف غير قابل للتعفن وسهل التنظيف والتطهي
  . بصفة تمنع تسرب السوائل للخارج وال يؤثر على سالمة هذه اللحوم

  

ها معالق من مادة يجب تجهيز وسائل النقل من الداخل بسكك حديدية ب _  4  الفصــل
  .الذبائح المعلقة بها من االلتصاق بأرضية العربة بصفة تمنع " INOX" "اإلينوآس"

ان وذات حجم   " لحوم"يجب أن تحمل وسائل النقل عبارة  ى   ظاهرة للعي  X  صم  150أدن
  .صم 50

  
ات         _  5  الفصــل ل للعملي ة نق ل عملي د آ وم بع ل اللح ائل نق ع وس ب أن تخض يج

  :التالية
 .منظفل بالماء الساخن الممزوج بمحلول الغس   - أ 
 .التشليل بالماء الجاري الصالح للشراب    - ب 
ى         - ج  وي بصفة مستمرة عل وري يحت في   2،0التطهير بالماء الممزوج بمحلول آل

ا يساوي   (في األلف من ماء الجفال المعد للتجارة  5األلف من الكلور أو نسبة  م
 ) .من الماءلترات  4ملعقة أآل من ماء الجفال التجاري في 

  

نفس   اء ل ل األحش ي المخصصة لنق ذلك األوان وائل وآ ع الس دة لجم ي المع تخضع األوان
  .  عمليات التنظيف والتطهير

  

فة      _  6  الفصــل اء وبص وم واألحش ة للح ل المخصص ائل النق ون لوس ب أن تك يج
ة   تهالك بطاق دة لإلس وم المع تقات اللح ل مش ة آ ة أو ال  صحية عام ن طرف البلدي لمة م لط مس س

  . الصحية المعنية

  أحكـام عامـة  :  العنـوان األول

  نقل المواد الغذائية  :العنـوان الثاني 
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  . آما يجب أن تعرض هذه العربات على األقل مرة في السنة على المراقبة الصحية
  

ا   _  7  الفصــل يجب نقل اللحوم المجمدة في وسائل نقل مبردة ال تقل درجة حرارته
  . درجة مائوية تحت الصفر 18عن 

  
  نقل الدواجن ومستحضراتها  :  البـاب الثانـي

  
د من    للمراقبة ضع نقل لحوم الدواجن ومستحضراتها يخ _  8  الفصــل بقة للتأآ المس

  . صلوحيتها وذلك من طرف الطبيب البيطري البلدي أو التابع للسلط الصحية البيطرية المعنية
  

ائ   لالستهالك تنقل لحوم الدواجن وأحشاؤها المعدة  _  9  الفصــل ل  بواسطة وس ل نق
وق الصفر ومخصصة       4 تتجاوز مبردة ومحكمة الغلق، ذات حرارة مستقرة ال ة ف درجات مائوي

دواجن المطبوخة        له ل مستحضرات ال اب نق ره، مع اجتن في  ) chatcuterieِ(ذا الغرض دون غي
  . نفس هذه الوسيلة

  .يجب تجهيز هذه الوسائل من الداخل بغالف غير قابل للتعفن وسهل التنظيف والتطهير
  

نادي      _  10  الفصــل ي ص وم ف ذه اللح ل ه ب نق ن  يج بكة م تيكق مش دة  البالس مع
ى  ة عل ل بصفة   .خصوصياتهاللغرض للمحافظ ائل النق ذه الصناديق داخل وس ين وضع ه ويتع

  .تضمن التهوئة الجيدة
  

مبردة ال تقل درجة   نقل يجب نقل لحوم الدواجن المجمدة في وسائل _  11  الفصــل
د   18حرارتها عن  ذه ال ة داخل    درجة مائوية تحت الصفر، على أن يكون لف ه واجن بصفة فردي

  .الصناديق
  

ل       _  12  الفصــل ائل نق طة وس ة بواس دواجن المطبوخ رات ال ل مستحض ب نق يج
وق الصفر ومخصصة       4مبردة ومحكمة الغلق، ذات جرارة مستقرة ال تتجاوز  ة ف درجات مائوي

  . لهذا الغرض دون غيره
واد  ذه الم ل ه ب أن تنق ة ويج تيك مخصص ن البالس بكة م ناديق مش ي ص رض ف للغ

  .  للمحافظة على خصوصياتها توضع داخل وسائل النقل بصفة تضمن التهوئة الجيدة
  

يجب أن تخضع وسائل نقل الدواجن ومستحضراتها بعد آل عملية  _  13  الفصــل
  : نقل للعمليات التالية

 .الغسل بالماء الساخن الممزوج بمحلول منظف    - أ 
 .للشرابالتشليل بالماء الجاري الصالح    - ب 
ى      التطهي   - ج  وي بصفة مستمرة عل وري يحت في   2،0ر بالماء الممزوج بمحلول آل

ا يساوي   (في األلف من ماء الجفال المعد للتجارة  5األلف من الكلور أو نسبة  م
 . )لترات من الماء 4ملعقة أآل من ماء الجفال التجاري في 

  
  نقل األسمــاك  :  البـاب الثالث

  

رار ا _  14  الفصــل ام الق افة ألحك ي باإلض ؤرخ ف ري  17لم ق  1987فيف المتعل
ر ري         بتحجي يد البح ب الص تن مراآ ى م ماك عل واء األس دة الحت بية المع ناديق الخش ل الص حم

ع      دة للبي ة والمع ر المنقول الل البح ماك وغ ون األس ع، بجب أن تك الك التوزي ي مس تعمالها ف واس
  .معترفا مسبقا بصلوحيتها لالستهالك
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ة        ويتعين على الناقل أن يكون حام ة بسوق الجمل ال لتأشيرة صادرة عن مصالح المراقب
   .المعنيةلألسماك أو عن السلط الصحية 

 
ثلج حتى وإن      _  15  الفصــل ات من ال يجب أن يتم نقل األسماك الطازجة تحت طبق

  .تبريدآانت العربة مجهزة بآلة 
ثلج المرحي ال ي            ة من ال ل  يجب وضع األسماك في صناديق من البالستيك تحت طبق ق

  .مليمترات 6عمقها عن 
اني وآلب البحر الموجه لألسواق            ل المن ر مث يجب أن تكون األسماك ذات الحجم الكبي

 .أمعائهاالبلدية ونقاط البيع محشوة بالثلج المرضوض أو المدقوق بهد استخراج 
  

تالء يتجاوز     ال   :  16  الفصــل ة إم يجب أن تكون الصناديق الحاوية لألسماك ممتلئ
  .ن حجمهام الثلثين

  .استعمالبعد آل  تطهيرهاوسل الصناديق آما يجب غ
  

ة         _  17  الفصــل ة البلدي ع داخل المنطق دة للبي يجب نقل األسماك وغالل البحر المع
  .مستقرةبواسطة وسائل نقل معدة خصيصا لهذا الغرض وذات حرارة 

ردة     ات مب ذه العرب ال تتجاوز  وفي صورة القيام برحالت طويلة يتعين وجوبا أن تكون ه
  .الصفردرجة مائوية فوق  2حرارتها 

  

تعفن وسهل     _  18  الفصــل ل لل يجب تجهيز وسائل النقل من الداخل بغالف غير قاب
التنظيف والتطهير بصفة تمنع تسرب السوائل إلى الخارج وال يؤثر على سالمة هذه األسماك مع   

  .السوائلتثبيت إناء لجمع هذه 
  

ل  _  19  الفصــل ارة يجب أن تحم ل عب ائل النق ماك"وس ان وذات" أس اهرة للعي   ظ
  . صم X 1 50 50حجم أدنى 

 

ات      _  20  الفصــل ى العملي ل إل ة نق ل عملي د آ ل بع ائل النق يجب أن تخضع وس
  :التالية 

 .الغسل بالماء الساخن الممزوج بمحلول منظف    - أ 
 .للشرابالتشليل بالماء الجاري الصالح    - ب 
ى   التطهير بالماء الممزوج بمحلول آ   - ج  في    2،0لوري يحتوي بصفة مستمرة عل

ا يساوي   (في األلف من ماء الجفال المعد للتجارة  5األلف من الكلور أو نسبة  م
  .)الماءلترات من  4ملعقة أآل من ماء الجفال التجاري في 

  

دة    _  21  الفصــل  لالستهالك يجب أن تكون لوسائل النقل المخصصة لألسماك المع
  .المعنيةف البلدية أو السلط الصحية بطاقة صحية مسلمة من طر

  .الصحيةيجب أن تخضع هذه الوسائل على األقل مرة في السنة إلى المراقبة 
 

ة        _  22  الفصــل ل درج ردة ال تق ل مب ائل نق ي وس دة ف ماك المجم ل األس ب نق يج
  .الصفردرجة مائوية تحت  18حرارتها عن 

  
  نقل الحليـب ومشتقـاتـه  :  الرابع البـاب

 

انون عدد         _  23  لالفصــ ا بالق ام المنصوص عليه لسنة   49بقطع النظر عن األحك
ل وتجارة الحليب وباإلضافة      1964ديسمبر  24المؤرخ في  1964 المتعلق بمراقبة إنتاج وتحوي
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ب           ل الحلي ة لنق ي المخصص ع األوان ة، تخض ول الموالي ا بالفص ام المنصوص عليه ى األحك إل
  :ومشتقاته للشروط التالية 

 .الصيانةن من المواد الصلبة الغير قابلة للصدإ وسهلة أن تكو 
أن تكون في حالة مرضية من ناحية الصيانة والنظافة ويتم تنظيفها بعد آل استعمال  

 :حسب الطرق التالية 
 .مع آستعمال الفرشاة منظفالغسل بالماء الساخن الممزوج بمحلول    - أ 
 .للشرابالتشليل بالماء الجاري الصالح    - ب 
ى       التطهير بال  - ج  وي بصفة مستمرة عل وري يحت ول آل  2،0ماء الممزوج بمحل

د للتجارة    5في األلف من الكلور أو نسبة  ا  (في األلف من ماء الجفال المع م
  .)الماءلترات من  4يساوي ملعقة أآل من ماء الجفال التجاري في 

  

  .هاترك هذه األواني تستنضب دون تنشيفيتعين 
  

ذه    _  24  الفصــل ق ه ام غل ب إحك اخ     يج رب األوس ا لتس ا تفادي د ملئه ي بع األوان
  .والغبار

 

ا     _  25  الفصــل راوح درجة حرارته يجب نقل هذه األواني في وسائل نقل مبردة تت
  .الطويلةدرجات مائوية فوق الصفر بالنسبة للمسافات  9و 6بين 

  

ل مغطاة            _  26  الفصــل ائل نق ة في وس واد بأقصى سرعة ممكن ذه الم ل ه يجب نق
  .القصيرةرة مستقرة بالنسبة للمسافات وذات حرا

 

  
  .يجب نقل المواد المكيفة بصفة تمنع تعفنها وتحافظ على سالمة لفها _  27  الفصــل
 
ة ال تتجاوز      " الجبن المطبوخ"يجب نقل  _  28  الفصــل ل مغلق ائل نق  درجة في وس

  .الصفردرجة مائوية فوق  15حرارتها 
 

ردة  يجب نقل الياغورت في عر _  29  الفصــل ر بات مب ين     حاوتت ا ب درجة حرارته
  .الصفردرجات مائوية فوق  6و 4

 

ة         _  30  الفصــل عة للمراقب طبالت خاض ن إس تجلبا م ب مس ون الحلي ب أن يك يج
  .البيطريةالصحية 
  

   ومشتقاتهنقل المواد الغذائية السريعة التعفن ما عدى اللحوم واألسماك والحليب   : الخامسالبـاب 
  

ة      يش _  31  الفصــل رات الغذائي يض والمستحض ى الب ا عل نف أساس ذا الص تمل ه
خ     يض إل ة والب ى الكريم ة عل ا     ... المحتوي روط المنصوص عليه ب والش ا للتراتي ع نقله ويخض

   :التاليةبالفصول 
 

ال  _  32  الفصــل ي أي ح ى  ال يجوز ف رة عل واد مباش ذه الم وال وضع ه ن األح م
  .إنزالهااألرض عند شحنها أو 

 

وث وتحافظ         _  33  الفصــل ا من التل ي تحميه اق وأوان يجب نقل هذه المواد في أطب
  .خصوصياتهاعلى 

   يتعين وضع األطباق واألواني داخل وسائل النقل بصفة تضمن التهوئة الجيدة
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ة ذات         _  34  الفصــل ل مغلق ائل نق ي وس دة ف ى ح ازج عل يض الط ل الب ين نق يتع
  .الروائححرارة مستقرة ونظيفة وخالية من 

 

ات البيض    _  35  لفصــلا ى حدة أو       (يتعين نقل مكون ادة البيضاء آل عل المح والم
وق     4في أواني منفصلة داخل وسائل نقل مبردة ال تتجاوز درجة حرارتها  )معا ة ف درجات مائوي

  .مسبقاالصفر بعد تنظيفها وتطهيرها 
 

رد        _  36  الفصــل ل مب ائل نق ة المثلجة والمثلجات في وس ل  يجب نقل الكريم ة ال تق
ا  ة حرارته ا         18ن ع درج د تنظيفه ق بع ة الغل ي محكم ل أوان فر داخ ت الص ة تح ة مائوي درج

  .مسبقاوتطهيرها 
  

  
  

  
  

ة داخل _  37  الفصــل واد الغذائي ع الم ة  يخضع بي أةاألسواق البلدي ى نفس  المهي إل
  .للعمومتوحة اإلجراءات والتراتيب المتعلقة بعرض وبيع المواد الغذائية داخل المحالت المف

  

وفمبر   28المؤرخ في    1991لسنة   1990وفقا ألحكام األمر عدد   _  38  الفصــل ن
ن طرف      1991 بق م رخيص مس ى ت ا إل ان نوعه ا آ واق مهم ة باألس طة الممارس تخضع األنش

  .الجماعة العمومية المحلية المعنية 
  

ة واألسبوع       _  39  الفصــل ة باألسواق اليومي واد الغذائي ع الم ية المنتصبة  يخضع بي
  :التاليةالشروط  إلىبالهواء الطلق 
 .ثالجاتيجب حفظ المواد الغذائية سريعة التعفن داخل  
د   ى مناضد وطاوالت سهلة التنظيف تبع ة األخرى عل واد الغذائي يحب عرض الم

ل  ى األق ل    60عل ن آ ن الشمس وم ا م ان يضمن حمايته ي مك صم عن األرض ف
 .التلوثمصادر 

  

ين توفير الماء الصالح للشراب ودورات مياه بجميع هذه األسواق يتع _  40  الفصــل
  .باستمراروالحرص على صيانتها وتنظيفها 

  

  .دخول القطط والكالب داخل األسواق  يحجر _  41  الفصــل
 
  

  
  

ى أرضية األسواق       _  42  الفصــل ا عل ع أنواعه يمنع منعا باتا إلقاء الفضالت بجمي
  .يالعموموبصفة عامة بالطريق 

  

يجب أن تتوفر بكل محالت بيع المواد الغذائية حاويات سميكة لجمع   _  43  الفصــل
  .بأنواعهاالفضالت 
  

ويتعين تفريغ هذه الحاويات أو وضعها في أماآن مغلقة مخصصة للغرض وتنظيفها 
  .االستعمالبعناية إن آانت قابلة إلعادة 

  

  األســـواق  :  العنـوان الثالث

  الفضالت والمواد الغذائية غير الصالحة لإلستهالك  :  العنـوان الرابع
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ر الصا      _  44  الفصــل ة غي واد الغذائي ع    لالستهالك لحة يجب سحب آل الم من البي
  .بعدونقلها حاال إلى مرآز صحي أو إتالفها على عين المكان ليتسنى رفعها فيما 

  
  

  
  
  مسالخ حيوانات المجزرة  :  البـاب األول
  

 362أو جهوي إلى أحكام األمر عدد    يخضع إحداث آل مسلخ بلدي _  45  الفصــل
  .المحيطالمؤثرات على  المتعلق بدراسة 1991مارس  13المؤرخ في  1991لسنة 

  

 26المؤرخ في    1966لسنة   64وفقا لألحكام الواردة بالقانون عدد   _  46  الفصــل
ا        1966جويلية  ع منه ا، يمن ائها واالتجار فيه ا وأحش المتعلق بذبح حيوانات المجزرة وتقل لحومه

  .البلديةباتا ذبح حيوانات المجزرة مهما آان نوعها خارج المسالخ الجهوية أو 
  

ن   _  47  الفصــل ر ع ع النظ دد  األبقط األمر ع واردة ب ام ال نة  1453حك  1981لس
ي   ؤرخ ف وفمبر  10الم ق  1981ن حية للحوم   بالمتعل ة الص زرة والمراقب ات المج اذبح حيوان  ه

ا بالفصول   وأحشائها يتعين تطبي ة سواء بالمحل أو      ق التراتيب المنصوص عليه ة والمتعلق الموالي
  .حة العامة بالمسالخبمعدات العمل وحفظ الص

  

  :عند تصميم المسلخ يتعين توفير  _  48  الفصــل
 .المسلخسياج يحيط بكامل  
ادي     ذبائح لتف راج ال اب خاص إلخ ذبح وب دة لل ة المع ات الحي دخل خاص للحيوان م

 .اللحومتلوث اللحوم ولتسهيل عمليات مراقبة تنقل الحيوانات ونقل 
 .عليها المراقبة الصحية قبل ذبها تجرىإسطبل لرجن الحيوانات عند قدومها حيث  
 .الحيواناتقاعة لذبح  
 .الذبحقاعة لسلخ الحيوانات منفصلة عن قاعة  
 .الذبحعن القاعة التي يتم فيها إعداد  ةقاعة لغسل األحشاء تكون منعزل 
 :بيوت تبريد منفصلة لـ  

 .تسويقها انتظارخزن الذبائح في  −
 .المخبريةما تتم التحاليل إيداع اللحوم المشكوك في سالمتها ريث −
 .إتالفها انتظارفي  لالستهالكحجز اللحوم واألحشاء غير الصالحة  −

 .البيطريةمكتب للمراقبة الصحية  
افي     دد الك حجرة مالبس ودورات مياه وأحواض وأدواش مجهزة بالماء الساخن بالع

 .المسلخومنعزلة عن بقية أجزاء ) لعشرة أشخاص 1(خاصة بالعملة 
  

تعفن         _  49  الفصــل ة لل ر قابل زالق غي ة لالن ادة مانع يتعين تبليط أرضية المسلخ بم
  .والتطهيروغير منفذة للسوائل، سهلة التنظيف 

ون  ين أن تك دار درج األرضيةيتع تعملة نحو  %3ة تذات انح اه المس ه المي ل بتوجي آفي
  .بالوعة ذات شباك مجهزة بممص متصل بشبكة تصريف المياه المستعملة 

  

اتح      _  50  ـلالفصـ ون ف ة ذات ل ادة آثيف يجب تغليف الجدران بالخزف أو طالئها بم
  .األقلغير منفذ للسوائل سهلة التنظيف والتطهير على إرتفاع ثالثة أمتار على 

ع ضمان   ة الضرورية م ات المراقب ام بعملي مح بالقي لخ بصفة تس وير المس ا يجب تن   آم
  .الكافيةالتهوئة 
  

  المسالـخ  :العنـوان الخامس 
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ز ا _  51  الفصــل اط  يجب تجهي اري الصالح للشراب ووضع نق اء الج لخ بالم لمس
  .والتجهيزاتمياه بالعدد الكافي لتنظيف الذبائح والمحالت 

  

ل      _  52  الفصــل وائل فب ع الس ة لجمي فية األولي ة للتص لخ بمحط ز المس يجب تجهي
  .التطهيرتصريفها في شبكة 

  
دق   وفي صورة عدم توفير شبكة تطهير يمكن تصريف هذه السوائل بعد تصف  يتها في خن

الحرص   من طرف المصالح الصحية المختصة مع    استعمالهمرخص في  )Fosser fixe(مبني 
  .بانتظامعلى صيانته وتفريغه 

  

وزات     _  53  الفصــل إتالف المحج ة ب زات خاص لخ تجهي وفر بالمس ب أن تت   يج
  .الذبائحوفضالت 

  

ع األ    _  54  الفصــل د وجمي واض والمناض ي واألح يانة األوان ب ص ي يج وان
  المستعملة في عمليات الذبح

إتساخها والتجهيزات عدة مرات في اليوم عند  تالمعمداآما يجب تنظيف وتطهير جميع 
  .العملمن  االنتهاءووجوبا عند 

  .القدميجب تعويض المعدات التي بدت عليها آثار الصدإ أو 
  

زة  يجب أن يخضع تنظيف وتطهير أجزاء المسلخ واألدوات واأل   _  55  الفصــل جه
  :إلى العمليات التالية 

  

 .العضويةالغسل بالماء تحت الضغط قصد إزالة الجزء الكبير من المواد    - أ 
 .فرشات استعمالالغسل بالماء لساخن الممزوج بمحلول منظف مع    - ب 
 .مطهرتطهير الجدران والمعدات بالماء الممزوج بمحلول    - ج 
 .تنشيفهايجب ترك المعدات تستنصب دون    - د 

  

اء من العمل     يجب  _  56  الفصــل د االنته تنظيف آل أجزاء المسلخ بدقة متناهية بع
  .الضغطويستحسن أن يتم ذلك بواسطة الماء الساخن تحت 

  

ه       _  57  الفصــل ع أجزائ ر جمي ه تطهي تم خالل يجب غلق المسلخ يوما في األسبوع ي
  .معٍدآما يتعين القيام بعمليات التطهير آلما تمت معاينة مرض 

  

  .للمسلخر دخول الحيوانات األهلية يحج _  58  الفصــل
  

  .الذبحيمنع رجن الحيوانات المعدة للذبح بقاعات  _  59  الفصــل
  

طبالت   _  60  الفصــل ة باإلس دة والرابط ات المع ع الحيوان ل  يجب من ن األآ  24م
  .بالشرابساعة قبل ذبحها وال يسمح لها إال 

  

ات و  _  61  الفصــل لخ الحيوان ات س تم عملي ي  يجب أن ت قها وه ائها وش زع أحش ن
  .الفممعلقة ويمنع نفخها بواسطة 

ة حال من األحوال جر ال       ر     وال يجوز في أي ى األرض خالل سلخها أو إث ة عل ا  داب ه آم
  .اللحوميجب تفادي ثقب األحشاء عند فصلها تفاديا لتلويث 

  

ال بالمسلخ    اليجب إجراء الفحوص  _  62  الفصــل ع العم طبية الضرورية على جمي
  .أشهرآل ستة  وذلك
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  المسالخ الصناعية للدواجن  :  البـاب الثاني
  

دد    _  63  الفصــل ر ع ام األم ى أحك دواجن إل لخ صناعي لل ل مس داث آ يخضع إح
  .المحيطالمتلعق بدارسة المؤثرات على  1991مارس  13المؤرخ في  1991لسنة  362

  

  :عند تصميم المسلخ الصناعي للدواجن بتعين توفير _  64  الفصــل
  

 .المسلخيحيط بكامل سياج  
 .المذبوحةمدخل خاص للدواجن المعدة للذبح وباب خاص إلخراج الدواجن  
 .الحيةقاعة لقبول الدواجن  
 ،ريشهاقاعة ذبح الدواجن ونتف  
 .ل األحشاء والرأس والساقينقاعة لفص 
 .الدواجنقاعة لتبريد وتكييف ولف  
دواجن في    درجات مائوية  4بيت تبريد ذات حرارة ال تتجاوز   فوق الصفر لخزن ال

 .تسويقهاانتظار 
 .البيطريةمكتب للمراقبة الصحية  
افي     دد الك حجرة مالبس ودورات مياه وأحواض وأدواش مجهزة بالماء الساخن بالع

 .المسلخومنعزلة عن بقية أجزاء ) لعشرة أشخاص 1(خاصة بالعملة 
  

ا   تخضع المسالخ الصناعية للدواجن لنفس الشر _  65  الفصــل وط المنصوص عليه
  .القرارمن هذا  53، و52، 51، 50، 49بالفصول 

  
  

  .والزغبيجب تجهيز المسلخ بمعدات لجذب البخار والغبار  _  66  الفصــل
  

التنظيف    _  67  الفصــل ة ب تخضع المسالخ الصناعية للدواجن لنفس الشروط المتعلق
ا بالفصول     والصيانة وبتحجير دخول الحيوانات األهلية وبالفحص الطبي ل ة المنصوص عليه لعمل

  . من هذا القرار 62و 58، 57، 56، 55، 54
  

دواجن  _  58  الفصــل ير ال ة لتحض اه المخصص د المي ى تجدي رص عل ب الح يج
  .باستمرار

  
  

  
  
  

ذه المخازن عن     يجب أن ال يقل ع _  69  الفصــل م وأن ال تشرف  2.80لو سقف ه
  .المياهمباشرة على األدواش ودورات 

  

ث     _  70  لالفصــ ن حي ع م ة بمحالت البي ب المتعلق نفس التراتي ازن ل تخضع المخ
  .والصيانةالتهيئة 

ى رفوف أو في      ا عل ال يجوز وضع المواد الغذائية مباشرة على األرض بل يجب حفظه
  .الغذائيةأدراج أو في حاويات محكمة الغلق خاصة بالمواد 

زة    ي أجه تعفن ف ة لل ة القابل واد الغذائي ظ الم تم حف ا  ي ة حرارته اوز درج د ال تتج  4تبري
  .الصفردرجات مائوية فوق 

  .اإلبانيتم التخلص من المواد المتعفنة في 
ادي          واء وتف د اله ى تجدي اعد عل ة تس فة آافي واة بص الت مه ذه المح ون ه ب أن تك يج

  .الرطوبة
  

  مخازن المواد الغذائية  :العنـوان السادس 
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ن األرضية     _  71  الفصــل ة ع ى منصة مرفوع ة عل واد الغذائي يجب تصفيف الم
صنتيمترا على األقل مما يسهل عملية التنظيف ويجنب الرطوبة وتوالد  40دران بـ وبعيدة عن الج

  .والحشراتالقوارض 
حية        تي الح الص رف المص ن ط ا م ادق عليه دات المص رات والمبي تعمال المطه تم اس ح

ا لتلويث          ة تجنب ك مع أخذ اإلحتياطات الالزم المختصة بصفة دورية وآلما اقتضت الضرورة ذل
   .يةالغذائالمواد 

  
  

  
  

ة،      _  72  الفصــل ير األطعم الت تحض ة بمح ة المتعلق ب العام ى التراتي الوة عل ع
زات المنصوص        تحويل وتخضع محالت  ة للشروط الخاصة بالمحل والتجهي واد الغذائي صنع الم
  :اآلتيةعليها بالفصول 

  

  :يجب أن تحتوي هذه المحالت على األقسام التالية  _  73  الفصــل
  

و  ة لخزن الم ا بالفصول  قاع ب المنصوص عليه ة تخضع للتراتي  70، 69اد األولي
 .القرارمن هذا  71و

وفير     مطبخ وأماآن مخصصة لتنظيف وتقشير الخضر ولغسل األواني مع وجوب ت
 .والمواد الغذائية القابلة للتعفن ومشتقاتهاغرفة تبريد لحفظ اللحوم والدواجن 

اه         ى دورات مي وي عل ة يحت اص بالعمل حي خ ب ص زة مرآ رادامجه اه  تبط مي
ة أجزاء           افي منفصل عن بقي دد الك زة بخزائن بالع وأحواض، وحجرة مالبس مجه

 .فراغالمحل ببابين بينهما 
  

  :الشروط الواجب توفرها بالمحالت  _  74  الفصــل
  

ذه المحالت عن  ال يجب أن   و سقف ه ل عل اة  2.80يق دران مغط ون الج م وأن تك
 ).م 1.80(ة للسوائل بالخزف أو مطلية بمادة غير منفذ

رة في     يجب أن تكون أرضيتها من المواد الصلبة غير المنفذة للسوائل يقع تنظيفها م
ة     انحدارهااليوم على األقل ويتم توجيه  بصفة تسمح بسيالن مياه التنظيف نحو فوه

 .مشبكوحاجز  مجهزة بممصمجاري المياه المؤدية لشبكة المياه المستعملة تكون 
ر مصادق           في حالة عدم ر   وفير نمط للتطهي بكة، يجب ت ذه الش ذه المحالت به بط ه

 ).إلخ.. .خزانخندق، (عليه من طرف المصالح المختصة 
ة    ة  يجب توفير التنوير والتهوئ روائح       الكافي تخلص بسرعة من ال ذه المحالت وال به

ار  دخان والبخ از    وال وفير جه ين ت ا يتع وار، آم المة الصحية لألج ع ضمان الس م
 ،والبخارخنة المتصاص الدخان مرتبط بمد

داخن عن       ذه الم اع ه ار   3يجب أن ال يقل ارتف وا     سطوح  من أمت ر عل اني األآث المب
وق بمصاصة       25والمتواجدة في دائرة  زة من الف مترا من آل جهة وأن تكون مجه

 .السحبمن شأنها تأمين استمرار 
 .المحالتيجب توفير الماء الجاري الصالح للشراب بهذه  
اء الجاري    يجب تو  ر األدوات    الساخن فير ثالثة أحواض للغسل بالم ليل وتطهي وتش

 .التحضيرواألواني واألجهزة المستعملة في مختلف عمليات 
آما يتعين ربط قنوات هذه األحواض بجهاز لحصر الشحوم، مصادق عليه من 

  .للتطهيرطرف الديوان القومي 
 .الالزمةيجب توفير صندوق مجهز بمواد اإلسعافات األولية  

  محالت تحويل وصنع المواد الغذائية  :العنـوان السابع 
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ادي            ة لتف اذ آل اإلجراءات الكفيل ا اتخ ذه المحالت أو وآالئه يحب على أصحاب ه
تسرب الحشرات والقوارض وذلك بتجهيز المنافذ بناموسيات والعمل عند االقتضاء  
اب  ة الجتن ذ آل االحتياطات الالزم ع أخ ا م دات المرخص فيه تعمال المبي ى اس عل

  .الغذائيةتلويث المواد 
 ،المحالتنشارة على أرضية حجر ذر الي 
 .المحالتبحجر دخول الحيوانات األهلية إلى األهلية إلى هذه  
 .آمستودعاتيمنع استغالل هذه المحالت للسكنى أو  

  
وم      _  75  الفصــل ر ي ي غي تهلك ف ائلة ال تس لبة أو س ة ص داد أطعم ي صورة إع ف

ة       رواح درج ة تت ذه األطعم ظ ه ردة لحف ة مب وفير غرف ب ت دادها، يج ن  إع ا م ى  0حرارته  4إل
ساعة وال يجوز في ألي حال من األحوال    24درجات فوق الصفر على أن ال تتجاوز مدة الحفظ 

  .األطعمةاالحتفاظ ببقايا 
  .المجمدةال تنطبق هذه األحكام على األطعمة المثلجة أو 

  

  :الشروط الخاصة باألدوات واألجهزة واألواني  _  76  الفصــل
  

ل األدوا    ف آ ب تنظي اء       يج ة بالم داد األطعم بخ وإع ة للط ي المخصص ت واألوان
راب         الح للش اء الص ليلها بالم ا وتش ادق عليه ة مص ادة منظف زوج بم اخن المم الس

ا     4وتطهيرها بواسطة ماء الجفال التجاري بمقدار ملعقة أآل في  اء وترآه رات م لت
 .تستنضب دون تنشيفها

 .بانتظاممطلي بالقصدير  يجب تعهد األواني المصنوعة من النحاس أو من معدن 
دن   ) رخام (يجب أن تكون طاوالت العمل أو التحضير من مواد صلبة   ة بمع أو مغلف

 .استعمالغير قابل للصدإ وتنظيفها وتطهيرها بعد آل 
 .والمجازرال يجوز استعمال المناضد والطاوالت الخشبية إال بالمخابز  
ط والعجن   ون األحواض المخصصة للجرش والخل انيك يجب أن تك واد  يالميك للم

 .فنيةالغذائية مغطاة حتى في أوقات اشتغالها إال إذا استحال ذلك ألسباب 
 .التعفنيجب توفير التجهيزات المبردة بالعدد الكافي لخزن المواد الغذائية سريعة  

 
ا تكليف عامل        _  77  الفصــل ذه المؤسسات أو المتصرفين فيه يجب على أرباب ه

  .ند تداول المواد الغذائيةعويحجر ذلك  .تمرارباسيتولى تنظيف المحل 
  
  

  

  
ا بالفصول من      _  78  الفصــل ى   325مع مراعاة األحكام المنصوص عليه  334إل

ة أن   واد الغذائي ع الم ي دورة تحضير أو توزي دخل ف ل شخص مت ى آ ة الشغل يجب عل من مجل
  : يخضع لشروط حفظ الصحة الغذائية المنصوص عليها بالفصول الموالية

  

داولو _  79  الفصــل ع مت ب أن يخض حية   ايج روط الص ى الش ة إل واد الغذائي الم
  :التالية

ة   امتداولويجب أن يكون   المواد الغذائية في صحة جيدة، خالين من األمراض المعدي
 .الغذائيةتسبب التسممات التي وخاصة منها 

ا   يجب إجراء الفحوص الطبية الضرورية عند االنتداب وتجديدها بصفة دو   ة طبق ري
 .العملللتراتيب الجاري بها 

  أحكـام خاصـة باألعـوان  :  العنـوان الثامن
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ع         د عن دورة توزي ة إصابته بمرض مع يجب إبعاد آل عامل أآدت الفحوص الطبي
 .الغذائيةأو تحضير المواد 

عن العمل بسبب مرض أو    االنقطاعيجب اشتراط الفحوص الطبية الضرورية عند  
  .جماعيإثر حدوث تسمم غذائي 

  

داولي ا   _  80  الفصــل ى مت ظ     يجب عل رام الشروط الخاصة بحف ة احت واد الغذائي لم
  :الصحة الجسدية والمتمثلة في 

  
  

 .اللحيةافر ولف الشعر وحلق قص األظ 
ر        ذلك إث ل مباشرة العمل وآ ى   هذهاب غسل اليدين والذراعين بالماء والصابون قب إل

 .يداهدورة المياه وبصفة عامة آلما اتسخت 
د اإلصاب    دين       عدم تداول المواد الغذائية عن ة وخاصة في مستوى الي ة بجروح جلدي

 .التاموآذلك في حاالت الزآام أو بالسعال أو باإلسهال حتى الشفاء 
  

اتح           _  81  الفصــل ون ف ة ذات ل بس بدل ة أن يل واد الغذائي داول للم ى آل مت يجب عل
  .العملوقبعة نظيفتين قبل ابتداء 

  

وفير الع   يجب على صاحب المحل أو وآي _  82  الفصــل ه ت دالت    ل افي من الب دد الك
  .لذلكألعوانهم المباشرين للمواد الغذائية حتى يتسنى لهم تغييرها آلما اقتضت الحاجة 

  

  :يجب على آل متداول للمواد الغذائية أثناء العمل اجتناب  _  83  الفصــل
  

 .قذرمسح اليدين وتنشيف األواني والتجهيزات بمنديل  
 .الجراثيمناب تنقل استعمال منديل واحد لكل األغراض الجت 
 .مقصاتتقديم المواد الغذائية مباشرة باليدين بل بواسطة مالعق أو  
 .السعال أو العطس على مقربة من المواد الغذائية 
 ).اللعاب(توسيخ األصابع بالريق  
 .الغذائيةالتدخين عند تداول المواد  
 .غسلهاتذوق األطعمة مرتين بنفس الملعقة دون  

  
  

  
  

  )المجازر(محالت بيع اللحوم   :  البـاب األول
  

ر       _  84  الفصــل وم البق يل للح ع بالتفص دة للبي ات المع ل المؤسس ازر آ ر مج تعتب
  .واإلبلوالغنم والمعاز والخيول واألحمرة 

ابع        ة لط تهالك وحامل لوحيتها لالس ا بص ا معترف وم بأنواعه ذه اللح ون ه بن أن تك ويتع
  .اءةالقرالمسلخ البلدي على أن يكون الطابع سهل 

  

  
زات       _  85  الفصــل المحالت والتجهي ة ب ة المتعلق روط العام ى الش افة إل باإلض

ا بالفصول  ةوالعمل رار،  83و 82، 81، 80، 79، 78، 77، 76، 74المنصوص عليه ذا الق ن ه م
  : تخضع المحالت المعدة لبيع اللحوم إلى األحكام المنصوص عليها بالفصول الموالية

  

  :المحل آما يلي  يجب تجزئة _  86  الفصــل

  أحكام خاصة ببعض األنشطة التجارية  :العنـوان التاسع 
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  .من المساحة الجملية %60الجزء المعد للبيع ويغطي    - أ 
 3ويشتمل على من المساحة الجملية  %30الجزء المعد للتحضير ويغطي    - ب 

  .الشحوملغسل األدوات واألواني وجهاز لحصر أحواض والماء الساخن 
من المساحة الجملية منفصل عن بقية أجزاء المحل  %10مرآب صحي يغطي    - ج 

  . ن بينهما فراغ مجهز بحوض لغسل اليدينببابي
  

  :يجب أن تحتوي هذه المحالت على التجهيزات التالية  _  87  الفصــل
  

درجات مائوية  4خزانة مبردة آبيرة الحجم لخزن اللحوم ال تتجاوز درجة حرارتها  
فر وق الص ه ف هل قراءت رارة تس اس ح زة بمقي ه مجه د ومراقبت ن بعي   م

 .االقتضاءعند 
ا    ومحكمةبردة واجهات م  درجات   4الغلق لعرض اللحوم ال تتجاوز درجة حرارته

 .مائوية فوق الصفر 
ع   40ن ديدي يبعد عن الحائط بما ال يقل عمعالق مثبتة في قضيب ج  صنتمترا ويرتف

و    ل بنح ية المح ن أرض ق1,80 ع وم    م لتعلي ن اللح رة م زاء الكبي   األج
 .تسلمها  دعن

د الحوض    جهاز لتسخين الماء يتم ترآيزه با  ك لتزوي لجزء المخصص للتحضير وذل
 ،المعد لغسل األواني واألدوات بالماء الساخن

آما يتعبن ربط قنوات هذا الحوض بجهاز لحصر الشحوم مصادق عليه من طرف 
  .للتطهيرالديوان القومي 

اء          ) قرضة (وظم   ره بم اة وتطهي ه باستمرار بواسطة فرش تم تنظيف ة اللحوم ي لتجزئ
 .استعمالثم وضع طبقة رقيقة من الملح يتحتم إزالتها قبل آل  الجفال التجاري

ع     ق لجم ة الغل ة محكم وم       حاوي ي الي رة ف ا م لها وتطهيره تم غس ل الفضالت ي   آ
 . األقلعلى 

  

  
  

ي       _  88  الفصــل ف األدوات واألوان الق ومختل كاآين والمع ون الس ب أن تك يج
  .للصدأواألجهزة من المعدن غير القابل 

  

  :يجب أن تخضع اللحوم المعدة للبيع إلى الشروط التالية  _  89  الفصــل
  

 .مبردةأن تحفظ داخل خزانة مبردة وتعرض في واجهات بلورية  
درجة مائوية تحت الصفر  18أن تحفظ اللحوم المجمدة في درجة حرارة ال تقل عن  

 .التجمدوأن تحمل لفظة مواد مجمدة حتى ال يقع تجميدها من جديد إثر إزالة 
 .المبردةتم تفريغ األحشاء وتنظيفها مسبقا قبل تعليقها بالخزانة أن ي 
 .حجر لف اللحوم ومشتقاتها وآذلك األحشاء في الورق الذي استعمل في الطباعةي 

  

  : خضع فرم اللحوم إلى الشروط التاليةيجب أن ي _  90  الفصــل
  

ين    ه ويتع اظ ب بقا واالحتف روم مس م المف ا تحضير اللح را بات أن تجرى يحجر تحجي
 .عملية الفري بالمجازر بحضور المشتري

ه        اظ ب ة أصنافه ويجب االحتف ال يفرى اللحم من قبل إال إذا معدا لصنع المرقاز بكاف
 .ساعة 24في درجة من البرودة تساوي الصفر، على أن ال تتجاوز مدة الخزن 

المعدة  يجب احترام قواعد حفظ الصحة عند عملية الفري آما يتعين أن تكون اللحوم 
ة           از في حال دة لصنع المرق اء المع د وأن تكون األمع لهذا الغرض من الصنف الجي
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ال        ادة الجف اء الممزوج بم ا بالم جيدة يقع تنظيفها من الداخل ومن الخارج وتطهيره
 .التجاري وتمليحها

 .الصدأيجب تنظيف وتطهير جهاز فري اللحوم باستمرار وصيانته من  
  

ر الشامل      يجب تخصيص  _  91  الفصــل نصف يوم في األسبوع للتنظيف والتطهي
ى      والدقيق للخزانة المبردة والواجهة البلورية المخصصة للعرض وجميع أجزاء المحل إضافة إل

  .اليوميةعمليات التنظيف 
  .المحلوال يجوز ذر النشارة على أرضية 

 
  محالت بيع الدواجن  :  البـاب الثاني

  

روط   _  92  الفصــل ى الش افة إل زات     باإلض المحالت والتجهي ة ب ة المتعلق العام
ول  ا بالفص وص عليه ة المنص رار   83و 82، 81، 80، 79، 78، 76، 74والعمل ذا الق ن ه   م

ا        ) أنظر الملحق( ام المنصوص عليه ى األحك دواجن بالتفصيل إل ع ال ، تخضع المحالت المعدة لبي
  .بالفصول الموالية

 

اهز   _  93  الفصــل دواجن الج ون ال ب أن تك ن   يج ة م ع خالي ة للبي ة والمعروض
ى   أحشائها ومتأتية من مؤسسات تمت المصادقة عليها رسميا لتأمين ذبح وتحويل الدواجن الحية إل

  .آليةهياآل لحمية وتجزئتها إلى قطع لحوم مكيفة بصفة 
ردة وذات حرارة       ة مب يجب عرض الدواجن في واجهات بلورية مبردة أو في خزان

 .الصفرة فوق درجات مائوي 4 زال تتجاو
ة   ات بلوري دة وداخل واجه ى ح دواجن المطبوخة عل يجب عرض مستحضرات ال

اوز      رارة ال تتج ره ذات ح رض دون غي ذا الغ ة له ة  4مخصص ات مائوي   درج
 .الصفرفوق 

ي          ا ف د حفظه ة عن راتها المطبوخ دواجن ومستحض ين ال ط ب ع الخل   يمن
 .الخزانة المبردة

ات    ي ثالج دة ف دواجن المجم ظ ال ـب حف ن  يج ا ع ة حرارته ل درج ة  18ال تق درج
ر     د إث مائوية تحت الصفر وأن تحمل آلمة مواد مجمدة حتى ال يقع تجميدها من جدي

 .إزالة التجمد
 

  .البيعيمنـع منعا باتا ذبح الدواجن داخل نقاط  _  94  الفصــل
 :تجزئة المحل آما يلي يجب  
 .من المساحة الجملية %60الجزء المعد للبيع ويغطي    - أ 
أحواض  3من المساحة الجملية مجهـز بـ  %30المعد للتحضير ويغطي  الجزء   - ب 

 .وبطاوالت عمل من مادة سهلة التنظيف والتطهيروالماء الساخن 
من المساحة الجملية منفصل عن بقية أجزاء المحل  %10مرآب صحي يغطي    - ج 

  .اليدينببابين بينهما فراغ مجهز بحوض لغسل 
  

  محالت بيع السمك: البـاب الثالث 
  

زات       _  95  الفصــل المحالت والتجهي ة ب ة المتعلق روط العام ى الش افة إل باإلض
ا بالفصول   ة المنصوص عليه ذا ا  83و 82، 81، 80، 79، 78 ،76،77، 74والعمل ن ه رار، لقم

  : إلى األحكام المنصوص عليها بالفصول المواليةالسمك تخضع المحالت المعدة لبيع 
ع _  96  الفصــل ا يمن ا ب منع واق  بات ارج األس ر خ مك وغالل البح ع وعرض الس ي

  .المعنيةالبلدية ونقاط البيع المرخص فيها من طرف السلط المحلية 
  :تجزئة المحل آما يلي يجب  _  97  الفصــل
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 .من المساحة الجملية %60الجزء المعد للبيع ويغطي    - أ 
ة   %30الجزء المعد للتحضير ويغطي    - ب  اء  ويشتمل   من المساحة الجملي ى الم  عل

ة      لساخن ا ة محكم ي وحاوي وأحواض لتنظيف األسماك ولغسل األدوات واألوان
 .باستمرارالغلق لجمع آل الفضالت يتم تنظيفها وتطهيرها 

عن بقية أجزاء المحل   منعزل من المساحة الجملية  %10مرآب صحي يغطي    - ج 
  .اليدينببابين بينهما فراغ مجهز بحوض لغسل 

 

ذه المحالت       تخضع األسماك  يجب أن  _  98  الفصــل ع به دة للبي وغالل البحر المع
  :إلى الشروط التالية 

ل       ثلج المسحوق ال يق أن تعرض األسماك والقشريات للبيع بعد تغطيتها بطبقة من ال
مكها عن  ا    6س ة حرارته اوز درج ردة ال تتج ة مب ة بلوري ي واجه  4صنتمترات ف

دة    د لم زة التبري ي صورة تعطب أجه وق الصفر وف ة ف ات مائوي وق     درج  6 تف
ة أو           الح البلدي ة المص د موافق ع إال بع ها للبي ادة عرض مح بإع ه ال يس اعات فإن س

 .المعنيةالصحية 
الثلج      الي محشوة ب أن تكون األسماك ذات الحجم الكبير آالمناني وآلب البحر والجغ

 .أمعائهاالمسحوق بعد استخراج 
 .آهربائية ساعة في ثالجة 12أن تحفظ األسماك التي تفوق فترة عرضها  
ل عن     رارة ال تق ة ح ي درج دة ف ماك المجم ظ األس ة تحت  18أن تحف ة مائوي درج

 . "أسماك مجمدة "الصفر وأن تحمل لفضة 
 

ي ورق  _  99  الفصــل ا ف ذلك لفه اء وآ ر بالم الل البح ماك وغ ر رش األس يحج
  .مطبوع

اطق خاض   يجب أن  _  100  الفصــل عة يكون المحار المعروض للبيع مستجلبا من من
  .بهاللمراقبة الصحية وأن يستجيب للمواصفات البكتريولوجية المعمول 

  

  الحليب ومشتقاتهمحالت بيع   :  الرابع البـاب
  

دد      _  101  الفصــل انون ع ا بالق وص عليه ام المنص ا لألحك نة  69وفق  1964لس
اج ومعالجة وتجارة الحليب وباإلضافة        1964ديسمبر   24المؤرخ في   ة إنت ق بمراقب ى   المتعل إل

، 77، 76، 74بالفصول  الشروط العامة المتعلقة بالمحالت والتجهيزات والعملة المنصوص عليها 
رار    83و 82، 81، 80، 78،79 ذا الق ى        من ه تقاته إل ع الحليب ومش دة لبي ، تخضع المحالت المع

  : الشروط الخاصة المنصوص عليها بالفصول الموالية
  

ب    _  102  الفصــل ع الحلي ي بي رخص ف ة      ال ي د موافق تقاته إال بع ع مش نع وبي وص
  .البلدية

  

ع في نفس        _  103  الفصــل ة للبي ر معلب تقاته الغي يحجر عرض الحليب الطازج ومش
  .مطبوخالمحل مع الخضر وبصفة عامة مع أي منتوج أخر غير 

   

  : يجب تجزئة المحل آما يلي _  104  الفصــل
  

 .ةمن المساحة الجملي %30الجزء المعد للبيع ويغطي    - أ 
بالماء  ويكون مجهز من المساحة الجملية %60الجزء المعد للتحضير ويغطي    - ب 

 .أحواضالساخن وثالثة 
عن بقية أجزاء المحل   منعزلمن المساحة الجملية  %10مرآب صحي يغطي    - ج 

  .اليدينببابين بينهما فراغ مجهز بحوض لغسل 
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زات القا  _  105  الفصــل ي والتجهي تعمال األدوات واألوان ر اس دإ أو يحج ة للص بل
  .الغذائيالمصنوعة من اإلليمنيوم أو من البالستيك الغير 

  

ى الشروط     _  106  الفصــل يحب أن تخضع المواد المعروضة للبيع بهذه المحالت إل
  : التالية 

ة        عة للمراقب طبالت خاض ن إس تجلبا م ل مس ع وللتحوي د للبي ب المع ون الحلي أن يك
 .بهات البكتيريولوجية المعمول الصحية البيطرية وأن يستجيب للمواصفا

ة    4أن تحفظ هذه المواد داخل أجهزة تبريد ال تتجاوز درجة حرارتها   درجات مائوي
 .الصفرفوق 

 .الطباعةستعمل في يحجر لف هذه المواد في ورق أ 
  

  محالت صنع وبيع المرطبات والحلويات  :  الخامس البـاب
  

ة ب _  107  الفصــل ى الشروط المتعلق ة والمحالت باإلضافة إل واد الغذائي مخازن الم
ول    ا بالفص وص عليه ة المنص زات والعمل   ،79، 78، 77، 76، 74، 71، 70، 69والتجهي

ى الشروط     83و 82، 81، 80 ات إل من هذا القرار، تخضع محالت صنع وبيع المرطبات والحلوي
  :  الخاصة المنصوص عليها بالفصول الموالية

  
  :آما يلي يجب تجزئة المحل  _ 108  الفصــل

  
 .من المساحة الجملية %20الجزء المعد للبيع ويغطي    - أ 

 .الجمليةمن المساحة  %40الجزء المعد للتحضير ويغطي    - ب 
ة ويغطي   الجزء المعد    - ج  واد األولي ة    %15 لخزن الم  منعزل  من المساحة الجملي

 .اليدينعن بقية أجزاء المحل ببابين بينهما فراغ مجهز بحوض لغسل 
 .من المساحة الجملية %15 لة ويغطيمرآب صحي مخصص للعم   - د 
اء مرآب صحي مخصص    - ه  ة    %10 ويغطي  للحرف منفصل   من المساحة الجملي

  .اليدينعن بقية أجزاء المحل ببابين بينهما فراغ مجهز بحوض لغسل 
  

ى          يجب _  109  الفصــل ذه المحالت عل ع به د للعرض والبي وي الجزء المع أن يحت
  :التاليةالتجهيزات الخصوصية 

ة   تعملة  ثالث ر األدوات المس ليل وتطهي اخن وتش اري الس اء الج أحواض للغسل بالم
 .للحرفاءلمسك المرطبات واألواني المقدمة 

ا    ة حرارته اوز درج ردة ال تتج ة مب ات بلوري وق الصفر  6واجه ة ف درجات مائوي
 .بالزبدةلعرض المرطبات المصنوعة بالكريمة أو 

ا     ل درجة حرارته وق الصفر      65عن   واجهات بلورية مسخنة ال تق ة ف درجة مائوي
 .المالحةلعرض المرطبات 

 .والحلوياتواجهات بلورية محكمة الغلق لعرض المرطبات الجافة  
 .اللفسالت بالعدد الكافي في متناول الحرفاء لجمع الفضالت وأوراق  
   .المحالتيحجر ذر النشارة على أرضية  

  
اء بواس _  110  الفصــل ات للحرف ديم المرطب ب تق ية يج طة أدوات خصوص

  .ويمنع لفها في روق أستعمل في الطباعة ) مقصات(
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زات   _  111  الفصــل ى التجهي ير عل د للتحض زء المع وي الج ب أن يحت يج
  :الخصوصية التالية 

ر األدوات       ليل وتطهي ثالثة أحواض آبيرة الحجم للغسل بالماء الجاري الساخن وتش
 .التحضيريات واألواني واألجهزة المستعملة في مختلف عمل

 آما يتعين ربط قنوات هذه األحواض بجهاز لحصر المواد الدسمة مصادق عليه من 
 .للتطهيرالديوان الوطني  طرف

 ... ل الفرينة والسميد والسكر إلخ غربلة المواد األولية المسحوقة مثجهاز ل 
واد الصلبة         افي من الم دد الك ر    ) رخام (طاوالت للتحضير بالع دن غي ة بمع أو مغلف

 .استعمالبعد آل وتطهيرها قابل للصدأ يتم تنظيفها 
ن   زل ع ان منع ع بمك الت توض ل الفض ع آ ق لجم ة الغل ميكة محكم ات س حاوي

  .التحضيرمساحات 
  

ات       _  112  الفصــل نع المرطب تعملة لص ة المس واد األولي ون الم ب أن تك يج
  .مراقبةوالحلويات من نوعية جيدة مستجلبة من مسالك توزيع 

  

يجب غسل البيض وغمسه في الماء الممزوج بماء الجفال التجاري  _  113  الفصــل
  .استعمالهلترات ماء مباشرة قبل  4قي مقدار ملعقة أآل في 

  
  محالت بيع المواد الغذائية العامة   :  السادسالبـاب 

  

ة      _  114  الفصــل واد الغذائي ازن الم ة بمخ روط المتعلق ى الش افة إل باإلض
، 79، 78، 77، 76، 74، 71، 70، 69والعملة المنصوص عليها بالفصول والتجهيزات  والمحالت

من هذا القرار، تخضع محالت بيع المواد الغذائية العامة إلى الشروط الخاصة   83و 82، 81، 80
   : المواليةالمنصوص عليها بالفصول 

  

  :يجب تجزئة المحل آما يلي  _ 115  الفصــل
  

 .لمساحة الجمليةمن ا %60الجزء المعد للبيع ويغطي    - أ 
 .من المساحة الجملية %30ويغطي  للخزنالجزء المعد    - ب 
ويجب أن يكون منفصال عن     من المساحة الجملية %10 مرآب صحي يغطي   - ج 

 .اليدينببابين بينهما فراغ مجهز بحوض لغسل بقية أجزاء المحل 
  

  
زات      _  116  الفصــل ى التجهي ذه المحالت عل ع به  يجب أن يحتوي الجزء المعد للبي

  :الخصوصية التالية 
  

 .صتنمترا 40رفوف سهلة التنظيف ومرتفعة عن األرضية بـ  
ـ      ا      40منصة مرفوعة عن األرضية وبعيدة عن الجدران ب ل مم ى األق صنتمترا عل

 .الرطوبة وتوالد القوارض والحشرات ويجنبيسهل عملية التنظيف 
ا    ة حرارته اوز درج د ال تتج ة تبري وق الصف  4آل ة ف ات مائوي واد درج ظ الم ر لحف

 .التعفنالغذائية سريعة 
  

ى   _  117  الفصــل يجب أن تخضع المواد الغذائية المعروضة للبيع بهذه المحالت إل
  :الشروط التالية 

أن تكون سليمة وتستجيب إلى المواصفات المعمول بها مع سحب المواد التي انتهت  
 .صلوحيتهاآجال 

 .ةالثالجأن تعرض المواد سريعة التعفن داخل  
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ة    ر المعلب ة غي واد الغذائي ظ الم ل،  (أن تحف ذائي، تواب ين غ ميد، أرز، عج ة، س فرين
خ  والح إل المواد  ...)م ق خاصة ب ة الغل ميكة محكم ات س ي حاوي ، داخل أدراج أو ف

 .الغذائية

ة وتحفظ     أن تفرغ المصبرات المعدة للبيع بالتفصيل في أواني خاصة بالمواد الغذائي
 .الثالجةفي 

 .خبز في مكان محمي بعيد عن جميع مصادر التلوث وعن الحرفاءأن يعرض ال 

واد    دة عن الم وف خاصة بعي ي رف دات ف ر والمبي واد التنظيف والتطهي ظ م أن تحف
 .الغذائية

 .الطباعةيمنع لف المواد الغذائية في ورق استعمل في  
  

  .المحالتيحجر بيع البترول بهذه  _  118  الفصــل
  .المدنيةإال بترخيص مسبق من طرف مصالح الحماية  وال يجوز بيع قوارير الغاز

  

ة          _  119  الفصــل ات مقاوم ام بعملي ع القي ا م ل يومي ر المح ف وتطهي ب تنظي يج
ة   الحشرات والقوارض بمبيدات مصادق عليها من طرف المصالح الصحية المختصة بصفة دوري

  .المواد الغذائية لتلويثوآلما اقتضت الضرورة ذلك مع أخذ االحتياطات الالزمة تجنبا 
  

يجب توفير حاوية سميكة محكمة الغلق لجمع الفضالت مع تنظيفها  _  120  الفصــل
  .باستمراروتطهيرها 
  

  .السكنىيمنع استعمال هذه المحالت لغرض  _  121  الفصــل
  

  المخــــابز   :  السابـعالبـاب 
  

ى     _  122  الفصــل ا وإل ة   الباإلضافة إلى تراتيب السالمة المعمول به شروط المتعلق
، 71، 70، 69بمخازن المواد الغذائية والمحالت والتجهيزات والعملة المنصوص عليها بالفصول  

ى الشروط الخاصة       83و 82، 81، 80، 79، 78، 77، 76، 74 ابز إل من هذا القرار، تخضع المخ
  :المنصوص عليها بالفصول الموالية 

  
  :يجب تجزئة المحل آما يلي  _ 123  الفصــل

  

 .من المساحة الجملية %10لجزء المعد للبيع ويغطي ا   - أ 
 .من المساحة الجملية %50ويغطي  للتحضيرالجزء المعد    - ب 
 .من المساحة الجملية %25ويغطي المواد األولية  لخزنالجزء المعد    - ج 
ة يغطي        - د  ة    %15 مرآب صحي مخصص للعمل ويجب أن  من المساحة الجملي

ابين ب يكون منفصال عن بقية أجزاء المحل  راغ   بب ا ف ى حجرة    ينهم وي عل ويحت
اه       افي ودورات مي دد الك زائن بالع زة بخ س مجه زة  مالب اه  مجه ردات مي بط

  .اليدينلغسل وأدواش مجهزة بالماء الساخن وأحواض 
  

وف        _  124  الفصــل ى رف الت عل ذه المح ع به د للبي زء المع وي الج ب أن يحت يج
ـ   ة عن األرضية ب هلة التنظيف مرتفع ز س ع مصادر صنت 40لعرض الخب دة عن جمي متر، بعي

  .التلوث وعن الحرفاء تفاديا للمس الخبز من طرفهم
  

ى        _  125  الفصــل الت عل ذه المح ير به د للتحض زء المع وي الج ب أن يحت يج
  :التجهيزات الخصوصية التالية 

ر األدوات        ليل ولتطهي اخن ولتش اري الس اء الج ل بالم م للغس رة الحج واض آبي أح
 .التحضيرستعملة في مختلف عمليات واألواني واألجهزة الم
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ين     ا يتع طاوالت للتحضير بالعدد الكافي يتم تنظيفها وتطهيرها بعد آل استعمال، آم
 .باستمرارصيانة المناضد الخشبية 

 ،... جهاز لغربلة المواد األولية المسحوقة مثل الفرينة والسميد إلخ  
ار    ة أمت ا عن ثالث ل ارتفاعه داخن ال يق زة بم ران مجه اني أف ن سطوح المب ة م بداي

مترا من آل جهة وأن تكون مجهزة من الفوق  25األآثر علوا والمتواجدة في دائرة 
 .السحببمصاصة من شأنها تأمين استمرار 

ن   زل ع ان منع ع بمك الت توض ل الفض ع آ ق لجم ة الغل ميكة محكم ات س حاوي
 .مساحات التحضير

د لخزن ال     _  126  الفصــل وي الجزء المع ذه المحالت     يجب أن يحت ة به واد األولي م
ـ   يةعلى منصات مرفوعة على األرض ا يسهل       40وبعيدة عن الجدران ي ل مم ى األق صنتمترا عل

  .والحشراتالتنظيف وبجنب الرطوبة وتوالد القوارض عملية 
  

ى أ _  127  الفصــل ب عل ابز أو يج حاب المخ ظ  وص روط حف رام ش ا احت آالهم
  :الصحة التالية 
 .بانتظامنوعة من النحاس أو من معدن مطلي بالقصدير تعهد األواني المص 
ات           انيكي حتى في أوق ط والعجن الميك تغطية األحواض المخصصة للجرش والخل

 .فنيةاشتغالها إال إذا استحال ذلك ألسباب 
 .هير المحل يومياتنظيف وتط 
ات          ام بعملي وم الراحة األسبوعية مع القي زات ي تنظيف شامل للمحل ولجميع التجهي
ا من طرف المصالح الصحية       م قاومة الحشرات والقوارض بمبيدات مصادق عليه

 .الغذائيةالمختصة مع أخذ االحتياطات الالزمة تجنبا لتلويث المواد 
  

ادي     _  128  الفصــل ا يجب تف ز، آم زيين الخب ة لت فرات الحالق تعمال ش ر اس يحج
  .بالعجينالجارحة  اآلالتترك قطع 
  

تعم _  129  الفصــل ع اس ات يمن رق  ال النفاي تيك والخ اط والبالس ل المط ة مث الملوث
  .باألجزاءإلخ آوقود لتسخين األفران المرخص فيها ... والبطاريات المستعملة 

ا ي ير      آم زن والتحض ة للخ األجزاء المخصص ا ب رخص فيه ات الم زن المحروق ع خ من
  .المحروقاتوالبيع مع اجتناب تلويث الخبز بهذه 

  

  .السكنىعمال هذه المحالت لغرض يحجر است _  130  الفصــل
  

  المحالت المعدة لتحضير وبيع األآالت السريعة   :  الثامنالبـاب 
  

اء   _  131  الفصــل دم للحرف ي تق ات الت ل المؤسس ريعة آ ة س الت أآل ر مح تعتب
ائر   ك والفط زا والبري اجي والبيت ه والكفت ف أنواع كروت بمختل يلوالالكس دجاج المصلي  بالب وال

  .المشويوالحم 
  

ى    _  132  الفصــل ا وإل ول به المة المعم روط الس ى ش افة إل ة إض روط المتعلق الش
، 71، 70، 69بمخازن المواد الغذائية والمحالت والتجهيزات والعملة المنصوص عليها بالفصول  

ع   من هذا القرار، ت 83و 82، 81، 80، 79، 78، 77، 76، 74 خضع المحالت المعدة لتحضير وبي
  :لى الشروط الخاصة المنصوص عليها بالفصول الموالية األآالت السريعة إ

  

  :يجب تجزئة المحل آما يلي  _  133  الفصــل
  

 .من المساحة الجملية %50ويغطي  للحرفاءالجزء المعد    - أ 
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 .من المساحة الجملية %25ويغطي  للتحضير والطبخالجزء المعد    - ب 
 .ليةمن المساحة الجم %10ويغطي المواد األولية  لخزنالجزء المعد    - ج 
 من المساحة الجملية %5 الجزء المعد لحفظ مالبس العملة ويغطي   - د 
ة   %10 يغطي للحرفاءمرآب صحي مخصص    - ه  ويجب أن   من المساحة الجملي

زء المخصص      ن الج بخ ومنفصال ع ة التحضير والط ن قاع زال ع ون منع يك
دين   ببابين بينهما فراغ للحرفاء  ى دورات    مجهز بحوض لغسل الي وي عل ويحت

  .بطرادات مياه مجهزة
  

زات  _  134  الفصــل ى التجهي اء عل ع والحرف د للبي زء المع وي الج ب أن يحت يج
  :التالية الخصوصية 

 .مبسط للبيع محمي بواجهة بلورية لعرض ولف األطعمة المقدمة للحرفاء  
ا      ة حرارته اوز درج ردة ال تتج ة مب ة بلوري فر    4واجه وق الص ة ف ات مائوي درج

 .التعفن لعرض المواد الغذائية سريعة
ر      رفوف أو طاوالت مخصصة للحرفاء مغلفة بطبقة سميكة سهلة التنظيف والتطهي

 .االقتضاءوتجديدها عند  باستمرارمع المحافظة على نظافتها وصيانتها 
 .الفضالتسالت بالعدد الكافي في متناول الحرفاء لجمع  

  

ى الت  _  135  الفصــل بخ عل د للتحضير والط زء المع وي الج زات يجب أن يحت جهي
  :التالية الخصوصية 

ي    ر األدوات واألوان ليل وتطهي اخن ولتش اري الس اء الج ة أحواض للغسل بالم ثالث
 .واألجهزة

ن      ه م حوم مصادق علي از لحصر الش واض بجه ذه األح وات ه ط قن ين رب ا يتع آم
 .للتطهيرطرف الديوان القومي 

فها وتطهيرها بعد ثالث أحواض لتنظيف وتطهير المواد األولية مع العمل على تنظي 
 .استعمالآل 

واد الصلبة     ام (طاوالت عمل بالعدد الكافي من الم ل للصدإ      ) رخ ر قاب دن غي ة بمع أو مغلف
 .  يتم تنظيفها وتطهيرها بعد آل إستعمال 

ى       دخان عل ة المتصاص ال رتبط بمدخن از م ة عن     أنجه ذه المدخن اع ه ل ارتف ال يق
رة    ثالثة أمتار بداية من سطوح المباني األآث ر من    25ر علوا والمتواجدة في دائ مت

 .السحبآل جهة وأن تكون مجهزة من الفوق بمصاصة من شأنها تأمين إستمرار 
احات     زل عن مس ان منع ع الفضالت توضع بمك ق لجم ة الغل ميكة محكم ة س حاوي

 .التحضير
  

زات الخصوصية      _  136  الفصــل ى التجهي يجب أن يحتوي الجزء المعد للخزن عل
  :التالية 

 .الموادرفوف لوضع المواد األولية مع الحرص على عدم الخلط بين الخضر وبقية  
ه    واد        4جهاز تبريد ال تتجاوز درجة حرارت وق الصفر لخزن الم ة ف درجات مائوي

اهزة  واد الج ين الم ط ب دم الخل ى ع رص عل ع الح تعفن م ريعة ال ة س   األولي
واد  ...) إلخ لحم، دجاج (والمواد غير المطبوخة ...) تن، جبن إلخ ( وبصفة عامة الم

 .المطهرةغير 
  

  : الشروط الصحية التالية احتراميجب أصحاب هذه المحالت  _  137  الفصــل
 .مراقبةمواد أولية سليمة مستجلبة من مسالك توزيع  انتقاء 
ر الخضر والبيض      األولية الملوثة على حدة مع الحرص   تنظيف المواد   ى تطهي عل

لماء الممزوج بماء الجافال التجاري بمقدار ملعقة أآل في دقيقة في ا 15بغمسها مدة 
 .ماءلترات  5

 .النظيفإلى المكان  الملوث التدرج في التحضير من المكان 
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ة        ى األطعم ا لتسرب الجراثيم إل الفصل بين األغذية النية واألغذية المطبوخة اجتناب
 .والتحضيرالجاهزة في مختلف مراحل الخزن 

 .ثالجةواني خاصة بالمواد الغذائية وحفظها في تفريغ المصبرات في أ 
ر    تيك غي وم أو البالس ن األلومني نوعة م ي المص دات واألوان تعمال المع دم اس ع

 .الغذائي
 استعمل تقديم األطعمة للحرفاء بواسطة أدوات خصوصية مع تحجير لفها في ورق   

 .الطباعةفي 
 .للحرفاءتقديم مناديل ذات استعمال واحد  

  

ت العمل  يجب أصحاب هذه المحالت تنظيف وتطهير المحل وأدوا  _  138  الفصــل
ام بتنظيف     ى جانب القي ى           يوميا إل رة في األسبوع عل زات م ع التجهي شامل ودقيق للمحل ولجمي

الح      ن طرف المص ا م وارض مصادق عليه رات والق ة الحش دات لمقاوم تعمال مبي ع اس ل م األق
  .با لتلويث المواد الغذائيةالصحية المختصة وأخذ اإلحتياطات الالزمة تجن

ولى خصيصا تنظيف المحل     آما اه باستمرار يحجر     يجب تكليف عامل يت ودورات المي
  .المحالتعليه تداول المواد الغذائية وال يجوز ذر النشارة على أرضية هذه 

  
  المطاعـــم   :  التاسعالبـاب 

  
ة مختل   _  139  الفصــل دم أطعم ا    تعتبر مطاعم آل المؤسسات التي تق اء بم ة للحرف ف

  .النزلفي ذلك مطاعم الخدمات الذاتية والمطاعم الجماعية ومطاعم 
  

ة     _  140  الفصــل روط المتعلق ى الش ا وإل ول به المة المعم روط الس ى ش افة إل إض
ا بالفصول      71، 70، 69بمخازن المواد الغذائية والمحالت والتجهيزات والعملة المنصوص عليه

رار   83و 82، 81، 80، 79، 78، 77،  75،76، 74 ذا الق ن ه روط    م ى الش اعم إل ع المط ، تخض
  : الخاصة المنصوص عليها بالفصول الموالية

  

  :يجب تجزئة المحل آما يلي  _  141  الفصــل
  

 .من المساحة الجملية %50ويغطي  للحرفاءالجزء المعد    - أ 
 .من المساحة الجملية %20ويغطي  للتحضير والطبخالجزء المعد    - ب 
د خص الجزء    - ج  اء      المع ة للحرف ي المقدم  %5ويغطي  يصا لغسل األدوات واألوان

 .صال عن الجزء المعد للطبخفويجب أن يكون من من المساحة الجملية
 من المساحة الجملية %10 الجزء المعد لحزن المواد األولية ويغطي   - د 
ة   %5 مرآب صحي مخصص للعملة يغطي   - ه  يكون منعزال    من المساحة الجملي

زة     عن بقية أجزاء المحل ببا ى حجرة مالبس مجه بين بينهما فراغ ويحتوي عل
زة       اه مجه افي ودورات مي دد الك اء   تبطرادا بخزائن بالع زة بالم وأدواش مجه

 .اليدينالساخن وأحواض لغسل 
اء ويغطي       - و  ة    %10 مرآب صحي مخصص للحراف يكون   من المساحة الجملي

زال  ة التحضير ومنفصال عن الجزءمنع ابي عن قاع اء بب ن المخصص للحرف
ال   اه للرج ى دورات مي وي عل دين ويحت ز بحوض لغسل الي راغ مجه ا ف بينهم

  . مياهوأخرى للنساء مجهزة بطرادات 
  

ي         _  142  الفصــل اوالت وآراس ى ط اء عل د للحرف زء المع وي الج ب أن يحت يج
ى أن  د االقتضاء عل دها عن تمرار وتجدي ا وصيانتها باس ى نظافته ع المحافظة عل افي م دد الك بالع

ل   40ذا األثاث بشكل يسمح بترك ممرات خالية عرضها يوضع ه صنتمترا على األقل لتسهيل تنق
  .التنظيفالعملة والحرفاء والقيام بعمليات 
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 .النظافةوالمناديل في حالة جيدة من  األسمطةآما يتعين أن تكون 

  
  

زات   _  143  الفصــل ى التجهي بخ عل د للتحضير والط زء المع وي الج يحب أن يحت
  : التاليةة الخصوصي

ليل  ثالثة أحواض آبيرة الحجم للغسل بالماء الجاري الساخن   ر األدوات  ولتش وتطهي
 .والطبخواألواني واألجهزة المستعملة في عمليات التحضير 

ن      ه م حوم مصادق علي از لحصر الش واض بجه ذه األح وات ه ط قن ين رب ا يتع آم
 .للتطهيرطرف الديوان القومي 

و    ر الم ة آالخضر واللحوم واألسماك والبيض مع       أحواض لتنظيف وتطهي اد األولي
 .استعمالالحرص على تنظيفها وتطهيرها بعد آل 

واد الصلبة         افي من الم دد الك ر    ) رخام (طاوالت للتحضير بالع دن غي ة بمع أو مغلف
 .استعمالد آل بل للصدإ يتم تنظيفها وتطهيرها بعفا

ل        ى أن ال يق دخان عل ة إلمتصاص ال رتبط بمدخن از م اع اجه ة عن   رتف ذه المدخن ه
رة     ر من    25ثالثة أمتار بداية من سطوح المباني األآثر علوا والمتواجدة في دائ مت

 .السحب استمرارآل جهة وأن تكون مجهزة من الفوق بمصاصة من شأنها تأمين 
ان منعزل عن مساحات          محكمة حاويات سميكة  ق لجمع الفضالت توضع بمك الغل

 .التحضير
  

ي   يح _  144  الفصــل ل األدوات واألوان ا لغس د خصيص زء المع وي الج ب أن يحت
  : التاليةالمقدمة للحرفاء على التجهيزات الخصوصية 

ي    ر األدوات واألوان ليل وتطهي اخن ولتش اري الس اء الج ة أحواض للغسل بالم ثالث
 . المقدمة للحرفاء

ن      ه م حوم مصادق علي از لحصر الش واض بجه ذه األح وات ه ط قن ين رب ا يتع آم
 .للتطهيرالديوان القومي  طرف

 . مساحة مجهزة بمقطرة إلستنضاب األدوات واألواني 
  

زات الخصوصية      _  145  الفصــل ى التجهي يحب أن يحتوي الجزء المعد للخزن عل
  : التالية

 .األولية مع الحرص على عدم الخلط بين الخضر وبقية المواد الموادرفوف لوضع  
دراجات مائوية فوق الصفر   4وز درجة حرارتها أجهزة تبريد بالعدد الكافي ال تتجا 

 .الموادلحفظ المواد الغذائية سريعة التعفن مع الحرص على عدم الخلط بين مختلف 
ة   ل درج د ال تق زة تجمي ن  أجه ا ع زن    18حرارته فر لخ ة تحت الص ة مائوي درج

 .المجمدةالمواد األولية 

  :روط الصحية التاليةالش احترامعلى أصحاب هذه المحالت يحب  _  146  الفصــل
 .مراقبةمواد أولية سليمة مستجلبة من مسالك توزيع  انتقاء 

ر الخضر والبيض          ى تطهي تنظيف المواد األولية الملوثة على حدة مع الحرص عل
دقيقة في الماء الممزوج بماء الجفال التجاري بمقدار معلقة أآل في   15بغمسها مدة 

 .ماءلترات  5

 .النظيفلمكان الملوث إلى المكان التدرج في التحضير من ا 
ة   الجراث  لتسرب اجتناباالفصل بين األغذية النيئة واألغذية المطبوخة   ى األطعم يم إل

 .والتحضيرالجاهزة في مختلف مراحل الخزن 
  .الغذائيةتفريغ المصبرات في أواني خاصة بالمواد  
 .الغذائيستيك غير أو البال األلمنيومعدم استعمال المعدات واألواني المصنوعة من  
ا           ة حرارته اوز درج ة ال تتج ل ثالج دة داخ واد المجم بة للم د بالنس ة التجم  4إزال

 .اإلباندرجات مائوية فوق الصفر مع الحرص على طبخها في 
 .استهالآهاالحرص على تقريب إعداد األطعمة من أوقات  
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 .األآلعدم االحتفاظ ببقايا  
  

ب  _  147  الفصــل اعم الخ يح ع مط ة  أن تخض اعم الجماعي ة والمط دمات الذاتي
  :ومطاعم النزل إلى الشروط الصحية اإلضافية التالية 

ر الخضر والغالل          رة الحجم لتنظيف وتطهي أحواض آبي تخصيص أماآن مجهزة ب
 .والتحضيروالبيض وتحضير اللحوم والدجاج واألسماك في الجزء المعد للطبخ 

درجات مائوية فوق  4ارتها تخصيص تجهيزات عرض مبردة ال تتجاوز درجة حر 
ا عن        ل درجة حرارته وق الصفر      65الصفر وأخرى مسخنة ال تق ة ف درجة مائوي

 .والتعفنلعرض األطعمة الجاهزة في ظروف تضمن حمايتها من التلوث 
  

ع         _  148  الفصــل ر المحل وجمي ذه المحالت تنظيف وتطهي يجب على أصحاب ه
ى ج ة آل حصة عمل إل ع أداوات العمل في نهاي ق للمحل ولجمي ام بتنظيف شامل ودقي انب القي
ع ا     ل م ى األق بوع عل ي األس رة ف زات م وارض   التجهي رات والق ة الحش دات لمقاوم تعمال مبي س

ا لتلويث  ة تجنب ا من طرف المصالح الصحية المختصة وأخذ اإلحتياطات الالزم مصادق عليه
  .الغذائيةالمواد 

ا   ب  آم ا    يج ولى خصيص ل يت ى األق ل عل ف عام اه    تكلي ل ودورات المي ف المح تنظي
  .المحالتباستمرار يحجر عليه تداول المواد الغذائية وال يجوز ذر النشارة على أرضية هذه 

  
  المقاهي   :  العاشرالبـاب 

  

ة     _  149  الفصــل روط المتعلق ى الش ا وإل ول به المة المعم روط الس ى ش افة إل إض
زات والعم  ا   بمخازن المواد الغذائية والمحالت والتجهي ة المنصوص عليه  71، 70، 69 الفصول  ل

اهي ، تخضع من هذا القرار 83و 82، 81، 80، 79، 78، 77، 76، 74 ى الشروط الخاصة     المق إل
  : المنصوص عليها بالفصول الموالية

  

  :يجب تجزئة المحل آما يلي  _  150  الفصــل
  

 .من المساحة الجملية %75ويغطي  للحرفاءالجزء المعد    - أ 
د    - ب  زالجزء المع ة ويغطيلخ واد األولي احة  %10 ن المشروبات والم ن المس م

 .الجملية
ة يغطي       - ج  ة    %5خزء مخصص للعمل ى حجرة     من المساحة الجملي وي عل ويحت

 .الكافيمالبس مجهزة بخزائن بالعدد 
اء     - د  ة %10 ويغطيمرآب صحي مخصص للحرف احة الجملي ن المس ون  م يك

راغ    ا ف ابين بينهم اء بب زء المخصص للحرف ن الج ز بحوض  منفصال ع مجه
زة      اء مجه رى للنس ال وأخ اه للرج ى دورات مي وي عل دين ويحت ل الي لغس

 .مياهبطرادات 
  

زات  _  151  الفصــل ى التجهي اء عل ع والحرف د للبي زء المع وي الج ب أن يحت يج
  :الخصوصية التالية 

ليل        استهالكمبسط   اء الجاري الساخن ولتش يحتوي على ثالثة أحواض للغسل بالم
 .للحرفاءت واألواني المستعملة والمقدمة وتطهير األدوا

ر          تيك غي وم أو البالس ن األليمني ي م ذه األدوات واألوان ون ه ين أن ال تك ا يتع آم
 .الغذائي

 .الجافةبلورية محكمة الغلق لعرض المرطبات  واجهة 
يانتها     ا وص ى نظافته ة عل ع المحافظ افي م دد الك اوالت وآراسي بالع تمرارط  باس

 .ضاءاالقتوتجيديها عند 
 .الحرفاءبالعدد الكافي على ذمة ) منفضات(رمادات  
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 .الفضالتسالت بالعدد الكافي في متناول الحرفاء لجمع  
 .باستمرارحاوبات سميكة محكمة الغلق مع العمل على تنظيفها وتطهيرها  

   

  
ى أصحاب      _  152  الفصــل في حالة إعداد عصير الغالل أو تقديم الشيشة يجب عل
وف ذه المحالت ت ل   ه اخن لغس اري الس اء الج زة بالم واض مجه ى أح وي عل ان خاص يحت ير مك

  .والشيشةوتطهير الغالل واألجهزة 
  

يجب على أصحاب هذه المحالت القيام بالتنظيف والتطهير الشامل   _  153  الفصــل
وم     ل ي ة آ ي نهاي ى  ف الوة عل فع اه       تكلي ل ودورات المي ف المح ا تنظي ولى خصيص ل يت عام

  .الغذائيةليه تداول المواد ويحجر ع باستمرار
 

   قاعات التجميل والحالقة  :  الحادي عشرالبـاب 
  

  :يجب أن تحتوي قاعات الحالقة والتجميل على _   154  الفصــل
  

ا           يانتها ونظافته ى ص ة عل ع المحافظ حية م فات الص تجيب للمواص اه تس دورة مي
 .عازلمجهزة بحوض لغسل اليدين وبها فضاء  باستمرار

 .الكافيبالماء الجاري البارد والساخن بالعدد  أحواض مجهزة 

 .األوليةصندوق يحتوي على المواد الضرورية لإلسعافات  

 .الحالقةحاوية سميكة محكمة الغلق لجمع فضالت  
  

ا    تيجب على أصحاب محالت الحالقة وال_   155  الفصــل ل أو المتصرفين فيه جمي
  :شروط حفظ الصحة التالية  احترام

  
ع       توفير عدد آاف  ي من المناديل والمناشف يسمح باستعمال منشفة لكل حريف ويمن

 .وتطهيرها االمنشفة من جديد قبل غسله استعمال نفس

 .حريفشفرة حالقة واحدة لكل  استعمال 

د آل      ة بع دة خمس      استعمال تطهير أدوات الدلك والتجميل والحالق ها م ك بغمس وذل
معيار (ممزوج بالفورمول  (Alcool dénaturé)المسموح  الكحولدقائق في مادة 

رة أخرى مرخص في       %2بمقدار ) 40% ادة مطه تعمالها أو بأي م من طرف    اس
 .المعنيةالسلط الصحية 

ع           ر لجمي تنظيف المحل وتطهيره بعد آل حصة عمل مع التنظيف الشامل والتطهي
 .األسبوعيةأجزاء المحل واألجهزة والمعدات يوم العطلة 

  
  

  عات العرض قا  :  الثاني عشرالبـاب 
  

ا      _   156  الفصــل ول به المة المعم ب الس ى تراتي افة إل حاب   إض ى أص ب عل يج
مياه بالعدد الكافي تستجيب للمواصفات الصحية  دورات قاعات العرض أو المتصرفين فيها توفير

  .باستمرارمع المحافظة على صيانتها ونظافتها 
  

ات    _   157  الفصــل ذه القاع حاب ه ى أص ب عل راميج رو احت حة  ش ظ الص ط حف
  :التالية 

 .األقلتنظيف القاعات وتطهيرها بمواد مطهرة مرة في اليوم على  
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ع   ر القاعات والمفروشات والكراسي م ام بتطهي تعمالالقي ق  اس دات عن طري المبي
مؤسسة مرخص لها من طرف السلط الصحية المعنية مرتين في السنة وآلما إتضح 

 .تواجد طفيليات أو حشرات بالمحل
  

  
  
  
  

  حفظ الصحة بالطريق العام  :  البـاب األول
  

ه من     _  158  الفصــل ذي بحوزت آل شخص مطالب بالمحافظة على نظافة المحل ال
  .والخارجالداخل 

يجب أن يكون على ذمة آل عمارة حاوية سميكة ذات غطاء مخصصة لجمع الفضالت    
روائح    النهج ويتعين تنظيفها وصيانتها بصالعمارة وإسم  تحمل تعريفا لرقم ى انبعاث ال فة تمنع عل

  .الحشراتالكريهة وتكاثر 
  

رخيص       _  159  الفصــل ام إال بت الطريق الع ة ب اء واألجن داع فضالت البن ع إي يمن
  .البلديةمسبق من طرف 

  

بغة         _  160  الفصــل اني ذات الص اآن والمب ام المس اء أم دون م نس ب ع الك يمن
  .الخاصةالعمومية أو 

  
  

ض  _  161  الفصــل ع نف اج      يمن ا إزع رى بإمكانه ياء أخ ة أو أش ي واألقمش الزراب
ام   وتوسيخ المارة خارج األوقات المحددة من طرف البلدية وآذلك نشر الغسيل المبلل بالطريق الع

  .والشرفاتأو بالنوافذ 
 

ات   وجثثيمنع إيداع الهياآل والصناديق والعربات المهملة  _  162  الفصــل الحيوان
  .بالطريق والساحات العموميةواألثاث القديم أو غيره 

  

ن         _  163  الفصــل ة م ات المخصص ارج الحاوي ة خ الت المنزلي اء الفض ع إلق يمن
  .الشخصيةطرف البلدية أو الحاويات 

  

وت والشحميات        _  164  الفصــل ة والزي اء واألجن يمنع منعا باتا وضع فواضل البن
دة للفضالت      المستعملة والمواد الخطرة والسامة وفضالت المؤسسات الصحية ات المع في الحاوي

  .الغرضالمنزلية، ويتعين وضعها في حاويات مخصصة لهذا 
  

دد         _  165  الفصــل ت المح ي الوق ة ف ة أو الجماعي ات الفردي راج الحاوي ب إخ يج
  .بسهولةلمرور مصلحة النظافة البلدية بمكان بارز يمكن ألعوان البلدية الوصول إليه 

  

ا  _  166  الفصــل ى المق ام أو أي  يجب عل الطريق الع غاال ب زون أش ذين ينج ولين ال
شخص يتولى القيام بأشغال بأمالك محاذية له المحافظة على نظافة الطريق ومحيط حضائرهم أو  

  .مستودعاتهم 
  

له     _  167  الفصــل اء وفواض واد البن ي وضع م ت ف رخيص المؤق ة الت ن للبلدي يمك
د     ام عن الطريق الع ام ب داعها بصفة ال تعطل     ةاضطراري بصفة   بأشغال  القي ين إي المحالت ويتع ب

  ق العامحفظ الصحة بالتجمعات السكنية والطري  :العنـوان العاشر 
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ان بصفة    إستحالحرآة المرور وسيالن المياه ورفعها قبل حلول الليل وإذا  ذلك يجب إضاءة المك
  .واضحة

   .هذا المكان بدون تأخير عند إنتهاء الحضيرةآما يتعين تنظيف 
  

ام وخاصة األرصفة إلصالح الس      استغالليمنع  _  168  الفصــل يارات الطريق الع
الت        ل المح طة داخ ذه األنش ارس ه ب أن تم ات ويج رف أصحاب الورش ن ط ر م اط آخ أو نش

  .العملوالترتيب الجاري بها  المخصصة لذلك طبقا للقوانين
  

الطريق   _  169  الفصــل اه التنظيف ب تعملة ومي ة المس اه المنزلي ع تصريف المي يمن
ات      ي األوق الت ف ات المح يل واجه اه غس تثناء مي ام باس ين     الع ة ويتع رف البلدي ن ط ددة م المح

  .التطهيرتوجيهها نحو فوهات قنوات 
  

  .واألوديةتصريف المياه المستعملة بمجاري مياه األمطار يمنع  _  170  الفصــل
  

تعملة     _  171  الفصــل وت المس اذورات والزي لبة والق الت الص اء الفض ع إلق يمن
  .التطهيروالمواد الخطرة ببالوعات وفوهات قنوات 

  

فات       _  172  فصــلال تجيب للمواص ي ال تس تعملة الت اه المس ريف المي ع تص يمن
  .التطهيرالمعمول بها بقنوات 

ان       الخطرة صانع والمياه ويجب إخضاع مياه المخابر والم ا آ ة من المحالت مهم المتأتي
   .نشاطها للمعالجة األولية قبل تصريحها بقنوات التطهير طبقا للنصوص القانونية المعمول بها

  

حية        _  173  الفصــل ات الص ن المرآب ة م تعملة المتأتي اه المس ريف المي ع تص يمن
ر   مجاري مكشوفة خارج المنازلبام أو بالطريق الع ، ويتحتم إجباريا ربط المنازل بشبكات التطهي

ه من مصالح          ر مصادق علي ز نمط للتطهي ر أو ترآي إن وجدت بعد موافقة الديوان القومي للتطهي
  .المختصة

  

  حفظ الصحة بالتجمعات السكنية  :  اب الثانيالبـ
  

يانة   _  174  الفصــل ترآة بالص ة المش ة ذات الملكي ارات الخاص د العق ب تعه يج
  .بإستمرار والنظافة 

  

ولى    _  175  الفصــل ب يت ث نقي ترآة يجب بع ة المش ارات ذات الملكي بة للعم بالنس
  .شؤونهاالسهر على إدارة 

  

ة المشترآة    حا انتدابيتعين  _  176  الفصــل رس بالعمارات الخاصة أو ذات الملكي
  .ذمتهللقيام بعمليات التنظيف مع تخصيص محل على 

  

اءة       _  177  الفصــل ا مض ا وأروقته ارات وممراته دارج العم ون م ب أن تك يج
ومهوءة بصفة آافية وأن ال يقل عرضها عن متر، آما يتعين تجهيز الممرات واألروقة المشترآة  

  .للتيارماعي بفوانيس وقاطع ج
  

ة          _  178  الفصــل زة التدفئ ران وأجه د واألف داخن المواق يجب أن ال تكون أنابيب م
ا      ل ارتفاعه دخان وأن ال يق ازات وال  3عن  وغيرها مرتبطة ببعضها وأن ال تتسبب في تسرب الغ

  .جهةمتر من آل  25أمتار من سطوح المباني األآثر علوا والموجودة بدائرة 
  

اث     ي _  179  الفصــل ي انبع ة ف زة التدفئ ران وأجه د واألف بب المواق ب أن ال تتس ج
  .المساآنالغازات والغبار داخل 

  .المبانيخارج  ويتعين التخلص من غازات أجهزة التدفئة والمواقد مباشرة
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ارة         _  180  الفصــل القنوات الم ة ب ة مع العناي دهاليز بالصيانة والنظاف يجب تعهد ال
  .داخلهات بها آما يمنع إلقاء الفضال

ر   يتعين غلقها بباب مع ضمان الدخول للمصالح البلدية المكلفة بعمليات التنظيف والتطهي
  .الحشراتومقاومة 

  

ارات      _  181  الفصــل د األجزاء المشترآة للعم رغ    (يجب تعه رات، مف دارج، مم م
  .ودائمةبالنظافة والصيانة بصفة منتظمة ) فضالت، سطوح، دهاليز إلخ 

ين يض  ويتع ا   تبي اري به ة الج وانين البلدي ب والق ا للتراتي ة طبق ات بصفة منتظم الواجه
  .العمل

  

  
  
  

  

 المؤرخ  75لسنة   16ا بالقانون عدد  وفقا لألحكام المنصوص عليه _  182  الفصــل
واردة بالفصول          1975مارس  31في  ى الشروط ال اه، وباإلضافة إل ة المي والمتعلق بإصدار مجل
ى أصحاب و  مال ع عل ة يمن ة  والي الت العمومي الء المح ارات،  (وآ اعم، عم زل، مط لن ..) .وآاي

استعمال مياه غير المياه الموزعة بالشبكة العمومية لغاية الشراب وإعداد األطعمة وغسل األواني  
ر     المعدنية الطبيعية ومياه الطاولةالمياه  باستثناءواألوعية  المرخص فيها، آما يطبق نفس التحجي

  .وغيرهالمواد الغذائية والمشروبات الغازية على مصانع المثلجات وا
  

الموارد المائية الفردية آاآلبار والموجل بالمحالت  استعماليخضع  _  183  الفصــل
  .العمومية إلى ترخيص مسبق من طرف المصالح الصحية

  

  
  

وري   _  184  الفصــل اف الف ين اإليق تغالليتع ائي   إلس ورد م ل م ه آ ت تلوث ثب
  .صلوحيتهإلى ترخيص من طرف المصالح الصحية بعد التأآد من  ويخضع إعادة استعماله

  

رف   _  185  الفصــل ن ط رخيص م ى ت ة إل اطق البلدي ار بالمن ر اآلب ع حف يخض
  .الحفرالمصالح البلدية أو الجهوية المختصة بعد التأآد من غياب أخطار عند إنجاز عملية 

ين ا للتراتاستغالل  ويتع ة أو الخاصة طبق ار العمومي ة اآلب ا من يب الفني المصادق عليه
  .االستعمالويجب تحليل مياهها والتأآد من صلوحيتها قبل  المختصة طرف المصالح الصحية

دان    آما يجب تعهد هذه اآلبار بالجهر والتنظيف والتطهير بصفة منتظمة وآلما اتضح فق
  .شروط الحماية الصحية لهذه اآلبار ومعداتها

  

  
  
  

  

  مؤسسات السباحة واستغاللاث شروط إحد  :  البـاب األول
  

اء    _  186  الفصــل ة بن إضافة إلى تراتيب السالمة المعمول بها يجب أن تخضع أمثل
  .المعنيةالمسابح إلى الموافقة المسبقة من طرف البلدية أو السلط الصحية 

  

  :توفيرعند تصميم المسبح يتعين _   187  الفصــل

  نوعية المياه الموزعة للعموم   :  العنـوان الحادي عشر

  مؤسسات السباحة واإلستحمام  : العنـوان الثاني عشر
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 .مالبسحجرات  

 .أشخاصأدواش بمعدل واحد لكل عشرة  

 . )Pédiluve(أحواض على مقربة من المسبح لغسل وتطهير األرجل  

 مياه مجهزة بطرادات مياه بالعدد الكافي بمعدل واحدة لكل عشرين شخصدورات  
زة     باحة مجه دات قاعة للمنقذين ومراقبي الس وي      بالمع ة للنجدة وصندوق يحت األولي

 .األوليةعلى المواد الضرورية لإلسعافات 
اص    لك خ بح       مس يط المس ث مح ا لتلوي رهم تفادي ى غي وره عل ع عب باحين يمن بالس

 .السباحةوبالتالي مياه 
  

ا   _  188  الفصــل اري الصالح للشراب آم اء الج ابح الم ذه المس وفر به يجب أن يت
ن    بكة يمك ذه الش ود ه دم وج ي صورة ع ر وف بكة التطهي ي ش تعملة ف اه المس ين تصريف المي يتع

ندقية مرخص في استعمالها من طرف المصالح الصحية المختصة   تصريف هذه المياه في حفر خ
  .مع الحرص على صيانتها وتفريغها بإتنظام

  

  
  :يجب أن تستجيب تهيئة المسابح إلى الشروط الصحية التالية _   189  الفصــل

  

ة       ادة مانع ة بم ية مبلط ون األرض زالقأن تك ذة      لالن ر منف تعفن وغي ة لل ر قابل غي
ذه األرضية ذات    .والتطهيرلة التنظيف للسوائل وأن تكون سه آما يتعين أن تكون ه

ه   اقية مشبكة محيطة بكامل            %3انحدار درجت اه التنظيف نحو س ه مي ل بتوجي آفي
 .المسبح ومتصلة بشبكة تصريف المياه 

ى          رين عل اع مت ى ارتف الخزف عل ة ب اه مغلف أن تكون جدران األدواش ودورات المي
ة   ادة آثيف ة بم ل أو مطلي ذ   األق ر منف اتح غي ون ف ف    ةذات ل هلة التنظي وائل، س للس

 .والتطهير

از     افي وجه وير الك اة التن ابح المغط وفر بالمس اصأن يت ادي  المتص ار لتف البخ
 .الرطوبة

  

  :يجب على مستغلي المسابح تطبيق الشروط الصحية التالية _   190  الفصــل
  

 .لتصفيتهاتغيير مياه المسبح بصفة مستمرة مع توفير معدات  

واد             ور أو من الم ة محدودة من الكل ديلها إلضافة آمي توفير مضخاة مزج يمكن تع
ادق    رى المص ة األخ حية المع   الكيميائي الح الص رف المص ن ط ا م مح  عليه ة تس ني
 .باستمراربتطهير وتصفية مياه السباحة 

ضافة إلى العينات حموضة لمياه المسبح بصفة دورية إمراقبة نسبة الكلور ودرجة ال 
ة ضمانا للمواصفات المعمول            التي ا من طرف السلط الصحية المعني ع مراقبته تق
 .بها

وم    ا  تنظيف وتطهير بقية أجزاء المسبح في نهاية آل ي ر    آم ين التنظيف والتطهي يتع
ك      رة في األسبوع وذل ا من طرف المصالح        باستعمال الشامل م واد مرخص فيه م

 .المختصةالصحية 

 .والصيانةألقل للقيام بعمليات التعهد غلق المسبح مرة في السنة على ا 
  

ا يجب   _  191  الفصــل ة آم أمراض جلدي ل شخص مصاب ب باحة آ ن الس ع م يمن
ام           ة وجود مرض معدي قصد القي ل المخبري ة أو التحالي غلق المسبح آلما أثبتت األبحاث الميداني

  .المعنيةمراقبة السلط الصحية  بعمليات التطهير الضرورية تحت
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  االستحماممؤسسات  واستغاللشروط إحداث   :  لثانيالبـاب ا

  

اء    _  192  الفصــل ة بن إضافة إلى تراتيب السالمة المعمول بها يجب أن تخضع أمثل
ة أو       رف البلدي ن ط بقة م ة المس ى الموافق ة إل ات واألدواش العمومي تحمام آالحمام الت اإلس مح

  .المعنيةالسلط الصحية 
  

ذ _  193  الفصــل وفر به اء الجاري الصالح للشراب وال يجب أن يت ه المحالت الم
  .المعنيةمياه اآلبار إال بترخيص مسبق من طرف المصالح الصحية  استعماليجوز 

  

ر          _  194  الفصــل ذه المحالت في شبكة التطهي تعملة به اه المس يجب تصريف المي
ة م        ر خندقي تعملة في حف اه المس رخص في  وفي صورة عدم توفر هذه الشبكة يمكن تصريف المي

  .نتظاممع الحرص على صيانتها وتفريغها بإاستعمالها من طرف المصالح الصحية المختصة 
  

 ال يرخص في تسخين مواقد هذه المحالت إال بالمازوط أو بواسطة  _  195  الفصــل
تعمالها من طرف السلط           ة مرخص في اس ر ملوث ات غي الكهرباء أو الغاز وبصفة عامة بمحروق

  .الصحية لمعنية
خ  ويم نع استعمال النفايات الملوثة آالمطاط والخرق والبالستيك والبطاريات المستعملة إل

  .مواقد هذه المحالت لتسخين 
ر      اني األآث آما يتعين توفير مدخنة ال يقل ارتفاعها عن ثالثة أمتار بداية من سطوح المب

أنها    متر من آل جهة وأن تكون مجهزة من الفوق بم 25علوا والمتواجدة في دائرة  صاصة من ش
  .تأمين استمرار السحب 

  

  :يجب أن تستجيب تهيئة هذه المحالت إلى الشروط الصحية التالية _  196  الفصــل
  

ة       ادة مانع ة بم ية مبلط ون األرض زالقأن تك ذة      لإلن ر منف تعفن وغي ة لل ر قابل غي
دار    ذه األرضية ذات انح ون ه ين أن تك ا يتع ر آم هلة التنظيف والتطهي وائل س للس

زة بممص           %3ته درج تعملة نحو بالوعة ذات شباك مجه اه المس ه المي ل بتوجي آفي
 .متصل بشبكة تصريف المياه المستعملة

ذة             ر منف اتح غي ون ف ة ذات ل ادة آثيف ة بم الخزف أو مطلي ة ب أن تكون الجدران مغلف
 .للسوائل سهلة التنظيف والتطهير على إرتفاع مترين على األقل

 .تنوير الكافي وجهاز إلمتصاص البخار لتفادي الرطوبةأن يتوفر بهذه المحالت ال 

ة        أن تكون األحواض المعدة   الخزف أو مطلي ة ب ارد مغلق اء الساخن أو الب لخزن الم
ات           د عملي ا عن ر ومجزة ببالوعة تسمح بتفريغه بمادة آثيفة سهلة التنظيف والتطهي

 .التنظيف 

 .التنظيف والتطهير أن يكون خزان الماء محميا من جميع مصادر التلوث سهل  

ة       تحمام الفردي وت اإلس دران بي ية وج تجيب أرض اهر وأدواش(أن تس نفس ) مط ل
ف      هلة التنظي واض س ى أح وي عل ا وأن تحت ا آنف وص عليه يات المنص المقتض
د آل      ا بع والتطهير ومجهزة بالماء الجاري الساخن والبارد وببالوعة تسمح بتفريغه

 .استعمال 

ذه المحالت دو   أن  دل     تتوفر به افي بمع دد الك اه بالع لكل عشرين شخص     1رات مي
ا بطرادات      ين تجهيزه ا يتع تستجيب لنفس الشروط المتعلقة باألرضية والجدران آم

 . )Chasse d’eau(مياه 
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يجب على أرباب محالت اإلستحمام والتصرفين فيها تطبيق قواعد   _  197  الفصــل
  :حفظ الصحة التالية 

  

تعمالها     بعد آل حصة ع غسل القاعات  ا اس رة مرخص فيه مل وتطهيرها بمادة مطه
 .من طرف السلط الصحية المعنية 

ى نظ  ة عل ة المحافظ ات   اف ر المفروش ا يجب تطهي تمرار آم تراحة بإس ات اإلس قاع
ات مرخص       دات للحشرات والطفيلي مرتين في األسبوع على األقل مع استعمال مبي

 .في استعمالها من طرف السلط الصحية المعنية 

ا بصفة        غل  ع األجزاء وتطهيره ق المحل نصف يوم في األسبوع قصد تنظيف جمي
 .شاملة 

داخل   ن ال تحمام م يض محالت اإلس غال الصيانة  تبي ام بأش ع القي نويا م ارج س والخ
ات     وتنظيف المداخن والقيام بعملية التطهير ورش المبيدات ضد الحشرات والطفيلي

 . المعنيةحية من ظرف مؤسسة مرخص لها من طرف المصالح الص
  

  :كين ووآالء الحمامات تطبيق اإلجراءات التالية ليجب على الما _  198  الفصــل
  

 .يحجر إستعمال األحواض المشترآة  

 .يحجر تقديم الفوطة والمناشف والكاسة وشفرات الحالقة للحرفاء  

ادين    ة (ال يجوز للمس يهم إستعمال        ) الطياب ين عل ل يتع استعمال آاستهم الشخصية ب
 .سة الحريف آا

  

  :يجب على المالكين ووآالء الحمامات واألدواش توفير _  199  الفصــل
 .صندوق مجهز بالمواد الضرورية لإلسعافات األولية  

 .حاوية سميكة مغطاة لجمع الفضالت  
  

ا يجب     _  200  الفصــل ة، آم يمنع من اإلستحمام آل شخص مصاب بأمراض جلدي
ة وجود مرض معدي قصد        غلق هذه المحالت آلما أثبتت األبح  ل المخبري ة أو التحالي اث الميداني

  . القيام بعمليات التطهير الضرورية تحت مراقبة السلط الصحية المعنية 
  

  حفظ الصحة بالشواطىء  :  البـاب الثالث
  

أة من        _  201  الفصــل اطق المهي ام واألآشاك بالشواطىء إال بالمن يمنع نصب الخي
  . طرف البلدية والمخصصة للغرض

  

ى   _  202  الفصــل يتعين على المصطافين إلقاء الفضالت بالحاويات الموضوعة عل
  .ذمتهم من طرف البلدية 

ع  تعملة والفضالت بالشواطىء ويمن اه المس ذلك إتصريف المي ات وآ صطحاب الحيوان
  .وغسل األواني والثياب والصوف وغيرها 

  

و   _  203  الفصــل اه الش ع مي اط تخض ودة بالمن ى  اطىء الموج ة إل ل  ق البلدي تحالي
  . بكتريولوجية دورية 

  
  

  
  

  

  تربية المواشي وجوالنها  :  البـاب األول

  تربية الحيوانات داخل المناطق البلدية   :  العنـوان الثالث عشر
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ا     _  204  الفصــل ف أنواعه ي بمختل ة المواش ع تربي ر،   (تمن اعز، البق أن، الم الض
ا         ) الخنزير، الخيول، إلخ  ازل وساحاتها وسطوحها ودهاليزه ة وبحدائق المن ة البلدي داخل المنطق

  .واإلحتفاالت العائلية  الدينيةحتفاظ المؤقت بحيوانات المجزرة بمناسبة اإلحتفاالت بإستثناء اإل
  

ل       _  205  الفصــل ين نق ام ويتع الطريق الع ا ب يحجر جوالن الماشية بمختلف أنواعه
ى المسلخ    المواشي المعدة للذبح بواسطة وسائل نقل مخصصة للغرض نحو سوق الحيوانات أو إل

  .البلدي 
  
  البلدية بالمناطقتربية الدواجن واألرانب   :  ثانيالبـاب ال

  

ازل والسطوح والشرفات      _  206  الفصــل تمنع تربية الدواجن واألرانب داخل المن
  .والدهاليز بالعقارات الموجودة بالمنطقة البلدية 

  

ال يمكن تربية الدواجن واألرانب المعدة لإلستهالك العائلي بحدائق   _  207  الفصــل
اآن       المنازل وأ ذه األم ى تنظيف ه فنيتها إال بترخيص مسبقا من طرف البلدية ويجب الحرص عل

  . بصفة مستمرة 
  

  جوالن الكالب داخل المناطق البلدية  :  البـاب الثالث
  

رر(   207  الفصــل دد  _) مك ر ع ديات واألم انون األساسي للبل ام الق ا ألحك  65وفق
  مقاومة داء الكلب،، المتعلق ب1966فيفري  19المؤرخ في  1966لسنة 

ين*  ة  يتع دى المصالح البلدي ه ل ة تسجيل آلب ة البلدي ك لكلب داخل المنطق ى آل مال عل
المعنية وتقديم شهادة مسلمة من طرف طبيب بيطري تبين فصيلة الكلب وتاريخ آخر تلقيح له ضد 

  . داء الكلب
يلة *  ن فص الب م ا الك ة منه رية وخاص الب الش ة الك ا تربي ا بات ع منع  يمن

Pit-Bull Terrier . 
تم حجز   وفي حالة ة بصفة       مخالفة مقتضيات هذا الفصل ي ل الكلب موضوع المخالف وقت
ك عالوة ة، وذل ا بالفصلين  آلي ة المنصوص عليه ات الجزائي ى التتبع ة 316و 315عل ن المجل  م

  .الجنائية ضد صاحبه 
  

ي    _  208  الفصــل ؤرخ ف رار الم يات الق ا لمقتض ل  13وفق ق الم 1985أفري تعل
دون           واليين يحجر جوالن الكالب ب واردة بالفصلين الم بمكافحة داء الكلب وباإلضافة للشروط ال

  .آمامة بكامل المنطقة البلدية وال يمكن للرباط أن يعوض بأي حال الكمامة 
  

تقتل الكالب السائبة أو تحجز بمستودع الحجز البلدية وتوضع على  _  209  الفصــل
  .أيام وإذا لم يتم إستراجعها يقع قتلها  3تجاوز ذمة أصحابها لمدة ال ت

  
ا        _  210  الفصــل انا أو حيوان ح عض إنس ر ملق ح أو غي يوضع آل آالب سائب ملق

اريخ العض ويعرض          15تحت الرقابة البيطرية لمدة  ا من ت دي إنطالق يوما بمستودع الحجز البل
  .للفحص ثالثة مرات متتالية  

  
  داخل المناطق البلدية تربية النحل  :  البـاب الرابع

  

  .يمنع تربية النحل داخل المناطق البلدية  _  212  الفصــل
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ثلهم        _ 213  الفصــل ن يم رآاء أو م وآالء والش رفين وال الكين والمتص ى الم ب عل يج

ة أو     ي المبني اء أو األراض ي البيض حاب األراض ة أص ة والخاص ات العمومي ذلك المؤسس وآ
ة  العمارات وتوابعها أو ا لمخازن أن تحترموا الشروط الصحية المنصوص عليها بالفصول الموالي

.  
  

ع المحالت واألراضي        _ 214  الفصــل دة بجمي اه الراآ يحجر اإلبقاء على تجمعات المي
  .المبنية أو البيضاء حتى ال تكون مآوي ليرقات البعوض 

  

ائل الضرورية لل    _ 215  الفصــل د    يتعين اتخاذ جميع اإلجراءات والوس ى توال قضاء عل
الطرق المصادق          ك ب ا وذل ا أو تجفيفه اه التي يستحيل تغطيته ونمو يرقات البعوض بتجمعات المي

ة أو السلط   ا من طرف البلدي ا من طرف عليه ة ويمكن للمؤسسات المرخص له الصحية المعني
  . وزارة الصحة العمومية القيام بهذه العمليات

  

الكين ل يت _ 216  الفصــل اه أو  عين على الم ات مي ار أو مواجل أو أو     خزان أحواض أو آب
ا  اريج لخزن الماء، تغطيها بناموسيات آثيفة ال يتجاوز صه ا    5,1عرض ثقبه ر أو معالجته ملليمت

  .على سطح الماء ) Huile de paraffine(بسكب زيت الشمع 
  

رية        _ 217  الفصــل ل البش ع الفواض ار تجمي ة أو آب ادق المبني الكي الخن ى م ب عل  يج
وبصفة عامة جميع األنماط للصرف الصحي، المهجورة تفريغها وتطهيرها آما يتعين ردمها فيما 

  .بعد 
  

ى   _ 218  الفصــل وي عل ي تحت ازل الت ارات ومن اءات من عم ى أصحاب البن يجب عل
  . رآود المياهباألشغال الضرورية لتفادي القيام دهاليز يمكن أن تغمرها المياه 
  .ه ثم تنظيفها وتطهيرها وتجفيفها ما غمرتها المياآما يتعين تفريغها آل

  
ا       _ 219  الفصــل ابرة به اه الع وات المي ع قن يجب على أصحاب هذه الدهاليز صيانة جمي

  .وتجديدها آلما اقتضى الحال 
  .آما يتعين تجهيز نوافذ التهوئة بناموسيات 

  
  : غات الصحيةايجب على أصحاب الفر _ 220  الفصــل

  

 .يسمح بسيالن المياه نحو بالوعة %3سوية إنجاز األرضية بمقدار على ت العمل  
أنه      ة من ش آوي     أن تجنب حدوث آل تسرب مياه أو تكاثر رطوب ق م يتسبب في خل

 .للبعوض 
ا     دها آلم  اقتضى العمل على صيانة جميع قنوات المياه العابرة بهذه الفراغات وتجدي

 .الحال 
 .تجة عن أشغال الصيانة أو تفريغ القنوات التخلص الفوري من المياه الراآدة النا 
 .تتجهيز نوافذ التهوئة بناموسيا 

  

حاب   _ 221  الفصــل ى أص ب عل دهاليز     يج ار وال ا ردم اآلب الت أو وآالئه المح
  .المهجورة

  

أمن   يجب _ 222  الفصــل اه وي ود المي ع رآ اه مسطحا يمن اع بالوعات المي ون ق أن يك
  .تصريفها التام 

   مقاومة الحشرات  :  عشر الرابعالعنـوان 
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اه        _ 223  الفصــل ريف مي وات تص تعملة بقن اه المس ريف المي وات تص ط قن ر رب يحج
  .األمطار 

  .يحجر تصريف المياه المستعملة باألودية ومجاري مياه األمطار والخنادق المكشوفةآما 
  

واقي  _ 224  الفصــل يانة الس ة ص ي فالحي وغين ألراض الكين والمتس ى الم ب عل يج
فة     ات بص اه والخزان اري المي وات ومج د      والقن آوى توال ل م ى آ اء عل اه للقض ود المي ع رآ تمن

  .البعوض 
  

آوي        _ 225  الفصــل ق م اب خل ة اجتن ة والخاص غال العمومي اولي األش ى مق ب عل يج
  .ليرقات البعوض عند إنجاز األشغال أو بعد انتهائها

  
  
  

  
  

  
اال ال       _ 226  الفصــل رار آج ذا الق دور ه ل ص دة قب الت المتواج حاب المح نح ألص تم

او حة        تتج ظ الص ة وحف روط التهيئ ات وش وفير متطلب عيتهم وت وية وض هر لتس تة أش دتها س ز م
ا   ين إيجاده رار        المتع يه الق ا يقتض ب م اط وحس دان النش ب مي وم حس ة للعم المحالت المفتوح ب

  . الصحي لمدينة تونس، وذلك بداية من المصادقة على هذا القرار
  

ة التي تتطلب القيام بأشغال آبرى بعد موافقة تمديد هذه اآلجال في الحاالت االستثنائيويمكن 
  .المصالح البلدية المختصة 

  أحكام إنتقاليــة   :  العنـوان الخامس عشر


