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  روط حفظ الصحة المتعلقةـش
  المواد الغذائية العامةبمحالت بيع 

  

  1993ديسمبر  24المؤرخ في  الصحية لمدينة تونسقرار التراتيب 



 المواد الغذائية العامةبمحالت بيع  روط حفظ الصحة المتعلقةـش

      
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من العنوان التاسع السادسالباب 
  
  

ة   _  114  الفصــل واد الغذائي ازن الم ة بمخ روط المتعلق ى الش افة إل باإلض
الت ول      والمح ا بالفص وص عليه ة المنص زات والعمل ، 79، 78، 77، 76، 74، 71، 70، 69والتجهي

رار  83و 82، 81، 80 ذا الق ن ه ق( م ر الملح ى    )أنظ ة إل ة العام واد الغذائي ع الم الت بي ، تخضع مح
   :الشروط الخاصة المنصوص عليها بالفصول الموالية 

  

  :يجب تجزئة المحل آما يلي  _ 115  الفصــل
  

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

 .اليدينببابين بينهما فراغ مجهز بحوض لغسل أجزاء المحل 
  

ع ب     _  116  الفصــل د للبي زء المع وي الج ب أن يحت زات    يج ى التجهي الت عل ذه المح ه
  :الخصوصية التالية 

 .صتنمترا 40رفوف سهلة التنظيف ومرتفعة عن األرضية بـ  
ا يسهل     40منصة مرفوعة عن األرضية وبعيدة عن الجدران بـ   ل مم صنتمترا على األق

 .عملية التنظيف ويجنب الرطوبة وتوالد القوارض والحشرات
ة       4تها آلة تبريد ال تتجاوز درجة حرار  واد الغذائي وق الصفر لحفظ الم درجات مائوية ف

 .سريعة التعفن
  

ى      _  117  الفصــل الت إل ذه المح ع به ة للبي ة المعروض واد الغذائي يجب أن تخضع الم
  :الشروط التالية 

واد التي انتهت          ع سحب الم ا م ى المواصفات المعمول به ليمة وتستجيب إل أن تكون س
 .آجال صلوحيتها

 .اد سريعة التعفن داخل الثالجةأن تعرض المو 

  الجمهورية التونسية
   والتنمية المحلية وزارة الداخلية

****  
 بلدية تونس

  

  ةروط حفظ الصحة المتعلقـش
  المواد الغذائية العامةبمحالت بيع 

  

  1993ديسمبر  24المؤرخ في  قرار التراتيب الصحية لمدينة تونس



 المواد الغذائية العامةبمحالت بيع  روط حفظ الصحة المتعلقةـش

ة    والح       (أن تحفظ المواد الغذائية غير المعلب ل، م ة، سميد، أرز، عجين غذائي، تواب فرين
 .، داخل أدراج أو في حاويات سميكة محكمة الغلق خاصة بالمواد الغذائية...)إلخ 

ة و     المواد الغذائي تحفظ في   أن تفرغ المصبرات المعدة للبيع بالتفصيل في أواني خاصة ب
 .الثالجة

 .أن يعرض الخبز في مكان محمي بعيد عن جميع مصادر التلوث وعن الحرفاء 

 .أن تحفظ مواد التنظيف والتطهير والمبيدات في رفوف خاصة بعيدة عن المواد الغذائية 

 .يمنع لف المواد الغذائية في ورق استعمل في الطباعة 
  

  .يحجر بيع البترول بهذه المحالت _  118  الفصــل
  .وال يجوز بيع قوارير الغاز إال بترخيص مسبق من طرف مصالح الحماية المدنية

  

ة الحشرات     _  119  الفصــل ات مقاوم يجب تنظيف وتطهير المحل يوميا مع القيام بعملي
ا اقتضت    والقوارض بمبيدات مصادق عليها من طرف المصالح الصحية المختصة بصفة دورية وآلم

  .تياطات الالزمة تجنبا لتلويث المواد الغذائيةالضرورة ذلك مع أخذ االح
  

ا    _  120  الفصــل ع تنظيفه ع الفضالت م ق لجم ة الغل ميكة محكم ة س وفير حاوي يجب ت
  .وتطهيرها باستمرار

  

  .  يمنع استعمال هذه المحالت لغرض السكنى _121 الفصــل



 المواد الغذائية العامةبمحالت بيع  روط حفظ الصحة المتعلقةـش

  
  
  
  

ل ع _  69  الفصــل ازن عن  يجب أن ال يق ذه المخ و سقف ه ال تشرف  م وأن2.80ل
  .مباشرة على األدواش ودورات المياه

  

ث         _  70  الفصــل ن حي ع م الت البي ة بمح ب المتعلق نفس التراتي ازن ل ع المخ تخض
  .التهيئة والصيانة

ى رفوف أو في          ا عل ل يجب حفظه ى األرض ب ال يجوز وضع المواد الغذائية مباشرة عل
  .أدراج أو في حاويات محكمة الغلق خاصة بالمواد الغذائية

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

  .يتم التخلص من المواد المتعفنة في اإلبان
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
  

واد   _  71  الفصــل فيف الم ب تص ية      يج ن األرض ة ع ة مرفوع ى منص ة عل الغذائي
د     40وبعيدة عن الجدران بـ  ة وتوال صنتيمترا على األقل مما يسهل عملية التنظيف ويجنب الرطوب
  .القوارض والحشرات

يتحتم استعمال المطهرات والمبيدات المصادق عليها من طرف المصالح الصحية المختصة 
أخذ اإلحتياطات الالزمة تجنبا لتلويث المواد  بصفة دورية وآلما اقتضت الضرورة ذلك مع

  .الغذائية
  

  :الشروط الواجب توفرها بالمحالت  _ 74 الفصــل
  

الخزف   2.80يقل علو سقف هذه المحالت عن ال يجب أن   م وأن تكون الجدران مغطاة ب
 ).م 1.80(أو مطلية بمادة غير منفذة للسوائل 

واد الصلبة غ  ي يجب أن تكون أرضيتها من الم رة ف ا م ع تنظيفه ذة للسوائل يق ر المنف ي
ة    اه التنظيف نحو فوه يالن مي دارها بصفة تسمح بس ه انح تم توجي ل وي ى األق وم عل الي

 .مجاري المياه المؤدية لشبكة المياه المستعملة تكون مجهزة بممص وحاجز مشبك
عليه من في حالة عدم ربط هذه المحالت بهذه الشبكة، يجب توفير نمط للتطهير مصادق  

 ).إلخ... خندق، خزان(طرف المصالح المختصة 
ة      وير والتهوئ وفير التن ب ت ة يج روائح     الكافي ن ال رعة م تخلص بس الت وال ذه المح به

رتبط         والدخان والبخار  از م وفير جه ين ت ا يتع مع ضمان السالمة الصحية لألجوار، آم
 ،بمدخنة المتصاص الدخان والبخار

ذه الم    اع ه ل ارتف ن يجب أن ال يق ن  3داخن ع ار م وا    أمت ر عل اني األآث طوح المب س
وق بمصاصة من         25والمتواجدة في دائرة  زة من الف ة وأن تكون مجه مترا من آل جه

 .شأنها تأمين استمرار السحب
 .يجب توفير الماء الجاري الصالح للشراب بهذه المحالت 
اري        اء الج ل بالم واض للغس ة أح وفير ثالث ب ت اخنيج ر األدوات   الس ليل وتطهي وتش

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

  .الديوان القومي للتطهير
 .يجب توفير صندوق مجهز بمواد اإلسعافات األولية الالزمة 

  قــلحـالم
  



 المواد الغذائية العامةبمحالت بيع  روط حفظ الصحة المتعلقةـش

ادي تسرب   يحب على أصحاب هذه المحالت أو وآال  ئها اتخاذ آل اإلجراءات الكفيلة لتف
ى          اء عل د االقتض ل عن يات والعم ذ بناموس ز المناف ك بتجهي وارض وذل رات والق الحش
واد    استعمال المبيدات المرخص فيها مع أخذ آل االحتياطات الالزمة الجتناب تلويث الم

 . الغذائية
 ،حجر ذر النشارة على أرضية المحالتي 
 .إلى هذه المحالتات األهلية يحجر دخول الحيوان 
 .يمنع استغالل هذه المحالت للسكنى أو آمستودعات 

  

  :الشروط الخاصة باألدوات واألجهزة واألواني  _ 76 الفصــل
  

اء الساخن            ة بالم ي المخصصة للطبخ وإعداد األطعم يجب تنظيف آل األدوات واألوان
الح للشراب وتطهيرها بواسطة  الممزوج بمادة منظفة مصادق عليها وتشليلها بالماء الص

 .لترات ماء وترآها تستنضب دون تنشيفها 4ماء الجفال التجاري بمقدار ملعقة أآل في 
 .يجب تعهد األواني المصنوعة من النحاس أو من معدن مطلي بالقصدير بانتظام 
ر   ) رخام(يجب أن تكون طاوالت العمل أو التحضير من مواد صلبة   دن غي أو مغلفة بمع

 .لصدإ وتنظيفها وتطهيرها بعد آل استعمالقابل ل
  

 .ال يجوز استعمال المناضد والطاوالت الخشبية إال بالمخابز والمجازر 
ة    ييجب أن تكون األحواض المخصصة للجرش والخلط والعجن الميكانيك  واد الغذائي للم

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

ولى           _ 77 الفصــل ا تكليف عامل يت ذه المؤسسات أو المتصرفين فيه اب ه ى أرب يجب عل
  .ند تداول المواد الغذائيةعويحجر ذلك  ،تنظيف المحل باستمرار

  

من مجلة  334إلى  325مع مراعاة األحكام المنصوص عليها بالفصول من  _ 78 الفصــل
ة أن يخضع لشروط         واد الغذائي ع الم الشغل يجب على آل شخص متدخل في دورة تحضير أو توزي

  : حفظ الصحة الغذائية المنصوص عليها بالفصول الموالية
  

  :يجب أن يخضع متداولوا المواد الغذائية إلى الشروط الصحية التالية _ 79 الفصــل
داولو  واد ا ايجب أن يكون مت ة الم الين من األمراض المعدي دة، خ ي صحة جي ة ف لغذائي

 .تسبب التسممات الغذائيةالتي وخاصة منها 
ا       ة طبق دها بصفة دوري داب وتجدي د االنت ة الضرورية عن راء الفحوص الطبي يجب إج

 .للتراتيب الجاري بها العمل
ع أو             د عن دورة توزي ة إصابته بمرض مع يجب إبعاد آل عامل أآدت الفحوص الطبي

 .ضير المواد الغذائيةتح
ر      يجب اشتراط الفحوص الطبية الضرورية عند االنقطاع عن العمل بسبب مرض أو إث

 . حدوث تسمم غذائي جماعي
  

رام الشروط الخاصة بحفظ الصحة          _ 80 الفصــل ة احت واد الغذائي داولي الم يجب على مت
  :الجسدية والمتمثلة في 

  
 .افر ولف الشعر وحلق اللحيةقص األظ 
ى دورة      غسل  ه إل ر ذهاب ذلك إث اليدين والذراعين بالماء والصابون قبل مباشرة العمل وآ

 .المياه وبصفة عامة آلما اتسخت يداه
ذلك    عدم تداول المواد الغذائية عند اإلصابة بجروح جلدية وخاصة في مستوى اليدين وآ

 .في حاالت الزآام أو بالسعال أو باإلسهال حتى الشفاء التام
  



 المواد الغذائية العامةبمحالت بيع  روط حفظ الصحة المتعلقةـش

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

  

يجب على صاحب المحل أو وآيله توفير العدد الكافي من البدالت ألعوانهم   _ 82 الفصــل
  .المباشرين للمواد الغذائية حتى يتسنى لهم تغييرها آلما اقتضت الحاجة لذلك

  

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

 .مسح اليدين وتنشيف األواني والتجهيزات بمنديل قذر 
 .استعمال منديل واحد لكل األغراض الجتناب تنقل الجراثيم 
 .تقديم المواد الغذائية مباشرة باليدين بل بواسطة مالعق أو مقصات 
 .من المواد الغذائية السعال أو العطس على مقربة 
 ).اللعاب(توسيخ األصابع بالريق  
 .التدخين عند تداول المواد الغذائية 
  .غسلها تذوق األطعمة مرتين بنفس الملعقة دون 

  


