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 الفهــــــــرس 
 

   أ حاكم عامةالعنوان ال ول :   

نقل املواد الغذائيةالعنوان الثاين :     

نقل اللحوم :  1الباب          

نقل ادلواجن:   2الباب           

نقل ال سامك:   3الباب           

نقل احلليب ومش تقاته:   4الباب           

. ومش تقاته واحلليب وال سامكاللحوم  ما عدى رسيعة التعفن نقل املواد الغذائية :   5الباب           

ال سواق :  العنوان الثالث   

  س هتالكلال   الصاحلة الفضالت واملواد الغذائية غري  :     العنوان الرابع 

املساخلالعنوان اخلامس :    

مساخل حيواانت اجملزرة :   1الباب           

املساخل الصناعية لدلواجن : 2الباب           

املواد الغذائية خمازن العنوان السادس :  

حمالت حتويل وصنع املواد الغذائيةالعنوان السابع  :   

ابل عوان خاصة  أ حاكم  العنوان الثامن   :  

التجارية ال نشطةخاصة ببعض  أ حاكم :   العنوان التاسع  

)اجملازر( حمالت بيع اللحوم :  1الباب            

حمالت بيع ادلواجن :   2الباب           

حمالت بيع السمك  :  3الباب           

حمالت بيع احلليب ومش تقاته:   4الباب            

حمالت بيع املرطبات واحللوايت:   5الباب           
 

حمالت بيع املواد الغذائية العامة :   6الباب            

اخملابز:   7الباب            
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الرسيعة الكتال  احملالت املعدة لتحضري وبيع :   8الباب           

املطاع :   9الباب           

املقايه:  10الباب            

قاعات التجميل واحلالقة:  11الباب            

قاعات العرض :  12الباب            

لتجمعات السكنيةابحفظ الصحة العامة ابلطريق العام والعنوان العارش :   

حفظ الصحة العامة ابلطريق العام :   1الباب        

السالمة الصحية للتجمعات السكنية:   2الباب        

نوعية املاء املوزع للعموم  العنوان احلادي عرش :  

س تحامممؤسسات الس باحة وال   العنوان الثاين عرش   :  

س تغالل مؤسسات الس باحة رشوط ا حداث وا   :  1الباب           

س تحاممس تغالل مؤسسات ال  رشوط ا حداث وا  :   2الباب           

الشواطئ:   3الباب           

داخل املناطق البدلية  احليواانتتربية  العنوان الثالث عرش :  

تربية املوايش وجولهنا :   1الباب            

تربية ادلواجن وال رانب ابملناطق البدلية:   2الباب           

جولن الالكب داخل املناطق البدلية :  3الباب           

تربية النحل داخل املناطق البدلية:   4الباب           

مقاومة احلرشات العنوان الرابع عرش :  

مقاومة الضجيج والضوضاء العنوان اخلامس عرش :    
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       بعد ا طالعه : املرس    ا ن رئيس بدلية   
 

عدد            القانون  يف    1975لس نة    33عىل  صداراملتعلق    1975ماي    14املؤرخ  القانون    اب 

. متمتهوعىل مجيع النصوص اليت نقحته و  77و  76و  75و  73للبدلية وخاصة الفصول  ال سايس  

نتاج   1964ديسمرب  24املؤرخ يف  1964لس نة  49وعىل القانون عدد         املتعلق مبراقبة ا 

 وحتويل وجتارة احلليب. 

صدار جمةل   1965فيفري  12املؤرخ يف  1965لس نة  5وعىل القانون عدد          املتعلق اب 

 احلقوق العينية. 

صدار جمةل  1966فريل أ   30املؤرخ يف  1966لس نة  27وعىل القانون عدد         املتعلق اب 

. النّصوص اليّت نقّحته أ و متّمته .و مجيع  336ا ىل  325الشغل وخاصة الفصول من   

املتعلق بذحب حيواانت   1966جويلية  26املؤرخ يف  1966لس نة  64وعىل القانون عدد         

املؤرخ يف   1971لس نة  78جتار فهيا كام وقع تنقيحه ابلقانون عدد  جملزرة ونقل حلوهما وأ حشاهئا وال  ا

. 1971فريل أ   13  

صداراملتعلق  1975مارس  31املؤرخ يف  16وعىل القانون عدد          جمةل املياه. اب   

املتعلق حبمل عالمة    1983مارس  4املؤرخ يف  1983لس نة  23وعىل القانون عدد         

املعلبة ومواد التجميل. س هتالك ابلنس بة للمواد الغذائية لال   ال قىصالتارخي   

 ابل مراضاملتعلق  1992جويلية  27املؤرخ يف  1992لس نة  71وعىل القانون عدد          

      السارية.

ــ املتعلق حبامي 1992ديسمرب  7املؤرخ يف   1992لس نة  117وعىل القانون عدد           ة  ــــ

 املس هتكل.

انون ال ســــــايس ـعدد   ــ ـنة    71وعىل الـق املتعلّق    1999جويلـية    26املؤّرخ يف    1999لســـ

صدار جمةّل الّطرقات و مجيع النّصوص اليّت نقّحته أ و متّمته .  اب 

ّ اتيب الصحيّ قرار التّ  ة املرس ة لبدلي  
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املتعلّق مبخالفة تراتيب حفظ   2006أ وت   14املؤّرخ يف   2006لســ نة    59وعىل القانون عدد 

  05املؤّرخ يف   2016لـس نة   30ة املنقّح و املمتّم ابلقانون عدد  الـصّحة ابملناطق الّراجعة للجامعات احملليّ 

 . 2016أ فريل 

املتعلق مبجةل  2018ماي  09املؤرخ يف  2018لس نة  29وعىل القانون ال سايس عدد         

 امجلاعات احمللية.

حداثاملتعلق  1912افريل  6املؤرخ يف  ال مروعىل             بدلية املرس. اب 

ة و مجيع   1913جويليــة    09وعىل ال مر العيل املؤّرخ يف   ــدار اجملةّل اةنــائيــّ صــــ املتعلّق اب 

 النّصوص اليّت نقّحته أ و متّمته .

املتعلق بصيد وبيع احملار وغالل البحر كام وقع  1941جويلية  3املؤرخ يف  ال مروعىل           

.1956جانفي  19املؤرخ يف  ابل مرتنقيحه   

املتعلق بضبط القواعد  1968كتوبر أ   22املؤرخ يف  1968لس نة  328عدد   ال مروعىل        

 الصحية العامة املطبقة يف املؤسسات اخلاضعة جملةل الشغل.

ق بذحب  ـــــــاملتعل 1981نومفرب  10املؤرخ يف  1981لس نة  1459عدد  ال مروعىل         

. وأ حشاهئا حيواانت اجملزرة واملراقبة الصحية للحوهما    

عادةاملتعلق بتنظمي  1982 أ كتوبر 16املؤرخ يف  1982لس نة  1355عدد  ال مروعىل           ا 

س تغالل الزيوت املس تعمةل.ا    

ق بدراسة  ــــاملتعل 1991مارس  13املؤرخ يف  1991لس نة  362عدد  ال مروعىل         

 املؤثرات عىل احمليط.

عــدد   ال مر  ــ نــة    1934وعىل  بتتيــب    2009جوان    09املؤّرخ يف    2009لســـ املتعلّق 

س تعامل املوس يقى . ياحية للتّنش يط اب   املؤّسسات الس ّ

حول تنفيذ توصـيات اللّجنة   2000ماي    27املؤّرخ يف   35وعىل منشـور وزرر ادّلاخلية عدد 

 الوطنيّة للنّظافة و العناية ابلبيئة .

س تعامل اكغذ اللف.املتعلق اب   1959سبمترب  23قتصاد املؤرخ يف وعىل قرار وزرر ال            
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املتعلق بوقاية املواد  1959نومفرب  20وعىل قرار اكتب ادلوةل للاملية والتجارة املؤرخ يف         

املعدة للبيع أ و املعروضة أ و اليت يه بصدد النقل قصد البيع.الغذائية   

املتعلق ابللف ابملواد البالستيكية. 1972سبمترب  40قتصاد املؤرخ يف وعىل قرار وزرر ال            

املتعلق بتنظمي معلية ذحب ال بقار   1984أ وت  23وعىل قرار وزرر الفالحة املؤرخ يف         

 وال غنام.

املؤرخ يف ادلوةل دلى وزرر ادلاخلية واكتب الفالحة والصّحة العمومية وزرري وعىل قرار            

  .ختاذها ملقاومة مرض اللكب ا  ل جراءات الصحيّة اخلاصة الواجب تعلّق ابامل  1985أ فريل  13 

املتعلق بضبط   1985فريل أ   27وعىل قرار وزرري الفالحة والصحة العمومية املؤرخ           

 الرشوط الصحية املتعلقة بنقل اللحوم وأ حشاهئا.

  1987ري ــــــفيف 17والصناعات الغذائية املؤرخ يف الفاليح  ال نتاج وعىل قرار وزرر         

ك عىل منت مراكب الصيد البحري  حتواء ال سام محل الصناديق اخلشبية املعدة ل  املتعلق بتحجري

س تعاملها. وا    

بدفع اخلطااي اليت تسلط من  املتعلق 1991ماي  30وعىل قرار وزرر ادلاخلية املؤرخ يف          

خمالفات لتاتيب حفظ الصحة والرشطة الصحية ابملناطق البدلية. رتاكب جل ا  أ    

     املتعلق بتنظمي حنر ال بل. 1993جانفي  25وعىل قرار وزرر الفالحة املؤرخ يف          

املتعلّق بتحديد مواقيت   2006أ وت   15وعىل قرار وزرر ادّلاخلية و التمّنية احمللية املؤّرخ يف  

ياحية و الّتفهيية .فتح احملاّلت املعّدة ملامرسة بعض ال نشطة التّجار   ية و الس ّ

ياحة املؤّرخ يف  املتعلّق بضــبط القواعد ادّلنيا الواجب   2009جوان    10وعىل قرار وزرر الســ ّ

يا  س تعامل املوس يقى .ا حتاهما لتتيب املؤّسسات الس ّ  حية للتّنش يط اب 

ب ـــــبقرار التاتي ةواملتعلق 1993ديسمرب  4يف   ةوعىل مداوةل اجمللس البدلي املؤرخ          

 الصحية.

 ال ثنني يويماملنعقـــــدة    2020العاديّة الثّانية لس نة  هــوعىل مداوةل اجمللس البدلي يف دورت            

ــعحول تعديل قرار الّتاتيب الـصحيّة لبدليّة املرس  2020جويلية   13و    06 يف  املؤّرخ 127دد ــــ

 . 1996أ فريل  18
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 قــــــــرّ ر ماييل   : 

 

العنوان ال ول  :  أ حاكم عامة    

 

            الفصل 1 : مع مراعاة النصوص الترشيعية والتتيبية اةاري هبا العمل، ختضع امليادرن  

ــ اصفات الصحية والفنية الواردة باملنصوص علهيا هبذا القرار للقواعد والرشوط واملو  ه ولكراس ـــ

ــ الرشوط الضابط للرشوط العامة لصلوحيه احملالت يف خصوص احملالت التجارية أ و احلرفي ة  ـــ

ــ م قانونية أ و ترتيبيس تغاللها ا ىل رشوط معرانية وحصية تضبطها أ حاكاملهنية اليت ل خيضع ا   ة أ و ــــ

 كراسات رشوط. 

 

   العنوان الثاين  :  نقل املواد الغذائية   

 

     الباب  ال ول    :  نقل اللحـــــوم 

 

              الفصل 2 : وفقا ل حاكم القرار املؤرخ يف 27 افريل 1985 املتضمن للرشوط الصحية  

ن  أ  املنصوص علهيا ابلفصول املوالية جيب  ال حاكم ا ىلافة وال حشاء و ابل ض املتعلقة بنقل اللحوم 

ة خلمت مؤسسة ــــــــن تكون حاملال س هتالك وأ  تكون اللحوم املعدة للنقل معتفا مس بقا بصلوحيهتا ل

 مراقبة من طرف البيطري التابع للبدلية املعنية. 

مس املؤسسة ن حيمل ا  اتما حبيث ميكن قراءته وأ  ركون هذا الطابع واحضا وضوحا  أ نوجيب       

 الصادر عهنا. 

  

             الفصل 3 : تنقل اللحوم وال حشاء ولك مش تقاهتا املعدة لال  س هتالك بواسطة وسائل 

ر خمصصة الصفئوية فوق درجات م  4رارة مس تقرة ل تتجاوز نقل مربدة وحممكة الغلق ذات ح  

اخللط بني أ صناف خمتلفة من اللحوم يف نفس الوقت. جتناب لهذا الغرض دون غريه مع ا     

وجيب جتهزي هذه الوسائل من ادلاخل بغالف غري قابل للتعفن وسهل التنظيف والتطهري         

بصفة متنع ترسب السوائل للخارج ول تؤثر عىل سالمة هذه اللحوم.    
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          الفصل  4  : جيب جتهزي وسائل النقل من ادلاخل بسكك حديدية هبا  معالق من مادة  

لتصاق بأ رضية العربة. متنع اذلابحئ املعلقة هبا من ال   ينوكس بصفةال    

  Xمص 150 أ دىنحتمل وسائل النقل عبارة " حلوم " ظاهرة للعيان وذات جحم  أ نجيب 

  مص.  50

 جيب أ ن ختضع وسائل نقل اللحوم بعد لك معلية نقل للعمليات التالية :  :   5الفصل          

 الغسل ابملاء الساخن املمزوج مبحلول منظف.  -أ       

 التشليل ابملاء اةاري الصاحل للرشاب. - ب   

                    يف 0,2التطهري ابملاء املمزوج مبحلول لكوري حيتوي بصفة مس مترة عىل    -ج    

عقة أ لك من  املعد للتجارة )ما يساوي ملفال يف ال لف من ماء اة 5ر أ و نس بة من اللكو  ال لف

    لتات من املاء(. 4ء اةفال التجاري يف  ما 
     

ختضع ال واين املعدة مجلع السوائل وكذكل ال واين اخملصصة لنقل ال حشاء لنفس معليات       

 التنظيف والتطهري. 

لك  أ ن تكون لوسائل النقل اخملصصة للحوم وال حشاء وبصفة عامةجيب   :  6الفصل               

 س هتالك بطاقة حصية مسلمة من طرف البدلية أ و السلط الصحية املعنية.مش تقات اللحوم املعدة لال  

 كام جيب أ ن تعرض هذه العرابت عىل ال قل مرة يف الس نة عىل املراقبة الصحية.       

  18ن  جيب نقل اللحوم اجملمدة يف وسائل نقل مربدة ل تقل درجة حرارهتا ع  :   7الفصل               

 ئوية حتت الصفر.درجة م 

 

 الباب الثاين  :  نقل ادلواجن و مس تحرضاهتا      
 

د من  ــــــتحرضاهتا للمراقبة املس بقة للتأ كخيضع نقل حلوم ادلواجن ومس   :  8الفصل                 

 الطبيب البيطري البدلي أ و التابع للسلط الصحية البيطرية املعنية.صلوحيهتا وذكل من طرف 
 

 س هتالك بواسطة وسائل نقلاملعدة لال   وأ حشاهئا تنقل حلوم ادلواجن  : 9الفصل            

 خمصصة ئوية فوق الصفر و درجات م  4تجاوز مربدة وحممكة الغلق ، ذات حرارة مس تقرة ل ت  
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( يف   Charcuterieس تحرضات ادلواجن املطبوخة ) جتناب نقل م غرض دون غريه ، مع ا  لهذا ال 

 نفس هذه الوس يةل. 

جيب جتهزي هذه الوسائل من ادلاخل بغالف غري قابل للتعفن وسهل التنظيف               

 والتطهري.
 

من البالستيك معدة للغرض   ب نقل هذه اللحوم يف صناديق مش بكةجي :  10الفصل              

 الهتويةللمحافظة عىل خصوصيهتا . ويتعني وضع هذه الصناديق داخل وسائل النقل بصفة تضمن 

 اةيدة. 
 

 حلوم ادلواجن اجملمدة يف وسائل نقل مربدة ل تقل درجة حرارهتا  جيب نقل   :  11الفصل             

 هذه ادلواجن بصفة فردية داخل الصناديق.ئوية حتت الصفر ، عىل أ ن ركون لف م درجة  18عن 
 

ة وسائل نقل مربدة  ــــــجيب نقل مس تحرضات ادلواجن املطبوخة بواسط :  12الفصل            

 ئوية فوق الصفر وخمصصة لهذا الغرضدرجات م  4رارة مس تقرة ل تتجاوز  وحممكة الغلق ، ذات ح 

 دون غريه.  

 وجيب أ ن تنقل هذه املواد يف صناديق مش بكه من البالستيك خمصصة للغرض للمحافظة             

 اةيدة.  الهتويةعىل خصوصيهتا توضع داخل وسائل النقل بصفة تضمن 
 

جيب أ ن ختضع وسائل نقل ادلواجن ومس تحرضاهتا بعد لك معلية نقل   :  13الفصل              

 للعمليات التالية : 

 الغسل ابملاء الساخن املمزوج مبحلول منظف.  –أ          

 التشليل ابملاء اةاري الصاحل للرشاب. –ب       

 من ال لفيف  0,2التطهري ابملاء املمزوج مبحلول لكوري حيتوي بصفة مس مترة عىل  –ج      

  من ماء اةفال أ لكة قمن ماء اةفال املعد للتجارة )ما يساوي ملع ال لفيف  5نس بة  أ واللكور 

 لتات من املاء(.    4التجاري يف  
 

 الباب الثالث  :  نقل ال سامك       
 

نع املتعلق بتحجري م  1987فيفري  17ابل ضافة ل حاكم القرار املؤرخ يف  :  14الفصل            

 س تعاملها يف مساكل ك عىل منت مراكب الصيد البحري وا  حتواء ال سامالصناديق اخلشبية املعدة ل  
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للبيع معتفا مس بقا بصلوحيهتا  التوزيع ، جيب أ ن تكون ال سامك وغالل البحر املنقوةل واملعدة 

 س هتالك.لال  

ة صادرة عن مصاحل املراقبة بسوق امجلةل لل سامك ويتعني عىل الناقل أ ن ركون حامال لتأ شري            

 ط الصحية املعنية.عن السل أ و
 

ن اكنت  ثلج حىت وا  جيب أ ن يمت نقل ال سامك الطازجة حتت طبقات من ال  :  15الفصل              

 ةل تربيد. العربة جمهزة بأ  

جيب وضع ال سامك يف صناديق من البالستيك حتت طبقة من الثلج املريح ل يقل             

 ملميتات.  6معقها عن 

 جيب أ ن تكون ال سامك ذات احلجم الكبري مثل املناين ولكب البحر املوهجة لل سواق            

 س تخراج أ معاهئا. ابلثلج املرضوض أ و املدقوق بعد ا   البدلية ونقاط البيع حمشوة 
 

 متالء يتجاوز الثلثني  ممتلئة ا   لل سامك ل جيب أ ن تكون الصناديق احملتوية :  16الفصل               

 من جحمها.

 س تعامل. ب غسل الصناديق وتطهريها بعد لك ا  كام جي           
 

للبيع داخل املنطقة البدلية بواسطة   ةجيب نقل ال سامك وغالل البحر املعد :  17الفصل              

 وسائل نقل معدة خصيصا لهذا الغرض وذات حرارة مس تقرة. 

ربدة ل تتجاوز  ويف صورة القيام برحالت طويةل يتعني وجواب أ ن تكون هذه العرابت م             

 ئوية فوق الصفر.درجة م  2حرارهتا  
 

وسهل   ل للتعفنــــــجيب جتهزي وسائل النقل من ادلاخل بغالف غري قاب :  18الفصل             

 ترسب السوائل ا ىل اخلارج ول يؤثر عىل سالمة هذه ال سامك مع  التنظيف والتطهري بصفة متنع

انء مجلع هذه السوائل.  تثبيت ا 
 

 سامك " ظاهرة للعيان وذات  ب أ ن حتمل وسائل النقل عبارة " أ  جي :  19الفصل              

 مص.  x  50 مص 150دين  جحم أ  
 

 جيب أ ن ختضع وسائل النقل بعد لك معلية نقل ا ىل العمليات التالية :  :  20الفصل               

 الغسل ابملاء الساخن املمزوج مبحلول منظف.  –أ               

 التشليل ابملاء اةاري الصاحل للرشاب.  –ب          



11 
 

يف ال لف من  0,2التطهري ابملاء املمزوج مبحلول لكوري حيتوي بصفة مس مترة عىل   –ج            

فال التجاري يف  يف ال لف من ماء اةفال املعد للتجارة )ما يساوي ملعقة أ لك من اة 5نس بة ر أ و اللكو 

 لتات من املاء(.  4
 

س هتالك بطاقة  دة لال  جيب أ ن تكون لوسائل النقل اخملصصة لل سامك املع :  21الفصل            

 مسلمة من طرف البدلية أ و السلط الصحية املعنية. حصية

 جيب أ ن ختضع هذه الوسائل عىل ال قل مرة يف الس نة ا ىل املراقبة الصحية.            
 

 تقل درجة حرارهتا عن ربدة لجيب نقل ال سامك اجملمدة يف وسائل نقل م :  22الفصل             

 ئوية حتت الصفر.درجة م  18
 

 الباب الرابع  :  نقل احلليب ومش تقاته        

 

املؤرخ   1964لس نة  49بقطع النظر عن ال حاكم املنصوص علهيا ابلقانون عدد  :  23الفصل             

نتاج وحتويل وجتارة احلليب و ابل ضافة ا ىل ال حاكم املنصوص   1964ديسمرب  24يف  املتعلق مبراقبة ا 

      : مش تقاته للرشوط التاليةواين اخملصصة لنقل احلليب أ و علهيا ابلفصول املوالية ، ختضع ال  
 

 تكون من املواد الصلبة الغري قابةل للصدا  وسهةل الصيانة.  أ ن *         

س تعامل  ة والنظافة ويمت تنظيفها بعد لك ا  رضية من انحية الصيانتكون يف حاةل م أ ن *         

 الطرق التالية :  حسب 
 

 س تعامل الفرشاة. الساخن املمزوج مبحلول منظف مع ا   الغسل ابملاء –أ                

 التشليل ابملاء اةاري الصاحل للرشاب.  –ب               

يف ال لف من  0,2ة عىل التطهري ابملاء املمزوج مبحلول لكوري حيتوي بصفة مس متر  –ج             

ملعقة أ لك من ماء اةفال  يف ال لف من ماء اةفال املعد للتجارة )ما يساوي  5نس بة  أ و اللكور

 لتات من املاء(. 4يف   التجاري

 ها. تستنضب دون تنش يف واين يتعني ترك هذه ال          
 

   .الغبارو   د  ملهئا  تفاداي لترسب ال وساخ غلق هذه ال واين بع حاكما  جيب  :  24الفصل            
 

  6يف وسائل نقل مربدة تتاوح درجة حرارهتا بني   ال واين جيب نقل هذه  :  25الفصل            

 ئوية فوق الصفر ابلنس بة للمسافات الطويةل .درجات م  9و 
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وذات   مغطاةجيب نقل هذه املواد  بأ قىص رسعة ممكنة يف وسائل نقل  :  26الفصل              

 حرارة  مس تقرة ابلنس بة للمسافات القصرية. 

 . جيب نقل املواد املكيفة بصفة متنع تعفهنا و حتافظ عىل سالمة لفها  :  27الفصل              

تتجاوز درجة   " يف و سائل نقل مغلقة ل اةنب املطبوخ" جيب نقل  :  28الفصل               

 ئوية فوق الصفر . درجة م  15حرارهتا  

   4درجة حرارهتا بني جيب نقل الياغورت يف عرابت مربدة تتاوح  :  29الفصل               

 ئوية فوق الصفر . درجات م  6و 

خاضعة للمراقبة الصحية  ا سطبالتبا من جيب أ ن ركون احلليب مس تجل  :  30الفصل               

 البيطرية . 

 

 دى اللحوم و ال سامك  رسيعة التعفن ما ع نقل املواد الغذائية    :  الباب اخلامس         

 مش تقاته   و احلليب و

     

            الفصل 31  : يش متل هذا الصنف أ ساسا عىل البيض و املس تحرضات الغذائ ية احملتوية

:  وخيضع نقلها للتاتيب و الرشوط املنصوص علهيا ابلفصول التالية  ... خلعىل الكرمية و البيض ا     

           الفصل 32  :  ل جيوز يف أ ي حال من ال حوال وضع هذه املواد مبارشة عىل ال رض عند 

نزالها حشهنا أ و  .  ا   

           الفصل 33  :  جيب نقل هذه املواد يف أ طباق و أ واين حتمهي ا  من التلوث و حتافظ عىل 

 خصوصياهتا

ةيدة. ا الهتويةيتعني وضع ال طباق وال واين داخل وسائل النقل بصفة تضمن               

           الفصل 34  :  يتعني نقل البيض الطازج عىل حدة يف وسائل نقل مغلقة ذات حرارة  

                                                             مس تقرة ونظيفة وخالية من الرواحئ.

            الفصل 35  :  يتعني نقل مكوانت البيض )أ صغر البيض واملادة البيضاء لك عىل  حده

ة فوق ـ ئويدرجات م  4درجة حرارهتا ل مربدة ل تتجاوز ـ منفصةل داخل وسائل نق أ واينمعا( يف  أ و 

 الصفر بعد تنظيفها وتطهريها مس بقا.
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            الفصل 36  :  جيب نقل الكرمية املثلجة واملثلجات يف وسائل نقل مربدة ل تقل درجة  

د تنظيفها وتطهريها  ــــــــــئوية حتت الصفر داخل أ واين حممكة الغلق بعم درجة  18حرارهتا عن    

 مس بقا.
 

ال سواق العنوان الثالث  :        

 

          الفصل  37 :  خيضع بيع املواد الغذائية داخل ال سواق البدلية املهيئــــــــــــة  ا ىل نفس  

 ال جراءات والتاتيب املتعلقة بعرض وبيع املواد الغذائية داخل احملالت املفتوحة للعموم. 

           الفصل 38  :  وفقا ل حاكم ال مر عدد  1990 لس نة 1991 املؤرخ يف 28 نومفرب 1991 

. البدليةختضع ال نشطة املامرسة ابل سواق همام اكن نوعها ا ىل ترخيص مس بق من طرف   

          الفصل  39 :   خيضع بيع املواد الغذائية ابل سواق اليومية وال س بوعية املنتصبة ابلهواء 

 الطلق ا ىل الرشوط التالية : 

. رسيعة التعفن داخل ثالجاتجيب حفظ املواد الغذائية  *        

ال قل    التنظيف تبعد عىلجيب عرض املواد الغذائية ال خرى عىل مناضد وطاولت سهةل *      

التلوث.ومن لك مصادر  مص عن ال رض يف ماكن يضمن حامرهتا من الشمس 60  
 

          الفصل 40 :  يتعني توفري املاء الصاحل للرشاب ودورات مياه جبميع هذه ال سواق  

س مترار.نظيفها اب  واحلرص عىل صيانهتا وت   

           الفصل  41 :  حيجر دخول القطط والالكب داخل ال سواق. 

 

س هتالك واملواد الغذائية غري الصاحلة لال  العنوان الرابع  :  الفضالت      

 

لقاء الفضالت جبميع أ نواعها عىل أ رضية ال سواق وبصفة عامة             الفصل 42 : مينع منعا ابات ا 

العمويم.ابلطريق   

ــ ة مجلع             الفصل 43 :  جيب أ ن تتوفر بلك حمالت بيع املواد الغذائية حاوايت مسيكـــــ

 الفضالت بأ نواعها.

مغلقة خمصصة للغرض وتنظيفها بعناية أ ماكنوضعها يف   أ وهذه احلاوايت  ويتعني تفريغ             

س تعامل.ا ن اكنت قابةل ل عادة ال     
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          الفصل  44 :   جيب حسب لك املواد الغذائية الغري صاحلة لال  س هتالك من البيع ونقلهـا 

تالفها عىل عني املاكن ليتس ىن رفعها فامي بعد.   حال ا ىل مركز حصي أ و ا 

 

العنوان اخلامس  :  املساخل    

 

          الباب ال ول : مساخل حيواانت اجملزرة 

 

          الفصل  45 :   خيضع ا حداث لك مسلخ بدلي أ و هجوي ا ىل أ حاكم ال مر عــــدد 362  

تعلق بدراسة املؤثرات عىل احمليط ومجيع النصوص امل  1991مارس  13املؤرخ يف  1991لس نة 

 اليت متمته ونقحته. 

            الفصل  46 :  وفقا لل حاكم الواردة ابلقان ــــــون عدد 64 لس نة  1966 املؤرخ يف 26 

جتار فهيا ، مينع منعا ابات ذحب  اجملزرة ونقل حلوهما وأ حشاهئا وال  املتعلق بذحب حيواانت  1966جويلية 

 حيواانت اجملزرة همام اكن نوعها خارج املساخل اةهوية أ و البدلية. 

 

          الفصل  47 :  بقطع النظر عن ال حاكم الواردة ابل  مر عدد 1453 لس نة 1981 املؤرخ يف 

يتعني   اــــــوأ حشاهئاملتعلق بذحب حيواانت اجملزرة واملراقبة الصحية للحوهما   1981نومفرب  10

و مبعدات العمل وحفظ املوالية واملتعلقة سواء ابحملل أ  تطبيق التاتيب املنصوص علهيا ابلفصول 

 الصحة العامة ابملساخل. 

           الفصل  48 :  عند تصممي املسلخ يتعني توفري :

س ياج حييط باكمل املسلخ.  *     

     اذلابحئ لتفادي تلوث  ل خراجمدخل خاص للحيواانت احلية املعدة لذلحب وابب خاص  *   

مراقبة تنقل احليواانت ونقل اللحوم. تسهيل معليات ل و  اللحوم  

الصحية قبل ذحبها. ن احليواانت عند قدوهما حيث جتري علهيا املراقبة ا سطبل لرج *     

قاعة ذلحب احليواانت.*      

قاعة لسلخ احليواانت منفصةل عن قاعة اذلحب. *     

عداد اذلحب. *    قاعة لغسل ال حشاء تكون منعزةل عن القاعة اليت يمت فهيا ا   
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ـ : ـــبيوت تربيد منفصةل ل *     

نتظار تسويقها.خزن اذلابحئ يف ا   -      

يداع اللحوم  -      املشكوك يف سالمهتا ريامث تمت التحاليل اخملربية. ا   

تالفها.صاحلة لال س هتالك يف ا  الغري جحز اللحوم وال حشاء  -     نتظار ا   

مكتب للمراقبة الصحية البيطرية. *     

  هزة ابملاء الساخن ابلعددجحرة مالبس ودورات مياه جمهزة بطرادات وأ حواض و أ دواش جم *    

       لعرشة أ شخاص ( ومنعزةل عن بقية أ جزاء املسلخ. 1الاكيف خاصة ابلعمةل )  
 

            الفصل 49  : يتعني تب ليط أ رضية املسلخ مبادة مانعة لال  نزلق غري قابةل للتعفن وغيــــر 

 منفذة للسوائل ، سهةل التنظيف والتطهري. 

ــ كفيل بتوجيه املياه املس تعمل % 3درجته حندار ذات ا   ال رضيةتكون  أ نيتعني           ة حنو ــــ

 ابلوعات ذات ش باك جمهزة مبمص متصل بش بكة ترصيف املياه املس تعمةل.

ادة كثيفة ذات لون فاحت  ـــــــا مبهئجيب تغليف اةدران ابخلزف أ و طال :  50الفصل            

 ثالثة أ متار عىل ال قل.رتفاع وائل سهةل التنظيف والتطهري عىل ا  غري منفذة للس

ع ضامن  ــــاملراقبة الرضورية مكام جيب تنورر املسلخ بصفة اكفية تسمح ابلقيام بعمليات           

 الاكفية. ةالهتوي

نقاط مياه ابلعدد جيب جتهزي املسلخ ابملاء اةاري الصاحل للرشاب و وضع   : 51الفصل            

 الاكيف لتنظيف اذلابحئ واحملالت والتجهزيات. 

ع السوائل قبل ترصيفها يف يجيب جتهزي املسلخ مبحطة للتصفية ال ولية مجل  :  52الفصل             

 ش بكة التطهري.  

لسوائل بعد تصفيهتا يف   توفر ش بكة تطهري ميكن ترصيف هذه ادم ــــــو يف صورة ع              

س تعامهل من طرف املصاحل الصحية اخملتصة مع ( مرخص يف ا   fosse septiqueمبين ) خندق 

 نتظام. ريغه اب  احلرص عىل صيانته وتف

تالف احملجوزات وفضالت اذلابحئا جيب أ ن تتوفر ابملس  :  53الفصل              .خل جتهزيات خاصة اب 
 

واين وال حواض واملناضد ومجيع ال واين املس تعمةل يف ة ال  ــــــــجيب صيان  :  54الفصل             

 معليات اذلحب. 
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تساخها و  ليوم عند ا  كام جيب تنظيف وتطهري مجيع املعدات والتجهزيات عدة مرات يف ا           

 نهتاء من العمل. وجواب عند ال  

 أ و القدم.  ملعدات اليت بدت علهيا أ اثر الصدأ  جيب تعويض ا           

جيب أ ن خيضع تنظيف وتطهري أ جزاء املسلخ وال دوات وال هجزة ا ىل  :  55الفصل            

 العمليات التالية : 
 

زاةل اةزء الكبري من املواد العضوية.  –  أ           الغسل ابملاء حتت الضغط قصد ا 

 س تعامل فرشاة. الساخن املمزوج مبحلول منظف مع ا   الغسل ابملاء –ب     

 تطهري اةدران واملعدات ابملاء املمزوج مبحلول مطهر. –ج      

 ب دون تنش يفها.ترك املعدات تستنضجيب  –د         

ن العمل  ــــنهتاء مأ جزاء املسلخ بدقة متناهية بعد ال   جيب تنظيف لك :  56الفصل             

 ويس تحسن أ ن يمت ذكل بواسطة املاء الساخن حتت الضغط. 

جيب غلق املسلخ يوما يف ال س بوع يمت خالهل تطهري مجيع أ جزائه كام يتعني   :  57الفصل             

 . يالقيام بعمليات التطهري لكام متت معاينة مرض معد

 حيجر دخول احليواانت ال هلية للمسلخ. : 58الفصل                       

 مينع رجن احليواانت املعدة لذلحب بقاعات اذلحب.  :  59الفصل             

         الفصل  60 : جيب منع احليواانت املعدة لذلحب والرابضة  ابل سطبالت من ال لك 24 ساعة  

ل  ل  بل ذحبها وق  ابلرشب. يسمح لها ا   

         الفصل  61 :  جيب أ ن تمت معليات سلخ احليواانت ونزع أ حشاهئا وشقها ويه معلقة ومينع 

 نفخها بواسطة الفم. 

ثره كام جيب           ول جيوز يف أ ي حال من ال حوال جر ادلابة عىل ال رض خالل سلخها أ و ا 

 تفادي ثقب ال حشاء عند فصلها تفاداي لتلويث اللحوم.
 

          الفصل  62 :   جيب ا جراء الفحوص الطبية الرضورية عىل مجيع العامل ابملسلخ وذكل لك 

 س تة أ شهر.

        الباب الثاين  :   املساخل الصناعية لدلواجن 
 

           الفصل 63  :  خيضع ا حداث لك مسلخ صناعي لدلواجن ا ىل أ حاكم ال مر عدد 362 

املتعلق بدراسة املؤثرات عىل احمليط.  1991مارس  13املؤرخ يف  1991لس نة   
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             الفصل  64 :  عند تصممي املسلخ الصناعي لدلواجن يتعني توفري : 
 

س ياج حميط باكمل املسلخ.  *     

مدخل خاص لدلواجن املعدة لذلحب وابب خاص ل خراج ادلواجن املذبوحة.  *     

قاعة لقبول ادلواجن احلية.  *     

قاعة ذحب ادلواجن ونتف ريشها. *     

قاعة لفصل ال حشاء والرأ س والساقني.  *     

قاعة لتربيد وتكييف ولف ادلواجن. *     

نتظار  درجات مئوية فوق الصفر خلزن ادلواجن يف ا   4رارة ل تتجاوز  د ذات حبيت تربي *   

 تسويقها.

مكتب للمراقبة الصحية البيطرية. *     

خن ابلعدد الاكيف خاص  السا زة ابملاءأ دواش جمهّ و  وأ حواضجحرة مالبس ودورات مياه *    

أ شخاص( ومنعزةل عن بقية أ جزاء املسلخ. لعرشة  1ابلعمةل )  

           الفصل 65  : ختضع املساخل الصناعية لدلواجن لنفس الرشوط املنصوص علهيا ابلفصول 

من هذا القرار.  53و   52،   51،  50،   49  

            الفصل 66  :  جيب جتهزي املسلخ مبعدات ةذب البخار والغبار والزغب.

            الفصل 67  :  ختضع املساخل الصناعيــــــة  لدلواجن لنفس الرشوط املتعلقة ابلتنظيف  

ة املنصوص علهيا ابلفصول  ـــــوالصيانة وبتحجري دخول احليواانت ال هلية وابلفحص الطيب للعمل

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

            الفصل 68  :  جيب احلرص عىل جتديد املياه اخملصصة لتحضري ادلواجن اب  س مترار. 

 

عنوان السادس  :  خمازن املواد الغذائية  ال     

 

           الفصل 69  : جيب أ ن ل يقل علو سقف هذه اخملازن عن  2,80 م وأ  ن ل تشــ رف  

 مبارشة عىل ال دواش ودورات املياه.

           الفصل 70  :  ختضع  اخملازن لنفس التاتيب املتعلقة مبحالت البيع من حيث الهتيئــــة  

 والصيانة. 
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ل جيوز وضع املواد الغذائية مبارشة عىل ال رض بل جيب حفظها عىل رفوف أ و يف أ دراج أ و          

 يف حاوايت حممكة الغلق خاصة ابملواد الغذائية. 

درجات   4 تتجاوز درجة حرارهتا يمت حفظ املواد الغذائية القابةل للتعفن يف أ هجزة تربيد ل         

ئوية فوق الصفر.م   

  التخلص من املواد املتعفنة يف ال ابن. يمت         

ة بصفة اكفية تساعد عىل جتديد الهواء وتفادي الرطوبة.جيب أ ن تكون هذه احملالت همّوا           

           الفصل 71  :  جيب تصفيف املواد الغذائية عىل منصة مرفوعة عن ال رضية وبعيدة عن 

ب الرطوبة وتوادل القوارض يسهل معلية التنظيف و جينّ  ا ـ صنتميتا عىل ال قل مم40بــــــ  اةدران 

 واحلرشات.

 

س تعامل املطهرات واملبيدات املصادق علهيا من طرف املصاحل الصحية اخملتصة بصفة   ا  يتحمتّ        

با لتلويث املواد الغذائية.حتياطات الالزمة جتنّ قتضت الرضورة ذكل مع أ خذ ال  ام ا  دورية ولك  

 

   السابع  :  حمالت حتويل وصنع املواد الغذائيةالعنوان  

 

           الفصل 72  : عالوة عىل التاتيب العامة املتعلقة مبحــــالت حتضري ال طعمة ، ختضـع  

حمالت حتويل وصنع املواد الغذائية للرشوط اخلاصة ابحملل والتجهزيات املنصوص علهيا ابلفصول  

 الآتية :

             الفصل 73  :  جيب أ ن حتتوي هذه احملالت عىل ال قسام التالية : 

من هذا   71و  70،  69ة ختضع للتاتيب املنصوص علهيا ابلفصول ــــــقاعة خلزن املواد ال ولي  *

 القرار.

ب توفري غرفة تربيد و مع وج ال واينتنظيف وتقشري اخلرض وغسل  أ ماكنمطبخ منفصل عن  *

وادلواجن ومش تقاهتا واملواد الغذائية القابةل للتعفن. اللحوم  حلفظ  

وأ حواض ، وجحرة مالبس  مركب حصي خاص ابلعمةل حيتوي عىل دورات مياه جمهزة بطرادات * 

خبزائن ابلعدد الاكيف منفصل عن بقية أ جزاء احملل ببابني بيهنام فراغ. جمهزة  

             الفصل 74  :  الرشوط الواجب توفريها ابحملالت : 
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  أ ون تكون اةدران مغطاة ابخلزف م وأ   2,80علو سقف هذه احملالت عن جيب أ ن ل يقل * 

م(. 2مبادة غري منفذة للسوائل ) مطلية  

ىل  ــــعمن املواد الصلبة غري املنفذة للسوائل يقع تنظيفها مرة يف اليوم  أ رضيهتا تكون  أ نجيب  *

املؤدية  ة جماري املياه ــــحندارها بصفة تسمح بس يالن مياه التنظيف حنو فوه توجيه ا  ال قل ويمت 

  تكون جمهزة مبمص وحاجز مش بك. املس تعمةل لش بكة املياه

ــ هري مصادق عليالش بكة ، جيب توفري منط للتط يف حاةل عدم ربط هذه احملالت هبذه *  ه من  ــــ

املصاحل اخملتصة )خندق ، خزان ...ا خل(.  طرف  

البخار وادلخان  و  الاكفية هبذه احملالت والتخلص برسعة من الرواحئ والهتويةجيب توفري التنورر  *

اص ادلخان  ضامن السالمة الصحية لل جوار ، كام يتعني توفري هجاز مرتبط مبدخنة ل متص مع

 والبخار. 

أ متار من سطوح املباين ال كرث علوا و املتواجدة 3جيب أ ن ل يقل ارتفاع هذه املداخن عن  *  

س مترار ـــــن شأ  ن تكون جمهزة من الفوق مبصاصة ممتا من لك هجة وأ   25  يف دائرة  هنا تأ مني ا 

 السحب.

  .الصاحل للرشاب هبذه احملالت اةاري جيب توفري املاء *

  تشليل و تطهري ال دوات لغسل ابملاء اةاري الساخن وة أ حواض ل ــــــــ جيب توفري ثالث *

يف خمتلف معليات التطهري .ال هجزة املس تعمةل  ال واين وو   

مبواد ال سعافات ال ولية الالزمة. وق جمهز جيب توفري صند *  

الكفيةل لتفادي ترسب  ال جراءاتاذ لك ختّ والكهئا ا   أ وذه احملالت ـ ه أ حصابجيب عىل * 

املس تعىل ا  ـ عند ال قتضاء ع والعملوالقوارض وذكل بتجهزي املنافذ بناموس يات  احلرشات  

جتناب تلوث املواد الغذائية.ال حتياطات الالزمة ل   خذ لكمع أ  املبيدات املرخص فهيا    

أ رضية احملالت.حيجر ذر النشارة عىل *   

حيجر دخول احليواانت ال هلية ا ىل هذه احملالت. *  

س تغالل هذه احملالت للسكىن أ و مكس تودعات. مينع ا  *   
 

عدادها ،   عداد أ طعمة صلبة أ و سائةل ل تس هتكل يف غري يوم ا             الفصل 75  :  يف صورة ا 

  ئويةم  درجات 4ا ىل  0ذه ال طعمة تتاوح درجة حرارهتا من ــــــجيب توفري غرفة مربدة حلفظ ه

ــ وز فـــــــساعة ول جي  24تتجاوز مدة احلفظ ل فوق الصفر عىل أ ن   ي حال من ال حوال  ي أ  ـــ

ل طعمة. ا حتفاظ ببقاايال    
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            الفصل 76  :  الرشوط اخلاصة ابل دوات وال هجزة وال واين : 

ع*       الساخن   داد ال طعمة ابملاءــــــجيب تنظيف لك ال دوات وال واين اخملصصة للطبخ وا 

اةفال منظفة مصادق علهيا و تشليلها ابملاء الصاحل للرشاب وتطهريها بواسطة ماء  املمزوج مبادة

لتات ماء وتركها تستنضب دون تنش يفها.         4ملعقة أ لك يف  التجاري مبقدار  
     

نتظام. نحاس أ و من معدن مطيل ابلقصدرر اب  جيب تعهد ال واين املصنوعة من ال *      

فة مبعدن غري طاولت العمل أ و التحضري من مواد صلبة )رخام( أ و مغلجيب أ ن تكون *      

س تعامل.   وتنظيفها وتطهريها بعد لك ا   قابل للصدا    

ل ابخملابز واجملازر. ل جيوز ا  *        س تعامل املناضد والطاولت اخلشبية ا   

ة مغطاة  لغذائياخملصصة للجرش واخللط والعجن املياكنييك للمواد ا ال حواضتكون  أ نجيب *       

ل ا   أ وقات حىت يف ذا ا  ش تغالها ا  ل ذكل ل س باب فنية.ا س تح ا   

جيب توفري التجهزيات املربدة ابلعدد الاكيف خلزن املواد الغذائية رسيعة التعفن. *       

          الفصل  77 :   جيب عىل أ رابب هذه املؤسسات أ و املترصفني فهيا تلكيف عامل ليتوىل  

س مترار وحيجر عليه تداول املواد الغذائية.خصيصا تنظيف احملل اب    

 

   العنوان الثامن  :  أ حاكم خاصة ابل عوان

 

          الفصل 78 : مع مراعاة ال حاكم املنصوص علهيا ابلفصول من 325 ا ىل  334 من جمةل  

الشغل جيب عىل لك خشص متدخل يف دورة حتضري أ و توزيع املواد الغذائية أ ن خيضع لرشوط 

 حفظ الصحة الغذائية املنصوص علهيا ابلفصول املوالية :

           الفصل  79 :   جيب أ ن خيضع متداولو  املواد الغذائية ا ىل الرشوط الصحية التالية : 

املواد الغذائية يف حصة جيدة ، خالني من ال مراض املعدية وخاصة   متداولوجيب أ ن ركون  *     

تسبب التسمامت الغذائية. اليتمهنا   

ة طبقا  ـــــــــينتداب وجتديدها بصفة دورء الفحوص الطبية الرضورية عند ال  جيب ا جرا *     

هبا العمل.  للتاتيب اةاري  

بعاد لك عامل أ كدت الفحوص الطبية ا صابته مبرض معد عن دورة تو  *      زيع أ و حتضري جيب ا 

الغذائية.املواد   
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سبب مرض أ و نقطاع عن العمل ب د ال  ــــــعنشتاط الفحوص الطبية الرضورية ا  جيب  *       

تسمم غذايئ جامعي.  ثر حدوثا     

           الفصل 80  :  جيب عىل متداويل املواد الغذائية ا  حتام الرشوط اخلاصة حبفظ الصحة 

 اةسدية واملمتثةل يف :

قص ال ظافر ولف الشعر وحلق اللحية.*         

ثر ذهاب *       ه ا ىل دورة غسل اليدرن واذلراعني ابملاء والصابون قبل مبارشة العمل وكذكل ا   

تسخت يداه. صفة ـــاملياه وب  عامة لكام ا   

توى اليدرن وكذكل عدم تداول املواد الغذائية عند ال صابة جبروح جدلية وخاصة يف مس   *     

الزاكم أ و السعال أ و ال سهال حىت الشفاء التام.  يف حالت  

وقبعة    ذات لون فاحت بدةليلبس  أ نجيب عىل لك متداول للمواد الغذائية  :  81الفصل            

 بتداء العمل. ا  نظيفتني قبل 

واهنم وكيهل توفري العدد الاكيف من البدلت ل ع أ وجيب عىل صاحب احملل   : 82الفصل            

 كل.قتضت احلاجة ذل ا  ها لكام ري حىت يتس ىن هلم تغي املبارشرن للمواد الغذائية 

   جتناب :أ ثناء العمل ا  ول للمواد الغذائية جيب عىل لك متدا  : 83الفصل            

 و التجهزيات مبنديل قذر . ال واينمسح اليدرن و تنش يف  * 

 جتناب تنقل اةراثمي .تعامل منديل واحد للك ال غراض ل  س  ا   *  

   . تقدمي املواد الغذائية مبارشة ابليدرن بل بواسطة مالعق أ و مقصات * 

 عىل مقربة من املواد الغذائية . السعال أ و العطس  * 

 توس يخ ال صابع ابلريق )اللعاب( .   * 

 التدخني عند تداول املواد الغذائية . * 

 تذوق ال طعمة مرتني بنفس امللعقة دون غسلها .     *  

 

  أ حاكم خاصة ببعض ال نشطة التجارية   :    العنوان التاسع 

 

      الباب ال ول : حمالت بيع اللحوم  ) اجملازر (   
 

            الفصل 84  : تعترب جمازر لك املؤسسات املعدة للبيع ابلتفصيل  للحوم البقر و الغمن  

.  ال بلو املاعز و اخليول و ال محرة و   
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س هتالك و حامةل لطابع  عها معتفا بصلوحيهتا لال  و يتعني أ ن تكون هذه اللحوم بأ نوا           

عىل أ ن ركون الطابع سهل القراءة. املسلخ البدلي   

           الفصل 85  : ابل ضافة  ا ىل الرشوط العا مة املتعلقة ابحملالت و التجهزيات و العمةل  

من هذا القرار   83 و   82،   81،  80،   79 ، 78  ،  77،  76،    74املنصوص علهيا ابلفصول 

  :املنصوص علهيا ابلفصول املواليةل حاكم ا ا ىل ، ختضع احملالت املعدة لبيع اللحوم

            الفصل 86  :  جيب جتزئة احملل كام يلـــــي : 

          من املساحة امجللية .  % 60اةزء املعد للبيع و يغطي  -   أ    

 ال دوات   حة امجللية و يش متل عىل حوض لغسلمن املسا   %30  و يغطي  اةزء املعد للتحضري  -   ب 

 و ال واين وهجاز حلرص الشحوم .

    من املساحة امجللية. % 10مركب حصي يغطي   -  ج  

            الفصل 87  :  جيب أ ن حتتوي هذه احملالت عىل التجهزيات التالية : 

جمهزة   ئوية فوق الصفردرجات م  4رارهتا  اللحوم ل تتجاوز درجة ح  خزانة مربدة كبرية احلجم خلزن *

قتضاء . من بعيد و مراقبته عند ال   قراءتهمبقياس حرارة تسهل   

  ئوية فوقدرجات م  4درجة حرارهتا  واهجات مربدة و حممكة الغلق لعرض اللحوم ل تتجاوز  *

     الصفر .

 و ررتفع عن صنتميتا 40 يقل عن معالق مثبتة يف قضيب حديدي يبعد عن احلائط مبا ل  *

   .الكبرية من  اللحوم عند تسلمها  م لتعليق ال جزاء80,1أ رضية احملل بنحو 

ال واين   يد احلوض املعد لغسلهجاز لتسخني املاء يمت تركزيه ابةزء اخملصص للتحضري وذكل لزتو *

     .و ال دوات ابملاء الساخن

لشحوم مصادق عليه من طرف  كام يتعني ربط قنوات هذا احلوض جبهاز حلرص ا        

للتطهري . وطينال ادليوان  

فال التجاري  مباء اة هر بواسطة فرشاة و تطهري س مترا( لتجزئة اللحوم يمت تنظيفه اب   قارضةوظم ) *

زالهتا وضع طبقة رقيقة من امللح يتحمت  مث س تعامل .ا  قبل لك  ا   

  .الغلق مجلع لك الفضالت يمت غسلها و تطهريها مرة يف اليوم عىل ال قلحاوية حممكة  *

            الفصل 88  :  جيب أ ن تكون الساككني و املعالق و  خمتلف ال دوات و ال واين

.  ا  من املعدن غري القابل للصد ال هجزةو    
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            الفصل 89  :  جيب أ ن ختضع اللحوم املعدة للبيع ا ىل الرشوط التالية : 

و تعرض يف واهجات بلورية مربدة . أ ن حتفظ داخل خزانة مربدة *   

ت الصفر و أ ن حتمل ئوية حتدرجة م  18 عندرجة حرارة ل تقل أ ن حتفظ اللحوم اجملمدة يف  *

زاةلثر ا  حىت ل يقع جتميدها من جديد  "دةمواد مجم" ظلف التجمد.  ا   

ابخلزانة املربدة .  أ ن يمت تفريغ ال حشاء و تنظيفها مس بقا قبل تعليقها *   

لف اللحوم و مش تقاهتا و كذكل ال حشاء يف الورق اذلي أ س تعمل يف الطباعة .   رحيج *  

            الفصل 90  :  جيب أ ن خيضع فرم اللحوم ا ىل الرشوط التالية : 

ري معلية الفري ابجملازر به ويتعني أ ن جت  حتفاظال  ابات حتضري اللحم املفروم مس بقا و حيجر حتجريا  *

 حبضور املشتي. 

ذا اكن معدا لصنع املرقاز باكفة أ صنافه وجي * ل ا    حتفاظ به يف درجةب ال  ل يفرى اللحم من قبل ا 

ساعة.      24برودة تساوي الصفر ، عىل أ ن ل تتجاوز مدة اخلزن    

ــ حوم املعدة ل تكون اللحتام قواعد حفظ الصحة عند معلية الفري كام يتعني أ ن جيب ا  *  هذاـ  

يفها ع تنظ ــــن تكون ال معاء املعدة لصنع املرقاز يف حاةل جيدة يقالصنف اةيد وأ   الغرض من   

اخلارج و تطهريها ابملاء املمزوج مبادة اةفال التجاري ومتليحها. من ادلاخل ومن  

. تنظيف وتطهري هجاز فري اللحوم اب   جيب*  س مترار وصيانته من الصدا   

            الفصل  91 :  جيب ختصيص نصف يـــــوم يف ال س بوع للتنظيف والتطهري الشامل 

والواهجة البلورية اخملصصة للعرض ومجيع أ جزاء احملل ا ضافة ا ىل معليات   ة وادلقيق للخزانة املربد

 التنظيف اليومية.

ول جيوز ذر النشارة عىل أ رضية احملل.                

 الباب الثاين  :  حمالت بيع ادلواجن 
 

            الفصل  92  ) جديد (  :  ابل ضافة ا ىل الرشوط العامة املتعلقة ابحملالت والتجهزيات  

من هذا القرار   83و  82،   81،  80،   79،  78،  76،   74املنصوص علهيا ابلفصول والعمةل 

وكراس الرشوط املتعلقة بضبط الرشوط العامة لصلوحيه احملل، ختضع ممارسة توزيع ادلواجن 

يداعها دلومس تحرضاهتا ا ىل كراس رشوط يقع حسهبا    ى مصاحل ال دارة اةهوية للتجارة )قرارو ا 

(. 2005  ديسمرب 09الس يد وزرر التجارة والصناعات التقليدية بتارخي     
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            الفصل  93  ) جديد (  :  جيب أ ن تتوفر ابحملالت املعدة لبيع ادلواجن و منتجاهتا   

   الرشوط التالية :
 

تتجاوز    ل  وهجات بلورية أ و يف خزاانت مربدة  يف    املربدة  عرض وحفظ وخزن حلوم ادلواجنجيب    *   

حرارهتا   م   4درجة  )  درجات  الصفر  فوق  مربدة    c°4+ئوية  لكمة  حتمل  وأ ن  صلوحيهتا    ةومد( 

                  .س هتالكلال  

يف وهجات بلورية وخزاانت مربدة ل تتجاوز  اجملمدةوحفظ وخزن حلوم ادلواجن جيب عرض  *

صلوحيهتا   ة ن حتمل لكمة مربدة ومد( وأ   c°14- ئوية حتت الصفر )درجات م  41درجة حرارهتا 

                                                              .س هتالكلال  

زاةل جتميد حلوم ادلواجن ومنتجاهتا*               بنقط البيع ابمجلةل والتفصيل. مينع جتميد وا    

 درجة   12درجة احلرارة داخلها  للغرض ل تتجاوز  ةجيب عرض البيض يف واهجات بلورية خمصص *   

)م  الصفر  فوق  املتسخ (  c°12+ئوية  أ و  املكرس  أ و  املصدع  البيض  بيع  ومينع 

                                                                                 للمس هتكل.

 ع ــــــللترشيجيب أ ن تكون العبوات املس تعمةل للف وتكييف حلوم ادلواجن أ و البيض مطابقة * 

 واملواصفات اةاري هبا العمل كام جيب أ ن تس تعمل هذه العبوات مرة واحدة. 
 

           الفصل  94  ) جديد (  :  حيجر ذحب ادلواجن داخل حمالت البيع ابلتفصيل وجيب أ ن يمت 

آت ذحب ادلواجن وجتزئة حلوهما مصادق علهيا من قبل ال دارة اةهوية للتجارة.   اذلحب يف منشأ

ىل الرشوط الصحية يف خصوص الهتيئة واملوافقة الكفيةل بضامن سالمة املنتوج  ل ضافة ا  اب* 

، ختضع حمالت بيع حلوم ادلواجن ومس تحرضاهتا ا ىل التجزئة التالية :  س هتالكلال  وصلوحيته    

 من املساحة امجللية .  % 30اةزء املعد للبيع و يغطي  -    أ         

     من املساحة امجللية. % 45يغطي  هتا اادلواجن ومس تحرض خلزن حلوم اةزء املعد  -  ب 

    من املساحة امجللية.  % 10مركب حصي يغطي   -   ج     
      

 الباب الثالث   :    حمالت بيع السمك 
 

ــ ة              الفصل 95  :  ابل ضافة ا  ىل الرشوط العامة املتعلقة ابحملالت والتجهزيات والعملــــــ

  من هذا القرار، 83و 82،  81،   80،  79،   78،  77،   76،  74ابلفصول املنصوص علهيا 

: املنصوص علهيا ابلفصول املوالية حاكم ا ىل ال  ختضع احملالت املعدة لبيع السمك   
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            الفصل 96  : مينع منعا ابات بيع و عرض السمك و غالل البحر خارج ال سواق البدلية 

 و نقاط البيع املرخص فهيا من طرف السلط احمللية املعنية . 
 

          الفصل  97 : جيب  جتزئة احملل كام ييل :

 من املساحة امجللية .  % 60اةزء املعد للبيع و يغطي   -  أ      

و يش متل عىل حوض لتنظيف   من املساحة امجللية  %  30اةزء املعد للتحضري و يغطي    -  ب   

الفضالت يمت تنظيفها و تطهريها  لغسل ال دوات و ال واين و حاوية حممكة الغلق مجلع لك  و   ال سامك

 س مترار . اب  

 من املساحة امجللية .  % 10مركب حصي يغطي    -  ج   
       

        الفصل 98  : جيب أ ن ختضع ال سامك و غالل البحــــــر املعدة للبيع هبذه احملالت ا ىل  

     الرشوط التالية :

  ملسحوق ل يقل مسكها عنوالقرشايت للبيع بعد تغطيهتا بطبقة من الثلج ا تعرض ال سامك أ ن *

يف و ،الصفرئوية فوق ات م درج  4صنتميتات يف واهجة بلورية مربدة ل تتجاوز درجة حرارهتا  6

عـــــــــنا  ساعات ف 6وق ــــزة التربيد ملدة تفصورة تعطب أ هج ــ ادة عرض ه ل يسمح اب  ها للبيع ا ل  ـــــ

    موافقة املصاحل البدلية أ و الصحية املعنية.  بعد

حمشوة ابلثلج املسحوق  أ ن تكون ال سامك ذات احلجم الكبري اكملناين ولكب البحر و اةغايل *  

س تخراج أ معاهئا. ا  بعد    

ساعة يف ثالجة كهرابئية.  12  عرضها اليت تفوق فتة  ال سامكحتفظ  أ ن *  

  حتملن وية حتت الصفر وأ  ئدرجة م  18ل تقل عن اجملمدة يف درجة حرارة   ال سامكحتفظ  أ ن *

. "سامك مجمدةأ  " لفظ  
 

            الفصل 99  :  حيجر رش ال سامك وغالل البحر ابملاء وكذكل لفها يف ورق مطبوع. 
 

            الفصل 100  : جيب أ ن ركون احملار املعروض للبيع مس تجلبا من مناطق خاضعة  

لصاقة ا وحامال  ـــــــــــالبكتيولوجية املعمول هب اصفاتن يس تجيب للمو ة الصحية وأ  بللمراق   

التعريف الصحية.   
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 الباب الرابع  :  حمالت بيع احلليب ومش تقاته 
 

           الفصل 101  : وفقا لل حاكم املنصوص علهيا ابلقانون عدد  69 لس نة 1964 املؤرخ يف  

نتاج ومعاةة وجتارة احلليب و املتعلق مبراقبة  1964ديسمرب  24 الرشوط العامة   ا ىل ابل ضافةا 

ــ املتعلق ،  79  ، 78، 77،  76،  74التجهزيات والعمةل املنصوص علهيا ابلفصول و  ة ابحملالتــــ

 ا ىلع احلليب ومش تقاته ــــــالقرار ، ختضع احملالت املعدة لبيمن هذا  83و  82،  81،   ،80

ابلفصول املوالية : الرشوط اخلاصة املنصوص علهيا   
 

ل بعد موافقة البدلية.               الفصل 102  : ل ررخص يف بيع احلليب وصنع وبيع مش تقاته ا 

             الفصل 103  : حيجر عرض احلليب الطازج ومش تقاته الغري معلبة للبيع يف نفس احملل 

آ مع اخلرض وبصفة عامة مع أ ي منتوج  غري مطبوخ. خر أ  

             الفصل 104  : جيب جتزئة احملل كام ييل : 

 من املساحة امجللية.  % 30اةزء املعد للبيع ويغطي  - أ           

للتحضري ويغطي    -ب         املعد  أ حواض  ب ا  من املساحة امجللية وركون جمهز   %  60اةزء  ثالثة 

 تشليلها وتطهريها. ال واين ابملاء اةاري الساخن و  لغسل

 من املساحة امجللية. % 10مركب حصي يغطي  -ج        

            الفصل 105  : حيجر ا  س تعامل ال دوات و ال واين والتجهزيات القابةل للصدا   أ و املصنوعة

غري الغذايئ. أ و من البالستيك  من ال لمينيوم   

            الفصل 106  : جيب أ ن ختضع املواد املعروضة للبيع هبذه احملالت ا ىل الرشوط التالية : 

  ة ـــــة للمراقبة الصحي أ ن ركون احلليب املعد للبيع وللتحويل مس تجلبا من ا سطبالت خاضع *

ن يس تجيب للمواصفات البكتيولوجية املعمول هبا. البيطرية وأ    

ئوية فوق الصفر. درجات م  4 تتجاوز درجة حرارهتا أ ن حتفظ هذه املواد داخل أ هجزة تربيد ل *  

تعمل يف الطباعة. س  حيجر لف هذه املواد يف ورق أ   *  
 

 الباب اخلامس  :  حمالت صنع وبيع املرطبات واحللوايت 

 

ــ ة واحملالت              الفصل 107  : ابل ضافة ا ىل الرشوط املتعلقة مبخ ا زن املواد الغذائيــــــــــ

    ،79، 78،  77،   76،   74،  71،   70،  69والتجهزيات والعمةل املنصوص علهيا ابلفصول 
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ا ىل الرشوط من هذا القرار ، ختضع حمالت صنع وبيع املرطبات واحللوايت  83و  82،  81،   80

 اخلاصة املنصوص علهيا ابلفصول املوالية :

            الفصل 108  : جيب جتزئة احملل كام ييل : 

 من املساحة امجللية.  % 20اةزء املعد للبيع ويغطي  -أ       

 من املساحة امجللية. % 40اةزء املعد للتحضري ويغطي  -ب    

 من املساحة امجللية.  % 15خلزن املواد ال ولية ويغطي  اةزء املعد -ج     

عن بقية أ جزاء من املساحة امجللية ، منفصل    %  15مركب حصي خمصص للعمةل يغطي     -د       

 اليدرن.ببابني بيهنام فراغ جمهز حبوض لغسل احملل 

صل عن بقية أ جزاء  من املساحة امجللية ، منف   %10مركب حصي خمصص للحرفاء ويغطي    - ه     

 ببابني بيهنام فراغ جمهز حبوض لغسل اليدرن. احملل

          الفصل  109  :  جيب أ ن حيتوي اةزء املعد للعرض والبيع هبذه احملالت عىل التجهزيات  

 اخلصوصية التالية : 

املس تعمةل ملسك  تشليل وتطهري ال دوات للغسل ابملاء اةاري الساخن و  أ حواضثالثة  *

               املرطبات وال واين املقدمة للحرفاء.

  ق الصفر لعرض املرطباتئوية فو درجات م  6هتا  واهجات بلورية مربدة ل تتجاوز درجة حرار  *

 املصنوعة ابلكرمية أ و ابلزبدة. 

 فوق الصفر لعرض املرطباتئوية درجة م  65 تقل درجة حرارهتا عن واهجات بلورية مسخنة ل *

 املاحلة. 

ت بلورية حممكة الغلق لعرض املرطبات اةافة واحللوايت. ا واهج *   

سالت ابلعدد الاكيف يف متناول احلرفاء مجلع الفضالت وأ وراق اللف.*   

ذر النشارة عىل أ رضية احملالت.حيجر  *  

           الفصل  110  :  جيب تقدمي املرطبات للحرفاء بواسطة أ دوات خصوصية) مقصات(  

س تعمل يف الطباعة. ومينع لفها يف ورق أ     

           الفصل  111  :  جيب أ ن حيتوي اةزء املعد للتحضري عىل التجهزيات اخلصوصية التالية :

 واينري ال دوات وال  ثالثة أ حواض كبرية احلجم للغسل ابملاء اةاري الساخن و تشليل وتطه *

ال هجزة املس تعمةل يف خمتلف معليات التحضري.و   
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  ادق علهيا من طرف املواد ادلمسة مصربط قنوات هذه ال حواض جبهاز حلرص كام يتعني *

 ادليوان الوطين للتطهري.

خل .  مثل الفرينة والسميد والسكر ... هجاز لغربةل املواد ال ولية املسحوقة * ا   

يمت  م( أ و مغلفة مبعدن غري قابل للصدا  الصلبة )رخا طاولت للتحضري ابلعدد الاكيف من املواد  *

س تعامل.وتطهريها بعد لك ا  تنظيفها   

حاوايت مسيكة حممكة الغلق مجلع لك الفضالت توضع مباكن منعزل عن مساحات التحضري.  *  

          الفصل 112  :  جيب أ ن تكون املواد ال ولية املس تعمةل لصنع املرطبات واحللوايت من 

 نوعية جيدة مس تجلبة من مساكل توزيع مراقبة.

          الفصل  113  :  جيب غسل البيض ومغسه يف املاء املمزوج مبادة اةفال التجاري  

س تعامهل.ات مبارشة قبل ا  لت  4مبقدار ملعقة أ لك يف   
 

 الباب السادس  :  حمالت بيع املواد الغذائية العامة 

 

          الفصل  114  :  ابل ضافة ا  ىل الرشوط املتعلقة مبخازن املـــــــواد الغذائية واحملالت 

،   79، 78،   77،  76، 74،  71،   70، 69والتجهزيات والعمةل املنصوص علهيا ابلفصول 

من هذا القرار ، ختضع حمالت بيع املواد الغذائية العامة ا ىل الرشوط   83و   82 ،   8081،

 اخلاصة املنصوص علهيا ابلفصول املوالية :

             الفصل  115 :  جيب جتزئة احملل كام ييل : 

 من املساحة امجللية. % 60اةزء املعد للبيع يغطي  -أ        

 من املساحة امجللية.  % 30اةزء املعد للخزن ويغطي   -ب    

 كون منفصال عن بقية أ جزاء احملل من املساحة امجللية وجيب أ ن ر  %  10مركب حصي يغطي    - ج    

 ببابني بيهنام فراغ جمهز حبوض لغسل اليدرن. 

            الفصل 116  : جيب أ ن حيتوي اةزء املعد للبيع هبذه احملالت عىل التجهزيات 

 اخلصوصية التالية : 

صنتميتا.  40رفوف سهةل التنظيف ومرتفعة عن ال رضية بـ   *  

قل مما يسهل معلية  عىل ال  صنتميتا  40منصة مرفوعة عن ال رضية وبعيدة عن اةدران بـ  *

 التنظيف وجينب الرطوبة وتوادل القوارض واحلرشات.     
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 ملواد الغذائية رسيعةالصفر حلفظ ا ئوية فوقدرجات م  4درجة حرارهتا  أ ةل تربيد ل تتجاوز *

 التعفن.

            الفصل 117  : جيب أ ن ختضع املواد الغذائية املعروضة للبيع هبذه احملالت ا ىل الرشوط 

 التالية : 
 

آ ليت ا  املواد ا ىل املواصفات املعمول هبا مع حسبأ ن تكون سلمية وتس تجيب ا   * جالنهتت أ  

صلوحيهتا.    

أ ن تعرض املواد رسيعة التعفن داخل الثالجة.  *  

   ، توابل ، مواحل ...أ ن حتفظ املواد الغذائية غري املعلبة ) فرينة ، مسيد ، أ رز ، جعني غذايئ *

 ا خل ( داخل أ دراج أ و يف حاوايت مسيكة حممكة الغلق خاصة ابملواد الغذائية.

أ ن تفرغ املصربات املعدة للبيع ابلتفصيل يف أ واين خاصة ابملواد الغذائية وحتفظ يف الثالجة.  *  

يعرض اخلزب يف ماكن محمي بعيد عن مجيع مصادر التلوث وعن احلرفاء. أ ن *  

ظ مواد التنظيف والتطهري واملبيدات يف رفوف خاصة بعيدة عن املواد الغذائية.حتف أ ن *  

مينع لف املواد الغذائية يف ورق أ س تعمل يف الطباعة.  *  

             الفصل  118 :  حيجر بيع البتول هبذه احملالت. 

ل بتخيص مس بق من طرف مصاحل امحلاية املدنية.    ول جيوز بيع قواررر الغاز ا   

             الفصل  119 :  جيب تنظيف وتطهري احملل يوميا مع القيام بعمليات مقاومة احلرشات 

ة ولكام  ـــــــــــوالقوارض مببيدات مصادق علهيا من طرف املصاحل الصحية اخملتصة بصفة دوري

قتضت الرضورة ذكل  الالزمة جتنبا لتلويث املواد الغذائية. حتياطاتال  خذ مع أ  ا   

                       الفصل  120  : جيب توفري حاوية مسيكة حممكة الغلق مجلع الفضالت مع  

س مترار. تنظيفها وتطهريها اب    

             الفصل 121  : مينع ا  س تعامل هذه احملالت لغرض السكىن. 

 

 الباب  السابع  :  اخملابز 
 

ــ ة               الفصل 122  : ابل ضافة ا  ىل تراتيب السالمة املعمول هبا وا  ىل الرشوط املتعلقـــــ

، 71،  70،   69ول مبخازن املواد الغذائية واحملالت والتجهزيات والعمةل املنصوص علهيا ابلفص  
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من هذا القرار ،   83و   82،  81،  80،  79،  78،   77،  76،   75،  74  ، 73،  72   

: املنصوص علهيا ابلفصول املوالية ختضع اخملابز ا ىل الرشوط اخلاصة   

              الفصل 123  : جيب جتزئة احملل كام ييل : 

 من املساحة امجللية.  % 10اةزء املعد للبيع ويغطي   -أ       

 من املساحة امجللية. % 50اةزء املعد للتحضري ويغطي  -ب    

ن ركون منفصال من املساحة امجللية وجيب أ    %  15خلزن املواد ال ولية ويغطي    اةزء املعد   - ج   

أ جزاء احملل ببابني بيهنام فراغ وحيتوي عىل جحرة مالبس جمهزة خبزائن ابلعدد الاكيف ودورات عن بقية  

 جمهزة ذات حوض ابملاء الساخن وأ حواض لغسل اليدرن. مياه 

للبيع هبذه احملالت عىل رفوف لعرض اخلزب    :   124الفصل              جيب أ ن حيتوي اةزء املعد 

عن احلرفاء و   صنتميتا ، بعيدة عن مجيع مصادر التلوث  40  ــ ال رضية ب سهةل التنظيف مرتفعة عن  

 تفاداي للمس اخلزب من طرفهم. 

           الفصل 125  : جيب أ ن حيتوي اةزء املعد للتحضري هبذه احملالت عىل التجهزيات 

 اخلصوصية التالية : 

و ال واين ال دواتأ حواض كبرية احلجم للغسل ابملاء اةاري الساخن و لتشليل و لتطهري  *  

تعمةل يف خمتلف معليات التحضري.ال هجزة املس   و   

ة  ـــــــس تعامل كام يتعني صيان ا  طاولت للتحضري ابلعدد الاكيف يمت تنظيفها و تطهريها بعد لك  *

س مترار. اخلشبية اب   املناضد  

خل. ا   .سحوقة مثل الفرينة و السميد .. هجاز لغربةل املواد ال ولية امل  *  

ــ رتفاعها عن ثالثداخن ل يقل ا  مبأ فران جمهزة  * علوا  كرث أ متار بداية من سطوح املباين ال   ةـــــ  

  تأ مني هنا كون جمهزة من الفوق مبصاصة من شأ  متا من لك هجة و أ ن ت   25يف دائرة   املتواجدةو 

السحب. س مترارا    

حاوايت مسيكة حممكة الغلق مجلع لك الفضالت توضع مباكن منعزل عن مساحات التحضري.  *  

             الفصل  126 : جيب أ  ن حيتوي اةزء املعد خلزن املواد ال ولية هبذه احملالت عىل 

نتميتا عىل ال قل مما يسهل معلية  ص  40منصات مرفوعة عىل ال رضية وبعيدة عن اةدران بـ 

 التنظيف وجينب الرطوبة وتوادل القوارض واحلرشات. 
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              الفصل  127 : جيب عىل أ حصاب اخملابز أ  و والكهئا ا  حتام رشوط حفظ الصحة 

التالية :    

نتظام. و من معدن مطيل ابلقصدرر اب  تعهد ال واين املصنوعة من النحاس أ   *  

ل ا  س  يف أ وقات ا  للجرش واخللط والعجن املياكنييك حىت  حواض اخملصصةتغطية ال   * ذا  تعاملها ا 

س تحال ذكل ل س باب فنية.ا    

تنظيف وتطهري احملل يوميا. *  

تنظيف شامل للمحل ومجليع التجهزيات يوم الراحة ال س بوعية مع القيام بعمليات مقاومة   *  

ع أ خذ  ــــــاحلرشات والقوارض مببيدات مصادق علهيا من طرف املصاحل الصحية اخملتصة م

  جتنبا لتلويث املواد الغذائية.ال حتياطات الالزمة 

            الفصل  128 : حيجر ا  س تعامل شفرات احلالقة لزتيني اخلزب كام جيب تفا دي ترك قطع 

 ال لت اةارحة ابلعجني. 

            الفصل  129 : مينع ا  س تعامل النفاايت امللوثة مثـــــــل املطاط والبالستيك واخلرق  

فران املرخص فهيا. ني ال  والبطارايت املس تعمةل ... ا خل كوقود لتسخ   

جتناب تلويث  ري والبيع مع ا  فهيا ابةزء اخملصص للخزن والتحضع خزن احملروقات املرخص كام مين

 اخلزب هبذه احملروقات.  

                الفصل  130 : حيجر اس تعامل هذه احملالت لغرض السكىن.  
 

 الباب الثامن :  احملالت املعدة لتحضري وبيع ال  الكت الرسيعة. 

 

ــ ي تقدّ م للحرفاء               الفصل  131 : تعترب حمالت أ  لكة رسيعة لك املؤسسات التـــــ

واللباليب وادلجاج املصيل  والفطائرنواعه و الكفتايج والبيزتا والربيك الكسكروت مبختلف أ    

واللحم املشوي.    

             الفصل  132 : ا ضافة ا ىل رشوط السالمة املعمول هبا وا  ىل الرشوط املتعلقة مبخازن 

،  74،  71،   70،  69ات والعمةل املنصوص علهيا ابلفصل املواد الغذائية واحملالت والتجهزي   

دة لتحضري من هذا القرار، ختضع احملالت املع 83و   82،   81،  80،   79،  78،   77،  76 

   املنصوص علهيا ابلفصول املوالية:ىل الرشوط اخلاصة الكت الرسيعة ا  وبيع ال  
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                الفصل  133 : جيب جتزئة احملل كام ييل :   
 

 من املساحة امجللية.  % 50اةزء املعد للحرفاء ويغطي   –أ        

 من املساحة امجللية.  % 25اةزء املعد للتحضري والطبخ ويغطي  –ب    

 من املساحة امجللية.  % 10اةزء املعد خلزن املواد ال ولية ويغطي  –ج     

 من املساحة امجللية.  % 5اةزء املعد حلفظ مالبس العمةل ويغطي   –د    

ويغطي    –ه      للحرفاء  خمصص  حصي  منعزل   %  10مركب  ركون  امجللية  املساحة                        من 

جمهز حبوض لغسل   خملصص للحرفاء ببابني بيهنام فراغعن قاعة التحضري والطبخ ومنفصال عن اةزء ا 

 جمهزة بطرادات.اليدرن وحيتوي عىل دورات مياه 

أ    :   134الفصل                 التجهزيات اخلصوصية  جيب  للبيع واحلرفاء عىل  ن حيتوي اةزء املعد 

 التالية : 

 مبسط للبيع محمي بواهجة بلورية لعرض ولف ال طعمة املقدمة للحرفاء. *

 

ئوية فوق الصفر لعرض املواد الغذائية درجات م   4 تتجاوز درجة حرارهتا  واهجة بلورية مربدة ل   *

 رسيعة التعفن. 

  مع احملافظة عىل مغلفة بطبقة مسيكة سهةل التنظيف والتطهري  للحرفاء    ةو طاولت خمصصرفوف أ    *

 ابس مترار وجتديدها عند ال قتضاء.نظافهتا وصيانهتا 

 ع الفضالت. دد الاكيف يف متناول احلرفاء مجلسالت ابلع* 

التجهزيات اخلصوصية    ن حيتوي اةزء املعد للتحضري والطبخ عىلجيب أ    :  135الفصل                  

 التالية : 

 واين وال هجزة. وتطهري ال دوات وال  اخن و لتشليل حواض للغسل ابملاء اةاري السثالثة أ   *

 اض جبهاز حلرص الشحوم مصادق عليه من طرف ادليوانحو كام يتعني ربط قنوات هذه ال  

 الوطين للتطهري.  

 س تعامل. لعمل عىل تنظيفه وتطهريه بعد لك ا  لتنظيف وتطهري املواد ال ولية مع ا حوض *

 أ و مغلفة مبعدن غري قابل للصدا  يمت   م(طاولت معل ابلعدد الاكيف من املواد الصلبة )رخا  *

 س تعامل. تنظيفها وتطهريها بعد لك ا  
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 ار بدايةمترتفاع هذه املدخنة من ثالثة أ  قل ا  ن ل يهجاز مرتبط مبدخنة ل متصاص ادلخان عىل أ  *  

تكون جمهزة من الفوق ن  مت من لك هجة وأ    25جدة يف دائرة  كرث علوا واملتوامن سطوح املباين ال  

 س مترار السحب.مني ا  مبصاصة من شأ هنا تأ  

 ن مساحات التحضري. مجلع الفضالت توضع مباكن منعزل ع حاوية مسيكة حممكة الغلق *

 : التالية اخلصوصيةن حيتوي اةزء املعد للخزن عىل التجهزيات جيب أ   : 136الفصل                 

 عىل عدم اخللط بني اخلرض وبقية املواد.رفوف لوضع املواد ال ولية مع احلرص  * 

ئوية فوق الصفر خلزن املواد ال ولية رسيعة التعفن درجات م   4حرارته  هجاز تربيد ل تتجاوز درجة    *

ج  حلم ، دجا )املواد غري املطبوخة  و   (تن ، جنب ... ا خل)مع احلرص عىل عدم اخللط بني املواد اةاهزة  

 و بصفة عامة املواد غري املطهرة. ( أ  ... ا خل

 : حتام الرشوط الصحية التالية ت ا  جيب عىل أ حصاب هذه احملال : 137الفصل                

 قتناء مواد أ ولية سلمية من مساكل توزيع مراقبة. ا   *

دقيقة يف    15مدة  احلرص عىل تطهري اخلرض والبيض بغمسها  تنظيف املواد ال ولية عىل حدة مع    *

 لتات ماء.   5لك يف ء اةافال التجاري مبقدار ملعقة أ  مبا املاء املمزوج 

 ىل املاكن النظيف. امللوث ا   تدرج يف التحضري من املاكنال * 

جتنااب لترسيب  ةالفصل بني ال غذية الني  * ىل ال طعمة اةاهزة يف خمتلف اةراثمي ا    وال غذية املطبوخة ا 

 مراحل اخلزن والتحضري.

 واين خاصة ابملواد الغذائية وحفظها يف ثالجة. املصربات يف أ   تفريغ *

 ايئ. الغري غذو البالستيك ال واين املصنوعة من ال لومنيوم أ  و س تعامل املعدات عدم ا   *

 س تعمل يف الطباعة.ات خصوصية مع حتجري لفها يف ورق أ  لحرفاء بواسطة أ دو تقدمي ال طعمة ل *

 س تعامل واحد للحرفاء.تقدمي مناديل ذات ا   *

العمل  جيب عىل أ حصاب هذه احملالت تنظيف و   :  138الفصل                  تطهري احملل وأ دوات 

ات مرة يف ال س بوع عىل ال قل التجهزي ىل جانب القيام بتنظيف شامل ودقيق للمحل ومجليع  يوميا ا  

املصاحل الصحية اخملتصة   س تعامل مبيدات ملقاومة احلرشات والقوارض مصادق علهيا من طرفمع ا  

   حتياطات الالزمة جتنبا لتلويث املواد الغذائية.واخذ ال  

تداول املواد س مترار حيجر عليه  يصا تنظيف احملل ودورات املياه اب  كام جيب تلكيف عامل يتوىل خص 

 الغذائية ول جيوز ذر النشارة عىل أ رضية هذه احملالت. 
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 الباب التاسع : املطاعـــــــــــــم  

 

طعمة خمتلفة للحرفاء مبا يف ذكل رب مطاع لك املؤسسات اليت تقدم أ  تعت  :   139الفصل                

  مطاع اخلدمات اذلاتية واملطاع امجلاعية ومطاع الزنل.

ىل الرشوط املتعلقة مبخازن املواد اىل رشوط السالمة املعمول هبا وا    ا ضافة   :   140الفصل               

 ،   76،  74،   71،  70،  69ا ابلفصول ـــــــالتجهزيات والعمةل املنصوص علهيو الغذائية واحملالت 

وكراس الرشوط املتعلق بضبط الرشوط من هذا القرار    83و    82،    81،    80،    79،    78،  77

 .  ىل الرشوط اخلاصة املنصوص علهيا ابلفصول املوالية، ختضع املطاع ا  العامة لصلوحية احملل

 جيب جتزئة احملل كام ييل :  : 141الفصل                

 من املساحة امجللية.  % 50اةزء املعد للحرفاء ويغطي  –أ     

 من املساحة امجللية.   %20اةزء املعد للتحضري والطبخ ويغطي  –ب 

وال  اة  –ج   ال دوات  لغسل  خصيصا  املعد  ويغطي  زء  للحرفاء  املقدمة                              من  %05واين 

 اةزء املعد للطبخ.ن ركون منفصال عن املساحة امجللية وجيب أ  

 . من املساحة امجللية  %10اةزء املعد خلزن املواد ال ولية ويغطي  –د 

ركون منفصال عن بقية أ جزاء   من املساحة امجللية   %5مركب حصي خمصص للعمةل ويغطي    -  ه

مياه جمهزة  الاكيف ودورات  بيهنام فرغ وحيتوي عىل جحرة مالبس جمهزة خبزائن ابلعدد  ببابني  احملل 

 حواض لغسل اليدرن. ت و أ دابش جمهزة ابملاء الساخن وأ  بطرادا

 من املساحة امجللية ركون منعزل عن قاعة التحضري    %10ص للحرفاء ويغطي  مركب حصي خمصّ   - و

دورات ومنفصال عن اةزء اخملصص للحرفاء ببابني بيهنام فرغ جمهز حبوض لغسل اليدرن وحيتوي عىل  

 جمهزة بطرادات مياه. مياه للرجال وأ خرى للنساء 

ن حيتوي اةزء املعد للحرفاء عىل طاولت وكرايس ابلعدد الاكيف جيب أ   :  142الفصل               

بشلك  ع هذا ال اثث  ن يوضقتضاء عىل أ  عند ال  ديدها  س مترار وجت وصيانهتا اب  ىل نظافهتا مع احملافظة ع

نمتتا عىل ال قل لتسهيل تنقل العمةل واحلرفاء والقيام بعمليات ص   40يسمح بتك ممرات خالية عرضها  

 التنظيف.

 واملناديل يف حاةل جيدة من النظافة. ن تكون ال مسطةكام يتعني أ       
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أ    :   143الفصل             اخلصوصية  جيب  التجهزيات  والطبخ عىل  للتحضري  املعد  اةزء  ن حيتوي 

 التالية : 

الس  * اةاري  ابملاء  للغسل  احلجم  كبرية  احواض  وال  ثالثة  ال دوات  وتطهري  لتشليل  و  واين  اخن 

 وال هجزة املس تعمةل يف معليات التحضري والطبخ.

من طرف ادليوان الوطين  حوم مصادق عليهاض جبهاز حلرص الشحو كام يتعني ربط قنوات هذه ال  

 للتطهري. 

رص عىل تنظيفها سامك والبيض مع احل واد ال ولية اكخلرض واللحوم وال  حواض لتنظيف وتطهري املأ    *

 س تعامل.وتطهريها بعد لك ا  

أ  طاولت للتحضري ابلعدد الاكيف من املواد الصلبة )رخا   * و مغلفة مبعدن غري قابل للصدا  يمت م( 

 س تعامل.تنظيفها وتطهريها بعد لك ا  

ية متار بدا املدخنة عن ثالثة أ    رتفاع هذهرتبط مبدخنة ل متصاص ادلخان عىل أ ن ل يقل ا  هجاز م*  

تكون جمهزة من الفوق ن  مت من لك هجة وأ    25ة  جدة يف دائر كرث علوا واملتوامن سطوح املباين ال  

س مترار السحب.مبصاصة من شأ    هنا تأ مني ا 

 ع الفضالت توضع مباكن منعزل عن مساحات التحضري. حاوايت مسيكة حممكة الغلق مجل *

واين املقدمة  خصيصا لغسل ال دوات وال  ن حيتوي اةزء املعد  جيب أ    :  144الفصل                

 التجهزيات اخلصوصية التالية : للحرفاء عىل 

 واين املقدمة للحرفاء.اخن و لتشليل وتطهري ال دوات وال  حواض للغسل ابملاء اةاري السثالثة أ    *

من طرف ادليوان الوطين  صادق عليهجبهاز حلرص الشحوم محواض كام يتعني ربط قنوات هذه ال  

 للتطهري. 

 وال واين. جمهزة مبقطرة ل ستنضاب ال دوات مساحة * 

 : ن حيتوي اةزء املعد للخزن عىل التجهزيات اخلصوصية التاليةجيب أ   :  145الفصل                 

 رفوف لوضع املواد ال ولية مع احلرص عىل عدم اخللط بني اخلرض وبقية املواد. *

ئوية فوق الصفر حلفظ املواد الغذائية درجات م   4جة حرارهتا  عدد الاكيف ل تتجاوز در لأ هجزة تربيد اب  *

 اخللط بني خمتلف املواد. عدم رسيعة التعفن مع احلرص عىل  

 ئوية حتت الصفر خلزن املواد ال ولية اجملمدة. درجة م  18 تقل درجة حرارهتا عن  أ هجزة جتميد ل *

 : الصحية التالية ت ا حتام الرشوط جيب عىل أ حصاب هذه احملال :  146الفصل               

قتناء *  مواد أ ولية سلمية مس تجلبة من مساكل توزيع مراقبة. ا 
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  15تنظيف املواد ال ولية امللوثة عىل حدة مع احلرص عىل تطهري اخلرض والبيض بغمسها مدة    *

 لتات ماء.  5لك يف  اء اةفال التجاري مبقدار ملعقة أ  دقيقة يف املاء املمزوج مب

 ىل املاكن النظيف. املاكن امللوث ا    التحضري منالتدرج يف *

جتنااب لترسب اةراثمي ا  ة وال غذية االفصل بني ال غذية الني   *  ة يف خمتلف ىل ال طعمة اةاهز ملطبوخة ا 

 مراحل اخلزن والتنظيف والتحضري. 

 واين خاصة ابملواد الغذائية.تفريغ املصربات يف أ   *

س تعامل املعدات وال   *  و البالستيك غري الغذايئ. ملنيوم أ  صنوعة من ال  واين امل عدم ا 

زاةل التجمد ابلنس بة للمواد اجملمدة داخل ثالجة ل  * ئوية فوق درجات م   4 تتجاوز درجة حرارهتا  ا 

 الصفر مع احلرص عىل طبخها يف ال ابن. 

عداد ال طعمة من أ وقات ا س هتالكها.*   احلرص عىل تقريب ا 

 حتفاظ ببقااي ال لك.عدم ال  * 

واملطاع امجلاعية ومطاع الزنل ن ختضع مطاع اخلدمات اذلاتية  جيب أ    :  147الفصل                 

   ىل الرشوط الصحية ال ضافية التالية : ا  
 

والبيض وحتضري   *  والغالل  اخلرض  وتطهري  لتنظيف  احلجم  كبرية  بأ حواض  جمهزة  أ ماكن  ختصيص 

 للطبخ والتحضري.اللحوم وادلجاج وال سامك يف اةزء املعد 

تتجاوز درجة حرارهتا  ختصيص جتهزيات عرض مربدة ل*   الصفر  درجات م   4  وأ خرى  ئوية فوق 

ئوية فوق الصفر لعرض ال طعمة اةاهزة يف ظروف درجة م   65 تقل درجة حرارهتا عن  مسخنة ل

 التعفن.و  تضمن حامرهتا من التلوث

دوات العمل  جيب عىل أ حصاب هذه احملالت تنظيف وتطهري احملل ومجيع أ    :  148الفصل                

ات مرة يف  ىل جانب القيام بتنظيف شامل ودقيق للمحل ومجليع التجهزي يف هناية لك حصة معل ا  

س تعامل مبيدات ملقاومة احلرشات والقوارض مصادق علهيا من طرف املصاحل ال س بوع عىل ال قل مع ا  

 جتنبا لتلويث املواد الغذائية. حتياطات الالزمةال  خذ وأ  الصحية اخملتصة 

س مترار حيجر صا تنظيف احملل و دورات املياه اب  كام جيب تلكيف عامل عىل ال قل يتوىل خصي      

 عليه تداول املواد الغذائية ول جيوز ذر النشارة عىل أ رضية هذه احملالت.
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 الباب العارش : املقايه   
 

ىل الرشوط املتعلقة مبخازن املواد هبا وا    ىل رشوط السالمة املعمولا ضافة ا    :   149الفصل              

 ،   76،  74،   71،  70،  69ا ابلفصول ـــــــالتجهزيات والعمةل املنصوص علهيو الغذائية واحملالت 

ا    83و    82،    81،    80،    79،    78،    77 املقايه  القرار، ختضع  ىل الرشوط اخلاصة  من هذا 

 املوالية . املنصوص علهيا ابلفصول 

 جيب جتزئة احملل كام ييل :  :  150الفصل             

 من املساحة امجللية.  % 75اةزء املعد للحرفاء ويغطي  –أ  

 من املساحة امجللية.  % 10ويغطي  اةزء املعد خلزن املرشوابت واملواد ال ولية  –ب 

من املساحة امجللية وحيتوي عىل جحرة مالبس جمهزة خبزائن   %  5جزء خمصص للعمةل ويغطي    –ج  

 ابلعدد الاكيف. 

للحرفاء ويغطي  مركب حصي خم   –د   من املساحة امجللية ركون منفصال عن اةزء    %  10صص 

للرجال  مياه  اليدرن وحيتوي عىل دورات  لغسل  فراغ جمهز حبوض  بيهنام  ببابني  للحرفاء  اخملصص 

 وأ خرى للنساء جمهزة بطرادات مياه.

 عىل التجهزيات اخلصوصية التالية:  ن حيتوي اةزء املعد للبيع واحلرفاءجيب أ    :  151الفصل              

أ    *  ثالثة  عىل  حيتوي  ا س هتالك  وتطهري مبسط  ولتشليل  الساخن  اةاري  ابملاء  للغسل  حواض 

 واين املس تعمةل واملقدمة للحرفاء.ال  و ال دوات 

 و البالستيك غري الغذايئ. كام يتعني أ ن تكون هذه ال دوات وال واين من ال ملنيوم أ  

 واهجة بلورية حممكة الغلق لعرض املرطبات اةافة. *

 لعدد الاكيف عىل ذمة احلرفاء.ابطاولت وكرايس * 

 سالت ابلعدد الاكيف يف متناول احلرفاء مجلع الفضالت.  *

 س مترار.مع العمل عىل تنظيفها وتطهريها اب  حاوايت مسيكة حممكة الغلق  *

عداد عصري غالل أ    :  152الفصل               جيب عىل أ حصاب هذه   ،و تقدمي الشيشة يف حاةل ا 

ملاء اةاري الساخن لغسل وتطهري الغالل ابحواض جمهزة  الت توفري ماكن خاص حيتوي عىل أ  احمل

 وال هجزة والشيشة. 

      



38 
 

يف   جيب عىل أ حصاب هذه احملالت القيام ابلتنظيف والتطهري الشامل  :  153الفصل                

س مترار وحيجر يصا تنظيف احملل ودورات املياه اب  هناية لك يوم عالوة عىل تلكيف عامل يتوىل خص 

 عليه تداول املواد الغذائية. 
 

 الباب احلادي عرش : قاعات التجميل واحلالقة 

 

 حتتوي قاعات احلالقة والتجميل عىل : ن جيب أ   :  154الفصل             

 س مترار.ا ونظافهتا اب  دورة مياه تس تجيب للمواصفات الصحية مع احملافظة عىل صيانهت *

 أ حواض جمهزة ابملاء اةاري البارد والساخن ابلعدد الاكيف. * 

  صندوق حيتوي عىل املواد الرضورية لال سعافات ال ولية. *

 فضالت احلالقة.  عحاوية مسيكة حممكة الغلق مجل* 

أ  جيب عىل  :  155الفصل               والتجميل  احلالقة  أ حصاب حمالت  ا  و    فهيا  حتام  املترصفني 

 رشوط حفظ الصحة التالية : 

س تعامل نفس  منشفة للك حريف ومينع ا  س تعامل  يف من املناديل واملناشف يسمح اب  توفري عدد اك  *

 املنشفة من جديد قبل غسلها وتطهريها. 

   س تعامل شفرة حالقة واحدة للك حريف.ا  * 

دقائق يف مادة    س تعامل وذكل بغمسها مدة مخسادلكل والتجميل واحلالقة بعد لك ا  تطهري أ دوات  *  

و أ    %  2مبقدار    %  40معيار    ( ممزوج ابلفورمول  ALCOOL DENATURE)    الكحول املمسوخ

 املعنية.س تعاملها من طرف السلط الصحية أ خرى مرخص يف ا  بأ ي مادة مطهرة 

تنظيف احملل وتطهريه بعد لك حصة معل مع التنظيف الشامل والتطهري مجليع أ جزاء احملل وال هجزة    *

 املعدات يوم العطةل ال س بوعية.و 
 

 الباب الثاين عرش : قاعات العرض 

 

جيب عىل أ حصاب قاعات العرض    ،ىل تراتيب السالمة املعمول هبا ا ضافة ا    :  156الفصل              

او املترصفني فهبا توفري دورات مياه ابلعدد الاكيف تس تجيب للمواصفات الصحية مع احملافظة عىل  

 س مترار. يفها اب  صيانهتا وتنظ 
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 حتام رشوط حفظ الصحة التالية: ا   جيب عىل أ حصاب هذه القاعات :  157الفصل             

   .رة مرة يف اليوم عىل ال قلمبواد مطهّتنظيف القاعات وتطهريها  * 

ق مؤسسة مرخص  يس تعامل املبيدات عن طر القاعات واملفروشات والكرايس مع ا  القيام بتطهري    *

تضح تواجد طفيليات أ  لها من طرف السلط  .و حرشات ابحمللة املعنية مرتني يف الس نة ولكام ا 

 

 الطريق العام و  : حفظ الصحة ابلتجمعات السكنية    العنوان العارش

 
 الباب ال ول : حفظ الصحة ابلطريق العام 

 

(   158الفصل               يقوم لك خشص  :    ) جديد  للنفاايت ولك خشص  منتجا  نشاطه  ركون 

ابحملافظة مبعاةة أ ولية أ و مزج أ و غريها تؤدي ا ىل تغيري يف طبيعة النفاايت أ و يف تركيبهتا مطالب  

 عىل نظافة احملل اذلي حبوزته من ادلاخل ومن اخلارج. 

لقاء الفضالت همام اكن نوعها ابلطريق العام.  *        مينع ا 

ن ركون عىل ذمة لك عامرة حاوية مسيكة ذات غطاء خمصصة مجلع الفضالت حتمل  جيب أ    *      

و العامرة  لرمق  ويت  تعريفا  الهنج  متنع  ا مس  بصفة  تنظيفها وصيانهتا  وتاكثر  ا  عني  الكرهية  الرواحئ  نبعاث 

 احلرشات. 

ل بتخيص مس بق من   :  159الفصل               يداع فضالت البناء وال جنة ابلطريق العام ا  مينع ا 

 طرف البدلية.

 العمومية أ و اخلاصة.غة  ء أ مام املساكن واملباين ذات الصبدون ما لكنس  نع امي   :   160الفصل              

زعاج وتوس يخالزرايب وال مقشة أ و أ ش ياء أ    مينع نفض  : 161الفصل               ماكهنا ا  املارة    خرى اب 

 وافذـــــالعام أ و ابلنخارج ال وقات احملددة من طرف البدلية وكذكل نرش الغس يل املبلل ابلطريق 

 الرشفات. و 

يداع الهيألك والصناديق والعرابت املهمةل وجثث احليواانت وال اثث  :  162الفصل               مينع ا 

     القدمي أ و غريه ابلطريق والساحات العمومية.

 

لقاء الفضالت املزنلية خارج احلاوايت اخملصصمينع    :  163الفصل              من طرف البدلية أ و    ةا 

 احلاوايت الشخصية. 
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:   163الفصل            املؤسسات   مكرر  من  واملتأ تية  املزنلية  للفضالت  العشوايئ  لقاء  ال  مينع 

آت واحملالت املعدة ملامرسة ال نشطة التجارية   أ و احلرفية أ و الس ياحية أ و وضعها يف أ وعية ل  واملنشأ

 ماكن غري اخملصصة ذلكل. ال  ة أ و يف تس تجيب للمواصفات احملددة من قبل البدلي

مينع منعا ابات وضع فواضل البناء وال جنة والزيوت والشحميات املس تعمةل   :  164الفصل            

والسامة وفضالت املؤسسات الصحية يف احلاوايت املعدة للفضالت املزنلية ، ويتعني  واملواد اخلطرة  

 وضعها يف حاوايت خمصصة لهذا الغرض. 

لك خشص حبوزته نفاايت متأ تية من حمالت جتارية أ و همنية أ و    :) جديد (    165الفصل            

ا ىل هيلك   ق اليت حتددها املصاحل البدلية لطر وابحرفية ولك خشص منتج للنفاايت مطالب بتسلميها 

ىل مؤسسة تقوم بعمليات ال زاةل والتمثني طبقا للرشوط اليت يضبطها   معويم أ و خاص ملكف ابمجلع وا 

 القانون. 

الوقت    *  أ و امجلاعية يف  الفردية  ا خراج احلاوايت  البدلية جيب  واملاكن احملددرن من قبل املصاحل 

 لتسهيل معل ال عوان البدليني. 

جيب عىل املقاولني اذلرن ينجزون أ شغال ابلطريق العام أ و أ ي خشص يتوىل   :  166الفصل             

 القيام بأ شغال بأ مالك حماذية هل احملافظة عىل نظافة الطريق وحميط حضائرمه أ و مس تودعاهتم. 

واد البناء وفواضهل ابلطريق العام  لبدلية التخيص املؤقت يف وضع مميكن ل   :   167الفصل              

يداعها بصفة ل تعطل حركة املرور وس يالن    اضطراريةبأ شغال بصفة    عند القيام ابحملالت ويتعني ا 

ذا ورفعها قبل حلول الليلاملياه     واحضة. جيب ا ضاءة املاكن بصفة ،س تحال ذكلا  ، وا 

 نهتاء احلضرية. كام يتعني تنظيف هذا املاكن دون تأ خري عند ا             

أ ي    :   168الفصل              أ و  الس يارات  ال رصفة ل صالح  العام وخاصة  الطريق  س تغالل  ا  مينع 

نشاط أآخر من طرف أ حصاب الورشات وجيب أ ن متارس هذه ال نشطة داخل احملالت اخملصصة  

 ذلكل طبقا للقوانني والتاتيب اةاري هبا العمل. 

س تثناء  التنظيف ابلطريق العام اب   ومياه مينع ترصيف املياه املزنلية املس تعمةل :   169الفصل             

ال وقات احملدد فوهات   ةمياه غس يل واهجات احملالت يف  توجهيها حنو  ويتعني  البدلية  من طرف 

 قنوات التطهري.

 

 مينع ترصيف املياه املس تعمةل مبجاري مياه ال مطار وال ودية.  :   170الفصل             
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لقاء الفضالت الصل   :   171الفصل              بة والقاذورات والزيوت املس تعمةل واملواد اخلطرة  مينع ا 

 ببالوعات وفوهات التطهري.

هبا    :   172الفصل              املعمول  للمواصفات  تس تجيب  ل  اليت  املس تعمةل  املياه  ترصيف  مينع 

 بقنوات التطهري.

وجيب ا خضاع مياه اخملابر واملصانع واملياه اخلطرة املتأ تية من احملالت همام اكن نشاطها للمعاةة          

 ال ولية قبل ترصيفها بقنوات التطهري طبقا للنصوص القانونية املعمول هبا. 

العام أ و  مينع ترصيف املياه املس تعمةل املتأ تية من املركبات الصحية ابلطريق    :   173الفصل             

جباراي ربط املنازل بش باكت التطهري   ا ن وجدت بعد موافقة مبجاري مكشوفة خارج املنازل ، ويتحمت ا 

 ط للتطهري مصادق عليه من طرف املصاحل اخملتصة.منادليوان الوطين للتطهري أ و تركزي 
 

 الباب الثاين : حفظ الصحة ابلتجمعات السكنية 

 

جيب تعهد العقارات اخلاصة أ و ذات امللكية املشتكة ابلصيانة والنظافة   :  174الفصل              

 س مترار.اب  

عامرات ذات امللكية املشتكة جيب بعث نقيب يتوىل السهر عىل  ابلنس بة لل  :   175الفصل              

دارة شؤوهنا.   ا 

للقيام    :  176الفصل               امللكية املشتكة  أ و ذات  نتداب حارس ابلعامرات اخلاصة  ا  يتعني 

 بعمليات التنظيف مع ختصيص حمل عىل ذمته. 

بصفة اكفية    وهمواة ت وممراهتا وأ روقهتا مضاءة جيب أ ن تكون مدارج العامرا  :  177الفصل              

وأ ن ل يقل عرضها عن مت ، كام يتعني جتهزي املمرات وال روقة املشتكة بفوانيس وقاطع جامعي  

 للتيار.

جيب أ ن ل تكون أ انبيب مداخن املواقد وال فران وأ هجزة التدفئة وغريها    :  178الفصل              

أ متار من   3ا عن  رتفاعهيقل ا  رسب الغازات وادلخان وأ ن ل  عضها وأ ن ل تتسبب يف ت مرتبطة بب 

 مت من لك هجة.   25كرث علوا واملوجودة بدائرة  سطوح املباين ال  

نبعاث الغازات اقد وال فران وأ هجزة التدفئة يف ا  جيب أ ن ل تتسبب املو   :  179الفصل              

 والغبار داخل املنازل.

 رشة خارج املباين. ويتعني التخلص من غازات أ هجزة التدفئة واملواقد مبا          
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جيب تعهد ادلهالزي ابلصيانة والنظافة مع العناية ابلقنوات املارة هبا كام مينع   :  180الفصل              

لقاء الفضالت داخلها.  ا 

التنظيف والتطهري          بعمليات  امللكفة  البدلية  للمصاحل  بباب مع ضامن ادلخول  غلقها  ويتعني 

 ومقاومة احلرشات.

 ، جيب تعهد ال جزاء املشتكة للعامرات ) مدارج ، ممرات ، مفرغ فضالت  :  181الفصل              

 سطوح ، دهالزي ... ا خل ( ابلنظافة والصيانة بصفة منتظمة ودامئة. 

 ويتعني تبييض الواهجات بصفة منتظمة طبقا للتاتيب والقوانني البدلية اةاري هبا العمل.         

 

 ي عرش : نوعية املياه املوزعة للعموم العنوان احلاد 

 

املؤرخ يف    1975لس نة    16وفقا لل حاكم املنصوص علهيا ابلقانون عدد    :  182الفصل              

صدار جمةل املياه  1975مارس    31 الواردة ابلفصول املوالية مينع عىل أ حصاب الرشوط  و ،  واملتعلق اب 

س تعامل مياه غري املياه مقايه ، عامرات ، واكيل...( ا   ،  ووالكء احملالت العمومية ) نزل ، مطاع

ال واين وال وعي ال طعمة وغسل  عداد  لغاية الرشاب وا  العمومية  املياه   س تثناء اب  ة  املوزعة ابلش بكة 

كام يطبق نفس التحجري عىل مصانع املثلجات واملواد   يعية ومياه الطاوةل املرخص فهيا،املعدنية الطب 

 الغذائية واملرشوابت الغازية وغريها. 

ل ابحملالت العمومية ا ىل ابر واملواجد املائية الفردية اكلآ ر عامل املواس تخيضع ا    :   183الفصل              

 ترخيص مس بق من طرف املصاحل الصحية. 

ي :  184الفصل              عادة  وخت ا مائية ثبت تلوهث س تعامل لك مواردقاف الفوري ل  يتعني ال  ضع ا 

 . ا ا ىل ترخيص من طرف املصاحل الصحية بعد التأ كد من صلوحيهت ا س تعاملها  

دلية  ابر ابملناطق البدلية ا ىل ترخيص من طرف املصاحل البخيضع حفر الآ   :   185الفصل             

 من غياب أ خطار عند ا جناز معلية احلفر. كد أ و اةهوية اخملتصة بعد التأ  

ابر العمومية أ و اخلاصة طبقا للتاتيب الفنية املصادق علهيا من طرف س تغالل الآ ويتعني ا          

 س تعامل.اهها والتأ كد من صلوحيهتا قبل ال  املصاحل الصحية اخملتصة وجيب حتليل مي 

دان رشوط  تضح فقوالتطهري بصفة منتظمة ولكام ا  ظيف  ابر ابةهر والتن د هذه الآ كام جيب تعهّ       

 ابر ومعداهتا. امحلاية الصحية لهذه الآ 
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 احة وال س تحامم العنوان الثاين عرش : مؤسسات الس ب 

 

 س تغالل مؤسسات الس باحة رشوط ا حداث وا  الباب ال ول :  

 

املساحب   هبا جيب أ ن ختضع أ مثةل بناء  ،لا ضافة ا ىل تراتيب السالمة املعمو   : 186الفصل              

 ا ىل املوافقة املس بقة من طرف البدلية أ و السلط الصحية املعنية. 

 عند تصممي املس بح يتعني توفري :  :  187الفصل             

 جحرات مالبس. * 

 أ دواش مبعدل واحد للك عرشة أ شخاص. * 

 (.PEDILUVEرجل ) املس بح لغسل وتطهري ال  مقربة من  أ حواض عىل* 

 مياه ابلعدد الاكيف مبعدل واحدة للك عرشرن خشص. بطراداتدورات مياه جمهزة  *

املواد   للمنقذرنقاعة    *  عىل  حيتوي  وصندوق  للنجدة  ال ولية  ابملعدات  جمهزة  الس باحة  ومراقيب 

 الرضورية لال سعافات ال ولية. 

 داي لتلويث حميط املس بح وابلتايل مياه الس باحة.ا مينع عبوره عىل غريمه تفمسكل خاص ابلس باحني    *

حل للرشاب كام يتعني ترصيف جيب أ ن يتوفر هبذه املساحب املاء اةاري الصا   :   188الفصل              

املياه يف    املياه املس تعمةل يف ش بكة التطهري ويف صورة عدم وجود هذه الش بكة ميكن ترصيف هذه

ا   يف  مرخص  خندقية  اخملتصة  حفرة  الصحية  املصاحل  من طرف  صيانهتا  س تعاملها  عىل  احلرص  مع 

 نتظام.وتفريغها اب  

 جيب أ ن تس تجيب هتيئة املساحب ا ىل الرشوط الصحية التالية :  :  189الفصل             

نزلق غري قابةل للتعفن وغري منفذة للسوائل وأ ن تكون  لال  طة مبادة مانعة  أ ن تكون ال رضية مبلّ *  

كفيل بتوجيه   %  3حندار درجته  يتعني أ ن تكون هذه ال رضية ذات ا    سهةل التنظيف والتطهري ، كام

 ساقية مش بكة حميطة باكمل املس بح ومتصةل بش بكة ترصيف املياه.مياه التنظيف حنو 

رتفاع مترن عىل ال قل أ و مطلية  ودورات املياه مغلفة ابخلزف عىل ا  أ ن تكون جدران ال دواش  *  

 مبادة كثيفة ذات لون فاحت غري منفذة للسوائل ، سهةل التنظيف والتطهري.

 متصاص البخار لتفادي الرطوبة. وهجاز ل  املغطاة التنورر الاكيف  أ ن يتوفر ابملساحب* 
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 جيب عىل مس تغيل املساحب تطبيق الرشوط الصحية التالية :  :  190الفصل             

 تغيري مياه املس بح بصفة مس مترة مع توفري معدات لتصفيهتا. *

مزج ميكن تعديلها ل ضافة مكية حمدودة من اللكور أ و من املواد الكمييائية ال خرى    مضخاتتوفري  *  

 س مترار. سمح بتطهري وتصفية مياه املس بح اب  املصادق علهيا من طرف املصاحل الصحية املعنية ت 

ا  ىل العينات اليت تقع مراقبهتملياه املس بح بصفة دورية ا ضافة ا    مراقبة نس بة اللكور ودرجة امحلوضة  *

 من طرف السلطة الصحية املعنية ضامان للمواصفات املعمول هبا. 

تنظيف وتطهري بقية أ جزاء املس بح يف هناية لك يوم كام يتعني التنظيف والتطهري الشامل مرة يف    *

 من طرف املصاحل الصحية اخملتصة.مواد مرخص فهيا  س تعاملاب  ال س بوع وذكل 

 ال قل للقيام بعمليات التعهد والصيانة. غلق املس بح مرة يف الس نة عىل * 

مينع من الس باحة لك خشص مصاب بأ مراض جدلية كام جيب غلق املس بح    :  191الفصل              

أ و التحاليل اخملربية وجود مرض معدي قصد القيام بعمليات التطهري   ةلكام أ ثبتت ال حباث امليداني

 الرضورية حتت مراقبة السلطة الصحية املعنية.

 

س تغالل مؤسسات ال    س تحامم. الباب الثاين : رشوط ا حداث و ا 

 

جيب أ ن ختضع أ مثةل بناء حمالت ىل تراتيب السالمة املعمول هبا  ا    ا ضافة:    192الفصل              

العمومية ا ىل املوافقة املس بقة من طرف البدلية أ و السلطة الصحية   وال دواشس تحامم اكمحلامات  ال  

 املعنية.

 س تعامل ا  جيب أ ن يتوفر هبذه احملالت املاء اةاري الصاحل للرشاب ول جيوز    :   193الفصل               

لّ   بتخيص مس بق من طرف املصاحل الصحية املعنية.  مياه الآابر ا 

جيب ترصيف املياه املس تعمةل هبذه احملالت يف ش بكة التطهري ويف صورة    :  194الفصل              

من   س تعاملها ا  عدم توفر هذه الش بكة ميكن ترصيف املياه املس تعمةل يف حفر خندقية مرخص يف  

 نتظام.يانهتا وتفريغها اب  مع احلرص عىل ص طرف املصاحل الصحية اخملتصة 

ل ابملازوط أ و بواسطة الكهرابء   :   195الفصل               ل ررخص يف تسخني مواقد هذه احملالت ا 

 س تعاملها من طرف السلطة الصحية املعنية.ت غري ملوثة مرخص يف ا  أ و الغاز وبصفة عامة مبحروقا 
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اكملطاط واخلرق والبالستيك والبطارايت املس تعمةل ... ا خل س تعامل النفاايت امللوثة  ومينع ا           

 لتسخني مواقد هذه احملالت.

رتفاعها عن ثالثة أ متار بداية من سطوح املباين ال كرث علوا كام يتعني توفري مدخنة ل يقل ا          

س مترار  ني ا  من الفوق مبصاصة من شأ هنا تأ ممت من لك هجة وأ ن تكون جمهزة    25واملتواجدة يف دائرة  

 السحب.

 جيب أ ن تس تجيب هتيئة هذه احملالت ا ىل الرشوط الصحية التالية :  :   196الفصل              

نزلق غري قابةل للتعفن وغري منفذة للسوائل    *  سهةل التنظيف أ ن تكون ال رضية مبلطة مبادة مانعة لال 

كفيل بتوجيه املياه حنو ابلوعة    %  3درجته    حندارا  والتطهري كام يتعني أ ن تكون هذه ال رضية ذات  

 ذات ش بكة جمهزة مبمص متصل بش بكة ترصيف املياه املس تعمةل. 

وائل سهةل غلفة ابخلزف أ و مطلية مبادة كثيفة ذات لون فاحت غري منفذة للسأ ن تكون اةدران م*  

 رتفاع مترن عىل ال قل. التنظيف والتطهري عىل ا  

 .متصاص البخار لتفادي الرطوبةاحملالت التنورر الاكيف وهجاز ل   أ ن يتوفر هبذه *

سهةل   ابخلزف أ و مطلية مبادة كثيفةزن املاء الساخن أ و البارد مغلفة  حواض املعدة خل أ ن تكون ال    *

 لتطهري وجمهزة ببالوعة تسمح بتفريغها عند معليات التنظيف. التنظيف وا

 أ ن ركون خزان املاء محميا من مجيع مصادر التلوث سهل التنظيف والتطهري. * 

بي  * أ رضية وجدران  تس تجيب  ال  أ ن  )مطاهر  وت  الفردية  املقتضيات   و س تحامم  لنفس  أ دواش( 

آنفا وأ ن حتتوي عىل أ حواض سهةل التنظيف والتطهري وجمهزة ابملاء اةاري الساخن  املنصوص   علهيا أ

 س تعامل.تسمح بتفريغها بعد لك ا  والبارد وببالوعة 

للك عرشرن خشص تس تجيب لنفس    1أ ن تتوفر هبذه احملالت دورات مياه ابلعدد الاكيف مبعدل    *

 (. chasse d’eau)  الرشوط املتعلقة ابل رضية واةدران كام يتعني جتهزيها بطرادة مياه

س تحامم واملترصفني فهيا تطبيق قواعد حفظ جيب عىل أ رابب حمالت ال    :  791الفصل              

 تالية : الصحة ال 

س تعاملها من طرف السلط  مبادة مطهرة مرّخص يف ا  غسل القاعات بعد لك حصة معل وتطهريها    * 

 الصحية املعنية.

يف ال س بوع عىل  كام جيب تطهري املفروشات مرتني    س متراراب    ستاحة ال  احملافظة عىل نظافة قاعات    *

س تعاملها من طرف السلط الصحية دات للحرشات والطفيليات مرخص يف ا  س تعامل مبيال قل مع ا  

 املعنية.
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 غلق احملل نصف يوم يف ال س بوع قصد تنظيف مجيع ال جزاء وتطهريها بصفة شامةل.  *

الصيانة وتنظيف املداخن   بأ شغالس تحامم من ادلاخل واخلارج س نواي مع القيام تبييض حمالت ال   *

مؤسسة مرخص لها  ات من طرف  والقيام بعملية التطهري ورش املبيدات ضد احلرشات والطفيلي

 من طرف املصاحل الصحية املعنية.

 جيب عىل املالكني ووالكء امحلامات تطبيق ال جراءات التالية :  :  198الفصل             

س تعامل ال   *  حواض املشتكة. حيجر ا 

 الاكسة وشفرات احلالقة للحرفاء.  حيجر تقدمي الفوطة واملناشف و *

 س تعامل اكسة احلريف.اكس هتم الشخصية بل يتعني علهيم ا   س تعاملل جيوز للمسادرن )الطيابة( ا   *

 جيب عىل املالكني ووالكء امحلامات و ال دواش توفري : :   199الفصل             

 صندوق جمهز ابملواد الرضورية لال سعافات ال ولية.  *

 . الفضالتحاوية مسيكة مغطاة مجلع  *

غلق هذه م لك خشص مصاب بأ مراض جدلية كام جيب  س تحاممينع من ال    :  200الفصل              

و التحاليل اخملربية وجود مرض معدي قصد القيام بعمليات ثبتت ال حباث امليدانية أ  ت لكام أ  احملال

 التطهري الرضورية حتت مراقبة السلط الصحية املعنية.

 

 الباب الثالث : حفظ الصحة ابلشواطئ 

 

ل  مينع نصب اخليام وال    :  201الفصل             ملناطق املهيأ ة من طرف البدلية ابكشاك ابلشواطئ ا 

 للغرض. واخملصصة 

من   :   202الفصل             املوضوعة عىل ذمهتم  الفضالت ابحلاوية  لقاء  ا  املصطافني  يتعني عىل 

 طرف البدلية.

ا  س تعمةل والفضالت ابلشواطئ و ومينع ترصيف املياه امل  واين  ل ال  صطحاب احليواانت وغسكذكل 

 والثياب والصوف وغريها مبياه البحر.

الش  :  203الفصل              مياه  ا  ختضع  البدلية  املوجودة ابملناطق  بكتيولوجية  واطئ  ىل حتاليل 

   دورية.
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 العنوان الثالث عرش : تربية احليواانت داخل املناطق البدلية 

 

 املوايش وجولهنا الباب ال ول : تربية  

 

)ا  :  204الفصل              أ نواعها  املوايش مبختلف  تربية  اخلزنررمينع   ، البقر   ، املاعز   ، ، لضأ ن 

ودهالزيها   وسطوهحا  وساحاهتا  املنازل  حبدائق  البدلية  املنطقة  داخل  ا خل(   ...   س تثناءاب  اخليول 

 حتفالت العائلية. ال حتفالت ادلينية وال  مبناس بة املؤقت حبيواانت اجملزرة  حتفاظال  

حيجر جولن املاش ية مبختلف أ نواعها ابلطريق العام ويتعني نقل املوايش   :   205الفصل            

 ىل املسلخ البدلي.صصة للغرض حنو سوق احليواانت أ و ا  املعدة لذلحب بواسطة وسائل نقل خم 
 
 

 وال رانب ابملناطق البدلية الباب الثاين : تربية ادلواجن 

 

رانب داخل املنازل والسطوح والرشفات وادلهالزي  مينع تربية ادلواجن وال    :   206الفصل            

 ابلعقارات املوجودة ابملنطقة البدلية.

س هتالك العائيل حبدائق املنازل ل ميكن تربية ادلواجن وال رانب املعدة لال    :   207الفصل            

بصفة اقيهتا  و و   ال ماكن  تنظيف هذه  احلرص عىل  البدلية وجيب  ل بتخيص مس بق من طرف  ا 

 مس مترة.

 

 الباب الثالث : جولن الالكب داخل املناطق البدلية 
 

ادلوةل دلى وزرر   واكتب  الفالحة والصّحة العمومية  طبقا ملقتضيات قرار و زرري  :   820الفصل     

ختاذها ملقاومة  ا  ل جراءات الصحيّة اخلاصة الواجب  تعلّق اب امل   1985أ فريل    13  يف ؤّرخاملادلاخلية  

اللكب كاممة    مرض  دون  الالكب  جولن  حيّجر  املواليني،  ابلفصلني  الواردة  للرشوط  وابل ضافة 

 عوض بأ ي حال الكاممة. باكمل املنطقة البدلية و ل ميكن للرابط أ ن ي  

ة  وتوضع عىل ذمة صاحهبا ملد  ة أ و حتجز مبس تودع احلجز البدليتقتل الالكب السائب  :  209الفصل  

ذا مل يمت  3ل تتجاوز   ستجاعها يقع قتلها. ا  أ ايم وا 
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نساان أ و حيواان حتت املراقبة البيطرية   :   210الفصل             يوضع لك لكب سائب ملقح عض ا 

   نطالقا من اترخي العض ويعرض للفحص ثالثة مرات متتالية. ا    يوما مبس تودع احلجز البدلي   15ملدة  

 س تظهار ببطاقة التلقيح.ب اليت حبوزة أ حصاهبا ويتعني ال  جيب تلقيح الالك  :   211الفصل             
 

املتعلق   1966فيفري    19املؤرخ يف    1966لس نة    65وفقا لل مر عدد    :  221الفصل             

دلى املصاحل  مبقاومة داء اللكب، يتعني عىل لك ماكل للكب داخل املنطقة البدلية تسجيل لكبه  

 البدلية.

مينع منعا ابات تربية الالكب الرشسة ابملنطقة البدلية وخاصة الالكب من   :  213الفصل             

 ". Pitt-bull terrierفصيةل " 

:  213الفصل                ) جديد  مكرر  وسالمة   عالوة  )  املارة  حبامية  اخلاصة  ال جراءات  عىل 

ابلباب الثالث من قرار التاتيب الصحية لبدلية  املواطنني والوقاية من داء اللكب املنصوص علهيا  

 املرس، ختضع تربية الالكب وبيعها داخل املنطقة البدلية ا ىل الرشوط التالية : 

لقاء به يف الطريق العام.   **  هامهل أ و ال   يتعني عىل لك ماكل للكب، العناية به وعدم ا 

مينع منعا ابات تربية الالكب الرشسة واخلطرة أ و ال حتفاظ هبا أ و ال جتار فهيا أ و اةولن هبا ابملنطقة   **

 البدلية وخاصة الالكب من نوع : 

Pitt-bulls terrier- * 

-  Tosa  * 

Boerbulls-   * 
 

 ومن فصيةل :     

Tosa-    * 

Mastiff-   * 

Rottweiler-   * 
 

 املشاهبة لها من حيث الشلك أ و اخلصوصية اةسدية.وكذكل مجيع الالكب 

ل عندما تكون مصحوبة بكنشات حصية مؤرش علهيا من طرف   **   ل جيوز عرض الالكب للبيع ا 

 طبيب بيطري وحتتوي عىل البياانت التالية : 

 

 



49 
 

 وصف لللكب مع بيان فصيلته وصورة مشس ية هل عند ال ماكن.  ** 

 هوية صاحب اللكب وعنوانه.  ** 

 اصة مهنا التلقيح ضد داء اللكب. بيان التالقيح اليت تلقاها وخ** 
         

 الباب الرابع : تربية النحل داخل املناطق البدلية  
 

 . مينع تربية النحل داخل املناطق البدلية :  214الفصل            

 

 العنوان الرابع عرش : مقاومة احلرشات   

 

واملترصفني  :   152الفصل            املالكني  عىل  ميثلهم  جيب  من  أ و  والرشاكء  وكذكل   والوالكء 

أ حصاب ال رايض البيضاء وال رايض املبنية و العامرات و توابعها أ و  و املؤسسات العمومية واخلاصة  

 ول املوالية : لرشوط الصحية املنصوص علهيا ابلفصاخملازن أ ن حيتموا ا

حيجر ال بقاء عىل جتمعات املياه الراكدة جبميع احملالت وال رايض البيضاء حىت   :  216الفصل           

 ل تكون مأ وى لريقات البعوض.  

ختّ   :  172الفصل            اذ مجيع ال جراءات والوسائل الرضورية للقضاء عىل توادل ومنو ررقات يتعني ا 

جتفيفها وذكل ابلطرق املصادق علهيا من طرف  و  وض بتجمعات املياه اليت يس تحيل تغطيهتا أ  البع

البدلية أ و السلط الصحية املعنية وميكن للمؤسسات املرخص لها من طرف وزارة الصحة العمومية  

 القيام هبذه العمليات. 

حواض أ و أآابر أ و مواجل أ و صهارجي  املالكني خلزانت مياه أ و أ  يتعني عىل   :  182الفصل           

ملميتات أ و معاةهتا بسكب زيت   1.5ا بناموس يات كثيفة ل يتجاوز عرض ثقهبا  خلزن املاء ، تغطيهت

 ( عىل سطح املاء.  huile de paraffineالشمع )

ة عامة  جتميع الفواضل البرشية وبصف  جيب عىل ماليك اخلنادق املبنية أ و أآابر  :  192الفصل            

 ردهما فامي بعد. يتعني املهجورة تفريغها وتطهريها كام  مجيع ال مناط للرصف الصحي

جيب عىل أ حصاب البناءات من عامرات ومنازل اليت حتتوي عىل دهالزي   :   202الفصل            

 ميكن أ ن تغمرها املياه القيام ابل شغال الرضورية لتفادي ركود املياه.

 ها وتطهريها وجتفيفها. كام يتعني تفريغها لكام مغرهتا املياه مث تنظيف        
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جيب عىل أ حصاب هذه ادلهالزي صيانة مجيع قنوات املياه العابرة هبا وحتليلها   :   212الفصل             

 لكام اقتىض احلال.

 بناموس يات. الهتويةكام يتعني جتهزي نوافذ          

فواضل البرشية وبصفة عامة  جتميع ال ماليك اخلنادق املبنية أ و أآابر  جيب عىل    :   222الفصل             

 لرصف الصحي املهجورة تفريغها وتطهريها كام يتعني ردهما فامي بعد. مجيع أ مناط ا

البناءات من عامرات ومنازل اليت حتتوي عىل  و   جيب عىل أ حصاب احملالت  :   232الفصل             

 دهالزي ميكن أ ن تغمرها املياه القيام ابل شغال الرضورية لتفادي وجود املياه. 

 كام يتعني تفريغها لكام مغرهتا املياه مث تنظيفها وتطهريها وجتفيفها.           

ات املياه العابرة هبا وجتديدها  عىل أ حصاب هذه ادلهالزي صيانة مجيع قنو جيب    :  242الفصل            

قتىض احلال.  لكام ا 

 بناموس يات. الهتويةكام يتعني جتهزي نوافذ           

 ب عىل أ حصاب الفراغات الصحية : جي :   252الفصل             

 بالوعة. ال  يسمح بس يالن املياه حنو %  3حندار ال رضية مبقدار العمل عىل تسوية ا   *

آوي للبعوض. جتنب حدوث لك ترسب *   مياه أ و تاكثر رطوبة من شأ نه أ ن يتسبب يف خلق مأ

قتىض احلال. العمل *  عىل صيانة مجيع قنوات املياه العابرة هبذه الفرغات وجتديدها لكام ا 

 التخلص الفوري من املياه الراكدة الناجتة عن أ شغال الصيانة أ و تفريغ القنوات. *

 بناموس يات. الهتويةجتهزي نوافذ * 

السوايق والقنوات الكني و املتسوغني ل رايض فالحية صيانة  املجيب عىل    :   262الفصل             

آوي توادل البعوض.    جماري املياه واخلزاانت بصفة متنع ركود املياه للقضاء عىل لك مأ

آوي لريقات جتناب خل شغال العمومية واخلاصة ا  جيب عىل مقاويل ا  :   272الفصل              لق مأ

 نهتاهئا. وض عند ا جناز ال شغال أ و بعد ا  لبعا

ومصلحة حفظ الصحة البدلية  والرشطة   أ عوان الرشطة البدلية ) جديد ( :  282الفصل             

بتنفيذ حفوى هذا القرار وميكن لرئيس البدلية ا ختاذ قرار بغلق مطالبون لك يف مشمولته    البيئية  

رتاكب اخملالفة لقرار    التاتيب الصحية بصفة وقتية ا ىل حني زوال اخملالفة.احملل ماكن ا 
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 العنوان اخلامس عرش : مقاومة الضجيج والضوضاء    

 

 الباب ال ول : أ حاكم عامة           

 

ال عامل   :   292الفصل              والضوضاء ولك  الضجيج  مفهوم  ا ىل حتديد  العنوان  هذا  هيدف 

والسكنية ومظاهر التلوث السمعي املتأ تية سواء من املتساكنني، أ و وال فعال اخملةل ابلراحة العامة  

من احملالت واملؤسسات الصناعية واحلرفية والتجارية والس ياحية واملهنية واخلدماتية املمتركزة ابملنطقة 

 البدلية، و كذكل ا ىل ا جراءات التقليص من ال نعاكسات عىل الراحة العامة وحصة املواطنني وجماهبهتا. 

ر عادي، همام اكن مصدره ــــغي " صوت "وضوضاء لك  ا يعترب جضيج  :   302الفصل            

زعاج للمواطنني وللمتساكنني وللاكفة، سواء حبدته أ و   )ال نسان أ و ال ةل أ و احليوان(، وينجر عنه ا 

 زمن وساعة حدوثه ومدته. 

 (. dbل " ) " ادليسيب يقاس مس توى الضجيج بوحدة  :   312الفصل            

ل، ابملعاينة املبارشة من ال عوان املؤهلني ذلكل، ويقدمون يف قيس الصوت ابدليسيب ويمت           

ة الضجيج املبارش وال جراءات التقنية ــــــــــالغرض تقرررا فنيا حيدد مصدر الضجيج ونسب

 مصدره. وال دارية ملنع ترسب الضجيج من 

  ا يشلّك ــــــوتشمل ال جراءات ال دارية التنبيه الكتايب، مث اخلطية املالية أ و جحز لك م         

زاةل  ــــــولك أ نواع ال لت(، وعند ال قتضاء غلق احملل ا ىل حيللضجيج )احليواانت  امصدر  ن ا 

  التلوث السمعي.

حيدد الضجيج املرض ابلراحة والسكينة العامتني طيةل الس نة طبقا للجدول  :  322الفصل          

 التايل : 

 
 

 الهنار  الليل  صبغة املنطقة 

 45 35 سكنية

 65 55 مزدوجة ) سكنية وجتارية (

 65 55 س ياحية 

 70 60 صناعية 
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 الباب الثاين : أ حاكم خاصة يف التحاجري والتاخيص.            
 

لني ابلراحة العامة داخل  اث الضجيج والضوضاء املزجعني واخملحيجر ا حد  :   323الفصل            

 اكمل املنطقة البدلية يف أ ي ساعة من الليل أ و الهنار، واملتأ تيني خاصة من :

 لضجيج.ل و املناداة والتظاهرات احملدثة  ال لعاب *

 للس يارات وادلراجات النارية بلك أ نواعها. ل س تعامل املفرط لل لت املنهبة ا *

 ترك حمراكت الس يارات حباةل دوران أ ثناء الوقوف.* 

 ال شهار بصوت مفرط، ابلنداء أ و الغناء وذكل ابل بواق القارة أ و املتنقةل. *

املفتوحة  * والفضاءات  العامة  والساحات  ابلشوارع  واحلفالت  التجمعات  وقاعات   لك  واملسارح 

ل ما اكن ال فراح، لغرض ا    مرخصا فيه. سامع املوس يقى أ و الغناء، ا 

 الت السكنية وابملقايه وابملطاع وابملاليه. امت الصوت ابحلفالت اخلاصة ابحملمضخ *

 النباح املفرط واملستسل للالكب. *

حيجر ا حداث أ ي جضيج من شأ نه أ ن يقلق راحة املتساكنني أ و ينال من   :   234الفصل            

الثانية  اكمل الس نة، ومن الساعة السابعة صباحا و  العارشة ليالالسكينة العامة، وذكل بني الساعة 

 . 233صيفا كام مت حتديده ابلفصل  اخلامسة مساءا ىل الساعة   مساء

الضجيج ابلطريق                 التحجري بصفة خاصة  السكنية ويشمل هذا  املباين  أ و داخل  العام 

والتلفاز  وا واملذايع  املوس يقى  وأ لت  الس يارات  منهبات  ومهنا  ومقلقة،  مفرطة  أ صواات  حتدث  ليت 

 والالكب وأ ليات جذب ادلخان. 

قامة احلفالت وما شاهبها مع    :  523الفصل               مضخم الصوت   س تعامل ا  يس ند التخيص يف ا 

داري تراعي فيه حقوق الغري يف الراحة السكنية،   وكذكل نوع البناءات اجملاورة  بعد ا جراء حبث ا 

 اكملساجد واملستشفيات واملصحات واملؤسسات التعلميية والتكوينية.

 . واحدة صباحاال ول ميتد التخيص ا ىل ما بعد             

التجهزيات همام اكن نوعها  و يتعني أ ن تكون لك حمراكت ال لت وال دوات    :  362الفصل             

قلق راحة  زة بصفة ل تنال من السكينة العامة ول ت  ابحملالت احلرفية والتجارية واملهنية والصناعية مركّ 

 املتساكنني.

 



53 
 

نه يتعني جتنّ علق ابملؤسسات اليت تعمل قانوان  ويف ما يت             ب أ ي  ب ترسّ دون توقف، فا 

 جضيج متأ ت من التجهزيات وال لت.

ما             الساعة    ويف  التوقف عن لك نشاط همين من  يتعني  املؤسسات،  بغريها من  يتعلق 

ليال الساعة    احلادية عرش  الساعة    السابعة صباحاا ىل  ومن  الس نة،  باكمل  الزوال  الثانية  ا ىل عد 

 . 233كام مت حتديده ابلفصل  اخلامسة مساء صيفاالساعة 

منهبات العرابت ابل ضاءات القصرية، حسب ما جاء مبجةل    س تعاملا  يعوض    :   372الفصل             

ويف ما عدى ذكل ركون الطرقات وذكل بداية من الساعة الثامنة ليال ا ىل الساعة السابعة صباحا،  

س تثناء املنهبات حمدودا،  س تعاملا    العرابت ذات ال ولوية واحلالت القاهرة. اب 

س تعامل ال ليات الثقيةل وال لت اليت تصدر صوات حادا مينع يف  :    382الفصل              احلضائر ا 

 ومزجعا أ ايم الآحاد والعطل الرمسية وادلينية. 

ا ىل   :   392الفصل              املوس يقى  عرب  ابلتنش يط  لها  املسموح  الس ياحية  املؤسسات  ختضع 

لصحية لبدلية املرس عدد النصوص الترشيعية والتتيبية املنظمة للقطاع الس يايح ولقرار التاتيب ا

 . 1996أ فريل  18 املؤرخ يف 127

س تعامل املوس يقى واملاليه واملطاع وما شاهبها اب  س تعامل التنش يط يف الزنل  ا  ومينع منعا ابات             

قانواناملضخمة دون احل  للعزل الصويت    صول عىل التاخيص الالزمة  التقنية  ودون توفري الرشوط 

 ومنع ترسب الضجيج. 
 

 الباب الثالث : معاينة اخملالفات والعقوابت           
 

البدلية    :  402الفصل              الرشطة  أ عوان  أ عوان رلكف  و  البدلية  الصحة  ومصلحة حفظ 

ال قتضاء    د  امليدانية والتقنية وبرفع اخملالفات، وعنلك يف ما خيصه ابلقيام ابملعاينات  الرشطة البيئية  

والتلوث ا   ال زعاج  نس بة  من  للحد  أ و  والضوضاء  الضجيج  ترسب  ملنع  الالزمة  ال جراءات  قتاح 

 الصويت.

النسب  :  124الفصل              وحمالت من مساكن    233املذكورة ابلفصل    يمت قيس جتاوزات 

 ال جوار املترضررن. 

 ض نفسه للعقوابت الواردة ابجملةل اةزئية ومبجةل الطرقات.لك خمالف يعر  :  422الفصل            

يقاف   232رة الثالثة من الفصل  العقوابت الواردة ابلفق  ض نفسه ا ىلكام يعرّ             واملمتثةل يف ا 

 احملل أ و الفضاءات اليت تأ وهيا. العمل ابلتجهزيات وال لت املعنية أ و جحزها، وعند ال قتضاء غلق 
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