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I  - اخلضــر       
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 : الصفات املميزة للجودة  2  الفصل
و للمواصفة التونسية     96للجان الفنية  2019فيفري  26املؤرخ يف  25ورد ابلقانون عدد ملا مطابقة  ر* يشرتط أن تكون اخلض 

01.46 : 
يف حالة سليمة و جيدة و خالية  من الغش، ذات لون طبيعي مميز ويف حالة ال يشوهبا  بلغت درجة مناسبة من النضج و و  جةطاز  .أ

 رية أو املتأتية من أمراض أخرى.أي نوع من أنواع التلف و الذبول و اجلروح الفط
 احلجم.متجانسة و موحدة من حيث  الصنف و تكون كل نوعية من هذه املواد    .ب
 البلل.غري عالق هبا أاثر الرطوبة و مل يصبها الربد و  لغريبة واليتنظيفة، خالية من الطعم و الروائح الدخيلة و املواد اخلارجية ا  .ت
 نقل و التفريغ و اخلزن مل تتعرض ألشعة الشمس احلارقة. تكون هذه املواد قادرة على حتمل ال  .ث
 أن ال تكون قد أصابتها عملية اإلنبات مما جيعلها غري صاحلة لالستهالك البشري أو احليواين.  .ج

 : توصيـات خاصـة  3الفصـل 
 جيب احرتام احلجم ابلنسبة للمواد اآليت ذكرها: 

، كاملة وسليمة اتمة النضج  متجانسة  ملمرت    40) قطرها ال يقل عن    على أقصى تقدير  مثرات  7إىل    5البطاطا: الكيلو غرام الواحد من    -
وكل كمية حتتوي على  نظيفة وغري مرختية، خالية من العيوب أي ثقوب جذور النبااتت الطفيلية، واألمراض الفطرية وخاصة مرض امللديو  

 ا للمزود ) اللون األخضر= مسوم السوالنني(. ـ الك اآلدمي ويقع إرجاعهـستهر غري صاحلة لالـتعتببه اخضرار أو لفحتها الشمس بطاطا لوهنا 
 مم لكال الصنفني.  35و  30الطماطم: يشرتط أن يكون قطرها األدىن بني   -
 مم.  40و   30 الثـوم : يكون قطره مرتاوحا بني -

II  -  الثمــــار 

 : قائمة املــواد 1الفصــل  
 تفاح عادي 
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 هندي  
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 : الصفات املميزة للجودة 2الفصــل 
 . ج-ث -ت-ب  -أ ن الثمار مطابقة للمواصفات املذكورة آنفا ابلفقرات يشرتط أن تكو 

وجيب  أال تصل إىل درجة إنضاج قصوى خشية ضعفها أمام هجوم األنزميات و التعفن مما يعجل ختمرها ويسبب استهالكها عسر اهلضم و  
 اإلسهال.
 : توصيـات خاصـة   3الفصـل 

 :املواصفات التالية جيب احرتام
 مثرات 7و    5يرتاوح عدد الثمرات يف الكيلو غرام الواحد بني  ل أبنواعهالربتقا -
 مثرة على أقصى تقدير. 15كليمنتني واملدلينة: ال يتجاوز عدد الثمرات يف الكيلو غرام الواحد   -
 مثرات على أقصى تقدير.  4الرمان : حيتوي الكيلو غرام الواحد على  -
 يف الكيلو غرام الواحد.  10  و 08ات بني التفاح واألجاص : يرتاوح عدد الثمر  -
 على أقصى تقدير.   اتمثر   10اخلوخ : ال يتجاوز عدد الثمرات يف الكيلو غرام الواحد   -
 مثرة على أقصى تقدير.  20املشمش : ال يتجاوز عدد الثمرات يف الكيلو غرام الواحد  -

عامـــة تـوصيـات  - III 
 وسائل اللف والتعبئة -1

 : إىل الشروط التاليةواخلضر الطازجة  والثمار   ختضع اخلضر
 منع استعمال الصناديق اخلشبية. -
استعمال الصناديق و األكياس البالستكية اليت تتماشى و نوعية املواد املطلوبة حيث يعبأ كل صنف يف عبوات خاصة بــه   -

 ته يف ظروف تضمن محايته بصفة جيدة.ويشرتط أن تكون هذه العبوات نظيفة، و ابلنسبة إىل الفراولة فيشرتط تعبئ
 حيجر لف اخلضر و الغالل  يف أكياس معدة للعلف احليواين و ما شاهبها.  -
 جيب توضيح كل البياانت املرسومة على أذون التزويد وأن تكون العربية إحدى اللغات املستعملة. -
 ستعملة. حيجر تزويد املراكز اجلامعية ابخلضر و الفراولو املروية ابملياه امل  -

 وسائـل النقـل و األعوان -2
مع احرتام قرار وزير  ،    حممية من كل العوارض الطبيعية ) املطر، الرايح، الشمس، ...(و   عازلة جيب أن تكون وسيلة النقل املعدة للغرض  -

تنقيحه ابلقرار املؤرخ يف    2008ديسمرب    10النقل املؤرخ يف   على كراس الشروط اخلاص   املتعلق ابملصادقة  2013جويلية    15كما مت 
 بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري . 

 و يشرتط يف األعوان  املكلفني بعملية التزويد أن يكونوا: -
 مستجيبني لنظافة اجلسم واهلندام مع احرتام ارتداء زي الشغل -   1
 غري حاملني جلروح  ية واألمراض اجللديةساملني من مجيع األمراض الظاهرة و اخلفية و خاصة األمراض املعد - 2
 . أن جترى هلم فحوص دورية تثبت سالمتهم – 3

 اطلع عليه وصادق 

 املدير العام لديوان اخلدمات اجلامعية للشمال 

 اطلعت عليه ووافقت 

 العارض
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ناء املواد املستوردة من طرف وزارة ) ابستث غري مستوردة وذات منشأ حملي املسلمة يف إطار تنفيذ الصفقة    املوادمجيع  كون  جيب أن ت
 التجارة (. 

 قـائــمــة املـــواد    : 1الفصـل      

 العجي الغذائي   املصربات

 اللف  املـــــادة  اللــف املــــادة

 كلغ   5يف أكياس  أنواعها( )كل مقرونة   5/1علبة  معجون طماطم

 كلغ   5ياس يف أك مقرونة سباقييت أبنواعها   كلغ  1علبة  معجون طماطم

 كلغ   1أكياس  نواصر  5/2علبة  هريسة 

 كلغ   1أكياس  مقرونة قرابط   كلغ  1علبة  هريسة 

 كلغ   5يف أكياس  شربة أبنواعها   5/2علبة  هروس مصربات

 كلغ1 أكياس يف شربة فريك   5/1علبة  زيتون أخضر

 كلغ   5يف أكياس  كسكسي  5/1علبة  زيتون أسود

 كلغ   50يف أكياس  رز أبيض أ  5/1علبة  جلبانة مصربات 

 كلغ   1يف أكياس  تيالندي أرز مفور   5/1علبة  مملحات

 كلغ   1يف أكياس  مسيد أحرش   5/1علبة  كبار 

 كلغ   1يف أكياس  فارينة رفيعة   5/2علبة  سالطة مشوية 

 كلغ  0.5كيس  عجني الزانيا   5/2علبة  ةأقطع غري جمز  صنع حمليتن 

) قطرالقطعة األدىن قطعة  12رزمة  barquettes  غكل  1علبة  ( Maïsحبوب الذرة )
 صمرت ( 6.5

 عجني للمرطبات  للحلوايت   غ 375علبة  ( (Moutardeخردل 
Patte à Glacer noir 

 كلغ    1وزنه   قالب 

 أوراق  10رزمة ذات  ورق بريك  5/2علبة  ( Champignonفطر )

       لب املصربات سهلة الفتح وحممية يف غالف بالستيكي عوض صناديق كرتونيةمالحظة:من املستحسن أن تكون ع                       
 

 

 

 02القسط عدد 

 كـراس املقتضيـات الفنيـة اخلاصـة ابملصربات والعجي الغذائي والتوابل
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 التوابل   البقول وغريها   
 اللف املــــادة   اللف املـــــادة 

 غرام  100كيس   بسباس حب   كلغ  25يف أكياس   فول جاف 

 غرام  40كيس   رند جاف   كلغ  25يف أكياس   10حجم  محص جاف   

 غرام  40كيس   نعناع جاف   كلغ  25س  يف أكيا لوبية جافة 

كلغ  25يف أكياس   فول مصري   غرام  40كيس   قرفة  

كلغ  25يف أكياس   عدس   غرام  40كيس   كليل  

 غرام  40كيس   زعرت   كلغ   1 ملوخية 

 غرام  40كيس   عود قرنفل  كلغ   1 زبيب 

 غرام  40كيس   حبق   صل  75قارورة   طبيعي  ماء زهر

 غرام  40كيس   رد شوش و   صل  75قارورة   خل طبيعي

 غرام  40كيس   جوز الطيب   كلغ  50يف أكياس   سكر مسحوق 

 كلغ   1صبة   ثوم جاف   كلغ  1يف أكياس   سكر مسحوق 

 كلغ  1كيس   ملح أرطب   غ   20علبة   مارغرين 

 كلغ  50كيس   ملح أحرش   صل  20عبوة   عصري فواكه 

 كلغ  1كيس   ملح أحرش   غ   20علبة   معجون

 كلغ  1      فلفل جاف  غ   20علبة   شامية 

 غرام  10حجم   مخرية كميائية   غ   20علبة    crème à tartiner كرمية شكالطة

 غرام  10حجم   مخرية الفورية اجلافة   غ   30علبة   قوفرات 

 غرام  10حجم   سكر فانيليا  غ   50علبة   بسكوي 

 غرام  40حجم   كرمية   غرام    50قطعة   كايك معلب صناعيا 

 كيس   1000أكياس لف   40*25أكياس    ملعقة ل الواحد مالعق من البالستيك ذات اإلستعما

 صل  20سعة   س كرتونية للسوائل الساخنة و كؤ   مرت  100حجم   ورق لف شفاف 

من اخلشب       Brochetteعصي بروشات  

 صمرت  30

 مرت  100حجم   ورق أليمينيوم   عصا    100رزمة  

صل    15  ذات استعمال واحد    س بالستيكيةو كؤ 

 ل  لسالطة الغال   -قصرية   -

قطرها العلوي    ) صل  15سعة  

 يساوي قطرها السفلي(  

 rouleau papierورق للطبخ   

cuisson 

 صم  40/60حجم  

س بالستيكية   ذات استعمال  و كؤ   كغ  crème à tartiner 1كرمية شكالطة  

 صل لشرب املاء   20واحد   

لشرب   طويلة   -صل    20سعة  

 املاء 
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 التوابل 
 ف الل املــــادة اللف  املــــادة

 كلغ  1كيس  اتبل مرحي  غرام 100كيس  اتبل مرحي 

 كلغ  1كيس  كروية مرحية  غرام 100كيس  كروية مرحية 

 كلغ  1كيس  كمون مرحي غرام 100كيس  كمون مرحي

 كلغ  1كيس  فلفل زينة مرحي  غرام 100كيس  فلفل أكحل حب  

   كلغ  1كيس  فلفل أكحل حب 

 

هامة: ال ميكن مالح  مالحظة  أنه  اجلافة ابعتبار  والبقول  املعبأة  الغذائية  املواد  نوعية  فساد  أو  السوس  أو  احلشرات  وجود  ظة  
كامل الكمية للمزود إلبداهلا مبا يف  ذلك الكمية    مالحظة ذلك إرجاع  والعجني الغذائي  إال بعد عملية الطبخ فإنه يتحتم عند  

 املطهوة.
I –   –  والبقول وغريمها  الــتــــوابــــــــل  
 :  الــصفـــات املميـــزة للجــــودة ـ  1

للمواصفة و   72  ابللجان الفنيةو   2019فيفري    26املؤرخ يف    25ورد ابلقانون عدد  ملا  يشتـرط يف التوابـل املذكورة أعـاله أن تكــون مطابقـة  
 :2005لسنة  01.46التونسية 

 إضافة وخالية من كل أثر للتلّوث أو التعّفن أو اإلخنماج. هلا الرائحة واملذاق املميز للمادة املعنية دون إمكانية خلط أو أ ـ
اثر القوارض مثل الفئران وغريها، ميكن رؤيتها ابلعني اجملّردة أو إثباهتا عن طريق  آثرا للحشرات احلية، أو امليّتة أو بقاايها وكل  آال حتمل    ب ـ

 التحاليل.
  39  –  72ة أو معدنية ما عدى املواد احلافظة واملسموح هبا طبقا للمواصفات م.ت  نباتيأو  خالية من كّل ماّدة خارجية غريبة حيوانية    ج ـ

 .117وم.ت 
 ختضع إىل اخلاصيات البكترييولوجية التالية :  د ـ 

•   Salmonella                    absence                    
•   Staphylocoque              10²                    
•   Escherichia coli             10²                 
• Clostridium perfringens  10²              
•   Bacillus céreus               10³                  
•   Levures                          10  5        
• Moisissures                      105                                             
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ختضع إىل عملية لف جاف صناعي غذائي يف ظروف سليمة وصحية ابستعمال مواد عازلة ال تؤثر يف احملتوى وال تتأثر به ويف أكياس    هـ ـ
 متينة، مقفلة إبحكام ومل يسبق استخدامها.

الصحة وزير  ر وزير التجـارة والصناعـات التقليدية و لقرايكون أتشريها واضحا مباشرة أو على بطاقة ملتصقة على وسيلة اللف طبقا    .و
واملتعلق بتأشري وعرض املواد الغذائية املعبأة   2008سبتمرب  3ؤرخ يف ــامل الصنـاعة والطـاقة واملؤسسـات الصغرى واملتوسطةوزير العمومية و 

 وحتمل البياانت التالية : 
 اسم املادة، االسم التجاري أو النوعية أو العالمة   ▪
 اسم وعنوان املنتج أو املعلب  ▪
 رقم املرجع أو دفعة الصنع ▪
 لوزن الصايف ا ▪
 إ لد املنشالب ▪
 مدة الصلوحية القصوى  ▪
 اتريخ اإلنتاج.   ▪
بياانت إضافية خاصة بكل مادة مثل ) االحتفاظ به يف مكان ابرد، ال يعرض ألشعة الشمس، االحتفاظ به بعيدا عن الرطوبة،   ▪

 (   …معاجل ابألشعة
 فوق مدة الصلوحية املتبقية عند تسليم التوابل والبقول، نصف مدة الصلوحية الرتتيبية احملددة فوق األكياس. جيب أن ت -ز 
 :  التــوصيــــات اخلــاصـــةـ  2

 جاف، صاف، خال من كل ماّدة  خارجية تلون املاء الذي يقع تذويبه فيه أو خيّلف رواسب رملية أو ترابية،أ ـ ملح : 
 :   ب ـ لوبيا ـ محص

 % 16أن تكون خالية من احلشرات والفطرايت يف مجيع أطوارها من املواد الغريبة وأن ال تزيد نسبة الرطوبة هبا على   -
  10احلمص   احلبة الواحدة من    أن تكون كاملة، متجانسة غري مهشمة وذات لون طبيعي موحد خاص بكل نوع منها،  ويكون قطر    -
 مم

 . واجللبانة اجلافة جيب أن تكون معبأة يف أكياس حتمل كل البياانت اخلاصة ابلتأشري ابلنسبة إىل اللوبية واحلمص
درجات وحيجر اخلل الناتج عن ختمر    8أو    7جيب أن يكون من نوعية اخلل الطبيعي أو اخلل الصناعي بدرجة ترتاوح بني    خــل :  .ج  

  ا دقيقة القادرة على النمو حتت ظروف التخزين العادية بكميات تسبب ضرر كحويل، ويكون خاليا من املواد العالقة والرواسب ومن األحياء ال 
 صل. 75ابلصحة ويكون معبأ يف قوارير من البلور ذات سعة 

خاضعا للمواصفة التونسية  ويكون  جيب أن يكون نظيفا وخاليا من أي طعم أو رائحة غريبني ما عدى الطعم احللو املميز له    د ـ السكر :
 العامة لقواعد حفظ الصحة الغذائية.   ولألحكام  01.56

 كون املادة صافية من نوع رفيع مستخرج من الفلفل ال غري وال حيتوي على أية مادة أجنبية مضافة ت الفلفل الزينة : .هـ
إرجاع    لك  مالحظة ذ ابعتبار أنه ال ميكن مالحظة فساد البضاعة أو وجود السوس إال بعد عملية الطبخ فإنه يتحتم عند    مالحظة هامة:

 كامل الكمية للمزود إلبداهلا مبا يف  ذلك الكمية املطهوة. 
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II  –   العجـيـــن الغـــذائــــي 
 :  الــصفـــات املميـــزة للجــــودة ـ  1

 يشتــرط يف العجيـن الغـذائي أن يكون مطابقـا للصفـات املميـزة للجـودة املذكـورة للتوابـل أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز. 
الفنية   ابللجان  جاء  ملا  مطابقة  الغذائي  العجني  أنواع  تكون كل  أن  ذلك  على  عالوة  التونسية     51ويتحتم  لسنة    01.46وللمواصفة 

2005 : 
 ه غري حاملة ألي أثر بقع أو وخز ) ثقب ( أو تشو  -
 خالية متاما من كّل مادة ملونة دون طعم خمتلف حامض أو زنخ -

ميكن مالحظة فساد نوعية العجني الغذائي إال بعد طبخه فإنه يتحتم عند مالحظة ذلك إرجاع   : ابعتبار أنه ال  مالحظة هامة
 كامل الكمية للمزود إلبداهلا مبا يف  ذلك الكمية املطهوة. 

 :  التــوصيــــات اخلــاصـــةـ  2 
لبانة اجلافة كما يشرتط فيها ذكر النوعية وأن تكون  عليها التوصيات اخلاصة املذكورة ابلنسبة للوبية واحلمص واجل  تنطبق  ـ شربة فريك وأرز :

 منزوعة القشرة وخالية من أاثر الغبار واألتربة
 كلغ  5شفاف يف أكياس سعة  ما أساسا من مسيد القمح الصلب لوهن انمستخرج ـ كسكسي ومقرونة :

 كلغ    50يف أكياس  سعة  جيب أن تكون مادة األرز غري مهشمة وذات لون أبيض شفاف ـ األرز :
 كلغ  1سعة يف أكياس جيب أن تكون مادة األرز غري مهشمة وذات لون أصفر  ـ األرز املفور :

III –  املصبـــرات 
 :  الــصفـــات املميـــزة للجــــودة ـ  1

ميزة للجودة وما يليها وللصفات امل  01.46وللمواصفة التونسية    52يشتــرط يف املصربات أن تكون مطابقة ملا جاء ابللجان الفنية   
 املذكورة للتوابل والعجني الغذائي أ ـ ب ـ ج ـ هـ ـ و ـ ز ابإلضافة إىل : 

 أن تكون املكوانت املستعملة يف إعدادها سليمة، غري مغشوشة، يف درجة نضج مناسبة، وغري مسقاة ابملياه املستعملة. أ ـ
 د املضرّة ابملستهلكيتعني على املصربات أن تكون خالية من اجلراثيم ومن كل املوا ب ـ 
 مراعاة املقادير والنسب املسموح هبا مسبقا واخلاصة ابحلدود القصوى لبقااي املبيدات.   ج ـ 
 أن تكون املصربات متجانسة ومفرغة من اهلواء مع إمكانية إضافة ملح الطعام  د ـ 
 أن تكون مستجيبة للخصائص الفيزايئية والكيميائية واحلسية  هـ ـ 
معبأة يف أوعية حمكمة السد غري منفذة للسوائل وتكون قد أخضعت ملعاجلة مسموح هبا هبدف ضمان تصبري حمدود   أن تكون  و ـ 

 هلذه املواد الغذائية 
 والبعج  إـ أال تظهر على العلب عالمات خارجية تدل على فساد املواد املصربة كاالنتفاخ وأاثر التسرب والتآكل والصدز

ـ املستعمل  س  العلب  الصنف أن تكون  أو األصفر ومن  األبيض  الصفيح  أساسا من  للتصبري مصنوعة من مواد خاصة متكونة  ة 
 املمتاز املضمون وميكن استعمال العلب املطلية من الداخل بطالء أبيض خاص مسموح به 
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ـ التأشري مطابقا    ع  أن يكون  التقليدية و جيب  التجارة والصناعات  العمومية و وزير  لقرار وزير  لصناعة والطاقة اوزير  الصحة 
واملتعلق بتأشري وعرض املواد الغذائية املعبأة،  وحيتوي على البينات   2008سبتمرب    3املؤرخ يف    واملؤسسات الصغرى واملتوسطة

 التالية : 
 نوعية املادة ▪
 اسم املنتج وعنوانه  ▪
 ميكانيكيا حبرب خاص  احملتوى الصايف واتريخ اإلنتاج : تكون اآلجال فيها منقورة على العلبة ذاهتا أو مطبوعة ▪
 تركيبة اإلنتاج ) املواد األولية، املكوانت، واإلضافات (.    ▪
 درجة الرتكيز  ▪
 ) اختياري ( درجة احلموضة ▪
 إبلد املنش ▪
 مدة الصلوحية القصوى لالستعمال ▪

 ة فوق العلبة.جيب أن تفوق مدة الصلوحية املتبقية عند تسليم العلب، ثلثي مدة الصلوحية الرتتيبية احملدد  .ف          
 :  التــوصيــــات اخلــاصـــةـ  2

 إضافة إىل ما ورد ذكره واخلاص ابملصربات يشرتط:  
 أ ـ معجون الطماطم : 

لسنة                            03.52وللمواصفة التونسية    52يشتــرط يف مصربات الطماطم أن تكون مطابقة ملا جاء ابللجان الفنية   
 وما يليها 1983

 تقدير بعد طرح امللح  أقلعلى   % 28جة الرتكيز : در  - 
 % 10و  % 8درجة احلموضة القصوى بني   - 
 خال من رائحة الطبخ أو احلرق - 
 من اجلزيئات السوداء البزور والقشور  لخا - 
 يرخص اختياراي إضافة ملح الطعام والتوابل واملنكهات وحيجر إضافة السكر أو أية حمليات أخرى  -          
املفعول      -           سارية  العامة  الرتاتيب   ما حتدده  الغرام حسب  الصايف حبساب  ابلنسبة    الوزن  العمل  هبا       1/5للعلبة سعة  واجلاري 

  .كلغ  1وللعلبة سعة أ
 .X 153 246حبساب امللمرت  1/5مقاس العلبة املصربة  -

 ب ـ معجون اهلريسة :    
يتعلق مبصربات   2016ماي  2مطابقة ملا جاء قرار وزير الصناعة ووزير التجارة ووزير الصحة مؤرخ يف يشتــرط يف مصربات اهلريسة أن تكون 

 "أو "هريسة الوطن القبلي "الفلفل "هريسة تونسية
لتحضري مصربات    - املستعمل  الفلفل  أن يكون  مناسبة، ذو جودة سليمة (جيب  القبلي( يف حالة نضج  الوطن  أو هريسة  تونسية  هريسة 

 بلة للتسويق، ذو لون أمحر ودون ذبول أو أضرار  وقا
أنيوم   "كابسيكوم  فصيلة  من  القشور   "  ـAnnuum Capsicumومتأيت  من  اإلمكان  قدر  خالية  الفلفل  عجينة  تكون  أن  وجيب 

 .والبذور ومن كل الشوائب األخرى الصلبة واألجزاء الكبرية
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  : القبلي( مطابق للخاصيات التاليةجيب أن يكون مصرب )اهلريسة التونسية أو هريسة الوطن 
 ذو لون أمحر انصع يدل على النضج التام للفلفل، -  : اخلاصيات املذاقية

 ذو طعم حار دون طعم الطبخ املفرط أو االحرتاق،  -
 طعم الثوم والتوابل،    -
 .رائحة الفلفل دون روائح غريبة إضافة إىل جتانس تركيبة العجني -

 ـ   : اخلاصيات الفيزيوكمياوية   •
 ٪   14 ≤اخلالصة اجلافة الذائبة دون احتساب امللح  -
 ٪  15.0 ≥ نسبة الشوائب املعدنية / اخلالصة اجلافة اجلملية   -
 ٪  6.3 ≥ نسبة احلموضة اجلملية حبساب احلامض السرتيكي/ اخلالصة اجلافة اجلملية    -
  5.4مؤشر احلموضة أقل من    -

 :استقرار املنتوج •
 .درجة مائوية 55و 37ا يف درجة حرارة يف جيب أن يكون املنتج مستقر   -

 % على األقل  13جيب إضافة املكوانت التالية إىل لب الفلفل وذلك عندما تبلغ درجة تركيزه  •
 عجينة الثوم،   -
 مطحون الكروية، -
 مطحون التابل، -
 لغاايت التحاليل،)% على أقصى تقدير من وزن املنتج  3امللح الغذائي نسبة   -
 % من الرواسب اجلافة اجلملية 5.1ية من الكلورايت يف لب الفلفل بـ تقدر النسبة الطبيع  -

% من قدرة استيعاب الوعاء من املاء. وتتمثل قدرة   90جيب أن ميأل مصرب الفلفل الوعاء بصفة جيدة وأن ال يشغل أقل من   •
 . اء كامل امللئ ومغلقدرجة مائوية الذي حيتويه الوع 20استيعاب الوعاء من املاء حجم ماء مقطر يف درجة حرارة 

 اهلروس:  -ج
 املكوانت: فلفل أمحر حار وثوم واتبل وكروية وملح غذائي وزيت نبايت. 

 ذو لون أمحر انصع يدل على النضج التام للفلفل، -  : اخلاصيات املذاقية
 ذو طعم حار دون طعم الطبخ املفرط أو االحرتاق،  -
 طعم الثوم والتوابل،    -
 .غريبة إضافة إىل جتانس تركيبة العجنيرائحة الفلفل دون روائح  -

 ـ   : اخلاصيات الفيزيوكمياوية   •
 ٪   14 ≤اخلالصة اجلافة الذائبة دون احتساب امللح  -
 ٪  3.6 ≥ نسبة الشوائب املعدنية / اخلالصة اجلافة اجلملية   -
 ٪  0.15 ≥ نسبة احلموضة اجلملية حبساب احلامض السرتيكي/ اخلالصة اجلافة اجلملية    -
  4.5احلموضة أقل من  مؤشر   -
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 :استقرار املنتوج •
 .درجة مائوية 55و 37جيب أن يكون املنتج مستقرا يف درجة حرارة يف   -

 
 ـ جلبــانـــة :  د 

وما يليها ختّصص    1983لسنة    08.52وللمواصفة التونسية    52أن تكون مطابقة ملا جاء ابللجان الفنية  اجللبانة    يشتــرط يف مصربات  
 لمعلبات اليت حتتوي على اجللبانة واملاء إبضافة أو بدون إضافة أحد أو بعض املكوانت التالية : هذه التسمية ل

 ـ امللح، السكر، اخلل، احلامض الليموين واحلامض األسكاربوين 
 1/5ـ يكون الوزن األدىن للمنتوج املصفى من املاء حسب ما حتدده الرتاتيب  العامة سارية املفعول للعلبة ذات سعة 

 يـجب أن يـكون الوسط السائــل صافيا وغري عكر والرائحة والطعم خالصني ومميزين للمنتوج  *
* جيب أن تكون حبات اجللبانة على هيئة حسنة وطراوة مرضية مع عدم وجود بقع أو شوائب أو عيوب تتمثل يف وجود أطراف 

 أوراق ومواد غريبة.
كما ينبغي أن تكون   117  م.تو    52  م.تاثر املبيدات املواصفةـ التونسية  * كمـا جيب أن حتـرتم يف خصوص نسبـة الشوائب وأ

 . الكلوسرتيديوم بوتيلينيومقد تعّرضت ملعاجلة كافية إلتالف كل نواة وبذرة اجلرثومة 
 تكون حبات الكبار سليمة ومتجانسة ومملحة وخمللة وخالية من البقع والشوائب واملواد الغريبة. الكبار :  -ه
  : ـ النت و  

قرار وزير التجارة ووزير الصحة ووزير الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة يف  أن تكون مطابقة ملا جاء    نتيشتــرط يف مصربات ال
 .يتعلق مبصربات النت ومصربات البونيت 2018فيفري  19ووزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري مؤرخ يف 

 :إىل الشروط التاليةجيب أن يستجيب املنتج النهائي  •
  خاليا من كل مادة غريبة، -
 أن ال تتجاوز نسبة امللواثت واملعادن الثقيلة به احلدود القصوى املسموح هبا طبقا للرتاتيب اجلاري هبا العمل،  -
 أن ال حيتوي على جراثيم قادرة على النمو يف ظروف اخلزن العادية، -
 القصوى املقبولة طبقا للرتاتيب اجلاري هبا العمل، أن ال تتجاوز نسبة اهلستمني به احلدود -
أن ال حيتوي على أي مادة أخرى مبا يف ذلك اليت تفرزها بعض اجلراثيم بكميات من شأهنا أن متثل خطرا على الصحة طبقا   -

 للرتاتيب اجلاري هبا العمل،
 أن ال يظهر عيواب ابلعلبة من شأهنا أن متس إبحكام غلقها،  -
  يجة اختبار االستقرار مطابقة طبقا للرتاتيب اجلاري هبا العمل،أن تكون نت -
 أن يكون وسط التغطية وكل املكوانت األخرى املستعملة ذات جودة غذائية ومطابقة للرتاتيب اجلاري هبا العمل،  -
% من 5سائل االرتشاح عند فتح عبوات مصربات النت ومصربات البونيت بزيت الزيتون أو بزيت نبايت، جيب أن ال تفوق نسبة  -

 .الكمية اإلمسية )احملتوى الفعلي( للعلبة
 :جيب أن ال تقل نسبة الوزن املصفى على الكمية االمسية )احملتوى الفعلي( عن  .1

  .عند استعمال النت أو البونيت حتت عبارة طبيعي70%   - 
 .عند استعمال أوساط التغطية األخرى  65% - 
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 . البونيت املعدة للتسويق يف أوعية مطابقة للخصوصيات القانونية والرتتيبية اجلاري هبا العمل جيب تعبئة مصربات النت ومصربات •
  (papier cuissonصم )  60/ 40ورقة حجم    500ورق للطبخ  -ز        

 درجة   220جيب أن يكون من نوعية تتحمل درجة حرارة عالية تفوق 
   barquettesالباركات   -س        

 صمرت   Ø 6.5ويكون  قطر القطعة األدىن   قطعة 12ذات تقدم يف رزمة   
 الكؤوس الكرتونية  )للمشروابت الساخنة(  - ع      

 صل من الكرتون الغذائي املقوى وقادرة على حتمل السوائل واملواد الساخنة  20تكون  ذات سعة 
 صل )صاحلة لشرب املاء(   20كؤؤس بالستيكية  ذات استعمال واحد    -ف         

 لشرب املاء  صل وشكلها من النوع الطويل وصاحلة   20كون سعتها  ت
 صل ) صاحلة لتقدمي سالطة الغالل(  15كؤؤس بالستيكية ذات استعمال واحد     -ق       

 ويشرتط أن يكون قطرها العلوي يساوي قطرها السفلي  صل 15تكون سعتها  
 

IV  – ظروف النقل والتوزيع 
ـ   قبل  أ  املواد  هذه  واملواد  ختزن كّل  احلرارة  مصادر  عن  بعيدة  الغريبة،  الروائح  من  خالية  التهوئة،  جّيدة  جافّة،  نظيفة،  خمازن  يف  تسليمها 

 الكيميائية واملبيدات احلشرية وأي مصادر تلّوث أخرى.
ـ الطبيعية ) الشمس واحلرارة ا  ب  ملفرطة واملطر والرايح، يشرتط نقل كّل هذه املواد يف وسائل نظيفة حتميها من التلف ومن كل العوارض 

  15كما مت تنقيحه ابلقرار املؤرخ يف    2008ديسمرب    10واألتربة والروائح الكريهة وكّل مصدر للتلّوث(،مع احرتام قرار وزير النقل املؤرخ يف  
 املتعلق ابملصادقة على كراس الشروط اخلاص بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري .  2013جويلية 

 يشرتط يف األعوان العاملني ابملخازن واملكّلفني بعملية التزويد أن يكونوا :  ج ـ
 ـ مستجيبني لنظافة اجلسم واهلندام مع احرتام ارتداء زي الشغل أبيض اللون، 1 
 ـ ساملني من مجيع األمراض الظاهرة واخلفية وخاصة األمراض املعدية واألمراض اجللدية وغري حاملني جروح،  2 

 ـ أن جترى هلم فحوص دورية تثبت سالمتهم.   3            
 

 اطلعت عليه ووافقت 

 العارض

 اطلع عليه وصادق 

 لديوان اخلدمات اجلامعية للشمال   املدير العام
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 : قـائـمــة املــواد 1 الفصــــل
 لرت  5يف صفيحة بالستيكية  ذات سعة  مدعمغري زيت نبايت  .1

   ت املميزة للجودة : الصفا 2 الفصــــل
 : يشرتط يف الزيت النبايت أن يكون

 . 2005لسنة        01.46املواصفة التونسية  2019فيفري  26املؤرخ يف  25يستجيب إىل القانون عدد  .أ
 البشري يف حالته الطبيعية ويف حمتواه احلمضي وخصائصه احلسية و ال يؤدي تكريره إىل تغيري لالستهالك صاحلا  .ب

 تركيبته: 
 من النبااتت ابلطرق امليكانيكية حتت ظروف ال حتدث أي تغيري يف صفاته،   جامستخر  .ت

 أو احلشرية،            ةـية من الشوائب والزنخ واإلصاابت الفطريـة نظيفة خاللـيشرتط أن تكون النبااتت املستعم
 أن يكون الزيت رائقا غري عكر وخاليا من الرواسب، .ث
 رائحة الغريبة،أن يكون الزيت خاليا من الطعم وال .ج
أو     ( 1987لسنة    08.118)حسب املواصفة التونسية  م ت    Sojaتقبل الزيوت النباتية من نوع الصوجا    .ح

  Tournesolأو عباد الشمس          (1983لسنة    12.118)حسب املواصفة التونسية  م ت     Maisالذرة  
الزيوت اليت تتكون من خليط من ( فقط، وال تقبل   1983لسنة    11.118)حسب املواصفة التونسية  م ت  

 ، هذه الزيوت أو غريها بتاات
 إىل البين أو لوان وسطا بينهما،  أن يكون لونه أصفر مائال   .خ

 ظروف النقل والتعبئة والتخزين  : 3الفصـــل 
ن  خيزن الزيت يف خمازن نظيفة، جافة، جيدة التهوئة، خالية من الروائح الغريبة، بعيدة عن ضوء الشمس املباشر وع .أ

 ، للتلوث  أخرى مصادر احلرارة واملواد الكميائية واملبيدات احلشرية وأي مصادر
لرتات ال تؤثر على خاصياته وتكون نظيفة،    5من البالستيك الغذائي سعة    صفائح  أن يعبـأ الزيت إما يف    .ب

 جافة، خالية من الروائح الغريبة ومل يسبق استخدامها وذات أغطية حمكمة الغلق، 
واحلرارة   )الشمس  ةة حتميها من التلف ومن كل العوارض الطبيعيـكل هذه املواد يف وسائل نظيف  يشرتط نقل  .ت

وا واألتربة  والرايح  واملطر  التلوث املفرطة  الكريهة وكل مصادر  املؤرخ يف  ،  (لروائح  النقل  وزير  قرار  احرتام    10مع 

 

 03القسط عدد 

  مبادة الزيت النبايت املعلب غري املدعمكـراس املقتضيـات الفنيـة اخلاصـة  
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تعلق ابملصادقة على كراس الشروط اخلاص  امل   2013جويلية    15كما مت تنقيحه ابلقرار املؤرخ يف    2008ديسمرب  
   .بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري

لقرار وزير التجارة والصناعات يكون أتشريها واضحا مباشرة أو على بطاقة ملصقة على وسيلة اللف طبقا   .ث
سبتمرب   3املؤرخ يف    وسطةواملؤسسات الصغرى واملت  والطاقة  الصناعةوزير الصحة العمومية و وزير  التقليدية و 

 واملتعلق بتأشري وعرض املواد الغذائية املعبأة وحتمل البياانت التالية:  2008
 سم املادة، اإلسم التجاري أو النوعية أو العالمة. ا -
 اسم وعنوان املنتج أو املعلب، -
 رقم املرجع أو دفعة الصنع،  -
 الوزن الصايف،  -
 ، أبلد املنش  -
 حية القصوى،  مدة الصال -
 اإلنتاج،اتريخ  -
 بياانت إضافية خاصة ابملادة مثل ) االحتفاظ به يف مكان ابرد، ال يعرض ألشعة الشمس  -
 معاجل ابألشعة ...(  –االحتفاظ به بعيدا عن الرطوبة  –
 األعوان العاملني ابملخازن واملكلفني بعملية التزويد أن يكونوا :  يفيشرتط   .ج
  لنظافة اجلسم واهلندام مع احرتام ارتداء زي الشغل مستجيبني  - 1
 أن جترى هلم فحوص دورية تثبت سالمتهم - 2
 ساملني من مجيع األمراض الظاهرة واخلفّية وخاصة األمراض املعدية واجللدية غري حاملني للجروح.  - 3
  . أن جترى هلم فحوص دورية تثبت سالمتهم – 4

           اطلع عليه  وصادق                             يه ووافقتاطلعت عل                      

 املدير العام لديوان اخلدمات اجلامعية للشمال         العارض                                             
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 ـوادامل   قـائمة  : 1 ـلالفص
 قوارير   أو  علب   يف لرت  UHT   1       الدسم   نصف  املعقم   احلليب  ـ 
  لرتنصف     UHT       الدسم   نصف  املعقم   احلليب  ـ 

 

 التعبئة   وظروف  للجودة  املميزة  الصفات  : 2 لالفصـ
 26املؤرخ يف   25ورد ابلقانون عدد  ملا   ومطابقا  التونسية  للمواصفات "  املعقم   الدسم   نصف "  نوع  من احلليب  يكون  أن   جيب 

 : 2005 لسنة  01.46و   1983   لسنة   07.14و  05.14و   14.02و  01.14. ت. م    2019فيفري  
 تسمح  اجملهرية  ولألحياء  للسوائل  منفذة   وغري  السد   حمكمة  معقمة   غذائي  استعمال   ذات  أوعية  يف  معبأ  الضارة   اجلراثيم  من خاليا  ـ   أ

 . ابألشعة  سليب  أتثر  كل  عن  احلليب   إببعاد
 . نيةالده  املواد  من  تقدير  أقل على  الواحد  اللرت   يف  غراما 15  على  حيتوي ـ  ب
 . عائمة   مكوانته  تبقى   لكي  اإلانء  يف   خضخضته   تكفي   حيث متجانسا  احلليب   يكون  ـ   ج
 والطاقة   الصناعة  زير و و   العمومية  الصحةزير و و   التقليدية   والصناعات  التجارة  وزير   لقرار  خاضعا  املعقم  احلليب  أتشيـر  يكـون   ـ  د

 :   التالية  البياانت  وحيمل    املعبأة،   الغذائية املواد  وعرض  بتأشري  املتعلق   2008 سبتمرب  03 يف املؤرخ  واملتوسطة الصغرى واملؤسسات
 "   دسم  نصف: "    وتصنيفه   املنتوج  اسم ▪
 احملتوى   صايف ▪
 وعنوانه املصنع   اسم ▪
 إ املنش  بلد  ▪
 أشهر 6:   القصوى  االستعمال  صالحية   مدة  ▪
 الصنع  اتريخ ▪
 الصنع  دفعة ▪
 "   بسرعة  وتستهلك  ابرد مكان  يف  حتفظ  العبوة   فتح  عدب "    البطاقة  على   التالية   املالحظة  ذكر   ينبغي:    احلفظ  شروط ▪

 04القسط عدد 

 حلليب ادة ااخلاصـة مبكـراس املقتضيـات الفنيـة  
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 للمطعم. احلليبابتداء من اتريخ تسليم  أشهر على األقل 4تكون مدة الصلوحية واالستعمال القصوى  - هـ
 على  حتتوي  أهنا  يتبني  اليت  العلب  أو  البعج  عالمات   عليها  تظهر  واليت  واملنتفخة  املتسخة  احلليب  علب  ترفض  -و

     وزن العلبة.أو اليت ال تشري بوضوح إىل ، فتحها بعد للعيان  ابرزة(   sisissureMo)  عفوانت 
 ـل النق  ظـروف  : 3 ـلالفص
 أي  من  وخالية  مئوية  درجات  6  على  رارةـاحل  تزيد   أال  على   ردةـمبعازلة أو  و   الغلق  حمكمة   نقل  لـوسائ  يف  احلليب  منتجات   كلّ   تنقل
 .فيها  مرغوب  غري  روائح

 . الكرتوين  اللف   استعمال   ومينع   بالستيكية  أكياس يف وجواب  احلليب   علبأو  قوارير    تنقل  و
 :   يكونوا  أن التزويد   بعملية  واملكلفني  ومشتقاته احلليب  مبصانع  العاملني  األعوان   يف  ويشرتط

 ،الشغل زي  ارتداء احرتام مع واهلندام اجلسم  لنظافة مستجيبني  -   أ
   ،جلروح حاملني   غريو  اجللدية األمراضو  املعدية األمراض  خاصة  و فيةاخلو  الظاهرة األمراض مجيع من  املني س - ب
 .سالمتهم تثبت دورية فحوص هلم جترى  أن  -ج
 
 

 ووافقت   عليه  اطلعت
 

 ـارض العــ 

 وصادق   عليه   اطلع
 

 للشمال   اجلامعية  اخلدمات   لديوان  العام  املدير
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 ـــــواد امل قــائـــمــة:   1 لفصــــــــــلا

 األقل،  على غ  110 سعة ذات  علب: الياغورت* 
 األقل،  على غ  80 سعة  ذات  علب: crème dessertكرمية حتلية  * 

 كلغ    5: أكياس  beurre* زبدة 
 

 التعبئة وظروف للجودة  املميزة الصفات:   2 الفصــــــــــل
  بذرها   جيب  اليت  وحدها  اللكتيكية   لبكتريات ا  منوّ   طريق  عن  عليه  املتحصل  املتخّمر  للحليب  الياغورت   تسمية  ختصص

 و                09.14.ت .م  التونسية  للمواصفات   طبقا  نفسه  املنتج  يف  حية  عليها  اإلبقاء  وجيب.  املنتج  يف
 . 2005 لسنة 01.46

  مقاييس   تكون  حيث   غرام  100  الـ  يف  غراما  0.8  عن  يتضمنها  اليت  اللكتيكي  احلامض  كمية   تقل  أالّ   يتحّتم  ـ  أ
 حمرتمة لرتكيزا

 املقواة الطبيعية املنكهة  واملواد الطبيعية املنكهة واملواد  ابستعماهلا املسموح امللونة واملواد السكر  إبضافة يسمح ـ ب 
 إعداده عند الياغورت  من ابلكلغ مليغرام 200 املضافة االصطناعية للمواد اجلملية املواد  نسبة  تتجاوز ال ـ ج
 :  التالية البكترييولوجية واصفات امل إىل الياغورت  خيضع ـ د

 g   SALMONELLE 25 / الساملونيال            شيء ال* 
 *10 <             COLIFORMES    A 30 °C / g 

 . سالمة شهادة تزويد عملية  كل  عند إجباراي ترفق -
 للمطعم   التحلية  الياغرت وكرمية  تسليم  اتريخ   من  ابتداء   يوما   15  القصوى  واالستعمال  الصلوحية  مدة   تكون  -  هـ

 . وحتدد الصلوحية القصوى ملادة الزبدة حسب الرتاتيب اجلاري هبا العمل
  أهنا  يتبني  اليت  العلب  أو  البعج  عالمات   عليها  تظهر  واليت  واملنتفخة  املتسخة  وكرمية التحلية    الياغرت   علب  ترفض  -و

  110)       وزن العلبةال تشري بوضوح إىل  أو اليت  ،  فتحها  بعد  للعيان   ابرزة(    Moisissures)    عفوانت   على  حتتوي
 طبقا للرتاتيب القانونية(  غرام لكرمية التحلية على األقل 80وغرام  للياغرت 

 05القسط عدد 

 الياغرت  مبادةكـراس املقتضيـات الفنيـة اخلاصـة  
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 الصحة   وزيرو   التقليدية   والصناعات  التجارة  وزير   لقرارني  خاضعوكرمية التحلية  والزبدة    الياغورت   أتشري   يكون   ـز
 بتأشري  املتعلق  2008  سبتمرب  03  يف  املؤرخ  واملتوسطة  الصغرى  واملؤسسات  والطاقة  الصناعة  وزيرو   العمومية
 :   التالية البياانت  على ابخلصوص  وحيتوي املعبأة، الغذائية املواد وعرض
 . وزان  % 1 عـن تقلّ  الدهنية املنتوج مواد نسبة كانت  إذا"   ضعيف"   عبارة  إضافة وميكن الغذائية  املاّدة اسم -
 الصايف احملتوى -
 لدهنية ا املواد نسبة -
 وعنوانه  املنتج  اسم -
 إاملنش  بلد -
 القصوى واالستعمال الصلوحية مدة -
 الصنع اتريخ  -
 الصنع  دفعة -
 ".   ابرد  مكان  يف به حيتفظ"  العلبة على التالية  املالحظة ذكر  ينبغي:  احلفظ شروط -

 النقــــل  ظــــروف:  3 الفصــــــــــل
  6  على  رارةـاحل   تزيد  أال  على  ربدةـوم  الغلق  حمكمة   قلـن  وسائل  يفوكرمية التحلية والزبدة    الياغورت   منتجات   كلّ   تنقل

 .فيها مرغوب  غري روائح أي من وخالية الصحية ابلشروط  تفي وجافة نظيفة أوعية ويف مئوية درجات 
 . الكرتوين اللف استعمال ومينع بالستيكية صناديق  يف وجوابوكرمية التحلية  الياغورت  علب تنقل و

 :  يكونوا  أن التزويد بعملية واملكلفني ومشتقاته واحلليب رت و الياغ مبصانع العاملني ناألعوا يف ويشرتط
 الشغل زي ارتداء احرتام مع واهلندام اجلسم لنظافة مستجيبني ـ 1
 ،جلروح  حاملني  غريو  اجللدية واألمراض  املعدية األمراض وخاصة  واخلفية الظاهرة األمراض مجيع من ساملني ـ 2
 . سالمتهم تثبت دورية فحوص مهل جترى أن  ـ 3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطلعت عليه ووافقت 
 

 العــــــارض 

 اطلع عليه وصادق 
 

 املدير العام لديوان اخلدمات اجلامعية للشمال 
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I- قـائـــمــة املــــواد  
 علب   جنب قطع   الفصل األول
 كلغ  1كيس  rapéمبشور  جنب مرحي الفصل الثان 

 en boudin اسطوان الشكل    جنب خاص ابلبيتزا   ث الفصل الثال
التخصصات من   ال تقبل األجبان علب ) الفصل األول : جنب قطع :مثلثات( إن كانت من املستحضرات الغذائية أومالحظة:    

 ni préparations  alimentaires    -         ni   spécialités fromagères  ان      ــــاألجب
 ذات منشأ حملي و غري مستوردة ملسلمة  تكون كل نوعيات األجبان اوجيب أن 

II          - الــصفـــات املميـــزة للجــــودة : 
وم.ت    2007لسنة   118.14املواصفات التونسية و  2019فيفري  26املؤرخ يف  25ورد ابلقانون عدد ملا  ختضع املواد املذكورة أعاله  -أ

الصناعة  وزير الصحة العمومية و وزير والقرار املشرتك لوزير التجارة والصناعات التقليدية و      2005لسنة  01.46و 2011لسنة  109.14
 ، وجيب وضع البياانت التالية: املواد الغذائية املعبأة املتعلق بتأشري وعرض  2008سبتمرب   03  والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة املؤرخ يف 

 والصنف ـ اسم املنتوج مع ذكر النوعية 
 ـ النسب الدنيا من املواد الدهنية يف املستخلص اجلاف 

 ـ الوزن الصايف  
 ـ اسم وعنوان املصنع واملعلب أو املوزع أو املورد أو املستورد أو البائع

 إ ـ بلد املنش
 ـ دفعة الصنع 

 ـ التاريخ األقصى لالستهالك 
 ختضع األجبان قطع إىل املواصفات البكترييولوجية التالية :   -ب

*(ISO 6579 1/2017)                   25 /ال شيء g   SALMONELLE 

(v08-057/1 :2004)                               ²10   <    STAPHYLOCOQUE COAGULASE positive 

* (ISO 16649/2/2017)        < 10                           ESCHERICHIA COLI beta- glucuronidase+ 

 إىل املواصفات البكترييولوجية املتعارف واملعمول هبا.   واجلنب اخلاص ابلبيتزا    املرحياجلنب –ج  
 

III- ظروف النقل والتوزيع 

      مصادر احلرارة واملواد الكيميائية    ، جّيدة التهوئة، خالية من الروائح الغريبة، بعيدة عن جافة خيزن اجلنب قطع قبل تسليمه يف خمازن نظيفة، أ ـ 
 بيوت مربدة.   أو   بيدات احلشرية وأي مصادر تلّوث أخرى واجلنب املرحي يف خزائن  وامل

° مائوية ابلنسبة  6° مائوية ابلنسبة إىل اجلنب قطع و15ومربدة وال تتجاوز حرارهتا عازلة أيشرتط نقل كّل هذه املواد يف وسائل نقل نظيفة،  ب ـ

 06القسط عدد 

 ادة األجبانكـراس املقتضيـات الفنيـة اخلاصـة مب
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 إىل اجلنب املرحي، 
  ابملصانع وابملخازن واملكّلفني بعملية التزويد أن يكونوا: يشرتط يف األعوان العاملني  ج ـ
 مستجيبني لنظافة اجلسم واهلندام مع احرتام ارتداء زي الشغل  - 1
 روحجل   ساملني من مجيع األمراض الظاهرة واخلفية وخاصة األمراض املعدية واألمراض اجللدية وغري حاملني   -
 . أن جترى هلم فحوص دورية تثبت سالمتهم  – 3
 
 

 اطلعت عليه ووافقت 

 عــارض ال

 اطلع عليه وصادق 

 لديوان اخلدمات اجلامعية للشمال املدير العام 
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   7القسط عدد                
 

 

  
  

 : قـائمة املـواد   1الفصـل  
    :(املسمنة  العجول   نوع  من)  حملي مربد عجول اللحم البقـري   -أ 

 TA    أضالع   10اجلزء األمامي    ـ   

    T P  أضالع   03الـجزء اخللـفي    ـ   
 من جنس الذكر : زائلة كاملة  حلم الضأن احمللي املربد  -ب        

، مبا وماتبعها من شحوم  ) وكل الشحوم امللتصقة هبا(  اجملردة من الكلىيقصد ابلسقيطة أو نصفها أو أجزائها اللحوم احلمراء  
 ا ال حتتسب يف وزن الذبيحة . يعين أهن

  : الصفات املميزة للجودة   2الفصـــل  
 يشرتط يف أنواع اللحوم احلمراء احمللية املربدة املذكورة أعاله أن تكون: 

 2005  لسنة  01.46و 02.53و  01.53 مطابقة للمواصفات التونسية م.ت. .أ
ومحاية البيئة، مصادق عليها من طرف الدولة وحتت   مذبوحة مبساخل تتوفر فيها كل الشروط الصحية والفنية والسالمة   .ب

 مراقبة طبيب بيطري متفقد مؤهال قانونيا للقيام هبذه املهمة، 
حتمل السقيطة أو نصف السقيطة أو أجزاءها ختما صحيا يثبت سالمتها ويكون اخلتم أبحرف ابرزة وخبط واضح طبقا    .ت

 واملتعلق بشكل وحمتوى اخلتم الصحي وأنواع اللحوم املعنية به .  2006وت  أ  1لقرار وزير الفالحة واملوارد املائية املؤرخ يف  
يسلم الطبيب البيطري املتفقد شهادة ممضاة من طرفه تضمن اجلودة الشاملة للذبيحة وخضوعها لالختبار النهائي ويعتمد    .ث

نسان من شأنه أن جيعل عليها للتأكد من خلو الذبيحة من أي تلوث جرثومي أو بكتريي أو طفيلي أو مرض معدي لإل
 الذبيحة غري صاحلة لإلستهالك الكلي أو اجلزئي ، 

 مرفقة بشارة مرقمة تنص على نوعها ورقمها ووزهنااخلدمات اجلامعية ؤسسة  أن تكون أجزاء الذبيحة املسلمة ملجيب    .ج
املزود حسب اتفاقية   ، يقع التنصيص عليها بشهادة صحية ممضاة من طرف الطبيب البيطري املتعاقد مع واتريخ الذبح

بينهما مؤشرة من قبل اجمللس اجلهوي لعمادة األطباء البيطريني مرجع النظر  أو الطبيب البيطري املنتدب لدى املزود على 
 أن يكون مرمسا لدى اجمللس املشار إليه أعاله . 

 يشرتط يف اللحوم احلمراء احمللية املربدة املسلمة :    -1
أ .أ

 شفة ومت خزهنا يف حمل مربد بعد ذحبها . ن تكون من نوعية جّيدة وان
 درجات سلسيوس   3( عند قبوهلا مبؤسسات اخلدمات اجلامعية     à coeurأن ال تتجاوز درجة حرارهتا الداخلية )   .ب

 07القسط عدد  

 للــــحوم احلمراء اب كـراس املقتضيـات الفنيـة الـخاصـة
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ترفض اللحوم احلمراء املتأتية من احليواانت املسنة و اهلزيلة واملريضة و ال تقبل اللحوم الطرية غري الناشفة اليت يكسو  .ت
للعجول )   عالمة الذكورةوجيب أن حتافظ القطعة املسلمة من  اجلزء اخللفي على  ها اخلارجي شحوم صفراء  هيكل

 .   اخلصية(  للتدليل على نوعية للحوم ويف خالف ذلك ترفض القطعة 
 تكون احلدود الدنيا لألوزان:    -2

 على النحو التايل :  أكثر من سنتني  أو أجزاؤها  العجول سقائط   .أ

-     TA   كلغ على أقل تقدير   65زء األمامي  اجل 
- T P      كلغ على أقل تقدير   75اجلزء اخللفي 

 كلغ.   20إىل    15أقل من سنة ) سنتني حليب( سقيطة كاملة من   ( :ذكور  سقائط األغنام ) .ب
سلع ابملؤسسة إذا تبني أن اللحوم غري مطابقة إلحدى الشروط املذكورة أعاله حىت بعد الطهي وإثر مراقبتها من طرف جلنة قبول ال

أو الطبيب البيطري املتعاقد مع الديوان أو خلية حفظ الصحة ابلديوان وإثر حترير حمضر يف الغرض، تعوض آليا من طرف املزود 
 بنفس الكمية وبنوعية جّيدة وإذا اقتضى األمر حتجز الكمية ويتم إتالفها حسب الطرق القانونية املعمول هبا. 

 يع :: ظروف النقل والتوز  3الفصل  
املتعلق بضبط القواعد    2008نوفمرب    29ختضع ظروف نقل اللحوم احلمراء إىل قرار وزير الفالحة واملوارد املائية املؤرخ يف   -  1

 صحية : و العامة املنظمة لنقل احلوم وأحشائها، و يشرتط يف وسيلة النقل أن تكون  
 معدة أساسا لنقل اللحوم دون سواها، أ.        
درجات مأوية فوق الصفر خمصصة هلذا الغرض   7 ذات حرارة مستقرة طيلة مدة النقل ال تتجاوز وحمكمة الغلق مربدة  ب ـ       

 وجمهزة مبقياس حرارة يف حالة اشتغال. 
يكون الصندوق العازل اخللفي لوسيلة النقل متكوان من مواد مقاومة للصدأ، سهلة التطهري والتنظيف بعد كل عملية نقل،   ت.      

بدخول عوامل التلوث وجمهز من الداخل بسكك هبا معالق تديل من اإلينوكس بصفة متنع الذابئح من االلتصاق أبرضية   ال تسمح 
 الصندوق، 

 ـ يشرتط  يف األعوان القائمني على التزّود أن يكونوا :    2
 مستجبني لنظافة اجلسم واهلندام مع احرتام ارتداء زي الشغل )أبيض اللون(  -
 األمراض املعدية واجللدية   ساملني من     -
 . غري حاملني جلروح - 

 

 

 

 

 

 

 

 اطلع عليه وصادق 

 املدير العام لديوان اخلدمات اجلامعية للشمال 

 اطلعت عليه ووافقت 
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 للجودة املميزة  الصفات:   1  الفصــل
 

ورد    ومطابقا   مذبوحا  يكون  أن  للطبخ  اجلاهز  املسلم  الدجاج  يف  يشرتط عددابلقاملا  يف  25  نون   2019  فيفري  26  املؤرخ 
 : يكون   وأن  يليها   وما  2005  لسنة 01.46و  01.92 ت م  التونسـية  للمواصفـات 

 كلغ  1.250و  كلغ   1  بني   وزنه  يرتاوح  وأن   اللحم  إلنتاج خصيصا  املعد  الدجاج  فصيلة  من -  أ
 ، األمراض  من وخاليا سليما  - ب
 الدولة   طرف  من   عليه  مصادق  البيئة،  ومحاية  والسالمة  والفنية  الصحية  لشروط ا  جلميع  مستوىف  للدواجن  مسلخ   يف  ذحبه  مت  -  ج

 .قار   بيطري  طبيب   مراقبة  وحتت 
 واألرجل   الرأس   ومنزوع منه  الدم   تصفية  متت  لالستهالك  الصاحلة  غري  األحشاء  و  الزغب   و  الريش  من  وخاليا نظيفا  -  د
  نالبط  جتويف  على مفتوحة  الرقبة  اتصال   منطقة   تكون  أن   -  ه
   امليمرت  25  قطرها   دائرة   مساحة  على  الكدمات  عن  الناجتة   اللونية  البقعة  مساحة  تزيد   أال  –  و
  ساعات  4  على   والتخزين  الذبح   عملية   بني  الفاصلة   الفرتة  تزيد   أال   -  ز

 اللون  كتغري  الفساد  مظاهر  أو   الكريهة  الروائح  من خاليا  يكون  أن   -  ح
 املمنوعة   األخرى  واملواد  احليوية  ضاداتوامل  اهلرموانت  من   خاليا   يكون  أن  - ط
 ت .م  التونسية  للمواصفات   طبقا   الغذائية  املنتوجات   يف   هبا   املسموح   القصوى   احلدود   عن   ابلدجاج   املبيدات  بقااي   تزيد   أال   -  ك

117 
 من   ممضاة   سالمة  دةشها  تزويد   عملية  كل  عند   إجباراي  ترافقه  السلمونيال  لبكرتاي  أثر  كل  من  عنه  الكشف  عند   خاليا  يكون  أن  -  ل

 . الذبح  اتريخ   وجواب   حتمل  و  آنفا   املذكورة   والشروط   الصفات   جلميع  ومطابقته  عيب كل  من  الدجاج   خلو   تثبت  بيطري   طبيب  قبل
 . ساعة 24  من  أكثر  ذحبه   على  مر الذي  الدجاج  يقبل   ال  -  م   
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 والتأشري  والتعبئة   النقل  شروط :   2  الفصــل
 

 التقليدية  والصناعات  التجارة   وزير  قرار   من  الرابع  ابلعنوان  عليها  املنصوص  الشروط  النقل  و  لتعبئةا  عمليات  يف   تتوفر  أن   جيب 
 . ومنتجاهتا  الدواجن  توزيع   جتارة  ممارسة  شروط كراس  على  ابملصادقة  املتعلق  2005  ديسمرب   09  يف   املؤرخ 

 خصائصه على  تؤثر  وال املنتوج حتمي  يالغذائ  البالستيك من متينةو  سليمةو  نظيفةو  صحية  صناديق   يف  الدجاج يعبأ .أ
 التلوث، من  حيميها  الغذائي  البالستيك من بورق صندوق  بكل  الدجاج كمية  وجواب تلف -
 ...والوزن  الدفعة  وعدد  املنتج  اسم حتمل  ملصقة  صندوق كل  على قصتل -

 وتسجيل  قيس  آالت   هبا   مربدة   وتكون  غريه   دون  الغرض   هلذا  خمصصة   نقل   وسائل   يف   التربيد  ظروف   حتت   الدجاج   ينقل .ب
 درجات  4  على  هبا  احلرارة  درجة   تزيد   أال  على   والتطهري  التنظيف  وسهل  للتعفن  قابل   غري  بغالف  الداخل  من  وجمهزة  الربودة 
 . استعمال  كل  قبل  الوسائل هذه   تنظيف  جيب  كما.  مئوية
 مقاومة  مواد  من   ومتكونة  تلوثال   عوامل   بولوج  تسمح   ال   حبيث  اإلغالق  حمكمة  النقل  لوسيلة  العازلة   الصناديق  تكون  أن  .ت

 والتطهري   التنظيف  سهلة   إللصد
 :يكونوا  أن  التزويد  بعملية  واملكلفني   الدواجن   مبساخل  العاملني   األعوان  يف  يشرتط .ث

  الشغل   زي   ارتداء  احرتام  مع   واهلندام  اجلسم  لنظافة  مستجيبني -
 اجللدية   ألمراض وا  املعدية   األمراض  خاصة  و   اخلفية  و   الظاهرة  األمراض   مجيع   من ساملني -
   سالمتهم  تثبت  دورية  فحوص   هلم  جترى  أن -
 . جلروح  حاملني   غري    -

 
 

 اطلعت عليه ووافقت    اطلع عليه و صادق
  

 

 العــــــــارض                  املدير العام لديوان اخلدمات اجلامعية للشمال 
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 املــواد   قـائـمــة :  1  الفصــــل

   الرومي   الديك  فخذ  .1
 الرومي   الديك  صدر .2

   للجودة   املميزة   الصفات :    2  الفصــــل

 للمواصفات  2019 فيفري 26 املؤرخ يف 25 ابلقانون عددملا ورد   ومطابقا  مذبوحا  يكون  أن   الطري  الرومي  الديك   يف  يشرتط
 : يكون   وأن   يليها  وما  2005 لسنة  01.46و  01.92.  ت.م  التونسية

 كلغ،   5و  4  بني  وزنـه  يرتاوح  وأن  اللحم   إلنتاج   خّصيصا   املعدّ   ميالـرو   الديك  فصيلـة  من   ـ   أ

 بذورها،   ومن  املرضية  وامليكروابت  األمراض  من وخاليا سليما  ـ  ب

 وحتت الدولة طرف من  عليه مصادق  البيئة،  ومحايـة   ة موالسال  والفنية  الصحيـة  الشروط  جلميع   مستوىف   الدواجن  مسلخ يف ذحبه   تـمّ   ـ   ج
   .قار طريبي طبيب مراقبة

 والــزغـب،   الريــش   من وخالـيا نظيفـا  ـ  د

 الصدر  منطقة  يف تقدير  أقصى على  مليمرت  35  قطرها   دائرة   مساحة على  الكدمات  عن الناجتة  اللونية  البقعة   مساحة  تزيد  أالّ   ـ   هـ
 واألجنحة،   واألفخاذ

 ات، ساع   4  على والتخزينوالقص    الذبح  عملية بني  الفاصلة   الفرتة  تزيد   أالّ   ـ  و

 اللون،  كتغري  الفساد  ومظاهر   الكريهة الروائح  من  خاليا  يكون   أن   ـ   ز

 املمنوعة،   األخرى  واملواد  احليوية  واملضادات  اهلرموانت  من   خاليا  يكون   أن ـ  س

  117.  ت.م طبقا  الغذائية  املنتوجات   يف هبا  املسموح  القصوى  احلدود  عن   الرومي  ابلديك  املبيدات   بقااي  تزيد   أالّ  ـ  ع

 الساملونيال،   لبكترياي  أثر   كل  من عنه  الكشف  عند   خاليا يكون   ن أ   ـ   ف

 09القسط عدد 

 الديك الرومي  مبادةكـراس املقتضيـات الفنيـة اخلاصـة  
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 الشروط جلميع ومطابقته  عيب   كل   من خلوه تثبت  بيطري   طبيب  قبل  من   ممضاة   سالمة  شهادة  تزويد   عملية  كل   وجواب ترافق  ـ   ص
  الذبح   اتريخ  وجواب   وحتمل  آنفا   املذكورة  واملواصفات

 .  ساعة  24 من  أكثر ذحبه على  مر   الذي  الرومي الديك يقبل الم.  

 

 النقلو   والتوزيع  التعبئة  ظروف  :   3  الفصـــل 

ــر قــرار مــن 18 الفصــل الرابــع ابلعنــوان  عليهــا  املنصــوص  الشــروط  والنقــل  التعبئــة  عمليــات  يف  تتــوفر  أن   جيــب   والصــناعات التجــارة وزي
 .ومنتجاهتا الدواجن توزيع   جتارة ممارسة شروط كراس  على  ابملصادقة  املتعلق  2005 ديسمرب 09  يف  املؤرخ التقليدية

  علــــى  تــــؤثر  وال  املنتــــوج  حتمــــي  و  البالســــتيك  مــــن  متينــــة  و  ســــليمة  و  نظيفــــة  و  صــــحية  صــــناديق  يف  الرومــــي  الــــديك  حلــــم  يعبــــأ .أ
 خصائصه،

 التلوث، من حيميه  الغذائي  البالستيك من بورق  وجواب  الرومي الديك  حلم يلف .ب
 ...والوزن  الدفعة  وعدد  املنتج  اسم حتمل  ملسقة صندوق كل  على  تلسق .ت
 وتسجيل قيس  آالت  هبا مربدة   وتكون   غريه   دون  الغرض  هلذا  خمصصة نقل  وسائل  يف   الطري   الرومي  الديك   حلم  ينقل .ث

 على   هبا   احلرارة  درجة  تزيد  أال على  والتطهري  التنظيف  وسهل  وللصدإ   للتعفن  قابل   غري  بغالف  الداخل  من وجمهزة  الربودة 
 . استعمال  كل  قبل  الوسائل   هذه   وتطهري  يفتنظ جيب   كما .  مئوية  درجات   أربع

 .التلوث   عوامل  بولوج   تسمح   ال حبيث  الغلق   حمكمة  النقل  لوسيلة العازلة  الصناديق  تكون  أن .ج
 :  يكونوا  أن التزويد   بعملية   واملكلفني   ابملساخل  العاملني   األعوان  يف  يشرتط .ح

  الشغل  زي   ارتداء  احرتام   مع واهلندام  اجلسم  لنظافة ستجيبني  -

 سالمتهم  تثبت دورية  فحوص  هلم   جترى  أن -

 واجللدية   املعدية   األمراض  وخاصة واخلفّية  الظاهرة   األمراض   مجيع   من  ساملني  -

   . للجروح  حاملني   غري   -

 
 ووافقت   عليه اطلعت        صادق و  عليه اطلع

  
 

 ارض ــــــــالع  للشمال   اجلامعية اخلدمات   لديوان العام املدير 
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 للجودة  املميزة الصفات: األول لالفص
 

 :2005  لسنة 01.46و  2017 لسنة 04.92 ت .م التونسية اتللمواصف مطابقا البيض  يكون  أن يشرتط 
 اإلنتاج  حديث  -
 الطبيعية  خصائصه  تغري  بعدم  متميزا -
 غ 60و  غ 50 بني  البيضة  وزن  يرتاوح -
 شروخ وال صدع  وال   تشقق بال  -
   العفن و الدمو  األوساخ من  خالية  نظيفة  قشرته -
   التكوين وسليم   عادي شكله -
  ال              اللون   متجانس   مستدير  محّ و   اسك متمـو   متجانس   وأح  ،  ئحةالرا  عدميةو   رائقة  كسرها   عند  البيضة  تكون -

 . ابألح بسهولة خيتلط 
 .جودهتا لبيان  امللح  من %  10 حملول يف  البيضة تغوص  -
 الربازية اد ابملو   خاصة  املتسخ أو املكسر أو املصدع  البيض يقبل  ال -
 أو  بتعويضها  مطالب   وهو   آلية  بصفة   املزود   إىل   آنفا   املذكورة   املواصفات  عليها  تنطبق  ال   اليت   البيض   كميات  ترجع -

 طهيها،  بعد  ذلك إىل التفطن مت  ولو التسليم إذن  من  طرحها
 

 : والتوزيع والنقل والتخزين التعبئة ظروف: الثان الفصل
 : أن والتوزيع  لنقلوا والتخزين التعبئة يف  يشرتط  - 1

 مجعه،   تلي  اليت ساعة  48 الـ يف  التعبئـة و اللف  عملية تتم  .أ
 كان،   نوع   أي من  أوتلواث اعتالال تسبب  أن دون الطبيعية احلفظ ظروف إىل التعبئة وسائل تستجيب  أن .ب
 على  ويوحتت  التكسر  من  البيض  تقي  بصفة  للغرض  معدة  وتكون  واحدة  مرة  تستعمل  نظيفة  عبوات  يف  البيض  يرصف  .ت

   أعلى، إىل العريضة والنهاية أسفل إىل احملدبة النهاية  تكون  حبيث  بيضة 30

 10القسط عدد 
 مبادة البيض كـراس املقتضيـات الفنيـة اخلاصـة 
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يف    احلرارة  درجة  أن تكون  على  الروائح  من  وخالية  نظيفة  حراراي  معزولة  أو  مربدة  وسائل  يف  والتوزيع  النقل  يكون  أن  .ث
  يف  ومرخص  للمواصفات  طابقةم   مبواد  استعمال  كل  قبل  الوسائل  هذه  تنظيف  جيب  كما  مائوية،  درجة  12  حدود  

 استعماهلا،
يف غشاء من البالستيك املتني حيميها وحيمي حمتواها يلصق    بيضة(    300) حد أقصى    العبوات  كل جمموعة من    تلف .ج

 عليه التأشري، 
  اعاتوالصن  لتجارةا  وزير  قـرار  من  18  الفصل  من   الـرابع  ابلعنوان  عليها  املنصوص   الشروط   النقل  عملية  يف   تتوفر  أن   جيب  .ح

   .ومنتجاهتا   الدواجن توزيع   جتارة  ممارسة شروط  كراس  على  ابملصادقة   املتعلق 2005 ديسمرب 09 يف  املؤرخ التقليدية
 الصناعة  ووزير  العمومية الصحة  ووزير التقليدية والصناعات التجارة لوزير املشرتك القرار حسب التأشري إىل البيض خيضع .خ

  وعالوة   املعبأة   الغذائية  املواد  وعرض  بتأشري   املتعلق  2008  سبتمرب  03  يف  املؤرخ  واملتوسطة  الصغرى  واملؤسسات   والطاقة
   :التالية البياانت  إضافة  ميكن  املتعارفة البياانت على

  (طازج :   اجلودة درجة) الصنف .1
 ( البيضة وزن)  الصنف .2
   تقدير  أقصى على اجلمع  بعد  ساعة 48:  التعبئة اتريخ  .3
 وعنوانه  واملوزع  املنتج  اسم .4
 (التعبئة اتريخ  بعد شهر: )لالستهالك اتريخ رآخ .5
 الرطوبة  من خال ابرد  مكان يف  به االحتفاظ  .6
                قانوان   واملؤهل   ترابيا  املختص   البيطري   الطبيب   طرف  من  ممضاة   صحية  شهادة  تزويد   عملية  كل  وجواب ترافق   .د

 .لالستهالك وصلوحيته ملنتوج ا سالمة تثبت  املهام  هبذه للقيام العمومية  السلط قبل   من  املفوض أو
 

 : يكونوا أن  د التزوي بعملية  واملكلفني  ابملداجن العاملني األعوان يف  يشرتط  - 2
 الشغل زي ارتداء احرتام  مع واهلندام اجلسم لنظافة مستجيبني  .أ

  اجللدية  األمراض و املعدية  األمراض خاصة  و اخلفية و الظاهرة األمراض مجيع  من ساملني .ب
 سالمتهم تثبت دورية  وص فح  هلم جترى أن .ت
 . جلروح حاملني   غري .ث

 

 ووافقت  عليه  اطلعت   صادق و  عليه اطلع
  

 
 العارض  للشمال   اجلامعية اخلدمات   لديوان العام املدير 
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 : قائمة املــواد 1الفصــل 
 صم ( 5 -) +   سنتمرتا  55غرامات.طوهلا  10غراما بنسبة اغتفار قدرها 220ات: الوزن: ـالباق نوع خبز من -1
 صم ( 3 -) +  سنتمرتا  30غراما.طوهلا 120الوزن:  صغري ) للسحور خالل شهر رمضان( :خبز  -2

 : الصفات املميزة للجودة 2الفصــل 
 يشرتط يف اخلبز أعاله أن:

 2005لســنة  01.46التونســية اخلاصــة ابحلبــوب و مشــتقاهتا  وللمواصــفة  51للجــان الفنيــة يصــنع مــن الفرينــة املعــدة لصــناعة اخلبــز طبقــا  -أ 
 اخلاصة ابلقواعد العامة حلفظ الصحة.

 اتم النضج ومن نوعية توازي اخلبز املعروض للبيع يف أحسن املخابز العادية.يكون  – ب
 أن تقع غربلة الفرينة حىت تصبح خالية من الفواضل أو األجسام الغريبة. - ج
 ل آاثر التفحم.خاليا من كل مذاق  وروائح مستهجنة و كيكون  – د
 ساعات على األكثر. 6ساعات على األقل و 03يشرتط يف اخلبز عند التسليم أن يكون قد مر على خروجه من الفرن  - ه
 قبل التسليم يتم تنظيف اخلبز عند إخراجه من الفرن ابلفرشاة.  - و
 يكون لباب اخلبز : - ز
 جيد التغطية.  - 
 جافا و ممططا يف نفس الوقت. - 
 ود آليا إىل حالته األوىل حاملا ينتهي الضغط عليه ابألصابع.يع - 

 يتعني على املزود استعمال أطباق مالئمة لطهي اخلبز و احملافظة على نظافتها من التفحم. – س
 على املزود تعويض كميات اخلبز اليت ال تستجيب للمواصفات. -ع 
 

 : ظروف النقل والتوزيع 3الفصــل 
  10ألتربة( مع احرتام قرار وزير النقل املؤرخ يف  ا، و ن يف وسائل نظيفة حتميه من كل العوارض الطبيعية )الشمس، املطر ، التعف  يشرتط نقل اخلبز  -  أ

املتعلق ابملصادقة على كراس الشروط اخلاص بتعاطي نشاط نقل البضائع على    2013جويلية    15كما مت تنقيحه ابلقرار املؤرخ يف    2008ديسمرب  
 اب الغري . الطرقات حلس

 املعدة للتعبئة نظيفة ومن البالستيك الغذائي، الصناديقتكون  - ب
 بعض. فوقيشرتط أن تكون وسيلة النقل فسيحة تفي بسعة احلمولة حىت ال يقع االضطرار إىل وضع األكياس بعضها  - ج
 يشرتط يف األعوان العاملني ابملخبزة واملكلفني بعملية التزويد أن يكونوا: -د 
 مستجيبني لنظافة اجلسم واهلندام مع احرتام ارتداء زي الشغل -  1
 أن جترى هلم فحوص دورية تثبت سالمتهم – 2

 11قسط عدد 

 كراس املقتضيات الفنية اخلاصة ابلتزود مبادة اخلبز 
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 ساملني من مجيع األمراض الظاهرة و اخلفية و خاصة األمراض  املعدية و األمراض اجللدية غري حاملني جلرثومة الساملونيال و جلروح، - 3
 سالمتهم.أن جترى هلم فحوص دورية تثبت  – 4

 اطلع عليه و صادق    اطلعت عليه ووافقت  
 املدير العام لديوان اخلدمات اجلامعية للشمال العارض 

 

 


