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 10 القسط عدد

 بالتزود بمادة البيضكراس المقتضيات الفنية الخاصـة 
 

 

 للجودة المميزة الصفات: األول الفصل
 

 لسنة 01.46و 1989 لسنة 04.92 ت.م التونسية اتللمواصف مطابقا البيض يكون أن يشترط

1985: 

 اإلنتاج حديث -

 الطبيعية خصائصه تغير بعدم متميزا -

 غ60و غ50 بين البيضة وزن يتراوح -

 شروخ وال صدع وال تشقق بال -

  العفن و الدمو األوساخ من خالية نظيفة قشرته -

  التكوين وسليم عادي شكله -

 ديرمست مح  و اسكمتمـو متجانس وأح ، ئحةالرا عديمةو رائقة كسرها عند البيضة تكون -

 .باألح بسهولة يختلط ال            اللون متجانس

 .جودتها لبيان الملح من % 10 محلول في البيضة تغوص -

 البرازية بالمواد خاصة المتسخ أو المكسر أو المصدع البيض يقبل ال -

 آلية صفةب المزود إلى آنفا المذكورة المواصفات عليها تنطبق ال التي البيض كميات ترجع -

 ا،طهيه بعد ذلك إلى التفطن تم ولو التسليم إذن من طرحها أو بتعويضها مطالب وهو
 

 :والتوزيع والنقل والتخزين التعبئة ظروف: الثاني الفصل
 :أن والتوزيع والنقل والتخزين التعبئة في يشترط - 1

 ،جمعه تلي التي ساعة 48 الـ في التعبئـة و اللف عملية تتم - أ

 أي من اثأوتلو اعتالال تسبب أن دون الطبيعية الحفظ ظروف إلى التعبئة وسائل تستجيب أن - ب

 ،كان نوع

 ضالبي تقي بصفة للغرض معدة وتكون واحدة مرة تستعمل نظيفة عبوات في البيض يرصف - ج

 فلأس إلى المحدبة النهاية تكون بحيث(   بيضات 6 أو)  بيضة 30 على وتحتوي التكسر من

  ،أعلى إلى العريضة والنهاية

 على لروائحا من وخالية نظيفة حراريا معزولة أو مبردة وسائل في والتوزيع النقل يكون أن - د

 لك قبل الوسائل هذه تنظيف يجب كما ئوية،ام درجة 12 في حدود  الحرارة درجة أن تكون

 ،استعمالها في ومرخص للمواصفات مطابقة بمواد استعمال

متين في غشاء من البالستيك ال بيضة(  300حد أقصى  ) العبوات ة من مجموعكل  تلف  – هـ

 يحميها ويحمي محتواها يلصق عليه التأشير،

 من 18 الفصل من الـرابع بالعنوان عليها المنصوص الشروط النقل عملية في تتوفر أن يجب – و

 على بالمصادقة المتعلق 2005 ديسمبر 09 في المؤرخ التقليدية والصناعات لتجارةا وزير قـرار

  .ومنتجاتها الدواجن توزيع تجارة ممارسة شروط كراس
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 ووزير ةالتقليدي والصناعات التجارة لوزير المشترك القرار حسب التأشير إلى البيض يخضع– ز

 سبتمبر 03 في المؤرخ والمتوسطة الصغرى والمؤسسات والطاقة الصناعة ووزير العمومية الصحة

  المعبأة الغذائية المواد وعرض بتأشير المتعلق 2008

  :التالية البيانات إضافة يمكن  المتعارفة البيانات على وعالوة

  (طازج:  الجودة درجة) الصنف -

 (البيضة وزن) الصنف -

  تقدير أقصى على الجمع بعد ساعة 48: التعبئة تاريخ -

 وعنوانه والموزع المنتج اسم -

 (التعبئة تاريخ بعد شهر: )لالستهالك تاريخ آخر -

 الرطوبة من خال بارد مكان في به االحتفاظ -

 رابيات المختص البيطري الطبيب طرف من ممضاة صحية شهادة تزويد عملية كل وجوبا ترافق - ح

 سالمة تثبت امالمه بهذه للقيام العمومية السلط قبل من المفوض أو               قانونا والمؤهل

 .لالستهالك وصلوحيته المنتوج

 

 :يكونوا أن دالتزوي بعملية والمكلفين بالمداجن العاملين األعوان في يشترط - 2

 الشغل زي ارتداء احترام مع والهندام الجسم لنظافة مستجيبين -  أ

  لجلديةا األمراض و المعدية األمراض خاصة و الخفية و الظاهرة األمراض جميع من سالمين - ب

 سالمتهم تثبت دورية فحوص لهم تجرى أن -ج

 .لجروح حاملين غير -د

 

 

 

 
 

 ووافقت عليه اطلعت   صادق و عليه اطلع

  

 

 العارض للشمال الجامعية الخدمات لديوان العام المدير
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