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قرار من وزير السياحة و الصناعات التقليديّة  مؤرخ في 8 مارس   
الشروط  يضبط  الذي  الشروط  كراس  على  باملصادقة  يتعلق   2004

العامة لتنظيم االستغالل  و اإلنتاج بقطاع املياه املعلبة.

التقليدية، والصناعات  السياحة  وزير  إنّ 

 1975 مارس   31 في  املؤرخ   1975 لسنة   16 عدد  القانون  على  اإلطالع  بعد 
متمته. أو  نقحته  التي  النصوص  جميع  على  و  املياه،  مجّلة  بإصدار  املتعلق 

املتعلق   1975 جوان   14 في  املؤرخ   1975 لسنة   58 عدد  القانون  وعلى 
املؤرخ   1989 لسنة   102 عدد  بالقانون  واملنقح  املعدنية  املياه  ديوان  بإحداث 

 ،1989 ديسمبر   11 في 

املتعلق   1992 ديسمبر   7 في  املؤرخ   1992 لسنة   117 عدد  القانون  وعلى 
املستهلك، بحماية 

املتعلق   1993 ديسمبر   27 في  املؤرخ   1993 لسنة   120 عدد  القانون  وعلى 
نقحته  التي  النصوص  جميع  وعلى  االستثمارات،  تشجيع  مجلة  بإصدار 

متمته. أو 

وعلى األمر عدد 328 لسنة 1968 املؤرخ في 20 أكتوبر 1968 املتعلق بالقواعد 
الشغل، جمللة  اخلاضعة  املؤسسات  على  املطبقة  للصحة  العامة 

املتعلق   1975 سبتمر   20 في  املؤرخ   1975 لسنة   655 عدد  األمر  وعلى 
املؤرخ   1991 لسنة   597 عدد  باألمر  املنقح  و  املعدنية  املياه  ديوان  بتنظيم 

،1991 30 أفريل  في 

1993 اخلاص بالعالقة بني  1993 املؤرخ في 3 ماي  982 لسنة  وعلى األمر عدد 
معها، واملتعامـلني  اإلدارة 

املتعلق بضبط   1995 20 فيفري  املؤرخ في   1995 320 لسنة  األمر عدد  وعلى 
والصناعات  السياحة  وزارة  ملصالح  يجوز  التي  اإلدارية  الشهادات  قائمة 

معها،. للمتعاملني  إسداؤها  بالنظر  لها  الراجعة  واملنشآت  التقليدية 

بضبط  املتعلق   2000 جوان   5 في  املؤرخ   2000 لسنة   1243 عدد  األمر  وعلى 
التقليدية، الصناعات  و  الترفيه  و  السياحة  وزارة  مشموالت 

املتعلق   2000 جوان   5 في  املؤرخ   2000 لسنة   1244 عدد  األمر  وعلى 
التقليدية،  والصناعات  والترفيه  السياحة  وزارة  بتنظيم 
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باملصادقة  املتعلق   1997 جوان   17 في  املؤرخ  الصناعة  وزرير  قرار   وعلى 
على املواصفات التونسية اخلاصة باملياه املعدنية الطبيعية و مياه الشرب 

املعبأة،

و على قرار وزير الصحة العمومية املؤرخ في 15 ماي 2001 املتعلق باملصادقة 
على كراس شروط مواد تعليب املواد الغذائية، 

 28 وعلى قرار وزير السياحة والترفيه والصناعات التقليدية املؤرخ في 
التابعة  املصالح  طرف  من  مسداة  إدارية  بخدمات  املتعلق   2001 أوت 

إسنادها، وشروط  التقليدية  والصناعات  والترفيه  السياحة  لوزارة 

وعلى كراس الشروط الذي يضبط الشروط العامة لتنظيم االستغالل 

واإلنتاج بقطاع املياه املعلبة،

وعلى رأي وزير الصحة العمومية،

وعلى رأي وزير الفالحة و البيئة و املوارد املائية،

وعلى رأي اللجنة الطبية لديوان املياه املعدنية،

و على رأي اللجنة القارة للمياه املعلبة لديوان املياه املعدنية،

قرر ما يأتي :

القرار  بهذا  امللحق  الشروط  كراس  على  املصادقة  متت   : األول  الفصل 
بقطاع  واإلنتاج  االستغالل  لتنظيم  العامة  الشروط  بضبط  واملتعلق 

املياه املعلبة،

الفصل الثاني : على الباعثني و املستغلني لوحدات إنتاج في قطاع املياه 
املعلبة أن يحترموا الشروط العامة املضبوطة ببنود كراس الشروط امللحق 

لهذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.

تونس في 8 مارس 2004.

وزير السياحة و الصناعات التقليدية     
عبد الرحيم الزواري      

             إطلع عليه  
الوزير األول محمد الغنوشي
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الفصل األول : تعريف مياه التعليب: يقصد مبياه التعليب كل املياه النابعة أو غير النابعة 

و التي ميكن تعليبها في حاويات مائية طبقا للمواصفات التونسية 33 09 و 83 09 و الشروط 

اجلاري بها العمل و ال ميكن و بأية حال من األحوال أن تصدر هذه املياه عن شبكة لتوزيع مياه 

الشرب.

ال يخول استعمال املياه امللتقطة و الصاحلة للتعليب لتزويد شبكة توزيع مياه معدة للشرب 

إال بعد املوافقة املؤقتة من طرف ديوان املياه املعدنية أو عند الضرورة امللحة.

يجب أن تكون مائدة املاء املستغلة محمية طبيعيا و جيولوجيا من أي تلوث صادر عن سطح 

األرض أو ناجت سواء عن نشاط بيولوجي طبيعي أو عن أخطار تلوث مصدرها اإلنسان.

أو  االلتقاط  معدات  تركيز  و  بناء  خصوصيات  و  اخملتارة  املاء  التقاط  طريقة  متكن  أن  يجب 

استخراج املاء من باطن األرض من حماية املاء امللتقط أو املضخ من مخاطر التلوث أو التعفن.

الفصل الثاني: على كل شخص راغب في بعث مشروع استغالل و تعليب مياه اقتناء نظيرين 

من كراس الشروط هذا لدى ديوان املياه املعدنية و اإلمضاء على الدفتر املعد للغرض.

الفصل الثالث: يجب على املستثمر أن يعيد إلى ديوان املياه املعدنية هذين النظريني من كراس 

الشروط مصحوبني بالوثائق املنصوص عليها بالفصل السادس من كراس الشروط هذا بعد 

إمضائها. و عليه أن يصرح كتابيا مبوافقته على كل محتوياتها.

الفصل الرابع : يجب على املستثمر أن يعلم ديوان املياه املعدنية كتابيا بتواريخ انطالق أشغال 

التقاط املياه و بناء وحدة التعليب و دخولها حيز اإلنتاج، علما و أنه مطالب بإعالم الديوان في 

صورة حدوث أي تغيير طارئ في هذه املواعيد.

الفصل اخلامس : يتضمن كراس الشروط هذا ثمانية و عشرون )28( صفحة و هو موزع على 

ثمانية )8( عناوين و تسعة و سبعني )79( فصال.

يلتزم املستثمر و جوبا بالتقّيد بالتراتيب الواردة بكراس الشروط هذا و باحترام كل فصوله.

الفصل السادس : يجب على املستثمر مصاحبة كراس الشروط هذا بالوثائق التالية:

أ- خارطة حتدد موقع تركيز نقطة املاء املزمع استغاللها )سلم 1/50.000(

التراخيص الوقتية للتصرف في األرض التي سيقام عليها مشروع   أو  ب- شهادات امللكية 

و حدة التعليب و التقاط املياه و منطقة حماية املنبع املباشرة.

ت- دراسة اجناز املشروع

ث- الدراسات الفنية للمشروع:  

* أمثلة و مقاسم مفصلة لوحدة التعليب و لكل أجنحتها

* قائمة مفصلة للتجهيزات املزمع تركيزها

العنوان األول : اإلطار العام
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* مسالك التعبئة و التعليب انطالقا من موقع التقاط املاء إلى غاية املنتج النهائي

* مواقع خزن املواد األولية و املنتج النهائي و مواد اللف

ج- نظام القانون األساسي اخلاص باملؤسسة

امللحقة  للمنهجية  طبقا  و  مختصة  مكاتب  طرف  من  منجزة  هيدروجيولوجية  دراسة  ح- 

بكراس الشروط هذا )ملحق عدد 2(

اجلرثومية  التحاليل  نتائج  اعتمادا على  تعليبها  املزمع  املياه  نقاوة  و  دراسة حول جودة  خ- 

و الفيزيوكيميائية اجملراة لدى 3 مخابر مختلفة على األقل و طيلة سنة هيدرولوجية على أقل 

تقدير و حتديدا خالل األشهر )مارس، أفريل، ماي( و )سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر(. كما يجب أن تبني 

هذه الدراسة استقرار عناصر تركيبة هذه املياه و مطابقتها للمواصفات التونسية م ت 09.33 

أو م ت 09.83 و خلوها من العناصر الغير مرغوب فيها و املنصوص عليها بهذه املواصفات.

د- بطاقة فنية للحفرية املنجزة و كل وثيقة تتعلق باجنازها.

ملفه  املستثمر مصاحبة  على  يجب  للتعليب  البالستيك  من  قوارير  استعمال  حالة  في  ذ- 

بنسخة من كراس الشروط املعد للغرض من قبل وزارة الصحة العمومية بعد إمضاءه.

ر- تعمير و إمضاء بطاقة اإلرشادات اخلاصة باملستثمر و امللحقة بكراس الشروط هذا )ملحق 

عدد 1(.

الفصل السابع : ال ميكن اإلنتاج قصد الترويج بوحدة التعليب و ال ترويج املنتج إال بعد إمضاء 

كراس الشروط هذا من طرف املستثمر و معاينة مطابقة املنتج ووحدة التعليب للمقتضيات 

املياه  ديوان  أعوان  للنشاط من طراف  املنظمة  الترتيبية  للنصوص  و  الشروط  لكراس  الورادة 

املعدنية احمللفون.

»كماء  قتية  و  بصفة  و  االستغالل  من  األولى  السنة  املنتج طيلة  يصنف   : الثامن  الفصل 

طاولة« أو »ماء عني« أو »ماء عني طبيعي« و ذلك طبق املواصفات املعمول بها في الغرض.

التي  و ال ميكن تصنيفه كماء معدني طبيعي إال بعد احلصول على نتائج الدراسة الطبية 

القيام بها حتت إشراف طبي و لدى مصالح إستشفائية و ذلك طبقا  يجب علي املستثمر 

للمنهجية التي مت حتديدها من طرف اللجنة الطبية لديوان املياه املعدنية و امللحقة بكراس 

الشروط هذا )امللحق عدد 3(.

حتال هذه الدراسة على اللجنة الطبية لديوان املياه املعدنية إلبداء الرأي و ضبط الصالحيات 

و توصيات االستعمال لهذه املياه والتي يجب التنصيص عليها فوق السمة أو بطاقة املنتج.

الفنية املصاحبة  الهيدروجيولوجية املنجزة طبقا للمنهجية  الدراسة  إن   : التاسع  الفصل 

من  بقرار  ضبطها  يتم  التي  احلماية  مناطق  حتديد  إلى  جوبا  و  تهدف  هذا  الشروط  لكراس 

الدراسة  على  املوافقة  بعد  و  املياه  مبجلة  ورد  ملا  طبقا  املائية  املوارد  و  البيئة  و  الفالحة  وزير 

القارة  اللجنة  املزمع استغالله من طرف أعضاء  باملنبع  للمناطق احمليطة  الهيدروجيولوجية 

للمياه املعلبة التابعة لديوان املياه املعدنية.

يتم حتديد ثالث مناطق حلماية املنبع و هي :

- منطقة حماية مباشرة
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- منطقة حماية قريبة
- منطقة حماية بعيدة

و يكون ذلك حسب اخلاصيات و املقاييس الهيدروجيولوجية للمنطقة مع ضرورة األخذ بعني 
االعتبار في ذلك أخطار حدوث التلوث ملائدة املياه اجلوفية املمولة للحفرية املعنية.

الفصل العاشر : منطقة احلماية املباشرة:

يجب أن يكون موقع التقاط املاء املزمع تعليبه محاطا مبنطقة حماية مسيجة مينع بداخلها 

أي نشاط أو إحداثيات ال تتعلق بالتقاط املاء أو بخزنه أو بنقله.

و يجب أن يكون املستثمر املتحكم الشرعي لفضاء احلماية املباشر لنقط  االلتقاط طبقا 
للتشريع اجلاري به العمل. 

مغلقة  الدخول  أبواب  و  املترين  يفوق  ُعلّوه  بسياج  محاطا  الفضاء  هذا  يكون  أن  ويجب 

بأقفلة.

الفصل احلادي عشر : التدابير الوقائية الواجب اتخاذها داخل مناطق احلماية.

أي  بتفادي    احلماية  مناطق  داخل  الضرورية  االحتياطات  جميع  أخذ  املستغلني  على  يجب 

تلوث و لتجنب التأثيرات اخلارجية على التركيبة الفيزيوكيميائية للماء.

يجب إعداد التوصيات التحفظية الضرورية املتعلقة بتصريف الفضالت السائلة و الصلبة 

إلى  باإلضافة  املاء  نوعية  تغيير  شأنها  من  التي  املواد  استعمال  بطرق  كذلك  و  الغازية  و 
إمكانية التغيرات الفجائية للمياه املنجرة عن عوامل طبيعية. و يؤخذ بعني االعتبار في ذلك 

مصادر التلوث الفعلية التالية:

الطفيليات،  مقاومة  التنظيف،مواد  السائلة،مواد  احملروقات  األسمدة،  الفيروسات،  اجلراثيم، 

الغير  و  العضوية  املواد  من  غيرها  و  اإلشعاعية  املواد  السامة،  املعادن  الفينولية،  املركبات 

عضوية الذاتية.

التلوث  ضد  طبيعية  و  جيدة  بصفة  محمية  املياه  فيها  تبدو  التي  احلاالت  في  حتى 

السطحي،فإنه من الضروري االحتياط من اخملاطر املنجرة عن استغالل املناجم و البناءات 

إلخ.... العمرانية  و  املائية 

ملاء  اجلرثومية  أو  الفيزيوكيميائية  التركيبة  في  تغيير  حدوث  عند   : الثاني عشر  الفصل 

التعليب، فعلى املستغل القيام باألشغال الضرورية قصد حتسني جودة املاء و إعادتها إلى 

تركيبتها األصلية و ذلك قبل اللجوء إلى إيقاف تعليب هذا املاء.

الفصل الثالث عشر : حماية نقطة التقاط املياه املزمع تعليبها.

يجب أن تتم عملية التقاط املاء طبق املتطلبات الهيدروجيولوجية و بطريقة تضمن عدم 

تسرب أي ماء آخر ما عدا اخملصص للتعليب. و في حالة ضخ املاء يجب التخفيض من قوة 

تدفق االستغالل ملنع تسرب أي نوع آخر من تسرب املياه و اختالطها باملاء املسموح بتعليبه. 

و تكون املياه املتدفقة من العني أو عن طريق الضخ محمية بكيفية ال ميكن تسرب أي تلوث 
كان ناجت عن عوامل طبيعية أو بسبب إهمال أو سوء تصرف.
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الفصل الرابع عشر: معدات و جتهيزات التقاط املاء.

يجب أن تكون املعدات و التجهيزات و القنوات و املضخات و بقية املواد املستعملة في عملية 

استخراج املاء أو التي تتصل مباشرة باملاء للتعليب مصنوعة من مواد ال تأثر على التركيبة 

األصلية لهذه املياه.

و يكون الدخول إلى موقع التقاط املاء محجرا على أي كان عدا أعوان الرقابة أو من يحمل 
ترخيصا و للغرض يتم وضع احلواجز املالئمة.

يتعني على مالك و حدة التعليب مراقبة حالة معدات استخراج املاء و جودة املاء بصفة دورية 

و دائمة.
كما يتعني على املنتج إرساء نظام ملراقبة استقرارية املكونات الكيميائية و الفيزيائية للماء 

امللتقط بقياس املكونات املميزة للماء و تسجيلها و ذلك بصفة آلية و منتظمة أو بالقيام 

بالتحاليل اجلزئية و املكثفة بوسائله اخلاصة و لدى مخبر ديوان املياه املعدنية. و يتم توثيق 

هذه النتائج ووضعها على ذمة أعوان املراقبة عند الطلب.

الفصل اخلامس عشر: 

يتعني على مستغل وحدة تعليب املياه السهر على استقرار قوة تدفق املاء املستخرج حّتى 

ال حتدث تأثيرات أو تغييرات في تركيبته الفيزيوكيميائية.كما يتعني عليه و في أية حالة من 
األحوال عدم جتاوز مقدار قوة التدفق املرخص له فيه.
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العنوان الثاني: الشروط العامة املتعلقة بتهيئة وحدة التعليب

الفصل السادس عشر: املوقع

يجب  أن تركز وحدة التعليب في أقرب مكان ممكن من موقع التقاط املاء املستغل على أن ال 

يكون ذلك مصدر آنيا أو مستقبليا لتلوث املائدة املائية املستغلة.

يتم تركيز وحدة التعليب في أماكن خالية من الروائح الكريهة و من الدخان و من الغبار أو 

من أي عنصر ملوث كما يجب أن تكون هذه األماكن محمية من الفيضانات.

الفصل السابع عشر : مسالك الدخول و األجنحة املعبدة

احلماية  منطقة  و  التعليب  حدة  و  سياج  داخل  املسالك  و  املمرات  أرضية  تكون  أن  يجب 

املباشرة أو مدخل وحدة التعليب صلبة و تضمن سالمة العبور و مرور العربات. و يجب أن 

تكون مجهزة بنظام خاص لتصريف املياه سهل التنظيف.

الفصل الثامن عشر : اخلزانات و مسالك املياه

الضخ  طريق  عن  أو  انحدراية  بصفة  املياه  جلب  طريقة  في  وقتية  خزانات  استعمال  عند 

فإنه من الضروري حمايتها من كل مصدر تلوث علما  و أن خزن املاء فيها ال يجب أن يتجاوز 

24 ساعة.
املنبع  تربط  التي  إيصالهاو  من  متكن  التي  املسالك  أو  املياه  نقل  وسائل  تصنع  أن  يجب 

قابل  الغير  املعدن  و  )كاخلزف  ناقلة  غير  مواد  من  اخلزانات  ذلك  في  مبا  التعبئة  بتجهيزات 

للصدى( متنع تسرب التلوث الناجت عن املاء أو أثناء التطهير أو الصيانة أو التنظيف و ميكن 

غسلها بكل سهولة.

و يجب تنظيف هذه املسالك و القنوات و اخلزانات و تطهيرها و احملافظة عليها في حالة 
جيدة لالستعمال املتواصل و بكيفية ال جتعلها مصدرا لتلوث املاء املزمع تعليبه أو لتغيير 

خصائصه األساسية و األصلية.

و بصفة عامة يجب أن تصنع التجهيزات التي مير بها املاء من مواد من النوع الغذائي لتجنب 
كل التغييرات الفيزيوكيميائية و اجلرثومية و العضوية للماء املزمع تعليبه.

الفصل التاسع عشر : يشترط احترام مبدئي فصل النظيف عن الوسخ و السير إلى األمام 

تركيز  يكون  أن  يجب  و  املياه  تعليب  وحدة  ببناية  األجنحة  و  املصالح  توزيع  و  اإلنتاج  عند 

التجهيزات داخل البناية بكيفية متكن من التنظيف السلس و الناجع و املراقبة اجليدة حلفظ 

الصحة.

تلوث  إحداث  شأنها  من  التي  اآلالت  و  التجهيزات  إليواء  اخملصصة  األجنحة  تكون  أن  يجب 

منفصلة عن بقية األجنحة بكيفية ناجعة و تستجيب لقواعد حفظ الصحة.
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اللف  أو  للتعليب  األولية  املواد  خلزن  املعدة  األماكن  تكون  أن  يجب   : العشرون  الفصل 

األماكن  عن  معزولة  القوارير  أو  األوعية  بتنظيف  و  بالفرز  اخلاصة  األماكن  كذلك  و 
النهائي. املنتج  تلوث  لتجنب  ذلك  و  املياه  بتعليب  اخلاصة 

تركيز  طريقة  و  التعليب  وحدات  بنايات  تكون  أن  يجب   : العشرون  و  الواحد  الفصل 

تدور  أن  يجب  التي  التنظيف  بعمليات  القيام  تسهل  بكيفية  مصممة  بها  التجهيزات 

على  احلصول  غاية  إلى  للوحدة  التعليب  ماء  وصول  من  انطالقا  ذلك  و  منتظمة  بصفة 

اخملزونة  املواد  لكل  املالئمة  احلرارية  الظروف  توفير  تضمن  أن  يجب  كما  النهائي.  املنتج 

اإلنتاج. في  املتدخلني  لكل  و  التطهير  و  التنظيف  لعمليات  و  املنتجات  و 
القوارير  تشليل  يتم  )حيث  اإلنتاج  قاعة  تكون  أن  يجب   : العشرون  و  الثاني  الفصل 

حوض  تركيز  يجب  كما  النقي.  بالهواء  مزودة  و  كليا  معزولة  غلقها(  و  تعبئتها  و 
لتعقيم الساقني عند مدخل القاعة عالوة عن التجهيزات و املعدات املناسبة و الضرورية 

و التي تخول للعاملني بهذه القاعة من غسل أيديهم و تطهيرها و جتفيفها.
و يجب أن تستجيب هذه املعدات إلى شروط حفظ الصحة املعمول بها.

التخزين  و  للترصيف  املعدة  املناطق  تستجيب  أن  يجب   : العشرون  و  الثالث  الفصل 

التالية: الشروط  إلـى  املياه  تعليب  و 
أرضية هذه املناطق :

يجب أن تكون األرضية مبلطة مبواد عازلة و غير ماصة و قابلة للغسل و مانعة لالنزالق 

التنظيف  سهلة  تكون  أن  يجب  بل  حفر  باألرضية  تكون  ال  أن  يجب  كما  سامة.  غير  و 
الثقب  عبر  السوائل  تسرب  تسهل  بكيفية  منحنية  تكون  أن  يجب  كما   التطهير  و 

بسيفونات. اجملهزة  و  للغرض  املعدة 

اجلدران :

يجب أن تكون اجلدران مبنية مبواد عازلة و غير ماصة و قابلة للغسل و غير سامة وأن تكون 

بعمليات  )اخلاصة  اإلنتاج  قاعة  جدران  مساحات  تكون  أن  ويجب  فاحتة.  بألوان  مدهونة 

التشليل و التعبئة و وضع السدادات( ملساء و مغطية مبواد تسهل التنظيف وتضمن 

األرضية،  و  واجلدران  اجلدران،  بني  القاسمة  الزوايا  تكون  أن  يجب  كما  التطهير.  جناعة 

لتنظيفها. تسهيال  ومقوسة  مسدودة  واألسقف  واجلدران 

: األسقف 

البخار  تكاثف  و  األوساخ  تراكم  متنع  بطريقة  ومطلية  مبنية  األسقف  تكون  أن  يجب 

التنظيف. سهلة  تكون  أن  يجب  كما  والتشققات.  التعفنات  وظهور 

النوافذ :

أما  األوساخ.  تراكم  متنع  بطريقة  مطلية  و  مبنية  الفتحات  كل  و  النوافذ  تكون  أن  يجب 

التحريك  سهل  بواقي  مجهزة  تكون  أن  فيجب  الوحدة  خارج  إلى  تفتح  للتي  بالنسبة 

بكيفية تخول تنظيفه و تعهده بصفة منتظمة. كما يجب أن تكون فراشات النوافذ من 

الداخل منحنية حتى ال يقع استعمالها كمرافع.
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األبواب :

يجب أن تكون أبواب قاعة اإلنتاج ذات مساحات ملساء و غير ماصة و تغلق بطريقة آلية 

و ال تسمح بتسرب الهواء أو املاء إلى داخل هذه القاعة.
كما يجب أن تكون املدارج و املعدات الثانوية مركزة و مبنية بكيفية متنع حدوث أي تلوث 

ملاء التعليب و للمنتج النهائي. 

و يجب أن تكون مجاري املياه مجهزة بفتحات متكن من تعهدها و تنظيفها وتطهيرها.
وحجرات  املراحيض  و  للسكن  املعدة  املباني  تكون  أن  يجب   : العشرون  و  الرابع  الفصل 

املالبس و قاعات األكل منفصلة كليا عن مناطق اإلنتاج و ال يجب أن تطل مباشرة عليها.

للمحافظة  املعدة  الصهاريج  و  املستودعات  تكون  أن  يجب  الفصل اخلامس و العشرون : 

على الوقود و احملروقات مبنية و مصنوعة و محمية و مراقبة و مصونة بطريقة حتمي املائدة 

املائية و العيون و املنابع من مخاطر التلوث و ذلك طيلة فترة خزن و تعبئة هذه املواد.
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العنوان الثالث: التجهيزات الصّحية و شروط حفظ الصحة

القنوات  و  التعليب  مبياه  اخلاصة  القنوات  بني  الفصل  يجب  و العشرون:  الفصل السادس 

املعدة للمياه الصاحلة للشراب و القنوات اخلاصة باملياه و الغير صاحلة للشراب و اخملصصة 

إلنتاج البخار و للتبريد و ملقاومة احلرائق أو لغايات أخرى و ذلك بتركيز مسالك منفصلة عن 

بعضها البعض دون إمكانية الربط  بينها أو تركيز بالوعات رادة عليها. و من املستحسن أن 

يتم دهن هذه القنوات بألوان مختلفة لتمييزها عن بعضها البعض.

فعال  تصريف  بنظام  مجهزة  التعليب  وحدة  تكون  أن  يجب  و العشرون:  الفصل السابع 

منتظمة   بصفة  يعمل  و  جيدة  حالة  في  يكون  أن  يجب  و  للفضالت  و  املستعملة  للمياه 

و متواصلة.
اخلاصة  الفضاءات  و  املستعملة  املياه  تصريف  مسالك  كل  و  القنوات  هذه  تكون  أن  يجب 

بتجميع الفضالت و املوجودة في محيطات حماية املنبع أو احلفرية مبنية ومصانة بطريقة 

جتعلها ال متثل أي مصدر خطر تلوث للمائدة أو احلفرية أو العني ومتكن من التصريف اجليد 

و الكلي للمياه املستعملة.
الغير  املواد  و  الفضالت  لتجميع  فضاءات  تخصيص  يجب  العشرون:  و  الثامن  الفصل 

مستهلكة قبل إخراجها من املؤسسة. و يجب أن تكون هذه الفضاءات معدة بكيفية متنع 

دخول القوارض إلى هذه الفضالت و لتجنب تلويث مياه التعليب و املياه الصاحلة للشراب 

واملعدات و املباني أو مسالك الدخول املهيأة باملكان.

الفصل التاسع و العشرون: يجب أن تكون كل التجهيزات و املعدات املستعملة في مناطق 

تعبئة للمياه املعدة للتعليب، و التي ميكن أن تلمس مباشرة هذه املياه، مصنوعة من مواد 

قوية  و  ماصة  غير  تكون  أن  و  إليها  الرديء  املذاق  و  الشظايا  و  الروائح  بتسرب  تسمح  ال 
ضدالتآكل و تتحمل العمليات املتكررة للتنظيف و التطهير.

كما يجب جتنب استعمال اخلشب أو املواد األخرى التي يصعب تنظيفها و تطهيرها و التي 

قد تتآكل من جراء اللمس.

الفصل الثالثون: يجب أن يوجد بوحدة التعليب عدد كافي من حجرات اللباس و من املراحيض 

و بكيفية مناسبة و جيدة طبق ما مت التنصيص عليه باألمر عدد 328 لسنة 1968 املؤرخ 
اخلاضعة  املؤسسات  على  املطبقة  للصحة  العامة  بالقواعد  املتعلق  و  في 1968-10-20 

جمللة الشغل.

التهوية  و  اإلنارة  جودة  لضمان  الضرورية  باملعدات  مزودة  األماكن  هذه  تكون  أن  يجب  و 
اإلنتاج. قاعة  على  مباشرة  تطل  ال  أن  يجب  كما  التدفئة.  و 

و بجانب املراحيض، يجب تركيز مغاسل ذات خالط و تكون مزودة باملاء الساخن والبارد و بجانبها 
و عاء به مادة خاصة لغسل اليدين و معدات صحية للتجفيف. على أن يتم تركيزها في مكان 
يجبر العامل على املرور أمامها عند رجوعه إلى قاعة اإلنتاج.  في حالة استعمال مناديل من 
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الورق للتجفيف فإنه يجب تركيز عدد كافي من موزعات الورق  و من احلاويات و بجانب كل 

مغسل. كما يحجر في هذه األماكن استعمال حنفيات من الصنف الذي يفتح باليد. كما 

يجنب تركيز معلقات إجبارية بكل األماكن املعدة للغرض تأكد على ضرورة غسل اليدين بعد 

استعمال املراحيض.

الفصل الواحد و الثالثون: كما يجب توفير التجهيزات الضرورية و املناسبة طبق الشروط 

من  العاملني  لتمكني  ذلك،  تستوجب  التي  احلاالت  كل  في  أعاله  بالفصل  عليها  املنصوص 

تنظيف و جتفيف و تعقيم أيديهم.

الفصل الثاني و الثالثون: يجب توفير إنارة طبيعية أو اصطناعية بوحدات التعليب على أن 

ال تؤثر هذه اإلنارة على طبيعة األلوان، كما يجب أن حتترم قوة اإلنارة املقاييس املعمول بها.
الفصل الثالث و الثالثون: يجب تركيز نظام تهوئة مناسب بوحدة التعليب و ذلك ملنع ارتفاع 

احلرارة و تكاثف البخار و الغبار و كذلك لتجديد الهواء الداخلي احملصور. كما يجب أن ال مير التيار 

الهوائي من املنطقة امللوثة إلى املنطقة النظيفة. يجب أن حتمي ثقب التهوئة بدرئيات أو بأي 

واقي آخر مصنوع من مادة تقاوم التآكل. على أن تكون هذه الواقيات سهلة التحريك لتنظيفها.

الفصل الرابع و الثالثون: يجب أن تتم عمليات التنظيف و التطهير طبقا للتوصيات العامة 

للنظافة الغذائية و يضبط ببرنامج املراقبة الذاتية اخلاص بكل وحدة تعليب.

الفصل اخلامس و الثالثون : يجب أخذ االحتياطات و التدابير الضرورية لتجنب تلوث املاء املعد 

للتعليب عند غسل أو تطهير القاعات أو املعدات أو األدوات األخرى.

كما يجب أن تكون مواد التطهير و التنظيف مستعملة حسب صالحياتها و طبق التوصيات 

املنصوص عليها و مرخص في استعمالها من طرف السلط املؤهلة لذلك.

يجب إزالة كل األثار املتبقية و الناجتة عن استعمال مواد التنظيف و التطهير من فوق املساحات 

مبياه  ثم  للشراب  الصالح  باملاء  اجليد  التشليل  طريق  عن  ذلك  و  التعليب  مياه  تلمس  التي 

التعليب. و ذلك قبل إعادة استعمال هذه املساحات أو املعدات للتعبئة.

الفصل السادس و الثالثون : مباشرة إثر االنتهاء من العمل اليومي أو عند التوقف الفجائي 

عن العمل و كلما دعت الضرورة لذلك فإنه يجب تنظيف كلي و جيد ملناطق اإلنتاج مبا في 

ذلك األرضية و القنوات و املعدات الثانوية و اجلدران.

يجب أن تكون قاعات تغيير مالبس العملة و املراحيض دائما نظيفة.

الفصل السابع و الثالثون : يتعني على املستغل لوحدة تعليب مياه إعداد و ضبط برنامج 

التنظيف  يكون  أن  تضمن  بكيفية  و  تعليب  وحدة  لكل  املتواصل  التطهير  و  للتنظيف 

على  املكثف  التركيز  و  االعتناء  مع  بالوحدة  األجنحة  و  املناطق  لكل  متواصال  و  محكما 

املناطق احلرجة و املعدات.

كما يجب أن تتكفل اإلدارة العامة للمؤسسة مبتابعة نظافة وحدة التعليب و بتعيني مسؤول 

عن ذلك يرجع لها بالنظر مباشرة و بصفة مستمرة. و يجب أن تكون مهامه منفصلة متاما 

عن اإلنتاج. على أن يكون ذو دراية تامة و شاملة باألخطار املنجرة عن التلوث. يتولى العون 

مد اإلدارة العامة بتقارير دورية في الغرض و يقترح ما يتعني اتخاذه في اإلبان إزاء أي طارئ من 

شأنه املساس بنظافة الوحدة.
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جيد                       بشكل  مكونني  التعليب  بوحدة  بالتنظيف  املكلفني  العاملني  كل  يكون  أن  يجب 

و متمكنني من قواعد حفظ الصحة.
مياه  تلوث  في  تتسبب  ال  بطريقة  الفضالت  في  التصرف  يجب  الفصل الثامن و الثالثون: 

التعليب أو مياه الشرب. كما يجب احلرص على منع القوارض من الوصول إليها. و يجب أن 

يتم رفع هذه الفضالت من مناطق التعبئة و اإلنتاج و من مناطق العمل األخرى كلما دعت 

احلاجة لذلك و مرة في اليوم على األقل.

يجب تنظيف و تطهير احلاويات املستعملة حلفظ الفضالت و كل املعدات املستعملة للغرض 

مباشرة بعد رفع هذه الفضالت. كما يجب تنظيف و تطهير املناطق التي مت حفظ الفضالت 

بها.

الفصل التاسع و الثالثون: مينع وجود احليوانات السائبة و التي من شأنها إحداث أي خطر 

على الصحة مبناطق التعبئة و اإلنتاج.

على  احلرص  و  القوارض  ملكافحة  ناجع  و  متواصل  برنامج  ضبط  يجب  األربعون:  الفصل 

تطبيقه، و يجب أن تكون وحدة التعليب و ضواحيها حتت املراقبة املستمرة لكشف عوارض 

التعفن. علما و أنه ال يجوز الّلجوء إلى استعمال املبيدات إال في حالة التأكد من عدم جدوى 

املواد املستعملة األخرى.

و قبل استعمال هذه املبيدات ال بد من حماية مياه التعليب و كل معدات و أواني التعليب 
إعادة  قبل  األواني  و  للمعدات  الكلي  التنظيف  من  ذلك  بعد  بد  ال  و  محتمل  تلوث  أي  ضد 

استعماله.

الفصل الواحد و األربعون: يجب أن تكون املبيدات و كل املواد التي من شأنها أن متثل خطرا 

على الصحة حاملة لبطاقة يتم التنبيه فيها على خطورة و سمومية هذه املواد مع توضيح 

طرق االستعمال. و يجب أن حتفظ في أماكن أو خزائن محكمة الغلق مبفاتيح و مخصصة 

كليا للغرض.

و ال يجب أن يتم توزيع هذه املواد أو إستعمالها إال من طرف العملة املرخص لهم و املكونني في 
هذا املضمار أو من قبل أعوان موضوعني حتت املراقبة الصارمة لشخص كفأ و مؤهل لذلك. كما 

يجب اتخاذ كل االحتياطات لتجنب تلوث مياه التعليب. علما و أنه ال يجب استعمال أو ترك أية 

مادة من املواد التي من شأنها تلويث مياه التعليب مبناطق اإلنتاج إال ألسباب تتعلق بالنظافة 

أو إذا ما اقتضت عملية املعاجلة ذلك.
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العنوان الرابع: نظافة األعوان و الشروط الصحية اخلاصة

تكوينية  دورات  تنظيم  املياه  تعليب  حدات  و  مديري  على  يجب  األربعون:  و  الثاني  الفصل 

متواصلة لفائدة العمال املكلفني بتعبئة املاء، و تتمحور هذه احلصص حول الطرق الصحية 

ذلك  و  اجلسم  ونظافة  املعلبة  املياه  و  الغذائية  املواد  توظيف  حلسن  بها  املعمول  املثلى 

لتمكينهم من معرفة االحتياطات الضرورية لتجنب تلوث مياه التعليب.

قبل  طبي  فحص  إلى  املياه  تعليب  بوحدات  العاملون  يخضع  األربعون:  و  الثالث  الفصل 

انتدابهم. و يجب إجراء الفحوص الطبية كلما دعت احلاجة لذلك و خاصة عند حدوث حاالت 

العدوى أو عند الفحص املصحي.

يجب أن تكون امللفات الطبية لألعوان محفوظة بوحدة تعليب املياه و ميكن االطالع عليها في 

كل األوقات من طرف أعوان ديوان املياه املعدنية أو من طرف آخر مرخص له.

يجب القيام بتحاليل البوراس مرتني في السنة و ذلك بالنسبة لكل أعوان وحدة تعليب املياه.

الفصل الرابع و األربعون: يجب على إدارة وحدة التعليب اتخاذ اإلجراءات الضرورية ملنع أي 

شخص مصاب مبرض معدي أو له جروح متعفنة أو له دمل جلدي متعفن أو مصاب باإلسهال 

من العمل بقاعة اإلنتاج أو التعبئة أو في أية خطة أخرى قد ينجر عنها بطريقة مباشرة أو 

غير مباشرة تلوث املنتج بجراثيم ضارة بالصحة.

التجهيزات  بكل  مزودة  تكون  أن  يجب  و  التعليب  بوحدة  للتمريض  مصلحة  تركيز  يجب 

للنجدة. األولية  باإلسعافات  للقيام  الالزمة  األدوية  و 
الفصل اخلامس و األربعون: يجب علي كل شخص مت تعيينه للعمل بقاعة اإلنتاج أو التعبئة 

أن يحافظ خالل ساعات العمل على قدر كبير من نظافة جسمه و هندامه. كما يجب عليه 

أن يحمل بصفة دائمة مالبس واقية )مبا في ذلك أغطية الرأس واألقنعة و األحذية( على أن 

يتم تنظيفها أو رميها بعد كل استعمال. و يجب أن تكون دائما في حالة جيدة من النظافة 

املتماشية و طبيعة العمل املنجز.

أو  األعمال  كل  التعبئة  أو  اإلنتاج  قاعات  داخل  مينع  أن  يجب  األربعون:  و  السادس  الفصل 

التصرفات التي من شأنها إمكانية تلويث املاء املعلب و من ذلك األكل، التدخني واستعمال 

العلكة أو ثقاب تنظيف األسنان، اخملاط إلخ... أو أي عمل يتنافى و السلوك الصحي كالبصاق 

مثال.

الفصل السابع و األربعون: يجب أخذ االحتياطات الالزمة ملنع زائري مناطق إنتاج وتعبئة املياه 

املعلبة من تلويثها و من بني هذه االحتياطات نذكر أساس ضرورة ارتداء لباس للحماية. و على 

الزائرين أيضا احترام قواعد حفظ الصحة و األحكام الواردة بفصول كراس الشروط هذا.
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أن  على  احلرص  التعليب  لوحدة  املالكة  الشركة  على  يجب  األربعون:  و  الثامن  الفصل 

تكون كل التراتيب املنصوص عليها في فصول كراس الشروط هذا و املتعلقة بالنظافة 

العملة. كل  من  مطبقة  و  محترمة  الصحية  اخلصوصيات  و 
الفصل التاسع و األربعون: يجب علي املستثمر احترام و تطبيق التراتيب اجلاري بها العمل 

في مجال حفظ الصحة و السالمة املهنية و حتديدا عبر:

بطاولة   و  للفحص  بطاولة  و  للطبيب  مبكتب  مجهزة  تكون  و  طبية  مصلحة  تركيز   -
للتضميد و بقاعة انتظار و بخزانة لألدوية حتتوي على األدوية الضرورية لإلسعافات األولية 

بامللفات  خاصة  بخزانة  و  األحاسيس  مبطرقة  و  الدم  ضغط  قيس  بجهاز  و  بسماعة  و 
الصحية  التجهيزات  كل  و  النظر  لقياس  بسلم  و  مبيزان  و  مبفتاح   تغلق  لألعوان  الطبية 

العادية و الضرورية إلجراء الفحوصات الطبية.

- إبرام عقد مع طبيب شغل مصادق عليه من طرف وزارة الشؤون اإلجتماعية لإلشراف على 
هذه املصلحة.

- تركيز جلنة حفظ الصحة و السالمة املهنية بالوحدة.
 1968 لسنة   328 عدد  باألمر  عليها  املنصوص  الصحة  حلفظ  العامة  القواعد  -احترام 

و املؤرخ في 20 أكتوبر 1968.
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العنوان اخلامس: املتطلبات الصحية الضرورية علي مستوى سلسلة اإلنتاج.

مراقبة  يجب  املعلبة  للمياه  احلسنة  اجلودة  استمرارية  لضمان  اخلمسون:  الفصل 
العناصر التالية بصفة منتظمة:

قوة تدفق ماء العني أو قوة تدفق املاء املسموح باستغالله،	 
درجة حرارة املاء بسلم سل سوس،	 
مظهر ماء التعليب،	 
رائحة و طعم ماء التعليب	 
ناقلية ماء التعليب و املقاييس األخرى اخلاصة به و املميز له،	 
احلالة اجلرثومية العامة ملاء التعليب،	 

يجب  املعلب  باملاء  اخلاصة  و  احملددة  املقاييس  في  ملموس  تغيير  أي  حدوث  عند  و 
اإلسراع  باتخاذ التدابير اإلصالحية الضرورية بعد موافقة ديوان املياه املعدنية.

على  املياه  مطابقة  عدم  أو  تلوث  أي  مالحظة  عند  اخلمسون:  و  الواحد  الفصل 
على  يجب   09.83 م.ت  أو   09.33 م.ت  التونسية  للمواصفات  اجلرثومي  املستوى 
املستثمر إعالم ديوان املياه املعدنية كما يجب عليه توقيف عملية التعليب حاال و 

إلى غاية إزالة مصدر التلوث.

الفصل الثاني و اخلمسون: ميكن أن تشمل املعاجلة عمليات التصفية و الترشيح 
بها  املسموح  املعاجلات  كل  و  الكربون  أكسيد  ثاني  طرح  أو  إضافة  و  التهوية   و 
بترخيص  أو   09.83 م.ت  أو   09.33 م.ت  التونسية  املواصفات  ملقتضيات  طبقا 

العمل. به  اجلاري  للتشريع  طبقا  استثنائي 

الفصل الثالث و اخلمسون: يجب أن تخزن كل مواد اللف و التعليب في أماكن تتوفر 
فيها شروط الصحة و النظافة، كما يجب أن تكون هذه املواد مالئمة للماء املزمع 
تعليبه و إلى الشروط العامة املتعلقة باخلزن. كما ال يجب أن يتم تنقل أية مواد منها 
و غير مسموح بها إال في احلدود املقبولة و املرخص فيها و ذلك طيلة مدة صلوحية 
املنتج. و يجب أن توفر مواد اللف و التعليب الضمانات الوقائية و احلماية الناجعة 
للمنتج ضد التلوث.ال يسمح باالحتفاظ مبواد اللف أو التعليب بقاعات التعبئة إال 

التي ترصد لالستعمال املباشر.

الفصل الرابع و اخلمسون: يتم و جوبا تشليل قوارير التعليب باملاء الصالح للتعليب 
و طبق مقتضيات الفصول 35 و 36 و 55 و 56 من كراس الشروط هذا.

الفصل اخلامس و اخلمسون: أحكام خاصة بسالسل تعليب املياه في قوارير بلورية

يجب احترام االحتياطات التالية:

بإزالة  ذلك  و  دقيقة  و  محكمة  بكيفية  املسترجعة  البلورية  القوارير  فرز  يتم  أن  يجب   -
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كذلك  و  اجملردة  بالعني  مشاهدتها  ميكن  غريبة  أجساد  أو  أوساخ  على  حتتوي  التي  القوارير 

القوارير التي استعملت الحتواء مواد نفطية أو مبيدات أو مواد سامة أو مواد دهنية أو أي 

منتج آخر من شأنه تدنيس أحواض الغسيل و تلويث املنتج النهائي.

باستعمال  و  للغرض  معدة  غسل  آالت  في  محكمة  بصفة  القوارير  غسل  يتم  أن  يجب   -
مواد التطهير و مياه ساخنة و يجب أن تضمن هذه العمليات النقاوة اجليدة حلواشي القوارير 

الزجاجية و التطهير الكلي و اجليد للقارورة.

- يجب أن يتم تشليل القوارير املطهرة باملاء املعد للتعليب و عند التعذر ميكن استعمال ماء 
نقي و صالح للشراب يتم الترخيص فيه من قبل ديوان املياه املعدنية.  و يجب أن متكن هذه 

العملية من إزالة كل رواسب املواد املستعملة أثناء غسل وتطهير هذه القوارير.

وقاعة  الغسيل  آالت  بني  الرابط   )convoyeur( القوارير  توجيه  مسلك  يكون  أن  يجب   -
التعبئة مغّطى  بواق من مواد سهلة الغسل و التطهير.

- يجب مراقبة نقاوة القوارير عن طريق املرآة العاكسة بصفة آلية أو بتكليف أعوان مدربني 
واإلضاءة  املناسب  البلور  باستعمال  تسهيلها  ميكن  التي  و  املهمة  بهذه  للقيام  فطنني  و 
الكافية و نظافة املرآة العاكسة و كثافة عبور القوارير و مدة عمل األعوان املكلفني بهذه 

العملية.

- يجب أن تكون آالت تعبئة املياه املرخص في استعمالها من النوع اآللي و التي متكن ضمان 
القيام بعمليات تطهير خزاناتها و رؤوس التعبئة بكل سهولة.

- يجب أن تتم عملية إغالق القوارير مبعدات آلية. على أن تكون السدادات املستعملة من 
باألشعة  تطهيرها  يتم  و  احملكم.  اإلغالق  متكن  و  األغذية  في  باستعمالها  املسموح  املواد  

الفوق بنفسجية و تضمن هذه السدادت سالمة و عدم امكانية انتهاك املنتج النهائي.

الفصل السادس و اخلمسون: أحكام خاصة بسالسل تعليب املياه في قوارير من البالستيك

الشروط  إلى  يخضع  املياه  لتعليب  بلورية  غير  مواد  من  املصنوعة  األوعية  استعمال  إن   -
املنصوص عليها بكراس الشروط املعد للغرض من طرف وزارة الصحة العمومية.

- يجب أن تتم عملية النفخ و التشكيل احلراري للقوارير على مستوى وحدة التعليب.
- يجب أن يتم سد القوارير بطريقة محكمة. كما يجب أن يتم تعقيم السدادات املستعملة 
باإلشعاع الفوق بنفسجي. و يجب أن تضمن هذه السدادات سالمة املنتج النهائي و عدم 

إمكانية انتهاكه. و أن تكون القوارير سهلة الفتح عند االستعمال.

- يجب أن يكون الربط بني خزان القوارير البالستيكية و قاعة اإلنتاج آليا.
تلوث  أي  جتنب  ظروف  في  القوارير  لف  بعملية  القيام  يجب  و اخلمسون:  السابع  الفصل 

للمنتج النهائي، و على املعدات و التجهيزات و الطرق املستعملة لسد القوارير أن تضمن 

لها الغلق احملكم و املانع ألي تسرب.

كما يجب أن تضمن أيضا استقرارية املكونات الفيزيوكيميائية و اجلرثومية و طعم أو مذاق 

املنتج النهائي.
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الفصل الثامن و اخلمسون: يجب أن ميكن اللف املستعمل من حماية القوارير من التأثيرات 

اخلارجية و أن ميكن من نقلها و تخزينها في ظروف مالئمة.

ينتمي  التي  الدفعة  لرقم  حاملة  القوارير  كل  تكون  أن  يجب  التاسع واخلمسون:  الفصل 

إليها مع بيان يوم اإلنتاج و سلسلة التعبئة. كما يجب إعداد دفتر للمراقبة املستمرة ويكون 

سهل القراءة و مؤرخ و يحتوي على كل التفاصيل الهامة و املتعلقة بكل يوم إنتاج. و حتفظ 

هذه الدفاتر طيلة صلوحية و حفظ املنتج على األقل و ال بد أيضا من مسك دفاتر أخرى 

توضح عملية التوزيع األولي لدفعات اإلنتاج.

الفصل الستون: يتم تخزين و نقل املنتج النهائي بطريقة جتنبه التلوث أو تكاثر احلراثيم 

العضوية و حتميه من التلف و الفساد.

ال بد من مراقبة املنتج النهائي أثناء التخزين بصفة دورية للتأكد من أن عملية الشحن لم 
تشمل سوى املياه املعلبة و الصاحلة لالستعمال و أن اخلصوصيات املتعلقة بهذا املنتج قد 

مت احترامها. 
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العنوان السادس: البطاقة أو سمة املنتج

واملواصفات  القانونية  النصوص  تطبيق  املستغل  على  يجب  الستون:  و  الواحد  الفصل 

التونسية املنظمة لذلك و حتديدا م.ت 15.23 و م.ت 09.33 و م.ت 09.83 كما يجب عليه 

عرض مشروع بطاقة إنتاجه على ديوان املياه املعدنية إلبداء الرأي و املوافقة وذلك قبل إدخالها 

حيز التنفيذ أو عند جتديدها أو حتيينها.

و عالوة على ذلك فإنه يجب أن يقع التنصيص بالبطاقة على البيانات اإلجبارية التالية:
رسميا  عليها  املوافق  التحليل  لنتائج   مطابقة  تكون  و  للماء  الفيزيوكيمائية  التركيبة   -

ديوان املياه املعدنية.

- مكان املنبع أو احلفرية املستغلة و اسمها.
- تاريخ و عدد مقرر استغالل و تصنيف املاء املعلب من طرف ديوان املياه املعدنية.

مغاير  جتاري  اسم  استعمال  و  بطاقة  على  التنصيص  مت  ما  إذا  الستون:  و  الثاني  الفصل 

السم املنبع أو مكانه فإنه يجب أن تكون األحرف املستعملة في كتابة اسم املنبع أو مكانه 

مساوية لنصف األحرف املستعملة في كتابة االسم التجاري.

أو  صلوحيات  أية  اللف  أو  املنتج  بطاقات  فوق  التنصيص  مينع  الستون:  و  الثالث  الفصل 

تسميات أو نوع أو صنع أو صور  أو أية إشارات أو أسماء من شأنها أن:

- تضفي خصوصيات على املياه املعدنية الطبيعية و هي ال متلكها و املتعلقة أساسا مبصدرها أو 
بنتائج حتاليلها أو أية مميزات تتعلق بضمان أصالة و نوعية املاء.

املياه  ضمن  املصنفة  املياه  و  الطبيعي  املنبع  مياه  أو  الطاولة  مياه  بني  خلط  عنها  ينجر   -
املعدنية الطبيعية و خاصة استعمال »مياه معدنية«.

املعلبة  املياه  متنح  أن  شأنها  من  توضيحات  أية  استعمال  مينع  الستون:  و  الرابع  الفصل 

خصوصيات عالجية أو شفائية من بعض األمراض التي تصيب اإلنسان.

الفصل اخلامس و الستون: إال أنه يرخص للمياه املعدنية الطبيعية فقط و بعد موافقة 

اللجنة الطبية لديوان املياه املعدنية باستعمال البيانات التالية:

-  يوصي به إلعداد غذاء الرضيع.
-  يوصي به للحمية الفقيرة من امللح.

-  ميكن أن تساعد على اإلسهال.
-  ميكن أن تساعد على اإلكثار من البول.

-  و ميكن تنصيص مالحظات إضافية أخرى في نفس السياق مبوافقة ديوان املياه املعدنية و 
بعد استشارة اللجنة الطبية. 
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العنوان السابع: مراقبة اجلودة

الفصل السادس و الستون: مراقبة اجلودة

بالتحاليل  للقيام  الضرورية  باملعدات  مجهز  مخبر  مياه  تعليب  وحدة  بكل  يكون  أن  يجب   
اجلرثومية و الفيزيوكيميائية في سياق املراقبة الذاتية:

- و يتم إعداد و ضبط برنامج املراقبة الذاتية أو قائمة الواجبات من طرف املسؤول عن وحدة 
التعليب و املسؤول عن اجلودة بالوحدة و يجب أن ميكن ذلك من ضمان جناعة و ثبات نتائج 

التحاليل و اجلودة و مطابقة املنتج النهائي ملتطلبات املواصفات  التونسية م.ت 09.33 أو 

م.ت 09.83.
كما يجب أن يستجيب هذا البرنامج للمقتضيات الدنيا التالية:

1( على مستوى املنبع:
-التحاليل الفيزيوكيميائية: مرة في الشهر

احلموضة_الناقلية_و درجة احلرارة	 

درجة امللوحة التجريبية	 

 درجة الصالبة و الصالبة الكاملة	 

درجة القالوية و القالوية الكاملة	 

 النيترات و الكلوريدات	 

 الصالبة املنييزية	 

- التحاليل اجلرثومية:
مرة في األسبوع من املنبع مباشرة )حتاليل متباعدة(	 

مرة في األسبوع عند مدخل وحدة التعليب )حتاليل متباعدة(	 

ضرورة التكثيف من اقتطاع العينات عند نزول املطر	 

صيانة العني أو احلفرية )يقع التطهير و التحليل مرة في الشهر على األقل(	 

2( على مستوى اخلزن:
- ال يجب أن يتجاوز بقاء املاء بخزان التجميع األربع و عشرون ساعة.

- يجب أن يتم القيام بالتحاليل اجلرثومية لهذه اخلزانات مرة في األسبوع على األقل.
3( على مستوى املنتج النهائي:

* يجب اقتطاع عينة كل ساعتني لكل سلسلة إنتاج و ذلك للتحليل اجلرثومي
* ال يسمح بترويج املنتج النهائي السليم إال بعد 48 ساعة من إنتاجه و خالل ذلك ال 

بد من تخزينه بقاعة معدة للغرض و بوحدة التعليب نفسها.

* يجب أن تكون مواد التنظيف و التطهير املستعملة مطابقة للمواصفات وتستجيب 
للقوانني املعمول بها.

* الغسل و التطهير على مستوى قاعة اإلنتاج يقع مرة في األسبوع و لكل سلسلة  
تعليب.
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األقل  على  أسبوعني  كل  مرة   )Cleaning in place( املكان  عني  على  التعهد  يقع   *
)التطهير و التشليل في دائرة مغلقة(.

* يجب تدوين نتائج كل التحاليل اجملراة بدفتر معد للغرض يوميا و يجب أن تكون صفحاته 
مرقمة من طرف سلطة مرخص لها.

الفصل السابع و الستون: يجب على املسؤول عن اجلودة السهر على نظافة التجهيزات 

و أماكن العمل و العملة كما يجب عليه القيام بتحاليل أخرى للمراقبة و ذلك بتتبع مسلك 
املاء منذ نقطة االلتقاط إلى مرحلة املنتج النهائي مرورا باخلزانات و مسابح الغساالت و مياه 

التشليل إلخ...

الفصل الثامن و الستون: مسك مستندات التحاليل

يجب على املستغل أن يحفظ جميع الوثائق اخلاصة بعملية املراقبة طيلة اإلثني عشر شهرا 

األخيرة على األقل أو للمدة املوازية لصلوحية املنتج النهائي املنصوص عليها فوق القارورة 

و املتعلقة خصوصا: بكمية و حجم املاء الذي مت تعليبه، إحصائيات املبيعات، نتائج التحاليل 
كل  خالل  منها  للتثبت  املراقبة  هياكل  تطلبها  التي  املعلومات  أو  اجلرثومية  و  الكيميائية 

زيارات التفقد.

و يجب أن تتم املراقبة و التحاليل طبقا ملقتضيات املواصفات التونسية و حتديدا م.ت 09.33 
أو م.ت 09.83.

و في كل احلاالت و ما إن يالحظ و جود أية حالة تلوث بإحدى العينات بعد التحاليل فإنه 
يجب إيقاف اإلنتاج فورا و إعادة اقتطاع عينات أخرى للتحاليل إلى أن يتم معرفة مصدر 

التلوث و إزالته نهائيا.

الفصل التاسع و الستون: املراقبة اخلارجية

إضافة إلى املراقبة الذاتية بوحدة التعليب فإنه يجب على املستغل القيام بتحاليل أخرى 

لتأكيد نتائج التحاليل املتحصل عليها مبخبره.

و هو مجبر في هذه احلالة بالقيام بتحليل جرثومي على األقل لكل نوع من اإلنتاج و لكل 
دفعة و كذلك بالتحليل الفيزيوكميائي للمنتج و كل شهر لدى مخبر ديوان املياه املعدنية 

أو أيّ مخبر آخر معترف به أو مرخص له من قبل مصالح الدولة.

و ميكن الترفيع في نسبة التحاليل إذا رأى املستغل ذلك.
توقيف  يقع  فإنه  املراقبة  حتاليل  نتائج  خالل  من  اجلرثومية  النقاوة  عدم  مالحظة  حالة  في 

اإلنتاج مؤقتا من طرف وزارة السياحة و الصناعات التقليدية و بطلب من ديوان املياه املعدنية.

املنتج  مطابقة  من  املعدنية  املياه  ديوان  تثبت  بعد  إالّ  لإلنتاج  بالرجوع  السماح  يتم  ال 
للمواصفات التونسية اجلاري بها العمل و ثبات استقرارية جودة املنتج.

الفصل السبعون: طبقا ملا ورد بقانون إحداثه، يتولى ديوان املياه املعدنية القيام عن طريق 

تتدخل  و  التعليب  بوحدات  املتبعة  الصحية  للطرق  الفنية  و  اإلدارية  باملراقبة  مصاحله، 

مصاحله منذ تسجيل نوايا االستغالل بدراسة ملفات املشروع و مراقبة تقدم أشغال إجناز 

وحدة التعليب إلى غاية عرض املنتج للبيع.
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خملتلف  متابعة  و  مراقبة  بزيارت  دوريا  بالقيام  احمللفون  املعدنية  املياه  ديوان  ألعوان  يسمح  و 
املنشآت و املباني املوجودة بوحدات التعليب و توابعها.

الفصل الواحد و السبعون: ميكن لديوان املياه املعدنية التدخل للقيام بالتحقيقات اإلدارية 

في صورة تلقيه شكوى حول املنتج و ذلك إضافة إلى عمليات املراقبة العادية و القانونية. 

و على املستغل مد كل املعطيات و الوثائق التي من شأنها تسهيل مسيرة التحقيق.
الفصل الثاني و السبعون: يجب على املستغل مد ديوان املياه املعدنية شهريا بإحصائيات 

إنتاج و بيع منتجه النهائى.

الصناعات  و  السياحة  لوزارة  ميكن  القطاع  مبعطيات  الشاملة  الدراية  و  التحكم  ملزيد  و 
التقليدية أن يفرض على و حدات التعليب مسك أو توجيه و ثائق أخرى متكنها من التقييم 

املدقق لوضعية القطاع ووحدات التعليب و طرق تسييرها.
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العنوان الثامن: املراقبة و اخملالفات

الفصل الثالث و السبعون: يقوم أعوان ديوان املياه املعدنية احمللفني و بصفة فجئية مبراقبة 

و حدات تعليب املياه املعلبة و ذلك دون مساس من سلطات أعوان التراتيب القانونية و أعوان 
مهمة  املراقبة االقتصادية و الصحة العمومية املؤهلني لذلك. و على املستغل أن يسهل 

هؤالء األعوان و يضع و جوبا على ذمتهم كل املعطيات والوثائق الضرورية للقيام مبهامهم 

و ميكنهم من الدخول إلى مختلف أجنحة و أقسام وحدة التعليب.
الفصل الرابع و السبعون: يتم رفع اخملالفات ملقتضى كراس الشروط هذا و للقوانني الترتيبية 

املعمول بها من طرف أعوان ديوان املياه املعدنية احمللفني و الذين مت تعيينهم للغرض من قبل 

وزير السياحة و الصناعات التقليدية.

الفصل اخلامس و السبعون: يجب على أعوان ديوان املياه املعدنية املكلفون مبراقبة وحدات 

من  والتثبت  حتليلها  قصد  النهائي  املنتج  من  عينات  القتطاع  محاضر  حترير  املياه  تعليب 

نقاوتها و مطابقتها للمواصفات.

املياه  لديوان  يقوم املدير العام  سالمة املنتج،  و عدم  من عدم صلوحية  صورة التأكد  في  و 
املعدنية بإصدار مقرر حلجز كل إنتاج اليوم املنصوص فوق العينة الغير مطابقة للمواصفات 

إلى غاية التأكد النهائي من عدم صلوحية املنتج، حيث يتم على إثر ذلك األمر بإتالفه بحضور 

عدل منفذ على أن يتم مد الديوان مبحضر اإلتالف احملرر في الغرض.

مخالفة  معاينة  إثر  على  احمللفون  املياه  ديوان  أعوان  يقوم  السبعون:  و  السادس  الفصل 

للشروط املنصوص عليها بكراس الشروط هذا أو القوانني املنظمة للقطاع بتحرير محضر 

املالك  بدعوة  املعدنية  املياه  لديوان  العام  املدير  ذلك  إثر  على  يقوم  و  الغرض.  في  مخالفة 

لوحدة التعليب إلمضاء تعهد يضبط اآلجال التي سيتم خاللها رفع هذه اخملالفات و أخذ 

التدابير الضرورية حلماية املنتج من أي تلوث طارئ.

الفصل السابع و السبعون: تتم معاينة رفع اخملالفات حسب اآلجال احملددة ضمن التعهد 

املنصوص عليه بالفصل السابق من قبل أعوان ديوان املياه املعدنية احمللفني. و في صورة عدم 

إجناز التعهدات و رفع اخملالفات املسجلة سابقا تقع إحالة محاضر اخملالفات إلى وزير السياحة 

رفع  غاية  إلى  و  مؤقتا  التعليب  وحدة  غلق  قرار  أخذ  بإمكانه  الذي  التقليدية  الصناعات  و 
اخملالفات املسجلة.

الفصل الثامن و السبعون: في احلاالت االستعجالية أو عند تسجيل مخالفة خطيرة متس 

اخملالفات  محاضر  التقليدية  الصناعات  و  السياحة  وزير  يحيل  املستهلك  بصحة  مباشرة 

احملررة ضد وحدة التعليب، إلى السلط القضائية اخملتصة للقيام بالتتبعات القانونية. و في 

انتظار صدور األحكام النهائية فإنه بإمكان وزير السياحة و الصناعات التقليدية اتخاذ كل 

التدابير التحفظية في الغرض من غلق لوحدة التعليب و حجز للمنتج أو سحبه من األسواق 

و إعادة تصنيف املنتج.
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الفيزيوكيميائية  أو  اجلرثومية  التلوثات  خطيرة  مخالفات  أو  استعجالية  حاالت  تعتبر  و 
للمنتج النهائي أو للمائدة املزودة لوحدة التعليب، عدم مطابقة املنتج ملتطلبات املواصفات 

املنظمة للقطاع و خاصة م.ت 09.33 و م.ت 09.83 و ذلك بخصوص التركيبة و اجلودة 

و التلوث، أو تعليب مياه أخرى غير مرخص فيها من قبل ديوان املياه املعدنية.
الفصل التاسع و السبعون: يقر كل باعث ملشروع أو مستغل لوحدة تعليب مياه أنه قد 

التوصيات  كل  باحترام  يتعهد  و  هذا  الشروط  كراس  محتوى  و  فصول   كل  على  اطلع 

و الشروط الورادة به و املنظمة للقطاع.

تونس في...................................................        

 اطلعت عليه و وافقت

الباعث/املنتج

 املدير العام

 لديوان املياه املعدنية 
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I ملحق عدد

استمارة  مستثمر

االسم و اللقب :

تاريخ الوالدة : 

احلالة العائلية :

اجلنسية : 

املهنة احلالية :

املشاركة في مشاريع أخرى : 

العنوان :

املمتلكات : 

هل يعتزم إحداث شركة ؟ 

نوع الشركة املزمع إحداثها : 

هل األرض املزمع تركيز الوحدة فوقها على ملكه ؟ 

مكان تركيز وحدة التعليب : 

القيمة اجلملية لالستثمار و طرق التمويل : 

رأس املال الشخصي : 

مبالع القروض : 

االمتيازات املتحصل عليها : 

التاريخ :      

اإلمضاء      
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II ملحق عدد
املنهجية الواجب اتباعها

إلجناز دراسة هيدروجيولوجية

*****
التقرير الهيدروجيولوجي املفصل

1( موقع احلفرية:

- الوالية البلدية أو املعتمدية- املركز
- املعطيات اجلغرافية - االرتفاع

- وصف املوقع اجلغرافي املرفولوجي و احمليط الطبيعي
اخلرائط و املصاحيب

 - حتديد املوقع على خريطة تبوغرافية )أكبر سلم ممكن(.
2( معطيات عامة حول استغالل املاء:

- مالك املوقع
- املستغل أو املسير

- احلاجيات من املياه السنوية و احلد األقصى اليومي
- حتديد احلفريات أو املنابع اجملاورة و املوارد املتوفرة لكل منها

3( املعطيات التقنية للحفرية:

- تاريخ اجناز احلفرية أو التقاط املنبع
- نوعية احلفرية و وصف الطرق املستعملة اللتقاط املياه

- نتائج قيس قوة التدفق و حصر قوة املنسوب للعني أو للحفرية
- املعدات أو طرق االستغالل: معدل املنسوب اليومي األقصى الصالح لالستغالل

اخلرائط و املصاحيب

- مقاسم و مخطط فني
4( جيولوجيا و يدولوجيا:

- مراجع اخلريطة اجليولوجية
- املعطيات اجليولوجية و الليتولوجية للقطاع املعني و للمائدة املائية.

- نوعية و سمك و متدد و تسرب الغطاء و الغشاء و كل املعطيات البدولوجية.
اخلرائط و املصاحيب

- خرائط اجليولوجية و الليتولوجية لألراضي التي متر بها العني أو احلفرية.
5( الهيدروجيولوجيا:

- طبيعة املائدة املائية التي مت حصرها و طرق التمويل اخلاصة بهذه املائدة املائية.
- نوعية املائدة و نوعية التسرب

- سقف و جدران و سماكة املائدة
- العمق و السطح البيزومتري و التغيرات السنوية
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- محدودية جيوب التمويل باملياه الباطنية
- العالقات املمكنة مع املياه السطحية )مجاري املياه(

- تقييم معاجلة الضفاف
- البيوزمتري - قوة و اجتاه السيالن

- نتائج التخطيط
- املواصفات الدينامكية للمياه و نتائج جتارب الضخ

- مناطق النداء و مناطق التأثير على احلفرية
- مناطق متويل العني
اخلرائط و املصاحيب

- اخلريطة البيزومترية-نتائج التخطيط-خريطة االبزوكرون-جدول و تخطيط جتارب الضخ
6( جودة املياه:

- نتائج التحاليل اجلرثومية و الكيميائية و الفيزيائية للمياه مت التقاطها و حصرها.
- بالنسبة للعيون أو احلفريات القدمية: النتائج املسجلة السابقة و حتليل التغيرات 

املسجلة إن وجدت
- بالنسبة للحفريات اجلديدة: القيام بتحليلني كاملني على األقل عند انتهاء أشغال 

احلفر قبل انطالق االستغالل
- توصيات تعدد التحاليل و العناصر اخلاصة الواجب مراقبتها

- إذ لوحظ أن جودة املياه متوسطة أو كانت سيئةفمن الضروري ذكر أسباب التلوث املمكنة
اخلرائط و املصاحيب

- اجلداول اخلاصة و احملوصلة لنتائج التحاليل و مخططات التغيرات إن وجدت
7( احمليط و اخملاطر:

- وصف مدقق للمحيط-تعداد  مصادر التلوث املمكنة و الدائمة أو الدورية، احلالية 
والقدمية، و تقييم نسبة التلوث العرضي

- نتائج التخطيط
- حتليل خطورة احلفرية مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات املائدة و حمايتها و مصادر 

التلوث التي مت ضبطها
اخلرائط و املصاحيب

- خريطة ألهم نقاط التلوث املمكنة أو املتأكدة
- قائمة في النقاط احلرجة و نوعية اخملاطر املنجرة عن ذلك

8( حتديد مناطق احلماية:
- أهم خصائص مناطق احلماية املباشرة و القريبة )عن طريق األقمار الصناعية إن أمكن( 

و البعيدة
- املقاييس- املساحة و احلدود

- رقم مقاسم األراضي اخلاصة مبحيط احلماية املباشرة و القريبة
- لكل منطقة حماية يجب بيان املواصفات التي مت اتخاذها بعني االعتبار و الطريقة 

املتوخاة لتحديدها  
اخلرائط و املصاحيب

- مناطق حماية احمليط املباشر و احمليط القريب بسلم -1/100 منطقة حماية احمليط البعيد 
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فوق خريطة توبوغرافية بسلم1/25.000 أو أكبر سلم ممكن

يجب أن تكون احلدود مطابقة لعوارض أو تظاهرات طبيعية محدودة و واضحة سوى 

كانت طبيعية كمجاري املياه و األودية أو الغابات... أو طرق االتصال و التواصل كقنوات 

مياه أو طرق معبدة أو فالحية أو سكك حديدية...(

9( التحجير و املوانع:

يجب الفصل بكل وضوح و في فصول منفردة عن بعضها و لكل نوعية من مناطق احلماية بني 

الواجبات املتعلقة بالقوانني العامة اخلاصة بحماية املياه و حقوق الغير املرتبطة بحماية احلفريات.

أ- القوانني اخلاصة بحماية احلفريات:

* منطقة احلماية املباشرة: املوانع-القوانني-األشغال الواجب اجنازها للمطابقة
* منطقة احلماية القريبة: املوانع-القوانني-األشغال الواجب اجنازها للمطابقة
* منطقة احلماية البعيدة: املوانع-القوانني-األشغال الواجب اجنازها للمطابقة

يجب تدعيم كل األشغال و حقوق الغير املقترح اجنازها.

ب- القوانني العامة املتعلقة بحماية املياه الباطنية:

* منطقة احلماية املباشرة: املوانع-القوانني-األشغال الواجب اجنازها للمطابقة
* منطقة احلماية القريبة: املوانع-القوانني-األشغال الواجب اجنازها للمطابقة
يجب توضيح الوضع احلالي لألنشطة املوجودة و للمعدات املركزة و الوضع املستقبلي 

بعد التعديل املنجز و في كل احلاالت فإنه ضروري القيام بجدول تفصيلي و توضيح حسب 

حقوق الغير املقترحة جتنبا لالعتراضات أو التعويضات التي ستدفع بدون موجب.

10( مسلك املراقبة و التحذير:

يتم على مستوى منطقة احلماية القريبة للحفرية أو العني

* اقتراح اختيار أو تركيز حفريات للتحذير من التلوث
* حتديد نسبة اقتطاع العينات و نوعية التحاليل الواجب القيام بها

- على مستوى املعدات و التجهيزات املبوبة
* حتديد املعدات و التجهيزات الواجب مراقبتها

* حصر نسبة اقتطاع العينات و عددها و تكاثفها و التحاليل الواجب القيام بها
اخلرائط و املصاحيب

- وضع نقاط املراقبة و املراكز املعنية
11( رأي الهيدروجيولوق الذي أجنز الدراسة:

- خامتة التقرير:

إن    االحترازات  أو  التحفظات  بعض  مع  العني  أو  احلفرية  الستغالل  املوافقة   *
وجدت أو عدم املوافقة  في االستغالل أو في عدم إمكانية احلماية مع ضررورة 

التحليل في كلتا احلالتني.

* ميكن تنبيه صاحب املشروع على ضرورة وضع مسالك للتحذير و مخطط 
للتدخل في صورة حدوث تلوث عرضي أو مع اقتراح البحث عن مصادر تعويضية.        
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III ملحق عدد
املنهجية الواجب اتباعها

الستخراج املواصفات العالجية لهذا النوع  من املاء قصد تصنيفه كماء معدني طبيعي

I( املوقع و حوصلة جيولوجية:

أ( اإلطار اجلغرافي: دراسة املقاييس و العناصر املناخية: أهم درجات احلرارة-األمطار..

ب(  التركيبة و التطور اجليولوجي: الستراتيغرافيا-الدورة االوروجينية )املدة القبل 

األوروجينية-الفترةالغير-الفترة املا بعد أورجينية( 

ت( املنبع

II( اخلصوصيات الفيزيوكيميائية:

أ( خاصية املذاق و الطعم: اخلاصيات-اللون-الرائحة-الطعم

ب( املعطيات الفيزيائية: احلموضة-الصالبة-احلرارة عند املنبع-قوةالتدفق-التجاوب-اإلشعاع 

النووي-درجة امللوحة

ت( التحاليل الكيميائية )العناصر النادرة و كل العناصر املنصوص عليها باملواصفة 

م.ت.09.33(
ث( التحاليل اجلرثومية

ج( دراسة شيخوخة املاء )بعد 10 أيام-و 20يوم و 30 يوم و شهرين(

III-االستغالل:

أ( احلفرية )وصف طريقة االلتقاط و مناطق احلماية(

ب( نظافة املنبع )املائدة-املنبع-القنوات-وحدة التعليب-اخلزن(

ج( الترويج )التعليب و التوزيع(

VI-اخلصائص العالجية:

أ( املعطيات التقليدية و التاريخية

ب( املعطيات العصرية و حسب نتائج التحاليل الفيزيائية

V- تأثير املاء على اجلسد )دراسة مقارنة و مصحية(:

أ( املعطيات الرئيسية )دراسات و أبحاث أجنزت على مياه متشابهة(

ب( جتارب مخبرية شخصية:

- ظروف الدراسة  
- اختيار املرضى )اجلنس-العمر-نوعية األمراض...(  

- مسيرة العالج )املدة 21 يوم-الكمية-طرق املراقبة و التقييم للعالج(  
- نتائج املعاجلة: )اتفاقية التقييم-دراسة حتليلية و دراسة ستيلية(  

ت( طرق تأثير هذه املياه حسب التركيبة الكيميائية

IV-اخلالصة: حتديد أهم التوصيات العالجية لهذه املياه و صلوحياتها أو عدم صلوحياتها.




