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ــراس الشروط المـتعلق بإسـتغالل المقاهـي مــن الصـــنف األول  آ
 
 

  أحكام عامة : العنوان األول
 
 

 .يهدف هذا الكراس إلى ضبط شروط إستغالل المقاهي من الصنف األول : الفصـل االول
 :ُيعتبر مقهى من الصنف األول 

 
ية وبه أمـاكن معـّدة لجلـوس         المحل الذي ُيناول المشروبات غير المختمرة وغير الكحول        -

 .الحرفاء وُيعرف بالمقهى أو بقاعة شـاي 
 المحّل الذي ُيناول المشروبات المذكورة أعاله والذي ال تكون به أماكن لجلـوس الحرفـاء                -

 .وُيعرف بالمشرب 
 

ال يمكن تعاطي نشاط إستغالل مقهى من الصنف األول إالّ من قبـل األشـخاص                : 2الفصـل 
 .يطة اإلستــجابة للشروط المضبوطة بهذا الكراس الطبيعيين وشر

يتعين على كّل شخص طبيعي يرغب في ممارسة النشاط المنصوص عليه بالفقرة األولى من 
هذا الفصل أن يودع لدى قابض المالية المكلف بمهّمة المخاطب الوحيد والمختص ترابيا التصريح 

 والمتعلق باإلجراء 2000 أكتوبر 31في  المؤرخ 2000 لسنة 2475المنصوص عليه باألمر عدد 
 يتولى سحبها من ،الموحد لبعث المشاريع الفردية مرفوقا بنسخة من هذا الكراس ممضاة من قبله

األنترنات أو يتولى نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية شبكة القباضة المعنية، أو عن طريق 
 .التونسية

 
 تغاللالشروط المتعلقة باإلس : العنوان الثاني

 
 

 :على الشخص الطبيعي الذي يرغب في إستغالل مقهى من الصنف األول  : 3الفصل 
 

 ,أن يكون حامال للجنســية التونســية -
 ,أن يكون بالغا من العمر عشرين عاما على األقـل  -
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أن ال يكون قد صدر ضّده حكم بات بالسجن بأكثر من ثالثة أشهر نافذة أو بأكثر                 -
 تنفيذ، من أجل جريمة قصدية، إال إذا استرد حقوقه، من ستة أشهر مؤجلة ال

أن ال يكون قد صدر ضّده حكم بات بالتفليــس أو بتحجـير ممارسة نشاط مـا                -
 ,بصفـة تاجـر

ـ    مـأجورة    أن ال يكون مكلفا بوظيفة عمومية أو إنتخابية        -  لنشـــاط   ا أو ممارس
 .ر أو لعمل مأجــور ـح

 
 السادسة عشر عاما بالمقهى من الصنف األول ما لم ال يمكن قبول القصر دون : 4الفصــل 

 .قانونا عنهم يكونوا مصحوبين بالمسؤول
 

 .ال يمكن ممارسة ألـعاب الحظ بالمقاهــي من الصنف األول : 5الفصـل 
 
ال يمكن إستعمال أجهزة مضخمات الصوت خارج المحالت المشار إليها بالفصل  : 6الفصـل  

 .األول من هذا الكراس
 
على مستغلّي المقاهي من الصنف األّول إحترام مقتضيات التراتيب الجاري بها  : 7صـل الف

 . وأحكام التشريع المتعلقة بإشهار األسعارالعمل المتعلقة بمواقيت فتح المحالت
  

مستغل المقهى من الصنف األّول مسؤول شخصيا عن نشاطه، وعليه الحرص  : 8الفصـل 
 .شاط أي إخالل باألمن العامعلى أن ال يترتب عن هذا الن

 
 

  المتعلقة بالمحل والعملةالشروط :  الثالثالعنوان
 

  المشترآةالشروط : األول القســم
 
 

 أو مقاسم مخّصصة للتجارة وفقا لمثال مركباتيجب أن تتواجد المحالت في  : 9 الفصل
 بالنسبة ، أو في أحياء تجارية، بمثال تهيئة عمرانيةالمشمولة بالنسبة إلى المناطق ،التهيئة العمرانية

 األرضيةإّما في بناء مستقل أو في الطوابق الحالة  في هذه وتكون المحالت. إلى المناطق األخرى
 .بمدخل خاص بها مع إفرادها ،للعمارات غير السكنية
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 . بأي حال من األحوال، أن تتواجد المحالت في دهاليز البنايات،ال يمكن
 

وإلى التراتيب الجاري بها العمل أحكام التشريع جيب المحالت إلى يجب أن تست : 10 الفصل
 والمحافظة على الخصوصيات والعمراني مجاالت حفظ الصّحة والنظافة والسالمة المحلية ف

 .مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها بهذا الكراس، المعمارية والجمالية للمنطقة
 

؛ مع  يخّصص أحدهما للنساء، على األقّلصحّيانبان كّ بالمحل مريتوفّريجب أن  : 11 الفصل
 على ذمة بإستمرار  المركّبانيكونوب، مركّاإلشارة إلى ذلك بعالمة ممّيزة تثّبت على باب كّل 

، ويكون العدد الجملي للمركبات الصحية متناسبا مع طاقة استيعاب المحل بحساب مركبين العموم
 .حريفصحيين لعدد يساوي أو يقل عن خمسين 

   : على، وجوبا،ب صّحييحتوي كل مركّ
تشتمل على مقعد مجهز بغطاء وبطرادة مياه  وعلى حنفية ذات أنبوب مطاوع دورة مياه  -

 وعلى معالق، ويكون بابها مجهزا بقفل من الداخل، 
يدين لل  كهربائيجففومأو جامد  وصابون سائل ،اليدينـه حوض لغسل ب ،لفضاء عاز  -

،  الكافيةاآللية أو الطبيعيةة ئ وتتوفر فيه التهو،ة مهمالتع مرآة وسلّمكهربائية وإنارة 
 . في صورة تهوئته طبيعياعلى أن تفتح نوافذه على خارج المحل

عن خمسة أمتار مرّبعة يخّصص  للمركب الصّحي الواحد الجمليةتقّل المساحة ال يمكن أن 
ل ــ علّو ال يقىــإل ملبسة بالخزف بالمركّتكون جدران و. عان لدورة المياهمنها متران مرّب

 .نــمتريعـن 
 . يجب تأمين نظافة المركب الصّحي باستمرار باستعمال المواد المطّهرة

 
 لشروط النظافة  المشروبات،لتحضير المخّصص ،يجب أن يستجيب المكان : 12 الفصل

  المستعملةألدواتااألواني و على األقل لغسل ثالثة أحواضوحفظ الصّحة وأن يحتوي خاصة على 
 .التي يتم تنظيفها بالماء الساخن مع مادة مطّهرة معّدة للغرض

المشروبات والتنظيف، عن طريق الشبكة  تحضيرل المستعمل ،الماءالتزود ب أن يكون ويجب
 .العمومية للمياه
 بالمائة من ةشرمساوية لنسبة عمساحة المكان المخّصص لتحضير المشروبات تكون يجب أن 

 .حة الجملية للمحل، على أن ال يقل أدناها عن عشرة أمتار مربعةالمسا
 



 4

يجب أن تتوفر في المحل حجرة مالبس خاصة بالعملة مجهزة بالعدد الكافي من :  13الفصل 
 .الخزائن ويفصلها باب مجهز بقفل عن بقية أجزاء المحل

وفق  بس، حجرة مستقلة للمالوفي صورة وجود عامالت من النساء، تخصص لهن وجوبا
 .الشروط المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل

 ال تقل ةيجب أن يحتوي المحل على مخزن لحفظ المشروبات والمواد االستهالكي : 14الفصل 
 .مساحته عن عشرة بالمائة من المساحة الجملية للمحل

أو في ويجب أن تحفظ المشروبات والمواد المعدة لتحضيرها على رفوف أو في أدراج 
مرتفعة عن األرضية، ويجب أن تحفظ المواد الغذائية القابلة وحاويات مغلقة خاصة بالمواد الغذائية 

 . للغرضةللتعفن في أجهزة تبريد مخصص
يجب أن تحفظ المواد المطهرة والمنظفة والتجهيزات والمعدات في حاويات خاصة تكون 

  .منفصلة عن مكان حفظ المواد االستهالكية
  

ان، مع تجهيزه بعدد كاف من  واإلضاءة الكافيتالتهوئةيتعّين أن تتوفر في المحل  : 15 الفصل
 .اآلالت المتصاص األدخنة والروائح

 . مطابقة للتصريف الصّحي بالمحيطبكيفّية المستعملة المياه أن يتّم تصريف يتعّين
 

 التراتيب الجاري بها  إلى الشروط التي إقتضتهاضافةإ, يجب أن تتوفر في العملة : 16 الفصل
، وال يمكن لهم  وخاصة تقليم األظافر وحلق اللحية، والنظافة العامةالجسديةشروط الصّحة , العمل

 .التدخين أثناء العمل
 

 . زّيا ممّيزا وموّحدا، الخدمات للحرفاءبتقديم المكلفون ،يجب أن يرتدي العملة : 17 الفصل
 مميزة  بدلة شغل،بات الصحية قاعة الحرفاء والمركّ المكلفون بنظافة،ويجب أن يرتدي العملة

 .ذات لون داكن
 

  الشروط الخاصة : الثانيالقسم
 

  المقهى وقاعة الشاي– 1
 

 
ة ـن المعالم الدينيعن مترا يعن مائة وخمسال تقل  المحل مسافة أن تفصليجب   :18 الفصل
 .ن مائة متر عن المحالت المماثلة، وال تقل ع والمؤسسات التربوية والرياضية والصحيةوالمساجد
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م حساب المسافات المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل بداية من منتصف واجهة يت
المحل إلى منتصف واجهة المحل المماثل أو المؤسسة المعنية، المشار إليها بالفقرة األولى من هذا 

 بالنسبة إلى المحالت الكائنة على الفصل، وال يدخل في حساب المسافات المذكورة عرض الطريق
  .الجانب المقابل منها

 
 .عـلمحل عن مائة متر مرباة لالمغطّ أن ال تقّل المساحة يتعّين:  19 الفصل

 
جب تجهيز المحل بطاوالت وكراسي لجلوس الحرفاء بما يتالءم مع طاقة ي:  20 الفصل

 .هاستيعابه ويسمح بتخصيص ممّرات كافية لحركة الحرفاء داخل
الوقتي للملك شغال اإليجب عند نصب الطاوالت والكراسي خارج المحّل التقّيد بشروط 

 .المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العملالعمومي 
 

ــرب – 2                                :المشــ
 
 

جد  المعالم الدينية والمساعن تقل عن مائة متر  المسافةالمحل تفصل يجب أن  : 21 الفصل
 .، وال تقل عن خمسين مترا عن المحالت المماثلةوالصحيةوالمؤسسات التربوية والرياضية 

يتم حساب المسافات المنصوص عليها بالفقرة  األولى من هذا الفصل، وفق الصيغ المبينة 
 . من هذا الكراس18بالفقرة الثانية من الفصل 

 
 . متر مربعخمسينمحل عن لل المغطّاةيتعّين أن ال تقّل المساحة  : 22 الفصل

 
يمنع على مستغل المشرب نصب كراسي أو إعداد أماكن لجلوس الحرفاء داخل  : 23 الفصل

 .المحل أو خارجه
 

 أحكام مختلفـــــة : رابع الالعنوان
 

 
 توجب مخالفة أحد شروط هذا الكراس، العقوبات اإلدارية المنصوص عليــها  : 24 الفصل

ات ـ المتعلق بحذف رخص ومراجعة موجب2004 أوت 2 المؤرخ في2004 لسنة 75بالقانون عدد 
 .إدارية تخص بعض األنشطة التجارية والسياحية والترفيهية
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