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مديرية التجارة لوالية عين الدفلى
مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش
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: مكتب ترقية التوعية والعالقة مع إعداد
الحركة الجمعوية 

توفرها في المطعمبالشروط الصحية الواج
عند اقتناء المواد األولية:

الطازجــة وتأكــد مــن تــاريخ الصــالحية اشــرتي املــواد الغذائيــة الطريــة و
قبل االستهالك 

 يراقب اللحوم قبل شرائها تأكد من اخلتم البيطر
 اشــرتي اللحــم املفــروم حبضــورك ال تشــرتي األطعمــة و املشــروبات مــن

الباعة املتجولني لعدم توفرها على الشروط الصحية
عند تحضير الوجبة الغذائية:

اغسل يديك جيدا باملاء والصابون قبل حتضري الطعام *
اغسل يديك جيدا باملاء والصابون بعد استعمال املرحاض*

عطس والسعال فوق الطعاماجتنب ال* 
اطهــي البــيض واللحــوم جيــدا قبــل تنــاوهلم وال تــرتك أي نــوع مــن الطعــام * 

مكشوفا بعد االنتهاء من التحضري
ال حتضر الطعام إذا كنت مصابا جبروح أو خدوش* 
استعمل املاء الصاحل للشرب*

عند األكل:
الوجبة كل بوقت قليل قبل تناولمن املستحسن وضع أواين األ* 
عدم استعمال أواين مشرتكة لألكل أو الشرب*

ملزيد من املعلومات، اتصل بــالعنوان التايل:
املديرية الوالئية للتجارية   عني الدفلى
القسم اإلقليمي للتجارة مخيس  مليانة
مفتشيه مليانـــــــة
القسم اإلقليمي للتجارة بالعطاف
*الدفلى* اليقظة* لوالية عنيمجعية محاية املستهلك
الوطين لبلديتكمواألمنمصالـــــح الدرك
مكاتب النظافة لبلديتكم

أويكـون موضـوع تنـازل مبقابـل أنخدمـة ميكـن أوكـل سـلعة :المنتوج
جمانا

: 19املادة 
ال متـــس اخلدمـــة املقدمــة للمســـتهلك مبصـــلحته املاديـــة. وأنجيــب •

ا معنوياان ال تسبب له ضرر 
في مجال إلزامية النظافة و النظافة الصحة •
 إن فصل الصيف يعترب املوسم الذي حتدث فيه التسممات

الغذائية وهذا راجع إىل عدم مراعاة شروط الصحيحة املطلوبة يف 
حفظ األغذية السريعة التلف مثل .البيض. اللحوم.  واقتناء مواد 

بدون وسم
يت مـــن اإلمهـــال الكلـــي لقواعـــد النظافـــة  التســـممات الغذائيـــة تـــأة* غالبيـــ

كاألمــاكن اجلماعيــة الــيت تقــام فيهـــا األعــراس واحلفــالت واألفــراح حبيـــث   
يعترب مادة اللحم  واللحم املفروم أهم مكونات األطبـاق وعـادة مـايكون 

أن مــن خصــائص راســتهالكه املباشــر غــري خاضــع للرقابــة البيطريــة باعتبــا
ح املواشــي والــدواجن مباشــرة يف البيــت الــذي 

أو ىال تتوفر فيه الشروط الصحية املطلوبة  وكذلك فتـل مـادة الكسكسـ
شــــراء بعــــض احللويــــات مــــن وحتضــــري األطبــــاق التقليديــــة  لفــــرتة طويلــــة أ
أماكن بعيدة  يف ظل ارتفاع درجة احلرارة

السهر على نظافة األماكن
حســـب قـــدرة االســـتقبال تزويـــد املؤسســـة بـــدورة ميـــاه علـــى

وتوفري املاء الكايف
ضمان التنظيف الدائم للمؤسسة
توضيب الفضالت املنزلية بشكل دائم
 النظافة اجلسمية و البدنية   للعمال
* اللباس املوحد للمستخدمني مع * الشارات
 وجود الشهادات الطبية للعمال



إرشاداتوصائحن
لفائدة أصحاب قاعات الحفالت

إن مديرية التجارة مبختلف مصاحلها تسهر على محاية صحة 
وسالمة املستهلك من أخطار التسممات الغذائية يف املطاعم 

اجلماعية وخاصة بقاعات احلفالت
حبيث تقدم املساعدة التقنية للمتعاملني االقتصاديني قصد ترقية 

بات املشروعة للمستهلك جودة اخلدمات املقدمة وفقا للرغ
المراجع القانونية التى تنظم النشاط

 املتعلـــق حبمايـــة 25/02/2009املـــؤرخ يف 09/03قـــانون رقـــم
املستهلك وقمع الغش

- املتعلــــــق بالشــــــروط الصــــــحية 53/91املرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم
املطلوبة عند عملية عرض االغذية لالستهالك

25/07/2005املـــــــــؤرخ 268-05ملرســــــــوم التنفيـــــــــذي رقــــــــم ا
املـــــــــــؤرخ يف 207-05واملعـــــــــــدل للمرســـــــــــوم التنفيـــــــــــذي رقـــــــــــم 

فـتح واسـتغالل تالذي حيدد شروط وكليفيا04/04/2005
مؤسسات التسلية والرتفيه

 حيــــــــدد دفــــــــرت شــــــــروط التعلــــــــق 29/10/2005قــــــــرار مــــــــؤرخ يف
باستغالل مؤسسات التسلية و الرتفيه

 حيـــــدد تشـــــكيلة امللـــــف اإلداري 29/10/2005قـــــرار مـــــؤرخ يف
والتقين لطلب رخصة استغالل مؤسسات  التسلية والرتفيه

تعريف قاعة الحفالت:
هــــو فضــــاء عمــــومي للرتفيــــه خمصــــص لتنظــــيم إقامــــة مناســــبات 

احتفالية  كالعراس .اخلتان . أعياد امليالد
طبقـــا للتنظـــيم وتقـــدم خـــدمات اإلطعـــام وبيـــع املشـــروبات غـــري كحوليـــة

املعمول به

قاعة الحفالت **الترفيه على مؤسساتأحكام مشتركة تطبق
الرتفيه جيب أن يسهر مستغل مؤسسة التسلية و
حتت مسؤوليته  على احرتام األحكام التشريعية السارية -املستغل–

لسكينة املفعول خاصة يف جمال  األمن واملطابقة  والصحة والنظافة  وا
العمومية واحلفاظ على النظام  واحرتام حسن اآلداب داخل املؤسسة

المطابقةفي مجال األمن و
تستجيب المؤسسة للشروط العامة التاليةأن

أن يكون هلا منفذ جندة مباشر واحد على األقل
 أن تكون فتحات الواجهة األمامية حرة وغري مسدودة لتسهيل

دخول فرق اإلنقاذ
املؤسسة معزولة عن أي عمارة   آو حمل يشغله الغري جتنبا أن تكون

لالنتشار السريع للحريق
توفر على علبة الصيدلة للتكفل باإلسعافات األولية
ليال
وضع أنظمة مكيفة إلخراج الدخان
دات التسخني والتدفئة احرتام قواعد األمن املنصوص يف جمال مع

الكهربائية طبقا ةخاصة التهوية وإخراج الغازات احملروقة واجناز املنشا
للمعايري السارية

توفري اإلضاءة العادية و األمنية واالستبدالية عند االقتضاء
 طـــرد أو منـــع أي شـــخص يف حالـــة ســـكر آو محـــل ســـالح نـــاري وأي

شيء حاد أو دخول قاصر دون مرافق
ستغل مسئوال عن النظام والسكينة داخل املؤسسةيعترب امل
اكن جليةمتواجد يف أمتوفري وسائل مكافحة احلريق بشكل حمكم و
 ويرتجم جب أن حيرر النظام الداخلي بصفة جيدة وباللغة العربية

املؤسسةللغة الفرنسية وينشر داخل 

ال يقدم املستغل سوى اخلدمات الرخصة فقط
يت يقرتحها بشكل مقروءاخلدمات النشر أسعار
.حضور املستغل إجباري أثناء أوقات العمل
الرتتيب الداخلي استعمال مواد جيب على املستغل يف جمال التزيني و

وجتهيزات مقاومة للنار
 سا 06سا  زواال إىل 02متتد أوقات استغالل  مؤسسة الرتفيه من

صباحا
لتنسيق مع رؤساء يتعني على املستغل اختاذ التدابري الضرورية با

ذلك لغرض العمل لتهيئة أماكن توقف السيارات 
طلب رخصة للتوقفو

 جيب أال تؤدي مواكب السيارات وتوقفها  واصطفافها إىل
 سد حركة املرور أو عرقلتها
يبلغ رئيس البلدية بكل خلل صحي ميس بالصحة العمومية
ادث خطريتبليغ السلطات املختصة فورا بكل ح
 أال حيلو بأي ذريعة كانت حمل أعوان األمن العمومي املكلفني بتنظيم

حركة املرور 
.خيضع املستغل أو املوكل لرقابة املصاحل املختصة
.وايل الوالية بعد اخضع استغالل  املؤسسة لرخصة مسبقة يسلمه

حتقيق عمومي
. سنتني02تسلم رخصة االستغالل ملدة
. أشهر م تاريخ انتهاء الصالحية 06الرخصة قبل يقدم طلب جتديد

ويرتتب على ذلك حتقيق عمومي جديد
في مجال ضمان الخدمة

املــــــــــؤرخ يف 09/03لقــــــــــد عــــــــــرف املشــــــــــرع اجلزائــــــــــري يف القــــــــــانون رقــــــــــم 
املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش بان اخلدمة هي :25/02/2009

ة. حىت ولو كان هـذا كل عمل مقدم .غري  تسليم السلع:تعريف الخدمة
مدعما للخدمة املقدمةأوالتسليم تابعا 


