
 

ٌسلم مقدم الخدمة تذكرة اإلٌداع أو سندا  -
واضحا ال ٌحتوي ال على شطب و ال على 
إضافات و مقتطع من دفتر أرومات، سواء كانت 
من الورق أو فً شكل إلكترونً. و ٌجب أن 

ٌشمل   ٌحتوي على توقٌعه و ختمه والذي
 السٌما، البٌانات التالٌة ;

 االسم التجاري أو اسم وعنوان مقدم الخدمة؛ ▪

 تارٌخ تسلٌم المواد الموكلة إلٌه؛ ▪

 عدد ونوع هذه المواد؛ ▪

 نوعٌة الخدمة المطلوبة؛ ▪

 سعر الخدمة؛ ▪

التحفظات المحتملة الصادرة من مقدم الخدمة  ▪
 عن حالة الثٌاب؛

قٌمة شراء المواد الموكلة إلٌه عندما تكون  ▪
قٌمتها أعلى من تلك المحددة فً جدول 

 التعوٌضات؛

     الشروط الخاصة بالخدمة؛ ▪

االحتفاظ بالسند، كدلٌل على تسلٌم  "بٌان  ▪
 ."المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع القانونية والتنظيمية •
 

هـ الموافقق  :254رمضان عام  32قرار مؤرخ فً  •
م ، ٌحدد كٌفقٌقات اإلعقام القخقاصقة  3129ٌونٌو  7

المطبقة على خدمات الصباغة والتبٌٌض والتقنقظقٌق  

 (  3119021021بتارٌخ  71)ج.رعدد   الجا
 

م  6مقؤرخ فقً  489-24مرسوم تنفٌذي رقم  • مقحقر 
م، ٌقحقدد  3124نوفمبقر  :هـ الموافق  2546عام 

ال الشروط والكٌفٌات المتعلققة بقالعقام القمقسقتقهقلقك، 
بققتققارٌققخ  69)ج.رعققدد مققنققه  68سققٌققمققا الققمققادة 

3124022029) 
 

رجب عقام  4مؤرخ فً  :4-1:مرسوم تنفٌذي رقم  •
م، ٌقتقعقلقق  1::2ٌقنقاٌقر  41هـ القمقوافقق  2521

ل والمت م برقابة الجودة وقمع الغش، المعد  )ج.رعقدد م 

 (1012042::2بتارٌخ  6

 للمزٌد من المعلومات ٌمكنكم االتصال بـ;                    

 س()الكور 12المنطقة الغربٌة رقم ، مدٌرٌة التجارة

 144.61.17.73; فاكس - 144.61.17.72; هات 

 dcbiskra@gmail.com ; البرٌد اإللكترونً

  www.dcwbiskra.dz ; الموقع اإللكترونً
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية بسكرة

  ترقٌة الجودة والعاقات مع الحركة الجمعوٌةمكتـب 

نشاط الصباغة والتبييض 
 والتنظيف الجاف

 ما يجب أن يسلم للزبون؟ •
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 يجب على مقدم الخدمة : •
 

 

نشر داخل المحل، األسعار ونوعٌة كل القخقدمقات  □ 

  المقدمة بطرٌقة واضحة ومقروءة.
ٌجب أن ٌشمل اإلعام المتعلق بنوعٌة الخقدمقات  □ 

المقدمة، وصفا دقٌقا لطبٌعة العملٌات القمقدرجقة 

  فً الخدمات المعلن عنها.
نشر داخل المقحقل، وبصقفقة مقرمقٌقة ومقققروءة،  □ 

الشروط الخاصة بالخدمة التً ٌقدمها، ال سقٌقمقا 
تلك المتعلقققة بقمقسقؤولقٌقتقه وبشقروط تقعقوٌقض 
الزبون، فً حالة ضقٌقاع أو تقلق  القمقواد القتقً 

  سل مها هذا األخٌر.
إعام زبامنه بالمخاطر المحتملة القتقً ققد تقنقتق   □ 

عن تنظٌ  المابس و القمقنقسقوجقات القمقودعقة 

  لدٌه.



 

ٌقصـد بها، كل  نشـاط ٌضمن تنظٌ  المابقس   • 
ظقٌق  نقوالمنسوجات بقالقمقاء والصقابقون أو القتق

الجا  باستعمال مذٌب غٌر الماء )الذي ٌقحقتقاج 
إلى معالجة دقٌقة( وغٌرها من العملٌقات كقالزالقة 

ٌسقتقثقنقى مقن و صباغة.الالبقع والدهون والكً و

 هذا النشاط كل مغاسل الخدمة الذاتٌة.

 

 

بهد  تعزٌز التدابقٌقر القرامقٌقة إلقى حقمقاٌقة القزبقامقن 
ققدمقً خاصة عن طرٌق اإلعام، فمن الواجب على مق

احقتقرام الشقروط  خدمقة القتقبقٌقٌقض و 0أو الصقبقاغقة

  التالٌة ;

ر ذلك، عند  - نشر على واجهة المحل أو إذا تعذ 
بطرٌقـة   مدخـل المحـل وكذا داخل المحل، التعرٌفة

واضحـة و مقروءة من الخارج و التً تبٌن األسعار 
 ; بكل الرسوم وكذا نوعٌة الخدمات فً حالة عرضها

 

إزار أبٌض، إزار ملون، إزار  بالنسبة للتبٌٌض ; ▪
مثبت، قمٌص الرجل؛ المنسوج بالوزن المغسول 

( كلغ على األقل، 5غٌر المجف ، لكل أربعة )
 للكٌلوغرام الواحد.

سقروال، سقتقرة، تقنقورة،  بالقنقسقبقة لقلقصقبقاغقة ; ▪ 

  فستان، معط  أو معط  مقاوم للماء.
 

غققٌققر أنققه إذا كققان عققدد الققخققدمققات الققمقققققدمققة ٌققفققوق 
( خدمة، ٌمكن أن ٌشمل اإلعقان فقققط 61الخمسٌن )

الخمسٌن خدمة ذات االستعمال المتقكقرر. و فقً هقذه 
الحالة، ٌوضع تحت تصر  المستهلك، تعرٌفة عقامقة 
تشمل جمٌع أسعار القخقدمقات القمقققدمقة، و إمقكقانقٌقة 

ٌٌشار إلٌها فً اإلعان.  االطاع علٌها ٌجب أن 

 

  الصباغة والتبييض والتنظيف الجاف •
 

تصن   نوعٌة الخدمات المقدمة فً هذا   • 

 ( فمات ;4النشاط ، فً ثاث )
 

ٌوفر مقدم الخدمة، على  خدمة اقتصادٌة ; -

 األقل، التنظٌ  المناسب والكً.
 

ٌوفر مقدم   خدمة متقنة أو ذات جودة ; -
الخدمة، على األقل عملٌة ما قبل إزالة البقع و 
الكً الدقٌق باإلضافة إلى إجراء عملٌة التنظٌ  

 المناسبة.
 

خدمة ذات جودة عالٌة أو تقلٌدٌة أو على  - 
ٌوفر مقدم الخدمة،  الطرٌقة القدٌمة أو الفاخرة ;

على األقل، عملٌة خاصة ما قبل إزالة البقع 
بتنحٌة البقع الصعبة على الثوب و0أو 

ٌ ه بدقة.  المنسوجات قبل التنظٌ ، ثم ٌتم ك
واذا دعت الحاجة، ٌتم إعادة خٌاطة البطانٌات و 

 االزرار و المطوٌات و األماكن غٌر المخٌطة.

 

 

 

 

 

كل نشاط ٌضمن تنظقٌق   التبٌٌض أو الغسل ;   •
الققمققابققس والققمققنققسققوجققات بققالققمققاء والصققابققون 
والعملٌات األخرى كالزالة البققع وإزالقة القدهقون 

 والكً.

كقل نشقاط  الصباغة أو منظ  الكً بالبخار ;   •
ٌضمن التنظٌ  الجا  للنسٌ  الذي ٌحقتقاج إلقى 
معالجة دقٌقة وغٌرها من العملٌات كالزالة البقققع 
وإزالققة الققدهققون والققكققً وصققبققغ الققمققابققس 

 والمنسوجات.

هً عملٌة القتقنقظقٌق  القتقً  التنظٌ  الجا  ;   •
تسققتققخققدم مققذٌققبققا غققٌققر الققمققاء لققغققسققل الققمققابققس 

 والمنسوجات.

كقل مقنقشقاة تضقع  المغاسل بالخدمة الذاتٌة ;   •
تحت تصر  المستهلك الغسقاالت األتقومقاتقٌقكقٌقة 
للقٌام بتنظٌ  المابس و المنسوجات بقالقمقاء و 

 الصابون.

كل مؤسسة ٌمارس فقٌقهقا  األماكن المماثلة  ;   •

 نشاط التبٌٌض و 0او الصباغة كالفنادق.

 مفاهيم خاصة  •

 تصنيف نوعية الخدمات المقدمة  • ما الواجب أن يقدمه مقدم هذه الخدمة؟ •


