
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة ال�سياحة وال�سناعة التقليدية

 عقد	التزام	لالنخراط	يف	خمطط	»جودة	ال�سياحة	اجلزائر«
فرع املطاعم

بني: وزارة ال�صياحة وال�صناعة التقليدية
و:

املطعم: .................................................................................................................................................................. موقع الواب: .......................................................................................................................................................................

يف	اإطار	االنخراط	يف	خمطط	»جودة	ال�سياحة	اجلزائر«	)م. ج.�ص.ج - PQTA(، مت التفاق على ما يلي:

املادة 1
يهدف	هذا	العقد	الى	حتديد	كيفيات	حتقيق	�رشاكة	بني	الطرفني	املذكورين	اأعاله،	لتطوير	االأعمال	املذكورة	

.)PQTA - لحقا، من اأجل حت�سني جودة العر�ص ال�سياحي يف اإطار خمطط جودة ال�سياحة  اجلزائر )م. ج.�ص.ج

املادة 2
مبقت�سى هذا العقد، متنح وزارة ال�سياحة وال�سناعة التقليدية للمطعم حق ا�ستخدام العلمة التجارية 
التي توؤّكد جودة خدماته و م�ستوى معنّي من الرفاهية، و هذا يف اطار نهج اجلودة  “جودة ال�سياحة اجلزائر” 

.)PQTA - املطابق ملتطلبات جودة ال�سياحة اجلزائر   )م. ج.�ص.ج

املادة 3
من خلل  هذا العقد ت�ساهم الوزارة بال�سماح للمطعم مبا يلي:

• اإدراج	مفهوم	اجلودة	يف	جميع	م�ساريعه	املتعلقة	بالتنمية.	
• ال�ستفادة من امل�ساعدة والو�سائل امللئمة لتطوره.	
• احل�سول على املرافقة يف جميع اأعماله املتعلقة بالتجديد، اإعادة التاأهيل، التحديث، التو�سيع وتكوين املوارد 	

الب�رشية.
• �سمان	ت�سويق	اأجنع،	ومتوقع	اأف�سل،	واإر�ساء	اأح�سن	للزبائن.		
• الندماج يف �سبكة املوؤ�س�سات احلا�سلة على العلمة التجارية »جودة ال�سياحة اجلزائر«  التي متثل �سمانا 	

لل�سياح و�سورة اأف�سل للمطعم.
• �سمان مكانة تناف�سية يف العر�ص ال�سياحي الوطني.	
• مبا		 ال�سياحية،	 املداخيل	 ا�ستدامتهزيادة	 و	 املطعم	 ن�ساط	 ا�ستمرارية	 يدعم	 مبا	 ال�سياحية،	 املداخيل	 زيادة	

يدعم	ا�ستمرارية	ن�ساط	املطعم.



QUALITY
TOURISM

املادة 4
لل�ستفادة من مزايا الن�سمام يف خمطط جودة ال�سياحة  اجلزائر ، يجب على املطعم: 

• احرتام املعايري الوطنية للجودة ،	
• اتّباع	منهج	للجودة	قائم	على	ت�سخي�ص	م�ستقل،	ي�سمح	بال�سهر	على	التح�سني	امل�ستمر	جلودة	اخلدمات			

وت�سمن	للزبائن	عالمة	ت�سري	الى	الثقة،	و	املحافظة	على	م�سداقية	العالمة	التجارية	»جودة	ال�سياحة	اجلزائر«،
• مطابقة	الرتتيب،	و�رشوط	اال�ستغالل،	و	ممار�سة	الن�ساط.	
• مطابقة قواعد حف�ص ال�سحة و الأمن.	
• اإدماج البعد البيئي.	
• اإن�ساء	نظام	يعتمد	على	التكفل	ب�سكاوى	الزبائن	ومعاجلتها،	االأمر	الذي	ي�سمح	باالأخذ	بعني	االعتبار	راأي		

الزبون وتعزيز وفائه للموؤ�س�سة، من جهة، ومن جهة اأخرى ال�ستفادة الكيدة ل�ساحب املوؤ�س�سة نف�سه، الذي 
يحدد	اخللل	يف	اخلدمات	التي	تقدمها	املوؤ�س�سة	و	يعمل	على	تنفيذ	االإجراءات	االإ�سالحية	املنا�سبة.

املادة 5
مبقت�سى هذا العقد، يلتزم املطعم بالن�سمام اإلى خمطط جودة ال�سياحة اجلزائر )م. ج.�ص.ج - PQTA(، وذلك 

بـتحقيق	برنامج	للتنمية	ال�ساملة	يرتكز	على	اجلودة	وي�سمل	ما	يلي	:		
• حتديث	و	تطوير	املن�ساآت،	و	التجهيزات،	و	اإجراءات	الت�سيري	و	الت�سويق.	
• االأخذ	بعني	االعتبار	تكوين	املوارد	الب�رشية	و	اإدارة	جودة	اخلدمات.	
• و�سع خطة ت�سويق ملئمة.	

املادة 6
يبقى املطعم حتت الرقابة امل�ستمرة بهدف التحقق من م�ستوى جودة اخلدمات ومدى تنا�سقها مع اللتزامات 

الوطنية للجودة.

املادة 7
يدخل هذا العقد حيز التنفيذ بداية من تاريخ ام�سائه من الطرفني.

حرر باجلزائر، يف  .../ .../ ...
 عن / الوزارة                                               عن /   املطعم




