تعليمات رقم ( )34لعام 1122
تعليمات صحة األغذية والمشروبات وسالمتها في مطاعم الجامعة وكافيترياتها
المادة (:)2

تسمى هذه التعليمات ،تعليمات صحة األغذية واملشروبات وسالمتها يف مطاعم اجلامعة وكافيرتياهتا
ومجيع املواقع اليت تقدم املواد الغذائية ويعمل هبا من تاريخ إقرارها من جملس اجلامعة.

المادة (:)1

يكون للكلمات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخصصة هلا أدناه ،ما مل تدل القرينة
على غري ذلك:
 :جامعة البرتا.
الجامعة
 :رئيس اجلامعة.
الرئيس
 :مدير اخلدمات العامة والصيانة.
المدير
 :مراقب صحة األغذية واملشروبات وسالمتها يف اجلامعة.
المراقب
المستأجر  :الشخص الذي وقع عقد اإلجارة بقصد تقدمي األغذية واملشروبات.
 :العقد املربم بني اجلامعة واملستأجر.
االتفاقية
 :كل عامل يعمل حتت إمرة املستأجر.
العامل

المادة (:)4

تسري أحكام هذه التعليمات على مجيع أصحاب عقود اإلجارة من :مطاعم ،وكافيرتيات ،وميين
ماركت ،وأكشاك.

المادة (:)3

يلتزم املستأجر بتقدمي صورة عن رخصة مزاولة املهن ،ويكون لديه شهادة تتعلق باخلدمة اليت يقدمها
وسجل جتاري.

المادة (:)5

يلتزم املستأجر بتنفيذ مجيع بنود االتفاقية املربمة مع اجلامعة.

المادة (:)6

حيق للجامعة – دون اعرتاض من املستأجر – نقل مكان املأجور إىل مكان آخر داخل اجلامعة ،إذا
اقتضت تصاميم حرم اجلامعة ذلك ،دون حتمل أي مطالبات ،أو تعويضات مادية ،أو معنوية يلجأ
هلا املستأجر.

المادة (:)7

ملراقب صحة األغذية يف اجلامعة وسالمتها احلق بدخول مجيع املطاعم ،والكافيرتيات ،واألكشاك،
وامليين ماركت للتفتيش اليومي ،أو الدوري ،ويكون خموالً بكتابة التقارير الالزمة ،والتنسيب
باملخالفات حسب مقتضى احلال.

 جلسة جملس اجلامعة رقم ( )6122-62تاريخ 6122/26/21

1

المادة (:)8

مبا أن اإلجارة هي متليك منفعة معلومة ملدة معلومة ،فعلى املستأجر أن يلتزم بتقدمي اخلدمة املتفق
عليها ،والوارد نصها يف االتفاقية فقط ،دون جتاوز ذلك إىل بيع املواد املمنوعة وغري املرخص مبا
وغريها .وحيق للجامعة إلغاء االتفاقية املربمة مع املستأجر ،والرجوع عليه بكامل املبالغة املرتتبة
للجامعة يف حال ثبوت ذلك.

المادة (:)9

يلتزم املستأجر بتقدمي كشف للجامعة بأمساء مجيع العاملني لديه ،وصورة عن بطاقات األحوال املدنية
اخلاصة هبم ،وعناوين سكنهم ،وصورة عن عدم احملكومية لكل منهم.

المادة ( :)21كل عامل يعمل لدى املستأجر يتوجب أن تكون مالبسه نظيفة ،ومميزة بلباس رمسي ،وأن تكون لديه
الشهادة الصحية الالزمة ملزاولة مهنة إعداد املأكوالت واملشروبات وتقدميها.
المادة (:)22

يتحمل املستأجر مجيع أنواع الرسوم والطوابع والضرائب اليت تنص عليها القوانني يف اململكة.

المادة (:)21

يتحمل املستأجر مصروفات الكهرباء واملاء كافة ،وذلك حسب قراءة العدادات لديه.

المادة (:)24

يلتزم املستأجر بإخضاع مجيع العاملني لديه لنظام الضمان االجتماعي ،ويكون مسؤوالً مسؤولية
كاملة عن إصابات العمل اليت قد حتدث للعاملني لديه.

المادة ( :)23يلتزم املستأجر والعاملون لديه بتعليمات دخول السيارات حلرم اجلامعة.
المادة (:)25

يلتزم املستأجر باحملافظة على نظافة املأجور داخله وحوله ،كما يلتزم بنقل نفاياته الناجتة عن عمله إىل
املكان املخصص هلا.

المادة ( :)26يلتزم كل مستأجر بالتأمني على املوجودات لديه ،وتوفري صندوق إسعافات أولية ،وطفايات حريق
كافية داخل املأجور ،وتوضع يف مكان يسهل الوصول إليه.
المادة (:)27

يلتزم املستأجر بتوفري القفازات الالزمة للعاملني لديه يف حتضري األطعمة والتنظيف ،كما مينع التدخني
داخل أماكن إعداد الطعام.

المادة ( :)28يلتزم املستأجر باحملافظة على خلو املأجور من احلشرات والقوارض ،واستعمال املعقمات الضرورية
لتعقيم األدوات املستعملة ،والكاونرتات ،والطاوالت ،والكراسي إن وجدت.
المادة ( :)29يتوجب على املستأجر تعليق الئحة أسعار واضحة يف مكان بارز ،يستطيع الطلبة والعاملون االطالع
عليها بسهولة.
المادة ( :)11تطبق عقوبة أو أكثر على املستأجر من العقوبات التالية ،حال ارتكابه للمخالفة وفق تقرير مراقب
الصحة الوارد يف املادة ( )7من التعليمات:
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 .2العقوبة األوىل :إذا ارتكب املستأجر أي خمالفة لبنود االتفاقية املربمة معه يعطى تنبيهاً شفوياً.
 .6العقوبة الثانية :يعطى إنذاراً خطياً.
 .3العقوبة الثالثة :يغرم املستأجر بغرامة مالية مقدارها ( )61ديناراً ،وتسليمه إيصاالً بذلك ،وترسل
نسخة من العقوبة إىل الدائرة املالية ليتم دفعها حسب األصول.
 .1العقوبة الرابعة :يغرم املستأجر بغرامة مالية مقدارها ( )211مئة دينار ،وتسليمه إيصاالً بذلك،
وترسل نسخة من العقوبة إىل الدائرة املالية ليتم دفعها حسب األصول.
 .5العقوبة اخلامسة :يغرم املستأجر قيمة الغرامة املنصوص عليها يف االتفاقية ،ومقدارها ()2111
ألف دينار ،تضاف إىل قيمة اإلجارة السنوية.
 .2العقوبة السادسة :التوقف عن العمل مع إعطاء الفرصة للمستأجر لتصحيح وضعه إللغاء
املخالفة ،وإعادته إىل ممارسة العمل خالل أسبوع على األكثر ،دون حتمل اجلامعة ألية خسائر
مالية تلحق باملستأجر.
 .7العقوبة السابعة :إلغاء االتفاقية ،والرجوع على املسـتأجر بكامل املبلغ املرتتبة عليه للجامعة حىت
هناية مدة االتفاقية دون اعرتاض منه.
 يعترب سند القبض الصادر عن اجلامعة سنداً رمسياً يف حتصيل املخالفات وتسديدها.
 تكون صالحيات توقيع العقوبات للمخالفات ( )6،2للمراقب الصحي و( )1،3من
صالحيات مدير اخلدمات العامة والصيانة ،وأية خمالفة تتجاوز ( )211مائة دينار بتنسيب
من مدير اخلدمات العامة والصيانة لرئيس اجلامعة للموافقة عليها.
المادة (:)12

يقر املستأجر أن املأجور والعنوان الوارد يف االتفاقية ،هو موطن تبليغ وتبلغ بالنسبة للجامعة
واملستأجر ،ويعد املوظف املتواجد يف املأجور ممثالً للمستأجر يف حال التبليغ والتبلغ .كما يكون
إلصاق التبليغ على باب املأجور املغلق تبليغاً رمسياً من اجلامعة ،ال حيق للمستأجر االعرتاض عليه.

المادة ( :)11يكون من مهام مراقب صحة األغذية واملشروبات وسالمتها ما يلي:
 .2احلصول على كشوف بأمساء مجيع العاملني يف املطاعم مع صور بطاقات األحوال املدنية،
متضمناً مجيع عناوينهم.
 .6احلصول على صور من الشهادات الصحية للعاملني ،ومتابعة صالحيتها.
 .3القيام جبوالت تفتيشية مفاجئة دورية ملراقبة التزام املستأجر مبا هو متفق عليه.
 .1التأكد من النظافة العامة للمطاعم وغريها مبا فيها األدوات املستعملة يف التحضري ،ونظافة
األرضيات ،ونظافة العاملني ،والتزامهم باللباس الرمسي مبا فيه غطاء الرأس.
 .5التأكد من سالمة املواد األولية املستخدمة يف حتضري األغذية ،ومدى صالحيتها ،وأماكن
حفظها يف املربدات.
 .2تطبيق تعليمات صحة األغذية واملشروبات وسالمتها يف اجلامعة.
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 .7تسلم واستالم ومتابعة الشكاوي املقدمة من الطلبة والعاملني ،وتقدمي التقارير الالزمة للمدير.
المادة ( :)14رئيس اجلامعة ومدير اخلدمات العامة والصيانة مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.
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