
   الجمھوریـة التونسیـة   
شؤون المحلیة والبیئةوزارة ال   

  المالیة المحلیةوحوكمة  العامة للموارد دارةاإل

2019 ن.ع /مناشیر                  

  2019فیفري  22  بتاریخ  04منشور عدد  

   

  من وزیر الشؤون المحلیة والبیئة

  لىإ        

  السادة الوالة ورؤساء البلدیات  
  

  

 اإلطار المرجعي إلستلزام المعالیم الواجبة باألسواق والمسالخ البلدیة.ول حـ:  وعالـموضـ

  .-1-:  المصاحیب

  

في إطار تفعیل أحكام مجلة الجماعات المحلیة في الجانب المتعلق بإستلزام المعالیم وبـعـد، 

  منھا ، 84و  83الواجبة باألسواق والمسالخ البلدیة وخاصة الفصلین 

   فقة ھذا :حیل علیكم ربأن أأتشرف 

  واق والمسالخ.الوثیقة المرجعیة حول إستلزام المعالیم الواجبة باالس -1

  المعالیم الواجبة باألسواق الظرفیة والیومیةكراس الشروط المرجعي للزمة  -2

  ر والغالل وأسواق الدواب.واألسبوعیة وأسواق الجملة للخض 

  سبوعیةالظرفیة والیومیة واألرجعي للزمة المعالیم الواجبة باألسواق العقد الم -3

  وأسواق الجملة للخضر والغالل وأسواق الدواب. 

  كراس الشروط المرجعي للزمة المعالیم الواجبة بالمسالخ. -4

  العقد المرجعي للزمة المعالیم الواجبة بالمسالخ. -5

  كراس الشروط المرجعي للزمة المعالیم الواجبة بأسواق الجملة لمنتوجات الصیّد -6

  لبحري.ا 

  العقد المرجعي للزمة المعالیم الواجبة بأسواق الجملة لمنتوجات الصیّد البحري -7

  كشف في المعالیم الواجبة باألسواق والمسالخ. -8

   



  

وتھدف ھذه الوثائق المرجعیة إلى تأطیر وتوحید أھم الجوانب اإلجرائیة المتعلقة بإسناد 

ر یة واألسبوعیة وأسواق الجملة للخضلیوماألسواق الظرفیة وابلزمة المعالیم الواجبة 

والغالل وأسواق الجملة لمنتوجات الصید البحري وأسواق الدواب والمسالخ الراجعة للبلدیات 

ومتابعة تنفیذھا وضمان إحترام المستلزم للضوابط العامة المتعلقة بحسن تسییر المرفق العام 

جھویة في صورة توفرھا على لوإحكام التصرف فیھ والتي تنطبق أیضا على المجالس ا

حكام والمبادئ والضوابط المنصوص ترجع لھا بالنظر ، مع مراعاة األ و مسالخأسواق أ

  علیھا بمجلة الجماعات المحلیة والتشریع النافذ .

تعریف باإلمضاء غیر خاضعة لل الشروط المتعلقة باللزمات أصبحت علما وأن كراسات 

  . 2018دیسمبر  25المؤرخ في  2018لسنة  1067مي عدد طبقا لألمر الحكو

ضوع من أھمیة قصوى ، المرجو التفضل باإلذن قصد وونظرا لما یكتسیھ ھذا الم

تعمیمیھ على البلدیات الراجعة لكم بالنظر ودعوتھا إلعتماد الوثائق المرجعیة الملحقة بھذا 

صنافھا الخاضعة المنشور عند إستلزام المعالیم الواجبة بالمسالخ واألسواق بمختلف أ

  لتصرفھا. 
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  الجمھوریـة التونسیـة

  شؤون المحلیة والبیئةوزارة ال
  اإلدارة العامة للموارد وحوكمة المالیة المحلیة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یةجعمرال الوثائق
األسواق ب الواجبة معالیمال حول استلزام 

  والمسالخ البلدیة
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  ت�ه��
  

ال��ان�  أه� ت�ح��لى إ ال��ج��ة ه ال�ث�قةه�ف ه�ت

 �اج�ة�إس�اد ل�مة ال�عال�� ال اإلج�ائ�ة ال��علقةال��ت���ة و 

األس�اق ال����ة وال��م�ة واألس����ة وأس�اق ال��لة �

جات ال��� ال���� � لل��� والغالل وأس�اق ال��لة ل���

 وم�ا�عة ت�ف��ها لل�ل��اتال�اجعة وال��الخ وأس�اق ال�واب 

� العامة ال��علقة ���� وض�ان إح��ام ال���ل�م لل��ا�

  .ال���ف ��ه�ح�ام ت���� ال��ف� العام و 
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  وال��ت���ة ل��اجع القان�ن�ةا

  ال��عل� ب����ح  29/01/2008ال��رخ في  2008ل��ة  3القان�ن األساسي ع�د

ال��عل� ب����� دائ�ة  08/03/1968ال��رخ في  1968ل��ة  8و�ت�ام القان�ن ع�د 

 ال��اس�ات.

 ال��عل�  09/05/2018ال��رخ في  2018ل��ة  29ألساسي ع�د القان�ن ا

 ���لة ال��اعات ال��ل�ة.

  وال��عل� �إص�ار  05/10/1959ال��رخ في  1959ل��ة  129القان�ن ع�د

 ال��لة ال��ار�ة.

  وال��عل� �إص�ار  05/10/1959ال��رخ في  1959ل��ة  130القان�ن ع�د

 م�لة ال��افعات ال��ن�ة وال��ار�ة.

 ال��عل� �إص�ار م�لة  31/12/1973ال��رخ في  1973ل��ة  81قان�ن ع�د ال

 ال��اس�ة الع��م�ة.

  ال��عل� �إص�ار م�لة  03/02/1997ال��رخ في  1997ل��ة  11القان�ن ع�د

 ال��ل�ة. ال��ا�ة

  ال��عل� ب��ام الل�مات. 2008أف��ل  1ال��رخ في  2008ل��ة  23القان�ن ع�د  

  ال��عل� ب�ع���  29/05/1971ال��رخ في  1971ل��ة  219األم� ع�د

 ال������� ال�اضعة ح�ا�اته� لق�اء دائ�ة ال��اس�ات.

  وال��عل� ���� ش�و�  19/07/2010ال��رخ في  2010ل��ة  1753األم� ع�د

ال��رخ  2013ل��ة  4631 ك�ا ت� ت����ه و�ت�امه �األم� ع�د و�ج�اءات م�ح الل�مات

 .2013ن�ف���  18في 

 ال��عل� ب�����  13/03/2014ال��رخ في  2014ل��ة  1039ع�د  األم�

 .وال���ص وال��ق�ة وال����ة له ال�فقات الع��م�ة

  وال��عل�  13/06/2016ال��رخ في  2016ل��ة  805األم� ال���مي ع�د

 ال�عال�� ال��خ� لل��اعات ال��ل�ة في إس��الصها.��� تع��فة �

  ال��عل�  23/08/2018ال��رخ في  2018ل��ة  744األم� ال���مي ع�د

 �ال��ادقة على ال��ام ال�اخلي ال���ذجي لل��ال� ال�ل��ة.

  ال��عل� �إع�اد م��ان�ة ال�ل��ات ل��ة  ��2019ف��  21ب�ار�خ  3ال����ر ع�د

2020. 
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 ال����� 
  

  ـ تع��� الل�مة.
  

I/- : األح�ام ال�����ة  
  

 في إس��الصها.  لل�ل��اتخ� الل��ة ال��لفة �اس�ل�ام ال�عال�� ال��  ��ی�ت .1

 .ال��خ� لل�ل��ات في إس��الصها ت����ة الل��ة ال��لفة بل�مة ال�عال�� .2

  في إس��الصها.لل�ل��ات مهام الل��ة ال��لفة بل�مة ال�عال�� ال��خ�  .3

  األع�ال ال������ة. -أ/ 

  إع�اد ��اس ال��و�.ـ        

  ت��ی� ال�ع� اإلف��احي.ـ        

  � ال��انات ال�ال�ة ال���� إع��ادها في م�ال ل�مة ال�عال�� ال��خ� ت��یـ        

  في إس��الصها.لل�ل��ات          

  ال��انات ال�ج���ة : -أوال       

  ـ ال��ان ال�ق�ي.       

  ـ ال��ان ال�هائي.  

  ال��انات ال���ص�ة : -ثان�ا       

  ـ ال��ان �ع��ان ح�� ت�ف�� الل�مة.  

  ع��ان ت���ل عق� الل�مة.ـ ال��ان �  

  ـ ال�فالة ال����ة ال��ام��ة.  

  ـ ال��ان ال���ي ع�� أول �ل� ��ابي.  

  م�ة الل�مة.ـ ت��ی�        

  اإلعالن ع� الل�مة.ـ        

  ال�� في اإلش�ال�ات ال��علقة �األع�ال ال������ة. -ب/  

 ت���� ع�ل الل��ة. -ج/  
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II/ - ت.ال��ادئ األساس�ة ل��ح الل�ما  
  

III/ -  م�ح الل�مات : و�ج�اءات األح�ام ال���ص�ة : ص�غ  

 ص�غة ال��ة �اإلشهار وال��اد العل�ي. .1

 تق��� ال�لف اإلدار�.  . أ

 .لالنعقادال��لفة بل�مة ال�عال�� دع�ة أع�اء الل��ة   . ب

 جل�ة ال�����.  . ج

  اإلدار�ة. ت���� جل�ة ف�ح الع�وض ـ

 ـ ت���� جل�ة ال�����.    

 قة.ص�غة ال��وف ال�غل .2

 إج�اءات تق��� ال��ش�ات �اع��اد ص�غة ال��وف ال�غلقة.  . أ

 دع�ة أع�اء الل��ة لالنعقاد.  . ب

 م�ه��ة ف�ح الع�وض.ج. 

  ـ ف�ح الع�وض االدار�ة.          

 ـ ف�ح الع�وض ال�ال�ة.          

  . ص�غة ال�فاوض ال��اش� "ال��اك�ة".3     
  

IV/- : إق�ار ع�ل الل��ة  
  

  اد الل�مة.اس� -أ/          

  دراسة ال�ع�ن ال�ق�مة وات�اذ الق�ارات الالزمة في شأنها. -ب/     
  

V/ - حاالت ال���ل  :  
  

  على ن�ائج ال��ة وفقا ل��ت�� تفاضلي. ال�ل�� حالة م�ادقة ال��ل� -أ/     

  على ن�ائج ال��ة وفقا ل��ت�� تفاضلي.ال�ل�� حالة ع�م م�ادقة ال��ل�  -ب/          
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VI/- لل�مة.ال���نة �ثائ� ال  
  

VII/- ثار إس�اد الل�مة.آ  
  

 .ال�ل��ةحق�ق وواج�ات  .1

 حق�ق وواج�ات ال���ل�م. .2

 م�اجعة العق�. .3

  إج�اءات ف�خ و�نهاء عق� الل�مة. .4
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  ال��اح�� 

  

�األس�اق ال����ة وال��م�ة  ال�اج�ةلل�مة ال�عال��  ال��جعي��و� الاس ك�  -1

  . ��� والغالل وأس�اق ال�وابواألس����ة وأس�اق ال��لة لل

�األس�اق ال����ة وال��م�ة واألس����ة  ال�اج�ةعق� الل�مة ال��جعي لل�مة ال�عال��  -2

  وأس�اق ال��لة لل��� والغالل وأس�اق ال�واب. 

  �ال��الخ.  ال�اج�ةك�اس ال��و� ال��جعي لل�مة ال�عال��  -3

  �ال��الخ. ال�اج�ةعق� الل�مة ال��جعي لل�مة ال�عال��  -4

ل��� ل����جات ا�أس�اق ال��لة  ال�اج�ةك�اس ال��و� ال��جعي لل�مة ال�عال��  -5

  . ال���� 

ل��� ����جات ا�أس�اق ال��لة ل ال�اج�ةعق� الل�مة ال��جعي لل�مة ال�عال��  -6

  .ال���� 

  �األس�اق وال��الخ. ال�اج�ةك�ف في ال�عال��  -7
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  تع��� الل�مة : 

  

 2018ل��ة  29م� القان�ن األساسي ع�د  83الف�ل  على ال�ع�ى � �الل�مة�ق�

العق� أل�� تف�ض ��ق��اه " ال��عل� ���لة ال��اعات ال��ل�ة 09/05/2018ال��رخ في 

ة م��دة ، إلى ش�� ���ى "مانح الل�مة" ، ل�� اال��اعة ال��ل�ة ب�صفها ش��ا ع��م�

���ف في م�ف� ع��مي أو إس�ع�ال أو الع��مي أو خاص ���ى "صاح� الل�مة" ، 

��قابل  إس��الص معال�� راجعة لل��اعات ال��ل�ةأو  إس�غالل أمالك أو مع�ات أو ت�ه��ات

  ����ل� لفائ�ته م� ال���ع�ل�� ح�� ال��و� ال�ي ����ها عق� الل�مة".

  

في  �ل��اتل�مة إس��الص ال�عال�� ال��خ� للب�����  ال��ج��ةتع�ى ه�ه ال�ث�قة 

دون س�اها وال ت���� على ل�مة ال���ف في ال��ف� الع��مي أو إس�ع�ال أو  س��الصهاإ

  إس�غالل أمالك أو مع�ات أو ت�ه��ات.

  

 �اج�ةال�عال�� ال �ق�� بل�مة ال�عال�� ال��خ� لل��اعات ال��ل�ة في إس��الصها

وأس�اق ال��لة األس�اق ال����ة وال��م�ة واألس����ة وأس�اق ال��لة لل��� والغالل  داخل

 ���11ج� القان�ن ع�د  لل�ل��اتال�اجعة وال��الخ ل����ات ال��� ال���� وأس�اق ال�واب 

ال��ل�ة واألم�  �ا�ةال�ال��عل� �إص�ار م�لة  03/02/1997ال��رخ في  1997ل��ة 

وال��عل� �ال�عال�� ال��خ�  26/09/2018ال��رخ في  2018ل��ة  806ال���مي ع�د 

 .ل�ة في إس��الصهالل��اعات ال��

  

 2014ل��ة  1039م� األم� ع�د  4ال�ق�ة ال�ان�ة م� الف�ل  ب�اء على مق���ات

ال��عل� ب����� ال�فقات الع��م�ة ال ���� إع��ار الل�مات  13/03/2014ال��رخ في 

 نف� ت���ك معها في ل��هاو  صفقات ع��م�ة و�ال�الي فإنها ت��ع إلج�اءات خاصة

  :  وهي ال��ادئ العامة

  ـ ال��اواة أمام ال�ل� الع��مي.

  ـ ال��اف�ة وشفا��ة اإلج�اءات.

   ـ ال��اد وم�ض���ة معای�� اإلخ��ار.
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لل��غة ال�ع���ة ال�ي  ی�� ض��ها وفقاإج�اءات م��دة  ت��ع الل�مة في إس�ادها إلى

 م� القان�ن  84الفق�ة ال�ان�ة م� الف�ل  وذل� وفقا ل�ق���اتال��ل� ال�ل�� �ق�رها 

 ال��عل� ���لة ال��اعات ال��ل�ة 09/05/2018ال��رخ في  2018ل��ة  29األساسي ع�د 

: "ت��� م�ال� ال��اعات ال��ل�ة �ال��اول في عق�د الل�مات  ما یلي اوال�� ورد ف�ه

اح��ام ال��ادئ العامة وج�ب  ال ���ل دون  على أن ذل� وم�تها وج�ان�ها ال�ال�ة ..."

لع��مي وخاصة م�ها ال��علقة �ال��اواة وال�فا��ة وال��اف�ة وت�اف� ب����� ال�ل� ا ال�اصة

  .الف�ص

  

 ل�مة ال��مع إع��اده م� ق�ل ال�ل��ة في إس�اد اإلج�اء االس�ل�ام ���غ�ق�� 

  :وهي  وال��الخ قاس� األ اس��الص معال�� ال��خ� لها في إس��الصها داخل

  

  .ال��ة الع��م�ة �ال��اد العل�يـ ص�غة 

  ال��وف ال�غلقة. ـ ص�غة

  .ص�غة ال�فاوض ال��اش� "ال��اك�ة"ـ 

  

أح�ام عامة ذات ص�غة  ی�ع�� اع��ادها إضافة الىأح�اما خاصة  �ل ص�غة ت���

  .م����ة

  

I/- : األح�ام ال�����ة  

  

مه�ا �ان� ص�غة  اإلج�اءات العامة ال�ي ی�ع�� إع��ادها �ق�� �األح�ام ال�����ة

 :  خاصة في ما یليوت���ل  ال��ل� ال�ل�� ،ق�ل  م� الل�مة ال�ي ت� إق�ارها

  

   : في إس��الصها لل�ل��ةال�عال�� ال��خ�  إس�ل�امال��لفة �ل��ة ال ��ی�ت -/1

 

ال��رخ في  2018ل��ة  744م� األم� ال���مي ع�د  67الف�ل  أس��م��ئ�ا 

اإلخ��اص  ل��ةال��عل� �ال��ادقة على ال��ام ال�اخلي ال���ذجي لل��ال� ال� 23/08/2018
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لل��ة ال��ون ال�ال�ة األس�اق وال��الخ �في م�ال ل�مة اس��الص ال�عال�� ال�اج�ة 

  .واإلق��اد�ة وم�ا�عة ال���ف

م� القان�ن األساسي  203الفق�ة األولى م� الف�ل  و�ع��ادا على مق���ات أنهغ�� 

���� ل��ل�ة، ال��عل� ���لة ال��اعات ا 09/05/2018ال��رخ في  2018ل��ة  29ع�د 

ی�� ت�ل�فها �اإلش�اف على إج�اءات اس�ل�ام ال�عال��  ل��ة غ�� قارة إح�اث لل��ل� ال�ل��

م�  210م� الف�ل ال�ال�ة الفق�ة  اس��ادا على أح�اموذل� ال��خ� لل�ل��ة في إس��الصها 

والق�� ال�ام� م� ال��ام ال�اخلي ال���ذجي ال�ادر القان�ن األساسي ساب� ال��� 

   .23/08/2018ال��رخ في  2018ل��ة  744ق��ى األم� ال���مي ع�د ��

    

�خ� لل��اعات ال��ل�ة في �ال ال�عال�� ��ة الل��ة ال��لفة بل�مةت�� -/2

  :إس��الصها

   

ال�ي أس�� لها ال��ل� ال�ل�� اإلخ��اص في م�ال ل�مة  الل��ةمه�ا �ان� 

فإنها ت��ع في ت�����ها إلى األح�ام خ اس��الص ال�عال�� ال�اج�ة داخل األس�اق وال��ال

 09/05/2018ال��رخ في  2018ل��ة  29القان�ن األساسي ع�د م�  211و 210الف��ل 

األم� ال���مي م�  84و 72 و 71 و 70 و 69و  68وال��عل� ���لة ال��اعات ال��ل�ة و

ل�اخلي ال��عل� �ال��ادقة على ال��ام ا 23/08/2018ال��رخ في  2018ل��ة  744ع�د 

  ال���ذجي. 

  

م� م�لة  69الف�ل  ن� إذ�عال�� الم�ض�ع الل�مة ی�عل� �اس��الص  أنإلى و�ع��ارا 

ال ���ز ��� إی�ادات ال�ولة وج�ا�ة أم�الها إال م� ق�ل " أنهعلى ال��اس�ة الع��م�ة 

وض�انا  ،"م�اس��� ع���ا ل�ل� ال��ة ��فة قان�ن�ة و���ج� م����ات قان�ن�ة أو ت�ت���ة

م� ب�� القا�� م�اس� ال�ل��ة أن ���ن  ������ فإنه ، ال�ع���ة ال�����ل�المة إج�اءات 

ذل� ���اس�ة م�اجعة  ی��ه ت�اركح��  ،ل�مات���اس�ة إنعقادها �ل��ة وذل� أع�اء الل��ة 

م� القان�ن األساسي  212عل�ا وأن الفق�ة األخ��ة م� الف�ل  .م�لة ال��اس�ة الع��م�ة

م� ت�� فائ�ة في كل  دع�ة ل��ةلخ�ل�  09/05/2018ال��رخ في  2018ل��ة  29ع�د 

   .لل��ار�ة في أع�الهاح��ره 
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 ��قا ألح�املل��ل� ال�ل�� ب�صفه صاح� ال�ل�ة األصل�ة  وأنه ���� وت��ر اإلشارة

ال��عل�  09/05/2018ال��رخ في  2018ل��ة  29م� القان�ن األساسي ع�د  203الف�ل 

أع�اء ل���ل ل�مات ع�� إنعقادها �ل��ة  ت�س�ع ت����ة الل��ة ال��ل�ة���لة ال��اعات 

  . آخ��� ی����ن لل��ل� ال�ل�� أو لإلدارة ال�ل��ة

   

 2018ل��ة  744م� األم� ال���مي ع�د  76الفق�ة األخ��ة م� الف�ل  أن ك�ا

خ�ل�  �ةوال��عل� �ال��ادقة على ال��ام ال�اخلي لل��ال� ال�ل� 23/08/2018ال��رخ في 

أل� ع�� م� أع�اء ال��ل� ال�ل�� أن ���� في أ� جل�ة م� جل�ات الل�ان ال ���ن 

ع��ا ف�ها وأن ی��� رأ�ه �ع� اإلذن له م� ق�ل رئ�� الل��ة دون أن ���ن له ال�� في 

  ال�����.

  

ال��لفة بل�مة ال�عال�� ال��خ� لل��اعات ال��ل�ة في ل��ة المهام  -/3

  :اس��الصها

  

إن�از ال��ة أو ت�عل� �أع�ال ف��ة و لل�مة ال�اد� ت�عل� �اإلع�ادت�����ة  هامم لل��ة

  .ف�ح الع�وض اإلدار�ة وال�ال�ة

  

  األع�ال ال������ة : -أ/

  

  ت��لى الل��ة خ��صا : 

 : اإلس���اس ���اسات ال��و� ی�� إع�اد ��اس ال��و�  إع�اد ��اس ال��و��

م�  84الف�ل م� الفق�ة ال�ان�ة  ��قا ألح�امض وج��ا و�ع� ال��فقة به�ا ال�ث�قة ،  ال��ج��ة

ال��عل� ���لة ال��اعات  09/05/2018ال��رخ في  2018ل��ة  29القان�ن األساسي ع�د 

 لل��اول في شأنه. �ل��م�ل� ال ال��ل�ة على

  

ل��اسات ال��و� ال��ج��ة ��ا  مالءم�هاع��  الل��ةی�ع�� على وت��ر اإلشارة أنه 

 العامة ال��ادئال��ات�� و لها �ال��� ، إح��ام مق���ات  ص�ات األس�اق ال�اجعةی��اشى وخ�� 

وخ��صا  وال���ل�م ال�ل��ة كل م���ف� حق�ق ��ا  ال�ل� الع��ميم�ال  ال�ع��ل بها في
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م�  77و �75الف��ل  ��ا في ذل� ال��رجةال��ادئ ال��علقة ���� ت���� ال��ف� العام 

ال��عل� ���لة ال��اعات  09/05/2018ال��رخ في  �2018ة ل� 29القان�ن األساسي ع�د 

   ال��ل�ة.

 

  : لل�مة األس�اق أو ال��الخ  ال�ع� اإلف��احيی�� ت��ی� ت��ی� ال�ع� اإلف��احي

 �اإلع��اد خاصة على ال�عای�� ال�ال�ة :

  .ل�مة ال��ة ال��ق��ةال��ق أو ال��لخ �ع��ان  ث�� ت����ـ 

أو  ب��� ت���� األس�اق�اإلس���اس  أو ال��لخ ة لل��ق ال���ة اإلق��اد�ـ تق�ی� 

  �ال�هة. ال��ابهة ال��الخ

  �ال�هة. ال���ة اإلق��اد�ةـ ت��ر 

    .(�ال���ة لل�مات ال�ي تف�ق ال��ة) إن وج�ت اإلس���ار ـ ت�ال��

  

ال ���� م�اجع�ه وال�ل�� ��ل� الم�ادقة ال�ق��ح إلى  ال�ع� اإلف��احي���ع و 

  .ج�اءإال ب�ف� اإل

  ال��خ� ال��انات ال�ال�ة ال���� اع��ادها في م�ال ل�مة ال�عال�� ت��ی�

وأخ��  لى ص�ف�� ض�انات وج���ةإال��انات ت��ف  :لل��اعات ال��ل�ة في إس��الصها 

 .خ��ص�ة

  

  ال��انات ال�ج���ة : -أوال    

  

الل�مة  �ل م��شح لل��ار�ة في ی�م�ه: وه� ال��لغ ال�الي ال��  ال��ان ال�ق�يـ 

و��ذن �إس��جاعه �ال���ة لل���ش��� غ��  ث�� ال�ع� اإلف��احيم�  % 10و�ق�ر بـ 

���� ، عل�ا وأنه �ع� ��ام ال���شح الفائ� ب�أم�� م�لغ ال��ان ال�هائيالفائ��� �ال��ة 

إس�اد  ع� ات�ام إج�اءات ال���شح الفائ� اإلذن �ارجاع ال��ان ال�ق�ي في حالة ن��ل

  .الل�مة

ع ـب��و�ق�ر  ی�م�ه الفائ� �الل�مةوه� ال��لغ ال�الي ال��  : ��ان ال�هائيالـ 

  عل�ا وأنه : ال��� ال�هائي ال�ق��ل) 25%(
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  ال ���� اإلذن �إرجاع م�لغ ال��ان ال�هائي اال �ع� إنق�اء م�ة ال�عاق�

وال�أك� م� أن ال���ل�م الفائ� قام ب��ف�� ج��ع ال�عه�ات ال�ال�ة ال����لة 

 ��ق��ى ��اس ال��و�.عل�ه 

   ع�م إع��اد ال��ان ال�هائي ل�غ��ة الق�� األخ�� م� ال��لغ ال��لي

  .لل�مة

  

   ال��انات ال���ص�ة : -ثان�ا

  

�ل��ة ، فإنه �إم�ان ال ال��انات �ال���� م�ع�ل�ة اإلس�ل�ام به�ف إحا�ة 

����� ش���ة ال،  �هامهل تهق�ل م�اش� ل��انات خ��ص�ة إش��ا� إی�اع ال���ل�م 

  :على غ�اروذل�  ، على ذل� �إعالن �ل� الع�وض و��اس ال��و�

إس�هالك ال�اء نفقات �غ��ة : و���� ل ح�� ت�ف�� الل�مة ال��ان �ع��انـ 

اق��اع ال����قات و��ذن �اس��جاعه �ع� نها�ة م�ة الل�مة �ع� أن ی��  ��انةالوال�ه��اء و 

ان ال�اء وال�ه��اء وال�ي ل� ی�� ت����ها م� ق�له �ع�� لفائ�ة ال�ل��ة  ال���ل�ة ب�مة ال���ل�م

 .أو األض�ار ال�ي ل�ق� �ال��ق أث�اء ف��ة اإلس�ل�ام

 اس�ـم�القا�� ���� م�لغه �ال����� مع  : ت���ل عق� الل�مة ال��ان �ع��انـ 

 ��قا ألح�ام عل�ا وأنه و��ذن �اس��جاعه ����د ت���ل العق� م� ق�ل ال���ل�م ال�ل��ة

م� م�لة معال�� ال����ل و ال�ا�ع ال��ائي ���د م�لغ  20م� الف�ل  19ع�د  ال�ق�ة

و ����ج�  م� ���ة الل�مة �اع��ار �ل ال�عال�� واألداءات ℅ 0.5ت���ل عق� الل�مة بـ 

ساعة م� تار�خ اإلعالن على  72تأم�� م�لغ ض�ان ت���ل عق� الل�مة في أجل أق�اه 

  .ن�ائج الل�مة

  

��اس ال��و� على دفع �امل ض�� ��ع�� ال����� ف،  س�اق ال����ةلأل�ال���ة أما 

  اإلس�غالل.ع�ل�ة  وق�ل م�اش�ة م��قاالل�مة  �لغم

  

ه� أم�  ���ان م�جلة ال�فع اش��ا� تق��� ص��ك ب���ةوت��ر اإلشارة الى أن 

م�ائه إل��ام ����د أداة لل�فاء �اإل �اع��اره  ی��افى مع ال���عة القان�ن�ة لل��� ال���ي

وتأس��ا على ذل�  ، م� ال��لة ال��ار�ة 371الف�ل ألح�ام  وذل� وفقا وت�ل��ه لل�الص
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أداة ق�ض أو إئ��ان أو  م�جل ال�فعال�� ال���ي  ال ���� �أ� حال م� األح�ال اع��ارفإنه 

 أو ال��الخ ع�م اش��ا� تق���ه م� ق�ل م��ل�مي األس�اق، األم� ال�� �ق��ي معه  ض�ان

  .ض�ان ل�الص ث�� الل�مةك�س�لة 

  

إش��ا�  فإنه �إم�ان ال�ل��ة ، ذات ال��دود�ة ال�ال�ة العال�ة س�اق�األأما ���ا ی�عل� 

كال�أم��ات الع���ة أو تق��� إح�� ال��انات ال����ص عل�ها �ال����ع ال�ار� �ه الع�ل 

تق��� ض�انات ال ی��ل� غ�� أنه ون��ا إلى أن م�ض�ع ال�عاق� في ص�رة ال�ال ،  ال����ة

وال�ي ���� أن  �ال��انات ال����ة، فإنه ی��ه اإلك�فاء  ��ل� ال�ي س�ق� اإلشارة إل�ها هامة

  ت��� ش�ل:

  

ال��� یل��م ��ق��اها  "��caution bancaire solidaireام��ة "ال����ة ال�فالة الـ 

ي اآلجال ال��ف� ف ب���ی� ث�� الل�مة ال��ی� ال���ل�ممع  �ال��ام�في اآلن نف�ه ال�ف�ل 

 . على ال��ی� أوال ال�ل��ةودون أن ���ن لل��� ال�� في ال�فع ب�ج�ب رج�ع عل�ه 

 

�جه ی "���garantie à première demandeي ع�� أول �ل� ��ابي "ال��ان الـ 

����ه أو ال��ام �إج�اء الودون حاجة الى  لل��س�ة ال����ة ال�ام�ة ال�ل��ةرئ�� م� ق�ل 

وذل� على  م�ان�ة إثارة أ� دفعإئي م��� ودون أن ���ن لل�ف�ل �ال��ام� إدار� أو ق�ا

ل��ة  1039غ�ار ما ه� مع��ل �ه في مادة ال�فقات الع��م�ة ال����ة ��ق��ى األم� ع�د 

ی�قى ناف�ا  ال��ان ال���ي ع�� أول �ل�عل�ا �أن ،  2014مارس  13ال��رخ في  2014

  . و زوال اإلل��ام األصلي لل���ل�مومل�ما لل��� ���ف ال��� ع� �قاء أ

  

 ال����ةأو  ال�أم��ات الع���ةال ��� أن ���ن اله�ف م� ال��ال�ة ب�ق���  غ�� انه

وال�قل�� م� ف�ص  ال��اس م� م��ئي ال��اواة وال��اف�ة ام� شأنه إق�ار ش�و� إق�ائ�ة

  .  ال��ار�ة في الل�مة

  

  م�اولة  ب�اء على � ق�ل ال�ل��ةمم�ة الل�مة ی�� ت��ی�  م�ة الل�مة :ت��ی�

غ�ة جانفي  ت����ء م�ل��ة س�ة واح�ة  اإلس�ل�ام �ق��ي أن ی��ال���أ  عل�ا وأن ،م�ل�ها 

اس�ل�ام  وال����ل فيخ��ص�ة م�ض�ع الل�مة  �إع��ار د����� م� �ل س�ة 31وت��هي ی�م 
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ال ���� اس��الص � ���م�ادئ ال���ان�ة  ت�اش�ا مع�ال��ورة ص�غة ال����ة  ت���يمعال�� 

ت�ق�ل  ك�ا أنم�الغ مال�ة ل� ی�� اإلذن في اس��الصها ب�ث�قة ال���ان�ة ال��ادق عل�ها ، 

  ��علها م���ج�ة م� تار�خ ت�ق�لها. ال�ل��ةل�� ال��� القا�� م���� العق�د 

  

ألك�� م�  أو ال��لخ ال��ق  أن ت��ل�مم�ل�ها ،  �ع� م�ادقة �ل��ةغ�� أنه ���� لل

   ل��ق�� الغا�ات ال�ال�ة :خاصة وذل� على أق�ى تق�ی�  س��ات  ت��اوز ال���س�ة وال

ی�ع� م��أ  م� شأنه أن ألك�� م� س�ةاس�ل�ام ال��ق أو ال��لخ أن  ال�ل��ة ارتأتإذا  ـ

أو من شأنھ أن مشاركة في اللزمة ترشح لللل ستلزمینیدفع المزید من الموأن  ال��اف�ة

 .فضلیحفزھم على تقدیم أسعار أ

 ألكثر من سنةأن استلزم السوق أو المسلخ  مبدأ التدبیر الحرفي إطار  البلدیةإذا رأت ـ 

المتأتیة  المرفق المحلي وإنتظام محصول الموارد المالیة یةإستمرارمن شأنھ الحفاظ على 

 . بھذا العنوان

رات باستثماإذا ارتبطت عملیة االستلزام  مستوى الخدمات بالمرفق المحلي تحسینـ 

 ، (بناءات إدخال تحسینات علیھأو  توسعتھأو تعھد المرفق و صیانة تھم خاصةجدیدة 

 . إعالن طلب العروضو كراس الشروطى مسبقا بمقتض بلدیةتطلبھا ال )...تجھیزات  معدات،

 بذل مجھودات إضافیةالمستلزم یتطلب من مما العھد حدیثة  أو المسلخ إذا كانت السوقـ 

  . تنمیة الحركة اإلقتصادیة بھو ریف بالسوقالتعالغایة منھا 

  

منح لزمة استخالص المعالیم  إقرار عند على المجلس البلديیتعین تجدر اإلشارة أنھ و

  :  لمدة تتجاوز السنةالمستوجبة داخل األسواق أو المسالخ 

بنسبة تحتسب على قاعدة آخر مبلغ سنوي في مبلغ اللزمة  زیادة سنویةضبط ـ 

  .نىكحد أد مستحق

مبلغ على ضوء  بدایة كل سنةالمستوجب في  مبلغ الضمان النھائيل اآللیة مراجعةالـ 

كراس والتنصیص على ذلك ضمن  نسبة الزیادة السنویةبعد تطبیق  المحیناللزمة 

  وفق ذلك. تحیین مبلغ الضمانمع  الشروط
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  ــاتــ�رج  : الل�مــةاإلعــالن عــ�  �ــإعالن ال��ــة أو �لــ� العــ�وض ال�ع��ــات وج��

  ال�ال�ة :

  ـ م�ض�ع الل�مة.

  ـ ال�ع� اإلف��احي.

  ـ ال��ان ال�ق�ي.

  ت��� م�ه ال�ثائ� ال�اصة �الل�مة وال�عل�م ال����ج� ع�� اإلق��اء.  ل�� ـ ال��ان ا

ـــ ال���ــ�ات ال�اجــ� تقــ���ها ���ــا ��ــ� ال�ــ�هالت وال�ــ�انات ال�ه��ــة وال�ال�ــة ال��ل��ــة 

  م� ال���ش���.

  ألق�ى ل�ق��� ملفات ال��شح.ال�ار�خ اال��ان و ـ 

  ـ إج�اءات ای�اع ملفات ال��شح.

  ـ تار�خ وم�ان وساعة ف�ز الع�وض اإلدار�ة وال����� أو ف�ز الع�وض ال�ال�ة.

  ـ معای�� إخ��ار الع�ض األم�ل.

  

   ال�� في اإلش�ال�ات ال��علقة �األع�ال ال������ة : -ب/  

  

 لل�مةالع�ل�ات ال������ة ث ح�ل ج��ع االش�ال�ات ال�ي ق� ت�� ال�� فيی��  

الف�ل وذل� ��قا ل�ق���ات  ال���ح بها م� ق�ل أع�اء الل��ة ألص�اتال��لقة لغل��ة األ�

ال�ادر ��ق��ى األم� ال���مي ع�د  لل��ال� ال�ل��ة م� ال��ام ال�اخلي ال���ذجي 79

�� تعادل رأ� رئ�� الل��ة م�ج�ا عو���ن   23/08/2018ال��رخ في  2018ل��ة  744

  .األص�ات

  

   :ع�ل الل��ة ت����  -/ج

  

مات ال����لة على اإلل��ا ال�ي ت��ت� ع�لألثار القان�ن�ة  �ال���أنه ت��ر اإلشارة 

و�ع��ارا ل�ا في تار�خ إج�اء ال��ة أو تار�خ ف�ح ال��وف اإلدار�ة وال�ال�ة ت�اه الغ��  ال�ل��ة

م� األم�  76الفق�ة األولى م� الف�ل  امفإنه وع�ال �أح� م�ل�ة ال��ف� العام، تق���ه

ال��عل� �ال��ادقة على ال��ام  23/08/2018ال��رخ في  2018ل��ة  744ال���مي ع�د 
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 ح�� أك�� م� ثل� أع�ائها���� لل��ة أن ت�عق� إذا ، لل��ال� ال�ل��ة ال�اخلي ال���ذجي 

وت���ع الل��ة في ه�ه ال�الة  هاوع�� ال�ع�ر ی�جل اإلج��اع الى ی�م �قع تع���ه م� ق�ل رئ��

  ��.ض� امه�ا �ان ع�د ال�

  

أح� أو اس��عاء  ی��إذا ث�� أنه ل� ال ���� اع��ار أع�ال الل��ة ص���ة  غ�� أنه

م� األم� ال���مي  75الف�ل  ��ق��ىال�����ة أع�ائها وفقا لل��غ القان�ن�ة �ع� 

  .ساب� ال���

  

II/- : ال��ادئ األساس�ة ل��ح الل�مات  

  

 ال�فقات الع��م�ةال�ع���ة في  ال��ادئ األساس�ةإلى  ���ع م�ح ل�مة ال�عال��

 2الف�ل و 13/03/2014ال��رخ في  2014ل��ة  1039م� األم� ع�د  �6الف�ل وال��رجة 

وال��عل� ���� ش�و�  19/07/2010ال��رخ في  2010ل��ة  1753م� األم� ع�د 

  : وهي و�ج�اءات م�ح الل�مات

  

 ال���ش��� وت�اف� الف�ص.ال��اواة ب� � 

 .شفا��ة اإلج�اءات 

 .ال��اد وم�ض���ة معای�� اإلخ��ار 

 .الل��ء إلى ال��اف�ة 

 

اع��اد إج�اءات واض�ة ومف�لة ال��ار إل�ها أعاله  لل��ادئو��ع�� ت���قا 

وتق��� نف� ال��ض��ات الالزمة وم�ض���ة خالل �ل م�حلة م� م�احل م�ح الل�مة 

  . واإلس�ف�ارات ال��ل��ة وتع���ها على ج��ع ال���ش�������ص ال�الح�ات 

  

  

  

  

  



 18

III/- : الل�مات :  حص�غ م� األح�ام ال���ص�ة  

  

ل��ة  29القان�ن األساسي ع�د م�  84الف�ل  م�الفق�ة ال�ان�ة  ی�� وفقا ألح�ام

ض�� ال��غة ال�ع���ة  ال��عل� ���لة ال��اعات ال��ل�ة 09/05/2018ال��رخ في  2018

  ال��ل� ال�ل��. ل�مة ال�عال�� م� ق�لفي 

  

  ح�� ال��غ ال�ال�ة :إت��ح الل�مات �ع� ال�ع�ة إلى ال��اف�ة �اع��اد 

 (ب�ة ع��م�ة �اإلشهار وال��اد العل�ي). ال����� ال��اش� ص�غة  

  ال��وف ال�غلقة�ل� الع�وض ب�اس�ة ص�غة. 

  ال�فاوض ال��اش� "ال��اك�ة"ص�غة. 

 

إحـــ�� ع��ـــاد إ ع�ـــ� وج��ـــا یـــ�� فإنـــه ،  "ال��اك�ـــة" ال��اشـــ� ال�فـــاوض�اســـ���اء صـــ�غة 

خ��ــة  الل�مــة ، اإلعــالن عــ� )�لــ� العــ�وض(ال����ــ� ال��اشــ� أو صــ�غة  ال�ــ�غ��� األخــ����

�ـ��ف��� یـ�م���� �ق�ل ال�ار�خ األق�ى ال���د لق��ل ال��ش�ات  على األقل) ی�ما 15( ةع�� 

  .إعالم أخ�� م����ة أو م���عة أو م�ئ�ة لوسائعالوة على أ�ة  ،�اللغة الع���ةصادرة 

  

و�إع��ــار مــا ی��ل�ــه  أه��ــة الل�مــة�ــال��� خاصــة إلــى  �لفــاتت��یــ� أجــل تقــ��� الو�ــ�� 

  .  ) أ�ام10و��� أدنى ال �قل ع� ع��ة ( لل�لفات ع�اد وتق��� ال��ش�ات م� دراسةاإل

  

���ــ�  ة وال��ار�ــةمــ� م�لــة ال��افعــات ال��ن�ــ 396أح�ــام الف�ــل و��اســا علــى إال أنــه 

وعـــ�م وجـــ�د  عـــ� ات�ـــام اإلجـــ�اءات الفـــائ� �الل�مـــة ��شـــحن�ـــ�ل ال�حالـــة لل��اعـــة ال��ل�ـــة فـــي 

 م��شـــح ثـــان أو ثالـــ� ��ـــ���� لل�ـــ�و� ال��رجـــة ���اســـات ال�ـــ�و� و�عـــالن �لـــ� العـــ�وض ،

 مـ� م�ـ�ئشـ���ة أن ال ��ـ� ذلـ�  ،علـى األقـل �ـامأ أر�عـةالـى  ال�قل�� في اآلجـال ال�ـ���رة

  .ال���ش��� ب����اف�ة وت�او� الف�ص ال
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  : ال��ة �اإلشهار وال��اد العل�ي�إع��اد ص�غة  االس�ل�ام -/1

  

ت��ــع الل�مــات �إع��ــاد و  ب�ــة �اإلشــهار وال�ــ�اد العل�ــيإجــ�اء  �ال����ــ� ال��اشــ��ق�ــ� 

  :  ته� إج�اءات خاصةإلى  ه�ه ال��غة

  

   ال�لف اإلدار� : تق��� -أ/-  

  

��ق��ى إعـالن �لـ� العـ�وض ال�ثائ� وال����ات ال��ل��ة  ي ال��ار�ةراغ� ف �ل �م�ق

 ..." /م�ـلخال �ف�ح ل�مـة ال�عـال�� ال��ـ��ج�ة ���ق ���� عل�ـه " ���ف وح��و��اس ال��و� 

عـ� ���ـ� ال���دة �إعالن �لـ� العـ�وض وذلـ� إمـا  لإلج�اءاتووفقا  اآلجالی�جه ال��ف في 

ل�ل�غ أو عـ� ���ـ� ال���ـ� ال�ـ��ع أو �اإلیـ�اع م�اشـ�ة ال���� م���ن ال�ص�ل مع اإلعـالم �ـا

ت�قـى م���مـة و ت�ت�ـ� وصـ�لهاح�ـ�  سـ�ل خـاصك�ا ت��� فـي  ����� ض�� مانح الل�مة

  .الى م�ع� ف��ها

  

    دع�ة أع�اء الل��ة : -ب/  

  

مـــ� ال��ـــام الـــ�اخلي ال��ـــ�ذجي لل��ـــال� ال�ل��ـــة علـــى  75الف�ـــل ی�عـــ�� ��قـــا ألح�ـــام 

وفقا لل��غ اإلدار�ة ال�ع��ل بها ت��ـ��  ه دع�ات ش���ة ل���ع األع�اءت�ج�رئ�� الل��ة 

ق�ــل ثالثــة ، و�ـ�� ت�ج�ــه االسـ��عاءات تـار�خ انعقــاد جل�ـة ال����ــ� وت�ق��هــا وم�ضـ�ع ال����ــ�

إلـى  ال�أكـ� ���ـ� اخ��ـار األجـلوع�ـ�  ) أ�ام على األقل م� ال�ار�خ ال���د النعقاد ال�ل�ة3(

  ف���. ساعة 24

  

    : إنعقاد جل�ة ال�����  -/ج -  

  

إعـالن �لـ� العـ�وض أو  مـا لـ� یـ�� عل��ةم��ئ�ا ت��ن جل�ات ف�ح الع�وض اإلدار�ـة 

  .خالف ذل�على ك�اس ال��و� 
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  : ت���� جل�ة ف�ح الع�وض اإلدار�ة 

 

و����ه�  م�ض�ع ال�ل�ةـ �ع�ض رئ�� الل��ة تق���ا مف�ال �ق�م م� خالله لل�اض��� 

خالل ال�ل�ة  ب�����ها واإلج�اءات وال��احل ال�ي س��� اع��ادها�ال��ا�� ال�اصة 

  . ومعای�� ف�ز الع�وض اإلدار�ة والع�د ال��لي للع�وض ال�اردة على ال�ل��ة

و��ون ذل�  ال ی�� ف��هاو  ال��ةخارج اآلجال القان�ن�ة ال�اردة تع��� الع�وض ـ 

ال�عل�مات ال�اصة ل����ر ا و��ع�� أن ی���� ال�ق��� وج��ا ب�ق��� ف�ز الع�وض

 . ال��علقة ب�ار�خ وص�لهم�ها �الع�ض خاصة 

ف�ح الع�وض ال�ي وردت في اآلجال القان�ن�ة وال���� م� ت�ف� �ل ـ ت��لى الل��ة 

ال�ثائ� وال�����ات وال�ع��ات واإلث�اتات وال����ات ال��ل��ة ��ق��ى إعالن �ل� 

 .الع�وض و��ق��ى ��اس ال��و�

 ال��ال� ی���� إح�� ال�ثائ� ال��ل��ة مه�ا �ان� أه���ها �ض �ع��� �ل عـ 

 .و�ق�ى آل�ا م� ال��ار�ة في ع�ل�ة ال�����

س�اء م�ها ال�ي ت� ق��لها ����� ال�ل�ة �ل الع�وض ال�ي ت� ف��ها  وج��ات�ون ـ 

ذ�� ال�ثائ� ال�ي ل� �ق� صاح� الع�ض ال��ف�ض و��ع�� ع�� ال�ف�  أو رف�ها

أن �ل رف� لع�ض ل� �ق� على معای�� االخ��ار ال�ي ت� ر اإلشارة إلى وت��ب��ف��ها 

ت��ی�ها ��ق��ى إعالن �ل� الع�وض و��اس ال��و� �ع��� ال��ا و��د� وج��ا إلى 

 . ��الن إج�اءات ال��ة

 ال��ار�ة في جل�ة ال����� الى دع�ة ال���ش��� ال�ی� ق�ل� ع�وضه� اإلدار�ةت�� ـ 

ال�ی� رف��  ال���ش��ن إج�اءات ال����� ما ل� �غادر  في اإلن�القال ���� و 

 ع�وضه� القاعة وذل� ض�انا لع�م إثارة ال�غ� وال�أث�� على ال��� العاد� لل�ل�ة. 

  

ل��ة إعالن �ل� الع�وض غ�� م��� إذا أف�زت جل�ة ف�ح الع�وض الی�ع�� على   

وه� ما  ام ش�� ال��اف�ةانع� الىأن ذل� س��د�  �إع��ارواح�  اإلدار�ة على ق��ل م��شح

م��أ ال��ای�ة على ال��� ی��افى مع خ��ص�ة ص�غة ال����� ال��اش� ال�ي تق�م على 

  .االف��احي في جل�ة ی�� ت����ها للغ�ض
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  : جل�ة ال����� 

 . ول� ���� جل�ة ال�����ق�ل ملفه اإلدار�  م��شح�ل  ـ �ع��� م��ل�ا

ل ملفاته� اإلدار�ة أو ل��الئه� ��ق��ى ��� ال ���ح لغ�� ال���ش��� ال�ی� ت� ق��  ـ

 ت���ل م��ر وفقا لل��غ القان�ن�ة ح��ر جل�ة ال����� .

    

    �إع��اد ص�غة ال��وف ال�غلقة : االس�ل�ام -/2    

  

  �اع��اد ص�غة ال��وف ال�غلقة :  تق��� ال��ش�اتإج�اءات ـ /أ ـ

  

  : الع�ض م�ملف ی���ن 

  ال�عال�� خاص بل�مة إدار� ع�ض وم���ب عل�ه " م���م إدار� ��ف 

" و����� ال����ات ال�اج� تق���ها ���ا ��� ال��هالت ��ق ...ال����ج�ة �

��ق��ى إعالن �ل�  وال��انات ال�ه��ة وال�ال�ة ال��ل��ة م� ال���ش���

 .و��اس ال��و� الع�وض

 ال����ج�ة  ال�عال��خاص بل�مة  ماليع�ض وم���ب عل�ه " م���م ��ف مالي

ی���� ال��� ال�ق��ح لل�مة ال��ق أو األس�اق م�ض�ع �ل� " ... ��ق �

  .الع�وض

 

العــ�ض ال�ــالي ال�ق�ــ�ح �ال��ــ�ة ل�ــ�غة ال�ــ�وف خالفــا ل�ــ�غة ال����ــ� ال��اشــ�، فــإن 

ــ�� تق���ــه ال�غلقــة وذلــ� فــي تــار�خ ایــ�اع  ��ــ�ل م�ــ�� فــي �ــ�ف مغلــ�مــ� ق�ــل ال���شــح  ی

  ل�اص �الل�مة. ال�لفات ال���د ض�� إعالن �ل� الع�وض ا

  

ال  ��ف ثال�وال�ال�ة في  دار�ةوضع ال��فان ال�����ان للع�وض اإلی�ع�� وج��ا و

" ال �ف�ح ل�مة اس��الص ال�عال�� إال ��ارة  ی���� أ� مع��ات ح�ل مق�م الع�ض

  . " ل��ة ...... .../م�لخ���ق ال����ج�ة 
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�إعالن �ل� الع�وض  وفقا لإلج�اءات ال����ص عل�هات�جه ال��وف سا�قة ال��� 

���� ال���� م���ن ال�ص�ل مع اإلعالم �ال�ل�غ أو ع� ���� ال���� ال���ع ��ا إما ع� 

  .���� إی�اعها م�اش�ة ����� ض�� مانح الل�مة ال�ع�� للغ�ض

  

س�ل خاص في  ���تك�ا �ل��ة ال ض��م��� ه�ه ال��وف ع�� ت�ل�ها في  ���تو

  .ى م�ع� ف��هالإت�قى م���مة ح�� ت�ت�� وص�لها و 

  

    دع�ة أع�اء الل��ة : -ب/  

  

مـــ� ال��ـــام الـــ�اخلي ال��ـــ�ذجي لل��ـــال� ال�ل��ـــة علـــى  75الف�ـــل ی�عـــ�� ��قـــا ألح�ـــام 

ــة ال�ع�ــ�ل بهــا رئــ�� الل��ــة  ــا لل�ــ�غ اإلدار� ــه دعــ�ات ش��ــ�ة ل���ــع األع�ــاء وفق ت�ج�

ق�ـل �ج�ه االسـ��عاءات ، و��� ت ت���� تار�خ انعقاد جل�ة ال����� وت�ق��ها وم�ض�ع ال�����

) أ�ــام علــى األقــل مــ� ال�ــار�خ ال��ــ�د النعقــاد ال�ل�ــة وع�ــ� ال�أكــ� ���ــ� اخ��ــار 3ثالثــة (

  .ساعة ف��� 24األجل إلى 

  

  :   ع�وضم�ه��ة ف�ح ال/ـ ج

  

  : ف�ح الع�وض اإلدار�ة  

و����ه�  م�ض�ع ال�ل�ة�ع�ض رئ�� الل��ة تق���ا مف�ال �ق�م م� خالله لل�اض���  ـ

ومعای�� ال�ي س��� اع��ادها خالل ال�ل�ة  ��ا�� ال�اصة ب�����ها واإلج�اءات وال��احل�ال

 .ف�ز ال��وف اإلدار�ة وال�ال�ة والع�د ال��لي للع�وض ال�اردة على ال�ل��ة

ی�ون ذل� وج��ا وال ی�� ف��ها و ال��ةخارج اآلجال القان�ن�ة ال�اردة تع��� الع�وض  ـ

ال�عل�مات ال�اصة �الع�ض أن ی���� ال�ق��� ال����ر  �ی�ع�و ب�ق��� ف�ز الع�وض

 . خاصة ال��علقة ب�ار�خ وص�له

ال���� م� ت�ف� �ل و ال�ي وردت في اآلجال القان�ن�ةاإلدار�ة ف�ح الع�وض ت��لى الل��ة  ـ

ال�ثائ� وال�����ات وال�ع��ات واإلث�اتات وال����ات ال��ل��ة ��ق��ى إعالن �ل� 

 .�اس ال��و�الع�وض و��ق��ى �
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ق�ى و� ال��ال� ی���� إح�� ال�ثائ� ال��ل��ة مه�ا �ان� أه���ها �ع��� �ل ع�ض  ـ

إخالل به�ا الع��� م� شأنه أن أ�  م� ال��ار�ة في جل�ة ف�ح الع�وض ال�ال�ةآل�ا 

الع��مي خاصة م�ها ال��علقة �ال��اواة  ی�د� إلى ال��اس �ال��ادئ األساس�ة لل�ل�

 .ت�اف� الف�ص وال��اد وم�ض���ة معای�� االخ��ارب�� ال���ش��� و 

س�اء م�ها ال�ي ت� ق��لها أو كل الع�وض ال�ي ت� ف��ها  ����� ال�ل�ة وج��ات�ون  ـ

و��ع�� ع�� ال�ف� ذ�� ال�ثائ� ال�ي ل� �ق� صاح� الع�ض ال��ف�ض ب��ف��ها  رف�ها

ار ال�ي ت� ت��ی�ها وت��ر اإلشارة إلى أن �ل رف� لع�ض ل� �ق� على معای�� االخ��

��ق��ى إعالن �ل� الع�وض و��اس ال��و� �ع��� ال��ا و��د� وج��ا إلى ��الن 

  . إج�اءات ال��ة

 

  : ف�ح الع�وض ال�ال�ة 

  

ف�ح ال��وف ال�����ة على الع�وض ال�ال�ة ال�ي ال ���� في أ� حال م� األح�ال  ـ

 إلعالن �ل� الع�وض�ة ح�� ال���� م� م�ا�قة ال�لفات اإلدار  ت�قى م���مة الى

ال�� ال ی���� ال�ثائ� وال����ات اإلدار�ة ال��ل��ة  و�ق�ى وج��ا �امل الع�ض

اإل�قاء على ال��وف ال�ال�ة ال�اصة ، وه� ما �ع�ي ��ق��ى إعالن �ل� الع�وض 

دون ف��ها و��ون ذل� وج��ا �����  مغلقةال�ی� رف�� ملفاته� اإلدار�ة  �ال���ش���

 . �ل�ةال

وت�ت��ه� ،  ق�ل� ملفاته� اإلدار�ةال�ی�  �ال���ش���ال�اصة  ف�ح ال��وف ال�ال�ة� ی� ـ

 . ح�� أه��ة ال��لغ ال�ق��ح

ت� ق��ل ملفاته� اإلدار�ة أو ل��الئه� ��ق��ى ��� لغ�� ال���ش��� ال�ی�  ال ���ح ـ

 .�ة ح��ر جل�ة ف�ح الع�وض ال�ال�ةت���ل م��ر وفقا لل��غ القان�ن

الن �ل� الع�وض غ�� م��� إذا ت��� �ع� ف�ح الع�وض ال�ال�ة أن األث�ان ی�ع�� إع ـ

 �ل� ال�ق��حة م� ق�ل ال���ش��� أقل م� ال��� االف��احي ال�ق��ح ���ج� إعالن

  .الع�وض و��اس ال��و�
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  ص�غة ال�فاوض ال��اش� "ال��اك�ة" :  اإلس�ل�ام �إع��اد -/3

  

 اح�� ال�ـ�غ���ع��اد إال �ع� إ "ال��اك�ةل��اش� "ال�فاوض ا ص�غةال ���� الل��ء الـى 

عل�ـا  .وال�أكـ� �ـأن العـ�وض ال�ق�مـة غ�ـ� م��ـ�ة علـى األقـل م�اسـ����فـي ا آنفـا �ـال��ار ال�ه

إعـادة إجـ�اءات �لـ� العـ�وض  ���ـ� لل�ل��ـةذ إ لـ�� آل�ـان الل��ء ل���قة ال�فـاوض ال��اشـ� أو 

فاصــل بــ�� تــار�خ ان�هــاء إجــ�اءات صــ�غة ذا �ــان ال��ــ� ال�م�ــي الإ وذلــ� خاصــة مــ� ج�یــ�

ال����� أو ص�غة ال��وف ال�غلقـة لل�ـ�ة ال�ان�ـة وان�هـاء عقـ� الل�مـة ال�ـار� ال�فعـ�ل ��ـ�ح 

  .ب�ل�

  

فإنهــا  ،ل�ــ�غة ال�فــاوض ال��اشــ� "ال��اك�ــة" �ل��ــةوت�ــ�ر اإلشــارة إلــى أنــه إذا ال��ــأت ال

ال ی��لـ� اإلن�الق في ال�فاوض معه� �أنه وال�أك� ق�ل  ب��ج�ه ال�ع�ة ألك�� م� م��ل�مم�ال�ة 

  .   ب�م�ه� دی�ن لفائ�ة ال�ولة أو ال��اعات ال��ل�ة

  

IV/- الل�مة :  ق�ار ن�ائجإ  

  

ل�ــ�ة  29مــ� القــان�ن األساســي عــ�د  84الفقــ�ة ال�ان�ــة مــ� الف�ــل  أح�ــاماع��ــادا علــى 

� ال��ــــال� ت�ــــ�ال��علــــ� ���لــــة ال��اعــــات ال��ل�ــــة ،  09/05/2018ال�ــــ�رخ فــــي  2018

ال�ــي ت�قــى و��ف�هــا  �ــإج�اءات اســ�ل�ام ال�عــال��ال�ل��ــة فــي إقــ�ار ن�ــائج ع�ــل الل��ــة ال��لفــة 

مـ� نفـ�  212الفقـ�ة األخ�ـ�ة مـ� الف�ـل ول�� لها ��قـا ألح�ـام  ف��ةاألصل�ة في ه�ا ال��ال 

ــةالقــان�ن  ــة صــالح�ة مــ� صــالح�ات ال��لــ� ولــ� ��ــا  .ســل�ة تق���� ال ����هــا م�ارســة أ�

  .ه�ا األخ�� م� �ف���ب

  

  إس�اد الل�مة :  -أ/

  

مه�ـا  لل���شـح الـ�� تقـ�م �ـأعلى ث�ـ� ��ـ�ح الل�مـة امل�مـ م�ـ�ئ�ا ال�لـ�� ال��لـ� ���ن 

إال أن ذلـ�  .ال����ـ� ال��اشـ� ، ال�ـ�وف ال�غلقـة ، ال��اك�ـة)(كان� ال��غة ال�ع���ة في الل�مـة 

 إذ ���ــ� لــه ،�� األعلــى ال�ق�ــ�حق�ــ�ل الــ� عــ�مفــي  صــالح�ةمــا لل��لــ� مــ� دون ال ��ــ�ل 
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وذلـ� رف�ه واإلعالن أن �ل� الع�وض غ�� م��� لع�م ت�اس�ه مـع ال���ـة ال�����ـة لل�ـ�ق 

  في إح�� ال�االت ال�ال�ة: 

  

  ج�ا زه��اال�ق��ح  ال��� األعلىو ال��� اإلف��احيب��  الفارق إذا �ان. 

  وغ�� ج�� م��ا ج�اال�ق��ح  ال��� األعلىإذا �ان. 

 

وال ���� لها في �ـل ال�ـاالت  مل�مة �إعادة إج�اءات ال��ة �الةفي ه�ه ال ال�ل��ة�ن وت�

س�اد الل�مة لل���شح الـ�� صـ�ح بـ��� أقـل مـ� ال���شـح الـ�� تـ� رفـ� مق��حـه ح�ـى وان إ

  كان مق��حه ج��ا ومق��ال. 

  

  دراسة ال�ع�ن ال�ق�مة و�ت�اذ الق�ارات الالزمة في شأنها : -/ب

  

ال��رخ في  2018ل��ة  29القان�ن األساسي ع�د م�  203الف�ل م ت���قا ألح�ا

إج�اءات ال�ق�مة ح�ل  ال�ع�ن  دراسةی��  ال��عل� ���لة ال��اعات ال��ل�ة 09/05/2018

وال ����  ، ال��ل� ال�ل��إع�اد و�س�اد الل�مة و�ت�اذ الق�ارات الالزمة في شأنها م� ق�ل 

وذل� ت���قا ل��لفة بل�مة ال�عال�� في ه�ه ال�الح�ة �أ� حال م� األح�ال ال�ف��� لل��ة ا

وال�� ورد ف�ها �أنه  ساب� ال���م� القان�ن األساسي  212الف�ل  م�الفق�ة األخ��ة  ألح�ام

 "ل�� لل�ان سل�ة تق����ة ، وال ����ها م�ارسة صالح�ات م� صالح�ات ال��ل� ال�ل��"

ح�ل  � اس��ار  رأ� ف�يب�ق���  الل��ةم� م�ال�ة ال ���ع ال��ل� ال�ل��  إال أن ذل�

  .و���ن رأیها غ�� مل�م لل��ل� ال�ل��ال��ض�ع 

  

V/- : حاالت ال���ل   

  

إت�ـــام إجـــ�اءات اإلســـ�ل�ام فـــي اآلجـــال ال��ـــ�دة عـــ� ن�ـــ�ل ال���شـــح الفـــائ� فـــي حالـــة 

ب�صـفه آمـ� ال�ل��ـة  رئـ�� ی�عـ�� علـى��ق��ى إعالن �ل� الع�وض و��اس ال�ـ�و� ، فإنـه 

  :   بـو�ق�م  ���� ال��ان ال�ق�ي أذن لقا��ها�أن  لل���
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�ـأذن رئـ��   ،في حالة م�ادقة ال��ل� على ن�ائج الل�مة وفقا ل��ت�� تفاضـلي -/1

الـ�� اسـ��فى ال�ـ�و� اإلدار�ـة وصـ�ح أو تقـ�م ب�ـاني ال�ـ�الي لل���شح  الل�مة اس�ادال�ل��ة �

ــى عــ�ض مــالي أول دورة ت�عقــ� �عــ� إت�ــاذه علــى أن �قــ�م �ــإعالم ال��لــ� بــ�ل� فــي  ،أعل

  .، و��ل� ال�أن �ال���ة ل�ال ن��ل العارض ال�انيلإلج�اء ال����ر

ال�ی� ق�لـ�  ل���ش����افة اال��ان ال�ق�ي لمل�مة �ع�م إرجاع  ال�ل��ةوه� ما �ع�ي أن 

  .أم�� ال���ل�م الفائ� �ال��ة لل��ان ال�هائيلى ح�� تإ ،ع�وضه� اإلدار�ة وال�ال�ة

  

 ،حالـة عـ�م م�ـادقة ال��لـ� علـى ن�ـائج الل�مـة �اع��ـاد ال��ت�ـ� ال�فاضـليفي  -/2

�ـاإلعالن   ی�ع� رئ�� ال�ل��ة الل��ة ال��لفة بل�مة ال�عال�� ال��خ� لل�ل��ة في اس��الصـها

  .إعادة إج�اء ال��ةع� 

  

VI/- لل�مة : ال���نة �ثائ� ال  

  

ال�ـي ���ـ� أن ت��ـ�� بـ�ورها  ال�الحـ�وكـ�اس ال�ـ�و� و العق�وثائ� الل�مة م� ت���ن 

  تأخ� �ع�� اإلع��ار خ��ص�ة اإلل��امات ال�اردة �العق�. ات�تفا�إأو  وثائ�

  

كـل  ضـ�اناتو��ـ�� حقـ�ق و وال��ـ�ل�م ال��اعـة ال��ل�ـة�ل م�  ل��اماتإ العق����د و 

لل�مــة  ال�ال�ــةو اإلدار�ــةوال�ــ�و� الف��ــة وال�اصــ�ات  كــ�اس ال�ــ�و�فــي حــ�� ��ــ��  م�ه�ــا

إن�ـاز  ال�ـي قـ� ی��ل�هـاإن�ـاز ال��ا�ـات وال���ـآت وال��ه�ـ�ات أوصـ�انة شـ�و� اإلق��ـاء  وع��

  .ج�ء ال ی���أ م� العق� ال�الح�و ك�اس ال��و�و�ع���  ،م�ض�ع العق� و����ة اس�غاللها

  

VII/- الل�مة: إس�اد ثارآ   

  

  :   ال�ل��ةحق�ق وواج�ات  -/1

  

ج�لـة مـ� الـى  ت��اوزهـا بل ال����ة �العق� تل�ع�  ال�اجعة لل�ل��ة ال�ق�ق ال تق��� 

��اإلضـافة الـى واج�اتهـا  ال�ق�ق األخـ�� ال���ت�ـة عـ� حـ� ال�ل��ـة وعـ� إدارتهـا لل��فـ� عـام

وال�ـي مـ�  ال��اماتها ال�عاق��ـةال����لة أساسا في ات�اذ ج��ع اإلج�اءات ال��ور�ة ال���ت�ة عـ� 
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ال�ي ت��ل له م�ارسة ال�هام ال���لة ال�ـه  ت��� لل���ل�م ج��ع ال��وف ال�الئ�ةشأنها أن 

م�ارســة ال�قا�ــة علــى م�ضــ�ع  ال�ل��ــة ی�عــ�� علــى فإنــه فــي أح�ــ� ال�ــ�وف ���جــ� الل�مــة

سل��ها ال�ا�عة م� إدارتها ل��فـ� عـام مـ� لها  هما ت��لوذل� إن�القا م�  دائ�ة��فة  الل�مة

ال��ف� العـام ال��ـ�ل�م أو ال�ات�ـة عـ� م�ارسة ال�قا�ة اإلق��اد�ة والف��ة وال�ال�ـة ال��ت��ـة �ـ

م�ا��ـة مـ�� إح�ـ�ام ال��ـ�ل�م لل�ع��فـات وال�عـال��  وخاصـة اإلل��امات ال���ت�ة ع� عق� الل�مة

ــاألم� ال��ــ�مي عــ�د  ــ�اردة � وال��علــ�  2016جــ�ان  13ال�ــ�رخ فــي  2016ل�ــ�ة  805ال

 إخـــاللعل�ـــا وان .  ��ـــ�� تع��فـــة ال�عـــال�� ال�ـــ�خ� لل��اعـــات ال��ل�ـــة فـــي اس��الصـــها

ف�ـخ فـي  لل�ل��ـة ال�ـ�تع�ـي  �ال��ات�� العامة ال����ة لل��ف� العـامأو  �أح�ام العق�ال��ـ�ل�م 

لإلجـ�اءات ال�ع�ـ�ل وفقـا  �ع� ال����ه عل�ـهوذل�  ال�ق�ق ال���ت�ة ع�ه لل���ل�م اسقا�و العق�

ال ت�ـ�ل دون ام�ان�ـة  ��ـةلل�ل ال�ل�ة ال�ق�ی��ةن إال أ �عق� الل�مةفي ه�ا ال�أن وال��رجـة  بها

�ـان م�ان�ـا أو  ار ال���� م� ق�ـل ال�ل��ـةإذا ما رأ� وأن الق�  ����ل��ء ال���ل�م للق�اء ال

  .م�الفا للقان�ن 

  

    ال���ل�م :حق�ق وواج�ات  -/2  

  

الــ�اردة �ــأ� حــال مــ� األحــ�ال تلــ�  ال ت��ــاوزال��ــ�ل�م  حقــ�ق فــإن  ال�ل��ــة علــى خــالف

ف��ع�� مـا هـ� م�ـ�� �العقـ� ل��ـ�ل أ��ـا ال�اج�ـات ال���ت�ـة عـ�  اتهواج�أمـا ،  �عق� الل�مة

ــ� عــام ــالي فإنــه ��ــ� علــى ال��ــ�ل�م  إدارة م�ف عــالوة علــى ال��ــام ب�اج�اتــه ال��ت��ــة ، و�ال�

�إدارتـــه ل��فـــ� عـــام وال����لـــة فـــي ضـــ�ان ال��ـــاواة فـــي ال�عاملـــة واإلســـ���ار�ة فـــي تقـــ��� 

ـــ، أن  ال�ـــ�مات ـــى ال��ا� ـــ�ات ال��جـــ�دة �ال�ـــ�ق وان �قـــ�م و ات ��ـــاف� عل ال���ـــآت وال��ه�

ع�ــ� م�اشــ�ته لل�مــة وال��ــ��ة  عل�هــا ن�هــاء العقــ� علــى ال�الــة ال�ــي ت�ــل�هاإب��ــل��ها �عــ� 

أو  �ال�ـــ�ق  ح�ـــام اســ�غالل وت��ـــ�� الع�ــلإ، وهــ� مــا �ف�ــ�ض مـــ� ال��ــ�ل�م  ����ــ� ال��ـــل��

ض� األخ�ار ال�اج�ـة عـ�  ة الل�مةی�م� م��ول��ه ال��ن�ة ��لة م�م�ض�ع العق� وأن  ال��لخ

ال��رجة �عق� الل�مة ���جـ�  األشغال ال�ي ی���ها وع� اس�غالل ال��ا�ات وال���آت وال��ه��ات

شــ��ا �ق��ــي عــ�م ف�ــ�ه أو إدخــال تغ��ــ�ات هامــة عل�ــه دون ال��افقــة ی��ــ��  عقــ� تــأم��

  .لل�ل��ةال���قة 
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���جــ�  ال�ل��ــة رخ�ــ� لــهإال إذا  ��ــفة ش��ــ�ةك�ــا ��ــ� علــى ال��ــ�ل�م ت�ف�ــ� العقــ�   

، مع�ـ�� آخـ�أو  ش�� ���عـيالـى  ج�ء م� ال��اماته إحالةالعق� األصلي أو عق� ت���لي في 

ال�ل��ــة ت�ــاه  ماد�ــة ومال�ــة مــا لل��ــ�ل�م األصــلي مــ� واج�ــاتدون ال ��ــ�ل ن ال�ــ�خ�� أإال 

  .األخ�� ��فة ش���ة و��قى م��وال أمام ه�ه

    

ي في ه�ه ال�الة أن ����ه� ال��� ال��ال له ��هادة إب�اء م� عل�ا وأن األم� �ق��

  ج��ع ال�ی�ن ال����ج�ة لفائ�ة ال�ولة وال��اعات ال��ل�ة.

  

ل��اماتهـــا إألحـــ�  ال�ل��ـــة عـــ�م إح�ـــ�امفـــي حالـــة  ��لـــ� ف�ـــخ العقـــ����ـــ� لل��ـــ�ل�م أن   

ال���ـ�ص عل�هـا �عقـ� شعارها وفقا لل��غ واإلج�اءات واآلجال إوذل� �عـ�  ال�عاق��ة ال��ه��ة

الل الـ�� دفعـه ل�لـ� له �ل� ال�ع��� ع� ال��ر ال�� ل�قه م� ج�اء اإلخ��ا ���  الل�مة

  .  ف�خ العق�

  

    : الل�مة عق�م�اجعة  -/3

  

���اجعة الل�مة وفقا لل��و� ال����ص وال���ل�م) ال��ال�ة  ال�ل��ة( ل��في العق����� 

أو  ل��ضـ�ع الل�مـةت��ـ�ح فـي القـ�ان�� ال����ـة  أو �ـارئ أمـ� حـ�وث  ع�ـ�وذلـ�  عل�ها �العق�

لـ� یـ�� أخـ�ه �عـ�� اإلع��ـار زمـ� إبـ�ام ع�م مالئ�ـة العقـ� ل�ـ�و� ال��ـ�ف فـي ال��فـ� العـام 

  .العق�

  

علـــى  وج��ــا �عــ�ض ال��ضـــ�ع العقــ� األصـــلي م�اجعـــةعلــى  ال�ل��ـــةم�افقــة صــ�رة فــي 

    .عق� ت���لي في الغ�ض إب�ام حالة ال��ادقةو��� في  لل��اول في شأنه هام�ل�

  

ل فــي ال�ل�ــات ال�ق�مــة مــ� ق�ــ ت�ــ�رخــالل ال�ــ��ات األخ�ــ�ة  ســ�لر اإلشــارة أنــه �وت�ــ

ألســ�اب م��لفــة و�إع��ـــار أن  �ـــال����� فــي ث�ــ� الل�مـــات ة�علقــوال� ال��ــ�ل�م�� أو ال�لــ��ات

 ، لل�مـة بـ�� ال���شـ��� م�اسا ����أ ال��اواة وت�اف� الفـ�صتعـ�  م�اجعة األث�ان �ال�����

�أن األس�اب ال�ق�مة م� ق�ـل إال إذا ت� ال�أك� ����قة ال ت�ع م�اال لل��  هاال ���� ق��ل هفإن

ال���ل�م ص���ة ونات�ة ع� ��وف م�ض���ة وواق��ة لـ� ��ـ� �اإلم�ـان ت�قعهـا فـي تـار�خ 
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 ره��ــا ی�قــى ال��افقــة علــى �لــ� ال�ــ�ح مــ� ع�مــه، عل�ــا وأن  ال��شــح لل��ــار�ة فــي الل�مــة

  .ل��ادقة ال��ل� ال�ل��

  

الف�ـل م�جـع ال��ـ� وذلـ� ع�ـال �أح�ـام  ل��� أم�� ال�ال ال�هـ�� ا و��� ال��ح م� ق�ل

 لــ�زارة ال�ال�ــةالعامــة  �ال�ــ���ةووفقــا لإلجــ�اءات الــ�اردة  مــ� م�لــة ال��اســ�ة الع��م�ــة 267

ف فـي إع�اد مل، ح�� �ق��ي اإلج�اء في ه�ه ال�الـة  16/01/2006ال��رخة في  11ع�د 

، علـى  ال��لغ ال��مع ��حه وع�ضه على م�الح أمانة ال�ال ال�ه��ة م�جع ال��� لل�ـ� ��ـه

  .  إب�ام مل�� للعق� األصلي لل�مةأن ی�� في ص�رة ما إذا ح�ي �ل� ال��ح �ال��افقة 

  

  اج�اءات ف�خ وانهاء ال�عاق� : -/4

  

ــة  ال��ــ�ل�مإخــالل ع�ــ�  لل�ل��ــة���ــ�  ــه ال�عاق�� ال��ه��ــة أو ��ق��ــ�ات �احــ� ال��امات

أو فـي حالـة القـ�ة القـاه�ة واألمـ� ال�ـارئ ك�اس ال��و� أو �االل��امات الـ�اردة ب�ثـائ� الل�مـة 

  .إنهاء العق� ق�ل إنق�اء ال��ة ال���دة وفي �ل ال��ر ال�اردة �ال����ع ال�ار� �ه الع�ل

  

 ق�ـل ال�ل��ـة مـ� ق�ـل م�ضـ�ع الل�مـة أو ال��ـلخ ال�ـ�ق اسـ��جاع  و��� في هـ�ه ال�الـة

ب�اســـ�ة م��ـــ�ب م�ـــ�قا  ال��ــ�ل�مإعـــالم  ی�عـــ�� هأنــو  �ـــاعل . �العقــ���ـــ�دة ال�ـــ�ة الانق�ــاء 

ــال�ل�غ شــه�  ــار�خ ال��ــ�د لالســ��جاع ام�ــ��ن ال�صــ�ل مــع اإلعــالم � ــل ال� ــى األقــل ق� ،  عل

  .ال�� في ه�ه ال�الة �ل� ال�ع��� ع� ال��ر ال�� ل�قه ولل���ل�م

  

 ب�ــ�دا أخــ�� ی�فــ� عل�هــا ال��فــان ال��عاقــ�انی��ــ�� العقــ� ���ــ� عــالوة علــى ذلــ� أن   

  .وال���ل�م ال�ل��ةو���� ع� ال�عاق� حق�ق وواج�ات ل�ل م� 
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  المرجعيشروط الكراس 
  عن طریق اللزمة البلدیة األسواق بالتصرف في المتعلق

   
  

  مقتضیات عامة :األولالعنوان 
  
  

  

  ت���ة :
  

األس�اق ال����ة وال��م�ـة ��اس ، ما ل� ت�الفها ن��ص خاصة ، على ل�مة ه�ا الأح�ام  ت����

و�ق�ــ� �األســ�اق ال�اضــعة لهــ�ا ب واألســ����ة وأســ�اق ال��لــة لل��ــ� والغــالل وأســ�اق ال��لــة للــ�وا

 : اإلج�اء

  .اق ال�ي على مل� ال��اعات ال��ل�ةـ األس� 

وال�ـي ت��ــ�ف ف�هـا ال��س�ـات وال���ـآت الع��م�ــة ��اعـات ال��ل�ـة الــ األسـ�اق ال�ـي علـى ملــ� 

  .ال�ا�عة لها وال�ي ����ها ن� إح�اثها م� م�ح الل�مات

  

  أح�ام عامة
  

م�ال� ال��ز�ع ودع� ال����ة االق��اد�ة �األس�اق م� خالل إح�ام ت����  لغا�ة الف�ل األول :

به�ف ت�ق�� ج�دة ال��مات وت�ف�� ف�اءات وم�اف� ع��م�ة ع���ة ، ق�ر  العالقة ب�� �افة ال���خل��

خالل دورته ال��عق�ة ب�ار�خ .............. ل�مة س�ق ............  /ال�هة�ل�� ل�ل��ةم�ل� ال

................)1(  

  

العق� ال�� تف�ض ��ق��اه ال��اعة ال��ل�ة أو ال��س�ات أو ال���آت ال�ا�عة  الل�مة�وُ�ق�ُ� 

ل��ة م��دة إلى ش�� ع��مي " مانح الل�مةوت��ى "�ها ن� إح�اثها م� م�ح الل�مات �ّ لها وال�ي ��

  �الصها.اس�غالل ال��ق واس��الص ال�عال�� ال��خ� له في اس� "صاح� الل�مة"أو خاص ���ى 
  

�ّل ش�� إلى .............. بـ ...........ل�مة اس�غالل س�ق ت��� ���� أن  : 2الف�ل 

  :)2( وذل� ، الع�ل������ لل��و� ال�اردة ��ّ�اس ال��و� وال����ع ال�ار� �ه  مع��� أو  ���عي

                                                 
  ادراج المعطیات الالزمة  1
  اعتماد الصیغة المناسبة وحذف البقیة.  2
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  ال��غة األولى : 

  ل��ة س�ة واح�ة غ�� قابلة لل���ی�.ـ 
  

  :  �ان�ةال��غة ال أو

  .)��ة .......... س��ات غ�� قابلة لل���ی� (م�ة تف�ق ال��ة وال ت�ع�� ال��� س��اتلـ 

  : ال ���� اع��اد ال��غة ال�ان�ة إال إذا ت���ه :

اءات ، مع�ات ...) ت�ل�ها ال��اعات ع�ل�ة االس�ل�ام �اس���ارات ج�ی�ة (ب� �رت��اـ 

��عه� ال���ل�م �إن�ازها م�ا ���ل له ��ق��ى ��اس ال��و� ه�ا و�عالن �ل� الع�وض و  ال��ل�ة

  اس��جاع ال��لفة.

  أو 

ـ أن ت��ن ال��ق ح�ی�ة ال����� م�ا ی��ل� م� ال���ل�م ب�ل م�ه�دات إضا��ة الغا�ة 

  م�ها ال�ع��� �ال��ق.

 و����� ع�� الل��ء له�ه ال��غة :

 .... آخ�  ت���� على قاع�ة % ض�� ال��ادة ال����ة في م�لغ الل�مة ب���ة

  م�لغ س��� م����.

  م�اجعة م�لغ ال��ان ال�هائي ال����ج� في ب�ا�ة �ل س�ة على ض�ء م�لغ

 ال����ة.الل�مة ال���� �ع� ت���� ن��ة ال��ادة 
  

  .االس�غالل ال����ص عل�ه �عق� الل�مة تار�خب�ا�ة م�  االن�فاعم�ة  ت����و 
  

  :3على خاصة ........س�ق ت����  :3الف�ل 
  

 األس����ة وال����ة :  �ال���ة لألس�اق  

  اتالم�اقع م���ة ل��ع���� . 

 .مأو� س�ارات  

  فة ال تع�قل ح��ة ���ة األ��اف.م�ان لل��و�� وم�ال� وم��ات �ف�لة ب��و�� ال��اقع�� 

  .م��ات لل���جل�� ورواد ال��ق وال���اك��� 
 

 

                                                                                                                                                         
  ضبط مكونات السوق بكل دقة.  3
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  ال��لة�ال���ة لألس�اق  : 

  

  اتالم�اقع م���ة ل��ع���� .  

 خ�مات لل���خل�� في م�ال� ت�ز�ع ه�ه ال����ات م�اقع إلس�اء .  

  ول���لف اله�اكل ذات العالقة. وال��ا��ة ال���ةم�ات� إدار�ة ألع�ان إدارة ال��ق  

 ت ت���� وم�الت خ�ن وحف� م�اد ال�����.� ب� 

  ت�ه��ات وم�اف� ذات ص�غة خاصة وعامة م���ة ل��مة ال���خل�� في ال��ق ت���ل في

  وم�اقع إلی�اء م�اب� ال��ال�ل وأماك� ت���ع الف�الت. ال����ات ال���ة

 .أماك� ل�ف� ال����ات م�ض�ع ال��� 

 .م�خل خاص ��هل دخ�ل ال�ع�ق��  

 .مأو� س�ارات 

 م�ان لل��و�� وم�ال� وم��ات �ف�لة ب��و�� ال��اقع ��فة ال تع�قل ح��ة ���ة األ��اف. 

  

  منح اللزمةشروط  :الثانيالعنوان 
  

  

 ع� ���� �لـ� عـ�وضی�ما على األقل  20ق�ل ل��اف�ة إلعالن لالل�مة �ع� ا ح��ت :4الف�ل 

  :)4(�اع��اد إح�� ال��غ ال�ال�ة  مف��ح

  
  

  .ال����� ال��اش�ـ 

  .ال��وف ال�غلقةـ 

  
  

ال��ققــة وال���ت�ــة عــ� ��ــائج الإذا �انــ�  ال�فــاوض ال��اشــ�الل�ــ�ء إلــى  لل��اعــة ال��ل�ــةو���ــ�   

  ��� م��ال���� على األقل .�في م�اس غ�� م���ة وذل� ال��ار ال�ه�ااع��اد إح�� ال��غ��� 
  

على  لل��ار�ة ت�شح ق�م�ال��اعات ال��ل�ة  ة ال�ع���ة م� ق�لمه�ا �ان� ال��غ :5الف�ل 

  �ال�ثائ� ال�ال�ة:  ائها م�فقةتع���ها و�م� �ع�لل�مة ة �ان�ال�هة الت��� م� مق�  م���عة خاصة

ــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــ ـــ ـــــــــــــ   ــ

  ) اخ��ار ص�غة وح�ف األخ��.4(
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I ال��اش� :  ال�����اع��اد ص�غة .في ص�رة  
  

 .�شحال�� ك�اس ال��و� ه�ا م��ى م� ��ف .1

(ی��  ال�ي س��ضع على ذمة الل�مةوال�ع�ات ع�� اإلق��اء ك�ف في ال��ارد ال����ة  .2

���ج�  ال��اعات ال��ل�ةض�� ع�د األش�اص ال�اج� ت�ف��ه� إلدارة ال��ق م� ق�ل 

 .إعالن �ل� الع�وض)

  �ال���وق ال���ي لل��ان االج��اعي. االن��ا�شهادة سار�ة ال�فع�ل في  .3

م�  ��56قا ل�ق���ات الف�ل  �ات���ة سار�ة ال�فع�ل (ال�ع�ف ال��ائي)ن��� م� ال  .4

  .م�لة ال����ة على دخل األش�اص ال���ع��� وال����ة على ال���ات

 .لل���شحشهادة ت��� ت���ة ال�ض��ة ال��ائ�ة   .5

 .لل��اعات ال��ل�ة هادة إب�اء م� ال�ی�ن ال�اجعةش .6

  ال��عه� ش��ا مع���ا.ن��ة م� العق� ال�أس��ي لل���ة إذا �ان  .7

 ت���ح على ال��ف ی��� أن مق�م الع�ض ل�� في حالة إفالس. .8

���لغ ق�ره .......... م�ل� م� ال�ع� االف��احي)  1/10( إث�ات تأم�� ض�ان وق�ي  .9

 م� ق�ل قا�� ال�ال�ة م���� ال�هة ال�ان�ة لل�مة.  

ل ال�ق�ی�� لل���وع دراسة مال�ة مف�لة لل��ق م�ض�ع الع�ض وتق��� �لفة االس�غال .10

 اف ال�ع��فات و�ل ض�ارب االح��ابودراسة ال��دود�ة مفّ�لة ل���لف ال��ال�� وأص�

  .(خاص �أس�اق ال��لة)

 .س�اق األوش��ائه في م�ال اس�غالل مق�م الع�ض  ت�ارب .11

  .(خاص �أس�اق ال��لة)م��� ت���ل ال��ق  .12
 

ال��ل�ة ال��عه�ة ��ل�  �مة م�لل���شح أن ��ل� معل�مات أو إ��احات ح�ل اللو���� 

  )5( ال�هة ال�ان�ة لل�مة.الع�وض ل�� 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) غ�� أن ذل� ال ���ع ال�هة ال�ان�ة لل�مة م� ال��ال�ة ب�ثائ� إضا��ة غ�� ال�ثائ� ال��ار إل�ها آنفا ش���ة إدراجها �إعالن �ل� 5(

  ل��و�. الع�وض و���اس ا
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"ال ال ی��ــ�� أ� مع��ــات حــ�ل مقــ�م العــ�ض إال ��ــارة  �ضــع ال�ثــائ� ال�ــ���رة ��ــ�ف مغلــ�ت

أو أو �ال���ـ� ال�ـ��ع �ـ� م�ـ��ن ال�صـ�ل �سـل �ال�� و� �ـ�ق.........."�الص ال�عـال�� �اسـ�ل�مـة �فـ�ح 

ضــ��  اتال��شــ�و��ــ�د آخــ� أجــل لق�ــ�ل  مقابــل وصــل إث�ــات ال�هــة ال�ان�ــة لل�مــةضــ�� یــ�دع ����ــ� 

  . إعالن �ل� الع�وض

II ق�م الع�ض في ��ف�� : : ال��وف ال�غلقة اع��اد ص�غة.في ص�رة�  
  

  و����� على :  : دار� الع�ض اال : األولال��ف  - /1

 .�شحك�اس ال��و� ه�ا م��ى م� ��ف ال�� 1

ال�ق�ی�� لل���وع  االس�غاللدراسة مال�ة مف�لة لل��ق م�ض�ع الع�ض وتق��� �لفة  2

 االح��اباف ال�ع��فات و�ل ض�ارب ال��دود�ة مفّ�لة ل���لف ال��ال�� وأص�ودراسة 

  . (خاص �أس�اق ال��لة)

 .األس�اق اس�غاللوش��ائه في م�ال مق�م الع�ض  ت�ارب 3

 ن��ة م� العق� ال�أس��ي لل���ة إذا �ان ال��عه� ش��ا مع���ا. 4

 .(خاص �أس�اق ال��لة) م��� ت���ل ال��ق  5

(ی�� ض�� ع�د األش�اص  ����ة ال�ي س��ضع على ذمة الل�مةك�ف في ال��ارد ال 6

���ج� إعالن �ل�  ال��اعات ال��ل�ةال�اج� ت�ف��ه� إلدارة ال��ق م� ق�ل 

 .الع�وض)

  �ال���وق ال���ي لل��ان االج��اعي. االن��ا�شهادة سار�ة ال�فع�ل في   7 

م�  ��56قا ل�ق���ات الف�ل  ئي)ن��� م� ال�ات���ة سار�ة ال�فع�ل (ال�ع�ف ال��ا 8         

  .م�لة ال����ة على دخل األش�اص ال���ع��� وال����ة على ال���ات

  .لل���شحشهادة ت��� ت���ة ال�ض��ة ال��ائ�ة   9

 أن مق�م الع�ض ل�� في حالة إفالس. ی��� ت���ح على ال��ف 10

.......... م�ل� م� ���لغ ق�ره م� ال�ع� االف��احي)  1/10( إث�ات تأم�� ض�ان وق�ي 11

  )6ل�ة م���� ال�هة ال�ان�ة لل�مة. (ق�ل قا�� ال�ا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) غ�� أن ذل� ال ���ع ال�هة ال�ان�ة لل�مة م� ال��ال�ة ب�ثائ� إضا��ة غ�� ال�ثائ� ال��ار إل�ها آنفا ش���ة إدراجها �إعالن �ل� 6(

  ال��و�.  الع�وض و���اس
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ال��ل�ة ال��عه�ة ��ل�  لل���شح أن ��ل� معل�مات أو إ��احات ح�ل الل�مة م�و���� 

  ال�هة ال�ان�ة لل�مة.الع�وض ل�� 
  

  ی���� الع�ض ال�الي ال�ق��ح م� ق�ل ال���شح.  ال�الي : ال�اني : الع�ض ال��ف - /2 
  

ال ی���� أ� مع��ات  ��ف ثال�في  ال��فان ال�����ان للع�وض الف��ة وال�ال�ةی�ضع           

  . ��ق.........."�الص ال�عال�� �اس�ل�مة "ال �ف�ح ح�ل مق�م الع�ض إال ��ارة 

ض�� أو ت�دع ����� أو �ال���� ال���ع �� م���ن ال�ص�ل �ال��  ال��شحف و �سل �� ت

 و���د آخ� أجل لق��ل الع�وض ض�� إعالن �ل� مقابل وصل إث�ات ال�هة ال�ان�ة لل�مة

  .الع�وض
  

مل�ما  ال��اعات ال��ل�ةمه�ا �ان� ال��غة ال�ع���ة م� ی�قى مق�م الع�ض  :6الف�ل 

  م� تار�خ آخ� أجل لق��ل الع�وض. ی�ما 60 أق�اها ��ةل�ع�ضه 

  

  ثار المترتبة عنھامنح اللزمة واآل الثالث:العنوان 
  

  )7( :�ةال�الوش��ائه ح�� ال�قای�� صاح� الل�مة  اخ��ار�قع  : 7الف�ل   

  . إلدار� ت�ف� ج��ع ال�ثائ� ال��ل��ة �ع��ان الع�ض ا .1

  أعلى ث�� مق��ح . .2
  

  

ت��ف� ال�هة ال�ان�ة لل�مة �ق�ار ال��افقة أو رف� الع�وض ال�ق�مة وال��علقة  :8الف�ل 

وفي حالة رف� الع�وض ال�ق�مة تعل� ال�هة ال�ان�ة ،  "................"�إحالة إس�غالل س�ق 

ی��ت� ل�ق�مي الع�وض في ه�ه ال��رة أ� ح�  �ل� الع�وض غ�� م��� �ق�ار معلل واللل�مة أن 

  .في �ل� ال�ع���
  

ـ لصاح� الل�مة ع�� ال��افقة على أح� الع�وض ال�ق�مة �ق�م مانح الل�مة ب�ع�ة  :9الف�ل 

:  

 في أجل ال��اعات ال��ل�ةل�� ال��� القا�� م����  تأم�� م�لغ ال��ان ال�هائي - 

ال�ق�م م� صاح�  وال�ق�ر ب��ع ال��� ال�هائي ساعة م� تار�خ اإلعالن على ن�ائج الل�مة 72 هأق�ا

  الع�ض الفائ�.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وال ����  ال��ق ام غ�� أن ذل� ال ���ع ال�هة ال�ان�ة لل�مة م� اع��اد مقای�� اضا��ة ش���ة إدراجها ���اس ال��و� ال�اص �اس�ل�  ) 7(

  �أ� حال م� األح�ال إدراج مقای�� م� شأنها أن ت�ل ����أ ال��اواة ب�� ج��ع ال���ش���. 
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ساعة م�  72في أجل أق�اه و��اس ال��و� تأم�� م�لغ ض�ان ت���ل عق� الل�مة  - 

ال����ل م�لة وفقا ألح�ام ال����ج� و��� ت��ی� م�لغ ال��ان تار�خ اإلعالن على ن�ائج الل�مة 

  .وال�ا�ع ال��ائي

وال����ع ال�ار� �ه  ���ذجيالل�مة الوعق�  �ق���ات ��اس ش�و�لب� ا�معق�  م�اءإ - 

  . الع�ل

اإلعالم م� م� تار�خ  أ�ام 10في أجل �ال��اضة ال�ال�ة و��اس ال��و� ت���ل العق�  - 

، قة سل�ة اإلش�اف ��اد� م���ن ال�ص�ل مع اإلعالم �ال�ل�غ إشعار ���� ��ف مانح الل�مة ع�

  .وت��ل م�ار�� ال����ل وال�ا�ع ال��ائي على صاح� الل�مة

تق��� عق� تأم�� ل��ان ال���ول�ة ال��ن�ة ع� األض�ار ال�ي ���� أن ی�ع�ض لها  - 

م�  39و 38األش�اص وال��ا�ات وال��ه��ات ال��ج�دة داخل ال��ق وذل� وفقا ل�ق���ات الف��ل 

  ه�ا ال��اس.
  

��ا�ة م� اس���فاء اإلج�اءات ال����ص عل�ها به�ا الف�ل و و �ع�  ق� ح�� ال��ف��و��خل الع 

  .ال���� �العق��ار�خ ال
  

 م��قای�فع م�لغ الل�مة على أق�ا� شه��ة م��او�ة �قع ت��ی� �ل ق�� م�ها  :10الف�ل 

  .)5( ل��ف��دخ�ل عق� الل�مة ح�� ا، وذل� ب�ا�ة م� تار�خ  األ�ام األولى م� �ل شه� ��عةخالل ال

 ال�الص، ی�جه��الص الق�� ال����ج� �ع� حل�ل أجل  صاح� الل�مةوفي ص�رة ع�م ��ام 

او �أ� وس�لة أخ��  له مانح الل�مة إن�ارا �ال�فع ب�اس�ة رسالة م���نة ال�ص�ل مع اإلعالم �ال�ل�غ

  .قابلة لإلث�ات

أ�ام م� تار�خ إن�اره  ب���ی� الق�� ال��ل�ب �ع� م�ي ث�ان�ة صاح� الل�مةو�ذا ل� �ق� 

  العق�.ف�خ  لل�هة ال�ان�ة لل�مةوفقا لإلج�اءات ال�اردة �الفق�ة ال�ا�قة ��� 

وال ���� �أ� حال م� األح�ال اس�ع�ال ال��ان ال�هائي ال��دع ل�� القا�� ل�الص 

�ة ل� �ق� األق�ا� إال في ص�رة ام��اع ال���ل�م ع� ال�فاء �ال��اماته ال�ال�ة أو ل�غ��ة نفقات وج��

  ال���ل�م ب�أدی�ها و�ع� ف�خ عق� الل�مة. 

  

  ال��ق  اس�غالل :ال�ا�عالع��ان 

  
  .ب�ا�ة م� تار�خ دخ�ل العق� ح�� ال��ف�� �اح� الل�مةت�ل� ال��ق ل :11الف�ل 
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 وال�ع�ة م� ق�ل ال��ق إح��ام أم�لة ال�ه��ة ال�اصة � صاح� الل�مةی�ع�� على  :12الف�ل 

  .ان�ةل�هة ال�ا
  

����ر  ل��ق ق�ل ب�ا�ة اإلس�غاللاوضع  ب����� ال�هة ال�ان�ة لل�مة تق�م :13ف�ل ال

م��اة م� ق�ل ال��ف�� ال����� م��� وت�ف� ن��ة م�  م���و���ر في ذل�  صاح� الل�مة

  �عق� الل�مة.
  

إن�ال ومآو�  أماك�إس�غالل ال��ا�� ال����ة �ال��ق م�  صاح� الل�مةی�م�  :14الف�ل 

ال�هة ی�� ض��ها وت��ی�ها وت����ها م� ق�ل  ال�ي وأماك� ل�ضع الف�الت ، وال�اح�اتلل��ارات 

  .لل�مةة �ان�ال

��ف� تو  ، ل�ل�ب��ف�� ال�سائل ال�اد�ة وال����ة ال��ور�ة  مل�ما صاح� الل�مة و���ن 

  .ل��ق أو خارجهفي تغ��� ن�ام ال�ق�ف وال��قف داخل ف�اء ا الل�مة ��قهة �ان�ال�هة ال

ت���� أو إس��الص أ� معل�م �ال��ا�� ال����ة �ال��ق  ل�اح� الل�مة����  وال

  �ع��ان وق�ف وسائل ال�قل ال�ا�عة لل��ار أو ال������ أوغ��ه�.
  

  الل�مة:صاح� �� على ی�ع :15الف�ل 

  الالزمة ل��ان اس�غالل ال��ق على ال�جه ال��ل�ب ت�ف�� ال�سائل ال�اد�ة وال����ة

 .رواد ال��ق م�  ل���ع�ل��ووضعها على ذمة ا

  ت�ف�� ز� م��� وشارات خاصة �األع�ان ال�ا�ع�� ل�اح� الل�مة ���� ���� ت����ه� ع�

  غ��ه�. 

 (خاص �أس�اق ال��لة) ال��ه��ات اإلعالم�ة ت�ف��. 

  ال��ض�عة على ذم�هإصالح وت��ی� ال��ه��ات. 

 .الع�ا�ة �ال���ة وسالمة ال���� داخل ال��ق وم��� إشعاعه  

 واألس�اق ال��م�ة (خاص �أس�اق ال��لة وسائل ال�قا�ة واإلسعاف �ف��ت(.  
  

�قائ�ة ال���غل�� ال��ّخ�  صاح� الل�مةت��لى ال�هة ال�ان�ة لعق� الل�مة مّ�  :16الف�ل 

  . ال�ي ���غل�نها قعا�� ال داخل ال��ق وم�احةله� في تعا�ي م��لف األن��ة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) خاص �أس�اق ال��لة واألس�اق ال��م�ة.8(
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  الل�مة:صاح� ی�ع�� على  : 17الف�ل 

  إعالم ال�هة ال�ان�ة لل�مة وال�هات ال��هلة قان�نا لل��ام �ع�ل�ات ال��ا��ة ��ل ال��الفات

  .واإلج�اءات ال����ة في شأنه�ال��ت��ة م� ق�ل ال���غل�� 

 داخل ال��ق. أ�ال��ادث ال�ي ق� ت��  وال�هات ال��هلة قان�نا إعالم ال�هة ال�ان�ة لل�مة  

 اقع �ال��ق ��ل ال��اب�� ال����ة ل��� ت���� ه�ه ال��ق.لإ�الغ ال���غل�� ل��  
  

ح�د ت�ق�� الع�ل داخل ال��ق وفقا ل�ا یلي : م� ال�اعة ........الى ال�اعة  :81الف�ل 

  ........ وذل� ی�م أو أ�ام ..............

ل�اح� الل�مة وال ���� ��ل تغ��� ���أ على ال��ق�� ،  صاح� الل�مةإعالم  وج��ا ی��

ال�ل�  م� مانح الل�مة أو دون ال���ل على ت�خ�� م��� ت�ق�� الع�ل داخل ال��ق تغ��� 

  ال�ه��ة أو ال�ل� ال�����ة وذل� إذا اق��� الق�ان�� ال����ة لألس�اق ذل�.

���� ف�ح  ، لل�مةم��� م� ال�هة ال�ان�ة ��ابي � ت�خ�� و��فة اس���ائ�ة و�ع هغ�� أن

  ال��ق في غ�� أوقات ع�لها ح�� ش�و� ت��� حق�ق ج��ع ال���خل��.
  

 صاح� الل�مةال��ق وال��ا�� ال����ة �ه على  اس�غاللت��ل م�ار��  :91الف�ل 

اإلصالح وال��انة (أج�ة األع�ان ال�ا�ع�� له وال�ع�ات وال�ق���ات ال��علقة �ال��ق وم�ار�� 

  ...).و وال��افة وال���ی� واآلداءات ومعال�� إس�هالك ال�اء وال�ه��اء وم�ار�� ال�أم��
  

ت���ل ج��ع م�ار�� الل�مة وال تق�ل ع�ل�ات ال����ل  صاح� الل�مة����  :20الف�ل 

  ��ق��ى اإل��ار ال�الي.
  

وال  صاح� الل�مةعل�ها  ال ت��� ال�هة ال�ان�ة لل�مة الق�وض ال�ى ت�ّ�ل :21الف�ل 

  ت�خ� في ره� ال��ق م�ض�ع الل�مة.
  

تق��� اق��احات ج�ی�ة ل�انح الل�مة ته�ف ل�����  �اح� الل�مة���� ل :32الف�ل 

��� ا ان تق�لها أو أن تدراسة ه�ه ال�ق��حات ولهلل�مة ة �ان�ال�هة ال ��لىوت إس�غالل ال��ق 

  ت�ف�ها.تع��الت عل�ها أو أن 

م�ا��ة س�� اس�غالل ال��ق  ال�هات ال��هلة قان�نا���� ل�انح الل�مة أو  : 24الف�ل 

ب�اس�ة أع�انها ال��لف�� ب�ل� ، و���� له� ات�اذ ج��ع اإلج�اءات القان�ن�ة ال�ي ت���ه� م� أداء 

  مهامه� وال��ال�ة �ال�ثائ� وال�ع��ات ال�ي ی�ونها م�اس�ة 

�� وم�ه� �ال�ثائ� وال�ع��ات ال��ل��ة ی�ع�� على صاح� الل�مة ت�ه�ل مهام ال��اق�

  .عق�الو�ع��� �ل تع��ل او م�ع او ام��اع  خ�أ فادحا م�ج�ا لف�خ 



 11 

  ال�عال�� ال���فة داخل ال��ق  :ال�ام�الع��ان 

  

(مه�ا �ان  ال��ق خل اب�عل�� تع��فة ال�عال�� للع��م ��� صاح� الل�مةی�عه�  :52الف�ل 

وت��ن ال��ا�ة  ، وواض�ة ة� �ارز اكمأفي  ����اتالبها م��لف الف�اءات ال��وجة و�ق�ب  ،ن�عه) 

  �أح�ف ب��ة و����ة ال��� ��قا لل����ع ال�ار� �ه الع�ل.

ك�ا ی�عه� �ع�م إدخال أ� تع�یل على ال�ع��فات س�اء �ال����ع أو ال����� أو ال��ادة أو 

�� إس���ارها أث�اء ت�ف�� عق� ، و������ ال����ع وال��ات�� ال�اف�ة أو ال�ي ی ال��ف أو ال�ع���

  الل�مة. 

  ��اس ال��و�. وتع� تع��فة ال�عال�� ال���فة وث�قة م� مالح�
  

�ع� �ل ت���ع م� ق�ل صاح� الل�مة في ال�ع��فات وال�عال�� ال��خ� له  : 62الف�ل 

م�  في اس��الصها دون م�افقة ال�هة ال�ان�ة لل�مة أو ع�م ت���� ال��ار ال������� وال����ل��

م� ه�ا  34وفقا ألح�ام الف�ل ال��اعات ال��ل�ةم�ش� عل�ها م� ق�ل القا�� م����  وص�الت

  ت���� ال��الغ ال��ف�عة م� ق�له� ، خ�أ فادحا ����ج� معه ف�خ العق�. ال��اس

  و���ن مانح الل�مة مل�ما ���ا��ة اح��ام ه�ا اإلج�اء.

أن ة الل��اماته ال�اردة به�ا الف�ل في ص�رة ع�م اح��ام صاح� الل�م���� ل�ل م���ر  

، وت��ن ی�دع ع���ة ����� ال��� ال�اص �ال��اعة ال��ل�ة مان�ة الل�مة مقابل وصل اس�الم 

ی�ما م� تار�خ ت����  30ه�ه األخ��ة مل�مة �ال���� ف�ها و�جا�ة العارض ��اب�ا في أجل أق�اه 

   الع���ة ����� ال���.

  

  وأشغال ال��اء وال��انة وال���ی� غاللاالس�ش�و�  دس:ال�االع��ان 

  

أو في ی�ع�� في خ��ص �ل ع�ل�ة ب�اء وص�انة وت��ی� داخل ال��ق  :72الف�ل 

ال����ع  واح��ام،  ال�هة ال�ان�ة لل�مة ت�خ�� م���ب م�على  ح��ل صاح� الل�مةم���ه 

ة وال���ة وال�المة ال��عل� �ال��س�ات ال�ف��حة للع��م وخاصة ال��ات�� الع��ان�ة وش�و� ال��ّ 

  ال�ع��ل بها في ه�ا ال��ال.

وال  ال���ی� أ� تع��� لفائ�ة صاح� الل�مةوال ی��ت� ع� ع�ل�ات ال��اء وال��انة و 

  .���ز اق��اع ت�ال�� ان�ازها م� ث�� الل�مة
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ص�انة �ل ال��اءات وال�ع�ات أشغال ��ع�� على صاح� الل�مة ال��ام ی :82الف�ل 

و��� إصالحها م� ق�له وعلى  ، ال���ع�ل���ة ل��� اس�غالل ال��ق وسالمة وال��ه��ات ال���

  ح�ا�ه.

  )10( بـ:وت�عل� األشغال ال�ع��ة خاصة 

 .رس� ال��اقع 

  ال��ه��ات ال��علقة �ال���ف في الف�الت وت���� ال��اه  اس�غاللص�انة وح��

 ال���ع�لة.

 .ص�انة مع�ات اإلضاءة وال�المة �ال��ق و�����ه 

 ة مع�ات ال�ه�ئة وال��ا�ة م� ال��ائ� ��قا لل����ع ال�ار� �ه الع�ل.ص�ان 

 .وضع الالف�ات و�ت�اهات ال��� داخل ال��ق 

 .ت���� ق�اع� ال��افة �ال��ق و�ال��ا�� ال����ة �ه 

  .إس���ال �ل الق�ع ال�ع��ة �ال��ه��ات ال��علقة �ال�المة وال��اسة واإلضاءة 

 غ� ال�اف���ت�ف�� نقا� ال�اء �الع�د وال� .  
  

، ���� لل�هة ال�ان�ة  82ل�ق���ات الف�ل ال���ل�م  اح��امفي ص�رة ع�م  :92الف�ل 

 ی��اس� معمعق�ال  وم��ه أجال ت���ورة ت�ارك اإلخالال صاح� الل�مةلل�مة �ع� ال����ه على 

على نفقة ل� خ���ا ل�ال��ام ب�ل� األع�ال ب�ف�ها أو ب�اس�ة م� تع��ه  ،  ���عة ال��خل ال��ل�ب

  .صاح� الل�مة

وفي ص�رة ام��اع صاح� الل�مة م� تأد�ة ال�فقات ال���ت�ة ع� ع�ل�ة اإلصالح وال��انة 

  ی�� اق��اعها آل�ا م� م�لغ ال��ان ال�هائي ال��م� ل�� القا�� م���� ال��اعة ال��ل�ة.
  

عه ف�خ �ع� ع�م ت���� ال��ق م� ق�ل صاح� الل�مة خ�أ فادحا ����ج� م : 30الف�ل 

  العق� .

إال أنه ���� ل�اح� الل�مة إب�ام اتفا��ة مع مانح الل�مة �ق�م ��ق��اها ه�ا األخ�� �ع�ل�ة 

و�هام� ر�ح ی�� االتفاق عل�ه ب�� ال��ف�� ،  ال����� ��قابل مالي ی�� اح��ا�ه وفقا لل��لفة ال�����ة

   وت��ع االتفا��ة ال����رة وج��ا ل��ادقة سل�ة االش�اف.

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ) ح�ف ال��ه��ات غ�� ال���ف�ة في ال��ق.10(
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ب���ی� ال��ه��ات ال�ى أص��� غ�� صال�ة لالس�ع�ال  صاح� الل�مةی�عه�  :13الف�ل 

 و�ل ام��اع ع� ذل� �ع� م�الح ال��ا��ة ال���ةوال��ام �أشغال ال��انة وال�عه� ال�ي ت��� بها 

  .خ�أ فادحا م�ج�ا للف�خ 
  

ن�ام داخلي ���� خاصة ش�و� ال�خ�ل س�  ال�هة ال�ان�ة لل�مة ت��لى :23الف�ل 

   .وال��الن داخل ال��ق وص�انة ال��ه��ات وال�ع�ات وال��مات العامة وال�اصة �ه
  

وم��اولي  ع�ان ال��اش��� داخل ال��ق م�ا��ة األ صاح� الل�مةی�ع�� على  :33الف�ل 

   ح��:ل��ات�� ال���ة خاصة م� ه� لاح��امعل�ه ض�ان ، و���  غ�ائ�ة�ات ال���ال

  .سالمة األج�ام ون�اف�ها  

 .إرت�اء ز� ن��� خاص �الع�ل  

 ت�اولهاع��  غ�ائ�ةال����ات ال تل��� ع�م.  
  

  إن�از ال��ا�ات �ا�ع:الالع��ان 
  

  :صاح� الل�مة ی�ع�� على :43الف�ل 

 ذات ووص�الت االن��اب ووص�الت ال��ع �ال���ال ت ال��ع اس�ع�ال ���ات الف�ات�� ووص�ال

و���ع م�عا �اتا  ، م�اس�هالل�مة وم�ل�ة م� ق�ل ة �ان�ال�هة الق�ائ� م�ش� عل�ها م� ق�ل 

  دفات� أخ��.أ�ة إس�ع�ال 

 ووص�الت االن��اب ووص�الت ال��ع �ال���ال  ����ات الف�ات�� ووص�الت ال��عالس��هار ا

أو أع�ان ال�ولة  ال�هة ال�ال�ة لل��ق أو  ال�هة ال�ان�ة لل�مة�ف أع�ان ع�� �ل �ل� م� �

  ال��هل�� ل�ل�.

  ت��ف�  ال�يلل�مة في ص�رة اس�ع�ال الف�ت�ة اإلعالم�ة ة �ان�ال�هة الال���ل على م�افقة

  .ال��ور�ة ع�� أ� �ل� ا في ال���ل على ال�ع��ات��قه
  

ت���� �ل و��ل ب�ع م�  صاح� الل�مة ی�ع�� على (خاص �أس�اق ال��لة) :53الف�ل 

ی�ع�� على ال��الء ال��خ� �الت ب�ع �ال���ة ل�ل م�قع ��� أق�ى ��ا خ��ة ���ات ف�ات�� ووص

 73و 72و���فات ال��ا�ات وف� ال��غ واإلج�اءات ال����ص عل�ها �الف�ل��  ت�ام�� دف له�

  م� م�لة ال��ا�ة ال��ل�ة.
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�ع�م ت��ی� ال�فات� ل��الء ال��ع ال�ع����  ل�اح� الل�مةذن اإلو���� لل�هة ال�ان�ة لل�مة 

  .ما ت�ل� ب�م�ه� م� معال�� راجعة ل�انح الل�مةإال �ع� اإلس��هار ��ا �ف�� خالص 
  

  : الل�مةی�ع�� على صاح�  :63الف�ل 

 تق��� ال��ازنة ال��ام�ة ال����ة وال����ات ال�ال�ة ال�اصة ��ل ال��ار�� (ال��غ�ل ـ ال���� �

 ��3قا للق�ان�� ال�ع��ل بها لل�هة ال�ان�ة لل�مة في أجل  )ـ ال��انة ـ أ��اء اإلس���ار.....

 أشه� م� نها�ة �ل س�ة.

  تأم�� الفارق ب�� ال��ان ال�هائي لل��ة األولى وال��ان ال�هائي لل��ة ال�ان�ة إذا اق��ى

  م�ة ال�عاق�.عق� االس�ل�ام ن��ة ز�ادة س���ة ت�اف ع�� ب�ا�ة �ل س�ة ��لة 
  

  و���ع�ل للغ�ض مفه�م  ح�ا�ات اإلس�غالل لألن��ة وال��مات ال����ة �ال��ق إع�اد ،

ح�اب اإلس�غالل ح���ا وقع تع��فه �ال��ام ال��اس�ي العام ال����� على ال��س�ات 

  ال�اصة ال�� ی����: 

  .ل�اح� الل�مةم�ارد ال��مات ال�اجعة  في �اب اإلع��ادات:ـ 

  ال��ار�� ال�اصة �اإلس�غالل واألشغال. �ی�:في �اب الـ  

  ).10( ��ه� إما فائ� إس�غالل أو نق� اس�غالل. فارق ح�اب اإلس�غالل:ـ  
  

ل�انح الل�مة ال�� في م�ا��ة ال�عل�مات وال�ع��ات ال�ق�مة �ال�ق��� ال����  :73الف�ل 

  وح�ا�ات اإلس�غالل ال��ار إل�ها أعاله.

لل�مة �ل� ال�ع��ات وال�ثائ� ال��ور�ة ال�اصة �ال��اس�ة وله�ا الغ�ض، ���� ل�انح ا

  وال��ق� ف�ها.

وفقا مانح الل�مة ال���� م� إس�غالل ال��ق ��قا ل�ق���ات الل�مة ی�ع�� على  : 83الف�ل 

  .لل��ار�ع وال��ات�� ال�ار� بها الع�ل في ه�ا ال��ال
  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  خاص �الل�مات ال�ي تف�ق م�تها ال��ة.) 10(
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  : ال���ول�ة وال�أم���ام�الع��ان ال

  ال�عه�ات ال�ال�ة: صاح� الل�مةت��ل على  :93الف�ل 

  / �ال���ة لل��ا�ات وال��ه��ات:1

ضّ� األخ�ار ال�اج�ة  ال��ن�ةإب�ام عق� تأم�� ل��ان م��ول��ه  على صاح� الل�مة ��ی�ع

وع� إس�غالل ال��ا�ات وال��ه��ات ال����رة وعق� تأم�� لل���أة م�ض�ع  ع� األشغال ال�ي ی���ها

  الل�مة وفقا لل����ع ال�ار� �ه الع�ل.

  / �ال���ة لإلس�غالل: 2

 ال�هة ���ل، وال تاالس�غالل ض�ار ال����ة ع� م��ول�ة �ل األ صاح� الل�مةی���ل 

  ال���ي. اإال األض�ار ال��أت�ة ع� فعله لل�مةة �ان�ال

ووص�الت أخالص األق�ا� ال��علقة بها على ذمة ت�ضع ج��ع عق�د ال�أم��  :40لف�ل ا

مانح الل�مة ، و�ع��� ع�م ��ام صاح� الل�مة به�ا اإلج�اء خ�أ فادحا ����ج� معه ف�خ العق� وح�� 

عق�د ال�أم�� دون ال���ل على  م�لغ ال��ان ، و ال ���� ل�اح� الل�مة ادخال تع��الت أو ف�خ

  م��قة ل�انح الل�مة.��اب�ة قة م�اف
  

  ال��انات ـ الف�خ ـ ال��اعات �اسع:الالع��ان 
  

اإلعالن على ن���ة �ل�  ساعة م� تار�خ 72في أجل یل��م صاح� الل�مة  :14الف�ل 

وتأم��  ) ���ة ال��لغ ال�هائي للع�ض ال�الي �ع��ان ض�ان نهائي1/4الع�وض �إی�اع م�لغ ��او� (

دون أن ی��ت� له ح� في ال��ال�ة �فائ�  ال�هة ال�ان�ة لل�مةل�� قا��  ل�مة���ة ت���ل عق� ال

  .ةلغ ال��دعاقان�ني ع�� اس��جاعه لل��

و���ن قا�� ال�ال�ة م���� مانح الل�مة مل�ما �إرجاع ال��لغ ال��م� ل��ه �ع��ان ���ة 

  ت���ل العق� ����د ات�اله م� مانح الل�مة ��ا �ف�� ت���ل العق�.

���� ل�انح الل�مة في ص�رة ام��اع صاح� الل�مة ع� ات�ام إج�اءات ت���ل :24 الف�ل

ما�  17ال��رخ في في  1993ل��ة  53م� القان�ن ع�د  3العق� في اآلجال ال���دة �الف�ل 

ال��عل� �إص�ار م�لة معال�� ال����ل وال�ا�ع ال��ائي ات�ام إج�اءات ال����ل م� تلقاء نف�ه  1993

لى ال��لغ ال��م� ل�� قا�� ال�ال�ة م���� مانح الل�مة �ع��ان ض�ان ال����ل وال �اإلع��اد ع

  ���� ل�اح� الل�مة في ه�ه ال�الة ال��ال�ة �اس��جاع ال��لغ ال��م� به�ا الع��ان. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) إضافة ض�انات أخ�� ان وج�ت.11( 
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في  وتأم�� ���ة ت���ل العق� في دفع ���ة ال��ان ال�هائي مةصاح� الل� و�ذا تل�د 

واس�اد الل�مة لل���شح ال�� تق�م  ل�انح الل�مة ح�� ال��ان ال�ق�ي ����األجل ال���د أعاله، 

اإلعالن ع� �ل� ع�وض ج�ی� وال��ال�ة �غ�م ال��ر ال�اج� ع� ب�اني أعلى ع�ض مالي أو 

  ال��ا�لة.

ال�هائي م���ا ل��ان ح�� ت�ف�� الل�مة والس��الص ما ی�قى ال��ان  :43الف�ل 

ع�ى أن ���ن ال���ل�م م�ال�ا �ه م� م�الغ �ع��ان عق� الل�مة ، وال ���� اس��جاعه إال �ع� ان�هاء 

  .م�ة الل�مة و�إذن م� ال�هة ال�ان�ة

وال ���� �أ� حال م� األح�ال اس�ع�ال ال��ان ال�هائي ال��دع ل�� القا�� ل�الص 

ق�ا� إال في ص�رة ام��اع ال���ل�م ع� ال�فاء �ال��اماته ال�ال�ة أو ل�غ��ة نفقات وج���ة ل� �ق� األ

  ال���ل�م ب�أدی�ها و�ع� ف�خ عق� الل�مة. 
  

  

  الل�مة. عق�ة �ان�هاء ال��ة ال��ف� عل�ها �ت��هي الل�م :44الف�ل 

 لعق� �ات�اذ مانح الل�مةق�ل نها�ة ال��ة ال��ف� عل�ها في ا الل�مة ق� ت��هي :54الف�ل 

   :إح�� اإلج�اءات ال�ال�ة 

و ��ق���ات أة ــــــ�اح� ال��اماته ال�عاق��ة ال��ه�� صاح� الل�مةخالل إع��  : العق� ف�خ -/أ

  و �االل��امات ال�اردة ب�ثائ� الل�مة وفي �ل ال��ر ال�اردة �ال����ع ال�ار� �ه الع�ل.أك�اس ال��و� 

  :��ه�� ال و�ع� م� ق��ل اإلخالل

  الل�مة.أق�ا� ال�ل�د ال����ر في دفع 

 رت�اب م�الفة خ���ة ل��ات�� حف� ال��ة وال���ة.إ 

 و ال�ع�ات م�ض�ع الل�مة.أ و ال���آتأض�ار �ال��اءات اإل 

 حالة الل�مة �ا� ص�غة �ان� دون م�افقة مانح الل�مة.إ 

 هة اس�ع�ال ���ات ف�ات�� ووص�الت ب�ع غ�� م�ش� عل�ها م� ق�ل ال�

 ن�ة لل�مة وغ�� م�ل�ة م� ق�ل ال��اس� ال����.ال�ا

 .اس��الص م�الغ غ�� م�خ� له في اس��الصها 

 .ال����ع في ال�عال�� ال����ل�ة دون ت�خ�� م��� م� مانح الل�مة 

  االم��اع ع� ت���� ال��ار ال������� وال����ل�� م� وص�الت ال�الص

 ت���� ال��الغ الفعل�ة ال�ي ت� اس��الصها.

 .ع�م ت���� ال��ق 
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 .ع�م تعل�� ال�عال�� ال����ج�ة ���اخل األس�اق 

  ع�م إی�اع عق�د ال�أم�� ل�� مانح الل�مة أو االم��اع ع� دفع األق�ا�

 ال����ج�ة به�ا الع��ان.

 .اس��الص معال�� خارج األماك� ال��خ� ف�ها 

و�سقا� ال�� مانح الل�مة وال ���ع ف�خ العق� صاح� الل�مة  �ق حق و���ت� ع� ف�خ العق� إسقا�

  ال��ال�ة ���� ال��ر ال�� ل�� �ه. م� 

عالم صاح� ش���ة إ س���ارات الغ�� مه�ل�ة �ق�ع ال��� ع� اإل :س��جاع الل�مة إ -/ب

ا على األقل ق�ل ال�ار�خ ال���د شه� عالم �ال�ل�غ ب�اس�ة م���ب م���ن ال�ص�ل مع اإلالل�مة ب�ل� 

  ال�ال�ة :  وذل� في ال�االتلإلس��جاع ، 

  ـ م�الفة مق���ات ��اس ال��و�.

  ـ م�الفة أح�ام عق� الل�مة.

  مه�ة وس�� داخل ال��ق. صاح� الل�مةـ تعا�ي 

  .صاح� الل�مةـ إفالس 

  ـ ال�أخ�� في ال�الص.

إلى ح�� إعادة إس�اد ل�مة إس�غالل  صاح� الل�مةل ، ��ل مانح الل�مة م� وع�� ف�خ العق�

  آخ�.و مع��� ال��ق إلى ش�� ���عي أ

إال إذا رأ� مانح الل�مة إحال�ها في ال��ة  ، �����اصاح� الل�مة إن �ان ش��ا ب�فاة / ـ ج

  تفاق ب��ه� و�ع� م�ادقة ال�ل�ة االدار�ة ال����ة على ذل�.ألح� ال�رثة ع�� ح��ل إ ال�����ة

 ال��عاق�ی�، ت��� ال��اك� الع�ل�ة �ال��� في ج��ع ال��اعات ال�ي ق� ت��أ ب�� :64الف�ل 

  في ما ی�عل� ب��ف�� عق� الل�مة. خاصة
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الظرفیة والیومیة واألسبوعیة وأسواق الجملة البلدیة في األسواق مرجعي للتصرف  عـقـد
  للخضر والغالل وأسواق الدواب عن طریق اللزمة

  
  
  
  
  

  :  بین الممضین أسفلھ

اإلج��اعي �ال���ى اإلدار�  (ا) بـ ........... وال�ائ� مق�ه )ال��ل� ال�ل��/ال�ه�� (ـ ال��اعة ال��ل�ة 

في ش�� رئ��ها  وال��ار إل�ه الحقا ��انح الل�مة م��ال ............ .............

  .م� جهة..... ................

  

ـ وال��� .................. صاح� ��اقة ال�ع��� ال����ة رق� ........... وال�����جة م� ت�ن� 

.. ال�ع�ف ال��ائي ع�د ال���ل �ال��ل ال��ار� ت�� ع�د .............ب�ار�خ .................. 

اإلج��اعي بـ................................... وال��ار إل�ه الحقا  ............. وال�ائ� مق�ه

(إذا �ان صاح�  .م� جهة أخ�� . ............................م��ال في ش�� .. ��اح� الل�مة

 الل�مة ش��ا �����ا).

  

............... ال���ل �ال��ل ال��ار� ت�� ع�د ............... ..............................وـ 

في اإلج��اعي بـ...................................  ال�ع�ف ال��ائي ع�د ............. وال�ائ� مق�ه

ش�� و��لها وم��لها القان�ني ال��� .................. صاح� ��اقة ال�ع��� ال����ة رق� 

م�  ��اح� الل�مةالحقا  وال��ار إل�هال�����جة م� ت�ن� ب�ار�خ ..................  ........... و 

 )1((إذا �ان صاح� الل�مة ش��ا مع���ا). .جهة أخ�� 

  

  یلي:وقع االتفاق وال��اضي على ما 
  

 بـ................... م�اح�ه ال�ائ� .......... س�ق ��ع مانح الل�مة  : العق� م�ض�ع األول:الف�ل 

�اس��الص ال�عال�� ال��خ� ال�� �ق�ل و�ل��م  صاح� الل�مة........................... على ذمة 

 ل��اس ال��و�وله�ا العق� و لل��ات�� ال�ار� بها الع�ل  لل��اعات ال��ل�ة (بل��ة أو م�ل� جه��) وفقا

  في إ�ار ل�مة. ووال�ثائ� ال��فقة به�ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ح�ف ال��غة غ�� ال��اس�ة.1(
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  عق�.��� في إ�ار الل�مة ���ال ی�ف� به�ا الال� ..........س�ق ���د  :الل�مةم��نات  :2الف�ل 
  

ال����ج�ة داخل ال��ق الس��الص ال�عال�� ت��غل الل�مة  الل�مة : اس�غاللم�ال  :3الف�ل 

  � ال���اة م� مانح الل�مة وال��فقة به�ا العق�.وال����ص عل�ها ب��ان تع��فة ال�عال�
  

تع��� "وثائ� الل�مة" وت���ي ص�غة إل�ام�ة لل��ف�� ح�� ال��ت�� ال�فاضلي  : وثائ� الل�مة :4الف�ل 

  : ة ال�ال�ال�ثائ� 

 .��ق للـ عق� الل�مة وال��ال ال��اني  1

 ��ق ال اس�غاللـ ��اس ال��و� ال�اص بل�مة  2

 .في اس��الصها ال��ق  �اح� الل�مةل ��خ�الب�ان ال�عال��  ـ 3

 * ال�الح�:

  ـ ال��ام ال�اخلي لل��ق. 1

  . ـ قائ�ة ت���� ج�دا في ت�ه��ات ومع�ات ال��ق  2

  ـ م��� ال��ل��. 3

  .ـ �ل وث�قة أخ�� تل�� به�ا العق� 4

لة عل�ه �اح��ام ج��ع اإلل��امات ال����  صاح� الل�مةی�عه� صاح� الل�مة :  ال��امات : 5الف�ل 

و�ل��م �ال���ص �ع�م ع�قلة ع�ل�ات ال��ا��ة وال���� وم� ، �ل�قة �ه �ثائ� الال��ق��ى عق� الل�مة و 

��اس ال��و� �����ع ال�ثائ� ال�ال�ة وال��اس��ة والف��ة ال�ي ت� ال����� عل�ها  لل�مة ة�ان�ال�هة ال

  �انها.في إ

� األداءات ال�ات�ة ع� اإلس�غالل وذل� م� تار�خ ك�ا ی�عه� ��الص ف�ات�� ال�ه��اء وال�اء وغ��ها م

  دخ�ل الل�مة ح�� ال��ف��.
  

س��ات غ�� قابلة …… (س�ة واح�ة/ أوحّ�دت م�ة س��ان ه�ا العق� بـ  : م�ة س��ان العق� : 6الف�ل 

  )2(............ وت�هي في ...............ت���� م�  )لل���ی�

و�ل�ان القل� (ح�د م�لغ الل�مة ��ا ق�ره ..................  : م�لغ الل�مة و���قة ال�الص : 7الف�ل 

على أق�ا� شه��ة أو ع� ���� ص� ب��ي م�ه�د �اع��اده نق�ا ، ت�فع  )............................

   .ح�� ال��ف�� الل�مة عق� دخ�لب�ا�ة م� تار�خ م� �ل شه� ، وذل�  األ�ام األولى س�عةم��او�ة خالل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ح�ف ال��غة غ�� ال��اس�ة.2(
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إن�ارا �ال�فع ب�اس�ة  مانح الل�مةفي دفع ما عل�ه في األجل ال���د ، ی�جه له  صاح� الل�مة�ذا تل�د و 

ل أج، و�ذا ل� �ق� صاح� الل�مة ب�فع الق�� ال��ل�ب في ���نة ال�ص�ل مع اإلعالم �ال�ل�غ رسالة م

  ���ز ل�انح الل�مة ال�� في ف�خ العق�. ، م� تار�خ إعالمه �اإلن�ار �ال�فع ث�ان�ة أ�ام 

م� ال��� األصلي لل�مة. (اذا �ان� م�ة  %ح�دت ن��ة ال��ادة ال����ة ب���ة ق�رها ...  : 8الف�ل 

 ).3(االس�ل�ام ت��اوز ال��ة).
  

  ل الـــ) م�لغ الل�مة في أج1/4ض�انا نهائ�ا �عادل ر�ع (صاح� الل�مة �ق�م  :ال��ان: 9الف�ل 

  .اإلعالن ع� ال��ائج ال�هائ�ة لل�مةم� تار�خ  ساعة 72ی��اوز 

��قى ال��ان ال�هائي م���ا ل��ان ح�� ت�ف�� الل�مة والس��الص ما ع�ى أن ���ن و 

ن�هاء م�ة الل�مة إه إال �ع� م�ال�ا �ه م� م�الغ �ع��ان عق� الل�مة ، وال ���� اس��جاع صاح� الل�مة

  ).4(.ال�ان�ةو�إذن م� ال�هة 

أن ����� عق�د ال�أم�� ال����ص عل�ها ���اس صاح� الل�مة  ��� على : ال�أم��:  10الف�ل 

  ال��و� في أجل ال ی��اوز ال�ه� م� تار�خ ال��ادقة على عق� الل�مة.

تغ���ات عل�ها دون ال���ل على  دخال�ع�م إ��الص أق�ا� ال�أم�� ال�ي حل أجل خالصها و و��عه� 

  لل�مة.ة �ان�ل�هة الم� ا م��قة��اب�ة  م�افقة

  و���ع م�عا �اتا على صاح� الل�مة ف�خ عق�د ال�أم�� ق�ل إن�هاء م�ة الل�مة.
  

ع�� صاح� الل�مة  لل�مة إعفاءة �ان�ل�هة ال���� ل : ال����ةال��ه��ات مآل اإلح�اثات و :  11الف�ل 

م� ه�م ال��ا�ات وال���آت وال��ه��ات ال�اب�ة ال�ى أقامها على ال�ل� الع��مي ���اس�ة نها�ة العق� 

وت�جع ه�ه ال��ا�ات وال���آت وال��ه��ات ال�اب�ة إلى ال�ل� الع��مي  ، وت�ا�عهلل�ل� ال����  اس�غالله

  .وال ���ز اق��اع ت�ال�� ان�ازها م� ث�� الل�مة خال�ة م� أ� ت��الت أو ره�ن 
  

أن ���ل للغ�� �ال أو ج�ءا م� الل�مة أو أن  صاح� الل�مة���� على  للغ��:: اإلحالة  �12ل الف

  .أو أن ����ها في ش�ل م�اولة��اه� بها في ش��ة 

  

ی�عه� ال��فان �ال�فاوض ل��اجعة عق� الل�مة ع�� ح�وث ت���ح في ال����ع  :الل�مة: م�اجعة  13الف�ل 

  �ف�� الل�مة.ی�د� الى تغ��� ج�ر� في ش�و� ت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ی�� ح�ف ه�ا الف�ل إذا �ان� م�ة االس�ل�ام ال ت��اوز ال��ة و�عادة ت�ت�� الف��ل الالحقة.3(

  ) إضافة ال��انات األخ�� إن وج�ت.4(
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  �العق�. ال��ف� عل�ها ت��هي الل�مة �ان�هاء ال��ة : الل�مة نها�ة:  14الف�ل 

خاصة في ال�االت  اء الل�مة ق�ل ان�هاء ال��ة ال��ف� عل�ها �العق�نه���� إ ف�خ الل�مة : : 15الف�ل 

   : ال�ال�ة

� ال��اماته ال�عاق��ة ال��ه��ة أو ح�أ صاح� الل�مةخالل العق� م� ق�ل مانح الل�مة ع�� إ ف�خ -/أ

وفي �ل ال��ر ال�اردة �ال����ع ال�ار�  ، الل�مة� و �االل��امات ال�اردة ب�ثائ��ق���ات ��اس ال��و� أ

  �ه الع�ل.

  :ال��ه�� و�ع� م� ق��ل اإلخالل 

 .ال�ل�د ال����ر في دفع م�لغ الل�مة 

 رت�اب م�الفة خ���ة ل��ات�� حف� ال��ة وال���ة.إ 

 و ال�ع�ات م�ض�ع الل�مة.ال���آت أو اإلض�ار �ال��اءات أ 

 م�افقة مانح الل�مة.� ص�غة �ان� دون إحالة الل�مة �أ 

   اس�ع�ال ���ات ف�ات�� ووص�الت ب�ع غ�� م�ش� عل�ها م� ق�ل ال�هة ال�ان�ة

 لل�مة وغ�� م�ل�ة م� ق�ل ال��اس� ال����.

 .اس��الص م�الغ غ�� م�خ� له في اس��الصها 

 .ال����ع في ال�عال�� ال����ل�ة دون ت�خ�� م��� م� مانح الل�مة 

 ل��ع وال��ار ال������� وال����ل�� م� وص�الت ال�الص االم��اع ع� ت���� و�الء ا

 ت���� ال��الغ الفعل�ة ال�ي ت� اس��الصها.

 .ع�م ت���� ال��ق وال��ام �أشغال ال��انة 

 .ع�م تعل�� ال�عال�� ال����ج�ة ���اخل األس�اق 

 ا ع�م ای�اع عق�د ال�أم�� ل�� مانح الل�مة أو اإلم��اع ع� دفع األق�ا� ال����ج�ة به�

 الع��ان.

 .اس��الص معال�� خارج األماك� ال��خ� ف�ها 

 مانح الل�مة م�  ف�خ العق� و�سقا� ال�� ال ���عو صاح�  �ق حق و���ت� ع� ف�خ العق� إسقا�

  ال��ال�ة ���� ال��ر ال�� ل�� �ه.

ب�اس�ة م���ب م���ن عالم صاح� الل�مة ب�ل� الل�مة م� ق�ل مان�ها ش���ة إ  اس��جاع-/ب 

  س��جاع.األقل ق�ل ال�ار�خ ال���د لإل شه� علىمع اإلعالم �ال�ل�غ ال�ص�ل 
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 في ال��ة ال�����ةإال إذا رأ� مانح الل�مة إحال�ها  ، �����ا / ـ ب�فاة صاح� الل�مة إن �ان ش��اج

  دار�ة ال����ة على ذل�.فاق ب��ه� و�ع� م�ادقة ال�ل�ة اإلتألح� ال�رثة ع�� ح��ل إ
  

ت��� ال��اك� الع�ل�ة �ال��� في ج��ع ال��اعات ال�ي ق� ت��أ ب�� ال��عاق�ی�  :ال��اعات:  16الف�ل 

  عق� الل�مة.ب��د ب��ف��  وال��علقة
  

ت��ل ج��ع معال�� ال����ل وال�ا�ع ال��ائي له�ا العق�  ال��ائي:: ال����ل وال�ا�ع  17الف�ل 

  .صاح� الل�مةوال�ثائ� ال�عاق��ة ال��اح�ة له على �اهل 

  

  

  قرأت ووافقت                                 قرأت ووافقت       
                                   
  ة ــح اللزمــمان                                      صاحــب اللزمــة    
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  المرجعيشروط الكراس 
  بالتصرف  المتعلق

  عن طریق اللزمة البلدیةفي المسالخ 
   

  
  مقتضیات عامة :األولالعنوان 

  
  

  

  ت���ة :
  

ال��ـ�ف عـ� ���ـ� الل�مـة فـي ��اس ، ما ل� ت�الفها ن��ص خاصة ، على ه�ا الأح�ام  ت����

  : ال�اضعة له�ا اإلج�اء ��الخو�ق�� �الال��الخ ال�اجعة �ال�ل��ة لل��اعات ال��ل�ة 

 

  .ال�ل��اتال�ي على مل�  ��الخـ ال

  ال��ال� ال�ه��ة. ال��الخ ال�ي على مل�ـ 

  .ال��الخ ال�ي ی�� ال���ف ف�ها م� ق�ل ال��اعات ال��ل�ة ع� ���� ال��اكةـ 
  

م�ال� ال��ز�ع ودع� ال����ة ال���ف في ال��الخ ودع� ت����  لغا�ة الف�ل األول :

به�ف ت�ق�� ج�دة  م� خالل إح�ام العالقة ب�� �افة ال���خل�� ال�اصة �الل��م ال���اءاالق��اد�ة 

ال��مات وت�ف�� ف�اءات وم�اف� ع��م�ة ع���ة ، ق�ر م�ل� ال��اعة ال��ل�ة خالل دورته ال��عق�ة 

  )2(..............ال��لخ ال�ل�� بـ.............. ل�مة )1(ب�ار�خ 

  

ال��رخ في  2018ل��ة  29م� القان�ن االساسي ع�د  83على مع�ى الف�ل  الل�مة�وُ�ق�ُ� 

 ا��لية ا��ماعة بمقتضاه تفوض الذي العقد ال��عل� ���لة ال��اعات ال��ل�ة 09/05/2018

 صاحب �س�� خاص أو عمومي ��ص إ�� محددة، ملدة اللزمة، مانح �س�� عموميا، ��صا بوصف�ا

 استخالص أو تج���ات أو معدات أو أمالك استغالل أو استعمال أو عمومي مرفق �� التصرف اللزمة،

 يضبط�ا ال�� الشروط حسب املستعمل�ن من لفائدتھ �ستخلص بمقابل ا��لية ل��ماعة راجعة معاليم

  .اللزمة عقد

 اقتناء أو وم�شآت بنايات توسيع أو �غي�� أو بإنجاز أيضا اللزمة صاحب ي�لف أن يمكن

 .العقد موضوع إلنجاز الزمة معدات أو تج���ات
                                                 

  لس البلدي. جتاریخ جلسة الم  1
  . مكان المسلخ البلدي   2
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�ّل ش�� إلى  )2(..............بـ ال��لخ  ال�ل��ل�مة اس�غالل ت��� ���� أن  : 2الف�ل 

  :)3( وذل� ، الع�ل������ لل��و� ال�اردة ��ّ�اس ال��و� وال����ع ال�ار� �ه  مع��� أو  ���عي
  

  ال��غة األولى : 

  ل��ة س�ة واح�ة غ�� قابلة لل���ی�. - 
  

  :  �ان�ةال��غة الأو 

  .)ل��ة .......... س��ات غ�� قابلة لل���ی� (م�ة تف�ق ال��ة وال ت�ع�� ال��� س��ات - 

  : ع��� ال��غة ال�ان�ة تع��

ال�ل��ة ��ق��ى  � ع�ل�ة االس�ل�ام �اس���ارات ج�ی�ة (ب�اءات ، مع�ات ...) ت�ل�هاارت�ا - 

  ك�اس ال��و� ه�ا و�عالن �ل� الع�وض و��عه� ال���ل�م �إن�ازها م�ا ���ل له اس��جاع ال��لفة.

  أو 

ضا��ة ال����� م�ا ی��ل� م� ال���ل�م ب�ل م�ه�دات إ ��لخ ح�ی���ن ال� ع��ما - 

  .الغا�ة م�ها ال�ع��� �ال��لخ

 و����� ع�� الل��ء له�ه ال��غة :

  آخ�  ت���� على قاع�ة % ال����ة في م�لغ الل�مة ب���ة ....ض�� ال��ادة

  م�لغ س��� م����.

  م�اجعة م�لغ ال��ان ال�هائي ال����ج� في ب�ا�ة �ل س�ة على ض�ء م�لغ

 ال����ة.الل�مة ال���� �ع� ت���� ن��ة ال��ادة 
  

  .االس�غالل ال����ص عل�ه �عق� الل�مة تار�خب�ا�ة م�  االن�فاعم�ة  ت����و 
  

  :4على خاصة ال��لخ ���� � :3الف�ل 
  

 .مأو� س�ارات 

 (مع ت�ف�� م�ان م��� لل���انات ال����ة)مه�أ اس��ل. 

                                                 
  .مدة االستغاللضبط   3
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 .م�ل لل��ح 

 .م�ل لل�لخ 

 ت�ه�� األمعاء.و   م�ل ل����� 

 .م�ل ل�عال�ة ال�ؤوس و األرجل 

  ل�عال�ة و خ�ن ال�ل�د.م�الت 

  ب��ت ت���� وم�الت خ�ن. 

 .م�الت حف� م�اد ال����� 

 ) وح�ة ص��ة )  - غ�ف اس���ام  -  ح��ة تغ��� ال�ال��م��� ص�ي. 

 ال�ل�ثة. غ�فة غ��ل ال�ال�� 

 ول���لف اله�اكل ذات العالقة ل��لخم�ات� إدار�ة ألع�ان إدارة ا. 

  ال��الح ال�����ةم��� خاص�. 

  القاعة م��دة ل�ف� ال��ائح م�ض�ع���.  

 .أماك� ت���ع الف�الت 

 .وح�ة ت�ه�� ال��اه 

 .وح�ة ت���� ومعال�ة ال�ماء 

 .آلة ضغ� ال�اء 

  آلة تعل�� ال��ائح.و  ع�� ال��ح  ل�ق��� ال���اناتوس�لة 

 .سل�لة ال��ح 

  اقات في م����ة �آلة ت��� م� م�ا�عة األوزان و ت���� ��و  م�ا�قة لل��اصفات آلة وزن

 .الغ�ض

  .وس�لة نقل الل��م  

  منح اللزمةشروط  :الثانيالعنوان 

 ع� ���� �لـ� عـ�وضی�ما على األقل  20ق�ل ل��اف�ة إلعالن لح الل�مة �ع� ا��ت :4الف�ل 

  �اع��اد إح�� ال��غ ال�ال�ة: مف��ح
  

  .ال����� ال��اش� -

  .ال��وف ال�غلقة -
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ال��ققــة وال���ت�ــة عــ� ��ــائج الإذا �انــ�  ال�فــاوض ال��اشــ�و���ــ� لل��اعــة ال��ل�ــة الل�ــ�ء إلــى   

  في م�اس��� م��ال���� على األقل . غ�� م���ة وذل� ال��ار ال�ه�ااع��اد إح�� ال��غ��� 
  

على  لل��ار�ة ت�شح ق�م�مه�ا �ان� ال��غة ال�ع���ة م� ق�ل ال��اعة ال��ل�ة  :5الف�ل 

  �ال�ثائ� ال�ال�ة:  ائها م�فقةتع���ها و�م� �ع�لل�مة ة �ان�ال�هة الت��� م� مق�  م���عة خاصة

I ال��اش� :  ال�����اع��اد ص�غة .في ص�رة  
  

 .�شحك�اس ال��و� ه�ا م��ى م� ��ف ال�� .1

(ی��  ال�ي س��ضع على ذمة الل�مةوال�ع�ات ع�� اإلق��اء ك�ف في ال��ارد ال����ة  .2

 ال�ع���و ال��ام �ع�ل�ات ال��افة و   ��لخالض�� ع�د األش�اص ال�اج� ت�ف��ه� إلدارة 

 .إعالن �ل� الع�وض)م� ق�ل ال��اعة ال��ل�ة ���ج� 

  �ال���وق ال���ي لل��ان االج��اعي. االن��ا�شهادة سار�ة ال�فع�ل في  .3

م�  ��56قا ل�ق���ات الف�ل  ن��� م� ال�ات���ة سار�ة ال�فع�ل (ال�ع�ف ال��ائي)  .4

  .م�لة ال����ة على دخل األش�اص ال���ع��� وال����ة على ال���ات

 .لل���شح شهادة ت��� ت���ة ال�ض��ة ال��ائ�ة  .5

 هادة إب�اء م� ال�ی�ن ال�اجعة لل��اعات ال��ل�ة.ش .6

  ن��ة م� العق� ال�أس��ي لل���ة إذا �ان ال��عه� ش��ا مع���ا. .7

 ت���ح على ال��ف ی��� أن مق�م الع�ض ل�� في حالة إفالس. .8

.......... م�ل�    ���لغ ق�رهم� ال�ع� االف��احي)  1/10( إث�ات تأم�� ض�ان وق�ي  .9

 م� ق�ل قا�� ال�ال�ة م���� ال�هة ال�ان�ة لل�مة.  

م�ض�ع الع�ض وتق��� �لفة االس�غالل ال�ق�ی�� لل���وع  دراسة مال�ة مف�لة لل��لخ .10

اف ال�ع��فات و�ل ض�ارب ودراسة ال��دود�ة مفّ�لة ل���لف ال��ال�� وأص�

 .االح��اب

 . ��الخالوش��ائه في م�ال اس�غالل مق�م الع�ض  ت�ارب .11

 . ��لخم��� ت���ل ال .12
 

ال��ل�ة ال��عه�ة ��ل�  لل���شح أن ��ل� معل�مات أو إ��احات ح�ل الل�مة م�و���� 

  ال�هة ال�ان�ة لل�مة.الع�وض ل�� 
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"ال ال ی��ــ�� أ� مع��ــات حــ�ل مقــ�م العــ�ض إال ��ــارة  �ضــع ال�ثــائ� ال�ــ���رة ��ــ�ف مغلــ�ت

أو أو �ال���ـ� ال�ـ��ع �ـ� م�ـ��ن ال�صـ�ل �سـل �ال�� و� " ..........��لخ�الص ال�عال�� �اس�ل�مة �ف�ح 

ضــ��  ال��شــ�اتو��ــ�د آخــ� أجــل لق�ــ�ل  مقابــل وصــل إث�ــات ال�هــة ال�ان�ــة لل�مــةضــ�� یــ�دع ����ــ� 

  . إعالن �ل� الع�وض

II ق�م الع�ض في ��ف�� : : ال��وف ال�غلقة اع��اد ص�غة.في ص�رة�  
  

  و����� على :  : دار� الع�ض اال : األولال��ف  - /1

 .�شحك�اس ال��و� ه�ا م��ى م� ��ف ال�� 1

ال�ق�ی�� لل���وع  االس�غاللم�ض�ع الع�ض وتق��� �لفة  ��لخدراسة مال�ة مف�لة لل 2

اف ال�ع��فات و�ل ض�ارب ودراسة ال��دود�ة مفّ�لة ل���لف ال��ال�� وأص�

  .االح��اب

 .األس�اق اس�غاللوش��ائه في م�ال مق�م الع�ض  ت�ارب 3

 ن��ة م� العق� ال�أس��ي لل���ة إذا �ان ال��عه� ش��ا مع���ا. 4

 .��لخم��� ت���ل ال 5

(ی�� ض�� ع�د األش�اص  ك�ف في ال��ارد ال����ة ال�ي س��ضع على ذمة الل�مة 6

ال��اعة ال��ل�ة م� ق�ل ال�ع��� ال��ام �ع�ل�ات ال��افة و و  ��لخال�اج� ت�ف��ه� إلدارة ال

 .���ج� إعالن �ل� الع�وض)

  �ال���وق ال���ي لل��ان االج��اعي. االن��ا�شهادة سار�ة ال�فع�ل في   7 

م�  ��56قا ل�ق���ات الف�ل  ن��� م� ال�ات���ة سار�ة ال�فع�ل (ال�ع�ف ال��ائي) 8         

  .م�لة ال����ة على دخل األش�اص ال���ع��� وال����ة على ال���ات

  .لل���شحشهادة ت��� ت���ة ال�ض��ة ال��ائ�ة   9

 أن مق�م الع�ض ل�� في حالة إفالس. ی��� ت���ح على ال��ف 10

���لغ ق�ره .......... م�ل� م� م� ال�ع� االف��احي)  1/10( إث�ات تأم�� ض�ان وق�ي 11

  ل�ة م���� ال�هة ال�ان�ة لل�مة. ق�ل قا�� ال�ا
  

ال��ل�ة ال��عه�ة ��ل�  معل�مات أو إ��احات ح�ل الل�مة م�لل���شح أن ��ل� و���� 

  ال�هة ال�ان�ة لل�مة.الع�وض ل�� 
  

  ی���� الع�ض ال�الي ال�ق��ح م� ق�ل ال���شح.  ال�الي : ال�اني : الع�ض ال��ف - /2 
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ال ی���� أ� مع��ات  ��ف ثال�في  ال��فان ال�����ان للع�وض الف��ة وال�ال�ةی�ضع           

  ..........." ��لخ�الص ال�عال�� �اس�ل�مة "ال �ف�ح ح�ل مق�م الع�ض إال ��ارة 

أو ت�دع ����� أو �ال���� ال���ع �� م���ن ال�ص�ل �ال��  ال��شحف و �سل �� ت

و���د آخ� أجل لق��ل الع�وض ض�� إعالن  مقابل وصل إث�ات ال�هة ال�ان�ة لل�مةض�� 

  .الع�وض�ل� 
  

مل�ما مه�ا �ان� ال��غة ال�ع���ة م� ال��اعة ال��ل�ة ی�قى مق�م الع�ض  :6الف�ل 

  م� تار�خ آخ� أجل لق��ل الع�وض. ی�ما 60 أق�اها ��ةل�ع�ضه 

  

  ثار المترتبة عنھامنح اللزمة واآل الثالث:العنوان 
  

  )9( :ال�ال�ةوش��ائه ح�� ال�قای�� صاح� الل�مة  اخ��ار�قع  : 7الف�ل   

  . إلدار� ت�ف� ج��ع ال�ثائ� ال��ل��ة �ع��ان الع�ض ا .1

  أعلى ث�� مق��ح . .2
  

  

ت��ف� ال�هة ال�ان�ة لل�مة �ق�ار ال��افقة أو رف� الع�وض ال�ق�مة وال��علقة  :8الف�ل 

وفي حالة رف� الع�وض ال�ق�مة تعل� ال�هة ال�ان�ة لل�مة ،  "................" اس�غالل�إحالة 

ی��ت� ل�ق�مي الع�وض في ه�ه ال��رة أ� ح� في  غ�� م��� �ق�ار معلل والأن �ل� الع�وض 

  .�ل� ال�ع���
  

ـ لصاح� الل�مة ع�� ال��افقة على أح� الع�وض ال�ق�مة �ق�م مانح الل�مة ب�ع�ة  :9الف�ل 

:  

ساعة  72 أق�اه في أجل ل�� ال��� القا�� م���� ال�ل��ة تأم�� م�لغ ال��ان ال�هائي - 

  ال�ق�م م� صاح� الع�ض الفائ�. وال�ق�ر ب��ع ال��� ال�هائي اإلعالن على ن�ائج الل�مةم� تار�خ 

ساعة م�  72في أجل أق�اه و��اس ال��و� تأم�� م�لغ ض�ان ت���ل عق� الل�مة  - 

م�لة ال����ل وفقا ألح�ام ال����ج� و��� ت��ی� م�لغ ال��ان تار�خ اإلعالن على ن�ائج الل�مة 

  .وال�ا�ع ال��ائي

وال����ع ال�ار� �ه  ���ذجيالل�مة الوعق�  �ق���ات ��اس ش�و�لب� ا�معق�  م�اءإ - 

  . الع�ل
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اإلعالم م� م� تار�خ  أ�ام 10في أجل �ال��اضة ال�ال�ة و��اس ال��و� ت���ل العق�  - 

، ��ادقة سل�ة اإلش�اف � م���ن ال�ص�ل مع اإلعالم �ال�ل�غ إشعار ���� ��ف مانح الل�مة ع�

  .م�ار�� ال����ل وال�ا�ع ال��ائي على صاح� الل�مة وت��ل

تق��� عق� تأم�� ل��ان ال���ول�ة ال��ن�ة ع� األض�ار ال�ي ���� أن ی�ع�ض لها  - 

م�  39و 38وذل� وفقا ل�ق���ات الف��ل  ل�مةاألش�اص وال��ا�ات وال��ه��ات ال��ج�دة داخل ال

  ه�ا ال��اس.
  

��ا�ة م� ��فاء اإلج�اءات ال����ص عل�ها به�ا الف�ل و اس�ع�  و��خل العق� ح�� ال��ف�� 

  .ال���� �العق��ار�خ ال
  

 م��قای�فع م�لغ الل�مة على أق�ا� شه��ة م��او�ة �قع ت��ی� �ل ق�� م�ها  :10الف�ل 

  .دخ�ل عق� الل�مة ح�� ال��ف��، وذل� ب�ا�ة م� تار�خ  األ�ام األولى م� �ل شه� ��عةخالل ال

 ال�الص، ی�جه��الص الق�� ال����ج� �ع� حل�ل أجل  صاح� الل�مةوفي ص�رة ع�م ��ام 

او �أ� وس�لة أخ��  له مانح الل�مة إن�ارا �ال�فع ب�اس�ة رسالة م���نة ال�ص�ل مع اإلعالم �ال�ل�غ

  .قابلة لإلث�ات

ب���ی� الق�� ال��ل�ب �ع� م�ي ث�ان�ة أ�ام م� تار�خ إن�اره  صاح� الل�مةو�ذا ل� �ق� 

  العق�.ف�خ  لل�هة ال�ان�ة لل�مةوفقا لإلج�اءات ال�اردة �الفق�ة ال�ا�قة ��� 

وال ���� �أ� حال م� األح�ال اس�ع�ال ال��ان ال�هائي ال��دع ل�� القا�� ل�الص 

��اماته ال�ال�ة أو ل�غ��ة نفقات وج���ة ل� �ق� األق�ا� إال في ص�رة ام��اع ال���ل�م ع� ال�فاء �ال

  ال���ل�م ب�أدی�ها و�ع� ف�خ عق� الل�مة. 

  

  ��لخال اس�غالل :ال�ا�عالع��ان 

  

  .ب�ا�ة م� تار�خ دخ�ل العق� ح�� ال��ف�� �اح� الل�مةل ��ل� ال��لخ :11الف�ل 
  

وال�ع�ة م�  ��لخالإح��ام أم�لة ال�ه��ة ال�اصة � صاح� الل�مةی�ع�� على  :12الف�ل 

  .ان�ةل�هة ال�ا ق�ل
  

����ر  ق�ل ب�ا�ة اإلس�غالل ل��لخاوضع  ب����� ال�هة ال�ان�ة لل�مة تق�م :13الف�ل 

م��اة م� ق�ل ال��ف�� ال����� م��� وت�ف� ن��ة م�  م���و���ر في ذل�  صاح� الل�مة

  �عق� الل�مة.
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إن�ال  أماك�م�  ��لخال��ا�� ال����ة �ال إس�غالل صاح� الل�مةی�م�  :14الف�ل 

ی�� ض��ها وت��ی�ها وت����ها م� ق�ل  ال�ي وأماك� ل�ضع الف�الت ، وال�اح�اتومآو� لل��ارات 

  .لل�مةة �ان�ال�هة ال

��ف� تو  ، ل�ل�ب��ف�� ال�سائل ال�اد�ة وال����ة ال��ور�ة  مل�ما صاح� الل�مة و���ن 

  .أو خارجه ��لخلفي تغ��� ن�ام ال�ق�ف وال��قف داخل ف�اء ا الل�مة ��قهة �ان�ال�هة ال

 أ� معل�م �ال��ا�� ال����ة �ال��لخت���� أو إس��الص  ل�اح� الل�مةوال ���� 

  أوغ��ه�. ��ار��أو ال فالح���ع��ان وق�ف وسائل ال�قل ال�ا�عة لل
  

  الل�مة:صاح� �� على ی�ع :15الف�ل 

  على ال�جه ال��ل�ب  ��لخالالزمة ل��ان اس�غالل الت�ف�� ال�سائل ال�اد�ة وال����ة

 ووضعها على ذمة ال���ع�ل��.

 ت�ف�� وسائل ال�المة.  

  ت�ف�� ز� م��� وشارات خاصة �األع�ان ال�ا�ع�� ل�اح� الل�مة ���� ���� ت����ه� ع�

  غ��ه�. 

  ال��ض�عة على ذم�هإصالح وت��ی� ال��ه��ات. 

  وم��� إشعاعه. �ال���ة وسالمة ال���� داخل ال��لخالع�ا�ة 

 وسائل ال�قا�ة واإلسعاف. ت�ف��  
  

�قائ�ة ال���غل�� ال��ّخ�  صاح� الل�مةت��لى ال�هة ال�ان�ة لعق� الل�مة مّ�  :16الف�ل 

  . ��لخ ومهام �ل م�ه�داخل الله� في تعا�ي م��لف األن��ة 
  

  الل�مة:صاح� ی�ع�� على  : 17الف�ل 

  إعالم ال�هة ال�ان�ة لل�مة وال�هات ال��هلة قان�نا لل��ام �ع�ل�ات ال��ا��ة ��ل ال��الفات

  .واإلج�اءات ال����ة في شأنه�ال��ت��ة م� ق�ل ال���غل�� 

 داخل ال��لخ أ�ال��ادث ال�ي ق� ت��  إعالم ال�هة ال�ان�ة لل�مة وال�هات ال��هلة قان�نا.  

 ة ل��ان ح�� ت����ه��ل ال��اب�� ال��� إ�الغ ال���غل�� لل��لخ�.  
  

وفقا ل�ا یلي : م� ال�اعة ........الى ال�اعة  ��لخح�د ت�ق�� الع�ل داخل ال :81الف�ل 

  ........ وذل� ی�م أو أ�ام ..............
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وت��ن  ی�عه� صاح� الل�مة ب�عل�� أوقات الع�ل ���اخل ال��لخ في أماك� �ارزة وواض�ة

  ب��ة و����ة ال��� ��قا لل����ع ال�ار� �ه الع�ل. ال��ا�ة �أح�ف

ل�اح� الل�مة وال ���� ��ل تغ��� ���أ على ال��ق�� ،  صاح� الل�مةإعالم  وج��ا ی��

ال�ل�  م� مانح الل�مة أو دون ال���ل على ت�خ�� م��� ت�ق�� الع�ل داخل ال��لختغ��� 

وذل� إذا اق��� الق�ان�� ال����ة ���� ال���� وال����� مع ال���� ال�ال�ه��ة أو ال�ل� ال�����ة 

  ذل�. ��الخلل

���� ف�ح  ، لل�مةم��� م� ال�هة ال�ان�ة ��ابي و��فة اس���ائ�ة و�ع� ت�خ��  هغ�� أن

  ح�� ش�و� ت��� حق�ق ج��ع ال���خل��. ��لخ في غ�� أوقات ع�لهال
  

 صاح� الل�مةوال��ا�� ال����ة �ه على  ال��لخ اس�غاللت��ل م�ار��  :91الف�ل 

وم�ار�� اإلصالح وال��انة  �ع�ات وال�ق���ات ال��علقة �ال��لخوال )(أج�ة األع�ان ال�ا�ع�� له

  ...).و وال��افة وال���ی� واآلداءات ومعال�� إس�هالك ال�اء وال�ه��اء وم�ار�� ال�أم��
  

ت���ل ج��ع م�ار�� الل�مة وال تق�ل ع�ل�ات ال����ل  صاح� الل�مة����  :20الف�ل 

  ��ق��ى اإل��ار ال�الي.
  

وال  صاح� الل�مةال ت��� ال�هة ال�ان�ة لل�مة الق�وض ال�ى ت�ّ�ل عل�ها  :21الف�ل 

  م�ض�ع الل�مة. ت�خ� في ره� ال��لخ
  

الل�مة ته�ف ل����� تق��� اق��احات ج�ی�ة ل�انح  �اح� الل�مة���� ل :22الف�ل 

��� ا ان تق�لها أو أن تدراسة ه�ه ال�ق��حات ولهلل�مة ة �ان�ال�هة ال ��لىوت إس�غالل ال��لخ

  ت�ف�ها.تع��الت عل�ها أو أن 

 م�ا��ة س�� اس�غالل ال��لخ ال�هات ال��هلة قان�نا���� ل�انح الل�مة أو  : 32الف�ل 

ات�اذ ج��ع اإلج�اءات القان�ن�ة ال�ي ت���ه� م� أداء ب�اس�ة أع�انها ال��لف�� ب�ل� ، و���� له� 

  مهامه� وال��ال�ة �ال�ثائ� وال�ع��ات ال�ي ی�ونها م�اس�ة 

ال��اق���  م�الح ال��ا��ة ال���ة ال�����ة و ج��ع  ی�ع�� على صاح� الل�مة ت�ه�ل مهام

وم�ه� �ال�ثائ� وال�ع��ات ال��ل��ة و�ع��� �ل تع��ل او م�ع او ام��اع  خ�أ ل�ل� قان�نا  ال��هل�ن 

 .عق�الفادحا م�ج�ا لف�خ 

األع�ان ال��هل�� أو ال ���� ل�اح� الل�مة غل� او م�ع ال���� ال�����  : 42الف�ل 

م�ج�ا لف�خ  و �ع��� ه�ا ال��ع خ�أ فادحام� دخ�ل أ� م�ل م� م�الت ال��لخ وال��لف�� �ال�قا�ة 

  العق�.
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� شه�� في أن��ة ال��لخ لل��الح ال�����ة �ال���و��ة �ق��� تق� �ی�عه� صاح� الل�مة ب

�اب�ا ��قا لألن��ذج ال�ع��ل �ه و ال���ف� ل�� ه�ه تال�اجعة له� �ال��� ه��ة لل����ة الفالح�ة ال�

  ال��الح.

  

  ال�عال�� ال���فة داخل ال��لخ :ال�ام�الع��ان 

  

(مه�ا �ان  ��لخالخل اب�عل�� تع��فة ال�عال�� للع��م ��� صاح� الل�مةی�عه�  :52الف�ل 

وت��ن ال��ا�ة �أح�ف ب��ة و����ة ال��� ��قا لل����ع ال�ار� �ه  ، وواض�ة ة� �ارز اكمأفي  ،ن�عه) 

  الع�ل.

 ك�ا ی�عه� �ع�م إدخال أ� تع�یل على ال�ع��فات س�اء �ال����ع أو ال����� أو ال��ادة أو

، و������ ال����ع وال��ات�� ال�اف�ة أو ال�ي ی�� إس���ارها أث�اء ت�ف�� عق�  ال��ف أو ال�ع���

  الل�مة. 

  ��اس ال��و�. وتع� تع��فة ال�عال�� ال���فة وث�قة م� مالح�
  

ال��خ� له  �ع� �ل ت���ع م� ق�ل صاح� الل�مة في ال�ع��فات وال�عال�� : 62الف�ل 

في اس��الصها دون م�افقة ال�هة ال�ان�ة لل�مة أو ع�م ت���� ال��ار ال������� وال����ل�� م� 

 م� ه�ا ال��اس 34م�ش� عل�ها م� ق�ل القا�� م���� ال�ل��ة وفقا ألح�ام الف�ل وص�الت

  ت���� ال��الغ ال��ف�عة م� ق�له� ، خ�أ فادحا ����ج� معه ف�خ العق�.

  الل�مة مل�ما ���ا��ة اح��ام ه�ا اإلج�اء.و���ن مانح 

أن في ص�رة ع�م اح��ام صاح� الل�مة الل��اماته ال�اردة به�ا الف�ل ���� ل�ل م���ر  

، وت��ن ی�دع ع���ة ����� ال��� ال�اص �ال��اعة ال��ل�ة مان�ة الل�مة مقابل وصل اس�الم 

ی�ما م� تار�خ ت����  30في أجل أق�اه  ه�ه األخ��ة مل�مة �ال���� ف�ها و�جا�ة العارض ��اب�ا

   الع���ة ����� ال���.

  

  وأشغال ال��اء وال��انة وال���ی� االس�غاللش�و�  دس:ال�االع��ان 

  

أو في  �ة ب�اء وص�انة وت��ی� داخل ال��لخی�ع�� في خ��ص �ل ع�ل :72الف�ل 

ال����ع  واح��ام،  ال�هة ال�ان�ة لل�مة ت�خ�� م���ب م�على  ح��ل صاح� الل�مةم���ه 
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ال��عل� �ال��س�ات ال�ف��حة للع��م وخاصة ال��ات�� الع��ان�ة وش�و� ال�ّ�ة وال���ة وال�المة 

  ال�ع��ل بها في ه�ا ال��ال.

وال  ال���ی� أ� تع��� لفائ�ة صاح� الل�مةوال ی��ت� ع� ع�ل�ات ال��اء وال��انة و 

  .���ز اق��اع ت�ال�� ان�ازها م� ث�� الل�مة
  

ص�انة �ل ال��اءات وال�ع�ات أشغال ��ع�� على صاح� الل�مة ال��ام ی :82ف�ل ال

و��� إصالحها م� ق�له وعلى  ، ال���ع�ل��وسالمة  ه��ات ال����ة ل��� اس�غالل ال��لخوال��

  ح�ا�ه.

  )10( بـ:وت�عل� األشغال ال�ع��ة خاصة 

 .رس� ال��اقع 

 .ص�انة اإلس��ل وت���فه 

  ات ال��علقة �ال���ف في الف�الت.ال��ه��  اس�غاللص�انة وح�� 

 ال��اه ال���ع�لة. ص�انة وح�ة معال�ة وت�ه�� 

 وت���� ال�ماء. ص�انة وح�ة معال�ة 

 .ص�انة م�الت ال��ح وت���فها 

  ت�ه��ها. ت���فها و و ص�انة ج��ع ال��الت 

 .ص�انة ال��اج ال�ارجي 

 و�����ه. نة مع�ات اإلضاءة وال�المة �ال��لخص�ا 

 .ص�انة مع�ات ال�ه�ئة وال��ا�ة م� ال��ائ� ��قا لل����ع ال�ار� �ه الع�ل 

  ال��لخوضع الالف�ات و�ت�اهات ال��� داخل. 

 و�ال��ا�� ال����ة �ه. ال��افة �ال��لخ ت���� ق�اع� 

  .إس���ال �ل الق�ع ال�ع��ة �ال��ه��ات ال��علقة �ال�المة وال��اسة واإلضاءة 

 د وال�غ� ال�اف���ت�ف�� نقا� ال�اء �الع�.  
  

، ���� لل�هة ال�ان�ة  82ل�ق���ات الف�ل ال���ل�م  اح��امفي ص�رة ع�م  :29الف�ل 

 ی��اس� معمعق�ال  وم��ه أجال ت���ورة ت�ارك اإلخالال صاح� الل�مةلل�مة �ع� ال����ه على 

على نفقة خ���ا ل�ل� ال��ام ب�ل� األع�ال ب�ف�ها أو ب�اس�ة م� تع��ه  ،  ���عة ال��خل ال��ل�ب

  .صاح� الل�مة
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وفي ص�رة ام��اع صاح� الل�مة م� تأد�ة ال�فقات ال���ت�ة ع� ع�ل�ة اإلصالح وال��انة 

  ی�� اق��اعها آل�ا م� م�لغ ال��ان ال�هائي ال��م� ل�� القا�� م���� ال��اعة ال��ل�ة.
  

أ فادحا ����ج� م� ق�ل صاح� الل�مة خ�وم���ه  �ع� ع�م ت���� ال��لخ : 03الف�ل 

  معه ف�خ العق� .

إال أنه ���� ل�اح� الل�مة إب�ام اتفا��ة مع مانح الل�مة �ق�م ��ق��اها ه�ا األخ�� �ع�ل�ة 

و�هام� ر�ح ی�� االتفاق عل�ه ب�� ال��ف�� ،  ال����� ��قابل مالي ی�� اح��ا�ه وفقا لل��لفة ال�����ة

   وت��ع االتفا��ة ال����رة وج��ا ل��ادقة سل�ة االش�اف.
  

ب���ی� ال��ه��ات ال�ى أص��� غ�� صال�ة لالس�ع�ال  صاح� الل�مةی�عه�  :13الف�ل 

ال�����ة  ةم�الح ال��ا��ة ال���ال�ي ت��� بها ت�� او ت���� ال�� وال��ام �أشغال ال��انة وال�عه� 

  .و�ل ام��اع ع� ذل� �ع� خ�أ فادحا م�ج�ا للف�خ 
  

ش�و� ال�خ�ل  ن�ام داخلي ���� خاصةس�  ال�هة ال�ان�ة لل�مة ت��لى :23الف�ل 

   .وص�انة ال��ه��ات وال�ع�ات وال��مات العامة وال�اصة �ه وال��الن داخل ال��لخ
  

، وم��ع�ل�ه ال��اش��� داخل ال��لخع�ان م�ا��ة األ صاح� الل�مةی�ع�� على  :33الف�ل 

   : ح��ل��ات�� ال���ة خاصة م� ه� لاح��امعل�ه ض�ان و��� 

  .سالمة األج�ام ون�اف�ها  

 .إرت�اء ز� ن��� خاص �الع�ل  

 ت�اولهاع��  ال��ائح تل��� ع�م. 

 .ان�از ال��ال�ل الالزمة ل��افة األع�ان العامل�� �ال��لخ  
  

  ال��ا�اتإن�از  �ا�ع:الالع��ان 
  

  :صاح� الل�مة ی�ع�� على :43الف�ل 

  ذات ق�ائ� م�ش� عل�ها م� ق�ل  اس��الص ال�عال��وص�الت اس�ع�ال ���ات الف�ات��

  دفات� أخ��.أ�ة و���ع م�عا �اتا إس�ع�ال  ، م�اس�هالل�مة وم�ل�ة م� ق�ل ة �ان�ال�هة ال

 ال�هة ال�ان�ة لل�مةع�� �ل �ل� م� ��ف أع�ان �ص�الت ال����ات الف�ات�� و الس��هار ا 

  أو أع�ان ال�ولة ال��هل�� ل�ل�. ال�هة ال�ال�ة لل��لخأو 

  ت��ف�  ال�يلل�مة في ص�رة اس�ع�ال الف�ت�ة اإلعالم�ة ة �ان�ال�هة الال���ل على م�افقة

  .ال��ور�ة ع�� أ� �ل� ا في ال���ل على ال�ع��ات��قه
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�الت خ��ة ���ات ف�ات�� ووص ال���ل�م م�ت����  الل�مة مانحی�ع�� على  :53الف�ل 

�ع�م ت��ی�  للقا�� م���� ال�ل��ةاإلذن و���� لل�هة ال�ان�ة لل�مة ��� أق�ى  م�لخ�ال���ة ل�ل 

ما ت�ل� ب�م�ه� م� معال�� راجعة ل�انح إال �ع� اإلس��هار ��ا �ف�� خالص  لل���ل�م ال�ع��يال�فات� 

  .الل�مة
  

  : الل�مةی�ع�� على صاح�  :63الف�ل 

  تق��� ال��ازنة ال��ام�ة ال����ة وال����ات ال�ال�ة ال�اصة ��ل ال��ار�� (ال��غ�ل ـ ال�����

 ��3قا للق�ان�� ال�ع��ل بها لل�هة ال�ان�ة لل�مة في أجل  )ـ ال��انة ـ أ��اء اإلس���ار.....

 أشه� م� نها�ة �ل س�ة.

 الفارق ب�� ال��ان ال�هائي لل��ة األولى وال��ان ال�هائي لل��ة ال�ان�ة إذا اق��ى  تأم��

  عق� االس�ل�ام ن��ة ز�ادة س���ة ت�اف ع�� ب�ا�ة �ل س�ة ��لة م�ة ال�عاق�.
  

  و���ع�ل للغ�ض مفه�م  لألن��ة وال��مات ال����ة �ال��لخ ح�ا�ات اإلس�غاللإع�اد ،

ع��فه �ال��ام ال��اس�ي العام ال����� على ال��س�ات ح�اب اإلس�غالل ح���ا وقع ت

  ال�اصة ال�� ی����: 

  .ل�اح� الل�مةم�ارد ال��مات ال�اجعة  في �اب اإلع��ادات: - 

  ال��ار�� ال�اصة �اإلس�غالل واألشغال. في �اب ال�ی�: -  

  ).10( ��ه� إما فائ� إس�غالل أو نق� اس�غالل. فارق ح�اب اإلس�غالل: -  
  

ل�انح الل�مة ال�� في م�ا��ة ال�عل�مات وال�ع��ات ال�ق�مة �ال�ق��� ال����  :73الف�ل 

  وح�ا�ات اإلس�غالل ال��ار إل�ها أعاله.

وله�ا الغ�ض، ���� ل�انح الل�مة �ل� ال�ع��ات وال�ثائ� ال��ور�ة ال�اصة �ال��اس�ة 

  وال��ق� ف�ها.

��قا ل�ق���ات الل�مة  ل ال��لخمانح الل�مة ال���� م� إس�غالی�ع�� على  : 83الف�ل 

  .وفقا لل��ار�ع وال��ات�� ال�ار� بها الع�ل في ه�ا ال��ال
  

  

  : ال���ول�ة وال�أم���ام�الع��ان ال

  ال�عه�ات ال�ال�ة: صاح� الل�مةت��ل على  :39الف�ل 
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  / �ال���ة لل��ا�ات وال��ه��ات:1

ضّ� األخ�ار ال�اج�ة  ال��ن�ةإب�ام عق� تأم�� ل��ان م��ول��ه  على صاح� الل�مة ��ی�ع

ع� األشغال ال�ي ی���ها وع� إس�غالل ال��ا�ات وال��ه��ات ال����رة وعق� تأم�� لل���أة م�ض�ع 

  الل�مة وفقا لل����ع ال�ار� �ه الع�ل.

  / �ال���ة لإلس�غالل: 2

 ال�هة ���ل، وال تاالس�غالل ض�ار ال����ة ع� م��ول�ة �ل األ صاح� الل�مةی���ل 

  ال���ي. اإال األض�ار ال��أت�ة ع� فعله لل�مةة �ان�ال

ووص�الت أخالص األق�ا� ال��علقة بها على ذمة مانح الل�مة ، عق�د ال�أم��  : 04الف�ل 

عه ف�خ العق� وح�� م�لغ و�ع��� ع�م ��ام صاح� الل�مة به�ا اإلج�اء خ�أ فادحا ����ج� م

م�افقة عق�د ال�أم�� دون ال���ل على  ��� ل�اح� الل�مة ادخال تع��الت أو ف�خال �ال��ان، و 

  م��قة ل�انح الل�مة.ك�اب�ة 
  

  ال��انات ـ الف�خ ـ ال��اعات �اسع:الالع��ان 
  

اإلعالن على ن���ة �ل�  ساعة م� تار�خ 72في أجل یل��م صاح� الل�مة  :14الف�ل 

وتأم��  ) ���ة ال��لغ ال�هائي للع�ض ال�الي �ع��ان ض�ان نهائي1/4الع�وض �إی�اع م�لغ ��او� (

دون أن ی��ت� له ح� في ال��ال�ة �فائ�  ال�هة ال�ان�ة لل�مةل�� قا��  ���ة ت���ل عق� الل�مة

  .ةلغ ال��دعاقان�ني ع�� اس��جاعه لل��

م���� مانح الل�مة مل�ما �إرجاع ال��لغ ال��م� ل��ه �ع��ان ���ة و���ن قا�� ال�ال�ة 

  ت���ل العق� ����د ات�اله م� مانح الل�مة ��ا �ف�� ت���ل العق�.

���� ل�انح الل�مة في ص�رة ام��اع صاح� الل�مة ع� ات�ام إج�اءات ت���ل :24الف�ل 

ما�  17ال��رخ في في  1993 ل��ة 53م� القان�ن ع�د  3العق� في اآلجال ال���دة �الف�ل 

ال��عل� �إص�ار م�لة معال�� ال����ل وال�ا�ع ال��ائي ات�ام إج�اءات ال����ل م� تلقاء نف�ه  1993

�اإلع��اد على ال��لغ ال��م� ل�� قا�� ال�ال�ة م���� مانح الل�مة �ع��ان ض�ان ال����ل وال 

  ل��لغ ال��م� به�ا الع��ان. ���� ل�اح� الل�مة في ه�ه ال�الة ال��ال�ة �اس��جاع ا

في األجل  وتأم�� ���ة ت���ل العق� في دفع ���ة ال��ان ال�هائي صاح� الل�مةو�ذا تل�د 

واس�اد الل�مة لل���شح ال�� تق�م ب�اني أعلى  ل�انح الل�مة ح�� ال��ان ال�ق�ي ����ال���د أعاله، 

  ال��ر ال�اج� ع� ال��ا�لة.اإلعالن ع� �ل� ع�وض ج�ی� وال��ال�ة �غ�م ع�ض مالي أو 
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ی�قى ال��ان ال�هائي م���ا ل��ان ح�� ت�ف�� الل�مة والس��الص ما  :34الف�ل 

ع�ى أن ���ن ال���ل�م م�ال�ا �ه م� م�الغ �ع��ان عق� الل�مة ، وال ���� اس��جاعه إال �ع� ان�هاء 

  .م�ة الل�مة و�إذن م� ال�هة ال�ان�ة

�ع�ال ال��ان ال�هائي ال��دع ل�� القا�� ل�الص وال ���� �أ� حال م� األح�ال اس

األق�ا� إال في ص�رة ام��اع ال���ل�م ع� ال�فاء �ال��اماته ال�ال�ة أو ل�غ��ة نفقات وج���ة ل� �ق� 

  ال���ل�م ب�أدی�ها و�ع� ف�خ عق� الل�مة. 
  

  

  الل�مة. عق�ة �ان�هاء ال��ة ال��ف� عل�ها �ت��هي الل�م :44الف�ل 

 ق�ل نها�ة ال��ة ال��ف� عل�ها في العق� �ات�اذ مانح الل�مة الل�مة ق� ت��هي :54الف�ل 

   :إح�� اإلج�اءات ال�ال�ة 

و ��ق���ات أة ــــــ�اح� ال��اماته ال�عاق��ة ال��ه�� صاح� الل�مةخالل إع��  : العق� ف�خ -/أ

  ال�اردة �ال����ع ال�ار� �ه الع�ل.و �االل��امات ال�اردة ب�ثائ� الل�مة وفي �ل ال��ر أك�اس ال��و� 

  :��ه�� الو�ع� م� ق��ل اإلخالل 

  الل�مة.أق�ا� ال�ل�د ال����ر في دفع 

 رت�اب م�الفة خ���ة ل��ات�� حف� ال��ة وال���ة.إ 

  ع�م تفاد� االخالالت ال����ص عل�ها �ال�ق��� ال�اردة ع� ال��الح

ذا �ان� ص�انة خ��فة و شه� إذا إ أ�ام م� إعالمه 7م�ة أق�اها ال�����ة في غ��ن 

 .كان� ص�انة ثق�لة 

 .م�ع ال���� ال����� واألع�ان ال��لف�� �ال�قا�ة م� أداء ال����ة �عه�ته� 

 و ال�ع�ات م�ض�ع الل�مة.أ و ال���آتأض�ار �ال��اءات اإل 

 حالة الل�مة �ا� ص�غة �ان� دون م�افقة مانح الل�مة.إ 

  غ�� م�ش� عل�ها م� ق�ل  اس��الصاس�ع�ال ���ات ف�ات�� ووص�الت

 ن�ة لل�مة وغ�� م�ل�ة م� ق�ل ال��اس� ال����.ال�هة ال�ا

 .اس��الص م�الغ غ�� م�خ� له في اس��الصها 

 .ال����ع في ال�عال�� ال����ل�ة دون ت�خ�� م��� م� مانح الل�مة 

  م� وص�الت ال�الص ت���� ال��الغ  م��غلي ال��لخاالم��اع ع� ت����

 ال�ي ت� اس��الصها.الفعل�ة 
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 ع�م ت���� ال��لخ. 

 ل�عال�� ال����ج�ة ���اخل ال��لخع�م تعل�� ا. 

 ع�م اح��ام أوقات ف�ح ال��لخ. 

  ع�م إی�اع عق�د ال�أم�� ل�� مانح الل�مة أو االم��اع ع� دفع األق�ا�

 ال����ج�ة به�ا الع��ان.

 .اس��الص معال�� خارج األماك� ال��خ� ف�ها 

وال ���ع ف�خ العق� و�سقا� ال�� مانح الل�مة صاح� الل�مة  �ق حق العق� إسقا�و���ت� ع� ف�خ 

  ال��ال�ة ���� ال��ر ال�� ل�� �ه. م� 

عالم صاح� ش���ة إ س���ارات الغ�� مه�ل�ة �ق�ع ال��� ع� اإل :س��جاع الل�مة إ -/ب

ا على األقل ق�ل ال�ار�خ ال���د شه� عالم �ال�ل�غ ب�اس�ة م���ب م���ن ال�ص�ل مع اإلالل�مة ب�ل� 

  وذل� في ال�االت ال�ال�ة : لإلس��جاع ، 

  م�الفة مق���ات ��اس ال��و�. - 

  م�الفة أح�ام عق� الل�مة. - 

  .مه�ة وس�� داخل ال��لخ صاح� الل�مةتعا�ي  - 

  .صاح� الل�مةإفالس  - 

  ال�أخ�� في ال�الص. - 

� إعادة إس�اد ل�مة إس�غالل إلى ح� الل�مةصاح� ل ، ��ل مانح الل�مة م� وع�� ف�خ العق�

  آخ�.إلى ش�� ���عي أو مع���  ال��لخ

إال إذا رأ� مانح الل�مة إحال�ها في ال��ة  ، �����اصاح� الل�مة إن �ان ش��ا ب�فاة / ـ ج

  تفاق ب��ه� و�ع� م�ادقة ال�ل�ة االدار�ة ال����ة على ذل�.ألح� ال�رثة ع�� ح��ل إ ال�����ة

 ال��عاق�ی�،ت��� ال��اك� الع�ل�ة �ال��� في ج��ع ال��اعات ال�ي ق� ت��أ ب��  :64الف�ل 

  في ما ی�عل� ب��ف�� عق� الل�مة. خاصة
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  عن طریق اللزمةالبلدیة المسالخ  للتصرف في مرجعيد عق
  
  
  
  
  

   : بین الممضین أسفلھ

اإلج��اعي �ال���ى اإلدار�  (ا) بـ ........... وال�ائ� مق�ه )ال��ل� ال�ل��/ال�ه�� (ـ ال��اعة ال��ل�ة 

في ش�� رئ��ها  وال��ار إل�ه الحقا ��انح الل�مة م��ال ......................... 

  .م� جهة..... ................

  

� ال����ة رق� ........... وال�����جة م� ت�ن� ـ وال��� .................. صاح� ��اقة ال�ع��

ال���ل �ال��ل ال��ار� ت�� ع�د ............... ال�ع�ف ال��ائي ع�د ب�ار�خ .................. 

اإلج��اعي بـ................................... وال��ار إل�ه الحقا  ............. وال�ائ� مق�ه

   .م� جهة أخ�� . ..............................م��ال في ش��  ��اح� الل�مة

  

 (إذا �ان صاح� الل�مة ش��ا �����ا).

  

............................................. ال���ل �ال��ل ال��ار� ت�� ع�د ............... وـ 

في ............... اإلج��اعي بـ.................... ال�ع�ف ال��ائي ع�د ............. وال�ائ� مق�ه

ش�� و��لها وم��لها القان�ني ال��� .................. صاح� ��اقة ال�ع��� ال����ة رق� 

م�  ��اح� الل�مةالحقا  وال��ار إل�ه........... وال�����جة م� ت�ن� ب�ار�خ ..................  

   .جهة أخ�� 

  

 (إذا �ان صاح� الل�مة ش��ا مع���ا).

  

  یلي:وال��اضي على ما وقع االتفاق 
  

 ال�ائ� .......... ال��لخ ال�ل�� بـ��ع مانح الل�مة  : العق� م�ض�ع األول:الف�ل 

ال�� �ق�ل و�ل��م  صاح� الل�مةبـ................... م�اح�ه ........................... على ذمة 

لل��ات�� ال�ار� بها  وفقا �اس��الص ال�عال�� ال��خ� لل��اعات ال��ل�ة (بل��ة أو م�ل� جه��)

  في إ�ار ل�مة. وال�ثائ� ال��فقة به�ا ل��اس ال��و�وله�ا العق� و الع�ل 
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ی�ف� به�ا ه��سي ��� في إ�ار الل�مة ���ال ال� .......... ال��لخ���د  : الل�مةم��نات  :2الف�ل 

  عق�.ال
  

 ��لخال����ج�ة داخل الالس��الص ال�عال�� ت��غل الل�مة  الل�مة : اس�غاللم�ال  :3الف�ل 

  وال����ص عل�ها ب��ان تع��فة ال�عال�� ال���اة م� مانح الل�مة وال��فقة به�ا العق�.
  

تع��� "وثائ� الل�مة" وت���ي ص�غة إل�ام�ة لل��ف�� ح�� ال��ت�� ال�فاضلي  : وثائ� الل�مة :4الف�ل 

  : ة ال�ال�ال�ثائ� 

 .��لخللعق� الل�مة وال��ال ال��اني  -  1

  ��لخ.ال اس�غاللك�اس ال��و� ال�اص بل�مة  -  2

 .في اس��الصها ��لخال �اح� الل�مةل ال��خ�ب�ان ال�عال��  -  3

 * ال�الح�:

  .ال��ام ال�اخلي لل��لخ - 1

  .��� ج�دا في ت�ه��ات ومع�ات ال��لخقائ�ة ت� - 2

  م��� ال��ل��. - 3

  .�ل وث�قة أخ�� تل�� به�ا العق� - 4

�اح��ام ج��ع اإلل��امات ال����لة عل�ه  صاح� الل�مةی�عه� اح� الل�مة : ص ال��امات : 5الف�ل 

و�ل��م �ال���ص �ع�م ع�قلة ع�ل�ات ال��ا��ة وال���� وم� ، �ل�قة �ه �ثائ� الال��ق��ى عق� الل�مة و 

و� ��اس ال�� �����ع ال�ثائ� ال�ال�ة وال��اس��ة والف��ة ال�ي ت� ال����� عل�ها  لل�مة ة�ان�ال�هة ال

  �انها.في إ

ك�ا ی�عه� ��الص ف�ات�� ال�ه��اء وال�اء وغ��ها م� األداءات ال�ات�ة ع� اإلس�غالل وذل� م� تار�خ 

  دخ�ل الل�مة ح�� ال��ف��.
  

س��ات غ�� قابلة …… (س�ة واح�ة/ أوحّ�دت م�ة س��ان ه�ا العق� بـ  : م�ة س��ان العق� : 6الف�ل 

  )2(.هي في .......................... وت�ت���� م�  )لل���ی�

و�ل�ان القل� (ح�د م�لغ الل�مة ��ا ق�ره ..................  : م�لغ الل�مة و���قة ال�الص : 7الف�ل 

على أق�ا� شه��ة أو ع� ���� ص� ب��ي م�ه�د �اع��اده نق�ا ، ت�فع  )............................

   .ح�� ال��ف�� الل�مة عق� دخ�لب�ا�ة م� تار�خ ، وذل� م� �ل شه�  األ�ام األولى س�عةم��او�ة خالل 
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إن�ارا �ال�فع ب�اس�ة  مانح الل�مةفي دفع ما عل�ه في األجل ال���د ، ی�جه له  صاح� الل�مة�ذا تل�د و 

أجل ، و�ذا ل� �ق� صاح� الل�مة ب�فع الق�� ال��ل�ب في ���نة ال�ص�ل مع اإلعالم �ال�ل�غ رسالة م

  ���ز ل�انح الل�مة ال�� في ف�خ العق�. ، ر�خ إعالمه �اإلن�ار �ال�فع م� تاث�ان�ة أ�ام 

م� ال��� األصلي لل�مة. (اذا �ان� م�ة  %ح�دت ن��ة ال��ادة ال����ة ب���ة ق�رها ...  : 8الف�ل 

 ).3(االس�ل�ام ت��اوز ال��ة).
  

  ل الـــ) م�لغ الل�مة في أج1/4ض�انا نهائ�ا �عادل ر�ع (صاح� الل�مة �ق�م  :ال��ان: 9الف�ل 

  .اإلعالن ع� ال��ائج ال�هائ�ة لل�مةم� تار�خ  ساعة 72ی��اوز 

��قى ال��ان ال�هائي م���ا ل��ان ح�� ت�ف�� الل�مة والس��الص ما ع�ى أن ���ن و 

ن�هاء م�ة الل�مة إه إال �ع� م�ال�ا �ه م� م�الغ �ع��ان عق� الل�مة ، وال ���� اس��جاع صاح� الل�مة

  ).4(.ال�ان�ةو�إذن م� ال�هة 

أن ����� عق�د ال�أم�� ال����ص عل�ها ���اس صاح� الل�مة  ��� على : ال�أم��:  10الف�ل 

  ال��و� في أجل ال ی��اوز ال�ه� م� تار�خ ال��ادقة على عق� الل�مة.

تغ���ات عل�ها دون ال���ل على  دخال�ع�م إ��الص أق�ا� ال�أم�� ال�ي حل أجل خالصها و و��عه� 

  لل�مة.ة �ان�ل�هة الم� ا م��قة��اب�ة  م�افقة

  و���ع م�عا �اتا على صاح� الل�مة ف�خ عق�د ال�أم�� ق�ل إن�هاء م�ة الل�مة.
  

ع�� صاح� الل�مة  لل�مة إعفاءة �ان�ل�هة ال���� ل : ال����ةال��ه��ات مآل اإلح�اثات و :  11الف�ل 

م� ه�م ال��ا�ات وال���آت وال��ه��ات ال�اب�ة ال�ى أقامها على ال�ل� الع��مي ���اس�ة نها�ة العق� 

وت�جع ه�ه ال��ا�ات وال���آت وال��ه��ات ال�اب�ة إلى ال�ل� الع��مي  ، وت�ا�عهلل�ل� ال����  اس�غالله

  .وال ���ز اق��اع ت�ال�� ان�ازها م� ث�� الل�مة خال�ة م� أ� ت��الت أو ره�ن 
  

أن ���ل للغ�� �ال أو ج�ءا م� الل�مة أو أن  صاح� الل�مة���� على  للغ��:: اإلحالة  �12ل الف

  .أو أن ����ها في ش�ل م�اولة��اه� بها في ش��ة 

ی�عه� ال��فان �ال�فاوض ل��اجعة عق� الل�مة ع�� ح�وث ت���ح في ال����ع  :الل�مة: م�اجعة  13الف�ل 

  ف�� الل�مة.ی�د� الى تغ��� ج�ر� في ش�و� ت�

  ال��ف� عل�ها �العق�. ت��هي الل�مة �ان�هاء ال��ة : الل�مة نها�ة:  14الف�ل 

خاصة في ال�االت  اء الل�مة ق�ل ان�هاء ال��ة ال��ف� عل�ها �العق�نه���� إ ف�خ الل�مة : : 15الف�ل 

   : ال�ال�ة
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اماته ال�عاق��ة ال��ه��ة أو � ال�� ح�أ صاح� الل�مةخالل العق� م� ق�ل مانح الل�مة ع�� إ ف�خ -/أ

وفي �ل ال��ر ال�اردة �ال����ع ال�ار�  ، الل�مةو �االل��امات ال�اردة ب�ثائ� ��ق���ات ��اس ال��و� أ

  �ه الع�ل.

  :ال��ه�� و�ع� م� ق��ل اإلخالل 

 .ال�ل�د ال����ر في دفع م�لغ الل�مة 

 رت�اب م�الفة خ���ة ل��ات�� حف� ال��ة وال���ة.إ 

  و ال�ع�ات م�ض�ع الل�مة.ال���آت أو �ال��اءات أاإلض�ار 

 ص�غة �ان� دون م�افقة مانح الل�مة.إحالة الل�مة �أ � 

   غ�� م�ش� عل�ها م� ق�ل ال�هة  اس��الصاس�ع�ال ���ات ف�ات�� ووص�الت

 ال�ان�ة لل�مة وغ�� م�ل�ة م� ق�ل ال��اس� ال����.

 .اس��الص م�الغ غ�� م�خ� له في اس��الصها 

 ع في ال�عال�� ال����ل�ة دون ت�خ�� م��� م� مانح الل�مة.ال���� 

  م� وص�الت ال�الص ت���� ال��الغ  م��ع�لي ال��لخ وروادهاالم��اع ع� ت����

 الفعل�ة ال�ي ت� اس��الصها.

 وال��ام �أشغال ال��انة. ع�م ت���� ال��لخ 

 ل�عال�� ال����ج�ة ���اخل ال��لخع�م تعل�� ا. 

 أم�� ل�� مانح الل�مة أو اإلم��اع ع� دفع األق�ا� ال����ج�ة به�ا ع�م ای�اع عق�د ال�

 الع��ان.

 .اس��الص معال�� خارج األماك� ال��خ� ف�ها 

مانح الل�مة  ف�خ العق� و�سقا� ال�� ال ���عو  الل�مة صاح� �ق حق و���ت� ع� ف�خ العق� إسقا�

  ال��ال�ة ���� ال��ر ال�� ل�� �ه. م� 

ب�اس�ة م���ب م���ن عالم صاح� الل�مة ب�ل� م� ق�ل مان�ها ش���ة إ الل�مة  اس��جاع-/ب 

  س��جاع.األقل ق�ل ال�ار�خ ال���د لإل شه� علىال�ص�ل مع اإلعالم �ال�ل�غ 

 في ال��ة ال�����ةإال إذا رأ� مانح الل�مة إحال�ها  ، �����ا / ـ ب�فاة صاح� الل�مة إن �ان ش��اج

  دار�ة ال����ة على ذل�.ه� و�ع� م�ادقة ال�ل�ة اإلفاق ب��تألح� ال�رثة ع�� ح��ل إ
  

ت��� ال��اك� الع�ل�ة �ال��� في ج��ع ال��اعات ال�ي ق� ت��أ ب�� ال��عاق�ی�  :ال��اعات:  16الف�ل 

  عق� الل�مة.ب��د ب��ف��  وال��علقة
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ه�ا العق� ت��ل ج��ع معال�� ال����ل وال�ا�ع ال��ائي ل ال��ائي:: ال����ل وال�ا�ع  17الف�ل 

  .صاح� الل�مةوال�ثائ� ال�عاق��ة ال��اح�ة له على �اهل 

  

  

  قرأت ووافقت                                 قرأت ووافقت    
                                    

  ة ــح اللزمــمان                              صاحــب اللزمــة   
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  مرجعيالشروط الكراس 
عن طریق  الصید البحريجات وق الجملة لمنتاسوأ بالتصرف في المتعلق

  اللزمة
   

  
  : مقتضیات عامة العنوان األول

  

ودع� ال����ة  م���ات ال��� ال����  ت�ز�عم��� ت���� م�ال� ح�صا على : الفصل األول

به�ف ت�ق�� ج�دة ال��مات  االق��اد�ة �أس�اق ال��لة م� خالل إح�ام العالقة ب�� �افة ال���خل��

ال��اعة ال��ل�ة ، ق�ر م�ل�  ت����� لل��و� ال��ل��ة ع���ة وت�ف�� ف�اءات وم�اف� ع��م�ة

 الحیازة ترخیصإستنادا على و خالل دورتھ المنعقدة بتاریخ .............. بل��ة) (م�ل� جه��/

سوق الجملة لمنتجات اس�غالل  وكالة موانئ وتجھیزات الصید البحريمن قبل  لھالمسند  الوقتیة

  ."الّل�مة"ع� ����  الراجع للملك العمومي المینائي "...................." میناءالصید البحري بـ

  

  ویُقصُد بالعبارات التالیة الواردة بكراس الشروط ما یلي:

  " وكالة موانئ وتجھیزات الصید البحري". الجھة المالكة للسوق: أ ـ

  .الجماعة المحلیة "مجلس جھوي أو بلدیة" الجھة المانحة للزمة:ب ـ 

  "ال���ل�م". ال�هة صاح�ة الّل�مة:ج ـ         
  

الصید البحري بمیناء ���� أن ی��فع بل�مة اس�غالل س�ق ال��لة ل����ات  :2الفصل 

������ لل��و� ال�اردة ��ّ�اس ال��و� وال����ع ال�ار�  مع��� أو  ���عيكّل ش�� ............... 

  :)*ال�ال���� �د إح�� ال��غ��، وذل� (اع��ا �ه الع�ل

  غ�� قابلة لل���ی�.س�ة واح�ة ـ ل��ة 

(في حالة إق�ار اإلن�فاع بل�مة  غ�� قابلة لل���ی�.......... س��ات ل��ة ـ أو 

  : وفي ه�ه ال�الة ، اإلس�غالل ل��ة تف�ق ال��ة وال ت�ع�� ال��� س��ات)

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ل��اس�ة وح�ف ال���ة.اع��اد ال��غة ا مالح�ة :* 

  



 3 

  ..... قاع�ة ت���� على  %ت��� ال��ادة ال����ة في م�لغ الل�مة ب���ة

  آخ� م�لغ س��� م����.

  ی�� م�اجعة م�لغ ال��ان ال�هائي ال����ج� في ب�ا�ة �ل س�ة على ض�ء

 . م�لغ الل�مة ال���� �ع� ت���� ن��ة ال��ادة ال����ة

  

  .ال��ل� ال�ل��م� ق�ل م�ح الل�مة ار�خ ال��ادقة على ب�ا�ة م� تم�ة اإلن�فاع  ت����و
  

  على: خاصةت���� ال��ق ال����ة أعاله  : 3الف�ل 

 .م�اقع م���ة ل��ع م���ات ال��� ال����  

 .م�اقع إلس�اء خ�مات لل���خل�� في م�ال� ت�ز�ع ه�ه ال����ات  

 ل ذات العالقة.م�ات� إدار�ة ألع�ان إدارة ال��ق ولل���� ال����� ول���لف اله�اك  

 ت ت���� وم�الت خ�ن وحف� م�اد ال�����.� ب� 

  ت�ه��ات وم�اف� ذات ص�غة خاصة وعامة م���ة ل��مة ال���خل�� في ال��ق ت���ل في

  ال����ات ال���ة وم�اقع إلی�اء م�اب� ال��ال�ل وأماك� ت���ع الف�الت.

 .أماك� ل�ف� ال����ات م�ض�ع ال��� 

 م�خل خاص ��هل دخ�ل ال�ع�ق.��  

 .مأو� س�ارات  

 .م�ان لل��و�� وم�ال� وم��ات �ف�لة ب��و�� ال��اقع ��فة ال تع�قل ح��ة ���ة األ��اف  

  

  : شروط طلب العروض العنوان الثاني
  

  .ت��� ه�ه الل�مة ع� ���� �ل� ع�وض ع��مي  : 4الف�ل 
  

 ��علل�مة ة �ان�ال�هة الت��� م� مق�  م���عة خاصةق�م الع�ض على � : 5الف�ل 

مغل� ���ل م�جع صاح� الع�ض م�فقا  ��ف أولو��ضع في  ال���شحتع���ها و�م�ائها م� ق�ل 

 �ال�ثائ� ال�ال�ة: 

  ال��و� ه�ا م��ى م� ��ف ال��عه�.��اس  -1
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دراسة مال�ة مف�لة لل��ق م�ض�ع الع�ض وتق��� �لفة اإلس�غالل ال�ق�ی��  -2

ال�� وأص�اف ال�ع��فات و�ل ض�ارب لل���وع ودراسة ال��دود�ة مفّ�لة ل���لف ال��

 اإلح��اب. 

 وش��ائه في م�ال إس�غالل أس�اق م���ات ال��� ال����.مق�م الع�ض  ت�ارب -3

  ��ة إذا �ان ال��عه� ش��ا مع���ا .ن��ة م� العق� ال�أس��ي لل� -4

  ل��ق.م��� ت���ل ا -5

 ��ف في ال��ارد ال����ة ال�ي س��ضع على ذمة الل�مة . -6

  م�ف� �ال�ثائ� ال�ال�ة: ��ف ثان ع ه�ا ال��ف في ی�ض

  شهادة سار�ة ال�فع�ل في اإلن��ا� �ال���وق ال���ي لل��ان االج��اعي. - 1

 ��56قا ل�ق���ات الف�ل  ن��� م� ال�ات���ة سار�ة ال�فع�ل (ال�ع�ف ال��ائي) - 2

  .م� م�لة ال����ة على دخل األش�اص ال���ع��� وال����ة على ال���ات

  . شهادة ت��� ت���ة ال�ض��ة ال��ائ�ة ل�ق�م الع�ض - 3

 .أن مق�م الع�ض ل�� في حالة إفالس  ی��� ت���ح على ال��ف - 4

قا�� ال�ال�ة  م� ق�ل م�ل�ض�ان وق�ي ���لغ ق�ره ..........  أم��تإث�ات  -  5

  .   ال�هة ال�ان�ة لل�مةم���� 

ال��ال�ة ب�ثائ� إضا��ة غ�� ال�ثائ�  م� ال�هة ال�ان�ة لل�مةغ�� أن ذل� ال ���ع 

  نفا ش���ة إدراجها �إعالن �ل� الع�وض. آ اال��ار إل�ه

ال �ف�ح ال ���� أن ی���� ال��ف ال�اني أ� مع��ات ح�ل مق�م الع�ض إال ��ارة " 

"، وال �ق�ل أ� .........."�ل� ع�وض إلس�غالل س�ق ال��لة ل����ات ال��� ال���� ����اء 

  �� ال�ثائ� ال����ص عل�ها سا�قا.ع�ض ال ی��

ال�هة ال�ان�ة ض�� �� م���ن ال�ص�ل أو ت�دع ����� ت�سل ��وف �ل� الع�وض �ال�� 

و����  ، و���د آخ� أجل لق��ل الع�وض ض�� إعالن �ل� الع�وض مقابل وصل إث�ات لل�مة

لع�وض ل�� ال��ل�ة ال��عه�ة ��ل� ا لل���شح أن ��ل� معل�مات أو إ��احات ح�ل الل�مة م�

  .ال�هة ال�ان�ة لل�مة 
  

م� تار�خ آخ� أجل  ی�ما 60 أق�اها ��ةلی�قى مق�م الع�ض مل�ما �ع�ضه  : 6الف�ل 

  لق��ل الع�وض.
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  ثار المترتبة عنھا: منح اللزمة واآل العنوان الثالث
  

  : وش��ائه ح�� ال�قای�� ال�ال�ةصاح� الل�مة �قع إخ��ار  : 7الف�ل   

  الع�ض ال�الي.  .1

�ارب ال���ل�م وش��ائه في م�ال إس�غالل أس�اق ال��لة ل����ات ال��� ال���� ت .2

 أو ال���آت ال��اثلة لها.

  . �اح� الل�مةال�ض��ة ال�ال�ة ل .3

 .على ذمة الل�مة  ال��ض�عة وال�اد�ةال��ارد ال����ة  .4

�اواة غ�� أن ذل� ال ���ع ال�هة ال�ان�ة لل�مة م� اع��اد مقای�� اضا��ة ش���ة ض�ان ال�

  ب�� ج��ع مق�مي الع�وض. 
  

 �ق�ار ال��افقة أو رف� الع�وض ال�ق�مة وال��علقة ت��ف� ال�هة ال�ان�ة لل�مة : 8الف�ل 

  "................"إحالة إس�غالل س�ق ال��لة ل����ات ال��� ال���� ����اء �

م��� � أن �ل� الع�وض غ�في حالة رف� الع�وض ال�ق�مة تعل� ال�هة ال�ان�ة لل�مة و 

  .وال ی��ت� ل�ق�مي الع�وض في ه�ه ال��رة أ� ح� في �ل� ال�ع��� �ق�ار معلل
  

صاح� الل�مة ع�� ال��افقة على أح� الع�وض ال�ق�مة �ق�م مانح الل�مة ب�ع�ة :  9الف�ل 

و��خل العق� ح�� ال��ف�� �و� وال����ع ال�ار� �ه الع�ل ، �ق���ات ��اس ال�لب� ا�مب�ام عق� إل

  .� تار�خ م�ادقة ال�ل�ة اإلدار�ة ال����ة عل�هب�ا�ة م
  

م��قا �قع ت��ی� �ل ق�� م�ها  أق�ا� شه��ة م��او�ةی�فع م�لغ الل�مة على  : 10الف�ل 

  ، وذل� ب�ا�ة م� تار�خ ال��ادقة على عق� الل�مة.خالل ال�الثة األ�ام األولى م� �ل شه�

ی�جه ،  �ج� �ع� حل�ل أجل ال�الص��الص الق�� ال��� صاح� الل�مةوفي ص�رة ع�م ��ام 

  .إن�ارا �ال�فع ب�اس�ة رسالة م���نة ال�ص�ل مع اإلعالم �ال�ل�غ مانح الل�مةله 

م� تار�خ إن�اره  ث�ان�ة أ�امب���ی� الق�� ال��ل�ب �ع� م�ي  صاح� الل�مةو�ذا ل� �ق� 

  . عق�لاف�خ  لل�هة ال�ان�ة لل�مةوفقا لإلج�اءات ال�اردة �الفق�ة ال�ا�قة ��� 
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  : إس�غالل ال��ق  الع��ان ال�ا�ع

  
مة م� ق�ل ال�ل�ة إث� ال��ادقة على عق� الل�  �اح� الل�مةت�ل� ال��ق ل : 11الف�ل 

  ال����ة.
  

إح��ام أم�لة ال�ه��ة ال�اصة �ال���اء ال�اجع �ال���  صاح� الل�مةی�ع�� على  : 12الف�ل 

  .لل�هة ال�ال�ة لل��ق 

  

 ل��ق ق�ل ب�ا�ة اإلس�غاللاوضع  ب����� هة ال�ان�ة لل�مةال� تق�م : 13الف�ل 

م��اة م� ق�ل ال����� م��� وت�ف� ن��ة م�  م���و���ر في ذل�  صاح� الل�مة����ر 

  �عق� الل�مة.ال��ف�� وفقا لل��ات�� القان�ن�ة ال�ع��ل بها في ه�ا ال��ال 
  

ل��ق م� رص�� إن�ال إس�غالل ال��ا�� ال����ة �ا صاح� الل�مةی�م�  : 14الف�ل 

ی�� ض��ها وت��ی�ها وت����ها م� ق�ل  ال�ي ، وأماك� ل�ضع الف�الت ومآو� لل��ارات وال�اح�ات

  .ال�هة ال�ال�ة لل��ق لل�مة �ال����� مع ة �ان�ال�هة ال

��ف� ت، و  ب��ف�� ال�سائل ال�اد�ة وال����ة ال��ور�ة ل�ل� مل�ما صاح� الل�مة و���ن 

في تغ��� ن�ام ال�ق�ف وال��قف  ا��قه ال�هة ال�ال�ة لل��ق ة �ع� ال����� مع لل�مة �ان�ال�هة ال

  داخل ف�اء ال���اء.

ت���� أو إس��الص أ� معل�م �ال��ا�� ال����ة �ال��ق  ل�اح� الل�مةوال ���� 

  �ع��ان وق�ف وسائل ال�قل ال�ا�عة لل��ار أو ال������ أوغ��ه�.
  

  : صاح� الل�مة�� على ی�ع : 15الف�ل 

  الالزمة ل��ان اس�غالل ال��ق على ال�جه ال��ل�ب ت�ف�� ال�سائل ال�اد�ة وال����ة

  .رواد ال��ق  ووضعها على ذمة ال���ع�ل��

 ال��ه��ات اإلعالم�ة. ت�ف�� 

  ال��ض�عة على ذم�هإصالح وت��ی� ال��ه��ات. 

 .الع�ا�ة �ال���ة وسالمة ال���� داخل ال��ق وم��� إشعاعه  

 قا�ة واإلسعاف.وسائل ال ت�ف���  
  

�قائ�ة ال���غل�� ال��ّخ�  صاح� الل�مةت��لى ال�هة ال�ان�ة لعق� الل�مة مّ�  : 16الف�ل 

  ال�ي ���غل�نها.  قعا�� ال داخل ال��ق وم�احةله� في تعا�ي م��لف األن��ة 
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  : صاح� الل�مةو��ع�� على 

 ات ال��ا��ة ��ل ال��الفات إعالم ال�هة ال�ان�ة لل�مة وال�هات ال��هلة قان�نا لل��ام �ع�ل�

  .واإلج�اءات ال����ة في شأنه�ال��ت��ة م� ق�ل ال���غل�� 

 داخل ال��ق. أ�ال��ادث ال�ي ق� ت��  إعالم ال�هة ال�ان�ة لل�مة وال�هات ال��هلة قان�نا  

 اقع �ال��ق ��ل ال��اب�� ال����ة ل��� ت���� ه�ه ال��ق.لإ�الغ ال���غل�� ل��  

  

 "..........."أوقات ع�ل أس�اق ال��لة ل����ات ال��� ال���� ����اء ت���  : 17الف�ل 

  ��ل تغ��� ���أ على ال��ق��.  صاح� الل�مة��قا لل����ع ال�ار� �ه الع�ل. و��� إعالم 

وت��� وج��ا األوقات ال����ص عل�ها ���اس ال��و� ال��عل� ب����� وس�� أس�اق ال��لة 

. وال ���� �أ�ة حال 1998أوت  10ال��رخ في  1998ل��ة  1630ال��ادق عل�ه �األم� ع�د 

تغ��� تل� األوقات دون ال���ل على ت�خ�� م��� ���ع ل��ادقة ال�ل�ة ال�ه��ة وال�زارة 

  ال��لفة �ال��ارة.

و��فة اس���ائ�ة و�ع� ت�خ�� م��� م� ال�هة ال�ان�ة لل�مة ، ���� ف�ح ال��ق  هغ�� أن

  � ت��� حق�ق ج��ع ال���خل��.في غ�� أوقات ع�لها ح�� ش�و 
  

 صاح� الل�مةت��ل م�ار�� إس�غالل ال��ق وال��ا�� ال����ة �ه على  : 18الف�ل 

(أج�ة األع�ان ال�ا�ع�� له وال�ع�ات وال�ق���ات ال��علقة �ال��ق وم�ار�� اإلصالح وال��انة 

  ...).و ال�أم�� وال��افة وال���ی� واآلداءات ومعال�� إس�هالك ال�اء وال�ه��اء وم�ار��
  

ت���ل ج��ع م�ار�� الل�مة وال تق�ل ع�ل�ات ال����ل  صاح� الل�مة����  : 19الف�ل 

  ��ق��ى اإل��ار ال�الي.
  

وال  صاح� الل�مةال ت��� ال�هة ال�ان�ة لل�مة الق�وض ال�ى ت�ّ�ل عل�ها  : 20الف�ل 

  ت�خ� في ره� ال��ق م�ض�ع الل�مة.
  

ل�����  ته�ف�انح الل�مة ل تق��� اق��احات ج�ی�ة �اح� الل�مة���� ل : 21الف�ل 

�ال����� مع ال�هة ال�ال�ة لل��ق دراسة ه�ه ال�ق��حات لل�مة ة �ان�ال�هة ال ��لىوت إس�غالل ال��ق 

  .�ف�ها ت��� تع��الت عل�ها أو أن ا ان تق�لها أو أن تلهو 
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  : ال�عال�� ال���فة داخل ال��ق  ال�ام�الع��ان 

  

ب�عل�� تع��فة ال�عال�� للع��م ���خل ال��ق ، و�ق�ب  صاح� الل�مةی�عه�  : 22الف�ل 

، وت��ن ال��ا�ة ة وواض� ة� �ارز اكمأالف�اءات ال��وجة بها م��لف م���ات ال��� ال���� في 

  �أح�ف ب��ة و����ة ال��� ��قا لل����ع ال�ار� �ه الع�ل.

��فات س�اء �ال����ع أو ال����� أو ال��ادة أو ك�ا ی�عه� �ع�م إدخال أ� تع�یل على ال�ع

ال��ف أو ال�ع���، و������ ال����ع وال��ات�� ال�اف�ة أو ال�ي ی�� إس���ارها أث�اء ت�ف�� عق� 

  الل�مة. 

وتع� تع��فة ال�عال�� ال���فة على م���ات ال��� ال���� وث�قة م� مالح� ��اس 

  ال��و�.

  

  ل وأشغال ال��اء وال��انة وال���ی�ش�و� اإلس�غال  :دس الع��ان ال�ا

  

أو في ی�ع�� في خ��ص �ل ع�ل�ة ب�اء وص�انة وت��ی� داخل ال��ق  : 23الف�ل 

 ال�هة ال�ال�ة لل��ق �ع� ال����� مع  ال�هة ال�ان�ة لل�مةعلى م�افقة  ح��ل صاح� الل�مةم���ه 

ات�� الع��ان�ة وش�و� ال�ّ�ة ، و�ح��ام ال����ع ال��عل� �ال��س�ات ال�ف��حة للع��م وخاصة ال�� 

  وال���ة وال�المة ال�ع��ل بها في ه�ا ال��ال.

  .ال���ی� أ� تع��� لفائ�ة صاح� الل�مةوال ی��ت� ع� ع�ل�ات ال��اء وال��انة و 
  

ص�انة �ل ال��اءات وال�ع�ات أشغال ��ع�� على صاح� الل�مة ال��ام ی : 24الف�ل 

، و��� إصالحها م� ق�له وعلى  �ق وسالمة ال���ع�ل��وال��ه��ات ال����ة ل��� اس�غالل ال�

  ح�ا�ه.

  وت�عل� األشغال ال�ع��ة خاصة بـ : 

 .رس� ال��اقع 

  ال��اف�ة على أرض�ة ال��ق ال���نة م� مادة مانعة لالن�الق وغ�� قابلة لل�عف� وغ�� م�ف�ة

 لل��ائل وسهلة ال����� وال��ه��.

 ة �ال���ف في الف�الت وت���� ال��اه ص�انة وح�� إس�غالل ال��ه��ات ال��علق

 ال���ع�لة.
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 .ص�انة مع�ات اإلضاءة وال�المة �ال��ق و�����ه 

 .ص�انة مع�ات ال�ه�ئة وال��ا�ة م� ال��ائ� ��قا لل����ع ال�ار� �ه الع�ل 

 .وضع الالف�ات و�ت�اهات ال��� داخل ال��ق 

 .ت���� ق�اع� ال��افة �ال��ق و�ال��ا�� ال����ة �ه 

 ل �ل الق�ع ال�ع��ة �ال��ه��ات ال��علقة �ال�المة وال��اسة واإلضاءة. إس���ا 

   .ت�ف�� نقا� ال�اء �الع�د وال�غ� ال�اف���  
  

، ���� لل�هة ال�ان�ة  24ل�ق���ات الف�ل ال���ل�م  اح��امفي ص�رة ع�م  : 25الف�ل 

 ی��اس� معمعق�ال  وم��ه أجال ت���ورة ت�ارك اإلخالال صاح� الل�مةلل�مة �ع� ال����ه على 

على نفقة خ���ا ل�ل� ال��ام ب�ل� األع�ال ب�ف�ها أو ب�اس�ة م� تع��ه  ،  ���عة ال��خل ال��ل�ب

  .صاح� الل�مة
  

ب���ی� ال��ه��ات ال�ى أص��� غ�� صال�ة لالس�ع�ال  صاح� الل�مةی�عه�  : 26الف�ل 

  ����ة.وال��ام �أشغال ال��انة وال�عه� ال�ي ت��� بها ال��الح ال�
  

ن�ام داخلي ���� خاصة ش�و� ال�خ�ل س�  ال�هة ال�ان�ة لل�مة ت��لى : 27الف�ل 

   .وال��الن داخل ال��ق وص�انة ال��ه��ات وال�ع�ات وال��مات العامة وال�اصة �ه
  

وم��اولي  ع�ان ال��اش��� داخل ال��ق م�ا��ة األ صاح� الل�مةی�ع�� على  : 28الف�ل 

  ل��ات�� ال���ة خاصة م� ح�� : ه� لاح��امعل�ه ض�ان و��� م���ات ال��� ال����، 

  .سالمة األج�ام ون�اف�ها  

 .إرت�اء ز� ن��� خاص �الع�ل  

 تل��� م���ات ال��� ال���� ع�� ت�اولها  ع�م .  

  

  إن�از ال��ا�ات :�ا�ع الع��ان ال

  

  :صاح� الل�مة ی�ع�� على : 29الف�ل 

 ة �ان�ال�هة الذات ق�ائ� م�ش� عل�ها م� ق�ل  اس�ع�ال ���ات الف�ات�� ووص�الت ال��ع

  .دفات� أخ�� أ�ة و���ع م�عا �اتا إس�ع�ال ، م�اس�ها لل�مة وم�ل�ة م� ق�ل 

 ال�هة ال�ان�ة ع�� �ل �ل� م� ��ف أع�ان  ����ات الف�ات�� ووص�الت ال��عالس��هار ا

  أو أع�ان ال�ولة ال��هل�� ل�ل�. ال�هة ال�ال�ة لل��ق أو  لل�مة
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 لل�مة في ص�رة اس�ع�ال الف�ت�ة اإلعالم�ة وذل� �ع� ة �ان�ال�هة الل على م�افقة ال���

� ���ف�ان ��قه�ا في ال���ل على ه�ه یالل� ال�هة ال�ال�ة لل��ق ال����� مع 

  ال�ع��ات.
  

���ات ف�ات��  خ��ةب�ع م� كل و��ل ت����  صاح� الل�مةی�ع�� على  : 30الف�ل 

 ت�ام�� دف ی�ع�� على ال��الء ال��خ� له�قع ��� أق�ى ��ا �الت ب�ع �ال���ة ل�ل م� ووص

م� م�لة ال��ا�ة  73و 72و���فات ال��ا�ات وف� ال��غ واإلج�اءات ال����ص عل�ها �الف�ل�� 

  ال��ل�ة.

 ل�اح� الل�مةاإلذن  ال�هة ال�ال�ة لل��ق �ع� ال����� مع و���� لل�هة ال�ان�ة لل�مة 

��ع ال�ع���� إال �ع� اإلس��هار ��ا �ف�� خالص معل�م اإلن�ال ال�اجع �ع�م ت��ی� ال�فات� ل��الء ال

�ع� أن ت��لى ه�ه األخ��ة م�اجعة ال�فات� ال���ع�لة وال�أش�� عل�ها إث� وذل� لل��الة ال����رة 

  إس��الص ال�عال�� ال����ج�ة.
  

  :ی�ع�� على صاح� الل�مة ����ص الل�مات ال�ي تف�ق م�تها ال��ة،  : 31الف�ل 

  تق��� ال��ازنة ال��ام�ة ال����ة وال����ات ال�ال�ة ال�اصة ��ل ال��ار�� (ال��غ�ل ـ ال�����

 ��3قا للق�ان�� ال�ع��ل بها لل�هة ال�ان�ة لل�مة في أجل  )ـ ال��انة ـ أ��اء اإلس���ار.....

  أشه� م� نها�ة �ل س�ة.
  

  ق، و���ع�ل للغ�ض مفه�م ح�ا�ات اإلس�غالل لألن��ة وال��مات ال����ة �ال�� إع�اد

ح�اب اإلس�غالل ح���ا وقع تع��فه �ال��ام ال��اس�ي العام ال����� على ال��س�ات 

  ال�اصة ال�� ی����: 

  .ل�اح� الل�مةم�ارد ال��مات ال�اجعة  في �اب اإلع��ادات:ـ 

  ال��ار�� ال�اصة �اإلس�غالل واألشغال. في �اب ال�ی�:ـ  

  ه� إما فائ� إس�غالل أو نق� اس�غالل.�� فارق ح�اب اإلس�غالل:ـ  
  

����الت أن�اره ال�� في م�ا��ة ل وفقاال�ال�ة لل��ق �ل ل�هة ل�انح الل�مة ول : 32الف�ل 

  ال�عل�مات وال�ع��ات ال�ق�مة �ال�ق��� ال���� وح�ا�ات اإلس�غالل ال��ار إل�ها أعاله.

ل� ال�ع��ات وال�ثائ� ال��ور�ة � ال�هة ال�ال�ة لل��ق وله�ا الغ�ض، ���� ل�انح الل�مة و 

  ال�اصة �ال��اس�ة وال��ق� ف�ها.

ك�ا ���� ل�انح الل�مة ال���� م� إس�غالل ال��ق ��قا ل�ق���ات الل�مة وم� ح�ا�ة 

  .صاح� الل�مةم�ال�ه ال�عاق��ة مع 
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  : ال���ول�ة وال�أم���ام�الع��ان ال

  

  ال�عه�ات ال�ال�ة: صاح� الل�مةت��ل على  : 33الف�ل 

  / �ال���ة لل��ا�ات وال��ه��ات:1

�إب�ام عق� تأم�� ل��ان م��ول��ه ال��ن�ة ضّ� األخ�ار ال�اج�ة  على صاح� الل�مة ��ی�ع

ع� األشغال ال�ي ی���ها وع� إس�غالل ال��ا�ات وال��ه��ات ال����رة وعق� تأم�� لل���أة م�ض�ع 

  الل�مة وفقا لل����ع ال�ار� �ه الع�ل.

  �غالل: / �ال���ة لإلس2

 ال�هة ���لض�ار ال����ة ع� اإلس�غالل، وال تم��ول�ة �ل األ صاح� الل�مةی���ل 

  ال���ي. �اإال األض�ار ال��أت�ة ع� فعله أو ال�هة ال�ال�ة لل��ق  لل�مةة �ان�ال
  

  ت�ضع ج��ع عق�د ال�أم�� على ذمة مانح الل�مة. :34الف�ل 

  بـ: صاح� الل�مةو��عه� 

 أم�� ال�����ة وت���� عق�د ال�أم�� ال�ى تغ�ي م��ول��ه ال��ار إل�ها اإلس��هار �عق�د ال�

�إث�ات ع�ل�ة ال�الص  صاح� الل�مة. و���� ل�انح الل�مة في ه�ا ال�أن م�ال�ة  أعاله

  ال�أم��. ق�ا�ال����� أل

  م��قة ل�انح الل�مة.��اب�ة م�افقة ى عق�د ال�أم�� دون ال���ل على إدخال تغ���ات علع�م 

 ف�خ عق�د ال�أم�� إال �ع� إن�هاء م�ة الل�مة. ع�م  

  

  : ال��انات ـ الف�خ ـ ال��اعات�اسع الع��ان ال

  

یل��م صاح� الل�مة إث� اإلعالن على ن���ة �ل� الع�وض �إی�اع م�لغ  : 35الف�ل 

ال�هة ال�ان�ة ) ���ة ال��لغ ال�هائي للع�ض ال�الي �ع��ان ض�ان نهائي ل�� قا�� ��1/4او� (

ساعة م� تار�خ ال��ادقة على عق� الل�مة دون أن ی��ت� له ح�  72وذل� في أجل ال ی��اوز  ةلل�م

  في ال��ال�ة �فائ� قان�ني ع�� اس��جاعه لل��لغ ال��دع.

 ����في دفع ���ة ال��ان ال�هائي في األجل ال���د أعاله،  صاح� الل�مةو�ذا تل�د 

ال��ر ال�اج� �ل� ع�وض ج�ی� وال��ال�ة �غ�م  اإلعالن ع�و  ح�� ال��ان ال�ق�ي ل�انح الل�مة

  ع� ال��ا�لة.
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ی�قى ال��ان ال�هائي م���ا ل��ان ح�� ت�ف�� الل�مة والس��الص ما  : 36الف�ل 

ع�ى أن ���ن ال���ل�م م�ال�ا �ه م� م�الغ �ع��ان عق� الل�مة ، وال ���� اس��جاعه إال �ع� ان�هاء 

  .م�ة الل�مة و�إذن م� ال�هة ال�ان�ة
  

  الل�مة. عق�ة �ان�هاء ال��ة ال��ف� عل�ها �ت��هي الل�م:  37الف�ل 
  

 ق�ل نها�ة ال��ة ال��ف� عل�ها في العق� �ات�اذ مانح الل�مة الل�مة ق� ت��هي : 38الف�ل 

   :إح�� اإلج�اءات ال�ال�ة 

���ات و ��قأ�اح� ال��اماته ال�عاق��ة ال��ه��ة  صاح� الل�مةخالل إع�� :  ف�خ العق� -أ/

  و �االل��امات ال�اردة ب�ثائ� الل�مة وفي �ل ال��ر ال�اردة �ال����ع ال�ار� �ه الع�ل.أك�اس ال��و� 

خالل خ��� �أح� إ في حالة ص�ر ع� صاح� الل�مة : سقا� ح� صاح� الل�مةإ - ب/

  ال��اماته ال�عاق��ة ال��ه��ة :

  و�ع� م� ق��ل اإلخالل ال���� :

 لغ الل�مة.ال�ل�د ال����ر في دفع م� 

 رت�اب م�الفة خ���ة ل��ات�� حف� ال��ة وال���ة.إ 

 و ال�ع�ات م�ض�ع الل�مة.أ و ال���آتأض�ار �ال��اءات اإل 

 حالة الل�مة �ا� ص�غة �ان� دون م�افقة مانح الل�مة.إ 

  اس�ع�ال ���ات ف�ات�� ووص�الت ب�ع غ�� م�ش� عل�ها م� ق�ل ال�هة

 ال��اس� ال����. ن�ة لل�مة وغ�� م�ل�ة م� ق�لال�ا

  و��� لل��ف ال����ر ال��ال�ة ���� ال��ر ال�� ل�� �ه.

عالم صاح� ش���ة إ س���ارات الغ�� مه�ل�ة �ق�ع ال��� ع� اإل: الل�مة  س��جاعإ - ج/ 

ا على األقل ق�ل ال�ار�خ ال���د شه� عالم �ال�ل�غ ب�اس�ة م���ب م���ن ال�ص�ل مع اإلالل�مة ب�ل� 

  :  ي ال�االت ال�ال�ةفوذل� لإلس��جاع ، 

  م�الفة مق���ات ��اس ال��و�. - 

  م�الفة أح�ام عق� الل�مة. - 

  مه�ة وس�� داخل ال��ق. صاح� الل�مةتعا�ي  - 

  .صاح� الل�مةإفالس  - 

  ال�أخ�� في ال�الص. - 
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إلى ح�� إعادة إس�اد ل�مة إس�غالل  صاح� الل�مةوع�� ف�خ العق�، ��ل مانح الل�مة م�ل 

  ���عي أو مع��� آخ�. ال��ق إلى ش��

في ال��ة إال إذا رأ� مانح الل�مة إحال�ها صاح� الل�مة إن �ان ش��ا �����ا ، ب�فاة  د/ ـ

  تفاق ب��ه� و�ع� م�ادقة ال�ل�ة االدار�ة ال����ة على ذل�.ألح� ال�رثة ع�� ح��ل إ ال�����ة
  

� ت��أ ب�� قت��� ال��اك� الع�ل�ة �ال��� في ج��ع ال��اعات ال�ي  : 39الف�ل 

  خاصة في ما ی�عل� ب��ف�� عق� الل�مة.  ال��عاق�ی�،
  

  .صاح� الل�مةت��ل م�ار�� ال����ل وال�ا�ع ال��ائي على  : 40الف�ل 
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  مرجعيعـقـد لزمة 

  عن طریق اللزمة ريجات الصید البحوسوق الجملة لمنتأ لتصرف فيل
  
  
  
  
  

  :  بین الممضین أسفلھ

اإلج��اعي �ال���ى اإلدار�  (ا) بـ ........... وال�ائ� مق�ه )ال��ل� ال�ل��/ال�ه�� (ـ ال��اعة ال��ل�ة 

  .م� جهة..... في ش�� رئ��ها  ................وال��ار إل�ه الحقا ��انح الل�مة م��ال 

  

................... ال���ل �ال��ل ال��ار� ت�� ع�د ............... ..........................وـ 

اإلج��اعي بـ...................................  (ا) ال�ع�ف ال��ائي ع�د ............. وال�ائ� مق�ه

 .م� جهة أخ�� . ............................م��ال في ش�� .. ��اح� الل�مةوال��ار إل�ه الحقا 

  

  قع االتفاق وال��اضي على ما یلي :و 
  

��ع مانح الل�مة م����ج م� ال�ل� الع��مي ال���ائي ����اء ال���  : م�ض�ع العق� : األولالف�ل 

ال�� �ق�ل  صاح� الل�مةال���� بـ................... م�اح�ه ........................... على ذمة 

��قا لل��ات�� ال�ار� بها الع�ل و  ����ات ال��� ال���� لة لو�ل��م �اس�غالل وص�انة وت���ة س�ق ال��

  ل��اس ال��و� ال��ف� به�ا العق� في إ�ار ل�مة وفقا ل�ثائ� الل�مة ال����ة �الف�ل ال�ا�ع م� ه�ا العق�.
  

��� في إ�ار الل�مة ���ال ی�ف� به�ا ���د ال�ل� الع��مي ال���ائي ال� م��نات الل�مة : : 2الف�ل 

  عق�.ال
  

ت��غل الل�مة لع�ل�ات ب�ع م���ات ال��� ال���� �ال��لة  م�ال إس�غالل الل�مة : : 3الف�ل 

  وال��مات ال��علقة بها.
  

تع��� "وثائ� الل�مة" وت���ي ص�غة إل�ام�ة لل��ف�� ح�� ال��ت�� ال�فاضلي  : وثائ� الل�مة : 4الف�ل 

  : ة ال�ال�ال�ثائ� 

 ل� الع��مي ال���ائي.عق� الل�مة وال��ال ال��اني لل� -  1

  ��اس ال��و� ال�اص بل�مة إس�غالل س�ق ال��لة ل����ات ال��� ال����. -  2
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 .في اس��الصها ال��ق  �اح� الل�مةال��خ� لب�ان ال�عال��  -  3

 * ال�الح�:

  ال��ام ال�اخلي لل��ق. - 1

  . قائ�ة ت���� ج�دا في ت�ه��ات ومع�ات ال��ق  - 2

  م��� ال��ل��. - 3

  ث�قة أخ�� تل�� به�ا العق�.�ل و  - 4
  

 �اح��ام ج��ع اإلل��امات ال����لة عل�ه صاح� الل�مةی�عه�  : إل��امات صاح� الل�مة : 5الف�ل 

و�ل��م �ال���ص �ع�م ع�قلة ع�ل�ات ال��ا��ة وال���� وم� ، �ل�قة �ه �ثائ� الالو ��ق��ى عق� الل�مة 

���ع ال�ثائ� ال�ال�ة وال��اس��ة والف��ة ال�ي ت� ال����� � أو ال�هة ال�ال�ة لل��ق  الل�مة ة�ان�ال�هة ال

  �انها.��اس ال��و� في إ�عل�ها 

ك�ا ی�عه� ��الص ف�ات�� ال�ه��اء وال�اء وغ��ها م� األداءات ال�ات�ة ع� اإلس�غالل وذل� م� تار�خ 

  دخ�ل الل�مة ح�� ال��ف��.
  

س��ات غ�� قابلة …… (س�ة واح�ة/ أوق� بـ حّ�دت م�ة س��ان ه�ا الع : م�ة س��ان العق� : 6الف�ل 

  ت���� م� تار�خ ال��ادقة عل�ه م� ق�ل ال�ل�ة اإلدار�ة ال����ة ت�اب�ا. )لل���ی�
  

و�ل�ان القل� (ح�د م�لغ الل�مة ��ا ق�ره ..................  : م�لغ الل�مة و���قة ال�الص : 7الف�ل 

�ا� شه��ة م��او�ة خالل ال�الثة األ�ام األولى م� �ل ، ت�فع على أق )............................

  الل�مة. ب�ا�ة م� تار�خ ال��ادقة على عق�شه� نق�ا أو ع� ���� ص� ب��ي م�ه�د �اع��اده ، وذل� 

إن�ارا �ال�فع ب�اس�ة  مانح الل�مةفي دفع ما عل�ه في األجل ال���د ، ی�جه له  صاح� الل�مة�ذا تل�د و 

أجل ، و�ذا ل� �ق� صاح� الل�مة ب�فع الق�� ال��ل�ب في مع اإلعالم �ال�ل�غ  ���نة ال�ص�لرسالة م

  .العق� ���ز ل�انح الل�مة ال�� في ف�خ ، م� تار�خ إعالمه �اإلن�ار �ال�فع ث�ان�ة أ�ام 
  

  ل الـــ) م�لغ الل�مة في أج1/4ض�انا نهائ�ا �عادل ر�ع (صاح� الل�مة �ق�م  : ال��ان: 8الف�ل 

  ساعة م� تار�خ ال��ادقة على عق� الل�مة. 72ی��اوز 
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��قى ال��ان ال�هائي م���ا ل��ان ح�� ت�ف�� الل�مة والس��الص ما ع�ى أن ���ن و 

ن�هاء م�ة الل�مة إم�ال�ا �ه م� م�الغ �ع��ان عق� الل�مة ، وال ���� اس��جاعه إال �ع�  صاح� الل�مة

  .و�إذن م� ال�هة ال�ان�ة

أن ����� عق�د ال�أم�� ال����ص عل�ها ���اس صاح� الل�مة  ��� على : �أم��: ال9الف�ل 

  ال��و� في أجل ال ی��اوز ال�ه� م� تار�خ ال��ادقة على عق� الل�مة.

  لل�مة.ة �ان�ل�هة الم� ا م��قة��اب�ة  م�افقةتغ���ات عل�ها دون ال���ل على  و��عه� �ع�م إدخال

  ف�خ عق�د ال�أم�� ق�ل إن�هاء م�ة الل�مة. و���ع م�عا �اتا على صاح� الل�مة
  

ع�� صاح� الل�مة  لل�مة إعفاءة �ان�ل�هة ال���� ل ال��ه��ات ال����ة :مآل اإلح�اثات و : 10الف�ل 

نها�ة العق� م� ه�م ال��ا�ات وال���آت وال��ه��ات ال�اب�ة ال�ى أقامها على ال�ل� الع��مي ال���ائي 

، وت�جع ه�ه ال��ا�ات وال���آت وال��ه��ات ال�اب�ة إلى ال�ل�  �� وت�ا�عه���اس�ة إس�غالله لل�ل� ال��

  الع��مي ال���ائي خال�ة م� أ� ت��الت أو ره�ن.
  

أن ���ل للغ�� �ال أو ج�ءا م� الل�مة أو أن  صاح� الل�مة���� على : اإلحالة للغ�� : 11الف�ل 

  ��اه� بها في ش��ة أو أن ����ها في ش�ل م�اولة.
  

ی�عه� ال��فان �ال�فاوض ل��اجعة عق� الل�مة ع�� ح�وث ت���ح في ال����ع  : م�اجعة الل�مة :12ل الف�

  ی�د� الى تغ��� ج�ر� في ش�و� ت�ف�� الل�مة.
  

نها ق� ت�هي ق�ل ذل� ال��ف� عل�ها �العق� . غ�� أ ت��هي الل�مة �ان�هاء ال��ة : ف�خ الل�مة :13الف�ل 

  خاصة في ال�االت ال�ال�ة : 

� ال��اماته ال�عاق��ة ال��ه��ة أو ح�أ صاح� الل�مةخالل خ العق� م� ق�ل مانح الل�مة ع�� إف� -أ/

وفي �ل ال��ر ال�اردة �ال����ع ال�ار� ، و �االل��امات ال�اردة ب�ثائ� الل�مة ��ق���ات ��اس ال��و� أ

  �ه الع�ل.

خالل خ��� �أح� ال��اماته ع�ه إ�ل مانح الل�مة في حالة ص�ر سقا� ح� صاح� الل�مة م� قإ -ب/

  ال�عاق��ة ال��ه��ة :

  و�ع� م� ق��ل اإلخالل ال���� :

 .ال�ل�د ال����ر في دفع م�لغ الل�مة 

 رت�اب م�الفة خ���ة ل��ات�� حف� ال��ة وال���ة.إ 

 و ال�ع�ات م�ض�ع الل�مة.ال���آت أو اإلض�ار �ال��اءات أ 

 انح الل�مة.� ص�غة �ان� دون م�افقة مإحالة الل�مة �أ 



 5 

   اس�ع�ال ���ات ف�ات�� ووص�الت ب�ع غ�� م�ش� عل�ها م� ق�ل ال�هة ال�ان�ة

 لل�مة وغ�� م�ل�ة م� ق�ل ال��اس� ال����.

  و��� لل��ف ال����ر ال��ال�ة ���� ال��ر ال�� ل�� �ه.

ب�اس�ة م���ب م���ن عالم صاح� الل�مة ب�ل� جاع الل�مة م� ق�ل مان�ها ش���ة إ س�� إ - ج/ 

  س��جاع.األقل ق�ل ال�ار�خ ال���د لإل شه� علىال�ص�ل مع اإلعالم �ال�ل�غ س�ة أ

 في ال��ة ال�����ةإال إذا رأ� مانح الل�مة إحال�ها  ب�فاة صاح� الل�مة إن �ان ش��ا �����ا ،د/ ـ 

  دار�ة ال����ة على ذل�.فاق ب��ه� و�ع� م�ادقة ال�ل�ة اإلتألح� ال�رثة ع�� ح��ل إ
  

ت��� ال��اك� الع�ل�ة �ال��� في ج��ع ال��اعات ال�ي ق� ت��أ ب�� ال��عاق�ی�  : : ال��اعات14الف�ل 

  عق� الل�مة.ب��د ب��ف��  وال��علقة
  

ت��ل ج��ع معال�� ال����ل وال�ا�ع ال��ائي له�ا العق� : ال����ل وال�ا�ع ال��ائي : 15الف�ل 

  .ل�مةصاح� الوال�ثائ� ال�عاق��ة ال��اح�ة له على �اهل 

  

  

  قرأت ووافقت                                 قرأت ووافقت    
                              

  ة ــح اللزمــمان                                    صاحــب اللزمــة
                                        

         
  

 



  الجمھوریـة التونسیـة    

 شؤون المحلیة والبیئة        وزارة ال

  بلدیة ....................      

  

       
  

  

  

  

  

  

  

 المعالیم المرخص للجماعات المحلیة في استخالصھا

  داخل األسواق والمسالخ 

  

  

  

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرجع القانوني المعالیم المستوجبة    

69الفصل    المعلوم العام للوقوف أو الخاص للوقوف.  

75الى  70الفصول من    المعلوم على رقم معامالت وكالء البیع ومزودي سوق الجملة.  

78الى  76الفصول    المعلوم على الوزن والكیل العمومي.  

79الفصل    معلوم البیع بالتجوال داخل األسواق.  

81و  80الفصول    معلوم اإلیواء والحراسة.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  التعریفة  المعلوم

  المعلوم العام للوقوف

المعلوم العام للوقوف باألسواق الیومیة و األسبوعیة 

والظرفیة. 

   ²عن م[0.075 -  0.150] 

بمقتضى قرار من الجماعة المحلیة المعنیة 

العام للوقوف بأسواق الجملة  المعلوم  

بالنسبة للخضر والغالل والدقلة والدواجن والبیض 

ومنتوجات الصید البري والمنتوجات الفالحیة 

األخرى.  

  اتمن الثمن الجملي للبیوع  2%

  من الثمن الجملي للبیوعات  %1  بالنسبة لألسماك بأنواعھا و منتوجات البحر األخرى

یضبط بمقتضى قرار من الجماعة المحلیة المعنیة   المعلوم الخاص للوقوف

المعلوم على رقم معامالت وكالء البیع و مزودي 

سوق الجملة  

  من الثمن الجملي للبیوعات  1%

  المعلوم على الداللة

من ثمن البتة التي یعقبھا بیع حتى ولو   %1  بالنسبة لألسماك بأنواعھا و منتوجات البحر األخرى

  تمت بدون مشاركة دالل

من ثمن البتة التي یعقبھا بیع حتى ولو   %2  بالنسبة للمنتوجات األخرى

  تمت بدون مشاركة دالل

  المعلوم على الوزن و الكیل العمومیین

 عن القنطار الواحد والوزنة د 0.120 الوزن

  عن الھكتولتر الواحد والعملیة الواحدةد  0.120  الكیل
الھكتولتر الواحد والعملیة الواحدة عن د  0.200

 بالنسبة للزیت

  عن البائع الواحد في الیومد  0.200  معلوم البیع بالتجول داخل األسواق

  معلوم اإلیواء والحراسة
 



  التعریفة  المعلوم

 أماكن غیر مھیأة

  ²عن مد  0.100  السلع والبضائع

  العربات
                         

 عن العربة المجرورة بالیدد  0.100
 عن العربة التي تجرھا الدوابد  0.200

 عن العربة ذات المحرك د 0.500 

  أماكن مھیأة

   ²عن مد  0.200  السلع والبضائع

 

في الیوم أو الجزء من الیوم كحد د  10.000  العربات
أقصى بالنسبة للعربات التي تفوق حمولتھا 

  طن  3.5النافعة 
عن العربات األخرى في الیوم أو د  1.000

 الجزء من الیوم كحد أقصى 

  البضاعةمن قیمة  % 0.5  معلوم المراقبة الصحیة على منتوجات البحر

 


