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 بتة عمومية بواسطة الظروف المغلقة

 الذبح بالمسلخ البلدي بدوزمعاليم  استخالص للزمة

  
 

 العنوان األول: مقتضيات عامة
 توطئة:

 .0202لسنة  بدوز المسلخ البلديتنطبق أحكام هذا الكراس، ما لم تخالفها نصوص خاصة، على لزمة 
 أحكام عامة

مـ  خـ ل  الخاصـة بـالليوم اليمـرا مسـال  التوزيـو ومعـم الير يـة اادتصـامية  التصرف فـ  المسـالخ ومعـمتنظيم لغاية  : 2ل  ـالفص
، إحالـة يـنظم هـذا الكـراسإحكام الع دة بي   افة المتدخلي  بهدف تيقيق جومة الخدمات وتـوفير فضـا ات ومرافـق عموميـة عصـرية، 

وفـق  ـراس الوـرول النمـو ج  ، ظـروف المغلقـةعـ  طريـق طلـر عـروت مفتـوت باعتمـام صـيغة ال بـدوز، المسـلخ البلـدي استغ ل لزمـة
، والمتعلـق باططـار المرجعـ  اسـتلزام 0222فيفـري  00المؤرخ ف   للسيد وزير الوؤون الميلية والبيئة 20المليق بالمنوور عدم 

المتعلــق  0222أفريـل  2المـؤرخ فــ   0222لســنة  02تطبيقـا ألحكــام القـانون عـدم ، المعـاليم الواجبـة باألســوال والمسـالخ البلديــة
المتعلـق بضـبش وـرول وإجـرا ات مـن   0202مـاي  02المـؤرخ فـ   0202لسـنة  223باللزمات، وألحكام األمـر اليكـوم  عـدم 

 اللزمات ومتابعتها.

بدوز إلى  ل وخص  طبيع  أو معنـوي يسـتبير للوـرول الـوارمة بكـراس  المسلخ البلدييمك  أن تسند لزمة استغ ل  : 0ل  ـالفص
 لتوريو الباري به العمل، و ل  لمدة سنة واحدة غير دابلة للتبديد.الورول وا

 بدوز على:   المسلخ البلدي توييي : 2ل ـــــــــــفصال

 غير مهيأ( سيارات مأوى(. 

  (مكان مخصص للييوانات المريضةمهيأ )مو توفير غير اسطبل. 

 ( األمعا  لتنظيف وتطهيرو  ،للسلخو ، للذب ميل واحد). 

  وام التنظيف.حفظ م خزائ 

  وحدة صيية(. –غرف استيمام  –مر ر صي  )حبرة تغيير الم بس 
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 .مكتر خاص بالمصال  البيطرية 

 مبرمة ليفظ الذبائ  موضوع اليبز )مدرجة ضم  التوسعة(. داعة 

 بئر ضياع. 

  مدرجة ضم  التوسعة(. وسيلة لتقييد الييوانات عند الذب  وآلة تعليق الذبائ( 

 واصفات.آلة وزن مطابقة للم 

 (.خاضعة لكراس الورول الخاصة بوسائل نقل الليوم )غير وسيلة نقل الليوم 

 العنوان الثان : ورول من  اللزمة

 تمن  اللزمة  بعد اطع ن للمنافسة ع  طريق طلر عروت مفتوت باعتمام صيغة الظروف المغلقة. : 0ل  ـالفص

دبل التاريخ األدصى الميـدم لقبـول التروـيات بصـييفتي  يـوميتي  صـامرة باللغـة  ( يوما على األدل22) ث ثوناطع ن ع  اللزمة يتم 
وعلى موادو الواب الخاصة بمـان  اللزمـة وبالهيئـة العامـة للوـرا ة بـي  القطـاع العـام والقطـاع الخـاص وبأيـة وسـيلة إوـهار ع وة العربية، 

 مناسبة ومتاحة.

لمرافعـات المدنيـة والتباريـة يمكـ  للبلديـة فـ  حـال نكـول المتروـ  الفـائز باللزمـة م  مبلة ا 223إا أنه ودياسا على أحكام الفصل 
ع  إتمام اطجرا ات وعدم وجـوم متروـ  ثـان أو ثالـت يسـتبير للوـرول وإعـ ن طلـر العـروت، التقلـيص مـ  ارجـال المـذ ورة إلـى 

 بي  المترويي .أربعة أيام على األدل، وريطة أا يمس  ل  م  مبدأ المنافسة وتساوي الفرص 

 على النيو التال :توجيه عروضهم  على الراغبي  ف  الموار ة : 5ل  ـفصالا

 يقدم العرت ف  ظرفي :

I.  اسـتخ ص ظرف إماري مختوم ومكتوب عليه " عرت اماري خاص بلزمة  اطماري:الظرف األول: العرت
 وييتوي على:"  0202لسنة  معاليم الذب  بالمسلخ البلدي بدوز

وتمضــى مــ  طــرف المتروــ   www.communedouz.tnســير مــ  مودــو بلديــة موز ترول هــذا  ــراس الوــ (2
 لتعريف باطمضا .حاجة ل مون

مراسة مالية مفصلة للمسلخ موضوع العرت وتقـديم  لفـة ااسـتغ ل التقـديري للموـروع ومراسـة المرموميـة مفصـلة  (0
 أصناف التعريفات و ل ضوارب ااحتساب.لمختلف التكاليف و 

 .المسالختبارب مقدم العرت وور ائه ف  مبال استغ ل  (2

http://www.communedouz.tn/
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نسـخة مـ  العقـد التأسيسـ  للوـر ة إ ا  ـان المتعهـد وخصـا م  بطادة التعريف الوطنية للوـخص الطبيعـ ، و  نسخة (0
 معنويا.

 مخطش تمويل المسلخ. (5

المسلخ مة )يتم ضبش عدم األوخاص الواجر توفيرهم طمارة  وف ف  الموارم البورية الت  ستوضو على  مة اللز  (3
 دبل البلدية بموجر إع ن طلر العروت(. والتعقيم م والقيام بعمليات النظافة 

 وهامة سارية المفعول ف  اانخرال بالصندول الوطن  للضمان ااجتماع . (7

مــ  مبلــة الضــريبة علــى مخــل  53لفصــل نظيــر مــ  الباتينــدة ســارية المفعــول )المعــرف الببــائ ( طبقــا لمقتضــيات ا (2
 األوخاص الطبيعيي  والضريبة على الور ات.

 وهامة تثبت تسوية الوضعية الببائية للمترو . (2

 تصري  على الورف يثبت أن متقدم العرت ليس ف  حالة إف س. (22

ــأمي  ضــمان ودتــ  ) (22  مســلم مــ  دبــل دــاب  م 22220222مــ  الســعر اافتتــاح ( بمبلــ  دــدر   2/22إثبــات ت
 بلدية.الميتسر دوز بالمالية 

ويمك  للمترو  أن يطلر معلومات أو إيضاحات حول اللزمـة مـ  المصـلية المتعهـدة بطلـر العـروت لـدى بلديـة 
 موز.

II.  ظــرف مــال  مختــوم ومكتــوب عليــه " عــرت مــال  خــاص بلزمــة اســتخ ص  العــرت المــال : الثــان :الظــرف
 " 0202لسنة  معاليم الذب  بالمسلخ البلدي بدوز

بطادة عرت السعر تسير م  مودو بلدية موز ، المتمثل ف  يتضم  العرت المال  المقترت م  دبل المترو 
www.communedouz.tn تابته  يقو تعميرها بددة ومتضمنة لقيمة العرت المال  المقترت للقسش ويتعي  على الموارك 

  لقلم وبوكل واض  ومون توطير، ويتم التعريف فيها باطمضا .باألردام وبلسان ا

 عبـارة "ا يفـت  يوضو الظرفان المتضمنان للعروت اامارية والمالية ف  ظـرف ثالـت ا يتضـم  أيـة معطيـات حـول مقـدم العـرت إا
 ".0202لسنة  بدوز الذب  بالمسلخ البلديمعاليم لزمة استخ ص 

التال : " بلدية موز وارع اليبير بورديبة موز للعنوان أو مضمون الوصول مو ااع م بالبلوغ، د السريو ترسل العروت وجوبا عبر البري
تـاريخ إيـداع  طثبـاتالمرجـو الوحيـد  البريـد،تسبيله بمكتـر ويكون تاريخ  ،التاريخ الميدم  آخر أجل لوصول العروت " دبل0032
وجوبا ف  نفس اليوم الميـدم  تـاريخ أدصـى لقبـول ويتم فت  العروت  ،بالبريد علإليدا أي عرت يصل بعد آخر أجل  وا يقبلالعروت 
 .العروت

http://www.communedouz.tn/
http://www.communedouz.tn/
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 .وا يمك  تقديم أ ثر م  عرت سوا  بصفة فرمية أو ف  إطار مبامو، ضه بصفة منفرمة أو ف  إطار مبمومك  للعارت تقديم عر ي

ا يمك  معارضة درارها إا وفـق مقتضـيات األمـر حكـوم  عـدم وف  حال دبول العرت األوفر م  دبل اللبنة القارة لمواريو اللزمات، 
يتعلق بضبش ورول وإجرا ات من  اللزمات ومتابعتها، وا تقبل زيامة السـدس علـى  0202ماي  02مؤرخ ف   0202لسنة  223

 الثم  المبتت به.

 قبول العروت.يوما م  تاريخ آخر أجل ل 32يبقى مقدم العرت ملزما بعرضه لمدة أدصاها  : 3ل  ـالفص

بــاألمر  ويمكــ  للبلديــة اللبــو  إلــى التفــاوت المباوــر إ ا  انــت النتــائت الميققــة والمترتبــة عــ  اعتمــام إحــدى الصــيغتي  الموــار إليهمــا
 غير مثمرة و ل  ف  مناسبتي  متتاليتي  على األدل. المذ ور أع  

الموـار إليـه أعـ   اختيـار صـاحر  0222أفريـل  2فـ   المـؤرخ 0222لسنة  02م  القانون عدم  22يمك  طبقا ألحكام الفصل 
 التالية:اللزمة إما بعد ااستوارة أو ع  طريق التفاوت المباور ف  إحدى الياات ااستثنائية واليصرية 

 إ ا تم التصري  بأن الدعوة إلى المنافسة  انت غير مثمرة. -

ي عرت أو إ ا  انت العروت المقدمـة غيـر مناسـبة أو ا تسـتبير للوـرول وتكون الدعوة إلى المنافسة غير مثمرة إ ا لم يتم تقديم أ
 المطلوبة.

 ويعد العرت غير مناسر انتفا  ع دته باللزمة ولعدم استبابته لياجيات مان  اللزمة طبقا لملف طلر العروت.

 ويعد العرت غير مستبير للورول المطلوبة إ ا لم يك  مطابقا لملف طلر العروت.

 تقتضيها متطلبات الدفاع الوطن  أو األم  العام، ألسباب -

 .ف  حالة التأ د لضمان استمرارية المرفق العموم  -

 ويمك  اختيار صاحر اللزمة ع  طريق التفاوت المباور ف  إحدى الياات ااستثنائية واليصرية التالية:

لوخص معي  لميزات أو لخصوصـيات فنيـة تتصـل بالسـ مة أو  إ ا تعّلق إنباز موضوع العقد بأعمال ا يمك  أن يعهد بإنبازها إا -
 السّرية أو إ ا  ان م  وأن إبرام العقد تيقيق فوائد ادتصامية واجتماعية ثابتة،

 إ ا تعلق تنفيذ موضوع العقد بنوال يختص باستغ له حصريا حامل برا ة اختراع ميمية طبقا للقانون التونس ، -

ــة التــ  ا ت ــة علــى غــرار الضــمانات والمســاهمات المتعلقــة بتنفيــذ العــروت التلقائي ــة مباوــرة أو غيــر مباوــرة للدول تضــم  تعهــدات مالي
 الموروع.

 يتعي  على مان  اللزمة إعدام تقرير معلل مرفق برأي اللبنة القارة يتضم  بيان أسباب اختيار صيغة ااستوارة
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 للورا ة بي  القطاع العام والقطاع الخاص. أو التفاوت المباور يعرت على الرأي المسبق للهيئة العامة

 تتم متابعة عملية من  اللزمة بعد تنظيم استوارة أو بالتفاوت المباور م  دبل اللبنة القارة.

 العنوان الثالت: من  اللزمة وارثار المترتبة عنها

 يقو اختيار صاحر اللزمة وور ائه حسر المقاييس التالية: : 7ل  ـالفص

 ثائق المطلوبة بعنوان العرت اطماري.توفر جميو الو  (2

 أعلى ثم  مقترت. (0

 

 

 وتكون معوة أعضا  اللبنة ومنهبية فت  العروت على النيو التال :

 معوة اللبنة:

، ويتعـي  طبقـا للفصـل ه  اللبنة المختصة ف  مبال استخ ص المعـاليم الواجبـة باألسـوال والمسـالخ، اللبنة القارة لمواريو اللزمات
ــة مــ  الن 75 ظــام الــداخل  للمبلــس البلــدي بــدوز، علــى رئــيس اللبنــة توجيــه معــوات وخصــية لبميــو األعضــا  وفقــا للصــي  اطماري

( أيام على األدل م  2المعمول بها تتضم  تاريخ انعقام جلسة التبتيت وتوديتها وموضوع التبتيت، ويتم توجيه ااستدعا ات دبل ث ثة )
 ساعة فيسر. 00ند التأ د يمك  اختصار األجل إلى التاريخ الميدم انعقام البلسة وع

 منهبية فت  العروت:

ويمك  لكل العارضي  ، تكون جلسات فت  العروت علنية وتعقد البلسات وجوبا ف  نفس اليوم الميدم  تاريخ أدصى لقبول العروت
ويـتم فـت  ، اطعـ ن عـ  طلـر العـروتحضور البلسـات العلنيـة لفـت  العـروت و لـ  فـ  المكـان والتـاريخ والسـاعة الميـدمي  بـنص 

اادتضا  للبنة القارة أن تطلر تقـديم توضـييات أو اسـتكمال العـروت  ، ويمك  عندالعروت الفنية والمالية الوارمة ف  جلسة واحدة
 ف  أجل ميدم.

 :فت  العروت اطمارية 

ــه للياضــري  موضــوع البلســة ويــذ ره ــرا مفصــ  يقــدم مــ  خ ل ــيس اللبنــة تقري م بالضــوابش الخاصــة بتســييرها واطجــرا ات يعــرت رئ
 والمراحل الت  سيتم اعتمامها خ ل البلسة ومعايير فرز الظروف اطمارية والمالية والعدم البمل  للعروت الوارمة على البلدية.
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تعــي  أن يتضــم  التقريــر تعتبــر العــروت الــوارمة خــارا ارجــال القانونيــة اغيــة وا يــتم فتيهــا ويــدون  لــ  وجوبــا بتقريــر فــرز العــروت وي
 المذ ور المعلومات الخاصة بالعرت خاصة المتعلقة بتاريخ وصوله.

تتولى اللبنة فت  العروت اطماريـة التـ  ورمت فـ  ارجـال القانونيـة والتثبـت مـ  تـوفر  ـل الوثـائق والمسـتندات والمعطيـات وااثباتـات 
 راس الورول.والمؤيدات المطلوبة بمقتضى إع ن طلر العروت وبمقتضى  

يعتبر  ل عرت لم يتضم  إحدى الوثائق المطلوبة مهما  انت أهميتها اغيا، ويقصى آليا م  الموار ة ف  جلسة فت  العروت الماليـة 
ــي   ــى المســاس بالمبــامع األساســية للطلــر العمــوم  خاصــة منهــا المتعلقــة بالمســاواة ب ــؤمي إل أي اخــ ل بهــذا العنصــر مــ  وــأنه أن ي

 معايير ااختيار.  كافؤ الفرص والييام وموضوعية المترويي  وت

تدون وجوبا بميضر البلسة  ل العروت الت  تم فتيها سوا  منها الت  تم دبولهـا أو رفضـها ويتعـي  عنـد الـرف    ـر الوثـائق التـ  لـم 
ار الت  تم تيديـدها بمقتضـى يقم صاحر العرت المرفوت بتوفيرها، وتبدر اطوارة إلى أن  ل رف  لعرت لم يقم على معايير ااختي

 إع ن طلر العروت و راس الورول يعتبر اغيا ويؤمي وجوبا إلى بط ن إجرا ات البتة.

 :فت  العروت المالية 

ا يمك  ف  أي حال م  األحوال فت  الظروف الميتوية على العروت المالية الت  تبقى مختومة الى حي  التثبت م  مطابقـة الملفـات 
طلر العروت، ويقصى وجوبا  امل العرت الذي ا يتضم  الوثائق والمؤيدات اطمارية المطلوبة بمقتضى اع ن طلر  نطع اطمارية 

العروت، وهو ما يعن  اطبقا  على الظروف المالية الخاصة بالمترويي  الذي  رفضت ملفاتهم اطمارية مغلقة مون فتيهـا ويـدون  لـ  
 وجوبا بميضر البلسة.

المتروـيي  الـذي  دبلـت ملفـاتهم اطماريـة أو لـو  ئهم بمقتضـى  تـر تو يـل ميـرر وفقـا للصـي  القانونيـة حضـور جلســة  ا يسـم  لغيـر
 العروت المالية

وتقصى العروت المالية الت  يكون مبلغها أدـل مـ  السـعر .يتم فت  الظروف المالية الخاصة بالمترويي  الذي  دبلت ملفاتهم اطمارية، 
 ترتير المترويي  الذي  دبلت عروضهم المالية حسر أهمية المبل  المقترت. ويتم اافتتاح ،

أدـل مـ  الـثم    ـل المتروـيي يتعي  إع ن طلـر العـروت غيـر مثمـر إ ا تبـي  بعـد فـت  العـروت الماليـة أن األثمـان المقترحـة مـ  دبـل  
 اافتتاح  المقترت بموجر إع ن طلر العروت و راس الورول.

فظ بلدية موز بقرار الموافقة أو رف  العروت المقدمة والمتعلقة بإحالة استغ ل السول األسـبوعية بـدوز، وفـ  حالـة تيت : 2ل  ـالفص
رف  العروت المقدمة تعل  بلدية موز أن طلر العروت غير مثمر، بقرار معلـل وا يترتـر لمقـدم  العـروت فـ  هـذ  الصـورة أي حـق 

 ف  طلر التعوي .

 ضر جلسة فت  العروت.تيرر اللبنة القارة مي
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 يمضى هذا الميضر م  دبل جميو أعضا  اللبنة الياضري  ويتضم  منادواتهم وعند اادتضا  تيفظاتهم.

( 2ا يتبـاوز ث ثـة ) يتم آليا إع م العارضي  بنتائت فت  العروت مـو بيـان أسـباب اطدصـا  بالنسـبة للعـروت المقصـاة و لـ  فـ  أجـل
 أيام عمل م  تاريخ الفت .

( أيام عمل م  2يمك  للعارت المقصى أن يطع  لدى الهيئة العامة للورا ة بي  القطاع العام والقطاع الخاص ف  أجل أدصا  ث ثة )و 
 تاريخ اطع م.

 ( أيام عمل ابتدا  م  تاريخ توصلها بإجابة مان  اللزمة.22تتخذ الهيئة درارها ف  أجل أدصا  عورة )

 عية اطجرا ات، يتعي  على مان  اللزمة تطبيق درار الهيئة.ف  حالة إدرار الهيئة بعدم ور 

تتــولى اللبنــة فــرز العــروت المقدمــة مــ  دبــل العارضــي  وتيليلهــا وترتيبهــا وفقــا للمعــايير ومنهبيــة الفــرز المعلــ  عنهــا فــ  نظــام طلــر 
 العروت.

 ي أفضل العروت باعتبار  ل العناصر.يمك  لمان  اللزمة أن يطلر م  الموار ي  تقديم عروت مالية جديدة ف  حالة تساو 

 تتولى اللبنة القارة إعدام تقرير نهائ  لفرز العروت الفنية والمالية يتضم  مقترحاتها ف  هذا الخصوص.

 يمضى التقرير الموار إليه م  دبل جميو أعضا  اللبنة الياضري  ويتضم  منادواتهم وعند اادتضا  تيفظاتهم.

اللزمة الذي يتولى إعدام مذ رة تأليفية ف  الغرت تتضم  رأيـه ومقترحاتـه بخصـوص النتـائت يييلهـا مرفقـة  يعرت هذا التقرير على مان 
 بالتقرير النهائ  للبنة القارة على الهيئة العامة للورا ة بي  القطاع العام والقطاع الخاص للدرس وإبدا  الرأي.

 نورها بمودو الواب الخاص به أو تبليغها للعارضي .يتولى مان  اللزمة بالتصري  بنتائت فرز العروت م  خ ل 

( أيــام عمــل مــ  تــاريخ التصــري  5ويمكــ  لكــل مــ  لــه الصــفة والمصــلية القيــام بــتظلم لــدى مــان  اللزمــة فــ  أجــل ا يتبــاوز خمســة )
 بالنتائت.

( أيام عمل م  تاريخ انقضا  األجـل 22ويتولى مان  اللزمة إصدار درار بخصوص التظلم الموار إليه أع   ف  أجل ا يتباوز عورة )
 األدصى المسموت به لتقديم التظلم. ويعتبر سكوته رفضا ضمنيا.

يمك  الطع  لكل م  له الصفة والمصلية ف  القرارات الصامرة ع  مان  اللزمة لدى الهيئة العامة للوـرا ة بـي  القطـاع العـام والقطـاع 
   تاريخ نور أو تبلي  القرار.( أيام عمل م5الخاص و ل  ف  أجل أدصا  خمسة )

( يـوم عمـل مـ  تـاريخ توصـلها بإجابـة مـان  اللزمـة حـول 25تتخذ الهيئة درارها بخصوص الطع  المقدم ف  أجل أدصـا  خمسـة عوـر )
 هذا الطع .
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 ف  حالة إدرار الهيئة بعدم ورعية اطجرا ات، يتعي  على مان  اللزمة تطبيق درار الهيئة.

امة المفاوضــات لمــن  اللزمــة المعنيــة وإتمــام جميــو الوثــائق المتعلقــة بهــا بعــد اختيــار صــاحر الّلزمــة. وتتعلــق هــذ  يعهــد للبنــة القــارة ديــ
 المفاوضات بالمسائل المالية وبالروزنامة المتعلقة باللزمة.

 عند الموافقة على أحد العروت المقدمة تقوم البلدية بدعوة صاحر اللزمة لـــ: : 2ل  ـالفص

م  تاريخ اطع ن على نتائت  70الضمان النهائ  لدى السيد داب  المالية بدوز ميتسر البلدية، ف  أجل أدصا  تأمي  مبل   -
 اللزمة والمقدر بربو الثم  النهائ  المقدم م  صاحر العرت الفائز.

ت اللزمـة، ويـتم سـاعة مـ  تـاريخ اطعـ ن علـى نتـائ 70تأمي  مبل  ضمان تسـبيل عقـد اللزمـة و ـراس الوـرول فـ  أجـل أدصـا   -
 تيديد مبل  الضمان المستوجر وفقا ألحكام مبلة التسبيل والطابو الببائ .

 إمضا  عقد مطابق لمقتضيات  راس ورول وعقد اللزمة النمو ج  والتوريو الباري به العمل. -

  طريـق إوـعار مضـمون أيام م  تاريخ اطع م م  طـرف البلديـة عـ 22تسبيل العقد و راس الورول بالقباضة المالية ف  أجل  -
 .الوصول مو اطع م بالبلوغ بمصامدة سلطة اطوراف، وتيمل مصاريف التسبيل والطابو الببائ  على صاحر اللزمة

تقديم عقد تأمي  لضمان المسؤولية المدنية ع  األضرار الت  يمك  أن يتعرت لها األوخاص والبنايات والتبهيـزات الموجـومة  -
 هذا الكراس. م  22و 22قا لمقتضيات الفصول و ل  وف ضم  لزمة المسلخ

 ويدخل العقد حيز التنفيذ بعد استيفا  اطجرا ات المنصوص عليها بهذا الفصل بداية م  التاريخ المضم  بالعقد.

وـهر، يدفو مبل  اللزمة على أدسال وهرية متساوية يقو تسديد  ل دسش منها مسبقا خ ل السبعة أيام األولى م   ـل  : 22ل  ـالفص
 و ل  بداية م  تاريخ مخول عقد اللزمة حيز التنفيذ.

وف  صورة عدم ديام صـاحر اللزمـة بخـ ص القسـش المسـتوجر بعـد حلـول أجـل الخـ ص، توجـه لـه البلديـة إنـذارا بالـدفو بواسـطة    
 .لإلثباترسالة مضمونة الوصول مو اطع م بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى دابلة 

، ر اللزمة بتسديد القسش المطلوب بعد مض  ثمانية أيام م  تاريخ إنذار  وفقا لإلجرا ات الوارمة بـالفقرة السـابقةوإ ا لم يقم صاح   
 ييق للبلدية فسخ العقد.

وا يمك  بأي حال م  األحوال استعمال الضمان النهائ  المومع لدى القاب  لخ ص األدسال إا ف  صورة امتناع المستلزم ع      
 لتزاماته المالية أو لتغطية نفقات وجوبية لم يقم المستلزم بتأميتها وبعد فسخ عقد اللزمة.الوفا  با
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 المسلخالعنوان الرابو: استغ ل 

 لصاحر اللزمة بداية م  تاريخ مخول العقد حيز التنفيذ. المسلخسلم ي  : 22ل  ـالفص

 والمعدة م  دبل البلدية. بالمسلخصة يتعي  على صاحر اللزمة احترام أمثلة التهيئة الخا  : 20ل  ـالفص

دبــل بدايــة ااســتغ ل بيضــور صــاحر اللزمــة وييــرر فــ   لــ  ميضــر وترفــق  المســلختقــوم البلديــة بتوــخيص وضــو   : 22ل  ـالفصــ
 نسخة م  ميضر التوخيص ممضاة م  دبل الطرفي  بعقد اللزمة.

للسيارات والواحنات، وأما   لوضو م  أما   إنزال ومآوي  بالمسلخيؤم  صاحر اللزمة استغ ل المناطق المييطة   : 20ل  ـالفص
 .الفض ت الت  يتم ضبطها وتيديدها وتنظيمها م  دبل البلدية

ويكــون صــاحر اللزمــة ملزمــا بتــوفير الوســائل الماميــة والبوــرية الضــرورية لــذل ، وتيــتفظ البلديــة بيقهــا فــ  تغييــر نظــام الودــوف       
 أو خارجه. لمسلخاوالتودف ماخل فضا  

للف حي  بعنوان ودوف وسائل النقل التابعة  بالمسلخوا يمك  لصاحر اللزمة توظيف أو استخ ص أي معلوم بالمناطق المييطة      
 أو البزاري  أو غيرهم.

 يتعي  على صاحر اللزمة:   : 25ل  ـالفص

  مطلوب ووضعها على  مة المستعملي .لى الوجه الع المسلختوفير الوسائل المامية والبورية ال زمة لضمان استغ ل 

 .توفير وسائل الس مة 

 .توفير زي مميز ووارات خاصة باألعوان التابعي  لصاحر اللزمة بييت يمك  تمييزهم ع  غيرهم 

 .اص ت وتبديد التبهيزات الموضوعة على  مته 

  ومييش إوعاعه. المسلخالعناية بالبيئة وس مة المييش ماخل 

 ائل الوداية وااسعاف.توفير وس 

تتولى البلدية مد صاحر اللزمة بقائمة المستغلي  المرخص لهم ف  تعاط  مختلف األنوـطة ماخـل المسـلخ ومهـام  ـل  : 23ل  ـالفص
 منهم.

 يتعي  على صاحر اللزمة:   : 27ل  ـالفص

 لمرتكبــة مــ  دبــل المســتغلي  واطجــرا ات إعــ م البلديــة والبهــات المؤهلــة دانونــا للقيــام بعمليــات المرادبــة بكــل المخالفــات ا
 المتخذة ف  وأنهم.
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  المسلخإع م البلدية والبهات المؤهلة دانونا باليوامث الت  دد تطرأ ماخل. 

   بكل التدابير المتخذة ليس  تسيير  للمسلخإب غ المستغلي . 

و ل   امل أيام  27.22صباحا إلى الساعة  22.22وفقا لما يل : م  الساعة  المسلخ حدم توديت العمل ماخل    : 22ل  ـالفص
 األسبوع ما عدا يوم األحد الذي هو يوم راحة أسبوعية.

يتعهد صاحر اللزمة بتعليق أودات العمل بمداخل المسلخ ف  أما   بارزة وواضية وتكون الكتابة بأحرف بينة و بيرة اليبم طبقا     
 للتوريو الباري به العمل.

 مون المسـلخ ماخـلالعمـل اللزمـة تغييـر توديـت احر اللزمة بكل تغييـر يطـرأ علـى التوديـت، وا يمكـ  لصـاحر يتم وجوبا إع م ص    
و لــ  إ ا والتنســيق مــو الطبيــر البيطــري المخــتص المر زيــة اليصــول علــى تــرخيص مســبق مــ  البلديــة أو الســلش البهويــة أو الســلش 

  ل .للمسالخ ادتضت القواني  المنظمة 

حســر وـرول تضــم   المسـلخ فــ  غيـر أودــات عملـهصــفة اسـتثنائية وبعــد تـرخيص  تــاب  مسـبق مــ  البلديـة، يمكـ  فــت  غيـر أنـه وب    
 حقول جميو المتدخلي .

والمنــاطق المييطــة بــه علـى صــاحر اللزمــة )أجــرة األعــوان التــابعي  لــه والمعــدات  المســلختيمــل مصــاريف اســتغ ل    : 22ل  ـصـالف
ومصاريف اطص ت والصيانة والنظافة والتبديد واألما ات ومعاليم استه ك الما  والكهربا  ومصاريف  خبالمسلوالمقتضيات المتعلقة 

 التأمي  و ...(.

 يضم  صاحر اللزمة تمويل جميو مصاريف اللزمة وا تقبل عمليات التمويل بمقتضى اطيبار المال .   : 02ل  ـصالف

 موضوع اللزمة. المسلخ  تيّصل عليها صاحر اللزمة وا ترخص ف  ره  ا تضم  البلدية القروت الت   : 02ل  ـصالف

وتتـولى البلديـة  مراسـة هـذ   المسـلخ اسـتغ لتهدف لتيسـي   للبلديةيمك  لصاحر اللزمة تقديم ادتراحات جديدة    : 00ل  ـصالف
 المقترحات ولها أن تقبلها أو أن تبري تعدي ت عليها أو أن ترفضها.

بواسطة أعوانها المكلفي  بذل ،  ويمكـ  لهـم  المسلخيمك  للبلدية أو البهات المؤهلة دانونا مرادبة سير استغ ل    : 02ل  ـصالف
 اتخا  جميو اطجرا ات القانونية الت  تمكنهم م  أما  مهامهم والمطالبة بالوثائق والمعطيات الت  يرونها مناسبة.

ومــدهم بالوثــائق المـؤهلي  دانونــا لـذل   لمرادبــة الصـيية البيطريــة وجميـو المــرادبي مصـال  ايتعـي  علــى صـاحر اللزمــة تسـهيل مهــام    
 والمعطيات المطلوبة ويعتبر  ل تعطيل أو منو أو امتناع خطأ فامحا موجبا لفسخ العقد.

  مخول أي ميل م  ا يمك  لصاحر اللزمة غلق أو منو الطبير البيطري أو األعوان المؤهلي  والمكلفي  بالردابة م : 00ل  ـصالف
  مي ت المسلخ ويعتبر هذا المنو خطأ فامحا موجبا لفسخ العقد.
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يتعهد صاحر اللزمة بتقديم تقرير وهري ف  أنوطة المسلخ للمصال  البيطرية بالمندوبية البهوية للتنمية الف حية الراجعة لهم   
                              ل .بالنظر ترابيا طبقا لألنمو ا المعمول به والمتوفر لدى هذ  المصا

 المسلخالعنوان الخامس: المعاليم الموظفة ماخل 

)مهمـا  ـان نوعـه(، وبقـرب الفضـا ات المروجـة بهـا  المسـلخيتعهد صاحر اللزمة بتعليق تعريفة المعاليم للعموم بداخل  : 05ل  ـصالف
 نة  و بيرة اليبم طبقا للتوريو الباري به العمل.مختلف المنتبات ف  أما   بارزة وواضية، وتكون الكتابة بأحرف بي

 ما يتعهد بعدم إمخال أي تعديل على التعريفـات سـوا ب بـالترفيو أو التخفـي  أو الزيـامة أو اليـذف أو التعـوي ، وبتطبيـق التوـريو      
 والتراتير النافذة أو الت  يتم استصدارها أثنا  تنفيذ عقد اللزمة.

ــ     المعااال   بالمتعلــق  0222أ تــوبر  20المــؤرخ فــ   50ة ماخــل المســلخ البلــدي بــدوز، وفقــا للقــرار عــدم معــاليم الــذب  الواجب
                                    التال :  وه    ضبط مبالغها أو تعر فاتهالبلد ة دوز نفقات أشغال التعم ر المخول  والرسو  والحقوق والمشاركة في

 لخ البلدي بدوزالمسلمعاليم الواجبة داخل  ا

 
    معلوم الذبح-1

 

 
  عن الكلغ من اللحم 0,000 المعلوم األصلي 

 
 عن الكلغ من اللحم كمعلوم إضافي عند استعمال  020,0 المعلوم اإلضافي

 التجهيزات المعدة لطبخ وتصبير اللحوم وحفظ الدواب.
     
 معن الكلغ من اللح 02000 معلوم المراقبة الصحية عن اللحوم-2 

يعد  ل ترفيو م  دبل صاحر اللزمة ف  التعريفات والمعاليم المرخص له ف  استخ صها مون موافقة البلديـة أو عـدم   : 03ل  ـالفص
مـ  هـذا  20تمكي  التبار المنتصبي  والمتبـولي  مـ  وصـوات مؤوـر عليهـا مـ  دبـل القـاب  ميتسـر البلديـة وفقـا ألحكـام الفصـل 

 دفوعة م  دبلهم، خطأ فامحا يستوجر معه فسخ العقد.الكراس تتضم  المبال  الم

 هذا ااجرا .احترام ملزمة مسبقا بمرادبة وتكون البلدية      

تزاماتـه الـوارمة بهـذا الفصـل أن يـومع عريضـة بمكتـر الضـبش الخـاص يمك  لكل متضرر فـ  صـورة عـدم احتـرام صـاحر اللزمـة ال     
يومـا مـ  تـاريخ تضـمي   22األخيرة ملزمة بالتيري فيها وإجابة العارت  تابيا ف  أجل أدصا   بالبلدية مقابل وصل است م، وتكون هذ 

 العريضة بمكتر الضبش.
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 العنوان السامس: ورول ااستغ ل وأوغال البنا  والصيانة والتبديد

ر اللزمـة علـى تـرخيص أو فـ  مييطـه حصـول صـاح المسـلخيتعي  ف  خصوص  ل عملية بنا  وصـيانة وتبديـد ماخـل  : 07ل  ـصالف
مكتوب م  البلدية، واحترام التوريو المتعلق بالمؤسسات المفتوحة للعموم وخاصة التراتير العمرانية وورول الصية والبيئـة والسـ مة 

 المعمول بها ف  هذا المبال.

                                     طاع تكاليف إنبازها م  ثم  اللزمة.وا يترتر ع  عمليات البنا  والصيانة والتبديد أي تعوي  لفائدة صاحر اللزمة وا يبوز ادت   

  المسلخيتعي  على صاحر اللزمة القيام بأوغال صيانة  ل البنا ات والمعدات والتبهيزات المخصصة ليس  استغ ل  : 02ل  ـصالف
 وس مة المستعملي ، ويتم إص حها م  دبله وعلى حسابه.

 المعنية خاصة بـ:وتتعلق األوغال     

 .رسم الموادو 

 .صيانة ااسطبل وتنظيفه 

   الفض ت، إن وجدت.صيانة وحس  استغ ل التبهيزات المتعلقة بالتصرف ف 

 إن وجدت.صيانة وحدة معالبة وتطهير الميا  المستعملة ، 

 .صيانة وحدة معالبة وتصريف الدما ، إن وجدت 

 .صيانة مي ت الذب  وتنظيفها 

 ي ت وتنظيفها وتطهيرها.صيانة جميو الم 

 . صيانة السياا الخارج 

 وبمييطه. بالمسلخاطضا ة والس مة  صيانة معدات 

 .صيانة معدات التهوئة واليماية م  اليرائق طبقا للتوريو الباري به العمل 

  لمسلخاوضو ال فتات واتباهات السير ماخل. 

  وبالمناطق المييطة بعه. بالمسلختطبيق دواعد النظافة 

 ل القطو المعطبة بالتبهيزات المتعلقة بالس مة واليراسة واطضا ة.  تبدالاس  

 . توفير نقال الما  بالعدم والضغش الكافيي 
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، يمك  للبلدية بعد التنبيـه علـى صـاحر اللزمـة بضـرورة تـدارك 02لمقتضيات  الفصل ف  صورة عدم احترام المستلزم  : 02ل  ـصالف
تناسر مو طبيعة التدخل المطلوب، القيام بتل  األعمال بنفسـها أو بواسـطة مـ  تعنيـه خصيصـا لـذل  ااخ ات ومنيه أج  معقوا ي

 على نفقة صاحر اللزمة.

وفــ  صــورة امتنــاع صــاحر اللزمــة عــ  تأميــة النفقــات المترتبــة عــ  عمليــة اطصــ ت والصــيانة يــتم ادتطاعهــا آليــا مــ  مبلــ  الضــمان       
 الية بدوز ميتسر البلدية.النهائ  المؤم  لدى داب  الم

 م  دبل صاحر اللزمة خطأ فامحا يستوجر معه فسخ العقد. المسلخ ومييطهيعد عدم تنظيف  : 22  الفصل

 المسـلخ)ويوـمل تنظيـف مـال ، يمك  لصاحر اللزمة إبرام اتفادية مو البلدية تقوم بمقتضاها هذ  األخيرة بعمليـة التنظيـف بمقابـل  وا
 إلى المصر(.جمو الفض ت ونقلها 

بتبديـد التبهيــزات التـ  أصــبيت غيــر صـالية ل ســتعمال والقيـام بأوــغال الصـيانة والتعهــد التــ  يتعهــد صـاحر اللزمــة  : 22  الفصـل
 توير بها مصال  المرادبة الصيية و ل امتناع ع   ل  يعد خطأ فامحا موجبا للفسخ.

وصـيانة التبهيـزات والمعـدات  المسـلخالـدخول والبـوان ماخـل  تتـولى البلديـة سـ  نظـام ماخلـ  يضـبش خاصـة وـرول : 20  الفصل
 والخدمات العامة والخاصة به.

، ويبـر عليـه ضـمان احتـرامهم للتراتيـر ومستعمليه المسلخيتعي  على صاحر اللزمة مرادبة األعوان المباوري  ماخل  : 22  الفصل
 الصيية خاصة م  حيت:

 .س مة األجسام ونظافتها 

  خاص بالعمل. زي نظيف ارتدا 

 .عدم تلويت المنتبات الغذائية 

 .انباز التياليل ال زمة لنظافة األعوان العاملي  بالمسلخ 

 العنوان السابو: إنباز اليسابات

 يتعي  على صاحر اللزمة: : 20ل  ـصالف

  البلدية ومسلمة م    ات دسائم مؤور عليها م  دبل استخ ص المعاليماستعمال  نوات الفواتير ووصوات البيو ووصوات
 أية مفاتر أخرى. استعمالدبل مياسبها، ويمنو منعا باتا 

  وصوات عند  ل طلر م  طرف أعوان البلدية أو أعوان الدولة المؤهلي  لذل .الااستظهار بكنوات الفواتير و 
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  ل علـى المعطيـات الضـرورية اليصول على موافقة البلدية ف  صورة استعمال الفوترة اطع مية الت  تيتفظ بيقها فـ  اليصـو
 عند أي طلر.

 يــد   مســلخيتعــي  علــى صــاحر اللزمــة تمكــي   ــل و يــل بيــو مــ  خمســة  نوــات فــواتير ووصــوات بيــو بالنســبة لكــل  : 25ل  ـصــالف
د خـ ص هار بمـا يفيـإا بعـد ااسـتظ للمستلزم المعنـ بعدم تبديد الدفاتر  لقاب  المالية ميتسر البلديةويمك  للبلدية اط ن  أدصى

 م  معاليم راجعة للبلدية. ما تخلد بذمته

 يتعي  على صاحر اللزمة:  : 23ل  ـصالف

 التوـــــغيل، التســـــيير، الصـــــيانة، أعبـــــا   تقـــــديم الموازنـــــة الختاميـــــة المنبـــــزة والمؤيـــــدات الماليـــــة الخاصـــــة بكـــــل المصـــــاريف(
 .اية  ل سنةأوهر م  نه 2ااستثمار.....) طبقا للقواني  المعمول بها للبلدية ف  أجل 

  تأمي  الفـارل بـي  الضـمان النهـائ  للسـنة األولـى والضـمان النهـائ  للسـنة الثانيـة إ ا ادتضـى عقـد ااسـتلزام نسـبة زيـامة سـنوية
 تضاف عند بداية  ل سنة طيلة مدة التعادد.

  ل حسـبما ودـو ، ويسـتعمل للغـرت مفهـوم حسـاب ااسـتغبالمسـلخإعدام حسابات ااستغ ل لألنوطة والخدمات المنبزة 
 تعريفه بالنظام المياسب  العام المنطبق على المؤسسات الخاصة الذي يتضم :

 موارم الخدمات الراجعة لصاحر اللزمة. ف  باب ااعتمامات: -

 المصاريف الخاصة بااستغ ل واألوغال. ف  باب الدي : -

 أو نقص استغ ل. استغ ليظهر إما فائ   :ااستغ لفارل حساب  -

 للبلدية اليق ف  مرادبة المعلومات والمعطيات المقدمة بالتقرير السنوي وحسابات ااستغ ل الموار إليها أع  . : 27 ل ـصالف

 ولهذا الغرت، يمك  للبلدية طلر المعطيات والوثائق الضرورية الخاصة بالمياسبة والتيقق فيها.

والتراتيـر البـاري بهـا العمـل فـ  بقا لمقتضيات اللزمة وفقـا للتوـاريو ط المسلخيتعي  على البلدية التثبت م  استغ ل  : 22ل  ـصالف
 هذا المبال.

 العنوان الثام : المسؤولية والتأمي 

 التعهدات التالية: تيمل على صاحر اللزمة : 22ل  ـصالف
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 والتبهيزات: للبناياتبالنسبة  (2

األخطــار الناجمــة عــ  األوــغال لتــ  ينبزهــا وعــ  يتعــي  علــى صــاحر اللزمــة ابــرام عقــد تــأمي  لضــمان مســؤوليته المدنيــة ضــد 
 استغ ل البنايات والتبهيزات المذ ورة وعقد التأمي  للمنوأة موضوع اللزمة وفقا للتوريو الباري به العمل.

 بالنسبة ل ستغ ل: (0

تيــة عـــ  فعلهـــا المنبــرة عـــ  ااســتغ ل، وا تتيمـــل البلديــة إا األضـــرار المتأمســـؤولية  ــل األضـــرار  لزمــةيتيمــل صـــاحر ال
 الوخص .

خ ص األدسال المتعلقـة بهـا علـى  مـة البلديـة، ويعتبـر عـدم ديـام صـاحر اللزمـة بهـذا جميو عقوم التأمي  ووصوات  :  02ل  ـصالف
أو فسخ عقوم التأمي    ااجرا  خطأ فامحا يستوجر معه فسخ العقد وحبز مبل  الضمان، وا يمك  لصاحر اللزمة امخال تعدي ت

 ليصول على موافقة  تابية مسبقة للبلدية.مون ا

 النزاعات-الفسخ-العنوان التاسو: الضمانات

ديمــة  ¼ســاعة مــ  تــاريخ اطعــ ن عــ  نتيبــة طلــر العــروت بإيــداع مبلــ  يســاوي  70يلتــزم صــاحر اللزمــة فــ  أجــل  : 02ل  ـصــالف
للزمـة لـدى دـاب  الماليـة بـدوز ميتسـر البلديـة مون أن المبل  النهائ  للعرت المال  بعنوان ضمان نهائ  وتـأمي  ديمـة تسـبيل عقـد ا

 يترتر له حق ف  المطالبة بفائ  دانون  عند استرجاعه للمبال  المومعة.

ويكون داب  المالية بدوز ميتسر البلدية ملزما بإرجاع المبل  المؤم  لديه بعنوان ديمـة تسـبيل العقـد بمبـرم اتصـاله مـ  البلديـة بمـا 
 يفيد تسبيل العقد.

مـ   2يمك  للبلدية ف  صورة امتنـاع صـاحر اللزمـة عـ  إتمـام إجـرا ات تسـبيل العقـد فـ  ارجـال الميـدمة بالفصـل  : 00ل  ـصالف
المتعلق بإصدار مبلة معاليم التسبيل والطابو الببائ  إتمام إجرا ات  2222ماي  27المؤرخ ف   2222لسنة  52القانون عدم 

علـى المبلـ  المـؤم  لـدى دـاب  الماليـة بـدوز ميتسـر البلديـة بعنـوان ضـمان التسـبيل وا يمكـ  التسبيل م  تلقـا  نفسـه بااعتمـام 
 لصاحر اللزمة ف  هذ  اليالة المطالبة باسترجاع المبل  المؤم  بهذا العنوان.

لمان  اللزمـة حبـز  وإ ا تلدم صاحر اللزمة ف  مفو ديمة الضمان النهائ  وتأمي  ديمة تسبيل العقد ف  األجل الميدم أع  ، يمك 
اطعـ ن عـ  طلـر عـروت جديـد والمطالبـة بغـرم الضـرر الضمان الودت  وإسنام اللزمة للمترو  الذي تقدم بثـان  أعلـى عـرت مـال  أو 

 الناجم ع  المماطلة.

به مـ  مبـال  يبقى الضمان النهائ  مخصصا لضمان حس  تنفيذ اللزمة واستخ ص ما عسى أن يكون المستلزم مطالبا  : 02ل  ـصالف
 بعنوان عقد اللزمة، وا يمك  استرجاعه إا بعد انتها  مدة اللزمة وبإ ن م  البلدية.
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وا يمك  بأي حال م  األحـوال اسـتعمال الضـمان النهـائ  المـومع لـدى القـاب  لخـ ص األدسـال إا فـ  صـورة امتنـاع المسـتلزم عـ  
 لم يقم المستلزم بتأميتها وبعد فسخ عقد اللزمة. الوفا  بالتزاماته المالية أو لتغطية نفقات وجوبية

 تنته  اللزمة بانتها  المدة المتفق عليها بعقد اللزمة. : 00ل  ـصالف 

 دد  تنته  اللزمة دبل نهاية المدة المتفق عليها ف  العقد باتخا  البلدية إحدى اطجرا ات التالية: : 05ل  ـصالف

  فسخ العقد: – (أ

بوثائق بأحد التزاماته التعاددية البوهرية أو بمقتضيات  راس الورول أو باالتزامات الوارمة عند إخ ل صاحر اللزمة 
 اللزمة وف   ل الصور الوارمة بالتوريو الباري به العمل.

 ويعد م  دبيل ااخ ل البوهري:

 .التلدم المتكرر ف  مفو أدسال اللزمة 

 مخالفة خطيرة لتراتير حفظ الصية والبيئة. ارتكاب 

 دم تفــامي ااخــ ات المنصــوص عليهــا بالتقــارير الــوارمة عــ  المصــال  البيطريــة فــ  غضــون مــدة عــ
 أيام م  إع مه إ ا  انت صيانة خفيفة ووهر إ ا  انت صيانة ثقيلة. 7أدصاها 

 .منو الطبير البيطري واألعوان المكلفي  بالردابة م  أما  المهام المنوطة بعهدتهم 

 منوآت أو المعدات موضوع اللزمة.اطضرار بالبنا ات أو ال 

 .إحالة اللزمة بأي صيغة  انت مون موافقة البلدية 

  غيـر مؤوـر عليهـا مـ  دبـل البلديـة وغيـر مسـلمة مـ   اسـتخ صاستعمال  نوات فـواتير ووصـوات
 دبل المياسر المختص.

 .استخ ص مبال  غير مرخص له ف  استخ صها 

 يص مسبق م  البلدية.الترفيو ف  المعاليم المستخلصة مون ترخ 

   مـــ  وصـــوات الخـــ ص تتضـــم  المبـــال  الفعليـــة التـــ  تـــم  مســـتغل  المســـلخاامتنـــاع عـــ  تمكـــي
 استخ صها.

  المسلخعدم تنظيف. 

  المسلخعدم تعليق المعاليم المستوجبة بمداخل. 
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 .عدم احترام أودات فت  المسلخ 

 ألدسال المستوجبة بهذا العنوان.عدم إيداع عقوم التأمي  لدى البلدية أو اامتناع ع  مفو ا 

 .استخ ص معاليم خارا األما   المرخص فيها 

ويترتر ع  فسخ العقد العقد إسقال حقول صاحر اللزمة وا يمنو فسـخ العقـد وإسـقال اليـق البلديـة مـ  المطالبـة بببـر 
 الضرر الذي ليق به.

 اللزمة: استرجاع – (ب

طة إع م صاحر اللزمة بذل  بواسطة مكتوب مضمون الوصول مو اطع م بقطو النظر ع  ااستثمارات غير المهتلكة وري
 ، و ل  ف  الياات التالية:ل سترجاعبالبلوغ وهرا على األدل دبل التاريخ الميدم 

 .مخالفة مقتضيات  راس الورول 

 .مخالفة أحكام عقد اللزمة 

  المسلختعاط  صاحر اللزمة مهنة وسيش ماخل. 

 .إف س صاحر اللزمة 

 تأخير ف  الخ ص.ال 

      وــخص طبيعــ  إلــى  المســلخوعنــد فســخ العقــد، تيــل البلديــة ميــل صــاحر اللزمــة إلــى حــي  إعــامة إســنام لزمــة اســتغ ل 
 أو معنوي آخر.

إا إ ا رأت البلدية إحالتها ف  المدة المتبقية ألحد الورثـة عنـد حصـول  بوفاة صاحر اللزمة إن  ان وخصا طبيعيا، – (ا
 عد مصامدة السلطة اطمارية المختصة على  ل .بينهم وب اتفال

تخــتص الميــا م العدليــة بــالنظر فــ  جميــو النزاعــات التــ  دــد تنوــأ بــي  المتعادــدي ، خاصــة فــ  مــا يتعلــق بتنفيــذ عقــد  : 03ل  ـصــالف
 اللزمة.
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