بتة عمومية بواسطة الظروف المغلقة
للزمة استخالص معاليم السوق األسبوعية بدوز
العنوان األول :مقتضيات عامة

توطئة:

تنطبق أحكام هذا الكراس ،ما مل ختالفها نصوص خاصة ،على لزمة السوق األسبوعية بدوز لسنة .2023

أحكام عامة

الفصـل  : 1لغاية تنظيم مسالك التوزيع ودعم احلركية االقتصادية ابألسواق مـ خـ ل كحكـام الع قـة بـة كاتـة ا تـدخلة قـد

قيـق

جـود ادـدمات وتـوتض تضـاوات ومراتـق ع وميـة عصـرية ،يـنظم هـذا الكـراس ،كحالـة اسـتغ ل لزمـة السـوق األسـبوعية بـدوز ،عـ طريــق
طلب عروض مفتوح ابعت اد صيغة الظرو ا غلقة ،وتق كراس الشروط الن وذجي ا لحق اب نشور عدد  04للسيد وزير الشؤون احمللية
والبيئــة ا ــؤريف

 22تيفــر  ،2019وا تعلــق اباطــار ا رجعــي الســتلزام ا عــاليم الواجبــة ابألســواق وا ســا البلديــة ،تطبيقــا ألحكــام

القــانون عــدد  23لســنة  2008ا ــؤريف
ا ؤريف

 1أتريــل  2008ا تعلــق ابللزمــات ،وألحكــام األمــر احلكــومي عــدد  316لســنة 2020

 20ما  2020ا تعلق بضبط شروط وكجراوات منح اللزمات ومتابعتها.

الفصـل  : 2ميك أن تسند لزمة استغ ل السوق األسبوعية بدوز كىل كل شخص طبيعي أو معنو يستجيب للشروط الوارد بكراس
الشروط والتشريع اجلار به الع ل ،وذلك د سنة واحد غض قابلة للتجديد.
الفصـ ـ ـ ـ ـ ـل  : 3تو السوق األسبوعية بدوز على:
 سـ ـ ـ ــوق االنتصـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــدوز :يش ـ ـ ـ ـ ل وسـ ـ ـ ــط السـ ـ ـ ــوق التقليديـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــع يـ ـ ـ ــع تفرعاتـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ الناحيـ ـ ـ ــة الغربيـ ـ ـ ــة كىل حـ ـ ـ ــدودالبـ ـ ـ ـ ــا الش ـ ـ ـ ـ ـ ان لس ـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـ ـ ــدوا  ،وم ـ ـ ـ ـ ـ الناحي ـ ـ ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ـ ـ الية كىل ح ـ ـ ـ ـ ــدود جن ـ ـ ـ ـ ــو سـ ـ ـ ـ ــاحة  14ج ـ ـ ـ ـ ــانفي ،وم ـ ـ ـ ـ ـ
الناحية الشرقية كىل القوس الشرقي للسوق (مبا

ذلك القوس).

 سـ ـ ــوق ادضـ ـ ــر :ميتـ ـ ــد شـ ـ ــرق القـ ـ ــوس الشـ ـ ــرقي للسـ ـ ــوق ،حـ ـ ــا جنـ ـ ــو مغـ ـ ــاز مي ـ ـ ـ بـ ـ ــر م ـ ـ ـ اجلهـ ـ ــة الش ـ ـ ـ الية ،وعلـ ـ ــىامتداد شارع حامت ابلطاهر م جهة اجلنو  ،وعلى امتداد شارع علي اجلليد شرقا.
 -س ـ ـ ــوق اجل ل ـ ـ ــة والت ـ ـ ــور بـ ـ ـ ـدوز :ويشـ ـ ـ ـ ل ا ب ـ ـ ــى ا خص ـ ـ ــص لبي ـ ـ ــع ادض ـ ـ ــر ك ـ ـ ــاتة كىل الفض ـ ـ ــاو الك ـ ـ ــا

ـ ـ ــال ا ع ـ ـ ــرض

التجار .
 سوق الدوا بدوز :ويش ل الفضاو ا خصص لبيع الدوا الكا جنو غريب جامع احلنة.1
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العنوان الثاين :شروط منح اللزمة
الفصـل  : 4متنح اللزمة بعد ااع ن لل ناتسة ع طريق طلب عروض مفتوح ابعت اد صيغة الظرو ا غلقة.
يتم ااع ن عـ اللزمـة ث ثـون ( )30يومـا علـى األكثـر ،وعشـر ( )10أايم علـى األقـل ،قبـل التـاريا األقصـى احملـدد لقبـول ال شـحات
بصحيفتة يوميتة صادر ابللغة العربية ،ع و وعلى مواقع الويب اداصة مبانح اللزمة وابهليئة العامة للشراكة بـة القطـاع العـام والقطـاع
اداص وأبية وسيلة كشهار مناسبة ومتاحة.
كال أنه وقياسا على أحكام الفصل  396م جملة ا راتعات ا دنية والتجارية ميك للبلدية

حال نكول ا شح الفا ز ابللزمة ع كمتـام

ااجراوات وعدم وجود م شح اثن أو اثلث يستجيب للشروط وكع ن طلب العروض ،التقليص م اآلجال ا ذكور كىل أربعة أايم علـى
األقل ،شريطة أال ميس ذلك م مبدأ ا ناتسة وتساو الفرص بة ا شحة.
االفصـل  : 5على الراغبة
يقدم العرض

ا شاركة توجيه عرو هم على النحو التان:

ظرتة:
 .Iالظر األول :العرض اادار  :ظـر كدار ختـوم ومكتـو عليـه عـرض ادار خـاص بلزمـة اسـتخ ص
معاليم السوق األسبوعية بدوز لسنة  2023وحيتو على:
 )1كراس الشروط هذا تسحب م موقع بلدية دوز  www.communedouz.tnومتضى م طـر ا شـح دون
حاجة للتعريف ابامضاو.

 )2نسـخة مـ بطاقـة التعريـف الوطنيـة للشـخص الطبيعـي ،ونسـخة مـ العقـد التسسيسـي للشـركة كذا كـان ا تعهـد شخصـا
معنواي.

 )3نظض م الباتيند سارية ا فعول (ا عر اجلبا ي) طبقا قتضيات الفصل  56م جملة الضريبة على دخل األشخاص
الطبيعية والضريبة على الشركات.

 )4شهاد

كبراو الذمة م األداوات والديون البلدية.

 )5كثبات أتمة

ان وقيت ( 10/1م السعر االتتتاحي) مببلغ قدره  20000,000د مسلم م قبل قـاب

بدوز حمتسب البلدية.

ا اليـة

وميك لل شح أن يطلب معلوما ت أو كيضاحات حول اللزمة م ا صلحة ا تعهد بطلب العروض لدى بلدية دوز.
 .IIالظر الثاين :العرض ا ان :ظر مان ختـوم ومكتـو عليـه عـرض مـان خـاص بلزمـة اسـتخ ص معـاليم
السوق األسبوعية بدوز لسنة 2023
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العرض ا ان ا ق ح م

يتض

قبل ا شح ،ا ت ثل

بطاقة عرض السعر تسحب م

موقع بلدية دوز

www.communedouz.tnيقع تع ضها بدقة ومتض نة لقي ة العرض ا ان ا ق ح للقسط ويتعة على ا شارك كتابته ابألرقام

وبلسان القلم وبشكل وا ح ودون تشطيب ،ويتم التعريف تيها ابامضاو.
يو ع الظرتان ا تض نان للعروض االدارية وا الية

ظر اثلث ال يتض

أية معطيات حول مقدم العرض كال عبار ال يفـتح لزمـة

استخ ص ا عاليم ابلسوق األسبوعية بدوز .
ترسل العروض وجواب عرب الربيد السريع أو مض ون الوصـول مـع االعـ م ابلبلـو  ،للعنـوان التـان :بلديـة دوز شـارع احلبيـب بورقيبـة
دوز  4260قبل التاريا احملدد كآخر أجل لوصول العروض ،ويكون اتريا تسجيله مبكتـب الربيـد ،ا رجـع الوحيـد اثبـات اتريـا كيـداع
العـروض وال يقبـل أ عـرض يصــل بعـد أخـر أجـل لإليــداع ابلربيـد ،ويـتم تـتح العــروض وجـواب

نفـس اليـوم احملــدد كتـاريا أقصـى لقبــول

العروض.
ميك للعارض تقدمي عر ه بصفة منفرد أو

كطار جم ع ،وال ميك تقدمي أكثر م عرض سواو بصفة تردية أو

كطار جمامع.

و حال قبـول العـرض األوتـر مـ قبـل اللجنـة القـار شـاريع اللزمـات ،ال ميكـ معار ـة قرارهـا كال وتـق مقتضـيات األمـر حكـومي عـدد
 316لسنة  2020مؤريف
الث

 20ما  2020يتعلق بضبط شروط وكجراوات منح اللزمـات ومتابعتهـا ،وال تقبـل زايد السـدس علـى

ا بتت به.

الفصـل  : 6يبقى مقدم العرض ملزما بعر ه د أقصاها  60يوما م اتريا أخر أجل لقبول العروض.
وميكـ للبلديـة اللجــوو كىل التفـاوض ا باشـر كذا كانــت النتـا حمل احملققـة وا تبــة عـ اعت ـاد كحــدى الصـيغتة ا شـار كليه ــا ابألمـر ا ــذكور
أع ه غض مث ر وذلك

مناسبتة متتاليتة على األقل.

ميك طبقا ألحكام الفصل  10م القانون عدد  23لسنة  2008ا ؤريف
كما بعد االستشار أو ع طريق التفاوض ا باشر

 1أتريل  2008ا شار كليه أع ه اختيار صاحب اللزمة

كحدى احلاالت االستثنا ية واحلصرية التالية:

 كذا مت التصريح أبن الدعو كىل ا ناتسة كانت غض مث ر .وتكــون الــدعو كىل ا ناتســة غــض مث ــر كذا مل يــتم تقــدمي أ عــرض أو كذا كانــت العــروض ا قدمــة غ ـض مناســبة أو ال تســتجيب للشــروط
ا طلوبة.
ويعد العرض غض مناسب النتفاو ع قته ابللزمة ولعدم استجابته حلاجيات مانح اللزمة طبقا لف طلب العروض.
ويعد العرض غض مستجيب للشروط ا طلوبة كذا مل يك مطابقا لف طلب العروض.
 ألسبا تقتضيها متطلبات الدتاع الوط أو األم العام،3
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-

حالة التسكد لض ان است رارية ا رتق الع ومي.

وميك اختيار صاحب اللزمة ع طريق التفاوض ا باشر

كحدى احلاالت االستثنا ية واحلصرية التالية:

السرية
 كذا تعلّق كجناز مو وع العقد أبع ال ال ميك أن يعهد إبجنازها كال لشخص معة يزات أو دصوصيات تنية تتصل ابلس مة أو ّأو كذا كان م شسن كبرام العقد قيق توا د اقتصادية واجت اعية اثبتة،

 كذا تعلق تنفيذ مو وع العقد بنشاط خيتص ابستغ له حصراي حامل براو اخ اع حم ية طبقا للقانون التونسي،العروض التلقا ية اليت ال تتض

تعهدات مالية مباشر أو غض مباشر للدولة على غرار الض اانت وا سامهات ا تعلقة بتنفيذ ا شروع.

يتعة على مانح اللزمة كعداد تقرير معلل مرتق برأ اللجنة القار يتض

بيان أسبا اختيار صيغة االستشار

أو التفاوض ا باشر يعرض على الرأ ا سبق للهيئة العامة للشراكة بة القطاع العام والقطاع اداص.
تتم متابعة ع لية منح اللزمة بعد تنظيم استشار أو ابلتفاوض ا باشر م قبل اللجنة القار .

العنوان الثالث :منح اللزمة واآلاثر ا تبة عنها
الفصـل  : 7يقع اختيار صاحب اللزمة وشركا ه حسب ا قاييس التالية:
 )1توتر يع الواث ق ا طلوبة بعنوان العرض اادار .
 )2أعلى مث مق ح.
وتكون دعو أعضاو اللجنة ومنهجية تتح العروض على النحو التان:
دعو اللجنة:
اللجنة القار شاريع اللزمات ،هي ال لجنة ا ختصة

جمال استخ ص ا عاليم الواجبة ابألسواق وا سا  ،ويتعة طبقا للفصل  75م

النظــام الــداخلي لل جلــس البلــد بــدوز ،علــى ر ــيس اللجنــة توجيــه دعـوات شخصــية جل يــع األعضــاو وتقــا للصــيغ ااداريــة ا ع ــول قــا
تتضـ

اتريــا انعقــاد جلســة التبتيــت وتوقيتهــا ومو ــوع التبتيــت ،ويــتم توجيــه االســتدعاوات قبــل ث ثــة ( )3أايم علــى األقــل مـ التــاريا

احملدد النعقاد اجللسة وعند التسكد ميك اختصار األجل كىل  24ساعة تحسب.
منهجية تتح العروض:
تكـون جلســات تــتح العــروض علنيـة وتعقــد اجللســات وجــواب
حضور اجللسات العلنية لفتح العروض وذلك

نفــس اليـوم احملــدد كتــاريا أقصــى لقبـول العــروض ،وميكـ لكــل العار ــة

ا كان والتاريا والساعة احملددي بنص ااع ن ع طلب العروض ،ويـتم تـتح العـروض
4
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الفنيــة وا اليــة الــوارد

جلســة واحــد  ،وميكـ عنــد االقتضــاو للجنــة القــار أن تطلــب تقــدمي تو ــيحات أو اســتك ال العــروض

أجــل

حمدد.
• تتح العروض اادارية:
يعرض ر يس اللجنة تقريرا مفص يقدم م خ له للحا ري مو وع اجللسة ويذكرهم ابلضوابط اداصـة بتسـيضها وااجـراوات وا راحـل
اليت سيتم اعت ادها خ ل اجللسة ومعايض ترز الظرو اادارية وا الية والعدد اجل لي للعروض الوارد على البلدية.
تعتــرب ا لعــروض الــوارد خــارل اآلجــال القانونيــة الغيــة وال يــتم تتحهــا ويــدون ذلــك وجــواب بتقريــر تــرز العــروض ويتعــة أن يتضـ

التقريــر

ا ذكور ا علومات اداصة ابلعرض خاصة ا تعلقة بتاريا وصوله.
تتــوىل اللجنــة تــتح العــروض ااداريــة الــيت وردت

اآلجــال القانونيــة والتثبــت م ـ تــوتر كــل الواث ــق وا ســتندات وا عطيــات واالثبــااتت

وا ؤيدات ا طلوبة مبقتضى كع ن طلب العروض ومبقتضى كراس الشروط.
يعترب كل عرض مل يتض

كحدى الواث ق ا طلوبة مه ا كانت أمهيتهـا الغيـا ،ويقصـى أليـا مـ ا شـاركة

جلسـة تـتح العـروض ا اليـة أ

اخ ـ ل قــذا العنصــر م ـ شــسنه أن ي ـ ؤد كىل ا ســاس اب بــادس األساســية للطلــب الع ــومي خاصــة منهــا ا تعلقــة اب ســاوا بــة ا شــحة
وتكاتؤ الفرص واحلياد ومو وعية معايض االختيار.
تدون وجواب مبحضر اجللسـة كـل العـروض الـيت مت تتحهـا سـواو منهـا الـيت مت قبوهلـا أو رتضـها ويتعـة عنـد الـرت
صاحب العرض ا رتوض بتوتضها ،وجتدر ااشار كىل أن كل رت

ذكـر الواث ـق الـيت مل يقـم

لعرض مل يقم على معايض االختيار اليت مت ديدها مبقتضى كع ن طلب

العروض وكراس الشروط يعترب الغيا ويؤد وجواب كىل بط ن كجراوات البتة.

• تتح العروض ا الية:
ال ميك

أ حال م األحوال تتح الظرو احملتوية على العروض ا الية اليت تبقى ختومة اىل حة التثبت مـ مطابقـة ا لفـات ااداريـة
الواث ق وا ؤيدات اادارية ا طلوبـة مبقتضـى اعـ ن طلـب العـروض،

اع ن طلب العروض ،ويقصى وجواب كامل ا لعرض الذ ال يتض

وهو ما يع اابقاو على الظرو ا الية اداصة اب شحة الذي رتضت ملفاهتم اادارية مغلقة دون تتحها ويدون ذلـك وجـواب مبحضـر
اجللسة.
ال يس ح لغض ا شحة الذي قبلت ملفاهتم اادارية أو لوك هم مبقتضى كتب توكيل حمرر وتقا للصيغ القانونية حضور جلسة العروض
ا الية.
5

كراس شروط لزمة السوق األسبوعية بدوز لسنة 2023

يــتم تــتح الظــرو ا اليــة اداصــة اب ش ـحة الــذي قبلــت ملفــاهتم ااداريــة ،وتقصــى العــروض ا اليــة الــيت يكــون مبلغهــا أقــل م ـ الســعر
االتتتاحي ،ويتم ترتيب ا شحة الذي قبلت عرو هم ا الية حسب أمهية ا بلغ ا ق ح.
يتعة كع ن طلب العروض غض مث ر كذا تبة بعد تتح العروض ا الية أن األمثان ا ق حة م قبل كل ا شحة أقل م الث

االتتتاحي

ا ق ح مبوجب كع ن طلب العروض وكراس الشروط.
الفصـل  : 8تفظ بلدية دوز بقرار ا واتقة أو رت

العروض ا قدمة وا تعلقة إبحالة استغ ل السوق األسبوعية بدوز ،و حالة رت

العروض ا قدمة تعل بلدية دوز أن طلب العروض غض مث ر  ،بقـرار معلـل وال ي تـب قـدمي العـروض

هـذه الصـور أ حـق

طلـب

التعوي .
رر اللجنة القار حمضر جلسة تتح العروض.
ميضى هذا احملضر م قبل يع أعضاو اللجنة احلا ري ويتض

مناقشاهتم وعند االقتضاو فظاهتم.

يتم أليا كع م العار ة بنتا حمل تتح العروض مع بيان أسبا ااقصاو ابلنسبة للعروض ا قصا وذلـك

أجـل ال يتجـاوز ث ثـة ( )3أايم

ع ل م اتريا الفتح.
وميكـ للعـارض ا قصـى أن يطعـ لـدى اهليئـة العامـة للشـراكة بـة القطـاع العـام والقطـاع ادـاص

أجـل أقصـاه ث ثـة ( )3أايم ع ـل مـ

اتريا ااع م.
تتخذ اهليئة قرارها

أجل أقصاه عشر ( ) 10أايم ع ل ابتداو م اتريا توصلها إبجابة مانح اللزمة.

حالة كقرار اهليئة بعدم شرعية ااجراوات ،يتعة على مانح اللزمة تطبيق قرار اهليئة.
تتوىل اللجنة ترز العروض ا قدمة م قبل العار ة و ليلها وترتيبها وتقا لل عايض ومنهجية الفرز ا عل عنها
ميك

انح اللزمة أن يطلب م ا شاركة تقدمي عروض مالية جديد

نظام طلب العروض.

حالة تساو أتضل العروض ابعتبار كل العناصر.

تتوىل اللجنة القار كعداد تقرير هنا ي لفرز العروض الفنية وا الية يتض

مق حاهتا

ميضى التقرير ا شار كليه م قبل يع أعضاو اللجنة احلا ري ويتض

مناقشاهتم وعند االقتضاو فظاهتم.

يعــرض هــذا التقريــر علــى مــانح اللزمــة الــذ يتــوىل كعــداد مــذكر أتليفيــة

هذا ادصوص.

الغــرض تتضـ

رأيــه ومق حاتــه ئصــوص النتــا حمل حييلهــا مرتقــة

ابلتقرير النها ي للجنة القار على اهليئة العامة للشراكة بة القطاع العام والقطاع اداص للدرس وكبداو الرأ .
يتوىل مانح اللزمة ابلتصريح بنتا حمل ترز العروض م خ ل نشرها مبوقع الويب اداص به أو تبليغها للعار ة.
أجل ال يتجاوز مخسة ( )5أايم ع ل م اتريا التصريح ابلنتا حمل.

وميك لكل م له الصفة وا صلحة القيام بتظلم لدى مانح اللزمة
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ويتوىل مانح اللزمة كصـدار قـرار ئصـوص الـتظلم ا شـار كليـه أعـ ه
األقصى ا س وح به لتقدمي التظلم .ويعترب سكوته رتضا
ميكـ الطعـ لكـل مـ لـه الصــفة وا صـلحة
اداص وذلك

أجـل ال يتجـاوز عشـر ( )10أايم ع ـل مـ اتريـا انقضـاو األجـل

نيا.

القـرارات الصـادر عـ مــانح اللزمـة لــدى اهليئـة العامــة للشـراكة بــة القطـاع العــام والقطــاع

أجل أقصاه مخسة ( )5أايم ع ل م اتريا نشر أو تبليغ القرار.

تتخذ اهليئة قرارها ئصوص الطع ا قدم

أجل أقصـاه مخسـة عشـر ( ) 15يـوم ع ـل مـ اتريـا توصـلها إبجابـة مـانح اللزمـة حـول هـذا

الطع .
حالة كقرار اهليئة بعدم شرعية ااجراوات ،يتعة على مانح اللزمة تطبيق قرار اهليئة.
يعهد للجنة القار قياد ا فاو ات نح اللزمة ا عنية وكمتام يع الواث ق ا تعلقة قا بعد اختيار صاحب اللّزمة .وتتعلق هـذه ا فاو ـات
اب سا ل ا الية وابلروزانمة ا تعلقة ابللزمة.
الفصـل  : 9عند ا واتقة على أحد العروض ا قدمة تقوم البلدية بدعو صاحب اللزمة ل ــ:
 أتمة مبلغ الض ان النها ي لـدى السـيد قـاباللزمة وا قدر بربع الث
 -أتمة مبلغ

ا اليـة بـدوز حمتسـب البلديـة،

أجـل أقصـاه  72مـ اتريـا ااعـ ن علـى نتـا حمل

النها ي ا قدم م صاحب العرض الفا ز.

ان تسجيل عقد اللزمة وكراس الشروط

أجل أقصاه  72ساعة م اتريا ااع ن على نتا حمل اللزمة ،ويتم ديد

مبلغ الض ان ا ستوجب وتقا ألحكام جملة التسجيل والطابع اجلبا ي.
 كمضاو عقد مطابق قتضيات كراس شروط وعقد اللزمة الن وذجي والتشريع اجلار به الع ل. -تسجيل العقد وكراس الشروط ابلقبا ـة ا اليـة

أجـل  10أايم مـ اتريـا ااعـ م مـ طـر البلديـة عـ طريـق كشـعار مضـ ون

الوصول مع ااع م ابلبلو  ،و ل مصاريف التسجيل والطابع اجلبا ي على صاحب اللزمة.
 تقدمي عقد أتمة لض ان ا سؤولية ا دنية ع األ رار اليت ميك أن يتعرض هلا األشخاص والبناايت والتجهيزات ا وجود داخلالسوق وذلك وتقا قتضيات الفصول  38و 39م هذا الكراس.
ويدخل العقد حيز التنفيذ بعد استيفاو ااجراوات ا نصوص عليها قذا الفصل بداية م التاريا ا ض

ابلعقد.

الفصـل  : 10يدتع مبلغ اللزمة على أقساط شهرية متساوية ي قع تسديد كل قسط منها مسبقا خ ل السـبعة أايم األوىل مـ كـل شـهر،
وذلك بداية م اتريا دخول عقد اللزمة حيز التنفيذ.
و صور عدم قيام صاحب اللزمة ئ ص القسط ا ستوجب بعد حلول أجل اد ص ،توجه لـه البلديـة كنـذارا ابلـدتع بواسـطة رسـالة
مض ونة الوصول مع ااع م ابلبلو أو أب وسيلة أخرى قابلة لإلثبات.
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وكذا مل يقم صاحب اللزمة بتسديد القسط ا طلو بعد مضي مثانية أايم م اتريا كنذاره وتقا لإلجراوات الوارد ابلفقر السابقة ،حيق
للبلدية تسا العقد.
وال ميكـ أب حــال مـ األحــوال اســتع ال الضـ ان النهــا ي ا ــودع لــدى القــاب

دـ ص األقســاط كال

صــور امتنــاع ا ســتلزم عـ

الوتاو ابلتزاماته ا الية أو لتغطية نفقات وجوبية مل يقم ا ستلزم بتسديتها وبعد تسا عقد اللزمة.

العنوان الرابع :استغ ل السوق
الفصـل  : 11تسلم السوق لصاحب اللزمة بداية م اتريا دخول العقد حيز التنفيذ.
الفصـل  : 12يتعة على صاحب اللزمة اح ام أمثلة التهيئة اداصة ابلسوق وا عد م قبل البلدية.
الفصـل  : 13تقوم البلدية بتشخيص و ع السوق قبل بداية االستغ ل حبضور صاحب اللزمة وحيرر

ذلك حمضر وترتق نسخة مـ

حمضر التشخيص ممضا م قبل الطرتة بعقد اللزمة.
الفص ـل  : 14يـؤم صـاحب اللزمـة اسـتغ ل ا نـاطق احمليطـة ابلسـوق مـ أمـاك كنـزال ومـآو للسـيارات والشـاحنات ،وأمـاك لو ـع
الفض ت اليت يتم بطها و ديدها وتنظي ها م قبل البلدية.
ويكون صاحب اللزمة ملزما بتوتض الوسا ل ا ادية والبشرية الضرورية لذلك ،و تفظ البلدية حبقها

تغيـض نظـام الوقـو والتوقـف

داخل تضاو السوق أو خارجه.
وال ميك ـ لصــاحب اللزم ــة توظيــف أو اس ــتخ ص أ معلــوم اب ن ــاطق احمليطــة ابلس ــوق بعنــوان وق ــو وســا ل النق ــل التابعــة للتج ــار
أو ا نتجة أو غضهم.
الفصـل  : 15يتعة على صاحب اللزمة:
• تـوتض الوســا ل ا اديــة والبشــرية ال زمـة لضـ ان اســتغ ل الســوق علـى الوجــه ا طلــو وو ــعها علـى ذمــة ا ســتع لة مـ رواد
السوق.

• توتض ز مميز وشارات خاصة ابألعوان التابعة لصاحب اللزمة حبيث ميك متييزهم ع غضهم.
• اص ح وجتديد التجهيزات ا و وعة على ذمته.
• العناية ابلبيئة وس مة احمليط داخل السوق وحميط كشعاعه.
الفص ـل  : 16تــرخص البلديــة ،لل ســتغلة

تعــاطي ختلــف األنشــطة داخــل الســوق ،ــت كش ـرا صــاحب اللزمــة الــذ حيــدد توزيــع

ا واقع اليت يستغلوهنا ومساحتها(.وذلك بغرض توحيد األداوات وتسهيل استخ صها ،حبيث يكـون ادا ـع لـدداو داخـل السـوق ملزمـا
ئ ص أداو واحد لطر واحد وهو صاحب اللزمة ،وليس ملزما ئ ص معلوم ال خيص).
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الفصـل  : 17يتعة على صاحب اللزمة:
• كع م البلدية واجلهات ا ؤهلة قانوان للقيام بع ليات ا راقبة بكل ا خالفات ا رتكبة م قبل ا ستغلة وااجراوات ا تخذ
شسهنم.
• كع م البلدية واجلهات ا ؤهلة قانوان ابحلوادث اليت قد تطرأ داخل السوق.
• كب

ا ستغلة لل واقع ابلسوق بكل التدابض ا تخذ حلس تسيض هذه السوق.

الفصـل  : 18حدد توقيت الع ل داخل السوق وتقا ا يلي :م الساعة  06.00صباحا حا الساعة  14.00زواال يوم اد يس
م كل أسبوع ،ويتم و ع حواجز حديدية نع دخول العرابت اىل وسط السوق بدايـة مـ السـاعة  11.00صـباح يـوم األربعـاو ،وترتـع
الساعة  11.00م زوال يوم اد يس لت كة العرابت م ادرول م السوق.
تستخلص معاليم االنتصا ع كل منتصب ،مر واحد كل سوق أسبوعية ،وتستخلص معاليم الداللة ا رتبطة بث
بيع ،كل مر يتم تيها بيع (كل بيع جديد يقوم به ا ش
ال يتم استخ ص ا عاليم ا رتبطة ابلسوق األسبوعية اال

البتة اليت يعقبها

قبل ادرول م السوق خيضع علوم جديد).
حدود السوق ،و توقيت ع ل السوق يومي األربعاو واد يس تقط.

يــتم وجــواب كعـ م صــاحب اللزمــة بكــل تغيــض يطـرأ علــى التوقيــت ،وال ميكـ لصــاحب اللزمــة تغيــض توقيــت الع ــل داخــل الســوق دون
احلصول على ترخيص مسبق م البلدية أو السلط اجلهوية أو السلط ا ركزية وذلك كذا اقتضت القوانة ا نظ ة لدسواق ذلك.
غض أنه وبص فة استثنا ية وبعد ترخيص كتايب مسبق م البلدية ،ميك تتح السوق

غض أوقات ع لها حسـب شـروط تضـ

حقـوق

يع ا تدخلة.
الفصـل : 19

ل مصاريف استغ ل السوق وا ناطق احمليطة به على صاحب اللزمة (أجر األعوان التابعة له وا عدات وا قتضيات

ا تعلقة ابلسوق ومصاريف ااص ح والصيانة والنظاتة والتجديد واألداوات ومعاليم استه ك ا او والكهرابو ومصاريف التسمة و .)...
الفصـل  : 20يض
الفصـل  : 21ال تض

صاحب اللزمة متويل يع مصاريف اللزمة وال تقبل ع ليات الت ويل مبقتضى ااجيار ا ان.
صل عليها صاحب اللزمة وال ترخص
البلدية القروض اليت ّ

ره السوق مو وع اللزمة.

الفصـل  : 22ميك لصاحب اللزمة تقدمي اق احات جديد انح اللزمة هتد لتحسة اسـتغ ل السـوق وتتـوىل البلديـة دراسـة هـذه
ا ق حات وهلا أن تقبلها أو أن جتر تعدي ت عليها أو أن ترتضها.
الفصـل  : 23ميك للبلدية أو اجلهات ا ؤهلة قانوان مراقبـة سـض اسـتغ ل السـوق بواسـطة أعواهنـا ا كلفـة بـذلك ،وميكـ هلـم اختـاذ
يع ااجراوات القانونية اليت متكنهم م أداو مهامهم وا طالبة ابلواث ق وا عطيات اليت يروهنا مناسبة.
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يتعة على صاحب اللزمة تسهيل مهام ا راقبة ومدهم ابلواث ق وا عطيـات ا طلوبـة ويعتـرب كـل تعطيـل أو منـع أو امتنـاع خطـس تادحـا
موجبا لفسا العقد.

العنوان ادامس :ا عاليم ا وظفة داخل السوق
الفصـل  : 24ا عاليم الواجبة داخل األسوق األسبوعية بدوز وتقا للقرار عدد  78ا ؤريف
والرسوم واحلقوق وا شاركة

 14سبت رب  2022ا تعلق اب عاليم

نفقات أشغال التع ض ا خول لبلدية دوز بط مبالغها أو تعريفاهتا ،هي كالتان:

المعاليم الواجبة داخل سوق التفصيل بدوز
 – 1المعلوم الخاص للوقوف.

عن كل متر مربع من موقع ال نتصاب (يستخلص هذا المعلوم

1,200

مرة واحدة كل سوق أسبوعية)

المعاليم الواجبة داخل سوق الخضر بدوز
 – 1المعلوم الخاص للوقوف.
 – 2المعلوم الخاص للوقووف الموظو

عن كل متر مربع من موقع النتصاب (يستخلص هذا المعلوم

1,200

مرة واحدة كل سوق أسبوعية)

علو

النتصوووووواب للبيووووووع بواسوووو و ة السوووووويا ا أو

الشاحنا .

بيع الخضر والغالل وأي منتوج فالحي.

10,000

عن كل شاحنة خفيفة (التي ل تفوق حمولتها النافعة  3,5طن)

20,000

عن كل شاحنة متوس ة (التي تفوق حمولتها النافعة  3,5طن)

30,000

عن كل شاحنة ثقيلة

المعاليم الواجبة داخل سوق الجملة والتمور بدوز
-1المعلووووم الخووواص للوقووووف بسووووق الجملوووة
بدوز
 المعلووووم الخووواص للوقووووف (بيوووع الخضووور
والغال ل بما في ذلك التمو ).
 معلوم الدخول إل سوق التمو بدوز

%3

من الثمن الجملي للبيوعا (يشمل المعلوم العام للوقوف % 2
والمعلوم عل

قم المعامال )% 1

عن الصندوق الواحد (القاجو)

0,100
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المعاليم الواجبة داخل سوق الدواب بدوز
 – 1المعلوووم الخوواص للوقوووف الموظ و

عل و

النتصوووووووووواب للبيووووووووووع بواسووووووووو ة السوووووووووويا ا

أو الشاحنا .

بيع المواد العلفية واألسمدة والمغروسا
وأي منتوج فالحي أو صناعي.

10,000

عن كل شاحنة خفيفة (ل تفوق حمولتها النافعة  3,5طن)

20,000

عن كل شاحنة متوس ة (تفوق حمولتها النافعة  3,5طن)

30,000

عن كل شاحنة ثقيلة

 – 2معلوم الدخول لسوق الدواب بدوز
✓ الدواب ذا الحجم الكبير

4,000

✓ الماعز والضأن

1,200

عن الرأس الواحد

✓ الدواجن وال يو واأل انب
 -الدواجن وال يو واأل انب

0,100

 -البيض

0,005
الدللة.

-3المعلوم عل

✓ بالنسبة للمنتجا األخرى

من ثمن البتة التي يعقبها بيع ،يستحق هذا المعلوم في كل مرة
يتم فيها بيع (كل بيع جديد يقوم به المشتري قبل الخروج من

%2

السوق يخضع لمعلوم جديد)

الفص ـل  : 25يتعهــد صــاحب اللزمــة بتعليــق تعريفــة ا عــاليم للع ــوم بــداخل الســوق (مه ــا كــان نوعــه) ،وبقــر الفضــاوات ا روجــة قــا
ختلف ا نتجات

أماك ابرز ووا حة  ،وتكون الكتابة أبحر بينة وكبض احلجم طبقا للتشريع اجلار به الع ل.

ـواو ابل تيـع أو التخفـي
ك ا يتعهـد بعـدم كدخـال أ تعـديل علـى التعريفـات س ب
وال اتيب الناتذ أو اليت يتم استصدارها أثناو تنفيذ عقد اللزمة.
الفص ـل  : 26يعــد كــل ترتيـع مـ قبــل صـاحب اللزمــة

التعريفــات وا عـاليم ا ــرخص لــه

متكة التجار ا نتصبة وا تجولة م وصوالت مؤشر عليها م قبل القاب
تتض

أو الـزايد أو احلـذ أو التعـوي  ،وبتطبيـق التشـريع

استخ صـها دون مواتقــة البلديـة أو عــدم

حمتسب البلدية وتقا ألحكام الفصل  34مـ هـذا الكـراس

ا بالغ ا دتوعة م قبلهم ،خطس تادحا يستوجب معه تسا العقد.
وتكون البلدية ملزمة مسبقا مبراقبة هذا االجراو.
ميك لكل متضرر

صور عدم اح ام صاحب اللزمة الل تزاماته الوارد قذا الفصل أن يودع عريضة مبكتب الضبط اداص ابلبلدية

مقابل وصل است م ،وتكون هذه األخض ملزمة ابلتحر تيها وكجابة العارض كتابيا

أجـل أقصـاه  30يومـا مـ اتريـا تضـ ة العريضـة

مبكتب الضبط.
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العنوان السادس :شروط االستغ ل وأشغال البناو والصيانة والتجديد
الفصـل  : 27يتعة

خصوص كل ع لية بناو وصيانة وجتديد داخل السوق أو

حميطه حصول صاحب اللزمة على ترخيص مكتو

م البلدية ،واح ام التشريع ا تعلق اب ؤسسات ا فتوحة للع وم وخاصة ال اتيب الع رانية وشروط الصحة والبيئـة والسـ مة ا ع ـول قـا
هذا اجملال.
وال ي تب ع ع ليات البناو والصيانة والتجديد أ تعوي

لفا د صاحب اللزمة وال جيوز اقتطاع تكاليف كجنازها م مث اللزمة.

الفصـل  : 28يتعة علـى صـاحب اللزمـة القيـام أبشـغال صـيانة كـل البنـاوات وا عـدات والتجهيـزات ا خصصـة حلسـ اسـتغ ل السـوق
وس مة ا ستع لة ،ويتم كص حها م قبله وعلى حسابه.
وتتعلق األشغال ا عنية خاصة بـ:
• رسم ا واقع.
• صيانة وحس استغ ل التجهيزات ا تعلقة ابلتصر

الفض ت وتصريف ا ياه ا ستع لة.

• صيانة معدات اا او والس مة ابلسوق ومبحيطه.
• صيانة معدات التهو ة واحل اية م احلرا ق طبقا للتشريع اجلار به الع ل.
• و ع ال تتات واجتاهات السض داخل السوق.
• تطبيق قواعد النظاتة ابلسوق واب ناطق احمليطة بعه.
• استبدال كل القطع ا عطبة ابلتجهيزات ا تعلقة ابلس مة واحلراسة واا او .
• توتض نقاط ا او ابلعدد والضغط الكاتية.
الفص ـل : 29

صــور عــدم احـ ام ا ســتلزم قتضــيات الفصــل  ، 28ميكـ للبلديــة بعــد التنبيــه علــى صــاحب اللزمــة بضــرور تــدارك

االخ الت ومنحه أج معقوال يتناسب مع طبيعة التدخل ا طلـو  ،القيـام بتلـك األع ـال بنفسـها أو بواسـطة مـ تعنيـه خصيصـا لـذلك
على نفقة صاحب اللزمة.
و صور امتناع صاحب اللزمة ع أتدية النفقات ا تبة ع ع لية ااص ح والصيانة يتم اقتطاعها أليا م مبلغ الض ان النها ي
ا ؤم لدى قاب

ا الية بدوز حمتسب البلدية.

الفصل  : 30يعد عدم تنظيف السوق م قبل صاحب اللزمة خطس تادحا يستوجب معه تسا العقد.
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وميك لصاحب اللزمـة كبـرام اتفاقيـة مـع البلديـة تقـوم مبقتضـاها هـذه األخـض بع ليـة التنظيـف مبقابـل مـان( ،ويشـ ل تنظيـف السـوق ـع
الفض ت ونقلها كىل ا صب).
تتعهد البلدية بتوتض حاوايت للباعة ابلتنسيق مع ا ستلزم.
الفصل  : 31يتعهد صاحب اللزمة بتجديد التجهيزات اليت أصبحت غض صاحلة ل ستع ال والقيام أبشغال الصيانة والتعهد الـيت تشـض
قا مصاحل ا راقبة الصحية وكل امتناع ع ذلك يعد خطس تادحا موجبا للفسا.
الفصــل  : 32تتــوىل البلديــة س ـ نظــام داخلــي يضــبط خاصــة شــروط الــدخول واجلــوالن داخــل الســوق وص ـيانة التجهي ـزات وا عــدات
واددمات العامة واداصة به.
الفصــل  : 33يتعــة علــى صــاحب اللزمــة مراقبــة األعــوان ا باشــري داخــل الســوق ومتــداون ا نتجــات الغذا يــة ،وجيــب عليــه ـ ان
اح امهم لل اتيب الصحية خاصة م حيث:
• س مة األجسام ونظاتتها.
• ارتداو ز نظيف خاص ابلع ل.
• عدم تلويث ا نتجات الغذا ية.

العنوان السابع :كجناز احلساابت
الفصـل  : 34يتعة على صاحب اللزمة:
• استع ال كنشات الفواتض ووصوالت البيـع ووصـوالت االنتصـا ووصـوالت البيـع ابلتجـوال ذات قسـا م مؤشـر عليهـا مـ قبـل
البلدية ومسل ة م قبل حماسبها ،ومينع منعا ابات استع ال أية دتاتر أخرى.
• االستظهار بكنشات الفواتض ووصوالت البيع ووصوالت االنتصا ووصوالت البيع ابلتجـوال عنـد كـل طلـب مـ طـر أعـوان
البلدية أو أعوان الدولة ا ؤهلة لذلك.
• احلصول على مواتقة البلدية

صور استع ال الفوتر ااع مية اليت تفظ حبقها

احلصول على ا عطيات الضرورية عند أ

طلب.
الفصـل ( : 35خاص بسوق اجل لة) يتعة علـى صـاحب اللزمـة متكـة كـل وكيـل بيـع مـ مخسـة كنشـات تـواتض ووصـوالت بيـع ابلنسـبة
لكل موقع كحد أقصى ك ا يتعة على الوك و ا رخص هلم مسك دتاتر وكشـوتات احلسـاابت وتـق الصـيغ وااجـراوات ا نصـوص عليهـا
ابلفصلة  72و  73م جملة اجلباية احمللية.
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وميك ل لبلديـة ااذن لصـاحب اللزمـة بعـدم جتديـد الـدتاتر لـوك و البيـع ا عنيـة كال بعـد االسـتظهار مبـا يفيـد خـ ص مـا ختلـد بـذمتهم مـ
معاليم راجعة للبلدية.
الفصـل  : 36يتعة على صاحب اللزمة:
• تقدمي ا وازنة ادتامية ا نجز وا ؤيدات ا الية اداصة بكل ا صاريف (التشغيل ،التسيض ،الصيانة ،أعباو االستث ار (.....طبقا
للقوانة ا ع ول قا للبلدية

أجل  3أشهر م هناية كل سنة.

• أتمــة الفــارق بــة الضـ ان النهــا ي للســنة األوىل والضـ ان النهــا ي للســنة الثانيــة كذا اقتضــى عقــد االســتلزام نســبة زايد س ـنوية
تضا عند بداية كل سنة طيلة مد التعاقد.
• كعــداد حســاابت االســتغ ل لدنشــطة وادــدمات ا نجــز ابلســوق ،ويســتع ل للغــرض مفهــوم حســا االســتغ ل حســب ا وقــع
تعريفه ابلنظام احملاسيب العام ا نطبق على ا ؤسسات اداصة الذ يتض :
-

اب االعت ادات :موارد اددمات الراجعة لصاحب اللزمة.

-

اب الدي  :ا صاريف اداصة ابالستغ ل واألشغال.

-

تارق حسا االستغ ل :يظهر كما تا

الفصـل  : 37للبلدية احلق

استغ ل أو نقص استغ ل( .خاص ابللزمات اليت تفوق مدهتا السنة)

مراقبة ا علومات وا عطيات ا قدمة ابلتقرير السنو وحساابت االستغ ل ا شار كليها أع ه.

وهلذا الغرض ،ميك للبلدية طلب ا عطيات والواث ق الضرورية اداصة ابحملاسبة والتحقق تيها.
الفصـل  : 38يتعة على البلدية التثبت م استغ ل السوق طبقا قتضيات اللزمـة وتقـا للتشـاريع وال اتيـب اجلـار قـا الع ـل

هـذا

اجملال.

العنوان الثام  :ا سؤولية والتسمة
الفصـل : 39

ل على صاحب اللزمة التعهدات التالية:

 )1ابلنسبة للبناايت والتجهيزات:
يتعة على صاحب اللزمة ابرام عقد أتمة لض ان مسؤوليته ا دنية د األخطار النا ة ع األشغال ليت ينجزها وع استغ ل
البناايت والتجهيزات ا ذكور وعقد التسمة لل نشس مو وع اللزمة وتقا للتشريع اجلار به الع ل.
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 )2ابلنسبة ل ستغ ل:
يتح ــل ص ــاحب ال لزم ــة مس ــؤولية ك ــل األ ـ ـرار ا نج ــر عـ ـ االس ــتغ ل ،وال تتح ــل البلدي ــة كال األ ـ ـرار ا تستي ــة عـ ـ تعله ــا
الشخصي.
الفصــل : 40

يــع عقــود التــسمة ووصــوالت خ ـ ص األقســاط ا تعلقــة قــا علــى ذمــة البلدي ـة ،ويعتــرب عــدم قيــام صــاحب اللزمــة قــذا

االجراو خطس تادحا يستوجب معه تسا العقد وحجز مبلغ الض ان ،وال ميك لصاحب اللزمة ادخـال تعـدي ت أو تسـا عقـود التـسمة
دون احلصول على مواتقة كتابية مسبقة للبلدية.

العنوان التاسع :الض اانت-الفسا-النزاعات
الفصـل  : 41يلتزم صاحب اللزمة
النها ي للعرض ا ان بعنوان
ا طالبة بفا
ويكون قاب

أجل  72ساعة م اتريا ااع ن ع نتيجة طلب العروض إبيداع مبلغ يساو ¼ قي ـة ا بلـغ

ان هنا ي وأتمة قي ة تسجيل عقد اللزمة لدى قاب

ا الية بدوز حمتسب البلدية دون أن ي تـب لـه حـق

قانوين عند اس جاعه لل بالغ ا ودعة.
ا الية بدوز حمتسب البلدية ملزما إبرجاع ا بلغ ا ـؤم لديـه بعنـوان قي ـة تسـجيل العقـد مبجـرد اتصـاله مـ البلديـة مبـا يفيـد

تسجيل العقد.
صور امتناع صاحب اللزمة ع كمتام كجراوات تسجيل العقد

الفصـل  : 42ميك للبلدية
عدد  53لسنة  1993ا ؤريف

اآلجـال احملـدد ابلفصـل  3مـ القـانون

 17ما  1993ا تعلق إبصدار جملة معاليم التسجيل والطابع اجلبا ي كمتام كجراوات التسـجيل مـ

تلقاو نفسه ابالعت اد على ا بلغ ا ؤم لدى قاب

ا الية بدوز حمتسب البلدية بعنوان

ان التسجيل وال ميك لصاحب اللزمة

هذه

احلالة ا طالبة ابس جاع ا بلغ ا ؤم قذا العنوان.
وكذا تلــدد صــاحب اللزمــة

دتــع قي ــة الض ـ ان النهــا ي وأتمــة قي ــة تســجيل العقــد

األجــل احملــدد أعـ ه ،ميكـ

ــانح اللزمــة حجــز

الضـ ان الــوقيت وكســناد اللزمــة لل شــح الــذ تقــدم بثــاين أعلــى عــرض مــان أو ااعـ ن عـ طلــب عــروض جديــد وا طالبــة بغــرم الضــرر
الناجم ع ا اطلة.
الفصـل  : 43يبقى الض ان النها ي خصصا لض ان حس تنفيـذ اللزمـة والسـتخ ص مـا عسـى أن يكـون ا سـتلزم مطالبـا بـه مـ مبـالغ
بعنوان عقد اللزمة ،وال ميك اس جاعه كال بعد انتهاو مد اللزمة وإبذن م البلدية.
وال ميك أب حال م األحوال استع ا ل الض ان النها ي ا ودع لدى القاب

دـ ص األقسـاط كال

صـور امتنـاع ا سـتلزم عـ الوتـاو

ابلتزاماته ا الية أو لتغطية نفقات وجوبية مل يقم ا ستلزم بتسديتها وبعد تسا عقد اللزمة.
الفصـل  : 44تنتهي اللزمة ابنتهاو ا د ا تفق عليها بعقد اللزمة.
الفصـل  : 45ق د تنتهي اللزمة قبل هناية ا د ا تفق عليها

العقد ابختاذ البلدية كحدى ااجراوات التالية:
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أ) – تسا العقد:
عند كخ ل صاحب اللزمة أبحد التزاماته التعاقدية اجلوهرية أو مبقتضـيات كـراس الشـروط أو اباللتزامـات الـوارد بواث ـق
اللزمة و كل الصور الوارد ابلتشريع اجلار به الع ل.
ويعد م قبيل االخ ل اجلوهر :
• التلدد ا تكرر

دتع أقساط اللزمة.

• ارتكا خالفة خطض ل اتيب حفظ الصحة والبيئة.
• اا رار ابلبناوات أو ا نشآت أو ا عدات مو وع اللزمة.
• كحالة اللزمة أب صيغة كانت دون مواتقة البلدية.
• اســتع ال كنشــات تــواتض ووصــوالت بيــع غــض مؤشــر عليهــا م ـ قبــل البلديــة وغــض مســل ة م ـ قبــل
احملاسب ا ختص.

• استخ ص مبالغ غض مرخص له
• ال تيع

استخ صها.

ا عاليم ا ستخلصة دون ترخيص مسبق م البلدية.

• االمتناع ع متكة التجار ا نتصبة وا تجولة مـ وصـوالت ادـ ص تتضـ
استخ صها.

ا بـالغ الفعليـة الـيت مت

• عدم تنظيف السوق ،أو عدم دتع معلوم التنظيف.
• عدم تعليق ا عاليم ا ستوجبة مبداخل األسواق.
• عدم كيداع عقود التسمة لدى البلدية أو االمتناع ع دتع األقساط ا ستوجبة قذا العنوان.
• استخ ص معاليم خارل األماك ا رخص تيها.
وي تب ع تسا العقد العقد كسقاط حقوق صاحب اللزمة وال مينع تسا العقد وكسقاط احلق البلدية م ا طالبة جبرب الضرر
الذ حلق به.
) – اس جاع اللزمة:
بقطع النظر ع االستث ارات غض ا هتلكة شريطة كع م صاحب اللزمة بذلك بواسطة مكتو مضـ ون الوصـول مـع ااعـ م
ابلبلو شهرا على األقل قبل التاريا احملدد ل س جاع ،وذلك
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• خالفة مقتضيات كراس الشروط.
• خالفة أحكام عقد اللزمة.
• تعاطي صاحب اللزمة مهنة وسيط داخل السوق.
• كت س صاحب اللزمة.
• التسخض

اد ص.

وعند تسا العقد ،ل البلدية حمل صاحب اللزمة كىل حة كعـاد كسـناد لزمـة اسـتغ ل السـوق كىل شـخص طبيعـي أو معنـو
أخر.
ل) – بوتـا صــاحب اللزمـة كن كــان شخصــا طبيعيـا ،كال كذا رأت البلديــة كحالتهــا

ا ـد ا تبقيــة ألحــد الورثـة عنــد حصــول

اتفاق بينهم وبعد مصادقة السلطة اادارية ا ختصة على ذلك.
الفصـل  : 46ختتص احملاكم العدلية ابلنظر

يع النزاعات اليت قد تنشس بة ا تعاقدي  ،خاصة

ما يتعلق بتنفيذ عقد اللزمة.

دوز  22 :سبت رب 2022

رئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيس البلديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

قـابل اللزم ــة

بلقاسم بنحامد
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