بتة عمومية بواسطة الظروف المغلقة
للزمة استخالص معاليم السوق األسبوعية زعفران

العنوان األول :مقتضيات عامة
توطئة:
تنطبق أحكام هذا الكراس ،ما مل ختالفها نصوص خاصة ،على لزمة السوق األسبوعية بزعفران لسنة .2023

أحكام عامة

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

قيـق

جودة اخلفمات وتوتري تضاءات ومراتق عمومية عصرية ،ينظم هذا الكراس ،كحالة استغ ل لزمـة السـوق األسـبوعية بزعفـران ،عـ طريـق
طلب عروض مفتوح ابعتماد صيغة الظرو ا غلقة ،وتق كراس الشروط النموذجي ا لحق اب نشور عفد  04للسيف وزير الشؤون احمللية
والبيئــة ا ــؤريف

 22تيفــر  ،2019وا تعلــق اباطــار ا رجعــي الســتلزام ا عــاليم الواجبــة ابألســواق وا ســاا البلفيــة ،تطبيقــا ألحكــام

القــانون عــفد  23لســنة  2008ا ــؤريف
ا ؤريف

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

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

الفصـل  : 2ميك أن تسنف لزمة استغ ل السوق األسبوعية بزعفران كىل كل شخص طبيعي أو معنو يستجيب للشروط الواردة
بكراس الشروط والتشريع اجلار به العمل ،وذلك فة سنة واحفة غري قابلة للتجفيف.
الفصـ ـ ـ ـ ـ ـل  : 3تو السوق األسبوعية زعفران على:
 -سوق االنتصاب واخلضر والفواب وسط مفينة زعفران

العنوان الثاين :شروط منح اللزمة
الفصـل  : 4متنح اللزمة بعف ااع ن للمناتسة ع طريق طلب عروض مفتوح ابعتماد صيغة الظرو ا غلقة.
يتم ااع ن عـ اللزمـة ث ثـون  )30يومـا علـى األكثـر ،وعشـرة  )10أايم علـى األقـل ،قبـل التـاريا األقصـى احملـفد لقبـول ال شـحات
بصحيفتة يوميتة صادرة ابللغة العربية ،ع وة وعلى مواقع الويب اخلاصة مبانح اللزمة وابهليئة العامة للشراكة بـة القطـا العـام والقطـا
اخلاص وأبية وسيلة كشهار مناسبة ومتاحة.
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كال أنه وقياسا على أحكام الفصل  396م جملة ا راتعات ا فنية والتجارية ميك للبلفية

حال نكول ا شح الفائز ابللزمة ع كمتـام

ااجراءات وعفم وجود م شح اثن أو اثلث يستجيب للشروط وكع ن طلب العروض ،التقليص م اآلجال ا ذكورة كىل أربعة أايم علـى
األقل ،شريطة أال ميس ذلك م مبفأ ا ناتسة وتساو الفرص بة ا شحة.
االفصـل  : 5على الراغبة
يقفم العرض

ا شاركة توجيه عروضهم على النحو التايل:

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

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

 )3نظري م الباتينفة سارية ا فعول ا عر اجلبائي) طبقا قتضيات الفصل  56م جملة الضريبة على دخل األشخاص
الطبيعية والضريبة على الشركات.

 )4شهادة

كبراء الذمة م األداءات والفيون البلفية

 )5كثبات أتمة ضمان وقيت  10/1م السعر االتتتاحي) مببلغ قفره  340,000د مسلم م قبل قابض ا الية بفوز
حمتسب البلفية.

وميك للم شح أن يطلب معلومات أو كيضاحات حول اللزمة م ا صلحة ا تعهفة بطلب العروض لفى بلفية دوز.
 .Iالظر الثاين :العرض ا ايل :ظر مايل تتـوم ومكتـوب عليـه عـرض مـايل خـاص بلزمـة اسـتخ ص معـاليم
السوق األسبوعية بزعفران لسنة 2023
يتضم

العرض ا ايل ا ق ح م

قبل ا شح ،ا تمثل

بطاقة عرض السعر تسحب م

موقع بلفية دوز

www.communedouz.tnيق ع تعمريها بفقة ومتضمنة لقيمة العرض ا ايل ا ق ح للقسط ويتعة على ا شارك كتابته ابألرقام

وبلسان القلم وبشكل واضح ودون تشطيب ،ويتم التعريف تيها ابامضاء.
يوضع الظرتان ا تضمنان للعروض االدارية وا الية

ظر اثلث ال يتضم أية معطيات حول مقفم العرض كال عبارة ال يفـتح لزمـة

استخ ص ا عاليم ابلسوق األسبوعية بزعفران .
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ترسل العروض وجواب عرب الربيف السريع أو مضمون الوصول مع االع م ابلبلـو ،،للعنـوان التـايل :بلفيـة دوز شـار احلبيـب بورقيبـة دوز
 4260قبــل التــاريا احمل ـفد كــرخر أجــل لوصــول العــروض ،ويكــون يريــا تســجيله مبكتــب الربيــف ،ا رجــع الوحيــف اثبــات يريــا كيــفا
نفـس اليـوم احملــفد كتـاريا أقصـى لقبــول

العـروض وال يقبـل أ عـرض يصــل بعـف أخـر أجـل لإليــفا ابلربيـف ،ويـتم تـتح العــروض وجـواب
العروض.
ميك للعارض تقفمي عرضه بصفة منفردة أو

كطار جممع ،وال ميك تقفمي أكثر م عرض سواء بصفة تردية أو

كطار جمامع.

و حال قبـول العـرض األوتـر مـ قبـل اللجنـة القـارة شـاريع اللزمـات ،ال ميكـ معارضـة قرارهـا كال وتـق مقتضـيات األمـر حكـومي عـفد
 316لسنة  2020مؤريف

 20ما  2020يتعلق بضبط شروط وكجراءات منح اللزمـات ومتابعتهـا ،وال تقبـل زايدة السـفس علـى

الثم ا بتت به.
الفصـل  : 6يبقى مقفم العرض ملزما بعرضه فة أقصاها  60يوما م يريا أخر أجل لقبول العروض.
وميكـ للبلفيـة اللجــوء كىل التفـاوض ا باشـر كذا كانــت النتـائا احملققـة وا تبــة عـ اعتمـاد كحــفى الصـيغتة ا شـار كليهمــا ابألمـر ا ــذكور
أع ه غري مثمرة وذلك

مناسبتة متتاليتة على األقل.

ميك طبقا ألحكام الفصل  10م القانون عفد  23لسنة  2008ا ؤريف
كما بعف االستشارة أو ع طريق التفاوض ا باشر

 1أتريل  2008ا شار كليه أع ه اختيار صاحب اللزمة

كحفى احلاالت االستثنائية واحلصرية التالية:

 كذا مت التصريح أبن الفعوة كىل ا ناتسة كانت غري مثمرة.وتكــون الــفعوة كىل ا ناتســة غــري مثمــرة كذا مل يــتم تقــفمي أ عــرض أو كذا كانــت العــروض ا قفمــة غــري مناســبة أو ال تســتجيب للشــروط
ا طلوبة.
ويعف العرض غري مناسب النتفاء ع قته ابللزمة ولعفم استجابته حلاجيات مانح اللزمة طبقا لف طلب العروض.
ويعف العرض غري مستجيب للشروط ا طلوبة كذا مل يك مطابقا لف طلب العروض.
 ألسباب تقتضيها متطلبات الفتا الوطين أو األم العام،-

حالة التسكف لضمان استمرارية ا رتق العمومي.

وميك اختيار صاحب اللزمة ع طريق التفاوض ا باشر

كحفى احلاالت االستثنائية واحلصرية التالية:

السرية
 كذا تعلّق كجناز موضو العقف أبعمال ال ميك أن يعهف إبجنازها كال لشخص معة يزات أو خلصوصيات تنية تتصل ابلس مة أو ّأو كذا كان م شسن كبرام العقف قيق توائف اقتصادية واجتماعية اثبتة،
3
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 كذا تعلق تنفيذ موضو العقف بنشاط خيتص ابستغ له حصراي حامل براءة اخ ا حممية طبقا للقانون التونسي،العروض التلقائية اليت ال تتضم تعهفات مالية مباشرة أو غري مباشرة للفولة على غرار الضماانت وا سامهات ا تعلقة بتنفيذ ا شرو .
يتعة على مانح اللزمة كعفاد تقرير معلل مرتق برأ اللجنة القارة يتضم بيان أسباب اختيار صيغة االستشارة
أو التفاوض ا باشر يعرض على الرأ ا سبق للهيئة العامة للشراكة بة القطا العام والقطا اخلاص.
تتم متابعة عملية منح اللزمة بعف تنظيم استشارة أو ابلتفاوض ا باشر م قبل اللجنة القارة.

العنوان الثالث :منح اللزمة واآلاثر ا تبة عنها
الفصـل  : 7يقع اختيار صاحب اللزمة وشركائه حسب ا قاييس التالية:
 )1توتر مجيع الواثئق ا طلوبة بعنوان العرض اادار .
 )2أعلى مث مق ح.
وتكون دعوة أعضاء اللجنة ومنهجية تتح العروض على النحو التايل:
دعوة اللجنة:
اللجنة القارة شاريع اللزمات ،هي اللجنة ا ختصة

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

النظــام الــفاخلي للمجلــس البلــف بــفوز ،علــى رئــيس اللجنــة توجيــه دعـوات شخصــية جلميــع األعضــاء وتقــا للصــيغ ااداريــة ا عمــول قــا
تتضــم يريــا انعقــاد جلســة التبتيــت وتوقيتهــا وموضــو التبتيــت ،ويــتم توجيــه االســتفعاءات قبــل ث ثــة  )3أايم علــى األقــل مـ التــاريا
احملفد النعقاد اجللسة وعنف التسكف ميك اختصار األجل كىل  24ساعة تحسب.
منهجية تتح العروض:
تكـون جلســات تــتح العــروض علنيـة وتعقــف اجللســات وجــواب
حضور اجللسات العلنية لفتح العروض وذلك
الفنيــة وا اليــة الــواردة

نفــس اليـوم احملــفد كتــاريا أقصــى لقبـول العــروض ،وميكـ لكـل العارضـة

ا كان والتاريا والساعة احملفدي بنص ااع ن ع طلب العروض ،ويـتم تـتح العـروض

جلســة واحــفة ،وميكـ عنــف االقتضــاء للجنــة القــارة أن تطلــب تقــفمي توضــيحات أو اســتكمال العــروض

أجــل

حمفد.
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• تتح العروض اادارية:
يعرض رئيس اللجنة تقريرا مفص يقفم م خ له للحاضري موضو اجللسة ويذكرهم ابلضوابط اخلاصـة بتسـيريها وااجـراءات وا راحـل
اليت سيتم اعتمادها خ ل اجللسة ومعايري ترز الظرو اادارية وا الية والعفد اجلملي للعروض الواردة على البلفية.
تعتــرب العــروض الــواردة خــارا اآلجــال القانونيــة الغيــة وال يــتم تتحهــا ويــفون ذلــك وجــواب بتقريــر تــرز العــروض ويتعــة أن يتضــم التقريــر
ا ذكور ا علومات اخلاصة ابلعرض خاصة ا تعلقة بتاريا وصوله.
تتــوىل اللجنــة تــتح العــروض ااداريــة الــيت وردت

اآلجــال القانونيــة والتثبــت م ـ تــوتر كــل الواثئــق وا ســتنفات وا عطيــات واالثبــايت

وا ؤيفات ا طلوبة مبقتضى كع ن طلب العروض ومبقتضى كراس الشروط.
يعترب كل عرض مل يتضم كحفى الواثئق ا طلوبة مهما كانت أمهيتهـا الغيـا ،ويقصـى أليـا مـ ا شـاركة

جلسـة تـتح العـروض ا اليـة أ

اخ ـ ل قــذا العنصــر م ـ شــسنه أن يــؤد كىل ا ســاس اب بــادا األساس ـية للطلــب العمــومي خاصــة منهــا ا تعلقــة اب ســاواة بــة ا شــحة
وتكاتؤ الفرص واحلياد وموضوعية معايري االختيار.
تفون وجواب مبحضر اجللسـة كـل العـروض الـيت مت تتحهـا سـواء منهـا الـيت مت قبوهلـا أو رتضـها ويتعـة عنـف الـرتض ذكـر الواثئـق الـيت مل يقـم
صاحب العرض ا رتوض بتوتريها ،وجتفر ااشارة كىل أن كل رتض لعرض مل يقم على معايري االختيار اليت مت فيفها مبقتضى كع ن طلب
العروض وكراس الشروط يعترب الغيا ويؤد وجواب كىل بط ن كجراءات البتة.
• تتح العروض ا الية:
ال ميك

أ حال م األحوال تتح الظرو احمل توية على العروض ا الية اليت تبقى تتومة اىل حة التثبت مـ مطابقـة ا لفـات ااداريـة

اع ن طلب العروض ،ويقصى وجواب كامل العرض الذ ال يتضم الواثئق وا ؤيفات اادارية ا طلوبـة مبقتضـى اعـ ن طلـب العـروض،
وهو ما يعين اابقاء على الظرو ا الية اخلاصة اب شحة الذي رتضت ملفاهتم اادارية مغلقة دون تتحها ويفون ذلـك وجـواب مبحضـر
اجللسة.
ال يسمح لغري ا شحة الذي قبلت ملفاهتم اادارية أو لوك ئهم مبقتضى كتب توكيل حمرر وتقا للصيغ القانونية حضور جلسة العروض
ا الية
.يــتم تــتح الظــرو ا اليــة اخلاصــة اب شــحة الــذي قبلــت ملفـاهتم ااداريــة ،وتقصــى العــروض ا اليــة الــيت يكــون مبلغهــا أقــل مـ الســعر
االتتتاحي ،ويتم ترتيب ا شحة الذي قبلت عروضهم ا الية حسب أمهية ا بلغ ا ق ح.
يتعة كع ن طلب العروض غري مثمر كذا تبة بعف تتح العروض ا الية أن األمثان ا ق حة م قبل كل ا شحة أقل م الثم االتتتاحي
ا ق ح مبوجب كع ن طلب العروض وكراس الشروط.
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الفصـل  : 8تفظ بلفية دوز بقـرار ا واتقـة أو رتـض العـروض ا قفمـة وا تعلقـة إبحالـة اسـتغ ل السـوق األسـبوعية بزعفـران ،و حالـة
رتض العروض ا قفمة تعل بلفية دوز أن طلب العروض غري مثمـر ،بقـرار معلـل وال ي تـب قـفمي العـروض

هـذه الصـورة أ حـق

طلب التعويض.
رر اللجنة القارة حمضر جلسة تتح العروض.
ميضى هذا احملضر م قبل مجيع أعضاء اللجنة احلاضري ويتضم مناقشاهتم وعنف االقتضاء فظاهتم.
يتم أليا كع م العارضة بنتائا تتح العروض مع بيان أسباب ااقصاء ابلنسبة للعروض ا قصاة وذلـك

أجـل ال يتجـاوز ث ثـة  )3أايم

عمل م يريا الفتح.
وميكـ للعـارض ا قصـى أن يطعـ لـفى اهليئـة العامـة للشـراكة بـة القطـا العـام والقطـا اخلـاص

أجـل أقصـاه ث ثـة  )3أايم عمـل مـ

يريا ااع م.
تتخذ اهليئة قرارها

أجل أقصاه عشرة  ) 10أايم عمل ابتفاء م يريا توصلها إبجابة مانح اللزمة.

حالة كقرار اهليئة بعفم شرعية ااجراءات ،يتعة على مانح اللزمة تطبيق قرار اهليئة.
تتوىل اللجنة ترز العروض ا قفمة م قبل العارضة و ليلها وترتيبها وتقا للمعايري ومنهجية الفرز ا عل عنها
ميك

انح اللزمة أن يطلب م ا شاركة تقفمي عروض مالية جفيفة

نظام طلب العروض.

حالة تساو أتضل العروض ابعتبار كل العناصر.

تتوىل اللجنة القارة كعفاد تقرير هنائي لفرز العروض الفنية وا الية يتضم مق حاهتا

هذا اخلصوص.

ميضى التقرير ا شار كليه م قبل مجيع أعضاء اللجنة احلاضري ويتضم مناقشاهتم وعنف االقتضاء فظاهتم.
يعــرض هــذا التقريــر علــى مــانح اللزمــة الــذ يتــوىل كعــفاد مــذكرة أتليفيــة

الغــرض تتضــم رأيــه ومق حاتــه صــوص النتــائا حييلهــا مرتقــة

ابلتقرير النهائي للجنة القارة على اهليئة العامة للشراكة بة القطا العام والقطا اخلاص للفرس وكبفاء الرأ .
يتوىل مانح اللزمة ابلتصريح بنتائا ترز العروض م خ ل نشرها مبوقع الويب اخلاص به أو تبليغها للعارضة.
وميك لكل م له الصفة وا صلحة القيام بتظلم لفى مانح اللزمة

أجل ال يتجاوز مخسة  )5أايم عمل م يريا التصريح ابلنتائا.

ويتوىل مانح اللزمة كصـفار قـرار صـوص الـتظلم ا شـار كليـه أعـ ه

أجـل ال يتجـاوز عشـرة  )10أايم عمـل مـ يريـا انقضـاء األجـل

األقصى ا سموح به لتقفمي التظلم .ويعترب سكوته رتضا ضمنيا.
ميكـ الطعـ لكـل مـ لـه الصــفة وا صـلحة
اخلاص وذلك

القـرارات الصـادرة عـ مــانح اللزمـة لــفى اهليئـة العامــة للشـراكة بــة القطـا العــام والقطــا

أجل أقصاه مخسة  )5أايم عمل م يريا نشر أو تبليغ القرار.
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تتخذ اهليئة قرارها صوص الطع ا قفم

أجل أقصـاه مخسـة عشـر  )15يـوم عمـل مـ يريـا توصـلها إبجابـة مـانح اللزمـة حـول هـذا

الطع .
حالة كقرار اهليئة بعفم شرعية ااجراءات ،يتعة على مانح اللزمة تطبيق قرار اهليئة.
يعهف للجنة القارة قيادة ا فاوضات نح اللزمة ا عنية وكمتام مجيع الواثئق ا تعلقة قا بعف اختيار صاحب اللّزمة .وتتعلق هـذه ا فاوضـات
اب سائل ا الية وابلروزانمة ا تعلقة ابللزمة.
الفصـل  : 9عنف ا واتقة على أحف العروض ا قفمة تقوم البلفية بفعوة صاحب اللزمة ل ــ:
 -أتمة مبلغ الضمان النهائي لـفى السـيف قـابض ا اليـة بـفوز حمتسـب البلفيـة،

أجـل أقصـاه  72مـ يريـا ااعـ ن علـى نتـائا

اللزمة وا قفر بربع الثم النهائي ا قفم م صاحب العرض الفائز.
 -أتمة مبلغ ضمان تسجيل عقف اللزمة وكراس الشروط

أجل أقصاه  72ساعة م يريا ااع ن على نتائا اللزمة ،ويتم فيف

مبلغ الضمان ا ستوجب وتقا ألحكام جملة التسجيل والطابع اجلبائي.
 كمضاء عقف مطابق قتضيات كراس شروط وعقف اللزمة النموذجي والتشريع اجلار به العمل. -تسجيل العقف وكراس الشروط ابلقباضـة ا اليـة

أجـل  10أايم مـ يريـا ااعـ م مـ طـر البلفيـة عـ طريـق كشـعار مضـمون

الوصول مع ااع م ابلبلو ،،و مل مصاريف التسجيل والطابع اجلبائي على صاحب اللزمة.
 تقفمي عقف أتمة لضمان ا سؤولية ا فنية ع األضرار اليت ميك أن يتعرض هلا األشخاص والبناايت والتجهيزات ا وجودة داخلالسوق وذلك وتقا قتضيات الفصول  38و 39م هذا الكراس.
ويفخل العقف حيز التنفيذ بعف استيفاء ااجراءات ا نصوص عليها قذا الفصل بفاية م التاريا ا ضم ابلعقف.
الفصـل  : 10يفتع مبلغ اللزمة على أقساط شهرية متساوية يقع تسفيف كل قسط منها مسبقا خ ل السـبعة أايم األوىل مـ كـل شـهر،
وذلك بفاية م يريا دخول عقف اللزمة حيز التنفيذ.
و صورة عفم قيام صاحب اللزمة

ص القسط ا ستوجب بعف حلول أجل اخل ص ،توجه لـه البلفيـة كنـذارا ابلـفتع بواسـطة رسـالة

مضمونة الوصول مع ااع م ابلبلو ،أو أب وسيلة أخرى قابلة لإلثبات.
وكذا مل يقم صاحب اللزمة بتسفيف القسط ا طلوب بعف مضي مثانية أايم م يريا كنذاره وتقا لإلجراءات الواردة ابلفقرة السابقة ،حيق
للبلفية تسا العقف.
وال ميكـ أب حــال مـ األحــوال اســتعمال الضــمان النهــائي ا ــود لــفى القــابض خلـ ص األقســاط كال

صــورة امتنــا ا ســتلزم عـ

الوتاء ابلتزاماته ا الية أو لتغطية نفقات وجوبية مل يقم ا ستلزم بتسديتها وبعف تسا عقف اللزمة.
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العنوان الرابع :استغ ل السوق
الفصـل  : 11تسلم السوق لصاحب اللزمة بفاية م يريا دخول العقف حيز التنفيذ.
الفصـل  : 12يتعة على صاحب اللزمة اح ام أمثلة التهيئة اخلاصة ابلسوق وا عفة م قبل البلفية.
الفصـل  : 13تقوم البلفية بتشخيص وضع السوق قبل بفاية االستغ ل حبضور صاحب اللزمة وحيرر

ذلك حمضر وترتق نسخة مـ

حمضر التشخيص ممضاة م قبل الطرتة بعقف اللزمة.
الفص ـل  : 14يـؤم صـاحب اللزمـة اسـتغ ل ا نـاطق احمليطـة ابلسـوق مـ أمـاك كنـزال ومـرو للسـيارات والشـاحنات ،وأمـاك لوضـع
الفض ت اليت يتم ضبطها و فيفها وتنظيمها م قبل البلفية.
ويكون صاحب اللزمة ملزما بتوتري الوسائل ا ادية والبشرية الضرورية لذلك ،و تفظ البلفية حبقها

تغيـري نظـام الوقـو والتوقـف

داخل تضاء السوق أو خارجه.
وال ميك لصاحب اللزمة توظيف أو استخ ص أ معلوم اب ناطق احمليطة ابلسوق بعنوان وقو وسـائل النقـل التابعـة للتجـار

أو

ا نتجة أو غريهم.
الفصـل  : 15يتعة على صاحب اللزمة:
• تـوتري الوســائل ا اديــة والبشــرية ال زمـة لضــمان اســتغ ل الســوق علـى الوجــه ا طلــوب ووضــعها علـى ذمــة ا ســتعملة مـ رواد
السوق.

• توتري ز مميز وشارات خاصة ابألعوان التابعة لصاحب اللزمة حبيث ميك متييزهم ع غريهم.
• اص ح وجتفيف التجهيزات ا وضوعة على ذمته.
• العناية ابلبيئة وس مة احمليط داخل السوق وحميط كشعاعه.
الفص ـل  : 16تــرخص البلفيــة ،للمســت غلة

تعــاطي تتلــف األنشــطة داخــل الســوق ،ــت كش ـرا صــاحب اللزمــة الــذ حيــفد توزيــع

ا واقع اليت يستغلوهنا ومساحتها .وذلك بغرض توحيف األداءات وتسهيل استخ صها ،حبيث يكـون اخلاضـع لـءداء داخـل السـوق ملزمـا
ص أداء واحف لطر واحف وهو صاحب اللزمة ،وليس ملزما

ص معلوم ال خيص).

الفصـل  : 17يتعة على صاحب اللزمة:
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• كع م البلفية واجلهات ا ؤهلة قانوان للقيام بعمليات ا راقبة بكل ا خالفات ا رتكبة م قبل ا ستغلة وااجراءات ا تخذة
شسهنم.
• كع م البلفية واجلهات ا ؤهلة قانوان ابحلوادث اليت قف تطرأ داخل السوق.
• كب  ،ا ستغلة للمواقع ابلسوق بكل التفابري ا تخذة حلس تسيري هذه السوق.
الفصـل  : 18حفد توقيت العمل داخل السوق وتقا ا يلي :م السـاعة  12.00صـباحا كىل السـاعة  18.00مسـاء يـوم األربعـاء
م كل أسبو .
تستخلص معاليم االنتصاب ع كل منتصب ،مرة واحفة كل سوق أسبوعية ،وتستخلص معاليم الفاللة ا رتبطة بثم البتة اليت يعقبها
بيع ،كل مرة يتم تيها بيع كل بيع جفيف يقوم به ا ش
ال يتم استخ ص ا عاليم ا رتبطة ابلسوق األسبوعية اال

قبل اخلروا م السوق خيضع علوم جفيف).
حفود السوق ،و توقيت عمل السوق تقط.

يتم وجواب كع م صاحب اللزمة بكل تغيري يطرأ على التوقيت ،وال ميك لصاحب اللزمة تغيري توقيت العمل داخـل السـوق دون احلصـول
على ترخيص مسبق م البلفية أو السلط اجلهوية أو السلط ا ركزية وذلك كذا اقتضت القوانة ا نظمة لءسواق ذلك.
غري أنه وبصفة استثنائية وبعف ترخيص كتايب مسبق م البلفية ،ميك تتح السوق

غري أوقات عملها حسـب شـروط تضـم حقـوق

مجيع ا تفخلة.
الفصـل : 19

مل مصاريف استغ ل السوق وا ناطق احمليطة به على صاحب اللزمة أجرة األعوان التابعة له وا عفات وا قتضيات

ا تعلقة ابلسوق ومصاريف ااص ح والصيانة والنظاتة والتجفيف واألداءات ومعاليم استه ك ا اء والكهرابء ومصاريف التسمة و .)...
الفصـل  : 20يضم صاحب اللزمة متويل مجيع مصاريف اللزمة وال تقبل عمليات التمويل مبقتضى ااجيار ا ايل.
صل عليها صاحب اللزمة وال ترخص
الفصـل  : 21ال تضم البلفية القروض اليت ّ

ره السوق موضو اللزمة.

الفصـل  : 22ميك لصاحب اللزمة تقفمي اق احات جفيفة انح اللزمة هتف لتحسة اسـتغ ل السـوق وتتـوىل البلفيـة دراسـة هـذه
ا ق حات وهلا أن تقبلها أو أن جتر تعفي ت عليها أو أن ترتضها.
الفصـل  : 23ميك للبلفية أو اجلهات ا ؤهلة قانوان مراقبـة سـري اسـتغ ل السـوق بواسـطة أعواهنـا ا كلفـة بـذلك ،وميكـ هلـم اختـاذ
مجيع ااجراءات القانونية اليت متكنهم م أداء مهامهم وا طالبة ابلواثئق وا عطيات اليت يروهنا مناسبة.
يتعة على صاحب اللزمة تسهيل مهام ا راقبة ومفهم ابلواثئق وا عطيـات ا طلوبـة ويعتـرب كـل تعطيـل أو منـع أو امتنـا خطـس تادحـا
موجبا لفسا العقف.
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العنوان اخلامس :ا عاليم ا وظفة داخل السوق
الفصـل  : 24ا عاليم الواجبة داخل األسوق األسبوعية بزعفران وتقا للقرار عفد  78ا ؤريف
والرسوم واحلقوق وا شاركة

 14سبتمرب  2022ا تعلق اب عاليم

نفقات أشغال التعمري ا خول لبلفية دوز ضبط مبالغها أو تعريفاهتا ،هي كالتايل:

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

 1,000د

عن كل متر مربع من موقع االنتصاب (يستخلص هذا
المعلوم مرة واحدة كل سوق أسبوعية)

المعاليم الواجبة داخل سوق الخضر بزعفران
 – 1المعلوم الخاص للوقوف.

 1,000د

عن كل متر مربع من موقع االنتصاب (يستخلص هذا
المعلوم مرة واحدة كل سوق أسبوعية)

 – 2المعلوم الخاص للوقوف الموظف على االنتصاب

للبيع بواسطة السيارات أو الشاحنات.

10,000
بيع الخضر والغالل وأي منتوج فالحي.

20,000
30,000

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

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

عن كل شاحنة ثقيلة

المعاليم الواجبة داخل سوق التمور بزعفران
-1المعلوم الخاص للوقوف بسوق التمور بزعفران
 المعلوم الخاص للوقوف.
 معلوم الدخول إلى سوق التمور

%2

من الثمن الجملي للبيوعات

 0,250د

عن الصندوق الواحد (القاجو)
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المعاليم الواجبة داخل سوق الدواب بزعفران
 – 1المعلووووم الخووواص للوقووووف الموظوووف علوووى
االنتصاب للبيع بواسطة السيارات أو الشاحنات.
بيع المواد العلفية واألسمدة والمغروسات وأي
منتوج فالحي أو صناعي.

10,000

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

20,000

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

30,000

عن كل شاحنة ثقيلة

 – 2معلوم الدخول لسوق الدواب بزعفران
✓ الدواب ذات الحجم الكبير

4,000

✓ الماعز والضأن

1,000

عن الرأس الواحد

✓ الدواجن والطيور واألرانب
 -الدواجن والطيور واألرانب

0,100

 -البيض

0,005

-3المعلوم على الداللة.
✓ بالنسبة للمنتجات األخرى

من ثمن البتة التي يعقبها بيع ،يستحق هذا المعلوم في كل

%2

مرة يتم فيها بيع (كل بيع جديد يقوم به المشتري قبل الخروج
من السوق يخضع لمعلوم جديد)

الفص ـل  : 25يتعهــف صــاحب اللزمــة بتع ليــق تعريفــة ا عــاليم للعمــوم بــفاخل الســوق مهمــا كــان نوعــه) ،وبقــرب الفضــاءات ا روجــة قــا
تتلف ا نتجات

أماك ابرزة وواضحة  ،وتكون الكتابة أبحر بينة وكبرية احلجم طبقا للتشريع اجلار به العمل.

ـواء ابل تيـع أو التخفـيض أو الـزايدة أو احلـذ أو التعـويض ،وبتطبيـق التشـريع
كما يتعهـف بعـفم كدخـال أ تعـفيل علـى التعريفـات س ع
وال اتيب الناتذة أو اليت يتم استصفارها أثناء تنفيذ عقف اللزمة.
الفص ـل  : 26يعــف كــل ترتيـع مـ قبــل صـاحب اللزمــة

التعريفــات وا عـاليم ا ــرخص لــه

استخ صـها دون مواتقــة البلفيــة أو عــفم

متكة التجار ا نتصبة وا تجولة م وصوالت مؤشر عليها م قبل القابض حمتسب البلفية وتقا ألحكام الفصل  34مـ هـذا الكـراس
تتضم ا بالغ ا فتوعة م قبلهم ،خطس تادحا يستوجب معه تسا العقف.
وتكون البلفية ملزمة مسبقا مبراقبة هذا االجراء.
ميك لكل متضرر

صورة عفم اح ام صاحب اللزمة الل تزاماته الواردة قذا الفصل أن يود عريضة مبكتب الضبط اخلاص ابلبلفية

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

أجـل أقصـاه  30يومـا مـ يريـا تضـمة العريضـة

مبكتب الضبط.
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العنوان السادس :شروط االستغ ل وأشغال البناء والصيانة والتجفيف
الفصـل  : 27يتعة

خصوص كل عملية بناء وصيانة وجتفيف داخل السوق أو

حميطه حصول صاحب اللزمة على ترخيص مكتوب

م البلفية ،واح ام التشريع ا تعلق اب ؤسسات ا فتوحة للعموم وخاصة ال اتيب العمرانية وشروط الصحة والبيئـة والسـ مة ا عمـول قـا
هذا اجملال.
وال ي تب ع عمليات البناء والصيانة والتجفيف أ تعويض لفائفة صاحب اللزمة وال جيوز اقتطا تكاليف كجنازها م مث اللزمة.
الفصـل  : 28يتعة علـى صـاحب اللزمـة القيـام أبشـغال صـيانة كـل البنـاءات وا عـفات والتجهيـزات ا خصصـة حلسـ اسـتغ ل السـوق
وس مة ا ستعملة ،ويتم كص حها م قبله وعلى حسابه.
وتتعلق األشغال ا عنية خاصة بـ:
• رسم ا واقع.
الفض ت وتصريف ا ياه ا ستعملة.

• صيانة وحس استغ ل التجهيزات ا تعلقة ابلتصر
• صيانة معفات ااضاءة والس مة ابلسوق ومبحيطه.

• صيانة معفات التهوئة واحلماية م احلرائق طبقا للتشريع اجلار به العمل.
• وضع ال تتات واجتاهات السري داخل السوق.
• تطبيق قواعف النظاتة ابلسوق واب ناطق احمليطة بعه.
• استبفال كل القطع ا عطبة ابلتجهيزات ا تعلقة ابلس مة واحلراسة وااضاءة.
• توتري نقاط ا اء ابلعفد والضغط الكاتية.
الفص ـل : 29

صــورة عــفم احـ ام ا ســتلزم قتضــيات الفصــل  ، 28ميكـ للبلفيــة بعــف التنبيــه علــى صــاحب اللزمــة بضــرورة تــفارك

االخ الت ومنحه أج معقوال يتناسب مع طبيعة التفخل ا طلـوب ،القيـام بتلـك األعمـال بنفسـها أو بواسـطة مـ تعنيـه خصيصـا لـذلك
على نفقة صاحب اللزمة.
و صورة امتنا صاحب اللزمة ع أتدية النفقات ا تبة ع عملية ااص ح والصيانة يتم اقتطاعها أليا م مبلغ الضمان النهائي
ا ؤم لفى قابض ا الية بفوز حمتسب البلفية.
الفصل  : 30يعف عفم تنظيف السوق م قبل صاحب اللزمة خطس تادحا يستوجب معه تسا العقف.
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ميكـ لصــاحب اللزمــة كبـرام اتفاقيــة مــع البلفيــة تقــوم مبقتضــاها هــذه األخــرية بعمليــة التنظيــف مبقابــل مــايل ،ويشــمل تنظيــف الســوق مجــع
الفض ت ونقلها كىل ا صب).
تتعهف البلفية بتوتري حاوايت للباعة ابلتنسيق مع ا ستلزم.
الفصل  : 31يتعهف صاحب اللزمة بتجفيف التجهيزات اليت أصبحت غري صاحلة ل ستعمال والقيام أبشغال الصيانة والتعهف الـيت تشـري
قا مصاحل ا راقبة الصحية وكل امتنا ع ذلك يعف خطس تادحا موجبا للفسا.
الفصــل  : 32تتــوىل البلفيــة س ـ نظــام داخلــي يضــبط خاصــة شــروط الــفخول واجلــوالن داخــل الســوق وصــيانة التجهي ـزات وا عــفات
واخلفمات العامة واخلاصة به.
الفصــل  : 33يتعــة علــى صــاحب اللزمــة مراقبــة األعــوان ا باشــري داخــل الســوق ومتــفاويل ا نتجــات الغذائيــة ،وجيــب عليــه ضــمان
اح امهم لل اتيب الصحية خاصة م حيث:
• س مة األجسام ونظاتتها.
• ارتفاء ز نظيف خاص ابلعمل.
• عفم تلويث ا نتجات الغذائية.

العنوان السابع :كجناز احلساابت
الفصـل  : 34يتعة على صاحب اللزمة:
• استعمال كنشات الفواتري ووصوالت البيـع ووصـوالت االنتصـاب ووصـوالت البيـع ابلتجـوال ذات قسـائم مؤشـر عليهـا مـ قبـل
البلفية ومسلمة م قبل حماسبها ،ومينع منعا ابي استعمال أية دتاتر أخرى.
• االستظهار بكنشات الفواتري ووصوالت البيع ووصوالت االنتصاب ووصوالت البيع ابلتجـوال عنـف كـل طلـب مـ طـر أعـوان
البلفية أو أعوان الفولة ا ؤهلة لذلك.
• احلصول على مواتقة البلفية

صورة استعمال الفوترة ااع مية اليت تفظ حبقها

احلصول على ا عطيات الضرورية عنف أ

طلب.
الفصـل  : 35خاص بسوق اجلملة) يتعة علـى صـاحب اللزمـة متكـة كـل وكيـل بيـع مـ مخسـة كنشـات تـواتري ووصـوالت بيـع ابلنسـبة
لكل موقع كحف أقصى كما يتعة على الوك ء ا رخص هلم مسك دتاتر وكشـوتات احلسـاابت وتـق الصـيغ وااجـراءات ا نصـوص عليهـا
ابلفصلة  72و  73م جملة اجلباية احمللية.
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وميك للبلفيـة ااذن لصـاحب اللزمـة بعـفم جتفيـف الـفتاتر لـوك ء البيـع ا عنيـة كال بعـف االسـتظهار مبـا يفيـف خـ ص مـا ختلـف بـذمتهم مـ
معاليم راجعة للبلفية.
الفصـل  : 36يتعة على صاحب اللزمة:
• تقفمي ا وازنة اخلتامية ا نجزة وا ؤيفات ا الية اخلاصة بكل ا صاريف التشغيل ،التسيري ،الصيانة ،أعباء االستثمار .....طبقا
للقوانة ا عمول قا للبلفية

أجل  3أشهر م هناية كل سنة.

• أتمــة الفــارق بــة الضــمان النهــائي للســنة األوىل والضــمان النهــائي للســنة الثانيــة كذا اقتضــى عقــف االســتلزام نســبة زايدة ســنوية
تضا عنف بفاية كل سنة طيلة مفة التعاقف.
• كعــفاد حســاابت االســتغ ل لءنشــطة واخلــفمات ا نجــزة ابلســوق ،ويســتعمل للغــرض مفهــوم حســاب االســتغ ل حســبما وقــع
تعريفه ابلنظام احملاسيب العام ا نطبق على ا ؤسسات اخلاصة الذ يتضم :
-

ابب االعتمادات :موارد اخلفمات الراجعة لصاحب اللزمة.

-

ابب الفي  :ا صاريف اخلاصة ابالستغ ل واألشغال.

-

تارق حساب االستغ ل :يظهر كما تائض استغ ل أو نقص استغ ل .خاص ابللزمات اليت تفوق مفهتا السنة)

الفصـل  : 37للبلفية احلق

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

وهلذا الغرض ،ميك للبلفية طلب ا عطيات والواثئق الضرورية اخلاصة ابحملاسبة والتحقق تيها.
الفصـل  : 38يتعة على البلفية التثبت م استغ ل السوق طبقا قتضيات اللزمـة وتقـا للتشـاريع وال اتيـب اجلـار قـا العمـل

هـذا

اجملال.

العنوان الثام  :ا سؤولية والتسمة
الفصـل  : 39مل على صاحب اللزمة التعهفات التالية:
 )1ابلنسبة للبناايت والتجهيزات:
يتعة على صاحب اللزمة ابرام عقف أتمة لضمان مسؤوليته ا فنية ضف األخطار النامجة ع األشغال ليت ينجزها وع استغ ل
البناايت والتجهيزات ا ذكورة وعقف التسمة للمنشسة موضو اللزمة وتقا للتشريع اجلار به العمل.
 )2ابلنسبة ل ستغ ل:
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يتحم ــل ص ــاحب ال لزم ــة مس ــؤولية ك ــل األضـ ـرار ا نج ــرة عـ ـ االس ــتغ ل ،وال تتحم ــل البلفي ــة كال األضـ ـرار ا تستي ــة عـ ـ تعله ــا
الشخصي.
الفصــل  : 40مجيــع عقــود التــسمة ووصــوالت خ ـ ص األقســاط ا تعلقــة قــا علــى ذمــة البلفي ـة ،ويعتــرب عــفم قيــام صــاحب اللزمــة قــذا
االجراء خطس تادحا يستوجب معه تسا العقف وحجز مبلغ الضمان ،وال ميك لصاحب اللزمة ادخـال تعـفي ت أو تسـا عقـود التـسمة
دون احلصول على مواتقة كتابية مسبقة للبلفية.

العنوان التاسع :الضماانت-الفسا-النزاعات
الفصـل  : 41يلتزم صاحب اللزمة

أجل  72ساعة م يريا ااع ن ع نتيجة طلب العروض إبيفا مبلغ يساو ¼ قيمـة ا بلـغ

النهائي للعرض ا ايل بعنوان ضمان هنائي وأتمة قيمة تسجيل عقف اللزمة لفى قابض ا الية بفوز حمتسب البلفية دون أن ي تـب لـه حـق
ا طالبة بفائض قانوين عنف اس جاعه للمبالغ ا ودعة.
ويكون قابض ا الية بفوز حمتسب البلفية ملزما إبرجا ا بلغ ا ـؤم لفيـه بعنـوان قيمـة تسـجيل العقـف مبجـرد اتصـاله مـ البلفيـة مبـا يفيـف
تسجيل العقف.
صورة امتنا صاحب اللزمة ع كمتام كجراءات تسجيل العقف

الفصـل  : 42ميك للبلفية
عفد  53لسنة  1993ا ؤريف

اآلجـال احملـفدة ابلفصـل  3مـ القـانون

 17ما  1993ا تعلق إبصفار جملة معاليم التسجيل والطابع اجلبائي كمتام كجراءات التسـجيل مـ

تلقاء نفسه ابالعتماد على ا بلغ ا ؤم لفى قابض ا الية بفوز حمتسب البلفية بعنوان ضمان التسجيل وال ميك لصاحب اللزمة

هذه

احلالة ا طالبة ابس جا ا بلغ ا ؤم قذا العنوان.
وكذا تلــفد صــاحب اللزمــة

دتــع قيمــة الضــمان النهــائي وأتمــة قيمــة تســجيل العقــف

األجــل احملــفد أعـ ه ،ميكـ

ــانح اللزمــة حجــز

الضــمان الــوقيت وكســناد اللزمــة للم شــح الــذ تقــفم بثــاين أعلــى عــرض مــايل أو ااعـ ن عـ طلـب عــروض جفيــف وا طالبــة بغــرم الضــرر
الناجم ع ا ماطلة.
الفصـل  : 43يبقى الضمان النهائي تصصا لضمان حس تنفيـذ اللزمـة والسـتخ ص مـا عسـى أن يكـون ا سـتلزم مطالبـا بـه مـ مبـالغ
بعنوان عقف اللزمة ،وال ميك اس جاعه كال بعف انتهاء مفة اللزمة وإبذن م البلفية.
وال ميك أب حال م األحوال استعمال الضمان النهائي ا ود لفى القابض خلـ ص األقسـاط كال

صـورة امتنـا ا سـتلزم عـ الوتـاء

ابلتزاماته ا الية أو لتغطية نفقات وجوبية مل يقم ا ستلزم بتسديتها وبعف تسا عقف اللزمة.
الفصـل  : 44تنتهي اللزمة ابنتهاء ا فة ا تفق عليها بعقف اللزمة.
الفصـل  : 45قف تنتهي اللزمة قبل هناية ا فة ا تفق عليها

العقف ابختاذ البلفية كحفى ااجراءات التالية:
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أ) – تسا العقف:
عنف كخ ل صاحب اللزمة أبحف التزاماته التعاقفية اجلوهرية أو مبقتضـيات كـراس الشـروط أو اباللتزامـات الـواردة بواثئـق
اللزمة و كل الصور الواردة ابلتشريع اجلار به العمل.
ويعف م قبيل االخ ل اجلوهر :
• التلفد ا تكرر

دتع أقساط اللزمة.

• ارتكاب تالفة خطرية ل اتيب حفظ الصحة والبيئة.
• ااضرار ابلبناءات أو ا نشرت أو ا عفات موضو اللزمة.
• كحالة اللزمة أب صيغة كانت دون مواتقة البلفية.
• اســتعمال كنشــات تــواتري ووصــوالت بيــع غــري مؤشــر عليهــا م ـ قبــل البلفيــة وغــري مســلمة م ـ قبــل
احملاسب ا ختص.

• استخ ص مبالغ غري مرخص له
• ال تيع

استخ صها.

ا عاليم ا ستخلصة دون ترخيص مسبق م البلفية.

• االمتنا ع متكة التجار ا نتصبة وا تجولة مـ وصـوالت اخلـ ص تتضـم ا بـالغ الفعليـة الـيت مت
استخ صها.

• عفم تنظيف السوق ،أو عفم دتع معلوم التنظيف.
• عفم تعليق ا عاليم ا ستوجبة مبفاخل األسواق.
• عفم كيفا عقود التسمة لفى البلفية أو االمتنا ع دتع األقساط ا ستوجبة قذا العنوان.
• استخ ص معاليم خارا األماك ا رخص تيها.
وي تب ع تسا العقف العقف كسقاط حقوق صاحب اللزمة وال مينع تسا العقف وكسقاط احلق البلفية م ا طالبة جبرب الضرر
الذ حلق به.
ب) – اس جا اللزمة:
بقطع النظر ع االستثمارات غري ا هتلكة شريطة كع م صاحب اللزمة بذلك بواسطة مكتوب مضـمون الوصـول مـع ااعـ م
ابلبلو ،شهرا على األقل قبل التاريا احملفد ل س جا  ،وذلك
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• تالفة مقتضيات كراس الشروط.
• تالفة أحكام عقف اللزمة.
• تعاطي صاحب اللزمة مهنة وسيط داخل السوق.
• كت س صاحب اللزمة.
• التسخري

اخل ص.

وعنف تسا العقف ،ل البلفية حمل صاحب اللزمة كىل حة كعـادة كسـناد لزمـة اسـتغ ل السـوق كىل شـخص طبيعـي أو معنـو
أخر.
ا) – بوتـاة صــاحب اللزمـة كن كــان شخصــا طبيعيـا ،كال كذا رأت البلفيــة كحالتهــا

ا ـفة ا تبقيــة ألحــف الورثـة عنــف حصــول

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

مجيع النزا عات اليت قف تنشس بة ا تعاقفي  ،خاصة

ما يتعلق بتنفيذ عقف اللزمة.

دوز  22 :سبتمرب 2022

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

قـابل اللزم ــة

بلقاسم بنحامد

17

كراس شروط لزمة السوق األسبوعية بزعفران لسنة 2023

