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 بتة عمومية بواسطة الظروف المغلقة 

 الذبح بالمسلخ البلدي بدوز معاليم    استخالص   للزمة 

  
 

 العنوان األول: مقتضيات عامة 
 توطئة: 

 . 2023لسنة   بدوز املسلخ البلدي تنطبق أحكام هذا الكراس، ما مل ختالفها نصوص خاصة، على لزمة 
 أحكام عامة 

مـ  خـ ل كحكـام  اخلاصـة لللوـوم احلاـرا مسالك التوزيع ودعم احلركية االقتصادية ساخل ودعم تنظيم التصرف يف امللغاية  : 1ل   ـالفص
ينظم هذا الكراس، كحالة استغ ل لزمة الع قة بني كافة املتدخلني هبدف حتقيق جودة اخلدمات وتوفري فضا ات ومرافق عاومية عصرية، 

وفق كراس الشروط الناوذجي امللوق لملنشور عدد اد صيغة الظروف املغلقة،  املسلخ البلدي بدوز، ع  طريق طلب عروض مفتوح لعتا
، واملتعلــق لاطــار املرجعــي الســتلزام املعــاليم الواجبــة لألســوا  2019فيفــري  22املــلريف يف  للســيد وزيــر الشــلون االيــة والبيئــة 04

املتعلق لللزمات، وألحكام األمر احلكومي  2008أفريل    1  امللريف يف  2008لسنة   23واملساخل البلدية، تطبيقا ألحكام القانون عدد  
 املتعلق بضبط شروط وكجرا ات منح اللزمات ومتابعتها. 2020ماي  20امللريف يف  2020لسنة  316عدد 

 بـدوز ك  كـل شـ ط  طبيعـي أو معنـوي يسـتشيب للشـروط الـواردة بكـراس املسـلخ البلـديميكـ  أن تسـند لزمـة اسـتغ ل  : 2ل   ـالفص
 الشروط والتشريع اجلاري به العال، وذلك ملدة سنة واحدة غري قابلة للتشديد.

 بدوز على:   املسلخ البلدي تويحي : 3ل  ـــــــــــفصال

 .)غري مهيأ( سيارات مأوى •

 .(مكان خمصط للويواانت املريضةمهيأ )مع توفري غري اسطبل  •

 .(األمعا  لتنظيف وتطهريو  ،للسلخو ، للذبححمل واحد ) •

 حفظ مواد التنظيف. زائ خ •

 وحدة صوية(. –غرف استواام  –مركب صوي )حشرة تغيري امل بس  •

 مكتب خاص لملصاحل البيطرية. •
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 مربدة حلفظ الذلئح موضوع احلشز )مدرجة ضا  التوسعة(. قاعة •

 .بئر ضياع •

 )مدرجة ضا  التوسعة(. وسيلة لتقييد احليواانت عند الذبح وآلة تعليق الذلئح •

 مطابقة للاواصفات.آلة وزن  •

 (.خاضعة لكراس الشروط اخلاصة بوسائل نقل اللووم )غري وسيلة نقل اللووم •

 العنوان الثاين: شروط منح اللزمة 

 متنح اللزمة  بعد ااع ن للانافسة ع  طريق طلب عروض مفتوح لعتااد صيغة الظروف املغلقة. : 4ل  ـالفص

قبـل التـاريخ األقصـى ااـدد لقبـول ال شـوات  ،األقـل ( أايم علـى10وعشـرة ) ،األكثـر لـى( يومـا ع30) ث ثـونيتم ااع ن عـ  اللزمـة 
اخلاصة مبانح اللزمة ولهليئة العامة للشراكة بـني القطـاع العـام والقطـاع  بيالو وعلى مواقع بصويفتني يوميتني صادرة لللغة العربية، ع وة 

 اخلاص وأبية وسيلة كشهار مناسبة ومتاحة.

م  جملة املرافعات املدنية والتشارية ميك  للبلدية يف حال نكول امل شح الفائز لللزمة ع  كمتـام  396وقياسا على أحكام الفصل   كال أنه
ااجرا ات وعدم وجود م شح اثن أو اثلث يستشيب للشروط وكع ن طلب العروض، التقليط م  اآلجال املذكورة ك  أربعة أايم علـى 

 س ذلك م  مبدأ املنافسة وتساوي الفرص بني امل شوني.األقل، شريطة أال مي

 على النوو التايل:توجيه عروضهم  على الراغبني يف املشاركة : 5ل  ـفصالا

 يقدم العرض يف ظرفني:

I.  اسـت  ص ظـرف كداري خمتـوم ومكتـول عليـه ض عـرض اداري خـاص بلزمـة  ااداري:الظرف األول: العرض
 وحيتوي على:ض  2023لسنة  بدوزمعاليم الذبح لملسلخ البلدي 

ومتضى م  طـرف امل شـح دون  www.communedouz.tnسوب م  موقع بلدية دوز كراس الشروط هذا ت (1
 حاجة للتعريف لامضا .

كـان املتعهـد ش صـا   نسـ ة مـ  العقـد التأسيسـي للشـركة كذايعـي، و مـ  بطاقـة التعريـف الوطنيـة للشـ ط الطب نسـ ة (2
 معنواي.

م  جملة الضريبة على دخل األش اص  56نظري م  الباتيندة سارية املفعول )املعرف اجلبائي( طبقا ملقتضيات الفصل  (3
 الطبيعيني والضريبة على الشركات.

http://www.communedouz.tn/
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 .ا  الذمة م  األدا ات والديون البلديةشهادة يف كبر  (4

مسـلم مـ  قبـل قـابا املاليـة  د 1450,000بلـ  قـدر  حي( مبمـ  السـعر االفتتـا  1/10كثبات أتمني ضاان وقيت ) (5
 بلدية.الحمتسب دوز ب

 وميك  للا شح أن يطلب معلومات أو كيضاحات حول اللزمة م  املصلوة املتعهدة بطلب العروض لدى بلدية دوز.

II.   يم المعـظرف مايل خمتـوم ومكتـول عليـه ض عـرض مـايل خـاص بلزمـة اسـت  ص   العرض املايل:  الثاين:الظرف
 ض 2023لسنة  الذبح لملسلخ البلدي بدوز

امل شح قبل  م   املق ح  املايل  العرض  يف  يتضا   املتاثل  دوز  ،  بلدية  موقع  م   تسوب  السعر  عرض  بطاقة 
 www.communedouz.tn كتابته لألرقام   على املشارك  يتعنييقع تعاريها بدقة ومتضانة لقياة العرض املايل املق ح للقسط و

   وبلسان القلم وبشكل واضح ودون تشطيب، ويتم التعريف فيها لامضا . 

 عبارة ضال يفـتح لزمـة يوضع الظرفان املتضانان للعروض االدارية واملالية يف ظرف اثلث ال يتضا  أية معطيات حول مقدم العرض كال
 ض.2023نة لس وزبد الذبح لملسلخ البلديمعاليم است  ص 

التـايل: ض بلديـة دوز شـارع احلبيـب بورقيبـة دوز للعنـوان أو مضاون الوصول مع االع م للبلـو،، ترسل العروض وجول عرب الربيد السريع 
يريــخ كيــداع  اثبــاتاملرجــع الوحيــد  الربيــد،تســشيله مبكتــب ويكــون يريــخ  ،التــاريخ ااــدد كــلخر أجــل لوصــول العــروض ض قبــل4260

بــول اليـوم ااــدد كتـاريخ أقصـى لقوجـول يف نفـس العــروض  ويـتم فـتح ،للربيـد لإليــداعأي عـرض يصــل بعـد آخـر أجـل  ال يقبـلو روض العـ
 .العروض

 .وال ميك  تقدمي أكثر م  عرض سوا  بصفة فردية أو يف كطار جمامع، ك  للعارض تقدمي عرضه بصفة منفردة أو يف كطار جماعمي

لشنـة القـارة ملشـاريع اللزمـات، ال ميكـ  معارضـة قرارهـا كال وفـق مقتضـيات األمـر حكـومي عـدد وفـر مـ  قبـل البـول العـرض األويف حال ق
يتعلق بضبط شروط وكجرا ات منح اللزمـات ومتابعتهـا، وال تقبـل زايدة السـدس علـى  2020ماي   20ملريف يف    2020لسنة    316

 الثا  املبتت به.

 يوما م  يريخ آخر أجل لقبول العروض. 60ها رضه ملدة أقصالعرض ملزما بعيبقى مقدم ا : 6ل  ـالفص

كور وميكـ  للبلديـة اللشــو  ك  التفـاوض املباشـر كذا كانــت النتـائا ااققـة وامل تبــة عـ  اعتاـاد كحــدى الصـيغتني املشـار كليهاــا لألمـر املــذ 
 أع   غري مثارة وذلك يف مناسبتني متتاليتني على األقل.

املشار كليه أع   اختيار صاحب اللزمة  2008أفريل    1امللريف يف   2008لسنة    23قانون عدد  م  ال 10لفصل  طبقا ألحكام اميك   
 التالية:كما بعد االستشارة أو ع  طريق التفاوض املباشر يف كحدى احلاالت االستثنائية واحلصرية 

 كذا مت التصريح أبن الدعوة ك  املنافسة كانت غري مثارة. -

http://www.communedouz.tn/
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ة غــري مثاــرة كذا مل يــتم تقــدمي أي عــرض أو كذا كانــت العــروض املقدمــة غــري مناســبة أو ال تســتشيب للشــروط ك  املنافســ وتكــون الــدعوة
 املطلوبة.

 ويعد العرض غري مناسب النتفا  ع قته لللزمة ولعدم استشابته حلاجيات مانح اللزمة طبقا مللف طلب العروض.

 بقا مللف طلب العروض.ذا مل يك  مطاوط املطلوبة كويعد العرض غري مستشيب للشر 

 ألسبال تقتضيها متطلبات الدفاع الوطين أو األم  العام، -

 .يف حالة التأكد لضاان استارارية املرفق العاومي -

 وميك  اختيار صاحب اللزمة ع  طريق التفاوض املباشر يف كحدى احلاالت االستثنائية واحلصرية التالية:

ال ميك  أن يعهد إبجنازها كال لش ط معني مليزات أو خلصوصيات فنية تتصل للس مة أو السر ية   العقد أبعاال  ق كجناز موضوعكذا تعل    -
 أو كذا كان م  شأن كبرام العقد حتقيق فوائد اقتصادية واجتااعية اثبتة،

 ي،لقانون التونسحماية طبقا ل كذا تعلق تنفيذ موضوع العقد بنشاط خيتط لستغ له حصراي حامل برا ة اخ اع -

 العروض التلقائية اليت ال تتضا  تعهدات مالية مباشرة أو غري مباشرة للدولة على غرار الضااانت واملسامهات املتعلقة بتنفيذ املشروع.

 يتعني على مانح اللزمة كعداد تقرير معلل مرفق برأي اللشنة القارة يتضا  بيان أسبال اختيار صيغة االستشارة

 على الرأي املسبق للهيئة العامة للشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص.ملباشر يعرض أو التفاوض ا

 تتم متابعة عالية منح اللزمة بعد تنظيم استشارة أو للتفاوض املباشر م  قبل اللشنة القارة.

 العنوان الثالث: منح اللزمة واآلاثر امل تبة عنها

 قاييس التالية:شركائه حسب املصاحب اللزمة و يقع اختيار  : 7ل  ـالفص

 توفر مجيع الواثئق املطلوبة بعنوان العرض ااداري. (1

 أعلى مث  مق ح. (2

 وتكون دعوة أعضا  اللشنة ومنهشية فتح العروض على النوو التايل:
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 دعوة اللشنة:

م   75، ويتعني طبقا للفصل سوا  واملساخلالواجبة لأل اللشنة القارة ملشاريع اللزمات، هي اللشنة امل تصة يف جمال است  ص املعاليم
النظــام الــداخلي للاشلــس البلــدي بــدوز، علــى رئــيس اللشنــة توجيــه دعــوات ش صــية جلايــع األعضــا  وفقــا للصــي  ااداريــة املعاــول هبــا 

اريخ األقــل مــ  التــ ( أايم علــى3) تتضــا  يريــخ انعقــاد جلســة التبتيــت وتوقيتهــا وموضــوع التبتيــت، ويــتم توجيــه االســتدعا ات قبــل ث ثــة
 ساعة فوسب. 24اادد النعقاد اجللسة وعند التأكد ميك  اختصار األجل ك  

 منهشية فتح العروض:

وميكــ  لكــل العارضــني ، تكـون جلســات فــتح العــروض علنيـة وتعقــد اجللســات وجــول يف نفــس اليـوم ااــدد كتــاريخ أقصــى لقبـول العــروض
ويـتم فـتح العـروض ، التاريخ والساعة ااددي  بنط ااع ن ع  طلب العروضك يف املكان و تح العروض وذلحضور اجللسات العلنية لف

االقتضــا  للشنــة القــارة أن تطلــب تقــدمي توضــيوات أو اســتكاال العــروض يف أجــل  ، وميكــ  عنــدالفنيــة واملاليــة الــواردة يف جلســة واحــدة
 حمدد.

 فتح العروض اادارية: •

للواضري  موضوع اجللسة ويذكرهم للضوابط اخلاصـة بتسـيريها وااجـرا ات واملراحـل  يقدم م  خ لهتقريرا مفص  يعرض رئيس اللشنة  
 اليت سيتم اعتاادها خ ل اجللسة ومعايري فرز الظروف اادارية واملالية والعدد اجلالي للعروض الواردة على البلدية.

لــك وجــول بتقريــر فــرز العــروض ويتعــني أن يتضــا  التقريــر فتوهــا ويــدون ذغيــة وال يــتم تعتــرب العــروض الــواردة خــارا اآلجــال القانونيــة ال
 املذكور املعلومات اخلاصة للعرض خاصة املتعلقة بتاريخ وصوله.

ــة الــيت وردت يف اآلجــال القانونيــة والتثبــت مــ  تــوفر كــل الواثئــق واملســتندات واملعطيــات واالثبــاي ت تتــو  اللشنــة فــتح العــروض ااداري
 ضى كع ن طلب العروض ومبقتضى كراس الشروط.املطلوبة مبقتواملليدات 

يعترب كل عرض مل يتضا  كحدى الواثئق املطلوبة مهاا كانت أمهيتهـا الغيـا، ويقصـى آليـا مـ  املشـاركة يف جلسـة فـتح العـروض املاليـة أي 
قــة لملســاواة بــني امل شــوني ة منهــا املتعلب العاــومي خاصــاخــ ل هبــذا العنصــر مــ  شــأنه أن يــلدي ك  املســاس لملبــاد  األساســية للطلــ

 معايري االختيار.  وتكافل الفرص واحلياد وموضوعية 

تدون وجول مبوضر اجللسـة كـل العـروض الـيت مت فتوهـا سـوا  منهـا الـيت مت قبوهلـا أو رفضـها ويتعـني عنـد الـرفا ذكـر الواثئـق الـيت مل يقـم 
لعرض مل يقم على معايري االختيار اليت مت حتديدها مبقتضى كع ن طلب   أن كل رفا  در ااشارة كصاحب العرض املرفوض بتوفريها، وجت

 العروض وكراس الشروط يعترب الغيا ويلدي وجول ك  بط ن كجرا ات البتة.
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 فتح العروض املالية: •

ت مـ  مطابقـة امللفـات ااداريـة  حني التثبى خمتومة ا ال ميك  يف أي حال م  األحوال فتح الظروف ااتوية على العروض املالية اليت تبق
طلب العروض، ويقصى وجول كامل العرض الذي ال يتضا  الواثئق واملليدات اادارية املطلوبـة مبقتضـى اعـ ن طلـب العـروض،   اع ن

وجـول مبوضـر  ا ويدون ذلـكقة دون فتوهوهو ما يعين اابقا  على الظروف املالية اخلاصة لمل شوني الذي  رفضت ملفاهتم اادارية مغل
 اجللسة.

ال يساح لغري امل شوني الذي  قبلت ملفاهتم اادارية أو لوك ئهم مبقتضى كتب توكيل حمرر وفقا للصي  القانونية حضور جلسة العروض 
 املالية

ن مبلغهـا أقـل مـ  السـعر الـيت يكـو  ض املاليـةوتقصـى العـرو فتح الظـروف املاليـة اخلاصـة لمل شـوني الـذي  قبلـت ملفـاهتم ااداريـة،   ميت   
 ويتم ترتيب امل شوني الذي  قبلت عروضهم املالية حسب أمهية املبل  املق ح. االفتتاحي،

أقل م  الثا  االفتتاحي  كل امل شونييتعني كع ن طلب العروض غري مثار كذا تبني بعد فتح العروض املالية أن األمثان املق حة م  قبل  
 العروض وكراس الشروط. كع ن طلبح مبوجب املق  

حتتفظ بلدية دوز بقرار املوافقة أو رفا العروض املقدمة واملتعلقة إبحالة استغ ل السو  األسبوعية بدوز، ويف حالة رفا  : 8ل  ـالفص
يف طلـب رة أي حـق هـذ  الصـو  العروض املقدمة تعل  بلدية دوز أن طلب العروض غري مثار، بقـرار معلـل وال ي تـب ملقـدمي العـروض يف

 التعويا.

 حترر اللشنة القارة حمضر جلسة فتح العروض.

 ميضى هذا ااضر م  قبل مجيع أعضا  اللشنة احلاضري  ويتضا  مناقشاهتم وعند االقتضا  حتفظاهتم.

( أايم 3ال يتشـاوز ث ثـة ) ك يف أجـليتم آليا كع م العارضني بنتائا فتح العروض مع بيان أسبال ااقصا  للنسبة للعروض املقصاة وذلـ
 عال م  يريخ الفتح.

( أايم عاـل مـ  3وميكـ  للعـارض املقصـى أن يطعـ  لـدى اهليئـة العامـة للشـراكة بـني القطـاع العـام والقطـاع اخلـاص يف أجـل أقصـا  ث ثـة )
 يريخ ااع م.

 اللزمة. جابة مانحتوصلها إب( أايم عال ابتدا  م  يريخ 10تت ذ اهليئة قرارها يف أجل أقصا  عشرة )

 يف حالة كقرار اهليئة بعدم شرعية ااجرا ات، يتعني على مانح اللزمة تطبيق قرار اهليئة.

 تتو  اللشنة فرز العروض املقدمة م  قبل العارضني وحتليلها وترتيبها وفقا للاعايري ومنهشية الفرز املعل  عنها يف نظام طلب العروض.

  تقدمي عروض مالية جديدة يف حالة تساوي أفضل العروض لعتبار كل العناصر.املشاركني ن يطلب م ميك  ملانح اللزمة أ
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 تتو  اللشنة القارة كعداد تقرير هنائي لفرز العروض الفنية واملالية يتضا  مق حاهتا يف هذا اخلصوص.

   حتفظاهتم.د االقتضاشاهتم وعنميضى التقرير املشار كليه م  قبل مجيع أعضا  اللشنة احلاضري  ويتضا  مناق

يعــرض هــذا التقريــر علــى مــانح اللزمــة الــذي يتــو  كعــداد مــذكرة أتليفيــة يف الغــرض تتضــا  رأيــه ومق حاتــه  صــوص النتــائا حييلهــا مرفقــة 
 .للتقرير النهائي للشنة القارة على اهليئة العامة للشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص للدرس وكبدا  الرأي

 اخلاص به أو تبليغها للعارضني. الويبزمة للتصريح بنتائا فرز العروض م  خ ل نشرها مبوقع انح الليتو  م

 ( أايم عال م  يريخ التصريح للنتائا.5وميك  لكل م  له الصفة واملصلوة القيام بتظلم لدى مانح اللزمة يف أجل ال يتشاوز مخسة )

( أايم عاـل مـ  يريـخ انقضـا  األجـل 10كليـه أعـ   يف أجـل ال يتشـاوز عشـرة ) لم املشـارصـوص الـتظويتو  مانح اللزمة كصـدار قـرار  
 األقصى املساوح به لتقدمي التظلم. ويعترب سكوته رفضا ضانيا.

اع عــام والقطــميكـ  الطعــ  لكـل مــ  لـه الصــفة واملصـلوة يف القــرارات الصـادرة عــ  مــانح اللزمـة لــدى اهليئـة العامــة للشـراكة بــني القطـاع ال
 ( أايم عال م  يريخ نشر أو تبلي  القرار.5وذلك يف أجل أقصا  مخسة )اخلاص 

( يـوم عاـل مـ  يريـخ توصـلها إبجابـة مـانح اللزمـة حـول هـذا 15تت ذ اهليئة قرارها  صوص الطع  املقدم يف أجل أقصـا  مخسـة عشـر )
 الطع .

 بيق قرار اهليئة.اللزمة تطعلى مانح يف حالة كقرار اهليئة بعدم شرعية ااجرا ات، يتعني 

فاوضـات يعهد للشنة القارة قيادة املفاوضات ملنح اللزمة املعنية وكمتام مجيع الواثئق املتعلقة هبا بعد اختيار صاحب الل زمة. وتتعلق هـذ  امل
 لملسائل املالية وللروزانمة املتعلقة لللزمة.

 ة بدعوة صاحب اللزمة لـــ:وم البلديملقدمة تقعند املوافقة على أحد العروض ا : 9ل  ـالفص

مـ  يريـخ ااعـ ن علـى نتـائا  72أتمني مبل  الضاان النهائي لـدى السـيد قـابا املاليـة بـدوز حمتسـب البلديـة، يف أجـل أقصـا   -
 اللزمة واملقدر بربع الثا  النهائي املقدم م  صاحب العرض الفائز.

ساعة م  يريخ ااع ن على نتائا اللزمة، ويتم حتديد    72صا   يف أجل أقس الشروط  أتمني مبل  ضاان تسشيل عقد اللزمة وكرا -
 مبل  الضاان املستوجب وفقا ألحكام جملة التسشيل والطابع اجلبائي.

 كمضا  عقد مطابق ملقتضيات كراس شروط وعقد اللزمة الناوذجي والتشريع اجلاري به العال. -

ايم مـ  يريـخ ااعـ م مـ  طـرف البلديـة عـ  طريـق كشـعار مضـاون أ 10أجـل    ملاليـة يفتسشيل العقد وكراس الشروط للقباضـة ا -
 .وحتال مصاريف التسشيل والطابع اجلبائي على صاحب اللزمة ،الوصول مع ااع م للبلو،
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ضـا  ة ص والبناايت والتشهيزات املوجودتقدمي عقد أتمني لضاان املسلولية املدنية ع  األضرار اليت ميك  أن يتعرض هلا األش ا -
 هذا الكراس. م  39و 38وذلك وفقا ملقتضيات الفصول  لزمة املسلخ

 ويدخل العقد حيز التنفيذ بعد استيفا  ااجرا ات املنصوص عليها هبذا الفصل بداية م  التاريخ املضا  للعقد.

سـبعة أايم األو  مـ  كـل شـهر، تسـديد كـل قسـط منهـا مسـبقا خـ ل ال يدفع مبل  اللزمة على أقساط شهرية متساوية يقـع  :10ل  ـالفص
 بداية م  يريخ دخول عقد اللزمة حيز التنفيذ. وذلك

ويف صورة عدم قيام صاحب اللزمة   ص القسط املستوجب بعد حلول أجل اخل ص، توجه لـه البلديـة كنـذارا للـدفع بواسـطة رسـالة    
 .باتلإلثلو، أو أبي وسيلة أخرى قابلة مضاونة الوصول مع ااع م للب

، حيق وكذا مل يقم صاحب اللزمة بتسديد القسط املطلول بعد مضي مثانية أايم م  يريخ كنذار  وفقا لإلجرا ات الواردة للفقرة السابقة    
 للبلدية فسخ العقد.

ع املســتلزم عــ  خلــ ص األقســاط كال يف صــورة امتنــا  وال ميكــ  أبي حــال مــ  األحــوال اســتعاال الضــاان النهــائي املــودع لــدى القــابا    
 املالية أو لتغطية نفقات وجوبية مل يقم املستلزم بتأديتها وبعد فسخ عقد اللزمة.الوفا  للتزاماته 

 املسلخ العنوان الرابع: استغ ل 

 لصاحب اللزمة بداية م  يريخ دخول العقد حيز التنفيذ. املسلخسلم ي  : 11ل  ـالفص

 واملعدة م  قبل البلدية. لملسلخ  ام أمثلة التهيئة اخلاصةيتعني على صاحب اللزمة اح  : 12ل  ـالفص

قبل بداية االستغ ل حبضور صاحب اللزمة وحيرر يف ذلك حمضر وترفق نس ة م   املسلختقوم البلدية بتش يط وضع     :  13ل   ـالفص
 حمضر التش يط ممضاة م  قبل الطرفني بعقد اللزمة.

للسـيارات والشـاحنات، وأمـاك  لوضـع مـ  أمـاك  كنـزال ومـلوي  لملسـلخل املنـاطق اايطـة يـلم  صـاحب اللزمـة اسـتغ   : 14ل  ـالفص
 .الفض ت اليت يتم ضبطها وحتديدها وتنظياها م  قبل البلدية

والتوقـف البلدية حبقها يف تغيـري نظـام الوقـوف  ويكون صاحب اللزمة ملزما بتوفري الوسائل املادية والبشرية الضرورية لذلك، وحتتفظ      
 أو خارجه. املسلخداخل فضا  

     للف حــنيبعنــوان وقــوف وســائل النقــل التابعــة  لملســلخوال ميكــ  لصــاحب اللزمــة توظيــف أو اســت  ص أي معلــوم لملنــاطق اايطــة      
 أو اجلزاري  أو غريهم.

 يتعني على صاحب اللزمة:   : 15ل  ـالفص
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 طلول ووضعها على ذمة املستعالني.على الوجه امل املسلخلضاان استغ ل  الوسائل املادية والبشرية ال زمةتوفري  •

 توفري وسائل الس مة. •

 توفري زي مميز وشارات خاصة لألعوان التابعني لصاحب اللزمة حبيث ميك  متييزهم ع  غريهم. •

 اص ح وجتديد التشهيزات املوضوعة على ذمته. •

 وحميط كشعاعه. املسلخلبيئة وس مة اايط داخل العناية ل •

 توفري وسائل الوقاية واالسعاف. •

 تتو  البلدية مد صاحب اللزمة بقائاة املستغلني املرخط هلم يف تعاطي خمتلف األنشطة داخل املسلخ ومهام كل منهم. :16الفصـل 

 على صاحب اللزمة: يتعني :17ل ـالفص

ة بكل امل الفات املرتكبة م  قبل املستغلني وااجرا ات املت ذة يف امللهلة قانوان للقيام بعاليات املراقب  كع م البلدية واجلهات •
 شأهنم.

 .املسلخكع م البلدية واجلهات امللهلة قانوان لحلوادث اليت قد تطرأ داخل  •

 . بكل التدابري املت ذة حلس  تسيري  للاسلخكب ، املستغلني  •

وذلــك كامــل أايم  07.00صــباحا ك  الســاعة  03.00الســاعة ملــا يلــي: مــ   وفقــااملســلخ توقيــت العاــل داخــل  حــدد :18ل ـالفصــ
 األسبوع ما عدا يوم األحد الذي هو يوم راحة أسبوعية.

شـم طبقـا يتعهد صاحب اللزمة بتعليـق أوقـات العاـل مبـداخل املسـلخ يف أمـاك  لرزة وواضـوة وتكـون الكتابـة أبحـرف بينـة وكبـرية احل    
 للتشريع اجلاري به العال.

 دون املســلخ داخــلالعاــل اللزمــة تغيــري توقيــت جــول كعــ م صــاحب اللزمــة بكــل تغيــري يطــرأ علــى التوقيــت، وال ميكــ  لصــاحب يــتم و     
كذا اقتضـت  وذلـكوالتنسيق مع الطبيب البيطري امل ـتط املركزية احلصول على ترخيط مسبق م  البلدية أو السلط اجلهوية أو السلط 

 ذلك.للاساخل القوانني املنظاة 

حسـب شـروط تضـا  حقـو   املسلخ يف غـري أوقـات عالـهغري أنه وبصفة استثنائية وبعد ترخيط كتايب مسبق م  البلدية، ميك  فتح     
 مجيع املتدخلني.
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ــالف ــتغ ل    : 19ل  ـصـ ــاريف اسـ ــل مصـ ــلخحتاـ ــرة  املسـ ــة )أجـ ــاحب اللزمـ ــى صـ ــه علـ ــة بـ ــاطق اايطـ ــدات واملنـ ــه واملعـ ــابعني لـ ــوان التـ األعـ
ومصــاريف ااصــ ح والصــيانة والنظافــة والتشديــد واألدا ات ومعــاليم اســته ك املــا  والكهــرل  ومصــاريف  لملســلختعلقــة واملقتضــيات امل
 التأمني و ...(.

 جيار املايل.يضا  صاحب اللزمة متويل مجيع مصاريف اللزمة وال تقبل عاليات التاويل مبقتضى اا   : 20ل  ـصالف

 موضوع اللزمة. املسلخة القروض اليت حتص ل عليها صاحب اللزمة وال ترخط يف ره  ال تضا  البلدي   : 21ل  ـصالف

وتتــو  البلديــة  دراســة هــذ   املســلخ اســتغ لهتــدف لتوســني  للبلديــةميكــ  لصــاحب اللزمــة تقــدمي اق احــات جديــدة    : 22ل  ـصــالف
 ا أو أن جتري تعدي ت عليها أو أن ترفضها.املق حات وهلا أن تقبله

بواسـطة أعواهنـا املكلفـني بـذلك،  وميكـ  هلـم اختـاذ  املسـلخميك  للبلدية أو اجلهات امللهلة قانوان مراقبة سـري اسـتغ ل      :  23ل   ـصفال
 هنا مناسبة.مجيع ااجرا ات القانونية اليت متكنهم م  أدا  مهامهم واملطالبة للواثئق واملعطيات اليت يرو 

ومدهم للواثئق واملعطيات امللهلني قانوان لذلك  مصاحل املراقبة الصوية البيطرية ومجيع املراقبنيمهام  يتعني على صاحب اللزمة تسهيل      
 املطلوبة ويعترب كل تعطيل أو منع أو امتناع خطأ فادحا موجبا لفسخ العقد.

 للرقابة م  دخول أي حمل م   الطبيب البيطري أو األعوان امللهلني واملكلفنيال ميك  لصاحب اللزمة غلق أو منع  :  24ل   ـصالف
   حم ت املسلخ ويعترب هذا املنع خطأ فادحا موجبا لفسخ العقد. 

 يتعهد صاحب اللزمة بتقدمي تقرير شهري يف أنشطة املسلخ للاصاحل البيطرية لملندوبية اجلهوية للتناية الف حية الراجعة هلم للنظر  
                               دى هذ  املصاحل. ترابيا طبقا لألمنوذا املعاول به واملتوفر ل 

 املسلخ العنوان اخلامس: املعاليم املوظفة داخل 

)مهاــا كــان نوعــه(، وبقــرل الفضــا ات املروجــة هبــا  املســلخيتعهــد صــاحب اللزمــة بتعليــق تعريفــة املعــاليم للعاــوم بــداخل  : 25ل  ـصــالف
 ابة أبحرف بينة  وكبرية احلشم طبقا للتشريع اجلاري به العال.املنتشات يف أماك  لرزة وواضوة، وتكون الكت خمتلف

كاا يتعهـد بعـدم كدخـال أي تعـديل علـى التعريفـات سـوا ع لل فيـع أو الت فـيا أو الـزايدة أو احلـذف أو التعـويا، وبتطبيـق التشـريع      
 تصدارها أثنا  تنفيذ عقد اللزمة.وال اتيب النافذة أو اليت يتم اس

المعاالم واللسوا  وباملتعلـق  2022 سبتارب 14 امللريف يف 78للقرار عدد الذبح الواجبة داخل املسلخ البلدي بدوز، وفقا معاليم      
 كالتايل: وهي   ضبطومبالغهاوأاوتعسيفاتهالبلديةودازونفقاتوأشغالوللتعميسوللمخ لوواللحق قواللمشاركةوفي
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 المسلخ البلدي بدوز جبة داخل  لمعاليم الوا ا

 
  و معلوم الذبح-1

 

و
 عن الكلغ من اللحم 0,100 المعلوم األصلي ✓ 

 
 0,020 المعلوم اإلضافي ✓

عن الكلغ من اللحم كمعلوم إضافي عند استعمال 
 التجهيزات المعدة لطبخ وتصبير اللحوم وحفظ الدواب.

و و  
 الكلغ من اللحمعن  0,050ومعلوم المراقبة الصحية عن اللحوم-2 

يعــد كــل ترفيـع مــ  قبــل صـاحب اللزمــة يف التعريفــات واملعـاليم املــرخط لــه يف است  صـها دون موافقــة البلديــة أو عــدم   : 26ل  ـالفصـ
مـ  هـذا الكـراس  34ية وفقا ألحكام الفصل متكني التشار املنتصبني واملتشولني م  وصوالت ملشر عليها م  قبل القابا حمتسب البلد

   املبال  املدفوعة م  قبلهم، خطأ فادحا يستوجب معه فسخ العقد.تتضا

 هذا االجرا .اح ام ملزمة مسبقا مبراقبة وتكون البلدية      

مبكتب الضبط اخلاص للبلدية  تزاماته الواردة هبذا الفصل أن يودع عريضةميك  لكل متضرر يف صورة عدم اح ام صاحب اللزمة الل     
يومـا مـ  يريـخ تضـاني العريضـة  30م، وتكون هذ  األخرية ملزمة للتوري فيها وكجابة العارض كتابيا يف أجـل أقصـا  مقابل وصل است 
 مبكتب الضبط.

 العنوان السادس: شروط االستغ ل وأشغال البنا  والصيانة والتشديد

يطه حصول صاحب اللزمة على ترخيط مكتول أو يف حم املسلخالية بنا  وصيانة وجتديد داخل يتعني يف خصوص كل ع :  27ل  ـصالف
ا م  البلدية، واح ام التشريع املتعلق لمللسسات املفتوحة للعاوم وخاصة ال اتيب العارانية وشروط الصوة والبيئـة والسـ مة املعاـول هبـ

 يف هذا اجملال.

                                     وال جيوز اقتطاع تكاليف كجنازها م  مث  اللزمة. لصيانة والتشديد أي تعويا لفائدة صاحب اللزمةوال ي تب ع  عاليات البنا  وا   

 املسـلخيتعني على صـاحب اللزمـة القيـام أبشـغال صـيانة كـل البنـا ات واملعـدات والتشهيـزات امل صصـة حلسـ  اسـتغ ل  : 28ل   ـصالف
 ني، ويتم كص حها م  قبله وعلى حسابه.وس مة املستعال

 تعلق األشغال املعنية خاصة بـ:وت    

 رسم املواقع. •

 صيانة االسطبل وتنظيفه. •
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 الفض ت، كن وجدت.صيانة وحس  استغ ل التشهيزات املتعلقة للتصرف يف  •

 ، كن وجدت.صيانة وحدة معاجلة وتطهري امليا  املستعالة •

 ما ، كن وجدت.صيانة وحدة معاجلة وتصريف الد •

 صيانة حم ت الذبح وتنظيفها. •

 يانة مجيع اا ت وتنظيفها وتطهريها.ص •

 صيانة السياا اخلارجي. •

 ومبويطه. لملسلخااضا ة والس مة  صيانة معدات •

 صيانة معدات التهوئة واحلااية م  احلرائق طبقا للتشريع اجلاري به العال. •

 .خملسلاوضع ال فتات واجتاهات السري داخل  •

 يطة بعه.ولملناطق اا لملسلختطبيق قواعد النظافة  •

 كل القطع املعطبة للتشهيزات املتعلقة للس مة واحلراسة وااضا ة.  استبدال •

 توفري نقاط املا  للعدد والضغط الكافيني. •

ى صــاحب اللزمــة بضــرورة تــدارك ، ميكــ  للبلديــة بعــد التنبيــه علــ28ملقتضــيات  الفصــل يف صــورة عــدم احــ ام املســتلزم  : 29ل  ـصــالف
أج  معقوال يتناسب مع طبيعة التدخل املطلـول، القيـام بتلـك األعاـال بنفسـها أو بواسـطة مـ  تعنيـه خصيصـا لـذلك االخ الت ومنوه  

 على نفقة صاحب اللزمة.

اقتطاعها آليا م  مبل  الضاان النهائي ويف صورة امتناع صاحب اللزمة ع  أتدية النفقات امل تبة ع  عالية ااص ح والصيانة يتم       
 لدى قابا املالية بدوز حمتسب البلدية. امللم 

 م  قبل صاحب اللزمة خطأ فادحا يستوجب معه فسخ العقد. املسلخ وحميطهيعد عدم تنظيف  : 30  الفصل

مجـع  املسـلخ)ويشـال تنظيـف مـايل، ظيف مبقابـل ميك  لصاحب اللزمة كبرام اتفاقية مع البلدية تقوم مبقتضاها هذ  األخرية بعالية التن  وال
 فض ت ونقلها ك  املصب(.ال

بتشديد التشهيزات اليت أصبوت غري صاحلة ل ستعاال والقيام أبشغال الصيانة والتعهد الـيت تشـري يتعهد صاحب اللزمة  : 31  الفصل
 .هبا مصاحل املراقبة الصوية وكل امتناع ع  ذلك يعد خطأ فادحا موجبا للفسخ
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وصــيانة التشهيــزات واملعــدات  املســلخضــبط خاصــة شــروط الــدخول واجلــوالن داخــل تتــو  البلديــة ســ  نظــام داخلــي ي : 32  الفصــل
 واخلدمات العامة واخلاصة به.

، وجيــب عليــه ضــاان احــ امهم لل اتيــب ومســتعاليه املســلخيتعــني علــى صــاحب اللزمــة مراقبــة األعــوان املباشــري  داخــل  : 33  الفصــل
 صوية خاصة م  حيث:ال

 س مة األجسام ونظافتها. •

 زي نظيف خاص للعال. رتدا ا •

 عدم تلويث املنتشات الغذائية. •

 اجناز التواليل ال زمة لنظافة األعوان العاملني لملسلخ. •

 العنوان السابع: كجناز احلسالت 

 يتعني على صاحب اللزمة: : 34ل  ـصالف

ليها م  قبل البلدية ومسـلاة مـ  ذات قسائم ملشر ع است  ص املعاليمع ووصوالت  استعاال كنشات الفواتري ووصوالت البي •
 أية دفاتر أخرى. استعاالقبل حماسبها، ومينع منعا لي 

 وصوالت عند كل طلب م  طرف أعوان البلدية أو أعوان الدولة امللهلني لذلك.الاالستظهار بكنشات الفواتري و  •

ها يف احلصول على املعطيات الضرورية عند أي رة استعاال الفوترة ااع مية اليت حتتفظ حبقاحلصول على موافقة البلدية يف صو  •
 طلب.

 كوـد أقصـى  مسـلخيتعني على صاحب اللزمة متكني كل وكيل بيع م  مخسة كنشات فواتري ووصوالت بيـع للنسـبة لكـل   :  35ل   ـصالف
 هار مبا يفيد خ ص مـا ختلـد بذمتـهكال بعد االستظ للاستلزم املعينديد الدفاتر بعدم جت لقابا املالية حمتسب البلديةوميك  للبلدية ااذن 

 م  معاليم راجعة للبلدية.

 يتعني على صاحب اللزمة:  : 36ل  ـصالف

طبقا  )التشغيل، التسيري، الصيانة، أعبا  االستثاار.....) تقدمي املوازنة اخلتامية املنشزة واملليدات املالية اخلاصة بكل املصاريف •
 .أشهر م  هناية كل سنة 3للقوانني املعاول هبا للبلدية يف أجل 

أتمــني الفــار  بــني الضــاان النهــائي للســنة األو  والضــاان النهــائي للســنة الثانيــة كذا اقتضــى عقــد االســتلزام نســبة زايدة ســنوية  •
 تضاف عند بداية كل سنة طيلة مدة التعاقد.
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حســال االســتغ ل حســباا وقــع ، ويســتعال للغــرض مفهــوم لملســلخدمات املنشــزة كعــداد حســالت االســتغ ل لألنشــطة واخلــ •
 تعريفه للنظام اااسيب العام املنطبق على امللسسات اخلاصة الذي يتضا :

 موارد اخلدمات الراجعة لصاحب اللزمة. يف لل االعتاادات: -

 املصاريف اخلاصة لالستغ ل واألشغال. يف لل الدي : -

 ل.أو نقط استغ  استغ ليظهر كما فائا  :ستغ لاالفار  حسال  -

 للبلدية احلق يف مراقبة املعلومات واملعطيات املقدمة للتقرير السنوي وحسالت االستغ ل املشار كليها أع  . : 37ل  ـصالف

 وهلذا الغرض، ميك  للبلدية طلب املعطيات والواثئق الضرورية اخلاصة لااسبة والتوقق فيها.

وال اتيـب اجلـاري هبـا العاـل يف هـذا طبقا ملقتضيات اللزمة وفقـا للتشـاريع  املسلخل يتعني على البلدية التثبت م  استغ   :  38ل   ـصالف
 اجملال.

 العنوان الثام : املسلولية والتأمني

 التعهدات التالية: حتال على صاحب اللزمة : 39ل  ـصالف

 والتشهيزات: للبناايتللنسبة  (1

املدنية ضد األخطار النامجة ع  األشغال ليت ينشزها وع  استغ ل ى صاحب اللزمة ابرام عقد أتمني لضاان مسلوليته يتعني عل
 البناايت والتشهيزات املذكورة وعقد التأمني للانشأة موضوع اللزمة وفقا للتشريع اجلاري به العال.

 للنسبة ل ستغ ل: (2

ــاحب ال ــةيتواـــل صـ ــرار  لزمـ ــلولية كـــل األضـ ــة كال األامسـ ــتغ ل، وال تتواـــل البلديـ ــرة عـــ  االسـ ــا ملنشـ ــة عـــ  فعلهـ ــرار املتأتيـ ضـ
 الش صي.

خــ ص األقســاط املتعلقــة هبــا علــى ذمــة البلديــة، ويعتــرب عــدم قيــام صــاحب اللزمــة هبــذا مجيــع عقــود التــأمني ووصــوالت  :  40ل  ـصــالف
تـأمني أو فسـخ عقـود ال  ك  لصاحب اللزمة ادخـال تعـدي تاالجرا  خطأ فادحا يستوجب معه فسخ العقد وحشز مبل  الضاان، وال مي

 دون احلصول على موافقة كتابية مسبقة للبلدية.
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 النزاعات-الفسخ-العنوان التاسع: الضااانت

قياـة املبلـ   ¼ساعة م  يريخ ااع ن ع  نتيشة طلب العروض إبيداع مبل  يساوي  72يلتزم صاحب اللزمة يف أجل  : 41ل   ـصالف
ة تسشيل عقد اللزمة لدى قابا املالية بدوز حمتسب البلدية دون أن ي تـب لـه حـق ي للعرض املايل بعنوان ضاان هنائي وأتمني قياالنهائ

 يف املطالبة بفائا قانوين عند اس جاعه للابال  املودعة.

شيل العقـد مبشـرد اتصـاله مـ  البلديـة مبـا يفيـد ويكون قابا املالية بدوز حمتسب البلدية ملزما إبرجاع املبل  املـلم  لديـه بعنـوان قياـة تسـ
 تسشيل العقد.

مـ  القـانون  3ميك  للبلدية يف صورة امتناع صاحب اللزمة ع  كمتام كجرا ات تسشيل العقد يف اآلجـال ااـددة للفصـل   :  42ل   ـصالف
ع اجلبائي كمتام كجرا ات التسـشيل مـ  املتعلق إبصدار جملة معاليم التسشيل والطاب 1993ماي  17امللريف يف  1993لسنة   53عدد  

سه لالعتااد على املبل  امللم  لدى قابا املالية بدوز حمتسب البلدية بعنوان ضاان التسشيل وال ميك  لصاحب اللزمة يف هذ  تلقا  نف
 احلالة املطالبة لس جاع املبل  امللم  هبذا العنوان.

د أعــ  ، ميكــ  ملــانح اللزمــة حشــز هــائي وأتمــني قياــة تســشيل العقــد يف األجــل ااــدوكذا تلــدد صــاحب اللزمــة يف دفــع قياــة الضــاان الن
ااعــ ن عــ  طلــب عــروض جديــد واملطالبــة بغــرم الضــرر الضــاان الــوقيت وكســناد اللزمــة للا شــح الــذي تقــدم بثــاين أعلــى عــرض مــايل أو 

 الناجم ع  املااطلة.

سـتلزم مطالبـا بـه مـ  مبـال    تنفيـذ اللزمـة والسـت  ص مـا عسـى أن يكـون امليبقى الضاان النهائي خمصصا لضاان حس  :  43ل   ـصالف
 بعنوان عقد اللزمة، وال ميك  اس جاعه كال بعد انتها  مدة اللزمة وإبذن م  البلدية.

لزم عـ  الوفـا  وال ميك  أبي حال م  األحوال استعاال الضاان النهائي املودع لدى القابا خلـ ص األقسـاط كال يف صـورة امتنـاع املسـت
 مل يقم املستلزم بتأديتها وبعد فسخ عقد اللزمة. نفقات وجوبيةللتزاماته املالية أو لتغطية 

 تنتهي اللزمة لنتها  املدة املتفق عليها بعقد اللزمة. : 44ل  ـصالف 

 ااجرا ات التالية: قد  تنتهي اللزمة قبل هناية املدة املتفق عليها يف العقد لختاذ البلدية كحدى : 45ل  ـصالف

  فسخ العقد: – ( أ

بواثئـق صاحب اللزمة أبحد التزاماته التعاقدية اجلوهرية أو مبقتضـيات كـراس الشـروط أو لاللتزامـات الـواردة  عند كخ ل
 اللزمة ويف كل الصور الواردة للتشريع اجلاري به العال.

 ويعد م  قبيل االخ ل اجلوهري:

 اللزمة.التلدد املتكرر يف دفع أقساط  •
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 وة والبيئة.خمالفة خطرية ل اتيب حفظ الص ارتكال •

عدم تفادي االخ الت املنصوص عليها للتقارير الواردة ع  املصاحل البيطرية يف غضون مدة أقصاها  •
 أايم م  كع مه كذا كانت صيانة خفيفة وشهر كذا كانت صيانة ثقيلة. 7

 م  أدا  املهام املنوطة بعهدهتم. منع الطبيب البيطري واألعوان املكلفني للرقابة •

 لبنا ات أو املنشلت أو املعدات موضوع اللزمة.ااضرار ل •

 كحالة اللزمة أبي صيغة كانت دون موافقة البلدية. •

غــري ملشــر عليهـا مــ  قبــل البلديـة وغــري مســلاة مــ   اســت  صاسـتعاال كنشــات فــواتري ووصـوالت  •
 قبل اااسب امل تط.

 ط له يف است  صها.است  ص مبال  غري مرخ •

 ت لصة دون ترخيط مسبق م  البلدية.ال فيع يف املعاليم املس •

مـــــ  وصـــــوالت اخلـــــ ص تتضــــا  املبـــــال  الفعليـــــة الـــــيت مت  مســـــتغلي املســــلخاالمتنــــاع عـــــ  متكـــــني  •
 است  صها.

 .أو عدم دفع معلوم التنظيف ،املسلخعدم تنظيف  •

 .املسلخعدم تعليق املعاليم املستوجبة مبداخل  •

 عدم اح ام أوقات فتح املسلخ. •

 لتأمني لدى البلدية أو االمتناع ع  دفع األقساط املستوجبة هبذا العنوان.عدم كيداع عقود ا •

 است  ص معاليم خارا األماك  املرخط فيها. •

وي تب ع  فسخ العقد العقد كسقاط حقو  صاحب اللزمة وال مينع فسخ العقد وكسقاط احلق البلدية م  املطالبة جبرب الضرر 
 الذي حلق به.

 اللزمة:  جاعاس – ( ل

ع النظر ع  االستثاارات غري املهتلكة شريطة كع م صاحب اللزمة بذلك بواسطة مكتول مضـاون الوصـول مـع ااعـ م بقط
 ، وذلك يف احلاالت التالية:ل س جاعللبلو، شهرا على األقل قبل التاريخ اادد 

 خمالفة مقتضيات كراس الشروط. •
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 خمالفة أحكام عقد اللزمة. •

 .املسلخوسيط داخل صاحب اللزمة مهنة تعاطي  •

 كف س صاحب اللزمة. •

 التأخري يف اخل ص. •

أو معنـوي  شـ ط طبيعـيك   املسـلخوعند فسخ العقد، حتل البلدية حمل صاحب اللزمة ك  حني كعادة كسـناد لزمـة اسـتغ ل 
 آخر.

حــد الورثـة عنــد حصــول هــا يف املـدة املتبقيــة ألكال كذا رأت البلديــة كحالت بوفـاة صــاحب اللزمـة كن كــان ش صــا طبيعيـا، – ( ا
 بينهم وبعد مصادقة السلطة اادارية امل تصة على ذلك. اتفا 

 ختتط اااكم العدلية للنظر يف مجيع النزاعات اليت قد تنشأ بني املتعاقدي ، خاصة يف ما يتعلق بتنفيذ عقد اللزمة. : 46ل  ـصالف
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