كرّاس الشروط املتعلق
بإحداث مراكس جتميع احلليب الطازج ونقلـه
م

اظؾابماألول :م
مأحؽاممساعة
م

اظػصؾماألولمم:مؼضؾطمػذاماظؽراسمذروطمإحداثمومتلقريمعراطزموؿقعمايؾقبماظطازجموغؼؾفم
اٌؿأتلمحصررؼامعرـماظضرقعاتماظصرغرىمواٌؿقدرطةمضصردمت ؼردهمومتقجقفرفمإشممعصراغعماظؿققؼمرؾم
اٌصادقمسؾقفا.م
اظػصررؾم2م:مزمؿقيمػذاماظؽراسمسؾكم01مصػقاتموؼؿضؿـممخلةمأبقابمعؼلؿةمإشمم10مصصر م.م
وؼؿعؾؼماظؾابماألولمباألحؽامماظعاعةمأعاماظؾابماظـاغلمصقكصماظشروطماظعاعةمإلحداثمعرطزموؿقعم
ايؾقبماظطازجموؼفؿماظؾابماظـاظثمذروطموؿقعمومغؼؾمايؾقبماظطازج،مأعراماظؾرمابماظرابرعمصرقفؿمم
جمررالمترردخؾماإلدارةميفمحرريمؼؿعؾررؼماظؾررابماًرراعسمباٌكاظػرراتمواظعؼقبرراتمإ رراصةمإشممأربررعم
ع حؼمتؿعؾؼمبرم:م
 بطاضةمإرذاداتم(عؾقؼمسددم)0مم
 دصرتمتلفقؾمضؾقلمورصعمطؿقاتمايؾقبم(عؾقؼمسدد)2م
 دصرتمتلفقؾمغؿائجماظؿقاظقؾم(عؾقؼمسدد.)1
 ضائؿةماظضقعاتماظصغرىمواٌؿقدطةماجملفزةمبصفرؼجمت ؼدم(عؾقؼمسدد.)4
اظػصررؾم1م:ميفمعػفقممػذاماظؽرّاسمؼؼصدمبعؾاراتم:مم
 عرطز:معرطزموؿقعمايؾقبماظطازج موغؼؾف.


قعةمصغرىموعؿقدطة:م قعةمتضؿم22مبؼرةمحؾقبمسؾكمأضصكمتؼدؼر وؼلؿــكمعـم
ػذا ماظصـػ ماظضقعات اظؿابعة مظدؼقان ماألرا ل ماظدوظقة مو مدؼقان متربقة ماٌاذقةم
وتقصريماٌرسكمووحداتماإلغؿاجماظػ حلموذرطاتماإلحقاءمواظؿـؿقةماظػ حقة..
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 اٌكططماٌدؼري :ماظؿقزؼعماىغرايف مإلحداثمعراطزمورررررؿقعمايؾقب ماظطازجم
ومغؼؾفماًاصمبؽؾموالؼةموماٌصادقمسؾقفمبؼرارمعـموزؼرماظػ حةموماظؾقؽة.
 اٌاءماظصاحل مظؾشرب:معاءمعؿأتمعـماظشؾؽةماظعؿقعقةم مظؿقزؼعماٌقاهمأومعصدرمآخرم
عرخصمعـموزارةماظصقةماظعؿقعقةم.
 عـطؼةمإغؿاج:ماٌـطؼةماٌؿأتلمعـفامايؾقبماظطازجم.
 اظؼائؿة ماظرمسقة مٌراطز موؿقع مايؾقب ماظطازج موغؼؾف م :متؿضؿـ مضائؿة ماٌراطزم
احملدثةمرؾؼا مٌؼؿضقاتمطراسماظشروطمػذاموماٌؿقصؾةمسؾكماٌصادضة ماظصققةم
اظؾقطرؼةموماٌصادقمسؾقفامعـمضؾؾماظؾفـةماٌرطزؼة.م
 اٌراضؾة ماظصققة ماظؾقطرؼة م :ماٌراضؾة ماظرمسقة معـ مضؾؾ ماٌصاحل ماظؾقطرؼة ماظؿابعةم
ظقزارةماظػ حةموماظؾقؽةم موماظيتمتشؿؾماٌقضعمومتفقؽةماٌرطزمومػقؽؾؿفموماٌعداتم
واظؿففقزاتمومررق ماظعؿؾموماظؿقؽؿميفماٌكاررموطؾمعامظفمتأثريمسؾكماظل عةم
اظصققةمظؾقؾقبم.
اظػصررررؾم: 4مميؽررـمظؽررؾمذرركصمرؾقعررلمأومععـررقيمإحررداثمعرطررزمأومعراطررزمظؿفؿقررعمايؾقرربم
اظطازجمومغؼؾفموصؼامظؾؿكططماٌدؼريماٌصادقمسؾقفمعـمضؾؾموزؼرماظػ حةموماظؾقؽةم.م
مممممممومؼؿعيمسؾكماظؾاسـيماٌادؼيماظرّاشؾيميفممماردةمػذاماظـشاطمأنمؼؽقغقامعـمبريماظػـرقيم
اٌؿقصؾّيمسؾكماألضرؾمسؾركمذرفادةمعهػرؾمتؼرالمص حرلمأومذرفادةمعهػرؾمتؼرالميفماظصرـاساتم
اظغذائقةم.مممممم
ممممشريمأغفمميؽـمظغريماظؾاسـيماٌادؼيمماٌذطقرؼـمأس همإحداثمعرطزمظؿفؿقعمايؾقبماظطرازجم
وغؼؾفمذرؼطةمتقزقػمصالمأومصـقيمعؿقصؾيمسؾكمذرفادةمعهػرؾمتؼرالمص حرلمأومذرفادةمعهػرؾم
تؼالميفماظصـاساتماظغذائقةمععموجقبمتػرشفؿماظؽؾّلمٌؿاردةمػذاماظـشاطم.م
مممموسؾكماظذواتماٌعـقؼةماظراشؾيميفممماردةمػذاماظـشاطمتقزقػمصالمأومصـقيمعؿقصؾيمسؾركم
األضؾمسؾكمذفادةمعهػؾمتؼالمص حلمأومذفادةمعهػؾمتؼرالميفماظصرـاساتمماظغذائقرةمعرعموجرقبم
تػرشفؿماظؽؾلمٌؿاردةمػذاماظـشاطم.م
اظػصررؾم:2متـطؾؼمأحؽاممػذاماظؽراسمسؾكمصمقعمعراطزموؿقعمايؾقبماظطازجمومغؼؾرفماراميفم
ذظؽماٌراطزماٌقجقدةمضؾؾمإصداره.م

م
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م
اظؾابماظـاغلم:م
اظشروطماظعاعةمإلحداثمعرطزموؿقعمايؾقبماظطازجمومغؼؾفم
-م

اظؼلؿماألولم:م
اظشروطماإلدارؼة
اظػصررؾم6م:مؼقدعمطؾمراشبميفمإحداثمعرطزمظؿفؿقعمايؾقبماظطرازجمومغؼؾرفمظردىماٌـدوبقرةم
اىفقؼةمظؾؿـؿقةماظػ حقةماظراجعمإظقفامباظـظرمغلكؿيمعرـمػرذاماظؽررّاسمممضركمسؾقفؿرامعرـمضؾؾرفمم
وعهذرامسؾقفؿاميفمصمقرعماظصرػقاتمباإل راصةمإشمممبطاضرةمإرذراداتمؼرؿؿمتعؿريػرامبؽرمؾمدضرةموصؼرام
ظألمنقذجماٌصاحبمهلذاماظؽراسمومزمؿػظمماٌعرالمبـلركةمعرـماظؽرراسمعهذررمامسؾقفرامعرـمضؾرؾم
اإلدارةمإلثؾاتمإس عفا.م
مممومؼؿعيمسؾكمصاحبماٌرطزمإنازماظؾـاءاتمومتقصريمطؾماظؿففقزاتمواٌعداتماظ زعةمظؿعارلم
اظـشاط م ميفمأجؾم مدـةمعـمتارؼخمإؼداعمطراسماظشروطم مباٌـدوبقةماىفقؼةم مظؾؿـؿقةماظػ حقةمععم
إعؽاغقةمإغؿػاسفممادةمإ اصقةمالمتؿفاوزمث ثةمأذفرمومذظؽمبـاءمسؾكمرؾبمعـفمععمتؼدؼؿماٌ ّراتم
اظؽاصقةمظذظؽم.ممويفمصقرةمسدممإحداثماٌرطزم مبعدمإغؿفاءماٌدةم ماٌذطقرةممؼؿؿماإلس نمسـم
حاظةمذغقرمإلحداثمعرطزمباٌـطؼةماٌعـقة.م
م

اظػصررررؾم7م:مؼلررؿظفرمصرراحبماٌرطررزمسؾرركمسرريماٌؽررانماؿقررعماظقثررائؼموماٌهؼررداتمٌؿاردررةم
اظـشاطموماظيتمتؼؿضقفاماظؼقاغيموماظرتاتقبماىاريمبفاماظعؿؾمعـفامدف تماظؿلرفقؾمأوماظؾاتقـردةم
ومعضؿقنمعـماظلفؾماظؿفاريمومبطاضةمماالذمراطمباظضؿانماالجؿؿاسلم.م
م

م

م

اظػصررؾ م 8م :مرمب مأن مؼؽقن ماٌرطز معػؿقحا مصؾاحا موعلاء موطاعؾ مأؼّرام ماألدؾقع موأؼّرام ماظعرطؾم
ظؼؾقلمطؿقاتمايؾقبم.طؿامرمبمسؾكمصاحبماٌرطزم ؾطمأوضاتماظعؿؾمباسؿؾارمأوضاتمايؾبم
واإلس نمسـفامظؾؿـؿفيمواظعؿقمماعؾؼةميفمواجفةماٌرطز.م
مم
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اظػصررؾم9م:مؼؿعيمسؾكمماظعقنماٌؽؾػمباظؼقاممبؿقاظقؾمايؾقبمأنمؼؽرقنمعؿقصر مسؾركمذرفادةم
صرالميفماظصرـاساتماظغذائقررةمأوميفماٌقردانماظػ حرلممعررعمتؽرقؼـميفمػرذاماجملررالممأومعرـمبرريم
اٌؾاذرؼـمععموجقبماالدؿظفارماامؼػقدمتؽقؼـفؿميفماظغرض.م
م
م

اظػصررؾم01م:مميلؽمصاحبماٌرطزمسؾكمسيماٌؽانم:م

 دصرتا مؼؽقن معرضؿا مو معهذرا مسؾقف معـ مضؾؾ ماٌـدوبقة ماىفقؼة مظؾؿـؿقة ماظػ حقةم
اظراجع مإظقفا مباظـظر مظؿلفقؾ مطؾ مسؿؾقات مضؾقل مايؾقب مؼقعقا مظؽؾ محصة مسؾكم
حدة معع مبقان ماظؽؿقات ماظققعقة مظؾقؾقب ماٌؾّردة مواٌلؾؿّة مإشم ماٌصاغع موذظؽم
بصػة موا قة مودون مصلخ مأو متشطقب مإعا معدوغة مخبط ماظقد مأو معرصؼة م(إظصاق)م
باظقثائؼماٌعدةمبايادقبمرؾؼامظؾؿؾقؼمسددم.2مم
 دصرتا مؼؽقن معرضؿا مو معهذرا مسؾقف معـ مضؾؾ ماٌـدوبقة ماىفقؼة مظؾؿـؿقة ماظػ حقةم
اظراجعمإظقفامباظـظرمظؿلفقؾمغؿائجمهاظقؾمايؾقبمرؾؼامظؾؿؾقؼمسددم.1م
م

ومؼؿعيماالحؿػازمباظدصرتؼـماٌذطقرؼـمبصػةمدائؿةمباٌرطزمٌدةمالمتؼؾمسـمدـؿي.م
م

اظؼلؿماظـاغلم:م
اظشروطماظػـقةموماظصققةم
اظػصررؾ م 00م :مؼؿرررررررؿّ مإحداث معراطز موؿقع مايؾقب ماظطازج مو مغؼؾف ماـارؼ ماإلغؿاج موصؼام
ظؾؿكطّطماٌدؼري مععموجقبمايصقلمسؾكماٌصادضةمماظصققةماظؾقطرؼةم.م
مم
اظػصررؾم 02م :مرمبمأنمؼؿؿمإحداثم ماٌرطز مخارجماٌـطؼةماظعؿراغقةميفمعقضعمؼلفؾماظقصقلم
إظقفمس مذؾؽةماظطرضاتمأوماٌلاظؽماظػ حقةموبعقدامسـماٌـارؼماٌؾّقثةمأوماٌفدّدةمباظػقضاغاتم
أوبرطقدماٌقاه.م
ومرمبمأنمتؿقصرمصقف:م
 .1ذؾؽة مطفربائقة معطابؼة مٌقاصػات ماظل عة ماٌعؿقل مبفا موبطاضة مطاصقة مظؿشغقؾم
طؾماٌعدّات.
 .2صقاغقسمإغارةمحمؿقةمبقاضقات.م
 .3اٌاءماظصاحلمظؾشربمبضغطموبؽؿقةمطاصقي.
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 .4اظربط مبشؾؽة ماظؿطفري م.ويف محاظة موجقد ماٌرطز ميف معـطؼة مشري معرتؾطة مبشؾؽةم
تطفري،مرمبموؿقعماٌقاهماٌلؿعؿؾةميفمخزانمأر لمس مضـقاتمعغطاة.م
 .5غقاصذممجمفزةمبشؾؽاتمحدؼدؼةموبـاعقدقاتمعاغعةمظدخقلمايشرات.
 .6صضاءاتمطاصقةممظؿقلريمسؿؾقاتمتػرؼغموذقـمايؾقبم.
 .7صضاءاتمعفقؽةمظؿلفقؾمسؿؾقاتمتـظقػماظؿففقزاتموماٌعداتموماألواغلم
ومؼؿعيم مأنمتؽقنمحمرطاتم ماظؿ ؼدمخارجمأضلامماٌرطزمظؿصرؼػمحرارةماٌؾّردم
إشمماًارجمإنمطاغتمعـػصؾةمسـماظصفارؼج.
اظػصررؾم:01مزمؿقيماٌرطزمسؾكمععدّاتمت ؼدموصفارؼجمعصـقسةمعـمعادةماظصؾبمشريماظؼابؾم
ظؾصدإمذاتمدعةمطاصقةمظؼؾقلمطؿقاتمايؾقبمومت ؼدػامومخزغفاميفمأحلـماظظروفموضادرةمسؾكم
حػظمحرارةمايؾقبميفمحدودم4مدرجاتمعائقؼةم.مم
مممممممممومرمبمأنمتؽقنمععداتماظؿ ؼدموماظصفارؼجمعرخصمصقفامرؾؼامظألحؽامماظؿشرؼعقةمواظرتتقؾقةم
اىاريمبفاماظعؿؾم.م
مم
اظػصررؾم:04مؼؿعيمأنمؼؽقنماٌرطزمجمفزامبقساءمظؼؾقلمايؾقبموعصػاةموضـقاتماظرّبطموععدّاتم
ضؾقل مو خ مايؾقب مع ئؿة ميلـ مدري مسؿؾقة موؿقع مايؾقب موعصـقسة معـ معادّة ماظصؾب مشريم
اظؼابؾمظؾصدإ.م
م

وتؽقنمضـقاتماظربطمعصـقسةمعـمعادةماظصؾبمشريماظؼابؾمظؾصدإمأومعـمعادةمب دؿقؽقةم

ععرتفمبفامالحؿقاءمعقادمشذائقة .مومؼؿعيمأنمتؽقنماألوسقةموماظؼـقاتموماٌعدّاتماٌلؿعؿؾةميفم
ضؾقلمايؾقبمعـمعقادمعرخصمصقفامرؾؼامظألحؽامماظؿشرؼعقةموماظرتتقؾقةماىاريمبفاماظعؿؾم.م
م

اظػصررؾم:02مالمؼؼؾؾمايؾقبمإالّميف:م
 أوسقةمعصـقسةمعـمعادّةم"ماألٌادقؾققم"مأوماظصؾبمشريماظؼابؾمظؾصدإ.
 صفارؼجمعصـقسةمعـماظصؾبمشريماظؼابؾمظؾصدإ.م
م

اظػصررؾم:06مرمبمأنمؼؽقنمايؾقبماظطازجماجملؿّعمعطابؼامظؾؿقاصػاتماظؿّقغلقةماٌعؿؿدةميفم
ػذاماجملالم(م.تم.)040-04م
م
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م
اظػصررؾم:07مرمبمأنمؼؿقصرمباٌرطز:م
 1م-رصقػمعغطك.
 2م-ضاسةمظؼؾقلمايؾقبمععزوظةمسـماحملقطماًارجل.
 3م-ضاسةمظؿـظقػماٌعداتموماألواغلمومتطفريػامجمفزةمبـ ثمأحقاضمعزودةمباٌاءماظلاخـم
وماظؾارد.م
 4م-ضاسةمًزنمعقادماظؿـظقػموماظؿطفري.
- 5ضاسةمعـػصؾةمٌراضؾةمجقدةمايؾقبمجمفزةماعداتمخم ؼةممتؽـمعـماظؼقاممباظؿقاظقؾم
اظضرورؼةماألوظقةمرؾؼامظؾؿؾقؼمسددم1معـمػذاماظؽراسم.
 6م-أر قةمعؾؾطة،مدفؾةماظؿـظقػموماظؿطفريمومهقلمدونماإلغزالق مععمغلؾةمادمدارمع ئؿةم
ظؿصرؼػماٌقاهم(غلؾةمادمدارمسؾكماألضؾمم2م.)%
 7م-اىدرانمعغطاةمباًزفماٌطؾلمسؾكمارتػاعمعرتموممثاغيمصؿ.
 8م-حق يمخارجقيمعزودؼـمباٌاءماظؾاردموماظلاخـمومبضغطمعاءمساظلمظؿـظقػمععداتم
غؼؾمايؾقب.
- 9ضلؿ مصقل مال مؼػؿح مسؾك مضاسات ماظعؿؾ مو مزمؿقي مسؾك مسدد مطاف معـ م مأحقاض مشلؾم
األؼديمومدوراتماٌقاهموماألدواشمومضاساتمظؿغقريماٌ بسمجمفزةمخبزائـ.
- 11غؼطةمشلؾماألؼديم()poste lave mainمسـدماًروجمعـماظؼلؿماظصقلمومبؼربمعؽانم
ضؾقلمايؾقبمشريمعشغؾةمباظقدمومجمفزةمباٌاءماظؾاردموماظلرررررررراخـمومعـظررػمومعطفرمظألؼديم
ومعـاذػمذاتماالدؿعؿالماظقاحدمومحاوؼةمصض ت.
ضـقاتمتصرؼػماٌقاهمعـماظؾ دؿقؽماظصؾبمأومعـماظصؾبمشريماظؼابؾمظؾصدأمومجمفزةم 11م
اػرغم(.)siphon
- 12أبقاب معؾلاء مو متلؿح مباظغؾؼ ماحملؽؿ مو مدفؾة ماظؿـظقػ مو ماظؿطفري موؼؽقن مباب مضؾقلم
ايؾقبمجمفزامبلؿارمذومغطاضات.
- 13دقاجمميـعمدخقلمايققاغات.
- 14أوسقةمعصـقسةمعـمعادّةم"ماألٌادقؾققم"مأوماظصؾبمشريماظؼابؾمظؾصدإ.
- 15صفارؼجمعصـقسةمعـماظصؾبمشريماظؼابؾمظؾصدإ.
م
م
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اظػصررؾ م :08مؼؿعي مسؾك مصاحب ماٌرطز موطؾ ماظعاعؾي مصقف مإحرتام مذروط ماظـظاصة مواظل عةم
وحػظماظصقةمرؾؼامظؾرتاتقبماىاريمبفاماظعؿؾمومعـمذظؽم:م
 ارتداء ماظزّيماظصقل:معقدسةمبقضاء ماظؾّقن مغظقػةموواضقةمذعرموحذاءمواضلمأبقضم
اظؾّقن.م
 ح ضةماظشعرمومتؼؾقؿماألزاصرمومشلؾموتطفريماظقدؼـمباٌاءمواظصابقنمضؾؾمعؾاذرةم
اظعؿؾموطؾؿاماضؿضتماظضرورة.
 اظؼقاممباظؿقاظقؾماظؾققظقجقةمظؾعؿؾةماٌؽؾػيمبؿداولمايؾقبمعرتيميفماظلـةم.
 سدمماظلؿاحمظدخقلمضاسةمخزنمايؾقبمدونمارتداءماظزّيماظصقل.م
مم

اظؼلؿماظـاظثم:م
اظؿصرفميفماٌرطزم
م
اظػصررؾ م 09م :مرمب مسؾك مصاحب ماٌرطز م متقجقف مايؾقب ماظطازج ماٌؾّرد معؾاذرة مإشم معصاغعم
اظؿققؼؾماٌـصقصمسؾقفامباظػصؾماألولمعـمػذاماظؽراسمدونمدقاػا.م
م

وؼؿعقّـمسؾقفمعدّماٌصررررراحلموماهلقاطؾ ماٌكؿرررررررصةماظؿابعةمظقزارةماظػ حةموماظؾقؽةمومطؾم

اهلقاطؾماألخرىماٌهػؾةمحلبماظؿشرؼعمواظرتاتقبماىاريمبفاماظعؿؾمبؽؾّماٌعطقاتماٌطؾقبة.م
م

اظػصررؾم 21م:مرمبمسؾكمصاحبم ماٌرطزماحرتامماظلّعرماألدغكماٌضؿقنمظؾقؾقبماظطازجمسؾكم
علؿقىماإلغؿاجموماظعؿؾمسؾكمهػقزماٌـؿفيمبعـقانمجقدةمايؾقب.م
اظػصررؾم 20مميفمصقرةماسؿزاممصاحبماٌرطزمتقدقعمراضةماظؿفؿقعمؼؿعيمسؾقفمإس مماٌـدوبم
اىفقيمظؾؿـؿقةماظػ حقةمعلؾؼامومطؿابقامبذظؽ.م
مممممممأعا ميف مصقرة ماظرشؾة ميف م متغقري مصقغة ماظؿصرف ميف ماٌرطز م ،مؼؿعي مسؾك مصاحب ماٌرطزمم
ايصقلمسؾكماٌقاصؼةمماٌلؾؼةمعـمضؾؾماظؾفـةماٌرطزؼةماحملدثةمظؾغرض مموماظيتمتصدرمضرارػام
بإضرتاحمعـماٌـدوبماىفقيمظؾؿـؿقةماظػ حقةماٌكؿصمترابقا.م
مممممومميـعمإحاظةماظـشاطمدقاءمظشكصمعاديمأومععـقيموماؼابؾمأومبدوغفم.م
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اظػصررؾم22م:ميفمحاظةماسؿزاممصاحبماٌرطزماظؿقضػمسـماظـشاطمبصػةموضؿقّرةموألدؾابمعفـقةمؼؿؿّم
ت ؼرػا،ممرمبمسؾقفمإس مماٌـدوبماىفقيمظؾؿـؿقةماظػ حقةمطؿابقامسـمررؼؼماظ ؼدماٌضؿقنم
اظقصقلميفمأجؾمالمؼؼؾمسـممخلةمسشرةم()02مؼقعامضؾؾماظؿقضػمسـماظـشاط.م
ويف مصقرة ماسؿزام مصاحب ماٌرطز م ماظؿقضّػ مغفائقا مسـ ماظـشاط مرمب مإس م ماٌـدوبم
اىفقيّمظؾؿـؿقةماظػ حقةمطؿابقامسـمررؼؼماظ ؼدماٌضؿقنماظقصقلميفمأجؾمالمؼؼؾمسـمث ثةم
()11مأذفرمضؾؾماظؿقضػمسـماظـّشاط.م
م

اظؼلؿماظرابعم:م
اظؿ ؼدمسؾكمعلؿقىماظضقعةم
م
اظػصررؾم 21م:مميؽـمظصاحب ماٌرطزم ماٌدرجمباظؼائؿة ماظّرمسقةموؼؿصرفمسـمررؼؼماٌؾؽمأوم
اظؽراءميفمذاحـةمجمفّزةمبصفرؼجمسازل،ممترطقزمععدّاتمخزنمايؾقبموت ؼدهمبضقعاتماٌربيم
اٌؿعاعؾي معع ماٌرطز مو ماٌـصقص مسؾقفؿ مباظػصؾ ماألول معـ مػذا ماظؽراس ميف معؽان متؿقصر مصقفم
اظشروطماظؿاظقةم:م
- 1حمقطمؼضؿـمجقدةمايؾقبمومد عؿف.
- 2احملؾم:
 اىدران ماظداخؾقة معغطاة مباًزف ماٌطؾل مسؾك مارتػاع معرت مو ممثاغي مصؿ مسؾكم
األضؾم.
 غقاصذمجمفزةمبشؾؽاتمحدؼدؼةمومبـاعقدقاتمعاغعةمظدخقلمايشرات.
 أر قةمعؾؾطةمععمغلؾةمادمدارمع ئؿةمظؿصرؼػماٌقاه.م
 عزوّدمباٌاءماظلاخـموماظؾاردمومباظؽفرباء.
- 3سررردم مخرررزن معرررقاد ماظؿررررـظقػ مو ماظؿطفقررر مو مأي معقاد مأخرررررى مأو معرررررعدات مأخرىم
داخؾماحملؾم.
- 4ايرصمسؾكمغظاصةماحملقطموماسؿؿادماظشروطماظصققةماٌعؿقلمبفام.م
و مؼؿؿم رررؾطمضائؿةماظضقعاتماظصغرىمو ماٌؿرررقدطةماٌررررررففزةمبصفارؼجمت ؼدمعـمضؾؾم
صاحبماٌرطزمرؾؼاممظؾؿؾقؼمسددمم4م.مم

م
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اظؾابماظـاظثم:م
ذروطموؿقعمومغؼؾمايؾقبماظطازجم
م
اظػصررؾ م 24م :معع معراساة معؼؿضقات مطراس مذروط مغؼؾ مايؾقب م ،مؼؿؿ مغؼؾ مايؾقب معـ مصغارم
وعؿقدطلماٌربيماٌـصقصمسؾقفؿمباظػصؾماألولمعـمػذاماظؽراسمإشمماٌراطزمسـمررؼؼم:م
 .1اٌـؿجمبـؼؾمإغؿاجفمعؾاذرةمإشمماٌرطز.
 .2غاضؾمظؾقؾقبمعؿعاضدمععماٌرطزم.م
 .3اٌرطزمبؿفؿقعمايؾقبمبقدائؾفماًاصة.م
م

اظػصررؾم:22مؼؿعررررريمسؾكمصاحبماٌرطزمإبراممسررررررؼدمطؿابلمععمغاضؾمايرررؾقبماٌؿعاعرؾمععرفم
ومؼؿضؿـماظعؼدماٌ مميفماظغرضماالظؿزاعاتماظؿاظقة:م
 تعاعؾمغاضؾمايؾقبمععماٌربيميلابماٌرطز.مممم
 تلؾقؿمطؿقاتمايؾقبماجملؿعةمطاعؾةمإشمماٌرطز.م
 سدممبقعمايؾقبماجملؿّعمعـمضؾؾماظـاضؾمعؾاذرةمإشمماٌلؿفؾؽمأومإشممغؼاطمبقعم
ايؾقبمومعشؿؼاتف.م
 تلفقؾماظؽؿقاتماظققعقةماٌؼؾقظةمبؾطاضةمذفرؼةمظدىماٌربل.م
 تلؾقؿمغاضؾمايؾقبمظؾؿرطزماٌؿعاعؾمععفمضائؿةمتؿضؿـمأمساءماٌـؿفيماٌؿعاعؾم
ععفؿموماظؽؿقاتماجملؿعة.م
اظػصررؾم26م:مؼؿعيمسؾكمصاحبماٌرطزمتلؾقؿمطؾمعربلمؼؿعاعؾمععفموصؾمخر صمصررديممبصرػةم
عؾاذرةمخمؿقعاموممضكمعـماظطرصيمععمذطرماظؽؿقةموماظـؿـ.م
م

اظػصررؾم27م ؼؾؼرركمصرراحبماٌرطررزماٌلررهولماظقحقرردمسررـموؿقررعمايؾقرربمماظطررازجمومغؼؾررفم
وخ صماٌربيمعفؿامطاغتمررؼؼةمغؼؾمايؾقبمعـماٌربيمإشمماٌرطز.م
م

اظػصررؾم28م:مؼـؼؾمايؾقبماظطازجميفمصفارؼجمعصـقسةمعرـماظصرؾبمشرريماظؼابرؾمظؾصردإم(تؽرقنم
اظصفارؼجمسازظةمسـدمغؼؾمايؾقبماظؾراردم)مأوميفمحاوؼرماتمعرـم"ماألٌادرقؾققمم"مومزمفررمإدرؿعؿالم
أيمغقعمعـماألواغلماٌصـقسةمعـماٌقادماألخرى.م
طؿامزمفرمغؼؾمأيمعادةمأخرىمععمايؾقب.مم
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م
اظػصررؾم29م:مؼؿعيمسؾكمطؾمعـمؼؿقشممغؼؾمايؾقب:م
 احرتاممضقاسدماظـظاصةمواظل عةموحػظماظصقة.مم
 شلؾماألواغلمواٌعداتموودقؾةماظـؼؾمضؾؾماظشروعميفمسؿؾقةمغؼؾمايؾقب.
 تـظقػ مو متطفري مععدات ماظؿفؿقع مواألواغل ماٌلؿعؿؾة مظؾغرض معؾاذرة مبعد متلؾقؿم
ايؾقبمباٌاء ماظلاخـمواقادماظؿـظقػ مواظؿطفريماٌ ئؿةمواٌصادقمسؾقفامعـم
ضؾؾماٌصاحلماٌكؿصةمواظيتمؼقصرػامظفماٌرطزمجماغا.م
م

اظؾابماظرابعم:م
جمالمتدخؾماإلدارةم
م
اظػصررؾ م :31مسمضع مغشاط ماٌراطز مإشم معؿابعة ماظؾفـة ماٌرطزؼة مو ماظؾفان ماىفقؼةم
احملدثةمظؾغرضمومإشمماٌراضؾةماظصققةماظؾقطرؼةمرؾؼامظؾػصؾم31معـماظؼاغقنمسددم95مظلـةم2115م
اٌؿعؾؼمبرتبقةماٌاذقةمومباٌـؿفاتمايققاغقةموماهلقاطؾماألخرىمطؾميفمعامسمصفمومإشممععاؼـةم
األسقانماٌهػؾيمظذظؽماٌـصقصمسؾقفؿمباظػصؾم46معـمغػسماظؼاغقن.

اظؾابماًاعسمم
اٌكاظػاتمواظعؼقباتم
م
اظػصررؾم:10مسـدمإخ لمصاحبماٌرطزمبؾـدمعـمبـقدمطرّاسماظشروطمؼرؿؿّماظؿّـؾقفمسؾقفمطؿابقامعـم
ضؾؾماٌـدوبماىفقيمظؾؿـؿقةماظػ حقةمععممتؽقـفمعـمعفؾة مالمتؿفاوزمذفرام مظؿداركماإلخ التمم
وميؽـممتدؼدمػذهماٌفؾةمٌرةمواحدةمخبؿلةمسشرمؼقعام.ممم
م

ويف مصقرة مسدم ماعؿـال ماٌعال مباألعر مبعد ماغؿفاء ماٌفؾة مأو مسقده مؼؿؿ متقضقػ مغشارفم

اؼؿضكمضرارمعـموزؼرماظػ حةموماظؾقؽةمم.مومالمميؽـفمادؿؽـافمغشارفمإالمبعدمتلقؼةمو عقؿفممومذظؽم
يفمأجؾمالمؼؿعدىمدؿةمأذفرم.م
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مممممممو ميف محاظة مإغؼضاء مػذا ماألجؾ مدون متلقؼة مو عقؿف مؼؿؿ مإؼؼاف مغشاط ماٌرطز مبصػة مغفائقةم
اؼؿضكمضرارمعـموزؼرماظػ حةموماظؾقؽةمومتؿقشمماٌـدوبقةماىفقؼةمظؾؿـؿقةماظػ حقةماإلس نمسـم
حاظةماظشغقرمظؾعؿقممومتؾؼكمإجراءاتماظغؾؼموماظعؼقباتموصؼامظؾرتاتقبماىاريمبفاماظعؿؾ.مم
مممممم ومباإل اصةمإشمماظعؼقباتماإلدارؼةماٌـصقصمسؾقفامأس همؼؿؿمتلؾقطماظعؼقباتماٌـصقصمسؾقفام
باظػصؾ م 48معـ ماظؼاغقن مسدد م 92مظلـة م 2112ماٌهرخ ميف م 08مأطؿقبر م 2112مو ماٌؿعؾؼ مبرتبقةم
اٌاذقةمومباٌـؿفاتمايققاغقةم.م
م
إنيىالممضيىأسفلهىأقرىبأنيىاطلعتىصليىجموعىالشروطى
واألحكامىالواردةىبكذاىالكراسىبماىفيىذلكىالمالحقى
المضمنةىبهىوألتزمىباحترامكاىوالعملىبمقتضاهاى
...................فيى..................ى
ىىىىىىىاإلمضــــــــــاءى
م
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*  :بطريقة الفلوروقليسين.
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