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 :االستشارةموضوع  -1الفصل 

وتركيز  بمقر الوزارةتتعلق بتسويغ مشرب  02/2023إ ع م م /وزارة الصحة القيام باستشارة وطنية عدد  تعتزم 

الشروط وللتشريع الجاري  اتلكراس فيه تصرفا مباشرا طبقا قصد التصرفحسن عارض أل موزعات مشروبات

 به العمل.

 حصص: 02تتكون اإلستشارة من 

  تسويغ مشرب.01الحصة عدد : 

  اتموزع 03تركيز : 02الحصة عدد ( مشروباتDistributeur automatique de boissons). 

   شروط المشاركة: -2الفصل  

يمكن المشاركة لألشخاص الّطبيعيّين والمعنّويين الّذين تتوفّر فيهم الضمانات المهنيّة والفنية والمالية الّضروريّة 

 لحسن إنجاز الخدمات موضوع اإلستشارة.

االستشارة على أن يتم االسناد تكون المشاركة في كل حصة على حدة ويمكن المشاركة في الحصتين موضوع 

 بالحصة.

المتعلقة بموزعات المشروبات بالكمية المتوفرة لدى المشارك التي يمكن ان  02يمكن المشاركة في الحصة عدد 

 من االستشارة. 15تقل عن الكمية المطلوبة على أن يتم االسناد وفق المنهجية المنصوص عليها بالفصل 

إال  العدلية، السوابق ذوي غير ومن بإفالسه حالتصري يقع لم ،راشدا الجنسية، تونسي المشاركأن يكون  يتعين

 الذين: صاألشخا مشاركة تقبلال  كما .عام بعفو انتفع وأ حقوقه استرد إذا

 والمنشآت اإلدارية الصبغة ذات العموميةوالمؤسسات  المحلية والجماعات الدولةأعوان  لسلك ينتمون 

 العمومية،

 إما الرتكابهم  معهم العقد فسخ ووقعبمؤسسات خاضعة إلشراف وزارة الصحة  محالت تسوغوا أن لهم بقس

 .التعاقدية المدة ءنتهاإ قبل التسويغ عنإرادتهم  بمحض لتخليهم وأ مخالفات

 سحب كّراسات الّشروط: - 3الفصل 

بمجّرد نشر إعالن الّدعوة إلى المنافسة يمكن للمشاركين المحتملين الّذين يرغبون في المشاركة سحب كّراسات 

 http://www.santetunisie.rns.tnالّشروط مجانا عبر موقع الواب التّابع لوزارة الصحة: 

 الفصل 4 – المعاينة الميدانية:

لصحة بوزارة ا وموزعات المشروبات يمكن لكل مشارك محتمل في االستشارة معاينة المحل المخصص للمشرب

 التصال باإلدارة الفرعية للمعدات خالل التوقيت اإلداري.وذلك با وذلك أثناء التوقيت اإلداري

 طريقة تقديم العروض:  - 5الفصل 

 .المالي والعرضوالفنية  الوثائق اإلداريةيتكون العرض من 

http://www.santetunisie.rns.tn/
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. ويكون هذا الظرف 06على الوثائق المنصوص عليها بالفصل عدد  المالي في ظرف يحتوييضّمن العرض 

 وجوبا مغلقا ومختوما. 

 ةمتعلق 02/2023/إستشارة عدد إ ع م مخارجي يختم ويكتب عليه عبارة " ثانيفي ظرف  ا الظرفويدرج هذ

  ". بمقر وزارة الصحة وتركيز موزعات مشروبات بتسويغ مشرب

الضمان الوقتي المنصوص  والفنية ووثيقة يتضّمن الّظرف الخارجي إلى جانب العرض المالي الوثائق اإلدارية

  .09عليها بالفصل عدد 

عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق 06عدد الوثائق المذكورة بالفصل توّجه الظروف المحتوية على 

 تونس 1006باب سعدون  الضبط لوزارة الصحة على العنوان التالي:البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب 

  .10:30 على الساعة 2023 فيفري 07 وصل إيداع في اجل أقصاه يوم مقابل

تصحيح عليه بعد حلول آخر أجل لقبول العروض وإالّ ال يجوز سحب العرض بعد إيداعه أو إدخال أّي تعديل أو 

 ا. يأعتبر هذا العرض الغ

يحتوي العرض على أّي إضافة أو محو أو تحميل إالّ عند الّضرورة أو لتصحيح أخطاء. في هذه  أالكما يجب 

 الحالة يجب التّأشير على اإلصالحات من طرف الّشخص الذي أمضى العرض.

ووثيقة التّعّهد طبقا لألمثلة المبيّنة بكّراسات الشروط وتمضى من قبل المترّشحين الذين يجب أن تحّرر العروض 

يقّدمونها بأنفسهم أو عن طريق وكالئهم المؤّهلين قانونا دون أن يمثّل نفس الوكيل أكثر من مترّشح واحد في نفس 

 المنافسة.

 03المشارك خالل أجل رفعها من قبل  يقصى كل عرض مخالف لشروط اإلستشارة أو يتضّمن تحفظات لم يتم

ورد بعد اآلجال ويعتمد ختم مكتب الضبط كما يقصى كل عرض  من تاريخ مطالبة وزارة الصحة بذلك. أيام ابتداء

 لوزارة الصحة لتحديد تاريخ وساعة الوصول.

 الفصل 6- الوثائق المكّونة للعرض: 

 :التّالية والفنية يحتوي الظرف الخارجي على الوثائق اإلداريّة

 

 وفنية وثائق إدارية

 

 واجبات المشارك العمليّات المطلوبة بيان الوثيقة

 

 1أ

 

 

 100بمبلغ الضمان الوقتي 

 لكل حصة. دينار

 :في حالة الدفع نقدا -

أصل وصل الخالص الذي يثبت إيداع المبلغ نقدا لدى 

لمركز الدراسات الفنية والصيانة المحاسب العمومي 

 البيوطبية.

 

 :بالتّضامنفي حالة تقديم التزام كفيل  -

يحّرر وفقا  وزارة الصحةأصل اإللتزام الموّجه إلى 

 .1للنموذج المدرج بالملحق عدد 

وصل مسلّم من قبل المحاسب  -

 العمومي أو العون المؤّهل لذلك. 

 

 

إمضاء المؤّسسة الماليّة وختمها -

 في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.

 2أ
إرشادات  عاّمة تهّم بطاقة 

 المشارك

تاريخ وإمضاء وختم المشارك في   2تحّرر طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 

 آخر البطاقة

 

 3أ

شهادة في الوضعيّة الجبائيّة صالحة إلى آخر أجل  .شهادة في الوضعيّة الجبائيّة

 محدّد لقبول العروض.

  .مع بيان التّاريخ ومختومة ممضاة
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 3أ

نخراط في نظام الضمان شهادة إ

 االجتماعي 

إمضاء وختم مصالح الّصندوق مع  .أصل الشهادة أو نسخة مطابقة لألصل

 .بيان التّاريخ

 4أ

مضمون مستخرج من السجل 

أو معرف  الوطني للمؤسسات

 جبائي )باتيندة(.

 أشهر. 03 نظير من السجل لم يمض على استخراجه

 

 

 5أ
 تصريح على الشرف 

 

 .تاريخ وإمضاء وختم العارض 3للنموذج المدرج بالملحق عدد تصريح طبقا 

 6أ

عقد أو مراجع مصحوبة بنسخ من  . 4تحّرر طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد  مراجع المشارك

سات عمومية عقود ممضاة مع مؤسّ 

أو خاصة تتعلق بتسويغ محل 

 .أو تركيز موزع مشروبات مشرب

 7أ
قائمة تفصيلية في المعدات 

 سيقع استغاللها. التيواألثاث 

  . 5تحّرر طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 

 8أ

قائمة األعوان إلتزام بتقديم 

نسخة من بطاقة التعريف و

أصلية  3الوطنية وبطاقة عدد 

للعارض ولكافة األعوان الذين 

 لتنفيذ الطلبات.سيشغلهم 

تاريخ وإمضاء وختم المشارك في   .6بالملحق عدد  يحّرر طبقا للنموذج المدرج

 .آخر البطاقة

 9أ

شهادة تبيّن أّن الشخص الّذي 

أمضى العرض هو الممثّل 

القانوني للمشارك أو تفويض 

 من طرفه إلمضاء الصفقة.

في حالة تفويض ال بدّ أن يتّم طبقا للتشريع الساري 

 المفعول.

 .اإلشهاد القانوني

 

 10أ

 تأشير المشارك على كّل صفحة. ختم وتأشيرة المشارك على كّل صفحة. االستشارةكّراس شروط 

تاريخ وإمضاء وختم المشارك في 

 آخر الوثيقة.

 

 الظرف المتضّمن للوثائق الماليّة

 

 واجبات المشارك العمليّات المطلوبة بيان الوثيقة

 
 1م

 وثيقة التّعّهد
 

وثيقة التعّهد طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 
7.    

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان 
 التاريخ.

قائمة مفصلة في المواد المراد بيعها في المشرب  جدول األسعار 2م
 .8 طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد وأسعارها

التّأشير على جميع الّصفحات وإمضاء المشارك 
 وختمه في آخر الوثيقة مع بيان التّاريخ.

 

 يجب أن تحّرر العروض طبقا للنّماذج المبيّنة بكّراسات الّشروط.

 بيان االثمان -7الفصل 

 :بيان االثمان التالية يتولى العارض

  ويكون مكتوبا باألحرف وبلسان القلم طبقا للملحق السنوي للتسويغ باعتبار كافة اآلداءات الشهري والمقدار

 .7عدد 

 األداء على القيمة المضافة باعتبار إلدارة المركزيةتحديد أسعار المواد لفائدة أعوان ا. 

 شهرا )يستثنى شهر رمضان(. 11السنوي على أساس  التسويغيحتسب مبلغ 
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 : مّدة صلوحيّة العروض -8 الفصل

وما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل ( ي90بعروضهم لمجرد تقديمها لمّدة تسعون )مين يصبح المشاركين ملز

 محّدد لقبول العروض.

 :  الضمان الوقتي- 9الفصل 

يوما إبتداء من اليوم الموالي  90يكون صالحا لمدة  ويجب أنبالنسبة لكل حصة د  100حدد الضمان الوقتي بـ 

 .ألخر أجل لقبول العروض

عن  ويكون صادرا 01يمكن تعويض الضمان الوقتي بالتزام الكفيل بالضمان طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد 

 .مؤسسة مالية مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالمالية

يرجع الّضمان الوقتي إلى جميع المشاركين الذين أقصيت عروضهم أو يضع حدا اللتزام الكفيل بالتضامن المعوض 
 .بعد اختيار صاحب الصفقة له

وال يرجع الضمان الوقتي  .المتسوغبعد اختيار  عروضهم،الذين لم يتم قبول  الوقتي للمشاركينكما يرجع الضمان 

( 20أجل عشرون ) وذلك فيإال بعد تقديمه للضمان النهائي المتسوغ أو التزام الكفيل بالتضامن المقدم من قبل 

 لصفقة.يوما إبتداء من تاريخ تبليغ ا
 :اإلسشارة إلغاء - 10 الفصل

  :في بحقّها وزارة الصحة تحتفظ

 رفض عرضه صورة في كتابية توضيحات طلب للمشارك ويمكن عرض أي رفض لو قبول.  

 التّسويغ إلى تاريخ الحق في البتّ  تأجيل اإلستشارة أو إلغاء. 
 الظروف:   فتح -11الفصل 

وذلك في التّاريخ العرض المالي على  الخارجية والظروف المحتويةالظروف  لفتح العروضلجنة فتح  تجتمع
  .والّساعة والمكان المذكورين بإعالن الّدعوة إلى المنافسة

 ة.علنيّ  العروضتكون جلسة فتح 
ويمكن للجنة فتح العروض عند اإلقتضاء أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها 

وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع  أيام 06أجل  وثائقهم فيالوثائق اإلداريّة إلى استيفاء 

 حتّى ال تقصى عروضهم. لوزارة الصحة الضبط التابعأو إيداعها بمكتب 

 تقييم العروض: -12الفصل 

 يتم تقييم العروض وفقا لإلجراءات التالية:
  01الحصة عدد: 

  من صّحة  الوقتي،باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية والضمان  التثبّت،تتولّى لجنة التقييم في مرحلة أولى

ثم تتولّى اللّجنة ترتيب حسابيّة والماديّة عند اإلقتضاء. الوثائق المكّونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء ال

  .تنازلياجميع العروض المالية 

  مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفنّي المقّدم من قبل صاحب العرض المالي  التقييم فيتتولى لجنة

في صورة مطابقة عرضه للخاّصيات والمواصفات المطلوبة بكّراس  الخدماتثمنا وتقترح إسناده  األرفع

 التالية:الشروط وللشروط 

 مماثلة لموضوع  عقود تسويغ عقد أو على المشارك اإلدالء بما يثبت حصوله على المراجع: يجب

(. 04سنوات األخيرة الّتي تسبق سنة اإلعالن عن المنافسة )ملحق عدد  الخمسةخالل  اإلستشارة

نسخة من عقد  ،)شهادة حسن اإلنجاز المثبتة لذلكيّن عليه وجوبا تقديم جميع المؤيّدات ويتع

 (.التسويغ...
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  أصلية  3إلتزام بتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة عدد إيداع األعوان: على كل مشارك

 للعارض ولكافة األعوان الذين سيشغلهم بالمشرب.

  للخاّصيات والمواصفات المطلوبة بكّراس  للشروط أعاله أو الفنّي المعني غير مطابقوإذا تبيّن أّن العرض

يتّم إعتماد نفس المنهجيّة بالنّسبة للعروض الفنيّة المنافسة حسب ترتيبها المالي و يتّم إقصاؤهالشروط 

 . التنازلي

 يتم ،بعد مطابقتهم اإلدارية والفنية كثرأ وأ مشاركين بين المقترحة المالية العروض تساوي حالة في 

 .كتابية ستشارةإلا هذ وتكون .جديدة مالية عروض لتقديم باألمر المعنيين ءستدعاإ

  02الحصة عدد: 

  تتولّى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبّت، باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية والضمان الوقتي، من صّحة

ثم تتولّى اللّجنة ترتيب الوثائق المكّونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابيّة والماديّة عند اإلقتضاء. 

  .(( مشروبات1))كلفة التسويغ لموزع  تنازليا الفردية جميع العروض المالية

  تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفنّي المقّدم من قبل صاحب العرض المالي

في صورة مطابقة  الخدمات في حدود الكميات المقترحة من طرفهثمنا وتقترح إسناده  الفردي األرفع

  .عرضه للخاّصيات والمواصفات المطلوبة بكّراس الشروط

  إستكمال الكميات المنقوصة، تتولى اللجنة إعتماد نفس التمشي بالنسبة لبقية العروض حسب ترتيبها قصد

 المالي.  

 معايير االختيار الفني: 

  المراجع: يجب على المشارك اإلدالء بما يثبت حصوله على عقد أو عقود تسويغ مماثلة لموضوع

(. 04سنة اإلعالن عن المنافسة )ملحق عدد اإلستشارة خالل الخمسة سنوات األخيرة الّتي تسبق 

ويتعيّن عليه وجوبا تقديم جميع المؤيّدات المثبتة لذلك )شهادة حسن اإلنجاز، نسخة من عقد 

 التسويغ...(.

  أصلية  3إلتزام بتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة عدد األعوان: على كل مشارك إيداع

 سيشغلهم بالمشرب.للعارض ولكافة األعوان الذين 

 للخاّصيات والمواصفات المطلوبة بكّراس  للشروط أعاله أو وإذا تبيّن أّن العرض الفنّي المعني غير مطابق

يتّم إعتماد نفس المنهجيّة بالنّسبة للعروض الفنيّة المنافسة حسب ترتيبها المالي و يتّم إقصاؤهالشروط 

 . التنازلي

 يتم ،بعد مطابقتهم اإلدارية والفنية كثرأ وأ مشاركين بين المقترحة المالية العروض تساوي حالة في 

 .كتابية ستشارةإلا هذ وتكون .جديدة مالية عروض لتقديم باألمر المعنيين ءستدعاإ

 :إجراءات تبليغ اإلستشارة - 10الفصل 

بصفة وقتية في العنوان الرسمي المبين بوثيقة التعهد على إثر المصادقة على  اختيارهيتم إعالم العارض الذي تم 

( يوما 20)يتم تبليغها إلى صاحب اإلستشارة الذي يتعين عليه إيداع الضمان النهائي خالل العشرين  أالستشارة

 للتبليغ.الموالية 

 تبليغه.إلنجاز بمجرد تخاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان انطالق اإ اإلستشارةيجب على صاحب 
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 أحكام عامة

 األطراف المتعاقدة - 01الفصل 

 

 بين: أبرم هذا العقد
 ( )المسوغ...................................................................................................... -

 .................................................... )اإلسم والصفة(.....السيّد............ممثّل في شخص 
 

 من جهة 
 

 ................................................................................................. ) اإلسم والصفة(والسيّد
 (  المتسوغممثّل عن  .................................................................................) اسم المؤسسة، 

 

 :العقدموضوع  - 02الفصل 

 ةإلدارة المركزية لوزارة الصحة والكائنبا وتركيز موزعات مشروبات مشربفي تسويغ  العقديتمثل موضوع 

 تونس. 1002بنهج الجبل األخضر ساحة باب سعدون 

 للعقد:الوثائق المكونة  - 03الفصل 

 يتكون العقد من الوثائق التالية:

 وثيقة التعهد الذي يمثل وثيقة االلتزام 

  بوزارة الصحة.قائمة األثمان المحددة لكل المواد المستهلكة بالنسبة للعاملين 

 طلوبة والمبينة بالمالحق.جميع الوثائق اإلدارية والفنية الم 

  الالزمة والوثائق الفنيةكراس الشروط اإلدارية 

في صورة اإلختالف أو التضارب بين الوثائق المكونة للصفقة المضمنة بالفصل الثالث ترجح الوثائق حسب 

 .ترتيبها

 المدة التعاقدية: – 04الفصل 

ضمنية، ويمكن ألحد الطرفين أن يعرب عن عدم تجديده يمتد عقد التسويغ لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين بصفة 

أشهر على األقل من تاريخ انتهاء السنة  03للعقد بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ قبل 

 .التعاقدية الجارية

 أوقات العمل: - 05الفصل 

  التالية:في أوقات العمل ويتم تموين موزعات المشروبات يفتح المشرب لتقديم خدماته 

كامل أيام األسبوع باستثناء شهر رمضان ويوم السبت واألحد واألعياد الدينية والوطنية من الساعة السابعة صباحا 

 إلى الساعة الخامسة بعد الزوال، وال يمكن فتحه خارج هذه األوقات إال بترخيص خاص من قبل وزارة الصحة.

 المتسوغ:ذمة  عل الموضوعة والمعدات المحل - 06الفصل 

 والّتي بالمحلّ  الموجودة والمعّدات لألثاث جرد إعداد 01في إطار الحصة عدد  المتعاقدين الّطرفين على يتعيّن

 ويلتزم حسنة حالة على المحلّ  تسلّم أنه المتسّوغ يعترف كما الّدولة قبل الشروع في التنفيذ، على ملك هي

محضر معاينة ممضى  ىانتهاء المّدة التعاقديّة، ويعتمد في ذلك علالحالة التي تسلّمه فيها، وذلك ثر  على بإرجاعه

 من قبل المتسّوغ ووزارة الصحة.
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 الصحة شروط حفظ ومجمل الكافيتين واإلضاءة الطبيعية التهوئة فيه وتتوفر ئامهيّ  تسويغه المزمع المحل يعتبر

 كتابي إذن بدون داخله نوع من األشغال بأي وال يحق للمتسوغ سواء قبل بداية االستغالل أو بعده القيام .العامة

 .من وزارة الصحة ومسبق

 .لالستعمال صالحة أجهزة حماية من الحرائق بتوفير المتسّوغ يلتزم كما

 الصيانة والتأمين: - 07الفصل 

 يجب على المتسوغ أن يقوم بصيانة المعدات والتجهيزات الموضوعة على ذمته على حسابه الخاص.

للمتسوغ أن يطالب بأي وجه من الوجوه بملكية األصل التجاري المستغل بالمحل الذي تسوغه من وزارة ال يمكن 

 الصحة.

 واجبات المتسوغ: - 08الفصل 

يتولى المتسوغ القيام بتقديم المشروبات وبإعداد المأكوالت الخفيفة وبيعها ألعوان الوزارة داخل المحل وبدون 

 للحرفاء خارج المحل.توفير الكراسي والموائد 

 يتعهد المتسوغ باإللتزام بتوفير جميع المأكوالت المنصوص عليها بقائمة أسعار المواد.

 

 النّظـــــام المـــــالي

 :الضمان النهائي - 09الفصل 

 ( قيمته شهرين من معين الكراء9طبقا للملحق عدد يجب على المتسوغ أن يدفع لوزارة الصحة ضمانا ماليا نهائيا )

 .وذلك إثر إمضاء العقد وقبل تسلم المشرب

بناء على شهادة إبراء الذمة ورفع اليد مسلمة من ويرجع هذا الضمان إلى المتسّوغ إثر انتهاء المّدة التعاقدية 

          ح وزارة الصحة ما لم تمانع األخيرة في تسليم الشهادة المذكورة بسبب إخالل المتسوغ بإحدى واجباتهلمصا

 أو بأحد فصول كراسات الشروط وعقد التسويغ أو تخليه عن التسويغ قبل انتهاء المدة التعاقدية أو أي سبب كان.

 معاليم التسويغ: – 10الفصل 

تقدير. على أقصى  الشهري مسبقا في بداية كّل شهر وفي اليوم الخامس منه الكراءيدفع المتسوغ معلوم  أنيجب 

ر عن التتبعات ظالمالي بقطع الن نالفوري لعقد التسويغ وحجز الضما خعنه الفسج ينت أخالل بهذا المبدإوكل 

 .غير مدفوعة كراءمن معينات  تهما تخلد بذم صالستخالالمتسوغ  هيمكن القيام بها تجا لقضائية التيا

بالنّسبة  الكراء المتعاقد من دفع معين ىشهر من كّل سنة. ويُعف ( إحدى عشرة11)متداد إ الكراءتدفع معينات 

 لشهر رمضان. 

البيوطبية بالحساب عدد مركز الدراسات الفنية والصيانة محاسب  يدفع معين الكراء الشهري لفائدة

17001000000006145720. 

 قائمة األسعار: – 11 الفصل

 قيتعل يهعل جبي. كما (8الكراس )ملحق عدد على المتسوغ عدم تجاوز األسعار القصوى المرفقة بهذا  جبي 

 .اإلدارةمن  هايعل ريفي مكان واضح للعموم بعد التأش األسعار قائمة

 حيصر باتفاق ادةيفي إحدى مكونات مواد اإلعداد وتكون الز عيفي أسعار المواد إالّ إذا سجل ترف عيالترف مكني وال

 المرطبات وعلى أساس نسبة مناسبة لنسبة ارتفاع سعر المادة باعتبار مقدارها في مكّون المشروبات أو نيمن الطرف

 .وزارة الصحةفي األسعار لمصادقة  عيالترف خضعيأن  جبيأو اللمجات المباعة. و
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 معاليم إستهالك الماء والكهرباء:    - 12 الفصل

والكهرباء نسبة  (01)الحصة عدد  الماء استهالك مقابل شهريا المتسوغ يدفع فرعية، وأ فردية عدادات في غياب

 وجود لها ذا تبين المعلوم إ هذا مراجعة لوزارة الصحة ويمكن .الشهرية الكرائية القيمة % من10 ب تقدر مائوية

 .اإلستهالك بحجم مقارنة مشط فارق

 .مسؤولية تعرض المشرب إلى انقطاع التيار الكهربائي والماء إذا كان خارجا عن نطاقها وزارة الصحةال تتحمل 

 

 اإللتزامات الخاصة باألعوان

  :13الفصل 

أو المكلفين بتموين موزعات  بالمشربيجب على المتسوغ التعريف المسبق لدى اإلدارة بالعمال الذين سيشغلهم 

وتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  يوم من تاريخ تبليغه بنتائج اإلسناد 15وذلك في أجل أقصاه  المشروبات

 )لم يمضي على إستخراجها ثالث أشهر(.أصلية للعارض ولكافة العمال  3وبطاقة عدد 

كما يجب على المتسوغ إعالم اإلدارة بكل تغيير في األعوان ويكون اإلعالم مرفقا وجوبا بنسخة من بطاقة  

 والفحوصات الطبية الالزمة. 3التعريف الوطنية وبطاقة عدد 

 األسباب.ويمنع إيواء أي شخص بأية صفة ومهما كانت  

 :14الفصل 

الكفاءة المهنية حسن األخالق وخاليين من األمراض المعدية يتعهد المتسوغ بتشغيل أعوان تتوفر فيهم شروط 

والطفيليات والقروح وخاصة منها التي تسبب التسممات الغذائية وأن يحافظوا على نظافة أجسامهم وهندامهم 

 باستمرار ويباشر هؤالء األعوان مهامهم تحت مسؤولية المتسوغ فيما يتعلق بأدبيات وإحترام المهنة وقانون الشغل،

  .كما يجب على األعوان ارتداء زي موحد يحمل شارة تعرف بهويتهم

  :15الفصل 

 المتسوغ:يجب على 

  إجراء الفحوص الطبية والتحاليل المخبرية لمتداولي المواد الغذائية عند اإلنتداب وتجديدها بصفة دورية

 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

 اليل المخبرية إصابته بمرض معد عن دورة تحضير أو توزيع إبعاد كل عامل أكدت الفحوص الطبية والتح

 المواد الغذائية.

  إشتراط الفحوص الطبية والتحاليل المخبرية الضرورية عند اإلنقطاع عن العمل بسبب مرض أو إثر

 حدوث تسمم غذائي جماعي.

 .منع التدخين لمتداولي المواد الغذائية أثناء مزاولة نشاطهم 

 

 الصحةحفظ إلتزامات 

 :16الفصل 

 سالمة:يتعهد المتسوغ بالسهر والحرص التام على تطبيق قواعد التطهير وحفظ الصحة التامة بصفة تضمن 

 المستهلك. 

 المشرب. 

 .العمال المشرفين على إعداد األطعمة والمشروبات، وتوزيعها على الحرفاء 

 التجهيزات والمعدات.  
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  ه لإلستهالك خارج وتوزيعه ولفّ  هالمستعملة في إعداد الطعام وطهياألواني واألدوات وكل المستلزمات

 المحل.

 .جميع مراحل تحضير وتقديم األكالت 

كما يتعهد المتسوغ بعرض المشروبات واألطعمة لإلستهالك في أواني ذات استعمال وحيد مطابقة للمواصفات 

 ...........(الخ. -مناديل  -سكاكين  -شوكات  -مالعق  -كؤوس  -الصحية )صحون 

 :17الفصل 

المشرب وكل التجهيزات الموجودة به واألدوات المستعملة وكذلك العملة المباشرين موزعات المشروبات وخضع ت

غيرها من السلطات المسؤولة ويتحمل  يقوم به أعوان الرقابة الصحية التابعين لوزارة الصحة أو الذيبه إلى التفقد 

 والرقابة إذا أظهرت نتائجها تقصيرا أو إهماال أو خرقا لقواعد حفظ الصحة.المتسوغ مصاريف التحاليل 

  :18الفصل 

معد ألجله.  وما هأو جزء منه في غير  أو موزعات المشروبات ال يجوز للمتسوغ أو لغيره استعمال المشرب

 ويمنع منعا باتا على المتسوغ إحالة تسويغ المشرب إلى الغير.

 :19الفصل 

 .باتا بيع التبغ والمشروبات الكحولية والمشروبات المنشطة بمختلف أصنافهايمنع منعا 

 :20الفصل 

المحددة لبيعها عند  الشروط باألثمانيجب على المتسوغ احترام قائمة المشروبات واألطعمة المصاحبة لكراس 

مع وجوب تعليق  مشروبات(تقديمه لعرض معلومات التسويغ. ويتعهد بضمان جودة كل األصناف )مأكوالت أو 

 قائمة األسعار وإبرازها للعموم.

 هذا ويحق لإلدارة مراقبة أسعار المواد المعروضة وذلك من خالل التثبت في فواتيرها.

 والعقوبات والنزاهة وتسوية النّزاعات العقدفسخ 

 :21الفصل 

التسويغ من طرف المتسوغ وبعد ينجر عن ثبوت أي إخالل أو تهاون في احترام أحد بنود كراس الشروط أو عقد 

ية مع فسخ العقد ويتحمل التنبيه عليه ومنحه أجل لتسوية ذلك اإلخالل، غلق المحل إما لمدة محدودة أو بصفة نهائ

كامل المسؤولية المدنية والعقدية المنجزة عن ذلك بمقتضى قرار في هذا الصدد يقع اتخاذه من طرف المتسوغ 

 .وزارة الصحة

  :22الفصل 

وكذلك في صورة عدم تمكن المتسوغ من  21إذا تقرر وضع حد لمفعول عقد التسويغ بسبب ما ذكر بالفصل 

ألي سبب كان قبل أجل إنتهاء العقد تتخذ اإلدارة كل اإلجراءات التي تراها صالحة  الخدماتمواصلة تعهده بتسيير 

 .الخدمات لضمان إستمرارية

 :23الفصل 

، أن 21لألسباب المذكورة بالفصل  أو رفع موزعات المشروبات ق المشربيجب على المتسوغ في صورة غل

 يسدد معلوم الكراء المتخلد بذمته إلى نهاية مدة التسويغ ولإلدارة الحق في المطالبة بما زاد عن ذلك.

 حاالت الفسخ - 24الفصل 

 :يمكن لوزارة الصحة فسخ العقد في الحاالت التالية

 ،عند وفاة المتسوغ 

 إفالس المتسوغ، في حالة 
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  عند عدم ايفاء المتسوغ بالتزاماته وبعد التنبيه عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول تدعوه فيها إلى

 ( أيّام إبتداءا من تاريخ تبليغ التّنبيه.10الوفاء بإلتزاماته في أجل محّدد ال يقّل عن عشرة )

 فض النزاعات: – 25 الفصل

الناشئة بين الطرفين بالحسنى، وإن تتعذر ذلك، يتم اللجوء للمحاكم المختصة يتم، عند اإلقتضاء، فض النزاعات 

 بتونس العاصمة.

  :التسجيل – 26 الفصل

 تحمل مصاريف تسجيل هذا العقد على المتسوغ.

 :سريان مفعول العقد – 27الفصل 

والتعاقدية وإمضائه من قبل المتسوغ ال يكون عقد التسويغ ساري المفعول إال بعد استيفاء كافة الشروط القانونية 

 والمصادقة عليه من قبل وزارة الصحة وتسجيله لدى القباضة المالية.

 

 العارض                     وزير الصحة              

 إطلعت ووافقت
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 01 ملحق عدد

 التزام الكفيل بالتضامن املعوض للضمان الوقتي

  

 ..................................................................(................................................1نحن املمضون أسفله)–إني املمض ي أسفله 

 ...........................................................................(............................................................................2بصفتنا)-عمال بصفتي

 ..................................................................................(...................................................................3نشهد أن)–أشهد  أوال

املتعلق  2014مارس13 املؤرخ في  2014لساااااااااااااان 1039من األمر عد   75عليها من وزير املال   عمال بالفصاااااااااااااا  -تمت املصااااااااااااااا    عل ه

أو عت لدى أمين املال –(......................................  د أو ع 3بتنظ م الصااااااافمام العموم   و أن ادق املصاااااااا    لم )م   ااااااا  ها وأن )

 )نار(  5000لتونساا   بسااو الوداا  عد .......... بتاري.......................... مبلا الضاامان المار و  درق  مساا       )نار)العام للبال  ا

 من األمر املشار إل ه و أن ادا الضمان لم )م  إرجاعه. 56املنصوص عل ه بالفص  

............و المااا ن   ..................(..................4أننااا نلفاا  بصاااااااااااااافاا   اااااااااااااا صاااااااااااااا اا  و بااالتضاااااااااااااااامن ) –أنني أكفاا -نصاااااااااااااار  –أداااااااااااااار  ثااييااا

 و املتعلم  بتسااو ا مشاار  02/2023اإلسااتشااارد عد   (6..................بعنوان مبلا  الضاامان الو تي  صااد املشااارك  في) .........(.........5)

(............................................و 7..........من  ر ).........عنها بتاري.....................–املعلن عنه وزارد الصااا   ب وزعام مشااارو ام وتركيز م

 ......... )نارا )باألبر ( ..............................بد  مبلا الضمان الو تي  ..........................................املتعلم   .........-املتعلق

 . (باألر ام)............. )نارا..................................................................و  ........

( ...........................عند أول 6نلتزم بدف  املبلا املضاااااااااااااامون ف ه املد ور أعالق والدر  د )نون العارو مد)نا به بعنوان )–ثالث ألتزم  

  لو كتابي )تمدم به املشترر العمومي  ون تنب ه مسبق أو الم ام بأر إجراء إ ارر أو  ضائي مسبق.

 ابتداء من ال وم املوالي آل ر أج  محد  لمبول العرو. مايو  90)بمى ادا الضمان دال ا ملدد 

 

  ................في................ برر 

 )إمضاء املؤسس  املال   و  تمها(

 أو للممضين واللقب للممض ياإلسم  1

 الضامنة وعنوان املؤسسةاإلسم واللقب اإلجتماعي  2

 ةإلجتماعي للمؤسسة الضامنا اإلسم 3

 إلجتماعي للعارض ذات معنويةا ذات طبيعية أو اإلسمإسم العارض  4

 عنوان العارض 5

 طلب العروض أو اإلستشارة املوسعة 6

 املشتري العمومي 7
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 02ملحق عدد 

 بطاقة إرشادات عامة حول املشارك

 

 

 الصحة مشروبات بوزارةاملتعلقة بتسويغ مشرب وتركيز موزعات  02/3202 إ ع م م/ ااااااااددع اإلستشارة

                      االسم واللقب أو اإلسم اإلجتماعي : .....................................................................................

                     : ............................................................................................................ الشكل القانوني

                      .عنوان المقر : ..............................................................................................................

  الهاتف : ................................الفاكس : ...................................العنوان االلكتروني : .............

                      .....................................................................................مرسم بالسجل التجاري تحت عدد : 

   رقم المعرف الجبائي : ....................................................................................................

                      ي : ..........................................................................................عدد أعوان  التأطير اإلدار

 عدد أعوان  التأطير الفني : ..............................................................................................

 الوقتيين : .............................................................................................عدد أعوان التنفيذ 

 الشخص المفوض إلمضاء وثائق العرض )االسم واللقب والخطة(...............................................

 

 

 

 برر  ..................في...................

 إمضاء املشارك و  تمه
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 03 ملحق عدد

 تصريح على الشرف

 

 الصحة مشروبات بوزارةاملتعلقة بتسويغ مشرب وتركيز موزعات  02/2023 إ ع م م/ ااااااااددع اإلستشارة
 

 ............................................................................................................واللمو و ال ط (................ أسفله)اإلسمإني املمض ي 

 ..................................................................................................................و العنوان(............ ا جتماعي اإلسمممث  الشرك  )

 .............................................................................تحت عد .........................................املرسم  بالسج  التجارر  ..............

 .............................................................................................املعين مح  مخابرتها   )العنوان النام (...................................

 )لي "العارو". ف مااملسمى 

 أدر  على شرفي أني لست في بال  إفالس أو في وضع   تسوي   ضائ  .

الم ام مباشرد أو بواسط  الغير بتمد)م وعو  أو ادا)ا  صد التأثير على مختلف إجراءام  وألتزم بعدمأدر  على شرفي بعدم   امي 

 ومراب  إنجازاا. اإلستشاردإبرام 

 .بوزارد الص    الل ال مس  سنوام السابم  لالستشاردبأني لم أكن عونا عموم ا أدر  على شرفي 

صبغ  اإل اري  واملنشآم لسلك أعوان الدول  والجماعام امل ل   واملؤسسام العموم   ذام ال أدر  على شرفي أني   أنتمي

 .العموم  

محالم بمؤسسام  اضع  إلشرا  وزارد الص   وو   فسخ العمد معهم إما مح  أو  تتسوغسبق أن أدر  على شرفي أنه لم ي

 إنتهاء املدد التعا د) .عن التسو ا  ب  ي بمحض إرا ت ييو لتخلأمخالفام ي  رتناب

 

 في................................ب برر 

 )إمضاء املشارك و  تمه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 04ملحق عدد 

 بطاقة بيايّية ملراجع املشارك

 .2202ى إل 8201خالل السنوات من 

 

 

 إسم الجهة المتعامل 

 معها

 

 نوعيّة الوثيقة المثبتة المبلغ السنة

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 
 
 

 

 حرر ب..............في........................ 

    
 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                      
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 05ملحق عدد 

 قائمة تفصيلية في املعدات واألثاث التي سيقع إستغاللها.

 

إنّي الممضي  )االسم واللقب والخطة(.................................................................. -  

ممثل شركة )االسم االجتماعي والعنوان(:.............................................................. -  

وتركيز موزعات  بتسويغ مشرب المتعلقة 02/2023وطنية عدد إ ع م م /الستشارة إلباألتزم في صورة فوزي 

 وزارة الصحة بتوفير المعدات التالية:بمقر  مشروبات

 

النوع )ثالجة، االت طبخ، 

 معدات كهربائية....(

 

الحالة )متوسطة،  تاريخ االقتناء العدد

 جديدة....(

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 ب..............في........................حرر 

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                
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 06ملحق عدد 

 بتقديم قائمة األعوانأيموذج لوثيقة اإللتزام 

 

 

والخطة(..................................................................إنّي الممضي  )االسم واللقب  -  

ممثل شركة )االسم االجتماعي والعنوان(:.............................................................. -  

.....................المرسمة بالسجل التّجاري ب.......................................تحت عدد : .... -  

 المعين محل مخابرتها ب)العنوان الكامل(.......................................................... -

 

وتركيز موزعات  بتسويغ مشرب المتعلقة 02/2023وطنية عدد إ ع م م /الستشارة إلباألتزم في صورة فوزي 

من بطاقة التعريف الوطنية  األعوان المكلفين بتنفيذ اإلستشارة ونسخةوزارة الصحة بتقديم قائمة بمقر  مشروبات

يوما من تاريخ  15بالمشرب وذلك في اجل أقصاه أصلية للعارض ولكافة األعوان الذين سيشغلهم  3وبطاقة عدد 

 تبليغ بنتائج اإلسناد.ال

 

 

 حرر ب..............في........................

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                         
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  07ملحق عدد 

 01حصة عدد  ثيقة التعهدو 

 

باسم....................... و ل سا : إنني املمض ي أسفله ) اإلسم و اللمو و ال ط ( ............................................................ املتصر  

..............  املنخرط بالصندوق .................................................... املرسم بالسج  التجارر  ..................... تحت عد  ...................

مح  مخابرته   ) ذكر العنوان النام ( الو ني للضمان اإلجتماعي تحت عد  :.................... املعين 

...................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................بصفتي................................................................................

........................................................ 

وتركيز موزعام مشر   وال اد  بتسو ا 02/2023عد  إ ع م م /واملنون  لإلستشارد على جم   الوثائق األتي ذكراا  وبعد اإل الع

 :اإل ارد املركزي   -الص   وزاردمشرو ام 

 وث م  التعهد -1

 جدول األسعار-2

 كراس الشروط -3

 )لي:أتعهد و التزم بما الص    وزارد مشرببتسويغ ال اد   اإلستشاردإ العي على ملف  وبعد 

بلراس الشروط مماب  معين اللراء وفما للشروط املبين   02/2023إ ع م م /عد   تسو ا املشر  موضوع اإلستشارد  (1

 ..........................................  درق ) املبلا بالد)نار بلسان الملم و األر ام( بمبلغ سنوي الدر ا تربته و الدر بد م   مته 

 و )توزع املبلا كما )لي:

 ................................................بالد)نار بلسان الملم و األر ام( )املبلاالم م  املضاف   معين اللراء في السن   ون إعتبار األ اء على* 

 .............................بالد)نار بلسان الملم و باألر ام(................................................................. املبلا)املضاف  * مبلا األ اء على الم م  

 .إحدى عشر شهرامعين اللراء على مجموع ويتأتى ادا املبلا من تطب ق 

 جزءا من اإلستشارد. والتي تنون (تطب ق جم   البنو  املدرج  بلراس الشروط 2

 )وما إبتداء من ال وم املوالي أل ر أج  لمبول العروو 90(اإلبماء على شروط ادا التعهد مدد 3

بما )ثبت أنني في وضع    انون   إزاء الصندوق  بما للشها د  وأ لى بأنني منخرط بالصندوق الو ني للضمان اإلجتماعي ( 4

 املصابب      و الصال   في ادا التاري..

(أشهد أنني لست )أو أن الشرك  التي أمثلها ليست( في بال  حجر  انوني.و في دورد ثبوم علس  ذلك، فإنه )ملن فسخ 5

 ستشارد بصف  أل   و إنجازاا على مسؤول تي)أو على مسؤول   الشرك  التي أمثلها(اإل 

 برر  ...................في ..........................  

   تمه()إمضاء املشارك و 

    .اإلستشارد())لتو املشارك بخط ال د عبارد: دال   للمشارك  في 
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  07ملحق عدد 

 02حصة عدد  ثيقة التعهدو 

 

: ول سا .............. إنني املمض ي أسفله ) اإلسم و اللمو و ال ط ( ............................................................ املتصر  باسم.........

.. تحت عد  .................................  املنخرط بالصندوق .................................................... املرسم بالسج  التجارر  ...................

العنوان النام (  )ذكراملعين مح  مخابرته    .عد : ...................الو ني للضمان اإلجتماعي تحت 

...................................................................................................................................... 

.................................................................................بصفتي........................................................................................................................

........................................................ 

 بتسو ا مشر  وتركيز موزعاموال اد   02/2023عد  إ ع م م /واملنون  لإلستشارد على جم   الوثائق األتي ذكراا  وبعد اإل الع

 :اإل ارد املركزي   -وزارد الص  مشرو ام ب

 وث م  التعهد -1

 جدول األسعار-2

 كراس الشروط -3

 )لي: والتزم بماأتعهد  اإلستشاردعلى ملف  إ العيوبعد 

بلراس الشروط وفما للشروط املبين   02/2023إ ع م م /موضوع اإلستشارد  عد  تركيز عد  ..........موزعام مشرو ام  (1

 درق ) املبلا بالد)نار بلسان الملم و  بمبلغ سنوي مماب  معين اللراء الدر ا تربته و الدر بد م   مته 

 .......................................... األر ام(

 كما )لي: ويتوزع املبلا

 ................................................معين اللراء في السن   ون إعتبار األ اء على الم م  املضاف  )املبلا بالد)نار بلسان الملم و األر ام(* 

 .............................بالد)نار بلسان الملم و باألر ام(................................................................. املبلا)املضاف  * مبلا األ اء على الم م  

 .إحدى عشر شهرامعين اللراء على مجموع ويتأتى ادا املبلا من تطب ق 

 املدرج  بلراس الشروط والتي تنون جزءا من اإلستشارد. (تطب ق جم   البنو 2

 )وما إبتداء من ال وم املوالي أل ر أج  لمبول العروو 90(اإلبماء على شروط ادا التعهد مدد 3

بب      بأنني منخرط بالصندوق الو ني للضمان اإلجتماعي وأ لى بما )ثبت أنني في وضع    انون   إزاء الصندوق  بما للشها د املصا( 4

 و الصال   في ادا التاري..

(أشهد أنني لست )أو أن الشرك  التي أمثلها ليست( في بال  حجر  انوني.و في دورد ثبوم علس  ذلك، فإنه )ملن فسخ اإلستشارد 5

 بصف  أل   و إنجازاا على مسؤول تي)أو على مسؤول   الشرك  التي أمثلها(

 برر  ...................في ..........................  

   تمه()إمضاء املشارك و 

    اإلستشارد(.))لتو املشارك بخط ال د عبارد: دال   للمشارك  في 
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 08ملحق عدد 

 *قائمة األسعار القصوى 

 

 السعر المقترح

 مليم 
 السعر األقصى

 مليم
 وادالم

 ع/ر

 1 قهوة إكسرباس 700  

  
 capucin 2قهوة إكسرباس ابحلليب : 750

  
 directe 3قهوة إكسرباس ابحلليب حجم كبري : 750

 4 شاي 500  

 5 لرت 0,5ماء معدين  550  

 6 لرت 1,5ماء معدين  720  

  
 7 صل 33مشروب غازي بلوري  1000

 8 صل 33 معلبمشروب غازي  1000  

  1000 Mille feuilles 9 

  800 cake en tranche 10 

  800 Gâteaux  11 

 
700 croissant  12 

  1200 Jus Frai (fraise, citronnade, orange) 13 

 
1600 Sandwich thon 14 

  
1600 Sandwich kaftaji 15 

  1800 Sandwich escalope 16 

  2600 Plat tunisien 17 

  2600 Plat kaftaji 18 

  2000 Pizza Petit modèle 19 

  3000 Pizza moyen modèle 20 

  5000 Pizza grand modèle 21 

   ......... 22 

   .......... 23 
 *قائمة على سبيل الذكر.

 حرر ب..............في........................

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                         



21 
 

 09 عددلحق م

 التزام الكفيل بالتضامن املعوض للضمان النهائي

 ......................................................................................(....................................1نحن املمضون أسفله)–إني املمض ي أسفله 

 ...................................................................................................(..........................................................2بصفتنا)-عمال بصفتي

 ...............................................................................(..............................................................................3نشهد أن)–أشهد  أوال

املتعلق  2014مارس  13املؤرخ في   2014لسااااااان  1039 من األمر عد  107عليها من وزير املال   عمال بالفصااااااا  -تمت املصاااااااا    عل ه

أو عت لدى أمين –...............  د أو ع ............(.......................3بتنظ م الصفمام العموم   و أن ادق املصا    لم )م     ها وأن )

 5000) )نار ........... مبلا الضااامان المار و  درق  مسااا      املال العام للبال  التونسااا   بساااو الودااا  عد .......... بتاري...............

 من األمر املشار إل ه و أن ادا الضمان لم )م  إرجاعه. 107 )نار( املنصوص عل ه بالفص  

 باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.........و الما ن ..............(.....................4أننا نلف  بصف    ص   و بالتضامن ) –أنني أكف -نصر  –أدر  ثاييا

( .................... 6)  (...........................بعنوان مبلا  الضااااااامان النهائي الدر التزم به بصااااااافته داااااااابو الصااااااافم  عد ........... امل رم  م 5)

عدد إ ع م اإلساااااااااااااتشاااااااااااااارة  ( 8)  -.........................................و املتعلق(...7بتاري............................و املسااااااااااااااجل  بالمباضاااااااااااااا  املال   )

بد  مبلا الضاااااااااااااامان النهائي  وزارة الصاااااااااااااحةب وتركيز موزعات مشاااااااااااااروبات الخاصاااااااااااااة بتساااااااااااااويغ مشااااااااااااارب 02/2023م/

 . (باألر ام) )باألبر ( ، و  ..................... )نارا. )نارا و او ما )وافق .........................  .......................................

نلتزم ، بالتضااامن بدف  املبلا املضاامون ف ه املد ور أعالق والدر  د )نون دااابو الصاافم   مد)نا به بعنوان الصاافم  –ألتزم  ثالث

لنا إمنان   إثارد أر  ف  مهما  ان سببه و -املشار إليها أعالق و ذلك عند أول  لو كتابي )تمدم به املشترر العمومي  ون أن )نون لي

  ون تنب ه مسبق أو الم ام بأر إجراء إ ارر أو  ضائي مسبق.

املشااااار إل ه أعالق ،)وضاااا  بد إللتزام اللف    2014مارس13املؤرخ في  2014 لساااان  1039رابعا عمال بأبنام الفصاااا  من األمر عد  

ه و بعد إبداء لجن  الصفمام ذام النظر رأيها في مشروع ال تم النهائ و ذلك بالتضامن شرط وفاء دابو الصفم  بجم   التزامات

 أشهر ابتداء من تاري.  بول الطلبام. ثالث في أج  أ صاق 

 أشهر امل د د أعالق ، وإذا تم إعالم دابو الصفم  من  ب   ثالث و )وض  بد إللتزام اللف   بالتضامن بانمضاء أج  

اء األج  األ ص ى بممتض ى رسال  معلل  مضمون  الودول أو بأ)  وس ل  تعطى تاري. ثابت لهدا اإلعالم املشترر العمومي  ب  انمض

بأن دابو الصفم  لم )ف بجم   التزاماته ،   )وض  بد إللتزام اللف   بالتضامن إ  برسال  رف  ال د يسلمها املشترر العمومي 

 . 

 

 برر ................في................

 ضاء املؤسس  املال   و  تمها()إم

 اإلسم و اللمو للممض ي أو للممضين-1

 اإلسم واللمو اإلجتماعي و عنوان املؤسس  الضامن   2

 اإلسماإلجتماعي للمؤسس  الضامن   3

 إسم دابو الصفم   4 

 عنوان دابو الصفم    5

 املشترر العمومي   6

 ذكر مراج  التسج   لدى المباض  املال  7

 الصفم موضوع  8


