
 

 

 
 

 كّراس الشروط املتعلق 

بإحداث مراكس جتميع احلليب الطازج ونقلـه

مم

مم::  اظؾابماألولاظؾابماألول

أحؽاممساعةأحؽاممساعةمم

م

عراطزموؿقعمايؾقبماظطازجموغؼؾفممتلقريؼضؾطمػذاماظؽراسمذروطمإحداثموم:ممماظػصؾماألولاظػصؾماألول

ؾماٌؿأتلمحصررؼامعرـماظضرقعاتماظصرغرىمواٌؿقدرطةمضصردمت ؼردهمومتقجقفرفمإشممعصراغعماظؿققؼرمممممممممم

م.اٌصادقمسؾقفا

.مصصر مم10عؼلؿةمإشمممأبقابممخلةوؼؿضؿـمماتصػقم01مسؾكزمؿقيمػذاماظؽراسم:مم22اظػصررؾماظػصررؾم

عرطزموؿقعممإلحداثأعاماظؾابماظـاغلمصقكصماظشروطماظعاعةممعؾؼماظؾابماألولمباألحؽامماظعاعةوؼؿ

مصرقفؿمابماظرابرعمم،مأعراماظؾرمماظطازجمغؼؾمايؾقبومموؿقعذروطموؼفؿماظؾابماظـاظثماظطازجممايؾقب

مأربررعباٌكاظػرراتمواظعؼقبرراتمإ رراصةمإشممماًرراعساإلدارةميفمحرريمؼؿعؾررؼماظؾررابمجمررالمترردخؾم

م:ع حؼمتؿعؾؼمبرم

 م(م0عؾقؼمسددم)مبطاضةمإرذادات

 م(2عؾقؼمسدد)دصرتمتلفقؾمضؾقلمورصعمطؿقاتمايؾقبم

 (.1عؾقؼمسدد)ظقؾماؿقاظدصرتمتلفقؾمغؿائجم 

 (.4عؾقؼمسدد)رؼجمت ؼدماجملفزةمبصفاتماظصغرىمواٌؿقدطةمضائؿةماظضقع 
 

م:ميفمعػفقممػذاماظؽّراسمؼؼصدمبعؾاراتم:مم11اظػصررؾماظػصررؾم

 وغؼؾفم ؾقبماظطازجايعرطزموؿقعمم:عرطز. 

 وؼلؿــكمعـم حؾقبمسؾكمأضصكمتؼدؼربؼرةمم22متضؿ قعةمم:وعؿقدطة قعةمصغرىم

ماظضقعات ماظصـػ ماٌ ػذا متربقة مدؼقان مو ماظدوظقة ماألرا ل مظدؼقان اذقةماظؿابعة

 ..وتقصريماٌرسكمووحداتماإلغؿاجماظػ حلموذرطاتماإلحقاءمواظؿـؿقةماظػ حقة
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 اظطازجممؿقعمايؾقبرررررعراطزموإلحداثمماظؿقزؼعماىغرايفم:اٌدؼرياٌكططم

 .وماظؾقؽةدقمسؾقفمبؼرارمعـموزؼرماظػ حةماٌصاومومغؼؾفماًاصمبؽؾموالؼةم

 ظؿقزؼعماٌقاهمأومعصدرمآخرمماظعؿقعقةماظشؾؽةمعاءمعؿأتمعـم:مبمظؾشراٌاءماظصاحل

 .عرخصمعـموزارةماظصقةماظعؿقعقةم

 مايؾقبماظطازجؿأتلمعـفاماٌـطؼةماٌ:معـطؼةمإغؿاج. 

 ماظرمسقة مماظؼائؿة موغؼؾف ماظطازج مايؾقب موؿقع مٌراطز ماٌراطزم: مضائؿة تؿضؿـ

اظصققةمموماٌؿقصؾةمسؾكماٌصادضةٌؼؿضقاتمطراسماظشروطمػذاممرؾؼااحملدثةم

 .معـمضؾؾماظؾفـةماٌرطزؼةماٌصادقمسؾقفاوماظؾقطرؼةم

 م ماظؾقطرؼة ماظصققة ماٌراضؾة ماظؿابعةم: معـمضؾؾماٌصاحلماظؾقطرؼة ماظرمسقة اٌراضؾة

قؽةماٌرطزمومػقؽؾؿفموماٌعداتموماظيتمتشؿؾماٌقضعمومتفموماظؾقؽةمظقزارةماظػ حةم

مواظؿففقزاتمومو ماظؿقؽؿميفماٌكارر مظفمتأثريمسؾكماظل عةمررقماظعؿؾمو طؾمعا

 .مظؾقؾقباظصققةم

 

مايؾقرربمؿفؿقررعظميؽررـمظؽررؾمذرركصمرؾقعررلمأومععـررقيمإحررداثمعرطررزمأومعراطررزممم:  44اظػصررررؾماظػصررررؾم

م.اظؾقؽةموصؼامظؾؿكططماٌدؼريماٌصادقمسؾقفمعـمضؾؾموزؼرماظػ حةمومماظطازجمومغؼؾف

اظـشاطمأنمؼؽقغقامعـمبريماظػـرقيمممماشؾيميفممماردةمػذاومؼؿعيمسؾكماظؾاسـيماٌادؼيماظّرممممممم

يفماظصرـاساتممتؼرالممذرفادةمعهػرؾمممذرفادةمعهػرؾمتؼرالمص حرلمأوممممماألضرؾمسؾركممميمسؾكماٌؿقصّؾ

مممممم.اظغذائقةم

شريمأغفمميؽـمظغريماظؾاسـيماٌادؼيمماٌذطقرؼـمأس همإحداثمعرطزمظؿفؿقعمايؾقبماظطرازجمممممم

ؾكمذرفادةمعهػرؾمتؼرالمص حرلمأومذرفادةمعهػرؾممممممموغؼؾفمذرؼطةمتقزقػمصالمأومصـقيمعؿقصؾيمس

م.تؼالميفماظصـاساتماظغذائقةمععموجقبمتػرشفؿماظؽّؾلمٌؿاردةمػذاماظـشاطم

وسؾكماظذواتماٌعـقؼةماظراشؾيميفممماردةمػذاماظـشاطمتقزقػمصالمأومصـقيمعؿقصؾيمسؾركمممممم

اظغذائقرةمعرعموجرقبممممميفماظصرـاساتمتؼرالممذفادةمعهػؾمذفادةمعهػؾمتؼالمص حلمأوماألضؾمسؾكم

م.تػرشفؿماظؽؾلمٌؿاردةمػذاماظـشاطم

تـطؾؼمأحؽاممػذاماظؽراسمسؾكمصمقعمعراطزموؿقعمايؾقبماظطازجمومغؼؾرفماراميفمممم:22اظػصررؾماظػصررؾم

م.ذظؽماٌراطزماٌقجقدةمضؾؾمإصداره

مم
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مم

مم::مماظؾابماظـاغلاظؾابماظـاغل

مومغؼؾفومغؼؾفمماظطازجاظطازجممايؾقبايؾقبعرطزموؿقعمعرطزموؿقعمممإلحداثإلحداثاظشروطماظعاعةماظشروطماظعاعةم

-م

مم::مماظؼلؿماألولاظؼلؿماألول

  شروطماإلدارؼةشروطماإلدارؼةاظاظ

 

ؼقدعمطؾمراشبميفمإحداثمعرطزمظؿفؿقعمايؾقبماظطرازجمومغؼؾرفمظردىماٌـدوبقرةمممممم:م66اظػصررؾماظػصررؾم

عرـمضؾؾرفممممممضركمسؾقفؿراممماىفقؼةمظؾؿـؿقةماظػ حقةماظراجعمإظقفامباظـظرمغلكؿيمعرـمػرذاماظؽرّراسمممم

ؾمدضرةموصؼرامممؼرؿؿمتعؿريػرامبؽرمممبطاضرةمإرذراداتممممباإل راصةمإشمممعهذرامسؾقفؿاميفمصمقرعماظصرػقاتمممو

عرـمضؾرؾمممامسؾقفراممعهذررمعرـماظؽرراسمممبـلركةمماٌعرالمممزمؿػظمقذجماٌصاحبمهلذاماظؽراسمومظألمن

م.اإلدارةمإلثؾاتمإس عفا

اٌعداتماظ زعةمظؿعارلماظؾـاءاتمومتقصريمطؾماظؿففقزاتموإنازمومؼؿعيمسؾكمصاحبماٌرطزمممم

ععمظؾؿـؿقةماظػ حقةمموبقةماىفقؼةمباٌـدمإؼداعمطراسماظشروطمدـةمعـمتارؼخمميفمأجؾممماظـشاط

مراتععمتؼدؼؿماٌّ مفرؾبمعـبـاءمسؾكمومذظؽممتؿفاوزمث ثةمأذفرمدةمإ اصقةمالامإعؽاغقةمإغؿػاسفم

اٌذطقرةممؼؿؿماإلس نمسـمماٌدةمبعدمإغؿفاءممإحداثماٌرطزميفمصقرةمسدممو.مماظؽاصقةمظذظؽم

م.إلحداثمعرطزمباٌـطؼةماٌعـقةمحاظةمذغقر

م

رطررزمسؾرركمسرريماٌؽررانماؿقررعماظقثررائؼموماٌهؼررداتمٌؿاردررةماٌؼلررؿظفرمصرراحبم:مم77صررررؾمصررررؾماظػاظػ

اظؾاتقـردةممأومعـفامدف تماظؿلرفقؾممماظـشاطموماظيتمتؼؿضقفاماظؼقاغيموماظرتاتقبماىاريمبفاماظعؿؾ

م.ماالذمراطمباظضؿانماالجؿؿاسلمبطاضةممومعضؿقنمعـماظلفؾماظؿفاريمو

ممم

ماظعرطؾممرمبمأنمؼؽقنم:م88اظػصررؾماظػصررؾم موطاعؾمأّؼرامماألدؾقعموأّؼرام موعلاء مصؾاحا معػؿقحا اٌرطز

 ؾطمأوضاتماظعؿؾمباسؿؾارمأوضاتمايؾبمسؾكمصاحبماٌرطزمطؿامرمبم.ظؼؾقلمطؿقاتمايؾقبم

م.واإلس نمسـفامظؾؿـؿفيمواظعؿقمماعؾؼةميفمواجفةماٌرطز

مم
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عؿقصر مسؾركمذرفادةممممأنمؼؽرقنممقبماظعقنماٌؽؾػمباظؼقاممبؿقاظقؾمايؾمؼؿعيمسؾكم:مم99اظػصررؾماظػصررؾم

أومعرـمبرريمممػرذاماجملررالممعررعمتؽرقؼـميفمممصرالميفماظصرـاساتماظغذائقررةمأوميفماٌقردانماظػ حرلمممم

م.اظغرضاٌؾاذرؼـمععموجقبماالدؿظفارماامؼػقدمتؽقؼـفؿميفم

مم

م:صاحبماٌرطزمسؾكمسيماٌؽانمميلؽم:مم0101اظػصررؾماظػصررؾم

 م مدصرتا مؼؽقن معـ مسؾقف معهذرا مو ماظػ حقةماٌـدومضؾؾعرضؿا مظؾؿـؿقة ماىفقؼة بقة

م مسؿؾقاتمضؾقل مظؿلفقؾمطؾ مباظـظر مإظقفا ماظراجع مسؾكمايؾقبمؼقعقا ظؽؾمحصة

مإشمماٌصاغعموذظؽم مواٌلؾّؿة مظؾقؾقبماٌّؾردة مبقانماظؽؿقاتماظققعقة معع حدة

متشطقب مأو مصلخ مودون موا قة ممبصػة معرصؼة مأو ماظقد مخبط معدوغة (مإظصاق)إعا

م.م2رؾؼامظؾؿؾقؼمسددممباظقثائؼماٌعدةمبايادقب

 م ماظػ حقةمدصرتا مظؾؿـؿقة ماىفقؼة ماٌـدوبقة مضؾؾ معـ مسؾقف معهذرا مو معرضؿا ؼؽقن

م.1اظقؾمايؾقبمرؾؼامظؾؿؾقؼمسددمظؿلفقؾمغؿائجمهاظراجعمإظقفامباظـظرم

م

م.ٌدةمالمتؼؾمسـمدـؿيماٌرطزبومؼؿعيماالحؿػازمباظدصرتؼـماٌذطقرؼـمبصػةمدائؿةم

م

مم::مماظؼلؿماظـاغلاظؼلؿماظـاغل

مموماظصققةوماظصققةممشروطماظػـقةشروطماظػـقةاظاظ

 

م ماظػصررؾ مم0000اظػصررؾ معررررررررؼؿ: مإحداث ماّؿ مطز مغؼؾف مو ماظطازج مايؾقب موصؼاموؿقع ماإلغؿاج اـارؼ

م.اظصققةماظؾقطرؼةممايصقلمسؾكماٌصادضةموجقبمععمم ظؾؿكّططماٌدؼري

مم

يفمعقضعمؼلفؾماظقصقلمخارجماٌـطؼةماظعؿراغقةممرطزاٌمؼؿؿمإحداثمرمبمأنمم:م0202اظػصررؾماظػصررؾم

فمس مذؾؽةماظطرضاتمأوماٌلاظؽماظػ حقةموبعقدامسـماٌـارؼماٌّؾقثةمأوماٌفّددةمباظػقضاغاتمإظق

م.رطقدماٌقاهبوأ

م:تؿقصرمصقفومرمبمأنم

مظؿشغقؾم .1 مطاصقة موبطاضة ماٌعؿقلمبفا معطابؼةمٌقاصػاتماظل عة مطفربائقة ذؾؽة

 .اٌعّداتطؾم

 .مصقاغقسمإغارةمحمؿقةمبقاضقات .2

 .ؽؿقةمطاصقيببضغطموبمظؾشرماٌاءماظصاحل .3
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ماظؿطفريممربطاظ .4 مبشؾؽةم.بشؾؽة مشريمعرتؾطة موجقدماٌرطزميفمعـطؼة ويفمحاظة

 .ميفمخزانمأر لمس مضـقاتمعغطاةماٌلؿعؿؾةقاهماٌرمبموؿقعمم،تطفري

 .جمفزةمبشؾؽاتمحدؼدؼةموبـاعقدقاتمعاغعةمظدخقلمايشراتمغقاصذم .5

 .بمصضاءاتمطاصقةممظؿقلريمسؿؾقاتمتػرؼغموذقـمايؾق .6

 صضاءاتمعفقؽةمظؿلفقؾمسؿؾقاتمتـظقػماظؿففقزاتموماٌعداتموماألواغلم .7

م اظؿ ؼدمخارجمأضلامماٌرطزمظؿصرؼػمحرارةماٌّؾردممأنمتؽقنمحمرطاتممؼؿعيمو

 .إشمماًارجمإنمطاغتمعـػصؾةمسـماظصفارؼج

 

م0101اظػصررؾماظػصررؾم ظؼابؾمزمؿقيماٌرطزمسؾكمععّداتمت ؼدموصفارؼجمعصـقسةمعـمعادةماظصؾبمشريما:

يفمأحلـماظظروفموضادرةمسؾكمومخزغفامظؾصدإمذاتمدعةمطاصقةمظؼؾقلمطؿقاتمايؾقبمومت ؼدػام

م.ممدرجاتمعائقؼةم4حػظمحرارةمايؾقبميفمحدودم

ومرمبمأنمتؽقنمععداتماظؿ ؼدموماظصفارؼجمعرخصمصقفامرؾؼامظألحؽامماظؿشرؼعقةمواظرتتقؾقةمممممممممم

م.اىاريمبفاماظعؿؾم

مم

اظّربطموععّداتممضـقاتؼؿعيمأنمؼؽقنماٌرطزمجمفزامبقساءمظؼؾقلمايؾقبموعصػاةموم:0404اظػصررؾماظػصررؾم

ماظصؾبمشريم معـمعاّدة موؿقعمايؾقبموعصـقسة ميلـمدريمسؿؾقة ضؾقلمو خمايؾقبمع ئؿة

م.اظؼابؾمظؾصدإ

مأومعـمعادةماظشريمعصـقسةمعـمعادةماظصؾبماظربطمضـقاتموتؽقنمم ب دؿقؽقةمؼابؾمظؾصدإ

اتماٌلؿعؿؾةميفمومؼؿعيمأنمتؽقنماألوسقةموماظؼـقاتموماٌعّدم.الحؿقاءمعقادمشذائقةععرتفمبفام

م.ضؾقلمايؾقبمعـمعقادمعرخصمصقفامرؾؼامظألحؽامماظؿشرؼعقةموماظرتتقؾقةماىاريمبفاماظعؿؾم

مم

م:المؼؼؾؾمايؾقبمإاّلميفم:0202اظػصررؾماظػصررؾم

 ؾمظؾصدإأوماظصؾبمشريماظؼابم"األٌادقؾققم"مأوسقةمعصـقسةمعـمعاّدةم. 

 م.إصفارؼجمعصـقسةمعـماظصؾبمشريماظؼابؾمظؾصد

م

رمبمأنمؼؽقنمايؾقبماظطازجماجملّؿعمعطابؼامظؾؿقاصػاتماظّؿقغلقةماٌعؿؿدةميفم:م0606اظػصررؾماظػصررؾم

م(.040-04تم.م)ػذاماجملالم

 م
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مم

م:رمبمأنمؼؿقصرمباٌرطز:م0707اظػصررؾماظػصررؾم

 .رصقػمعغطكم -1

 .ضاسةمظؼؾقلمايؾقبمععزوظةمسـماحملقطماًارجلم -2

ضاسةمظؿـظقػماٌعداتموماألواغلمومتطفريػامجمفزةمبـ ثمأحقاضمعزودةمباٌاءماظلاخـمم -3

 م.رداوماظؾ

 .ضاسةمًزنمعقادماظؿـظقػموماظؿطفريم -4

ضاسةمعـػصؾةمٌراضؾةمجقدةمايؾقبمجمفزةماعداتمخم ؼةممتؽـمعـماظؼقاممباظؿقاظقؾم -5

 .عـمػذاماظؽراسمم1اظضرورؼةماألوظقةمرؾؼامظؾؿؾقؼمسددم

ععمغلؾةمادمدارمع ئؿةممهقلمدونماإلغزالققةمعؾؾطة،مدفؾةماظؿـظقػموماظؿطفريمومأر م -6

 .(%م2مسؾكماألضؾمغلؾةمادمدارم)مظؿصرؼػماٌقاه

 .عغطاةمباًزفماٌطؾلمسؾكمارتػاعمعرتموممثاغيمصؿاىدرانمم -7

حق يمخارجقيمعزودؼـمباٌاءماظؾاردموماظلاخـمومبضغطمعاءمساظلمظؿـظقػمععداتمم -8

 .ؾقبغؼؾماي

مزمؿقيم -9 مؼػؿحمسؾكمضاساتماظعؿؾمو مطافمعـمضلؿمصقلمال أحقاضمشلؾممسؾكمسدد

 .ومضاساتمظؿغقريماٌ بسمجمفزةمخبزائـمشدوااألقاهموماٌاألؼديمومدوراتم

سـدماًروجمعـماظؼلؿماظصقلمومبؼربمعؽانمم(poste lave main)غؼطةمشلؾماألؼديم -11

ػمومعطفرمظألؼديمرراخـمومعـظرررررررراظؾاردموماظلضؾقلمايؾقبمشريمعشغؾةمباظقدمومجمفزةمباٌاءم

 .ومعـاذػمذاتماالدؿعؿالماظقاحدمومحاوؼةمصض ت

ضـقاتمتصرؼػماٌقاهمعـماظؾ دؿقؽماظصؾبمأومعـماظصؾبمشريماظؼابؾمظؾصدأمومجمفزةمم -11

 (.siphon)اػرغم

ماظؿطفريموؼؽقنمبابمضؾقلم -12 ماظؿـظقػمو مدفؾة مو متلؿحمباظغؾؼماحملؽؿ مو أبقابمعؾلاء

 .ايؾقبمجمفزامبلؿارمذومغطاضات

 .ميـعمدخقلمايققاغاتمدقاج -13

 .أوماظصؾبمشريماظؼابؾمظؾصدإم"األٌادقؾققم"مأوسقةمعصـقسةمعـمعاّدةم -14

 .إصفارؼجمعصـقسةمعـماظصؾبمشريماظؼابؾمظؾصد -15

م

م
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م ماظػصررؾ م0808اظػصررؾ ممؼؿعيمسؾك: مصقف ماظعاعؾي موطؾ ماٌرطز مصاحب مواظل عةمإحرتام ماظـظاصة ذروط

م:مرؾؼامظؾرتاتقبماىاريمبفاماظعؿؾمومعـمذظؽوحػظماظصقةم

 مغظقػةموواضقةمذعرموحذاءمواضلمأبقضماظّؾقنمعقدسةمبقضاء:ميماظصقلاظّزمارتداء

م.اظّؾقن

 ءمواظصابقنمضؾؾمعؾاذرةمح ضةماظشعرمومتؼؾقؿماألزاصرمومشلؾموتطفريماظقدؼـمباٌا

 .ؿاماضؿضتماظضرورةاظعؿؾموطؾ

 ؾةماٌؽؾػيمبؿداولمايؾقبمعرتيميفماظلـةماظؼقاممباظؿقاظقؾماظؾققظقجقةمظؾعؿ. 

 م.ظدخقلمضاسةمخزنمايؾقبمدونمارتداءماظّزيماظصقلمسدمماظلؿاح

مم

مم::مماظـاظثاظـاظثاظؼلؿماظؼلؿم

ميفماٌرطزيفماٌرطزمماظؿصرفاظؿصرف

م

ممم0909اظػصررؾماظػصررؾم مرمبمسؾكم: مإشممعصاغعممصاحبماٌرطز معؾاذرة مايؾقبماظطازجماٌّؾرد تقجقف

م.اظؿققؼؾماٌـصقصمسؾقفامباظػصؾماألولمعـمػذاماظؽراسمدونمدقاػا

ومطؾموماظؾقؽةمظقزارةماظػ حةمصةماظؿابعةمررررررراٌكؿماهلقاطؾاحلمومررررروؼؿعّقـمسؾقفمعّدماٌصم

م.اٌطؾقبةماٌعطقاتبؽّؾممعؿؾاظرتاتقبماىاريمبفاماظطؾماألخرىماٌهػؾةمحلبماظؿشرؼعمواهلقا

م

عرماألدغكماٌضؿقنمظؾقؾقبماظطازجمسؾكماٌرطزماحرتامماظّلمصاحبمرمبمسؾكم:ممم2121اظػصررؾماظػصررؾم

م.علؿقىماإلغؿاجموماظعؿؾمسؾكمهػقزماٌـؿفيمبعـقانمجقدةمايؾقب

 

رطزمتقدقعمراضةماظؿفؿقعمؼؿعيمسؾقفمإس مماٌـدوبماٌيفمصقرةماسؿزاممصاحبممم2020اظػصررؾماظػصررؾم

م.ىفقيمظؾؿـؿقةماظػ حقةمعلؾؼامومطؿابقامبذظؽا

ميفمصقرةممممممم ممأعا ميف مسؾماظرشؾة مؼؿعي م، ماٌرطز ميف ماظؿصرف مصقغة ماٌرطزمتغقري مصاحب مك

وماظيتمتصدرمضرارػاممماحملدثةمظؾغرضاظؾفـةماٌرطزؼةمضؾؾمعـماٌلؾؼةمايصقلمسؾكماٌقاصؼةمم

م.اٌكؿصمترابقابإضرتاحمعـماٌـدوبماىفقيمظؾؿـؿقةماظػ حقةم

م.ومميـعمإحاظةماظـشاطمدقاءمظشكصمعاديمأومععـقيموماؼابؾمأومبدوغفمممممم
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يفمحاظةماسؿزاممصاحبماٌرطزماظؿقضػمسـماظـشاطمبصػةموضؿّقرةموألدؾابمعفـقةمؼؿّؿم:ممم2222اظػصررؾماظػصررؾم

ضؿقنمت ؼرػا،ممرمبمسؾقفمإس مماٌـدوبماىفقيمظؾؿـؿقةماظػ حقةمطؿابقامسـمررؼؼماظ ؼدماٌ

م.ؼقعامضؾؾماظؿقضػمسـماظـشاط(م02)اظقصقلميفمأجؾمالمؼؼؾمسـممخلةمسشرةم

م ماسؿزام مويفمصقرة ماٌرطز ماٌـدوبممصاحب مإس م مرمب ماظـشاط مسـ مغفائقا اظؿقّضػ

اىفقّيمظؾؿـؿقةماظػ حقةمطؿابقامسـمررؼؼماظ ؼدماٌضؿقنماظقصقلميفمأجؾمالمؼؼؾمسـمث ثةم

 .مشاطأذفرمضؾؾماظؿقضػمسـماظـّ(م11)

م

مم::مماظؼلؿماظرابعاظؼلؿماظرابع

ماظؿ ؼدمسؾكمعلؿقىماظضقعةاظؿ ؼدمسؾكمعلؿقىماظضقعة

م

ممم2121اظػصررؾماظػصررؾم درجمباظؼائؿةماّظرمسقةموؼؿصرفمسـمررؼؼماٌؾؽمأوماٌمظصاحبماٌرطزمميؽـم:

اظؽراءميفمذاحـةمجمّفزةمبصفرؼجمسازل،ممترطقزمععّداتمخزنمايؾقبموت ؼدهمبضقعاتماٌربيم

م ماٌؿعاعؾيمععماٌرطز مصقفماٌـصقصمسؾقفؿمباظػصو ماظؽراسميفمعؽانمتؿقصر ؾماألولمعـمػذا

م:ماظشروطماظؿاظقة

 

 .د عؿفحمقطمؼضؿـمجقدةمايؾقبموم -1

 :ماحملؾ -2

 ممثاغيمصؿ مباًزفماٌطؾلمسؾكمارتػاعمعرتمو معغطاة سؾكمماىدرانماظداخؾقة

 .األضؾم

 جمفزةمبشؾؽاتمحدؼدؼةمومبـاعقدقاتمعاغعةمظدخقلمايشراتمغقاصذ. 

 م.ع ئؿةمظؿصرؼػماٌقاهمدارأر قةمعؾؾطةمععمغلؾةمادم 

 باظؽفرباءماظؾاردمومعزّودمباٌاءماظلاخـمو. 

مرررس -3 ماظؿرررعمخرررزندم ماظؿطفقررررقاد مأخررـظقػمو معقاد مأي مو معررررر مأو مأخرىمررررررى عدات

 .مداخؾماحملؾ

م.مايرصمسؾكمغظاصةماحملقطموماسؿؿادماظشروطماظصققةماٌعؿقلمبفا -4

عـمضؾؾمفزةمبصفارؼجمت ؼدمفررررررقدطةماٌررراٌؿمغرىموؿةماظضقعاتماظصؾطمضائررر ؼؿؿممو

م.مم4مؾؿؾقؼمسددمظمصاحبماٌرطزمرؾؼام

مم
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مم::اظؾابماظـاظثماظؾابماظـاظثم

ماظطازجاظطازجممغؼؾمايؾقبغؼؾمايؾقبوؿقعموموؿقعمومذروطمذروطم

م

ممم2424اظػصررؾماظػصررؾم م: معؼؿضقاتمطراسمذروطمغؼؾمايؾقبم، معراساة مغؼؾمايؾقبمعـمعع صغارمؼؿؿ

م:مراطزمسـمررؼؼاٌإشممعـمػذاماظؽراسموعؿقدطلماٌربيماٌـصقصمسؾقفؿمباظػصؾماألولم

 .بـؼؾمإغؿاجفمعؾاذرةمإشمماٌرطزماٌـؿج .1

م.مغاضؾمظؾقؾقبمعؿعاضدمععماٌرطز .2

 م.ايؾقبمبقدائؾفماًاصةمبؿفؿقعاٌرطزم .3

م

اٌؿعاعرؾمععرفممممؾقبرررؼدمطؿابلمععمغاضؾمايررررررإبراممسميمسؾكمصاحبماٌرطزرررررؼؿع:م2222اظػصررؾماظػصررؾم

م:يفماظغرضماالظؿزاعاتماظؿاظقةمؼؿضؿـماظعؼدماٌ ممو

 مممم.تعاعؾمغاضؾمايؾقبمععماٌربيميلابماٌرطز

 م.اٌرطزمإشمتلؾقؿمطؿقاتمايؾقبماجملؿعةمطاعؾةم

 غؼاطمبقعممإشمموأاٌلؿفؾؽممإشممعـمضؾؾماظـاضؾمعؾاذرةمعبقعمايؾقبماجملّؿمسدم

م.ومعشؿؼاتفايؾقبم

 م.ظدىماٌربلمذفرؼةمبؾطاضةماظؽؿقاتماظققعقةماٌؼؾقظةمتلفقؾ

 ضائؿةمتؿضؿـمأمساءماٌـؿفيماٌؿعاعؾممظؾؿرطزماٌؿعاعؾمععفمغاضؾمايؾقبمتلؾقؿ

م.ععفؿموماظؽؿقاتماجملؿعة

 

بصرػةممموصؾمخر صمصررديمممرطزمتلؾقؿمطؾمعربلمؼؿعاعؾمععفصاحبماٌؼؿعيمسؾكمم:مم2626اظػصررؾماظػصررؾم

م.اظـؿـوماظؽؿقةمععمذطرمعؾاذرةمخمؿقعاموممضكمعـماظطرصيم

م

ومغؼؾررفمماظطررازجمؼؾؼرركمصرراحبماٌرطررزماٌلررهولماظقحقرردمسررـموؿقررعمايؾقرربممممممم2727اظػصررؾماظػصررؾم

م.خ صماٌربيمعفؿامطاغتمررؼؼةمغؼؾمايؾقبمعـماٌربيمإشمماٌرطزو

م

تؽرقنمم)ؼابرؾمظؾصردإممماظيفمصفارؼجمعصـقسةمعرـماظصرؾبمشرريممممماظطازجمؼـؼؾمايؾقب:ممم2828اظػصررؾماظػصررؾم

زمفررمإدرؿعؿالممموم"ماألٌادرقؾققمممم"اتمعرـممأوميفمحاوؼرم(مسازظةمسـدمغؼؾمايؾقبماظؾراردمماظصفارؼج

م.اٌصـقسةمعـماٌقادماألخرىأيمغقعمعـماألواغلم

م.مفرمغؼؾمأيمعادةمأخرىمععمايؾقبطؿامزم
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م

م:ؼؿعيمسؾكمطؾمعـمؼؿقشممغؼؾمايؾقبم:مم2929اظػصررؾماظػصررؾم

 مم.احرتاممضقاسدماظـظاصةمواظل عةموحػظماظصقة

 يفمسؿؾقةمغؼؾمايؾقبمشلؾماألواغلمواٌعداتموودقؾةماظـؼؾمضؾؾماظشروع. 

 متطفريمتـظقػم مبعدمتلؾقؿمو مظؾغرضمعؾاذرة ععداتماظؿفؿقعمواألواغلماٌلؿعؿؾة

معـم ايؾقبمباٌاءماظلاخـمواقادماظؿـظقػمواظؿطفريماٌ ئؿةمواٌصادقمسؾقفا

م.رطزمجماغااٌضؾؾماٌصاحلماٌكؿصةمواظيتمؼقصرػامظفم

م

مم::مماظؾابماظرابعاظؾابماظرابع

ممجمالمتدخؾماإلدارةجمالمتدخؾماإلدارة

م

ماظػصرراظػصرر  مؾ م3131ؾ ماىفقؼةم: ماظؾفان مو ماٌرطزؼة ماظؾفـة معؿابعة مإشم ماٌراطز مغشاط سمضع

م2115ظلـةمم95عـماظؼاغقنمسددمم31احملدثةمظؾغرضمومإشمماٌراضؾةماظصققةماظؾقطرؼةمرؾؼامظؾػصؾم

اٌؿعؾؼمبرتبقةماٌاذقةمومباٌـؿفاتمايققاغقةموماهلقاطؾماألخرىمطؾميفمعامسمصفمومإشممععاؼـةم

 .عـمغػسماظؼاغقنم46ػؾيمظذظؽماٌـصقصمسؾقفؿمباظػصؾماألسقانماٌه

 

مماظؾابماًاعسماظؾابماًاعسم

مماٌكاظػاتمواظعؼقباتاٌكاظػاتمواظعؼقبات

م

سـدمإخ لمصاحبماٌرطزمبؾـدمعـمبـقدمطّراسماظشروطمؼرؿّؿماظّؿـؾقفمسؾقفمطؿابقامعـمم:1010اظػصررؾماظػصررؾم

مخ التمظؿداركماإلمذفرامالمتؿفاوزممضؾؾماٌـدوبماىفقيمظؾؿـؿقةماظػ حقةمععممتؽقـفمعـمعفؾة

ممم.ميؽـممتدؼدمػذهماٌفؾةمٌرةمواحدةمخبؿلةمسشرمؼقعامو

مم مسدم مماعؿـالويفمصقرة مبعد مباألعر مماغؿفاءاٌعال مسقده مأو مغشارفماٌفؾة متقضقػ ؼؿؿ

ومذظؽممومالمميؽـفمادؿؽـافمغشارفمإالمبعدمتلقؼةمو عقؿفم.مموماظؾقؽةموزؼرماظػ حةماؼؿضكمضرارمعـم

م.يفمأجؾمالمؼؿعدىمدؿةمأذفرم
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متلممممممم مدون ماألجؾ مػذا مإغؼضاء ميفمحاظة مغفائقةمقو مبصػة ماٌرطز مغشاط مإؼؼاف مؼؿؿ مو عقؿف ؼة

اؼؿضكمضرارمعـموزؼرماظػ حةموماظؾقؽةمومتؿقشمماٌـدوبقةماىفقؼةمظؾؿـؿقةماظػ حقةماإلس نمسـم

مم.عؿؾومتؾؼكمإجراءاتماظغؾؼموماظعؼقباتموصؼامظؾرتاتقبماىاريمبفاماظحاظةماظشغقرمظؾعؿقمم

ومباإل اصةمإشمماظعؼقباتماإلدارؼةماٌـصقصمسؾقفامأس همؼؿؿمتلؾقطماظعؼقباتماٌـصقصمسؾقفاممممممم

م مم48باظػصؾ مسدد ماظؼاغقن مم92عـ ميفمم2112ظلـة مم08اٌهرخ مبرتبقةمم2112أطؿقبر ماٌؿعؾؼ و

م.اٌاذقةمومباٌـؿفاتمايققاغقةم

م

ىوطإنيىالممضيىأسفلهىأقرىبأنيىاطلعتىصليىجموعىالشر
ىواألحكامىالواردةىبكذاىالكراسىبماىفيىذلكىالمالحق
ىالمضمنةىبهىوألتزمىباحترامكاىوالعملىبمقتضاها

 

ى..................فيى...................
ىاإلمضــــــــــاءىىىىىىى

م
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 .بطريقة الفلوروقليسين* : 
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