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علق بنقل اللحوم من املسلخ البلدي باملحبوبينتت  

 إلى السوق املركزية بميدون و القصابة املتواجدين بأوالد عمر، طريق الناظور، طريق املحبوبين

السوق وطريق حومة      
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مـــــــــــن جـــــــــهة                                                                 

 ...................................................................................................................................: (إلاسم واللقب)السيد 

 .................................................................. :(إسم الشركة أو الشخص الطبيعي)املتصرف بإسم ولحساب 

 ...................................................................................................................:العنوان أو عنوان املقر إلاجتماعي 

 .............................................................................................................................................................: الهاتف 

 ................................................................................................................................................ :املعرف الجبائي

ـــــــرىمن جــــــــهة أخـ                                                                  

تضبط هذه إلاتفاقية الشروط التي يتم تطبيقها في عملية نقل اللحوم من املسلخ البلدي : الفصل األول  

إلى السوق املركزية بميدون و القصابة املتواجدين بأوالد عمر، طريق الناظور، طريق املحبوبين باملحبوبين إلى 

 وطريق حومة السوق 

 نقل اللحوم يوميا من مسلخ املحبوبين إلى السوق املركزية بميدون والقصابة يلتزم املتعاقد ب: الفصل الثاني 

 غرةابتداء من   أشهر 01ملدة  املتواجدين بأوالد عمر، طريق الناظور، طريق املحبوبين وطريق حومة السوق 

 . 0100الى موفى شهر ديسمبر  0100  مارس

 ....................................................................:للخدمات بما قدره الشهري حدد املبلغ : الفصل الثالث

 بدون إعتبار ألاداءات (املبلغ باألرقام)................................................................... (املبلغ بلسان القلم)

 ..........................................................................................:للخدمات بما قدره الجملي حدد املبلغ 

 بإعتبار جميع ألاداءات( املبلغ باألرقام) .................................... (املبلغ بلسان القلم)

    ترك املؤرخ فيــــــــــــــــملشا ي ر رار الوزاـــــــــــــــــــــــيضبط هذا الكراس الشروط الصحية الالزمة وفق الق: الرابعالفصل 

 (.أي الحاملة للختم)حيث يلتزم املتعاقد بنقل اللحوم التي تمت مراقبتها من طرف البيطري  0891أفريل  02

طن ، تتوفر بها الشروط  0يتعهد املتعاقد مع البلدية بتوفير شاحنة ال تقل حمولتها عن : الخامسالفصل 

الصحية و ذلك حسب التوقيت الذي تضبطه البلدية مع إمكانية تحويره من طرفها كلما دعت الضرورة 

 : تحتوي هذه الشاحنة على عربة مجهزة تستجيب للمتطلبات التالية .لذلك



 .تمنع كل تسرب للسوائل وتضمن حماية اللحوم من الغبار والحشرات أن تكون محكمة الغلق -

 .درجات مئوية فوق الصفر  4أن تكون مبردة ذات حرارة مستقرة ال تتجاوز  -

أن تكون الجوانب الداخلية للعربة متكونة من مواد تتصدى للتآكل ، ملساء سهلة التنظيف والتطهير  -

ة بها معالق من مادة الاينوكس مثبتة على مستوى تمنع اللحوم من وأجهزة للتعليق متكونة من سكك حديدي

 . الالتصاق بأرضية العربة 

محكمة الغلق ، غير قابلة للنفاذ ، مصنوعة من مواد ) يجب توفير أواني صحية لوضع ألاحشاء وتوابعها  -

 (تتصدى للتآكل ونظيفة 

 . ظاهرة للعيان" لحوم " يجب أن تحمل وسيلة النقل عبارة  -

 ال يمكن بأي حال من ألاحوال استعمال العربة لنقل أي إنتاج قابل إلفساد اللحوم أو : السادسالفصل 

.العدوى  نشر  

يجب أن تخضع وسيلة النقل و ألاواني املخصصة لنقل ألاحشاء إلى عملية التنظيف و :  سابعالفصل ال

:التطهير بعد كل عملية نقل و ذلك بإتباع املراحل التالية   

.الغسل باملاء الساخن املمزوج بمحلول منظف -0-    

.التشليل باملاء الجاري  -0 -   

(.لترات من املاء 4مقدار ملعقة أكل في )التطهير باملاء املمزوج بماء الجافال التجاري  -3 -   

يجب أن تكون لوسيلة النقل بطاقة صحية مسلمة من طرف البلدية تثبت مطابقتها : الثامن الفصل 

.ات الصحيةللمواصف  

حلق اللحية )يتعين على ألاشخاص الناقلين للحوم مراعاة شروط حفظ صحة ألاجسام  :التاسعالفصل 

زي عمل نظيف و )و حفظ صحة الهندام ( ، قص الشعر و ألاظافر، القيام بالتحاليل الطبية الالزمة

بما في ذلك دفاتر )يلة النقل كما يجب توفير التغطية إلاجتماعية الالزمة لجميع العاملين على وس(.قانوني

..(.العالج، إلانخراط بصندوق الضمان إلاجتماعي   

في صورة حدوث عطب على الشاحنة يلتزم املتعاقد بتوفير وسيلة نقل أخرى بعد عرضها : العاشر الفصل 

.على البلدية للمعاينة و ذلك لضمان سالمة نقل اللحوم في ظروف صحية سليمة  

هذه الخدمات ألي سبب من ألاسباب تسلط على املتعاقد عقوبة مالية قدرها  و عند التوقف عن إسداء

.دينار عن اليوم الواحد تخصم من مستحقاته 011  

املحتسب املكلف بالدفع هو السيد قابض املالية بميدون : الحادي عشر  الفصل   

.تحمل مصاريف التسجيل على املتعاقد: الثاني عشرالفصل   

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

(          إمضاء وختم املنعاقد)           


