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٥٠٠٠ دينار غرامة االجتار دون ترخيص من «املالية» أو البلدية
بداح العنزي

انتهت البلدية من التعديالت 
على مشــروع الئحة األسواق 
والتي متت مراجعتها وإفراغها 
بالصيغة القانونية من قبل اإلدارة 
القانونية. وتضمنت الالئحة التي 
تنفرد بنشرها «األنباء» ٣٤ مادة 

وشملت التالي:
املادة األولى: تســري أحكام 
هذه الالئحة على األسواق العامة 
املنشأة بقرار من املجلس البلدي، 
والتي تعتبر مرفقا عاما وتديره 
البلدية، واملخصصة لالجتار في 

سلع معينة.
املــادة الثانيــة: ال يجــوز 
ممارســة التجــارة أو أي حرفة 
في هــذه األســواق إال ملن صدر 
له ترخيــص مــن وزارة املالية 
أو تصريــح مؤقــت مــن اجلهة 
املختصة بالبلديــة، او اجلهات 
املعنية وفقا لالختصاصات املقررة 
لكل منهــم بناء على تخصيص 
استغالل موقع لهذا الغرض من 
جلنة األسواق العامة. ال يجوز 
االجتار في غير الســلع املصرح 

بتداولها في كل سوق.
املادة الثالثة: يشكل الوزير 
املختص بشؤون البلدية جلنة 
لألســواق العامــة تضــم فــي 
عضويتها ممثلــني عن اجلهات 
التنفيــذي  باجلهــاز  املعنيــة 
للبلدية، ويشار إليها في أحكام 
الالئحــة بـــ «اللجنــة» تتولى 
دون غيرها تخصيص وسحب 
والغاء وإعادة تخصيص املواقع 
في األســواق العامة وتقسيمها 
وحتديد مساحتها وفقا للشروط 
والضوابط الواردة بهذه الالئحة، 
واإلشراف على نظام العمل فيها، 
وال تكون قرارات اللجنة نافذة إال 
بعد التصديق عليها من مدير عام 
البلدية. ويخرج عن اختصاص 
اللجنــة األســواق املقامــة على 
امالك الدولة التي تدار عن طريق 
القطاع اخلاص أو أي جهة أخرى 
وفقا ألحــكام القوانني واللوائح 
والقرارات املرعية املنظمة في هذا 
الشأن والعقود التي تنظم العالقة 

بني أطرافها والدولة.
املــادة الرابعة: أوال: ال يجوز 
تخصيص اكثر من موقع لطالب 
التخصيص في السوق ذاته، وإذا 
كان طالب التخصيص شخصا 
طبيعيا فيجب أال يكون شريكا 
في إحدى الشركات التي خصص 
لها موقع في السوقـ  عدا سوق 
اخليــام مبنطقــة اســواق الري 
فيستمر فيه التخصيص احلالي 
من حيث تعدد القسائم وجتاورها.
ثانيا: يجوز للمســتفيد من 
نظام التنزيل احلر في األسواق 
املركزيــة للخضــار والفواكــه 
احلصول على خانة أو اكثر بشرط:
١ ـ تعــدد نوعية الــواردات 
املوسمية وال يجوز اجلمع بني 
خانتني للنوع الواحد إال في حالة 
عدم اســتيعاب اخلانــة لكمية 

الواردات.
٢ ـ توافــر مواقــع شــاغرة 

املركزيــة  العامــة  باألســواق 
للخضــار والفاكهــة تلــك التي 
يتم بيع اخلضار والفواكه فيها 
باجلملة فقط، ويتم تقســيمها 
ملواقع محددة املســاحة ويكون 
نظــام العمل بهذه األســواق إما 
بالتخصيص او التنزيل احلر او 
ان يجمع السوق بني النظامني.

املادة الثانية عشرة: يشترط 
للعمــل بنظامــي التخصيــص 
والتنزيــل احلــر في األســواق 
العامة املركزية للخضار والفواكه 
باإلضافة الى الشــروط العامة 
واالشتراطات األخرى اخلاصة 
بكل منهما الواردة بهذه الالئحة، 

ما يلي:
١ - أن يكــون لــدى طالــب 
التخصيص او التصريح املؤقت 
ترخيص جتاري بتجارة اخلضار 
والفواكــه واملــواد الغذائيــة او 
اخلضار والفواكه او جتارة عامة 
ومقاوالت او استيراد وتصدير 
باإلضافة الى ترخيص استيراد.
٢ - أن يلتــزم املخصص له 
بدفع مبلغ وقدره (١ دينار) عن 
كل طن وارد للسوق مقابل خدمات 

النظافة العامة بالسوق.
٣ - يحظــر عرض او تداول 
أي بضاعة واردة من اخلارج دون 

بيان جمركي.
٤ - يجــب ان تكــون لــدى 
املخصص او املصرح له إذا زاول 
العمل بنفســه وللعاملني لديه، 
شهادة صحية صادرة من اجلهات 

املختصة سارية املفعول.
املادة الثالثة عشرة:  نظام التخصيص

١ - يجب ان يكون متوسط 
االســتيراد الشهري ملستوردي 
اخلضار والفواكه كحد أدنى (٦٠ 
طنا) عن طريق البر والبحر او 
(٥ أطنان) عن طريق اجلو، وذلك 
خالل األشهر الـ ٦ السابقة على 
تاريــخ فتح بــاب تلقي طلبات 
التخصيص ويجــب أال تنقطع 
وارداتهم مدة تزيد على (٤٥ يوما 

متصلة) خالل فترة التقييم.
٢ - يجب على مســتوردي 
اخلضار والفاكهة احملافظة على 
كميــات متوســط اســتيرادهم 
الشــهري وفقا لألوضاع واملدة 
املذكورة في البند ١ من هذه املادة 
طوال فترة سريان الترخيص، 
وعلى جهــة اإلدارة تقييمها كل 

٦ أشهر.
٣ - يجــوز للمرخــص له، 
بتصريح من اإلدارة عرض بضائع 
واردة للغير تختلف عن األنواع 
املعروضة بخانته دون حسابها 

في معدالت وارداته.
٤ - يجــب على املرخص له 
عند فتح امللــف اخلاص به في 
اإلدارة املعنيــة بالبلدية، تقدمي 
كفالة مصرفية من احد البنوك 
احملليــة قيمتها (٣ آالف دينار) 
حلساب البلدية وال يتم اإلفراج 

عنها إال مبوافقتها.
٥ - تكــون مــدة اســتغالل 
املوقع ٤ سنوات من تاريخ بدء 
الترخيص قابلة للتجديد لعدد 
مماثلة بشــرط توافر الشروط 

املطلوبة في هذه الالئحة.
٦ - يجوز للمرخص له وفقا 
لهذا النظام االستفادة من نظام 
التنزيــل احلر في حالــة زيادة 
وارداته عن احلد الذي تستوعبه 
خانته متى توافرت مواقع شاغرة 

تسمح بذلك.
املادة الرابعة عشــرة: نظام 

التنزيل احلر
يســري نظام التنزيل احلر 
على من لم تتوافر فيهم الشروط 
الالزمة للعمل بنظام التخصيص، 

وفقا للشروط التالية:
١ - يتــم حتصيــل مبلغ (١ 
دينار) عن كل طن وارد للسوق 

مقابل خدمات النظافة العامة.
٢ـ  ال يجوز استغالل اخلانة 
فــي نظام التنزيل احلر في بيع 
بضائع واردة حلساب الغير او 

دون بيان جمركي.
٣ـ  يكون استغالل اخلانة مدة 
(سبعة أيام) بالنسبة للخضار 
والفواكه و(خمسة عشر يوما) 
للواردات املوسمية، على أن ينتهي 
االستغالل بانتهاء املدة احملددة او 
تصريف الواردات أيهما اسبق.

مؤقتــة حتــدد جلنة األســواق 
مواعيد فتحها بأيام معينة من 
األسبوع وأيام العطل الرسمية 
ونظــام العمــل فيها وتقســيم 
مواقعها ومساحتها وتخصيصها 
بنــاء على قرعة علنيــة، وذلك 
وفق نظام التنزيل احلر او عن 
طريق املزاد العلني وباالضافة 
للشــروط العامة الواردة بهذه 
الالئحة يشــترط للعمــل بهذه 

االسواق، التالي:
٭ يتم فيها بيع البضائع اجلديدة 

واملستعملة.
٭ ال يجوز مزاولة العمل إال بعد 
احلصول على تصريح مؤقت من 

اجلهة املختصة.
٭ يتم البيع عن طريق صاحب 
البضاعــة ويجــوز ان يتم ذلك 
عن طريق سمسار أو مساعديه 
مقيدين بسجالت البلدية بشرط 
ان يكــون مرخصا لــه مبزاولة 
حرفة السمسرة من وزارة التجارة 

والصناعة.
٭ يتــم حتصيل رســم قدره (١ 
دينار) مقابل خدمات نظافة عامة 

عن كل (١٦م٢).
٭ يحتفظ مستغل املوقع بإيصال 
دفع مقابل اخلدمات العامة وعليه 
إبرازه ملوظفي البلدية عند الطلب.

٭ يلتزم املصرح له بعدم ترك أي 
بضاعة عند إقفال السوق وإخالء 

املوقع متاما.
٭ اســتثناء من نظــام التنزيل 
احلر تخصيص ســاحة للبيع 
في املزاد العلني ويتم حتصيل 
مبلغ (١ دينار) لكل سيارة محملة 
بالبضائع تدخل الساحة كرسم 

خدمات للبلدية.
يجــب ان تتــم عملية البيع 
من خــالل سماســرة مرخصني 

من وزارة التجارة والصناعة.
املادة احلادية والعشــرون: 
تقتصر ممارسة أعمال السمسرة 
في االسواق املؤقتة االسبوعية 
على السماســرة ومســاعديهم 
املقيدين في الســجل املعد لذلك 
في البلدية، وتقدم طلبات القيد 
مصحوبة باملستندات التي تثبت 

ذلك.
٭ يشترط في من يقيد في سجل 
السماسرة ان يكون حاصال على 
ترخيص مبزاولة مهنة السمسرة 

من وزارة التجارة والصناعة.
٭ يلتزم السمسار بفتح سجل 
يتــم اعتماده من إدارة الســوق 
ويخضــع لرقابتهــا لتســجيل 

معامالته في السوق.
٭ يجب على السمســار تقدمي 
أي بيانــات أو معامالت تتعلق 
بهذا النشاط حال طلبها من جهة 

االدارة.
السماســرة  علــى  يجــب  ٭ 
ومساعديهم التعاون فيما بينهم 
لضمان حسن ســير العمل في 
الســوق وانتظــام التعامل فيه 
واالمتناع عــن القيام بأي عمل 
من شأنه احلاق الضرر بسمعة 
السوق واملتعاملني فيه. يجب على 
السمسار ومساعديه عرض السلع 
للبيع عرضا أمينا ويعد مسؤوال 
عن كل غــش يصدر منه او من 
مساعده في مجال تنفيذ العمل 
القائم به. يلتزم السمسار بعدم 
إخراج الســلعة محل البيع من 
السوق سواء بنفسه او بواسطة 
مساعده إال لألسباب التي توافق 

عليها اجلهة املختصة.
خامسا: سوق واقف

املــادة الثانية والعشــرون: 
سوق واقف: هو السوق الواقع 
مبنطقة املباركية مبدينة الكويت 
ويقتصر العمل فيه على البائعات 
النساء، الالتي يبعن فيه البضائع 
التراثيــة وغيرهــا، عــدا املواد 
الغذائية واملواد التجميلية التي 
تتطلب تصريحا من الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية ووزارة الصحة، 
ويتم تقسيم السوق الى بسطات 
مبساحات مناسبة حتددها اللجنة 
وتوزع عن طريق القرعة العلنية 
ويصدر بها ترخيص إداري من 
إدارة أمالك الدولة بوزارة املالية.
املــادة الثالثة والعشــرون: 
باإلضافة الى الشــروط العامة 
املنصــوص عليهــا فــي هــذه 
الالئحــة يجب توافر الشــروط 

ينص عليها قانون آخر، يعاقب 
كل مــن ارتكــب أفعــال مخالفة 
ألحكام هذه الالئحة بالعقوبات 

التالية:
١ - الغرامة التي ال تقل عن 
١٠٠ دينار وتقل عن ٥٠٠ دينار كل 
من خالف أحكام املواد (اخلامسة 
بندين ١٠ و١٢) و(العشرون بند 

٥) و(واحد وعشرون بند ٧).
٢ - الغرامــة التــي ال تقــل 
عن ٥٠٠ دينار وال جتاوز ١٠٠٠ 
دينار، كل من خالف أحكام املواد 
(اخلامسة بند ١١ و١٧) و(العشرون 
بند ٦) و(اخلامسة والعشرون 

بند ٣).
٣ - الغرامة التي ال تقل عن 
١٠٠٠ دينــار وال جتــاوز ٢٠٠٠ 
دينــار كل مــن خالــف أحــكام 
املادتني (اخلامسة بند ١٥) و(واحد 

وعشرون البنود ٣ و٤ و٥).
٤ - الغرامة التي ال تقل عن 
٢٠٠٠ وال جتاوز ٣٠٠٠ ويجوز 
أن يضــاف إليهــا عقوبة غلق 
املوقع مؤقتا ووقف الترخيص 
أو التصريح ملدة معينة أو اي 
بند من هاتني العقوبتني، لكل 
من ارتكب مخالفة ألحكام املواد 
(الثانية عشر بند ٣) و(الرابعة 
عشر بند ٢) و(العشرون البند 
٣، الفقرة الثانية من البند ٧) 
و(السابعة والعشرون بند ٣).

٥ - الغرامة التي ال تقل عن 
٢٠٠٠ دينــار وال تزيــد على ٤ 
آالف دينار ويجوز ان يضاف 
لها عقوبة غلــق املوقع مؤقتا 
ووقف الترخيص أو التصريح 
ملــدة معينــة او اي منهما، كل 
من ارتكب مخالفة ألحكام املواد 
(الثانية فقرة ثانية) و(اخلامسة 
بند ٤) و(الثالثة والعشــرون 
بنود ١ و٣ و٤) و(املادة السابعة 

والعشرون بند ٧).
٦ - الغرامة التي ال تقل عن 
٤ آالف دينار وال جتاوز ٥ آالف 
دينار مــع احلكم بغلق املوقع 
وسحب الترخيص او التصريح 
ورد الشيء إلى أصله، كل من 
خالف أحكام املواد (الثانية فقرة 
أولى) و(اخلامســة بنود ٢ و٨ 
و١٦ و١٨) و(الثانية عشرة بند 
٤) و(العشرون بند ٢) و(الواحد 
وعشرون بند ٦) و(اخلامسة 
والعشــرون بند ٢). في حالة 
العود، يعاقــب كل من ارتكب 
األفعــال املخالفة الــواردة في 
البنــود (٤، ٥) مــن هذه املادة 
بالغرامة املنصوص عليها فيهما 

وسحب الترخيص نهائيا.
املادة التاسعة والعشرون: 
إذا صدر حكم نهائي بســحب 
الترخيــص أو التصريــح، او 
بغلق املوقع نهائيا، على مدير 
عــام البلديــة او مــن يفوضه 
اخطار اجلهات املعنية لتنفيذه، 
وعلى اللجنة اصدار قرار بإلغاء 

تخصيص املوقع محله.
املــادة الثالثــون: يكــون 
للموظفني الذين يعينهم الوزير 
املختــص لضبــط املخالفــات 
املنصوص عليها في هذه الالئحة 

٤ ـ فــي حالــة انتهــاء املدة 
السابقة دون تصريف الواردات 
املعروضة يجوز متديد املدة الى 
مدة مماثلة كحد أقصى مبوافقة 
اإلدارة املختصة بناء على طلب 
صاحب العالقة شريطة وجود 
مواقع شاغرة تسمح بذلك، على 
أن يخضع حتديد املوقع اجلديد 

نظام القرعة العلنية.
قــدره  مبلــغ  دفــع  ـ   ٥

(٣ دنانير) عن كل يوم متديد.
املادة اخلامسة عشرة: يجوز 
التحول الى نظام التخصيص متى 
مت استيفاء الشروط والضوابط 
املطلوبة فيه وتوافرت اخلانات 
الشــاغرة التــي تســمح بذلــك 
وفي حالــة زيادة عــدد املواقع 
الشاغرة جترى القرعة العلنية 
للتخصيص بني ذوي املعدالت 
األعلى على أن يتم تقييم واردات 
املصرح لهم وفقا لهذا النظام في 
نفس املواعيد احملــددة لتقييم 
واردات طالبي الترخيص وفقا 

لنظام التخصيص.
ثانيا: أسواق التجزئة:

املادة السادسة عشرة: اسواق 
التجزئة: هي األسواق التي يسمح 
فيهــا بالبيع بالتجزئة للســلع 
واملواد املصرح بتداولها في هذه 
االسواق ويتم تقسيم مواقعها 
وحتديد مساحتها وتخصيصها 

عن طريق اللجنة.
عشــرة:  الســابعة  املــادة 
باإلضافة إلى الشــروط العامة 
الواردة فــي هذه الالئحة يكون 
اســتغالل املواقــع في اســواق 

التجزئة وفقا للتالي:
١ ـ مــدة اســتغالل املوقــع 
(ســنتني) قابلــة للتجديد تبدأ 

من تاريخ الترخيص.
٢ ـ يحصل رســم قدره (٥) 
دنانير شهريا عن كل موقع مقابل 

خدمات النظافة العامة.
ثالثا: أسواق اخليام

املادة الثامنة عشرة: اسواق 
اخليام: هي االسواق التي يتم فيها 
جتهيز وبيع اخليام ولوازمها، 
تقســم إلــى مواقع مبســاحات 
متساوية حتددها البلدية ويكون 
نظــام العمل بهذه االســواق اما 
بالتخصيص أو التنزيل احلر، 
وباالضافة إلى الشروط العامة 
الواردة في هذه الالئحة يشترط 

في كل نظام ما يلي:
أـ  نظام التخصيص:

٭ أن يكون لدى طالب التخصيص 
ترخيص جتاري يسمح مبمارسة 
نشــاط بيع اخليام اجلاهزة او 
نشــاط بيــع اخليــام اجلاهزة 

ولوازمها.
٭ على املخصص له بعد صدور 
قرار اللجنة استصدار ترخيص 
من وزارة املالية باستغالل املوقع 
وتكون مدة استغالل املوقع أربع 
سنوات من تاريخ بدء الترخيص 
قابلة للتجديد ملمد مماثلة في حال 

توافر الشروط املطلوبة.
ب ـ نظام التنزيل احلر:

يســري نظام التنزيل احلر 
على املواقع غير املستغلة بنظام 
التخصيص وفقا للشروط التالية:
٭ يشــترط في طلب التصريح 
أن يكون لديه ترخيص جتاري 
يسمح مبمارسة نشاط اخليام 
اجلاهزة أو نشــاط بيع اخليام 

اجلاهزة ولوازمها.
٭ يصدر تصريح مؤقت من اجلهة 
املختصة بالبلدية بعد صدور قرار 
من اللجنة بتخصيص املواقع، 
علــى اال يتجاوز مدة التصريح 

باالستغالل ستة شهور.
٭ ال يجوز للمخصص له موقع 
بنظام التخصيص ان يخصص 

له بنظام التنزيل احلر.
املادة التاسعة عشرة: يحصل 
رســم قدره (١٠ دنانير) شهريا 
مقابل خدمات النظافة العامة عن 
كل موقع في كال النظامني ومبلغ 
(٢٠٠ دينار) تأمني اســتغالله، 
يرد بعد االخالء وتسليم املواقع 

نظيفة.
رابعا: األسواق األسبوعية املؤقتة:

املادة العشرون: هي اسواق 

والضوابــط التالية الســتغالل 
املواقع املخصصة في سوق واقف:
١ - يجــب ان يكــون الباعة 
ومن يســتعان بهم من النســاء 
فقط وال يســمح للرجال البيع 

في هذا السوق.
٢ - أن يكــون التخصيص 
للنساء الالتي ليس لهن وظيفة 
واليزاولن أي أعمال أخرى وفي 
حالة التزاحم ترجح احلالة التي 
تقدم بحث باحلالة االجتماعية 
من وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل يفيد احتياج األسرة.
٣ - يجب على املرخص لها 
مزاولة العمل بنفسها ويجوز لها 
االستعانة بعاملة واحدة فقط.

٤ - يحظر إقامة أي منشآت 
ثابتة في املوقع.

٥ - مدة الترخيص الستغالل 
البسطات بالسوق سنة ويعاد 
طرح البسطات لالستغالل مرة 
اخــرى قبل انتهــاء الترخيص 

بشهرين.
٦ - ســداد رســم خدمــات 
نظافة عامة قــدره (٥ دنانير) 
شــهريا عن كل موقع مبوجب 

إيصال رسمي.
سادسا: األسواق املوسمية

املادة الرابعة والعشــرون: 
األسواق املوسمية: هي األسواق 
التي يتــم فيها بيــع البضائع 
املوســمية التي حتدد ســلعها 
من قبــل مديــر عــام البلدية، 
ويتم تقســيم املواقع فيها الى 
بســطات مبســاحات حتددهــا 
اللجنــة وتوزعها عــن طريق 
القرعة العلنية، على أال تتجاوز 
مدة اســتغاللها ٦ أشهر، ويتم 
احلصــول على تصريح مؤقت 
بعد صدور قــرار التخصيص 
من اجلهــة املعنية بالبلدية او 
اجلهات املعنيــة األخرى وفقا 
لالختصاص املقررة لكل منهم.

املادة اخلامسة والعشرون: 
يجب على مستغلي البسطات 
في أســواق الســلع املوسمية 
باإلضافة الى توافر الشــروط 
العامة الواردة في هذه الالئحة، 

مراعاة الشروط التالية:
١ - دفــع مبلغ وقــدره (٥ 
دنانير) شــهريا مقابل خدمات 

نظافة عامة بالسوق.
٢ - احملافظة على ســالمة 
ونظافة املادة املصرح ببيعها.

٣ - االلتزام بتنظيف املوقع 
خــالل فترة االســتغالل وعند 
إخالئــه، ووضــع املخلفات في 

األماكن املعدة لذلك.
سابعا: أسواق األعالف

املادة السادسة والعشرون: 
أســواق األعــالف: هــي تلــك 
األســواق التي يتم تقســيمها 
وحتديد مساحاتها وتخصيصها 
وتوزيعهــا عن طريــق القرعة 
العلنيــة من قبل اللجنة، لبيع 
أعــالف احليوانــات والطيور، 
ويصدر بشأنها ترخيص إداري 
مــن إدارة أمالك الدولة بوزارة 

املالية.
املادة السابعة والعشرون: 
باإلضافة إلى الشــروط العامة 
املنصوص عليها بهذه الالئحة 
يتم استغالل املواقع في السوق 

وفق الضوابط التالية:
١ - أن تكــون األولوية في 
التخصيص لألعــالف املنتجة 

محليا.
٢ - مدة االستغالل سنتان 

قابلة للتجديد.
٣ - عــدم اســتخدام آليات 
او معدات لغرض التصنيع او 
اجلــرش او اخللط فــي املوقع 

املخصص.
٤ - التقيد بلوائح البلدية 
والقوانني واللوائح املرعية ذات 

العالقة.
٥ - دفع رسم خدمات نظافة 
عامة يقدر بـ ٥ دنانير شــهريا 

مبوجب إيصال رسمي.
٦ - دفــع مبلــغ ١٠٠ دينار 
تأمني استغالل املوقع يرد بعد 

إخالء وتسليم املوقع نظيفا.
العقوبات واإلجراءات اإلدارية

املادة الثامنة والعشرون: مع 
عدم اإلخالل بأي عقوبات أشــد 

صفة الضبطية القضائية ولهم 
في ســبيل تأدية اعمالهم حق 
دخول االماكن واخلانات واملواقع 
باالسواق العامة وضبط املخالفة 
واملــواد موضــوع املخالفــة 
وحتريــر احملاضــر الالزمــة 
واحالتهــا الى اجلهة املختصة 
ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة 

العاملة.
املادة احلاديــة والثالثون: 
يجــوز قبول طلب الصلح من  
املخالف فيما يتعلق باألفعال 
املخالفــة لهــذه الالئحــة التي 
تقل الغرامــة املقررة فيها عن 
خمسمائة دينار، وعلى محرر 
احملضر بعد مواجهة املخالف 
باملخالفة ان يعرض عليه الصلح 
ويثبت ذلك في محضره، وعلى 
املخالف الذي يرغب في الصلح 
ان يدفع خالل ثالثني يوما من 
تاريــخ اليوم التالــي لعرض 
الصلح عليه احلد االدنى للغرامة 
املقــررة للمخالفة املنســوبة 
اليه مع الرسوم واملصروفات 
املستحقة للبلدية. ويترتب على 
الصلح حفظ محضر املخالفة 
او انقضــاء الدعوى اجلزائية 
صلحا وتسوية كل آثارها حسب 

األحوال.
املــادة الثانية والثالثون: 
في حــال اخالل املخصص او 
املصرح له بأي من الشروط 
والضوابط واالحكام الواردة 
بهذه الالئحة، يجوز ملدير عام 
البلديــة او مــن يفوضه عند 
الضرورة ان يصدر قرارا بغلق 
املوقع املخالف في االحوال التي 
يجوز فيها احلكم بالغلق مؤقتا 
للمدة املبينة بالقرار او نهائيا 
وفي حــال صدور قرار بغلق 
املوقــع نهائيا تتــم مخاطبة 
اللجنة لسحب قرار تخصيصه 
وبناء على قرارها يتم اتخاذ 
ما يلزم من اجراءات ومخاطبة 
اجلهات املعنية إللغاء ترخيص 
او تصريح استغالل املوقع، 
ويحق لذوي الشــأن التظلم 
ملديــر عــام البلديــة من تلك 
القــرارات وفقــا لالجــراءات 
املتبعــة بشــأن التظلمــات 

االدارية.
املــادة الثالثــة والثالثون: 
تسري احكام هذه الالئحة على 
جميع التراخيص والتصاريح 
التي تبرم في ظلها، اما بالنسبة 
للتراخيص والتصاريح القائمة 
عند صدورها فتظل مستمرة الى 
نهاية مدتها وال يتم جتديدها 
اال وفقا للشروط الواردة بهذه 

الالئحة.
املادة الرابعــة والثالثون: 
يلغى القــرار الوزاري رقم ١٥١ 
لســنة ٢٠٠٦ في  شــأن الئحة 
األسواق العامة وتعديالته وتظل 
جميع التراخيص الصادرة التي 
لم تنته مدتها وقت العمل بهذه 
الالئحة سارية املفعول، وال يتم 
جتديدهــا اال وفقــا للشــروط 
والضوابــط الــواردة في هذه 

الالئحة.

«األنباء» تنفرد بنشر الئحة األسواق العامة التي تشمل «اخلضار واخليام والتجزئة واألعالف»

الالئحة تنظم عمل احملالت العامة ومحالت اخليام واخلضار والتجزئة واألعالف وتشدد العقوبات على املخالفني

بالسوق تسمح بذلك.
املــادة اخلامســة: وتتضمن 
شــروط اســتغالل مواقــع في 

االسواق العامة.
املادة السادسة: تتحفظ اإلدارة 
على البضائع املعروضة باملخالفة 
ألحكام هذه الالئحة أيا كان نوعها 
بعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات 
خاصة بتحرير محضر مخالفة 
بشأنها، كما يحق لها نقلها الى 
أي مكان تراه مع إلزام املالك بدفع 
أجور النقل وما تتحمله البلدية 
من نفقات ورسوم دون حتملها 
اي مســؤولية فــي حالــة تلف 
البضائع. كما يحق للبلدية بيع 
البضائع املخالفة باملزاد العلني، 
وإيداع ثمنها بإدارة التنفيذ في 
احملكمة كأمانات على ذمة الدعوى 
املرفوعة عن املخالفة، بعد خصم 

مستحقات البلدية.
املادة السابعة: في حالة وفاة 
املخصص له املوقع، يجب على 
الورثة او أحدهم إخطار اللجنة 
برغبتهم باالستمرار في استغالل 
املوقع املخصص ملورثهم من عدمه 
خــالل املدة املتبقية على انتهاء 
مدة الترخيص او خالل سنة من 
تاريخ الوفاة أيهما أسبق، على ان 
يستمر تخصيص املوقع على من 
ينطبق عليه من الورثة الشروط 
املنظمة لذلك، ويســحب املوقع 
وتلغى التراخيص والتصاريح 
الصادرة بناء على قرار تخصيصه 
في حالة عدم توافر الشروط في 
اي من الورثة او انقضاء املواعيد 
احملددة إلخطــار اللجنة برغبة 
الورثة او أحدهم في االستمرار 

باالستغالل دون إخطارها.
املادة الثامنة: في حالة موافقة 
اللجنة املختصة على التخصيص 
وبعد صدور ترخيص إداري من 
وزارة املالية او تصريح من اجلهة 
املختصــة، يجب تســليم املوقع 
املخصــص لطالــب التخصيص 
مبوجب محضر تســليم رسمي 
موقع عليه من الطالب او من ميثله 
قانونا ومن موظف اإلدارة املختصة 

بالبلدية ومختوم بخامتها.
املادة التاسعة: يكون ممثل 
الشخص االعتباري او املسؤول 
عن إدارته الفعلية، مسؤوال عن 
األفعال التي يرتكبها باملخالفة 
ألحكام هذه الالئحة، كما يكون 
مســؤوال بالتضامن عن الوفاء 
مبا يوقع من غرامة وتعويضات 
اذا كانت املخالفة قد ارتكبت من 

احد العاملني لديه.
أنواع األسواق العامة وشروطها

املادة العاشرة: تنقسم األسواق 
العامة التي تخضع لهذه الالئحة 
الى أســواق اخلضــار والفواكه 
وأسواق التجزئة وأسواق اخليام 
واألســواق األســبوعية املؤقتة 
وسوق واجف وأسواق البضائع 

املوسمية وأسواق األعالف.
أوال: األسواق العامة املركزية 

للخضار والفاكهة

املادة احلادية عشرة: يقصد 

٦٠ طنًا معدل االستيراد الشهري للخضار عبر البر أو البحر و٥ أطنان عبر اجلو

السماح للمستفيد من «التنزيل احلر» في األسواق املركزية واخلضار بأخذ أكثر من خانة


