FORMULAIRE

FR.COM.02
Version 01
Page 1/1

CONTRAT

عقد لتنظيم رحلة
بواسطة حافلة نقل عرضي
وقع االتفاق بين الطرفين الممضين اسفله :

الشركة الجهوية للنقل بوصفه الناقل
من جهة,
و السيد .......................................................صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم ......................................... :
بتاريخ  ............................................بوصفه صاحب الخدمة و يمثل .......................................................... :

الفصل االول  :تضع الشركة الجهوية للنقل على ذمة طالب الخدمة :

حافلة نقل بين المدن

عادية

مكيفة

حافلة صغيرة

عادية

مكيفة

حافلة نقل حضري

لتامين رحلة نقل عرضي الى  ...................................................... :الغرض............................................... :
بمعلوم كراء قدره  (................................................................................... :باعتبار االداء على القيمة المضافة)
عدد االشخاص المنقولين  ............................ :عدد االشخاص دون  16سنة .................................................... :
الذهاب يوم  ................................... :على الساعة  ........................... :المسلك المتبع................................... :
االياب يوم .................................... :على الساعة ........................... :المسلك المتبع......................................:
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 الفصل الثاني  :يلتزم طالب الخدمة بالحضور شخصيا أو في صورة التعذر تعيين ممثال له يكون حاضرا طوال عملية
التنقل على متن الحافلة ذهابا و إيابا و يكون المخاطب الوحيد للناقل و السائق .كما يلتزم بتعيين مرافق لكل عشرة ركاب
عندما ال يتجاوز سنهم  16سنة.
 الفصل الثالث  :ال يصبح هذا العقد ساري المفعول إال عندما يتقدم طالب الخدمة إلى الناقل بمطلب يكون قد حضي بموافقة
أعلى سلطة إدارية قطاعية جهوية الراجع إليها بالنظر طالب الخدمة.
 الفصل الرابع  :بالنسبة لعمليات كراء الحافالت لفائدة الجمعيات الرياضية و هيئات االحباء يتعين على طالب الخدمة تقديم
ضمان مالي بقيمة  2.000دينارا عن كل حافلة ,يتم إرجاعه إلى الحريف بعد دفع معلوم الكراء و عند االقتضاء بعد خصم
قيمة األضرار المقدرة من طرف الشركة.
 الفصل الخامس  :يحتفظ الناقل بحقه في االمتناع عن كراء أي حافلة ما لم يتم التأكد من توفر الشروط و الظروف التي من
شانها ضمان سالمة المسافرين و االعوان و المعدات.
 الفصل السادس  :كل الخالفات و النزاعات التي قد تطرأ اأثناء تنفيذ هذا العقد و يصعب حلها بالتراضي بين الطرفين ترفع
أمام المحاكم المختصة بمدينة ............................دون سواها.

إمضاء صاحب الخدمة
معرف به

إمضاء الناقل

