
 الجمهورية التونسية             

  الشؤون المحلية و البيئةوزارة      
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الموظفة على  وضع هذا الكراس وشروطه إلشهار لزمة إستخالص األداءات -1الفصل
والمواد  للبيع باإلشهار والمزايدة للسلعبمدينة المهدية  1027لسنة  سوق األسبوعيةال

 . المعروضة بالسوق
 والمعد له سلفا من طرف بلدية المهدية"المهيأ"تنتصب هذه السوق بالفضاء  -2الفصل

ت حشاد نهج الفاطميين وشارع فرحا: فضاء اإلنتصاب  لإذ يشمبوسط المدينة الكائن و
وذلك كما هو مبين بالمثال  وشارع الشهداء كما تفتح السوق على الطريق الساحلي

بشارع فرحات  (الملجأ) على الرصيف األوسط يمنع االنتصابو المصاحب لهذا الكراس 
كبير وكذلك أمام الجامع الحشاد من محطة شال إلى دار الثقافة كما يمنع االنتصاب بمحيط 

 . ومحطة القطار الفنون والحرفمدرسة دار الثقافة و
 

 عندالسالمة والوقاية داخل السوق وفي إطار المحافظة على األمن : مكرر 2لفصل ا 
فإنه يتم تخصيص ممر  يتطلب التدخل العاجل أثناء انتصاب السوقحدوث أي طارئ 

وقائي داخل السوق وخاصة من مفترق محطة توزيع الوقود شال إلى نهج إبراهيم الطبال 
يمكن سيارات اإلسعاف مما يمنع استغالله من طرف المنتصبين أمتار  5ك بعرض وذل

 . والنجدة من المرور عندما يتطلب األمر ذلك
 

المالبس حدد يوم الجمعة من كل أسبوع كيوم إنتصاب السوق األسبوعية لبيع  -3الفصل   
السادسة صباحا من  و األقمشة و األحذية و مواد مختلفة بداية من الساعة       الجاهزة 

 .يوم الجمعة إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال من اليوم نفسه
 

 7102غرة جانفي  بداية من لمدة سنةكراس الشروط هذا ساري المفعول  ىيبق -4الفصل
 .1027 ديسمبر 12إلى 

 

ة إحترام فصول هذا الكراس و التقيد بالتعريفات القانونيبيلتزم مستلزم السوق :  5الفصل
المرخص فيها وال يمكن في أية صورة وال ألي سبب من األسباب الترفيع في هذه المعاليم 

ال التنقيص منها فهو يحل محل  والتعريفات التي يرخص لصاحب اللزمة  إستخالصها و
المترتبة  الحقوق والقيام بجميع اإللتزاماتالبلدية في اإلطار الترابي للسوق للتمتع بجميع 

في شأن ن والتي تتخذ في المستقبل ى األوامر والقرارات الموجودة اآلقتضلها وعليها بم
يلتزم مستلزم السوق على احترام فصول هذه الكراس و التقيد  بالصفقة المواد المشمولة

 .بالتعريفات 
 .هذه األوامر والقرارات يقوم صاحب الصفقة بتطبيقها على نفقته أحسن تطبيق



 
 

 

أو  بمشاركة كل شخص تخلد بذمته دين لفائدة البلدية المعنية بالبتة يمكن القبول ال - 6الفصل
بلديات أخرى بأي وجه من األوجه أو صدر عليه حكم بااإلفالس أو فقادان حقوقاه المدنياة أو 

 .صدر ضده حكم جنائي أو جبائي
 

اإلعالمااات  وجميااع يجااب علااى قاباال اللزمااة تعيااين محاال مخابرتااه باادائرة البلديااة -7الفصللل
 .يات التي يقع تبليغها له بذلك المحل تكون ماضية عليهالشكوا

 

يمنااع ماان المشاااركة فااي البتااة كاال شااخص ال يتااولى اإلدالء بجميااع الوثااائق التااي  -8 الفصللل
 :تطالبه البلدية بتقديمها و منها

 و المسحوبة من مقر بلدية المهدية بطاقة اإلرشادات المعدة للغرض 

  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 شهادة في الوضعية الجبائية مسلمة من القباضة المالية المعنية  . 

  معدة لغرض استغالل لزمات األسواق( باتينـدا)بطاقة التعريف الجبائية. 

  شهادة إبراء في المعاليم الموظفة على العقارات المبنية وغير المبنية تسلم من القابض
 .البلدي الراجع له بالسكنى

 من مبلغ اللزمة يسلم من قابض بلدية  %20تي المساوي لـوصل خالص الضمان الوق
  .المهدية

  رقم للمشارك  10كشف حساب بريدي أو بنكي المتكون من(RIB ) وذلك لتمكاين القاابض

البلااادي مااان إرجااااع الضااامان الاااوقتي بالتحويااال عااان طرياااق الحسااااب البنكاااي أو البريااادي 
 .اريخ إجراء البتةأيام على أقصى تقدير من ت 20للمشارك دون غيره خالل 

 

 لقاابض البلدياة إذا دفاع مسابقا ة فاي المزايادة إالال يمكن قبول أي شخص للمشاارك -9الفصل
ساااعة مبلغااا ماان المااال يساااوي العشاار ماان السااعر  12وقباال موعااد البتااة بأجاال ال يقاال عاان 

ن اإلفتتاحي أو عند غياب ذلك مبلغ يحدده رئيس البلدية بقرار علاى أن ال يتجااوز عشار الاثم
 .المثبت به للزمة السابقة مباشرة بعنوان ضمان وقتي للبتة 

وفي صورة وقوع بتتين أو أكثر في جلسة واحدة لسوقين أو  أكثر يجب على رئايس المكتاب 
فيما باين كال بتتاين أي بعاد الفاراا مان التاي تمات وقبال الشاروع فاي الموالياة أن يطلاب مان 

أو عدمها على إحالة ضمانهم الوقتي على اللزماة  الراغبين غير الفائزين ببتة سابقة موافقتهم
التااي يشاارع فااي بيعهااا وإذا وافقااوا علااى ذلااك يأخااذ علاايهم تصااريح فااي الحااال ويضاااف إلااى 
توصيل التأمين الاذي يانص علياه وبجاذوره علاى قباول ماا ذكار ودفاع الفاارق إذا كاان عشار 

 .البتة الجديدة أكثر من المبلغ المؤمن( 2/20)

جمياع ين الضامان النهاائي للقياام بتنفياذ ى هاذا المبلاغ مؤمناا إلاى أن ياتم تكاووبعد التبتيات يبقا
 .و التحمالت كيفما كان نوعها المترتبة عن هذا الكراس          اإللتزامات 

 

يجب على كل مبتت له عند إمضاء محضر البتة أو في ظرف أجل ال يتجاوز  -11الفصل
تسبقة بعنوان  من بصندوق القابض البلدياألربع والعشرين ساعة الموالية لذلك أن يؤ

محدد بالعقدة وال  من مبلغ اللزمة %51تساوي قيمته الفعلية على األقل  نهائيالضمان ال

وال ينجر  عيناإعتماده في تجزئة أقساط دفع مبلغ اللزمة ويكون الضمان  يمكن للمستلزم



احب اللزمة سحب وال يمكن لص عنه أي فائض ويكون ضمانا لمال البلدية قبل غيرها
المستلزم لكامل الثمن سديد لبلدية وبعد تاالضمان إال بعد انقضاء مدة صفقته وبموافقة رئيس 

المنجر عن اللزمة أو المصاريف المترتبة عن التصرف فيها أو األضرار التي تكون لحقت 
تصرف أعوانه وإذا تخلف المبتت له عن دفع الضمان في  أوبالسوق من جراء تصرفه 

فإن البلدية بدون اللجوء إلى أي إجراء سوى اثبات ذلك بالتقرير الذي  جل المحدد أعالهاأل
القابض البلدي ويكون لها الحق في التصرف في اللزمة وذلك بإعطائها للمزايد  يحرره

الموالي لقابل اللزمة أو بالمراكنة بعد أخذ رأي سلطة اإلشراف أو إثر إعادة إشهاره للبيع 
األول  التبتيتي هاته الصورة األخيرة إذا كان ثمن التبتيت الثاني اقل من ثمن ببتة جديدة وف

فإن المستلزم األسبق يكون مجبرا على دفع الفارق بين الثمنين زيادة عما عسى أن يترتب 
عليه من معاليم أو غرامات أخرى ويتم مباشرة سحب الفارق من مبلغ الضمان النهائي الذي 

 .لقابض أودعه المستلزم لدى ا
 

سااعة مان  24يجب على كل مبتت له إمضاء عقد اللزماة فاي أجال أقصااه  -مكرر 11الفصل

تاااريخ إجااراء البتااة و يااتم إحالتااه حينيااا إلااى القااابض محتسااب البلديااة قصااد إتمااام موجبااات 
 . التسجيل و التثقيل

 

للزيااادة  دةإذا لاام يااتم اإلعااالن عاان الفااائز بعااد وقااوع البتااة ال تقباال إال جلسااة واحاا -11الفصللل
اإلفتتاحية وفي صورة واحدة وهي إذا كان القدر المازاد يسااوي أو يفاوق سادس الاثمن الاذي 
وقع الوصول إليه في البتة على أن يقاع باذل المازاد فاي ظارف الخمساة أياام الموالياة لجلساة 

 .البتة 
 

بأنه فاي فيه  ليسجل إلتزامايجب على كل باذل الزيادة اإلضافية أن يسلم للقابض  -12الفصل
صااورة إعااادة البتااة يبقااى قااابال للصاافقة بااالثمن الااذي بذلااه إذا لاام يحصاال فااي جلسااة اإلشااهار 

 .الجديدة زيادة أوفر من زيادته
 

 .ال يكون التبتيت نهائيا إال إذا وافقت عليه سلطة اإلشراف  -13الفصل
 

ثمان التبتيات  أقل من 52إذا كان ثمن التبتيت األخير بالصورة المذكورة بالفصل  -14الفصل

األول فإن المزايد بالبتة األولى يكون مجبرا على دفع الفرق بين الثمنين زيادة عما عساى أن 
 .يترتب عليه من معاليم أو غرامات أخرى 

 

الحق في المطالبة بماا يحصال مان الزياادة فاي  52ليس للمزايد المذكور بالفصل  -15الفصل

 .الثمن بسبب البتة الثانية
 

ماع )ورة وقوع التبتيت إلاى فاردين أو أكثار يكاون المبتات لهام متضاامنين في ص -16الفصل
األخارى الناشائة عان شاروط   في دفع ثمن اللزمة وكاذلك فاي القياام باالتحمالت(خيار الطلب
 .هذا الكراس 

 

المطلق فاي  يكون للبلدية التصرف 95عندما يتقرر سقوط الحق كما هو بالفصل  -17الفصل

راكناة لشخص آخار بالم  اللها مباشرة عن طريق أعوانها أو بإعطائهااللزمة وذلك إما بإستغ
 .ببتة جديدة   أو إثر إعادة إشهارها للبيعبعد أخذ رأي سلطة اإلشراف 

 

المساتلزم   جباروبثمن أقل من ثمن اللزمة القاائم ي 21في صورة التبتيت بالفصل  -18الفصل

تبتدئ من تااريخ دخاول   التي ةدة اللزمالمسقط حقه على دفع الفرق بين هاذين الثمنين عن م
قاارار سااقوط الحااق حيااز التنفيااذ وتنتهااي بإنتهاااء الساانة ر هااذا عاادا مااا يظهاار ماان الحقااوق 



والغراماات األخارى وفاي المقابال لايس لاه الحاق فاي المطالباة بماا سيحصال مان الزياادة فاي 
 . الثمن بسبب البتة الجديدة 

 

 يات كااراس الشااروط النمااوذجي الخاااصمسااتلزم احتاارام مقتضاا كاال يجااب علااى -19الفصللل
بتااوفير الوقايااة والسااالمة باألسااواق البلديااة للبيااع بالتفصاايل للمنتوجااات الفالحيااة والبحريااة 

ؤرخ الما 1002ـادد لسانة 1واألسواق األسبوعية المصاحب لمنشور السيد وزيار الداخلياة عاـ
ق ماثال أن ر االساواتوفر الخبرة الالزمة فاي مجاال تسايي إمكانيةهذا مع  1002جانفي  7في 

ماتااه التعاقديااة تجاااه الجماعااات ازم لااثالث ساانوات و أوفااى بالتزيكااون قااد باشاار مهنااة مسااتل
 07ـادد بتااريخ 20و ذلك ضمانا لجدياة المشااركة وهاو ماا أقارة المنشاور عاـ المحلية المعنية

 . 1021جوان 

 
 

غراماة فاي صاورة ليس للمساتلزم الحاق فاي القياام باأي احتجاال أو المطالباة باأي -21الفصل
وقوع تحويرات أو نقلة السوق بسبب اإلصالحات أو بنااءات جديادة أو تغييارات تحارم قابال 
اللزمة لمدة وقتية من أشغال المواقع الموجودة أو المحالت فليس له مان أجال ذلاك فاي القياام 

 .بالمعارضة و ال في المطالبة بأي غرامة 
لنور الكهربااء والمااء الصاالح للشاراب فاي يتحمل المستلزم مصاريف استهالك ا -21الفصل

صااورة وجااود شاابكات مسااتغلة لنشاااط السااوق المعنيااة ويتااولى المسااتلزم دفااع تساابيقات بهااذا 
العنوان في صيغة ضمان لتالفي ماا قاد ينجار مان إشاكاليات فاي صاورة عادم خاالص ماا تام 

 .إستهالكه 
 

يع أنواع الفضالت الناجماة يتولى المستلزم القيام بتنظيف فضاء السوق ورفع جم -22الفصل
تعهاد تعن نشاط اإلنتصاب وفي صورة عادم قدرتاه علاى القياام بعملياة التنظياف فاإن البلدياة 

مان   %1باذلك مقابال تحمال المساتلزم المصااريف الناجماة عان عملياة التنظياف والمقادرة باـ

المباشرة في دون إعتبار مبلغ اللزمة يتم خالصها لدى القابض البلدي مسبقا قبل  قيمة اللزمة
    . استغالل السوق وتتم عملية التنظيف مباشرة بعد غلق السوق

 

قاباال اللزمااة مجباارا علااى اإلمتثااال لجميااع اإللتزامااات المفروضااة ماان طاارف  -32الفصللل
الشرطة ويقع إعالمه بها من جانب السلطة أو البلدية وليس له الحق فاي اإلعتاراض وال فاي 

إذا تبدل نظام اللزمة أو تنقل أو تغير أو صغر مواقاع الساوق المطالبة بأي غرامة من البلدية 
المعاادة للوقااوف أو المعاادة ألشااغال الطريااق العامااة بصاافة وقتيااة والتااي يسااتخلص المسااتلزم 

 .معاليمها 
 

قابااـل اللزمااة مطالااب بااأن يعااد علااى نفقتااه المحااالت الالزمااة إلسااتثمارها إال إذا  -24الفصللل
 .ئية بهذا الكراس وجدت فيما يخص ذلك شروط استثنا

حراسة سير اللزمة من مشموالت قابل اللزمة وجمياع المصااريف الالزماة لاذلك  -52الفصل
محمولة عليه وجميع المضرة الكاملة بسبب عدم القيام بالحراسة يتحملها هو وحاده ولايس لاه 

 .الحق في طلب تعويض من أجل ذلك والتي يتم خصم مبالغها من الضمان النهائي
 
 



 

 
 

على قابل اللزمة أن يقوم على نفقته بتعليق تعريفة المعاليم المضافة لهذا الكاراس  -26صلالف
داخاال المكتااب أو المكاتااب المعاادة لالسااتخالص وبجهااة بااارزة يصاال إليهااا العمااوم وبماادخل 
السااوق تمكاان ماان اإلطااالع عليهااا بسااهولة علااى أن تكااون المعلقااة المعاادة لااذلك مطبوعااة أو 

 .ة مرسومة باللغة العربي
 

ال يمكن للمستلزم توظيف معلوم على وقوف وساائل النقال المساتعملة مان طارف  -72الفصل
التجار أو المنتجين المترددين على األسواق إال أنه يمكن له المطالبة بجمعها في مكاان معاين 
يخصص لذلك داخل السوق أو خارجه وألصاحاب الحيواناات والعرباات وغيرهاا فاي جمياع 

 .ائل التي يرونها صالحة لحراستها ساألحوال إتخاذ الو
بهاذا  يجب على قابل اللزمة الخضاوع للتراتياب و التعريفاات القانونياة الموجاودة -82الفصل

يمكاان فااي أي صااورة و ال لساابب ماان األسااباب  الكااراس الخاصااة باسااتخالص األداءات وال
 .ترفيع مبلغها وال التنقيص منه 

ي التمتاع بجمياع الحقاوق والقياام بجمياع اإللتزاماات يقوم المساتلزم مقاام البلدياة فا -92الفصل
المترتبااة لهااا وعليهااا بمقتضااى األواماار والقاارارات المعمااول بهااا والتااي يجااب عليااه القيااام 

 .بتطبيقها على نفقته كأحسن تطبيق 
 

 .يل في جميع المبالغ التي تدفع لهيجب على المستلزم تسليم تواص -31الفصل
 

دفتر أو زمام ذي جذور يكون مثاله محاررا مان طارف  نل متقطع تلك التواصي -31الفصل 
 .البلدية التي تحتفظ بحق إعداد تلك المطبوعات مقابل استرجاع ثمنها من صاحب اللزمة 

 

كال مقباوض يكاون موضاوع توصايل واحاد وتاذكرة واحادة ويجاب أن يكاون بياد  -23الفصل
جميااع اإلرشااادات المفياادة  صاااحب اللزمااة دفاااتر يرساام فيهااا بالتفصاايل مقابيضااه اليوميااة مااع

 .وكذلك مصاريفه
 

المسااتلزم مطالااب باااإلطالع علااى تلااك الاادفاتر والمقتطعااات كلمااا طلااب منااه ذلااك  -33الفصلل
دهم بجمياااع اإلرشاااادات مااا  بااارا علاااى األعاااوان الاااذين تنتااادبهم البلدياااة لهاااذا الغااارض ومج

 .اإلحصائية التي يطلبونها منه 
 

العلياا اءات التفقدات والمراجعات التي تأذن اإلدارة يخضع المستلزم إلى كل اجر -43الفصل
جرائها على حساباته وعلاى ساير اللزماة وبصافة أعام علاى تطبياق التراتياب عند اإلقتضاء بإ

 .والتعريفات وإقرار جميع مقتضيات شروط هذا الكراس 
دا يجب على قابل اللزمة أن يقدم قبل العاشر من كال شاهر إلاى كتاباة البلدياة جار -35الفصل

 .مفصال في مقابيضه أثناء الشهر الذي قبله حسب كل فصل من فصول التعريفة
 

كل مبلغ يقع قبضه خالفا للتعريفة و التراتيب يجعل قابال الغراماة عرضاة للتتباع  -63الفصل
 .من طرف البلدية بصفة مستلزم

 

فاال يمكان  إذا كانت المعاليم أو األداءات محمولة بمقتضاى التراتياب علاى البلدياة -73الفصل
 .لقابل اللزمة مطالبتها بدفعها

 



ال تقع المطالبة بالمعاليم التي تساتخلص عان األساواق األسابوعية إال يوماا واحادا  -83الفصل
 .نتصاب السوق إلفي األسبوع وهو اليوم الرسمي 

 

تقااع المطالبااة بالمعاااليم التااي تسااتخلص عاان األسااواق المتداولااة فااي كاال إجتماااع  -39الفصللل
 .دوري 

 

 

 
 

 
 

ال يمكن لقابل اللزمة إحالة الحقاوق المنجازة لاه مان اللزماة أو بعضاها للغيار إال   -41الفصل
بموافقااة البلديااة موافقااة كتابيااة وفااي صااورة التاارخيص لااه باإلحالااة فإنااه يبقااى متضااامنا تجاااه 
البلدية مع المحال له بشرط أن تتاوفر فاي هاذا األخيار نفاس شاروط قابال اللزماة فيماا يخاص 

 . جميع الشروط والتحمالت المنصوص عليها بهذا الكراس تنفيذ 
 

ال يسااتخدم المسااتلزم فااي تصاارفات اللزمااة إال األشااخاص الااذين تساابق الموافقااة  -14الفصللل
عليهم من طارف رئايس البلدياة الاذي لاه الحاق فاي طلاب طاردهم خاصاة عنادما تقاع ضادهم 

 .تشكيات
 

 األسباب  لمساعدين للمستلزم دون ذكرعلى ا يمكن لرئيس البلدية عدم الموافقة -24الفصل
 

التاي  اإلدارياةجميع الشكايات التي يعرضها قابال اللزماة فيماا يخاص الصاعوبات -34الفصل
فإنهاا  البلدياةتعترضه أثناء إساتثمار اللزماة وكاذلك جمياع الخالفاات التاي تحادث بيناه و باين 

ذ فااي شااأنها قاارارات تخااثاام عنااد اإلقتضاااء علااى وزارة الداخليااة التااي ت الااواليتعاارض علااى 
جعة أما خالفاته مع األشخاص فإنه يمكنه عرضاها علاى المحااكم ذات نهائية غير قابلة للمرا

 .النظر مع تحمل عواقبها وحده 
إذا عثر قابل اللزمة على وقوع مخالفات تضار باه فاإن التقاارير التاي تحارر فاي  -44الفصل

ثاة أياام علاى البلدياة التاي يجاب ذلك من طرفه أو من طرف أعواناه تحاال نساخ منهاا فاي ثال
 إعالمها أيضا بنتيجة القضية في ظرف أسبوع من تاريخ صدور الحكم فيها 

 

بحاق التخفايض حساب ماا تاراه صاالحا مان مبلاغ  أخرىتحتفظ اإلدارة من ناحية  -54الفصل
 .الخطية التي يفرضها قابل اللزمة بصورة صلحية وقبل صدور الحكم 

 

اللزمة اإلمتثال لقارار اإلدارة فاي أجال قادره خمساة عشار يوماا  يجب على قابل  -64الفصل
 .عالمه به بواسطة القابض البلدي إمن تاريخ 

 

 يتحمل قابل اللزمة عواقب جمياع الحاوادث الفجئياة التاي يمكان أن تقاع أثنااء مادة -74الفصل
دث أو استثماره ونتيجة لذلك ليس له حق المطالبة بتعويض الضرر الذي ينشأ عن تلك الحاوا

 .أي قرار إداري يلزم إتخاذه لموجب مصلحة عامة 
 

يمكن لإلدارة سواء بطلاب مان صااحب اللزماة أو لزمياا إن رأت فاي األمار نفعاا  -84الفصل
للمصلحة العمومية أن تقدم بيوم أو بيومين حسبما تقتضيه الحال إنتصااب الساوق األسابوعية 

   .نية أو بمناسبة أحداث قوميةالذي يصادف تاريخه أحد األعياد الدينية أو الوط

 
 .المثبت بالعقدة المبلغ السنوي نصفال ينقص مبلغ الضمان النهائي عن  -94الفصل



يتكون الضمان النهائي من المبلغ الذي يضيفه الفائز بالبتة إلاى ثمان اللزماة علاى  -51الفصل
 .األقل 

 

نا لماال البلدياة قبال ال ينجار عان الضامان النهاائي لصااحبه فاائض و يكاون ضاما -15الفصل
غيرها للقيام بتنفيذ جميع اإللتزامات والتحمالت كيفماا كاان نوعهاا المرتباة مان هاذا الكاراس 

ف أجل ال على أن يؤمن هذا المبلغ من طرف المبتت له عند إمضاء محضر البتة أو في ظر
 بلدي ع التأمين بصندوق القابض الساعة الموالية لذلك ويق و العشرين  األربعةيتجاوز 

 

المحاادد و بعااد إثبااات ذلااك  اآلجااالإذا تخلااف المبتاات لااه عاان دفااع الضاامان فااي  -25الفصللل
بااالتقرير الااذي يحاارره القااابض البلاادي فااإن للبلديااة باادون اللجااوء إلااى أي إجااراء الحااق فااي 
التصاارف المطلااق فااي اللزمااة سااواء بإعطائهااا لشااخص آخاار بالمراكنااة بعااد استشااارة ساالطة 

 .ببتة جديدة كما يتم مصادرة الضمان األولي رهاإشهااإلشراف مسبقا أو 
مجارد دفاع الضامان يعطاي البلدياة حقاا خاصاا يخاول لهاا طاري قيماة ماا يظهاره  -35الفصل

حساااب رئاايس البلديااة متخلاادا بذمااة قاباال اللزمااة الااذي يقااع إعالمااه بااذلك ماان أصاال المااال 
إلااى أن يقااع  المطلااوب أو بعنااوان فااائض أو مصاااريف و يبقااى هااذا الحااق ساااري المفعااول

خالص ثمن اللزمة وكذلك جميع المبالغ المطلوبة بمقتضى هذه الشروط بأي عنوان كان مان 
 .مصاريف و توابع 

ال يمكن لصاحب اللزمة سحب الضمان أو ما تبقى منه إال بموافقة رئايس البلدياة  -45الفصل
 .و يكون ذلك بعد إنقضاء مدة صفقته

-معلاوم التاامبر)كيفما كان نوعها المتعلقة بالصفقة جميع األداءات و المصاريف  -55الفصل
... تااامبر محاضاار البتااة و مصاااريف اإلشااهار-تااامبر كااراس الشااروط –معلقااات اإلشااهار 

محمولااة و تبقااى محمولااة علااى قاباال اللزمااة الااذي ال حااق لااه فااي أيااة صااورة فااي طلااب (إلااخ
 .استرجاعها

طاارف قاباال اللزمااة لصااندوق يقااع دفااع مبلااغ هاتااه المعاااليم و المصاااريف ماان  -56الفصللل
 .القابض البلدي في األجل المحدد لدفع الضمان 

على الفائز باللزمة تقديم ضمانات و هي تتخذ شكل كفالة بنكية ضمانية : مكرر 56الفصل 
caution bancaire solidaire   يلتزم بمقتضاه البنك الكفيل في اآلن نفسه بالتضامن مع المدين

زمة و اآلجال المتفق عليه و دون أن يكون له الحق في الدفع بوجوب المستلزم تسديد ثمن الل
 garantie a رجوع البلدية على المدين أوال ر أو تقديم ضمان بنكي عند أول طلب كتابي 

premiere demande  موجه من قبل البلدية للمؤسسة البنكية الضامنة و دون حاجة إلى توجيه
و دون أن يكون الكفيل بالتضامن        قضائي مسبق تنبيه أو القيام بإجراء إداري أو 

إمكانية إثارة أي دفع و ذلك على غرار ماهو معمول به في مادة الصفقات العمومية المنظمة 
علما بأن الضمان البنكي عند أول  1022مارس  21المؤرخ في  2019بمقتضى األمر عدد 

و زوال اإللتزام األصلي للمدين طلب يبقى نافدا و ملزما للبنك بصرف النظر عن بقاء أ
  صاحب اللزمة

ثماان اللزمااة الساانوي يقااع تقساايطه إلااى اثنتااي عشاارة دفعااة متساااوية و كاال دفعااة  -75الفصللل
شهرية يجب تسبيقها طباق التراتياب لصاندوق القاابض البلادي خاالل الثالثاة أياام األولاى مان 

 .إجراء البتة الشهر بداية كل شهر إنطالقا من الشهر األول الذي يلي تاريخ 



تاازم قاباال اللزمااة باادفع األداء علااى القيمااة المضااافة علااى أساااس قاعاادة يل :مكللرر 57الفصللل 
ماان مبلااغ اللزمااة الساانوي لقااابض الماليااة فااي نفااس اآلجااال المحااددة لخااالص  %15تساااوي 

المبلغ الجملي للزماة أو األقسااط فاي حالاة الخاالص علاى أقسااط ر حاددت نسابة األداء علاى 
 .1004من قانون المالية لسنة  55و52تبعا ألحكام الفصلين   %24 ـضافة بالقيمة الم

ماع )في صورة وقوع التبتيت إلى شخصين أو أكثر يكون المبتت لهم متضاامنين  -85الفصل
في دفع ثمن اللزمة و كاذلك فاي القياام باالحمالت األخارى الناشائة عان شاروط ( خيار الطلب
 .هذا الكراس

لمستلزم في األجل المحدد ماا كاان علياه يقاع التنبياه علياه مارة واحادة إذ لم يدفع ا -95الفصل
فااي اليااوم الرابااع بمكتااوب مضاامون ببطاقااة وصااول وإذا لاام يمتثاال فااي ظاارف الثمانيااة أيااام 

 الموالية للتنبيه فإن البلدية
تتخذ قرارا في إسقاط الحق و إلغاء العقد المبارم دون اللجاوء إلاى أي إجاراء أخار بعاد أخاذ  

 .لطة اإلشرافرأي س
اإلعالم بسقوط الحق يقع تبليغه حسب التراتيب باألسلوب المباين باالفقرة الساابقة  -61الفصل

 .من طرف المستلزم  ينإلى محل المخابرة المع
ال يمنااع البلديااة ماان تتبااع (  10و  95حسااب الفصاالين )إن تسااليط سااقوط الحااق  -16الفصللل

ال والتوابع و ال تعارض تطبيق أية وسايلة مان أمالك مدينها الخاصة إلستيفاء مبلغ دينها أص
 .                        وسائل القانون العام

المطالبات التي يمكن أن يقوم بها المستلزم في حالة تسليط سقوط الحاق لجبار ماا  -26الفصل
يدعيه من الضرر  ال تمنع  في أية صورة من إجراء التتبعات حساب ماا هاي مبيناة بشاروط 

 .هذا الكراس
في صورة التخلاف  95إسقاط الحق بالطريقة اإلدارية المنصوص عليها بالفصل  -36الفصل

جل المحدد يمكن تطبيقه على التقصير الذي يقع من طرف قابال اللزماة عن دفع الثمن في األ
 فااي القيااام باإللتزامااات المحمولااة عليااه بمقتضااى هااذا الكااراس وذلااك بصااورة مسااتقلة عاان

وتكون البلدية حرة في تفصيل طلب فسخ العقدة حسب القانون  11صل العقوبات الواردة بالف

 .العام 
يااؤدي قاباال اللزمااة إلااى دفااع خطيااة  11و  21عاادم تطبيااق مقتضاايات الفصاالين  -46الفصللل

 .مي بالنسبة لكل مخالفة يثبت إرتكابها  200000مي و  20000تتراوي بين 

 
 

العقاد فاإن مبلاغ الغراماة الاذي يمكان  إذا فرضت أسباب قاهرة علاى البلدياة فساخ -56الفصل
 .منحه من أجل ذلك ال يتجاوز في أي صورة الجزء الثاني عشر من ثمن اللزمة 

عند وقوع الفسخ كما ذكر أعاله فإن البلدية ال يمكان لهاا أن تبقاى بحوزتهاا قساط  -66الفصل
 .الثمن المرتب عن المدة الباقية من مدة التعاقد و ال المطالبة به

فاي صااورة إفاالس قاباال اللزماة أو صادور أذن عاادلي بتصافية أمالكااه يقاع فسااخ  -76الفصلل
باستحقاق و يبقى للبلدياة التصارف الحار فاي اللزماة لتعطيهاا ألي شاخص آخار ساواء  ةالعقد

 راف أو إثر إعادة إشهارها للبيع بالمراكنة أو اإلستغالل المباشر بعد أخذ رأي سلطة اإلش



لزم يكون للبلدياة الحاق فاي فساخ العقادة بادون تعاويض مان في صورة وفاة المست -86الفصل
أي طاارف وذلااك بعااد توقيااف الحساااب مااع الورثااة ثاام يبقااى لهااا التصاارف الحاار فااي اللزمااة 
لتعطيها ألي شخص آخر  بالمراكناة  بعاد أخاذ رأي سالطة اإلشاراف أو إثار إعاادة إشاهارها 

 .للبيع 
 

 بلديـة المهديـةل ةاالسبوعيالمعاليـم الموظفـة بالسـوق   تعريفــــة
 

والمتعلاق  1021جاوان  21الماؤرخ فاي  1021ـادد لسانة 405األمار الحكاومي عاـ بمقتضى      
 بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخالصهار

المصاادق علياه   1021أوت  11الماؤرخ فاي ــاـدد 22/1021عـاـوعلى القرار البلادي       
والمتعلااق بضاابط المعاااليم الماارخص  1021اوت  19اريخ ماان طاارف ساالطة اإلشااراف بتاا

  للبلدية في استخالصهار
 :تكون المعاليم المرخص للمستلزم في إستخالصها كاآلتي 

 
 .الواحد دينار المتر المربع 05250: المعلوم العام للوقوف (2

 

 :الخاصة وفـم الوقـيلامع (1
 

 د 0,050 : (الواحدة الطيرعن ) الدواجن من غير الحمام -
 د 0,010 :  (الواحد الطيرعن ) الحمامأو  لدجالا -

 د  05001:                    البيض عن البيضة الواحدة   -
 د 0,500 :          (عن الجلد الواحد)جلد البقر -

 د 0,150 : (عن الجلد الواحد)ضأن أو الماعز جلد ال -

 د 0,100 :   (عن الجزة الواحدة)الصوف  -
 

 .من  ثمن البتة التي يعقبها بيع  %1: المعلوم على الداللة (1

ال يقع تطبيق المعلوم العام للوقوف على المواد التي تستخلص بشأنها معاليم : ةـــمالحظ
                                                                                                        .الوقوف الخاصة

 

 

        المستلزم

 اطلعت و وافقت    
 

 

 
 


