
 الجمهورية التونسية      

  الشؤون المحلية و البيئة وزارة 

  ـــةــبلدية المهديـــــ     
         **************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

الدواب ق سووضع هذا الكراس وشروطه إلشهار لزمة إستخالص األداءات الموظفة على  -1الفصل

الخاصة بالحيوانات المباعة بسوق الدواب و االمواد العلفية و الحروجات          بمدينة المهدية  1027 لسنة

 .و توابعها لمختلف الحيوانات

المهدية إذ تبلغ مساحتها  والمعد له سلفا من طرف بلدية" المهيأ"تنتصب هذه السوق بالفضاء  -2الفصل

 بالعقار البلدي بحوزة المركب الرياضي الذي يوجد ما بين و الكائن  متر مربع .............الجملية 

 .و ملعب العشب االصطناعي و مركز تكوين الشبان الرياضي أحمد خواجة الملعب

السادسة صباحا من يوم  بداية من الساعة من كل أسبوع كيوم إنتصاب السوقالجمعة حدد يوم  -3الفصل

الرابعة  بداية من الساعة و(توقيت شتوي)نفسه من اليوم الثانية بعد الزوال الساعةالجمعة إلى غاية 

 (.توقيت صيفي)الثانية بعد الزوال الساعةصباحا إلى غاية 

 12إلى  7102غرة جانفي وط هذا ساري المفعول لمدة سنة بداية من راس الشرـك ىقـيب -4الفصل

 .1027ديسمبر 

ونية المرخص يلتزم مستلزم السوق على إحترام فصول هذه الكراس والتقيد بالتعريفات القان -5الفصل

تي صورة وال ألي سبب من األسباب الترفيع في هذه المعاليم والتعريفات ال فيها وال يمكن في أية

و ال التنقيص منها فهو يحل محل البلدية في اإلطار الترابي للسوق لصاحب اللزمة إستخالصها  يرخص

ى األوامر والقرارات المترتبة لها وعليها بمقتض الحقوق والقيام بجميع اإللتزاماتللتمتع بجميع 

 .بالصفقة في شان المواد المشمولةن والتي تتخذ في المستقبل الموجودة اآل

 .امر والقرارات يقوم صاحب الصفقة بتطبيقها على نفقته أحسن تطبيقهذه األو   
 

 
 

يمكن القبول بمشاركة كل شخص تخلد بذمته دين لفائدة البلدية المعنية بالبتةأو بلديات  ال -6الفصل
أخرى بأي وجه من األوجه أو صدر عليه حكم باإلفالس أو فقدان حقوقه المدنية أو صدر ضده حكم 

 .ئي جنائي أو جبا
لشاكيات التي وجميع اإلعالمات وا يجب على قابل اللزمة تعيين محل مخابرته بدائرة البلدية -7الفصل

 .يقع تبليغها له بذلك المحل تكون ماضية عليه
يمنع من المشاركة فيي البتية كيل شيخص ال يتيولى اإلدالء بجمييع الوثيائق التيي تطالبيه البلديية  -8 الفصل

 :بتقديمها و منها
  و المسحوبة من مقر بلدية المهدية اإلرشادات المعدة للغرضبطاقة 

  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 شهادة في الوضعية الجبائية مسلمة من القباضة المالية المعنية  . 

  معدة لغرض استغالل لزمات األسواق( باتينـدا)بطاقة التعريف الجبائية. 
 رات المبنية وغير المبنية تسلم من القابض البلدي الراجع شهادة إبراء في المعاليم الموظفة على العقا

 .له بالسكنى
 من مبلغ اللزمة يسلم من قابض بلدية المهدية %20وصل خالص الضمان الوقتي المساوي لـ.  
  رقم للمشارك  10كشف حساب بريدي أو بنكي المتكون من(RIB ) وذلك لتمكين القابض البلدي من

 20ويل عن طريق الحساب البنكي أو البريدي للمشارك دون غيره خالل إرجاع الضمان الوقتي بالتح

 .أيام على أقصى تقدير من تاريخ إجراء البتة



وقبل موعد ة في المزايدة إال إذا دفع مسبقا لقابض البلدية للمشارك ال يمكن قبول أي شخص -9الفصل
سعر اإلفتتاحي أو عند غياب ذلك ساعة مبلغا من المال يساوي العشر من ال 12يقل عن  البتة بأجل ال

مبلغ يحدده رئيس البلدية بقرار على أن ال يتجاوز عشر الثمن المثبت به للزمة السابقة مباشرة بعنوان 
 .ضمان وقتي للبتة 

رئيس المكتب فيما بين كل ة واحدة لسوقين أو  أكثر يجب على وفي صورة وقوع بتتين أو أكثر في جلس
ببتة التي تمت وقبل الشروع في الموالية أن يطلب من الراغبين غير الفائزين بتتين أي بعد الفراغ من 

ى إحالة ضمانهم الوقتي على اللزمة التي يشرع في بيعها وإذا وافقوا على سابقة موافقتهم أو عدمها عل
ذلك يأخذ عليهم تصريح في الحال ويضاف إلى توصيل التأمين الذي ينص عليه وبجذوره على قبول ما 

 .البتة الجديدة أكثر من المبلغ المؤمن( 2/20)ارق إذا كان عشر فودفع ال ذكر

          جميع اإللتزامات ين الضمان النهائي للقيام بتنفيذ وبعد التبتيت يبقى هذا المبلغ مؤمنا إلى أن يتم تكو
 .و التحمالت كيفما كان نوعها المترتبة عن هذا الكراس 

عنييد إمضيياء محضيير البتيية أو فييي ظييرف أجييل ال يتجيياوز األربييع يجييب علييى كييل مبتييت لييه  -11الفصللل
والعشيرين سياعة المواليية ليذلك أن ييؤمن بصيندوق القيابض البليدي تسيبقة بعنيوان ضيمان نهيائي تسياوي 

المحيدد بالعقيدة وال يمكين للمسيتلزم  إعتمياده فيي تجزئية  نصل  المبغلا الولن  قيمته الفعلية عليى األقيل 
كيون الضيمان عينيا وال ينجير عنيه أي فيائض ويكيون ضيمانا لميال البلديية قبيل أقساط دفع مبلغ اللزمية وي

وال يمكن لصاحب اللزمة سحب الضمان إال بعد انقضاء مدة صفقته وبموافقة رئيس البلديية وبعيد .غيرها
عن اللزمة أو المصياريف المترتبية عين التصيرف فيهيا أو األضيرار  رتسديد المستلزم لكامل الثمن المنج

وإذا تخلف المبتت ليه عين دفيع الضيمان  .ن لحقت بالسوق من جراء تصرفه او تصرف أعوانه التي تكو
في األجل المحدد أعاله فإن البلدية بدون اللجوء إليى أي إجيراء سيوى اثبيات ذليك بيالتقرير اليذي يحيرره 

 القابض البلدي ويكون لها الحق في التصرف في اللزمة وذلك بإعطائها للمزايد 
 .جدييدة ل اللزمة أو بالمراكنة بعد أخذ رأي سيلطة اإلشيراف أو إثير إعيادة إشيهاره للبييع ببتيةالموالي لقاب

وفي هاته الصورة األخيرة إذا كان ثمن التبتيت الثاني اقل مين ثمين التبتييت األول فيإن المسيتلزم األسيبق 
أو غراميات أخيرى  يكون مجبرا على دفع الفارق بين الثمنين زيادة عما عسى أن يترتب عليه من معاليم

 .ويتم مباشرة سحب الفارق من مبلغ الضمان النهائي الذي أودعه المستلزم لدى القابض 
ساعة مين تياريخ إجيراء  24يجب على كل مبتت له إمضاء عقد اللزمة في أجل أقصاه  -مكرر 11الفصل

 . و التثقيلالبتة و يتم إحالته حينيا إلى القابض محتسب البلدية قصد إتمام موجبات التسجيل 
إذا لم يتم اإلعالن عن الفائز بعد وقوع البتة ال تقبيل إال جلسية واحيدة للزييادة اإلفتتاحيية وفيي  -11الفصل

صورة واحدة وهي إذا كان القدر المزاد يساوي أو يفوق سدس اليثمن اليذي وقيع الوصيول إلييه فيي البتية 
 .البتة  على أن يقع بذل المزاد في ظرف الخمسة أيام الموالية لجلسة

يجب عليى كيل بياذل الزييادة اإلضيافية أن يسيلم للقيابض إلتزاميا ليسيجل فييه بأنيه فيي صيورة  -12الفصل
إعادة البتة يبقى قابال للصفقة بالثمن الذي بذله إذا لم يحصل فيي جلسية اإلشيهار الجدييدة زييادة أوفير مين 

 .زيادته
 .ة اإلشراف ال يكون التبتيت نهائيا إال إذا وافقت عليه سلط -13الفصل
أقيل مين ثمين التبتييت األول فيإن  25إذا كان ثمن التبتيت األخير بالصورة المذكورة بالفصيل  -14الفصل

المزاييد بالبتيية األولييى يكييون مجبييرا علييى دفييع الفييرق بييين الثمنييين زيييادة عمييا عسييى أن يترتييب عليييه ميين 
 .معاليم أو غرامات أخرى 

الحق في المطالبة بما يحصل من الزييادة فيي اليثمن بسيبب  25ليس للمزايد المذكور بالفصل  -15الفصل

 .البتة الثانية
مييع خيييار )متضييامنين  فييي صييورة وقييوع التبتيييت إلييى فييردين أو أكثيير يكييون المبتييت لهييم -16الفصللل
 .في دفع ثمن اللزمة وكذلك في القيام بالتحمالت األخرى الناشئة عن شروط هذا الكراس (الطلب
يكيون للبلديية التصيرف المطليق فيي اللزمية  95سيقوط الحيق كميا هيو بالفصيل عنيدما يتقيرر  -17الفصل

راكنة بعيد أخيذ رأي سيلطة وذلك إما بإستغاللها مباشرة عن طريق أعوانها أو بإعطائها لشخص آخر بالم
 .أو إثر إعادة إشهارها للبيع ببتة جديدة اإلشراف 



للزمة القائم بجبير المسيتلزم المسيقط حقيه وبثمن أقل من ثمن ا 21في صورة التبتيت بالفصل  -18الفصل

التي تبتيد  مين تياريخ دخيول قيرار سيقوط الحيق حييز  ةعلى دفع الفرق بين هاذين الثمنين عن مدة اللزم
التنفيذ وتنتهي بإنتهاء السنة ، هيذا عيدا ميا يظهير مين الحقيوق والغراميات األخيرى وفيي المقابيل لييس ليه 

 . دة في الثمن بسبب البتة الجديدة الحق في المطالبة بما سيحصل من الزيا
بتوفير الوقاية  مستلزم احترام مقتضيات كراس الشروط النموذجي الخاص كل يجب على -19الفصل

والسالمة باألسواق البلدية للبيع بالتفصيل للمنتوجات الفالحية والبحرية واألسواق األسبوعية المصاحب 
 1002جانفي  7المؤرخ في  1002ـدد لسنة 1لمنشور السيد وزير الداخلية عـ

 
 

ليس للمستلزم الحق في القيام بأي احتجاج أو المطالبة بأي غرامة في صورة وقوع تحيويرات -21الفصل
أو نقلة السوق بسبب اإلصالحات أو بناءات جديدة أو تغييرات تحرم قابل اللزمية لميدة وقتيية مين أشيغال 

ك في القيام بالمعارضة و ال فيي المطالبية بيأي غرامية المواقع الموجودة أو المحالت فليس له من أجل ذل
. 

للشراب في صورة وجود  ك النور الكهرباء والماء الصالحيتحمل المستلزم مصاريف استهال -12الفصل
شييبكات مسييتغلة لنشيياط السييوق المعنييية ويتييولى المسييتلزم دفييع تسييبيقات بهييذا العنييوان فييي صيييغة ضييمان 

 .في صورة عدم خالص ما تم إستهالكه لتالفي ما قد ينجر من إشكاليات 
يتولى المستلزم القيام بتنظيف فضاء السوق ورفع جمييع أنيواع الفضيالت الناجمية عين نشياط  -22الفصل

تعهييد بييذلك مقابييل تحمييل تاإلنتصيياب وفييي صييورة عييدم قدرتييه علييى القيييام بعملييية التنظيييف فييإن البلدييية 
دون إعتبيار مبليغ  مين قيمية اللزمية  %1لمقيدرة بيـالمسيتلزم المصياريف الناجمية عين عمليية التنظييف وا

اللزمة يتم خالصها ليدى القيابض البليدي مسيبقا قبيل المباشيرة فيي اسيتغالل السيوق وتيتم عمليية التنظييف 
 .مباشرة بعد غلق السوق

قابييل اللزميية مجبييرا علييى اإلمتثييال لجميييع اإللتزامييات المفروضيية ميين طييرف الشييرطة ويقييع  -32الفصللل
جانب السلطة أو البلدية وليس له الحق فيي اإلعتيراض وال فيي المطالبية بيأي غرامية مين إعالمه بها من 

البلدية إذا تبدل نظيام اللزمية أو تنقيل أو تغيير أو صيغر مواقيع السيوق المعيدة للوقيوف أو المعيدة ألشيغال 
 .الطريق العامة بصفة وقتية والتي يستخلص المستلزم معاليمها 

ب بييأن يعييد علييى نفقتييه المحييالت الالزميية إلسييتثمارها إال إذا وجييدت فيمييا ل اللزميية مطالييـقابيي -42الفصللل
 .يخص ذلك شروط استثنائية بهذا الكراس 

حراسة سير اللزمة من مشموالت قابل اللزمة وجميع المصاريف الالزمة لذلك محمولة عليه  -52الفصل
س ليه الحيق فيي طليب تعيويض وجميع المضرة الكاملة بسبب عدم القيام بالحراسة يتحملها هو وحيده وليي

 .من أجل ذلك والتي يتم خصم مبالغها من الضمان النهائي

 
على قابل اللزمة أن يقوم على نفقته بتعليق تعريفة المعاليم المضافة لهذا الكراس داخل  -26الفصل

المكتب أو المكاتب المعدة لالستخالص وبجهة بارزة يصل إليها العموم وبمدخل السوق تمكن من 
 .طالع عليها بسهولة على أن تكون المعلقة المعدة لذلك مطبوعة أو مرسومة باللغة العربية اإل

ال يمكن للمستلزم توظيف معلوم على وقوف وسائل النقل المستعملة من طرف التجار أو  -72الفصل
داخل المنتجين المترددين على األسواق إال أنه يمكن له المطالبة بجمعها في مكان معين يخصص لذلك 

ائل التي يرونها السوق أو خارجه وألصحاب الحيوانات والعربات وغيرها في جميع األحوال إتخاذ الوس
 .صالحة لحراستها 

يجب على قابل اللزمة الخضوع للتراتيب و التعريفات القانونية الموجودة بهذا الكراس  -82الفصل
من األسباب ترفيع مبلغها وال يمكن في أي صورة و ال لسبب  الخاصة باستخالص األداءات وال

 .التنقيص منه 



يقوم المستلزم مقام البلدية في التمتع بجميع الحقوق والقيام بجميع اإللتزامات المترتبة لها  -92الفصل
وعليها بمقتضى األوامر والقرارات المعمول بها والتي يجب عليه القيام بتطبيقها على نفقته كأحسن 

 .تطبيق 
 .يل في جميع المبالغ التي تدفع لهلمستلزم تسليم تواصيجب على ا -31الفصل
دفتر أو زمام ذي جذور يكون مثاله محررا من طرف البلدية التي  نتقطع تلك التواصيل م -31الفصل 

 .تحتفظ بحق إعداد تلك المطبوعات مقابل استرجاع ثمنها من صاحب اللزمة 
حدة ويجب أن يكون بيد صاحب اللزمة كل مقبوض يكون موضوع توصيل واحد وتذكرة وا -23الفصل

 .دفاتر يرسم فيها بالتفصيل مقابيضه اليومية مع جميع اإلرشادات المفيدة وكذلك مصاريفه
المستلزم مطالب باإلطالع على تلك الدفاتر والمقتطعات كلما طلب منه ذلك األعوان الذين  -33الفصل

 .ع اإلرشادات اإلحصائية التي يطلبونها منه تنتدبهم البلدية لهذا الغرض ومجبرا على إمدادهم بجمي
العليا عند يخضع المستلزم إلى كل إجراءات التفقدات والمراجعات التي تأذن اإلدارة  -43الفصل

جرائها على حساباته وعلى سير اللزمة وبصفة أعم على تطبيق التراتيب والتعريفات وإقرار اإلقتضاء بإ
 .جميع مقتضيات شروط هذا الكراس 

يجب على قابل اللزمة أن يقدم قبل العاشر من كل شهر إلى كتابة البلدية جردا مفصال في  -35صلالف
 .مقابيضه أثناء الشهر الذي قبله حسب كل فصل من فصول التعريفة

كل مبلغ يقع قبضه خالفا للتعريفة و التراتيب يجعل قابل الغرامة عرضة للتتبع من طرف  -63الفصل
 البلدية بصفة مستلزم

إذا كانت المعاليم أو األداءات محمولة بمقتضى التراتيب على البلدية فال يمكن لقابل اللزمة  -73لفصلا
 .مطالبتها بدفعها

ال تقع المطالبة بالمعاليم التي تستخلص عن األسواق األسبوعية إال يوما واحدا في األسبوع  -83الفصل
 .نتصاب السوق إلوهو اليوم الرسمي 

 .اق المتداولة في كل إجتماع دوري البة بالمعاليم التي تستخلص عن األسوتقع المط -39الفصل
 

 
 

ال يمكن لقابل اللزمة إحالة الحقوق المنجزة له من اللزمة أو بعضها للغير إال بموافقة البلدية   -41الفصل
له بشرط أن موافقة كتابية وفي صورة الترخيص له باإلحالة فإنه يبقى متضامنا تجاه البلدية مع المحال 

تتوفر في هذا األخير نفس شروط قابل اللزمة فيما يخص تنفيذ جميع الشروط والتحمالت المنصوص 
 . عليها بهذا الكراس 

ال يستخدم المستلزم في تصرفات اللزمة إال األشخاص الذين تسبق الموافقة عليهم من طرف  -14الفصل
 .ا تقع ضدهم تشكياترئيس البلدية الذي له الحق في طلب طردهم خاصة عندم

 يمكن لرئيس البلدية عدم الموافقة على المساعدين للمستلزم دون ذكر  األسباب  -24الفصل
إلدارية التي تعترضه أثناء قابل اللزمة فيما يخص الصعوبات اجميع الشكايات التي يعرضها -34الفصل

الية فإنها تعرض على رئيس إستثمار اللزمة وكذلك جميع الخالفات التي تحدث بينه و بين مجلس الو
تخذ في شأنها قرارات نهائية غير البلدية ثم عند اإلقتضاء على وزارة الداخلية و التنمية المحلية التي ت

جعة أما خالفاته مع األشخاص فإنه يمكنه عرضها على المحاكم ذات النظر مع تحمل عواقبها قابلة للمرا
 .وحده 
وقوع مخالفات تضر به فإن التقارير التي تحرر في ذلك من إذا عثر قابل اللزمة على  -44الفصل

طرفه أو من طرف أعوانه تحال نسخ منها في ثالثة أيام على البلدية التي يجب إعالمها أيضا بنتيجة 
 .القضية في ظرف أسبوع من تاريخ صدور الحكم فيها 

ا من مبلغ الخطية التي تحتفظ اإلدارة من ناحية اخرى بحق التخفيض حسب ما تراه صالح -54الفصل
 .يفرضها قابل اللزمة بصورة صلحية وقبل صدور الحكم 



يجب على قابل اللزمة اإلمتثال لقرار اإلدارة في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ   -64الفصل
 .عالمه به بواسطة القابض البلدي إ

أن تقع أثناء مدة استثماره  يتحمل قابل اللزمة بعواقب جميع الحوادث الفجئية التي يمكن -74الفصل
ونتيجة لذلك ليس له حق المطالبة بتعويض الضرر الذي ينشأ عن تلك الحوادث أو أي قرار إداري يلزم 

 .إتخاذه لموجب مصلحة عامة 
يمكن لإلدارة سواء بطلب من صاحب اللزمة أو لزميا إن رأت في األمر نفعا للمصلحة  -84الفصل

ومين حسبما تقتضيه الحال إنتصاب السوق األسبوعية الذي يصادف تاريخه العمومية أن تقدم بيوم أو بي
   .أحد األعياد الدينية أو الوطنية أو بمناسبة أحداث قومية

 
 .المثبت بالعقدة نص  المبغا الون  ال ينقص مبلغ الضمان النهائي عن  -94الفصل
 .بالبتة إلى ثمن اللزمة على األقل يتكون الضمان النهائي من المبلغ الذي يضيفه الفائز  -51الفصل
ال ينجر عن الضمان النهائي لصاحبه فائض و يكون ضمانا لمال البلدية قبل غيرها للقيام  -15الفصل

بتنفيذ جميع اإللتزامات والتحمالت كيفما كان نوعها المرتبة من هذا الكراس على أن يؤمن هذا المبلغ 
ين ساعة ف أجل ال يتجاوز االربعة  و العشرأو في ظرمن طرف المبتت له عند إمضاء محضر البتة 

 ع التأمين بصندوق القابض البلدي الموالية لذلك ويق
إذا تخلف المبتت له عن دفع الضمان في األجال المحدد و بعد إثبات ذلك بالتقرير الذي  -25الفصل

ف المطلق في اللزمة يحرره القابض البلدي فإن للبلدية بدون اللجوء إلى أي إجراء الحق في التصر
سواء بإعطائها لشخص آخر بالمراكنة بعد استشارة سلطة اإلشراف مسبقا أو اشهارها ببتة جديدة كما 

 .يتم مصادرة الضمان األولي
مجرد دفع الضمان يعطي البلدية حقا خاصا يخول لها طرح قيمة ما يظهره حساب رئيس  -35الفصل

يقع إعالمه بذلك من أصل المال المطلوب أو بعنوان فائض أو البلدية متخلدا بذمة قابل اللزمة الذي 
مصاريف و يبقى هذا الحق ساري المفعول إلى أن يقع خالص ثمن اللزمة وكذلك جميع المبالغ 

 .المطلوبة بمقتضى هذه الشروط بأي عنوان كان من مصاريف و توابع 
 بموافقة رئيس البلدية و يكون ذلك ال يمكن لصاحب اللزمة سحب الضمان أو ما تبقى منه إال -45الفصل

 .بعد إنقضاء مدة صفقته
معلقات -معلوم التامبر)جميع األداءات و المصاريف كيفما كان نوعها المتعلقة بالصفقة  -55الفصل

محمولة و تبقى (إلخ... تامبر محاضر البتة و مصاريف اإلشهار-تامبر كراس الشروط –اإلشهار 
 .ال حق له في أية صورة في طلب استرجاعها محمولة على قابل اللزمة الذي

يقع دفع مبلغ هاته المعاليم و المصاريف من طرف قابل اللزمة لصندوق القابض البلدي في  -65الفصل
 .األجل المحدد لدفع الضمان 

 cautionعلى الفائز باللزمة تقديم ضمانات و هي تتخذ شكل كفالة بنكية ضمانية : مكرر 56الفصل 

bancaire solidaire   يلتزم بمقتضاه البنك الكفيل في اآلن نفسه بالتضامن مع المدين المستلزم تسديد ثمن
اللزمة و اآلجال المتفق عليه و دون أن يكون له الحق في الدفع بوجوب رجوع البلدية على المدين أوال 

قبل البلدية للمؤسسة  موجه من garantie a premiere demande ، أو تقديم ضمان بنكي عند أول طلب كتابي 
و دون أن        البنكية الضامنة و دون حاجة إلى توجيه تنبيه أو القيام بإجراء إداري أو قضائي مسبق 

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

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



ثمن اللزمة السنوي يقع تقسيطه إلى اثنتي عشرة دفعة متساوية و كل دفعة شهرية يجب  -75الفصل
لدي خالل الثالثة أيام األولى من الشهر بداية كل شهر تسبيقها طبق التراتيب لصندوق القابض الب

 .إنطالقا من الشهر األول الذي يلي تاريخ إجراء البتة 
 %15تزم قابل اللزمة بدفع األداء على القيمة المضافة على أساس قاعدة تساوي يل :مكرر 57الفصل 

المبلغ الجملي للزمة أو األقساط من مبلغ اللزمة السنوي لقابض المالية في نفس اآلجال المحددة لخالص 
تبعا ألحكام الفصلين   %24في حالة الخالص على أقساط ، حددت نسبة األداء على القيمة المضافة ب 

 .1004من قانون المالية لسنة  55و52
مع خيار )في صورة وقوع التبتيت إلى شخصين أو أكثر يكون المبتت لهم متضامنين  -85الفصل
 .للزمة و كذلك في القيام بالحمالت األخرى الناشئة عن شروط هذا الكراسفي دفع ثمن ا( الطلب
إذ لم يدفع المستلزم في األجل المحدد ما كان عليه يقع التنبيه عليه مرة واحدة في اليوم  -95الفصل

الرابع بمكتوب مضمون ببطاقة وصول وإذا لم يمتثل في ظرف الثمانية أيام الموالية للتنبيه فإن البلدية 
تتخذ قرارا في إسقاط الحق و إلغاء العقد المبرم دون اللجوء إلى أي إجراء أخر بعد أخذ رأي سلطة 

 .اإلشراف
اإلعالم بسقوط الحق يقع تبليغه حسب التراتيب باألسلوب المبين بالفقرة السابقة إلى محل  -61الفصل

 .من طرف المستلزم ينالمخابرة المع
ال يمنع البلدية من تتبع أمالك مدينها (  10و  95ب الفصلين حس)إن تسليط سقوط الحق  -16الفصل

 .                        الخاصة إلستيفاء مبلغ دينها أصال والتوابع و ال تعارض تطبيق أية وسيلة من وسائل القانون العام
دعيه من المطالبات التي يمكن أن يقوم بها المستلزم في حالة تسليط سقوط الحق لجبر ما ي -26الفصل

 .الضرر  ال تمنع  في أية صورة من إجراء التتبعات حسب ما هي مبينة بشروط هذا الكراس
في صورة التخلف عن دفع  95إسقاط الحق بالطريقة اإلدارية المنصوص عليها بالفصل  -36الفصل

جل المحدد يمكن تطبيقه على التقصير الذي يقع من طرف قابل اللزمة في القيام الثمن في األ
العقوبات الواردة بالفصل  باإللتزامات المحمولة عليه بمقتضى هذا الكراس وذلك بصورة مستقلة عن

 .وتكون البلدية حرة في تفصيل طلب فسخ العقدة حسب القانون العام  11
يؤدي قابل اللزمة إلى دفع خطية تتراوح بين  11و  21عدم تطبيق مقتضيات الفصلين  -46الفصل

 .مي بالنسبة لكل مخالفة يثبت إرتكابها  20.000مي و  2.000

 

 
 

إذا فرضت أسباب قاهرة على البلدية فسخ العقد فإن مبلغ الغرامة الذي يمكن منحه من أجل  -56الفصل
 .ذلك ال يتجاوز في أي صورة الجزء الثاني عشر من ثمن اللزمة 

تبقى بحوزتها قسط الثمن المرتب عند وقوع الفسخ كما ذكر أعاله فإن البلدية ال يمكن لها أن  -66الفصل
 .عن المدة الباقية من مدة التعاقد و ال المطالبة به

باستحقاق  ةفي صورة إفالس قابل اللزمة أو صدور أذن عدلي بتصفية أمالكه يقع فسخ العقد -76الفصل
لمباشر و يبقى للبلدية التصرف الحر في اللزمة لتعطيها ألي شخص آخر سواء بالمراكنة أو اإلستغالل ا

 راف أو إثر إعادة إشهارها للبيع بعد أخذ رأي سلطة اإلش
في صورة وفاة المستلزم يكون للبلدية الحق في فسخ العقدة بدون تعويض من أي طرف  -86الفصل

وذلك بعد توقيف الحساب مع الورثة ثم يبقى لها التصرف الحر في اللزمة لتعطيها ألي شخص آخر  
 .طة اإلشراف أو إثر إعادة إشهارها للبيع بالمراكنة  بعد أخذ رأي سل

 
 
 
 



 

 بلديـة المهديـة  لتعريفــــة  المعاليـم الموظفـة بسـوق الدواب  
 

والمتعليق بضيبط تعريفية  1021 جيوان 21المؤرخ فيي  1021ـدد لسنة 405عـالحكومي األمر  بمقتضى      

 المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخالصها،

المصيادق علييه مين طيرف   1021أوت  11الميؤرخ فيي ــيـدد 22/1021عـيـالقيرار البليدي وعلى       
  والمتعلق بضبط المعاليم المرخص للبلدية في استخالصها، 1021اوت  19سلطة اإلشراف بتاريخ 

 :تكون المعاليم المرخص للمستلزم في إستخالصها كاآلتي 
 

 .الواحد عدينار المتر المرب 05250: المعغ م العام لغ ق   (2
 

 :الخاصة   ـم ال قـيلامع (1
 

 د 15500( : عن الدابة الواحدة  ) الدواب من الحجم الكبير  -
 د 25000( : عن الحيوان الواحد ) الضأن الماعز  -
 د 05250: العلف بأنواعه عن الكيس أو البالة  -

 

 .من  ثمن البتة التي يعقبها بيع   %1: المعغ م عغى الداللة (1

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

 

        المستلزم        

            اطلعت و وافقت                                                  

 

                                                                           
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


