
 



ادجل تتتكسمةلمتتتكسرمتتتلسفتتت سم تتتت ل  سسادمجلتتت رئتتت  سسافتتتتتلساد تتت  

مثمنتتتت سئثتتتترائ تسدلجل تتتت  سةمتتتت س ةتتتت س  س تتتت  سسمأعضتتتت مسادمجلتتتت سادملتتتت  

تمعتتتت سس216ادجل تتتتكستنعلتتتت سعلتتتتةسمعنتتتتةسادالتتتتر سادث منتتتتكسمتتتت سادا تتتت س

سا  14س تتتت سادجل تتتتكسادتتتتت سةتتتت  سمتتتت سادماتتتتر  سانعل   تتتت سمتتتتت ر  دتأجس

س.2021

 دتتترسعتتتر ساد تتت  سرئتتت  سادمجلتتت سجتتت   س عمتتت  سادجل تتتكسةمتتت سس ئثتتتر

س ل :

 قارة  مواضيع ❖

 .بالبيئة ة والعناي  النظافة -
 المشاريع تقدم -
 لميزانية  تنفيذا تقدم -

 موارد ➢
 نفقات ➢

 البيئية  الشرطة  نشاط -
 

 
 
 

 للمصادقة مواضيع ❖

 .  2021اعتماد ميزانية تحول  -
 مراجعة عقود األكرية. -
طلبببببض انتابببببام  ااجتمببببباعل كبببببراح انم بببببك  انبببببو ي ل ن بببببت   -

 رواة اط ال.
 طلض ف خ عقد نزمة انم لخ انبلدي. -

انم لخ انبلدي وان وق  انخاصة بم تلزم شروط انانمصادقة على كرا ات  -

 . 2022ن نة  األ بوعية

 ج   ساألعم  سةم س ل :ئثرس درس قعسادتطرقسئدةس

 

 

س



 انمواايع انقارة:

 :بالبيئة يةاوالعن النظافة -1
 

عرض سم جزاسم  سادنظ فكسسدجنكسادنظ فكس اد مكس ادم ئكق تساد   سرئ  س
س ادعن  كسم دم ئكس فل سدم  ن  سادج   سادت د :

س

وبعد اننقاش وانتداول ثم  ان ادة أعااح انمجلس انبلدي انمجهودات 
انمبذونة فل  بيل اارتقاح بانمؤشرات انبيئية نلمنطقة حاثي  جميع انمتدخلي   

 على مااع ة هذه انمجهودات. 
س

 

 

 

 

 نوع انتدخل  مكا  انتدخل 
انكميات انمرفوعة  و 

 انمعدات
 انمتدخل 

ادمنطلكسادمل  كس ادمن طقسة م س
سادر ا ك

سفرقسادنظ فكسسطن سس190سرفعساداضال سادمنزد ك

ة م سادمنطلكسادمل  كس ادل  مكس سس
سمن طقسادت  عس

سفرقسادنظ فكسسطن س3سرفعسف اض ساألجنكس سادمن م

ش رعسادمم لسم رق مكس ش رعس
ادم ئكس سن جسط رقسم سز   س

س ن جساد    سش ةر
سعملكسادمل  كسستسخط سسس1500سرفعساالترمكس

ادمؤ    سادترم  كسممن  مكس
سادمن ظرا ساد طن ك

سعملكسادمل  كسسطن س25سممال سنظ فكس تعل تس

ادمؤ    سادثل ف كس االجتم ع كس
 ساد م كس سادمنش  سادع مكس سس

االن جس ادش ارعس ام تس
سادممال سادتج ر ك

سعملكسادمل  كسسجرارس آدكسرشسسممال ستعل تس

ادمل  تسادش غر سم دتل   تسس
ساد ةن ك

ازادكساألعش لسادطا ل كس رفعسس
سادا اض سادمن مس ساالترمك

سآدكسرافعكس سش منكسسطن سس250

تنظ فسادم  م  س ادمن طقس
سادخضرامس

ازادكساألعش لسادطا ل كس تلل تسس
سادغر   

سطن س15
عملكسادمض ر س آدكسرافعكسس

س سش منكسادمل  كس

ادمشرا سم دمنطلكس م ة ست اد س
سادمل  كس

سجرارس آدكسرشسسدترسمم  ا س15سمملكسم ا ا س

سآدكسرافعكس ش منكسسطن س10ستنظ فس رفعس ترمكسسار س  ن ت

سم سادلل م س م ساالن د س
تنظ فسمل  تس نل طس   امسسس

س رفعساالترمك
سآدكسرافعكس ش منكسسطن س20

سرفعساداضال س   تسع  ساالضمةس
سرفعسفضال ساد م ئل

س
سة م سفر قسادنظ فكسسطن سس100



 :المشاريع  دمـقـت  - 2

 تتتت رستنا تتتت سسادعمران تتتتكدجنتتتتكساالشتتتتغ  س ادت  ئتتتتكسقتتتت تساد تتتت  سرئتتتت  س
سادمش ر عسادمل  كسم لسم  ن  سادج   سادت د :

س
الكلفة حسب   المشروع 

 المخطط أد

الموافقة  الموافقة المبدئية 

 النهائية

نسبة  مرحلة اإلنجاز 

 اإلنجاز 

 مالحظات

تعبيد الطرقات بالمنطقة  

 البلدية القديمة  

 2020مدرج ضمن برنامج االستثمار لسنة  -     501

تم توجيه ملف تقييم العروض لعرضه على لجنة الصفقات   -

بمنوبة بعد ان تم اقتراح اعالن طلب عروض غير مثمر وطلب  

  نشر اعالن مرة ثانية

تعبيد الطرقات بمناطق  

 التوسع 

 2020مدرج ضمن برنامج االستثمار لسنة  -     510

تم توجيه ملف تقييم العروض لعرضه على لجنة الصفقات   -

بمنوبة بعد ان تم اقتراح اعالن طلب عروض غير مثمر وطلب  

  نشر اعالن مرة ثانية
ربط حي اإلفتخار بشبكة  

 التطهير 

 2020مدرج ضمن برنامج االستثمار لسنة -     120

تم توجيه ملف طلب الموافقة النهائية لمصالح الصندوق بتاريخ   -

 أد.  120بكلفة  2021/ 03/ 29

 الدراسات بإذن اإلداري إلعداد الد تم مد مكتب  -

 راسة البيئية واالجتماعية للمشروع

تعهد و صيانة السوق  

  األسبوعية 

   2020مدرج ضمن برنامج االستثمار السنوي   -     250

تم مد المقاولة باإلذن اإلداري لالنطالق في األشغال بتاريخ  -

 و االشغال بصدد االنجاز 2021/ 03/ 29

 2020مدرج ضمن برنامج االستثمار لسنة -     50 البناءات اإلدارية صيانة 

 بصدد تقييم العروض -

إقتناء معدات ومنظومات  

 إعالمية 

 2020مدرج ضمن برنامج االستثمار لسنة -     30

 بصدد التزود بالمعدات  -

 2020مدرج ضمن برنامج االستثمار لسنة -     50 الدراسات 

 اإلنجاز  في طور -

 2019مدرج ضمن برنامج االستثمار لسنة -    2019/ 12/ 03 833 تعبيد بعض األحياء بالمدينة 

تم مد المقاولة باإلذن اإلداري لالنطالق في األشغال والمشروع  

  بصدد االنجاز

 بصدد اعداد اذن تزود قسط ثاني القتناء حاويات-     90 إقتناء معدات نظافة

طلب عروض القتناء جرافة صغيرة وتوابعها  بصدد اعداد ملف  -

بعد ان تم تحيين البرنامج الوظيفي للمشروع وفقا لمحض الجلسة  

 2021جوان  24االستثنائية للمجلس البلدي المنعقدة 

 95 تهيئة السوق البلدي 

 

  2019مدرج ضمن برنامج االستثمار لسنة - %  100  2020/ 01/ 08 2019/ 09/ 09

 2021/ 25/01تم االستالم الوقتي لألشغال منذ  -

 

 

 

 

على إثر ذلك دعا السادة أعضاء المجلس البلدي الى استحثاث نسق تنفيذ  

 المشاريع البلدية واحكام اعداد الملفات اإلدارية المتعلقة بها. 

 
 

 



 :الميزانـيـة يذـ فـتن دمـقــت  - 3

 الموارد   -أ

دجنتتتتتكسادشتتتتتؤ  سادم د تتتتتكس االقت تتتتت   كس مت معتتتتتكسقتتتتت تساد تتتتت  سرئتتتتت  س
سم ار سادمل  كسم لسم  ن  سادج   سادت د :سادت رف

س  

تقديرات ميزانية   بيا  ان صل  ان صل 
2021 

اإل تخالصات انحاصلة إنى  
 04/08/2021غايببببة 

 انن بة انمئوية 

 %س33 72578,666س218000,000سادمعل تسعلةسادعل را سادممن كسسس1101

س%س77س139230,453س182000,000سادمعل تسعلةساألراض سغ رسادممن كسس1102

س%س62س599306,490س960000,000سادمعل تسعلةسادمؤ    سس1201

س%1س31,500س5000,000سمعل تساإلج ز سادم ظفسعلةسممال سم عسادمشر م  سس1203

س%0س0,000س86000,000سم اخ  ساأل  اقساد  م كس ساأل م ع كس سادظرف كسس2101

س%س12س2353,500س20000,000سم اخ  سدزم  سادم  د س2201

س%0س0,000س5000,000سم خ  سمختلاكسم سادملرسادمل  سس2299

س%س41س12223,423س30000,000سمعل تساإلشتغ  ساد قت سدلطرقسادع تسس2402

س%س51س17934,183س35000,000ساألشغ  ساد قت سدلطر قسادع تسعن سئق مكسمض ئرسادمن مسمعل تسس2404

س%1س480,875س34000,000سمعل تساإلش  رسس2406

س%س51س15259,250س30000,000سمعل تسادتعر فسم إلمض مسس3101

س%س30س4546,250س15000,000سمعل تساإلش   سممط ملكسادن  سدأل  سس3102

س%س54س16320,000س30000,000ست ل تسمط ق  سادم دكسادم ن كسسمع د تس3103

س%1س65,000س5000,000سمعل تسرخصسئشغ  سادطر قسادع تسدتع ط سمع سادم  سس3202

س%س23س2260,000س10000,000سمعل تسرخصسادماال سادمنظمكسممن  مكساألفراحسادع ئل كسسس3203

س%س125س37519,050س30000,000سمع د تسرخصسادمن مسس3206

سسس112,000س0,000سمعل تسرخصساد ف س ساخراجسادجثثسس3209

س%س85س2540,000س3000,000سمعل تساإلعتن مسمار عسقن ا ست ر فسادم ا ساد  ئلكسس3301

س%س42س6257,000س15000,000سمع د تساإل  امسمم ت  عسادمجزس3302

س%0س0,000س120000,000سادة رم ئ سادمعل تساإلض ف سعلةساد عرسف سادط  رسس3303

مع د تسمل م سرفعساداضال سادمتأت كسم سنش طسادممال سسس3304
سادتج ر كس  ساد ن ع كس  سادم ن كس

س%س158س6312,600س4000,000

س%س25س15263,522س60000,000سم اخ  سةرامسعل را سمع  سدنش طستج ر س5201

س%س11س3291,192س30000,000سم اخ  سةرامسعل را سمع  سدنش طسم ن س5202

س%س53س15474,600س29000,000سم خ  ساالةر كساالخر سس5299

سسس0,000سسسمم    سدم عسادعل را سس5301

س%س15س150000,000س978000,000سسس ادمن لسم سادم  سادمشتررس6001

سسس0,000سسسمنلس سم   م  سمخ  كسدلت   رسس6003

س%س26س3960,000س15000,000سم اخ  سادمخ دا  سدترات لسماظساد مكس سادشرطكساد م كسسس560

سسس34953,378سسسخط   سادتأخ رسادمنجز سع سا تخالصساد    سادمثللكسس541002

سسس366956,000سسسادمن لسم ساد عتساد ن  سس610101

سس 50000,000  ستم  ال سا تثن ئ كسسس610102

س%س53 1575228,932 2949000,000 الجملـــــــــة

س

وبعد انتداول واننقاش شدد أعااح انمجلس انبلدي على بذل اقصى انمجهودات  

ان لبية نجائحة كورونا على انتوازنات    اتانتعبئة انموارد انبلدية و تالفل اانعك

 انمانية نلبلدية.

 



 ن قات :  -ض 

قتتتت تساد تتتت  سرئتتتت  سدجنتتتتكسادشتتتتؤ  سادم د تتتتكس االقت تتتت   كس مت معتتتتكس •
علةةةةى مسةةةةتوت النفقةةةةةات  2021تنفيةةةةذ ميزانيةةةةة  متابعةةةةةادت تتتترف

 العنوان األول

 

مةةةةةةةا قيمتةةةةةةةه 04/08/2021بلغةةةةةةةا جملةةةةةةةة النفقةةةةةةةات إلةةةةةةةى حةةةةةةةدود 

سادج   سادت د :سلبياناتتبعا 1282298.870

 

بعد انتداول واننقاش اكد ان ادة أعااح انمجلس انبلدي على ارورة ترشيد  

انن قات فل  ل ان روف اا تثنائية انتل تمر بها انبلديات خاصة مع تواصل  

 انتأثيرات ان لبية نجائحة كورونا. 

 

 

 

 انن بة انمئوية 
 

 انن قات إنى حدود 
 

 ان صل  بيا  ان صل  تقديرات انميزانية

ادمخ دكسألعض مسادمجل سادمل  سسادمنل 45000.000 24498.173 54%  01.100 

 01.101 تأج رساألع ا سادل ر  س 1609300.000 948654.360 59%

ت   رسادم  دلسادعم م كنال  س 789800.000 137514.267 17%  02.201 

م  ر فسا تغال س    نكس 118000.000 46228.379 39%
 ادتج  زا سادعم م ك

02.202 

 03.302 ت خال سف سادم  ا ساالجتم ع  142100.000 35937.056 25%

مالسش  مالسش    03.303 ت خال سف سم  ا سادتعل تس ادتة    8000.000 

ادم   مكسدا ئ  ساد  ا  كسمعن ا سخ مكسس 36900.000 36900.000 100%
 ت اةرساألة سدألع ا س

03.304 

ت خال سف سم     سادثل فكس ادشم لس 25000.000 5000.000 20%
  ادطا دكس

03.305 

 05.500 ف ائ ساد   س 86100.000 47566.635 55%

 انمجببببببببمببببببوع  2860200.000 1282298.870 45%



 :البلدية الشرطة نشاط – 4

عرضتتتت سمتتتت  سنشتتتت طسادشتتتترطكسقتتتت تساد تتتت  سرئتتتت  سادمجلتتتت سادملتتتت  س

سادم ئ كسف ساداتر ساد  ملكسم لسم  ن  سادج   سادت د :

س

س

س

س

ان ادة أعااح انمجلس انبلدي على ارورة مااع ة فريق   على إثر ذنك شدد  
 انشرطة انبيئية نمجهوداته م  أجل انتصدي نكل انم اهر انمخلة بانبيئة. 

 
س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

 مكا  انتدخل  نوعية انتدخل  ع/ر
تاريخ أو عدد  
 انتدخالت 

 انمحجوز  عدد انمخان ات 

س01
ز  ر سم  ان كسدلممال سادمات مكسس

سدلعم ت
ة م سادمنطلكس

سادمل  كس
س52

س2مخ داكس نفسس15

س سس900سس=س60*15
س

س02
ممال س  ر كسمعساآلم س
ادعم م سخ صسم متراتس

سادمر ت ة  ساد م س

ة م سادمنطلكس
سادمل  كس

سس
س
س

سسسسسادمراقمكساد  م كسدلم ل سس04

س05
االشرافسعلةسعمل   ساد ف سس

س19ادخ  كسممت ف سة ف  س
س

س
س

سس



 : 2021تحويل اعتماد بميزانية  – 5

ا سادملتتتتتترحسعلتتتتتةساد تتتتت   سس  لتتتتتادمساةتتتتت ساد تتتتت  سرئتتتتت  سادمجلتتتتت سسسس
  سس15  دتتتترسمز تتتت   سس2021تنلتتتت لسم زان تتتتكسس عضتتتت مسادمجلتتتت سادملتتتت  

  سس35دمشتتتتر عسادتط  تتتترسنت جتتتتكسارتاتتتت عس  تتتتع رسادمتتتت ا  سز تتتت   سقتتتت ر  س

  سمم زان تتتتتكسس50دمشتتتتتر عست  ئتتتتتكسق تتتتترسادمل  تتتتتكسم تتتتتثستتتتتتتستر تتتتت تس

  سةأقتتتتتتت سس73ئدتتتتتتتةسنت جتتتتتتتكسس     سادمن ف تتتتتتتكس  ساال تشتتتتتتت رس2021

دن تتتتمكسدل تتتت قسا أل تتتتم ع كس افتتتتقس تتتتن  قسادلتتتتر  سعلتتتتةساالثمتتتت  سم 
  سإلنجتتتتت زسادل تتتتتطسادثتتتتت ن سمتتتتت سس100ئ تتتتتن  سادمل  تتتتتكسمنمتتتتتكسقتتتتت ر  س

مشتتتتتر عست  ئتتتتتكساد تتتتت قساأل تتتتتم ع كسممل  تتتتتكسادمرن ق تتتتتكسشتتتتترطستةاتتتتت س

  سةمتتت س شتتت رساد تتت  سرئتتت  سس85ادمل  تتتكسمتتتت ف رسادتم  تتت سادتتت ات س قتتت ر س

ادج   تتتكسعلتتتةس تتت اسسادتتتةسادم تتت  سعلتتتةسم افلتتتكسام نتتتكسادمتتت  ادمجلتتت س
 ف متتتتت سس2021ا  سس12متتتتتت ر  سس999ادتنلتتتتت لستمعتتتتت سدمرا تتتتتلت  سعتتتتت  سس

س ل سادج   سادملخصسدلتنل ل.

س

ان ادة أعااح انمجلس انبلدي باإلجماع على  وبعد انتداول و اننقاش وافق
 . تنقي  انمقترح ان
 
 

 المبلغ النهائي بالنقص  بالزيادة المبلغ القديم  المحتوت  ففرعية  الفقرة الفصل   العنوان

 2949000.000   2949000.000 مجموع موارد العنوان األول  

 2389837.128   2389837.128 مةةةةةوارد العنوان الثانيمجمةةوع  

 5338837.128   2338837.128 مجموع موارد الميزانية  

2  
06.6

03 
0006 000 

أشغال تهيئة 

 مختلفة
300000.000 120000.000  420000.000 

 509712.000  120000.000 389712.000 06.603مجموع الفصل  

2  
06.6

12 
0001 000 

تركيز شبكة 

قنوات المياه  

 المستعملة

121000.000 15000.000  136000.000 

 136000.000  15000.000 121000.000 06.612مجموع الفصل  

2  
06.61

3 
 1441000.000 80000.000  1521000.000 تعبيد الطرقات  000 0002

 
 1441000.000 80000.000  1521000.000 06.613مجموع الفصل 

2  
08.90

1 
0001 000 

نفقات التنمية  

 غير الموزعة 
80925.128  55000.000 25925.128 

 25925.128 55000.000  80925.128 08.901مجموع الفصل 

 2478637.128 135000.000 135000.000 2478637.128 الثنيمجموع نفقات العنوان  

 5338837.128 135000.000 135000.000 5338837.128 مجموع نفقات الميزانية 



 

 :مراجعة عقود األكرية - 6
س

اد تتتتتت  سرئتتتتتت  سدجنتتتتتتكسادشتتتتتتؤ  سادم د تتتتتتكس االقت تتتتتت   كسساةتتتتتت سسسسسسسسس
ا سادمعتتتتتر  سعلتتتتتةسانظتتتتت رساد تتتتت   س عضتتتتت مسس مت معتتتتتكسادت تتتتترف

 ضتتتتع كست ظ تتتتفسادمعلتتتت تسعلتتتتةسادممتتتتال سادتج ر تتتتكسادمجلتتتت سادملتتتت  س
ادتتتتتةسغ  تتتتتكسسخلتتتتت ات  تمادت معتتتتتكسدمل  تتتتتكسادمرن ق تتتتتكسم تتتتتثس  تتتتتل س

ممتتتتت سا تتتتتملس شتتتتتة سعمتتتتتأسسانبببببف دينبببببار 224متتتتت اد :سس31/12/2020
م تتتتملسعتتتت تستم تتتت  سادعلتتتت  سعلتتتتةسادمل  تتتتكسفتتتت سا تخال تتتت  سساةم تتتتر

فتتت سمتتتت  ستلتتتت تسس%س5دلممتتتال سادمعن تتتتكس سادتتتت ستتضتتتتم سن تتتمكسز تتتت   س
اعتمتتتت  اسعلتتتتةسس%س10من تتتتمكسادمل  تتتتكسم  تتتتتخالصسن تتتتمكسز تتتت   س تتتتن  كس

ممتتتت ستتتتتررس ر عتتتتكسس2001منشتتتت رس تتتت  رسمتتتت س ز تتتترساد اخل تتتتكس تتتتنكس
دلم تتتتتأجر  سمعتتتت تست تتتت   سمتتتت س  تتتتت جلسمتتتت ساةر تتتتكسشتتتت ر كسدا ئتتتت  س
ادمل  تتتتكس سقتتتت س تتتتمقسا سق متتتت سادمل  تتتتكسمتلتتتت  تسقضتتتت   سمتتتت دممتنع  سعتتتت س

االختتتتتتالفسسممتتتتت س تتتتت سمضتتتتتم سسادختتتتتالصساالسان تتتتت سخ تتتتترت تسم تتتتتملس
متتت سج تتتكس ختتترتس قتتت ستتتتتستم تتت  سادز تتت   سمتتت دتثل ال سمتتت سج تتتكس سادعلتتت  س

االسانتتتمسدتتتتس تتتتتستم تتت  سادعلتتت  سممتتت سس2018 تتتنكسس%س6اد تتتن  كسمن تتتمكس
عتتتت تست تتتت   سادتتتت    سسادم تتتتتأجر  ت تتتتملسفتتتت سناتتتت ساالشتتتتة  س  ا تتتت س

 تتتت اساالشتتتتة  س سمتتتتتةستتتتتتمة سسجتتتت ستجتتتت  ز متتتت س سادمتخلتتتت  سمتتتت مت تس
سإ لسادممتتتال سفتتتادمل  تتتكسمتتت سا تتتتخالصس   ن تتت سادمتخلتتت  سم متتتكس  تتتم 

ضتتتت مسادمجلتتتت سطتتتترحسن تتتتمكسادز تتتت   سغ تتتترسادمضتتتتمنكسادملتتتتترحسعلتتتتةس ع
س2018منتتتتت س تتتتتنكسس%س1 سس2018متتتتت سقمتتتتت سس%س5م دعلتتتتت س سادم دغتتتتتكس

   سادم تتتتتت ملس سعتتتتتتر سجتتتتتتطملتتتتتت سدلسس2021ادتتتتتتةسن   تتتتتتكس تتتتتتنكس
ادم ضتتت عسعلتتتةسقتتت م سادم د تتتكس سامتتت  سادمتتت  سادج تتت  سدطتتترحسادمملتتت س

سم سازمكسادتثل ال ساد ن  كسطمل سدلج   سادت د س:
س
س
س
س
س
س
س
س



 النـــشـاط االســـم و اللـــقـــب ع/ر
تــــــاريخ 

 الــتسويـغ

مـــعيـــــــن  

الكراءالشهري  

 2020لسنة 

 سنوات الدين
الغير مستخلص  المبلغ 

 2020الى غالي موفى 

المبلغ المزمع  

خالصه بعد  

 عملية الطرح

 61.293 02/01/1988 خضار  احمد الجديدي  1

2017 463.176 440.017 

2018 654.612 648.066 

2019 693.888 686.949 

2020 735.516 728.161 

 49.028 02/01/1988 حالق  ربيعة الطاغوتي 2

2011 456.048 433.246 

2012 645.492 613.217 

2013 710.040 674.538 

2014 426.732 405.395 

2015 448.068 425.665 

2016 470.472 446.948 

2017 493.992 469.292 

2018 523.620 518.384 

2019 555.037 549.487 

2020 588.336 582.453 

 199.082 01/06/1988 دجاج البرني الدريدي  3
2019 826.895 818.626 

2020 2388.984 2365.094 

 199.082 01/06/1988 دجاج  زريبي الجالصي  4

2011 319.894 303.899 

2012 846.864 804.521 

2013 931.548 884.971 

2014 533.472 506.798 

2015 560.148 532.141 

2016 588.156 558.748 

2017 617.568 586.690 

2018 654.612 648.066 

2019 693.888 686.949 

2020 735.516 728.161 

 192.056 02/03/1993 بيع سمك الشاذلي بن صالح  5

2016 1061.193 1008.133 

2017 1935.048 1838.296 

2018 2031.798 2011.480 

2019 2153.708 2132.171 

2020 2304.672 2281.625 

 133.399 02/01/1990 دجاج خميس الدريدي 6
2019 1118.490 1107.305 

2020 1600.788 1584.780 

 265.449 02/10/1996 دجاج صالح الدريدي  7
2019 1038.193 1027.811 

2020 3185.388 3153.534 



 1155.944 1167.620 2020 150.635 01/01/2004 بيع الموالح عرجونة بوداود 8

 348.403 02/01/1988 جزار  عماره الهمامي 9

2017 3460.423 3287.402 

2018 3720.936 3683.727 

2019 3944.196 3904.754 

2020 4180.836 4139.028 

 241.995 01/05/1993 حالقة فاطمة الوسالتي 10
2019 2472.493 2447.768 

2020 2903.940 2874.901 

 فرج الدريدي  11
بيع 

 الحليب 
01/05/1996 132.725 2020 693.673 686.736 

 مبروكه الهداوي 12
فواكه 

 جافة 
01/05/1995 181.164 2020 2173.968 2152.228 

 رمضان الداهش  13
بيع 

 الخضر 
01/03/2015 234.007 

2019 1817.716 1799.539 

2020 2808.084 2780.003 

 990.000 1000.000 2020 159.646 01/02/1992 حداد  محمد علي الجالصي  14

15 
نرجس 

 الجةةةةةةالصي 
 198.635 02/01/1997 جزار 

2017 987.892 938.497 

2018 2121.420 2100.206 

2019 2248.704 2226.217 

2020 2383.620 2359.784 

 وصيف الخميري 16
بيع 

 الموالح
01/03/1991 232.918 2020 505.388 500.334 

 779.389 787.262 2020 108.096 01/08/1987 مصور جالل البكري 17

 343.018 01/01/2005 إدارة ديوان التطهير 18

2015 1607.164 1526.806 

2016 3547.704 3370.319 

2017 3725.088 3538.834 

2018 3733.536 3696.201 

2019 3920.208 3881.006 

2020 4116.216 4075.054 

 مراد الشريف  19
مواد 

 منزلية
01/03/2006 186.894 

2016 1714.360 1628.642 

2017 1883.040 1788.888 

2018 1977.202 1957.430 

2019 2095.842 2074.884 

2020 2242.728 2220.301 

 مراد الشريف  20
مواد 

 منزلية
01/05/2013 139.5 

2014 756.000 718.200 

2015 1176.000 1117.200 

2016 1280.260 1216.247 

2017 1405.536 1335.259 

2018 1461.752 1447.134 

2019 1549.452 1533.957 

2020 1674.000 1657.260 



 301.722 01/01/2010 ورشة سامي العويني  21

2013 2076.360 1972.542 

2014 2283.996 2169.796 

2015 2512.392 2386.772 

2016 2763.636 2625.454 

2017 3039.996 2887.996 

2018 3222.384 3190.160 

2019 3415.728 3381.571 

2020 3620.664 3584.457 

 626.657 01/01/2010 ورشة منية السلطاني 22

2014 1669.724 1586.238 

2015 5218.056 4957.153 

2016 5739.864 5452.871 

2017 6313.848 5998.156 

2018 6692.676 6625.749 

2019 7094.232 7023.290 

2020 7519.884 7444.685 

 53.381 02/01/1993 ورشة هندةالمطماطي  23

2013 234.336 222.619 

2014 404.088 383.884 

2015 444.492 422.267 

2016 488.952 464.504 

2017 537.852 510.959 

2018 570.108 564.407 

2019 604.320 598.277 

2020 640.572 634.166 

24 
محمد صالح  

 الفرشيشي

بيع مواد 

 البناء 
01/10/2014 459.719 

2019 4286.562 4243.696 

2020 5516.628 5461.462 

 عبد الستار الماجري  25
بيع 

 التوابل
01/10/2014 110.967 

2015 371.000 352.450 

2016 947.100 899.745 

2017 1118.040 1062.138 

2018 1134.810 1123.462 

2019 1202.898 1190.869 

2020 1331.604 1318.288 

 95.113 01/10/2014 بيع خضر  هدت العياري  26

2015 378.000 359.100 

2016 811.800 771.210 

2017 958.320 910.404 

2018 972.693 962.966 

2019 1031.049 1020.739 

2020 1141.366 1129.952 

 147.250 155.000 2015 223.374 02/01/2015 مكرم الجالصي  27



س

نظتتترسدتتت تساد تتت   سسمتتتر زس ج تتتت   تسادنلتتت شسمتتت  س تتت  سادنلطتتتكسادتتتةس
س عض مسادمجل سادمل  :

ضتتتتتر ر سمع دجتتتتتكساد ضتتتتتع   سم دتتتتتكسمم دتتتتتكسس:وجهبببببة انن بببببر األونبببببى
غ تتتترسسدلممتتتت د متتتت سمعلتتتت تسادز تتتت   سم د تتتتنكسس%5عتتتت سس از خ تتتتتسمتتتت س

قتتتت م سس عرضتتتت  سعلتتتتةسادتتتت   س تتتتنك  دتتتترسانطالقتتتت سمتتتت سسادم تخل تتتتك
ادج تتتت  سدلل تتتت تسمتتتت دطرحسادتتتتالزتسدتتتتتتمة سادمل  تتتتكسسمتتتت  سادمتتتت    ادم د تتتتكس

 تتتت  غكسسادمت تتتت غ  س ئعتتتت   متتتت سا تتتتتخالصسادتتتت    سادمتخلتتتت  سم متتتتكس
س.ادعل  
ن تتتتمكسادز تتتت   ساد تتتتن  كسدمعلتتتت تسس اعتمتتتت س:انثببببببانيةر ببببببببة انن بببببببوجه

 تتت س تتتنكسمرجع تتتكسدةتتت سس2011س%س اعتمتتت رس تتتنك5ادةتتترامسفتتت سمتتت   س
سادزائتتتت  سادمثللتتتتكسدةتتتت ادمت تتتت غ  س تتتتتتسعلتتتتةس    تتتت  سخ تتتتتسادممتتتت د س

 امتتتت  سعلتتتتةسانظتتتت رسقتتتت م سادم د تتتتكسس عتتتتر سادم ضتتتت عادمت تتتت غ  س
سادج   سادم  

 تتتتت اس اةتتتتت ساد تتتتت   س عضتتتتت مسادمجلتتتتت سادملتتتتت  سعلتتتتتةسامةتتتتت تساعتتتتت ا س
متتت ةرا ستلختتتصس تتت   سادارضتتت ت  سمتتتعساختتت سرا ساد تتت  سامتتت  سادمتتت  س

سادج   سقم ساتخ  س  سقرارسف سادغر .

س

هبببذا انتمشبببل مببب  قببببل كافبببة أعاببباح وتمبببت انموافقبببة علبببى اعتمببباد 
 انمجلس انبلدي انحااري  فل انجل ة.

 

صنع و 

بيع 

 المرطبات 

2016 2046.000 1943.700 

2017 2250.600 2138.070 

2018 2385.636 2361.780 

2019 2528.772 2503.484 

2020 2680.488 2653.683 

 محمود الجالصي 28
قاعة  

 ألعاب 
02/01/2015 144.113 

2015 900.000 855.000 

2016 1320.000 1254.000 

2017 1452.000 1379.400 

2018 1539.120 1523.729 

2019 1631.472 1615.157 

2020 1729.356 1712.062 

 93.73 01/09/2015 جزار  رمضان الداهش  29
2019 691.912 684.993 

2020 1124.076 1112.835 

 218561.294 223980.573 المجموع



 
طلبببببض انتابببببام  ااجتمببببباعل كبببببراح انم بببببك  انبببببو ي ل ن بببببت   – 7

 :رواة تاام 
 

المعةةةةروض علةةةةى جنةةةةا  ا سساد تتتت  سرئتتتت  سادمجلتتتت سادملتتتت  س ةتتتت 

المجلةةةةةس مطلةةةةةب تقةةةةةدم بةةةةةه السةةةةةيد رئةةةةةيس جامعةةةةةة منوبةةةةةة للتضةةةةةامن 

الةةةةةوظيفي الكةةةةةائن بحةةةةةي  المسةةةةةكناالجتمةةةةةاعي قصةةةةةد إمكانيةةةةةة كةةةةةراء 

لفائةةةةةدة  روضةةةةةة تضةةةةةامن مركةةةةةز اجتمةةةةةاعي تربةةةةةويالسةةةةةعادة لتركيةةةةةز 

 بهةةةةةذه الشةةةةةريحة المنحةةةةةدرة مةةةةةن وذلةةةةةا ل حاطةةةةةةالعةةةةةائالت المعةةةةةوزة 

 .وهشةأوساط اجتماعية ضعيفة 

 

وبعبببببد انتبببببداول واننقببببباش قبببببرر ان بببببادة أعاببببباح انمجلبببببس انبلبببببدي 
باإلجمببباع انموافقبببة علبببى مببببدأ ت بببوي  انمحبببل انمبببذكور تبعبببا نمطلبببض 
ان ببببيد رئببببيس جامعببببة منوبببببة نلتاببببام  ااجتمبببباعل علببببى ا  يببببتم 
تقبببدير انقيمبببة انكرائيبببة مببب  طبببرف مصبببان  أمبببالك اندونبببة وانشبببؤو  

 ببببب خالحعلببببى ا  يتاببببم  انعقببببد تعهببببد انجهببببة انمعنيببببة  ،انعقاريببببة
ل ا يتجبببباوز ثالثببببة انمحليببببة اذا ثبببببت نلبلديببببة حاجتهببببا نببببه فببببل اجبببب 

د بانقيبببببام بعمليبببببات انصبببببيانة و ت بببببليم انمحبببببل اشبببببهر كمبببببا يتعهببببب 
 .نلبلدية كما تم ا تالمه عند انت وي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :انم لخ انبلدي طلض ف خ عقد نزمة – 8
 

جةةةةةوان  29 انتتتتتمسمتتتتتت ر  ساد تتتتت  سرئتتتتت  سادمجلتتتتت سادملتتتتت  س ةتتتتت 

بطلةةةةةب  تقةةةةةدم المسةةةةةتلزم ياسةةةةةر الدريةةةةةدي 1800وتحةةةةةا عةةةةةدد  2021

قصةةةد فسةةةخ عقةةةد لزمةةةة االسةةةتلزام المبرمةةةة بينةةةه وبةةةين البلديةةةة بالنسةةةبة 

لعةةةةدم قدرتةةةةه علةةةةى تسةةةةيير هةةةةذا  2021للزمةةةةة المسةةةةلخ البلةةةةدي لسةةةةنة 

جةةةةاء فةةةةي مطلبةةةةه ان ظةةةةرو  العمةةةةل المرفةةةةق حيةةةةب انةةةةه حسةةةةب مةةةةا 

ات الضةةةةرورية بالمسةةةةلخ صةةةةعبة جةةةةدا اذ ال تتةةةةوفر فيةةةةه جميةةةةع الحاجيةةةة

الةةةةذبح العشةةةةوائي بةةةةالمحالت  وتفةةةةاقم ظةةةةاهرة ،لتسةةةةهيل وتسةةةةيير العمليةةةةة

 على مداخيل المسلخ  إثرمما 

ونهايتةةةةةةةةه  01/02/2021 وللتةةةةةةةةذكير فةةةةةةةةان عقةةةةةةةةد اللزمةةةةةةةةة بةةةةةةةةدا

ألةةةةةةف  18شةةةةةةهرا بقيمةةةةةةة  11اي مةةةةةةدة التسةةةةةةويغ هةةةةةةي  31/12/2021

أشةةةةهر االخيةةةةرة  3كضةةةةمان  4.909,000دينةةةةارا دفةةةةع منهةةةةا مبلغةةةةا قيمتةةةةه 

 ، مةةةةار ،فيفةةةةري معلةةةةوم أشةةةةهر 6.546,000مةةةةن السةةةةنة ومبلغةةةةا قةةةةدره 

 .2021وماي  افريل

 

وبعبببببد انتبببببداول واننقببببباش قبببببرر ان بببببادة أعاببببباح انمجلبببببس انبلبببببدي 
إلجمببببباع دعبببببوة ان بببببيد م بببببتلزم انم بببببلخ انبلبببببدي نجل بببببة عمبببببل با

انشبببببرطة  –تخبببببة كافبببببة األطبببببراف انمتدخلبببببة  انشبببببرطة انبلديبببببة 
أعاببباح انمجلبببس انبلبببدي  نلتباحبببي فبببل  ببببل تبببوفير كبببل  –انبيئيبببة 
 ننجاح نزمة انم لخ انبلدي. تانامانا

 

 

 

 



والمســـــلخ المصـــــادقة علـــــى كراســـــات شـــــروط الســـــوق ا ســـــبوعية - 9

 :البلدي

الخاصةةةةة اسةةةةتعرض السةةةةيد رئةةةةيس المجلةةةةس البلةةةةدي كراسةةةةات الشةةةةروط 

 السوق األسبوعية والمسلخ البلدي كما يلي:باستلزام 

 
 .2022لسنة  البلدي ا* كراس شروط المسلخ  

 العنوان ا ول : مقتضيات عامة 

تنطبق أحكام هذا الكرا  ، ما لم تخالفها نصوص خاصة ، على التصر  عن  توطئة:  

طريق اللزمة في المسالخ الراجعة بالملكية للجماعات المحلية و يقصد بالمسالخ  وفقا لهذا  

 اإلجراء : 

 المسالخ التي على ملا البلديات.  -

 المسالخ التي على ملا المجالس الجهوية.  -

 من قبل الجماعات المحلية عن طريق الشراكة.  المسالخ التي يتم التصر  فيها -

لغاية تنظيم التصر  في المسالخ و دعم مسالا التوزيع و دعم الحركية   :  الفصل ا ول

االقتصادية الخاصة باللحوم الحمراء من خالل إحكام العالقة بين كافة المتدخلين بهد   

تحقيق جودة الخدمات و توفير فضاءات  و مرافق عمومية عصرية، قرر مجلس الجماعة  

لزمة المسلخ البلدي بالمرناقية لسنة   2019اوت  03المحلية خالل دورته المنعقدة بتاريخ 

2020 . 

المؤرخ   2018لسنة   29من القانون األساسي عدد  83و يقصد باللزمة على معنى الفصل 

المتعلق بمجلة الجماعات المحلية العقد الذي تفوض بمقتضاه الجماعة  09/05/2018في 

حددة ، إلى شخص عمومي أو  المحلية بوصفها شخصا عموميا ،يسمى مانح اللزمة  لمدة م 

خاص يسمى صاحب اللزمة، التصر  في مرفق عمومي  او استعمال أو استغةةةةةةةةالل 

أمالك أو معدات أو تجهيزات أو استخالص معاليم راجعة للجماعة المحلية بمقابل يستخلص  

 . لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها عقد اللزمة

زمة أيضا بانجاز أو تغيير أو توسيع بنايات و منشآت أو اقتناء  تكلف البلدية صاحب الل

 تجهيزات أو معدات الزمة النجاز موضوع العقد.

يمكن أن تسند لزمة استغالل المسلخ البلدي بالمرناقية إلى كل شخص طبيعي  :  الفصل الثاني

تحتسب  و  أو معنوي يستجيب للشروط الواردة بكرا  الشروط و التشريع الجاري به العمل  



مدة االنتفاع بداية من تاريخ االستغالل المنصوص عليه بعقد اللزمة و ذلا لمدة سنة غير  

 قابلة للتجديد. 

 يحتوي المسلخ خاصة على :   : الفصل الثالث 

 * مأوت سيارات.

 * إسطبل مهيأ )مع توفير مكانا مخصصا للحيوانات المريضة(

 * محل للذبحو السلخ للضأن.

 .* محل للذبح و السلخ لألبقار

 * محالت حفظ مواد التنظيف

 * مركب صحي ) حجرة تغيير المالبس ، غر  استحمام،وحدة صحية(

 * غرفة غسيل المالبس الملوثة.

 * مكتب خاص بالمصالح البيطرية.

 * وحدة أماكن تجميع الفضالت.

 * آلة ضغط الماء.

 * وسيلة لتقييد الحيوانات عند الذبح و آلة تعليق الذبائح.

 * سلسلة الذبح.

* آلةة وزن مطةابقةة للمواصةةةةفةات و مربوطةة بةآلةة تمكن من متةابعةة األوزان و تحرير  

 بطاقات في الغرض.

 العنوان الثاني : شروط منح اللزمة 

يوما على األقل عن طريق   20تمنح اللزمة  بعد اإلعالن على المنافسةةة قبل    :  الفصــل الرابع

 طلب عروض مفتوح باعتماد إحدت الصيغ التالية :

 التبتيت المباشر. -

 الظروف المغلقة. -

ــرو يمكن لبلةديةة  المرنةاقيةة اللجوء إلى   إذا كةانةا النتةائج المحققةة و المترتبةة    التـفاو  المـباشــ

ن المشةةةار إليهما غير مثمرة و ذلا في مناسةةةبتين متتاليتين على عن اعتماد إحدت الصةةةيغتي 

 األقل.



مهما كانا الصةةيغة المعتمدة من قبل البلدية يقدم ترشةةح المشةةاركة على   :  الفصــل  الخامس

تسةةةحب من مقر بلدية المرناقية  بعد تعميرها و إمضةةةائها مرفقة بالوثائق  مطبوعة خاصــــة  

 التالية :

I/  : في صورة اعتماد صيغة التبتيت المباشر 

 كرا  الشروط ممضى من طر  المترشح. -1

كشةةةةةف فةةةةةي المةةةةةوارد البشةةةةةرية و المعةةةةةدات عنةةةةةد االقتضةةةةةاء التةةةةةي  - 2

ستوضةةةةةع علةةةةةى ذمةةةةةة اللزمةةةةةة ) يةةةةةتم ضةةةةةبط عةةةةةدد األشةةةةةخاص الواجةةةةةب 

تةةةةوفيرهم إلدارة المسةةةةلخ و القيةةةةام بعمليةةةةات النظافةةةةة و التعقةةةةيم مةةةةن قبةةةةل 

 بموجب إعالن طلب العروض (.  الجماعة المحلية

 شهادة سارية المفعول في االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي. -3

الجبائي ( طبقا لمقتضةةيات الفصةةل   نظير من الباتيندة سةةارية المفعول ) المعر    -4

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات. 56

 شهادة تثبا تسوية الوضعية الجبائية للمترشح. – 5          

 شهادة إبراء من الديون الراجعة للجماعات المحلية. – 6 

 هد شخصا معنويا.نسخة من العقد التأسيسي للشركة إذا كان المتع -7 

 تصريح على الشر  يثبا ان مقدم العرض ليس في حالة إفال . –8  

من السةعر االفتتاحي (المشةار إليه في نص بال    1/10إثبات تامين ضةمان وقتي ) –9  

 الدعوة للمنافسة مسلم من قابض المالية محتسب بلدية المرناقية.

 م  المسالخ  البلدية  إن وجدت.تقديم وثيقة تثبا التجار   في  مجال استلزا -10

و يمكن للمترشةةح أن يطلب معلومات أوإيضةةاحات حول اللزمة من المصةةلحة المتعهدة بطلب  

 العروض لدت بلدية المرناقية.

توضةةع الوثائق المذكورة بظر  مغلق ال يتضةةمن أي معطيات حول مقدم العرض أال عبارة 

و يرسةةل بالبريد السةةريع او يودع  ة "  "ال يفتح لزمة اســـتخالل المعاليم بمســـلخ المرناقي

بمكتب ضةةةبط الجهة المانحة للزمة مقابل وصةةةل أثبات و يحدد آخر أجل لقبول الترشةةةحات 

 ضمن إعالنالبتة .

II /يقدم العرض في ظرفين:  في صورة اعتماد صيغة الظروف المغلقة    : 

 : و يحتوي علىالظرف ا ول : العر  اإلداري :/  01

 ممضى من طر  المترشح.كرا  الشروط   -1

 تقديم وثيقة تثبا  التجار   في  المجال ان وجدت . -2



 نسخة من العقد التأسيسي للشركة اذا كان المتعهد شخصا معنويا. -3

كشةةةف في الموارد البشةةةرية التي سةةةتوضةةةع على ذمة اللزمة ) يتم ضةةةبط عدد  -4

لتعقيم من  األشةةخاص الواجب توفيرهم إلدارة المسةةلخ و القيام بعمليات النظافة و ا

 قبل الجماعة المحلية بموجب إعالن طلب العروض.(

 شهادة سارية المفعول في االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي. -5

  56سةةارية المفعول )المعر  الجبائي( طبقا لمقتضةةيات الفصةةل    نظير من الباتيندة -6

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.

 شهادة تثبا تسوية الوضعية الجبائية للمترشح. -7

 تصريح على الشر  يثبا أن مقدم العرض ليس في حالة إفال . -8

 من  الديون الراجعة  للجماعات المحلية .  شهادة  إبراء -9

من السةةعر االفتتاحي( المشةةار إليه في نص    1/10إثبات تامين ضةةمان وقتي ) -10

 بال  الدعوة للمنافسة مسلم من قابض المالية محتسب بلدية المرناقية.

و يمكن للمترشحان يطلب معلومات او إيضاحات حول اللزمة من المصلحة المتعهدة بطلب  

 لدت بلدية المرناقية.العروض  

: يتضةةمن القيمة المالية للعرض المقدم من طر   الظرف الثاني : العر  المالي/ 02

 المترشح للمنافسة .

ال يتضةمن أي معطيات    ظرف ثالثيوضةع الظرفان المتضةمنان للعروض اإلداريةوالمالية في

سلخ بلدية المرناقية  " ال يفتح لزمة استخالل المعاليم بمحول مقةةةةدم العةةةةةةةةرض إال عبارة  

" 

ترسةةل ظرو  الترشةةح بالبريد مضةةمون الوصةةول أو بالبريد السةةريع أو تودع بمكتب ضةةبط  

 الجهة المانحة للزمة مقابل  

 وصل إثبات ويحدد آخر اجل لقبول العروض ضمن إعالن طلب العروض.

بعرضةه  يبقى مقدم العرض مهما كانا الصةيغة المعتمدة من البلدية ملزما   :  الفصـل السـادس

 يوما من تاريخ آخر أجل لقبول العروض. 60لمدة أقصاها 

 العنوان الثالث : منح اللزمة و اآلثار المترتبة عنها 

 يقع اختيار صاحب اللزمة حسب المقاييس التالية :  :  الفصل السابع

 توفر جميع الوثائق المطلوبة بعنوان العرض اإلداري/  01

 أعلى ثمن مقترح./  02

تحتفظ بلدية المرناقية  بقرار الموافقة أو الرفض للعروض المقدمة و المتعلقة :  الثامنالفصــل  

و في حالة رفض العروض المقدمة تعلن بلدية  المرناقية  "المـسلخ  البلدي "بإحالة اسةتغالل  

أن طلب العروض غير مثمر بقرار معلل و ال يترتب لمقدمي العروض في هذه الصةةورة أي 

 يض.حق في طلب التعو 



عند الموافقة على أحد العروض المقدمة تقوم بلدية المرناقية  بدعوة صةاحب    :  الفـصل التاـسع

 اللزمة لة :

 72* تأمين مبلغ الضةمان النهائي لدت السةيد القابض محتسةب البلدية في أجل أقصةاه  

صةاحب سةاعة من تاريخ اإلعالن على نتائج اللزمة والمقدر بربع الثمن النهائي المقدم من  

 العرض الفائز.

سةاعة من    72*تأمين مبلغ ضةمان تسةجيل عقد اللزمة وكرا  الشةروط في أجل أقصةاه  

تاريخ اإلعالن على نتائج اللزمة ويتم تحديد مبلغ الضةةمان المسةةتوجب وفقا ألحكام مجلة  

 التسجيل والطابع الجبائي.

شةةةريع  *إمضةةةاء عقد مطابق لمقتضةةةيات كرا  شةةةروط وعقد اللزمة النموذجي والت 

 الجاري به العمل.

أيام من تاريخ البتة   10*تسةةةجيل العقد وكرا  الشةةةروط بالقباضةةةة المالية في أجل  

 وتحمل مصاريف التسجيل والطابع الجبائي على صاحب اللزمة.

*تقديم عقد تأمين لضةمان المسةؤولية المدنية عن األضةرار التي يمكن أن يتعرض لها 

وجودة داخل اللزمة وذلا وفقا لمقتضةةيات الفصةةول األشةةخاص والبنايات والتجهيزات الم

 من هذا الكرا . 38و  37

ويدخل العقد حيز التنفيذ بعد اسةتيفاء اإلجراءات المنصةوص عليها بهذا الفصةل وبداية  

 من التاريخ المضمن بالعقد.

:يدفع مبلغ اللزمة على أقسةاط شةهرية متسةاوية يقع تسةديد كل قسةط منها مسةبقا  الفصـل العاـشر

 السبعة أيام األولى من كل شهر، وذلا بداية من تاريخ دخول عقد اللزمة حيز التنفيذ.  خالل

وفي صةةةورة عدم قيام صةةةاحب اللزمة بخالص القسةةةط المسةةةتوجب بعد حلول أجل  

الخالص، يوجه له مانح اللزمة إنذار بالدفع بواسةةطة رسةةالة مضةةمونة الوصةةول مع  

  ثبات.  اإلعالم بالبلو  أو بأي وسيلة أخرت قابلة ل

من تاريخ    ثمانية أياموإذا لم يقم صةةاحب اللزمة بتسةةديد القسةةط المطلو  بعد مضةةي  

 إنذاره وفقا ل جراءات الواردة بالفقرة السابقة يحق للجهة المانحة للزمة فسخ العقد.

وال يمكن بأي حال من األحوال استعمال الضمان النهائي المودع لدت القابض لخالص  

ورة امتناع المسةةتلزم عن الوفاء بالتزاماته المالية او لتغطية نفقات  األقسةةاط إال في صةة 

 وجوبية لم يقم المستلزم بتأديتها وبعد فسخ عقد اللزمة.

 العنوان الرابع: استغالل المسلخ 

 المسلخ لصاحب اللزمة بداية من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ.  يسلم:الفصل الحادي عشر



يتعين على صةاحب اللزمة احترام أمثلة التهيئة الخاصةة بالمسةلخ والمعدة  :  الفـصل الثاني عـشر

 من قبل الجهة المانحة.

تقوم بلدية المرناقية بتشةةةخيص وضةةةع المسةةةلخ قبل بداية االسةةةتغالل  :الفصـــل الثالث عشـــر

زمة ويحرر في ذلا محضةر وترفق نسةخة من محضةر التشةخيص ممضةاة بحضةور صةاحب الل

 من قبل الطرفين بعقد اللزمة.

يةةةةةؤمن صةةةةةاحب اللزمةةةةةة اسةةةةةتغالل المنةةةةةاطق المحيطةةةةةة  الفصــــل الرابــــع عشــــر:

وأمةةةةةاكن لوضةةةةةع  بالمسةةةةةلخ مةةةةةن أمةةةةةاكن إنةةةةةزال ومةةةةةاوي للسياراتوالشةةةةةاحنات

الفضةةةةالت التةةةةي يةةةةتم ضةةةةبطها وتحديةةةةدها وتنظيمهةةةةا مةةةةن قبةةةةل الجهةةةةة المانحةةةةة 

 للزمة.

المرناقيةةةةةةويكون صةةةةةاحب اللزمةةةةةة ملزمةةةةةا بتةةةةةوفير الوسةةةةةائل الماديةةةةةة والبشةةةةةرية 

الضةةةةروريةلذلا،وتحتفظ بلديةةةةة بحقهةةةةا فةةةةي تغييةةةةر نظةةةةام الوقةةةةو  والتوقةةةةف داخةةةةل 

 فضاء المسلخ أو خارجه.

توظيف أو اسةتخالص أي معلوم بالمناطق المحيطة بالمسةلخ بعنوان   وال يمكن لصةاحب اللزمة

 وقو  وسائل النقل التابعة لرواد المسلخ.

 يتعين على صاحب اللزمة :  : الفصل الخامس عشر

توفير الوسةةائل المادية والبشةةرية الالزمة لضةةمان اسةةتغالل المسةةلخ على الوجه المطلو     -

 ووضعها على ذمة المستعملين.

 وسائل السالمة.توفير    -

توفير زي مميز وشةةارات خاصةةة باألعوان التابعين لصةةاحب اللزمة بحيب يمكن تمييزهم    -

 عن غيرهم.

 إصالح وتجديد التجهيزات الموضوعة على ذمته.  -

 العناية بالبيئة وسالمة المحيط داخل المسلخ ومحيط إشعاعه.

 توفير وسائل الوقاية واإلسعا .  -

 ن على صاحب اللزمة:يتعي   الفصل السادس عشر:

إعالم بلةديةة المرنةاقيةةوالجهةات المؤهلةة قةانونةا للقيةام بعمليةات المراقبةة بكةل المخةالفةات   -

 المرتكبة من قبل المستغلين واإلجراءات المتخذة في شأنهم.

 إعالم بلدية المرناقيةوالجهات المؤهلة قانونا بالحوادث التي قد تطرأ داخل المسلخ.  -

 للمسلخ بكل التدابير المتخذة لضمان حسن تسييره.  إبال  المستغلين  -



 حدد توقيا العمل داخل المسلخ وفقا لما يلي:  :الفصل السابع عشر

مةةةةن السةةةةاعة السادسةةةةة صةةةةباحا إلةةةةى السةةةةاعة الحاديةةةةة عشةةةةر صةةةةباحا فةةةةي  -

 فصول الخريف والشتاء والربيع.

 فصل الصيف.خالل  ومن الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة العاشرة صباحا  -

 األحد كيوم راحة أسبوعية.  حدد يوم  -

يتعهةةةد صةةةاحب اللزمةةةة بتعليةةةق أوقةةةات العمةةةل بمةةةداخل المسةةةلخ فةةةي أمةةةاكن 

بةةةةارزة وواضةةةةحة وتكةةةةون الكتابةةةةة بةةةةأحر  واضةةةةحة وكبيةةةةرة الحجةةةةم طبقةةةةا 

 للتشريع الجاري به العمل.

وال  يةةةتم وجوبةةةا إعةةةالم صةةةاحب اللزمةةةة بكةةةل تغييةةةر يطةةةرأ علةةةى التوقيةةةا،

لصةةةةةاحب اللزمةةةةةة تغييةةةةةر توقيةةةةةا العمةةةةةل داخةةةةةل المسةةةةةلخ دون يمكةةةةةن 

الحصةةةةول علةةةةى تةةةةرخيص مسةةةةبق مةةةةن مةةةةانح اللزمةةةةة أو السةةةةلط الجهويةةةةة أو 

السةةةةلط المركزيةةةةة    والتنسةةةةيق مةةةةع الطبيةةةةب البيطةةةةري المخةةةةتص وذلةةةةا إذا 

 اقتضا القوانين المنظمة للمسالخ ذلا.

المانحة للزمة، يمكن  وبعد ترخيص كتابي مسةبق من الجهة    غير انه وبصةفة اسةتثنائية

 فتح المسلخ في غير أوقات عمله حسب شروط تضمن حقوق جميع المتدخلين.

تحمةةةةل مصةةةةاريف اسةةةةتغالل المسةةةةلخ والمنةةةةاطق المحيطةةةةة  :الفصــــل الثــــامن عشــــر

بةةةه علةةةى صةةةاحب اللزمةةةة )أجةةةرة األعةةةوان التةةةابعين لةةةه( والمعةةةدات والمقتضةةةيات 

 لنظافةةةةةة والتجديةةةةةد وا داءوالصةةةةةيانة وا المتعلقةةةةةة بالمسةةةةةلخ ومصةةةةةاريف اإلصةةةةةالح

 استهالك الماء والكهرباء ومصاريف التأمين و ...(  ) التعاليم

يضةمن صةاحب اللزمة تمويل جميع مصةاريف اللزمة وال تقبل عمليات    الفـصل التاـسع عـشر:

 التمويل بمقتضى اإليجار المالي.

ل عليها صةاحب اللزمة وال    الفصـل العشـرون: ال تضةمن بلدية المرناقية القروض التي تحصة 

 ترخص في رهن المسلخ موضوع اللزمة.

ــرون: ــل الواحد والعشـ ت جديدة تهد  لتحسةةةين  يمكن لصةةةاحب اللزمة تقديم اقتراحا  الفصـ

اسةةةتغالل المسةةةلخ وتتولى الجهة المانحة للزمة دراسةةةة هذه المقترحات ولها ان تقبلها أو أن 

 المةالي على  على أن تكون المقترحةات ذات اإلنعكةا   تجري تعةديالت عليهةا أو أن ترفضةةةةهةا

 كاهل صاحب اللزمة.

ــرون: ؤهلةة قةانونةا مراقبةة سةةةةير يمكن بلةديةة المرنةاقيةة أو الجهةات الم  الفصــــل الـثاني والعشــ

يمكن لهم اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية    ،و  اسةتغالل المسةلخ بواسةطة أعوانها المكلفين بذلا

 التي تمكنهم من أداء مهامهم والمطالبة بالوثائق والمعطيات التي يرونها مناسبة.



يتعين على صةةاحب اللزمة تسةةهيل مهام مصةةالح المراقبة الصةةحية البيطرية وجميع  

ويعتبر كةل    والمعطيةات المطلوبةة  المراقبين المؤهلين قةانونةا لةذلةا        ومةدهم بةالوثةائق

 تعطيل أو منع أو امتناع خطأ فادحا موجبا لفسخ العقد. 

يتعهد صاحب اللزمة بتقديم تقرير شهري في أنشطة المسلخ للبلدية  :الفصل الثالث والعشرون

تنميةة الفالحيةة الراجعةة لهم بةالنظر ترابيةا طبقةا  وللمصةةةةةالح البيطريةة بةالمنةدوبيةة الجهويةة لل

 لألنموذج المعمول به والمتوفر لدت هذه المصالح.

 العنوان الخامس:المعاليم الموظفة داخل المسلخ 

للعموم بمداخل المسلخ    يتعهد صاحب اللزمة بتعليق تعريفة المعاليم  :الفصل الرابع والعشرون

وتكون الكتابة بأحر  بينة وكبيرة الحجم طبقا    )مهما كان نوعها( في أماكن بارزة وواضةحة،

 للتشريع الجاري به العمل.

كمةا يتعهةد بعةدم إدخةال أي تعةديةل على التعريفةات سةةةةواء بةالترفيع أو التخفيض أو الزيةادة أو 

النافذة أو التي يتم اسةةتصةةدارها أثناء تنفيذ  والتراتيب    الحذ  أو التعويض وبتطبيق التشةةريع

 عقد اللزمة.

 وتعد تعريفةالمعاليم وثيقة من مالحق كرا  الشروط.

ــرون ــل خامس والعشـ يعد كل ترفيع من قبل صةةةاحب اللزمة في التعريفات والمعاليم    :الفصـ

ن  المرخص له في اسةةةتخالصةةةها دون موافقة بلدية المرناقية أو عدم تمكين التجار المنتصةةةبي

والمتجولين من وصةةوالت مؤشةةر عليها من قبل القابض محتسةةب البلدية وفقا ألحكام الفصةةل  

 من هذا الكرا  تتضمن المبالغ المدفوعة من قبلهم، خطأ فادحا يستوجب معه فسخ العقد. 32

 ويكون مانح اللزمة ملزما بمراقبة احترام هذا اإلجراء.

زمة اللتزماته الواردة بهذا الفصةل أن يمكن لكل متضةرر في صةورة عدم احترام صةاحب الل

يودع عريضةةة بمكتب الضةةبط الخاص بالجماعة المحلية مانحة اللزمة مقابل وصةةل اسةةتالم،  

يوم عمل    21وتكون هذه األخيرة ملزمة بالتحري فيها وإجابة العارض كتابيا في أجل أقصةةاه  

 فعلي من تاريخ تضمين العريضة بمكتب الضبط.

 والصيانة والتجديد  االستغالل وأشغال البناء العنوان السادس: شروط

يتعين في خصةةةوص كل عملية بناء وصةةةيانة وتجديد داخل    :الفصـــل الســـادس والعشـــرون

المسةةةةلخ أو في محيطه حصةةةةول صةةةةاحب اللزمة على ترخيص مكتو  من الجهة المانحة  

لزمة،واحترام التشةةريع المتعلق بالمؤسةةسةةات المفتوحة للعموم    وخاصةةة التراتيب العمرانية  

 والبيئة والسالمة المعمول بها في هذا المجال. وشروط الصحة

وال يترتب عن عمليات البناء والصةيانة والتجديد أي تعويض لفائدة صةاحب اللزمة وال يجوز  

 اقتطاع تكاليف انجازها من ثمن اللزمة.



يتعةةةين علةةةى صةةةاحب اللزمةةةة القيةةةام بأشةةةغال صةةةيانة :الفصـــل الســـابع والعشـــرون

كةةةةةل البنةةةةةاءات والمعةةةةةدات والتجهيةةةةةزات المخصصةةةةةة لحسةةةةةن اسةةةةةتغالل المسةةةةةلخ 

 ملين، ويتم إصالحها من قبله وعلى حسابه.وسالمة المستع

 وتتعلق األشغال المعنية خاصة بةة:

 * رسم المواقع.

 * صيانة اإلسطبل وتنظيفه.

 * صيانة وحسن استغالل التجهيزات المتعلقة بالتصر  في الفضالت.

 * صيانة وحدة معالجة وتطهير المياه المستعملة.

 * صيانة وحدة معالجة وتصريف الدماء.

 انة محالت الذبح وتنظيفها.* صي 

 * صيانة جميع المحالت وتنظيفها وتطهيرها.

 * صيانة السياج الخارجي.

 وبمحيطه. * صيانة معدات اإلضاءة والسالمة بالمسلخ

 والحماية من الحرائق طبقا للتشريع الجاري به العمل.  * صيانة معدات التهوئة

 * وضع الالفتات واتجاهات السير داخل المسلخ.

 طبيق قواعد النظافة بالمسلخ وبالمناطق المحيطة به.* ت 

 * استبدال كل القطع المعطبة بالتجهيزات المتعلقة بالسالمة والحراسة واإلضاءة.

 * توفير نقاط الماء بالعدد والضغط الكافيين.

، يمكن  26صةةورة عدم احترام المسةةتلزم لمقتضةةيات الفصةةل   في:الفصــل الثامن والعشــرون

ومنحةه أجال   لبلةديةة المرنةاقيةة بعةد التنبيةه على صةةةةاحةب اللزمةة بضةةةةرورة تةدارك االخالالت

معقوال يتناسةب مع طبيعة التدخل المطلو ، القيام بتلا األعمال بنفسةها او بواسةطة من تعينه  

 خصيصا على نفقة صاحب اللزمة.

ع صةةةةاحةب اللزمةة عن تةأديةة النفقةات المترتبةة عن عمليةة اإلصةةةةالح  وفي صةةةةورة امتنةا

والصةةةةيةانةة يتم اقتطةاعهةا آليةا من مبلغ الضةةةةمةان النهةائي المؤمن لةدت القةابض محتسةةةةب  

المنجزة يتم دعوة   عدم تغطية مبلغ الضةمان النهائي لألشةغال  الجماعة المحلية وفي صةورة

 عقد اللزمة.المستلزم إلى توفير الفارق وخالفا لذلكيتم فسخ 

يعد عدم تنظيف المسةةلخ ومحيطه من قبل صةةاحب اللزمة خطأ    الفصــل التاســع والعشــرون:

 فادحا يستوجب معه فسخ العقد.



إال انةةةةةه يمكةةةةةن لصةةةةةاحب اللزمةةةةةة إبةةةةةرام اتفاقيةةةةةة مةةةةةع مةةةةةانح اللزمةةةةةة يقةةةةةوم 

بمقتضةةةةاها هةةةةذا األخيةةةةر بعمليةةةةة التنظيةةةةف بمقابةةةةل مةةةةالي يةةةةتم احتسةةةةابه وفقةةةةا 

 وبةةةةدعيللتكلفةةةةة الحقيقيةةةةة وبهةةةةامش ربةةةةح يةةةةتم االتفةةةةاق عليةةةةه بةةةةين الطةةةةرفين 

لرفةةةةع فواضةةةةل المسةةةةلخ حسةةةةب  المسةةةةتلزم إلةةةةى إبةةةةرام إتفاقيةةةةة مةةةةع البلديةةةةة

 لقرار البلدي المتخذ في الغرضا  مقتضيات

ــون ــل الثالثــ يتعةةةةين علةةةةى صةةةةاحب اللزمةةةةة مراقبةةةةة االعةةةةوان المباشةةةةرين  :الفصــ

داخةةةةل المسةةةةلخ ومسةةةةتعمليه ويجةةةةب عليةةةةه ضةةةةمان احتةةةةرامهم للتراتيةةةةب الصةةةةحية 

 خاصة من حيب:

 سالمة االجسام ونظافتها. *

 ارتداء زي نظيف خاص بالعمل. *

 عدم تلويب الذبائح عند تداولها. *

 انجاز التحاليل الالزمة لنظافة االعوان العاملين بالمسلخ. *

 العنوان السابع : انجاز الحسابات 

 على صاحب اللزمة:  : يتعينالفصل الواحدوالثالثون

اسةتعمال كنشةات الفواتير ووصةوالت اسةتخالص المعاليم ذات قسةائم مؤشةر عليها  *

ناقية ومسةةةةلمة من قبل محاسةةةةبها، ويمنع منعا باتا اسةةةةتعمال أية دفاتر  من قبل بلدية المر

 أخرت.

االسةتظهار بكنشةات الفواتير والوصةوالت عند كل طلب من طر  أعوان البلدية أو  *

 الجهة المالكة للمسلخ أو أعوان الدولة المؤهلين لذلا.

عالمية التي الحصةةول على موافقة بلدية المرناقية في صةةورة اسةةتعمال الفوترة اإل *

 تحتفظ بحقها في الحصول على المعطيات الضرورية عند أي طلب.

( كنشةةات  5يتعين على مانح اللزمة تمكين المسةةتلزم من خمسةةة ):الفصــل الثانيو الثالثون

فواتير و وصةةوالت بالنسةةبة لكل مسةةلخ كحد أقصةةى و يمكن للجهة المانحة للزمة اإلذن  

دفاتر للمسةةتلزم المعني إال بعد االسةةتظهار بما يفيد  للقابض محتسةةب البلدية بعدم تجديد ال

 خالص ما تخلد بذمته من معاليم راجعة لها.

 : يتعين على صاحب اللزمة:الفصل الثالثو الثالثون

* تقةةةةديم الموازنةةةةة الختاميةةةةة المنجةةةةزة والمؤيةةةةدات الماليةةةةة الخاصةةةةة بكةةةةل 

....( طبقةةةةةا المصةةةةةاريف )التشةةةةةغيل، التسيير،الصةةةةةيانة، أعبةةةةةاء االسةةةةةتثمار .....

أشةةةةهر مةةةةن  3للقةةةةوانين المعمةةةةول بهةةةةا مةةةةن طةةةةر  بلديةةةةة المرناقيةةةةة فةةةةي أجةةةةل 

 نهاية كل سنة.



* تأمين الفارق بين الضةةمان النهائي للسةةنة األولى والضةةمان النهائي للسةةنة الثانية إذا  

 اقتضى عقد االستلزام نسبة زيادة سنوية تضا  عند بداية كل سنة طيلة مدة التعاقد.

ات االسةتغالل لألنشةطة والخدمات المنجزة بالمسةلخ، ويسةتعمل للغرض * إعداد حسةاب 

مفهوم حسةةةةا  االسةةةةتغالل حسةةةةبما وقع تعريفه بالنظام المحاسةةةةبي العام المنطبق على  

 المؤسسات الخاصة الذي يتضمن:

 موارد الخدمات الراجعة لصاحب اللزمة.  في باب االعتمادات:  -

 المصاريف الخاصة باالستغالل واألشغال.  الديـــــــــن:في باب    -

 يظهر إما فائض استغالل أو نقص استغالل.فارق حساب االستغالل:

لبلةديةة المرنةاقيةة الحق في مراقبةة المعلومةات والمعطيةات المقةدمةة   :الفصـــــل الرابعوالثالثون

 بالتقرير السنوي وحسابات االستغالل المشار إليها أعاله.

غةةةةةرض، يمكةةةةةن لمةةةةةانح اللزمةةةةةة طلةةةةةب المعطيةةةةةات والوثةةةةةائق ولهةةةةةذا ال

 الضرورية الخاصة بالمحاسبة والتحقق منها.

يتعين على مانح اللزمة التثبا من استغالل المسلخ طبقا لمقتضيات  :  الفـصل الخامـسوالثالثون

 اللزمة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل في هذا المجال.

 العنوان الثامن: المسؤوليةوالتأمين:

 تحمل على صاحب اللزمة التعهدات التالية:الفصل السادس والثالثون:

يتعين على صةةاحب اللزمة إبرام عقد تامين لضةةمان :بالنسةةبة للبنايات والتجهيزات/1

المسةؤولية المدنية ضةد األخطار الناجمة عن األشةغال التي ينجزها وعن اسةتغالل البنايات  

 موضوع اللزمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.والتجهيزات المذكورةوعقد تأمين للمنشأة 

يتحمل صةةاحب اللزمة مسةةؤولية كل األضةةرار المنجرة عن   بالنسةةبة لالسةةتغالل: /2

 االستغالل.

وضةععقود التأمين ووصةوالت خالص األقسةاط المتعلقة بها على ذمة  الفـصل الـسابعوالثالثون:

جراء خطأ فادحا يسةةتوجب معه فسةةخ  بلدية المرناقية ويعتبر عدم قيام صةةاحب اللزمة بهذا اإل

العقد وحجز مبلغالضةةةمان،وال يمكن لصةةةاحب اللزمة إدخال تعديالت او فسةةةخ عقود التامين  

 دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة لمانح اللزمة.

 النزاعات  –الفسخ  –العنوان التاسع : الضمانات 

 

سةةةاعة من تاريخ اإلعالن على   72صةةةاحب اللزمة في أجل    يلتزمالفصـــل الثامن والثالثون:

( قيمةة المبلغ النهةائي للعرض المةالي بعنوان  1/4نتيجةة طلةب العروض بةإيةداع مبلغ يسةةةةاوي )



ضةمان نهائي وتأمين قيمة تسةجيل عقد اللزمة لدت قابض الجهة المانحة للزمة دون ان يترتب  

 للمبالغ المودعة.له حق في المطالبة بفائض قانوني عند استرجاعه 

ويكون قةابض المةاليةة محتسةةةةب مةانح اللزمةة ملزمةا بةإرجةاع المبلغ المؤمن لةديةه بعنوان  

 قيمة تسجيل العقد بمجرد اتصاله من مانح اللزمة بما يفيد تسجيل العقد.

يمكن لمانح اللزمة في صةةورة امتناع صةةاحب اللزمة عن إتمام   الفصــل التاســع والثالثون:

  1993لسةةةةنةة  53من القةانون عدد   3د في ا جال المحةددة بالفصةةةةل  إجراءات تسةةةةجيةل العقة 

التسةةةةجيةل والطةابع الجبةائي إتمةام   المتعلق بإصةةةةدار مجلةة معةاليم  1993ماي    17المؤرخ في  

إجراءات التسةةجيل من تلقاء نفسةةه باالعتماد على المبلغ المؤمن لدت قابض المالية محتسةةب  

ن لصةةةةاحةب اللزمةة في هةذه الحةالةة المطةالبةة  مةانح اللزمةة بعنوان ضةةةةمةان التسةةةةجيةل وال يمك

 باسترجاع المبلغ المؤمن بهذا العنوان.

وإذا تلدد صةةاحب اللزمة في دفع قيمة الضةةمان النهائي وتامين قيمة تسةةجيل العقد في 

األجل المحدد أعاله، يمكن لمانح اللزمة حجز الضةةةمان الوقتي وإسةةةناد اللزمة للمترشةةةح  

لي أو اإلعالن عن طلةب عروض جةديةد والمطةالبةة بغرم  الةذي تقةدم بثةاني أعلى عرض مةا

 الضرر الناجم عن المماطلة.

ــل ا ربعون يبقى الضةةةمان النهائي مخصةةةصةةةا لضةةةمان حسةةةن تنفيذ اللزمة   :الفصـ

والستخالص ما عسى ان يكون المستلزم مطالبا به من مبالغ بعنوان عقد اللزمة،وال يمكن  

 ن من الجهة المانحة.استرجاعه اال بعد انتهاء مدة اللزمة وبإذ

وال يمكن بأي حال من األحوال استعمال الضمان النهائي المودع لدت القابض لخالص  

األقسةةةاط إال في صةةةورة امتناع المسةةةتلزم عن الوفاء بالتزاماته المالية أو لتغطية نفقات  

 وجوبيه لم يقم المستلزم بتأديتها وبعد فسخ عقد اللزمة. 

 تنتهي اللزمة بانتهاء المدة المتفق عليها بعقد اللزمة.:الفصل الواحدوا ربعون

ــل الثاني وا ربعون تنتهي اللزمة قبل نهاية المدة المتفق عليها في العقد باتخاذ  : الفصــ

 مانح اللزمة إحدت اإلجراءات التالية:

د: ــخ العـق عنةد إخالل صةةةةاحةب اللزمةة بةأحةد التزامةاتةه التعةاقةديةة الجوهريةة او   أ/فســ

الشةروط أو بااللتزامات الواردة بوثائق اللزمة وفي كل الصةور الواردة   بمقتضةيات كرا 

 بالتشريع الجاري به العمل.

 ويعد من قبيل اإلخالل الجوهري:

 التلدد المتكرر في دفع أقساط اللزمة.  -

 ارتكا  مخالفة خطيرة لتراتيب حفظ الصحة والبيئة.  -



المنصةةةةوص عليهةا بةالتقرير الواردة عن المصةةةةالح    عةدم تفةادي االخالالت  -

أيام من إعالمه إذا كانا صةةيانة خفيفة وشةةهر إذا  7البيطرية في غضةةون مدة أقصةةاها  

 كانا صيانة ثقيلة.

منع الطبيةب البيطري واألعوان المكلفين بةالرقةابةة من أداء المهةام المنوطةة    -

 بعهدتهم.

 مانح اللزمة.إحالة اللزمة بأي صيغة كانا دون موافقة    -

اسةتعمال كنشةات فواتير و وصةوالت اسةتخالص غير مؤشةر عليها من بلدية    -

 المرناقية  و غير مسلمة من قبل المحاسب المختص.

 استخالص مبالغ غير مرخص له في استخالصها.  -

 الترفيع في المعاليم المستخلصة دون ترخيص مسبق من مانح اللزمة.  -

لمسةلخ من وصةوالت الخالص تتضةمن المبالغ االمتناع عن تمكين مسةتغلي ا  -

 الفعلية التي تم استخالصها.

 عدم تنظيف المسلخ.  -

 عدم تعليق المعاليم المستوجبة بمداخل المسلخ.  -

 عدم احترام أوقات فتح المسلخ.  -

عةدم إيةداع عقود التةأمين لةدت مةانح اللزمةة أو االمتنةاع عن دفع األقسةةةةةاط   -

 المستوجبة بهذا العنوان.

 ستخالص معاليم خارج األماكن المرخص فيها.ا  -

ويترتب عن فسةةخ العقد إسةةقاط حقوق صةةاحب اللزمة وال يمنع فسةةخ العقد وإسةةقاط الحق 

 بلدية المرناقية من المطالبة بجبر الضرر الذي لحق بها.

بقطع النظر عن االسةةةةتثمارات غير المهتلكة شةةةةريطة إعالم :ب/اســــترجاع اللزمة

طة مكتو  مضةمون الوصةول مع اإلعالم بالبلو  شةهرا على  صةاحب اللزمة بذلا بواسة 

 األقل قبل التاريخ المحدد لالسترجاع،وذلا في الحاالت التالية:

 مخالفة مقتضيات كرا  الشروط. -

 مخالفة أحكام عقد اللزمة. -

 تعاطي صاحب اللزمة مهنة وسيط داخل المسلخ. -

 إفال  صاحب اللزمة. -

 التأخير في الخالص. -

فسةةةخالعقد، يحل مانح اللزمة محل صةةةاحب اللزمة إلى حين إعادة إسةةةناد لزمة وعند  

 إستغالل المسلخ الى شخص طبيعي أو معنوي آخر.



إال إذا رأت مانح اللزمة إحالتها في   ج/ بوفاة صــاحب اللزمة ان كان شــخصــا طبيعيا 

 المدة المتبقية ألحد الورثة عند حصول إتفاق بينهم.

عين كل طر  محل مخابرته بالعنوان الذي يختاره فبالنسبة لرئيس  :نالفصل الرابع وا ربعو

  البلةديةة فعنوانةه بلةديةةالمرنةاقيةة شةةةةةارع الحبيةب بورقيبةة أمةا بةالنسةةةةبةة للمسةةةةتلزم فعنوانةه 

................................. 

ة ةبمنوـب دائـي ة االبـت ا تختص المحكـم ة    كـم ا الحكمي ومحكـم ـــه اق اختصـــــاصــ في نـط

االـستئناف بتونس بفض النزاعات القائمة على تنفيذ مقتـضيات كراس الشروط وكل ا عمال  

 المتصلة باللزمة.

 حرر بالمرناقيةفي: ....................... 

 ئيس بــلديــة وقع االطالع عليه والموافقة                                                           ر

 المستلزم                                                                       فيصل الدريدي            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .2022ب* كراس شروط السوق ا سبوعية لسنة 

 العنوان ا ول : مقتضيات عامة 

 

خاصةة، على التصةر  عن طريق  تنطبق أحكام هذا الكرا ، ما لم تخالفها نصةوص  توطئة:  

 اللزمة في األسواق الراجعة بالملكية للجماعات المحلية ويقصد باألسواق وفقا لهذا اإلجراء:

 األسواق التي على ملا الجماعات المحلية. -

األسةةةةواق التي على ملا الجماعات المحلية والتي تتصةةةةر  فيها المؤسةةةةسةةةةات   -

 ص إحداثها من منح اللزمات.والمنشآت العمومية التابعة لها والتي يمكن ن 

لغاية تنظيم مسالا التوزيع ودعم الحركة االقتصادية باألسواق من خالل إحكام  :الفصل ا ول

العالقةة بين كةافةة المتةدخلين بهةد  تحقيق جودة الخةدمةات وتوفير فضةةةةاءات ومرافق عموميةة  

... لزمةة السةةةةوق عصةةةةريةة، قرر مجلس الجمةاعةة المحليةة خالل دورتةه المنعقةدة ..............

 .2022األسبوعية بالمرناقية لسنة  

  2018لسةةنة  29من القانون األسةةاسةةي عدد  83ويقصةةد باللزمة على معنى الفصةةل 

في   الةةذي تفوض    09/05/2018المؤرخ  العقةةد  المحليةةة  الجمةةاعةةات  بمجلةةة  المتعلق 

لى بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميا، يسمى مانح اللزمة لمدةمحددة، إ

شةةةخص عمومي أو خاص يسةةةمى صةةةاحب اللزمة، التصةةةر  في مرفق عمومي او  

استعةةمال أو استغةةةةةةةةةةةةةةةةالل أمالك أو معدات أو تجهيزات أو استخالص معاليم راجعة  

للجماعة المحلية بمقابل يسةتخلص لفائدته من المسةتعملين حسةب الشةروط التي يضةبطها  

 .عقد اللزمة

بانجاز أو تغيير أو توسةيع بنايات ومنشةآت أو اقتناء   تكلف البلدية صةاحب اللزمة أيضةا

 تجهيزات أو معدات الزمة النجاز موضوع العقد.

إلى كل شةةخص    يمكن أن تسةةند لزمة اسةةتغالل السةةوق األسةةبوعية بالمرناقية:الفصــل الثاني

طبيعي أو معنوي يسةةتجيب للشةةروط الواردة بكرا  الشةةروط والتشةةريع الجاري به العمل  

وتحتسةب مدة االنتفاع بداية من تاريخ االسةتغالل المنصةوص عليه بعقد اللزمة وذلا لمدة سةنة 

 غير قابلة للتجديد.

مسةتوت الطريق   حد د مكان انتصةا  السةوق األسةبوعية في الفضةاء الكائن على:الفـصل الثالث

والمحاط بأسةوار من أربع جهات وفي الفضةاء المحيط بحدود السةوق مباشةرة  5الوطنية عدد 

 وتعتبر مخالفة حدود الفضاء المسموح باالنتصا  موجبة لفسخ العقد.

 العنوان الثاني: شروط منح اللزمة 

ــل الرابع قل عن طريق  يوما على األ 20تمنح اللزمة بعد اإلعالن على المنافسةةةة قبل    :الفصـ

 طلب عروض مفتوح باعتماد إحدت الصيغ التالية:



 التبتيت المباشر. -

 الظروف المغلقة. -

ــرويمكن لبلةديةة المرنةاقيةة اللجوء إلى   اشــ إذا كةانةا النتةائج المحققةة   التفـاو  المـب

والمترتبة عن اعتماد إحدت الصةةيغتين المشةةار إليهما غير مثمرة وذلا في مناسةةبتين  

 متتاليتين على األقل.

مهما كانا الصةةيغة المعتمدة من قبل البلدية يقدم ترشةةح المشةةاركة على   :  الفصــل  الخامس

إمضةةةائها مرفقة بالوثائق    تسةةةحب من مقر بلدية المرناقية  بعد تعميرها و مطبوعة خاصــــة  

 التالية :

I /: في صورة اعتماد صيغة التبتيتالمباشر 

 كرا  الشروط ممضى من طر  المترشح. -2

كشةةف في الموارد البشةةرية و المعدات عند االقتضةةاء التي سةةتوضةةع على ذمة    - 2

 اللزمة 

 االجتماعي.شهادة سارية المفعول في االنخراط بالصندوق الوطني للضمان  -3

نظير من الباتيندة سةةارية المفعول ) المعر  الجبائي ( طبقا لمقتضةةيات الفصةةل    -4

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات. 56

 شهادة تثبا تسوية الوضعية الجبائية للمترشح. – 5          

 لمحلية.شهادة إبراء من الديون الراجعة للجماعات ا – 6 

 نسخة من العقد التأسيسي للشركة اذا كان المتعهد شخصا معنويا. -7 

 تصريح على الشر  يثبا ان مقدم العرض ليس في حالة إفال . –8  

من السةعر االفتتاحي (المشةار إليه في نص بال    1/10إثبات تامين ضةمان وقتي ) –9  

 لمرناقية.الدعوة للمنافسة مسلم من قابض المالية محتسب بلدية ا

 تقديم وثيقة تثبا التجار   في  مجال األسواق إن وجدت. -10

و يمكن للمترشةةةح أن يطلب معلومات أوإيضةةةاحات حول اللزمة من المصةةةلحة المتعهدة  

 بطلب العروض لدت بلدية المرناقية.

توضةةةةع الوثائق المةذكورة بظر  مغلق ال يتضةةةةمن اي معطيةات حول مقةدم العرض اال 

و يرسةل بالبريد  لزمة اـستخالل المعاليمالـسوق ا ـسبوعيةبالمرناقية "  "ال يفتح  عبارة 

السةةريع او يودع بمكتب ضةةبط الجهة المانحة للزمة مقابل وصةةل أثبات و يحدد آخر أجل  

 لقبول الترشحات ضمن إعالنالبتة .

II/ يقدم العرض في ظرفين:    في صورة اعتماد صيغة الظروف المغلقة   : 



 : و يحتوي علىا ول : العر  اإلداري :الظرف /  01

 كرا  الشروط ممضى من طر  المترشح. -11

 تقديم وثيقة تثبا  التجار   في  المجال ان وجدت . -12

 نسخة من العقد التأسيسي للشركة اذا كان المتعهد شخصا معنويا. -13

 كشف في الموارد البشرية التي ستوضع على ذمة اللزمة  -14

 شهادة سارية المفعول في االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي. -15

نظير من الباتيندة سةةارية المفعول )المعر  الجبائي( طبقا لمقتضةةيات الفصةةل   -16

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات. 56

 دة تثبا تسوية الوضعية الجبائية للمترشح.شها -17

 تصريح على الشر  يثبا أن مقدم العرض ليس في حالة إفال . -18

 شهادة  إبراء  من  الديون الراجعة  للجماعات المحلية . -19

من السةةعر االفتتاحي( المشةةار إليه في نص    1/10إثبات تامين ضةةمان وقتي ) -20

 حتسب بلدية المرناقية.بال  الدعوة للمنافسة مسلم من قابض المالية م

و يمكن للمترشحان يطلب معلومات او إيضاحات حول اللزمة من المصلحة المتعهدة بطلب  

 العروض لدت بلدية المرناقية.

:يتضمن القيمة المالية للعر  المقدم من طرف  الظرف الثاني : العر  المالي/  02

 المترشح للمنافسة .

ال يتضةةمن أي    ظرف ثالثيوضةةع الظرفان المتضةةمنان للعروض اإلداريةو المالية في  

" ال يفتح لزمة استخالل المعاليمللسوق  معطيات حول مقةةةةدم العةةةةةةةةرض إال عبارة 

 لبلدية المرناقية "

ون  الوصةول أو بالبريد السةريع أو تودع بمكتب ضةبط  ترسةل ظرو  الترشةح بالبريد مضةم

الجهة المانحة للزمة مقابل وصةةةةل إثبات و يحدد آخر اجل لقبول العروض ضةةةةمن  

 إعالن طلب العروض.

يبقى مقدم العرض مهما كانا الصةيغة المعتمدة من البلدية ملزما بعرضةه   :  الفصـل السـادس

 العروض.يوما من تاريخ آخر أجل لقبول   60لمدة أقصاها 

 العنوان الثالث : منح اللزمة و اآلثار المترتبة عنها 

 يقع اختيار صاحب اللزمة حسب المقاييس التالية :  :  الفصل السابع

 توفر جميع الوثائق المطلوبة بعنوان العرض اإلداري/  01

 أعلى ثمن مقترح./  02

بقرار الموافقة أو الرفض للعروض المقدمة و المتعلقة   تحتفظ بلدية المرناقية:  الفصــل الثامن

ــبوعـية "بإحالة اسةةةةتغالل   ــوق ا ســ و في حالة رفض العروض المقةدمة تعلن بلةدية     "الســ



المرنةاقيةة أن طلةب العروض غير مثمر بقرار معلةل و ال يترتةب لمقةدمي العروض في هةذه  

 الصورة أي حق في طلب التعويض.

فقة على أحد العروض المقدمة تقوم بلدية  المرناقية  بدعوة صاحب عند الموا : الفصل التاسع

 اللزمة لةة :

 72* تأمين مبلغ الضةمان النهائي لدت السةيد القابض محتسةب البلدية في أجل أقصةاه  

ساعة من تاريخ اإلعالن على نتائج اللزمة و المقدر بربع الثمن النهائي المقدم من صاحب 

 العرض الفائز .

سةاعة  72*تأمين مبلغ ضةمان تسةجيل عقد اللزمة و كرا  الشةروط في أجل أقصةاه  

من تاريخ اإلعالن على نتائج اللزمة و يتم تحديد مبلغ الضةةةمان المسةةةتوجب وفقا ألحكام  

 مجلة التسجيل و الطابع الجبائي.

*إمضةةاء عقد مطابق لمقتضةةيات كرا  شةةروط و عقد اللزمة النموذجي و التشةةريع 

 العمل.  الجاري به

أيام من تاريخ البتة   10*تسةةةجيل العقد و كرا  الشةةةروط بالقباضةةةة المالية في أجل  

 وتحمل مصاريف التسجيل والطابع الجبائي على صاحب اللزمة.

*تقديم عقد تأمين لضةمان المسةؤولية المدنية عن األضةرار التي يمكن أن يتعرض لها 

اللزمة و ذلا وفقا لمقتضةيات الفصةول    األشةخاص و البنايات و التجهيزات الموجودة داخل

 من هذا الكرا . 38و   37

و يدخل العقد حيز التنفيذ بعد استيفاء اإلجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل و بداية  

 من التاريخ المضمن بالعقد.

:يدفع مبلغ اللزمة على أقسةاط شةهرية متسةاوية يقع تسةديد كل قسةط منها مسةبقا  الفـصل العاـشر

 عة أيام األولى من كل شهر، و ذلا بداية من تاريخ دخول عقد اللزمة حيز التنفيذ.خالل السب 

و في صةةورة عدم قيام صةةاحب اللزمة بخالص القسةةط المسةةتوجب بعد حلول  

له مانح اللزمة إنذار بالدفع بواسةطة  رسةالة مضةمونة الوصةول    أجل الخالص ،يوجه

 مع اإلعالم بالبلو  أو بأي وسيلة أخرت قابلة ل ثبات.  

من    ثمانية أيامو اذا لم يقم صةاحب اللزمة بتسةديد القسةط المطلو  بعد مضةي  

فسةةةخ تاريخ إنذاره وفقا ل جراءات الواردة بالفقرة السةةةابقة يحق للجهة المانحة للزمة 

 العقد.

و ال يمكن بأي حال من األحوال اسةتعمال الضةمان النهائي المودع لدت القابض 

لخالص األقساط إال في صورة امتناع المستلزم عن الوفاء بالتزاماته المالية او لتغطية  

 نفقات وجوبية لم يقم المستلزم بتأديتها و بعد فسخ عقد اللزمة.



 العنوان الرابع : استغالل السوق 

 يسلم السوق لصاحب اللزمة بداية من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ.: صل الحادي عشرالف

يتعين على صةةةاحب اللزمة احترام ما ورد بالفصةةةل الثالب من هذا :  الفصـــل الثاني عشـــر

 الكرا  .

تقوم بلدية  المرناقية بتشةةخيص وضةةع السةةوق قبل بداية االسةةتغالل  :  الفصــل الثالث عشــر

و يحرر في ذلا محضةةر و ترفق نسةةخة من محضةةر التشةةخيص    بحضةةور صةةاحب اللزمة

 ممضاة من قبل الطرفين بعقد اللزمة.

ــر: يؤمن صةةاحب اللزمة اسةةتغالل المناطق المحيطة بالسةةوق من أماكن  الفصــل الرابع عش

إنزال و مآوىللسةياراتالشةاحناتو أماكن لوضةع الفضةالت التي يتم ضةبطها و تحديدها و تنظيمها  

 لمانحة للزمة.من قبل الجهة ا

و يكون صةاحب اللزمة ملزما بتوفير الوسةائل المادية و البشةرية الضةرورية لذلا ، و تحتفظ  

 بلدية  المرناقية بحقها في تغيير نظام الوقو  و التوقف داخل فضاء السوق أو خارجه.

 يتعين على صاحب اللزمة :  : الفصل الخامس عشر

 توفير وسائل السالمة.  -

توفير زي مميز و شةةارات خاصةةة باألعوان التابعين لصةةاحب اللزمة بحيب    -

 يمكن تمييزهم عن غيرهم.

 توفير وسائل الوقاية و اإلسعا . -  -

 يتعين على صاحب اللزمة : الفصل السادس عشر :

المراقبةة بكةل    - الجهةات المؤهلةة قةانونةا للقيةام بعمليةات  إعالم بلةديةة  المرنةاقيةة و 

 رتكبة من قبل المستغليناإلجراءات المتخذة في شأنهم.المخالفات الم

إعالم بلةديةة  المرنةاقيةة و الجهةات المؤهلةة قةانونةا بةالحوادث  التي قةد تطرأ داخةل    -

 السوق.

 إبال  المستغلين للسوق بكل التدابير المتخذة لضمان حسن تسييره.  -

 حدد توقيا انتصا  السوق االسبوعية  : :  الفصل السابع عشر

 

ــاعة الواحدة زواال   *من ــبت على الســ ــاعة  13يوم الســ ( الى يوم االحد على الســ

 (.13الواحدة زواال  



و ال يمكن    يتم وجوبةا إعالم صةةةةاحةب اللزمةة بكةل تغيير يطرأ على التوقيةا ،

لصةاحب اللزمة تغيير توقيا العمل داخل السةوق دون الحصةول على ترخيص مسةبق  

 من مانح اللزمة أو السلط الجهوية أو السلط المركزية .

تحمل مصةاريف اسةتغالل السةوق على صةاحب اللزمة ) أجرة األعوان  : الفصـل الثامن عـشر

 .التابعين له( و المعدات و المقتضيات المتعلقة بالسوق

: يضمن صاحب اللزمة تمويل جميع مصاريف اللزمة و ال تقبل عمليات  الفصل التاسع  عشر

 التمويل بمقتضى اإليجار المالي.

ال تضمن بلدية المرناقية  القروض التي تحص ل عليها صاحب اللزمة و ال   الفصل العشرون :

 ترخص في رهن السوق موضوع اللزمة.

ــرون : ــل الواحد و العش صةةاحب اللزمة  تقديم اقتراحات جديدة تهد  لتحسةةين  يمكن ل الفص

اسةةتغالل السةةوق و تتولى الجهة المانحة للزمة دراسةةة هذه المقترحات و لها ان تقبلها أو أن 

تجري تعديالت عليها أو أن ترفضةةةهاعلى  أن تكون المقترحات ذات  اإلنعكا  المالي  على 

 كاهل  صاحب  اللزمة .

ــرون : ــل الثاني  و العشـ يمكن بلدية المرناقية  أو الجهات المؤهلة قانونا مراقبة سةةةير    الفصـ

اسةتغالل السةوق بواسةطة أعوانها المكلفين بذلا ، و يمكن لهم اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية  

 التي تمكنهم من أداء مهامهم و المطالبة بالوثائق  و المعطيات التي يرونها مناسبة.

 المعاليم الموظفة داخل السوق العنوان الخامس :

يعد كل ترفيع من قبل صةةاحب اللزمة في التعريفات و المعاليم   :  الفصــل الثالث و العشــرون

المرخص له في اسةتخالصةها دون موافقة بلدية المرناقية  أو عدم تمكين التجار المنتصةبين و  

ألحكام الفصةةل المتجولين من وصةةوالت مؤشةةر عليها من قبل القابض محتسةةب البلدية وفقا 

المتعلق بهةذا االجراء  من هةذا الكرا  تتضةةةةمن المبةالغ المةدفوعةة من قبلهم ،خطةأ فةادحةا  

 يستوجب معه فسخ العقد.

 ويكون مانح اللزمة ملزما بمراقبة احترام هذا اإلجراء.

يمكن لكل متضةرر في صةورة عدم احترام صةاحب اللزمة اللتزماته الواردة بهذا الفصةل أن 

مكتب الضةبط الخاص بالجماعة المحلية مانحة اللزمة مقابل وصةل اسةتالم، و  يودع عريضةة ب 

يوم عمل     21تكون هذه األخيرة ملزمة بالتحري فيها و إجابة العارض كتابيا في أجل أقصةةةاه  

 فعلي  من تاريخ تضمين العريضة بمكتب الضبط.

 يدالعنوان السادس : شروط االستغالل و أشغال البناء و الصيانة و التجد

يتعةةةةين فةةةةي خصةةةةوص كةةةةل عمليةةةةة بنةةةةاء و صةةةةيانة :  الفصـــل الرابـــع  و العشـــرون

و تجديةةةةد داخةةةةل السةةةةوق أوفةةةةي محيطةةةةه حصةةةةول صةةةةاحب اللزمةةةةة علةةةةى تةةةةرخيص 



مكتةةةةةو  مةةةةةن الجهةةةةةة المانحةةةةةة لزمةةةةةة ، و احترامالتشةةةةةريع المتعلةةةةةق بالمؤسسةةةةةات 

المفتوحةةةةة للعمةةةةوم    و خاصةةةةة التراتيةةةةب العمرانيةةةةة و شةةةةروط الصةةةةحة و البيئةةةةة 

 لسالمة المعمول بها في هذا المجال.و ا

و ال يترتب عن عمليات البناء و الصةةيانة و التجديد أي تعويض لفائدة صةةاحب اللزمة و  

 ال يجوز اقتطاع تكاليف انجازها من ثمن اللزمة.

ــرون ــل الخــــامس و العشــ يتعةةةةين علةةةةى صةةةةاحب اللزمةةةةة القيةةةةام بأشةةةةغال : الفصــ

المخصصةةةةةةة لحسةةةةةةن  صةةةةةةيانة كةةةةةةل البنةةةةةةاءات و المعةةةةةةدات و التجهيةةةةةةزات

اسةةةةتغالل السةةةةوق و سةةةةالمة المسةةةةتعملين ،و يةةةةتم إصةةةةالحها مةةةةن قبلةةةةه و علةةةةى 

 حسابه.

 و تتعلق األشغال المعنية خاصة بةة :

 * رسم المواقع.

اسةتغالل التجهيزات المتعلقة بالتصةر  في الفضةالت و تصةريف المياه  *  صةيانة و حسةن

 المستعملة.

 * صيانة معدات اإلضاءة و السالمة بالسوق و بمحيطه.

 * صيانة معدات التهوئةو الحماية من الحرائق طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 * وضع الالفتات و اتجاهات السير داخل السوق.

 المعطبة بالتجهيزات المتعلقة بالسالمة و الحراسة و اإلضاءة.* استبدال كل القطع 

 * توفير نقاط الماء بالعدد و الضغط الكافيين.

،   25في صةورة عدم احترام المسةتلزم لمقتضةيات الفصةل :  الفصـل السـادس و العشـرون

يمكن لبلدية المرناقية  بعد التنبيه على صةاحب اللزمة بضةرورة تدارك االخالالت و منحه  

جال معقوال يتناسةب مع طبيعة التدخل المطلو  ، القيام بتلا األعمال بنفسةها او بواسةطة  أ

 من تعينه خصيصا على نفقة صاحب اللزمة.

  و في صةورة امتناع صةاحب اللزمة عن تأدية النفقات المترتبة عن عملية اإلصةالح  و

الصةيانة يتم اقتطاعها آليا من مبلغ الضةمان النهائي المؤمن لدت القابض محتسةب الجماعة  

المحلية و في  صةورة عدم  تغطية  مبلغ  الضةمان  النهائي  لألشةغال   المنجزة  يتم  دعوة  

 المستلزم  إلى  توفير  الفارق  و خالفا  لذلا   يتم  فسخ  عقد  اللزمة .

يعد عدم تنظيف السةوق و محيطه من قبل صةاحب اللزمة   :ون  الفصـل السـابع و العشـر

 خطأ فادحا يستوجب معه فسخ العقد.

إال انةةةةه يمكةةةةن لصةةةةاحب اللزمةةةةة إبةةةةرام اتفاقيةةةةة مةةةةع مةةةةانح اللزمةةةةة يقةةةةوم 

بمقتضةةةةاها هةةةةذا األخيةةةةر بعمليةةةةة التنظيةةةةف بمقابةةةةل مةةةةالي يةةةةتم احتسةةةةابه وفقةةةةا 



ين الطةةةةةرفين و للتكلفةةةةةة الحقيقيةةةةةة و بهةةةةةامش ربةةةةةح يةةةةةتم االتفةةةةةاق عليةةةةةه بةةةةة 

بدعىالمسةةةةتلزم  إلةةةةى  إبةةةةرام  إتفاقيةةةةة  مةةةةع  البلديةةةةة لرفةةةةع  فواضةةةةل  السةةةةوق  

 حسب  مقتضيات القرار  البلدي  المتخذ  في  الغرض .

يتعين على صةاحب اللزمة مراقبة االعوان المباشةرين داخل  :   الفصـل الثامن و العشـرون

 السوق و مستعمليه.

 العنوان السابع : انجاز الحسابات 

 يتعين على صاحب اللزمة :: الفصل التاسع و العشرون

اسةتعمال كنشةات الفواتير ووصةوالت اسةتخالص المعاليم ذات قسةائم مؤشةر عليها  *

مسةةلمة من قبل محاسةةبها، و يمنع منعا باتا اسةةتعمال أية دفاتر    من قبل بلدية المرناقية  و 

 أخرت.

االسةةتظهار بكنشةةات الفواتير و الوصةةوالت عند كل طلب من طر  أعوان البلدية    *

 أو الجهة المالكة للسوق أو أعوان الدولة المؤهلين لذلا.

مية التي الحصةةول على موافقة بلدية المرناقية  في صةةورة اسةةتعمال الفوترة اإلعال *

 تحتفظ بحقها في الحصول على المعطيات الضرورية عند أي طلب.

( 5يتعةةةةين علةةةةى مةةةةانح اللزمةةةةة تمكةةةةين المسةةةةتلزم مةةةةن خمسةةةةة ): الفصــــل الثالثــــون

كنشةةةةات فةةةةواتير و وصةةةةوالت كحةةةةد أقصةةةةى و يمكةةةةن للجهةةةةة المانحةةةةة للزمةةةةة اإلذن 

عةةةةةد للقةةةةةابض محتسةةةةةب البلديةةةةةة بعةةةةةدم تجديةةةةةد الةةةةةدفاتر للمسةةةةةتلزم المعنةةةةةي إال ب 

 االستظهار بما يفيد خالص ما تخلد بذمته من معاليم راجعة لها .

 : يتعين على صاحب اللزمة :    الفصل الواحد و الثالثون

* تقةةةةديم الموازنةةةةة الختاميةةةةة المنجةةةةزة و المؤيةةةةدات الماليةةةةة الخاصةةةةة بكةةةةل 

المصةةةةةةاريف ) التشةةةةةةغيل ،التسةةةةةةيير ، الصةةةةةةيانة ،أعبةةةةةةاء االسةةةةةةتثمار .........( 

اشةةةهر  3ن المعمةةةول بهةةةا مةةةن طةةةر  بلديةةةة المرناقيةةةة  فةةةي أجةةةل طبقةةةا للقةةةواني 

 من نهاية كل سنة.

* تأمين الفارق بين الضةمان النهائي للسةنة األولى و الضةمان النهائي للسةنة الثانية اذا  

 اقتضى عقد االستلزام نسبة زيادة سنوية تضا  عند بداية كل سنة طيلة مدة التعاقد.

نشةطة و الخدمات المنجزة بالسةوق، و يسةتعمل للغرض * إعداد حسةابات االسةتغالل لأل

مفهوم حسةةةةا  االسةةةةتغالل حسةةةةبما وقع تعريفه بالنظام المحاسةةةةبي العام المنطبق على  

 المؤسسات الخاصة الذي يتضمن :

 موارد الخدمات الراجعة لصاحب اللزمة.  في باب االعتمادات :  -

 المصاريف الخاصة باالستغالل و األشغال. في باب الديـــــــــن :  -



 يظهر إما فائض استغالل أو نقص استغالل.فارق حساب االستغالل :

لبلدية المرناقية  الحق في مراقبة المعلومات و المعطيات المقدمة   :الفصــــل الثاني و الثالثون

 بالتقرير السنوي  و حسابات االستغالل المشار إليها أعاله.

يمكةةةةةن لمةةةةةانح اللزمةةةةةة طلةةةةةب المعطيةةةةةات و الوثةةةةةائق و لهةةةةةذا الغةةةةةرض ، 

 الضرورية الخاصة بالمحاسبة و التحقق منها.

يتعين على مانح اللزمة التثبا من اسةتغالل السةوق طبقا لمقتضةيات  :  الفصـل الثالثو الثالثون

 اللزمة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل في هذا المجال.

 و التأمين:  العنوان الثامن:  المسؤولية

 تحمل على صاحب اللزمة التعهدات التالية:الفصل الرابع و الثالثون :

يتعين على صةةاحب اللزمة إبرام عقد تامين لضةةمان :بالنسةةبة للبنايات و التجهيزات/1

المسةؤولية المدنية ضةد األخطار الناجمة عن األشةغال التي ينجزها و عن اسةتغالل البنايات  

عقد تأمين للمنشةةةأة موضةةةوع اللزمة وفقا للتشةةةريع الجاري به  و التجهيزات المذكورة و  

 العمل.

يتحمل صةةاحب اللزمة مسةةؤولية كل األضةةرار المنجرة عن  :بالنسةةبة لالسةةتغالل   /2

 االستغالل.

التأمين و وصةةوالت خالص األقسةةاط المتعلقة بها    وضةةععقود: الفصــل الخامس و الثالثون  

على ذمة بلدية المرناقية  و يعتبر عدم قيام صةاحب اللزمة بهذا اإلجراء خطأ فادحا يسةتوجب  

معه فسةةخ العقد و حجز مبلغ الضةةمان ، و ال يمكن لصةةاحب اللزمة إدخال تعديالت او فسةةخ 

 انح اللزمة.عقود التامين دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة لم

 النزاعات  –الفسخ  –العنوان التاسع : الضمانات 

ساعة من تاريخ اإلعالن   72يلتزم صاحب اللزمة في أجل : الفصل السادس  و الثالثون  

( قيمة المبلغ النهائي للعرض المالي  1/4على نتيجة طلب العروض بإيداع مبلغ يساوي ) 

لزمة لدت قابض الجهة المانحة للزمة دون  بعنوان ضمان نهائي و تأمين قيمة تسجيل عقد ال

 ان يترتب له حق في المطالبة بفائض قانوني عند استرجاعه للمبالغ المودعة.

و يكون قابض المالية محتسةةب مانح اللزمة ملزما بإرجاع المبلغ المؤمن لديه بعنوان قيمة  

 تسجيل العقد بمجرد اتصاله من مانح اللزمة بما يفيد تسجيل العقد.

يمكن لمانح اللزمة في صةورة امتناع صةاحب اللزمة عن إتمام   :ل السـابع  و الثالثون  الفصـ

  1993لسةةةةنةة  53من القةانون عدد   3إجراءات تسةةةةجيةل العقةد في ا جال المحةددة بالفصةةةةل  

المتعلق بإصةةةدار مجلة معاليم التسةةةجيل  و الطابع الجبائي إتمام   1993ماي   17المؤرخ في 

ء نفسةةه باالعتماد على المبلغ المؤمن لدت قابض المالية محتسةةب  إجراءات التسةةجيل من تلقا



مانح اللزمة بعنوان ضةةةةمان التسةةةةجيل و ال يمكن لصةةةةاحب اللزمة في هذه الحالة المطالبة 

 باسترجاع المبلغ المؤمن بهذا العنوان.

  و إذا تلدد صةةاحب اللزمة في دفع قيمة الضةةمان النهائي و تامين قيمة تسةةجيل العقد في األجل 

المحدد أعاله ، يمكن لمانح اللزمة حجز الضةةمان الوقتي و إسةةناد اللزمة للمترشةةح الذي تقدم  

بثاني أعلى عرض مالي أو اإلعالن عن طلب عروض جديد و المطالبة بغرم الضةةرر الناجم 

 عن المماطلة.

ــون ــامن و الثالثــ ــل الثــ يبقةةةةى الضةةةةمان النهةةةةائي مخصصةةةةا لضةةةةمان حسةةةةن  :الفصــ

الص مةةةا عسةةةى ان يكةةةون المسةةةتلزم مطالبةةةا بةةةه مةةةن مبةةةالغ تنفيةةةذ اللزمةةةة و السةةةتخ 

بعنةةةوان عقةةةد اللزمةةةة ، و ال يمكةةةن اسةةةترجاعه اال بعةةةد انتهةةةاء مةةةدة اللزمةةةة و بةةةإذن 

 من الجهة المانحة.

و ال يمكن بأي حال من األحوال اسةةتعمال الضةةمان النهائي المودع لدت القابض لخالص  

اء بالتزاماته المالية أو لتغطية نفقات  األقسةةةاط إال في صةةةورة امتناع المسةةةتلزم عن الوف

 وجوبيه لم يقم المستلزم بتأديتها و بعد فسخ عقد اللزمة.  

 تنتهي اللزمة بانتهاء المدة المتفق عليها بعقد اللزمة.:  الفصل التاسع و الثالثون

تنتهي اللزمةة قبةل نهةايةة المةدة المتفق عليهةا في العقةد بةاتخةاذ مةانح اللزمةة    :  الفصــــل ا ربعون

 إحدت اإلجراءات التالية :

عند إخالل صةاحب اللزمة بأحد التزاماته التعاقدية الجوهرية او بمقتضةيات    أ/فـسخ العقد :

ع  كرا  الشةروط أو بااللتزامات الواردة بوثائق اللزمة و في كل الصةور الواردة بالتشةري 

 الجاري به العمل .

 و يعد من قبيل اإلخالل الجوهري :

 التلدد المتكرر في دفع أقساط اللزمة.  -

 ارتكا  مخالفة خطيرة لتراتيب حفظ الصحة و البيئة.  -

 إحالة اللزمة بأي صيغة كانا دون موافقة مانح اللزمة.  -

 االضرار بالبناءات او المنشآت او المعدات موضوع اللزمة.  -

اسةتعمال كنشةات فواتير و وصةوالت بيع غير مؤشةر عليها من بلدية المرناقية     -

 و غير مسلمة من قبل المحاسب المختص.

 الترفيع في المعاليم المستخلصة دون ترخيص مسبق من مانح اللزمة.  -

االمتناع عن تمكين مسةتغلي السةوق من وصةوالت الخالص تتضةمن المبالغ   -

 ها.الفعلية التي تم استخالص



 عدم تنظيف السوق  -

 عدم تعليق المعاليم المستوجبة بمداخل السوق.  -

عةدم إيةداع عقود التةأمين لةدت مةانح اللزمةة أو االمتنةاع عن دفع األقسةةةةةاط     -

 المستوجبة بهذا العنوان.

 استخالص معاليم خارج األماكن المرخص فيها.  -

ع فسةخ العقد و إسةقاط الحق و  يترتب عن فسةخ العقد إسةقاط حقوق صةاحب اللزمة و ال يمن 

 بلدية المرناقية  من المطالبة بجبر الضرر الذي لحق بها.

بقطع النظر عن االسةةةتثمارات الغير مهتلكة شةةةريطة إعالم :  ب/اســــترجاع اللزمة

صةاحب اللزمة بذلا بواسةطة مكتو  مضةمون الوصةول مع اإلعالم بالبلو  شةهرا على  

 و ذلا في الحاالت التالية : األقل قبل التاريخ المحدد لالسترجاع ،  

 مخالفة مقتضيات كرا  الشروط. -

 مخالفة أحكام عقد اللزمة. -

 تعاطي صاحب اللزمة مهنة وسيط داخل السوق. -

 إفال  صاحب اللزمة. -

 التأخير في الخالص. -

يحل مانح اللزمة محل صةةاحب اللزمة إلى حين إعادة إسةةناد لزمة   و عند فسةةخ العقد ،

 استغالاللسوق الى شخص طبيعي أو معنوي آخر.

،  إال إذا رأت مانح اللزمة إحالتها في ج/ بوفاة صـاحب اللزمة ان كان ـشخصـا طبيعيا  

 المدة المتبقية ألحد الورثة عند حصول  اتفاق بينهم.

ــاللواـحد و ا ربعون ل طر  محةل مخةابرتةه بةالعنوان الةذي يختةاره فبةالنسةةةةبةة عين كة :  الفصــ

  لرئيس البلدية فعنوانه  بلدية المرناقية شةةةارع الحبيب بورقيبة أما بالنسةةةبة للمسةةةتلزم فعنوانه 

................................. 

و   الحكمي  ــا  ــه ــاصــ اختصــــ ــاق  نط في  ــة  ــةبمنوب ــدائي االبت ــة  المحكم تختص  ــا  كم

محكمةاالـستئناف بتونس بفض النزاعات القائمة على تنفيذ مقتـضيات كراس الـشروط و كل 

 ا عمال المتصلة باللزمة.

 حرر بالمرناقيةفي : ........................ 

 

                                           وقع اإلطالع عليه و الموافقة

 رئـــيس بلديـــة                                                                                

 المستلزم                                                            فيصـــل الدريدي 



 

 

 


