المعاليم

التعريفة المصادق عليها

التعريفة تبعا لألمر عدد 508لسنة  6002المؤرخ
في 6002/2/01

- IIمعاليم الرخص اإلدارية:
.6رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن داخل المناطق الراجعة
بالنظر للجماعات المحلّية.
 .1رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح العائلية

تضبط هذه التعريفة ما بين  2،000د و 600،000د سنويا

 80،000د سنويا

تظبط هذه التعريفة بإعتبار  000،000د في اليوم أو الليلة كحد أقصى

 80،000د في اليوم أو الليلة

-IIIالمعاليم الواجبة داخل األسواق:
.0المعلوم العام للوقوف باالسواق اليومية واألسبوعية والظرفية
 .1المعلوم الخاص للوقوف:

تضبط هذه التعريفة ما بين  0،078د و0،080د عن المتر المربع
في اليوم
يضبط بمقتضى قرار من الجماعة المحلية

 0،080د عن المتر المربع في اليوم

* الدّواب:
الدّ واب كبيرة الحجم من فصيلة اإلبل والخيل والبقروالحمير-الدّ واب صغيرة الحجم من فصيلة الغنم والماعز

*الدّواجن والبيض:
الدّ واجن ذات الحجم الكبيرالدّ واجن ذات الحجم الصغيرالسمان والزرزور-البيض

 0،500د عن كل رأس في اليوم
 0،000د عن كل رأس في اليوم
 0،000د عن الطير الواحد في اليوم
 0،050د عن الطير الواحد في اليوم
 0،080د عن الطير الواحد في اليوم
 0،010د عن البيضة الواحدة في اليوم

*السمك:

السمك من النوع العاديالسمك من النوع المتوسط-السمك من النوع الرفيع

 6،000دعن الصندوق الواحد.
 1،000دعن الصندوق الواحد.
 4،000د عن الصندوق الواحد.
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*الحبوب والبقول الجافة:
*الخضر والغالل:
*منتوجات فالحية مختلفة:

 0،000د عن كل كيس في اليوم الواحد
 0،200د عن المتر المربع

زيتون طريفحمفلفل جافعسل أو السمن-حليب ومشتقاته

 0،800د عن الكيس في اليوم
 0،100د عن الكيس في اليوم
 0،500د عن الكيس في اليوم
 0،200د عن الكغ في اليوم
 0،400د عن اللتر في اليوم

*بضائع ثمينة:
 أجهزة كهرمنزليةأجهزة صغيرة دراجة ناريةدراجة عادية-IVمعاليم منح لزمة الملك البلدي أو الجهوي العمومي أو الخاص
أوإشغاله أو اإلنتفاع به:
.1معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام من طرف أصحاب المقاهي
والمطاعم والنصبات وكل شخص يتعاطى نشاطا في إطار منشأة غير قارة
.4معلوم وقوف عربات نقل االشخاص أو نقل البضائع في الطريق العام:

*عربات نقل البضائع:
*األماكن المجهزة بعدّاد آلي:

 1،000د
 0،800د
 6،800د الواحدة
 0،800د الواحدة

تضبط هذه التعريفة بإعتبار ح ّد أدنى يساوي  0،080د عن المتر
المربع في اليوم

تضبط هذه التعريفة بين 0،000د و0،000د عن العربة في اليوم
أو الجزء من اليوم
تضبط هذه التعريفة بإعتبار المقادير الدنيا التالية 0،080 :د
عن العربة في الساعة الواحدة و 0،078د عن جزء الساعة.

*المآوي واألماكن المهيأة:

تضبط هذه التعريفة بإعتبار المقادير الدنيا التالية 0،200 :د
عن العربة في اليوم و 0،400دعن الجزء في اليوم.

 0،080د عن المتر المربع في اليوم

 0،080د عن العربة في اليوم او الجزء
من اليوم
 0،080د عن العربة في الساعة الواحدة
 0،078د عن جزء الساعة
 0،200د عن العربة في اليوم
 0،400د عن الجزء من اليوم
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.8إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء

.7اإلشهار بواسطة االفتات واللوحات اإلشهارية ذات الصبغة التجارية
والعالمات والستائر والعارضات واالفتات المثبتة أو البارزة أو المنزلة أو
المعلقة بالطريق العام وعلى واجهات المحالت المعدة للتجارة والصناعة
والمهن المختلفة.

تضبط هذه التعريفة بين  0،800دو 00،000دعن المترالمربع في
اليوم

تضبط هذه التعريفة بين  60،000د و 800،000
المترالمربع في السنة حسب مواقع تركيز وسائل اإلشهار

د عن

من  0م 6إلى  100م 6على مساحة5م 6لمدة  10يوم  0,650 :د
من  100م 6إلى  200م 6على مساحة5م 6لمدة  48يوم  1,000 :د
من  200م 6فما فوق على مساحة 5م6لمدة  080يوم  1,500 :د
المحافظة على نفس المعاليم المبينة
بالقرار البلدي بتاريخ 6006/05/01
المصادق عليه بتاريخ 6006/5/66
مع إضافة معلوم  60،000د عن المتر
المربع في السنة أو الجزء من السنة
بالنسبة لالفتات القماشية أو البلستيكية
غير المثبتة بركائز على كامل المنطقة
البلدية.

-Vمعاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر
 .6معاليم مقابل إيواء الحيوانات والعربات وكل البضائع بمستودع الحجز:

*وجبات العلف المخصصة للدواب والحيوانات المحجوزة:
 دواب ذات حجم كبير -دواب وحيوانات أخرى

*المراقبة الصحية على الدواب والحيوانات المحجوزة:
 .1معاليم مقابل رفع العربات الوقود والدواب ونقل البضائع إلى مستودع
الحجز:

*دواب ذات حجم كبير:
*دواب وحيوانات أخرى:
*عربات تجرها الدواب:
*عربات كبيرة تفوق حمولتها النافعة  5.3طن:

تضبط هذه التعريفة بإعتبار الحدود القصوى التالية:
 4،000د عن الراس في اليوم
 6،000د عن الراس في اليوم
تضبط هذه التعريفة بإعتبار  68،000د عن كل عملية مراقبة كح ّد
أقصى

 68،000د عن كل عملية مراقبة

بين  8،000د و 00،000د عن الرأس الواحد
بين  6،800د و 8،000دعن الرأس الواحد
بين  0،800د و 0،000د عن العربة الواحدة
بين  60،000د و80،000د عن العربة الواحدة

 00،000د عن الرأس الواحد
 8،000د عن الرأس الواحد
 0،000د عن العربة الواحدة
 80،000د عن العربة الواحدة

 4،000د عن الراس في اليوم
 6،000د عن الراس في اليوم
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*سيارة سياحية:
*دراجة نارية:
*دراجة عادية:
*بضائع:
*القوارب وما شابهها:

بين  00،000د و 10،000د عن السيارة الواحدة
بين  0،000د و1،000د عن الدراجة الواحدة
بين  0،000د و 1،000د عن الدراجة الواحدة
بين  0،800د و 0،000د حسب حجم البضائع
بين  60،000د و 8،000د عن القارب الواحد

.8رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت التجارية أو الصناعية أو
المهنية:

تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة المحلية

*فضالت ورشات الميكانيك والدهن والمطالة والفليكسيبل والبلور:
*فضالت المقاهي وقاعات الشاي:
*فضالت محالت بيع المواد الغذائية بالجملة:
*فضالت محالت بيع اللحوم الحمراء:
*فضالت المطاعم الجامعية ومحالت االكالت السريعة:
*فضالت الصيدليات:
*فضالت محالت بيع الدواجن:
*فضالت محالت الصناعات الغذائية:
 .2كراء السيارات لنقل الجثث
.7معلوم رفع فواضل البناء والحدائق واالتربة
.5معلوم مداواة مآوي الحشرات بالمساكن والمحالت الخاصة
 .9معلوم تفريغ الخنادق واآلبار
.00معلوم مقابل تسليم مستخرجات من امثلة التهيئة العمرانية واالمثلة
المختلفة.

 00،000د عن السيارة الواحدة
 1،000د عن الدراجة الواحدة
 6،000د عن الدراجة الواحدة
 0،800د حسب حجم البضائع
 60،000د عن القارب الواحد

08مليم اللتر

تضبط هذه التعريفة بين  00،000د و  000،000د
تضبط هذه التعريفة بين  00،000د و 80،000د

 00،000د
 10،000د للحمولة الواحدة
 00،000د
 68،000د للحمولة الواحدة

تضبط هذه التعريفة بين  00،000د و 10،000د

 00،000د عن كل مستخرج

تضبط هذه التعريفة بين  00،000د و 80،000د
تضبط هذه التعريفة بين  00،000د و 80،000د

الف ـصـل الثاني :الكاتب العام للبلدية وقابضها مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار.
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