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 الجمهورية التونسية 

 وزارة الشؤون المحلية و البيئة 

                بلدية القلعة الصغرى

 ةـــــــــــــــــجلسمحضـــــــــــر  
  2021جلسة المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة لسنة   

) المرة األولى ( 2021سبتمبر   06االثنين      

المرة الثانية (   ) 2021مبر  سبت 14سبتمبر و الثالثاء   09الخميس    

  
 والمتعلق 2018ماي  09مؤرخ في ال 2018لسنة  29ساسي عدد عمــال بمقتضيـات القانون األ

 المحلية،بمجلة الجماعات 

 06 بتاريــخ 1703اء على اإلستدعـاء الموجه إلى كافة أعضاء المجلس البلدي تحت عــددـــو بن

 رفـــتشتو المتضمن : " سبتمبر ) للمرة الثانية (  14و  09بتاريخ  1748) للمرة األولى ( و عدد  سبتمبر

  2021ثة لسنة لعادية الثاللحضور جلسة المجلس البلدي في دورته ام ـبإستدعائكبلدية القلعة الصغرى  ةرئيس

، ةبقصر البلدي على الساعة منتصف النهار  2021سبتمبر  09الخميس يوم نعقد تس تيال ) للمرة الثانية ( 

 للنظر في المواضيع التالية : 

  تحويل إعتمادات بالعنوان الثاني 

  2023و  2022طلب مستلزم المسوق األسبوعية المتعلق بإلغاء اللزمة لسنتي  

 تحديد برنامج التدخل ضبط المناطق الخضراء و 

  المصادقة على الدراسة الفنية الخاصة بالقسط األول لمشروع تصريف مياه األمطار 

  الشاحنات المخالفة لعالماتمة وضع الكباالت ورفع السيارات وكراس الشروط المتعلق بلزفي النظر 

 التوقف بالطريق العام 

  ضبط اإلجراءات المعتمدة لملفات التقاسيم 

  الموتىتنظيم عملية دفن  

  النظر في معلوم كراء محل بالسوق اليومية 

  متابعة سير المشاريع البلدية 

 دية تقارير اللجان البل 

  مقترحات الجلسة التمهيدية 

  سير اإلستخالصات 

                   واالحترام خالص التقديرمع  التخلف،الرجاء عدم ف لألهميـــة،ونظــــــرا 

 القلعة الصغرى في ............

 رئيسة البلدية                      

 سميحة بوراوي                     



2 
 

لــ  الخميس الموافقللمرة الثانية ( يوم  )لثة الثاجلسته العادية  البلـــدي عقد المجلس

   برئاسة السيدة سميحة بوراوي ( 12:  00منتصف النهار ) على الساعة  2021سبتمبر  09

 اآلتي ذكرهم : و السيدات  و بحضور كل من السادة

 الرياضة ومقرر لجنة الطفولة والشباب و : عضو سالم بن مزوغية  -

 متابعة التصرف ورئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية و: عضو  عمارة جس نر -

 الرياضة ورئيس لجنة الطفولة والشباب وعضو :  محمود العامري  -

 اسداء الخدمات و ومقرر لجنة الشؤون اإلدارية و: عض إيناس الغردلو  -

 وكمة المفتوحة الحيس لجنة الديمقراطية التشاركية ورئ: عضو و نجيب جراد  -

 : عضو و رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية         سلوى طيبة -

وداد  والسيدة العام للبلديةالبلدية حضر السيد عبد الحفيظ عيساوي الكاتب  وعن اإلدارة

العالقة مع الجمعيات والمنظمات و والهياكل البلديةبن أحمد رئيسة مصلحة شؤون المجلس 

 والنزاعات.رجيبة رئيسة مصلحة الشؤون العقارية  سيدة زهرةوال

لبلدي مبينة بأن جلسة المجلس ااستهلت السيدة رئيسة البلدية الجلسة مرحبة بالحضور 

لعدم توفر النصاب القانوني  2021سبتمبر  06تعقد للمرة الثانية بعد أن تعذر إنعقادها يوم 

 ال يحول دون إنعقاد هذه الجلسة عدم توفر النصاب القانوني  وبالتالي فإن

  األعمال:إثر ذلك تولت تقديم المواضيع المدرجة بجدول 

 

 إعتمادات بالعنوان الثاني  تحويل و: األالموضوع  

ي مقترح ف البلدي النظرأنظار المجلس  علىالمعروض أفادت السيدة رئيسة البلدية أن 

والمتعلق  2021أوت  16لمنعقدة بتاريخ ا واالقتصادية ومتابعة التصرفلجنة الشؤون المالية 

 اليومية.اعتمادات بالعنوان الثاني لفائدة مشروع تهيئة السوق  بتحويل

مة بقية اإلعتمادات المرس البلدي بتحويل أوصى المكتبإضافة إلى هذا االقتراح فقد 

ن أ " لفائدة مشروع تصريف مياه األمطار خاصة بعد اإلدارية األخرىبالفصل " البناءات 

   ذلك:بين ي والجدول اآلتيوردت على البلدية الدراسة المتعلقة بالقسط األول للمشروع المذكور 
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 الفصو: المحو: إليها الفصو: المحو: منها

 المبلغ ) أ.د ( بيان الفصل الفصل المبلغ ) أ.د ( بيان الفصل الفصل

04/603/06 

بناءات إدارية 

 أخرى

120 

ألحياء وابناء األسواق  1/617/06

 والمحــالت التجارـية

   وتهيئتها 

120 

130  
تركيز شبكة تصريف  2/612/06

 مياه األمطار 
130 

 250 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع 250 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

تي والالتصويت  البلدي إلىأعضاء المجلس  دعوة والنقاش تمت وبعد التداول

 التالية:النتائج على  أسفرت

  07 :     الموافقينعدد األعضاء  

  00 :  المعترضينعدد األعضاء  

إعداد وطبقا للبيانات المبينة بالجدول أعاله المصادقة على تحويل اإلعتمادات  :المجلسقرار 

  الغرض.في  قرار

 

    2023و 2022مة لسنتي مستلزم السوق األسبوعية المتعلق بإلغاء اللز طلب ثاني الالموضوع  

دم به تق البلدي مطلبعلي أنظار المجلس المعروض أفادت السيدة رئيسة البلدية أن 

 7السيد غيث صماش يرغب بموجبه فسخ عقد استلزام السوق األسبوعية الممضى بتاريخ 

ـ  2021جانفي   2023ديسمبر  31إلى  2021سنوات بداية من غرة جانفي  3و المحددة مدته بـ

"  تنتهي اللزمة  نصه: االستلزام واآلتيذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني عشر من عقد  و

 قبل ذلك خاصة في الحاالت التالية :  تنتهيالمدة المتفق عليها بالعقد غير أنها  بانتهاء

" بطلب من المستلزم شريطة اعالم البلدية قبل ستة أشهر من انتهاء السنة برسالة 

 ."مع اإلشعار بالبلوغ مضمونة الوصول 

يخ          دة بتارالمالحظــــة أن لجنة المالية تطرقت للموضوع في جلستها المنعقوتجــدر 

اكدت على ضرورة خالص معاليم التنظيف المنصوص عليها بعقد اللزمة  و 2021اوت 16

 .2023-2022الغاء اللزمة لسنتي  في طلبقبل النظر 
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أنظار المكتب البلدي في جلسته المنعقدة  ع علىالموضوأنه تم عرض مع العلم و

أوصى بالموافقة على طلب مستلزم السوق األسبوعية المتعلق بإلغاء  2021أوت  24بتاريخ 

خالص معاليم تنظيف السوق األسبوعية المنصوص  شريطة 2023و 2022اللزمة لسنتي 

 دي.البلعليها بعقد اللزمة مع ضرورة عرض الموضوع على أنظار المجلس 

تلزم    أنه تم مراسلة المس واإلشارة إلىجلسة المجلس البلدي  والنقاش أثناء وبعد التداول

لخالص معلوم التنظيف غير أنه لم يلتزم بذلك فقرر أعضاء المجلس عدم النظر  والتنبيه عليه

وأكدوا في مطلب إلغاء اللزمة إال بعد خالص معلوم التنظيف المحدد ضمن كراس الشروط 

 المدة.اإلجراءات القانونية الالزمة لمنع المستلزم من استخالص بقية  تخاذا على

 

مستلزم السوق األسبوعية المتعلق بإلغاء اللزمة لسنتي  في طلبعدم النظر  :المجلسقرار 

ب التنسيق مع قابض المالية محتس والتأكيد بعدبعد خالص معلوم التنظيف  إال 2023و 2022

 دة.الماءات القانونية الالزمة لمنع المستلزم من استخالص بقية اإلجر اتخاذ البلدية على

 

  التدخل  وتحديد برنامجالمناطق الخضراء  ضبط :ثالثالالموضوع  

على أنظار المجلس البلدي  النظر في ضبط المعروض أفادت السيدة رئيسة البلدية أن 

قت و أن لجنة األشغال قد تطرالمناطق الخضراء المبرمج تهيئتها  و تحديد برنامج التدخل علما 

مناطق خضراء و أسفرت  4إلى هذا المشروع في مناسبتين تم في المرة األولى برمجة عدد 

نتيجة طلب العروض على عرض مالي ال يتماشى و اإلعتمادات المرصودة ، و في مرة ثانية 

بالة مقهى ي ) قاللجنة أن يتضمن المشروع منطقتين و هما المثلث الكائن بنهج بنغاز اقترحت، 

عمر ( و المنطقـــة الخضراء بحي الروابي ) وسط العمارات ( على أن يتضمن البرنامج 

تركيز سياج خشبي خفيف ، و تهيئة الممرات داخل المنطقتين، و تركيز عدد من األرجوحات 

و المقاعد  و خالل جلسة المكتب البلدي األخير تم اقتراح تخصيص اإلعتمادات المرصودة 

 ا لتهيئة منطقة واحدة و هي منطقة حي الروابي قرب المسلك الصحي .كله

القرار النهائي  التخاذمع التأكيد على عرض الموضوع على المجلس البلدي 

  التدخل.بخصوص تحديد مناطق 

ضاء تحديد المنطقة فقد قرر أع واختلف فياآلراء  والنقاش وحيث تباينت وبعد التداول

 الدرس.لمزيد المجلس إرجاء الموضوع 

 الدرس.إرجاء الموضوع لمزيد  :المجلسقرار 
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الدراسة الفنية الخاصة بالقسط األول لمشروع تصريف مياه على  المصادقة رابع الالموضوع  

 االمطار 

 

لفنية ا البلدي الدراسةعلى أنظار المجلس المعروض أفادت السيدة رئيسة البلدية أن 

المعدة من طرف مكتب الدراسات المكلف وذلك بعد الخاصة بمشروع تصريف مياه األمطار 

اإلدارية بإتمام إجراءات طلب  للمصالحالرأي واإلذن عديد الجلسات قصد ابداء  التئام

التوصية على تنفيذ القسط األول من المشروع تماشيا مع الموارد المالية  وقد تمت العروض،

ة مناطق الدراس وتتضمن هذه الحقة،حلة المتوفرة حاليا على أن يتم إنجاز القسط الثاني في مر

  اآلتية:التدخل 

  وأرضية ما بين دار الشباب مرورا بالملعب البلدي  الطيب المهيرينهج

 وصوال إلى الجرف  الملعب

  وصوال للخط األول للقنوات ربط شارع بورقيبة مرورا بالملعب البلدي  

جلسته المنعقدة بتاريخ المكتب البلدي في  على أنظارعرض الموضوع  وقد تمذا ه

أوصى بالموافقة على الدراسة الفنية الخاصة بالقسط األول لمشروع تصريف  2021أوت  24

  البلدي.مياه األمطار مع ضرورة عرض الموضوع على أنظار المجلس 

ا لتي أسفرت على مالتصويت ا أعضاء المجلس إلى عملية والنقاش مر وبعد التداول

 يلي

 06:   افقين عدد األعضاء المو  

  00:   عدد األعضاء المعترضين  

المصادقة باإلجماع على الدراسة الفنية الخاصة بالقسط األول لمشروع  :المجلسرار ق

  التالية:المناطق  والتي تتضمنتصريف مياه األمطار 

  وأرضية ما بين دار الشباب مرورا بالملعب البلدي  الطيب المهيرينهج

 ف وصوال إلى الجر الملعب

  وصوال للخط األول للقنوات ربط شارع بورقيبة مرورا بالملعب البلدي  

 

يارات ورفع الس الشروط المتعلق بلزمة وضع الكباالت على كراس المصادقة خامس اللموضوع  ا

 الشاحنات المخالفة لعالمات التوقف بالطريق العام  و
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لى ع البلدي المصادقة على أنظار المجلسالمعروض أفادت السيدة رئيسة البلدية أن 

المات لع والشاحنات المخالفة الكباالت ورفع السياراتالشروط المتعلق بلزمة وضع  كراس

  العام المصاحبة:التوقف بالطريق 

 للقواعد المرورية  والشاحنات المخالفة ونقل السياراتكراس شروط لزمة رفع 

 2021بعنوان سنة 

وقف العشوائي للسيارات و الشاحنات ببعض المناطق : للحدّ من ظاهرة الوقوف و الت توطئة

من مدينة القلعة الصغرى و ما تسببه من تعسير لحركة المرور و إزعاج راحة المتساكنين 

على مستوى العديد من الطرقات ، و لترسيخ بوادر النظام المروري لدى المواطن ، و تبعا 

تمنح  02/02/2021ي المؤرخ في و القرار البلد 07/01/2020للقرار البلدي المؤرخ في 

رئيسة بلدية القلعة الصغرى عن طريق طلب عروض ، لزمة رفع و نقل السيارات و الشاحنات 

المخالفة لعالمات الوقوف بالطريق العام ببعض المناطق من مدينة القلعة الصغرى للخواص 

 من الذوات المعنوية وفقا لشروط هذا الكراس . 

 موضوع اللزمة  :1الفصل 

نقل واللزمة لرفع  والمالية والفنية موضوعيهدف كراس الشروط إلى تحديد الشروط اإلدارية 

لوقوف ا والمخالفة لقانونبالطريق العام بصفة غير قانونية  والشاحنات الرابضة السيارات

  ية:التال وذلك باألماكنالجاري بها العمل  والقرارات البلديةالمنصوص عليها بالتراتيب 

 لموازي للطريق الحزامية من فضاء الطريق اMG MAXI   إلى مؤسسة الصكلي

 .  EPIللرخام مرورا بمدرسة 

  نهج محمد شعيب أمام ديوان الحبوب 

  من مقر المعتمدية إلى مغازة الشمسي للتجهيزات المنزلية من جهة اليسار 

  أمام مقر بلدية القلعة الصغرى 

   مبلغ اللزمة :2الفصل 

 الختيارابلغ المذكور في وثيقة التعهد الخاصة بمسدي الخدمة الذي تم عليه مبلغ اللزمة هو الم

  اإلدارية.بعد عملية التثبت من طرف  الفردية،جدول األسعار  وعلى أساس

   وتقديم العروضالوثائق المطلوبة  :3الفصل 

يحمل سوى عبارة ال يفتح عرض  ومختوم التوضع وثائق طلب العروض في ظرف مغلق 

الرابضة بالطريق العام بصورة غير  ونقل السياراتلزمة خدمات رفع  2021ــدد / ـ01عــ
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عرض يتضمن  ويقصى كل 2021الطرقات ببلدية القلعة الصغرى لسنة  ومخالفة لمجلةقانونية 

 المشارك.ظرفه الخارجي أية إشارة أو عالمة من شأنها أن تدل على اسم 

  ية باسم السيدة رئيسة بلد ون الوصولومضمترسل العروض عن طريق البريد السريع

القلعة الصغرى أو تودع مباشرة لدى  4021القلعة الصغرى شارع الحبيب بورقيبة 

 مكتب الضبط المركزي مقابل استالم وصل إيداع 

العدد 

 الرتبي
 البيانات الواجب اتباعها الوثائق المطلوبة

  :اإلداريةالوثائق  ويحتوي علىالظرف الخارجي 

ضمان وقتي باسم قابض المالية محتسب بلدية القلعة  د  2000وقتي بقيمة  ضمان 01

 الصغرى 

شهادة في الوضعية الجبائية لم يمر  02

 يوما  20عليها أكثر من 

أصيلة أو نسخة مطابقة لألصل سارية المفعول في آخر 

 العروض.أجل لقبول 

  بطاقة تعريف جبائية  03

ق شهادة في الوضعية مع الصندو 04

  االجتماعيالوطني للضمان 

أصلية أو نسخة مطابقة لألصل من بطاقة خالص سارية 

 المفعول في آخر أجل لقبول العروض 

وصل خالص من الصندوق  05

الوطني للضمان االجتماعي في 

 الثالثية األخيرة بالنسبة للسائقين 

أصلية أو نسخة مطابقة لألصل من وصل خالص 

 لقبول العروض  سارية المفعول في آخر أجل

 مضمون من السجل التجاري حديث العهد  نظير من السجل التجاري  06

تصريح على الشرف في عدم  07

 التأثير 

 وتحمل إمضاءــدد المصاحب 01حسب النموذج عــ

  وتاريخ وطابع العارضمعرف به 

 اءاالنتمتصريح على الشرف بعدم  08

 لإلدارة 

معرف به  ضاءوتحمل إمــدد 2حسب النموذج عــ

  وتاريخ وختم العارض

بطاقة إرشادات عامة حول  09

 العارض 

ــدد المصاحب تحمل إمضاء 3حسب النموذج عــ

  وتاريخ وختم العارض

تصريح في االلتزام بالتأمين يتعهد  10

ضمنه العارض إضافة إلى تأمين 

معدات الرفع تأمين السيارات 

 تحمل إمضاءه معرف به 
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المخالفة أثناء عملية الرفع لدى 

 أمين مختصة شركة ت

 1ظرف عدد  العرض الفني  11

  2ظرف عدد  العرض المالي  12

  التالية:الوثائق  ويحتوي علىالعرض الفني 

     وممضاة مؤشرة من طرف العارض على كل الصفحات  كراس الشروط اإلدارية الخاصة   13

 على صفحاتها األخيرة  ومؤرخة وتحمل طابعة

قائمة في توفير اإلطار البشري  14

 حسب ما جاء بكراس الشروط 

وتاريخ وطابع  وتحمل إمضاءـــدد 4حسب النموذج عــ

 مع ضرورة تقديم نسخ من بطاقات التعريف  العارض

بتوفير صدريات الرتدائها  التزام 15

من قبل كافة العملة الموضوعين 

  وشارات على ذمة العملية 

 قد خصوصياتها تضبط في الع

   وتاريخ  وتحمل إمضاء ــدد 5حسب النموذج عــ  والتجهيزات المعدات  قائمة في 16

مع ضرورة تقديم الوثائق المطلوبة  وطابع العارض

   والمؤيدات

 

  :ويحتوي علىالعرض المالي 

 ويحمل طابعومؤرخ وممضى  مستكمل البيانات مؤشر  تزاماالل 17

  العارض

مؤشر من طرف العارض على كل  البيانات،مستكملة   التقديريةوالقائمة جدول األسعار  18

على  ويحمل طابعهومؤرخ وممضى الصفحات 

 صفحاته األخيرة 

 

تعهد الفائز باللزمة بمدّ اإلدارة البلدية بملحق لبطاقة التعريف الجبائية يتناسب مع النشاط 

 المذكور بهذا الكراس 

 لإللغاء. ةائق المطلوبة يكون عرضكل عرض ال يحتوي على كافة الوث 

  تعتمد الوثائق حسب في حالة وجود تضارب أو إختالف بين الوثائق المكونة للزمة

 ترتيبها أعاله
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 الضمان الوقتي  :4لفصل ا

يجب على المشارك أن يقدم لإلدارة ما يفيد خالصه للضمان الوقتي المنصوص عليه بالفصل 

 ائق المطلوبة ( من هذا الكراس ) جدول الوث 3

 * يقصى كل عرض غير مرفق بالضمان الوقتي 

* يقع استرجاع الضمان الوقتي بالنسبة للمشاركين الذين لم يتم اختيار عروضهم بعد اإلعالن 

 عن نتيجة طلب العروض 

 * يتم إرجاع الضمان الوقتي للعارض الفائز بعد تقديمه الضمان النهائي لإلدارة 

 : في الحاالت التالية يحجر الضمان الوقتي -

 إذا سحب المتعهد عرضه قبل إنقضاء مدة صلوحية العرض  –أ 

 لم يوقع صاحب اللزمة على العقد أو عدم تقديمه الضمان النهائي المطلوب  إذا -ب 

 صلوحية العرض  :5الفصل 

ريخ إبتداء من اليوم الموالي للتا يوما ( 90تسعين يوما )يبقى العارض ملزما بعرضه لمدة 

 األقصى المحدد لقبول العروض .

كل  بجمع وتحت مسؤوليتهبمجرد تقديم المشارك لعرضه يعتبر قد قام بوسائله الخاصة 

 إللتزاماته. وللتنفيذ المحكمالمعلومات التي يراها ضرورية لتقديم عرضه 

 فتح الظروف  :6الفصل 

 واحدة.تجتمع اللجنة المختصة لفتح العروض في جلسة 

  ومنهجية التقييم: مقاييس 7الفصل 

 :والمنهجية المتبعةتتم عملية فرز العروض على المراحل التالية وفقا للمقاييس 

 التقييم المالي  األولى:المرحلة 

الضمان وباإلضافة إلى الوثائق اإلدارية  التثبت، أولى،تتولى لجنة تقييم العروض في مرحلة 

 ة عندوالماديالحسابية  وتصحيح األخطاءللعرض المالي  في صحة الوثائق المكونة ،الوقتي

رض عالمزود المقدم ألفضل  ويقع اختياراإلقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تنازليا 

مالي لفائدة اإلدارة في حدود السقف المحدد من طرف اإلدارة باعتبار األداءات الموظفة طبقا 

 .الواحدةدينارا بالنسبة للسيارة  40 :والمقدرري به العمل للتشريع الجا



10 
 

ماليا ألكثر من عرض يطلب من المشاركين المعنيين تقديم  أفضل العروضفي حالة تساوي 

 عروض مالية جديدة 

عدم حصولها على ذلك في حالة ا في عدم قبول العروض المشاركة وتحتفظ البلدية بحقه

إعالم كافة  يتميعتبر طلب العروض غير ذي جدوى و الحالة في هذهمقترحات مقبولة و

 جديدة.إعادة طلب عروض والمشاركين بذلك 

 ات خاطئة فإن اإلدارة تقوم بإلغاء عرضه مباشرة مإذا تبيّن أن المشارك قدم معلو -

 .الواحدةدينار للسيارة  40 بــ:المحدد  تجاوز السقفيرفض كل عرض مالي 

 تقييم العروض الفنية  الثانية:المرحلة 

تتولى لجنة تقييم العروض في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل 

اللزمة في صورة مطابقته لكراسات  وتقترح إسنادهصاحب مع العرض المالي المقترح 

 بالجدول  والمعايير المبينةالشروط 

مطابق لكراسات الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية  إذا تبين أن العرض الفني المعني غير

 بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي 

والمعايير بالمواصفات  واإلطار البشريكل عرض ال يتضمن التزام بتوفير المعدات 

 عليها بهذا الكراس يعتبر ملغى  المنصوص

 اإلثباتات نياشروط المطابقة الد معيار لتقييم الفني

 اإلطار البشري

** نسخة من رخصة السياقة للسائق من الصنف  ــدد سائق 02توفيرعــ

 المناسب للعربة المستعملة 

 دوبطاقة عد** نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

  والسواقللعمال  3

** وصل خالص في الثالثية األخيرة مسلم من 

 سبةالصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالن

 للسواق 

** إلتزام معرف باإلمضاء يتعهد من خالله في 

صورة الفوز باللزمة التصريح على العاملين 

الصندوق الوطني للضمان  والحارس لدى

 االجتماعي خالل مدة اللزمة 

 ــدد عامل مرافق 02توفير عــ

حارس يتولى القيام  ــدد01عــ

راسة المستودع على مدار بح

ضمان المحافظة على الساعة و

العربات المرفوعة حتت 

 خروجها 
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** تصريح على الشرف في الخبرة لدى كل سائق 

 للشاحنة الرافعة 

المعدات             

 والتجهيزات

شاحنة رافعة  02توفير عدد 

مجهزة بالمعدات الالزمة على 

كامل فترة صلوحية اللزمة 

للقيام برفع السيارات 

 02و  والشاحنات الصغيرة

 واتف محمولة ه

نسخة من البطاقة الرمادية للشاحنتين و أن يكون 

سنوات  5سن كل شاحنة أقل من خمس سنوات 

ن اآللة الرافعة وأول اذن بالجوالن و تك )من

المصنع  ) من Zالمجهزة للشاحنة على شكل 

أصلية ( مع ضرورة تقديم صورة شمسية لكل 

شاحنة من الخلف سيتم استعمالها تبرز بكل 

ح رقمها المنجمي و ال تقبل الشاحنة التي وضو

أدخلت عليها تغييرات قصد إنجاز الخدمات 

 المطلوبة 

** وصل خالص األداء على الجوالن ـ شهادة 

 تأمين ـ شهادة الفحص الفني للشاحنة 

 

 : مدة التعاقد 8الفصل 

لمنصوصة المدة االنظر في التمديد أو التقليص في  وللبلدية إمكانيةتضبط مدة اللزمة بالعقد 

 الغرض.بالعقد متى اقتضت الضرورة ذلك بمقتضى قرار معلل في 

  والنقلتوقيت خدمات الرفع  :9الفصل 

  يلي:حدد التوقيت وفترة الخدمة من كما 

  من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة  2022أكتوبر  30إلى  2021نوفمبر  01من

 الثامنة ليال 

اء الخدمة خارج األوقات المنصوص عليها كلما استدعت ظروف تطالب بإسد ولإلدارة أن

 اللزمة.ملحة لذلك دون طلب أي تغييرات في الثمن من طرف صاحب 

ة التنبيه على صاحب اللزمة مر ومخالفته إلىعدم تطبيق التوقيت المعمول به  ويترتب عن

 في حال العود. ويفسخ العقدواحدة فقط 

 الية العقوبات الم :10الفصل  

كل إخالل بفصل من فصول كراس الشروط هذا يعرض صاحب اللزمة المتعاقد معه إلى 

عن المخالفة الواحدة في اليوم الواحد و تثبت المخالفة  د( 100مائة دينار ) عقوبات مالية قدرها 
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، بحضور صاحب  15إثر معاينة تقوم بها المصالح األمنية بالتنسيق مع البلدية تطبيقا للفصل 

 د اللزمة أو ممثل عنه و عدم حضور هذا األخير ال يمنع من إتمام اإلجراءات في الغرض.عق

( خالل تنفيذ اللزمة للبلدية الحق في اتخاذ إجراء مضاعفة 5إذا بلغ عدد المخالفات خمسة )

  العقد.مبلغ الخطية و إن امتنع يتم فسخ 

 مسؤولية صاحب اللزمة  :11الفصل 

ة برفع السيارات و الشاحنات المخالفة طبقا للطرق الفنية المعمول بها               يتعهد صاحب اللزم -أ

و إيداعها بالمستودع البلدي أو بأي فضاء تخصصه البلدية للغرض ، كما يلتزم بالمحافظة على 

سالمتها و في حال وجود عطب ظاهر بالسيارة أو الشاحنة أثناء رفعها من مكان المخالفة يقع 

يث حعلى ذلك في محضر يحرره عون األمن المرافق للعمال المكلفين بعملية الرفع  التنصيص

يتولى عون شرطة المرور معاينة المخالفة بالطريق العام و يتم رفع السيارة أو الشاحنة 

طبقا لإلجراءات القانونية المعمول بها و يتحمل مستلزم الخدمة المسؤولية المدنية عند رفع 

خالفة لقانون الطرقات و ذلك بمقتضى محضر محرر من طرف عون شرطة و نقل العربة الم

 .المرور المرافق لعملية الرفع و النقل 

 .ن طرف الغير و المترتبة عن العقدكما يتحمل صاحب اللزمة كل النزاعات التي قد تثار م -ب

ته عن صاحب اللزمة أو من ينوبه قانونيا مدعو للحضور لإلدارة البلدية في حال دعو -ج

ساعة ( من  24طريق مكتوب أو برقية أو فاكس في أجل ال يتجاوز أربع و عشرين ساعة )

 تاريخ اإلعالم 

 يتعهد صاحب اللزمة بعدم رفع أي سيارة أو شاحنة مخالفة بدون حضور عون أمن ،  -د

في حالة حضور صاحب السيارة قبل عملية الرفع تتخذ في شأنه اإلجراءات القانونية  -هــ 

 لمتعلقة بالمرور ا

 في حالة وضع السيارة على شاحنة الرفع فإنه يتعين نقلها إلى مستودع الحجز  -و

يتعهد صاحب اللزمة بإحترام تعليمات اإلدارة برفع العربات حسب األولويات التي تحددها  -ز

 بالتنسيق مع المصالح األمنية 

يدة و حسن المعاملة مع أصحاب يلتزم صاحب اللزمة و معاونيه بالتحلي باألخالق الحم -ح

 السيارات المخالفة ، و يتحمل كل تبعات التصرفات الخاطئة في هذا الصدد لمعاونيه . 

يلتزم صاحب اللزمة بعزل أو تغيير أي عامل أو عون اتضح أنه يشكل عائقا أمام حسن  –ط 

 ا بلدية ذلك كتابيطلبت منه ال ك كلماوذلأداء الخدمات المتعهد بها أو يسيء لسمعة البلدية 

في حالة تعطب الشاحنة يتعهد صاحب اللزمة بإعالم البلدية كتابيا في اإلبّان على أن يقوم  – ي

من  7ساعة تطبيقا للشروط الواردة بالفصل  48بتدارك النقص الحاصل في ظرف ال يتجاوز 

ليط غرامة تدارك النقص الحاصل يتم تس ولم يتمساعة  48تجاوز  وفي صورة الكراس.هذا 

 تأخير.د عن كل يوم  200مالية على صاحب اللزمة قيمتها 
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في صورة تغيير السائق يجب على صاحب اللزمة إعالم البلدية كتابيا في اإلبّان مع احترام 

 الجديد.بخصوص السائق  7الشروط الواردة بالفصل 

 مقر صاحب اللزمة  :12لفصل ا

ن اتصال م وكل وسيلةلبلدية بعنوان مقر مخابرته يتعن على صاحب اللزمة إعالم اإلدارة ا

زام أو يفي بهذا االلت وإذا لم اللزمة،من تاريخ اإلذن بالشروع في تنفيذ  وفاكس اعتباراهاتف 

قام بتغيير مقره دون إعالم تعتبر كل مراسلة تخص صاحب اللزمة صالحة إذا تم توجيهها إلى 

 مقره المصرح به 

 المناولة  :13الفصل 

له في أي حال التعاقد مع مناول  وال يمكنيتعين على صاحب اللزمة أن ينجز اللزمة شخصيا 

 آخر لتنفيذها 

 التأمين  :14الفصل 

يتعهد صاحب اللزمة إضافة إلى تأمين معدات الرفع بتأمين السيارات و الشاحنات المخالف 

ر بشهادة في الغرض لدى اإلستظهاو الحجز لدى شركة تأمين مختصة و أثناء عملية الرفع

دّ و إذا تلدد الفائز باللزمة عن م اللزمة،اإلدارة البلدية في ظرف ثالثة أيام من تاريخ إبرام عقد 

أيام ( يقع التنبيه عليه مرة واحدة و إمهاله 3اإلدارة البلدية بشهادة التأمين في اآلجال المطلوبة ) 

 معه مباشرة بعد انقضاء مدة اإلمهال .ساعة لإلستظهار بالمطلوب و إال يقع الفسخ  24

 اللزمة  ومسؤولية مانحالمراقبة  :15الفصل 

  بلديةوتوجهات الوالوقوف بما يتماشى مع تراتيب المرور  وعمليات الرفعتحدد المخالفات 

 يوالتنسيق ف وأوقات العملوكثافتها كما تضبط أماكن دوريات المراقبة  القطاع،في هذا 

 األمنية  وخاصة المصالح المعنية،فة األطراف ذلك مع كا

* تتولى البلدية التنسيق مع المصالح األمنية في خصوص تكليف أعوان األمن لمراقبة أعوان 

وضمان  1بالفصل  والمنصوص عليهاالوقوف باألماكن المحجرة  ومعاينة مخالفاتالمستلزم 

نقل وعون األمن إلزامي في كل عملية رفع  حضورواإليداع )والنقل تنفيذ عمليات الرفع  حسن

 (.وإيداع

 ألمنية مع المصالح ا وترتيبيا بالتنسيق* تتولى اإلدارة البلدية متابعة سير اللزمة فنيا 

* تتولى البلدية تخصيص مكان بالمستودع البلدي أو أي فضاء آخر إليواء العربات المخالفة 

وتحت على حساب  وتأمين الفضاءوأمن حراسة  وتكون مسؤولية ،ونقلهاالتي تم رفعها 

 اللزمة.صاحب  مسؤولية

 الضمان النهائي  :16الفصل 

بعد تبليغه بإذن إداري يجب على صاحب اللزمة مدّ اإلدارة بما يفيد إيداعه للضمان النهائي 

 د ( من تاريخ تسلمه لإلذن اإلداري .600المحدد بمبلغ ستمائة دينار ) 
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 معاليم التسجيل  :17الفصل 

 1993ديسمبر  27 والمؤرخ فيـــدد  93-125من األمر عــ 57تطبيقا لتراتيب الفصل 

يتحمل صاحب اللزمة مصاريف تسجيل اللزمة كما على  1994المالية لسنة  والمتعلق بقانون

 الموجب.صاحب اللزمة أن يمدّ اإلدارة البلدية بخمس نظائر للعقد مسجل تام 

 حاالت فسخ العقد  :18الفصل 

  التالية:يفسخ عقد اللزمة في الحاالت 

-14-12- [مطة د ] 11-10يحترم صاحب اللزمة بنود كراس الشروط ) الفصول :  إذا لم -

 ( بعد توجيه تنبيها إليه بقي بدون نتيجة لمدة عشرة أيام15-20

ه لعرض يتقدم به ورثت عند وفاة صاحب اللزمة إال أنه يمكن للبلدية مواصلة الخدمات تبعا -

 تخالف بنوده شروط هذا الكراس  أالعلى 

 في حالة إفالس صاحب اللزمة  -

 الظروف الطارئة التي تمس النظام العام * في حالة القوة القاهرة و

العمل  فه عنوتوقشريطة إعالم البلدية كتابيا قبل فسخ العالقة التعاقدية  بطلب من المستلزم* 

التتبعات التي تنجم عن ذلك دون أن يكون له حق  ويتحمل كل يوما، 15ل عن خالل مدة ال تق

 نوعها.المطالبة بأي تعويضات مهما كان 

 فض النزاعات  :19الفصل 

في  لطرفينوباتفاق ابالحسنى  وصاحب اللزمةتفض النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين البلدية 

 المختصة.يرفع األمر إلى المحاكم  التعذر وفي حالةإطار تطبيق كراس الشروط 

 خالص اللزمة  :20الفصل 

بعد تسلم صاحب اللزمة اإلذن اإلداري لبدء اللزمة بتعهد بخالص  اللزمة:يقع خالص بملغ 

 اإلداري.يوما من تاريخ تسلمه اإلذن  20كامل مبلغ اللزمة في ظرف 

 رئيسة البلدية    

 ميحة بوراوي س

 

 اإلجراءات المعتمدة لملفات التقاسيم  ضبط :سادسالالموضوع  

 لنظر فياعلى أنظار المجلس البلدي المعروض أفادت السيدة رئيسة البلدية أن 

عرض الموضوع في  وذلك بعد عليها،مقترح لجنة األشغال حول ملفات التقاسيم المصادق 

 البلديات.المعتمدة من طرف عدد من  واالستئناس باإلجراءاتالجلسات عديد 

جلسة للجنة األشغال تم اقتراح  وخالل أخرهذا الملف من عديد الجوانب  وبعد دراسة

المدمجة وتتولى البلدية إقرار مبدأ التعويض للمساحة الزائدة عن الربع  التالية:القيام اإلجراءات 

يم سمع ضرورة الترفيع في معلوم التهيئة الخاص بالتقا ت،للطرقاالملك البلدي العام  ضمن

ة مشروع الميزاني وعند إعدادكما اقترحت اللجنة أن يتم سنويا  البلدي.المجلس  والذي يحدده
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إتمام اإلجراءات القانونية في هذا  وذلك بعدتخصيص إعتمادات بعنوان إقتناء أراضي 

 موافقة المجلس البلدي على هذا المقترح أن يتم إلغاء مداولة وفي حالةمع التوصية  الخصوص،

وعدم د للمتر المربع 5على استخالص معلوم  والتي تنصالنيابة الخصوصية المتعلقة بالتقاسيم 

 بالتعويض.البلدية  مطالبة

عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته المنعقدة  وقد وضعهـــذا 

  الدرس.أوصى بعرضه على أنظار المجلس البلدي لمزيد  2021أوت  24بتاريخ 

لسة ج الموضوع إلىالنقاش إرتأى أعضاء المجلس البلدي أن يتم إرجاء و وبعد التداول

تخاذ إجميع النواحي قبل  الموضوع منفي أقرب اآلجال لدراسة  تتم برمجتهااستثنائية الحقة 

 المناسب  القرار

 قادمة.استثنائية إرجاء الموضوع إلى جلسة  :المجلسقرار 

 

 عملية دفن الموتى  تنظيم سابع الالموضوع  

 

المتعلق  وإسداء الخدماتأنظاركم مقترح لجنة الشؤون اإلدارية  علىالمعروض 

عدم ومالحظة عدم وجود حارس قار بالمقبرة  وحيث تمت بالمقبرة،بتنظيم عملية دفن الموتى 

نة اللجفإن  العملية،وحرصا على مزيد تنظيم هذه  بالدفن،أهالي المتوفى على إذن  حصول

ودعوة  لمتوفى،ابالدفن لعائلة المرحوم  وتسليم ترخيصتقترح تكليف عون قار لحراسة المقبرة 

 لبلدية.اإلى رفض إتمام أي عملية للدفن إال بعد اإلستظهار باإلذن المسلم من المصالح  الحارس

سواء  قبرةوتسييج المكما أوصت اللجنة بمزيد تنظيم عملية الدفن بعد اإلنتهاء من أشغال تهيئة 

 اللزمة.باإلستغالل المباشر أو عن طريق 

أوت  24على أنظار المكتب البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ  وبعرض الموضوع

  للمصادقة.على أنظار المجلس البلدية  ضرورة عرضهأوصى بالموافقة مع  2021

لحديدة المتواجدة أعضاء المجلس بإزالة الحواجز ا والنقاش أوصى وبعد التداول

  يلي:بالمقبرة ثم مروا إلى عملية التصويت التي أسفرت على ما 

  04:  عدد الموافقين 

  00:  عدد المعترضين 

 الموتى.الموافقة على تنظيم عملية دفن  :المجلسقرار 
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   رجيبة.في عدم تثقيل معينات كراء محل بلدي مسوغ ألمين  النظر ثامن الالموضوع  

 

على أنظار المجلس البلدي  مطلب تقدم به المعروض السيدة رئيسة البلدية أن  أفادت

المتعلق بتسوية وضعيته المالية للمحل   2021جوان  21السيد أمين رجيبة الوارد علينا بتاريخ 

ب يومية غادره بطلالمسوغ له حيث أن المعني باألمر و المستغل سابقا لمحل بمدخل السوق ال

ب إعادة لتم تمكينه من استغالل محل آخر و تبين في وقت الحق أن هذا المحل يتطو من البلدية

و خالص معلوم استهالك الكهرباء خاصة و أن األشغال القائمة بالسوق اليومية حالت  تهيئته

 دون ممارسة نشاطه مما أدى إلى الغلق التام   و بعرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون

التصرف أوصت بإعفائه من دفع معلوم كراء المحل لمدة سنة   متابعةاالقتصادية وو المالية

والتنسيق مع مصالح القباضة المالية  31/12/2022 إلى غاية 2022داية من غرة جانفي ب

 إلتمام اإلجراءات القانونية .

 24عقدة بتاريخ أنظار المكتب البلدي في جلسته المن الموضوع على وتم عرضهذا 

يه مع توج وعدم تثقيلهاأوصى بإعفاء السيد أمين رجيبة من دفع السنة القادمة  2021أوت 

  البلدي.في الغرض مع ضرورة عرض المطلب على أنظار المجلس  إلى القابضمراسلة 

أعضاء المجلس على المقترح المتمثل في دعوة القابض  والنقاش وافق وبعد التداول

عملية  وبالمرور إلىالمذكورة آنفا  وذلك لألسباب 2022يل معلوم الكراء لسنة لعدم تثق

  يلي:التصويت أسفرت على ما 

  04:  عدد الموافقين 

  00:  عدد المعترضين 

المصادقة باإلجماع على مراسلة قابض المالية محتسب البلدية لعدم تثقيل معلوم  :المجلسقرار 

إلى  2022غرة   جانفي سيد أمين رجيبة لمـــدة سنة بداية من المحل المتســــوغ من قبل ال

 . 2022ديسمبر  31 غاية

 
 حول إخراج قطعة أرض من الملك البلدي العام    التاسع   الموضوع

 

قدمت ت البلدي مطلبعلي أنظار المجلس روض ــــالمعأفادت السيدة رئيسة البلدية أن 

 2219و المضمن تحت عدد  2021جويلية  13رباء و الغاز بتاريخ به الشركة التونسية للكه

ترغب بموجبه الحصول على رخصة بناء غرقة محول كهربائي بنهج القدس و بمساحة قدرت 

 م (  2,47م و عرض  5,10) طول   2م 13بـ 
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 2018لسنة  29الفقرة الثالثة من القانون األساسي عدد  71الفصل  وتطبيقا لمقتضيات

 وتصويت المجلسالمتعلق بمجلة المتعلق بضرورة اعداد مداولة  2018ماي  9في  مؤرخ

قطعة األرض من الملك العمومي حتى يتسنى للبلدية الترخيص  ة إلخراجباألغلبيالبلدي 

  الغرض.قرار في  وضرورة إعدادللشركة في بناء غرفة المحول 

لب الشركة التونسية للكهرباء أعضاء المجلس على مط والنقاش وافق ولوبعد التدا

في الحصول على رخصة بناء غرفة محول كهربائي بنهج القدس بمساحة  والغاز المتمثل

  يلي:إلى عملية التصويت أسفرت على ما   وبالمرور  2م 13قدرت بــ 

  04:  عدد الموافقين 

  00:  عدد المعترضين 

لك البلدي العام لبناء غرفة محول الموافقة على إخراج قطعة أرض من الم :المجلسقرار 

 الغرض.في  وإعداد قراركهربائي بنهج القدس 

 

  الزوال. والنصف بعدورفعت الجلسة في حدود الساعة الثالثة 

 

 القلعة الصغرى في ....................

 رئيسة البلدية   

 سميحة بوراوي       

 


