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 بلدية المهدية

 للمجلس البلدي عملمحضر جلسة 

 2020جوان  12الجمعة 

بداية من الساعة الرابعة مساء بقصر البلدية  2020جوان  12التأمت دورة استثنائية للمجلس البلدي بالمهدية يوم الجمعة 

 حضرها أعضاء المجلس البلدي اآلتي ذكرهم السادة والسيدات:  لسيدة فائزة بوبكر رئيسة البلديةاأشرفت عليها 

 أحمد رشاد خميس: المساعد األول  -

 إكرام ريش: المساعد الثاني  -

سهيل الشيخ الزوالي: المساعد الثالث  -  

محمد الهادي بن الشيخ: المساعد الرابع  -  

حسن بنور: رئيس دائرة هيبون  -  

محمد الشاهد: رئيس دائرة الزهراء  -  

هيثم بن ابراهم: عضو  -  

سامي عالية: عضو  -  

رضا الشوك: عضو  -  

أنيس العماري: عضو  -  

أنور الجبالي: عضو  -  

فتحي بن زينب: عضو  -  

ريم الزوالي: عضو  -  

لمياء العيوني: عضوة  -  

: عضوة  طارق الحنشة -  

لبنى الزواري: عضوة  -  

عبير الباجي: عضوة  -  

كريمة قاسم: عضوة  -  

هاجر البكوش: عضوة  -  

خالد العراك: عضو  -  

رشيدة الصفاقسي: عضوة  -  

وقد تولى السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية كتابة الجلسة كما حضر الجلسة السيد زهير البقلوطي كاهية مدير 

 الوقاية والتنظيف. 

بخدمة الشأن العام في مدينتهم  تمسكهموجهت السيدة رئيسة البلدية في مستهل الجلسة التحية إلى الحضور شاكرة لهم 

ثم استعرضت جدول األعمال المتعلق بالجلسة: ف المسؤولية وروح التطوع العالية في كن  

متابعة سير برنامج تدعيم  -1  

سد شغور بلجنة المراجعة  -2  

موع األعوان تنقيح قرار مج -3  

توقف النشاط  منتضروا إعفاء بعض أصحاب المحالت من دفع بعض المعاليم  -4  

المصادقة على كراس شروط رفع العربات المخالفة لقانون الطرقات  -5  

المصادقة على استلزام السوق المركزية والزهراء وبيت التبريد  -6  

استلزام السوق األسبوعية ليوم الخميس  -7  

مسائل مختلفة:  -8  

  2020مارس  6إدخال تعديل على محضر جلسة المجلس البلدي بتاريخ  -أ

تخصيص مواقع لبيع الورود  -ب  
النظر في المصادقة بتة لزمة المأوي  -ج  

 النظر في عريضة مستلزم سوق الدواب  -د

 تنظيم المرور بالمدينة العتيقة  -ه

 .الطلقان مسرح الهواء ضتخصيص عقار الحت -د



2 
 

  المداوالت:

طار إنجاز في إ أنهبإدارة األشغال  السيد زهير البقلوطي كاهية مدير النظافة والمكلف أفاد: متابعة سير برنامج تدعيم -1

مشاريع التعاون الدولي ضمن برنامج "تدعيم" )دعم المساءلة والالمركزية وفعالية البلديات( وحيث تضمن البرنامج 

منتزه الكلية وهو ما يتطلب من البلدية تعيين فريق متابعة وقيادة للمشروع وتم اقتراح التركيبة التالية إنجاز دراسة لتهيئة 

 لفريق العمل:

 طارق الحنشة : رئيس لجنة التهيئة العمرانية 

 حسن بنور : رئيس لجنة النظافة وجمالية المدينة ورئيس الدائرة البلدية بهيبون 

  الوقاية والنظافةزهير البقلوطي : كاهية مدير 

 سامية نصر خواجة : رئيس مصلحة المناطق الخضراء 

تعيين فريق متابعة وقيادة للمشروع يضم كل من السادة والسيدة: طارق  وبعد النقاش قرر المجلس البلدي باإلجماع 

ي لعمادة ممثل عن المكتب الجهو –لمياء العيوني  –سامية نصر خواجة  –زهير البقلوطي  –حسن بنور  –الحنشة 

 المهندسين بالمهدية.

 : سد شغور بلجنة المراجعة -2

نواب  فرج حميدة عضو بمجلسالسيدة رئيسة البلدية تقدم الموضوع معلمة الحضور بأنه على إثر انتخاب السيدة سميرة 

من من مجلة الجباية المحلية منقوحة من عضو  24الشعب صارت تركيبة لجنة المراجعة المحدثة بمقتضى الفصل 

 المجلس البلدي. لذا المقترح سد هذا الشغور 

 : المصادقة باإلجماع على تعيين السيد هيثم ابراهم لسد الشغور بلجنة المراجعة. قرار المجلس

 : تنقيح قرار مجموع االعوان -3

 30يوم السبت  السيدة هاجر البكوش تقدم الموضوع مشيرة إلى أنه تم إرجاء النظر في هذا المحور خالل الدورة الثانية

 وبعد مزيد الدرس صلب لجنة الشؤون اإلدارية تعرض مشروع التنقيح التالي: 2020ماي 

في إطار فتح اآلفاق لترقية األعوان بمختلف أصنافهم, المعروض مشروع لتنقيح قرار مجموع األعوان طبقا للبيانات 

 التالية وذلك بحذف وزيادة الخطط التالية:

 بالزيادة :

  عامخطة متصرف 

  حطة متصرف رئيس 02عدد 

  خطة متصرف مستشار 02عدد 

 خطة تقني رئيس أول 

 خطة تقني رئيس 

  خطة عامل من الصنف الخامس 20عدد 

  خطط عامل من الصنف السادس 08عدد 

  خطط عامل من الصنف التاسع 08عدد 

  خطة عامل من الصنف العاشر 15عدد 

 بالحذف:

  خطط مستكتب إدارة 05عدد 

  كاتب تصرفخطط  10عدد 

  خطة عامل من الصنف الثالث 80عدد 

 .على مقترح تنقيح قرار مجموع األعوان المشار إليه اعاله : المصادقة باإلجماعقرار المجلس

 : وا جراء توقف نشاطهمرإعفاء بعض أصحاب المحالت التجارية من دفع بعض المعاليم تضر -4

 السيد خالد العراك يقدم الموضوع وفقا للتقرير التالي: 

للنظر في بعض الوضعيات المالية  2020جوان  01" انعقدت لجنة المالية والشؤون االقتصادية ومتابعة التصرف بتاريخ 

اقتراح  مالمتعلقة بتداعيات وباء كورونا المستجد وتأثيراته السلبية على مسار استخالص بعض فصول الميزانية حيث ت

كرية البلدية واإلشهار واإلشغال الوقتي للطريق العام وذلك لبعض ن المثقلة بعنوان المعلوم على األالنظر في طرح الديو
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شرط أن يقوم أصحاب هذه  2020المحالت التي توقف نشاطها خالل فترة الحجر الصحي العام لشهري فيفري وماي 

ويكون آخر اجل لتسوية هذه الديون موفى سنة  2020مارس  31إلى غاية  المحالت بخالص كل الديون المتخلدة بذمتهم

2020. 

وا جراء توقف نشاطهم وذلك حالة بحالة ر: المصادقة باإلجماع على إعفاء أصحاب المحالت الذين تضر  قرار المجلس

 اإلشغال-ر اإلشها –األكرية البلدية بالنسبة لفترة الحجر الصحي الشامل وذلك حسب خصوصية المهن للمعاليم التالية: 

 الوقتي للطريق العام. 

 : المصادقة على كراس شروط رفع العربات المخالفة لقانون الطرقات -5

ع تي سيقع فيها منالسيد سهيل الشيخ الزوالي رئيس لجنة المرور يقدم الموضوع من خالل تالوة األنهج والشوارع ال

 التالي:الوقوف والتوقف من خالل التقرير 

" المعروض على أنظار المجلس البلدي موضوع استلزام معاليم رفع ونقل السيارات الرابضة بالطريق العام بطريقة 

ديسمبر  31الى غاية  2020غير قانونية ومخالفة لمجلة الطرقات ببلدية المهدية للفترة الممتدة من غرة جويلية 

ت على كراس اجراء بعض التعديال 2020جوان  10بتاريخ مت للغرض فقد خالل جلسة عمل خاصة التأ 2020

 ساس بـ:الشروط والمتعلقة باأل

ية: جويلية التال لألشهرضبط توقيت عمل اآللة الرافعة من الساعة التاسعة صباحا الى غاية الساعة منتصف الليل  -

نوفمبر  –التالية : اكتوبر  رلألشهسبتمبر ومن الساعة التاسعة صباحا الى غاية الساعة السادسة مساءا  –أوت  –

 ديسمبر –

اإلبقاء على منع الوقوف بمحيط مفترق ساحة اللوار اطلنتيك ما عدى سيارات الموظفين ببنك البركة )تمكينهم  -

 من بطاقات خاصة( 

 إضافة منع الوقوف بساحة سيدي مطير من الناحية الشرقية وامام المتحف -

 هج حسن شعبان الى حدود الناظورإضافة منع الوقوف بنهج راس إفريقيا من ن -

 إضافة منع الوقوف أمام واجهة دائرة هيبون وأمام مقهى باريس -

 حذف منع الوقوف بشارع تونس من مفترق شارع علي البلهوان الى نهج علي سفيان من جهة اليمين -

 حذف منع الوقوف بشارع الكرنيش من مفترق نهج رشاد خوجة الى مفترق نهج النيرات -

وقوف بجزء من نهج قرطبة على اليمين في اتجاه نهج اشبيلية من شارع علي البلهوان الى نهج حذف منع ال -

 اشبيلية

اضافة الى بقية الوثائق المطلوبة للمشاركة في لزمة معاليم رفع ونقل السيارات المضبوطة بكراس الشروط يتم مطالبة 

 كل مشارك باالستظهار بـ:

 االجتماعي في الثالثية األخيرة للعملة . تصريح من الصندوق الوطني للضمان 

 الرافعة سائقي الشاحنةتصريح على الشرف في الخبرة لدى 

 سنوات 7سنوات والشاحنة الثانية  5. يجب اشتراط ان ال يتجاوز اول اذن بالجوالن للشاحنة االولى 

  دينار على رفع ونقل السيارات المخالفة " 40اقتراح توظيف معلوم 

 وكانت التدخالت على النحو التالي: 

 مارس  2: ضرورة احكام التصرف في حركة السير بشارع السيد طارق الحنشة* 

 من استلزام هذا المعلوم طيلة السنة. عن الفائدة  : تتساءلالزواريالسيدة لبنى * 

السيارات وضرورة تحديد أماكن عدم : ضرورة األخذ بعين االعتبار عدم تواجد الكثير من مآوي السيدة عبير الباجي* 

 الوقوف والتوقف والتفكير مستقبال في توفير مآوي السيارات.

: أكد على ضرورة تركيز العالمات الخاصة بهذا الشأن ودعا إلى محاسبة أصحاب اإلعانات التي السيد سمير الزواري* 

 تلصق على هذه العالمات.

الذين يستغلون المأوي البلدية دون مقابل على دفع هذه المعاليم النزل  : دعا إلى إجبار أصحابالسيد محمد الشاهد* 

 وتحقيق العدالة بين الناس. 

 عقد جلسة في الغرض تضم المعنيين(  )سيتمإجراء جرد المقاهي في منطقة هيبون  دعا إلى: السيد حسن بنور* 

تخصيص أرض بيضاء على ملكه مجانا )نزل  وافق على: أفاد ان السيد محمد القمودي  السيد سهيل الشيخ الزوالي* 

 كمأوى لحجز السيارات المخالفة للقواعد المرورية طيلة مدة اللزمة.ستغاللها الرند سابقا( لفائدة بلدية المهدية ال
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وشارع الكرنيش من حيث تغيير  2011جانفي  14يتعلق بالوقوف والتوقف بشارع مقترح : يقدم السيد طارق الحنشة* 

 رار منع الوقوف والتوقف بهذين الشارعين من خالل مثال قدمه للغرض.المساحة لق

( مع المصادقة على مقترح 2019: الموافقة على التعديالت المقدمة بكراس الشروط مقارنة بالسنة الفارطة )قرار المجلس

دينار  40إلى  30ة من والموافقة على الترفيع في معلوم رفع العربات المخالفة للقواعد المروريالسيد طارق الحنشة 

 :وبالتالي يكون نص كراس الشروط النهائي للزمة السيارة الرافعة للعربات المخالفة للقواعد المرورية كما يلي

 2020بعنوان سنة   كراس شروط لزمة رفع ونقل السيارات والشاحنات المخالفة للقواعد المرورية

ن مو ما تسببه   للسيارات و الشاحنات داخل مدينة المهدية: للحد من ظاهرة الوقوف و التوقف العشوائي توطئة 
تعسير لحركة المرور و إزعاج راحة المتساكنين على مستوى العديد من الطرقات ،و لترسيخ بوادر النظام المروري 

السيارات و الشاحنات المخالفة ونقل عن طريق طلب عروض ، لزمة رفع بلدية المهدية لدى المواطن ، يمنح رئيس 
 لعالمات الوقوف بالطريق العام داخل مدينة المهدية للخواص من الذوات المعنوية وفقا لشروط هذا الكراس .

 :: موضوع اللزمة  1الفصل 

حنات السيارات والشا ونقل للزمة لرفــعا والفنية موضـوعيهدف كراس الشروط إلى تحديد الشروط اإلدارية والمالية 
ية الوقوف المنصوص عليها بالتراتيب والقرارات البلد قانونية والمخالفة لقانونغير  العام بصفةالرابضة بالطريق 

 باألماكن التاليـــة:الجاري بها العمل وذلك 

  وار أطلنتيكلمحيط مفترق ساحة  
 شارع الحبيب بورقيبة: من نهج علي بالحارث إلى مفترق شارع علي البلهوان من جهة اليمين 
  شارع الحبيب بورقيبة: من مفترق نهج رقادة إلى مفترق شارع إبن الجزار من جهة اليمين مع إستثناء توقيت صالة

 الجمعة خاصة أمام جامع هيبون . 
   .شارع البشير صفر على اليسار في اتجاه وسط المدينة من نهج فلسطين إلى نزل فينكس مهدية 
   إلى مفترق البشير صفر. 1934مارس  2من مفترق شارع شارع الطيب المهيري: أمام مقر الوالية 
  لى مدخل اإلدارة الجهوية للتعليم من جهة اليمين.إمن مفترق شارع علي البلهوان  1934مارس  2شارع 
   وكامل الواجهة الشرقية ساحة سيدي مطير أمام المتحف 
 .نهج محمد التركي: على اليسار في اتجاه باب الفلة 
 ن مأوى السيارات إلى شارع الحبيب بورقيبة من الجهتين. نهج محمد بنواس: م 
 .نهج علي بالحارث: على اليمين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة 
 .نهج العمارة 
   من الجهة اليسرى في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة  :نهج عبد هللا اللجمي 
  . نهج مدزارا دالفالو : من الجهة اليسرى في اتجاه البحر 
 د رجب: على اليمين في اتجاه البحر .نهج امحم 
 . نهج منداس فرانس: من جهة اليسار في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة 
  نهج البرج العثماني على اليمين أمام السوق المركزية اليومية في اتجاه حديقة البيئة من كشك المستيري إلى حديقة

 البيئة.
  .نهج البرج العثماني من نهج ابراهيم الطوبال إلى حدود مأوى السيارات بمدخل البرج العثماني 
 .نهج كاب إفريقيا من باب الفلة إلى نزل الجزيرة 
  .جزء من نهج إشبيلية على اليمين في اتجاه نهج األندلس وذلك من نهج الطيب العماري إلى نهج طليطلة 
  في اتجاه نهج ساسي رجب وذلك من نهج إبن الهيثم إلى نهج ساسي رجب.جزء من نهج قرطبة على اليسار 
  مارس إلى نهج قرطبة من الجهتين. 2جزء من نهج ساسي رجب و ذلك من شارع 



5 
 

  من شارع محمد واجة و ذلك بالساحة األمامية للمدخل الرئيسي للمستشفى الجامعي الطاهر صفر باستثناء سيارات
 لخاص بهذه السيارات.التاكسي المتوقفة بالموقف ا

  .جزء من نهج إبراهيم الطبال من الجهة اليسري في إتجاه بطحاء قاضي النعمان أمام حائط جامع الكبير 
  .شارع الحبيب بورقيبة في إتجاه بطحاء سيدي مطير من الجهة اليسري من نهج محمد بنواس إلي سيدي الغمام 
   شارع الحبيب بورقيبة في إتجاه بطحاء سيدي مطير من الجهة اليمني من نهج منداس فرانس إلي البنك القومي

 الفالحي. 
 جزء من نهج كاب افريكا من نهج حسن بن شعبان الى حدود الناظور 
  حورية من جهة الشاطئ في اتجاه مجسم الحوتة من امام نهج علي باش حامبة الى حدود  2011جانفي  14شارع

 هاوس
  من مجسم الحوتة في اتجاه المدينة الى حدود نهج الهادي السعيدي 2011جانفي  14شارع 
  ينة الى حدود باب الفلةمن نهج علي بوصفارة في اتجاه المد 2011جانفي  14شارع 
  حومة  04من جهة الشاطئ في اتجاه مجسم الحوتة من الفلة الى حدود ممر غير نافذ عدد  2011جانفي  14شارع(

 دار جعفر(
 )شارع الطاهر صفر أمام واجهة دائرة هيبون )من محطة التطهير الى نهاية واجهة دائرة هيبون 
 ( شارع الكرنيش من الجهة القبلية في اتجاه المنطقة السياحية من نهج الفيروز الى حدود محل بيع المرطباتiceberg) 
  ارع و األنهج المذكورة آنفا يمنع رفع السيارات المتوقفة بالمآوي الكائنة بالشو 
  يمنع رفع سيارات المزودين اثناء القيام بالعمل 
  رفع السيارات المهملة أو التي تخلى عنها مالكوها أو الرابضة فوق األرصفة أو المتوقفة بأماكن خاصة أو من شأنها

 أمام ابواب المستودعات ...( . -أن تعطل مصالح اآلخرين ) مآوي خاصة 
 لة الرافعة بأي مكان بالمدينة إذا دعت الضرورة المرورية و األمنية لذلك.التدخل باآل 
  في المواقع الثانية( يتم رفع السيارات المتوقفة بطريقة غير قانونيةdeuxieme position وبالتالي ضرورة وضع )

 :بـ عالمات
  من مفترق شارع علي البلهوان إلى مفترق شارع الطيب المهيري  1934مارس  2شارع 
  فر  صشارع علي البلهوان من مفترق شارع تونس إلى مفترق شارع الطاهر 
  الطيب المهيري من مفترق شارع الحبيب بورقيبة إلى مفترق شارع البشير صفر شارع 
  شارع فرحات حشاد 
  ساحة سيدي مطير 
 تقاللساحة اإلس 
  ساحة القيروان 
  ساحة غرة ماي 
 شارع تونس 

 : مبلغ اللزمة :   2الفصل 
مبلغ اللزمة هو المبلغ المذكور في وثيقة التعهد الخاصة بمسدي الخدمة الذي تم عليه اإلختيار و على أساس جدول 

 األسعار الفردية ، بعد عملية التثبت من طرف اإلدارة . 
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 العروض : وتقديمالمطلوبة وثائق ال:  3الفصل 

لزمة  2020توضع وثائق طلب العروض في ظرف مغلق ومختوم ال يحمل سوى عبارة ال يفتح عرض عـ.....ـدد /

السيارات الرابضة بالطريق العام بصورة غير قانونية ومخالفة لمجلة الطرقات ببلدية المهدية لسنة ونقل خدمات رفع 
 .المشارك اسمتدل على  أنإشارة أو عالمة من شأنها ويقصى كل عرض يتضمن ظرفه الخارجي أية  2020

  باسم السيد رئيس بلدية المهدية ساحة سيدي السريع ومضمون الوصول ترسل العروض عن طريق البريد
 المركزي مقابل استالم وصل إيداع.  المهدية أو تودع مباشرة لدى مكتب الضبط 5100مطير 

العدد 

 الرتبي
 الواجب اتباعهاالبيانات  الوثائق المطلوبة

 الوثائق اإلدارية :و يحتوي على  الظرف الخارجي

 ضمان وقتي بإسم قابض المالية محتسب بلدية المهدية د ) ألف  دينارا ( 1000ضمان وقتي بقيمة  1

شهادة في الوضعية  الجبائية لم يمر عليها أكثر  2

 يوما 20من 

أصلية أو نسخة مطابقة لألصل سارية المفعول 

 آخر أجل لقبول العروض.في 

  بطاقة تعريف جبائية  3

4 
شهادة في الوضعية مع الصندوق الوطني 

 للضمان اإلجتماعي 

أصلية أو نسخة مطابقة لألصل من بطاقة خالص 

 سارية المفعول في آخر أجل لقبول العروض.

5 
شهادة من الصندوق الوطني للضمان 

 لعملةبالنسبة لاالجتماعي في خالص الثالثية األخيرة 

أصلية أو نسخة مطابقة لألصل من بطاقة خالص 

 سارية المفعول في آخر أجل لقبول العروض

 مضمون من السجل التجاري حديث العهد نظير من السجل التجاري 6

 تصريح على الشرف في عدم التأثير 7
ـدد المصاحب وتحمل إمضاء 1حسب النموذج عـ

 معرف به وتاريخ وطابع العارض

 تصريح على الشرف بعدم اإلنتماء  لإلدارة 8
ـدد وتحمل إمضاء معرف به 2حسب النموذج عـ

 وتاريخ وختم العارض.

 بطاقة إرشادات عامة حول العارض 9
ـدد المصاحب تحمل إمضاء 3حسب النموذج عـ

 وتاريخ وختم العارض

10 

تصريح في االلتزام بالتأمين يتعهد ضمنه 

معدات الرفع تأمين العارض إضافة إلى تأمين 

السيارات المخالفة اثناء عملية الرفع لدى شركة 

 تأمين مختصة

 تحمل إمضاءه معرف به 

 1ظرف عدد العرض الفني  11

 2ظرف عدد العرض المالي   12

 

 العرض الفني ويحتوي على الوثائق التالية :

 

 كراس الشروط اإلدارية الخاصة  13

على كل الصفحات  العارضمؤشرة من طرف 

وممضاة ومؤرخة وتحمل طابعه على صفحاتها 

 األخيرة.

14   
قائمة في توفير اإلطار البشري حسب ما جاء 

 بكراس الشروط

حسب النموذج عـ..ـدد وتحمل إمضاء وتاريخ 

وطابع العارض مع ضرورة تقديم نسخ من بطاقة 

 التعريف.

15  
ة فالتزام بتوفير صدريات الرتدائها من قبل كا

 العملة الموضوعين على ذمة العملية وشارات  
 خصوصياتها تضبط في العقد
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 قائمة في المعدات والتجهيزات  16

حسب النموذج عـ ـدد وتحمل إمضاء وتاريخ 

وطابع العارض مع ضرورة تقديم الوثائق المطلوبة 

 والمؤيدات

 العرض المالي ويحتوي على:

ويحمل مؤرخ وممضى و مستكمل البيانات مؤشر االلتزام  17 

 طابع العارض.

مستكملة البيانات، مؤشر من طرف العارض  ألسعار والقائمة التقديريةا جدول  18  

على كل الصفحات وممضى ومؤرخ ويحمل طابعه على 

 صفحاته األخيرة.

 الكراس. المذكور بهذايتعهد الفائز باللزمة بمد اإلدارة البلدية بملحق لبطاقة التعريف الجبائية يتناسب مع النشاط 

  لإللغاء.كل عرض ال يحتوي على كافة الوثائق المطلوبة يكون عرضة 

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

 : الضمان الوقتي :  4الفصل 

من هذا الكراس  3يجب على المشارك أن يقدم لإلدارة ما يفيد خالصه للضمان الوقتي المنصوص عليه بالفصل    

 )جدول الوثائق المطلوبة(
 الوقتي.*يقصى كل عرض غير مرفق بالضمان 

 العروض. بعروضهم بعد اإلعالن عن نتيجة طل اختيارالضمان الوقتي بالنسبة للمشاركين الذين لم يتم  استرجاع*يقع 
 *يتم إرجاع الضمان الوقتي للعارض الفائز بعد تقديمه الضمان النهائي لإلدارة .

 الضمان الوقتي في الحاالت التاليــة : زيحج - 
 إذا سحب المتعهد عرضه قبل إنقضاء مدة صلوحية العرض .  -أ 
 إذا لم يوقع صاحب اللزمة على العقد أو عدم تقديمه الضمان النهائي المطلوب . -ب

 : صلوحية العرض . 5الفصل 

إبتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول  يوما ( 90تسعين يوما ) يبقى العارض ملزما بعرضه لمدة 

 العروض . 
لعرضه يعتبر قد قام بوسائله الخاصة وتحت مسؤوليته بجمع كل المعلومات التي يراها  المشاركبمجرد تقديم    

 ضرورية لتقديم عرضه و للتنفيذ المحكم إللتزاماته . 
 : فتح الظروف :6الفصل 

 تجتمع لجنة التبتيت فتح العروض في جلسة واحدة  

 : مقاييس ومنهجية التقييم :  7الفصل 

 المراحل التالية وفقا للمقاييس و المنهجية المتبعة : تتم عملية فرز العروض على
 المرحلة األولى : التقييم المالي : -1

تتولى لجنة تقييم العروض في مرحلة أولى ، التثبت ، باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية و الضمان الوقتي، في صحة 
د اإلقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية الوثائق المكونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عن

 تصاعديا .و يقع إختيار المزود المقدم ألقل األثمان الراجعة له في حدود السقف 
للسيارة  دينارا بالنسبة 40 :المحدد من طرف اإلدارة باعتبار األداءات الموظفة طبقا للتشريع الجاري به العمل و المقدر 

 الواحدة. 
 العروض ماليا ألكثر من عرض يطلب من المشاركين المعنيين تقديم عروض مالية جديدة. في حالة تساوي أفضل

تحتفظ البلدية بحقها في عدم قبول العروض المشاركة وذلك في حالة عدم حصولها على مقترحات مقبولة وفي هذه 
 طلب عروض جديد. الحالة يعتبر طلب العروض غير ذي جدوى و يتـم إعـالم كافة المشاركيـن بذلك و إعادة 

 قدم معلومات خاطئة فإن اإلدارة تقوم بإلغاء عرضه مباشرة .  المشارك إذا تبين أن -
 دينار للسيارة الواحدة . 40بـ : يرفض كل عرض مالي تجاوز السقف المحدد -

 المرحلة الثانية :  تقييم العروض الفنية :-2

مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي مرحلة ثانية التثبت في  العروض فيلجنة تقييم  تتولى
 المبينة بالجدول. والمعايير األقل ثمنا وتقترح إسناده اللزمة في صورة مطابقته لكراسات الشروط 

إذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق لكراسات الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية 
 التصاعدي.ترتيبها المالي  المنافسة حسب
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لكراس اعليها بهذا  والمعايير المنصوصبالمواصفات  واإلطار البشريكل عرض ال يتضمن التزام بتوفير المعدات 
 . ملغى يعتبر

والبشرية والمعدات تطلب اإلدارة بمكتوب مضمون الوصول  اإلدارية،في صورة وجود نقص في المؤيدات  : مالحظة -
 من المشارك إتمام الوثائق الناقصة في ظرف أسبوع قبل أن تلغي العرض عند عدم االستجابة.    

 : مدة التعاقد : 8الفصل 
النظر في التمديد أو التقليص في المدة المنصوصة بالعقد متى اقتضت الضرورة  وللبلدية إمكانيةتضبط مدة اللزمة بالعقد 

 الغرض.قرار معلل في  ذلك بمقتضى
 : توقيت خدمات الرفع و النقل : 9الفصل 

 كما يلي :حدد التوقيت وفترة الخدمة 

  اعة منتصف الليلسبتمبر : من الساعة التاسعة صباحا الى الس –أوت  –خالل شهر جويلية 
  ديسمبر : من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الخامسة والنصف مساءا  –نوفمبر  –خالل أشهر أكتوبر 

ظروف ملحة لذلك دون طلب أي  استدعتكلما المنصوص عليها  تطالب بإسداء الخدمة خارج األوقات ولإلدارة أن
 اللزمة.تغييرات في الثمن من طرف صاحب 

عدم تطبيق التوقيت المعمول به ومخالفته إلى التنبيه على صاحب اللزمة مرة واحدة فقط ويفسخ العقد في ويترتب عن 
 حال العود.

 : العقوبات المالية :  10الفصل 

 كل إخالل بفصل من فصول كراس الشروط هذا يعرض صاحب اللزمة المتعاقد معه إلى عقوبات مالية   
مذكورة لجنة التفقد العن المخالفة الواحدة في اليوم الواحد وتثبت المخالفة إثر معاينة تقوم بها  د( 200)قدرها مائتي دينار 

ممثل عنه و عدم حضور هذا األخير ال يمنع من إتمام اإلجراءات في  أو، بحضور صاحب عقد اللزمة  15في الفصل 

 الغرض .
م وإن امتنع يتة الحق في اتخاذ إجراء مضاعفة مبلغ الخطية اللزمة للبلدي تنفيذ( خالل 5) إذا بلغ عدد المخالفات خمسة

 .العقدفسخ 

 :  : مسؤولية صاحب اللزمة 11الفصل 

يتعهد صاحب اللزمة برفع السيارات و الشاحنات المخالفة طبقا للطرق الفنية المعمول بها و إيداعها بالمستودع البلدي  -أ 
أو بأي فضاء تخصصه البلدية للغرض ، كما يلتزم بالمحافظة على سالمتها و في حال وجود عطب ظاهر بالسيارة أو 

يص على ذلك في محضر يحرره عون األمن المرافق للعمال المكلفين الشاحنة أثناء رفعها من مكان المخالفة يقع التنص
حيث يتولى عون شرطة المرور معاينة المخالفة بالطريق العام ويتم رفع السيارة أو الشاحنة طبقا لالجراءات بعملية الرفع 

معيار 
لتقييم 
 الفني

 اإلثباتات شروط المطابقة الدنيا

اإلطار 
 البشري

من للسائقين نسخة من رخصة السياقة ** ـدد سائق2توفير عـ
 المناسب للعربة المستعملة.صنف ال

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة **
 .لكل العاملين )سواق وعملة( 3عدد

 **عقود الشغل )بالنسبة للسواق والعملة(
** تصريح على الشرف في الخبرة لدى كل 

 سائق للشاحنة الرافعة

 ـدد عامل مرافق 2عـ

ـدد حارس يتولى القيام بحراسة المستودع على مدار 2عـ

على العربات المرفوعة حتى  وضمان المحافظةالساعة 
 اخروجه

المعدات 
 والتجهيزات

شاحنة رافعة مجهزة بالمعدات الالزمة  2توفير عدد   

على كامل فترة صلوحية اللزمة للقيام برفع السيارات 

 محمولة.هواتف  3والشاحنات الصغيرة و

نسخة من البطاقتين الرماديتين 
للشاحنتين وال تقبل الشاحنات التي 
أدخلت عليها تغييرات قصد إنجاز 

على Adaptation الخدمات المطلوبة 

ان اليتجاوز اول اذن بالجوالن للشاحنة 
االولى خمس سنوات والشاحنة الثانية 

 سبع سنوات
–شهادة تأمين -األداء على الجوالن

 الفني لكل شاحنة  شهادة الفحص
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لك الفة لقانون الطرقات وذالقانونية المعمول بها ويتحمل مستلزم الخدمة المسؤولية المدنية عند رفع ونقل العربة المخ
 بمقتضى محضر محرر من طرف عون شرطة المرور المرافق لعملية الرفع والنقل

 كما يتحمل صاحب اللزمة كل النزاعات التي قد تثار من طرف الغير و المترتبة عن العقد .  -ب 
عن طريق مكتوب أو برقية أو  من ينوبه قانونيا مدعو للحضور لإلدارة البلدية في حال دعوته أوصاحب اللزمة  -ج 

 ساعة ( من تاريخ اإلعالم. 24فاكس في أجل ال يتجاوز أربع و عشرين ساعة ) 

 يتعهد صاحب اللزمة بعدم رفع أي سيارة أو شاحنة مخالفة بدون حضور عون أمن ، -د 
 تعلقة بالمرور في حالة حضور صاحب السيارة قبل عملية الرفع تتخذ في شأنه اإلجراءات القانونية المهـ . 

 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 بالتنسيق مع المصالح ز . 

 األمنية .
السيارات المخالفة،ويتحمل  أصحابالحميدة و حسن المعاملة مع  يلتزم صاحب اللزمة و معاونيه بالتحلي باألخالقح . 

 لمعاونيه.كل تبعات التصرفات الخاطئة في هذا الصدد 
يلتزم صاحب اللزمة بعزل أو تغيير أي عامل أو عون اتضح أنه يشكل عائقا أمام حسن أداء الخدمات المتعهد بها أو ط . 

 بلدية ذلك كتابيا.لسمعة البلدية و ذلك كلما طلبت منه ال يسيء
ي . في حالة تعطب إحدى الشاحنتين أو كالهما يتعهد صاحب اللزمة بإعالم البلدية كتابيا في اإلبان على أن يقوم بتدارك 

من هذا الكراس. وفي صورة تجاوز  7ساعة تطبيقا للشروط الواردة بالفصل  48النقص الحاصل في ظرف ال يتجاوز 

 الحاصل يتم تسليط غرامة مالية على صاحب اللزمة قيمتها ألف دينار عن كل يوم تأخير.ساعة ولم يتم تدارك النقص  48

في صورة تغيير أحد السواق يجب على صاحب اللزمة إعالم البلدية كتابيا في اإلبان مع احترام الشروط الواردة بالفصل 
 بخصوص السائق الجديد. 7

 : مقر صاحب اللزمة :  12الفصل 

 عتباراامــن هاتـف و فاكس  اتصاليتعين على صاحب اللزمة إعالم اإلدارة البلدية بعنـوان مقـر مخابرتـه وكـل وسيلـة 
ة أو قام بتغيير مقره دون إعالم تعتبر كل مراسل االلتزامبهذا  يإذا لم يفومن تاريخ اإلذن بالشروع في تنفيذ اللزمة ، 

 ها إلى مقره المصرح به.لزمة صالحة إذا تم توجيهالتخص صاحب 
 : المناولة :  13الفصل 

 يتعين على صاحب اللزمة أن ينجز اللزمة شخصيا وال يمكن له في أي حال التعاقد مع مناول آخر لتنفيذها. 
 : التأمين :14الفصل 

و الحجز  الرفع يتعهد صاحب اللزمة إضافة إلى تأمين معدات الرفع بتأمين السيارات و الشاحنات المخالفة أثناء عملية
بشهادة في الغرض لدى اإلدارة البلدية في ظرف ثالثة أيام من تاريخ إبرام عقد  االستظهارلدى شركة تأمين مختصة و 

أيام(يقع التنبيه عليه مرة  3الفائز باللزمة عن مد اإلدارة البلدية بشهادة التأمين في اآلجال المطلوبة ) ددو إذا تل اللزمة،

 بالمطلوب و إال يقع الفسخ معه مباشرة بعد انقضاء مدة اإلمهال لالستظهارساعة  24واحدة و إمهاله 

 : المراقبة و مسؤولية مانح اللزمة: 15الفصل 

  بط في هذا القطاع، كما تض والوقوف وتوجهات البلديةالمرور  تراتيببما يتماشى مع  المخالفات وعمليات الرفعتحدد
 ألمنية.االمصالح  المعنية، وخاصةذلك مع كافة األطراف  أوقات العمل والتنسيق فيوكثافتها وأماكن دوريات المراقبة 

مخالفات  نةالمستلزم ومعايالمصالح األمنية في خصوص تكليف أعوان األمن لمرافقة أعوان  التنسيق معتتولى البلدية -  
 حضوروالنقل واإليداع )تنفيذ عمليات الرفع  وضمان حسن 1بالفصل  والمنصوص عليهاالوقوف باألماكن المحجرة 

 ونقل وإيداع(.كل عملية رفع  إلزامي فيعون األمن 

 ة تراقب وترتيبيا يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس البلديلجنة تفقد من اإلدارة البلدية لمتابعة سير اللزمة فنيا  تحدث
 .  سير تنفيذ العقد وترفع تقريرا الغرض إثر كل معاينة

  قلها، ونتولى البلدية تخصيص مكان بالمستودع البلدي أو أي فضاء آخر إليواء العربات المخالفة التي تم رفعها و ت 
 حساب و تحت مسؤولية صاحب اللزمة . الفضاء علىو أمن و تأمين  مسؤولية حراسةتكون 
 : الضمان النهائي : 16الفصل

دارة بما يفيد إيداعه للضمان النهائي المحدد بمبلغ ثالثة آالف بعد تبليغه بإذن إداري يجب على صاحب اللزمة مد اإل
 د( من تاريخ تسلمه لإلذن اإلداري. 3000دينار )

 : معاليم التسجيل : 17الفصل 

المالية لسنة  والمتعلق بقانون 1993ديسمبر  27 والمؤرخ فيـدد 93-125من األمر عـ 57تطبيقا لتراتيب الفصل 

كما على صاحب اللزمة أن يمد اإلدارة البلدية بخمسة نظائر للعقد اللزمة يتحمل صاحب اللزمة مصاريف تسجيل 1994

 الموجب.مسجل تام 
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 :  العقدسخ حاالت ف:  18الفصل 

 يفسخ عقد اللزمة في الحاالت التالية :
بعد توجيه تنبيها إليه ( 15 - 14 -12-)مطة د(11-10)الفصول بنود كراس الشروط  اللزمةإذا لم يحترم صاحب  -

 بقي بدون نتيجة لمدة عشرة أيام 
عند وفاة صاحب اللزمة إال أنه يمكن للبلدية مواصلة الخدمات تبعا لعرض يتقدم به ورثته على أن ال تخالف بنوده  -

 الكراس.شروط هذا 
 في حالة إفالس صاحب العرض.  -

 والظروف الطارئة التي تمس النظام العام القاهرة* في حالة القوة 
شريطة إعالم البلدية كتابيا قبل فسخ العالقة التعاقدية و توقفه عن العمل  خالل مدة ال تقل عن  :المستلزممن  بطلب* 
  .يوما ، و يتحمل كل التبعات التي تنجم عن ذلك دون أن يكون له حق المطالبة باي تعويضات مهما كان نوعها  15

 : فض النزاعات : 19الفصل 

ق كراس في إطار تطبي وباتفاق الطرفينوصاحب اللزمة بالحسنى  بين البلديةتفض النزاعات التي يمكن أن تنشأ  
 التعذر يرفع األمر إلى المحاكم المختصة وفي حالةالشروط 

 : المصادقة على استلزام المعاليم داخل السوق المركزية والزهراء وبيت التبريد -6

 السيد خالد العراك يقدم الموضوع وفقا للتقرير التالي: 

" المعروض على أنظار المجلس البلدي مشروع كراس شروط لزمة معاليم السوق المركزية وسوق الزهراء وبيت التبريد 

 2020جوان  01ووحدة لصنع الثلج حيث تم دراسة ومناقشة مشروع كراس الشروط المذكورة خالل جلسة عمل بتاريخ 

 وتم اقتراح ما يلي :

   استلزام استخالص المعاليم الموظفة على االنتصاب بالسوق المركزية وسوق الزهراء وبيت التبريد ووحدة

 ملصنع الثلج ضمن كراس شروط موحد مع اعتبار توظيف المعلوم على المتر الخطي عوضا عن الموقع وت

 :اقتراح توظيف المعاليم التالية

 3 خطي الواحد في اليوم بالنسبة لبيع األسماكدينار عن المتر ال 

 1 دينار عن المتر الخطي الواحد في اليوم بالنسبة لبيع الخضر والغالل 

 :دينار على المستلزم عن كل إخالل يتم تسجيله عند تنفيذ بنود  100إدراج ضمن كراس الشروط خطايا مالية بـ

 كراس الشروط

  2020ديسمبر  31أوت الى غاية  02تحديد مدة اللزمة من 

 :وبعد النقاش قرر المجلس البلدي باإلجماع

المصادقة على استلزام المعاليم داخل السوق المركزية بالمهدية وبيت التبريد دون سوق الزهراء بسعر افتتاحي قدره  -أ

 ألف دينار لمدة سنة مع تحمل المستلزم أعباء التنظيف 60

 المصادقة على تعديل معاليم استغالل المواقع كاآلتي:  -ب

 : السوق المركزية -1

 دينار للمتر الخطي في اليوم أو جزء من اليوم  3: مواقع بيع السمك* 

 دينار للمتر الخطي في اليوم أو جزء من اليوم  1: مواقع بيع الخضر والغالل* 

 : سوق الزهراء -2

 للمتر الخطي في اليوم  دينار 1.5* مواقع السمك: 

 للمتر الخطي في اليوم دينار  1* مواقع الخضر والغالل: 

 صلية للبلدية.العامة داخل السوق من المهام األ : وتبقى عملية اسناد الرخص والتراتيبتذكير

 كما صادق المجلس البلدي على نص كراس الشروط التالي:

 كراس شروط لزمة استخالص معاليم السوق المركزية 

 وسوق الزهراء وبيت التبريد ووحدة لصنع الثلج
 الباب األول : أحكام عامة

 وضع هذا الكراس لضبط شروط تبتيت لزمة استخالص المعاليم الموظفة على السوق المركزية الفصل األول :

فائز زايدة العلنية وذلك لمدة سنة. وبمقتضى هذا الكراس يلتزم الوبيت التبريد ووحدة لصنع الثلج بالم للبيع بالتفصيل

باللزمة الخضوع للتراتيب والتعريفات القانونية وال يمكن له في أي صورة أو ألي سبب من األسباب المطالبة بالتخفيض 

5 
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ة لها وعليها تزامات المترتبفي مبلغها ، وبصفة عامة فإنه يقوم مقام البلدية في التمتع بجميع الحقوق والقيام بجميع االل

 بمقتضى هذا الكراس واألوامر القرارات.

 اليمكن ألي شخص المشاركة في المزايدة إال إذا كان بالغا السن الرشد القانوني ودفع لدى قابض  الفصل الثاني :

( من السعر االفتتاحي و يمنع من المزايدة كل شخص تخلدت بذمته ديون  % 10البلدية مبلغا من المال يساوي العشر )

 لفائدة الدولة أو البلدية أو اليكون نقي السوابق العدلية.

وال يسمح بالمشاركة في المزايدة لمن سبق بأن تعلق بشخصه ما يمس من مصداقية المعاملة في عروض الجماعات 

ايدة يمكن لغير الفائزين بالبتة أن يسترجعوا ضماناتهم الوقتية ، ويعتبر متعهدا المحلية ، و إثر االعالن عن نتيجة المز

 باللزمة ومرتبطا لدى البلدية آخر مزايد في الداللة ويحتفظ رئيس البلدية بحق القبول أو الرفض.

 األقل.دينار على  100: تقع البتة بالمزاد العلني وال تقبل الزيادة إال إذا كانت قيمتها الفصل الثالث 

 :رئيس البلدية )أو من يفوض له ذلك( هو الذي يرأس جلسة اإلشراف على المزايدة ويفصل كل  الفصل الرابع

 نزاع قد يحدث أثناءها.

 يمضي الفائز بالبتة محضر المزايدة إثر اإلعالن عن نتيجتها ويتعين عليه أن يضيف للضمان  الفصل الخامس :

 24( من قيمة اللزمة وذلك في أجل ال يتجاوز % 50نهائيا وتعادل قيمته نصف )الوقتي  المبلغ الالزم ليكون ضمانا 

ساعة من تاريخ االعالن عن نتيجة المزايدة ، والغاية من إيداع هذا الضمان بحساب القابض البلدي هو تمكين البلدية من 

 ن أي فائض لفائدة المستلزم.فرض احترام جميع االلتزامات والتعهدات من طرف المستلزم و الينجر  عن هذا الضما

ويخصص هذا المبلغ  كضمان للبلدية التي لها الحق المطلق في أن تخصم منه ما تخلد بذمة المستلزم من ديون بما في 

 ذلك المصاريف والفائض المتعلقين باالستلزام ورئيس البلدية هو الذي يصدر قرارا في ذلك ويعلم به المستلزم.

 لزم أن يسلم وصال عن كل معلوم يستخلص بالسوق ويجب أن تكون الوصوالت من : على المستالفصل السادس

مقتطع ذي ثالث جذور يتولى هو طباعتها على نفقته بالعدد الكافي وإيداعها بالقباضة البلدية ويمسك دفاتر حسابية يسجل 

على تقديم جميع السجالت  فيها دخله اليومي مع بيان كل االرشادات المفيدة كما يسجل جميع مصاريفه ، وهو مجبر

والمقتطعات الى االعوان الذين تعينهم البلدية للتفقد ومن واجبه االدالء بجميع المعطيات واالحصائيات التي قد يطالب 

 بها.

 ليس للمستلزم الحق في سحب ضمانه اال عند انتهاء مدة اللزمة وباذن من رئيس البلدية  وبعد  الفصل السابع :

بجميع تعهداته وان لم يدفع الضمان النهائي في االجل المحدد بالفصل الخامس فان للبلدية الحق في حجز الضمان  ءاإليفا

الوقتي واتمام اللزمة الي شخص آخر  وذلك إما بالتراضي بعد أخذ راي سلطة االشراف أو إعادة المزايدة ، وفي صورة 

لمستلزم االول يجبر على دفع هذا النقص وان كانت النتيجة بالزيادة فال اعادة المزايدة وكانت قيمتها أقل من االولى فان ا

 يمكن له المطالبة به.

 هذا وتحتفظ البلدية بحقها الكامل في مطالبة المستلزم االول بالغرامات واالضرار التي قد تلحقها.

 :ستعمال نقلة السوق أو توقف اليس للمستلزم الحق في المطالبة باي غرامة كلما عزمت البلدية على  الفصل الثامن

 المكان بصفة مؤقتة جراء القيام بعمليات ترميم أو انشاء بناءات جديدة او ادخال تغييرات على تلك السوق.

 ان مبلغ اللزمة خال من األداءات على القيمة المضافة الذي يدفع في نفس اآلجال المحدد لدفع الفصل التاسع :

ون معفاة من جميع الضرائب والمعاليم التي يفرضها القانون عند القيام بأي معامالت داخل المبالغ الراجعة للبلدية التي تك

 السوق.

  :اذا فرضت اسباب قاهرة على البلدية فسخ العقد فان مبلغ الغرامة التي يمكن منحها من اجل ذلك  الفصل العاشر

الحالة ال يجوز للبلدية المطالبة بدفع باقي معلوم ( من مبلغ كامل اللزمة ، وفي هذه  1/12ال يتجاوز جزء من اثني عشر )

 اللزمة للمدة المتبقية ابتداءا من فسخ العقد.

 على المستلزم أن يعرف بمقره بالمنطقة البلدية وتعتبر كل االعالنات واالنذارات الموجهة الفصل الحادي عشر :

ات خابرته تكتفي البلدية بتعليق االعالنات واالنذاراليه بهذا العنوان قد اتصل بها بصفة قانونية، وان لم يعرف بمكان م

 الموجهة اليه بمقر المعتمدية وبمقر السوق التي هي في عهدته

  :اذا كان عدد المستلزمين إثنين أو أكثر فهم متضامنون وجوبا فيما بينهم في دفع مقدار اللزمة الفصل الثاني عشر

 وتطبيق كل االلتزامات المفروضة في هذا الكراس.

ويقسم معلوم اللزمة على اثني عشر قسطا متساويا يدفع المستلزم كل قسط منها مسبقا في ظرف الثالث االيام االولى من 

كل شهر الى قابض بلدية المهدية ، واذا لم يدفع في هذا االجل يوجه له انذار مضمون الوصول مع االعالم بالبلوغ وان 
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للبلدية الحق في تجريده من حقوق االستغالل ويعلن هذا القرار من طرف رئيس  لم يمتثل خالل الثمانية أيام الموالية فان

 البلدية بعد استشارة  سلطة االشراف.

ويتم اعالم صاحب اللزمة بقرار التجريد إما بمكتوب مضمون الوصول مع االعالم بالبلوغ الى مقره المعرف به و إما 

عهدته طبقا لما نص عليه الفصل الثامن ، وهذه االجراءات ال تسقط  بتعليقه بمقر المعتمدية وبمقر السوق التي هي في

حق البلدية في استخالص ما تخلد بذمته من ديون و ما يتبعه ذلك بخصم مقدارها من أمتعته وامالكه كما ال تمنعها من 

 القيام بالتتبعات العدلية.

ع البلدية من القيام بالتتبعات المنصوص عليها بهذا إن مطالبة المستلزم بغرامات على اضرار قد يدعي أنها لحقته التمن

الكراس، وعندما تعلن البلدية عن تجريده من حقوق االستغالل فان لها الحق في احالة السوق الي شخص آخر  إما 

ى لبالتراضي بعد اخذ راي سلطة االشراف واما باعادة المزايدة ، وفي صورة إعادة المزايدة وكانت نتيجتها أقل من االو

 فان المستلزم االول مجبر على دفع الفارق على النحو التالي :

المدة ما بين االعالن بتجريده من حقوق االستغالل الى موفى مدة االستغالل المنصوص عليها بالعقد وتحتفظ البلدية بحقها 

امن من ضى ما جاء به الفصل الثفي المطالبة بالغرامات والخسائر التي تلحقها، واذا ارتفع معلوم اللزمة يكون العمل بمقت

 هذا الكراس.

 ان جميع الشكايات التي يتقدم بها المستلزم من جراء الصعوبات اإلدارية التي قد تحصل الفصل الثالث عشر :

أثناء قيامه بمهامه بالسوق، وكذلك النزاعات من هذا الصنف التي تحدث بينه وبين البلدية توجه الى رئيس البلدية وان 

مر  فان سلطة اإلشراف هي التي تتولى البت في الخالف نهائيا. وان وقع خالف بين المستلزم ورواد السوق اقتضى األ

 فعليه تقديم شكاياته إلى المحاكم العدلية ذات النظر وعلى حسابه الخاص وإعالم البلدية بذلك كتابيا 

 :ق يوجه نظير منها إلى البلدية مالكة السو جميع المخالفات التي يتسلمها المستلزم أو أعوانه الفصل الرابع عشر

في ظرف خمسة أيام من تسجيلها وعليه إعالم البلدية بما آلت إليه كل قضية في ظرف عشرة أيام من تاريخ البت في 

 شأنها سواء كان ذلك بالمصالحة أو الحكم أو التخلي.

ي قبل على المخالف في صورة الصلح بالتراض وتحتفظ البلدية بحق النظر في مشروعية الغرامة التي يفرضها المستلزم

 يوما من اعالمه به. 15الحكم في القضية عندها يخضع لقرارها في ظرف 

 على المستلزم االلتزام بالواجبات المنصوص عليها بكراس الشروط النموذجي ألسواق الفصل الخامس عشر :

،  ويتحمل جميع تكاليف تنظيف  2004مارس  25اريخ البيع بالتفصيل للمنتوجات الفالحية والبحرية المصادق عليها بت

 السوق من الداخل و بمحيطه بصفة يومية وحسب الشروط التي تفرضها البلدية وتحت مراقبتها )الملحق ( .

 يخضع المستلزم الى المراقبة التي يقوم بها األعوان اإلداريون المكلفون بذلك سواء لمراقبة الفصل السادس عشر :

استغالل السوق وبصفة عامة التأكد من حسن تطبيق شروط هذا الكراس واحترام تعريفة المعاليم ، وهو  سجالت أو سير

 مطالب بان يقدم الى البلدية قبل العاشر من كل شهر قائمة مفصلة لما استخلصه من معاليم أثناء الشهر السابق.

 قة من الحصول على الموافقة الكتابية المسبيجوز للمستلزم ان يشغل اعوانا بالسوق قبل  : ال الفصل السابع عشر

 البلدية وللبلدية أن تفرض طردهم في صورة ادانتهم في عملهم.

 من واجب المستلزم ان يعلق على نفقته تعريفة المعاليم بمكان بارز بمكاتب الجباة تكون  الفصل الثامن عشر :

 واضحة للعموم

  ا الكراس بعد المعاينة يعرض المستلزم لخطية مالية قدرها : ان عدم تطبيق احد الفصول لهذالفصل التاسع عشر

ها ص عليالمحافظة على السوق من اتالف للتجهيزات أو المعدات المنصو –مائة دينارا لكل مخالفة )تنظيف السوق 

اء غير دبة لهذا الكراس وذلك باستخالصه ألتبعات العدلية اذا تجاوز قائمة المعاليم المصاحبمحضر التسليم ويتعرض للت

شرعي ، وهو مسؤول عن جميع الخطايا التي تسلط على معاونيه لمخالفتهم فصول هذا الكراس وال تمنع هذه العقوبات 

 البلدية من فسخ العقد سواء بالطريقة االدارية او عن طريق المحاكم حسب اختيارها.

 طاق الظروف الطارئة الخارجة عن ن: يتحمل المستلزم جميع النتائج السلبية المنجرة عن مختلف الفصل العشرون

البلدية والتي ال يمكن تقديرها مسبقا  او تالفيها والتي قد تقع اثناء مدة االستلزام وليس له الحق في المطالبة باي غرامة 

 لالضرار التي تلحقه من جراء تلك الظروف او االجراءات االدارية التي تستوجبها المصلحة العامة

 ليس للمستلزم الحق في إحالة جميع حقوق االستغالل او بعضها اال بعد الترخيص  نالفصل الواحد والعشرو :

المسبق الكتابي من البلدية ، وفي صورة هذه اإلحالة يبقى المستلزم متضامنا في المسؤولية أمام البلدية على تطبيق جميع 

 بنود  هذا الكراس وشروطه.
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 لبلدية الحق المطلق في فسخ العقد واحالة اللزمة الى شخص آخر : اذا افلس المستلزم ل الفصل الثاني والعشرون

سواء بالتراضي بعد استشارة سلطة االشراف ، او إعادة التبتيت ، ويبقى الضمان الذي دفعه تحت تصرف البلدية حتى 

لعقد اضافة قية  في اتستخلص  ما تخلد بذمته  وتسدد ما قد يحدث من نقص في قيمة اللزمة عند االحالة الجديدة و للمدة البا

 الى تغطية الغرامات واألضرار التي قد يتسبب فيها من جراء اخالله ببنود هذا الكراس

 اذا توفي المستلزم يجوز للبلدية فسخ العقد بعد تسوية حساباته مع الورثة والتاكد من  الفصل الثالث والعشرون :

لبة بأي غرامة  ، وعندئذ تستطيع البلدية التعاقد مع شخص االيفاء بكل التعهدات من دون ان يكون لهم الحق في المطا

 آخر بالتراضي بعد اخذ رأي سلطة اإلشراف أو بإعادة المزايدة.

 على كل مشارك في البتة  االطالع على كراس الشروط االنموذجي الخاص بضبط  الفصل الرابع والعشرون :

 .2004مارس  25ق عليها بتاريخطرق تنظيم وسير والتصرف في سوق البيع بالتفصيل والمصاد

 جميع االداءات والمصاريف المتعلقة باللزمة كيفما كان نوعها : معلوم التامبر  الفصل الخامس والعشرون :

معلقات اإلشهار...الخ ، تبقى محمولة على الفائز بالبتة الذي ليس له الحق في طلب استرجاعها ، وتدفع  –والتسجيل

 جل المحدد لتسديد الضمان.بحساب القابض البلدي في األ

 إن جميع النزاعات القضائية إن وجدت فهي من أنظار القضاء المختص . الفصل السادس والعشرون : 

 الفصل السابع والعشرون : 

 Iاستخالص معاليم السوق المركزية و سوق الزهراء / 

  السوق المركزية/  أ

 موقعا 65عدد مواقع االنتصاب لبيع االسماك:   -     

 موقعا 29لبيع  الخضر والغالل:    عدد مواقع االنتصاب  -     

 ب / سوق الزهراء              

 مواقع 5عدد مواقع االنتصاب لبيع االسماك:   -     

 مواقع 10عدد مواقع االنتصاب لبيع الخضر والغالل:  -     

 مواقع 4عدد مواقع االنتصاب لبيع الخضر الورقية:  -     

والمصادق عليها من طرف  السوقيتولى المستلزم استخالص المعاليم من أصحاب الرخص المتعاطين لنشاطهم داخل 

 البلدية فحسب

في صورة معاينة ما يخالف ذلك يتم تحرير محضر في الغرض واتخاذ االجراءات القانونية ضد المستلزم وفسخ العقد 

 إن لزم األمر ذلك وبعد مصادقة المجلس البلدي 

 المعاليم الواجب استخالصها 
 داخل السوق المركزية للبيع بالتفصيل والسوق البلدي بالزهراء

 دينار في اليوم عن المتر الخطي الواحد بكل موقع لبيع السمك  3 -

 دينار في اليوم عن المتر الخطي الواحد بكل موقع لبيع الخضر والغالل 1 -

 الباب الثاني

 ووحدة لصنع الثلجالشروط الخاصة ببيت التبريد 

متر مربع معد في جزء منه كبيت تبريد لحفظ  35.7يتمثل موضوع اإلشغال في محل مساحته  الفصل الثامن والعشرون:

 .طن في اليوم 4انتاجها تقدر بـ:  االسماك الغير وجزء آخر مهيأ كوحدة لصنع الثلج مجهزة بآلة طاقة

  يتعين على المستفيد : : الفصل التاسع والعشرون

  احترام مقتضيات كراس الشروط 

  الحصول على كافة التراخيص المشترطة قانونيا لتعاطي هذا النشاط 

  دفع كامل االداءات و المعاليم المترتبة على حيازة العقار و إستغالله في األغراض المنصوص عليها ومنها

 خالص فواتير استهالك الكهرباء والماء الصالح للشراب.

العقار و توابعه و ان ال يدخل عليه تحوير دون الحصول على الموافقة الكتابية من البلدية كما يتعين  . أن يضمن سالمة 1

عليه تسهيل زيارة أعوان البلدية أو السلط المختصة ، و على المستفيد أن يستجيب لما تأذن به البلدية من إصالحات 

 و إحترام الشروط المتعلقة بحفظ الصحة و السالمة . ضرورية لضمان سالمة العقار و المحافظة على هيئته و وظيفته
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. أن يؤمن العقار و التجهيزات ضد الحرائق و األخطار التي يمكن أن تلحق أضرار بالغير و ذلك لدى مؤسسة تامين  2

 و االستظهار بما يفيد قيامه بعملية التامين و دفع المعاليم المترتبة على ذلك بانتظام . 

نة المنشآت و التجهيزات و يتحمل كامل التكاليف و النفقات المترتبة عن ذلك  ) مصاريف قطع الغيار . أن يتعهد بصيا 3

و اليد العاملة ( و التعاقد مع مؤسسة مختصة في الصيانة و تعهد منشآت التبريد و عرضه على موافقة البلدية مع موافاتها 

هم و تتمثل أعمال الصيانة في اإلصالح و التجديد لكل آلة أو بقائمة الفنيين و المستخدمين و بيان إختصاص كل واحد من

 قطعة غيار غير صالحة لالستعمال.

ساعة من تاريخ  48تحتفظ البلدي بحقها في فسخ العقد  و ذلك بعد التنبيه على الشاغل في ظرف  الفصل الثالثون :

 المخالفة وذلك في الحاالت التالية :

  عدم احترام شروط الصحة و السالمة 

 استغالل العقار في اغراض أخرى غير المنصوص عليها 

  عدم دفع معاليم الماء و الكهرباء 

  االمتناع عن تزويد السوق بالثلج بالكمية الكافية و المطلوبة أو عدم إعطاء األولوية الصحاب الرخص داخل

 سوق االسماك و حفظ صناديق االسماك

  ساعة. 48بيت التبريد و لم يتولى إصالح العطب خالل في حالة عطب 

عند انتهاء مدة االستغالل ألي سبب من األسباب يتعين على المستفيد الموجه له قرار الفسخ  : الفصل الواحد والثالثون

شغال بنفسها في ظرف أجل تحدده البلدية إرجاع العقار إلى وضعه األصلي و على نفقته ،و عند االمتناع تقوم البلدية باأل

 و تتولى حجز الضمان النهائي و تحمله دفع جميع نفقات األشغال

لمعدات اسلم و التسليم يضبط حالة المحل ويقع الشروع في االستغالل بعد تحرير محضر الت الفصل الثاني والثالثون :

 بكل دقة 

 يتعين على المستغل عند تشغيل عملة احترام التراتيب الصحية التالية:    الفصل الثالث والثالثون :

  إجراء الفحوصات الطبية و التحاليل المخبرية 
  إرتداء زي نظيف و صحي خاص بالعمل 

  االمتناع عن خزن مواد غير السمك 

  اجتناب تلوث المواد الغذائية عند تداولها و تسليمها للحرفاء 

 زات من مادة االينوكس إستعمال أدوات و تجهي 

  توفير مصطبات بالستيكية لبيت التبريد 

  الحفاظ على نظافة المحل و شروط حفظ الصحة 

 

يتحمل المستغل تبعات جميع الحوادث الفجئية التي يمكن أن تقع ببيت التبريد أو وحدة صنع  الفصل الرابع والثالثون :

الثلج و ليس له الحق في المطالبة بتعويض الضرر الذي قد ينشأ عن تلك الحوادث أو عن أي قرار إداري يلزم اتخاذه 

 لموجب المصلحة العامة ما عدى حالة القوة القاهرة.

يتعين على المستغل توفير أحسن الظروف لحفظ أسماك الباعة المنتصبين بالسوق و تسهيل  ثون :الفصل الخامس والثال

عملهم و تنظيم عمليات إدخال المنتوجات و إخراجها من بيت التبريد كما ال يمكنه منع أي منتصب بالسوق المركزية لبيع 

في إتخاذ  ية و بعد موافاتها بأسباب المنع و للبلدية الحقاالسماك بالتفصيل من حفظ أسماكه ببيت التبريد إال بقرار من البلد

 اإلجراء الالزم في العرض .

يتعين على المستغل لبيت التبريد  و وحدة صنع الثلج أن يبتدئ العمل تبعا ألوقات فتح سوق الفصل السادس والثالثون : 

حدود  مادة الثلج تتواصل عملية البيع إلىالتفصيل وفقا للقرار البلدي المعمول به في الغرض و نظرا لخصوصية بيع 

 الساعة العاشرة مساءا خالل فصل الصيف

يؤمن شاغل بيت التبريد و وحدة صنع الثلج تزويد السوق بالكميات الكافية من الثلج و إعطاء  الفصل السابع والثالثون :

 األولوية الصحاب رخص بيع االسماك داخل السوق

مل الشاغل لبيت التبريد و وحدة صنع الثلج كل االضرار التي تلحق بمناسبة استغالله يتح الفصل الثامن والثالثون :

 للمحل مثل التلف ، السرقة ما عدى حالة القوة القاهرة 

 يحجر إحالة حقوق اإلستغالل أو كرائها إلى الغير بأي وجه من الوجوه : الفصل التاسع والثالثون 
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 التعريفة

 : يتم توظيف معلوم حفظ االسماك و بيع الثلج كما يلي :  الفصل االربعون

 300 مليم في اليوم الواحد عن كل صندوق من االسماك ألصحاب الرخص 

 200  مليم عن الكغ الواحد من الثلج بالنسبة الصحاب الرخص داخل السوق و كذلك إلى بقية المواطنين مع توفير

 آلة وزن لذلك .

 : ليوم الخميس استلزام السوق األسبوعية -7

 السيد خالد العراك يقدم الموضوع وفقا للتقرير التالي: 

"المعروض على أنظار المجلس البلدي وضعية السوق االسبوعية للخضر والغالل والمالبس القديمة ليوم الخميس حيث 

ي البلدية فتتولى البلدية مباشرة عملية االستخالص عن طريق أعوانها  ونظرا للصعوبات التي تعترض اعوان 

وتم اقتراح استلزام معاليم  2020جوان  01االستخالص فقد تم دراسة هذه الوضعية خالل جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 

أي لمدة ستة اشهر عن طريق بتة عمومية  2020ديسمبر  31والى غاية  2020جويلية  01هذه السوق للفترة الممتدة من 

من قيمة اللزمة  % 5إلى  % 3لمعلوم الموظف على النظافة والترفيع فيه من باعتماد نفس كراس الشروط بعد تحيين ا

ألف دينار وهو ما يمثل نصف السعر  75و اقتراح اعتماد سعر افتتاحي قدره  2020جوان  01خالل جلسة عمل بتاريخ 

 االفتتاحي السنوي المقترح سابقا من المجلس الستلزام هذه السوق."

 75تاحي ر بسعر افتالبلدي باإلجماع استلزام السوق األسبوعية ليوم الخميس ولمدة ستة أشه : قرر المجلسوبعد النقاش

 نظرا لحالة الضرورة والتأكد. االتفاق المباشر ة ألف دينار بصيغ

 : مسائل مختلفة -8

 : 2020مارس  06إدخال تعديل على محضر جلسة المجلس البلدي بتاريخ  -أ

تقترح  2020مارس  6ة السياحة تبين أنه بعد تالوة محضر جلسة المجلس البلدي ليوم السيدة عبير الباجي رئيسة لجن

 إجراء تعديل على المحضر من خالل التعبير عن مصادقة المجلس البلدي على مثال اإلشغال الوقتي لشاطئ.

 ."ديةالوقتي للشاطئ بالمهمثال اإلشغال "صادق المجلس البلدي على تعبير : إدخال تعديل بإضافة قرار المجلس البلدي

 : صيص مواقع لبيع الورودتخ -ب

على أنظار المجلس البلدي وضعية االنتصاب لبائعي المشموم والورود، حيث تم قدمت السيدة رئيسة البلدية الموضوع 

القطاع ولمزيد تنظيم االنتصاب بهذا  2020جوان  01دراسة ومناقشة هذه الوضعية خالل جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 

تم اقتراح تمكين هؤالء الباعة من تراخيص لتركيز اكشاك على الرصيف الكائن بشارع فرحات حشاد وذلك من محطة 

 سيارات االجرة تاكسي رجيش الى محطة الوقود اويل ليلبيا ومنع االنتصاب بواسطة الطاوالت بساحة غرة ماي.

 البت فيه من طرف لجان مشتركة: إرجاء النظر في الموضوع إلى حين قرار المجلس البلدي

 النظر في المصادقة على بتة المأوي -ج

 السيد أنور الجبالي يقدم الموضوع وفقا للتقرير اآلتي: 

التي صادق  2020ماي  30المنعقدة بتاريخ  2020تبعا  لقرار المجلس البلدي في دورته العادية الثانية لسنة     

جانفي  15ونهايتها  2020جوان  15جديدة إلستلزام مآوي السيارات بدايتها  خاللها المجلس على التسريع بإنجاز بتة

 . 2019إفتتاحي قدره نصف الثمن المقترح بالنسبة لسنة  بسعر 2021

إلجراء بتة  2020جوان  11و تجسيما لذلك و نظرا لتأكد الموضوع و صبغته اإلستعجالية تم تحديد موعد يوم     

إستلزام المعاليم الموظفة على وقوف السيارات و الدراجات النارية و قد تم نشر اإلعالن بالصحف اليومية )الشروق( 

 أجل لتقديم الوثائق المطلوبة و ملفات المشاركة  .  كآخر 2020جوان  10و نشره محليا و قد تم تحديد موعد 

الجلسة الخاصة باللزمة المذكورة و قد تم  2020جوان  11و للغرض إنعقدت بمقر بلدية المهدية يوم الخميس     

 ـدد مشاركين المبينين كاآلتي :04تسجيل عـ

عدد التضمين 
 بمكتب الضبط

 المالحظات إسم المشارك تاريخ التضمين

وافقت اللجنة على قبول مشاركة المعنيين  شكيب بن موسى  10/06/2011 3002
 باألمر في البتة بعد إستيفائهم كافة الوثائق

 المطلوبة .
 أنور شكال 10/06/2020 3003

 زهير الفالح 10/06/2020 3004

 رياض بن سالم  10/06/2020 3022
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المسائل  وتوضيح بعض  توفر كافة الوثائق المطلوبة في المشاركينو بعد التأكد من توفر النصاب القانوني و       

ضرورة اإللتزام بالمواقع و المعلوم +و بيان كيفية  الخالص ....(شرع في الزيادة بين المشاركين بداية المطروحة )

تصل العروض ( لسبعة عشر ألف و خمسمائة و ثالثة و ثالثون دينارا )د 17533بـ: من السعـر اإلفتتاحـي المحدد 

شكيب بن هو آخر عرض مقترح من طرف المشارك  د  )تسعة عشر  ألف و ثالثمائة دينارا ( و  19300:إلى مبلغ 

 .  موسى

ــــذا ، تبعا لما تقدم وإعتمادا على   ـــــ ـــــ  2018لسنة  29من القانون األساسي عدد  84أحكام الفقرة الثانية من الفصل لـ

تختص المجالس البلدية في إقرار نتائج عمل اللجنة المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ،  2018ماي  09المؤرخ في 

لفقرة او ليس لها طبقا ألحكام  فنيةالتي تبقى وظيفتها األصــــــلية في هذا المجال  المكلفة بإجراءات إستتتتتتتلزام المعاليم

ال يمكنها ممارسة أية صالحية من صالحيات المجلس كما  سلطة تقريريةمن نفس القانون  212ن الفصل األخيرة م

فإننا نرفع إلى ســـيادتكم هذه المذكرة قصـــد التفضـــل باإلذن بما ترونه صـــالحا حول و لو بتفويض من هذا األخير .....

ن ي معين اإلستلزام المقترح من المشارك  شكيب بنتائج بتة إستلزام المعاليم الموظفة على وقوف السيارات و النظر ف

 . د 19300موسى المحدد بـ: 

 ألف دينار. 30: عدم الموافقة على العرض المقدم وإجراء بتة ثانية مع الترفيع في السعر االفتتاحي إلى قرار المجلس

 كاآلتي:  بالمأوي: تعديل معاليم الوقوف كما قرر المجلس البلدي

 أو الجزء من اليومفي اليوم  دنانير 3* شاحنة: 

 في اليوم أو الجزء من اليومدينار  2* سيارة سياحية: 

 في اليوم أو الجزء من اليومدينار  1* دراجة نارية: 

 : النظر في عريضة مستلزم سوق الدواب -د

تقدم السيد  حيث 2020على أنظار المجلس البلدي حول وضعية سوق الدواب لسنة السيد خالد العراك يقدم الموضوع 

بطلب إلى البلدية يطلب من خالله إعفائه من خالص جزء من  2020عادل القعليش مستلزم معاليم سوق الدواب لسنة 

مبلغ مالي متبقي من لزمة السوق نظرا للظروف االستثنائية والوضع الراهن جراء انتشار وباء كورونا مما أدى إلى منع 

عليه عدم االستخالص الشيء الذي ألحق به ضررا ماديا كبيرا كما ورد بطلبه  انتصاب األسواق األسبوعية وهو ما حتم

ألف  43بمبلغ سنوي قدره  2020ديسمبر  31وتنتهي يوم  2020جانفي  01مع العلم وان لزمة سوق الدواب تبدأ من 

 دينار.

 24 لنشاط وذلك طبقا للمرسوم عددتوقف فيها ا: الموافقة على التمديد في فترة اللزمة للمدة التي  قرار المجلس البلدي

 بضبط أحكام خاصة بحاالت التمديد في عقود اللزمات.المتعلق  2020ماي  28المؤرخ في 

 : تنظيم المرور بالمدينة العتيقة -ه

 السيد زهير البقلوطي يقدم الموضوع وفقا للتقرير التالي: 

خاصة بنهج كاب أفريكا تم عقد جلسة عمل للجنة المدينة  االكتظاظفي إطار تنظيم المرور بالمدينة العتيقة و تفادي "

و بعد تالوة ما ورد بمحضر جلسة الدورة اإلستثنائية بتاريخ يوم الجمعة  2020جوان  04العتيقة بتاريخ يوم الخميس 

 مفاء المرونة على الحركة المرورية بإعتماد تنظيضالموضوع فقد قررت اللجنة مزيد إ بخصوص هذا 2019جوان  28

جانفي و الخروج من المدينة العتيقة عبر 14المرور في إتجاه واحد بنهج كاب أفريكا على أن يكون الدخول من شارع 

تم ينهج برج العثماني في اإلتجاهين ونهج المنار و نهج برج العثماني أو نهج حسن بن شعبان مع المحافظة على المرور ب

باستثناء يوم الجمعة إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال ى شهر سبتمبر إعتماد هذا التنظيم المروري من شهر جوان إل

 :و لتنفيذ هذا المخطط يتعين تركيز أو إلغاء العالمات المرورية بالمواقع التالية

  كاب أفريكا عبر األنهج التالية تركيز عالمة ممنوع المرور مع عالمة إتجاه إجباري لليمين للقادمين إلى نهج

نهج مصطفي رشيد التركي  –نهج الحاج محمد المصمودي  –نهج سنان باشا  –حسن بن شعبان نهج سيدي )

 (رةية بحائط نزل الجزيعلى مستوي نهج المدرسة القرآن –نهج التيجانية  –نهج العبادلة  –

 ةن نهج كاب أفريكا المتاخم للمقبرإضافة عالمتين ممنوع الوقوف و التوقف بجزء م 

  جانفي و نفس العالمة  14المرور للشاحنات بمدخل نهج كاب أفريكا على مستوي شارع تركيز عالمة ممنوع

  . بنهج برج العثماني على مستوي مصنع السفن األثري

  فتح الممر المخصص للمشاة الواقع بين حديقة بطحاء قاضي النعمان والجامع الكبير مع تركيز عالمة قف

  يهذا الممر على نهج البرج العثمانبمخرج 

 ى.د عبد السالم ببطحاء سيدي بن عيسحذف و إلغاء عالمة ممنوع المرور المركزة بمدخل نهج الحاج محم 
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 حذف و إلغاء عالمة ممنوع المرور المركزة بمدخل نهج سيدي جابر على مستوي نهج سيدي حسن بن شعبان  

 سيتركيز عالمة ممنوع المرور بمدخل نهج التيجانية على مستوي بطحاء سيدي بن عي 

 : المصادقة باإلجماع على المقترح. قرار المجلس

 : تخصيص عقار الحتضان مسرح الهواء الطلق -و

طلب من المجلس البلدي بالمهدية تخصيص عقار الحتضان  الموضوع مشيرة أنه سبق وأنالسيدة رئيسة البلدية تقدم 

 يندرة الرصيد العقارمليون دينار من ميزانية وزارة الثقافة إال أنه أمام 7مسرح الهواء الطلق بالمهدية بتكلفة تناهز 

 ذلك.  للبلدية تعذر

 هذه المنشأة الثقافية.  في األثناء جددت مصالح وزارة الثقافة وكذلك السيد الوالي هذا الطلب نظرا ألهمية

: المجلس ال يعطل المشاريع العمومية ويقترح تخصيص العقار الكائن خلف محطة التطهير وهو السيد محمد الشاهد* 

 على ملك الدولة ودعا على احترام مبدأ التضامن بين أعضاء المجلس البلدي. 

 وفير العقار من مخزون ملك الدولة بالجهة. : يعارض التفويت في الملك البلدي ويقترح تالسيد أنور الجبالي* 

 : ضد التفويت في العقار البلدي. السيدة لمياء العيوني* 

إلى التضامن مع أعضاء المجلس البلدي في هذه المسألة بسبب االنتقادات الموجهة في هذا  ت: دعالسيدة ريم الزوالي* 

 الخصوص. 

هكتار وهو شرط غير متوفر  2لمثل هذه المشاريع هو في حدود : يرى أن المساحة المطلوبة السيد طارق الحنشة* 

عمل لبلدي خلف مالثقافية من الحلول الممكنة كما أن العقار ا ر احتضان أحد المقاطع لهذه المنشأةبمعمل الجبس ويعتب

 اطع.أحد المق مسرح ولو أن أهم موقع حسب رأيه هوواقترح الملعب الفرعي الحتضان هذا ال زويلة غير مالئم.

 فويض من أمالك الدولة. ار الكائن خلف شركة زويلة شرط الع: اقترح المجلس العققرار المجلس

ا ستغل أرضا: قدمت السيدة رئيسة البلدية الموضوع مشيرة ان المواطن سمير الشوك مطلب المواطن سمير الشوك -ي

لمدة ستة أشهر  اإلمهالقرار في اإلزالة وطلب  ر لمواد البناء وصدر ضدهنشي مسعود كمعلى ملك الخواص قرب سيد

 خالل شهر ماي طلب اسعافه بفترة أخرى.ووبعد مضى هذه المدة 

 : تنفيذ قرار اإلزالة. قرار المجلس

 ورفعت الجلسة على الساعة التاسعة ليال

                                                                                  

 

 وحرر بتاريخه  

 رئيس البلدية                                                                                                

 فائزة بوبكر                                                                                                 


