
 
 

   الجمهورية التونسية

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة

         بلدية القلعة الصغرى     

 

 

        

 الصغــــــرى  بلدية القـلعـــــــــة
  2021لسنة    اإلستثنائيـــة األولىالجلســـــة  

   2021جانفي    29الجمعة  
 

 محضر الجلسة  
 

 :القانوني اإلطار  ●

 2018ماي  09المؤرخ ف   2018لسنة  29د اسااس  لبلبياات دياألبمقتضيات القانون  عمال

 المحبية.المتعبق بمجبة الجمادات 

ة أدضاء ـــالى كافمن طرف رئيسة اللبياة ـه ـــاء الموجــــــاإلاستيدـ دبىوبنـــاء 

تتشرف  " التال : النصاتضمن و 149 دــــيد تحت 22/01/2021 بتاراـخالمجبس اللبيي 

الجمعة  ذلك اومو 2021الجبسة اإلاستثنائية األولى لسنة  لقبعة الصغرى بااستيدائكم لحضوررئيسة ببياة ا

 :لبنظر ف  المواضيع التاليةالزوال  والنصف بعيالثانية دبى السادة  2021جانف   29

  تسياي الشغورات بالمجبس اللبيي 

 منتزه حضري تهيئة المصادقة دل كراس الشروط الخاصة ب 

  الشاحنات السيارات و وقوففيها ماكن الت  احجر األالمصادقة دبى 

 الصنادية  ى المحالت ذات الصلغة التجاراة وضلط المعاليم الموظفة دب 

  والشاحناتضلط أماكن منع وقوف السيارات  

  مختبفات 

 والســــــــالم                وأكيي.فإن حضوركم ضروري  ونظرا لألهمية

 رئيسة اللبياة                                                  

  اسميحة بوراوي                             



 
 

 

   2021جانف   29الجمعة  اوم 2021لسنة األولى  جبسته اإلاستثنائية المجبس اللبيي عقــــد

حضور كل وب اسميحة بوراوي ةالسيي اللبياة برئااسة الزوال بمقر والنصف بعيالثانية دبى السادة 

 ذكرهم: السييات اآلت وســادة ال من

 : مسادي رئيس اللبياة  اسهير التوات   -          

  والتهيئة العمرانيةاالشغال  ورئيس لجنة: دضو  طيلة اسبوى  -

 واألاسرةالشؤون المرأة  ورئيس لجنة: دضو  جنات غيث  -

   والتهيئة العمرانيةاألشغال  ومقرر لجنة : دضو كمال زروق  -

 التقييم والتواصل واإلدالم  ومقرر لجنة: دضو  حرازي الهادي ال -

 بين الجنسين  وتكافؤ الفرصالمساواة  ورئيس لجنة: دضو  نرجس دمارة  -

 التعبيم التربية وافة والثق: دضو ومقرر لجنة الفنون و رام القيري  -

  والصحة والليئةالنظافة  ورئيس لجنة: دضو  إقلال الرواتل   -

  والشلاب والرااضةالطفولة  ورئيس لجنة: دضو  ي محمود العامر -

 الرااضة الطفولة والشلاب و ومقرر لجنة: دضو  اسالم بن مزوغية  -

 : دضو  حليلة دتيق  -

 : دضو  منال دتيق  -          

 : دضو  مهى البطيف  -          

           

 كوثرية بلبياة والسيلعام الب كاتالساوي يالسيي دلي الحفيظ ددن اإلدارة اللبياة  وقي حضر

 مصبحة النزادات ةرجيلة رئيس واإلاستخالصات والسيية زهرةاألداءات بن جازاة رئيسة مصبحة 

 والشؤون العقاراة.

                 افتتحت السيية اسميحة بوراوي رئيسة اللبياة الجبسة بكبمة رحلت فيها بالحاضران 

 .عضو الجيايالسيية مهى البطيف الب وخصصت الترحيب

  التوال : وه  دبىإثر ذلك تولت تقيام المواضيع 

 

 



 
 

 المصادقة على كراس الشروط الخاصة بتهيئة منتزه حضري  و: األ  الموضوع

شروع دبى م اللبيي المصادقةأنظار المجبس  دبىالمعروض أفادت السيية رئيسة اللبياة أن 

 الصغرى.كراس شروط اتعبق بإحياث منتزه حضري بالقبعة 

  التالية:اتضمن كراس الشروط الفصول 

 الواحدة.خمسون ألف دينار للسنة احيد السعر اإلفتتاح   :01الفصل 

أاساس معبوم السنة  ( دبى% 10) بالمائة في السنةعشرة ف  معبوم البزمة بنسلة  واقع الترفيع

 المنقضية بيااة من السنة الثانية 

بيااة من تاراخ دخول يوما  120ع ميتها وشغال المشرالبزمة بفترة مجانية إلنجاز أ واتمتع صاحب

 البزمة حيز التنفيذ 

لنفس المية بطبب من صاحب البزمة  وامكن تميايها عشرون سنةتمنح البزمة لمية  :02الفصل 

 المية.بموجب مكتوب مضمون الوصول مع اإلدالم باللبوغ اوجه إلى اللبياة اسنة قلل إنتهاء 

ملاشرة إثر مصادقة المجبس اللبيي دبى كراس الشروط الخاص ببزمة  تيخل البزمة حيز التنفيذ

  وإمضاء العقيتهيئة المنتزه الحضري 

الظروف المحتواة  واتم توجيهتقع البزمة دن طراق طبب دروض بالظروف المغبقة  :03الفصل 

مختوم( المحتوي دبى العرض المال   و)الظرف واإلداراة مختومة( الفنية، )العروضدبى 

ده وموضومضمنة ف  ظرف ثالث مختوم اكتب دبيه مرجع طبب البزمة الذي اتعبق به العرض و

  باللبياة.طراق اللراي السراع أو تودع ملاشرة بمكتب الضلط  دن

   اإلداري مكونات الملف  
 
 بطاقة إرشادات خاصة بالمترشح   -1

 شهادة ف  ديم اإلفالس أو التسواة القضائية  -2

  االجتماد نيوق الوطن  لبضمان شهادة ف  اإلنخراط بالص -3

 شهادة تثلت تسواة ف  الوضعية الجلائية لبشركة  -4

 نسخة من العقي التأاسيس  لبشركة  -5

كراس الشروط الخاص بالتعاقي مؤشر وااستغالل المنتزه الحضري وكراس شروط إنجاز  -6

 معرف بإمضائها من طرف المترشح ا بكل صفحة حامبة لختم المشارك ودبيه

حيد ملبغ الضمان الوقت  مؤشر دبيه من قلل القابض  المال :الضمان الوقت  نسخة من وصل  -7

بالنسلة لبمترشحين غير  بااسترجادهاؤذن من السعر اإلفتتاح  و % 10اللبيي اساوي 

 الفائزان 

كون ااستخالص ما قي امخصصا لتأمين حسن تنفيذ البزمة وبعي التثلت القى هذا الضمان و

من ملالغ بعنوان البزمة او أاة تحمالت أخرى بموجب العالقة  الفائز بالبزمة مطاللا به

الهاتف وتأمين أشغال التنظيف ... أو غرار ااستهالك التيار الكهربائ  والماء والتعاقياة دبى 

 ف  حالة فسخ دقي البزمة نتيجة ديم إافاء المستغل بتعهياته 



 
 

أو  امه بعيم القيام ملاشرةالتزن تأكيي المشارك دبى ديم قيامه وتصراح دبى الشرف اتضم -8

بى مختبف إجراءات إبرام دن طراق الغير بتقيام ودود أو دطااا أو هيااا قصي التأثير د

  إنجازها.مراحل البزمة و

 

   الفني مكونات الملف  
  منأمثلة هندسية تتكون  05عدد:  

  500/1مثال إرتكاز اسبم  

  100/1مثال لإلحياثات اللرمجة اسبم  

 (تفاصيل هنياسية  )واجهات 50/1اإلحياثات اسبم  مثال للعض تفاصيل...  

  مثال احيد كيفية الربط بالشلكات 

  صورة ثالثية األبعاد جزئية باأللوان تبرز مختلف مكونات المشروع 

  من:تقرير مفصل يتكون  

  ة المشروع ـ وظيفية المشروع ـ كيفي )فكرةمذكرة تقيامية لبمشروع المقترح لبمنتزه تلرز

                ترام التراتيب العمرانية لبمشروع ـ المساحات حروع مع المحيط ـ ميى اإدماج المش

المستعمبة ف  المشروع ـ خصوصية المشروع ـ طراقة انجاز  ـ المواد واإلنشاءات الملرمجة

  ...(اإلحياثات 

 

  يتضمن:برنامج تهيئة  

  واإلنجازات المتوقعةوصف برنامج التهيئة  

 واإلنجازاتة لبتهيئة التكبفة التقيارا  

  واإلنجازات الملرمجة.رزنامة مختبف أشغال التهيئة 

  المساحة  والصيانة ف التصرف  ومختبف دمبياتبرنامج صيانة المساحات الخضراء

 والماداة المعتمية.مع ذكر الموارد اللشراة  وكل مكوناتهاالخضراء 

 يات ت الخضراء مع تقيام المؤاقائمة ف  العنصر اللشري المختص ف  أشغال صيانة المساحا

 (.دبمية ـ إثلات الخلرة ... )شهادة

 

   المالي مكونات الملف  

لتاريخ                      ا اتعين كتابةوباألرقام وبالدينار بلسان القلم  واكتب الملالغاتضمن ملبغ العرض  

 المشارك.من طرف  وإمضاؤه ووضع ختم

  الية:التالبزمة الوثائق  واوفر مانحهذا 

  500/1مثال طلوغراف  ف  اسبم 

  1000/1مثال طوبوغراف  ف  اسبم  

  ومكونات المنتزهتقرار جرد بمختبف دناصر  

  القبعة الصغرى مستخرج من مثال التهيئة العمرانية لميانة 

 انية لبمنطقة رالتراتيب العم 



 
 

موقع وبال االجتماد  وواسائل التواصلانشر طبب العروض دن طراق الصحف  :04الفصل 

 الترشحات.من تاراخ فتح باب  يوما 80الخاص باللبياة  اإللكترون 

حبتين مر وفرزها دبىتتم دمبية فتح العروض  وفرزها:العروض  ومنهجية فتحمقاايس  :05الفصل 

  والمنهجية التالية:وفقا لبمقاايس 

  ا اإلداري من طرف لجنة خاصة اتم إحياثه وفرز العرضتتولى لجنة فتح  :أولىجلسة    

 البزمة.بمقرر من طرف مانح  وتعيين أدضائها

اكون من بين أدضائها ممثل دن اإلدارات الجهواة الراجعة بالنظر لوزارة  واتعين أن

 والليئة.التجهيز 

رخيص بت االاستظهارتجتمع البجنة ف  جبسة دبنية بحضور المشاركين أو من امثبهم بعي  

 ها.امثبونكتاب  مسبم من طرف الشركات الت  

صحتها   والنظر فكافة الوثائق المطبوبة  والتأكي منتتولى هذه البجنة التثلت ف  العروض  

  وصبوحيتها

 الوقت . وتتضمن وجوبا الضمانتقلل إال العروض الواردة ف  اآلجال القانونية ال 

راي أاام دن طراق الل 5جنة أن تيدو كتابيا إلى ااستكمال الوثائق المطبوبة ف  أجل امكن لب   

بجنة تيدو ال العرض، كماتقيامها ف  اآلجال اسللا إلقصاء  الوصول. واعتلر ديمالمضمون 

 أاام. 4المترشحين الذان لم امضوا كل الوثائق لبقيام بذلك ف  أجل 

 

  العروض الفنية  فتح ثانية:جلسة 

إلداراة ض االعرو وفرز تتولى البجنة ف  جبستها الثانية الت  اتم تحياي تاراخها اوم فتح  

  التالية:مقاايس و تقييم العروض المقلولة حسب ال وفرز فتح 

 العدد المسند  المقاييس  ع/ر 

  والصيانةالتهيئة  01

 10 برنامج إدادة تهيئة المساحة الخضراء  

 15 برنامج صيانة المساحة الخضراء  

 10 قائمة العنصر اللشري  

 10 قائمة المعيات المقترحة  

 45 ـــــــــــــــةالجملــ 

  المشروع المقترح 02

 10 خصوصية الفكرة  

 10 ...(راحة األجوار  احترامـ  )المنافذكيفية ادماج المشروع مع المحيط  



 
 

ة المستعمبة ـ االقتصاد ف  الطاق )الموادالتيابير اإلاكولوجية لبمشروع  

 ـ التكنولوجيات الحياثة ...(

10 

 5 ااستيامة المشروع  

 34 الجملـــــــــــــــــة 

 20 احترام التراتيب العمرانية للمنطقة للمنطقة:التراتيب العمرانية  03

 100 المجمـــــــــــــــــــوع 

  باللزمةكيفية اختيار الفائز:  

 ة:التاليادتمادا دبى المعادلة  ج( )عأكلر ديد جمب   والمتحصل دبىاقع اختيار أفضل مشروع 

 م( )ع×  0.4+  ف( )ع×  0.6ع ج =  

 العيد الجمب   :جع 

 العيد الفن   :فع 

 العيد المال  المقترح من طرف المشارك  :مع 

 العدد الجملي من طرف اللجنة  احتسابيتم 

ة تطابق الخاصة باألشغال المنجزة دبى نسخالابتزم صاحب البزمة دني نهااة األشغال بتوفير أمثبة 

  لبعموم.اتعيى شهر من فتحه  زمن  ال ظرف ك ف وذل نسخ( 08ورقمية )ورقية 

بى حالة ديم حصولها د وذلك ف تحتفظ اللبياة بحقها ف  ديم قلول العروض المشاركة  :06الفصل 

ذلك كافة المشاركين ب مجيي واتم ادالمالحالة اعتلر طبب العروض غير  وف  هذهمقترحات مقلولة 

 العروض من جياي  وإدادة طبب

كل الحاالت ابتزم المشارك بعيم المطاللة بأي نوع من أنواع التعواض أو جلر  ف  :07الفصل 

 الضرر ف  حالة ديم قلول العرض المقيم 

  رئيسة اللبياة        وقلبت اطبعت   

 

 صاحب البزمة 

 

 

 



 
 

 اادةونسلة الزمستفيض تطرق خالله األدضاء خاصة دبى السعر اإلفتتاح   وبعي نقاش

  اآلت :دبى  وأاسفرت النتائجتم البجوء إلى التصوات  البزمة، وديد اسنوات

 دضو  12:   المصادقة دبى كراس الشروط لخاص بتهيئة منتزه حضري 

  ( 02دضوان ):     ديم المصادقة دبى كراس الشروط لتهيئة منتزه حضري  

 

  المجلس:قرار 

           اح اإلفتت ودبى السعرالمصادقة دبى كراس الشروط الخاص بتهيئة منتزه حضري 

 اسنة.لمية دشرون  ألف دانار ف  السنة والمقير بخمسون

 

  والشاحناتلمصادقة على األماكن التي يمنع فيها وقوف السيارات ا ثاني ال  الموضوع

 

رور لحنة الم اللبيي مقترحأنظار المجبس  دبىالمعروض أفادت السيية رئيسة اللبياة ان 

تيدو و والشاحنات بهاالت  تشكل خطرا دني وقوف السيارات بلبياة القبعة الصغرى حول األماكن 

ذ مع مالية طلقا لبقرار اللبيي المتخ المذكورة وتسبيط خطيةاتخاذ قرار لمنع وقوف واسائل النقل  إلى

  التالية:األماكن  الكلاالت، وتم اقتراحوضع 

 

  إلى شركة اسواسة وصوالمن الجهة اليسرى ف  اتجاه  الحلوب:أمام داوان 

  (MAISSAمااسا )       

  من جهة مقر اللبياة  اللبياة:أما قصر 

 ليسرىبيااة من مغازة دزازة وصوال إلى مفترق الرمانات من الجهة ا  

 

كما أوصت البجنة بضرورة تخصيص أماكن كمرابض لبسيارات دبى غرار الفضاء 

األرصفة بألوان  دهنوكذلك  الرحمة،جامع  والفضاء الواقع خبفاألمام  لميخل المبعب اللبي ي 

  فيها.امنع الوقوف  واألماكن الت تلرز األماكن المسموح الوقوف بها 

 

ألماكن وقوف السيارات بيال حل  إاجاد ضرورة األدضاء دبى  والنقاش أكي وبعي التياول

 الغرض. إنجاز مآوي لهذادبى  وضرورة العمل

 

دهن  والحرص دبىع التأكيي الوقوف بالتيرج هذا م منعكما أكيوا دبى تفعيل قرارات 

  ه :المتياولة  وان األلوانالمنااسب دبما  واقتراح البونحافات األرصفة 

  الوقوف  : ممنوع  وأبيض أحمر 

  مسموح الوقوف   واألبيض األزرق : 

 



 
 

ية بموالت  امنع فيها وقوف السيارات أاسفرت داألماكن المحيدة مليئيا  وبالتصوات دبى

  لتالية:االتصوات دبى النتيجة 

 

 

  14:  منع الوقوف باألماكن المذكورة آنفا ديد األدضاء الموافقين دبى 

 00 :       ديد األدضاء الرافضين 

  المجلس:قرار 

    والشاحناتدبى األماكن الت  امنع فيها وقوف السيارات باإلجماع المصادقة 

 

       والصناعية صبغة التجارية ذات ال بشأن المحالتالمعتمدة  اإلجراءاتتوحيد  الثالث   الموضوع

  ال تحترم مقتضيات مثال التهيئة العمرانية والمهنية التي

 

لط بضالتفضل المعروض دبى أنظار المجبس اللبيي أفادت السيية رئيسة اللبياة أن 

         بشأن المحالت المعية لتعاط  نشاط تجاري أو صناد  أو مهن   ادتمادهاإجراءات موحية اتم 

  خصة.رأو بيون المقتضيات مثال التهيئة العمرانية للبياة القبعة الصغرى  احترام قامة دونوالم

 

األدضاء الحاضرون أنه ال انلغ  التشراع لبلناءات الفوضواة  والنقاش أصر وبعي التياول

     األجير معالجة هذه اإلخالالت دون المس بمثال التهيئة العمرانية للبياة القبعة الصغرى وأنه من

ن دبى ديم إدراج مثل هذه المسائل ضم وتم التأكييالت  تحترم تراخيص اللناء  وجميع المقتضيات

  مستقلال.جيول أدمال المجبس اللبيي 

 

  البلدي:تسديد شغورات بالمجلس   الرابع  الموضوع

المعروض دبى أنظار المجبس اللبيي تسياي الشغورات أفادت السيية رئيسة اللبياة أن 

غور ش وكذلك لتعواضالواردة دبى اللبياة  االاستقاالتإثر  وذلك دبىبة بالمجبس اللبيي الحاص

اء وفاة المرحوم محمود األزرق  لرئيسة اللبياةل ومنصب النائب اال ت الشغورا وبالتال  فإنجر 

  ه :المعنية بالتعواض 

  النائب األول لرئيسة اللبياة 

 ومتابعة التصرف والشؤون االقتصاداةاسة لجنة المالية ارئ  

  والثقافة والتربية والتعبيمرئااسة لحنة الفنون  

  رئااسة لجنة التعاون الالمركزي 

 

 



 
 

  البلدية ةاألول لرئيسانتخاب المساعد:  

حة نة الصجإقلال الرواتل  رئيس ل وهو العضوتقيم إلى هذا المنصب مترشح وحيي 

  والنظافة والعنااة بالليئة

بأنه  ناوأفاد الحاضرلكاتب العام لبلبياة االسيي وات تيخل ف  دمبية التص وقلل الشروع

       تشرافاالاسهيئة  والصادرة دنحسب الوثيقة التوضيحية حول تركيز المجالس اللبياة المنتخلة 

المسادي أول  صفت :فإنه ال امكن الجمع بين  ،2018الالمركزاة بتاراخ جوان  ومراقلة مسار

مجمودة من أدضاء المجبس اللبيي أكيوا دبى أن القانون األاسااس  غير ان  أخرى، ورئااسة لجنة

مانع  وبالتال  اللم اتطرق صراحة إلى هذه المسألة  2018ماي  9المؤرخ ف   2018لسنة  29ديد 

 لجنة.من تول  المسادي األول رئااسة 

سادة لدبى ا االقتراعدن طراق الصنيوق حيث تم توزاع بطاقات  االقتراعإلى  وتم البجوء

 الصنيوق. ووضعها ف  االقتراعالحاضران بعي إدالمهم بتعمير بطاقات  السييات األدضاءو

 الحاضران، االقتراع أمام واحتساب أوراقإثر ذلك تولى الكاتب العام فتح الصنيوق 

  التالية:النتيجة  االقتراع دبىدمبية أاسفرت و

  ل الرواتل  منصب المسادي األول المترشح اقلاول  تديد الموافقين دبى 

 09:          اللبياة لرئيسة 

  01:          ديد الرافضين  

  03:         األوراق الليضاء ديد  

 المجلس:قرار 

   اللبياة. ةالموافقة باألغبلية دبى تول  السيي اقلال الرواتل  لمنصب المسادي األول لرئيس 

    لية:التافقي أاسفرت دمبية التصوات دبى النتائج  البجان،أما بالنسلة لسي  الشغور بلقية 

  ومتابعة التصرفواالقتصادية لجنة الشؤون المالية: 

 وأاسفرت نتيجةدمارة  سنرج وه  السييةترشح إلى رئااسة هذه البجنة دضو وحيي 

  بنعم(صوتا  13)باإلجماع  والموافقة دبيهاالتصوات دبى قلولها 

  :المجلسقرار 

متابعة وواالقتصاداة الموافقة باإلجماع دبى تول  السيية نرجس دمارة رئااسة لجنة الشؤون المالية 

من  تقالةاالاستقيام ب مع تعهيها بقاء دبى نفس قائمة األدضاء التابعين لهذه البجنةاإل مع التصرف

   ترأاسها.الت   بين الجنسين وتكافؤ الفرصلجنة المساواة 

 والتعليموالتربية والثقافة  لجنة الفنون: 

صوات الت وأاسفرت نتيجةرام القيري  وه  السييةرشح إلى رئااسة هذه البجنة دضو وحيي ت

  بنعم(صوتا  13)باإلجماع  والموافقة دبيهادبى قلولها 

 



 
 

  :المجلسقرار 

 التعبيم معووالتربية والثقافة لجنة الفنون  القيري رئااسةالموافقة باإلجماع دبى تول  السيية رام 

 بقاء دبى نفس قائمة األدضاء التابعين لهذه البجنة.اإل

 التعاون الالمركزي ةلجن  

 لجبسة فقي تم إرجاء النظر ف دضوان ادرة انظرا لعيم توفر النصاب القانون  دبى إثر مغ

 الحقة.هذه البجنة إلى جبسة 

  :المجلسقرار 

  لبجبسة.القانون  النصاب  توفرنظرا لعيم إرجاء التصوات إلى دورة فيفري 

 

  :مختلفات

  الغردلومطلب المواطن العروسي:  

 

لمواطن اأفادت السيية رئيسة اللبياة أن المعروض دبى أنظار المجبس اللبيي مطبب تقيم به 

لودين األاسدن  تعواضابالسوق اليومية  االاستخالصالعرواس  الغردلو ارغب بمقتضاه مواصبة 

   األاسلودية،نشاط السوق  أثناءهماتعطل  البذان

جاهزاة اليرااسة المتعبقة بعيد األاسابيع المستوجب ااستغاللها من  ونظرا لعيم النقاش،بعي و

 .2021دبى إرجاء الموضوع إلى دورة فيفري  االتفاققلل المستبزم تم 

 

 

خصة مبف ردبما ب المجبس اللبييأدضاء السيية رئيسة اللبياة الجبسة أحاطت  وف  ختام

 ان ودبوي ث ودبوي أولبناء طابق أرض   وتتمثل ف لبمواطن الحليب القب   134/2020بناء ديد 

شراطة  وحض  بالموافقة 22/1/2021البجنة الفنية لرخص اللناء بتاراخ  درضها دبى والذي تم

 الهيم.القرار إال بعي  وال اسبمتقيام مثال الهيكل الحامل لبلنااة 

 

وأوصت  27/01/2021تمت معاانة مييانية من قلل لجنة األشغال بتاراخ كما أفادت بأنه 

 العمرانية.مثال التهيئة  خالل مراجعةمسار الطراق  دبى مراجعةمع التأكيي الرخصة  بتسبيم

 

  مساء.ف  حيود السادة الساداسة  الجبسةورفعت 

 

 رئيسة اللبياة 

 

 اسميحة بوراوي 

 

 


