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 : جلسةال بخصوص معطیات -2

 : مشارك 24       02عدد بالمنطقة   الجلسة في المشاركین عدد – أ

المشاركین  ضمن الشبان عدد
 بین أعمارھم تتراوح الذینو

  سنة 35و 16
 المشاركین عدد المشاركین ضمن النساء عدد

 
 

  الجملي العدد 24 05 01
 النسبة (%) % 100 % 21 % 4

 : األعمال جدول –ب 
  الثالث عرض التشخیص الفني لمنطقة المروج  -1
 عرض مقترحات البلدیة في المشاریع المزمع برمجتھا  -2
 ورشة عمل لضبط المشاریع المقترحة من طرف المتساكنین و ضبط األولویات  -3
 إنتخاب ممثلي المنطقة -4

 

 : 02حصاء الوصفي التقدیري للبنیة األساسیة بالمنطقة  عدد تذكیر باإل – 3

 (یمكن للبلدیة اعتماد األنموذج التالي)
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 نعم % 100 % 100 % 80 % 20 % 20 % 80 2منطقة 

 لجملیة وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمةتها ا) یتم احتساب هذه النسبة �قسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنیة على مساح1(
 ) یتم احتساب هذه النسبة �قسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة2(



 

 :مرتبة حسب األولویة 2017خالل سنة   02بالمنطقة مشاركین االستثمارات المقترحة من طرف ال – 4

 المشروع نوعیة التدخل الكلفة التقدیر�ة
 دینارا  200.000,000

 دینارا  50.000,000
 

 دینارا  250.000,000
 

 دینارا  320.000,000
 

 دینارا  100.000,000

 تعبید بالخرسانة اإلسفلتیة 
 صیانة الطریق 

 
تھیئة األرصفة بشارع شكري بالعید و شارع 

 الحرمین و بعض الشوارع الھامة 
 جھر و تنظیف شبكة تصریف میاه األمطار 

 
تھیئة و تجمیل عدد من المساحات الخضراء في 
إطار البرنامج اإلستثماري و تھیئة مجموعة من 

 الحدائق بالطریقة المباشرة 

 حیاء ببعض األتعبید و الطرقات  -1
صیانة الطرقات نھج شكري بالعید و نھج عاصمة  -2

 الجزائر و شارع الشھداء و شارع الحرمین الشریفین 
 بناء و تھیئة األرصفة بجملة من الشوارع الرئیسیة  -3

 
و مفترق سوق تصریف میاه األمطار بحي الریاض  -4

 الجملة و األنھج المجاورة 
 تھیئة المساحات الخضراء بكامل المروج الثالث  -5

 

 : المشار�ین مع وتفاعل نقاش – 5

 المشار�ین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلد�ة أجو�ة
سیتم التدخل في صیانة شبكة التنویر العمومي بمنطقة المروج الثالث 

 بالطریقة المباشرة على حساب العنوان األول للمیزانیة 
الطریق المذكورة غیر مدرجة بمثال التھیئة و مثال التقسیم سیتم النظر في 
إدراجھ بمناسبة مراجعة المثال و النظر في إمكانیة إنجازه ضمن البرامج 

 المقبلة 
 
 

دعا الحاضرین إلى صیانة شبكة التنویر العمومي بكامل المروج 
 الثالث 

ابطة بین شارع دعا الحاضرین إلى التفكیر في تعبید الطریق الر
 الشھداء و نھج نواق الشط 

 

 : المشار�ین معمواضیع أخرى للنقاش  – 6

 المشار�ین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلد�ة أجو�ة
إن مشروع إحداث محوالت المزمع إنجازه من طرف وزارة التجھیز قد 

 تساھم في التخفیف من ھذه المشكلة 
 
 
 

دعا الحاضرین إلى التفكیر في مشكلة اإلختناق المروري خاصة 
 في أوقات الذروة 

 
 

 : 02عدد �المنطقة  الجلسة نتائج - 7
 : 02عدد تدخالت المطلوب إنجازها �المنطقة ال �خصوص مالحظات – 1.7

 
 المقترحة من طرف المتساكنین تتالءم مع مقترحات اإلدارة التي إستندت إلى التشخیص الفني  إن أغلب المطالب و المشاریع

 : مالحق – 2.7
 : البلد�ة عرض – 1.2.7



 
 
 
 

 
 

 : 02عدد  �المنطقة الجلسة صور – 2.2.7
 
 

 

 


