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 : 04عدد   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 14 01 2
 النسبة (%) % 100 % 7 % 14

 : األعمال جدول –ب 
  الخامسعرض 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

 : 04 عدد  حصاء الوصفي التقدیري للبنیة األساسیة بالمنطقةتذكیر باإل – 3

 (یمكن للبلدیة اعتماد األنموذج التالي)
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 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    04عدد بالمنطقة مشاركین االستثمارات المقترحة من طرف ال

 المشروع نوعیة التدخل الكلفة التقدیر�ة
 دینارا  200.000,000
 دینارا  250.000,000

 
 دینارا  400.000,000

 دینارا  80.000,000

 تعبید الطرقات بالخرسانة اإلسفلتیة 
مارس و الشوارع  20تھیئة األرصفة بكل من شارع 

 الرئیسیة
 إحداث مسلك صحي جدید بحدیقة البرھان 

  5تجدید جزء من شبكة التنویر العمومي بالمروج

 5تعبید الطرقات بمنطقة بحي السبرولس المروج 
 تھیئة و بناء األرصفة بمختلف الشوارع و األنھج 

 
 ھان ریئة و إحداث مسلك صحي بحدیقة البتھ

 تعھد و صیانة شبكة التنویر العمومي 
 

 : المشار�ین مع وتفاعل نقاش – 5

 المشار�ین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلد�ة أجو�ة
ال یتوفر لدى البلدیة عقارات خاصة إلستغاللھا في إحداث ھذا المشروع في 

 الوقت الراھن 
دعا الحاضرون إلى التفكیر في إحداث دار للجمعیات إلیواء نشاط 

 الجمعیات 

 : المشار�ین معمواضیع أخرى للنقاش  – 6

 المشار�ین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلد�ة أجو�ة
 سیتم تركیز حاویات جدید حال حصول البلدیة على حصتھا من الحاویات 
البلدیة بصدد إقتناء شاحنات كنس كما أن البلدیة تعتزم إنتداب عملة جدد 

  2017خالل سنة 

 طلب الحاضرون مزید العنایة بالنظافة و تركیز حاویات جدیدة 
  5طلب الحاضرون تخصیص عملة لكنس الشوارع بالمروج 

 

 :  04عدد �المنطقة  الجلسة نتائج - 7
 :  04تدخالت المطلوب إنجازها �المنطقة ال �خصوص مالحظات – 1.7

 
 ن أغلب مقترحات المواطنین تم قبولھا إ

 : مالحق – 2.7
 : البلد�ة عرض – 1.2.7

 
 

 أنظر المصاحیب 
 

 : 04عدد  �المنطقة الجلسة صور – 2.2.7
 
 

 

 


