
  

 األولىمحضر الجلسة العامة 
 �خصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

 : البلدیة بخصوص معطیات -1
 المروج    :  البلدیة إسم -أ 

  2014ساكن حسب التعداد العام للسكن و السكنى لسنة  104562  : بالبلدیة السكان عدد -ب 
  2016نوفمبر  19   : الجلسة تاریخ -ت 
 جتماعات الكبرى بقصر بلدیة المروج قاعة اإل   الجلسة مكان -ث 
 إیناس النصري  : الجلسة میسر إسم -ج 
 عادل بالطیبي كاتب عام بلدیة المروج   : قبل من محرر محضر -ح 
 الحبیب الحامدي رئیس النیابة الخصوصیة ببلدیة المروج  : طرف من علیھ مصادق محضر -خ 

 : جلسةال بخصوص معطیات -2

 : العامة لجلسةا في المشاركین عدد – أ
المشاركین  ضمن الشبان عدد

 بین أعمارھم تتراوح الذینو
  سنة 35و 16

 المشاركین عدد المشاركین ضمن النساء عدد
 

  الجملي العدد 121 21 9
 النسبة (%)  % 100  % 18,36  % 7,4

 : األعمال جدول –ب 
 و التشخیص المالي  عرض التشخیص الفني  -
 نطقة البلدیة تقسیم المالمصادقة على  -
 و حسب المناطق المصادقة على نسب توزیع اإلعتمادات حسب نوعیة المشاریع  -
 استعراض المشاریع المتواصلة  -
 نقاش عام  -

 : البلدیة عرضل وصف – 3
 تطور المیزان البلدي للسنوات الخمس الفارطة  -
 تطور إعتمادات التنمیة خالل السنوات الفارطة  -
 خالل السنوات الخمس الفارطة  عرض ألھم المشاریع المنجزة -
  2016إستعراض المشاریع البلدیة المبرمجة خالل السنة المالیة  -
  2017عرض مشروع المیزان البلدي لسنة  -
 عرض للمشروع األولي للبرنامج السنوي لإلستثمار المقترح من البلدیة  -

 : 2016اإلستثمار السنوي والمدرجة ببرنامج  2016 سنة خالل اإلنجاز بصدد ھي التي المشاریع - 4 

 المشار�ین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلد�ة أجو�ة
ألشغال اطالق أكدت البلدیة أن سبب التأخیر طول إجراءات التعاقد و قد تم إعطاء اإلذن بإن

 2016أكتوبر  10للمقاولة بدایة من 
لب طبسبب إصدار إعالن  2017لسنة دیة أن ھذه المشاریع تم تأجیلھا أكد ممثل البل

العروض لم یكن مثمرا مما إستوجب إصالح كراس الشروط و سیتم في غضون األیام 
 القلیلة القادمة إصدار إعالن طلب عروض جدید 

عتمادات إلستغالل اإل 2017سنة مشروع تھیئة الحدائق تم تأجیلھ لأفاد ممثل البلدیة أن 
إستجابة لطلب  5سلك صحي بالمروج و إحداث م 1في تھیئة المسلك الصحي بالمروج

 عدد كبیر من المواطنین 
ة لبلدیإن المركب الریاصي و المسبح من المشاریع الوطنیة المكلفة التي ال تستطیع ا
ة یزانیمإنجازھا بمواردھا الذاتیة و تمت مراسلة الوزارة لرصد اإلعتماد الالزم ضمن 

2017  

تساءل بعض الحضور على سبب تأخر مشروع  -
  2016لسنة ئة الطرقات باألحیاء المبرمجة تھی

تساءل ثلة من الحضور على أسباب تأخر  -
 مشروع بناء األكشاك 

 
تساءل بعض الحضور على سبب عدم إنجاز  -

 و مسلك صحي  مشروع تھیئة الحدائق
 

طالب عدد كبیر من المشاركین بضرورة إحداث  -
 مركب ریاضي و مسبح 

-  



  
 ني المخصص للمشاریع الجدیدة على مختلف البرامجتوزیع اعتمادات العنوان الثا – 5

 الكلفة النسبة
 

 المقترحة برامجال

 برامج القرب تتعلق بتحسین ظروف عیش المواطنین د 5.017.000,000 %  65,01
 برامج مھیكلة للمدینة د 1.300.000,000 % 16,85
 برامج إداریة د 1.400.000,000 % 18,14
100%  

7.717.000,000 
موعالمج  

 :ساسیة بتلك المناطق تقدیري للبنیة األ إحصاء وصفيتقدیم التقسیم الترابي للمنطقة البلدیة و – 6

 : تقدیم التقسیم الترابي -أ

المنطقة إسم  حدودها ( تسمیة حدودها )
 الترابیة

 جنوبا ھنشیر الیھودیة  2شماال الطریق السیارة شرقا المنطقة الصناعیة غربا المروج 
  4وج جنوبا المر 1لمنطقة الصناعیة و سوق الجملة شرقا المروج الرابع غربا المروج شماال ا

 مكرر  3غربا طریق الخلیدیة جنوبا المروج  5القصعة شرقا المروج شماال بئر 
 جنوبا طریق الخلیدیة  4غربا المروج 6شماال بئر القصعة شرقا المروج 

  غربا سوق الجملة 36وبا الطریق الجھویة جن 39شماال وادي ملیان شرقا الطریق الجھویة 
 3 شماال منطقة خضراء مجھزة شرقا منتزه حضري جنوبا طریق الخلیدیة غربا الطریق الوطنیة

 : المروج األول  01المنطقة 
  3: المروج  02المنطقة 
  4: المروج  03المنطقة 
  5: المروج  04المنطقة 
 : األحیاء الشعبیة  05المنطقة 
 : حي شعبان  06المنطقة 

 )الذي قامت بھ البلدیةالترابي  تقسیمالالجدول بخارطة المنطقة البلدیة مبین بھا ھذا (یمكن إرفاق 

 ساسیة بالمناطق البلدیة :تقدیري للبنیة األالوصفي الحصاء تقدیم اإل –ب 

 

 األرصفة الطرقات
التنو�ر 
الر�ط �شبكة تطهیر  العمومي 

 %)المیاه المستعملة (
وجود إشكالیات 

 لتصر�ف میاه األمطار
نسبة الطرقات 

 جیدة ةحال في
 أو متوسطة

)%( 
)1(  

نسبة الطرقات في 
تتطلب سیئة  ةحال

 التدخل

)%( 
)1( 

نسبة األرصفة 
 حالتها جیدة في

 أو متوسطة

)%( 
)1(  

نسبة األرصفة في 
تتطلب سیئة  ةحال

 التدخل

)%( 
)1(  

نسبة التغطیة 
�شبكة التنو�ر 

 موميالع
(%) 

)2( 

�شبكة التطهیر نسبة التغطیة 
 العمومي
(%) 

)2( 

  

 ال  % 100  % 98  % 70  % 30  % 0  % 100 1منطقة 

 نعم  % 100  % 100  % 80  % 20  % 20  % 80 2منطقة 

 نعم  % 100  % 100  % 80  % 20  % 25  % 75 3منطقة 

 ال % 100  % 100  % 70  % 30  % 30  % 70 4منطقة 

 نعم % 50  % 70  % 95  % 05  % 50  % 50 5منطقة 

 نعم  % 00  % 80  % 100  % 00  % 100  % 00 6منطقة 

 لمرقمةلطرقات اوذلك دون اعتبار ا بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنیة على المساحة الجملیة) یتم احتساب ھذه النسبة 1(

 لمرقمةوذلك دون اعتبار الطرقات ا لطرقات المجھزة على الطول الجملي للطرقات) یتم احتساب ھذه النسبة بقسمة طول ا2(



  
 2017ضمن برنامج سنة فیھا لتدخل اتم سیالمناطق البلدیة التي  – 7

المنطقة الترابیة التي تم االحتفاظ بها لسنة  اإلعتمادات المخصصة
2017 

 1منطقة  488.000,000
 2منطقة  535.000,000
 3منطقة  466.000,000
 4منطقة  955.000,000

 5منطقة  2.147.000,000
 6منطقة  426.000,000

 : المشار�ین مع وتفاعل نقاش –

 المشار�ین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلد�ة أجو�ة
إنتظار  في أغلبھا ما زالت خارج حدود المنطقة البلدیة في 6منطقة المروج 

الم إلستنطقة زیادة على أن ھذه المنطقة لم یقع اصدور أمر توسیع حدود الم
 الوقتي و النھائي للتقسیم من الوكالة العقاریة للسكنى 

 لدیةإن ھذه الظاھرة إستفحلت بعد الثورة في غیاب أجھزة الرقابة و الب
ي جانف 14إنطلقت منذ أشھر في تحریر األرصفة خاصة بشارع الشھداء و 

 دیقة علي بلھوان و إسترجاع الحدائق على غرار ح
 

عدم إحتساب منطقة تساءل بعض الحضور على سبب 
 المروج السادس ضمن تقسیم المناطق 

 
الم بعض الحضور البلدیة على عدم التصدي الناجع لظاھرة 

 اإلستیالء على الملك العام من أرصفة و حدائق 
 

أكد الحضور على مراجعة اإلعتمادات المخصصة للمناطق 
على  3اإلعتمادات المخصصة للمروجفي من خالل الترفیع 

 التي ال تشكو كثیرا من النقائص  4حساب المروج 

  :شأنها في نقاشال تم مختلفة مواضیع  -

 المشار�ین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلد�ة أجو�ة
ت أكدت البلدیة أن وزارة التجھیز إنطلقت في إنجاز مشروع محوال

الشيء  2و  1رق میامي و مفترق المروج ھامة على مستوى مفت
الذي سیمكن حتما من التخفیف من اإلكتضاض في إنتظار إتمام 

 البلدیة لدراسة المخطط المروري 
 تمدیةي معأفادت البلدیة أن النیة تتجھ إلى إحداث مقبرة جھویة الئقة ف

 الخلیدیة 

تساءل المشاركون عن مشكلة اإلكتضاض المروري خاصة 
 الذروة عند ساعات 

 
 

 طالب الحضور بالتفكیر في إحداث مقبرة بلدیة 
 

 : العامة الجلسة نتائج -8

 : المعتمدة المنهجیة و�خصوصالمقدم  البرنامج �خصوص التحسینات/  التنقیحات – 1.8
 الترفیع في اإلعتمادات المخصصة لتعبید الطرقات و الصیانة على حساب إعتماد التھیئة و التجمیل  -
  4و التخفیض من اإلعتمادات المخصصة للمروج  3عتمادات المخصصة للمروج زیادة اإل -

 : مالحق – 2.8
 : البلد�ة عرض – 1.2.8

 

 : العامة الجلسة صور – 2.2.8


