
 المروج  أنموذج لتقد�م الجلسة العامة التشار�یة األولى �البلد�ة
 :تقد�م الجلسة-1

 
بقاعة اإلجتماعات الكبرى بقصر البلدیة على  2016نوفمبر  19إنعقدت الجلسة العامة التشاركیة األولى لبلدیة المروج یوم السبت 

بإشراف السید محمد كحلون معتمد المروج و السید الحبیب الحامدي رئیس النیابة الخصوصیة  و ذلكالساعة الحادیة عشر صباحا 
 و بحضور أعضاء النیابة الخصوصیة و المیسرین و المرافقین الفني و المالي و مكونات المجتمع المدني و المواطنین

 
 

 تذ�یر �مهام البلد�ة :-2
 

صحة عامة و السكینة العامة من خالل تنظیم حركة المرور و حمایة حفظ النظام العام بكل مكوناتھ من أمن عام و  -
 المتساكنین و رفع الفضالت و مراقبة المحالت المفتوحة للعموم و العنایة بالمناطق الخضراء و تجمیل المدینة ....

سیم و التصدي للبناء التنظیم العمراني من خالل إعداد و مراجعة أمثلة التھیئة العمرانیة و إسناد رخص البناء و التقا -
 الفوضوي و العشوائي و حمایة حقوق األجوار ... 

الحالة المدنیة من خالل مسك سجالت و دفاتر الحالة المدنیة من رسوم والدة و زواج و وفاة و كل ما یطرأ من تغییرات  -
 على الحالة المدنیة للمتساكنین 

قتصادي من خالل المساھمة في تمویل الجمعیات و المنظمات التدخالت في المجال الثقافي و الشبابي و االجتماعي واإل -
 الناشطة و المساھمة في بناء الفضاءات الشبابیة و الریاضیة و الثقافیة 

 تنمیة المدینة من خالل إنجاز المشاریع التنمویة المحلیة من بنیة أساسیة و تجھیزات و معدات ....

 :2017و 2016تقد�م لمیزانیتي البلد�ة لسنتي -3
 تقد�مها األمثل لطر�قة الوة إلى تقد�م هذه المعطیات و�إمكانها اختیار عالبلد�ة مد

(تقدیر�ة) 2017لسنة  (�صدد اإلنجاز) 2016لسنة    میزانیة البلد�ة : 

 المواردمجموع - 1.3 دينارا  17.087.011,041 دينارا  15.122.000,000

 مجموع المصار�ف - 2.3 دينارا  7.571.347,815 دينارا  15.122.000,000

 مداخیل العنوان األول اإلعتیاد�ة - 3.3 دينارا  8.652.679,041 دينارا  8.015.000,000

 موارد ذاتیة -1.3.3 دینارا  4.731.765,810        دینارا  3.920.000,000       

  (... ,TIB, TCL) موارد جبائیة -1.1.3.3 دینارا  4.387.892,457 دینارا  3.581.000,000



 وغیر المحالة موارد غیر جبائیة -2.1.3.3 دینارا  343.873,353 دینارا  339.000,000

 المناب من المال المشترك -2.3.3 دینارا  3.892.099,000      دینارا    4.095.000,000     

 مساعدات استثنائیة -3.3.3 دینارا  28.814,231      -     

 مداخیل أخرى  -1.3.3 - -

 رد العنوان الثاني امو  - 4.3 دینارا  8.434.332,000 دینارا  7.107.000,000

 المساعدات 1.4.3 دینارا  322.479,000      دینارا  207.000,000       

  مساعدات غیر موظفة 1.1.4.3 دینارا  207.000,000 دینارا  207.000,000

  مساعدات موظفة 2.1.4.3 - -

  مساعدات إستثنائیة 3.1.4.3 دینارا  115.479,000 -

 التمو�ل الذاتي 2.4.3 دینارا  7.981.080,000       دینارا  6.900.000,000       

 القروض 3.4.3 دینارا  130.773,000       -

  2موارد أخرى عنوان  4.4.3 - -

 العنوان األول (التسییر) صار�فم – 5.3 دینارا  5.289.335,297 دینارا  7.250.000,000

 مصار�ف الـتأجیر 1.5.3 دینارا  3.067.298,220      دینارا  4.199.592,000       

 مصار�ف المعدات والوسائل (وقود، صیانة...) 2.5.3 دینارا 554.451,328       دینارا  750.000,000        

 فوائد الدین 3.5.3 دینارا  255.597,989       دینارا  212.684,000        

 مصار�ف أخرى �العنوان األول 4.5.3 دینارا  1.411.987,760        دینارا  2.087.724,000         

 مصار�ف العنوان الثاني (االستثمار) 6.3 دینارا  2.282.012,518 دینارا  7.872.000,000

 مصار�ف االستثمار 1.6.3 دینارا  1.925.852,440       دینارا  7.486.531,000       

 ارجاع اصل الدین 2.6.3 دینارا  356.160,078       دینارا  385.469,000       

 مصار�ف اخرى �العنوان الثاني 3.6.3 - -



 
 المنجزة أو التي هي في طور اإلنجاز: 2016السنوي  االستثمارقائمة المشار�ع المدرجة ببرنامج  -4

 

نسبة  مالحظات
 اإلنجاز

تار�خ اإلنطالق  مدة اإلنجاز
 في اإلنجاز

(*) بیان المشروع الكلفة عدد المنتفعین  

وغیر خالص بصدد اإلنجاز أد 30.000 كامل المنطقة البلدیة - - %60   العمرانیة التھیئة  مثال دراسة مراجعة -1 

 5حي الفوز المروج- 10/10/2016 یوم 180 20% في طور اإلنجاز وغیر خالص
 5حي بشرى المروج-
 المروج األول-
 المروج الثالث-

 تعبید الطرقات -2 أد1.495.455,300

وتم خالص كل المھندسین بمبلغ قدره  بصدد اإلنجاز
 أد 38.621,068

 الدراسات  -3 أد70.000 أحیاء المدینة - - %65

األولالمروج  - لم ینطلق  - - 2017تم تأجیل المشروع لسنة   
المروج الثالث-  
المروج الرابع-  
المروج الخامس-  

 تبلیط األرصفة -4. أد300.000

 تنویر أحیاء : 15/11/2016 یوم100 - بصدد اإلنجاز
 حي البكوشة-
 حي المزوغي-
 حي خدیجة-
 حي الطاھر صفر-

 التنویر العمومي -5 أد99.646,860

والجنوبي  المدخل الشمالي - - - 2017تم تأجیل المشروع لسنة 
 لمدینة المروج

 تجمیل مداخل المدینة -6 أد300.000

األسبوعیة المروج  السوق  - - 2017تم تأجیل المشروع لسنة 
 الثالث

 بناء األكشاك -7 أد780.000

 تاریخ التزود  - - أد30.247,000أنجز وتم خالص المزود بقیمة 
09/08/2016 

 إقتناء معدات إعالمیة -8 أد40.000 البلدیة

 
 

للمزود  2016جویلیة  04أصدرت البلدیة إذن مصلحة بتاریخ 
 صوترادیاسوبصدد التسلم من طرف المزود 

 ( لم یتم الخالص)
 
 د129.104,920م تسلم الشاحنة وتم خالص المزود بمبلغ ت
 

  
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

04/07/2016 
 
 

 
04/07/2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أد600.000
 

 إقتناء معدات نظافة  -9
 

 3م16: شاحنة ضاغطة  القسط األول

 

 

 طن 10ذات سعة شاحنة قالبة  : القسط الثاني
 
 



للمزود  2016جویلیة  04أصدرت البلدیة إذن مصلحة بتاریخ 
 صوداكوبصدد التسلم من طرف المزود 

 یتم خالص المزود) ( لم
 

للمزود  2016جویلیة  04أصدرت البلدیة إذن مصلحة بتاریخ 
 (لم یتم خالص المزود) وبصدد التسلم من طرف المزود صوداك

 
 آخر أجل لیوم تم إعالن طلب العروض للمرة الرابعة وتم تحدید

23/12/2016 
 

تم تغییر كراس الشروط وتم إصدار إعالن طلب العروض 
 15/11/2016بتاریخ 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
04/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 أد120.000

 

 جرارات فالحیة 02عدد  : القسط الرابع
 
 

 مجرورات فالحیة 02: عدد  القسط الخامس
 
 

 3م3شاحنات صغیرة قالبة ذات سعة  2القسط الثالث : 
 
 

: إقتناء وسائل النقل (شاحنة صغیرة ذات  القسط السادس
 أبواب) 4

 إقتناء أراضي -10 أد200.000 البلدیة - -  أد90.330بقیمة  AFHتم خالص 

 1تھیئة مستودع الحجز بالمروج -11 أد89.133,660 المروج السادس 03/10/2016 یوم 120 40% في طور اإلنجاز

 تھیئة مساحات خضراء-12 أد600.000 - - - - 2017تم تأجیل المشروع لسنة 

 إقتناء معدات وتجھیزات مختلفة-13 أد100.000 - - -  100% أنجز وتم خالصھ

 المجموع      
  �ما فیها البرامج الوطنیة ،2016على البلد�ة تضمین �افة المشار�ع التي تم إدراجها بوثیقة برنامج االستثمار السنوي  �جب(*)

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 �المنطقة البلد�ة: مبرمجةالمتواصلة أو الالمشار�ع الوطنیة والجهو�ة األخرى  -5

تار�خ اإلنطالق  مدة اإلنجاز مالحظات
 في اإلنجاز

التدخل وقعم (*) بیان المشروع الكلفة وصف المشروع   

  
 
 
 

ئــــــــــــــــــــــــــالش  

 

 المجموع      

 

 

 



 : توز�ع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشار�ع الجدیدة على مختلف البرامج – 6

 برامج المقترحةال الكلفة النسبة

 عیش المواطنینبرامج القرب تتعلق بتحسین ظروف  5.017.000,000 % 65,01
 برامج مهیكلة للمدینة 1.300.000,000 % 16,85
 برامج إدار�ة 1.400.000,000 % 18,14
100 % 7.717.000,000 

 
 المجموع

 تقد�م التقسیم الترابي للمنطقة البلد�ة و�حصاء وصفي تقدیري للبنیة األساسیة بتلك المناطق : – 7
 تقد�م التقسیم الترابي : - 1.7

 إسم المنطقة الترابیة تسمیة حدودها )حدودها (  
 1: المروج 1منطقة  جنوبا ھنشیر الیھودیة  2شماال الطریق السیارة شرقا المنطقة الصناعیة غربا المروج 

 3: المروج  2منطقة   4جنوبا المروج  1شماال المنطقة الصناعیة و سوق الجملة شرقا المروج الرابع غربا المروج 

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

  5: المروج  4منطقة  جنوبا طریق الخلیدیة  4غربا المروج 6شماال بئر القصعة شرقا المروج 

 : األحیاء الشعبیة  5منطقة   غربا سوق الجملة 36جنوبا الطریق الجھویة  39شماال وادي ملیان شرقا الطریق الجھویة 
 : حي شعبان  6منطقة   ق الخلیدیة غربا الطریق الوطنیة شماال منطقة خضراء مجھزة شرقا منتزه حضري جنوبا طری



 (�مكن إرفاق هذا الجدول �خارطة المنطقة البلد�ة مبین بها التقسیم الترابي الذي قامت �ه البلد�ة)

 اإلحصاء الوصفي التقدیري للبنیة األساسیة �المناطق البلد�ة : تقد�م - 2.7

 

 التنو�ر العمومي  األرصفة الطرقات
الر�ط �شبكة تطهیر 
 المیاه المستعملة (%)

وجود إشكالیات 
 لتصر�ف میاه األمطار

نسبة الطرقات في 
حالة جیدة أو 

 )%متوسطة (

)1(  

نسبة الطرقات في 
حالة سیئة تتطلب 

 )%التدخل(

)1( 

نسبة األرصفة في 
حالتها جیدة أو 

 )%متوسطة (

)1(  

نسبة األرصفة في 
حالة سیئة تتطلب 

 )%التدخل(

)1(  

نسبة التغطیة �شبكة 
 التنو�ر العمومي(%)

)2( 

نسبة التغطیة �شبكة 
 التطهیر 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 

 مساحة الطرقات أو األرصفة المعنیة على المساحة الجملیة وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة) یتم احتساب هذه النسبة �قسمة 1(

 ) یتم احتساب هذه النسبة �قسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة2(

 



 

 

 2017المناطق البلد�ة التي سیتم التدخل فیها ضمن برنامج سنة  – 8

 من مشار�ع القرب النسبة
(%) 

 اإلعتمادات المخصصة
 (أد)

المناطق الترابیة التي تم االحتفاظ 
 2017بها لسنة 

 : المروج األول  1منطقة  دینارا  488.000,000 % 9,73
 المروج الثالث  : 2منطقة  دینارا  535.000,000 % 10,66
 : المروج الرا�ع  3منطقة  دینارا  466.000,000 % 9,29

 : المروج الخامس  4منطقة  دینارا  955.000,000 % 19,04
 : األحیاء الشعبیة  5منطقة  دینارا  2.147.000,000 % 42,79
 حي شعبان  6منطقة  دینارا  426.000,000 % 8,49

 :مختلفة مواضیع – 9

 ة :المعتمدرأي المشار�ین في المقار�ة التشار�یة  -10

ما یضمن التوزیع العادل و الناجع لإلعتمادات إعجابھم بالمقاربة التشاركیة و إستیائھم من ضعف المشاركة مبررین ذلك بقلة وعي المواطن بأھمیة المقاربة و ضرورة المشاركة المكثفة بعبر المشاركین على 
 المخصصة من البلدیة زیادة على حداثة التجربة مؤملین مشاركة أكبر خالل السنوات المقبلة . 

اإلعتبار نسبة إستخالص األداء البلدي بعنوان كل منطقة و إعطاء األولویة  ر عدید المتدخلین أن ھذا التمشي رائع یمكن المواطن من المشاركة الفاعلة في العمل البلدي غیر أنھ یبقى غیر عادل طالما لم یأخذ بعینعب
 للمناطق األكثر خالصا . 


