
 05�المنطقة عدد لمحضر الجلسة   أنموذج
 : البلدیة بخصوص معطیات -1

 بلدیة المروج                  اسم المنطقة :                        األحیاء الشعبیة                 :  البلدیة إسم -أ 
                        21001   :منطقة بال السكان عدد                        104538              : بالبلدیة السكان عدد -ب 
  2016دیسمبر  03   : الجلسة تاریخ -ت 
 مقر بلدیة المروج    : الجلسة مكان -ث 
 إیناس النصري  : الجلسة میسر إسم -ج 
 عادل بالطیبي كاتب عام بلدیة المروج   : قبل من محرر محضر -ح 
 الحامدي رئیس النیابة الخصوصیة ببلدیة المروجالحبیب  : طرف من علیھ مصادق محضر -خ 

 : جلسةال بخصوص معطیات -2

 : 05بالمنطقة عدد  الجلسة في المشاركین عدد – أ

المشاركین  ضمن الشبان عدد
 بین أعمارھم تتراوح الذینو

  سنة 35و 16
 المشاركین عدد المشاركین ضمن النساء عدد

 
 

  الجملي العدد 52 02 04
 النسبة (%) % 100 % 4 % 8

 : األعمال جدول –ب 
  األحیاء الشعبیةعرض التشخیص الفني لمنطقة  -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

 : 05حصاء الوصفي التقدیري للبنیة األساسیة بالمنطقة عدد تذكیر باإل – 3

 (یمكن للبلدیة اعتماد األنموذج التالي)

 

 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
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)%( 
)1( 

نسبة األرصفة 
 حالتها جیدة في

 أو متوسطة

)%( 
)1(  

نسبة األرصفة في 
تتطلب سیئة  ةحال

 التدخل

)%( 
)1(  

نسبة التغطیة 
�شبكة التنو�ر 

 العمومي
(%) 

)2( 

�شبكة التطهیر نسبة التغطیة 
 العمومي
(%) 

)2( 

  

 نعم  % 50 % 70 % 95 % 5 % 50 % 50 1منطقة 

 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    05بالمنطقة عدد مشاركین االستثمارات المقترحة من طرف ال – 4

 المشروع نوعیة التدخل الكلفة التقدیر�ة
 دینارا 1.350.000,000

 دینارا  100.000,000
دینارا  2.150.000,000

 700.000,000منھا 
 دینارا مساھمة البلدیة 

 تعبید الطرقات بالخرسانة اإلسفلتیة و اإلسمنت المسلح 
 حي خدیجة و حي المزوغي و حي األمل تنویر 

إحداث شبكة لتصریف میاه األمطار بكل األحیاء 
الشعبیة في إطار مشروع مشترك مع المجلس الجھوي 

 و شركة النھوض بالمساكن االجتماعیة 
 
 

 و حي األمل  تعبید الطرقات بحي خدیجة و حي المزوغي
 التنویر العمومي 

 تصریف میاه األمطار 
 

 : المشار�ین مع وتفاعل نقاش – 5

 المشار�ین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلد�ة أجو�ة
المستعملة و میاه الإن عدم إدراج ھذه األحیاء بسبب غیاب شبكة لتصریف 

كافیة ، و سیتم إدراج ھذه إعتمادات توفر األمطار من ناحیة و عدم میاه 
 األحیاء خالل البرامج المقبلة بعد إنجاز شبكة تطھیر 

البكوشة بحي تساءل الحاضرون على عدم إدراج تعبید الطرقات 
 و حي الرشیدة و بعض األنھج باألحیاء الشعبیة 

 
 

 : المشار�ین معمواضیع أخرى للنقاش  – 6

 المشار�ین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلد�ة أجو�ة
 سیتم دراسة ھذا المقترح مع لجنة الصحة و النظافة و العنایة بالبیئة 

 
 سیتم تنظیم حمالت إستثنائیة في الغرض 

 سیتم مراسلة الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة في الغرض 
 سیتم مراسلة الشركة الوطنیة للنقل في الغرض 

 
 

طلب الحاضرون مزید العنایة بالنظافة من خالل تركیز 
 األحیاء الشعبیة حاویات جدیدة بكامل 
 رفع الفضالت الصلبة 

 تركیز حارس بمقطع السكة الحدیدیة 
 إحداث خط نقل یربط سوق الجملة بنعسان و فوشانة 

  410و  3710تمدید خط نقل 
 

 : 05�المنطقة  الجلسة نتائج - 7
 : 05تدخالت المطلوب إنجازها �المنطقة ال �خصوص مالحظات – 1.7

 
قد تم تخصیص أكثر من نصف البرنامج السنوي لفائدة األحیاء الشعبیة إال أنھا ما زالت في حاجة متأكدة لمزید التدخل بالتنسیق مع ل

 الدیوان الوطني للتطھیر 

 : مالحق – 2.7
 : البلد�ة عرض – 1.2.7

 
 أنظر المالحق 

 
 

 
 



 :  05عدد  �المنطقة الجلسة صور – 2.2.7
 
 

 أنظر المالحق

 

 


