
  
 

 01عدد لمنطقة �المحضر الجلسة   أنموذج
 : البلدیة بخصوص معطیات -1

 المروج األول                         اسم المنطقة :      بلدیة المروج                            :  البلدیة إسم -أ 
                        13438   :منطقة بال السكان عدد                        104538              : بالبلدیة السكان عدد -ب 
  2016دیسمبر  04   : 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 
 رئیس النیابة الخصوصیة ببلدیة المروج الحبیب الحامدي : طرف من علیھ مصادق محضر -خ 

 : جلسةال بخصوص معطیات -2

 :مشارك  28  01عدد    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 28 07 05
 النسبة (%) % 100 % 25 % 18

 : األعمال جدول –ب 
 عرض التشخیص الفني لمنطقة المروج األول  -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

 : 01عدد ساسیة بالمنطقةاألالوصفي التقدیري للبنیة  حصاءباإلتذكیر  – 3

 )التالي األنموذج اعتماد(یمكن للبلدیة 

 

 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 

 العمومي
(%) 

)2( 

�شبكة التطهیر نسبة التغطیة 
 العمومي
(%) 

)2( 

 ال  

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

 لجملیة وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمةتها االنسبة �قسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنیة على مساح) یتم احتساب هذه 1(
 ) یتم احتساب هذه النسبة �قسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة2(

 

 :حسب األولویةمرتبة  2017سنة خالل   01عدد قة لمنطبامشاركین من طرف القترحة االستثمارات الم – 4



  

 المشروع نوعیة التدخل التقدیر�ة الكلفة
 دینارا  200.000,000

 دینارا  50.000,000
 

 دینارا  200.000,000
 یتعذر اإلستجابة لھذا المقترح

یبرمج ضمن البرنامج 
 اإلستثماري المقبل 

یبرمج ضمن البرنامج 
 اإلستثماري المقبل

 
 دینارا  20.000,000

 
 

 دینارا  200.000,000

 تعبید الطرقات 
 صیانة الطرقات 

 
 إعادة تبلیط األرصفة

 و شارع الشھداء  3تھیئة مفترق الطریق وطنیة 
 تھیئة و ترصیف و تجمیل 

 
 تھیئة و تعبید و ترصیف 

 
 

صیانة شبكة التنویر العمومي و إحداث نقاط 
 ضوئیة جدیدة 

 
 تھیئة منطقة خضراء و المنسلك الصحي 

 صیانة و تعبید الطرقات بحي الروضة  -1
مدخل المحاذي لمحطة البنزین و شارع قفصة ال صیانة -2

 و بعض األنھج المتفرقة
 تھیئة األرصفة  -3
 عبر شارع الشھداء  1تھیئة مدخل المروج  -4
 تھیئة و ترصیف الساحة المقابلة لمغازة حمادي عبید -5

 
انب مغازة سلیفات لبیع األثاث و تھیئة المنطقة بج -6

 تحویلھا إلى موقف سیارات 
 

و خاصة نھج موازي لنھج  1تنویر جمیع أنھج المروج  -7
ساقیة سیدي یوسف و نھج منزل تمیم و نھج الطاھر بن 

 و نھج اإلمام سحنون ... عاشور و شارع بن خلدون 
تھیئة حدیقة علي بلھوان بشارع محمد المرزوقي و  -8

 الصحيتھیئة المسلك 

 : المشار�ین مع وتفاعل نقاش – 5

 المشار�ین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلد�ة أجو�ة
تعتزم إحداث محوالت على ھذا أجابت البلدیة أن مصالح وزارة التجھیز 

المفترق مما یتعذر معھ في الوقت الراھن تھیئة ھذا المدخل إلى حین إتمام 
 مشروع المحول 

یة أن التنسیق جاري مع مصالح الدیوان الوطني للتطھیر لتھیئة تؤكد البلد
 شبكة تصریف میاه األمطار 

أكدت البلدیة أنھا تعتزم إحداث سوق یومي بالمروج األول ضمن 
 المشاریع المھیكلة 

 

تساءل الحضور على أسباب عدم إدراج مشروع تھیئة مدخل مدینة 
 المروج عبر شارع الشھداء 

 
مراجعة شبكة تصریف المیاه المستعملة بسبب كثرة  دعا الحضور إلى

 األعطاب 
دعا الحاضرین إلى النظر في تنظیم األنشطة التجاریة للحد من ظاھرة 

 اإلنتصاب الفوضوي 

 : المشار�ین معمواضیع أخرى للنقاش  – 6

 المشار�ین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلد�ة أجو�ة
ت التصدي لظاھرة اإلنتصاب الفوضوي تكثفت أكدت البلدیة أن حمال

خالل السنة الجاریة كما أن إنطالق العمل بجھاز الشرطة البیئیة سیساھم 
 حتما في مزید التحكم في ھذه الظاھرة 

إن ھذا المشروع ھو مشروع خاص غیر أن صاحب المشروع یعاني من 
 مشاكل خاصة 

ترحات تسمیة في الغرض تدعو البلدیة المتساكنین المعنیین إلى تقدیم مق
 تراعي التسمیات المجاورة لعرضھا على أنظار المجلس البلدي 
 

 دعا الحاضرین إلى ضرورة إخالء األرصفة من اإلنتصاب الفوضوي 
 
 

 دعا الحاضرین إلى إیجاد حل عاجل لمدینة األلعاب المائیة 
 

 دعا الحاضرین إلى تسمیة بعض األنھج التي ال تحمل إسما 

 01عدد �المنطقة  الجلسة نتائج - 7
 :  01عدد �المنطقة  طلوب إنجازهاتدخالت المال �خصوص مالحظات – 1.7

 إن أغلب التدخالت المقترحة من طرف المواطنین تتالءم مع مقترحات البلدیة التي إستندت على التشخیص الفني  
 
 
 

 : مالحق – 2.7
 : البلد�ة عرض – 1.2.7



  
 
 

 أنظر المالحق 
 

 : �المنطقة....... الجلسة رصو  – 2.2.7
 

 أنظر المالحق 
 

 

 
 

 


