
  

 الثانیةمحضر الجلسة العامة 
 2016لسنة  بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

 : البلدیة بخصوص معطیات -1

 بلدیة المروج    :  البلدیة إسم -أ 

 ساكن  104538  : بالبلدیة السكان عدد -ب 

 2015دیسمبر  26   : الجلسة تاریخ -ت 

 قاعة اإلجتماعات ببلدیة المروج    الجلسة مكان -ث 

 حنان الغالي  –فاطمة الزواغي  –بوجمعة الدریدي   : الجلسة میسر إسم -ج 

 عادل بالطیبي الكاتب العام للبلدیة   : قبل من محرر محضر -ح 

 الحبیب الحامدي رئیس النیابة الخصوصیة  : طرف من علیھ مصادق محضر -خ 

 : جلسةال بخصوص معطیات -2

 : العامة الجلسة في المشاركین عدد – أ
 الذینوالمشاركین  ضمن الشبان عدد

 المشاركین عدد المشاركین ضمن النساء عدد  سنة 35و 16 بین أعمارھم تتراوح
 

  الجملي العدد 52 19 12
 النسبة (%) % 100 % 36,54 % 23,08

 : األعمال جدول –ب 

 من لدن السیدج رئیس النیابة الخصوصیة و تقدیم للمیسرین كلمة ترحیبیة  -
 المیسرین و وضع الجلسة في إطارھا كلمة  -
 تقدیم عرض البلدیة من طرف الكاتب العام للبلدیة  -
 ورشة المناطق  -
 عرض عمل المجموعات  -
  ملخص و إختتام الجلسة  -

 : البلدیة عرضل وصف – 3
 المحین  2016لسنة  عرض مشروع البرنامج السنوي لإلستثمار  -
 قائمة في األحیاء التي تستدعي التدخل  -
 تشخیص بالصور للبنیة األساسیة بمدینة المروج  -
  مقترح البلدیة في األحیاء المزمع التدخل بھا حسب إقتراحات الجلسة األولى و حسب اإلعتمادات المتوفرة -
 إعالم بحجم اإلعتمادات المتوفرة  -
 إعالم بالمشاریع المتواصلة -

 ) :2015 سنة خالل( اإلنجاز بصدد ھي التي المشاریع – 4 
 المشاركین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلدیة أجوبة

ة أكدت البلدیة أن مشروع تجمیل المدینة یعتبر من المشاریع ذات الخصوصی
ا إنجاز أشغال فوق نفق المترو الخفیف الشيء الذي یستوجب تنسیق بإعتبار

ن ضیقا و محكما مع مصالح شركة المترو الخفیف من خالل إفراد كل مرحلة م
 ات مراحل اإلنجاز بإجتماع حضیرة بحضور ممثلین على الشركة و مكتب الدراس

تعطل إنجاز تساءل بعض الحضور حول  -
تعبید مشروع تجمیل المدینة و مشروع 
   الطرقات بمحیط السوق األسبوعي

 

 توزیع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاریع الجدیدة على مختلف البرامج – 5
 البرامج المقترحة الكلفة النسبة

 برامج القرب تتعلق بتحسین ظروف عیش المواطنین 3.530.000,000 % 74,32
 برامج مھیكلة للمدینة 810.000,000 % 17,05
 برامج إداریة 410.000,000 % 08,63
 المجموع 4.750.000,000 % 100

 :تقدیم التقسیم الترابي للمنطقة البلدیة وإحصاء وصفي تقدیري للبنیة األساسیة بتلك المناطق  – 6



  
 :تقدیم التقسیم الترابي  -أ

 إسم المنطقة الترابیة حدودھا ( تسمیة حدودھا )
 1الطریق الحزامیة شارع البیئة ، الطریق السریعة  3الطریق الوطنیة رقم 

 ، شارع النصر ، نھج إسبانیا ،  36الطریق الحزامیة شارع البیئة ، المتوسطة 
 مارس ، شارع جینیف  20شارع النصر ، شارع 

 جانفي  14شارع حسن حسني عبد الوھاب ، شارع جینیف ، شارع مارس ،  20شارع 
 ، أرض بن عیاد  36جانفي ، الحزامیة  14شارع 

 منطقة المروج األول  -
 منطقة المروج الثالث  -
 منطقة المروج الرابع  -
 منطقة المروج الخامس  -
 منطقة المروج السادس  -

 (یمكن إرفاق ھذا الجدول بخارطة المنطقة البلدیة مبین بھا التقسیم الترابي الذي قامت بھ البلدیة)

 تقدیم اإلحصاء الوصفي التقدیري للبنیة األساسیة بالمناطق البلدیة : –ب 

 

التنویر  األرصفة الطرقات
الربط بشبكة تطھیر  العمومي 

 المیاه المستعملة (%)
وجود إشكالیات 

 لتصریف میاه األمطار
نسبة الطرقات 

 حالتھا جیدة في
  أو متوسطة

نسبة الطرقات في 
تتطلب سیئة  ةحال

 التدخل
 

نسبة األرصفة 
 حالتھا جیدة في

  أو متوسطة
 

نسبة األرصفة في 
تتطلب سیئة  ةحال

 التدخل
 

نسبة التغطیة 
بشبكة التنویر 

 العمومي
 

 بشبكة التطھیر العمومينسبة التغطیة 
   

 ال 100 100 50 50 9,76 90,23 1المروجمنطقة 

 نعم 80 80 74 36 11 89 3المروجمنطقة 

 ال 100 100 55 45 15 85 4المروجمنطقة 

 نعم 100 100 79 21 15 85 5المروجمنطقة 

 ال 100 100 67 33 20 80 6المروجمنطقة 

 2016المناطق البلدیة التي سیتم التدخل فیھا ضمن برنامج سنة  – 7
المنطقة الترابیة التي تم االحتفاظ  نوعیة التدخل

 2016بھا لسنة 
 1المروجمنطقة  تعبید الطرقات 

ة تعبید الطرقات و ترصیف و تنویر عمومي و تجمیل مدخل المدینة و تھیئة منطق
 3منطقة المروج خضراء 

 4منطقة المروج تعبید الطرقات و تھیئة منطقة خضراء و ترصیف 
 5منطقة المروج تعبید الطرقات 

 6منطقة المروج ال شيء 

 : المشاركین مع وتفاعل نقاش –

 المشاركین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلدیة أجوبة
ي فتھیئة األحیاء الشعبیة تندرج ضمن المشاریع الوطنیة المدرجة 

ت البرنامج الوطني لتھذیب األحیاء الشعبیة إال أن البلدیة خصص
  إعتمادات لتنویر حي البكوشة الذي یفتقر إلى التنویر العمومي

تساءل بعض الحضور حول عدم إدراج تھیئة األحیاء  -
 الشعبیة ضمن المشاریع المقترحة من البلدیة  

 

  :شأنھا في نقاشال تم مختلفة مواضیع  -
 المشاركین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلدیة أجوبة

أكدت البلدیة أن حمالت مقاومة اإلستغالل المفرط للرصیف ستتواصل بأكثر حزم 
خالل األشھر المقبلة بعد تحسن الوضع األمني كما أكدت البلدیة أنھا بصدد إتمام 

الفعلي  الواقفة عشوائیا و أن اإلستغاللالتعاقد مع شركة خاصة لرفع السیارات 
كما أكدت البلدیة أنھا  2016سیكون في غضون النصف األول من شھر جانفي 

تسعى بالتنسیق مع سلطة اإلشراف على دعم و توفیر الفضاءات الشبابیة و 
الریاضیة و الثقافیة و الترفیھیة مؤكدة أن البلدیة بمفردھا تبقى عاجزة على 

 الحضور للتفكیر في إحداث مقبرة بلدیة دعا السادة 
 قافيدعا الحضور إلى مزید العنایة بالجانب الترفیھي و الث

لریاضي و الشبابي و الحرص على توفیر فضاءات او 
 للغرض 

كید و تم التأشدد الحضور على مزید العنایة بقطاع النظافة 
 على مزید التصدي لظاھرة اإلستغالل المفرط للرصیف 



  
 توفیر مثل ھذه الفضاءات المكللفة 

 : العامة الجلسة نتائج -8
 : المعتمدة المنھجیة وبخصوصالمقدم  البرنامج بخصوص التحسینات/  التنقیحات – 1.8

إلعتمادات النھائیة األف دینارا لتصبح  900بزیادة  2016تم الترفیع في حجم اإلعتماد المرصودة للبرنامج اإلستثماري السنوي لسنة 
في الجلسة  د و تم األخذ بعین اإلعتبارا لبعض المشاریع المقترحة 3.850.000,000دینارا عوضا عن  4.750.000,000في حدود 

 األولى 

 : مالحق – 2.8
 : البلدیة عرض – 1.2.8

 
 

 أنظر القرص المضغوط المصاحب 

 : العامة الجلسة صور – 2.2.8
 
 

 أنظر المالحق 
 

 إمضاء المیسرین 

 بوجمعة العبیدي    حنان الغالي     فاطمة الزواغي 

 

 

 رئیس النیابة الخصوصیة         الكاتب العام 
 الحبیب الحامدي         عادل بالطیبي 
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