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 حنان الغالي  – الغریانيفاطمة  – العبیديبوجمعة    : الجلسة میسر إسم -ج 

 الكاتب العام لبلدیة المروج  عادل بالطیبي  : قبل من محرر محضر -ح 

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

   : جلسةال بخصوص معطیات -2

 : 4بالمنطقة المروج  الجلسة في المشاركین عدد – أ

المشاركین  ضمن الشبان عدد
 بین أعمارھم تتراوح الذینو

  سنة 35و 16
 المشاركین عدد المشاركین ضمن النساء عدد

 

  الجملي العدد 06 00 01
 النسبة (%) % 100 % 00 % 16,67

 : األعمال جدول –ب 

 عرض المشاریع المقترحة من طرف البلدیة  -
 مناقشة األولویات  -
 تحدید إقتراحات الحاضرین  -

 : 4المروج  حصاء الوصفي التقدیري للبنیة األساسیة بالمنطقةتذكیر باإل – 3

 

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 54,45 45,55 15 85 1المروجمنطقة 

 : 2016خالل سنة   4االستثمارات المقترحة من طرف البلدیة بالمنطقة المروج  – 4

 المشروع نوعیة التدخل الكلفة
390.000,000 

 
100.000,000 

تھیئة الطرقات و إعادة تركیز طبقة سیر بالخرسانة 
 اإلسفلتیة 

تنظیف الحدیقة و إعادة غراستھا و تركیز مختلف 
 المرافق بھا و إحداث نقطة ري ...

تعبید الطرقات حي السلم حي الوفاق و بعض األنھج من حي 
 السبرولس 

 و حدیقة نھج روما  4تھیئة حدیقة دار الشباب بالمروج

 : المشاركین مع وتفاعل نقاش – 5
 المشاركین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلدیة أجوبة



الشط و تنویر إقامة  تمت الموافقة على دراسة إمكانیة إضافة تعبید نواق
ألفة و األنھج المتفرعة عنھا . و أكدت البلدیة أن نھج عاصمة الجزائر 

. أما بالنسبة تحت الجسر یوجب بعض الحفر التي تستدعي الصیانة فقط 
إلحداث طریق جدیدة بین المروج الثالث و الرابع فھو مشروع مكلف غیر 

   ذي أولویة 

في إمكانیة صیانة و إنارة مع النظر الموافقة على مقترح البلدیة ـ 
النھج الفاصل بین معھد محمد البراھمي و إعدادیة الطاھر صفر و 
صیانة التنویر العمومي بحي السلم و تھیئة منطقة خضراء بنھج 

 روما 

 : المشاركین معمواضیع أخرى للنقاش  – 6
 المشاركین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلدیة أجوبة

ھا ستحرص بالتنسیق مع الشرطة البلدیة على مواصلة تؤكد البلدیة أن
 حمالت الحجز و اإلزالة لإلستغالل المفرط للملك العام .

أما بالنسبة لغابة حي شعبان فإن ھذا المشروع یعتبر من ضمن المشاریع 
 الوطنیة المكلف للغایة و الذي یمكن إنجازه بالتعاون مع وزارة البیئة 

ر إلى التصدي لظاھرة إستغالل حدیقة ساحة العلم دعا الحضو
و حدیقة شارع النصر المتحوز علیھما من طرف أصحاب 

المقاھي المجاورة . كما دعا الحضور إلى التفكیر في تحویل 
 غابة شعبان إلى منتزه حضري

 :  4بالمنطقة المروج  الجلسة نتائج - 7
 : 3المبرمجة بالمنطقة المروج تدخالت ال بخصوص التحسینات/  التنقیحات – 1.7

تنویر الشارع الرابط بین إعدادیة الطاھر صفر و معھد إضافة بعد دراسة مختلف اإلقتراحات تمت الموافقة من طرف البلدیة على 
  محمد البراھمي 

 : مالحق – 2.7
 : البلدیة عرض – 1.2.7

 
 

 إنظر القرص المضغوط 

 : بالمنطقة....... الجلسة صور – 2.2.7
 

 أنظر المالحق 
 

 إمضاء المیسرین 

 بوجمعة العبیدي   حنان الغالي    فاطمة الزواغي 

 

 رئیس النیابة الخصوصیة         الكاتب العام 
 الحبیب الحامدي        عادل بالطیبي 
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