
  

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 بلدية الزارات:  البلدية إسم -أ 

 4646 : بالبلدية السكان عدد -ب 

 6114نوفمبر  11 : الجلسة تاريخ -ت 

 قاعة العروض بدار الشباب بالزارات :الجلسة مكان -ث 

 المحمدي أسماء : الجلسة ميسر إسم -ج 

 طارق الحجاجي : قبل من محرر محضر -ح 

 رئيس النيابة الخصوصية : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 : جلسةال بخصوص معطيات -2

 : العامة الجلسة في المشاركين عدد – أ

 الذينوالمشاركين  ضمن الشبان عدد

 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد سنة 53و 61 بين أعمارهم تتراوح
 

  الجملي العدد 103 15 54

%52.42 %14.56 %100 (% )النسبة   

 : األعمال جدول –ب 

.7102النظر في ضبط المناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها خالل سنة   

 : البلدية عرضل وصف – 3

 

 .تقديم معطيات عامة حول البلدية -
 .تقديم التشخيص المالي والفني للبلدية -
 .ومدى التقدم الحاصل في إنجازها 7101تقديم المشاريع البلدية لسنة  -
 .تقديم مقترح المجلس البلدي حول استغالل االعتمادات -

 : 1026السنوي  االستثماروالمدرجة ببرنامج  1026 سنة خالل اإلنجاز بصدد هي التي المشاريع - 4 

بمقتضى قرار من وزير الداخلية ووزير المالية صود تم تحديد المبلغ المر
وذلك باعتماد مؤشري عدد السكان والطاقة  7102أوت  10مؤرخ في 

 .الجبائية للبلدية

 المبلغ المرصود للبرنامج السنوي احتسابكيف تم  -

 توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج – 5

 ف عيش المواطنينوتحسين ظرتتعلق ب القرب برامج دينار119000 %100

 برامج مهيكلة للمدينة 1 %0

 برامج إدارية 1 %0

 المجموع دينار 000111 %100

 



  

 :ساسية بتلك المناطق تقديري للبنية األ إحصاء وصفيتقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية و – 6

 : يم التقسيم الترابيتقد -أ

 شارع البيئة: جنوبا
 الطريق الحزامية : شماال

 شارع قابس : شرقا 
 الطريق الحزامية : غربا

 حي الرياض 

 شارع البيئة: جنوبا
 الطريق الحزامية : شماال

 الطريق الحزامية : شرقا 
 شارع قابس : غربا

  حي الزهور

 الواحة: جنوبا
 شارع البيئة: شماال

 الطريق الحزامية : شرقا 
 شارع قابس : غربا

 حي الواحة 

 الواحة والعين : جنوبا
 شارع البيئة: شماال

 شارع قابس : شرقا 
 الطريق الحزامية : غربا

 حي العين 

 

 

 



  

 :ساسية بالمناطق البلدية تقديري للبنية األالوصفي الحصاء تقديم اإل –ب 

%%%%
 

% %% % % 

%%%22 % % 

% % % % % 

% 16% % % % 

 وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية على المساحة الجمليةيتم احتساب هذه النسبة ( 1)

 وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة مة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقاتيتم احتساب هذه النسبة بقس( 2)

 1027ضمن برنامج سنة فيها لتدخل اتم سيالمناطق البلدية التي  – 7

2017

  دينار 000111

– 

نظرا لضعف الموارد البلدية فإنها تقوم بصيانة الطرقات وإصالح 
 فوانيس التنوير العمومي باستغالل اإلعتمادات المتوفرة بميزانيتها 

 مطالبة بإصالح الطرقات وتركيز اإلنارة بالمنطقة البلدية

 ضعف ضغط التيار الكهربائي بحي الواحة ريبا تركيز محول كهربائي جديد بحي الواحة لتالفي هذا اإلشكالسيتم ق

بناء على التشخيص الفني والمالي للبلدية فإن حي الواحة يعتبر الحي 
 .األكثر تضررا بالمنطقة البلدية

 لماذا وقع االختيار على حي الواحة إلجراء التدخالت

مج عمل لالنطالق في تركيب الهوامش متى توفرت سيتم إعداد برنا
 .المواد

 مطالبة بتركيب الهوامش بالمنطقة البلدية

 الواحة: جنوبا
 شارع البيئة: شماال

 الطريق الحزامية : شرقا 
 شارع قابس : غربا

 ما هي حدود حي الواحة

 واحة نظرا لقلة االعتماداتمطالبة بإحداث ملعب حي بحي ال سيتم إقرار طبيعة التدخل في جلسات المناطق

-    

مازالت المساعي متواصلة مع إدارة التجهيز لتالفي هذا اإلشكال 
باعتبار أن الطريق الرئيسية من الطرقات المرقمة وتعود بالنظر 

 .يزلوزارة التجه

 مطالبة برفع االخالل المتعلق بركود مياه األمطار بالطريق الرئيسية

مازالت المساعي متواصلة مع الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع 
 المياه لتالفي هذا اإلشكال 

 مطالبة بتقوية ضغط الماء الصالح للشراب بالمنطقة البلدية

 مطالبة بتغيير شبكة الماء الصالح للشراب بالمنطقة البلدية لب سيتم التنسيق مع السلط الجهوية للنظر في هذا المط



  

8 

1.8

فكانت النتيجة كما بطاقة الحضور  باعتمادنظرا الختالف اآلراء خالل الجلسة، قرر الحاضرون المرور الى عملية التصويت على مقترح البلدية 
 :يلي

 20: نعم -
 10: ال -
 01 :محتفظ -

 .دينار للتدخل بحي الواحة 000111بناء على ما تقدم تم االتفاق على تخصيص كامل المبلغ وهو 

 

2.8

1.2.8 – 

 10عدد  أنظر الملحق
 

 

2.2.8 

 17أنظر الملحق عدد 

 رئيس النيابة الخصوصية           


