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 والية  المهديـة       

 بلدية الشـابة     

  --------------:  عــدد

 لثانيةة اـــــــــة العامـــــــر الجلســـــــــمحض            
 2017لسنـــــة    بخصوص البرنامج السنوي لإلستثمـــــار                
 :   البلديـــة  معطيـــات بخصوص  -1

 .ــــــــةــــــــــــــــ: الشابــــــــــــــــ    إســــــــم البلديــــــــة -أ
 22777:     عدد  السكان  بالبلدية -ب
 على العاشرة صباحـــــا. 2016ديسمبــــر  20:     تاريخ الجلســــــــــــة -ت
 .ــةــــالشابـقاعة الجلسات بمقر قصر بلديـــــة :     مكـــــــــــان الجلســة -ث
  ـادـــــــــــــــــــــة عي: فاطمــــــــــــ إسم ميســـــر الجلســة   -ج
 عمـــــــر ــاج ـــــــلحـ د اـــــــ: ماج    محضر محرر من قبل  -ح
  .رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الشابةعمر المدوري :  محضر مصادق عليه من طرف -خ

ـــة-2  :  معطيـــات بخصوص الجلســ

 عدد المشاركين في الجلسة العامـــة : -أ

  

 عدد المشاركيـن

 

 المشاركينعدد النساء  ضمن 

 

عــــــــــدد الشبـــــان ضمـــن  

 راوحـن تتــن والذيـــالمشاركي

 ةـــسن 35و 16أعمارهم بين 

 06 00 18 العدد الجملـــي

 % 33  %0  (%النسبــــة )
 

 جــــــــــــــــدول  األعمـــــــــــــــــــال:-ب
البلدية في إطار إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار البلدي  بها متتذكير بأهم المراحل التي قا -1

 .2017التشاركي لسنة 
 تذكيـــر بما تم عرضـــه واإلتفاق عليه خالل الجلسة التشاركية األولى. -2
 .2017ة التي سيتم التدخل بها في إطار برنامج سنة قسيم الترابي وبالمناطق البلديتذكير بالت -3
 لنهائيــــــــة.اتقديم المشاريع  -4

 تقديم برامج القرب لمنطقة وسط المدينـــــة -5
 منطقة الوهـــاب                            

 منطقة المرســى                             

 



ـــــالل    الجديدة المزمع تنفيذها    المشاريعقـائمة   -3 ــــــــــ ــــــــــــــــ   :7201ة  ـــــسنخــ
تاريخ  الكلفـــــة المنطقة لنوعية التدخلوصف 

انطالق 

 األشغال

تاريخ انتهاء 

 األشغال

 المالحظات

برامج القرب تتعلق بتحسين -1

 طنين.واظرف عيش الم
     

  2017أكتوبـــــر  2017جوان  أ.د 323 منطقة الوهـــــــــاب مشروع تعبيد الطرقات-1

2017ر ـــــأكتوب 2017جوان  أ.د 130 المدينةمنطقة وسط  بيد الطرقاتعمشروع ت-2   

2017ر ــــأكتوب 2017جوان  أ.د 140 منطقة المرســـــــى مشروع تعبيد الطرقات-3   

    أ.د 593 المجموع....... 

 : 2017والتي سيتواصل خالل سنة   2016المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  قـائمة المشاريع  -4 
 الكلفة لمشروعبيان ا

 األصلية

 تاريخ االنطالق الكلفة المحينة

 فــــي االنجــاز 

مــدة 

 االنجـاز

نسبة 

 اإلنجاز

التاريـــخ المتوقع 

 إلنتهاء األشغال

 المالحظات

 --- --- % 100 يوما 120 2015أكتوبر  6 380.038 319.366 ديــبناء مستودع بل-1
 مستودعة ـــــدراس-2

 ديــــــــــبل
25.000 25.000 2015 --- --- 2017 --- 

ة ـــة القاعــــدراس-3

 المغطاة

115.240 115.240 2015 ---- --- 2017 --- 

 --- ---- % 100 يوما 120 2013نوفمبر  20 155.800 155.800 د الطرقات ـــــتعبي-4

ــــــد ــــــــتعهــــــ-5

 ةــــــــالبلدي نشأتالم

265.000 129.000 2016 --- 28 % 2017 --- 

 بناء مقــــر إداري -6

 بالمستودع البلـــــدي

 --- 2017مارس  15 % 00 يوما 120 2016نوفمبر  15 165.000 165.000

 ---- 2017 ---- ---- 2016  50.000  50.000 إقتناء وسائل نقل-7

 ---- 2017 % 100 يوما  300 2013جوان  22 2.023.000 2.000.600 بناء قاعة مغطــاة -8

 

 

 



ـــــــــــــــــنق -5 ــــع المشاركيــ   ن :ــــــــــاش وتفـاعــــل مــ

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنيــــــــة       أسئلــــة ومالحظـــــات المشاركيــــــن    

تساءل عن عدم تدخل البلدية في برمجة حي هنشير موسى -

 بمنطقة الوهــــاب.

 

ضرورة تدخل البلدية في تهيئة طريــــــــــق الخرطـــــوم -

وشفط المياه الموجودة بالطريق من إجراء كثرة األمطار 

 وإستحالة المرور.

 

ضرورة العناية بجمالية المدينة ومطالبة المتساكنين باآلداء -

 البلدي والتدخل قصد إصالح الطرقات

منطقة الوهاب  ل من طرف متساكنيضبط برنامج التدختم  -

 2016ر ــــــديسمب 13خالل جلسة المنطقة المنعقدة بتاريخ 

 .بإعتماد المقاربة التشاركية

ستقوم البلدية على الفور بشفط المياه وبرمجة وضع التربة  - 

 .2017خـالل سنـــــــــــة 

 

تم تعيين مقاول إلصالح الطرقات والبلديـــــة ساعيــــة  -

 عبر تحسيس المواطن بدفع اآلداء البلدي.إلى تنمية مواردها 

 :   المقـاربة التشاركية للبلدية والجلسة السنوية العامة-6

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنيــــــــة       أسئلــــة ومالحظـــــات المشاركيــــــن    

    

 ب المتدخليــــــنـــن طرف أغلـــا مــــنتائج حسنــــة ومنهجية جيدة تم تثمينه                

 

 الشابة في،                   

 رئيس النيابة الخصوصية            
 
 عمر المدوري                             
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