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 بلدية الشـابة        

  --------------:  عــدد

ــر جلســــــــــــمحض                                 الوهـــــــــــابة  ــمنطقــــــــــة  ـــــــــ
  :  معطيـــات بخصوص  البلديـــة-1

 الوهــــاب: منطقة  اسم المنطقـــــة: الشابـــــــــــــــــة                  إســــــــم البلديــــــــة -أ
 22777:     عدد  السكان  بالبلدية -ب
 الثانيــــة والنصـف مساءا.اعة ـــعلى الس 2016ديسمبــــر   13:     تاريخ الجلســــــــــــة -ت
 ــةــــــالشاب: قصـــر بلديـــــــــــــة     مكـــــــــــان الجلســة -ث
  ـادـــــــــــــــــة عي: فاطمــــــــــــــ إسم ميســـــر الجلســة   -ج
 عمـــــــر ــاج ـــــــلحـ د اـــــــ: ماج    محضر محرر من قبل  -ح
 ة ــــرئيس النيابة الخصوصية لبلدية الشابعمر المدوري :  محضر مصادق عليه من طرف -خ

ــــة-2   : معطيـــات بخصوص الجلسـ

 : نطقة الوهابمبعدد المشاركين في الجلسة  -أ

  

 عدد المشاركيـن

 

 عدد النساء  ضمن المشاركين

 

عــــــــــدد الشبـــــان ضمـــن  

 راوحـن تتــن والذيـــالمشاركي

 ةـــسن 35و 16أعمارهم بين 

 6              3               36 العدد الجملـــي

 %  16 %  8  (%النسبــــة )
 

 جــــــــــــــــدول  األعمـــــــــــــــــــال:-ب

 تقديــــــم قائمـــة برنامـــج القـــــــــــــرب للمنطقـــــــــــــــــــة. -1
 تذكيــــر بنتائـــــــــــــج التشخيــــــص الفنـــــــي للمنطقـــــــــة. -2
 تذكيــــر بالمــــــــــوارد الماليـــــــة المخصصة للمنطقـــــــــــة. -3
 عمــــــــــل لتحديــــــــــد المقترحـــات.تكويــــن فــــــــــــــرق  -4
  اإليضاحات الفنيـــــــــة األوليــــــــــة الالزمـــــــــــــــــة.تقديم  -5
 إجـراء تصويت على المشاريع المقترحة واإلعـالن عــن النتائج. -6
 التصويـــت علــــــــــى ممثلـــــــــــــــــــي المنطقـــــــــــــــــة. -7

 



  :  الوهـــــابتذكيـــر باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بمنطقة  -3

   الربط بشبكة تطهير  التنوير العمومي    الطرقـــات     

 (%المياه المستعملة )

نسبة التغطية بشبكة التنوير  نسبة الطرقات المعبدة

  (%العمومي )

التطهير نسبة التغطية بشبكة 

(%)  

 %  68 %   75 %  49  الوهــــــابمنطقة 

 
  مرتبة حسب األولوية : 2017خالل سنة    بمنطقة وسط المدينةاإلستثمارات المقترحة من طرف المشاركين  -4

 الكلفة التقديريــــة نوعيـــــة التدخــل مشـــــروعال

 أ.د 323 تعبيد الطرقـــــات مشاريع القـــــــرب 

 

  مع المشاركيـــــــــــــــــــن :نقـــــــاش وتفـاعل  -5

 أجوبــــة البلديـــة / أو األطراف المعنيـــة  أسئلة ومالحظات المشاركيـــن

 المعايير التي سيتم إعتمادها إلختيار أماكـن التدخل.-

 

ر ــــي للتطهيـــــوان الوطنـــــل الديـــبرنامج التدخ -

 .حـــــي الوهـــــاب ب

شبكة تصريف المياه المستعملة والماء ضرورة وجود -

 الصالح للشراب.

 .2017ليــــس هنــــاك برنامـــج خــــالل سنة  -

 

 

  مواضيع أخرى للنقـاش  مع المشاركيـــــــــــــــــــن :-6

 أجوبــــة البلديـــة / أو األطراف المعنيـــة  أسئلة ومالحظات المشاركيـــن

المسالك خــارج وداخل وجود اشكال في بعض  -

منطقة الوهاب على سبيل الذكر منطقــة الفراحته 

وعويدان والطريق الرابطة بين نهــــــج المغرب 

 ونهج محمد علي.

بالتدخل في وضع كمية  2017ستقوم البلدية خالل سنة  -

 من التربة يقع انجازها بالتنسيق مع فرع التجهيز بالشابة.



 الوهـــــاببمنطقـــة  نتائـــــــــــــــــــج الجلســـة  -7

 :  الوهــــــاببمنطقــة مالحظات بخصوص التدخالت المطلوب إنجازها -7-1

دود ـــي حــتم التوافق والتصويت لتعبيد الطرقات التالية بواسطة الخرسانة اإلسفلتية حسب الترتيب التالي وف

 اإلعتمــــادات المرصودة : 

منزل ط بيد دكان رشيد صوة ثم يواصل ليحالمغرب من شارع الهادي شاكر في إتجاه الجنوب إلى حدو ج نه-1

 .اســـــــــــــــبسب
 .ةــــــــــور امبيــــــــــرق منصـــــدود مفتــــــــــــــى حــــاب إلــــــى الشبــــــن مقهــــــادة مـــــــرمنهج -2
 .ةـــــــــــور امبيـــــمنصج ــــــــنه-3
ة ـفــاحياه وممحمد علي من نهج السعودية في إتجاه مرفأ المرسى في حدود الجزء المجهز بمجاري النهج -4

 .ةــــــــــاألرصف

 المتبقيـــــــة.ادات ــدود اإلعتمـــــــي حـــاد فــــزيارق ابـــــــن ــــج طــــد ونهـــــد ابن الوليــــج خالـــنه-5

 

 :  الوهــــــــــابـة ــــمنطقـممثلــــي تعييــن  -7-2

 على تعييـــن الممثليـــن اآلتي ذكرهـــــــــــم :  والتصويتتم التوافق 

 .نــــــورالديــــــن الشابــــــــــي -
 .م بن البشيـــر المكشـــــرأكـــر -
 .الهذيلــــــــــــــيقمـــــــــــــرة  -
 .الصادق بن عبد الكريم الخناسة -
 ـــروى الجريبـــــــــــــي.ــمـــــ -
  .وهيــــــــــب غـــــــــــرس هللا -
 محمــــــــد علـــــي الهذيلـــــي. -

 

 الشابة في،

 رئيس النيابة الخصوصية            
 

 عمر المدوري                             
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