
 الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون املحلية        

والية تطاوين                  

بلدية تطاوين         

م.ش              

  الثالثةمحضر جلسة منطقة 

(املركب الرياض ي _تمزوت_حي بن محمود_إبن سينا_حي املهرجان)  

:معطيات بخصوص البلدية  -1  

حي بن _إبن سينا_حي املهرجان حي املهرجان: إسم املنطقة .           بلدية تطاوين  :إسم البلدية -

              املركب الرياض ي_تمزوت_محمود

0077:عدد السكان بالبلدية -  

.82/11/8712 :تاريخ الجلسة -  

.باملنطقة  قرب الجامع  :مكان الجلسة -  

.و سالم القارح  الطاهر الحاجي :إسم ميسر الجلسة -  

. و منى الفيدوس أحمد بوشهوة :محضر محرر من قبل -  

. تطاوين  بلدية رئيس  بوبكر صويد :محضر مصادق عليه من طرف -  

: معطيات بخصوص الجلسة -2  

 عدد الشبان ضمن املشاركين

11و الذين تتراوح أمارهم بين   

سنة 53و   

  عدد املشاركين عدد النساء ضمن املشاركين

 العدد الجملي  36 01 03

 النسبة % 2.78 7.1 7.0

: جدول ألاعمال -  

.تقديم تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية ألاساسية -1  

.تذكير بنتائج التشخيص الفني للمنطقة -8  

.تذكير باملوارد املالية املخصصة للمنطقة -0  

إلاستثمارات املقترحة للمنطقة -4  

.املقترحات تكوين فرق عمل لتحديد -0  

.إجراء تصويت على املشاريع املقترحة و إلاعالن عن النتائج -6  

التصويت على ممثلي املنطقة -0  



إبن سينا_حي املهرجان)الثالثة  نطقةاملتذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية ألاساسية ب-5  

: (املركب الرياض ي_تمزوت_حي بن محمود_  

 %الربط بشبكة تطهير    

املستعملة املياه   

 الطرقات  التنوير العمومي 

 %نسبة التغطية بشبكة 

 التطهير

نسبة التغطية بشبكة 

% التنوير العمومي   

 نسبة الطرقات املعبدة 

حي  حي املهرجانمنطقة  08 67 67

حي بن _إبن سينا_املهرجان

املركب _تمزوت_محمود

   الرياض ي

املركب الرياض ي _تمزوت_حي بن محمود_إبن سينا_حي املهرجاناملقترحة من طرف املشاركين بمنطقة  الاستثمارا -4

.2112خالل سنة   

مرتبة حسب ألاولوية    

 املشروع نوعية التدخل الكلفة التقديرية

أد470.777  تعبيد الطرقات 

 و تنويرعمومي

 مشاريع القرب

:نقاش و تفاعل مع املشاركين -3  

أو ألاطراف املعنية / أجوبة البلدية   أسئلة و مالحضات املشاركين  

: رئيس البلدية رد السيد   

سيقع تعبيد و تنوير املنطقة حسب إلاعتمادات   -

.املرصودة   

أما بالنسبة لتصريف املياه املستعملة سيقع النظر فيها 

 مع مصلحة التطهير و ضرورة إيجاد حل في أقرب ألاجال 

.ألاسئلة حول بداية ألاشغالمعظم  -1  

.تصريف املياه املستعملة -8  

.تعبيد الطرقات -0  

.تنوير عمومي -4  

  

 

: املركب الرياض ي_تمزوت_حي بن محمود_إبن سينا_حي املهرجاننتائج الجلسة بمنطقة  -7  

على النحو  اإلعتمادات املرصودةيف حدود ابألهنج األتية  و التعبيد  مت التوافق و التصويت على مد شبكة التنوير العمومي
 :التايل

 . للتنوير العمومي دينار  000.222و للتعبيددينار  150.000مت ختصيص مبلغ قدره   -



 : ابلنسبة للتعبيد سيقع التدخل يف األهنج و الشوارع األتية  -
 (.النهج الوحيد الغري معبد )النهج احملادي للجبل  حي إبن سينا -
 شارع أوالد احلاج متزوت -
 شارع الفقيه  -
 .حي السباح  -
 : ابلنسبة للتنوير العمومي سيقع التدخل يف األهنج و الشوارع األتية  - -
 .األهنج احمليطة بعقارية بن حممود-
 املركب الرايضي األهنج احمليطة  -
 عنق اجلمل  -
 مفرتق السباح -

:املركب الرياض ي_تمزوت_مودحي بن مح_إبن سينا_حي املهرجانممثلي منطقة  –  

:تم التوافق و التصويت على تعيين املمثلين ألاتي ذكرهم   

.ساملة بن زغدان  -  

.الحبيب درمش -  

.دمحم الحاجي  -  

.علي ريح  -  

.مختار الفقيه  -  

.سعد السباح -  

.سعيد الغري  -  

.رمضان جابر  -  

.دمحم الفيتوري -  

.فتحي عدالة -  

.جمال العايب -  

.الهوش مصباح -  

  

 



                





 . ختام الجلسة جدد السيد رئيس البلدية شكره إلى كافة الحضور وفي حدود الساعة السادسة مساءا رفعت الجلسة  

  

 82/11/8112: في  : تطاوين                                                             

 بلدية تطاوين رئيس                                                                                        

  بوبكر صويد                                                                                             



 


