
 الجمهورية التونسية      

 وزارة الشؤون املحلية      

 والية تطاوين                

 بلدية تطاوين       

 م.ش            

 (10وعباس 10عباس)الثانية محضر جلسة منطقة 
 

 :معطيات بخصوص البلدية -1

 10و عباس10 عباس :إسم املنطقة .                          بلدية تطاوين  :البلدية اسم. 

 0011 :عدد السكان بالبلدية. 

 02/00/0102 :تاريخ الجلسة . 

 باملنطقة قرب الجامع  :مكان الجلسة. 

 الطاهر الحاجي وسالم القارح :إسم ميسر الجلسة. 

 و منى الفيدوس أحمد بوشهوة :محضر محرر من قبل. 

 تطاوين بلديةرئيس  بوبكر صويد :محضر مصادق عليه من طرف . 

 :معطيات بخصوص الجلسة  -2

 عدد الشبان ضمن املشاركين

 11الذين تتراوح أمارهم بين و 

 سنة 53و

  عدد املشاركين عدد النساء ضمن املشاركين

 العدد الجملي 44 11 12

 %النسبة 2.7 11 1.0

 : جدول ألاعمال  -

 .تقديم تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية ألاساسية -0

 .بنتائج التشخيص الفني للمنطقة تذكير -0

 تذكير باملوارد املالية املخصصة للمنطقة  -0

 إلاستثمارات املقترحة للمنطقة  -4

 .إجراء تصويت على املشاريع املقترحة وإلاعالن عن النتائج -0

 التصويت على ممثلي املنطقة  -6

 :12وعباس 11عباستذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية ألاساسية بمنطقة  -5



 

 %الربط بشبكة تطهير    

 املياه املستعملة

 الطرقات التنوير العمومي

 %نسبة التغطية بشبكة 

 التطهير

نسبة التغطية بشبكة 

 التنوير العمومي %

 نسبة الطرقات املعبدة

 11عباس منطقة  00 41 011

 12وعباس 

 مرتبة  2112خالل سنة 12وعباس 11 عباسإلاستثمارات املقترحة من طرف املشاركين بمنطقة  -4

 حسب ألاولوية 

 املشروع نوعية التدخل الكلفة التقديرية

 تعبيد و تنوير  10عباس - أد410.111

 تنوير عمومي  10عباس 

 

 مشاريع القرب

 :نقاش وتفاعل مع املشاركين-3

 أسئلة ومالحضات املشاركين أو ألاطراف املعنية/ أجوبة البلدية 

 :البلدية رد السيد رئيس 

 .الحرص على بداية ألاشغال في وقتها املحدد -

 .مزيد تحسين الطرقات باملنطقة -

 

 .معظم ألاسئلة حول بداية ألاشغال -0

 .مزيد تحسين البنية التحتية -0

. 

 

 

 :  عباسنتائج الجلسة بمنطقة  -2

 :اإلعتمادات املرصودةعلى النحو التايلمت التوافق و التصويت على مد شبكة التنوير العمومي ابألهنج األتية يف حدود 
  دينار 001.111العمومي و  للتنوير دينار 000.111مت ختصيص مبلغ قدره 

 :  10ابلنسبة للتنوير العمومي سيقع التدخل يف األهنج و الشوارع األتية بعباس  -
 . الطريق املؤدي إىل ساحة  الرماية العسكرية  -
 .هنجني خلف عبد هللا الصياح  -
 .هنجني ابحلي النصف الصناعي  -
 :تنوير ابألهنج األتية  20عباس -



 .أمام املسجد و املؤدي للمستشفى  و كل األهنج املتفرعة عنه 
 :أما ابلنسبة للتعبيد فقد مت التوافق على التدخل ابألهنج التالية حسب الرتتيب -
 . 10هنج خلف عبد هللا الصياح  بعباس -
 

 : عباسممثلي منطقة  –

 .دمحم عبد القادر-

 .عبد هللا الصياح-

 : 12عباس 

 .طارق سعيد-

 .حسين املستير -

 .عبد هللا غرب -

 .مبروك بنحامد-

 .عمر التايب -

 .دمحم املستيسر -

 

:12وعباس 11عباس               



                                            

 

 

 

 

 

 



 :  10عباس 



 

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

           

 

 

 72/11/7112: في  : تطاوين                                                                                

 بلدية تطاوين رئيس                                                                                         

  بوبكر صويد                                                                                              

 


