
 الجمهورية التونسية      

 وزارة الشؤون املحلية      

 والية تطاوين                

 بلدية تطاوين       

 م.ش            

 (حي الشهداء _ حي النور ) العاشرة منطقةالمحضر جلسة 

 
 :معطيات خبصوص البلدية -1
 حي الشهداء_حي النور  :املنطقة  إسم.                          بلدية تطاوين  :البلدية اسم. 
 3700 :عدد السكان ابلبلدية 
 03/11/8312 :اتريخ اجللسة . 
 ابملنطقة قرب اجلامع  :مكان اجللسة. 
 الطاهر احلاجي وسامل القارح :إسم ميسر اجللسة. 
 و مىن الفيدوس   أمحد بوشهوة :حمضر حمرر من قبل. 
 تطاوين بلديةرئيس  بوبكر صويد :حمضر مصادق عليه من طرف . 

 :معطيات خبصوص اجللسة  -2
 عدد الشبان ضمن املشاركني 
 11الذين ترتاوح أمارهم بني و 
 سنة 03و

  عدد املشاركني عدد النساء ضمن املشاركني

 العدد اجلملي 82 33 38
 النسبة % 1.32 00 1.8

 : جدول األعمال  -
 .األساسيةتقدمي تذكري ابإلحصاء الوصفي التقديري للبنية  -1
 .تذكري بنتائج التشخيص الفين للمنطقة -8
 تذكري ابملوارد املالية املخصصة للمنطقة  -0
 اإلستثمارات املقرتحة للمنطقة  -4
 .إجراء تصويت على املشاريع املقرتحة واإلعالن عن النتائج -3
 التصويت على ممثلي املنطقة  -1

 :حي الشهداء_حي النور تذكري ابإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية مبنطقة  -3



الربط بشبكة تطهري     املياه 
 %املستعملة 

 الطرقات  التنوير العمومي 

 %نسبة التغطية بشبكة 
 التطهري

 %نسبة التغطية بشبكة 
 التنوير العمومي

 نسبة الطرقات املعبدة

 الشهداء حي_ حي النور منطقة  57 90 50
 مرتبة حسب األولوية 8319خالل سنة حي الشهداء_حي النور املقرتحة من طرف املشاركني مبنطقة  اإلستثمارات -4

 املشروع نوعية التدخل الكلفة التقديرية
 تنوير عمومي أد133.333

 
 مشاريع القرب

 :نقاش وتفاعل مع املشاركني-5
 أسئلة ومالحضات املشاركني  أو األطراف املعنية / أجوبة البلدية 

 :البلدية رد السيد رئيس 
حرص البلدية على حل مشكل تصريف مياه -

األمطار و ضرورة إجياد حلول جذرية هلا يف أقرب 
األجال أما ابلنسبة للتنوير العمومي سيقع تالفيه 

 .حسب اإلعتمادات املرصودة للمنطقة 

 

 .معظم األسئلة حول بداية األشغال -1
 .مياه األمطار املتأتية من اجلبل صرف أمهية -8
 .أمهية التنوير العمومي -0
 

 

 :  حي الشهداء_حي النور نتائج اجللسة مبنطقة  -7
 :على النحو التايليف حدود اإلعتمادات املرصودةابألهنج األتية  التنوير العموميعلى مد شبكة مت التوافق و التصويت 
 أد للتنوير  133.333مت ختصيص مبلغ قدره 

 .طريق زمور إىل حدود اجلامع و املدرسة  -
 .الطريق احلزامية وادي القمح-
 .طريق عائلة عبد احلنني-
 .طريق بين مهرية بعد عبد الصمد-

 .هنج ابماكو
 .من مدرسة زمور اإلبتدائية إىل املستوصف-
 

 
 



 : حي الشهداء_حي النور ممثلي منطقة  
 :مت التوافق و التصويت على تعيني املمثلني األيت ذكرهم 

 .علي العمراين -
 .عبد اجمليد عبد احلنني -
 .حسن عبد احلنني  -
 .سامل ونيس -
 .عبد القادر عبد احلنني -
 .عمار عبد الرمحان -
 .عماد الشماليل -



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

 03/11/8312: في  : تطاوين                                                                     

 بلدية تطاوين رئيس                                                                                                  

  بوبكر صويد                                                                                                        

 


