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 (حي السالم _ حي بياش_قصر المقابلة )  ثانية عشرقة النطالممحضر جلسة 

 :معطيات بخصوص البلدية -1

  حي السالم_ حي بياش_قصر املقابلة :  إسم املنطقة.                          بلدية تطاوين  :البلدية اسم

 0033  :عدد السكان بالبلدية

 . 92/11/9312: 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  -9

 عدد الشبان ضمن املشاركين 

 61الذين تتراوح أمارهم بين و 

 سنة 53و

عدد النساء ضمن 

 املشاركين

عدد 

 املشاركين

 

 العدد الجملي 49 33 30

 %النسبة 2.0 33 0..1

 : جدول ألاعمال 

 .تقديم تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية ألاساسية

 .تذكير بنتائج التشخيص الفني للمنطقة

 تذكير باملوارد املالية املخصصة للمنطقة 

 إلاستثمارات املقترحة للمنطقة 

 .إجراء تصويت على املشاريع املقترحة وإلاعالن عن النتائج

 التصويت على ممثلي املنطقة 

 :حي السالم_ حي بياش_قصر املقابلة تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية ألاساسية بمنطقة  -0

 



 %الربط بشبكة تطهير    

 املياه املستعملة

 الطرقات التنوير العمومي

نسبة التغطية بشبكة  

 %التطهير

نسبة التغطية بشبكة  

 %التنوير العمومي

 الطرقات املعبدةنسبة 

قصر املقابلة منطقة  90 02 03

 حي السالم_ حي بياش_

  1069خالل سنة حي السالم_ حي بياش_قصر املقابلة إلاستثمارات املقترحة من طرف املشاركين بمنطقة  -4

 مرتبة 

 حسب ألاولوية 

 املشروع نوعية التدخل الكلفة التقديرية

 بعض الطرقات و التنوير العمومي تعبيد - أد933.333

 

 

 مشاريع القرب

 :نقاش وتفاعل مع المشاركين-5

 املشاركين ومالحظاتأسئلة  أو ألاطراف املعنية/ أجوبة البلدية 

 :البلدية رد السيد رئيس 

الحرص على بداية ألاشغال و مزيد تحسين البنية -

 .التحتية للمنطقة 

 

 .ألاشغالمعظم ألاسئلة حول بداية  -1

 .مزيد مد شبكة التنوير العمومي و التعبيد  -9

 

 

 

 

 

 

 :  حي السالم_ حي بياش_قصر المقابلة نتائج الجلسة بمنطقة  -7

 :مت التوافق و التصويت على مد شبكة التنوير العمومي ابألهنج األتية يف حدود اإلعتمادات املرصودةعلى النحو التايل
 .دينار  001.111العمومي و  للتنويردينار 50.000مت ختصيص مبلغ قدره 

 : ابلنسبة للتنوير العمومي سيقع التدخل يف األهنج و الشوارع األتية  -
 . زنقة بوصاع -



 .هنج الزهراء 
 .هنج مقابل مقربة املقابلة -
 .حي الشيباين -
 .حي الفريد -
 (.منوسى)هنج السواسي -
 .حميط جامع بياش-

 :أما ابلنسبة للتعبيد فقد مت التوافق على التدخل ابألهنج التالية حسب الرتتيب 
 .أمام املستوصف  -
 .طريق جعرب -
 .هنج السواسي يف إجتاه املقربة -
 .حي الشيباين -
 .زنقة دمحم بن عمر املقبلي -
 .عند الوادي  01طريق -
 .أما منزل دمحم اهلامشي الصالي -
 

 : حي السالم_ حي بياش_قصر المقابلة ممثلي منطقة  –

 :تم التوافق و التصويت على تعيين املمثلين ألاتي ذكرهم 

 .دمحم قديرة  -

 .ياسين املقبلي  -

 .علي بوصاع -

 .الحبيب بورويص -

 .يونس الحمزي  -

 .يوسف املقبلي  -

 .مروان املقبلي  -

 .دمحم ملين  -

  .  علي بورويص -



                             







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

 

 29/11/2112: في  : تطاوين                                                                                

 بلدية تطاوين رئيس                                                                                               

  بوبكر صويد                                                                                                  

 


