
 
                                                                                               الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التونسســــــــــــــــــــــــــــة   : سيد  عام  ف  

 الياخلســـــــــة                                                             وارر           

الممستســــم    ويــة           
بليية  سيد  عام اسجي  سسى  

 
 الثانيـــــــــــة ة ـــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــر الجلســـــمحض

 2016لسنة  البلدي  بخصوص البرنامج السنوي لإلستثمار
  2015ديسمبر  22الثالثـــــــاء 

 
 : ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــمعطيات بخصوص البلدي – 1 

بلدٌة سٌدي عامر مسجد عٌسى : إسم البلدٌة    - أ             
    2014إحصاء سنة (  1795مسجد عٌسى   -6609: سٌدي عامر  )  8404:عدد السكان  -ب             
 2015دٌسمبر  22  الثالثــــــــــــــــــــــــــــاء: تارٌخ الجلسة  – ت            
 قاعة اإلجتماعات ببلدٌة سٌدي عامر مسجد عٌسى : مكان الجلسة  –ث             
 الكاتب العام صابر بوعزٌز: إسم مسٌر الجلة  -ج             
 الكاتب العام صابر بوعزٌز : محضر محرر من قبل : ح             
             

 : ة ــــــــــــــــــــــمعطيات بخصـــــــــــوص الجلس – 2
  عدد المشاركٌن فً الجلسة العامة  -أ         

عدد النساء ضمن  عدد المشاركين  
 المشاركين 

عدد الشبان ضمن المشاركين و الذين 
 سنة  35و  16تتراوح أعمارهم بين 

 2 2 29 العدد الجملي

 %7 %7 ) % (النسبة 

   جدول األعمـــــــــــــــــــال   -ب        
 من  او أهم ما جاء فٌه 2015دٌسمبر  17بتارٌخ  ٌةة العامة األولى التشاركالتذكٌر بمحتوى الجلس

  .تدخالت 
  إعالم  المواطنٌن بنتائج أعمال الورشات و قائمة األنهج التً تم اإل تفاق على إدراجها ضمن مشروع

  2015سنة  التعبٌد بعنوان
  فسح المجال لتدخالت المواطنٌن. 

             
        

 
 
 
 
 
 
 



 :  2016قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خالل سنة  – 3
      

 الكلفة المنطقة التدخلوصف لنوعٌة 
 أد

عدد 
 المنتفعٌن

تارٌخ 
إنطالق 
 األشغال 

تارٌخ 
إنتهاء 
 األشغال

 المالحظات

 ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرامج القرب تتعلق بتحسين ظرف عيش المواطني

سٌدي عامر  مشروع تعبٌد الطرقات   -1
1 

أوت  420 83
2016 

برــدٌسم
2016 

 

سٌدي عامر  الطرقاتمشروع تعبٌد  -2
2 

أوت  1080 189
2016 

برـدٌسم
2016 

 

د ــــــمسج مشروع تعبٌد الطرقات -3
 عٌسى

أوت  460 78
2016 

دٌسمبر
2016 

 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مهيكلة للمدينة برامج  -4

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ برامج إداريـــــــــــــة  -5

أوت  1960 350 ـــــــ المجـــــــــــــــــــــــــموع
2016 

دٌسمبر
2016 

 ـــــــ

 

 : نقاش و تفاعل مع المتشاركين  – 4

 راف المعنيةـــــــــــطاألأجوبة البلدية و  و مالحظات  المشاركين أسئلة

  ضرورة مد قنوات التطهٌر باألنهج غٌر
 المطهرة لٌتسنى تعبٌدها الحقا 

 
 

 عبد هللا تعبٌد شارع  أهمٌةعلى  التأكٌد
الفاصل بٌن مدٌنتً ( طرٌق نبهانة ) فرحات 

 .سٌدي عامر و الساحلٌن 
 

  بعض األحٌاء بسٌدي عامر مازالت غٌر
سٌتم فً أوائل سنة  :مشمولة بشبكة التطهٌر 

شارع  حً اإلعالن عن صفقة تطهٌر 2016
 ( منتفع  150حوالً ) البٌئة 

  إنجاز هذا المشروع فً  تثبٌت العمل على
نطاق الشراكة بٌن بلدٌتً سٌدي عامر مسجد 

 عٌسى   و الساحلٌن معتمر  

 
 : نتائج الجلسة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة – 6

  : دةــــــــــــــــــــــالمتعم المنهجية بخصوص التحسينات/  التنقيحات – 1.6        

 2016على قائمة المشارٌع الجدٌدة المزمع تنفٌذها خالل سنـــــــة  باإلجماعالجلسة تمت الموافقة فً خاتمة 
 . و المتمثلة فً التعبٌد كما تمت الموافقة على توزٌع اإلعتمادات على المناطق على النحو السالف ذكره 

 
 
 
 
 
 



  :  الثانيـــــــة  ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــصور الجلس –ب 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


