بلدية عميرة الفحول
 .Iتقديم المنطقة :
المنطقة البلدٌة عمٌرة الفحول تقع بمعتمدٌة المكنٌن والٌة المنستٌر ٌحدها شماال
بلدٌة عمٌرة الحجاج  ،غربا و جوفا والٌة المهدٌة و شرقا بلدٌة الشراحٌل و
تتضمن  06تجمعات سكنٌة و تبعد

 22كٌلومترا على مدٌنة المكنٌن و

24

كٌلومترا على مدٌنة المهدٌة و  20كٌلومترا على مدٌنة الجم و  18كٌلومترا على
الطرٌق السٌارة.

 .IIمعطيات عامة :
ــ تاريخ إحداث البلدية  08 :أفرٌل 1985
ــ عدد السكان  5190 :نسمة (حسب التعداد السكنً لسنة )2014
ــ عدد األسر  1200 :أسرة
ــ عدد المساكن 1100 :مسكن
ــ المساحة  2441 :هك
ــ عدد العمادات 01 :

 .IIIالمؤشرات :
ــ الماء الصالح للشراب%98 :
ــ الكهربائي %99 :
ــ الهاتف القار %30 :

 .IVالبنية األساسية :
تشق المنطقة البلدٌة عمٌرة الفحول طرٌقان جهوٌان مرقمان و هما الطرٌق الجهوٌة رقم
 95الرابطة بٌن مدٌنتً المكنٌن و الجم و الطرٌق الجهوٌة رقم  96الرابطة بٌن المهديــــة
و الطرٌق السٌارة  .باإلضافة إلى ذلك ٌوجد شبكة طرقات فرعٌة و شوارع و أنهج معظمها
مبلطة تربط بٌن جمٌع التجمعات السكنٌة بالمنطقة.

المدخل الغربي لمدينة عميرة الفحول

المدخل الشرقي لمدينة عميرة الفحول

 .Vاإلدارات و المؤسسات :
 .1بلدية عميرة الفحول

 .2عدد 01مكتب بريد

 .3عدد  02مركز صحة أساسية

 .4عدد 01نادي أطفال

 .5عدد  05مدارس أساسية

 .6عدد 01مدرسة إعدادية

 .7عدد  03محطات إرسال الهاتف الجوال
 .8عدد 01خلية إرشاد فالحي

 .VIالمجال اإلقتصادي :
عالوة على المحالت التجارٌة و الحرفٌة العدٌدة المتواجدة بالمنطقة ٌوجد عدد  02معمل
خٌاطة كما ٌوجد العدٌد من البناءات الشاغرة و التً ٌمكن استغاللها إلحداث مصانع بها بما
أنها قرٌبة جدا من جمٌع المرافق الضرورٌة مثل الضغط العالً للتٌار المهربائً و شبم ة
الماء الصالح للشراب و شبكة إتصاالت تونس و شبكة الطرقات .

 .VIIالمجال الثقافي و الرياضي
ــ جمعٌة ثقافٌة :جمعٌة مجدي للتواصل الثقافً
ــ نادي الكرة الحدٌدٌة بعمٌرة الفحول
ــ جمعٌة كرة قدم  :القطب الرٌاضً بالساحل
ــ ٌوجد نواة مركب رٌاضً فً طور اإلحداث

 .VIIIالمعالم الدينية و التاريخية :
ــ عدد  05جوامع
ــ عدد عدد  01زاوٌة :زاوٌة الولً الصالح سٌدي معط هللا

زاوية سيدي معط هللا

