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2019الربانمج الاستامثري البدلي التشاريك لس نة        

 نطقة بوزيان الشماليةممحضر جلسة 
 : البلدية بخصوص معطيات -1

 بوزيان الشمالية اسم المنطقة :                                                 بلدية قرمدة :  البلدية إسم -أ 

                     11796       :منطقة بال السكان عدد                                    43368  : بالبلدية السكان عدد -ب 

 04/11/2018 : الجلسة تاريخ -ت 

 : قصر البلدية الجلسة مكان -ث 

 السيد فيصل الجراية : الجلسة ميسر إسم -ج 

 السيدة سلوى المشتي : قبل من محرر محضر -ح 

 السيدة رئيسة البلدية : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 : الجلسة بخصوص معطيات -2

 227 : بالمنطقة الجلسة في المشاركين عدد – أ

 ضمن الشبان عدد
 تتراوح الذينوالمشاركين 

 سنة 35و 16 بين أعمارهم

 ضمن النساء عدد
 المشاركين

 المشاركين عدد
 

 الجملي العدد 227 44 40

 (%)النسبة  % 1.92 19.38% % 17.62

 : األعمال جدول –ب 

 تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقة. .1
والمشاريع الوطنية والجهوية األخرى المتواصلة أو  2018تذكير المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  .2

 المبرمجة بالمنطقة .
 تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين بالمنطقة.تذكير باإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب  .3

 مرتّبة حسب األولويّة. 2019مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة خالل سنة  .4

 انتخاب ممثلي المنطقة. .5

 حسب األولوية. 2019االستثمارات المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة خالل سنة  .6

 انتخاب ممثلي المنطقة  .7
 الجلسة.نتائج  .8

 : األولى بوزيان الشمالية ساسية بالمنطقةالوصفي التقديري للبنية األ حصاءباإلتذكير  – 3

 

التنوير  األرصفة الطرقات
 العمومي 

الربط بشبكة 
تطهير المياه 
المستعملة 

)%( 
 وجود إشكاليات لتصريف مياه األمطار

  
نسبة الطرقات 
في حالة جيدة 
أو متوسطة 

(%) 

الطرقات في نسبة 
حالة سيئة تتطلب 

 التدخل
(%) 

نسبة األرصفة 
في حالتها جيدة 

أو متوسطة 
(%) 

نسبة األرصفة 
في حالة سيئة 
 تتطلب التدخل

(%) 

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي
)%( 

نسبة التغطية بشبكة 
 التطهير العمومي

)%( 
 

منطقة 
بوزيان 
 الشمالية

10.26 31,95 18,43 
 

95,6 39.93 

تصريف مياه األمطار موجودة فقط بالطريق 
العابرة للمنطقة البلدية  81الجهوية رقم 
 وتتكون من:

م على طول  1× م  1معابر مياه قياس  -
 م. 2500

 م. 2500مم على طول  800قنوات قطر  -
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2019الربانمج الاستامثري البدلي التشاريك لس نة        

والجهوية األخرى المتواصلة والمشاريع الوطنية  2018اإلستثمار السنوي المشاريع المدرجة ببرنامج  -4
 :بوزيان الشمالية أو المبرمجة بمنطقة 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 

 
 

تذكير باإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين  – 5

 : بوزيان الشماليةبمنطقة 

 اإلعتمادات المخصصة

 )أد(
 المنطقة الترابية 

 2019التي تم االحتفاظ بها لسنة 
 بوزيان الشماليةنطقة م 315

 :حسب األولويةمرتبة  2019سنة خالل  بوزيان الشماليةمنطقة بمشاركين من طرف القترحة الم مشاريع القرب – 6

رأي المصلحة 
 الفنية/المرافق الفني

الكلفة 
نوعية  موقع التدخل )األنهج واألحياء( ()أ.دالتقديرية

 التدخل
 المشروع

 من العديد به شارع
 مجهز الطوابي وغير

 التطهير بشبكة

 نهج يربط بين بوزيان وشارع عمر بن عبد العزيز --

 

1 

الفرع الرابط بنهج علي 
 بن أبي طالب به طابية

60 
 2 سحنونشارع علي النوري بجانب جامع اإلمام 

ال يمكن تصريف مياه 
 األمطار من الشارع

غير مجهز بشبكة  
 التطهير

 شارع علي بن أبي طالب __
3 

 

ال وجود لشارع شمال 
شارع علي بن أبي طالب 

وفي نفس الوقت جنوب 
 شارع 

__ 
تعبيد الشارع الموجود شمال شارع علي بن أبي طالب 

 وجنوب اإلمام سحنون
4 

األفران تابع لمنطقة 
 الشمالية

 5 نهج قرطاج __

 74 م 370
 6 نهج عبد هللا ابن الزبير

 66 م 330
 7 نهج طارق بن زياد

زنقة غير منفذة وبآخرها 
 طابية

__ 
تعبيد أول زنقة بعد جمعية القرآن يسارا في اتجاه سوق 

 8 السيارات )زنقة كمون(

 56 م 280مفتوح جزئيا 
شارع عمر بن الخطاب العباسيين تعبيد الشارع الرابط بين 
 9 وشارع أبو بكر الصديق

 -- شارع غير معروف
القراطي شارع بدون اسم يسكنه  -تعبيد شارع مدخل دربال 

 مواطنون 
 

10 
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 نهج جامع الرحيم 19,5 ²م 910

 ترصيف

1 

 20 ²م 950
ترصيف خارج المدرسة االبتدائية  AFHمنطقة 

 قرمدة الجديدة
2 

 3 نهج عثمان بن عفان 35 ²م  1672

 4 نهج اإلمام البخاري 39 ²م  1843

 5 ترصيف أمام المنازل داخل الحي وتشجيرها -- مشروع غير محدد

 شارع علي بن أبي طالب 35 ن ض 32

تنوير 
 عمومي

1 

 2 نهج عثمان بن عفان 21 ن ض 15

سيتم تنويرها من 
طرف الوكالة 

 العقارية للسكنى
 AFH2 3منطقة  --

 4 نهج اإلمام البخاري 34.5 ن ض 19

 5 عبد هللا بن الزبير 6 ن ض 7

 12 ن ض 15
شارع الهادي سحنون تنوير أول زنقة بعد جمعية 

القرآن مباشرة على اليسار ما بين شارع اإلمام 
 سحنون وشارع محمد يعيش 

6 

 A F Hتهيئة وتجميل المنطقة أمام المسجد بحي  41 

تجميل 
 المدينة

1 

 30 
تشجير الشارع الرابط بين شارع أبو بكر الصديق 

 وشارع عمر بن الخطاب
2 

 29 
إحداث المنطقة الخضراء بشارع علي بن أبي طالب 

 تقسيم الجراية
3 

 4 منطقة خضراء مفترق الهادي سحنون 23 

 نقاش وتفاعل مع المشاركين : – 7

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
  

 :بوزيان الشمالية قائمة اسمية لممثلي منطقة – 8

ممثل  العنوان المهنةاإلختصاص/ العمر اإلسم واللقب
 (رجال/الالمرأةعن)الشباب/

 المرأة بوزيان   35 رويدة عمار

 الرجال بوزيان  57 عبودة السويسي

 الشباب بوزيان  32 بالل الميالدي
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2019الربانمج الاستامثري البدلي التشاريك لس نة        

 :بوزيان الشماليةبمنطقة  الجلسة نتائج -9
وتاريخ اإلعالن عن نتائج  منطقة بوزيان الشماليةتدخالت المطلوب إنجازها بال بخصوص مالحظات – 1.9

 :من قبل المصلحة الفنية بالبلديةالدراسات الفنية والمالية 
رأي المصلحة 

 الفنية/المرافق الفني
الكلفة 
 التقديرية
 )أ.د(

جدوى 
المشروع 
 للمنطقة )*(

نتائج 
 التصويت

نوعية  موقع التدخل )األنهج واألحياء(
 التدخل

المشرو
 ع

الطوابي  من العديد به شارع
 التطهير بشبكة مجهز وغير

ويصعب تصريف مياه 
 األمطار منه

نهج يربط بين بوزيان وشارع عمر  47 هام 116
 بن عبد العزيز

 

 
 

 تعبيد

 

 
 
1 

الفرع الرابط بنهج علي بن أبي 
 طال به طابية

شارع علي النوري بجانب جامع  37 هام 86
اإلمام سحنون وربطه بنهج علي 

 ابن أبي طالب

2 

ال يمكن تصريف مياه 
 األمطار من الشارع

 رغير مجهز بشبكة التطهيو

 35 ضعيف --

 شارع علي بن أبي طالب

3 

ال وجود لشارع شمال شارع 
علي بن أبي طالب وفي نفس 

 الوقت جنوب شارع

الشارع الموجود شمال  تعبيد 34 ضعيف --
شارع علي بن أبي طالب 

 وجنوب اإلمام سحنون

4 

 31 ضعيف -- تابع لمنطقة األفران الشمالية
 نهج قرطاج

5 

 74 م 370
 21 متوسط

 نهج عبد هللا ابن الزبير
6 

 66 م 330
 20 متوسط

 نهج طارق بن زياد
7 

زنقة غير منفذة وبآخرها 
 طابية

-- 
زنقة بعد جمعية تعبيد أول  17 ضعيف

القرآن يسارا في اتجاه سوق 
 السيارات )زنقة كمون(

8 

 56 م 280مفتوح جزئيا 
تعبيد الشارع الرابط بين شارع  15 متوسط

عمر بن الخطاب العباسيين 
 وشارع أبو بكر الصديق

9 

 شارع غير معروف
 -تعبيد شارع مدخل دربال  15 ضعيف --

القراطي شارع بدون اسم يسكنه 
 مواطنون 

10 

 نهج جامع الرحيم 51 هام 19,5 ²م 910

 
 

 ترصيف
 

 
 
1 

 40 هام 20 ²م 950
ترصيف خارج  AFHمنطقة 

 المدرسة االبتدائية قرمدة الجديدة

2 

 نهج عثمان بن عفان 37 متوسط 35 ²م  1672
3 

 نهج اإلمام البخاري 35 متوسط 39 ²م  1843
4 

 24 ضعيف -- مشروع غير محدد

ترصيف أمام المنازل داخل الحي 
 وتشجيرها

 
 

5 
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2019الربانمج الاستامثري البدلي التشاريك لس نة        

 شارع علي بن أبي طالب 50 هام 35 ن ض 32

 
التنوير 
 العمومي

1 

 نهج عثمان بن عفان 31 هام 21 ن ض 15
2 

سيتم تنويرها من طرف الوكالة 
 العقارية للسكنى

 AFH2منطقة  28 ضعيف --
3 

 نهج اإلمام البخاري 27 هام 34.5 ن ض 19
4 

 عبد هللا بن الزبير 22 متوسط 6 ن ض 7
5 

 21 متوسط 12 ن ض 15

شارع الهادي سحنون تنوير أول 
زنقة بعد جمعية القرآن مباشرة على 
اليسار ما بين شارع اإلمام سحنون 

 وشارع محمد يعيش 

6 

 هام -متوسط  –)*( تأثير المشروع على المنطقة البلدية المعنية : ضعيف 

 12/12/2018يوم  من قبل المصلحة الفنية بالبلديةالدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 
 يوم األربعاء.الموافق لـ

 : مالحق – 2.7
 : البلدية عرض – 1.2.7

 
 

 : الشماليةمنطقة بوزيان ب الجلسة صور – 2.2.7
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 : رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة – 10

 جيدة

 رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة :  -11

 جيدة

 : المشاركين معفيها لنقاش تم امواضيع أخرى  -12

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 ميّسر)ة( الجلسة    
 

 السيدة فيصل الجراية 

 مقر)ة( الجلسة
 

 السيدة سلوى المشتي

 رئيس الجلسة
 

 السيدة آمنة بوعزيز كريشان


