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2019الربانمج الاستامثري البدلي التشاريك لس نة   ة قرمــــدةــــــبدلي 

 

 الجنوبيةمنطقة بوزيان محضر جلسة 
 : البلدية بخصوص معطيات -1

 الجنوبيةبوزيان  اسم المنطقة :                                                 بلدية قرمدة :  البلدية إسم -أ 

                     11290   :منطقة بال السكان عدد                                    43368  : بالبلدية السكان عدد -ب 

 11/11/2018 : 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

 363 : بالمنطقة الجلسة في المشاركين عدد – أ

 ضمن الشبان عدد
 تتراوح الذينوالمشاركين 

 سنة 35و 16 بين أعمارهم

 ضمن النساء عدد
 المشاركين

 المشاركين عدد
 

 الجملي العدد 363 73 65

 (%)النسبة  3.22 20,11 17,91

 : 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 .
 بتحسين ظروف عيش المواطنين بالمنطقة.تذكير باإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب تتعلق  .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
 نتائج الجلسة. .8

 : بوزيان الجنوبيةاألولى  ساسية بالمنطقةالوصفي التقديري للبنية األ حصاءباإلتذكير  – 3

 

 األرصفة الطرقات
التنوير 

 العمومي
الربط بشبكة 

تطهير المياه 

وجود إشكاليات لتصريف مياه  المستعملة

نسبة الطرقات في  األمطار
حالة جيدة أو متوسطة 

(%) 

نسبة الطرقات 
في 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
)%( 

بوزيان 
 الجنوبية

7,32 26,06 8,91 

 

91,5  

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

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

مم على طول  800قنوات قطر  -
 م 2500
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 المرقمةلجملية وذلك دون اعتبار الطرقات تها ا( يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية على مساح1)
 ( يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة2)

والجهوية األخرى المتواصلة أو والمشاريع الوطنية  2018المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  .4
 : بوزيان الجنوبيةالمبرمجة بمنطقة 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 

 
 

 وزيانبتذكير باإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين بمنطقة  .5
 :الجنوبية 

 اإلعتمادات المخصصة

 )أد(
 المنطقة الترابية 

 2019التي تم االحتفاظ بها لسنة 
 نطقة بوزيان الجنوبيةم 341

حسب مرتبة  2019سنة خالل  بوزيان الجنوبيةمنطقة بمشاركين من طرف القترحة الم مشاريع القرب .6
 :األولوية

رأي المصلحة 
 الفنية/المرافق الفني

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

 التدخل
 المشروع

شارع غير مجهز بشبكة 
التطهير وال يمكن تصريف مياه 

 األمطار من الشارع

__ 
نهج عبد السالم خليف وربطه بنهج الطيب المهيري وحليمة 

 الشعبوني

 تعبيد
 

1 

الفرع الرابط إلى شارع الهادي 
 م( 1200شاكر غير مفتوح )

زنقة الخضراوية + زنقة بوعصيدة والربط بينهما  240
 إلى شارع الهادي شاكر على مستوى جامع الرحيم

2 

القاصة الرابطة بين بوزيان والطبلبي عبر نهج تعبيد  150 م 750
 مصطفى خريف -الشيخ محمد القرقوري 

3 

 

الفرع من نهج محمد علي 
الحامي إلى شارع الهادي شاكر 

 م( 450)

90 
استكمال شارع فرحات حشاد إلى بوزيان ثم إلى 

 قرمدة ثم من سيدي بنور إلى شارع الهادي شاكر
4 

فرش الشارع باالخرسانة 
 م( 2184اإلسفلتية )

630 
 5 تعبيد شارع بوزيان كامال

 بعد عملية التهيئة ²م 13368
 

 إكمال ترصيف شارع بوزيان 281

 ترصيف

1 
 ²م 2775

 
58.5 

القاصة الرابطة بين بوزيان والطبلبي عبر نهج القرقوري 
 2 ==< مصطفى خريف

 ترصيف شارع الطبلبي والهادي شاكر 524 ²م 24937
3 

 75 ²م 3554
 4 شارع المناضل علي الزواوي

 47 ²م 2223
 5 شارع حلق الوادي
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 -- شارع غير مهيأ
 6 نهج أبو عبد هللا محمد الحرقافي

إنارة القاصة الرابطة بين بوزيان والطبلبي عبر نهج الشيخ  13,5 نقطة ضوئية 17
 محمد القرقوري ==< خريف

 رــــــتنوي

1 

 26 نقطة ضوئية 29
 2 بن جماعةشارع عمر 

 3.5 ن ض 4
 3 تتمة تنوير نهج أبو عبيد هللا محمد الحرقافي

 17 ن ض 17
 4 تنوير نهج عبد السالم خليف وربطه بنهج الطيب المهيري

تنوير زنقة الهادي نويرة الرابطة بين نهج عبد السالم خليف  7 ن ض 10
 وشارع فرحات حشاد

5 

بين نهج عبد السالم خليف ونهج تنوير زنقة الجمالي الرابطة  7 ن ض 8
 الطاهر صفر

6 

 :بوزيان الجنوبية قائمة اسمية لممثلي منطقة – 7

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

 المرأة نهج محمد القرقوري  45 لبنى مروان

نهج عبد السالم   35 راسم بوزقندة
 خليف

 الرجال

 الشباب بوزيان  25 السقايسري 

 :بوزيان الجنوبيةبمنطقة  الجلسة نتائج -8
وتاريخ اإلعالن عن نتائج  بوزيان الجنوبيةمنطقة تدخالت المطلوب إنجازها بال بخصوص مالحظات – 1.8

 :من قبل المصلحة الفنية بالبلديةالدراسات الفنية والمالية 
رأي المصلحة 

 الفنية/المرافق الفني
الكلفة 
 التقديرية
 )أ.د(

جدوى 
المشروع 
 للمنطقة )*(

نتائج 
 التصويت

 موقع التدخل 
 )األنهج واألحياء(

نوعية 
 التدخل

المشرو
 ع

شارع غير مجهز بشبكة 
التطهير وال يمكن تصريف مياه 

 األمطار من الشارع

 ضعيف __
86 

نهج عبد السالم خليف وربطه بنهج 
 الطيب المهيري وحليمة الشعبوني

 
 

 تعبيد

 

 
 
1 

الفرع الرابط إلى شارع الهادي 
 م( 1200شاكر غير مفتوح )

 هام 240
65 

زنقة الخضراوية + زنقة بوعصيدة 
والربط بينهما إلى شارع الهادي 
 شاكر على مستوى جامع الرحيم

2 

 63 هام 150 م 750
تعبيد القاصة الرابطة بين بوزيان 

والطبلبي عبر نهج الشيخ محمد 
 خريفمصطفى  -القرقوري 

3 

الفرع من نهج محمد علي 
الحامي إلى شارع الهادي شاكر 

 م( 450)

 متوسط 90
47 

استكمال شارع فرحات حشاد إلى 
بوزيان ثم إلى قرمدة ثم من سيدي 

 بنور إلى شارع الهادي شاكر

4 

فرش الشارع باالخرسانة 
 م( 2184اإلسفلتية )

 ضعيف 630
 تعبيد شارع بوزيان كامال 37

5 

 بعد عملية التهيئة ²م 13368
 

281 
 متوسط

 ترصيف إكمال ترصيف شارع بوزيان 65
1 
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 ²م 2775
 

58.5 
 متوسط

61 
القاصة الرابطة بين بوزيان 

والطبلبي عبر نهج القرقوري ==< 
 مصطفى خريف

2 

 524 ²م 24937
 متوسط

48 
ترصيف شارع الطبلبي والهادي 

 شاكر

3 

 متوسط 75 ²م 3554
 الزواوي شارع المناضل علي 38

4 

 متوسط 47 ²م 2223
 شارع حلق الوادي 36

5 

 ضعيف -- شارع غير مهيأ
 نهج أبو عبد هللا محمد الحرقافي 32

6 

 65 هام 13,5 نقطة ضوئية 17
إنارة القاصة الرابطة بين بوزيان 

والطبلبي عبر نهج الشيخ محمد 
 القرقوري ==< خريف

 
التنوير 
 العمومي

1 

 شارع عمر بن جماعة 45 هام 26 نقطة ضوئية 29
2 

 36 هام 3.5 ن ض 4
تتمة تنوير نهج أبو عبيد هللا محمد 

 الحرقافي

3 

 35 متوسط 17 ن ض 17
تنوير نهج عبد السالم خليف 
 وربطه بنهج الطيب المهيري

4 

 34 متوسط 7 ن ض 10
تنوير زنقة الهادي نويرة الرابطة 

بين نهج عبد السالم خليف وشارع 
 حشادفرحات 

5 

 33 متوسط 7 ن ض 8
تنوير زنقة الجمالي الرابطة بين 

نهج عبد السالم خليف ونهج 
 الطاهر صفر

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 – 2.8
 : البلدية عرض – 1.2.8

 
 

 : بوزيان الجنوبيةمنطقة ب الجلسة صور -2.2.8
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 : رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة – 9

 جيدة

 رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة :  -10

 ةجيد
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 : المشاركين معفيها لنقاش تم امواضيع أخرى  -11

 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


