
عرض للتشخيص الفني للبلدية 

قرمـــــدةبلديـــــــة 





المنطقة البلدية
:4المنطقة عدد 

قرمدة الجنوبية

:3المنطقة عدد 

قرمدة الشمالية

:2المنطقة عدد 

بوزيان الجنوبية

:1المنطقة عدد 

بوزيان الشمالية
البيان

1.370

(100%)

234,7

(17%)

337,5

(24,5%)

390,3

(28,5%)

407,5

(30%)

(هك)المساحة 

40.862

(100%)

7.290

(18%)

10.489

(25,5%)

11.290

(27,5%)

11.796

(29%)

عدد السكان

221 22 27 38
بتقسيم 99منها 134

الجديدة قرمدة
العدد

المعبدةاالنهج
69.187,00 8.196,00 12.883,00 17.594,00 30.514,00 (خ.م)الطول 

508.023,00 55.105,50 72.840,00 130.722,00 249.355,50 (م.م)المساحة 

28 9 4 5 10 العدد
د التي هي بصداالنهج

التهيئة أو التعبيد 

2016بعنوان سنة 

3.990,00 680,00 940,00 300,00 2.070,00 (خ.م)الطول المضاف 

35.590,00 9.805,00 6.870,00 3.650,00 15.265,00 (م.م)المساحة المضافة 

8 3 1 3 1 العدد
د التي هي بصداالنهج

للتهيئة أو التعبيد

2017بعنوان سنة 

2.800,00 970,00 750,00 880,00 200,00 (خ.م)الطول المضاف 

17.380,00 5.820,00 4.500,00 5.860,00 1.200,00 (م.م)المساحة المضافة 

7 2 1 2 2 العدد
المبرمجة االنهج

للتهيئة أو التعبيد سنة 

2018

3.200,00 800,00 300,00 1.150,00 950,00 (خ.م)الطول المضاف 

25.800,00 5.100,00 1.800,00 13.200,00 5.700,00 (م.م)المساحة المضافة 

75.177,00

(100%)

10.646,00

(13,4%)

14.873,00

(18,9%)

19.924,00

(25,1%)

33.734,00

(42,6%)

أنجز من 6.580,00منها 

طرف الوكالة العقارية 

للسكنى

(خ.م)الطول 

المجموع

586.793,00

(100%)

75.830,50

(12,9%)

86.010,00

(14,7%)

153.432,00

(26,1%)

271.520,50

(46,3%)

أنجز من 80.277,50منها 

طرف الوكالة العقارية 

(%13,7)للسكنى 

(م.م)المساحة 



المنطقة البلدية
:4المنطقة عدد 

قرمدة الجنوبية

:3المنطقة عدد 

قرمدة الشمالية

:2المنطقة عدد 

بوزيان الجنوبية

:1المنطقة عدد 

بوزيان الشمالية
البيان

1.370

(100)%

234,7

(17)%

337,5

(24,5)%

390,3

(28,5)%

407,5

(30)%
(هك)المساحة 

40.862

(100)%

7.290

(18)%

10.489

(25,5)%

11.290

(27,5)%

11.796

(29)%
عدد السكان

جزئيا   17منها 25 جزئيا2منها 3 جزئيا4منها 5 جزئيا2منها 6 جزئيا9منها 11 العدد

االنهج

المرصفة

104.840,00

8.250,00

7.200,00منها 

بشارع الحبيب ثامر 

بشارع 300,00و

محمود كريشان

20.205,00

15.515,00منها 

بشارع الحبيب ثامر

36.645,00

بشارع الحبيب 19.125,00= 

بشارع 5.500,00بورقيبة و

بشارع 4.105,00البيئة و

بشارع 3.405,00بوزيان و

3.130,00محمد الجمل و

1.380,00والطبلبيبشارع 

بشارع أبو حامد الغزالي

39.740,00

26.550,00منها 

بشارع الحبيب بورقيبة 

بشارع عقبة 970,00و

2.630,00ابن نافع و

بشارع بوزيان

المساحة 

(م.م)

جزئبا2منها 4 1 جزئيا1 جزئيا1 1 العدد االنهج

التي هي 

بصدد 

للترصيف

بعنوان  

سنة 

2018

8.200,00 2.600,00 1.800,00 1.400,00 2.400,00

المساحة 

المضافة 

(م.م)

113.040,00 10.850,00 22.005,00 38.045,00 42.140,00 (م.م)الجمليةالمساحة 



المنطقة البلدية
:4المنطقة عدد 

قرمدة الجنوبية

:3المنطقة عدد 

قرمدة الشمالية

:2المنطقة عدد 

بوزيان الجنوبية

:1المنطقة عدد 

بوزيان الشمالية
البيان

1.370

(100)%

234,7

(17)%

337,5

(24,5)%

390,3

(28,5)%

407,5

(30)%
(هك)المساحة 

40.862

(100)%

7.290

(18)%

10.489

(25,5)%

11.290

(27,5)%

11.796

(29)%
عدد السكان

172 24 31 37 80 العدد
التي االنهج

وقع تنويرها
2.309 378 453 549 929

عدد النقاط 

الضوئية

7 1 4 1 1 العدد
االنهج

المبرمجة 

للتنوير سنة

2018
79 8 37 9 25

عدد النقاط 

الضوئية

2.388 386

490

2بشارع 64منها 

مارس

558

بشارع 75منها 

الحبيب بورقيبة

954

أنجز من 451منها 

طرف الوكالة العقارية 

بشارع 81للسكنى و

53الحبيب بورقيبة و

بشارع الهادي شاكر

الجمليةعدد النقاط الضوئية 

2.388

(100)%

456

(19,1)%

499

(20,9)%

546

(22,9)%

887

(37,1)%

ط عدد النقاط الضوئية بعد توزيع نقا

الشوارع الحدودية بين المناطق





د       2450.143,150: كلفة المشــروع

2017جانفي17: االنــــجازانطالق 

أقساط   3على : المشروعنجاز إ

%98,00: تقدم االنجازنسبة 

: عامةمالحظات 

العديد من المرات 2و1تّم تعليق اآلجال التعاقديّة بالنسبة للقسطين -

د من إلفساح المجال لمصالح الديوان الوطني للتطهير لتجهيز العدي

.مستعملةو الشوارع المبرمجة للتعبيد بشبكة تصريف المياه الاألنهج



دهالنّهـــج أو الّشــارع المزمع تعبير/ع
عرض الطريق 

(م)

نسبة تقدم (خ.م)طــول الطريق 

اإلنجاز
ديدتعبيد جتهيئة

%26010--20الدغباجيتعبيد شارع 1

%10--10115رتهيئة نهج عبد هللا ابن الزبي2

%36010--8المزغنيتعبيد مدخل أل 3

%600100--10يزتعبيد شارع عمر ابن عبد العز4

%100--10450تهيئة شارع خالد ابن الوليد5

%250100--10تعبيد مدخل جامع الرحيم6

%500100--10تعبيد نهج اإلمام البخاري7

%10350100100عفانتعبيد و تهيئة نهج عثمان ابن8

%100--10650تهيئة نهج أمحمد الجراية9

%100--10500تهيئة نهج الصادق الجراية10

بوزيان الشمالية: 1المنطقة عدد 



الجنوبيةبوزيان : 2المنطقة عدد 

دهالنّهـــج أو الّشــارع المزمع تعبير/ع
عرض الطريق 

(م)

نسبة تقدم (خ.م)طــول الطريق 

اإلنجاز

تعبيد جديدتهيئة

--10350تهيئة نهج عبد السالم خليف11
100%

12

13

نهج علي الزواويتهيئة 

ونهج الطاهر صفر 
101200--

100%

--10300تهيئة نهج ابن خلدون14
100%

%300100--10المزغنيتعبيد نهج إبراهيم 15



الشماليةقرمدة: 3المنطقة عدد 

يدهالنّهـــج أو الّشــارع المزمع تعبر/ع
عرض الطريق 

(م)

(خ.م)طــول الطريق 

م نسبة تقد

اإلنجاز دتعبيد جديتهيئة

16

17

تهيئة نهج القيروان 

ونهج الشيخ محمد اللحياني  
101050--

100%

700--10تعبيد نهج فاس18
100%

19
من)تعبيد و تهيئة نهج الشباب 

(مارس2نهج الزيتونة إلى شارع 
10180240100%



النّهـــج أو الّشــارع المزمع تعبيدهر/ع
عرض الطريق 

(م)

نسبة تقدم (خ.م)طــول الطريق 

اإلنجاز
تعبيد جديدتهيئة

%100--10450تهيئة نهج الياسمين20

%125100--10تعبيد مدخل جامع بالل21

%80100--10تعبيد ممر وراء سوق سيدي عباس22

23

24

تهيئة نهج مصطفى الفقي

ماي12وتهيئة وتعبيد نهج 
101000150100%

%80--10540أكتوبر15تهيئة نهج 25

%95--20760تهيئة شارع الطاهر كمون26

27
2من شارع )تهيئة نهج الشباب 

(أكتوبر15مارس إلى نهج 
10370--100%

28
مارس 2تعبيد نهج يربط شارعي 

(الجمل وعبيدل آمدخل )والطاهر كمون 
12--325100%

الجنوبيةقرمدة:4المنطقة عدد 

8265: لكامل المنطقة المهيئةمجموع الطرقات 

3990: لكامل المنطقة مجموع الطرقات المعبدة 

12255: الجملـــــة 



2018جانفي10: انطالق اإلنجاز د536,109,400لمشـــــــــروعاكلفة 

65,00%: قسط وحيد                        نسبة  تقدم اإلنجاز : إنجاز المشروع 

(م)عرض الطريق النّهـــج أو الّشــارع المزمع تعبيدهر/عالمناطق

(خ.م)طــول الطريق 
نسبة تقدم 

االنجاز يدتعبيد جدتهيئة

: 1المنطقة عدد 

ةبوزيان الشمالي
%20060-6-8والقراطيزنقة المعزون 1

: 2المنطقة عدد 

ةبوزيان الجنوبي

%101302000نهج بكور2

%525045020-10الشعبونينهج حليمة 3

%820023060-10(زنقة بن عبد هللا)نهج الهادي العموري 4

: 3المنطقة عدد 

الشماليةقرمدة
%75060-8-10مارس2نهج يربط نهج الجمهورية وشارع 5

: 4المنطقة عدد 

الجنوبيةقرمدة

%450100-8انهج الزعتر والقرنفل واالقحوان6

%300100-7-8الكتارينهج النرجس إلى نهج الطيب 7

%220100-8نهج محمود القالل8

وعـــــــــــــــــــــالمجمــ

5802.800

3.380



تعبيد نهج محمود القالل و نهج النرجس إلى أشغال 

الكتاريحدود نهج الطيب 







د785.000,000الكلفة المرصودة للمشـــــــــروع

2018ديسمبر 15:التاريخ المتوقع النطالق األشغال

:تقدم االنجــــــــــــــــــــــــــــــــاز

.وتقييم العروض في األثناء19/10/2018تّم فتح العروض يوم -

(م)عرض الطريق النّهـــج أو الّشــارع المزمع تعبيدهر/عالمناطق
(خ.م)طــول الطريق 

تعبيد جديدتهيئة

:  1المنطقة عدد 

ةبوزيان الشمالي

550-8نهج الهادي سحنون -1

400-8نهج مالك ابن أنس-2

:  2المنطقة عدد 

بوزيان الجنوبية

-201050نهج شارع ابن سينا3

100-10نهج عبد السالم خليف4

:  3المنطقة عدد 

الشماليةقرمدة
-8300نهج وهران5

:  4المنطقة عدد 

الجنوبيةقرمدة

-10500الكتارينهج الطيب 6

-12300نهج غرة ماي7

المجمـــوع

2.1501.050

3.200



ر/عالمناطق
ع النّهـــج أو الّشــار

المزمع ترصيفه

طول 
الطريق 

(خ,م)

عرض 
الطريق

(ح,م)

المساحة 
المزمع 
ترصيفها 

(2م)

نسبة 

تقدم 

االنجاز

:  1المنطقة عدد 

بوزيان الشمالية
%60012240020شارع خالد ابن الوليد-1

:  2المنطقة عدد 

بوزيان الجنوبية
%3501014000نهج عبد السالم خليف-2

المنطقة عدد 

قرمدة: 3

الشمالية

%450101800100اللحيانيامحمدشارع -3

المنطقة عدد 

قرمدة: 4

الجنوبية

4
الى )شارع الطاهر كمون -

(حدود جامع عمر
11008-10-202600100%

-8.200-2.500المجموع



ترصيف شارع اإلمام سحنون ضمن مشروع الترصيف 

2017برنامج 



د105.000,000:للمشـــــــــروعالمرصودةالكلفة

2018ديسمبر15:األشغالالنطالقالمتوقعالتاريخ

:تقدم االنجــــــــــــــــــــــــــــــــاز

عن تمت المصادقة على الدراسة من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز وسيقع الفاعالن-

2018األشغال مع أواخر شهر أكتوبر لإلنجاز استشارة األثمان 

ق
ط
نا
لم

عا

/

ر

النّهـــج أو الّشــارع المزمع تنويره

طــول 

الطريق 

(خ.م)

عرض 

الطريق 

(م)

عدد 

النقاط 

ة الضوئي

المزمع 

تركيزها

:  1المنطقة عدد 

بوزيان الشمالية
1

نهجي خالد ابن الوليد وعمر ابن عبد -

العزيز
77010

2

5
:  2المنطقة عدد 

بوزيان الجنوبية
280109زنقة مدرسة بوزيان-2

:  3المنطقة عدد 

الشماليةقرمدة

3
63510نهج فاس

1

7

250107نهج مكة4

250126زنقة آل الغرياني5

200107زنقة دمق واللحياني إلى نهج فاس6

:  4المنطقة عدد 

الجنوبيةقرمدة
7

نهج آل شقرون والغراب المتفرع عن نهج -

أكتوبر15
200108

79-2.585المجموع


