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بوزيان جلسة منطقة 
 1 الشمالية

  

 

 الشماليةبوزيان منطقة بالجلسة التشاركية محضر 
 : البلدية بخصوص معطيات -1

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

                      11290    :منطقة بال السكان عدد                                    43368  : بالبلدية السكان عدد -ب 
 29/11/2020 : الجلسة تاريخ -ت 

 : قصر البلدية الجلسة مكان -ث 

 بالل الفراتي : 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

 209 :بالمنطقة  الجلسة في المشاركين عدد – أ -3

 ضمن الشبان عدد
 تتراوح الذينوالمشاركين 

 سنة 35و 16 بين أعمارهم

 ضمن النساء عدد
 المشاركين

 المشاركين عدد
 

 الجملي العدد 209 60 72

 (%)النسبة  17,71% % 5,08 % 6,10

 
 : األعمال جدول –ب 

 اإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقة. .1
والمشاريع الوطنية والجهوية األخرى المتواصلة أو  2020المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  .2

 المبرمجة بالمنطقة .

 المخصصة لبرامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين بالمنطقة. تذكير باإلعتمادات .3
 مرتّبة حسب األولويّة. 2021مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة خالل سنة  .4
 فرز المشاريع .5
 نتائج الجلسة. .6
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 : الشماليةبوزيان األولى  ساسية بالمنطقةالوصفي التقديري للبنية األ حصاءباإلتذكير  – 3

 

 األرصفة الطرقات
التنوير 

 العمومي 

الربط بشبكة 
تطهير المياه 
المستعملة 

 وجود إشكاليات لتصريف مياه األمطار )%(
نسبة الطرقات   

في حالة جيدة 
أو متوسطة 

(%) 

نسبة الطرقات في 
حالة سيئة تتطلب 

 التدخل
(%) 

نسبة األرصفة 
في حالتها جيدة 
أو متوسطة 

(%) 

األرصفة نسبة 
في حالة سيئة 
 تتطلب التدخل

(%) 

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي
)%( 

نسبة التغطية بشبكة 
 التطهير العمومي

)%( 
 

منطقة 
بوزيان 
 الشمالية

44,3 55.7 36,5 63,5 44,3 38,95 

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  -

 لجملية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمةتها ابقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية على مساح( يتم احتساب هذه النسبة 1)
 ( يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة2)

والجهوية األخرى والمشاريع الوطنية  2020المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  -4
 : الشماليةبوزيان المتواصلة أو المبرمجة بمنطقة 

 االسم

 العرض )م( الطول )م(
مساحة المعبد المضافة 

 (²)م

 تهيئة

حرم  تعبيد جديد
 الطريق

 الجملية الجزئية المعبد
 جملي جزئي

 950 250 نهج علي ابن ابي طالب

1650 

10 6 5950 10300 

  

  

  

  

  

 3450 6 10 550 150 نهج عمر ابن الخطاب

شارع بوزيان من مفترق 
شارع الهادي شاكر الى نهج 

 محمد يعيش

1140 0 20 7 0 

 900 6 8 150 0 نهج علي النوري

تذكير باإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش  – 5
 : الشمالية بوزيانالمواطنين بمنطقة 

 اإلعتمادات المخصصة

 )أد(
 المنطقة الترابية 

 2021التي تم االحتفاظ بها لسنة 

 الشمالية بوزياننطقة م 225

 2021سنة خالل  الشماليةبوزيان منطقة بمشاركين من طرف القترحة الم مشاريع القرب -6

 : مقترحات التعبيد



 2021اري البلدي التشاركي لسنة البرنامج االستثم

 

  

بوزيان جلسة منطقة 
 3 الشمالية

  

 اسم النهج

 أبو فراس الحمداني

 عبد هللا بن الزبير

 زيادطارق بن 

 و تقسيم الف هاشالرابط بين عمر بن عبد العزيز 

 قرطاج

 المنطقة المحاذية لنهج األمير عبد القادر

 الزبير ابن العوام

 نهج علي الدوعاجي 

 أمام قاصة شارع الحبيب ثامر مدخل دربال 8طريق الطبلبي كلم 

 بالقرب من شارع عمر بن عبد العزيز

 النهج الفرعي محمد يعيش

 النهج الرابط بين عبد السالم خليف و نهج حليمة الشعبوني

 طريق بوزيان النهج الفرعي األول بعد اإلمام سحنون

 شارع أسد ابن الفرات بجانب حي السالم

 زنقة اللزاز قرب سوق السيارات

 الرابط بين الهادي سحنون و علي ابن أبي طالب

 سحنون نهج الشيخ أحمد سحنون الموازي لشارع األمام

 زنقة األنس ثاني نهج على اليسار

 الهادي التركي

 صالح بن يوسف

 الزنقة المحاذية لحانوت ببو

 القاصة الرابطة بين شارع عثمان بن عفان وشارع سحنون

 تقسيم بن جماعة

 االمام مسلم

 
 مقترحات الترصيف:
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 اسم النهج

 أبو فراس الحمداني

 قرطاج

 عبد هللا بن الزبير

 الجراية محمد

 مالك ابن أنس

 طارق ابن زياد

 الزبير ابن العوام

 محمد يعيش

 قرب قاعة الرياضة 2قرمدة الجديدة 

 علي بن أبي طالب

 الهادي سحنون

 نهج فرحات حشاد

 بوزيان عبورا بنهج إمام سحنون

 

 مقترحات التنوير:
 اسم النهج

 عبد هللا بن الزبير

 سليمان القانوني

 العزيز عمر بن عبد

 قرطاج

 المنطقة المحاذية لنهج األمير عبد القادر

 مالك ابن أنس

 طارق ابن زياد

 الزبير ابن العوام

 أمام قاصة شارع الحبيب ثامر مدخل دربال 8طريق الطبلبي كلم 
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 بالقرب من شارع عمر بن عبد العزيز

 أبو بكر الصديق

 علي بن أبي طالب

 زنقة بوشعالة

 محمد يعيش

 الهادي سحنون الرابط بين اإلمام سحنون و علي ابن أبي طالب

 الزنقة المحاذية لحانوت ببو

 نهج أبو بكر الصديق

 

 فرز المقترحات -7
 : بعد فرز المقترحات واعتماد نظام التقييم تحصلنا على النتائج التالية
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 :الشماليةبوزيان بمنطقة  الجلسة نتائج -8

 الكلفة نوعية التدخل
 أ.د

 التاريخ المتوقع

النتهاء  النطالق األشغال
 األشغال

 التعبيد :
أنهج عبد هللا بن الزبير  تعبيد مشروع -   

 ونهج طارق بن زياد
مشروع تعبيد النهج الرابط بين علي بن  - 12/2022 01/12/2021 160

 أبي طالب و خالد بن الوليد )زنقة الميالدي(

ــر   التنويــــــــ
 نهج األمير عبد القادر -   

 نهج مالك بن أنس -

نهج الهادي سحنون الرابط بين اإلمام  -
 لي بن أبي طالبعسحنون و 

 نهج الزبير بن العوام

 

 

65 
08/2021 12/2021 

   225 الجملــــــــة
 

 : مالحق – 2.8
 : البلدية عرض – .1.2.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الشماليةبوزيان منطقة ب الجلسة صور – 8-2-2
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ختم وإمضاء رئيس 
 البلدية

 

 


