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بوزيان جلسة منطقة 
 1 الجنوبية

  

 

 الجنوبيةبوزيان منطقة بالجلسة التشاركية محضر 
 : البلدية بخصوص معطيات -1

 الجنوبية 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

 358 : بالمنطقة الجلسة في المشاركين عدد – أ

 ضمن الشبان عدد
 تتراوح الذينوالمشاركين 
 35و 16 بين أعمارهم

 سنة

 ضمن النساء عدد
 المشاركين

 المشاركين عدد
 

 الجملي العدد 358 112 73

 (%)النسبة  31,7 9,92 6.4

 
 : األعمال جدول –ب 

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

 المبرمجة بالمنطقة .
 المواطنين بالمنطقة. تذكير باإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش .3
 مرتّبة حسب األولويّة. 2021مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة خالل سنة  .4

 فرز المشاريع .5
 نتائج الجلسة. .6

 

 

 

 

 

 : الجنوبيةبوزيان األولى  ساسية بالمنطقةالوصفي التقديري للبنية األ حصاءباإلتذكير  – 3
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 األرصفة الطرقات
التنوير 
 العمومي

الربط بشبكة 
تطهير المياه 
وجود إشكاليات لتصريف  المستعملة %(

نسبة الطرقات في  مياه 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

(%) 

بشبكة نسبة التغطية 
 التنوير العمومي

)%( 

نسبة التغطية 
بشبكة التطهير 

 العمومي
)%( 

بوزيان 
 الجنوبية

24,4 75,6 31,8 

 
 

68,2 

24 76 

تصريف مياه األمطار شبكة 
موجودة فقط بالطريق الجهوية 

العابرة للمنطقة البلدية  81رقم 
 وتتكون من:

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

مم على  800قنوات قطر  -
 م 2500طول 

 لجملية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمةتها ا( يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية على مساح1)
 المرقمة( يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات 2)

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

 االسم العدد

 العرض )م( الطول )م(
مساحة المعبد المضافة 

 (²)م

 تهيئة
حرم  تعبيد جديد

 الطريق
 الجملية الجزئية المعبد

 جملي جزئي

7 

 370 0 نهج الحبيب الشعبوني 

1865 

10  6 2220 

9360 

  

  

  

  

  

 5400 9 10 900 0 نهج محمد الجموسي وفروعه 

 0 6 10 - 8 330 0 زنقة الخضراوية

شارع بوزيان من مفترق فيل 
 فونتان الى شارع الهادي شاكر

2230 0 20 6 0 

مدخل المدرسة االبتدائية مركز 
 كمون

0 180 8 6 1080 

مدخل المدرسة االبتدائية مركز 
 السالمي

150 0 6 
 

150 

   10 - 8 85 0 مدخل المدرسة االبتدائية بوزيان

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

 اإلعتمادات المخصصة

 )أد(
 المنطقة الترابية 

 2021التي تم االحتفاظ بها لسنة 
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 الجنوبية بوزياننطقة م 355

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

 : مقترحات التعبيد

 اسم النهج

 نهج الطيب المهيري 

 زنقة القاضي عمر ابن جماعة 

 نهج عامر التونسي 

 نهج ابن الجزار 

 النهج الرابط بين عبد السالم خليف و قاصة سيدي بالنور  

 نهج بكور

نهج الهادي نويرة( الرابط بين نهج عبد السالم خليف وقاصة سيدي بنور)  

النهج المحاذي لمدرسة بوزيان و الرابط بين إبن سينا و أبو القاسم الشابي و 
 فروعه

الرابط بين مقهى نيرفانا و ضريح الوليشارع الهادي شاكر النهج   

 نهج الجزائر

 نهج إبن خلدون

 ابو القاسم الشابي

تعبيد نهج عبد السالم خليف إنهاء  

 النهج الرابط بين عبد السالم خليف و حليمة الشعبوني

نهج علي البلهوان و ربطه بنهج حليمة الشعبوني، نهج الطيب المهيري و نهج 

الزواويالمناضل علي   

5.5العكروت بوزيان كم  نهج محمد  

 ربط نهج عبد السالم خليف بنهج حليمة الشعبوني و نهج الطيب المهيري

 شارع جديد بين شارع عثمان ابن عفان و شارع الهادئ شاكر 

 نهج محمود مقديش

 نهج الطاهر جردق
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 شارع الرياض نهج عبد السالم خليف

 ابن الجزار

 نهج الزيير

عكروت احمد  

 أحمد التليلي زنقة بن صالح

5.5نهج الحبيب عاشور ، قرمدة كلم   

 نهج الهادي التركي

نهج الهادي شاكر 6,5قصاص الطالبي كلم   

 "نهج صالح بن يوسف طريق الطبلبي شارع عبد السالم خليف "

 نهج على يمين عمارة المذيوب جنان الجراية

 

 مقترحات الترصيف:

 اسم النهج

 نهج الطيب المهيري 

 زنقة القاضي عمر ابن جماعة 

 نهج عامر التونسي 

 محمد القرقوري 

 نهج ابن الجزار 

 نهج مصطفى خريف الطبلبي 

 شارع علي الزواوي

 تقسيم الف هاش

 شارع ابن سينا

 شارع حلق الواد

بشبكة الرابط بين الهادي شاكر و سيدي بنور و مار بجانب مقهى مريرفانا مجهز 

نهج محاذي لمقهى نرفانا التطهير والغاز  

 نهج علي بن جماعة
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 شارع فرحات حشاد

 الرياض نهج عبد السالم خليف

 شجرة الدر نهج عبد السالم خليف

 الهادي نويرة نهج عبد السالم خليف

نهج الزئيير 6.5قصاص الطبلبي كلم   

صالح بن يوسف 6.5قصاص الطبلبي كلم   

التركينهج الهادي   

 

 مقترحات التنوير:
 اسم النهج

 نهج ابن الجزار

 شارع علي الزواوي

الرابط بين الهادي شاكر و سيدي بنور و مار بجانب مقهى مريرفانا مجهز بشبكة 

 التطهير والغاز المحاذي لمقهى نرفانا

 النهج الفرعي لشارع حليمة الشعبوني )زقاق الرقيق(

 نهج الجزائر

جماعةنهج محمد بن   

 ابو القاسم الشابي

 النهج الرابط بين نهج عبد السالم خليف و نهج حليمة الشعبوني

 شارع محمد الجمل نهج محمد الجموسي

نهج علي البلهوان و ربطه بنهج حليمة الشعبوني ،نهج الطيب المهيري و نهج 

 المناضل علي الزواوي

" ة له تعبيد و إنارة نهج الطاهر جردق و األنهج المحاذي " 

5.5نهج الحبيب عاشور ، قرمدة كلم   

نهج الزئيير 6.5قصاص الطبلبي كلم   

نهج الهادي التركي 6,5قصاص الطبلبي كلم   



 2021البرنامج االستثماري البلدي التشاركي لسنة 

 

  

بوزيان جلسة منطقة 
 6 الجنوبية

  

نهج صالح بن يوسف 6.5قصاص الطبلبي كلم   

 .نهج الرياض شارع عبد السالم خليف

 نهج شجرة الدر شارع عبد السالم خليف

 

 فرز المقترحات -7
 : المقترحات واعتماد نظام التقييم تحصلنا على النتائج التاليةبعد فرز 



 2021البرنامج االستثماري البلدي التشاركي لسنة 

 

  

بوزيان جلسة منطقة 
 7 الجنوبية

  

 
 
 

 :الجنوبيةبوزيان بمنطقة  الجلسة نتائج -8
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 الكلفة نوعية التدخل
 أ.د

 التاريخ المتوقع

النتهاء  النطالق األشغال
 األشغال

 التعبيد :
 مشروع تعبيد نهج الهادي نويرة -   

265 01/12/2021 12/2022 

تعبيد نهج الرياض عبر نهج عبد  مشروع -
 السالم خليف

مشروع تعبيد أنهج علي البلهوان و نجيب  -
 الخطاب و التوفيق الحكيم و الطيب المهيري

 مشروع تعبيد نهج المرابطين -

 مشروع ترصيف شارع حلق الوادي -
45   

ــر   التنويــــــــ
 نهجي الزايير و الهادي التركي -   

 أنهج محمد الفاتح والجزائر -
 نهجي الجزائر ومحمد بن جماعة -
نهج شجرة الدر وشارع عبد السالم  -

 خليف

 

 

45   

   355 الجملــــــــة
 

 : مالحق – 2.8
 : البلدية عرض – .1.2.8

 

 

 

 

 

 

 

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

 


