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 بوزيان منطقة جلسة
 1 الجنوبية

  

 

 الجنوبية األفران -قرمدة منطقة بالجلسة التشاركية محضر 
 : البلدية بخصوص معطيات -1

 الجنوبية األفران - قرمدة اسم المنطقة :                                                 بلدية قرمدة :  البلدية إسم -أ 
                     7290    :منطقة بال السكان عدد                                    43368  : بالبلدية السكان عدد -ب 
 06/12/2021 : 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

 100 : بالمنطقة الجلسة في المشاركين عدد – أ

 ضمن الشبان عدد
 تتراوح الذينوالمشاركين 
 35و 16 بين أعمارهم

 سنة

 ضمن النساء عدد
 المشاركين

 المشاركين عدد
 

 الجملي العدد 100 31 28

 (%)النسبة  1,37 0,42 0,38

 
 : 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

 

 

 

 

 

 : الجنوبية قرمدةاألولى  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

(%) 

نسبة التغطية بشبكة 
 التنوير العمومي

)%( 

نسبة التغطية 
بشبكة التطهير 

 العمومي
)%( 

 19,3 87,3 12,7 الجنوبية قرمدة

 
 

80,7 

18,2 81,8 

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 امساحة الطرقات أو األرصفة المعنية على مساح( يتم احتساب هذه النسبة بقسمة 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
 : الجنوبية قرمدةالمتواصلة أو المبرمجة بمنطقة 

 االسم العدد

 العرض )م( الطول )م(
مساحة المعبد المضافة 

 (²)م

 تهيئة
حرم  تعبيد جديد

 الطريق
 الجملية الجزئية المعبد

 جملي جزئي

3 

 50 450 نهج محمد العذار

1070 

10 6 750 7060 

  

  

  

  

  

 1910 6 10 300 110 نهجي أبو بكر عبد الكافي والريحان

نهج غرة ماي وربطه بشارع 
 الطاهر كمون ونهج مصطفى الفقي

80 720 8 - 12 6 4400 

 

 

 

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

 المنطقة الترابية  اإلعتمادات المخصصة
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 2021التي تم االحتفاظ بها لسنة  )أد(

 الجنوبيةاألفران  – قرمدةنطقة م 250

 
 2021سنة خالل  الجنوبيةاألفران  – قرمدةمنطقة بمشاركين من طرف القترحة الم مشاريع القرب -6

 : مقترحات التعبيد

 اسم النهج

 شارع الطاهر كمون –البشير التريكي 

 بقية نهج النرجس من ااس إلى جنان الخوفي

امام مقهى ميراكل  4.5نهج الفل توليب العنبر زنقة بين الزواري و الملولي أفران كم 

 توفيق الزحاف 

 المنجي سليم

 أبو حامد الغزالي

 جنان الخوفي إلي بقية نهج النرجس  من 

 نهج طبرقة

 اعادة تعبيد طريق منجي سليم القاصة بين االفران و قرمدة امام الصيدلية الليلية

 نهج ابو حامد الغزالي

 محمد السنوسي

 منجي سليم

 
 
 
 

 مقترحات الترصيف:

 اسم النهج

 نهج محمد السماوي نهج جامع بالل

 

 مقترحات التنوير:
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 اسم النهج

 النهج الرابط بين غرة ماي والطاهر كمون محمد القبايلي

 أبو سعيد الباجي

 الزيتونة

 

 فرز المقترحات -7
 : بعد فرز المقترحات واعتماد نظام التقييم تحصلنا على النتائج التالية
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 :الجنوبيةاألفران  – قرمدةبمنطقة  الجلسة نتائج -8

 الكلفة نوعية التدخل
 أ.د

 التاريخ المتوقع

النتهاء  األشغالالنطالق 
 األشغال

 التعبيد :
مشروع تعبيد البشير التريكي و إبراهيم  -   

 ابن االغلب

مشروع تعبيد أنهج الفل  و توليب والعنبر  - 12/2022 01/12/2021 180
 و توفيق الزحاف

ــر   التنويــــــــ
النهج الرابط بين غرة ماي والطاهر  -   

 كمون

 نهج المواطنة -

نهج البستان  والسوسن ومسك الليل  -
 أفريل   9نهج  والبنفسج

 

 

70 
08/2021 12/2021 

   250 الجملــــــــة
 

 : مالحق – 2.8
 : البلدية عرض – .1.2.8

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الجنوبية األفران - قرمدةمنطقة ب الجلسة صور – 8-2-2
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 بوزيان منطقة جلسة
 8 الجنوبية
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ختم وإمضاء رئيس 
 البلدية

 


