
معتمدية بني خيار

2023مارس 

سنة االدراج في (أ د)الكلفة المحينة  مكان المشروعبيان المشروع
الميزانية

(الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه):الماء الصالح للشراب
 27تحويل شبكة الماء الصالح للشراب على مستوى الطريق الجهوية رقم 

متر 16850) ( كم من القنوات17اقتناء ووضع )الرابطة بين نابل وقربة 
( PEمم400 إلي PEمم90خطي من القنوات قطر 

56872018بني خيار وقربة

الكهرباء
 27تحويل خطوط كهرباء الضغط المتوسط والمنخفظ بالطريق الرئيسية رقم 

الرابطة بين نابل وقربة
8002019قربة-بني خيار 

البريد
642022بني خيار (عن طريق الكراء )تهيئة مكتب بريد ديار بنسالم  

التجهيز
10002019بني خالد- بني خيار( كم8) 597أشغال التغليف السطحي للطريق المحلية رقم 

:حماية المدن من الفياضانات
تهيئة أجزاء من أودية التوتات وسيدي : حماية مدينة الصمعة من الفيضانات 

30002019بني خيارعبد النبي مع إنجاز منشآت مائية

في إطار الدراسة الشاملة لحماية )دراسة حماية مدينتي بني خيار والمعمورة 
(نابل الكبرى

55,82020بني خيار

4002022بني خيار جهر وتعديل وادي الكبير ببني خيار

التطهير
بني - قربة - نابل ) توسيع  شبكة  المياه المستعملة بعدة مدن من والية  نابل 

برنامج معالجة التلوث بالبحر )دار شعبان  الفهري و الحمامات  - خيار 
(DEPLOMED )(األبيض المتوسط 

20002020

:النقل البحري 
1232007بني خيارأشغال تهيئة مقر المنطقة البحرية الفرعية ببني خيار

الشباب والرياضة
الفرينين بيوب ، : 1قسط عدد)تهيئة فضاءات رياضية بالمدارس اإلبتدائية 

(المنار ، الحلفاء، حمام بنت الجديدي، جبل لطرش
-بني خيار - دار شعبان الفهري 

الحمامات
2013

1002019بني خيار(صيانة األرضية والشبكة الكهربائية )تهيئة القاعة الرياضية ببني خيار 

الثقافة
812020بني خيارتهيئة وصيانة المكتبة العمومية بالصمعة

11,52021بني خيار صيانة المكتبة العمومية بالمعمورة

:حماية الشريط الساحلي 
- دار شعبان الفهري - بني خيار - نابل- الحمامات)أشغال تنظيف الشواطئ 

(الهوارية- دارعلوش - حمام األغزاز - قليبية- منزل تميم- الميدة - قربة
1752020

:الصحة
2002017بني خيار ببني خيار4تطوير مركز الصحة االساسية صنف 

2019البرنامج الجهوي للتنمية 

:التطهير
22002019بني خيار( ساكن4500)تطهير قرية ديار بن سالم 

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه: الماء الصالح للشراب 
18,02020بني خيار( عائالت10 ) تزويد حي بوجعفر بالصمعة بالماء الصالح للشراب  

25,02020بني خيار( عائالت10 )تزويد حي الشباب بالصمعة بالماء الصالح للشراب  

المشاريع المنجزة

1 ي خيار   بن 



2023مارس 

سنة االدراج في (أ د)الكلفة المحينة  مكان المشروعبيان المشروع
الميزانية

الفالحة
2018 سبتمبر 22اصالح وتهيئة السدود الجبلية المتضررة من فيضانات 

بني )، التنيتين (دار شعبان الفهري)، زامو  (نابل)واد سوحيل : 1قسط عدد 
(بوعرقوب)، بيوب (خيار

نابل، دار شعبان الفهري، بني 
خيار ، بوعرقوب

2020

 (هندسة مدنية و تجهيز)اشغال تزويد  المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب 
تزويد منطقة الحلفاء ببني خيار: 

2018 بني خيار

الغاز الطبيعي

3002019قربة-بني خيار  الرابطة بين نابل وقربة27تحويل أنابيب الغاز الطبيعي بالطريق الجهوية رقم 

االتصاالت
- الحمامات- المعمورة-تهيئة الشبكة نابل)توسعة الشبكة المحلية للمشتركين 

(النشع- القبة- الغريس-لزدين 
منزل -الحمامات-بني خيار-نابل

تميم
11002018

 بني MC27تحويل شبكة االتصاالت على مستوى الطريق الجهوية رقم 
خياروقربة

8562019 ـ قربةبني خيار

الشوارف و - حمام الجبلي - الزهراء  )توسعة الشبكة المحلية للمشتركين 
AFH حي الميناء ونهج ياسر العرفات - حي باستور بدار شعبان -  قليبية

(ديار بنسالم- ببني خيار 

دار شعبان - قليبية - حمام الغزاز 
بني خيار- 

16652021

البريد
ي خيارتهيئة مكان موزع آلي لألوراق المالية  بمكتب بريد الصمعة 802021بن 

:التجهيز
 كم60قليبية بطول -  نابل 27مضاعفة الطريق الجهوية رقم 

- دار شعبان الفهري-  بني خيار( كم19)  46 إلى ن ك 27قربة من ن ك - نابل: القسط األول 
قربة

415312017

:حماية المدن من الفياضانات
60002021بني خيارحماية مدينتي المعمورة وبني خيار من الفيضانات

تهذيب األحياء الشعبية
20002019بني خيار(تعبيد و ترصيف)تهذيب حي شفرادة بوجعفر بالصمعة 

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

المسالك الريفية

712,92020بني خيار( كم3 )تعبيد المسلك الفالحي أوالد خليفة غرداية  

 المشاريع التي بصدد اإلنجاز

2 ي خيار   بن 



2023مارس 

سنة االدراج في (أ د)الكلفة المحينة  مكان المشروعبيان المشروع
الميزانية

الفالحة 
 :( هك250)دراسة احداث مناطق سقوية عمومية بالمياه المستعملة المعالجة   

 70 هك لمحطات التطهير بكل من  منزل بوزلفة 250مساحة : 1قسط عدد
 هك70قرنبالية / هك110بني خيار /هك 

(برنامج الحّد من التفاوت الجهوي)تهذيب األحياء الشعبية 

تنوير عمومي ، تصريف مياه )تهذيب منطقة الحومة القبلية بالمعمورة 
أمطار، تعبيد الطرقات

17502019بني خيار

:حماية الشريط الساحلي 
دراسة استصالح وتهيئة الشريط لساحلي الممتد من بني خيار إلى الحمامات 

الجنوبية
- دار شعبان الفهري- بني خيار 

الحمامات- نابل 
6002020

:التربية
202019بني خيار بناء مكتب مدير بالمدرسة اإلبتدائية  ديار بن سالم بني خيار

302021 بني خياربناء مجموعة صحية  بالمدرسة االبتدائية غرداية بني خيار

302022بني خياربناء مجموعة صحية بالمدرسة  االبتدائية  سيدي علي الصمعي ببني خيار

302022بني خياربناء مجموعة صحية بالمدرسة  االبتدائية ديار أوالد سالم بني خيار

هدم واعادة بناء قاعة وصيانة السطوح والتصدعات بقاعات التدريس 
واألروقة والمجموعات الصحية و األبواب والنوافذ والشبكة الكهربائية وتبليط 

الساحة  وصيانة المسكن الوظيفي وبناء وتعلية السياج وتهيئة الفضاء 
الرياضي بالمدرسة  االبتدائية  المنار ببني خيار

3502022بني خيار

الشباب والرياضة
7002018بني خيارإتمام حجرات المالبس و التعشيب )تهيئة الملعب البلدي بالصمعة 

702020بني خياردراسة بناء قاعة التنس الطاولة بالصمعة

مشاريع بصدد اإلعداد لإلنطالق

2021قرنبالية- بني خيار- منزل بوزلفة

3 ي خيار   بن 


