
معتمدية بني خالد

2023مارس 

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

الفالحة
تعهد قنوات الري بالمنطقة السقوية العمومية ببني خالد و منزل بوزلفة 

1802020بني خالد ومنزل بوزلفة(1ق ) 2المزودة عن طريق محطة بلي 

(الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه)الماء الصالح للشراب 
تدعيم الموارد المائية 5تحسين تزويد األحياء العليا بالمسراطية وحي سلتان 

 (مم315 كلم من القنوات قطر 0.5مد )بالمنطقة العليا بسلتان والمسراطية 
( منتفع200)

- سليمان- بني خالد- قرنبالية
منزل بوزلفة وتاكلسة

4002021

التجهيز
10002019بني خالد- بني خيار597أشغال التغليف السطحي للطريق المحلية رقم 

  (44 وط ج 599 و ط م 41ط ج )شذب األشواك المترامية على الطرقات المرتبة 
 كم6,4

2022قرمبالية و بني خالد

أشغال االصالح الجزئي واصالح الحفر للطرقات المرتبة المغلفة سطحي 
اذو طبقتين من الحصى واالسفلت

7002022بني خالد، منزل بوزلفة43أشغال إصالح الحفر وإصالح األجزاء المهترئة بالطريق الجهوية 

حماية المدن من الفيضانات
دراسة تقييم األثر البيئي واإلجتماعي لمشاريع حماية المدن من 

تاكلسة وبوعرقوب وبوشراي وزاوية الجديدي وبني خالد:الفيضانات
-بوعرقوب - سليمان - تاكلسة 

 بني خالد
61,52022

المناطق الصناعية
76262010بني خالد هك36إحداث منطقة صناعية سيدي التومي ببني خالد على مساحة 

الشباب والرياضة

بئر منزل حر، ) مالعب رياضية 4تهيئة : الخطة الوطنية لتهيئة مالعب األحياء
( قرعة ساسيدراسن،

2002013، قربةبني خالدمنزل تميم، 

1002018بني خالدتهيئة ملعب كرة السلة ببني خالد

التربية
1002021بني خالدالدراسة الخاصة بالصيانة الشاملة للمدرسة االبتدائية التحرير

112,62022بني خالدبناء سياج  بالمدرسة االبتدائية مغرة ببني خالد

البريد
702019بني خالدصيانة مكتب بريد بني خالد

 بوالية نابل2018 سبتمبر 22 إصالح أضرار فيضانات 
إصالح مسلك أوالد مسعود بمعتمدية قرنبالية  و مسلك المنزه عرقوب الصيد 

.من معتمدية بني خالد
659,22020بني خالد- قرنبالية 

(المشاريع اإلضافية) 2019البرنامج الجهوي للتنمية 
3782019بني خالد( كم2)السكة -تهيئة مسلك السعيدي

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه : الماء الصالح للشراب 
64,42020بني خالد( عائالت8 )تزويد حي شلبي بزاوية الجديدي بالماء الصالح للشراب 

التطهير
2021-2020بني خالد( عائلة500 )ربط حي العبيد سيدي التومي  

المشاريع المنجزة

1 ي خالد بن 



2023مارس 

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

الفالحة
هندسة مدنية و )اشغال تزويد  المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب  

(عين حريرة ببني خالد   ) (تجهيز
2018 بني خالد

1202018بني خالددراسة اعادة تهيئة المناطق السقوية القديمة للقوارص ببني خالد

تجديد خزانات كهربائية  متوسطة و منخفظة الضغط  و دهن  تجهيزات 
 ببني خالدSP2الضخ بمحطة الضخ 

3622019بني خالد

تعهد شبكات صرف المياه بسهول  قرمبالية  )تكثيف الفالحة السقوية بتونس 
 هك2600 (و بني خالد و منزل بوزلفة و سليمان

اشغال صرف  المياه:  القسط األول 
اشغال تجفيف المياه: القسط الثاني

متابعة اشغال مشروع  تكثيف الفالحة السقوية بتونس
أشغال المحافظة على المياه والتربة

واد / كلم1,5واد زيانة بقرمبالية /كلم3واد ام هاشم ببني خالد )جهر اودية  
واد هميلة بقليبية / كلم1,5واد القصب بقرمبالية / كلم 2المسراطية  بقرمبالية 

3واد بزيغ منطقة  بدار و معتمدية سليمان / كلم2

- قليبية- قرنبالية- بني خالد
سليمان

2021

التجهيز
70002021بني خالد تهيئة مدخل المنطقة الصناعية سيدي التومي بني خالد

أشغال اصالح االنخسافات بالطرقات المرتبة المغلفة بالخرسانة االسفلتية

11,30 و 10,2 جزئيا بين ن كلم 42الطريق الجهوية رقم 

0,82022 و 0 جزئيا بين ن كلم 44الطريق الجهوية رقم 

0,6 و 0 جزئيا بين ن كلم 598الطريق المحلية رقم  

حماية المدن من الفيضانات
50002020بني خالد(1قسط عدد )حماية مدن بني خالد وزاوية الجديدي وبوشراي من الفيضانات 

االتصاالت
طريق - البسباسية-قربة-ديار الحجاج )توسعة الشبكة المحلية للمشتركين 

(القبة-لخوين- بوعرقوب-الحمامات الجنوبية-التربة - المنشار-سيدي الجديدي
-بوعرقوب- الحمامات -قربة 

بني خالد
18692021

األحياء الشعبية
برنامج تهذيب وادماج األحياء السكنية

27492019بني خالد(بنية أساسية)مشروع تهذيب حي بئر دراسن المكتب والبير ببني خالد 

 بوالية نابل2018 سبتمبر 22 إصالح أضرار فيضانات 
(الجزء الثاني)االدارة الجهوية للتجهبز 

 قرنبالية نيانو بمعتمدية قرنبالية ومسلك مزنين واد 329إصالح مسلك 
.  بمعتمدية بني خالد611الركروك والطريق المحلية 

10112020بني خالد ـ قرنبالية

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

هندسة ريفية: الماء الصالح للشراب 
278,02020بني خالد( عائلة900)تهذيب شبكة الماء الصالح للشراب ببئر دراسن 

 المشاريع التي بصدد اإلنجاز

 منزل بوزلفة و سليمان وبني 
116902020خالد

900بني خالد

2 ي خالد بن 



2023مارس 

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

الفالحة
 03 بمنزل بوزلفة، بئر  بسليمان و 03) أبار مراقبة للموائد المائية  7احداث 

(ببني خالد
بني خالد / منزل بوزلفة 

وسليمان
2812021

3002022بني خالد(المزنين بني خالد)إحداث آبار عميقة للماء الصالح للشراب 

 كلم من المسالك الفالحية داخل المناطق السقوية العمومية ببني 4,8صيانة 
: 2 كلم و سيدي علية 0,9 : 1سيدي علية )بني خالد  ):  خالد و قرمبالية 

((  كلم2,6منطقة نوال ) قرنبالية   ( كلم 1,350

2022بني خالد وقرنبالية

التربية
352018بني خالدبناء قسم تحضيري ومجموعة صحية المدرسة اإلبتدائية المزنين

302019بني خالدبناء مجموعة صحية بالمدرسة االبتدائية سيدي علية ببني خالد

302020بني خالد بناء مجموعة صحية بالمدرسة اإلبتدائية  ساحة التحرير ببني خالد 

302021 بني خالدبناء مجموعة صحية  بالمدرسة االبتدائية  القبودي بني خالد

صيانة قاعات التدريس والسطح واألبواب والنوافذ والشبكة الكهربائية 
1502022بني خالدبالمدرسة  االبتدائية  حنوس ببني خالد

صيانة قاعات التدريس والسطح واألبواب والنوافذ والشبكة الكهربائية 
702022بني خالدبالمدرسة  االبتدائية  سيدي علية ببني خالد

صيانة السطوح والتصدعات بقاعات التدريس واألروقة صيانة األسطح و 
األبواب والنوافذ والشبكة الكهربائية وتبليط الساحة  وصيانة المسكن الوظيفي 

وبناء وتعلية السياج وتهيئة الفضاء الرياضي بالمدرسة  االبتدائية  التحرير 
ببني خالد

8002022بني خالد

302022بني خالدبناء مجموعة صحية بالمدرسة  االبتدائية مغرة بني خالد

الشباب والرياضة
2002018بني خالدتنوير الملعب البلدي بني خالد

تعلية السور الخارجي وتهيئة )تهيئة ملعب كرة اليد بزاوية الجديدي 
(األرضية وتهيئة حجرات مالبس

3002022بني خالد

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

المسالك الريفية 
2020بني خالد( كم0,7 )طريق الساحل وادي علي 

2020بني خالد( كم1,8 ) (قسط ثالث)طريق الوادي زاوية الجديدي 

مشاريع بصدد اإلعداد لإلنطالق

3 ي خالد بن 


