
معتمدية الميدة

2023مارس 

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

التجهيز
3272019الميدة كلم2,5صيانة مسلك المعيصرة بطول 

5362020الميدة( كم3,2)صيانة مسلك الرغين بودخان 

أشغال االصالح الجزئي واصالح الحفر للطرقات المرتبة المغلفة سطحي اذو طبقتين من 
الحصى واالسفلت
2022( كم44) 52 و ن كلم 8 بين ن كلم 43الطريق الجهوية رقم 

الثقافة
34,52020الميدةإنجاز سور وتهيئة وصيانة للمكتبة العمومية بالميدة

التربية
302022 الميدةبناء مجموعة صحية بالمدرسة  االبتدائية أم ذويل الميدة

:البرنامج الخصوصي لتهيئة وصيانة المؤسسات التربوية
902021 الميدةأشغال صيانة قاعات التدريس والسياج بالمدرسة اإلبتدائية بودخان بالميدة

أشغال صيانة قاعات التدريس والشبكة الكهربائية والسياج والمركب الصحي بالمدرسة 
802021الميدةاالبتدائية ام ذويل الميدة

أشغال صيانة قاعات التدريس والشبكة الكهربائية والسياج والمركب الصحي بالمدرسة 
802021الميدةاالبتدائية  شط الزهور الميدة

2018الميدةبناء مجموعة صحية بالمدرسة االبتدائية الحي الجديد الميدة 

الصحة
1962017الميدة بالميدة4تطوير مركز الصحة االساسية صنف 

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

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

 بوالية نابل 2018 سبتمبر 22 إصالح أضرار فيضانات 
إصالح  مسلك سيدي قرار ومسلك  الكلبوسي ومسلك لجحاف بمعتمدية منزل بوزلفة و 

.بمعتمدية قرنبالية601مسلك القرشين بمعتمدية الميدة و الطريق المحلية 
- الميدة- منزل بوزلفة

30192020قرنبالية

:2017 البرنامج الجهوي للتنمية  لسنة 
(الشركة الوطنية إلستغالل و توزيع المياه)الماء الصالح للشراب 

352017الميدة( عائالت4)تزويد حي أوالد عمر بالماء الصالح للشراب 

92017الميدة( عائالت5)تزويد حي شط الزهور بالماء الصالح  للشراب 

102017الميدة(عائالت11)تزويد عين غراب بالماء الصالح للشراب 

82017الميدة( عائالت18)تزويد حي بودخان بالرغين بالماء الصالح للشراب 

312017الميدة( عائالت25)تزويد حي أوالد لحمر بظهرة الزاوية بالميدة بالماء الصالح للشراب 

1952017الميدة( عائلة15تزويد حي الفتحلي بواد شيبة بالميدة بالماء الصالح للشراب 

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه: الماء الصالح للشراب 
57,52020الميدة(عائالت9  )تزويد حي أوالد البكوش بالقرشين بالماء الصالح للشراب 

38,62020الميدة(عائالت7  )تزويد مقاسم الفنين الشبان بالحي الجديد بلبنة بالماء الصالح للشراب 

23,62020الميدة(عائالت7  )تزويد حي أوالد الرايس ببئر مسعودة بالماء الصالح للشراب 

13,02020الميدة( عائالت6 )تزويد حي جانب المقبرة بالحي الجديد بلبنة بالماء الصالح للشراب  

42,82020الميدة( عائالت6 )تزويد حي أوالد العقربي ببئر مسعودة بالماء الصالح للشراب  

مشروع التنمية المندمجة بمعتمدية الميدة
1174الميدة(2 م 1000)بناء محل صناعي 

1532الميدة( كم6,7)تهيئة وتعبيد طرقات 

الميدة(كم3,1,)العشايشة - سيدي الخافي - طريق الخرنوف  - 
الميدة(كم1)أم ذويل - طريق سيدي الخافي   - 
الميدة(كم0,75)طريق الدبداب   - 
الميدة(كم1,2)الخرنوف - طريق عتايقة   - 

314الميدة( نقطة إضاءة 95)تنوير عمومي 

50الميدةإحداث ملعب حي بالسوالمية

 المشاريع المنجزة

منزل بوزلفة والميدة 
ومنزل تميم

1 الميدة 



2023مارس 

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

الفالحة
2018 سبتمبر 22اصالح وتهيئة السدود الجبلية المتضررة من فيضانات 

2020قربة، الميدة(الميدة)، رويقات  (قربة)الجريدة وحنوس  :3قسط عدد 

 كلم من المسالك الفالحية داخل المناطق السقوية العمومية بالميدة وتاكلسة 4,7صيانة 
(1ق )وبرعرقوب 

 الميدة ، تاكلسة 
وبوعرقوب

5002021

التجهيز
- قربة : القسط الثاني  كم  60قليبية بطول -  نابل 27مضاعفة الطريق الجهوية رقم 

( كم26:ط ج ) 69,5 إلى ن ك 42,5منزل تميم من ن ك 
585582017منزل تميم- الميدة- قربة 

اإلتصاالت
2002016الميدة

التربية
822018الميدةبناء مجموعة صحية بالمدرسة االبتدائية هنشير لبنة الميدة

74,82018الميدةبناء مجموعة صحية بالمدرسة االبتدائية الفرتونة الميدة

99,72018الميدةبناء مجموعة صحية بالمدرسة االبتدائية تافلون الميدة

:2019 البرنامج الجهوي للتنمية  لسنة 
250,82019الميدة( كم1)تهيئة وتعبيد طريق مدخل منزل التهامي 

75,22019الميدة( كم0,3)تهيئة وتعبيد طريق حي الجامع الرويقات بالفرتونة 

(المشاريع اإلضافية) 2019البرنامج الجهوي للتنمية 
598,52019الميدة( كم1,7)الرغين - تهيئة مسلك بوربيعة

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

المسالك الريفية
407,32020الميدة( كم1,6 )تهيئة وتعبيد طريق أوالد عمر بالميدة 

229,12020الميدة( كم1 )تهيئة و تعبيد طريق أوالد الطويل 

 بوالية نابل 2018 سبتمبر 22 إصالح أضرار فيضانات 
إصالح مسلك الخاليفة ومدخل أم ذويل الزاوية ومسلك أوالد عون من معتمدية الميدة و حماية 
معبر مائي بقرية لزدبن و مسلك سيدي عبد المنعم من معتمدية منزل تميم و حماية معبر مائي 

.بمسلك الخراز من معتمدية قربة

2020منزل تميم- قربة - الميدة

 المشاريع التي بصدد اإلنجاز

 بقرية بودخان وعين غرابG3 و G2تحسين تغطية شبكة الهاتف الجوال من الجيل 

2 الميدة 



2023مارس 

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

:(الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه)الماء الصالح للشراب 
تحسين تزويد مركب منزل حر، لبنة

 مم400≥  كم من قنوات الحديد المصبوب قطر 9اقتناء  - 
 مم400≥  كم من قنوات متعددة االثلين قطر 16اقتناء ووضع  - 
 ومحطتي ضخ وتجهيزهما وكهربتهماᵌ م1500بناء خزان سعة  - 

التربية
502018الميدةبناء مطعم مدرسي المدرسة اإلبتدائية الحي الجديد

502018الميدةبناء مطعم مدرسي المدرسة اإلبتدائية المعيصرة

هدم وإعادة بناء أسقف قاعات وصيانة أسطح بقية القاعات والتصدعات  واألروقة 
صيانة األسطح و األبواب والنوافذ والشبكة الكهربائية وتبليط الساحة وتهيئة الفضاء 

الرياضي المدرسة االبتدائية ظهرة الزاوية بالميدة

5002021الميدة

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  أم الذويل

4002022الميدة

الطفولة
2002008الميدة2008بناء نادي أطفال بالميدة بعنوان سنة 

:الشباب و الرياضة
 أد بعنوان سنة 150تّم إضافة )مواصلة تهيئة مركز التخيم و اإلصطياف بالرجاء 

(تعشيب الفضاء الرياضي )(2016
3502013الميدة

3002020الميدة(تهيئة الفضاء الرياضي والمطعم)تهيئة مركز التخيم واالصطياف الرجاء بالميدة 

تهذيب األحياء الشعبية
10002017الميدةتهذيب منطقة فرتونة

مشروع التنمية المندمجة بمعتمدية الميدة
194,6الميدةبودخان-بناء نادي شباب ريفي بالرغين

110,1الميدةإحداث ملعب حي بالقريعات

862,9الميدة( ورشات10)إحداث منطقة حرفية بسيدي الخافي 

71002022منزل تميم والميدة

مشاريع بصدد اإلعداد لإلنطالق

3 الميدة 


