
معتمدية منزل بوزلفة

2023مارس 

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

الفالحة

1802020بني خالد ومنزل بوزلفة2تعهد قنوات الري بالمنطقة السقوية العمومية ببني خالد و منزل بوزلفة المزودة عن طريق محطة بلي 

2202019 منزل بوزلفةإحداث بئر عميقة للماء الصالح للشراب بالعيثة  بمنزل بوزلفة

3002021منزل بوزلفةإحداث  بئر عميقة للماء الصالح للشراب بالرويحين

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

( منتفع200) (مم315 كلم من القنوات قطر 0.5مد )والمسراطية 
منزل - سليمان- بني خالد- قرنبالية

بوزلفة وتاكلسة
4002021

حماية المدن من الفيضانات

تهيئة أجزاء من وادي سيدي سعيد بالخرسانة المسلحة  )حماية مدينة منزل بوزلفة من الفيضانات 
( منشآت مائية وتعبيد الطرقات الجانبية للمشروع03 كلم مع إنجاز 1,4والحجارة على طول 

40002020منزل بوزلفة

:التجهيز
8082019منزل بوزلفة كلم6 بداموس الحاجة بطول 514 وعدد 513صيانة المسلك عدد 

الرحمة - الكسيرات –  الشرفين 515مسلك  : (1قسط عدد )2020أشغال تدعيم المسالك الريفية برنامج 
( كم8,8)

11742020منزل بوزلفة

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

منزل بوزلفة والميدة ومنزل تميم
2022

700بني خالد، منزل بوزلفة43أشغال إصالح الحفر وإصالح األجزاء المهترئة بالطريق الجهوية 

التطهير
دار شعبان الفهري - بني خيار - قربة - نابل ) توسيع  شبكة  المياه المستعملة بعدة مدن من والية  نابل 

(DEPLOMED) (برنامج معالجة التلوث بالبحر األبيض المتوسط )و الحمامات
20002020

الشباب و الرياضة
 مالعب رياضية5: الخطة الوطنية لتهيئة مالعب األحياء

سليمان، قرنبالية، بوعرقوب، منزل بوشراي ، فندق الجديد ، الخروبة ،  داموس الحاجة: 2قسط عدد 
بوزلفة

2502012

الثقافة
14,52021منزل بوزلفةانجاز حاجز حديدي بالمكتبة العمومية بمنزل بوزلفة

الطفولة
13,72019بني خياراشغال تكميلية لتهيئة نادي أطفال بني خيار

 بوالية نابل 2018 سبتمبر 22 إصالح أضرار فيضانات 
(الجزء الثاني)االدارة الجهوية للتجهيز 

إصالح مسلك سيدي قرار ومسلك الكلبوسي ومسلك لجحاف بمعتمدية منزل بوزلفة ومسلك القرشين 
. بمعتمدية قرنبالية601بمعتمدية الميدة والطريق المحلية 

30192020قرنبالية- الميدة- منزل بوزلفة

:2017 البرنامج الجهوي للتنمية  لسنة 
2502017منزل بوزلفةتهيئة وتعبيد مسلك أوالد بشير الرحمة

(المشاريع اإلضافية) 2019البرنامج الجهوي للتنمية 
644,22019منزل بوزلفة( كم2)سد شيبة - تهيئة مسلك القصيرات 

:2019 البرنامج الجهوي للتنمية  لسنة 
:(هندسة ريفية)الماء الصالح للشراب 

153,02019منزل بوزلفة( منتفع120)إعادة تهيئة شبكة فدان الرايب قرب العيثة 

111,02019منزل بوزلفة( منتفع800)تهيئة شبكة بوشريك 

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

التنوير العمومي 
50,02020منزل بوزلفة( عائالت6 )تزويد منطقة دوار العويني ربع بوصالح بالتيار الكهربائي 

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه : الماء الصالح للشراب 
32,02020منزل بوزلفة( عائالت10 )تزويد حي غرس القبى بالماء الصالح للشراب 

34,02020منزل بوزلفة( عائالت10 )تزويد منطقة النوارات بالماء الصالح للشراب 

25,02020منزل بوزلفة( عائالت10 )تزويد زقاق بن عزيزة بالنواالت بالماء الصالح للشراب

المشاريع المنجزة
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الفــــــالحـــــة
تعهد شبكات صرف المياه بسهول  قرمبالية و بني خالد و منزل بوزلفة  )تكثيف الفالحة السقوية بتونس 

 هك2600 (و سليمان
اشغال صرف  المياه:  القسط األول 

اشغال تجفيف المياه: القسط الثاني

متابعة اشغال مشروع  تكثيف الفالحة السقوية بتونس
بئر الجحاف بمنزل بوزلفة وبئر : (آبار تعويضية)إحداث آبار عميقة الستغالل الماء الصالح للشراب 

الفرينين بدار شعبان
بئر الجحاف بمنزل بوزلفة : 1قسط 

بئر الفرينين بدار شعبان الفهري : 2قسط 

 عمرون 10646بئر عدد /  بمنزل بوزلفة3بئر العيثة /  بتاكلسة3بئرالزيت ) آبار عميقة 3إعادة تجهيز 
( الفهري 1بدار شعبان

-دار شعبان الفهري- منزل بوزلفة 
تاكلسة

1402021

1602022منزل بوزلفة منشآت للحماية بمنطقة الرحمة بمعتمدية منزل بوزلفة² م1800احداث 

:التجهيز

 26,220 نكلم 1  ب ـوطو رقم 3+ 22,595 ون كلم 20,840 ن كلم 43 ب ـط ج 2) منشآت فنية 5صيانةعدد 
(أشغال واقي حديدي و زالقات أمان و متارس حجرية واقية لالنجراف) ونكلم  26,990ونكلم 

2022قرنبالية ومنزل بوزلفة

1263,32022منزل بوزلفة( كلم5,4)أشغال صيانة مسلك الكلبوسي

التطهير

مناطق الرعينين، لزدين والوديان بمعتمدية منزل :دراسة تطهير المناطق الريفية من المياه المستعملة 
2019منزل بوزلفة- منزل تميم تميم ومناطق الرحمة، الشرفين، بني غانم وبلهويشات بمعتمدية منزل بزلفة

التربية

198,92022منزل بوزلفة قاعات عادية بمعهد منزل بوزلفة3بناء 

الشباب والرياضة
2502015منزل بوزلفة(األرضية و حجرات المالبس واإلنارة)تهيئة ملعب كرة اليد بمنزل بوزلفة 

2016البرنامج الجهوي للتنمية 

المسالك الريفية 

3752016منزل بوزلفة( كم1,5)تهيئة مسلك العامرين وواد سيدي سعيد بمنزل بوزلفة 

منزل بوزلفة( كم2,5)تهيئة مسلك الكلبوسي بني غانم 

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

هندسة ريفية: الماء الصالح للشراب 

59,02020منزل بوزلفة( عائلة15)تمديد شبكة الماء الصالح للشراب بدوار الرومية ببوشريك 

 المشاريع التي بصدد اإلنجاز

116902020 منزل بوزلفة و سليمان وبني خالد

6682021 منزل بوزلفة ودار شعبان الفهري
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الفالحة

2812021بني خالد وسليمان/ منزل بوزلفة ( ببني خالد03 بمنزل بوزلفة، بئر  بسليمان و 03) أبار مراقبة للموائد المائية  7احداث 

 :(هك250)دراسة احداث مناطق سقوية عمومية بالمياه المستعملة المعالجة   
 110بني خيار / هك 70 هك لمحطات التطهير بكل من  منزل بوزلفة 250بمساحة  :1قسط عدد

 هك70قرنبالية /هك
2021قرنبالية- بني خيار- منزل بوزلفة

24002022منزل بوزلفةتعبئة سد بزيغ بمياه الشمال: 1قسط عدد : تدعيم المناطق السقوية بالوطن القبلي  

التربية

352018منزل بوزلفة بناء قسم تحضيري ومجموعة صحية المدرسة اإلبتدائية القصيرات

302022منزل بوزلفةبناء مجموعة صحية بالمدرسة  االبتدائية الرحمة بمنزل بوزلفة

302022منزل بوزلفةبناء مجموعة صحية بالمدرسة االبتدائية داموس الحاجة بمنزل بوزلفة

الصحة
3542013منزل بوزلفة بالعيثة من معتمدية منزل بوزلفة2مركز الصحة االساسية  صنف 

2502021منزل بوزلفةبناء مخزن أدوية بالمستشفى المحلي بمنزل بوزلفة

2021منزل بوزلفةاختبار فني بمركز الصحة األساسية الرحمة معتمدية منزل بوزلفة

الشباب والرياضة
الرحمة  - (تاكلسة)دارنادر - (قرنبالية)زمنيت: 2قسط عدد:تهيئة فضاءات رياضية بالمدارس اإلبتدائية 

(منزل بوزلفة)
2013منزل بوزلفة- تاكلسة - قرنبالية 

1502020منزل بوزلفةدراسة بناء قاعة للرياضات الجماعية بمنزل بوزلفة

1502021منزل بوزلفة(إصالح السطوح و تهيئة داخلية )تهيئة دار الشباب بمنزل بوزلفة 

العدل
952021منزل بوزلفةتهيئة مقر محكمة الناحية بمنزل بوزلفة

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

المسالك الريفية 

2020منزل بوزلفة( كم1,1 )تهيئة وتعبيد مسلك أوالد عمار 

2020منزل بوزلفة( كم1 )تهيئة وتعبيد مسلك بوشريك  المقبرة 

مشاريع بصدد اإلعداد لإلنطالق
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