
معتمدیة دار شعبان الفھري

نوفمبر 2018

سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

الفالحة
1162014تحسین استغالل المناطق السقویة المرویة بمیاه المعالجة - قسط 1
1042014تحسین استغالل المناطق السقویة المرویة بمیاه المعالجة - قسط 2

5002014تجدید خزانات الضغط المتوسط 30 كیلوفولت بمحطات الضخ بلي و سلیمان و دار شعبان

إعادة تجھیز اآلبار العمیقة : اقتناء و وضع مضخات غاطسة لتجھیز اآلبار العمیقة (4 آبار) 
(دار شیشو - قربة - المیدة - بني وائل - بیوب )

1202015

302015اشغال ربط محطة دار شعبان  بالشبكة الكھربائیة متوسط الضغط بخط ارضي
المیاه / البنیة التحتیة و صیانة التجھیزات المائیة

إعادة تجھیز اآلبار العمیقة (إعادة تجھیز 03 آبار عمیقة للري و 02 آبار عمیقة للشراب) دار 
شیشو-الودیان-ھنشیر جبیر-دار شعبان الفھري)

1502016

SE41512014تجدید التجھیزات الكھربائیة ضغط متوسط بمحطة الضخ

التجھیز
762014تھیئة الطرقات ومد األرصفة بالمجلس القروي بالفرینین (دار شعبان الفھري)

التطھیر
SE4 35000تھذیب وتوسیع محطة التطھیر

تھذیب األحیاء الشعبیة:
7002016تھذیب حي التقدم بدار شعبان الفھري (تعبید و تنویر عمومي)

اإلتصاالت
1462015توسعة الشبكة المحلیة للمشتركین (قسط عدد2)

التربیة والتعلیم
تھیئة وصیانة معھد دار شعبان الفھري (إعادة تبلیط األروقة وصیانة السطوح وتجدید 
المركبات الصحیة (تالمیذ + إدارة) وصیانة األبواب والنوافذ والمائیة وتصریف المیاه 

المستعملة ودھن وتبییض)

2502014

302015توسیع  معھد دار شعبان الفھري (بناء قاعة عادیة)
362015توسیع  معھد دار شعبان الفھري (بناء قاعة مختصة)

302015توسیع المدرسة االعدادیة الطاھر بن عاشور بدار شعبان الفھري( بناء قاعة عادیة)
302015توسیع المدرسة االعدادیة الطاھر بن عاشور بدار شعبان الفھري( بناء قاعة عادیة)

832017بناء قاعة مراجعة بالمدرسة االعدادیة البشروش بدار شعبان الفھري
الشباب والریاضة

2502013توسیع دار الشباب بدار شعبان الفھري
3002016تھیئة قاعة الریاضة وإصالح األرضیة بدار شعبان الفھري

الطفولة:
792016تھیئة نادي األطفال بدار شعبان الفھري

البرید
92015صیانة واجھات مكاتب البرید

1.22016تھیئة ودھن مكتب برید ومنزل وظیفي
6.82017تركیز موزع آلي لألوراق المالیة بمكتب برید دار شعبان الشاطئ

19.32018تھیئة الشبكة الكھربائیة بمكتب برید دار شعبان الفھري
البرنامج الجھوي للتنمیة 2012 (ھندسة ریفیة)

95تزوید منطقة بیوب بالماء الصالح للشراب (توسعة) (30 عائلة)
120تزوید منطقة الفرنانیة (50 عائلة)

البرنامج الجھوي للتنمیة 2012 (برنامج تكمیلي)
الماء الصالح للشراب (ھندسة ریفیة)

802012تزوید منطقة عمرون بالماء الصالح للشراب
البرنامج الجھوي للتنمیة 2014

مسالك ریفیة:
613.02014تھیئة وتعبید مسلك الربابدة بالفرینین (2,5 كم)

البرنامج الجھوي للتنمیة 2015
التنویر العمومي:

402015ربط مدخل حي التالل بالتنویر العمومي (30 عائلة)
المسالك الریفیة

5002015تھیئة وتعبید مسلك السرادكة الشرقیة (2,1 كم)
البرنامج الجھوي للتنمیة 2016

الماء الصالح للشراب (ھندسة ریفیة)

302016تمدید شبكة الماء الصالح للشراب بالتالل (37 عائلة)

2012

المشاریع المنجزة
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نوفمبر 2018

سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع
الفالحة

502018دراسة تدعیم المناطق السقویة المرویة بالمیاه المعالجة بنابل ودار شعبان الفھري

اشغال تزوید المدارس الریفیة بالماء الصالح للشراب( ق عدد 3): 20 مدرسة بالمعتمدیات 
التالیة : دار شعبان الفھري / قرمبالیة/ بني خالد/بني خیار/بوعرقوب/ منزل بوزلفة/ منزل 

تمیم/ الحمامات/ الھواریة / قربة)

7002017

إعادة تجھیز اآلبار العمیقة (5 ابار : 11966  بغردایة  ببني خیار/ لعبید5/ المخاطریة/العیثة 
1/ زامو  بدار شعبان)

1502018

التجھیز:
مضاعفة الطریق الجھویة رقم 27 نابل - قلیبیة بطول 60 كم

520002017القسط األول : نابل- قربة من ن ك 27 إلى ن ك 46  (19 كم)
البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015

الماء الصالح للشراب: (الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه)
919.32015تزوید حي التالل حي بودواو بالماء الصالح للشراب (140 عائلة)

البرنامج الجھوي للتنمیة 2016
المسالك الریفیة :

6072016تھیئة المسلك الرابط بین مدرستي بیوب والفرینین بدار شعبان الفھري (2,3 كم)
البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2017:

المسالك الریفیة:
5002017تعبید طریق بوشیرش بدار شعبان الفھري (2كم)

إصالح أضرار فیضانات والیة نابل(22 سبتمبر 2018) 
التجھیز (الجزء األول)

10922018أشغال إصالح مسلك 510، مسلك 321 ومسلك القرارضة

14822018أشغال إصالح الطریق المحلیة 509

9002018أشغال إصالح مسلك ھواریة نابل ومسلك الربابدة الفرش

8932018أشغال إصالح مسلك وادي النمر ومسلك زامو

الفالحة
جھر وتنظیف اودیة  قسط عدد 1: بمعتمدیات نابل ودار شعبان الفھري وبني خیار وقربة 

والحمامات  على طول 29 كلم
2018

اشغال إصالح و تھیئة السدود  الجبلیة  '(-  قسط عدد 1:) : سد واد سوحیل  بنابل /زامو 
بدار شعبان/ التنیتین ببني خیار)

2018

صیانة شبكات الماء الصالح للشراب وشبكات الري وتجھیزات االبار العمیقة المتضررة

1822018 - صیانة شبكات الري والماء الصالح للشرب المتضررة
742018 - اقتناء ووضع تجھیزات  لالبار العمیقة

سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع
الفالحة

إنجاز منشئات الصرف الصحي بالمدارس الریفیة :21مدرسة بالمعتمدیات التالیة : دار شعبان 
الفھري/ بني خالد/ منزل تمیم/ قلیبیة/الھواریة/تاكلسة/منزل بوزلفة/بوعرقوب/الحمامات/بني 

خیار/قربة

8502018

التطھیر
دراسة توسیع  شبكة  المیاه المستعملة بعدة مدن من والیة  نابل (نابل - قربة - بني خیار - دار 

شعبان - الصمعة  و الحمامات  - منزل بوزلفة - بوعرقوب - قرنبالیة ) (برنامج معالجة 
( DEPOLMED التلوث بالبحر األبیض المتوسط

2016

الصحة

2002017تطویر مركز الصحة االساسیة صنف 4 بدار شعبان الفھري

الشباب و الریاضة
مواصلة تھیئة دار الشباب بدار شعبان الفھري(تعلیة السیاج + تھیئة داخلیة + تھیئة الملعب 

الریاضي)
1502017

الثقافة
20002015إعادة بناء دار الثقافة بدار شعبان الفھري
البرنامج الجھوي للتنمیة 2018 (وقتي)

التنویر العمومي
402018تنویر محیط جامع  بیوب ودوار عطیة بیوب(150 عائلة)

المسالك الریفیة:
2502018تھیئة مسلك الحمام وإنجاز منشآة مائیة بدار شعبان الفھري (30 عائلة) (1 كم)

مشاریع بصدد اإلعداد لإلنطالق

 المشاریع التي بصدد اإلنجاز
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