



معتمدية
بني
خالد


2018نوفمبر



بيان
المشروع
سنة
االدراج
في
الميزانية(أ
د)الكلفة
المحينة

الــفالحة

452012 إنجاز دراسة تنفيدية وإقتصادية لثالثة بحيرات جبلية

1002012دراسة دعم الموارد المائية لجنوب شرق الوطن القبلي

إنجاز دراسة لصرف وتجفيف المياه بسهول قرنبالية وبني خالد ومنزل بوزلفة 

وسليمان

742012

2482012( كم3,4)      أشغال تحسين المسلك الفالحي بزاوية الجديدي 

252012حفر بئر عميقة لمياه الشراب بالمزنين الوحيشي

تجهيز )تحسين تزويد منطقة الوحيشي ببئر دراسن  بالماء الصالح للشراب

( ساكن500 )(البئر التعويضية

352012

4792013(جهر وتنظيف األودية)أشغال المحافظة على المياه والتربة 

2002014تحسين استغالل المناطق السقوية لحماية القوارص

أشغال  تجفيف المياه بالمنطقة )تعهد شبكات صرف المياه بزاوية الجديدي 

(السقوية بزاوية الجديدي 

8992015

هندسة مدنية  و - اعادة تهيئة مشروع بئر دراسن بالماء الصالح للشرب 

( منتفع3825)تجهيز 

15002015

1675وضع القنوات

442015تجهيز

اقتناء  و صيانة و فك  التجهيزات القديمة و تركيب التجهيزات الجديدة 

بمشروع تهيئة المنظومات المائية ببئر دراسن و الرويحين

1412015

1702016( كم22)جهر أودية 

10852016(2قسط )تعهد شبكات صرف المياه  بزاوية الجديدي 

1602016تعهد شبكات الري ببني خالد

: ببئر دراسن/بالكسيرات بمنزل بوزلفة  ) للماء الصالح للشراب 02:  ابار 5

آبار بدار علوش بالهوارية  وبئر بالرويحين بمنزل 2:  للري 03/   ببني خالد

(بوزلفة

1802017

أشغال تجفيف المياه )تعهد شبكات صرف المياه ببني خالد ومنزل بوزلفة 

(بالمناطق السقوية

9312017

2952017(جهر شبكات صرف المياه )تعهد شبكات صرف المياه  بزاوية الجديدي 

الماء
الصالح
للشراب

702014( عائلة350)تعزيز تزويد منطقة  سيدي علية بالماء الصالح للشراب 

التجهيز

 15) الرابطة بين مفترق الصمعة وبئر دراسن 597تهيئة الطريق المحلية رقم 

( كم2,3)  بالمريصة 128و تهيئة الطريق الجهوية رقم  (كم

4744

 كلم4,5 مكرر الرابط بين المنزه والقبة على طول 7تهيئة المسلك رقم 

 كلم4 الرابط بين بني خالد وسيدي علية على طول 9تهيئة المسلك رقم 

البريد

10.42018صيانة مكتب بريد ومسكن وظيفي بزاوية الجديدي

التربية

ـ تهيئة وتوسيع وتحويل مدرسة المهن ببني خالد إلى مدرسة إعدادية تقنية
5102009

202011(2011برنامج )ـ تعهد وصيانة المدرسة اإلعدادية بزاوية الجديدي بني خالد  

302017بناء  مجموعة صحية بالمدرسة اإلبتدائية القبة الكبيرة بني خالد

برنامج )ـ تهيئة وصيانة المركب الصحي بالمدرسة اإلبتدائية مزنين ببني خالد 

2012)

182012

ـ صيانة سقف قاعة ومعالجة التصدعات وصيانة السطوح بالمدرسة اإلعدادية 

ببني خالد (تكميلي )زاوية الجديدي

262012

ومعالجة  (إدارة+ تالميذ )ـ صيانة السطوح وتجديد المركبات الصحية 

والرصيف الحامي  (مكتب إداري+ المركب الصحي + قاعتين )التصدعات 

وتبليط الساحة وتهيئة مدخل اإلدارة والدهن والتبييض بمعهد نهج المنزه ببني 

(2012برنامج )خالد 

273

2012

302012بناء قاعة عادية بمعهد نهج المنزه بني خالد

صيانة وتهيئة المبيت والمجموعات الصحية واألدواش واألبواب والنوافذ 

بالمدرسة  (ذكور وإناث)وصيانة السطوح والشبكة الكهربائية والدهن والتبيض

 بني خالد1952 جانفي 23اإلعدادية 

371.22012

تجديد المركب الصحي وصيانة السطوح والشبكة الكهربائية والنجارة وبناء 

الرصيف الحامي ودهن وتبييض المدرسة اإلبتدائية بئر دراسن ببني خالد

902013

2013 ببني خالد1952 جانفي 23تهيئة وصيانة المطبخ بمدرسة 

صيانة السطوح وتجديد ) 1952 جانفي 23صيانة مطعم المدرسة إعدادية 

((إناث+تالميذ )المركبات الصحية 

150
2014

المشاريع
المنجزة

710

1 خالد بني



452014بناء مطعم مدرسي بالمدرسة اإلبتدائية مزنين ببني خالد 

402014بناء أسيجة  بالمدرسة اإلبتدائية مزنين

702016 قاعات عادية بمعهد نهج المنزه2بناء 

872016بناء قاعة  مراجعة بمعهد نهج المنزه بني خالد

4352016إحداث المدرسة اإلبتدائية ببني خالد


بيان
المشروع
سنة
االدراج
في
الميزانية(أ
د)الكلفة
المحينة

الصحة

1002012تجهيز المستشفى المحلي ببني خالد

2322011تهيئة وتهذيب المستشفى المحلي ببني خالد

الشباب
والرياضة

502011تهيئة ملعب كرة السلة ببني خالد

1002012تهيئة دار شباب بني خالد

2502013تهيئة ملعب كرة اليد بزاوية الجديدي

10002013تهيئة الملعب البلدي ببني خالد

1002016(تهيئة داخلية و إصالح السطوح)تهيئة دار الشباب زاوية الجديدي ببني خالد 

:الطفولة

622016تهيئة نادي األطفال ببني خالد

2011البرنامج
الجهوي
للتنمية

(الشركة الوطنية إلستغالل و توزيع المياه)الماء الصالح للشراب 

50.22011( منتفع 21)تمديد شبكة الماء الصالح للشراب بحي السراوة بمنطقة القبة 

192011( عائلة 35)تمديد شبكة الماء الصالح للشراب بشارع الحفير بزاوية الجديدي 

12.12011( عائلة 7 )تمديد شبكة الماء الصالح للشراب بطريق شالقو بزاوية الجديدي 


2012البرنامج
الجهوي
للتنمية

(هندسة ريفية)الماء الصالح للشراب 

1002012(هندسة مدنية)تزويد متساكني منطقة مسكري بالماء الصالح للشراب 

(الشركة الوطنية إلستغالل و توزيع المياه)الماء الصالح للشراب 

142012( عائلة12)تزويد متساكني منطقة اوالد بوعرضين بالماء الصالح للشراب 

292012( عائلة18)تزويد متساكني منطقة اوالد بوزكري بالماء الصالح للشراب 

182012( عائلة14)تزويد متساكني طريق سيدي علية بالماء الصالح للشراب 

كهربة اآلبار

ضغط )تزويد مقاسم الفالحين الشبان ببني خالد مسكري بالنور الكهربائي 

( عائلة28 )(عالي

89.42012

التطهير

277.22012أشغال تطهير المياه المستعملة ببئر دراسن الشمالية

379أشغال تطهير المياه المستعملة بباطرو

20.2أشغال تطهير المياه المستعملة بسيدي عليّة


2013البرنامج
الجهوي
للتنمية

المسالك الريفية

75.02013( كم0,2)تهيئة مدخل بوربيع بين باطرو والقبة 

309.82013( كم1,5)تهيئة و تهذيب طريق بني عزة 

التجارة

1002013تركيز فضاء من المنتج إلى المستهلك


2014البرنامج
الجهوي
للتنمية

144.12014( عائلة1400)كهربة و ربط البئر العميقة عين حريرة 

    هندسة مدنية

    تجهيز

    كهربة

محول

المسالك الريفية

3882014تحسين مسلك فالحي الرابط بين زاوية الجديدي وبوشراي

174.82014(كم1,2)تهيئة وتعبيد طريق سميط 

التطهير

د ضمن البرنامج . أ29تمت إضافة )تطهير المياه المستعملة بقرية القبة  

(2015الجهوي للتنمية لسنة 

841.72014

27012014تطهير المياه المستعملة بمنطقة بئر دراسن

2 خالد بني




بيان
المشروع
سنة
االدراج
في
الميزانية(أ
د)الكلفة
المحينة


2015مشاريع
البرنامج
الجهوي
للتنمية
لسنة

(الشركة الوطنية إلستغالل و توزيع المياه):الماء الصالح للشراب

( عائالت8)تزويد شارع السعيدي بالماء الصالح للشراب 
15.9

2015

( عائالت3)تزويد طريق سيدي حامد بالماء الصالح للشراب 
3.1

2015

( عائالت6)تزويد طريق سيدي التومي بالماء الصالح للشراب 
13.1

2015

23.92015( عائلة12)تزويد طريق بني عزة بالماء الصالح للشراب 

:المسالك الفالحية

10002015( كم5,5)تهيئة وتعبيد مسلك سيدي بويحي 

:التنوير العمومي

52015تنوير مفارق القبودي

282015صيانة و توسيع شبكة التنوير العمومي بالتجمعات السكنية بباطرو

152015صيانة و توسيع شبكة التنوير العمومي بالتجمعات السكنية ببئر دراسن


2016
مشاريع
البرنامج
الجهوي
للتنمية
لسنة

(الشركة الوطنية إلستغالل و توزيع المياه):الماء الصالح للشراب

   )تزويد متساكني طريق أوالد عمار ـ سيدي بو يحي بالماء الصالح للشراب 

(عائلة15

49.82016

81.42016( عائلة30)تزويد متساكني حي طريق سميط بالماء الصالح للشراب 

78.22016(  عائلة30 )تزويد متساكني حي السرواة ـ القبة بالماء الصالح للشراب 

تزويد متساكني طريق حمزة ـ زاوية الجديدي بالماء الصالح للشراب  

(عائلة12)

30.92016



لسنة
2017
البرنامج
الجهوي
للتنمية:

:المسالك الريفية

4002017(كم2)تهيئة وتعبيد طريق عبد هللا فرحات بأم هاشم ببني خالد 

1602017( كم0,8)تهيئة وتعبيد مسلك غريان بئر دراسن ببني خالد 

3 خالد بني




2018نوفمبر


بيان
المشروع
سنة
االدراج
في
الميزانية(أ
د)الكلفة
المحينة

الفالحة

أشغال تحسين نوعية المسالك الفالحية داخل المناطق السقوية بقرنبالية وبني 

 : 2 كلم و سيدي علية 0,9 : 1سيدي علية )بني خالد  ) ( كم3,5)خالد 

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

2182017

هندسة مدنية -صيانة المنظومات المائية  في مجال الماء الصالح للشراب 

(بني عياش/حنوس/الوديان/لطرش/الحزايزية)
2452018

ببوهنداية سليمان، بني خالد ومنزل (2قسط )تعهد شبكات صرف المياه 

بوزلفة
10002018

 مدرسة 20: (3ق عدد  )اشغال تزويد المدارس الريفية بالماء الصالح للشراب

بني /بني خالد/ قرمبالية/ دار شعبان الفهري : بالمعتمديات التالية 

(قربة/ الهوارية / الحمامات/ منزل تميم/ منزل بوزلفة/ بوعرقوب/خيار

7002017

/ وادي الدفلة منطقة البريج من معتمدية تاكلسة ) كم من األودية 17جهر 

وادي الطاحونة بمنطقة /  وادي المالح بمنطقة نيانو من معتمدية قرنبالية

وادي / بمنطقة بوجريدة من معتمدية قربة (النمر)وادي سالم / قرنبالية 

وادي  الجديدي بمنطقة /القطار بمنطقة المزيرعة من معتمدية الحمامات

وادي حتوس بمنطقة  حتوس /سيدي الجديدي من معتمدية الحمامات

(بالحمامات

3002018

الماء
الصالح
للشراب

11032009تزويد المنطقة الصناعية سيدي التومي بالماء الصالح للشراب

المناطق
الصناعية

50332010 هك20إحداث منطقة صناعية سيدي التومي ببني خالد على مساحة 

التربية

652018بناء سياج وتهيئة المدخل الرئيسي للتالميذ بالمدرسة االبتدائية القبودي ببني خالد 


2016
مشاريع
البرنامج
الجهوي
للتنمية
لسنة

المسالك الريفية

11252016( كم4,5)تهيئة وتعبيد طريق السراوة عمادة القبة ببني خالد 

2018
سبتمبر
22)إصالح
أضرار
فيضانات
والية
نابل)


(الجزء األول)التجهيز 

20542018(24 الى ن ك 1من ن ك ) 44أشغال إصالح الطريق الجهوية 

15882018مسلك المسلة ووادي علي- البطني–الواد – أشغال إصالح  مسلك الساحل 

 4.2 ن ك 600أشغال إصالح  منشأة على وادي الصراوة بالطريق المحلية 

3.2ووادي سيدي التومي ن ك 

8302018

5996392018 و الطريق المحلية 23 ن ك 1أشغال إصالح الطريق الوطنية 

2018
سبتمبر
22)إصالح
أضرار
فيضانات
والية
نابل)


الفالحة

بحيرة ): أشغال تعهد وصيانة البحيرات الجبلية في قسطين منفصلين 

المرازقة و سيدي الجديدي  /الوديان بمنزل تميم/ الوحيشي ببني خالد

الرحمة بمنزل / ملول و ازمور  بقليبية/  غرداية  ببني خيار/بالحمامات

(عين كميشة بنابل / العالية و بير دراسن بقربة /بوزلفة 

5002018

بمعتمديتي بوعرقوب و بني خالد على : 2جهر وتنظيف االودية قسط عدد 

 كلم30طول 

2018

بمعتمديات تاكلسة ومنزل بوزلفة : (3القسط عدد )جهر وتنظيف األودية 

 كلم28وبني خالد وقربة على طول 
2018

بمعتمديتي قرمبالية وبني خالد على : (4القسط عدد )جهر وتنظيف األودية 

كلم30طول 
2018

صيانة شبكات الماء الصالح للشراب وشبكات الري وتجهيزات االبار العميقة 

المتضررة

1822018صيانة شبكات الري والماء الصالح للشرب المتضررة - 

742018اقتناء ووضع تجهيزات  لالبار العميقة - 

قسط عدد ):  كلم من المسالك الفالحية داخل المناطق السقوية50اعادة تهيئة 

منزل بوزلفة وبني خالد وقرمبالية (2

2018

التربية 


المشاريع
التي
بصدد
اإلنجاز

4 خالد بني



،تهيئة .بناء جز ء من السياج)صيانة المدرسة اإلبتدائية باطرو ببني خالد 

،صيانة .الساحة وتصريف مياه األمطار ،صيانة قاعات الدراسة،تكتيم االسطح

(الشبكة الكهربائية، تغيير النجارة

 

3752018

تغيير النجارة،اعادة بناء جزء من )صيانة معهد نهج المنزه بني خالد 

(السياج،تهيئة الفضاء الرياضي
1892018

5 خالد بني




2018نوفمبر


بيان
المشروع
سنة
االدراج
في
الميزانية(أ
د)الكلفة
المحينة

الفالحة

للماء الصالح   ( م200)بئر عين حرير  ببني خالد )تعويض االبار العميقة 

( م للماء الصالح للشراب250للشراب  و بئربوسهم ببوعرقوب  
5402018

1202018دراسة اعادة تهيئة  المناطق السقوية القديمة للقوارص ببني خالد


بالماء
الصالح
للشراب
بالوسط
الريفي
تزويد
المؤسسات
التربوية

مدرسة بالمعتمديات 21:إنجاز منشئات الصرف الصحي بالمدارس الريفية 

/ منزل تميم/ بني خالد/ دار شعبان الفهري: التالية 

قربة/بني خيار/الحمامات/بوعرقوب/منزل بوزلفة/تاكلسة/الهوارية/قليبية

8502018

التربية

352018بناء قسم تحضيري ومجموعة صحية بالمدرسة اإلبتدائية حنوس بني خالد

352018بناء قسم تحضيري ومجموعة صحية المدرسة اإلبتدائية المزنين

352018بناء مجموعة صحية بالمدرسة االبتدائية العربي زروق بني خالد 

الشباب
والرياضة

2002018تنوير الملعب البلدي بني خالد

1002018تهيئة ملعب كرة السلة ببني خالد

البريد

2502017بناء مخزن جهوي ببئر دراسن



لسنة
(وقتي):2018
البرنامج
الجهوي
للتنمية

:المسالك الريفية

6002018( كم3)إعادة تعبيد طريق العمارات بئر دراسن ببني خالد 

التنوير العمومي 

202018توسيع شبكة التنوير العمومي بسيدي علية

402018إحداث شبكة التنوير العمومي بالمزنين

مشاريع
بصدد
اإلعداد
لإلنطالق

6 خالد بني


