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سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

الفالحة
إعادة تجھیز اآلبار العمیقة : اقتناء و وضع مضخات غاطسة لتجھیز اآلبار العمیقة (4 آبار) (دار شیشو - 

قربة - المیدة - بني وائل - بیوب )
1202015

572015أشغال جھر أودیة (20 كم)

1062014أشغال تجدید خزانات الضغط المتوسط 30 كیلوفولت بمحطةالضخ  بسد لبنة

أشغال تحسین نوعیة المسالك الفالحیة داخل المناطق السقویة بالوالیة (5.6 كلم) (بوشراي (2.5 كلم)، 
لبنة(1.9 كلم)، تاوشت (1.2 كلم) )

336257

جھر أودیة (22 كم)
1702016

الماء الصالح للشراب:(الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه)
تركیز مضخة بمحطة الضخ بتافلون بطاقة دفق (50 ل/ث - 30 متر) (المنظومة المائیة عین غراب) 

(4500 مشترك (العیور - فرتونة العلیا - الرحمة - المجاریس- داموس الحاجة))
702018

70002018تركیز محطة تصفیة المیاه بسد لبنة (بناء محطة تصفیة المیاه بسد لبنة ومد قنوات واقتناء تجھیزات
التطھیر

تطھیر المیاه المستعملة بشارع الطیب المھیري

إحداث محطة ضخ بشارع 14 جانفي

التربیة و التعلیم
1702013تھیئة وصیانة المطبخ بـ 02 مطاعم من بینھا مطعم المدرسة اإلعدادیة بالمیدة

1002014تھیئة وصیانة المدرسة اإلعدادیة  بالمیدة (صیانة المركبات الصحیة)
صیانة المدرسة االبتدائیة سیدي بوعلي المیدة( تكتیم األسطح وصیانة النجارة وتھیئة المركب الصحي 

وتجدید الشبكة الكھربائیة وصیانة قاعات التدریس)
3002015

صیانة المدرسة االبتدائیة المعیصرة المیدة (معالجة التصدعات وتكتیم األسطح وصیانة النجارة وبناء 
الرصیف الحامي وتجدید الشبكة الكھربائیة)

3002015

تجدید المركب الصحي وتھیئة قاعات التدریس ومعالجة التصدعات وبناء الرصیف الحامي وصیانة 
السطوح وتھیئة مدخل التالمیذ والساحة بالمدرسة اإلبتدائیة الرویقات

802013

صیانة األبواب والنوافذ وتكتیم السطوح وتجدید الشبكة الكھربائیة وتعلیة السور وصیانة كامل المدرسة 
5532016االبتدائیة بالمیدة

542016تھیئة فضاء تحضیري بالمدرسة اإلبتدائیة الخالیفة بالمیدة
542016تھیئة فضاء تحضیري بالمدرسة اإلبتدائیة الخالیفة بالمیدة 

بناء قسم تحضیري و مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة الحي الجدید بالمیدة
بناء قسم تحضیري و مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة بودخان بالمیدة

معالجة التصدعات وصیانة قاعات التدریس والسطوح والشبكة الكھربائیة والنجارة وبناء الرصیف الحامي 
تجدید المركب الصحي وودھن وتبییض بالمدرسة اإلبتدائیة عین غراب بالمیدة

2017

تعھد قاعات التدریس، تھیئة المركب الصحي وتكتیم السطوح وتجدید الشبكة الكھربائیة وإصالح شامل 
بالمدرسة اإلبتدائیة النور أم ذویل بالمیدة

502017

اإلتصاالت
توسعة الشبكة المحلیة للمشتركین (المعمورة ، عین كمیشة، المنطقة الصناعیة بنابل ، بوكریم ، المرناقیة ، 

سیدي حماد وشط الزھور)
987

252016تحسین تغطیة شبكة الھاتف الجوال بمعتمدیة المیدة وأحوازھا
1142016تركیز شبكة الھاتف القار بقریة عین غراب

822016تركیز شبكة الھاتف القار بقریة بودخان
1562016تركیز شبكة الھاتف القار بأم ذویل فالج

422016تركیز شبكة الھاتف القار بشط الزھور المیدة
932016تركیز شبكة الھاتف القار بأم ذویل الزاویة

1072016تركیز شبكة الھاتف القار بالمعیصرة
الثقافة

7تعھد و صیانة المكتبة العمومیة بالمیدة
البرید

102015صیانة مكتب برید تافلون
18.02016إحداث مكتب برید إضافي بأم ذویل (عن طریق الكراء)

الشؤون اإلجتماعیة
تركیز و تركیب كامیرا مراقبة بالوحدتین المحلیتین للنھوض اإلجتماعي بكل من المیدة : شارع الجمھوریة 

92017و تاكلسة: بئر مروة
البرنامج الجھوي للتنمیة 2012

التنویر المنزلي
5.82012تزوید مجموعة ھنشیر الرجاء بالتیار الكھربائي (4 عائالت)

المسالك الریفیة:
133.92012تھیئة معابر مائیة طریق المدرسة بعین غراب 0,1 كم
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 المشاریع المنجزة

2672014

1402017
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البرنامج الجھوي للتنمیة 2013
المسالك الریفیة:

434.62013تھیئة و تعبید طریق عبیدة (1,3 كم)

البرنامج الجھوي للتنمیة 2014
523.42014تھیة وتعبید الطریق الرابطة بتافلون (2 كم)

597.02014تھیئة وتعبید طریق مصیف دیوان األراضي - لبنة القریة (1,8 كم)
البرنامج الجھوي للتنمیة 2015

الماء الصالح للشراب:(الشركة الوطنیة  إلستغالل و توزیع المیاه)
20.52015تزوید حي أوالد الرایس بالماء الصالح للشراب (10 عائالت)

302015تزوید حي بئر مسعودة بالماء الصالح للشراب (3 عائالت)
التنویر العمومي:

302015احداث شبكة التنویر العمومي بقریة الرویقات-فرتونة
302015احداث شبكة التنویر العمومي بقریة عین غراب المیدة

152015احداث شبكة التنویر العمومي بقریة سیدي بوعلي - فرتونة
102015احداث شبكة التنویر العمومي بقریة الخالیفة

102015احداث شبكة التنویر العمومي بقریة لبنة
102015احداث شبكة التنویر العمومي بقریة فرتونة

اإلنارة المنزلیة:
142015تزوید مساكن بواد شیبة بالتیار الكھربائي

الماء الصالح للشراب:(الشركة الوطنیة  إلستغالل و توزیع المیاه)
192015تزوید حي المجاریس بالماء الصالح للشراب (4 عائالت)

المسالك الریفیة:
1202015تھیئة وتعبید مسلك أوالد العیاري - عمادة فرتونة (0,5 كم)

2002015تھیئة وتعبید مسلك أوالد عمار - المرناقیة (0,8 كم)
2002015تھیئة وتعبید مسلك أوالد عون - الرغین (0,8 كم)
4002015تھیئة وتعبید مسلك أم ذویل - المعیصرة (1,5 كم)

 البرنامج الجھوي للتنمیة 2016

الماء الصالح للشراب (الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه)
22.32016تزوید حي الرمل بتافلون المیدة بالماء الصالح للشراب (6عائلة)

26.12016تزوید حي أوالد بوذریوة بتافلون المیدة بالماء الصالح للشراب (8عائلة)
31.82016تزوید حي أوالد عتیق بتافلون المیدة بالماء الصالح للشراب (7عائلة)

20.92016تزوید منطقة القرشین الشرقیة بالمیدة بالماء الصالح للشراب (6عائلة)
10.92016تزوید حي أوالد الشبعان بأم ذویل بالمیدة بالماء الصالح للشراب (7عائلة)

19.72016تزوید حي الحمام بفرتونة بالمیدة بالماء الصالح للشراب (11عائلة)
16.72016تزوید حي أوالد السویعدي بالخالیفة بالمیدة بالماء الصالح للشراب (10عائلة)

المسالك الریفیة
10002016تھیئة وتعبید طریق المعیصرة ـ أوالد عمر ـ الحمادة بالمیدة ( 4 كم)

1752016تھیئة وتعبید طریق : أم ذویل ـ الخالیفة بالمیدة ( 0,7 كم)
1502016تھیئة وتعبید طریق دار الشباب بأم ذویل وصوال إلى خزان توزیع المیاه بالمیدة (0,5 كم)

1802016تھیئة طریق المقبرة بعین غراب بالمیدة (0,6 كم)
التطھیر

4052016تطھیر قریة تافلون
3002016تطھیر قریة أم ذویل
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الكھرباء :
802017إحداث محول 225 كف أ (KVA) و ربطھ بشبكة الجھد المنخفض بالمیدة ( 1 خزان + 2,7 كلم)

802017إحداث محول 150 كف و ربطھ بشبكة الجھد المنخفض بفرتونة العلیا ( 1 خزان + 2,7 كلم)
اإلتصاالت

2002016تحسین تغطیة شبكة الھاتف الجوال من الجیل G2 و G3 بقریة بودخان و عین غراب

الصحة
1452012بناء مركز الصحة األساسیة بالقرشین المیدة

الثقافة
24762012إحداث دار ثقافة بالمیدة

مشروع التنمیة المندمجة بمعتمدیة المیدة
1174بناء محل صناعي (1000 م 2)
1532تھیئة وتعبید طرقات (6,7 كم)

  - طریق الخرنوف- سیدي الخافي - العشایشة (,3,1كم)
  - طریق سیدي الخافي - أم ذویل (1كم)

  - طریق الدبداب (0,75كم)
  - طریق عتایقة - الخرنوف (1,2كم)

314تنویر عمومي (95 نقطة إضاءة )
50إحداث ملعب حي بالسوالمیة

160.5بناء نادي شباب ریفي بالرغین
130.2إحداث ملعب حي بالقریعات

500إحداث منطقة حرفیة بسیدي الخافي (10 ورشات)
البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2017:

المسالك الریفیة:
2002017تھیئة وتعبید طریق: أم ذویل - بئر مسعودة مرورا بحي أوالد بن علیة بالمیدة (1,1كم)

3002017تھیئة طریق عین الجربي فرتونة بالمیدة (1,5 كم)
2002017تھیئة وتعبید طریق أوالد بلواعر بلبنة المیدة (1كم)

2002017تھیئة وتعبید طریق: مزقیدة عین غراب "القنطرة المقبرة أوالد بیسة"  المیدة (0,8كم)
إصالح أضرار فیضانات والیة نابل(22 سبتمبر 2018) 

التجھیز (الجزء األول)
أشغال إصالح  مسلك بولزھار – بني عیاش، مسلك بولدین: منشأة بولدین، مسلك القبة – العالیة، منشأة 

مائیة، الفریجات و مسلك بولدین لثالث
18962018

أشغال إصالح الطریق الجھویة 26 (ن ك 2,9) بوادي سلتان والطریق الجھویة 43 (من ن ك 1 الى ن ك 
(51

14272018

التربیة :
صیانة المدرسة اإلبتدائیة فرتونة بالمیدة (بناء جزء من السیاج،تكتیم االسطح،تغییر النجارة ،تھیئة الساحة 

1502018وتصریف میاه االمطار)

 المشاریع التي بصدد اإلنجاز
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التجھیز:
مضاعفة الطریق الجھویة رقم 27 نابل - قلیبیة بطول 60 كم

691702017القسط الثاني : قربة - منزل تمیم من ن ك 42,5 إلى ن ك 69,5 ( ط ج:26 كم)
التنویر العمومي ( مشاریع المجالس القرویة)

30.02016توسیع شبكة التنویر العمومي بفرتونة
الصحة

1502017تطویر مركز الصحة االساسیة صنف 4 بالمیدة
التربیة

352018بناء قسم تحضیري ومجموعة صحیة المدرسة اإلبتدائیة بودخان
352018بناء قسم تحضیري ومجموعة صحیة المدرسة اإلبتدائیة المعیصرة

502018بناء مطعم مدرسي المدرسة اإلبتدائیة الحي الجدید
502018بناء مطعم مدرسي المدرسة اإلبتدائیة المعیصرة

352018بناء مجموعة صحیة بالمدرسة االبتدائیة الحي الجدید المیدة 
352018بناء مجموعة صحیة بالمدرسة االبتدائیة ھنشیر لبنة المیدة

352018بناء مجموعة صحیة بالمدرسة االبتدائیة الفرتونة المیدة 
352018بناء مجموعة صحیة  بالمدرسة االبتدائیة تافلون المیدة 

الطفولة
2002009بناء نادي أطفال بالمیدة بعنوان سنة 2008

الشباب و الریاضة:
3502013مواصلة تھیئة مركز التخیم و اإلصطیاف بالرجاء (تّم إضافة 150 أد بعنوان سنة 2016)

1502016تھیئة دار الشباب المیدة (إتمام الفضاء الترفیھي و تعلیة السیاج الخارجي)
تھذیب األحیاء الشعبیة

10002017تھذیب منطقة فرتونة
 البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2017:

الماء الصالح للشراب (الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه)
82017تزوید حي بودخان بالرغین بالماء الصالح للشراب (2 عائالت)

352017تزوید حي أوالد عمر بالماء الصالح للشراب (4 عائالت)
92017تزوید حي شط الزھور بالماء الصالح  للشراب (2 عائالت)

102017تزوید عین غراب بالماء الصالح للشراب (2عائالت)
112017تزوید حي أوالد لحمر بظھرة الزاویة بالمیدة بالماء الصالح للشراب (3 عائالت)

882017تزوید حي الفتحلي بواد شیبة بالمیدة بالماء الصالح للشراب (20 عائلة)

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2018  (وقتي)
التنویر العمومي:

302018احداث شبكة التنویر العمومي بقریة الحمادة-القرشین
30.52018توسیع وتھیئة شبكة التنویر العمومي بأم ذویل

42018احداث شبكة التنویر العمومي بقریة الرغین
182018تنویر قریة الرویقات من عمادة فرتونة

202018تنویر قریة الحمادة
102018إحداث شبكة تنویر عمومي بقریة صبرة (500 منتفع)
122018إحداث شبكة تنویر عمومي  أوالد عمر (600 منتفع)

252018إحداث شبكة تنویر عمومي  بقریة عوام (1000 منتفع)
252018إحداث شبكة تنویر عمومي  بالمجاریس (800 منتفع)

102018إحداث شبكة تنویر عمومي  بالحي الشعبي بلبنة (300 منتفع)
المسالك الریفیة

300.02018تھیئة وتعبید طریق حي السكة بتافلون (1,5 كم)
120.02018تھیئة وتعبید طریق الجدرة المقبرة بالرغین (0,5 كم)

150.02018تھیئة وتعبید طریق مدخل منزل التھامي (0,6 كم)
60.02018تھیئة وتعبید طریق حي الجامع الرویقات بالفرتونة (0,4 كم)

100.02018تكملة طریق أوالد بوبكر بالعیور فرتونة (0,4 كم)

مشاریع بصدد اإلعداد لإلنطالق
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