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الفالحـــة
1002012دراسة دعم الموارد المائیة لجنوب شرق الوطن القبلي

1642014دعم مجامع میاه الشرب (حربون، القرصولین، الجحاف، دوار مبارك)
4782015أشغال انجاز منشآت لتغذیة المائدة واد الكسیرات

2015اعادة تھیئة مشروع الرویحین بالماء الصالح للشرب - ھندسة مدنیة  و تجھیز (3000 منتفع)
1345وضع القنوات

972015تجھیز
اقتناء  و صیانة و فك  التجھیزات القدیمة و تركیب التجھیزات الجدیدة بمشروع تھیئة 

المنظومات المائیة ببئر دراسن و الرویحین
1412015

1702016جھر أودیة (22 كم)
أشغال تحسین نوعیة المسالك الفالحیة داخل المناطق السقویة بالوالیة  (5 كلم) تاكلسة (3 كلم)، 

منزل بوزلفة (2 كلم)
3362016

1432016منشآت  حمایة تغذیة للمائدة المائیة (قسط 1 : واد الدیس الرحمة)
5 ابار : 02 للماء الصالح للشراب ( بالكسیرات بمنزل بوزلفة /ببئر دراسن: ببني خالد/   03 

للري : 2آبار بدار علوش بالھواریة  وبئر بالرویحین بمنزل بوزلفة)
1802017

9312017تعھد شبكات صرف المیاه ببني خالد ومنزل بوزلفة (أشغال تجفیف المیاه بالمناطق السقویة)

الماء الصالح للشراب:(الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه)
تحسین وتدعیم توزیع المیاه بشبكة منزل بوزلفة (وضع 5 كم من قنوات متعدد اإلتلین قطر 160 

4002018مم لفائدة 1000 مشترك)

الكھرباء والغاز
تحویل شبكة الكھرباء والغاز المتواجدة داخل حوزة أشغال مضاعفة الطریق الجھویة 43 و26 

الرابطة بین منزل بوزلفة وسلیمان
5682012

التجھیز
 تھیئة المسالك الریفیة بوالیة نابل (المبرمجة بالمخطط الثاني عشر للتنمیة)  (73 كم)  منھا:  

1177.72012مسلك دمان ـ بورویس ـ عین ترخان - ربع صالح بمنزل بوزلفة (6 كم)

872014تھیئة الطرقات ومد األرصفة بالمجلس القروي بالرحمة
7002017تھیئة و تعبید مسلك الكلبوسي - سیدي قرار - الرویحین (4 كم)

التربیة و التعلیم
5752013صیانة السطوح ومعالجة التصدعات بالطابق األول المدرسة اإلبتدائیة الرئیس

تھیئة المدرسة االبتدائیة بني غانم منزل بوزلفة (معالجة التصدعات بسقفي قاعتي تدریس 
2612014وبالجدران وصیانة السطوح والنجارة وتجدید الشبكة الكھربائیة وتھیئة المركب الصحي)

إحداث سور، صیانة قاعات التدریس تصلیح التشققات وتكتیم األسطح وصیانة األبواب والنوافذ 
3002016وإعادة الشبكة الكھربائیة بالمدرسة االبتدائیة الشرفین بمنزل بوزلفة

الثقافة
482016صیانة المكتبة العمومیة بمنزل بوزلفة

الطفولة
402017تھیئة نادي األطفال بمنزل بوزلفة

1292016تھیئة روضة األطفال البلدیة بمنزل بوزلفة
الشباب والریاضة

6502014إتمام تھیئة معلب منزل بوزلفة (إعادة تعشیب + إنارة)
االتصاالت

352012تحویل شبكة االتصاالت على مستوى الطریق الجھویة رقم 43 ببین منزل بوزلفة وسلیمان

العدل
4552013توسیعة أرشیف ناحیة منزل بوزلفة

الصحة
1002012تجھیز المستشفى المحلي بمنزل بوزلفة

المشاریع المنجزة
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 مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2011
(G R ) التزوید بالماء الصالح للشراب

802011تمدید شبكة الماء الصالح للشراب بلجحاف
حفر البئر

تجھیز البئر
محول

مد قنوات
كھربة البئر

البرنامج الجھوي للتنمیة 2012
167.92012بناء منشأة مائیة على الطریق بوشریك الرحمة
303.62012تھیئة و تعبید مسلك الشرفین-التالیلیة (0,6 كم)

387.52012تھیئة و تعبید مسلك اوالد الزیادي 1,6 كم
البرنامج الجھوي للتنمیة 2014

753.02014تھیئة وتعبید طریق العیثة  (6,5 كم)
201.12014تعبید بقیة مسلك أوالد الزیادي (1,2كم)

150.92014تعبید طریق سیدي عمار- الرینش (0,8 كم)
البرنامج الجھوي للتنمیة 2015

التنویر العمومي
2002015تركیز شبكة التنویر العمومي بقریة الحماري قریة رینش- الشرفین-القصیرات - بوشریك - 

الماء الصالح للشراب:(الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه)
27.42015تزوید حي الحوانتیة بالماء الصالح للشراب (10 عائالت)

5.82015تزوید واد سوقة داموس الحاجة بالماء الصالح للشراب (6 عائالت)
6.12015تزویدمنطقة بني عزة العامرین بالماء الصالح للشراب (4 عائالت)

50.22015تزوید طریق تبان بالماء الصالح للشراب (28 عائلة)
5.82015تزوید طریق الكلبوسي بالماء الصالح للشراب (4 عائالت)
35.12015تزوید حي بني عزیزة بالماء الصالح للشراب (14 عائلة)

22.72015تزوید منطقة القبلیة طریق سمیط بالماء الصالح للشراب (11 عائلة)
26.42015تزوید منطقة منزل بوزلفة الشرقیة قرب طریق الكلبوسي  بالماء الصالح للشراب (6 عائالت)

17.12015تزوید منطقة االبراج طریق تونس بالماء الصالح للشراب (5 عائالت)
  المسالك الریفیة

6002015تھیئة وتعبید مسلك زقاق الصفاقسي - الطریق الشمالیة بمنزل بوزلفة (2,5 كم)

مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة 2016
الماء الصالح للشراب: ( الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه)

9.32016تزوید متساكني طریق الكلبوسي بالماء الصالح للشراب (5 عائلة)
121.82016تزوید متساكني دیار الرقیق والبالط داموس الحاجة بالماء الصالح للشراب (36  عائلة)

121.22016تزوید متساكني سیدي قرار والري بالماء الصالح للشراب (40 عائلة)
13.22016تزوید متساكني منطقة النواالت بالماء الصالح للشراب ( 5عائلة)

الماء الصالح للشراب: (ھندسة ریفیة)
503.02016تزوید لجحاف بالماء الصالح للشراب ( 62  عائلة)

 البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2017:
المسالك الریفیة:

4302017تھیئة مسلك الرویحین : الكلبوسي الرویحین والسدرة (2,5 كم)
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الفــــــالحـــــة
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/ 
1502018زامو  بدار شعبان)

10002018تعھد شبكات صرف المیاه (قسط 2)ببوھندایة سلیمان، بني خالد ومنزل بوزلفة
1802018تعھد قنوات الري بالمنطقة السقویة العمومیة سلیمان و منزل بوزلفة (ق1)

البرید

112.62017تھیئة مكتب برید منزل بوزلفة 2 (البرتقال)

التربیة
452017بناء قاعة مراجعة بمعھد منزل بوزلفة

صیانة قاعات التدریس واألسطح والشبكة الكھربائیة واألبواب والنوافذ والمجموعات الصحیة 
وتبلیط الساحة وتھیئة المدخل الرئیسي وتھیئة الفضاء الریاضي وتھیئة المسكن الوظیفي 

بالمدرسة االعدادیة منزل بوزلفة
7752018

البرنامج الجھوي للتنمیة 2016
3752016تھیئة مسلك العامرین وواد سیدي سعید بمنزل بوزلفة (1,5 كم)

6252016تھیئة زقاق القلیبي قرب بلھویشات بمنزل بوزلفة (2,5 كم)

 البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2017:
2502017تھیئة وتعبید مسلك أوالد بشیر الرحمة

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

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

14272018

الفالحة
أشغال تعھد وصیانة البحیرات الجبلیة في قسطین منفصلین : (بحیرة الوحیشي ببني خالد/ 

الودیان بمنزل تمیم/المرازقة و سیدي الجدیدي  بالحمامات/غردایة  ببني خیار/  ملول و ازمور 
 بقلیبیة/ الرحمة بمنزل بوزلفة /العالیة و بیر دراسن بقربة / عین كمیشة بنابل )

5002018

جھر وتنظیف األودیة (القسط عدد 3):بمعتمدیات تاكلسة ومنزل بوزلفة وبني خالد وقربة على 
2018طول 28 كلم

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
اعادة تھیئة 50 كلم من المسالك الفالحیة داخل المناطق السقویةعلى 03 اقساط : ( قسط عدد 2) 

2018منزل بوزلفة وبني خالد وقرمبالیة

 المشاریع التي بصدد اإلنجاز
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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

الكھرباء و الغاز:
15.02016توسیع شبكة التنویر العمومي بداموس الحاجة ( مشاریع المجالس القرویة)

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 التلوث 
( DEPOLMED بالبحر األبیض المتوسط

التربیة (برمجة وقتیة)

352018بناء قسم تحضیري ومجموعة صحیة المدرسة اإلبتدائیة القصیرات
352018بناء مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة العامرین منزل بوزلفة 

الصحة
1102013مشروع بناء مركز صحة أساسیة صنف 2 بالعیثة

الشباب والریاضة
2502015تھیئة ملعب كرة الید بمنزل بوزلفة (األرضیة و حجرات المالبس واإلنارة)

 البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2018:(وقتي)

الماء الصالح للشراب (ھندسة ریفیة):
90.02018إعادة تھیئة شبكة فدان الرایب قرب العیثة

المسالك الریفیة:

280.02018تعبید وصیانة مسلك الحماري داموس الجاجة (2,2 كم)

مشاریع بصدد اإلعداد لإلنطالق
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