
معتمدیة تاكلســة

نوفمبر2018  

سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

الفالحة
582015اقتناء و وضع 02 مضخات بمحطة الضخ واد العبید

1282015أشغال صیانة مصاطب میكانیكیة (البریج و واد العبید)
202015دراسة احداث منطقة سقویة : سیدي عیسى (واد العبید / تاكلسة )

1702016جھر أودیة (22 كم)
3362016أشغال تحسین نوعیة المسالك الفالحیة داخل المناطق السقویة بالوالیة  (5 كلم) تاكلسة (3 كلم)، منزل بوزلفة (2 كلم)

التجھیز
 تھیئة المسالك الریفیة (المبرمجة بالمخطط الثاني عشر للتنمیة)

6792012تھیئة مسلك دار الجندي ـ بوكدي بتاكلسة (3 كم)
2012حي المجاھدین

البرنامج الوطني لتعصیر الطرقات داخل المناطق البلدیة (برنامج 2017) (وكالة التھذیب والتجدید العمراني)

تھیئة الطریق الرابطة بین بئر مروة والطریق الجھویة رقم 42 (دار الجندي) (1,650 كم)
تھیئة الطریق الرابطة بین الطریق الجھویة رقم 26 و قریة ھنشیر الشاذلي (850 م)

تھذیب وإدماج األحیاء السكنیة
10002012إحداث فضاء صناعي بئر مروة

التربیة و التعلیم
 صیانة السطوح وتعھد قاعات التدریس واألروقة والساحة بالمدرسة اإلبتدائیة بدار بتاكلسة

 تعھد وصیانة قاعات التدریس ومكتب المدیر وتجدید المركب الصحي ودھن وتبییض بالمدرسة اإلبتدائیة البریج بتاكلسة

صیانة عدد 02 مدارس من بینھا :  المدرسة اإلبتدائیة ھنشیر الشاذلي تاكلسة(صیانة السطوح ومعالجة التصدعات وتھیئة 
3002015الساحة والنجارة وصیانة قاعات التدریس وتجدید الشبكة الكھربائیة )

1402016صیانة المدرسة االبتدائیة الجبوزة
1162016صیانة المدرسة االبتدائیة بئر مروة

1032016صیانة المدرسة االبتدائیة زنقو
2016بناء مجموعات صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة وادي العبید

2016بناء مجموعات صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة الرتیبة
صیانة السطوح وصیانة المركبات الصحیة  (تالمیذ + ادارة) وصیانة التشققات واألبواب والنوافذ والشبكة الكھربائیة وتھیئة 

4592016الساحة وصیانة شاملة بالمدرسة اإلعدادیة بتاكلسة

1272016صیانة المدرسة اإلعدادیة سیدي عیسى
بناء قسم تحضیري و مجموعة صحیة بالمدرسة االبتدائیة الوفاء الجبوزة بتاكلسة

بناء قاعة عادیة  بالمدرسة اإلبتدائیة بئر مروة تاكلسة
بناء مطعم مدرسي بالمدرسة اإلبتدائیة واد عبید بتاكلسة

االتصاالت
792016تركیز شبكة الھاتف القار بمرناقیة تاكلسة

البرید
18.82017صیانة مكتب برید بئر مروة وتركیز موزع آلي لألوراق المالیة

الصحة
1542013

2002012تجھیز العیادات الخارجیة وقسم اإلستعجالي ووحدتي المخبر واألشعة بتاكلسة
الشباب والریاضة

2502017إتمام تھیئة ملعب تاكلسة (تنویر الملعب للتمارین)
الثقافة

104.92014تھیئة دار الثقافة تاكلسة
8.62018أشغال تكمیلیة بدار الثقافة تاكلسة

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

مروة
92017

البرنامج الجھوي للتنمیة 2012
التزوید بالماء الصالح للشراب (ھندسة ریفیة)

302012تزوید منطقة دار الجندي بالماء الصالح للشراب (توسعة) (30 عائلة)
442012تزوید منطقة دار نادر بالماء الصالح للشراب (توسعة) (20 عائلة)

المسالك الریفیة:

661.22012تھیئة وتعبید مسلك  حي المجاھدین وحي الماجري 5 كم
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البرنامج الجھوي للتنمیة 2013

672.72013تعبید طریق حي اللقالق (3 كم)

البرنامج الجھوي للتنمیة2014 :

239

87

أشغال التھیئة واإلنارة الخارجیة لمشروع بناء عیادات خارجیة وإستعجالي ووحدتي مخبر وأشعة ببئر مروة

2017

 المشاریع المنجزة

2732012

2017 1000

1 تاكلسة 



60.52014إصالح منشأة مائیة على مستوى القفصیة
البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015

التنویر المنزلي
352015تزوید المقاسم اإلجتماعیة بواد العبید بالتیار الكھربائي

الماء الصالح للشراب (الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه):
38.72015تزوید حي بلحاج بالماء الصالح للشراب (14 عائلة)

14.82015تزوید حي المھذبي بالماء الصالح للشراب (6 عائالت)

49.82015تزوید حي الرمل 2 بالماء الصالح للشراب (15 عائلة)
التنویر العمومي:

2282015تنویر مداخل و مخارج القري بئر مروة-البریج-دوالة-الرتیبة
602015تنویر حي المعیصرة و تزوید المساكن بالتیار الكھربائي

502015تنویر عمومي حي بن سالم
502015تنویر قریة الرتیبة

502015تنویر قریة دار الجندي
المسالك الریفیة:

5002015تھیئة وتعبید مسلك بئر مروة - البریج (3 كم)
 مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2016

الماء الصالح للشراب: (ھندسة ریفیة)
962016إعادة تھیئة شبكة الجبوزة (162عائلة) (ھندسة مدنیة)
932016تزوید حي الطویبیة بالماء الصالح للشراب (62 عائلة)

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015 (برنامج تكمیلي)

27502015تدعیم الطریق الرابطة بین بئر مروة ومرسى األمراء بتاكلسة

2 تاكلسة 
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الفـــــالحــــة
إعادة تھیئة مشروع وادي العبید بالماء الصالح للشرب

14002012الجزء األول - قسط 1 (اقتناء و نقل و ضع قنوات و قطع خاصة و أشغال الھندسة المدنیة)
2014الجزء الثاني - قسط 1 - مد قنوات

2014الجزء الثاني - قسط 2 - ھندسة مدنیة
2015الجزء الثالث - ھندسة مدنیة وتجھیز

2920وضع 60 كم من القنوات
1883ھندسة مدنیة (بناء 3 خزانات ومحطة تصفیة الحدید)

1167تجھیز
46كھربة الخزان

69 كھربة  محطة الضخ بالقفصیة
جھر 17 كم من األودیة ( وادي الدفلة منطقة البریج من معتمدیة تاكلسة/ وادي المالح بمنطقة نیانو من معتمدیة قرنبالیة/  
وادي الطاحونة بمنطقة قرنبالیة / وادي سالم (النمر) بمنطقة بوجریدة من معتمدیة قربة/ وادي القطار بمنطقة المزیرعة 

من معتمدیة الحمامات/وادي  الجدیدي بمنطقة سیدي الجدیدي من معتمدیة الحمامات/وادي حتوس بمنطقة  حتوس 
بالحمامات)

3002018

1502018إعادة تجھیز اآلبار العمیقة (5 ابار : 11966  بغردایة  ببني خیار/ لعبید5/ المخاطریة/العیثة 1/ زامو  بدار شعبان)
التجھیز

صیانة مسلك الجبوزة - تاكلسة بطول  4 كم
صیانة مسلك حتوس - تاكلسة

التربیة و التعلیم
682018صیانة مقرالتفقدیة بتاكلسة

برنامج تھذیب وإدماج األحیاء السكنیة

8882012إحداث قاعة متعددة اإلختصاصات (ریاضة - ثقافة) (بئر مروة)
البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2014

3642014تعبید طریق حي بن عامر - زنقو (2 كم)
2652014تھیئة وتعبید حي ستیلیا (1,5 كم)

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015 (برنامج تكمیلي)
2502015تھیئة وتعبید مسلك حي الھاني - ط ،ج 26 (1 كم)

البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2017:
المسالك الریفیة:

4002017تعبید مسلك حي الھیشري معتمدیة تاكلسة  (1,5 كم)
2002017تعبید مسلك الطویبیة بدّار بتاكلسة   (0,8 كم)

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

14322018أشغال إصالح  الطریق الجھویة 26 (ن ك 6 الى  ن ك 46) والطریق الجھویة 27 والطریق المحلیة 603
14112018أشغال إصالح الطریق الجھویة 128 والطریق المحلیة 587، الطریق المحلیة 590 والطریق المحلیة 589

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

2018اعادة تھیئة المسالك الفالحیة داخل المناطق السقویة (قسط عدد 1): تاكلسة و سلیمان

3500

 مشاریع بصدد اإلنجاز

4912018

3 تاكلسة 
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الفالحة
5502014تھیئة وصیانة مركز التكوین المھني الفالحي بتاكلسة

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

التجھیز
1702018تعبید مسلك حي الماجري 1,5 كم

التربیة:

352018بناء قسم تحضیري ومجموعة صحیة المدرسة اإلبتدائیة بدّار

502018بناء مطعم مدرسي المدرسة اإلبتدائیة بدار

التطھیر:

60002018تطھیر مدینة تاكلسة - إنجاز محطة تطھیر تاكلسة

80002018تطھیر مدینة تاكلسة - مد  شبكة  المیاه المستعملة

المناطق الصناعیة

35402011إحداث منطقة صناعیة بتاكلسة على مساحة 17 ھك

الشباب والریاضة

7502012بناء دار شباب بتاكلسة (إضافة 150 أد بعنوان سنة 2013)

الطفولة

11002012بناء مركب طفولة  (بئر مروة) بتاكلسة

 البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2018:(وقتي)

المسالك الریفیة:

2502018تعبید حي الفزاني بالقفصیة بمعتمدیة تاكلسة (1 كم)

3602018تھیئة وصیانة مدخل قریة وادي العبید تاكلسة (1,8 كم)

2002018تعبید مسلك حي عتاب ببئر الزیت (0,8 كم)

مشاریع بصدد اإلعداد لإلنطالق

4 تاكلسة 


