
معتمدية قربة

2023مارس 

سنة االدراج في (أ د)الكلفة المحينة  مكان المشروعبيان المشروع
الميزانية

(الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه):الماء الصالح للشراب
9932020منزل تميم- قربة  الرابطة بين قربة ومنزل تميم27تحويل شبكة الماء الصالح للشراب على مستوى الطريق الجهوية رقم 

اقتناء ) الرابطة بين نابل وقربة 27تحويل شبكة الماء الصالح للشراب على مستوى الطريق الجهوية رقم 
( كم من القنوات17ووضع 

42002018بني خيار وقربة

اقتناء ) الرابطة بين نابل وقربة 27تحويل شبكة الماء الصالح للشراب على مستوى الطريق الجهوية رقم 
 (PEمم400 إلي PEمم90متر خطي من القنوات قطر 16850 )( كم من القنوات17ووضع 

56872018بني خيار وقربة

الكهرباء
8002019قربة-بني خيار  الرابطة بين نابل وقربة27تحويل خطوط كهرباء الضغط المتوسط والمنخفظ بالطريق الرئيسية رقم 

الغاز الطبيعي
 الرابطة بين قربة ومنزل 27تحويل خطوط كهرباء الضغط المتوسط والمنخفظ بالطريق الرئيسية رقم 

تميم
5002020منزل تميم-قربة 

التطهير
دار شعبان  الفهري و - بني خيار - قربة - نابل ) توسيع  شبكة  المياه المستعملة بعدة مدن من والية  نابل 

(DEPLOMED) (برنامج معالجة التلوث بالبحر األبيض المتوسط)الحمامات 
20002020

التجهيز
7802018قربة كم5,2بن زلوط - تهيئة وتعبيد مسلك بولزهار

-  بالحمامات795+0ك . ن130ج .ط : * 1قسط عدد  - 2020 أشغال تدعيم المسالك الريفية برنامج 
 بسليمان085+8 ن ك 41ط ج -  بقربة950+43 ن ك 27ج .ط

2019سليمان- قربة - الحمامات

حماية المدن من الفيضانات
تهيئة وادي بولدين بقنال من الحجارة، تركيز حاجز واقي، تعديل وادي )حماية مدينة قربة من الفيضانات 

(بولدين
50002020قربة

التربية والتعليم
965,92021قربةتحويل المدرسة االعدادية التقنية إلى مدرسة اعدادية بقربة

صيانة التصدعات بقاعات التدريس واألسطح واألبواب والنوافذ وتهيئة الفضاء الرياضي وتهيئة المسكن 
1022,12020قربة (القسط الثاني)الوظيفي بمعهد قربة 

صيانة قاعات التدريس وتكتيم األسطح وصيانة النجارة وتهيئة المركب الصحي وتجديد الشبكة الكهربائية 
وتهيئة الملعب الرياضي وصيانة المسكن بالمدرسة االبتدائية بني عياش بقربة

8852019قربة

2018قربة بناء مجموعة صحية بالمدرسة االبتدائية شارع بورقيبة قربة 

:البرنامج الخصوصي لتهيئة وصيانة المؤسسات التربوية
2021قربةصيانة قاعات التدريس والشبكة الكهربائية والسياج بالمدرسة اإلبتدائية بلياس بقربة

2021قربةأشغال صيانة قاعات التدريس والسياج بالمدرسة اإلبتدائية بوجريدة بقربة

802021قربةأشغال صيانة قاعات التدريس والسياج بالمدرسة االبتدائية القصبات قربة

الشباب والرياضة
2002013منزل تميم، بني خالد، قربة(منزل حر، بئر دراسن، قرعة ساسي) مالعب رياضية 4تهيئة : الخطة الوطنية لتهيئة مالعب األحياء

1502021قربة(إصالح سقف قاعة الرياضة و مراجعة الشبكة الكهربائية )مواصلة تهيئة مركز اإلقامة بدار الشباب قربة 

الثقافة
182019قربةتهيئة دار الثقافة تازركة

13,22019قربةتهيئة و صيانة المكتبة العمومية  بقربة

إختبار فني لدار الثقافة قربة و مسرح الهواء الطلق )تهيئة وصيانة دار الثقافة قربة ومسرح الهواء الطلق
(المجاور لها

18,62019قربة

:حماية الشريط الساحلي 
- منزل تميم- الميدة - قربة- دار شعبان الفهري - بني خيار - نابل- الحمامات)أشغال تنظيف الشواطئ 

(الهوارية- دارعلوش - حمام األغزاز - قليبية
1752020

الداخلية
4292016قربة بناء برج للرصد البحري بقربة

 المشاريع المنجزة

198,2

1 قربة  



2023مارس 

سنة االدراج في (أ د)الكلفة المحينة  مكان المشروعبيان المشروع
الميزانية

:2019البرنامج الجهوي للتنمية 
(الشركة)الماء الصالح للشراب 

151,02019قربة( عائلة24 )تزويد منطقة القنارة  بالماء الصالح للشراب 

التنوير العمومي 
352019قربةإحداث شبكة تنوير عمومي بقرعة ساسي الجوفية

302019قربةإحداث شبكة التنوير العمومي ببكير من عمادة ديار الحجاج

182019قربةتوسيع شبكة التنوير العمومي ببولدين

252019قربةتوسيع شبكة التنوير العمومي بقصر سعد من عمادة ديار الحجاج

152019قربةإحداث شبكة التنوير العمومي ببلياس من عمادة قرعة ساسي

182019قربةتوسيع شبكة التنوير العمومي ببوجريد ـ الكشايشة

:المسالك الريفية

2019قربة كم0,7إحداث منشأة مائية على مستوى طبق بقرعة ساسي  قربة 

2019قربة كم0,5إحداث منشأة مائية بمنطقة تاسلمين ـ فدان الصامت ببني عياش 

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه: الماء الصالح للشراب 

17,82020قربة( عائلة11 )تزويد نهج القيروان بالماء الصالح للشراب  

المسالك الريفية 

470,02020قربة( كم1)احداث منشآة مائية على مستوى واد اللبن 

630,02020قربة( كم2 )عين الجدرة - تعبيد طريق خراز 

354,0

2 قربة  



2023مارس 

سنة االدراج في (أ د)الكلفة المحينة  مكان المشروعبيان المشروع
الميزانية

الفالحة
2018 سبتمبر 22اصالح وتهيئة السدود الجبلية المتضررة من فيضانات 

2020قربة، الميدة(الميدة)، رويقات  (قربة)الجريدة وحنوس  :3قسط عدد 

 F2شيبة /  بتاكلسة2سيدي عيسى :    للشراب  02 للري و 02 ابار4)اعادة تجهيز االبار العميقة
(منزل موسى بالحمامات /القمبار بمنزل تميم /بقربة

- منزل تميم- تاكلسة
قربة- الحمامات

2242019

أشغال المحافظة على المياه والتربة
 كلم  بواد الربع ببني 1,5/ كلم  واد سيدي الجمل بعمادة بني عياش بقربة1,5) كلم  اودية 13جهر 
 كلم 2,5/ كلم بواد النجار منزل تميم2/ كلم واد حنوس بقربة1,5/ كلم بواد بني مشكال قربة2/ عياش

( كلم واد العثامين بالرعينين بمنزل تميم2/ واد عين الطرابلسية بمنزل تميم
862022منزل تميم- قربة

التجهيز
 كم60قليبية بطول -  نابل 27مضاعفة الطريق الجهوية رقم 

415312017دار شعبان -  بني خيار( كم19)  46 إلى ن ك 27قربة من ن ك - نابل: القسط األول 

 كم60قليبية بطول -  نابل 27مضاعفة الطريق الجهوية رقم 
585582017منزل تميم- الميدة- قربة ( كم26:ط ج) 69,5 إلى ن ك 42,5منزل تميم من ن ك - قربة : القسط الثاني 

 وتازركة44 بويوسف الرابط بين الطريق الجهوية 312أشغال تدعيم مسلك 

أشغال تدعيم مسلك القصبات الرابط بين منطقة القصبات ومسلك جبل حداد لثالث قرعة ساسي بمعتمدية 
قربة

الكهرباء
8002022دار شعبان الفهري وقربة الرابطة بين دار شعبان الفهري وقربة27تحويل شبكة الكهرباء جهد متوسط بالطريق الجهوية رقم 

الغاز الطبيعي
3002019قربة-بني خيار  الرابطة بين نابل وقربة27تحويل أنابيب الغاز الطبيعي بالطريق الجهوية رقم 

422020منزل تميم- قربة - نابل الرابطة بين نابل ومنزل تميم27تحويل خط الغاز الطبيعي بالطريق الرئيسية رقم 

اإلتصاالت
8562019بني خيار ـ قربة بني خياروقربةMC27تحويل شبكة االتصاالت على مستوى الطريق الجهوية رقم 

7142019قربة ـ منزل تميم قربة ومنزل تميمMC27تحويل شبكة االتصاالت على مستوى الطريق الجهوية رقم 

التربة - المنشار-طريق سيدي الجديدي- البسباسية-قربة-ديار الحجاج )توسعة الشبكة المحلية للمشتركين 
(القبة-لخوين- بوعرقوب-الحمامات الجنوبية-

بوعرقوب - الحمامات -قربة 
بني خالد-

18692021

التربية والتعليم

143,12018قربة بناء قسم تحضيري ومجموعة صحية المدرسة اإلبتدائية الخراز

991,32020قربة (صيانة المبيت)صيانة معهد مهن التربية بقربة 

التكوين المهني
9002021قربةاقتناء تجهيزات: مركز التكوين والتدريب المهني بقربة

(2018 سبتمبر 22)إصالح أضرار فيضانات والية نابل
(الجزء الثاني)االدارة الجهوية للتجهبز

إصالح مسلك الخاليفة ومدخل أم ذويل الزاوية ومسلك أوالد عون من معتمدية الميدة و حماية معبر مائي 
بقرية لزدبن و مسلك سيدي عبد المنعم من معتمدية منزل تميم و حماية معبر مائي بمسلك الخراز من 

.معتمدية قربة

2020منزل تميم- قربة - الميدة

2021 1760

 المشاريع التي بصدد اإلنجاز

قربة

3 قربة  



2023مارس 

سنة االدراج في (أ د)الكلفة المحينة  مكان المشروعبيان المشروع
الميزانية

الفالحة
1502020قربة(بناء سياج)صيانة محطة التغذية االصطناعية بقربة  

2018تعهد و صيانة منشئات التفريغ بالسدود والبحيرات الجبلية المتضررة من فيضانات سبتمبر 

سد سيدي خالص، سد المرازقة بحيرة سيدي خالص بحيرة المرجى بحيرة جريدة  :2قسط عدد 
، بحيرة  (بوعرقوب)، بحيرة الزيتون (قرنبالية)بحيرة عين القصب  (نابل)، سد المسن  (الحمامات)

(قرنبالية)، بحيرة الركب  (قربة)العالية 

الحمامات، نابل، قرنبالية، 
بوعرقوب، قربة،

2020

تهيئة المسالك الفالحية داخل المناطق السقوية
2022سليمان- قربة كلم من المسالك الفالحية  داخل المناطق السقوية العمومية بقربة وسليمان5,2صيانة

(الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه):الماء الصالح للشراب
67002020منزل تميم- قربة تحويل قنوات جلب الماء الصالح للشراب الرابطة بين قربة ومنزل تميم

الغاز الطبيعي
2402016قربة( عائلة300 )تزويد منطقة قرعة ساسي بقربة بالغاز الطبيعي

التجهيز

33500قربة( كم13) 36,3 ن ك 27إحداث منعرج حول مدينة قربة على الطريق الجهوية رقم 

التطهير
15002018قربة- منزل تميم (قربة)والسواني الحمر  (منزل تميم)تطهيير حي سيدي جمال الدين 

70002018قربة- الهوارية تطهير مناطق زاوية مقايز وبوكريم بالهوارية وديار الحجاج بقربة

:التربية
502018بناء مطعم مدرسي بالمدرسة اإلبتدائية جبل حداد

452018بناء قاعة عادية بالمدرسة اإلبتدائية بلياس

302019قربةبناء مجموعة صحية بالمدرسة االبتدائية األخالق بقربة

صيانة قاعات التدريس وتكتيم األسطح وصيانة النجارة صيانة القسم التحضيري وتهيئة الساحة وتجديد الشبكة 
الكهربائية وتهيئة الفضاء الرياضي وتهيئة مدخل التالميذ بالمدرسة االبتدائية بلي قربة

6002019قربة

302020قربة بناء مجموعة صحية بالمدرسة اإلبتدائية حي الجربي بقربة 

1202019قربة جبل حداد بقربة. بناء وتهيئة فضاء تحضيري ومجموعة صحية خاصة به بالمدرسة اإلبتدائية

1202021قربةصيانة المجموعات الصحية بالمدرسة االعدادية قرعة ساسي بقربة

صيانة قاعات التدريس وتكتيم األسطح وصيانة النجارة صيانة القسم التحضيري وتهيئة الساحة وتجديد 
بالمدرسة االبتدائية األخالق  (دراسات)الشبكة الكهربائية وتهيئة الفضاء الرياضي وتهيئة مدخل التالميذ 

بقربة

502021قربة

2592022قربة(دراسات) بناء مدرسة اعدادية  بقربة 

صيانة قاعات التدريس والسطح واألبواب والنوافذ والشبكة الكهربائية بالمدرسة  االبتدائية  حي  الجربي 
1202022قربةبقربة

1202022قربة بناء فضاء تحضيري بالمدرسة االبتدائية بني مشكال بقربة

الشباب  والرياضة
3152020قربة(التنوير)تهيئة الملعب البلدي بتازركة 

:الطفولة

2002020قربةتهيئة القاعة الكبرى بنادي أطفال قربة

(2018 سبتمبر 22)إصالح أضرار فيضانات والية نابل
المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة

2502019قربةتهيئة مالعب التنس بقربة

قربة

مشاريع بصدد اإلعداد لإلنطالق

4 قربة  


