
معتمدية نابل

2023مارس 

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

(الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه):الماء الصالح للشراب
 كلم 1مد )تدعيم شبكة توزيع الماء الصالح للشراب بكل من نابل ودار شعبان الفهري 

(  مم315خطي من القنوات  قطر
1302021دار شعبان الفهري- نابل 

التجهيز
والجهرأشغال تنظيف الطرقات 

قرنبالية و بوعرقوب ونابل21,5 و 0 بين ن كلم 27الطريق الجهوية رقم 
2022

2022نابل و دار شعبان الفهري14 ون كلم 8بين ن كلم (480ط م )منعرج نابل دار شعبان الفهري

حماية المدن من الفيضانات
تهيئة وادي الربط،  تهيئة وادي الصغير، تهيئة الجزء )حماية مدينة نابل من الفيضانات 

(.السفلي من وادي المالح، تهيئة جزء من وادي سوحيل، تهيئة وادي المنقع
70002020نابل

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

 (برنامج معالجة التلوث بالبحر األبيض المتوسط)شعبان الفهري والحمامات 
(DEPLOMED)

20002020

- دار شعبان الفهري  - نابل ) تهذيب شبكة  المياه المستعملة بعدة مدن من والية  نابل 
22002020دار شعبان الفهري-  نابل (DEPLOMED )(برنامج معالجة التلوث بالبحر األبيض المتوسط

الشركة الجهوية للنقل بنابل:  النقل البري 
302019نابلإقتناء وتركيز محطات واقية

702019نابلتهيئة مختلفة للمباني

52019نابلأدوات وتجهيزات مكاتب

البريد
812022نابل إعادة تهيئة المركب البريدي بنابل

:الصحة
نابلتهيئة وحدة انعاش لمرضى القلب بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري

نابلإحداث وحدة للقسطرة بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري
تجهيز وحدة العناية المركزة بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر 

المعموري نابل
7002019نابل

35002020نابلاقتناء الة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري

2021نابلاختبار فني على جناح العمليات بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري

التربية
1212019نابلبناء قاعتين عاديتين بالمدرسة االبتدائية التميز بنابل

352018نابلبناء مجموعة صحية بالمدرسة االبتدائية سيدي عمر نابل 

754,32019نابلبناء مدرسة ابتدائية حي الوفاء بنابل

هدم وإعادة بناء قاعات التدريس وإعادة تهيئة الساحة وصيانة المجموعات الصحية 
798,52022نابل بالمدرسة االعدادية الطاهر الحداد بنابل

237,22022نابل قاعات عادية بالمدرسة االعدادية الطاهر حداد بنابل2بناء 

الطفولة
2192016نابلتجهيز وتهيئة روضة األطفال البلدية ببئر شلوف بنابل

  الثقافة

مكاتب إدارية، قاعة )(إضافة طابق علوي)توسعة مقر المندوبية الجهوية للثقافة بنابل 
(اجتماعات، فضاء لألرشيف، دورات مياه

6072016نابل

18,62020نابلاختبار فني على هيكل البناية و مختلفة الشبكات العمومية بالمركب الثقافي نيابوليس

التعليم العالي
2021نابلاختبار على التصدعات بكلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

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

(الهوارية- دارعلوش - حمام األغزاز - قليبية- منزل تميم
1752020

العدل

3331,42013نابلتوسيع مقر محكمة الناحية بنابل

الداخلية
2632019نابلتهيئة مقر والية نابل والمعتمديات

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

 المهاذبة بني وئل و مسلك السويبقي  بمعتمدية 305إصالح مسلك المشروحة ومسلك 
 بمعتمدية نابل و دار شعبان 480بوعرقوب ومسلك بيوب السطح  والطريق المحلية 

.الفهري

دار - نابل - بوعرقوب 
شعبان الفهري

23332020

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

التطهير 
نابل( عائلة130 )ربط منطقة عين كميشة بشبكة التطهير 

نابل( عائلة160 )ربط منطقة حي المرزوقي ببئر شلوف بشبكة التطهير 

المشاريع  العمومية المنجزة

1600

2020-2021

2014

1 نابل  



2 نابل  



2023مارس 

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

الفالحة
 بنابل  بالمناطق السقوية  العمومية  المروية  AFHربط محطة تطهير  الحي السكني  

بالمياه المعالجة بسوحيل
1652019نابل

اقتناء و تركيب معدات قيس الدفق المائي  للمناطق السقوية  المروية  بالمياه المعالجة 
بنابل و دار شعبان الفهري

2021دار شعبان الفهري- نابل

2018 سبتمبر 22اصالح وتهيئة السدود الجبلية المتضررة من فيضانات 

، بيوب (بني خيار)، التنيتين (دار شعبان الفهري)، زامو  (نابل)واد سوحيل : 1قسط عدد 
(بوعرقوب)

نابل، دار شعبان الفهري، 
2020بني خيار ، بوعرقوب

البريد
802021نابلتهيئة مكان موزع ألي وصيانة الشبكة الكهربائية  بمكتب بريد واد سوحيل

التجهيز

(2020-2016المشاريع المبرمجة بالمخطط )تهيئة المسالك الريفية 
29552020نابل( كم7,5)بمعتمدية نابل  (323مسلك - هوارية نابل)تهيئة وتعبيد مسلك الفو 

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

النقل الحديدي
الرابط بين ) 10 على الخط رقم 353+67أشغال تدعيم المنشئة الفنية بالنقطة الكيلومترية 

(بئر بورقبة ونابل
4502020الحمامات- نابل

اإلتصاالت

2102011نابل ـ قرنبالية ـ بوعرقوبتركي-  نابل 27تحويل شبكة االتصاالت على مستوى الطريق الجهوية رقم 

 MC27 بالطريق الوطنية  G3 و G2تحسين تغطية شبكة الهاتف الجوال من الجيل 
تركيز محطتين ببلي وعين كميشة وتشغيلهما: (تركي-  نابل)

4002016بوعرقوب- نابل 

-لزدين - الحمامات-المعمورة -نابلتهيئة الشبكة )توسعة الشبكة المحلية للمشتركين 
(النشاع- القبة- الغريس

-الحمامات-بني خيار-نابل
منزل تميم

11002018

الشباب والرياضة
113,22021نابل(تهيئة داخلية لمقر دار الشباب المتنقلة )تهيئة دار الشباب بنابل 

 بوالية نابل 2018 سبتمبر 22 إصالح أضرار فيضانات 
 مشاريع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة 

2019نابل بنابل1تهيئة قاعة الرياضة الشاطئ 

2019نابلتهيئة قاعة الرياضة بئر شلوف بنابل

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

هندسة ريفية: التزويد بالماء الصالح للشراب
 65)تمديد وتهذيب شبكة الماء الصالح للشراب بكل من مناطق بوسهم وهوارية نابل  

(عائلة
407,02020بوعرقوب- نابل 

المسالك الفالحية 
297,02020نابل( كم1,25 )تهيئة وتعبيد مسلك بحي وادي الصغير 

190,12020نابل( كم0,8 )تهيئة المسالك داخل قرية ماقورة 

 المشاريع العمومية التي بصدد اإلنجاز

850

3 نابل  



2023مارس 

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

الفالحة
تعهد و صيانة منشئات التفريغ بالسدود والبحيرات الجبلية المتضررة من فيضانات 

2018سبتمبر 

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

(قرنبالية)، بحيرة الركب  (قربة)، بحيرة العالية  (بوعرقوب)

الحمامات، نابل، قرنبالية، 
بوعرقوب، قربة،

2020

النقل الحديدي
فندق الجديد وقرنبالية وبوعرقوب وبئر بورقبة :  تقاطعات مع السكة بكل من14تجهيز 

وبوفيشة  والحمامات ونابل
تجهيز كامل للتقاطع بحواجز آلية وإشارات ضوئية وصوتية - 
تغيير منظومة استشعار قدوم القطار القديمة باعتماد تقنية عدادات المغازل - 
تجهيز كامل للتقاطع بحواجز آلية وإشارات ضوئية وصوتية - 
تغيير منظومة استشعار قدوم القطار القديمة باعتماد تقنية عدادات المغازل -

752021نابل بنابل10 من الخط رقم 900+74 إلى 700+74تسييج النقطة الكيلومترية من 

15002021الحمامات- نابل الرابط بين بئر بورقبة ونابل10أشغال تجديد الخط الحديدي رقم 

التشغيل
2000نابلبناء مركب للتشغيل بنابل

الصناعات التقليدية
50002012نابلمشروع تهيئة و توسعة القرية الحرفية

التربية
302020نابل بلهوان بنابل - بناء مجموعة صحية بالمدرسة اإلبتدائية  بئر شلوف

302020نابل بناء مجموعة صحية بالمدرسة اإلبتدائية  سيدي عاشور بنابل 

9152020نابل هدم وإعادة بناء قاعات التدريس وإعادة تهيئة الساحة بمعهد محمود المسعدي

بناء مدرسة اعدادية حي الوفاء بنابل
2592021الدراسات - 

50002021االنجاز - 

صيانة قاعات التدريس والسطح واألبواب والنوافذ والشبكة الكهربائية بالمدرسة  االبتدائية 
2002022نابل سيدي عاشور بنابل

صيانة قاعات التدريس والسطح واألبواب والنوافذ والشبكة الكهربائية بالمدرسة  االبتدائية 
802022نابل العربي  زروق بنابل

302022نابلبناء مجموعة صحية بالمدرسة  االبتدائية حبيب ثامر بنابل

التعليم العالي

20002021نابلتهيئة المطعم الجامعي المرازقة

69502022نابلتوسعة المبيت الجامعي بالمرازقة

الصحة
14002019نابلتأهيل مركزية معالجة الهواء بجناح العمليات بالمستشفى الجهوي الطاهر المعموري

14002020نابلتأهيل قسم االستعجالي بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل

4002022نابلتجديد شبكة التسخين ومركزية التدفئة بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري نابل

صيانة وتجديد منظومة الكشف عن الحرائق بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر 
المعموري نابل

2042022نابل

2002022نابلتجديد غرفة تبريد االموات بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري نابل

صيانة ودعم الهياكل بمبنى جناح العمليات بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري 
نابل

10002022نابل

الشباب و الرياضة
- تهيئة األرضية للملعب الفرعي- إتمام بناء السياج الخارجي)تهيئة ملعب الرقبي بنابل  

د ، .أ250: اعتمادات مرصودة من الوزارة  )(بناء حجرات مالبس- تعشيب الملعب
(د. أ380: اعتمادات مرصودة من البلدية 

6302016نابل

5002022نابل( بمركز اإلقامةCتهيئة الجناح )تهيئة مركز اإلقامة بالمركب الشبابي بنابل 

1002020نابل(بناء مغازة وتهيئة الفضاء الخلفي للمقر  )تهيئة مقر المندوبية الجهوية بنابل 

الثقافة
79,42019نابلانجاز اختبار فني على الشبكة الكهربائية بالمكتبة الجهوية

المالية
120002016نابلبناء مقر اإلدارة الجهوية للديوانة

مشاريع بصدد اإلعداد لإلنطالق

نابل

14072019 ـ قرنبالية ـ بوعرقوبنابل

4 نابل  



2023مارس 

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

الداخلية
3502016نابلبناء طابق أول بمقر إقليم األمن الوطني بنابل

تهيئة البناية الكائنة بنهج قربص المرازقة إليواء منطقة األمن الوطني بالحمامات 
ومصلحة جهوية لألمن

6002019نابل

2019نابلبناء مقر إداري جديد لإلدارة الجهوية للحماية المدنية بنابل

1342021نابل(الثكنة)مشروع ترميم مقر الفوج الجهوي لحفظ النظام بنابل 

3402021نابلتهيئة المسكن الوظيفي لوالية نابل

العدل
حماية أبواب ونوافذ وتعلية األسيجة بالحديدي المطروق لمقرات المحاكم بوالية نابل 

(محكمة االستئناف بنابل: 1قسط )
2013نابل

78202019نابل(² م4440)بناء فرع المحكمة العقارية ومجمع األرشيف واإلدارة الجهوية بنابل 

2002019نابلتوسيع مقر محكمة االستئناف بنابل

:حماية الشريط الساحلي 
دار شعبان - بني خيار دراسة استصالح وتهيئة الشريط لساحلي الممتد من بني خيار إلى الحمامات الجنوبية

الحمامات- نابل - الفهري
6002020

5 نابل  


