
معتمدية بوعرقوب

2023مارس 

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

الفالحة
2252019بوعرقوبتعويض اآلبار العميقة بمنطقة بوربيع ببوعرقوب

تغيير قناة حديدية متآكلة بأخرى من البوليتالن قطر  ) ببوعرقوب 1صيانة محطة الضخ بلي 
1882020بوعرقوب(1 بمحطة الضخ بلي 830

(الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه)الماء الصالح للشراب 
 مم مع 400+300 متر خطي من القنوات قطر 12500مد )تزويد المنطقة الصناعية بحشاد 

(تدعيم المنشئات المائية
104312014بوعرقوب

التجهيز
5042019بوعرقوب كلم6 بطول 510صيانة المسلك عدد 

2022قرنبالية و بوعرقوب ونابل21,5 و 0 بين ن كلم 27الطريق االجهوية رقم : أشغال تنظيف الطرقات والجهر

حماية المدن في الفيضانات
المشروحة وبرج حفيظ وبوعرقوب الشمالية : دراسة حماية مدينة  بوعرقوب من الفيضانات 

63,32022بوعرقوب والجنوبية وبلي والخروبة وسيدي الظاهر

تاكلسة وبوعرقوب :دراسة تقييم األثر البيئي واإلجتماعي لمشاريع حماية المدن من الفيضانات
وبوشراي وزاوية الجديدي وبني خالد

- سليمان - تاكلسة 
61,52022بني خالد- بوعرقوب 

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

(DEPLOMED) (برنامج معالجة التلوث بالبحر األبيض المتوسط )الفهري والحمامات 
- بني خيار - قربة - نابل 

-  دار شعبان الفهري 
- منزل بوزلفة - الحمامات  

قرنبالية- بوعرقوب 

20002020

:المناطق الصناعية

60002017بوعرقوب(1جزء) ( هك20) إحداث المنطقة الصناعية ببوعرقوب 

:البريد

5,52020بوعرقوبطالء مكتب بريد بوعرقوب

4,32020بوعرقوبطالء مكتب بريد بئر بورقبة بوعرقوب

362020بوعرقوبإعادة تهيئة مقر مكتب بريد سيدي الظاهر

التربية
2018بوعرقوب بناء مجموعة صحية بالمدرسة اإلبتدائية المشروحة بوعرقوب 

2018بوعرقوب بناء مجموعة صحية  بالمدرسة اإلبتدائية بلي قرية بوعرقوب 

992021بوعرقوبأشغال صيانة قاعات التدريس والشبكة الكهربائية والسياج بالمدرسة االبتدائية ابن بسام بوعرقوب

174,12022بوعرقوب قاعات عادية بمعهد بوعرقوب2بناء 

الشباب والرياضة
 مالعب رياضية5: الخطة الوطنية لتهيئة مالعب األحياء

سليمان، قرنبالية، بوشراي ، فندق الجديد ، الخروبة ،  داموس الحاجة: 2قسط عدد 
بوعرقوب، منزل بوزلفة

2502012

الثقافة
قاعة للعروض وقاعة مدارج، حجرات مالبس الفنانين للذكور )إحداث دار الثقافة ببوعرقوب 

واإلناث، مكتب المدير، قاعتي رقص وإعالمية، مشرب و مركبات صحية إضافة إلى التهيئة 
(.الخارجية والسياج ومحول الكهرباء

30012015بوعرقوب

الداخلية
3562015بوعرقوباستكمال مرافق فوج التدخل ببلي

األحياء الشعبية
20002019بوعرقوب(بنية أساسية وتحسين مسكن)مشروع تهذيب حي حشاد بوعرقوب 

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

 المهاذبة بني وئل و مسلك السويبقي بمعتمدية بوعرقوب 305إصالح مسلك المشروحة ومسلك 
. بمعتمدية نابل و دار شعبان الفهري480ومسلك بيوب السطح  والطريق المحلية 

دار -نابل - بوعرقوب 
23332020شعبان الفهري

 129 على مستوى المنشأة المائية  والطريق الجهوية  رقم 1إصالح الطريق  الوطنية رقم 
 بمعتمدية الحمامات  ومسلك بوربيع وبناء منشأة مائية على وادي 130والطريق الجهوية رقم 

.النخلة بعرقوب الصيد بمعتمدية بوعرقوب 

840,52020بوعرقوب- الحمامات

:2019البرنامج الجهوي للتنمية  لسنة 
:(هندسة ريفية)الماء الصالح للشراب 

407,02019بوعرقوب( منتفع512)تزويد منطقة بوعلي عن طريق تهيئة مجمع بيوب بدار شعبان الفهري 

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه : الماء الصالح للشراب 
10,42020بوعرقوب( عائالت8 )تزويد برج حفيظ بالماء الصالح للشراب  

55,42020بوعرقوب(عائلة23 )تزويد حي بن رجب بلي قرية  بالماء الصالح للشراب  

24,22020بوعرقوب( عائلة12 )المدرسة بالماء الصالح للشراب  - تزويد برج حفيظ

المشاريع العمومية المنجزة

1 بوعرقوب 



2023مارس 

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

الفالحة
2018بوعرقوب(بوسهم) (هندسة مدنية و تجهيز)اشغال تزويد  المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب  

1802019بوعرقوب-قرنبالية(1ق)تركي و بوعرقوب , تعهد قنوات الري بالمنطقة السقوية العمومية بقرنبالية 

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، 
بني خيار ، بوعرقوب

2020

2021بوعرقوبإحداث منشئات لحماية التربة ببوعرقوب

 كلم من المسالك الفالحية داخل المناطق السقوية العمومية بالميدة وتاكلسة 4,7صيانة 
(1ق )وبرعرقوب 

5002021 الميدة ، تاكلسة وبوعرقوب

:المناطق الصناعية
65002020بوعرقوب(2جزء) ( هك42) إحداث المنطقة الصناعية ببوعرقوب 

الشباب و الرياضة
2002016بوعرقوب(إحداث فضاء رياضي+ تعلية السياج الخارجي )تهيئة دار الشباب بوعرقوب 

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

- نابل ) MC27 بالطريق الوطنية  G3 و G2تحسين تغطية شبكة الهاتف الجوال من الجيل 
(تركي

4002016بوعرقوب- نابل 

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

- الحمامات -قربة 
18692021بني خالد-بوعرقوب

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

 بمعتمدية سليمان وتاكلسة ومسلك مدرسة الخروبة من معتمدية 26إصالح الطريق الجهوية 
.بوعرقوب

6792020بوعرقوب- تاكلسة-  سليمان 

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

هندسة ريفية: التزويد بالماء الصالح للشراب
407,02020بوعرقوب- نابل ( عائلة65)تمديد وتهذيب شبكة الماء الصالح للشراب بكل من مناطق بوسهم وهوارية نابل  

المشاريع التي بصدد اإلنجاز

2 بوعرقوب 



2023مارس 

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

:الفالحة
تعهد 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 2018
،  (بوعرقوب)، بحيرة الزيتون (قرنبالية)بحيرة عين القصب  (نابل)، سد المسن  (الحمامات)

(قرنبالية)، بحيرة الركب  (قربة)بحيرة العالية 

الحمامات، نابل، قرنبالية، 
بوعرقوب، قربة،

2020

النقل الحديدي
2018دراسة كهربة الخط من برج السدرية إلى نابل وسوسة

فندق الجديد وقرنبالية وبوعرقوب وبئر بورقبة وبوفيشة  :  تقاطعات مع السكة بكل من14تجهيز 
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 -

1002021بوعرقوب ببوعرقوب5 من الخط رقم 770+47 إلى 570+47تسييج النقطة الكيلومترية من 

التربية
149,72018بوعرقوببناء قسم تحضيري ومجموعة صحية المدرسة اإلبتدائية هنشيرط قرط  بوعرقوب

352018 بوعرقوب بناء مجموعة صحية بالمدرسة اإلبتدائية المقطع بوعرقوب 

302019بوعرقوب بناء مجموعة صحية بالمدرسة االبتدائية حي الحرية بوعرقوب

صيانة قاعات التدريس وتكتيم األسطح وصيانة النجارة صيانة القسم )صيانة المدرسة االبتدائية بلي قرية 
2019بوعرقوب(التحضيري وتهيئة الساحة وتجديد الشبكة الكهربائية وتهيئة الفضاء الرياضي وتهيئة مدخل التالميذ

هدم واعادة بناء قاعة وصيانة السطوح والتصدعات بقاعات التدريس واألروقة والمجموعات الصحية و 
األبواب والنوافذ والشبكة الكهربائية وتبليط الساحة  وصيانة المسكن الوظيفي وبناء وتعلية السياج وتهيئة 

الفضاء الرياضي بالمدرسة االبتدائية برج حفيظ ببوعرقوب

5002021بوعرقوب

2502021بوعرقوببناء مخبر التقنية بالمدرسة اإلعدادية ببوعرقوب

522022بوعرقوببناء قاعة عادية بالمدرسة  االبتدائية  الحرية ببوعرقوب

1042022بوعرقوب قاعات عادية بالمدرسة  االبتدائية  ابن  بسام ببوعرقوب2بناء 

302022بوعرقوببناء مجموعة صحية بالمدرسة االعدادية بوعرقوب

302022بوعرقوببناء مجموعة صحية بمعهد بوعرقوب

الثقافة
2002019بوعرقوبتهيئة وصيانة المكتبة العمومية بوعرقوب

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

المسالك الريفية 
2020بوعرقوب( كم0,5 )تهيئة وتعبيد  مسلك حي بن سليمان 

2020بوعرقوب( كم1,1 )تهيئة وتعبيد مسلك أوالد لحويذق 

مشاريع بصدد اإلعداد لإلنطالق

14072019نابل ـ قرنبالية ـ بوعرقوب

3 بوعرقوب 


