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

الفالحة

حمام - الهوارية- قليبية ( كم26)جهر األودية 
2002020األغزاز

ق )اشغال بناء  صور مسكن اداري بالحمامات   //(1ق )اشغال في مركز وادي البير بالهوارية 
(4ق )و اشغال تعلية برج مراقبة بواد القصب بتامزراط  بقليبية  /(3

2172019الهوارية والحمامات وقليبية

(الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه)الماء الصالح للشراب 

حفر وكهربة وتجهيز وربط البئر العميقة )بئر الجدي - بوكريم - تحسين تزويد مركب ملول 
( 5دار شيشو 

5002022الهوارية وقليبية

التجهيز
 والطريق المحلية رقم 27 الرابطة بين الجهوية 21,5ك , من  ن 604تهيئة الطريق المحلية رقم 

( كم21,5) 603
138682016قليبية- منزل تميم 

البريد
3,72020قليبيةطالء مكتب بريد أزمور وصيانة المسكن الوظيفي

الشباب والرياضة
1502019قليبية(اصالح السطوح ، الشبكة الكهربائية )تهيئة مركز االقامة بقليبية 

3592019قليبية(تنوير الملعب )تهيئة الملعب البلدي بقليبية 

:الطفولة
2082017قليبيةبناء فضاء الطفولة المبكرة بنادي األطفال بأزمور

68,22017قليبية(² م80احداث قاعة علوية مساحتها )تهيئة مركب الطفولة بملول

التربية و التعليم
502021قليبيةدراسات خاصة بالصيانة الشاملة للمدرسة االعدادية آسمر بقليبية

2020قليبيةبناء مكتب مدير بالمدرسة اإلبتدائية بوشة بقليبية

2020قليبيةبناء قاعة عادة بالمدرسة االبتدائية ساحة الجمهورية بقليبية

1162018قليبيةبناء قاعة عادية المدرسة اإلبتدائية نهج ليبيا

402018قليبيةبناء سياج بالمدرسة االبتدائية منزل بلقاسم 

1672018قليبية بناء قسم تحضيري ومجموعة صحية المدرسة اإلبتدائية منزل براهيم

:البرنامج الخصوصي لتهيئة وصيانة المؤسسات التربوية
1002021قليبيةأشغال صيانة قاعات التدريس والسياج بالمدرسة اإلعدادية علي البلهوان بقليبية

733,52020قليبية بناء مدرسة ابتدائية بالمدرسة االبتدائية سيدي بوضاوي  بقليبية

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

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

الداخلية
9502017قليبيةبناء المنطقة البحرية بنابل مقرها قليبية

 بوالية نابل2018 سبتمبر 22 إصالح أضرار فيضانات 
4252020قليبية- حمام األغزازإصالح مسلك أكسار بمعتمدية حمام األغزاز ومسلك بوشة ملول و مسلك أزمور

2015مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

7002015قليبية( كم0,5)تهيئة وتعبيد مسلك بني عياش 

2016البرنامج الجهوي للتنمية 

(الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه)الماء الصالح للشراب 
290,32016قليبية(عائلة40)تزويد قبة الصمامدة بقليبية بالماء الصالح للشراب 

2017البرنامج الجهوي للتنمية 

5002017قليبية( كم2)تهيئة مسلك القصور بقليبية  

2019البرنامج الجهوي للتنمية 

(الشركة)الماء الصالح للشراب 
16,02019قليبية( عائلة10  )تزويد مدخل واد الخطف  بالماء الصالح للشراب 

51,02019قليبية( عائلة34  )تزويد حي المحيجر  بالماء الصالح للشراب 

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

:(الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه)الماء الصالح للشراب 
33,02020قليبية(عائالت10  ) بقليبية الغربية بالماء الصالح للشراب 2تزويد حي الرياض 

المشاريع المنجزة

1 قليبية 
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الفــالحـــة
1162016قليبية( هك10000غابات قليبية )دراسة إعادة تهيئة الغابات 

واد المسراطية  بقرمبالية / كلم1,5واد زيانة بقرمبالية /كلم3واد ام هاشم ببني خالد )جهر اودية  
واد بزيغ منطقة  بدار و معتمدية / كلم2واد هميلة بقليبية / كلم1,5واد القصب بقرمبالية / كلم 2

3سليمان 

- قليبية- قرنبالية- بني خالد
سليمان

2021

2018 سبتمبر 22اصالح وتهيئة السدود الجبلية المتضررة من فيضانات 

الهوارية ، قليبية(الهوارية)، القبايل والكامش (قليبية)، بني خطار  (الهوارية)عين الورد وتبودة : 2قسط عدد 

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

، سد هميلة وسد الحجار وبحيرة بوسعيد وبحيرة بني خطار وسد (منزل تميم)سد عبد المنعم  :1قسط عدد 
.، سد تبودة وبحيرة تبيب  وبحيرة الكامش وبحيرة النار بالهوارية  (قليبية)الحجار 

منزل تميم ، قليبية، الهوارية

الصيد البحري
2016قليبية(اشغال اصالح و اعادة تهيئة ميناء قليبية )إصالح ميناء قليبية 

4000إنشاء أرصفة جديدة:  القسط االول 

4150إعادة تهيئة األرصفة والحاجز الثانوي: القسط الثاني 

5170الطرقات والشبكات المختلفة: القسط الثالث 

10000البناءات:القسط الرابع 

إعادة تهيئة الحاجز الرئيسي :القسط الخامس 
(الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه)الماء الصالح للشراب 

(حمام االغزاز- قليبية - منزل تميم )تحسين تزويد معتمديات شمال الوالية 
14002020 متر خطي1400 مم على طول 600انجاز قناة قطر  - 

238002020(ث/ ل300بناء محطة تصفية على سد لبنة بطاقة ضخ : هندسة مدنية  -

التجهيز
- منزل تميم : القسط الثالث :  كم  60قليبية بطول -  نابل 27مضاعفة الطريق الجهوية رقم 

( كم13,5) 83 إلى ن ك 69,5قليبية من ن ك 
قليبية- منزل تميم 

32830
2017

حماية المدن من الفيضانات
54,52020قليبية(دراسة أولية وتفصيلية)دراسة حماية مدينة قليبية من الفيضانات 

50,52022قليبية (دراسة تفصيلية)دراسة حماية مدينة أزمور من الفيضانات 

الصحة
3352013قليبيةتجديد شبكة التسخين المركزي بالمستشفى المحلي بقليبية

االتصاالت
حي -  قليبية AFHالشوارف و - حمام الجبلي - الزهراء  )توسعة الشبكة المحلية للمشتركين 

(ديار بنسالم- حي الميناء ونهج ياسر العرفات ببني خيار - باستور بدار شعبان 
دار - قليبية - حمام الغزاز 

بني خيار- شعبان  الفهري
16652021

البريد
9972019قليبيةبناء مكتب بريد و مركز توزيع و مسكنين وظيفيين بقليبية الشرقية

التطهير
55002021قليبيةأشغال مد القنوات وبناء وتجهيز محطات الضخ بمنطقة أزمور: برنامج تطهير المدن الصغرى

الطفولة 
117,32022قليبيةأشغال تكميلية لتهيئة وتوسعة فضاء الطفولة المبكرة بنادي أطفال أزمور

الثقافة
402020قليبية(إنجاز نوافذ و ابواب حديدية)تهيئة دار الثقافة قليبية 

:تهذيب األحياء الشعبية
1792016قليبية(طرقات وتنوير)تهذيب أحياء منزل بلقاسم و بوشة و أم قصيف بأزمور 

2017البرنامج الجهوي للتنمية 

:المسالك الريفية
395,02019قليبية( كم1,5)تهيئة مسلك بني هوالت  بين وادي الخطف وأزمور 

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

هندسة ريفية: الماء الصالح للشراب 
298,02020قليبية( عائلة507 )تهذيب شبكة الماء الصالح للشراب بمنزل براهيم  

 بوالية نابل2018 سبتمبر 22 إصالح أضرار فيضانات 
 45 على مستوى قرية غرمان و الطريق الجهوية 26إصالح مسلك سيدي حسون و ط ج 

.بمعتمدية الهوارية و مسلك بوشة القماطين بمعتمدية قليبية 
17112020قليبية- الهوارية 

حمام - قليبية - منزل تميم 
الغزاز

 المشاريع التي بصدد اإلنجاز 

2020

2 قليبية 
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الفالحة
( هك250)دراسة احداث مناطق سقوية عمومية بالمياه المستعملة المعالجة   

هك 30الهوارية / هك 100 هك لمحطات التطهير بكل من  قليبية  250بمساحة  : 2قسط عدد
 هك120منزل تميم  /

2021منزل تميم- الهوارية - قليبية 

الشباب والرياضة
2002020قليبية(تهيئة األرضية وحجرات المالبس والسياج)تهيئة ملعب كرة الطائرة بملول 

2002014قليبية(حجرات مالبس+ سياج+ تهيئة أرضية)تهيئة ملعب كرة الطائرة بأزمور

تهيئة السياج الخارجي والواجهة األمامية وتهيئة )تهيئة المركز الوطني لكرة الطائرة بقليبية 
(القاعة وملعب كرة الطائرة الشاطئية

6502022قليبية

الثقافة
527,52019قليبيةتهيئة وصيانة المكتبة العمومية بساحة الشباب  والمكتبة العمومية حي الرياض بقليبية

:الطفولة
2002020قليبيةتهيئة نادي األطفال سيدي بن عيسى قليبية

2002021قليبيةتهيئة نادي االطفال الطاهر الحداد قليبية

التربية والتعليم
6802021قليبية بناء المدرسة االبتدائية حي آسمر بقليبية

902021قليبيةبناء قاعة مراجعة بمعهد حي البستان بقليبية

 صيانة قاعات التدريس و األسطح والشبكة الكهربائية وبناء مدخل رئيسي للتالميذ وتهيئة الفضاء 
الرياضي وتبليط الساحة وتهيئة المسكن الوظيفي بالمدرسة اإلبتدائية آسمر بقليبية

6002022قليبية 

هدم وإعادة بناء قاعات التدريس وإعادة تهيئة الساحة و صيانة المجموعات الصحية بالمدرسة  
800قليبيةاالعدادية  آسمر بقليبية

2022

:تهذيب األحياء الشعبية
1792017قليبية(مسالك فالحية)تهذيب أحياء الرابطة بأزمور ومنزل بلقاسم و بوشة 

المالية
6502017قليبيةبناء مقر مراقبة األداءات بقليبية

7372021قليبيةمشروع بناء الفصيل البحري بقليبية

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

المسالك الريفية
2020قليبية( كم1,1 )تهيئة وتعبيد مسلك الطريق الشرقية ببوشة 

2020قليبية كم1تهيئة المنشأة المائية بمسلك قبة الصمامدة 

مشاريع بصدد اإلعداد لإلنطالق

3 قليبية 


