
معتمدية  سليمان

2023مارس 

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

(الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه):الماء الصالح للشراب

تدعيم الموارد المائية بالمنطقة العليا 5تحسين تزويد األحياء العليا بالمسراطية وحي سلتان 
( منتفع200) (مم315 كلم من القنوات قطر 0.5مد )بسلتان والمسراطية 

- سليمان- بني خالد- قرنبالية
منزل بوزلفة وتاكلسة

4002021

التجهيز
أشغال صيانة المنشآت الفنية على الطرقات الجهوية 

ط -  بقربة950+43 ن ك 27ج .ط-  بالحمامات795+0ك . ن130ج .ط : * 1قسط عدد  - 
 بسليمان085+8 ن ك 41ج 

2019سليمان- قربة - الحمامات

:حماية المدن من الفياضانات
تاكلسة وبوعرقوب : دراسة تقييم األثر البيئي واإلجتماعي لمشاريع حماية المدن من الفيضانات

وبوشراي وزاوية الجديدي وبني خالد
- سليمان - تاكلسة 

بني خالد- بوعرقوب 
61,52022

التربية
423,32019سليمانبناء مخبر تقنية بمعهد طريق الشاطئ بسليمان

389,72021سليمان قاعات عادية بمعهد طريق الشاطي بسليمان4بناء 

صيانة قاعات التدريس واألسطح و األبواب والنوافذ والشبكة الكهربائية وتبليط الساحة  وبناء 
مدخل رئيسي للتالميذ وصيانة المسكن الوظيفي وبناء وتعلية السياج وتهيئة الفضاء الرياضي  

بالمدرسة اإلبتدائية المريسة بسليمان

650,52018سليمان

صيانة قاعات التدريس واألسطح والشبكة الكهربائية واألبواب والنوافذ وتهيئة الفضاء 
الرياضي وتهيئة المدخل الرئيسي وتبليط الساحة وتعلية السياج وتهيئة المسكن الوظيفي 

بالمدرسة االعدادية سليمان

1183,22018سليمان

1052022 سليمانصيانة الشبكة الكهربائية بالمدرسة  االبتدائية سيدي  الخافي سليمان

الشباب و الرياضة
 مالعب رياضية5: الخطة الوطنية لتهيئة مالعب األحياء

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

2502012

2002020سليمان(تعشيب فضاء رياضي )مواصلة تهيئة دار الشباب سليمان 

الطفولة

7,92022سليمان(باب حديدي خارجي)أشغال تهيئة نادي أطفال سليمان الشاطئ 

الثقافة
25702015سليمانبناء دار ثقافة بسليمان

الصحة
196,52018سليمانتجهيز مركز صحة وسيط بحي الرياض

حماية الشريط الساحلي
235002017سليمان. كم5مشروع حماية الشريط الساحلي لمنطقة سليمان من اإلنجراف البحري على طول  

:2019 البرنامج الجهوي للتنمية  لسنة 
((الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه)الماء الصالح للشراب 

176,02019سليمان( عائلة51 )تزويد حي بن يوسف ببوشراي  بالماء الصالح للشراب 

32,02019سليمان( عائلة23 )تزويد منطقة حي البطنيني بغرس مراد  بالماء الصالح للشراب 

:المسالك الريفية
 مروارا بحي بوخيشة إلى Zodiacتعبيد مسلك الشريفات طريق الغرابي الرابط بين مصنع 

( كم4,5) 26الطريق الجهوية رقم 
1128,72019سليمان

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

23082020تاكلسة- سليمان  ومسلك 587 والطريق المحلية 128إصالح مسلك الرمل بمعتمدية سليمان والطريق الجهوية 

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

المسالك الفالحية
148,62020سليمان( كم0,4 )تهيئة وتعبيد مسلك حي بن بوبكر 

148,62020سليمان( كم0,4 )  1تهيئة وتعبيد مسلك حي بن غريب 

122,62020سليمان( كم0,33 )تهيئة وتعبيد مسلك حي عين الفكرون وحمايته من الفيضانات  

المشاريع المنجزة

1 سليمان



2023مارس 

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

الفالحة
تعهد شبكات صرف المياه بسهول  قرمبالية و بني خالد و  )تكثيف الفالحة السقوية بتونس 

 هك2600 (منزل بوزلفة و سليمان
اشغال صرف  المياه:  القسط األول 
اشغال تجفيف المياه: القسط الثاني

متابعة اشغال مشروع  تكثيف الفالحة السقوية بتونس
واد المسراطية  / كلم1,5واد زيانة بقرمبالية /كلم3واد ام هاشم ببني خالد  :جهر األودية 

واد بزيغ منطقة  بدار / كلم2واد هميلة بقليبية / كلم1,5واد القصب بقرمبالية / كلم 2بقرمبالية 
3و معتمدية سليمان 

- قليبية- قرنبالية- بني خالد
سليمان

2021

(الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه):الماء الصالح للشراب
قربص - دوالة - البريج- تحسين نسبة التزود وتدعيم الموارد المائية بكل من تاكلسة 

 3 م250 مم، بناء خزانين بسعة 315 و160 كم قنوات قطر 30مد  ) ( منتفع2300)والمريسة 
( محطات ضخ وتجهيزها وكهربتها، تجهيز وكهربة بئر عميقة 4، بناء 3 م500و 

90002021سليمان وتاكلسة

البريد
تهيئة مكان موزع آلي لألوراق المالية وصيانة المكتب و المسكن الوظيفي بمكتب بريد سليمان 

الشاطئ
1402021سليمان

التجهيز
950002018سليمان

تثبيت الصخور والوقاية من تساقط الحجارة: 1الجزء عدد 
الحاجز البحري للحماية من االنجراف: 2الجزء عدد 
تهيئة وتعبيد الطريق بداية من مفترق عين أقطر: 3الجزء عدد 

(القطب التكنولوجي ببرج السدرية)التعليم العالي 
2210سليمانبناء فضاء المصالح المشتركة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية

تهذيب األحياء الشعبية
26002019سليمان(تعبيد طرقات، تنوير عمومي وتصريف المياه المستعملة)تهذيب منطقة سليمان الشمالية 

الداخلية
762021سليمانأشغال إضافية–بناء طابق أول بمنطقة األمن الوطني بسليمان 

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

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

- تاكلسة-  سليمان 
بوعرقوب

2020

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه : الماء الصالح للشراب 
سليمان بالماء الصالح للشراب  ( 2السكندرانية و حي جعفر و الرابطي) 2تزويد حي الرابطي

( عائلة54 )
103,22020سليمان

60,02020سليمان(عائلة50  )تزويد دوار العويني المرجى بالماء الصالح للشراب 

51,02020سليمان(عائلة20 )تزويد دوار العلواني المرجى بالماء الصالح للشراب 

40,22020سليمان( عائلة24 )تزوبد حي الرابطي بالماء الصالح للشراب 

89,42020سليمان( عائلة13 )تزويد حي مدرسة الضهاري بالماء الصالح للشراب 

110,02020سليمان( عائلة100 )تزويد حي بن خميس الشريفات بالماء الصالح للشراب  

تمت اضافة اعتمادات ) ( كم2,5) عين أقطر قربص 128أشغال سالمة الطريق الجهوية رقم 
(2019د ضمن ميزانية . م19قدرها 

 المشاريع التي بصدد اإلنجاز

 منزل بوزلفة و سليمان 
116902020وبني خالد

2 سليمان



2023مارس 

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

الفالحة
بني خالد / منزل بوزلفة ( ببني خالد03 بمنزل بوزلفة، بئر  بسليمان و 03) أبار مراقبة للموائد المائية  7احداث 

وسليمان
2812021

تهيئة المسالك الفالحية داخل المناطق السقوية
2022قربة ، سليمان  كلم من المسالك الفالحية  داخل المناطق السقوية العمومية بقربة و سليمان5,2صيانة

النقل الحديدي
10002018سليماندراسة تمديد الخط من برج السدرية إلى سليمان

10002018دراسة كهربة الخط من برج السدرية إلى نابل وسوسة

تهذيب األحياء الشعبية
حي بن محمد، حي بوسيف، حي المساكن ) أحياء5تهذيب منطقة الشريفات بمعتمدية سليمان 

(تنوير عمومي و تعبيد طرقات )(الشعبية،حي اللوز،حي بالطيب
25002018سليمان

التكوين المهني
10002022سليماناقتناء تجهيزات: المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان 

التربية
2019سليمانبناء  قاعة عادية بالمدرسة االبتدائية الكرامة بسليمان

2019سليمانبناء مجموعة صحية  بالمدرسة االبتدائية الكرامة بسليمان

6802022سليمان بناء مدرسة ابتدائية  طريق الشاطئ بسليمان

2802022سليمان(دراسات)بناء معهد حي الرياض بسليمان 

هدم وإعادة بناء قاعات التدريس وإعادة تهيئة الساحة و صيانة المجموعات الصحية 
502022سليمانبالمدرسة  االعدادية التقنية بسليمان (دراسات)

702022سليمانبناء مطعم مدرسي بالمدرسة االبتدائية المريسة بسليمان

:التعليم العالي 
تهيئة مبنى لحفظ نفايات المواد الخطرة بمركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج 

السدرية
452017سليمان

ي  ي للنفايات بمركز البحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنووج 
ن الطاق  بناء منصة للتثمي 

ج السدرية بب 
3002017سليمان

20002019سليمانبناء بناية جديدة للنفق الهوائي بمركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية

3402019سليمانإصالح مركز الموارد التكنولوجية بالقطب التكنولولجي ببرج السدرية

الشباب والرياضة
802021سليمان(دراسات بناء المدارج )تهيئة ملعب كرة القدم بسليمان 

7002022سليمان(بناء مدارج)تهيئة الملعب البلدي بسليمان 

2002022سليمان( كحّد أقصى² م1000المساحة )إحداث ملعب حي ببلدية الشريفات بوشراي 

181

مشاريع بصدد اإلعداد لإلنطالق

3 سليمان


