
معتمدية قرنبالية

2023مارس 

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

(الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه)الماء الصالح للشراب 

 كلم 0.5مد )تحسين تزويد األحياء العليا بالمسراطية وحي سلتان بالماء الصالح للشراب 
( منتفع200 )(مم315من القنوات قطر 

- بني خالد- قرنبالية
منزل بوزلفة - سليمان

وتاكلسة

4002021

2502021قرنبالية(مم160 كلم من القنوات قطر 1.5مد )تدعيم الموارد المائية بقريتي شماس وخنقة الحجاج 

التجهيز
أشغال االصالح الجزئي واصالح الحفر للطرقات المرتبة المغلفة سطحي اذو طبقتين من 

( كم7) 13 ون كلم 6 أ بين ن كلم 35الحصى واالسفلت بالطريق الجهوية رقم 
2022قرنبالية

أشغال معالجة النقاط الزرقاء والسوداء
قرنبالية و بني خالد كم6,4  (44 و ط ج 599 و ط م 41ط ج )شذب األشواك المترامية على الطرقات المرتبة 

قرنبالية573انجاز مجاري مياه مخرسنة بالطريق المحلية رقم 
قرنبالية2,850 ن كلم 573تركيز منشأة مائية بالطريق المحلية رقم 

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

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

 (برنامج معالجة التلوث بالبحر األبيض المتوسط )شعبان الفهري و الحمامات
(DEPLOMED)

20002020

:الشباب و الرياضة
 مالعب رياضية5: الخطة الوطنية لتهيئة مالعب األحياء

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

2502012

3002015قرنباليةمواصلة تهيئة ملعب فندق الجديد

10002014قرنباليةتوسيع المدارج بملعب قرنبالية

1002021قرنبالية(تهيئة أو إعادة السياج الداخلي )تهيئة الملعب البلدي بقرنبالية 

التربية
صيانة قاعات التدريس وتكتيم األسطح وصيانة النجارة صيانة القسم التحضيري وتهيئة الساحة 

بالمدرسة  (دراسات)وتجديد الشبكة الكهربائية وتهيئة الفضاء الرياضي وتهيئة مدخل التالميذ 
االبتدائية حي الروضة بقرنبالية

502021قرنبالية

2018قرنبالية بناء مجموعة صحية بالمدرسة االبتدائية عين طبرنق قرنبالية 

2019قرنبالية بناء قاعة عادية بالمدرسة االبتدائية النور هنشير سلتان بقرنبالية

2019قرنبالية بناء مجموعة صحية بالمدرسة االبتدائية حي سلتان قرنبالية

البريد
73,62020قرنباليةصيانة المكتب البريدي والمسكن الوظيفي خنقة الحجاج

102021قرنباليةصيانة المكتب بقرنبالية الزهور

النقل
5500قرنباليةبناء مركز الفحص الفني ومأوى مناورات المتحانات رخص السياقة  بقرنبالية

الصحة
2021قرنباليةاختبار فني بمركز الصحة األساسية خنقة الحجاج قرنبالية

تهذيب األحياء الشعبية
1122021قرنبالية( عائلة17تهيئة الطرقات وتطهير لـ )اتمام مشروع تهذيب منطقة خنقة الحجاج 

الداخلية
3502018قرنباليةهدم وإعادة بناء مركز األمن بحي االزدهار بقرنبالية

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

إصالح مسلك أوالد مسعود بمعتمدية قرنبالية ومسلك المنزه عرقوب الصيد من معتمدية بني 
.خالد

659,22020بني خالد- قرنبالية 

إصالح  مسلك سيدي قرار ومسلك  الكلبوسي ومسلك لجحاف بمعتمدية منزل بوزلفة و 
.بمعتمدية قرنبالية601مسلك القرشين بمعتمدية الميدة و الطريق المحلية 

- الميدة- منزل بوزلفة
قرنبالية

30192020

2019البرنامج الجهوي للتنمية 

:التطهير
5002019قرنبالية(إحداث محطة تطهير ومحطة ضخ) 2 و1تطهير سماش 

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه : الماء الصالح للشراب 
59,02020قرنبالية( عائلة60 )تزويد حي النور قرنبالية بالماء الصالح للشراب 

الكهرباء
300,02020قرنبالية( عائلة163 )تزويد قرية بني عياش بالتيار  الكهربائي 

120,02020قرنبالية( عائلة28 )تزويد منطقة جبل الطريف بالتيار الكهربائي 

7392019قرنبالية(إحداث محطة تطهير ومحطة ضخ) 2 و1تطهير سماش 

275,2

2022

المشاريع  العمومية المنجزة

1 قرنبالية



2023مارس 

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

الفالحة
تزويد  : (هندسة مدنية و تجهيز)اشغال تزويد  المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب   

منطقة بني عياش بقرنبالية
2018قرنبالية

أشغال المحافظة على المياه والتربة
:و إحداث منشئات للحماية باالقفاص المعدنية  (كلم13)جهر اودية 

واد / كلم1,5واد زيانة بقرنبالية /كلم3واد ام هاشم ببني خالد )جهر اودية   : 2قسط عدد
واد / كلم2واد هميلة بقليبية / كلم1,5واد القصب بقرنبالية / كلم 2المسراطية  بقرنبالية 

3بزيغ منطقة  بدار و معتمدية سليمان 

- قليبية- قرنبالية- بني خالد
سليمان

2021

(الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه)الماء الصالح للشراب 
 كم قنوات  شراء 2مد قرابة )تعزيز تزويد منطقة عين طبرنق بالماء الصالح للشراب 

( عائلة400)تجهيزات  
402014قرنبالية

16792009قرنباليةتزويد المنطقة الصناعية بقرنبالية بالماء الصالح للشراب

التجهيز
236002008قرنبالية( كم7 ) بناء منعرج مدينة قرنبالية 

صيانة المنشآت الفنية
 ن 1  ب ـوط و رقم 3+ 22,595 ون كلم 20,840 ن كلم 43 ب ـط ج 2) منشآت فنية 5صيانةعدد 

أشغال واقي حديدي و زالقات أمان و متارس حجرية واقية ) ون كلم  26,990 ون كلم 26,220كلم 
(لالنجراف

2022قرنبالية ومنزل بوزلفة

(2020-2016المشاريع المبرمجة بمخطط )تهيئة المسالك الريفية 
21282020قرنباليةبمعتمدية قرنبالية ( كم2,5)وزوقاق نابل  ( كم2,9)تهيئة وتعبيد مسلكي التاليلة 

حماية المدن من الفيضانات
36,52018قرنباليةفندق الجديد من الفيضانات- دراسة حماية مدن سلتان 

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

الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية: 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 -

التربية و التعليم
10312019قرنباليةصيانة معهد قرنبالية

265,92018قرنبالية  مارس بقرنبالية 2بناء مجموعة صحية  بالمدرسة اإلبتدائية فندق الجديد 

صيانة السطوح والتصدعات بقاعات التدريس واألروقة والمجموعات الصحية و األبواب 
والنوافذ والشبكة الكهربائية وتبليط الساحة  وصيانة المسكن الوظيفي وبناء وتعلية السياج 

 فندق الجديد1934 مارس 2وتهيئة الفضاء الرياضي بالمدرسة االبتدائية 

796,82020قرنبالية 

 هدم وإعادة بناء أسقف قاعات وصيانة أسطح بقية القاعات والتصدعات  واألروقة صيانة 
األسطح و األبواب والنوافذ والشبكة الكهربائية وتبليط الساحة وتهيئة الفضاء الرياضي 

بالمدرسة  االبتدائية  حي  سلتان بقرنبالية

3702022قرنبالية

العدل
18802018قرنباليةبناء محكمة الناحية بقرنبالية

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

 قرنبالية نيانو بمعتمدية قرنبالية ومسلك مزنين واد الركروك والطريق 329إصالح مسلك 
.  بمعتمدية بني خالد611المحلية 

10112020قرنبالية- بني خالد 

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

المسالك الفالحية
254,52020قرنبالية( كم1 ) 2تهيئة مسلك المسراطية 

509,12020قرنبالية( كم2 )مسلك دوار هالل  

 المشاريع العمومية التي بصدد اإلنجاز

14072019نابل ـ قرنبالية ـ بوعرقوب
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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 

2018

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

 :( هك250)دراسة احداث مناطق سقوية عمومية بالمياه المستعملة المعالجة   
بني / هك 70 هك لمحطات التطهير بكل من  منزل بوزلفة 250بمساحة  :1قسط عدد

 هك70قرنبالية / هك110خيار 
- بني خيار- منزل بوزلفة

قرنبالية
2021

4302022قرنبالية قرنباليةSP1 كيلوفولت  بمحطة الضخ 30تجديد الخزانات الكهربائية ضغط متوسط 

 كلم من المسالك الفالحية داخل المناطق السقوية العمومية ببني خالد و قرنبالية 4,8صيانة 
منطقة  )قرنبالية   ( كلم 1,350: 2 كلم و سيدي علية 0,9 : 1سيدي علية )بني خالد  ):  

((  كلم2,6نوال 

2022بني خالد وقرنبالية

352022قرنباليةدراسة  مخطط تهيئة وتنمية مندمجة ترابية بمنطقة جبل الطريف

اقتناء وتركيب محّول أطوار وُسرعة )صيانة محطات الضخ الماء الصالح للشراب 
"Convertisseur de phase et de vitesse " 502022قرنبالية(لمحّطة الّضّخ جبل طريف

المناطق الصناعية
123302010قرنبالية هك38إحداث منطقة صناعية سيدي بوزكري بقرنبالية على مساحة 

النقل الحديدي
10002018دراسة كهربة الخط من برج السدرية إلى نابل وسوسة

1502021قرنبالية بفندق الجديد5 من الخط رقم 500+28 إلى 300+28تسييج النقطة الكيلومترية من 

التكوين المهني
39002013قرنباليةتهيئة وتوسعة واقتناء تجهيزات لمركز الفتاة الريفية بباطرو

إعادة -إعادة بناء ورشات -)اعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في اآللية العامة بقرنبالية 
(فضاءات تكوين)بناء قاعات دروس 

170002014قرنبالية

التربية والتعليم
4002016قرنباليةإحداث المدرسة اإلبتدائية دوار هالل بقرنبالية

452019قرنبالية بناء قاعة عادية بالمدرسة االبتدائية الزياتين فندق الجديد بقرنبالية

302020قرنبالية بناء مجموعة صحية بالمدرسة اإلبتدائية  الزياتين فندق الجديد بقرنبالية 

صيانة السطوح والتصدعات بقاعات التدريس واألروقة صيانة األسطح و األبواب والنوافذ 
والشبكة الكهربائية وتبليط الساحة  وصيانة المسكن الوظيفي وبناء وتعلية السياج وتهيئة 

الفضاء الرياضي المدرسة االبتدائية علي دندانة بقرنبالية

8002021قرنبالية

2502021قرنباليةتهيئة وصيانة المطعم بمعهد قرنبالية

302021 قرنباليةبناء مجموعة صحية  بالمدرسة االبتدائية حي الروضة قرنبالية

 بناء فضاء تحضيري وصيانة قاعات التدريس واألسطح واألبواب والنوافذ والشبكة 
3702021قرنباليةالكهربائية بالمدرسة االبتدائية بلي محطة قرنبالية

صيانة السطوح والتصدعات بقاعات التدريس واألروقة صيانة األسطح و األبواب والنوافذ 
والشبكة الكهربائية وتبليط الساحة  وصيانة المسكن الوظيفي وبناء وتعلية السياج وتهيئة 

الفضاء الرياضي بالمدرسة اإلبتدائية الروضة بقرنبالية

8002022قرنبالية 

صيانة قاعات التدريس والسطح واألبواب والنوافذ والشبكة الكهربائية بالمدرسة  االبتدائية  
1502022قرنباليةالزياتين  فندق  الجديد بقرنبالية

قسط )هدم وإعادة بناء قاعات التدريس وإعادة تهيئة الساحة و صيانة المجموعات الصحية 
8002022 قرنباليةبمعهد  قرنبالية (ثاني

522022قرنباليةبناء قاعة عادية بالمدرسة  االبتدائية  بلحسن قرنبالية

الشباب والرياضة
 (تاكلسة)دارنادر - (قرنبالية)زمنيت: 2قسط عدد)تهيئة فضاءات رياضية بالمدارس اإلبتدائية 

((منزل بوزلفة)الرحمة - 
منزل - تاكلسة - قرنبالية 

بوزلفة
2013

6002019قرنبالية(تعشيب اصطناعي )تعشيب الملعب البلدي بالفندق الجديد 

702020قرنباليةدراسة بناء دار الشباب بفندق الجديد سلتان

6002020قرنباليةتعشيب الملعب البلدي بنيانو

:الطفولة
3502020قرنباليةتهيئة مركز رعاية المسنين بقرنبالية

152020قرنباليةدراسة فنية لتهيئة نادي األطفال قرنبالية بوقطفة

الثقافة
2702022قرنباليةتهيئة و صيانة دار الثقافة قرنبالية

العدل
252019قرنباليةدراسة توسيع المحكمة االبتدائية بقرنبالية

18502020قرنباليةتوسيع مقر المحكمة االبتدائية بقرنبالية

المالية
8002018قرنباليةتهيئة الشبكات المختلفة بالمدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد

20802021قرنباليةمشروع بناء مبيت بالمدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد

50002021قرنباليةمشروع بناء مقر الورشة المركزية بالمدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد

الداخلية
2502019قرنباليةبناء طابق اداري بمقر فرقة الحماية المدنية بقرنبالية

مشاريع بصدد اإلعداد لإلنطالق

3 قرنبالية


