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2023مارس 

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

:(الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه)الماء الصالح للشراب 
9932020منزل تميم- قربة  الرابطة بين قربة ومنزل تميم27تحويل شبكة الماء الصالح للشراب على مستوى الطريق الجهوية رقم 

التجهيز
138682016قليبية- منزل تميم ( كم21,5) 603 والطريق المحلية رقم 27 الرابطة بين الجهوية 21,5ك , من  ن 604تهيئة الطريق المحلية رقم 

أشغال االصالح الجزئي واصالح الحفر للطرقات المرتبة المغلفة سطحي اذو طبقتين من الحصى واالسفلت
2022( كم44) 52 و ن كلم 8 بين ن كلم 43الطريق الجهوية رقم 

الكهرباء
5002020منزل تميم-قربة  الرابطة بين قربة ومنزل تميم27تحويل خطوط كهرباء الضغط المتوسط والمنخفظ بالجهوية 

االتصاالت
1762019منزل تميم ـ قليبية(أزمور- منزل تميم) 604تحويل شبكة االتصاالت على مستوى الطريق الجهوية رقم 

التربية والتعليم
صيانة قاعات التدريس و األسطح والشبكة الكهربائية وبناء مدخل رئيسي للتالميذ وتهيئة الفضاء الرياضي وتبليط 

الساحة وتهيئة المسكن الوظيفي بالمدرسة االبتدائية بني حماد
5002019منزل تميم 

502021منزل تميمالدراسات الخاصة بالصيانة الشاملة للمدرسة االعدادية الصقالبة وتهيئة الفضاء الرياضي وتهيئة المسكن الوظيفي

502021منزل تميمالدراسات الخاصة بالصيانة الشاملة للمدرسة االعدادية الرعينين بمنزل تميم

هدم وبناء قاعتي تدريس و صيانة قاعات التدريس و األسطح والمجموعة الصحية والشبكة الكهربائية وبناء مدخل 
رئيسي للتالميذ وتهيئة الفضاء الرياضي وتبليط الساحة وتهيئة المسكن الوظيفي بالمدرسة االبتدائية سيدي عبد المنعم

9352019منزل تميم 

2002020منزل تميم بناء مجموعة صحية بالمدرسة اإلبتدائية  التميمية بمنزل تميم 

96,92018بناء قاعة عادية بالمدرسة االبتدائية الغريس بمنزل تميم

73,22018بناء مجموعة صحية بالمدرسة اإلبتدائية الشمردل منزل تميم

صيانة قاعات التدريس وتكتيم األسطح وصيانة النجارة صيانة  وتهيئة الساحة وتجديد الشبكة الكهربائية وتهيئة الفضاء 
الرياضي وتهيئة مدخل التالميذ بالمدرسة االبتدائية ابن خلدون بمنزل تميم

965,72020منزل تميم 

:البرنامج الخصوصي لتهيئة وصيانة المؤسسات التربوية
802021 منزل تميمأشغال صيانة قاعات التدريس والسياج بالمدرسة االبتدائية سيدي جمال الدين منزل تميم

902021 منزل تميمأشغال صيانة قاعات التدريس والسياج بالمدرسة اإلبتدائية التميمية بمنزل تميم

صيانة التصدعات بقاعات التدريس واألسطح واألبواب والنوافذ والمجموعات الصحية وتهيئة الفضاء الرياضي وتهيئة 
1934 أفريل 7المسكن الوظيفي بمعهد

1048,52019منزل تميم 

الشباب والرياضة
2002013منزل تميم، بني خالد، قربة(منزل حر، بئر دراسن، قرعة ساسي) مالعب رياضية 4تهيئة : الخطة الوطنية لتهيئة مالعب األحياء

2002019منزل تميم(اظافة قاعة كبري)تهيئة دار الشباب الوديان 

1002017منزل تميم(تهيئة داخلية+ صيانة )تهيئة دار الشباب الصقالبة 

الطفولة 
12,72020منزل تميمتجهيز الروضة البلدية بالصقالبة

الثقافة
522019منزل تميمتهيئة و صيانة  دار الثقافة منزل تميم

8,42019منزل تميمتهيئة و صيانة المكتبة عمومية بمنزل تميم

7,12021منزل تميمانجاز اختبار فني لىشققات قاعة العروض بدار الثقافة منزل تميم

4,52020منزل تميم(اختبار فني على الشبكة الكهربائية بالمكتبة العمومية منزل حر)تهيئة وصيانة المكتبة العمومية بمنزل حر

الصحة
1662012منزل تميم بناء مركز الصحة األساسية الدويميس ـ الشعيبين منزل تميم

البريد
56,02019الميدة-الهوارية- منزل تميمفرتونة والصقالبة وصاحب الجبل:صيانة مكاتب بريد 

232022منزل تميم (مكتب البريد والمسكن الوظيفي: صيانة كامل المبنى )صيانة مكتب بريد منزل حر 

332022منزل تميم(تهيئة دورات المياه و صيانة المكتب)تهيئة داخلية بمكتب بريد منزل تميم 

منزل بوزلفة والميدة ومنزل 
تميم

منزل تميم

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

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

(الهوارية- دارعلوش - األغزاز 
1752020

2015البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

:المسالك الريفية
5002015منزل تميم( كم2,1)عمارة الوديان - تهيئة وتعبيد مسلك الكنيسة 

2252015منزل تميم(كم1,5)المدرسة - صيانة طريق الشعيبين 

2019البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

:(هندسة ريفية)الماء الصالح للشراب 
99,62019منزل تميم( منتفع600) ( متر من القنوات2000مد )تحويل قنوات بالقرصولين 

(الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه)الماء الصالح للشراب 
39,02019منزل تميم( عائلة15 )تزويد حي الجدادير بمنزل حر  بالماء الصالح للشراب 

التنوير العمومي
202019منزل تميم( ساكن350)توسيع شبكة بني عبد العزيز 

202019منزل تميم( ساكن400)صيانة وتوسيع شبكة داموس الخرابشية 

62019منزل تميمتوسيع شبكة الكهرباء بمفترق الرعينين من جانب مركز الحرس

332019منزل تميمتوسيع وتهيئة شبكة التنوير العمومي بمنزل عيسى

602019منزل تميمالتنوير العمومي بقرية الوديان والسودان

(المشاريع اإلضافية) 2019البرنامج الجهوي للتنمية 
422,52019منزل تميم( كم1,2)تهيئة مسلك الدبابة 

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه: الماء الصالح للشراب 
17,62020منزل تميم( عائالت3 )تزويد الدويميس من عمادة لزدين بالماء الصالح للشراب 

29,02020منزل تميم( عائلة15 )تزويد حي بوجميل من عمادة منزل حر بالماء الصالح للشراب 

74,02020منزل تميم(عائالت10  )تزويد حي طريق الرمل من عمادة الصقالبة بالماء الصالح للشراب 

مشروع التنمية المندمجة بمعتمدية منزل تميم
8002011منزل تميم هك80البساتين -إحداث منطقة سقوية بالعصفور

1262011منزل تميمبالقمبار ( هك25)إحداث منطقة ري تكميلي 

1342011منزل تميمبعين السودان ( هك25)إحداث منطقة ري تكميلي 

400منزل تميم( ورشات10)إحداث منطقة حرفية بعمادة الصقالبة 

( كلم13,3)تهيئة وتعبيد طرقات 
منزل تميم( كم1,7 )القمبار- مسلك مشروع الغابات     - 
منزل تميم(كم2 )سد لبنة - مسلك الداموس     - 
منزل تميم( كم5)القيطون - مسلك السودان     - 

42منزل تميم( نقطة إضاءة35)تنوير عمومي  بمنطقة الداموس 

2.244
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2023مارس 

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

الفالحة
2018 سبتمبر 22اصالح وتهيئة السدود الجبلية المتضررة من فيضانات 

2020منزل تميم(منزل تميم)األركان، السودان، القنبار، المالعبي  :4قسط عدد 

القمبار بمنزل / بقربةF2شيبة /  بتاكلسة2سيدي عيسى :    للشراب  02 للري و 02 ابار4)اعادة تجهيز االبار العميقة
(منزل موسى بالحمامات /تميم 

- منزل تميم- تاكلسة
قربة- الحمامات

2242019

إعادة تهيئة المنظومات المائية
1502021منزل تميممتابعة اشغال اعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشراب بالقمبار السودان

27002021منزل تميمالهندسة المدنية–السودان - اعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب القمبار 

تجهيز- السودان - اعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب القمبار 
أشغال المحافظة على المياه والتربة

 كلم بواد 2/  كلم  بواد الربع ببني عياش1,5/ كلم  واد سيدي الجمل بعمادة بني عياش بقربة1,5) كلم  اودية 13جهر 
 2/  كلم واد عين الطرابلسية بمنزل تميم2,5/ كلم بواد النجار منزل تميم2/ كلم واد حنوس بقربة1,5/بني مشكال قربة

(كلم واد العثامين بالرعينين بمنزل تميم
862022منزل تميم- قربة

:(الشركة الوطنية إلستغالل 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  -

ث مع تركيز محول / ل20ث الي / ل8تغيير مضخة شاهين من طاقة ضخ )الرعينين  – تحسين التزود بمركب لزدين 
 (convertisseur de phase)مرحلي كهربائي 

2002021منزل تميم

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

التجهيز
 كم60قليبية بطول -  نابل 27مضاعفة الطريق الجهوية رقم 

585582017منزل تميم- الميدة- قربة ( كم26:ط ج ) 69,5 إلى ن ك 42,5منزل تميم من ن ك - قربة : القسط الثاني 

(2020-2016المشاريع المبرمجة بمخطط )تهيئة المسالك الريفية 
28002020منزل تميم( كم9,5) (قرية السودان-43ط ج )السودان -تهيئة وتعبيد مسلك الوديان

 كم60قليبية بطول -  نابل 27مضاعفة الطريق الجهوية رقم 
328302017قليبية- منزل تميم ( كم13,5) 83 إلى ن ك 69,5قليبية من ن ك - منزل تميم : القسط الثالث 

التطهير
مناطق الرعينين، لزدين والوديان بمعتمدية منزل تميم ومناطق :دراسة تطهير المناطق الريفية من المياه المستعملة 

الرحمة، الشرفين، بني غانم وبلهويشات بمعتمدية منزل بوزلفة
2019منزل بوزلفة- منزل تميم 

125002021منزل تميمأشغال مد القنوات وبناء وتجهيز محطات الضخ بمنطقة منزل حر: برنامج تطهير المدن الصغرى

اإلتصاالت
-الحمامات-بني خيار-نابل(النشع- القبة- الغريس-لزدين - الحمامات-المعمورة -تهيئة الشبكة نابل)توسعة الشبكة المحلية للمشتركين 

منزل تميم
11002018

7142019قربة ـ منزل تميم قربة ومنزل تميمMC27تحويل شبكة االتصاالت على مستوى الطريق الجهوية رقم 

912021منزل تميمبناء قاعة عادية بالمدرسة االبتدائية الشيخ مبارك بمنزل تميم

التربية والتعليم
صيانة قاعات التدريس وتكتيم األسطح وصيانة النجارة صيانة المركبات  الصحية تهيئة مدخل رئيسي للتالميذ وتهيئة 

مدخل االساتذة واإلدارة وتجديد الشبكة الكهربائية وتهيئة الفضاء الرياضي  وبناء سياج بالمدرسة اإلعدادية منزل الحر 
بمنزل تميم

9572020منزل تميم 

477,32021 منزل تميم منزل تميم1943 أفريل 7بناء مخبر التقنية بمعهد 

العدل
1571,22019منزل تميمإنجاز مشروع توسعة ناحية منزل تميم

الداخلية
2502017منزل تميماختبار فني على مبنى بمقر األمن الوطني بمنزل تميم وتهيئة وتوسيع مركز األمن بمنزل تميم

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

إصالح مسلك الخاليفة ومدخل أم ذويل الزاوية ومسلك أوالد عون من معتمدية الميدة وحماية معبر مائي بقرية لزدبن و 
.مسلك سيدي عبد المنعم من معتمدية منزل تميم وحماية معبر مائي بمسلك الخراز من معتمدية قربة

2020منزل تميم- قربة - الميدة

حمام - قليبية - منزل تميم 
الغزاز

 المشاريع التي بصدد اإلنجاز
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2023مارس 

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

:الفالحة
18002012منزل تميمتعصير محطة الضخ بالمنطقة السقوية جنوب سد لبنة

منزل تميمتجهيز- السودان - اعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب القمبار 
( هك250)دراسة احداث مناطق سقوية عمومية بالمياه المستعملة المعالجة   

 120منزل تميم  /هك 30الهوارية / هك 100 هك لمحطات التطهير بكل من  قليبية  250بمساحة  : 2قسط عدد
هك

2021منزل تميم- الهوارية - قليبية 

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

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

2020منزل تميم ، قليبية، الهوارية

تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب
منزل تميمالهندسة المدنية–اعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب بالوديان  

منزل تميمتجهيز– اعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب بالوديان
:(الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه)الماء الصالح للشراب 

67002020منزل تميم- قربة تحويل قنوات جلب الماء الصالح للشراب الرابطة بين قربة ومنزل تميم

7100تحسين تزويد مركب منزل حر، لبنة

 مم400≥  كم من قنوات الحديد المصبوب قطر 9اقتناء  - 
 مم400≥  كم من قنوات متعددة االثلين قطر 16اقتناء ووضع  - 
 ومحطتي ضخ وتجهيزهما وكهربتهماᵌ م1500بناء خزان سعة  - 

المناطق الصناعية
162016منزل تميم( هك55)دراسة إحداث المنطقة الصناعية بمنزل تميم 

التجهيز
أشغال صيانة المسالك الريفية ضمن برنامج العنوان الثاني

1356,92022منزل تميمبمعتمدية منزل تميم ( كلم5,8) بني عبد العزيز القرصولين 516أشغال صيانة مسلك رقم 

التطهير
15002018قربة- منزل تميم (قربة)والسواني الحمر  (منزل تميم)تطهيير حي سيدي جمال الدين 

الصحة
5002022منزل تميمتجديد محطة و شبكة التسخين المركزي بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم

التربية والتعليم
302021منزل تميمبناء مجموعة صحية  بالمدرسة االبتدائية جمال الدين بمنزل تميم

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  االبتدائية  التضامن بمنزل 

تميم
5002022منزل تميم

هدم وإعادة بناء قاعات التدريس وإعادة تهيئة الساحة و صيانة المجموعات الصحية بالمدرسة  االعدادية  الصقالبة  
5002022منزل تميمبمنزل تميم

هدم وإعادة بناء قاعات التدريس وإعادة تهيئة الساحة و صيانة المجموعات الصحية بالمدرسة  االعدادية  الرعينين 
8002022منزل تميمبمنزل تميم

الشباب والرياضة
2002020منزل تميم(تعشيب فضاء رياضي )تهيئة دار الشباب الوديان 

23002021منزل تميمبناء ملعب كرة اليد بمنزل حر

6002021منزل تميم (تهيئة مالعب رياضية )مواصلة إنجاز مركز اإلقامة بمنزل تميم 

الطفولة
176,72021منزل تميمتهيئة وصيانة مركب الطفولة بمنزل تميم

مشروع التنمية المندمجة بمعتمدية منزل تميم
منزل تميمإحداث ملعب حي بلزدين

منزل تميمإحداث نادي شباب ريفي بلزدين
302022منزل تميم نقطة إضاءة بتامزراط27تركيز 

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

تهيئة المسالك الفالحية
2020منزل تميم( كم1,5 )منزل عيسى - تعبيد طريق المقبرة 

2020منزل تميم( كم1,3 )تعبيد طريق الجدادير منزل حر 

490

مشاريع بصدد اإلعداد لإلنطالق

14002022

2022منزل تميم والميدة

4 ل تميم  ز منز


