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سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

الفالحة
1002012دراسة دعم الموارد المائیة لجنوب شرق الوطن القبلي

إعادة تجھیز اآلبار العمیقة : اقتناء و وضع مضخات غاطسة لتجھیز اآلبار العمیقة (4 آبار) (دار شیشو - 
قربة - المیدة - بني وائل - بیوب )

1202015

مضاعفة قناة شیبة
16732012إقتناء قنوات خرسانیة قطر800مم ضغط10 و12 بار والقطع الخاصة بھ لمضاعفة قناة شیبة
14722012وضع قنوات خرسانیة قطر800مم ضغط10 و12 بار والقطع الخاصة بھ لمضاعفة قناة شیبة

1842014تجھیز اآلبار العمیقة: الھندسة المدنیة (قبة الغة ، جبل طریف، الودیان)
302015اشغال ربط محطة دار شعبان  بالشبكة الكھربائیة متوسط الضغط بخط ارضي

1702016جھر أودیة (22 كم)

الماء الصالح للشراب:

2302016تحسین تزوید تجمع دیار الحجاج والعیایدة من معتمدیة قربة

التجھیز

 تھیئة المسالك الریفیة بوالیة نابل (المبرمجة بالمخطط الثاني عشر للتنمیة) (73 كم) :

7932012تھیئة مسلك بولزھار ـ بن زلوط بقربة (4,7 كم)

792014تھیئة الطرقات ومد األرصفة بالمجلس القروي ببوجریدة (قربة )

التطھیر
مد شبكة تحویل المیاه المستعملة بتازركة والصمعة والمعمورة (تزود ومد 12500 م قنوات بناء وتجھیز 

03 محطات ضخ)
2219

700ـ تجھیز 03 محطات ضخ بكل من تازركة والصمعة والمعمورة

ـ بناء وتجھیز محطة تطھیر بتازركة والصمعة والمعمورة (بناء وتجھیز محطة تطھیر ذات طاقة 
االستعاب 8500 م3 / یوم طاقة المعالجة البیولوجیة 3600 تلوث عضوي في الیوم ما یعادل 79000 

ساكن)

20000

تھذیب األحیاء الشعبیة:

4002016تھذیب  بئر الخمرة بقربة (تعبید)

التربیة و التعلیم

1702013تھیئة وصیانة المطبخ بـ 02 معاھد من بینھا معھد قربة

1002013صیانة الشبكة الكھربائیة بمعھد قربة

302015توسیع المدرسة اإلبتدائیة حي الجربي ( بناء قاعة عادیة)

902015توسیع معھد 2 مارس 1934 بقربة (بناء03 قاعات عادیة)

362015توسیع المدرسة اإلعدادیة بقربة (بناء قاعة تربیة تقنیة)

202015توسیع المدرسة اإلبتدائیة بني مشكال بقربة (بناء مجموعة صحیة)

1782015صیانة المدرسة اإلبتدائیة األخالق بقربة (صیانة قاعتي تدریس)

صیانة المدرسة اإلعدادیة بقربة (صیانة السطوح وتجدید المركبات الصحیة (تالمیذ + ادارة) ومعالجة 
التصدعات وتعھد المسكن الوظیفي ودھن وتبییض)

3002015

2016بناء سیاج بالمدرسة اإلبتدائیة بولیدین

2016بناء سیاج بالمدرسة اإلبتدائیة بلیاس

صیانة األبواب والنوافذ وتكتیم السطوح وتجدید الشبكة الكھربائیة وتعلیة السور وصیانة كامل المدرسة 
بالمدرسة االبتدائیة السعادة بقربة

5002016

2016بناء قاعة عادیة بالمدرسة االعدادیة تازركة

2016بناء قاعة مراجعة بالمدرسة االعدادیة تازركة

2016بناء قاعة تربیة تقنیة بالمدرسة االعدادیة تازركة

4352016إحداث المدرسة اإلبتدائیة بقربة

302017بناء  مجموعة صحیة بالمدرسة االبتدائیة بلیاس بقربة

3952017بناء قاعة أكل و مطبخ و بیت تبرید بالمدرسة االعدادیة قرعة ساسي بقربة

 المشاریع المنجزة
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الشباب والریاضة

7502012تھیئة الملعب البلدي بقربة (قسط 2)

2502014مواصلة تھیئة ملعب كرة القدم بقربة

2502014بناء حجرات مالبس بملعب ألعاب القوى بقربة

6002013مواصلة تھیئة وتوسیع مركز اإلقامة بدار الشباب بقربة (قسط 2)

1502009تھیئة الملعب البلدي بقربة (إحداث ملعب فرعي أللعاب القوى)(2009) (قسط 1)

الطفولة:
1062016تھیئة نادي األطفال بقربة

الصحة
2732010إحداث قسم إستعجالي بالمستشفى المحلي بقربة

152016تجھیز مركز الصحة األساسیة بنازركة
2002011تجھیز قسم إستعجالي بالمستشفى المحلي بقربة (إضافة 100 أ.د بعنوان سنة 2014)

4082015مشروع تجدید الشبكة الكھربائیة بالمستشفى المحلي بقربة.

الثقافة
322014تعھد و صیانة المكتبة العمومیة بتازركة

822014صیانة الشبكة الكھربائیة  بدار الثقافة تازركة
442016تعھد وصیانة المكتبة العمومیة بقربة

1162014صیانة الشبكة الكھربائیة بدار الثقافة قربة
المناطق الصناعیة

12002010إحداث منطقة صناعیة بقربة على مساحة 8 ھك
البرید

دھن واجھات مكاتب البرید (قلیبیة- الھواریة -حمام الغزاز -منزل تمیم - الصمعة -معمورة - تازركة -
بئر بورقبة -بوعرقوب -سیدي الجدیدي)

412016

97.02017تھیئة مكتب برید قربة 2

البرنامج الجھوي للتنمیة 2012
الماء الصالح للشراب:ھندسة ریفیة

143.02012تزوید منطقة قبة الغة بالماء الصالح للشراب (50 عائلة) - ھندسة مدنیة
المسالك الریفیة:

420.72012تھیئة و تعبید مسلك بني عیاش-القنارة (1,5 كم)

505.82012صیانة طریق بني مشكال بوجریدة (3 كم)

489.32012تھیئة و تعبید مسلك الفریجات 2,1 كم

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2014 :
220.42014بناء منشأة مائیة على واد الربع

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015
الماء الصالح للشراب:(الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه)

3.12015تزوید حي الطبق بالماء الصالح للشراب (3 عائالت)
14.82015تزوید حي التعمیر بالماء الصالح للشراب (7 عائالت)

31.82015تزوید حي القنارة السفلى بالماء الصالح للشراب (8 عائالت)
60.62015تزوید حي جنان 1و2 بالماء الصالح للشراب (8 عائالت)

1.22015تزوید حي برج الشاوش بالماء الصالح للشراب (3 عائالت)
3.82015تزوید حي قصر السعد بالماء الصالح للشراب (4 عائالت)

ھندسة ریفیة
105.02012تزوید منطقة بني عیاش بالماء الصالح للشراب

التنویر العمومي:
282015تمدید شبكة التنویر العمومي من المدرسة االعدادیة الى قرعة ساسي (18 عائلة)

تمدید شبكة التنویر العمومي من مفترق الھادي خلیفة الى اخر تجمع سكني بعمادة قریة الشرقیة (22 
عائلة)

222015

372015احداث شبكة تنویر عمومي بقبة الغة عمادة بوجریدة (37 عائلة)
المسالك الریفیة:

4402015تھیئة وتعبید طریق بوجریدة العالیة - ط ج 44 (2 كم)
البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015 (برنامج تكمیلي)

8752015بناء معبر مائي على واد بولیدین
البرنامج الجھوي للتنمیة 2017

الماء الصالح للشراب (الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه)
132017تزوید منطقة جبل الحداد من عمادة بولیدین بالماء الصالح للشراب (5 عائالت)

132017تزوید حي سیدي سالم من عمادة قربة الغربیة بالماء الصالح للشراب (3 عائالت)
تزوید مجموعة من المتساكینین بحي المالحة بقربة (مد 80 متر من القنوات قطر 110 مم لفائدة 3 

عائالت)
32017
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الفالحة
صیانة المنظومات المائیة  في مجال الماء الصالح للشراب -ھندسة مدنیة 

2452018(الحزایزیة/لطرش/الودیان/حنوس/بني عیاش)

اشغال تزوید المدارس الریفیة بالماء الصالح للشراب( ق عدد 3): 20 مدرسة بالمعتمدیات التالیة : دار 
شعبان الفھري / قرمبالیة/ بني خالد/بني خیار/بوعرقوب/ منزل بوزلفة/ منزل تمیم/ الحمامات/ الھواریة 

/ قربة)

7002017

جھر 17 كم من األودیة ( وادي الدفلة منطقة البریج من معتمدیة تاكلسة/ وادي المالح بمنطقة نیانو من 
معتمدیة قرنبالیة/  وادي الطاحونة بمنطقة قرنبالیة / وادي سالم (النمر) بمنطقة بوجریدة من معتمدیة 

قربة/ وادي القطار بمنطقة المزیرعة من معتمدیة الحمامات/وادي  الجدیدي بمنطقة سیدي الجدیدي من 
معتمدیة الحمامات/وادي حتوس بمنطقة  حتوس بالحمامات)

3002018

التربیة
2017بناء قسم تحضیري و مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة بولزھار بقربة

2017بناء قاعة عادیة بلمدرسة اإلبتدائیة حي الجربي بقربة
2017بناء قاعة عادیة بمعھد 2 مارس 1934 بقربة

صیانة المجموعات الصحیة بالمدرسة اإلبتدائیة قصر سعد بقربة 
صیانة المجموعات الصحیة بالمدرسة اإلبتدائیة اآلثالث بقربة 

التجھیز

مضاعفة الطریق الجھویة رقم 27 نابل - قلیبیة بطول 60 كم
520002017القسط األول : نابل- قربة من ن ك 27 إلى ن ك 46  (19 كم)

التطھیر:
2002015تطھیر حي سیدي سالم بقربة

التكوین المھني
57502013تھیئة وتوسعة واقتناء تجھیزات مركز التكوین والتدریب المھني بقربة

الشباب والریاضة
6002017تعشیب الملعب البلدي بتازركة (تھیئة األرضیة + تعشیب إصطناعي)

النقل: (الشركة الجھویة للنقل بنابل)
502018بناء مقر لحفظ قطع الغیار المستعملة بقربة

البرید
350.02017تھیئة مكتب برید قربة

البرنامج الجھوي للتنمیة 2017
المسالك الریفیة:

3002017ربط منطقة بكیر بالطریق الجھویة رقم 27 معتمدیة قربة (1,5 كم)
2017تعبید طریق دوار السریج  (0,4كم)

2017تعبید مسلك السكة بقرعة ساسي قربة (0,7 كم)

2002017ربط منطقة الحطوبة بالطریق الجھویة رقم 27 (1كم)

إصالح أضرار فیضانات والیة نابل(22 سبتمبر 2018) 
التجھیز (الجزء األول)

20542018أشغال إصالح الطریق الجھویة 44 (من ن ك 1 الى ن ك 24)

17662018أشغال إصالح مسلك بویوسف
أشغال إصالح  مسلك بولزھار – بني عیاش، مسلك بولدین: منشأة بولدین، مسلك القبة – العالیة، منشأة 

مائیة، الفریجات و مسلك بولدین لثالث
18962018

الفالحة
أشغال تعھد وصیانة البحیرات الجبلیة في قسطین منفصلین : (بحیرة الوحیشي ببني خالد/ الودیان 

بمنزل تمیم/المرازقة و سیدي الجدیدي  بالحمامات/غردایة  ببني خیار/  ملول و ازمور  بقلیبیة/ الرحمة 
بمنزل بوزلفة /العالیة و بیر دراسن بقربة / عین كمیشة بنابل )

5002018

2018اشغال إصالح و تھیئة السدود  الجبلیة '- قسط عدد 3 : (سد الجریدة و سد حنوس بقربة

جھر وتنظیف اودیة  قسط عدد 1: بمعتمدیات نابل ودار شعبان الفھري وبني خیار وقربة والحمامات  
على طول 29 كلم

2018

جھر وتنظیف األودیة (القسط عدد 3): بمعتمدیات تاكلسة ومنزل بوزلفة وبني خالد وقربة على طول 
282018 كلم

2018اعادة تھیئة 50 كلم من المسالك الفالحیة داخل المناطق السقویة: (قسط عدد 3) نابل وقربة

200
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الفالحة
إنجاز منشئات الصرف الصحي بالمدارس الریفیة :21مدرسة بالمعتمدیات التالیة : دار شعبان الفھري/ 

بني خالد/ منزل تمیم/ قلیبیة/الھواریة/تاكلسة/منزل بوزلفة/بوعرقوب/الحمامات/بني خیار/قربة
8502018

الماء الصالح للشراب:(الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه)
تحویل شبكة الماء الصالح للشراب على مستوى الطریق الجھویة رقم 27 الرابطة بین نابل وقربة (اقتناء 

ووضع 17 كم من القنوات)
42002018

الغاز الطبیعي
2402016تزوید منطقة قرعة ساسي بقربة بالغاز الطبیعي( 300 عائلة)

التنویر العمومي ( مشاریع المجالس القرویة)
15.02016توسیع شبكة التنویر العمومي بدیار الحجاج

التربیة:
صیانة قاعات التدریس واألسطح واألبواب والنوافذ والمجموعات الصحیة وتھیئة الفضاء الریاضي 

وتھیئة المسكن الوظیفي بمعھد قربة
7032018

352018بناء قسم تحضیري ومجموعة صحیة المدرسة اإلبتدائیة جبل الحداد
352018بناء قسم تحضیري ومجموعة صحیة المدرسة اإلبتدائیة الخراز

352018بناء قسم تحضیري ومجموعة صحیة المدرسة اإلبتدائیة بولزھار
452018بناء قاعة عادیة المدرسة اإلبتدائیة بلیاس

502018بناء مطعم مدرسي المدرسة اإلبتدائیة جبل حداد
352018بناء مجموعة صحیة بالمدرسة االبتدائیة شارع بورقیبة قربة 

التطھیر

دراسة توسیع  شبكة  المیاه المستعملة بعدة مدن من والیة  نابل (نابل - قربة - بني خیار - دار شعبان - 
الصمعة  و الحمامات  - منزل بوزلفة - بوعرقوب - قرنبالیة ) (برنامج معالجة التلوث بالبحر األبیض 

( DEPOLMED المتوسط

2016

دراسة توسیع  محطتي تطھیر  المیاه المستعملة بمدن  قلیبیة و قربة (برنامج معالجة التلوث بالبحر 
( DEPOLMED األبیض المتوسط

2016

15002018تطھییر حي سیدي جمال الدین (منزل تمیم) والسواني الحمر (قربة)

70002018تطھیر مناطق زاویة مقایز وبوكریم بالھواریة ودیار الحجاج بقربة

التجھیز:
مضاعفة الطریق الجھویة رقم 27 نابل - قلیبیة بطول 60 كم

691702017القسط الثاني : قربة - منزل تمیم من ن ك 42,5 إلى ن ك 69,5 ( ط ج:26 كم)
تھیئة وتعبید المسالك الفالحیة

7802018تعبید مسلك بولزھار- بن زلوط 5,2 كم
الداخلیة

4002016بناء برج للرصد البحري بقربة
البرنامج الجھوي للتنمیة 2018(وقتي)

المسالك الریفیة:
100.02018إحداث منشآت مائیة على مستوى طبق بقرعة ساسي  قربة

100.02018إحداث منشأة مائیة بمنطقة تاسلمین ـ فدان الصامت ببني عیاش
200.02018تعبید طریق دوار السریخ ومسلك السكة بقرعة ساسي (1كم)

التنویر العمومي 
352018إحداث شبكة تنویر عمومي بقرعة ساسي الجوفیة

302018إحداث شبكة التنویر العمومي ببكیر من عمادة دیار الحجاج
182018توسیع شبكة التنویر العمومي ببولدین

252018توسیع شبكة التنویر العمومي بقصر سعد من عمادة دیار الحجاج
152018إحداث شبكة التنویر العمومي ببلیاس من عمادة قرعة ساسي

182018توسیع شبكة التنویر العمومي ببوجرید ـ الكشایشة

مشاریع بصدد اإلعداد لإلنطالق
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