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سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

الفالحة
1042014تحسین استغالل المناطق السقویة المرویة بمیاه المعالجة - قسط 2

جھر 10كم من األودیة (عین كمیشة (نابل)/المزیرعة  بالحمامات/ المشروحة و بلي ببوعرقوب/ 
1752017تركي بقرنبالیة)

الماء الصالح للشراب (الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه)

نقل قنوات التوزیع على الطریق الحزامیة رقم 27 نابل-تركي (نقل 12000 متر خطي من القنوات 
قطر 315 مم و160 مم و110 مم)

8262014

التجھیز

380002009مضاعفة الطریق الجھویة رقم 27 بین تركي ونابل (25 كم)

7502013حمایة مدینة نابل من الفیضانات : تھیئة وادي سیدي موسى من الحزامیة إلى آخر البناء 300 م خطي

23002013تھیئة وادي سوحیل
1882014تھیئة الطرقات ومد األرصفة بالمجلس القروي بعین كمیشة (نابل)

 تھیئة المسالك الریفیة بوالیة نابل (المبرمجة بالمخطط الثاني عشر للتنمیة) (73 كم) : قسط 5:

2442012 تھیئة مسلك الخفایف بنابل (1كم)

تعبید المسالك الریفیة لسنة 2017:

3402017تقویة تعبید مسلك الخفایف ( 1 كم)
حمایة المدن من الفیضانات

إنجاز معبرین مائیین على وادي سوحیل (المعبر األول : على مستوى الطریق السیاحیة و المعبر 
الثاني: على مستوى وادي شلوف)

15002016

التطھیر:

4339تھذیب شبكة  المیاه المستعملة و محطات ضخ بنابل و الحمامات
123دراسة المثال المدیري للتطھیر بنابل

5002016تھذیب شبكة  المیاه المستعملة بكرنیش نابل و الحمامات
النقل

27322011 تجھیز 9 تقاطعات مع السكة  الحدیدیة
الوكالة الفنیة للنقل البري

تھیئة مأوى مناورات امتحانات رخص السیاقة بنابل وتركیز واقي بفضاء المعاینة بمحطة النقل 
البري بنابل

622015

النقل : الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة
5602013أشغال الھندسة المدنیة المتعلقة بالربط باأللیاف البصریة

اإلتصاالت
توسعة الشبكة المحلیة للمشتركین (المعمورة ، عین كمیشة ، المنطقة الصناعیة بنابل، بوكریم ، 

المرناقیة ، سیدي حماد وشط الزھور)
9872015

922016تركیز شبكة الھاتف القار بعین كمیشة  نابل
702016إعادة تھیئة شبكة الھاتف القار بالمنطقة الصناعیة بنابل

1502016نقل وإعادة تھیئة الفضاءالتجاري التصاالت تونس بنابل

الشباب والریاضة

4002013تھیئة مركز اإلقامة بدار الشباب بنابل
التكوین المھني

تحدیث المركز القطاعي للتكوین في الصیانة بنابل (بناء وحدة مبیت 300 سریر تھیئة وتوسیع 
المركز وإقتناء تجھیزات إضافیة)

56982009

التربیة والتعلیم

صیانة معھد محمود المسعدي نابل (صیانة السطوح وتجدید المركبات الصحیة (تالمیذ + إدارة) 
وصیانة األبواب والنوافذ والمائیة وتصریف المیاه المستعملة ودھن وتبییض

6942014

1502015صیانة مبیت معھد النموذجي نابل (تھیئة وصیانة المطعم)

362015توسیع المدرسة اإلعدادیة الطاھر الحداد بنابل (بناء قاعة مختصة)

5002015إحداث مدرسة إبتدائیة الریاض بنابل( بناء مدرسة إبتدائیة)

8732017صیانة الشبكة الكھربائیة والمحّول الكھربائي بمعھد محمود المسعدي نابل

التعلیم العالي:
11502015تھیئة أدواش ووحدات صحیة بالمبیت الجامعي بنابل (القسط 03)

المشاریع  العمومیة المنجزة

1 نابل  



سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

الصحة

2920تھیئة المستشفى الجھوي محمد التالتلي بنابل  (المستشفى النھاري لصّحة األم والولید)

10002012تجھیز قسم لإلنعاش الطبي بمستشفى الطاھر المعموري بنابل (تجھیزات متحركة )
8772013تھیئة وحدة التصویر والعیادات الخارجیة وتھیئة المطبخ بالمستشفى الجھوي محمد التالتلي

2722012بناء مخبر بالمستشفى الجھوي محمد التالتلي
502013تجھیز مخزن أدویة بمجمع الصحة األساسیة بنابل

التجھیزات الطبیة الثابتة لمشروع إحداث قسم لإلنعاش الطبي بالمستشفى الجھوي محمد الطاھر 
المعموري بنابل

3142014

1002014مشروع تھیئة فضاءات إقامة األطباء بالمستشفى الجھوي محمد التالتلي بنابل
5742013بناء مخبر للخالیا المرضیة بالمستشفى الجھوي محمد الطاھر المعموري

2502013تجھیز وحدة التصویر والعیادات الخارجیة والمطبخ بمستشفى محمد التالتلي بنابل
2002013تجھیز مخبر تشریح الخالیا المرضیة بالمستشفى الجھوي الطاھر المعموري بنابل

3002013تجھیز مخبر بالمستشفى الجھوي محمد التالتلي
الثقافة

502014صیانة المعھد الجھوي للموسیقى
772014تجدید نظام التدفئة المركزي بالمكتبة الجھویة

3802014صیانة دار الثقافة نابل
47.72017إنجاز طبقة عازلة لسطح دار الثقافة نابل

1402017صیانة المكتبة الجھویة بنابل
الثقافة

322018أشغال تكمیلیة بالمكتبة الجھویة  
الشؤون اإلجتماعیة

502015تھیئة المجمع الصحي والتربوي للقاصرین عن الحركة العضویة بنابل
752017أشغال تھیئة مقر قسم تفقدیة الشغل والمصالحة بنابل

تركیز و تركیب سخان مركزي بقسم تفقدیة الشغل و المصالحة بنابل (تمت رصد 7 أ.د إضافیة 
بمیزانیة 2018)

372016

الطفولة:

502017تھیئة المركز الجھوي لإلعالمیة الموجھة للطفل
البرید

22016تدعیم السالمة بمكتب برید نابل
2.72016تدعیم السالمة بمكتب برید المرازقة

1.02016تدعیم السالمة بالمخزن الجھوي
اإلتصاالت

تركیز و تركیب كامیرا مراقبة بالحي اإلداري و قسم النھوض اإلجتماعي و قسم تفقدیة الشغل و 
المصالحة

122017
العدل:

872012تركیز مصعد بمحكمة االستئناف بنابل
 البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2013

369.3اعادة تعبید طریق عین كمیشة-ماقورة 2كم
647.6اعادة تعبید طرقات قریة عین كمیشة  4كم

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2014
440.32014تعبید طریق الدقدوق (1 كم) وبناء منشأة مائیة

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015
التنویر العمومي:

202015انارة عمومیة بمنطقة ماقورة (10 عائالت)
302015توسیع شبكة التنویر العمومي بعین كمیشة (20 عائلة)

المسالك الریفیة:
1102015تھیئة وتعبید مسلك اوالد ھیشر بماقورة  (0,5 كم)

5002015اتمام تعبید مسلك عین كمیشة - ماقورة - السطح  (2 كم)
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الفالحة

502018دراسة تدعیم المناطق السقویة المرویة بالمیاه المعالجة بنابل ودار شعبان الفھري

التطھیر:

402015تطھیر حي وادي سوحیل بنابل

الصحة:

4282014تھیئة وحدة بنك الدم بالمستشفى الجھوي محمد التالتلي بنابل

قسط السوائل الطبیة و التجھیزات الطبیة الثابتة بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجھوي محمد الطاھر 
المعموري بنابل

1802018

8642017بناء مقر وحدة للتصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى الجامعي محمد الطاھر المعموري بنابل

2014تھیئة وحدة انعاش لمرضى القلب بالمستشفى الجھوي محمد الطاھر المعموري

2014إحداث وحدة للقسطرة بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجھوي محمد الطاھر المعموري

اإلتصاالت
2102011تحویل شبكة االتصاالت على مستوى الطریق الجھویة رقم 27 نابل - تركي

4002016

توسعة الشبكة المحلیة للمشتركین (تھیئة الشبكة نابل-المعمورة -الحمامات- لزدین -الغریس- القبة- 
النشاع)

11002018

النقل

3252015تھیئة المبنى اإلداري بمركز الفحص الفني للعربات بنابل

الشركة الجھویة للنقل بنابل

1802017أشغال تھیئة و توسعة مقر اإلدارة المركزیة

البرید

91.02016إعادة تھیئة مركز التوزیع ومأوى السیارات ووكالة البرید السریع بالمركب البریدي نابل ثامر
التربیة و التعلیم

تھیئة وصیانة المبیت والمجموعات الصحیة واألدواش وصیانة السطوح والشبكة الكھربائیة وشبكة 
6842018تصریف المیاه المستعملة ومیاه األمطار بالمعھد النموذجي بنابل

صیانة قاعات التدریس واألسطح واألبواب والنوافذ والمجموعات الصحیة وتھیئة الفضاء الریاضي 
7312018وتھیئة المسكن الوظیفي وتعلیة السیاج وتھیئة المدخل الرئیسي للتالمیذ بمعھد علي بلھوان  بنابل

التعلیم العالي

2502015إنھاء أشغال المدرج الدائري بكلیة العلوم اإلقتصادیة والتصرف بنابل

الشباب والریاضة

3002016إتمام بناء الطابق األول بمقر المندوبیة

الشؤون اإلجتماعیة

7702017توسیع مقر قسم النھوض االجتماعي و بناء وحدة النھوض اإلجتماعي بنابل

العدل
21422013توسیع مقر محكمة الناحیة بنابل

الداخلیة
1202016توسیع مقر الفوج الجھوي لحفظ النظام بنابل
3502016بناء طابق أول بمقر إقلیم األمن الوطني بنابل

مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015 (برنامج تكمیلي)
3892015تعبید مسلك وادي الفائض ومسلك بئر الفایض حي سیدي موسى (1,5 كم)

تھیئة طریق ماقورة (0,5 كم)
1502015

 البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2017:

5002017إتمام تعبید الجزء المتبقي من مسلك ھواریة نابل ـ بوعرقوب (3 كم)

 المشاریع العمومیة التي بصدد اإلنجاز

تحسین تغطیة شبكة الھاتف الجوال من الجیل G2 و G3 بالطریق الوطنیة  MC27 (نابل - تركي)

1600

3 نابل  
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إصالح أضرار فیضانات والیة نابل (22 سبتمبر 2018) 

التجھیز (الجزء األول)
9002018أشغال إصالح مسلك ھواریة نابل ومسلك الربابدة الفرش

11972018أشغال إصالح مسلك البطین ومسلك غردایة
8672018أشغال إصالح مسلك دقدوق

5752018أشغال إصالح مسلك الفو
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

اشغال إصالح و تھیئة السدود  الجبلیة '- ( قسط عدد 1: ): سد واد سوحیل  بنابل /زامو بدار 
شعبان/ التنیتین ببني خیار)

2018

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

2018

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

4 نابل  



سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

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 
( DEPOLMED األبیض المتوسط

2016

 النقل البري : الشركة الجھویة للنقل بنابل
10002016بناء ورشة عصریة بنابل

النقل الحدیدي
602018تسییج السكة الحدیدیة بنابل (من ن. ك 70+500 إلى ن.ك 700+70)

602018تسییج  ن,ك 74 +700 إلى ن ك 900+74
20002018تجدید السكة الحدیدیة

التشغیل
800بناء مركب للتشغیل بنابل

اإلتصاالت
30002018بناء مقر لإلدارة الجھویة التصاالت تونس بمدینة نابل

الصناعات التقلیدیة
50002012مشروع تھیئة و توسعة القریة الحرفیة

التربیة

1002018 بناء مجموعة صحیة بمعھد محمود المسعدي
352018بناء مجموعة صحیة بالمدرسة االبتدائیة سیدي عمر نابل 

التعلیم العالي

2017إختبار على أروقة ساحة المعھد العالي للفنون الجمیلة بنابل

2017تھیئة المركب الجامعي بنابل قسط عدد 02

الثقافة

701.42014صیانة المركب الثقافي نیابولیس بنابل (ھیكل بنایة و جمیع الشبكات الفنیة)

6002016توسعة مقر المندوبیة الجھویة للثقافة بنابل (إضافة طابق علوي)

الطفولة

1892016تجھیز وتھیئة روضة األطفال البلدیة ببئر شلوف بنابل
الشباب و الریاضة

2502016تھیئة ملعب الرقبي بنابل  (إتمام بناء السیاج الخارجي- تھیئة األرضیة للملعب الفرعي)

1002018تھیئة دار الشباب بنابل
المالیة

120002016بناء مقر اإلدارة الجھویة للدیوانة

العدل

7002014توسیع مقر محكمة االستئناف بنابل

الداخلیة

2017اختبار فني على مبنى بمقر إقلیم الحرس الوطني بنابل

 البرنامج الجھوي للتنمیة  2018 (وقتي)
المسالك الریفیة:

تركیز جسر على مستوى وادي سیدي موسى تربط بین دار شعبان بالفھري ونابل على مستوى نھج 
1002018أسد بن الفرات بمدینة نابل

2002018تعبید مسلك "دوما" بئر شلوف نابل

مشاریع بصدد اإلعداد لإلنطالق

5 نابل  


