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سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

الفالحة
4732013اقتناء ونقل ووضع قنوات خاصة وأشغال ھندسة مدنیة لتزوید منطقة عرقوب الصید  بالماء الصالح للشراب

    ھندسة مدنیة
    تجھیز
    كھربة

5002014تجدید خزانات الضغط المتوسط 30 كیلوفولت بمحطات الضخ بلي و سلیمان و دار شعبان
صیانة محطات الضخ : تجدید التجھیزات الكھربائیة ضغط متوسط بمحطات الضخ (بلي – دار شعبان 

( SP3-SP4 – سلیمان – الھواریة–
7502015

681  - اقتناء وتركیب وحدات ضخ بمحطات الري
125  - اقتناء وتركیب معدات كھربائیة وھیدرومیكانیكیة (قسطین)

1502015تجھیز اآلبار العمیقة (بوسھم - بوعرقوب)
502015اقتناء و تركیب تجھیزات ھیدرومیكانیكیة وكھربائیة لمحطة الضخ المقطع

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

الماء الصالح للشراب
نقل قنوات التوزیع على الطریق الحزامیة رقم 27 نابل-تركي (نقل 12000 متر خطي من القنوات قطر 315 

8262014مم و160 مم و110 مم)

632016تزوید حي بوذراع بالماء الصالح للشراب
التجھیز

380002009مضاعفة الطریق الجھویة رقم 27 بین تركي ونابل (25 كم)
702015تعبید مفترق برج حفیظ بالخرسانة االسفلتیة

31762016بناء جسر وادي بوعرقوب على الطریق الوطنیة رقم 1، ن,ك 45,9 بمدینة بوعرقوب
المسالك والطرقات

 تھیئة المسالك الریفیة بوالیة نابل (المبرمجة بالمخطط الثاني عشر للتنمیة) (73 كم) :
1358.82012تھیئة مسلك بوسھم ببوعرقوب (4 كم)

2012تھیئة مسلك الجدیدة بوعرقوب
النقل الحدیدي

27322011تجھیز 9 تقاطعات مع السكة

البرید
10.82017تركیز موزع آلي لألوراق المالیة بمكتب برید بوعرقوب

التربیة و التعلیم
252015توسیع المدرسة االبتدائیة ھنشیر قرط( بناء سیاج)

302015توسیع المدرسة االبتدائیة ابن بسام( بناء قاعة عادیة)
662,016بناء 2 قاعات عادیة بالمدرسة اإلبتدائیة بلي قریة ببوعرقوب

صیانة السطوح وھدم وإعادة بناء أسقف القاعات وصیانة األبواب والنوافذ والشبكة الكھربائیة وإعادة بناء 
6442017رواق بالمدخل وتعھد قاعات التدریس ودھن وتبییض بالمدرسة اإلعدادیة ببوعرقوب

2017صیانة المجموعة الصحیة  بالمدرسة اإلبتدائیة حي حشاد بوعرقوب
التربیة و التعلیم

صیانة السطوح وھدم وإعادة بناء أسقف القاعات وصیانة األبواب والنوافذ والشبكة الكھربائیة وإعادة بناء 
6452,016رواق بالمدخل وتعھد قاعات التدریس ودھن وتبییض  للمدرسة اإلعدادیة ببوعرقوب

الصحة
2102014أشغال التھیئة واإلنارة الخارجیة لمشروع بناء عیادات خارجیة وإستعجالي ووحدتي مخبر وأشعة ببوعرقوب

802015مشروع تھیئة و صیانة مركز الصحة األساسیة ببلي.
5002011تجھیز قسم العیادات الخارجیة واإلستعجالي ببوعرقوب

الطفولة
5002008بناء مركب طفولة ببوعرقوب بعنوان سنة 2008

التجارة
2002016بناء األسواق و األحیاء والمحالت التجاریة

دھن واجھات مكاتب البرید (قلیبیة- الھواریة -حمام الغزاز -منزل تمیم - الصمعة -معمورة - تازركة -بئر 
412016بورقبة -بوعرقوب -سیدي الجدیدي)

المشاریع العمومیة المنجزة
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البرنامج الجھوي للتنمیة 2012
ھندسة ریفیة

60.02012تزوید منطقة حي الشباب بالماء الصالح للشراب( 24 عائلة) - ھندسة مدنیة
77.02012تزوید منطقة الجدیدة بالماء الصالح للشراب (20 عائلة) - ھندسة مدنیة

283.02012تزوید منطقة بوسھم بالماء الصالح للشراب
مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015

الماء الصالح للشراب:(الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه)
172015تزوید حي الھواني 2  بالماء الصالح للشراب (40 عائلة)

التنویر العمومي:
702015احداث شبكة التنویر العمومي بالمقطع

702015تنویر المقترقات حي حشاد-برج حفیظ-طریق الشنوة
الماء الصالح للشراب:(الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه)

29.72015تزوید حي الزقروطي بالماء الصالح للشراب (6 عائالت)

52017تزوید حي لسود طریق الھویدي ببوعقوب بالماء الصالح للشراب
72017تزوید حي المنجي سلیم المشروحة ببوعرقوب بالماء الصالح للشراب

82017تزوید حي الھواني 3 ببوعرقوب بالماء الصالح للشراب
242017تزوید حي الھواني 3 ببوعرقوب بالماء الصالح للشراب

المسالك الریفیة
5002015تھیئة وتعبید مسلك مدرسة الخروبة (2 كم)

2502015تھیئة وتعبید مسلك أوالد األخضر(1 كم)
2502015تھیئة وتعبید مسلك حي الشبان - طریق المقطع (1 كم)

3002015تھیئة وتعبید مسلك الحارثین
 مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2016 :

الماء الصالح للشراب( الھندسة الریفیة)
702016تمدید شبكة الماء الصالح للشراب بالمقطع ( 37  عائلة) (ھندسة مدنیة وتجھیز)

302016بناء منشآت تخفیض الضغط بشبكات میاه الشرب

 البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2017:
المسالك الریفیة:

1752017تعبید طریق مدرسة بوسھم بمعتمدیة بوعرقوب (0,7 كم)
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الفالحة
تعھد ھیاكل التزود بالماء الصالح للشراب الخروبة(1971 منتفع)

18102016 - قسط 1 : (الھندسة المدنیة )
4502016 - قسط 1 : (التجھیز)

1252016 - مراقبة انجاز اشغال تھیئة شبكات الماء الصالح للشراب بالخروبة و جبل الطریف
صیانة محطات الضخ:

3752016تجدید وحدات الضخ   ببزیغ و بلي(ق 1)
تھذیب مركز الضغط المتوسط بسد بزیغ (ق 2)

1862016

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

التجھیز
تقویة الطریق الوطنیة رقم 1 من ن ك 600 + 38 إلى  ن ك 200 + 66 بین تركي ویاسمین الحمامات 

(27,6 كم)
143602016

الماء الصالح للشراب (الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه)
103802014

تدعیم الموارد المائیة بمنظومة بلي الوطن القبلي الساحل وصفاقس
6652018 - حفر بئر ببوعرقوب 2 وكھربتھا وتجھیزھا وربطھا
5252018 - حفر بئر بببرج حفیظ وكھربتھا وتجھیزھا وربطھا

4952018 - حفر بئر ببوعرقوب 3 وكھربتھا وتجھیزھا وربطھا
التطھیر

12502017تطھیر منطقة المشروحة وربطھا بمحطة قرنبالیة (1750 ساكن)
الشباب و الریاضة

2002016تھیئة دار الشباب بوعرقوب (تعلیة السیاج الخارجي + إحداث فضاء ریاضي)
اإلتصاالت

2102011تحویل شبكة االتصاالت على مستوى الطریق الجھویة رقم 27 نابل - تركي
4002016تحسین تغطیة شبكة الھاتف الجوال من الجیل G2 و G3 بالطریق الوطنیة  MC27 (نابل - تركي)

مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015 (برنامج تكمیلي)

المسالك الریفیة:
2002015تعبید طریق الحصحاص مسلك أوالد بوسمینة المشروحة

3002015تھیئة وتعبید طریق الشباب(1,5 كم)
إصالح أضرار فیضانات والیة نابل(22 سبتمبر 2018) 

التجھیز (الجزء األول)
10922018أشغال إصالح مسلك 510، مسلك 321 ومسلك القرارضة

11072018أشغال إصالح مسلك الصویبقي  ومسلك 510 أ ومسلك 305
16622018أشغال إصالح مسلك المرنقیة ومسلك أوالد جلول

10802018أشغال إصالح مسلك بوسھم 4
593.52018أشغال إصالح منشأة مائیة على واد باطر بمسلك بوربیع (ن ك 0+300) بباطرو

الفالحة
اشغال إصالح و تھیئة السدود  الجبلیة '- قسط عدد 2: (سد القطار و سد الشقشاق  بالحمامات/ سد بیوب و 

سد عین سلیمة ببوعرقوب
2018

2018جھر وتنظیف االودیة قسط عدد 2: بمعتمدیتي بوعرقوب و بني خالد على طول 30 كلم
صیانة شبكات الماء الصالح للشراب وشبكات الري وتجھیزات االبار العمیقة المتضررة

1822018 - صیانة شبكات الري والماء الصالح للشرب المتضررة
742018 - اقتناء ووضع تجھیزات  لالبار العمیقة

المشاریع العمومیة التي بصدد اإلنجاز

تزوید المنطقة الصناعیة بحشاد (مد 12500 متر خطي من القنوات قطر 300+400 مم مع تدعیم المنشئات 
المائیة)
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الفالحة

تعویض االبار العمیقة ( بئر عین حریر  ببني خالد(200 م) للماء الصالح  للشراب  و بئربوسھم ببوعرقوب  
250 م للماء الصالح للشراب)

5402018

تحسیــن نوعیة 7.5 كلم من المسالك الفالحیة بالمناطق السقویة العمومیة  بسلیمان(المرجى و الشریفات 3 كلم) 
464.52018و بوعرقوب (سیدي الظاھر و الدوخانیة 2.5 كلم و 2 كلم ببوشراي)

إنجاز منشئات الصرف الصحي بالمدارس الریفیة :21مدرسة بالمعتمدیات التالیة : دار شعبان الفھري/ بني 
8502018خالد/ منزل تمیم/ قلیبیة/الھواریة/تاكلسة/منزل بوزلفة/بوعرقوب/الحمامات/بني خیار/قربة

النقل الحدیدي
1002018تسییج ن ك 47 +570 إلى ن ك 770+47

20002018تجدید السكة
10002018دراسة كھربة الخط من برج السدریة إلى نابل وسوسة

التطھیر
دراسة توسیع  شبكة  المیاه المستعملة بعدة مدن من والیة  نابل (نابل - قربة - بني خیار - دار شعبان - 

دراسة إنجاز محطة تطھیر خاصة بالمیاه المستعملة الصناعیة  بحوض وادي الباي
الداخلیة

2522015استكمال مرافق فوج التدخل ببلي
التربیة

صیانة المجموعة الصحیة،  تصلیح التشققات وتكتیم األسطح وصیانة األبواب والنوافذ وإعادة الشبكة 
3002,016الكھربائیة بالمدرسة االبتدائیة الحبیب بلي قریة ببوعرقوب

302017بناء  مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة بوسھم بوعرقوب

التربیة
صیانة قاعات التدریس واألسطح واألبواب والنوافذ ومجموعات الصحیة والشبكة الكھربائیة وتبلیط الساحة وبناء سیاج 

2002018وتھیئة الفضاء الریاضي وبناء مطعم مدرسي بالمدرسة االبتدائیة المقطع

352018بناء قسم تحضیري ومجموعة صحیة المدرسة اإلبتدائیة بوسھم
452018بناء قاعة عادیة بالمدرسة اإلبتدائیة ابن بسام بوعرقوب 

352018بناء مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة المشروحة بوعرقوب 
352018بناء مجموعة صحیة  بالمدرسة اإلبتدائیة بلي قریة بوعرقوب 

352018بناء مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة ھنشیرط قرط

352018بناء مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة المقطع بوعرقوب 

الثقافة
14002013إحداث دار الثقافة ببوعرقوب

المناطق الصناعیة:
280002017 إحداث المنطقة الصناعیة ببوعرقوب (82 ھك)

مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2018(وقتي)
المسالك الریفیة

200.02018تعبید طریق الرشادة ببوعرقوب (1 كم)
500.02018تعبید طریق بوسھم مقبرة سیدي نایل أوالد ساسي (2 كم)

مشاریع بصدد اإلعداد لإلنطالق
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