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سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

الفالحة
572015أشغال جھر أودیة (20 كم)

صیانة محطات الضخ : تجدید التجھیزات الكھربائیة ضغط متوسط بمحطات الضخ (بلي –واد العبید - لبنة 
( SP3-SP4 – دار علوش –سلیمان – الھواریة -  

6812015  - اقتناء وتركیب وحدات ضخ بمحطات الري
125  - اقتناء وتركیب معدات كھربائیة وھیدرومیكانیكیة (قسطین)

أشغال تحسین نوعیة المسالك الفالحیة داخل المناطق السقویة بالوالیة (5.6 كلم) (بوشراي (2.5 كلم)، 
لبنة(1.9 كلم)، تاوشت (1.2 كلم) )

2572015

1702016جھر أودیة (22 كم)
الجسور والطرقات

تھیئة المسالك الریفیة بوالیة نابل (المبرمجة بالمخطط الثاني عشر للتنمیة) (73 كم) :
9062012 - قلیبیة ـ وادي الخطف بقلیبیة (3 كم)

13592012 - أزمور ـ بوشة ـ سیدي معاویة بقلیبیة (6 كم)
8002015حمایة شاطئ المامونیة من اإلنجراف البحري (ردم األماكن المتضررة من اإلنجراف)

صیانة االمسالك الریفیة لسنة 2017
7002017تقویة وتعبید مسلك الحاروري - وادي الخطف (4 كم)

 الماء الصالح للشراب( الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه)
7102012تزوید منطقة وادي الخطف بالماء الصالح للشراب

8202012تزوید المركب الجامعي بقلیبیة
الكھرباء:

1202017ربط محول المستشفى بشبكة الجھد المنخفض بقلیبیة ( 2كلم)
1202017بناء،تجھیز وربط محول 630 كف بشاطئ قلیبیة (1خزان + 2,8 كلم)

الغاز الطبیعي
50002010مد  أنبوب الغاز الطبیعي وربط مدینة منزل تمیم وقلیبیة لفائدة 21000 منتفع

942015مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي وربط حي الزھور 1 بقلیبیة
952015مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي و ربط حي النسیم بقلیبیة

1302016مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي وربط 80 حریف بنھج كلوبیا بقلیبیة
732016مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي وربط 90 حریف بحي النور قلیبیة

1202017مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي و ربط 50 حریف بحي النسیم بقلیبیة ( 50 منتفع)
1602017مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي و ربط 80 حریف بحي كلوبیا بقلیبیة  ( 80 منتفع)

902017مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي و ربط 90 حریف بحي النور بقلیبیة (90 منتفع)
1102016مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي و ربط   90 حریف بنھج باب البلد بقلیبیة

4002017الربط الحضري  (350 منتفع)
902016مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي و ربط   110 حریف بحي الملعب بقلیبیة

التطھیر
108.02014تطھیر قریة وادي الخطف

1002015تطھیر حي الكسرلي  بقلیبیة
1202012دراسة تطھیر 3 بلدیات(دار علوش، منزل حر،أزمور

95002016تھذیب جزئي لمحطات التطھیر بقلیبیة و الحمامات الجنوبیة
التربیة و التعلیم

صیانة السطوح ومعالجة التصدعات وصیانة شبكة تصریف المیاه المستعملة  والنجارة والرصیف الحامي 
بالمدرسة اإلبتدائیة سیدي بوضاوي بقلیبیة

2013

2013ھدم وإعادة بناء قاعة قصدیریة وصیانة السطوح بالمدرسة اإلبتدائیة سیدي أحمد
2502014صیانة المدرسة االبتدائیة ملول بقلیبیة :معالجة التصدعات باألروقة وتكتیم األسطح وصیانة قاعات 

صیانة المدرسة االبتدائیة سیدي معاویة  بقلیبیة (صیانة السطوح والتصدعات وتھیئة قاعات التدریس 
وصیانة النجارة وتجدید الشبكة الكھربائیة وتجدید المركب الصحي)

2502014

صیانة المدرسة االبتدائیة واد الخطف بقلیبیة(صیانة األسطح وصیانة قاعات التدریس وإضافة رواق قاعة 
تدریس)

3002015

732,016بناء أسیجة بالمدرسة اإلبتدائیة ملول
832016بناء مجموعات صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة الجمھوریة بقلیبیة

صیانة المجموعة الصحیة/ تصلیح و تجدید النوافذ/ إحداث سور + مكتب مدیر/ تجلیز كامل قاعات 
التدریس/ تكتیم السطوح و صیانة الشبكة الكھربائیة بالمدرسة اإلبتدائیة النصر بقلیبیة

2662017

192017صیانة المجموعة الصحیة بالمدرسة االبتدائیة آزمور بقلیبیة
692017بناء مطعم مدرسي بالمدرسة اإلبتدائیة واد الخطف بقلیبیة

صیانة األسطح التشققات وتجدید المركب الصحي وصیانة النجارة وتجدید الشبكة الكھربائیة بالمدرسة 
اإلبتدائیة منزل إبراھیم بقلیبیة

2017

2017بناء مكتب مدیرو بناء  مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة منزل بلقاسم بقلیبیة
2017بناء قاعة عادیة وبناء قاعة اعالمیة بالمدرسة االعدادیة آسمر بقلیبیة

الصحة

2262013احداث وحدتي أسنان بكل من آسمر بقلیبیة وزاویة المقایز بالھواریة

المشاریع المنجزة

150

136

1 قلیبیة 
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الطفولة
2262008بناء نادي أطفال بأزمور بعنوان سنة 2008

الشباب والریاضة
إحداث مركز وطني لكرة الطائرة بقلیبیة (2009) (قاعة تمارین 720 م² وحجرات مالبس ومحل 

تمریض)(قسط 1)
10702009

1920إحداث مركز وطني لكرة الطائرة بقلیبیة (إضافة مبیت ومطعم وإدارة) (قسط2)
4002014تعشیب ملعب قلیبیة

1502014مواصلة تھیئة دار الشباب بأزمور
1202015مواصلة تھیئة دار الشباب بأزمور (إتمام تھیئة داخلیة)

1502016تھیئة قاعة كرة الطائرة  بقلیبیة (وسط المدینة) (تھیئة حجرات المالبس+تغلیف األرضیة +تھیئة داخلیة)

الثقافة
4002014صیانة الشبكة الكھربائیة و أشغال التھیئة بدار الثقافة قلیبیة

102014تعھد و صیانة المكتبة العمومیة بأزمور
البرید

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

412016

42013صیانة مكتب البرید بوادي الخطف
25.92017تھیئة مكتب برید وادي الخطف

النقل :
1342016إقامة جدار واقي بمستودع الشركة بقلیبیة

البرنامج الجھوي للتنمیة 2012
2102012تزوید منطقة ملول الغربیة بالماء الصالح للشراب (65 عائلة)

البرنامج الجھوي للتنمیة 2015
الماء الصالح للشراب:(الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه)

92015تزوید حي الفالسة بواد الخطف بالماء الصالح للشراب (11 عائلة)
0.92015تزوید نھج علي باش حامبھ بأزمور بالماء الصالح للشراب (10 عائلة)

35.92015تزوید حي الكسایر بالماء الصالح للشراب (10 عائالت)
البرنامج الجھوي للتنمیة 2015 (برنامج تكمیلي)

المسالك الریفیة:
7502015تھیئة مسلك منزل بلقاسم الجوفیة - وادي مزغاش بأزمور قلیبیة (3كم)

البرنامج الجھوي للتنمیة 2016
الماء الصالح للشراب(الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه)
23.32016تزوید حي المرانصة بملول بقلیبیة بالماء الصالح للشراب (8عائلة)
120.22016تزوید منطقة القماطین بأزمور بالماء الصالح للشراب  (48عائلة)

51.82016تزوید حي أم قصیص بأزمور بقلیبیة بالماء الصالح للشراب (20عائلة)
المسالك الریفیة

3002016تھیئة مسلك بلقاسم - دار شیشو (1,5 كم)

4002016تھیئة مسلك الشھداء والبراكة بواد الخطف قلیبیة ( 2,5 كم)
البرنامج الجھوي للتنمیة 2017

تنویر عمومي:
153.02017تنویر طریق قلیبیة-المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة  (2500 متر ( 3 معدات كھربائیة + 47 فانوس)

2 قلیبیة 
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الفــالحـــة
1162016اشغال الغابات (غابات قلیبیة 10000 ھك)

الغاز الطبیعي
2402016مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي و ربط   140 حریف بحي الزھور 2 بقلیبیة

2202017مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي و ربط 130 حریف بحي البرج بقلیبیة (130 منتفع)
1312017مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي و ربط مستشفى قلیبیة

التجھیز
تھیئة الطریق المحلیة رقم 604 من  ن ,ك 21,5 الرابطة بین الجھویة 27 والطریق المحلیة رقم 603 

(21,5 كم)
138682016

التطھیر
6502015تطھیر أحیاء البستان - لحواش و القصیبة تاھرت بقلیبیة (المشروع الخامس لتطھیر األحیاء الشعبیة)

تھذیب األحیاء الشعبیة:
1792,016تھذیب أحیاء منزل بلقاسم و بوشة و أم قصیف بأزمور (طرقات وتنویر)

20002018تھذیب حي تاھرت

البرنامج الجھوي للتنمیة 2015
المسالك الریفیة:

7002015تھیئة وتعبید مسلك بني عیاش (0,5 كم)
البرنامج الجھوي للتنمیة 2016

الماء الصالح للشراب(الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه)
11.72016تزوید حي أوالد حمدان بوادي الخطف بقلیبیة بالماء الصالح للشراب (8عائلة)

البرنامج الجھوي للتنمیة 2017
المسالك الریفیة:

5002017تھیئة مسلك القصور بقلیبیة  (2 كم)

إصالح أضرار فیضانات والیة نابل(22 سبتمبر 2018) 

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

 المشاریع التي بصدد اإلنجاز 

3 قلیبیة 
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الفالحة والصید الیحري
230002016إصالح میناء قلیبیة ( اشغال اصالح و اعادة تھیئة میناء قلیبیة)

2202016منشآت  حمایة تغذیة للمائدة المائیة (قسط 2 : لعوینة أزمور)
صیانة المنشآت المائیة والتغذیة (ازمور بقلیبیة  ق1 /وادي الفوارة بمنطقة بني وائل من معتمدیة الحمامات 

ق 2)
5072018

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

التنویر العمومي ( مشاریع المجالس القرویة)
35.02016توسیع شبكة التنویر العمومي بملول

68.02016توسیع شبكة التنویر العمومي بوادي الخطف

الغاز الطبیعي :
1312017مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي و ربط مستشفى قلیبیة

382017مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي و ربط الحي العسكري بقلیبیة (1 منتفع)

التجھیز
مضاعفة الطریق الجھویة رقم 27 نابل - قلیبیة بطول 60 كم
328302017القسط الثالث : منزل تمیم - قلیبیة من ن ك 71 إلى ن ك 80

التطھیر
 دراسة توسیع  محطتي تطھیر  المیاه المستعملة بمدن  قلیبیة و قربة (برنامج معالجة التلوث بالبحر 

( DEPOLMED األبیض المتوسط
2016

120002018تطھیر مناطق منزل حر وأزمور
الصحة

2082013تجدید شبكة التسخین المركزي بالمستشفى المحلي بقلیبیة

3002,016تھیئة العیادات الخارجیة وقسم الطب الداخلي بالمستشفى المحلي بقلیبیة

الشباب والریاضة
2002014تھیئة ملعب كرة الطائرة بأزمور(تھیئة أرضیة+ سیاج+ حجرات مالبس)

الطفولة:
402017تھیئة مركب الطفولة بملول

2082017تھیئة فضاء الطفولة المبكرة بنادي األطفال بأزمور

التربیة والتعلیم
352018بناء قسم تحضیري ومجموعة صحیة المدرسة اإلبتدائیة منزل براھیم

352018بناء قاعة عادیة المدرسة اإلبتدائیة نھج لیبیا
402018بناء سیاج بالمدرسة االبتدائیة منزل بلقاسم 

352018بناء مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة منزل بلقاسم قلیبیة
502018 بناء مجموعة صحیة المدرسة اإلعدادیة آسمر

352018بناء مجموعة صحیة المدرسة اإلبتدائیة نھج لیبیا قلیبیة 
المالیة

6502017بناء مقر مراقبة األداءات بقلیبیة
الداخلیة

2002014ھدم وإعادة بناء برج مراقبة بقلیبیة
7002017بناء المنطقة البحریة بنابل مقرھا قلیبیة

2002018بناء مستودع بالمركز البحري بقلیبیة
مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015

الماء الصالح للشراب(الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه)
5.72015تزوید شارع علي بلھوان بالماء الصالح للشراب (6 عائالت)

البرنامج الجھوي للتنمیة 2016
الماء الصالح للشراب(الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه)

290.32016تزوید قبة الصمامدة بقلیبیة بالماء الصالح للشراب (40عائلة)
البرنامج الجھوي للتنمیة 2018 (وقتي)

المسالك الریفیة:
2502018تھیئة مسلك بني ھوالت  بین وادي الخطف وأزمور (1 كم)

مشاریع بصدد اإلعداد لإلنطالق

4 قلیبیة 


