
معتمدیة  سلیمان

نوفمبر2018  

سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

الفالحـــة
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 –واد العبید - لبنة   - دار 
( SP3-SP4 – علوش –سلیمان – الھواریة

7502015

681  - 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

1782014تھذیب شبكات صرف المیاه ببوشراي
1852017تعھد قنوات  الري بالمناطق السقویة  العمومیة بوشراي  المرجى

الكھرباء والغاز
تحویل شبكة الكھرباء والغاز المتواجدة داخل حوزة أشغال مضاعفة الطریق الجھویة 43 و26 الرابطة بین منزل 

بوزلفة وسلیمان
5682012

الماء الصالح للشراب

1002014تقویة الضغط لمنطقة الشریفات  (مد قرابة 3 كم قنوات بناء وتجھیز محطة لتقویة الضغط  (1200 عائلة)

التجھیز
 تھیئة المسالك الریفیة بوالیة نابل (المبرمجة بالمخطط الثاني عشر للتنمیة) (73 كم) منھا: تھیئة مسلك بوشراي 

(ط ج 43) بسلیمان (9,2 كم)
20382012

860تھیئة الفضاءات الخارجیة داخل حرم القطب التكنولوجي ببرج السدریة
1932013أشغال التنویر العمومي بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة

71592016ربط بین القطب التكنولوجي ببرج السدریة في اتجاه تونس وسلیمان (5 كم)
النقل الحدیدي

40162008تھیئة مستودع برج السدریة    
33302011تجھیز المستودع ببرج السدریة

اإلتصاالت
352012 تحویل شبكة االتصاالت على مستوى الطریق الجھویة رقم 43 ببین منزل بوزلفة وسلیمان

البرید
92015صیانة واجھات مكاتب البرید

الصحة
11532012بناء مركز وسیط بسلیمان الریاض (تمت إضافة 650 أ.د بعنوان سنة 2014)

التربیة
1012011تعھد وصیانة المدرسة اإلعدادیة بسلیمان

202015توسیع المدرسة االبتدائیة  سیدي الخافي بسلیمان ( بناء مجموعة صحیة)
202015توسیع المدرسة االبتدائیة  المریصة بسلیمان ( بناء مجموعة صحیة)

صیانة عدد 02 مدارس من بینھا : المدرسة االبتدائیة  صالح عزیز بسلیمان (صیانة السطوح وتعھد قاعات 
3002015التدریس والساحة ومدخل المدرسة)

642016بناء قاعة عادیة بالمدرسة اإلبتدائیة سیدي الخافي
تھیئة مدخل التالمیذ وتصریف میاه األمطار من الساحة و تصلیح التشققات وتكتیم األسطح وصیانة األبواب 

5002016والنوافذ وإعادة الشبكة الكھربائیة وإعادة بناء جزء من السور بالمدرسة االبتدائیة الحبیب ثامر بسلیمان

2017صیانة المجموعة الصحیة  بالمدرسة اإلبتدائیة دوار اللوز بسلیمان
612017بناء قاعة عادیة بالمدرسة اإلبتدائیة سیدي الخافي بسلیمان

الشباب والریاضة

23002015بناء قاعة للریاضات الجماعیة بسلیمان ( إحداث قاعة متعددة اإلختصاصات)

الطفولة:

402017تھیئة مركب الطفولة ببوشراي (إنجاز مصرف لمیاه الصرف الصحي)
452017تھیئة نادي األطفال طریق الشاطئ

التعلیم العالي

13100المعھد العالي لإلعالمیة ومنظومات االتصال
25800بناء المدرسة الوطنیة للعلوم والتكنولوجیات المتقدّمة ببرج السدریة

2500محضنة المؤسسات قسط ثاني
1932013أشغال التنویر العمومي بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة

28032012بناء مركب ریاضي بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة
5810مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة (إعادة تھیئة البناءات الموجودة)

2152015إصالح مبنى النفق الھوائي التابع لمركز بحوث وتكنولوجیا الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة
84272014بناء وتوسیع المبیت الجامعي ببرج السدریة

الداخلیة

4152012بناء مركز األمن الوطني حي الریاض بسلیمان
سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

المشاریع المنجزة

1 سلیمان



البرنامج الجھوي للتنمیة 2012
المسالك الریفیة

183.12012تعبید مسلك حي الغرایریة ( 1 كم)
441.32012تعبید مسلك غرس مراد (1,8 كم)

341.42012تعبید مسلك الحماري (1,6 كم)
مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015

الماء الصالح للشراب:(الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه)
36.22015تزوید حي بن حمودة بالشریفات بالماء الصالح للشراب (10 عائالت)

8.52015تزوید حي السعداني بالماء الصالح للشراب (10 عائالت)
10.62015تزوید حي الزیانیة بالشریفات بالماء الصالح للشراب (6 عائالت)

7.32015تزوید تقسیم حفیظ بالماء الصالح للشراب (11 عائلة)
45.62015تزویدتقسیم بن شرود 1و2 بالماء الصالح للشراب (62 عائلة)

73.42015تزوید حي الشرقي وبن طریفة بالماء الصالح للشراب (40 عائلة)
156.12015تزوید منطقة غرس مراد بالمریسة بالماء الصالح للشراب (54 عائلة)

39.42015تزوید حي بالواعر بالشریفات بالماء الصالح للشراب (33 عائلة)
47.42015تزوید حي بن محضي بالشریفات بالماء الصالح للشراب (40 عائلة)

المسالك الریفیة:
4002015تھیئة وتعبید الطریق الرابطة بین حي بوسیف و ط ج 26 عبر المساكن الشعبیة بالشریفات  (2 كم)

 البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2017:
الماء الصالح للشراب:(الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه)

17.02017تزوید متساكني حي بولصباع حي الزیاتین سلیمان بالماء الصالح للشراب (33 عائلة)
المسالك الریفیة:

4002017إعادة تعبید مسلك تبان الباالص وتنویره بالمریسة معتمدیة سلیمان (2كم)

2 سلیمان



نوفمبر2018  

سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع
الفالحـــة

3752016تجدید وحدات الضخ   ببزیغ و بلي(ق 1)
1862016تھذیب مركز الضغط المتوسط بسد بزیغ (ق 2)

2402017تعھد تجھیزات الضخ داخل محطة سلیمان
10002018تعھد شبكات صرف المیاه (قسط 2)ببوھندایة سلیمان، بني خالد ومنزل بوزلفة

1802018تعھد قنوات الري بالمنطقة السقویة العمومیة سلیمان و منزل بوزلفة (ق1)
الماء الصالح للشراب:(الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه)

تحسین تزوید المناطق العلیا بالمریسة بالماء الصالح للشراب لفائدة 500 مشترك (إنجاز وتجھیز محطة رفع ضغط 
5002018(5ل/ث - 40 م)  لتزوید حوالي 150 مشترك  - وضع 3 كم من قنوات متعدد اإلتلین قطر 160 مم)

حمایة الشریط الساحلي

180002017مشروع حمایة الشریط الساحلي لمنطقة سلیمان من اإلنجراف البحري على طول  5 كم.
التعلیم العالي (القطب التكنولوجي ببرج السدریة)

2210بناء فضاء المصالح المشتركة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة
79002016تھیئة و توسعة المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدریة

20002018تھیئة مركز البحوث في تكنولوجیات الطاقة
 التكوین المھني

11502009
 

التطھیر:
9002017تطھیر منطقة المرجى بمدینة سلیمان (طول الشبكة 6000 متر خطي- محطة ضخ)(2500 ساكن)

المشروع الخامس لتطھیر األحیاء الشعبیة
1202015تطھیر حي رشیكو بسلیمان

202015تطھیر منطقة الشریفات بسلیمان
الشباب والریاضة

7502016تھیئة دار الشباب سلیمان
البرنامج الجھوي للتنمیة 2014

الماء الصالح للشراب:(الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه)
238.62011تمدید شبكة الماء الصالح للشراب بحي بنیوسف ببوشراي (51 عائلة )

البرنامج الجھوي للتنمیة 2014
المسالك الریفیة:

2242014تھیئة بعض األنھج بالشریفات (1,2كم)
3102012تھیة وتعبید زنقة كمون (1,6 كم)

مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة 2016
المسالك الریفیة

5002016تھیئة طریق الحي اإلداري ببوشراي ( 2 كم)

 البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2017:

الماء الصالح للشراب (الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه)

2872017تزوید حي الكلبوسي بالمرجى  بالماء الصالح للشراب (59 عائلة)

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

9962018أشغال إصالح  الطریق الجھویة 42 (ن ك 1 الى ن ك 30) والطریق الجھویة 44 (ن ك 8)

14322018أشغال إصالح  الطریق الجھویة 26 (ن ك 6 الى  ن ك 46) والطریق الجھویة 27 والطریق المحلیة 603

10532018أشغال إصالح  مسلك بوسیف – مسلك برج عالم – مسلك دار الجندي بوكدي

14112018أشغال إصالح الطریق الجھویة 128 والطریق المحلیة 587، الطریق الحلیة 590 والطریق المحلیة 589

14272018أشغال إصالح الطریق الجھویة 26 (ن ك 2,9) بوادي سلتان والطریق الجھویة 43 (من ن ك 1 الى ن ك 51)

الفالحة
2018اعادة تھیئة المسالك الفالحیة داخل المناطق السقویة (قسط عدد 1): تاكلسة و سلیمان

 المشاریع التي بصدد اإلنجاز

تحدیث المركز القطاعي للتكوین في البناء بسلیمان (اقتناء تجھیزات إضافیة - أشغال تھیئة وتوسعة)

3 سلیمان



نوفمبر2018  

سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

الفالحة
تحسیــن نوعیة 7.5 كلم من المسالك الفالحیة بالمناطق السقویة العمومیة  بسلیمان(المرجى و الشریفات 3 كلم) و 

بوعرقوب (سیدي الظاھر و الدوخانیة 2.5 كلم و 2 كلم ببوشراي)
464.52018

التطھیر:
2016 دراسة إنجاز محطة تطھیر خاصة بالمیاه المستعملة الصناعیة  بحوض وادي الباي

5002017إبعاد مصب میاه األمطار بنھج محمد رشیكو بمدینة سلیمان (طول الشبكة 1000 متر خطي)
الكھرباء والغاز

50.02016توسیع شبكة التنویر العمومي بیوشراي ( مشاریع المجالس القرویة)
30.02016توسیع شبكة التنویر العمومي بالشریفات ( مشاریع المجالس القرویة)

التجھیز
أشغال سالمة الطریق الجھویة رقم 128 عین أقطر قربص (2,5 كم) (تمت اضافة اعتمادات قدرھا 19 م.د ضمن 

میزانیة 2019)
810002018

النقل الحدیدي
2002018دراسة تمدید الخط من برج السدریة إلى سلیمان

10002018دراسة كھربة الخط من برج السدریة إلى نابل وسوسة
التربیة

6002018بناء مدرسة ابتدائیة حي الریاض
صیانة قاعات التدریس واألسطح و األبواب والنوافذ والشبكة الكھربائیة وتبلیط الساحة  وبناء مدخل رئیسي 

للتالمیذ وصیانة المسكن الوظیفي وبناء وتعلیة السیاج وتھیئة الفضاء الریاضي  بالمدرسة اإلبتدائیة المریصة 
بسلیمان

3002018

صیانة قاعات التدریس واألسطح والشبكة الكھربائیة واألبواب والنوافذ وتھیئة الفضاء الریاضي وتھیئة المدخل 
5502018الرئیسي وتبلیط الساحة وتعلیة السیاج وتھیئة المسكن الوظیفي بالمدرسة االعدادیة سلیمان

902018بناء قاعتین عادیتین المدرسة اإلبتدائیة دوار اللوز
352018بناء مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة المریصة سلیمان 
352018بناء مجموعة صحیة  بالمدرسة اإلبتدائیة بوشراي سلیمان 

التعلیم العالي :
7002016تكملة إنجاز مشروع بناء سؤر المركب الجامعي برج السدریة

452017تھیئة مبنى لحفظ نفایات المواد الخطرة بمركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة
1002017بناء منصة للتثمین الطاقي للنفایات بمركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنووجي ببرج السدریة

1502018تھیئات بمركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة

752018تھیئة مقر ومخابر مركز بحوث وتكنولوجیا المیاه

الصحة

196.52018تجھیز مركز صحة وسیط بحي الریاض
الثقافة

14002005بناء دار ثقافة بسلیمان
البرید

6.52017تركیز موزع آلي لألوراق المالیة بمكتب برید سلیمان 2

تھذیب األحیاء الشعبیة

تھذیب منطقة الشریفات بمعتمدیة سلیمان 5 أحیاء(حي بن محمد، حي بوسیف، حي المساكن الشعبیة،حي 
اللوز،حي بالطیب) (تنویر عمومي و تعبید طرقات)

25002018

الداخلیة
2002016بناء طابق أول بمقر منطقة األمن الوطني بسلیمان
 البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2018:(وقتي)

المسالك الریفیة:
تعبید مسلك الشریفات طریق الغرابي الرابط بین مصنع Zodiac مروارا بحي بوخیشة إلى الطریق الجھویة رقم 

26400.02018 (1,7 كم)

مشاریع بصدد اإلعداد لإلنطالق

4 سلیمان


