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سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

الفـــالحة
دراسة مشاریع تزوید المناطق الریفیة بمیاه الشرب (حمام بنت الجدیدي - سیدي حماد حربون - السودان و القمبار - 

جبل الطریف )
932014

1742014انجاز أشغال مصاطب میكانیة (بني عیاش، جبل الغرمان، واد البیر، جبل الھواریة)
1842014تجھیز اآلبار العمیقة: الھندسة المدنیة (قبة الغة، جبل طریف، بني عیاش، سیدي حماد، الودیان)

6482014إعادة تھیئة المنطقة السقویة بالكرمیة : الھندسة المدنیة / 20
362014دراسة احداث مناطق سقویة بمنطقة بني عیاش

دراسة اقتصادیة و تنفیذیة لـ03 بحیرات جبلیة (دوار ھیشر و الھدادرة و المزیرعة - بني عیاش)
192015

1702016جھر أودیة (22 كم)
إعادة تجھیز اآلبار العمیقة (إعادة تجھیز 03 آبار عمیقة للري و 02 آبار عمیقة للشراب) دار شیشو-الودیان-ھنشیر 

جبیر-دار شعبان
1502016

الماء الصالح للشراب:(الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه)

تزوید منطقتي سماش وخنقة الحجاج من قناة الجلب للوطن القبلي لفائدة 1100 مشترك (وضع 3 كم من القنوات 
متعدد اإلتلین قطر 315 مم )

4002018

الغاز الطبیعي
252016 تزوید حي عرقوب الجدید بالغاز الطبیعي

التطھیر:
مشاریع المجالس القرویة

13.52014تطھیر قریة تركي
17.32014تطھیر قریة الشریفات
5252015تطھیر منطقة الكرمیة

6000تھذیب وتوسیع الھندسة المدنیة والتجھیزات لمحطة قرنبالیة
صیانة و انجاز مصاطب ترابیة (قسطین) (منطقة تافرنین من معتمدیة الحمامات  (ق 1)و منطقة  خنقة الحجاج 

2002017بمعتمدیة قرنبالیة (ق2))

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

تھیئة المسالك الریفیة برنامج 2016

4922016تھیئة وتعبید مسلك الطریق الوطنیة رقم 1- قرمبالیة - نیانو بقرمبالیة بطول 4 كلم

المسالك والطرقات (مشاریع المجالس القرویة):

1552014تھیئة الطرقات ومد األرصفة بالمجالس القرویة بخنقة الحجاج
1352014تھیئة الطرقات ومد األرصفة بالمجالس القرویة بتركي

1412014تھیئة الطرقات ومد األرصفة بالمجالس القرویة بنیانو (قرنبالیة)

النقل الحدیدي
27322011 - تجھیز 9 تقاطعات مع السكة

502016تسییج محطة قرنبالیة (القسط الرابع)
1472018تسییج المحطة

الصحة
10432010بناء قسم ألمراض النساء والتولید بقرنبالیة
10432010بناء قسم ألمراض النساء والتولید بقرنبالیة

قسط السوائل الطبیة والتجھیزات الطبیة الثابتة
162* السوائل الطبیة

61* تجھیز قاعة العملیات
5002011تجھیز قسم أمراض النساء والتولید بقرنبالیة (إضافة 250 أ.د بعنوان سنة 2014)

المشاریع  العمومیة المنجزة

1 قرنبالیة



سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

التربیة و التعلیم
17892007إحداث مدرسة إعدادیة بنیانو من معتمدیة قرمبالیة

2172014توسیع معھد ابن سینا قرمبالیة (بناء 2 قاعات عادیة و2 قاعات مختصة )
302015توسیع المدرسة اإلعدادیة فندق الجدید( بناء قاعة عادیة )

362015توسیع المدرسة اإلعدادیة فندق الجدید(بناء قاعة تربیة تقنیة)
152015توسیع المدرسة االبتدائیة بلي محطة(بناء مكتب مدیر)

302015توسیع معھد ابن سینا قرمبالیة( بناء قاعة عادیة )
302015توسیع معھد ابن سینا قرمبالیة( بناء قاعة عادیة )

362015توسیع معھد ابن سینا قرمبالیة( بناء قاعة إعالمیة)
صیانة المدرسة االبتدائیة خنقة الحجاج بقرنبالیة (صیانة التصدعات بأسقف قاعات التدریس وبناء الرصیف الحامي 

2015وصیانة النجارة وتكتیم األسطح وتجدید الشبكة الكھربائیة)

صیانة المدرسة االبتدائیة بني عیاش بقرنبالیة (معالجة التصدعات  وصیانة قاعات التدریس والنجارة والشبكة 
2015الكھربائیة وتكتیم األسطح وبناء الرصیف الحامي)

502016بناء قاعة  مراجعة بمعھد ابن سینا بقرمبالیة
 تصلیح التشققات وتكتیم األسطح وصیانة األبواب والنوافذ وإعادة الشبكة الكھربائیة وتھیئة الساحة بالمدرسة 

4402016االبتدائیة شاكر بقرمبالیة
صیانة السطوح وصیانة المركبات الصحیة  (تالمیذ + ادارة) وصیانة التشققات واألبواب والنوافذ والشبكة 

4402016الكھربائیة وتھیئة الساحة وصیانة شاملة للمدرسة اإلعدادیة بوقطفة بقرمبالیة
2017بناء  مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة نیانو بقرمبالیة

2017بناء سیاج المدرسة اإلبتدائیة زیانة بقرمبالیة
2017بناء  مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة زیانة بقرمبالیة

2017بناء  مجموعة صحیة باالمدرسة االبتدائیة بلحسن بقرمبالیة

صیانة المجموعة الصحیة  بالمدرسة اإلبتدائیة بلي محطة بقرمبالیة (2017)
صیانة المجموعة الصحیة  بالمدرسة اإلبتدائیة سماش بقرمبالیة (2017))

922017بناء مطعم مدرسي بالمدرسة اإلبتدائیة بلحسن بقرمبالیة
الشباب و الریاضة:

2002013مواصلة تھیئة ملعب فندق الجدید (تّم إضافة 300 بعنوان سنة 2015)
2502016تھیئة القاعة الریاضیة بقرنبالیة (تھیئة داخلیة +صیانة األرضیة+إصالح السقف)

التكوین المھني:
8002011تطویر التدریب المھني بالمركز القطاعي للتكوین في األلیة العامة بقرنبالیة (إحداث وحدة للتدریب المھني)

40002013إحداث وحدة مبیت ب300 سریر
الثقافة

1572014تھیئة وصیانة المكتبة العمومیة بقرنبالیة

اإلتصاالت
992016تركیز شبكة الھاتف القار بشماس

البرید
2502011مكتب برید فندق الجدید (بناء جدید مكتب برید و مسكن وظیفي) (تمت إضافة 200 أ,د بعنوان سنة 2016)

6.52017تركیز موزع آلي لألوراق المالیة بمكتب برید فندق الجدید
تھذیب األحیاء الشعبیة

136تھیئة منطقة خضراء بفندق الجدید
7002016تھذیب حي  دوار ھالل وحي الشواشنة  بقرنبالیة (تعبید وتنویر عمومي)

التجارة:
األسواق البلدیة

502016تھیئة سوق الجملة

المالیة
5012015بناء 6 قاعات بمدرسة الدیوانة فندق الجدید

560

2017

164

110
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البرنامج الجھوي للتنمیة 2014
163.62014كھربة و تجھیز و ربط البئر العمیقة بني عیاش (250 عائلة)

93    ھندسة مدنیة
30.4    تجھیز
16.1محول
24    كھربة

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

2.52015تزوید حي الشواشنة 2 بالماء الصالح للشراب (6 عائالت)

19.42015تزوید حي عمارة دوار ھالل بالماء الصالح للشراب (13 عائلة)

10.32015تزوید حي الشتیوات بنوال بالماء الصالح للشراب(6 عائالت)

4.72015تزوید متساكني طریق سلیمان بنوال بالماء الصالح للشراب (3 عائالت)

35.62015تزوید دوار بنعطیة طریق الخنقة بالماء الصالح للشراب (15 عائلة)

11.12015تزوید زقاق نابل بطریق باطرو بنیانو بالماء الصالح للشراب (20 عائلة)

51.52015تزوید حي بریك طریق بلي نیانو بالماء الصالح للشراب (21عائلة)

55.92015تزوید حي القناطر سماش بالماء الصالح للشراب (17 عائلة)

المسالك الریفیة:

4402015تھیئة وتعبید مسلك العذار (2 كم)

مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة 2016

التطھیر

6002016تھذیب الشبكات ومحطات الضخ (فندق الجدید ـ سلتان ـ نیانو)

الماء الصالح للشراب: (الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه)

10.72016تزوید متساكني دوار بن عطیة حي اإلنطالقة بالماء الصالح للشراب (فندق الجدید ) (8 عائلة)

3 قرنبالیة



نوفمبر2018  

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

تعھد ھیاكل التزود بالماء الصالح للشراب بجبل الطریف (4223 ساكن)

18102016 -  قسط 1 :(الھندسة المدنیة )
4502016 -  قسط 2 :(التجھیز)

1252016 - مراقبة انجاز اشغال تھیئة شبكات الماء الصالح للشراب بالخروبة و جبل الطریف

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

أشغال تحسین نوعیة المسالك الفالحیة داخل المناطق السقویة بقرنبالیة وبني خالد (3,5 كم) (بني خالد  (سیدي 
علیة 1 : 0,9 كلم و سیدي علیة 2 : 1,350 كلم )  قرمبلیة ( منطقة نوال 2,6  كلم))

2182017

2242017 - اشغال بناء : مستودع و مخزن/ مركز غابات بالودیان/ دورة میاه (قرمبالیة و حمام الجدیدي)

4002017تعویض االبار العمیقة (01 بئر الحافاء 4 ببني خیار(200 م) و بئر بني عیاش بقرمبالیة 200 م)
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

الماء الصالح للشراب (الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه)

402014تعزیز تزوید منطقة عین طبرنق بالماء الصالح للشراب (مد قرابة 2 كم قنوات  شراء تجھیزات  (400 عائلة)

16792009تزوید المنطقة الصناعیة بقرنبالیة بالماء الصالح للشراب
التجھیز

236052008 بناء منعرج مدینة قرنبالیة ( 7 كم)

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

التربیة والتعلیم
902017بناء قاعة مراجعة بالمدرسة اإلعدادیة بوقطفة بقرمبالیة

 صیانة قاعات التدریس و األسطح والشبكة الكھربائیة واألبواب والنوافذ والمجموعات الصحیة وتبلیط الساحة وبناء 
7162018مدخل رئیسي للتالمیذ وتھیئة الفضاء الریاضي بالمدرسة االبتدائیة حي االزدھار

الشباب والریاضة

10002014توسیع المدارج بملعب قرنبالیة
1002018تھیئة دار الشباب بنیانو
تھذیب األحیاء الشعبیة:

تھذیب منطقتي خنقة الحجاج و بني عیاش (تعبید الطرقات وترصیف وتنویر عمومي)

16002017القسط االول : طرقات ، تنویر عمومي
998القسط الثاني : طرقات ،تصریف المیاه المستعملة

المالیة
10002015بناء قاعة متعددة اإلختصاصات بمدرسة الدیوانة فندق الجدید

العدل

18802018بناء محكمة الناحیة بقرنبالیة
مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة 2016

المسالك الریفیة
4002016تھیئة الطریق الرابطة بین التوتة وسلیمان مرورا بدوار شیبوب بمعتمدیة قرنبالیة ( 2 كم)

4002016تھیئة طریق المدینة العتیقة ـ نیانو ( 2 كم)
إصالح أضرار فیضانات والیة نابل(22 سبتمبر 2018) 

التجھیز (الجزء األول)
7692018أشغال إصالح الطریق الجھویة 35 مكرر والطریق الجھویة 34

6392018أشغال إصالح الطریق الوطنیة 1 ن ك 23 و الطریق المحلیة 599
9962018أشغال إصالح  الطریق الجھویة 42 (ن ك 1 الى ن ك 30) والطریق الجھویة 44 (ن ك 8)

الفالحة
2018جھر وتنظیف األودیة (القسط عدد 4): بمعتمدیتي قرمبالیة وبني خالد على طول 30كلم

2018اعادة تھیئة 50 كلم من المسالك الفالحیة داخل المناطق السقویة: (قسط عدد 2) منزل بوزلفة وبني خالد وقرمبالیة

 المشاریع العمومیة التي بصدد اإلنجاز
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الفالحة:
1802016دراسة تھیئة مصب جبل الطریف

الكھرباء:

20.02016توسیع شبكة التنویر العمومي بتركي( مشاریع المجالس القرویة)
حمایة المدن من الفیضانات

2018دراسة حمایة مدن سلتان - فندق الجدید من الفیضانات
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 المتوسط 

( DEPOLMED
2016

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

الصحة:

1502015مشروع تجدید الشبكة الكھربائیة بالمستشفى المحلي بقرنبالیة
المناطق الصناعیة

123342010إحداث منطقة صناعیة سیدي بوزكري بقرنبالیة على مساحة 38 ھك
النقل البري

25002010بناء مركز الفحص الفني ومأوى مناورات المتحانات رخص السیاقة
التربیة والتعلیم

4002016إحداث المدرسة اإلبتدائیة دوار ھالل بقرمبالیة

2018صیانة السطوح والتصدعات بقاعات التدریس واألروقة وتھیئة الساحة بالمدرسة االبتدائیة علي دندانة بقرنبالیة

352018بناء مجموعة صحیة بالمدرسة االبتدائیة عین طبرنق قرمبالیة 
352018بناء مجموعة صحیة  بالمدرسة اإلبتدائیة فندق الجدید 2 مارس بقرمبالیة 

التكوین المھني
12002013تھیئة وتوسعة واقتناء تجھیزات لمركز الفتاة الریفیة بباطرو

114002014اعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في اآللیة العامة بقرنبالیة
1582017تجدید شبكة السخان المركزي وإصالح شبكة الكھرباء بمركز التكوین المھني الفالحي بوشریك

الشباب والریاضة
3002015مواصلة تھیئة ملعب فندق الجدید

1002015مواصلة تھیئة دار الشباب بقرنبالیة (إتمام السیاج الخارجي وتھیئة داخلیة)
النقل الحدیدي

502018تسییج السكة الحدیدیة بفندق الجدید (من ن. ك 28+300 إلى ن.ك 28+ 500)
10002018دراسة كھربة الخط من برج السدریة إلى نابل وسوسة

المالیة
6092015بناء مركز الدراسات و البحوث بمدرسة الدیوانة فندق الجدید

الداخلیة
7502017بناء مقر منطقة الحرس الوطني بقرنبالیة

مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2017:
التطھیر:

7002017تطھیر سماش 1 و2 (إحداث محطة تطھیر ومحطة ضخ)

مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2018(وقتي)
المسالك الریفیة

400.02018تھیئة مدخل قریة سبع ودیان عین طبرنق بقرنبالیة (2 كم)

مشاریع بصدد اإلعداد لإلنطالق
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