
معتمدیة منزل تمیم

نوفمبر2018  

سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

الفالحة
1042012دراسة سبخة فرجون وإعادة تھیئتھا وإستغاللھا في المراعي وتربیة الماشیة

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

932014

1642014دعم مجامع میاه الشرب (حربون، القرصولین، الجحاف، دوار مبارك)
1842014تجھیز اآلبار العمیقة: الھندسة المدنیة (قبة الغة، جبل طریف، بني عیاش، سیدي حماد، الودیان)

إعادة تجھیز اآلبار العمیقة (إعادة تجھیز 03 آبار عمیقة للري و 02 آبار عمیقة للشراب) دار شیشو-الودیان-ھنشیر 
جبیر-دار شعبان

1502016

5702013إحداث آبار إستكشافیة بتازغران والقیطون
الغاز الطبیعي:

50002010مد  أنبوب الغاز الطبیعي وربط مدینة منزل تمیم وقلیبیة لفائدة 21000 منتفع
602015مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي وربط 60 حریف بنھج القصاب بمنزل تمیم

802015مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي وربط 120 حریف بنھج اإلمام مالك بمنزل تمیم
1222015مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي و ربط 100 حریف بنھج الطیب السردوك بمنزل تمیم

532016مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي وربط 65 حریف بنھج أریحا بمنزل تمیم
602017مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي و ربط 25 حریف بحي أریحا  بمنزل تمیم (25 منتفع)

1502017مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي و ربط 80 حریف بحي اإلمام مالك  بمنزل تمیم ( 80 منتفع)
1202016مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي وربط 90 حریف بنھج حنبعل بمنزل تمیم

302017مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي و ربط مستشفى منزل تمیم (1 منتفع)
1002017مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي و ربط 110 حریف بحي الكنام بمنزل تمیم

4002017الربط الحضري  (350 منتفع)
1802017مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي و ربط 120 حریف بحي المستشفى بمنزل تمیم

602018مد انبوب توزیع الغاز الطبیعي وربط 60 حریف بطریق أزمور منزل تمیم
الماء الصالح للشراب :( الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه):

تدعیم الموارد المائیة بمركب ملول الحزازیة (حفر بئرین واقتناء وضع 15 كم من القنوات قطر 200 مم وإنجاز 
المنشآت المائیة التابعة لھا ـ خزان جدید سعة 500 م3 + محطة ضخ) بالھواریة

25002013

التجھیز
 تھیئة المسالك الریفیة بوالیة نابل (المبرمجة بالمخطط الثاني عشر للتنمیة) (73 كم)  : لزدین  - ط ج 43 بمنزل تمیم 

(6,1كم)
13592012

632014تھیئة الطرقات ومد األرصفة بالمجلس القروي بالرعینین
1182014تھیئة الطرقات ومد األرصفة بالمجلس القروي بالودیان

التطھیر
5152012تطھیر المیاه المستعملة بالقبة (460 عائلة)

52.02014تطھیر قریة الرعینین
38.02014تطھیر قریة الودیان

13002017تھذیب محطة الضخ للمیاه المستعملة بشاطئ منزل تمیم
1202012دراسة تطھیر 3 بلدیات(دار علوش، منزل حر،أزمور)

الصحة:
12002014بناء قسم ألمراض النساء والتولید  ووحدة لطب الولدان بالمستشفى الجھوي بمنزل تمیم (قسط ثاني) (فضاءات اإلیواء)

التربیة و التعلیم
تجدید المركب الصحي وصیانة السطوح واألبواب والنوافذ وتھیئة قاعة تدریس وبناء رصیف حامي وتھیئة مدخل 

التالمیذ بالمدرسة اإلبتدائیة تامزراط
1002013

402014بناء مجموعت صحیة  بالمدرسة اإلبتدائیة بني حماد
202015توسیع المدرسة االبتدائیة بني حماد بمنزل تمیم (بناء مجموعة صحیة)

صیانة المدرسة االبتدائیة القیطون بمنزل تمیم (صیانة التصدعات بأسقف قاعات التدریس وبناء الرصیف الحامي 
2015وصیانة النجارة وتكتیم األسطح وتجدید الشبكة الكھربائیة)

صیانة المدرسة االبتدائیة  القرصولین بمنزل تمیم (صیانة التصدعات بأعمدة الرواق وصیانة األسطح والنجارة وتجدید 
2015الشبكة الكھربائیة وصینة جزء من السیاج)

502015صیانة المحول الكھربائي بمعھد 7 أفریل 1934
682016بناء قاعة عادیة بالمدرسة اإلبتدائیة سیدي جمال الدین

2016توسیع المدرسة اإلعدادیة شارع الجمھوریة بمنزل تمیم ( بناء قاعة عادیة )
2016توسیع المدرسة اإلعدادیة شارع الجمھوریة بمنزل تمیم ( قاعة تربیة تقنیة)

2016توسیع المدرسة اإلعدادیة شارع الجمھوریة بمنزل تمیم ( قاعة مراجعة)
352017صیانة المجموعة الصحیة بالمدرسة االبتدائیة الشیخ مبارك بمنزل تمیم

معالجة التصدعات وتكتیم األسطح وتھیئة قاعات التدریس وتجدید الشبكة الكھربائیة بالمدرسة اإلبتدائیة بالودیان منزل 
2017تمیم

الشباب والریاضة
4002014تھیئة دار الشباب بمنزل تمیم (قسط عدد 2) (تھیئة المدخل الرئیسي وتھیئة داخلیة)

792012توسیع دار الشباب بالودیان
2502014مواصلة تھیئة الملعب البلدي بمنزل تمیم (إعادة تنویر الملعب)

2832016تھیئة القاعة الریاضیة بمنزل تمیم (إعادة السقف + تھیئة حجرات المالبس)
سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

المشاریع المنجزة

120

768

1 منزل تمیم 



الثقافة

9692011إحداث دار ثقافة بمنزل تمیم

38.52016تعھد وصیانة المكتبة العمومیة بمنزل تمیم

130.52017إنجاز سور بدار الثقافة منزل تمیم
الطفولة

6012009بناء مركب طفولة بمنزل حر سنة 2009
922016تھیئة وصیانة مركب الطفولة بمنزل حر  (تبلیط ولیقة بالطابق السفلي)

2502016تجھیز وتھیئة روضة األطفال البلدیة الصقالبة بمنزل تمیم
تھذیب األحیاء الشعبیة

2002012حي بوكریمة بمنزل حر

1402017تغلیف األرصفة بحي بوكریمة بمنزل حر
البرید

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

18.72017صیانة مكتب برید ومسكن وظیفي منزل تمیم

20.52017صیانة مكتب برید الودیان
المالیة

17922012ھدم و إعادة بناء مجمع المالیة بمنزل تمیم
البرنامج الجھوي للتنمیة 2012

الماء الصالح للشراب عن طریق الھندسة الریفیة:
1872012تزوید منطقة القمبار بالماء الصالح للشراب (20 عائلة)
942012تزوید منطقة النخلة بالماء الصالح للشراب (20 عائلة)

المسالك الریفیة:
354.32012تھیئة و تعبید طریق الرعینین-الكالیبیة 1,5 كم

480.12012تھیئة و تعبید طریق  لغریس 1,5 كم

255.22012تھیئة و تعبید مسلك السودان 1,2 كم

86.12012تعبید مسلك الكسایر بمنزل حر (0,7 كم)
135.32012تعبید طریق وادي القصب الودیان (0,5 كم)

155.82012تعبید طریق الدوار بالقبة (0,5 كم)
140.42012صیانة و اعادة بناء معبر مائي بوادي خدیجة 0,1 كم

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2012  (إعادة استعمال اعتمدات)
الماء الصالح للشراب:(الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه)

11.42012تزوید منطقة أوالد صویلح بالماء الصالح للشراب (8 عائالت)
 البرنامج الجھوي للتنمیة 2014

769.02014تعبید طریق أوالد بنور الدین سیدي عبد المنعم - بني عبد العزیز - دار الشتاء (3,2 كم)

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015
الماء الصالح للشراب: (الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه)
21.42015تزوید حي بودینار طریق النخلة بالماء الصالح للشراب (10 عائالت)

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة  2015 (البرنامج اإلضافي)
المسالك الریفیة

4002015تعبید مسالك بلزدین (2كم)
10002015تھیئة وتعبید مسلك منزل عیسى - دار مھنا - الرعینین(3 كم)

2002015تعبید مسلك أوالد السعفي (1 كم)

2 منزل تمیم 
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الفالحة
3752016تجدید وحدات الضخ   ببزیغ و بلي(ق 1)

1862016تھذیب مركز الضغط المتوسط بسد ببزیغ (ق 2)
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

2452018صیانة المنظومات المائیة  في مجال الماء الصالح للشراب -ھندسة مدنیة (الحزایزیة/لطرش/الودیان/حنوس/بني عیاش)

التجھیز

تھیئة الطریق المحلیة رقم 604 من  ن ,ك 21,5 الرابطة بین الجھویة 27 والطریق المحلیة رقم 603 (21,5 كم)
138682016

الغاز الطبیعي
352015مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي وربط 120 حریف بنھج الناصر باي بمنزل تمیم
1002018مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي وربط 90 حریف بنھج على بن غذاھم منزل تمیم

1502018مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي وربط 150 حریف بنھج نواق الشط منزل تمیم
1202018مد أنبوب توزع الغاز الطبعي وربط 85 حریف بحي سیدي سالم منزل تمیم
452018مد أنبوب توزیع الغاز الطبیعي وربط 30 حریف بشارع الثورة منزل تمیم

اإلتصاالت

11002018توسعة الشبكة المحلیة للمشتركین (تھیئة الشبكة نابل-المعمورة -الحمامات- لزدین -الغریس- القبة- النشع)

التربیة
صیانة قاعات التدریس واألسطح والشبكة الكھربائیة واألبواب والنوافذ والمجموعات الصحیة وتبلیط الساحة وتھیئة 

5502018المدخل الرئیسي وتھیئة الفضاء الریاضي وتھیئة المسكن الوظیفي بالمدرسة االعدادیة االندلس بمنزل تمیم

الصحة

13312011بناء قسم ألمراض النساء والتولید  ووحدة لطب الولدان بالمستشفى الجھوي بمنزل تمیم (قسط أول)
650 - قسط السوائل الطبیة والتجھیزات الطبیة الثابتة

3002015مشروع تجدید مولد كھرباء النجدة بالمستشفى الجھوي بمنزل تمیم

التھیئة الخارجیة لقسم أمراض النساء والتولید ووحدة طب الولدان بالمستشفى الجھوي بمنزل تمیم
3302016

الشباب والریاضة
21752015بناء مركز إقامة بمنزل تمیم

1002017تھیئة دار الشباب الصقالبة (صیانة + تھیئة داخلیة)

تھذیب األحیاء الشعبیة:
25002017تھذیب أحیاء السالمة و اللواتیة والصقالبة بمنزل تمیم ( تعبید و ترصیف)

البرید

75.22017تھیئة مكتب برید منزل تمیم 2 (الدخلة)
الداخلیة

2502017اختبار فني على مبنى بمقر األمن الوطني بمنزل تمیم وتھیئة وتوسیع مركز األمن بمنزل تمیم
4,235مشروع التنمیة المندمجة بمعتمدیة منزل تمیم

8002011إحداث منطقة سقویة بالعصفور-البساتین 80 ھك
1262011إحداث منطقة ري تكمیلي (25 ھك) بالقمبار

1342011إحداث منطقة ري تكمیلي (25 ھك) بعین السودان
400إحداث منطقة حرفیة بعمادة الصقالبة (10 ورشات)

تھیئة وتعبید طرقات (13,3 كلم)

    - مسلك مشروع الغابات - القمبار( 1,7 كم)
    - مسلك الداموس - سد لبنة ( 2كم)
    - مسلك السودان - القیطون (5 كم)

42تنویر عمومي  بمنطقة الداموس (35 نقطة إضاءة)
إحداث ملعب حي بلزدین

إحداث نادي شباب ریفي بلزدین

2,244

 المشاریع التي بصدد اإلنجاز

490

3 منزل تمیم 



سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015

المسالك الریفیة:
5002015تھیئة وتعبید مسلك الكنیسة - عمارة الودیان (2,1 كم)

2252015صیانة طریق الشعیبین - المدرسة (1,5كم)

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2017

المسالك الریفیة:

4002017صیانة وتدعیم مسلك السد بلبنة عمادة عصفور منزل تمیم (2 كم)

إصالح أضرار فیضانات والیة نابل(22 سبتمبر 2018) 

التجھیز (الجزء األول)

أشغال إصالح  مسلك بولزھار – بني عیاش، مسلك بولدین: منشأة بولدین، مسلك القبة – العالیة، منشأة مائیة، الفریجات 
و مسلك بولدین لثالث

18962018

الفالحة
2018اشغال إصالح و تھیئة السدود  الجبلیة '- قسط عدد 4 : (سد االركان/ السودان/ القنبار/ المالعبي  بمنزل تمیم

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

4 منزل تمیم 
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الفالحة:
18002012تعصیر محطة الضخ بالمنطقة السقویة جنوب سد لبنة

       - أشغال الھندسة المدنیة
       - أشغال تجھیز المحطة

30انتداب مكتب دراسات لمراقبة اشغال الھندسة المدنیة النجاز محطة ضخ للري جنوب سد لبنة
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

المناطق الصناعیة
162016دراسة إحداث المنطقة الصناعیة بمنزل تمیم (55 ھك)

الماء الصالح للشراب :( الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه):
تدعیم الموارد المائیة لفائدة مركب ملول الرعینین (استغالل بئر بوحبیب (10 ل/ث) العائد بالنظر إلى المندوبیة الفالحیة 

بنابل)
4002018

الكھرباء :
التنویر العمومي ( مشاریع المجالس القرویة)

20.02016توسیع شبكة التنویر العمومي بالرعینین
التجھیز

مضاعفة الطریق الجھویة رقم 27 نابل - قلیبیة بطول 60 كم
691702017القسط الثاني : قربة - منزل تمیم من ن ك 42,5 إلى ن ك 69,5 ( ط ج:26 كم)

328302017القسط الثالث : منزل تمیم - قلیبیة من ن ك 71 إلى ن ك 80

الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج 2018

4482018صیانة مسلك الصقالبة -مدخل القبة  منزل تمیم بطول  2,5 كم
التطھیر

9502015تطھیر أحیاء الثعالبي - یوسف - قاسم أمین و سیدي جمال الدین بمنزل تمیم
120002018تطھیر مناطق منزل حر وأزمور 

15002018تطھییر حي سیدي جمال الدین (منزل تمیم) والسواني الحمر (قربة)

التربیة والتعلیم
صیانة مبیت معھد الطیب المھیري بمنزل تمیم (تھیئة وصیانة المبیت والمجموعات الصحیة واألدواش وصیانة السطوح 

والشبكة الكھربائیة)
5002015

452018بناء قاعة عادیة المدرسة اإلبتدائیة الغریس
352018بناء قاعة تربیة تقنیة المدرسة اإلعدادیة الصقالبة

1462018 بناء قاعة أكل + مطبخ + بیت تبرید بالمدرسة اإلعدادیة الرعینین
352018بناء مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة الشمردل منزل تمیم 

352018بناء مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة ابن خلدون منزل تمیم 
الشباب والریاضة

5262010تھیئة ملعب كرة الید بمنزل حر (2010 - 2012) (تھیئة حجرات المالبس واألرضیة والصور الخارجي والداخلي)

الصحة
2502012تجھیز قسم أمراض النساء والتولید بالمستشفى الجھوي بمنزل تمیم

1502012 بناء مركز الصحة األساسیة الدویمیس ـ الشعیبین منزل تمیم
1502013تجھیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجھوي بمنزل تمیم

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

652017تزوید الجدارة بمنزل تمیم بالماء الصالح للشراب (20 عائلة)
البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2018 (وقتي)

الماء الصالح للشراب (ھندسة ریفیة):
100.02018تحویل قنوات بالقرصولین (مد 2000 متر من القنوات)

التنویر العمومي
202018توسیع شبكة بني عبد العزیز (350 ساكن)

202018صیانة وتوسیع شبكة داموس الخرابشیة (400 ساكن)
62018توسیع شبكة الكھرباء بمفترق الرعینین من جانب مركز الحرس

332018توسیع وتھیئة شبكة التنویر العمومي بمنزل عیسى
602018التنویر العمومي بقریة الودیان والسودان

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2018 (وقتي)
المسالك الریفیة

3402018تھیئة وتعبید مسلك تامزراط عمادة عصفور بمنزل تمیم (1,7 كم)
130.02018تھیئة وتعبید مسلك لحواش بمنزل تمیم (0,65 كم)

100.02018بناء معبر مائي على وادي العثامنیة عمادة الرعینین معتمدیة منزل تمیم

مشاریع بصدد اإلعداد لإلنطالق

5 منزل تمیم 


