
معتمدية حمام األغزاز

2023مارس 

سنة االدراج في (أ د)الكلفة المحينة  مكان المشروعبيان المشروع
الميزانية

الفالحة
2002020حمام األغزاز- الهوارية- قليبية ( كم26)جهر األودية 

:حماية الشريط الساحلي 
- الميدة - قربة- دار شعبان الفهري - بني خيار - نابل- الحمامات)أشغال تنظيف الشواطئ 

(الهوارية- دارعلوش - حمام األغزاز - قليبية- منزل تميم
1752020

 بوالية نابل 2018 سبتمبر 22 إصالح أضرار فيضانات 
(الجزء الثاني )االدارة الجهوية للتجهبز

إصالح مسلك أكسار بمعتمدية حمام األغزاز ومسلك بوشة ملول و مسلك أزمور بمعتمدية 
.قليبية 

4252020قليبية- حمام األغزاز

البريد
1182021حمام األغزازصيانة المكتب وتهيئة مكان موزع ألي بمكتب بريد حمام الغزاز

التربية

صيانة التصدعات بقاعات التدريس واألسطح واألبواب والنوافذ والمجموعات الصحية 
والشبكة الكهربائية وتهيئة الفضاء الرياضي وبنا قاعة رياضة وتهيئة مدخل األساتذة 

بمعهد حمام الغزاز (دراسات)

502021 حمام الغزاز

الطفولة
12282012حمام األغزازبناء مركب طفولة بحمام األغزاز

(برنامج الحّد من التفاوت الجهوي)تهذيب األحياء الشعبية 
15002019حمام األغزاز(تعبيد وترصيف و تنوير عمومي)تهذيب منطقة دار علوش 

2016 البرنامج الجهوي للتنمية  لسنة 

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه : الماء الصالح للشراب 

36,02016حمام األغزاز(عائلة8)تزويد حي أوالد عبيد بحارة الشعراء بحمام األغزاز بالماء الصالح للشراب 

:2017 البرنامج الجهوي للتنمية  لسنة 

:المسالك الريفية

6502017حمام األغزاز( كم3,3)إعادة تعبيد طريق حارة الشعراء  بحمام األغزاز 

8502017حمام األغزازوإنشاء منشأة مائية ( كم3)تهيئة وتعبيد مسلك وزدرة إلى حمام األغزاز

:2019 البرنامج الجهوي للتنمية  لسنة 
الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه : الماء الصالح للشراب 

35,02019حمام األغزاز( عائلة9 )تزويد حي الطرابلسية بدار علوش  بالماء الصالح للشراب 

التنوير العمومي 
1402019حمام األغزازإتمام مد شبكة التنوير العمومي بمدخل حمام األغزاز

2402019حمام األغزازتنوير الطريق العربي  حمام األغزاز في اتجاه قليبية

 على مستوى حمام الجبلي 27تعهد وصيانة شبكة التنوير العمومي بالطريق الجهوية رقم 
102019حمام األغزازالزهراء

502019حمام األغزازإحداث شبكة تنوير بحي اإلزدهار

902019حمام األغزازإحداث شبكة تنوير بهنشير حيدود

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه : الماء الصالح للشراب 
11,22020حمام األغزاز( عائالت4 )تزويد حي المصحة بحمام الجبلي بالماء الصالح للشراب 

59,62020حمام األغزاز( عائالت7 )تزويد حي أوالد الشيخ بحارة الشعراء بالماء الصالح للشراب 

المشاريع المنجزة

1 حمام اآلغزاز 



2023مارس 

سنة االدراج في (أ د)الكلفة المحينة  مكان المشروعبيان المشروع
الميزانية

الفالحة
2018 حمام األغزاز(تامزراط)  (هندسة مدنية و تجهيز)اشغال تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب  

تجديد تجهيزات هيدروميكانيكية وكهربائية بمحطتي الضخ  دار علوش و دار شعبان 
(ضمن قسطين)الفهري 

حمام - دار شعبان الفهري
الغزاز

2021

:(الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه)الماء الصالح للشراب 
(حمام االغزاز- قليبية - منزل تميم )تحسين تزويد معتمديات شمال الوالية 

14002020 متر خطي1400 مم على طول 600انجاز قناة قطر  - 

238002020(ث/ ل300بناء محطة تصفية على سد لبنة بطاقة ضخ : هندسة مدنية  -

االتصاالت
-  قليبية AFHالشوارف و - حمام الجبلي - الزهراء  )توسعة الشبكة المحلية للمشتركين 

(ديار بنسالم- حي الميناء ونهج ياسر العرفات ببني خيار - حي باستور بدار شعبان 
دار - قليبية - حمام الغزاز 

بني خيار- شعبان  الفهري
16652021

:حماية المدن من الفياضانات
62,92022حمام األغزاز (دراسة أوليّة)دراسة حماية مدينة حمام األغزاز من الفيضانات 

التطهير
أشغال مد القنوات وبناء وتجهيز محطات الضخ بمنطقة  :برنامج تطهير المدن الصغرى

دار علوش
22002021حمام األغزاز

:2019 البرنامج الجهوي للتنمية  لسنة 
:المسالك الريفية

395,02019حمام األغزاز(1,5)تهيئة وتعبيد مسلك الفاضل بن عاشور 

(المشاريع اإلضافية) 2019البرنامج الجهوي للتنمية 
المسالك الريفية 

3202019حمام األغزاز( كم1)تهيئة مسلك نهج المصحة بحمام الجبلي 

2023مارس 

سنة االدراج في (أ د)الكلفة المحينة  مكان المشروعبيان المشروع
الميزانية

التربية

23002013حمام األغزازبناء المدرسة اإلعدادية بحمام األغزاز

الثقافة
10002012حمام األغزازإحداث دار ثقافة بحمام األغزاز

4002021حمام األغزازتهيئة و صيانة المكتبة عمومية بحمام األغزاز

الشباب والرياضة
702019حمام األغزاز(دراسة)دراسة بناء دار الشباب بدار علوش 

10002020حمام األغزازبناء دار الشباب بدار علوش

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

المسالك الريفية 

2020حمام األغزاز( كم1,3 )تهيئة مسلك كركوان  

2020حمام األغزاز( كم0,8 )تهيئة وتعبيد مسلك علي البلهوان 

مشاريع بصدد اإلعداد لإلنطالق

 مشاريع بصدد اإلنجاز

حمام - قليبية - منزل تميم 
الغزاز

2 حمام اآلغزاز 


