
معتمدية الحمامات

2023مارس 

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

الفالحــة
اشغال بناء  صور مسكن اداري بالحمامات   //(1ق )اشغال في مركز وادي البير بالهوارية 

(4ق )و اشغال تعلية برج مراقبة بواد القصب بتامزراط  بقليبية  /(3ق )
2172019الهوارية والحمامات وقليبية

1242021الحمامات( هك300)احداث مصاطب ميكانيكية 

(الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه):الماء الصالح للشراب

402021الحمامات(ث/ل45ث إلى /ل25تدعيم طاقة الضخ من )تدعيم الموارد المائية بالمنطقة العليا بالحمامات 

التجهيز
أشغال صيانة المنشآت الفنية على الطرقات الجهوية

5272019الحمامات بالحمامات675+124 ن ك 28ط ج -  بالحمامات540+123 ن ك 28ط ج :  2قسط عدد 

أشغال صيانة المسالك الريفية ضمن برنامج العنوان األول
5052022الحمامات(كلم3,5)أشغال الردم و التغليف السطحي لمسلك سيدي الجديدي الدويخلة 

أشغال صيانة المنشآت الفنية على الطرقات الجهوية
ط ج -  بقربة950+43 ن ك 27ج .ط-  بالحمامات795+0ك . ن130ج .ط   :1 قسط عدد 

 بسليمان085+8 ن ك 41
2019سليمان- قربة - الحمامات

حماية المدن من الفيضانات

70002020الحماماتحماية مدينة الحمامات من الفيضانات

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

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

:التطهير

مشروع )مشروع جلب المياه المطهرة من محطة التطهير بالحمامات الجنوبية لري مالعب الصولجان 
(الوكالة العقارية السياحية

2011الحمامات

5000اقتناء القنوات : 1قسط   - 

5100وضع القنوات وبناء محطة ضخ : 2قسط   - 

دار - بني خيار - قربة - نابل ) توسيع  شبكة  المياه المستعملة بعدة مدن من والية  نابل 
 (برنامج معالجة التلوث بالبحر األبيض المتوسط )شعبان الفهري و الحمامات

(DEPLOMED)

20002020

الشباب والرياضة
16002012الحمامات(بناء حجرات المالبس وتعشيب+ تهيئة المدارج  )تهيئة وتعشيب ملعب بئر بورقبة 

الفرينين بيوب ، المنار ، الحلفاء، : 1قسط عدد)تهيئة فضاءات رياضية بالمدارس اإلبتدائية 
(حمام بنت الجديدي، جبل لطرش

بني خيار - دار شعبان الفهري 
الحمامات-

2013

5322019الحمامات(تهيئة المطبخ ، بناء مستودع)مواصلة تهيئة مركز االقامة بالحمامات 

التربية
2018الحمامات بناء مجموعة صحية بالمدرسة اإلبتدائية حتوس الحمامات

2018الحماماتبناء مجموعة صحية المدرسة اإلبتدائية قصر الزيت بئر بورقبة الحمامات

صيانة التصدعات بقاعات التدريس واألسطح واألبواب والنوافذ والمجموعات الصحية 
بمعهد بوذينة بالحمامات (دراسات)والشبكة الكهربائية وتهيئة الفضاء الرياضي 

502021الحمامات

402021الحماماتبناء سياج بالمدرسة االعدادية فرحات حشاد الحمامات

صيانة قاعات التدريس واألسطح والشبكة الكهربائية واألبواب والنوافذ والمجموعات الصحية 
وتبليط الساحة وتهيئة المدخل الرئيسي وتهيئة الفضاء الرياضي وتهيئة المسكن الوظيفي 

بالمدرسة االعدادية الشابي

1318,82020 الحمامات 

371,62020الحمامات بناء مخبر التقنية  بمعهد عاطف الشايب بالحمامات 

4602021الحمامات قاعات عادية بالمدرسة االبتدائية الجمهورية بالحمامات3بناء 

3002021 الحمامات قاعات عادية بالمدرسة االعدادية الهادي والي الحمامات3بناء 

الداخلية
2502020الحماماتتجديد الشبكة الكهربائية بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة

البريد
42020الحماماتصيانة مكتب البريد بالمرازقة الحمامات

المشاريع  العمومية المنجزة

1 الحمامات



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

(المشاريع اإلضافية) 2019البرنامج الجهوي للتنمية 
472,22019الحمامات( كم2,5)تهيئة مسلك الشرشارة 

 بوالية نابل2018 سبتمبر 22 إصالح أضرار فيضانات 
(الجزء الثاني)االدارة الجهوية للتجهبز 
 129 على مستوى المنشأة المائية  والطريق الجهوية رقم 1إصالح الطريق  الوطنية رقم 

 بالحمامات ومسلك بوربيع وبناء منشأة مائية على وادي النخلة 130والطريق الجهوية رقم 
.بعرقوب الصيد  

840,52020بوعرقوب- الحمامات

8952020الحمامات. إصالح مسلك الدويخلة و مسلك المنشار بمعتمدية الحمامات

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه : الماء الصالح للشراب 
24,42020الحمامات(عائلة13  )تزويد شارع محمد الهادي خفشة ببئر بورقبة بالماء الصالح للشراب 

10,62020الحمامات( عائالت7 )تزويد حي االنطالقة ببئر بورقبة بالماء الصالح للشراب  

13,42020الحمامات( عائلة16 )تزويد مجموعة سكنية بسيدي الجديدي بالماء الصالح للشراب  

التطهير
2021-2020الحمامات( عائلة200 )ربط حي بمنطقة الخروب بعمادة منارة الحمامات بشبكة التطهير 

2 الحمامات



2023مارس 

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

الفالحــة
تزويد المناطق الريفية  بالماء الصالح للشراب

الحمامات( ساكن4550): إعادة تهيئة مشروع بني وائل بالماء الصالح للشرب 
39342017هندسة المدنية

676تجهيز

602017دراسة إعادة تهيئة مشروع بني وائل

1412017الحماماتاتفاقية  لالشراف الفني و المتابعة لمشروع  تزويد مركب بني وائل بالماء  الصالح للشراب

( ساكن4242)اعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب بحمام الجديدي  
18102019الهندسة المدنية

17202019تجهيز

1502019متابعة اشغال الهندسة المدنية العادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشراب بحمام الجديدي

250اقتناء تجهيزات

330الكهربة

شيبة /  بتاكلسة2سيدي عيسى :    للشراب  02 للري و 02 ابار4)اعادة تجهيز االبار العميقة
F2منزل موسى بالحمامات /القمبار بمنزل تميم / بقربة)

- الحمامات- منزل تميم- تاكلسة
قربة

2242019

26,42018بوعرقوب- الحمامات ( ساكن4478)دراسة تعهد هياكل الماء الصالح للشراب سيدي حماد 

اعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب بسيدي حماد
28852018الحماماتالهندسة المدنية

872018متابعة اشغال اعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشراب بسيدي حماد

متابعة اشغال القسط الثاني  من مشروع  اعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشراب بسيدي حماد 
الحمامات-

1502021الحمامات

25002021الحمامات(القسط الثاني)الحمامات - اعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشراب بسيدي حماد 

أشغال المحافظة على المياه والتربة

18,62022الحماماتدراسة  إلصالح  بحيرة المرجى بحتوس معتمدية الحمامات

السياحة

2739,42022(1قسط عدد )تهيئة المحطة اإلستشفائية حمام بنت الجديدي 

1446,62022(2قسط عدد )تهيئة المحطة اإلستشفائية حمام بنت الجديدي 

البريد

392021الحماماتتهيئة مكان موزع آلي لألوراق المالية وصيانة المسكن الوظيفي بمكتب بريد بئر بورقبة

التجهيز
الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية

7002019الحمامات( كم6) بئر بورقبة 341صيانة مسلك بني وائل 

45002018الحمامات( م2*2) (111,9ك ,ن) 28بناء منشأة فنية على وادي باطن بالطريق الجهوية رقم 

أشغال صيانة المسالك الريفية ضمن برنامج العنوان الثاني
701,82022الحمامات( كلم3)أشغال صيانة مسلك االمنشار

التربية والتعليم
1452021 الحماماتبناء قاعة مراجعة بالمدرسة االعدادية الهادي والي الحمامات

1042022الحمامات قاعات عادية بالمدرسة  االبتدائية ياسمين  الحمامات2بناء 

اإلتصاالت

- الغريس-لزدين - الحمامات-المعمورة -تهيئة الشبكة نابل)توسعة الشبكة المحلية للمشتركين 
(النشاع- القبة

منزل -الحمامات-بني خيار-نابل
تميم

11002018

-طريق سيدي الجديدي- البسباسية-قربة-ديار الحجاج )توسعة الشبكة المحلية للمشتركين 
(القبة-لخوين- بوعرقوب-الحمامات الجنوبية-التربة - المنشار

-بوعرقوب- الحمامات -قربة 
بني خالد

18692021

(الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية)النقل 
10002014الحمامات معدات سكة ببئر بورقبة4استبدال 

الرابط بين ) 10 على الخط رقم 471 + 66أشغال تدعيم المنشئة الفنية بالنقطة الكيلومترية 
(بئر بورقبة ونابل

الحمامات
450

2020

15002021الحمامات- نابل الرابط بين بئر بورقبة ونابل10أشغال تجديد الخط الحديدي رقم 

 المشاريع العمومية التي بصدد اإلنجاز

الحمامات

الحمامات

3 الحمامات



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

الشباب والرياضة
7002014الحمامات(بناء مدارج وحجرات مالبس)تهيئة ملعب الحمامات  

الداخلية
بناء طابق أول لإلدارة الفرعية لالسناد : المدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة

والخدمات وبناء طابق أول إلقامة الضباط
8152018الحمامات

كة بالمدرسة الوطنية للحرس ببتر بورقبة 2502021الحماماتانجاز اإلدارة الفرعية للمصالح المشتر

2019الحماماتتهيئة وبناء مرافق الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة

2019الحماماتتهيئة ميادين التدريب بالوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة

2019الحماماتتهيئة مقرات للحرس الوطني ببئر بورقبة

1402021الحماماتتركيز مصعد بمقر الوحدة المختصة بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة

6332020الحمامات(بناء مخزنين)أشغال تهيئة وتوسعة بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة 

3002020الحماماتتركيز مولدات كهربائية بالطاقة الشمسية بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة

6572022الحماماتبناء مبيت بمقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة

:2019البرنامج الجهوي للتنمية 
(الشركة)الماء الصالح للشراب 

900,02019الحمامات( عائلة200)تزويد حي بن يونس بالماء الصالح للشراب 

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه : الماء الصالح للشراب 
9,62020الحمامات( عائلة12)تزويد حي واد فوارة بالماء الصالح للشراب 

المسالك الفالحية
1.400,02020الحمامات( كم6 )تهيئة و تعبيد مسلك المنشار المزيرعة 

657

4 الحمامات



2023مارس 

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

الفالحة
تعهد و صيانة منشئات التفريغ بالسدود والبحيرات الجبلية المتضررة من فيضانات سبتمبر 

2018

سد سيدي خالص، سد المرازقة بحيرة سيدي خالص بحيرة المرجى بحيرة  :2قسط عدد 
، بحيرة الزيتون (قرنبالية)بحيرة عين القصب  (نابل)، سد المسن  (الحمامات)جريدة 

(قرنبالية)، بحيرة الركب  (قربة)، بحيرة العالية  (بوعرقوب)

الحمامات، نابل، قرنبالية، 
بوعرقوب، قربة،

2020

تزويد المناطق الريفية  بالماء الصالح للشراب
الحماماتالهندسة المدنية–اعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب بلطرش  
الحمامات(1ق )التجهيز –- اعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب لطرش  

إقتناء و تركيب تجهيزات الطاقة الشمسية لمحطة الضخ الماء الصالح للشراب بالبسباسية من 
1402022الحماماتمعتمدية الحمامات

األحياء الشعبية
36052020الحماماتتهذيب أحياء جبنون والصفصاف بالحمامات 

(الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية)النقل 
5002018نابل- الحمامات- بئر بورقبة (معدات السكة وأشغال تجديد القضبان الحديدية)تجديد السكة 

10002018دراسة كهربة الخط من برج السدرية إلى نابل وسوسة

الرابط بين بئر ) 10 على الخط رقم 353+67أشغال تدعيم المنشئة الفنية بالنقطة الكيلومترية 
(بورقبة ونابل

9002021الحمامات- نابل

التربية
352018الحماماتبناء قسم تحضيري ومجموعة صحية بالمدرسة اإلبتدائية قصر الزيت

149,52018الحماماتبناء قسم تحضيري ومجموعة صحية بالمدرسة اإلبتدائية المزيرعة

452018الحماماتبناء قاعة عادية بالمدرسة اإلبتدائية سيدي حماد

302020الحمامات  بناء مجموعة صحية  بالمدرسة اإلبتدائية شارع التحرير بالحمامات

1202020الحماماتبناء وتهيئة فضاء تحضيري بالمدرسة االبتدائية بني وائل بالحمامات

2020الحمامات   بناء قاعتين عاديتين بالمدرسة اإلبتدائية ساحة الجمهورية بالحمامات

2020الحماماتبناء مجموعة صحية بالمدرسة اإلبتدائية الجمهورية بالحمامات

بناء معهد بئر بورقبة الحمامات
2802021الحماماتالدراسات - 

70002021الحماماتاالنجاز - 

1042022الحمامات قاعات عادية بالمدرسة  االبتدائية الفتح  منارة  الحمامات2بناء 

 بناء فضاء تحضيري وصيانة قاعات التدريس واألسطح واألبواب والنوافذ والشبكة 
الكهربائية بالمدرسة االبتدائية سيدي الجديدي الحمامات

3702021الحمامات

صيانة قاعات التدريس واألسطح واألبواب والنوافذ والشبكة الكهربائية بالمدرسة االبتدائية 
1202021الحماماتالبسباسية بالحمامات

هدم وإعادة بناء قاعات التدريس وإعادة تهيئة الساحة و صيانة المجموعات الصحية بمعهد  
8002022الحماماتبوذينة بالحمامات

الشباب والرياضة
2002022الحمامات( كحّد أقصى² م1000المساحة )إحداث ملعب حي ببلدية سيدي الجديدي 

الثقافة
1535,32019الحمامات(1قسط )تهيئة وتوسيع مركز االصطياف وترفيه الطفل بالحمامات 

الطفولة
أشغال بناء )أشغال تكميلية لتوسعة وتهيئة مركز اإلصطياف وترفيه األطفال بالحمامات 

(المركز الوطني للتكوين المستمر ورسكلة إطارات الطفولة بالحمامات
827,62022الحمامات

العدل
: 2قسط )حماية أبواب ونوافذ وتعلية األسيجة بالحديدي المطروق لمقرات المحاكم بوالية نابل 

(محكمة الناحية الحمامات
2013الحمامات

الداخلية
3002020الحمامات دورة مياه جماعية بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة13تهيئة عدد 

5002021الحماماتبناء مأوى سيارات بمقر الوحدة المختصة ببئر بورقبة

1002022الحماماتتجهيز قاعة العمليات بالمدرسة الوطنية للحرس ببئر بورقبة

642022الحماماتتهيئة شبكة الغاز الطبيعي بالمدرسة الوطنية للحرس ببئر بورقبة

1302022الحماماتمشروع انجاز ملعب كرة قدم مصغر بالعشب اإلصطناعي

:حماية الشريط الساحلي 
-دار شعبان الفهري- بني خيار دراسة استصالح وتهيئة الشريط لساحلي الممتد من بني خيار إلى الحمامات الجنوبية

الحمامات-  نابل 
6002020

460

38002022

مشاريع بصدد اإلعداد لإلنطالق

5 الحمامات


