
معتمدية الهوارية

2023مارس 

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

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

و  /(3ق )اشغال بناء  صور مسكن اداري بالحمامات   //(1ق )اشغال في مركز وادي البير بالهوارية 
(4ق )اشغال تعلية برج مراقبة بواد القصب بتامزراط  بقليبية 

2172019الهوارية والحمامات وقليبية

البريد
20,82021الهواريةصيانة مكتب البريد بسيدي داود

35الهوارية (مكتب البريد والمسكن الوظيفي: كامل المبنى  )صيانة مكتب بريد بوكريم

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه: الماء الصالح للشراب 
 كم من قنوات الجلب والتوزيع وبناء خزاني مياه ومحطة 10اقتناء ووضع )تحسين تزويد مدينة الهوارية 

(ضخ
(تمديد القنوات) 1قسط 
بناء الخزان : (هندسة مدنية ) 2قسط 

انجاز البئر العميقة بصاحب الجبل وربطها وتجهيزها )تدعيم الموارد المائية بمركب صاحب الجبل 
(وكهربتها

4002020الهوارية

المناطق المنتفعة ) ( كلم3.5 مم على طول 200مد قنوات قطر )بئر الجدي – تحسين التدعيم بمركب ملول 
5002021الهوارية(أزمور ، ملول، بئر الجدي: 

 5حفر وكهربة وتجهيز وربط البئر العميقة دار شيشو )بئر الجدي - بوكريم - تحسين تزويد مركب ملول 
5002022الهوارية وقليبية(

:الشباب و الرياضة
2002017الهوارية(الحديد الواقي - ملعب رياضي)مواصلة إنجاز دارالشباب بالهوارية 

:التربية
452018الهوارية بناء قاعة عادية المدرسة اإلبتدائية زاوية المقايز

صيانة قاعات التدريس واألسطح  والشبكة الكهربائية واألبواب والنوافذ وتهيئة الفضاء الرياضي وتهيئة المسكن 
487,52018الهواريةالوظيفي وتعلية السياج وبناء مطعم مدرسي بالمدرسة االبتدائية الشابي بوكريم

صيانة التصدعات بقاعات التدريس واألسطح واألبواب والنوافذ والمجموعات الصحية وتهيئة الفضاء الرياضي 
وتهيئة المسكن الوظيفي بمعهد الهوارية

965,92020الهوارية

2020الهواريةبناء قاعة عادية بالمدرسة اإلبتدائية الكرمانية بالهوارية

774,92021الهواريةهدم وإعادة بناء قاعات التدريس وإعادة تهيئة الساحة بمعهد الهوارية

:البرنامج الخصوصي لتهيئة وصيانة المؤسسات التربوية
2021الهواريةأشغال صيانة قاعات التدريس والشبكة الكهربائية بالمدرسة اإلبتدائية بوحبيب بالهوارية

2021الهواريةأشغال صيانة قاعات التدريس والسياج بالمدرسة اإلبتدائية بني خيرة بالهوارية

902021الهواريةأشغال صيانة قاعات التدريس والسياج  بالمدرسة اإلبتدائية سيدي حسون بالهوارية

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

(الهوارية- دارعلوش - حمام األغزاز - قليبية
1752020

2015 البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

:المسالك الريفية
884,32015الهوارية( كم3)الغابة - تهيئة وتعبيد مسلك سيدي حسون الشمالية 

2019 البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

:(هندسة ريفية)الماء الصالح للشراب 
104,02019الهوارية( منتفع320) تزويد دوار الهواري بالماء الصالح للشراب  

73,02019الهوارية( منتفع140)تزويد منطقة ديار الوصفان بالماء الصالح للشراب 

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه : الماء الصالح للشراب 
24,02019الهوارية( عائلة24  ) صاحب الجبل  بالماء الصالح للشراب 1تزويد حي بني خيرة 

23,02019الهوارية( عائلة10 ) صاحب الجبل  بالماء الصالح للشراب 2تزويد حي بني خيرة 

91,02019الهوارية( عائلة16 )تزويد حي واد القرعة سيدي مذكور  بالماء الصالح للشراب 

التنوير العمومي
102019الهواريةاحداث شبكة التنوير العمومي بقرية الدار الجديدة

502019الهواريةاحداث شبكة التنوير العمومي بقرية ابان

102019الهواريةاحداث شبكة التنوير العمومي بقرية الذيابات

152019الهواريةاحداث شبكة التنوير العمومي بقرية سيدي محسن

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه : الماء الصالح للشراب 
15,72020الهوارية( عائلة15 )تزويد حي الزياتين ببوكريم بالماء الصالح للشراب   

39,82020الهوارية( عائلة20 )تزويد حي الزهور ببوكريم  بالماء الصالح للشراب

281,02020الهوارية( عائلة25)تزويد أوال المانع وأوالد الدخالوي بصاحب البل القبلية بالماء الصالح للشراب 

2020الهوارية

المشاريع المنجزة

199,5

4000

1 الهوارية



2023مارس 

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

الفالحة
2018 سبتمبر 22اصالح وتهيئة السدود الجبلية المتضررة من فيضانات 

2020الهوارية ، قليبية(الهوارية)، القبايل والكامش (قليبية)، بني خطار  (الهوارية)عين الورد وتبودة  : 2قسط عدد 

2018تعهد و صيانة منشئات التفريغ بالسدود والبحيرات الجبلية المتضررة من فيضانات سبتمبر 

، سد هميلة وسد الحجار وبحيرة بوسعيد وبحيرة بني خطار وسد (منزل تميم)سد عبد المنعم  :1قسط عدد 
.، سد تبودة وبحيرة تبيب  وبحيرة الكامش وبحيرة النار بالهوارية  (قليبية)الحجار 

2020منزل تميم ، قليبية، الهوارية

الصحة
3002016الهواريةتهيئة قسم اإلستعجالي بالمستشفى المحلي بالهوارية

حماية المدن في الفيضانات

50,72020الهوارية(دراسة تفصيلية)دراسة حماية مدينة الهوارية من الفيضانات

2019 البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

(2019المشاريع اإلضافية لسنة )المسالك الريفية 
416,12019الهوارية( كم1,3)أوالد بن الكعب - تهيئة مسلك  الكرمانية 

256,12019الهوارية(كم0,8)تهيئة مسلك  أوالد الصخري 

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

 بمعتمدية 45 على مستوى قرية غرمان و الطريق الجهوية 26إصالح مسلك سيدي حسون و ط ج 
.الهوارية و مسلك بوشة القماطين بمعتمدية قليبية 

17112020قليبية- الهوارية 

 المشاريع التي بصدد اإلنجاز

2 الهوارية



2023مارس 

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

الفالحة
( هك250)دراسة احداث مناطق سقوية عمومية بالمياه المستعملة المعالجة   

منزل تميم  /هك 30الهوارية / هك 100 هك لمحطات التطهير بكل من  قليبية  250بمساحة  : 2قسط عدد
 هك120

2021منزل تميم- الهوارية - قليبية 

التطهير
70002018قربة- الهوارية تطهير مناطق زاوية مقايز وبوكريم بالهوارية وديار الحجاج بقربة

النقل
3002016الهواريةإقتناء و تهيئة أرض للشركة الجهوية للنقل البري بمنطقة الهوارية

:التربية و التعليم
452018الهواريةبناء مطعم مدرسي المدرسة اإلبتدائية زوقاق

502018الهواريةبناء مطعم مدرسي المدرسة اإلبتدائية حي الزهور بوكريم

452018الهواريةبناء قاعة مراجعة المدرسة اإلعدادية صاحب الجبل

8002020الهواريةهدم وإعادة بناء قاعات التدريس وإعادة تهيئة الساحة بمعهد الهوارية 

صيانة قاعات التدريس وتكتيم األسطح وصيانة النجارة صيانة القسم التحضيري وتهيئة الساحة 
وتجديد الشبكة الكهربائية وتهيئة الفضاء الرياضي وتهيئة مدخل التالميذ بالمدرسة االبتدائية 

غرمان بالهوارية
4502020الهوارية

صيانة قاعات التدريس و األسطح والشبكة الكهربائية وبناء مدخل رئيسي للتالميذ وتهيئة الفضاء الرياضي 
وتبليط الساحة وتهيئة المسكن الوظيفي بالمدرسة االبتدائية النشع بالهوارية

6002021الهوارية

صيانة السطوح والتصدعات بقاعات التدريس واألروقة صيانة األسطح و األبواب والنوافذ والشبكة 
الكهربائية وتبليط الساحة  وصيانة المسكن الوظيفي وبناء وتعلية السياج وتهيئة الفضاء الرياضي المدرسة 

االبتدائية الحزايزية بالهوارية
4002021الهوارية

602021الهواريةبناء سياج بالمدرسة االبتدائية الشابي بوكريم بالهوارية

1202022الهوارية مارس منزل سالم بالهوارية02 بناء فضاء تحضيري بالمدرسة االبتدائية 

702022الهواريةبناء مطعم مدرسي بالمدرسة االبتدائية بئر الجدي بالهوارية

الثقــافة
5002013الهواريةإحداث مكتبة عمومية بزاوية المقايز

الطفولة
1302019الهوارية(تركيز حديقة بيداغوجية تربوية )تهيئة نادي األطفال بالهوارية 

الصحة
3252021الهواريةتجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى المحلي بالهوارية

الشباب والرياضة
-سليمان -دار شعبان الفهري تاهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب

الهوارية
2432019

2002022الهوارية( كحّد أقصى² م1000المساحة )إحداث ملعب حي ببلدية تازغران بوكريم زاوية المقايز 

تهذيب األحياء الشعبية
20002016الهوارية(تنوير عمومي- تصريف مياه مستعملة - طرقات)تهذيب منطقة صاحب الجبل بمعتمدية الهوارية 

:تهذيب أحياء 
منزل سالم والكدوة ببلدية الهوارية   - 
النشع ببلدية تزغران بوكريم زاوية المقايز - 

:مشاريع  التنمية المندمجة بمعتمدية الهوارية
(كم7,65)دراسة تهيئة وتعبيد الطرقات والمسالك الريفية 

6002019الهوارية( كم2)سد عين الورد  - (606م .ط)مسلك الشارع بوكريم - 

10502019الهوارية( كم3)سد عين الورد -ديار الوصفان-26ج .مسلك ط- 

5002019الهوارية(كم2 )تهيئة  طرقات قرية بوكريم -   

2302019الهوارية( كم0,65) (غابة جاكي)المسلك المؤدي إلى المركز الترفيهي اإليكولوجي بالهوارية -  

9502022الهوارية( ورشات ومعرض10)بناء حي حرفي بالهوارية  

14002022الهوارية² م1000بناء فضاء صناعي بالنشع على مساحة 

6802022الهواريةبناء وتجهيز مركز النهوض بالمرأة الريفية بالنشع

3002022الهوارية. تهيئة فضاء للعروض والتنشيط

4902022الهوارية(غابة جاكي)تهيئة مركز ترفيهي إيكولوجي بالهوارية 

2002022الهواريةتهيئة نادي البيازرة: تهيئة مركز السياحة اإليكولوجية بالهوارية 

2020البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

المسالك الريفية 
2020الهوارية( كم1,3 )طريق بوحبيب ـ عمادة تازغران الغربية 

2020الهوارية( كم0,5 )مسلك حي البرج عمادة صاحب الجبل الجوفية 

2020الهوارية( كم0,3 )مسلك القفازة عمادة صاحب الجبل الجوفية 

40002021الهوارية

مشاريع بصدد اإلعداد لإلنطالق

3 الهوارية


