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سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

الفــالحـــة
إعادة تجھیز اآلبار العمیقة : اقتناء و وضع مضخات غاطسة لتجھیز اآلبار العمیقة (4 آبار) (دار شیشو -

 قربة - المیدة - بني وائل - بیوب )
1202015

أشغال تحسین نوعیة المسالك الفالحیة داخل المناطق السقویة بالوالیة (5.6 كلم) (بوشراي (2.9 كلم)، 
لبنة(1.6 كلم)، تاوشت (1.2 كلم) )

2572015

76.62012احداث محول و كھربة ابار الري بكركوان  (28 عائلة)
 الجسور والطرقات

تھیئة المسالك الریفیة بوالیة نابل (المبرمجة بالمخطط الثاني عشر للتنمیة) (73 كم):  مسلك تامزراط 
15852012رقم 316 بحمام الغزاز (7 كم)

التطھیر
1202012دراسة تطھیر 3 بلدیات(دار علوش، منزل حر،أزمور

الماء الصالح للشراب (الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه)

1802013حفر بئر بدار علوش
الكھرباء:

1002017بناء،تجھیز وربط محول 400 كف بحمام الغزاز ( 1 خزان +0,7 كلم)
التربیة والتعلیم

صیانة عدد 02 مدارس منھا : صیانة المدرسة االبتدائیة حمام الغزاز( معالجة التصدعات بأعمدة الرواق 
وتكتیم األسطح وصیانة اسقف قاعات التدریس وتجدید الشبكة الكھربائیة وتھیئة المركب الصحي 

وصیانة النجارة)

3002015

282016بناء مجموعات صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة حارة الشعراء
صیانة المدرسة اإلبتدائیة تامزراط بحمام الغزاز (تكتیم األسطح وصیانة قاعات التدریس وتھیئة المركب 

الصحي)
1002014

الشباب والریاضة

1030إحداث قاعة تمارین للكرة الطائرة بحمام الغزاز
2502013تھیئة دار الشباب بحمام الغزاز (إتمام تھیئة الطابق األرضي وتسییج وإصالح السطوح)

الثقافة

302014تعھد و صیانة المكتبة العمومیة بحمام الغزاز(بناء سور للمكتبة)

الشؤون اإلجتماعیة:

202017أشغال تھیئة مقر الوحدة المحلیة النھوض االجتماعي بحمام الغزاز
البرید

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

تھذیب األحیاء الشعبیة: (برنامج الحدّ من التفاوت الجھوي)
4002016تھذیب  سیدي عبد السالم بحمام األغزاز (تعبید)

البرنامج الوطني لتعصیر الطرقات داخل المناطق البلدیة (برنامج 2017)

2017تھیئة طریق شارع الحبیب بورقیبة (2كم)

2017تھیئة طریق شارع كركوان (2 كم)

2017تھیئة نھج الطیب المھیري و نھج اإلیمان و نھج أسد بن الفرات ونھج بن الجزار(0,7 كم)

2017تھیئة نھج الفاضل بن عاشور و نھج سیدي عبد السالم (0,6 كم)

2017تھیئة مدخل المعھد الثانوي (0,2 كم)

2017تھیئة نھج سلیم بن حمودة (60 م )

2017تھیئة نھج المنجي بن حمیدة (مدخل القاعة) (400 م)

2017تھیئة نھج ابن زیدون (1,2 كم)

2017تھیئة الجزء الثاني لطریق الشاطئ (700 م)

المشاریع المنجزة

3000

1 حمام الغزاز 
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 مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2012

إعادة استعمال اعتمدات (الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه)

73.22012تزوید حي أوالد  سیدي فارس بحارة الشعراء  بالماء الصالح للشراب

55.02012تزوید حي أوالد سیدي فرج 1 و2 بالماء الصالح للشراب (10 عائالت)

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015
13.62015تزوید حي أوالد الناصر بالماء الصالح للشراب (15 عائلة)

المسالك الریفیة:

2015تھیئة وتعبید مسلك كركوان - دار علوش (6 كم)

2015تھیئة وتعبید مسلك سیدي عبد - هللا مدخل حمام الغزاز (0,75 كم)

الماء الصالح للشراب (الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه)
19.62015تزوید حي الطرابلسیة بدار علوش بالماء الصالح للشراب (13 عائلة)

67.42015تزوید حي أوالد معروف بالماء الصالح للشراب (30 عائلة)
التنویر العمومي:

302015تعصیر و توسیع شبكة التنویر بالریاض
202015تعصیر و توسیع شبكة التنویر بحارة الشعراء

302015 توسیع شبكة التنویر العمومي بتامزراط
 مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2016

الماء الصالح للشراب (الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه)

82.82016تزوید حي أوالد زمزم بالریاض بحمام األغزاز بماء الصالح للشراب (41عائلة)
31.02016تزوید نھج حنبعل بحمام األغزاز (8عائلة)

30.92016تزوید حي أوالد النجار بحارة الشعراء بحمام األغزاز بالماء الصالح  للشراب  (7عائلة)
11.12016تزوید فرع من نھج الفاضل بن عاشور بحمام األغزاز بالماء الصالح  للشراب (9عائلة)

20.72016تزوید حي جامع الرحمة بدار علوش (أوالد الحفصي) بحمام األغزاز بالماء الصالح للشراب (7عائلة)

المسالك الریفیة:

12502016إعادة تعبید طریق الریاض وتوسیع جسر بمعتمدیة حمام األغزاز ( 5 كم)

3752016تھیئة وتعبید مسلك العریقات بحمام األغزاز (1,5 كم)

1675

2 حمام الغزاز 
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التطھیر

1002015تطھیر أحیاء خیر الدین والثعالبي  بعمادة حمام الغزاز - حمام الجبلي و الزھراء بعمادة وزدرة

55002018تطھیر مدینة دار علوش و ربطھا بمحطة تطھیر الھواریة

 مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2016

الماء الصالح للشراب (الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه)

36.02016تزوید حي أوالد عبید بحارة الشعراء بحمام األغزاز بالماء الصالح للشراب (5عائلة)

 البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2017:

المسالك الریفیة:

6502017إعادة تعبید طریق حارة الشعراء  بحمام األغزاز (3,3 كم)

8502017تھیئة وتعبید مسلك وزدرة إلى حمام األغزاز(3 كم) وإنشاء منشأة مائیة

 مشاریع بصدد اإلنجاز

3 حمام الغزاز 
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تھذیب األحیاء الشعبیة

3502017تعصیر الطرقات داخل بلدیة حمام الغزاز (حي االزدھار) (القسط 2)

التربیة

23002013بناء المدرسة اإلعدادیة بحمام الغزاز

الثقافة
10002012إحداث دار ثقافة بحمام األغزاز

الطفولة
11002012بناء مركب طفولة بحمام الغزاز

 البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2018:(وقتي)

التنویر العمومي 

1402018إتمام مد شبكة التنویر العمومي بمدخل حمام األغزاز

2402018تنویر الطریق العربي  حمام األغزاز في اتجاه قلیبیة

102018 تعھد وصیانة شبكة التنویر العمومي بالطریق الجھویة رقم 27 على مستوى حمام الجبلي الزھراء

502018إحداث شبكة تنویر بحي اإلزدھار

902018إحداث شبكة تنویر بھنشیر حیدود

المسالك الریفیة:

200.02018تعبید نھج علي بلحاج رحومة بحي االزدھار بحمام األغزاز (0,8 كم)

مشاریع بصدد اإلعداد لإلنطالق

4 حمام الغزاز 


