
معتمدیة الحمامات

نوفمبر2018  

سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

الفالحة
 - بناء 2 خزان میاه ومجمع میاه: قسطین جبل حتوس بالحمامات وجبل مبارك بقرنبالیة ومعتمدیات 

بوعرقوب سلیمان منزل بوزلفة والھواریة
812012

13832012تھذیب مشروع البسباسیة للماء الصالح للشراب(ھندسة ریفیة)
16002012 إحداث آبار إستكشافیة :3  أقساط زاویة المقایز وبئر الجدي ولطرش

1642014دعم مجامع میاه الشرب (حربون، القرصولین، الجحاف، دوار مبارك)
دراسة مشاریع تزوید المناطق الریفیة بمیاه الشرب (حمام بنت الجدیدي - سیدي حماد حربون - السودان و 

القمبار - جبل الطریف )
932014

602014دراسة إعادة تھیئة مشروع بني وائل

إعادة تجھیز اآلبار العمیقة : اقتناء و وضع مضخات غاطسة لتجھیز اآلبار العمیقة (4 آبار) (دار شیشو - 
قربة - المیدة - بني وائل - بیوب )

1202015

فتح  35 كلم طرائد ناریة (قسطین 20 و 15 كلم) بجبل الحمامات، جبل واد البیر و بني الولید
1892015

1282015أشغال صیانة مصاطب میكانیكیة (البریج و واد العبید)

192015دراسة اقتصادیة و تنفیذیة لـ03 بحیرات جبلیة (دوار ھیشر و الھدادرة و المزیرعة - بني عیاش)
جھر 10كم من األودیة (عین كمیشة (نابل)/المزیرعة  بالحمامات/ المشروحة و بلي ببوعرقوب/ تركي 

1752017بقرنبالیة)

صیانة و انجاز مصاطب ترابیة (قسطین) (منطقة تافرنین من معتمدیة الحمامات  (ق 1)و منطقة  خنقة 
2002017الحجاج بمعتمدیة قرنبالیة (ق2))

إحداث منشآت  مائیة للحمایة والتغذیة( قسطین) (منطقة تافرنین من معتمدیة الحمامات  (ق 1)و منطقة  
الجدیدي  بالحمامات (ق2))

313
2017

التجھیز:
592014تھیئة الطرقات ومد األرصفة بالمجالس القرویة بسیدي الجدیدي (الجزء 2)

حمایة المدن من الفیضانات
7502013حمایة مدینة الحمامات : تھیئة وادي سیدي خالص على طول 350 م خطي

5692016تھیئة مسلك الطریق الوطنیة رقم 1 البسباسیة - الطریق الجھویة رقم 28 بالحمامات بطول 6 كلم
التطھیر

4339تھذیب شبكة  المیاه المستعملة و محطات ضخ بنابل و الحمامات
5002016تھذیب شبكة  المیاه المستعملة بكرنیش نابل و الحمامات

95002016تھذیب جزئي لمحطات التطھیر بقلیبیة و الحمامات الجنوبیة
الصحة

1442014تھیئة و توسعة مركز الصحة األساسیة بمنارة الحمامات.

التربیة و التعلیم
402014صیانة المركب الصحي بمعھد بوذینة بالحمامات

132014صیانة المدرسة االعدادیة فرحات حشاد الحمامات (2014)
2015توسیع المدرسة اإلبتدائیة الفتح منارة الحمامات (ھدم وإعادة بناء جزء من السور)

5002015إحداث مدرسة إبتدائیة الخروبة بالحمامات (إحداث مدرسة إبتدائیة)
452015توسیع المدرسة اإلبتدائیة حمام بنت الجدیدي الحمامات (بناء مطعم مدرسي )

302015توسیع المدرسة اإلبتدائیة قصر الزیت  الحمامات( بناء قاعة عادیة)
252015توسیع المدرسة االبتدائیة  المنشار(بناء مجموعة صحیة)

202015توسیع المدرسة االبتدائیة  المنشار(بناء سیاج)
452015توسیع المدرسة اإلبتدائیة بئر البیتة الحمامات (بناء قسم التحضیري)

452015توسیع المدرسة اإلبتدائیة حمام بنت الجدیدي الحمامات(بناء قسم التحضیري)
2017بناء  مجموعة صحیة بالمدرسة االبتدائیة المرازقة بالحمامات

صیانة المجموعة الصحیة  بالمدرسة اإلبتدائیة سیدي الجدیدي بالحمامات
صیانة المجموعة الصحیة  بالمدرسة اإلبتدائیة ابن خلدون بئر بورقبة بالحمامات

صیانة المجموعة الصحیة  بالمدرسة اإلبتدائیة ببني وائل  بالحمامات
صیانة المجموعة الصحیة  بالمدرسة اإلبتدائیة تافرنین بالحمامات

النقل الحدیدي :
27322011تجھیز 9 تقاطعات مع السكة

5602013أشغال الھندسة المدنیة المتعلقة بالربط باأللیاف البصریة
اإلتصاالت

توسعة الشبكة المحلیة للمشتركین (المعمورة ، عین كمیشة ، المنطقة الصناعیة بنابل ، بوكریم ، المرناقیة ، 
سیدي حماد وشط الزھور)

9872015

66تركیز شبكة الھاتف القار بسیدي حماد الحمامات
922016تركیز شبكة الھاتف القار بالبالما الحمامات

712016تركیز شبكة الھاتف القار بحى الصالحي الحمامات
1602016تركیز شبكة الھاتف القار بلطرش الحمامات

سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع
الطفولة

452016تھیئة نادي األطفال بالحمامات

المشاریع  العمومیة المنجزة

1732017

1 الحمامات



62016تھیئة روضة  األطفال البلدیة بالحمامات
302017تھیئة مركز اإلصطیاف و ترفیھ األطفال

802017تھیئة نادي األطفال ببئر بورقبة
الثقافة:

1502014صیانة المكتبة العمومیة بالحمامات
البرید

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

412016

1.22016تھیئة ودھن مكتب برید ومنزل وظیفي

البرنامج الجھوي للتنمیة 2012
(G R ) التزوید بالماء الصالح للشراب

832012تزوید منطقة الدویخلة بالماء الصالح للشراب (112 عائلة)
البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2012 (إعادة إستعمال إعتمادات)

164.02012تزوید منطقة منزل موسى بالماء الصالح للشراب (30 عائلة) - ھندسة مدنیة

البرنامج الجھوي للتنمیة 2014
206.52014تھیئة وتعبید المسلك الرابط بین المدرسة اإلعدادیة بسیدي الجدیدي ومنطقة أوالد حماد (1 كم)

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015
التنویر العمومي:

202015تنویر حي االنطالقة 1و2
202015تنویر حي المرداسي
102015تنویر قریة المزیرعة

502015تنویر منطقة البسباسیة
المسالك الریفیة:

4402015تھیئة وتعبید مسلك بئر بویتة- عمادة براكة الساحل (2 كم)
19.12015تزوید حي ھنشیر الخروب بالماء الصالح للشراب (13 عائلة)

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015 (برنامج تكمیلي)
7002015تعبید مسلك تافرنین - خزان الماء بالحمامات (2,5 كم)

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2016
الماء الصالح للشراب:(ھندسة ریفیة)
1562016إعادة تھیئة شبكة الخروب ( 187 عائلة)

462016تمدید شبكة الماء الصالح للشراب بالمزیرعة  (125 عائلة)
302016بناء منشآت تخفیض الضغط بشبكات میاه الشرب

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

تزوید مجموعة من المتساكنین طریق مدرسة الحرس الوطني ببئر بورقبة  بالماء الصالح للشراب مد 100 
32017متر من القنوات قطر 90 مم لفائدة 6 عائالت

المسالك الریفیة:
10002017تھیئة وتعبید  طریق حتوس بالحمامات (4كم)

2 الحمامات



نوفمبر2018  
سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

الفالحــة
2242017اشغال الغابات : بناء مستودع و مخزن/ مركز غابات بالودیان/ دورة میاه

45002017إعادة تھیئة مشروع بني وائل بالماء الصالح للشرب : (4550 ساكن)
3913ھندسة المدنیة

964تجھیز
1412017اتفاقیة  لالشراف الفني و المتابعة لمشروع  تزوید مركب بني وائل بالماء  الصالح للشراب

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

جھر 17 كم من األودیة ( وادي الدفلة منطقة البریج من معتمدیة تاكلسة/ وادي المالح بمنطقة نیانو من 
معتمدیة قرنبالیة/  وادي الطاحونة بمنطقة قرنبالیة / وادي سالم (النمر) بمنطقة بوجریدة من معتمدیة قربة/ 

وادي القطار بمنطقة المزیرعة من معتمدیة الحمامات/وادي  الجدیدي بمنطقة سیدي الجدیدي من معتمدیة 
الحمامات/وادي حتوس بمنطقة  حتوس بالحمامات)

3002018

صیانة و انجاز مصاطب ترابیة (قسطین) (منطقة غرمان بمعتمدیة الھواریة (75000 متر) (ق 1) و 
2702018ھنشیر حتوس بمعتمدیة الحمامات (50000 متر) (ق2))

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

2452018

التجھیز
تقویة الطریق الوطنیة رقم 1 من ن ك 600 + 38 إلى  ن ك 200 + 66 بین تركي ویاسمین الحامات 

(27,6 كم)
143602016

التطھیر:
المشروع الخامس لتطھیر األحیاء الشعبیة

6502015 تطھیر أحیاء اإلنطالقة - الصفصاف 1 و 2 ببئر بورقبة
اإلتصاالت

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

البرید
36.12018صیانة مكتب برید الحمامات

النقل الحدیدي :
5602014استبدال 4 معدات سكة ببئر بورقبة

تھذیب األحیاء الشعبیة:
18002016تھذیب حي وادي بلقائد و حي وادي الرمان  بالحمامات (تصریف میاه األمطار و تعبید)

التربیة و التعلیم
بناء قسم تحضیري و مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة جبل األطرش بالحمامات

بناء قاعة عادیة بالمدرسة اإلبتدائیة علي بلھوان بالحمامات

الشباب والریاضة
16002012تھیئة وتعشیب ملعب بئر بورقبة( تھیئة المدارج + بناء حجرات المالبس)

5002013توسیع مركز اإلقامة بالحمامات (إضافة جناح لإلقامة بالطابق األول)
الداخلیة

توسیع المدرسة الوطنیة للحرس الوطني والحمایة المدنیة ببئر بورقبة
289 - قسط عدد 1
192 - قسط عدد 2
454 - قسط عدد 3

1002017بناء مأوى لألنیاب بمقر الوحدة المختصة بالمدرسة الوطنیة للحرس الوطني والحمایة المدنیة ببئر بورقبة

7502017توسیع وتھیئة المدرسة الوطنیة للحرس الوطني والحمایة المدنیة ببئر بورقبة
البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015

الماء الصالح للشراب: (الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه)
1.62015تزوید حي وادي الحجر بالماء الصالح للشراب (6 عائالت)

12.32015تزوید حي واد زامش بالماء الصالح للشراب (3 عائالت)
5.62015تزوید حي التحریر نھج حي محمد علي بالماء الصالح للشراب (2 عائالت)

2016

 المشاریع العمومیة التي بصدد اإلنجاز

1682017

3 الحمامات



سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع
إصالح أضرار فیضانات والیة نابل(22 سبتمبر 2018) 

التجھیز (الجزء األول)

6402018أشغال إصالح  الطریق الجھویة 28 بالحمامات (من ن ك 104 إلى ن ك 106,5)

24752018أشغال إصالح  مسلك واد لسود مسلك وادي البسباسیة 340- منزل موسى ومسلك وادي لطرش

أشغال إصالح منشأ فنیة واد الخضار على الجھویة 129 (ن ك 0,5 ) ووادي الخضار على الطریق 
الوطنیة 1 (ن ك 57)

1562018

الفالحة

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

اشغال إصالح و تھیئة السدود  الجبلیة '- قسط عدد 2: (سد القطار و سد الشقشاق  بالحمامات/ سد بیوب 
و سد عین سلیمة ببوعرقوب

2018

جھر وتنظیف اودیة  قسط عدد 1: بمعتمدیات نابل ودار شعبان الفھري وبني خیار وقربة والحمامات  
على طول 29 كلم

2018

صیانة شبكات الماء الصالح للشراب وشبكات الري وتجھیزات االبار العمیقة المتضررة

1822018 - صیانة شبكات الري والماء الصالح للشرب المتضررة

742018 - اقتناء ووضع تجھیزات  لالبار العمیقة
التربیة 

302018صیانة المدرسة اإلعدادیة بئر بورقبة بالحمامات  (اعادة بناء جزء من السیاج.).

4 الحمامات



نوفمبر2018  

سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع
الفالحة

أشغال الغابات (مركز غابات  بالشط القبلي بالھواریة : بناء إدارة و2 مكتب ، وتعلیة برج مراقبة بواد 
1622018القصب - سیدي الجدیدي)

صیانة المنشآت المائیة والتغذیة (ازمور بقلیبیة  ق1 /وادي الفوارة بمنطقة بني وائل من معتمدیة الحمامات 
ق 2)

5072018

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

تزوید المناطق الریفیة  بالماء الصالح للشراب
26.42018دراسة تعھد ھیاكل الماء الصالح للشراب سیدي حماد
اعادة تھیئة شبكة الماء الصالح للشرب بسیدي حماد

30002018الھندسة المدنیة
4852018تجھیز

1502018متابعة اشغال اعادة تھیئة شبكة الماء الصالح للشراب بسیدي حماد
التجھیز

58202018بناء منشأة فنیة على وادي باطن بالطریق الجھویة رقم 28 (ن,ك 111,9) (2*2 م)
14002018تحیین دراسة على جسر واد باطن على الطریق الجھویة 28 في ن ك 112

التطھیر
مشروع جلب المیاه المطھرة من محطة التطھیر بالحمامات الجنوبیة/ ري مالعب الصولجان 

participation Onas
18002011

دراسة توسیع  شبكة  المیاه المستعملة بعدة مدن من والیة  نابل (نابل - قربة - بني خیار - دار شعبان - 
الصمعة  و الحمامات  - منزل بوزلفة - بوعرقوب - قرنبالیة ) (برنامج معالجة التلوث بالبحر األبیض 

( DEPOLMED المتوسط
2016

النقل الحدیدي
602018تسییج السكة الحدیدیة بنابل (من ن. ك 70+500 إلى ن.ك 700+70)

20002018تجدید السكة (معدات السكة وأشغال تجدید القضبان الحدیدیة)
10002018دراسة كھربة الخط من برج السدریة إلى نابل وسوسة

التربیة
352018بناء مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة حتوس الحمامات 

352018بناء مجموعة صحیة المدرسة اإلبتدائیة قصر الزیت بئر بورقبة الحمامات
452018بناء قاعة عادیة المدرسة اإلبتدائیة سیدي حماد

352018بناء قسم تحضیري ومجموعة صحیة المدرسة اإلبتدائیة المزیرعة

352018بناء قسم تحضیري ومجموعة صحیة المدرسة اإلبتدائیة بني وائل
352018بناء مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة علي بلھوان الحمامات 

الشباب والریاضة
تھیئة ملعب الحمامات  (بناء مدارج وحجرات مالبس)

7002014

الداخلیة
7502017بناء مركب بمقر الوحدة المختصة بالمدرسة الوطنیة للحرس الوطني والحمایة المدنیة ببئر بورقبة

تركیز محول ومول دكھربائي وتدعیم الشبكة الخارجیة بمقر الوحدة المختصة بالمدرسة الوطنیة للحرس 
الوطني ببئر بورقبة

3002017

2002018تھیئة  قاعات الدروس بالطابق األرضي والطابق األعلى بمدرسة الحرس الوطني بئر بورقبة
1502018إعادة شبكة التصریف الداخلیة بالمدرسة الوطنیة ببئر بورقبة

7502018بناء القسط الثاني للمتحف وبناء طابق أول لإلدارة الفرعیة لالسناد والخدمات وتھیئة قاعات المحاضرات

مشاریع بصدد اإلعداد لإلنطالق

5 الحمامات


