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الفـــالحة

16002012 إحداث أبار إستكشافیة :3  أقساط زاویة المقایز وبئر الجدي ولطرش

5702013إحداث آبار إستكشافیة بتازغران والقیطون

1642014دعم مجامع میاه الشرب (حربون، القرصولین، الجحاف، دوار مبارك)

1742014انجاز أشغال مصاطب میكانكییة (بني عیاش، جبل الغرمان، واد البیر، جبل الھواریة)

صیانة محطات الضخ : تجدید التجھیزات الكھربائیة ضغط متوسط بمحطات الضخ (بلي –واد العبید - لبنة  - 
( SP3-SP4 – 2015دار علوش –سلیمان – الھواریة

681  - اقتناء وتركیب وحدات ضخ بمحطات الري

125  - اقتناء وتركیب معدات كھربائیة وھیدرومیكانیكیة (قسطین)

1892015فتح 30 كلم طرائد ناریة (قسطین 20 كم و 15 كلم) بجبل الحمامات، جبل واد البیر و بني الولید
372015صیانة منبت واد البیر (بتازغران الغربیة) بمعتمدیة الھواریة

إعادة تجھیز اآلبار العمیقة (إعادة تجھیز 03 آبار عمیقة للري و 02 آبار عمیقة للشراب) دار شیشو-الودیان-
ھنشیر جبیر-دار شعبان

1502016

5 ابار : 02 للماء الصالح للشراب ( بالكسیرات بمنزل بوزلفة /ببئر دراسن: ببني خالد/   03 للري : 2آبار 
بدار علوش بالھواریة  وبئر بالرویحین بمنزل بوزلفة)

1802017

762015صیانة عدد 03 مراكز غابیة

الصید البحري
3652016أشغال إصالح الرصیف واألرضیة المحاذیة وفضاء ترقیع الشباك بمیناء سیدي داود

     - إصالح الرصیف
     - إصالح األرضیة المحاذیة للرصیف

     - إصالح فضاء ترقیع الشباك بمیناء سیدي داود
الماء الصالح للشراب

تدعیم الموارد المائیة بمركب ملول الحزازیة (حفر بئرین واقتناء وضع 15 كم من القنوات قطر 200 مم 
وإنجاز المنشآت المائیة التابعة لھا ـ خزان جدید سعة 500 م3 + محطة ضخ) بالھواریة

25002013

7002018حفر بئر عمیقة بالھواریة وتجھیزھا وكھربتھا (لفائدة 9000 مشترك بمناطق الھواریة وصاحب الجبل)

الكھرباء
802017تجدید و تھذیب الخط الرئیسي 30 كف بالنشع ( 1,5 كلم)

التجھیز
 تھیئة المسالك الریفیة بوالیة نابل (المبرمجة بالمخطط الثاني عشر للتنمیة) (73كم)

11322012الحزایزیة ـ سیدي محسن بالھواریة (5 كم)
10192012بئر الجدي ـ الدیابات بالھواریة (3,7 كم)

4702017تقویة و تغلیف مسلك الحزایزیة - سیدي محسن (3,5 كم)
932014تھیئة الطرقات ومد األرصفة بالمجلس القروي بتازغران  (جزء 2)

842014تھیئة الطرقات ومد األرصفة بالمجلس القروي بزاویة المقایز
8222014تدعیم مسلك صاحب الجبل -أبان- دار شیشو(6,5 كم)

تھذیب األحیاء الشعبیة

البرنامج الوطني لتعصیر الطرقات داخل المناطق البلدیة (برنامج 2017)
2017تھیئة طریق المیناء (1,3 كم)

2017تھیئة طریق الشاطئ (4,6 كم)
2017تھیئة نھج أحمد بن سالم (420 م)

2017تھیئة نھج 2 مارس (2,5 كم)
2017تھیئة المدخل الشمالي لمدینة الھواریة (630 م)

2017تھیئة الطریق الرابطة بین الطریق الجھویة رقم 27 و المغاور (3,4 كم)
الصحة

2262013احداث وحدتي أسنان بكل من آسمر بقلیبیة وزاویة المقایز بالھواریة
اإلتصاالت

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

9872015

110تركیز شبكة الھاتف القار ببوكریم الھوریة
102فتح فضاء تجاري جدید التصاالت تونس بمعتمدیة الھواریة

المشاریع المنجزة
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التربیة و التعلیم
6352013صیانة المركبات الصحیة للذكور واإلناث وصیانة شبكة المیاه بالمدرسة اإلعدادیة بالھواریة
702013صیانة السطوح والتصدعات والمركب الصحي والنجارة بالمدرسة اإلبتدائیة صاحب الجبل

ھدم وإعادة بناء مكتب المدیر ورواق ثالث قاعات وصیانة السطوح والمجموعة الصحیة بالمدرسة اإلبتدائیة 
الكدوة

752013

1002014صیانة المدرسة اإلبتدائیة زاویة المقایز (تكتیم األسطح وصیانة قاعات التدریس وتھیئة المركب الصحي)

صیانة المدرسة اإلعدادیة زاویة المقایز الھواریة (تصریف میاه األمطار من الساحة ومالعب الریاضة 
وصیانة السطوح وتجدید  المركبات الصحیة  (تالمیذ + ادارة) واألبواب والنوافذ والشبكة الكھربائیة 

والرصیف الحامي ودھن وتبییض)
4002014

502015صیانة معھد الھواریة (تھیئة مخابر التقنیة)

202015توسیع المدرسة االبتدائیة غرمان الھواریة   ( بناء مجموعة صحیة)
202015توسیع المدرسة االبتدائیة بني خیرة الھواریة ( بناء مجموعة صحیة)

2,016بناء أسیجة بالمدرسة اإلبتدائیة  بوحبیب

2,016بناء مجموعات صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة الغرفة

2,016بناء مجموعات صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة  بئر الجدي

2,016بناء مجموعات صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة منزل سالم

تھیئة وصیانة مدخل التالمید والمركبات الصحیة وصیانة حجرات المالبس وتجدید الشبكة الكھربائیة بمعھد 
8732,016الھواریة

صیانة أسقف قاعات التدریس وتطتیم األسطح وصیانة النجارة وتجدید المركب الصحي وتجدید الشبكة 
2017الكھربائیة بالمدرسة اإلبتدائیة  حي السالمة بالھواریة

الثقافة

1502014صیانة السقف الفني و الشبكة الكھربائیة  بدار الثقافة الھواریة
302014تعھد و صیانة المكتبة العمومیة بالھواریة

222016إنجاز طبقة عازلة لسطح دار الثقافة بالھواریة

الشباب والریاضة
7902014دراسة وبناء دار الشباب بالھواریة

البرید
دھن واجھات مكاتب البرید (قلیبیة- الھواریة -حمام الغزاز -منزل تمیم - الصمعة -معمورة - تازركة -بئر 

412016بورقبة -بوعرقوب -سیدي الجدیدي)

3.02017صیانة مكتب برید سیدي داود
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البرنامج الجھوي للتنمیة 2012
2262012تزوید منطقة الكرمانیة بالماء الصالح للشراب (توسعة) (50 عائلة) (ھندسة ریفیة)

البرنامج الجھوي للتنمیة 2012 ( إعادة استعمال اعتمادات )
الماء الصالح للشراب (ھندسة ریفیة)

144.02012تزوید منطقة الحزایزیة بالماء الصالح للشراب(50 عائلة)
البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015

الماء الصالح للشراب (ھندسة ریفیة)
622015تھیئة شبكة الماء الصالح للشراب بالكرمانیة - سیدي حسون (500 ساكن)

الماء الصالح للشراب(الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه)
72015تزوید صاحب الجبل 1 بالماء الصالح للشراب (5 عائالت)

5.52015تزوید زاویة المقایز بالماء الصالح للشراب (6 عائالت)
7.12015تزوید غرمان بالماء الصالح للشراب (10 عائالت)

1.32015تزوید صاحب الجبل 2 بالماء الصالح للشراب (3 عائالت)
12.32015تزوید منطقة سیدي مذكور بالماء الصالح للشراب (12 عائلة)

8.72015تزوید حي الصوالحیة سیدي مذكور بالماء الصالح للشراب (10 عائالت)
132015تزوید منطقة برج الصالحي بالماء الصالح للشراب (10 عائالت)

21.32015تزوید منطقة الغرفة بالماء الصالح للشراب (10 عائالت)
التنویر العمومي:

302015احداث شبكة التنویر العمومي بقریة زقاق
402015احداث شبكة التنویر العمومي بقریة بوحبیب

402015احداث شبكة التنویر العمومي بقریة منزل سالم
352015احداث شبكة التنویر العمومي بقریة الغرفة

402015احداث شبكة التنویر العمومي بقریة بني خیرة
402015احداث شبكة التنویر العمومي بقریة الكرمانیة

302015توسیع شبكة التنویر العمومي بقریة بوكریم
402015احداث شبكة التنویر العمومي بقریة الحزایزیة

 البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2016

الماء الصالح للشراب:  (الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه)
95.82016تزوید حي أوالد البكوش بصاحب الجبل بالھواریة بالماء الصالح للشراب (50عائلة)

108.52016تزوید حي أوالد المانع بصاحب الجبل بالھواریة بالماء الصالح للشراب (30عائلة)
19.82016تزوید حي بئر عین سیدي ببوكریم بالھواریة بالماء الصالح للشراب (20عائلة)

7.42016تزوید حي عین الریحانة (بوكریم) بالماء الصالح للشراب (20عائلة)
95.22016تزوید حي أوالد الصغیر وأوالد المخاطریة بصاحب الجبل بالھواریة بالماء الصالح للشراب (30عائلة)

المسالك الریفیة:
12752016تھیئة وتعبید مسلك آبان ـ الجسر بصاحب الجبل القبلیة معتمدیة الھواریة (6,5 كم)
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الفالحة
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

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

صیانة المنظومات المائیة  في مجال الماء الصالح للشراب -ھندسة مدنیة 
2452018(الحزایزیة/لطرش/الودیان/حنوس/بني عیاش)

التطھیر
602015تطھیر حي اإلزدھار بالھواریة

التجھیز
الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج 2018

4162018صیانة مسلك مدرسة البكاكشة - برج الصالحي بطول 3,5 كم

التربیة
522017بناء قسم تحضیري و مجموعة صحیة بالمدرسة اإلبتدائیة برج الصالحي بالھواریة

 البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015
المسالك الریفیة:

3752015تھیئة وتعبید مدخل بوكریم (2,5 كم)
884.32015تھیئة وتعبید مسلك سیدي حسون الشمالیة - الغابة (3 كم)

 البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2016
الماء الصالح للشراب :(الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه)

40.22016تزوید منطقة الشریفات ـ بئر الجدي بالھواریة بالماء الصالح للشراب (40عائلة)
35.92016تزوید حي عبد القادر الجبالي بصاحب الجبل بالھواریة بالماء الصالح للشراب (25عائلة)

39.92016تزوید حي الجبل ـ منزل سالم بالھواریة بالماء الصالح للشراب (21عائلة)
 البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2017

المسالك الریفیة:
15002017تھیئة وتعبید مسلك الھواریة - الفطح - الكدوة الھواریة (6كم)

إصالح أضرار فیضانات والیة نابل(22 سبتمبر 2018) 
التجھیز

14322018أشغال إصالح  الطریق الجھویة 26 (ن ك 6 الى  ن ك 46) والطریق الجھویة 27 والطریق المحلیة 603

14112018أشغال إصالح الطریق الجھویة 128 والطریق المحلیة 587، الطریق الحلیة 590 والطریق المحلیة 589

 المشاریع التي بصدد اإلنجاز
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الفالحة

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

تزوید المؤسسات التربویة  بالماء الصالح للشراب بالوسط الریفي
إنجاز منشئات الصرف الصحي بالمدارس الریفیة :21مدرسة بالمعتمدیات التالیة : دار شعبان الفھري/ بني 

8502018خالد/ منزل تمیم/ قلیبیة/الھواریة/تاكلسة/منزل بوزلفة/بوعرقوب/الحمامات/بني خیار/قربة

التربیة و التعلیم:
إحداث سور و تصلیح التشققات وتكتیم األسطح وصیانة األبواب والنوافذ وإعادة الشبكة الكھربائیة وصیانة 

1502018المدخل الرئیسي للتالمیذ بالمدرسة االبتدائیة الشابي بوكریم

صیانة قاعات التدریس واألسطح  والشبكة الكھربائیة واألبواب والنوافذ وتھیئة الفضاء الریاضي وتھیئة 
المسكن الوظیفي وتعلیة السیاج وبناء مطعم مدرسي بالمدرسة االبتدائیة الشابي بوكریم بالھواریة

3002018

352018بناء قسم تحضیري ومجموعة صحیة المدرسة اإلبتدائیة منزل سالم

352018بناء قسم تحضیري ومجموعة صحیة المدرسة اإلبتدائیة الحزازیة

452018بناء قاعة عادیة المدرسة اإلبتدائیة زاویة المقایز

452018بناء مطعم مدرسي المدرسة اإلبتدائیة زوقاق

502018بناء مطعم مدرسي المدرسة اإلبتدائیة بئر الجدي

502018بناء مطعم مدرسي المدرسة اإلبتدائیة حي الزھور بوكریم

452018بناء قاعة مراجعة المدرسة اإلعدادیة صاحب الجبل

البرید

3.82018صیانة مكتب برید ومسكن وظیفي بالھواریة
الصحة

3002016تھیئة قسم اإلستعجالي بالمستشفى المحلي بالھواریة
تھذیب األحیاء الشعبیة

20002016تھذیب منطقة صاحب الجبل بمعتمدیة الھواریة
التطھیر

25002018إنجاز منظومة تحویل المیاه المستعملة لمنطقة دار علوش وربطھا بمحطة الھواریة

تطھیر منطقة سیدي مذكور وتحویل المیاه المستعملة إلى محطة الضخ بدار علوش ( نقل ومدّ القنوات ، بناء 
وتجھیز محطة ضّخ بسعة 10ل/ث، ربط 250 مسكن بشبكة التطھیر)

11002018

70002018تطھیر مناطق زاویة مقایز وبوكریم بالھواریة ودیار الحجاج بقربة

النقل
3002016إقتناء و تھیئة أرض للشركة الجھویة للنقل البري بمنطقة الھواریة

الثقــافة
5002013إحداث مكتبة عمومیة بزاویة المقایز

الشباب و الریاضة:
2002017مواصلة إنجاز دارالشباب بالھواریة (ملعب ریاضي- الحدید الواقي )

 البرنامج الجھوي للتنمیة  لسنة 2018:(وقتي)
الماء الصالح للشراب (ھندسة ریفیة):

50.02018تزوید دوار الھواري بالماء الصالح للشراب (20 عائلة)
التنویر العمومي

102018احداث شبكة التنویر العمومي بقریة الدار الجدیدة
502018احداث شبكة التنویر العمومي بقریة ابان

102018احداث شبكة التنویر العمومي بقریة الذیابات
152018احداث شبكة التنویر العمومي بقریة سیدي محسن

المسالك الریفیة:
1502018تھیئة وتعبید نھج المدرسة بالحزایزیة (0,6 كم)

3752018تھیئة وتعبید مسلك حي الحلوف (1,5 كم)

مشاریع بصدد اإلعداد لإلنطالق
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