
الحاليالسابق

ــ بصدد إعداد ملف طلب العروض باإلدارة الجهوية للتجهيز 4004002013الشباب ــ تعشيب ملعب حي إبن خلدون1

ــ انتهت األشغال ولم يتم قبولها %100%10090 يومجويلية 1006520112013و الرياضةــ مواصلة تهيئة دار الشباب بحي إبن خلدون2

ــ تم عقد جلسة بالوالية يوم 11 جوان 2014 أسفرت عن برمجة إجتماع مع 1104002012الطفولةــ بناء مرآب طفولة بالعمران األعلى3
snit للتفويت في األرض

ــ في انتظار ايجاد قطعة أرض تفي بمتطلبات المشروع2013تكميلية400750الصحةــ إحداث مرآز صحة أساسية صنف 4  4
بالعمران األعلى

ــ تم إرسال قانون المناظرة إلى مصالح الوالية160016002011التعليم ــ بناء المطعم الجامعي بالعمران األعلى5

ــ بصدد إعداد ملف طلب العروض 5005002013العالي_ تهيئة المبيت الجامعي بالعمران األعلى 63

100010002014_ تهيئة المبيت الجامعي بالعمران األعلى 1 7

ــ بصدد إعداد البرنامج الوظيفي 100010002014_ تهيئة المبيت الجامعي بالعمران األعلى 2 8

ــ بصدد إعداد البرنامج الوظيفي 6306302014_ تهيئة المبيت الجامعي بالعمران األعلى 93

100010002014_ المبيت الجامعي الياسمين 10

ــ إنتهت األشغال %100%99ــ 5 أشهرأوت2482482012ــ تهيئة معهد إبن خلدون11

ــ صيانة المدرسة االبتدائية الشابي العمران األعلى 12
ــ بصدد إتمام تسجيل الصفقة 110 يوم 1251252013(اصالح هيكل البناية وصيانة مختلفة

13
ــ تهيئة المرآبات الصحية بالمدارس االبتدائية االنطالقة 2 

ــ بصدد إعداد ملف الدراسات التمهيدية المفصلة 1351352013التربية، الزياتين 1وابن عرفة العمران األعلى ، وحي بوزيان)

ــ بصدد االنجاز%98%95ــ 6 أشهرفيفري 21921920122012ــ صيانة مدرسة المهن ابن خلدون14

المصادقة على الفرز الفني والمالي4 أشهر70702011ــ صيانة معهد ابن خلدون15
ــ بصدد انطالق األشغال 70702013ــ صيانة معهد العمران األعلى 16

ــ بصدد فرز العروض70702013ــ تهيئة معهد حي ابن خلدون 17

ــ بصدد أعداد ملف طلب العروض 2002002013ــ تهيئة وصيانة المدرسة االعدادية ابن خلدون 4 18

ــ بصدد اإلعالن عن طلب العروض90902013ــ توسيع المدرسة االعدادية ابن خلدون 19

ــ بصدد تعيين مصممين60602013ــ توسعة معهد حي ابن خلدون 20

21
ــ صيانة المدرسة االبتدائية الزياتين 1 والمدرسة االبتدائية 

ابن خلدون 3 (تبليط الساحة، اصالح االبواب والنوافذ 
(... وقطع األشجار وعزل السطوح

ــ بصدد اعداد طلب التزود45452013التربية
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نسبة تقدم اإلنجاز المادي %
المالحظات

معتمدية العمران األعلى
التوزيع القطاعي للمشاريع العمومية 



ــ بصدد انطالق االشغال 120 يوما 3653652013ــ بناء المدرسة اإلبتدائية آرش الغابة بحدائق المنزه22

1501502013ــ بناء المدرسة اإلبتدائية آرش الغابة بحدائق المنزه 23
ــ بصدد اعداد ملفات الدراسة التمهيدية المفصلة 70702014ــ اصالح هيكل البناية و عزل السطوح بالمدرسة 24

االبتدائية ابن خلدون 2
ــ بصدد اعداد ملفات الدراسة التمهيدية المفصلة 85852014ــ صيانة هيكل البناية بالمدرسة اإلبتدائية الشابي  25

العمران األعلى قسط2
ــ  بصدد االعالن عن طلب العروض3903902014ــ تهيئة شاملة المدرسة اإلعدادية العمران االعلى ق1  26

ــ بصدد اعداد ملفات الدراسة التمهيدية المفصلة 70702014ــ تهيئة المرآبات الصحية وإصالح االبواب والنوافذ  27

بالمدرسة االعدادية الشابي العمران االعلى
ــ  بصدد اعداد االستشارة 20202014ــ تهيئة المرآبات الصحية وإصالح االبواب والنوافذ  28

29
ــ تهذيب شبكات التطهير الثانوية بمنطقـــــة ابن خلدون

في انتظار تجديد الرخص %85%66ـ 14 شهراجانفي 2631263120102011التطهير

ــ في طور االنجاز %73%50ـ 12 شهراالسداسي الثاني 1692169220122012ــ أشغال تهذيب شبكة التطهير بحي اإلنطالقة30

ــ بصدد اإلنجاز13132014البريدــ دهن مبنى وعلو الجدار الخارجي لمكتب حي االنطالقة31

ــ  بصدد االنجاز %20125-10-248248201201اإلتصاالتــ توسعة الشبكات الهاتفية بمناطق باردو، التحرير32

قصر السعيد و العمران األعلى
البرنامجمشاريع البرنامج الجهوي للتنمية

33
ــ تهيئة وتعبيد الطرقات بأحياء النسيم والراجحي 

ــ تم تعيين المقاولة4504502012 الجهوي واالنطالقة وأرض الخطوي بالعمران األعلى

3003002013للتنميةــ تعبيد عدد 2 أنهج بكرش الغابة34

المشاريع البلدية

ــ تهذيب شبكة التنوير العمومي بباب البحر ــ التحرير ــ 35
ــ بصدد االنجاز%508.117508.117201270البلدياتالخضراء  ــ العمران األعلى ــ الزهور ــ الكبارية
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المصدر : ادارة التنمية الجهوية بولاية تونس








