
الحاليالسابقالقطاع

ــ بصدد إنطالق األشغال150011842011ــ توسعة آلية العلــــــــوم اإلقتصادية و التصرف بتونس1

ــ بصدد إعداد الدراسات األوليةــ 12 شهراسبتمبر 2000200020112013ــ تهيئة آلية العلوم بتونس2

ــ تهيئة أجنحة الكيمياء والفيزياء والرياضيات بكلية العلوم 3
5005002011بتونس

اآتوبر 2015
ــ إنجاز المدرج في حدود اإلعتمادات المتوفرة7اشهر

%100%90ــ 10 أشهرسبتمبر 30064720102011ــ تهيئة الجناح F 1  بالمدرسة الوطنية للمهندسين4
ــ تهيئة المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس : تهيئة جناح

ــ بصدد اإلنجاز%40%30ــ 12 شهراديسمبر 1000130020112012التعليمعصمان البحري وتهيئة الشبكة الكهربائية بقسم الميكانيك5

العاليــ تهيئــــة آليتــــي الحقوق والعلوم السياسية والعلــوم

ــ بصدد اإلنجاز%80%75ــ 12 شهرامارس 2500245520092012واإلقتصادية والتصرف (القسط األول)6

ــ بصدد اإلنجاز%5ــ 24 شهرانوفمبر 4000750020102013ــ تهيئــــة آليتــــي الحقوق والعلوم السياسية والعلـوم7

اإلقتصادية والتصرف (القسط الثاني)
ــ بصدد تحيين ملفات طلب العروضــ 12 شهرانوفمبر 950150020082012ــ بنـاء قاعة رياضة بالمرآب الجامعي بتونس8
ــ بصدد إعداد الدراسة الفنية (المفصلة)ــ 12 شهراجوان 1200140020102013ــ تهيئة الحي الجامعي بميتوالفيل9

ــ تهيئــــة المدرســــة الوطنيــــة للمهندسيــــن بتونـــــس 
10(tour vernicov)90090020122012 ــ بصدد اعداد ملف طلب العروضــ 10 أشهرجوان

ــ إنتهت االشغال%100%60ــ 6 أشهر جانفي 64164120122012ــ صيانة مطبخ معهد بيار دي آوبرتان11

ــ تمت المصادقة على ملفات طلب العروض في افريل 2014ــ 9 أشهر سبتمبر 80080020112014ــ تهيئة المبيت الجامعي هارون الرشيد الميتوالفيل12

ــ تمت دعوة التجهيز للشروع في الدراسات6006002013ــ تهيئة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار13

ــ بصدد انطالق األشغال(لم تنطلق لعدم إخالء األتربة و مواد البناء)ــ 10 أشهرماي 1500180220132014_ توسعة آلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس14

_ تهذيب مباني المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس 15
800849.3012013(ق 2)

ــ بصدد انطالق األشغالــ 10 أشهرافريل 2014

ــ بصدد تنقيح تقرير االختبار وتحديد المسؤولياتــ 3 أشهرفيفري 20020020132015ــ توسعة مقر جامعة تونس المنار16

6008402013ــ تهيئة مباني البيولوجيا والجيولوجيا بكلية العلوم بتونس17
ــ 6 أشهراوت 2014

ــ تم النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة وتمت الموافقة من قبل الوزارة 
لرصد إعتماد اضافي بمبلغ 240 أ.د(في انتظار مطلب التزّود)

ــ بصدد القيام بالّدراسة الجيوتقنّية لموقع التوسعةــ 8 أشهرفيفري 60060020132016ــ توسعة آلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات18

6006002013ــ توسعة مقر المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار19
ــ بصدد القيام بالّدراسة الجيوتقنّية لموقع التوسعةــ 8 أشهرمارس 2015

ـ تمت دعوة التجهيز للشروع في الّدراساتــ 6 أشهرمارس 30030020142015ــ تهيئة مبنى vernikov  بالمدرسة الوطنية للمهندسين20
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ــ إنطلقت االشغاليوم 801202014120البريدــ تهيئة مكتب بريد المهرجان21
ــ بصدد اعداد الدراسة  التمهيدية المفصلة apd ببلدية تونس6006002013الشباب  ــ إقتناء و ترآيز سبورة الكترونية بملعب الشادلي زويتن22

و الرياضة
ــ آنزة حدائق المنزه: 

%85%50ــ 12 شهرفيفري 2899289920122012السكنــ أشغال تهيئة (ق 2)23
%80%59ــ 10 أشهرأوت 1980198020132013ــ أشغال تنوير وتنوير عمومي 24

ــ منطقة آرش الغابة :
تأهيل ـ * البنية األساسية

%21040 يوما9509502013األحياءــ طرقات ، صرف مياه األمطار وتنويــــر عمومي25
2002002013الشعبيةـ *  تحسين المساآــن26

%31431420135التنوير ــ تهذيب شبكة التنوير المنزه 4 27

%70ــ 12 شهر909020132013والغازــ تأهيل شبكة الكهرباء  بالمنزه 281

ــ لم ينطلق60602013الطبيعيــ تجديد شبكة الغاز الطبيعي بالمنزه 294

ــ تم االعالن عن طلب العروض60602013ــ صيانة المدرسة االعدادية المنار 301
ــ بصدد فتح االعتمادات90962013ــ توسعة المدرسة االعدادية المنار1 31

والمدرسة االعدادية بن خلدون

ــ بصدد فتح االعتمادات3003002013ــ تهيئة معهد اإلمام مسلم المنزه 321

ــ بصدد إعداد استشارة في الغرض30302013ــ صيانة معهد محمد الدشراوي المنزه التاسع 33

ــ بصدد فرز العروض2013التربيةــ توسعة معهد المنزه التاسع: 
3637بناء قاعة تربية تقنية 34
3030بناء قاعة عادية35
5050بناء قاعة مراجعة 36

ــ انتهت االشغال %120100 يوما 3653652013ــ بناء المدرسة اإلبتدائية آرش الغابة بحدائق المنزه37

* صيانة المدارس االبتدائية:
ــ بصدد إعداد ملفات الدراسة التمهيدية المفصلة2402402014ــ تهيئة شاملة بالمنزه التاسع 38
ــ بصدد إعداد ملفات طلب العروض75752014ــ تهيئة المرآبات الصحية و صيانة مختلفة بالمنار391
ــ بصدد إعداد اإلستشارة30302014* صيانة المدارس االعدادية: تهيئة ملعب الرياضة40
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بيان المشروععدد
الكلفة 

األصلّية     
(أ د)

الكلفة المحّينة (أ 
د)

سنة االدراج 
في الميزانية

تاريخ انطالق 
مدة األشغالاألشغال

نسبة تقدم اإلنجاز المادي %

23 ديسمبر 
2013

المالحظات



الحاليالسابقالقطاع

البلديات:
ــ انتهت االشغال%100%70ــ 6 أشهرنوفمبر 72272220122012المشاريع ــ تجديد شبكة التنوير العمومي (المنزه)41

42
ــ إنشاء شبكة ري بالمنتزهات والمناطق الخضراء وإحداث 

آبار سطحية (البلفيدير وحديقة 15 أآتوبر وباب سعدون 
والمنزه)

ــ في مرحلة فرز العروض1751752013البلدية

البرنامجالبرنامج الجهوي للتنمية
الجهويــ المساهمة في إنجاز قاعة رياضة بملعب جمعية

2002002014للتنميةالمنزه الرياضي43

36241.301المجموع

تاريخ انطالق 
مدة األشغالاألشغال

نسبة تقدم اإلنجاز المادي %

المالحظات بيان المشروععدد
الكلفة 

األصلّية     
(أ د)

الكلفة المحّينة (أ 
د)

سنة االدراج 
في الميزانية

service info
Texte tapé à la machine

service info
Texte tapé à la machine

service info
Texte tapé à la machine
المصدر : ادارة التنمية الجهوية بولاية تونس








