
الحاليالسابق

ــ تم القبول النهائي للتجهيزات%170018462012100التكوين المهنيــ إعادة هيكلة مرآز التكوين والتدريب المهني1

الماء  ــــ تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشراب
ــ اشكال عقاري مع عائلة المولهي بصدد الحل (اتفاق على تحريرمايالصالحــ وضع قنوات وإعادة تهيئة القناة2

حرمة القناة)%98%95ــ 15 شهرا3261326120122012للشرابالرابطة بين غدير القلة ورأس الطابية

1601602014ــ تجديد قناة قطر 550مم العمران3

ــ تم القبول الوقتي وسيتم القبول النهائي لألشغال في شهر أآتوبر 2014%100%1195 شهراجانفي 40040020092013ــ  إنجاز قاعة المالآمة برأس الطابية4

ــ بصدد اإلنجاز%30045020105الشبابــ تهيئة ملعب المشاتل5

ــ بصدد الدراسة 1501502013وــ دراسة بناء قاعة للرياضات الجماعية بملعب المشاتل6
ــ بصدد إعداد ملف طلب العروض1501502013الرياضةــ تهيئة دار الشباب براس الطابية  7

ــ بصدد إعداد الدراسات الفنية 4004002014ــ تعشيب ملعب البحري بن سعيد بالعمران8

ــ انتهت األشغال وتم القبول الوقتي بدون تحفظات%50502014100ــ تهيئة دار الشباب برأس الطابية قسط92

ــ بصدد إعداد البرنامج الوظيفي185018502014ــ بناء قاعة للرياضات الجماعية بملعب المشاتل 10

ــ إعادة تهيئة المرآز مع إضافة طابق أول يحتوي على مكاتب أطباء ، 2012تكميلية400400الصحةــ توسيع مرآز الصحة األساسية برأس الطابية11
قاعات انتظار وقاعات اجتماعات مع مراجعة البرنامج الوظيفي

ــ بصدد االنطالق في الدراسةــ 12 شهراأآتوبر 2500250020102013التعليمــ بنـاء المطعم الجامعي برأس الطابية12

ــ بصدد إعداد الدراسات األوليةــ 6 أشهرماي 50050020112013العاليــ بناء مقر األرشيف13

ــ تمت المصادقة على ملفات طلب العروض لجميع األقساط ما عدى الهيكلة بتاريخ 19 فيفري 5005002013ــ تهيئة مستودع السيارات بالحي الجامعي رأس الطابية14
2014

ــ بصد فرز الترشحاتــ 12 شهرامارس 2000200020122013ــ تهيئة الحي الجامعي برأس الطابية القسط الخامس15

ــ تم اإلنجاز%100%100ــ 6 أشهر جانفي 27927920122012ــ صياتة معهد العمران16

17
ــ صيانة المدرسة االبتدائية الفوز العمران (القسط2) 

ــ بصدد إعداد ملف العروض 2502502013(صيانة هيكل المدرسة وتهيئة المرآبات الصحية)

18
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

19
ــ تهيئة المرآبات الصحية بالمدارس االبتدائية االنطالقة 2 

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

20
ــ توسعة المدارس اإلبتدائية حي الفلة بالحرائرية وابتدائية   

ــ بصدد االعالن عن طلب العروض60602013بشارة الخوري العمران

الكلفة األصلّية بيان المشروععدد
(أ د)

الكلفة المحّينة 
(أ د)

سنة االدراج 
في الميزانية تاريخ انطالق مكان المشروع

األشغال
مدة 
األشغال

نسبة تقدم اإلنجاز المادي %
المالحظات

معتمدية العمران
التوزيع القطاعي للمشاريع العمومية 



ــ بصدد إعداد ملف الدراسة التمهيدية المفصلة3003002013التربيةــ تهيئة المدرسة االعدادية بئر آرم العمران قسط 211

ــ بصدد إعداد ملف الدراسات التمهيدية المفصلة40402013ــ توسعة المدرسة اإلبتدائية المشاتل 221

ــ تم االعالن عن طلب العروض 60602013ــ صيانة المدرسة االعدادية الشابي العمران23

%267267201210االتصاالتــ توسعة الشبكات الهاتفية بمناطق البلفديلر و العمران24

25
ــ إنجاز محول رأس الطابية على مستوى تقاطــــــع  

الطريق الجهوية رقم 21 والطريق الشعاعية 3
الجسور و 
%100%100 20شهرافيفري 194002600020082009الطرقات

المشاريع البلدية 

%100%15001656201355المشاريعــ آشط وإعادة الطبقة السطحية باب بحر والبحيرة والعمران26

ــ في مرحلة إعداد آراس الشروط 2002102013البلديةــ تهيئة حديقة النباتات (تبليط الممرات وأشغال سياج)27
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المصدر : ادارة التنمية الجهوية بولاية تونس






