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ــ حماية تونس الغربية من الفيضانات1
حماية 

المدن من 
الفيضانات

ــ  بصدد إعداد الصفقة (تونس الغربية)1005001005002012

ــ تم تخصيص العقار وسيشرع في االنجاز1201202012البيئةــ تهيئة منطقة خضراء وترفيه بدائرة الحرائرية2

%100%1261262013201450ــ تنوير تقسيم قرطبة سبرولس العقبة 3

%85%778778201380ــ تزويد حي السالمة بالغاز الطبيعي بالزهروني4

%40%527527201320ــ تزويد حي بوزيان بالغاز الطبيعي 5

ــ التقسيم بصدد التهيئة70 يوم 20020020142014ــ تنوير إقامة داليا (الزهروني)6

ــ بصدد االنجاز%20%6020 يوم45045020142014ــ ربط محول داتا سنتر (العقبة)7

%75100 يوم18018020142014ــ تنوير تقسيم حنبعل (العقبة) 8

%90%5080 يوم656520142014ــ تزويد إقامة الورود بالغاز (العقبة)9

%70%4040 يوم303020142014ــ تزويد مجموعة سكنية تقسيم دالي بالغاز 10

%90%4060 يوم353520142014ــ تزويد تقسيم دالية  بالغاز (الزهروني)11

:  تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب
12ST 4 ــ في طور التجربة%100%97ــ 24 شهراجانفي 250002500020102010ــ محطة معالجة بغدير القلة

13
ــ وضع قنوات وإعادة تهيئة القناة الرابطة بين غدير القلة ورأس 

%98%95ــ 15 شهراماي 3261326120122012الطابية (10 آلم من القنوات قطر 1200مم)
المولهي (االتفاق على تحرير  عائلة مع ــ تم حل اإلشكال العقاري

حرمة القناة)

ــ بصدد تحديد العقار الذي سيخصص إلنجاز المشروع (اشكال تكميلية400040002012الثقافةــ بناء مرآب ثقافي بالحرايرية14
عقاري)

ــ بصدد االنجاز%90%980 أشهرجوان 25025020112012ــ تهيئة ملعب الحرايرية15

ــ قسط1 : إنارة بصدد إعداد ملف طلب العروض6506502014ــ مواصلة تهيئة ملعب الحرايرية: إعادة تهيئة ارضية الميدان16
ــ قسط ب : تعشيب بصدد إعداد الدراسات الفنية تعشيب اصطناعي، إنارة الملعب

ــ بصدد اإلعالن عن طلب العروض (تعطل انطالق االشغال  بسبب  1501502013ــ تهيئة دار الشباب بالحرايرية : تهيئة الفضاء الخارجي17

فحص التربة من طرف شرآة TGRS )للمؤسسة بما في ذلك المالعب الرياضية

ــ بصدد تعيين مصممي المشروع 1501502014ــ مواصلة  تهيئة دار الشباب بالحرائرية  18

الحاليالسابق

معتمدية الحرايرية

تاريخ انطالق 
األشغال

مدة 
األشغال

نسبة تقدم اإلنجاز المادي %

المالحظات

التوزيع القطاعي للمشاريع العمومية 

مدة 
األشغال

نسبة تقدم اإلنجاز المادي %

المالحظات

التنوير والغاز 
الطبيعي

تاريخ انطالق 
األشغال

الماء 
الصالح 
للشراب

الشباب 
والرياضة

الكلفة األصلّية القطاع وبيان المشروععدد
(أ د)

الكلفة 
المحّينة (أ د)

سنة االدراج 
في الميزانية القطاع

الكلفة األصلّية القطاع وبيان المشروععدد
(أ د)

الكلفة 
المحّينة (أ د)

سنة االدراج 
في الميزانية

مكان 
المشروع



ــ  بصدد القيام بإجراءات تخصيص قطعة األرض (اشكال عقاري)تكميلية4004002012الطفولةــ بناء مرآب طفولة بالحرايرية19

2011    برنامج تهذيب دائرة الحرائرية(برنامج 2011) 
%100%44504450100ـ * البنية األساسية20

ــ طرقات ، صرف مياه األمطار وتنوير عمومي
%530530100ـ *  التجهيزات الجماعية21

ــ قاعــة الرياضات الفردية  وملعب حي
%100%1000100030ـ * فضــاء صناعــي22
%100%20020050ـ *  تحسين المساآن23

75012002011ــ بناء المرآز الوسيـط للصحة بالحرايريـة 24
ــ في المراحل األخيرة من الدراسات حيث تمت الموافقة على مشروع APD في 
انتظار حل إشكال حول قطعة األرض مع وزارة الشؤون الدينية وإنهاء اجراءات 

التخصيص

ــ في طور اإلعالن عن طلب العروض3003002012ــ تجهيز المرآز الوسيط بالحرايرية25

%100%50ــ 3 أشهر أآتوبر 242420112011ـ توسعة المدرسة اإلبتدائية حي الصحة بالحرايرية26
ــ بصدد المصادقة على الفرز الفني والماليــ 4 أشهر60602012ــ صيانة المدرسة اإلعدادية عقبة ابن نافع الحرايرية27

ــ بصدد اإلنجاز%70%979979201260ــ بناء نواة المدرسة اإلعدادية بالعقبة (ق1)28

275027502013ــ بناء المعهد الثانوي بالزهروني29

ــ بصدد االنجاز%6060201350ــ توسعة المدرسة اإلبتدائية حي الفلة  وبشارة الخوري العمران30

31
ــ توسعة المدرسة اإلبتدائية  الزهور 2/5  وحي الرياض وحي 

ــ بصدد االنجاز%12040 يوما85852013ضباط الصف بباردو

ــ بصدد االنجاز%100160201390ــ صيانة المدرسة االعدادية بالعقبة 32

ــ انتهت األشغال%100***60602013التربيةــ صيانة المدرسة االعدادية ابن نافع الحرايرية 33

34
ــ توسعة المدرسة اإلعدادية بوقطفة الزهروني و  اإلعدادية سيدي 

ــ بصدد االنجاز%150150201380حسين 2  واإلعدادية طريق مجاز الباب سيدي حسين

2013ــ توسعة المدرسة االعدادية عقبة ابن نافع 

ــ بصدد اعداد ملفات الدراسة التمهيدية المفصلة3636* بناء قاعة مختصة 35

ــ بصدد اعداد ملفات الدراسة التمهيدية المفصلة3030* بناء مجموعة صحية لألساتذة 36

ــ بصدد االنجاز%100100201350ــ تهيئة معهد الزهروني37

ــ بصدد تعيين مصممين60602013ــ صيانة معهد الحرائرية 382

ــ تم االعالن عن طلب العروض30302013ــ توسعة معهد بوقطفة الزهروني 39

ــ توسعة معهد الحرائرية (بناء سياج)  وتوسعة معهد باردو2 (بناء 40
ــ تم االعالن عن طلب العروض1451452013مجموعة صحية)

2002002014_ بناء مدرسة إبتدائية بالواحة الحرايرية41
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بصدد إعداد ملفات الدراسة التمهيدية المفصلة90902014_ بناء سياج وصيانة مختلفة (العطار والمشتل2) 42

بصدد إعداد ملفات الدراسة التمهيدية المفصلة70702014التربيةــ تهيئة المرآبات الصحية وتبليط الساحة وصيانة مختلفة (حي الفلة)43

بصدد إعداد ملفات الدراسة التمهيدية المفصلة60602014ــ عزل السطوح، تهيئة مكتب المدير وصيانة القاعات(الزهور5)44

سنة االدراج 
في الميزانية

تأهيل 
وتهذيب 
االحياء 
الشعبية

الصحة

مكان 
المشروع

الكلفة األصلّية 
(أ د)

الكلفة 
المحّينة (أ د)

تاريخ انطالق 
األشغال

مدة 
األشغال

نسبة تقدم اإلنجاز المادي %
المالحظات القطاع وبيان المشروععدد



_ تهيئة مكتبيين للقيمين (حي بوقطفة)
2014_ تعلية السياج بالحرايرية45

_ تهيئة الشبكة الكهربائية (ابن نافع الحرايرية)
بصدد إعداد ملفات الدراسة التمهيدية المفصلة90902014_ تهيئة الشبكة الكهربائية (معهد الزهروني)46

47
ــ تدعيم منظومة التطهير بتونس الغربية (ط،ج 21 والزهروني 

ــ بصدد االنجاز(تونس الغربية)%91%72ـ 15 شهرانوفمبر 5948594820092009التطهيروالمخرج الغربي لتونس )

48
ــ محول الزهور على مستوى التقاطع بين الطريــــق الجهوية رقم 

ــ بصدد تسوية وضعية المنتصبين(بصدد تحرير حوزة المشروع)2130000300002012 والطريق المحلية رقم 539

49
ــ محول على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 21   والمخرج 

15600156002012الجنوبي
ــ بصدد إعداد ملف طلب العروض مع القيام باجراءات تحرير 

حوزة المشروع

50
ــ توسعة الشبكات الهاتفية بمناطق القصبة، المالسين، الحرائرية، 

ــ أشغال التوسعة بصدد االنجاز%60%40يوم1095 2012‐10‐270270201201االتصاالتسيدي حسين والعقبة

51E ــ ضرورة التنسيق بين مصالح شرآة الشبكة الحديدية السريعة   %29%21ــ 36 شهراديسمبر 8231911181920092010ــ أشغال الهندسة المدنية بين تونس وبوقطفة الخط

 والسلط الجهوية  في خصوص تحرير حوزة المشروع%58%25ــ 36 شهراديسمبر 162601816120092010ــ الخط E تونس - بوقطفة (المحطات)52

%80%585670201050نقل تونس ــ تهيئة مستودع الزهروني 53
ــ برنامج سنوي 

 برامج شرآة النهوض بالمساآن اإلجتماعية
ــ تم فسخ الصفقة وهي في طور التقاضي%95%24052405200995ــ العقبة 2 (قسط 1) جنان قرطبة (42 مسكن)54

ــ بصدد االنجاز%70%29452945200950ــ العقبة 2 (القسط 2) جنان قرطبة (55 مسكن)55

%100%98ــ 15 شهراأفريل 3840384020112011السكنــ العقبة 3 - 4 (قسط 3) تقسيم الورود (71 مسكن)56

ــ تم االستالم الوقتي الشغال الهندسة المدنية وبصدد االستالم الوقتي %100%60ــ 14 شهرامارس 3557355720092012ــ العقبة 3 - 4 (قسط 4) تقسيم الورود (65 مسكن)57
لبقية األشغال

ــ بصدد االستالم الوقتي%100%98ــ 18 شهرامارس 5532553220092012ــ العقبة 3 - 4 (قسط 1) تقسيم الورود (100 مسكن)58

ــ الثالثية الرابعة 850085002012ــ العقبة 3 و4 تقسيم الورود (قسط 2) (129 مسكن)59
ــ بصدد االنجاز%75%60ــ 20 شهرالسنة 2012
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 برامج الشرآة الوطنية العقارية للبالد التونسية

ــ بصدد البيع %100%94ــ 18 شهراماي 3983378320112011السكنــ العقبة الواحة إقامة الخليل 3 (50 مسكن : إقتصادي)60

ــ بصدد البيع %98%93ــ 18 شهراماي 3926402320112011ــ العقبة الواحة إقامة الخليل 4 (50 مسكن : إقتصادي)61

%29%22ــ 22 شهرا560059342013ــ العقبة الوليد 2 (80 مسكن إقتصادي)62

%65%55ــ 15 شهرا350032082013ــ العقبة الوليد 3 (50 مسكن إقتصادي)63

 شهرا 24جوان 5637563720142014ــ اتفاقية انجاز األشغال األولية للماء الصالح للشراب 64
ــ اتفاقية مبرمة مع الوآالة العقارية للسكنى والشرآة التونسية 

الستغالل وتوزيع المياه
مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية 

ــ تمت االشغال %360360201296ــ تهيئة وتعبيد نهج محمد بن يونس 65
4804802012البرنامجــ تهيئة وتعبيد 6642355

بصدد إعداد ملفات الدراسة التمهيدية المفصلة

طرقات 
وجسور

الشبكة 
الحديدية 
السريعة

100100

مكان القطاع وبيان المشروععدد
المشروع

الكلفة األصلّية 
(أ د)

الكلفة 
المحّينة (أ د)

سنة االدراج 
في الميزانية

تاريخ انطالق 
األشغال

مدة 
األشغال

نسبة تقدم اإلنجاز المادي %
المالحظات



ــ األشغال جارية%300300201320الجهوي ــ تهيئة الطرقات بحي حواص67
6.26.22014للتنميةــ ربط متساآني نهج 42435 واد قريانة الزهروني(10)68
5.95.92014ــ ربط متساآني نهج 42222 عمادة غدير القلة(7)69
5.35.32014ــ ربط متساآني نهج 42276 حي البستان عمادة الفلة(20)70
7007002014ــ تهيئة المسلك الفالحي بمنطقة عين الكرمة (غدير القلة)4,5آم 71
1201202014ــ المساهمة في تهيئة وصيانة قاعة الرياضات الفردية بالحرايرية72
ــ في طور اعداد تقرير الفرز50502013ــ المساهمة في تهيئة دار الشباب بالحرايرية73
ــ طلب عروض اول غير مثمر(انطالق االشغال اوت 2014)5005002012ــ ربط بعض المتساآنين من ذوي الدخل المحدود(العقبة المرسى،،74

المشاريعالمشاريع البلدية

ــ بكل من معتمدية الحرايرية والزهور%100%97ــ 8 أشهرجانفي 60060020112011البلديةــ تهيئة وتعبيد الطرقات واألرصفة (الزهور والحرايرية)75

384850.4المجموع

service info
Texte tapé à la machine

service info
Texte tapé à la machine

service info
Texte tapé à la machine

service info
Texte tapé à la machine

service info
Texte tapé à la machine

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 

service info
Texte tapé à la machine

service info
Texte tapé à la machine

service info
Texte tapé à la machine

service info
Texte tapé à la machine

service info
Texte tapé à la machine

service info
Texte tapé à la machine









9




