
الحاليالسابق

1
ــ إعادة هيكلة مرآز التكوين والتدريب المهني بسيدي عياد

120012002011التكوينبباب الجديد قسط1
ديسمبر
ــ الدخول في مرحلة االستغالل (ق1)%100%680 أشهر2011

2
ــ إعادة هيكلة مرآز التكوين والتدريب المهني بسيدي عياد

18شهراجانفي 1200120020132014المهنيبباب الجديد قسط2
ــ في طور إعداد الدراسات APD و إعداد ملف طلب العروض 

الختيار المقاولة خالل الثالثي الثالث من سنة 2014

ــ تحديث المرآز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة 3
فيفري 90090020092014المعدات البيوطبية

12شهرا

ــ بصدد إعداد الملفات الفنية للتجهيزات وتم االعالن عن طلب 
العروض القتناء بقية معدات التكوين خالل الثالثي الثاني وسيتم 

االستالم في موفى 2014

ــ في مرحلة فتح العروض10102012الطفولةــ صيانة مرآب الطفولة بالحفصية4

%1230شهرا1501502012التنوير و الغازــ تجديد شبكة الغاز الطبيعي5

  الطبيعي

6
ــ دهن مبنى وفصل الممر المؤدي الى موزع االوراق النقدية 

ــ تمت الدراسة وإعداد االستشارة 10102014البريدبمكتب الحفصية

تاهيلالمدينة العتيقة بتونس:
2000200020112014االحياءــ البنية االساسية7 ــ في طور اعداد ملف االنجازافريل
ــ بصدد اعداد الدراسة7007002011الشعبيةــ ترميم الواجهات8

ــ بصدد إعداد الدراسات التمهيدية المفصلة 30302011الشبابــ دراسة تهيئة قاعة األلعاب الفردية البنا بالصباغين9

ــ بصدد إعداد ملف طلب العروض 2604002011و الرياضةــ تهيئة قاعة الناصرية10

ــ بصدد إعداد الدراسة التمهيدية المفصلة4004002013ــ تهيئة قاعة البنا بالصباغين11

120012002013_ بناء المخابر وبنك الدم بالمستشفى الجامعي عزيزة عثمانة12

4004002013_ تجهيز وتوسعة قسم أمراض الدم بمستشفى عزيزة عثمانة13

14
_ صيانة وتهذيب الفضاءات وتجديد غشاء األسطح والشبكات 

الصحةالفنية بمستشفى عزيزة عثمانة
5005002014

15
_ تهيئة الفضاءات القديمة لقسم جراحة العظام إليواء أقسام 

2002002014جديدة بمستشفى عزيزة عثمانة
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المدينة معتمدية
التوزيع القطاعي للمشاريع العمومية المتواصلة

الكلفة األصلّية القطاع وبيان المشروععدد
(أ د)

الكلفة 
المحّينة 

(أ د)

سنة 
االدراج 
في

تاريخ انطالق 
األشغال

مدة 
األشغال

نسبة تقدم اإلنجاز المادي %
المالحظات مكان المشروع

الكلفة األصلّية مكان المشروعالقطاع وبيان المشروععدد
(أ د)

الكلفة 
المحّينة 

(أ د)

سنة 
االدراج 
في

تاريخ انطالق 
األشغال

مدة 
األشغال

نسبة تقدم اإلنجاز المادي %
المالحظات



%80%470 أشهرنوفمبر 55855820122012ــ صيانة المدرسة اإلعدادية ابن رشد16
%310 أشهر ديسمبر 303020132013التربيةــ صيانة المدرسة اإلعدادية نهج فبريكات الثلج17

ــ بصدد إعداد ملف طلب العروض8 أشهر8508502013ــ صيانة معهد نهج الباشا18

ــ بصدد إعداد ملف طلب العروض4 أشهر2502502013ــ صيانة معهد الصادقية19

20
ــ أشغال تهذيب شبكات التطهير بالمدينة العتيقة ونهج 

الجوهرة، باب قرطاجنة، نهج الخالبة، نهج المشنقة، نهج 
المالحفي، نهج سيدي البيان

14 أفريل 7007002014التطهير
2014

ـ 8 أشهر
ـ انطلقت األشغال بداية شهر جوان 2014 بعد انتهاء SONEDE من 

أشغالها

ــ تم إمضاء االتفاقية مع ARRU إلصدار طلب عروض من طرفها4404402014ــ حومة األندلس21

ــ توسعة الشبكات الهاتفية بمناطق القصبة، المالسين، 22
%40يوم 1095اآتوبر 27027020122012االتصاالتالحرائرية، سيدي حسين والعقبة

1501502012ــ تجديد شبكة التسخين المرآزي لمحكمة إستئناف تونس 23
ــ بصدد اإلذن بطلب التزود وفي انتظار التقرير الفني الخاص بشبكة 

التسخين المرآزي وتحديد األشغال الالزمة للغرض

4004002012ــ بناء فضاء أرشيف بمقر محكمة إستئناف تونس24
ــ في مرحلة الدراسة التمهيدية المفصلة مع إشكال عدم الحصول على 

رخصة البناء

ــ تم فسخ الصفقة مع المقاولة واإلتفاق على دراسة جديدة للحصول يوما 4771.77647722012720ــ توسعة و تهيئة محكمة الناحية بباب بنات 25
على رخصة البناء

ــ بصدد االستشارة لتعيين مكتب مراقبة فنية الختبار الشبكة الكهربائية4504502013العدلــ تجديد شبكة الكهرباء بمحكمة اإلستئناف بتونس26

250025002013ــتوسعة محكمة اإلستئناف بتونس 27
ــ صعوبة على مستوى القيام باإلختبارات في إنتظار بداية الدراسات 

الفنية

%80802013100ــ ترآيز مصعد بمحكمة االستئناف بتونس28

ــدهن و صيانة شبكة الصرف الصحي بمحكمة االستتئناف 29
%1201202013100بتونس

ــ بصدد إعداد البرامج الوظيفية لالشغال المزمع إنجازها3003002014ــ تجديد شبكة الكهرباء بمحكمة اإلستئناف بتونس30

ــ بصدد إعداد البرامج الوظيفية لالشغال المزمع إنجازها7007002014ــ تهيئة و توسيع محكمة الناحية بتونس31

المشاريع البلدية 
ــ في إنتظار موافقة الصندوق2002002013المشاريعــ إقتناء وترآيز حواجز آلية بالمدينة العتقة 32
ــ بصدد اإلنجاز%35403540201335البلديةــ تهيئة الطرقات واألرصفة بالوسائل الذاتية (سنة 2013)33
ــ في مرحلة فتح العروض1701702013ــ تهذيب الحدائق العمومية والمساحات الخضراء34

الحاليالسابق
2012ــ مشاريع التنمية المندمجة بالمدينة

ــ تم تمويل 20 مشروعا، 1 مؤسسة، 7 مهن صغرى و12 في 10951095ــ إحداث مشاريع فردية منتجة35
237 أ.د الصناعات التقليدية بكلفة جملية

الكلفة األصلّية مكان المشروعالقطاع وبيان المشروععدد
(أ د)
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في
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مدة 
األشغال

نسبة تقدم اإلنجاز المادي %
المالحظات



ــ في انتظار انطالق األشغال وبصدد إزالة الفضالت من العقار618.3618.3ــ بناء منطقة حرفية (بنهج القرامد)36

ــ بصدد فرز العروض10401260مشاريعــ إعادة تهيئة سوق سيدي السريدك37

ــ بصدد إمضاء الصفقة في انتظار انتهاء أشغال التطهير825825التنميةــ إعادة تهيئة األنهج واألزقة38

ــ بصدد مراجعة آراس الشروط وبصدد اعداد طلب عروض رابع8297المندمجةــ تهذيب شكبة التنوير العمومي39

ــ االشغال معلقة في انتظار انتهاء اشغال sonede%2997005ــ تجديد شبكة تصريف المياه المستعملة40

ــ بصدد االنجاز%50%4016035ــ تجديد شبكة الماء الصالح للشراب41

ــ بصدد إمضاء الصفقة202202ــ تهيئة بطحاء الحفصية42

ــ عرض اول غير مثمر وبصدد اإلعالن عن طلب عروض ثاني260260ــ إعادة تهيئة قاعة الرياضة الناصرية43

300300ــ الدراسات والتسيير44

مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية 
ــ بصدد انطالق االشغال1201202013مشاريعــ المساهمة في ربط 50 عائلة بالماء الصالح للشراب45

البرنامجــ ربط المتساآنين من ذوي الدخل المحدود بمعتمدية المدينة 
ــ بصدد اعداد الدراسات7007002013الجهويبشبكة الكهرباء46

للتنميةــ إعادة تهيئة االنهج بسوق المالبس القديمة و أنهج دار
ــ تم تعيين المقاولة6256252012الجلد، عاشور، الغة و بن نجمة معتمدية المدينة  47
ــ بصدد اعداد الدراسات1001002012ــ بناء قاعة انتظار بمرآز الصحة االساسية بالحفصية48
1401402014ــ المساهمة في تهيئة قاعة الرياضة الناصرية بالحفصية49

ادارة التنمية الجهوية بوالية تونس المصدر :


