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%100%10ـ 3 أشهر مارس 202020122012ــ إصــالح األضرار بمرآب الطفولة بجبل الجلود1
ـ تمت تهيئة الفضاء الخارجي وسيتم توظيف فواضل اإلعتمادات 

إلصالح لشبكة الكهربائية وشبكة تصريف المياه

ــ بصدد الدراسة 34342013ــ تهيئة مرآب الطفولة جبل الجلود 2

3
ــ إعادة هيكلة مرآز التكوين والتدريب المهني بسيدي فتح اهللا 

(بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات وبناء مبيت بــ 300 سرير
التكوين 
ــ تحيين مكونات المشروع 761076102013DDPالمهني

ــ بصدد الدراسة 2012APDتكميلية700700الثقافةــ بناء قاعة عروض بدار الثقافة   جبل الجلود4

ــ بصدد  اإلنجاز %20يوم 180جانفي 25040020122014ــ تهيئة ملعب جبل الجلود5

ــ بصدد إعداد ملف طلب العروض 6506502013ــ مواصلة تهيئة الملعب البلدي بجبل الجلود 6

7
ــ تعصير وتصريف مياه األمطار بالطريق الوطنية رقم 1 من 

جسر قرطاج إلى الطريق الجهوية رقم 33
طرقات 
ــ تم فتح العروض 11 جوان 2013 وتم فتح العروض 900090002012وجسور

المالية يوم 29 جويلية 2013 (الوردية وجبل الجلود)

ــ في طور التجارب %100%4100 سنوات 30396030396020032008ــ آهربة الخط تونس- برج السدرية 8

%100%100شهرا 146014602008201012ــ األسيجة بمحطة تونس للبضائع وبباردو وسيدي رزيق 9

%100%97شهرا 2167321673201036ــ إتصاالت أرض ــ قطار 10

%71%55شهرا 12برنامج سنوي 276133132013ــ تهيئة المحطات والمباني 11

ــ تهيئــة ورشات الصيانة بسيدي فتــح اهللا ومستـــودع فرحــات 12
%74%66ــ 12 شهرابرنامج سنوي 803378822013حشاد ووحدة صيانة القطارات ذاتية الجر

%71%38شهرا 12برنامج سنوي 59211402013ــ وحدة صناعة العوارض الخرسانية 13
ــ عــــزل سطــــوح المدراس اإلبتدائية سيدي فتح اهللا14،1

5 ديسمبر ونهج ليبيا صالمبو، فرحات حشاد الكرم
%100%80ــ 3 أشهرجانفي 19519520112012وقرطاج الياسمينة

تم اإلعالن عن طلب العروض3 أشهر52522012ــ توسيع معهد جبل الجلود15

%3100 أشهر سبتمبر 484820132013ــ صيانة المدرسة اإلعدادية نهج سكيكدة جبل الجلود16

البرنامجمشاريع البرنامج الجهوي للتنمية 
ــ إشكال عقاري 3003002012الجهويــ منطقة حرفية 17
1001002013للتنميةتحسين المسكن 18
1950502013
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