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الشباب ــ تهيئة قاعة الرياضة حلق الوادي1
%5مارس 10010020122014والرياضة

في انتظار نتائج اإلستشارة15152012الطفولة ــ تهيئة مرآب الطفولة حلق الوادي2

ــ بصدد طلب العروضــ11 شهر1501502014البريدــ تهيئة مكتب بريد حلق الوادي3

ــ في المراحل األخيرة من الدراسات حيث تمت الموافقة 6006002011ــ تهيئة المستشفى الجهوي بخير الدين (ق 3)4
على مشروع APD في استكمال دراسة األقساط

3003002012ــ تجهيز توسعة المستشفى الجهوي بخير الدين5
ــ في انتظار تحضير البرنامج الوظيفي الجديد لمشروع 

تطوير المستشفى

6
_ تهيئة وتأهيل المبنى القديم لمستشفى خير الدين إليواء 

قسم اإلستشفاء النهاري
4004002013

%100%380 أشهر1002372011ـ توسعة المدرسة اإلعدادية العوينة 72
ل8 ة ة 2011ل

معتمدية حلق الوادي

سنة االدراج 
في الميزانية

تاريخ انطالق 
مدة األشغالاألشغال

نسبة تقدم اإلنجاز المادي %
المالحظات

التوزيع القطاعي للمشاريع العمومية 

الكلفة المحّينة (أ د)القطاع

الصحة

الكلفة األصلّية بيان المشروععدد
(أ د)

الفنية10 أشهر100010002011ــ بناء المدرسة اإلعدادية بضفاف البحيرة8 ــ بصدد إعداد الدراسات

9
 ـ بناء مجموعة صحية بالمدرسة اإلعدادية الفرابـــــــي

30302011حلق الوادي وبمعهد باب الخضراء
ــ بصدد إعداد الدراسات الفنية3 أشهر

ــ بصدد إعداد ملف طلب العروض4 أشهر نوفمبر 2300230020112013ــ احداث معهد ضفاف البحيرة 10

11

ــ بناء قاعتي تدريس بإعدادية العوينة 2 وقاعتي 
تدريس باإلعدادية النموذجية ضفاف البحيرة ومرآب 
صحي بإعدادية الفرابي حلق الوادي ومرآب اداري 

بإعدادية سيدي عمر الكرم

%10%410 أشهر نوفمبر 38538520132013

ــ بصدد إعداد ملف طلب العروض275027502013_ بناء المعهد الثانوي بالعوينة 122

%100%33جانفي2222ــ اإلرشاد في مديان الصيد البحري13

12 شهرا1220122012        ـ األصلــــي

12 شهرا102012        ـ التكميلــــي

14
ــ توسيع الطريق الوطنية رقم 9 إلى X 2 ـ4 ممرات    

%100%100 15شهرا أفريل 246503135020082009قسط 1مع إنجاز محول العوينة

ــ بصدد الدراسية 400040002013_ إنجاز 4 ممرات علوية للمترجلين على مستوى ط و 159

المالحظات سنة االدراج 
الميزانية ف

تاريخ انطالق 
مدة األشغالاألشغال الكلفة المحّينة (أ د)

الجسور 
والطرقات

الفالحة 
والصيد 
البحري

التربية

نسبة تقدم اإلنجاز المادي %
الكلفة األصلّية القطاعبيان المشروععدد

د) الحاليالسابق(أ

%100%90ــ 3 أشهرــ أآتوبر 19019020092011ــ أشغال تهيئة قاعة رياضية بميناء حلق الوادي16

17
ــ إقتناء وترآيز حصير مطاطي وتجهيزات للقاعة 

11 بميناء حلق الوادي %100ــ 3 أشهر72712010الرياضية بالمخزن عدد

األشغالفي الميزانية ( ) (أ د)عع



ــ جوان 4564562010ــ تهيئة المطرف عدد 5 بميناء حلق الوادي18
ــ في طور اتمام األشغال  %97%90ــ 4 أشهر2011

19
ــ بناء وتجهيز خزان للماء الصالح للشراب بميناء حلق 

ــ أفريل 3273862008الوادي
ــ في طور االنجاز %60%35ــ 4 أشهر2011

%80%50ــ 6 أشهرــ فيفري 2542542011ــ أشغال إعادة تهيئة سياج ميناء حلق الوادي20

ــ أشغال تهيئة مداخل مأوى ميناء حلق الوادي في إطار 21
(دراسة وأشغال) : ـ  بصدد الدراسة في انتظار المصادقة على مقترح إدماج ــ 4 أشهر100010002008بيني وأمثل لتدفق الحرآة

المنطقة من الجهة المقابلة للفضاء الرياضي

250025002012ــ أشغال إصالح الرصيف رقم 2 بميناء حلق الوادي22
ــ تـــم نشر طلب العروض بالنسبة لصفقة الدراسة خالل 

شهر ماي 2013

23
ــ أشغال إصالح وصيانة مصطبة الرصيف رقم 7 بميناء 

ــ جوان 2402402010حلق الوادي
ــ تم فسخ العقد وإعادة االعالن عن طلب العروضــ 4أشهر2012

24
ــ دراسة وأشغال إنجاز جسر حديدي لمعالجة حرآة 

ــ 12 600060002010المسافرين بميناء حلق الوادي
شهرا

ــ تمت برمجة دراسة تنظيم حرآة المساافرين 
بميزانية2013 عوضا عن األشغال بكلفة 200 أ.د

ــ أشغال تهيئة قصد التفويت في مراآز التحويل وشبكة 25
ــ 24 شهرا7007002011توزيع الكهرباء بميناء حلق الوادي

ــ في طور تعديل عقد الصفقة تبعا لمالحظات الشرآة 
التونسية للكهرباء والغاز وإعداد لزمة في المحوالت ، بصدد 

تسوية الوضعية العقارية لمراآز التحويل

26
ــ أشغال تهيئة محطة تسليم البضائع بالمخزن  عدد 12 

ــ في طور فرز العروضــ 5 أشهرجوان 20030020112013بميناء حلق الوادي

ــ في طور فرز العروضــ شهران40402011ــ دراسة إصالح الرصيف رقم 2 بميناء حلق الوادي27

ــ في طور إعداد طلب العروض1701702013ــ تهيئة مكتب اإلرشادات والقاعة الشرفية للمحطة البحرية28

ــ بصدد تحيين آراس الشروط 1401402013ــ إدخال الجرار تكباس باألحواض الجافة29
2013ــ إعادة تهيئة مدخل الفضاءات الرياضية وترآيز نظام ان

النقل البحري

30
م

11 بالمخزن عدد " Echo " 909020132013مدى الصدى ــ في انتظار األمثلة النهائية جوان

31
ــ تم االتفاق حول جدول األسعار مع cmrt سيتم اعداد مـاي  707020132013ــ دخول المصطبة العائمة DIDON إلى الحوض الجاف

مذآرة لتحيين الميزانية 100أ.د

ــ جوان 80802013ــ إقتناء تجهيزات للقاعة الرياضية32
ــاقتناءات عن طريق استشارات مختلفة 2013

33
ــ بناء وترآيز نظام شفط هوائي للقاعة الرياضية 

" Extrateur"303020132013 ــ في طور إعداد طلب العروضــ أوت

34( Poste6)Disjoncteur  2500 ــ جوان 25252013ــ بناء وترآيز
ــ تم إمضاء إذن تزود بتاريخ 03 جوان 20132013

ــ في طور إسناد الصفقة ــ أوت 242420132013ــ ترآيز عدد 05 أبواب أوتوماتكية بقاعة المسافرين35

ــ جوان 202020132013ــ بناء وترآيز مخفضات سرعة36
ــ تم إحالة ملف التزود إلى الكتابة القارة بتاريخ 10 جوان 

2013
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37TGM ــ تجديد الهيكل األساسي بخط
النقل 
بصدد األنجاز24 شهرا258215523020112011الحديدي

ــ تهذيب شبكات التطهير بالطريق الوطنيــة رقم 9 

سنة االدراج 
في الميزانية

تاريخ انطالق 
مدة األشغالاألشغال

نسبة تقدم اإلنجاز المادي %
المالحظات الكلفة األصلّية القطاعبيان المشروععدد

الكلفة المحّينة (أ د)(أ د)

وقمرت القرية والكرم الشاطئ (حلق الوادي والكرم 38
والمرسى)

ــ في طور عملية قبول األشغال%100%95ـ 15 شهراماي 75275220102010

90000900002011ــ مشروع تحويل المياه المعالجة بتونس الشمالية39 التطهير



40
ــ جلب المياه المعالجة من محطة التطهير 

شطرانة إلى مدينة تونس الرياضية
ــ في إنتظار الحصول على التمويل300030002012

 برامج الوآالة العقارية للسكنى 
%80ــ 10 أشهرــ أفريل 1104110420122012ــ العوينة (أشغال نهائية وتهيئة مساحات خضراء)41

المشاريع البلدية 

ــ تم االنتهاء من إعداد ملف طلب العروض وسيتولى الحقا %17.69617.6962012100ــ دراسة تهيئة تاألسواق البلدية 42
متابعة األشغال

1333.626188020132013ــ الطرقات واألرصفة 43
15015020132013ــ التطهير وتصريف مياه األمطار 44
15015020132013ــ تعهد وصيانة 45
%100%120101201385ــ تعهد وصيانة البنية األساسية46

ــ بصدد النظر في تحويل االعتمادات القتناء معدات نظافة25025020132013ــتجميل المدينة 47

ــ إشكال عقاري1001002013ــ مأوى السيارات 48

%100%5336432013201310أقتناء معدات نظافة 49

%100%128.885128.885201310ــ التنوير العمومي 50

ــ بصدد فرز العروض (حلق الوادي والعوينة)

السكن

ــ بصدد فرز العروض3506402013ــ قصر البلدية 51

ــ بصدد تعيين مكتب الدراسات بعد الموافقة المبدئية2002002013ــ توسيع دائرة البلدية بحي طيب المهيري 52

53737320132013

5415015020132013

5515015020142014

ــ بصدد فرز العروض14014020142014قصر البلدية 56

%4040100ــ المستودع البلدي 57

ــ تعهد وصيانة المنشآت البلدية (حلق الوادي 58
والعوينة)

ــ سيتم دمج االعتماد في مشروع تهيئة قصر البلدية (بصدد 7575
فرز العوض)

%5050100ــ إقتناء معدات إعالمية (حلق الوادي والعوينة)59

%3030100ــ الدراسات (حلق الوادي والعوينة)60

ــ بصدد تسجيل الصفقة100100ــ سوق األسماك61

مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية 

ــ بصدد طلب العروض140014002013ــ تهيئة وتعبيد شارع خالد بن الوليد 62

175670.2212979.581المجموع

المشاريع 
البلدية

ــ بصدد تحيين الدراسةــ التنوير العمومي 

وع 175670.2212979.581ج

ادارة التنمية الجهوية بوالية تونس : المصدر


