
البريد: القطاع

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

50أشهر503المحمديةاحداث مكتب بريد

 الدراسة طور في

 بتسوية مرتبط)

 مع العقارية الوضعية

(الدولة أمالك وزارة

.الدراسة طور في3030بن عروستهيئة جزئية لمكتب بريد  

.الدراسة طور في2020مرناقتهيئة جزئية لمكتب بريد جبل الرصاص

عن طريق ) 5تهيئة مكتب بريد المروج 
(الكراء

 الدراسة طور في4545المروج 

4العدد

145الكلفة

التربية: القطاع 

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

225020122250150بومهلبناء المدرسة اإلعدادية
تم تحيين الدراسة التي تم 

القيام بها سابقا

1العدد

2250الكلفة

(اد)االعتمادات 
نسبة تقدم االنجاز 

(%)الماّدي 
المالحظات

(أ د)الكمفة مكان المشروعبيان المشروع
سنة االدراج في 

الميزانية
تاريخ انطالق 

األشغال
مدة األشغال

(اد)االعتمادات 

(أ د)الكمفة مكان المشروعبيان المشروع
سنة االدراج في 

الميزانية
تاريخ انطالق 

األشغال
مدة األشغال

نسبة تقدم االنجاز 
(%)الماّدي 

المالحظات

1



الصحة: القطاع 

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

بصدد تعيين المصممين700300المحمديةبناء مركز صحة وسيط

احداث مركز تصفية الدم بمستشفى بن 
عروس

بصدد الدراسة6002012600بن عروس

بصدد الدراسة1502012150فوشانةتهيئة وترميم المركز الوسيط بفوشانة

3العدد

1450الكلفة

التجهيز: القطاع 

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

 كمم من المسالك الريفية قسط 13,9تهيئة 
 مسمك برج السوقي بطول 2تهيئة ) 3عدد 
 8 كمم هنشير حميدان سيدي سالم 5,9
(كمم

%35يوما3500201126-03-2012330

 برج حوزة فتح بصدد

 والرفع السوقي

 بهنشير الطوبوغرافي

حمدان

-الزهراء مستوى على 1 و ط تهيئة

(كلم11) السدرية برج
الدراسة اعداد بصدد2012

2العدد

3500الكلفة

(أ د)الكمفة مكان المشروعبيان المشروع
سنة االدراج في 

الميزانية
تاريخ انطالق 

األشغال
مدة األشغال

(اد)االعتمادات 
نسبة تقدم االنجاز 

(%)الماّدي 
المالحظات

(أ د)الكمفة مكان المشروعبيان المشروع
سنة االدراج في 

الميزانية
تاريخ انطالق 

األشغال
مدة األشغال

(اد)االعتمادات 
نسبة تقدم االنجاز 

(%)الماّدي 
المالحظات

2



التطهير: القطاع 

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

دراسة تهذيب  وتدعيم شبكة المياه 
المستعممة

المحمدية 
وفوشانة

دراسة895080100%

%40010بومهلتطهير حي بومهل البساتين
 إعداد طور في

الدراسة

2العدد

489الكلفة

(اد)االعتمادات 
نسبة تقدم االنجاز 

(%)الماّدي 
المالحظات (أ د)الكمفة مكان المشروعبيان المشروع

سنة االدراج في 
الميزانية

تاريخ انطالق 
األشغال

مدة األشغال

3



الشباب والرياضة: القطاع 

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

تعشيب الممعب الرئيسي بالعشب الطبيعي 
والممعب الفرعي بالعشب اإلصطناعي

5050أشهر40020113حمام األنف
وقع تغيير البرنامج 

الوظيفي

200100حمام األنفتهيئة القاعة الرياضية عبد العزيز غاللة
بصدد االعداد 

.لإلنطالق في الدراسات

3002012100مرناقتهيئة ممعب
بصدد إعداد البرنامج 

الوظيفي

2502012100الخميديةتهيئة ممعب
بصدد إعداد البرنامج 

الوظيفي

150201270 مقرين الرياضتوسيع دار الشباب
بصدد إعداد البرنامج 

الوظيفي

50201225الخميديةتسييج دار الشباب
بصدد إعداد البرنامج 

الوظيفي

50201225مرناقتهيئة دار الشباب سيدي سعد
بصدد إعداد البرنامج 

الوظيفي

50201225مرناقتهيئة دار شباب الزاوية
بصدد إعداد البرنامج 

الوظيفي

30201210 المحمديةمواصمة تهيئة دار الشباب
بصدد إعداد البرنامج 

الوظيفي

بصدد القيام باستشارة50201220حمام األنفمواصمة تهيئة دار الشباب
تهيئة حجرات المالبس ومالعب 

4002012200 المروجاإلختصاص بالممعب البمدي
في انتظار البرنامج 

الوظيفي

100201250 فوشانةتهيئة دار الشباب
بصدد إعداد البرنامج 

الوظيفي
12العدد

2030الكلفة

(أ د)الكمفة مكان المشروعبيان المشروع
سنة االدراج في 

الميزانية
تاريخ انطالق 

األشغال
مدة األشغال

(اد)االعتمادات 
نسبة تقدم االنجاز 

(%)الماّدي 
المالحظات

4



الطفولة : القطاع 

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

تم تعيين المصممين3002012المحمديةبناء مركب طفولة

بصدد االعداد 4002012برج السدريةبناء مركب طفولة
لإلنطالق في الدراسة

بصدد االعداد 4002012الزهراءبناء مركب طفولة ببرج الوزير
لإلنطالق في الدراسة

3العدد

1100الكلفة

البريد: القطاع 

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

50أشهر503المحمديةاحداث مكتب بريد

 الدراسة طور في

 بتسوية مرتبط)

 مع العقارية الوضعية

(الدولة أمالك وزارة

.الدراسة طور في3030بن عروستهيئة جزئية لمكتب بريد  

.الدراسة طور في2020مرناقتهيئة جزئية لمكتب بريد جبل الرصاص

عن طريق ) 5تهيئة مكتب بريد المروج 
(الكراء

 الدراسة طور في4545المروج 

4العدد

145الكلفة

(أ د)الكمفة مكان المشروعبيان المشروع
سنة االدراج في 

الميزانية
تاريخ انطالق 

األشغال
مدة األشغال

(اد)االعتمادات 
نسبة تقدم االنجاز 

(%)الماّدي 
المالحظات

(أ د)الكمفة مكان المشروعبيان المشروع
سنة االدراج في 

الميزانية
تاريخ انطالق 

األشغال
مدة األشغال

(اد)االعتمادات 
نسبة تقدم االنجاز 

(%)الماّدي 
المالحظات

5



البيئة: القطاع 

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

250250تأهيل مركز تحويل النفايات بنعسان

. في طور الدراسة
تنطمق األشغال بعد 

إنجاز مركز التحويل 
بمرناق

1العدد

250الكلفة

28الجملي العدد

11359الجملية الكلفة

(اد)االعتمادات 
نسبة تقدم االنجاز 

(%)الماّدي 
المالحظات (أ د)الكمفة مكان المشروعبيان المشروع

سنة االدراج في 
الميزانية

تاريخ انطالق 
األشغال

مدة األشغال

6


