
التربية: القطاع

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد 
2012

بناء المدرسة االعدادية النموذجية            
قسط ىندسة مدنية

األشغال متواصمة%262465يوما2012365جانفي 2624مقرين

في انتظار اتمام أشغال تييئة المطبخ121.8يوما121.8240قسط تجييزات المطبخ

25002010800بن عروسمقر المندوبية الجيوية لمتربية
تمت الموافقة عمى تييئة فضاء مطعم 

CREFOC

بصدد اإلنجاز%559201255954955بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية

بصدد اإلنجاز%360201236035055بناء وتوسيع المعاىد الثانوية

في مرحمة إبرام العقود8420128479تجييزات تربوية 
 4 قاعات عادية و8بناء : توسيعات اإلبتدائي

 مجموعات صحية7أسيجة و
4602012460460

إعداد القائمات التقديرية بالتعاون 
مع مصالح اإلدارة الجيوية لمتجييز

 قاعة عادية1بناء : توسيعات إعدادي 

3020123030

إعداد القائمات التقديرية بالتعاون 
مع مصالح اإلدارة الجيوية لمتجييز

 قاعات عادية3بناء : توسيعات ثانوي 

9020129090

إعداد القائمات التقديرية بالتعاون 
مع مصالح اإلدارة الجيوية لمتجييز

بناء وتييئة المبيتات والمطاعم

1452012145145

إعداد القائمات التقديرية بالتعاون 
مع مصالح اإلدارة الجيوية لمتجييز

10العدد
6973.8الكمفة

الصحة: القطاع

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد  
2012

االشغال استأنفتيوم240 19/03/2012 5002010بن عروسبناء مقر اإلدارة الجيوية

1العدد
500الكمفة

(اد)االعتمادات 
نسبة 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  االنجاز 
(%)الماّدي 

المالحظات

1



التجهيز: القطاع

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

 2+000ك . ن34مشروع تييئة وتقوية ط ج  
االنجاز طور في%80يوما2012240-02-63800201114+400ك .الى ن

أشغال الطريق الحزامية الشمالية بين الطريق 
شهر30    2011-08-3330000200918 وط ج 24الجيوية  متواصلة األشغال65% 

 والطريق 39مشروع انجاز وصمة بين  ط ج 
 و مفترق دائري بالطريق الوطنية رقم 1السيارة أ 

جارية واالشغال المشكل حل تم%30يوما2012150-02-41100201013+600ك .  ن36 وط ج 20+300 ن ك 3

 3 كمم من المسالك الريفية قسط عدد 13,9تييئة 
 كمم 5,9 مسمك برج السوقي بطول 2تييئة )

( كمم8ىنشير حميدان سيدي سالم 
%35يوما3500201126-03-2012330

 والرفع السوقي برج حوزة فتح بصدد

حمدان بهنشير الطوبوغرافي

 إلى ن ك 600+13 من ن ك 576تيذيب ط م 
 من ن ك 567وط م    (المحمدية) 21+600
 مرناق100+7 إلى ن ك 0+000

في طور اعداد ممف االنجاز%20شير7000201120-04-201219

 إلى ن ك 500+6 من ن ك 3مضاعفة ط و 
12+200

 المحمدية بين

وفوشانة
المقاول تعيين تمأشهر11000201210

الحضيرة تركيز تم%1459201210الريفية المسالك تعبيد

الحضيرة تركيز تم%1512201210 كم21,1 مسالك 4 صيانة

8العدد
59371الكمفة

(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

بصدد االنجاز%12080 أشهر20128ماي 400المحمديةتطيير حي الطيب المييري

 جويمية 25تيذيب شبكات التطيير بأحياء 
 مارس20والحبيب و

بصدد تركيز الحضيرة%25010 شهرا201218ماي 1800الزىراء

صفقة إطار تيذيب وتوسيع الشبكة بوالية بن 
عروس

سنوات20123ماي 2583 أولى سنة86160% 

3العدد
4783الكمفة

الفالحة: القطاع

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

 الفيضانات من المتضررة الفالحية المسالك تهيئة إعادة

كلم11
اإلنجاز بصدد%6386937525يوم2012150-06-638201126مرناق والخميدية

 من متضررة الغابية المسالك من كلم 97 وتهيئة صيانة

األمطار

مرناق حمام 
األنف

اإلنجاز بصدد%1681214255يوم165201106-06-2012120

بصدد اإلنجاز%9411055يوم2012365-05-84201222مرناقتعيد قنوات الري بالمناطق السقوية

تحسين المسالك الفالحية بمنطقة العاللقة 
(كمم1,7)

بصدد األشغال%10يوم822012100مرناق

بصدد اإلنجاز%11512135يوم2012120-05-115201222مرناق"القصب"أشغال صيانة بحيرة جبمية 

5العدد
1084الكمفة

(أ د)الكمفة مكان المشروعبيان المشروع
سنة االدراج في 

الميزانية
تاريخ انطالق 

األشغال
مدة األشغال

(اد)االعتمادات 
نسبة تقدم االنجاز 

(%)الماّدي 
المالحظات

(اد)االعتمادات 
نسبة تقدم االنجاز 

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

سنة االدراج في 
الميزانية

تاريخ انطالق 
األشغال

مدة األشغال

3



والرياضة الشباب: القطاع

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

األشغال متواصمة%350085 يوما350020102010540حمام األنفبناء مدارج بالممعب البمدي

2012انطمقت األشغال في أكتوبر 50حمام األنفتييئة سور الممعب البمدي منداس فرانس

2العدد
3550الكمفة

الطفولة: القطاع

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

االنجاز بصدد%30يوم49120رادسالطفولة و للشباب المندمج بالمركز مطبخ بناء

1العدد
49الكمفة

 البريد: القطاع

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

عادة بناء المركب البريدي األشغال انطلقت%80050020حمام األنفىدم وا 

1العدد
800الكمفة

العالي التعليم: القطاع

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

بناء مطعم جامعي بالمركب الجامعي  قسط 
ىندسة مدنية

األشغال تسير بنسق مرضي%85يوما2011300-09-2363201008المروج

 يوما2011150-09-51208المروجقسط تجييزات المطبخ وبيوت التبريد
تم توفير التجييزات في انتظار تركيزىا 

بعد إتمام أشغال البناء

(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

(أ د)الكمفة مكان المشروعبيان المشروع
سنة االدراج في 

الميزانية
تاريخ انطالق 

األشغال
مدة األشغال

(اد)االعتمادات 
نسبة تقدم االنجاز 

(%)الماّدي 
المالحظات

(اد)االعتمادات 
نسبة تقدم االنجاز 

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

سنة االدراج في 
الميزانية

تاريخ انطالق 
األشغال

مدة األشغال

4



األشغال متواصمة%65يوم2011180-12-539200815المروج القسط الثاني3تييئة المبيت الجامعي بالمروج 

 القسط 3إعادة تييئة الحي الجامعي بالمروج 
الثاني

األشغال متواصمة%80يوم2011180-12-603200815المروج

بصدد امضاء الصفقة7002011المروج3 القسط 3تييئة المبيت الجامعي بالمروج 

تعبيد الطريق الداخمية لممعيد العالي لمتنشيط 
الشبابي والثقافي ببئر الباي وربطو بشبكة 

تصريف المياه المستعممة
بصذذاعداد ممف الصفقة400بئر الباي

6العدد
5117الكمفة

الثقافة: القطاع

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

أد في300رادسبناء مكتبة عمومية  

انتظار التحيين
20062013

تم حل اإلشكال العقاري بتخصيص 
عقار من قبل وزارة أمالك الدولة 

مبنى الكنيسة والفضاء الخمفي التابع )
والتنسيق جار مع المجمس الجيوي  (لو

.إلتمام االجراءات بخصوص تسييجو

أد في600المدينة الجديدةإعادة بناء المكتبة العمومية  

انتظار التحيين
2009

سيتم إحالة كامل الممف من قبل 
المصالح الفنية لوزارة الثقافة إلى 

مثال عممية التييئة )المجمس الجيوي 
 (والقائمة التقديرية واإلعتمادات الالزمة

لمقيام باستشارة واإلعداد لألشغال

2العدد
900الكمفة

 البريد: القطاع

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

بصدد إنجاز المعدات%19.6100أشير20123-05-19.610فوشانةمجموعة سكنية شبدة العميا

(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



األشغال متواصمة%30.570أشير20123-05-30.516المحمديةمجموعة سكنية بوربيع أوذنة
األشغال متواصمة%51.475أشير20123-05-51.418نعسان2مجموعة سكنية حي الرشيدة 
األشغال متواصمة%20.780أشير20123-05-20.718فوشانةمجموعة سكنية أرض خواجة

األشغال متواصمة%38.575أشير20123-05-38.518نعسانمجموعة سكنية نيج عمر بن الخطاب
األشغال متواصمة%124.190أشير20123-05-124.118 نعسانمجموعة سكنية حي المزوغي

6العدد
284.8الكمفة

االجتماعية الشؤون: القطاع

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

150201250حمام األنفبناء وحدة محمية لتفقدية الشغل والمصالحة

تم الموافقة عمى الرسم اليندسي 
التمييدي ويبقى انطالق أشغال البناء 

في انتظار الحصول عمى مخطط 
شبكة الماء والكيرباء

150201230حمام األنفبناء وحدة محمية لمنيوض اإلجتماعي

تم الموافقة عمى الرسم اليندسي 
التمييدي ويبقى انطالق أشغال البناء 

في انتظار الحصول عمى مخطط 
شبكة الماء والكيرباء

2العدد
300الكمفة
للشراب الصالح الماء قطاع

التعهد إلى غاية 
2011

2012تعهد سنة 
التعهد ما بعد سنة 

2012
الدفع إلى غاية 

2011
2012الدفع سنة

الدفع  ما بعد سنة 
2012

بصدد اعداد الصفقات6060فوشانةمد شبكة الماء الصالح لمشراب بحي القنزوعي

مد شبكة الماء الصالح لمشراب بالكنجل والعاللقة 
وجبل الرصاص والحوامد وحي الرسالة وأوزرة 

وسيدي سعد
بصدد اعداد الصفقات8686مرناق

بصدد اعداد الصفقات100100نعسان2تزويد حي المزوغي 
بصدد اعداد الصفقات2525المروج3مد شبكة بحي رشيدة بالمروج 

بصدد اعداد الصفقات3030مرناقمد شبكة بحي بونوارة بدوار الحوش

(أ د)الكمفة مكان المشروعبيان المشروع
سنة االدراج في 

الميزانية
تاريخ انطالق 

األشغال
مدة األشغال

(اد)االعتمادات 
نسبة تقدم االنجاز 

(%)الماّدي 
المالحظات

(اد)االعتمادات 
نسبة تقدم االنجاز 

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

سنة االدراج في 
الميزانية

تاريخ انطالق 
األشغال

مدة األشغال

6



مد شبكة بحي الفرشيشي وعبدي خوجة وشالة 
وبوجردقة

بصدد اعداد الصفقات7474بوميل

بصدد اعداد الصفقات3939رادسمد شبكة بأرض بني زيد
بصدد اعداد الصفقات99حمام الشطمد شبكة بشارع الشباب ببرج السدرية

بصدد اعداد الصفقات1010فوشانة عائالت بالحسبين سيدي فرج6تزويد 
بصدد اعداد الصفقات1717نعسانتزويد حي رشيدة

بصدد اعداد الصفقات1010نعسانتزويد حي دوار الحوش
بصدد اعداد الصفقات8080تحسين تزويد

12العدد
540الكمفة

59العدد الجممي
84253الكمفة الجممية

7


