
سنة اإلنجازالمالحظاتالكلفة دالبرنامجالعدد

2015بصدد  التعھد بالنفقة000,000 149تھیئة مستودع الھادي شاكر1

2013انتھت االشغال000,000 32تھیئة دائرة سیدي ابي لبابة2

2015بصدد االنجاز000,000 180توسعة مقر دائرة حي المنارة3

2015بصدد  التعھد بالنفقة000,000 50افتناء و تركیز مقاعد بالقاعة المغطاة4

2012انتھت االشغال000,000 200 1تاھیل سوق الجملة للخضر والغالل5

2014انتھت االشغال300,000 17تھیئة مقر الحالة المدنیة بجارة6

2015بصدد االنجاز000,000 25المشروع عــ01ــدد :تھیئة مسلك صحي في إطار المیزانیة التشاركیة7

2015انتھت االشغال001,000 25المشروع عــ02ــدد : تھیئة المدخل الشمالي  بوشمة في إطار المیزانیة التشاركیة8

2015بصدد اعداد االستشارة002,000 25المشروع عــ03ــدد: أشغال تشجیر بحي المنارة في إطار المیزانیة التشاركیة9

2015بصدد  التعھد بالنفقة003,000 25المشروع عــ04ــدد: تھیئة وتجمیل طریق بسیدي ابولبابة في إطار المیزانیة التشاركیة10

2015بصدد االنجاز004,000 25المشروع عــ05ــدد :إحداث منطقة خضراء بشط السالم  في إطار المیزانیة التشاركیة11

2015في انتظار انجاز اشغال التعبید005,000 25المشروع عــ06ــدد :تھیئة وتجمیل شارع بن خلدون في إطار المیزانیة التشاركیة12

2015بصدد االنجاز006,000 25المشروع عــ07ــدد :تھیئة حدیقة  02 مارس في إطار المیزانیة التشاركیة13

2015بصدد  التعھد بالنفقة007,000 25المشروع عــ08ــدد: تھیئة حدیقة  الصوناد بسیدي أبي لبابة في إطار المیزانیة التشاركیة14

2015بصدد االنجاز000,000 173صیانة قصر البلدیة15

2014انتھت االشغال000,000 95تھیئة سوق الشقارنة16

2013انتھت االشغال000,000 38صیانة المسلخ البلدي 172013

2014انتھت االشغال000,000 36صیانة سوق الجملة 182014

2014انتھت االشغال000,000 70صیانة سوق تبلبو19

2014انتھت االشغال000,000 14تھیئة مقبرة سیدي ابي لبابة20

انتھت االشغال000,000 25تھیئة حجرات المالبس بالمركب الریاضي21

2014انتھت االشغال000,000 14تھیئة مركز الشرطة والقباضة البلدیة22

قـــائـمــة الـمـشــاریـــع الـمـنــجــــــزة
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قـــائـمــة الـمـشــاریـــع الـمـنــجــــــزة

2015ستنطلق األشغال000,000 255تھیئة مسنودع الحجز بسیدي ابو لبابة23

2015بصدد االنجاز000,000 37تھیئة دائرة شط السالم24

2014انتھت االشغال000,000 38تھیئة دائرة مطرش25

2013انتھت االشغال000,000 76تھیئة مقر الحالة المدنیة 262013

2014انتھت االشغال000,000 36تھیئة مقر الحالة المدنیة 272014

2014انتھت االشغال500,000 34صیانة المركبات الصحیة باسواق الشقارنة وباب بحر28

انتھت االشغال000,000 38تھیئة نھج الفرجاني منجھ 29

2015بصدد االنجاز000,000 70صیانة المسلخ البلدي 302015

انتھت االشغال000,000 38اقتناء معدات المسلخ البلدي 31

انتھت االشغال000,000 101عزل وصیانة القاعة المغطاة32

2012انتھت االشغال000,000 223 1تعبید الطرقات 332012

2014انتھت االشغال000,000 700 1تعبید الطرقات 342014-2013

2015بصدد االنجاز000,000 152صیانة الطرقات352015

2015بصدد فرز العروض000,000 500 1تعبید الطرقات 362015

2015تم فتح العروض تاریخ 23/10/2015 000,000 420تعبید نھج المشاتل ونھج ابن خلدون37

2015بصدد  التعھد بالنفقة000,000 100تھیئة ملعب تبلبو38

2015بصدد االنجاز000,000 160تھیئة المركب الریاضي39

828,000 271 8الجملة


