
الحاليالسابق
بصدد االنجاز(يهم تونس الغربية بما في ذلك السيجومي)%75%72ـ 15 شهرنوفمبر 5948594820092009ــ تدعيم منظومة التطهير بتونس الغربية ط،ج21 الزهروني1
التطهيرــ نقـــــل ومد القنوات وإنجاز أشغال الهندسية2

إنتهت األشغال في إنتظار إرجاع الطريق إلى حالته الطبيعية%100%98ـ 10 أشهرنوفمبر 1562156220092009المدنية لمحطة الضخ بمعتمدية السيجومي قسط2

3
ــ تحويل شبكات التطهير بحوزة الخط D لشبكة السكة 

ــ أشغـــال بـــاب الفلـــة معلقة في إنتظار إتمــام أشغال السكة %68%68ـ 12 شهراأوت 2860250020102010الحديدية السريعة (RFR) الزهروني(تونس الغربية)
الحديدية

921502005   الشؤونــ بناء وحدة محلية للنهوض اإلجتماعي بالسيجومي4
ــ نظرا لعدم تخصيص عقار تتجه النية إلستغالل مدرسة إبتدائية 

غير مستغلة لبناء الوحدة المحلية
 اإلجتماعية

حماية المدن من ــ حماية تونس الغربية من الفيضانات5
ــ  بصدد إعداد الصفقة (تهم تونس الغربية)1005001005002012الفيضانات

النقلــ السكة الحديدية السريعة :الخط D تونس - القباعة 

%49%28ــ 36 شهراديسمبر 291443209420092010 الحديدي ــ الخط D تونس - القباعة (المحطات)6

7D 17ــ 36 شهراأفريل 8834110954120092013السريعــ أشغال الهندسة المدنية الخط%

 تأهيل األحياء ــ تهذيب منطقة السيجومي 8
ــ تم إسناد الصفقة 3903902011الشعبية

ــ في مرحلة الفرز الفني والمالي3 أشهر1757845.42012ــ تهيئة وصيانة المدرسة اإلبتدائية السيجومي9
ــ في إنتظار إنطالق اإلختبار الفني4 أشهر20202012ــ صيانة المدرسة اإلعدادية السيجومي10
ــ المصادقة على الفرز الفني والمالي4 أشهر50502011ــ صيانة معهد السيجومي11

12
ــ تهيئة المدرسة االبتدائية السيجومي قسط 2 (تهيئة المدخل، 

ــ بصدد إتمام تسجيل الصفقة  يوم 60602013100تعلية السياج وصيانة الشبكة الكهربائية)

التربيةــ توسعة المدرسة اإلبتدائية  سيدي حسين 2
ــ توسعة المدرسة اإلبتدائية  20 مارس السيجومي13

ــ توسعة المدرسة اإلبتدائية  برج شاآير

ــ بصدد فرز العروض1001002013ــ صيانة المدرسة اإلعدادية المالسين14

ــ بصدد إعداد ملف الدراسات التمهيدية المفصلة20202013ــ توسعة المدرسة اإلبتدائية  باب خالد المالسين15

16
اعادة هيكلة مرآز التكوين والتدريب المهني بالمالسين (بناء 

تحيين مكونات المشروع 781478142013DDPالتكوين المهنيوتهيئة واقتناء تجهيزات وبناء مبيت بـ 300 سرير)

ــ طلب عروض 1 و2  غير مثمر بصدد االعالن عن طلب 1501502012الشباب و الرياضةــ تهيئة وتوسيع دار الشباب بحي هالل17
عروض ثالث

18
ــ تعلية الجدار الخارجي ودهن بمكتب بريد تونس 

الجباري
ــ بصدد الدراسة وإعداد االستشارة 15152014البريد

ــ ضرورة التنسيق بين مصالح  شرآة الشبكة الحديدية السريعة 
والسلط الجهوية في خصوص  تحرير حوزة المشروع

120 يوما ــ بصدد إتمام تسجيل الصفقة 90902013

السيجومي معتمدية
العمومية للمشاريع التوزيع القطاعي

الكلفة بيان المشروععدد
األصلّية (أ د)

الكلفة 
المالحظاتالمحّينة (أ د) سنة االدراج 

في الميزانية
تاريخ انطالق 
األشغال

مدة 
األشغال

نسبة تقدم اإلنجاز المادي %
القطاع



البرنامج الجهوي للتنمية 

ــ تهيئة وتعبيد الطرقات بمنطقتي حي هالل وبئر عنيبة 19
ــ تم تعيين المقاولة 122512252012البرنامج والسيدة المنوبية

ــ تم تعيين المقاولة 8258252012الجهويــ تهيئة وتعبيد الطرقات بمنطقة حفرة الشيخ عمر وحي النجاح20

ــ تم تعيين المقاولة 1801802012للتنميةــ تهيئة وتعبيد الطرقات بالحزام الخلفي21

ــ بصدد اإلنجاز 2502702012ــ صيانة الطريق المحاذية لسبخة السيجومي22

service info
Texte tapé à la machine

service info
Texte tapé à la machine

service info
Texte tapé à la machine
المصدر : ادارة التنمية الجهوية بولاية تونس






