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2011ـ برنامـج تهذيب حي النسيم بسيـدي حسيـن قسط 2011
مسكن)1 إنتهت األشغال %35003500100ـ * البنية األساسية (120

ــ طرقات ، صرف مياه األمطار وتنوير عمومي
530530ـ *  التجهيزات الجماعية2

ــ تم فسخ الصفقة وتم تعيين مقاولة النجاز بقية االشغال 265 أد%70%60ــ قاعة متعددة اإلختصاصات
ــ انتهت االشغال%100ــ ملعب حي

ــ تم توزيع القسط الثاني على المنتفعين%100%25025080ـ *  تحسين المساآن3

120مسكن4 (تقسيم السنيت) ــ اشغال في طور االنجاز%201418020-02-58054703ــ  تهذيب حي 20 مارس:

 طرقات و تنوير عمومي
( 2012 (برنامج ــ برين 2 بصدد تحيين الدراسة لالعالن عن طلب العروض2012ـ برنامـــج تهذيب بيرين بسيدي حسين

ــ بيرين 1:  100 % %75%4150415020ـ * البنية األساسية5

التنوير العمومي 100%ــ طرقات ، صرف مياه األمطار وتنوير عمومي

ـ *  التجهيزات الجماعية
450450ــ قاعـة الرياضات الفردية  6
8080ــ ملعب حي7
500500ـ * فضــاء صناعــي8
ــ بصدد ضبط قائمة المنتفعين300300ـ *  تحسين المساآــن9

تكميلية2012ــ  تهذيب منطقة الفراشيش والدريدي : قسط 2013
ــ بصدد االنجاز%90%36030 يوما2013-05-1950164812ـ * البنية األساسية (650 مسكن)10

ــ طرقات ، صرف مياه األمطار وتنويــــر عمومي
900900ـ *  التجهيزات الجماعية11

ــ فضاء متعدد االختصاصات وملعب حي
10001000ـ * فضــاء صناعــي12
ــ تم إعطاء القسط الثاني للمنتفعين %20020050ـ *  تحسين المساآــن13

61502014ــ  تهذيب منطقة المغيرة انزال قسط 2014
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ـــ تم إعداد الدراسات الفنية للقاعة والفضاء الصناعي بصدد فض االشكال العقاري
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ــ بصدد الدراسة375037502014ـ * البنية األساسية (1448 مسكن)14

ــ طرقات ، صرف مياه األمطار وتنويــــر عمومي
9009002014ـ *  التجهيزات الجماعية15
100010002014ـ * فضــاء صناعــي16
5005002014ـ *  تحسين المساآــن17
مسكن)18 1250) ــ بصدد الدراسة370037002014ــ  تهذيب منطقة العطار

 تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح

ــ 6 ــ ربـــــط متساآني منطقة بئر الجــــــــزارة بسيدي حسين 19
%2012100تكميلية1929(11 مساآن)

ــ 7 ــ ربـط متساآني حي سيدي عبد اهللا المعيو بسيدي حسين 20
%2012100تكميلية2531(35 مسكن)

 تعزيز طاقة الخزن ببيرين : بناء خزان شبه مطمور سعة 21
1000 م3

ــ تم إعادة نشر طلب العروض (مع المطالبة بتحيين األسعار )632632201290%90%

ــ تم إختيار المقاولة2012تكميلية1818ــ 8 ــ ربـط متساآني حي آاالش (بونوارة)22

ربط متساآني منطقة بيرين بونوارةبالماء الصالح للشراب (9 23
19192013مساآن)

ــ حماية تونس الغربية من الفيضانات24
حماية المدن 

من 
الفياضانات

ــ بصدد فرز العروض (يهم آامل الجهة الغربية)1005001005002012

ــ إشكال عقاري 1201202012ــ تهيئة منطقة خضراء ببيرين سيدي حسين25

ــ إشكال عقاري 1201202012ــ تهيئة منطقة خضراء النسيم سيدي حسين26

ــ بصدد البحث عن عقار 5005002012ــ إنجاز مراآـز تحويل النفايات المنزليـة بسيدي حسين 27

بصدد إعداد ملف طلب العروض700070002013 برنامج إنجاز الخانة عدد 6 بجبل شاآير28

ــ مضاعفة الطريق الجهوية رقم37 من ن ك 900+4   إلى 29
ن ك 5+900

04أشهر  جانفي 1549154920102011
90%

100%

ــ مضاعفة الطريق الجهوية رقم37 من ن ك 900+5   إلى 30
ن ك 8+000

04أشهر  جانفي 2972297220102011
55%

100%

%4004202012100ــ تعبيد مسلك بونوارة بسيدي حسين31

32
ــ تمديد الطريق الجهوية رقم 21 بين المخرج الجنوبي و ط.و 

%97%90-30شهراجانفي 3326004200020102010

33
ــ تدعيـم الشبكة الثانوية بمنطقة سيدي حسين السيجومي 

 OC et) 2أحيــــــــاء الفتح وعثمان المبارآي والوصيف قسط
(OB

%100%96ـ 8 أشهرجويلية 1428115220102010التطهير

ــ في طور االنجاز مد 6 آلم من القنوات لربط 500 مسكن%85%74ـ 8 أشهر27 فيفري 2013تكميلية 100010002012ــ تطهير حي برج شاآير بسيدي حسين34

نزاع مع مجممع المقاوالت GTM/EMIT يتم النظر فيه من %85%85ـ 30 شهراأآتوبر420005000020072007ــ إنجـاز محطة التطهير بالعطار بطاقة 60000 متر3/يوم35
CCI بباريس العالمية طرف غرفة التجارة
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البيئة



ــ تم اإلستالم الوقتي بتاريخ 25 مارس 2013 في إنتظار إنتداب األعوان والعملة%100%300300201120ــ  المرآـز الوسيـط للصحة بسيدي حسين (ق2) 36

ــ في مرحلة التأشير على التعهدات 1001002012ــ تجهيز المرآز الوسيط بسيدي حسين37

%100%15ــ 3 أشهر فيفري 292920112012ـ توسعة المدرسة اإلبتدائية سيدي حسين38
%100%90ــ 3 أشهر ديسمبر 454520112011ـ تهيئة  وصيانة المدرسة اإلبتدائية العطار39

ــ المصادقة على الفرز الفني والمالي3 أشهر1021022011ــ توسيع معهد سيدي حسين40

%80ــ 3 أشهرجويلية 76762012ــ تهيئة معهد سيدي حسين41

ــ انتهت األشغال %90100 يوماجويلية 505020132013ــ تهيئة المالعب بمعهد سيدي حسين 42

1501502013_ بناء المدرسة اإلبتدائية تقسيم المعز سيدي حسين43

ــ صيانة المدرسة االبتدائية العنتيت والمدرسة االبتدائية الجيارة 44
ــ بصدد إعداد ملف العروض 11601602013

ــ بناء فضاء للقسم التحضيري بالمدرسة االبتدائية المنجي سليم 45
ــ بصدد تعيين مهندسين للقيام بالدراسات 40402013المغيرة

ــ توسعة المدارس اإلبتدائية  سيدي حسين 2 وبرج شاآير 46
20 مارس بالسيجومي ــ بصدد إتمام تسجيل الصفقة 120 يوما90902013بسيدي حسين والمدرسة االبتدائية

ــ بصدد إعداد ملف الدراسات التمهيدية المفصلة25252013ــ توسعة المدرسة اإلبتدائية  برج شاآير47

ــ بصدد إعداد ملف الدرسة األولية 1501502013ــ بناء المدرسة االبتدائية تقسيم المعز بسيدي حسين48

49
ــ توسعة المدرارس اإلعدادية سيدي حسين 2 و االعدادية 

ــ بصدد اإلعالن عن طلب العروض1501502013طريق مجاز الباب بسيدي حسين واالعدادية بوقطفة بالزهروني

ــ بصدد فرز العروض1201202013ــ  تهيئة السياج وصيانة مختلفة بمعهد سيدي حسين 50

ــ بصدد االنجاز2502582011الثقافةــ بناء مكتبة عمومية بسيدي حسين51
ــ بصدد االنجاز80802012ــ إحداث ملعب مصغر لكرةالقدم مع سياج بسيدي حسين52

53
3504082012ــ المرآب الشبابي بسيدي حسين( برنامج التنمية الجهوية)

ــ بصدد إسناد الصفقة للمقاول

1001002014ــ تهيئة دار الشباب ببيرين(تهيئة الواجهة والسياج،،،  54
ــ بصدد تعيين مصممي المشروع

 ــ تحرير حوزة المشروع%58%25ــ 36 شهراديسمبر 162601816120092010ــ الخط E تونس - بوقطفة (المحطات)55

%7659502010100نقل تونســ تهيئة مستودع السيجومي56

ــ ربط وقتي لمحطة SP1%40004000201340التنويرــ ربط محول الضخ ديوان التطهير سيدي حسين 57

ــ بناء مرآز تربية وتأهيل المعاقين بسيدي حسين58
الشؤون 
ــ بصدد الدراسة (APD)5607502007االجتماعية

مشروع في طور القبول الوقتي%99%201190-11-307400201229اتصاالتتهيئة الشبكة الهاتفية بمنطقة 20 مارس لوآايل و 25 جويلية59

%100%4100 أ شهر ديسمبر 14614620112011ــ تهيئة المنطقة السقوية المغيرة إنــزال60

الصحة

التربية

الشباب 
والرياضة



ــ تعهد شبكات الري (قسط ثالث) بالمنطقة السقوية بمغيرة 61
4 أشهر60602012انزال

%82%1260 شهرا جانفي 11511520122012ــ أشغال المحافظة على المياه والتربة62
%1296 شهرا جانفي 252520122012ــ النهوض بالفالحة البيولوجية63
ــ بصدد فرز العروض 85.48485.4842013ــ تعهد شبكات الري بالمنطقة السقوية بمغيرة إنزال64

50502014ــ تعهد منشآت مائية وملحقاتها بالمنطقة السقوية بالمغيرة65

8908902014ــ تزويد الريف بالماء الصالح للشراب 66

 برامج شرآة النهوض بالمساآن اإلجتماعية

%100%60ــ 12 شهرامارس 3456423720112012ــ السيجومي حنبعل (100 مسكن)67

%95%40ــ 14 شهرامارس 1946194620112012ــ السيجومي حنبعل (42 مسكن)68

%25ــ 12 شهراــ الثالثية الرابعة 1400149420112012ــ السيجومي تقسيم حانون (قسط 3) (30 مسكن)69

برامج الشرآة الوطنية العقارية للبالد التونسية

ــ السيجومي سيدي حسين (إقامة صابرين : 163 الصنف 70
ــ انتهاء أشغال االضرار التي لحقت بها %100%89ــ 8 أشهر1150138320122012إجتماعي جماعي)

ــ سيدي حسين إقامة مروى (57 مسكن : 53 إجتماعي و 4 71
%28%21ــ 16 شهرا349734972012إقتصادي)

ــ تمت مصادقة مجلس اإلدارة ــ 20 شهرا18000217942013ــ سيدي حسين لمدينة عمر المختار 722

المشاريع البلدية 

ــ الطرقات واألرصفة (تقسيم إيناس و3 أنهج بحي النصر 73
ــ بصدد اإلنجاز%45%550506201140ونهج أمين الريحاني

ــ بصدد اإلنجاز%100213.889201145المشاريعــ التنوير العمومي74

ــ%1003502011100البلديةــ إقتناء معدات نظافة 75
ــ تمت االستشارة بصدد انجاز الموافقة النهائية50502011ــ دراسات 76
ــ في انتظار تسوية الوضعية العقارية8708702010ــ بناءات إدارية (قصر البلدية)77

ــ تحصل على الموافقة المبدئية وتم إعالن عن االستشارة للمرة 50502010ــ المستودع البلدي (حي 25 جويلية)78
الثالثة

مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية 
%462462201260ــ صيانة أنهج وطرقات79
%4525042012100ــ تهيئة وتعبيد الطرقات بأحياء 20 مارس، 25 جويلية 80
%100%201395-06-199.1199.1201217البرنامجــ تهيئة وتعبيد الطرقات بحي بوقطفة81
%100%201370-06-875875201204الجهويــ تهيئة وتعبيد الطرقات بحي الفتح82

السكن

الفالحة



ــ تهيئة وتعبيد الطرقات بحي برج شاآير1 أرض التعاضد 83
ــ تم االعالن عن طلب العروض%10651064201215للتنميةالجامع

ــ تهيئة وتعبيد الطرقات بأحياء برج شاآير2، الجيارة العليا 84
ــ بصدد اإلنجاز%559.1599.1201270حي الهمامة

ــ بصدد اإلنجاز%10761029201270ــ تهيئة وتعبيد الطرقات بأحياء مبارآة الفرشيشي85
ــ تم االعالن عن طلب العروض5005002013ــ تهيئة وتعبيد الطرقات بالمنطقة البلدية86

283280301656المجموع
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