
الحاليالسابق

الماء

ــ إشكـــال عقـــاري بخصــــوص محطـــة رفــــع الضغــط %80%130130201280 الصالحــ هيكلة طوابق الضغط بسيدي بو سعيد1
دار علي بلهوان 47 م² (بمنطقة الناضور)

للشراب

ــ 15 شهرا1251252013التنويرــ تهذيب الشبكة  الكهربائية  بمنطقة قرطاج العليا2

ــ 15 شهرا32322013و الغازــ تهذيب الشبكة  الكهربائية  بمنطقة قرطاج ديدن3
الطبيعي

ــ بصدد اإلنجاز%15045 يومفيفري 30045520112014الشبابــ تهيئة ملعب فتحي زهير بقرطاج4

%90ــ 10 أشهر4504502012و الرياضةــ  بناء دار الشباب بسيدي بوسعيد(قسط1)5
ــ بصدد إعداد ملف طلب العروض2502502013ــ مواصلة بناء دار الشباب بسيدي بوسعيد قسط62

ــ بصدد إعداد الدراسات الفنية4004002014ــ تعشيب الملعب البلدي بقرطاج7

ــ يتم التمويل عن طريق قرض منفيفري 2012فيفري5005002012ــ خدمات مصادقة على دراسة حماية الشريط8
الصندوق السعودي للتنمية(بصدد االنجاز)إلى 2012البيئةالساحلي من اإلنجراف البحري بخليج تونس

جوان 2014 (المنطقة الممتدة من قمرت إلى قرطاج)

5005002012ــ إنجاز مراآـز تحويل النفايات المنزليـة بقرطاج (الكرم المرسى9
ــ تم العدول عن اإلنجاز إلمكانية إستغالل مرآز التحويل 

بالمرسى

النقل 
10TGM ــ بصدد اإلنجاز %60%2450 شهرا258215523020112012الحديديــ تجديد الهيكل األساسي بخط

ــ تــــم اإلعالن عن طلب العروض بالنسبة لتهيئة مدرج ــ 8أشهرأوت 70070020102012التعليم ــ تهيئة معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج11
وإصـــــــالح الشقوق

ــ بصدد إعداد ملف طلب العروض 8008002014العاليــ تهيئة المطعم الجامعي بقرطاج12

13
ــ عــــزل سطــــوح المدراس اإلبتدائية سيدي فتح اهللا1، 5 ديسمبر 

إنتهت االشغال%100%80ــ 3 أشهرجانفي 19519520112012ونهج ليبيا صالمبو، فرحات حشاد الكرم وقرطاج الياسمينة

ــ إشكال مع المقاولة%90%80ــ 10 أشهرجوان 83783720112010التربيةــ تهيئة معهد قرطاج حنبعل14

%10ــ 4 أشهرديسمبر 858520132013ــ تعهد و صيانة تفقدية التعليم بسيدي بوسعيد15

قرطاج معتمدية

مكان بيان المشروععدد
المشروع
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ا ال

العمومية للمشاريع التوزيع القطاعي



16

ــ بناء قاعتي تدريس بمعهد العوينة  وقاعتي تدريس بمعهد 
قرطاج درمش ومرآب إداري بمعهد 36 حي الخضراء 

ومخبر تقنية بمعهد بورقيبة وقاعة مراجعة بمعهد العهد الجديد 
الكبارية

4 أشهر 6026022013التربية

40%
ــ بصدد إعداد ملف طلب العروض8008002014ــ بناء نواة بالمدرسة اإلعدادية قرطاج درمش17

إنتهت االشغال%192019202010100الثقافةــ صيانة موقع قرطاج االثري 18

ــ بصدد اإلنجاز%50%20يوم 180نوفمبر 35039820112013الطفولةــ تهيئة المعهد األعلى إلطارات الطفولة بقرطاج درمش قسط194

إنتهت األشغال%30.77830.7782014100ــ تجديد الشبكات الكهربائية بمحكمة الناحية قرطاج20

ــ بصدد تسجيل الصفقة واإلذن للمقاولة %10%5مارس 356.734356.7320142014العدلــ توسعة محكمة الناحية بقرطاج 21

بالشروع في اإلنجاز

ــ توسعة الشبكات الهاتفية بمناطق الضاحية الشمالية (حلق الوادي، 22
%40يوم 1095سبتمبر 23423420122012االتصاالتالكرم، سيدي بوسعيد والمرسى)

المشاريع البلدية 
* بلدية قرطاج  

ــ تم الحصول على الموافقة النهائية1021022014ــ التطهير وصرف مياه األمطار23

ــ%100%113113201497ــ التنوير العمومي 24

ــ %1151152014100ــ التنوير العمومي 25

ــ بصدد اإلعالن عن طلب العروض3673672014المشاريعــ الطرقات واألرصفة 26

ــ بصدد إعداد الصفقة56562014ــ إقتناء معدات نظافة (المستودع)27

ــ بصدد الدراسة1501502014ــ تجميل المدينة28

ــ ستنطلق األشغال في شهر أوت150150ــ تهيئة وصيانة المنشآت البلدية (الروضة وقاعة سونيبة ومقر البلدية)29

ــ بصدد إعداد الصفقة200200ــ اقتناء عقارات (درمش وصالمبو) 30

ــ بصدد اإلنجاز8686ــ تهذيب حي محمد علي

* بلدية سيدي بوسعيد
ــ بصدد اإلنجاز%400400201450ــ الطرقات واألرصفة (مختلف األنهج بسيدي بوسعيد)31

ــ %100%250250201430ــ التنوير العمومي (المنطقة الوسطى ومنطقة أميلكار)32

ــ بصدد االنجاز بكلفة 201 أ.د%20020020ــ تجميل المدينة (المنطقة العليا ونهج 2 مارس ونهج الحبيب ثامر)33

ــ بصدد اإلعالن عن طلب العروض400400ــ تعهد وصيانة المنشآت البلدية (المستودع البلدي)34

ــ بصدد االنجاز%300.8300.890ــ اقتناء معدات نظافة (المستودع البلدي)35

ــ في طور التفاوض القتناء قطعة أرض بمنطقة أميلكار103.578103.58ــ اقتناء عقارات 36

ــ بصدد اإلنجاز43.96243.962ــ اقتناء معدات إعالمية 37

البلدية



ــ بصدد االنجاز%65%278278201440ــ تهيئة السوق البلدي بشارع الحبيب بورقيبة38

ــ بصدد االنجاز%80%450450201460ــ تهيئة دار الشباب (شارع 14 جانفي)39

البرنامجالبرنامج الجهوي للتنمية
ــ في طور إعداد الدراسات1501502013الجهويــ المساهمة في صيانة القاعة الرياضية المغطاة    40

للتنميةبسيدي بوسعيد 
ــ في طور إعداد الدراسات50502013ــ توسعة مقبرة قرطاج    41
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المصدر : ادارة التنمية الجهوية بولاية تونس 			




