
القطاع

الحاليالسابق

ــ مشروع يهم المنطقة الشمالية %9000090000201120التطهيرــ مشروع تحويل المياه المعالجة بتونس الشمالية1

%95%1485 شهراأفريل 1900190020082012ــ إنجاز مرآب رياضي بالكرم2

بصدد اإلنجاز%35%750750201320ــ الملعب البلدي بالكرم3

ــ انتهت االشغال%100%5050201440ــ تهيئة دار الشباب بالكرم 4

5
ــ توسيـــــع الطريق الوطنية رقــــم 9 إلى X 2 ـ4    ممرات 
قسط 2 مع إنجاز محول السالمة ومحــــول   الطريق السريعة 

الكرم - قمرت
طرقات وجسور

بصدد اإلعداد لإلعالن عن القبول الوقتي،%100%100 15شهرامارس 409004090020082009

ــ  بصدد اإلعالن عن طلب العروض5005002012البيئةــ إنجاز مراآـز تحويل النفايات المنزليـة6

258215523020102011النقل ــ تجديد الهيكل األساسي بخط TGM (حلق الوادي، الكرم)7

 الكرم: منجز %100%680 أشهر2011الحديدياقتناء السكة ولوازمها 

قرطاج%60%2450 شهرا2012المندسة المدنية  (قرطاج، المرسى)

المرسى امضاء العقد ديسمبر 2013%30%1220 شهرا2014تهيئة المحطات الكهربائية 

آامل الخط%50%1830 شهرا2013تهيئة المحطات 

ــ في انتظار نتائج االستشارة 15152012الطفولةــ تهيئة مرآب الطفواة بالكرم الغربي 8

ــ بصدد الدراسة و إعداد االستشارة 442014البريدــ أشغال تدعيم السالمة بم ب الكرم9
(الكرم، ،10 1095سبتمبر 23423420122012اإلتصاالتــ توسعة الشبكات الهاتفية بمناطق الضاحية الشمالية ــ بصدد اإلنجاز%70%40يوم
%360 أشهر70702011ـ توسعة المدرسة اإلعدادية أسد ابن الفرات الكرم الغربي11
%100%4100 أشهرنوفمبر 30930920112012ــ صيانة معهد الكرم12

13
ــ بناء قاعتي تدريس بإعدادية العوينة 2 وقاعتي تدريس 

باإلعدادية النموذجية ضفاف البحيرة ومرآب صحي بإعدادية 
الفرابي حلق الوادي ومرآب اداري بإعدادية سيدي عمر الكرم

%80%440 أشهر نوفمبر 38538520132013

:2014 البرنامج الجهوي للتنمية لسنة
21212014البرنامجــ البنية و تحسين المحيط: ربط 4 مساآن بشبكة التطهير، 14

الجهويوضع 4 ثغرات مراقبة
50502014للتنميةــالثقافة و الشباب و الطفولة: المساهمة في تهيئة دار الشباب15

نسبة تقدم اإلنجاز المادي %
المالحظات

الكرم معتمدية
العمومية للمشاريع التوزيع القطاعي

الكلفة األصلّية بيان المشروععدد
(أ د)

الكلفة المحّينة 
(أ د)

سنة االدراج في 
الميزانية

التربية

الشباب 
والرياضة

تاريخ انطالق 
األشغال

مدة 
األشغال



50502014ــالمساهمة في تهيئة مالعب رياضية بمعهد الكرم16
ــ الطرقات و المسالك: تعبيد و ترصيف حي الطرابلسية 

8008002014الجرابة بأرض شقواي17
المشاريع البلدية

ــ الطرقات واألرصفة (أنهج بمنطقة الكرم الشرقي والغربي 18
ــ إنتهت األشغال%248.744248.7442013100ومنطقة عين زغوان

ــ الطرقات واألرصفة 

2013ــ تصريف مياه األمطار

ــ تعهد وصيانة الطرقات 

ــ%350350201350ــ التنوير العمومي (أنهج بمنطقة الكرم الشرقي والغربي)20

ــ بصدد اإلعالن عن طلب العروض للمرة الرابعة394.82397.822013ــ البناءات اإلدارية الجزء الثاني لقصر البلدية21

ــ بصدد اإلنجاز%4873201310ــ تهيئة المستودع البلدي22

ــ بصدد اإلنجاز40.33740.3372013ــ تعهد وصيانة المنشآت البلدية23

46.81646.8162013ــ دراسة القسط الثاني لقصر البلدية (االدارة المرآزية)24
ــ تم تحويل االعتمادات من طرف صندوق القروض وسيقع 

خالص مكاتب الدراسات حسب نسبة تقدم الدراسات

(الكرم الشرقي والغربي)25 ــ تم تحويل االعتمادات من طرف صندوق القروض12.3212.322013ــ دراسة مشروع تعبيد الطرقات

ــ درايسة مشروع تهيئة وبناء ورشات بالمسودع البلدي ودراسة 26
ــ%28282013100تهيئة سوق حي النور

ــ عدم توفر التمويل الذاتي للبلدية2002002011ــ إقتناء عقارات27

ــ عدم توفر التمويل الذاتي للبلدية150015002011ــ حي تجاري28

ــ عدم توفر التمويل الذاتي للبلدية130.781130.7812011ــ إقتناء معدات إعالمية29

ــ تم العدول عن انجاز المشروع 189.662189.6622011ــ تعهد وصيانة المنشآت البلدية30

ــ تقرر انجاز هذا المشروع في المخطط القادم 3003002011ــ بناءات إدارية 31

ــ إقتناء معدات إعالمية (دائرة الكرم الشرقي والغربي ومصلحة 32
ــ انتهت االشغال%30.12830.1282013100االستخالصات)

ــ بصدد اإلنجاز%90%600600201370ــ إقتناء معدات نظافة (البلدية)33

ــ بصدد اإلعالن عن طلب العروض للمرة الرابعة191575.1561575.156

المشاريع 
البلدية
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