
الحاليالسابق
ــ بصدد الدراسة500050002012ــ إحداث شعب الصناعات الغذائية بمرآز قمرت 12

اعادة هيكلة مرآز التكوين والتدريب المهني بالمرسى(بناء وتهيئة 2
ــ تحيين مكونات المشروع(بصدد الدراسة)525552552013واقتناء تجهيزات وبناء مبيت بـ 300 سرير)

ــ تهذيب شبكات التطهير بالطريق الوطنيــة رقم 9 وقمرت 3
ــ في طور عملية قبول األشغال%100%100ـ 15 شهراماي 75275220102010القرية والكرم الشاطئ

ــ أشغـــــــال تطهير أحياء آغا 2 وإبن الجزار وأرض الشدلية 4
ــ في طور عملية قبول األشغال%100%99ـ 6 أشهرأآتوبر 27627620112011بالبحر األزرق بالمرسى

ــ في طور االنجاز%20ـ 12 شهر90000900002011ــ مشروع تحويل المياه المعالجة  بتونس الشمالية4

ــ تم االنتهاء من الدراسة و لم يتسن الحصول على تكميلية700700الثقافةــ بناء قاعة عروض بدار الثقافة البحر األزرق5

رخصة البناء نظرا لوجود العقار خارج مثال التهيئة العمرانية

ديسمبر ماي 20020020092013ــ تهيئة قاعة الرياضة رجاء حيدر بالمرسى 6
201375%100%

ــ بصدد اإلعالن عن طلب العروض(هندسة مدنية) %16002100201010ــ تهيئة ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى7

بصدد اإلنجاز (التعشيب)

ــ بصدد الدراسة10 أشهرجويلية 25025020112012ــ مواصلة تهيئة مرآز تربص الرياضيين بالمرسى8

ــ بصدد اإلنجاز80802012ــ إحداث ملعب مصغر لكرة القدم مع سياج بالبحر األزرق9

ــ بصدد االعالن عن طلب عروض ثالث1503252012ــ تهيئة دار الشباب بسيدي داود10

ــ بصدد اسناد الصفقة3003002013ــ تهيئة دار الشباب بالمرسى11

12
800/500 مــــم   بالمنشأة bypass قطر ــ أشغال وضع

%72722012100المائية دار بوخريص - المرسى
 تحسين تزويد المناطق الحضرية بالماء13

الصالح للشراب :
(عين زغوان ، البحر ـ تزويـد مقاســم الوآالة العقارية للسكنـى 

682068202009األزرق والعوينة الشمالية)
%100أآتوبر 2009* خزان 5000 م3
%100أوت 2010* خزان 2500 م3

ــ األشغال جارية%98ــ 15 شهراجانفي 2010* 6 آلم من القنوات قطر 800 مم

* محطة ضخ
ــ أشغال محطة الضخ مؤجلة (تم سحب الترخيص من طرف 
البلدية ومعهد االثار) وتمت مراسلة وزارة الثقافة لحل إشكال 

التراخيص

ـ تمت تهيئة الفضاء الخارجي وسيتم توظيف فواضل اإلعتمادات %100%70ـ 12 شهرا303020112011الطفولةــ تهيئة وصيانة نادي األطفال بالمرسى14
إلصالح لشبكة الكهربائية وشبكة تصريف المياه

ـ في انتظار االستشارة60702014ــ تهيئة وصيانة نادي األطفال بالمرسى قسط152

معتمدية المرسى
التوزيع القطاعي للمشاريع العمومية 

تاريخ انطالق 
األشغال

مدة 
األشغال

نسبة تقدم اإلنجاز المادي %
المالحظات بيان المشروععدد

الكلفة 
األصلّية (أ 

د)

الكلفة المحّينة 
(أ د)

سنة 
االدراج 
في

القطاع

الماء الصالح للشراب

التكوين المهني 
والتشغيل

التطهير

الشباب والرياضة
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16EN PE 110 ــ إنتهىت األشغال%100ــ 15 شهرا59592013ــ مناغمة الشبكة الكهربائية بسيدي الظريف

ــ إنتهىت األشغال%100ــ 15 شهرا30302013ــ تهذيب شبكة الغاز بنهج دار السالم قمرت17

ــ إنتهىت األشغال%100ــ 6 أشهر27272013ــ تهذيب الشبكة  الكهربائية  بمنطقة قمرت حروش18

ــ إنتهىت األشغال%100ــ 6 أشهر25252013ــ تهذيب الشبكة  الكهربائية  بمنطقة العوينة19

ــ إنتهىت األشغال%100ــ 6 أشهر45452013ــ تهذيب الشبكة الكهربائية بمنطقة خلف اهللا عين زغوان 20

ــ إنتهىت األشغال%100ــ 6 أشهر30302013ــ تحويل الشبكة الكهربائية العوينة 212

ــ لم ينطلق ــ 15 شهرا1101102012التنوير  ــ تهذيب شبكة الغاز المرسى آيب22

ــ 24 شهرا40402012و الغازــ مناغمة الشبكة الكهربائية بمنطقة المرسى  (قسط 2)23

ــ في طور االنجاز ــ 15 شهرا20202013الطبيعيــ تهذيب شبكة الغاز بنهج الطيب المهيري المرسى24

ــ 24 شهرا53532012ــ مناغمة الشبكة الكهربائية بمنطقة المرسى القسط األول25

ــ 4 أشهر34342013ــ تزويد منطقة شط النسيم قمرت بالكهرباء (قسط أول)26

ــ 6 أشهر1501502013ــ تهذيب الشبكة الكهربائية بسيد غميريني27

ــ في طور االنجاز ــ 9 أشهر40402013ــ تهذيب شبكة الغاز بنهج آندا المرسى28

ــ تزويد إقامة الزمرد لوآالة التهذيب والتجديد العمراني بمنطقة 29
ــ 7 أشهر23232013عين زغوان

ــ 12 شهرا1201202013ــ تهذيب الشبكة الكهربائية شبكة بأرض بسكتا بالمرسى30

ــ 12 شهرا1201202013ــ تهذيب الشبكة الكهربائية المرسى آرنيش ( قسط 2)31

ــ 15 شهرا50502013ــ مناغمة الشبكة الكهربائية بعين زغوان32

ــ 15 شهرا50502013ــ مناغمة الشبكة الكهربائية بالبحر األزرق بعين زغوان33

34
ــ خدمات مصادقة على دراسة حماية الشريط الساحلي من 

اإلنجراف البحري بخليج تونس (المنطقة الممتدة من قمرت إلى 
قرطاج)

فيفري 50050020122012

فيفري 
 2012

إلى جوان 
2014

ــ يتم التمويل عن طريق قرض من الصندوق 
السعودي للتنمية

ــ بصدد فرز العروض5005002012ــ إنجاز مراآـز تحويل النفايات المنزليـة بالمرسى 35

ــ بصدد الدراسة 2002002014apsــ بناء مكتب بريد المرسى الرياض36

ــ تجديد الشبكة الكهربائية بمكتب بريد المرسى 37
الصفصاف

ــ بصدد االعالن عن االستشارة 15152014
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ــ بصد االعالن عن طلب عروض ثانيــ 18 شهراجوان 2700300020092013ــ توسعة المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت45
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ــ بصدد المصادقة على الصفقةــ 6 أشهرأوت 25025020112012ــ تهيئة المدرسة التونسية للتقنيات46

47
ــ بناء مخزن للمواد الخطرة بالمعهد التحضيري للدراسات

2002002012العلمية والتقنية
ــ بصدد إعداد الدراسات األوليةــ 5 أشهرنوفمبر 2012

ــ بصدد االنجاز %300300201340_ المدرسة التونسية للتقنيات48

2002002014_ المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير 49

50
ــ بناء فضاء موارد بالمدرسة االعدادية أسد بن الفرات وقاعة 

اعالمية بالمدرسة االعدادية نهج لوي براي وقاعتي تدريس 
2 بإعدادية العوينة

%100%4100 أشهرنوفمبر 20720720122012

ــ بصدد إعداد ملف طلب العروض 120012002013ــ تهيئة المدرسة االعدادية الورد 51

%100%480 أشهرنوفمبر 201820112012ــ صيانة معهد ابن أبي ضياف المرسى52

%95%60نوفمبر 10410420122012ــ صيانة المدرسة االبتدائية البحر االزرق المرسى53

ــ %10%410 أشهرنوفمبر 58058020132013ــ احداث مدرسة إبتدائية بحي الخليل المرسى54

1501502013ــ بناء المدرسة اإلبتدائية البحر األزرق 552

ــ بصدد إعداد ملف طلب العروض 230023002013ــ  بناء المدرسة اإلعدادية بقمرت حروش56

%90%410 أشهرديسمبر 20520520132013ــ صيانة المدرسة اإلعدادية شارع الطيب المهيري بالمرسى57

58

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

ــ بصدد االنجاز %95%260260201270االتصاالتــ تهيئة الشبكة الهاتفية المرسى (شهرزاد)59

ــ أشغال لم تنطلق3603602014ــ تهيئة الشبكة الهاتفية قمرت

%70%234234201240ــ توسعة الشبكات الهاتفية بمناطق الضاحية الشمالية

60TGM 24 شهرا25821552302011النقل الحديدي ــ تجديد الهيكل األساسي بخط
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مستشفى المنجي سليم بالمرسى :

%100%10300103002010100ـ  قطب إستعجالي61

250025002011ــ بناء قسم الجراحة العامة للقطب االستعجالي 62

600060002011ــ تجهيز القطب االستعجالي 63

100010002011ـ إحداث قسم األمراض الصدرية64
4504502011ـ ترآيز شبكة التكييف للفضاءات اإلقامة وقسم اإلستعجالي65

5005002011ـ إحداث قسم األمراض الوراثية والخلقية66
1001002013ــ دراسة بناء قسم االنعاش بالمرسى67

التعليم العالي 
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5005002013_ إحداث قسم إنعاش الوليد والطفل68

3006002013_ إحـــــــداث قســـم الطب النفسي لألطفال 69

7007002013_ إحداث قسم ألمراض الكلى 70

3003002013_ تهيئة وتوسعة مخابر التحاليل الطبية71

3503502013_ تجهيز قسم األمراض الوراثية والخلقية 72

5005002013_ تجهيز قسم إنعاش الوليد والطفل 73

1501502013_ تجهيز قسم الطب النفسي لألطفال74

4004002013_ تجهيز قسم ألمراض الكلى 75

6506502013ــ تجهيز قسم األمراض الصدرية76

ــ احداث مرآز وسيط للصحة االساسية عين زغوان
4004002013

ــ في انتظار استكمال إجراءات ترسيم قطعة أرض 
تمسح حوالي 4396 م² لفائدة وزارة الصحة وتغيير 

صبغة المشروع ليصبح مرآز وسيط عوضا عن 
4 صنف أساسية صحة مرآز

6006002014_ بناء الجناح اإلداري لقسم الجراحة77

ــ يتم إنجاز بقية األشغال المتمثلة في التنوير العمومي %80%1030010300201078ــ منطقة آاب قمرت78
والتبليط بعد تقدم إنجاز الوحدات السياحية

%60%73007300201055ــ منطقة شط النسيــــم79

ــ يتم إنجاز بقية األشغال المتمثلة في وضع شبكات 
الغاز والتنويــر العمومـــــي وتغليف الطرقــــات 
بالخرسانة اإلسفلتية توازيا بعــــد بناء الوحدات 

السياحية

ــ أشغال تهيئة الممر المحاذي للوحدة السياحية بالمنطقة بتونس 80
ــ  %40ــ 3 أشهر1701702013الشمالية

أشهر 25025020146ــ تزويد تقسيم شط النسيم بالغاز الطبيعي81
ــ بصدد ابرام الصفقة مع الشرآة التونسية للكهرباء 

والغاز إقليم الكرم

ــ  برنامج شرآة النهوض بالمساآن االجتماعية سيدي داود 82
%100%92759275201098(91 مسكن)

83
بحر األزرق القسط الثاني : ــ برنامج الوآالة الوطنية للسكنى

%95%52ــ 6 أشهرنوفمبر 853666.41220122012(أشغال تهيئة)

ــ بصدد فرز العروضــ 6 أشهرجويلية 35957020132014ــ أشغال تنوير وتنوير عمومي 84
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2012 برنامج تهذيب البحراألزرق بالمرسى(برنامج 2012)

%100%4100410090ـ * البنية األساسية
ــ طرقات ، صرف مياه األمطار وتنويــــر عمومي85

ـ *  التجهيزات الجماعية

86
450450ــ قاعـة الرياضات الفردية 
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8080ــ ملعب حي87

88
10001000ـ * فضــاء صناعــي

(برنامج : ــ بقية منطقة البحر األزرق بالمرسى
تكميلية2013)

ــ انتهت األشغال%39003900100ـ * البنية األساسية

ــ طرقات ، صرف مياه األمطار وتنويــــر عمومي89
%40040050ـ *  تحسين المساآــن90

ــ البرنامج الجهوي للتنمية
%100ــ ماي 70070020122013ــ تهيئة وتعبيد الطرقات بمنطقة البحر  األزرق91

ــ توقفت  األشغال نتيجة اعتراض وزارة الثقافة 100010002012ــ إعادة بناء جسر المرسى - الشاطئ92

ــ ربط بعض المتساآنين من ذوي الدخل المحدود (الكرم الغربي، 93
ــ تم تعيين المقاولة 5005002012 المرسى والعقبة)

%100100100ــ تحسين المسكن (2012)94

%8080100ــ بعث موارد الرزق (2012)95

ــ بصدد االنجاز 70702013ــ تحسين المسكن (2013)96

ــ في انتظار إعداد القائمات45452013ــ بعث موارد الرزق (2013)97

1711712014ــ ربط 39 مسكن بشبكة التطهير

5005002014ــ تهيئة وتعبيد الطرقات بمنطقة البحر  األزرق

الحاليالسابق

ــ المشاريع البلدية
ــ بصدد فسخ الصفقة8080ــ تهيئة مقبرة (مقبرة سيدي عبد العزيز)98
ــ انتهت األشغال%100100100ــ تعهد وصيانة البنية األساسية (دوائر البلدية)99

ــ بصدد امضاء الصفقة مع المقاولة وطلب الموافقة 700700ــ توسيع وتجديد شبكة التنوير العمومي 100
النهائية

النيابة الخصوصية لبلدية تونس بصدد التنسيق مع الوآالة 
العقارية للسكنى صاحبة العقار قصد توفير المساحة المطلوبة تأهيل وتهذيب األحياء 

الشعبية

البرنامج الجهوي 
للتنمية
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الكلفة 
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(أ د)
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في

تاريخ انطالق 
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مدة 
األشغال

نسبة تقدم اإلنجاز المادي %
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ــ تم اختيار المقاولة 9090ــ صيانة شبكة التنوير العمومي 101
بصدد أختيار المقاولة 100100ــ صيانة وتعهد البنية األساسية 102
ــ بصدد اعادة اإلستشارة882013ــ دراسة الترصيف (برمامج 2013)103
ــ طلب الموافقة النهائية للدراسات1313ــ دراسة تعبيد الطرقات104
%266.7266.7100ــ الترصيف105
ــ انتهت األشغال%100%90جانفي 8128122013ــ تعبيد الطرقات (الدوائر البلدية)106

%100أفريل 858520102010ــ تهيئة المستودع البلدي 107
ــ بصدد اإلعالن عن طلب العروض170170ــ تهيئة دائرة بلدية (اإلدارة الفنية ومرسى المدينة)108
ــ بصدد الدراسة 300300ــ تهيئة قصر السعادة (مقر البلدية)109

ــ تم الحصول على الموافقة النهائية من صندوق 156.474156.474ــ إقتناء معدات إعالمية 110
القروض

ــ دراسة تعبيد الطرقات (2013): مختلف الدوائر 111
البلدية

ــ تمت الموافقة النهائية للدراسات882013

ــ بصدد اختيار المقاولة9090ــ صيانة شبكة التنوير العمومي112

ــ توسيع وتجديد شبكة التنوير العمومي (مختلف 113
الدوائر البلدية)

700555.228
98%

ــ

ــ%31531535ــ تهية سوق بلدي114

220559251131المجموع 
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