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1-
 مشاريع ذات 2020المشاريع الجديدة لسنة 

صبغة محلية
9,995,00011,202,0002,814,0006,208,0000381,500381,500341,500

20201,910,0001,910,00001,910,000000(تشاركي )تعبيد الطرقات 1

2020170,000170,00080,0000000(تشاركي )االنارة العمومية 2

202020,00020,00020,000000(تشاركي )المناطق الخضراء 3

20201,980,0001,980,0001,000,0000000تهيئة طرقات مهيكلة4

2020500,000500,000500,0000000صيانة الطرقات5

202050,00037,00037,000037,00037,000صيانة المسرح الصيفي6

2020260,000260,000100,000160,000000تهيئة المالعب وقاعة الرياضة7

2020400,000400,000100,000300,000296,500296,500296,500االعتناء بالبناءات االدارية8

2019150,000300,0000150,000000و2020تهيئة مستودع الحجز طريق الميناء9

2020210,000210,00080,000130,000000اقتناء وسائل نقل10

2020200,000200,000100,000100,000000صيانة الشبكة الكهربائية الطيب المهيري11

202080,00080,00072,0008,000000تجديد الشبكة الكهربائية بالمسبح البلدي12

2020110,000110,00099,00011,000000تهيئة قاعة الرياضة الرائد البجاوي13

2020600,000600,0000600,000000بناء وتهيئة منشآت اقتصادية14

202070,00070,000070,000000تهيئة وتاثيث فضاء المواطن15

202010,00010,000010,000000منظومة منصة الحوكمة16

20201,661,0001,661,00001,661,000000اقتناء معدات17

2020150,000150,000135,00015,000000صيانة وتعهد الحدائق العمومية النافورات18

2020180,000480,0000180,000000دراسة مخططات المرور19

2020225,000225,000200,00025,000000اشارات ضوئية20

202070,00070,000070,000000تهيئة سوق الحرفيات بمركز شاكر21

2020150,000150,0000150,00045,00045,00045,000اقتناء اراضي22

2020191,000191,00095,00096,000000تجميل المدينة23

2020100,000100,0000100,000000احداث قطب ثقافي بالمسرح الصيفي24

202050,00050,00045,0005,000000مصعد آلي لقاعة االفراح25

2016180,000850,0000180,000000و2020مراجعة مثال التهيئة26

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع 

 ديسمبر 31منذ انطالقه إلى غاية 

2020

 Total des dépenses 

réalisées pour le projet 

depuis son démarrage 

jusqu'au 31 décembre 2020

(7)

"د"المبالغ تضمن بحساب الدينار 

سنة أو سنوات اإلنجاز

Année(s) de réalisation

المبلغ الذي تم إعطاء اإلذن لصرفه 

 31 إلى 2020 جانفي 01من 

2020ديسمبر 

Dépenses ordonnancées 

 du 01-01-2020

au 31-12-2020  

(5)

 2020كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

الكلفة 

المحينة للمشروع 

Coût actualisé du projet

(1b)

المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو 

السنوات المقبلة

Montant resatant à dépenser 

au cours des années suivantes

(4)= ((2)+(3))-(1b)

المبلغ المبرمج صرفه 

2020سنة 

Montant prévu à 

dépenser au cours 

de l'année 2020

(3)

2020رزنامة صرف اإلعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج االستثماري البلدي 

 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020

صفاقس: الوالية 

صفاقس: البلدية 

المشاريع

Les projets

الكلفة الجملية للمشروع

Coût total du projet

(1)

المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات 

السابقة

Montant dépensé au 

cours des années 

précédentes

(2)

 جانفي 01المبلغ الذي تم صرفه من 

2020 ديسمبر 31 إلى 2020

Dépenses réalisées 

 du 01-01-2020

au 31-12-2020  

(6)
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202065,00065,00058,00017,00000دراجات نارية27

28J20203,0003,0003,00003,0003,0000تجهيزات ادارية

2020100,000100,00090,00010,000000بناء مماشي ووحدات صحية وتهيئة فضاءات ترفيه29

2020150,000250,0000250,000000تجهيزات ومنظومات اعالمية30
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-ب 
مشاريع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات 

الفارطة
32,730,11735,540,46707,432,15817,231,34710,646,962014,548,28414,548,28420,753,442

20193,615,0004,115,0001,200,0002,915,000000تعبيد الطرقات ومد األرصفة1

2019285,000285,000256,50028,500000التنوير العمومي2

2019100,000100,00090,00010,000100,000100,000100,000عمليات التهيئة والتجميل االخرى3

2019460,000460,000230,000000دراسات واحداث ثالث نقاط بيئية4

2019100,000100,000100,0000100,000100,000100,000صيانة المسرح الصيفي6

2019180,000180,000162,00018,000180,000180,000180,000صيانة البناءات االقتصادية7

2019130,000130,0000130,000000المساهمة في قاعة رياضية8

2019400,000400,0000400,000000 مارس2تهيئة المركب الرياضي  9

2019200,000200,000180,00020,000194,000194,000194,000صيانة منشآت رياضية10

2019300,000300,000270,00030,000212,238212,238212,238(صيانة الحدائق) تجميل المدينة 11

20191,100,0001,100,000990,000110,0001,213,0141,213,0141,213,014صيانة الطرقات12

2019100,000100,00090,00010,00065,00065,0000البناءات المتداعية للسقوط13

2019180,00080,00080,0000000دراسات و مناظرات أفكار14

2019300,000300,000270,00030,000136,000136,000136,000صيانة المباني15

2019150,000150,000135,00015,000000مستودع الحجز16

2019165,000165,0000165,000123,000123,000123,000اقتناء معدات اعالمية17

2019300,000300,000270,00030,000148,500148,500148,500وسائل النقل18

2019813,000813,000731,70081,300000معدات النظافة19

20
مناظرات 100 احداث وكالة بلدية 100 )دراسات 

(افكار 
20190200,0000200,000000

20190200,0000200,000000تهيئة حي  الزيتونة21

20190300,0000300,000000(مقر الحالة المدنية عزيزة عثمانة  سابقا)الطرقات 22



صفحة 

.../03

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع 

 ديسمبر 31منذ انطالقه إلى غاية 

2020

 Total des dépenses 

réalisées pour le projet 

depuis son démarrage 

jusqu'au 31 décembre 2020

(7)

"د"المبالغ تضمن بحساب الدينار 

سنة أو سنوات اإلنجاز

Année(s) de réalisation

المبلغ الذي تم إعطاء اإلذن لصرفه 

 31 إلى 2020 جانفي 01من 

2020ديسمبر 

Dépenses ordonnancées 

 du 01-01-2020

au 31-12-2020  

(5)

 2020كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

الكلفة 

المحينة للمشروع 

Coût actualisé du projet

(1b)

المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو 

السنوات المقبلة

Montant resatant à dépenser 

au cours des années suivantes

(4)= ((2)+(3))-(1b)

المبلغ المبرمج صرفه 

2020سنة 

Montant prévu à 

dépenser au cours 

de l'année 2020

(3)

2020رزنامة صرف اإلعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج االستثماري البلدي 

 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020

صفاقس: الوالية 

صفاقس: البلدية 

المشاريع

Les projets

الكلفة الجملية للمشروع

Coût total du projet

(1)

المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات 

السابقة

Montant dépensé au 

cours des années 

précédentes

(2)

 جانفي 01المبلغ الذي تم صرفه من 

2020 ديسمبر 31 إلى 2020

Dépenses réalisées 

 du 01-01-2020

au 31-12-2020  

(6)

20183,334,0003,334,0001,930,0001,404,00001,404,0001,404,0001,404,000(تشاركي )تعبيد الطرقات وبناء األرصفة 23

2018200,000200,000108,00092,0000200,000200,000308,000(تشاركي )التنوير العمومي 24

2018290,000135,0000135,000075,00075,00075,000توسيع دائرة سيدي منصور25

20182,500,0004,000,000900,0001,000,0002,100,0003,847,0003,847,0003,847,000(القسط الثاني)تهيئة قصر البلدية 26

20182,000,0002,245,00002,245,0000532,312532,312532,312اقتناء معدات النظافة والطرقات27

20183,000,0003,000,00001,000,0002,000,000000تهيئة ضيعة بشكة28

2018200,000200,0000180,00020,000143,000143,000143,000صيانة المسبح البلدي29

2018100,000100,000050,00050,000128,000128,000128,000دراسة تهيئة ضيعة ببشكة30

2018500,000500,000050,000450,000000تهيئة السوق المركزي31

2018550,000596,000415,405180,5950180,595180,595596,000تهيئة مالعب أحياء32

2018468,000468,000288,362179,6380179,638179,638468,000اشارات ضوئية33

2018150,000150,000135,00015,000015,00015,000150,000تهيئة سوق سيدي منصور والتعويضي تكملة34

35
التجربة النموذجية بـ  )صيانة التنوير العمومي 

LED )
2018300,000300,000270,00030,000158,491158,491158,491

20184,050,0004,041,3501,952,0001,448,000641,3501,265,1371,265,1373,217,137تهيئة المسرح البلدي36

37
 سيارة 2سيارة وظيفية وعدد )اقتناء وسائل نقل 

( دراجة نارية 28مصلحة و
2018200,000200,000130,00070,000042,73042,730172,730

201850,00050,000050,000039,71839,71839,718صيانة المسلخ البلدي38

2018300,000300,000100,000170,00030,000183,000183,000283,000برامج وتجهيزات اعالمية مختلفة39

2018200,000200,000180,00020,000020,00020,000200,000صيانة المسرح الصيفي40

2018288,117288,1170259,30528,812259,302259,302259,302صيانة المنشآت الرياضية41

2017300,000300,000114,091185,9090173,909173,909288,000(ملعب حي سابقا)تهيئة سوق الربض 42

2017247,000247,000222,30024,700024,70024,700247,000(الحديقة العمومية) تجميل المدينة 43

2017310,000310,0000279,00031,000000المصب البلدي بطريق الميناء44

20174,000,0004,083,000673,5002,836,500573,0003,173,5003,173,5003,847,000قصر البلدية45

2017315,000315,000283,50031,500031,50031,500315,000تهيئة سوق بلدي بسيدي منصور46
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4-
مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات 

والهياكل األخرى
1,034,0001,034,0000176,000574,600283,4000658,000658,000834,000

2016200,000200,00000200,000000دراسة مثال التهيئة العمرانية1

22017589,000589,0000530,10058,900589,000589,000589,000 مارس 2تعشيب ملعب 2

22017245,000245,000176,00044,50024,50069,00069,000245,000 مارس 2أشغال االنارة ملعب 3

43,759,11747,776,46707,608,15820,619,94717,138,362015,587,78415,587,78421,928,942

 مصحوبا بمذكرة  تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي لالستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية2020يرسل هذا الكشف قبل موفى فيفري :هام

(اإلسم واللقب واإلمضاء والختم)

: ..............التاريخ 
(أو من ينوبه) رئيــــس البلديــــة 

المجموع العام


