
صفحة 

 
تقديرات 

المصدرالمبلغ

المشاريع الجديدة
400مشاريع ذات صبغة محلية-1

2021400400قصر البلدية
2021تهيئة الروضة البلدية

2021370370370(الدوائر  )الصيانة والتعهد 
20211855112014185 اقتناء معدات اعالمية

202135022013050350معدات النظافة والطرقات
2021150150150معدات وتجهيزات أخرى

2021200200200وسائل النقل
2021400400400أشغال صيانة تصريف مياه األمطار

2021200200200صيانة تنظيم حركة المرور
2021300300300صيانة الطرقات

2021250250250تنظيم تهيئة الحدائق العمومية
2021200200200تهيئة المنتزهات

2021350350350تجميل مداخل المدن
2021200200200تهيئة المساحات الخضراء

/ / / 2021منابت
2021200200200تهيئة المقابر

2021400400400بناء وتهيئة مركب الكريمة
2021150150150تهيئة قاعة رجا حيدر

2021707070تهيئة قاعة جال ل غراب لكرة الطائرة
2021200200200الدراسات

2021505050تجهيزات ادارية
2021200200200المسبح البلدي

2021570570570انجاز مالعب احياء
2021300300300السوق البلدي

2021100100100المستودع البلدي
2021309309309اقتناء أراضي

500وزارة الرياضة2021500500مشاريع مشتركة مع الوزارات-4
2021970970970المنشآت الرياضية

20219505050900تهيئة منطقة البحر األزرق

الخطة التمويلية
المشاريع 

 " A"المصنفة 
حسب التقييم 
األولي البيئي 
واالجتماعي 

رزنامة صرف االعتمادات

مساعدة 
غير موظفة

قرضتمويل ذاتي

 (*)الكلفة
المحينة 
بالنسبة 
للمشاريع 
المتواصلة 

المبلغ الذي تم 
صرفع بالنسبة 

للسنوات 
(2)السابقة 

رزنامة صرف 
المبلغ 
المبرمج 

صرفه سنة 
2021 (3)

المبلغ المتبقي 
المبرمج صرفه خالل 
السنة أو السنوات 

-(1)=4 (4)المقبلة 
(2)+(3)

تونس: الوالية 
المرسى: البلدية 

المشاريع
سنة أو 
سنوات 
االنجاز

مساعدة 
موظفة

مساهمات أخرى (د)الكلفة
(1)

مساعدة 
إستثنائية أو )

متبقية من 
النظام 

(التمويلي القديم
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2021مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني-6
20202021700700التطهير وتصريف مياه األمطار 

2021500500التنوير العمومي
2021600600بناء األرصفة
2020600600بناء االرصفة

000100 202111001الطرقات
000219 5001 20201الطرقات

5-
 الممولة بقرض وتمويل ذاتي 2015مشاريع 

ولم تتحصل على المصادقة النهائية قبل 
15/12/2020

...........

...........

ب
مشاريع متواصلة في طور اإلنجاز من 

السنوات الفارطة

2019570570بناء االرصفة

201958030550طرقات
2019500500تصريف مياه األمطار

201945040050التنوير العمومي
مشاريع ذات صبغة محلية1

المساهمة في التطهير
2019850400450قمرت حروش
المسبح البلدي

16 67410 3123 3702 49250016 674

:هام جدا 
تخضع لدليل اإلجراءات البيئية واإلجتماعية المشاريع التي تتضمن خططها التمويلية مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة وقروض 

 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وال تمول عن طريق مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة 2005 جويلية 11 المؤرخ في 2005 لسنة 1991 حسب التقييم األولي البيئي واإلجتماعي تخضع لألمر عدد Aالمشاريع المصنفة صنف 

المجموع العام
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: جانفي من كل سنة15وثائق ترسل ضمن الملف قبل * 
ملحوظة تقديمية حول البرنامج السنوي لإلستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية1

:وثائق إثبات المنهجية التشاركية 
محضر أو محاضر الجلسات العمومية التشاركية حول إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار ملحق بها قائمة المشاركين بإعتبار العنصر

النسائي والشبابي والصور الفوتوغرافية للجلسات وتقديم البلدية

رئيس البلديةمضمون من مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على البرنامج السنوي لإلستثمار3

2

الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي لإلستثمار 


