
  
2018  أفريلشهر    منتصفمتابعة إنجاز المشاريع التّنمويّة إلى غاية    

 المالحظات

م نسبة تقد  
اإلنجاز 
المالي 

(% )  

م نسبة تقد  
اإلنجاز 
 المادي

(% )  

(الكلفة األصلي ة )د الكلفة المحي نة )د(  
مكان 

المشروع 
 )المعتمدي ة(

 عدد المشاريع بيان المشاريع

2016المشاريع البلدي ة المبرمجة ضمن البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة   

ول : نسبة تقدّم اإلنج -   % 95از بالنسبة للقسط اُلأ

: % 100* تم  تعبيد األنهج التالية بنسبة   

نهج الشيخ محمد اللحياني –نهج فاس                                -       
شارع أمحمد الجراية –                          نهج القيروان. -       
الجراية الصادقشارع  -       

 برنامج التطهير بالشوارع و االنهج المتبقية. في انتظار استكمال 07/02/2018تعاقدية بتاريخ تم تعليق اآلجال ال

نسبة تقدّم اإلنجاز بالنسبة للق -  
  % 99سط الثاني : 

: % 100* تم  تعبيد األنهج التالية بنسبة    

نهج علي بن جماعة –نهج إبن خلدون.                                -       
     -                          . مدخل جامع الرحيم –نهج إبراهيم المزغني   
 نهجي علي الزواوي و الط اهر صفر. -     نهج عثمان ابن عفان –نهج عبد السالم خليف..                          -     

  
شارع االمام البخاري و شارع عمر ابن عبد العزيز )األشغال في نهايتها( –       

  % 100نسبة تقدّم اإلنجاز بالنسبة للقسط الأثّالث :  -

 

98 %  015,143.2450  2600. 000,000 

قرمدة بلديّة  
معتمديّة 
صفاقس 
 الجنوبيّة

 1 تعبيد الطرقات

  تم الغاء المشروع.
- - 1100.000,000 

 األحيـــــاء تهذيب
العموري الش عبي ة  

2 

.2017ماي  05تم  القبول النهائى لألشغال بتاريخ  -   
 3 بناء قباضة بلدي ة 190.000,000 134.065,099  % 100

د. - تم  التزو    

100 %  154.365,680 192.000,000 

 إقتناء معد ات نظافة
)تراكس+طاحن 

 اعشاب(

4 

د 36 947,841مشروع تبليط أرصفة بشارع بوزيّان :   

2017أوت  08تم  قبول األشغال بتاريخ  -  

د 39 100,853ة بشارع أبو حامد الغزالي بالبالط المتشابك : مشروع تبليط أرصف  

 .% 90األشغال متقدمة بنسبة  -

 
100 %  

 5 بناء األرصفة 70.000,000 76.800,941
 

90 %  

 الجمهورية التونسية
  لبيئةاو وزارة الّشؤون المحليّة

 بلديـة قرمـدة
 مصلحة األشغال 



 
 
 

 المالحظات

م نسبة تقد  
اإلنجاز 
المالي 

(% )  

م نسبة تقد  
اإلنجاز 

(% )  
(الكلفة األصلي ة )د الكلفة المحي نة )د(  

مكان 
المشروع 
 )المعتمدي ة(

 عدد المشاريع بيان المشاريع

7201المشاريع البلدي ة المبرمجة ضمن البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة   

% 25متقدمة بنسبة األشغال    
 

25 %  536.109,400 646.000,000 

قرمدة بلديّة  
معتمديّة 
صفاقس 
 الجنوبيّة

 1 تعبيد الطرقات

 ونهج الرشاد  و متقدمة بشارع بوزيان و شارع القيروان انتهت بشارع اإلمام سحنون و بشارع الشهداء  األشغال

 

83 %  339.990,450 ,000.000455  2 بناء أرصفة 

.19/12/2017و تم قبولها بتاريخ  02/12/2017انتهت األشغال بتاريخ  -  
 

 3 التنوير العمومي 199.000,000 114.966,670  % 100

 .تم اقتناء العقار الكائن بمركز السالمي -
 

 4 إقتناء عقارات 261.000,000 152.875,000  % 100

.26/12/2017و تم قبولها بتاريخ  20/12/2017إنتهت األشغال بتاريخ  -  
 

100 %  79.924,000 100.000,000 
تركيب لوحات 

ولتييكفوطوف  
5 

2018المشاريع البلدي ة المبرمجة ضمن البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة   

 تم الشروع في إعداد الدراسة الخاصة بالمشروع
 - - 

,000.000700  

قرمدة بلديّة  
معتمديّة 
صفاقس 
 الجنوبيّة

 1 تعبيد الطرقات

 2018ماي  21انجاز األشغال يوم  تم اإلعالن عن استشارة مشروع تبليط األرصفة و من المؤمل الشروع في

 - - 

,000.000164 أرصفة بناء   2 

 كحد أقصى لقبول العروض 2018أفريل  26تم اإلعالن عن استشارة الدراسة الفنية للمشروع وتم تحديد يوم 
 - - 

,000.000101  3 التنوير العمومي 


