
الجمهىريت التىنسيت      

وزارة الشؤون المحليت و البيئت

سىست      واليت          

بلديت الزهىر           

البرنامج السنوي لالستثمار البلدي  
 التشاركي

  2021لسنة   
التشخيص الفني و المالي



(I  التشخٍص الفنً والمالً لبزنامج االستثمار السنوي

:2021التشاركً لسنة 
 2021لفنشرررخيلس ف ررر   نعرررعل  أرررر م ارررخيص  لفنيرررملال لفبررررج الالترررخ ا فنو رررخ     رررن  خي لف ررر       

 20الا 18يهخ لتلتئ ر  بترخي   لفذ  ت  ل دلده الادي ه  ن قبل خلا  ل دلد لفنو خ     ن  خي  بجل ت

نيرملال حاث ت  تحاين  ديد لتعطاخت لفب ا  الاإدخخل إضرخفخت الاتح را خت  أرر لف 2020  ف نو

خ،رر  لترر ليد لتتخحرر  فت   ررل لفبرررج خخ،رر ا ص ررخ ترر   مررل   أررر  ج ررل لتملاررعلت الا يقررخ  لتخفارر  الاخ

. مبقخ فإل كخ اخت لتخفا  لت ك    2021بع خ     ن  خي لف     ف    



امفـهـرس
تكدِم الموعكة البلدِة-1  

  2021التكدِم الػام للبرهامج االستثمار السوٍي التصارهُ لسوة -2

التصخّط الفوُ و المالُ-3  



امبدليةتلدمي
الـــــزهـــــورالمنطقة

1985أفريل    05تاريخ احداثها  

هكتار 366المساحة

2020ساكن سنة   20000عدد السكان

عدد المساكن
مسكن حسب جدول تحصيل العقـارات   5111

2020المبنية لسنة  

عدد المناطق حسب  
مثال التهيئة العمرانية

مناطق 3



املوكع اجلغرايف نلبدلية

القلعة الصغرى شماال

مدينة سوسة شرقا

زاوية سوسة جنوبا

مساكن غربا







رانمج الاستامثر امس نوي امتشاريك امللرتح اعدادهب

 تكترح خعٍظي الػرِضة من ظرف المتساهوّن وـق احتّاخات مكر
 .سنواًم و تعلػاتٌم

خال التوفّذ و معادر التمٍِو
أ
ولٍِات و ا

أ
 .  تكٍم البلدِة بضبط اال



امتشاريكرانمج الاستامثر ب
   

ساسّة ولاهٍهّة تحدد ِػتبر  
أ
 :البرهامج وثّكة تٍخٌّّة ا

المصارِع التومٍِة المدرخة. 
 بٌاالخاظة المبالؼ المالّة التكدِرِة و الخعط التمٍِلّة. 
ِتم باغتماد مكاربة تصارهّة من خاللل تصالرِم المالٍاظن و المحتمالع : االغداد

 .المدهُ
هظالر  ضالاملة ومتناملالة لمفٌالٍم التومّالة تسالود تلالَ احتّاخالات الموعكالة : اإلظار

ـضو
أ
 .وتعلػات متساهوٌّا لحّا  ا



املبادئ املعمتدة لإعداد برانمج الاستامثر امس نوي 

2021امتشاريك مس نة 

مبادئ المكاربة التصارهّة. 

داء و اإلهحاز
أ
 .الفاغلّة وحسن اال

تحسّن ظروف غّش متساهوُ الموعكة البلدِة. 



امتشخيص امفين



بطاكة تشخيص مش بكة امطركات حسب املناطق



بطاكة تشخيص نلش باكت امعمومية ابملناطق 



بطاكة تشخيص نلبناءات امبدلية



الاكتطاديةنلمرافق بطاكة تشخيص 



اخلرضاء نلمساحات بطاكة تشخيص 



(ثلافة وش باب ورايضة وطفوةل)بطاكة تشخيص امتجهزيات امعمومية املشرتكة 



معدات النظافة والطرقات





المعدات اإلعالمٍة



وامربجميات الإعالميةامتطبيلات 



:خالضة امتشخيص امفين
 و حالتٌا ـٍق المتٍسط %100ضبنة العرلات تؾعُ الموعكة البلدِة بوسبة. 

 ؽلب المواظق% 100ضبنة التوٍِر الػمٍمُ تؾعُ الموعكة البلدِة بوسبة
أ
 .و حالتٌا خّد  ـُ ا

ضبنة تعرِؿ مّاى االمعار محدود  خدا تتعلب التٍسػة. 

2م 10در بال هسبة المساحات الخضراء للساهن الٍاحد ضػّفة دون المػدل الٍظوُ المك . 

 ت اإلدارِة
 
 .المستٍدع البلدي ـُ حاخة الَ التٌّئة -:الموصا

 .الروضة البلدِة ـُ حاخة الَ التٌّئة-                                       

هّد  الَ تؾّّر المكر -                                      
أ
 .لعر البلدِة ـُ حاخة ا

ٍت االلتعادِة لتحسّن الخدمات المسدا  للمٍاظن وتٍـّر م
 
ارد مالّة تضاـّة للبلدِة ،لذلم البد من تعٍر الموصا

ضؾال تٌّئة
أ
 .توظّم غملّة االهتعاب وتهحاز ا

     الملػب البلدي  ـُ حاخة الَ مدارج. 

 



امتشخيص املايل



هيلكة املوارد اذلاتية نلعنوان الأول





كشف حتليق املوارد





املداخيل اجلبائية الاعتيادية





كشف اس تخالص املعلوم عىل امعلارات املبنية





نفلات امعنوان الأول





مؤرشات نفلات امتأأجري امعمويم



كشف ديون امبدلية





إيرادا  2020النتائج املؤمل تحقيقها إلى موفى سنة 

ودفعا على مستوى ميزانية التصرف



2021امتشاريك مس نة هيلكة موارد برانمج الاستامثر امبدلي 



قائمة فً المشارٌع البلدٌة المتواصلة إلى حد هذا التارٌخ


