
 

وحدة التصرف حسب االهداف إلنجاز مشروع دعم جودة التعليم االبتدائي املمول عن طريق 

 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

 مكونات مشروع دعم التعليم االبتدائي

 االبتدائيدعم التعليم  المشروع :

 م.د  496 حوالي كلفة المشروع :

 (FADES) الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي و االجتماعي هيكلة تمويل المشروع :

 سنوات 5على امتداد  2018 جويلية 11 تاريخ المصادقة و اآلجال التعاقدية :

 مكونات المشروع : 

 مدرسة ابتدائية  50احداث  -

 مدرسة  800أعمال الصيانة تشمل  -

 مدرسة  2000أعمال التوسعة تشمل  -

 م.د  ت. 24األثاث و التجهيزات المدرسية بقيمة  -

 م.د ت. 24أجهزة الحاسوب والتجهيزات الرقمية بقيمة  -

 م.د ت. 34,4الخدمات الفنية :  -

                        م.د ت. 45,6االحتياطي  -



  

 الخاصة بمشروع دعم التعليم االبتدائيو صندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعيالمصادق عليها من طرف الحول الصفقات  جدول احصائي اجمالي

  2021/05/31الى غاية يوم  
 

                

 عدد العقود  عناصر المشروع                               
عدد 

 المشاريع

عدد 

المدارس 

 االبتدائية

العقود   مبلغ 

 باحتساب االداءات

 ) دينار تونسي(

المبلغ  الجملي 

 لكشوفات الحساب

 ) دينار تونسي(

مبلغ الكشوفات 

المحمول على 

 الصندوق

 ) دينار تونسي(

مبلغ الكشوفات المحمول 

 على الموارد العامة

 ) دينار تونسي(

 434,341 435 347,955 351 1 782,296 786 1 915,330 559 7 11 11 11 االبتدائية إحداث المدارس 

 355,402 098 4 034,006 719 12 389,408 817 16 689,981 186 43 377 452 255 توسعة المدارس االبتدائية

 267,383 284 8 795,328 709 25 062,711 994 33 113,246 276 90 206 206 188 صيانة المدارس االبتدائية

 057,126 818 12 177,289 780 39 234,415 598 52 718,557 022 141 594 669 454 المجموع

        
        
        



    
 

   

  حوصلة حول تقدم مكونات المشروع

 2021و 2020و  2019و  2018 واتلسنمن طرف الصندوق  متابعة نسق تنفيذ املشاريع املمولة

تقدم تنفيذ 
 المكونات

 في المستوى اإلجرائي
 في المستوى المالي 

 
 ونسي(ت)بحساب المليون دينار 

 مالحظات في المستوى الميداني

 المكون األول
 حداااتاإل
 مدرسة( 40)بناء 

 مشروع  منجز  02 -
 مشروع  في طور اإلنجاز  07 -
في طور اعداد ملف الصفقة  02 -

 وانطالق االشغال
 في طور تقييم العروض 05 -
 مشروع في طور الدراسات  24 -

 م.د   559.7: التعهد -

 م.د787.1الدفع  :  -

 100%مشاريع تم اإلنجاز بنسبة  02 -
 70%مشاريع بصدد اإلنجاز بنسبة  05 -
 30%مشاريع بصدد اإلنجاز بنسبة  01 -

 15%مشاريع بصدد اإلنجاز بنسبة  01 -

 

 المكون الااني
 صيانةالتهيئة و ال

 مدرسة 512

 

 مشروع  منجز 72 -
 مشروع  في طور اإلنجاز 93 -
 في طور انطالق االشغال  مشروع 39 -
 مشروع  في طور تقييم العروض 55 -
 مشروع  في طور طلب العروض 13 -
 مشروع  في طور الدراسات 240 -

 م.د 276.90التعهد : -

 م.د 499.33:  الدفع -

 100%مشروع تم اإلنجاز بنسبة  72 -

 
 95%و 55%مشروع بصدد اإلنجاز بنسبة تتراوح بين  58 -

 
 50%و  5%مشروع بصدد اإلنجاز بنسبة تتراوح بين  35 -

 

 

 المكون الاالث
 توسيعاتال

 مدرسة 1906    

 مشروع منجز 249 -
 مشروع في طور اإلنجاز 146 -
 مشروع في طور انطالق االشغال 41 -
 مشروع في طور تقييم العروض 294 -
 مشروع في طور طلب العروض 118 -
 مشروع  في طور الدراسات1058 -

 م.د 187.34التعهد : -

 م.د 817.61الدفع  :  -

 100%مشروع  تم اإلنجاز بنسبة  249 -
 

 95%و  55%مشروع بصدد اإلنجاز بنسبة تتراوح بين  75 -
 

 50%و  5%مشروع بصدد اإلنجاز بنسبة تتراوح بين  71 -
 

 

 المكون الرابع
التربوية  تجهيزاتال

 واالعالمية

 في طور إعداد كراس  الشروط  -
-  

 

 


