
صفحة 
 1/1

2017المشاريع الجديدة لسنة -أ
مشاريع ذات صبغة محلية-1
0 0 000 000214 000323 000537 2017646تعبيد الطرقات1
000 00034 00034 50034 500112 000227 000340 2017455بناء األرصفة2
000 000115 000115 0115 000 000115 000115 2017199التنوير العمومي3
000 000153 000153 000153 0153 000 000153 2017150(مباني)اقتناء أراضي 4
photo voltaique2017100 00080 00080 000 080 00080 00080 000تركيب لوحات فوطو فولتيك 5
000 000112 000112 0112 000 0112 000 000112 2017192(تراكس )اقتناء معدات النظافة 3

مشاريع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطة-ب 

 متواصلة في طور اإلنجاز2016مشاريع سنة 1.ب
مشاريع ذات صبغة محلية-1
000 0001690 0001690 0001690 000245 02205 000 0002450 20162450تعبيد الطرقات1
000 000135 000135 0135 000 0135 000 000135 2016190بناء قباضة بلدية2
000 000138 000138 0138 000 0138 000 000138 2016138(طاحنة أخشاب)اقتناء معدات النظافة 3
000 00037 00037 037 000 070 000 00070 201670بناء األرصفة4
البرامج الوطنية-7

برامج تهذيب األحياء الشعبية1.7
0 0 000 0900 0 000 20161100تهذيب حي العموري1

5690 0004130 000 04305 500724 5002494 0002494 0002494 000

 مصحوبا بمذكرة  تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي لالستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية2018يرسل هذا الكشف قبل موفى فيفري :هام

: ..............التاريخ 
القابض البلدي

(اإلسم واللقب واإلمضاء والختم)

"د"المبالغ تضمن بحساب الدينار 

سنة أو سنوات اإلنجاز
Année(s) de réalisation

المبلغ الذي تم إعطاء اإلذن 
 31 جانفي إلى 01لصرفه من 

2017ديسمبر 
Dépenses ordonnancées 

 du 01-01-2017
au 31-12-2017  

(5)

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع 
 ديسمبر 31منذ انطالقه إلى غاية 
2017

 Total des dépenses 
réalisées pour le projet 
depuis son démarrage 
jusqu'au 31 décembre 

2017
(7)

صفاقس: .الوالية 
قرمدة: البلدية 

المشاريع
Les projets

الكلفة الجملية للمشروع
Coût total du projet

(1)

(اإلسم واللقب واإلمضاء والختم)

 2017كشف 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 
2017سنة 

Montant prévu à 
dépenser au 

cours de l'année 
2017

(3)

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

المجموع العام

المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات 
السابقة

Montant dépensé au 
cours des années 

précédentes
(2)

 01المبلغ الذي تم صرفه من 
2017 ديسمبر 31جانفي إلى 

Dépenses réalisées 
 du 01-01-2017

au 31-12-2017  
(6)

2017رزنامة صرف اإلعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج االستثماري البلدي 
 planning des dépenses prévu dans le PAI 2017


