
صفحة 
 .../,,,

(بحساب الدينار)

المصدرالمبلغ

5070 000,0000008602 0000438 400 5291 3671 3المشاريع الجديدة-أ

610 00001 400 610,000210,0001 20211تعبيد الطرقات1

2021175,000175,000015025بناء االرصفة2

2021165,000165,000010065التنوير العمومي3

2021400,000400,0000200200 اقتناء عقارات4

0700  202170,00070,000بنايات إدارية5

0800  202180,00080,000اقتناء وسائل النقل6

04055  202195,00095,000دراسات7

438050450  2021500,00062,000 بناء و تهيئة منشئات رياضية10

200  202120,00020,000 تجميل مداخل المدينة12

2021252,000252,0000150102 اقتناء معدات وتجهيزات13

المشاريع 
" A"المصنفة 

حسب التقييم 
األولي البيئي 
واالجتماعي 

(***)

صفاقس: الوالية  2021البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 
قرمدة: البلدية 

(**)الخطة التمويلية 

إستثنائية )مساعدة المشاريع
أو متبقية من النظام 

(التمويلي القديم

(*)الكلفة 
(1)

سنة أو 
سنوات 
اإلنجاز

تقديرات المصاريف 
السنوية للصيانة 

واإلستغالل

مساهمات أخرى

(*)الكلفة 
المحينة بالنسبة 

للمشاريع المتواصلة 
فقط

(1)

مساعدة موظفةتمويل ذاتي مساعدة غير موظفة قرض

المبلغ المتبقي المبرمج 
صرفه خالل السنة أو 

(4)السنوات المقبلة 
(4) =(1)-((2)+(3))

رزنامة صرف االعتمادات

المبلغ الذي تم 
صرفه بالسنوات 

السابقة
(2)

المبلغ المبرمج 
صرفه سنة 

2021
(3)
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سنة أو 
سنوات 
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تقديرات المصاريف 
السنوية للصيانة 
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مساهمات أخرى

(*)الكلفة 
المحينة بالنسبة 

للمشاريع المتواصلة 
فقط

(1)

مساعدة موظفةتمويل ذاتي مساعدة غير موظفة قرض

المبلغ المتبقي المبرمج 
صرفه خالل السنة أو 

(4)السنوات المقبلة 
(4) =(1)-((2)+(3))

رزنامة صرف االعتمادات
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9100 54807 1500876001 6303 7143 6269 9مشاريع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطة-ب 

039 575,000438,0004 026,0001 039,0002 039,0004 4مشاريع ذات صبغة محلية1
544 575,000438,0002 543,535257,0001 270,0002 20202تعبيد الطرقات2
2020605,000346,952346,952347بناء االرصفة3
2020155,000184,102184,102184التنوير العمومي4
2020100,000100,000100,00058,00042اقتناء عقارات5
2020160,000160,000160,000160بناية ادارية6
2020130,00059,46559,46559,4650اقتناء وسائل النقل7
2020129,000129,000129,0008,438121دراسات8
202070,00070,00070,00015,83354افتناء معدات و تجهيزات9
202050,00050,00050,00050تجهيزات و برامج اعالمية10
2020200,000200,000200,000200بناء و تهيئة منشئات رياضية11
2020150,000150,000150,000150تهيئة المسلخ البلدي12
202020,00015,62215,62211,8414تجميل مداخل المدينة13
2019960,000899,48861717,535تعبيد الطرقات15
2019198,300197,8920162,127التنوير العمومي16
151262,387-2019150,000301,248تهيئة مجمع األسواق17
28252,11816-2019240,000267,884تهيئة المستودع البلدي18

12 99313 0815 1591 403 1500438 876001 54886010 4170

تضمين الكلفة الجملية للمشروع وعدم االقتصار على القسط السنوي(*)
تضمين الخطة التمويلية للمشروع وعدم االقتصار على القسط السنوي(**)

(التقييم األولي البيئي واالجتماعي)فقط بالنسبة للمشاريع المصنفة كذلك حسب قائمة الفرز البيئي واالجتماعي " A"تضمين حرف (***)

.………………………: التاريخ 

(اإلسم واللقب واإلمضاء والختم)

(أو من ينوبه)رئيــــس البلديــــة  

المجموع العام


