
صفحة 

.../...

ع الجدیدة لسنة 2019أ- المشار

ة1- غة محل ع ذات ص مشار

1-1
سید عامر و تهیئة  ة  المستودع البلد و تهیئة مقر البلد إنجاز ادواش 

سى مسجد ع ة  الدائرة البلد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ0,00080,000ـــــــــــــ201980,000

سى1-2 مسجد ع ملعب الحي  س  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ0,00035,000ـــــــــــــ201935,000بناء  حجرات مال

ة1-3 ة األساس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2019216,000185,7240,000185,724البن

سید عامر1-4 ین  سى ابن مس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ0,00080,000ـــــــــــــ201980,000تطهیر حي ع

ة1-7 اء الشعب برامج تهذیب األح
ة1-7 اء الشعب سید عامر ضمن برنامج تهذیب األح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ0,0002000,000ـــــــــــــ20192000,000تهذیب حي النصر 

برامج أخر 2-7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ125,0000,000ـــــــــــــ2019125,000إقتناء معدات ضمن الصفقة اإلطارة2-7

ع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطةب - مشار

ة1- غة محل ع ذات ص مشار
سى1-1 مسجد ع اب القصر و ساحة سید مفرج  201835,00027,3970,00027,3970,0000,0000,0000,000تهیئة ساحة 

ة ( تعبید الطرقات )1-2 ة األساس 201835,00043,2900,00043,2900,0000,0000,0000,000البن

سید عامر1-3 الملعب البلد  س  0,0000,000219,0000,0000,0000,000ـــــــــــــ2017219,000تهیئة حجرات المال

سى1-4 201730,00025,6810,0002,00023,6810,0000,0000,000تجمیل مدخل مدینة مسجد ع

احي (دراسات ) 1-5 0,0007,0003,0000,0000,0000,000ـــــــــــــ201710,000دراسة و إنجاز قسط أول في نطاق مشروع متكامل مندمج س

2 865,000282,0920,000204,6872 626,4050,0000,0000,000

ةهام: س البلد البرنامج السنو لالستثمار ممضاة من طرف رئ ع المبرمجة  ة موجزة تبین تقدم إنجاز المشار رة  تفسیر مذ ا  فر 2019 مصحو یرسل هذا الكشف قبل موفى ف

خ : .............. التار
ض البلد القا

(اإلسم واللقب واإلمضاء والختم)

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع 

سمبر  ة 31 د منذ انطالقه إلى غا

2018

 Total des dépenses 

 réalisées pour le projet

 depuis son démarrage

 jusqu'au 31 décembre

2018

(7)

حساب الدینار "د" الغ تضمن  الم

سنة أو سنوات اإلنجاز

Année(s) de réalisation

ة : المنستیر  الوال

سى  ة : سید عامر مسجد ع البلد

ع المشار

Les projets

ة للمشروع الكلفة الجمل

Coût total du projet

(1)

(اإلسم واللقب واإلمضاء والختم)

عة إنجاز البرنامج السنو لالستثمار لسنة 2019  شف متا

الكلفة 

المحینة للمشروع 

 Coût actualisé du

projet

(1b)

قي المبرمج صرفه السنة أو  المبلغ المت

السنوات المقبلة

 Montant resatant à dépenser

 au cours des années

suivantes

(1b)-((3)+(2)) =(4)

المبلغ المبرمج صرفه 

سنة 2019

 Montant prévu à

 dépenser au cours

de l'année 2019

(3)

المبلغ الذ تم إعطاء اإلذن 

لصرفه من 01 جانفي 2018 إلى 

سمبر 2018 31 د

 Dépenses ordonnancées

du 01-01-2018 

  au 31-12-2018

(5)

خ : .............. التار
ه)  رئیــــس البلدیــــة (أو من ینو

المجموع العامالمجموع العام

السنوات  المبلغ الذ تم صرفه 

قة السا

 Montant dépensé au

 cours des années

précédentes

(2)

المبلغ الذ تم صرفه من 01 

سمبر  جانفي 2018 إلى 31 د

2018

 Dépenses réalisées

du 01-01-2018 

  au 31-12-2018

(6)

قة البرنامج االستثمار البلد 2019 رزنامة صرف اإلعتمادات المبرمجة بوث

planning des dépenses prévu dans le PAI 2018 


