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  متابعة سير مشاريع البرنامج االستثماري لسنة 2017

 المالحظات الخطة التمويلية الكلفة الجملية بيان المشروع

تحصل على الموافقة النهائية 
بصدد إعداد ملف الصفقة 

 قرض من صندوق القروض  50.000.000   تعبيد الطرقات 

تم إعداد دراسة أولية للمشروع  صندوق القروض : مساعدة غير 
45000000موظفة :   

65.000.000تمويل ذاتي :   

 
110.000.000 

 دراسة و إنجاز قسط أول في
نطاق مشروع متكامل مندمج

 سياحي ثقافي بيئي 
 تم إحالة ملف طلب العروض لإلدارة

الجهوية للتجهيز 
مويل من وزارة ت 200.000.000

 الشباب و الرياضة 
تمويل ذاتي  63.000.000  

263.000.000   إستكمال تسييج  الملعب
 البلدي بسيدي عامر 

بصدد اإلعالن عن طلب العروض  تمويل ذاتــي  25.000.000  
مساعدة غير  15.000.000

 موظفة 

 
40.000.000 

نارة تقوية و توسيع شبكة اإل
 العمومية بمسجد عيسى 

تمت مكاتبة اإلدارة الجهويـــة 
بخصوث إبداء رأيها في تهيئة 

 07/07/2017المفترق بتاريخ 
17/10/2017التذكير 

تمويل ذاتي  10.000.000  
مساعدة غير  10.000.000

 موظفة 

 .20.000.000
 

تجميل مدخل مدينة مسجد 
 عيسى 
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  2017 لسنة  متابعة سير مشاريع التنمية بالمنطقة البلدية

  (خارج البرنامج اإلستثماري) 

 المالحظات الخطة التمويلية  الكلفة الجملية بيان المشروع
أشغال في طور اإلنجاز  صندوق حماية المناطق السياحية 50.000.000 السياحية و العناية بالمحيط تنظيف المناطق 

و تشذيب أشجار الفيكيسالسياحي
 منجز صندوق حماية المناطق السياحية:  - 

150.000.000  
 39.740.000تمويل ذاتي :  - 

189.740.000 اقتناء آلة جارفة

  تطهير حي شارع البيئة بسيدي عامر  195.000.000  الديوان الوطني للتطهير  أشغال منجزة

القروض و مساعدة صندوق   منجز
  الجماعات المحلية

  إقتناء شاحنة ضاغطة  134.000.000

  تعشيب ملعب الحي بمسجد عيسى  140.000.000  المجلس الجهوي  في طور اإلنجاز
  إصالح و صيانة الطرقات (شارع البيئة)  17.936.000  تمويل ذاتي أشغال في طور اإلنجاز

  مد شبكة اإلنارة العمومية بمسجد عيسى  100.000.000  المجلس الجهوي  في طور اإلنجاز
ل خيرتعبيد  المسلك الفالحي بمسجد عيسى منز 450.000.000 المجلس الجهوي منجز  

 أشغال منجزة
 

 تعبيد شارع إبن خلدون سيدي عامر 100.000.000 المجلس الجهوي


