
صفحة 

406684722337337337 4371 201920191المشاريع الجديدة لسنة -أ
406684722000 4371 20191مشاريع ذات صبغة محلية-1

000774257517000 20191تعبيد وصيانة الطرقات1-1
20191001109020000التنوير العمومي1-2
2019065065000تهيئة السوق اليومية1-3
201901200120000بناءات إدارية أحرى1-4
20193373373370337337337(صفقة مجمعة)اقتناء معدات 1-5
8315631 6696371 8481 8482 411 7702 20182مشاريع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطة-ب 
365 3651 3651 1886371 78501 6201 20181 متواصلة في طور اإلنجاز2018مشاريع سنة 1.ب
048337977977977 38501 2201 20181مشاريع ذات صبغة محلية-1

1140952162960960960 1001 20181تعبيد وصيانة الطرقات1-1
20183011004169000صيانة قصر البلدية1-2
20185012004575000تجميل المدينة1-3
2018404101031171717تهيئة مثال التهيئة العمرانية1-4

20184004000140300388388388مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات-3
20184004000140300388388388تهيئة الملعب البلدي1
046 04656348104834831 1501 20171 وما قبل متواصلة في طور اإلنجاز2017مشاريع سنة 2.ب
046 04656348104834831 1501 20171مشاريع ذات صبغة محلية-1

20179508293794520450450829صيانة الطرقات1-1
2017504427210171744تهيءة المفترقات الدائرية1-2
2017150173157801616173صيانة المدينة العتيقة1-3

4 2074 2375632 3531 3592 1852 1852 748

 مصحوبا بمذكرة  تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي لالستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية2019يرسل هذا الكشف قبل موفى فيفري :هام
........,: ......التاريخ 

القابض البلدي
(اإلسم واللقب واإلمضاء والختم)

مجموع ما تم صرفه لفائدة 
المشروع منذ انطالقه إلى غاية 

2019 ديسمبر 31
 Total des dépenses 

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

2019
(7)

"د"المبالغ تضمن بحساب الدينار 

سنة أو سنوات اإلنجاز
Année(s) de 
réalisation

سوسة: الوالية 

القلعة الصغرى: البلدية 

المشاريع
Les projets

الكلفة الجملية للمشروع
Coût total du projet

(1)

(اإلسم واللقب واإلمضاء والختم)

 2019كشف 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 
2019سنة 

Montant prévu à 
dépenser au 

cours de l'année 
2019

(3)

المبلغ الذي تم إعطاء اإلذن 
 31 جانفي إلى 01لصرفه من 

2019ديسمبر 
Dépenses 

ordonnancées 
 du 01-01-2019

au 31-12-2019  
(5)

(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 
2019 ديسمبر 31جانفي إلى 

Dépenses réalisées 
 du 01-01-2019

au 31-12-2019  
(6)

2019رزنامة صرف اإلعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج االستثماري البلدي 
 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019


