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 2017تقرير حول تقدم برنامج االستثمار البلدي لحد شهر ديسمبر 

  ر/ع
 المشروع 

 سنة 
 د.الكلفة أ االنجاز

 الخطة التمويلية
نسبة تقدم 
تمويل  المالحظات االشغال

مساعدة  قرض ذاتي
 استثنائية

مساعدة 
 غير موظفة

مساعدة 
 موظفة

 مساهمات أخرى 

 المبلغ  المصدر 

01 
أشغال صيانة الطرقات حبي عبد ربه 

 و حي اجلامع
2016 313 132 80  101    %70 

انطالق األشغال 
25/9/2017 

 حتيني كراس الشروط %00       51 51 2016 اقتناء سيارة أدارية  02

 الدراسات %00    101  80 150 331 2017 هتيئة السوق البلدي  03

 %100      100  100 2017 اقتناء عقارات  04
بصدد إبرام العقد مع 

 أمالك الدولة

 - 90%   500     500 2016 هتذيب حي النصر الصنوبر  05

 - 100% 446 وزارة الشباب و الرياضة      446 2016 هتيئة دار الشباب بالكريب  06

 - 100% 100 وزارة الشباب و الرياضة     56 129 2016 هتيئة السولر اخلارجي للملعب 07

 - 100% 565 وزارة الشباب و الرياضة      565 2016 تعشيب امللعب لبلدي  08

 - 70 1111 ------ 500 202 00 310 389 2510 الجملة
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 2018تقرير حول تقدم برنامج االستثمار البلدي لحد شهر فيفري 

  ر/ع
 المشروع 

 سنة 
 د.الكلفة أ االنجاز

 الخطة التمويلية
نسبة تقدم 

تمويل  المالحظات االشغال
مساعدة  قرض ذاتي

 استثنائية
مساعدة 
 غير موظفة

مساعدة 
 موظفة

 مساهمات أخرى 

 المبلغ  المصدر 

 2018مشاريع جديدة مدرجة سنة 

 -       350 350 2018 أشغال التطهري حبي االستقالل  01
فتح عروض  لتعيني مكتب 

 2/2/2018دراسات بتاريخ 

 -    202  50  252 2018 أشغال التعبيد  حبي االستقالل  02
فتح عروض  لتعيني مكتب 

 2/2/2018دراسات بتاريخ 
 - -      50  50 2018 هتيئة امللعب البلدي 03

  -      100  100 2018 هتيئة قصر البلدية  04

 - 200 وزارة الشباب و الرياضة      200 2018 تنوير امللعب البلدي بالكريب 05
مت فتح العروض لتعني مقاولة بتاريخ 

26/02/2018 
 مشاريع متواصلة 

05 
أشغال صيانة الطرقات حبي عبد ربه و حي 

 اجلامع
 25/9/2017انطالق األشغال  80%    101  80 132 313 2016

 حتيني كراس الشروط %00       51 51 2016 اقتناء سيارة إدارية  06

 الدراسات %00    101  80 150 331 2017 هتيئة السوق البلدي  07

 بصدد إبرام العقد مع أمالك الدولة %100      100  100 2017 اقتناء عقارات  08

 - 90%   500     500 2016 هتذيب حي النصر الصنوبر  09
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