
 2016متابعة  تنفیذ  البرنامج  السنوي  لالستثمار لسنة 

  موفى شھر أكتوبر

  بلدیة وادي  اللیل

  المشاریع  ر/ع
الكلفة 
  بالدینار

نسبة   الخطة التمویلیة
  االنجاز

  مالحظات  مرحلة االنجاز
  قرض  تمویل ذاتي

مساعدة غیر 
  موظفة

مساعدة 
  موظفة

1  
المشاریع  البلدیة  

  الصرفة
2068550  1752550  200000  116000          

          116000  200000  1088000  1404000  تعبید الطرقات  1-1

  1-1-1

  
تھیئة طرقات وادي 

          552000  552000  اللیل  المدینة
تم اختیار المقاولة و أالن 
بصدد تسجیل الصفقة و 
تقدیم الضمان النھائي 
 إلعطاء اإلذن اإلداري

  الق األشغالـــالنط

  

1-1-2  
تھیئة طرقات  منطقة  

  بجاوة
590000  474000    116000      

1-1-3  

  
  

تھیئة طرقات  منطقة  
  القباعة

262000  62000  200000        

تم  ضم ھذه  االعتمادات  
إلى مشروع تھذیب حیي 

القباعة  بنصر الذي ستنجزه 
وكالة التھذیب و التجدید 

  العمراني

  

1-2  

  
  

  تنویر  عمومي
150000  150000          

تم اختیار مكتب الدراسات و 
أالن بصدد إتمام االجراءات 
مع السید مراقب المصاریف 

  العمومیة

  

1-3  

  
  ℅30        44000  44000  تھیئة قصر البلدیة

بصدد خالص المقاولة 
إلتمام تھیئة السیاج 

  الخارجي لقصر البلدیة

  



  المشاریع  ر/ع
الكلفة 
  بالدینار

  الخطة التمویلیة
نسبة 
  االنجاز

تمویل   مالحظات  االنجازمرحلة 
  ذاتي

  قرض
مساعدة 

غیر 
  موظفة

مساعدة 
  موظفة

1-4  
تھیئة المستودع 

  البلدي
80000  80000          

ة بصدد تحیین الدراس
مع المصممین  وفقا 

  المبرمجةلالعتمادات 
  

1-5  
تھیئة مأوى 

  السیارات البلدیة
44000          75 % 

    

  األشغال جاریة  
  

1-6  
 معدات النظافة 

  والطرقات
176550  176550          

بصدد إتمام عملیة 
ة ـــتزود بالنسبـــــال

ات ـــــــلقسط الحاوی
حاویة حدیدیة  150(

بكلفة  لترا 770سعة 
د و بالنسبة آللة .أ 70

دد ــــبص دك حدیدیة
إعداد ملف استشارة 

  في الغرض 

  

1-7  
معدات  وبرامج 

  إعالمیة
20000  20000          

    أنجز 

          50000  50000  مصلحة سیارة  1-8

تم نشر إعالن 
ستشارة للمرة الثالثة إ

ب ـــد افرز طلــــو ق
عروض غیر مثمر و 

ر ــــدد نشــاآلن بص
  إعالن للمرة الرابعة 

  

    أنجز          30000  30000  معدات بستنة  1-9

              70000  70000  دراسة  10 -  1
  

  



  المشاریع  ر/ع
الكلفة 
  بالدینار

  الخطة التمویلیة
نسبة 
  االنجاز

  مالحظات  مرحلة االنجاز
  قرض  تمویل ذاتي

مساعدة 
  غیر موظفة

مساعدة 
  موظفة

        1200000        1200000  البرامج الوطنیة  4

4-1  
برامج تھیئة  

  األحیاء الشعبیة
1200000        1200000   

    

4-1-1  

  
تھذیب  منطقة 

  القباعة  وبن نصر

1200000        1200000    

مرحلة إعداد  في
مخطط للتصرف 

 االجتماعي البیئي و
و ملف للمشروع 

طلب العروض من 
طرف وكالة 
التھذیب و التجدید 

  العمراني 

  

5  

المشاریع الممولة 
بقرض وتمویل 

ذاتي ولم  تتحصل 
على الموافقة 
النھائیة قبل 

15/12/2015  

231540  80513  151027        

    

    أنجز        151027  80513  231540  اقتناء عقار  5-2

6  

مشاریع متواصلة 
االنجاز   رفي  طو

من السنوات 
  الفارطة  

125450  23450  102000        

    

6-1  
اقتناء  شاحنة  قالبة 

  طن 10حمولة 
125450  23450  102000        

    أنجز

  
  

  

        1200000  116000  453027  1856513  3625540  المجمـــــــوع

  

  



  

 

 

  




