
صفحة 
 .../...

المصدرالمبمغ

2,922,7402,335,000400,0000187,7400001,352,0001,570,7400المشاريع الجديدة-أ

2,922,7402,335,000400,0000187,7400001,352,0001,570,7400مشاريع ذات صبغة محمية-1
20171,235,740648,000400,000187,7400500,000735,740تعبيد الطرقات1
2017200,000200,0000100,000100,000التنوير العمومي2
2017550,000550,0000200,000350,000تهيئة األسواق البمدية3
2017350,000350,0000200,000150,000تهيئة المنشآت الرياضية4
2017350,000350,0000315,00035,000إقتناء شاحنة ضاغطة5
201737,00037,000037,0000تهيئة األرشيف6
2017200,000200,0000200,000دراسات6
00000000000مشاريع الشراكة بين البمديات-2
00000000000مشاريع الشراكة بين البمديات والجهات-3
00000000000مشاريع الشراكة بين البمديات والوزارات والهياكل األخرى-4
00000000000مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص-5
00000000000مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني-6
00000000000البرامج الوطنية-7

00000000000برامج تهذيب األحياء الشعبية1.7
00000000000برامج أخرى2.7
10,506,56410,506,5643,041,4041,857,2651,905,895252,0003,300,000150,0003,751,9674,991,9971,762,6000مشاريع متواصمة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطة-ب 
5,473,9005,473,9002,748,3701,099,9731,373,557252,000002,192,5693,018,731262,6000مشاريع ذات صبغة محمية-1
20151,222,9001,222,90066,87082,4731,073,557001,176,05446,8460تعبيد الطرقات1
2015256,000256,000181,00075,000000086,155144,24525,600المستودع البمدي3
20151,285,0001,285,000492,500492,500300,000000930,360354,6400تعبيد الطرقات6
2016190,000190,000190,000000000171,00019,000بناء قاعة اجتماعات بدائرة بمدية بشط السالم9
2016180,000180,000180,000000000162,00018,000(نهج العنبر)بناء مقر الحالة المدنية المنطقة الثانية11
20161,200,0001,200,000498,000450,0000252,0000001,080,000120,000تعبيد الطرقات12
2016100,000100,000100,000000000100,0000الترصيف13
2016200,000200,000200,000000000180,00020,000التنوير العمومي14
2016200,000200,000200,000000000180,00020,000صيانة الطرقات15
2016100,000100,000100,000000000100,0000تهيئة مقبرة سيدي ابي لبابة16
2016400,000400,000400,000000000360,00040,000تركيز اشارات المرور الضوئية19
201620,00020,00020,00000000020,0000دراسات25
2016120,000120,000120,000000000120,0000(الميزانية التشاركية)تجميل المدينة 26
000000000000مشاريع الشراكة بين البمديات-2
1,732,6641,732,664293,034757,292532,33800150,0001,559,398173,26600مشاريع الشراكة بين البمديات والجهات-3
1,559,398173,2660المجمس الجهوي20151,732,6641,732,664293,034757,292532,33800150,000تعبيد الطرقات1
000000000000مشاريع الشراكة بين البمديات والوزارات والهياكل األخرى-4
000000000000مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص-5
000000000000مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني-6
3,300,0003,300,00000003,300,000001,800,0001,500,0000البرامج الوطنية-7
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3,300,0003,300,00000003,300,000001,800,0001,500,0000برامج تهذيب األحياء الشعبية1.7
2015900,000900,0000000900,00000500,000400,000شنتش-تهذيب حي المنارة1
2015900,000900,0000000900,00000500,000400,000تهذيب حي اإلزدهار2
20161,500,0001,500,00000001,500,00000800,000700,000تهذيب حي سانية قالية3

000000000000برامج أخرى2.7

13,429,30413,429,3045,376,4042,257,2651,905,895439,7403,300,000150,0003,751,9676,343,9973,333,3400

.………………………: التاريخ 

(اإلسم والمقب واإلمضاء والختم)

(أو من ينوبه)رئيــــس البمديــــة  

المجموع العام


