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مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع 
 ديسمبر 31منذ انطالقه إلى غاية 
2017

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

2017
(7)

"د"المبالغ تضمن بحساب الدينار 

سنة أو سنوات اإلنجاز
Année(s) de réalisation

سيدي بوزيد: الوالية 
سيدي بوزيد: البمدية 

المشاريع
Les projets

الكمفة الجممية لممشروع
Coût total du projet

(1)

 2017كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

الكمفة 
المحينة لممشروع 

Coût actualisé du 
projet

(1b)

المبمغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو 
السنوات المقبمة

Montant resatant à dépenser 
au cours des années 

suivantes
(4)= ((2)+(3))-(1b)

المبمغ المبرمج صرفه 
2017سنة 

Montant prévu à 
dépenser au cours 
de l'année 2017

(3)

المبمغ الذي تم إعطاء اإلذن 
 31 جانفي إلى 01لصرفه من 

2017ديسمبر 
Dépenses ordonnancées 

 du 01-01-2017
au 31-12-2017  

(5)

المبمغ الذي تم صرفه بالسنوات 
السابقة

Montant dépensé au 
cours des années 

précédentes
(2)

 01المبمغ الذي تم صرفه من 
2017 ديسمبر 31جانفي إلى 

Dépenses réalisées 
 du 01-01-2017

au 31-12-2017  
(6)

2017رزنامة صرف اإلعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج االستثماري البمدي 
 planning des dépenses prévu dans le PAI 2017
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