
صفحة 
.../...

المصدرالمبلغ

1,359,0000576,000280,0000303,0000200,00001,228,100130,900المشاریع الجدیدةأ-

1,134,0000551,000280,0000303,0000001,025,600108,400مشاریع ذات صبغة محلیة-1

2018350,000350,000315,00035,000تطھیر حي اإلستقالل

2018252,00050,000202,000226,80025,200تعبید حي اإلستقالل

201850,00050,00050,0000تھیئة ملعب بلدي (تصریف میاه األمطار)

2018100,000100,00090,00010,000تھیئة قصر البلدیة

201651,00051,00045,9005,100اقتناء سیارة

2017331,000150,00080,000101,000297,90033,100تھیئة السوق البلدي

0000000000مشاریع الشراكة بین البلدیات-2

...........0000000000

...........0000000000

0000000000مشاریع الشراكة بین البلدیات والجھات-3

...........0000000000

...........0000000000

225,00025,0000000200,000202,50022,500مشاریع الشراكة بین البلدیات والوزارات والھیاكل األخرى-4

201825,00025,00022,5002,500تھیئة مسرح

180,00020,000وزارة الشباب2018200,000200,000الملعب البلدي (إنارة)

0000000000مشاریع الشاركة بین القطاعین العام والخاص-5

...........00

...........00

0000000000مشاریع الشراكة مع المجتمع المدني-6

...........00

...........00

0000000000البرامج الوطنیة-7

0000000000برامج تھذیب األحیاء الشعبیة1.7

0000000000

...........0000000000

000000000برامج أخرى2.7

...........000000000

...........000000000

2,278,0001,935,418143,759130,0000101,000500,0001,060,65901,481,163406,15948,096مشاریع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطةب -

1,778,0001,435,418143,759130,0000101,00001,060,6591,082,177353,2410مشاریع ذات صبغة محلیة-1

140,40015,6000وزارة الشباب2009156,000156,00056,00050,00050,000تھیئة ملعب بلدي

2010446,000446,00000446,0000401,40044,6000نھیئة دار الشباب

2011863,000564,65900564,6590508,19356,4660تعشیب و تنویر الملعب البلدي

20160100,0000100,000080,73219,2680إقتناء عقارات (حي اإلستقالل)

2016313,000268,75987,75980,000101,00032,184236,5750تھیئة حي الجامع وعبد ربھ

0000000000مشاریع الشراكة بین البلدیات-2

...........000

...........000

تقدیرات المصاریف 
السنویة للصیانة 

واإلستغالل قرضتمویل ذاتي
مساعدة (إستثنائیة 

أو متبقیة من النظام 
التمویلي القدیم)

مساعدة غیر 
موظفة

مساعدة 
موظفة

المبلغ الذي مساھمات أخرى
تم صرفھ 
بالسنوات 

السابقة
(2)

المبلغ المبرمج 
صرفھ سنة 

2018
(3)

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2018 الوالیة : سلیانة البلدیة :الكریب

المشاریع
سنة أو 
سنوات 
اإلنجاز

الكلفة (*)
(1)

الكلفة (*)
المحینة 
بالنسبة 

للمشاریع 
المتواصلة فقط

(1)

رزنامة صرف االعتماداتالخطة التمویلیة (**)

المشاریع 
 "A" المصنفة

حسب التقییم 
األولي البیئي 
واالجتماعي 

(***)

المبلغ المتبقي المبرمج 
صرفھ خالل السنة أو 
السنوات المقبلة (4)

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



صفحة 
.../...

المصدرالمبلغ

تقدیرات المصاریف 
السنویة للصیانة 

واإلستغالل قرضتمویل ذاتي
مساعدة (إستثنائیة 

أو متبقیة من النظام 
التمویلي القدیم)

مساعدة غیر 
موظفة

مساعدة 
موظفة

المبلغ الذي مساھمات أخرى
تم صرفھ 
بالسنوات 

السابقة
(2)

المبلغ المبرمج 
صرفھ سنة 

2018
(3)

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2018 الوالیة : سلیانة البلدیة :الكریب

المشاریع
سنة أو 
سنوات 
اإلنجاز

الكلفة (*)
(1)

الكلفة (*)
المحینة 
بالنسبة 

للمشاریع 
المتواصلة فقط

(1)

رزنامة صرف االعتماداتالخطة التمویلیة (**)

المشاریع 
 "A" المصنفة

حسب التقییم 
األولي البیئي 
واالجتماعي 

(***)

المبلغ المتبقي المبرمج 
صرفھ خالل السنة أو 
السنوات المقبلة (4)

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

0000000000مشاریع الشراكة بین البلدیات والجھات-3

...........000

...........000

0000000000مشاریع الشراكة بین البلدیات والوزارات والھیاكل األخرى-4

...........000

...........000

0000000000مشاریع الشاركة بین القطاعین العام والخاص-5

...........000

...........000

0000000000مشاریع الشراكة مع المجتمع المدني-6

...........000

...........000

500,000500,0000000500,00000398,98652,91848,096البرامج الوطنیة-7

500,000500,0000000500,00000398,98652,91848,096برامج تھذیب األحیاء الشعبیة1.7

2016480,960480,960000480,960389,99242,87248,096تھذیب حي النصر

20166,7206,7206,7206,7200تھذیب حي النصر (دراسة  أولیة)

201612,32012,32012,3208,9943,3260تھذیب حي النصر (دراسة )

00000000000برامج أخرى2.7

...........000

...........000

3,637,0001,935,418719,759410,0000404,000500,0001,260,6591,481,1631,634,259178,996

3,294,4183,294,4183,294,418تضمین الكلفة الجملیة للمشروع وعدم االقتصار على القسط السنوي(*)

تضمین الخطة التمویلیة للمشروع وعدم االقتصار على القسط السنوي(**)
تضمین حرف "A" فقط بالنسبة للمشاریع المصنفة كذلك حسب قائمة الفرز البیئي واالجتماعي (التقییم األولي البیئي واالجتماعي)(***)

ھام جدا :
تخضع لدلیل اإلجراءات البیئیة واإلجتماعیة المشاریع التي تتضمن خططھا التمویلیة مساعدات موظفة أو مساعدات غیر موظفة  

المشاریع المصنفة صنف A حسب التقییم األولي البیئي واإلجتماعي تخضع لألمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جویلیة 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحیط وال تمول عن طریق مساعدات موظفة أو مساعدات غیر موظفة 

الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي لإلستثمار 

:وثائق ترسل ضمن الملف قبل 15 جانفي من كل سنة *
ملحوظة تقدیمیة حول البرنامج السنوي لإلستثمار ممضاة من طرف رئیس البلدیة1

وثائق إثبات المنھجیة التشاركیة :2

محاضر الجلسات العمومیة التشاركیة حول إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار ملحق بھا قائمة المشاركین بإعتبار العنصر

النسائي والشبابي والصور الفوتوغرافیة للجلسات وتقدیم البلدیة
مضمون من مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على البرنامج السنوي لإلستثمار3

المجموع العام


