
صفحة 
1./1

المصدرالمبلغ

4,018500646032202,5509423,07449المشاریع الجدیدةأ-

1,468500646032200084262439مشاریع ذات صبغة محلیة1-

2019362360220016010    صیانة البنیة األساسیة1

2019200200150505  احداث ملعب لكرة القدم المصغرة2

201915014010807010  تجمیل مدخل المدینة3

20191504011001505   تھیئة السوق4

20192002001001003  بتاء قسم لالرشیف5

2019505030202  صیانة المستودع البلدي6

2019808070102اقتناء وسائل النقل7

2019146146132142اقتناء معدات8

201913013080500  الدراسات9

2,550000002,5501002,450010برامج تھذیب األحیاء الشعبیة2

20192,5502,550PRIQ 11002,45010   تھیئة حي االستقالل-حي عبد ربھ 11

...........

2,0962,10058436004045002546821,32245630مشاریع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطةب -

1,3961,3485843600404001841,09243027مشاریع ذات صبغة محلیة1-

20183503503500315355  التطھیر حي االستقالل1

2018252252502020225275  صیانة الطرقات حي االستقالل2

201850505005003  الملعب البلدي3

2018100100100090105  تھیئة قصر البلدیة4

2016313265848010118481274  تھیئة حي الجامع حي عبد ربھ5

20173313311508010103313315تھیئة السوق البلدي6

200254000002540228263مشاریع الشراكة بین البلدیات والوزارات والھیاكل األخرى2

0228263الشباب و الریاضة2018200254254  االنارة بالملعب البلدي1

...........

500498000050000498200برامج تھذیب األحیاء الشعبیة3

20164814814814810  تھذیب حي تالنصر1

201677770  دارسة أولیة2

2016121012102  الدراسات3

6,1142,1001,0841,00607265002,8046822,2643,53079

تضمین 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)(***)

المشاریع 
 "A" المصنفة
حسب التقییم 
األولي البیئي 
واالجتماعي 

(***)

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2019 

المجموع العام

الوالیة : سلیانة 
البلدیة : .الكریب

الخطة التمویلیة (**)

مساعدة (إستثنائیة المشاریع
أو متبقیة من النظام 

التمویلي القدیم)

الكلفة (*)
(1)

سنة أو 
سنوات اإلنجاز

تقدیرات المصاریف 
السنویة للصیانة 

واإلستغالل

مساھمات أخرى
الكلفة (*)
المحینة 
بالنسبة 

للمشاریع 
المتواصلة فقط

(1)

مساعدة تمویل ذاتي
موظفة

مساعدة غیر 
موظفة قرض

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

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

رزنامة صرف االعتمادات

المبلغ الذي 
تم صرفھ 
بالسنوات 
السابقة

(2)

المبلغ المبرمج 
صرفھ سنة 

2019
(3)



صفحة 
1./1

المصدرالمبلغ

المشاریع 
 "A" المصنفة
حسب التقییم 
األولي البیئي 
واالجتماعي 

(***)

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2019  الوالیة : سلیانة 
البلدیة : .الكریب

الخطة التمویلیة (**)

مساعدة (إستثنائیة المشاریع
أو متبقیة من النظام 

التمویلي القدیم)

الكلفة (*)
(1)

سنة أو 
سنوات اإلنجاز

تقدیرات المصاریف 
السنویة للصیانة 

واإلستغالل

مساھمات أخرى
الكلفة (*)
المحینة 
بالنسبة 

للمشاریع 
المتواصلة فقط

(1)

مساعدة تمویل ذاتي
موظفة

مساعدة غیر 
موظفة قرض

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

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

رزنامة صرف االعتمادات

المبلغ الذي 
تم صرفھ 
بالسنوات 
السابقة

(2)

المبلغ المبرمج 
صرفھ سنة 

2019
(3)

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 

* 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 :

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

2
(اإلسم واللقب واإلمضاء والختم)

الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي لإلستثمار 

التاریخ : ..............
 رئیــــس البلدیــــة (أو من ینوبھ)


