
صفحة 
.../...

المصدرالمبلغ

1,910,000416,000550,0000234,000710,000001,719,000191,0000المشاریع الجدیدةأ-

0000001,719,000191,000مشاریع ذات صبغة محلیة1-

1,200,000416,000550,0000234,000001,080,000120,000المجال البلدي القدیم1-ا

20201,200,000416,000550,0000234,0000001,080,000120,000تعبید الطرقات

710,0000000710,00000639,00071,000المجال البلدي الحدیث1-ب

12,000 120,00000108,000 00 0 0 2020120,000تنویر عمومي

34,000 306,000 0 0 340,000 0 0 0 0 2020340,000تجمیل مداخل المدن

5,000 45,000 50,000 202050,000مساحات خضراء

20,000 180,000 0 0 200,000 0 0 0 0 2020200,000تھیئة مالعب احیاء

مشاریع الشراكة بین البلدیات2-
...........
...........

مشاریع الشراكة بین البلدیات والجھات3-
ذ...........
...........

مشاریع الشراكة بین البلدیات والوزارات والھیاكل األخرى4-
...........
...........

مشاریع الشاركة بین القطاعین العام والخاص5-
...........
...........

مشاریع الشراكة مع المجتمع المدني6-
...........

0000000000البرامج الوطنیة7-

0000000000برامج تھذیب األحیاء الشعبیة1.7

...........
برامج أخرى2.7

...........

...........

900,000900,000325,00025,000050,000500,00005,515810,00090,0000مشاریع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطةب -

300,000300,000225,00025,000050,000000270,00030,000مشاریع ذات صبغة محلیة1-

 15,000 135,000 0 50,000 100,000 150,000 2019150,000تھیئة ساحة الحمام

 15,000 135,000 0 25,000 125,000 150,000 2017150,000احداث مسلك صحي

0

مشاریع الشراكة بین البلدیات2-
...........
...........

مشاریع الشراكة بین البلدیات والجھات3-
...........
...........

00000000000مشاریع الشراكة بین البلدیات والوزارات والھیاكل األخرى4-

سنة أو 
مساعدة غیر سنوات اإلنجاز

موظفة قرض

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

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

رزنامة صرف االعتمادات

المبلغ الذي تم 
صرفھ 

بالسنوات 
السابقة

(2)

المبلغ المبرمج 
صرفھ سنة 

2020
(3)

تقدیرات 
المصاریف 
السنویة 
للصیانة 

واإلستغالل

مساھمات أخرى
الكلفة (*)
المحینة 
بالنسبة 

للمشاریع 
المتواصلة فقط

(1)

مساعدة موظفةتمویل ذاتي

المشاریع 
 "A" المصنفة
حسب التقییم 
األولي البیئي 
واالجتماعي 

(***)

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2020  الوالیة : زغوان
البلدیة : الزریبة

الخطة التمویلیة (**)

مساعدة (إستثنائیة المشاریع
أو متبقیة من النظام 

التمویلي القدیم)

الكلفة (*)
(1)



صفحة 
.../...

المصدرالمبلغ

سنة أو 
مساعدة غیر سنوات اإلنجاز

موظفة قرض

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

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

رزنامة صرف االعتمادات

المبلغ الذي تم 
صرفھ 

بالسنوات 
السابقة

(2)

المبلغ المبرمج 
صرفھ سنة 

2020
(3)

تقدیرات 
المصاریف 
السنویة 
للصیانة 

واإلستغالل

مساھمات أخرى
الكلفة (*)
المحینة 
بالنسبة 

للمشاریع 
المتواصلة فقط

(1)

مساعدة موظفةتمویل ذاتي

المشاریع 
 "A" المصنفة
حسب التقییم 
األولي البیئي 
واالجتماعي 

(***)

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2020  الوالیة : زغوان
البلدیة : الزریبة

الخطة التمویلیة (**)

مساعدة (إستثنائیة المشاریع
أو متبقیة من النظام 

التمویلي القدیم)

الكلفة (*)
(1)

مشاریع الشاركة بین القطاعین العام والخاص5-
...........
...........

مشاریع الشراكة مع المجتمع المدني6-
...........
...........

600,000600,000100,000000500,00005,515540,00060,000البرامج الوطنیة7-

600,000600,000100,000000500,00005,515540,00060,000برامج تھذیب األحیاء الشعبیة1.7

 60,000 540,000 5,515 0100,000500,000 600,000 2017600,000تھذیب الحي السیاحي (عن طریق وكالة التھذیب)

...........

برامج أخرى2.7
...........
...........

2,810,000900,000741,000575,0000284,0001,210,00005,5152,529,000281,000

تضمین الكلفة الجملیة للمشروع وعدم االقتصار على القسط السنوي(*)
تضمین الخطة التمویلیة للمشروع وعدم االقتصار على القسط السنوي(**)

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  

 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 :

محضر أو 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
ابراھیم بن عمر

الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي لإلستثمار 

التاریخ : …………………

المجموع العام

 رئیــــس البلدیــــة


