
صفحة 
.../...

المصدرالمبلغ

ع الجدیدةأ- 593,000169,000275,0000149,000000533,70059,30000المشار
ة1- غة محل ع ذات ص 593,000169,000275,0000149,000000533,70059,300مشار

2017593,000169,000275,0000149,000533,70059,300تعبید الطرقات
0
0

ات2- ع الشراكة بین البلد 0000000000مشار
...........00
...........00

ات والجهات3- ع الشراكة بین البلد 000000000000مشار
...........00

اكل األخر 4- ات والوزارات واله ع الشراكة بین البلد 0000000000مشار
...........00
...........00

ة بین القطاعین العام والخاص5- ع الشار 0000000000مشار
...........00
...........00

ع الشراكة مع المجتمع المدني6- 0000000000مشار
...........00
...........00

ة7- 0000000000البرامج الوطن
ة1.7 اء الشعب 000000000000برامج تهذیب األح

...........00
000000000000برامج أخر 2.7

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

ع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطةب - 3,096,0063,043,405434,557153,947205,901149,00002,100,0002,640,629386,27616,50000مشار

ة1- غة محل ع ذات ص 1,095,4061,020,078411,230153,947205,901149,0000100,00000639,960363,61816,500مشار
2015319,366380,038162,03860,000158,000342,03438,004 بناء مستودع بلد

201525,00025,000025,00017,6637,3370 دراسة المستودع البلد

اب و الراضة2015115,240115,240015,240000100,000 دراسة القاعة المغطاة 103,99511,2450وزارة الش

2014155,800155,80054,19253,70747,9010000140,22015,5800تعبید الطرقات

ة 2016265,000129,000129,00000000036,04892,9520تعهد المنشآت البلد

المستودع البلد 2016165,000165,00016,00000149,0000000148,50016,500بناء مقر إدار 

ع  المشار

 "A" المصنفة

م  حسب التقی

األولي البیئي 

واالجتماعي 

(***)

البرنامج السنو لإلستثمار لسنة 2017 

مساعدة غیر 

موظفة

سنة أو 

سنوات 

اإلنجاز
قرض

ة ة : المهد الوال
ة ة : الشا البلد

ة (**) ل الخطة التمو

ع المشار
ة  مساعدة (إستثنائ

ة من النظام  ق أو مت

م) لي القد التمو

الكلفة (*)

(1)

قي المبرمج  المبلغ المت

صرفه خالل السنة أو 

السنوات المقبلة (4)

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

رزنامة صرف االعتمادات

المبلغ الذ تم 

صرفه 

السنوات 

قة السا

(2)

المبلغ المبرمج 

صرفه سنة 2017

(3)

ف  تقدیرات المصار

انة  ة للص السنو

واإلستغالل

مساهمات أخر 

الكلفة (*)

ة  النس المحینة 

ع  للمشار

المتواصلة فق

(1)

ل ذاتي تمو
مساعدة 

موظفة



صفحة 
.../...

المصدرالمبلغ

ع  المشار

 "A" المصنفة

م  حسب التقی

األولي البیئي 

واالجتماعي 

(***)

البرنامج السنو لإلستثمار لسنة 2017 

مساعدة غیر 

موظفة

سنة أو 

سنوات 

اإلنجاز
قرض

ة ة : المهد الوال
ة ة : الشا البلد

ة (**) ل الخطة التمو

ع المشار
ة  مساعدة (إستثنائ

ة من النظام  ق أو مت

م) لي القد التمو

الكلفة (*)

(1)

قي المبرمج  المبلغ المت

صرفه خالل السنة أو 

السنوات المقبلة (4)

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

رزنامة صرف االعتمادات

المبلغ الذ تم 

صرفه 

السنوات 

قة السا

(2)

المبلغ المبرمج 

صرفه سنة 2017

(3)

ف  تقدیرات المصار

انة  ة للص السنو

واإلستغالل

مساهمات أخر 

الكلفة (*)

ة  النس المحینة 

ع  للمشار

المتواصلة فق

(1)

ل ذاتي تمو
مساعدة 

موظفة

201650,00050,00050,000000000050,0000إقتناء وسائل النقل

ات2- ع الشراكة بین البلد 0000000000000مشار
...........000

ات والجهات3- ع الشراكة بین البلد 0000000000000مشار
...........000

اكل األخر 4- ات والوزارات واله ع الشراكة بین البلد 2,000,6002,023,32723,32700002,000,0002,000,66922,6580مشار
اب و الراضة20152,000,6002,023,32723,3272,000,000بناء قاعة مغطاة 2,000,66922,6580وزارة الش

...........000
ة بین القطاعین العام والخاص5- ع الشار 0000000000000مشار

...........000
ع الشراكة مع المجتمع المدني6- 0000000000000مشار

...........000
ة7- 00000000000البرامج الوطن
ة1.7 اء الشعب 0000000000000برامج تهذیب األح

...........000
0000000000000برامج أخر 2.7

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

3,689,0063,043,405603,557428,947205,901298,00002,100,00002,640,629919,97675,80000

ة للمشروع وعدم االقتصار على القس السنو (*) تضمین الكلفة الجمل

ة للمشروع وعدم االقتصار على القس السنو (**) ل تضمین الخطة التمو

م األولي البیئي واالجتماعي)(***) ذلك حسب قائمة الفرز البیئي واالجتماعي (التقی ع المصنفة  ة للمشار النس تضمین حرف "A" فق 

هام جدا :
ة مساعدات موظفة أو مساعدات غیر موظفة   ل ع التي تتضمن خططها التمو ة المشار ة واإلجتماع تخضع لدلیل اإلجراءات البیئ

ة 2005 المتعل بدراسة المؤثرات على المح وال تمول عن طر مساعدات موظفة أو مساعدات غیر موظفة  ل م األولي البیئي واإلجتماعي تخضع لألمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جو ع المصنفة صنف A حسب التقی المشار

ل سنة: * وثائ ترسل ضمن الملف قبل 15 جانفي من 
ة1 س البلد ة حول البرنامج السنو لإلستثمار ممضاة من طرف رئ م ملحوظة تقد

ة : ة التشار ات المنهج وثائ إث

ار العنصر ین بإعت ة حول إعداد البرنامج السنو لإلستثمار ملح بها قائمة المشار ة التشار محضر أو محاضر الجلسات العموم
ة م البلد ة للجلسات وتقد ابي والصور الفوتوغراف النسائي والش

2
(اإلسم واللقب واإلمضاء والختم)

ة للبرنامج السنو لإلستثمار  الوثائ المصاح

خ : .............. التار
ه)  رئیــــس البلدیــــة (أو من ینو

المجموع العام



صفحة 
.../...

المصدرالمبلغ

ع  المشار

 "A" المصنفة

م  حسب التقی

األولي البیئي 

واالجتماعي 

(***)

البرنامج السنو لإلستثمار لسنة 2017 

مساعدة غیر 

موظفة

سنة أو 

سنوات 

اإلنجاز
قرض

ة ة : المهد الوال
ة ة : الشا البلد

ة (**) ل الخطة التمو

ع المشار
ة  مساعدة (إستثنائ

ة من النظام  ق أو مت

م) لي القد التمو

الكلفة (*)

(1)

قي المبرمج  المبلغ المت

صرفه خالل السنة أو 

السنوات المقبلة (4)

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

رزنامة صرف االعتمادات

المبلغ الذ تم 

صرفه 

السنوات 

قة السا

(2)

المبلغ المبرمج 

صرفه سنة 2017

(3)

ف  تقدیرات المصار

انة  ة للص السنو

واإلستغالل

مساهمات أخر 

الكلفة (*)

ة  النس المحینة 

ع  للمشار

المتواصلة فق

(1)

ل ذاتي تمو
مساعدة 

موظفة

مضمون من مداولة المجلس البلد بخصوص المصادقة على البرنامج السنو لإلستثمار3


