
صفحة 
.../...

المصدرالمبلغ

3871003671000115272المشاريع الجديدة-أ
387100367100011527200مشاريع ذات صبغة محلية-1
202120212670026700060207تعبيد الطرقات برنامج 1
20216000600002040(الفسحة بنزهة السلطان )تجميل مداخل المدن 2

20214000400001525تكملة تهيئة ملعب حي و حديقة بنهج قرطاج
20212010001000200اقتناء  حاويات3
00000000000مشاريع الشراكة بين البلديات-2

...........00
00000000000مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات-3

...........00
00000000000مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل األخرى-4

...........
00000000000مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص-5

...........0
00000000000مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني-6

...........0
00000000000البرامج الوطنية-7

00000000000برامج تهذيب األحياء الشعبية1.7
...........

00000000000برامج أخرى2.7
...........

85373500 55684995020060108268381 3مشاريع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطة-ب 
85373500 42684995020060108268381 3مشاريع ذات صبغة محلية-1

20173003000000011515134صيانة شبكة تصريف مياه االمطار
1000800000300180720200 20181تعبيد الطرقات

2019200200000001771310سوق يومي للخضر و الغالل
2019201470015400191100(ساحة الفسحة)تجميل مداخل المدن 

20191000001000085510صيانة شبكة تصريف مياه االمطار
202034210002000042MALE6024735(الممر المؤدي الى الشاطئ )تعبيد الطرقات 

201820205050000000455تكملة تعبيد الطرقات لسنة 
201920204620000026MALE01036تكملة سوق يومي للخضر و الغالل 

020020,312المجلس الجهوي2020220,31201500,0000070,312تعبيد الطرقات
20203001000000200APAL+M,A,L,E0150150تهيئة و صيانة الكورنيش

2019202050302030200تكملة تجميل مداخل المدن ساحة الفسحة 
202050000500003020(مدخل برج السدرية )تجميل مداخل المدن 
0546المجلس الجهوي2020602000058تصريف مياه االمطار

014116المجلس الجهوي2020157000107050التنوير العمومي
20200000000000تهيئة فضاء المواطنة و قسم الحالة المدنية
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تقديرات المصاريف 
السنوية للصيانة 
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20203000030000273تهيئة قاعة االجتماعات بقصر البلدية
020130المجلس الجهوي202015000090060تركيز محطة فوطوضوئية و التكييف بقاعة االفراح

202050000500001040مراجعة مثال التهيئة العمرانية
0020المجلس الجهوي2020200000020تطهير حي الزياني و المستقبل و مراكش

0000000000مشاريع الشراكة بين البلديات-2
...........

000000000000مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات-3
...........

000000000000مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل األخرى-4
...........

000000000000مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص-5
...........

13000000000000مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني-6
130CILG-VNGتكملة سوق يومي للخضر و الغالل

000000000000البرامج الوطنية-7
000000000000برامج تهذيب األحياء الشعبية1.7

000000000000برامج أخرى2.7
...........

3873 5568599505676110826,3128381 9681 00700

تضمين الكلفة الجملية للمشروع وعدم االقتصار على القسط السنوي(*)
تضمين الخطة التمويلية للمشروع وعدم االقتصار على القسط السنوي(**)

(التقييم األولي البيئي واالجتماعي)فقط بالنسبة للمشاريع المصنفة كذلك حسب قائمة الفرز البيئي واالجتماعي " A"تضمين حرف (***)

:هام جدا 
تخضع لدليل اإلجراءات البيئية واإلجتماعية المشاريع التي تتضمن خططها التمويلية مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة  

 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وال تمول عن طريق مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة 2005 جويلية 11 المؤرخ في 2005 لسنة 1991 حسب التقييم األولي البيئي واإلجتماعي تخضع لألمر عدد Aالمشاريع المصنفة صنف 

: جانفي من كل سنة15وثائق ترسل ضمن الملف قبل * 
ملحوظة تقديمية حول البرنامج السنوي لإلستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية1

:وثائق إثبات المنهجية التشاركية 
محاضر الجلسات العمومية التشاركية حول إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار ملحق بها قائمة المشاركين بإعتبار العنصر

النسائي والشبابي والصور الفوتوغرافية للجلسات وتقديم البلدية
مضمون من مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على البرنامج السنوي لإلستثمار3

2
(اإلسم واللقب واإلمضاء والختم)

الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي لإلستثمار 

........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ......:التاريخ 

رئيــــس البلدية 

المجموع العام


