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2016115000114949114949االنارة العمومية
190 19066 44366 201772االنارة العمومية

000 00040 00040 201840تهيئة المسلخ البلدي قسط أول
000 000108 00092 000200 2018150(بناء وتعلية سور)تهيئة الملعب البلدي والقاعة المغطاة

000 00050 00050 201850دراسة مثال التهيئة العمرانية
000 020180 019514 000694 20182018750تعبيد الطرقات برنامج 

000 00010 00010 201910دراسة مثال التهيئة العمرانية
000 00050 00050 201950مخطط المرور
000 00040 00040 201940دراسات اخرى
000 000100 000100 2019100اقتناء عقارات
000 00050 00022 00072 201972قصر البلدية

000 00021 00021 201921دائرة بلدية بوادي الخطف قسط ثاني
000 00065 00065 201965تهيئة المسلخ البلدي قسط ثاني

000 00049 00051 000100 2019100تهيئة الملعب البلدي والقاعة المغطاة
000 00050 00050 201950اقتناء تجهيزات مختلفة وتجهيزات إعالمية

000 000100 00030 000130 2019130تركيز شبكة قنوات المياه المستعملة بوادي الخطف وجبل شوالق
000 00025 00025 201925تجهيزات أخرى لألشغال
932 93212 00012 201915تعهد المستودع البلدي

000 000225 685450 68598 000773 2019740تعبيد الطرقات
000 92960 929447 929507 2019507تعهد وصيانة الطرقات

000 0005 20195إقتناء وسائل نقل
000 201990تعهد وصيانة المنشآت الثقافية

000 2019100تجميل مداخل المدن
000 00015 201915اقتنا ءمعدات نظافة وطرقات صهريج تفريغ البالوعات

000 000386 2019386اقتنا ءمعدات نظافة وطرقات
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صفحة 
.2../..1.

المصدرالمبلغ

المشاريع 
" A"المصنفة 

حسب التقييم 
األولي البيئي 
واالجتماعي 

(***)

 2020البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 

مساعدة غير 
موظفة

سنة أو 
قرضسنوات اإلنجاز

نــــــــــابـــــــل: الوالية 
قليبيـــــــــــة: البلدية 

(**)الخطة التمويلية 

المشاريع

مساعدة 
إستثنائية )

أو متبقية 
من النظام 
التمويلي 

(القديم

تقديرات المصاريف 
السنوية للصيانة 

واإلستغالل

مساهمات أخرى

(*)الكلفة 
المحينة 
بالنسبة 
للمشاريع 

المتواصلة فقط
(1)

تمويل ذاتي
مساعدة 
موظفة

(*)الكلفة 
(1)

المبلغ المتبقي المبرمج 
صرفه خالل السنة أو 

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

رزنامة صرف االعتمادات

المبلغ الذي 
تم صرفه 
بالسنوات 
السابقة

(2)

المبلغ المبرمج 
صرفه سنة 

2020
(3)

البرامج الوطنية-7
#000 000 00002#250 884 0001 000 2برامج تهذيب األحياء الشعبية1.7

000 000 2502 884 0001 000 20182تهذيب حي تاهرت

0#0#000#0000 000110 450 0002 189 00001 036 6612 168 2#005 907 2774 139 8المجموع العام

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 

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

(اإلسم واللقب واإلمضاء والختم)2

: ..............التاريخ 
(أو من ينوبه)رئيــــس البلديــــة  

الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي لإلستثمار 


