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تقدیراتتقدیرات اعتماداتإعتمادات أعتماداتالكلفةسنة 
المصاریفالدفع المتبقیة للسنةالدفع بمیزانیةالدفع(1)البرمجة 
السنویةمساعدةمساعدة مساعدة(استثنائیةتمویل ذاتيالموالیة =(4)سنة البرنامجبالسنواتبالمخطط

للصیانةموظفةغیرأو متبقیة من النظامقرض((3)+(2))-(1)(3)السابقة(2)
و االستغاللالمصدرالمبلغموظفةالتمویلي القدیم

 المشاریع البلدیة
الصرفة

2016400,0000120,000280,000165,00050,0000185,000005بناءات اداریة
201650,000035,00015,00050,000000000دراسات

201610,000010,000010,000000002إقتناء معدات اعالمیة
2016175,0000157,50017,500175,0000000010إقتناء معدات نظافة

201620,000020,000020,000000002اقتناء معدات و تجھیزات أخرى
2016150,0000135,00015,000150,000000004إقتناء سیارات اداریة

201670,943063,0007,94370,943000006تنویر عمومي
201615,000015,000015,000000000تركیز عدد02 نقاط أطفاء

2المجلس الجھوي2016100,000070,00030,00028,600061,4000010,000تجمیل المدینة
201640,225040,225010,225000004تعبید الطرقات

201620,000020,000020,000000002صیانة الطرقات و األرصفة
12المجلس الجھوي2016550,0000165,000385,00050,0000000500,000بناء و تھیئة األسواق
2016300,000090,000210,000300,0000000010تھیئة المسلخ البلدي

3المجلس الجھوي2016130,0000104,00026,000100,000000030,000تھیئة محطات النقل الریفي

مشاریع مشتركة بین
البلدیات

ال شــــــيءال شـــــــــــيء

مشاریع مشتركة مع
الوزارات
4وزارة السیاحة2011300,000275,63424,36600000024,366تھیئة شارع األرض

12وزارة السیاحة2011150,000119,90430,09600000030,096تھیئة النافورة برأس العین
0وزارة السیاحة2014105,00020,00085,00000000085,000تدخالت في مجال النظافة

2وزارة السیاحة201445,00024,07020,93000000020,930اقتناء معدات نظافة

200,0000200,00000000200,00000البرامج الوطنیة4
برامج تھذیب األحیاء 

الشعبیة
2016200,0000200,00000000200,00000تھیئة حي النزلة الجوفیة

برامج أخرى2-4
ال شـــيءال شـــــــــــــــــيء

مشاریع 2015 الممولة
بقرض و تمویل ذاتي و 

لم تتحصل على
المصادقة النھائیة قبل

12/15/2015

مشاریع متواصلة في طور
اإلنجاز من السنوات

السابقة
201110,000010,000010,000000000دراسة مثال التھیئة العمرانیة

2014320,0000288,00032,000160,8490159,15100010المستودع البلدي
2015130,0000117,00013,00000130,0000003صیانة و توسیع بناءات بلدیة

201583,39422,45652,5998,3390083,3940004تنویر عمومي
201545,663045,66300045,6630002تنویر عمومي (تكملة)

2014509,77559,472399,32650,97700509,7750006تعبید الطرقات
4المجلس الجھوي2014150,0000120,00030,000126,600000023,400عملیات التھیئة و تھذیب األخرى

4,080,000521,5362,427,7051,120,7591,452,21750,000989,383185,000200,000723,792109

ھام جدا:

1
2

3

*  تخضع لدلیل اإلجراءات البیئیة و االجتماعیة المشاریع التي تتضمن خططھا التمویلیة مساعدات موظفة أو مساعدات غیر موظفة   
 * المشاریع المصنفة صنف A حسب التقییم األولي البیئي و اإلجتماعي تخضع للألمر عدد1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جویلیة 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحیط و ال تمول عن طریق مساعدات غیر موضفة

الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي لالستثمار(ترسل ضمن الملف قبل 15 جانفي من كل سنة):

ال شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءال شــــــــــــــــــــــــــــيءال شـــــــــــيء

134,316

0

0

200,0000

ال شـــــــــــــــــــــــــــــــــــيءال شـــــــــــــــــيء

المجموع العـــــــام

927,9830
6

1,248,8320 81,9281,022,588287,44929 23,400
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ال شـــــــــــــــــيء

18

1-4200,0000200,00000

00000160,392 3600,000439,608160,3920

                                               أنموذج عــــــدد 3 :                                                 بحساب:  الدینار

61,400185,0000 50,00062 540,000

2

2,031,168 1

مضمون من مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على البرنامج السنوي لألستثمار

المشاریع

الخطة التمویلیة

مساھمات أخرى

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2016

01,044,725986,4431,164,768

ملحوظة تقدیمیة حول البرنامج السنوي لالستثمار ممضاة من طرف رئیس البلدیة
وثائق إثبات المنھجیة التشاركیة:

محضر أو محاضر الجلسات العمومیة  التشاركیة حول إعداد البرنامج السنوي لألستثمار ملحق بھا قائمة المشاركین باعتبار
العنصر النسائي و الشبابي و الصور الفتوغرافیة للجلسات و تقدیم البلدیة.


