
صفحة 
01//02

المصدرالمبلغ

3,553,4001,070,400010,000370,0002,000,000103,0005,600359,6001,193,80000المشاریع الجدیدةأ-

1,450,4001,070,400010,000370,00000317,6001,132,800مشاریع ذات صبغة محلیة1-

201830,00030,00000030,0000دراسات مختلفة

201880,00070,00010,000080,000المستودع البلدي (اقتناء معدات)

2018120,000120,00058,00062,000المستودع البلدي (مستودع الحجز)

2018570,000200,000370,0000570,000بناءات إداریة (قسط 3 قصر البلدیة)

201820,00020,00020,0000برامج و تجھیزات إعالمیة

2018290,000290,00028,000262,000تنویر عمومي

2018185,000185,00052,620132,380أشغال الصیانة و التعھد ( تعبید و ترصیف)

201860,00060,00033,58026,420بنااء األرصفة

201822,00022,00022,0000تھیئة مداخل المدن

201873,40073,40073,4000تھیئة الحدائق العمومیة

000000000مشاریع الشراكة بین البلدیات2-
...........00

000000000مشاریع الشراكة بین البلدیات والجھات3-
...........00

103,00000000103,00042,00061,0000مشاریع الشراكة بین البلدیات والوزارات والھیاكل األخرى4-

42,00011,000وزارة السیاحة201653,00053,000حمالت نظافة وتھیئة مداخل المدن

050,000وزارة السیاحة201850,00050,000حمالت نظافة وتھیئة مداخل المدن

000000000مشاریع الشاركة بین القطاعین العام والخاص5-
...........00

000000000مشاریع الشراكة مع المجتمع المدني6-
...........00

2,000,00000002,000,00005,60000البرامج الوطنیة7-

2,000,00000002,000,00005,60000برامج تھذیب األحیاء الشعبیة1.7

20182,000,0002,000,0005,6000تھذیب حي النزلة الجوفیة(تم تفویض وكالة التجدید

و التھذیب العمراني بإنجازه) تم تأجیلھ إلى 2018

000000000برامج أخرى2.7
...........00
...........00

2,384,7753,276,8191,112,0440509,775370,00001,285,000584,819386,4222,305,57800مشاریع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطةب -

2,084,7752,376,819912,0440509,775370,0000585,000584,819386,4221,405,578مشاریع ذات صبغة محلیة1-

2016400,000470,000285,000185,00000470,000بناء قصر الیبلدیة (قسط 2)

201110,00010,00010,000010,000دراسة مثال التھیئة العمرانیة

30,000110,00010,000المجلس الجھوي 2016150,000150,000120,00030,000تھیئة محطة النقل الریفي بقبلي الجنوبیة

00550,000المجلس الجھوي2016500,000550,00050,000500,000بناء وتھیئة األسواق (تھیئة سوق بیاز بقبلي)

2016150,000256,044256,044106,044100,00050,000إقتناء سیارات إداریة

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2018  - محیّن في 13 سبتمبر 2018الوالیة : قبلي البلدیة : قبلي

سنة أو المشاریع
سنوات اإلنجاز

الكلفة (*)
(1)

الكلفة (*)
المحینة 
بالنسبة 

للمشاریع 
المتواصلة فقط

(1)

رزنامة صرف االعتماداتالخطة التمویلیة (**)

المبلغ الذي تم مساھمات أخرى
صرفھ 

بالسنوات 
السابقة

(2)

المبلغ المبرمج 
صرفھ سنة 

2018
(3)

المبلغ المتبقي 
المبرمج صرفھ 
خالل السنة أو 

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

المشاریع 
 "A" المصنفة
حسب التقییم 
األولي البیئي 
واالجتماعي 

(***)

تقدیرات المصاریف 
السنویة للصیانة 

واإلستغالل قرضتمویل ذاتي
مساعدة (إستثنائیة 
أو متبقیة من النظام 

التمویلي القدیم)

مساعدة غیر 
مساعدة موظفةموظفة



صفحة 
01//02

المصدرالمبلغ

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2018  - محیّن في 13 سبتمبر 2018الوالیة : قبلي البلدیة : قبلي

سنة أو المشاریع
سنوات اإلنجاز

الكلفة (*)
(1)

الكلفة (*)
المحینة 
بالنسبة 

للمشاریع 
المتواصلة فقط

(1)

رزنامة صرف االعتماداتالخطة التمویلیة (**)

المبلغ الذي تم مساھمات أخرى
صرفھ 

بالسنوات 
السابقة

(2)

المبلغ المبرمج 
صرفھ سنة 

2018
(3)

المبلغ المتبقي 
المبرمج صرفھ 
خالل السنة أو 

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

المشاریع 
 "A" المصنفة
حسب التقییم 
األولي البیئي 
واالجتماعي 

(***)

تقدیرات المصاریف 
السنویة للصیانة 

واإلستغالل قرضتمویل ذاتي
مساعدة (إستثنائیة 
أو متبقیة من النظام 

التمویلي القدیم)

مساعدة غیر 
مساعدة موظفةموظفة

2014509,775509,775509,775448,77561,0000تعبید وصیانة الطرقات واألرصفة

2017295,000295,000180,000115,000071,571223,429أشغال الصیانة و التعھد (تعبید)

043,85192,149المجلس الجھوي201770,000136,00011,00070,00055,000تنویر عمومي

00000000000مشاریع الشراكة بین البلدیات2-

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

00000000000مشاریع الشراكة بین البلدیات والجھات3-

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

300,000900,000200,0000000700,00000900,000مشاریع الشراكة بین البلدیات والوزارات والھیاكل األخرى4-

00900,000وزارة ش م + م ج2016300,000900,000200,000700,000تھیئة المسلخ البلدي

00000000000مشاریع الشاركة بین القطاعین العام والخاص5-

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

00000000000مشاریع الشراكة مع المجتمع المدني6-

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

00000000000البرامج الوطنیة7-

00000000000برامج تھذیب األحیاء الشعبیة1.7
000

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

00000000000برامج أخرى2.7

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

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

5,938,1753,276,8192,182,4440519,775740,0002,000,0001,388,000590,419746,0223,499,378

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

تضمین حرف "A" 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  

المشاریع المصنفة صنف A حسب التقییم األولي البیئي واإلجتماعي تخضع لألمر عدد 1991 لسنة 2005 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

المجموع العام

التاریخ : ..............الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي لإلستثمار 

 رئیــــس   بلدیــــة قبلــــــي

2


