
صفحة 

المصدرالمبلغ

المشاريع الجديدة-أ
مشاريع ذات صبغة محلية-1

  مشاريع القرب1.1
02043385497918102 20191تعبيد بعض االحياء بالمدينة

  مشاريع مهيكلة2.1
2019150150150مشروع تعهد وصيانة السوق االسبوعية

  مشاريع إدارية3.1
201932413410090324اقتناء معدات نظافة
70وزارة الشؤون المحلية والبيئة2019702050نقل وسائل اقتناء 

2019505050الدراسات
مشاريع الشراكة بين البلديات-2

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

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

...........
مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص-5

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

...........
البرامج الوطنية-7

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

برامج أخرى2.7
...........

مشاريع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطة-ب 

مشاريع ذات صبغة محلية-1
  مشاريع القرب1.1

20183764418520015639744تعبيد حي الرياض
20184404402810031239644تعبيد  حي السعادة

20181801801801800صيانة الطرقات وتنظيف مجاري المياه
20172002002002000تهيئة السوق البلدي
2018505050500تهيئة المسلخ البلدي

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

مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات-3

المشاريع 
" A"المصنفة 

حسب التقييم 
األولي البيئي 
واالجتماعي 

(***)

منوبة: الوالية  2019البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 
المرناقية: البلدية 

(**)الخطة التمويلية 

إستثنائية )مساعدة المشاريع
أو متبقية من النظام 

(التمويلي القديم

(*)الكلفة 
(1)

(*)الكلفة 
المحينة 
بالنسبة 
للمشاريع 

المتواصلة فقط
(1)

تمويل ذاتي
مساعدة 
موظفة

مساعدة غير 
موظفة

سنة أو 
قرضسنوات اإلنجاز

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 

2019
(3)

تقديرات المصاريف 
السنوية للصيانة 

واإلستغالل

مساهمات أخرى
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...........
مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل األخرى-4

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

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

...........
البرامج الوطنية-7

برامج تهذيب األحياء الشعبية1.7
برامج أخرى2.7

2 8601 3111 330485909650503972 33819000

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

فيصــل الدريــدي2

الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي لإلستثمار 
: ..............التاريخ 

 رئيــــس البلديــــة 

المجموع العام


