
صفحة 
1

المصدرالمبمغ

المشاريع الجديدة-أ
مشاريع ذات صبغة محمية-1

202115,00015,00015,000مشروع دهن مقر البلدية و المستودع  

2021100,000100,00050,00050,00مشروع توسعة الحي التجاري  بالغنادة 

202155,00055,00055,000:مشروع  اقتناء عقار  بمدينة حاتم

202140,00040,00040,000مشروع اقتناء عقار  بالجنائحة 

مشاريع متواصمة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطة-ب 

مشاريع ذات صبغة محمية-1
                  20,000    2020200,000180,000احداث مفترقات و تجميل مداخل المدن

     202050,00050,000صيانة شبكة الطرقات

     202038,00038,000صيانة شبكة التنوير العمومي

2019/202017,50010,88015,30715,307تهيئة مقرات ادارية

2018/2019187,396189,41250,00062,39675,000187,3962,016تهيئة الطرقات

702,896200,29255,30750,000232,39675,000187,396350,323165,000

تضمين الكمفة الجممية لممشروع وعدم االقتصار عمى القسط السنوي(*)
تضمين الخطة التمويمية لممشروع وعدم االقتصار عمى القسط السنوي(**)

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

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

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

: جانفي من كل سنة15وثائق ترسل ضمن الممف قبل * 
ممحوظة تقديمية حول البرنامج السنوي لإلستثمار ممضاة من طرف رئيس البمدية1

:الوثيقة التي تحوصل مراحل إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار تامة الموجب مصحوبة بالوثائق والمؤيدات المنبثقة عنها 
محاضر مختمف الجمسات التي تم عقدها والتي تندرج في إطار  إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار بما فيها الجمسات التشاركية ممحق بها قائمات المشاركين بإعتبار العنصر

النسائي والشبابي والصور الفوتوغرافية لمجمسات ولمختمف المؤيدات المطموبة بالمسار مصحوبة بتقديم البمدية بالنسبة لمجمسات التشاركية
مضمون من مداولة المجمس البمدي بخصوص المصادقة عمى البرنامج السنوي لإلستثمار3

المشاريع 
" A"المصنفة 

حسب التقييم 
األولي البيئي 
واالجتماعي 

(***)

 2021البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 

الوثائق المصاحبة لمبرنامج السنوي لإلستثمار 
: ..............التاريخ 

(أو من ينوبه)رئيــــس البمديــــة  

المجموع العام

المنستير:الوالية 

تقديرات المصاريف 
السنوية لمصيانة 

واإلستغالل

مساهمات أخرى
(*)الكمفة 

المحينة بالنسبة 
لممشاريع المتواصمة 

فقط
(1)

تمويل ذاتي
مساعدة 
موظفة

الغنادة: البمدية 
(**)الخطة التمويمية 

إستثنائية )مساعدة المشاريع
أو متبقية من النظام 

(التمويمي القديم

(*)الكمفة 
(1)

(اإلسم والمقب واإلمضاء والختم)

المبمغ المتبقي المبرمج 
صرفه خالل السنة أو 

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

رزنامة صرف االعتمادات

المبمغ الذي 
تم صرفه 
بالسنوات 
السابقة

(2)

المبمغ المبرمج 
صرفه سنة 

2021
(3)

مساعدة غير سنة أو سنوات اإلنجاز
موظفة

قرض


