
صفحة 
.../01

المصدرالمبلغ

المشاريع الجديدة-أ
مشاريع ذات صبغة محلية-1

1-1
تعبيد جزء من شارع عبد هللا فرحات بسيدي  )البنية األساسية 

(عامر 
201750 00030 0000,0000,00020 0000,0000,0000,00030 00020 0000,0000,000

0000,0000,000 00020 0000,0000,0000,00020 0000,0000,00015 00025 201740تقوية و توسيع شبكة اإلنارة العمومية بمدينة مسجد عيسى1-2

0000,0000,000 00033 0000,0000,0000,00030 0000,0000,00023 00040 201763إستكمال تسييج الملعب البلدي بسيدي عامر1-3

0000,0000,000 00010 0000,0000,0000,00010 0000,0000,00010 00010 201720تجميل مدخل مدينة مسجد عيسى1-4

1-5
دراسة و إنجاز قسط أول في نطاق مشروع متكامل مندمج 

سياحي ثقافي بيئي
2017110 00015 00050 0000,00045 0000,0000,0000,00010 000100 0000,0000,000

مشاريع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطة-ب 
مشاريع ذات صبغة محلية-1

0530,0000,000 47530 0000,0000,0000,0000,000270 0000,000113 52890 52897 000300 2016350(تعبيد الطرقات  )البنية األساسية 1-1

633 000300 528217 528140 0000,000226 0000,0000,0000,0000,000370 475213 0530,000,000

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

المبلغ المتبقي المبرمج 
صرفه خالل السنة أو 

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

رزنامة صرف االعتمادات

المبلغ الذي 
تم صرفه 
بالسنوات 
السابقة

(2)

المبلغ المبرمج صرفه 
2017سنة 
(3)

تقديرات المصاريف 
السنوية للصيانة 

واإلستغالل

مساهمات أخرى

(*)الكلفة 
المحينة 
بالنسبة 
للمشاريع 

المتواصلة فقط
(1)

تمويل ذاتي
مساعدة 
موظفة

مساعدة غير 
موظفة

سنة أو 
سنوات 
قرضاإلنجاز

المنستير  : الوالية 
سيدي عامر مسجد عيسى : البلدية 

(**)الخطة التمويلية 

المشاريع
إستثنائية )مساعدة 

أو متبقية من 
النظام التمويلي 

(القديم

(*)الكلفة 
(1)

2

المشاريع 
" A"المصنفة 

حسب التقييم 
األولي البيئي 
واالجتماعي 

(***)

 2017البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 

الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي لإلستثمار 

: ..............التاريخ 

المجموع العام


