
صفحة 
.../...

المصدرالمبمغ

000 000240 000000266 506000506المشاريع الجديدة-أ
000 000240 000000266 506000506مشاريع ذات صبغة محمية-1

000 0000000100 2022100000000100بناء القسط الثاني من قصر بمدية العروسة
000 00090 00000010 2022100000000100مد شبكة التنوير العمومي بمداخل المدينة

000 00030 00000070 2022100000000100تبميط وترصيف انيج حي الجامع ووسط المدينة
000 00020 000000178 2022198000000198اقتناء معدات نظافة

0000 0000008 202280000008اشغال مد شبكة الماء الصالح لمشراب
مشاريع الشراكة بين البمديات-2

...........

...........
مشاريع الشراكة بين البمديات والجهات-3

...........

...........
مشاريع الشراكة بين البمديات والوزارات والهياكل -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
...........
...........

-ب 
مشاريع متواصمة في طور اإلنجاز من السنوات 

الفارطة
4 590 3503 984 350414 3502 650 0002 426 308645 043913 000

000 043913 308645 026 0001 650 3502 350414 584 3502 990 2مشاريع ذات صبغة محمية-1
000 000180 0000000100 000000280 000280 2021280بناء القسط الثاني من قصر بمدية العروسة

0750 9254 00000045 00000050 00050 202150بناء المستودع البمدي
000 00000000173 000000173 000173 2021173بناء محالت تجارية

سنة أو سنوات 
مساعدة غير اإلنجاز

موظفة
قرض

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 

2022
(3)

العروسة : البمدية 
(**)الخطة التمويمية 

إستثنائية )مساعدة المشاريع
أو متبقية من النظام 

(التمويمي القديم

(*)الكمفة 
(1)

تقديرات المصاريف 
السنوية لمصيانة 

واإلستغالل

مساهمات أخرى
(*)الكمفة 

المحينة بالنسبة 
لممشاريع 

المتواصمة فقط
(1)

مساعدة موظفةتمويل ذاتي

المشاريع 
" A"المصنفة 

حسب التقييم 
األولي البيئي 
واالجتماعي 

(***)

سميانة: الوالية  2022البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 



صفحة 
.../...

المصدرالمبمغ

سنة أو سنوات 
مساعدة غير اإلنجاز

موظفة
قرض

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 

2022
(3)

العروسة : البمدية 
(**)الخطة التمويمية 

إستثنائية )مساعدة المشاريع
أو متبقية من النظام 

(التمويمي القديم

(*)الكمفة 
(1)

تقديرات المصاريف 
السنوية لمصيانة 

واإلستغالل

مساهمات أخرى
(*)الكمفة 

المحينة بالنسبة 
لممشاريع 

المتواصمة فقط
(1)

مساعدة موظفةتمويل ذاتي

المشاريع 
" A"المصنفة 

حسب التقييم 
األولي البيئي 
واالجتماعي 

(***)

سميانة: الوالية  2022البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 

0000 00000003 0000003 0003 20213أشغال مد شبكة الماء الصالح لمشراب
مناطق التوسع
000 000000480 2021480-2020(آلة ماسحة  )إقتناء معدات 

000 000460 000046 000000506 000506 2020506بناء محالت تجارية
5000 500468 00031 000300 00000200 000500 2019500بناء القسط الثاني من قصر بمدية العروسة

00000 000244 000114 00000130 000244 2019170تييئة المستودع البمدي القسط الثاني
000 00000100 000000100 000100 2019100إقتناء أراضي

00000 000170 000000170 000170 2018170إقتناء آلة رافعة تركتوبال
2018127 000127 000000127 000127 00000( HYDROCUREUSE )إقتناء آلة شفط 

00000 00025 00000025 00025 201825بناء أرصفة
8700 1302 00068 00000071 00071 201771إقتناء معدات

00000 00090 00000090 00090 201790تييئة المستودع البمدي
00000 000100 000000100 000100 2016100تنوير عمومي
0000 00011 00050 00000061 00061 201661تجميل المدينة

5980 7539 350074 3500084 35084 201184تصريف مياه األمطار
مشاريع الشراكة بين البمديات-2

...........

...........
مشاريع الشراكة بين البمديات والجهات-3

...........

...........
مشاريع الشراكة بين البمديات والوزارات والهياكل -4

...........

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

...........

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

...........

...........
00000 400 000001 400 0001 400 0001 600 1البرامج الوطنية-7

00000 400 000001 400 00000001 400 0001 600 1برامج تهذيب األحياء الشعبية1.7
00000 00000600 0000000600 000600 2016600تيذيب حي الجامع

00000 00000800 0000000800 000800 000 20181تيذيب حي إبن خمدون
000000000000برامج أخرى2.7

...........000000000000



صفحة 
.../...

المصدرالمبمغ

سنة أو سنوات 
مساعدة غير اإلنجاز

موظفة
قرض

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 

2022
(3)

العروسة : البمدية 
(**)الخطة التمويمية 

إستثنائية )مساعدة المشاريع
أو متبقية من النظام 

(التمويمي القديم

(*)الكمفة 
(1)

تقديرات المصاريف 
السنوية لمصيانة 

واإلستغالل

مساهمات أخرى
(*)الكمفة 

المحينة بالنسبة 
لممشاريع 

المتواصمة فقط
(1)

مساعدة موظفةتمويل ذاتي

المشاريع 
" A"المصنفة 

حسب التقييم 
األولي البيئي 
واالجتماعي 

(***)

سميانة: الوالية  2022البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 

...........000000000000

5 096 3503 984 35000414 3503 156 0001 400 00002 426 308911 0431 153 000

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 عنيا 
محاضر مختمف الجمسات التي تم عقدىا والتي تندرج في إطار  إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار بما فييا الجمسة العامة التشاركية 

ممحق بيا صور فوتوغرافية لمجمسات ولمختمف المؤيدات المطموبة بالمسار مصحوبة بتقديم البمدية بالنسبة لمجمسة التشاركية
مضمون من مداولة المجمس البمدي بخصوص المصادقة عمى البرنامج السنوي لإلستثمار3

(اإلسم والمقب واإلمضاء والختم)

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

(أو من ينوبو)رئيــــس البمديــــة  

المجموع العام


