
صفحة 
.../...

المصدرالمبلغ

ع الجدیدةأ- 3,835,5000927,50000408,0002,500,00000750,0003,085,500المشار

ة-1 غة محل ع ذات ص 1,335,5000927,50000408,00000001,335,500مشار
ة ( قس ثاني) 20181,335,500927,50000408,00001,335,500بناء قصر البلد

000
000

ات-2 ع الشراكة بین البلد 0000000000مشار
...........00
...........00

ات والجهات-3 ع الشراكة بین البلد 0000000000مشار
...........00
...........00

اكل األخر -4 ات والوزارات واله ع الشراكة بین البلد 0000000000مشار
...........00
...........00

ة بین القطاعین العام والخاص-5 ع الشار 0000000000مشار
...........00
...........00

ع الشراكة مع المجتمع المدني-6 0000000000مشار
...........00
...........00

ة-7 250000000002500000007500001750000البرامج الوطن

ة1.7 اء الشعب 2,500,00000002,500,00000750,0001,750,000برامج تهذیب األح
20182,500,0002,500,000750,0001,750,000تهذیب حي بورشادات

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

000000000برامج أخر 2.7
...........00
...........00

ع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطةب - 6,163,0246,204,5463,239,412722,000335,134408,0001,500,000001,199,8542,685,8892,318,803مشار

ة-1 غة محل ع ذات ص 4,663,0244,704,5463,239,412722,000335,134408,0000001,199,8541,335,8892,168,803مشار
ة (قس اول) 2017700,000700,000700,000000000300,000400,000بناء قصر البلد
2017300,000305,800101,80000204,000000280,80025,000إقتنا معدات النظافة والطرقات

2017146,000101,104101,104101,1040إقتنا وسائل نقل
اه األمطار 20162,154,0002,154,0001,700,000250,0000204,0000450,0001,704,000تعبید وترصیف وتصرف م

ة ل إضافي على حساب المقاول األول2011307,864331,277181,277150,000السوق األسبوع 298,14933,1280تمو
ل ذاتي إضافي2013657,134714,33957,205322,000335,134مستودع بلد 642,90571,4340تمو

2015398,026398,026398,02600258,79999,42439,803تهیئة فضاء اإلنتصاب الدوك

ف  تقدیرات المصار

انة  ة للص السنو

واإلستغالل

مساهمات أخر 

الكلفة (*)

المحینة 

ة  النس

ع  للمشار

المتواصلة فق

(1)

ل ذاتي مساعدة موظفةتمو

البرنامج السنو لإلستثمار لسنة 2018 

مساعدة غیر 

موظفة

سنة أو 

سنوات 

اإلنجاز
قرض

قي المبرمج  المبلغ المت

صرفه خالل السنة أو 

السنوات المقبلة (4)

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

ة ة : جندو الوال
ة ة : جندو البلد

ة (**) ل الخطة التمو

ع المشار
ة  مساعدة (إستثنائ

ة من النظام  ق أو مت

م) لي القد التمو

الكلفة (*)

(1)

ع  المشار

 "A" المصنفة

م  حسب التقی

األولي البیئي 

واالجتماعي 

(***)

رزنامة صرف االعتمادات

المبلغ الذ تم 

السنوات  صرفه 

قة السا

(2)

المبلغ المبرمج 

صرفه سنة 

2018

(3)



صفحة 
.../...

المصدرالمبلغ

ف  تقدیرات المصار

انة  ة للص السنو

واإلستغالل

مساهمات أخر 

الكلفة (*)

المحینة 

ة  النس

ع  للمشار

المتواصلة فق

(1)

ل ذاتي مساعدة موظفةتمو

البرنامج السنو لإلستثمار لسنة 2018 

مساعدة غیر 

موظفة

سنة أو 

سنوات 

اإلنجاز
قرض

قي المبرمج  المبلغ المت

صرفه خالل السنة أو 

السنوات المقبلة (4)

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

ة ة : جندو الوال
ة ة : جندو البلد

ة (**) ل الخطة التمو

ع المشار
ة  مساعدة (إستثنائ

ة من النظام  ق أو مت

م) لي القد التمو

الكلفة (*)

(1)

ع  المشار

 "A" المصنفة

م  حسب التقی

األولي البیئي 

واالجتماعي 

(***)

رزنامة صرف االعتمادات

المبلغ الذ تم 

السنوات  صرفه 

قة السا

(2)

المبلغ المبرمج 

صرفه سنة 

2018

(3)

ات-2 ع الشراكة بین البلد 0000000000مشار
...........000
...........000

ات والجهات-3 ع الشراكة بین البلد 0000000000مشار
...........000
...........000

اكل األخر -4 ات والوزارات واله ع الشراكة بین البلد 0000000000مشار
...........000
...........000

ة بین القطاعین العام والخاص-5 ع الشار 0000000000مشار
...........000
...........000

ع الشراكة مع المجتمع المدني-6 0000000000مشار
...........000
...........000

ة-7 1,500,0001,500,00000001,500,0000001,350,000150,000البرامج الوطن

ة1.7 اء الشعب 1,500,0001,500,0000001,500,0000001,350,000150,000برامج تهذیب األح
20161,500,0001,500,0000001,500,00001,350,000150,000تهذیب حي الهاد حسین

000

00000000000برامج أخر 2.7
...........000
...........000

9,998,5246,204,5464,166,912722,000335,134816,0004,000,00001,199,8543,435,8895,404,303

ة للمشروع وعدم االقتصار على القس السنو (*) 10,040,04610,040,04610,040,046تضمین الكلفة الجمل

ة للمشروع وعدم االقتصار على القس السنو (**) ل تضمین الخطة التمو

م األولي البیئي واالجتماعي)(***) ذلك حسب قائمة الفرز البیئي واالجتماعي (التقی ع المصنفة  ة للمشار النس تضمین حرف "A" فق 

هام جدا :
ة مساعدات موظفة أو مساعدات غیر موظفة   ل ع التي تتضمن خططها التمو ة المشار ة واإلجتماع تخضع لدلیل اإلجراءات البیئ

ة 2005 المتعل بدراسة المؤثرات على المح وال تمول عن طر مساعدات موظفة أو مساعدات غیر موظفة  ل م األولي البیئي واإلجتماعي تخضع لألمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جو ع المصنفة صنف A حسب التقی المشار

ل سنة * :وثائ ترسل ضمن الملف قبل 15 جانفي من 
ة1 س البلد ة حول البرنامج السنو لإلستثمار ممضاة من طرف رئ م ملحوظة تقد

ة : ة التشار ات المنهج وثائ إث

ار العنصر ین بإعت ة حول إعداد البرنامج السنو لإلستثمار ملح بها قائمة المشار ة التشار محاضر الجلسات العموم
ة م البلد ة للجلسات وتقد ابي والصور الفوتوغراف النسائي والش

مضمون من مداولة المجلس البلد بخصوص المصادقة على البرنامج السنو لإلستثمار3

2

ة للبرنامج السنو لإلستثمار  الوثائ المصاح

المجموع العام

Module de verification


