
صفحة 

المشاريع

االعتمادات   صرف رزنامة

ذاتي  قرضتمويل

أخرى  مساهمات

المصدرالمبلغ

قبلي :  الوالية
لسنة     لإلستثمار السنوي 2022البرنامج دوز :   البلدية

أو  سنة
سنوات
اإلنجاز

(*) الكلفة
(1)

(*) الكلفة
المحينة
بالنسبة

للمشاريع
المتواصلة

فقط
(1)

التمويلية  (**) الخطة
المشاريع
 المصنفة

"A" حسب
التقييم
األولي
البيئي

 واالجتماعي
(***)

تقديرات
المصاريف
السنوية
للصيانة

واإلستغالل

مساعدة
إستثنائية)

متبقية  أو
النظام  من

التمويلي
القديم(

غير  مساعدة
موظفة

مساعدة
موظفة

الذي  المبلغ
صرفه  تم

بالسنوات
السابقة

(2)

المبلغ
المبرمج

سنة  صرفه
2022
(3)

المتبقي  المبلغ
صرفه  المبرمج

أو   السنة خالل
المقبلة  السنوات

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

(1)

الجديدة  المشاريع

محلية   -1 صبغة ذات مشاريع

الصحي     1 للمسلك المخصص الفضاء 149,60050,000350,000###2022400,000150,400تهيئة

مرورية  2 عالمات 202234,60034,60034,6000تركيز

للشراب    3 الصالح الماء شبكة 202230,00030,00030,0000تمديد

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

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

4-
...........
...........

5-
...........
...........

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

الوطنية -7 البرامج

الشعبية   1.7 األحياء تهذيب برامج
...........
...........

أخرى 2.7 برامج
...........
...........

######388,709###0390,000400,000539,925331,706856,268630,660

أ-

والوزارات     البلديات بين الشراكة مشاريع
األخرى  والهياكل

العام     القطاعين بين الشراكة مشاريع
والخاص

من     ب - اإلنجاز طور في متواصلة مشاريع
الفارطة  السنوات
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محلية   -1 صبغة ذات 0390,000400,000539,925331,706856,268630,660###388,709######مشاريع

12021163,000163,00021,0000100,00042,00000163,00000

دوز     2 بلدية قصر مقر تهيئة 2021134,000000134,0000000134,000مشروع

جهوي  32021450,00050,000###000300,000 0400,00050,000مجلس

الحسي     4 و دوز بمنطقة عمومي 2020130,000130,000100,00030,0000100,00030,000تنوير

5202036,00036,00036,00016,40019,6000

البلدية  6 قصر 2020120,000120,000120,0000120,0000تهيئة

البلدي  7 الملعب 202030,00030,00010,00020,000030,0000صيانة

المختلفة   8 للرياضات ملعب 202020,00020,00020,000020,0000إحداث

بنويل   9 بلدي مستودع 2020150,000150,000150,000075,00075,000بناء

بزعفران   10 بلدي مستودع 2020150,000150,000150,000075,00075,000بناء

نويل     11 بمنطقة البلدية الدائرة مقر 202020,00020,00020,000010,00010,000تهيئة

غيالن     12 قصر بمنطقة بلدي عقار 202050,00050,00050,000025,00025,000تسييج

132019260,000372,709272,709100,0000315,43857,271

بلدي   14 مستودع 2018200,000200,00086,000114,000183,77016,2300تهيئة

والجمعيات   15 الشباب نادي الجهوي 2016550,000539,925539,925بناء 131,53650,000358,389المجلس

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

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

4-

5-
...........

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

الوطنية -7 البرامج

الشعبية   1.7 األحياء تهذيب برامج

...........

...........

أخرى 2.7 برامج

...........

العام  0390,000400,000539,925331,706856,268630,660###388,709######المجموع

السنوي        (*) القسط على االقتصار وعدم للمشروع الجملية الكلفة السنوي        (**)تضمين القسط على االقتصار وعدم للمشروع التمويلية الخطة (***)تضمين

سعة      ضاغطة شاحنة اقتناء 3م 7مشروع

إحداث   مصغرة   03مشروع معشبة مالعب

) تشجير  ) المدينة تجميل

) تكملة   ) بلدي مستودع تهيئة

والوزارات     البلديات بين الشراكة مشاريع
األخرى  والهياكل

العام     القطاعين بين الشاركة مشاريع
والخاص

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

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

لإلستثمار      السنوي للبرنامج المصاحبة الوثائق

البلدية          1 رئيس طرف من ممضاة لإلستثمار السنوي البرنامج حول تقديمية ملحوظة

العنصر              2 بإعتبار المشاركين قائمة بها ملحق لإلستثمار السنوي البرنامج إعداد حول التشاركية العمومية الجلسات محاضر

البلدية       وتقديم للجلسات الفوتوغرافية والصور والشبابي النسائي

لإلستثمار          3 السنوي البرنامج على المصادقة بخصوص البلدي المجلس مداولة من مضمون

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

قبل*       الملف ضمن ترسل :15وثائق سنة     كل من 2021ديسمبر  30التاريخ : جانفي
البلديــــة    (رئيــــس ينوبه)   من أو

التشاركية    المنهجية إثبات ): وثائق واbbلختم    (اbbإلسbمواbbللقبواbbإلمbضاء
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