
صفحة 
.../...

المصدرالمبلغ

1,780.0000262.000200.00001,318.0000.000001,245.000535.000المشاريع الجديدة-أ
1,780.000262.000200.00001,318.0000.000001,245.000535.000مشاريع ذات صبغة محلية-1

2021400.00056.000100.0000.000244.0000.0000.0000.000200.000200.000تعبيد الطرقات1
202170.00070.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00070.0000.000اقتناء سيارة ادارية2
202130.00030.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00030.0000.000اقتناء معدات نظافة3
202050.00050.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00050.0000.000اقتناء قطعة ارض4
2020400.00056.000100.0000.000244.0000.0000.0000.000360.00040.000تهيئة الطرقات5
2020150.0000.0000.0000.000150.0000.0000.0000.000135.00015.000(مناطق التوسع) التنوير العمومي  6
2020680.0000.0000.0000.000680.0000.0000.0000.000400.000280.000(مناطق التوسع)تعبيد الطرقات 7

0000000000مشاريع الشراكة بين البلديات-2
...........000

0000000000مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات-3
...........000

0000000000مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل األخرى-4
...........000

0000000000مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص-5
...........000

0000000000مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني-6
...........000

0000000000البرامج الوطنية-7
0000000000برامج تهذيب األحياء الشعبية1.7

...........000
0000000000برامج أخرى2.7

000
960.0001,395.175385.175217.500297.500402.000093.0000815.015389.453190.707مشاريع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطة-ب 
960.0001,395.175385.175217.500297.500402.0000.00093.000815.015389.453190.707مشاريع ذات صبغة محلية-1

2019248.000288.62040.620248.000259.75828.862(اوالد حسن ) 2019تعبيد الطرقات 1

2019100.000103.3963.396100.00093.05610.340( جانفي 14+الطيب المهيري  )بناء االرصفة 2
2018154.000161.9227.922154.000145.73016.192(الظهيرات ) 2018تعبيد الطرقات 3
2018100.000326.000176.000150.0000163.000163.000تهيئة قصر البلدية4
20182018100.000103.4613.461100.000103.4610.000تنوير عمومي 5
201750.00068.91268.9120.00061.8677.0450مستودع بلدي6
201680.00065.79765.79758.9816.8160شبكة مياه مستعملة7
92.162157.19827.707وزارة الشباب2010128.000277.06719.06717.500147.50093.000ملعب بلدي8

0000000000مشاريع الشراكة بين البلديات-2
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2021البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة باجة: الوالية  زهرة مدين:البلدية 
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2,740.0001,395.175647.175417.500297.5001,720.0000.00093.000815.0151,634.453725.707

3,175.1753,175.1753,175.175تضمين 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

المجموع العام

Module de verification

الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي لإلستثمار 


