
صفحة 
.../...

المصدرالمبمغ

6,920,0002,518,000850,0000252,0003,300,000000610,0006,310,00000المشاريع الجديدة-أ

3,620,0002,518,000850,0000252,0000000610,0003,010,000مشاريع ذات صبغة محمية-1

190,000190,0000000000190,000بناء قاعة جتماعات بدائرة بمدية بشط السالم

50,00050,000000000050,000تهيئة القباضة البمدية

180,000180,0000000000180,000(نهج العنبر)بناء مقر الحالة المدنية المنطقة الثانية

1,200,000498,000450,0000252,00000001,200,000تعبيد الطرقات

100,000100,000000000100,0000الترصيف

200,000200,000000000100,000100,000التنوير العمومي

200,000200,000000000100,000100,000صيانة الطرقات

100,000100,0000000000100,000تهيئة مقبرة سيدي ابي لبابة

80,00080,00000000080,0000تهيئة سوق باب بحر وسوق المنزل

80,00080,00000000080,0000تهيئة المسرح البمدي

المشاريع 
" A"المصنفة 

حسب التقييم 
األولي البيئي 
واالجتماعي 

(***)

 2016البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 

(*)الكمفة 
(1)

مساعدة 
غير موظفة

تقديرات 
المصاريف 
السنوية 
لمصيانة 
واإلستغالل

مساىمات أخرى
(*)الكمفة 

المحينة بالنسبة 
لممشاريع 

المتواصمة فقط
(1)

مساعدة موظفةتمويل ذاتي

المبمغ المبرمج 
صرفو سنة 
2016

(3)

قرض

المبمغ المتبقي 
المبرمج صرفو 
خالل السنة أو 
(4)السنوات المقبمة 

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

رزنامة صرف االعتمادات

قابس: الوالية 
قابس: البمدية 

(**)الخطة التمويمية 

المشاريع

مساعدة 
إستثنائية أو )

متبقية من 
النظام التمويمي 

(القديم

المبمغ الذي تم 
صرفو 

بالسنوات 
السابقة

(2)

سنة
 أو 
سنوا
ت 
اإلن
جاز



70,00070,000000000070,000اقتناء شاحنة لرفع السيارات

50,00050,00000000050,0000اقتناء اجهزة مراقبة

30,00030,00000000030,0000اقتناء اثاث لقاعة االجتماعات بحي المنارة

100,000100,00000000050,00050,000اشغال تهيئة بالمركب الرياضي

20,00020,00000000020,0000دراسات

120,000120,0000000000120,000الميزانية التشاركية

750,000400,000350,000000000750,000تهيئة قصر البمدية

100,00050,00050,000000000100,000تهيئة المستودع البمدي

0000000000مشاريع الشراكة بين البمديات-2

0000000000مشاريع الشراكة بين البمديات والجيات-3

مشاريع الشراكة بين البمديات والوزارات واليياكل -4
األخرى

0000000000

0000000000مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص-5

0000000000مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني-6

3,300,00000003,300,0000003,300,000البرامج الوطنية-7

3,300,00000003,300,0000003,300,000برامج تيذيب األحياء الشعبية1.7

900,0000000900,000000900,000تهذيب حي المنارة شنتش

900,0000000900,000000900,000تهذيب حي االزدهار

1,500,00000001,500,0000001,500,000تهذيب حي سانية قالية

0000000000برامج أخرى2.7



مشاريع متواصمة في طور اإلنجاز من السنوات -ب 
الفارطة

4,036,6641,317,5341,324,792832,33800562,0001,595,3982,214,466226,80000

4,036,6641,317,5341,324,792832,33800562,00001,595,3982,214,466226,800مشاريع ذات صبغة محمية-1

256,000181,00075,0000000230,40025,600تهيئة المستودع البمدي سيدي ابي لبابة

180,000180,000000036,000129,60014,400بناء قاعة اجتماعات بدائرة حي المنارة

141,000141,00000000126,90014,100تهيئة محطة الغسل والتشحيم

20151,285,000492,500.0492,500.0300,00000001,156,500128,500تعبيد الطرقات بمنطقة بمدية قابس برنامج 

1,559,398173,2660المجمس الجهوي1,732,664293,034757,292532,33800150,000تعبيد الطرقات

0397,80044,200المجمس الجهوي442,00030,0000000412,000تعبيد نهج المشاتل ونهج بن خمدون

00000000000مشاريع الشراكة بين البمديات-2

00000000000مشاريع الشراكة بين البمديات والجيات-3

4-
مشاريع الشراكة بين البمديات والوزارات واليياكل 

األخرى
00000000000

00000000000مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص-5

00000000000مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني-6

00000000000البرامج الوطنية-7

00000000000برامج تيذيب األحياء الشعبية1.7

00000000000برامج أخرى2.7

6,920,0004,036,6643,835,5342,174,792832,338252,0003,300,000562,0001,595,3982,824,4666,536,800 المجموع العام



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 (***)

:ىام جدا 
تخضع لدليل اإلجراءات البيئية واإلجتماعية المشاريع التي تتضمن خططيا 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

:وثائق إثبات المنهجية التشاركية 
محضر أو محاضر الجمسات العمومية التشاركية حول إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار ممحق بها قائمة المشاركين بإعتبار العنصر

النسائي والشبابي والصور الفوتوغرافية لمجمسات وتقديم البمدية
مضمون من مداولة المجمس البمدي بخصوص المصادقة عمى البرنامج السنوي لإلستثمار3

لذا المعروض عمى أنظار النيابة الخصوصية 
.المصادقة عمى ىذه المسالة

اثر النقاش تمت المصادقة عمى ىذه المسالة 
.باإلجماع

.عمق نظير من ىذا المحضر ببيو قصر البمدية

2

الوثائق المصاحبة لمبرنامج السنوي لإلستثمار 

ممخص مطابق لألصل
2016 أكتوبر 05: قـــابس في


