
صفحة 
2/...

المصدرالمبلغ

2018210,000210,000189,00021,000المشاریع الجدیدةأ-

2018210,000210,000189,00021,000مشاریع ذات صبغة محلیة1-

2018126,000126,000113,40012,600تھیئة مسالك فالحیة بمیدون وبني معقل

201884,00084,00075,6008,400تنویر عمومي بالماي وسدویكش

مشاریع الشراكة بین البلدیات2-
...........

مشاریع الشراكة بین البلدیات والجھات3-
...........

مشاریع الشراكة بین البلدیات والوزارات والھیاكل األخرى4-
إقتناء معدات النظافة والطرقات

...........

مشاریع الشاركة بین القطاعین العام والخاص5-
...........

مشاریع الشراكة مع المجتمع المدني6-
...........

البرامج الوطنیة7-
برامج تھذیب األحیاء الشعبیة1.7

...........

برامج أخرى2.7
...........

4,022,1794,045,365593,3131,318,7091,150,205407,0000577,33803,331,510661,95551,900مشاریع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطةب -

3,100,8153,076,365494,313996,5091,150,205407,000028,33802,362,510661,95551,900مشاریع ذات صبغة محلیة1-

2013941,043941,043348,186592,857846,93994,104تعبید الطرقات

201347,50047,50010,14717,57519,77842,7504,750تعبید الطرقات (تكملة)

8,90420,776و,تجھیز201429,68029,68014,68015,000دراسة مثال التھیئة بسدویكش

16,16710,509و,تجھیز201428,25026,67613,33813,338دراسة مثال تھیئة منطقة ظھرة اللمسي وخزرون

2014629,000628,886188,586232,730207,570565,99762,889تعبید الطرقات

2015748,386748,38648,386370,000330,000673,54774,839تعبید الطرقات

2016159,000159,000159,000124,93518,16515,900إتمام بناء سوق الدواب بالماي

2016210,000210,000210,000189,00021,000صیانة البناءات اإلداریة ببلدیة جربة میدون

201786,00086,00086,000077,4008,600تجمیل المدینة

201756,00047,00047,00042,3004,700تنویر عمومي

201768,00064,00064,000057,6006,400تعبید الطرقات وتصریف میاه األمطار

201756,98547,22347,223047,223تنویر عمومي بآركو و تالبت

201740,97140,97140,97140,971تنویر عمومي بمداخل سدویكش ربانة والماي

تقدیرات المصاریف 
السنویة للصیانة 

واإلستغالل

مساھمات أخرى الكلفة (*)
المحینة بالنسبة 

للمشاریع 
المتواصلة فقط

(1)

مساعدة تمویل ذاتي
موظفة

مساعدة (إستثنائیة أو 
متبقیة من النظام 
التمویلي القدیم)

الكلفة (*)
(1)

المبلغ المتبقي المبرمج 
صرفھ خالل السنة أو 
السنوات المقبلة (4)

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

رزنامة صرف االعتمادات

المبلغ الذي تم 
صرفھ 

بالسنوات 
السابقة

(2)

المبلغ المبرمج 
صرفھ سنة 2018

(3)

المشاریع 
 "A" المصنفة
حسب التقییم 
األولي البیئي 
واالجتماعي 

(***)

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2018 

مساعدة غیر 
موظفة

سنة أو 
سنوات 
قرضاإلنجاز

الوالیة : مدنین
البلدیة : جربة میدون

الخطة التمویلیة (**)

المشاریع
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المصدرالمبلغ

تقدیرات المصاریف 
السنویة للصیانة 

واإلستغالل

مساھمات أخرى الكلفة (*)
المحینة بالنسبة 

للمشاریع 
المتواصلة فقط

(1)

مساعدة تمویل ذاتي
موظفة

مساعدة (إستثنائیة أو 
متبقیة من النظام 
التمویلي القدیم)

الكلفة (*)
(1)

المبلغ المتبقي المبرمج 
صرفھ خالل السنة أو 
السنوات المقبلة (4)

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

رزنامة صرف االعتمادات

المبلغ الذي تم 
صرفھ 

بالسنوات 
السابقة

(2)

المبلغ المبرمج 
صرفھ سنة 2018

(3)

المشاریع 
 "A" المصنفة
حسب التقییم 
األولي البیئي 
واالجتماعي 

(***)

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2018 

مساعدة غیر 
موظفة

سنة أو 
سنوات 
قرضاإلنجاز

الوالیة : مدنین
البلدیة : جربة میدون

الخطة التمویلیة (**)

المشاریع

358,000404,92082,720322,200404,92000مشاریع الشراكة بین البلدیات2-

ضمان بنكي40492(*)2016358,000404,92082,720322,200404,920إقتناء معدات النظافة والطرقات

مشاریع الشراكة بین البلدیات والجھات3-
...........

563,364564,08016,280549,000564,0800مشاریع الشراكة بین البلدیات والوزارات والھیاكل األخرى4-

ضمان بنكي33496(*)334,960السیاحة2016347,000334,960347,000إقتناء شاحنة تعمل بنظام الكنس و الشفط

68,476السیاحة201672,00068,47672,000شاحنة ذات صندوق قالب

201614,36414,36414,364آلة لقص العشب

ضمان بنكي14628(*)146,280السیاحة2017130,000146,28016,280130,000إقتناء معدات النظافة والطرقات

مشاریع الشاركة بین القطاعین العام والخاص5-
...........

مشاریع الشراكة مع المجتمع المدني6-
...........

البرامج الوطنیة7-
برامج تھذیب األحیاء الشعبیة1.7

...........

برامج أخرى2.7
...........

4,232,1794,045,365593,3131,318,7091,150,205617,0000577,3383,331,510850,95572,90000 المجموع العام


