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 الفهرس

 
 اإلطار العام:  األولالفصل 

 الهبةموارد ب نتفاعل ل المشاركةتعبير عن الرغبة في لالدعوة لمن  الهدف: الفصل الثاني 
 توصيات هامة:  الثالثالفصل 
 المؤهلة للمشاركة  البلديات:  20الفصل 
 نتفاع بالتمويلت المشاريع المؤهلة لل :  20الفصل 
  إسناد الدعم المالي شروط :  20الفصل 
 تحديد األولويات واختيار المشاريعمعايير :  20الفصل 
 منهجية التقييم:  20الفصل 
 سحب كراس الشروط:  20الفصل 
 (الوثائق المطلوبة) مكونات ملف المشاركة:  22 الفصل
 الملفات تقديم:  22الفصل 
 اإللغاء اآللي للملفات:  20الفصل 
علماإلعلن عن النتائج و :  21الفصل   عتماداتوتحويل اال البلديات ا 

 
 : الملحق

 لتزاماالوثيقة نموذج  : 2 ملحق
 0202حول موارد العنوان األول للسنة المالية  ماليةالمعطيات البطاقة نموذج  : 0ملحق 
 بطاقة مشروعنموذج  : 1ملحق 
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 اإلطار العام:  األولالفصل 

العديد من البلديات انخفاًضا هاما في  شهدت كورونا، جائحةعن الناجمة ألزمة الصحية ل تبعا

تسجيل مما أدى إلى  حالت دون تعبئة التمويالت الذاتية الضرورية 0202لسنة االعتيادية المالية مواردها 

 .0202لسنة ( PAI)االستثمارية السنوية  برامجهابفجوات في تمويل مشاريعها الجديدة المدرجة 

هبة بين الحكومة السويسرية  إتفاقية ابرامتم في إطار التعاون المالي التونسي السويسري، و 
 مليون دينار 076,42والحكومة التونسية ينتفع بموجبه الجانب التونسي بهبة من الجانب السويسري بقيمة 
في إطار  (PDUGL)تخصص للمساهمة في تمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية بتونس 

 .امجنإعادة هيكلة البر 

 006,22يقدر بـ لتمويل االستثمارات البلدية  الهبة ههذ جزء هام من تم االتفاق على تخصيص
 .القدرات لدعميخصص الجزء المتبقي فيما مليون دينار 

 طخطالكمال ستاقصد لتمويل االستثمارات البلدية المخصص الجزء  ستغاللا تقررلذلك،  تبعاو 
تواصل إنجازها خالل يوالتي  0202 لسنة اإلستثمار السنوي ببرنامج المدرجةللمشاريع الجديدة  يةالتمويل

  .0202سنة 

 بهدفوذلك  السياقفي هذا بهذه الموارد نتفاع الالمشاركة لتعبير عن الرغبة في لالدعوة لندرج تو 
 .ستثمارات البلديةستغالل األمثل لموارد الهبة المذكورة المتصلة بتمويل االاال

 الهبةموارد نتفاع بل لمشاركة لاتعبير عن الرغبة في لل الدعوةمن  الهدف: الفصل الثاني 

تقديم من لبلديات ا نمك  آلية ت الهبةموارد نتفاع بالالمشاركة ل تعبير عن الرغبة فيلل الدعوةمثل ت

تحديد ل معايير موضوعية وشفافةعلى  عتماداالحيث يتم  ،هامقترحاتها للحصول على تمويالت لمشاريع

 .في إطار هذه الهبةتمويالت ب ستنتفعالتي والمشاريع قائمة البلديات 
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 توصيات هامة:  الثالثالفصل 

 .على محتوى هذا الكراساالطالع  لإلنتفاع بهذه الهبة مشاركةتعتزم اليتعين على كل بلدية  -

معايير االختيار المحددة لشروط و  المشاركة ملفئق بكل دقة والتثبت من استجابة يتعين تعمير الوثا -
 .إيداع ملف المشاركةبعد  هاتغيير مقترحاتيجوز للبلدية حيث ال بكراس الشروط 

في حدود سقف استجابتها للشروط المطلوبة  شريطةمشروع أو أكثر تمويل طلب كل بلدية ل يمكن -
 .للغرضالتمويالت المضبوط 

يمكن االتصال بصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية عن والمعطيات مزيد من االستفسارات ل -
 .مشاركةجهوي للصندوق مرجع نظر البلدية التي تعتزم الالفرع ال طريق اإلدارة المركزية أو

 المؤهلة للمشاركة البلديات:  20الفصل 

 : لشروط التالية كافة الاإلستجابة البلديات يتعين على قصد اإلنتفاع بموارد الهبة للمشاركة    

 .PDUGLبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية تدخالت أن تكون منتفعة ب -

للحصول على المساعدات السنوية غير الموظفة بعنوان ستوفت الشروط الدنيا المستوجبة اتكون  قد  أن -
 . 0202سنة 

قبل لمصالح الصندوق  2020 لسنة ستثمارلإلالسنوي  هابرنامجت تقرير تقدم إنجاز قدم أن تكون قد -
 .ه الدعوةهذ اإلعالن عنتاريخ 

 لسنة )*(الصنف السادس باستثناء موارد  األولموارد العنوان  تحقيق في عجزاسجلت أن تكون قد  -
 .بالتقديرات النهائية لميزانيتهامقارنة  0202

 نتفاع بالتمويلتلل  المشاريع المؤهلة:  20الفصل 

  :لشروط التاليةكافة اعلى أن يستجيب كل مشروع ل المواردمشروع أو أكثر لالستفادة من هذه قتراح ايمكن 

 يكونوأن بعنوان المشاريع الجديدة  2020 لسنةإلستثمار بالبرنامج السنوي ل مدرجاالمشروع كون يأن  -
 .بعنوان المشاريع المتواصلة  ,020لسنة إلستثمار بالبرنامج السنوي ل مدرجا

 .0202موارد الصنف السادس حسب التبويب القديم المعتمد في ميزانية  )*(
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 : يكون المشروع مموال عن طريق المساعدات الموظفة المخصصة للبرامج التالية الأن  -

 برنامج تهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي. 

 البلدية بمناطق التوسعة البرنامج الخصوصي لتمويل االستثمارات. 

 البرنامج الخصوصي لتمويل استثمارات البلديات المحدثة. 

 .تقدمهأو صعوبات فنية تعيق  المشروع مشاكل عقاريةيواجه ال أن  -

عدم توفر كلي أو جزئي  أو /و إضافية تكاليفناجمة عن ة التمويلية تفي خط فجوةالمشروع  سجليأن  -
 .ه الدعوةهذ اإلعالن عن تاريخ قبلالمصادق عليها للمشروع  يةخطة تمويل خرآل وفًقاللتمويل الذاتي 

 .0200 سنة موفىالمشروع قبل  إلنهاءيكون التاريخ المرتقب أن  -

  .برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحليةالمعتمدة ب واالجتماعية للشروط البيئيةالمشروع  يستجيبأن  -

 الدعم المالي إسناد شروط :  20الفصل 

خطة  خرآل وفًقافي الخطة التمويلية للمشروع أو المشاريع  الفجوةلتغطية دعم المالي خصص الي -
 .ه الدعوةهذ اإلعالن عنتاريخ قبل مصادق عليها  يةتمويل

غير المساعدات أو /والموظفة أو المساعدات /والقروض يعوض جزئيا أو كليا أن  يمكنال هذا الدعم  -
قبل المشاريع المصادق عليها / للمشروع  يةخطة تمويلخر آالمدرجة ب األخرى المساعداتأو /والموظفة 
 .هذه الدعوة اإلعالن عنتاريخ 

ألف دينار بالنسبة  22,ويتم الترفيع فيه إلى  لكل بلدية دينارألف  022 ي بـالمال دعمال سقف حدد -
من موارد  ، وفي صورة تسجيل فواضل إعتمادات(0.0انظر الفصل )فقط " ,ف"للمشاريع المندرجة بالفئة 

 . هذه الهبة يمكن الترفيع في السقفين

 .الدراسات في إطار هذه الهبة تكلفة ال تمول -
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 المشاريع تحديد األولويات واختيارمعايير :  20الفصل 

التي و نتفاع بالتمويالت والمشاريع المؤهلة لال لإلنتفاع بموارد هذه الهبةبالنسبة للبلديات المؤهلة للمشاركة 
  : تحديد األولويات واختيار المشاريعلعتماد المعايير التالية ايتم ستجابت لمختلف الشروط المذكورة، ا

باستثناء موارد  األولالعنوان تحقيق موارد في الحاصل  العجز نسبة : الحاصل العجز نسبة - 2.0
حيث يقع  إسناد األولوية للبلديات التي  ،ةميزانيلمقارنة  بالتقديرات النهائية ل 0202 لسنة الصنف السادس

 .جزسجلت أعلى نسبة ع

من قبل تفاع بالتمويالت والمقترحة نلالتصنيف المشاريع المؤهلة يقع  : تقدم إنجاز المشروع ىمد -0.0 
 : تيكاآل فئات إلى ثالث البلديات المؤهلة

 اريع أبرمت في شأنها مش مشاريع في طور اإلنجاز أو: اإلنجاز في مرحلةمشاريع :  "2ف" الفئة
 .بخصوصها أذون تزود تصدر  ستشارات أوا/عقود صفقات

 ع تم ستشارات أو مشاريا/طلب العروضاإلعالن عن  مشاريع في مرحلة:  "0ف " الفئة
أو مشاريع في مرحلة تقييم العروض أو في مرحلة  ستشارة ا/بخصوصها إعداد ملف طلب عروض

 .أنظار اللجان المختصةالعروض على عرض تقارير تقييم 
 أو الدراسةعداد اإل مرحلةمشاريع في  : "1ف " الفئة. 

 ."2ف"الفئة ثم  "0ف"ثم الفئة  ",ف "من الفئة  المقترحةللمشاريع ولوية األ إسنادويقع     

بكل فئة حسب المقدمة من نفس البلدية يقع ترتيب المشاريع  : األولوية المقترحة من قبل البلدية 1.0
 . البلديةالمقترحة من ولوية األ

 منهجية التقييم:  20الفصل 
هذه  على مواردالمؤهلة للحصول البلديات  عنبهدف االستجابة ألكبر عدد ممكن من الطلبات الواردة   

، مع من حيث اإلنجاز مشاريع المؤهلة األكثر تقدًماالخاصة بال ، وبهدف استكمال خطط التمويلالهبة
باستثناء موارد  األولالعنوان تحقيق موارد في نسبة عجز  أعلىالتي سجلت لبلديات ل ةولوياأل إسناد

ترتيب عتبار األخذ بعين االمع  النهائية لميزانيتها مقارنة بالتقديرات 0202 لسنة الصنف السادس
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الختيار  ةالتالي الطريقةاعتماد  يقع البلدية،التي حددتها ولويات ألالمشاريع المقترحة للتمويل طبقا ل
 : المشاريع

باستثناء  األولالعنوان تحقيق موارد في  العجزنسبة أهمية حسب ترتيب البلديات المؤهلة  يتم  : أوال 
 .مقارنة  بالتقديرات النهائية لميزانيتها 0202 لسنة الصنف السادسموارد 

ى الفئات إحدضمن نتفاع بالتمويالت من طرف البلديات المؤهلة المؤهلة لاليتم تصنيف المشاريع :  ثانيا
 .7.0المنصوص عليها بالفصل 

 ةولويأللطبقا المؤهلة الواردة عن نفس البلدية والتي تندرج ضمن نفس الفئة ترتيب المشاريع يتم :  ثالثا
 .التي حددتها البلدية

ترتيب أولوية البلديات حسب  ",ف"المصن فة ضمن الفئة  اختيار المشاريعمرحلة أولى  يقع في : رابعا
األولوية التي حددتها البلدية في صورة وجود أكثر من عتبار مع األخذ بعين االهمية نسبة العجز طبقا أل

وفي حالة  ختيار مشروع واحد لكل بلدية،ايتم في هذه المرحلة حيث ، مشروع لنفس البلدية بنفس الفئة
عتمادات في إطار اتوفر فواضل و " ,ف"لكامل الطلبات بمعدل مشروع واحد لكل بلدية بالفئة  اإلستجابة
بالنسبة ويتم تطبيق نفس المنهجية ، عتماد نفس األولوياتالكل بلدية ب يختيار مشروع ثانايتم  ،هذه الهبة

 .عتماداتاالكامل نفاذ إلى حين " ,ف"لباقي مشاريع الفئة 

يتم  ،",ف"واالستجابة لكامل طلبات تمويل المشاريع المندرجة بالفئة عتمادات وفي حالة عدم نفاذ اال
في مرحلة أخيرة بالنسبة للمشاريع و  "0ف " المصنفة بالفئةعتماد نفس المنهجية بالنسبة للمشاريع ا

 ."2ف "المصنفة بالفئة 

 سحب كراس الشروط:  20الفصل 

ترشح ال ملف سحبفي إطار موارد هذه الهبة  بالتمويالت اإلنتفاعترغب في مؤهلة على كل بلدية      

 بوابة من أو    www.cpscl.com.tn  من الموقع الرسمي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

بإحدى الفروع الجهوية  االتصال أو www.collectiviteslocales.gov.tnالمحلية  لجماعاتا

 .لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

http://www.cpscl.com.tn/
http://www.collectiviteslocales.gov.tn/
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 (الوثائق المطلوبة) مكونات ملف المشاركة:  22 الفصل
على الوثائق المبينة أسفله  يحتويمطالبة بإيداع ملف في نظير وحيد  ترغب في المشاركة كل بلدية
 : المشروع المقترح خصوصياتوذلك حسب 

 : الخاصة بالبلدية وثائقال 2.22
  بعد تعميره (22 ملحق)أو من ينوبه من طرف رئيس البلدية  ومختوم ممضىالتزام. 
  بعد تعميره (20 ملحق) 0202بطاقة المعطيات المالية حول موارد العنوان األول للسنة المالية. 
 مصادق عليها من طرف المجلس  0202إلستثمار لسنة السنوي لبرنامج الوثيقة  آخر نسخة من

 .ه الدعوةاإلعالن عن هذتاريخ قبل البلدي 
  مصادق عليها من طرف المجلس  ,020إلستثمار لسنة السنوي لبرنامج الآخر نسخة من وثيقة

 .هذه الدعوةالبلدي قبل تاريخ اإلعالن عن 
  ممضى من قبل رئيس البلدية أو من  0202لسنة إلستثمار السنوي لبرنامج التقرير تقدم إنجاز

 .البلديةقابض محتسب الينوبه و 
 

 :ع ير امشالخاصة بطلب تمويل الالمعطيات  وثائق 0.22
 

 : البلدية تمويله تقترح لكل مشروعالية ــائق التــيتم تقديم الوث
  البلدية تمويله تقترحيتم تقديم بطاقة مشروع لكل مشروع :  بعد تعميرها (20 ملحق)بطاقة مشروع. 
  المذكور كل ما يفيد مدى تقدم إنجاز المشروع: 

  ( :"2ف " فئة) اإلنجاز في مرحلةمشروع 
 (.استشارة)اإلذن بالتزود  أو( صفقة)الخاصة بالصفقة ممضاة  وثيقة التعهد -
 (.في صورة وجود صفقة)وثيقة إمضاء الصفقة من طرف المزود وصاحب المشروع  -
  ع تم بخصوصه إعداد و مشر  ستشارات أوا/ اإلعالن عن طلب العروض  في مرحلةمشروع

 في مرحلة تقييم العروض أو في مرحلة عرض تقريرمشروع أو ستشارة ا/ ملف طلب عروض 
 ( :"0ف " فئة)المختصة  ةتقييم العروض على أنظار اللجن

 (.ستشارةا)ستشارة أو ملف اال (صفقة)والقائمة التقديرية جدول األثمان  -
 .ستشارةنسخة من اإلعالن عن طلب العروض أو اال -
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  ( :"1ف " فئة)أو الدراسة اإلعداد  مرحلةفي مشروع 
 .ال شيء -

 جتماعي للمشروعبطاقة التصنيف البيئي واال. 
  وتفادي يفيد إدراج اإلجراءات الخاصة بالحد  االستشارةمستخرج من كراس الشروط للمشروع أو

  .Cأو   Bللمشاريع المصنفة  واالجتماعيةالمؤثرات السلبية من الناحية البيئية 
 للمشاريع المصنفةالتصرف البيئي واالجتماعي  برنامج ما يفيد إعدادB . 

 

 تقديم الملفات:  22الفصل 
  ظرف في على حدة ( 0.22الفصل )الخاصة بطلب تمويل كل مشروع المعطيات وثائق يتم إدراج 

 .ولويةوترتيب األ سم المشروعامغلق يحمل  داخلي
   تعبير عن الطلب "البلدية وعبارة  اسممغلق يحمل  ظرف خارجيفي  هذه الظروفيتم إدراج

مصحوبة " تمويل اإلستثمارات البلديةل الهبة المخصصةموارد نتفاع بالل المشاركة الرغبة في
 .2.22المنصوص عليها بالفصل  وثائق الخاصة بالبلديةالب

  لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية المركزي مكتب الضبط لدى الملفات مباشرة  تودع
السريع أو  عن طريق البريدأو ترسل  اتالجهوية مرجع نظر البلدي همكاتب الضبط لفروعلدى أو 

 هلفروعاإلدارة المركزية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية أو  إلىمضمون الوصول 
على الساعة  0020 جانفي 00 اإلثنينيوم  في أجل أقصاهوذلك  اتالبلدي مرجع نظر ةالجهوي

لصندوق القروض ومساعدة الجماعات يعتمد ختم مكتب الضبط المركزي ) الخامسة مساء
 .(الترشحات قبولالجهوية مرجع نظر البلديات إلقرار  هلفروعتب الضبط اختم مك المحلية أو 

 

 اإللغاء اآللي للملفات:  20الفصل 
 .من كراس الشروط 27مؤهلة للمشاركة بمعنى الفصل الالبلديات غير  ترشحاتتلغى  -
 .من كراس الشروط 20بمعنى الفصل  لإلنتفاع بالتمويالتمؤهلة الغير تمويل المشاريع تلغى طلبات  -
 .الترشحاترد بعد اآلجال المحددة لقبول ييلغى كل ملف  -
أو معطيات تلغى ترشحات البلديات إذا تبين للجنة فرز وتقييم الترشحات ورود أو تضمين معلومات  -

 .مغلوطة من قبل البلدية
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علماإلعلن عن النتائج :  21الفصل   عتماداتوتحويل اال البلديات وا 

 المكلفة بمتابعة تنفيذ برنامج التنمية الحضرية اللجنة الوزارية  تتولى : المصادقة على النتائج
  .بالتمويل ستنتفعمشاريع التي والعلى قائمة البلديات المصادقة والحوكمة المحلية 

 يتولى صندوق ، دقة اللجنة الوزارية على النتائجعلى إثر مصا : إعلم البلديات  ونشر النتائج
بقائمة المشاريع التي ستنتفع كتابيا  المعنية  القروض ومساعدة الجماعات المحلية إعالم البلديات

سيتم نشر نتائج فرز الملفات كما ، في الغرضلها المبالغ المخصصة قيمة بالتمويالت مع تحديد 
 .الموقع الرسمي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليةلجماعات المحلية و ا بوابةعلى 

  مضائها مويل على المجلس البلدي للمصادقةيتم عرض اتفاقية  الت :إمضاء إتفاقية التمويل ، وا 
رجاعها إلى مصالح صندوق القروض ومساعدة الجماعات  من طرف رئيس البلدية وتسجيلها وا 

من كراس  2,عليها بالفصل  جال المحددة طبقا لوثيقة االلتزام المنصوصفي اآلوذلك  المحلية
 .الشروط

 تنزيل اإلعتمادات من الدولة إلى حسابات على إثر  :المنتفعة  اتالبلدي تحويل االعتمادات لفائدة
اتفاقيات التمويل ممضاة من بمصالحه توصل و  ومساعدة الجماعات المحلية صندوق القروض

 اهــفي أجل أقص اتــــائدة هذه البلديــــــادات لفــــل االعتمـــات المعنية يتم تحويـــطرف رؤساء البلدي
  .يوما 0,
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 الملحق



 

 (1عدد  ملحق)الالتزام وثيقة 

 

بإتمام .............................................................................................. يتعهد رئيس املجلس البلدي بـــ

من تاريخ الاعالن عن نتائج طلب التعبير عن الرغبة في  أيام 01الاجراءات التالية في أجل ال يتجاوز 

املشاركة لالنتفاع بموارد الهبة املخصصة لتمويل الاستثمارات البلدية في إطار إعادة هيكلة برنامج 

 :وتوصل البلدية بنظائر إتفاقية التمويل التنمية الحضرية والحوكمة املحلية 

 .عرض اتفاقية التمويل على أنظار املجلس البلدي للمصادقة 

 .يلإمضاء اتفاقية التمو     

تسجيل الاتفاقية وارجاعها إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية تامة  

 .املوجب مرفقة بمستخرج من مداولة املجلس البلدي في الغرض

 

 

 

 

 ختم وإمضاء

 أو من ينوبه رئيس البلدية 

 



 الجمهورية التونسية 

 .........................بلدية 

 (2عدد  ملحق) 0202بطاقة المعطيات المالية حول موارد العنوان األول للسنة المالية 

 0202لسنة  التقديرات النهائية لموارد العنوان األول/ أ

 (1) 0202 لسنةالتقديرات النهائية لموارد العنوان األول 

 

 
 دينار....................................

من موارد  (*)ف السادس التقديرات النهائية لموارد الصن

 (0) 0202لسنة  العنوان األول

 
 دينار....................................

التقديرات النهائية لموارد العنوان األول باستثناء موارد 
  (3) 0202لسنة  (*)الصنف السادس 

 (3( =)1)- (0) 

 
  دينار....................................

 

 0202ول لسنة الموارد المنجزة بالعنوان األ/ ب

  (4) 0202 الموارد المنجزة بالعنوان األول لسنة

 

 
 دينار....................................

لسنة لل ومن العنوان األ (*)الموارد المنجزة بالصنف السادس 

 0202 (5) 
 

 دينار....................................

 (*) الموارد المنجزة بالعنوان األول باستثناء الصنف السادس

   (6) 0202لسنة 
(6) ( =4) - (5 ) 

 
 دينار....................................

 

مقارنة  0202 العجز في تحقيق موارد العنوان األول باستثناء موارد الصنف السادس لسنة/ ج

 )**( ةميزانيلبالتقديرات النهائية ل

موارد العنوان األول باستثناء موارد  العجز في تحقيق

مقارنة بالتقديرات النهائية  0202لسنة  (*)الصنف السادس 

  (7) ةميزانيلل
 (7) ( =3) - (6 ) 

 
 

  دينار....................................

 .موجبة( 7)إال إذا كانت القيمة  عجزال يتم احتساب ال)**(  

مقارنة  0202لسنة في تحقيق موارد العنوان األول باستثناء موارد الصنف السادس  عجزنسبة ال/ د

 : ةميزانيلبالتقديرات النهائية ل

في تحقيق موارد العنوان األول باستثناء موارد  عجزنسبة ال
 مقارنة بالتقديرات النهائية 0202لسنة  (*)الصنف السادس 

  (8)ة ميزانيلل
   

   
      

                 
                   

........  ٪ 

 

 .0202موارد الصنف السادس حسب التبويب القديم المعتمد في ميزانية سنة  (*)

 (       اإلمضاء والختم)القابض محتسب البلدية               (اإلمضاء والختم) البلدية أو من ينوبهرئيس     

 



2/1 الصفحة  ……… :  (0) المشروع أولوية ترتيب ………………………………………………………………… بلدية  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… : (1) المشروع إسم 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… : (2) المشروع كلفة 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… : (3) المشروع مكونات 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

المنافسة عن اإلعالن   اإلنجاز مرحلة في  :(4) اإلنجاز تقدم

………………………………………………………………………………………………………………… : (5) المشروع إلنهاء المتوقع التاريخ 



: (8) للمشروع واإلجتماعي البيئي التصنيف 

C صنف B صنف A صنف 

ال نعم

 ؟ واإلجتماعي البيئي التصرف مخطط إعداد تم هل

؟ واإلجتماعي البيئي التصرف مخطط إعداد البلدية تعتزم هل

..………………………………………………:  إلعداده المتوقع التاريخ

؟ للمشروع واإلجتماعي البيئي المخطط نشر تم هل

؟ الشروط بكراس اإلنجاز لمرحلة واإلجتماعية البيئية الناحية من السلبية المؤثرات وتفادي بالحد الخاصة اإلجراءات إدراج تم هل

 ؟ الشروط بكراس (CGEAC) البناء ألنشطة البيئية العامة الشروط إدراج تم هل

……………

المطلوب الدعم

ف
صن

 
C

ف
صن

 
B

………………………………………

أخرى مساهمات

…………………………

المصدرالقيمة

(7) (دينار األلف بحساب) الدعم إطار في المقترحة الجديدة التمويلية الخطة

………………

المجموع

(6) (دينار األلف بحساب) تنقيح آخر حسب أو المبرمجة التمويلية الخطة

(03عدد ملحق) مشروع بطـاقة

قرضذاتي تمويل
 غير مساعدة

موظفة

 أو اإلعداد

الدراسة

المجموع

أخرى مساهمات  غير مساعدة

موظفة
قرض ذاتي تمويل

المصدر القيمة

………………………………………… …………… …………… ……………



2/2 الصفحة  ……… :  (0) المشروع أولوية ترتيب ………………………………………………………………… بلدية  

ال نعم  :(09) الجديدة المشاريع ضمن 2020 السنوي اإلستثمار ببرنامج مبرمج مشروع

ال نعم  :(10) المتواصلة المشاريع ضمن 2021 السنوي اإلستثمار ببرنامج مبرمج مشروع

ال نعم (11) ؟ عقارية إشكاليات المشروع تعترض هل 

ال نعم (12) ؟ فنية إشكاليات المشروع تعترض هل 

…………………………………………………………………………………………………………………....  :(13) إظافية معطيات/ مالحظات

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

.. …3 ،2 ،1 األولوية حسب مقترح مشروع كل ترقيم:  للبلدية بالنسبة المشروع أولوية ترتيب (0)

.المشروع إسم ذكر:  المشروع إسم (1)

.دينار األلف بحساب للمشروع الجملية الكلفة ذكر:  المشروع كلفة (2)

..… إلخ معدات، إقتناء عمومي، تنوير ترصيف، طرقات، تعبيد غرار على المشروع مكونات أهم ذكر:  المشروع مكونات (3)

.المناسبة الخانة في (X) عالمة بوضع المشروع إنجاز مرحلة ذكر:  اإلنجاز تقدم (4)

.تزود أذون بخصوصها صدرت أو استشارات/صفقات عقود شأنها في أبرمت مشاريع أو االنجاز طور في مشاريع : (1ف فئة) اإلنجاز مرحلة في 

 طلب ملف إعداد بخصوصها تم مشاريع أو استشارات/العروض طلب عن اإلعالن مرحلة في مشاريع : (2ف فئة) المنافسة عن اإلعالن

.المختصة اللجان أنظار على العروض تقييم تقارير عرض مرحلة في أو العروض تقييم مرحلة في مشاريع أو  استشارة/عروض

.الدراسة أو اإلعداد بصدد مشروع : (3ف فئة) الدراسات أو اإلعداد 

.(والسنة الشهر) المشروع إلنهاء المتوقع التاريخ ذكر:  المشروع إلنهاء المتوقع التاريخ (5)

. الطلب هذا عن اإلعالن قبل عليها مصادق للمشروع محينة أو مبرمجة تمويلية خطة آخر ذكر:  تنقيح آخر حسب أو المبرمجة التمويلية الخطة (6)

.(دينار األلف بحساب) الكلفة في المسجلة الفجوة لتغطية الدعم إطار في المقترحة التمويلية الخطة:  الدعم إطار في المقترحة الجديدة التمويلية الخطة (7)

.المحلية والحوكمة الحضرية التنمية برنامج في المعتمدة للمشروع واإلجتماعي البيئي التصنيف بطاقة حسب:  للمشروع واإلجتماعي البيئي التصنيف (8)

.المناسبة الخانة في (X) عالمة وضع:  الجديدة المشاريع ضمن 2020 السنوي اإلستثمار ببرنامج مبرمج مشروع (9)

.المناسبة الخانة في (X) عالمة وضع:  المتواصلة المشاريع ضمن 2021 السنوي اإلستثمار ببرنامج مبرمج مشروع (10)

.المناسبة الخانة في (X) عالمة وضع:  ؟ إنجازه تقدم دون تحول عقارية إشكاليات المشروع تواجه هل (11)

.المناسبة الخانة في (X) عالمة وضع:  ؟ إنجازه تقدم دون تحول فنية إشكاليات المشروع تواجه هل (12)

.تمويله في التدخل المقترح المشروع حول توضيحات أكثر تقديم شأنها من معطيات أي إدراج:  المشروع حول إظافية توضيحات أو معطيات (13)

 البلدية رئيس وإمضاء ختم

ينوبه من أو


