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3 032 0002 477 374401 6360247 2382 413 5000170 000420 0752 478 947333 352

374 232 3743 232 3743 232 3تضمين الكلفة الجملية للمشروع وعدم االقتصار على القسط السنوي(*)

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

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

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

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

:وثائق ترسل ضمن الملف قبل 15 جانفي من كل سنة *
ملحوظة تقديمية حول البرنامج السنوي لإلستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية1

وثائق إثبات المنهجية التشاركية :
محاضر الجلسات العمومية التشاركية حول إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار ملحق بها قائمة المشاركين بإعتبار العنصر

النسائي والشبابي والصور الفوتوغرافية للجلسات وتقديم البلدية
مضمون من مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على البرنامج السنوي لإلستثمار3
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المجموع العام
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لوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي لإلستثمار 
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