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 بلدٌة بــاردو
 

 )دورة نوفمبر( 7102الرابعة لسنة  العادٌة الدورةمحضر جلسة 
 

 على الساعة الرابعة 3128دٌسمبر  32الخمٌس ٌـوم المنعمدة 

 3128أكتوبر  41 انعمــاد الجلسة التمهٌدٌة الرابعة ٌوم اإلثنٌن

رئٌس النٌابة  على الساعة الرابعة بعد الزوال برئاسة   السٌد دمحم بـالنــكـو 3128دٌسمبر  32انعمد المجلس البلدي للنٌابة الخصوصٌة فً دورته العادٌة الرابعة  ٌوم الخمٌس        

على الساعة  3128دٌسمبر  32لحضور الجلسة وذلن ٌوم الخمٌس  3128دٌسمبر  26الخصوصٌة وذلن بعد أن تم توجٌه استدعاء للسادة أعضاء النٌابة الخصوصٌة منذ ٌوم 

 الرابعة بعد الزوال بمصر البلدٌة للتـداول فً جدول األعمال التالً :

 I  - مواضٌع للتـداول  : 

  3129المخطط االستثماري البلدي التشاركً لسنة  برنامج - 2

 مٌد رٌاض بـّروطةـتسمٌة نهج المصٌدة باسم المرجوم الع -3

 حول وضعٌة تمسٌم حً الوفاق -4

II - مواضٌع لإلعالم  

 سٌر المشارٌع البلدٌة - 2

 سٌر االستخالصات   - 3

III - مسائل مختلفة 

 : ادةــــــــــولد حضر الس         

 السٌد الحبٌب الغربً : رئٌس دائرة الحدائك  .2

 السٌد هشام الهمامً : رئٌس دائرة لصر السعٌد .3

 السٌد دمحم العٌادي : رئٌس لجنة العمل التطوعً .4
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 حسنً الصحراوي : رئٌس السٌد  .5

   عادل البوزٌدي : رئٌس لجنة النظافة و العناٌة بالمحٌطالسٌد  .6

 السٌد توفٌك العزونً : المابض البلدي .7

  ون : الكاتب العام للبلدٌةـالسٌد دمحم ع .8

 السٌد لطفً البلطاجً : متصرف مستشار بالبلدٌة .9

 السٌد عبد السالم الهانً مدٌر مكلف بالتجهٌزات الرٌاضٌة و المناطك الخضراء .:

 السٌدة نعٌمة نـّوار كاهٌة مدٌر الشؤون اإلدارٌة .21

 السٌدة سمٌرة فـّوال رئٌسة مصلحة األشغال .22
 

 ممثلو ن حسب لائمة الحضور عن الدوائر الثالث فً إطار التشاركٌة :  .23

 السٌد دمحم اللواتً ممثل عن متساكنً دائرة الحدائك -

 ممثل عن متساكنً دائرة الحدائك زٌاد الدردوري السٌد  -

 بــاردوممثل عن متساكنً دائرة  الصادق الطوٌل -

 السعٌدالسٌد علً العبٌدي ممثل عن متساكنً دائرة لصر  -

 ممثلة عن متساكنً لصر السعٌد  محضٌة الزواوي السٌدة  -

 ممثل عن متساكنً دائرة لصر السعٌد زبٌر التركًالسٌد  -

 من المانون األساسً للـبلدٌة والنصوص التً نمحته . 46و بذلن ٌكون النصاب متوفرا طبما للفصل             

 ٌخّص أّولهما تغٌٌر االعتمادات المخّصصةممترحٌن إضافة بجدول األعمال مع التراح  ةصر المذكوراالمرور إلى التداول فً العن وفً بداٌة الجلسة تم الترحٌب بالحاضرٌن ثمّ       

منزل عبد الرحمان على و ثانٌهما تعبٌد الزنمة أٌن توجد المباضة المالٌة و نهجً المصٌدة و  ألف دٌنار( إلى تعّهد سولً لصر السعٌد و فطومة بورلٌبة ببـاردو 91لسوق السعادة )

 و لــد وافــك الّسادة األعضاء الحاضرون على ذلن.المذكورة  و ذلن فً إطار الزٌادة المسموح بها فً كمٌّة األشغال فً الصفمة 3128حساب الصفمة الجارٌة لتعبٌد الطرلات لسنة 

بعد أن  3129و االنكباب على إعداد المخطط االستثماري البلدي التشاركً لسنة  3128أكتوبر  41و بعد انعمــاد الجلسة التمهٌدٌة الرابعة ٌوم اإلثنٌن          

 3128 سبتمبر 38و  24ٌومً األربعاء  3129صادق المجلس البلدي فً جلستٌن على مٌزانٌة 
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 . 8710البلدي التشاركً لسنة  االستثماري: المخطط  0الموضوع عدد 

الذٌن عٌنهم صندوق المروض  ، تـّم التنسٌك مع المٌّسٌرٌن 3129البلدي لسنة  االستثماريداد المخطط ـإلع 3128خالل سنة  اعتمادهاوبعد طبما للمنهجٌة التشاركٌة التً ولع        

إالّ أّن البعض منهم امتنع بتعلّة عـدم  3129ومساعدة الجماعات المحلٌة لمرافمة البلدٌة فً تطبٌك المنهجٌة التشاركٌة فً مختلف مراحل إعداد برنامج االستثمار السنوي لسنة 

 ور الـدوكـالً جمٌع مراحل إعـداد المخطط.رـخالصهم من طرف الصندوق فً السنة الماضٌة و لد حضرت السٌدة المٌّسرة س

ة المذكورة لتحضٌر اإلعداد المخطط وفك المماربة التشاركٌة مع المٌّسـر 3128أكتوبر  28الثالثاء انعماد جلسة عمل ٌوم  مّ ـمد تبالنسبة لألعمال التحضٌرٌة إلعداد المخطط ف      

جلسة عمل مع ممثلً األحزاب و المنظمات و مختلف فً ممـّر لصر البلدٌة دت فً الغـرض ـو انعم 3128أكتوبر  35الثالثاء  ٌوم مع اإلطارات البلدٌةالتأم لماء تحسٌسً أعاله، و 

  .3128أكتوبر  38أطٌاف المجتمع المدنً و ذلن ٌوم الجمعة 

 ام : ــدي التشاركً أٌـداد المخطط البلـولد انعمدت ورشات عمل إلع      

 .على الساعة الخامسة مساء  ( التشاركٌة األولى عــاّمةالجلسة البمصر البلدٌة )  3128 نوفمبر 28الجمعة  -

 بممر البلدٌة ) جلسة خاصة بمتساكنً دائرة بـــاردو ( على الساعة السادسة مساء .  3128نوفمبر  34الخمٌس  -

 الساعة الخامسة و النصف .بمصر البلدٌة ) جلسة خاصة بمتساكنً دائرة الحــدائك ( على  3128نوفمبر  35الجمعة  -

 .على الساعة الثالثة بعد الظهر  ) جلسة خاصة بمتساكنً دائرة لصر السعٌد ( بممر البلدٌة  3128 نوفمبر 36 سبتال -

  .(3129االستثماري البلدي لسنة داد المخطط ـالختامٌة إلعالثانٌة و بممر البلدٌة ) الجلسة العامة  3128دٌسمبر   18 خمٌسال -

المتمثلة فً تعبٌد الطرلات  فً مشارٌع المرب لالستثمارألف دٌنار  384تخصٌص مبلغ  ،3128نوفمبر 26فً جلسة استثنائٌة لمجلس النٌابة الخصوصٌة ٌوم  تمد ـولا هـذ    

إفــراد منطمة لصر السعٌد و تّم االتفـاق على و فً إطار التمٌٌز اإلٌجابً بٌن مناطك البلدٌة الواحدة  و تهٌئة المناطك الخضراء األمطارواألرصفة والتنوٌر العمومً وتصرٌف مٌاه 

خالل موم بتنفٌذه ـبما أّن منطمة بـاردو كان لها نصٌب األسد من برنـامج تعـصٌر الطرلات بالمناطك البلدٌة الذي ست ألف دٌنار 071ألف دٌنار و منطمة الحدائك  051 مبلغ لدرهب

 . الخمسة شهور المادمة وكالة التهذٌب و التجدٌد العمرانً
 

ّم اختٌار ممثلٌن عن كل ـمع  العلم أنه تخاّصة بعد تجربة السنتٌن الماضٌتٌن فً الغرض  وا فً مختلف الجلساتـن شاركـتجربة التشاركٌة استحسان المتساكنٌن الذٌولــد اللت      

 (. نهجٌةلما جاء بالمدائرة بلدٌة )وفما 
 

 وذلن حسب اآلتً :  أنظــاركمفً المشروع المعروض على  جلسات المناطكولد تلخصت   

 ألف دٌنار  313,511تعبٌد الطرلات بمبلغ لدره :  -

 ألف دٌنار  57,911:  ترصٌف -
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 ألف دٌنار  36:  تهٌئة المناطك الخضراء ) تكملة للمشروع المبرمج كمنطمة خضراء المحاذي للمكتبة العمومٌة( -

 ألف دٌنار  385,311حٌث ٌكون المبلغ الجملً :            

 :المشارٌع التالٌة على  و التصوٌت فً جلسات المناطك االتفاقولد تم 

 7108مشارٌع المـرب لسنة 
 

 المالحظات الكلفة الـدائرة المشروع 

 تعبٌد طرلات

 د 400 202

 تعبٌد تمسٌم سعٌد 
 لصر السعٌد

 د 200 151
 د 200 151

 تعبٌد أنهج منزل بوزالفة 

 و بنً خالد و لربة

 تعبٌد نهج الكندي

 الحــدائـك

 د 000 123

 د 200 51
تعبٌد كلًّ للنهج من نهج اإلمام ابن عرفة وصوال إلى 

 نهج مجردة

 تــرصٌف

 د 800 46

 د 400 24 ترصٌف محٌط مدرستٌن
ترصٌف محٌط المدرسة االبتدائٌة طه حسٌن و 

 ²م 721اإلعدادٌة الهادي شاكر  المدرسة

 ²م 671ترصٌف مساحة  د 400 22 ترصٌف بنهج الصادلٌة

 تهٌئة مناطك خضراء

 د 000 25

 تكملة لمشروع

 إعادة تهٌئة حدٌمة  
 

: إعادة تهٌئة  3128مواصلة مشروع الشراكة لسنة 

 المنطمة الخضراء المحاذٌة للمكتبة العمومٌة بخزندار

  د 200 274 المجـمــــوع
 

 من حٌث التموٌل موالًذي اتخذ صٌغة الجدول الــوال 7108مشارٌع المخطط البلدي التشاركً لسنة على  المصادلة و النمـاش تّمت  لتداول ا بعد  : لرار المجلس البلدي

 ّم تخصٌص : ــو لد توالتوزٌع                                 

 ألف دٌنار للمشارٌع اإلدارٌة. 171 - 0                                    

 ألف دٌنار للمشارٌع المهٌكلة. 514,263 1 -7  

 لمشارٌع المــرب. رألف دٌنا 455,911 -1                                    
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 2012انًخطظ اإلستثًبري انتشبركً  نجهذٌخ ثبردو نسُخ 

  
    

  

 خبصٍخ انًشروع 7108انًجريج ثًٍساٍَخ  االػتًبد )ثبنذٌُبر(انكهفخ انجًهٍخ  يىلغ انًشروع حست انذوائر انجهذٌخ  ثٍبٌ انًشروع  ع/ر

 انًشبرٌغ اإلدارٌخ 

 يشروع يتىاصم 000 320 000 320 دائرح ثبردو  تهٍئخ انذائرح انجهذٌخ ثجبردو 1

   000 320 000 320 انخبصخ ثبنًشبرٌغ اإلدارٌخ  يجًىع اإلػتًبداد

 انًشبرٌغ انًهٍكهخ 

 000 21 000 21 دائرح لصرانسؼٍذ التُبء َظى تجبدل نهًؼهىيبد 2

 يشبرٌغ يتىاصهخ

 000 15 000 15 انجهذٌخ  ثرايج و تجهٍساد إػاليٍخ  3

 000 80 000 350 دائرح انحذائك  تهٍئخ سىق انسؼبدح 4

 000 250 دائرح انحذائك  تهٍئخ لبػخ انرٌبضخ ثخسَذار 5
%  يٍ طرف 011يشروع يًٌىل ثُسجخ 

 وزارح انشجبة و انرٌبضخ 

 263 338 263 338 دائرح ثبردو  إػبدح تهٍئخ انًسجح انجهذي: لسظ انسىائم 6

 مع الوالٌةانجهذٌخ ثصذد انُظر فً انتًىٌم  000 250 دائرح ثبردو  إػبدح تهٍئخ انًسجح انجهذي :لسظ انهُذسخ انًذٍَخ  7

 مع الوالٌةانجهذٌخ ثصذد انُظر فً انتًىٌم  000 100 دائرح ثبردو  إػبدح تهٍئخ انًسجح انجهذي: لسظ انكهرثبء 8

 000 50 000 50 دائرح لصر انسؼٍذ التُبء آنخ ضخ نهىلىد ثبنًستىدع انجهذي  9

 000 90 000 90 انذوائر انثالث دراسبد يختهفخ  10

 يشروع جذٌذ  000 50 000 50 انذوائر انثالث التُبء شبحُخ رفغ صغٍرح يتؼذدح اإلختصبصبد 11

   263 594 263 514 1 يجًىع اإلػتًبداد انخبصخ ثبنًشبرٌغ انًهٍكهخ 
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 يشبرٌغ انمرة  

 خبصٍخ انًشروع 7108انًجريج ثًٍساٍَخ  االػتًبد )ثبنذٌُبر(انكهفخ انجًهٍخ  يىلغ انًشروع حست انذوائر انجهذٌخ  ثٍبٌ انًشروع  ع/ر

 000 71 000 71 دائرتً انحذائك و لصر انسؼٍذ تصرٌف يٍبِ األيطبر  12

يشبرٌغ يتىاصهخ فً َطبق 

 انشراكخ 
 650 27 650 27 دائرح انحذائك  تهٍئخ يُتسِ 13

 061 83 061 83 انذوائر انثالث تهٍئخ يسبحبد خضراء  14

 تؼجٍذانطرلبد 15
تمسٍى سؼٍذ                                                   

 ثذائرح لصر انسؼٍذ 
151 200 151 200 

يشبرٌغ جذٌذح ستُجس فً 

 َطبق انشراكخ  

 تؼجٍذ انطرلبد  16
َهج انكُذي                                            

 ثذائرح انحذائك
51 200 51 200 

 انترصٍف 17

يحٍظ انًذرسخ اإلثتذائٍخ طّ حسٍٍ  

ر  ــسخ اإلػذادٌخ انهبدي   شبكوانًذر

 ثذائرح انحذائك

24 400 24 400 

 400 22 400 22 ثذائرح انحذائكنصبدلٍخ َهج ا انترصٍف 18

 تهٍئخ انًُبطك انخضراء 19

تكًهخ نهًشروع انًجريج كًُطمخ 

 خضراء أيبو انًكتجخ انؼًىيٍخ ثخسَذار

 ثذائرح خسَذار

25 000 25 000 

 911 455 911 455 يجًىع اإلػتًبداد انخبصخ ثًشبرٌغ انمرة

  

 174 370 1 174 290 2 انًجًىع انؼبو 
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 الموضوع عــــدد 17 : حول تسمٌة نهج المصٌدة بدائرة الحدائك باسم المرحوم العـمٌد رٌاض بـرّ وطة

 
مٌد رٌاض بّروطة الذي اغتالته ٌـد اإلرهاب ـأعضاء مجلس النٌابة الخصوصٌة ممترح إعادة تسمٌة نهج المصٌدة باسم شهٌد الوطن العوبعـــــــــــــد ، نعرض على السادة 

. 3128نوفمبر  13أثناء المٌام بواجبه بساحة بــاردو ٌوم الخمٌس   

 

 لرار المجلس البلدي :  بعد التداول  و النمـاش تّمت المصادلة  على إعادة  تسمٌة نهج المصٌدة بدائرة الحدائـك باسم نهج الشهٌد العـمٌد رٌاض بـّروطة و ذلن لوجود منزله

بالنهج المذكــور                                 
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                                 .سٍى حً انىفبقـهٍٍ ثتمـ: حىل استكًبل تسىٌخ وضؼٍخ انشبغ03ػـذد انًىضىع 
تسوٌة وضعٌة عدد من المواطنٌن استمروا على ارض ملن  إطارتمسٌم حً الوفاق جاء فً  نأ بٌّنت السٌدة نعٌمة نّوار كاهٌة مدٌر الشؤون اإلدارٌة            

 جزوأنتونس  222436  من الرسم العماري عدد  435ولت البلدٌة شراء المطعة عددتدٌوان المساكن العسكرٌة وتدخلت السلط المحلٌة والجهوٌة و

  .مشروع تمسٌم حً الوفاق

  كالتالً :اختبار لتحدٌد المٌمة الشرائٌة للمتر المربع لصد التفوٌت فً المماسم للمتحوزٌن بها  إجراءولد تم           

 ٌة.كندٌنار بالنسبة للمماسم الس 36 -     

 بالنسبة للمماسم التجارٌة  دٌنار 46 -     

 . RXدٌنار بالنسبة للمماسم عن طرٌك  56 -     

المٌمة  أندنانٌر للمتر المربع باعتبار الصبغة االجتماعٌة وباعتبار  7لم ٌعمل بهذا االختبار واعتمد مبلغ فً ذلن الولت المجلس البلدي  أنغٌر          

 اإلشراف ةسلط أنكما اتهم بعد ومنهم من لم ٌمم بخالص الثمن ٌوضع ممسم لم تسوّ  88التجارٌة للمتر المربع لد تضاعفت بنسبة مرتفعة وهنان عدد

تحٌٌن  أن لتأكٌد اإلشرافكما وردت مراسالت من سلطة  أساسهلم ٌعتمد االختبار من  آنذانالمجلس البلدي  أنفً حٌن  طالبت بتحٌٌن االختبار

 .موافمة على التسوٌة اي بالنسبة للعمود التكمٌلٌة ولٌس بالمساحة المتفك علٌها عند ال األمتاراالختبار مرتبط فمط بالفارق فً 

  .التداول فً الموضوع وتحدٌد مولف حول الثمن الذي سٌتم اعتماده عند تسوٌة المماسم المتبمٌة والمبٌنة بالمائمة المصاحبةو فً األخٌر تّم طلب    

 اعتماد الثمن الذي ألـّره اختبار أمالن الدولة عند بداٌة التفوٌت فً المماسم أي :عـلى بعد التداول  و النمـاش تّمت المصادلة    : لرار المجلس البلدي 

 دٌنار للمتر المربّع بالنسبة للمقاسم السكنٌة. 75 -0

 دٌنار للمتر المربّع بالنسبة للمقاسم التجارٌة. 15 -7

 X (Route X) دٌنار للمتر المربّع بالنسبة للمقاسم على طرٌق 55 -1

 مقسم المعنٌٌن للمبادرة فورا بتسوٌة وضعٌـاتهم حتى ال تظطّر البلدٌة للقٌام باالجراءات الـالزمة ضّدهم. 22و دعوة أصحاب                       
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 تؼجٍذ َهجً انًصٍذح و يُسل ػجذ انرحًبٌ و زَمخ أيبو انمجبضخ انًبنٍخ ػهى شبرع االستمالل.حىل : 04ػـذد انًىضىع 

مع نفس ، و بمٌت اعتمادات ٌمكن استغاللها لتعبٌد المزٌد من األنهج  3128بما أنّه تّم تعبٌد كّل األنهج المبرمجة بصفمة تعبٌد الطرلات لسنة         

هجً المصٌدة و ألف دٌنار، التـرح على الّسادة أعضاء المجلس تعبٌد طرلـات فً حالة سٌئة جـّدا بدائرة الحدائـك وهً ن 96فً حـدود  (STT)المماولة 

 . منزل عبد الرحمان و زنمة على شارع االستمـالل بها المباضتٌن المالٌة و البلدٌة

 نهجً المصٌدة و منزل عبد الرحمان و زنمة أمام المباضة المالٌة على شارع االستماللتعبٌد عـلى بعد التداول  و النمـاش تّمت المصادلة    : لرار المجلس البلدي

 .( % 71فً حدود الزٌادة المسموح بها فً كراس الشروط ) (STT)مع شركة أشغال تونس  7102كملحك لألشغال الجارٌة حالٌا لسنة 

لتجدٌد دور الراحة و تجدٌد شبكة الكهرباء و طبقة حماٌة  استغالل جسء يٍ االػتًبداد انًخصصخ نتجذٌذ سىق انسؼبدححىل : 05ػـذد انًىضىع 

  لسوقً فطومة بورقٌبة و قصر السعٌد. ) étancheitéمن األمطار )

و عندما  :311لتجدٌد سوق السعادة و بدون دراسة جدٌدة مسبّمة حٌث أّن آخـر دراسة ترجع لسنة  3124وبعد، فلمد تّم رصد اعتمادات غٌر كافٌة منذ سنة       

ألف دٌنار و هو مبلغ ال  461ّم تعٌٌن مكاتب دراسات للغرض أفضت إلى ضرورة توفٌر باشرت المصالح البلدٌة بحضور ممثلً المجتمع المدنً دراسة جدٌدة و ت

للمشروع حٌث أّن المساحة  ٌمكن توفٌره فً الظرف الراهـن بحكم الصعوبات المالٌة التً تعٌشها البلدٌة و عدم إمكانٌة الحصول على لرض فً غٌاب المردودٌة

 العشوائٌٌن بالمكان.الحالٌة ال تكفً إلٌواء المنتصبٌن 

الظروف المالٌة للبلدٌة و تغٌٌر صبغة األرض الموجودة بجانب السوق الحتواء أكثر محالت تجارٌة لـــذلن كان الممترح تأجٌل هذا المشروع إلى حٌن تتحّسن     

 لسعٌد.و موائد خضر و غالل و سمن...و استغالل االعتمادات المرصودة لتحسٌن سولً فطومة بورلٌبة و لصر ا

دور الراحة و شبكة  استغالل اإلعتمادات المخصصة لسوق السعادة إلعادة تهٌئة عـلى  باإلجماع بعد التداول  و النمـاش تّمت المصادلة   : لرار المجلس البلدي  

 الكهرباء و الطبمة العازلة فوق السطح ... لسولً فطومة بورلٌبة بباردو و بمصر السعٌد .

، شكـر السٌد دمحم بـالنكـو رئٌس النٌابة الخصوصٌة 99 %و بعد االطالع على جدولً تمّدم المشارٌع و سٌر االستخالصات التً وصلت نسبة إنجازها   

 الحاضرٌن على متابعتهم للعمل البلدي و ختمت الجلسة فً الّساعة الخامسة و أربعٌن دلٌمة. 

 المعتمد رئٌس النٌابة الخصوصٌة       المستشار البلدي       الكاتب العام للبلدٌة   

 الحبٌب الغربً                                                      دمحم بالنكــو                                                   دمحم عون           
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بـــاردوبلدٌة             

    الدورة العادٌة الرابعة لمجلس النٌابة الخصوصٌة لسنة 

     دورة نوفمبر   

    دٌسمبر    الخمٌس 

تمدم سٌر المشارٌع
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مالحظات

التارٌ  

المتولع 

للختم 

النهائً

ما تم صرفه

نسبة 

تمدم 

االنجاز

 االدرا سنة 

سنة  بالمٌزانٌة 

 االنطالق

الكلفة الجملٌة

للمشروع

كلفة المشروع 

بالمٌزانٌة بعد 

التعدٌل

مكان 

المشروع
المشروع

 -             201                     - الدراسات

بلغت الدراسات بالنسبة للهندسة المعمارٌة 

الرسم التمهٌدي المفصل  والملف  مستو  

المالً  وتمت المصادلة علٌهما  عن طرٌق 

   اللجنة المحلٌة للبناٌات المدنٌة بتارٌ  

     نوفمبر  

بالنسبة لمسط للهٌاكل   تمدم المهندس   -

تمت الموافمة   اولٌةالمستشار بدراسة 

علٌها  وطلب  عرض  الملف  على مكتب  

المرالبة للمصادلة  وذلن بعد انجاز دراسة 

 جٌوتمنٌة

- - -     -    - باردودائرة            
إعادة تهٌئة 

باردودائرة 

انتهت ا شغال وتم لبولها  و تم خالص  -

          الكشف االول بمٌمة 

مشروع ممول كلٌا من صندوق المروض -

بصدد خالص المسط االخٌر -

   بتارٌ             تمت احالة  -

وسٌمع توظٌفها بالفصل      سبتمبر 

المعنً

جانفً 

    
                                       

المستودع 

البلدي بدائرة 

لصرالسعٌد

تهٌئة المستودع 

البلدي

  بصدد االنجاز 
فٌفري 

    
        -                          

المستودع 

البلدي بدائرة 

لصرالسعٌد

تهٌئة 

حجزمستودع 

تم التناء منظومة الشكٌات

و كامٌرا للمستودع  GPSوبرمجة منظومة

البلدي بصدد االستشارة

-                                     
نظم تبادل 

المعلومات
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مالحظات

التارٌ  

المتولع 

للختم 

النهائً

ما تم صرفه

نسبة 

تمدم 

االنجاز

 االدرا سنة 

بالمٌزانٌة 

سنة  

 االنطالق

الكلفة الجملٌة

للمشروع

كلفة المشروع 

بالمٌزانٌة بعد 

التعدٌل

مكان 

المشروع
المشروع

تم االلتناء -                                       
تجهٌزات  وبرامج 

إعالمٌة مختلفة

تم تسلم الشاحنة الضا طة بمبلغ 

269 تم تسلم الحاوٌات  ود  240,000

د          بمبلغ 

مجرورة  وتم اختٌار المزود اللتناء جرار 

و فً انتظار  ت شٌرة  د           

مرالب المصارٌف

دٌسمبر 

    
                  -    

           

 

         

 

          

           - التناء معدات نظافة

تم التناء  لة توزٌع الرمل للملعب المعشب 

sableuse
-                                       -

 والتناء معدات 

تجهٌزات أخر 

 و    تم تسلٌم طلب التزود اللتناء سٌارة 

التناء درجات نارٌة بهالبالً سٌتم 
- - -     -                        - التناء وسائل النمل

ولتٌا وخالص المماول االشغالتم لبول 

 

الملف تم ختمه وحجز بعنوان الضمان  

نوفمبر 

    
                                       

 باردودائرة 

دائرتً الحدائق

و لصر السعٌد

اإلنارة العمومٌة

- - - -     -          -

أشغال الصٌانة 

و التعهد

تنوٌر عمومً

- بصدد الفرز  - - 2017            

          

    نهج 

 وبمصر السعٌد 

كلثوم  امنهج 

بدائرة الحدائق

التطهٌر

تصرٌف مٌاه 

ربط محطة الغسٌل  بالمستودع البلديا مطار - -     2017           

           201                  تم خالص مشروع 
باردودائرة             الترصٌف

بصدد االنجاز  - -                   

بصدد االنجاز
جانفً 

    
-        -                          

دائرتً الحدائق

ٌدالسعٌدلصر و 

تعبٌد الطرلات
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مالحظات

التارٌ  

المتولع 

للختم 

النهائً

ما تم صرفه

نسبة 

تمدم 

االنجاز

 االدرا سنة 

سنة  بالمٌزانٌة 

 االنطالق

الكلفة الجملٌة

للمشروع

كلفة المشروع 

التعدٌلبالمٌزانٌة بعد 

مكان 

المشروع
المشروع

تم  اختٌار  مكتب  مرالبة  للمٌام باختبار  

حول   تحمل  السطح لاللطات الشمسٌة  

بالتزو  ٌوم  االذنولد تسلم 

           

- باردودائرة     -    

تزوٌد المسبح 

البلدي  بالاللطات 

الشمسٌة
لسط السوائل  بتارٌ    اشغالانطلمت -

   وبلغت مستو              

عن طلب العروض بالنسبة   االعالنتم -

   لمسط الهندسة المدنٌة  بتارٌ  

وسٌتم  فتح العروض      دٌسمبر 

      جانفً   بتارٌ   

بالنسبة لمسط الكهرباء  نم اختٌار مكتب  -

مرالبة  للمٌام  باختبار  حول  سالمة  

الشبكة الكهربائٌة والحماٌة من الحرائق  

 الدراسة  التكمال

- باردودائرة     -    

تجدٌد حجرات 

ت  ٌل  والمالبس 

 وشبكة الكهرباء 

شبكة السوائل 

بالمسبح البلدي

  وفً السوائل   APDالدراسة مستو  

APS  تموٌل من   فً الهندسة المدنٌة

 وزارة الرٌاضة

مكتب  مرالبة للمٌام باختبار   انتٌارتم 

حول  سالمة الشبكة الكهربائٌة  والحماٌة 

 من الحرائق الستكمال  الدراسة 

- دائرة الحدائق    

لاعة الرٌاضة 

بخزندار

تجدٌد حجرات 

إصالح  والمالبس 

ا رضٌة والسمف  
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بـــاردوبلدٌة             

    الدورة العادٌة الرابعة لمجلس النٌابة الخصوصٌة لسنة 

     دورة نوفمبر   

    دٌسمبر    الخمٌس 

االستخالصاتتمدم سٌر 
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