
مشاريع

كي االستثماري البلدي التشاربرنامج السنويال

2020سنة ل

التدخلاماكن الدائرة المشروع

نهج حمزة بن ابي طالب

قصر السعيد
الطرقاتتعبيد 

د465500

نهج فاطمة الزهراء

414نهج 

النهج المطل على حسين بن علي

استكمال نهج عرفات

نهج الصادق القروي
حدائقال

إعادة تبليط جزء من رصيف نهج البرتقال   باردو

ترصيف

د27000

حي الرياض–نهج فلسطين  باردو إعادة تهذيب شبكة مياه االمطار

د86500

خزندار-حي السعادة  الحدائق

نهج زياد هللا النقري -304نهج  باردو
إعادة تهذيب شبكة التنوير العمومي

د17000
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المالحظاتاالعتماد المحينالمبرمج االعتماد بيان المشروع ر/ع

400.000,000650.000,000بباردوهدم وإعادة بناء الدائرة البلدية 1

تم  اإلعالن عن طلب العروض و بصدد عرض تقرير تقييم -

العروض على لجنة مراقبة الصفقات

اختيار المقاول وبصدد امضاء الصفقةتمتم  -725,000600225,000 2019568تعبيد الطرقات برنامج 2

2020465إعادة تهيئة الطرقات برنامج 3 500,000215 500,000

صلة بلغ مستوى تقدم الدراسة  مرحلة اعداد الدراسات التمهيدية المف-

وبصدد مراجعتها من طرف إدارة االشغال والتهيئة العمرانية لالذن 

بالمرور الى مرحلة اعداد ملف طلب العروض

202017.000,00017.000,000التنوير العمومي برنامج 4
راقبة تم اإلعالن عن االستشارة للمرة الثالثة و في انتظار تأشيرة م-

المصاريف العمومية 

5

,تم اإلعالن عن االستشارة في مناسبتين و كانت غير مثمرة -000,000 000,00027 202027تبليط األرصفة  

غرى مع مؤسسة صالمياشرصفقة بالتفاوض بابرامقامت البلدية  -

العليا الشهائدضمن البرنامج الوطني التحفيزي ألصحاب 

على التاشيرتم عرضها على اللجنة ذات النظر وتم امضاءها وبصدد -

التعهد بالنفقة من طرف مراقبة المصاريف العمومية 

275,000 275,00044 201944تبليط األرصفة  

800,000 800,00046 201846تبليط األرصفة  

6
هج إعادة تهيئة شبكه مياه األمطار بحي السعادة و ت

فلسطين
68 500,00068 500,000

أجيل تسليمه تم التأشير على التعهد بالنفقة لفائدة مكتب دراسات وتم ت-

ز جزء االذن بالتزود الى حين التأكد من قبول إدارة المياه العمرانية انجا

ن علما انه هناك تعهد م( الجزء المتعلق بحي السعادة ) هام من المشروع 

,قبلهم بذلك 

7
409تصريف مياه األمطار بنهج أم كلثوم ونهج 

ونهجي غرة ماي والكويت 
133.776,000232,576,000

مرانية تمت احالة ملف الدراسات التمهيدية المفصلة الى  ادارة المياه الع-

الراي وقد تم تسجيل تحفظات البداء

ات شرع مكتب الدراسات في مراجعة الدراسة حتى تستجيب لمالحظ-

لدي مع العلم انه معروض على أعضاء المجلس البالعمرانبةادارة المياه 

الحسم في اختيار فترة العودة لذروة مياه االمطار المرتقبة

بصدد تقييم العروض-2020184,551,374184,551,374تهيئة المساحات الخضراء برنامج 8
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بيان المشروع ر/ع

االعتماد المبرمج 

2020بميزانية
االعتماد 

المحين
المالحظات

تهيئة األسواق البلدية

9
700.000,000410,200,000تهيئة سوق السعادة 

اسة قرر المجلس البلدي اعادة النظر في مكان و مساحة المشروع و بصدد در

فريضتين

ضمن المساحة الخضراء الكائنة بجانب السوق بجهة اليسار:االولى -

د اعتماد المساحة الخظراء المقابلة للسوق الحالية كمكان جدي: الثانية -

.للمشروع

10

تهيئة سوقي فطومة بورقيبة و قصر السعيد

200,000,000360,000,000

هيئة سوقي بالنسبة لمشروع اعادة بناء سوق حي السعادة بالنسبة لمشروعي ت-

ظومة فطومة بورقيبة وقصر السعيد تم اإلعالن عن طلب العروض عبر من

وحدد اخر اجل لقبول العروض 09/11/2020الشراء على الخط بتاريخ 

09/12/2020بتاريخ

وادسيتم إلغاء المشروع باعتبار تعهد إدارة المياه العمرانية بتغطية ال000,000 000,00041 41تسييج الواد11

تهيئة المسبح البلدي 

المشروع االصلي

338.263,092462.755,669قسط السوائل12

دينار يتعلق 092263338تمت اضافة ملحق للصفقة االصلية و التي تبلغ -

كمية بصيانة مصفاة حوض السباحة الصغيرعلما ان هدا القسط شهد زيادة في

دينار 65824140االشغال قدرت بـ

%95بلغ مستوى انجاز هدا القسط  -

194.707,800381.147,480هندسة المدنيةقسط ال13

008707194المبلغ االصلي للصفقة يقدر بـ -

دينارا00000065شهد هدا القسط زيادة في كمية االشغال  تقدر بـ -

%90بلغ مستوى انجاز األشغال موضوع الصفقة -

146.470,817146.470,817قسط الكهرباء14

%90بلغ مستوى انجاز األشغال موضوع الصفقة -

دينار 092263338تمت اضافة ملحق للصفقة االصلية و التي تبلغ -
يتعلق بصيانة مصفاة حوض السباحة الصغير-

دينار 65824140علما ان هدا القسط شهد زيادة في كمية االشغال قدرت بـ-

%95بلغ مستوى انجاز هدا القسط  -
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االعتماد المبرمجبيان المشروع ر/ع
االعتماد 

المحين
المالحظات

15

تهيئة المسبح البلدي 

ممول من طرف المجلس ) 

(الجهوي

تها األشغال اإلضافية التي اقتض

الضرورة جراء غلق المسبح 

لفترة طويلة

ضاء تغيير بعض التجهيزات بف

تصفية المياه 
58,952,600

مراقبة على اثر االختبار الدي قام به مكتب دراسات محمد بوعالق و مكتب ال-

Exel controleاه تبين ضرورة تغيير مضخات بفضاء تصفية المي

تم استيفاء كلتم اإلعالن عن استشارة في الغرض للمرة السادسة و-

شغال اإلجراءات اإلدارية وبصدد تمكين المقاول الذي تم اختياره للقيام باال
دينارا من االذن اإلداري لبدء االشغال58,952,600يمبلغ قدره 

16

احة تغيير الخزف بحوض السب

ة الكبير و اعادة الطبقة العازل
لسطح المسبح 

121,475,020

الح الطبقة على اثر االختبار الذي قام به مكتب المراقبة تبين لنا ضرورة اص

وإعادة كامل الخزف 2م230العازلة للسطح المتضررة و التي تقدر بـ

بالحوض الكبير للمسبح 

رية تم اإلعالن عن استشارة في الغرض وتم استيفاء كل اإلجراءات اإلدا-

ره وبصدد تمكين المقاول الذي تم اختياره للقيام باالشغال يمبلغ قد

دينارا من االذن اإلداري لبدء االشغال121,475,020

سبح بصدد اعداد استشارة لتهيئة شبكة التنوير الخارجي داخل اسوار الم43,000,000حاعادة التنوير الخارجي للمسب17

400,000,000تزويد المسبح بالالقطات الشمسية18

حكم المشروع ممول من طرف وزارة الشباب و الرياضة و الوكالة الوطنية للت-

في الطاقة

تم االعالن عن طلب العروض و تم اعداد تقرير تقييم العروض علما ان-

د555,762,368المقاول المقترح اختياره قدم عرضا ماليا بمبلغ قدره 

اضة تم خالل هذا األسبوع طلب تمويل إضافي من طرف وزارة الشباب و الري-

,وحضي الطلب بالقبول وبصدد استيفاء بقية اإلجراءات

19
تهيئة القاعة الرياضية يخزندار

600,000,000

المشروع ممول من طرف وزارة الشباب و الرياضة

تم االعالن عن طلب عروض اول و كان غير مثمر بعد تخلي المقاول المزمع

ي ملفاتهم اختياره و اقصاء بقية العروضين نظرا لعدم توفير وثائق اساسية ف

مفروضة بكراس الشروط

م العروتم اإلعالن للمرة الثانية عن طلب العروض وبصدد اعداد تقرير تقيي-
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االعتماد المبرمجبيان المشروع ر/ع
االعتماد 

المحين
المالحظات

20
تهيئة ملعب حي السعادة

250.000,000

مشروع ممول من طرف وزارة الشباب و الرياضة

كامل تم اختيار مساح  عن طريق استشارة للقيام بالمسح الطوبوغرافي ل

الفضاء

وى تم تعيين مهندس معماري للقيام بالدراسات االولية التي بلغت مست

.الدراسات التمهيدية المفصلة و الملف المالي 

21
المسلك الصحي بدائرة الحدائق

000000200

مشروع ممول من طرف وزارة الشباب و الرياضة

عن طريق استشارة للقيام بالمسح Topographeتم اختيار مساح 

الطوبوغرافي لكامل المسلك 

توى تم تعيين مهندس معماري للقيام بالدراسات الالزمة و التي بلغت مس

APS Avant projet sommaireالدراسات التمهيدية 

22
المستودع البلدي

000000500

المشروع ممول من طرف صندوق القروض لمساعدة الجماعات المحلية هبة

د0000000500مقدارها 

سات تم اختيار مهندس معماري و مهندس كهرباء و مهندس مدني للقيام بالدرا

المستوجبة 

:  يتمثل المشروع اساسا في ما يلي

 réfection en enrobéتهيئة الفضاء الخارجي داخل المستودع -
و تصريف مياه االمطار 

اعادة  تاهيل شبكة الكهرباء لكامل المستودع -

تهيئة فضاء المغازة و المبنى االداري -

Abris des enginsتهيئة الغطاء الحديدي -
en panneau Sandwichاعادة اسقف الورشات -

تهيئة مدخل المستودع-

تمت المصادقة على الدراسات االولية للهندسة المعمارية -

لقسط الكهرباء من APDتمت المصادقة على الدراسات التمهيدية المفصلة --

طرف مكتب المراقبة 

من تمت المصادقة على دراسة الهياكل و الطرقات و الشبكات المختلفة-

طرف مكتب المراقبة

23/11/2020سيتم اإلعالن عن طلب العروض يوم االثنين .-
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