
بيان المشروع ر/ع
االعتماد المبرمج 

2021بميزانية
المالحظاتاالعتماد المحين

831.000,000753,495,208بباردوهدم وإعادة بناء الدائرة البلدية 1
28/09/2021تم تسليم اإلذن اإلداري لبدء األشغال بتاريخ 

%20بلغ مستوى األشغال 

80%بلغ مستوى اإلنجاز 725,000523,925,108 2019568تعبيد الطرقات برنامج 2

2020465تعبيد الطرقات برنامج 3 500,000468,919,500

,بلغت الدراسات مرحلة الدراسات التمهيدية المفصلة -

من تم الحصول على الموافقة األولية لتغطية العجز في إطار قرض-

بصدد مصادقة (الصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية 

(الصندوق على طلب الموافقة المبدئية إلسناد القرض

انتهت األشغال و تم قبولها وقتيا -202017.000,0007,193,550التنوير العمومي برنامج 4

5

000,000 000,00027 202027تبليط األرصفة  

 %80بلغ مستوى اإلنجاز -
275,000 275,00044 201944تبليط األرصفة  

800,000 800,00046 201846تبليط األرصفة  

6
هج إعادة تهيئة شبكه مياه األمطار بحي السعادة و ت

فلسطين
86 500,00086 500,000

بحي تعهدت إدارة المياه العمرانية بالقيام بأشغال تصريف مياه االمطار-

ريف مياه السعادة  أما بالنسبة لنهج فلسطين فتم برمجته ضمن مشروع تص

,  2021األمطار لسنة 

7
409تصريف مياه األمطار بنهج أم كلثوم ونهج 

ونهجي غرة ماي والكويت 
448.276,000

ى في انتظار موافقة صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية عل-

للتمكن من اإلعالن عن طلب PGESمخطط التصرف البيئية و االجتماعية 

العروض 

2020193,051,374188,900,600تهيئة المساحات الخضراء برنامج 8
تسنى تسلم في انتظار تأشيرة مراقب المصاريف على التعهد بالنفقة حتى ي

,االذن اإلداري النطالق األشغال

2021متابعة المشاريع 



بيان المشروع ر/ع
االعتماد المبرمج 

2021بميزانية

االعتماد 

المحين
المالحضات

تهيئة األسواق البلدية

9
700.000,000410,200,000تهيئة سوق السعادة 

قرر المجلس البلدي إضافة قطعة األرض المحاذية للسوق الحالية و ذلك-
وع  اتيب المت, لتوسعة الفضاء الذي سيحتوي المشر علقة بصدد إعداد التر

,لمناظرة الهندسة المعمارية 

ي فطومة بورقيبة و قرص السعيد10
ر

460,000,000441,564,970تهيئة سوق
%60بلغ مستوى انجاز األشغال -: سوق فطومة بورقيبة -
بصدد إسناد الصفقة للمقاولة : سوق قرص السعيد -

تهيئة المسبح البلدي 

المشروع االصلي

,بصدد قبول األشغال وقتيا -338.263,092462.755,669قسط السوائل11

194.707,800194.707,800هندسة المدنيةقسط ال12
- 99األشغال موضوع الصفقة بلغ مستوى انجاز و قريبا سيتم قبول األشغال %

وقتيا 

146.470,817146.470,817قسط الكهرباء13
و قريبا سيتم قبول األشغال %99بلغ مستوى انجاز األشغال موضوع الصفقة -

وقتيا 
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االعتماد المبرمج 

2021بميزانية

االعتماد 

المحين
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14

تهيئة المسبح البلدي 

ممول من طرف المجلس ) 

(الجهوي

تها األشغال اإلضافية التي اقتض

الضرورة جراء غلق المسبح 

لفترة طويلة

تغيير بعض التجهيزات 

بفضاء تصفية المياه 
58,952,600

58,952,600
,انتهت األشغال وتم قبولها وقتيا دون تحفضات-

15

باحة تغيير الخزف بحوض الس

زلة الكبير و اعادة الطبقة العا
لسطح المسبح 

تم القبول الوقتي لألشغال دون تحفضات -121,475,020121,475,020

,%10بلغ مستوى األشغال 43,000,00032,397,750بحاعادة التنوير الخارجي للمس16

555762,368555762,368تزويد المسبح بالالقطات الشمسية17
,%85بلغ مستوى األشغال -

18
يخزندارتهيئة القاعة الرياضية 

641,783,874641,783,874
,%40بلغ مستوى األشغال -



بيان المشروع ر/ع
االعتماد المبرمج 

2021بميزانية
المالحظاتاالعتماد المحين

19
تهيئة ملعب حي السعادة

و بصدد تقييم العروض 2021سبتمتر 27تم فتح العروض بتاري    خ -250.000,000250.000,000

20
المسلك الصحي بدائرة الحدائق

000000200
يدية التمهبصدد قبول الدراسات تمت المصادقة عىل الدراسات األولية و -000000200

المفصلة 

21
المستودع البلدي

000000500508,447,589
بصدد إسناد الصفقة للمقاولة -


