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01 
 تعبید الطرقات
طریق المقبرة 

 اإلسالمیة
 300اد 67أد *** دأ568 أد 935

ن للمقاول النطالق المشروع ذتم اعطاء اال •
 2016اوت  31بتاریخ 

بصدد اعداد الدراسة التنفیذیة للمشروع من  •
 طرف المقاول

*** 31/08/2016 28/01/2017 % 30 % 00 

أد 50 التنــویر العمومي 02  *** أد 50 *** *** 
من النوع  FOYERS 100اقتناء عدد  تمّ  •

 الرفیع
من منطقة حمام  بكل 76تم تركیز  عدد •

 .الشط و برج السدریة و بئر الباي 

*** 01/06/2008 *** %76 %100 

تھذیب حي علي  03
أد 1000 بالفالح  د.ا 1000 *** *** *** 

تم تعیین مكتب دراسات للقیام بالدراسات  •
التفصیلیة و التنفیذیة بتاریخ 

من طرف وكالة التجدید و  22/06/2016
 التھذیب العمراني

*** *** *** *** *** 

تھیئة  حدائق  04
أد 60 عمومیة  أد 60   *** *** *** 

 corbeille à"اقتناء حاویات تم  •
poteaux  " 8.140بمبلغ جملي قدره 

اقتناء اشجار للزینة بمبلغ جملي قدره  تم •
10.500  

نقاط میاه بمبلغ جملي قدره  03تم حفر  •
 بثالثة حدائق عمومیة 4.248

 05بصدد اعداد السیاج الحدیدي  لساحة  •
جانفي ببرج السدریة بمبلغ جملي قدره 

13.600  

*** *** *** *** %21 

 مشاریع مھیكلة

 الشبابدار  05
أد 788 بنزھة السلطان  اد 710 *** *** اد 78 

بتاریخ ن للمقاول ذتم اعطاء اال  •
02/09/2016  

تم مراسلة االدارة الجھویة للفالحة حول  •
شجرة غابیة اقتضتھا  42تقلیع عدد 

 الضرورة الفنیة للمشروع
بصدد اتمام بقیة االجراءات االداریة لتغییر  •

صبغة االرض المزمع االنجاز فوقھا 
بیعیة الى المشروع من منطقة خضراء ط

منطقة تجھیزات عمومیة ضمن المراجعة 
 الجزئیة لمثال التھیئة

 

*** 02/09/2016 29/04/2017 00% 00% 



 

تھیئة ملعب بدار  06
اد 150 *** *** *** أد 150 الشباب بصدد إعداد استشارة من طرف اإلدارة  • 

 *** *** *** *** *** الجھویة للتجھیز و اإلسكان

تعشیب الملعب  07
أد 568 البلدي أد111  اد 457 *** ***   

 14/03/2016انطلقت االشغال بتاریخ  •
تم انجاز الطبقات االساسیة و تصریف میاه  •

 االمطار
بعد التحالیل  العشب االصطناعيركیز تتم  •

 المخبریة التي اثبتت نجاعتھ

*** 14/03/2016 21/06/2016 %  50  %10 

ةاداریمشاریع   

دات اقتناء مع 08
أد 525 النظافة  *** 

 اد 460
+ 
 اد 65

 ** *** 

 د.ا 243:شاحنة ضاغطة  01: القسط االول •
 2016 اكتوبر 11قي  بالشاحنة التزود تم  •

25/04/2016  

*** *** %100 %00 

 د.ا 100:شاحنة مجھزة  01: القسط الثاني •
 00% 100% *** *** 18/07/2016تم التزود بتاریخ   •

: مجرورة لرفع القمامة  02:الثالثالقسط  •
 د.ا 27

 04/07/2016تم التزود بتاریخ  •
*** *** %100 %00 

صیانة و تعھد  09
أد 36 قصر البلدیة أد36   *** *** *** 

تّم  اعداد اذن تزود في الغرض و انطلقت  •
 14/06/2016االشغال  بتاریخ 

تم دھن البلدیة من الداخل و الخارج و  •
 ر البلدیةالسیاج الخارجي لقص

*** 14/06/2016  �** % 100 % 100 

صیانة و تعھد  10
أد 65 الدائرة البلدیة أد65  تّم اعطاء االذن االداري النطالق االشغال  • *** *** *** 

 95% 95% *** *** *** 2016مارس  10بتاریخ 

صیانة و تعھد  11
أد 40 قاعة االفراح أد40  و انطلقت تم اعداد استشارة في الغرض  • *** *** *** 

 100 % 100 % *** 24/05/2016 *** 2016االشغال في ماي  

إقتناء اجھزة  12
أد 42 مراقبة أد42  تّم  اعداد اذن تزود في الغرض و انطلقت  • *** *** *** 

2016أفـریل  *** .20/04/2016االشغال  بتاریخ   *** % 100 % 100 

اقتناء معدات  13
أد 10 اعالمیة أد 10   *** *** *** 

 3اجھزة كمبیوتر و  02م اقتناء عدد ت •
 .االت طابعة و الة ناسخة 

تّم  اعداد اذن تزود في الغرض و انطلقت  •
 21/04/2016االشغال  بتاریخ 

 100 % 100 % *** 2016أفـریل  ***
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