
                                                                        الجمهورية التونسية                                                                                                                                           
                                                                                                                     وزارة الشؤون املحلية والبيئة                                                                                                                 

 ميدون بلدية جربـة                                                        

 متــــــــــابعة تنفيــــــــــــذ الصفقـــــــــــات العمومية    
 

                      

بصدد .منجز )مالحظات 
بصدد طلب .اإلنجاز

لم ينطلق .بصدد الدراسة.العروض
 (معطل.بعد

 

نسبة تقدم 
اإلنجاز 
 المالي

نسبة 
اإلنجاز 
 المادي

تاريخ إنطالق 
 األشغال

التكلفة 
 المحينة

 أد

 التكلفة األصلية
 أد

 ر/ع بيان المشروع

 مشاريع ممولة من طرف صندوق القروض
 

 بصدد إلانجاز

في إنتظار زيارة اللجنة الوطنية لحصر التجمعات *

 السكنية إلبداء الرأي في مقترحات التوسعة

املرحلة ألاولى من  إنطلقت 53 04

53/0/4450الدراسة بتاريخ   

53/7/4450وإنتهت بتاريخ   

إنطلقت املرحلة الثانية من *

/40/54الدراسة بتاريخ   

4452 

 دراسة مثال التهيئة سدويكش 046444 486294

(مكتب الدراسات فوزي بوصفارة)  

5 

 بصدد إلانجاز

تحليل الوضع )املرحلة ألاولى  من الدراسة  إنتهت

47/54/4453الراهن وإعداد فرضيات التهيئة بتاريخ   

 إنطلقت املرحلة الثانية من الدراسة بتاريخ 

في إنتظار زيارة اللجنة الوطنية لحصر التجمعات *

 السكنية إلبداء الرأي في مقترحات التوسعة

ة ظهرة دراسة مثال التهيئة منطق 496434 426272   

 اللمس ي وخزرون 

تحيين الخرائط:5قسط -  

(مؤسسة نوبجيو)  

دراسة مثال التهيئة:4قسط -  

(مكتب الدراسات على املنذري )    

 

4 

24625 544 4/3/4453 تحيين الخرائط:5قسط -   

 

 

04 4/55/4452 دراسة مثال التهيئة:4قسط -   

 

 



 تم إلاستالم الوقتي للمعدات بتاريخ 

4457 جويلية 43  

100 100 58/2/4457 إقتناء معدات النظافة والطرقات  5396444 0406844 

 (بالشراكة)

 chargeuse sur pneuإقتناء آلة شحن 

–godet 4m3 

 (شركة السيارات واملعدات)

5 

 مشاريع ممولة من طرف صندوق حماية المناطق السياحية
 

 

47/54/4452تم تسلم املعدات بتاريخ   

 

44/54/4452بتاريخ  تم تسلم املعدات  

 

544 

 

544 

 

544 

 

544 

 

45/48/4452  

 

45/54/4452  

 

5506824 

 

290726  

 

5076444 

 

746444 

إقتناء معدات النظافة والطرقات -  

شاحنة صغيرة تعمل :قسط أول -

 بنظام الكنس والشفط

(الشركة املتوسطية للتجهيز)  

شاحنة ذات صندوق قالب :قسط ثاني-

(سوترادايسشركة )5م 463سعة   

5 

تم تمويل الفارق في الكلفة واملقدرة -

بواسطة إعتمادات ذاتية526494  

 

4 4 59/8/4457  

حدد أجل إلانجاز  ب 

يوما 84  

 إقتناء آلة حفر وجرف  5546444 5026494

(شركة السيارات واملعدات)  

4 

تم إعادة إلاعالن عن طلب إلاستشارة بخصوص -

(نباتات زينة غراسة)القسط الثاني   

48/8/4457وحدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ   

املساهمة الجملية لوزارة -

أد5446444:السياحة  

قسط )مبلغ املساهمة الذي تم تحويله -

أد346444(:أول   

يتوقف تحويل القسط الثاني من 

املساهمة على موافاة وزارة السياحة 

القسط  باملويدات املتعلقة بإستهالك

 ألاول من املساهمة

4 

 

 

 

544 

4 

 

 

 

544 

تم تسليم املقاول إذن 

 بالتزويد إلنجاز القسط ألاول 

436242 

 

 

 

570346794 

546444 

 

36444 

 

446444 

 

 تهيئة شارع البيئة بميدون 

ترصيف:قسط أول   

(مقاولة السالمة حلمي كروية)  

غراسة نباتات زينة:قسط ثاني   

لألوراق إقتناء حاويات وسالت*  

5 

45/2/4457 544 544 تم إنجاز الخدمات خدمات النظافة والعناية باملحيط  556444 556444 

 باملنطقة السياحية

شركة التوفيق للنظافة وال)  

 

0 



 مشاريع ممولة بواسطة المساعدات غير الموظفة
 

تم إعادة إلاعالن عن طلب العروض وحدد آخر أجل 

على الساعة  4457أكتوبر  48 لقبولها ليوم إلاثنين

 العاشرة صباحا 

صيانة البناءات إلادارية ببلدية جربة   4546444 - - 4 4

   ميدون 

5 

 

 بصدد تسجيل إلاتفاقية

التنوير العمومي داخل املنطقة البلدية  326444 074446444  4 4

طريق سيدي سفيان بميدون وبني )

(معقل  

(زهير بوشعالة)  

4 

ونقاط  (املاي))تهيئة مسالك فالحية 296444      

(وبني معقل)ركود مياه ألامطار   

 الشركة العربية لألشغال

5 

 تم تسليم املقاول إذن بالتزود لإلنطالق في إلانجاز

لتجاوز  046444تم إنجاز قسط وظيفي في حدود -

العرض املالي ألاقل ثمنا إلاعتمادات املخصصة 

 للمشروع

 

   046444 

 

تهيئة مسالك =046444

 فالحية باملاي

 

معالجة نقاط = 426444     بصدد إعداد ملف إلاستشارة

ركود مياه ألامطار ببني 

 معقل

 0 تهيئة مفترق سيدي سفيان بميدون  006444 006444  4 4 بصدد إعداد ملف إلاستشارة

 في مرحلة تعيين املصممين

 

بسدويكشتهيئة منتزه عائلي  046444 046444  4 4  3 

 مشـــــــــــاريع ممولة ذاتيا     
 

تم تسليم املقاول إلاذن  4 4 

 بالتزويد

 أشغال صيانة املركب الرياض ي بميدون  456444 446729

(نور الدين التويجر)  

5 

تم إلاعالن عن طلب إلاستشارة وحدد آخر أجل 

48/48/4457لقبول العروض ليوم   

 4 أشغال دهن املركب الرياض ي بميدون  426444   4 4

 4 4 49/8/4457 إحداث شبكات تنوير عمومي بمداخل  046875 046875 

 سدويكش ربانة واملاي

(مراد بوشعالة)  

5 



  544   

56524 

 

56444 

إعداد أمثلة مسح طوبوغرافي ملشاريع 

 برنامج إلاستثمار السنوي التشاركي

(أكرم فاند)  

0 

أشغال تمديد شبكة الري بامللعب  546444 554556244    

 الرئيس ي باملركب الرياض ي بميدون 

3 

43/4/4457 34 4 بصدد إلانجاز  إتمام بناء سوق الدواب باملاي 5386444 5386444 

(الشركة العربية لألشغال)  

2 

 

 إقتناء حاويات حديدية  390306724  544 544 

(الشركة الحديثة لصناعة املعادن)  

7 

تم إلاعالن عن طلب إلاستشارة وحدد آخر أجل 

48/8/4457لقبول العروض بتاريخ   

أشغال التنوير العمومي داخل املنطقة   326893  44 44

(منطقة آركو الحدادة وتالبت)البلدية   

9 

 :ميـــــــــــدون في                                                                                      

 رئيس النيابة الخصوصية                                                                                                         
 


