
 الجمهورية التونسية           
 وزارة الشؤون المحلية والبيئة               

 بلديــة  جربــة  ميــدون           
                         ----§---- 

 تقـــــــــــرير بلدية جربة ميدون حول تقدم برنامجها اإلستثماري السنوي 
 7102لسنة   
 المشـــــــاريع الجديدة -أ

 :المشاريع التالية  2710تضمن كشف برنامج اإلسثمار البلدي لسنة 
 (أد701مساعدة غير موظفة ) مشاريع ذات صبغة محلية  -1

 أد 00888:تجميل المدينة-
أد حيث 00444تم تخصيص إلاعتماد إلنجاز مشروع تهيئة مفترق سيدي سفيان بميدون بمبلغ جملي قدره 

وتم  40/40/1408لفائدة شركة بن فضل لألشغال العامة وقد إنطلقت ألاشغال بتاريخ  تم إسناد إلاستشارة

 ملشروع تهيئة منتزه عائلي بسدويكش  01444تخصيص مبلغ 

 أد 00444:تنوير عمومي -

حيث تم تم تخصيص إلاعتماد إنجاز أشغال التنوير العمومي بطربق سيدي سفيان بميدون وبني معقل 

أد وقد إنتهت ألاشغال وتم خالص املستحقات املالية 00444ئدة زهير بوشعالة بمبلغ إسناد إلاستشارة لفا

 للمقاولة 

  أد00888:تعبيد الطرقات وتصريف مياه األمطار-
أد وقد إسناد 01444تم تخصيص إلاعتماد إلنجاز مشروع تهيئة مسالك فالحية باملاي بكلفة تقديرية قيمتها 

 غوقد إنتهت ألاشغال كما تم تخصيص مبل لألشغالالخاصة بهذا املشروع للشركة العربية  إلاستشارة

فائدة شركة لأد ملعالجة نقاط ركود مياه ألامطار ببني معقل وأسندت إلاستشارة املتعلقة باملشروع 10444

 18/01/1400بن فضل لألشغال وقد إنطلقت ألاشغال بتاريخ 

 :والوزارات والهياكل األخرى مشاريع الشراكة بين البلديات 
 (مساهمة صندوق حماية المناطق السياحية) أد008888:إقتناء معدات النظافة والطرقات

 يتعلق املشروع بإقتناء آلة حفر وجرف 

 أد000184:بلغت الكلفة النهائية للمشروع 

 10/04/1400تم تسلم املعدات وقتيا بتاريخ 

 املقاولة  مستحقاتتم خالص -

 مشاريع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطة:ب



 :مشاريع ذات صبغة محلية -1
تتعلق املبالغ الباقي خالصها بالحجز بعنوان الضمان وستتولى البلدية خالص :أد300409:تعبيد الطرقات 

لحنا قامت بعد إبداء اللجنة البلدية رأيها بخصوص ملف الختم النهائي علما أن مصا" سوترام "املقاولة 

 11/3/1400بإحالة امللف على أنظار اللجنة املذكورة بتاريخ 

أد وأغلق ملف الصفقة 11004تم خالص مستحقات املقاولة والبالغة :أد 110044:تعهد وصيانة الطرقات 

 .بعد ختمه نهائيا

  أد08008:دراسة مثال التهيئة بسدويكش
يتوقف خالص مستحقات مكتب الدراسات إتمام املرحلة الثانية من الدراسة التي إنطلقت بتاريخ 

كما يتوقف خالص مستحقات مكتب الدراسات على إبداء اللجنة الوطنية لحصر التجمعات  10/04/1400

 السكنية رأيها في مقترحات التوسعة

 (رونمنطقة ظهرة اللمسي وخز )دراسة مثال التهيئة العمرانية 
  تمت املصادقة على املرحلة ألاولى من الدراسة املتعلقة بتحليل الوضع الراهن وتقديم فرضيات التهيئة

 00/40/1400بتاريخ 

إعداد تقرير ملف اللجنة الوطنية لتحديد ) 10/04/1400بتاريخ  إنطلقت املرحلة الثانية من الدراسة-

بإدارة التعمير للنظر في  90/04/1400مع إلاشارة أنه تم عقد جلسة عمل بتاريخ (التوسعات العمرانية 

 مقترحات التوسعة وأوصت اللجنة بإتمام امللف ببعض الوثائق 

التي  0044.408والبالغ قيمتها( مكتب دراسات علي املندري )تم خالص مكتب الدراسات في املرحلة ألاولى 

  40/04/1400إنتهت بتاريخ 

ملرحلة الثانية من الدراسة ونحن في إنتظار زيارة اللجنة الوطنية لحصر التجمعات السكنية إلبداء إنطلقت ا

 الرأي في مقترحات التوسعة

تحيين الخرائط )00000.444تم خالص مكتب دراسات توبجيو في جميع مستحقاتها والبالغ قيمتها 

 الرقمية

 0802تعبيد الطرقات برنامج 
 أد008888:كلفة المشروع

بعد " سوكاتراب "تتعلق املبالغ الباقي خالصها بالحجز بعنوان الضمان وستتولى البلدية خالص املقاولة 

إبداء اللجنة البلدية رأيها بخصوص ملف الختم النهائي علما أن مصالحنا قامت بإحالة امللف على أنظار 

 11/3/1400اللجنة املذكورة بتاريخ 

 :تجميل المدينة
 أد000004:املشروعكلفة 

 أد بعنوان الحجز بعنوان الضمان00000إنتهت ألاشغال وتم خالص املقاولة في املبلغ املتبقي والبالغ 



 0802تعبيد الطرقات برنامج 
 أد008980:كلفة املشروع 

بعد " سوترام "تتعلق املبالغ الباقي خالصها بالحجز بعنوان الضمان وستتولى البلدية خالص املقاولة 

ء اللجنة البلدية رأيها بخصوص ملف الختم النهائي علما أن مصالحنا قامت بإحالة امللف على أنظار إبدا

 11/3/1400اللجنة املذكورة بتاريخ 

 إتمام بناء سوق الدواب بالماي
 أد003444: كلفة املشروع

  بصدد إتمام إجراءات إلاستالم الوقتي للمشروع-
 :اإلدارية صيانة البناءات 

 ( مساعدة غير موظفة )أد 104444:كلفة املشروع 

تم إلاعالن عن طلب عروض للمرة الثانية حيث لم يتسنى للبلدية إنجاز املشروع بعد أن  أعربت كل من 

دهن :قسط ثاني )والشركة الحديثة لألشغال ( سواءل وتكييف:قسط أول )شركة السريع للمقاوالت 

 اء بإلتزاماتها التعاقدية  عن عدم قدرتها على إلايف(وبناء معدني

 تم تعيين الشركات التالية إلنجاز املشروع -

 سوائل وتكييف:إعادة إلاعالن عن طلب العروض بخصوص القسط ألاول 

دهن وبناء معدني لفائدة الشركة العربية لألشغال بمبلغ جملي قدره :إسناد القسط الثاني -

 وستنطلق أشغال القسط ألاول حال إتمام أشغال القسط ألاول  بإعتبار جميع ألاداءات001444.444

إسناد القسط الثالث إقتناء أجهزة السالمة واملراقبة لفائدة شركة سمارت سكرتي سرفيس بمبلغ جملي 

  13/01/1400بإعتبار جميع ألاداءات وقد إستالم ألاشغال وقتيا بتاريخ 03890.844قدره 

 مشاريع الشراكة بين البلديات
 تناء معدات النظافة والطرقاتإق

 أد908444:كلفة املشروع 

 أد040314:الكلفة املحينة

 1400جويلية  40تم إلاستالم الوقتي للمعدات بتاريخ 
 

 ميدون في                                                    

 الخصوصيةرئيس النيابة                                                      

 

 

 

 

 



                                                                 

 


