
 ونجُخ األشغبل 

 يتبثؼخ انًشبرٌغ
 

 أدًذ انصغٍر رئٍص انهجُخ

 يمرر انهجُخ إًٌبٌ انشرفً

 2019يبرش  13األرثؼبء 

 الجمهورية التونسية

 وزارة الشؤون املحلية والبيئة

 بلدية قصر هالل



 كهًخ افتتبح انجهطخ
 

 انطٍذ أدًذ انصغٍر رئٍص نجُخ األشغبل

يتبثؼخ انًشبرٌغ و  



 2019يتبثؼخ يشبرٌغ انجهذٌخ نطُخ 
 

 أد 3386: اإلػتًبداد

  المشروع  الكلفة التمديرية

 تهٍئخ انطبدخ انخهفٍخ نمصر انجهذٌخ. 1  أد 100

 تجهٍساد إدارٌخ. 2  أد 11

 تجهٍساد إػاليٍخ وثرايج . 3  أد 20

 انطرلبد ويؼذاد انُظبفخ  التناء. 4  أد 100

 وضبئم انُمم التناء. 5  أد 80

 االضتشبراد وانذراضبد . 6  أد 53

  تجهٍساد ويؼذاد  التناء. 7  أد 630

  الجملة  أد 994



 2019يتبثؼخ يشبرٌغ انجهذٌخ نطُخ 

  المشروع  الكلفة التمديرية

 أراضي التناء . 1  أد 300

 (2019لسط )عمار دار الحزب التناء . 2  أد 251

 العموميةاإلنارة . 3  أد 10

 صيانة هياكل الماء الصالح للشراب. 4  أد 50

 األمطارجهر و تنظيف لنوات مياه . 5  أد 20

 أشغال الصيانة و التعهد للطرلات. 6  أد 55

   تهيئة الممابر و صيانتها. 7  أد 6

   تهيئة وسط المدينة. 8   أد 1193

  الجملة  أد 1885



 2019يتبثؼخ يشبرٌغ انجهذٌخ نطُخ 

   المنطمة   التعبيد  التنوير العمومي  التطهير   اإلعتمادات جملة

   بوزويتة   أد 38   - أد 10 أد 48

  الرياض  أد 160   أد 9   -  أد 169

  صوة   أد 115   -   -   أد 115

  عياد  أد 175   -   -  أد 175

   الجملة  أد 488   أد 9   أد 10  أد 507



 2018يتبثؼخ يشبرٌغ انجهذٌخ نطُخ 
 

 أد 2721: اإلػتًبداد

 انًالدظبد (أد)انكهفخ  انًشروع

 و انتطهٍر و األيطبر يٍبِ تصرٌف و انطرلبد تؼجٍذ

 انترصٍف
 دراسةطور ال في 770

 39 انؼًىيً انتُىٌر
ملف الموافمة  ارسالتم 

 ....بتاريخ  النهائية للتمويل

 ثصذد تمٍٍى انؼروض 52 يبرش 2 ثًؼهذ رٌبظً يهؼت اَجبز

 دراسةطور ال في 770 انرٌبظٍخ انمبػخ صٍبَخ



 2018يتبثؼخ يشبرٌغ انجهذٌخ نطُخ 

 انًالدظبد (أد)انكهفخ  انًشروع

 دراسةطور ال في 100 انًركسٌخ انطىق صٍبَخ

 2018تم خالص لسط  251 (2018 ضُخ لطػ) انذسة دار ػمبر التُبء

 دراسةطور ال في 200 انذسة دار ػمبر صٍبَخ

 بصدد إعداد ملف مناظرة 400 انرٌبض ثذً انجهذٌخ انذائرح يمر ثُبء

 100 انذراضبد

 في انتظار انطالق األشغال 100 (2018)  انطرلبد إصالح



 2017يتبثؼخ يشبرٌغ انجهذٌخ نطُخ 
 

 أد 1826.190,677: اإلػتًبداد
 انًشروع

 انكهفخ

 (أد)
 انًالدظبد

 و األيطبر يٍبِ تصرٌف و انطرلبد تؼجٍذ

 انتطهٍر
1759.410,371 

 ببدء  اإلداري اإلذن تسليم تم

 يوم من بداية األشغال

24/10/2018 

 انتهت  األشغال 43.594,306 2017 ضُخ ثرَبيج انؼًىيً انتُىٌر

 انتهت  األشغال  11.186 خعراء يُبغك

 انتهت  األشغال 12 انطرػخ يخفعبد تركٍس



 يتبثؼخ يشبرٌغ انجهذٌخ انًتىاصهخ
 

 أد 4754,844: اإلػتًبداد
 انًالدظبد ضُخ انجريجخ (أد)انكهفخ  انًشروع

 اإلخالالتالمماول بصدد رفع  2016 2082 األرصفخ و انطرلبد

 2016 77 انطرلبد و انُظبفخ يؼذاد التُبء

 :  تم استالم 

 3م6حاويات كبيرة الحجم سعة  04عدد  -

 رافعة حاويات كبيرة الحجم 01عدد  -

 ل 1100حاوية حديدية سعة  100عدد  -

 سلة أوراق 180عدد  -

 االلتناءتم  2016 77 َمم وضبئم التُبء

 إيماف األشغال تم 2016 308 (2016)  انرٌبظً انًركت صٍبَخ

 في انتظار انطالق األشغال 2016 175 انجهذي انًطتىدع تهٍئخ

 األشغالانتهت  2016 15 يرالجخ كبيٍراد التُبء



 يتبثؼخ يشبرٌغ انجهذٌخ انًتىاصهخ

 انًالدظبد ضُخ انجريجخ (أد)انكهفخ  انًشروع

 تم االلتناء  2016 11 تجهيزات إعالمية

 األشغالانتهت  2016 40 بناء األرصفة

 إلغاء الصفمةتم  2016 116 تجميل المدينة

 األشغالانتهت  2016 60 تهيئة المسلخ البلدي

 2015 184 التنوير العمومي
 انتهت األشغال

 

 انتهت األشغال 2015 1101.631 األمطارتعبيد الطرلات و تصريف مياه 

 2013 192.213 التنوير العمومي

تم إعالم المماول بفسخ الصفمة عن طريك 

 عدل منفذ بمحضر إعالم 

 بصدد إعداد ملف إلصالح اإلخالالتو 

 األشغالانتهت  2015 316 تهيئة سوق بلدي



 يتبثؼخ انًشبرٌغ انجهىٌخ 
 

 أد 810: اإلػتًبداد

 انًشروع  (  أد)انكهفخ 

 ثُبء ضٍبج نًركس انذفبع واإلديبج االجتًبػً ثمصرهالل 150

 تهٍئخ انفعبء انخهفً نذار انشجبة 160

 تؼجٍذ َهج دمحم صبنخ لفصٍخ و َهج ثبنًُطمخ انصُبػٍخ 500



 يتبثؼخ انًشبرٌغ انىغٍُخ 
 

 أد 10661: اإلػتًبداد

 انًشروع  (  أد)انكهفخ  َطجخ تمذو االَجبز 

 تهٍئخ يذخم يذٌُخ لصرهالل يٍ جهخ ثىدجر  2155 %  65

   2تىضؼخ يطتشفى لصرهالل لطػ  5288 15%

 إػبدح  تؼشت انًهؼت انجهذي ثمصرهالل ثبنؼشت انطجٍؼً  272 تى فطخ انصفمخ

 تهٍئخ انًهؼت انجهذي وتؼشٍت يهؼت انرلجً  795 ضٍتى إػبدح غهت انؼروض 

 كهى 2,5تهٍئخ وتؼجٍذ يطهك ثرج انمبظً ػهى غىل  300 % 100

 ثُبء يركس انذفبع و اإلديبج االجتًبػً ثمصرهالل 634 % 100

 تهٍئخ دار انشجبة 452 % 100

 يشروع تطهٍر ثرج انمبظً 765 % 100



نًذخ ػٍ ثؼط 

 انًشبرٌغ



(2016)صٍبَخ انًركت انرٌبظً    
 



 



 



 تهٍئخ انًطتىدع انجهذي
 





يبرش 2اَجبز يهؼت رٌبظً ثًؼهذ   
 



 



 ثُبء يمر انذائرح انجهذٌخ ثذً انرٌبض
 



 





 

دراضخ يطبنت 

 تركٍس فىاٍَص



01يطهت ػذد   

 



02يطهت ػذد   



03يطهت ػذد   



04يطهت ػذد   



 



05يطهت ػذد  

 

 



06يطهت ػذد  



07يطهت ػذد  

 

 



08يطهت ػذد  



09يطهت ػذد  



10يطهت ػذد  



11يطهت ػذد  



12يطهت ػذد  



13يطهت ػذد  



14يطهت ػذد  



 يطبئم يتفرلخ 



 


