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-9002ما بني نجزة  امل  لمشاريعل  خالصة

2014 

 9002س نة  

 ابدلرمه املبلغ موضوع الصفقة

 109,00 139 1 البناء مواد رشاء

 00, 510 318 للآليات والعجالت الغيار قطع رشاء

 000,00 393 العمومية لالانرة الصيانة عتاد رشاء

 –وتسييج املمتلاكت امجلاعية  حائط بناء أ شغال

 الشطر ال ول
616 814,00 

 00 ,420 438 0001 الرئيس ية الطريق أ رصفة تبليط غالأ ش

 820,00 199 1 العمومية الاانرة ش بكة متديد أ شغال

 728,00 768 السائل للتطهري جامعي مجمع بناء أ شغال

 000,00 900 والزيوت الوقود رشاء

 800,00 042 1 حفارة محمةل رشاء

 600,00 646 بيكوب عىل مركبة كريوز ميين رشاء

مرت مكعب  09اء شاحنة مزودة مبفرغ بسعة رش 

 مجلع النفاايت
984 000,00 

صغرية من نوع بيكوب مجلع  شاحنات 3رشاء 

 النفاايت
740 988,00 

مرت  6رشاء شاحنتني مزودتني مبفرغ بسعة 

 مكعب مجلع النفاايت
1 147 998,00 

 000,00 165 وكرايس خمي رشاء

 610,00 512 تقين عتاد رشاء

 –وتسييج املمتلاكت امجلاعية  حائط ناءب  أ شغال

 الشطر الثاين
110 856,00 

 215,00 158 مسكنني بناء أ شغال

 00 ,460 281 اترودانت مدينة راسو أ  ب ابب فتح أ شغال

 084,00 299 احلرضية الطرق بناء أ شغال

ىل 0001 الرئيس ية الطريق أ رصفة تبليط أ شغال  ا 

 الثاين الشطر - املدينة مدخل
97 584,00 

 596,00 961 11 اجملموع

 

 

 

 املبلغ ابدلرمه احملور

 745,00 335 4 حمور البــنيــات التحتية للمــديــنــة

 176,00 021 7 حمور احلاكمة احمللية

 675,00 604 حمور التمنية الاقتصادية والاجامتعية

 596,00 961 11 اجملموع

 

 

 2010 س نة  
 ابدلرمه املبلغ وع الصفقةموض

 044,00 330 1 البناء مواد رشاء

 890,00 315 للآليات والعجالت الغيار قطع رشاء

 996,00 318 العمومية لالانرة الصيانة عتاد رشاء

 000,00 499 صغريتني من نوع بيكوب رشاء شاحنتني

اجناز ادلراسات املعامرية و دراسات تتبع اجناز 

 املس بح الاومليب

194 950,00 

 000,00 990 والزيوت الوقود رشاء

 060,00 881 1 الشطر الثاين  –أ شغال اجناز املركب الثقايف 

 276,00 651 السائل للتطهري جامعي مجمع بناء أ شغال

 628,00 855 1 أ شغال اجناز و تبليط الطرق احلرضية

 040,00 212 أ شغال هتيئئة القرص البدلي لبدلية اترودانت

 352,00 149 ل بناء س ياجاتأ شغا

 200,00 361 رشاء اليات متحركة 

أ شغال هتيئة ش بكة الكهرابء اخلاصة ابلقرص 

 البدلي و تزويده مبعدات صوتية,

551 880,00 

 280,00 98 العمومية لالانرة الصيانة عتاد رشاء

 560,00 499 بأ سوار مدينة اترودانت ابب فتح أ شغال

 212,00 021 1  يض البدليأ شغال هتيئة امللعب الراي
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 876,00 629 4 اجناز املس بح الاومليب أ شغال

 972,00 864 أ شغال حفر و تعميق و جتهزي الاابر

 704,00 319 احلرضية الطرق بناء أ شغال

 178,00 707 أ شغال هتيئة فضاءات القرب ابل حياء

 800,00 148 ال شغال الكربى لصيانة البناايت

 880,00 338 الراجلني و التشوير ال فقيأ شغال هتيئة ممرات 

 779,00 939 17 اجملموع

 

 املبلغ ابدلرمه احملور

 661,00 319 7 حمور البــنيــات التحتية للمــديــنــة

 282,00 686 1 حمور احلاكمة احمللية

 836,00 933 8 حمور التمنية الاقتصادية والاجامتعية

 779,00 939 17 اجملموع

 

 

 1120س نة  
 ابدلرمه املبلغ موضوع الصفقة

 924.00 266 1 البناء مواد رشاء

 600.00 463 للآليات والعجالت الغيار قطع رشاء

انرة الصيانة عتاد رشاء  124.00 476 العمومية لال 

أ شغال تقوية ش بكة التطهري السائل مبدينة 

 اترودانت

4 948 824.00 

 000.00 050 1 والزيوت الوقود رشاء

 821.00 718 الشطر الثاين هتيئة امللعب الراي يض البدلي أ شغال

قاعة مغطاة متعددة التخصصات  بناء أ شغال

 الشطر الثالث

1 182 360.00 

 000.00 492ادلراسات التقنية وتتبع أ شغال هتيئة وتقوية الطرق 

 ادلاخلية ملدينة اترودانت

أ شغال هتيئة ش بكة ري املناطق اخلرضاء و 

 التنقيط القرص مبدينة اترودانتتزويدها بنظام 

876 000.00 

 406.40 922 الشطر الثاين أ شغال هتيئة فضاءات القرب ابل حياء

 700.00 873 2 أ شغال بناء الطرق احلرضية مبدينة اترودانت

 560.00 748 أ شغال ترممي أ سوار مدينة اترودانت

 800,00 730 رشاء شاحنة جمهزة لنقل اللحوم

 600,00 399  -رشاء الاليات 

 000,00 200 أ شغال متديد و تقوية ش بكة الاانرة العمومية

 -الشطر الثالث–أ شغال هتيئة القرص البدلي 

 الزتويد مبكيفات و الصباغة

139 572.00 

 000.00 495 أ شغال صيانة الاانرة العمومية مبدينة اترودانت

 856.00 494 أ شغال تقوية ش بكة التطهري السائل

 147.00 479 18 اجملموع

 

 املبلغ ابدلرمه احملور

 428,00 173 13 حمور البــنيــات التحتية للمــديــنــة

 572,00 733 1 حمور احلاكمة احمللية

 147,00 572 3 حمور التمنية الاقتصادية والاجامتعية

 147,00 479 18 اجملموع
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 2012س نة  
 ابدلرمه بلغامل  موضوع الصفقة

 008.00 180 1 البناء مواد رشاء

 125.20 473 للآليات والعجالت الغيار قطع رشاء

انرة الصيانة عتاد رشاء  752.00 448 العمومية لال 

 956.40 049 1 والزيوت الوقود رشاء

 724.00 839 مبدينة اترودانت السائل للتطهري مجمع بناء أ شغال

دة التخصصات الشطر قاعة مغطاة متعد بناء أ شغال

 الثالث

1 252 140.00 

أ شغال هتيئة ش بكة ري املناطق اخلرضاء وتزويدها 

 بنظام التنقيط القرص مبدينة اترودانت

587 760.00 

 828.00 653 1 أ شغال بناء الطرق احلرضية مبدينة اترودانت

 700.00 284 رشاء س يارة اسعاف جمهزة

 324.00 496 5 رابعأ شغال بناء املركب الثقايف الشطر ال

 716.00 511 أ شغال صيانة املناطق اخلرضاء مبدينة اترودانت

 680.00 697 أ شغال تعبيد من طبقتني لطريقني مبدينة اترودانت

 972.00 322 أ شغال ترصيف و تبليط ال حياء مبدينة اترودانت

 268.00 548 أ شغال بناء الطرق احلرضية

زويدها بنظام أ شغال هتيئة املناطق اخلرضاء وت

 مبدينة اترودانت العرصيالتنقيط 

345 360.00 

 600.00 123 دراسة و تتبع هتيئة و صيانة اجملزرة القدمية

 240042.00 أ شغال تسييج املمتلاكت امجلاعية لبدلية اترودانت

 600.00 81 ادلراسة املعامرية وتتبع أ شغال دار احلي أ والد لغزال

شغال القاعة متعددة ادلراسة املعامرية وتتبع أ  

 التخصصات ابلزيدانية.

21 600.00 

ادلراسة املعامرية وتتبع أ شغال دار احلي س يدي 

 بلقاس

51 600.00 

حمطات الضخ اخلاصة  مضخاتأ شغال صيانة 

 ابلتطهري السائل ملدينة اترودانت

241 278.00 

ال شغال الكربى لهتيئة املناطق اخلرضاء ملدينة 

 اترودانت

55 344.00 

 328.00 874 1 أ شغال بناء الطرق احلرضية مبدينة اترودانت

 714.00 390 أ شغال بناء مجمعات التطهري السائل مبدينة اترودانت

 184.00 945 2 -الشطر اخلامس –أ شغال بناء املركب الثقايف 

 431.20 013 1 أ شغال بناء دار احلي أ والد لغزال

 846.00 258 زيدانيةأ شغال بناء القاعة متعددة التخصصات ابل

 608.40 535 1 أ شغال هتيئة وصيانة اجملزرة القدمية

ادلراسة املعامرية وتتبع أ شغال اجناز دار احلي س يدي 

 بلغازي

81 600.00 

 962.80 719 أشغال بناء دار الحي بسيدي بلقاس

أشغال بناء خزان حفر وتجهيز بئر الشطر األول 
 أشغال الحفر

515 640.00 

 629,00 129 92 اجملموع

 

 املبلغ ابدلرمه احملور

 609,00 692 2 حمور البــنيــات التحتية للمــديــنــة

 213,60 100 9 حمور احلاكمة احمللية

 026,20 322 03 حمور التمنية الاقتصادية والاجامتعية

 629,00 129 92 اجملموع

 

 

 2013س نة  

 ابدلرمه املبلغ موضوع الصفقة

 959,32 352 1 ناءالب  مواد رشاء

 591,60 384 للآليات والعجالت الغيار قطع رشاء

انرة الصيانة عتاد رشاء  004,00 359 العمومية لال 

 940.00 399 1 والزيوت الوقود رشاء

 999,00 399 أ شغال صيانة املساحات اخلرضاء مبدينة اترودانت

 453552.20 أ شغال بناء املس تودع البدلي 

فى اخملتار السويس الشطر ادة تأ هيل مستشعا  

 الرابع توفري وتثبيت مصعد املرىض

498 000.00 

حلي الزيدانية الطرقات بطبقتني أ شغال تكس ية 

 وس يدي داود الشطر الثاين

652 730,88 
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التكس ية ابل جور الامسين حلي الرتصيص و أ شغال 

 الزيدانية وس يدي داود الشطر الثاين

648 661.40 

املساحات اخلرضاء مبدينة  ال شغال الكربى لصيانة

 اترودانت

330 216,00 

 000,00 258 أ شغال حفر وجتهزي الآابر مبدينة اترودانت

 372,80 202 6 أ شغال صيانة وتقوية الطرق ابملدينة

أ شغال بناء مجمعات التطهري السائل مبدينة 

 اترودانت

1 909 356,00 

 692,00 628 أ شغال ترممي أ سوار مدينة اترودانت

 600,00 141 الصور اجلوية ال جناز التصاممي ذأ خ

نقاد  760,00 86 اقتناء عتاد تقين اخليام وعتاد اال 

 264,00 72 أ شغال هتيئة ممر الراجلني والتشوير ال فقي

صالح الطرقات مبدينة اترودانت  828,00 477 أ شغال ا 

ادلراسة املعامرية ومتابعة أ شغال بناء وحدة 

لفائدة النساء حبي أ والد  اس تغالل املواد احمللية

طار فك  الغزال زاوية بلغازي مبدينة اترودانت يف ا 

 العزةل الاجامتعية ابجملال احلرضي

78 144,00 

 000,00 026 1 رافعة  وشاحنة صغريةو بيكوب  9اقتناء 

أ شغال بناء خزان للامء حفر برئ جمهز مبضخة حبي 

 البورة القبالين مبدينة اترودانت الشطر ال ول

36 232,00 

 432,00 129 أ شغال حفر وجتهزي الآابر مبدينة اترودانت

 690,80 100 للممتلاكت امجلاعية و س ياجاتأ شغال بناء حائط 

 560,00 994 21 أ شغال هتيئة وتقوية الطرق ابملدينة

 -أ هجزة الصوت  -اقتناء عتاد تقين : عتاد املراقبة 

شارات الويفي رسال ا   أ هجزة ا 

110 808,00 

شغال صيانة مضخات حمطات الضخ للمياه أ  

 املس تعمةل مبدينة اترودانت

199 826,40 

ادلراسة املعامرية ل شغال هتئة وجتهزي املس بح 

 القدمي بتارودانت

93 600,00 

ادلراسة املعامرية ومتابعة أ شغال هتيئة وجتهزي 

 600.00 303 فضاءات احلي اخلاصة ابل طفال بتارودانت

 420,00 329 40 اجملموع

 

 

 

 

 املبلغ ابدلرمه احملور

 441,40 023 35 حمور البــنيــات التحتية للمــديــنــة

 182,60 617 3 حمور احلاكمة احمللية

 796,00 688 1 حمور التمنية الاقتصادية والاجامتعية

 420,00 329 40 اجملموع

 

 
 2014س نة  

 ابدلرمه املبلغ موضوع الصفقة

 النساء لفائدة احمللية املواد اس تغالل وحدة بناء أ شغال

 مبدينة بلغازي س يدي زاوية الغزال أ والد حبي

  اترودانت

999 991,20 

طار يف الثقايف املركب بناء أ شغال  أ شغال: الربانمج ا 

 الكهربة

520 519,20 

 694,00 148 1 البناء مواد رشاء

 956,96 286 ياتللآل  والعجالت الغيار قطع رشاء

انرة الصيانة عتاد رشاء  206,00 290 العمومية لال 

 بفوهات للرشب الصاحل املاء ش بكة صيانة أ شغال

 احلريق

435 330,00 

هناء أ شغال  ملدينة ال ومليب املس بح وجتهزي بناء ا 

 اترودانت

1 182 936,00 

 600,00 10 بكرايس مزودة خيام قتناء

 620,00 600 9 اترودانت دينةمب احلرضية الطرق بناء أ شغال

 201,20 402 4 مبدينة لل طفال الرتفيه فضاءات وجتهزي هتيئة أ شغال
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 اترودانت

 371,98 478 1 املس بح البدلي القدمي وجتهزيهتيئة أ شغال 

 490,00 422 أ شغال تسييج املمتلاكت امجلاعية

 الرايضية املالعبولصيانة  هتيئةل الكربى  ال شغال

 دانتاترو مبدينة

403 200,00 

 احمللية املواد اس تغالل وحدةالتجهزيات اخلاصة اقتناء 

 بلغازي س يدي زاوية الغزال أ والد حبي النساء لفائدة

 اترودانت مبدينة

289 440,00 

 180,00 441 التجهزيات اخلاصة بدار احلي أ والد الغزالاقتناء 

 000,00 708 اء س يارة من نوع بيكوب و شاحنة صغريةاقتن

 969,21 994 3 -الشطر السابع –أ شغال اهناء اجناز املركب الثقايف 

 616,00 284 الاانرة العموميةش بكة صيانة أ شغال 

 000,00 300 أ شغال هتيئة شارع احلسن الثاين ابلتشوير العمودي

أ شغال هتيئة و صيانة الطرق و ال رصفة داخل مدينة 

 اترودانت

1000 000,00 

 160,00 296 التطهري السائل مبدينة اترودانتأ شغال بناء مجمعات 

 772,71 698 21 اجملموع

 

 املبلغ ابدلرمه احملور

 916,96 486 6 حمور البــنيــات التحتية للمــديــنــة

 046,96 499 1 حمور احلاكمة احمللية

 808,79 712 13 حمور التمنية الاقتصادية والاجامتعية

 772,71 698 21 اجملموع

 

 

 


