
موظفة غير مساعدةقرضذاتي تمويل
 مساعدة

موظفة
الدراسات طور فيأخرى مصادر

 اإلستشارات طور في

عروض طلب أو
ملغاة مشاريعمؤجلة  مشاريعمنجزاإلنجاز طور في

032x100303 48492 032331 000331 2016332الحجز مستودع تهيئة أشغال استكمالأريانة1

أريانة2
 للتصرف البلدي المخطط حول دراسة

النفايات في
201640 00049 00049 000x000

 لتجاوز صفقة فسخ تم

عليها المنصوص األجال

4
 حي السلة كرة قاعة تغطية تكملة

2022 في التكملة+     األمير
2016800 000730 273730 273x000

527x30502 67524 165 5272 165 0002 000 620161 منزه طفولة مركب بناءأريانة7
 بتاريخ الصفقة فسخ تم

 آخر   22/10/2021

2022-06-17 أجل

000x000 000 0001 000 0001 000 20161البلدية لقصر أرض اقتناءأريانة8

000x000 900 0004 900 0004 900 20164البلدية قصر بناءأريانة9

429 693429 693x100375 34088
 التنويربحي لقسط  

البكوش وبرج التعمير

193x000 475 1931 475 1أريانة

 وحي البكوش برج

 انتهاء التعميربإنتظار

 بصدد ) ONAS تدخل

العروض طلب ملف تحيين

000x000 700 0003 700 0003 700 20163للبلدية الحالي المقر صيانةأريانة11
 غير  العروض طلب 

اعادته مثمروسيتم

11 772 00014 780 71814 780 71800003 700 0002 895 800760 7257 424 1931 181 4998%

 توظيف إعادة سيتم

 المرصودة اإلعتمادات

 صيانة مشروع لتمويل

البلدية لقصر الحالي المقر

2022/06/01  لحد 2022 - 2021 -2020-2019-2018-2017-2016 لسنوات لإلستثمار السنوي بالبرنامج المدرجة البلدية المشاريع تنفيذ متابعة حول إجمالي جدول
أريانة:  الوالية

أريانة: البلدية

البرمجة سنةالمشروعالبلديةر/ع
 بالدينار) االولية الكلفة

)
( بالدينار) المحينة الكلفة

* اإلنجاز مرحلةالتمويل مصادر
 اإلنجاز

 المادي

%

 اإلعتمادات

 المستهلكة

( بالدينار)

 اإلنجاز

 المالي

%
مالحظات

20162016 القرب مشاريع10

2016 المجموع
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موظفة غير مساعدةقرضذاتي تمويل
 مساعدة

موظفة
الدراسات طور فيأخرى مصادر

 اإلستشارات طور في

عروض طلب أو
ملغاة مشاريعمؤجلة  مشاريعمنجزاإلنجاز طور في

2022/06/01  لحد 2022 - 2021 -2020-2019-2018-2017-2016 لسنوات لإلستثمار السنوي بالبرنامج المدرجة البلدية المشاريع تنفيذ متابعة حول إجمالي جدول
أريانة:  الوالية

أريانة: البلدية

البرمجة سنةالمشروعالبلديةر/ع
 بالدينار) االولية الكلفة

)
( بالدينار) المحينة الكلفة

* اإلنجاز مرحلةالتمويل مصادر
 اإلنجاز

 المادي

%

 اإلعتمادات

 المستهلكة

( بالدينار)

 اإلنجاز

 المالي

%
مالحظات

000x000 00040 00040 201740أبوب أربعة ذات شاحنة اقتناءأريانة3

116x1001 692 08198 723 1161 723 0001 000 20171للمواطن وفضاء بلدية دائرة بناءأريانة4

أريانة5
 بأريانة األساسية البنية وصيانة تعهد

( الشعبي والحي المدينة ) المدينة
20172 159 8502 159 850x20215 98510

أريانة6
 بأريانة األساسية البنية وصيانة تعهد

1 الجديدة
2017x000

أريانة7
 بحي األساسية البنية وصيانة تعهد

2 و 1 المستقبل
2017x000

أريانة8
 بأريانة األساسية البنية وصيانة تعهد

( 2 الجديدة أريانة ) العليا
2017x000

الصفقة فسخ تم610x263 06110 610630 000630 2017500اللمسي سليمان ساحة سوق تهيئةأريانة9

5 540 0007 912 1647 912 16400003 358 5882 830 4601 723 1161 971 127

336x100134 77668 336199 000199 201870النزهة حي حديقة تهيئة

 بحي  الحياة جودة حديقة تهيئة

المالحة
2018100 000128 671128 671x100100 81078

186x100193 59388 186219 1219 النصر  حديقةأريانة

589x10038 24584 58945 45الوفاق حي حديقة تهيئةأريانة

748 000

690 000

153x000 153877 000877 2018750األحياء مالعبأريانة6
 بتاريخ األشغال انطلقت

2022 ماي 20

2 908 0003 252 6223 252 6220150 0000001 221 8372 030 78501 936 703

3 358 5883 358 588

94 1 347 850

80121 429

x

2018270 000

x

4 000 000

 طلب إنجاز بصدد 

 و المدبنة لقسط العروض

- ℅    20 الشعبي الحي

 إنتهاء بعد األقساط بقية

التطهير أشغال

2017 المجموع

000 684150 684344 000344 22018280النصر برياض صحي مسلك تهيئةأريانة2

2018 المجموع

60

5
 شبكات وتهيئة الطرقات تعبيد

األمطار مياه تصريف
20181 438 0031 438 00380
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موظفة غير مساعدةقرضذاتي تمويل
 مساعدة

موظفة
الدراسات طور فيأخرى مصادر

 اإلستشارات طور في

عروض طلب أو
ملغاة مشاريعمؤجلة  مشاريعمنجزاإلنجاز طور في

2022/06/01  لحد 2022 - 2021 -2020-2019-2018-2017-2016 لسنوات لإلستثمار السنوي بالبرنامج المدرجة البلدية المشاريع تنفيذ متابعة حول إجمالي جدول
أريانة:  الوالية

أريانة: البلدية

البرمجة سنةالمشروعالبلديةر/ع
 بالدينار) االولية الكلفة

)
( بالدينار) المحينة الكلفة

* اإلنجاز مرحلةالتمويل مصادر
 اإلنجاز

 المادي

%

 اإلعتمادات

 المستهلكة

( بالدينار)

 اإلنجاز

 المالي

%
مالحظات

LED20190 الشمسية بالطاقة أعمدة إقامةأريانة1

أريانة2

 الشمسية بالطاقة أعمدة إقامة

 بن والوليد عفان بن عثمان بشارعي

النصر حي وبحديقة رشد

20190

000x000 00040 00040 201940السائبة الكالب لقنص شاحنة اقتناءأريانة3
 سيتم مثمر غير العروض طلب

اعادته

790x5039 93440 79097 00097 2019150االثرية المناطق صيانة دراسةأريانة4

000x00 00040 00040 201940المروري المخطط دراسةأريانة5
 مختص دراسات مكتب تكليف تم

 وإعداد للمساندة(د39550) بكلفة

العروض طلب ملف

6
 وتهيئة المرور حركة تنظيم أشغال

أريانة بمدينة واألرصفة المفترقات
20190210 000210 000x

470x6066 78820 470427 000427 2019350بأريانة البلدي المسرح صيانةأريانة7

 بتاريخ الصفقة فسخ تم

22/10/2021  
 طلب إعادة وبصدد

الثانية للمرة عروض

التوظيف إعادة سيتم000x000 000100 000100 2019100التربوية المؤسسات تهيئة أريانة8

000x000 000205 000205 2019205السيارات مأوي تهيئةأريانة9
 طلب ملف اعداد بانتظار

العروض

أريانة10
 للمنشآت وتجهيزات معدات اقتناء

الرياضية
20190210 0000210 000x000

000x10052 381100 00048 000152 000200 2019200الجملة سوق تهيئةأريانة11
 اإلعتمادات توظيف إعادة سيتم

المتبقية

الدراسة بصدد000x000 800 0001 800 0001 000 20191البلدي المستودع تهيئةأريانة12

000x000 000100 000100 2019100االدارية الحوكمة و التدقيق دراسةأريانة13
 إعادة وسيتم ع م م من رفضه تم

 دراسة اعداد بعد العروض طلب

"ج" تقديري بملف خاصة جدوى

000x000 00050 00050 201950المفتوحة البيانات دراسةأريانة14
 المعنية للجنة المشروع ارجاع

للدرس

أريانة15
 الشمسية بالطاقة التنوير انجاز 

البلدية الدوائر
2019200 000150 441150 441x10000التعهد تم

000x000 000450 000450 2019200الخارجية المصالح مع الربطأريانة19
 سيتم مثمر غير العروض طلب

اعادته

809x10069 809100 80969 00069 201950االنتظار في التصرف نظامأريانة20

408 61586 x100 478 968478 968
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موظفة غير مساعدةقرضذاتي تمويل
 مساعدة

موظفة
الدراسات طور فيأخرى مصادر

 اإلستشارات طور في

عروض طلب أو
ملغاة مشاريعمؤجلة  مشاريعمنجزاإلنجاز طور في

2022/06/01  لحد 2022 - 2021 -2020-2019-2018-2017-2016 لسنوات لإلستثمار السنوي بالبرنامج المدرجة البلدية المشاريع تنفيذ متابعة حول إجمالي جدول
أريانة:  الوالية

أريانة: البلدية

البرمجة سنةالمشروعالبلديةر/ع
 بالدينار) االولية الكلفة

)
( بالدينار) المحينة الكلفة

* اإلنجاز مرحلةالتمويل مصادر
 اإلنجاز

 المادي

%

 اإلعتمادات

 المستهلكة

( بالدينار)

 اإلنجاز

 المالي

%
مالحظات

445x000 44562 2019062الرقمية الجغرفة نظام تطويرأريانة21

ONAS تدخل انتظار في441x000 920 4411 920 20191حي النزهة        -أريانة

847x50332 39330 104 8471 104 1المنزه الخامس        -

070x70509 45750 024 0701 024 20191رياض االندلس        -أريانة24

642x70468 70852 642900 2019900حي النصر  -الثامن المنزهأريانة25

أريانة26
 البلدية الدوائر بكامل األنهج صيانة

2022 سنة بعنوان تكملة+ 
2019586 000497 692497 692x100306 94862

821x100387 13990 821431 000431 2019500العمومي التنويرأريانة27

000x000 000 0001 000 0001 2019400االمطار مياه تصريف أشغالأريانة28
 تصريف دراسة إنتهاء انتظار في

األمطار مياه

000x000 00050 000150 12019200النصر حي صحي مسلك تهئيةأريانة29

000x000 00044 201944الجالء ساحة تهيئةأريانة30

8 586 00011 815 43611 507 4360308 000003 849 0003 147 9114 269 748548 77702 642 172

000x000 000100 000100 2020100إدارية تجهيزات اقتناءأريانة1

000x000 000100 000100 2020100مراقبة كاميراتأريانة2

أريانة4
 4 ذات صغيرة شاحنة 04 عدد

أبواب وأربعة عجالت
2020160 000160 000160 000x000

 سيتم مثمر غير العروض طلب

اعادته

000x10074 397100 39765 3979 00074 202065فالحي جرار 1 عددأريانة5

2022 اوت شهر في تسليمmini grader2020200 000417 300217 300200 000x000 ماسحة ألةأريانة6

أريانة7
 مجهزة (pick-up) 4*4 شاحنة

رذاذ شكل على للمبيدات ببخاخ
2020100 0000000

 2023 لسنة اإلقتناء يرجى
الشفط شاحنة تمويل لتكملة

أريانة8
 الحجم كبيرة مياه شفط شاحنة

الكوارث لمجابهة
2020587 000750 070650 070100 000x000

أريانة9
 تنوير) بسلم مجهزة خفيفة شاحنة

(عمومي
2020100 000180 83080 830100 000x0002022 اوت شهر في تسليم

4 100 000

315 000

 الشروط كراس من التثبت

 وكيل مع العقد إمضاء وبصدد

 بالمصادقة المكلف المراقبة مكتب

DAO العروض طلب لملف

2019 المجموع
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موظفة غير مساعدةقرضذاتي تمويل
 مساعدة

موظفة
الدراسات طور فيأخرى مصادر

 اإلستشارات طور في

عروض طلب أو
ملغاة مشاريعمؤجلة  مشاريعمنجزاإلنجاز طور في

2022/06/01  لحد 2022 - 2021 -2020-2019-2018-2017-2016 لسنوات لإلستثمار السنوي بالبرنامج المدرجة البلدية المشاريع تنفيذ متابعة حول إجمالي جدول
أريانة:  الوالية

أريانة: البلدية

البرمجة سنةالمشروعالبلديةر/ع
 بالدينار) االولية الكلفة

)
( بالدينار) المحينة الكلفة

* اإلنجاز مرحلةالتمويل مصادر
 اإلنجاز

 المادي

%

 اإلعتمادات

 المستهلكة

( بالدينار)

 اإلنجاز

 المالي

%
مالحظات

2022 اوت شهر في تسليم000x000 020200 020213 000413 2020200لتر6000 بصهريج مجهزة شاحنةأريانة10

التسليم بصدد460x000 460190 000190 2020140مجهزة رافعة آلةأريانة11

000x000 000140 000140 42020140*4 مزدوجة خفيفة شاحنة 02 عددأريانة12
 سيتم مثمر غير العروض طلب

اعادته

أريانة17
 مجرورة مضخات 4 عدد اقتناء

لتر 120 سعة محرك ذات يدويا
202020 00020 00020 000x000

أريانة18
 محمولة للمبيدات بخاخ 2عدد اقتناء

الظهر على
202020 00020 00020 000x000الفرز تقرير اعداد

أريانة19
 كبيرة حراري تضبيب ألة اقتناء

الحجم
202020 00013 65313 653x000التسليم بصدد

000x000 000100 000100 2020100مصلحة سيارات 02 عدد اقتناءأريانة20
 مثمر غير العروض طلب

اعادته سيتم

000x000 000100 000100 2020100المقبرة لتوسعة أرض قطعة اقتناءأريانة22

380x000 380464 000464 2020400رافعة ألة شاحنة 02عدد اقتناءأريانة23
 اوت شهر في التسليم سيتم

2022

أريانة24
 لوقوف آلية تذاكر موزعات اقتناء

السيارات
2020400 000400 000400 000x000الصفقة ملف اعداد بصدد

000x10019 74195 000140 000140 2020140البلدي المسرح تجهيزأريانة25
 من قسط اقتناء تم

 المطلوبة التجهيزات

20.900

000x000 000200 000200 2020200المقبرة لتوسعة أرض قطعة تهيئةأريانة26
 اإلقتناء عملية انتظار في

األرض لقطعة

أريانة27
 التربوية المؤسسات تهيئة

(الصحية المركبات)
2020100 000100 000100 000x000

 توضيف إعادة سيتم

اإلعتمادات

000x000 000150 000150 2020200اآلبار وحفر اآللي الري تركيزأريانة30
 أد50 مبلغ تحويل تم

األبار حفر لمشروع
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موظفة غير مساعدةقرضذاتي تمويل
 مساعدة

موظفة
الدراسات طور فيأخرى مصادر

 اإلستشارات طور في

عروض طلب أو
ملغاة مشاريعمؤجلة  مشاريعمنجزاإلنجاز طور في

2022/06/01  لحد 2022 - 2021 -2020-2019-2018-2017-2016 لسنوات لإلستثمار السنوي بالبرنامج المدرجة البلدية المشاريع تنفيذ متابعة حول إجمالي جدول
أريانة:  الوالية

أريانة: البلدية

البرمجة سنةالمشروعالبلديةر/ع
 بالدينار) االولية الكلفة

)
( بالدينار) المحينة الكلفة

* اإلنجاز مرحلةالتمويل مصادر
 اإلنجاز

 المادي

%

 اإلعتمادات

 المستهلكة

( بالدينار)

 اإلنجاز

 المالي

%
مالحظات

أريانة31

-الحياة بجودة ألعاب فضاء تجهيز
 -6 صحي مسلك- األندلس رياض

المستقبل حي المدينة أريانة

2020100 000100 000100 000x000

أريانة32
 + (تعشيب) تاج عزيز ملعب تهيئة

2022 في التكملة
20201 150 0001 154 9781 154 978x000

 بداية إذن إعطاء تم

2022-05-20 األشغال

000x10000 000200 000200 2020200األطفال لروضة شاملة تهيئةأريانة35
 مركب بناء استشارة

 تاج عزيز بروضة صحي

52.000

000x000 000150 000150 2020250آلي شبه المآوي تهيئةأريانة36
 اد100 مبلغ تحويل تم

كورونا لمجابهة

0000 2020300المهيري الطيب السوق تهيئةأريانة37

0000 2020200اليومية األسواق تهيئةأريانة38

667x3000 404أريانة39

95 333x

939x1500 939623 000623 2020800العمومي التنويرأريانة41
 بتاريخ األشغال انطلقت

11/04/2022

000x000 800 0001 800 0001 800 20201واألرصفة الطرقات تعبيدأريانة42
 طلب إعالن بصدد

العروض

000x000 000400 000400 2020400العمومية الحدائق تهيئةأريانة43
 الدراسة مناقشة

APD التفصيلية

9 292 0009 843 0279 178 0270665 000003 524 667920 0005 323 96374 397000309 6220

000x 00050 00050 202150األخضر المخطط دراسةأريانة1

000x 000130 000130 2021130الورقي باألرشيف خاص مقر انجازأريانة2

أريانة3
 لفرز ورقي مقر وتجهيز تهيئة

األرشيف وتنظيم
202140 00040 00040 000x

2022 ماي 30 أجل آخر000x 000100 000100 2021100إعالمية تجهيزاتأريانة4

أريانة5
 منظومة البريد متابعة منظومة اقتناء

عليسة
202170 000166 481166 481x8070 09143

CNI مع اتفاقية000x 00030 00030 202130المشاريع متابعة منظومة اقتناءأريانة6

500 000APS المصادقة انتظار في 2020500 000

2020 مجموع

اإلنجاز بصدد484 00080215 000680 680 x

األمطار مياه لتصريف دراسة
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موظفة غير مساعدةقرضذاتي تمويل
 مساعدة

موظفة
الدراسات طور فيأخرى مصادر

 اإلستشارات طور في

عروض طلب أو
ملغاة مشاريعمؤجلة  مشاريعمنجزاإلنجاز طور في

2022/06/01  لحد 2022 - 2021 -2020-2019-2018-2017-2016 لسنوات لإلستثمار السنوي بالبرنامج المدرجة البلدية المشاريع تنفيذ متابعة حول إجمالي جدول
أريانة:  الوالية

أريانة: البلدية

البرمجة سنةالمشروعالبلديةر/ع
 بالدينار) االولية الكلفة

)
( بالدينار) المحينة الكلفة

* اإلنجاز مرحلةالتمويل مصادر
 اإلنجاز

 المادي

%

 اإلعتمادات

 المستهلكة

( بالدينار)

 اإلنجاز

 المالي

%
مالحظات

000x 00020 00020 202120المعاليم منظومة اقتناءأريانة7
 ملف اعداد طور في

اإلستشارة

000x 00070 00070 202170الهندسية األمثلة رسم منظومة اقتناءأريانة8
 كراس اعداد طور في

الشروط

الدراسة طور في000x 000125 000125 2021125الرقمية الجغرفة منظومة اقتناءأريانة9

الدراسة طور في000x 00020 00020 202120األرشيف لرقمنة منظومة تركيزأريانة10

أريانة11
 األنترنات على رقمية خدمة تركيز

األرشيف لتثمين
202120 00020 00020 000  x

000x 000665 00085 000750 2021750ضاغطة شاحنة 02 عدد اقتناءأريانة12
 مثمر غير العروض طلب

اعادته سيتم

أريانة13
 المناطق لمتابعة) شاحنة اقتناء

(الخضراء
202170 00070 00070 000x

 مثمر غير العروض طلب

اعادته سيتم

000x 00040 00040 202140للكباالت شاحنة اقتناءأريانة14

000x 00025 00025 202125كباالت اقتناءأريانة15

أريانة16
 لمتابعة) مصلحة سيارة اقتناء

(األشغال
202150 00050 00050 000x

 مثمر غير العروض طلب

اعادته سيتم

أريانة17
 النفايات لتثمين مركز تسييج

الخضراء
2021100 000100 000100 000x

000x 000130 000130 2021130والمدرسي الحضري التنقلأريانة18

000x 000100 000100 2021100الهوائية الدراجات مسالكأريانة19

000x 000150 000150 2021150للمفترقات تجميلية إنارةأريانة20

003x 00368 00068 202180التصفيف أشجار غراسةأريانة21

اإلستشارة إعداد تم000x 000200 000200 2021200تاج عزيز قاعة أرضية تغييرأريانة22

أريانة23
 قسط) فردية ألعاب قاعة بناء

(2 قسط+1
20211 400 0001 400 0001 400 000xالدراسة تحيين بصدد

000x 00070 00070 202170القصوى للرياضات ملعبأريانة24
 طلب ملف إعداد بصدد

العروض

أريانة25
 بكامل العمومي التنوير صيانة

البلدية الدوائر
2021400 000400 000400 000xالتفصيلية الدراسات بصدد

أريانة26
 بكامل واألرصفة األنهج صيانة

البلدية الدوائر
2021800 000800 000800 000x

 طلب ملف عداد بصدد

العروض
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موظفة غير مساعدةقرضذاتي تمويل
 مساعدة

موظفة
الدراسات طور فيأخرى مصادر

 اإلستشارات طور في

عروض طلب أو
ملغاة مشاريعمؤجلة  مشاريعمنجزاإلنجاز طور في

2022/06/01  لحد 2022 - 2021 -2020-2019-2018-2017-2016 لسنوات لإلستثمار السنوي بالبرنامج المدرجة البلدية المشاريع تنفيذ متابعة حول إجمالي جدول
أريانة:  الوالية

أريانة: البلدية

البرمجة سنةالمشروعالبلديةر/ع
 بالدينار) االولية الكلفة

)
( بالدينار) المحينة الكلفة

* اإلنجاز مرحلةالتمويل مصادر
 اإلنجاز

 المادي

%

 اإلعتمادات

 المستهلكة

( بالدينار)

 اإلنجاز

 المالي

%
مالحظات

) أريانة27 ( تعبيد التفصيلية الدراسات بصدد000x 000300 000300 2021300احلي اإلداري 

)أريانة28 ( تعبيد التفصيلية الدراسات بصدد000x 000300 000300 2021300سوق اجلمعة 

)أريانة29 ( تعبيد التفصيلية الدراسات بصدد000x 000300 000300 2021300حي الوفاق 

5 940 0006 024 4845 359 4840665 000004 400 0001 390 00068 003166 481008070 09143

 سعة ضاغطة شاحنة 02 عدد اقتناء

³م 16
2022900 000900 000234 750565 250100000x000

000x000 000200 000200 2022200( صفقة ختم) الحجز لمستودع تكملة
 ختم ملف اعداد بانتظار

الصفقة

 راديو لفائدة ومنصة تجهيزات اقتناء

واب
202250 00050 00050 000x000

 بعنوان نظافة حاويات اقتناء

2019+2021+2022
250 000226 054226 054x000البضاعة تسليم بصدد

000x000 00030 00030 202230نارية دراجات اقتناء

000x000 00050 00050 202250تاج عزيز قاعة أرضية تجديد

000x000 000150 000150 2022150تاج عزيز ملعب تنوير
 طلب ملف إعداد بصدد

العروض

000x000 000100 000100 2022100الرياضية المنشآت صيانة

 أعمدة تركيز

photovoltaique بالمناطق 

الخضراء

2022150 000150 000150 000x000

000x000 000300 000300 12022300 النصر بوخارة بنهج ملعب انجاز
 إستشارة إعداد بصدد

الدراسة

2 180 0002 156 0541 490 8040565 2500100 0001 030 000900 000226 0540

46 218 00055 784 50553 481 25502 353 2500100 00016 162 25512 888 37114 005 4055 304 2817 424 1930808 111 21443

2022 مجموع

2021 مجموع

أريانة بلدية مجموع
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