
2021جدول قيادة لمتابعة الصفقات المنجزة من قبل بلدية أريانة لسنة   

 اتريخ التسليم النهائي
اتريخ التسليم 

 الوقيت

 دفع األقساط أو الفاتورات
اتريخ االذن ابألشغال 

 أو تقدمي اخلدمة

اتريخ املصادقة 
على إسناد 

الصفقة من قبل 
جلنة الصفقات 

 املختصة

اتريخ فتح 
 العروض

التاريخ 
األقصى لقبول 

 العروض

اتريخ إشهار 
الصفقة 
 ابلصحافة

مرجع 
 ع/ر اسم املشروع أو اخلدمة الصفقة

اتريخ أتدية النفقة من 
 قبل احملاسب املختص

أتشرية االمر 
 ابلصرف على النفقة

اتريخ اإليداع 
مبكتب 
 الضبط 

 ع/ر

 29/06/2021  11/10/2021  
24/11/2021  

27/09/2021  
14/10/2021  

72/08/2021  
07/08/2021   11/06/2021  07/04/2021  18/03/2021  18/03/2021  

07/02/2021 بعد التمديد  01/2021  01 اقتناء زي الشغل 

  

0 0 28/01/2022  

 11/10/2021  24/06/2021  19/04/2021  19/04/2021  17/03/2021  02/2021  

أشغال هتيئة البنية األساسية 
الربانمج ببلدية أراينة يف إطار 

االستثماري التشاركي ببلدية 
2019لسنة   

02 
24/01/2022  31/12/2021  06/12/2021  

اخلالصبصدد  بصدد اخلالص  27/01/2022  

10/03/2022 بصدد اخلالص بصدد اخلالص  

07/05/2021 انتظار مصادقة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية        07/05/2021  06/04/2021  03/2021 اقتناء معدات نظافة وأشغال   
2020-2021  03 

اعتبار طلب العروض غري مثمر       
14/06/2021 واعادته للمرة الثانية  17/05/2021  17/05/2021  08/04/2021  04/2021 اقتناء وسائل نقل برانمج  

2020/2021  04 

      

وامضائه بتاريخ مت اعداد تقرير تقييم العروض 
وقد طلبت اإلدارة الفرعية لتكنولوجيا  24/09/2021

االتصال واملعلومات الغاء املشروع لعدم توفر االعتمادات 
الكافية وابلتايل سيتم عرض امللف على أنظار اللجنة 
البلدية ملراقبة الصفقات العمومية مبقرتع اعالن طلب 

 العروض غري مثمر

20/05/2021  20/05/2021  20/04/2021  05/2021  
أشغال اهلندسة املدنية لربط 
خمتلف مصاحل بلدية أراينة 

 بشبكة االلياف الضوئية
05 

01/04/2022 بصدد اخلالص بصدد اخلالص     20/10/2021  07/07/2021  24/05/2021  24/05/2021  23/04/2021  06/2021 أشغال هتيئة السوق البلدي  
 06 الطيب املهريي أبراينة

اعتبار طلب العروض غري مثمر       
06/08/2021 واعادته للمرة الثانية  26/07/2021  26/07/2021  24/06/2021  07/2021  

أشغال هتيئة ثالث مالعب 
رايضية ابألحياء التابعة لبلدية 

 أراينة
07 

اعتبار طلب العروض غري مثمر       
06/08/2021 واعادته للمرة الثانية  30/07/2021  30/07/2021  29/06/2021  08/2021  

استكمال أشغال مشروع تغطية 
ملعب كرة السلة حبي األمري 

 ابملنزه السابع
08 

      
يف انتظار مقرتح إدارة النظافة واملعدات حول اعالن طلب 
العروض للمرة الثانية غري مثمر ومن مث اعادته للمرة الثالثة 

 أو االلتجاء للتفاوض املباشر
05/08/2021  05/08/2021  05/07/2021  04/2021 

 للمرة الثانية
اقتناء وسائل نقل برانمج 

2020/2021  09 

11/11/2021 يف انتظار اذن اداري        23/08/2021  23/08/2021  22/07/2021  09/2021 أشغال هتيئة البنية األساسية  
أبراينة املدينة واحلي الشعيب يف  10 



 

 

اطار الربانمج االستثماري 
2017التشاركي لسنة   

      
مت رفض التأشرية على امللف 

من قبل السيد مراقب 
 املصاريف العمومية

15/12/2021  06/09/2021  06/09/2021  05/08/2021  08/2020 
 للمرة الثانية

دراسة التدقيق اإلداري يف جمال 
 املوارد البشرية ببلدية أراينة

11 

      
طلب العروض غري جمدي 

واعادته للمرة الثالثة وآبجال 
يوما 20نشر   

06/12/2021  07/09/2021  07/09/2021  07/08/2021  07/2021 
 للمرة الثانية

أشغال هتيئة ثالث مالعب 
رايضية ابألحياء التابعة لبلدية 

 أراينة
12 

      

طلب العروض للمرة الثانية غري 
جمدي وإعادة مراجعة كراس 

الشروط حسب الفصول اليت 
ستتم مراجعتها ملزيد توضيح 

األسعار وإعالن طلب جدول 
 عروض جديد

17/11/2021  08/09/2021  08/09/2021  07/08/2021  08/2021 
 للمرة الثانية

استكمال أشغال مشروع تغطية 
ملعب كرة السلة حبي األمري 

 ابملنزه السابع
13 

  
24/01/2022  
28/01/2022  

04/01/2022  
10/01/2022  

27/12/2021  
06/01/2022   27/12/2021  02/12/2021  14/10/2021  14/10/2021  14/09/2021  10/2021  

اقتناء مواد وجتهيزات كهرابئية 
2021لسنة   14 

15/11/2021 بصدد اعداد تقرير التقييم        15/11/2021  14/10/2021  11/2021  15 أشغال ترميم وهتيئة قصر بن عياد 

طلب العروض غري جمدي       
16/11/2021  واعادته للمرة الثانية  16/11/2021  14/10/2021  12/2021  

اسداء خدمات بيئية منطقيت 
دائرة أراينة العليا ودائرة رايض 

 النصر
16 

03/12/2021 بصدد اعداد تقرير التقييم املايل والفين        03/12/2021  03/11/2021  13/2021 أشغال هتيئة وإعادة تعشيب  
 17 ملعب عزيز اتج أبراينة

التقييم املايل والفين بصدد اعداد تقرير        29/12/2021  29/12/2021  08/12/2021  07/2021 
 للمرة الثالثة

أشغال هتيئة ثالث مالعب 
رايضية ابألحياء التابعة لبلدية 

 أراينة
18 

10/01/2022فتح العروض         10/01/2022  08/12/2021  14/2021 استكمال أشغال مشروع تغطية  
 19 ملعب كرة السلة حبي األمري

21/01/2022فتح العروض         21/01/2022  22/12/2021  15/2021 أشغال هتيئة وجتديد شبكة التنوير  
2020العمومي برانمج   20 


