تعلن وزارة األشغال العامة عن نشر استكمال للخطة السنوية لعقود التوريد والمقاوالت والخدمات
التي سيتم طرحها خالل العام المالي ()2021/2020

التي تفوق قيمتها (75,000/-د.ك)

قطاع هندسة المشاريع اإلنشائية
م
1
2

رقم المشروع

اسم المشروع

نبذة عن المشروع

نوع الطرح

أ/هـ م أ 293/

مبنى المحكمة الدستورية
ومحكمة أسواق المال

مبنـــى محـــادد متدـــدب اابوار قم ـــا ة مو ـ ـ
 11,390م ²وموا ــس ســتاراع متدــدبا اابوار
على م ا ة 4,500م²

خدماع استشارية

أ/هـ م أ 316/

3

أ/هـ م أ 300/

4

هـ م أ314/

5

هـ م أ292/

6

-

7
8
9

هـ م أ 266/

هـ م أ317/
هـ م أ 287/

10

أ/هـ م ي215/

11

هـ م ي244/

قرج إباري قمنطقة شرق قم ا ة مو ـ 3960
مبنى هتئة االستثمار
م ²يتكون من مكاتب وموا س ستاراع
المباشر
مبنى إباري يتكون من اعاع محادد في منطقة
محكمة اا داث
الصلتبتة على م ا ة  1,400م²
قــرج إباري متدــدب اابوار فــي منطقــة شــرق
مكتب وزير الدولة لشئون
للــوزير والــود الم ــاعدين والمــو متن مــ
مجلس اامة
جمت الخدماع  -م ا ة المو  1,750م²
مبنــى محكمــة متدــدب اابوار قمنطقــة ر ا ــة
مبنى محكمة ااسرا
قم ا ة مو  5,000م²
الداصمة
مبنــى جديــد فــي منطقــة الشــويم مما ـ للمبنــى
الحالي لديوان المحاسبة مكون مــن  8أبوار مـ
المبنى الشمالي لديوان
ج ــر يرقطــل قــالمبنى الحــالي القــا د وموا ــس
المحاسبة
ال تاراع -م ا ة المو  10,000م²
مردــز ضــا تة متكام ـ فــي منطقــة المنتطــتس
يتكون من سوق مردزي ومبان كومتة ومكتبة
مردز ضا تة المنتطتس
وخدماع أخرى قم ا ة مو  98,000م²
مبنــى إباري فــي منطقــة شــرق مـــن  5أبوار
يحتوي على ستوبيو وم ــارو و ــرر تــدريب
مردز الدم التطوعي
وتأهت وورش قم ا ة مو  6,000م²
مبنــى قــافي فــي جلتــب الشــتوي يحتــوي علــى
م ــرو قخدماتــل و اعــاع ومدــار ومكتبــة
مردز المروا تة الثقافي
و اعة ستنما تة قم ا ة مو  12,400م²
المو  :جنوب ال را
توسدة المبنى الر ت ي
المكو ــاع :عبــارا عــن توســدة المبنــى الحــالي
للهتئة الدامة للمدلوماع
للبطا ة المد تـ ة لتضــد مكاتــب إباريــة وموا ــس
المد تة قمنطقة جنوب ال را
لل تاراع قال رباب
المو  :منطقة ال جن المردزي -الصلتبتة.
المكو اع :مبنى إبارا وعنــاقر للرجــال وعنــاقر
مبنى التو تس الدام
للن ا وخدماع .
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