ً
التزاما منها باخلطة اإلسكانية والربامج الزمنية املعتمدة لتنفيذها
السكنية توقع عقود تنفيذ املباني العامة ومراكز الضواحي
يف مدينة املطالع السكنية

وقع مدير عام املؤسسة العامة للرعاية السكنية املهندس  /بدر أمحد الوقيان  -مبقر املؤسسة
أمس ( األحد ) /82يوليو  8102مع مقاولني عامليني ولحليني أربعة عقود إلنشاء وإجناز وصيانة
املباني العامة ومراكز الضواحي الرئيسية يف مدينة املطالع السكنية .
العقد االول :
بقيمة  ,42,892982/999د.ك ويشمل إنشاء واجناز وصيانة املباني العامة بالضاحية ( ) N11
وأعمال خدمات البنية التحتية ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية (  ) N11واملباني هي :
لحطة لحوالت كهرباء فرعية  -روضة أطفال  -مدرسة ثانوية بنني  -عدد  4مسجد لحلي
وسكن إمام ومؤذن  +عدد  4جمموعة لحالت  +مبنى سوق مركزي رئيسي  +مبنى تنمية
املتجمع  +مبنى الوحدة االجتماعية  +مبنى املركز الصحي العام  +مبنى مركز اسعاف فرعي +
مسجد جامع وسكن إمام ومؤذن  +مبنى الربيد  +مبنى البلدية  +مبنى خمفر الشرطة  +مبنى
خدمة املواطن  +أعمال خدمات البنية التحتية ملركز الضاحية
أما العقد الثاني :
فهوووووووو بقيموووووووة  ,029092999/999د .ك ويشووووووومل إنشووووووواء واجنووووووواز وصووووووويانة املبووووووواني العاموووووووة
بالضوو واحيتني (& N8

 )N7وأعمووووال خوووودمات البنيووووة التحتيووووة ومركووووز الضوووواحية الرئيسووووي

للضاحية (  ) N8وتضم إنشاء املباني التالية يف :
يف الضووووواحية  ( N7روضوووووة أطفوووووال  +عووووودد  4مسوووووجد لحلوووووي وسوووووكن اموووووام وموووووؤذن  +عووووودد 4

جمموعة لحالت ) .

ويف الضاحية  ( N8روضة أطفال  +عدد  4مسجد لحلي وسكن إمام ومؤذن  +ومبنى فرع غاز +
مدرسة ابتدائية بنات  +مدرسة ابتدائية بنني  +لحطة كهرباء فرعية  +مبنى سوق مركزي
رئيسي  +مبنى تنمية اجملتمع  +مبنى الوحدة االجتماعية  +مبنى املركز الصحي العام  +مبنى
مركز اسعاف فرعي  +مسجد جامع وسكن امام ومؤذن  +مبنى الربيد  +مبنى البلدية  +مبنى
خمفر شرطة  +مبنى خدمة املواطن  +أعمال خدمات البنية التحتية ملركز الضاحية ) .
وكذلك العقد الثالث :
بقيمة  2029092999/999د.ك ويشمل إنشاء وإجناز وصيانة املباني العامة بالضاحيتني () N6&N9

حيث يتضمن إنشاء ( روضة أطفال  +مدرسة ثانوية بنني  +عدد  4مسجد لحلي وسكن امام
ومؤذن  +عدد  4جمموعة لحالت  +مدرسة ابتدائية بنني  +مدرسة ابتدائي بنات  +مدرسة
متوسطة بنني  +مدرسة متوسطة بنات  +مدرسة ثانوية بنات  +عدد  4مسجد لحلي وسكن امام
ومؤذن  +عدد  4جمموعة لحالت  +روضة أطفال .
والعقد الرابع :
بقيمة  24209,208,/999د.ك يتضمن إنشاء وإجناز وصيانة املباني العامة بالضاحية ( ) N10
ويشمل إنشاء ( روضة أطفال  +مدرسة ابتدائية بنني  +مدرسة ابتدائية بنات  +مدرسة متوسطة
بنني  +مدرسة متوسطة بنات  +مدرسة ثانوية بنات  +عدد  4مسجد لحلي وسكن امام ومؤذن +
عدد  4جمموعة لحالت  +مركز صحي ختصصي .
و املؤسسووة حريصووة علووى توقيووع تلووك العقوووود التزامووا منهووا بالربنوواما الووزمن لتنفيووذ مدينوووة
املطوووالع و حبيوووث يوووتم اإلنتهووواء مووون تنفيوووذ املبووواني العاموووة بهوووا يف مواعيووود تتوووزامن موووع إنتهووواء
املوووو اطنني مووون بنووواء قسوووائمهم السوووكنية وبوووال توافق موووع نسوووبة األشووويال يف املدينوووة بييوووة تووووف
اخلدمات الالزمة للمواطنني .

