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 وزارة الشؤون المحلية و البئة
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 جدول المشاريع ببلدية باردو لسنة 7102

7302أفريل  03  

 مالحظات

التاريخ 
المتوقع 
للختم 
 النهائي

نسبة تقدم 
 االنجاز

 الخطة التمويلية
 سنة االدراج

سنة )بالميزانية 
(االنطالق  

 المشروع مكان المشروع الكلفة الجملية
 قرض منحة

تمويل 
 ذاتي

7102-7102 ×   -  بصدد الدراسة باردودائرة  000,000 771   إعادة تهيئة دائرة باردو 

االستشارةبصدد   
 

- 
  

× 7102-7102 السعيددائرة قصر 000,000 021   تهيئة مستودع حجز 

الشاحنة الضاغطة تم تسلم  
 

011%  
 

×  7102-7102 باردودائرة  240,000 269   اقتناء معدات نظافة 

اعادة  تم  تم تسلم السيارة االدارية و 
 االستشارة بالنسبة للشاحنة الصغيرة

 
01%  

  
× 7102-7102 باردودائرة  371,214 70   

 
 اقتناء وسائل النقل

 

مبلغ المقاول االذن االداري تسلم 
070.333.323الصفقة  باردودائرة  000,000 106  ×       

 
التعهد أشغال الصيانة و  

 تنوير عمومي
 

 100,000 65 2017   ×   بصدد الدراسة
       باردودائرتي 

و الحدائق   
 الترصيف



 000,000 54 2017   ×   بصدد االستشارة
 دائرتي الحدائق
 و قصر السعيد

 التطهير
 تصريف مياه األمطار

 72623منها . الدراسة بصدد

لتجهيز المسلك الصحي بشارع 
  البيئة

  ×   2017 113 175,000 
دوائر باردو و قصر 
 السعيد و الحدائق

تهيئة مناطق خضراء و 
 تجهيز مسلك صحي

  بصدد االنجاز
 

71%  
 

×  7102-7102  تعبيد الطرقات دائرة الحدائق 000,000 341 

من طرف  تتركيز الالفتابصدد 
 البلدية

 
011%  

 
باردودائرة  000,000 23 7102 ×   

 
اقتناء الفتات ألسماء 
و    األنهج و الترقيم

 عالمات مرور

 .   APD بصدد الدراسة
 

- 
 

 تهيئة سوق السعادة دائرة الحدائق 000,000 80 7102 × 

مشروع ممول من  .بصدد الدراسة
و الوكالة  وزارة الشباب و الرياضة

.الوطنية للطاقة  

 
- 

 
 × 7102-7102 باردودائرة  001.111,111  تزويد المسبح البلدي   

 بالالقطات الشمسية

في السوائل   APD الدراسة مستوى 

 .في الهندسة المدنية   APSو 

 مشروع ممول من المجلس الجهوي

 

- 

 

 × 7102-7102 باردودائرة  011.111,111   

حجرات المالبس تجديد 
و تأهيل شبكة الكهرباء 

و شبكة السوائل 
 بالمسبح البلدي

في السوائل   APD الدراسة مستوى 

 .في الهندسة المدنية  APSو 

 
 دائرة الحدائق 701.111.111 7100   × -

 قاعة الرياضة بخزندار
و  تجديد حجرات المالبس

و األرضية إصالح السقف   

مشروع . %033بلغت نسبة االنجاز 

 ممول من المجلس الجهوي

 
01% السعيددائرة قصر 361,500 550 7102   ×   تعشيب الملعب الفرعي 

 


