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20191,620,500.000907,000.000713,500.000المشاريع الجديدة

50,000.00050,000.000مشاريع ذات صبغة محلية-1

50,000.00050,000.000  البرامج والتجهيزات العالمية4-1

1-4-1201910,000.00010,000.000

201940,000.00040,000.000اقتناء ماعدات اعلماية2-4-1

تجهيزات ادارية 5-1

1-5-1

اقتناء وسائل نقل6-1

1-6-1

اقتناء معدات وتجهيزات اخرى7-1

1-7-1

 اقتناء معدات نظافة و طرقات8-1

1-8-1

مشاريع الشراكة بين البلديات-2

مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات-3

مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل الخرى-4

مشاريع الشراكة بين القطاعاين العام والخاص-5

1,570,500.000857,000.000713,500.000مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني-6

613,000313,000.000300,000.000 البنية الساسية1-6

2019568,725.000268,725.000300,000.000 تعبيد الطرقات1-1-6

201944,275.00044,275.000 تبليط الراصفة2-1-6

179,000.000179,000.000المساحات الخضراء و تهيئة المدن11-6

2019179,000.000179,000.000تهيئة المساحات الخضراء2-11-6

12-641,000.00041,000.000

41,000.00041,000.000تسييج الواد1-12-6

324,000.000324,000.000 اقتناء معدات نظافة و طرقات8

1-82019324,000.000

413,500.000413,500.000المشاريع القتصادية9-1

2019413,500.000413,500.000 تهيئة سوق السعادة1-9-1

البرامج الوطنية-7

برامج تهذيب الحياء الشعبية1.7

برامج أخرى2.7

"المبالغ تضمن بحساب الدينار "د

الولية : تونس
2019كشف ساداساي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للساتثمار لسنة   

البلدية : باردو

المشاريع
Les projets

سنة أو سنوات
النجاز

Année(s) de 
réalisation

الكلفة الجملية
للمشروع

Coût total du projet
(1)

 الكلفة
 المحينة للمشروع

Coût actualisé du 
projet
(1b)

رزنامة صرف العإتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الستثماري البلدي
2019

 planning des dépenses prévu dans le PAI 2017
المبلغ الذي تم إعإطاء الذإن

 جانفي إلى01لصرفه من 
2019 جوان 30

Dépenses 
ordonnancées 
 du 01-01-2019
au30-06-2019  

(5)

 01المبلغ الذي تم صرفه من 
2019 جوان 30جانفي إلى 

Dépenses réalisées 
 du 01-01-2019
au30-06-2019  

(6)

مجموع ما تم صرفه لفائدة
المشروع منذ انطلقاه إلى

2019 جوان 30غاية 
 Total des dépenses 

réalisées pour le projet 
depuis son démarrage 
jusqu'au 30-06-2019

(7)

المبلغ الذي تم
صرفه بالسنوات

السابقة
Montant 

dépensé au 
cours des 
années 

précédentes
(2)

المبلغ المبرمج صرفه
2019سنة 

Montant prévu à 
dépenser au 

cours de l'année 
2019
(3)

المبلغ المتبقي المبرمج صرفه
السنة أو السنوات المقبلة

Montant resatant à 
dépenser au cours des 

années suivantes
(4)= ((2)+(3))-(1b)

أ-

  وتركيز شبكة ماراقبةGPSتركيز مانظوماة تحديد المواقع 

اقتناء ششاحنات صغيرة + شاحنة ذات سلم
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jusqu'au 30-06-2019

(7)

المبلغ الذي تم
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السنة أو السنوات المقبلة

Montant resatant à 
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(4)= ((2)+(3))-(1b)

3,610,564.1483,450,004.9311,340,646.0511,390,402.366717,986.93274,887.6281,415,533.679مشاريع متواصلة في طور النجاز من السنوات الفارطة

2,885,843.4482,736,962.3661,024,200.5951,035,866.303675,925.88670,230.9701,094,431.565مشاريع ذات صبغة محلية-1

478,679.000442,154.775387,154.77555,000.0000.000387,154.775 البنية الساسية1-1

2014467,679.000432,118.972387,154.77544,964.197387,154.775تعهد و صيانة الطرقات تعبيد الطرقات1-1-1

2-1-1201611,000.00010,035.80310,035.8030.000

822,403.134701,379.337241,578.233139,801.104320,000.0003,046.400244,624.633البناءات الدارية2-1

2014140,724.000133,485.721120,137.14913,348.572120,137.149تهيئة المستودع البلدي1-2-1

201821,679.13421,679.1347,848.05013,831.0843,046.4003,046.40010,894.450تهيئة المستودع1-2-1

2016140,000.000126,214.482113,593.03412,621.448113,593.034 تهيئة ماستودع الحجز 2-2-1

2016320,000.000320,000.000320,000.0000.000 اعادة تهيئة دائرة بارادو3-2-1

2018200,000.000100,000.000100,000.0000.000تهيئة قصر البلدية

90,000.00090,000.00022,018.27330,000.00037,981.7271,344.00023,362.273دراسات 3-1

201790,000.00090,000.00022,018.27330,000.00037,981.7271,344.0001,344.00023,362.273درااسات ماختلفة1-3-1

201782,903.60082,794.52335,956.21845,868.72320,887.42056,843.638  البرامج والتجهيزات العالمية4-1

2-4-1201830,912.00030,912.0006,925.80023,986.2006,925.800

201730,000.00030,000.00029,030.41829,030.418اقتناء ماعدات اعلماية3-4-1

201821,991.60021,882.52321,882.52320,887.42020,887.42020,887.420اقتناء ماعدات اعلماية4-4-1

70,000.00070,000.00025,487.30044,512.7000.00025,487.300اقتناء تجهيزات ادارية5-1

20175,000.0005,000.0005,000.0000.000اقتناء ماكيفات1-5-1

201865,000.00065,000.00025,487.30039,512.70025,487.300اقتناء تجهيزات اداراية

6-181,192.02281,192.0220.00081,192.0220.000

0.000

201881,192.02281,192.02281,192.0220.000اقتناء سياراة اداراية

117,402.600115,000.00025,239.75089,760.25044,953.15070,192.900اقتناء معدات و تجهيزات اخرى7-1

0.000

201750,000.00047,597.4000.00047,597.40044,953.15044,953.15044,953.150اقتناء مضخة مازوط2-7-1

201867,402.60067,402.60025,239.75042,162.85025,239.750اقتناء ماعدات و تجهيزات

125,000.000125,000.00069,978.00055,022.00069,978.000 اقتناء معدات نظافة و طرقات

2018125,000.000125,000.00069,978.00055,022.00069,978.000

80,000.000100,000.000100,000.0000.000المشاريع القتصادية9-1

201680,000.000100,000.000100,000.0000.000 تهيئة سوقي فطوماة بوراقيبة و قصر السعيد1-9-1

938,263.092929,441.709216,788.046394,709.504317,944.159216,788.046المشاريع الرياضية10-1

2017250,000.000250,000.0000.000250,000.0000.000تهيئة قاعة الرياضة بخزندارا1-10-1

2017338,263.092338,263.092216,788.04687,648.73733,826.309216,788.046اعادة تهيئة المسبح البلدي ببارادو  قسط السوائل2-10-1

2017250,000.000194,707.800175,237.02019,470.7800.000اعادة تهيئة المسبح البلدي ببارادو  قسط الهندسة المدنية3-10-1

4-10-12017100,000.000146,470.817131,823.74714,647.0700.000

ب -

تعهد و صياناة الطرقات : تركيب اسماء الناهج

GPSتركيز كامايرات ماراقبة بالمستودع البلدي و تركيز نظام 

  اقتناء وسائل نقل

اقتناء شحانة صغيرة ماتعددة الخاتصاصات+ ماعدات

اعادة تهيئة المسبح البلدي ببارادو  قسط : كهرباء
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0.000مشاريع الشراكة بين البلديات-2

0.000

0.000مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات-3

0.000

0.000مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل الخرى-4

0.000

0.000مشاريع الشاركة بين القطاعاين العام والخاص-5

0.000

724,720.700713,042.565316,445.456354,536.06342,061.0464,656.6584,656.658321,102.114مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني-6

724,720.700713,042.565316,445.456354,536.06342,061.0464,656.6584,656.658321,102.114 البنية الساسية1-6

2016328,000.000328,686.656243,686.65680,114.1944,885.806243,686.656 تعبيد الطرقات1-1-6

2018202,400.000182,731.045164,457.94118,273.1040.000 تعبيد الطرقات

201770,600.70072,080.06460,215.4004,656.6587,208.0064,656.6584,656.65864,872.058 تبليط الراصفة2-1-6

201846,800.00033,224.80029,902.3203,322.4800.000 تبليط الراصفة

201776,920.00096,320.00012,543.40075,404.9508,371.65012,543.400 تصريف ماياه الماطارا5-1-6

0.0000.0000.0000.000المساحات الخضراء و تهيئة المدن11-6

1-11-620170.000

20170.0000.000تهيئة المساحات الخضراء2-11-6

20180.000تهيئة المساحات الخضراء

0.000البرامج الوطنية-7

0.000

0.000برامج تهذيب الحياء الشعبية1.7

0.000

0.000برامج أخرى2.7

0.000

0.000

5,231,064.1483,450,004.9311,340,646.0512,297,402.3661,431,486.93274,887.62874,887.6281,415,533.679المجموع العام

تهيئة المنتزهات (ماسلك صحي )
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