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و
بلدية بارد

المشاريع

الكلفة 

بالنسبة المحينة

للمشاريع المتواصلة 

فقط

)**(الخطة التمويلية 

المالحظات

مساهمات أخرىمساعدة غير موظفةتمويل ذاتي
المبلغ 

2019المدفوع

1,686,500.000483,500.0001,137,000.00090,000.00068,373.000المشاريع الجديدة-أ

50,000.00050,000.000البرامج والتجهيزات االعالمية4-1

1-4-1
تركيز منظومة تحديد المواقع 

GPS  وتركيز شبكة مراقبة
2018تم دمجها مع االعتمادات المتبقية 10,000.00010,000.000

72698434بصدد التزود بمعدات اعالامية بمبلغ  40,000.00040,000.000اقتناء معدات اعالمية2-4-1

6-
مشاريع الشراكة مع المجتمع 

المدني
1,546,500.000433,500.0001,137,000.000

833,000.000البنية االساسية1-6
33,000.000

800,000.000

بصدد إعداد الدراسة واإلعالن عن اطلب العروض568,725.000568,725.000تعبيد الطرقات1-1-6

44,275.00044,275.000تبليط االرصفة2-1-6
دمجها مع برنامجوبصدد إعداد الدراسة واإلعالن عن االستشارة 

2018

2-11-

6
بصدد إعداد الدراسة واإلعالن عن االستشارة179,000.000179,000.000تهيئة المساحات الخضراء

1-12-

6
41,000.00033تسييج الواد بصدد إعداد الدراسة واإلعالن عن االستشارة000.0008,000.000

1-8
نة شاح+ اقتناء ششاحنات صغيرة 

ذات سلم
324,000.000324 000 .000

مراقبة تاشيرةفي انتظار ود  .أ179بشاحنة ذات سلم بمبلغ 

شاحنات صغيرة03القتناء المصاريف 

د

713,500.000400,500.00013,000.000المشاريع االقتصادية9-1

713,500.000400,500.00013,000.000تهيئة سوق السعادة1-9-1

صدد بوتمت المصادقة على الدراسة التمهيدية للهندسة المعمارية 

ليةاالوالكلفة /الملف المالي والمفصلة االوليةالدراسات اعداد

اضافة/2020د سيتم توفير باقي المبلغ في سنة .أ700للمشروع 

(2020ميزانية 287
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و
بلدية بارد

المشاريع

الكلفة 

اريع بالنسبة للمشالمحينة

المتواصلة فقط

)**(الخطة التمويلية 
المالحظات

90,000.00090,000.00068,373.000مشاريع خارج المخطط

جهر وتنظيف شبكاتاشغال

تصريف المياه
جهويمجلس 50,000.00050,000.00047,187.000

بلدية تحسين المحيط السياحي ب

لنظافة باردو تدخل استثنائي في ا

العناية بالمحيط السياحيو

2018

السياحةوزارة 40,000.00040,000.00021,186.000

المشاريع

الكلفة 

يع بالنسبة للمشارالمحينة

المتواصلة فقط

)**(الخطة التمويلية 
المالحظات

مشاريع متواصلة في طور 

الفارطةاإلنجاز من السنوات 
2,750,484.8741,144,289.020367,100.000929,441.709353,690.072

531,920.861531,920.8613,046.400االداريةالبناءات 2-1

21,679.13421,679.1343,046.400تهيئة المستودع1-2-1

م خالص بقية ربط خزان الوقود بالشبكة الكهربائية بالمستودع البلدي و سيت

قيام بالختم مستحقات المقاول في اطار مشروع تهية المستودع البلديي  بعد ال

النهائي للمشروع

400,000.000400,000.000اعادة تهيئة دائرة باردو3-2-1
من طلب تمويل/663المحينةالكلفة عن طلب العروض االعالنبصدد  

طرف صندوق القروض

100,000.000100,000.000تهيئة قصر البلدية
ئة سوق تم االستغناء على المشروع و تحويل اعتماداته لفائدة مشروع تهي

السعادة

90,241.72790,241.7278,775.062دراسات مختلفة1-3-1

52,794.52352,794.52320,887.420ةاالعالميالبرامج والتجهيزات 4-1

2-4-1

تركيز كاميرات مراقبة 

نظام بالمستودع البلدي و تركيز

GPS

93088825المركزية بمبلغ باإلدارة تركيز كاميرات مراقبة تم 30,912.00030,912.000

إعالميةتم اقتناء معدات 21,882.52321,882.52320,887.420اقتناء معدات اعالمية4-4-1
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المشاريع

الكلفة 

بالنسبة المحينة

للمشاريع المتواصلة 

فقط

)**(الخطة التمويلية 
المالحظات

45,642.70045,642.7007,146.499اقتناء تجهيزات ادارية5-1

تم اقتناء مكيفات7,146.4997,146.4997,146.499اقتناء مكيفات1-5-1

2020سنة الىاثاثاقتناء ارجاء38,496.20138,496.201اقتناء تجهيزات ادارية

210,515.12281,192.022اقتناء وسائل نقل 6-1

210,515.12281,192.022اقتناء سيارة ادارية
سنة الىهارجائوالمبلغ المتبقي تم / وظيفيتين سيارينتم اقتناء 

القتناء دراجات نارية2020

89,760.25089,760.25055,846.606اقتناء معدات و تجهيزات اخرى7-1

% 50,000.00050,000.00044,953.150100اقتناء مضخة مازوط2-7-1

تم اقتناء سالت حديدية39,760.25039,760.25010,893.456اقتناء معدات و تجهيزات

55,022.00055,022.000اقتناء معدات نظافة و طرقات

صغيرة متعددة شحانةاقتناء 

معدات+ االختصاصات
55,022.00055,022.000

في انتظار شاحنات 03القتناء 2019اعتماداتالىاضافتهاتم 

شاحنات صغيرة03القتناء مراقبة المصاريف تاشيرة

د

200,000.000200,000.000المشاريع االقتصادية9-1

1-9-1
تهيئة سوقي فطومة بورقيبة و

قصر السعيد
200,000.000200,000.000

ام دينار وتم تعيين مهندس معماري للقيالف200تم رصد مبلغ قدره 

.بالدراسات

1,129,441.709929,441.709262,106.489المشاريع الرياضية10-1

450,000.000250,000.0000.000تهيئة قاعة الرياضة بخزندار1-10-1

طرف وزارة الشباب والرياضةمن%100مشروع ممول 

عنهاالعالنملف طلب العروض وبصدد اعدادتم-

اضافيد  وبصدد طلب دعم .ا570الكلفة التقديرية للمشروع بلغت -

من الوزارة

2-10-1
اردو  اعادة تهيئة المسبح البلدي بب

قسط السوائل
338,263.092338,263.092216,788.016

100موضوع الصفقة بلغ مستوى انجاز األشغال-

) تبار النابعة عن تقرير االخاالضافيةلالشغالاستشارة اجراءتم -

بصدد والخزف بالحوض الكبيرواعادةالطبقة العازلة لسطح المسبح 

تقييم العروض

3-10-1
اردو  اعادة تهيئة المسبح البلدي بب

قسط الهندسة المدنية
194,707.800194,707.800

95األشغال موضوع الصفقة لغ مستوى انجازن-

ييم بصدد تقوالمتعلقة االضافيةإجراء استشارة لألشغال م--

العروض

4-10-1
اردوببتهيئة المسبح البلدي اعادة

كهرباء: قسط 
%100األشغال نسبة تقدم 146,470.817146,470.81745,318.473

المسبح بالالقطات تزويد

الشمسية
345.000,000

عالن عن موافقة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبل اإلبانتظار-460.000,000

طلب العروض

و
بلدية بارد

4



6-
ع مشاريع الشراكة مع المجتم

المدني
435,387.70987,956.664367,100.0004,656.658

182,731.045202,400.000تعبيد الطرقات
األشغال حسب باعادةبصدد فذ النزاع مع المقاول المتعلق 

المواصفات المنصوص عليها بكراس الشروط

72,080.0646,980.06465,100.0004,656.658تبليط االرصفة2-1-6
7,208.006المبلغ المتبقي حجز بعنوان الضمان  

(72,080.064المبلغ النهائي  لالستشارة) 

مع دمجهاوعن االستشارة  االعالنوالدراسة اعدادبصدد -46,800.0001,200.00045,600.000تبليط االرصفة

2019برنامج 

عن االستشارةاالعالنوالدراسة اعدادبصدد -133,776.60079,776.60054,000.000تصريف مياه االمطار5-1-6

المشاريع

الكلفة 

بالنسبة المحينة

قطللمشاريع المتواصلة ف

)**(الخطة التمويلية 

المالحظات

مساهمات أخرىمساعدة غير موظفةتمويل ذاتي
المبلغ 

2019المدفوع
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