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                                                                         ةـيالتونس الجمهوريــة

 تونـس بلديـة       
 
 

  

 

 

 2017تقييم إنجاز الصفق ات العمومية لسنة  تقرير    
 

 
تعلق بتنظيم الصفقات الرم 4392رما س  90رمؤ خ في  4392لسنة  9301رم  ددد طبقا لأل

دداد تقا ي  في الغ ض  ةلجنالكتابة رمصلحة تقوم  العرمورمية البلدية لرم اقبة الصفقات بد اسة الرملفات وا 
 .وتدوينها وتنظيم أدرمال لجنة رم اقبة الصفقات كاقت اح جدول األدرمال وتنظيم الجلسـات وتحـ ي  الرمحاض 

 

 :تع ض وجوبا دلى ال أي الرمسبق للجنة البلدية لرم اقبة الصفقات و 
  .ع وض وتقا ي  لجان الرمناظ اتتقا ي  تقييم ال -
 .تقا ي  االنتقاء بالنسبة لطلبات الع وض الرمسبوقة بانتقاء -
 .رمشا يع دقود الصفقات بالتفاوض الرمباش  -
رمبلغ الصفقة بادتبا  الرمالحق حدود  رمشا يع رمالحق الصفقات ال اجعة إليها بالنظ  إال إذا فاق -

 .اختصاصها
 .ت ال اجعة لها بالنظ رمشا يع الختم النهائي للصفقا -
 .ا بالنظ ـ اجعة لهـالصفقات ال ذ أو خالصـ ام أو تنفيـداد أو إبـزاع يتعلق بإدـل رمشكل أو نـك -
 .التقدي ات األولية لألشغال التي تنجز رمباش ة -

 

 2016 تلتئم جلسـات اللجنة البلدية للصفقات بصفة دو ية وكلرما اقتضت الحاجة لذلك، وخـالل سنة
   :جة ترمت ب رم

 20: ددد اجترمادات اللجنة البلدية لرم اقبة الصفقات
 9:  والد اسات  الرمختصة باألشغال للش اءاتاللجنة البلديـة ددد اجترمادات 
 21 :والخدرمات  الرمختصة بالتزود بالرموادالرمختصة  للش اءاتاللجنة البلديـة ددد اجترمادات 
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I)  ارملف 61تم د ض  :صفقاتمراقبة اللاجتماعات اللجنة البلدية 

 
 رملفات 9 احتوى جدول األدرمال دلى :7402 جانفي 40 بتاريخ 1عدد إجتماع

  ترملفا 3 احتوى جدول األدرمال دلى:  7402جانفي 72 بتاريخ 7 عدد إجتماع
  رملفات 3 احتوى جدول األدرمال دلى:  7402فيفري  40بتاريخ  3عدد  إجتماع
  رملفات 5 ى جدول األدرمال دلىاحتو :  7402فيفري  00بتاريخ  0عدد  إجتماع
  ترملفا 7 احتوى جدول األدرمال دلى:  7402 مـارس 47بتاريخ  2عدد  إجتماع
  ترملفا 6 احتوى جدول األدرمال دلى:  7402 مـارس 73بتاريخ  6عدد  إجتماع
  رملفات 4 احتوى جدول األدرمال دلى:  7402 أفريل 01بتاريخ  2عدد  إجتماع
 رملفات 8 احتوى جدول األدرمال دلى:  7402 ايم 72بتاريخ  1عدد  إجتماع
 ترملفا 7 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 جوان 72بتاريخ  2عدد  إجتماع
  ترملفا 7 احتوى جدول األدرمال دلى:  7402 جويلية 07بتاريخ  04عدد  إجتماع
 ت رملفا 7 احتوى جدول األدرمال دلى:  7402 جويلية 02بتاريخ  00عدد  إجتماع
  رملف 10 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 جويلية 72بتاريخ  07 عدد إجتماع
 ت رملفا 6 احتوى جدول األدرمال دلى:  7402 أوت 02بتاريخ  03عدد  إجتماع
 ترملفا 3 احتوى جدول األدرمال دلى:  7402 أوت 70بتاريخ  00عدد  إجتماع
 ت فارمل 7 احتوى جدول األدرمال دلى:  7402 سبتمبر 00بتاريخ  02عدد  إجتماع
 ت رملفا 5 احتوى جدول األدرمال دلى:  7402 أكتوبر 2بتاريخ  06عدد  إجتماع
 ت رملفا 4 احتوى جدول األدرمال دلى:  7402 أكتوبر 74بتاريخ  02عدد  إجتماع
 ن رملفا 2 احتوى جدول األدرمال دلى:  7402 أكتوبر 76بتاريخ  01عدد  إجتماع
 ت رملفا 6 ى جدول األدرمال دلىاحتو :  7402 نوفمبر 04بتاريخ  02عدد  إجتماع
 ت رملفا 5 احتوى جدول األدرمال دلى:  7402 ديسمبر 00بتاريخ  74عدد  إجتماع
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 أنواع الملفات المعروضة
 

رم اقبة دلى اللجنة البلدية لورملف الرمخطط التقدي ي السنوي الب ام الصفقات  ارملف 60تم د ض 
 : رموزدة كاآلتي لصفقاتا

 

مشروع صفقة 
 ض المباشربالتفاو 

 تقييمتقرير 
 العروض

تقرير فرز 
 ترشحات

ختم  ملحق مذكرة
 نهائي

 المجموع

2 72 4 0 00 04 60 
 

 : مالحظة 
 هنالك رملفات تم د ضها دلى اللجنة رم تين وهي

 رمذك ة كتم د ضه الرم ة األولى كتق ي  تقييم والرم ة الثانية  16الملف عدد  -0
 كرملحقوالرم ة الثانية  ي  تقييمكتق   تم د ضه الرم ة األولى 18الملف عدد  -2

 كتق ي  تقييم والرم ة الثانية رمذك ةتم د ضه الرم ة األولى  39الملف عدد  -3
 

 :اللجنة البلدية للصفقاترأى 
 

 المجموع إرجاء الملف عدم الموافقة أحيطت اللجنة علما الموافقة
55 7 7 28 27 

 

 : مالحظة 
 

 :وهي ة أكث  رمن رمهنالك رملفات تم د ضها دلى اللجنة 
 

 .وحضي بالرموافقةرم تين  (2)تم د ضه  0الملف عدد *

 .رم تين وحضي بالرموافقة (2)تم د ضه  2الملف عدد *

 .رم تين وحضي بالرموافقة( 2)تم د ضه  6الملف عدد *

 . الرموافقة ددم اللجنة ق  ت ال ابعة الرم ة وفي رم ات ثالث هؤ  جاإ مت رم ات (4)تم د ضه  8الملف عدد *
 .رم ات وحضي بالرموافقة (3)تم د ضه  04الملف عدد *

 .رم ات وحضي بالرموافقة (3)تم د ضه  03الملف عدد *
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 .رم ات وحضي بالرموافقة (3)تم د ضه  00الملف عدد *

 .رم ات وحضي بالرموافقة (4)د ضه تم  02الملف عدد *
 .وحضي بالرموافقة (3)تم د ضه  06الملف عدد *
 .الرموافقةرم ات وحضي ب (4)تم د ضه  01الملف عدد *
 .رم تين (2)تم د ضه  72الملف عدد *
 .وحضي بالرموافقة رم ات (3)تم د ضه  30الملف عدد *
 .حضي بالرموافقة ورم تين  (2)تم د ضه  37الملف عدد *
 .رم تين و حضي بالرموافقة (2)تم د ضه  36الملف عدد *
 .ض غي  رمثرم رم تين و حضي بالرموافقة دلى ادتبا  طلب الع و  (2)تم د ضه  32الملف عدد *
 .رم تين و حضي بالرموافقة (2)تم د ضه  32الملف عدد *
 .رم تين وحضي بالرموافقة (2)تم د ضه  27الملف عدد *

 .رم ات وحضي بالرموافقة (3)تم د ضه  22الملف عدد *
تــم  ون رمــ ة دلــى أنظــا  اللجنــة ـرملفــا هنالــك رملفــات تــم د ضــها أكثــ  رمــ وســتون لواحــدارمــن بــين 

 ةم نهائيــاختـأحــق أو رمال العـ وض أو تقيـيم ي  اتقــ وأبالتفــاوض الرمباشـ   اتـــــصفق ي شـكلــــالنظـ  فيهـا ف
ـــــلرمفص أو رمــــذك ات ـــــة بالجــــدول دـــ ـــــرمتابعــــة الصــــفقات الرمع وضــــة دل" 0دد ـــ ــــة لــــ ــــة البلدي ـــــرم اقبى اللجن ة ـــ

 ".2107ة ــــــــــلصفقات طيلة سنا
 

 ات المعروضةع الملفاو أن
 

 

 صفقة بالتفاوض نهائي ختم ملحق تقرير تقييم 
 المباشر

 المجموع مذكرات

  2 3 3 6 00 التزود بمواد وخدمات

  2 3 7 7 07 أشغــال

   0  0 0 درســات

 64 0 2 04 14 72 المجموع
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 بالنسبة للمشاريع الجديدة طريقــة اإلبـرام
 .2107الع وض سنة  تقييمود ض تق ي   2106طلب د وض تم اإلدالن دنها في سنة  00  -
 .اللجنة أنظا  دلى الع وض تقييمود ض تق ي   2107 دنها سنة اإلدالن تم د وض طلب 08 -
 .صفقات بالتفاوض الرمباش  7 -
 

 :المشاريع الغير المثمرة
 .أقساط غي  رمثرم ة 0وطلبات د وض  2: بالنسبة لألشغال 

 .رمثرم غي   قسطا 01 :وخدرماتبالنسبة للتزود برمواد 
 
 

 ع الملفات المعروضة على اللجنة حسب المصالحتوزي
 

 رملفات 2 :واأل صفةإدا ة الط قات 
 رملفات 2 :العرمورميإدا ة التنوي  
 رملفات 0 :والوقوفإدا ة الرم و  

 رملفات 6 :العرم انيوالتجديد لتهذيب ادا ة إ
 رملفات 2 :الخض اءإدا ة الرمنتزهات و الرمناطق 

 رملفات  0 :النظافةإدا ة 
 رملفات 2:  اتإدا ة البناء

 رملفات 1: اإلدا ة الف دية للرمعدات
 رملف 0 :البناءاإلدا ة الف دية لرم اقبة 

 رملفات 1: رمصلحة الش اءات
 اترملف 7: رمصلحة الحالة الرمدنية والرمقاب 
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تعلـــق الرم 4392رمــا س  90رمــؤ خ فــي  4392لســنة  9301رمــ  دــدد ألرمــن ا 03للفصــل طبقــا 

تتـولى . شـ اءات خاصـة بالصـفقات الخاضـعة لءجـ اءات الرمبسـطة تيلجنت ببلدية حدثأ بتنظيم الصفقات
لجنــة الشــ اءات فــتو الظــ وف وتقيــيم العــ وض طبقــا للرمنهجيــة الرمحــددة وتقتــ ح دلــى الرمشــت ي العرمــورمي 

هذه اللجنة د اسة رمالحق الصفقات وكـل رمشـكل أو  الكرما تتو  .إسناد الصفقات في شأن الطلبات الرمذكو ة
ب ام وتنفيذ وخالص وختم هذه الصـفقات وتقـّدم رمقت حـات لحـّل الخالفـات أو الرمسـائل نزاع يتعّلق بإدداد وا  

الخاضــعة لءجــ اءات ترمـت ب رمجــة دــدة اجترمادـات للنظــ  فــي الرملفـات   4392وخــالل ســنة . الرمط وحـة
 : كرما يلي الرمبسطة
 

II) افرمل 28 د ض تم :اجتماعات اللجنة البلدية للشراءات الخاصة بالتزود بمواد وخدمات 
 رملف 10 احتوى جدول األدرمال دلى :7402 جانفي 03بتاريخ  0عدد  إجتماع
 رملفات 18 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 مارس 72بتاريخ  7عدد  إجتماع
 ارملف 00 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 مارس 72بتاريخ  3عدد  إجتماع
 رملف 10 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 أفريل 40بتاريخ  0عدد  إجتماع
 رملف 10 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 أفريل 01بتاريخ  2عدد  إجتماع
 رملفات 13 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 ماي 06بتاريخ  6عدد  إجتماع
  رملف 10 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 ماي 34بتاريخ  2عدد  إجتماع
 رملف 10 دلى احتوى جدول األدرمال: 7402 جويلية 46بتاريخ  1عدد  إجتماع
 اترملف 13 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 جويلية 70بتاريخ  2عدد  إجتماع
 رملف 10 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 جويلية 76بتاريخ  04عدد  إجتماع
 رملف 10 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 أوت 00بتاريخ  00عدد  إجتماع
 رملفان 12 األدرمال دلىاحتوى جدول : 7402 أوت 72بتاريخ  07عدد  إجتماع
 اترملف 13 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 سبتمبر 02بتاريخ  03عدد  إجتماع
 رملف 10 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 سبتمبر 76بتاريخ  00عدد  إجتماع
 رملف 10 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 أكتوبر 00بتاريخ  02عدد  إجتماع
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 رملف 10 احتوى جدول األدرمال دلى: 0274أكتوبر 01بتاريخ  06عدد  إجتماع
 رملفان 12 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 نوفمبر 43بتاريخ  02عدد  إجتماع
 رملفات 13 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 نوفمبر 77بتاريخ  01عدد  إجتماع
 رملفان 12 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 نوفمبر 72بتاريخ  02عدد  إجتماع
 رملفان 12 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 ديسمبر 03تاريخ ب 74عدد  إجتماع
 رملف 10 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 ديسمبر 01بتاريخ  70عدد  إجتماع

 

  طريقــة اإلبــرام
 . طلب د وض  21 -
 .بالتفاوض الرمباش  اتصفق 14 -
 

 أنواع الملفات المعروضة
 

 صفقة بالتفاوض ختم نهائي ملحق تقرير تقييم
 باشرالم

 المجموع مذكرات

01 47 42 43 43 32 

 
 :شراءاتاللجنة البلدية للرأى 

 
 المجموع إرجاء الملف عدم الموافقة الموافقة

72 0 2 32 

 
 .رمثرم  غي  أقساط 40: المشاريع الغير المثمرة
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 توزيع الملفات المعروضة على اللجنة حسب المصالح
 

 رملفات 43: اإلدا ة الف دية للرمعدات
 رملفان 47 :الحيوانات ة حديقة إدا

 اترملف 3:والوقوفإدا ة الرم و  
 انرملف 47 :اإلدالرميةإدا ة 
 رملفان 47 :النظافةإدا ة 

 اترملف 41 :الصحةإدا ة حفظ 
 اترملف  40: رمصلحة الش اءات

 رملف 40: رمصلحة صيانة الرمباني
 رملف  40: اإلدا ة الف دية للرموا د البش ية

 رملف 40: إدا ة البناءات
 رملف 40: ة الط قات واأل صفةإدا  

 

III)  ارملف 03تم د ض  :للشراءات الخاصة باألشغال اجتماعات اللجنة البلدية 
 رملف 10 احتوى جدول األدرمال دلى :7402 جانفي 07بتاريخ  0عدد  إجتماع
 انرملف 12 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 مارس 71بتاريخ  7عدد  إجتماع
 انرملف 12 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 نجوا 47بتاريخ  3عدد  إجتماع
 انرملف 12 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 جويلية 02بتاريخ  0عدد  إجتماع
 انرملف 12 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 أوت 72بتاريخ  2عدد  إجتماع
 رملف 10 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402أكتوبر  40بتاريخ  6عدد  إجتماع
 نارملف 12 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402نوفمبر  70يخ بتار  2عدد  إجتماع
 انرملف 12 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402 ديسمبر 07بتاريخ  1عدد  إجتماع
 انرملف 12 احتوى جدول األدرمال دلى: 7402ديسمبر  71بتاريخ  2عدد  إجتماع
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  طريقــة اإلبــرام
 . طلب د وض  07 -
 .صفقات بالتفاوض الرمباش  40 -
 

 أنواع الملفات المعروضة
 

 صفقة بالتفاوض ختم نهائي ملحق تقرير تقييم
 المباشر

 المجموع مذكرات

07 4 4 40 4 03 

 

 :شراءاتاللجنة البلدية للرأى 
 

 المجموع إرجاء الملف عدم الموافقة الموافقة

00 4 47 06 

 
 .رمثرم  غي  رمش وع  40: المشاريع الغير المثمرة

 

 وضة على اللجنة حسب المصالحتوزيع الملفات المعر 
 

 رملف 40: إدا ة التنوي  العرمورمي 
 اترملف 43:إدا ة الرم و  والوقوف 

 رملف 40: إدا ة التهذيب والتجديد العرم اني 
 رملف 40: إدا ة الرمنتزهات و الرمناطق الخض اء 

 رملفات 46:  اتإدا ة البناء
 رملف 40: إدا ة الط قات واأل صفة

 
 


