
بلديــــة تـــــونس
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

اإلدارة الفرعية للصفقات

2019جدول قيادة لمتابعة الصفقات المنجزة من قبل بلدية تونس لسنة 

تاريــــخ التسليمتاريــــخ التسليمتاريــــخ اإلذنتاريــــخ تاريــــخ المصادقة تاريــــخ

وع ي  باألشغال أو إمضاء عىل إسناد الصفقةالتقييمتاريــــخ فتح تاريــــخ إشهار مرجعإسم المشر
يالتسليم الوقت 

 
النهائ

تاريــــخ تأدية النفقة تأشير األمرتاريــــخ تقديم الخدمةالصفقةمن قبل لجنة الماليالعروضالصفقة  الصفقةأو الخدمة

يبالصحافة
من قبل بالرصف اإلبداعالصفقات المختصةوالفت 

المحاسب المختصعىل النفقة

اإلدارة الفرعية للمعدات
31/12/2019حسب الطلب120/12/201818/01/201928/02/201907/03/201905/04/201908/04/201915/08/201916/08/201903/10/2019التزود بإطارات مطاطية

31/12/2019حسب الطلب20/11/201906/10/201908/10/201913/11/2019

06/10/201908/10/201913/11/2019

15/12/201921/12/201910/01/2020

15/12/201921/12/201910/01/2020

15/12/201922/12/201917/01/2020

31/12/2019حسب الطلب05/04/201911/04/201915/08/201917/08/201926/09/2019

31/12/2019حسب الطلب21/11/201929/05/201931/08/201903/10/2019

29/05/201931/08/201903/10/2019

07/10/201909/10/201911/11/2019

15/12/201921/12/201908/01/2020

15/12/201921/12/201908/01/2020

15/12/201921/12/201908/01/2020
3310/07/201909/08/201927/09/201915/11/2019 قسط13 (معدات دارجة)اقتناء معدات ووسائل نقل 

تأجيل الملف06/12/201918/12/2019

20/12/201930/12/201916/12/201917/12/201918/02/202018/02/2021

07/01/2020

09/03/2020

24/01/2020

16/03/2020

07/01/2020

09/03/2020

1



تاريــــخ التسليمتاريــــخ التسليمتاريــــخ اإلذنتاريــــخ تاريــــخ المصادقة 

وع ي  باألشغال أو إمضاء عىل إسناد الصفقةالتقييمتاريــــخ فتح تاريــــخ إشهار مرجعإسم المشر
يالتسليم الوقت 

 
النهائ

تاريــــخ تأدية النفقة تأشير األمرتاريــــخ تقديم الخدمةالصفقةمن قبل لجنة الماليالعروضالصفقة  الصفقةأو الخدمة

يبالصحافة
من قبل بالرصف اإلبداعالصفقات المختصةوالفت 

المحاسب المختصعىل النفقة

إدارة اإلعالمية
تأجيل الملف2311/04/201910/05/201927/07/201909/08/2019اقتناء معدات ولوازم إعالمية

موافقة وتأجيل19/08/201921/08/2019

موافقة وتأجيل23/08/201929/08/2019
31/08/201916/09/201902/10/201910/10/201909/09/2019(المرة األولى) 5-4-1قسط 
18/10/201912/09/201919/09/201918/09/2020(ع للمرة الثانية /اعالن ط)   4-3-2-1قسط 
1018/10/201918/12/201925/02/202024/02/2021قسط 
1104/10/201918/10/201921/10/201920/10/2020قسط 

21/10/201927/12/201926/12/2020عدم الموافقة11/10/201925/10/2019
الموافقة05/11/201905/012/201922/01/202019/01/2020(ع للمرة الثالثة/الن طاع)

5-4-3-2قسط 

تأجيل الملف4731/08/201907/10/201928/11/201913/12/2019اقتناء وتركيز كاميرا مراقبة ونظام انذار

عدم الموافقة06/01/202015/01/2020

إدارة المرور والوقوف
1902/04/201902/05/201909/07/201930/08/201914/10/201930/10/201925/11/201925/11/2020( أقساط3)اقتناء ووضع تجهيزات حضرية 

14/10/201930/10/201927/11/201927/11/2020

ز عالمات مرور 3809/08/201919/09/201912/11/201918/12/2019اقتناء وتركي 
لجنة الصفقاتعدم إختصاص1اقتناء وتركيز عالمات مرور عمودية ق 

تأجيل الملف213/01/202028/01/2020اقتناء وتركيز عالمات مرور أفقية ق 

الموافقة04/02/2020
4530/08/201904/10/201908/11/201918/12/2019ربط المفترقات بالحاسوب المركزي وتعديل المرور

تأجيل الملف409/02/201911/03/201923/04/201910/05/2019اقتناء وتركيز وتشغيل علب أضواء مقتصدة

تأجيل الملف20/05/201913/06/2019للطاقة بالمفترقات المجهزة باشارات المرور

عدم الموافقة01/07/201911/07/2019

29/08/201901/10/201918/11/201918/12/2019للمرة الثانية
1407/03/201908/04/201903/05/201922/05/201917/07/201931/07/201908/11/201919/11/201906/12/201930/05/202030/05/2021صيانة تجهيزات األضواء اآللية المنظمة لحركة

المرور وتجديد األسالك الكهربائية بأسالك مسلحة

وع فيهدراسة إلعداد المثال المروري لمدينة تونس لم يتم الشر
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تاريــــخ التسليمتاريــــخ التسليمتاريــــخ اإلذنتاريــــخ تاريــــخ المصادقة 

وع ي  باألشغال أو إمضاء عىل إسناد الصفقةالتقييمتاريــــخ فتح تاريــــخ إشهار مرجعإسم المشر
يالتسليم الوقت 

 
النهائ

تاريــــخ تأدية النفقة تأشير األمرتاريــــخ تقديم الخدمةالصفقةمن قبل لجنة الماليالعروضالصفقة  الصفقةأو الخدمة

يبالصحافة
من قبل بالرصف اإلبداعالصفقات المختصةوالفت 

المحاسب المختصعىل النفقة

إدارة حديقة الحيوانات
التزود بمختلف المواد الغذائية لحيوانات حديقة مدينة 

52/1809/11/201810/12/201824/01/201925/01/201904/03/201908/03/201919/12/201920/12/201908/01/202009/03/201931/12/2019تونس

حسب الطلبحسب الطلب

26/11/201903/12/201929/12/201920/01/202024/12/201931/12/2019

التزود بمختلف المواد الغذائية لحيوانات حديقة مدينة 

509/02/201925/02/201922/03/201922/03/201918/04/201908/05/201928/12/201930/12/201913/01/202016/05/201931/12/2019تونس
حسب الطلبحسب الطلبقسط  أسماك (للمرة الثانية)تونس 

تأجيل الملف3513/07/201915/08/201916/09/201910/10/2019تهذيب الساحات والمناطق  الخضراء

17/10/201925/10/201925/11/2019

14/11/2019

17/01/2019

غير مثمر27/10/201925/11/201930/12/201905/02/2019(3ق )للمرة الثانية 

لم يتم انجازالصفقةلقتناء معدات منابت
صيانة المناطق الخضراء وتشذيب أشجار التصفيف 

ي اطار برنامج الجيل الجديدبالمحيط البلدي
 
تم القيام بالصفقة ف

إدارة النظافة
3127/06/201929/07/201930/09/201910/10/201905/11/201926/11/201905/03/202013/03/2020إقتناء معدات نظافة وطرقات

07/11/201926/11/2019

05/11/201926/11/2019

23/12/201924/01/2019ع للمرة الثانية/ط

2019صفقة مجمعة إلقتناء مواد للصيانة والتجهيز لسنة 
331/12/201931/12/2019 2 1سيتاك ق3021/11/201904/12/201918/12/201920/12/2019

27/12/201931/12/2019بروصيد18/12/201919/12/2019

131/12/201931/12/2019بو حديدة ق18/12/201918/12/2019

631/12/201931/12/2019سوموس ق20/12/201920/12/2020

31/12/201931/12/2019بوحديدة20/12/201920/12/2019

31/12/201931/12/2019سيتاك20/12/201920/12/2020

31/12/201931/12/2019سوموس20/12/201920/12/2019

3

إدارة المنتزهات والمناطق الخضراء



تاريــــخ التسليمتاريــــخ التسليمتاريــــخ اإلذنتاريــــخ تاريــــخ المصادقة 

وع ي  باألشغال أو إمضاء عىل إسناد الصفقةالتقييمتاريــــخ فتح تاريــــخ إشهار مرجعإسم المشر
يالتسليم الوقت 

 
النهائ

تاريــــخ تأدية النفقة تأشير األمرتاريــــخ تقديم الخدمةالصفقةمن قبل لجنة الماليالعروضالصفقة  الصفقةأو الخدمة

يبالصحافة
من قبل بالرصف اإلبداعالصفقات المختصةوالفت 

المحاسب المختصعىل النفقة

31/12/201931/12/2019بن مراد20/12/201920/12/2019

20/12/201920/12/2019soturasc31/12/201931/12/2019

24/12/201927/12/2019TMCS********

إدارة التنوير العمومي
1328/02/201929/03/201924/05/201919/06/201918/10/201921/11/201925/11/201925/11/2019إقتناء مواد كهربائية لصيانة شبكة التنوير العمومي

18/10/201920/11/201921/11/201921/11/2019بمدينة تونس

1616/03/201916/04/201919/07/201909/08/2019 تجديد وتهذيب شبكة التنوير العمومي بمدينة تونس

(   (برنامج التشاركي

26/09/201906/01/202007/05/202007/05/2021 تجديد شبكة التنوير العمومي1 قسط عدد 
11/10/201921/01/201921/08/202012/08/2021 تهذيب شبكة التنوير العمومي2 قسط عدد 
11/10/201917/12/201917/05/202017/05/2021 اقتناء وتركيب قناديل بالمدينة العتيقة3 قسط عدد 

تأجيل الملف4429/08/201903/10/201902/01/202028/01/2020تجديد شبكة التنوير العمومي بشارع النخيل 

غير مثمر05/02/202014/02/2020بالطاقة الفولطا ضوئية 

إدارة الطرقات
2411/04/201913/05/201903/07/201903/10/201904/11/201919/11/201904/12/201911/12/201925/12/201920/09/202020/09/2021تهيئة الطرقات واألرصفة بمختلف الدوائر البلدية

20/09/202020/09/2021 *( أقساط4)  

04/11/201912/11/201904/12/201911/12/201925/12/201920/09/202020/09/2021

10/10/202010/10/2021
استشارةعدم اإلختصاص1126/02/201927/03/201929/04/2019جهر وتنظيف قنوات وتصريف مياه األمطار

 أد200اقل من 

إدارة حماية المحيط الحضري
715/02/201919/03/201918/04/201907/05/201929/08/201910/09/201927/11/201903/12/201924/12/201902/10/201902/10/2019إقتناء مبيدات حشرية ومبيدات لمقاومة القوارض

14/10/201914/10/2019

29/08/201912/10/201911/11/201915/11/201912/12/201925/10/201925/10/2019

28/10/201928/10/2019
تأجيل الملف3205/07/201905/08/201925/11/201904/12/2019**اقتناء معدات وآالت لمقاومة الحشرات 

4الموافقة قسط 20/12/201930/12/2019

5الموافقة قسط 04/02/201919/02/2019
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تاريــــخ التسليمتاريــــخ التسليمتاريــــخ اإلذنتاريــــخ تاريــــخ المصادقة 

وع ي  باألشغال أو إمضاء عىل إسناد الصفقةالتقييمتاريــــخ فتح تاريــــخ إشهار مرجعإسم المشر
يالتسليم الوقت 

 
النهائ

تاريــــخ تأدية النفقة تأشير األمرتاريــــخ تقديم الخدمةالصفقةمن قبل لجنة الماليالعروضالصفقة  الصفقةأو الخدمة

يبالصحافة
من قبل بالرصف اإلبداعالصفقات المختصةوالفت 

المحاسب المختصعىل النفقة

إدارة المباني البلدية

تأجيل الملف615/02/201918/03/201907/05/201913/06/2019تهيئة مجموعة من المدارج بالطريق العمومي 

تأجيل الملف05/07/201911/07/2019(برج فليفل وبطحاء المصمودي ونهج الساحل)

29/07/201909/08/201924/09/201919/10/201915/11/201919/11/201905/12/201920/01/202019/15/2021واقامة حائط سائد  حول  ملعب التحرير العلوي 

426/09/201923/10/201927/12/201930/12/201922/01/202030/01/202030/01/2021-1ق 

تأجيل الملف304/09/201907/10/201905/12/201918/12/2019-2للمرة الثانية قسط 

الموافقة08/01/202005/02/2020

1512/03/201911/04/201928/05/201926/06/201904/11/2019 وحدائق المنزه9المنزه )تهيئة مجموعة من مالعب أحياء

403/12/2019-3-1ق  (وحي الخضراء وحي ابن سينا والحرايرية

03/12/2019

تأجيل الملف04/12/2019

 لعدم توفر اإلعتمادات5-2التخلي عل القسط 18/12/2019
تغليف مجموعة من مالعب كرة القدم بالعشب 

تأجيل الملف2002/04/201903/05/201921/08/201929/08/2019اإلصطناعي حي ابن خلدون والمدار المحيط بملعب
تأجيل الملف20/12/201905/02/2020 علي بلهوان وسيدي العلوي

820/02/201921/03/201925/04/201930/04/201926/10/201916/12/2019المركب )أشغال تهيئة مجموعة من المركبات الرياضية 
الرياضي بالحرايرية وقاعة المالكمة  بمركب علي

26/10/201913/12/2019(بلهوان
2517/04/201917/05/201910/06/201919/06/201909/08/201921/08/201930/09/2019أشغال تركيز حاجز حديدي فاصل بين المدارج

**وميدان اللعب بملعب الشادلي زويتن 

عدم الموافقة2807/05/201904/06/201915/08/201929/08/2019تهيئة فضاءات حيوانات بحديقة البلفدير 

مناقشة األسعار31/10/201902/12/201921/01/202019/02/2020

03/03/202012/03/2020
تم العدول عنه2626/04/20927/05/2019أشغال تأهيل شبكة الحماية من الحرائق بسوق

المنصف باي

عدم الموافقة1226/02/201928/03/201907/06/201926/06/2019أشغال بناء سوق بلدي بالزهور الثالث 

تأجيل الملف22/08/201923/09/201929/11/2021918/12/2019ع للمرة الثانية/ط

عدم الموافقة03/01/202005/02/2020

تأجيل الملف921/02/201922/03/201908/05/201913/06/2019أشغال تهيئة السوق البلدي بحي هالل 

26/06/201909/10/201922/10/201916/12/201916/12/201927/12/2019

عدم الموافقة1021/02/201922/03/201908/05/201913/06/2019أشغال تهيئة السوق البلدي بنهج المر

تأجيل الملف22/08/201923/09/201927/11/201918/12/2019للمرة الثانية

عدم الموافقة03/01/202005/02/2020
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تاريــــخ التسليمتاريــــخ التسليمتاريــــخ اإلذنتاريــــخ تاريــــخ المصادقة 

وع ي  باألشغال أو إمضاء عىل إسناد الصفقةالتقييمتاريــــخ فتح تاريــــخ إشهار مرجعإسم المشر
يالتسليم الوقت 

 
النهائ

تاريــــخ تأدية النفقة تأشير األمرتاريــــخ تقديم الخدمةالصفقةمن قبل لجنة الماليالعروضالصفقة  الصفقةأو الخدمة

يبالصحافة
من قبل بالرصف اإلبداعالصفقات المختصةوالفت 

المحاسب المختصعىل النفقة

تأجيل الملف1829/03/201929/04/201905/07/201911/07/2019أشغال بناء سوق بلدي بجبل األحمر 

تأجيل الملف24/09/201901/10/2019

تأجيل الملف11/10/201925/10/2019

19/11/201904/12/201920/01/202001/02/2020

تأجيل الملف2920/06/201922/07/201904/10/201910/10/2019أشغال تهيئة وتوسعة السوق البلدي بالزياتير  

موافقة21/11/201904/12/2019

غير مثمر3920/08/201919/09/201918/10/201904/12/2019تغيير الصابورة الالمعة لملعب الشادلي زويتن

تأجيل الملف4020/08/201920/09/201919/11/201903/12/2019أشغال تهيئة مالعب رياضية بالسيجومي والكبارية

تأجيل الملف02/01/201904/02/2020
1727/03/201926/04/201928/06/201911/07/2019 مالعب رياضية بالكبارية وحي2أشغال تهيئة 

11/09/201919/09/201916/12/201913/02/2020**التحرير 

26/12/201913/02/2020

عدم الموافقة4228/08/201930/09/201920/12/201912/02/2020التغليف اإلصطناعي ألرضية الميدان وأشغال 

تكميلية بالقاعة المغطاة مع تهيئة مالعب بالهواء 

ي المشاتل بالبلفدير
الطلق بالمركب الرياض 

عدم الموافقة4329/08/201930/09/201913/01/201912/02/2019أشغال تهيئة مجموعة من المالعب الرياضية

(ملعب الزهور وملعب الطيب بن عمار)

ي  
تأجيل الملف4128/08/201927/09/201917/12/201905/02/2020أشغال بناء حجرات مالبس بالمركب الرياضز

بجبل الجلود واشغال تهيئة تكميلية بملعب  

حي ابن خلدون 

مصلحة الشراءات
تأجيل الملف2703/05/201912/06/201930/08/201905/09/2019إقتناء أزياء العملة وأعوان اإلستقبال لبلدية تونس

تأجيل الملف11/09/201919/09/2019

01/10/201904/11/201911/11/2020**

17/02/2020

31/12/201906/01/2020***

***

***

27/11/201911/12/2019***

01/11/201906/11/201917/01/2020

11/11/201914/11/2019***
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تاريــــخ التسليمتاريــــخ التسليمتاريــــخ اإلذنتاريــــخ تاريــــخ المصادقة 

وع ي  باألشغال أو إمضاء عىل إسناد الصفقةالتقييمتاريــــخ فتح تاريــــخ إشهار مرجعإسم المشر
يالتسليم الوقت 

 
النهائ

تاريــــخ تأدية النفقة تأشير األمرتاريــــخ تقديم الخدمةالصفقةمن قبل لجنة الماليالعروضالصفقة  الصفقةأو الخدمة

يبالصحافة
من قبل بالرصف اإلبداعالصفقات المختصةوالفت 

المحاسب المختصعىل النفقة

08/11/201913/11/201924/01/2020

16/12/2019

05/11/201906/11/2019***

27/10/201911/11/2019ع للمرة الثانية/ط

غير مثمر3413/07/201914/08/201909/10/201930/10/2019اقتناء أثاث المكاتب

3607/08/201906/09/201911/10/201906/11/201911/12/201912/12/201924/12/201924/12/2019اقتناء لوازم المكاتب

11/12/201916/12/201924/12/201924/12/2019

11/12/201916/12/201917/12/201917/12/2019

10/12/201911/12/201916/12/201916/12/2019

11/12/201913/12/201924/12/201924/12/2019

16/12/201917/12/2019****
غير مثمر4631/08/201903/10/201904/10/201925/12/2019إقتناء معدات التصرف اإلداري

إدارة  تهذيب البناء
كمركز ثقافي متوسطي" سانت كروا"تهيئة وترميم كنيسة 

تأجيل الملف51/1807/11/201807/12/201812/02/201922/02/2019

تأجيل الملف04/03/201907/03/2019

11/03/201922/03/201924/07/201901/10/201924/12/201927/12/201908/01/2020
تأجيل الملف56/1826/12/201925/01/201906/02/201912/03/2019تركيز محالت للحرفيين بحي هالل

تأجيل الملف18/03/201921/03/2019

23/04/201930/04/201907/06/201920/08/2019
غير مثمر3707/08/201909/09/201930/10/201915/11/2019تهيئة ساحة باب سويقة

التاريخ التقديري لإلستالم الوقتي** 
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