
التسليم تاريخالتسليم تاريخاإلذن تاريخ تاريخ المصادقة تاريخ

النهائي الوقتي التسليم أو باألشغال  إمضاءالصفقة إسناد علىالفني التقييم فتح تاريخ األقصى تاريخ إشهار تاريخمرجعالمشروع إسم

 النفقة تأدية تاريخاألمر تأشير تاريخ عددالخدمة تقديمالصفقة لجنة قبل منللعروض والماليالعروضالعروض لقبول الصفقةالصفقة الخدمة أوعدد

24/3/2018 قبل من بالصرفاإلبداعالفاتورةالمختصة الصفقاتبالصحافة

المختص المحاسبالنفقة على

للمعدات الفرعية اإلدارة
208/01/201707/02/201707/02/201724/02/201723/03/201718/04/201731/12/2017التزود بإطارات مطاطية

1812/04/201715/05/201715/05/201705/06/201729/06/201720/07/201728/07/201715/08/201715/08/2018سيارتين)خفيفة نقل وسائل اقتناء

14/07/201720/07/201728/08/201728/08/2018(نفعية شاحنات 7و اداريتين
4328/09/201727/10/201727/10/201722/11/201714/12/201703/01/201709/01/201814/02/201814/02/2019اقتناء وسائل نقل خفيفة

03/01/201809/01/201819/02/201819/02/2019

16/01/201823/01/2018

03/01/201809/01/2018
2020-2019-2018تامين أسطول المعدات 

3523/08/201727/09/201727/09/201730/10/201710/11/201703/01/201831/12/201831/12/2018

إدارة اإلعالمية

2017407/06/201721/06/201721/06/201708/03/201705/07/201712/07/201712/07/2017اقتناء لوازم إعالمية لسنة 

06/07/2017 18/09/201720/09/201702/10/201702/10/2017

29/09/201702/10/201731/10/201731/10/2017

إدارة المرور والوقوف
 خزائن تحكم في 6اقتناء وتركيز وتشغيل 

األضواء وتغيير اسالك وصيانة األضواء 

3323/08/201725/09/201725/09/201712/10/201720/10/2017اآللية المنتظمة لحركة المرور
224/10/201726/10/201725/11/201722/02/2018قسط 
106/11/201710/11/201724/11/201709/03/2018قسط 

اقتناء أسالك وعلب أضواء وأعمدة وقطع 

625/02/201727/03/201727/03/201716/05/201716/15/2017غيار الكترونية
لصيانة تجهيزات الضواء المنظمة لحركة 

05/07/201701/08/201701/08/201729/08/201729/08/201716/10/201731/10/201719/12/201719/12/2018(4ق)المرور 
03/10/201719/10/201719/10/201730/10/201703/11/201728/11/201713/12/201715/12/201715/12/2018(1ق )

مباشر تفاوض3و2قسط 

2017 لسنة تونس بلدية قبل من المنجرة الصفقات تنفيذ لمتابعة قيادة جدول
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الفاتورات أو األقساط دفع



التسليم تاريخالتسليم تاريخاإلذن تاريخ تاريخ المصادقة تاريخ

النهائي الوقتي التسليم أو باألشغال  إمضاءالصفقة إسناد علىالفني التقييم فتح تاريخ األقصى تاريخ إشهار تاريخمرجعالمشروع إسم

 النفقة تأدية تاريخاألمر تأشير تاريخ عددالخدمة تقديمالصفقة لجنة قبل منللعروض والماليالعروضالعروض لقبول الصفقةالصفقة الخدمة أو

 قبل من بالصرفاإلبداعالفاتورةالمختصة الصفقاتبالصحافة

المختص المحاسبالنفقة على

817/03/201717/04/201717/04/201707/06/201717/07/201720/09/2017اقتناء وتطبيق الدهن الخاص بالطرقات
مثمر غير2113/05/201712/06/201712/06/201729/08/201729/08/2017اقتناء وتركيز صفائح تسمية األنهج

امضاء06/10/201715/11/201715/11/201716/01/201816/01/2018

31/01/201831/01/2018

إدارة حديقة الحيوانات
استشارة20184829/10/201727/11/201727/11/201708/01/201816/01/2018التزود بلحم الخيليات لسنة 

إدارة المنتزهات والمناطق الخضراء
1712/04/201712/05/201712/05/201702/06/201719/07/201722/11/201712/12/2017خضراء ومساحات ساحات تهذيب أشغال

27/07/201724/11/201727/12/2017

24/08/201724/11/201727/12/2017
3916/09/201716/10/201716/10/201721/11/201721/11/2017أشغال تهذيب مساحات خضراء

28/12/201728/12/2017
أشغال تهذيب ساحة باستور وحديقة 

4016/09/201717/10/201717/10/201723/11/201714/12/201703/01/2018القرجاني وبعض المساحات الخضراء

17/01/201815/02/2018
صيانة المناطق الخضراء وتشذيب أشجار 

5219/11/201720/12/201720/12/201705/02/201819/02/2018التصفيف بالمحيط البلدي

إدارة النظافة
صفقة مجمعة القتناء مواد حديدية لمختلف 

20173112/08/201712/09/201712/09/201711/10/201718/10/201715/12/201716/12/201729/12/201729/12/2017المصالح البلدية لسنة 

15/12/201716/12/201729/12/201729/12/2017

15/12/201716/12/201729/12/201729/12/2017
1507/04/201708/05/201708/05/201702/06/201729/06/201714/09/201719/09/2017 حاوية مطمورة40اقتناء 

القيام بخدمات الكنس اليدوي للشوارع 

واألنهج والساحات وصيانة المناطق

السياحة وزارةاعتماداتتوفر عدم الغاء10الخضراء بالمناطق السيلحية لمدينة تونس
رفع الفضالت المنزلية والكنس اليدوي 

317/01/201723/02/201723/02/201704/05/201725/05/2017والميكانيكي بداءرة باب البحر والمنزه

مثمر غير30/06/201713/07/2017

1607/04/201709/05/201709/05/201708/06/201712/07/201714/08/201715/08/201720/10/201720/10/2018نظافة بمعدات التزود

10/08/201711/08/2017

11/08/201715/08/2017
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08/08/201709/08/201707/11/201707/11/2018

09/08/201710/08/2017

إدارة التنوير العمومي
5115/11/201715/12/2017أشغال تهذيب شبكة التنوير العمومي

إقتناء مواد كهربائية لصيانة شبكة التنوير 

1130/03/201728/04/201728/04/201726/07/201724/08/201719/09/201716/10/201701/12/201701/12/2018العمومي بمدينة تونس

22/09/201716/10/201701/12/201701/12/2018

إدارة الطرقات
518/02/201721/03/201721/03/201728/03/201704/04/201702/06/201705/06/201731/12/201731/12/2017التزود بمواد اسفلتية

تهيئة الطرقات واألرصفة بالمنطقة الشمالية 

2715/07/201715/08/201715/08/201705/09/201714/09/201726/09/201712/10/2017دائرة المنزه
تهيئة الطرقات واألرصفة وتصريف مياه 

5422/11/201722/12/201722/12/201716/01/201829/01/2018األمطار ببعض األنهج بالمنطقة الوسطى

07/02/201815/02/2017

اإلدارة الفرعية للدراسات واألشغال الجديدة
1301/04/201702/05/201702/05/201729/05/201702/06/201706/09/201703/10/201708/12/201708/12/2018أشغال تهيئة أسواق يلدية داخل محيط

08/09/201727/09/201710/11/201710/11/2018بلدية تونس

12/09/201706/10/2017

العدول13/09/2017
تغليف مجموعة من مالعب كرة القدم 

مثمر غير2024/04/201725/05/201725/05/201720/09/201705/10/2017بالعشب اإلصطناعي
2426/05/201729/06/201729/06/201717/07/201717/07/201710/10/201712/12/2017التغليف اإلصطناعي ألرضية ميدان قاعة

خفشة وحي الطيران: رياضية الهادي

2318/05/201716/06/201716/06/201710/08/201729/08/201705/02/5018أشغال تهيئة حجرات المالبس
واألدواش لمراكز تجميع الفضالت المنزلية

تنوير المالعب لبعض المركبات الرياضية

4119/09/201718/10/201718/10/2017

تهيئة المالعب ببعض المركبات الرياضية

4428/09/201727/10/201727/10/2017

4218/05/201716/06/201716/06/201710/08/201729/08/201705/02/5018أشغال تهيئة حجرات المالبس والوحدات
الصحية بالمركبات الرياضية

تهيئة ةبعض المنشآت والبنايات التابعة لبلدية 

5013/11/201712/12/201712/12/201726/01/201831/01/2018تونس
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مصلحة الشراءات
3007/08/201708/09/201708/09/201720/10/201726/10/2017اقتناء أزياء العملة وأعوان اإلستقبال

06/11/201710/11/201712/12/201703/01/2018لبلدية تونس

12/12/201703/01/2018

05/12/201719/12/201725/12/201712/01/2018

05/12/201718/12/2017

06/12/201712/12/2017

3712/09/201711/10/201711/10/201722/11/201729/11/201714/12/201718/12/201727/12/201728/12/2017اقتناء أثاث المكاتب

15/12/201718/12/201726/12/201729/12/2017

27/12/201729/12/2017

28/12/201729/12/2017

15/12/201715/12/201728/12/201729/12/2017

3219/08/201718/09/201718/09/201710/10/201715/10/201720/11/201728/11/201730/11/2017المكاتب لوازم اقتناء

29/11/201730/11/2017

30/11/201730/11/2017

29/11/201729/11/201727/12/201729/12/2017

15/11/201716/11/201724/11/201728/11/2017

25/11/201727/11/201715/12/201720/12/2017
2514/06/201714/07/201714/07/201715/09/201715/09/201724/10/201727/10/201924/11/201724/11/2017اقتناء مواد وأدوات التنظيف والنظافة

24/10/201727/10/201712/12/201712/12/2017

23/10/201726/10/201712/12/201712/12/2017

23/10/201723/10/201704/12/201729/12/2017

17/10/201727/10/201705/11/201720/11/2017

اإلدارة الفرعية لتهذيب البناء
917/03/201718/04/201718/04/201707/06/201729/06/201731/07/201715/03/2017ترميم وتهذيب مجموعة من الصباطات

25/12/2017واألقواس بالمدينة العتيقة

07/02/2018

اإلدارة الفرعية لمباني البلدية
1925/04/201725/05/201725/05/201710/07/201724/07/201706/011/201720/11/201716/12/201716/12/2017اقتناء كميات من المواد الكهربائية

10/11/201727/11/201725/12/201727/12/2017والصحية ومواد البناء

06/11/201729/12/201729/12/2017

14/11/201712/12/201712/12/2017
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