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اإلنجاز 
الفعلية

تاري    خ 
اإلستالم 
ي الوقت 

عدد أيام 
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تاري    خ انطالق 
األشغال

تاري    خ اصدار 
االذن اإلداري 
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تاري    خ موافقة 
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اءات عىل  الشر
تقرير فرز 
العروض

مدة 
اإلنجاز 

(يوم)

مبلغ الصفقة 
(د) صاحب الصفقة عدد الصفقة بيان المشاري    ع

28523,019 23.04.2014 27.02.2014 365 28523,019 كة سوديفاك: 1قسط  شر

14966,695 28.04.2014 27.02.2014 365 14966,695
كة دار : 2قسط  شر

التكنولوجيا

80510,140 31.03.2014 06.03.2014 365 80510,140 واق صفاقس كة أط شر 05/2014 اقتناء العجالت والمواد المطاطية

57411,290 23.04.2014 02.03.2014 365 57411,290 كة االنارة بوشعالة زهير شر 10/2014 اقتناء المواد الكهربائية

92242,341 18.03.2014 10.03.2014 365 92242341 كة صفاقس للطباعة شر 18/2014 اقتناء المطبوعات االدارية

45623,400 13.05.2014 04.04.2014 365 45623,400 محمد العيادي 04/2014
اقتناء مواد التبخير والمواد المبيدة 

ات للحشر

36257,860 23.04.2014 31.03.2014 365 36257,860 ال نيقوس كة جير شر 09/2014
اقتناء أدوات التنظيف من 

البالستيك

54956,260 16.06.2014 01.04.2014 365 54956,260

كة الصناعية  الشر
سياك "الستغالل المقاطع

"
08/2014 اقتناء مواد المقاطع

41818,480 05.06.2014 05.05.2014 365 41818,480
خدمات وأشغال رافق 

الشوي    خ 07/2014 اقتناء مواد البناء

5,312,500 10.06.2014 5312,500 " ELF Conseil " 19/2014
وع  ر مدقق حسابات لمشر تعينر

MED- 3R

اقتناء المواد المكتبية وأوراق الطبع 
والحير لآلالت الناسخة وفق 

ر قسطنر

مة من سنة   2016 اىل سنة 2013متابعة الصفقات المبر

01/2014



69433 3 09.09.2014 06.06.2014 3 83671,333 Ask Event 21/2014

Désignation d'une agence pour 

l'organisation du séminaire de 

cloture du projet USUDS

41717,760 30.09.2015 16.02.2015 03.10.2014 150 41717,760 "ICR" مكتب الدراسات 22/2014
Réalisation des études de voiri et 

d'autobloquant à la ville de sfax

77,499,981 9 24.12.2014 24.12.2014 16.12.2014 18.11.2014 23.04.2014 15 77,499,981 ا الصناعية كة بانتير شر 20/2014  دراجة نارية50اقتناء عدد 

47988,000 16.10.2015 05.11.2014 29.10.2014 18.09.2014 13.07.2014 180 47,988,000 كة  SODIVشر 16/2014
 شاحنات خفيفة ذات 3اقتناء عدد 

 كلغ800 عجالت 3

69433,000 3 09.09.2014 06.06.2014 83,671,333 "Ask Event " 21/2014

Désignation d'une agence 

pour l'organisation du 

séminaire de cloture du 

projet USUDS

18869,053 18.12.2015 10.05.2017 18869,053 ICRمكتب الدراسات  22/2014

 دراسة ومراقبة بناء 1:ملحق عدد 
الطرقات بالمنطقة بالبلدية لمدينة 

صفاقس

20584,720 31.10.2014 02.12.2014 28.05.2014 13.05.2014 27.02.2014 90 20584,720
مقاولة األشغال العامة 

"EGE" للكهرباء     12/2014 أشغال اإلنارة بالحديقة العمومية

159957,850 23.08.2014 19.05.2014 27.02.2014 95 159957,850 كة النجاح لألشغال شر 14/2014

أشغال  تهيئة الحديقة العمومية 
 ) بصفاقس0,5بطريق  سكرة كل 

(أشغال هندسة مدنية 

90026,940 131 03.11.2014 26.06.2014 25.06.2014 180 52603,240
كة : 1قسط  و " شر الكير

"سيف

18.12.2015 17.12.2014 12.06.2014 180 37423,700 كة : 2 قسط  EGEشر

29/03/2014: 1القطعة 

05/04/2014: 2القطعة 

05/04/2014: 3القطعة 

14/04/2014: 4القطعة 

14/04/2014: 5القطعة 

17/04/2014: 6القطعة 

20/03/2014: 7القطعة 

17/03/2014: 8القطعة 

29/03/2014: 9القطعة 

إنجاز أشغال وف    ق قسطي  ن قسط 
إصالح وصيانة الفوانيس لكامل : 1

: 2منطقة بلدية صفاقس قس     ط 
صيانة شبكة االنارة العمومية 

وارجاع األعمدة المتساقطة

6/2014

ة أشجارالزيتون بضيعة  أشغال زبير
 - 2013بيشكة الموسم الفالحي 

2014
ي بن علي المسلمي الغربر 3/201436365,67 18.03.2014 02.03.2014  36365,67

25.04.201402.06.2014



99242,130 23.03.2016 23.01.2015 08.07.2014 16.06.2014 04.04.2014 60 99242,130 كة الكهرباء العرصي شر 11/2014
اصالح وصيانة فوانيس كاشفات 

ي األضواء بملعب الطيب المهير

99986,000 28.05.2014 19.05.2014 12.02.2015 100 99986,000 حدائق  بابل 15/2014
أشغال تهيئة وصيانة الحديقة 

0,5العمومية بطريق المطار كلم 

111531,720 60 08.09.2017 11.07.2017 29.04.2015 60 111531,720 جلوا سبور 17/2014

أشغال صيانة وتجديد االرضية 
الخشبية لقاعة الرياضة الرائد 

البجاوي بصفاقس

83049580 10.04.2015 11.12.2014 13.10.2014 120 83049,580 رافق الشوي    خ 25/2014
أشغال صيانة وتهيئة المنشآت 

الرياضية لبلدية صفاقس

92123,662 24.08.2015 159 12.11.2014 10.11.2014 16.10.2014 17.12.2014 30 86813,662 كة سوكومي شر 24/2014
أشغال صيانة المسبح البلدي 

المغىط

492814,028 300 03.11.2016 09.01.2016 08.01.2016 29.04.2015 22.09.2014 300 493021,284 مقاولة بن حليمة للبناء 23/2014
وع  أشغال بناء القسط الثالث لمشر

ي المركب الشبابر

154348,000 21 24.07.2015 17.06.2015 05.05.2015 10.04.2015 30 154348,000 كة سوساك شر 2015/01
اقتناء معدات لصيانة العشب 

الطبيعي بالميادين الرياضية

136205,002 16.04.2015 12.02.2014 365 128678,431 واق صفاقس كة أط شر 2015/02 اقتناء العجالت والمواد المطاطية

293784,600 150 25.11.2016 29.06.2016 28.06.2016 27.03.2015 16.01.2015 150 289730,120 كة جمال سويسي شر 2015/03
أشغال إعادة سقف قاعة الرياضة 

محمد علي عقيد

13500,000 20.08.2015 07.07.2015 13500,000  حسان القىطي4:قسط

105635,412 01.09.2015 26.08.2015 01.09.2015 07.07.2015 105634,240

كة بن عمار :2قسط  شر
للتنظيف والخدمات 

المتنوعة

83817,000 01.09.2015 27.08.2015 01.09.2015 07.07.2015 83817,240
كة باسم :3قسط  شر

للنظافة

117000,000 16.09.2015 15.09.2015 30.09.2015 08.09.2015 117000,000
" محمد البية: 1قسط

"مؤسسة بية للنظافة

أشغال كنس الطرقات واألرصفة 
365ببلدية صفاقس 05/2015



92536,012 365 21.05.2015 06.03.2015 365 104384,580 كة االنارة زهير بوشعالة شر 2015/06 اقتناء المواد الكهربائية

108640,982 06.07.2015 13.04.2015 365 122931,456

: 03+02قسط عدد 
ر  كة الحديثة للتجهير الشر

العام

41300,078 10.11.2015 24.08.2015 41334,153
كة : 01قسط عدد  شر

كاؤه الحشيشة وشر

175937,925 01.08.2015 31.07.2015 06.08.2015 08.06.2015 360 170550,000
كة التونسية  الشر

للمحافظة عل البيئة 2015/07

لية  ر أشغال جمع ونقل النفايات المير
والشبيه   ة بها من الحاويات النصف 

( لير3000سعة  )مطم      ورة 

267899,483 473 10.02.2017 18.08.2015 17.08.2015 03.03.2015 22.12.2014 210 297903,400 كة الدراسات والتشييد شر 2015/08
أشغال تهيئة فسحة الهادي شاكر 

ونافورة ساحة الجمهورية

269783,604 120 23.11.2016 27.07.2016 26.07.2016 23.05.2016 16.12.2015 120 269785,866 و سيف كة الكير شر 2015/09

أشغال توسيع وتجديد شبكة 
اإلنارة العمومية بكامل  منطقة 

بلدية صفاقس

198560,494 09.02.2018 06.09.2017 149 31.07.2016 04.03.2016 03.03.2016 25.02.2016 150 210708,234 Sté " SOCOMES " 2015/10
تجديد اإلشارات الضوئية برنامج 

ق القاصة رقم 2015 5 مفير

126710,421 23.03.2016 10.02.2016 119207,515
ي لبيع  كة المشر شر

العجالت 01/2016 اقتناء العجالت والمواد المطاطية

111240,008 07.06.2016 10.02.2016 113544,850 EBZ 02/2016 اقتناء المواد الكهربائية

54553,408 11.08.2016 10.08.2016 07.02.2017 77401,408 ICR" 03/2016"  شكري عزيز

دراسة مشاري    ع بناء الطرقات داخل 
انية  )المنطقة البلدية  ر ي إطار المير

فر
(التشاركية 

267782,722 14.04.2017 13.04.2017 08.08.2016 05.08.2016 267782,722 كة كوتام شر 06/2016

صفقة بالتفاوض المباشر حول 
أشغال تهيئة محطة الغسل 

والوقود بالمستودع البلدي

158169,762 90 17.07.2017 19.04.2017 18.04.2017 31.03.2017 16.11.2016 90 157479,762
ADACTINE:قسط عدد 

1
07/2016

تهيئة قاعة الموزعات واقتناء 
ات ومنظومات إعالمية  ر تجهير

ر لفائدة بلدية صفاقس وفق قسطنر

180179,834 11.07.2017 10.07.2017 04.08.2017 22.11.2016 95 299022,940 عبد المجيد رصصار 08/2016
أشغال تغليف األرضية لقاعة 

الرياضة محمد علي عقيد بصفاقس

183976,8 183976,800 كة الزيتونة مغازة مثالية شر 09/2016
صفقة بالتفاوض المباشر حول 

اقتناء مادة الحليب

175937,925 08.08.2016 365 170550,000 محمد بن سعد 07/2015 - 

تجديد العقد

لية  ر أشغال جمع ونقل النفايات المير
والشبيه   ة بها من الحاويات النصف 

( لير3000سعة  )مطم      ورة 

13500,000 14.06.2016 07.07.2015 13500,000  حسان القىطي4:قسط

109,855,641 01.09.2016 30.08.2016 08.08.2016 105636,000

كة بن عمار :2قسط  شر
للتنظيف والخدمات 

المتنوعة

87169,680 01.09.2015 30.08.2016 26.08.2016 83817,240
كة باسم :3قسط  شر

للنظافة

365
تج05/2015

ديد العقود
أشغال كنس الطرقات واألرصفة 

ببلدية صفاقس

اقتناء المواد الصحية والحديدية 
وازم الدهن 2015/04ومواد ول



121962,000 16.09.2015 15.09.2015 26.08.2016 117000,000
" محمد البية: 1قسط

"مؤسسة بية للنظافة

تج
ديد العقود

أشغال كنس الطرقات واألرصفة 
ببلدية صفاقس


