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 الصفقة مبلغ
(د) الصفقة صاحب الصفقة عدد المشاريع بيان

106106,000 18.09.2017 28.06.2017 29.03.2017 365 106106,000 وشركاؤه الزواري مؤسسة 01/2017
 خفيفة قالبة شاحنة 02 عدد اقتناء

3 م 03 سعة

125634,654 22.05.2017 24.03.2017 365 125634,654 صفاقس اطواق 02/2017
 المطاطية والمواد العجالت اقتناء

2017 لسنة

131817,995 28.06.2017 131817,995
 الكترونيك قاسم شركة

الصناعية 03/2017 2017 لسنة الكهربائية المواد اقتناء

37789,329 37789,329
 الحشيشة شركة: 1 قسط

وشركاؤه

30434,436 30434,436
 الحشيشة شركة: 2قسط

وشركاؤه
23340,211 04.09.2017 23340,211 سبتوبكس شركة: 4 قسط

177351,758 12.07.2017 177351,758
 شركة"  ولها محمد

" لوكسيام
05/2017 البلدية األفراح قاعة اقتناء

116988,976 100 116988,976 سوكوماس شركة:1 قسط

141998,132 100 141998,132 سوكوماس شركة: 2 قسط

330000,000 05.06.2017 23.05.2017 330000,000 سوتيكا شركة 07/2017
 ساحة نافورة تهيئة أشغال 

(المباشر بالتفاوض) الجمهورية

134022,324 134022,324
 اإلنارة شركة: 1 قسط

بوشعالة زهير

52470,050 52470,050
 اإلنارة شركة: 2 قسط

بوشعالة زهير

327780,917 21.08.2017 180 327780,917 للجنوب البناء شركة 09/2017

 التعويضي الحي سوق تهيئة أشغال
 صفاقس 2 كلم السلطنية بطريق 2

 مدنية هندسة أشغال وحيد قسط
والكهرباء السوائل

236738,562 26.09.2017 24.08.2017 180 236738,562 الفريخة منصف مقاولة 10/2017
 بطريق السمك سوق تهيئة أشغال
بصفاقس 12 كلم منصور سيدي

21.12.2017 151757,550 ACEM PLUS 11/2017
 سعة حديدية حاوية 450 عدد اقتناء

لتر 770

183890,610 26.12.2017 180 183890,610 المدنية البناءات  شركة 12/2017
 دائرة بمقر اجتماعات  قاعة بناء

الحبيب حي

79977,000 20.12.2017 79977,000 دارتاك شركة: 1 قسط

14.12.2017
 سمارت شركة: 3 قسط

الكتريك
14.12.2017 أداكتيم شركة: 4 قسط

 اإلنارة شبكة وتوسيع تجديد أشغال
08/2017قسطين وفق 2017 لسنة العمومية

,,,,,,,,,,,,, سنة الى 2017 سنة من المبرمة الصفقات متابعة

24.08.2017
 والحديدية الصحية المواد اقتناء
 ومواد أقساط 05 وفق 2017 لسنة

الدهن ولوازم
04/2017

 الضوئية اإلشارات تجديد أشغال
06/201724.11.201707.01.2018صفاقس بلدية بمنطقة

 بلدية لفائدة إعالمية معدات إقتناء
13/2017صفاقس



244891,300 18.01.2018 150 244891,300 الشويخ رافق 14/2017
 العمومية الحديقة تهيئة أشغال

بصفاقس

15/2017
 2 القدم كرة ملعب إضاءة أشغال

بصفاقس مارس
20366,38 01.03.2018 20366,380 التكنولوجيا دار 13/2017 إعالمية معدات اقتناء

163912,384 11.05.2018 163912,384 إلكترونيك قاسم شركة 01/2018 الكهربائية المواد اقتناء

126032,186 05.04.2018 126032,186
 لبيع المشري شركة

المطاطية العجالت 02/2018 المطاطية والمواد العجالت اقتناء

58534,000 21.05.2018 150 58534,000 BNS" 03/2018"  الدراسات مكتب
 وصيانة تعبيد ومراقبة دراسة
صفاقس بلدية منطقة داخل األنهج

28738,661 28738,661
 مصرف: 3 قسط

بالتفصيل التجهيزالعام

28960,982 28960,982 CETIP - TOPIX: 4 قسط

05/2018 إدارية سيارات 03 عدد اقتناء

عرض أي يرد لم 06/2018

 توظيف   وإعادة تهيئة مثال دراسة
 إلنجاز بيشكة"  الهناء ضيعة" 

فالحي سياحي مشروع

للبناء األمان شركة 07/2018
 الربض حي سوق تهيئة أشغال
هندسة أشغال:  وحيد قسط

 والحديدية الصحية المواد اقتناء
(األولى المرة ) الدهن لوازم ومواد

04/201836511.05.2018
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