
      الجمهورية التونسية

وزارة التجهيز و اإلسكان و التعيئة الترابية

اإلدارة العامة للجسور و الطرقات

إلعداد كراسات 

الشروط

لالعالن عن 

المنافسة
لفتح العروض

لتعهد لجنة 

الشراءات

إلحالة الملف 

على لجنة 

الصفقت

إلجابة لجنة 

الصفقات

لنشر نتائج 

المنافسة
لبداية اإلنجازلتبليغ الصفقة

_ دراسة تهذيب طرقات مرقمة
طلب عروض 

مفتوح
13/07/202003/08/202004/08/202011/08/202022/08/2020****22/05/202022/06/2020****ميزانية الدولةعادية

  بالطريق الحزامية X20دراسة وصلة ربط الطريق الحزامية 

X30بوالية منوبة 
 يوما365

طلب عروض 

مفتوح
20/07/202010/08/202012/08/202018/08/202002/09/2020***28/05/202029/06/2020***ميزانية الدولةعادية

24/03/202023/04/202025/05/202015/06/2020

16/07/202017/08/202007/09/2020

 دراسة انجاز جسور على الطرقات المرقمة
10/07/202030/07/202031/07/202006/08/202016/08/2020****11/05/202010/06/2020***ميزانية الدولةعاديةطلب عروض-

  مع مختلف X20دراسة محوالت على الطريق الحزامية 

ي للعاصمة و الطريق السيارة   المخرج الغرب 
ن 17/06/202007/07/202008/07/202014/07/202024/07/2020****16/04/202018/05/2020***ميزانية الدولةعاديةطلب عروض- A1الطرقات بي 

دراسة محولين على مستوى تقاطع الحزامية الخارجية مع 

28/07/202017/08/202018/08/202024/08/202003/09/2020****08/06/202008/07/2020***ميزانية الدولةعاديةطلب عروض- و مع شارع الشهداء بالمروج3الطريق الوطنية رقم

X2016/04/202018/05/2020****17/06/202007/07/202008/07/202014/07/202024/07/2020دراسة تثبيت المنحدر على مستوى الطريق 

 Etude de stabilité des talus de la X20

15/04/202028/04/202028/05/202027/07/202010/09/202014/09/202021/09/202001/10/2020ميزانية الدولةعاديةمفتوح240 كلم من المسالك الريفية1100دراسة حوالي 

10/07/202030/07/202031/07/202006/08/202017/08/2020****11/05/202010/06/2020***ميزانية الدولةعاديةمفتوح300دراسة استراتيجية لتحديد شبكة الطرقات المهيكلة

دراسة التأثيرات االجتماعية و االقتصادية لمشاريع الجسور و 

10/07/202030/07/202031/07/202006/08/202017/08/2020****11/05/202010/06/2020***ميزانية الدولةعاديةمفتوح200 الطرقات 

 -27مهمة المراقبة النجاز أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 

3قسط عدد 
465

طلب عروض 

مفتوح
18/12/202007/01/202108/01/202114/01/202124/01/2021***19/10/202018/11/2020-ميزانية الدولةعادية

465مهمة المراقبة النجاز أشغال الطريق الحزامية لجرجيس
طلب عروض 

مفتوح
01/01/202121/01/202122/01/202128/01/202107/02/2021***02/11/202002/12/2020-ميزانية الدولةعادية

02/03/2020الميزانيةعاديةطلب عروض مفتوح

مهمة المراقبة و االشراف لألشغال

BAD هبة  07/10/202013/10/202023/10/2020عادية

الدراسات

مصدر التمويلاإلجراءاتطريقة االبرامآجال اإلنجاز

التاريخ التقديري 

موضوع الصفقة

2020المخطط التقديري السنوي البرام الصفقات العمومية لسنة 

صالح الزواري: اسم المسؤول عن خلية الصفقات العمومية و لقبه اإلدارة العامة للجسور و الطرقات: المشتري العمومي

dgpc@mehat.gov.tn:         العنوان اإللكتروني71787069:           الفاكس 71842481: الهاتف

:دراسة األروقة االقتصادية

- تالبت - بوشبكة ) 15دراسة مضاعفة الطريق الوطنية 

 كلم 230بطول  (قابس- قفصة 

والوطنية  (توزر- حزوة ) 3دراسة مضاعفة الطريق الوطنية 

 كلم270بطول  (قابس- توزر) 16

420

طلب عروض 

مفتوح 

(préselection

)

*******
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إلعداد كراسات 

الشروط

لالعالن عن 

المنافسة
لفتح العروض

لتعهد لجنة 

الشراءات

إلحالة الملف 

على لجنة 

الصفقت

إلجابة لجنة 

الصفقات

لنشر نتائج 

المنافسة
لبداية اإلنجازلتبليغ الصفقة

مصدر التمويلاإلجراءاتطريقة االبرامآجال اإلنجاز

التاريخ التقديري 

موضوع الصفقة

مهمة المراقبة ألشغال المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس 

(3قسط عدد  )
360

طلب عروض 

مفتوح
09/10/202029/10/202030/10/202005/11/202020/11/2020***10/08/202009/09/2020-ميزانية الدولةعادية

شغال بناء الطريق السيارة ألشراف الفني إلمهمة المتابعة و ا

1200(Phase préqualification) ( أقساط2)السبيخة – تونس 

طلب عروض 

عاديةوطني مضيق

-21/05/202019/06/202006/07/202027/07/2020-30/03/202030/04/2020جاهزةميزانية الدولة

شغال بناء الطريق السيارة  ألشراف الفني إلمهمة المتابعة و ا

1200(Phase Consultation)( أقساط2)السبيخة – تونس 

طلب عروض 

عاديةوطني مضيق

12/10/202002/11/202023/11/202014/12/202015/01/2021-27/07/202014/09/2020جاهزةميزانية الدولة

شغال بناء الطريق السيارة ألشراف الفني إلمهمة المتابعة و ا

1200(Phase Préqualification) ( أقساط2)لمة ج- السبيخة 

طلب عروض 

عاديةدولي مضيق

BEI/

ميزانية الدولة

-16/03/202116/04/202118/05/202101/06/2021-21/12/202025/02/2021جاهزة

شغال بناء الطريق السيارة ألشراف الفني إلمهمة المتابعة و ا

1200(Phase Consultation) ( أقساط2)لمة ج- السبيخة 

طلب عروض 

عاديةدولي مضيق

BEI/

ميزانية الدولة

16/10/202016/11/202016/12/202030/12/202018/01/2021-01/06/202016/07/2020جاهزة

السبيخة – مهمة مراقبة الجودة ألشغال الطريق السيارة تونس 

1200( أقساط2)

طلب عروض 

عاديةوطني مفتوح

03/08/202003/09/202005/10/202002/11/202015/01/2021-30/03/202001/06/202001/07/2020ميزانية الدولة

جلمة – مهمة مراقبة الجودة ألشغال الطريق السيارة السبيخة 

1200( أقساط2)

طلب عروض 

عاديةوطني مفتوح

03/08/202003/09/202005/10/202002/11/202018/01/2021-30/03/202001/06/202002/07/2020ميزانية الدولة

- مهمة المراقبة الفنية ألشغال إنجاز الطريق السيارة تونس 

1200السبيخة

طلب عروض 

عاديةوطني مفتوح

18/08/202018/09/202019/10/202016/11/202015/01/2021-30/04/202015/06/202016/07/2020ميزانية الدولة

– مهمة المراقبة الفنية ألشغال إنجاز الطريق السيارة السبيخة 

1200جلمة

طلب عروض 

عاديةوطني مفتوح

18/08/202018/09/202019/10/202016/11/202018/01/2021-30/04/202015/06/202017/07/2020ميزانية الدولة

   3 و 1مراقبة و متابعة أشغال جسر بنزرت للقسطين 

طريق الربط الجنوبي                        : 1القسط عدد 

 phaseطريق الربط الشمالي : 3  القسط عدد 

préqualification

830
طلب عروض 

دولي مفتوح
BADعادية

28/04/202028/05/2020في طور االنجاز

***

18/06/202025/06/202026/06/2020************

: 2مراقبة و متابعة أشغال جسر بنزرت القسط عدد 

phase préqualificationالجسر الرئيسي 
1170

طلب عروض 

دولي مفتوح
BEIعادية

28/04/202028/05/2020في طور االنجاز

***

18/06/202023/06/202024/06/2020************

   3 و 1مراقبة و متابعة أشغال جسر بنزرت للقسطين 

طريق الربط الجنوبي                        : 1القسط عدد 

 phaseطريق الربط الشمالي : 3  القسط عدد 

consultation

900
طلب عروض 

دولي مفتوح
BADعادية

17/08/202001/10/2020في طور االنجاز

***

22/10/202027/10/202028/10/202003/11/202013/11/2020

: 2مراقبة و متابعة أشغال جسر بنزرت القسط عدد 

phase consultationالجسر الرئيسي 
1170

طلب عروض 

دولي مفتوح
BEIعادية

17/08/202001/10/2020في طور االنجاز

***

22/10/202027/10/202028/10/202003/11/202013/11/2020

 3 و 1المراقبة التقنية ألشغال الجسور ببنزرت للقسطين 

طريق الربط الجنوبي                      : 1  القسط عدد 

 phaseطريق الربط الشمالي : 3    القسط عدد 

préqualification

900
طلب عروض 

دولي مفتوح
BADعادية

04/05/202018/06/2020في طور االنجاز

***

18/07/202023/07/202024/07/2020********
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إلعداد كراسات 

الشروط

لالعالن عن 

المنافسة
لفتح العروض

لتعهد لجنة 

الشراءات

إلحالة الملف 

على لجنة 

الصفقت

إلجابة لجنة 

الصفقات

لنشر نتائج 

المنافسة
لبداية اإلنجازلتبليغ الصفقة

مصدر التمويلاإلجراءاتطريقة االبرامآجال اإلنجاز

التاريخ التقديري 

موضوع الصفقة

مشروع )2المراقبة التقنية للجسر الرئيسي القسط عدد

phase préqualification(وصلة ربط مدينة بنزرت
921

طلب عروض 

دولي مفتوح
BADعادية

04/05/202018/06/2020في طور االنجاز

***

18/07/202023/07/202024/07/2020********

 3 و 1المراقبة التقنية ألشغال الجسور ببنزرت للقسطين 

طريق الربط الجنوبي                      : 1  القسط عدد 
800

طلب عروض 

دولي مفتوح
BADعادية

17/08/202001/10/2020في طور االنجاز
***

02/11/202009/11/202010/11/202016/11/202026/11/2020

مشروع )2المراقبة التقنية للجسر الرئيسي القسط عدد

phase consultation(وصلة ربط مدينة بنزرت
921

طلب عروض 

دولي مفتوح
BADعادية

17/08/202001/10/2020في طور االنجاز
***

02/11/202009/11/202010/11/202016/11/202026/11/2020

31/03/202015/05/2020****14/07/202003/08/2020

02/09/202002/10/202022/10/202021/11/202027/11/202007/12/2020

_الحصة االثالثة- برنامج المنشآت الفنية- أشغال بناء الجسور 
طلب عروض 

مفتوح
عادية

FADES 

ouvrages
26/06/202016/07/202015/08/202021/08/202031/08/2020***17/04/202017/05/2020بصدد االعداد

برنامج تكميلي - أشغال تهذيب الطرقلت المرقمة الحصة الثانية

PMIR
_

طلب عروض 

مفتوح
عادية

BAD 

(PMIR)
11/09/202001/10/202031/10/202006/11/202016/11/2020***29/05/202013/07/2020بصدد االعداد

_أشغال تدعيم  ا الطرقات المرقمة حصة ذات أولوية
طلب عروض 

مفتوح
عادية

Reliquat 

FADES 4
25/08/202014/09/202029/09/202005/10/202015/10/2020***16/06/202016/07/2020بصدد االعداد

_2PMIRأشغال تهذيب الطرقلت المرقمة  
طلب عروض 

مفتوح
عادية

BAD 

(PMIR2)
01/03/202121/03/202120/04/202126/04/202106/05/2021***16/11/202031/12/2020بصدد االعداد

 بين مدينتي النفيضة و 2أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 

القيروان
_

طلب عروض 

مفتوح
عادية

BAD 

(PMIR2)
22/03/202111/04/202111/05/202117/05/202127/05/2021***07/12/202021/01/2021بصدد االعداد

_أشغال تهيئة منعرج مدينة الفحص
طلب عروض 

مفتوح
21/09/202011/10/202010/11/202016/11/202026/11/2020***08/06/202023/07/2020بصدد االعدادBMعادية

_أشغال مضاعفة وصلة الساحل
طلب عروض 

مفتوح
BM(Reliquat)***04/05/202018/06/2020***17/08/202006/09/202006/10/202012/10/202022/10/2020عادية

طلب عروض 

مفتوح
BEI ( MR2)11/05/202025/06/202024/08/202013/09/2020عادية

13/10/202012/11/202002/12/2020

طلب عروض 

مفتوح
BEI ( MR2)06/07/202020/08/202019/10/202008/11/2020عادية

08/12/202007/01/202127/01/2021

طلب عروض 

مفتوح
BEI ( MR2)23/11/202007/01/202108/03/202128/03/2021عادية

27/04/202127/05/202116/06/2021

عاديةمفتوح720(الدفعة األولى) كلم من المسالك الريفية 912أشغال تهيئة 

FKDEA 

(Pistes 

Rurales)

15/02/202029/04/202002/06/2020***03/08/202015/09/202016/09/202030/09/202014/10/2020

عادية

الصندوق الكويتي 

للتنمية  االقتصادية 

العربية

29/04/2020-28/02/202030/03/2020جاهزة

جاهزة 3720قسط عدد-أشغال المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس 
طلب عروض 

مفتوح
BEI (MR2)عادية

 شهرا18

األشغال

13/02/2021أشغال إنجاز الطريق الحزامية لجرجيس
 480تتراوح بين 

 يوما1080و 
28/01/202103/02/2021***جاهزة

بصدد االعداد أشغال إنجاز الطريق الحزامية لمدينة قربة
 480تتراوح بين 

 يوما1080و 

02/01/202108/01/202118/01/2021

***17/06/202123/06/202103/07/2021

21/05/202022/05/2020

3قسط عدد  -27أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 
 480تتراوح بين 

 يوما1080و 
***جاهزة

28/05/202008/06/2020 طلب عروض مفتوحX20-RN7اشغال تهيئة محول على مستوى تقاطع الطرقات 
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إلعداد كراسات 

الشروط

لالعالن عن 

المنافسة
لفتح العروض

لتعهد لجنة 

الشراءات

إلحالة الملف 

على لجنة 

الصفقت

إلجابة لجنة 

الصفقات

لنشر نتائج 

المنافسة
لبداية اإلنجازلتبليغ الصفقة

مصدر التمويلاإلجراءاتطريقة االبرامآجال اإلنجاز

التاريخ التقديري 

موضوع الصفقة

عاديةمفتوح720(الدفعة الثانية) كلم من المسالك الريفية 912أشغال تهيئة 

FKDEA 

(Pistes 

Rurales)

01/06/202015/06/202015/07/2020***15/09/202030/10/202002/11/202016/11/202030/11/2020

FADES 15/03/202030/03/202030/04/202030/06/202015/08/202017/08/202031/08/202015/09/2020عاديةمفتوح_(31-25ن ك ) 76أشغال سد الثغرات بالطريق الجهوية 

1080( أقساط4)السبيخة – أشغال إنجاز الطريق السيارة تونس 
طلب عروض 

دولي مفتوح
عادية

FADES 

Tunis-Jelma
30/07/202030/10/202030/11/202015/12/202015/01/2021-30/04/202030/06/2020جاهزة

1080( أقساط4)جلمة – أشغال إنجاز الطريق السيارة السبيخة 
طلب عروض 

دولي مفتوح
عادية

BEI Tunis-

Jelma
18/06/202019/10/202003/12/202018/12/202018/01/2021-16/03/202018/05/2020جاهزة

   القسط 3 و 1وصلة الربط الدائمة  ببنزرت للقسطين 

طريق الربط الجنوبي                          : 1عدد 

 phaseطريق الربط الشمالي : 3القسط عدد 

consultation

830
طلب عروض 

مفتوح
18/07/202024/07/202027/08/202001/10/202008/10/2020***13/05/202027/06/2020جاهزةBADعادية

 عبر جسر 4وصلة ربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة أ

جسر ثابت 2 القسط phase préqalificationثابت 
1110

طلب عروض 

مفتوح
********24/04/202029/04/202025/05/2020***08/01/202025/03/2020جاهزةBEIعادية

 عبر جسر 4وصلة ربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة أ

جسر ثابت 2  القسط phase Consultationثابت 
1110

طلب عروض 

مفتوح
11/01/202115/01/202122/02/202129/03/202105/04/2021***15/06/202013/10/2020جاهزةBEIعادية

 عبر جسر 4وصلة ربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة أ

ثابت    تهيئة االحياء المتاخمة للمشروع قسطين
14/05/202019/05/202020/05/202026/05/202002/06/2020***24/03/202023/04/2020جاهزةBADعاديةوطني مفتوح365

التغليف : 2019برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 

بالخرسانة اإلسفلتية

 180 و120بين 

يوم

طلب عروض 

مفتوح
22/06/202015/07/202017/07/202027/07/202010/08/2020***20/04/202022/05/2020بصدد االعدادالميزانيةعادية

التغليف : 2020برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 

بالخرسانة اإلسفلتية

 180 و120بين 

يوم

طلب عروض 

مفتوح
21/09/202030/09/202005/10/202012/10/202021/10/2020***20/07/202021/08/2020بصدد االعدادالميزانيةعادية

التشوير األفقي والعمودي وزالقات األمان
 180 و120بين 

يوم

طلب عروض 

مفتوح
22/06/202015/07/202020/07/202028/07/202005/08/2020***22/04/202022/05/2020بصدد االعدادالميزانيةعادية

 يوم360أشغال التنوير العمومي بالطاقة الشمسية
طلب عروض 

وطني
BEI (MR1)***13/04/202013/05/2020****12/06/202002/07/202003/07/202009/07/202020/07/2020عادية

-Xأشغال بناء حائط واقي من الضجيج على مستوى محول 

RN10
 يوم360

طلب عروض 

وطني
BEI (MR1)***13/04/202013/05/2020****12/06/202002/07/202003/07/202009/07/202020/07/2020عادية

Fourniture de toutes pièces de 

rechange nécessaires pour l'entretien et 

la réparation des engins et des camions  

 avec la société SAM

une année 

renouvelabl

e deux (02) 

fois

Marché par 

entente 

directe

02/03/202014/03/2020****20/01/2020الميزانيةعادية

Fourniture de toutes pièces de 

rechange nécessaires pour l'entretien et 

la réparation des engins et des camions  

 avec la société PARENIN

une année 

renouvelabl

e deux (02) 

fois

Marché par 

entente 

directe

02/03/202014/03/2020****20/01/2020الميزانيةعادية

اقتناء و صيانة معدات
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إلعداد كراسات 

الشروط

لالعالن عن 

المنافسة
لفتح العروض

لتعهد لجنة 

الشراءات

إلحالة الملف 

على لجنة 

الصفقت

إلجابة لجنة 

الصفقات

لنشر نتائج 

المنافسة
لبداية اإلنجازلتبليغ الصفقة

مصدر التمويلاإلجراءاتطريقة االبرامآجال اإلنجاز

التاريخ التقديري 

موضوع الصفقة

Fourniture de toutes pièces de 

rechange nécessaires pour l'entretien et 

la réparation des engins et des camions  

 avec la société LE MOTEUR DIESEL

une année 

renouvelabl

e deux (02) 

fois

Marché par 

entente 

directe

02/03/202014/03/2020****20/01/2020الميزانيةعادية

Transport du personnel de la direction 

du Matériel pour les années 2021-2022-

2023

une année 

renouvelabl

e deux (02) 

fois

طلب عروض

مفتوح
04/11/202024/11/202025/11/202001/12/202013/12/2020****15/09/202015/09/202015/10/2020الميزانيةعادية

 يوم180إقتناء وتركيز آالت ثابتة لمراقبة وزن العربات بالطرقات
طلب عروض 

مفتوح
22/07/202005/08/202006/08/202016/08/202030/08/2020***01/06/202001/07/2020بصدد االعدادالميزانيةعادية

صيانة وإعادة تشغيل آلة ثابتة لمراقبة وزن العربات على 

مستوى قنطرة رادس حلق الوادي
  يوم120

طلب عروض 

مفتوح
19/08/202004/09/202005/09/202015/09/202030/09/2020***01/07/202031/07/2020بصدد االعدادالميزانيةعادية

 اقتناء و تركيز اجهزة ومعدات للحد من الضجيج

 «  Fourniture et pose de dispositif anti bruit  » بمحول

Xالوصلة الرابطة بين الطريق الحزامية – المطار 

10و الطريق الوطنية رقم 

*** آلة كاسحة على عجالت مطاطية1اقتناء 
طلب عروض 

مفتوح
15/05/202004/06/202005/06/202011/06/202021/06/2020***16/03/202015/04/2020بصدد االعدادالميزانيةعادية

:ابرام عقد التامين العشري لجسور و منشات فنية  تابعة لمشروعي 

محول محمود الماطري على مستوى تقاطع: 01قسط عدد -

 ( X20-RL532 ).

X2 X20-  (محول على مستوى تقاطع الطريقين : 02قسط عدد 

1قسط عدد )

ابرام عقد التامين العشري لجسور ومنشات فنية  تابعة للمشاريع

:التالية  
طلب عروض

الطريق الرابطة  بين البلديات على مستوى  تقاطع :  01قسط عدد

 .33 و ط ج Z4الطريق  
مفتوح

إنجاز جسرين فالذيين من نوع : 02قسط عدد

 BOW-STRINGلعبور قنال الديوان الوطني للتطهير على مستوى 

. بوالية تونس  نهجي القرش األكبر و غانا

533مضاعفة الطريق المحلية  : 03قسط عدد 

.و وصلة المرفأ المالي باريانة 

ابرام عقد التامين العشري لجسور ومنشات على مستوى الطرقات

:التالية 
طلب عروض

X والطريق الشعاعية 10الطريق الرابطة  بين ط و  : 01قسط عدد

.على مستوى مدخل المطار 
مفتوح

X3-X20محول  على مستوى تقاطع الطرقات  : 02قسط عدد 

31 بين ط ج X20الطريق الحزامية  : 03قسط عدد

و المخرج الغربي

20/07/2020-14/09/2020 01/06/202015/06/2020 الميزانيةعادية***
طلب عروض 

مفتوح
28/09/202029/09/202005/10/202026/10/2020

01/05/202004/06/2020

12/06/2020 10/04/202011/05/202010/06/2020-- الميزانيةمبسطةطلب عروض مفتوح

28/10/2020

-

التأمين

18/08/202026/08/2020- 29/07/202017/08/2020

28/02/202019/06/2020

18/11/2020 31/08/2020-13/10/202027/10/2020 01/07/202027/07/2020الميزانيةعادية-

- 23/03/2020الميزانيةعادية-
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