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ميزانية التصرف  )  2020المبرمجة من قبل المعهد الوطني لإلحصاء بعنوان سنة  لتنفيذ الصفقات العمومية   سنويالمخطط ال

 (والهبات وميزانية التنمية
 2021 جوان 22تحيين 

 ألف دينار : الوحدة 

 موضوع الصفقة
الكلفة  

 التقديرية

مصدر 

 التمويل 
  إنجاز الصفقة  الـزمـنية اآلجال 

ميزانية  

 الدولة 

 

اإلعالن عن  

 المنافسة

 تقييملجنة ال فتح العروض
إحالة الملف على  

أنظار لجنة 

 الصفقات
 الثمن التعاقدي للصفقة  اإلنجازبداية  آجال التنفيذ تبليغ الصفقة

تقدم 

مستوى  

 اإلنجاز 
 

كراء سيارات إلنجاز   1

المسوحات االقتصادية 

واإلجتماعية المبرمجة بعنوان 

 2020سنة 

1042 X 

نوفمبر  29

2019 

جانفي  3

2020 

جانفي  6

2020 
 2020جانفي  28

مارس  2

2020 
 يوم  291

مارس  15

2020 
في مرحلة   1048

 التنفيذ  

إقتناء معدات وتجهيزات   2

 2020جوان   26 2020 جوان 8 2020 ايم 12 2020 فيفري X 13 1100 2020إعالمية بعنوان سنة 
 أوت 19

2020 
 2020 أكتوبر يوما 90

دون إحتساب   1015

 األقساط الغير مثمرة 
 أنجز

 إجازات وتجديد إقتناء  3

071  X 18 2020 ماي 
  جوان 19

2020 

جوان   25

2020 
 2020  جوان 29

جويلية  1

2020 
 أنجز 160 2020أوت  يوم 45

وتجديد إشتراكات  إقتناء  4

 2020وان  ج 110 X 16 (MICROSOFT)وتراخيص 
جويلية   16

2020 

جويلية   23

2020 
 2020جويلية  24

 جويلية 30

2020 
 أنجز 93 2020 أوت يوم 45
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 موضوع الصفقة
الكلفة  

 التقديرية

مصدر 

 التمويل 
  إنجاز الصفقة  الـزمـنية اآلجال 

ميزانية  

 الدولة 

 

اإلعالن عن  

 المنافسة

 تقييملجنة ال فتح العروض
إحالة الملف على  

أنظار لجنة 

 الصفقات
 الثمن التعاقدي للصفقة  اإلنجازبداية  آجال التنفيذ تبليغ الصفقة

تقدم 

مستوى  

 اإلنجاز 
 

 طباعة نشريات المعهد  5

120 X 9 2020 جويلية 
أوت   25

2020 

سبتمبر   16

2020 
 2020سبتمبر  17

  سبتمبر 25

2020 
في مرحلة   100 2020نوفمبر يوم  365

 اإلنجاز

 لوازم طباعة إقتناء  6

2 05  X 3  2020سبتمبر 
 أكتوبر 13

2020 

20  

 2020أكتوبر
 أنجز 272 2020نوفمبر يوم 45 2020 أكتوبر 2020 نوفمبر

أشغال تهيئة نظم معلومات   7

للمعهد وبعض  المقر الرئيسي 

في مرحلة   442 2021أفريل  يوم 90 2021أفريل  2021مارس  2021مارس  2021فيفري  2021جانفي  X 400 اإلدارات الجهوية 

 اإلنجاز

 ( ووظيفية نفعية)إقتناء سيارات  8
004  X  غير مثمر 

 تركيز مركز نداء مصغر  9
 هبة 150

في مرحلة    2021 سبتمبر يوما 90 2021جويلية  2021 جوان 2021جوان  2021ماي  2021أفريل 

 التقييم 

تركيز مركز بيانات إضافي  10

(site de secours ) 
80 X  النشرفي مرحلة 

إجازات وتجديد إقتناء  11

وبرمجيات للوحات الرقمية 

والحواسيب المحمولة الخاصة  

 2020بالمسح الوطني لالستهالك 

130 X  في مرحلة الدراسة 
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ميزانية التصرف وميزانية  ) 2020المبرمجة من قبل المعهد الوطني لإلحصاء بعنوان سنة  اإلستشاراتلتنفيذ  سنويالمخطط ال

 ( والهبات التنمية
 2021 جوان 22تحيين 

 ألف دينار : الوحدة 

 ستشارة موضوع اإل
الكلفة  

 التقديرية

مصدر 

 التمويل 
  إنجاز الصفقة  اآلجال الـزمـنية 

 الميزانية

 

اإلعالن عن  

 المنافسة

 تقييملجنة ال فتح العروض
إحالة الملف على  

أنظار لجنة 

 شراءات ال
 اإلنجازبداية  آجال التنفيذ التبليغ

التعاقدي  الثمن 

 لإلستشارة

تقدم مستوى  

 اإلنجاز 
 

إلنجاز مسح  سيارة 15كراء  1

CRESS-B.M 20 Don B.M  يوم  20 2020 جانفي 2020جانفي  2020جانفي  2020جانفي  2020جانفي 
 جانفي 20

2020 
  أنجز 21

 أنجز 19  ايام  10 2020 فيفري 2020فيفري  2020 فيفري 2020فيفري  2020جانفي  X 20 تجديد جدار النار  2

إنجاز فيلم وثائقي خاص  3

  بخمسينية المعهد 
Don 

FNUAP 
 ملغى ألن العروض الواردة مشطة اإلرتفاع وتتجاوز الميزانية المرصودة 

سيارة إلنجاز مسح  15كراء  4

CRESS-B.M 10 Don B.M  يوم  20 2020مارس  2020مارس  2020مارس  2020مارس  2020مارس 
مارس  15

2020 
7 

ملغاة بسبب  

إنتشار جائحة 

 الكورونا

إقتناء مواد إستهالكية  5

 أنجز 84 2020أوت  يوم 60 2020جويلية  2020جويلية  2020جويلية  2020جوان  2020جوان  X 90 وخراطيش طباعة 
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 ستشارة موضوع اإل
الكلفة  

 التقديرية

مصدر 

 التمويل 
  إنجاز الصفقة  اآلجال الـزمـنية 

 الميزانية

 

اإلعالن عن  

 المنافسة

 تقييملجنة ال فتح العروض
إحالة الملف على  

أنظار لجنة 

 شراءات ال
 اإلنجازبداية  آجال التنفيذ التبليغ

التعاقدي  الثمن 

 لإلستشارة

تقدم مستوى  

 اإلنجاز 
 

سيارة إلنجاز مسح  23كراء  6

CRESS-B.M 50 Don B.M  أنجز 47 2020أوت  05 يوم 30 2020أوت  2020جويلية  2020جويلية  2020جويلية  2020جويلية 

طباعة دليل الحصر الخاص   7

بالمسح الوطني حول اإلستهالك  

واإلنفاق ومستوى عيش األسر 

 2021و 2020لسنة 

5 X أنجز 2.3 2020سبتمبر  يوم 15 2020سبتمبر  2020سبتمبر  2020سبتمبر  2020 سبتمبر 2020 سبتمبر 

 ملغاة  X 10 تركيز الفتات ضوئية   8

إقتناء محافظ خاصة بأعوان   9

المسح الوطني حول اإلستهالك  

واإلنفاق ومستوى عيش األسر 

 2021و 2020لسنة 

15 X  أنجز 14 2020أكتوبر  يوم 15 2020سبتمبر  2020سبتمبر  2020سبتمبر  2020سبتمبر  2020سبتمبر 

سيارة خاصة بالمسح  13كراء  10

 يوم  70 2020أكتوبر  2020سبتمبر  2020سبتمبر  2020سبتمبر  2020سبتمبر  X 50 2020الوطني حول التشغيل 
أكتوبر  10

2020 
 أنجز 47

إقتناء محامل خاصة باللوحات  11

الرقمية المستعملة بالمسح الوطني 

 للهجرة
6 

Don 

ICMPD 
 أنجز 4 2020نوفمبر  يوم 15 2020أكتوبر  2020أكتوبر  2020أكتوبر  2020أكتوبر  2020أكتوبر 

إمضاء إتفاقية إطارية   12

لإلتصاالت خاصة بالمسح 

الوطني حول اإلستهالك واإلنفاق 

  2020ومستوى عيش األسر لسنة 

 2021و

50 X  بصدد اإلنجاز 47 2020نوفمبر  يوم 15 2020أكتوبر  2020أكتوبر  2020أكتوبر  2020أكتوبر  2020أكتوبر 

تنظيم دورة تكوينية خاصة   13

بأعوان المسح الوطني حول 
 X  أنجز 88.8 2020ديسمبر  2020نوفمبر  2020نوفمبر  2020نوفمبر  2020نوفمبر  2020نوفمبر  2020نوفمبر 
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 ستشارة موضوع اإل
الكلفة  

 التقديرية

مصدر 

 التمويل 
  إنجاز الصفقة  اآلجال الـزمـنية 

 الميزانية

 

اإلعالن عن  

 المنافسة

 تقييملجنة ال فتح العروض
إحالة الملف على  

أنظار لجنة 

 شراءات ال
 اإلنجازبداية  آجال التنفيذ التبليغ

التعاقدي  الثمن 

 لإلستشارة

تقدم مستوى  

 اإلنجاز 
 

اإلستهالك واإلنفاق ومستوى 

 2021و 2020عيش األسر لسنة 

 إقتناء حواسيب مكتبية  14
 

Don  

FNUAP 
 2020ديسمبر  2020ديسمبر  2020ديسمبر  2020نوفمبر 

ديسمبر  

2020 
 أنجز 25.4 2021جانفي  2020ديسمبر 

15 Renouvellement des licences 

Antivirus 30 X  2020ديسمبر  2020ديسمبر  2020ديسمبر  2020ديسمبر 
ديسمبر  

2020 
 نجز 28 2021جانفي  أيام  10

تنظيم دورة تكوينية خاصة   16

بأعوان المكاتب الجهوية 

بخصوص المسح الوطني حول  

اإلستهالك واإلنفاق ومستوى 

 2020عيش األسر بعنوان سنوات 

 2021و

 X ملغاة بسبب إنتشار موجة جائحة الكورونا 

إقتناء لوازم مكتبية بمناسبة   17

 ملغاة  X  السنة اإلدارية الجديدة  

18 Renouvellement des licences 

HIMS  
Don 

ICMPD 
 أنجز 99.96 2021جانفي  أيام  10 2021جانفي  2021جانفي  2021جانفي  2021جانفي  2020ديسمبر 

19 Audit informatique 
 X  إمضاء العقودفي مرحلة  2021مارس  2021مارس 

20Acquisition de pneus 
53 X  تسجيل العقودفي مرحلة  2021أفريل  2021أفريل 

 

 


