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 . 2020ل, ت�, ب
م*ة صفقات ع �م�ة في ش
اءات ال��الة ل��ة  :ال&فقات الع �م�ة  .1

 

 :الف دی�ار   30ال�ي ت�*اوز �3 �ها االس�/ارات  .2

     


;قة االب
ام  م&>ر ال� �;ل  /
اءم�ض�ع ال>  
إلعالن ع@ اتار;خ 

  ال �اف�ة
  مالحDات  الC @ ال ق>ر لل/
اء

اق��اء ب�نامج إدارة م��امل �إدارة 

  ال��ارد

  م��ان�ة ال��الة

  

  43.000  ج�ان  
 ت& تاج�له

  اق��اء س�ارة و)�'�ة 
م��ان�ة ال��الة ل+�ة 

2020  

ت& تأج�ل ه2ا ال�1اء وت�)�0 ال���ان�ة ال�/..ة له    70.000  ج�ان  

لالس�1ارة ال;ارئة �+=: ع;: مفاجئ في م+ل5 

  - أن�A –ال����0 ال�ئ�+ي 
اس�1ارة تDAیD ال�+ل5 ال�ئ�+ي 

 0��  لل��
  اس�1ارة Fارئة

      

اق��اء أثاث ال�Iات: ومعDات 

  م/�لفة

  م��ان�ة ال��الة

  2020ل+�ة 

  ان�Aت  35.000  س=��=�  

Web Marketing 
  م��ان�ة ال��الة

  2020ل+�ة 

    40.000  �Aل& ت�  
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3.  @Fاءات ما ب
  : ألف دی�ار 30و 10ال/


;قة االب
ام  ال� �;لم&>ر   /
اءم�ض�ع ال>  
إلعالن ع@ اتار;خ 

  ال �اف�ة
  مالحDات  الC @ ال ق>ر لل/
اء

solution automatisé du 

systeme management 

qualité  

 2019مWFان�ة 

م��Yمة ال�1اء على 

Z/ت  30.000   15/09/2020  ال�Aان  

  2020مWFان�ة   ص�انة مع>ات اإلعالم�ة 
  ج�ان  

8000  
�Aل& ت�  

  3.000  2020مWFان�ة   اآلالت ال \���ةص�انة 

2020مWFان�ة   ك�اء األع�ان  

م��Dمة ال/
اء على 

`aال  
  12.000  ج�ان

 �Aتأن   

  دت 8884.410

2020مWFان�ة   )ت�d;@ األع�ان(نفقات ت>ر;b األع�ان   

اس�/ارة خ �ة 

  مWودی@ على االقل
 ج�ئي انAاز  15.000  02/10/2020

2020مWFان�ة   وت�اصلإص>ار و<iاعة أدوات إشهار   

م��Dمة ال/
اء على 

`aال  
  ان�Aت  15.000  04/09/2020

Bureau de certification   ان�ةWF2020م  

م��Dمة ال/
اء على 

`aال  
14/10/2020  26.000  _�  غ�� م`��ة ل��ت

أق��اء ح�اسbF و مع>ات  ل�*>ی> 

  األس�pل
2020مWFان�ة   

منظومة الشراء على 
  ج�;ل�ة الخط

15000 
  ان�Aت

ت>قrF ال���q لل�المة ال عل�مات�ة 

  وت>قrF ب�اة ال��الة
2020مWFان�ة   

منظومة الشراء على 
  ج�ان الخط

15000 
  ان�Aت
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2020مWFان�ة   مع>ات خاصة ال�المة ال عل�مات�ة  

منظومة الشراء على 
  س�� �
 الخط

20000 �Aل& ت� 


م*�ات اق��اء sمات و�Dم�

Microsoft  
2020مWFان�ة   

الشراء على منظومة 
  الخط

19/08/2020  
35000 

 ان�Aت


;�pمات  ت�Dة ال��الة وم�ب�ا

  ال �علقة بها
2020مWFان�ة   

مWودی@  5اس�/ارة 

  على االقل
  ج�ل�ة 

10000 �Aان  

 

4.  v<ما ی�ع @Fاءات ب
اع�iار االداءات (أالف دی�ار  10دی�ار إلى ح>ود  2000ال/( :  

 

  ال�عه> وال&�انة


;قة االب
ام  م&>ر ال� �;ل  /
اءم�ض�ع ال>  
إلعالن ع@ اتار;خ 

  ال �اف�ة
  مالحDات  الC @ ال ق>ر لل/
اء

  مطبوعات
  طلب أثمان    ولوازم المكاتب 

  
  

  ان�Aت   8.000

  لوازم إعالمية استهالكية 
  )مستهلكات إعالمية(

  ان�Aت  4.000   طلب أثمان 

  2020تهxFة مق
 ال��الة 

  تهيئة مقر الوكالة

Caméra    منظومة الشراء على
  13/10/2020  الخط

8.000  
 ان�Aت

Système anti -intrusion  7.000  
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أشغال على مستوى مأوى السيارات 
 ان�Aت  7.000  جوان     للحافلة

Relier salle serveur avec le 

groupe électrogène   
  ان�Aت  7.000  اوت   

  اإلعالم�ةال��علقة ب=�م�Aات وتAه��ات االث�ان Fلbات 

تطبيقات للتراسل الداخلي  والعمل 
 المشترك

     5.000 �Aل& ت�  

 


