
 الّشركة الوطنّية لعجين الحلفاء والورق

 2015المخطّط التقديري الّسنوي إلبرام الصفقات العموميّة لسنة 

 والذي ينص دلى ما يلي : بتنظيم الصفقات العمومية والمتعلق  2014مارس  13مؤرخ في ال 2014لسنة  1039م  دد  وفقا لمقتضيات الفصل الثامن من األ

 .سنوي إلب ام الصفقات العمومية وفقا لمش وع الميزانية دلى أساس نموذج موحد وجدول زمني يتعيّن دلى المشت ي العمومي في بداية كل سنة إددا  مخطط تقدي ي

 .ه  فيف ي من كل سنةيجب أن يكون هذا المخطط متالئما مع االدتما ات الم صو ة ويتم تبليغه لإلدالم إلى لجان م اقبة الصفقات المختصة في أجل أقصاه موفى ش

( يوما دلى األقل قبل الش وع في إج اءات إب ام الصفقات باستثناء 30المخطط التقدي ي وجوبا و ون مقابل دلى الموقع الوطني للصفقات العمومية ثالثين ) يتولى المشت ي العمومي إشهار

 .حاالت التأكد القصوى والصفقات المتعلقة بمتطلبات األمن والدفاع الوطني

(5الّتاريخ التقديري ) مصدر  
 الّتمويل

اإلجراءات 
(3)  

طريقة 
(2اإلبرام )  

آجال 
 اإلنجاز

(1)  

 موضوع الصفقة

لبداية 
 االنجاز

لنشر نتائج  لتبليغ الصفقة
 المنافسة

إلجابة لجنة 
 الصفقات

إلحالة الملف 
على لجنة 
 الصفقات

لتعّهد لجنة 
بالملّف  الفرز

(6)  

لفتح 
 العروض

لإلعالن عن 
 المنافسة

إلعداد كّراس 
 الشروط

12/06/2015  22/05/2015  21/05/2015  20/05/2015  01/05/2015  01/04/2015  

 

31/03/2015  27/01/2015  23/01/2015 البنك  

 الدولي

طلب عروض  عادّية

 مفتوح

اقتناء وحدة التوليد * 365

 المؤتلف للطاقة

26/02/2016  06/02/2016  04/02/2016  01/02/2016  11/01/2016  10/11/2015  

 

09/11/2015  07/10/2015  01/10/2015 طلب عروض  عادّية ذاتي 

 مفتوح

  Habillageاقتناء  365

22/07/2015  02/07/2015  01/07/2015  29/06/2015  08/06/2015  08/04/2015  

 

07/04/2015  06/03/2015  27/02/2015 طلب عروض  عادّية ذاتي 

 مفتوح

 Azurantاقتناء  365

optique  

23/11/2015  03/11/2015  31/10/2015  28/10/2015  08/10/2015  08/08/2015  

 

07/08/2015  06/07/2015  01/07/2015 طلب عروض  عادّية ذاتي 

 مفتوح

 Agent deاقتناء  365

collage  

22/07/2015  02/07/2015  01/07/2015  29/06/2015  08/06/2015  08/04/2015  07/04/2015  06/03/2015  27/02/2015 طلب عروض  عادّية ذاتي 
 مفتوح

 70 اقتناء ورق 45

غرام خاص 
 بالكتاب المدرسي

 
22/07/2015  02/07/2015  01/07/2015  29/06/2015  08/06/2015  08/04/2015  

 

07/04/2015  06/03/2015  27/02/2015 طلب عروض  عادّية ذاتي 
 مفتوح

اقتناء كربونات  365
 الكلسيوم

22/07/2015  02/07/2015  01/07/2015  29/06/2015  08/06/2015  08/04/2015  

 

07/04/2015  06/03/2015  27/02/2015 طلب عروض  عادّية ذاتي 
 مفتوح

نقل منتوجات  365
 الشركة

31/07/2015  16/07/2015  15/07/2015  14/07/2015  24/06/2015  24/04/2015  

 

23/04/2015  23/03/2015  20/03/2015 طلب عروض  عادّية ذاتي 
 مفتوح

دراسة استراتيجية  60
هيكلة حول إعادة 

 المنشأة



 الّشركة الوطنّية لعجين الحلفاء والورق

لنشر نتائج  لتبليغ الصفقة لبداية االنجاز
 المنافسة

إلحالة الملف 
على مجلس 

 اإلدارة

إلحالة الملف 
على اإلدارة 

 العامة

لتعّهد لجنة 
الّشراءات 

(6بالملّف )  

لإلعالن عن  لفتح العروض
 المنافسة

إلعداد كّراس 
 الشروط

مصدر 
 الّتمويل

اإلجراءات 
(3)  

طريقة اإلبرام 
(2)  

آجال 
 اإلنجاز

(1)  

 موضوع الصفقة

25/12/2015  05/12/2015  03/12/2015  30/11/2015  09/11/2015  08/09/2015  07/09/2015  06/08/2015  01/08/2015 طلب عروض  مبسطة ذاتي 
 مفتوح

 Vannesاقتناء  365

24/01/2016  04/01/2016  01/01/2016  29/12/2015  09/12/2015  09/10/2015  08/10/2015  07/09/2015  01/09/2015 طلب عروض  مبسطة ذاتي 
 مفتوح

 اقتناء الزيوت 365

22/07/2015  02/07/2015  01/07/2015  29/06/2015  08/06/2015  08/04/2015  07/04/2015  06/03/2015  27/02/2015 طلب عروض  مبسطة ذاتي 
 مفتوح

 Amidonاقتناء  365
cationique 

22/07/2015  02/07/2015  01/07/2015  29/06/2015  08/06/2015  08/04/2015  07/04/2015  06/03/2015  27/02/2015 طلب عروض  مبسطة ذاتي 
 مفتوح

 Adjuvantاقتناء  365

22/07/2015  02/07/2015  01/07/2015  29/06/2015  08/06/2015  08/04/2015  07/04/2015  06/03/2015  27/02/2015 طلب عروض  مبسطة ذاتي 
 مفتوح

 Raccords etاقتناء  365
accessoires  

23/08/2015  03/08/2015  01/08/2015  28/07/2015  08/07/2015  08/05/2015  07/05/2015  06/04/2015  01/04/2015 طلب عروض  مبسطة ذاتي 
 مفتوح

 اقتناء أسالك كهربائية 365

25/09/2015  05/09/2015  03/09/2015  01/09/2015  10/08/2015  09/06/2015  08/06/2015  06/05/2015  01/05/2015 طلب عروض  مبسطة ذاتي 
 مفتوح

 اقتناء مضخات 365

25/09/2015  05/09/2015  03/09/2015  01/09/2015  10/08/2015  09/06/2015  08/06/2015  06/05/2015  01/05/2015 طلب عروض  مبسطة ذاتي 
 مفتوح

 Débimètresاقتناء  365

22/07/2015  02/07/2015  01/07/2015  29/06/2015  08/06/2015  08/04/2015  07/04/2015  06/03/2015  27/02/2015 طلب عروض  مبسطة ذاتي 
 مفتوح

 nuanceursاقتناء  365

22/07/2015  02/07/2015  01/07/2015  29/06/2015  08/06/2015  08/04/2015  07/04/2015  06/03/2015  27/02/2015 طلب عروض  مبسطة ذاتي 
 مفتوح

 اقتناء محركات 365
 كهربائية

23/08/2015  03/08/2015  01/08/2015  28/07/2015  08/07/2015  08/05/2015  07/05/2015  06/04/2015  01/04/2015 طلب عروض  مبسطة ذاتي 
 مفتوح

اقتناء مالبس  365
 لألعوان

31/07/2015  16/07/2015  15/07/2015  14/07/2015  24/06/2015  24/04/2015  

 

23/04/2015  23/03/2015  20/03/2015 طلب عروض  مبسط ذاتي 

 مفتوح

الجرد المادي  270
 لممتلكات الشركة
 )صفقة خدمات(

.2015* حالة تأكد قصوى نظرا لوجود خط تمويل من البنك العالمي يحتم إعالن الصفقة قبل موفى جانفي   

 عجائن الخشب ألياف طويلة وقصيرة والتي هي بصدد اإلنجاز.طن من  8000على اقتناء  2015فيفري  30وافقت الهيئة العليا للطلب العمومي بتاريخ 

 .02/2011و 01/2008من عجائن الخشب ألياف طويلة وقصيرة من خالل اإلعالن عن استشارة مالية أواخر شهر أفريل، وذلك في نطاق االعالن العام للترشح عدد   %30 ±طن  4000كما سيتم اقتناء  
   

(: باليوم1)  

مفتوح أو مضّيق أو مع مناظرة أو على مرحلتين أو تفاوض مباشر(: طلب عروض 2)  

(: مبّسطة أو عادّية3)  

أو طلب عروض مع طلب تمويل –هبة أو قرض ... )ذكر مصدر الّتمويل(  –(: ميزانّية 4)  

)ي ي/ش ش/س س( (: إدراج الّتاريخ باعتماد اليوم والّشهر والّسنة5)  

  اإلجراءات المبّسطة(: خاص بالّصفقات المبرمة حسب 6)


