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 المملكة المغربية

 وزارة الداخلية

 والية جهة الدار البيضاء سطات

 جماعة الدار البيضاء

 مقاطعة عين الشق

 مديرية المصالح

 قسم الشؤون االقتصادية   و المالية

 مصلحة الصفقات والشراءات

 الشقالخاص بمقاطعة عين  2020برسم السنة المالية  للصفقات التوقعيالبرنامج               

 االشغال

 الخدمات 

مخصصة للمقاوالت الوطنية 

المتوسطة الصغرى والتعاونيات 

والتحاد التعاونيات وللمقاول 

 الذاتي

 مراجع المصلحة المختصة

الفترة 

المحتملة 

 لطرحها

 مكان التنفيذ طرق اإلبرام
الخدماتنوع   

 

الخدماتموضوع   

 

 مصلحة صيانة البنايات نعم

و الحفالت   
طلب عروض  2020

 مفتوح
 مقاطعة عين الشق

 
كتراء عتاد ا

 الحفالت
 

اكتراء عتاد 

 الحفالت
 

مخصصة للمقاوالت 

 الوطنية المتوسطة

الصغرى والتعاونيات 

والتحاد التعاونيات 

 وللمقاول الذاتي 

مراجع المصلحة 

 المختصة

الفترة 

المحتملة 

 لطرحها

 مكان التنفيذ طرق اإلبرام
االشغالنوع   

 

االشغال موضوع  

 

 مصلحة الطرق ---

 
طلب عروض  2020

 مفتوح
مقاطعة عين 

 الشق

 

 الصيانة االعتيادية للطرق التزفيت

 

طلب عروض  2020 مصلحة الطرق ---

 مفتوح
مقاطعة عين 

 الشق

 الترصيف

 

 الصيانة االعتيادية للطرق

 

مصلحة المساحات  ----

 الخضراء
طلب عروض  2020

 مفتوح
مقاطعة عين 

 الشق

الصيانة االعتيادية 

 للمناطق الخضراء

الصيانة االعتيادية للمناطق 

الحدائق و الخضراء و 

 الغابات

مصلحة المساحات  ----

 الخضراء
طلب عروض  2020

 مفتوح
مقاطعة عين 

 الشق

االشغال الكبرى لتهيئ  احداث مناطق خضراء

 المناطق الخضراء

مصلحة المساحات  نعم

 الخضراء
مقاطعة عين  سند الطلب 2020

 الشق

صيانة منشئات الماء 

 الصالح للشرب

صيانة منشئات الماء 

للشربالصالح   

مصلحة المساحات  ---

 الخضراء
طلب عروض  2020

 مفتوح
مقاطعة عين 

 الشق

صيانة الساحات 

العمومية و المنتزهات 

و مواقف السيارات و 

 المزابل العمومية

صيانة الساحات العمومية و 

المنتزهات و مواقف 

السيارات و المزابل 

 العمومية

مصلحة صيانة  ---

 البنايات

 و الحفالت

عروض  طلب 2020

 مفتوح
مقاطعة عين 

 الشق

االصالحات و االشغال    صيانة المخزن

 الكبرى للصيانة 

 

مصلحة صيانة  ---

 البنايات

 و الحفالت

طلب عروض  2020

 مفتوح
مقاطعة عين 

 الشق

االصالحات و االشغال  اشغال كبرى للصيانة

و  المالعب  الكبرى لصيانة

 المركبات الرياضية

  نعم

مصلحة صيانة 

 البنايات

 و الحفالت

 

2020 

 

 سند الطلب

 

 

 

مقاطعة عين 

 الشق

 

 

صيانة شبكة الهاتف و 

والكهرباء الماء  

 

الصيانة االعتيادية لشبكة 

 الهاتف و الماء و الكهرباء

مصلحة صيانة  نعم

والحفالت البنايات  
طلب عروض  2020

 مفتوح
مقاطعة عين 

 الشق

صيانة المالعب 

 الرياضية

الرياضيةصيانة المالعب   

مصلحة صيانة  نعم

 البنايات

 و الحفالت

مقاطعة عين  سند الطلب 2020

 الشق

 صيانة منشئات اخرى صيانة منشئات اخرى
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 مصلحة صيانة البنايات ---

و الحفالت   

طلب عروض  2020

 مفتوح
 الصيانة  الحراسة  مقاطعة عين الشق

و المحافظة على 

 البنايات اإلدارية

 مصلحة صيانة البنايات ----

و الحفالت   

طلب عروض  2020

 مفتوح
 الصيانة  النظافة مقاطعة عين الشق

و المحافظة على 

 البنايات اإلدارية

 مصلحة صيانة البنايات نعم

و الحفالت   

الصيانة  مقاطعة عين الشق سند الطلب 2020

االعتيادية للعتاد 

 التقني

الصيانة االعتيادية 

 للعتاد التقني

الثقافي  طمصلحة التنشي نعم عقد                2020   

 
 طلب عروض.م

 النشاط الثقافي مقاطعة عين الشق

و الفني   

 مصاريف النشاط

 الثقافي

 و الفني

الثقاف  طمصلحة التنشي نعم االطعام و مصاريف  مقاطعة عين الشق عقد 2020 

 االستقبال

مصاريف االقامة و 

 االطعام

 نعم

 

مصلحة الخدمات 

 االجتماعية

 عقد 2020

 

 مقاطعة عين الشق

 

 مصاريف الختانة ختانة االطفال

مصلحة الخدمات  نعم

 االجتماعية

مصاريف االطفال  مقاطعة عين الشق عفد 2020

 للمخيمات

مصاريف االطفال 

 للمخيمات

العاممصلحة المخزن  نعم  سند الطلب 2020 

 

صيانة العتاد واثاث  مقاطعة عين الشق

 المكتب

الصيانة  االعتيادية 

 للعتاد واثاث المكتب

 

 عقد 2020 مصلحة كتابة المجلس نعم

 

التكوين المستمر  مقاطعة عين الشق

 للمنتخبين

مصاريف التكوين 

 المستمر للمنتخبين

طلب عروض  2020 مصلحة المراب البلدي ---

 مفتوح
اكتراء اليات النقل  مقاطعة عين الشق

 و اليات اخرى

اكتراء اليات النقل و 

 اليات اخرى

  نعم

مصلحة تدبير شؤون 

 الموظفين

 

2020 

 

 

 

 عقد

 

 

 مقاطعة عين الشق

 

 

 

  مصاريف االستقبال

تنظيم الندوات و 

 مصاريف االطعام التظاهرات

مواد الطباعة و 

 المطبوعات

 التأطير

 2020 مصلحة االعالميات نعم

 

  سند الطلب

 مقاطعة عين الشق

 

الصيانة و االصالح 

االعتيادي للعتاد 

 المعلوماتي

الصيانة و االصالح 

االعتيادي للعتاد 

 المعلوماتي

 

 التوريدات

مخصصة للمقاوالت الوطنية 

المتوسطة الصغرى 

والتعاونيات والتحاد 

 التعاونيات وللمقاول الذاتي

 مراجع المصلحة المختصة

الفترة 

المحتملة 

 لطرحها

 مكان التنفيذ طرق اإلبرام
الخدماتنوع   

 

الخدماتموضوع   

 

 

 

--- 

طلب عروض  2020 مصلحة حفظ الصحة

 مفتوح
مقاطعة عين 

 الشق

شراء مواد 

 صحية

شراء المواد 

الصحية للمكاتب 

البلدية الصحية 

و المراكز 

 االستشفائية
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 سند الطلب 2020 مصلحة الطرق نعم

 

مقاطعة عين 

 الشق

شراء شارات 

 اسماء الشوارع

شراء شارات 

 اسماء الشوارع

طلب عروض  2020 مصلحة الطرق نعم

 مفتوح
مقاطعة عين 

 الشق

شراء عتاد صغير 

 للتشوير

شراء عتاد 

 صغير للتشوير

مصلحة المساحات  نعم

 الخضراء

2020 

 

طلب عروض 

 مفتوح
مقاطعة عين 

 الشق

 

األشجار  

 واالغراس

 شراء األشجار  

 و االغراس

مصلحة صيانة  نعم

 البنايات

مقاطعة عين  سند الطلب 2020

 الشق

شراء عتاد صغير 

 للتزيين

شراء عتاد 

 صغير للتزيين

مصلحة صيانة  نعم

 البنايات

مقاطعة عين  سند الطلب 2020

 الشق

 شراء الخشب شراء الخشب

مصلحة صيانة  نعم

 البنايات

مقاطعة عين  سند الطلب 2020

 الشق

 شراء الصباغة شراء الصباغة

مصلحة صيانة  نعم

 البنايات

مقاطعة عين  سند الطلب 2020

 الشق

 شراء الجير شراء الجير

مصلحة صيانة  نعم

 البنايات

مقاطعة عين  سند الطلب 2020

 الشق

شراء مواد 

 الصيانة المنزلية

شراء مواد 

الصيانة 

 المنزلية

مصلحة صيانة  نعم

 البنايات

مقاطعة عين  سند الطلب 2020

 الشق

شراء المواد 

 المطهرة

شراء المواد 

 المطهرة

مصلحة صيانة  نعم

 البنايات

طلب عروض  2020

 مفتوح
مقاطعة عين 

 الشق

شراء عتاد  شراء عتاد صغير

 صغير

مصلحة التنشيط  نعم

 الرياضي

مقاطعة عين  سند الطلب 2020

 الشق

مساهمات في 

مصاريف تسيير 

المالعب 

 الرياضية

مساهمات في 

مصاريف تسيير 

المالعب 

 الرياضية

مصلحة التنشيط  نعم

 الرياضي

طلب عروض  2020

 مفتوح
مقاطعة عين 

 الشق

شراء لوازم 

 الرياضة

شراء لوازم 

 الرياضة

مصلحة التنشيط  نعم

 الثقافي

 

مقاطعة عين  عقد 2020

 الشق

شراء التحف 

الفنية و الهدايا 

 لتسليم الجوائز

شراء التحف 

الفنية و الهدايا 

 لتسليم الجوائز

مصلحة التنشيط  نعم

 الثقافي

مقاطعة عين  سند الطلب 2020

 الشق

 شراء عتاد صغير

 )للمسارح(

شراء عتاد 

 صغير

مصلحة التنشيط  نعم

 الثقافي

مقاطعة عين  سند الطلب  2020

 الشق

 شراء الكتب شراء الكتب

مصلحة التنشيط  نعم

 الثقافي

مقاطعة عين  سند الطلب 2020

 الشق

شراء الكتب لمنح 

 الجوائز

شراء الكتب 

 لمنح الجوائز

مصلحة الخدمات  نعم

 االجتماعية

طلب عروض  2020

 مفتوح
مقاطعة عين 

 الشق

معونات صالح 

 المحتاجين

هبات و معونات 

صالح 

 المحتاجين

مصلحة الخدمات  نعم

 االجتماعية

مقاطعة عين  عقد 2020

 الشق

شراء مواد 

 غذائية

شراء مواد 

 غذائية
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مصلحة الخدمات  نعم

 االجتماعية

مقاطعة عين  سند الطلب 2020

 الشق

مصاريف تسيير 

 رياض االطفال

مصاريف تسيير 

 رياض االطفال

طلب عروض  2020 مصلحة االعالميات نعم

 مفتوح
مقاطعة عين 

 الشق

اقتناء العتاد 

 المعلوماتي

العتاد 

 المعلوماتي

االعالمياتمصلحة  نعم طلب عروض  2020 

 مفتوح
مقاطعة عين 

 الشق

العتاد التقني و 

 المعلوماتي

لوازم العتاد 

التقني و 

 المعلوماتي

طلب عروض  2020 مصلحة المخزن العام نعم

 مفتوح
مقاطعة عين 

 الشق

شراء لوازم 

المكتب مواد 

الطباعة اوراق و 

 مطبوعات

لوازم المكتب 

مواد الطباعة 

اوراق و 

 مطبوعات

طلب عروض  2020 مصلحة المخزن العام نعم

 مفتوح
مقاطعة عين 

 الشق

اقتناء عتاد و 

 اثاث المكتب

عتاد و اثاث 

 المكتب 

 

 امضاء الرئيـــس

 

 

 

 

 


