
 
  

 

 إعالن عن طلب عروض مفتوح

 /إ.و/ صُبَخ / وإ و إ إ2021/10رقى 

 

ػهيييً انظيييبػخ انزبطيييؼخ وانُ،يييت صيييجبعب ا طيييُزى فيييٍ قبػيييخ ا  زًبػيييبد انزبثؼيييخ نً َزَيييخ  2021 ييييبرص 24فيييٍ َيييىو 

خ ثطهيييت ا فيييزأل افةزفيييخ انًزؼه ييي انزثيييبا ةيييبنخ  - و إصييياإل اريارح انشييي وٌ اريارَيييخ وانؼبييييخ وسارح ا قز،يييبي وانًبنُيييخ

نًيي َزَبد اريارح انًزيشَييخ  انًكزجُييخ نهًؼيي اد (انُيي  انؼبيهييخ)قطييغ اناُييبر و صييُبَخػييزوم يوزييىإل ثؼييزوم ألجًييبٌ ف ييم 

 .ثبنزثباو إصاإل اريارح ثىسارح ا قز،بي وانًبنُخ 

 

و  و انًبنُخ ز،بيا قًَكٍ طحت يهت اهت انؼزوم يٍ ي،هحخ انًشززَبد انزبثؼخ نً َزَخ انش وٌ اريارَخ وانؼبيخ ثىسارح 

انطبثق انثبٍَ انً خم ي و ًَكٍ يذنك رحًُهه انكززوَُب يٍ ثىاثخ ان،و بد  229إصاإل اريارح ا  انزثبا ةبنخا  انًكزت رقى 

و إصاإل اريارح:  ويٍ انًىقغ ارنكززوٍَ نىسارح ارقز،بي و انًبنُخ  www.marchespublics.gov.ma انؼًىيُخ:

www.finances.gov.ma ''رألص انًىضىع : ''اهت ػزوم 

 يرهى(. .00010ع ي يجهغ انضًبٌ انً قذ يًب َهٍ: ػشزح آ ف يرهى  )

  

ً ويئزبٌ وجًبَىٌ يغ اعزظبة  )يرهى  00323220,يرهى ) ر  َز يهوخ افػًبل يح يح يًب َهٍ: جاجًبئخ وجاجخ وػشزوٌ ألنوب

 انزطىو

 349يٍ انًزطىو رقى  31و  22و  22واَ اع  يهوبد انًزُبفظٍُ يطبثق نً زضُبد انًىاي   َجت ألٌ َكىٌ يم يٍ يحزىي ور  َى

 ( انًزؼهق ثبن،و بد انؼًىيُخ.2013يبرص  20) 1434 ًبيي افونً  8ان،بير فٍ  2ـ  12ـ 

 

 وًَكٍ نهًزُبفظٍُ إيب: 

 ا قز،بيط انزبثغ نً َزَخ انش وٌ اريارَخ وانؼبيخ نىسارح إيب إَ اع ألةزفزهىا ي بثم وصما ثًكزت انضج 

 و إصاإل اريارح ؛  وانًبنُخ

  إيب إرطبنهب ػٍ ازَق انجزَ  انًضًىٌ ثإفبيح ثب طزاو إنً انًكزت انًذيىر؛ 

 .إيب رظهًُهب يجبةزح نزئُض نجُخ اهت انؼزوم ػُ  ث اَخ انجهظخ وقجم فزأل افةزفخ 

 انًازثُخ نه،و بد انؼًىيُخ خػجز انجىاث إنً صبعت انًشزوع  خ إنكززوَُخإرطبل يهوبرهى ثطزَ إيب 

  و بد ان ونخ. ن انًازثُخ جىاثخانإيب إَ اع ألةزفزهىا ثطزَ خ إنكززوَُخ ػجز، 

ا   245ان ُبو ثشَبرح إنً ي،هحخ انخ يبد انهى ظزُخا يكزت رقى صجبعب انؼبةزحػهً انظبػخ  2021 يبرص 11 ن   ر ـزر َـىو

و إصاإل اريارح  ثق انثبٍَ ا ي خم ي ا ػًبرح ايز اي انىسارح ا ي َزَخ انش وٌ اريارَخ وانؼبيخ ا وسارح ا قز،بي وانًبنُخ انطب

 ةـبنخ.-انكبئُخ ثبنحٍ اريارٌ ا انزثبا

 .يٍ َظبو ا طزشبرح 5اٌ انىجبئق انىا ت ا ي ء ثهب هٍ رهك انًُ،ىص ػهُهب فٍ انًبيح 
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