
 
 بعروض أثًاٌ إعالٌ عٍ طهب عروض يفخىح

  يعذاث/إ.و/ وإ و /41/2022رلى  
 مخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة الوطنية، للتعاونيات أو اتحاد التعاونيات وللمقاولين الذاتيين

 

 التاتؼح لوذٗزٗح الشؤّى اإلدارٗح ّالؼاهح ـ ّسارج االجتواػاخ، س٘تن تقاػح صباحا انعاشرة انساعت ػلٔ  2022يىنيى  13 يىو ٖف

 حمُيتحركيب وحشغيم يعذاث  الخُاء هي أجلتؼزّع أثواى الوفتْح  فتخ األظزفح الوتؼلقح تطلة الؼزّع -الوال٘ح  ّ االقتظاد

 : يكىَت يٍ أربعت حصصانرباط بوانًانيت  دنىزارة االلخصااإلدارة انًركسيت  ةنفائذ

 .يىاد ححضير انطباعت : 1 حصتان

 .: يعذاث انطباعت نالسخخذاو انًهُي2 حصتان

 .نالسخخذاو انًهُي انخشطيبو  اإلنصاق : يعذاث3انحصت 

 .يعذاث حًسيك انىرق نالسخخذاو انًهُي 4: انحصت

ّ الوال٘ح،   االقتظادٗوكي سذة هلف طلة الؼزّع هي هظلذح الوشتزٗاخ التاتؼح لوذٗزٗح الشؤّى اإلدارٗح ّالؼاهح تْسارج 

 لظفقاخ الؼوْه٘ح:ل الوغزت٘ح ثْاتحالالطاتق الثاًٖ الوذخل د ّ ٗوكي كذلك تذو٘لَ الكتزًّ٘ا هي  229 الزتاط شالح،  الوكتة رقن

 www.marchespublics.gov.ma  الوال٘ح االقتظادّهي الوْقغ اإللكتزًّٖ لْسارج ّ :www.finances.gov.ma   

 ''طلة ػزّع''

 حذد يبهغ انضًاٌ انًؤلج في: 

 ) درهى خًست عشر أنف( درهى1 :  000 15 حصتان

  ) درهى عشروٌ أنف( درهى2 :  000 20    حصتان

 ) درهى أنف أربعىٌ ( درهى :  000 40 : 3انحصت 

 ) درهى أنفخًست عشر ( درهى4:  000 15  انحصت

 يحذدة كًا يهي: كهفت حمذير األعًال

  الزسْمجو٘غ هغ ادتساب  (000,00 020 1)  درُن هلْ٘ى ّػشزّى ألف : األّلٔالذظح 

  الزسْمجو٘غ هغ ادتساب  (000 392 1)   هلْ٘ى ّثالثوائح ّاثٌاى ّتسؼْى ألف درُن : الثاً٘حالذظح 

  الزسْمجو٘غ هغ ادتساب )  (2.940.600هلًْ٘اى ّتسؼوائح ّأرتؼْى ألف ّستوائح درُن : الثالثحالذظح 

 الزسْمجو٘غ هغ ادتساب  (000 960)تسؼوائح ّستْى ألف درُن :الزاتؼح الذظح 
  

 12ـ  349الوزسْم رقن  هي 53ّ 42ّ 49الوتٌافس٘ي هطاتق لوقتض٘اخ الوْاد  ّاٗذاع هلفاخ ّتقذٗنٗجة أى ٗكْى كل هي هذتْٓ 

 ( الوتؼلق تالظفقاخ الؼوْه٘ح.4235هارس  42الظادر فٖ ) 2ـ 

 ّٗوكي للوتٌافس٘ي: 

إها إٗذاع أظزفتِن ، هقاتل ّطل، توكتة الضثظ التاتغ لوذٗزٗح الشؤّى اإلدارٗح ّالؼاهح لْسارج االقتظاد ّالوال٘ح ، الذٖ -

 شالـح ؛  -اإلدارٕ، الزتاط 

 إها إرسالِا ػي طزٗق الثزٗذ الوضوْى تئفادج تاالستالم إلٔ الوكتة الوذكْر؛ -

 إها تسل٘وِا هثاشزج لزئ٘س لجٌح طلة الؼزّع ػٌذ تذاٗح الجلسح ّقثل فتخ األظزفح؛-

 .الؼوْه٘حلظفقاخ ل الوغزت٘ح ثْاتحال ػثزإها إٗذاع أظزفتِن، تطزٗقح إلكتزًّ٘ح -

 اللْجست٘ك الوطثؼح ّ ، هظلذح عهى انساعت انعاشرة صباحا 2022يىَيى  21يىو فٖ  األشغالانمياو بسيارة يىلع لقذ تقزر 

  شالـح -ػوارج اهتذاد ّسارج االقتظاد ّالوال٘ح الذٖ اإلدارٕ، الزتاط  د،هذخل  ّالؼاهح،التاتؼح لوذٗزٗح الشؤّى اإلدارٗح 

انضبظ انخابع نًذيريت انشؤوٌ اإلداريت وانعايت  ايذاعها بًكخبيجب  انخي يسخىجبها يهف طهب انعروض انىثائك انىصفيتإى 

و  انرابعتانساعت  2022يىنيى   12يىو أجم ألصاِالوذخل )د( ّدلك فٖ  شالـح،-الذٖ اإلدارٕ، الزتاط  وانًانيت،نىزارة االلخصاد 

 .بعذ انسوال انُصف

 االستشارج ًظام هي8 الوادج فٖ ػلِ٘ا الوٌظْص تلك ُٖ تِا اإلدالء الْاجة الوثثتح الْثائق إى

 تطث٘قا لوقتض٘اخ:

هي الوزسْم  378لتطث٘ق الوادج  4235أكتْتز 52الظادر فٖ   5233.35ّالوال٘ح رقن  االقتظادالوادج السادسح هي قزار ّسٗز -

 الوتؼلق تالظفقاخ الؼوْه٘ح 4235هارس  42الظادر فٖ  4.34.562رقن 

 82.32.4الوتؼلق تالظفقاخ الؼوْه٘ح كوا تن تغ٘زُوا تالوزسْم رقن  4235 4.34.562هي الوزسْم رقن  378ّ  47الوادت٘ي -

 4232هإ  46الظادر فٖ 

تجذر اإلشارج إلٔ أى طلة الؼزّع ُذا هخظض للوقاّالخ الظغزٓ ّ الوتْسطح الْطٌ٘ح للتؼاًّ٘اخ أّ اتذاد التؼاًّ٘اخ ّ -

 الذات٘يللوقاّل٘ي 

كوا تن  4.34.562هي  الوزسْم رقن  47هي ًفس القزار ّ الوادج  6الوشار فٖ الوادج  الْثائق ّ أى ػلٔ الوتٌافس٘ي تقذٗن دو٘غ-

 .االستشارجهي ًظام  8تغ٘زٍ ّ تتو٘وَ ّ الوٌظْص ػلِ٘ا فٖ الوادج 

 

 

 

http://www.finances.gov.ma/

