
 

 

 

 لبيع قطع منتوجات غابوية /م.ث.ب.ت .أت-م.ج.م.غ.م.ت/01/2021طلب عروض رقم إعالن 

عةخشب التدفئة ومنتوجات غابوية ُمجو خشب الخدمةتتعلق ببيع قطع من  التابعة للمديرية الجهوية باملستودعات  مَّ

 .لتادلة أزيالل ومحاربة التصحر للمياه والغابات

 

(، املتعلق 1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20هير الشريف الصادر في لظمن ا 3قتضيات الفصل ملطبقا 

ي فلدفتر التحمالت العامة املتعلق ببيع املنتجات الغابوية  18و 16، 01والفصول رقمباملحافظة على الغابات واستغاللها 

 1432جمادى األولى  7صادر  02.10.342غابات الدولة والغابات الخاضعة للنظام الغابوي املصادق عليه باملرسوم رقم 

مياه بمقر املديرية الجهوية لل العاشرة صبــاحــا،الســاعــة  على 26/05/2021األربعاء في يوم ( سيتم 2011ماي  11(

بيع ل ، فتح األظرفة املتعلقة بطلب العروضالكائن بحي املنظر الجميل ببني ماللوالغابات ومحاربة التصحر لتادلة أزيالل، 

كونة مننتو مقطع 
ُ
 ذات ازياللو  صالح و الفقيه بنبني مالل  أقاليمموزعة على  ةحص( (23ونعشر و ثالث  جات غابوية، امل

 الخصائص التالية:

 رقم 

 الحصة
 نوع املنتوج الغابوي 

 اإلقليم

 أو العمالة 

 الجماعة 

 الترابية

 الحجم املقدر

خشب 

 لعملا

 كعب(م)متر 

خشب 

 الخدمة 

 (عبكم)متر 

خشب 

ة التدفئ

 )الستير(

الفحم 

 الخشبي

 )قنطار(

أزير 

والخروب 

 )قنطار(

 - - 1800 - - أغبالة بني مالل خشب البلوط األخضر 01

 - - 2829 - - أغبالة بني مالل خشب البلوط األخضر 02

 - - 3056 - - أغبالة بني مالل خشب البلوط األخضر 03

 - - 5400 - - أغبالة بني مالل خشب البلوط األخضر 04

 - - 2800 - - أغبالة بني مالل ألخضرخشب البلوط ا 05

06 
 الفقيه بن وكاليبتيسخشب األ 

 صالح
 - - 5610 - - سيدي عيس ى بنعلي

07 
 الفقيه بن وكاليبتيسخشب األ 

 صالح
 - - 4418 - - سيدي عيس ى بنعلي

 - - 2722 - - تيفرت نايت حمزة  أزيالل  خشب البلوط األخضر 08

 - - 5953 - - ة تيفرت نايت حمز  أزيالل األخضر خشب البلوط 09

 - - 6421 - - تيفرت نايت حمزة  أزيالل خشب البلوط األخضر 10

 - - 149 453 235 نلخير ي أكود أزيالل خشب الصنوبر الحلبي والبحري  11

 - - 220 1100 - نلخير أكودي أزيالل خشب الصنوبر الحلبي  12

13 

 

 

و  ار والصنوبر الحلبيعود البلوط األخضر والعرع

والشائك مجمع بمستودعات  ألحمررعاراالع

تزي و  دةبوتفر لطق الغابويةاملنوا-م.م.ت.م.غألغبالة

 نسلي

 - - 149 - - أغبالة ني ماللب

 - - 1364 -  تيزي نيسلي و بوتفردة بني مالل مجمع بمركز ويرين عودالبلوط األخضروالصنوبرالحلبي 14

15 
مقر و سد الحنصاليبمجمع األخضر لبلوط لتدفئة العود 

 .م. ت. م.غ للقصيبة م
 - - 740 - - أيت أم البخث  و ناوور بني مالل

 



 

 

 
 - - 380 - - فم العنصر بني مالل لفم العنصرم.غ عود البلوط األخضر مجمع بمستودع مقر 16

17 

عود البلوط األخضر والعرعاروالعرعار األحمر والشائك 

 لأزيال ل و تاكلفتوأيت أمحمدمجمع بأيتوعرضىودمنات وأزيال

كودي  أيتوعرضىودمناتو 

أيت و ايت أوقبليو نلخير

 محمد

- - 221 - - 

18 
عود البلوط األخضروالصنوبرالحلبيوالعرعارالشائك مجمع 

 لدمناتم.م.ت.م.غلتيفنيو م.غبمستودعات مقر 
 - - 675 - - ودمنات تيفني أزيالل

19 
املحافظة عود الصنوبرالحلبي مجمع بمستودع مقرمركز 

 ناتبويةلدمالغاوتنمية املوارد
 - - - 141 - - أزيالل

20 
املحافظة وتنمية فحم خشبي مجمع بمستودع بمقرات مراكز 

 أغبالةاملوارد الغابوية لقصيبة و 
 - 161 - - - - بني مالل

 - 174 - - - - بني مالل لبني مالل وفم العنصروالدروة  م.غفحم خشبي مجمع بمقرات 21

22 
مجمعة بمقرات ات وأعمدة من األرز)حجز(ولوحقطع 

 بني مالل و  الغبالة ولقصيبةم.ت.م.غامراكز 
 - - - - 46 - بني مالل

 94 - - - - - بني مالل للدروة  وتاكزيرتم.غأوراق األزير والخروب مجمعة بمقرات  23

 94 335 44907 1694 281 املجموع

هم األمر سحب ملف طلب العروض   ه والغابات ومحاربة التصحر لتادلةبمقر املديرية الجهوية للميايمكن ملن يهمُّ

 ة)مكتب االستغالل الغابوي وتثمين املنتجات الغابوية بمصلحة البرمجة والتثمين والتقييم( وباملديريببني مالل أزيالل

 ألزيالل . اإلقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

  : فـي الــضمــانـة املؤقـتة محـــددة

 22و12و11رقم  ص( بالنسبة للحصدرهما 20.000,00عشرين ألف درهما ) -

 10الى  1املرقمة من ( بالنسبة للحصص درهما0.000,001عشرة آالفدرهما ) -

 23لى ا 13لباقي الحصص من ( بالنسبة درهما5.000,00خمسة آالف درهما ) -

معنوي، يريد  ، يتعين على كل شخص، ذاتي أواملشار إليه أعالهمن دفتر التحمالت العامة  16و 6 داو تطبيقا للم

 مكونا من ظرفين منفصلين: لكل حصةطلب العروض،أن يقدم عرضا املشاركة في 

 واملكون من الوثائق التالية:لف اإلداري امل :1الظرف رقم  -1

ببني  أزيالل لتادلةإلى املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر  ُموجهمحرر على ورق مختوم  املشاركةطلب  .1

 ؛أو عنوان مقره االجتماعي املترشح أن يحدد االسم الكامل والعنوان الذي اختاره للمخابرة معه يجب على. و مالل

 صورة لبطاقة التعريف الوطنية أو لبطاقة الوطنية اإللكترونية؛ .2

 املؤقتة؛ ةأو وصل وضع الضمانة شهاد .3

بة، تثبت أن املترشح في وضعية رة املختصة في محل فرض الضريشهادة جبائية مسلمة منذ أقل من سنة، من قبل اإلدا .4

 جبائية قانونية؛

 نسخة من القانون األساس ي بالنسبة لألشخاص املعنويين؛ .5

 ."نسخة من دفتر الشروط الخاصة موقع من طرف املترشح ومكتوب عليه بخط اليد "أطلع عليه وقبل بدون تحفظ .6

ا ع امللف كامال لنيل هذه البطاقة أو لتجديدهسارية الصالحية، أو شهادة وضبطاقة املهنية للمستغل الغابوي لصورة ل .7

 من طرف املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمكان وضع امللف؛سلمة م

بنسخة ملحضر الجمع  ،يرفق الطلب بنسخة من قرار الترخيص أو أية وثيقة تقوم مقامه: للتعاونياتبالنسبة 

قييد في السجل املحلي للتعاونيات.وبنسخة من طلب ا ذي تم عقدهالعام األخير ال  لتَّ

 



 

 

 

   


