
 

 

 

 

 الخروب   جو نتملغابوية لبيع قطع  .ب.تتم./ت.أ-م.ج.م.غ.م.ت/02/2021طلب عروض رقم  إعالن 
 ل.لتادلة أزيال ومحاربة التصحر ع للمديرية الجهوية للمياه والغاباتبغابوية ملنتوج الخروب بالنفوذ الترابي التاتتعلق ببيع قطع من 

(، املتعلق باملحافظة على 1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20ر في لظهير الشريف الصادمن ا 3طبقا مقتضيات الفصل 

خاضعة لدفتر التحمالت العامة املتعلق ببيع املنتجات الغابوية في غابات الدولة والغابات ال 18و 16، 01والفصول رقمالغابات واستغاللها 

الخميس في يوم ( سيتم 2011ماي  11( 1432األولى جمادى  7صادر  02.10.342للنظام الغابوي املصادق عليه باملرسوم رقم 

حي املنظر بالكائن بمقر املديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لتادلة أزيالل،  العاشرة صبــاحــا،الســاعــة  على 27/05/2021

كونة من ، ملنتوج الخروب  ، فتح األظرفة املتعلقة بطلب العروضلبيع قطع غابويةالجميل ببني مالل
م
 موزعة على ة( حص19عشر ) تسعةامل

 ذات الخصائص التالية: إقليمي بني مالل و ازيالل

 رقم 

 الحصة
 نوع املنتوج الغابوي 

 اإلقليم 

 أو العمالة 

 الجماعة 

 الترابية

 الكمية 

 بالقنطار

 1000 فم أودي  بني مالل  الخروب 01

 400 نوغة تا بني مالل  الخروب 02

 200 سمكت لبني مال  الخروب 03

 1400 أيت أم البخث بني مالل  الخروب 04

 3000 بني مالل مجموع 

 1000 نلخير أكودي أزيالل  الخروب 05

 700 تاكال أيت أزيالل  الخروب 06

 160 تامدةنومرسيد أزيالل  الخروب 07

 أزيالل  الخروب 08
 تنانت

500 

 140 أزيالل  الخروب 09

 100 تابية أزيالل  الخروب 10

وبخر ال 11  150 تيلو كيت  أزيالل  

 300 تباروشت أزيالل  الخروب 12

 500 ايسكس ي أزيالل  الخروب 13

 600 واويزغت أزيالل  الخروب 14

 أزيالل  الخروب 15
 تيموليلت

350 

 500 أزيالل  الخروب 16

 350 أفورار أزيالل  الخروب 17

 600 بين الويدان أزيالل  الخروب 18

 400 ض ىر عو  أيت أزيالل  الخروب 19

 6350 مجموع أزيالل  

 9350 املجموع 

 



 

 

 

لتادلة أزيالل،)مكتب الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر  ةملف طلب العروضبمقر املديري سحبهم األمر يمكن ملن يهم  

قليمية اإلة وباملديريجميل ببني مالللابحي املنظر  ةالكائناالستغالل الغابوي وتثمين املنتجات الغابوية بمصلحة البرمجة والتثمين والتقييم( 

 .ألزيالل للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 ( درهما 20.000,00رين ألف درهما )عش  فـي الــضمــانـة املؤقـتة محـــددة 

ب طلفي  ة، يتعين على كل شخص، ذاتي أو معنوي، يريد املشاركاملشار إليه أعالهمن دفتر التحمالت العامة  16و 6 داو تطبيقا للم

 منفصلين: ظرفينمن  امكون لكل حصةأن يقدم عرضا ،العروض

 واملكون من الوثائق التالية:داري اإل لف امل :1رقم لظرف ا -1

وجهمحرر على ورق مختوم املشاركةطلب   - 1 ترشح أن يجب على املو  لتادلة أزيالل،إلى املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر  مم

 ؛أو عنوان مقره االجتماعي والعنوان الذي اختاره للمخابرة معه ليحدد االسم الكام

 صورة لبطاقة التعريف الوطنية أو لبطاقة الوطنية اإللكترونية؛- 2

 املؤقتة؛ ةأو وصل وضع الضمانة شهاد- 3

 نية؛شهادة جبائية مسلمة منذ أقل من سنة، من قبل اإلدارة املختصة في محل فرض الضريبة، تثبت أن املترشح في وضعية جبائية قانو  - 4

 نسخة من القانون األساس ي بالنسبة لألشخاص املعنويين؛- 5

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

من سلمة بطاقة املهنية للمستغل الغابوي سارية الصالحية، أو شهادة وضع امللف كامال لنيل هذه البطاقة أو لتجديدها ملصورة ل- 7

 طرف املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمكان وضع امللف؛

 بنسخة ملحضر الجمع العام األخير الذي ،ثيقة تقوم مقامهيرفق الطلب بنسخة من قرار الترخيص أو أية و : للتعاونياتبالنسبة 

 .د في السجل املحلي للتعاونياتيقيالت   طلبوبنسخة من  تم عقده

ن على ا  احدى الحصص املتعلقة باملنتجات الغابويةملشاركةفي الراغبين اوبائعي الخشبلنجارين والصناع التقليديينيتعي 
م
 ةعجم  امل

ائع ب،أو صانع تقليديملهنة او  ،كد ممارسة املترشح ملهنة نجاريؤ لسجل التجاري ، با6إلى  1إلضافة للوثائق من باباملستودعات أن يدلوا 

 أو مهنة مشابهة،، الخشب

 اقتناء حصة واحدة.ببالنسبة للمترشحين الجدد ال يسمح لهم سوى 

 .عفى املترشحون غير املقيمين باملغرب من تقديم الشهادة الجبائيةيم 

ن على األشخاص الذاتيين أو املعنويين غير املقيمين باملغرب أو الذين ال يتوفرون به على مقر اجتماعي أن يعينوا محال يتعي   

 .للمخابرة معهم مع بيان العنوان الذي يمكن أن تبلغ إليهم فيه اإلجراءات الالحقة

 ملف العرض املالي::2رقم  لظرفا 8

 على ورق مختوم بكل حصةملتعلق العرض املالي ا ءعلى املترشحين مليتعين 
م
ض و ن بملف طلب العر تضم  حسب النموذج امل

 أية وثيقة أخرى. يحتوي علىوامضائه وختمه ووضعه في ملف وحيد مغلق ال 

عبر عن العرض املالي اإلجمالي باألرقام واألحرف.  يجب ان يم

  :يتعين على كل شخص، ذاتي أو معنوي، يريد املشاركة

 



 

 

 


