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يكُبط فزح األظشفخ انًزعهمخ ٛزى ثًكزت سئٛظ جًبعخ ع صجبحب، انعبششح انغبعخعهٗ  0202ابزيم  02    فٙ ٕٚو

 .يٍ اجم يُح ايزٛبص اعزغالل يحؽبد ٔأيبكٍ ٔلٕف انغٛبساد ٔانشبحُبد ٔانذساجبد ثؽهت عشٔض أثًبٌ 

 ًجًٕعخ.كم انبفغٍٛ إثذاء عشٔظٓى انًبنٛخ عٍ ٚزعٍٛ عهٗ انًزُ

 رحذد انعًبَخ انًؤلزخ فٙ :

 

 انعًبَخ انًؤلزخ سلىانًجًٕعخ 

 دسْى )عششح أنف دسْى( 10.000.00  1

 دسْى )عششح أنف دسْى( 10.000.00  2

 

 يكُبط .ًٕاسد انًبنٛخ ثجًبعخ ًٚكٍ عحت يهف ؼهت انعشٔض ثمغى ان 

  ًٚكٍ كزنك َمهّ انكزشَٔٛب يٍ ثٕاثخ صفمبد انذٔنخwww.marchepublic.gov.ma  ًٔٚكٍ إسعبل يهف ؼهت

جًبدٖ االٔنٗ  8انصبدس فٙ  2 – 12 – 343ٔض إنٗ انًزُبفغٍٛ ثؽهت يُٓى ؼجمب نًمزعٛبد انًشعٕو سلى انعش

ثزحذٚذ ششٔغ ٔأشكبل إثشاو صفمبد انذٔنخ ٔكزا ثعط انمٕاعذ انًزعهمخ ثزذثٛشْب (  2213يبسط  22)  1434

 ٔيشالجزٓب.

 . 2 – 12 – 343انًشعٕو انغبنف انزكش سلى ٍٛ يؽبثمٍٛ نًمزعٛبد ٌ كم يٍ يحزٕٖ ٔرمذٚى يهفبد انًزُبفغٚجت أٌ ٚكٕ

 ًٔٚكٍ نهًزُبفغٍٛ:

 يكُبط.ت انعجػ انزبثع نجًبعخ *    إيب إٚذاع أظشفزٓى يمبثم ٔصم ثًكز

 *    إيب إسعبنٓب عٍ ؼشٚك انجشٚذ انًعًٌٕ ثئفبدح االعزالو إنٗ انًكزت انًزكٕس.

 *    إيب رغهًٛٓب يجبششح نشئٛظ يكزت ؼهت انعشٔض عُذ ثذاٚخ انجهغخ ٔلجم فزح األظشفخ.

 انًزكٕس ْٔٙ 2.  12. 349نًشعٕو إٌ انٕثبئك انًثجزخ انٕاجت اإلدالء ثٓب ْٙ رهك انًمشسح فٙ ا

 

http://www.marchepublic.gov.ma/


 :انمهف اإلداري انذي يتضمن انوثائق انتانية

 

 انزصشٚح ثبنششف. -أ

 انزٙ رثجذ انغهؽبد انًخٕنخ إنٗ انشخص انز٘ ٚزصشف ثبعى انًزُبفظ. انٕثبئكٔانٕثٛمخ أ -ب

شٓبدح أٔ َغخخ نٓب يشٕٓد ثًؽبثمزٓب نألصم يغهًخ يُز ألم يٍ عُخ يٍ ؼشف اإلداسح انًخزصخ فٙ يحم  -ج

 انعشٚجخ رثجذ أٌ انًزُبفظ فٙ ٔظعٛخ ججبئٛخ لبََٕٛخ.

يُز ألم يٍ عُخ يٍ ؼشف انصُذٔق انٕؼُٙ نهعًبٌ شٓبدح أٔ َغخخ نٓب يشٕٓد ثًؽبثمزٓب نألصم يغهًخ  -د

 االجزًبعٙ رثجذ أٌ انًزُبفظ فٙ ٔظعٛخ لبََٕٛخ رجبِ ْزا انصُذٔق.

 شٓبدح انمٛذ فٙ انغجم انزجبس٘ -ه

 . ٔصٕدق عهّٛ لشأ ٚحًم عجبسح  كُبػ انزحًالد -ف

 ظًبَخ يؤلزخ يبنٛخ ثُكٛخ أٔ يٕظٕعخ عُذ انخبصٌ اإللهًٛٙ - ق

 انزأيٍٛ. شٓبدح-س

يهحٕظخ: ٚزعٍٛ عهٗ انًزُبفغٍٛ غٛش انًمًٍٛٛ ثبنًغشة اإلدالء ثبنشٓبداد انًعبدنخ نهٕثبئك انًشبس إنٛٓب فٙ انفمشاد 

أٔ رصشٚح أيبو عهؽخ لعبئٛخ أٔ إداسٚخ أٔ يٕثك أٔ ْٛئخ يُٓٛخ يؤْهخ فٙ انجهذ األصهٙ فٙ حبنخ عذو ه  ٔج.د

 رغهًٛٓب.

 ئق انتانية:انمهف انتقني انذي يتضمن انوثا

  ٔيزكشح رجٍٛ انٕعبئم انجششٚخ ٔانزمُٛخ انزٙ ٚزٕفش عهٛٓب ٔيكبٌ ٔربسٚخ ٔؼجٛعخ ٔأًْٛخ األعًبل انزٙ أَجضْب أ

 عبْى فٙ اَجبصْب.

 .انًعهٕيبد أٔ انًغزُذاد راد انؽجٛعخ انزمُٛخ أٔ يغزُذاد ركًٛهٛخ يزعهمخ ثبنًمبٔنخ 

 انمهف انماني:
 .ّٛعمذ انزضاو يٕلع ٔيصبدق عه 

 ذٔل األثًبٌ يٕلع ٔيصبدق عهّٛ.ج 
 

 مكناسنموارد انمانية نجماعة نهمزيد من انمعهومات يمكن االتصال بقسم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


