
1 

 

 

 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT,  
DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 

 

ةلمملكةالمغربيا  

 ROYAUME DU MAROC    

   

 

  
 
 

 وزارةالتجهيس

واللىجستيك النقلو  

 
 

 

  

 

 

 مثانناألض وعزبإعالن طلب عزوض مفتوح 

 DSPCT /3/2013 رلم
 

 

ًكزت انسٛذ خهسخ عًٕيٛخ ث جبزب، سٛزى فٙط انزبسعخ ٔانُظفعهٗ انسبعخ  2014ُٚبٚز 24اندًعخ ٕٚو 

بنسٙ انكبئٍ ث ،ٔانهٕخسزٛك ٔانجزايح ٔانزُسٛك ثٍٛ إَٔاع انُمم ثٕسارح انزدٓٛش ٔانُمم االسززارٛدٛخيذٚز 

                     مثًبٌاألع ٔعزثيفزٕذ  عزٔعفزر األظزفخ انًزعهمخ ثطهت شبنخ،  -اإلدار٘ انزثبؽ 

 وتتبع بنٍة التكنلٍفتحٍٍن و إعداد الزامٍة إلىدراسة الَدبس "إثخظٕص   DSPCT/2013/ 3رلى

   .وضع منظومة معلومٍنتٍة"الازجعٍة للنمل الطزلً و 

 

ٔانجزايح ٔانزُسٛك ثٍٛ إَٔاع انُمم ثٕسارح  االسززارٛدٛخيذٚز ًٚكٍ سست يهف ؽهت انعزٔع ثكزبثخ 

إنكززَٔٛب يٍ ثٕاثخ طفمبد ًٔٚكٍ كذنك َمهّ  ثبنعُٕاٌ انسبنف انذكز خانكبئُ ،ٔانهٕخسزٛك انزدٓٛش ٔانُمم

 . www.equipement.gov.maكززَٔٙ انزبنٙ نٔيٍ انعُٕاٌ اإل www.marchespublics.gov.ma انذٔنخ

 

يٍ  19ًزُبفسٍٛ، ثطهت يُٓى ؽجك انشزٔؽ انٕاردح فٙ انًبدح ًٚكٍ إرسبل يهف ؽهت انعزٔع إنٗ ان

شزٔؽ ٔ أشكبل ند سذانً( 2007فجزاٚز  5) 1428يٍ يسزو  16انظبدر فٙ  388-06-2 انًزسٕو رلى 

 .إثزاو طفمبد انذٔنخ ٔ كذا ثعغ انمٕاعذ انًزعهمخ ثزذثٛزْب ٔيزالجزٓب

 

 .صفحة 43عدد األوراق الاكونة للالف: 

 

 .(درْـى 60.000أنف درْى  ) ٍ ٛسزيجهغ ًبٌ انًؤلذ فٙ زذد يجهغ انؼ

 

يٍ   28ٔ 26ٚدت أٌ ٚكٌٕ كم يٍ يسزٕٖ ٔرمذٚى يهفبد انًزُبفسٍٛ يطبثمٍٛ نًمزؼٛبد انًبدرٍٛ 

 . انًشبر إنّٛ أعالِانًزسٕو 

 

 ًٚكٍ نهًزُبفسٍٛ:

 

  ثٍٛ إَٔاع انُمم االسززارٛدٛخ ٔانجزايح ٔانزُسٛك يذٚز إيب إٚذاع أظزفزٓى يمبثم ٔطم  ثكزبثخ

 ؛ شبنخ – ثبنسٙ اإلدار٘ انزثبؽ خانكبئُٔانهٕخسزٛك،  ثٕسارح انزدٓٛش ٔانُمم

 

 ٔ؛إرسبنٓب عٍ ؽزٚك انجزٚذ انًؼًٌٕ ثئفبدح ثبالسزالو إنٗ انًكزت انًذكٕر أ 

 

 ٔرئٛس يكزت ؽهت انعزٔع عُذ ثذاٚخ اندهسخ ٔ لجم فزر األظزفخ.إنٗ رسهًٛٓب يجبشزح  أ 

 

 

 

 

http://www.marchespublics.gov.ma/
http://www.equipement.gov.ma/
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         رلى يٍ انًزسٕو 23فٙ انًبدح  انًُظٕص عهٛٓبْٙ رهك ا ،إٌ انٕمثبئك انًثجزخ انٕاخت اإلدالء ثٓب

 :ٚهٙٔ ْٙ كًب  ،انًذكٕر 2-06-388

 

 الالف اإلداري الذي ٌتضان الومثنئك التنلٍة: - 1

 

 ؛ نزظزٚر ثبنشزفا - أ
 

 ؛انًزُبفسٚزظزف ثبسى انشخض انذ٘  انٕمثٛمخ أٔ انٕمثبئك انزٙ رثجذ انسهطبد انًخٕنخ إنٗ - ة
 

 شٓبدح أٔ َسخخ نٓب يشٕٓد ثًطبثمزٓب نألطم يسهًخ يُذ ألم يٍ سُخ يٍ ؽزف اإلدارح - د

  ؛خ رثجذ أٌ انًزُبفس فٙ ٔػعٛخ خجبئٛخ لبََٕٛخجزٚؼانًخزظخ فٙ يسم ان
 

شٓبدح أٔ َسخخ نٓب يشٕٓد ثًطبثمزٓب نألطم يسهًخ يُذ ألم يٍ سُخ يٍ ؽزف انظُذٔق  - س

 ؛ردبِ ْذا انظُذٔقاالخزًبعٙ رثجذ أٌ انًزُبفس فٙ ٔػعٛخ لبََٕٛخ انٕؽُٙ نهؼًبٌ ا
 

 ؛ٔطم انؼًبٌ انًؤلذ أٔ شٓبدح انكفبنخ انشخظٛخ ٔانزؼبيُٛخ انزٙ رمٕو يمبيّ - ج
 

 .شٓبدح انمٛذ فٙ انسدم انزدبر٘ - ذ
 

ر إنٛٓب ًٍٛ ثبنًغزة اإلدالء ثبنشٓبداد انًعبدنخ نهٕمثبئك انًشبٛٚزعٍٛ عهٗ انًزُبفسٍٛ غٛز انًم :ملحوظة

أٔ رظزٚر أيبو سهطخ لؼبئٛخ أٔ إدارٚخ أٔ يٕمثك أٔ ْٛئخ يُٓٛخ يؤْهخ   -ح ٔ -ث ٔ  -ت  فٙ انفمزاد

 فٙ انجهذ األطهٙ فٙ زبنخ عذو رسهًٛٓب.

 

 الالف التمنً الذي ٌتضان الومثنئك التنلٍة: -  2

 

ٚخ ٔؽجٛعخ ٔأًْٛخ ٔيكبٌ ٔربرزُبفس ًانانجشزٚخ ٔانزمُٛخ انزٙ ٚزٕفز عهٛٓب  انًٕارديذكزح رجٍٛ  - أ

 ؛األعًبل انزٙ أَدشْب أٔ سبْى فٙ إَدبسْب
 

يسهًخ يٍ ؽزف رخبل انفٍ انذٍٚ أشزفٕا عهٗ  ،انشٓبداد أٔ َسخ نٓب يشٕٓد ثًطبثمزٓب نألطم - ب

يع ثٛبٌ ؽجٛعخ األعًبل، ٔ يٍ انمطبع انعبو أٔ انخبص، ْذِ األعًبل أٔ يٍ ؽزف انًسزفٛذٍٚ 

 ؛انًٕلع ٔ طفزّ ٔاسى انزمٛٛىٔآخبل ٔ ربرٚخ إَدبسْب ٔ انزكهفخ
 

 .)انذراسبد انعبيخ( D 13َسخخ يطبثمخ نألطم نشٓبدح االعزًبد   - ت

 

ٌ ٚؼى انًهف انزمُٙ انٕمثبئك انًذكٕرح فٙ أيمًٛخ ثبنًغزة، ٚدت ٛزغانثبنُسجخ نهًمبٔالد  :ملحوظة

 . -بٔ  -أانفمزرٍٛ 

 

 الذي ٌتضان الومثنئك التنلٍة: ضنفًاإلالالف  -  3
 

  ؛خربرٚخ فزر األظزف عُذٍ ألذيٛخ انًزُبفس يذكزح رجٛ - أ
 

سُٕاد األخٛزح أٔ يُذ رأسٛس انًمبٔنخ، يسهًخ  انثالسرلى انًعبيالد انًُدشح خالل رجزس شٓبدح  - ب

 يٍ ؽزف يظبنر انًذٚزٚخ انعبيخ نهؼزائت؛
 

 ربرٚخ رمذٚى انعزع.عُذ يخطؾ عًم انًزُبفس  - ت
 

 


