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 المملكة المغربية     

 وزارة الداخلية                                                                                         

 الكتابة العامة                                                                   

 مديرية الشؤون القروية                

          

 2022م.ش.ق/ ورزازات/  /05 :طلب عروض رقم

APPEL D’OFFRES N°: 05/ DAR/ OUARZAZATE/ 2022 
 

 

الساللية بواسطة    للجماعات ةمملوك اتعقار لمتعلق بكراء ا دفتر الكلف والشروط 

 في الميدان الفالحي    ةع استثمارييراإلنجاز مش العروض اتطلب

 الخامسالشطر 
   
 

ها الصادر ى الجماعات الساللية وتدبير أمالكالمتعلق بالوصاية اإلدارية عل 17.62بناء على القانون رقم  

منه  19( وال سيما المادة  2019أغسطس   9)  1440ذي الحجة   7بتاريخ  1.19.115بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 (؛ 2019أغسطس  26بتاريخ  6807الرسمية عدد  )الجريدة

(، بشأن 2020يناير   9)   1441  األولىجمادى    13الصادر بتاريخ    2.19.973وبناء على المرسوم رقم  

يناير   20بتاريخ    6849منه )الجريدة الرسمية عدد    32إلى    26من  قانون المذكور والسيما المواد  تطبيق أحكام ال

 ؛ (2020

في إطار تعبئة مليون هكتار من األراضي الفالحية المملوكة للجماعات الساللية قصد إنجاز مشاريع  و

 استثمارية في المجال الفالحي. 

وزارة عقار  )مديريةالداخلية    تعلن  كراء  أجل  من  تنظيم طلب عروض  القروية( عن  مملوك    الشؤون 

 الفالحي.يدان الم في  استثماريةالساللية قصد إنجاز مشاريع  ات للجماع

 

  :األولىالمادة 

قصد إنجاز مشاريع استثمارية    الساللية  ات للجماع  ة المملوك  ات عن طريق طلب العروض كراء العقاريتم  

 التالية: بالعقارات   ويتعلق األمرفالحية 

رقم  

 القطعة 

الجماعة   اسم العقار 

الساللية  

 المالكة 

الوضعية  

القانونية  

 للعقار 

موقع العقار  

 باإلحداثيات 

Zone2 

مساحة  

 العقار

 )هكتار(

الثمن  

االفتتاحي  

   للكراء

 هكتار( /)درهم

ضمانة 

المشاركة   

 )بالدرهم( 

 مميزات العقارات 

P68 
العين 

 نلغمان 

العين 

 نكرامن
DA 680 

X=319 250 
Y=392 000 

25 900,00 

1
0

.0
0

0
0

 

تقع على الطريق  

في  10الوطنية رقم 

 اتجاه أكادير 
P69 

العين 

 نلغمان 

العين 

 نكرامن
DA 680 

X=319 400 
Y=391 500 

25 900,00 

P70 
العين 

 نلغمان 

العين 

 نكرامن
DA 680 

X=319 500 
Y=391 000 

25 900,00 
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رقم  

 القطعة 

الجماعة   اسم العقار 

الساللية  

 المالكة 

الوضعية  

القانونية  

 للعقار 

موقع العقار  

 باإلحداثيات 

Zone2 

مساحة  

 العقار

 )هكتار(

الثمن  

االفتتاحي  

   للكراء

 هكتار( /)درهم

ضمانة 

المشاركة   

 )بالدرهم( 

 مميزات العقارات 

P71 
العين 

 نلغمان 

العين 

 نكرامن
DA 680 

X=319 600 
Y=390 600 

32 900,00 

1
0

.0
0
0

0
 

تقع على الطريق  

في  10الوطنية رقم 

 اتجاه أكادير 

P72 
العين 

 نلغمان 

العين 

 نكرامن
DA 680 

X=319 000 
Y=390 600 

33 900,00 

P73 
العين 

 نلغمان 

العين 

 نكرامن
DA 680 

X=318 900 
Y=391 200 

25 900,00 

P74 
العين 

 نلغمان 

العين 

 نكرامن
DA 680 

X=318 900 
Y=391 700 

25 900,00 

P75 

 

 آيت مسري

 

 

 آيت مسري

 DA 685 

 
X=309 400 
Y=382 000 

21 900,00 

1
0
.0

0
0

0
 

تقع بدوار آيت 

كلم  7مسري على بعد 

من الطريق الوطنية  

الطريق  عبر  10رقم 

 1501اإلقليمية 

P76 
 أصديف

 

 أصديف
DA 685 

X=304 700 
Y=379 500 

17 900,00 

1
0

.0
0
0

0
 

تقع بدوار أصديف  

كلم من  9على بعد 

الطريق الوطنية رقم  

في اتجاه أكادير  10

عبر الطريق اإلقليمية  

من مركز  1501

 جماعة ازناكن 

P77 
 أصديف أصديف

DA 685 
X=304 400 
Y=379 200 

17 900,00 

P78 
 أصديف أصديف

DA 685 
X=304 190 
Y=379 400 21 900,00 

P79 
العين 

 نلغمان 

العين 

 نكرامن
DA 680 

X=317 600 
Y=388 700 

24 900,00 

1
0

.0
0
0

0
 

 

 

تقع بزاوية سيدي 

أومحند على  عبد هللا

كلم من الطريق 2بعد 

في  10الوطنية رقم 

 اتجاه أكادير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P80 
العين 

 نلغمان 

العين 

نكرامن 

 وأصديف

DA 685 
DA 680 

X=317 400 
Y=388 200 26 900,00 

P81 
العين 

 نلغمان 

العين 

نكرامن 

 وأصديف

DA 685 
DA 680 

X=317 400 
Y=387 800 40 900,00 

P82  العين

 نلغمان 

العين 

نكرامن 

 وأصديف

DA 685 
DA 680 

X=316 500 
Y=388 000 40 900,00 

P83  العين

 نلغمان 

العين 

نكرامن 

 وأصديف

DA 685 
DA 680 

X=316 000 
Y=388 100 24 900,00 

P84  العين

 نلغمان 

العين 

نكرامن 

 وأصديف

DA 680 
X=315 900 
Y=388 400 15 900,00 

P85  العين

 نلغمان 

العين 

نكرامن 

 وأصديف

DA 685 
DA 680 

X=317 400 
Y=386 900 38 900,00 

P86  العين

 نلغمان 

العين 

نكرامن 

 وأصديف

DA 685 
DA 680 

X=317 100 
Y=387 000 36 900,00 

P87  العين

 نلغمان 

العين 

نكرامن 

 وأصديف

DA 685 
DA 680 

X=316 800 
Y=387 000 36 900,00 

P88  العين

 نلغمان 

العين 

نكرامن 

 وأصديف

DA 685 
DA 680 

X=316 500 
Y=387 100 36 900,00 
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رقم  

 القطعة 

الجماعة   اسم العقار 

الساللية  

 المالكة 

الوضعية  

القانونية  

 للعقار 

موقع العقار  

 باإلحداثيات 

Zone2 

مساحة  

 العقار

 )هكتار(

الثمن  

االفتتاحي  

   للكراء

 هكتار( /)درهم

ضمانة 

المشاركة   

 )بالدرهم( 

 مميزات العقارات 

P89  العين

 نلغمان 

العين 

نكرامن 

 وأصديف

DA 685 
DA 680 

X=316 100 
Y=387 300 36 900,00 

1
0

.0
0
0

0
 

تقع بزاوية سيدي 

أومحند على  عبد هللا

كلم من الطريق 2بعد 

في  10الوطنية رقم 

 اتجاه أكادير 

P90  العين

 نلغمان 

العين 

نكرامن 

 وأصديف

DA 685 
DA 680 

X=315 680 
Y=387 500 38 900,00 

P91  العين

 نلغمان 

العين 

نكرامن 

 وأصديف

DA 685 
DA 680 

X=315 400 
Y=387 300 25 900,00 

P92  العين

 نلغمان 

العين 

نكرامن 

 وأصديف

DA 685 
DA 680 

X=315 000 
Y=387 000 25 900,00 

P93  العين

 نلغمان 

العين 

نكرامن 

 وأصديف

DA 685 
DA 680 

X=314 500 
Y=386 000 25 900,00 

P94  العين

 نلغمان 

العين 

نكرامن 

 وأصديف

DA 685 
DA 680 

X=314 000 
Y=386 000 25 900,00 

 

   :2المادة 

وأجل ومكان إيداع العروض    العروض،يتم نشر إعالن يتضمن معلومات عن العقارات موضوع طلب  

في الجرائد المرخص لها بنشر اإلعالنات القانونية والقضائية   األظرفة،والتاريخ والساعة والمكان المحدد لفتح  

مع تعليق نفس   ،ves.mawww.terrescollecti  القروية:واإلدارية والموقع اإللكتروني لمديرية الشؤون  

 اإلعالن بمقر السلطة المحلية ومصالح العمالة حيث يتواجد العقار موضوع الكراء.

 

 :3المادة 

 الذين: يسمح بالمشاركة في طلب العروض هذا لألشخاص الذاتيين والمعنويين 

 المطلوبة؛ يثبتون توفرهم على المؤهالت القانونية والتقنية والمالية   ❖

 يوجدون في وضعية جبائية سليمة وأنهم ليسوا مطالبين بأداء مستحقات مالية لفائدة الجماعات الساللية.   ❖

 

 هذا:يحق المشاركة في طلب العروض  وال   

 قضائية؛األشخاص الموجودون في حالة تصفية  ❖

 .األشخاص المدينون للجماعات الساللية بسائر تراب المملكة ❖
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 :4المادة 

 من: في طلب العروض  يتكون ملف المشاركة

 ؛ هذا مؤشر على جميع صفحاته وموقع ومصادق عليه في الصفحة األخيرةدفتر الكلف والشروط  ❖

 عليه؛ مصادق موقع وتصريح بالشرف  ❖

 عليها؛ رسالة التزام موقعة ومصادق  ❖

 بنكية؛ مؤسسة   عنمسحوبة المشاركة  /ضمانة التعهد  ❖

 ، ومصادق عليهموقع  معبأ، االستثماررنامج نموذج ب ❖

 . 10باإلضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 

 

 :5المادة 

( من  02لكن ال يمكنه الحصول على أكثر من عقارين )  عروض يمكن لكل مرشح أن يشارك ضمن عدة  

 . إلقليماها على مستوى عروض ات موضوع طلبالتي يتم اإلعالن عن ضمن مجموع العقارات 

يتم استبعاد  ،لعروض أثناء أشغال فتح األظرفةاحسب ترتيب   (02)  المرشح على قطعتين وبعد حصول  

طلبات ضمن    (02)كل مرشح، سبق له الحصول على قطعتين  يتم استبعاد عروض  كما    الموالية.  عروضه  

 بتراب اإلقليم. العروض السابقة

 

 :6المادة 

وال يمكن بأي حال    سبيل اإلخبارتقدم على    والشروط الحاليدفتر الكلف  كل المعلومات المقدمة في إطار  

 من األحوال أن تترتب عنها مسؤولية اإلدارة.

يقوموا أن  المرشحين  المعط  على  بفحص  الخاصة  بابوسائلهم  الخاصة  الميدانية  والمعاينة  لعقارات يات 

 المختصة.على مؤهالتها لدى المصالح   واالطالعموضوع طلب العروض 

 

 :7المادة 

 ..............  لمدة: يبرم عقد الكراء ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ 

وحدات   سنة:  40 - إنجاز  تتضمن  التي  او  والغابوية  المثمرة  األشجار  بغرس  المتعلقة  للمشاريع  بالنسبة 

 فالحية؛ صناعية 

 التي تتضمن انجاز وحدات التثمين؛و للمشاريع المخصصة لتربية الماشيةبالنسبة  سنة: 40 -

   ؛للمشاريع المخصصة لتربية الماشيةبالنسبة  سنة: 20 -

   لموسمية؛ابالنسبة للزراعات  سنة: 12 -

ي حالة تضمن المشروع فسنة    24ويمكن أن تصل إلى    والطبية،بالنسبة لزراعة النباتات العطرية    سنة:  12 -

   التثمين.انجاز وحدات 

حال توافق األطراف على مواصلة الكراء وفق شروط جديدة متوافق عليها، شريطة    بالتراضي، فيويجدد  

 أن يكون المشروع منجزاً وأن يكون المكتري قد أدى الواجبات الكرائية بانتظام. 
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 :8المادة 

ويقوم المرشح باقتراح   العروض،مشروع بوثائق طلب    لالممكن قبوله لك  األدنىدارة مبلغ الكراء  اإل  تحدد 

بعين   أخذها  يتم  المع  االعتبارسومة كرائية  أساس  تقييم عرضه على  إطار  المادة  ا في  في  المحددة    . 15يير 

ابتداء من تاريخ التوقيع  وات بالنسبة للمشاريع الفالحية،  سن  5  كل  %10ويراجع مبلغ الكراء السنوي بزيادة  

 على عقد الكراء. 

   :9المادة 

 ،إقليم ورزازات المتعلق بهذه العملية من قسم الشؤون القروية بعمالة    وملحقاته  دفتر التحمالت يمكن سحب  

   www.terrescollectives.ma القروية:أو تحميله من الموقع اإللكتروني لمديرية الشؤون 

 

 : 10المادة 

 التاليين: يتكون ملف المشاركة في طلب العروض من الملفين 

 والقانوني؛ الملف اإلداري  ❖
 . المشروعملف  ❖

 

   :والقانوني اإلداري  الملف- 1.10

 : التاليةيتكون هذا الملف من الوثائق  -

)للشخص الذاتي أو الممثل القانوني للتعاونية أو الصالحية  نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية سارية   .1

 ؛ الشركة(

 ؛)الممثل القانوني للتعاونية أو الشركة(أو موقع عليه  )الشخص الذاتي(تصريح بالشرف مصادق عليه  .2

 وموقع ومصادق عليه في الصفحة األخيرة.دفتر الكلف والشروط هذا مؤشر على جميع صفحاته  .3

  : بالنسبة لألشخاص المعنويين والتعاونيات ،عالوة على الوثائق المشار اليها أعاله

  :بالنسبة لألشخاص المعنويين ❖

 األساسي؛ نسخة مطابقة لألصل من القانون  .1

باسم الشركة    ان   ثبتوثيقة ت .2 التصرف  يتم اإل  )في الشخص مفوض له  إذا لم  القانون  حالة ما  في  إلى ذلك  شارة 

 (؛ األساسي

 نموذج ج؛  التجاري،شهادة التسجيل بالسجل  .3

 عليها؛ نسخة من محضر آخر جمع عام مصادق  .4

 االجتماعي؛ في مؤسسة الضمان   لالنخراطالوثائق المثبتة  .5

 تصة تثبت أن المرشح في وضعية جبائية سليمة.شهادة حديثة مسلمة من المصالح المخ .6

 

 : للتعاونياتبالنسبة   ❖

 ؛نياتالمحلي للتعاوسجل من وصل التسجيل بالنسخة  .1

 نسخة مطابقة لألصل من القانون األساسي؛  .2

 نسخة من محضر آخر جمع عام مصادق عليه يحدد أعضاء المكتب؛ .3

 سليمة؛شهادة حديثة مسلمة من طرف المصالح المختصة تثبت أن التعاونية في وضعية جبائية  .4

 قانونية.تصريح بالشرف مصادق عليه يثبت أن التعاونية تزاول نشاطها بصفة  .5

  

http://www.terrescollectives.ma/
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 : المشروع ملف- 2.10

 :مرشحلل التقنية والمالية مؤهالتالوثائق التي تثبت ال -1  

 الوثائق:  يتعين أن تشمل هذه 

مؤهالت    االعتباروتؤخذ بعين  ،  فيه  االستثمارالفالحي المراد  ورقة تقديم لمؤهالت المرشح في الميدان  

 باالستعانة فيه شريطة أن يلتزم المرشح    االستثمارمرشح ينتمي لقطاعات أخرى غير المجال الذي يريد  

 ال المذكور. المجبخبراء في 

توفره على المؤهالت والمعطيات والمعلومات    تثبت المرشح أن يقدم جميع الوثائق التي  على  كما يجب  

 التي يدلي بها. 

 : )عن كل قطعة(  بالمشروعالدراسة الخاصة  -2

وتشمل هذه الدراسة تقديما للمشروع المقترح إنجازه من طرف المرشح مدعما بكل الوثائق والدراسات 

موضوع طلب العروض ارتباطا بالمجال   لمؤهالت العقار  االعتبارمع األخذ بعين    اختياراته،والتحاليل التي تبرر  

 اإلدارة.وفق النموذج المعد من طرف  فيه، االستثمارالذي يريد 

للجهة التي يتواجد   االقتصاديويجب أن تبرز هذه الدراسة تناسق المشروع المقترح مع توجيهات المخطط  

 المالكة.اء الجماعة الساللية ضالصريح بإعطاء األولوية في التشغيل ألع االلتزاممع  المشروع،بها 

 : )عن كل قطعة( الماليالعرض  -3 

 :يضم هدا العرض 

ضمانة مسحوبة على مؤسسة بنكية مرخص لها من قبل وزارة االقتصاد والمالية، وتحدد قيمة هذه الضمانة  .1

 درهم، حسب القوانين الجاري بها العمل.000.00 10في 

 ؛ عليهارسالة التزام موقعة ومصادق  .2

العرض المالي المقترح من طرف المستثمر كسومة كرائية سنوية للهكتار وال تقل عن الحد األدنى  ورقة   .3

 .8المحدد في المادة 

 كالتالي: وتحتسب الوجيبة الكرائية السنوية اإلجمالية  

+ مع إضافة نسبة  القيمة الكرائية المقترحة للهكتار × مساحة العقار المعني =مبلغ الكراء اإلجمالي   •

 الي كصوائر إضافية . من هذا المبلغ اإلجم   12%

 : 11المادة 

  من هذا الدفتر في ظرف مغلق ومختوم يحتوي   10يجب على المرشح تقديم الملفين المشار إليهما في المادة  

 غالفين: على 

 ؛ " ملف إداري وقانوني"عبارة   األوليحمل  •

 " ملف المشروع"  ويحمل الثاني عبارة  •

أو  التجاري بالنسبة للشركات  االسمأو  للمشارك،الشخصي والعائلي  االسم ويكتب على الظرف المذكور 

التعاونيات  ورقم  اسم  والعنوان  العقار   الهاتف،،  وموقع  ومساحة  العروض  رقم طلب  إلى  اإلشارة  مع 

 المالكة.والجماعة الساللية 
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 : 12المادة 

  20  الجمعةه  صباحا من يوم  11الساعة    أجل أقصاه، في  مقابل وصل  المرشحين،تودع عروض  

 ورزازات. إقليمعمالة  بمقر  2022 ماي

ولن يقبل أي عرض قدم بعد انصرام أجل إيداع    العروض،ويعتبر التاريخ المذكور أعاله آخر أجل إليداع  

 العروض.

، سيتم نشر التاريخ الجديد األقصى إليداع العروض بالموقع اإللكتروني لمديرية الشؤون وفي حال وجود أي تغيير

 . و السلطة المحليةعمالة ال، وبمقر www.terrescollectives.maالقروية : 

 

 : 13المادة 

 العقد.ستبقى عروض المرشحين صالحة إلى غاية توقيع 

 

 : 14المادة 

سيتم فتح األظرفة وتقييم العروض من طرف اللجنة اإلقليمية المكلفة باإلشراف على عمليات كراء العقارات  

يناير   9الصادر بتاريخ    2.19.973من المرسوم رقم     27المملوكة للجماعات الساللية المنصوص عليها في المادة  

 تتكون من : المشار إليه أعاله، والتي  2020

   ،بصفته رئيسا ،أو من ينوب عنه المعني عامل العمالة أو اإلقليم-

 ممثل المركز الجهوي لالستثمار،  -

 ، االقتضاءممثل سلطة الوصاية، عند  -

 ، كتابة اللجنة يتولىالعمالة أو اإلقليم، الذي رئيس قسم الشؤون القروية ب - 

   ،السلطة المحلية -

 ، الجماعة الساللية المعنيةنائب أو نواب  -

    ،حسب طبيعة المشروعالممركزة المعنية ممثلو المصالح ال -

 . شخص يرى فائدة في حضوره استشارية كليمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي للحضور بصفة و

 

 : 15المادة 

 مرحلتين: تتولى اللجنة المشار إليها أعاله بفتح األظرفة وتقييم العروض على 

 العروض،في  ث دراسة قابلية الب األولى:المرحلة  •

 فيها، بلة للبث اتقييم العروض الق الثانية:المرحلة  •

 (: 1 )مرحلةفي العروض  ث. دراسة قابلية الب1- 15

مما إذا كان كل ظرف    والتأكد خالل جلسة عمومية تقوم اللجنة اإلدارية المشار إليها أعاله بفتح األظرفة   ❖

 المشروع، يحتوي على الغالفين المتعلقين بالملف اإلداري والقانوني وملف 

  يتضمنها، والقانوني وتتأكد من صحة الوثائق التي    تفتح اللجنة الغالف الذي يحتوي على الملف اإلداري ❖

 ملفاتهم،ويتم إقصاء المتنافسين الذين لم يحترموا الشروط وتحصر قائمة المتنافسين المقبولة  

http://www.terrescollectives.ma/
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والقانونية    اإلدارية  تفتح اللجنة الغالف الذي يحتوي على ملف المشروع بالنسبة للمتنافسين المقبولة ملفاتهم ❖

ق التي يتضمنها ويتم إقصاء المتنافسين الذين لم يحترموا الشروط وتحصر الئحة  من صحة الوثائ  وتتأكد 

 المتنافسين. 
  
   (:2  )مرحلةفيها  ث. تقييم العروض القابلة للب2.15

  األولى، في جلسة مغلقة لدراسة الملفات التي استوفت شروط المرحلة  أعاله  جتمع اللجنة المشار إليها  ت

 التالية: نقطة حسب المعايير   100ويتم تنقيط المشروع على   المشروع، وتقوم بتقييم ملف 

 التنقيط المعايير 

 5 مراجع وتجارب المتعهد  .1

 15 والمالي للمشروع (  واالقتصاديتناسق المشروع ) التناسق التقني  .2

 20 ( لالستثماراتالمقترحة ) المبلغ اإلجمالي  االستثماراتحجم  .3

 20 خلق مناصب الشغل .4

 40 السومة الكرائية  .5

 

إليه أعاله  بأعلى عرض في كل معيار مشار  تقدم  الذي  للمتعهد  بالنسبة  المرجعية  النقطة  تسند 

 . األولىوينقط المتعهدون اآلخرون تناسبا مع العرض المرتب في المرتبة 

ويتم    عليها،يتم وضع ترتيب تنازلي للنتيجة اإلجمالية المحصل    والمالية،بعد تنقيط الملفات التقنية  

 يلي: النهائي وفق ما  االنتقاءإجراء 

في   10المشروع( وأقل من    )تناسقفي المعيار الثاني    5يقصى تلقائيا كل متعهد حصل على نقطة أقل من   ❖

 (. الكرائية سومة)الفي المعيار الخامس  20المقترحة( وأقل من   )االستثمارات المعيار الثالث 

 عدد من النقط.   أكبريكون المتعهد المنتقى هو الذي يحصل على  ❖

 بالنسبة للمرشحين الحاصلين على مجموع نقط متساوية يتم إجراء القرعة بينهم.  ❖

 القروية(.الشؤون  )مديريةإلى وزارة الداخلية  االنتقاءرفع نتائج أشغال لجنة  مويت

طريق تعليقها بمقر السلطة المحلية المعنية ونشرها  عن  عن نتائج فحص وتقييم العروض    ويتم اإلعالن

، ويبلغ المتنافس الذي   www.terrescollectives.ma    القروية:بالبوابة اإللكترونية لمديرية الشؤون  

من مبلغ    %12ومصاريف العملية المحددة في نسبة    األولىالسنة    فاز عرضه مع دعوته إلى أداء مبلغ كراء

يوما من تاريخ التبليغ ، تحت طائلة سقوط حقه    30الكراء وتقديم الضمانة البنكية المطلوبة ، والكل داخل أجل  

 في الكراء . 

 : 16المادة 

 يلي: . وفق ما 1.10ترد ضمانة المشاركة المنصوص عليها في المادة 

 نة في اليوم الموالي لتاريخ اإلعالن عن النتائج. ترد هذه الضما  إقصاؤهم،الذين تم  بالنسبة للمشاركين   •

عقد  • على  التوقيع  لتاريخ  الموالي  األسبوع  في  الضمانة  هذه  ترد  العروض  في طلب  للفائز  بالنسبة 

 الكراء. 

في حال إلغاء طلب العروض ترد هذه الضمانة لكل المرشحين في اليوم الموالي لتاريخ اإلعالن عن   •

 قرار اإلدارة بإلغاء طلب العروض الحالي.

، أو في حال تخلي الفائز قبل التوقيع على عقد االنتقاءوفي حالة تخلي المرشح خالل سريان مسطرة  

 اإلدارة.الكراء تصبح هذه الضمانة من حق 
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 : 17المادة 

 يلي: قبل إعداد عقد الكراء يتعين على الفائز بطلب العروض القيام بما 

السيد وزير الداخلية أو تحويل    باسمداء  األولى بواسطة شيك بنكي مضمون األ  تسديد واجب الكراء للسنة •

البنكي رقم  بالحساب  في  225810019504203651010237  : بنكي  المفتوح  وزير    اسم، 

مع تقديم ما يثبت ذلك وموافاة مديرية الشؤون القروية بوصل   للمغرب،الداخلية بمؤسسة القرض الفالحي  

 التحويل، األداء أو 

البنكي لمبالغ السومة الكرائية مع    باالقتطاعالترخيص لوزير الداخلية الوصي على الجماعات الساللية   •

 البنكي، شهادة برقم التعريف 

بالضمانة • المشروع  البنكية    اإلدالء  إنجاز  تؤمن  طلب    االستثماريالتي  موضوع  العقار  على  المرتقب 

 . ، لدى مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخليةلالستثمارمن المبلغ اإلجمالي    %5العروض الحالي تعادل  

اإلدارة  إلى الفائز بطلب العروض قصد توقيعه وإعادته إلى    بعد قيامه بالمطلوب يسلم مشروع عقد الكراء

التوقيع على العقد وإعادته    األجل دونفي حالة انصرام هذا  و  له،يوما من تاريخ تسلمه    30دى  جل ال يتعأداخل  

  المالكة،   الساللية  تعتبر الموافقة على الكراء ملغاة وتبقى الوجيبة الكرائية المؤداة حقا مكتسبا لفائدة الجماعة

 ويبقى للوصاية حق التصرف في العقار موضوع الكراء. تعويض،واليحق للمكتري المطالبة بأي 

 

 : 18المادة 

الضرورة بحقها في سحب عقارات خالل مراحل طلب العروض وستعمل على نشر  تحتفظ اإلدارة عند  

 إعالن بالسحب بالنسبة للعقارات المعنية على الموقع اإللكتروني لمديرية الشؤون القروية. 

 وفي هذه الحالة ال يمكن للمرشحين المطالبة بأي تعويض.

 

 : 19المادة 

بحقها في إدخال تعديالت على ملف طلب العروض وال يمكن بأي حال   الضرورة،عند  اإلدارة،تحتفظ 

وسيتم إخبار المرشحين بهذه التعديالت عبر  تشمل هذه التعديالت موضوع طلب العروض. األحوال أنمن 

  actives.mwww.terrescolleالموقع اإللكتروني لمديرية الشؤون القروية : 

 

 : 20المادة 

  العقارات، عالن بأن طلب العروض غير مثمر بالنسبة لعقار معين او مجموع تحتفظ اإلدارة بحقها في اإل 

أن   مرشح  يمكن ألي  حال  وال  في  تعويض  على  بالحصول  إلغاء طلب يطالب  حال  في  او  رفض عرضه 

 العروض.

 : عليهتوقيع المرشح مصادق  
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اإلداري والقانوني الملف مكونات   
 

الذاتي أو    للشخص)  الصالحية نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية سارية   .1

 ؛ الممثل القانوني للتعاونية أو الشركة(

)الممثل القانوني للتعاونية  أو موقع عليه    )الشخص الذاتي(تصريح بالشرف مصادق عليه   .2

 ؛ أو الشركة(

على جميع صفحاته وموقع ومصادق عليه في الصفحة  دفتر الكلف والشروط هذا مؤشر  .3

 األخيرة. 

   :الوثائق التكميلية بالنسبة لألشخاص المعنويين والتعاونيات 

  بالنسبة لألشخاص المعنويين: ❖

 األساسي؛نسخة مطابقة لألصل من القانون   ▪

حالة ما إذا لم يتم اإلشارة    )فيوثيقة تثبت ان الشخص مفوض له التصرف باسم الشركة   ▪

 إلى ذلك في القانون األساسي(؛ 

 نموذج ج؛  التجاري، شهادة التسجيل بالسجل  ▪

 عليها؛نسخة من محضر آخر جمع عام مصادق  ▪

 االجتماعي؛ الوثائق المثبتة لالنخراط في مؤسسة الضمان  ▪

 . المصالح المختصة تثبت أن المرشح في وضعية جبائية سليمة   شهادة حديثة مسلمة من ▪
 

 : للتعاونياتبالنسبة   ❖

 نسخة من وصل التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات؛  ▪

 نسخة مطابقة لألصل من القانون األساسي؛ ▪

 نسخة من محضر آخر جمع عام مصادق عليه يحدد أعضاء المكتب؛  ▪

شهادة حديثة مسلمة من طرف المصالح المختصة تثبت أن التعاونية في وضعية جبائية   ▪

 سليمة؛

 قانونية. تصريح بالشرف مصادق عليه يثبت أن التعاونية تزاول نشاطها بصفة  ▪

 

 وثائق أخرى: 
 تصريح بتضامن المجموعة  ▪

 تصريح الشركات األجنبية بالخضوع للقوانين المعمول بها في المغرب  ▪
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 ملف المشروع 

 مكونات الملف:

 الوثائق التي تثبت المؤهالت التقنية والمالية للمرشح  .1

 ؛ هافيالمراد االستثمار  ة الفالحي دينالميا مؤهالت المرشح فيالوثائق التي تثبت  ▪

بالمتخصصين في مجاالت االستثمار المقترحة    باالستعانةالمرشح    التزام   أو

 المؤهالت الفالحية المطلوبة؛ في حال عدم توفره على 

 

المدلى    على المؤهالت والمعطيات والمعلومات   ح توفر المرش  تثبت الوثائق التي  جميع   ▪

 . بها

 

 بخصوص كل قطعة موضوع المشاركة: 

برنامج االستثمار وجميع الدراسات التقنية والمالية والتحاليل والوثائق  .2
 المرتبطة بالمشروع 

 العرض المالي:  .3
 درهم، 000.00 10 بمبلغ ضمانة بنكية  .1.3

 عليها، موقعة ومصادق   التزامرسالة  .2.3

    .لمستثمراالعرض المالي المقترح من طرف ورقة   .3.3
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 تصريح بالشرف 

 الذاتيين بالنسبة لألشخاص 
 

، رقم البطاقة الوطنية  ةأنا الموقع أسفففله، ....................................... )االسففم الشففخصففي والعائلي، الجنسففي

 للتعريف المتصرف باسمي الشخصي ولفائدتي، عنوان اإلقامة: ...........................

 (1........................................)المنخرط في صندوق الضمان االجتماعي تحت رقم: ..........

 (1).المسجل في السجل التجاري ..................)مدينة( تحت رقم: ......................................

 (1)رقم الضريبة المهنية ..........................................................................................

 (1رقم التعريف الجبائي...........................................................................................)
 

 أصرح بشرفي:
 

 ؛بأن وضعيتي سليمة بالنسبة لكراء األراضي التابعة للجماعات الساللية-1

 بأنني قمت بزيارة العقار موضوع طلب العروض هذا؛ -2

 ؛بأنني قمت بالتحقق من المعلومات الواردة بالبطاقة التبيانية للمشروع-3

 بأنني ألتزم باستغالل العقار موضوع طلب العروض بنفسي وعدم كرائه من الباطن جزئيا أو كليا.-4

 

  05الصفففادر في   388-06-0من المرسفففوم عدد   24عليها الفصفففل  كما اقر بأنني على علم بالعقوبات التي ينص  

 بشأن عدم صحة التصريح بالشرف. 2007فبراير 
 

 .بالشرفوأشهد بصحة المعلومات الواردة في هذا التصريح 

 

 

 .بتاريخ: .............................  .وحرر ب: .................................

 

 توقيع وخاتم المرشح  

 

 ال تخص هذه الخانة المرشحين الذين ال يتوفرون على صفة تاجر. (1)
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 تصريح بالشرف 
 بالنسبة لألشخاص المعنويين 

 

السفيد....................................... )االسفم الشفخصفي والعائلي( رقم البطاقة الوطنية للتعريف أنا الموقع أسففله، 

 .............، ممثل شركة............................... )اسم الشركة وشكلها القانوني(،

 ...................................................................................................ذات رأسمال يبلغ 

 عنوان مقر الشركة..................................................................................

 ..........................................................عنوان المخابرة ..........................................

 المنخرطة في الضمان االجتماعي تحت رقم: .................................................................

   ............المسجلة في السجل التجاري ..................)مدينة( تحت رقم: .................................

 رقم الضريبة المهنية...............................................................................................

 رقم التعريف الجبائي...............................................................................................
 

 بشرفي:أصرح 

 بأنني لست تحت طائلة مسطرة تصفية قضائية أو تسوية قضائية.-1

 بأنني لست في نزاع مع الدولة المغربية بالنسبة لكراء األراضي التابعة للجماعات الساللية.-2

 بأنني ألتزم بأن أكتتب تأمينا ضد األخطار المهنية في اآلجال المحددة في دفتر التحمالت.-3

 تغالل العقار موضوع طلب العروض بنفسي وعدم كرائه من الباطن جزئيا أو كليا. بأنني ألتزم باس-4

 بأنني قمت بزيارة العقار موضوع طلب العروض هذا. -5

 
 

 وأشهد بصحة المعلومات الواردة في هذا التصريح.
 

 
 

 وحرر ب.................................. بتاريخ ..............................
 

 توقيع وخاتم المرشح  
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 تصريح بتضامن المجموعة    

 نحن، 

 : 1الشخص المعنوي

 ،شركة )الشكل القانوني( برأسمال.......................................درهم Xشركة

 النشاط........................................................................ ذات 

 والسجل التجاري رقم ........................................................ 

 عنوان المقر االجتماعي....................................................... 

 ................................................ الممثلة من طرف.......... 

 المتصرف بصفته....................................................... 

 :2الشخص المعنوى

 .......................................................................................................................... .
 ..................................................................................................................... 

 :1الشخص الذاتي

انا الموقع اسفله ،......................)االسم و اللقب، الجنسية، رقم البطاقة الوطنية للتعريف او بطاقة اإلقامة  
 المتصرف باسمي الشخصي ولفائدتي، ،جواز السفر(

 عوان اإلقامة .............................................................................. 

 (2المنخرط في صندوق الضمان االجتماعي تحت رقم:.................................) 

 (2م........................) المسجل في السجل التجاري..................)مدينة(تحت رق

 (2رقم الضريبة المهنية.....................................................................) 

 (2.........................................) .رقم التعريف الجبائي..........................

 :2الشخص الداتي

 ...........................................................................................................................
 ...................................................................................... 

أعاله للمشاركة في طلب العروض رقم   ة المذكورةنصرح باننا نتصرف معا وبالتضامن في إطار المجموع 
............المتعلق بالمشروع رقم .................المعلن عن انطالقته يوم..............من طرف وزارة الداخلية في  

إطار نظام طلب العروض الخاص بكراء األراضي بكراء األراضي الفالحية المملوكة للجماعات الساللية ونعين  
 .......................................ممثال وحيدا للمجموعة. .... 

 وحرر ب .............................بتاريخ............................... 

 توقيع وختام الشركات 

 صالحة لمجموعات األشخاص الذاتيين و لمجموعات األشخاص المعنويين و للمجموعات المختلطة  (1)

 شحين الذين يتوفرون على صفته تاجر تخص هذه الخانة المر (2)
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 تصريح الشركات بالخضوع للقوانين المعمول بها في المغرب
   

 نحن،

 ، شركة )الشكل القانوني( برأسمال.................................................درهم Xشركة

 النشاط..................................................................... ذات 

 . ذات السجل التجاري رقم: ...............................................

 عنوان المقر االجتماعي................................................................ 

 ..............................................)االسم واللقب، الجنسية، رقم الممثلة من طرف........ 

 البطاقة الوطنية للتعريف او بطاقة اإلقامة، جواز السفر( 

 . متصرف بصفته: ........................................................................................

 

 وني( برأسمال.................................................درهم ، شركة )الشكل القان Yشركة

 . ذات السجل التجاري رقم: ...............................................

 عنوان المقر االجتماعي................................................................ 

 ....................................)االسم واللقب، الجنسية، رقم الممثلة من طرف..................

 البطاقة الوطنية للتعريف او بطاقة اإلقامة، جوازا لسفر( 

 . المتصرف بصفته: ........................................................................................ 

 

 سمال.................................................درهم ، شركة )الشكل القانوني( برأZشركة

 . ذات السجل التجاري رقم: ...............................................

 عنوان المقر االجتماعي................................................................ 

 ............................)االسم واللقب، الجنسية، رقم الممثلة من طرف.......................... 

 البطاقة الوطنية للتعريف او بطاقة اإلقامة، جواز السفر( 

 . المتصرف بصفته: ........................................................................................ 

.................التي يمثلها.................)التعريف الكامل( نقبل بموجبه ان  التي تشكل المجموعة المسماة 

نخضع بدون رجوع فيما يخص اية قضية و/او نزاع محتمل يتعلق بطلب العروض رقم ........المعلن عن  

حاكم  انطالقته يوم ............من طرف وزرارة الداخلية للقوانين المغربية المعمول بها والختصاص الم

 اإلدارية بالرباط. 

 

 وحرر ب ..................... بتاريخ .....................                                                           
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 ستغالل فالحي ا :رنامج االستثمارب

 2022م.ش.ق/ ورزازات/  /05 :طلب عروض رقم
 املساحة  القطعة رقم  

  
 

 اإلسم الكامل )شخص ذاتي أو معنوي(:            –

 بطاقة التعريف )شخص ذاتي أو ممثل الشركة(: –

 العنوان )شخص ذاتي( أو المقر االجتماعي )شخص معنوي(:  -

 

 معطيات عامة 1

المنجزات    2

    المزمع تحقيقها:

- أ 

        المغروسات 

   النوع الصنف  المساحة )هف( مدة اإلنجاز       ()درهمالتكلفة 

 

 المساحة 

    

 

 

 الحوامض

    

 الورديات     
    

    

 الزيتون 
    

 النخيل     
    

 أنواع أخرى     
    

 المجموع     

 

 

 

 العمالة أو اإلقليم 

 الدائرة   يم

 القيادة  

 

 القيادة 

 الجماعة الترابية 

 الساللية الجماعة  

 

 الجماعة الساللية 

 

 موقع العقار 

 

 موقع العقار

 

 

 المرجع العقاري 

 

 

 المرجع العقاري  

 االحداثيات  

 مساحة العقار 

  



 

 

المزروعات:- ب          

 

 

 

   

         ج - التجهيزات الهيدروفالحية:

            حفر بئر أو ثقب مائي:   

 

 

             
    : تجهيز البئر أو الثقب المائي 

 النوع  التكلفة )درهم(
  
  
  
 المجموع 

 

 : نظام الري         

 النوع   المساحة   مدة اإلنجاز  التكلفة )درهم(
    
    
    
 المجموع 

    :  تجهيزات هيدروفالحية أخرى                                                   :

 

هاتعاالمساحة المراد زر  التكلفة )درهم(  نوع المزروعات 
   
   
   
 المجموع  

 

( التكلفة )درهم   النوع  العمق مدة اإلنجاز  
    
    
    
 المجموع   

 النوع  الحجم    مدة اإلنجاز  التكلفة )درهم(
     
    
 المجموع 



 

 

         د   – البنايات: 

           صيانة البنايات المتواجدة   ) إن وجدت( :    

 نوعية البناية  ( ²)م المساحة نوعية الصيانة التكلفة )درهم(
    
    
    
    

           البنايات المزمع إنجازها      

 نوعية البناء  (²)م المساحة   مدة اإلنجاز  التكلفة )درهم(
    
    
    

  المعدات الفالحية: -ه

درهم( ) القيمة   النوع   العدد  
   
   
   

 المجموع  
 : تربية الماشية   -و    

التكلفة )درهم(    النوع    عدد الرؤوس 
   
   
   
 المجموع  

 

ــ   3  ة  األهداف اإلنتاجيــــــــــ

نوع 
 الزراعة 

 10السنة  السنة.......  2السنة  1السنة 

المساحة  
 )هكتار( 

اإلنتاجية  
 )طن/هكتار(

اإلنتاج  
 )طن(

المساحة  
 )هكتار( 

اإلنتاجية  
 )طن/هكتار(

اإلنتاج  
 )طن(

المساحة  
 )هكتار( 

اإلنتاجية  
 )طن/هكتار(

اإلنتاج  
 )طن(

المساحة  
 )هكتار( 

اإلنتاجية  
 )طن/هكتار(

اإلنتاج  
 )طن(

             

             

 

 



 

 

 الموارد البشرية   4

 المؤهـــــــــــــالت

 10السنة   9إلى السنة    2من السنة   1السنة  

عدد  
 المستخدمين 

مجموع  
األجور  
 )بالدرهم( 

عدد  
 المستخدمين 

مجموع  
األجور  
 )بالدرهم( 

عدد  
 المستخدمين 

مجموع األجور  
 )بالدرهم( 

       مهندسون وأطر عليا: 

تقنيو وخريجي معاهد ومراكز  
 التكوين المهني:

      

 اليد العاملة 
       دائمة

       مياومة

       المجمــــــــــــــــوع

 

 المنتظر:  حساب االستغالل   5

(x 1000 )درهم 
   1السنة   2السنة         10السنة  

 مداخيل االستغالل              

 رقم المعامالت             

              

 المصاريف المختلفة             

 مشتريات مستهلكة             

 والضرائب الرسوم             

 مصاريف أخرى             

 مصاريف استغالل أخرى             

 يد عاملة مختلفة : المستخدمينمصاريف             

              

 المصاريف المختلفة  / الهوامش             

 مصاريف هيكلية            

              

 مجموع المصاريف             

              

 أرباح االستغالل             

 األرباح المالية             

 مصاريف غير معتادة            

 مداخيل غير معتادة            

              

 نة المالية لساألرباح الصافية ل            

              

 القيمة المضافة             

              

 

 

 

 

 

 



 

 

 )بآالف الدرهم( طريقة تمويل االستثمارات   6

 المجموع  10السنة   ..… ..… ..… 2السنة   1السنة   المبلغ 

        ( 1االستثمارات ) 

حصة االستثمارات التي يمولها  
 ( 2المتعهد برأسماله الخاص )

       

حصة االستثمارات التي يمولها  
المتعهد بوساطة رؤوس األموال  

 ( 3المقترضة )

       

  ( 3( + )2( = )1ملحوظة: )

    اإلمضاء والمصادقة

  



 

 

CAUTION DE SOUMISSION 
 
 
 
Nous soussignés,  [références complètes de la banque]  ……………………… 

valablement représentée par : ………………………….....………. agissant en vertu des 

pouvoirs qui lui / leur sont conféré(s) par………………..…........en vertu de 

……………………………………, 

 

Déclarons par la présente, nous porter caution solidaire pour le compte de [références 

complètes du soumissionnaire], ……………………………...  

 

en faveur du Ministre de l’Intérieur, tuteur de la collectivité ethnique propriétaire du 

terrain collectif objet du projet, pour un montant de…….……………… 

(………………) dirhams, concernant la soumission à la location du lot  N° :………. 

d’une superficie de …………ha sis province……………suivant l’appel d’offres 

n°………………….lancé le ……………. par le Ministère de l’Intérieur. 

 

En conséquence de notre engagement de caution, nous paierons au Ministre de 

l’Intérieur, tuteur de la collectivité ethnique propriétaire du terrain collectif objet d’appel 

d’offres à sa première demande à la suite du désistement du soumissionnaire au cours 

de la procédure de sélection, ou de l’attributaire avant la signature du contrat de location 

sans que notre responsabilité ne puisse excéder le montant pour lequel nous nous 

sommes portés caution. 

 

Cette caution est valable pour toute la durée de validité de l’appel d’offres.  
 
 
                            Fait à …... le …... 

 

 Signature et Cachet de la banque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

 ضمــــانــــة المشاركة
 

عن   كاملة  )مراجع   .......................... اسفله  الموقعون  ب نحن  الممثلون  البنك( 

لهم   ............................................................. او  له  المخولة  للسلطة  طبقا 

....نصرح بهذا، اننا نضمن بالحساب )المراجع الكاملة للمتعهد( .........................................

لصالح وزير الداخلية، الوصي   ........................ بصفته .............................الممثل ب  

المالكة الساللية  الجماعة  المشروع، على  الجماعية موضوع  ........................  لألرض  بمبلغ 

ا طلب  في  للمشاركة  كضمانة  )..................درهم(   ....................... رقم درهم  لعروض 

المعلن عنه و   من أجل كراء العقار رقم:.......... البالغة مساحته:....................  ................

..... بكراء األراضي  ......يوم  الخاص  العروض  إطار طلب  الداخلية في  ...... من طرف وزارة 

 الفالحية المملوكة للجماعات الساللية. 

ص بضمانة المشاركة نؤدي لصالح وزير الداخلية، الوصي على الجماعة وبناء على هدا االلتزام الخا

الساللية المالكة لألرض الجماعية موضوع المشروع عن اول طلب سواء عند تخلي المتعهد خالل  

إجراءات االنتقاء او المستفيد قبل التوقيع على عقد الشركة ومسؤوليتنا ال تخص اال المبلغ الذي قدمنا 

 ه.  ضمانة بنكية عن 

 هده الضمانة صالحة طيلة مدة صالحية الطلب. 

                                                                        
 حرر ب ............. بتاريخ                                                              

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 بالنسبة لألشخاص الذاتيين والمعنويين
 

البطاقة الوطنية   والعائ. ( رق أنا الموقع أسففففففففففف.... ..................................... يا سففففففففففف  ال ففففففففففف  ففففففففففف  
 (2)  ل.تعريف......................... ممثل شركة.................

 رق :..................   العقار  كراءمن أجل  %  12..........ي............( دره  مع زيادة  ...مب.غ.....  أعرض 
مساحت. الساللية......................   :البالغة  ل.جماعة  ا:والمم.وك  طريق ................موضوع  عن  لكراء 

 يوم ........................ ل ط.بات عروض األثمان 
 

ضفففففففففففمانة  نكية ل فففففففففففال  وزير    أقدم مع هذا العرض التحمالت المتع.ق بط.ب العروض.  وطبقا لمقتضفففففففففففيات د تر 
الداخ.ية ب فففففففففففف.ت. الوعفففففففففففف  ع.ة الجماعة السففففففففففففاللية المالكة ل رض الجما ية موضففففففففففففوع ط.ب العروض ب يمة  

 ................. دره  ي...................... دره (.
 

ة الداخ.ية سفحب هذا العقار من ط.ب العروض أو أع.نت. يير مثمر.  إذا ل  يت  قبول هذا العرض أو إذا قررت وزار 
 سترد هذه الضمانة طبقا لمقتضيات د تر التحمالت.

 
 إذا قبل هذا العرض. سترد هذه الضمانة بعد توقيع عقد الكراء لهذا العقار.

  
الك.ف خالل مدة عفففففففالحيت..  ان الضفففففففمانات المن فففففففو  ع.يها    د تر  هذا العرض من طر  إذا ت  سفففففففحب 

 .وزير الداخ.ية ب .ت. الوع  ع.ة الجماعة الساللية المالكة ل رض موضوع الكراءست ب  من ن يب   وال روط
 ( عالحة ل ش ا  الذاتيين والمعنويين1ي
 ( اشطب هذه ال انة بالنسبة ل ش ا  الذاتيين2ي

 
 .........................  تاريخ ..............................وحرر ب.........

 

 

 توقيع وخاتم المرشح 
 
 

  

 رسالة التزام



 

 

 العرض المالي ورقة 

كراء عقار جماعي مملوك للجماعات الساللية بواسطة طلبات العروض من أجل  

 إنجاز مشروع استثماري في الميدان الفالحي 

 

 

 

  القطعة رقم: .……………………………………

درهم/ الهكتار   900  الثمن المرجعي للكراء  

مبلغ الكراء اإلجمالي 

 بالدرهم 

A x B=C 

B :  السومة

الكرائية المقترحة  

 )درهم/ للهكتار(

A : المساحة 

 )الهكتار( 

رقم   اسم العقار 

 القطعة 

 

 

 

.............. ....................... ................................ .............. 

 

 

 

 

 ........... ............ ........ ............................ .... 

 

 

 

.............................................. ... 

 

 

 

 

 

 ....... ........................... ............. ..... ....... 

 

.......................................................... .   

 

 

 

............................ ........ 

 

 

 

           

 م( )دره............................................................................................................................................................................................................................................................(:  x C %12اإلدارية ) المصاريف

 (:+ المصاريف اإلداريةC)الوجيبة الكرائية النهائية  

 )درهم( .............................................................................................................................................................................. 

 

 التوقيع: 

 

 

  

 2022م.ش.ق/ ورزازات/  / 05 :طلب عروض رقم
APPEL D’OFFRES N°: 05/ DAR/ OUARZAZATE/ 2022 

 
 
 
 

 

 
 
 


