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بيئة

االثنني 25 -أبريل  - 2016العدد7803 :

أكثر من  160بلدا يوقعون اتفاق المناخ في األمم المتحدة

وقع أكثر من  160بلدا في نيويورك ،يوم الجمعة
املاضي ،اتفاق املناخ الذي يلزم الدول بإبطاء ارتفاع
ح � ��رارة ال �ك��رة األرض� �ي ��ة ،وذل� ��ك ع �ل��ى أم ��ل امل�ح��اف�ظ��ة
على الزخم املنبثق عن مؤتمر باريس في ديسمبر
الفائت.
وحضر حوالي  60رئيس دولة و حكومة إلى مقر
األمم املتحدة في نيويورك من أجل توقيع االتفاق،
من بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ونائب
رئيس الوزراء الصيني جانغ غاولي ورئيس الوزراء
الكندي جاسنت ت��رودو ووزي��ر الخارجية األمريكي
جون كيري ورئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي.
أم��ا على مستوى املشاهير ،فبرز املمثل الحائز
م ��ؤخ ��را ع �ل��ى ج ��ائ ��زة اوس � �ك� ��ار وال� �ن ��اش ��ط ب�ي�ئ�ي��ا،
ليوناردو ديكابريو الذي شارك في الحشد من أجل
الحدث.
وفي وقت سابق ،صرحت وزي��رة البيئة والطاقة
ال�ف��رن�س�ي��ة س�ي�غ��ول�ين رواي� ��ال ال�ت��ي ت �ت��رأس امل��ؤت�م��ر
الحادي والعشرين حول املناخ "لم يشهد أي اتفاق
دولي على اإلطالق هذا العدد من التوقيعات في يوم
واحد" ،علما أن  165بلدا مثلت في االجتماع.
وي �ع��ود ع ��دد ال�ت��وق�ي�ع��ات ال�ق�ي��اس��ي ال �س��اب��ق ال��ى
ال �ع ��ام  1982ع �ن��دم��ا وق ��ع  119ب �ل��دا ات �ف��اق �ي��ة األم ��م
املتحدة لقانون البحار.
وقللت روايال من أهمية غياب قادة عدد من الدول

ال�ت��ي تعتبر م�ح��وري��ة ألن�ه��ا تتسبب ف��ي الكثير من
التلوث ،كالرئيس االميركي ب��اراك اوب��ام��ا ونظيره
ال��روس��ي فالديمير ب��وت�ين ورئ�ي��س ال ��وزراء الهندي
نارندرا مودي ،مؤكدة أن "غياب البعض ال يضعف
االتفاق".
لكن التوقيع ليس إال مرحلة اول��ى .فاالتفاق لن
يسري إال بعد مصادقة برملانات  55بلدا مسؤوال عن
 55%على األقل من انبعاثات غ��ازات الدفيئة ،ما قد
يتم اعتبارا من .2017
م��ن جهته ي��ري��د أم�ين ع��ام االم��م امل�ت�ح��دة ب��ان كي
م��ون من ال��دول ان تلتزم باملصادقة سريعا "إلفهام
الحكومات وع��ال��م االع�م��ال أن ال��وق��ت ح��ان لتكثيف
العمل على املناخ".
فالوقت يداهم ،خاصة بعد أن اعتبر شهر مارس
األخير األكثر سخونة على اإلطالق بحسب األرصاد
األمريكية .وتم كسر درجة الحرارة القياسية ملدة 11
شهرا متتاليا ،في حدث غير مسبوق منذ  137عاما
من القياسات.
وي�ل��زم ات�ف��اق ب��اري��س موقعيه السعي إل��ى ضبط
ارتفاع معدل حرارة بالكرة األرضية على "أقل بكثير
من درجتني مئويتني" وإلى "مواصلة الجهود" لئال
يتجاوز  1.5درجات .غير أن هذا الهدف الطموح جدا
يتطلب إرادة راسخة ومئات املليارات من الدوالرات
من أجل االنتقال الى موارد طاقة نظيفة.

وك��ان هوالند أول من وق��ع ب��األح��رف األول��ى على
ال �ن��ص ف��ي م��راس��م رس �م �ي��ة ،ع �ل��ى ان ي�ب�ق��ى م�ت��اح��ا
للتوقيع طوال عام أمام الدول الـ 195التي تفاوضت
عليه.
كما تم تسليط األض��واء على ال��دول الجزر ،وهي
األكثر عرضة للخطر نتيجة ارتفاع منسوب البحار
والظواهر املناخية القصوى الناجمة عن االحترار.
وذك��ر رئيس وزراء ج��زر فيجي ج��وزاي��ا فوريكي
بينيمراما بأن "حدثا مناخيا واحدا كفيل بمسح كل
ما أحرزنا من تقدم وتأخير نمونا".
وإجماال اتخذت  13دولة صغيرة معرضة ملخاطر
ف��ادح��ة (م �ن �ه��ا ف �ي �ج��ي ،ت��وف��ال��و ،امل��ال��دي��ف ،ب�ي�ل�ي��ز،
ب��رب��ادوس ،وس��ام��وا) اإلج��راءات الالزمة للمصادقة
على االتفاق.
ل�ك��ن ل�ل�ت��وص��ل إل ��ى ع�ت�ب��ة  55دول� � ��ة ، 55%/يجب
ض �م��ان م �ص��ادق��ة ب �ل��د او اث �ن�ي�ن م ��ن ك �ب��ار امل�ل��وث�ين
(ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ،ال� �ص�ي�ن ،االت� �ح ��اد األوروب� � ��ي،
روسيا ،الهند) .وسبق أن وعدت بكني (مسؤولة عن
 20%من االنبعاثات) وواشنطن ( )18%بإتمام ذلك
قبل نهاية العام.
وفي الواليات املتحدة تم التفاوض على االتفاق
بحيث يتجنب الرئيس ب��اراك اوب��ام��ا طلب موافقة
ال �ك ��ون �غ ��رس ال �خ ��اض ��ع ل �ل �ج �م �ه��وري�ي�ن ،ال��راف �ض�ي�ن
للنص.

المحيطات في صلب «كوب »22

مذكرة تفاهم حول البيئة

أكدت حكيمة الحيطي ،الوزيرة املنتدبة لدى
وزي ��ر ال�ط��اق��ة وامل �ع��ادن وامل ��اء وال�ب�ي�ئ��ة ،املكلفة
ب��ال �ب �ي �ئ��ة ،ي� ��وم ال �خ �م �ي��س امل ��اض ��ي ب �م �ق��ر األم ��م
املتحدة ب�ن�ي��وي��ورك ،أن املحيطات ال�ت��ي ل��م يتم
ذكرها على وج��ه التحديد في اتفاقية باريس،
س�ت�ك��ون ف��ي ص�ل��ب م��ؤت�م��ر األم ��م امل�ت�ح��دة ح��ول
التغيرات املناخية (كوب  ،)22الذي سينعقد في
نونبر القادم بمراكش.
وبعدما ذكرت الحيطي ،خالل اجتماع رفيع
امل�س�ت��وى ح��ول املحيطات نظمته بعثة فرنسا
لدى األم��م املتحدة ،بعدم وج��ود أي بند يخص
املحيطات في اتفاقية باريس ،أكدت على أهمية
دمج هذا الجزء من الكوكب في خارطة الطريق
املتعلقة بالتكيف وال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن ح��دة تأثير
التغيرات الناخية ،التي ستنبثق عن تنفيذ هذا
االتفاق.
وشددت على أن الرئاسة املغربية للدورة الـ22
ملؤتمر األطراف في اتفاقية اإلطار لألمم املتحدة
ح ��ول ال�ت�غ�ي��رات امل�ن��اخ�ي��ة (ك ��وب " )22ستعمل
على أن تكون املحيطات ف��ي قلب نقاشات هذا
املؤتمر".
وأوض �ح��ت أن ه��ذا ال��وع��د ن��اب��ع م��ن األخ�ط��ار
ال�ت��ي ت�ه��دد امل�ح�ي�ط��ات ،ال�ت��ي تشكل  72باملائة
م��ن ك��وك��ب األرض ،مستشهدة ف��ي ه��ذا الصدد
بمشاكل التلوث والتلوث العرضي التي ما تزال
انعكاساتها على التنوع البيئي "مجهولة".
وح � ��ذرت ال �ح �ي �ط��ي ،خ �ل�ال ه ��ذا ال �ل �ق��اء ال ��ذي
أدارت � � � ��ه رئ �ي �س��ة م��ؤت �م��ر األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة ح��ول
التغيرات املناخية (كوب  ،)21سيغولني روايال،
من أنه "ال يمكننا تحديد املناطق الهشة إذا لم
تكن لدينا البيانات العلمية".
وبخصوص التأقلم م��ع التغيرات املناخية،
ال � ��ذي ي �ع��د ع �ن �ص��را أس��اس �ي��ا ل �ن �ج��اح ات�ف��اق�ي��ة
ب ��اري ��س ،أش � ��ادت ال ��وزي ��رة امل �غ��رب �ي��ة ب��امل �ب��ادرة
ال �ف��رن �س �ي��ة ال �ت��ي وض �ع��ت ن �ظ��ام إن � ��ذار ل �ف��ائ��دة
ال��دول الجزرية ،مؤكدة أنه على مستوى (كوب
" )22ي �م �ك �ن �ن��ا أن ن �ع �م��م ن �ظ��م اإلن � � ��ذار ب�ج�م�ي��ع
املحيطات".
وأض ��اف ��ت أن ��ه ي�م�ك��ن أن ت�ت��م ح�م��اي��ة ال�ت�ن��وع
البيولوجي للمحيطات أيضا من خالل تحسيس
الناقلني البحريني ،حيث اقترحت إط�لاق ن��داء
بمراكش إل��ى ه��ؤالء املهنيني لتشجيعهم على
االنخراط في الحد من انبعاثات الغازات املسببة
لالحتباس الحراري.
من جهة أخرى ،ذكرت املسؤولة املغربية بأن
امل�غ��رب يتوفر على س��واح��ل يبلغ طولها 3500
كلم تشهد تمركز  60في املئة من سكان املغرب،
و 90في املئة من الصناعة والسياحة املغربية.

وق��ع املغرب واإلم��ارات العربية املتحدة ،يوم
ال �خ �م �ي��س امل ��اض ��ي ب �م �ق��ر األم � ��م امل �ت �ح��دة ،على
مذكرة تفاهم تروم تقديم الدعم التقني للمركز
املغربي للكفاءات للتغيرات املناخية.
وقال الوزير اإلماراتي للبيئة ،ثاني بن أحمد
ال��زي��ودي ،ف��ي تصريح للصحافة إن��ه "ت�ش��رف"
ب��ال �ت��وق �ي��ع ع �ل ��ى ه � ��ذا االت � �ف� ��اق ال� � ��ذي "ي �ج �س��د
استمرارية التعاون بني بلدينا".
واع �ت �ب��ر ال ��وزي ��ر أن ال �ع�ل�اق ��ات ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
"اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة" ،م �ش��ددا ع�ل��ى "أن �ن��ا ن�ت�ق��دم في
م �ج��ال ال�ب�ي�ئ��ة م��ن أج ��ل ت �ع��زي��ز ج �ه��ود امل�ن�ط�ق��ة
العربية".
وف � ��ي م� �ع ��رض ح ��دي �ث ��ه ع� ��ن ان� �ع� �ق ��اد م��ؤت �م��ر
األطراف في االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة حول
املناخ (كوب  ،)22في نونبر املقبل بمراكش ،أكد
املسؤول اإلماراتي على "الدعم الكامل" لبلده إلى
املغرب من أجل إنجاح هذا املؤتمر.
وق��ال "نأمل أن يكون أكثر نجاحا من مؤتمر
باريس ،وهو أمر لن يشرف املغرب فحسب ،بل
كل البلدان العربية واملنطقة".
كما أع��رب ال��زي��ودي ع��ن إعجابه ب "الجهود
الرائدة" التي يبذلها املغرب في مجال الطاقات
امل �ت �ج ��ددة ،خ��اص��ة م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�م�س��اه�م��ة ه��ذه
األخيرة في التركيبة الطاقية للمغرب.
وأض� ��اف" ،إن �ن��ا ن�ت�ح��دث ع��ن أرق ��ام مهمة في
م �ج��ال ال �ط��اق��ات امل �ت �ج��ددة .ه ��ذه األرق � ��ام تظهر
ق��درة البلدان العربية على التوصل إل��ى تنويع
اقتصاداتها وتعزيز استعمال الطاقات املتجددة
بهدف تحقيق طموح قادتنا وشعوبنا".
من جهتها ،نوهت الوزيرة املنتدبة لدى وزير
الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ،املكلفة بالبيئة،
حكيمة الحيطي ،ب "الدعم املتواصل" لإلمارات
ال�ع��رب�ي��ة مل��رك��ز ال �ك �ف��اءات ل�ل�ت�غ�ي��رات امل�ن��اخ�ي��ة"،
الف �ت��ة إل ��ى أن ه ��ذا ال ��دع ��م س�ي�م�ك��ن م ��ن ان�ف�ت��اح
التجربة املغربية على البلدان اإلفريقية الشقيقة
والصديقة.
وس�ج�ل��ت أن اإلم� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة ت��رغ��ب ف��ي أن
ت�ص�ب��ح "ش��ري �ك��ا م �م �ت��ازا" ل �ه��ذا امل��رك��ز ،مشيدة
في الوقت نفسه بـ"الدعم الالمشروط" لإلمارات
مل��ؤت �م��ر (ك� ��وب  )22ب��رئ��اس��ة امل� �غ ��رب .وأض��اف��ت
الوزيرة أنه بالنظر إلى العالقات التاريخية بني
البلدين "ق��ررن��ا وض��ع خ��ارط��ة ط��ري��ق م��ع لجنة
ك��وب  22م��ن أج��ل ت��وف�ي��ر ال��دع��م ل�ه��ذا امل��ؤت�م��ر".
والحظت الحيطي أن "البلدين يعمالن معا من
أج��ل ب��رم�ج��ة ع��دد م��ن األن�ش�ط��ة ال�ت��ي ينتظر أن
تواكب كوب  ،22مبرزة "أننا سنعمل أساسا على
ات�خ��اذ م �ب��ادرات س��واء على مستوى املصادقة
أو ت�م��وي��ل مل�س��اع��دة مختلف ال�ب�ل��دان اإلفريقية
املحتاجة للتأقلم مع املناخ".

بين المغرب واإلمارات

وزراء البيئة األفارقة

مكافحة التلوث البحري

أيام بيئية بإنزكان

أكد وزراء البيئة األفارقة ،في ختام دورتهم السادسة ،األسبوع املاضي بالقاهرة ،على
دعم البلدان األفريقية ملؤتمر األمم املتحدة حول التغيرات املناخية (كوب  )22الذي سيعقد
بمراكش ،وحرصهم على تعزيز التنفيذ املبكر التفاق باريس .واتفق وزراء البيئة األفارقة
على اتخاذ اجراءات عاجلة في عدد من القضايا الهامة للقارة ومنها تنفيذ خطة عمل 2030
للتنمية املستدامة ،ومواجهة تغير املناخ والحد من االتجار غير املشروع في الحياة البرية.
وأكد خالد فهمي ،وزير البيئة املصري ورئيس املؤتمر ،أن التكيف مع آثار تغير املناخ
ال ي��زال أولوية قصوى إلفريقيا ،وعلى ض��رورة قيام ال��دول املتقدمة بالوفاء بالتزاماتها
خالل الفترة ما قبل عام  .2020وبحث املؤتمر مجموعة من القضايا همت على الخصوص
(أجندة  2030للتنمية املستدامة) ،و(نتائج مؤتمر باريس للتغيرات املناخية) ،باإلضافة
إلى آخر التطورات الخاصة بمبادرتي الطاقة املتجددة والتكيف مع آثار التغيرات املناخية
بإفريقيا.

تنظم الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة بتعاون مع قطاعات مدنية وعسكرية ،يوم غد
الثالثاء ،تمرينا ميدانيا ملكافحة التلوث البحري الطارئ بميناء الناضور ،وذل��ك في
إطار تنفيذ مقتضيات املخطط الوطني االستعجالي ملكافحة التلوث البحري الطارئ.
و أفاد بالغ للوزارة ،بأن هذا التمرين يقوم على سيناريو يفترض تعرض ناقلة نفط
تحمل  60ألف طن من النفط الخام ،الصطدام مع ناقلة سلع مما يسبب ثقبا في أحد
صهاريجها و تسرب كمية مهمة من حمولتها تقدر بستة ألف طن من شأنها أن تهدد
السواحل املغربية.
وأضاف املصدر نفسه ،أن عمليات التدخل املبرمجة في هذه التظاهرة تتضمن تقديم
املساعدة للسفينة في وضعية صعبة ومكافحة التسرب النفطي في البحر و البر ،مشيرا
إل��ى أن م��واد عضوية ستستعمل في ه��ذا التمرين ع��وض النفط ،كما سيستعمل املاء
عوض املواد الكيماوية في عملية محاربة التلوث.

نظمت مؤسسة امل�ب��ادرات التنموية بعمالة انزكان اي��ت ملول ،مؤخرا ،األي��ام البيئية
املبرمجة في إطار االحتفال باليوم العاملي لألرض ،والتي رفعت هذه السنة شعار ‹›بيئتي
مسؤوليتي›› .وافتتحت هذه األي��ام بحضور جميع أعضاء مؤسسة املبادرات التنموية
بعمالة إنزكان أيت ملول ،إضافة إلى أطر وأطفال مجموعة من الجمعيات املتواجدة فوق
ت��راب بعمالة إن��زك��ان اي��ت ملول ،نذكر من بينها جمعية ري��اض س��وس للتنمية بمدينة
الدشيرة الجهادية ،جمعية نور الخير للثقافة والتراث ،وجمعية أزول لألعمال االجتماعية
والتنمية املستدامة ،بحضور مؤطري الهالل األحمر املغربي ،وممثلي املجموعة الفرنسية
لإلنقاذ في حالة كوارث ،وأعضاء جمعية األمان .ونظمت بشراكة مع كل من وكالة الحوض
املائي لسوس ماسة ،واملديرية اإلقليمية للتربية والتكوين ،واملديرية الجهوية للمياه
والغابات ،ومؤسسة الجنوب للتنمية والتضامن ،والوكالة املستقلة املتعددة الخدمات،
إضافة إلى فاعلني جمعويني واقتصاديني بعمالة انزكان ايت ملول.

 200مليون دوالر لتحسين
استعداد المغرب للكوارث
الطبيعية
وافق مجلس مديري البنك الدولي ،مؤخرا ،على
عملية بقيمة  200مليون دوالر برسم برنامج من
أجل النتائج الذي سيساعد املغرب على االستعداد
ملواجهة الكوارث الطبيعية.
وأك � ��د ب �ل�اغ ل�ل�ب�ن��ك ال ��دول ��ي أن ال �ع �م �ل �ي��ة تعتبر
م�ك��اف��أة ع�ل��ى ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ال�ن�ت��ائ��ج امل �ح��ددة في
مجال تخطيط وتدبير أخطار ال�ك��وارث الطبيعية
من طرف السلطات العمومية ،مع تعزيز قدرة البلد
على مواجهة كلفة األضرار املحتملة.
وأب��رز امل�ص��در ذات��ه أن م�ش��روع التدبير املندمج
ملخاطر ال �ك��وارث الطبيعية وال�ص�م��ود ،ال��ذي تمت
امل�ص��ادق��ة عليه ي��وم األرب �ع��اء امل��اض��ي ،ي�ه��دف إلى
إدراج مقاربة شاملة تجمع اإلصالحات املؤسساتية
واالستثمار ف��ي خفض مخاطر ال �ك��وارث وتغطية
التأمني ضد هذه املخاطر.
ونقل البالغ عن مديرة العمليات بالبنك الدولي
للمنطقة امل�غ��ارب�ي��ة ،م��اري ف��ران�س��واز م��اري نيلي،
أن "ت�ن��ام��ي ت��ردد وح��دة ال �ك��وارث الطبيعية يشكل
ت �ه��دي��دا حقيقيا وراه �ن��ا ل�ت�ق��دم ال�ت�ن�م�ي��ة ب��ال�ع��ال��م
أج �م��ع ،وامل �غ��رب ال يعتبر اس�ت�ث�ن��اء .إذ ف�ض�لا عن
تضرر البينات التحتية الحيوية ،يمكن أن تتسبب
امل �خ��اط��ر ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ف��ي ت��دم �ي��ر م�م�ت�ل�ك��ات األف� ��راد
وس�ب��ل عيشهم" ،مضيفة أن امل�غ��رب ال�ت��زم بوضع
ص�م��وده ومقاومته ل�ل�ك��وارث ف��ي صلب سياساته
العمومية واستثماراته و"نحن سعداء باملساهمة
في هذه املبادرة".
وأوض �ح��ت الوثيقة أن العملية ستمول إح��داث
"ال � �ص � �ن� ��دوق ال ��وط� �ن ��ي مل ��واج� �ه ��ة ال � � �ك � ��وارث" ال� ��ذي
سيخصص لتشجيع االس�ت�ث�م��ارات ف��ي املشاريع،
س� ��واء ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال��وط �ن��ي أو امل �ح �ل��ي ،وال �ت��ي
ستساعد املغرب على استباق ال�ك��وارث الطبيعية
وت��دب�ي��ر تداعياتها ،م�ش��ددة على أن ه��ذه امل�ب��ادرة
ستستكمل بوضع برنامج وطني للتأمني سيهدف
إل� ��ى ح �م��اي��ة ال� �س� �ك ��ان ،وخ ��اص ��ة األك� �ث ��ر ه �ش��اش��ة،
والشركات ضد الكوارث الطبيعية.
وت� �ض ��م ه � ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة م �خ �ت �ل��ف ال � �ش ��رك ��اء ف��ي
ال �ت �ن �م �ي ��ة ،م� ��ن ب �ي �ن �ه��م ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �س ��وي �س ��ري ��ة،
ك �م��ا س �ت �غ �ط��ي م �ج �م��وع��ة م ��ن األخ � �ط� ��ار م ��ن ق�ب�ي��ل
ال �ف �ي �ض��ان��ات وال �ج �ف��اف وال �ت �س��ون��ام��ي وان� �ج ��راف
ال�ت��رب��ة وال� � ��زالزل .وب�ف�ض��ل م�ق��ارب�ت�ه��ا ال�ت�ش��ارك�ي��ة،
س �ت �س �م��ح أي� �ض ��ا ب� ��إش� ��راك ال �س��اك �ن��ة امل �ح �ل �ي��ة ف��ي
االستعدادات ملواجهة الكوارث من خالل وضع آلية
للجوء وإيصال املعلومات إلى املواطنني ،وسترتكز
على مسلسل الالمركزية الجاري تنفيذه في املغرب
من أجل استهداف الجماعات املحلية ،بهدف تقوية
ممارسات تدبير املخاطر على املستوى املحلي.
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المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين تحيي اليوم الدولي للغابات
> محمد التفراوتي
ت�ح��ت ش �ع��ار "ال �غ��اب��ة ث ��روة ح �ي��وي��ة ،م��ن أج��ل
تنمية مستدامة" ،نظم أعضاء نادي"إناكتوس"
( )Enactusب� ��امل� ��درس� ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال� �غ ��اب ��وي ��ة
ل�ل�م�ه�ن��دس�ين ،أس �ب��وع��ا دراس �ي��ا ح ��ول ال �غ��اب��ات،
وذل��ك تخليدا لليوم ال��دول��ي للغابات .وتضمن
االح �ت �ف��ال م�ج�م��وع��ة م��ن األن�ش�ط��ة التحسيسية
والتوعوية بمختلف امل��دارس االبتدائية بسال،
وك� ��ذا غ ��رس م �ج �م��وع��ة م ��ن األش� �ج ��ار ال �غ��اب��وي��ة
ف��ي قطعة أرض�ي��ة بمنطقة السهول وف��ي إح��دى
امل� � ��دارس االب �ت��دائ �ي��ة ،ب �غ �ي��ة ت�ح�س�ي��س ت�لام�ي��ذ
املدرسة وساكنة منطقة السهول بأهمية الغابة
وال � ��دور امل �ه��م ال� ��ذي ت�ل�ع�ب��ه ف��ي ح �ي��اة اإلن �س��ان،
وحثهم على نهج سبل املحافظة عليها كقيمة
وثروة طبيعية.
وتضمن برنامج األنشطة تنظيم محاضرات
ودروس أش � ��رف ع�ل�ي�ه��ا ب��اح �ث��ون وم�خ�ت�ص��ون
وحضرها طلبة ومهتمون في مجال الدراسات
ال �ب �ي �ئ �ي��ة واإلح� �ي ��ائ� �ي ��ة ،م ��ن أج � ��ل ت � � ��دارس ع��دد
م ��ن امل ��واض� �ي ��ع م ��ن ق �ب �ي��ل ال� �ت �غ �ي ��رات امل �ن��اخ �ي��ة
وت��أث �ي��رات �ه��ا ع �ل��ى امل� � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ال�ن�ب��ات�ي��ة
خاصة الغابات ،ومشكل تدهور املوارد الغابوية
في ظل االستغالل غير املعقلن للثروة الغابوية
مثل الرعي الجائر وقطع في حطب الوقود .
وش � �ه� ��دت رح � � ��اب م � � ��درج امل � ��درس � ��ة ال��وط �ن �ي��ة
ال �غ��اب��وي��ة ل�ل�م�ه�ن��دس�ين ،ن �ف��س ال �س �ي��اق ،ورش��ة
علمية وتحسيسية حضرها ال��ى جانب الطلبة
امل �ه �ن��دسي��ن ع� ��دة ف �ع��ال �ي��ات وث �ل ��ة م ��ن امل�ه�ت�م�ين
باملجال البيئي .
وتمحورت ال��ورش��ة ح��ول محورين أساسيني
ه� َ�م األول "دور ال�غ��اب��ة ف��ي التنمية امل�س�ت��دام��ة"
ون�ش�ط��ه ال�خ�ب�ي��ر ف��ي ال�ت�ن�م�ي��ة ال �ق��روي��ة ال�ع��رب��ي
الزكدوني ،ثم "تفاعالت النظم الغابوية مع تغير
امل� �ن ��اخ" ن�ش�ط��ه ع �ب��د ال�ل�ط�ي��ف ال �خ �ط��اب��ي أس �ت��اذ
باملدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني.
وت� �ط ��رق ال ��زك ��دون ��ي إل� ��ى األه �م �ي ��ة ال �ق �ص��وى
للغابات ومواردها في ضمان التنمية املستدامة،
وخ �ص��وص��ا ف��ي امل �ن��اط��ق ال�ج�ب�ي�ل��ة ال�ه�ش��ة ال�ت��ي
يعتمد اق�ت�ص��اد ساكنتها غالبا على استغالل
امل� � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة .وأوض � ��ح أن ال �غ��اب��ات ال�ت��ي
تغطي مساحة مهمة من ال�ت��راب الوطني تلعب
دورا أس��اس �ي��ا ف��ي اق �ت �ص��اد ال �ب�ل�اد وخ�ص��وص��ا
العالم القروي بما توفره من حاجيات أساسية
ل �ل �س��اك �ن��ة م� ��ن ح �ط ��ب ال� ��وق� ��ود وك �ل��أ ل �ل �م��اش �ي��ة
وع��دة منتوجات أخ��رى ،فضال عن األدوار التي
ت�ق��وم ب�ه��ا مثل املحافظة على ال�ت��رب��ة والتنوع
ال �ب �ي��ول��وج��ي وال� �ح ��د م ��ن ال �ف �ي �ض��ان��ات وت �ع��زي��ز
نوعية وكمية املياه السطحية والجوفية ،وكذلك
أدوار بيئية أخ� ��رى .ل�ك��ن ه��ذه ال�ن�ظ��م ال�غ��اب��وي��ة

ت�ش�ه��د ض�غ��وط��ات ك�ث�ي��رة م��رت�ب�ط��ة ب��االس�ت�غ�لال
ال�لاع�ق�لان��ي وال��رع��ي ال�ج��ائ��ر مما ي��زي��د م��ن حدة
ال�ظ��روف املناخية الحالية التي ستؤدي حتما
إل��ى ت��ده��وره��ا إن ل��م تكن هناك إج ��راءات ت��وازن
بني استخدام امل��وارد الطبيعية وصونها .وأفاد
ال�خ�ط��اب��ي أن للغابة دورا مهما للتخفيف عن
آثار تغير املناخ الذي أصبح اآلن مسلما به على
ن�ط��اق واس��ع م��ن قبل املجتمع العلمي ال��دول��ي،
واملشهود ب��ه ف��ي التقرير الخامس للمجموعة
الدولية املعنية بتغير املناخ.
وأك��د الخطابي ،مستندا إلى دراس��ات علمية،
أن املغرب على غرار ما يقع في باقي دول املعمور
يشهد ت �ط��ورا ف��ي م�ن��اخ��ه ال ��ذي ه��و أص�ل�ا مناخ
جاف .وهذا التغيير من شأنه أن يؤثر سلبا على
التساقطات املطرية ودرجات الحرارة والظواهر
ال�ق�ص��وى وم �خ��زون امل�ي��اه وال�ن�ظ��م البيئية التي
بدورها ستنعكس سلبا على االقتصاد وصحة
االنسان والحيوان.
وأض� ��اف ال�خ�ط��اب��ي أن ت�غ�ي��ر امل �ن��اخ سيجهد
النظم البيئية الغابوية من خالل ارتفاع الحرارة
ون�ق��ص ف��ي األم �ط��ار وت �ب��دل ن�ظ��ام التساقطات،

واس �ت �ن ��ادا إل ��ى دراس � ��ة ق ��ام ب �ه��ا ال �ب �ن��ك ال��دول��ي
م��ؤخ��را ف��إن ال�ن�ظ��م البيئية الطبيعية ستعرف
ت�ح��وال تدريجيا م��ن ج�ن��وب امل�غ��رب إل��ى شماله
وسيؤثر هذا على التنوع الحيوي على البالد .
وفي الوقت ال��ذي تتأثر فيه الغابات بالتغير
املناخي ،فإنها تلعب دورا مهما في تركيز ثاني
أك �س �ي��د ال �ك ��ارب ��ون ال� ��ذي ي�م�ث��ل ج� ��زءا ه��ام��ا من
غ ��ازات ال��دف�ي�ئ��ة .وه�ن��ا يستوجب ال�ح�ف��اظ على
ه��ذه ال �ث��روات ،يضيف الخطابي ،ألن تدميرها
واس�ت�غ�لال�ه��ا ف��ي م��ا ي �ف��وق ط��اق��ات�ه��ا اإلن�ت��اج�ي��ة
سيساهم في إطالق ثاني أكسيد الكاربون والحد
م��ن إم�ك��ان�ي��ة ت��رك�ي��زه ف��ي األش �ج��ار ال�ت��ي تساعد
ع�ل��ى ت�خ�ف�ي��ف ال �ت �غ �ي��رات امل�ن��اخ�ي��ة وام�ت�ص��اص
ث��ان��ي أك�س�ي��د ال �ك��ارب��ون م��ن ال�ج��و وت�خ��زي�ن��ه في
الخشب وفي املادة العضوية للتربة .ناهيك عن
األدوار ال�ت��ي ت�ق��وم بها الغابة ف��ي الحفاظ على
التربة وإنتاج الخدمات البيئية الهيدرولوجية
واملحافظة على التنوع البيولوجي .
ي �ش��ار أن ال �غ��اب��ة ت�س��اه��م ك��ذل��ك ف��ي ال �ح��د من
ال �ظ��واه��ر ال �ق �ص��وى ك��ال�ف�ي�ض��ان��ات ،ح�ي��ث هناك
دراسة تهتم بهذا املجال وتنجز في املغرب على

م �س �ت��وى ال �ت �غ �ي��رات امل �ن��اخ �ي��ة وامل �ح��اف �ظ��ة على
ال�ب�ي�ئ��ة ف��ي إط ��ار ال�ت��دب�ي��ر امل �ن��دم��ج ل�ل�م�ي��اه على
م�س�ت��وى االح � ��واض امل��ائ �ي��ة ك�ت�ج��رب��ة "م �ش��روع
ب� �ح ��ث ال �ت �ك �ي ��ف م� ��ع ت �غ �ي��ر امل � �ن� ��اخ ف� ��ي ح ��وض
تانسيفت" )GIREPSE( .
ي ��ذك ��ر أن م� �ش ��روع ب �ح��ث ال �ت �ك �ي��ف م ��ع ت�غ�ي��ر
امل�ن��اخ ف��ي ح��وض تانسيفت ( ،)GIREPSEال��ذي
سيستمر ملدة ثالث سنوات ( ،)2017-2014تنسقه
الجمعية امل�غ��رب�ي��ة ل�ل�ع�ل��وم ال�ج�ه��وي��ة ()AMSR
ب�ش��راك��ة م��ع ج��ام�ع��ة ال�ق��اض��ي ع�ي��اض وامل��درس��ة
الوطنية الغابوية للمهندسني واملديرية الوطنية
ل�ل�أرص ��اد ال �ج��وي��ة وامل ��رص ��د ال �ج �ه��وي للبيئة
وال�ت�ن�م�ي��ة امل�س�ت��دام��ة ب�ج�ه��ة م��راك��ش تانسيفت
واملعهد الوطني للتهيئة والتعمير ث��م جامعة
م��ون �ك �ت��ون ب �ك �ن��دا .وي �ت �ن��اول ال �ق �ض��اي��ا امل�ع�ق��دة
وامل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ن�ظ��م االج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
والطبيعية وت�ف��اع�لات�ه��ا ،وذل��ك بغية النهوض
بسياسة اإلدارة املتكاملة للمياه م��ع األخ��ذ في
االعتبار جميع القوى الداعمة للتغيير ،الداخلية
وال�خ��ارج�ي��ة ،حيث سيستفيد ه��ذا امل�ش��روع من
الحوار الشامل بني املعنيني بالقطاع.
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االثنني 25 -أبريل  - 2016العدد7803 :

اململكة املغربــية
وزارة الفالحة
والـصـيد البحري
املكتب الجهوي لالستثمار
الفالحي للغرب
القـنـيـطـرة
إعالن عن طلب عروض
مفتوح رقم
27 /2016/SMG
مخصصة للمقاوالت
الصغرى واملتوسطة
ف��ي ال��ث��ام��ن ع��ش��ر م��ن شهر
م���اي ع���ام ألـفـني وس��ت��ة عشر
ع��ل��ى
()2016/05/18
العاشرة صباحا سـيتم بقاعة
االجتماعات باملكـتـب اجلهـوي
لالستثمار الفــالحي لـلغـرب
م��ق��ره  22زنقـــــة إدريـــــس
األكـــــبر -القـنيطـــــرة ،فـتـح
األظ����رف����ة امل��ت��ع��ـ��ل��ق��ـ��ة بـطـلب
عـروض األثمان رقم
27/2016/SMG
امل��ت��ع��ل��ق ب��أش��غ��ال صيانة
وإص���ل��اح امل���ب���ان���ي اإلداري������ة
للمكـتـب اجلهـوي لالستثمار
الفــالحي لـلغـرب.
مي���ك���ن س���ح���ب م���ل���ف ط��ل��ب
العروض بخلية تتبع طلبات
العروض مبقر املكتب اجلهـوي
لالستثمار الفــالحي لـلغـرب
الكائن بالعنوان أعاله .وميكن
كذلك حتميل امللف إلكترونيا
من بوابة صفقات الدولة
www.marchespublics.
gov .ma
ح��دد مبلغ الضمان املؤقت
في  20 000,00درهم (عشرون
ألف درهم).
الكلفة التقديرية لألشغال
حددت في  999 962,40درهم
(تسع مائة وتسعة وتسعون
أل����ف وت��س��ع��ة م���ائ���ة واث���ن���ان
وس����ت����ون دره����م����ا وأرب����ع����ون
سنتيما).
يجب أن يكون كل من محتوى
وت��ق��دمي ملفات املتنافــســـني
م��ط��اب��ق�ين ملقتضيات ال��ن��ظ��ام
ال���ص���ادر ب��ت��اري��خ  11م���ارس
 2014املتعلق بتحديد شــــروط
وأشكــال إبرام صفقات املكـتـب
اجلهوي لالستثمار الفالحي
لـلغـرب.
وميكن للمتنافسني :
أ -إم�����ا إي�������داع أظ��رف��ت��ه��م
م��ق��اب��ل وص����ل ب��خ��ل��ي��ة تتبع
طلبات العروض مبقر املكتب
اجلهوي لالستثمار الفالحي
لـلغـرب بالعنوان أع�لاه وذلك
قبل العاشرة صباحا من يوم
،2016/05/18
ب -إم��ا إرسالها عن طريق
ال���ب���ري���د امل���ض���م���ون ب���إف���ادة
ب��االس��ت�لام إل���ى م��دي��ـ��ر املكتب
اجلهوي لالستثمار الفالحي
للغرب بالعنوان املذكور أعاله،
ج -إم��ا تسـليمها مباشرة
لرئــيس جلنة طلب العروض
عند بداية اجللسة وقبــل فــتح
األظ��رف��ـ��ة ي��وم 2016/05/18
على الساعة العاشرة صباحا.
ستنظم زي���ارة إل��ى امل��واق��ع
املعنية يوم  2016/05/4على
الساعة العاشرة صباحا.
إن الوثـــائق املثبتة الــواجب
اإلدالء بها هي تلك املنصوص
عليها في املــــادة  13من نظام
االستشارة.
م���ل���ح���وظ���ة :ي���ج���ب اإلدالء
بجميع نسخ الوثائق املطلوبة
م����ص����ادق ع��ل��ي��ه��ا وم��ط��اب��ق��ة
لألصل.
****
اململكة املغربــية
وزارة الفالحة
والـصـيد البحري
املكتب الجهوي لالستثمار
الفالحي للغرب
القـنـيـطـرة
إعالن عن طلب عروض
مفتوح رقم
34 /2016/SMG
مخصصة للمقاوالت
الصغرى واملتوسطة
ف��ي ال��ث��ام��ن ع��ش��ر م��ن شهر
م���اي ع���ام ألـفـني وس��ت��ة عشر
( )2016/05/18على احلادية
ع��ش��رة ص��ب��اح��ا سـيتم بقاعة
االجتماعات باملكـتـب اجلهـوي
لالستثمار الفــالحي لـلغـرب
م��ق��ره  22زنقـــــة إدريـــــس
األكـــــبر -القـنيطـــــرة ،فـتـح
األظ����رف����ة امل��ت��ع��ـ��ل��ق��ـ��ة بـطـلب
عـروض األثمان رقم
34/2016/SMG
امل���ت���ع���ل���ق ب����أش����غ����ال ح��ف��ر
وجتهيز ثقبني بدائرة التنمية
الفالحية ودائرة تسيير شبكة
ال����ري ب��س��ي��دي ع�ل�ال ال��ت��ازي
وخ��ل��ق م��ن��اط��ق خ���ض���راء في
حصتني:
•حصة رقم  : 1أشغال حفر
وجتهيز الثقبني.
•حصة رقم  : 2خلق املناطق
اخلضراء.
مي���ك���ن س���ح���ب م���ل���ف ط��ل��ب
العروض بخلية تتبع طلبات
العروض مبقر املكتب اجلهـوي
لالستثمار الفــالحي لـلغـرب
الكائن بالعنوان أعاله.وميكن
كذلك حتميل امللف إلكترونيا
من بوابة صفقات الدولة
www.marchespublics.
gov .ma
ح��دد مبلغ الضمان املؤقت

في :
•حصة رق��م 15000,00 : 1
درهم (خمسة عشرة ألف درهم)
•حصة رق��م 8000,00 : 2
درهم (ثمانية أالف درهم)
الكلفة التقديرية لألشغال
حددت في :
•حصة رقم 252 000,00: 1
درهم (مائتان واثنان وخمسون
ألف درهما).
•حصة رقم 295 656,00 : 2
دره���������م (م�����ائ�����ت�����ان وخ���م���س
وت��س��ع��ون أل����ف وس���ت���ة م��ائ��ة
وستة وخمسون درهما).
يجب أن يكون كل من محتوى
وت��ق��دمي ملفات املتنافــســـني
م��ط��اب��ق�ين ملقتضيات ال��ن��ظ��ام
ال���ص���ادر ب��ت��اري��خ  11م���ارس
 2014املتعلق بتحديد شــــروط
وأشكــال إبرام صفقات املكـتـب
اجلهوي لالستثمار الفالحي
لـلغـرب.
وميكن للمتنافسني :
أ -إما إيداع أظرفتهم مقابل
وص����ل ب��خ��ل��ي��ة ت��ت��ب��ع ط��ل��ب��ات
العروض مبقر املكتب اجلهوي
لالستثمار ال��ف�لاح��ي لـلغـرب
ب��ال��ع��ن��وان أع��ل�اه وذل����ك قبل
احلادية عشرة صباحا من يوم
،2016/05/18
ب -إم��ا إرسالها عن طريق
ال���ب���ري���د امل���ض���م���ون ب���إف���ادة
ب��االس��ت�لام إل���ى م��دي��ـ��ر املكتب
اجلهوي لالستثمار الفالحي
للغرب بالعنوان املذكور أعاله،
ج -إم��ا تسـليمها مباشرة
لرئــيس جلنة طلب العروض
عند بداية اجللسة وقبـــــل فــتح
األظرفــة ي��وم 2016/05/18
على ال��س��اع��ة احل��ادي��ة عشرة
صباحا.
ستنظم زي���ارة إل��ى امل��واق��ع
املعنية يوم  2016/05/4على
الساعة العاشرة صباحا.
إن الوثـــائق املثبتة الــواجب
اإلدالء بها هي تلك املنصوص
عليها في املــــادة  13من نظام
االستشارة.
م���ل���ح���وظ���ة :ي���ج���ب اإلدالء
بجميع نسخ الوثائق املطلوبة
م����ص����ادق ع��ل��ي��ه��ا وم��ط��اب��ق��ة
لألصل.
****
اململكــــــة املغربيــــة
وزارة الداخليــــــة
عمالة إقليــــم تـاونـــات
دائــــرة غفســاي
قيـــادة سيدي املخفي
جماعة سيدي املخفي
إعالن رقم :
 2016/01م .م  /ج س .م
ي���ن���ه���ي رئ����ي����س امل���ج���ل���س
اجل���م���اع���ي جل���م���اع���ة س��ي��دي
املخفي.
ب��ان جماعة سيدي املخفي
ستنظم مبقرها امتحان الكفاءة
املهنية لفائدة موظفيها وذلك
لولوج الدرجات املذكورة أدناه
حسب اجلدول التالي:
اإلط����ار األص��ل��ي :تقني من
الدرجة الثانية
إط����ار ال��ت��رق��ي��ة :ت��ق��ن��ي من
الدرجة األولى
الشروط املطلوبة 6 :سنوات
على األقل من اخلدمة الفعلية
في إط��ار أو الدرجة إلى غاية
 31دجنبر 2016
ع���دد امل��ن��اص��ب املخصصة:
01
تاريخ إجراء االمتحان18 :
ماي 2016
أخ��ر اج��ل لتقدمي الطلبات:
 13ماي 2016
اإلط�����ار األص��ل��ي:ت��ق��ن��ي من
الدرجة الثالثة
إط����ار ال��ت��رق��ي��ة :ت��ق��ن��ي من
الدرجة الثانية
الشروط املطلوبة 6 :سنوات
على األقل من اخلدمة الفعلية
في إط��ار أو الدرجة إلى غاية
 31دجنبر 2016
ع���دد امل��ن��اص��ب املخصصة:
01
تاريخ إجراء االمتحان18 :
ماي 2016
أخ��ر اج��ل لتقدمي الطلبات:
 13ماي 2016
اإلط����ار األص��ل��ي:م��ح��رر من
الدرجة الرابعة
إط����ار ال��ت��رق��ي��ة :م��ح��رر من
الدرجة الثالثة
الشروط املطلوبة 6 :سنوات
على األقل من اخلدمة الفعلية
في إط��ار أو الدرجة إلى غاية
 31دجنبر 2016
ع���دد امل��ن��اص��ب املخصصة:
01
تاريخ إجراء االمتحان18 :
ماي 2016
أخ��ر اج��ل لتقدمي الطلبات:
 13ماي 2016
فعلى املوظفني املستوفيني
للشروط النظامية الجتياز هذه
االمتحانات تقدمي طلباتهم إلى
مصلحة املوظفني للجماعة في
اآلجال املشار إليها أعاله.
****
اململكة املغربية
وكالة اإلنعاش والتنمية
االقتصادية واالجتماعية
في عماالت وأقاليم

إعالنات إدارية

الشمال باململكة
إعالن عن طلب عروض
مفتوح رقم:
N° DCT/TRAVAUX
SOUK HEBDOMADAIRE
BNI BOUFRAH/AH/12916
(جلســة عموميــة)
ف��ي إط���ار اتفاقية الشراكة
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ م��خ��ط��ط
ال��ت��ن��م��ي��ة إلق���ل���ي���م احل��س��ي��م��ة
( ،)2019-2015س��ي��ت��م ي��وم
األربعاء  25ماي  2016على
الساعة العاشرة مبقر وكالة
الشمال ،الكائن مبلتقى شارع
سجلماسة وش���ارع أبوجرير
الطبري ،ص.ب 1196 .احلي
اإلداري الرمز البريدي 90020
طنجة ،فتح األظ��رف��ة املتعلقة
ب:
إجن�������از أش�����غ�����ال ال���س���وق
األس����ب����وع����ي جل���م���اع���ة ب��ن��ي
بوفراح ،إقليم احلسيمة
مي���ك���ن س���ح���ب م���ل���ف ط��ل��ب
العروض :
م�����ن م���ق���ر ال����وك����ال����ة ع��ل��ى
العنوان أعاله
أو نقله إلكترونيا من خالل
ب��واب��ة وك��ال��ة إن��ع��اش وتنمية
أقاليم الشمال على العنوان
التالي
www.apdn.ma
او من خالل املوقع التالي:
www.marchespublics.
gov .ma
أو إرس��ال��ه عبر البريد إلى
امل��ت��ن��اف��س�ين ال��ذي��ن يطلبونه
وفقا للمقتضيات املنصوص
عليها في القانون.
الضمان امل��ؤق��ت م��ح��دد في
مبلغ مائة وسبعني ألف درهم
(.)170 000
الكلفة التقديرية لألشغال
م��ح��ددة ف��ي مبلغ إح��دى عشر
م��ل��ي��ون وخ��م��س م��ئ��ة وسبعة
ع��ش��ر أل���ف وخ��م��س��ة وس��ت��ون
دره�������م وأرب�����ع�����ة وس���ب���ع���ون
سنتيم م��ع احتساب الرسوم
( 11 517 065,74درهم)
ي���ج���ب أن ي����ك����ون ك����ل م��ن
احمل��ت��وى وال��وث��ائ��ـ��ق املثبتة
ال��واج��ب اإلدالء ب��ه��ا وت��ق��دمي
م��ل��ف��ات امل��ت��ن��اف��س�ين مطابقني
ل��ل��م��واد  23و 25و 26و28
امل��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه��ا ف���ي ن��ظ��ام
شروط وأشكال إبرام صفقات
وكالة إنعاش وتنمية الشمال
ومراقبتها وتدبيرها
( 02أب��ري��ل  )2012ونظام
االستشارة الذي يتضمنه ملف
طلب العروض.
وميكن للمتنافسني :
إم��ا إي���داع أظرفتهم مقابل
وصل مبكتب الضبط بالوكالة؛
إما إرسالها عن طريق البريد
املضمون بإفادة باالستالم إلى
املكتب املذكور؛
وإم�����ا ت��س��ل��ي��م��ه��ا م��ب��اش��رة
ل��ل��س��ي��د رئ���ي���س جل���ن���ة ط��ل��ب
ال��ع��روض عند ب��داي��ة اجللسة
وقبل فتح األظرفة.
لإلتصال:
ال��س��ي��دة :ف��اط��م��ة ال��زه��راء
حساني– قسم الصفقات
a.hassani@apdn.ma
الهاتف :
+212.539.94.32.88/90
الفاكس:
+212.539.94.19.11
وك��ال��ة اإلن���ع���اش والتنمية
االق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
ف��ي ع��م��االت وأق��ال��ي��م الشمال
باململكة
 ،3ملتقى زن��ق��ة سجلماسة
وأب����������و ج�����ري�����ر ال����ط����ب����ري،
ص.ب 1196.احل���ي اإلداري
الرمز البريدي– 90020 .طنجة
****
اململكة املغربية
وكالة اإلنعاش والتنمية
االقتصادية واالجتماعية
في عماالت وأقاليم
الشمال باململكة
إعالن عن طلب عروض
مفتوح رقم:
DCT/CONSTR-PALAIS
DES ARTS/CHARPENTEMETALL/PTM/TNG/145
-16
(جلســة عموميــة)
ف���ي إط��ارت��ن��ف��ي��د م��ش��اري��ع
ب����رن����ام����ج ط���ن���ج���ة ال���ك���ب���رى
وبشراكة مع املجلس اإلقليمي
لطنجةـأصيلة ووالي���ة طنجة
ت��ط��وان احلسيمة ،سيتم يوم
 19م��اي  2016على الساعة
احل���ادي���ة ع��ش��ر ص��ب��اح��ا مبقر
وكالة الشمال ،الكائن ب ملتقى
زن��ق��ة سجلماسة وزن��ق��ة أب��و
جرير ،احل��ي اإلداري ،طنجة،
فتح األظرفة املتعلقة ب:
إجن����از أش���غ���ال ب��ن��اء قصر
الفنون والثقافة بطنجة
ح��ص��ة  : 2أش���غ���ال اجن���از
السقف املعدني
مي���ك���ن س���ح���ب م���ل���ف ط��ل��ب
العروض :
•من م���ق���ر ال���وك���ال���ة ع��ل��ى
العنوان أعاله
•أو نقله إلكترونيا من خالل
ب��واب��ة وك��ال��ة إن��ع��اش أقاليم
الشمال على العنوان التالي
www.apdn.ma

او من خالل املوقع التالي
www.marchespublics.
gov .ma
•أو إرساله عبر البريد إلى
املتنافسني الذين يطلبونه وفقا
للمقتضيات املنصوص عليها
في القانون.
الضمان املؤقت محدد في
مبلغ:مائة وخمسون ألف درهم
(.)150.000,00
ك���ل���ف���ة ت����ق����دي����ر األع�����م�����ال
م����ح����ددة م����ن ط�����رف ص��اح��ب
امل���ش���روع ف��ي:ت��س��ع��ة م�لاي�ين
وس��ب��ع��م��ائ��ة وخ��م��س��ون أل��ف
وستمائة دره��م م��ع احتساب
الرسوم()9.750.600,00
ي���ج���ب أن ي����ك����ون ك����ل م��ن
احمل��ت��وى وال��وث��ائ��ـ��ق املثبتة
ال��واج��ب اإلدالء ب��ه��ا وت��ق��دمي
م��ل��ف��ات امل��ت��ن��اف��س�ين مطابقني
ل��ل��م��واد  23و 25و 26و28
امل��ن��ص��وص عليها ف��ي مدونة
الصفقات العمومية اخلاصة
بالوكالة الصادر في  02أبريل
 2012ونظام االستشارة الذي
يتضمنه ملف طلب العروض.
وميكن للمتنافسني :
•إما إي��داع أظرفتهم مقابل
وصل مبكتب الضبط بالوكالة؛
•إما إرس���ال���ه���ا ع���ن ط��ري��ق
ال���ب���ري���د امل���ض���م���ون ب���إف���ادة
باالستالم إلى املكتب املذكور؛
•وإما تسليمها م��ب��اش��رة
ل��ل��س��ي��د رئ���ي���س جل���ن���ة ط��ل��ب
ال��ع��روض عند ب��داي��ة اجللسة
وقبل فتح األظرفة
لإلتصال:
فاطمة ال��زه��راء حساني –
قسم الصفقات
f.hassani@apdn.ma
الهاتف :
+212.539.94.32.88/90
الفاكس:
+212.539.94.19.11
وك��ال��ة اإلن���ع���اش والتنمية
االق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
ف��ي ع��م��االت وأق��ال��ي��م الشمال
باململكة
م��ل��ت��ق��ى زن���ق���ة س��ج��ل��م��اس��ة
وزن����ق����ة أب�����و ج����ري����ر ،احل���ي
اإلداري ،طنجة.
****
اململكة املغربية
وكالة اإلنعاش والتنمية
االقتصادية واالجتماعية
في عماالت وأقاليم
الشمال باململكة
إعالن عن طلب عروض
مفتوح رقم:
DCT/CONSTR-PALAIS
DES ARTS/LOT N°2/PTM/
TNG/148- 16
(جلســة عموميــة)
ف���ي إط��ارت��ن��ف��ي��د م��ش��اري��ع
ب����رن����ام����ج ط���ن���ج���ة ال���ك���ب���رى
وبشراكة مع املجلس اإلقليمي
لطنجةـأصيلة ووالي���ة طنجة
ت��ط��وان احلسيمة ،سيتم يوم
 26م��اي  2016على الساعة
الثانية بعد الزوال مبقر وكالة
الشمال ،الكائن ب ملتقى زنقة
سجلماسة وزن��ق��ة أب��و جرير،
احل���ي اإلداري ،ط��ن��ج��ة ،فتح
األظرفة املتعلقة ب:
إجن����از أش���غ���ال ب��ن��اء قصر
الفنون والثقافة بطنجة
حصة  :التلبيس
مي���ك���ن س���ح���ب م���ل���ف ط��ل��ب
العروض :
•من م���ق���ر ال���وك���ال���ة ع��ل��ى
العنوان أعاله
•أو نقله إلكترونيا من خالل
ب��واب��ة وك��ال��ة إن��ع��اش أقاليم
الشمال على العنوان التالي
www.apdn.ma
او من خالل املوقع التالي
www.marchespublics.
gov .ma
•أو إرساله عبر البريد إلى
املتنافسني الذين يطلبونه وفقا
للمقتضيات املنصوص عليها
في القانون.
الضمان املؤقت محدد في
م��ب��ل��غ :أرب��ع��م��ائ��ة أل���ف دره���م
(. )400.000,00
كلفة تقدير األعمال محددة
م���ن ط����رف ص���اح���ب امل���ش���روع
ف��ي :ت��س��ع��ة وع��ش��رون مليون
وخمسمائة وأربعة وسبعون
أل�������ف وس���ب���ع���م���ائ���ة وس���ت���ة
وخمسون دره��م مع احتساب
الرسوم (.)29.574.756,00
ي���ج���ب أن ي����ك����ون ك����ل م��ن
احمل��ت��وى وال��وث��ائ��ـ��ق املثبتة
ال��واج��ب اإلدالء ب��ه��ا وت��ق��دمي
م��ل��ف��ات امل��ت��ن��اف��س�ين مطابقني
ل��ل��م��واد  23و 25و 26و28
امل��ن��ص��وص عليها ف��ي مدونة
الصفقات العمومية اخلاصة
بالوكالة الصادر في  02أبريل
 2012ونظام االستشارة الذي
يتضمنه ملف طلب العروض.
وميكن للمتنافسني :
•إما إي��داع أظرفتهم مقابل
وصل مبكتب الضبط بالوكالة؛
•إما إرس���ال���ه���ا ع���ن ط��ري��ق
ال���ب���ري���د امل���ض���م���ون ب���إف���ادة
باالستالم إلى املكتب املذكور؛
•وإما تسليمها م��ب��اش��رة
ل��ل��س��ي��د رئ���ي���س جل���ن���ة ط��ل��ب
ال��ع��روض عند ب��داي��ة اجللسة
وقبل فتح األظرفة
لإلتصال:

ال��س��ي��دة :ف��اط��م��ة ال��زه��راء
حساني– قسم الصفقات
a.hassani@apdn.ma
الهاتف :
+212.539.94.32.88/90
الفاكس:
+212.539.94.19.11
وك��ال��ة اإلن���ع���اش والتنمية
االق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
ف��ي ع��م��االت وأق��ال��ي��م الشمال
باململكة
 ،3ملتقى زن��ق��ة سجلماسة
وأب����������و ج�����ري�����ر ال����ط����ب����ري،
ص.ب 1196.احل���ي اإلداري
الرمز البريدي– 90020 .طنجة
****
اململكة املغربية
وكالة اإلنعاش والتنمية
االقتصادية واالجتماعية
في عماالت وأقاليم
الشمال باململكة
إعالن عن طلب عروض
مفتوح رقم:
DCT/TRAV-CONSTR/
STADE DE TENNIS/LOT
CONTRUCTION DE 16
COURTS /PTM/TNG/14116
(جلســة عموميــة)
ف���ي إط��ارت��ن��ف��ي��د م��ش��اري��ع
برنامج طنجة الكبرى وبشراكة
مع وزارة االس��ك��ان و سياسة
امل���دي���ن���ة امل��ج��ل��س اإلق��ل��ي��م��ي
لطنجة-أصيلة ووالي��ة طنجة
ت����ط����وان احل���س���ي���م���ة ،س��ي��ت��م
يوم 18م������اي  2016ع��ل��ى
ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة و النصف
صباحا بعد الزوال مبقر وكالة
الشمال ،الكائن مبلتقى زنقة
سجلماسة و زنقة أبو جرير،
احل���ي اإلداري ،ط��ن��ج��ة ،فتح
األظرفة املتعلقة ب:
بناء ملعب للتنس مبدينة
طنجة
مي���ك���ن س���ح���ب م���ل���ف ط��ل��ب
العروض :
•من م���ق���ر ال���وك���ال���ة ع��ل��ى
العنوان أعاله
•أو نقله إلكترونيا من خالل
ب��واب��ة وك��ال��ة إن��ع��اش أقاليم
الشمال على العنوان التالي
www.apdn.ma
او من خالل املوقع التالي
www.marchespublics.
gov .ma
•أو إرساله عبر البريد إلى
املتنافسني الذين يطلبونه وفقا
للمقتضيات املنصوص عليها
في القانون.
الضمان املؤقت محدد في
مبلغ:مائة و عشرون ألف درهم
(. )120 000.00
كلفة تقدير األعمال محددة
م���ن ط����رف ص���اح���ب امل���ش���روع
ف��ي :ثمانية ماليني و مائة و
سبعة و ثالثون ألف و مائتان
و س��ت��ون دره���م م��ع احتساب
الرسوم()8137260,00
ي���ج���ب أن ي����ك����ون ك����ل م��ن
احمل��ت��وى وال��وث��ائ��ـ��ق املثبتة
ال��واج��ب اإلدالء ب��ه��ا وت��ق��دمي
م��ل��ف��ات امل��ت��ن��اف��س�ين مطابقني
ل��ل��م��واد  23و 25و 26و28
امل��ن��ص��وص عليها ف��ي مدونة
الصفقات العمومية اخلاصة
بالوكالة الصادر في  02أبريل
 2012ونظام االستشارة الذي
يتضمنه ملف طلب العروض.
وميكن للمتنافسني :
•إما إي��داع أظرفتهم مقابل
وصل مبكتب الضبط بالوكالة
؛
•إما إرس���ال���ه���ا ع���ن ط��ري��ق
ال���ب���ري���د امل���ض���م���ون ب���إف���ادة
باالستالم إلى املكتب املذكور؛
•وإما تسليمها م��ب��اش��رة
ل��ل��س��ي��د رئ���ي���س جل���ن���ة ط��ل��ب
ال��ع��روض عند ب��داي��ة اجللسة
وقبل فتح األظرفة
لإلتصال:
ال��س��ي��دة :ف��اط��م��ة ال��زه��راء
حساني– قسم الصفقات
a.hassani@apdn.ma
الهاتف :
+212.539.94.32.88/90
الفاكس:
+212.539.94.19.11
وك��ال��ة اإلن���ع���اش والتنمية
االق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
ف��ي ع��م��االت وأق��ال��ي��م الشمال
باململكة
 ،3ملتقى زن��ق��ة سجلماسة
وأب����������و ج�����ري�����ر ال����ط����ب����ري،
ص.ب 1196.احل���ي اإلداري
الرمز البريدي– 90020 .طنجة
****
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
إقليم طرفاية
الجماعة القروية الطاح
بناء على قرار السيد عامل
إقليم طرفاية رقم  ،44الصادر
في  19ابريل  ,2016املتعلق
بإجراء بحث عمومي.
بناء على املرسوم رقم 2ـ04ـ
 564ب��ت��اري��خ  5ذي ال��ق��ع��دة
 4( 1429نونبر  )2008املتعلق
بتحديد كيفيات تنظيم إجراء
ال��ب��ح��ث ال��ع��م��وم��ي امل��ت��ع��ل��ق
باملشاريع اخلاضعة لدراسة
التأثير على البيئة،
يفتح بحث عمومي ابتداء

من يوم  16ماي  2016طيلة
( 20عشرون ) يوما ،باجلماعة
القروية الطاح  ،يتعلق بدراسة
التأثير على البيئة ملشروع
ف��ت��ح واس��ت��غ�لال م��ق��ل��ع رملى
ب��اجل��م��اع��ة ال���ق���روي���ة ال��ط��اح
باقليم طرفاية،من طرف السيد
اعليات بيالت.
يودع ملف البحث العمومي
وك�����ذا ال��س��ج��ل امل���ع���د لتلقي
مالحظات واقتراحات السكان
املعنيني مبقر اجلماعة القروية
الطاح طيلة مدة هذا البحث.
****
اململكة املغربية
وزارة االقتصاد واملالية
مديرية أمالك الدولة
مدرية أمالك الدولة أكادير
إعـــــــــــالن للعمـــــــوم
ليكن ف��ي ع��ل��م ال��ع��م��وم أن��ه
سيتم إجراء سمسرة عمومية
ب��واس��ط��ة امل���زاد العلني لبيع
م��ن��ق��والت وأدوات متالشية
وخيول ،وذلك حسب اجلدولة
الزمنية التالية :
•يوم الثالثاء  03ماي 2016
ع��ل��ى ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة ()10
صباحا :
بيع سبعة ( )7خيول تابعة
للقوات املسلحة امللكية وذلك
ب���ال���ن���ادي امل��ل��ك��ي ل��ل��ف��روس��ي��ة
بأكادير قبالة املطار العسكري
ألكادير.
•يوم األربعاء  04ماي 2016
ع��ل��ى ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة ()10
صباحا:
ب���ي���ع م��ج��م��وع��ة م����ن ()36
ش��ج��رة م��ن ع��ود األش��ج��ار من
نوع «األوكالبتوس» التي يجب
قطعها على علو  1.50مترا من
سطح األرض
واق���ت�ل�اع ( )11ش��ج��رة من
نفس النوع وذلك بفضاء نادي
الكرة احلديدية بإنزكان قرب
السجن احمللي القدمي.
•يوم األربعاء  04ماي 2016
ع��ل��ى ال��س��اع��ة احل���ادي���ة عشر
( )11صباحا:
ب��ي��ع ح��ص��ة م���ن األب������واب,
األسيجة وجتهيزات مختلفة
وذل��ك مبركز الشرطة بإنزكان
قرب عمالة إنزكان أيت ملول.
• ي����وم اخل��م��ي��س  05م��اي
 2016على الساعة العاشرة
( )10صباحا :
بيع مجموعة من  22شجرة
م���ن ع����ود األش���ج���ار م���ن ن��وع
«األوك���ال���ب���ت���وس» ال��ت��ي يجب
تشديبها وذلك بفضاء مدرسة
املختار السوسي بأنزا.
•يوم ا ل���ث�ل�اث���اء  10م��اي
 2016على الساعة العاشرة
( )10صباحا :
بيع آل��ت��ان ملعاجلة الصور
وذل���ك ب��امل��ق��ر اجل��ه��وي ل��ل��درك
امللكي بأكادير.
•يوم ا ل���ث�ل�اث���اء  10م��اي
 2016على ال��س��اع��ة احل��ادي��ة
عشر ( )11صباحا:
ب���ي���ع م���ج���م���وع���ة م����ن آالت
ال��ت��ص��وي��ر  ،ث�لاج��ة  ،ك��راس��ي
 ،ط����اوالت وم��خ��ت��ل��ف��ات وذل��ك
مب��رأب أم�لاك الدولة املتواجد
ب���ع���م���ارة ك 2ق��ب��ال��ة ال��س��وق
ال���ب���ل���دي امل���دي���ن���ة اجل���دي���دة
بأكادير.
•يوم األربعاء  11ماي 2016
ع��ل��ى ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة ()10
صباحا :
بيع مجموعة م��ن األع��م��دة
ولوحات التشوير ومختلفات
وذل����ك مب��ص��ل��ح��ة ال��س��وق��ي��ات
وم��ع��دات األش��غ��ال العمومية
ال��ت��اب��ع��ة للمديرية اإلقليمية
للتجهيز وال��ن��ق��ل ال��ع��م��وم��ي
ل��ش��ت��وك��ة  -إن���زك���ان الكائنة
باحلي الصناعي شارع جنرال
البكاي.
•يوم األربعاء  11ماي 2016
ع��ل��ى ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ()02
زواال:
بيع مجموعة من العجالت
املطاطية ( )991وحدة وقرابة
 120ط����ن م����ن امل���ت�ل�اش���ي���ات
احل���دي���دي���ة وذل�����ك مب��س��ت��ودع
مصلحة السوقيات ومعدات
األش���غ���ال ال��ع��م��وم��ي��ة التابعة
للمديرية اإلقليمية للتجهيز
وال��ن��ق��ل ل��ش��ت��وك��ة  -إن���زك���ان
الكائن باحلي الصناعي شارع
جنرال البكاي.
•يوم اخل��م��ي��س  12م��اي
 2016على ال��س��اع��ة احل��ادي��ة
عشر ( )11صباحا:
بيع مجموعة من التجهيزات
متالشية ،ك��راس��ي ،خ��زان��ات،
طاوالت ومختلفات وذلك مبقر
امل��رك��ب ال��ث��ق��اف��ي ب��أي��ت ملول
جتزئة أدمني.
م���ع اإلش������ارة إل����ى أن ثمن
البيع الذي سيحسم عند إيقاف
امل���زاي���دات العلنية امل��ذك��ورة
ي��ؤدى ح��اال مع زي��ادة ()10%
لتسديد تكاليف السمسرة ،كما
أن واجبات التسجيل والتمبر
املتعلقة مبحضر السمسرة
ودف��ت��ر الكلف وال��ش��روط تقع
على عاتق املشتري.
و للمزيد من املعلومات ومن
أجل اإلطالع على دفتر الكلف
وال�����ش�����روط مي���ك���ن االت���ص���ال
مبندوبية أمالك الدولة الكائن
مقرها باحلي اإلداري املدينة

اجلديدة بأكادير .
الهـــاتف0528824599 :
الفـــاكس0528822940 :
****
جامعة موالي إسماعيل
الكلية املتعددة
التخصصات
الرشيدية.
إعالن عن مباراة لتوظيف
أستاذين للتعليم العالي
مساعدين
(  02منصبان)
دورة .10/06/2016
ت���ع���ل���ن ال���ك���ل���ي���ة امل���ت���ع���ددة
التخصصات بالرشيدية عن
فتح مباريات لتوظيف أساتذة
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي م��س��اع��دي��ن
منصبان ()02
(دورة  )2016/06/10في
التخصصات اآلتية:
التخصص :القانون اخلاص
عدد املناصب01 :
التخصص :اللغة الفرنسية
عدد املناصب01 :
ت��ف��ت��ح امل�����ب�����اراة ف����ي وج���ه
امل���وظ���ف�ي�ن احل���اص���ل�ي�ن ع��ل��ى
شهادة الدكتوراه أو دكتوراه
ال��دول��ة أو أي��ة ش��ه��ادة أخ��رى
معترف مبعادلتها إلحداهما.
ملف الترشيح:
ط��ل��ب خ��ط��ي ل��ل��م��ش��ارك��ة في
املباراة ،يوجه إلى السيد عميد
الكلية املتعددة التخصصات
بالرشيدية.
ترخيص باجتياز املباراة.
شهادة العمل حديثة العهد
تتضمن رقم التأجير.
خمس ( )05نسخ من شهادة
ال���دك���ت���وراه ،أو م���ا ي��ع��ادل��ه��ا
مصادق عليها.
خ���م���س ( )05ن���س���خ م��ن
أطروحة الدكتوراه.
خ���م���س ( )05ن���س���خ م��ن
امللف العلمي (مجموع أعمال
البحث التي قام بها املترشح
بصفة شخصية ،أو بالتعاون،
واملتضمنة ع��ل��ى اخل��ص��وص
م�����ق�����االت ،أو م����ؤل����ف����ات ،أو
دراسات.)...
خ���م���س ( )05ن���س���خ م��ن
السيرة الذاتية للمترشح.
ن��س��خ��ت��ان ( )02م���ن عقد
االزدياد حديثتي العهد.
نسختان ( )02م��ن بطاقة
ال��ت��ع��ري��ف ال��وط��ن��ي��ة م��ص��ادق
عليها.
ظ���رف���ان م��ت��ن��ب��ران يحمالن
اسم وعنوان املترشح.
تنبيــــــــه:
ب���ال���ن���س���ب���ة ل��ل��م��ت��رش��ح�ين
احل��اص��ل�ين ع��ل��ى ال���دك���ت���وراه
األجنبية ،يجب اإلدالء بنسخة
م���ن ق�����رار امل���ع���ادل���ة ال��ع��ل��م��ي��ة
التي تصدرها وزارة التعليم
ال���ع���ال���ي وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي
وتكوين األط��ر ،مرفوقة بقرار
املعادلة اإلداري���ة املسلمة من
طرف ال��وزارة املكلفة بتحديث
القطاعات العامة.
طبيعة االختبارات وسيرها:
 1اختبار خاص بشهاداتاملترشحني أو أعمالهم (معامل
.)1
 2اختبار في شكل عرضوم���ن���اق���ش���ة ب��ي�ن امل��ت��رش��ح�ين
وجلنة املباراة (معامل .)1
ي���ج���ب أن ت�������ودع م��ل��ف��ات
الترشيح أو ترسل عبر البريد
قبل  .2016/05/26للعنوان
اآلتي:
ال��ع��ن��وان :الكلية امل��ت��ع��ددة
ال��ت��خ��ص��ص��ات .ص ب512 :
بوتالمني الرشيدية ،املغرب.
الهاتف05 35 57 00 24 :
الفاكس05 35 57 43 07 :
****
شركة العمران الرباط
إعالن عن طلب
عروض اثمان مفتوح
” بزيادة او تخفيض ” رقم
29 /2016 /K
جلسة عمومية
(مخصص للمقاوالت
الصغرى واملتوسطة)
اشغال تهيئة االرصفة
بعملية ارشاد توسيع
بالقنيطرة
(لصالح مجموعة العمران)
ف���ي  17م���اي  2016على
ال����س����اع����ة احل�����ادي�����ة ع���ش���رة
ص��ب��اح��ا  ،س��ت��ت��م ف��ي مكاتب
شركة العمران الرباط الكائنة
باملجموعة  ،31زنقة النرجس،
ق��ط��اع  –17ح��ي ال���ري���اض –
ال���رب���اط (ق���اع���ة االج��ت��م��اع��ات
بالطابق السفلي) في جلسة
عمومية عملية فتح األظ��رف��ة
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����ا ش���غ���ال ت��ه��ي��ئ��ة
االرصفة بعملية ارشاد توسيع
بالقنيطرة) لصالح مجموعة
العمران.
ت���س���ح���ب م���ل���ف���ات ع����روض
األث��م��ن��ة م��ن مكتب الصفقات
ب���ال���ط���اب���ق ال���ث���ان���ي ل��ش��رك��ة
ال��ع��م��ران – ال���رب���اط ،الكائنة
باملجموعة  ،31زنقة النرجس،
ق��ط��اع  –17ح��ي ال���ري���اض –
الرباط كما ميكن التحميل من
البوابات االلكترونية :
www.marchespublics.
gov .ma

و www.alomrane.ma
مبلغ الضمان امل��ؤق��ت حدد
في  100 000,00درهم (مائة
الف درهم)
الكلفة التقديرية لألشغال
م����ح����ددة م����ن ط�����رف ص��اح��ب
امل���ش���روع ف���ي مبلغ  :سبعة
ماليني ومائتني وستة وثالثون
ال��ف دره��م ) 7 236 000,00
درهم (مع احتساب الرسوم.
امل��ؤه�لات والصنف األدن��ى
امل��ط��ل��وب�ين ح��س��ب تصنيف
ال��������وزارة امل��ك��ل��ف��ة ب��اإلس��ك��ان
وسياسة املدينة هما كالتالي،
قطاع 2 :
املؤهالت 7 – 2:
الصنف األدنى3 :
بالنسبة للمتنافسني الغير
مقيمني باملغرب يجب االدالء
مب��ل��ف��ات ت��ق��ن��ي��ة ط��ب��ق��ا لنظام
االستشارة
مضمون و حتضير وايداع
م��ل��ف��ات امل��ت��ن��اف��س�ين ي��ج��ب أن
يكون طبقا للمادة  27و  29و
 31للنظام اخل��اص مبجموعة
العمران (نونبر .)2015
وميكن للمتنافسني :
ام���ا ارس����ال اظ��رف��ت��ه��م عن
طريق البريد املضمون بإفادة
باالستالم الى مكتب الصفقات،
املذكور أعاله
أو وض��ع��ه��ا م��ق��اب��ل وص��ل
مب��ك��ت��ب ال��ص��ف��ق��ات امل���ذك���ور
أعاله.
أو تسليمها مباشرة لرئيس
ال��ل��ج��ن��ة ع��ن��د ب���داي���ة اجللسة
وقبل فتح األظرفة.
ال��وث��ائ��ق امل��ث��ب��ت��ة ال��واج��ب
االدالء بها هي تلك املقررة في
املادة 04من نظام االستشارة
****
شركة العمران الرباط
إعالن عن طلب
عروض اثمان مفتوح ”
بزيادة او تخفيض ” رقم
30 /2016 /KH
جلسة عمومية
أشغال تأهيل مراكز وملا س
و تر ميلت بالجماعة القروية
وملا س  -عمالة الخميسات
ف���ي  17م���اي  2016على
الساعة الثانية عشرة زواال،
ستتم في مكاتب شركة العمران
الرباط الكائنة باملجموعة ،31
زنقة النرجس ،قطاع  –17حي
ال���ري���اض – ال����رب����اط (ق��اع��ة
االجتماعات بالطابق السفلي)
في جلسة عمومية عملية فتح
األظ���رف���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ا ش��غ��ال
ت��أه��ي��ل م���راك���ز ومل���ا س و تر
ميلت باجلماعة القروية وملا
س  -عمالة اخلميسات.
ت���س���ح���ب م���ل���ف���ات ع����روض
األث��م��ن��ة م��ن مكتب الصفقات
ب���ال���ط���اب���ق ال���ث���ان���ي ل��ش��رك��ة
ال��ع��م��ران – ال���رب���اط ،الكائنة
باملجموعة  ،31زنقة النرجس
 ،قطاع  –17ح��ي ال��ري��اض –
الرباط كما ميكن التحميل من
البوابات االلكترونية :
www.marchespublics.
gov .ma
و www.alomrane.ma
ثمن التصاميم الواجب اداه
بواسطة شيك هو 200,00 :
درهم (مائتي درهم)
مبلغ الضمان امل��ؤق��ت حدد
دره����م
ف����ي 300 000,00
(ثالثمائة الف درهم)
الكلفة التقديرية لألشغال
م����ح����ددة م����ن ط�����رف ص��اح��ب
امل�����ش�����روع ف����ي م���ب���ل���غ  :اح���د
وع��ش��رون مليونا واربعمائة
وس��ت��ة وخ��م��س��ون ال���ف دره��م
( 21 456 000,00دره��م) مع
احتساب الرسوم.
امل��ؤه�لات والصنف األدن��ى
امل��ط��ل��وب�ين ح��س��ب تصنيف
ال��������وزارة امل��ك��ل��ف��ة ب��اإلس��ك��ان
وسياسة املدينة هما كالتالي،
قطاع 2 :
املؤهالت 5 – 2:
الصنف األدنى3 :
قطاع 2 :
املؤهالت 7 – 2:
الصنف األدنى4 :
بالنسبة للمتنافسني الغير
مقيمني باملغرب يجب االدالء
مب��ل��ف��ات ت��ق��ن��ي��ة ط��ب��ق��ا لنظام
االستشارة
مضمون و حتضير وايداع
م��ل��ف��ات امل��ت��ن��اف��س�ين ي��ج��ب أن
يكون طبقا للمادة  27و  29و
 31للنظام اخل��اص مبجموعة
العمران (نونبر .)2015
وميكن للمتنافسني :
ام���ا ارس����ال اظ��رف��ت��ه��م عن
طريق البريد املضمون بإفادة
باالستالم الى مكتب الصفقات،
املذكور أعاله
أو وض��ع��ه��ا م��ق��اب��ل وص��ل
مب��ك��ت��ب ال��ص��ف��ق��ات امل���ذك���ور
أعاله.
أو تسليمها مباشرة لرئيس
ال��ل��ج��ن��ة ع��ن��د ب���داي���ة اجللسة
وقبل فتح األظرفة.
ال��وث��ائ��ق امل��ث��ب��ت��ة ال��واج��ب
االدالء بها هي تلك املقررة في
املادة 04من نظام االستشارة

