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 بني ال طراف املتعاقدة:  

 هجة الرشق: ممثةل يف خشص الس يد رئيس جملس اجلهة.  ▪

 لس يد وايل هجة الرشق. يف خشص ا   ثةل : مم والية هجة الرشق  ▪

   . اجمللس ممثةل يف خشص الس يد رئيس    عة .......... جم    ▪
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 : ديباجـــة 

 

متاش يا مع التوجهيات امللكية السامية املضمنة ابخلطاب اذلي أ لقاه جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا  

نعاش  والرامية اىل 2003مارس  18مبدينة وجدة بتارخي  ابحلاجيات  هجة الرشق خاصة الهنوض  ي أ قال وتمنيةا 

 الوسط القروي. وامللحة لساكنة  الرضورية

انسجاما مع العطف املوصول جلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا عىل رعاايه ال وفياء جبهة الرشق من 

 الية. خالل زايراته املميونة املتت

وطني اال رادة امللكية السامية وتفعيل اجل توعيا برضورة تظافر هجود خمتلف الرشاكء واملتدخلني من 

لتقائية والتوظيف  الفعال للموارد والوسائل املتاحة لتحسني عيش الساكنة خاصة ابلعامل القروي مبجمل امجلاعات  اال 

 .2015يوليوز  30طاب املليك السايم للعرش يــــــــــوم سريا عىل فلسفة اخل  الرشق،الرتابية التابعة لنفوذ هجة 

 .2011ململكة لفاحت يوليوز دس تور ا ىلء ع بنا

 1.15.83ابجلهات الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  املتعلق 111.14بناء عىل القانون التنظميي رمق 

 .2015يوليوز  7بتارخي 

 1.15.85ابمجلاعات الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  املتعلق 113.14بناء عىل القانون التنظميي رمق 

 .2015وليوز ي 7 بتارخي

  يتعلق ابختصاصات العامل  1977فرباير  15بتارخي  1.75.168قانون رمق  الرشيف مبثابةبناء عىل الظهري 

 .كم مت تغيريه وتمتميه

( بسن نظام للمحاس بة العمومية 2017نومفرب  23) 1439ربيع ال ول  4الصادر يف  2.17.449ء عىل املرسوم رمق بنا ✓

 للجهات ومجموعاهتا؛ 

( بسن نظام للمحاس بة  2017نومفرب  23) 1439ربيع ال ول  4صادر يف  2.17.451اء عىل املرسوم رمق نب 

   العمومية للجمعات ومؤسسات التعاون بني امجلاعات

املتعلق  (2013 مارس 20)ه 1434جمدى ال وىل  8الصادر يف  2.12.349بناء عىل املرسوم رمق 

 ابلصفقات العمومية. 

 نونرب 29جملس هجة الرشق يف دورته الاس تثنائية املنعقدة يوم الثالاثء  ، املتخذ من طرفبناء عىل املقرر

طار ل  2016  رقية. ل وفتح املساكل الطلرشاكة من أ جل متوي ابملصادقة عىل اتفاقية ا 

ابملصادقة  2017بناء عىل املقرر، املتخذ من طرف جملس هجة الرشق يف دورته العادية لشهر يوليوز 

طار الرشاكة من أ جل متويل وفتح املساكل الطرقية. عىل املل  حق التعدييل التفاقية ا 

شاكلية الفقر  ني املبادرة الوطنية للتمنية البرشية اليت تؤسس ملقاربوابلنظر ملضام ة جديدة يف معاجلة ا 

 العديد من امجلاعات، خاصة ابلوسط القروي. والهشاشة اليت تعرفها
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ال بس ياسات معومية ية الفعاةل واملس تدامة لن تتحقوابلنظر اىل أ ن التمنية اجملال  عرب مشاريع   هادفة،ق ا 

 والبيئية.  تيةوالاقتصادية واملؤسسا الاجامتعيةتتاكمل فهيا ال بعاد  مندجمة،ترابية 

 ادلواوير اىل وتسهيل الولوجمن أ جل فك عزةل ساكنة  امجلاعة ..... بناء عىل املقرر، املتخذ من طرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ييل: عىل ما    االتفاق مت  
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 االتفاقية   موضوع   : ال وىل   املادة 

وهتم   ، لكم   .............عىل طول ...... معة جب املساكل الطرقية وهتيئةمتويل وفتح ب  االتفاقيةتتعلق هذه 

 احملاور التالية: 

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

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

 االتفاقية   أ هداف   : الثانية   املادة 

اله، وذكل من  ع أ  ملشاريع اىل حتديد اال جراءات العملية والتنفيذية ال جناز ومواكبة ا االتفاقيةهتدف هذه 

 خالل:

 حتديد أ دوار خمتلف الرشاكء،  ✓

 التنظميية واال جراءات اال دارية،  الالزتامات ضبط  ✓

 حتديد اال طار املؤسسايت لال جناز والتتبع والتقيي.  ✓

 اال جناز   : مدة الثالثة   املادة 

جناز حسبحتدد مدة  ✓  . ال شغال املربجمة يف هذه اال تفاقية الالزمة ال هناءاملدة   ا 

 املتعاقدة   ال طراف   : الزتامات الرابعة   املادة 

جناز املهام التالية: من أ جل تنفيذ  ✓  املشاريع أ عاله يتعهد لك طرف اب 

 : ( الرشوع   صاحب ) الرشق  ة  ــهج -1

شاريع والسهر عىل  امل والسائقني الرضوريني ال جناز الآليات  تسامه اجلهة بصفهتا صاحب املرشوع بتسخري  ✓

 . ال وىلة كم هو مبني يف املاد اتنفيذ مكوانهت

 بشأ نه. االتفاقما مت س تعمل مساهمت الرشاكء يف حدود تلزتم اب ✓

جناز ال شغال. ✓  تلزتم حبمية البيئة وابلتنس يق مع ابيق الرشاكء طيةل فرتة ا 

من الوقود اخلاص بتشغيل الآليات املرصودة لفتح املساكل   ...............تسامه اىل جانب امجلاعة  ✓

 الطرقية. 

 . ....... .... ..... جمعة  -2

رهن  واملساكل للطرق و التحويل املؤقت ت لل وراش أ  زمة للتوطني املؤق اللوضع القطع ال رضية ا  ✓

هن  ل شغال.اء ااال شارة اىل حني ا 
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 وجدة.  نا   .(ملاء الكهرابء الهاتف...ا)الش باكت  وحتويلحترمي احملارم  ✓

 . املشاريع تنفيذامجلاعية ملواكبة  واملصاحلتسخري ال هجزة  ✓

عاقة السري العادي لل شغال أ و  الزناعات والتعرضات أ و املتابعات القضائية اليت منحل اكفة  ✓ شأ هنا ا 

 .املرتتبة عن هذه ال شغال

جناز وتنفيذ املشاريع.  وتسخريرصد  ✓  لك اال ماكنيات الالزمة لتسهيل ا 

 توفري العقار اخلاص ال جناز املشاريع.  ✓

 .وماء  «Tout venant»ورمل ىص ح  منال ولية توفري املواد  ✓

 يت املالمئ هلم. وتوفري املب  التكفل بنقل العمل واملس تخدمني ✓

 لآليات املرصودة لفتح املساكل الطرقية. من الوقود اخلاص بتشغيل ا ........تسامه اىل جانب اجلهة  ✓

 واحلىص.توفري الشاحنات اخلاصة بنقل ال تربة  ✓

 ضمن حسن اش تغال ال هجزة احمللية املواكبة لتنفيذ املشاريع. ✓

 ات التشوير الرضوريةوضع عالمب ذكلال شغال و  وبعد الطرق اثناء مس تعميل سالمة ضمن ✓

 الرشق  ة والية هج  -3

جناز املشاريع؛  ✓  مواكبة أ شغال ا 

 . ملواكبة تنفيذ املشاريع التنس يق بني خمتلف املصاحل الالممركزة واملؤسسات والهيئات اال قلميية ✓
 ق والتدقي   واملراقبة   احملاس بة :  اخلامسة   املادة 

 يلزتم صاحب املرشوع بـ:

  الاجامتعي أ جل التقيي  اال دارة منف من قبل أ ي خشص ملك التعاون وتسهيل معل ✓

 لوقع هذه املشاريع عىل اجملال الرتايب للجمعة.  والاقتصادي

دارة   : السادسة   املادة     واس تغالل املشاريع واخلدمات املنجزة.   وصيانة   ا 

دارة عىل اختاذ لك التداب امجلاعة السهر عىل يف   شأ ت املنجزةاملن ري واال جراءات اليت من شأ هنا حسن ا 

طار املرشوع مع احلرص عىل تأ مني   املرشوع كموحتديد املسؤول عن ذكل بغية ضمن اس مترارية  صيانهتا،ا 

اليت يتعهد هبا الرشاكء ال خرون يف املرشوع من أ جل تمثني أ فضل   الالزتاماتيسهر عىل احرتام 

 زة. لالستامثرات املنج
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   االتفاقية   رساين   : السابعة   املادة 

 نسخ أ صلية.  .............هذه اال تفاقية يف تصاغ  ✓

نهتاء  وتنهتيي بعد ا ،املتعاقدينالطرفني تدخل هذه اال تفاقية حزي التنفيذ بعد التوقيع علهيا من قبل   ✓

 غالش ل  ا

  الطرفني من قبل ةل س نوية ال جناز املشاريع تدخل مضن هذه اال تفاقية وضع جدو للطرفنيميكن 

 ت. ، وميتد رسايهنا ملدة مخس س نوااملتعاقدين

 مراجعة هذه اال تفاقية مبوجب ملحق تعدييل.  – الاقتضاءعند   – للطرفنيميكن  ✓

   الزناعات   فض :  الثامنة   املادة 

ة  حول تأ ويل بنود هذه اال تفاقي دينالطرفني املتعاقيف حاةل حصول خالفات أ و نزاعات بني 

 ق. الرش اىل حتكي الس يد وايل هجة  ءا بصفة ودية أ و اللجو أ و تنفيذها يمت حله
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 .................................يف:  بوجدة حرر 
 

ــ التوقيع  ات ــــــــــــــــ
 

 

 

 ............. جملس جمعة رئيس                                          هجة الرشق  رئيس جملس  

 

 

 

 

 

     لرشق وايل هجة ا 

  وجدة أ ناكد عامل عمةل 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 


