وزارة التجهيز واإلسكان

وزارة الشؤون المحلية

والتهيئة الترابية
وكالة التهذيب والتجديد العمراني

اإلدارة العامة للجماعات المحلية

إتفاقية إط ارية
إل نجاز مشاريع البرنامج الخصوصي لتهذيب األحياء الشعبية
للحد من التفاوت الجهوي

بيـن الممضين أسفلــه :
 وزارة الشؤون المحلية  ،ممثلة في شخص السيد المدير العام للجماعات المحلية.من جهة

 وكالة التهـذيب والتجديـد العمرانـي منشأة عموميأة  ،وقأ إحأداثاا بمقتضأ القأانو عأدد  69لسأنة  1981المأررف أأي غ أأر أوت  1981والك أأا

مقره أأا اإلجتم أأاعي ب أ أ 19ناأ أ أن أأدر أمب أأار  2080أريان أأة ومس أأجلة بال أأدفتر التج أأار

بالمحكم أأة اإلبتدا ي أأة بةريان أأة تح أأت ع أأدد ش  C1961 1997معرفا أأا الجب أأا ي  13978/X/N/M/000ويمثلا أأا الس أأيد
الر يس المدير العام والمشار إلياا فيما يلي بأ " و.ت.ت.ع ".
من جهة أخرى

بـيـــان تمهيــدي :
في إطأار برنأام التنميأة الحضأرية والحوكمأة المحليأة للفتأر ( )2019-2015الأي يعتمأد آليأة تمويأ جديأد "برنأام
م أج النتأا " تأم إقأرار البرنأام الخصوصأي لتاأيي
ظرو

األحيأا الشأعبية للحأد مأ التفأاوت الجاأو باأد

تحسأي

عأيش المتسأاكني مأ خأل تجايأ األحيأا المعنيأة بالبنيأة األساسأية عبأر مأد شأبكات الطرقأات واألرصأفة

وشبكات التطاير وصر مياه األمطار والتنوير العمومي والما الصالح للشر .
ويأتم تمويأ المشأاري المدرجأأة بالبرنأأام المأيكور بواسأأطة مسأاعد موظفأأة مأ الدولأة ،وتأأتم المصأادقة علأ تمويأ
المشاري طبقا لإلج ار ات الجار باا العم م قب صندوق القروض ومساعد الجماعات المحلية.
واعتبأا ار للخبأأر التأأي إكتسأبتاا وكالأأة التاأأيي

والتجديأأد العم ارنأي فأأي مجأأا إنجأا مشأاري تاأأيي

األحيأأا الشأأعبية،

ونظ ار لرغبة عديد الجماعات المحلية في التعاقد م الوكالأة المأيكور بغأرض انجأا مشأاري التاأيي

المدرجأة باأيا

البرنأأام الخصوصأأي وسأأعيا لوض أ اطأأار عأأام وموحأأد تنأأدر ضأأمن االتفاقيأأات الخصوصأأية الم م أ ابراماأأا بأأي
الجماعات المحلية المعنية والوكالة ،تم اإلتفأأاق والت ارضأي علأ مأا يألأأي :
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الفصل  : 1المهام الموكولة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني :

عل مستوى الدراسات :
 .1إعداد الخطوط المرجعية للدراسات الفنية واإلعل عل طلبات العروض أو اإلستشارات إلختيار مكت
الدراسات للقيام بالدراسات المطلوبة ومراقبة األشغا طبقا للتشري الجار ب العم في مجا الصفقات
العمومية.
 .2إعداد تقارير فتح العروض الخاصة بالدراسات وفر ها والمصادقة علياا وابرام صفقات الدراسات أو أيو
الت ود.
 .3متابعة إعداد الدراسات التي تعاد لمكات

الدراسات والتثبت م مطابقتاا للمواصفات الفنية واد ار الشروط

البي ية واالجتماعية ضم كراسات الشروط الخاصة باألشغا  ،واستلم هيه الدراسات.
وللغرض تتول

"و.ت.ت.ع" التنسيق م الجماعات المحلية والمستل مي

العموميي

ومكونات المجتم

المدني المعنية إلعداد الدراسات الفنية طبقا للمواصفات الفنية المحدد بالخطوط المرجعية للدراسات.

عل مستوى األشغا :
 .1اإلعل عل طلبات العروض أو اإلستشارات إلختيار المقاوالت طبقا للتشري الجار ب العم في مجا
الصفقات العمومية.
 .2إعداد محاضر فتح العروض الخاصة باألشغا وتقارير الفر والمصادقة علياا وابرام صفقات األشغا أو
أيو الت ود.
ويبق

إمضا الصفقات مرتبطا بتوفر التموي (الحصو عل

الموافقة الناا ية لتموي المشروع م قب

صندوق القروض ومساعد الجماعات المحلية).
 .3إعداد ملفات التموي واحالتاا إل

صندوق القروض ومساعد الجماعات المحلية للمصادقة علياا طبقا

إلج ار ات التموي الجار باا العم .
 .4القيام بك

العمليات المالية المتعلقة بخلص الفواتير وكشوفات الحسا

المتعلقة بالمشروع ويلك بعد

تحوي اإلعتمادات ( إعداد بطاقات الدف واعداد الصكوك وخلص الم ودي .)...
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 .5متابعة إنجا

األشغا

ومطابقتاا للمواصفات الفنية وللشروط البي ية واإلجتماعية المنصوص علياا

بصفقات األشغا .
 .6اإلستلم الوقتي والناا ي لألشغا بحضور ممثلي ع الجماعة المحلية المعنية والمستل مي العموميي
عند تضم المشروع مكونات راجعة لام بالنظر.
 .7إعداد ملفات األختام الناا ية لصفقات الدراسات واألشغا والمصادقة علياا طبقا للتشري الجار ب العم
في مجا الصفقات العمومية.
وتسخر "و.ت.ت.ع" اإلمكانيات الل مة للقيام بمااماا في ك الميادي مناا اإلدارية والفنية والقانونية والمالية
والمحاسبية بما يضم حس إنجا المشاري في اآلجا المحدد .

الفصل  : 2متابعة ومراقبة المشاريع
 .1تعلأم "و.ت.ت.ع" و ار االشأأرو المحليأأة (اإلدار العامأأة للجماعأأات العموميأأة) وصأأندوق القأأروض ومسأأاعد
الجماعأأات المحليأأة وو ار التنميأأة واالسأأتثمار والتعأأاو الأأدولي (االدار العامأأة للتنميأأة الجاويأأة) بتقأأدم إنجأأا
المشاري ك  3أشار وفق تقرير يتم ضبط محتواه باالتفاق بي جمي الاياك الميكور أعله.
 .2يأأتم إعأألم الجماعأأات المحليأأة دوريأأا بمأأدى تقأأدم األشأأغا ومأأدها بكأ المعطيأأات والبيانأأات الل مأأة المطلوبأأة
العداد التقارير الثلثية المنصوص علياا بالدلي العملي لبرنام التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.
 .3يمك أ للجماعأأات المحليأأة المعنيأأة يأأار الحضأأا ر الخاصأأة بمشأأاريعاا فأأي ك أ وقأأت .إال أن أ وحرصأأا عل أ
وحد التسيير ،تقوم الجماعات المحلية بتقديم ملحظاتاا مباشر إل "و.ت.ت.ع".
 .4تت أأول اللجن أأة الفني أأة الخاص أأة بمتابع أأة تنفي أأي البرن أأام (متكون أأة مأ أ ممثل أأي عأ أ االدار العام أأة للجماع أأات
المحليأأة بأأو ار الشأأرو المحليأأة واالدار العامأأة للتنميأأة الجاويأأة بأأو ار التنميأأة واإلسأأتثمار والتعأأاو الأأدولي
وصأأندوق القأأروض ومسأأاعد الجماعأأات المحليأأة والاي أأة العامأأة للتصأأر فأأي مي انيأأة الدولأأة ووحأأد الماليأأة
المحليأأة بأأو ار الماليأأة) المسأأاعد عل أ إيجأأاد الحلأأو المناسأأبة لتجأأاو العراقي أ خاصأأة مناأأا الفنيأأة والماليأأة
التي تط أر أثنا إنجا المشروع بالتنسيق م "و.ت.ت.ع".
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الفصل  : 3كلفة المشروع
تشم كلفة المشروع :
 .1كلفة الدراسات واألشغا ؛
المنجر ع فسخ الصفقات ؛

 .2المصاري

التسيير وادار المشروع ؛

 .3مصاري

 .4األدا عل القيمة المضافة ؛
 .5وبصفة عامة ك المصاري
 المصاري

الراجعة للشركات المتعاد بالشبكات بعنوا المساعد الفنية،

 المصاري
 مصاري

التي يستوجباا إنجا المشروع وخاصة مناا:

المنجر ع عدم فض اإلشكاليات العقارية
االختبارات والتقاضي وفوا ض التةخير ،ويلك في صور عدم ثبوت خطة أو تقصير في جان

الوكالة
 مصاري

اإلعل

عل

مريدات الصر في مل

طلبات العروض ومعاليم تسجي إتفاقية إنجا المشروع )عل

أ يتم تقديم

موحد في آجا ال تتجاو  3أشار م انطلق األشغا بالمشروع(.

الفصل  : 4التبعات المالية لفسخ الصفقات
في صور ارتفاع كلفة صفقات الدراسات أو /و األشغا نتيجة لفسخ هيه الصفقات فإن يتم تموي ال ياد في كلفة
الصفقات عل

حسا

اإلعتمادات المرصود للمشروع .وفي صور تجاو اإلعتمادات المرصود فإ الجماعة

المحلية المعنية تتعاد بإيجاد التمويلت اإلضافية الل مة.
وتتول "و.ت.ت.ع" القيام بإج ار ات التتب الل مة السترجاع التمويلت اإلضافية م الم ودي األصليي .
وتتعاأأد "و.ت.ت.ع" بإرجأأاع هأأيه اإلعتمأأادات عنأأد استخلصأأاا لصأأندوق القأأروض ومسأأاعد الجماعأأات المحليأأة
بعنوا المساعدات الموظفة .وتتول اللجنة الفنية المعنية بتنفيي البرنام متابعة مدى تقدم اج ار ات االستخلص.
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الفصل  : 5تغيير برنامج التدخل للمشاريع
ك تغيير أو تحوير لبرنام التدخ يط أر أثنا األشغا العتبارات فنية أو مالية يتخي باتفاق بي "و.ت.ت.ع"
والجماعة المحلية المعنية.

الفصل  : 6مصاريف تسيير وادارة المشروع
حددت مصاري
والمصاري

التسيير الراجعة لأ "و.ت.ت.ع" بنسبة  % 8يق إحتساباا عل

الراجعة للشركات المتعاد بالشبكات بعنوا

المساعد الفنية ومصاري

العروض (دو إعتبار األدا عل القيمة المضافة) .ويق استخلص هيه مصاري

كلفة الدراسات واألشغا
عل

اإلعل

طلبات

عند تقديم ميكرات الخلص.

الفصل  : 7إبرام إتفاقيات خصوصية
تكو المشاري المدرجة بالبرنام الخصوصي لتايي
خصوصية تبرم م الجماعات المحلية التي ترغ

األحيا الشعبية للحد م التفاوت الجاو موضوع اتفاقيات
في االستفاد م خبر "و.ت.ت.ع" وتصاغ وفق أحكام هيه

االتفاقية االطارية م ضرور التنصيص عل تحديد مسرولية الطرفي المتعاقدي بما في يلك تفويض الجماعات
المحلية لصندوق القروض ومساعد الجماعات المحلية بتحوي اإلعتمادات المخصصة للمشاري مباشر إل
"و.ت.ت.ع" .
وتتول

اإلدار العامة للجماعات المحلية موافا "و.ت.ت.ع" في موف

الثلثية الثانية م

ك

سنة بقا مة

الجماعات المحلية التي قررت تكليفاا بإنجا مشروعاا المبرم للسنة الموالية.

الفصل  : 8احترام اآلجال المخصصة للمشروع
باعتبار الصبغة اإلستعجالية لتدخلت مشاري البرنام الخصوصي لتايي
الجاو  ،تسع

ك م البلدية المعنية و"و.ت.ت.ع" عل

لبرنام التنمية الحضرية والحوكمة المحلية والمتعلقة بمختل
المرتبطة بآلية "برنام م أج النتا ".
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األحيا الشعبية للحد م التفاوت

احترام اآلجا واالج ار ات المضمنة بالدلي العملي
مراح انجا المشروع باد

تحقيق النتا

السنوية
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