
 
 المحلية الشؤون وزارة

 
 المحلية للجماعات العامة اإلدارة

  واإلسكان التجهيز وزارة   
  الترابية والتهيئة

 العمراني والتجديد التهذيب وكالة

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مشروع جناا ل  خصوصية إتفاقية

 ..... ببلدية..... حي تهذيب
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 : بـــيــــــن

 و  مرر  البل  رر    رر   السرر   شرر   فرر  ممثلرر  ................جبرري   معرر   ، ......................بلديــة 
 "  البل   "بر  ل  ف مي إل ه

 اهة من           

 و

 فر  المرر   1981 لسرن  69 عر   القرينو  بمقتضر  إحر اثاي وقر  ، عموم ر  منشرة  العمراجني والتاديد التهذيب وكالة
 بيلمحكمر  التجري   بيلر فت  ومسرجل  أ  ينر  2080 أمبري  أنر    نار  19برر اإلجتمريع  مق هي والكي   1981 أوت غ  

 مرر   ال الرر     السرر   و مثلارري M/N/X/13978/000 الجبرري   مع فارري C1961 1997ش عرر   تحررت ة  ينرر ب اإلبت ا  رر 
 ". ع.ت.ت.و"  بر  ل  ف مي إل اي والمشي  العيم

 أخرى اهة من                  

 : تمهيــدي بـيـــان

 مر  ب نريم " ج  ر   تمو ل آل    عتم  الذ  2019-2015 للفت   المحل   والحوكم  الحض    التنم   ب نيم  إطي  ف 
 تحسرر   بارر   الجاررو  التفرريوت مرر  للحرر  الشررعب   األح رري  لتاررذ   ال صوصرر  الب نرريم  إقرر ا  تررم ؛"النترري   أجررل

 واأل صرف  الط قريت شربكيت مر  عبر  األسيسر   بيلبن ر  المعن ر  األح ري  تجا ر   رلل مر  المتسريكن   عر ش ظ و 
 تاررذ   مشرر وع إ  اج تررم وقرر . للشرر   الصرريل  والمرري  العمرروم  والتنررو   األمطرري  م رري  وصرر   التطا رر  وشرربكيت

 .ال صوص  الب نيم  هذا ضم ...........  ببل   .............. ح 

 تمو رل علر  المصري ق  وترتم ال ول ، م  موظف  مسيع   ط  ق ع  المذكو  بيلب نيم  الم  ج  المشي    تمو ل و تم
 .المحل   الجميعيت ومسيع   الق وض صن وق قبل م  العمل باي الجي   لإلج ا ات طبقي المشي   

 اجتميع رر  صررب   ترر  لتاي وتكتسرر  الجاو رر  التنم رر  برر ام  نشرريطاي  اررم عموم رر  منشررة  " ع.ت.ت.و"  بإعتبرري و 
 المشرر وع هررذا تنف ررذ بمامرر  تكل فارري تررم فقرر  ،الشررعب   األح رري  تاررذ   مجرريل فرر  وكيلرر ال إكتسرربتاي الترر  لل برر    اونظرر
 المب مر  اإلطي  ر  اإلتفيق ر  علر  وبيإلسرتني .../.../....  بتري    المنعقر  البلر   المجلر  جلسر  لمحضر  طبقي وذلك
 .../.../.... بتي   " ع.ت.ت.و"  و( المحل   للجميعيت العيم  اإل ا  ) المحل   الشرو  و ا   ب  

 :  ل  مي عل  والت اض  اإلتفيق وتررم
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 : العمراجني والتاديد التهذيب لوكالة الموكولة المهام : 1 الفصل  

 : ال  اسيت مستوى عل 
 مكت  إل ت ي  اإلستشي ات أو الع وض طلبيت عل  واإلعل  الفن   لل  اسيت الم جع   ال طوط إع ا  .1

 الصفقيت مجيل ف  العمل به الجي   للتش    طبقي األش يل وم اقب  المطلوب  بيل  اسيت للق يم ال  اسيت
 .العموم  

ب ام عل اي والمصي ق  وف  هي بيل  اسيت ال يص  الع وض فت  تقي    إع ا  .2  أذو  أو ال  اسيت صفقيت وا 
 .الت و 

 الش وط ا   اجو  الفن   صفيتاللمو  مطيبقتاي م  والتثبت ال  اسيت لمكيت  تعا  الت  ال  اسيت إع ا  متيبع  .3
 .ال  اسيت هذ  واستلم ،بيإلش يل ال يص  الش وط ك اسيت ضم  واالجتميع   الب     الش وط

 المعن   الم ن  المجتم  ومكونيت العموم    والمستل م      لبال م  التنس ق "ع.ت.ت.و" تتول  ولل  ض
 . لل  اسيت الم جع   بيل طوط المح    الفن   للمواصفيت طبقي الفن   ال  اسيت إلع ا 

 :األش يل مستوى عل 
 مجيل ف  العمل به الجي   للتش    طبقي المقيوالت إل ت ي  االستشي ات أو الع وض طلبيت عل  اإلعل  .1

  .العموم   الصفقيت

ب ام عل اي والمصي ق  الف   وتقي    بيألش يل ال يص  الع وض فت  محيض  إع ا  .2  أو األش يل صفقيت وا 
 .الت و  أذو 

 قبل م  المش وع لتمو ل الناي    الموافق  عل  الحصول) التمو ل بتوف  م تبطي الصفقيت إمضي  و بق 
 (.المحل   الجميعيت ومسيع   الق وض صن وق

حيلتاي التمو ل ملفيت إع ا  .3  طبقي  ايعل للمصي ق  المحل   الجميعيت   ومسيع الق وض صن وق إل  وا 
 .العمل باي الجي   التمو ل إلج ا ات

 بع  وذلك بيلمش وع المتعلق  الحسي  وكشوفيت الفوات   ب ل  المتعلق  الميل   العمل يت بكل الق يم .4
ع ا  ال ف  بطيقيت إع ا )  اإلعتمي ات تحو ل  (.الم و    و ل  الصكوك وا 

 عل اي المنصو  واإلجتميع   الب     وللش وط الفن   للمواصفيت ومطيبقتاي األش يل إنجي  متيبع  .5
 .األش يل بصفقيت
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 تضم  عن  العموم    والمستل م   المعن      لبال ع  ممثل   بحضو  لألش يل والناي   الوقت  االستلم .6
 .بيلنظ  لام  اجع  مكونيت المش وع

 العمل به الجي   للتش    طبقي عل اي والمصي ق  واألش يل ال  اسيت لصفقيت الناي    األ تيم ملفيت إع ا  .7
 .العموم   الصفقيت مجيل ف 

 والميل   والقينون   والفن   اإل ا    مناي الم ي    كل ف  بمايماي للق يم الل م  اإلمكين يت" ع.ت.ت.و" وتس  
 .المح    اآلجيل ف  المشي    إنجي  حس   ضم  بمي والمحيسب  

 للـبلدية الموكولة المهام:  2 الفصل

 : التيل   المايم بإنجي " البل   " تتكفل

 الو ا    واللجن  البل   المجل  ط   م  عل اي مصي ق اإلنجي  قيبل     اس ب م  بنس   "ع.ت.ت.و" م  .1
 إلع ا  االول   ال  اسيت هذ  إعتمي  وس تم. المحل   والحوكم  الحض    التنم   ب نيم  تنف ذ بمتيبع  المكلف 

 .الفن   ال  اسيت
 قبل م  العمل باي الجي   لإلج ا ات طبقي التمو ل ملفيت إلع ا  المستوجب  بيلوثي ق  "ع.ت.ت.و" م  .2

 ؛ المحل   الجميعيت ومسيع   الق وض صن وق
 تسلماي م  أ يم 10  تجيو  ال أجل ف  إل اي تحيل الت  الوقت   ال  اسيت ملفيت عل  الملحظيت تق  م .3

 للملفيت؛
 إل  اإلعتمي ات تحو ل بموجبه  تم الذ  عيم بتكل   المحل   الجميعيت ومسيع   الق وض صن وق م  .4

 .العم ان  والتج    التاذ   وكيل 
 . س  هي حس  تعطل أو األش يل انطلق  و  تحول أ  شةناي م  الت  العقي    المشيكل فض .5
 الت اب   وتت ذ التمو لت هذ  بتوف   تتعا  البل    فإ  إضيف   تمو لت  ص  المش وع تطل  صو   ف  .6

 .ال  ض ف  الل م 

  المشروع كلفة:  3 الفصل

 : تشملو    ني  أل ......  للمش وع التق      الكلف  تبلغ

 ؛ واألش يل ال  اسيت كلف  .1

 ؛ الصفقيت فس  ع   المنج    المصي    .2
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 ؛ المش وع وا  ا   التس    مصي    .3

 ؛ المضيف  الق م  عل  األ ا  .4

 :مناي و يص  المش وع إنجي   ستوجباي الت  المصي    كل عيم  وبصف  .5

    الفن  ، المسيع   بعنوا  بيلشبكيت المتعا   للش كيت ال اجع  المصي 

     العقي    اإلشكيل يت فض ع م ع   المنج    المصي،  

    جين  م  تقص   أو  طة ثبوت ع م صو   ف  وذلك التة   ، وفوا ض والتقيض  اال تبي ات مصي 
 ،"ع.ت.ت.و"

    تق  م  تم أ  عل ( المش وع إنجي  اتفيق   تسج ل ومعيل م الع وض طلبيت عل  اإلعل  مصي 
 .)بيلمش وع األش يل انطلق م  أشا  3 تتجيو  ال أجيل ف  موح  مل  ف  الص   مر  ات

 الصفقات لفسخ المالية التبعات : 4 الفصل

 كلف  ف  ال  ي   تمو ل  تم فإنه الصفقيت هذ  لفس  نت ج  األش يل وأ/و ال  اسيت صفقيت كلف  ا تفيع صو   ف 
 البل    فإ  الم صو   اإلعتمي ات تجيو  صو   وف . للمش وع الم صو   اإلعتمي ات حسي  عل  الصفقيت

 .الل م  اإلضيف   التمو لت بإ جي  تتعا 

 .األصل    الم و    م  اإلضيف   التمو لت الست جيع الل م  التتب  بإج ا ات الق يم" ع.ت.ت.و" وتتول 

 المحل رر  الجميعرريت ومسرريع   القرر وض لصررن وق إست لصرراي عنرر  اإلعتمرري ات هررذ  بإ جرريع" ع.ت.ت.و" وتتعارر 
 .االست ل  اج ا ات تق م م ى متيبع  الب نيم  بتنف ذ المعن   الفن   اللجن  وتتول . الموظف  المسيع ات بعنوا 

 للمشاريع التدخل برجنامج تغيير : 5 الفصل

" ع.ت.ت.و" ب   بيتفيق  ت ذ ميل   أو فن   إلعتبي ات األش يل أثني   ط أ الت  ل لب نيم  تحو   أو ت     كل
 . المعن   والبل   

 

 

  التفاقية كلفة:  6 الفصل
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  و  للمش وع التق      الكلف  م %  8 نسب  أسي  عل  إحتسيباي وتم   ني  أل .......  بر اإلتفيق   كلف  ح   ت
 المتعا   للش كيت ال اجع  المصي   و  واألش يل ال  اسيت مصي   )  المضيف  الق م  عل  األ ا  اعتبي 

 الكلف  حس  الكلف  هذ  تح    و ق . (الع وض طلبيت عل  اإلعل  مصي   و  الفن   المسيع   بعنوا  بيلشبكيت
 . للمش وع الناي   

 إست لصاي و تم المش وع وا  ا   تس    مصي    بعنوا  " ع.ت.ت.و"  لر ال اجع  المصي    الكلف  هذ  وتمثل
 .ال ل  مذك ات تق  م عن 

 العتمادات تحويل:  7 الفصل

 إل  مبيش   للمش وع الم صص  اإلعتمي ات بتحو ل المحل   الجميعيت ومسيع   الق وض صن وق البل    تكل 
 . "ع.ت.ت.و"

  صلوحيتها ومّدة التجنفيذ حي  التفاقية دخول : 8 الفصل

 الب نيم  إنجي  فت   صلوح تاي م   وتوافق المعن    الط ف   م  إمضي اي بع  التنف ذ ح   االتفيق   هذ  ت  ل
 .الجاو  التفيوت م  للح  الشعب   األح ي  لتاذ   ال صوص 

 التسايل معاليم : 9 الفصل

 . المش وع كيهل عل  االتفيق   هذ  تسج ل معيل م تحمل

 

 العمراجني والتاديد التهذيب وكالة /عن                                البلدية/ عن

  العام المدير الرئيس                   البلدي المالس رئيس     

 


