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 بناء على االفتااية طاا للعاان ب ن لجل

جه فاس مكناس ن اجلاماات ن مؤسسات العالةم الاايل

جبه فاس-مكناس املويا بعا يخ  18أبريل .2016
 نفتااةال للمرسوم يم  2.16.297الصاد يف  23مضا  29 ( 1437يونةو  )2016ناملعالق
بكةاةات فتنظةم دن ات العكوين لاائدة أعضاء لجال

اجلماعات الرتابة نمدهتا نشرنط االسعاادة

منها نمسامه اجلماعات الرتابة يف فتغطة مصا ياها نالسةما املادة  4منه؛
 ناععبا ا لرغب كل من لجل

جه فاس -مكناس ن اجلاماات ن مؤسسات العالةم املويا يف فتوحةد

اجلهود من أجل فتقوي يد ات املنعخب ن بكاف فئاهتم على مسعوى جه فاس -مكناس ؛
 نبناء على حمضر اجعماع جلن الععبع نالعقةةم املناقد بعا يخ  05يونةو 2017؛
 نبناء على حمضر اجعماع جلن الععبع نالعقةةم املناقد بعا يخ  04شعنرب 2017؛
 نبناء على حمضر اجعماع اللجن اجلهوي للعكوين املسعمر املناقد يوم  14شعنرب 2017؛
 نبناء على حمضر اجعماع جلن الععبع نالعقةةم املناقد بعا يخ  05أكعوبر 2017؛
 نبناء على حمضر اجعماع جلن الععبع نالعقةةم املناقد بعا يخ  18أكعوبر :2017
********
مت االفتااق
ب ن لجل جه فاس -مكناس ممثال يف شخص ئةسه من جه ،
ن اجلاماات نمؤسسات العالةم الاايل ممثل يف شخص ؤسائها من جه أخرى؛

على ما يلي:
****************
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املادة األوىل :موضوع امللحق
ي حدد ملحححق االفتااية ح طاححا للعاححان بحح ن لجل ح جه ح فححاس -مكنححاس ن اجلاماححات نمؤسسححات
العالةم الاايل ابجله  ،أس العاان بةنهم محن أجحل اجنحا العصحمةم املحديرجل اجلهحوجل للعكحوين املسحعمر،
نفق دفرت العحمالت اخلاص إبعداده املرفق هبذا امللحق.

املادة الثانية  :موضوع التصميم املديري اجلهوي للتكوين املستمر
العصمةم املديرجل اجلهوجل للعكوين املسعمر هو نثةق جهوي حتحدد  ،انطاليحا محن فتصحخةص أنيل ملحؤهالت
أعض ححاء لجححال اجلماع ححات الرتابة ح  ،نامله ححام العدب ي ح املسححندة طلححةهم ،ناالخعصاصححات املخول ح للجماع ححات
الرتابة  ،حمان نأنلوايت العكوين ،ناملدة الزمنة اليت يسعغريها ،نالغالف املايل الذجل يعا ن صده له.

املادة الثالثة :حمتوى مهمة إعداد التصميم املديري اجلهوي للتكوين املستمر
فتعمثححل مهم ح طعححداد العصححمةم املححديرجل اجلهححوجل املسححعمر للاححرتة املمعححدة م حاب ن  ،2021/2017يف
مجةع الاملةات الضرن ي إلجنا ه نفقا لدفرت العحمالت اخلاص به.
فتعم هذه املهم عرب ثالث مراحل فتناذ يف فرتة منة مدهتا  75يوما:


املرحلة األوىل :بلو ة ن ي منهجة إلعداد العصمةم اجلهوجل للعكوين املسعمر (  15يوم)،



املرحلة الثانية :اجنا فتصخةص للوضاة احلالة (  30يوم)،



املرحلة الثالثة :بلو ة طسرتافتةجة العكوين نالربامج السنوي للعكوين (  30يوم)،
.1

نضع طسرتافتةجة العكوين املسعمر،

.2

نضع الربامج السنوي للعكوين،

3

املادة الرابعة :التزامات اجمللس اجلهوي
يعاهد اجملل اجلهوجل ب:
 ختصححةص اععمححاد مححايل يححد ه س بباعمااة الب ب

درهببم ( 700 000,00دره ببم يححوىل ط

احلساب املايل للجاما املكلا ابلعنسةق على ثالث دفاات ،حسب املراحل احملددة أدانه:
الدفعة

النساة

الكلاة ابلدرهم

األوىل

20 %

140 000,00

الثانية

30 %

210 000,00

الثالثة

50 %

350 000,00

األجل
عند هناي املرحل األن

ن نضع العقرير النهائي يعضمن

الو ي املنهجة إلعداد العصمةم اجلهوجل يف  05نسخ
ن ية ننسخ الكرتننة
عند هناي املرحل الثانة ننضع العقرير النهائي عن مرحل
فتصخةص مةداين لالحعةاجات نمؤهالت الائ املانة

يف

 05نسخ ن ية ننسخ الكرتننة
عند هناي املرحل الثالث ننضع الوثةق النهائة اليت فتعضمن
االسرتافتةجة اجلهوي للعكوين ننثةق النهائة للربامج السنوي
للعكوين املسعمر يف  05نسخ ن ية ننسخ الكرتننة

 عقد اجعماع جلن القةادة املنصوص علةها يف دفرت العحمالت املرفق ،حلضو عرض العقا ير
املنجزة من ارف منسق فريق عمل املصرنع عن كل مرحل من املراحل الثالث ،مث د اس
العقا ير ناملصادي علةها يف ظرف ال يعجان ثالث أسابةع ،لةعم بادها فتوجةه مذكرة طما
ابملوافق ان بطلب طدخاىل فتاديالت علةها؛
 عقد اجعماع اللجن اجلهوي للعكوين املسعمر حلضو عرض يقدمه منسق فريق عمل
املصرنع حوىل مصرنع العصمةم اجلهوجل للعكوين املسعمر الذجل يعكو من ( فتصخةص
الوضاة  ،طسرتافتةجة العكوين ،الربامج السنوي

للعكح ح ح ح ح حوين )) (Le catalogue des formations

مث د اسعه ناملصادي علةه يف ظرف ال يعادى  30يوما.
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 مراسل مجةع السةدات نالسادة ؤساء اجلماعات الرتابة ابجله من أجل فتسهةل مأمو ي
فريق الامل.

املادة اخلامسة :التزامات اجلامعات املوقعة
فتعاهد اجلاماات املويا مبا يلي:
 العنسةق فةما بةنها لعحديد العخصصات اليت سعصا ك هبا كل جاماح يف فريحق الامحل معاحدد
العخصصات (فريق عمل املصرنع) ،الحذجل سحةقوم ابجنحا الاملةحات املرفتبطح إبعحداد العصحمةم
املديرجل اجلهوجل  ،أخذا با ن االععبا الاقرة األن من الاصل  10من دفرت العحمالت؛
 فتابئح أسحافتذة ونن كاححاءات مصحهود حا يف لجححاالت العخصصحات املطلوبح لاضححوي فريحق عمححل
املصرنع ؛
 فتسهةل مأمو ي األسافتذة نالطلب أعضاء فريق الامل العابا ن ا،
 احلاححاع علححى س حري املاطةححات اجملما ح نعححدم اسححعاما ا ألغ حراض أخححرى غ ح طعححداد العصححمةم
اجلهوجل طال مبوافق اجله .

املادة السادسة :التزامات املؤسسة املكلاة ابلتنسيق
فتعكل ح جامعببة االيببوين مبهم ح فتنسححةق أشححغاىل فريححق عمححل املص حرنع؛ نهححي هبححذه الصححا فتاححد
املخاا ححب الوحة ححد يف مجة ححع مراح ححل طع ححداد العص ححمةم امل ححديرجل اجله ححوجل للعك ححوين املس ححعمر ،نفتوي ححع دف ححرت
العحمالت املرفتبط به ،ن فتلعزم مبا يلي:
 فتصححكةل فريححق عمححل املصححرنع خححالىل مححدة  20يححوم مححن فتوصححلها برسححال مححن ئححة اجلهح يعكحو
من:
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 10 أسافتذة من ب ن األسافتذة العابا ن للجاماات املويا نبناء على ايرتاحاهتا،
 30 االب من ب ن الب سلكي املاسرت ن الدكعو اه العابا ن للجاماات املويا نبناء على
ايرتاحاهتا،
 ثالث اار من طدا ة اجله يعم فتاةةنهم من ارف ئة اجله ،
 ثالث ح ااححر خب ح ة يف اجملححاالت املرفتبط ح ابجلماعححات الرتابة ح يححعم اخعةا هححا مححن اححرف منسححق
فريق عمل املصرنع ؛
 فتاةحح ن منسححق مححن بحح ن أعضححاء فريححق عمححل املصححرنع لعنسححةق أشححغاله يكححو مححن بحح ن األس حافتذة
العابا ن ا،
 مسك الئح أبمساء أعضاء فريق الامل ،مرفوي ابلس ة املهنة لكحل ناححد محنهم فتحرب علحى
نجححه اخلصححوص خ حرباهتم يف اجملححاىل موضححوع الد اس ح  ،أخححذا باحح ن االععبححا مقعضححةات الاقححرة
األن من الاصل  10من دفرت العحمالت؛ ننضاها هن طشا ة اجله ،
 نضححع مجةححع املسححعلزمات اللوجةسعسححكة الضححرن ي الجنححا الاملةححات هححن طشححا ة فريححق عمححل
املصرنع ؛ نالسةما نسائل العنقل؛ ناألدنات املكعبة .....؛
 االحرتام الاالي لآلجاىل ناملواعةد املنصوص علةها يف دفرت العحمالت نيف هذا امللحق؛
 الصححرنع يف كححل مرحل ح مححن مراحححل طعححداد العصححمةم املححديرجل اجلهححوجل مباشححرة باححد العوصححل
برسال من ئة

اجله ( األمر خبدم )l’ordre de service؛

 مواف ححاة اجله ح ح مبصح ححا يع العقح ححا ير املعالق ح ح ابملراحح ححل الح ححثالث يف مخ ح ح نسح ححخ ن ية ح ح ن نسح ححخ
الكرتننة  ،نولك يف اآلجاىل احملددة؛
 عرض فتقرير كل مرحل من املراحل الثالث أمام جلن يةادة املصرنع؛
 ع ححرض مص ححرنع العص ححمةم اجلهح ححوجل ال ححذجل يعك ححو م ححن (( :فتص ححخةص الوضح ححاة  ،طس ح حرتافتةجة
العكحوين ،الحربامج السحنوي للعكحوين ) )) (Le catalogue des formationsأمحام اللجنح
ااجلهوي للعكوين املسعمر.
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املادة السابعة :سراين امللحق
جيرجل الامل هبذا امللحق ابعداء من ات يخ العويةع علةه ،نينعهي الامل به عند نفاء كل الطرف ن
ابلعزامات املصا طلةها يف هذا امللحق.

املادة الثامنة :فتعليق األداء  -إلغاء أو فسخ:
يف حال العأخر يف طجنا العقا ير املعالق جبمةع مراحل الد اس فتقوم اجله مبايلي:
يف حال العأخر ملدة عصرة أايم يف نضع أجل من العقا ير املصا طلةها يف هذا امللحق ،فإاجله فتوجه سال فتنبةه ناسعاسا ط منسق فريق عمل املصرنع حتت طشراف ئة

اجلاما املكلا

ابلعنسةق ،نجيب على املنسق أ يقوم يف ظرف ال يعادى عصرة أايم ابلرد على سال ئة

اجله ،

طما بعقدمي العقرير موضوع الرسال  ،أن عرض الصرنحات الال م ألسباب العأخ .
نيف حال عدم الرد فإ ئة اجله يقوم يف ظرف الاصرة أايم املوالة النعهاء األجل األنىلبوي طجنا الد اس  ،نما يرتفتب عنها من أداء ابيي الدفاات.
نيف مجةع احلاالت فإ العأخ ملدة شهر؛ بدن مرب مقبوىل من ارف اجله  ،يف طجنا احدالعقا ير ،يرتفتب عنه ني طجنا الد اس  .نأيضا ني أداء ابيي الدفاات.

املادة التاسعة :امللكية الاكرية
فتاعرب الد اس موضوع هذا امللحق؛ ملكا جله فاس مكناس ،نمتلك نحدها حري العصرف
فةها ابلعو يع نالطبع....
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املادة العاشرة :حل النزاعات
كل نزاع يد ينصأ عند فتطبةق هذا امللحق ،يعم حله بصا ندي  ،نعند االيعضاء ميكن اللجوء
ط احملاكم املخعص مبدين فاس.
حر بااس يف............................................

السيد رايس

السيد رايس

اجمللس اجلهوي فاس -مكناس

جامعة سيدي حممد بن عاد هللا -فاس

السيد رايس

السيد رايس

جامعة موالي امساعيل -مكناس

جامعة األيوين  -افران

السيد رايس

السيد مدير

اجلامعة األورومتوسطية  -فاس

املدرسة الوطنية للاالحة  -مكناس
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