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 ديــبــاجــة
 ( بتنفيذ نص الدستور؛2011يوليو  29) 1432شعبان  27صادر في  1.11.91الظهير الشريف رقم  بناء على 

 15-1املتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقــــــــــم  111.14القانون التنظيمي رقم  بناء على-

 (؛2015يوليو  7) 1436من رمضان  20بتاريخ  83

 85املتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  113-14القانون التنظيمي رقم  بناء على-

 (؛2015يوليو  7) 1436من رمضان  20بتاريخ  15-1

 ( 1977فبراير  15) 1379صفر  25الصادر بتاريخ  1-75-168الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  بناء على

الصادر بتاريخ  1-93-293املتعلق باختصاصات العامل كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم

افق ل  1414ربيع الثاني  19  ؛1993أكتوبر  06املو

 ( بتنفيذ القانون 2019فبراير  13) 1440صادر في جمادى اآلخرة  1.19.18الظهير الشريف رقم  بناء على

 املتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان املوحدة لالستثمار. 47.18رقم 

 ( بتنفيذ القانون 2013فبراير  21) 1434ربيع األخر  10الصادر في  1.13.09الظهير الشريف رقم  بناء على

 ؛مع ما تم تعديله وتتميمه املتعلق بالنظام األساس ي لغرف التجارة والصناعة والخدمات 38.12

 ( بتحديد اختصاصات 2016أغسطس  3) 1437من شوال  29صادر في  2-16-533مرسوم رقم  بناء على

 وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي؛

 ( بسن نظام للمحاسبة 2017نونبر  23) 1439ربيع األول  04صادر في  2.17.449مرسوم رقم  بناء على

 ؛ العمومية للجهات ومجموعاتها

  وتماشيا مع دور مجلس الجهة في دعم التنمية االقتصادية الجهوية وتشجيع االستثمار وخلق فرص الشغل

 ؛بالجهة

 صندوق جهوي لدعم املشاريع االستثمارية الصناعيةإحداث " ب اتفاقية الشراكة املتعلقة بناء على 

 ؛2021مايو  24املوقعة بتاريخ  "فاس مكناس؛ بجهة

  وأخذا بعين االعتبار إرادة الدولة لدعم االستثمار في األنشطة الصناعية املساهمة في استبدال املنتوجات

 ؛املستوردة بمنتوجات محلية لتلبية حاجيات السوق الجهوي والوطني

 إحداث آلية تحفيزية لجلب االستثمارات الصناعية في أنشطة االستبدال الصناعي إلى جهة فاس طار وفي إ

  ؛مكناس

 17 وبناء على مصادقة الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس بتاريخ 

 2022مارس 

  افقة لجنة بتاريخ ..................................على امللف املقدم من طرف  دراسة الطلبات والتتبعواعتبارا ملو

  دعم................... ..... املتعلق بطلب الحصول على .............................
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 بين املوقعين

 ،املسماة فيما بعد بالوالية؛ والية جهة فاس مكناس، ممثلة من طرف السيد والي الجهة وعامل عمالة فاس 

  العامل؛ممثلة في شخص السيد  ..……………عمالة 

 ،املسمى فيما بعد بمجلس الجهة؛ مجلس جهة فاس مكناس، ممثال من طرف السيد رئيس املجلس 

  غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، ممثلة من طرف رئيس الغرفة، املسماة فيما بعد

 بالغرفة؛

  املسمى فيما بعد باملركز. من طرف السيد املدير، الجهوي لالستثمار لجهة فاس مكناس، ممثال املركز 

  املسماة فيما بعد املندوب السيد ، ممثلة من طرفوالصناعة للتجارةاإلقليمية  /الجهويةاملندوبية 

 باملندوبية

 من جهة

 

 الحامل لبطاقة التعريف الوطنية /  التجاري السجل  .......................السيد )ة( / شركة )ة( املستثمر  و

عنوانها  نشاطها الصناعي .................................................................,..................رقم......

 )ة( املستثمر بفي هذه االتفاقية  هواملشار إلي   ..................................

 

 

 

  من جهة أخرى 
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 وعلى هذا األساس وقع االتفاق على ما يلي:

 
 االتفاقية موضوعو  هدف :1املادة 

 الجهوي  صندوق تمويل التحديد االلتزامات املتعلقة باالستفادة من  إلىتهدف هذه االتفاقية 

 .املشاريع االستثمارية الصناعية بجهة فاس مكناس دعمل

الالزمة لضمان  التدابير و  عليها املوقعةاالطراف تزامات الب املتعلقةاألحكام  هذه االتفاقية تحدد اكم

 أو تنفيذ أحكامها. يتعلق بتفسير والتسوية الودية للمنازعات التي قد تنشأ فيما  بنودهاتتبع تنفيذ 

 االستفادة والتعريف باملشروعوقيمة نوعية  :2 املادة 

املشاريع االستثمارية الصناعية  دعممن تمويل الصندوق الجهوي ل)ة(  املستثمر تتمثل استفادة 

 : فيبجهة فاس مكناس 

 دعم اقتناء اآلالت والتجهيزات الصناعية؛ •

 الضرورية؛ التقنيةدعم مالي ملصاريف الدراسات والخبرات  •

 .لبشرية الضرورية للمشروع الصناعيدعم تكوين املوارد ا •

 ........................................ درهم تبلغ قيمة االستفادة من الصندوق السالف الذكر مبلغ :

 :  معطيات حول املشروع

 ................................: ..................................................................................................... املستثمر إسم 

 ..................................................................................................................العنوان : ............................

 ............................................................اقليم /جماعة : ...............................................................عمالة

 ............................................................................................:الصناعيةالوحدة /مساحة البقعة األرضية 

 .............................................................................................................................. العقاري:رقم الرسم 

 ....................................نوعية النشاط الصناعي : ..................................................................................

 ...................................املبلغ اإلجمالي إلنجاز املشروع : ..........................................................................

 ...........................................املدة الزمنية إلنجاز املشروع : ....................................................................

 ..................................عدد اليد العاملة : ...............................................................................................

 أهم املصاريف املتعلقة باملشروعتوزيع 

 املبلغ التقديري  الفقرة

  التقنيةالدراسات والخبرات 

  العقار + أشغال البناء

  التجهيزات الصناعية اآلالت و  شراء

  تكوين املوارد البشرية
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 )ة( املستثمرالتزامات  :3املادة 

أو توسيع نشاط وحدته عبر إنشاء وحدة إنتاجية إضافية  جديدةبإنشاء وحدة صناعية  )ة( املستثمر  يلتزم -

افقة   بتاريخ.............................. اللجنة املكلفة بتتبع وتسيير الصندوق موضوع امللف الحاصل على مو

االتفاقية، بجميع مكوناته وبإحداث مناصب الشغل موضوع هذه إحداث املشروع، ب )ة( املستثمر  يلتزم -

افقة امللتزم بها ف في غضون  ،اللجنة املكلفة بتتبع وتسيير الصندوق ي برنامجه االستثماري الحاصل على مو

  :شهًرا من تاريخ 24

  .بالنسبة للوحدات الصناعية الجديدة الحصول على رخصة البناء .أ

 بالنسبة لتوسيع النشاط. االتفاقيةتوقيع هذه  .ب

ا إضافًيا في حالة القوة القاهرة أو ظروف غير  )ة( يمكن منح املستثمر  -
ً
متوقعة )الواجب تبريرها من وقت

افقة اللجنة املكلفة بتتبع وتسيير  إلكمال برنامجه االستثماري  ( ،))ة املستثمر طرف  وذلك بعد مو

 .الصندوق 

يجب  اصة،االستثمار الخفي حالة طلب تمديد فترة إضافية أو إجراء أي تعديالت ضرورية على اتفاقية  -

  للبث فيه من طرف لجنة التتبع. التفاقيةهذه القبل انتهاء املدة القانونية الغرفة تقديم طلب إلى 

 
 دعم اقتناء اآلالت والتجهيزات الصناعية؛التزامات متعلقة ب 

شهًرا من تاريخ  12داخل آجال  اقتناء اآلالت والتجهيزات الصناعية بتنفيذ برنامج )ة( املستثمر تعهد ي -

افقة اللجنة.الحصول على    مو

( 5) خمسملدة  تمويل الصندوق  موضوع الت والتجهيزات الصناعيةباالحتفاظ باآل )ة( املستثمر تعهد ي -

 .ابتداء من تاريخ الشروع الفعلي لنشاط املقاولة سنوات

الفاتورة النهائية وإثبات أداء املبالغ  بتقديم الدفعة األولى من الدعم صرف كما يلتزم عند وضع طلب -

 املتعلقة ببرنامج االقتناء إلى اللجنة.  

 

 الضرورية: التقنيةدعم مالي ملصاريف الدراسات والخبرات التزامات متعلقة ب 

شهًرا من تاريخ الحصول  12داخل آجال  التقنيةالدراسات والخبرات  بتنفيذ برنامج)ة(  املستثمر تعهد ي -

افقة على   اللجنة.مو

 :بتقديم)ة(  املستثمر  يلتزم الدعم صرف عند وضع طلب -

 نسخة من الدراسات أو الخبرات التقنية موضوع الدعم. .أ

  .  بإنجاز الدراسات أو الخبرات التقنيةالفاتورة النهائية وإثبات أداء املبالغ املتعلقة  .ب
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  الجديدةالخاصة باملشاريع الصناعية دعم تكوين املوارد البشرية الضرورية 

موضوع الدعم برنامج تكوين املوارد البشرية الضرورية للمشروع الصناعي بإنجاز  )ة( ملستثمر ايلتزم  -

افقة اللجنة، 12املقدم من طرف الصندوق داخل آجل   شهرا من تاريخ الحصول على مو

 بتقديم: الدفعة األولى من الدعم صرف طلبكما يلتزم عند وضع  -

 ؛)ة( املستثمر  على نشاط ا ووقعه نيبرنامج التكو حول إنجاز  مفصلتقرير  .أ

املستفيدين من برنامج التكوين وجدول تسجيلهم بالصندوق الوطني للضمان  الئحة .ب

 االجتماعي.

 لوائح توقيعات املستفيدين من التكوين. .ت

  .  بإنجاز برنامج التكوينالفاتورة النهائية وإثبات أداء املبالغ املتعلقة  .ث

 

 : التزامات عامة 

 :إجراءات السالمة والنظافة وحماية البيئة •

وحماية البيئة العمال باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة من أجل الحفاظ على سالمة  )ة( املستثمر  لتزمي

 واملعايير الوطنية املعترف بها املطبقة في مجال تخطيط املدن والبيئة والنظافة وجودةاملساطر واحترام 

 والخدمات املقدمة.املنتجات املستخدمة 

 املوردين املحليين: التعامل مع •

إلى و إلى املوردين املحليين القتناء املعدات أو املواد أو األدوات  ذلك،كلما أمكن  باللجوء، )ة( املستثمر تعهد ي

مع مراعاة االمتثال ملعايير  املشروع، إلنجاز مقدمي الخدمات املحليين للحصول على الخدمات الالزمة 

 الجودة والسعر.

 تقدم انجاز املشروع: •

 5املشار إليها في املادة  اللجنةاملشروع لكتابة تقدم  حالةتقرير تفصيلي عن  بتقديمة( ) املستثمر  يلتزم -

 كل ستة أشهر

 أن  )ة( املستثمر من  أدناهاملذكورة  اللجنة كتابةتطلب  -
ً
 حالة عدم توصلهافي . واتهفي بالتزاميكتابة

  6املادة مع مقتضيات  االتفاقية تماشيابالحق في إنهاء  اللجنةتحتفظ  التبليغ،بعد  شهربرد خالل فترة 

 أدناه.

اســـــــــــــم املرتقــب إدخــالهــا على تغييرات بــالاملــذكورة أدنــاه لجنــة الإبالغ كتــابــة  )ة( املســـــــــــــتثمر يتعين على  -

اتخاذ اإلجراءات اإلدارية ذلك من أجل و  املســـــــــــيرة لهاوالهيئات  هاني ورأس مالالقانو  هاشـــــــــــكلو الشـــــــــــركة 

 .الالزمة
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 باقي األطرافالتزامات  : 4املادة 

 التزامات املركز:  •

 :الصناعيةدعم اقتناء اآلالت والتجهيزات 

افقة  بناء ………............…… الي قدرهمصرف دعم ب املركز  لتزمي اللجنة املكلفة بتتبع وتسيير على محضر مو

افقالئحة التجهيزات واآلليات  واعتمادا على ، الصندوق  ، وذلك عن طريق اللجنة عليها من طرف املو

 املستثمر لتجهيزات واآلليات( لفائدة بالنسبة ل تسديد فواتيرها )دون احتساب الضرائب ورسوم االستيراد

التوصل إثبات بعد من املبلغ السالف الذكر باملائة  50على دفعتين، األولى تحدد في نسبة يتم ذلك و ،  )ة(

من انطالق العمل داخل الوحدة شهر واحد باملائة املتبقية بعد  50، والثانية بنسبة واآللياتبالتجهيزات 

 .وإحداث مناصب الشغل القارة امللتزم بها في برنامجه االستثماري  ةيالصناع

 الضرورية التقنيةدعم مالي ملصاريف الدراسات والخبرات 

افقة  ..…...............……قدره اليمصرف دعم ب املركز  لتزمي اللجنة املكلفة بتتبع وتسيير بناء على محضر مو

بعد إتمام  يتم ذلكو  ،الخبراتالدراسات و  و نسخة من تقارير لنهائيةاالفاتورة  واعتمادا على ،الصندوق 

أداء املبالغ إثبات  5 على اللجنة املنصوص عليها في املادة )ة( املستثمر عرض  بعدالدراسات والخبرات و 

 .الحصول عليهامقابل الخدمات التي تم  املستحقة

 الخاص باملشاريع الصناعية الجديدة دعم تكوين املوارد البشرية الضرورية

افقة  ……........………الي قدرهمصرف دعم ب املركز  لتزمي اللجنة املكلفة بتتبع وتسيير بناء على محضر مو

على دفعتين، األولى  ذلكيتم و  ،و تقرير مفصل حول هذا التكوين نهائيةالالفاتورة  واعتمادا على الصندوق،

على اللجنة  )ة( املستثمر عرض  وبعدبعد إتمام التكوين  من املبلغ السالف الذكر باملائة  50تحدد في نسبة 

، والثانية الحصول عليهامقابل الخدمات التي تم  أداء املبالغ املستحقةإثبات  5املنصوص عليها في املادة 

وإحداث مناصب  ةيمن انطالق العمل داخل الوحدة الصناع شهر واحد باملائة املتبقية بعد 50بنسبة 

  .الشغل القارة امللتزم بها في برنامجه االستثماري 

 :على املركز عملي كما

افقة تتبع عمليات التمويل  -  .اللجنةطبقا للشروط املحددة في امللفات التي حظيت بمو

 االستثماري. وعهاملساطر اإلدارية املرتبطة ببلورة مشر إتمام  فيمن دعم الصندوق  )ة(املستفيدمواكبة  -

 في أشغالها. يشاركو  لجنةال املركز  ترأسي -

 التزامات غرفة التجارة والصناعة والخدمات •

 .االستثماري  روعهمش إنجاز  فيمن دعم الصندوق  )ة( لمستثمر ل القبلية والبعدية واكبةاملب الغرفة لتزمت -

 )ة( خالل إنجازه لبرنامج التكوين وللدراسات والخبرات التقنية.  املستثمر كما تلتزم الغرفة بدعم ومواكبة  -

 في أشغالها. شاركتو  لجنةالكتابة  الغرفةتولى ت -

 والصناعة:للتجارة  أو اإلقليمية املندوبية الجهويةو الوالية و العمالة و  الجهةالتزامات  •

 .شغال لجنة التتبعأفي املشاركة 
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 املادة 5 : اللجنة املكلفة بتتبع وتسيير الصندوق 

 :عضويتهافي  يترأسها املركز تضملجنة التسمى ب ،الصندوق بتتبع وتسيير مكلفة لجنة  تحدث

 والية جهة فاس مكناس؛ ₋

 مجلس جهة فاس مكناس؛ ₋

 ..……………عمالة  ₋

 .غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس ₋

 للتجارة والصناعة املعنية باملشروع؛ أو اإلقليمية املندوبية الجهوية ₋

 ترى اللجنة حضورها ضروريا ألشغالها. أو خبراء يمكن دعوة أي مؤسسة

وتقوم بهذه الصفة بحفظ محاضر اجتماعات أشغالها بمقرها  وتعقدغرفة التولى كتابة هذه اللجنة ت

 املصادقة.  محاضر اللجنة وبتحرير 

 

 تتكلف اللجنة باملهام التالية: 

 .دراسة طلبات التمويل املتعلقة بمحاور الدعم الثالثة املعروضة على أنظارها من طرف كتابتها -

 قيادة و تتبع هذه االتفاقية الخاصة. -

افقة اللجنة من أجل االستفادة من الدعم املالي الذين حصلوا على يناملستثمر مواكبة  -  .مو

تمويل الصندوق اللتزاماتهم املضمنة في ملفات طلبهم التي حظيت  من يناملستثمر احترام تتبع  -

افقة اللجنة  .بمو

 .من التمويل اللتزاماتهم يناملستثمر اتخاذ القرارات والتدابير الضرورية في حالة عدم احترام  -

 

 االتفاقيةفسخ  : 6املادة 

 : ت التاليةحاال الفي  هذه االتفاقية فسخيتم 

 املنصوص عليها في هذه االتفاقية. التزاماتهبتنفيذ  )ة( املستثمر  إخالل -

 أو عند رفعها إلحدى الحاالت التي ) )ة( املستثمر توقف نشاط  -
ً
 أو اختياريا

ً
حل الشركة أو تصفيتها قضائيا

 .(على توقفها عن نشاطها تدل

 املشروع. إلنجاز على التراخيص االدارية الالزمة  )ة( املستثمر  عدم حصول  -

 

  االتفاقية الخاصة فسختبعات :  7املادة 

من إرجاع مجموع املبالغ تم تطبيق فسخ االتفاقية في حقه  والذيالصندوق من تمويل  املستفيد )ة(يلتزم 

من تاريخ التبليغ بفسخ  أشهر  (03ثالثة )املالية التي استفاد منها في إطار هذه االتفاقية في أجل أقصاه 

الصندوق الجهوي لدعم املشاريع  " وذلك بتحويله لهذه املبالغ في الحساب الخاص املسمى ،االتفاقية

   .االستثمارية الصناعية بجهة فاس مكناس"
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 )ة( لدى املحاكم املختصة. املستثمر تبقى للجنة الصالحية ملتابعة وفي حال عدم التسديد 

 

 

  مقتضيات عامة : 8 املادة 

 :التبليغات -. 1

كل املعلومات أو التبليغات التي تتم أو ينبغي أن تتم في إطار تنفيذ بنود هذه االتفاقية يجب أن تبعث  -

بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتبليغ أو بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد اإللكتروني مؤكد برسالة 

 العناوين املذكورة أعاله. مضمونة مع وصل بالتبليغ على

تعتبر التبليغات التي تتم بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتبليغ مسلمة في تاريخ التسليم أو في تاريخ  -

استالم  مرور املأمور وتعتبر التبليغات التي تتم بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد اإللكتروني مسلمة في تاريخ

يزيد أجل استالم الرسالة املضمونة الالحقة لتأكيد الفاكس عن  أال طة الفاكس أو البريد اإللكتروني شري

 ( أيام من تاريخ استالم الفاكس.5خمسة )

املرسل  أو رقم الفاكس  أو على كل طرف، تحت طائلة عدم القبول أن يخبر الطرف اآلخر بأي تغيير في العنوان  -

 إليه في احترام لإلجراءات املذكورة أعاله. 

 

 االتفاقية:تعديل  -. 2

 .موقع من قبل كل األطراف وال يمكن تعديل هذه االتفاقية إال عن طريق ملحق تعديلي مكتوب 

 

 التغييرات التشريعية أو التنظيمية: – 3

في حالة تغييرات تشريعية أو تنظيمية لها أثر على تنفيذ هذه االتفاقية، تجتمع األطراف عند الحاجة ملناقشة 

 حال ما إذا فرضت هذه التغييرات هذا التعديل.إضافة ملحق تعديلي في 

 

  تسوية املنازعات –القانون املعمول به  :9املادة 

 تخضع هذه االتفاقية في تطبيقها وتفسيرها للقانون املغربي. -

في حالة نشوب أي نزاع أو خالف أو مطالبة تتعلق بتنفيذ أو تفسير هذه االتفاقية تسعى األطراف على  -

 تسويته وديا.

من تاريخ تبليغ النزاع من أحد األطراف إلى الطرف  يوما 30في حالة عدم التسوية الودية للنزاع في غضون  -

 املحكمة املختصة. إلىاآلخر أو األطراف األخرى املعنية يقدم النزاع 

 

  الدخول حيز التنفيذ :10املادة 

 .جميع األطرافتدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ مباشرة بعد التوقيع عليها من قبل 
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، ما لم يتفق الطرفان على تمديد  توقيعها( سنوات من تاريخ 5تبقى هذه االتفاقية سارية املفعول خمس ) 

 صالحيتها لفترة إضافية.
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حرر 

 ..........ب.......................................................بتاريخ...............................................................

 

ــــــــــات  التـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــيــــــــــعــــ

*** 
 التوقيعات:

 

 السيد والي 

 فاس مكناسجهة 

 

 

 

 

 

 السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس

 

  عمالة عاملالسيد 

                                                

 

 السيد مدير املركز الجهوي لالستثمار 

 لجهة فاس مكناس

 

 

السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة 

 والخدمات لجهة فاس مكناس

 

 

                                     

                                                                                  )ة(  املستثمر                                             

 

 للتجارة والصناعة املندوب الجهوي  السيد

 

 

 


