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  مؤسسات العالةم الاايل  جه  فاس مكناس ن اجلاماات نفتااية  طاا  للعاان  ب ن لجل  االبناء على
 .2016أبريل  18ا يخ ويا  بعمكناس امل-جبه  فاس

  ( ناملعالق 2016يونةو  29)  1437 مضا   23الصاد  يف   2.16.297نفتااةال  للمرسوم  يم
سعاادة   اجلماعات الرتابة  نمدهتا نشرنط االللجا أعضاءبكةاةات فتنظةم دن ات العكوين لاائدة 

 ؛منه 4 منها نمسامه  اجلماعات الرتابة  يف فتغطة  مصا ياها نالسةما املادة 

  يف فتوحةد  املويا ن مؤسسات العالةم اجلاماات  نمكناس  -فاس  كل من لجل  جهلرغب    اععبا ان
 ؛ مكناس   -بكاف  فئاهتم على مسعوى جه  فاس فتقوي  يد ات املنعخب نمن أجل  اجلهود

 ؛2017يونةو  05 بعا يخ  ر اجعماع جلن  الععبع نالعقةةم  املناقدضنبناء على حم  

   ؛2017شعنرب    04نبناء على حمضر اجعماع جلن  الععبع نالعقةةم  املناقد بعا يخ 

  ؛2017شعنرب  14اجلهوي  للعكوين املسعمر املناقد يوم  اللجن بناء على حمضر اجعماع ن 

  ؛2017  أكعوبر  05بعا يخ   لعقةةم املناقدنانبناء على حمضر اجعماع جلن  الععبع 

  2017  أكعوبر  18بعا يخ   نالعقةةم املناقدنبناء على حمضر اجعماع جلن  الععبع: 

******** 

 مت االفتااق

  ممثال يف شخص  ئةسه من جه ،مكناس  -فاسب ن لجل  جه  

 ؛ من جه  أخرى هاائس ؤ يف شخص  ممثل  ات نمؤسسات العالةم الاايلامااجل ن

 

 :على ما يلي
**************** 
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 امللحقموضوع  املادة األوىل:

مؤسسححات ن اجلاماححات  ن مكنححاس -بحح ن لجلحح  جهحح  فححاسلعاححان  ل طاححا  االفتاايةحح ملحححق دد يحح 
 ،وين املسحعمرجنحا  العصحمةم املحديرجل اجلهحوجل للعكحاأجحل  محنبةنهم ، أس  العاان  العالةم الاايل ابجله 

 .هبذا امللحق املرفق ه إبعداد  نفق دفرت العحمالت اخلاص

 التصميم املديري اجلهوي للتكوين املستمر موضوع:  املادة الثانية

العصمةم املديرجل اجلهوجل للعكوين املسعمر هو نثةق  جهوي  حتحدد ، انطاليحا محن فتصحخةص أنيل ملحؤهالت 
صحححات املخولححح  للجماعحححات ناالخعصا  ،ناملهحححام العدب يححح  املسحححندة طلحححةهم ،أعضحححاء لجحححال  اجلماعحححات الرتابةححح 

 نالغالف املايل الذجل يعا ن  صده له. ،ناملدة الزمنة  اليت يسعغريها ،حمان  نأنلوايت العكوين ،الرتابة 

 حمتوى مهمة إعداد التصميم املديري اجلهوي للتكوين املستمر :الثالثةاملادة 

يف  ،2017/2021اب ن للاححرتة املمعححدة مححالعصححمةم املححديرجل اجلهححوجل املسححعمر  فتعمثححل مهمحح  طعححداد
  .اخلاص به العحمالتمجةع الاملةات الضرن ي  إلجنا ه نفقا لدفرت 

 : يوما 75يف فرتة  منة  مدهتا  فتناذثالث مراحل  فتعم هذه املهم  عرب

  يوم(،    15: بلو ة ن ي  منهجة  إلعداد العصمةم اجلهوجل للعكوين املسعمر ) األوىلاملرحلة 
 يوم(،  30صخةص للوضاة  احلالة  ) : اجنا  فتاملرحلة الثانية 
  :يوم( 30) بلو ة طسرتافتةجة  العكوين نالربامج السنوي  للعكوين املرحلة الثالثة، 

 نضع طسرتافتةجة  العكوين املسعمر، .1
 نضع الربامج السنوي  للعكوين، .2
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 : التزامات اجمللس اجلهويالرابعةملادة ا    

 يعاهد اجملل  اجلهوجل ب:
  يحححوىل ط   درهبببم 000,00 700 ) درهبببم  سببباعمااة الببب يحححد ه  ختصحححةص اععمحححاد محححايل

 :، حسب املراحل احملددة أدانهعلى ثالث دفاات  ابلعنسةق ااملكلجاما  للاحلساب املايل 
 

 األجل الكلاة ابلدرهم النساة الدفعة

 000,00 140 % 20 األوىل

يعضمن  النهائي عقريرالنضع  عند هناي  املرحل  األن   ن 
 نسخ    05  املنهجة  إلعداد العصمةم اجلهوجل يفالو ي  

 ن ية  ننسخ  الكرتننة 

 000,00 210 % 30 الثانية

عن مرحل   النهائي عقرير العند هناي  املرحل  الثانة  ننضع 
فتصخةص مةداين لالحعةاجات نمؤهالت الائ  املانة    يف 

 ن ية  ننسخ  الكرتننة  نسخ    05

 000,00 350 % 50 الثالثة

فتعضمن النهائة  اليت  وثةق العند هناي   املرحل  الثالث  ننضع 
لربامج السنوي  النهائة  ل هوي  للعكوين ننثةق اجلسرتافتةجة  اال

 ن ية  ننسخ الكرتننة    نسخ   05للعكوين املسعمر  يف 

   العقا يرعرض عقد اجعماع جلن  القةادة املنصوص علةها يف دفرت العحمالت املرفق، حلضو 
  د اس مث، عن كل مرحل  من املراحل الثالثفريق عمل املصرنع منسق من ارف املنجزة 
ةعم بادها فتوجةه مذكرة طما ليعجان  ثالث  أسابةع،  يف ظرف ال ناملصادي  علةها  العقا ير
 ا؛طدخاىل فتاديالت علةه ان بطلبابملوافق  

    منسق فريق عمل دمه يق عرضعقد اجعماع اللجن  اجلهوي  للعكوين املسعمر حلضو
مصرنع العصمةم اجلهوجل للعكوين املسعمر الذجل يعكو  من ) فتصخةص حوىل  املصرنع

 ( (Le catalogue des formations) وينحححححححححححالوضاة ، طسرتافتةجة  العكوين، الربامج السنوي  للعك
 يوما. 30يعادى ال  يف ظرفناملصادي  علةه   مث د اسعه
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  نالسادة  ؤساء اجلماعات الرتابة  ابجله  من أجل فتسهةل مأمو ي  مراسل  مجةع السةدات
 فريق الامل.

   املوقعة اجلامعات: التزامات اخلامسةاملادة 

 مبا يلي: املويا   اتامااجلعاهد فت

  معاحدد  امحلالفريحق  سعصا ك هبا كل جاماح  يف  اليت  لعحديد العخصصاتالعنسةق فةما بةنها
الاملةحات املرفتبطح  إبعحداد العصحمةم )فريق عمل املصرنع(، الحذجل  سحةقوم ابجنحا   العخصصات
 ؛من دفرت العحمالت 10لاقرة األن  من الاصل أخذا با ن االععبا  ا،  املديرجل اجلهوجل

  عمححل صصحات املطلوبح  لاضححوي  فريحق أسحافتذة ونن كاححاءات مصحهود  حا يف لجححاالت العخ فتابئح
 ؛املصرنع 

 ألسافتذة نالطلب  أعضاء فريق الامل العابا ن  ا، فتسهةل مأمو ي  ا 
 غححراض أخححرى غحح  طعححداد العصحححمةم اطةححات اجملماحح  نعحححدم اسححعاما ا ألاحلاححاع علححى سححري  امل

 .اجلهوجل طال مبوافق  اجله 
 

 املكلاة ابلتنسيق   : التزامات املؤسسةالسادسةاملادة 

نهححي هبححذه الصححا  فتاححد  ؛رنعمبهمحح  فتنسححةق أشححغاىل فريححق عمححل املصحح جامعببة االيببوينفتعكلحح  
نفتويحححع دفحححرت  ،املخااحححب الوحةحححد يف مجةحححع مراححححل طعحححداد العصحححمةم املحححديرجل اجلهحححوجل للعكحححوين املسحححعمر

 يلي: فتلعزم مبا ن ،املرفتبط بهالعحمالت 
 

  و  يعكحح اجلهحح  ئححة   يححوم مححن فتوصححلها  برسححال  مححن 20خححالىل مححدة املصححرنع  عمححلفتصححكةل فريححق
  من:
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 10 العابا ن للجاماات املويا  نبناء على ايرتاحاهتا من ب ن األسافتذة أسافتذة، 
 30 الدكعو اه العابا ن للجاماات املويا  نبناء على املاسرت ن  يمن ب ن الب  سلك االب

 ،ايرتاحاهتا
 من ارف  ئة  اجله  ميعم فتاةةنهاجله   طدا ةاار من   ثالث، 
 م اخعةا هححا مححن اححرف منسححق يححع ااححر خبحح ة يف اجملححاالت املرفتبطحح  ابجلماعححات الرتابةحح   ثالثحح

 ؛املصرنع  عملفريق 
  األسححافتذةلعنسححةق أشححغاله يكححو  مححن بحح ن املصححرنع  عمححلمححن بحح ن أعضححاء فريححق فتاةحح ن منسححق 

 العابا ن  ا،
  محنهم فتحرب  علحى  مسك الئح  أبمساء أعضاء  فريق الامل، مرفوي  ابلس ة املهنة  لكحل ناححد

الاقحححرة   ، أخحححذا باححح ن االععبحححا  مقعضحححةاتنجحححه اخلصحححوص خحححرباهتم يف اجملحححاىل موضحححوع الد اسححح
 اجله ، طشا ةننضاها  هن  دفرت العحمالت؛من  10األن  من الاصل 

  عمححلفريححق  طشححا ةاملسححعلزمات اللوجةسعسححكة  الضححرن ي   الجنححا  الاملةححات  هححن  مجةححع نضححع 
 ؛ نالسةما نسائل العنقل؛ ناألدنات املكعبة  .....؛املصرنع 

  ؛دفرت العحمالت نيف هذا امللحقناملواعةد املنصوص علةها يف  ىلآلجاالاالي ل االحرتام   
  الصحححرنع يف كحححل مرحلححح  محححن مراححححل طعحححداد  العصحححمةم املحححديرجل اجلهحححوجل  مباشحححرة باحححد العوصحححل

  ؛(l’ordre de serviceاألمر خبدم  )  برسال  من  ئة  اجله 
 نسححححخ    ن يةحححح  ن نسححححخ يف مخحححح  ابملراحححححل الححححثالثصححححا يع العقححححا ير املعالقحححح  موافححححاة اجلهحححح  مب

 ؛، نولك يف اآلجاىل احملددةالكرتننة 
   املصرنع؛  يةادةعرض فتقرير  كل مرحل  من املراحل الثالث أمام جلن 
  فتصححححخةص الوضححححاة ، طسححححرتافتةجة  ) مححححن: عححححرض مصححححرنع العصححححمةم اجلهححححوجل الححححذجل يعكححححو (

اللجنحح  م  ( أمحا( (Le catalogue des formations) العكحوين، الحربامج السحنوي  للعكحوين
  .اجلهوي  للعكوين املسعمرا
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 امللحق : سراينالسابعةاملادة 

، نينعهي الامل به عند نفاء كل الطرف ن علةه العويةعابعداء من ات يخ  قلحامل اجيرجل الامل هبذ
 ابلعزامات املصا  طلةها يف هذا امللحق.

  إلغاء أو فسخ: -: فتعليق األداء ثامنةال املادة

 طجنا  العقا ير املعالق  جبمةع مراحل الد اس  فتقوم اجله  مبايلي:يف حال  العأخر يف 
فإ   ،عصرة أايم يف نضع أجل من العقا ير املصا  طلةها يف هذا امللحقيف حال  العأخر ملدة -

املكلا   حتت طشراف  ئة  اجلاما  املصرنع عملاجله  فتوجه  سال  فتنبةه ناسعاسا  ط  منسق فريق 
 ،يعادى عصرة أايم ابلرد على  سال   ئة  اجله  املنسق أ  يقوم يف ظرف ال، نجيب على ابلعنسةق
 الال م  ألسباب العأخ .  الصرنحاتعرض أن  ،العقرير موضوع الرسال  ميدطما بعق

والة  النعهاء األجل األنىل املاصرة أايم النيف حال  عدم الرد فإ   ئة  اجله  يقوم يف ظرف -
 رتفتب عنها من أداء ابيي الدفاات.بوي  طجنا  الد اس ، نما ي

نيف مجةع احلاالت فإ  العأخ  ملدة شهر؛ بدن  مرب  مقبوىل من ارف اجله ، يف طجنا  احد -
 العقا ير، يرتفتب عنه ني  طجنا  الد اس . نأيضا ني  أداء ابيي الدفاات.

 

  امللكية الاكرية: تاسعةال املادة

  فاس مكناس، نمتلك نحدها حري  العصرف ملكا جله ؛فتاعرب الد اس  موضوع هذا امللحق
 فةها ابلعو يع نالطبع....
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 حل النزاعات :عاشرةالاملادة 

اللجوء  ميكن نعند االيعضاء ،، يعم حله بصا  ندي امللحق اكل نزاع يد ينصأ عند فتطبةق هذ 
 . مبدين  فاس ط  احملاكم املخعص 

 ........حر  بااس يف....................................

 

 السيد رايس 

 مكناس -فاساجمللس اجلهوي 

 

 

 

  رايسالسيد 

 فاس -جامعة سيدي حممد بن عاد هللا

 السيد رايس 

 مكناس -جامعة موالي امساعيل

 

 

 السيد رايس 

 افران - األيوينجامعة 

 السيد رايس 

 فاس -اجلامعة األورومتوسطية 

 السيد مدير 

 مكناس -املدرسة الوطنية للاالحة 

 


