V2/2020

إتفــــاقية بني إملورد وإملستمثر
يف إطار هجاز إلواكةل إلوطنية دلمع
تشغيل إلش باب
ANSEJ

1|6

V2/2020

الشاب(ة) المستثمر(ة) السيــد(ة)...... ............................................................ :
المولود في ............................................بـ ــ...........................................
مسير(ة) المؤسسة المصغرة لنشاط............................................................... :
الساكن بـ........................................................................................
رقم الهاتف......…….………………........رقم الفاكس...... ………………………….
البريد اإللكتروني............................................................................ :
من جهة
المورد(الشركة ،المؤسسة)..................................................................... :
مقرها االجتماعي الكائن ب ـ .....................................................................
مسير (ة) الشركة /السيد(ة)................................................................... :
المولود(ة)في...........................................بـ ــ........................................
الرقم السجل التجاري....................................................................... :
الرقم التعريف الجبائي................... .................................................... :
الرقم التعريف االحصائي.................................................................... :
رقم الهاتف......…….………………........رقم الفاكس..... ………………………….
البريد اإللكتروني........................................................................... :
من جهة أخرى
إمضاء و ختم المستثمر(ة)

إمضاء و ختم المورد

(ق أر و صودق)

(ق أر و صودق)

2|6

V2/2020

المادة  :01موضــــوع االتفـاقيــــة
تحدد هذه االتفاقية العالقة التجارية بين المورد والمستثمر(ة) و التزامات الطرفين في اطار عمليات شراء واقتناء

عتاد ،أو تجهيزات ،أو أدوات ،أو منقوالت ،أو حيوانات حية ،حسب طبيعة النشاط ،من أجل إنجاز مشروع في

إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أنساج".
المادة  :02التزامات الشاب(ة) المستثمر(ة)

 (ت)يلتزم الشاب(ة) المستثمر(ة) بتنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه. (ت)يلتزم الشاب(ة) المستثمر(ة) بشراء واقتناء عتاد ،أو تجهيزات ،أو أدوات ،أو منقوالت ،أو حيوانات حية،حسب طبيعة النشاط وفقا للفاتورة الشكلية المسلمة له(ا) من طرف:
المورد...................................................................................... :
والخاص بنشاط...................................................................………… :
( -ت)يلتزم الشاب(ة) المستثمر(ة) بتسليم للمورد صك بنسبة  %10من قيمة العتاد ،أو التجهيزات ،أو

األدوات ،أو المنقوالت ،أو الحيوانات الحية ،حسب طبيعة النشاط عند الطلبية.

 (ت)يلتزم الشاب(ة) المستثمر(ة) بتسليم للمورد صك بنسبة  %90في مدة أقصاها سبعة أيام( )07من تاريخسحب الصك البنكي المتمم للمبلغ االجمالي لإلستثمار من طرف صاحب المشروع بعد تركيب العتاد ،أو

التجهيزات ،أو األدوات ،أو المنقوالت حسب طبيعة النشاط ليتم تشغيله قصد تجريبه.

 (ت)يلتزم الشاب(ة) المستثمر(ة) بتسليم للمورد صك بنسبة  %90في مدة أقصاها ثالثون يوم ( )30منتاريخ تسلم الوثائق المتعلقة بقطيع الحيوانات الحية حسب طبيعة النشاط من المورد حسب الصنف كما يلي:

 األبقار والماعز :شهادة توفر مع رقم الحلقة ،شهادة إثبات الساللة ،شهادة الحجر ،الشهادة الصحيةللبيطري،
 األغنام ،الجمال ،األرانب ،األحصنة :شهادة التوفر مع رقم الحلقة ،الشهادة الصحية للبيطري، الطيور (الدجاج ،فراخ الدجاج...الخ) :شهادة التوفر ،الشهادة الصحية للبيطري.( -ت)يلتزم الشاب(ة) المستثمر(ة) باستالم العتاد ،أو التجهيزات ،أو األدوات ،أو المنقوالت ،أو الحيوانات

الحية حسب طبيعة النشاط ،من طرف المورد في عنوان محل مؤسسته المصغرة المحدد في السجل التجاري،
قرار االعتماد أو بطاقة الفالح/مربي للمستثمر و ذلك بحضور المورد أو موكله ،المستثمر(ة) ،المحضر

القضائي ،المكلف بالمعاينة لدى فرع الوكالة ،ويكون مطابق للفاتورة الشكلية المودعة لدى مصالح فرع الوكالة.
إمضاء و ختم المستثمر(ة)

إمضاء و ختم المورد

(ق أر و صودق)

(ق أر و صودق)
3|6

V2/2020

( -ت)يلتزم المستثمر(ة) بتعيين المحضر القضائي بطلب منه(ا) دون غيره(ا) مع تحمل أتعاب هذا األخير.

 (ت)يلتزم المستثمر(ة) بإعالم الوكالة والحصول على موافقة صريحة منها قبل تغيير العتاد (الكمية ،النوعو الصفة ،الطاقة ....إلخ).

المادة  :03التزامات المورد

 يلتزم المورد بتنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه. -يلتزم المورد بتسليم المستثمر(ة) سند الطلبية مع تحديد القيمة و مدة التسليم.

 -يلتزم المورد بتسليم و تركيب العتاد المسلم للمستثمر(ة) ،أو التجهيزات ،أو األدوات ،أو المنقوالت حسب

طبيعة النشاط كاملة غير منقوصة وفي حالة جديدة وجيدة وغير مستعملة قبل استالمه صك بنسبة .%90

 يلتزم المورد بتشغيل العتاد المسلم قبل استالمه صك بنسبة  %90حتى يتسنى التأكد من حالته و مطابقتهللمواصفات التقنية و خلوه من العيوب مما يتطابق مع المعلومات المدونة في الفاتورة الشكلية.

 تقع المسؤولية الكاملة على المورد بتسليم المستثمر الحيوانات الحية غير منقوصة ،في صحة جيدةو بالتطابق التام مع القوانين المعمول بها بعد استالمه صك بنسبة  %90في الموقع الذي اتخذه المستثمر
كعنوان استغالل لمؤسسته المنشئة عبر الوكالة.

 -يلتزم المورد بتسليم العتاد ،أو التجهيزات ،أو األدوات ،أو المنقوالت ،أو الحيوانات الحية حسب طبيعة

النشاط للمستثمر ،وفق المواصفات وكذا الكمية والنوعية المحددة في الفاتورة الشكلية ،والتي يجب أن تكون
محررة وفقا للقانون التجاري الساري المفعول.

 -يلتزم المورد بتسليم العتاد ،أو التجهيزات ،أو األدوات ،أو المنقوالت ،أو الحيوانات الحية حسب طبيعة

النشاط في اآلجال المحددة في محتوى االتفاقية في ظرف..............وفي حالة التأخير في التسليم تفرض
عقوبات التأخير المقدرة ب.................د .ج ،باألحرف ..................عن كل يوم تأخير في التسليم.

 يلتزم المورد بتحمل فارق الثمن العتاد ،أو التجهيزات ،أو األدوات ،أو المنقوالت ،أو الحيوانات الحية حسبطبيعة النشاط في حالة زيادة في األسعار بعد تاريخ تسلمه صك الطلبية من المستثمر.

 -يلتزم المورد بتسليم العتاد ،أو التجهيزات ،أو األدوات ،أو المنقوالت ،أو الحيوانات الحية حسب طبيعة

النشاط ،في العنوان المحدد في السجل التجاري ،قرار االعتماد أو بطاقة الفالح/مربي الخاص بالشاب(ة)
المستثمر(ة) بحضور المورد أو موكله ،المستثمر ،المحضر القضائي ،المكلف بالمعاينة لدى فرع الوكالة.
 -يلتزم المورد بتسليم الفاتورة النهائية ،وصل التسليم ،شهادة الضمان الخاصة بالعتاد ،أو التجهيزات ،أو

األدوات ،أو المنقوالت ،أو الحيوانات الحية حسب طبيعة النشاط مع تحديد مدة الضمان.

 -يلتزم المورد بضمان العيوب الخفية مع استبدال العتاد ،أو التجهيزات ،أو األدوات ،أو المنقوالت حسب

طبيعة النشاط في حالة ظهورها في آجال  30يوم كحد أقصى من تاريخ ظهور العيب الخفي.
إمضاء و ختم المورد

إمضاء و ختم المستثمر(ة)

(ق أر و صودق)

(ق أر و صودق)
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المادة  :04فسخ االتفاقية
 يعمل الطرفان على إحترام بنود هذه االتفاقية ،ويعتبر العقد مفسوخا بقوة القانون بإ اردة أحد الطرفين(المستثمر(ة) أو المورد) أو كالهما والعودة إلى ما كان عليه الطرفان قبل التعاقد في حالة عدم تسلم المورد
صك الطلبية ( )%10من قبل المستثمر(ة) ،وهذا بشرط قيام أحدهما بإعالم الطرف اآلخر بكل الطرق
القانونية المتاحة في مدة  15يوما.
 يعمل الطرفان على إحترام بنود هذه االتفاقية ،ويمكن فسخها بقوة القانون بإرادة الطرفين في حالة عدم الوفاءبااللتزامات الناشئة عنها والعودة إلى ما كان عليه الطرفان قبل التعاقد وفي الحاالت التالية:
بعد تسلم المورد لصك الطلبية  %10من المستثمر.



 تسليم العتاد ،التجهيزات ،منقوالت و حيونات حية للمستثمر في العنوان المحدد في السجل التجاري الخاص به
وبحضور المورد او موكله ،المستثمر ،المحضر القضائي ،المكلف بالمعاينة لمصالح فرع الوكالة.
 تسليم قيمة صك  %90للمورد.
 حيث أنه في حالة فسخ اإلتفاقية:
 يقوم المورد بإرجاع قيمة الصك أو الصكين المسلمة له في رقم الحساب البنكي المدرج في الصك الذياستلمه.
 يقوم المستثمر(ة) بإرجاع العتاد و التجهيزات ،منقوالت و حيونات حية التي استلمها للمورد.المادة  :05حل النزاعات
النزعات الناتجة عن إخالل أحد الطرفين أو كالهما بعدم االلتزام ببنود االتفاقية الممضاة بين
 يتم حل االطرفين بالتراضي أو بوساطة مصالح فرع الوكالة واال عن طريق القضاء ،وذلك امام الجهة القضائية التي تم
تسليم العتاد ،أو التجهيزات ،أو األدوات ،أو المنقوالت ،أو الحيوانات الحية حسب طبيعة النشاط ،في دائرة
إختصاصها ،أو الجهة القضائية التي يستوجب الوفاء في دائرة إختصاصها وفق المادة ( 39الفقرة  )4من
قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
المادة  :05تطبيق االتفاقية
يبدأ سريان هذه االتفاقية ويتم تطبيقها ابتداء من تاريخ إمضائها من قبل الطرفين.
بتاريخ ............................

حرر في...............
إمضاء المورد (االسم والصفة وختم الشركة ،المؤسسة)
(ق أر و صودق)

إمضاء المستثمر(ة)
(ق أر و صودق)
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شروط عامة تتعلق بتعهد المورد المتعامل مع المستثمر:
• أال تكون الشركة في حالة إفالس أو تصفية أو وقف أنشطته أو تسوية قانونية عند إمضاء االتفاقية مع
المستثمر.
• يجب أن تقوم الشركة أو المؤسسة بتوريد العتاد وفقا لرمز النشاط وتسمية النشاط الممارس المقيد في السجل
التجاري
• أال يكون صادر في حق الشركة أو المؤسسة حكم أو قرار من قبل الجهات القضائية تثبت جريمة تؤثر على
الشاب(ة) المستثمر(ة).
• عدم إصدار الشركة أو المؤسسة تصريح كاذب على االتفاقية أو إدخال إي تغيير على الفاتورة الشكلية
المسلمة للمستثمر(ة).
• أال تكون الشركة أو المؤسسة مسجلة على قائمة الشركات الممنوعة من المشاركة في المناقصات العامة،
المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها.
• أال تكون الشركة أو المؤسسة مسجلة في القائمة الوطنية للمحتالين ويمسون بانتهاكات جسيمة للضرائب
والقوانين واللوائح التجارية.
• عدم إدانة الشركة أو المؤسسة بانتهاك خطير لتشريعات العمل والضمان االجتماعي.
• ال تكون الشركة أو المؤسسة في وضع غير منتظم فيما يتعلق بأنظمة إنشاء النشاطات المختلفة.

إمضاء المورد (االسم والصفة وختم الشركة)
(ق أر وصودق)
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