عمذ مزافمة وتأطٍز
لفائذة باعثً المشارٌع الفالحٍة عن طزٌك لزوض عمارٌة
بٍن الممضٍٍن أسفله:
الطزف األ ّول:
انـٛض  .........................................................طادة تطالح تؼغٚف ٔطُٛح ػضص...........................
طاصعج تـ ...................…...................تتاعٚز … ،……............…....تظفتّ تاػث يشغٔع
فالد(ٙانثاػث).
من جهة،
الطزف الثانً:
انـٛض  ........................................................طادة تطالح تؼغٚف ٔطُٛح ػضص .……....………..
طاصعج تـ…..........….........تتاعٚز ٔ(،………..............كٛم شغكح طاخ ؿجم تجاع٘ ػضص
 )............................تظفتّ ٚؼًم (تظفتٓا تؼًم) ف ٙيجال انًغافمح ٔانتأطٛغ ف ٙتؼث انًشاعٚغ ٔانتظغف
فٓٛا،
من جهة ثانٍة.
فصل تمهٍذي:
ٚثغو ْظا انؼمض ت ٍٛانطغف ٍٛف ٙإطاع تمضٚى سضياخ يغافمح ٔتأطٛغ تًماتم ف ٙيجال تؼث انًشاعٚغ
ٔانتظغّف فٓٛا نفائضج انثاػث ٍٛنًشاعٚغ فالدٛح ػهٗ أعاع يٕضٕع لغٔع ػماعٚح لظض يـاػضتٓى ػهٗ إَجاػ
ْظِ انًشاعٚغ ٔانتظغّف فٓٛا ٔطنك تُاء ػهٗ يا ُٚضّ ػه ّٛانفظم ػضص  52يٍ األيغ انتطثٛم ٙػضص  983نـُح
 5102انًؤعّر ف 13 ٙياعؽ ٔ 5102انًتؼهّك تانذٕافؼ انًانٛح نفائضج االؿتثًاعاخ انًُجؼج ف ٙإطاع لإٌَ
االؿتثًاع.
تم االتفاق والتزاضً بٍن الطزفٍن المذكىرٌن أعاله على ما ٌلً:
الفصل األ ّول:
ٚتؼّٓض انطغف انثاَ( ٙانًغافك) تًغافمح انطغف األ ّٔل (انثاػث) ٔطنك تًـاَضتّ ف ٙتُفٛظ تغَايج االؿتثًاع
انًمتغح يغ انتغكٛؼ ػهٗ انجٕاَة انفُٛح ٔااللتظاصٚح نهًشغٔعٔ .تتًثّم انشضياخ انًم ّضيح ف ٙإػضاص تغَايج يغافمح
ٔتأطٛغ يفظّم تانتشأع يغ انطغف األ ّٔل (انثاػث) ٔتُفٛظِ اَطاللا يٍ تاعٚز شغاء األعع تًمتضٗ لغع
ػماع٘ٔ .تشًم سضياخ انًغافمح ٔانتأطٛغ تانشظٕص انؼُاطغ انتانٛح:
 تششٛض نٕضؼٛح انًـتغهح لثم تجـٛى تغَايج االؿتثًاع،
ّ
 تذهٛم َماط انمٕج ٔانضؼف ٔتذضٚض انفغص ٔانًشاطغ انًتؼهمح تانثاػث ٔانًشغٔع (،)SWOT/FFOM
 ضثظ يشطظ ػيُ ٙإلَجاػ تغَايج االؿتثًاع انًمتغح ٔانًـاػضج ػهٗ تُفٛظِ يغ ادتغاو آجال انشغٔع فٙ
اإلَجاػ ٔاالَتٓاء يُّ انًُظٕص ػهٓٛا تانُظٕص انمإََٛح ٔانتغتٛثٛح،
 انتض ّسالتٕدظض انتأطٛغ ٔانًتاتؼح نًـاػضج انثاػث ػهٗ إَجاػ انًشغٔع يغ انتغكٛؼ ػهٗ انجٕاَة انفُٛح
ٔااللتظاصٚح،
 إػضاص تماعٚغ دٕل يٓ ًّاخ انًغافمح ٔانتأطٛغ،
 إػضاص تطالاخ انتظغف ف ٙانًـتغهح يغ انتغكٛؼ ػهٗ انجٕاَة انفُٛح ٔااللتظاصٚح،
 إػضاص انتمغٚغ انـُٕ٘ دٕل تم ّضو إَجاػ االؿتثًاعاخ انًُظٕص ػه ّٛتانفظم ػضص  01يٍ األيغ ػضص
 983نـُح  5102انًتؼهّك تانذٕافؼ انًانٛح نفائضج االؿتثًاعاخ انًُجؼج ف ٙإطاع لإٌَ االؿتثًاع.

ٔٚت ّى تمضٚى تغَايج انًغافمح ٔانتأطٛغ ٔيـتٕٖ تم ّضو إَجاػ ػُاطغِ ضًٍ يهف انذظٕل ػهٗ االيتٛاػاخ
انًانٛح انًش ّٕنح نًشغٔع انطغف األ ّٔل (انثاػث) ف ٙأجم ألظاِ ؿُح يٍ تاعٚز انتظغٚخ تاالؿتثًاع نضٖ ٔكانح
انُٕٓع تاالؿتثًاعاخ انفالدٛح.
ٔٚهتؼو انطغف انثاَ( ٙانًغافك) تتذ ٍٛٛتغَايج انًغافمح ٔانتأطٛغ ٔتُفٛظِ تُاء ػهٗ يا تت ّى انًظاصلح ػه ّٛيٍ
لثم نجاٌ إؿُاص االيتٛاػاخ انًذضثح نضٖ ٔكانح انُٕٓع تاالؿتثًاعاخ انفالدٛح.
الفصل الثالث:
ٚتؼّٓض انطغف انثاَ( ٙانًغافك) ٔتؼض انًظاصلح ػهٗ يشغٔع انطغف األ ّٔل (انثاػث) ٔدظٕنّ ػهٗ يمغّع
إؿُاص االيتٛاػاخ انًانٛح ،تًٕاطهح تُفٛظ تغَايج انًغافمح ٔانتأطٛغٔتئػضاص تماعٚغ صٔعٚح دٕل ؿٛغْا ٔتماعٚغ ؿُٕٚح
دٕل تمضو اَجاػ االؿتثًاعاخ انًظاصق ػهٓٛا ٔتطالاخ انتظغف ف ٙانًـتغهح انًطهٕب إٚضاػٓا ؿُّٕٚا يٍ طغف
انثاػث نضٖ ٔكانح انُٕٓع تاالؿتثًاعاخ انفالدٛح ػهٗ أٌ ٚتى انتأشٛغ ػهٗ ك ّم ْظِ انٕثائك يٍ انطغف( ٍٛانثاػث
ٔانًغافك).
الفصل الزابع:
ٚتؼّٓض انطغف انثاَ( ٙانًغافك) تتمضٚى انشضياخ ٔإػضاص انًؼطٛاخ ٔانٕثائك انًشاع إنٓٛا تانفظه ٍٛانثاَٙ
ٔانثانث ٔتـهًٓٛا نهطغف األ ّٔل ف ٙاٜجال ٔتًغاجؼح يذتٕاْا تُاء ػهٗ يالدظاخ ٔكانح انُٕٓع تاالؿتثًاعاخ
انفالدٛح.
الفصل الخامس:
د ّضصخ ي ّضج ْظا انؼمض تشًؾ ؿُٕاخ تضاٚح يٍ تاعٚز شغاء األعع يٕضٕع انمغع انؼماع٘
الفصل السادس:
ٚتؼٓض انطغف األ ّٔل(انثاػث) تشالص يظاعٚف انًغافمح ٔانتأطٛغ نهطغف انثاَ( ٙانًغافك)ٔانت ٙد ّضصخ
لًٛتٓا انجًهٛح نكايم ي ّضج ْظا انؼمض انًًت ّضج ػهٗ سًؾ ؿُٕاخ تضاٚح يٍ تاعٚز شغاء األعع يٕضٕع انمغع
انؼماع٘ تـ( ........................................................................................................تهـاٌ انمهى)
(.....................صُٚاعا).
ٔٚت ّى سالص ْظا انًثهغ ػهٗ  ..................ألـاط ػهٗ انُذٕ انتان:ٙ
...
الفصل السادس:
ٚذ ّ
ك نكم يٍ انطغف ٍٛفـز ْظا انؼمض طثما نإلجغاءاخ انًؼًٕل تٓا ٔطنك ف ٙطٕعج إسالل أدضًْا تاالنتؼاياخ
انًذًٕنح ػه.ّٛ
دغّع ْظا انؼمض ف ........................... ٙتتاعٚز.....................................
إمضاء الطزف الثانً
إمضاء الطزف األ ّول
السٍذ............................................السٍذ.............................................

