عقد االشتراك في نشرات الجريدة الرسمية
)ملدة ستة أشهر(
بين املوقعين أسفله :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ــة،
واملطبعة الرسمية املمثلة في مديرها
من جهة أخرى.
تم االتفاق والترا�ضي على ما يلي :
املادة األولى  :موضوع العقد.
يهدف هذا العقد إلى االشتراك في نشرات الجريدة الرسمية كما هو مبين في الجدول املنصوص عليه في املادة العاشرة بعده.
املادة الثانية  :مدة العقد.
أبرم هذا العقد ملدة ستة أشهر تبتدئ من  .........................................................إلى ......................................................
قابلة للتجديد التلقائي ما عدا في حالة طلب إلغائه من طرف أحد املتعاقدين بواسطة رسالة مضمونة الوصول ،شهران
قبل انتهاء صالحيته.
املادة الثالثة  :مبلغ العقد.
يحدد مبلغ العقد في (بالحروف واألرقام) ...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
املادة الرابعة  :التسجيل والتمبر.
يعفى هذا العقد من مصاريف التسجيل والتمبر لكونه مبرم بين إدارتين عموميتين.

املادة الخامسة  :األداء.
يؤدى مبلغ االشتراك بواسطة شيك أو بتحويل إلى الحساب رقم 310810 1014 02900 44231 0133
املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط في اسم املحاسب املكلف بمداخيل املطبعة الرسمية.
املادة السادسة  :صالحية العقد.
يصبح هذا العقد جاري املفعول بعد التأشير عليه من طرف مراقبة االلتزام بالنفقات أو من يقوم مقامها في هذا الشأن
واملصادقة عليه من طرف السلطة املختصة.
املادة السابعة  :شروط اإللغاء.
يلغى هذا العقد بفعل القانون في حالة عدم التزام أحد الطرفين بحكم من أحكامه.
املادة الثامنة  :طريقة اإلرسال.
ترسل الجرائد عن طريق البريد العادي ويتعين املطالبة باألعداد التي لم يتوصل بها داخل أجل أقصاه شهرا ابتداء من
تاريخ صدورها.
املادة التاسعة  :التعديالت.
ال يمكن إدخال أي تغيير على بند من بنود هذا العقد إال بواسطة ملحق تعديلي.
املادة العاشرة  :الكمية والتعريفة.
يحدد كما هو مسطر في الجدول التالي عدد نسخ النشرة أو النشرات موضوع هذا االشتراك وتعريفتها :
بيان النشرات

الكمية

التعريفة الفردية* (بالدرهم)
( ستة أشهر)

النشرة العامة ................................................................

250,00

نشرة الترجمة الرسمية .................................................

150,00

نشرة االتفاقيات الدولية ..............................................

150,00

نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية .............

250,00

نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .................

250,00

املجموع

املجموع

يحصر مبلغ هذا العقد في (بالحروف واألرقام) .....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

الطرف المشترك

عن المطبعة الرسمية

*وتضاف إلى التعريفة املشار إليها أعاله ،إذا اقت�ضى األمر ذلك ،مصاريف اإلرسال كما هي محددة في النظام البريدي الجاري به العمل.

