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املشترك    البالغ  في  املضمنة  بالتوجيهات  وعمال  بالجماعات،  املتعلق  التنظيمي  القانون  في  عليها  املنصوص  القانونية  املقتضيات  بناء على 

واألقالي العماالت  مجالس  لرؤساء  املغربية  والجمعية  املغرب  جهات  وجمعية  الترابية(  للجماعات  العامة  )املديرية  الداخلية  وزارة  من  م  لكل 

إلى والج املوجه  الجماعات،  مجالس  لرؤساء  املغربية  يقض ي   معية  والذي  وهيئاتها  الثالث  بمستوياتها  الترابية  الجماعات  مجالس  وأعضاء  رؤساء 

بشكل حضوري بتنسيق مع والة الجهات وعمال العماالت   بإمكانية عقد رؤساء مجالس الجماعات الترابية وهيئاتها الدورات العادية واالستثنائية

هذه    قاليم مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية املقررة من قبل السلطات املختصة والحرص على ذلك بتنسيق مع السلطة الدارية املحلية حتى تمر واأل

 االجتماعات في أحسن الظروف. 

الجماعي عدد   املجلس  املوجهة ألعضاء  للدعوة  العا  2022/ 04/ 25بتاريخ    7628وتبعا  الدورة  اشغال  ماي  في شأن حضور   2022دية لشهر 

 مرفقة بالجدولة الزمنية والنقط املقرر التداول بشأنها. 

بتاريخ   الجمعة  يوم  املذكورة  اشغال دورته  ملراكش  الجماعي  املجلس  بقاعة    2022ماي    06افتتح  والنصف صباحا  التاسعة  الساعة  على 

مراكش   جماعة  مجلس  لرئيسة  األول  النائب  االدريس ي  محمد  السيد  رئاسة  تحت  السادس  محمد  بشارع  الجماعي  للمجلس  الرسمية  الجلسات 

لمان رئيس املنطقة الحضرية جامع الفنا ممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد املذكور املوطاعي رئيس قسم  وبمحضر السيد عبد هللا س

 الجماعات املحلية بالوالية.
 

 :الســادة اشغال الدورةحضـر  -
 لس الجماعيجرئيسة ديوان رئاسة الم :  خديجة الطالبي 

 لس الجماعي ج الممستشار بديوان رئاسة  :  عبد اللطيف اشلف 
 

 : حضـر من أطـر جماعة لمراكش بصفة استشارية الســادة - 
 

 الجماعية المدير العام للمصالح  :  زين الدين الزرهوني 

 رئيـس مصلحة ادارة شؤون المجلس  :      محمد المحير           

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 

 الميزانية والصفقات رئيسة قسم  :   وفاء منيتي 

 رئيس القسم التقني  :  ي الطيب اسنينح 

 مدير المكتب الصحي الجماعي  :  منصف الشرقاوي 

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية  :  عبد الحق مدا 

 شسيع بوكالة المداخيل  :   محمد بنعباد 

 مدير أسواق الجملة للخضر والفواكه  :   احمد الغوات 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :  عبد العزيز االمري 

 رئيس القسم الثقافي والرياضي  :  الحسين الزواق 

 عن قسم التخطيط والدراسات واألنظمة المعلوماتية  :   هند الكدالي 

 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس  :     سعد نجاي 

 شؤون المجلس  عن مصلحة إدارة  :   خليل مولح 

 

 : اشغال الدورة من ممثلي المصالح الخارجية الســادة شارك في -

 عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية  :  بازي  رشيد

 عن قسم التعمير والبيئة بوالية جهة مراكش آسفي   :  وداد بورزيق 
 

 عضوا 81 : العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي لمراكش   -

 عضوا 81  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم  -

 عضوا 65 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن   -
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2   
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 اعضاء 05  :     عـدد األعضـاء الغائبيــن بعـــذر -
 

1   

2 
3   

4   

5   
 

 عضوا 11  :    عـــذر دون عـدد األعضـاء الغائبيــن ب -
 

1   

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  
 

 أحـــــــــد ال   :       عـدد األعضاء غير المزاولين مهامهم -
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 النائب األول لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش )رئيس الجلسة( مد االدريسي مح السيد

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد ممثل السلطة احملرتم

 السادة والسيدات أعضاء اجمللس احملرتمني
 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم
 أيها احلضور الكريم

 

الدورة   هذه  أشغال  نفتتح  أن  من ،  العاديةقبل  نائبةالسيد  أطلب  املجلس    ة  والسيدات  كاتب  السادة  أسماء  على  باملناداة  التفضل 

 أعضاء املجلس املحترمين الحاضرين بالقاعة للتأكد من مدى توفر النصاب القانوني النعقاد هذه الدورة. 
 

 

القانوني،    بعد النصاب  توفر  من  هذه  التأكد  أشغال  عن  للتغيب  الجماعي  املجلس  أعضاء  السادة  بعض  طلبات  على  االطالع  وبعد 

 الجلسة وهم السادة:  

1   

2 
3   

4   

5   

 

 . ة( نقط29) تسعة وعشرين والتي جدول اعمالها يتكون افتتاح اشغال دورتنا هاته أعلن عن            
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 نائبة كاتب المجلس الجماعي ة رقية العلوي حاجب  السيد
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 النائب األول لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش )رئيس الجلسة( مد االدريسي مح السيد

 عضو المجلس الجماعي عبد الصادق بيطاري   السيد

20

 عضو المجلس الجماعي   عبد الغني طوالب السيد

82021

82022

 عضو المجلس الجماعي عبد الصادق بوزاهر   السيد

 عضو المجلس الجماعي فؤاد حاجبي   السيد

 عضو المجلس الجماعي   خديجة الفضي ةالسيد

47

 عضو المجلس الجماعي   ي. الحسن المنادي السيد

 عي عضو المجلس الجماة رشيدة لشهابي السيد

 عضو المجلس الجماعي عبد السالم سي كوري  السيد
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.

 عضو المجلس الجماعي ة مريم العرابي  السيد

     

 النائب األول لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش )رئيس الجلسة( مد االدريسي مح السيد

34567

 

 
 
 

 : (2022ماي   06)الجلسة األولى بتاريخ  2022الدورة العادية لشهر ماي من جدول اعمال   3رقم  النقطة 
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من النظام األساس ي لشركة التنمية املحلية "املحطة الطرقية للمسافرين   52و  51،  13،  6املصادقة على تعديل وتتميم املواد  

عدد   مراكش  جماعة  مجلس  مقرر  موضوع  مراكش"  دورة    2021يوليوز    27بتاريخ    2021/ 1/07/ 572/2/2العزوزية  خالل  املتخذ 

 . 2021استثنائية منعقدة في شهر يوليوز 
 

 : (2022ماي   06)الجلسة األولى بتاريخ  2022الدورة العادية لشهر ماي من جدول اعمال   4رقم  النقطة 

من ميثاق املساهمين لشركة التنمية املحلية "املحطة الطرقية للمسافرين العزوزية    7و  1املصادقة على تعديل وتتميم املواد  

املتخذ خالل دورة استثنائية منعقدة    2021يوليوز    27بتاريخ    2021/ 572/2/2/2/70مراكش" موضوع مقرر مجلس جماعة مراكش عدد  

 .   2021في شهر يوليوز 
 

 : (2022ماي   06)الجلسة األولى بتاريخ  2022الدورة العادية لشهر ماي من جدول اعمال   5رقم  النقطة 

املحلية  التنمية  وشركة  مراكش  جماعة  بين  ملراكش  الطرقية  املحطة  واستغالل  تدبير  اتفاقية  على  واملصادقة  الدراسة 

 "املحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش". 

 

 : (2022ماي   06)الجلسة األولى بتاريخ  2022الدورة العادية لشهر ماي من جدول اعمال   6رقم  النقطة 

 2019املتخذ خالل الدورة العادية لشهر فبراير    07/02/2019بتاريخ    343/02/2019جماعة مراكش عدد    الغاء مقرر مجلس

الجديدة   الطريقية  باملحطة  املتواجدة  التجارية  املحالت  بكراء  التحمالت خاص  بكناش  املتعلقة  النقطة  على مقرر  باملصادقة  القاض ي 

 املتواجدة بمنطقة العزوزية. 
 

 )رئيس الجلسة( لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش األول النائب  االدريسي محمد السيد 

سمحتم إذا  األرقام    ،بداية  ذات  النقط  سنتدارس  املوضوع،  لوحدة  حليمة    6-5-4-3ونظرا  للسيدة  الكلمة  وأعطي  برمتها، 

بالنقط   املتعلق  املشترك  االجتماع  تقرير  نص  لتالوة  والبرمجة  املالية  والشؤون  بامليزانية  افق  باملر املكلفة  اللجنة  رئيس  بامحمد 

 املذكورة. 
 

 اللجنة المكلفة بالمرافق بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة   ة رئيسة حليمة بامحمد السيد
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طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي إطار تحضير النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة العادية لشهههر مههاي 
مشههاركة فههي أشههغال لكل من السادة أعضاء المجلههس للالموجهة  19/04/2022بتاريخ   7278لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم    2022

انعقههد االجتمههاع  والشههؤون الماليههة والبرمجههة واللجنههة المكلفههة بههالمرافق العموميههة والخههدمات،  بالميزانيههةاجتماع مشترك بين اللجنة المكلفههة  
على الساعة الحاديههة عشههر والنصهها صههباحا بقاعههة االجتماعههات الكبههري بالقصههر البلههدي شههارع محمههد   2022أبريل    26المذكور يوم الثالثاء  

والشؤون المالية والبرمجة والسيدة نسيمة سهههيم نائبههة رئههيس   بالميزانيةاللجنة المكلفة  اسة كل من السيدة حليمة بامحمد رئيسة  الخامس برئ
 لتدارس النقط المدرجة في جدول اعمالها وهي كاآلتي: اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات

 

   رقم على    :3النقطة  املواد  املصادقة  وتتميم  املحلية  من    52و  51،  13،  6تعديل  التنمية  لشركة  األساس ي  الطرقية  "النظام  للمسافرين  املحطة 

املتخذ خالل دورة استثنائية منعقدة    2021  يوليوز   27بتاريخ    2021/ 07/ 1/ 2/ 2/ 572العزوزية مراكش" موضوع مقرر مجلس جماعة مراكش عدد  

 .  2021في شهر يوليوز 

   رقم على    :4النقطة  املواد  املصادقة  وتتميم  املساهمين  7و  1تعديل  ميثاق  املحلية    من  التنمية  الطرقية  "لشركة  العزوزية  املحطة  للمسافرين 

املتخذ خالل دورة استثنائية منعقدة في شهر    2021  يوليوز   27بتاريخ    2021/ 2/07/ 2/ 2/ 572مراكش" موضوع مقرر مجلس جماعة مراكش عدد  

    2021يوليوز 

   تدبير    :5النقطة رقم اتفاقية  واملصادقة على  الطرقية  واستغالل  الدراسة  و ملراكش  املحطة  "بين جماعة مراكش  املحلية  التنمية  املحطة  شركة 

   للمسافرين العزوزية مراكش".الطرقية 

   رقم مجلس  :6النقطة  مقرر  فبراير    2019/ 02/ 07بتاريخ    2019/ 02/ 343عدد    مراكش   ةجماع  الغاء  لشهر  العادية  الدورة  خالل    2019املتخذ 

باملصادقة  النقطة  القاض ي  ب  على مقرر  التحمالت خاص  املتعلقة  التجارية  بكراء كناش  املتواجدة    املحالت  الجديدة  الطريقية  باملحطة  املتواجدة 

 .بمنطقة العزوزية

   رقم سيتي    :8النقطة  باص  املحلية  التنمية  شركة  رأسمال  في  للنقل"  "مراكش  الترابية  الجماعات  مجموعة  ومساهمة  انضمام  على  املصادقة 

 بدل جهة مراكش اسفي.  BUS CITY MOTAJADIDAمتجددة " 

  ألزا كروبواعة مراكش و  املصادقة على امللحق اضافي التفاقية حق االمتياز الخاص بالنقل الحضري بمدينة مراكش بين جم :9النقطة رقم  . 
 

   السادة:  اللجنتينحضر االجتماع من أعضاء *
 فؤاد حاجبي، أحمد خوبة، رشيدة لشهابي، عادل النميلي، ي. مصطفى مطهر، ثورية بوعباد، جهان حدان، السعيد ايت المحجوب، محمد بنشقرون.      

 

 السادة: *كما حضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس الجماعي 
 النائب الثالث لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش )عضو لجنة المالية(  :  عبد العزيز بوسعيد 
 النائبة الخامسة لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش )عضو لجنة المرافق العمومية(  :  خديجة بوحراشي 

 النائبة السادسة لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش   :  عتيقة بوستة 
 لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش )عضو لجنة المالية(  النائب الثامن  :  أشرا برزوق 

 لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش   النائب التاسع :   كمال ماجد 
 

 
 

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من *وشارك في االجتماع
 ، رحيلة الغمراوي، عبد الصادق بوزاهر، خليل بولحسن، حمزة الحداوي، لحسن حبيبو، رقية العلوي حاجب. سعيد بوجاجة  

 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكش*ك
 المدير العام لمصالح جماعة مراكش  :    زين الدين الزرهوني 

 رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس  :   محمد المحير 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  الحوتي هشام بل 

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة والصفقات  :   وفاء منيتي 
 رئيس قسم تتبع شركات التنمية المحلية ومجموعات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات   :  عبد الصمد النجماوي 

 عن المديرية العامة للمصالح  :  أمين بهلولي 
 ن مصلحة إدارة شؤون المجلس ع :  عادل الزرود 

 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس  :   سعد نجاي 

 

 

  2022الدورة العادية لشهر ماي  جملس مجاعة مراكش
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بداية، افتتحت السيدة رئيسة اللجنة االجتماع بالترحيب بالسادة الحضور شاكرة لهم تلبية الدعوة، موضحة ان البرمجة خصصت يومين  

النقط   ماي  لتدارس  لشهر  العادية  في دورته  التداولي  للمجلس  العام  للجمع  تهييئها  بدل مجهود  ،  2022املعروضة قصد  الى  االعضاء  بالسادة  مهيبة 

     دراستها خالل الجلسة االولى، مستعرضة منطوقها، ومتفقة معهم على دراستها على الشكل التالي:لكمال 
 

 :2022من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  3النقطة رقم 

املواد  املصادقة على   التنمية املحلية  النظام األساس ي  من    52و  51،  13،  6تعديل وتتميم  الطرقية  "لشركة  العزوزية املحطة  للمسافرين 

عدد   مراكش  جماعة  مجلس  مقرر  موضوع  شهر    2021  يوليوز   27بتاريخ    2021/ 07/ 2/1/ 2/ 572مراكش"  في  منعقدة  استثنائية  دورة  املتخذ خالل 

 . 2021يوليوز 
 

 :2022من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  4النقطة رقم 

املواد  املصادقة على   التنمية املحلية    من ميثاق املساهمين  7و  1تعديل وتتميم  الطرقية  "لشركة  العزوزية مراكش"  املحطة  للمسافرين 

    2021املتخذ خالل دورة استثنائية منعقدة في شهر يوليوز  2021 يوليوز  27بتاريخ   2021/ 07/ 2/ 2/ 2/ 572موضوع مقرر مجلس جماعة مراكش عدد 
 

 :2022من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  5النقطة رقم 

املحطة الطرقية شركة التنمية املحلية "بين جماعة مراكش و ملراكش  املحطة الطرقية  واستغالل  الدراسة واملصادقة على اتفاقية تدبير  

 للمسافرين العزوزية مراكش". 
 

 :2022 من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي 6النقطة رقم 

مجلس مقرر  فبراير    2019/ 02/ 07بتاريخ    2019/ 02/ 343عدد    مراكش  ةجماع  الغاء  لشهر  العادية  الدورة  خالل  القاض ي    2019املتخذ 

النقطة  باملصادقة مقرر  ب  على  خاص  املتعلقة  التحمالت  التجارية  بكراءكناش  الجديدة    املحالت  الطريقية  باملحطة  بمنطقة  املتواجدة  املتواجدة 

 .العزوزية

الدراسة   موضوع  النقط  هذه  بين  املوضوع  لوحدة  ونظرا  بالتقرير،  املرفقة  املرجعية  الوثائق  من  األعضاء  السادة  تمكين  وبعد  بداية، 

" املحلية  التنمية  بشركة  الطرقية  الرتباطها  بحكم املحطة  برمتها  مناقشتها  على  االتفاق  تم  مراكش"،  العزوزية  باستكمال    للمسافرين  تتعلق  أنها 

وضوع  الجراءات املسطرية وتعديل بعض املقتضيات القانونية الخاصة بالوثائق التنظيمية والتعاقدية، والطالع السادة األعضاء على حيثيات امل 

ذي ذكر أن املجلس الجماعي  وتقديم االطار العام وسبب نزولها، أعطت السيدة رئيسة الجلسة الكلمة للسيد املدير العام ملصالح جماعة مراكش ال

السابقة ان صادق الفترة االنتدابية  أكتوبر    في  العادية لشهر  ب  على  2020خالل دورته  يتعلق  لنقل املسافرين الجديدة  مقـرر  الطرقية  تدبير املحطة 

العزوزية بمنطقة  باس  املتواجدة  الجماعي  املجلس  لرئيس  التفويض  مع  املحلية،  التنمية  شركة  احداث  طريق  القانونية  عن  االجراءات  تكمال 

رقم   القانون  ملقتضيات  الالزمة طبقا  الوثائق  واعداد  للشركة  التأسيسية  املجلس   17.95واالدارية  أنظار  على  لعرضها  املساهمة  بشركات  املتعلق 

 الجماعي في دورة الحقة. 

،  2021يناير  08التأشير عليه وتم التوصل به بتاريخ وقد احيل امللف القانوني للنقطة على انظار السيد الوالي عامل عمالة مراكش وحض ي ب 

، يضيف السيد املدير العام للمصالح، وفي إطار استكمال االجراءات القانونية واالدارية 2021يوليوز    27وخالل الدورة االستثنائية للمجلس بتاريخ  

 تتعلق بما يلي: التأسيسية للشركة واعداد الوثائق الالزمة، صادق املجلس الجماعي على مقررات  

 النظام االسايس لرشكة التنمية املحلية "املحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش".  •

 ميثاق املساهمني لرشكة التنمية املحلية "املحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش".  •

 ية مراكش" املخطط االستثماري واملايل لرشكة التنمية املحلية "املحطة الطرقية للمسافرين العزوز  •

وتم التوصل   2021/ 08/ 19مضيفا انه، تم احالة امللف املداوالتي على انظار املصالح الوالئية من اجل الدراسة والتأشير على املقررات بتاريخ 

بتاريخ   مراكش  عمالة  عامل  الوالي  السيد  و   2021/ 10/ 08بكتاب  املساهمين  وميثاق  للشركة  األساس ي  بالنظام  افاته  مو بمقتضاه  املخطط يطلب 

 .االستثماري واملالي موقعة قصد ارسالها الى املصالح املركزية املختصة للتأشير

ماي   لشهر  العادية  الدورة  اعمال  جدول  ضمن  املستكملة  غير  النقط  عرض  تم  وتتميمها،  الوثائق  هذه  ضبط  إطار  هي    2022وفي  كما 

أنها   وثائق أعدها مكتب دراسات مختص وواكبت جماعة مراكش هذا االعداد من خالل  معروضة اعاله، لعادة النظر في بعض الشكليات، مؤكدا 

 تقديمها لكافة املالحظات التي من شأنها تجويد هذه الوثائق )النظام األساس ي للشركة، ميثاق املساهمين، االتفاقية ...(. 
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تداول بشأنها خالل املدة االنتدابية السابقة، اوضح السيد بالعزوزية التي تم تأجيل ال  تدبير واستغالل املحطة الطرقية  وبخصوص اتفاقية

باقي النقط هي إ التنمية املحلية للمحطة املذكورة، مضيفا أن  أنها ستنظم العالقة التعاقدية بين الجماعة وشركة  جراءات  املدير العام للمصالح 

شركاء صفة الشخصية املعنوية، مشيرا أن أهم الشركاء    5في  مسطرية وتعديالت منسجمة مع مستجدات تدبير مرفق املحطة، كضرورة أن تتوفر  

 .%20نسبة  الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكيةمن األسهم و   %80هما جماعة مراكش بنسبة 

في فصله    كما أوضح السيد املدير العام للمصالح في سياق متصل أنه سواء القانون املنظم لشركات املساهمة او النظام االساس ي للشكة

منهم ممثلو   6عضوا في مجلسها الداري    12عضوا في املجلس الداري للشركة، مشيرا انه تقرر اعتماد    12و  3( يسمح بتعيين ما بين  13الثالث عشر )

 جماعة مراكش. 
 

جماعات الذي قدم  بعدها منحت الكلمة للسيد رئيس قسم تتبع شركات التنمية املحلية ومجموعات الجماعات ومؤسسات التعاون بين ال

 معطيات حول مستجدات النقط املعروضة للنقاش وهي كالتالي: 

 

 : لشركة التنمية املحلية "املحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش" بالنسبة لتعديل بعض مواد النظام األساس ي 

 تم إضافة:  :6املادة 

 املؤسسة في مجال النقل.املكتب الوطني للسكك الحديدية، لالستفادة من خبرة هذه  -

 مجموعة الجماعات "مراكش للنقل"، بحكم تدبيرها لقطاع النقل. -

 جهة مراكش اسفي.  -

 ليصبح جميع الشركاء في الشركة أشخاص معنويين. 
 

 ممثال موزعون بالكيفية املشار إليها في البطاقة التقنية املرفقة.   12املتصرفين في الشركة في تم تعيين عدد  :51 املادة 
 

اقب للحسابات وسيتم تقديم مقترح ليضمن بالنظام األساس ي للشركة.  :52 املادة   هذه املادة تخص تعيين مر
 

املادة  لن    :13  املادة  هذه  لكونها ستبقى  تكون  تتميم  او  تعديل  رقم  موضوع  القانون  عليها  على   95  –  17كما نص  املساهمة  بشركات   املتعلق 

 . بالتتميمهي املعنية  ملشار إليها أعاله  51أساس ان املادة 

 

 : لشركة التنمية املحلية "املحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش" من ميثاق املساهمين 7و 1  املادتينتعديل وتتميم بخصوص  

 درهم لينسجم مع إضافة الشركاء الجدد كالتالي: 2.000.000تم تعديل توزيع رأسمال الشركة البالغ  :1 املادة 

 درهم؛ 1.599.800.00      جماعة مراكش  •

 درهم، 399.900.00   الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية  •

 درهم؛ 100.00    آسفي -جهة مراكشالسيد رئيس  •

 درهم؛ 100.00    مجموعة الجماعات الترابية " مراكش للنقل" •

 درهم.  100.00   املكتب الوطني للسكك الحديدية بمراكش  •
 

 متصرفا على الشكل اآلتي: 12تم التعديل في عضوية مجلس إدارة الشركة انسجاما مع تعيين  :7 املادة 

 آسفي؛ -والي جهة مراكش  •

 ( ممثلين عن جماعة مراكش؛ 06ستة ) •

 آسفي؛-( عن جهة مراكش 01ممثل واحد ) •

 ( عن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك؛ 02ممثلين ) •

 لترابية " مراكش للنقل"؛( عن مجموعة الجماعات ا01ممثل واحد ) •

 . ( عن املكتب الوطني للسكك الحديدية بمراكش01ممثل واحد ) •
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 ورقة تأطريية خاصة بالنقط املتعلقة
 بشركة التنمية احمللية: "احملطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش" 

تدبير املحطة الطرقية لنقل املسافرين  مقـرر يتعلق ب  على   2020خالل دورته العادية لشهر أكتوبر    سبق للمجلس الجماعي ملراكش ان صادق 

ة، مع التفويض لرئيس املجلس الجماعي باستكمال االجراءات القانونية  عن طريق احداث شركة التنمية املحلي  الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية

رقم   القانون  ملقتضيات  طبقا  الالزمة  الوثائق  واعداد  للشركة  التأسيسية  املجلس    17.95واالدارية  أنظار  على  لعرضها  املساهمة  بشركات  املتعلق 

 الجماعي في دورة الحقة. 

 . 2021يناير  08ر السيد الوالي عامل عمالة مراكش وحض ي بالتأشير عليه وتم التوصل به بتاريخ وقد احيل امللف القانوني للنقطة على انظا 
 

بتاريخ     للمجلس  االستثنائية  الدورة  واعداد  2021يوليوز    27وخالل  للشركة  التأسيسية  واالدارية  القانونية  االجراءات  استكمال  إطار  وفي   ،

 مقررات تتعلق بما يلي: الوثائق الالزمة، صادق املجلس الجماعي على

مقرر عدد 

بتاريخ  572/2/2/1/07/2021

 2021 يوليوز 27

النظام االسايس لرشكة  عىل يف إطار التصويت الثاني، ألصوات املعرب عنها لألعضاء الحارضين،بإجماع اصـادق مجلس جماعة مراكش، 

( فصال كما هو مرفق بتقرير االجتماع 52التنمية املحلية "املحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش" املتكون من اثني وخمسني )

 املشرتك للجنة املرافق العمومية والخدمات ولجنة امليزانية والشؤون املالية والربمجة 

مقرر عدد 

بتاريخ  572/2/2/2/07/2021

 2021 يوليوز 27

ميثاق املساهمني لرشكة  عىل يف إطار التصويت الثاني، ألصوات املعرب عنها لألعضاء الحارضين،بإجماع اصـادق مجلس جماعة مراكش، 

تقرير االجتماع املشرتك ( مواد كما هو مرفق ب10التنمية املحلية "املحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش" املتكون من عرشة )

 للجنة املرافق العمومية والخدمات ولجنة امليزانية والشؤون املالية والربمجة،  

مقرر عدد 

بتاريخ  572/2/1/5/07/2021

 2021 يوليوز 27

تثماري  املخطط االس عىل يف إطار التصويت الثاني، ألصوات املعرب عنها لألعضاء الحارضين،بإجماع اصـادق مجلس جماعة مراكش، 

واملايل لرشكة التنمية املحلية "املحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش" كما هو مرفق بتقرير االجتماع املشرتك للجنة املرافق  

 العمومية والخدمات ولجنة امليزانية والشؤون املالية والربمجة

مقرر عدد 

بتاريخ  572/2/1/3/07/2021

 2021 يوليوز 27

تأجيل التداول حول النقطة املتعلقة باتفاقية تدبري املحطة الطرقية  عىل باتفاق بني اعضاءه الحارضين،مجلس جماعة مراكش،  وافق

لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية بني جماعة مراكش والرشكة الوطنية للنقل واللوجيستيك، وذلك اىل دورة الحقة، لعدم 

 الجاهزية.

 573/2/07/2021مقرر عدد 

 2021يوليوز  27بتاريخ 

املتخذ خالل الدورة العادية لشهر فرباير  07/02/2019بتاريخ  343/02/2019الغاء مقرر مجلس جماعة مراكش عدد لم يتم 

الجديدة  القايض باملصادقة عىل مقرر النقطة املتعلقة بكناش التحمالت خاص بكراء املحالت التجارية املتواجدة باملحطة الطريقية 2019

 ، لعدم جاهزية موضوع النقطة املتواجدة بمنطقة العزوزية
 

وتم التوصل بكتاب    2021/ 19/08وقد احيل امللف املداوالتي على انظار املصالح الوالئية من اجل الدراسة والتأشير على املقررات بتاريخ  

بتاريخ   مراكش  عمالة  عامل  الوالي  واملخطط    08/10/2021السيد  املساهمين  وميثاق  للشركة  األساس ي  بالنظام  موافاته  بمقتضاه  يطلب 

 .االستثماري واملالي موقعة قصد ارسالها الى املصالح املركزية املختصة للتأشير

العادية لشهر ماي   الدورة  اعمال  الوثائق وتتميمها، تم عرض نقط ضمن جدول  إطار ضبط هذه  ادناه،    2022وفي  كما هي معروضة 

 إلعادة النظر في بعض الشكليات    

1 
مراكش" موضوع مقرر   التنمية املحلية "املحطة الطرقية للمسافرين العزوزية من النظام األسايس لرشكة    52و  51،  13،  6املصادقة عىل تعديل وتتميم املواد  

 . 2021املتخذ خالل دورة استثنائية منعقدة يف شهر يوليوز  2021يوليوز  27بتاريخ  572/2/2/1/07/2021مجلس جماعة مراكش عدد 

2 
املواد   العزوزية مراكش" موضوع مقرر   7  و1املصادقة عىل تعديل وتتميم  للمسافرين  الطرقية  املحلية "املحطة  التنمية  املساهمني لرشكة  من ميثاق 

 .  2021املتخذ خالل دورة استثنائية منعقدة يف شهر يوليوز  2021يوليوز  27بتاريخ  572/2/2/2/07/2021مجلس جماعة مراكش عدد 

 افرين العزوزية مراكش".الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية تدبري واستغالل املحطة الطرقية ملراكش بني جماعة مراكش ورشكة التنمية املحلية "املحطة الطرقية للمس 3

4 
القايض باملصادقة عىل   2019املتخذ خالل الدورة العادية لشهر فرباير    02/2019/ 07بتاريخ    343/02/2019الغاء مقرر مجلس جماعة مراكش عدد  

 مقرر النقطة املتعلقة بكناش التحمالت خاص بكراء املحالت التجارية املتواجدة باملحطة الطريقية الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية. 

 عيني ممثيل مجلس جماعة مراكش بمجلس ادارة رشكة التنمية املحلية »املحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش". ت 5
 

 وفيما يلي معطيات حول كل النقطتين املتعلقتين بتعديل وتتميم النظام األساس ي وميثاق املساهمين 
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1 

من النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية "املحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش" موضوع مقرر مجلس جماعة  52و 51، 13، 6املصادقة عىل تعديل وتتميم املواد 

 .2021املتخذ خالل دورة استثنائية منعقدة يف شهر يوليوز  2021يوليوز  27بتاريخ  07/2021/ 572/2/2/1مراكش عدد 

 

65152

رقم 

 املادة

بتاريخ  572/2/2/1/07/2021مقرر جملس مجاعة مراكش عدد مضمون املادة موضوع 

 .2021املتخذ خالل دورة استثنائية منعقدة يف شهر يوليوز  2021يوليوز  27
 مالحظة مضمون املاد ة املقرتح

املادة 

6 

مبلغ    في  الشركة  الى    2.000.000.00يحدد رأسمال  سهم من    20.000درهما مقسمة 

قيمةفئة   منها    واحدة  من  100كل سهم  مرقمة  على  20.000الى    1درهم  موزعة  سهم 

 الشكل التالي: 

 المساهمون
مبلغ المساهمة  

 بالدرهم
 االسهم 

 1 100.00 والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش

 15.998 1.599.800.00 مراكش جماعة 

 1 100.00 السيد .... عن جماعة مراكش 

 3.999 399.900.0 الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية 

 للنقل والوسائلالسيد.... عن الشركة الوطنية 

 اللوجيستيكية
100.00 1 

 
 

 

 

سهم من    20.000درهما مقسمة الى    2.000.000.00يحدد رأسمال الشركة في مبلغ  

سهم موزعة على    20.000الى    1درهم مرقمة من  100كل سهم منها    واحدة قيمةفئة  

 الشكل التالي: 

 المساهمون
مبلغ المساهمة  

 بالدرهم
 االسهم 

 15.998 1.599.800.00 جماعة مراكش 

 3.999 399.900.00 الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية 

 1 100.00 جهة مراكش اسفي 

 1 100.00 املكتب الوطني للسكك الحديدية مراكش

 1 100.00 مجموعة الجماعات " مراكش النقل"

 

 

 

 تم إضافة 
*املكتب الوطني للسكك  

 الحديدية مراكش

*مجموعة الجماعات " 

 النقل"مراكش 

 *جهة مراكش اسفي 
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املادة 

51 

   يتكون أول مجلس اإلدارة من:

 والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة مراكش؛  السيد .... •

 السيد .... رئيس مجلس جماعة مراكش وممثلها؛  •

 عضو بمحلس جماعة مراكش؛  السيد..... •

 وجيستيكية؛ لالسيد..... ممثل الشركة الوطنية للنقل والوسائل ال •

 وجيستيكية. لعن الشركة الوطنية للنقل والوسائل ال السيد..... •

مانع   - ال وجود ألي  وانه  املنصب  لهذا  قبولهم  أعاله  املعينون  األعضاء  يشهد 

 قانوني أو تنظيمي حيال القيام بمهام أعضاء مجلس اإلدارة. 

ملقتضيات القانون، يعين أول مجلس اإلدارة ملدة ثالث سنوات، تنتهي  طبقا   -

آخر   في حسابات  للبث  املدعوة  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  اختتام  في 

سنة مالية منصرمة، واملنعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة مهام املتصرفين  

 املذكورين. 

 اثني عشر ممثال على الشكل التالي:   اإلدارة منيتكون أول مجلس  

 آسفي؛ -جهة مراكش   والي  •

 ( ممثلين عن جماعة مراكش؛06ستة )  •

 اللوجيستيكية؛( عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل 02ممثلين )  •

 آسفي؛ -( عن جهة مراكش 01ممثل واحد )  •

 الجماعات الترابية " مراكش للنقل"؛  عن مجموعة( 01ممثل واحد )  •

 ( عن املكتب الوطني للسكك الحديدية بمراكش.01ممثل واحد )  •

يشهد األعضاء املعينون أعاله قبولهم لهذا املنصب وانه ال وجود ألي مانع قانوني أو 

 تنظيمي حيال القيام بمهام أعضاء مجلس اإلدارة. 

اإلدا  مجلس  أول  يعين  القانون،  ملقتضيات  في طبقا  تنتهي  سنوات،  ثالث  ملدة  رة 

اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية املدعوة للبث في حسابات آخر سنة مالية  

 منصرمة، واملنعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة مهام املتصرفين املذكورين.

تم تعيين عدد المتصرفين  

ممثال كأول مجلس  12في 

إدارة في إطار العدد  

من   13المحصور بالمادة 

األساسي على  النظام 

أساس ان والي جهة  

مراكش اسفي سيبقى  

رئيسا للمجلس اإلداري 

حسب مقتضيات المادة  

 من النظام االساسي 15

املادة 

52 
قابلة   واحدة  سنة  ملدة  للحسابات  مراقب  أول  ............ سيكون  مكتب  هو  للتجديد، 

 السيد ........ أنه يقبل تعيينه وأنه ال يوجد أي عائق أمام هذا التعيين. أبلغ املراقب  و 

 

هذه املادة تخص تعيين  

اقب للحسابات وسيتم   مر

تقديم مقترح ليضمن  

 بالنظام األساس ي للشركة 
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رقم 

 املادة

بتاريخ  572/2/2/2/07/2021مقرر جملس مجاعة مراكش عدد مضمون املادة موضوع 

 .2021املتخذ خالل دورة استثنائية منعقدة يف شهر يوليوز  2021يوليوز  27
 مالحظة مضمون املاد ة املقرتح

املادة 

1 

 ( كما يلي:2.000.000.00الشركة )يلتزم االطراف باملساهمة في رأسمال 

 درهم؛ 1.599.800.00 جماعة مراكش 

 درهم؛ 100.00 السيد والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش 

 درهم؛ 100.00 عن جماعة مراكش  السيد ....

 درهم، 399.900.0 اللوجيستيكية  للنقل والوسائلالشركة الوطنية 

 درهم. 100.00 اللوجيستيكية للنقل والوسائلعن الشركة الوطنية  السيد....
 

 سهم.  درهم لكل 100تم تحديد القيمة االسمية للسهم في 

للسيد .......سهما واحدا   ........سهما واحدا والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية  تمنح جماعة مراكش للسيد

 اإلدارة.قصد حصولهم على صفة مساهمين تخول لهم بذلك أن يحصلوا على صفة متصرفين بمجلس 

ويزول هذا   السهمين.وال يحق لصاحبيها الحصول على ربيحات مقابل هذين    التملك.يمنح السهمان املذكوران على سبيل  

 لها. التابعينفي املؤسسات  او اإلدارةالتملك مع نهاية مهامهما سواء في مجلس 

جال التنسيق مآسفي وعامل عمالة مراكش في  -راكش  ممن جهة أخرى، واعتبارا للدور الهام الذي يلعبه السيد والي جهة  

تعرف تدخل مجموعة من الفاعلين،    الطرقيةاألجهزة اإلدارية التابعة لنفوذه الترابي وبالنظر لكون املحطة    بين مختلف

سهما واحدا   .......  آسفي وعامل عمالة مراكش السيد-ون على أن تمنح جماعة مراكش لوالي جهة مراكشاتفق املساهم

آسفي وعامل  -من مزاولة مهامه كوالي جهة مراكش  السيد .......   على سبيل التملك. يسقط هذا التملك مباشرة بعد انتهاء

 على ربيحات مقابل هذا السهم. عمالة مراكش أو في مجلس اإلدارة. ال يحق لهذا األخير الحصول 

 تتم اإلجراءات املتعلقة باألسهم السالفة الذكر وفق املساطر املنصوص عليها في ظهير االلتزامات والعقود. 

 ( كما يلي: 2.000.000.00يلتزم االطراف باملساهمة في رأسمال الشركة )

 درهم؛  .00.0081.599 جماعة مراكش •

 درهم،  .00399.900 اللوجيستيكية للنقل والوسائلالشركة الوطنية  •

 درهم؛  100.00جهة مراكش اسفي  •

 درهم؛  100.00 مجموعة الجماعات الترابية " مراكش للنقل"  •

 درهم.  100.00املكتب الوطني للسكك الحديدية بمراكش  •

 سهم. درهم لكل  100تم تحديد القيمة االسمية للسهم في 

تمنح جماعة مراكش للسيد ........ سهما واحدا والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية للسيد ....... سهما واحدا 

 قصد حصولهم على صفة مساهمين تخول لهم بذلك أن يحصلوا على صفة متصرفين بمجلس اإلدارة.

الحصول على ربيحات مقابل هذين السهمين. ويزول هذا يمنح السهمان املذكوران على سبيل التملك. وال يحق لصاحبيها  

 التملك مع نهاية مهامهما سواء في مجلس اإلدارة او في املؤسسات التابعين لها.

آسفي وعامل عمالة مراكش في مجال التنسيق   -من جهة أخرى، واعتبارا للدور الهام الذي يلعبه السيد والي جهة مراكش  

تدخل مجموعة من الفاعلين، بين مختلف األجهزة اإلدارية   التابعة لنفوذه الترابي وبالنظر لكون املحطة الطرقية تعرف 

....... سهما واحدا   -اتفق املساهمون على أن تمنح جماعة مراكش لوالي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش السيد 

آسفي وعامل    -ولة مهامه كوالي جهة مراكشعلى سبيل التملك. يسقط هذا التملك مباشرة بعد انتهاء السيد ....... من مزا

 عمالة مراكش أو في مجلس اإلدارة. ال يحق لهذا األخير الحصول على ربيحات مقابل هذا السهم.

 تتم اإلجراءات املتعلقة باألسهم السالفة الذكر وفق املساطر املنصوص عليها في ظهير االلتزامات والعقود. 
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املادة 

7 

 التكوين والمهام واللجان:

 يتكون مجلس إدارة الشركة من خمسة متصرفين، يتم تعيينهم كما يلي: 

 ( يتم تعيينهما من طرف مجلس جماعة مراكش؛ 02متصرفان ) •

• ( للنقل  02متصرفان  الوطنية  الشركة  طرف  من  تعيينهما  يتم   )

 واللوجيستيك؛

 آسفي؛ -( يمثل والية جهة مراكش 01متصرف واحد ) •

 التكوين والمهام واللجان:

 يتكون مجلس إدارة الشركة من اثني عشر ممثال على الشكل التالي:

 آسفي؛ -والي جهة مراكش  •

 ( ممثلين عن جماعة مراكش؛06ستة )  •

 ؛والوسائل اللوجيستيكية( عن الشركة الوطنية للنقل  02ممثلين )  •

 آسفي؛ -( عن جهة مراكش 01ممثل واحد )  •

 الجماعات الترابية " مراكش للنقل"؛  عن مجموعة( 01ممثل واحد )  •

 ( عن املكتب الوطني للسكك الحديدية بمراكش.01ممثل واحد )  •

 

 



 

23 
 

 7الدورة رقم 

 

 (06/05/2022بتاريخ  ثالث جلسات )الجلسة االفتتاحيةملجلس جماعة مراكش املنعقدة في  2022العادية لشهر ماي محضر الدورة 

 

 

نص   تالوة  وبعد  ذلك  الطرقية  عقب  "املحطة  املحلية  التنمية  وشركة  مراكش  جماعة  بين  ملراكش  الطرقية  املحطة  واستغالل  تدبير  اتفاقية 

 ، فتح باب املناقشة وإبداء الرأي، حيث قدم السادة األعضاء مالحظات واستفسارات جاءت كاآلتي: للمسافرين العزوزية مراكش" 
 

النظام األساس ي وميثاق املساهمين على تمثيلية املجلس الجماعي في شركة املحطة الطرقية التساؤل عن مدى تأثير التعديالت املقترحة في   ➢

افق على هذه التمثيلية في دورة سابقة.   حيث سبق للمجلس أن و

 الشادة بمضمون االتفاقية التي ألول مرة نصت على املكافأة إلى جانب املقتضيات الزجرية.   ➢

 باملحطة الطرقية. تسجيل غياب قاعة العالجات األولية  ➢

 املطالبة بإدماج فئة "النقالة" بشكل مالءم في مشروع املحطة الطرقية الجديدة من خالل توفير عربات الئقة لهم.  ➢

 توفير رقم أخضر او صندوق ليداع الشكايات واملقترحات الخاصة بتدبير املحطة الطرقية.  ➢

 لكات. ضرورة الشارة في االتفاقية إلى لجنة مهمتها إحصاء املمت ➢

 التساؤل حول مستجدات املحالت التجارية املزمع خلقها باملحطة الطرقية.  ➢

 االستفسار حول الجهة التي تقوم بالرقابة امليدانية وتتبع مداخيل الشركة.  ➢

 املطالبة بإيجاد حلول عملية استباقية ملنع العشوائية في احتالل امللك العام داخل املحطة الطرقية. ➢

 تسويقية وإشهارية الئقة بمشروع في حجم املحطة الطرقية الجديدة. ضرورة اعتماد منظومة ➢

 استفادة موظفي الجماعة من امتيازات تحفيزية باملحطة كتخصيص بطائق سفر خاصة لهم .   ➢

 ضرورة تأهيل العنصر البشري بغية التدبير األمثل ملشروع في حجم املحطة الطرقية الجديدة. ➢

 تنزيل مشاريعها باملحطة الطرقية الجديدة.تشجيع املقاوالت الصغرى على  ➢

افق والتجهيزات التابعة لها.   ➢  املطالبة بتنظيم زيارة ميدانية ملشروع املحطة الطرقية الجديدة للوقوف على مختلف املر
 

قسم   رئيس  للسيد  الكلمة  أعطيت  جماعي،  عام  ملك  هو  الطرقية  املحطة  مرفق  وأن  خاصة  التوضيحات،  من  مزيد  املمتلكات ولتقديم 

ألخيرة ال  الجماعية الذي أكد على ضرورة التنصيص في االتفاقية على لجنة لجرد املمتلكات املسلمة لشركة التنمية املحلية، كما أشار إلى أن هذه ا

لجماعة بمنح ترخيص  يمكنها الترخيص باحتالل امللك العام واستخالص عائدات منه في نفس الوقت، لذلك اقترح أن يشار في االتفاقية إلى قيام ا

تغطية   على  ملساعدتها  االحتالل  هذا  واجبات  باستخالص  املقابل  في  الشركة  تقوم  أن  على  االختصاص  صاحبة  أنها  بحكم  العام  امللك  احتالل 

 مصاريف تسيير املرفق. 
 

ختصاص املجلس الداري وتمثل كما تدخل من جديد السيد املدير العام ملصالح جماعة مراكش ليوضح أن الرقابة امليدانية للشركة من ا

ضم من  فيه الجماعة أغلبية األصوات، مشيرا انه كل ما له عالقة بتدبير املحطة الطرقية بالعزوزية هو من اختصاص شركة التنمية املحلية التي ت

افق، مؤكدا أن هذا املشروع يعد من    بين الشركاء الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية التي تتمتع بخبرة كبيرة في تدبير هذا النوع من املر

الوطن الشركة  أن  مضيفا  املجال،  في  بها  املعمول  والتنظيمية  الرقمية  التقنيات  آخر  وفق  وسيدبر  باململكة  الطرقية  للمحطات  الجديد  ية الجيل 

صورها لتسيير املحطة الطرقية الجديدة للنقل والوسائل اللوجستيكية ستعرض تجربتها في تسيير املحطات الطرقية مع تقديم التوضيحات حول ت 

 بالعزوزية خالل الجلسة العامة للمجلس الجماعي. 
 

التجارية   يتم تدبير املحالت  أن  اقترح  الذي  الجماعي،  لرئيسة املجلس  الثامن  النائب  للسيد  الكلمة  الجلسة  السيدة رئيسة  بعدها، أعطت 

حطة القطار واملكتب الوطني للمطارات وفق كناش تحمالت خاص يمنع التدبير من الباطن  باملحطة الطرقية العزوزية بنفس النمط املعمول به في م

ويفرض عقوبات عند عدم احترام مقتضياته، لضمان تسيير هذه املحالت وتقديمها لخدمات ذو جودة   املستغل  التجاري من طرف  وخلق األصل 

 عالية تليق بساكنة وزوار مدينة مراكش. 
 

خالل الدورة  الذي سبق اتخاذه    مقرر مجلس جماعة مراكش  سيدة رئيسة الجلسة بخصوص النقطة املتعلقة بإلغاءوفي األخير، أشارت ال

فبراير   لشهر  الجديدةواملتعلق    2019العادية  الطريقية  باملحطة  املتواجدة  التجارية  املحالت  بكراء  التحمالت خاص  تحصيل حاصل    بكناش  أنها 

 مادام أن تسيير هذه املحالت انتقل إلى شركة التنمية املحلي عوض الجماعة مما يفرض إعداد كناش تحمالت جديد بهذا الشأن. 
 

وتأسيسا على ذلك، وبعد االستماع للتوضيحات املقدمة، تم ادخال مقترحات تعديلية شكلية على االتفاقية وأخرى في املوضوع مضمنة في 

 ول املرفق،  الجد
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 مالحظات املقرتح على مستوى اللجنة النص األصلي يف االتفاقية رقم املادة
 

 

 

 

 

 الديباجة

 .................................................................................. 

رقم   القانون  على  الظهير    52.05وبناء  بتنفيذه  الصادر  الطرق  على  السير  بمدونة  املتعلق 

 (؛ 2010فبراير   11)  1431من صفر  26صادر في  1.10.07الشريف رقم 

ف  الصادر  الشريف  الظهير  على  بعض  1949نونبر    14)   1369محرم    22ي  وبناء  بمنح  املتعلق   )

 الرخص في إشغال امللك العمومي البلدي؛

( الصادر بإحداث أمالك 1921أكتوبر    19)   1340صفر    17وبناء على الظهير الشريف املؤرخ ب  

 خاصة بالبلديات؛

ل األمالك ( يتعلق بإشغا1918نونبر    30)  1337صفر    24وبناء على الظهير الشريف الصادر في  

 العمومية مؤقتا كما وقع تتميمه وتغييره؛ 

( بتحديد الشروط 1980مايو    26)   1400من رجب  11بتاريخ    2.78.157وبناء على املرسوم رقم  

والصحة   املرور  سالمة  وضمان  األمن  استتباب  إلى  الرامية  التدابير  تلقائيا  بها  تنفذ  التي 

 واملحافظة على الصحة العمومية؛ 

 .......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 تحيين املقتضيات القانونية الخاصة بتدبير املمتلكات الجماعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 .................................................................................. 

 ( حقوق والتزامات شركة التنمية احمللية:2
 حقوق الشركة:  

 تتمتع شركة التنمية املحلية بالحقوق التالية: 

 ................................................ 

........................... ..................... 

 
 

 التزامات شركة التنمية املحلية  

 : تلتزم شركة التنمية املحلية بما يلي

 ................................................ 

العمل على تكليف وسيط مختص لدراسة كيفية استغالل املحالت التجارية من   •

بين   من  املستغلين  واختيار  أخرى  جهة  من  للمطعمة  املخصصة  واملحالت  جهة 

السككية   باملحطات  به  ما هو معمول  على غرار  ودوليا  وطنيا  املعروفة  العالمات 

 .................................................................................. 

 ( حقوق والتزامات شركة التنمية احمللية:2
 حقوق الشركة:  

 تتمتع شركة التنمية املحلية بالحقوق التالية: 

 ................................................ 

 ................................................ 

املحالت   • باستغالل  املرتبطة  األتاوات  باستخالص  الشركة  تقوم 

 التجارية واملطاعم والفندق واملراحيض العمومية.

 التزامات شركة التنمية املحلية: 

 : ة بما يليتلتزم شركة التنمية املحلي

 ................................................ 

املحالت  • استغالل  كيفية  لدراسة  مختص  وسيط  تكليف  على  العمل 

أخرى   جهة  من  للمطعمة  املخصصة  واملحالت  جهة  من  التجارية 

واختيار املستغلين من بين العالمات املعروفة وطنيا ودوليا على غرار ما  

 

 

 

 

 

 

استخالص   حق  الشركة  منح  تم 

العام   امللك  باحتالل  الخاصة  األتاوات 

بمنح  الجماعة  تقوم  أن  أساس  على 

 التراخيص املرتبطة بها.
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مثيالت مصاف  إلى  املحطة  بهذه  الرقي  بغية  وذلك  للمكتب  الجديدة  التابعة  ها 

املجال   تأتيت  في  تلعبه  الذي  وللدور  لجماليتها  نظرا  الحديدية   للسكك  الوطني 

 .الحضري للمدينة

 

الجديدة  السككية  باملحطات  به  معمول  ملبادئ    هو  تام  احترام  في 

بمثابة نظام األمالك    57-19في القانون رقم      املنافسة املنصوص عليها 

وذلك بغية الرقي بهذه املحطة إلى مصاف    العقارية للجماعات الترابية، 

لجماليتها   نظرا  الحديدية   للسكك  الوطني  للمكتب  التابعة  مثيالتها 

 وللدور الذي تلعبه في تأتيت املجال الحضري للمدينة

تمت إضافة هذه العبارة تكريسا ملبادئ  

الشفافية واملنافسة الشريفة في اختيار 

ومحالت   التجارية  للمحالت  املستغلين 

 باملحطة. املطعمة املزمع إقامتها 
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 تصنيف املمتلكات:
ومن   املستعادة  املمتلكات  من  املحلية  التنمية  شركة  طرف  من  املستعملة  املمتلكات  تتكون 

 املمتلكات املأخوذة.

 املمتلكات املستعادة: 

 ........................................... 

نوعية    - أو حسب  بطبيعتها  الحالية  واملباني  جميع  العقارات  وكدا  له  املخصصة  االستغالل 

امللحق،   موضوع  الجرد  في  محددة  هي  كما  املحطة  في  املتوفرة  والتجهيزات  املعدات 

 رقم............، لهذه االتفاقية. 

 ..................................................................... 

 تصنيف املمتلكات:
طر  من  املستعملة  املمتلكات  املمتلكات  تتكون  من  املحلية  التنمية  شركة  ف 

 املستعادة ومن املمتلكات املأخوذة.

 املمتلكات املستعادة: 

 ........................................... 

ا  ذالعقارات واملباني الحالية بطبيعتها أو حسب نوعية االستغالل املخصصة له وك  -

في   محددة  هي  كما  املحطة  في  املتوفرة  والتجهيزات  املعدات  لجنةجميع  تعده   جرد 

 موضوع امللحق، رقم............، لهذه االتفاقية. 

 ..................................................................... 

 

 

 

 

مادة  

جديدة  

بعد  

املادة  

 3 رقم

 جلنة جرد املمتلكات: 
لجنة لجرد املمتلكات املسلمة إلى الشركة من طرف رئيسة املجلس الجماعي تحدث  

 ملراكش وتتكون من:

 رئيسة املجلس الجماعي ملراكش أو من ينوب عنها  -

 ممثل عن والية جهة مراكش آسفي  -

 ممثل عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية -

 مفيدة في عملية الجرد.ويمكن أن تضم هذه اللجنة كل من ترى مساهمته 

 

 

لجنة   تخص  جديدة  مادة  إضافة  تم 

 لجرد املمتلكات املسلمة إلى الشركة
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 األتاوات الواجبة عن االستغالل والغرامات:
تؤدي الشركة لدى صندوق وكيل املداخيل واجب االستغالل عن كل سنة والذي حدد في 

 .دون احتساب الرسوم.............................................. مبلغ 

 القيمة الكرائية.في املائة من  10يراجع واجب االستغالل كل ثالث سنوات بنسبة 

 .)مارس، يونيو، شتنبر ودجنبر( يتم أداء املبالغ املستحقة على شكل دفعات أخر كل ثالثة أشهر 

تبلغ  كل تأخير أو تماطل في أداء املستحقات السالفة الذكر يستوجب أداء غرامة مالية شهرية  

( املائة  في  لتاريخ    5خمسة  املوالي  الشهر  من  ابتداء  شهر  كل  عن  مؤدى  الغير  املبلغ  من   )%

   الستحقاق.ا

 األتاوات الواجبة عن االستغالل والغرامات:
والذي  سنة  كل  عن  االستغالل  واجب  املداخيل  وكيل  لدى صندوق  الشركة  تؤدي 

 .دون احتساب الرسوم درهم 750.000حدد في مبلغ 

 الواجب املذكور.في املائة من  10يراجع واجب االستغالل كل ثالث سنوات بنسبة 

يونيو،   )مارس،  أشهر  ثالثة  كل  أخر  دفعات  شكل  على  املستحقة  املبالغ  أداء  يتم 

 .شتنبر ودجنبر(

مالية  أداء غرامة  الذكر يستوجب  السالفة  املستحقات  أداء  في  تماطل  أو  تأخير  كل 

 .معمول به في مجال تحصيل الديون العموميةحسب ما هو شهرية 

أداء    - الشركة  على  الجماعة  اشترطت 

األرباح   خارج  سنة  كل  مسبقة  دفعة 

 درهم.  750.000حددت في مبلغ 

 

تم استبدال عبارة "القيمة الكرائية"    -

املحطة  ألن  املذكور"  "الواجب  بعبارة 

فيه  مجال  وال  عام  ملك  الطرقية 

 الكراء. للحديث عن 
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 مقتضيات خاصة جبودة اخلدمات :
 : التزامات الشركة عالقة بجودة الخدمات 

 حسن استقبال املرتفقين،•

 انتظام وجودة الخدمات املقدمة،•

 السهر على أمن وسالمة املرتفقين•

 إخبار الركاب بانتظام ومعالجة شكاواهم،•

 إلى الخدمات املقدمة املحدودة ذوي الحركة العمل على وصول األشخاص •

 مقتضيات خاصة جبودة اخلدمات :
 : التزامات الشركة عالقة بجودة الخدمات - 

 حسن استقبال املرتفقين،•

 انتظام وجودة الخدمات املقدمة،•

 السهر على أمن وسالمة املرتفقين•

 إخبار الركاب بانتظام ومعالجة شكاواهم،•

 إلى الخدمات املقدمة في وضعيات خاصة•العمل على وصول األشخاص 

 

الحركة   "ذوي  عبارة  تعويض  تم 

"في وضعيات خاصة"   املحدودة" بعبارة 

من   املستفيدين  رقعة  لتوسيع 

 الخدمات املقدمة من طرف الشركة
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 مراقبة وتفحص تنفيذ االتفاقية:
 ........................................................................ 

ما حالة  وفي  املعنية  األطراف  كل  إلى  اقبة  املر تقارير  إبالغ  يتم  الختام  كشفت    في  إذا 

فإن   االتفاقية،  هذه  ألحكام  عن خرق  التدقيق  لتطبيق العملية  عرضة  تكون  شركة 

 ق.يقدأثناء عمليات الت املتعلقة بأوجه القصور التي لوحظت

 

 مراقبة وتفحص تنفيذ االتفاقية:
 ........................................................................ 

ما حالة  وفي  املعنية  األطراف  كل  إلى  اقبة  املر تقارير  إبالغ  يتم  الختام  إذا   في 

فإن   االتفاقية،  هذه  التدقيق عن خرق ألحكام  عملية  تكون  الكشفت  شركة 

املتعلقة بأوجه القصور التي لوحظت أثناء عمليات   العقوبات  عرضة لتطبيق

 ق. يقدالت

 

 

 تمت مالءمة الصياغة 
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)النقط   العزوزية  الطرقية  للمحطة  املحلية  التنمية  بتدبير شركة  املرتبطة  املعروضة  النقط  كل  مناقشة  جدول    6و    5،  4،  3بعد  من 

الطرقية   املحطة  شهدت  بعدما  والتنظيمية  التعاقدية  للمقتضيات  واستكماال  تعديال  جاءت  النقط  هذه  أن  وحيث    ،) الدورة  وضع  اعمال 

افق التابعة لها والتي من املنتظر أن تكون في مستوى تطلعات املواطنين  اللمسات األخيرة لنها ء األشغال و وضع االستراتيجية الخاصة بتسيير املر

والتي تجاوزت عمرها االفتراض ي، وبالنظر    بمحطة باب دكالة  املمارسةو تليق بسمعة مدينة مراكش و تضع حدا نهائيا لكل الفوض ى والعشوائية  

نطلق ألهمية املحطة الطرقية الجديدة باعتباره مرفقا حيويا ومهيكال باملدينة، وبعد تدارس النقط املعروضة و ادخال التعديالت الالزمة من م

افقتهتقوية موقف الجماعة والحفاظ  على كامل حقوقها في املرفق املذكور، فقد    ا على ما يلي: أبدت اللجنة مو
 

للمسافرين العزوزية مراكش" موضوع مقرر مجلس  املحطة الطرقية  "النظام األساس ي لشركة التنمية املحلية  من    51،  6تعديل وتتميم املادتين   -

وفق ما هو مفصل     2021املتخذ خالل دورة استثنائية منعقدة في شهر يوليوز    2021  يوليوز   27بتاريخ    2021/ 07/ 1/ 2/ 2/ 572جماعة مراكش عدد  

 في الجدول املعروض انفا على النحو التالي: 

:  6املادة 

  1درهم مرقمة من 100كل سهم منها  واحدة قيمةسهم من فئة  20.000درهما مقسمة الى   2.000.000.00يحدد رأسمال الشركة في مبلغ 

 سهم موزعة على الشكل التالي: 20.000الى 

 المساهمون
مبلغ المساهمة  

 بالدرهم
 االسهم 

 15.998 1.599.800.00 جماعة مراكش 

 3.999 399.900.00 الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية 

 1 100.00 جهة مراكش اسفي 

 1 100.00 املكتب الوطني للسكك الحديدية مراكش

 1 100.00 مجموعة الجماعات " مراكش النقل"
 

: 51املادة 

 اثني عشر ممثال على الشكل التالي:   اإلدارة منيتكون أول مجلس  

 آسفي؛ -جهة مراكش   والي  •

 ( ممثلين عن جماعة مراكش؛06ستة )  •

 اللوجيستيكية؛( عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل 02ممثلين )  •

 آسفي؛ -( عن جهة مراكش 01ممثل واحد )  •

 الجماعات الترابية " مراكش للنقل"؛  عن مجموعة( 01ممثل واحد )  •

 عن املكتب الوطني للسكك الحديدية بمراكش.( 01ممثل واحد )  •

بمهام أعضاء مجلس  القيام  تنظيمي حيال  أو  مانع قانوني  لهذا املنصب وانه ال وجود ألي  املعينون أعاله قبولهم  يشهد األعضاء 

 اإلدارة.

اجتماع   اختتام  في  تنتهي  سنوات،  ثالث  ملدة  اإلدارة  مجلس  أول  يعين  القانون،  ملقتضيات  العادية طبقا  العامة  الجمعية 

 املدعوة للبث في حسابات آخر سنة مالية منصرمة، واملنعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة مهام املتصرفين املذكورين. 
 

املادة   - ان  أساس  بالنظام    52على  ليضمن  مقترح  تقديم  سيتم  الحسابات،  اقب  مر بتعيين  واملتعلقة  األساس ي  النظام  من 

 للشركة خالل الجلسة العامة للمجلس الجماعي. األساس ي 
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املواد   - وتتميم  املساهمين  7و  1تعديل  ميثاق  املحلية    من  التنمية  الطرقية  "لشركة  العزوزية مراكش" موضوع  املحطة  للمسافرين 

عدد   مراكش  جماعة  مجلس  شهر    2021  يوليوز   27بتاريخ    2021/ 07/ 2/ 2/ 2/ 572مقرر  في  منعقدة  استثنائية  دورة  خالل  املتخذ 

 وفق ما هو مفصل في الجدول املعروض انفا على النحو التالي:  2021يوليوز 
 

:1املادة 

 ( كما يلي: 2.000.000.00يلتزم االطراف باملساهمة في رأسمال الشركة )

 درهم؛  1.599.800.00 جماعة مراكش •

 درهم،  399.900.00 اللوجيستيكية للنقل والوسائلالشركة الوطنية  •

 درهم؛  100.00جهة مراكش اسفي  •

 درهم؛  100.00 مجموعة الجماعات الترابية " مراكش للنقل"  •

 درهم.  100.00املكتب الوطني للسكك الحديدية بمراكش  •

 درهم لكل سهم. 100تم تحديد القيمة االسمية للسهم في 

ى صفة مساهمين تخول لهم بذلك أن تمنح جماعة مراكش للسيد ........ سهما واحدا والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية للسيد ....... سهما واحدا قصد حصولهم عل

 يحصلوا على صفة متصرفين بمجلس اإلدارة.

الحصو  يحق لصاحبيها  التملك. وال  املذكوران على سبيل  السهمان  في  يمنح  او  اإلدارة  في مجلس  مهامهما سواء  نهاية  مع  التملك  هذا  ويزول  السهمين.  مقابل هذين  ربيحات  ل على 

 املؤسسات التابعين لها.

عة لنفوذه الترابي وبالنظر آسفي وعامل عمالة مراكش في مجال التنسيق بين مختلف األجهزة اإلدارية التاب  -من جهة أخرى، واعتبارا للدور الهام الذي يلعبه السيد والي جهة مراكش  

آسفي وعامل عمالة مراكش السيد ....... سهما واحدا   -لكون املحطة الطرقية تعرف تدخل مجموعة من الفاعلين، اتفق املساهمون على أن تمنح جماعة مراكش لوالي جهة مراكش

....... من مزاولة م انتهاء السيد  بعد  التملك مباشرة  التملك. يسقط هذا  لهذا األخير   -هامه كوالي جهة مراكشعلى سبيل  في مجلس اإلدارة. ال يحق  أو  آسفي وعامل عمالة مراكش 

 الحصول على ربيحات مقابل هذا السهم.

الذكر وفق املساطر املنصوص  سهم السالفة  تتم اإلجراءات املتعلقة باألسهم السالفة الذكر وفق املساطر املنصوص عليها في ظهير االلتزامات والعقود.تتم اإلجراءات املتعلقة باأل 

 عليها في ظهير االلتزامات والعقود. 

:7املادة 

 يتكون مجلس إدارة الشركة من اثني عشر ممثال على الشكل التالي:

 آسفي؛ -والي جهة مراكش  •

 ( ممثلين عن جماعة مراكش؛06ستة ) •

 ( عن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك؛ 02ممثلين ) •

 آسفي؛ -( عن جهة مراكش 01ممثل واحد ) •

 الجماعات الترابية " مراكش للنقل"؛ عن مجموعة( 01ممثل واحد ) •

 . ( عن املكتب الوطني للسكك الحديدية بمراكش01ممثل واحد ) •

للمسافرين العزوزية مراكش" وفق التعديالت  املحطة الطرقية  شركة التنمية املحلية "جماعة مراكش و بين  ملراكش  املحطة الطرقية  واستغالل  اتفاقية تدبير   -

 )التعديالت باللون االحمر مغلق(. املدخلة عليها الضمنة في الجدول اعاله واملرفقة بالتقرير ادناه 

مجلس - مقرر  فبراير    املتخذ خالل  2019/ 07/02بتاريخ    343/02/2019عدد    مراكش  ةجماع  الغاء  لشهر  العادية  باملصادقة  2019الدورة  مقرر   القاض ي  على 

 كما هو مرفق بتقرير اللجنة ادناه.  املتواجدة باملحطة الطريقية الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية املحالت التجارية بكراءكناش التحمالت خاص املتعلقة ب  النقطة

 املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجةرئيسة اللجنة 

 حليمة بامحمد             
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 لمملكة المغربيةا

 وزارة الداخلية 

 أسفي -والية جهة مراكش 

 عمالة مراكش

 جماعة مراكش

 

 

تدبير واستغالل  اتفاقية  

 لمراكش المحطة الطرقية
 بين

مراكش جماعة   

 و

المحليةشههههركههههة التنمية   

"  المحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش "   
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 ديباجة

وتطويرها وتمكين هذه األخيرة نظرا لوجوب تجويد تدبير املحطات الطرقية للمسافرين والرفع من مستوى وجودة الخدمات املقدمة 

من اكتساب كفاءة عالية في التدبير والعمل على تسهيل أنشطة مختلف املرتفقين )شركات النقل والتجار داخل محيط املحطة( وكذا  

 املسافرين. 

الطرقية للمسافرين وتفادي  ونظرا لضرورة الوصول الشفاف والعادل وغير التمييزي إلى الخدمات املختلفة التي تقدمها املحطات 

 االختالالت والفوض ى التي يخلقها الوسطاء داخل وخارج املحطات.

ونظرا لكون السلطات العمومية املختصة، التي تدرك الحاجة إلى تأهيل وتطوير املحطات الطرقية للمسافرين، اختارت إنشاء  

اللوجستيكية لتدبير واستغالل املحطات الطرقية للمسافرين بهدف  ل الوسائالشركة الوطنية للنقل و  شركات للتنمية املحلية تشارك فيها

على وجه الخصوص وتمكينها من التكيف مع البيئة الجديدة التي يجب أن تعمل  وتحسين مواردها وترشيد نفقاتها  تنميةثم  تحسين أدائها

 فيها والعمل على تلبية انتظارات املرتفقين واملسافرين. 

رقم   ▪ الشريف  بتاريخ    1.15.85الظهير  افق    1436رمضان    20الصادر  التنظيمي    2015يوليوز    7املو القانون  بتنفيذ 

 املتعلق بالجماعات. 113.14

املتعلق بشركات املساهمة  17-95بتنفيذ القانون رقم  1417من ربيع اآلخر   14صادر في  1-96-124شريف رقم الظهير ال ▪

 كما وقع تغييره وتتميمه؛ 

في    1.05.59الظهير الشريف رقم   ▪ املتعلق بإحداث الشركة الوطنية   25.02بتنفيذ القانون رقم    2005نونبر    23صادر  

 للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل املكتب الوطني للنقل.

افق  1428من ذي القعدة  19 صادر في 1.07.195شريف رقم الظهير ال ▪  47.06بتنفيذ القانون رقم   2007نوفمبر  30املو

 كما تم تغييره وتتميمه.  املتعلق بجبايات الجماعات الترابية

واالتاوى   تواملساهما والحقوق  الرسوم ضببع يتعلق فيما انتقالية أحكام بسن املتعلق 39.07 رقم  القانون  احكام ▪

افق    1428من ذي الحجة    16بتاريخ    1.07.195 رقم  الشريف الظهير بتنفيذه املحلية الصادر الجماعات لفائدة املستحقة املو

 . 2007ديسمبر  27

الشريف رقم   ▪ في    1-00-175الظهير  )  1421من محرم    28صادر  ل  افق  القانون  2000ماي    3املو بتنفيذ   97.15رقم  ( 

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛ 

رقم   ▪ الشريف  القانون    (2003نوفمبر    11)  1424ن رمضان  م  16بتاريخ    1-03-195الظهير  املتعلق   69-00رقم  بتنفيذ 

اقبة املالية للدولة على املنشآت العامة وهيئات أخرى  الصادر بتنفيذه   21.10بموجب القانون رقم    كما تم تغييره وتتميمه  باملر

 (؛ 2011أغسطس  17) 1432من رمضان  16بتاريخ  1.11.146الظهير الشريف رقم 

افق    1431  من صفر   26في    الصادر   1.10.07الظهير الشريف رقم   ▪ املتعلق   05.52بتنفيذ القانون    2010  فبراير   11املو

 كما تم تتميمه وتغييره.  بمدونة السير على الطرق 

افق  1442من ذي الحجة    03  صادر في  1.21.74شريف رقم  الظهير  ال ▪   57.19بتنفيذ القانون رقم    2021يوليو    14  املو

 . املتعلق بنظام األمالك العقارية للجماعات الترابية

افق   1337من صفر  24الظهير الشريف الصادر في  ▪  املتعلق باالحتالل املؤقت لألمالك العمومية.  1918نونبر  30املو

افق     1337من صفر    24الشريف الصادر في  الصادر بتطبيق الظهير    2000مايو    4بتاريخ    2.99.1123املرسوم رقم   ▪ املو

 املتعلق باالحتالل املؤقت االمالك العمومية.  1918نونبر  30

رقم   ▪ التدابير 1980ماي    26)   1400رجب    11بتاريخ    2.78.157املرسوم  تلقائيا  بها  تنفد  التي  الشروط  تحديد  ( حول 

 الصحة و املحافظة على الصحة العمومية. الرامية إلى استثبات األمن و ضمان سالمة املرور و 
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في    2.17.451  رقماملرسوم   ▪ األول    04الصادر  )  1439ربيع  افق  العمومية  2017نونبر    23املو املحاسبة  نظام  بسن   )

 للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات. 

الجبائي ▪ والر   17/02/2021بتاريخ    109املحلي عدد    القرار  الضرائب  وأسعار  لنسب  والواجبات املحدد  والحقوق  سوم 

 ؛ مراكش الجاري بها العملاملستحقة لفائدة ميزانية جماعة 

 في املوضوع الجاري بها العمل؛ مراكشالقرارات التنظيمية الصادرة عن جماعة  ▪

العادية لشهر اكتوبر املتخذ خالل دورته   2020اكتوبر   21بتاريخ   2020/ 500/10عدد مراكش  جماعة    وتبعا ملقرر مجلس ▪

على  القاض ي  2020 العزوزية  باملصادقة  بمنطقة  املتواجدة  الجديدة  املسافرين  لنقل  الطرقية  املحطة  طريق    تدبير  عن 

 احداث شركة التنمية املحلية. 

االستثنائية  املتخذ خالل دورته    2021  يوليوز   27بتاريخ    1/07/2021/ 572/2/2عدد  مراكش  مجلس جماعة  وتبعا ملقرر   ▪

يوليوز   شهر  خالل  الطرقية   2021املنعقدة  "املحطة  املحلية  التنمية  لشركة  االساس ي  النظام  على  باملصادقة  والقاض ي 

 ( فصال.52للمسافرين العزوزية مراكش" املتكون من اثني وخمسين )

 القاض ي   2022العادية لشهر ماي  املتخذ خالل دورته    2022.... ماي  بتاريخ    ......عدد  مراكش  مجلس جماعة  وتبعا ملقرر   ▪

 .تعديل وتتميم النظام االساس ي لشركة التنمية املحلية "املحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش باملصادقة على

 

 تربم االتفاقية التالية بني املوقعني أسفله:

 

المتعلق    113.14جماعة ترابية تخضع لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  بصفتها  ،  مراكشجماعة  

يوليو    7)  1436من رمضان    20صادر في    1.15.85بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

مقرها ب   (؛2015 رئيس   .....................................................   والكائن  من طرف    ة والممثلة 

 . رض؛ وفق القوانين واألنظمة المعمول بها تمتع بالصالحيات القانونية لهذا الغت مجلسها الجماعي، الذي 

 "الجماعة"  المشار إليها فيما بعد ب 

 

 من جهة، 

 

التنمية  شههههركههههة  "   و  مراكشالمحلية  العزوزية  للمسافرين  الطرقية  طرف   " المحطة  من    والممثلة 

 . واألنظمة المعمول بها الذي يتمتع بالصالحيات القانونية لهذا الغرض؛ وفق القوانين  مديرها العام 
 "الشركة"  أو"شركة التنمية المحلية"  المشار إليها فيما بعد ب 

 

 من جهة أخري                      
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 على ما يلي: والرتاضيمت االتفاق 

 المدة -جرد الممتلكات   –موضوع  المادة األولى: ال

 موضوع االتفاقية  .1

حق   منح  هو  االتفاقية  هذه  الطرقية موضوع  املحطة  وتدبير  جميع   استغالل  تدبير  كذلك  ويشمل  ملراكش 

 املمتلكات والفضاءات املرتبطة بهذا املرفق وصيانتها.  

وتهدف هذه االتفاقية كذلك إلى ضبط وتحديد حقوق وواجبات األطراف وكذا شروط تدبير واستغالل املرفق  

ظرو  لتحسين  وذلك  املطلوبة  الجودة  إلى  به  للرقي  واألنظمة  املذكور  للقوانين  التام  االحترام  إطار  في  الساكنة  تنقل  ف 

 املعمول بها في هذا املجال. 

 املمتلكات موضوع االتفاقية .2
 :تتكون املحطة الطرقية موضوع االتفاقية من

املعدات   • جميع  وكذا  له  املخصصة  االستغالل  نوعية  حسب  أو  بطبيعتها  الحالية  واملباني  العقارات 

 لهذه االتفاقية.   1والتجهيزات املتوفرة في املحطة كما هي محددة في الجرد موضوع امللحق رقم 

ة خالل مدة  املباني حسب النوع أو الوجهة والتجهيزات التي سيتم إنشاؤها أو اقتناؤها من طرف الشرك •

 االتفاقية. 

العامة   )الحالة  املادية  وحالتها  للممتلكات  القانونية  الوضعية  خاص  بشكل  الذكر  السالف  الجرد  يحدد 

 للبنايات، الصيانة، السالمة، وكذا حالة التجهيزات واملعدات الخاصة باملحطة...(.  

ت العقارات موضوع االتفاقية وتوافق على  بأنها اطلعت على  التي هي عليها دون أي  تقر الشركة  الحالة  سلمها في 

 .تحفظ أو تخفيض في الرسوم السنوية ألي سبب كان

والتجهيزات،   املعدات  باستخدام جميع  الخاصة  والتعليمات،  الفنية  الوثائق  من  نسخ  الشركة من  تمكين  يتم 

 املتوفرة لدى الجماعة والالزمة لتشغيل املحطة. 

املمتلكات، املوضوعة رهن إشارتها في إطار هذه االتفاقية، فقط ألداء الخدمة  يجب على الشركة أن تستخدم  

 التي تم تكليفها بها. كما ال يجوز لها رهن هذه املمتلكات ألي سبب من األسباب. 

 االتفاقيةدة م .3
 .من تاريخ دخولها حيز التنفيذ( ابتداء  10عشر سنوات ) يتم إبرام هذه االتفاقية ملدة

 .التاسعة لسنةا من بين الطرفين ابتداء تكون موضوع مفاوضات ا جديدهإمكانية ت أن  مع

   .هذه االتفاقية ت الالزمة علىتعديال يجب القيام بكل ال على التجديد االتفاق في حالة 

ف سيتم  تحديد  لإلشارة  اإلضافية  املقترحة املدة  الجديدة  لالستثمارات  الشرك   وفًقا  قبل  تطوير   ةمن  وآفاق 

 املشروع. 
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 األطراف  حقوق والتزاماتالمادة الثانية: 

 حقوق والتزامات اجلماعة .1

 حقوق اجلماعة: 

 : تتمتع الجماعة بحقها فيما يلي

املرفق أعاله،   .1 تدبير  االتفاقية وكذا طرق  لبنود هذه  املحلية  التنمية  احترام شركة  مراقبة وتتبع مدى 

ويجب    .بما في ذلك اإلطالع على كل الوثائق اإلدارية واملحاسبية للشركة وكذا املداخيل املحصل عليها

 أن تتم هذه املراقبة من طرف مختصين، وذلك في أي وقت من األوقات.

املالي  .2 بالتوازن  املس  وعدم  العامة  املصلحة  مراعاة  مع  الضرورة،  عند  االتفاقية،  بنود  مراجعة 

 واالقتصادي لشركة التنمية املحلية.

ال .3 والظروف  للمستجدات  وفقا  املرفق  وتدبير  تسيير  مبادئ  طلب مالءمة طرق وكيفية  طارئة ومراعاة 

 املساواة وحسن التدبير واستمرارية املرفق. 

اللجوء إلى حل الشركة أو تغيير غرضها أو الرفع من املساهمة في رأسمالها أو خفضه أو تفويته طبقا   .4

 للقوانين واألنظمة املنصوص عليها في هذا املجال. 

 اتخاذ كافة التدابير املتعلقة بالشرطة اإلدارية.  .5

ملرفق املمنوح مؤقتا، وتسييره مباشرة أو عن طريق أي فاعل آخر عند اإلقرار بوجود اختالل  استعادة ا .6

 في تدبيره أو عدم احترام الشروط املحددة ببنود هذه االتفاقية طبقا للمساطر املعمول بها.

 فسخ التعاقد بصفة منفردة في حالة اإلخالل بالشروط العامة لتسيير املرفق.   .7

 

 ةالتزامات اجلماع 

 : تلتزم الجماعة بما يلي

 منح جميع التراخيص الضرورية لتدبير هذا املرفق في إطار القوانين واألنظمة املعمول بها.  .1

 منح شركة التنمية املحلية حق استغالل امللك العمومي الالزم لتدبير املرفق.  .2

 قانوني.اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق جميع مستغلي املرفق املذكور دون سند  .3

 تمكين الشركة من جميع الوثائق والعقود املبرمة والتي لها عالقة باستغالل املرفق.  .4

 

 

 حقوق والتزامات شركة التنمية احمللية .2

 حقوق الشركة: 

 بالحقوق التالية: شركة التنمية املحلية  تتمتع

أجل   • من  الجماعة  ومصالح  العمومية  والسلطات  املختصة  باملصالح  االستعانة  حسن  طلب  ضمان 

العامة  باإلجراءات  يتعلق  تنظيم وتسيير املرفق وممتلكاته طبقا لشروط هذه االتفاقية وخاصة فيما 

 ذات الطبيعة األمنية، اإلدارية والتنظيمية التي يعود أمر االختصاص فيها للسلطات العمومية. 

ا • إلى ضمان  املذكور  الطلب  ويهدف  املرفق.  على  املطبقة  اإلتاوات  مراجعة  للشركة  طلب  املالي  لتوازن 

 وذلك بعد موافقة املجلس الجماعي املعني في إطار القوانين واألنظمة املعمول بها. 
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التوصل بإشعار كتابي مسبق بخصوص كل تعديل أو مراجعة لبنود هذه االتفاقية وكذا ألي قرار من   •

لتطبيق إال بعد استيفاء  شأنه أن يخل بالتوازن املالي للشركة. وال يمكن أن تدخل هذه املراجعة حيز ا

 جميع الشروط املنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. 

املقدمة   • الخدمات  مستوى  من  والرفع  املداخيل  تنمية  شأنها  من  جديدة  خدمات  إحداث  اقتراح 

 للمرتفقين شريطة موافقة الجماعة املعنية على ذلك.

 وتحديث املحطة وإعداد الدراسات الالزمة لذلك. اقتراح كل السبل والوسائل الكفيلة بتطوير  •

والفندق   • واملطاعم  التجارية  املحالت  باستغالل  املرتبطة  األتاوات  باستخالص  الشركة  تقوم 

 .واملراحيض العمومية

 

 التزامات شركة التنمية احمللية: 

 تلتزم شركة التنمية املحلية بما يلي:

املمتلكات   • األمثل لجميع  في  االستغالل  ملا هو منصوص عليه  الجماعة طبقا  إشارتها من قبل  رهن  املوضوعة 

 . بنود هذه االتفاقية، وذلك في احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 

املخصصة  • واملحالت  جهة  من  التجارية  املحالت  استغالل  كيفية  لدراسة  مختص  وسيط  تكليف  على  العمل 

اختيار املستغلين من بين العالمات املعروفة وطنيا ودوليا على غرار ما هو معمول به  للمطعمة من جهة أخرى و 

بمثابة    57-19القانون رقم    عليها فيفي احترام تام ملبادئ املنافسة املنصوص  باملحطات السككية الجديدة  

الترابية،  للجماعات  العقارية  األمالك  مث  نظام  مصاف  إلى  املحطة  بهذه  الرقي  بغية  التابعة  وذلك  يالتها 

 للمكتب الوطني للسكك الحديدية نظرا لجماليتها وللدور الذي تلعبه في تأتيت املجال الحضري للمدينة.

أي   • أو  الجماعة  من طرف  سواء  إشارتها  رهن  املوضوعة  للممتلكات  ومستمر،  دائم  بشكل  وصيانة،  الحفاظ 

اقتنتها   التي  تلك  أو  آخر  طبيعي  أو  اعتباري  فإن  شخص  ذلك،  في  التقصير  ثبت  إذا  ما  حال  وفي  الشركة. 

 الجماعة املعنية تقوم بإنجاز هذه األشغال على حساب ونفقة شركة التنمية املحلية. 

تحمل جميع املصاريف املرتبطة بتسيير املرفق املذكور وبتسيير الشركة خصوصا واجبات الربط بشبكتي املاء   •

 م املترتبة عن االستغالل. والكهرباء واملصاريف والضرائب والرسو 

على   • والعمل  الشركات  تسيير  مجال  في  بها  املعمول  والتنظيمية  القانونية  املقتضيات  جميع  واحترام  تطبيق 

وكذا وضع خريطة للمخاطر املحتملة من جراء تدبير   ISO 9001 اتخاذ التدابير الالزمة العتماد نظام الجودة 

 .ه املخاطراملرفق مع جرد للحلول املمكنة لتجاوز هذ

 إبالغ الجماعة املعنية بكل ما من شأنه أن يمس باملرفق وبحسن تدبيره. •

 اقتناء التجهيزات الضرورية للسير العادي للمرفق بغاية تحديث وتطوير تدبير الشركة.  •

الجبائي   • القرار  في  واملضمنة  االتفاقية  هذه  في  عليها  املنصوص  للجماعة،  الواجبة  املستحقات  جميع  دفع 

ة، لدى شسيع مداخيل هذه األخيرة، وذلك حسب التواريخ املنصوص عليها سواء في القرار الجبائي أو  للجماع

 في باقي القوانين واألنظمة املعمول بها في مجال تحصيل الديون العمومية.

الحصول على الترخيص اإلداري املسبق بخصوص كل القرارات التي يمكن أن تتخذ في مجاالت التعمير والبيئة   •

احتالل امللك العام واألمن والسالمة، طبقا ملا هو منصوص عليه في القوانين واألنظمة املنصوص عليها في هذا  و 

 املجال.

 التواصل الدائم والفعلي واملنتظم مع مستعملي املرفق عبر حمالت تحسيسية وإخبارية.  •
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التجهيزات • جميع  العقود  هذه  وتخص  بهم.  معترف  مؤمنين  لدى  تأمين  عقود  التي    إبرام  واملمتلكات  واآلليات 

تأمين إبرام عقود  فيها  بما  املرفق،  باستغالل هذا  بهذه    قانونية تتعلق  العاملين  بالعمال واملستخدمين  خاصة 

 املحطة.

 إشهار اإلتاوات والتعريفات املطبقة وشروطها، في جميع األماكن املتاحة.  •

ت  • سعة أشهر في حال انتهاء مدة االتفاقية أو في حال  استمرارية أنشطة الشركة لفترة انتقالية ال تتعدى مدتها 

 فسخها إذا ما أقر مجلس جماعة مراكش طريقة أخرى لتدبير املرفق املذكور. 

في هذا   • لديهم مؤهالت وكفاءات  تتوفر  اللذين  الشركة ألولئك  ومستخدمي  تشغيل عمال  في  األسبقية  إعطاء 

 شريطة التوفر على املؤهالت الالزمة.  محطات أخرى للمسافرين املجال، أو ألولئك الذين سبق لهم املمارسة في

احترام تنفيذ املقتضيات املنصوص عليها في القوانين واألنظمة الجاري بها العمل واملتعلقة بذوي االحتياجات   •

 الخاصة.

نازل  عدم تفويت هذه االتفاقية إلى أطراف أخرى، ذلك أن هذه االتفاقية مبرمة بصفة شخصية وال يمكن الت  •

 فيها آلي أطراف خارجية ألي سب من األسباب. 

 ات لكمتالم المادة الثالثة: تصنيف 
  

 .شركة التنمية املحلية من املمتلكات املستعادة ومن املمتلكات املأخوذة  من طرفتتكون املمتلكات املستعملة 

 :املمتلكات املستعادة 

لها وال   املمتلكات هي ملك  االتفاقية. وهذه  انقضاء مدة  للجماعة عند  تعاد لزوما  التي  تلك  املستعادة هي  املمتلكات 

يمكن أن تكون، طيلة مدة االتفاقية، موضوع أي تفويت أو بيع أو رهن أو تعهد أو كراء أو تحت التصرف ولو مجانا من  

 اقية. طرف الشركة أو من طرف الجماعة طيلة مدة االتف

 :تتكون املمتلكات املستعادة من

املعدات والتجهيزات   • له وكذا جميع  أو حسب نوعية االستغالل املخصصة  الحالية بطبيعتها  العقارات واملباني 

  .موضوع امللحق، رقم............، لهذه االتفاقية  جرد تعده لجنةاملتوفرة في املحطة كما هي محددة في 

أو  • إنشاؤها  سيتم  التي  والتجهيزات  الوجهة  أو  النوع  حسب  مدة    املباني  خالل  الشركة  طرف  من  اقتناؤها 

 .االتفاقية

إلى الجماعة في نهاية هذه االتفاقية أو مقدًما في حالة الفسخ قبل نهاية املدة املحددة أعاله، دون أن   تعود هذه األصول 

 .تتمكن الشركة من املطالبة بأي تعويض

 .يجب أن تعاد هذه املمتلكات إلى الجماعة في حالة جيدة

 : ملأخوذةاملمتلكات ا 

 .يتعلق األمر باملمتلكات التي تم اقتناؤها أو تكوينها من طرف الشركة والتي تخص استغالل املرفق

 الطبع، ثم جميع قاعدات البيانات.  وآالتالسيارات واالليات املختصة، الحواسيب  وتتكون املمتلكات املأخوذة من

نهاية االتفاقية، للجماعة خيار شراء هذه   املمتلكات بقيمتها املحاسبية الصافية أو حسب رأي خبير دون أن  وعند 

 .يفوق تقييم الخبير القيمة املحاسبية الصافية

وفي حالة ما إذا كانت املمتلكات املأخوذة في حوزة الشركة بمقتض ى عقد كراء، فيجب على هذه األخير إدخال بند في  

يخول   أي ممتلكات  كراء  أو  إيجار  بحلولها  جميع عقود  املمتلكات وذلك  أخذ هذه  في  ممارسة خيارها  في  الحق  للجماعة 

  .محل الشركة ملتابعة تنفيذ عقود الكراء السالفة الذكر ضمن نفس الشروط
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 .تتكون هذه املمتلكات من جميع املمتلكات املنقولة التي اقتنتها الشركة خالل فترة االستغالل

 .رساله إلى الجماعة املعنية ضمن التقرير السنوي يتم تحديث جرد هذه املمتلكات سنويا وإ 

عملية   أي  وأثناء  وقت  أي  في  التحقق،  للجماعة  يمكن  بحيث  املمتلكات،  هذه  بمتابعة  يسمح  نظاما  الشركة  تضع 

 .مراقبة أو تدقيق، من وجودها املادي وتخصيصها فعليا لتدبير املحطة

  :  ردحتيني وتدقيق قوائم اجل 

الشركة   تحيين جرد  تلتزم  املمتلكات.  لهذه  بجرد سنوي  وبالقيام  املأخوذة،  واملمتلكات  املستعادة  املمتلكات  بصيانة 

املمتلكات املأخوذة ينبغي أن يتم بصفة دائمة خالل مدة التسيير، مع إنشاء قوائم جرد سنوية يتم إعدادها في نهاية كل  

 .سنة مالية ويتم إرسال نسخة منها إلى الجماعة

ال املمتلكات  وتحتفظ  جرود  في  الشركة،  مدة  وطيلة  حين  كل  في  يدقق،  من  تعين  أن  أو  تدقق  أن  في  بالحق  جماعة 

   .املستعادة

املمتلكات املستعادة موضوع تقرير سنوي يتضمن قائمة بأهم وسائل االستغالل. سيتم حصر هذا التقرير   وتكون 

 .عة عبر وسائط معلوماتيةعند اختتام كل سنة مالية، ويكون رهن اإلشارة الدائمة للجما

 :املمتلكات اخلاصة 

 تظل الديون واملتأخرات املعروفة أو غير املعروفة الناشئة قبل نهاية هذه االتفاقية على ذمة الشركة.

 المادة الرابعة: لجنة جرد الممتلكات 

 
 ملراكش وتتكون من: تحدث لجنة لجرد املمتلكات املسلمة إلى الشركة من طرف رئيسة املجلس الجماعي 

 ينوب عنهارئيسة املجلس الجماعي ملراكش أو من  -

 ممثل عن والية جهة مراكش آسفي  -

 ممثل عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية  -

 ويمكن أن تضم هذه اللجنة كل من ترى مساهمته مفيدة في عملية الجرد. 

 االستغالل والغراماتاالتاوات الواجبة عن  الخامسة: المادة

 درهم  750.000تؤدي الشركة لدى صندوق شسيع املداخيل واجب االستغالل عن كل سنة والذي حدد في مبلغ  

 دون احتساب الرسوم. 

 الواجب املذكور. في املائة من  10يراجع واجب االستغالل كل ثالث سنوات بنسبة 

 أشهر )مارس، يونيو، شتنبر ودجنبر(.  يتم أداء املبالغ املستحقة على شكل دفعات آخر كل ثالثة

حسب ما هو معمول  كل تأخير أو تماطل في أداء املستحقات السالفة الذكر يستوجب أداء غرامة مالية شهرية  

 به في مجال تحصيل الديون العمومية.

   المحطةمن منشئات النقالين استفادة  تعريفات :السادسة المادة

الرسوم   جميع  تحديد  وباقي  يتم  العمل،  به  الجاري  مراكش  لجماعة  الجبائي  للقرار  طبقا  أداؤها  الواجب 

 املقتضيات القانونية ذات الصلة.
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 تنفيذ االتفاقيةحول معلومات تبادل ال  :السابعة المادة

بكل   ايكتاب  جماعة،الإبالغ  شركة  العلى  جب  ي االلكتروني،  بوبالبريد  املتعلقة  املحطةاملعلومات  ال  تدبير  سيما  ، 

تأثير على ظروف    حادث خطير من املحتمل أن يكون لهوكذا بكل    والصعوبات التي تواجههاستغالل  فيما يتعلق بظروف اال 

 ل. اغتشاال 

معيارية  إعداد  يجب  لذا   النماذج  طرف  الي  ، شركةمن  قبل  من  عليها  لجماعةصادق  حول  تبادل  ،  املعلومات 

  تنفيذ هذه االتفاقيةظروف  أفضل قراءة ممكنة لعلى  درة على املساعدة  قاهذه النماذج  تنفيذ االتفاقية. يجب أن تكون  

 . من جهة ولتقييم مدى احترام معايير جودة الخدمات املقدمة للمرتفقين

 والتوجيه لجنة التتبع  :الثامنة المادة

 تحدث لجنة للتتبع والتوجيه تعينها وترأسها رئيسة املجلس الجماعي. وتتكون هذه اللجنة من:

 ممثل عن املديرية العامة للجماعات الترابية.  •

 ممثل عن جماعة مراكش.  •

 ممثل عن والية مراكش.  •

 ممثل عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية.  •

 ممثل عن املديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء  •

 ممثل عن األمن الوطني  •

 ممثل عن الدرك امللكي  •

 الوقاية املدنية ممثل عن   •

 املدير العام لشركة التنمية املحلية "املحطة الطرقية ملراكش" •

 ممثل عن جمعية النقالة   •

 ويمكن أن تعين رئيسة املجلس الجماعي، كعضو في هذه اللجنة، كل شخص تعتبر مشاركته مفيدة.

التعاقدية. كما تقوم باقتراح كل ما من  وتهدف هذه اللجنة إلى التأكد من حسن تنفيذ الخدمات واحترام البنود  

إثر تدبير املرفق. كما يمكن   املقدمة على  الخدمات  أو لتحسين جودة  الشركة  أن يعطي قيمة مضافة سواء لسير  شأنه 

 لهذه اللجنة أن يناط بها كل مهمة من شأنها الرفع من مستوى أداء وفعالية الشركة. 

على طلب صريح من جهة أو أكثر، حيث تبرر الحاجة لذلك من قبل    تجتمع اللجنة مرتين في السنة، وكذلك بناء

 .الجهة التي اقترحت عقد االجتماع

 .باستثناء حاالت الطوارئ، يتم إخطار أعضاء اللجنة قبل ثالثة أسابيع من موعد االجتماع

تبلي يتم  ذلك  بعد  األعضاء  جميع  قبل  من  عليها  يصادق  تقارير  إعداد  إلى  االجتماعات  كل  كل  تؤدي  إلى  غها 

 األطراف املعنية.  

 يحدد في أول اجتماع ألعضاء هذه اللجنة، نظام داخلي يؤطر سير أشغالها ونظام اجتماعاتها. 
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   قتضيات خاصة بجودة الخدماتم :التاسعة المادة

 :جبودة اخلدماتالتزامات الشركة عالقة  

 حسن استقبال املرتفقين، •

 انتظام وجودة الخدمات املقدمة، •

 السهر على أمن وسالمة املرتفقين  •

 إخبار الركاب بانتظام ومعالجة شكاواهم، •

 إلى الخدمات املقدمة،  في وضعيات خاصةالعمل على وصول األشخاص  •

 العناية باملباني وصيانتها، •

 العمل على احترام البيئة والنجاعة الطاقية، •

 املعدات والتجهيزات الالزمة لذلك،… وضع برنامج محكم للتنظيف وجمع القمامة مع توفير كل  •

 :خيضع كل التزام من هذه االلتزامات ملا يلي ❖

 وضع مؤشرات للنتائج، والتي يجب أن تكون قابلة للقياس من أجل مراقبة تنفيذها وتقييمها،  •

 املراقبة والتدقيق من قبل الجماعة املعنية لقياس وتقييم تحقيق االلتزامات،  •

 املعدة من قبل الشركة لتقييم مفصل بخصوص إنجاز مؤشرات النتائج،تضمين التقارير  •

الخدمات   • وجودة  مستوى  من  الرفع  على  الشركة  لتشجيع  الجماعة  قبل  من  مالية  وعقوبات  مكافآت  وضع 

 املقدمة للمرتفقين أو معاقبتها في حالة اإلخالل. 

 مؤشرات النتائج وكيفية التقييم: ❖

 المؤشرات : 

القياس 

 المستهدف
 المؤشر  الوضعية المرجعية 

الرقم  

 الترتيبي 

تم تجهيز المحطة بمرافق االستقبال وبمعدات اإلخبار المرئية  - نقطة  75
 والمسموعة في حالة جيدة

 1 اإلخبار والتشوير 

يمكن للمسافرين الوصول بسهولة إلى جميع الخدمات: التذاكر  - نقطة  75
 االنتظار فضاءات والمراحيض ومناطق التسوق و

 2 االنتظار ظروا 

 نقطة  75

جميع المعدات اآللية التي تسهل حركة المسافرين )الساللم المتحركة،  -
محطة )حواجز  الالمخصصة إلدارة وتشغيل تلك ( و…والمصاعد، 

في ...( مراقبة المرور، جهاز التذاكر، سبورات التوجيه لإلركاب 
 ل.شغيتحالة جيدة وفي وضعية 

 3 صيانة المعدات 

 نقطة  75

 جميع فضاءات االنتظار نظيفة وفي حالة جيدة -
 كل نوافذ المبنى غير مكسورة وال متصدعة وال تحمل عالمات -

 جميع المصابيح في حالة جيدة -
 نظيفة ومراقبةصناديق القمامة  -

 4 الصيانة والنظافة 

 نقطة  75
 بانتظاماألمن موجودون  رجال -

 كاميرات المراقبة في وضعية جيدة -
 تجهيزات الوقاية من الحريق مراقبة -

 5 السالمة واألمن 

دراسة استقصائية لمدا رضا: الزبائن والنقالين وكذا  يتم إجراء  - نقطة  75
 السنة.مستغلي المحالت الملحقة مرتين في 

زبائن  رضا ال
ومستغلي المحالت   والنقالين

 الملحقة 
6 
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 كيفية التقييم:

إجراء   املؤشرات    4يتم  لتقييم  سنوية  تساوي   5إلى    1زيارات  إيجابية  زيارة  دراسة    ( نقطة  25)كل  إجراء  ثم 

 ويتم استنتاج النتائج كما يلي: 6استقصائية سنوية لتقييم املؤشر 

 خدمة أقل  الخدمة املستهدفة  خدمة أعلى 

 نقطة 25أو  50 نقطة 75 نقطة  100

 :اتجودة الخدمية المتعلقة بالمكافآت /  العقوبات المال : العاشرة  المادة

 

 ات:ودة اخلدمالنتائج اخلاصة جباملتعلقة مبؤشرات  عقوبات"ملكافآت / ال"ا ❖

بالنسبة   مؤشر  أي  نتيجة  عن  التعبير  فيه  يتم  العقوبة"   / "املكافأة  نوع  من  للتحفيزات  نظاما  الجماعة  تضع 

 املئوية تحتسب بقسمة عدد القياسات "املطابقة للمؤشرات املرتقبة" على عدد القياسات اإلجمالية.

 :وصف النظام ❖

قياسات مرجعية يتم مقارنتها، في نهاية كل سنة من سنوات   3ظام بالنسبة لكل مؤشر على تحديد يعتمد الن

 :االتفاقية، بالنتيجة السنوية للمؤشر. يتم تعريف هذه القياسات املرجعية على النحو التالي

تؤدي   • فإنها ال  القياس،  لهذا  للمؤشر مساوية  السنوية  النتيجة  كانت  إذا  "املستهدف"  أي القياس  إلى 

 مكافأة أو عقوبة، 

القياس "األعلى": إذا كانت النتيجة السنوية للمؤشر أكبر من هذا القياس أو مساوية له، فإنها تؤدي  •

 إلى الحد األقص ى للمكافأة،

القيمة "األقل": إذا كانت النتيجة السنوية للمؤشر أقل من هذه القياس أو مساوية له، فإنها تؤدي  - •

 .وبةإلى الحد األقص ى للعق

تساوي   • مكافأة  أو  عقوبة  إلى  الحالة،  حسب  تؤدي،  "أعلى"  و  "أقل"  بين  السنوية  للنتيجة  قياس  أي 

النسبة بين قيمة املؤشر والهدف من ناحية والسعة بين الهدف والحد األدنى أو األعلى مضروًبا في الحد  

 األقص ى لقيمة املكافأة. 

 فإنها تتحمل أقص ى عقوبة.إذا لم تتمكن الشركة من تقديم قياس ملؤشر ما 

 :املبدأ العام للحساب ❖

القياس   –القياس املستهدف( / )القياس األعلى  -املكافأة = الحد األقص ى للمكافأة * )القياس املحصل عليه 

 .املستهدف( 

 القياس املستهدف(.  -القياس املستهدف( / )القياس األقل  -العقوبة = أقص ى عقوبة * )القياس املحصل عليه 

 ملحوظة : 

في حالة ما إذا الحظت الجماعة، أثناء عمليات التفتيش، فارق في القياسات الذي أدلت بها الشركة فقد تتعرض هذه  

 :األخيرة عند حصولها على مكافأة، إلى إلغاء كلي لهذه املكافأة في الحالتين التاليتين
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 ٪ أو أكثر "هاًما"(؛10)يعتبر االختالف بنسبة  الشركة في حالة وجود اختالف "هام" بين القياس املشترك وقياس •

عندما يعطي القياس الذي أجرته الجماعة نتيجة كان من شأنها أن تؤدي إلى عقوبة بينما تؤدي نتيجة القياسات   •

 التي أجرتها الشركة إلى مكافأة. في هذه الحالة يتم تطبيق العقوبة. 

 وتفحص تنفيذ االتفاقية مراقبة  الحادية عشر: المادة

في إطار تتبع تنفيذ االتفاقية، تخضع الشركة، باإلضافة إلى املراقبة املنصوص عليها في باقي القوانين واألنظمة  

الوثائق   كافة  بتقديم  ذلك،  منها  طلب  كلما  عليها،  يتعين  وعليه  واشتغالها.  تسييرها  طرق  مراقبة  إلى  العمل،  بها  الجاري 

 املعلومات املطلوبة لجميع عمليات املراقبة التي يمكن أن تباشرها الجماعة لهذا الغرض.واإليضاحات وأنظمة  

مصالح   قبل  من  سواء  والتدقيق  التفحص  أشكال  جميع  يروم  إجراء  بأي  القيام  املجلس  لرئيسة  يمكن  كما 

رض. كما يمنع على جميع  الجماعة أو من قبل مكاتب دراسات خاصة أو من أي جهة أخرى يتم انتدابها من قبلها لهذا الغ

بقرار   العاملين بالشركة أن يعرقلوا، بأي شكل من األشكال، أية عملية من العمليات املشار إليها أعاله. يتم إبالغ الشركة 

قبل   واملراقبة  15التدقيق  التدقيق  مهام  تدخل  تاريخ  من  األقل  على  عمل  إجراء    .يوم  في  بالحق  الجماعة  تحتفظ  كما 

 مراقبة والتفحص. عمليات مفاجئة لل

ولهذا الغرض على الجماعة أو الهيئة املكلفة أن تطلب من الشركة موافاتها بجميع املعلومات املتعلقة باملهمة.  

يتم إعداد هذه املعلومات من قبل الشركة في غضون فترة زمنية معقولة يتم تحديدها مسبًقا مع مراعاة أهمية العناصر  

 ة. واملعطيات الالزمة إلنجاز املهم

املعنية على التنفيذ الصحيح من قبل الشركة  الجماعة وكذا كل األطراف   الهدف من هذه املراقبة هو طمأنة 

لاللتزامات املنصوص عليها في هذه االتفاقية، من خالل املستندات والوثائق املعدة من قبل الشركة أو من خالل زيارات  

 .ميدانية

 يهدف التدقيق على وجه الخصوص إلى:

 جميع العناصر املحاسبية واملالية للشركة،فحص  •

 من أجل القيام باملهام املنوطة بها في إطار هذه االتفاقية، تقييم األساليب املعتمدة من قبل الشركة •

 تقييم مدى احترام الشركة ملعايير جودة الخدمات املنصوص عليها في هذه االتفاقية، •

 ألحكام هذه االتفاقية وللمعايير والقوانين الجاري بها العمل. التأكد من مدى مطابقة هذه املعطيات والبيانات  •

خرق   عن  التدقيق  عملية  كشفت  إذا  ما  حالة  وفي  املعنية  األطراف  كل  إلى  املراقبة  تقارير  إبالغ  يتم  الختام  في 

أثناء عمليات  ألحكام هذه االتفاقية، فإن الشركة تكون عرضة لتطبيق العقوبات املتعلقة بأوجه القصور التي لوحظت  

 التدقيق. 

 هرةاقالقوة  ال الثانية عشر: المادة

 .في حالة القوة القاهرة لن يكون هناك أية عقوبة لعدم تنفيذ الشركة ألحد أو بعض التزاماتها التعاقدية

أداء   معه  يستحيل  الشركة  إرادة  عن  تماما  خارج  حدث  أي  تعني  القاهرة"  "القوة  أن  على  الطرفان  يتفق  لذا 

 .التزاماتها أو يجعل تنفيذها صعب للغاية بحيث يمكن اعتبارها مستحيلة

الصعوبات  لتخطي  ممكن  وقت  أقرب  في  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  القاهرة  القوة  حالة  في  الشركة  على  يجب 

   .الناجمة عن القوة القاهرة ثم مباشرة تنفيذ التزاماتها
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القاهرة، إشعار   الجماعة، عن طريق مراسلة مضمونة مع اإلقرار باالستالم  يجب على الشركة، في حالة القوة 

وكذا بالبريد االلكتروني في أسرع وقت ممكن، بالحدث وبالتدابير التي سيتم اتخاذها للحد من تأثيرها على تنفيذ التزاماتها  

 .التعاقدية والعودة إلى الظروف العادية

 يجوز للجماعة املطالبة بأي تعويض من أي نوع كان عن  في حالة التأخير أو عدم األداء بسبب القوة القاهرة، ال

 .الضرر الذي لحق بها

التزاماتها حتى   تعليق  في  إنهاء هذه االتفاقية أو  في  إذا استمر حدث القوة القاهرة ألكثر من سنة واحدة فللشركة الحق 

 عودة األمور إلى طبيعتها. 

 المرتفقين مقتضيات خاصة بأمن وسالمة   الثالثة عشر: المادة

بتدبير   العناية  أيضا  يشمل  بل  واملمتلكات،  األشخاص  على  الهجمات  مكافحة  على  والسالمة  األمن  يقتصر  ال 

 من أجل تحقيق هذه األهداف، يجب أن تستند التدابير األمنية في املقام األول على مبدأ الوقائية.   .الشعور بعدم األمان

ية وإجراءات التوعية للمرتفقين. وذلك باستعمال األجهزة املرئية والسمعية  لدى يجب على الشركة أن تعزز تدابير الوقا

 املتوفرة باملحطة لهذا الغرض.

تعتبر كاميرات املراقبة أداة فعالة للمساعدة في الوقاية من اإلجرام ومكافحته، وبالتالي على الشركة السهر على  

التجهيزات الخاصة بكاميرات املراقبة   التي تلعب دورا رادعا من شأنه الحد من االجرام، املساعدة في  مراقبة وصيانة كل 

تأثيرا هاما على املرتفقين حيث تقلل من الشعور بعدم   التهديدية. كما أن لهذه الكاميرات  العمليات  الجرائم وتتبع  فضح 

 األمان. 

اعة والجهات املعنية  يجب أن تعتمد الشركة في خطتها الوقائية على برنامج عمل، يتم تقديمه سنويا إلى الجم 

 :بموضوع األمن والسالمة قصد املصادقة، يتضمن ما يلي

 تشخيص سنوي للتدابير املتعلقة باألمن والسالمة، •

مراجعة برنامج العمل للسنة السابقة بما في ذلك دراسة وتقييم تسجيالت كاميرات املراقبة مع استخالص الدروس   •

 وتطوير التدابير الخاصة باألمن والسالمة، والعبر لالستفادة منها عند تحيين 

تقييم   • عن  الناتجة  التوصيات  االعتبار  بعين  األخذ  مع  واملستخدمين  الناقلين  لتوعية  اتخادها  املزمع  اإلجراءات 

 التسجيالت السالفة الذكر،

 .البرنامج التواصلي املتعلق باألمن والسالمة •

 مقترحات حول إجراءات وقائية مبتكرة.  •

 مقتضيات خاصة بالمحافظة على البيئة  الرابعة عشر:  المادة

 النظافة:  

بغسل   خاص  برنامج  وضع  عبر  بالنظافة  الخاصة  واإلجراءات  املبادئ  كل  احترام  على  تسهر  أن  الشركة  على 

توفير معدات  ،  )توفير تجهيزات توزيع الصابون وتنشيف اليدين(املرافق الصحية،   وتنظيف الفضاءات املشتركة وخاصة

 .جمع النفايات، ..

التخلص   يريدون  التي  األخرى  والنفايات  الفارغة  العبوات  بضرورة جمع  التجارية  املحالت  إلزام مستغلي  يجب 

منها، وإيداعها بشكل نظيف في املواقع املخصصة لهذا الغرض، خارج ساعات الدروة، ولكن مع االلتزام الصارم بجداول  

 إزالة النفايات. 
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 ة الطاقية: النجاع 

على الشركة أن تسهر على احترام كل املبادئ واإلجراءات الخاصة بالنجاعة الطاقية وال سيما تشجيع استعمال  

لتنظي  الحركة  كاشفات  اعتماد  اقتصادية،  مصابيح  استعمال  املتجددة،  وباملرافق    م الطاقات  باملمرات  اإلنارة  وعقلنة 

 .الصحية ....

 الغازات السامة:احلد من انبعاثات  

أن   الشركة  لتفادي  تعلى  حافالتهم  إصالح وصيانة  على ضرورة  النقالين  تحسيس  على  الغازات  عمل  انبعاثات 

 ة وصحة املرتفقين.حار التي من شأنها أن تؤثر سلبا على السامة  

املحطة وكذا  التي تقضيها الحافالت داخل   وفي هذا الصدد يجب على الشركة ضبط أوقات التشغيل واألوقات

اإل  واتخاذ  الحافالت  من  املنبعثة  الغازات  لقياس  الالزمة  املعدات  الختام  جراءات  توفير  وفي  املخالفين.  حق  في  الزجرية 

 .املحطة  يحفاظا على سالمة مستعمل وقائية مبتكرةاتخاذ تدابير 

 الوساطة والتحكيم وتسوية الخالفات  الخامسة عشر: المادة

شركة. وعليه، فإن كل املنازعات التي من املمكن أن تنشأ  الاالتفاقية بمثابة عقد إداري بين الجماعة و تعتبر هذه 

 تعرض على أنظار املحكمة اإلدارية املختصة.  ،عنها، أو عن تأويل بنودها

يمكن   التي  واملساعي  الحلول  استنفاذ جميع  بعد  إال  يمكن سلوكها  ال  املسطرة  هذه  أن  إطار  غير  في  اعتمادها 

سلوك مسطرتي الوساطة والتحكيم أمام السلطة الوصية أو أمام السلطات املنصوص عليها في القوانين واألنظمة األخرى  

 . لها تبقى هذه االتفاقية خاضعة والتي   املعمول بها في هذا املجال

 اللغة المعتمدة في المراسالت السادسة عشر: المادة

 العربية والفرنسية في تبادل املذكرات والوثائق والتقارير بين موقعي هذه االتفاقية.تعتمد اللغتين  

 

 نهاية االتفاقية السابعة عشر:  المادة

 :تنتهي هذه االتفاقية

أو على بعض  مدتها  بانتهاء    - أي تعديل قد يطرأ على غرضها  أن  العمل. غير  بها  الجاري  القانونية  للنصوص  وذلك طبقا 

 جماعة غير ذلك.ال ذلك ال يؤثر على سريانها إال في حال ارتأى مجلس فبنودها 

 في حالة فسخها لعدم احترام مقتضياتها من طرف الشركة.  -

 حيز التنفيذ  االتفاقيةدخول  الثامنة عشر: المادة

االتفاقية    دخلت امل هذه  قبل  من  عليها  واملصادقة  األطراف  قبل  من  توقيعها  بعد  التنفيذ    ي جماعالجلس  حيز 

 املعني والسلطة املختصة.  
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 اتفاقية خاصة بتدبري احملطة الطرقية ملراكش

 مراكش" -من قبل شركة للتنمية احمللية "احملطة الطرقية للمسافرين العزوزية 

 مراكش:  ة مجلس جماع ة رئيس ةتوقيع السيد

 

 

 وقيع السيد المدير العام لشركة التنمية المحلية:ت

 

 

  أسفي: –والي جهة مراكش السيد شيرة أت

 

 

 مصادقة السيد وزير الداخلية 
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 التحمالت خاص بكراء احملالت التجارية املتواجدة باحملطة الطريقية اجلديدة املتواجدة مبنطقة العزوزية كناش

 إن رئيس مجلس جماعة مراكش

 المراجع العامة  •
 املتعلق بالجماعات. 113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم2015يوليو  7)  1436رمضان  20صادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم  ➢

رقم   ➢ الشريف  الظهير  على  في    1.07.195بناء  القعدة    19الصادر  رقم  2007نونبر    30)  1428ذي  القانون  بتنفيذ  بالجبايات    47.06(  املتعلق 

 املحلية،

م انتقالية فيما  بسن أحكا  39.07( بتنفيذ القانون رقم  2007ديسمبر    27)  1428من ذي الحجة    16صادر في    1.07.209الظهير الشريف رقم   ➢

 يتعلق ببعض الرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة الجماعات املحلية.

 املتعلق بقانون الشغل.  65-99( بتنفيذ القانون رقم 2003شتنبر  11)  1424رجب  14بتاريخ  1-03-194الظهير الشريف رقم  ➢

في    1.14.190الظهير الشريف رقم   ➢ املتعلق بالتعويض عن حوادث    18.12( بتنفيذ القانون رقم  2014ديسمبر  29)   1436ربيع األول    6صادر 

  الشغل.

 ( يتعلق بنظام الضمان االجتماعي.1972يوليوز  27)  1392جمادى الثانية  15بتاريخ  1.72.184الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  ➢

افق }  1400رجب    11بتاريخ    2-78-157بناء على املرسوم عدد   ➢ { بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى  1980يو  ما  26املو

 .استثباب األمن وضمان سالمة املرور والصحة واملحافظة على الصحة العمومية

انية املحدد لنسب و أسعار الرسوم و الحقوق والوجبات املستحقة لفائدة ميز   2008ماي    19بتاريخ    6بناء على القرار الجبائي املحلي عدد   ➢

 جماعة مراكش كما تم تعديله وتتميمه،

 (. 2019/ 02/ 20)جلسة يوم  2019وتبعا ملداوالت مجلس جماعة مراكش في دورته العادية لشهر فبراير  ➢
 

يجب على املستغل أن يهتم بالحصول على مجموع النصوص التي تم سردها أعاله وعلى أي نص ذي صلة بهذا العقد. وال يمكن له، بأي حال 

 األحوال، بأن يبرر تجاهل هذه النصوص من أجل التنصل من االلتزامات املترتبة عنه.من 

 وطيلة مدة العقد سيتعين أيضا على املستغل أن يلتزم بالضوابط واملقتضيات الجديدة التي قد يتم سنها.

 الفصل األول: مقتضيات عامة

 : الغرض وموضوع كناش التحمالت 1املادة 
التحمالت الى تحديد الشروط اإلدارية واملالية التي يسمح بها للجماعة بكراء املحالت التجارية املتواجدة بالرواق    يهدف كناش     

املادة   في  املحددة  الخصائص  ذات  العزوزية  الطرقية  للمحطة  التجارية   2التجاري  العالمة  تحت  حصرًيا  التحمالت  كناش  من 

]_____[. 

 ها  : حتديد احملالت وتسليم2املادة 
 حتديد احملالت  2.1

 :تحتوي املحالت، موضوع كناش التحمالت املتواجدة بالرواق التجاري للمحطة الطرقية، على الخصائص التالية    

 .²املساحة األرضية اإلجمالية تقريًبا : ]_____[ م -

 ²منطقة طابق نصفي تقريًبا : ]_____[ م  -

 .[_____] :رقم املحل  -

 .من كناش التحمالت   1كما هو محدد في امللحق رقم  

 تسليم احملالت 2.2

يتم تسليم املحالت  ، إلى "املستغلين " بدون تهيئة ويتولى املستغل القيام بأشغال التهيئة والربط بالعدادات الالزمة على نفقته       

املحالت  استغالل  مدة  سريان  بدء  بمثابة  ويعتبر   الكراء  بعقد  ملحق  الطرفين  من  موقع  بمحضر  املحالت  تسليم  عملية  ,وتتم 

 .التجارية 
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 الت املستغلة ختصيص احمل2.3

يتم استغالل املحل موضوع هذه االتفاقية  ، ملمارسة نشاط ]_____[ حصرًيا تحت العالمة ]____[، مع استبعاد  ممارسة أي      

نشاط أو تجارة أخرى. وعلى هذا النحو، يتعهد املستغل بعدم تغيير النشاط والعالمة بدون اذن مكتوب  من الجماعة تحت طائلة  

 .الكراءفسخ عقد  
 

 للقوانين املعمول بها
ً
 ألعراف التجارة ووفقا

ً
 .يتعهد املستغل باستغالل املحل، موضوع عقد الكراء، وفقا

يقوم املستغل شخصيا بكل اإلجراءات املتعلقة بالتراخيص والتصاريح الالزمة ملمارسة نشاطه، على ان واجبات االستغالل املحددة 

 .الدفع في حالة عدم حصوله على هذه التراخيصستبقى مستحقة   15في املادة 

 

 تاريخ افتتاح احملالت التجارية يف وجه الزبائن  2.4

املادة       في  إليها  املشار  العقوبات  طائلة  تحت  املستغل،  )"تاريخ    24.1.2يتعهد  الزبائن  وجه  في  املحل  افتتاح  في  بالشروع  أدناه، 

تاري بعد   ]____[ يتجاوز  ال  في موعد  الطرقية  الفتح"(  املحطة  فتح  فيها  يتم  التي  الحالة  باستثناء  االستالم،  التوقيع على محضر  خ 

 .للمرتفقين  بعد انقضاء الفترة املذكورة أعاله

 .يتم هذه العملية بموجب محضر االفتتاح ، ملحق بعقد الكراء  

 : مدة االستغالل 3املادة 
    سنوات قابلة للتجديد. 10املادة الثانية محددة في إن مدة استغالل العقارات املشار إليها في 

 : طبيعة االستغالل 4املادة 
طائلة       تحت  انقطاع   وبدون   _____[ العالمة   ، التجارية  العالمة  مسؤولية  وتحت  باسمه  املحل  باستغالل  املستغل  يلتزم 

   العقوبات املنصوص عليها في هذه االتفاقية 

 الكرائية  : السومة 5املادة 
وتراجع   ، التقويم  لجنة  املحدد من طرف  التقديري  للثمن  واعتبارا  املقدمة  العروض  طلبات  لنتائج  الكراء سيحدد طبقا  مبلغ  إن 

 من مبلغ الكراء الشهري على رأس كل ثالث سنوات.  10السومة الكرائية بزيادة %

 : تولية عقد الكراء6املادة 
الكرا      تولية  للمستفيد  يحق  التجاري  ال  النشاط  من  مرور سنة  بعد  إال  املكتري  العقار  استغالل  عن  الغير  لفائدة  التنازل  أو  ء 

بعد  بكيفية فعلية وبعد الحصول على املوافقة الكتابية من الجماعة يمكن إبرام عقد جديد مع املكتري الجديد الذي يجب عليه،  

 لغ جزافي لصندوق القابض املالي يحدد قدره كالتالي:  ، أداء مباالدالء بشهادة تثبت ابراء الذمة اتجاه الجماعة

 x  12  السومة الكرائية للشهر                             

 الفصل الثاني: اجناز ومتويل اشغال التهيئة
 : اشغال التهيئة 7املادة 
التراخيص الالزمة للقيام       يتعين  على املستغل القيام بكل اإلجراءات اإلدارية لدى املصالح الجماعية املختصة للحصول على 

 .يتحمل املستغل انجاز اشغال التهيئة وفق التصاميم املؤشر  بهذه االشغال  

لموافقة عليها , وكذلك  القيام  بإنجاز  الدراسات يقوم املستغل بإعداد التصاميم األولية  والنهائية ويتم عرضها على الجماعة ل 

 .الالزمة

 ف االشغال باملحالت التجارية  ،  من ناحية أخرى، يتعين على  املستغل  ان يخبر الجماعة بالئحة املقاوالت التي ستقوم بمختل و 

 : تقدم االشغال 8املادة 
املادة     يتعين على املستغل     أعاله تحت اشراف ومراقبة الجماعة  وفق جدول زمني توقعيو  6يتم تنفيذ االشغال املشار إليها في 

   .( يوًما، بتقدم االشغال وبتواريخ االنتهاء من االشغال15اخبار الجماعة ، كل خمسة عشر )
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 : متويل املستغل الشغال التهيئة 9املادة 
 .أعاله الذي يتعهد بتنفيذها تحت مسؤوليته الحصرية 6تكاليف الدراسات واالشغال املشار إليها في املادة    ستغل يتحمل امل     

 يتعهد املستغل بتحمل نفقات الربط املؤقتة باملاء والكهرباء خالل فترة القيام بأشغال التهيئة.   

 في نهاية اشغال التهيئة، يقوم املستغل، على نفقته الخاصة، بالربط النهائي للماء والكهرباء  
 

 الفصل الثالث: شروط االستغالل
 : املبادئ العامة10املادة 

تحت          بنشاطه  املرتبطة  املخاطر  جميع  وبتحمل  مسؤوليته،  تحت  االتفاقية،  هذه  موضوع  املحل  باستغالل  املستغل  يقوم 

 .[_____] العالمة التجارية   

 ملتطلبات املعايير املعمول بها  مع  أقص ى درجات النظافة   
ً
 .يتعهد املستغل باستمرار بتأمين جودة الخدمات املقدمة للزبناء  وفقا

 يتحمل املستغل وحده مسؤولية أي ضرر يلحق االغيار ناتج عن مستخدم او منشاة موجودة تحت حراسته      

براءات       حقوق  جميع  على  وكذلك  املحل  الستغالل  الالزمة  اإلدارية  التراخيص  جميع  على  الحصول  مسؤولية  املستغل  يتحمل 

 .طه االختراع والعالمات التجارية والتراخيص، ذات الصلة بنشا 

على جميع          الحصول  تم  قد  أنه  تثبت  التي  الوثائق  لتقديم  الالزمة  بالتدابير  االستغالل  في  البدء  قبل  املستغل  يقوم  أن  يجب 

 .التراخيص الالزمة

 يجب تامين املحالت املستغلة وفًقا لألنظمة الجاري بها العمل ذات الصلة بالسالمة العامة والنظافة.   

 : التزامات املستغل املتعلقة باستغالل احملالت التجارية 11املادة 
 التجهيزات واملعدات  11.1

 يتعهد املستغل  بتجهيز املحالت  باألثاث ومعدات ، وبشكل عام بجميع الوسائل الالزمة ملمارسة انشطته  .      

 ختصيص احملالت وتغيري املعدات  11.2

القيام            ، الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجماعة  له، دون  املحالت وال يجوز  باحترام تخصيص  املستغل  يلتزم 

 .بتعديل كلي أو جزئيي لهذا التخصيص  أو القيام  بأشغال التهيئة ، أو ممارسة أنشطة بخالف تلك املنصوص عليها في عقد الكراء

ح من الجماعة ، يمكن للمستغل القيام بتغييرات باملحل على  نفقته ، على شرط صريح   مع مراعاة الحصول على إذن مسبق صري     

 .ان ال يمس بالخصائص واملعالم الرئيسية للرواق التجاري 

 .هذه التغييرات في محتويات املحل سواء منها االثابة او املنقولة  يجب ان تكون موضوع محضر كتابي موقع من الطرفين 

 لنظافةالصيانة وا 11.3

يتعين على املستغل املحافظة على املحل وجوانبه ويقوم بالصيانة واعمال النظافة االعتيادية و التخلص من القمامة بمختلف    

أنواعها، باألماكن املعدة لهذا الغرض وفق البرنامج الزمني املحدد من طرف شركة التسيير كما يقوم بتدبير جمع هذه النفايات وفق  

   نظام فرز بيئي

هذا    كان  إذا  املستغل    على حساب  االشغال  هذه  تنفيذ  في  بحقها  الجماعة   تحتفظ  املستغل،  قبل  من  إخالل  حالة حدوث  في 

 االخالل  املذكور يؤثر على املنظر العام للرواق التجاري واملوقع بأكمله  

 جتديد األثاث  11.4

 الضرورة بتجديد أثاث املحل موضوع عقد الكراء. يجب على املستغل خالل فترة االستغالل، وكلما دعت     

  الصيانة واإلصالح 11.5

 .بشكل عام، يتحمل املستغل جميع مصاريف الصيانة االعتيادية واإلصالحات الضرورية للحفاظ على املحالت في حالة جيدة   

 .كما يلتزم املستغل بأداء واجبات استغالل وصيانة األجزاء املشتركة التي ستحدد في النظام الداخلي للمحطة الطريقية الحقا
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 التقاعس  11.6

في حالة تقاعس املستغل عن تنفيذ التزاماته املتعلقة بأشغال الصيانة واإلصالح التي تعتبرها الجماعة ضرورية، تحتفظ الجماعة 

( الرسمي بدون جدوى خالل مدة خمسة عشر  املستغل.، وذلك بعد اإلشعار  التلقائي وعلى نفقة  التنفيذ  في  يوًما من  15بالحق   )

 ( في حالة وجود خطر يهدد الزبناء. 1إلى يوم واحد ) االشعار يتم تخفيض هذه املدة
 

 االشغال اليت تقوم بها اجلماعة  11.7

يجب على املستغل  قبول جميع االشغال التي تعتزم الجماعة القيام بها في األماكن املشتركة داخل الرواق التجاري  شريطة ان      

 .خل اجل شهر ماعدا في حالة االستعجال  تكون موضوع برمجة من طرف الجماعة مع اخبار املستغل دا

 ديكور -االشهار  -التشوير  11.8

للنشاط   التجارية  بالعالمة  انشطته بحمالت ترويجية   القيام بصفة مستمرة داخل املحل املخصص ملمارسة  املستغل  يجب على 

 .شريطة املوافقة املسبقة للجماعةبواسطة أي حامل كتابي او شفوي ال يمس بالنسق العام للبناية وال يشكل ازعاجا 

 .يتحمل املستغل مصاريف الوثائق الترويجية والشاشات املختلفة املتعلقة بتشغيل اإلشارات املحلية، وكذلك الالفتات الداخلية 

 .ة(يجب على املستغل تقديم  مخطط  اإلشارات للموافقة املسبقة للجماعة  )عالمات على واجهات الالفتات املحلية والخارجي

 االشتغال باحملالت التجارية  11.9

 .يقوم املستغل بتحديد طريقة واليات اشتغال املحالت التجارية 

 متطلبات اجلودة   11.10 .

   يتعهد املستغل  بتقديم خدمات عالية الجودة سواء كانت هذه  الخدمات  مخصصة  لزوار املحطة  أو للمرتفقين .     

 التزامات اجلماعة : 12املادة
 تلتزم الجماعة بتدبير وصيانة وإصالح املناطق املشتركة ومداخل املركب التجاري.  

 : احرتام القوانني واألنظمة وتدابري الشرطة اإلدارية 13املادة 
املتعلقة باستغالل  يجب على املستغل االمتثال لألحكام التشريعية وتنظيمية املتعلقة بطبيعة النشاط التجاري وجميع التدابير     

 .املحالت التجارية  وأية قرارات  عامة أو خاصة، دائمة أو مؤقتة املتخذة من طرف الجماعة 

من جراء صدور      التجاري  نشاطه  تأثر  بسبب  االستغالل  واجبات  بتخفيض  الجماعة  مطالبة  للمستغل  يحق  ال  كل حال،  وفي 

 ي هذه املادةالقوانين أو األنظمة أو التعليمات املشار إليها ف

 :تحدث لجنة املراقبة تتكون من ممثلين عن املصالح الجماعية. تناط بها مهام مراقبة املستغلين وتتمتع بالصالحيات  التالية  

o    مراقبة جودة الخدمات املقدمة من قبل املستغل 

o  مراقبة االستغالل التجاري الجيد للمحالت التجارية ؛ 

o  مراقبة االعمال التنشيطية التي يعتزم املستغل القيام بها بالتوازي مع األنشطة املنظمة من طرف الجماعة. 

 ( في السنة. 2يمكن دعوة املستغل لحضور اشغال اجتماعات لجنة املراقبة، التي تجتمع على األقل مرتين )
 

 الفصل الرابع: املستخدمني
 

 : مستخدمي املستغلني 14املادة 
بتعيين مستخدمين مؤهلين      "املستغل"  لتقديم خدمة جيدة   .يقوم  املمارسات  افضل  مع  تتالئم  املؤهالت  متوفرين على جميع 

 مالئمة و تدبير هذه املوارد البشرية  وفق  التشريعات والقوانين الجاري بها العمل . 

 . املستخدمين الذين ال تربطهم اية عالقة قانونية واقتصادية مع الجماعة   ويظل املستغل املسؤول الوحيد تجاه  

يحق للجماعة في أي وقت من األوقات، اخبار املستغل كتابة ، عن املمارسات الغير املالئمة مع النشاط التجاري للمحل الصادرة 

 عن املستخدمين  . 
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 الفصل اخلامس: املقتضيات املالية
   

 : مصاريف تسويق افتتاح الرواق التجاري 15املادة 
يجب على املستغل ان يساهم في مصاريف افتتاح الرواق التجاري  بمبلغ يعادل شهًرا من مبلغ واجب االستغالل تدفع بمجرد وضع 

 .املحل رهن اشارته 

 : شروط األداء واجبات االستغالل16املادة 
 :واملصاريف املتعلقة بتدبري املرافق املشرتكةواجب االستغالل  16.1

 :سيتم دفع واجب االستغالل واملصاريف املتعلقة بتدبير املرافق املشتركة وفًقا للشروط التالية

 .سيتم سداد واجب االستغالل والرسوم، كل ثالثة اشهر  مقدًما

 :سيتم دفع اول واجب استغالل  حسب التواريخ التالية 

 شهر بعد تاريخ توقيع محاضر وضع املحل رهن إشارة املستغل  ؛ [______] -

 

 سيتم احتساب واجب االستغال األول بالتناسب الزمني بين تاريخ واجب  دفع اإلتاوة األولى وتاريخ بدء الثالثة اشهر التالية. 

   بند جزائي 16.2 :

يوم من    15حالة عدم توفر هذه املبالغ في الحساب  البنكي للمستغل خالل فترة األداء  أو التأخير في دفع املستحقات  الى حدود  في  

 .٪ من املبالغ الواجبة األداء 10بداية كل ثالثة اشهر ، سيتم بقوة القانون تطبيق  زيادة قدرها 
 

 : إيداع الضمانة 17املادة 
مالية تعادل مبلغ واجب االستغالل مدة ثالثة      بإيداع ضمانة  القيام  املستغل  يتعين على  االتفاقية،  التوقيع على هذه  فبمجرد 

 اشهر   

 .هذه الضمانة ال تشكل  اداءات مسبقة ملبالغ  واجب االستغالل   املشار إليها أعاله  

( يوًما من  60فوائد تحتفظ بها الجماعة طيلة مدة العقد. يتم استردادها من طرف املستغل بعد ستين )هذه الضمانة غير منتجة ل  

 تاريخ انتهاء االستغالل وبعد خصم جميع املبالغ املستحقة للجماعة.

املجا    فتح  قبل  االتفاقية ألي سبب من األسباب،  لهذه  املستغل  في حالة فسخ  أنه  الطرفان على  يتفق  أمام ومع ذلك،  املحلي  ل 

 للمستغل املطالبة بها.  بهذه الضمانة وال يحقالجمهور و / أو قبل نهاية السنة األولى من االستغالل، تحتفظ الجماعة  

 : املراجعة18املادة 
بشكل صريح وبدون أي إجراء شكلي وبقوة القانون كل ثالثة  %10ستتم الزيادة في مبلغ واجب االستغالل املحدد أعاله بنسبة     

 . أشهر

 : الضرائب والرسوم 19املادة 
 يتحمل املستغل جميع الضرائب والرسوم املرتبطة بممارسة نشاطه التجاري.    

 .خالل شهر من توقيع هذه الرسالة ادارة الضرائب نسخة من عقد الكراء، إذا لزم األمر، إلى  املستغل تقديميتعين على 

يتفق   ذلك،  على  صراحةوعالوة  املضافة    الطرفان  القيمة  )ضريبة  الضرائب،  دفع  أن  علىعلى  يتم   والرسوم  سوف  الجماعة(  الخدمات 

املطبق   القانوني  إلى ذلك،   خالل وقتبالسعر  باإلضافة  في    االداء.  تغيير  القانونيةوفي حالة حدوث  الضرائب    النسبة  يتعهد    والرسوم، لهذه 

 وادائها."املستغل " بتنفيدها 

 الفصل السادس: املراقبة
 : مراقبة اجلماعة للمستغل20املادة 

املادة      في  عليه  منصوص  هو  ما  الى  باإلضافة  الجماعة  احترام 13تقوم  الى  باإلضافة  املستغل  من طرف  املقدمة  الخدمات  جودة  بمراقبة 

املراقبة ال تعفي املستغل بالقيام باملراقبة الالزمة في إطار ما مقتضيات السالمة وتمارس هده املراقبة في اي وقت بواسطة اعوان الجماعة وهذه  

 .بعده 22منصوص عليه في املادة هو 
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 :املرافبة املنجزة من طرف املستغل 21املادة 
 يلتزم املستغل على نفقته الخاصة بالقيام جميع املراقبة املنصوص عليها في التشريعات واألنظمة املعمول بها،     

 

 الفصل السابع: املسؤولية والتأمني
 : املسؤولية والتأمني22املادة 

 املسؤولية 22.1

املستخدمين وتهالك املحالت من        الصادرة عنه وعن  االفعال  الناتجة عن  يتحمل املستغل مسؤولية االضرار الجسدية واملادية 

 جراء اشغال التهيئة واالستغالل سواء تعلق االمر بالبنايات او التجهيزات او املرتفقين والزبائن  

اختفاء   عن  مسؤولية  اية  الجماعة  تتحمل  واملستخدمين  ال  للزبناء  تقع  التي  والحوادث  والسلع  واملعدات  التجهيزات  تهالك  او 

 باملحالت التجارية ويبقى املستغل املسؤول الوحيد عنها طيلة مدة العقد  

 التأمني 22.2

 التأمني املتعلق بأشغال التهيئة  22.2.1

الورش". لدى شركة    تأمين من نوع "جميع مخاطر  في  االكتتاب  املحل  التوقيع على محضر استالم  تاريخ  املستغل من  يتعين على 

 للجماعة. التأمين معترف بها. يتحمل املستغل اداء اقساط التامين ويجب عليه تقديم هده الوثائق عند أول طلب 

 التأمني خالل مدة االستغالل 22.2.2

ملستغل أن يتعاقد بشكل منتظم، قبل تاريخ افتتاح املحل، مع شركات التأمين ومعترف بها من قبل السلطات املختصة يجب على ا

 باملغرب، بعقود التأمين التالية: 

لتامين    - املدنية  للمسؤولية  التأمين  املالية وثيقة  على    التبعات  تقع  أن  يمكن  بسببالتي  واملادية    املستغل  الجسدية،  اإلصابات 

 .لغير مادية   الناتجة عن نشاط املستغل وا

واألثاث   - للمعدات  الحقيقية  القيمة  لتامين  املياه،  عن  الناجمة  األضرار  االنفجار،  الحريق،  تشمل  املخاطر  متعدد  تأمين  وثيقة 

 وبشكل عام محتويات املبنى. 

 الجاري بها العمل بشأن حوادث الشغل لجميع املستخدمين. وثيقة التأمين لتغطية جميع املخاطر املنصوص عليها في التشريعات  -

 بشكل عام، يجب أن تحدد عقود التأمين املعطيات التالية:       

 أن الجماعة  ال ينبغي بأي حال من األحوال أن تكون مسؤولة تجاه املستغل بسبب عدم صيانة أو مراقبة املحالت؛ -

 الجماعة بإخبار املؤمن او املستغل    ان ال يكون فسخ هده العقود راجع الى عدم قيام -

ايداع نسخة من االتفاقية لدى شركات التأمين التي ستؤمن املخاطر املدرجة فيها.  ولكي تأخذ أحكام االتفاقية كل اثارها، يتعين 

 وان عملية االيداع يجب ان يشار اليها في وثيقة التامين. 

 . ( يوًما من اكتتابه قبل فتح املحل للزبائن 15مين خالل خمسة عشر )يجب على املستغل أن يرسل للجماعة نسخ من وثائق التا

 يدفع املستغل  أقساط التأمين حصرًيا على نفقته الخاصة. 

( يوما من  15خالل خمسة عشر قبل )  يتعين على املستغل االدالء بما يفيد  انه قام  بأداء أقساط التأمين املشار اليها في االتفاقية 

 . انتهاء صالحية كل وثيقة التامينتاريخ 

 الفصل الثامن: العقوبات وتدابري االستعجالية
 : العقوبات23املادة 
 عقوبات املالية  23.1

  األضرار:تطبق على املستغل في الحاالت الواردة أدناه، عقوبات مالية، باإلضافة الى مطالبته بالتعويض عن 

 االستغالل الغري املنتظم للمحالت  23.1.1

التعاقدية بالتزاماته  او ألسباب راجعة للجماعة  -في حالة اإلخالل  القاهرة،  )  -باستثناء حالة القوة  ( 500يتم تطبيق غرامة قدرها 

 درهم عن كل يوم تأخير و بدون إشعار املستغل، خاصة في الحاالت التالية: 
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أو التوقف    - املستغل  بها  يقوم  التي  املعدات  تطوير  أو  تجديد  أو  الصيانة  بأعمال  املبررة  الغير  االستغالل  عن  الجزئي  أو  الكلي 

 إضراب مستخدميه؛ 

 عدم مالئمة االستغالل للمقتضيات املنصوص عليها في هذه االتفاقية؛-

 .ادا ارتأت الجماعة دلك، إلى إنهاء هذه االتفاقية يؤدي، ( قد  1شهر واحد ) الجماعة يتجاوز من قبل  مرخص بهأي إغالق غير   -

 عدم احرتام تاريخ افتتاح احملل للمرتفقني  23.1.2

في حالة عدم افتتاح املحل التجاري في موعد ال يتجاوز ]_______[ يوًما من تاريخ تسلم املحل ألسباب متعلقة باملستغل، يتم دفع 

) غرامة قدرها خمسمائ املادة   500ة درهم   ألحكام 
ً
املستحق وفقا مبلغ االستغالل  إلى  تأخير مالحظ، باإلضافة  درهم( عن كل يوم 

 أعاله 17.1

بعد الفترة املذكورة أعاله، وفي حالة عدم الفتح في موعد ال يتجاوز ]_______[ يوًما من تاريخ تسلم املحل ألسباب مرتبطة باملستغل، 

   فسخ االتفاقية تلقائًيا. ومن جانب واحدتحتفظ الجماعة بالحق في 

 التأخري يف اخبار اجلماعة بشهادات التأمني 23.2.2

أعاله، يقوم املستغل بأداء غرامة جزاء بمبلغ  23.2في حال التأخر في اخبار الجماعة، في الوقت املحدد، بوثائق التامين طبقا للمادة 

 ( ٪ من مبلغ القسط )أو األقساط( 10عشرة )
 

 : التدابري االستعجالية 24املادة 
يجوز للجماعة، في حالة االستعجال وألسباب تتعلق بسالمة األشخاص أو املمتلكات أو بنشاط املحطة اتخاذ أي اجراء تراه مناسبا  

 ، بما في ذلك اإلغالق املؤقت للمحل يتحمل املستغل االثار املالية املترتبة عن هده التدابير  . 

 هاية االتفاقيةالفصل التاسع: ن
 : نهاية االتفاقية25املادة 

 تنتهي هذه االتفاقية في الحاالت التالية: 

   3في تاريخ انتهاء مدتها املنصوص عليها في املادة  - 1

 في حالة فسخ االتفاقية ؛ - 2

 املنصوص عليه في االتفاقية في حالة مخالفة املستغل ألي من االلتزامات التعاقدية التي تدعوا للفسخ، على النحو   - 3

 
 :االثار املرتتبة عن نهاية االتفاقية 26املادة 

يتعهد    -1 عامة،  باتخاذ بصفة  تعتبرها ضرورية   املستغل  التي  التدابير  جميع  باتخاد  للجماعة  السماح  أو  الالزمة  التدابير  جميع 

 لتسهيل االنتقال التدريجي لالتفاقية الى املستغل الجديد 

 رافق واملعدات تسليم امل -2 .

 يتعين على املستغل استرداد جميع املعدات واملواد واألثاث؛ -

املستغل   مطالبة  أو  تسلمها  إما  الجماعة  تقرر  إلى ذلك( قد  وما  الصباغة،   / املعلقة  / األسقف  )األرضيات  باملرافق  يتعلق  وفيما 

 بإعادتها على الحالة االولى كما تسلمها على نفقته. 

( أشهر من تاريخ انتهاء مدة االتفاقية، تقوم الجماعة واملستغل بإعداد محضر الحالة الراهنة واالشغال الالزمة التي  3قبل ثالثة )

 يتحمل املستغل اجراؤها على نفقته  
 

 : الفسخ  27املادة 
 وفًقا للشروط التالية.  3يجوز إنهاء هذه االتفاقية قبل تاريخ انتهاء املدة املنصوص عليه في املادة 
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 الفسخ بسبب عدم احرتام املستغل لاللتزامات التعاقدية  27.1

، يجوز للجماعة، ما لم تكن خروقات املستغل  راجعة لظروف القوة القاهرة ودون اإلخالل بأحكام هذه االتفاقية،  26وفقا للمادة  

رسمي يتم من خالله  إخطار املستغل حسب االحوال برسالة   أن تقوم بفسخ االتفاقية وبدون إجراء شكلي قضائي سوى  بإشعار  

  مع اشعار بالتسلم  ظلت بدون جدوى مدة  شهر واحد

بمقتضيات  أو  بها  املعمول  واألنظمة  القوانين  بموجب  اللتزاماتها  متجدد  أو   / و  متواصل  أو   / و  جدي  إخالل  حدوث  حالة  في 

 إنهاء االتفاقية من جانب واحد االتفاقية، تحتفظ الجماعة لنفسها بالحق في  

املبالغ املستحقة مع   في مواصلة استرداد جميع  املساس بحقها  باملبالغ املدفوعة مقدًما من قبل املستغل، دون  الجماعة  تحتفظ 

  .26املطالبة بالتعويض عن األضرار، طبقا ألحكام املادة 

 احلاالت االخرى الفسخ  27.2

   اجلماعةالفسخ من قبل  27.2.1 

 يجوز للجماعة فسخ االتفاقية بقوة القانون: 

، بعد  •  
ً
بعد فتح إجراءات التسوية  أو التصفية، واعالن املصفي عن عدم  إمكانية مواصلة تنفيذ االتفاقية ، إما صراحة أو ضمنا

 (.1أن يبقى اإلشعار الرسمي بدون إجابة لفترة شهر واحد )

راءات الفسخ ، تقوم الجماعة  بدعوة املستغل  لتقديم مالحظاته الكتابية  خالل شهر واحد  في جميع الحاالت، حتى قبل اتخاذ اج

 ( من استالم اإلشعار الخطي 1)

  في تاريخ االفراغ  املحدد من طرف الجماعة املتعلقة بمحضر اثبات الحالة الراهنة  27تطبق أحكام املادة 

 الفسخ  من قبل املستغل 27.2.2

( من تاريخ توقيع محضر استالم املحل بمقتض ى اشعار خالل  1للمستغل في أي وقت فسخ االتفاقية، بعد انقضاء فترة سنة واحدة )يجوز  

 مدة ثالثة أشهر. 

 الفصل العاشر: مقتضيات خمتلفة
 

 : اسرتجار احملل  من قبل اجلماعة  واجلرد28املادة 
  ( املادة  في  اليه  بالجرد املشار  الطرفات  بداية االستغالل يقوم  في  العمليات 2عند استالم املحل من طرف املستغل  تنفذ نفس   .)

 عندما تنتهي االتفاقية، ألي سبب من األسباب   

 . ى املستغل القيام بها   بعد القيام بعملية املقارنة  بين محتوى املحضرين سيتم تحديد اشغال  الترميم واإلصالح التي  يتعين عل

 

 : مالئمة االتفاقية29املادة 
يلتزم الطرفان بمالئمة هده االتفاقية في حالة تغيير النظام القانوني للمحل أو الرواق التجاري مع الحفاظ على املصلحة املشتركة  

 للطرفين.

  : املقر االجتماعي30املادة 
لغرض تنفيذ هذه االتفاقية، يعلن األطراف اختيار املقر والعنوان املشار إليه أعاله. عنوان للمخابرة ويتم إخطار الطرف اآلخر بأي  

 ( يوًما من هذا التغيير.  15تغيير في عنوان أحد األطراف خالل خمسة عشر )

 : الوثائق التعاقدية31املادة 
 ال يتجزأ منها تتكون االتفاقية من الوثيقة التالية و 

ً
 املرفقات بحيث تشكل جزءا

 .  الئحة املحالت التجارية   :1الملحق 

 القانون الداخلي للرواق التجاري.   :2الملحق 

 املواصفات التقنية والهندسية.   :3لملحق ا
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 : التسجيل32املادة 
 ، وكذلك جميع التكاليف األخرى املتصلة بهذه االتفاقية. يتحمل املستغل واجبات التسجيل والتنبر

 : تسوية النزاعات33املادة 
( وديا خالل ستين  تسويتها  يتم  لم  اذا  االتفاقية،  هذه  تنفيذ  او  تفسير  عن  تنشأ  نزاعات  االشعار  60اية  استالم  تاريخ  نت  يوما   )

 نظار املحاكم املختصة. الكتابي املرسل من قبل الطرف االكثر تضررا ، سيتم عرضها على ا

 

 حرر بمراكش ...........................         
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 )رئيس الجلسة( لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش األول النائب  محمد االدريسي السيد 

إذن، وبعد إنصاتكم لنص تقرير االجتماع املشترك في املوضوع، األمر يتعلق بتدارس الوثائق التعاقدية الخاصة بتدبير املحطة 

 الطرقية الجديدة بالعزوزية. 

مرفق   ستسير  التي  املحلية  التنمية  لشركة  املساهمين  ميثاق  بخصوص  جديدة  تعديالت  إلى   مشاورات  بعد  خلصنا  ولالشارة 

 لى الشكل التالي: املحطة ع

 املادة األولى: توزيع رأسمال شركة التنمية املحلية: 

ومنحها سهم واحد ب   القصبة  بجماعة مشور  الحديدية  للسكك  الوطني  املكتب  املكتب   100استبدال  أن  اعتبار  على  درهم، 

 املذكور يعتبر منافسا في قطاع النقل باملدينة وال يمكنه أن يكون مساهما في الشركة. 

 دة السابعة: مجلس الدارة: املا

لنفس   وذلك  الحديدية،  للسكك  الوطني  املكتب  عوض  الشركة  إدارة  بمجلس  القصبة  مشور  جماعة  عن  واحد  ممثل  تعيين 

 االعتبارات املذكورة في املادة األولى.

اللوجستيكية والوسائل  للنقل  الوطنية  الشركة  ممثل  بازي  رشيد  بالسيد  ألرحب  املناسبة  هذه  أغتنم  باعتبارها   SNTL  كما 

 الطرف املتعاقد معه لتدبير مرفق املحطة الجديدة، وأعطيه الكلمة لتقديم عرض حول النقط موضوع النقاش. 
 

 SNTLممثل الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية  رشيد بازي السيد 

بالعزوزية الجديدة  الطرقية  املحطة  مدن    مشروع  من  بمجموعة  الدولة  أطلقتها  التي  املشابهة  املشاريع  من  عدد  يندرج ضمن 

اململكة، وتعتبر محطات من الجيل الجديد ستقدم إضافة نوعية لهذه املدن ومن شأنها الرفع من مستوى النقل بها بعد سنوات من  

 التهميش عانى منه القطاع. 

اتفاق يدخل ضمن  النقاش  املحطة موضوع  النقل  طبعا مشروع  وزارة  املالية،  وزارة  الداخلية،  وزارة  من  كل  بين  مبرمة  إطار  ية 

، وتهدف هذه االتفاقية إلى مواكبة الجماعات الترابية في تطوير SNTLواللوجستيك والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية  

 وتسيير املحطات الطرقية الجديدة.

وزارة الداخلية قامت بزيارة لهذه املحطات ووقفت على بنياتها التحتية ووضعيتها وفي هذا السياق تم تكوين لجنة على مستوى  

محطات جديدة جاهزة وفي طور تكوين    8بشكل عام ومدى انسجامها مع الطرق الجديدة لتدبير املحطات الطرقية، ولالشارة وصلنا إلى  

ا تم تصنيف هذه املحطات حسب مؤهالتها وحاجتها من التجهيز،  ملفاتها الدارية في أفق تسييرها عن طريق شركة التنمية املحلية، كم

 وصنفت محطة مراكش من املحطات الكبيرة بحكم الشريحة الكبيرة من املسافرين التي تتردد على املدينة. 

تبقى  أن  املحطات  لهذه  نريد  وال  املسافر،  راحة  أجل  من  ومقاهي  تجارية  محالت  من  افق  مر املحطات  هذه  في  ستتوفر    أيضا 

الظواهر   على هذه  التغلب  ويمكننا  األمتعة بشكل عشوائي،  تنقل  املسافرين وأصحاب عربات  على  ينادون  بأشخاص  القديم  بشكلها 

بنظام معلوماتي طورته الشركة قابل للتجديد باستمرار ويحترم املعايير الوطنية للسالمة ستتكلف وزارة الداخلية باقتنائه ومصاريف  

النظام سيو  االلكترونية، وسيضبط  تنزيله، هذا  الوسائط  أو من  املعتمد  الشباك  يتم الحصول عليها فقط من  أوتوماتيكية  تذاكر  فر 

النظام عدد ركاب كل حافلة وسيعطي للمسافر اختيار شركة السفر األنسب إليه وهذا سيخلق نوعا من املنافسة بين شركات األسفار  

تي تحدث في أثمان التذكرة بمناسبة األعياد مثال، ويمكن للمسافر أن يحجز تذكرته في  عبر الحافالت، كما يمنع هذا النظام املضاربات ال

ساعة، وشاشات تعرض كافة املعلومات التي يحتاجها املسافر وامور أخرى جاء بها هذا النظام هدفها تطوير الخدمات   24الحال أو قبل  

 التي ستوفرها املحطة لضمان راحة املسافر. 

فالنظام   للنقل  ولالشارة  الوطنية  الشركة  تطلقه  عروض  طلب  على  بناء  متخصصة  شركات  إنشاء  من  هو  املذكور  املعلوماتي 

 والوسائل اللوجستيكية تعبر فيه عن احتياجاتها لتسيير املحطة.

بقيمتها   تليق  بها محطة راقية للمسافرين  تقام  أن  وتستجيب  أخيرا فمدينة مراكش ليست مدينة عادية بل سياحية تستحق 

 ملتطلبات ساكنتها وزوارها. 
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 )رئيس الجلسة( لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش األول النائب  محمد االدريسي السيد 

اللوجستيكية  والوسائل  للنقل  الوطنية  الشركة  ممثل  السيد  تسيير    أشكر  يهم  وأنه  خاصة  املوضوع  في  املتكامل  عرضه  على 

 مرفق يعد معلمة بمدينة مراكش وسيوفر آفاق اقتصادية وخدماتية بطرق حديثة لساكنتها وزوارها. 

 واآلن باب املناقشة مفتوح. 
 

 عضو المجلس الجماعي   عبد الواحد الشافقي السيد 

موضوع املحطة الطرقية الجديدة موضوع هام جدا يحتاج عناية ونقاش خاص، وال أريد الحديث عن وضعية املحطة الحالية، 

والوسائل   للنقل  الوطنية  الشركة  ممثل  السيد  طرف  من  املقدم  العرض  عن  الحديث  أريد  أنا  إدارتها...  عمالها،  التجارية،  محالتها 

 أية محطة جديدة.  %100تاز ومحفز لكن مهنيا أعرف أن الشركة املذكورة ال تدبر فعليا بنسبة اللوجستيكية، فهو عرض من ظاهره مم

ومحطة مراكش يصعب كثيرا تدبيرها بما تم عرضه اليوم، ملاذا؟ ألن املدينة الحمراء ليست هي طنجة التي تعتبر نقطة نهاية، أو  

 حافلة منها املنطلقة والعابرة واملتوقفة.  764التي نجد بها  العرائش التي تتوفر على حافالت قليلة مقارنة بمدينة مراكش

طريقة تحديد التوقيت يصعب ضبطها من طرف النظام املعلوماتي الذي تقترحه الشركة، خاصة وأننا نحتاج نظام وطني، كما 

نظام يجب أن يأخذ بعين االعتبار  أننا ال يمكننا ضبط وقت وصول الحافلة بالتدقيق كما يحدث في املطار مع الطائرات، وعليه فهذا ال

حلول   وإيجاد  النقل،  وزارة  مع  والتنسيق  املشاورة  إلى  تحتاج  بل  لوحدها  القطاع  تدبير  يمكنها  فالشركة ال  أيضا  الخصوصيات،  هذه 

اقيت، الحافالت البديلة، الحافالت املعطوبة وحافالت التعزيز أيام األعياد.   لنظام املو

ملعلوماتي للمحطة هو منع الوساطة، لكن أكرر من الصعب تنزيله على مستوى مدينة مراكش، مثال الش يء اليجابي في النظام ا 

ناجح لدى شركة   النظام  تقنية تضم    CTMهذا  أقترح تكوين لجنة  في عدد حافالتها ومساراتها، لذلك  املتدخل الوحيد وتتحكم  ألنها 

البرملان منح تراخيص لنشاء محطات  خبراء ومختصين لدراسة املشروع وليس مكتب دراسات فقط، وكنت قد اقترحت على مستوى 

 خاصة لتخفيف العبئ عن الدولة.
 

 الجماعي  عضو المجلس محمد بنشقرونالسيد 

الحظنا في عدة جلسات لدورة املجلس حضور ممثلين للمصالح الخارجية ويقدمون العرض الذي يريدون حول نقطة ما، وهذا  

لذلك   املعلوماتي؟  النظام  أبجديات  أحد  يعلمنا  ألن  بحاجة  نحن  اليوم  فهل  توجيههم،  علينا  وجب  ألنه  للمجلس  كأعضاء  علينا  عار 

 مقدمي العروض خالل أشغال الدورة حول ما نريد نحن معرفته. ألتمس من رئاسة توجيه 

 كما أتساءل عن أسباب عدم حضور ممثل الشركة إلى أشغال اللجنة، وكنت أتمنى منه أن يطلعنا على مسائل أساسية: 

 هذه املحطات؟ من خالل اشتغال الشركة في عدد من املحطات، ما هي العيوب واالختالالت التي وقفوا عليها خالل تدبيرهم ل -

كيف ستتعامل الشركة مع بناية املحطة؟ خاصة وأن من صممها مهندس معماري بناء على مباراة دولية وبالتالي فهي معلمة   -

 باملدينة. 

؟ لذلك ال بد من  األمر كالنقالةنود من هذا املرفق أن يدبر بمستو عال على عدة مستويات، فهل تناقشنا مع األطراف التي يهمها    -

 ين لجنة ملناقشة املشروع مع الجميع. تكو 
 

 عضو المجلس الجماعي   عبد الصادق بوزاهر السيد 

املدينة في حاجة إلى مشاريع مندمجة تحتوي كافة األطياف، لدينا عدد من املكتسبات للمراكشيين في التشغيل، وعليه ما هو 

عدد من مناصب الشغل املباشرة وغير املباشرة، ال سيما وأننا نعاني مصير النقالة؟ وكذا مصير الدكاكين املحيطة باملحطة الحالية؟ أي  

 ، لذلك ال بد من إيجاد حلول لهذه الفئة. 2007أزمة اقتصادية منذ سنة 
 

 عضو المجلس الجماعي   ي. عبد المالك المنصوريالسيد 

امل  تتبع  إلى مرحلة  نمر  تعبر عن محطة راقية، لكن حينما  أتى بصور جميلة  املقدم  لذلك  العرض  شروع ال نجد شيئا من ذلك، 

اقعي وجاد.   أتمنى أن يكون هذا العرض عرض و
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لدي مؤاخذة على الشركة أنها لم تتناقش في املوضوع مع جميع املتدخلين، وبالتالي غابت في املشروع مسألة التشاركية، كذلك  

 جازها؟أسائل ممثل الشركة هل قامت هذه األخيرة بدراسة واضحة للمشروع ومن تكلف بإن

والسرقة،  الالأخالق  الفوض ى،  األشخاص،  يمارس ضد  الذي  قانون  الال  نحن ضد  لكن  لسنا ضدهم  نحن  النقالة  بخصوص 

 لذلك ما مصير هذه الفئة؟ 

التذكرة عن   أداء ثمن  باملحطة، كذلك هل  الشبابيك  التي على أساسها يحدد عدد  املعايير  إلى  يتم الشارة  لم  العرض  في  أيضا 

 األنترنيت مختلف في تكلفته عن األداء العادي أو طلب التذكرة في أيام محددة؟طريق 

التي ستعرض االشهار هل   الحافالت، والشاشات  يرتكبها أصحاب  التي  املخالفات  لزجر  اقبة  املر لجان  تفعيل  بد من  كذلك ال 

 سيخدم الصالح العام أي هل سيكون تحسيسيا؟
 

 اعي عضو المجلس الجم  خليل بولحسنالسيد 

كانت موضوع مسطرة  التي  النوعية  الطرقية  للمحطة  املجاورة  األرضية  البقعة  أعرف مصير  أن  أود  املوضوع،  هذا  بخصوص 

، والتي تم تفويتها خالل املجلس الذي يليه ألحد الخواص أقام عليها محطة للبنزين وفندقا،  2015-2009اقتناء خالل الفترة االنتدابية  

 ن مركن لسيارات األجرة. خاصة وأنها كانت عبارة ع 

حديثة نوعية  كبناية  الجديدة  املحطة  مع  انسجاما  اليوم،  الشركات   أقترح  ضمن  النقالة  فئة  إدماج  يتم  أن  وتدبيريا،  تقنيا 

 املستفيدة من استغالل املرفق تبعا لكناش تحمالت. 

اللجنة،   اجتماع  خالل  أبديتها  أن  سبق  مالحظات  أبدي  لالتفاقية  املمتلكات وبالعودة  بجرد  املتعلقة  الثالثة  املادة  في  أولها 

ز أن  السنوي، فال يمكن للشركة أن تقوم هي بهذا الجرد، أقترح أن تقوم به لجنة الجرد التي تم تعيينها في املادة األولى ألنه من غير الجائ

 تمارس الشركة مهام الرقابة والجرد معا. 

زم حرفيا بالقانون، فال يمكن للشركة أن تستخلص األتاواة وكراءات املحطة رغم  ثانيا بخصوص عملية االستخالص ال بد أن نلت 

 أن هذا األمر معمول به، ألن صاحب االختصاص هو الجماعة. 

 أخيرا أثمن هذا املشروع النوعي، وأثمن مسألة إنقاذه عن طريق إلغاء مقرر املجلس السابق الخاص باملحالت التجارية. 
 

 عضو المجلس الجماعي  جوب السعيد ايت المحالسيد 

شركات التنمية املحلية أصبحت تشكل عقدة، فقد جربنا شركة "حاضرة األنوار" كانت تبدو في ظاهرها شركة ممتازة لكن مع 

اقع عكس ذلك، وبالنسبة ملوضوع املحطة الطرقية يجب أوال تسوية وضعية املحطة القديمة وعقد لقاء   الوقت اتضح على أرض الو

 النقالة ومختلف العاملين باملحطة لتفادي وقوع احتقان مع هذه الفئة. مع 
 

 عضو المجلس الجماعي فؤاد حاجبي  السيد 

ال يمكننا الحديث عن تنمية اجتماعية دون تأهيل العنصر البشري وهنا أقصد النقالة والباعة الجائلين املرتبطين باملحطة، وال  

ها عرضة للبطالة والتسكع، واملحطة الجديدة ستمثل استثمارا كبيرا وأي مستثمر يبحث  يمكن لهذه الفئة أن تصبح بين عشية وضحا

في درجة أولى عن الربح، نسمع بوجود فندق وسط املحطة الجديدة، هل فكرنا للمسافر القادم من مسافة بعيدة في إمكانية مبيته بثمن  

ضا هل فكرنا في السماح للمقاوالت الصغرى باستغالل جنبات  مناسب؟ كذلك هل راعى هذا املشروع استعمال الطاقة الشمسية؟ أي

املحطة، كذلك هل املحطة ستوفر   تعيش على هامش  التي  الضعيفة  الطبقة  إقصاء  يتم  أن  نود  منتجاتها؟ وعليه ال  لتسويق  املحطة 

 أماكن لوضع األمتعة بالنسبة للمسافرين الذين لم يصل بعد وقت سفرهم؟  
 

 عضو المجلس الجماعي ي عبد الصمد العكارالسيد 

أنا   دقيقة،  بمعطيات  جميال  عرضا  الشركة  ممثل  السيد  لنا  قدم  واليوم  مراكش،  ملدينة  مفخرة  الجديدة  املحطة  مشروع 

بنقله   الكفيلة  النقل  وسائل  للمواطن  هيأنا  فهل  جد صعبة،  أعتبرها  التي  للمحطة  املؤدية  كالطرق  الشكاالت  بعض  عن  سأتحدث 

 ة العزوزية؟ بارتياح إلى هذا املرفق بحكم تواجده بمنطق
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 عضو المجلس الجماعي عبد الجليل بنسعود السيد 

نود ملشروع املحطة الجديدة أن يخرج للوجود ويشرف مدينة مراكش وساكنتها، لكن تخوفنا يتمثل في مدى استجابته للمعايير 

اقف خاصة    املتوفرة في دول رائدة، شخصيا ال أظن أنها ستصل بعد إلى ذلك والسبب راجع إلى محيط املحطة الذي ال يتوفر على مو

البيضاء   الدار  بطريق  مثال  واحدة  الكبرى  للمحطة  عبور  نقط  تمثل  محطات صغرى  خلق  بالمكان  هل  بل  املختلفة،  النقل  بوسائل 

 وأخرى بطريق بني مالل لتخفيف عبئ التنقل عن بعض املسافرين إلى غاية منطقة العزوزية؟

يي القطاع والنقالة، فمن غير املعقول أن ننش ئ محطة بمواصفات حديثة ونجد فئة  كذلك هذا املشروع يحتاج إلى استشارة مهن

 تحتج علينا بعدم إشراكها. 
 

 عضو المجلس الجماعي لحسن حبيبو  السيد 

مرفق املحطة الطرقية لدينا فيه خياران األول سياس ي تم في املجلس السابق بنقل املحطة من باب دكالة إلى منطقة العزوزية  

ح نحدث  بتدبير  أن  فإما  التناقض،  من  نوعا  يخلق  وهذا  االجتماعي  بالجانب  مرتبط  والثاني  حديثة،  معلوماتية  وسائل  باعتماد  داثي 

مرفقا عصريا حديثا على شاكلة محطة القطار وإما أن ننتقل إلى نقاش آخر  يعكس تصورا تقليديا في التدبير ويسيئ إلى مدينة مراكش،  

اجتماعي   هو  ما  ضد  لسنا  خالل  فنحن  وتفصيل  باستفاضة  األمور  هذه  ناقشنا  وقد  وتدبيره،  استمراريته  تضمن  مؤسسات  فهناك 

 اجتماع اللجنة. 
 

 عضو المجلس الجماعي عبد السالم سي كوري السيد 

أوال أشكر ممثل الشركة على عرضه القيم، وبخصوص املحطة الطرقية الجديدة فهو مرفق من الجيل الجديد، تطلب إنجازه 

سنوات، وتدبير املحطة الطرقية هو من اختصاص الجماعة ويستحيل أن تدبره بشكل مباشر،    7ماليير سنتيم، في مدة تجاوزت    9مبلغ  

  6ركة التنمية املحلية، وحينما نتحدث عن هذه الشركة فهي تابعة للجماعة، فاملجلس الداري يضم  وبالتالي ال خيار أمامها إال بخلق ش 

املرفق جديد    12أعضاء من مجموع   أبرزها أن هذا  اعتبارات  لعدة  الجماعي، والشركة ضرورية لتدبير هذا املرفق  عضوا من املجلس 

 ص وهي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية. ويحتاج تدبيرا حديثا بمقاربة تشاركية مع أصحاب االختصا 

هذا النوع من التدبير سيحقق أهدافا أولها محاربة الظواهر العشوائية التي تعيشها املحطة الحالية والتي يعاني منها في األول  

م تطور  دون  كنا  حيث  نبقى  أو  النظام  إلى  العشوائية  من  ننتقل  أن  إما  وبالتالي  املواطن،  على واألخير  الشفافية  إضفاء  ثانيا  لموس، 

 التدبير من خالل نظام معلوماتي محكم.

تضم  الجديدة،  املحطة  لفتح  موازية  تشاركية  اجتماعية  مقاربة  تحتاج  التي  دكالة  بباب  الحالية  املحطة  إشكال  فعال  هناك 

 النقالة وفئات أخرى تعيش من نشاط املحطة.

املحطة الجديدة ألول مرة، وما صادق عليه املجلس السابق كان النظام األساس ي للشركة  وباملناسبة فنحن ندرس اتفاقية تدبير  

 وميثاق املساهمين، وبالتالي فأنا مع االتفاقية ضمن مشروع متكامل للمحطة الطرقية الجديدة.
 

 عضو المجلس الجماعي عبد الغني طوالب  السيد 

اقص    مشكور ممثل الشركة على عرضه املفيد، الذي يضم إضافة نوعية للمحطة الجديدة بمدينة مراكش، باملقابل هناك نو

 من بينها عدم التشاور مع بعض املتدخلين كغرفة التجارة والصناعة، ألن أغلبية مهنيي النقل تابعون لهذه الغرفة. 

 كذلك أتساءل هل تم عقد لقاء مع أصحاب املحالت املتواجدة باملحطة لحل الشكاالت العالقة؟
 

 )رئيس الجلسة( لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش األول النائب  د االدريسي محمالسيد 

املجلس   أن عضو  على  تدل  تدخالت  وهي  االعتبار،  بعين  أخذها  والتي سيتم  القيمة  تدخالتكم  على  األعضاء  السادة  أشكركم 

الجديدة نظرة ضيقة املدى، بل على العكس يود من  الجماعي ملراكش على بينة بما يجري باملدينة وال ينظر إلى مشروع املحطة الطرقية  

 هذا املرفق أن يمثل قطبا اقتصاديا هاما ويرقى إلى تطلعات ساكنة وزوار مدينة في حجم مراكش. 
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من جدول    6و  5،  4،  3واآلن وإن لم يتبق أي تدخل في املوضوع، أقترح عليكم املرور إلى عملية التصويت على النقط ذات األرقام  

 ه الدورة كل واحدة على حدة. أعمال هذ

رقم   بالنقطة  االن  املواد    3نبدأ  وتتميم  تعديل  على  االتفاق  فبعد  املحلية    52و  51،  6،  التنمية  لشركة  االساس ي  النظام  من 

اليه   ما خلص  على  الجلسة عطفا  هذه  تعديلية جديدة خالل  اضافة مقترحات  مع  مراكش"  العزوزية  للمسافرين  الطرقية  "املحطة 

 شار اليه اعاله، على النحو التالي: تقرير االجتماع املشترك للجنتين امل

  :درهم.  100استبدال املكتب الوطني للسكك الحديدية بجماعة مشور القصبة ومنحها سهم واحد ب املادة السادسة 

 :الوطني للسكك الحديدية.جماعة مشور القصبة عوض املكتب ( عن 01ممثل واحد )تعيين املادة الواحدة والخمسون 

   :اقب للحسابات ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد، هو مكتب    سيكون املادة الثانية والخمسون  Cabinetأول مر

FICADEX Bensinane  اقب السيد  .أنه يقبل تعيينه وأنه ال يوجد أي عائق أمام هذا التعيين الواحد بنسينان عبدوأبلغ املر
 

 وعليه فمجموع التعديالت سواء املضمنة في تقرير اللجنة او املقترحة خالل الجلسة ستسفر على ما يلي: 

6
 واحدة. سهم من فئة  20.000درهما مقسمة الى  2.000.000.00يحدد رأسمال الشركة في مبلغ 

   سهم موزعة على الشكل التالي:  20.000الى  1درهم مرقمة من 100كل سهم منها  قيمة 
 

 االسهم  مبلغ المساهمة بالدرهم  المساهمون

 15.998 1.599.800.00 جماعة مراكش 

 3.999 399.900.00 الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية 

 1 100.00 جهة مراكش اسفي 

 1 100.00 جماعة املشور القصبة

 1 100.00 مجموعة الجماعات " مراكش النقل" 
 

 على سبيل التملك. سهما واحدا  آسفي وعامل عمالة مراكش  -جهة مراكش تمنح جماعة مراكش لوالياملساهمون على أن اتفق 

   .أو في مجلس اإلدارة بصفته هاتهعامل عمالة مراكش من مزاولة مهامه   - والي جهة مراكش اسفي يسقط هذا التملك مباشرة بعد انتهاء 

 ال يحق لهذا األخير الحصول على ربيحات مقابل هذا السهم.

 علقة باألسهم السالفة الذكر وفق املساطر املنصوص عليها في ظهير االلتزامات والعقود.تتم اإلجراءات املت 

51

 اثني عشر ممثال على الشكل التالي: الدارة من يتكون أول مجلس  

 آسفي؛ -جهة مراكش  والي •

 ( ممثلين عن جماعة مراكش؛06ستة ) •

 اللوجيستيكية؛ ( عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل 02ممثلين ) •

 آسفي؛ -( عن جهة مراكش 01ممثل واحد ) •

 ؛جماعة مشور القصبة( عن 01ممثل واحد ) •

 الجماعات الترابية " مراكش للنقل"؛ عن مجموعة( 01ممثل واحد ) •

 نع قانوني أو تنظيمي حيال القيام بمهام أعضاء مجلس الدارة.يشهد األعضاء املعينون أعاله قبولهم لهذا املنصب وانه ال وجود ألي ما

سابات آخر طبقا ملقتضيات القانون، يعين أول مجلس الدارة ملدة ثالث سنوات، تنتهي في اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية املدعوة للبث في ح

 تصرفين املذكورين.سنة مالية منصرمة، واملنعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة مهام امل

52
مكتب   هو  للتجديد،  قابلة  واحدة  سنة  ملدة  للحسابات  اقب  مر أول  السيد    Cabinet FICADEX Bensinaneسيكون  اقب  املر الواحد   عبدوأبلغ 

 أنه يقبل تعيينه وأنه ال يوجد أي عائق أمام هذا التعيين.  بنسينان 

 في صيغتها املعدلة، نمر الى التصويت. 52و   51، 6واالن بعد عرض املواد 
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 )رئيس الجلسة( لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش األول النائب  محمد االدريسي السيد 

لشركة التنمية املحلية "املحطة ميثاق املساهمين  من    7و    1، فبعد ان تم االتفاق على تعديل وتتميم املادتين    4نمر للنقطة رقم  

اليه تقرير االجتماع    الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش" مع اضافة مقترحات تعديلية جديدة خالل الجلسة عطفا على ما خلص 

 املشترك للجنتين املشار اليه اعاله، على النحو التالي: 

  : املادة االولى 

 درهم.  100هم واحد ب استبدال املكتب الوطني للسكك الحديدية بجماعة مشور القصبة ومنحها س 

 :املادة السابعة 

جماعة مشور القصبة عوض املكتب الوطني للسكك الحديدية. ( عن 01ممثل واحد )تعيين  
 

 وتبعا لذلك فمجموع التعديالت سواء املضمنة في تقرير اللجنة او املقترحة خالل الجلسة ستسفر على ما يلي:

1

 ( كما يلي: درهم 2.000.000.00يلتزم االطراف باملساهمة في رأسمال الشركة )
 

 مبلغ املساهمة بالدرهم املساهمون

 1.599.800.00 جماعة مراكش 

 399.900.00 الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية 

 100.00 جهة مراكش اسفي 

 100.00 جماعة املشور القصبة

 100.00 مجموعة الجماعات " مراكش النقل" 
 

 درهم لكل سهم. 100تم تحديد القيمة االسمية للسهم في 

يلعبه السيد والي جهة مراكش   آسفي وعامل عمالة مراكش في مجال التنسيق بين مختلف األجهزة اإلدارية التابعة    -اعتبارا للدور الهام الذي 

 -لكون املحطة الطرقية تعرف تدخل مجموعة من الفاعلين، اتفق املساهمون على أن تمنح جماعة مراكش لوالي جهة مراكشلنفوذه الترابي وبالنظر  

 آسفي وعامل عمالة مراكش سهما واحدا على سبيل التملك. 

   .أو في مجلس اإلدارة بصفته هاتهعامل عمالة مراكش من مزاولة مهامه  - والي جهة مراكش اسفي  يسقط هذا التملك مباشرة بعد انتهاء

 ال يحق لهذا األخير الحصول على ربيحات مقابل هذا السهم.

 تتم اإلجراءات املتعلقة باألسهم السالفة الذكر وفق املساطر املنصوص عليها في ظهير االلتزامات والعقود.             

 

7

 التكوين واملهام واللجان:
 يتكون مجلس إدارة الشركة من اثني عشر ممثال على الشكل التالي:

 آسفي؛ -والي جهة مراكش  •

 ( ممثلين عن جماعة مراكش؛ 06ستة ) •

 ؛والوسائل اللوجيستيكية( عن الشركة الوطنية للنقل 02ممثلين ) •

 آسفي؛-( عن جهة مراكش 01ممثل واحد ) •

 ؛ جماعة مشور القصبة( عن 01ممثل واحد ) •

 الجماعات الترابية " مراكش للنقل"؛ عن مجموعة( 01ممثل واحد ) •

 

 واالن بعد عرض املادتين االولى و السابعة في صيغتهما املعدلة، نمر الى التصويت. 
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 )رئيس الجلسة( لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش األول النائب  محمد االدريسي السيد 

بعد االتفاق على تبني مجموع التعديالت املضمنة في تقرير االجتماع املشترك للجنتين املشار اليه اعاله، مع اضافة  ،    5نمر للنقطة رقم  

"تصن الثالثة  املادة  من  الثالثة  بالفقرة  االمر   ويتعلق  الجلسة  هذه  تعديلي جديد خالل  بمقترح  الخاصة   املمتلكات"  قوائم  يف  وتدقيق  تحيين 

 على الشكل التالي:   :الجرد

املأخوذة،  " واملمتلكات  املستعادة  املمتلكات  بصيانة  الشركة  لجنة  تلتزم  به  تقوم  الذي  املمتلكات  لهذه  السنوي  الجرد  عملية  وتسهيل 

تحيين جرد املمتلكات املأخوذة ينبغي أن يتم بصفة دائمة خالل مدة التسيير، مع إنشاء قوائم جرد سنوية يتم إعدادها في نهاية كل    ،الجرد

 الباقي بدون تغيير. ...   .سنة مالية ويتم إرسال نسخة منها إلى الجماعة

على   التصويت  مسطرة  الى  نمر  تدبير  واالن  الطرقية  واستغالل  اتفاقية  و ملراكش  املحطة  مراكش  جماعة  التنمية بين  شركة 

 للمسافرين العزوزية مراكش"  في صيغتها النهائية.  املحطة الطرقية املحلية "
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 المجلس الجماعي لمراكش
 

 2022 ماي  06بتاريخ  46/05/2022مقرر عدد 
 : المتعلقهةو 2022العادية لشهر ماي دورة الجدول أعمال  الخامسة من  نقطهةال      

 ملراكش املحطة الطرقية واستغالل الدراسة واملصادقة على اتفاقية تدبير  ب

 للمسافرين العزوزية مراكش". املحطة الطرقية  شركة التنمية املحلية "بين جماعة مراكش و  
 

لشهر   ⬧ العادية  دورته  في  املجتمع  ملراكش  الجماعي  املجلس  جلس  2022  مايإن  في  الاملنعقدة  االفتتاحية  بتاريخ  تها  بقاعة   2022  ماي  06علنية 

رئيسة مجلس جماعة مراكش وبمحضر السيد عبد  محمد االدريس ي النائب االول لالجلسات الرسمية بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد  

 رئيس املنطقة الحضرية جامع لفنا ممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش. هللا سلمان 

 منه. 131و  92املادتين املتعلق بالجماعات وخاصة  113.14وطبقـا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  ⬧

مرفو  ⬧ النقطة،  حول  والبرمجة  املالية  والشؤون  امليزانية  لجنة  و  والخدمات  العمومية  افق  املر للجنة  املشترك  االجتماع  تقرير  تقديم  قا  وبعـد 

التنمية املحلية "بين جماعة مراكش و ملراكش  املحطة الطرقية  واستغالل  اتفاقية تدبير  بمجموع التعديالت املقترح ادخالها على   املحطة شركة 

 للمسافرين العزوزية مراكش". الطرقية 

 وبعـد التوضيحات التي قدمها السيد النائب االول لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش في موضوع النقطة.  ⬧

 وبعـد العرض الذي قدمه ممثل الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية في ارتباط بموضوع النقطة.  ⬧

 أي حول النقطة.وبعـد فتح باب املناقشة وابداء الر  ⬧

اليه اعاله، مع اضافة مقترح تعديلي جديد ⬧ في تقرير االجتماع املشترك للجنتين املشار  التعديالت املضمنة  تبني مجموع  خالل    وبعد االتفاق على 

 على الشكل التالي:   :الجردتحيين وتدقيق قوائم الجلسة ويتعلق االمر  بالفقرة الثالثة من املادة الثالثة "تصنيف املمتلكات" الخاصة  ب

املأخوذة،  " واملمتلكات  املستعادة  املمتلكات  بصيانة  الشركة  لجنة  تلتزم  به  تقوم  الذي  املمتلكات  لهذه  السنوي  الجرد  عملية  وتسهيل 

ي نهاية كل  تحيين جرد املمتلكات املأخوذة ينبغي أن يتم بصفة دائمة خالل مدة التسيير، مع إنشاء قوائم جرد سنوية يتم إعدادها ف  ،الجرد

 الباقي بدون تغيير. ...   .سنة مالية ويتم إرسال نسخة منها إلى الجماعة

 وبعــد عرض مشروع االتفاقية في صيغتها املعدلة على التصويت.   ⬧

 وبعـد إجــراء التصويـت العلنـي طبقـا للقانــون.  ⬧

 وحيـث أن عملية التصويت أسفـرت على ما يلـــي: ⬧

 عضوا   53 :  الحاضريـن اثناء التصويتعـدد األعضاء  -

 عضوا  53 :   عـدد األصـوات املعبـر عنها -

افقيـن  -  : الســادةوهـم     عضوا  53 :   عـدد األعضاء املو
 

بوحراش ي  خديجة  بوستة،  عتيقة  ماجد،  كمال  بوسعيد،  العزيز  عبد   االدريس ي،  مريم  محمد  حدان،  جهان  الغمراوي،  رحيلة  برزوق،  اشرف  ملشمر،  زبيدة   ،

ال حبيبة  شوتين،  فاطمة  عوجاجي،  نجية  القصري،  ملغاري  امينة  سليطين،  االدريس ي  نادية  العرابي،  مريم  سهيم،  نسيمة  بامحمد،  حليمة  كرشال، باحسو، 

ة،  عبد الرزاق جبور،  عبد السالم س ي كوري،  ي. عبد املالك املنصوري، فؤاد حاجبي،   ــــــــــرة، عبد املجيد ايت القاض ي، محمد توفلـــة، امال ميص ـسلوى بولحي

نكيل،    ي. مصطفى مطهر، رجاء املنصوري، خليل بولحسن،  عبد الجليل بنسعود، حمزة الحداوي، سعيد بوجاجة، عبد الغني خيا، يوسف بن الزاهر، محمد

اري،  ــــ، عمر السلكي،  أحمد خوبة، عبد الصمد العكاري، عبد الواحد الشافقي،  الحبيب امهيدرة، عبد الصادق بيطعبد املجيد الدمناتي، عبد هللا االمكاري 

بنشقـمحم املحجـد  ايت  السعيد  الغنـــــــرون،  عبد  طــــوب،  عــــــي  النميلـــــوالب،  رشيــــــادل  لشهابــــــي،  جوهـــــــــدة  البشير  لحسن  ــــــي،  بوزاهــــــحبيبر،  الصادق  عبد  ر،  ـــو، 

 ي، رقية العلوي حاجب. ــــــد بنلعروسـمحم

افضيــن -   ال أحــد :   عـدد األعضــاء الر

 ال أحــد  :  عـدد األعضاء املمتنعين عن التصويت -

 يقـرر ما يلـــي
 

مراكش   جماعة  مجلس  الحاضرين  األصوات  بإجماعصادق  لألعضاء  عنها    املعبر 

املتعلقة    على النقطة  تدبير  مقرر  الطرقية  واستغالل  اتفاقية  و ملراكش  املحطة  مراكش  جماعة  املحلية  بين  التنمية  شركة 

 ها كالتالي: للمسافرين العزوزية مراكش" واالتية مواداملحطة الطرقية "
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 لمملكة المغربيةا

 وزارة الداخلية 

 أسفي -والية جهة مراكش 

 عمالة مراكش

 جماعة مراكش

 

 

 تدبير واستغالل اتفاقية 

 لمراكش المحطة الطرقية 

 بين

مراكش جماعة   

 و

 شههههركههههة التنمية المحلية

"  المحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش "   
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 ديباجة

وتطويرها وتمكين هذه  نظرا لوجوب تجويد تدبير املحطات الطرقية للمسافرين والرفع من مستوى وجودة الخدمات املقدمة 

األخيرة من اكتساب كفاءة عالية في التدبير والعمل على تسهيل أنشطة مختلف املرتفقين )شركات النقل والتجار داخل محيط املحطة(  

 وكذا املسافرين. 

سافرين وتفادي  ونظرا لضرورة الوصول الشفاف والعادل وغير التمييزي إلى الخدمات املختلفة التي تقدمها املحطات الطرقية للم

 االختالالت والفوض ى التي يخلقها الوسطاء داخل وخارج املحطات.

ونظرا لكون السلطات العمومية املختصة، التي تدرك الحاجة إلى تأهيل وتطوير املحطات الطرقية للمسافرين، اختارت إنشاء  

اللوجستيكية لتدبير واستغالل املحطات الطرقية للمسافرين بهدف  الوسائل الشركة الوطنية للنقل و  شركات للتنمية املحلية تشارك فيها

على وجه الخصوص وتمكينها من التكيف مع البيئة الجديدة التي يجب أن تعمل  وتحسين مواردها وترشيد نفقاتها  تنميةثم  تحسين أدائها

 فيها والعمل على تلبية انتظارات املرتفقين واملسافرين. 

رقم   ▪ الشريف  بتاريخ    1.15.85الظهير  افق    1436رمضان    20الصادر  التنظيمي    2015يوليوز    7املو القانون  بتنفيذ 

 املتعلق بالجماعات. 113.14

املتعلق بشركات املساهمة  17-95بتنفيذ القانون رقم  1417من ربيع اآلخر   14صادر في  1-96-124شريف رقم الظهير ال ▪

 كما وقع تغييره وتتميمه؛ 

في    1.05.59الظهير الشريف رقم   ▪ املتعلق بإحداث الشركة الوطنية   25.02بتنفيذ القانون رقم    2005نونبر    23صادر  

 للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل املكتب الوطني للنقل.

افق  1428من ذي القعدة  19 صادر في 1.07.195شريف رقم الظهير ال ▪  47.06بتنفيذ القانون رقم   2007نوفمبر  30املو

 كما تم تغييره وتتميمه.  املتعلق بجبايات الجماعات الترابية

واالتاوى   تواملساهما والحقوق  الرسوم ضببع يتعلق فيما انتقالية أحكام بسن املتعلق 39.07 رقم  القانون  احكام ▪

الصادر الجماعات لفائدة املستحقة الحجة  من    16بتاريخ    1.07.195 رقم الشريف الظهير بتنفيذه  املحلية    1428ذي 

افق   . 2007ديسمبر  27املو

الشريف رقم   ▪ في    1-00-175الظهير  )  1421من محرم    28صادر  ل  افق  القانون  2000ماي    3املو بتنفيذ   97.15رقم  ( 

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛ 

رقم   ▪ الشريف  القانون    (2003ر  نوفمب  11)  1424من رمضان    16بتاريخ    1-03-195الظهير  املتعلق   69-00رقم  بتنفيذ 

أخرى  وهيئات  العامة  املنشآت  على  للدولة  املالية  اقبة  وتتميمه   باملر تغييره  تم  رقم    كما  القانون  الصادر   21.10بموجب 

 (؛ 2011أغسطس  17)  1432من رمضان  16بتاريخ  1.11.146بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

افق    1431  من صفر   26في    الصادر   1.10.07الظهير الشريف رقم   ▪ املتعلق   05.52بتنفيذ القانون    2010  فبراير   11املو

 كما تم تتميمه وتغييره.  بمدونة السير على الطرق 

افق  1442من ذي الحجة    03  صادر في  1.21.74شريف رقم  الظهير  ال ▪   57.19بتنفيذ القانون رقم    2021يوليو    14  املو

 . املتعلق بنظام األمالك العقارية للجماعات الترابية

افق   1337من صفر  24الظهير الشريف الصادر في  ▪  املتعلق باالحتالل املؤقت لألمالك العمومية.  1918نونبر  30املو

افق     1337من صفر    24الظهير الشريف الصادر في  الصادر بتطبيق    2000مايو    4بتاريخ    2.99.1123املرسوم رقم   ▪ املو

 املتعلق باالحتالل املؤقت االمالك العمومية.  1918نونبر  30

رقم   ▪ التدابير 1980ماي    26)   1400رجب    11بتاريخ    2.78.157املرسوم  تلقائيا  بها  تنفد  التي  الشروط  تحديد  ( حول 

 الصحة و املحافظة على الصحة العمومية. الرامية إلى استثبات األمن و ضمان سالمة املرور و 
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في    2.17.451  رقماملرسوم   ▪ األول    04الصادر  )  1439ربيع  افق  العمومية 2017نونبر    23املو املحاسبة  نظام  بسن   )

 للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات. 

لرسوم والحقوق والواجبات املحدد لنسب وأسعار الضرائب وا  17/02/2021بتاريخ    109املحلي عدد    القرار الجبائي ▪

 ؛ مراكش الجاري بها العملاملستحقة لفائدة ميزانية جماعة 

 في املوضوع الجاري بها العمل؛ مراكشالقرارات التنظيمية الصادرة عن جماعة  ▪

مجلس  ▪ ملقرر  دورته    2020اكتوبر    21بتاريخ    2020/ 10/ 500عدد  مراكش  جماعة    وتبعا  خالل  لشهر املتخذ  العادية 

عن طريق   تدبير املحطة الطرقية لنقل املسافرين الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية  باملصادقة على  القاض ي  2020اكتوبر  

 احداث شركة التنمية املحلية. 

ملقرر   ▪ جماعة  وتبعا  دورته   2021  يوليوز   27بتاريخ    572/2/2/1/07/2021عدد  مراكش  مجلس  خالل  املتخذ 

املنعقدة خالل   يوليوز  االستثنائية  "املحطة    2021شهر  املحلية  التنمية  لشركة  االساس ي  النظام  على  باملصادقة  والقاض ي 

 ( فصال.52الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش" املتكون من اثني وخمسين )

ملقرر   ▪ جماعة  وتبعا  ماي  بتاريخ    ......عدد  مراكش  مجلس  دورته    2022....  خالل  ماي  املتخذ  لشهر    2022العادية 

على   ض يالقا العزوزية   باملصادقة  للمسافرين  الطرقية  "املحطة  املحلية  التنمية  لشركة  االساس ي  النظام  وتتميم  تعديل 

 مراكش. 

 تربم االتفاقية التالية بني املوقعني أسفله:

 

  113.14جماعة ترابية تخضع لمقتضيات القانون التنظيمي رقم بصفتها ،  مراكشجماعة  

من رمضان   20صادر في  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بالجماعات، 

  ..................................................... والكائن مقرها ب   (؛2015يوليو  7) 1436

تمتع بالصالحيات القانونية لهذا الغرض؛ وفق  ت مجلسها الجماعي، الذي  ةوالممثلة من طرف رئيس

 . المعمول بهاالقوانين واألنظمة 

 "الجماعة"  المشار إليها فيما بعد ب 

 

 من جهة، 

 

والممثلة من   " المحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكشالمحلية "  و شههههركههههة التنمية 

الذي يتمتع بالصالحيات القانونية لهذا الغرض؛ وفق القوانين واألنظمة  مديرها العام  طرف

 . المعمول بها
 "الشركة"  أو"شركة التنمية المحلية"  فيما بعد ب المشار إليها 

 من جهة أخري
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 على ما يلي: والرتاضيمت االتفاق 

 المدة -جرد الممتلكات   –موضوع  المادة األولى: ال

 موضوع االتفاقية  .4

ملراكش ويشمل كذلك تدبير جميع   موضوع هذه االتفاقية هو منح حق استغالل وتدبير املحطة الطرقية

 املمتلكات والفضاءات املرتبطة بهذا املرفق وصيانتها.  

وتهدف هذه االتفاقية كذلك إلى ضبط وتحديد حقوق وواجبات األطراف وكذا شروط تدبير واستغالل  

إلى ا لجودة املطلوبة وذلك لتحسين ظروف تنقل الساكنة في إطار االحترام التام للقوانين  املرفق املذكور للرقي به 

 واألنظمة املعمول بها في هذا املجال. 

 املمتلكات موضوع االتفاقية .5
 :تتكون املحطة الطرقية موضوع االتفاقية من

جم • وكذا  له  املخصصة  االستغالل  نوعية  حسب  أو  بطبيعتها  الحالية  واملباني  والتجهيزات  العقارات  املعدات  يع 

 لهذه االتفاقية.    1املتوفرة في املحطة كما هي محددة في الجرد موضوع امللحق رقم 

 املباني حسب النوع أو الوجهة والتجهيزات التي سيتم إنشاؤها أو اقتناؤها من طرف الشركة خالل مدة االتفاقية.  •

متلكات وحالتها املادية )الحالة العامة  يحدد الجرد السالف الذكر بشكل خاص الوضعية القانونية للم

 للبنايات، الصيانة، السالمة، وكذا حالة التجهيزات واملعدات الخاصة باملحطة...(.  

عليها   هي  التي  الحالة  في  تسلمها  وتوافق على  االتفاقية  العقارات موضوع  على  اطلعت  بأنها  الشركة  تقر 

 .كان دون أي تحفظ أو تخفيض في الرسوم السنوية ألي سبب

املعدات   جميع  باستخدام  الخاصة  والتعليمات،  الفنية  الوثائق  من  نسخ  من  الشركة  تمكين  يتم 

 والتجهيزات، املتوفرة لدى الجماعة والالزمة لتشغيل املحطة. 

االتفاقية، فقط ألداء   إطار هذه  في  إشارتها  املوضوعة رهن  املمتلكات،  أن تستخدم  الشركة  يجب على 

 ها بها. كما ال يجوز لها رهن هذه املمتلكات ألي سبب من األسباب. الخدمة التي تم تكليف 

 االتفاقيةدة م .6
 .من تاريخ دخولها حيز التنفيذ( ابتداء  10عشر سنوات ) يتم إبرام هذه االتفاقية ملدة

 .التاسعة لسنةا من بين الطرفين ابتداء تكون موضوع مفاوضات ا إمكانية تجديده أن  مع

   .هذه االتفاقية ت الالزمة علىتعديال يجب القيام بكل ال على التجديد االتفاق في حالة 

ف سيتم  تحديد  لإلشارة  اإلضافية  املقترحة املدة  الجديدة  لالستثمارات  الشرك   وفًقا  قبل  وآفاق    ةمن 

 تطوير املشروع. 

 األطراف  حقوق والتزاماتالمادة الثانية: 

 حقوق والتزامات اجلماعة .3

 حقوق اجلماعة: 

 : تتمتع الجماعة بحقها فيما يلي

مراقبة وتتبع مدى احترام شركة التنمية املحلية لبنود هذه االتفاقية وكذا طرق تدبير املرفق أعاله، بما في  .8

ويجب أن تتم هذه    . ذلك اإلطالع على كل الوثائق اإلدارية واملحاسبية للشركة وكذا املداخيل املحصل عليها

 املراقبة من طرف مختصين، وذلك في أي وقت من األوقات. 
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مراجعة بنود االتفاقية، عند الضرورة، مع مراعاة املصلحة العامة وعدم املس بالتوازن املالي واالقتصادي   .9

 لشركة التنمية املحلية. 

ال .10 والظروف  للمستجدات  وفقا  املرفق  وتدبير  تسيير  وكيفية  طرق  مالءمة  مبادئ  طلب  ومراعاة  طارئة 

 املساواة وحسن التدبير واستمرارية املرفق. 

طبقا   .11 تفويته  أو  خفضه  أو  رأسمالها  في  املساهمة  من  الرفع  أو  غرضها  تغيير  أو  الشركة  حل  إلى  اللجوء 

 للقوانين واألنظمة املنصوص عليها في هذا املجال. 

 اتخاذ كافة التدابير املتعلقة بالشرطة اإلدارية.  .12

ملرفق املمنوح مؤقتا، وتسييره مباشرة أو عن طريق أي فاعل آخر عند اإلقرار بوجود اختالل في استعادة ا .13

 تدبيره أو عدم احترام الشروط املحددة ببنود هذه االتفاقية طبقا للمساطر املعمول بها.

 فسخ التعاقد بصفة منفردة في حالة اإلخالل بالشروط العامة لتسيير املرفق.   .14

 

 التزامات اجلماعة 

 : تلتزم الجماعة بما يلي

 منح جميع التراخيص الضرورية لتدبير هذا املرفق في إطار القوانين واألنظمة املعمول بها.  .5

 منح شركة التنمية املحلية حق استغالل امللك العمومي الالزم لتدبير املرفق.  .6

 املذكور دون سند قانوني.اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق جميع مستغلي املرفق  .7

 تمكين الشركة من جميع الوثائق والعقود املبرمة والتي لها عالقة باستغالل املرفق.  .8
 

 حقوق والتزامات شركة التنمية احمللية .4

 حقوق الشركة: 

 بالحقوق التالية: شركة التنمية املحلية  تتمتع

ومصالح الجماعة من أجل ضمان حسن تنظيم  طلب االستعانة باملصالح املختصة والسلطات العمومية  •

ذات  العامة  باإلجراءات  يتعلق  فيما  وخاصة  االتفاقية  هذه  لشروط  طبقا  وممتلكاته  املرفق  وتسيير 

 الطبيعة األمنية، اإلدارية والتنظيمية التي يعود أمر االختصاص فيها للسلطات العمومية. 

طلب املذكور إلى ضمان التوازن املالي للشركة وذلك طلب مراجعة اإلتاوات املطبقة على املرفق. ويهدف ال •

 بعد موافقة املجلس الجماعي املعني في إطار القوانين واألنظمة املعمول بها. 

أو مراجعة لبنود هذه االتفاقية وكذا ألي قرار من   • التوصل بإشعار كتابي مسبق بخصوص كل تعديل 

ت أن  املالي للشركة. وال يمكن  بالتوازن  أن يخل  إال بعد استيفاء  شأنه  التطبيق  املراجعة حيز  دخل هذه 

 جميع الشروط املنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. 

املقدمة   • الخدمات  مستوى  من  والرفع  املداخيل  تنمية  شأنها  من  جديدة  خدمات  إحداث  اقتراح 

 للمرتفقين شريطة موافقة الجماعة املعنية على ذلك.

 لكفيلة بتطوير وتحديث املحطة وإعداد الدراسات الالزمة لذلك. اقتراح كل السبل والوسائل ا •

املرتبطة باستغالل املحالت التجارية واملطاعم والفندق واملراحيض   • تقوم الشركة باستخالص األتاوات 

 .العمومية
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 التزامات شركة التنمية احمللية: 

 تلتزم شركة التنمية املحلية بما يلي:

املمتلكات املوضوعة رهن إشارتها من قبل الجماعة طبقا ملا هو منصوص عليه في بنود  االستغالل األمثل لجميع   •

 هذه االتفاقية، وذلك في احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

املخصصة   • واملحالت  جهة  من  التجارية  املحالت  استغالل  كيفية  لدراسة  مختص  وسيط  تكليف  على  العمل 

بين العالمات املعروفة وطنيا ودوليا على غرار ما هو معمول به  للمطعمة من   جهة أخرى واختيار املستغلين من 

بمثابة نظام    57-19القانون رقم    عليها فيباملحطات السككية الجديدة في احترام تام ملبادئ املنافسة املنصوص  

لى مصاف مثيالتها التابعة للمكتب الوطني  األمالك العقارية للجماعات الترابية، وذلك بغية الرقي بهذه املحطة إ 

 للسكك الحديدية نظرا لجماليتها وللدور الذي تلعبه في تأتيت املجال الحضري للمدينة. 

أي   • أو  الجماعة  طرف  من  سواء  إشارتها  رهن  املوضوعة  للممتلكات  ومستمر،  دائم  بشكل  وصيانة،  الحفاظ 

شركة. وفي حال ما إذا ثبت التقصير في ذلك، فإن الجماعة  شخص اعتباري أو طبيعي آخر أو تلك التي اقتنتها ال 

 املعنية تقوم بإنجاز هذه األشغال على حساب ونفقة شركة التنمية املحلية. 

املاء   • بشبكتي  الربط  الشركة خصوصا واجبات  املذكور وبتسيير  املرفق  بتسيير  املرتبطة  تحمل جميع املصاريف 

 والرسوم املترتبة عن االستغالل. والكهرباء واملصاريف والضرائب 

تطبيق واحترام جميع املقتضيات القانونية والتنظيمية املعمول بها في مجال تسيير الشركات والعمل على اتخاذ   •

وكذا وضع خريطة للمخاطر املحتملة من جراء تدبير املرفق مع   ISO 9001 التدابير الالزمة العتماد نظام الجودة

 .املمكنة لتجاوز هذه املخاطرجرد للحلول 

 إبالغ الجماعة املعنية بكل ما من شأنه أن يمس باملرفق وبحسن تدبيره. •

 اقتناء التجهيزات الضرورية للسير العادي للمرفق بغاية تحديث وتطوير تدبير الشركة.  •

القر  • في  واملضمنة  االتفاقية  هذه  في  عليها  املنصوص  للجماعة،  الواجبة  املستحقات  جميع  الجبائي  دفع  ار 

للجماعة، لدى شسيع مداخيل هذه األخيرة، وذلك حسب التواريخ املنصوص عليها سواء في القرار الجبائي أو في  

 باقي القوانين واألنظمة املعمول بها في مجال تحصيل الديون العمومية. 

التعمير والبيئة  الحصول على الترخيص اإلداري املسبق بخصوص كل القرارات التي يمكن أن تتخذ في مجاالت   •

واحتالل امللك العام واألمن والسالمة، طبقا ملا هو منصوص عليه في القوانين واألنظمة املنصوص عليها في هذا  

 املجال.

 التواصل الدائم والفعلي واملنتظم مع مستعملي املرفق عبر حمالت تحسيسية وإخبارية.  •

ود جميع التجهيزات واآلليات واملمتلكات التي تتعلق  إبرام عقود تأمين لدى مؤمنين معترف بهم. وتخص هذه العق •

 خاصة بالعمال واملستخدمين العاملين بهذه املحطة. قانونية باستغالل هذا املرفق، بما فيها إبرام عقود تأمين

 إشهار اإلتاوات والتعريفات املطبقة وشروطها، في جميع األماكن املتاحة.  •

انتقالية  • لفترة  الشركة  أنشطة  في حال    استمرارية  أو  االتفاقية  مدة  انتهاء  في حال  أشهر  تسعة  مدتها  تتعدى  ال 

 فسخها إذا ما أقر مجلس جماعة مراكش طريقة أخرى لتدبير املرفق املذكور. 

هذا   • في  وكفاءات  مؤهالت  لديهم  تتوفر  اللذين  ألولئك  الشركة  ومستخدمي  عمال  تشغيل  في  األسبقية  إعطاء 

 شريطة التوفر على املؤهالت الالزمة.  محطات أخرى للمسافرين املمارسة في املجال، أو ألولئك الذين سبق لهم

االحتياجات   • بذوي  واملتعلقة  العمل  بها  الجاري  واألنظمة  القوانين  في  عليها  املنصوص  املقتضيات  تنفيذ  احترام 

 الخاصة.

االتفاقية مبرمة بصفة شخصية   • أن هذه  إلى أطراف أخرى، ذلك  االتفاقية  تفويت هذه  التنازل  عدم  يمكن  وال 

 فيها آلي أطراف خارجية ألي سب من األسباب. 
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 ات لكمتالم المادة الثالثة: تصنيف 
  

 .شركة التنمية املحلية من املمتلكات املستعادة ومن املمتلكات املأخوذة  من طرفتتكون املمتلكات املستعملة 

 :املمتلكات املستعادة 

املمتلكات املستعادة هي تلك التي تعاد لزوما للجماعة عند انقضاء مدة االتفاقية. وهذه املمتلكات هي ملك لها  

أو رهن أو تعهد أو كراء أو تحت التصرف ولو  وال يمكن أن تكون، طيلة مدة االتفاقية، موضوع أي تفويت أو بيع  

 مجانا من طرف الشركة أو من طرف الجماعة طيلة مدة االتفاقية.

 :تتكون املمتلكات املستعادة من

املعدات   • جميع  وكذا  له  املخصصة  االستغالل  نوعية  حسب  أو  بطبيعتها  الحالية  واملباني  العقارات 

م  هي  كما  املحطة  في  املتوفرة  في  والتجهيزات  لجنةحددة  تعده  لهذه   جرد  رقم............،  امللحق،  موضوع 

  .االتفاقية

املباني حسب النوع أو الوجهة والتجهيزات التي سيتم إنشاؤها أو اقتناؤها من طرف الشركة خالل مدة   •

 .االتفاقية

اية املدة املحددة أعاله،  تعود هذه األصول إلى الجماعة في نهاية هذه االتفاقية أو مقدًما في حالة الفسخ قبل نه 

 .دون أن تتمكن الشركة من املطالبة بأي تعويض

 .يجب أن تعاد هذه املمتلكات إلى الجماعة في حالة جيدة

 :املأخوذةاملمتلكات  

 .يتعلق األمر باملمتلكات التي تم اقتناؤها أو تكوينها من طرف الشركة والتي تخص استغالل املرفق

املمتلكات   منوتتكون  الحواسيب   املأخوذة  املختصة،  واالليات  قاعدات    وآالتالسيارات  جميع  ثم  الطبع، 

 البيانات. 

خبير   رأي  أو حسب  الصافية  املحاسبية  بقيمتها  املمتلكات  هذه  للجماعة خيار شراء  االتفاقية،  نهاية  وعند 

 .دون أن يفوق تقييم الخبير القيمة املحاسبية الصافية

متلكات املأخوذة في حوزة الشركة بمقتض ى عقد كراء، فيجب على هذه األخير إدخال  وفي حالة ما إذا كانت امل 

املمتلكات   هذه  أخذ  في  خيارها  ممارسة  في  الحق  للجماعة  يخول  ممتلكات  أي  كراء  أو  إيجار  عقود  في جميع  بند 

  .وذلك بحلولها محل الشركة ملتابعة تنفيذ عقود الكراء السالفة الذكر ضمن نفس الشروط

 .كون هذه املمتلكات من جميع املمتلكات املنقولة التي اقتنتها الشركة خالل فترة االستغاللتت

 .يتم تحديث جرد هذه املمتلكات سنويا وإرساله إلى الجماعة املعنية ضمن التقرير السنوي 

وأثناء   وقت  أي  في  التحقق،  للجماعة  يمكن  بحيث  املمتلكات،  هذه  بمتابعة  يسمح  نظاما  الشركة  أي  تضع 

 .عملية مراقبة أو تدقيق، من وجودها املادي وتخصيصها فعليا لتدبير املحطة

  :اجلردحتيني وتدقيق قوائم  

تلتزم الشركة بصيانة املمتلكات املستعادة واملمتلكات املأخوذة، وبالقيام بجرد سنوي لهذه املمتلكات. تحيين  

ة التسيير، مع إنشاء قوائم جرد سنوية يتم إعدادها  جرد املمتلكات املأخوذة ينبغي أن يتم بصفة دائمة خالل مد

 .في نهاية كل سنة مالية ويتم إرسال نسخة منها إلى الجماعة

وتحتفظ الجماعة بالحق في أن تدقق أو أن تعين من يدقق، في كل حين وطيلة مدة الشركة، في جرود املمتلكات  

   .املستعادة



 

75 
 

 7الدورة رقم 

 

 (06/05/2022بتاريخ  ثالث جلسات )الجلسة االفتتاحيةملجلس جماعة مراكش املنعقدة في  2022العادية لشهر ماي محضر الدورة 

 

املستعادة موضوع   املمتلكات  هذا  وتكون  االستغالل. سيتم حصر  بأهم وسائل  قائمة  يتضمن  تقرير سنوي 

 .التقرير عند اختتام كل سنة مالية، ويكون رهن اإلشارة الدائمة للجماعة عبر وسائط معلوماتية

 :املمتلكات اخلاصة 

 ة.تظل الديون واملتأخرات املعروفة أو غير املعروفة الناشئة قبل نهاية هذه االتفاقية على ذمة الشرك

 المادة الرابعة: لجنة جرد الممتلكات 

تحدث لجنة لجرد املمتلكات املسلمة إلى الشركة من طرف رئيسة املجلس الجماعي ملراكش  

 وتتكون من:

 ينوب عنها رئيسة املجلس الجماعي ملراكش أو من  -

 ممثل عن والية جهة مراكش آسفي  -

 ممثل عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية -

 ويمكن أن تضم هذه اللجنة كل من ترى مساهمته مفيدة في عملية الجرد. 

 المادة الخامسة: االتاوات الواجبة عن االستغالل والغرامات

شسيع صندوق  لدى  الشركة  مبلغ   تؤدي  في  حدد  والذي  سنة  كل  عن  االستغالل  واجب  املداخيل 

 درهم دون احتساب الرسوم. 750.000

 في املائة من الواجب املذكور.  10يراجع واجب االستغالل كل ثالث سنوات بنسبة 

 يتم أداء املبالغ املستحقة على شكل دفعات آخر كل ثالثة أشهر )مارس، يونيو، شتنبر ودجنبر(. 

تماطل في أداء املستحقات السالفة الذكر يستوجب أداء غرامة مالية شهرية حسب ما هو    كل تأخير أو 

 معمول به في مجال تحصيل الديون العمومية. 

   المحطةمن منشئات النقالين  استفادة   المادة السادسة: تعريفات

الجاري به العمل، وباقي يتم تحديد جميع الرسوم الواجب أداؤها طبقا للقرار الجبائي لجماعة مراكش  

 املقتضيات القانونية ذات الصلة.

 تنفيذ االتفاقيةحول معلومات المادة السابعة: تبادل ال

، ال  تدبير املحطةاملعلومات املتعلقة بوبالبريد االلكتروني، بكل   اي كتاب  جماعة،الإبالغ  شركة  العلى  جب  ي

يتعلق بظروف اال  التي تواجستغالل  سيما فيما  له وكذا بكل    ههاوالصعوبات    حادث خطير من املحتمل أن يكون 

 ل. اغتش اال تأثير على ظروف 
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معيارية  إعداد  يجب  لذا   النماذج  ال ي  ،شركةمن طرف  قبل  من  عليها  لجماعةصادق  املعلومات تبادل  ، 

النماذج  حول تنفيذ االتفاقية. يجب أن تكون   تنفيذ  ظروف  أفضل قراءة ممكنة لعلى  قادرة على املساعدة  هذه 

 . من جهة ولتقييم مدى احترام معايير جودة الخدمات املقدمة للمرتفقين  هذه االتفاقية

 والتوجيه  لجنة التتبعالمادة الثامنة: 

 تحدث لجنة للتتبع والتوجيه تعينها وترأسها رئيسة املجلس الجماعي. وتتكون هذه اللجنة من:

 الترابية. ممثل عن املديرية العامة للجماعات  •

 ممثل عن جماعة مراكش.  •

 ممثل عن والية مراكش.  •

 ممثل عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية.  •

 ممثل عن املديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء  •

 ممثل عن األمن الوطني  •

 ممثل عن الدرك امللكي  •

 ممثل عن الوقاية املدنية  •

 التنمية املحلية "املحطة الطرقية ملراكش"املدير العام لشركة  •

 ممثل عن جمعية النقالة   •

 ويمكن أن تعين رئيسة املجلس الجماعي، كعضو في هذه اللجنة، كل شخص تعتبر مشاركته مفيدة.

وتهدف هذه اللجنة إلى التأكد من حسن تنفيذ الخدمات واحترام البنود التعاقدية. كما تقوم باقتراح كل  

يعطي قيمة مضافة سواء لسير الشركة أو لتحسين جودة الخدمات املقدمة على إثر تدبير املرفق.  ما من شأنه أن  

 كما يمكن لهذه اللجنة أن يناط بها كل مهمة من شأنها الرفع من مستوى أداء وفعالية الشركة. 

لذلك   تجتمع اللجنة مرتين في السنة، وكذلك بناء على طلب صريح من جهة أو أكثر، حيث تبرر الحاجة

 .من قبل الجهة التي اقترحت عقد االجتماع

 .باستثناء حاالت الطوارئ، يتم إخطار أعضاء اللجنة قبل ثالثة أسابيع من موعد االجتماع

تؤدي كل االجتماعات إلى إعداد تقارير يصادق عليها من قبل جميع األعضاء بعد ذلك يتم تبليغها إلى كل  

 األطراف املعنية.  

 اع ألعضاء هذه اللجنة، نظام داخلي يؤطر سير أشغالها ونظام اجتماعاتها. يحدد في أول اجتم

   قتضيات خاصة بجودة الخدماتمالتاسعة:  المادة

 :جبودة اخلدماتالتزامات الشركة عالقة  

 حسن استقبال املرتفقين،  •

 انتظام وجودة الخدمات املقدمة، •

 السهر على أمن وسالمة املرتفقين •

 بانتظام ومعالجة شكاواهم، إخبار الركاب  •

 العمل على وصول األشخاص في وضعيات خاصة إلى الخدمات املقدمة،  •
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 العناية باملباني وصيانتها،  •

 العمل على احترام البيئة والنجاعة الطاقية،  •

 … لذلك، وضع برنامج محكم للتنظيف وجمع القمامة مع توفير كل املعدات والتجهيزات الالزمة  •

 :ذه االلتزامات ملا يليخيضع كل التزام من ه ❖

 وضع مؤشرات للنتائج، والتي يجب أن تكون قابلة للقياس من أجل مراقبة تنفيذها وتقييمها،   •

 املراقبة والتدقيق من قبل الجماعة املعنية لقياس وتقييم تحقيق االلتزامات، •

 النتائج، تضمين التقارير املعدة من قبل الشركة لتقييم مفصل بخصوص إنجاز مؤشرات  •

وضع مكافآت وعقوبات مالية من قبل الجماعة لتشجيع الشركة على الرفع من مستوى وجودة الخدمات املقدمة  •

 للمرتفقين أو معاقبتها في حالة اإلخالل.

 مؤشرات النتائج وكيفية التقييم: ❖

 المؤشرات : 

القياس  

 المستهدف 
 المؤشر  الوضعية المرجعية

الرقم  

 الترتيبي 

تجهيز المحطة بمرافق االستقبال وبمعدات اإلخبار المرئية تم   - نقطة  75
 والمسموعة في حالة جيدة

 1 اإلخبار والتشوير 

يمكن للمسافرين الوصول بسهولة إلى جميع الخدمات: التذاكر  - نقطة  75
 االنتظار فضاءات والمراحيض ومناطق التسوق و

 2 االنتظار ظروا 

 نقطة  75

جميع المعدات اآللية التي تسهل حركة المسافرين )الساللم   -
المخصصة إلدارة وتشغيل  تلك ( و …المتحركة، والمصاعد، 

مراقبة المرور، جهاز التذاكر، سبورات  محطة )حواجز ال
 ل. شغيتفي حالة جيدة وفي وضعية  ...( التوجيه لإلركاب 

 3 صيانة المعدات 

 نقطة  75

 االنتظار نظيفة وفي حالة جيدةجميع فضاءات   -
 كل نوافذ المبنى غير مكسورة وال متصدعة وال تحمل عالمات -

 جميع المصابيح في حالة جيدة -
 صناديق القمامة نظيفة ومراقبة -

 4 الصيانة والنظافة 

 نقطة  75
 بانتظاماألمن موجودون  رجال -

 كاميرات المراقبة في وضعية جيدة -
 مراقبةتجهيزات الوقاية من الحريق   -

 5 السالمة واألمن 

دراسة استقصائية لمدا رضا: الزبائن والنقالين وكذا  يتم إجراء  - نقطة  75
 مستغلي المحالت الملحقة مرتين في السنة.

زبائن  رضا ال
ومستغلي   والنقالين

 المحالت الملحقة 

6 

 

 كيفية التقييم:

ثم إجراء دراسة    (نقطة  25زيارة إيجابية تساوي )كل    5إلى    1زيارات سنوية لتقييم املؤشرات    4يتم إجراء  

 ويتم استنتاج النتائج كما يلي: 6استقصائية سنوية لتقييم املؤشر 

 خدمة أقل  الخدمة املستهدفة  خدمة أعلى 

 نقطة 25أو  50 نقطة 75 نقطة  100
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 :اتجودة الخدمية المتعلقة بالمال العقوبات /المكافآت العاشرة:  المادة

 

 ات:ودة اخلدمالنتائج اخلاصة جباملتعلقة مبؤشرات  عقوبات"ملكافآت / ال"ا ❖

مؤشر   أي  نتيجة  عن  التعبير  فيه  يتم  العقوبة"   / "املكافأة  نوع  من  للتحفيزات  نظاما  الجماعة  تضع 

 اإلجمالية. بالنسبة املئوية تحتسب بقسمة عدد القياسات "املطابقة للمؤشرات املرتقبة" على عدد القياسات 

 :وصف النظام ❖

قياسات مرجعية يتم مقارنتها، في نهاية كل سنة من   3يعتمد النظام بالنسبة لكل مؤشر على تحديد 

 :سنوات االتفاقية، بالنتيجة السنوية للمؤشر. يتم تعريف هذه القياسات املرجعية على النحو التالي

اوية لهذا القياس، فإنها ال تؤدي إلى أي  القياس "املستهدف" إذا كانت النتيجة السنوية للمؤشر مس •

 مكافأة أو عقوبة، 

القياس "األعلى": إذا كانت النتيجة السنوية للمؤشر أكبر من هذا القياس أو مساوية له، فإنها تؤدي  •

 إلى الحد األقص ى للمكافأة،

فإنها تؤدي   القيمة "األقل": إذا كانت النتيجة السنوية للمؤشر أقل من هذه القياس أو مساوية له،  - •

 .إلى الحد األقص ى للعقوبة

أو مكافأة تساوي  • إلى عقوبة  الحالة،  "أعلى" تؤدي، حسب  بين "أقل" و  السنوية  للنتيجة  أي قياس 

في   األعلى مضروًبا  أو  األدنى  الهدف والحد  بين  ناحية والسعة  بين قيمة املؤشر والهدف من  النسبة 

 الحد األقص ى لقيمة املكافأة.

 لشركة من تقديم قياس ملؤشر ما فإنها تتحمل أقص ى عقوبة.إذا لم تتمكن ا 

 :املبدأ العام للحساب ❖

القياس   –القياس املستهدف( / )القياس األعلى  -املكافأة = الحد األقص ى للمكافأة * )القياس املحصل عليه 

 .املستهدف( 

عليه   املحصل  )القياس   * عقوبة  أقص ى   = /    -العقوبة  املستهدف(  األقل  القياس  القياس    -)القياس 

 املستهدف(.

 ملحوظة : 

في حالة ما إذا الحظت الجماعة، أثناء عمليات التفتيش، فارق في القياسات الذي أدلت بها الشركة فقد تتعرض  

 :هذه األخيرة عند حصولها على مكافأة، إلى إلغاء كلي لهذه املكافأة في الحالتين التاليتين

٪ أو أكثر  10)يعتبر االختالف بنسبة   الشركة "هام" بين القياس املشترك وقياسفي حالة وجود اختالف   •

 "هاًما"(؛

عندما يعطي القياس الذي أجرته الجماعة نتيجة كان من شأنها أن تؤدي إلى عقوبة بينما تؤدي نتيجة   •

 القياسات التي أجرتها الشركة إلى مكافأة. في هذه الحالة يتم تطبيق العقوبة. 
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 وتفحص تنفيذ االتفاقية مراقبةادية عشر:  المادة الح

القوانين   باقي  في  عليها  املنصوص  املراقبة  إلى  باإلضافة  الشركة،  تخضع  االتفاقية،  تنفيذ  تتبع  إطار  في 

واألنظمة الجاري بها العمل، إلى مراقبة طرق تسييرها واشتغالها. وعليه يتعين عليها، كلما طلب منها ذلك، بتقديم  

الجماعة  كافة   تباشرها  أن  يمكن  التي  املراقبة  عمليات  لجميع  املطلوبة  املعلومات  وأنظمة  واإليضاحات  الوثائق 

 لهذا الغرض.

قبل   من  سواء  والتدقيق  التفحص  أشكال  جميع  يروم  إجراء  بأي  القيام  املجلس  لرئيسة  يمكن  كما 

انتدابها من قبلها لهذا الغرض. كما  مصالح الجماعة أو من قبل مكاتب دراسات خاصة أو من أي جهة أخرى يتم  

يمنع على جميع العاملين بالشركة أن يعرقلوا، بأي شكل من األشكال، أية عملية من العمليات املشار إليها أعاله.  

كما تحتفظ    .يوم عمل على األقل من تاريخ تدخل مهام التدقيق واملراقبة  15بقرار التدقيق قبل   يتم إبالغ الشركة

 في إجراء عمليات مفاجئة للمراقبة والتفحص.  الجماعة بالحق

الهيئة املكلفة أن تطلب من الشركة موافاتها بجميع املعلومات املتعلقة  ولهذا الغرض على الجماعة أو 

باملهمة. يتم إعداد هذه املعلومات من قبل الشركة في غضون فترة زمنية معقولة يتم تحديدها مسبًقا مع مراعاة  

 عطيات الالزمة إلنجاز املهمة. أهمية العناصر وامل

قبل   من  الصحيح  التنفيذ  على  املعنية  األطراف  كل  وكذا  الجماعة  هو طمأنة  املراقبة  هذه  من  الهدف 

لاللتزامات املنصوص عليها في هذه االتفاقية، من خالل املستندات والوثائق املعدة من قبل الشركة أو من   الشركة

 .خالل زيارات ميدانية

 على وجه الخصوص إلى:يهدف التدقيق 

 فحص جميع العناصر املحاسبية واملالية للشركة، •

 من أجل القيام باملهام املنوطة بها في إطار هذه االتفاقية، تقييم األساليب املعتمدة من قبل الشركة •

 تقييم مدى احترام الشركة ملعايير جودة الخدمات املنصوص عليها في هذه االتفاقية، •

مدى   • من  بها التأكد  الجاري  والقوانين  وللمعايير  االتفاقية  هذه  ألحكام  والبيانات  املعطيات  هذه  مطابقة 

 العمل. 

التدقيق عن   إذا كشفت عملية  ما  املعنية وفي حالة  إلى كل األطراف  املراقبة  تقارير  إبالغ  يتم  الختام  في 

العقوبات   لتطبيق  الشركة تكون عرضة  االتفاقية، فإن  التي لوحظت  خرق ألحكام هذه  القصور  بأوجه  املتعلقة 

 أثناء عمليات التدقيق. 

 هرةاقالقوة  الثانية عشر: ال المادة

 .في حالة القوة القاهرة لن يكون هناك أية عقوبة لعدم تنفيذ الشركة ألحد أو بعض التزاماتها التعاقدية

إراد تماما عن  أي حدث خارج  تعني  القاهرة"  "القوة  الطرفان على أن  يتفق  ة الشركة يستحيل معه  لذا 

 .أداء التزاماتها أو يجعل تنفيذها صعب للغاية بحيث يمكن اعتبارها مستحيلة

لتخطي   ممكن  وقت  أقرب  في  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  القاهرة  القوة  حالة  في  الشركة  على  يجب 

  .الصعوبات الناجمة عن القوة القاهرة ثم مباشرة تنفيذ التزاماتها 

ح في  الشركة،  على  اإلقرار  يجب  مع  مضمونة  مراسلة  طريق  عن  الجماعة،  إشعار  القاهرة،  القوة  الة 

تأثيرها   للحد من  اتخاذها  التي سيتم  وبالتدابير  بالحدث  في أسرع وقت ممكن،  االلكتروني  بالبريد  باالستالم وكذا 

 .على تنفيذ التزاماتها التعاقدية والعودة إلى الظروف العادية
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داء بسبب القوة القاهرة، ال يجوز للجماعة املطالبة بأي تعويض من أي نوع  في حالة التأخير أو عدم األ 

 .كان عن الضرر الذي لحق بها

إذا استمر حدث القوة القاهرة ألكثر من سنة واحدة فللشركة الحق في إنهاء هذه االتفاقية أو في تعليق التزاماتها  

 حتى عودة األمور إلى طبيعتها. 

 مقتضيات خاصة بأمن وسالمة المرتفقين الثالثة عشر:  المادة

العناية  أيضا  يشمل  بل  واملمتلكات،  األشخاص  على  الهجمات  مكافحة  على  والسالمة  األمن  يقتصر  ال 

من أجل تحقيق هذه األهداف، يجب أن تستند التدابير األمنية في املقام األول على     .بتدبير الشعور بعدم األمان

الوقائية. ال مبدأ  على  يجب  باستعمال  لدى  وذلك  للمرتفقين.  التوعية  وإجراءات  الوقاية  تدابير  تعزز  أن  شركة 

 األجهزة املرئية والسمعية املتوفرة باملحطة لهذا الغرض. 

الشركة   على  وبالتالي  ومكافحته،  اإلجرام  من  الوقاية  في  للمساعدة  فعالة  أداة  املراقبة  كاميرات  تعتبر 

التجهيزات   كل  وصيانة  مراقبة  على  من  السهر  الحد  شأنه  من  رادعا  دورا  تلعب  التي  املراقبة  بكاميرات  الخاصة 

املرتفقين   تأثيرا هاما على  الكاميرات  لهذه  أن  التهديدية. كما  العمليات  وتتبع  الجرائم  في فضح  املساعدة  االجرام، 

 حيث تقلل من الشعور بعدم األمان. 

يتم تقديمه سنويا إلى الجماعة والجهات  يجب أن تعتمد الشركة في خطتها الوقائية على برنامج عمل،  

 :املعنية بموضوع األمن والسالمة قصد املصادقة، يتضمن ما يلي

 تشخيص سنوي للتدابير املتعلقة باألمن والسالمة، •

استخالص   • مع  املراقبة  كاميرات  تسجيالت  وتقييم  دراسة  ذلك  في  بما  السابقة  للسنة  العمل  برنامج  مراجعة 

 لالستفادة منها عند تحيين وتطوير التدابير الخاصة باألمن والسالمة،الدروس والعبر  

تقييم   • الناتجة عن  التوصيات  االعتبار  بعين  األخذ  مع  الناقلين واملستخدمين  لتوعية  اتخادها  املزمع  اإلجراءات 

 التسجيالت السالفة الذكر،

 .البرنامج التواصلي املتعلق باألمن والسالمة •

 إجراءات وقائية مبتكرة. مقترحات حول  •

 المادة الرابعة عشر: مقتضيات خاصة بالمحافظة على البيئة 

 النظافة:  

خاص  برنامج  وضع  عبر  بالنظافة  الخاصة  واإلجراءات  املبادئ  كل  احترام  على  تسهر  أن  الشركة  على 

،  )الصابون وتنشيف اليدينتوفير تجهيزات توزيع  (املرافق الصحية،   بغسل وتنظيف الفضاءات املشتركة وخاصة

 .توفير معدات جمع النفايات، ..

يريدون  التي  األخرى  والنفايات  الفارغة  العبوات  جمع  بضرورة  التجارية  املحالت  مستغلي  إلزام  يجب 

التخلص منها، وإيداعها بشكل نظيف في املواقع املخصصة لهذا الغرض، خارج ساعات الدروة، ولكن مع االلتزام  

 إزالة النفايات.   الصارم بجداول 
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 النجاعة الطاقية:  

الطاقية وال سيما تشجيع   بالنجاعة  الخاصة  املبادئ واإلجراءات  احترام كل  الشركة أن تسهر على  على 

لتنظي  الحركة  كاشفات  اعتماد  اقتصادية،  مصابيح  استعمال  املتجددة،  الطاقات  اإلنارة    ماستعمال  وعقلنة 

 .باملمرات وباملرافق الصحية ....

 من انبعاثات الغازات السامة: احلد 

أن   الشركة  لتفادي  تعلى  حافالتهم  وصيانة  إصالح  ضرورة  على  النقالين  تحسيس  على  انبعاثات عمل 

 ة وصحة املرتفقين. حار التي من شأنها أن تؤثر سلبا على  الغازات السامة  

الحافالت داخل املحطة  التي تقضيها   وفي هذا الصدد يجب على الشركة ضبط أوقات التشغيل واألوقات

الزجرية في حق املخالفين. وفي  جراءات  وكذا توفير املعدات الالزمة لقياس الغازات املنبعثة من الحافالت واتخاذ اإل 

 . املحطة ي حفاظا على سالمة مستعمل وقائية مبتكرةالختام اتخاذ تدابير 

 الوساطة والتحكيم وتسوية الخالفات الخامسة عشر:  المادة

شركة. وعليه، فإن كل املنازعات التي من املمكن  اله االتفاقية بمثابة عقد إداري بين الجماعة و تعتبر هذ

 تعرض على أنظار املحكمة اإلدارية املختصة.  ،أن تنشأ عنها، أو عن تأويل بنودها

اعتمادها في غير أن هذه املسطرة ال يمكن سلوكها إال بعد استنفاذ جميع الحلول واملساعي التي يمكن  

القوانين   في  املنصوص عليها  السلطات  أمام  أو  الوصية  السلطة  أمام  والتحكيم  الوساطة  إطار سلوك مسطرتي 

 . لها تبقى هذه االتفاقية خاضعةوالتي   واألنظمة األخرى املعمول بها في هذا املجال

 اللغة المعتمدة في المراسالتالسادسة عشر:  المادة

 الفرنسية في تبادل املذكرات والوثائق والتقارير بين موقعي هذه االتفاقية.تعتمد اللغتين العربية و 

 نهاية االتفاقيةالسابعة عشر:   المادة

 :تنتهي هذه االتفاقية

بها العمل. غير أن أي تعديل قد يطرأ على غرضها أو على  مدتها  بانتهاء    - الجاري  القانونية  وذلك طبقا للنصوص 

 جماعة غير ذلك. الى سريانها إال في حال ارتأى مجلس  ذلك ال يؤثر علفبعض بنودها 

 في حالة فسخها لعدم احترام مقتضياتها من طرف الشركة.  -
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 )رئيس الجلسة( لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش األول النائب  محمد االدريسي السيد 

رقم   للنقطة  للتصويت    6نمر  لنا،  اعمال  جدول  مجلس   على ن  مقرر  بإلغاء  املتعلقة  النقطة  عدد    مراكش   ة جماع  مقرر 

املتعلقة    على مقرر النقطة  القاض ي باملصادقة  2019املتخذ خالل الدورة العادية لشهر فبراير    2019/ 07/02بتاريخ    343/02/2019

التجارية  بكراءكناش التحمالت خاص  ب كما هو مرفق    باملحطة الطريقية الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية  املتواجدة  املحالت 

افق العمومية والخدمات ولجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة.   بتقرير االجتماع املشترك للجنة املر
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 : (2022ماي   06)الجلسة األولى بتاريخ  2022الدورة العادية لشهر ماي من جدول اعمال   7رقم  النقطة 

 للمسافرين العزوزية مراكش". املحطة الطرقية تعيين ممثلي مجلس جماعة مراكش بمجلس ادارة شركة التنمية املحلية "

 

                             

 رئيسة المجلس الجماعي لمراكش النائب االول ل  السيد محمد االدريسي 

مستهل     تعيينفي  لشركة  ممثلي    عملية  االداري  املجلس  في  مراكش  جماعة  مجلس  " عن  املحلية  الطرقية التنمية  املحطة 

باملادتين  ملوضوع النقطة بدءا    االجرائية املؤطرةو ، بداية، باملقتضيات القانونية والتنظيمية  اود التذكير،  للمسافرين العزوزية مراكش" 

النظام    51و    13 في  بتعديلهما  الخاص  الجماعي  كانتا موضوع مقرر املجلس  املذكورة واللتان  املحلية  التنمية  النظام االساس ي لشركة  من 

الى   إضافة  هاته،  جلستنا  خالل  مقتضيات    45،  44املادتين  االساس ي  وكذا  بالجماعات  املتعلق  التنظيمي  القانون  النظام   48املادة  من 

 االنتداب. الداخلي ملجلس الجماعة في الشق املتعلق باملسطرة املنظمة لعملية 
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 جملس مجاعة مراكش مبجلس ادارة شركة التنمية احمللية  عنممثلني( 6ستة )تعيني 

 للمسافرين العزوزية مراكش".احملطة الطرقية " 
 

لتولي    بعـد القانوني والتنظيمي املؤطر ملسطرة  في شأن املقتض ى  التنمية املحلية  التوضيحات املقدمة  طبقا االنتداب باملجلس الداري لشركة 

تدخل السيد النائب االول لرئيسة مجلس جماعة مراكش بصفته رئيسا للجلسة  ليقترح على السادة    ، شركة للمن النظام االساس ي    51و    13لمادتين  ل

افق و الذي سار عليه املجلس منذ بداياته وخاصة عند تأليف اللجن واالنتدابات الساب قة اي تبني  االعضاء الحاضرين امكانية االعتماد على مبدأ التو

 ية الحزبية مع االحتفاظ بالعضوية بالنسبة للحاضر من العضوين في املجلس االداري لشركة املحطة الطريقية للمسافرين بباب دكالة. التمثيل

افق بين السادة االعضاء حول املقترح، تم فتح    للعضوية من بين اعضاء املجلس الحاضرين. باب الترشح وبعد حصول تو

( وهم السادة: 6مترشحين ) وقد تقدم ستة

للمسافرين العزوزية مراكش". املحطة الطرقية " ملجلس االداري لشركة التنمية املحلية املرشحون لتمثيل املجلس في ا ر.ت

1

2

3

4

5

6

 وذلك بشكلية رفع اليد طبقا ملقتضيات النظام الداخلي.  على حدة بدأت عملية املناداة على اعضاء املجلس للتصويت على كل مترشح  بعدها

 عضوا      48 : عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على كل املترشحين  ⬧
 

ن، ــــة شوتيــــال، فاطمـــة، حبيبة الكرشـــي، امال ميصرة، سلوى بولحيــــة، زبيدة ملشمر، خديجة بوحراشـــــد، عتيقة بوستــــمحمد االدريس ي، عبد العزيز بوسعيد، كمال ماج

راوي، عبد املجيد ــــــة الغمـــــدان، رحيلــــــان حـــو، جهـــــم باحســــد، مريـــــة بامحمــــم، حليمــــــة سهيـــن، نسيمـــة االدريس ي سليطيــــري، ناديـــاري القص ــــة ملغـــــي، امينـــة عوجاجــــنجي

ود، خليل بولحسن، فؤاد حاجبي، ي. مصطفى  ــــــداوي، عبد الجليل بنسعـــــة، حمزة الحـــــر، سعيد بوجاجـــــا، يوسف بن الزاهـــــل، عبد الغني خيــــــد نكيـــــي،  محمـــــالدمنات

ر،  ــــــو، البشير جوهـــــر، لحسن حبيبـــــرجاء املنصوري، ي. عبد املالك املنصوري، عبد السالم س ي كوري، عبد الرزاق جبور، محمد بنلعروس ي، عبد الصادق بوزاه  مطهر،

حبيب امهيدرة، السعيد ايت املحجوب، عبد الواحد الشافقي، عبد  رون، عبد الصادق بيطاري، الـــــوالب، محمد بنشقــــــي، عبد الغني طــــــي، عادل النميلـــــــرشيدة لشهاب

 الصمد العكاري، أحمد خوبة، أشرف برزوق، رقية العلوي حاجب. 

 عدد االصوات املعبر عنها املحصل عليها من طرف كل مترشح:  ⬧

 مالحظة  املمتنعةعدد االصوات  عدد االصوات احملصل عليها االصوات املعرب عنها امساء املرتشحني ر.ت
1484800

248 48 00  

348 48 00  

448 48 00  

548 48 00  

648 48 00  

املحص وبعد   االصوات  السيداحتساب  اعلن  حدة،  على  مترشح  لكل  عليها  رئيسا    ل  بصفته  مراكش  جماعة  مجلس  لرئيسة  االول  النائب 

للمسافرين العزوزية  املحطة الطرقية  ( ممثلين ملجلس جماعة مراكش في املجلـس االداري لشركة التنمية املحلية »6على انتداب ستة ) عن  للجلسة   

 : مراكش" وهم السـادة

 ي عبد املالك املنصوري  (1

 يوسف بن الزاهر (2

 عبد الصادق بيطاري  (3

 امال ميصرة  (4

 محمد بنشقرون  (5

 ي املصطفى مطهر  (6
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 )رئيس الجلسة(  رئيسة المجلس الجماعي لمراكش النائب االول ل محمد االدريسي  ةالسيد

202022

 


