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 مركز االستقبال ومكوناته  دفتر التحمالت والشروط الخاص بكراء  
 

 الديباجة:

المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  78.00بناء على القانون رقم  -

 08/17، كما وقع تعديله  بالقانون رقم  03/10/2002الموافق ل  1423رجب  25بتاريخ  297/02/1

 ( .2009فبراير  18)  1430صفر 22بتاريخ  153/08/1الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

بشأن الملك البلدي كما وقع تغييره وتتميمه  1921أكتوبر  19بتاريخ بناء على الظهير الشريف الصادر  -

المتعلق بأمالك  1937مايو  12الموافق ل  1356بالظهير الشريف المؤرخ في فاتح ربيع األول 

 البلديات. 

( بتغيير وتتميم 2002مارس  5) 1422ذي الحجة  20الصادر في  2.02.138بناء على المرسوم رقم 

( بتحديد طريقة تدبير شؤون الملك 1921دجنبر 31) 1340األولى في فاتح جمادى  رالقرار الصاد

 البلدي. 

المحدد  1921دجنبر  31الموافق  1340جمادى األولى  11بناء على القرار الوزيري الصادر في  -

 لكيفية تدبير الملك البلدي كما وقع تغييره وتتميمه.

حول مسطرة  2006يوليوز  25م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ / 74بناء على دورية وزير الداخلية رقم  -

 كراء األمالك العقارية الخاصة للجماعات المحلية.

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه  45-08بناء على القانون رقم  -

 (. 2009فبراير18) 1430من صفر 22الصادر بتاريخ  02/09/1الظهير الشريف رقم 

( المتعلق بسن نظام 2010يناير03) 1431محرم  17 يالصادر ف 2.08.441بناء على المرسوم رقم  -

 محاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها.

المتعلق بالضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها الصادر  89/30بناء على القانون رقم  -

 1989نونبر  21الموافق لـ 1410ربيع الثاني  21المؤرخ في  187/89/1بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

الظهير  هية الصادر بتنفيذالمتعلق بجبايات الجماعات المحل 47.06كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 

 (.2007يونيو 30)  1428ذي القعدة  19بتاريخ  1.07.195الشريف رقم 

 64.99بتنفيذ القانون رقم  1999أغسطس  25الصادر في  1.99.210بناء على الظهير الشريف رقم  -

 .المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية

أو  ةلتجارل المستعملة  األمالكبشأن عقود كراء  1955ماي  24بناء على الظهير الشريف المؤرخ في  -

 أو الحرف. ةالصناع

المتعلق  07.03بتنفيذ القانون رقم  30/11/2007بتاريخ  1.07.134بناء على الظهير الشريف رقم 

بكيفية مراجعة أثمان كراء المحالت المعدة للسكنى أو االستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو 

 .الحرفي

رمضان  9على قانون االلتزامات والعقود كما تم تتميمه وتعديله الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ل  بناء -

 .1913أغسطس 12الموافق ل  1331



المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية وتقسيم العقارات  25.90بناء على القانون رقم  -

 .(1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15يخ بتار 1.92.7الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

( لتطبيق  1993أكتوبر  12) 1414من ربيع اآلخر  25بتاريخ  2.92.833بناء على المرسوم رقم  -

 المشار إليه أعاله.  25.90القانون رقم 

يخ بتار 1.92.31المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  90-12بناء على القانون رقم   -

 (.1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15

( لتطبيق القانون 1993أكتوبر  14) 1414ربيع الثاني  27بتاريخ  2.92.832بناء على المرسوم رقم  -

 المشار إليه أعاله.  90-12رقم 

 لجماعة برشيد الحضرية. المستمر  بناء على القرار الجبائي -

   .2015فبراير  10 المنعقدة بتاريخ يمللتقيالتقنية بناء على محضر اللجنة  -

 2015لس الجماعي المنعقد في إطار دورته العادية لشهر فبراير بناء على محضر مداوالت المج -

 .) الجلسة الثانية( 2015مارس  05 بتاريخ

 يقرر ما يض :                                                            

 مقتضيات عامة : الباب األول

 دفتر التحمالت.موضوع  : الفصل األول
البالغ  ،ومكوناته مركز االستقبال ء كراالشروط وااللتزامات المتعلقة بيبين  ،إن دفتر التحمالت هذا

     .c /23230العقاري عدد  من الرسممتر مربع  2000  مساحته

 مكونات مركز االستقبال.: الفصل الثاني
 : مما يلي موضوع الكراء االستقبالمركز  تكوني

 .إداريينمكتبين     الطابق السفلي:

 عم.ـــــــمط                           

 .أربعة أجنحة                           

 .لشخصين ( غرفة للنوم16ستة عشر )                            

 .لشخصين ( غرفة للنوم20عشرون )   الطابق األول:

 .لشخصين ( غرفة للنوم20عشرون )  الطابق الثاني:

 مع تهيئة خارجية تشتمل على ممرات ومساحات خضراء وحائط سياج.

 شروط وملف المشاركة.:  الفصل الثالث
الذين ال يوجدون في حالة نزاع مع  الذاتيين أو المعنويين يسمح بالمشاركة في عروض األثمان لألشخاص

 الجماعة بسبب استغاللهم ملكا جماعيا أو بذمتهم دين إزاء الجماعات المحلية أو الدولة.



أو بواسطة البريد  شسيع المداخيل الجماعييتعين على كل شخص يرغب في المشاركة أن يودع لدى 

سلم مباشرة إلى رئيس لجنة طلب ، أو ياألظرفةفتح  المضمون موجه إلى رئيس الجماعة يوما قبل

فتح األظرفة، ملف المشاركة ضمن غالف مختوم ل الساعة المحددة العروض عند بداية الجلسة وقبل

 :يشتمل على الظرفين التاليين

 ويتضمن الوثائق التالية : وتقني  :  ظرف يحتوي على ملف إداري أوال

 :يتضمن :الملف اإلداري - أ

 :التصريح بالشرف 

، وإذا  االسم الشخصي و العائلي للمتنافس و صفته ومهنته ومحل سكناهللشخص الطبيعي:*بالنسبة 

، االسم التجاري للشركة و شكلها القانوني ورأسمالها وعنوان كان يتصرف باسم شخص معنوي

 الصفة التي يتصرف بها، والسلطات المخولة إليه داخل الشركة أو المقاولة.، ومقرها االجتماعي

باإلضافة  إلى نسخ طبق األصل تتبث رقم القيد في السجل التجاري ورقم الضريبة المهنية، ورقم 

  .االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 .الوثيقة أو الوثائق الذي تثبت السلطات المخولة للشخص الذي يتصرف باسم المتنافس 

 ه.ؤالمزمع كرا   طلب الكراء الذي تتم فيه اإلشارة إلى نوع المرفق 

    شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي تثبت أن

 في وضعية قانونية اتجاه هذه المؤسسة.  المتنافس يوجد 

    شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض في محل فرض الضريبة تثبت أن المتنافس

قانونية و يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي بمقتضاه تم فرض  يوجد في وضعية جبائية

 الضريبة على المتنافس.

  .نظير من دفتر التحمالت موقع عليه من طرف المتنافس و مصحح اإلمضاء 

  لممثل الشركة أو للشخص الذاتي مصادق عليها ة صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطني. 

  وتعتبر ضمانة مؤقتة لحماية  درهم(،مائة ألف درهم  100.000,00 مبلغ بنكية تعادل ضمانة

، ترجع الضمانة المؤقتة لكل مشارك لم يقبل عرضه.وال تسلم إلى المتعهد النهائي حقوق الجماعة

أشهر على سبيل الضمان االحتياطي  ستة كراءإال بعد تقديمه لضمان بنكي نهائي تعادل قيمته مدة 

 بعد استيفاء مدة الكراء.وال تجوز المطالبة باسترجاع هذه الضمانة النهائية إال 

 يتضمن: :الملف التقني  -ب

  في مجال االستقبال أوما شابه ذلك  المشارك يتوفر عليهاالمهنية التي  ثبتتشواهد . 

 التي ينوي المرشح تبين الوسائل البشرية و التقنية التي يتوفر عليها المتنافس، و مذكرة

 .المشروع وكذا االستثمارات التي يتعهد بها المتنافس لفائدة العين المكتراة تخصيصها لتسيير

 :  مالي، ويحتوي على: ظرف يتضمن الملف الثانيا

يتم فيه توضيح مبلغ العرض المقترح للسومة الكرائية الشهرية  موقع من قبل المتنافس عرض مالي

 .( درهمثالثون ألف  درهم ) 30.000,00 عن مبلغيقل  على أن ال ،بالحروف واألرقام

 ال يحتوي على الوثائق المشار إليها أعاله الغيا.ملف هذا ويعتبر كل 



 

 اإلعالن عن عملية الكراء. : الفصل الرابع
بواسطة تلقي العروض طبقا للمقتضيات  المأذونة،بعد اإلعالن عنها بالجرائد الوطنية  تتم عملية الكراء

 درهم  30.000,00هو للكراء على اعتبار أن الحد األدنى  ،القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل

  .يمالتقنية للتقي، المحدد من طرف اللجنة  ( درهمثالثون ألف  )

اإلعاااالن عاااع وضااات عاااروج م تاااوص والضحصاااة المخت اااة  ل حااا   :  البااااب الياااان     
 العروج.

 .اإلعالن عن طلب عروض مفتوح: الفصل الخامس
عن طلب عروض مفتوح عن طريق اإلشهار بواسطة جريدتين وطنيتين على األقل تكون واحدة  يعلن

منهما باللغة العربية توزع على الصعيد الوطني و عبر البوابة االلكترونية الخاصة بالصفقات العمومية 

 . ( كاملة على األقل21لجماعة برشيد، وذلك قبل تاريخ استالم العروض بواحد و عشرون يوما )

 .و يسري هذا األجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر اإلعالن في آخر جريدة صدرت

 س:  لجنة فتح األظرفة.الفصل الساد
 تتم عملية فتح األظرفة من طرف لجنة مكونة من السادة : 

 * بصفة تداولية:

 أو من يمثله. رئيس المجلس الجماعي بصفته رئيسا للجنة -

 .السلطة المحلية أو من يمثلها -

 .رشيدب للجماعة الحضريةالكاتب العام  -

 دبرشي بالجماعة الحضريةرئيس مصلحة الجبايات  -

 رئيس اللجنة المنبثقة عن المجلس المكلفة بالتعمير.

 * بصفة استشارية:

 .برشيد بالجماعة الحضريةرئيس مصلحة الممتلكات  -

 ت.إيضاحاوكل شخص يستطيع تقديم بيانات و

توضيح مدلول بعض مقتضيات االلتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا في جنة البث للايعهد إلى 

 الكناش، والتي يكتنفها الغموض، وتبث في أهلية األشخاص المشاركين في طلب العروض.

  إعالن نتائج فحص العروض.:الفصل السابع
فحص طلبات العروض من طرف اللجنة والتوقيع على محضر اجتماعها يلصق اإلعالن النهائي  بعد

 لنتائج فحص العروض بمقر الجماعة الحضرية برشيد.

 

 



   مدة عقد الكراء وتاريخ سريانها : اليالثالباب  
 .مدة عقد الكراء :الفصل الثامن

عقد  المصادقة على للتجديد مرة واحدة ابتداء من تاريخ  قابلة (07) سنوات سبعمحددة في ن مدة الكراء إ

 .كل ثالث سنوات % 10 بنسبةمع الزيادة في السومة الكرائية الكراء، 

 تاريخ سريان مدة الكراء. :الفصل التاسع
منن طنرف سنلطات الوصناية  المصادقة على عقد الكراء من تاريخال تصبح عملية الكراء نهائية ونافذة إال 

 .  من الميثاق الجماعي 73و 69لمقتضيات المادتين طبقا 

 التزامات المكتري.:  الرابعالباب  
 االلتزامات المالية.  -أ                  

  الشهري. واجب الكراء :الفصل العاشر
أو  هوفنني حالننة تننأخر الجمنناعي،الجبايننات  شسننيع بصننندوق  شننهرياواجننب الكننراء يلتننزم المكتننري بتأديننة  

بنأداء منا  المكتنريلنم يقنم  ابإننذاره بواسنطة رسنالة مضنمونة، وإذالحضنرية برشنيد  الجماعنةتقوم  ه،تماطل

 ومكوناتنهمركنز االسنتقبال فسنخ العقند المبنرم بينهنا وبيننه واسنترجاع  للجماعنةجناز  ،ترتب عليه من ديون

خنذ بعنين األمنع اسنتخالص الواجبنات المسنتحقة، ك عنن المتابعنة القضنائية لضنمان ينناه، دون أي تعويض

المنظمة للجزاءات عن األداء المتأخر للرسم من البنا  الثناني  منن القنانون  147االعتبار مقتضيات المادة 

 .المتعلق بجبايات الجماعات المحلية 47-06رقم 

  .والتعويضات الضرائب والرسوم:الفصل الحادي عشر
المقبوضننة لفائنندة الدولننة والجماعننات المحليننة والمكاتننب  توجنناتنوالمإن الضننرائب والرسننوم المماثلننة لهننا 

خينر وحنده لكافنة المسنؤوليات المدنينة ، كمنا يتحمنل هنذا األالمكتنريوالمؤسسات العمومية تقع علنى عناتق 

 .عن هذا االستغالل والجنائية الناتجة

 احترام السعر المحدد للمبيت. :الفصل الثاني عشر
لجماعنة برشنيد  الجمناعي القنرار الجبنائي في مضمن كما هو المحدد للمبيت  السعر يلتزم المكتري باحترام

   .الحضرية

  . كاالستهال مصاريف الربط ونفقات االشتراك و  :عشر الثالثالفصل 
يتحمننل وحننده  المكتننري الننذيو اسننتهالك المنناء و الكهربنناء علننى عنناتق و الننربط تقننع مصنناريف االشننتراك 

 .والكهرباءالصالح للشر  بالماء  ومكوناته مركز االستقبالنفقات ربط 

 صيانة مركز االستقبال بكل مكوناته   :الفصل الرابع عشر 
يلتزز ا مكترتززصي نةززيعين مكمززيا مكترتززصمو نتتيززل ترليعتةززع يلززن مكلعكززن مكتززم رعيززل يليةززع ييزز  ت ززلتةع ل يلززن 

 مل ا لته .



   تجهيز وتأثيت العين المكتراة. :عشرالفصل الخامس 
و وشنروط السنالمة  الجودة العين المكتراة بشنكل يسنتجيب لمعنايير مكونات يلتزم المكتري بتجهيز وتأثيت 

 .الرفاهية 

 .االلتزامات القاانونية -ب
 .احترام القوانينعشر: السادسالفصل 
 .في هذا المجال الجاري بها العمل القوانين بتطبيق واحترام جميع كترييتعهد الم

 السابع عشر:  التغيير و االصالحالفصل  
للحصنول بمقتضناه علنى النرخص  حضنريأن يتقدم بطلب في اسنم رئنيس المجلنس ال كتريعلى الم يجب  

 .موضوع الكراء مركز االستقبال ومكوناتهأي تغيير أو إصالح أو زيادة أو نقصان في  إلحداث الالزمة

 التأمين عن المسؤولية المدنية. :عشر الثامن الفصل 
يلتزم المكتري بإبرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية لدى شركة تأمين تزاول نشاطها بنالمغر ، يغطني   

منع ير داخل مركنز االسنتقبال ومكوناتنه ,بالغ أضراراحادث يلحق  أي وأاألضرار الناتجة عن الحريق كل 

 تسليمه نسخة من هذا العقد للجماعة الحضرية برشيد. 

 المراقبة.عشر: التاسعالفصل 
 العنينبزينارة وتفقند ومراقبنة و المصالح االخرى المختصة   الجماعةأن يسمح لممثلي  كترييجب على الم

 وجد عليها.تحتى يتمكنوا من االطالع على الحالة التي  كتراةالم

 مرتبطة بالشروع ف  استغالل العيع المكتراة.االلتزامات ال-ت              

 المكتراة. العينتخصيص : ونر العشالفصل   
 يتعهد المكتري باحترام الصفة المخصصة للعين المكتراة، وإال اعتبر مخال بشروط العقد.

للمركننز لفائنندة  ةويلتننزم علننى الخصننوص بتخصننيص نسننبة مئويننة ال تقننل عننن الثلننث مننن الطاقننة االسننتعابي

 ساعة  على األقل. 48الجمعيات التي تتقدم بشكل مسبق بطلب المبيت قبل 

 مدة إنجاز المشروع.: العشرونالواحد و الفصل 
فني اسنتغالل مركنز من تاريخ المصادقة على عقند الكنراء بالشنروع  أشهر ثالثة  يلتزم المكتري داخل أجل

، وذلك وفنق النصنوص القانونينة والتنظيمينة الجناري بهنا العمنل للغرض المخصص له االستقبال ومكوناته

دون أي  العنين المكتنراة، تحنت طائلنة فسنخ عقند الكنراء واسنترجاع هذا النوع منن األنشنطة للفتح واستغال

    تعويض.
 
 



 .ت خاصةامقضي : الخامسالباب  
 الضمانة الدائمة.:والعشرون الثاني الفصل

يجب على المكتنري أن يضنع بصنندوق القنابض الجمناعي وقبنل شنغله العنين المكتنراة ضنمانة مالينة دائمنة 

لصنناحبها عننندما تسننترجع الجماعننة  الشننهري لمنندة سننتة أشننهر وتننرد هننذه الضننمانة تننوازي مبلننغ الكننراء

مع األخذ بعين االعتبار مقتضيات دفتنر النتحمالت لحضرية برشيد ملكها مستوفيا لجميع الشروط القانونية ا

   . هذا
 في اإلذن بإحداث أو بتغيير في العين المكتراة. :العشرونو  الثالث الفصل

المجلنس  إال بنإذن منن رئنيس  العنين المكتنراةال يسمح بإحداث أي تغيير أو إصالح أو زيادة أو نقصان في 

رخصة من المصالح المختصة، ويصبح هذا اإلصالح أو الزينادة أو التغيينر وبعد الحصول على الحضري 

 . المطالبة بأي تعويض للمكتري ، وال يحقالجماعة داخال في ملك 

 .تولية العين المكتراة  :والعشرون  الرابع الفصل
المذكور أعاله، تحت طائلة  مركز االستقبال ومكوناتهكراء جزء أو كل من  على المكتري منعا باتايمنع 

 .فسخ عقد الكراء واسترجاع العين المكتراة من طرف الجماعة الحضرية برشيد دون أي تعويض

 بعد الحصول على موافقة المجلس الجماعي لبرشيد . إالالعين المكتراة من تولية كراء كما يمنع 
 عن االستغالل تخلي المكتري  :الخامس والعشرون الفصل

 في حالة تخلي المكتري ألي سبب من األسبا  عن استغالل العين المكتراة، ال يحق له المطالبة باسنترجاع

مسبقا، وذلك مع احتفاظ الجماعة بحق التعويض عن  اإلصالحات التني قامنت بهنا  الضمانة النهائية المؤداة

 .في العين المكتراة 

 تسليم شهادة اإلبراء للمكتري. :والعشرون السادس الفصل
ومعاينة جميع المرافق  مدة الكراء ءتسلم الجماعة الحضرية برشيد شهادة إبراء للمكتري بعد استيفا

موضوع العين المكتراة، والتأكد من عدم حاجتها إلى إصالحات أو ترميم، وخلوها كذلك من جميع 

، تقوم بمكونات العين المكتراةالمستخدمين والعاملين التابعين للمكتري، وإذا ثبت وجود تلف أو ضرر 

الضمان النهائي، وفي حالة م من مبلغ الجماعة الحضرية برشيد بخصم مبلغ إصالحات األضرار والترمي

لغ اإلصالحات مبلغ الضمان النهائي تصبح الجماعة الحضرية برشيد دائنة للمكتري بالمب تجاوز قيمة

 .عن مبلغ الضمان النهائي  اإلضافي

 عقد الكراء وآثاره.  نتهاءا:  السادسالباب  
 الكراء.عقد انقضاء مدة :والعشرون السابع  الفصل

مقتضنيات الفصنل  حسنب بانقضاء المندة المحنددة  يالكراء آثاره من تاريخ المصادقة عليه، وينتهينتج عقد 

 الثامن المشار إليه  أعاله.

 

 



 .والعشرون: عدم تنفيذ المكتري بنود دفتر التحمالت وعقد الكراء الثامنالفصل 

فسخ عقد الكنراء طبقنا يد الكراء في حالة عدم تنفيذ المكتري ألحد بنود هذا الدفتر أو اإلخالل بمقتضيات عق

المقضننيات مننن قننانون االلتزامننات والعقننود، وكننذا  692.627.259.255.254.235لمقتضننيات الفصننول 

 .القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال

 .أو حل الشركة وفاة المكتريوالعشرون: التاسعالفصل 
، ويترتنب عننه بقنوة القنانون ينحنل هنذا األخينر العقندقبنل انتهناء مندة أو حل الشركة  لمكتريفي حالة وفاة ا

إنتاج آثاره القانونية المتمثلة في تصفية وتسوية الديون المترتبة في ذمة الهالك من طرف ذوي الحقنوق منع 

أن يعبنروا  شنريطة  عقند الكنراء اسنتغاللاالستمرار فني  لهؤالءيمكن  الجماعة الحضرية برشيد، غير أنه 

الجماعنة الحضنرية برشنيد داخنل مندة أقصناها تابنة بواسنطة طلنب يوجنه إلنى رئنيس عن رغبتهم في ذلك ك

 .من تاريخ الوفاة أو من تاريخ التصريح بالحل ( ستون يوما60)

 آثار انقضاء مدة أو فسخ عقد الكراء.:الثالثون الفصل
فني الحناالت المشنار إليهنا أعناله منن هنذا والمنشآت المستقبلية المرتبطة به  مركز االستقبال ومكوناتهبقى ي

 وتشمل هذه الملكية: ،برشيد الجماعة الحضريةفي ملكية البا  ، 

 .مجموع البنايات المشيدة على العقار موضوع الكراء -

 .والكل خال من أي تحمل أو رهن للمنشآت والمنقوالت 

المسننتخدمين او الننذائنين او غيرهننا مننن  ازاء  المؤسسننةمسننؤولية تصننفية وضننعية كمننا يتحمننل المكتننري  

 .الضرائب و الرسوم

 .المصازعات ومسطرة حضها:  السابعالباب  

 المنازعات. : والثالثون الواحد الفصل

النتحمالت  دفتنرإن المنازعات التي تقع بين األطراف المتعاقندة حنول تفسنير أو تطبينق أحند أو بعنض بننود 

الجماعننة  ممثلننين عننن عامننل عمالننة إقلننيم برشننيد تضننملتحكننيم يرأسننها لتعننرض أمننام لجنننة  ،والشننروط هننذا

الطرف المتعاقند وذلنك لتسنوية الننزاع ودينا، وفني حالنة عندم الوصنول إلنى  الحضرية برشيد و ممثلين عن

 حل يرضي جميع األطراف يتم عرض النزاع على المحاكم المختصة.

 برشيد في ....................                                                                                    

 برشيد الجماعة الحضريةرئيس                                                                المكتري      

 "اطلعت عليه ووافقت على شروطه

 .صودق عليه


