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املحددة بموجبه الشروط   ال تـــتحماش الـــــكن                                                          املمـلكة املغربية    

                       الخاصة

ـــــــــــــالل املحــــــــــــاستغـــــــــــب                                                          وزارة الداخلية        ل ــبمشت املهنيةالت ـــــــــــــــــــ

  اوالتــــــــــــــــــمقـال

ــــــــلف  دــأبي الجعــب (  Pépinière d’entreprises)                                                خنيفرة  جهة بني مالل   ــــــــــــــــــــــ                           دةـائـــــ

ــاملق                                                                                       يبكةر خ إقليم        ابــاولين الشبــــ

 دـــــــــــــــــــالجع ة أبيـــــــعجما
                              

بتنفيذ  1520 يوليوز  7املـوافق  6143 رمضان 20الصادر بتاريخ  1-15-85بناء على الظهير الشريف رقم :  *    

 املتعلق بالجماعات . 113-14رقم التنظيمي القانون 

( املتعلق باألمالك الخاصة 1921أكتوبر  19) 1340صفر  17على الظهير الشريف املؤرخ في  بناء*     

 1422ذي الحجة  20الصادر في  2-02-138واملرسوم رقم وكذا الظهائر الشريفة املغيرة واملتممة له. بالبلديات 

 ( بتغيير وتتميم القرار السالف الذكر.05-03-2002)

ادر في ـــــــــاملتعلق بتغيير الظهير الشريف الص 1954-1-09ات الظهير الشريف املؤرخ في ـــــملقتضي اـــــــــــــ* تطبيق    

 1921أكتوبر 19للظهير الشريف املؤرخ في  ( املغير واملتمم 1937مايو  12)املوافق ل  1356 ألاول اتح ربيع ــــــــــــــف

 .بالبلديات  الخاصة باألمالكاملتعلق 

املصادق  (1994 يوليوز  25) 1415صفر الخير  15في الصادر  1-94-282الظهير الشريف رقم على  * بناء    

  .املتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب 13/94بموجبه على القانون 

بتنفيذ القانون  (.2007 نونبر  30) 1428ذي القعدة  19 بتاريخ    1.07.195رقم فالظهير الشري بناء على*    

 .بجبايات الجماعات املحلية املتعلق 06 .47  رقم

اهمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسن أحكام انتقائية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق واملس 39.07على القانون رقم  * بناء    

بتاريخ  1.07.209 رقمادرة بتنفيذ الظهير الشريف ـــات املحلية الصــــــــــــــــــــــاعــــــــــوالاتاوي املستحقة لفائدة الجم

 (.2007-12-27) 1428الحجة ذي 16

اسبة ــــــــام للمحـــــــــــــــــــ( بسن نظ2017 نونبر  32) 9143 ربيع ألاول  4صادر في  2-17-154على املرسوم رقم  بناء*    

 .ومجموعاتهااملحلية العمومية للجماعات 

 أكتوبر  27الجعد بتاريخ : أبي بالصناعة وجماعةالوزارة املكلفة املوقعة بين اتفاقية الشراكة  *بناء على    

 انجاز محالت مهنية وملحقاتها. إلى أساسابانجاز مشتل للمقاوالت الهادفة واملتعلقة  2004

ار الضرائب ـــــــــــالذي يحدد نسب أسع 2018غشت  8:اريخ ــــــــــــبت  160  : عددعلى القرار الجبائي  بناء*   

 .الجماعة الترابية ألبي الجعدوالحقوق والواجبات املستحقة لفائدة  والرسوم

 .الجعد أبيباشوية بمقر  2018 مارس  9 :  ة التقييم املجتمعة بتاريخنعلى محضر لج بناء*   

شان في  2002فبراير  27: اعي في دورته العادية املنعقدة بتاريخـــــــــــــــعلى مداوالت املجلس الجم بناء*   

إلحداث الجعد  أبيوجماعة والطاقة واملعادن لصناعة االتجارة و دقة على الاتفاقية املبرمة بين وزارة اــــــــــــــــــــاملص

 مهنية لفائدة املقاولين الشباب .محالت 

 2018ماي  02: بتاريخ املنعقدة لشهر مايدورته العادية إطار اعي في ـــــــــــــــمداوالت املجلس الجم بناء على*    

ة ــــــــــــة إلاجماليــــــــــــاتل الشباب ذات املساحـــــــــراج القطعة ألارضية املقام فوقها مشـــــــــــــــــــاستخ الذي يوافق على



 

 

التابع لألمالك العامة لجماعة أبي  26177/18املقتطعة من الرسم العقاري عدد سنتيار ، 84آر  53هكتار 1

 اص.ــــــــــــــــــــــــــــــالجعد  وذلك من امللك العام إلى امللك الخ
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ـــاله   الفصل ألاول:  دفـــــــــ

ـــــــــــــاوالت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت املهنية الكـــــــــــــــائنة بمشتل املقـــــــــــــــــتحديد شروط وضوابط استغــــــــــالل املح إلىيهدف هذا الدفتر 

 .26177/18من الرسم العقاري عدد:  املقتطعةاملتـــــــــــواجد بالجمــــاعة الترابية   ألبي الجعد 

 واجب الكراء. موضوع و : الثانيالفصل 

اء ــــــــــــبن كل محل حسب مساحةوبواجب تخضع  للكراء بموجب هذا الدفتر املحالت املهنية املفصلة أسفله 

 :   يــــــــــــــــــــــــعلى الشكل التال الانتقاء والتتبععلى دراسة لجنة 
 

 

 

 واجب الاستغالل الشهري بالدرهم املربعمساحته باملتر  رقم املحل

 درهما 560,00 ²م A 56بلوك  01محـــل تجـــاري رقم:

 درهما 350,00 ²م A 35بلوك  02محـــل تجـــاري رقم:

 درهما 350,00 ²م A 35بلوك  03محـــل تجـــاري رقم:

 درهما 560,00 ²م A 56بلوك  04محـــل تجـــاري رقم:

درهما 350,00 ²م A 35بلوك  05محـــل تجـــاري رقم:  

درهما 350,00 ²م A 35بلوك  06محـــل تجـــاري رقم:  

درهما 560,00 ²م A 56بلوك  07محـــل تجـــاري رقم:  

درهما 560,00 ²م B 56بلوك  08محـــل تجـــاري رقم:  

درهما 350,00 ²م B 35بلوك  09محـــل تجـــاري رقم:  

درهما 350,00 ²م B 35بلوك  10محـــل تجـــاري رقم:  

 درهما 560,00 ²م B 56بلوك  11محـــل تجـــاري رقم:

درهما 350,00 ²م B 35بلوك  12محـــل تجـــاري رقم:  

درهما 350,00 ²م B 35بلوك  13محـــل تجـــاري رقم:  

درهما 560,00 ²م B 56بلوك  14محـــل تجـــاري رقم:  

درهما 560,00 ²م C 56بلوك  15محـــل تجـــاري رقم:  

درهما 350,00 ²م C 35بلوك  16محـــل تجـــاري رقم:  

درهما 350,00 ²م C 35بلوك  17محـــل تجـــاري رقم:  

 درهما 560,00 ²م C 56بلوك  18محـــل تجـــاري رقم:

درهما 350,00 ²م C 35بلوك  19محـــل تجـــاري رقم:  

درهما 350,00 ²م C 35بلوك  20محـــل تجـــاري رقم:  

 درهما 560,00 ²م C 56بلوك  21محـــل تجـــاري رقم:
 

 

 

 

 

 .....................................النشاط  الحتضان 2م ...........:مساحته       : بلوك .......يتم تخصيص املحل رقم :

 تم تحديدها من طرف لجنة الانتقاء والتتبع . التي  ..........بالسومة الكرائية الشهرية......... ..
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 معايير املشاريع املقدمة.  : الثالثالفصل 

 املشاريع املقدمة يجب أن تستوفي الشروط التالية :   

 أن تتعلق بنشاط صناعي أو منهي أو خدماتي متعلق بالصناعة.  *

 أن تكون محدثة وليست توسيعا أو نقال من مكان إلى املشتل.  *

 أن تكون موفرة لعدد اكبر من مناصب الشغل.  *

 أن ال تكون ملوثة ومضرة بالبيئة ومحيطها.  *

اء والتتبع املشار إليها في الفصل السابع من هذا الكناش كامل الصالحية في تحديد نوعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالانتق وللجنة

 ألانشطة املستثناة.

 شروط الاستفادة من املحالت املهنية.: الرابع الفصل

 في الراغب في الاستفادة من استغالل املحالت املهنية أن يكون: يشترط

 مغربي الجنسية. *  

 سنة عند تاريخ تقديم طلب الاستفادة. 45و  20أن يتراوح عمره مابين   *  

متوفــــــــرا ي و ــــــــــادة من التكوين املهنــــو شهتعليمية ال تقل عن الباكالوريا أ ادةـــال على شهــــــــأن يكون حاص  *  

 علــــــى تجربة مهنية 

 والتتبع. الانتقاءتقديم املشروع من طرف املعني باألمر شخصيا أمام لجنة  *  

 ملف طلب الاستفادة.: الخامس الفصل

 يتكون ملف طلب الاستفادة من املحالت املهنية من الوثائق التالية.

 طلب نموذجي في اسم رئيس املجلس الجماعي ألبي الجعد. *            

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. *            

 شهادة السكنى. *            

 نسخة مصادق عليها من شهادة تثبت املستوى الدراس ي أو املنهي والتجربة املهنية. *            

 دفتر التحمالت مصادق على توقيعه. *            

 تصريح مصادق على توقيعه. *            

 بطاقة تقنية حول املشروع. *            

 التزام بعدم تخصيص جزء من املحل للسكن. *            

اعة  أبي الجعد، غرفة التجارة ــــــــــــــــــــــــــاصة بملف طلب الاستفادة لدى جمــــــــــــــــــيتم سحب املطبوعات الخ

مالل خنيفرة ملحقة خريبكة، مندوبية التجارة والصناعة بخريبكة، املركز بني والصناعة والخدمات لجهة 

 الجهوي لالستثمار والوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات بخريبكة.

 نظائر بمقر الجماعة.يتم إيداع ملف طلب الاستفادة في خمس 

 إشهار إلاعالن عن استغالل املحالت.: السادس الفصل



 

 

يتم نشر إعالن استغالل املحالت املهنية، من طرف رئيس الجماعة الترابية  ألبي الجعد، بمقرات : عمالة 

غرفة التجــــــــــــارة والصنــــــــاعة والخدمـــــــــــــــــــات لجهة بني مالل  الجعد، جماعة أبي الجعد،أبي  ةاشويـــخريبكة، ب

 الة ـــار ببني مالل والوكــــــــــــــــــــاعة بخريبكة، املركز الجهوي لالستثمـــــــــــــــــــــــــــــــ)ملحقة خريبكة(، مندوبية التجـــــــــــــــــارة والصن
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ويحدد ، لوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات بخريبكة وفي جريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسيةا

 يوما لتلقي طلبات الاستغالل ابتداء من تاريخ إلاعالن املذكور. 45جل أ

ــــــاء والتتبــــــة الانتقـــــلجن :  السابع الفصل  ع.ـــــــ

 : لمشاريع املقدمة من ممثلي املصالح التاليةالتتبع لو  الانتقاءتتكون لجنة 

 السيد عامل إلاقليم أو من ينوب عليه  رئيسا  *   

 السيد رئيس الجماعة الترابية ألبي الجعد  . *   

 مندوبية التجارة والصناعة بخريبكة. *   

 ة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املحليــــــــــالسلط *   

 غرفة التجارة والصناعة والخدمات. *   

 ار.ــــــــــــــــــــــــوي لالستثمـــــــــــاملركز الجه *   

 الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات. *   

 ويمكن دعوة أي شخص سيفيد اللجنة.

 اللجنة.اجتماعات : الثامن الفصل

 ه.من ينوب عن تجتمع اللجنة املشار إليها بالفصل السابع وجوبا بدعوة من عامل إلاقليم أو * 

 جل حصر الئحة املرشحين لالستفادة.أآلخر يوم إيداع امللفات وذلك من  في اليوم املوالي -أ                       

 أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ حصر الالئحة. أجلفي طلبات الاستفادة في  للبت -ب                     

انونية إال بحضور ثلثي أعضائها على ألاقل وتتخذ قراراتها بصفة توافقية ــــــــــــــــاعات اللجنة قـــــــــــــــال تصبح اجتم *

 أو بأغلبية الحاضرين.

اسبة اعتمادا على ــــــــــاحة املنـــــــــــــــــــــــــــــــــرفض الطلب وفي تحديد املستتمتع اللجنة بسلطة واسعة في قبول أو * 

   أهمية املشروع املزمع انجازه،  

 كما يمكنها استدعاء حاملي املشاريع لتقديم الشروح الالزمة .  

ة التراب ـــــــــــــــــة ثم بكافــــي الجعد ثم باإلقليم ثم بالجهــــــــــى ألاولوية للمقاولين الشباب القاطنين بجماعة أبــــــــــــــتعط *

 ي.ــــــــــــــــالوطن

قبولة، الئحة الانتظار ها متضمنا الالئحة الكاملة للملفات املدروسة: الطلبات املضر اجتماعتنجز اللجنة مح *

 املرفوضة، موقعة من طرف ألاعضاء الحاضرين . والطلبات

 يتم نشر املحضر والئحة الطلبات املقبولة بمقرات إلادارات التابعين لها أعضاء لجنة ا النتقاء والتتبع.* 

 يحال املحضر على رئيس مجلس الجماعة التخاذ إلاجراءات الضرورية إلبرام عقدة الكراء .*

 مواقيت العمل.: التاسع لفصلا

 والتتبع. الانتقاءخذ رأي لجنة أيحدد رئيس املجلس الجماعي ألبي الجعد أوقات فتح وإغالق املشتل بعد 

 .املكتري واجبات : العاشر الفصل



 

 

داء من ر ابتجل ال يتعدى ستة اشهأيجب على املكتري أن يشرع في ممارسة نشاطه بصورة فعلية ومنتظمة في 

، وال يمكن استغالل املحل لغير ما اعد له، أو التنازل عنه لفائدة الغير أو الكراء من تاريخ إبرام عقدة الكراء

 .عقد الكراء الباطن أو التولية لطرف ثالث تحت طائلة إلغاء 

 

-5- 

 يلتــــــــــــــزم املكتــــــــــــــــــــــــــــري ب :  - ري ــــــــاملكتات ـــــــالتزام: الحادي عشر الفصل

 الحفاظ على املحل الذي يحتله مؤقتا وصيانته وحراسته ونظافة محيطه الطبيعي . *

وان يتحمل  نظيفة و  الة سليمةــــارته في حـــــــــــــــــــــــــــاظ على جميع التجهيزات املوضوعة ر هن إشـــــــــــــــــــــــالحف *

 . مصاريف إصالحها وصيانتها بهدف إبقائها دائما صالحة لالستعمال

دون الحصول على ترخيص من  ى هندسة املحل املعماريةأي إصالح أو تغيير عل* عدم إدخال 

 تلحق به.ي يمكن أن املسؤولية الكاملة عن جميع ألاضرار الت،ويتحمل الجماعة

 جميع املصاريف املترتبة عن أي إصالح للمحل دون املطالبة بأي تعويض. تحمل*  

 التأمين على املحل ضد املخاطر )السرقة، الحريق وغيرها ( أو ألاخطار التي قد يلحقها بالغير .* 

 تطبيق واحترام جميع القوانين املتعلقة بالشرطة إلادارية والصحة العامة والنظافة وألامن، ويجب أن* 

 بمعاينة املحل كلما دعت الضرورة إلى ذلك .  املختصة  للمصالح يسمح

ئب والرسوم اء والهاتف في املحل املستغل وجميع الضراـــــات الربط واستهالك املاء والكهربـــــــــــــــأداء واجب* 

 .راء ـــــــــــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــاملترتبة ع

النشاط يستلزم موافقة رئيس الجماعة بعد استشارة لجنة  اطه املنهي وكل تغيير لهذاــــــعدم  تغيير نش* 

 الانتقاء والتتبع.

 ع  أو كراء أو رهن املحل املنهي.ـــــــــــــعدم بي* 

ـــــــــح: الثاني عشر الفصل ــــــــــــــــــــــ  ي.ــــــــــــــــــــــاالت التنافـــ

ا كليا ضم محلين ـــــــا بصفة شخصية أو عن طريق الغير، ويمنع منعـــــــادة من أكثر من محل منهي إمـــــــــــيمنع الاستف

 أو أكثر إلقامة محل واحد أو تقسيم املحل الواحد.

ـــــــــدة الكـــــــــــــــــم: الثالث عشر الفصل  راء.ــــــــــــ

داء ــــــــــــــــــــــابتمرة واحدة سنوات قابلة للتمديد  ( ثالث03)إن مدة الكراء  للمحالت املشار إليها أعاله محددة في 

 من تاريخ توقيع عقد الكراء  بقرار من لجنة الانتقاء والتتبع .

 .الكراء مواعيد أداء واجب : الرابع عشر الفصل

د في ـــــــــــة الترابية ألبي الجعـــــــــــاعـــــــــــدى مصلحة التحصيل بالجمـــــــــــــــــــيؤدى واجب الكراء املؤقت عن كل ثالثة أشهر ل

فاتح يناير وفاتح ا ألاولى من بداية كل ربع السنة. وتبتدئ أرباع السنة من ـــــــــــغضون خمسة عشرة يوم

 ل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر.ـــــــــــــــــــــــــــــابري

 وكل ربع سنة شرع خالله في شغل املحل يؤدى عنه الرسم بكامله. 

ــــــــــروط فســـــــــــش: الخامس عشر الفصل ــــــــــــــخ العقـــــــ ـــ  د .ـــ

 الكراء في الحاالت التالية:يمكن إلاعالن عن فسخ عقد 

 إخالل املكتري بأحد بنود هذا الكناش. -1



 

 

 انتهاء املدة املنصوص عليها في عقد الكراء. -2

 عدم أداء واجبات الكراء لربعين متتاليين. -3

 عندما يقرر املكتري وضع حد لنشاطه وبطلب منه. -4

 ري.ــــــــــــــــــــــاة املكتـــــــــــــــــــــة وفـــــــــــــــــي حالـــــــــــــــف -5
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


