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المملكة المغربية
وزارة الداخلية
والية جهة الرباط-سال-القنيطرة
مؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة

جهاد رباح :رئيسة لجنة تتبع قطاع النقل
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التعريف بالمؤسسة
✓  : 2011إحداث مجموعة التجمعات الحضرية «العاصمة» من طرف جماعات الرباط ،سال و تمارة
✓  :2013انضمام  12جماعات أخرى إلى المجموعة

✓  :2016طبقا ألحكام المادة  133من القانون التنظيمي رقم  113.14تم إحداث مؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة

تمارس المؤسسة االختصاصات الموكولة للجماعات في المجاالت التالية:
▪

النقل الجماعي و إعداد مخطط التنقالت

▪

توزيع الماء الصالح للشرب و الكهرباء و تطهير السائل
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التعريف بالمؤسسة
يشمل مدار اختصاصات المؤسسة النفوذ الترابي لجماعات:
▪ الرباط

▪ سال
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تمارة
سيدي أبي القنادل
عامر
السهول
عين عتيق
عين عودة

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

الهرهورة
الصخيرات
المنزه
مرس الخير
أم عزة
صباح
سيدس يحيى زعير
بوزنيقة
الشراط
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تدبير شبكة النقل
الحضري بواسطة
الحافالت عن طريق
التدبير المفوض

تمديد خط
الترامواي
الرباط-سال

إعداد مخطط
التنقالت
الحضرية PDU
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النقل الحضري بواسطة الحافالت
المرحلة األولى

◄  6فبراير  :مصادقة مجلس المؤسسة على تدبير القطاع عن طريق التدبير المفوض
◄  25فبراير  :اإلعالن عن المنافسة بخصوص التدبير المفوض للمرفق على مستوى التجمع الحضري  -مرحلة االنتقاء األولي-
◄  13مارس  :عقد االجتماع المخصص لفتح األظرفة و البث في الملفات و الوثائق اإلدارية للمتنافسين
◄ ماي  :المصادقة على دفتر الشروط و التحمالت و اإلعالن عن نتائج مرحلة االنتقاء األولي

المرحلة الثانية

◄ ماي  :دعوة الشركات أو مجموعاتها المنتقاة لتقديم ترشيحاتها لمرحلة طلب العروض
◄ غشت  :عقد جلسة عمومية لفتح األظرفة
◄ غشت-أكتوبر :دراسة العروض التقنية و المالية للمرشحين و اختيار المفوض إليه
◄ الصياغة و المصادقة على عقد التدبير المفوض
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النقل الحضري بواسطة الحافالت
من أهم ما جاء في الوثيقة المرجعية للتدبير المفوض و التي صادق عليها مجلس المؤسسة في دورة
فبراير:
 (1اعتماد أسطول يراعي حاجيات الساكنة و ذلك بتجديده و بتعزيزه ليصل إلى  600حافلة
 (2مالئمة شبكة االستغالل مع دراسات إعادة هيكلة الشبكة ومختلف أشكال االندماج مع الترامواي
 (3احترام معايير النظافة و الراحة و احترام التوقيت
 (4االلتزام باعتماد أساليب حديثة في التدبير تروم الفعالية والنجاعة ورفع المردودية
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الترامواي الرباط-سال
تمت المصادقة خالل دورة  12يناير  2017على اتفاقية تمديد خط الترامواي
الرباط سال
▪ يهم الخط  2بمسافة  7كلم ( 2.4كلم بمدينة الرباط و  4.6كلم بمدينة سال)
▪ كلفة المشروع مليارو 685مليون درهم
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مخطط التنقالت الحضرية
التعريف  :خارطة طريق و رؤية استراتيجية مندمجة لمجال النقل و التنقل بالتجمع الحضري الرباط سال تمارة
ويحدد مبادئ وطرق تنظيم تنقالت األشخاص والبضائع وحركة سير ووقوف مختلف أنواع العربات
األهداف:
▪ توفير رؤية واضحة حول مكونات التنقالت الحضرية
▪ مواكبة دينامية التنمية الحضرية و التمدد العمراني
▪ مالءمة التوجهات الكبرى للنقل والتنقل و مختلف وثائق التعمير
▪ تطوير أنظمة نقل حضري شاملة ومستدامة
▪ تحسين حركة المرور و الحد من االختناقات المرورية
▪ تنظيم عملية التركين
▪ توفير شروط السالمة الطرقية
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مخطط التنقالت الحضرية
و في هذا اإلطار صادق مجلس المؤسسة على:
✓ اتفاقية المساعدة التقنية إلنجاز المخطط بين مؤسسة التعاون بين الجماعات «العاصمة» و
شركة الطرامواي الرباط سال
✓ اتفاقية إطار شراكة بين وزارة الداخلية و مؤسسة التعاون بين الجماعات «العاصمة» تهم
مخطط التنقالت الحضرية
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شكرا النتباهكم

