
 الشروط العامة للبيع

 

فهي بمثابة عقد قبل شراء التذاكر،  وفهمها المرجو من زبائننا الكرام قراءة الشروط العامة التالية بتمعن

 .قبول هذه الشروط يقتضيكما أن اقتناء تذكرة السفر  .شراء

 التذكرة:

 :يتم إصدار التذاكر من طرف •

 .ونقط البيع المعتمدة (الشركة المغربية للنقل )ستيام( شبابيك ✓

 .على األجهزة النقالة CTMوتطبيق:  )www.ctm.ma (الموقع االلكتروني:  ✓

 .تشمل أسعار التذاكر كل الضرائب •

مكتب قبل مغادرة  الذي طلبه ووقت السفروتاريخ  تأديتهمن المبلغ الذي تمت  ملزم بالتحقق المسافر •

 التذاكر. 

على المسافرين االحتفاظ بتذاكرهم طوال الرحلة وتقديمها عند الطلب: عند الصعود أو على متن  •

 . هاالحافلة أو عند النزول من

ً شريطة إقعادهم على ركبتي آبائهم، على أال يتجاوز  • يتم نقل األطفال أقل من أربع سنوات مجانا

 تأديةر أربع سنوات فما فوق فعليهم بالغ. أما األطفال البالغين من العم شخصعددهم طفال لكل 

 ثمن التذكرة بالكامل.  

 .ال يمكن استرداد ثمن التذكرة إذا ما تم شرائها بالتخفيض •

 .التذكرة صالحة فقط أثناء الرحلة وفي التاريخ والوقت المشار إليهما وال يمكن استرداد ثمنها •

 .ال يمكن استرداد ثمن التذاكر غير المستعملة •

يتعين على المسافرين الذين يحق لهم الحصول على تخفيض بسبب وضعهم الشخصي )كعرض  •

أثناء  ،تخفيضالاألسرة،  أو المتعاقدين، إلخ( تقديم الوثيقة التي تثبت أحقيتهم في الحصول على 

. وفي حالة عدم ()ستيام الشركة المغربية للنقلاقتناء التذاكر وعند ركوب الحافلة لمستخدمي 

استخدام التذكرة وفي هذه الحالة ال يمكن  بمنع فإن مستخدمي الشركة ملزمون، االمتثال لهذا الشرط

 .دفع الرسوم اإلضافية للسفر فحسب، ولكن يجب شراء تذكرة جديدة دون خصم

 .إذا ما نزل المسافر في محطة قبل وجهته المحددة، فإنه يفقد الحق في استكمال الرحلة •

 : التأجيل

على األقل  ةعاس 12  ،صوصخإال إذا تقدم المسافر بطلب بهذا الالتذكرة ال يمكن تأجيل صالحية  •

ويخضع التأجيل  قبل موعد المغادرة شريطة توفر مقاعد في التاريخ أو الوقت الجديد المطلوب.

 المطبقة.دراهم. وفي حالة ازدياد ثمن التذكرة فعلى المسافر دفع الزيادة  05لرسوم إضافية بقيمة 

http://www.ctm.ma/


تخفيض ب على التذكرة التي بيعت…( فئة السفر –التوقيت  –في حالة حدوث تغيير )تأجيل التاريخ  •

دراهم(، باإلضافة إلى الزيادة التي تعادل الفرق  05في الثمن، فعلى المسافر دفع رسوم التأجيل )

 وثمن التذكرة األولية.بين الثمن الجديد 

 التوقيت:

دقيقة  30التقدم إلى قاعة المغادرة لوضعها في صندوق األمتعة ملون أمتعة على المسافرين الذين يح •

أمتعة ثقيلة فيمكنهم التقدم إلى قاعة المغادرة  من دونعلى األقل قبل موعد المغادرة. أما المسافرين 

 دقيقة على األقل قبل موعد المغادرة. 15

الشركة المغربية بالنسبة للسفر بالمواصلة، وفي حالة التأخير عند الوصول إلى مدينة التغيير فإن  •

 تحتفظ بحق نقل المسافرين إلى رحلة المغادرة التالية في حدود المقاعد المتوفرة. للنقل )ستيام(

حداث خارجة مسؤولية تأخير أو توقيف الخدمة بسبب أ الشركة المغربية للنقل )ستيام(ال تتحمل  •

عن إرادتها )كاألعطال الميكانيكية، أو بسبب ازدحام في المرور، أو الحوادث، أو اإلضرابات، أو 

الظروف المناخية، أو االنحرافات، أو تغير في صحة السائقين، أو بسبب النزاعات االجتماعية، أو 

طرف ثالث، أو أي تدخل السلطات المدنية أو العسكرية، أو بسبب راكب ما أو أكثر، أو بسبب 

ه ضمان سالمة  المسافرين. وفي مثل هذلحادث عرضي أو قوة قاهرة( أو أحداث أملتها الحاجة 

دفع أي رسوم، ولن يمنح أي تعويض أو استرداد لثمن التذكرة. وفي الظروف، يؤجل السفر دون 

إن شركتنا لن حالة التأخير عن موعد في المطار أو في محطة القطار أو أي موعد محدد مسبقا،  ف

تتحمل التكاليف المحتملة للفنادق أو خدمات المطاعم أو سيارات األجرة أو أي تكاليف أخرى تترتب 

 عن هذا التأخير.

باتخاذ كل التدابير الالزمة من أجل التصدي لمثل هذه   الشركة المغربية للنقل )ستيام(وتلتزم  •

 الحوادث في أقرب وقت ممكن.

ستراحة، يُسمح لسائق الحافلة المغادرة في حالة عدم احترام راكب أو عند التوقف في باحات اال •

 أكثر لمدة التوقف المحددة.

 :األمتعة

سمحُللمسافرينُبحملُي ُُو،ُالشركةُالمغربيةُللنقلُ)ستيام(علىُمتنُخطوطُ األمتعةدفعُتكاليفُنقلُت ُ •

كلغُكما20ُُوزنُكلُحقيبةُ.ُيجبُأالُيتعدىُ(حقائبُقماشيةُأوُعادية)ُاألمتعةمتاعينُفيُصندوقُ

ُسم.170ُُُالطول+ُالعرض+ُاالرتفاعُ يجبُأالُيتعدىُمجموعُأبعادُالحقيبة

علىُموقعناُُةمحدد زيادةالتيُتتجاوزُاألبعادُأوُالوزنُالمشارُإليهُمقابلُدفعُ األمتعةسمحُبحملُي ُ •

ُوذلكُفيُحدودُاألماكنُالمتاحةُفيُصندوقُاألمتعة.ُتناوكاالاإللكترونيُأوُفيُ

منُ • األمتعُة خدمُة شراُء قبلُ اقتناءعنُدُتناوكااليتُم أُو منُالمغادرةُ.30ُالتذكرُة  عطىُللمسافرينوت ُدقيقُة

 بطاقةُالدفعُوالملصقاتُالتيُيتمُإلصاقهاُعلىُاألمتعة.

الُيمكنُتعويضُأوُنسخُتذكرةُأوُملصقُاألمتعةُفيُحالةُفقدانهُأوُسرقتهُأوُإتالفه.ُفيُهذهُالحالة،ُ •

 المسافرُشراءُخدمةُاألمتعةُمنُجديد.يجبُعلىُ

 بإمكانُالمسافرينُاإلعالنُعنُقيمةُأمتعتهم.ُ •



ُيقتصرُ • ُالمعلنُعنها، ُالمسجلةُوفيُحالةُغيابُالقيمة فيُحالةُضياعُأوُسرقةُأوُتضررُاالمتعة

 درهمُلكلُتذكرةُأمتعة.100ُالتعويضُعلىُمبلغُ

2000ُإذاُماُتجاوزتُالقيمةُالمعلنةُوالمبررةُُالُتتحملُالشركةُالمغربيةُللنقلُ)ستيام(ُأيُمسؤوليةُ •

ُ.ُدرهم،ُمهماُكانتُالظروف

ُب • ُلملصقاتُالتعريفُالخاصة ُأنُتكونُحاملة ُفيُصندوقُاألمتعة الشركةُعلىُالحقائبُالمودوعة

ُ.ُالمغربيةُللنقلُ)ستيام(

علىُالمسافرُُيجبالتوقفُالناتجُعنُأسبابُفنيةُإلخ،ُعندُأوُ المواصلةعندُتغييرُالحافالتُفيُحالةُ •

مسؤوليةُاألمتعةُونقلهاُإلىُحافلةُأخرىُتقعُعلىُعاتقُُ.ُكماُانعدمُتركُأيُشيءُعلىُمتنُالحافلة

ُالمسافرُوحده.

وال40ُُ×50×16يسمحُللمسافرُبحملُحقيبةُيدويةُداخلُالحافلةُالُيتجاوزُحجمهُا • الشركةُتحملُتسمُ.

يعتبرُالمسافرُمسؤوالُاألمتعةخارجُصندوقُُمسؤوليةُكلُاألمتعةُالمنقولةُالمغربيةُللنقلُ)ستيام( كمُا .ُ

 علىُمراقبةُأمتعتهُاليدويةُطوالُمدةُالرحلة.

المسجلةُبمجردُإتاحتهاُفيُنقطةُالوصولُأوُنقطةُالتوقفُأمتعتهُكلُمسافرُمسؤولُعلىُاسترجاعُ •

 .ُاألمتعةإالُبعدُتقديمُتذكرةُاألمتعةُالُيتمُتسليمُُأنهُالطارئ.ُكما

عنُفقدانُأوُسرقةُأوُتلفُأمتعتهُمصحوباُمطالبةُبالتعويضُال أوُاياتالتقدمُبالشكيجبُعلىُالمسافرُ •

وذلكُعندُالوصولُُالشركةُالمغربيةُللنقلُ)ستيام(وكالةُُستخدميمُوأالسائقُإلىُبملصقُالتسجيلُ

مصحوبةُببطاقةُالتسجيلُ شكايةاليجبُأنُتكونُووقتُاستالمُاألمتعةُوقبلُمغادرةُمكانُالتفريغ.ُو

ُقبولُأيُشكوىُمنُطرفُ ُولنُيتم ُللنقلُ)ستيام(األصلية. ُالمغربية ُاحترامُُالشركة ُيتم ُلم ُما إذا

ُ.الشروطُالمسبقة

ُ)ستيام( • ُللنقل ُالمغربية ُساألُعنُةغيرُمسؤولُالشركة ُيتم ُالتيُلم ُالمسافرُبعدُحبمتعة ُمنُقبل ها

 الوصول.ُُ

ُعندُنهايةُالرحلة،ُعلىُالمسافرُالتأكدُمنُعدمُنسيانُأمتعتهُأوُأيُغرضُشخصيُعلىُمتنُالحافلة.ُ •

 

 حزم األمتعةو تغليف
o .يجبُحزمُوإغالقُاألمتعةُبإحكامُلحمايةُمحتوياتهاُأثناءُالنقل 

o ُيتحملُالمسافرونُكاملُالمسؤوليةُُفيُماُيخصُتغليفُوحزمُاألمتعة،ُكماُأنهمُيتحملون

 .المسؤوليةُفيُحالةُوقوعُأضرارُألشخاصُأوُأشياءُأخرىُبسببُأمتعتهم

o ُاألشياءُاألمتعةُغيرُالمسجلةُأوُعنُأيُمسؤوليةُ )ستيام(الُتتحملُالشركةُالمغربيةُللنقل

ة،ُكماُالُتتحملُالمسؤوليةُفيُحالةُوقوعُتلفُناتجُعنُعدمُفلقمألمتعةُغيرُالا المفقودةُفي

 ألمتعتهمُجيدا. المسافرينحزمُوُتغليف

o ُ،يمنعُمنعاُكلياُنقلُالممنوعاتُأوُالموادُالقابلةُلالشتعالُ)األسلحةُالنارية،ُاألسلحةُالبيضاء

 لخطيرةُأوُالسامةُأوُالملوثة...(األغراضُالحادة،ُالموادُا

o ُ نصحُالمسافرونُبعدمُنقلُاألغراضُالهشةُوالقابلةُللتلفُأوُاألغراضُالثمينةُكالمالُي

لوحاتُالفنيةُوالمعادنُالثمينةُوالفضياتُذاتُقيمة،ُوغيرهاُمنُاألغراضُوالمجوهراتُوال

الثمينة،ُأوُاآلالتُالبصريةُأوُالمصورةُأوُالحواسيبُأوُاآلالتُاإللكترونيةُأوُوسائلُاالتصالُ

أوُاآلالتُالموسيقيةُأوُجوازاتُالسفرُووثائقُالهويةُأوُمفاتيحُُأوُأوراقُالعمل،ُأوُوثائقُ

 ملكيةُأوُغيرُذلكُعلىُمتنُأمتعتهم.الُأصليةُأوُسندات



o ُالحقُفيُرفضُنقلُاألمتعةُالتيُالُيحترمُحجمهاُأوُنوعهاُُ)ستيام(للشركةُالمغربيةُللنقل

ُالشروطُالمذكورةُأعاله.

 

 :االستعالموالشكايات 
 

كينُالمسافرينُلتم03ُ0090ُ0080ُُرقمُمركزُاالتصالُالتاليُُ)ستيام(ُلشركةُالمغربيةُللنقلتضعُاُ

كماُيمكنكمُأيضاُبعثwww.ctm.maُُ ،ُأوُيمكنكمُزيارةُالموقعُااللكترونيُمنُالتواصلُبسهولة

الرباط،ُسيديُالبرنوصي،ُ-كمُالطريقُالسيارُالدارُالبيضاء13.5ُشكاياتكمُعبرُالبريدُللعنوانُالتالي:ُ

ُ.أخرى إثباتاتوالدارُالبيضاء،ُمرفقاُبالتذكرةُ

 

 :خاصة أحكام
 

ُيمنع:

 متنُالحافالتُالتدخينُعلى ✓

 أثناءُالرحلةوالتحدثُمعُالسائقُ السياقةعرقلةُ ✓

 استعمالُمخارجُالطوارئُ)باستثناءُفيُحالةُوقوعُحادث( ✓

 عرقلةُفتحُاألبواب ✓

 تخريبُمرافقُالحافالتُوالوكاالت ✓

 إزعاجُراحةُالمسافرينُاآلخرين ✓

علىُسالمةُوأمنُالمسافرين:ُالسوائلُأوُالمو ✓ ادُالقابلةُلالشتعال،ُنقلُاألغراضُالتيُتشكلُخطرُا

األسلحة،ُالموادُالقابلةُللتلف،ُالغازُالمضغوط...ُالُتترددواُفيُالتواصلُمعُطاقمُالحافلةُفيُ

 حالةُالشك.

ُ

 تشكركم على ثقتكم وتتمنى لكم رحلة ممتعة. )ستيام( لشركة المغربية للنقلا

 


