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  2019نونبر  21دورة استثنائية بتاريخ                       مراكشلالمجلس الجماعي 

 جلسة علنية                                          

 2019نونرب  21دورة استثنائية منعقدة بتاريخ حمضر 

 21/11/2019بتاريخ  جلسة فريدة
 

وكذا النظام    عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعاتبناء على المقتضيات القانونية المنصوص    

مراكش جماعة  لمجلس  وتبعا  الداخلي  مجلس  ،  اعضاء  للسادة  الموجهة  اشغال  الللدعوة  لحضور   جلسة جماعة 

للدورة   عدد  استثنائية  تحت  الجماعي  والجدولة   12/11/2019بتاريخ    24064مجلس  االعمال  لجدول  المتضمنة 

على   2019  نونبر   21  الخميسيوم  دورة استثنائية  مراكش اشغال  لالمجلس الجماعي    عقد،  لدورة  لجلسة االزمنية  

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس   الثانية عشر وخمسة وخمسون زواالالساعة  

العربي   السيد محمد  رئاسة  السيد    بلقائدتحت  وبمحضر  مراكش  لمدينة  الجماعي  المجلس  العطاري رئيس    احمد 

المذكور الموطاعي عن قسم ممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد    لجامع لفنارئيس المنطقة الحضرية  

 ت المحلية بالوالية.الجماعا

 :     حضـر من  اطـر جماعة لمراكش بصفة استشارية الســادة - 

   المدير العام للمصالح :   عبد الكريم الخطيب 

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير          

 رئيس قسم العمل االجتماعي :   عبد العزيز االمري 

 الميزانية والمحاسبةرئيسة قسم  :    وفاء منيتي 

 رئيس قسم المرافق العمومية الكبرى المحلية والبيئة :   عبد الغني اوشن

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية :   حوتي ال هشام بل

 رئيس القسم التقني  :   ي الطيب اسنينح 

 التخطيط والدراسات االستراتيجيةرئيس قسم  :   سمير لعريبية

 لنظافة رئيس مصلحة ا :   محمد ازيكي 

 رئيس مصلحة االنارة العمومية :   فؤاد الرابحي 

 عن قسم اعمال المجلس  :    خليل مولح 

 عن قسم اعمال المجلس  :     سعد نجاي 

 عضوا 86  :  العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

 عضوا 85   :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

 عضوا 55 :     األعضــاء الحاضريـــنعـدد   -

 رئيس جملس مجاعة مراكش حممد العربي بلقائد 1
 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 2

 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 3

 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 4

 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 5

 النائب السادسة لرئيس جملس مجاعة مراكش خدجية فضي 6

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 7

 النائب التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 8

 اجلماعيكاتب اجمللس  خالد الفتاوي 9

 نائب كاتب اجمللس اجلماعي موالي احفيظ قضاوي العباسي 10

 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 11

 "          "          " عبد اجمليد ايت القاضي 12
 "          "          " توفيق بلوجور 13
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 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 14
 "          "          " املتصدقعادل  15
 "          "          " عبد اهلادي فاري 16
 "          "          " حممد الزراف 17
 "          "          " عبد االله الغلف 18
 "          "          " عبد الواحد الشافقي 19
 "          "          " أمحد حمفوظ 20
 "          "          " الرمحان وافاعبد  21
 "          "          " سفيان بنخاليت 22
 "          "          " خليل بوحلسن 23
 "          "          " حممد ايت بويدو 24
 "          "          " محيد خورزك 25
 "          "          " حممد بن بال 26
  عبيلةأمحد  27
 "          "          " حسن بباوي 28
 "          "          " إشراق البويسفي 29
 "          "          " حممد لكبار 30
 "          "          " السعيد ايت احملجوب 31
 "          "          " عبد اجمليد بناني 32
"    "          "       حبيبة الكرشال 33  

 "          "          " حممد االدريسي 34
 "          "          " حممد بنلعروسي 35
 "          "          " حممد باقة 36
 "          "          " املصطفى الوجداني 37
 "          "          " عبد الصمد العكاري 38
"          "          " عبد الرحيم الفربامي 39  

 "          "          " ي. عبد احلفيظ املغراوي 40
 "          "          " احلسني نوار 41
 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 42
 "          "          " يوسف بن الزاهر 43
 "          "          " حسن اهلواري 44
 "          "          " طوباموالي البشري  45
 "          "          " عبد الغين دريوش 46
 "          "          " خليفة الشحيمي 47
 "          "          " عبد اهلادي بن عال 48
 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 49
 "          "          " حفيظة جمدار 50
 "          "          " حممد ايت الزاوي 51
 "          "          " عبد الكريم ملشوم 52
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 "          "          " حليمة باحممد 53
 "          "          " حممد بوغربال 54
 "          "          " جويدة العويدي 55

 

 أعضاء  03    :    الغائبيــن بعـــذر  عـدد  األعضـاء  -
  

 عضو اجمللس اجلماعي مريم خاي 1

 "          "          " عبد العزيز البنني 2
 "          "          " عبد اللطيف أبدوح 3

 

 عضـوا    25     :       عـدد  األعضاء الغائبيـن بـدون عــذر -
 

 لرئيس جملس مجاعة مراكشالنائب االول  يونس بن سليمان 1

 النائب الثامن لرئيس جملس مجاعة مراكش   امال ميصرة  2

 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 3

 عضو اجمللس اجلماعي امينة العمراني االدريسي 4
 "          "          " عدنان بن عبد اهلل 5
"          "    "       عبد اهلل االمكاري 6  

 "          "          " حياة املشفوع 7
 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 8
 "          "          " عبد الصمد العمراني 9
 "          "          " عبد الفتاح رزكي 10
 "          "          " زكية ملريين 11
 "          "          " مروانعبد العزيز  12
 "          "          " حممد احلر 13
 "          "          " رشيد التمادلي 14
 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 15
 "          "          " محيد الشهواني 16
 "          "          " عفيفة الزجناري 17
 "          "          " ابراهيم بوحنش 18
 "          "          " جنيب رفوش 19
 "          "          " سعيدة ساللة 20
 "          "          " حممد نكيل 21
 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 22
 "          "          " ثورية بوعباد 23
 "          "          " امساعيل امغاري 24
 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 25
 "          "          " فاطمة ملكهون 26
 "          "          " امحاد اطرحي 27

 

 عضو واحد  01 :  عدد االعضاء غير المزاولين مهامهم  -
يعتبر السيد المصطفى الشهواني موقوفا عن ممارسة مهمته كعضو المجلس الجماعي إلى حين البث في طلب العزل طبقا لمقتضيات المادة    ملحوظة:

 عضو.   85المتعلق بالجماعات وبالتالي، فعدد األعضاء المزاولين مهامهم بمجلس جماعة مراكش هو  113.14من القانون التنظيمي رقم  64
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 رئيس مجلس جماعة مراكش  ربي بلقائدمحمد العالسيد 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين 

 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم

 أيها الحضور الكريم

 

  نونبر   21  الخميس هاته المنعقدة في جلسة فريدة في يومه    االستثنائية   دورتناقبل أن نفتتح أشغال  

المجلس    ،2019 أعضاء  والسيدات  السادة  أسماء  على  بالمناداة  التفضل  المجلس  كاتب  السيد  من  أطلب 

 المحترمين الحاضرين بالقاعة للتأكد من مدى توفر النصاب القانوني النعقاد هذه الدورة. 

   

م  مرياعرض عليكم اعتذارات كل من السادة:   بعد اجراء العملية والتأكد من توفر النصاب القانوني،  

 .    وذلك لتبرير عدم حضورهم اشغال الدورة خاي، عبد العزيز البنين و عبد اللطيف أبدوح 

 أعلن رسميا عن افتتاح دورتنا هاته وجدولتها الزمنية كاالتي: 

 

 

 

 

 



 )الجزء األول( 21/11/2019بتاريخ محضر الدورة االستثنائية املنعقدة في جلسة فريدة  

7 
 

 

 2019منونرب 21املتداول بشأنها بتاريخ  مراكش والنقطللدورة االستثنائية جمللس مجاعة  دولة الزمنيةاجل

 

ترتيب 
 اجللسة

ساعة بداية  تاريخ اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 

 
 
 
 
 
 

 
 جلسة فريدة 

 
 
 
 
 
 

يوم 
 الخميس

 نونبر 21
2019 

 
 
 
 
 

الحادية  الساعة 
  صباحا عشرة

بقاعة 
االجتماعات  
الكبرى 
بالمجلس 

شارع   الجماعي
 محمد السادس

 
 
 
 
 
 
 

حسب 
مقتضيات  
النظام  
 الداخلي 

 

1 

الدراسةةة واملصةةادقة علةةى اتفاقيةةة شةةراكة بةةين مجلةةس جماعةةة مةةراكش ومؤسسةةة حةةدائق ماجوريةةل إلحةةداث وتهيئةةة وتةةدبير مكتبةةة عموميةةة بجةةوار 

 حديقة ماجوريل.

 

 

  الجزء الثاني من امليزانية. إطار في  2020برمجة الفائض التقديري مليزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية  2

 

3 
التحمالت املتعلق بجمع النفايات املنزلية واملماثلة لهةةا وتنظيةةف الطرقةةات والسةةاحات العموميةةة ونقلهةةا الةةى مركةةز   الدراسة واملصادقة على كناش

 الطمر والتثمين

 

 

  التحمالت متعلق بتدبير املراكن املغلقة عن طريق العدادات بتراب جماعة مراكش.  الدراسة واملصادقة على كناش 4

 

 

5 
  لفائدة جماعة مراكش وهي عبارة عن قطعتين ارضةةيتينCORPORETE ACTIVITY املصادقة على قبول هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة 

 مقاطعة املنارة. متواجدتين بحي املحاميد اسكجور 

 

 

6 
لفائةةةدة جماعةةةة مةةةراكش وهةةةي عبةةةارة عةةةن قطعةةةة ارضةةةية  JARDIN HAY CHRIFAاملصةةةادقة علةةةى قبةةةول هبةةةة عقاريةةةة ممنوحةةةة مةةةن طةةةرف شةةةركة 

 متواجدة بحي الشريفية . 

 

 

7 
 بحي املحاميد .  2 م 1860مساحتها لفائدة جماعة مراكش عبارة عن قطعة ارضية   باب الكبير شركة من املصادقة على قبول هبة عقارية 

 ( الوالي عامل عمالة مراكشنقطة مضافة من طرف السيد )                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
طرف   من  ممنوحة  عينية  هبة  قبول  على  معدات    groupe HUAWEI TECHNOLOGIESاملصادقة  عن  عبارة  مراكش  جماعة  لفائدة 

 ( السيد الوالي عامل عمالة مراكشنقطة مضافة من طرف )      االزمات. وتدبير توسيع مهام ووظائف املركز الجهوي لليقظة  إطار  وخدمات( في)تجهيزات 

 

 

 
 

                                                                                                                          .  في وضعية اعاقةالفرنسية حول نقل االشخاص املصادقة على تجديد اتفاقية التعاون الالمركزي بين جماعة مراكش و مدينة رين ميتروبول  9

                      
 المجلس الجماعي استكمال التداول بشأنها في اآلجال القانونية للدورة االستثنائية طبقا للقانون واالنظمة الجاري بها العمل. ، سيواصل 2019/ 21/11في حالة عدم استنفاذ دراسة النقط المدرجة في جدول اعمال هذه الدورة في جلسة : ملحوظة   
 

 



 )الجزء األول( 21/11/2019بتاريخ محضر الدورة االستثنائية املنعقدة في جلسة فريدة  

8 
 

 

   رئيس مجلس جماعة مراكش محمد العربي بلقائدالسيد 

لمجلس   الداخلي  النظام  مقتضيات  حسب  طبعا  وموافقاكم  اذنكم  للنقط  بعد  تداولنا  ترتيب  سنغير  الجماعة، 

 المدرجة في جدول اعمال دورتنا هاته وسنبدـ بالنقطة الثانية. 

    

 :    (جلسة فريدة ) 2019نونبر   21دورة استثنائية منعقدة بتاريخ من جدول اعمال   الثانيةالنقطة 

 اجلزء الثاني من امليزانية. إطاريف  2020برجمة الفائض التقديري مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

بداية، أود أن أذكركم أن هذه النقطة تم تأجيلها خالل الدورة السابقة للمجلس الجماعي بعد ان صادقنا على  

 الجزء االول من الميزانية. 

واآلن، الكلمة للسيد الحسين نوار رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة لتالوة نص  

 التقرير الخاص بهذه النقطة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الحسين نوار السيد 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )الجزء األول( 21/11/2019بتاريخ محضر الدورة االستثنائية املنعقدة في جلسة فريدة  

9 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )الجزء األول( 21/11/2019بتاريخ محضر الدورة االستثنائية املنعقدة في جلسة فريدة  

10 
 

 

  

 

للمقتضـيات القانونيـة والتنظيميـة الجـاري بهـا العمـل، وفـي اطـار تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة   طبقا

الموجهـة لكـل مـن السـادة   08/11/2019بتـاريخ    23959، وتبعـا للـدعوة عـدد  21/11/2019االستثنائية لمجلس جماعـة مـراكش بتـاريخ  

اللجنة المكلفة بالشؤون الماليـة والبرمجـة، انعقـد اجتمـاج للجنـة المـذكورة ال أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة في أشغ

على الساعة الحادية عشر والنصـف صـباحا بقاعـة االجتماعـات الرسـمية بالقصـر البلـدي شـارج محمـد  2019 نونبر 12يوم الثالثاء 

 الخامس برئاسة السيد الحسين نوار رئيس اللجنة لتدارس النقط االتيـة:  
 

  يف إطار اجلزء الثاني من امليزانية. 2020برجمة الفائض التقديري مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية : 2النقطة رقم  ▪
ضيييتني  CORPORETE ACTIVITYاملصادقة على قبول هبة عقارية ممنوحة من طرف  لفائدة شركة  :5النقطة رقم  ▪ لفائدة مجاعة مراكش وهي عبارة عن قطعتني أر

                                                                                          متواجدتني حبي احملاميد أسكجور مبقاطعة املنارة.

حبييي  JARDIN HAY CHRIFAاملصادقة على قبول هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة  :6النقطة رقم  ▪ لفائدة مجاعة مراكش وهي عبارة عن قطعة أرضية متواجدة 
 الشريفية.

 حبي احملاميد.  2م 1860املصادقة على قبول هبة عقارية من شركة باب الكبري لفائدة مجاعة مراكش عبارة عن قطعة أرضية مساحتها  :7النقطة رقم  ▪

                                                                                       )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                          
يييزات   Groupe HUAWEI TECHNOLOGIESاملصادقة على قبول هبة عينية ممنوحة من طرف :8النقطة رقم  ▪ لفائدة مجاعة مراكش عبارة عم معدات )جته

 )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                      وخدمات( يف إطار توسيع مهام املركز اجلهوي لليقظة وتدبري األزمات.
        

 

 السيدان:    اللجنةحضر االجتماج من أعضاء  -

 عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد العكاري.  
 

 حضر االجتماج من أعضاء مكتب المجلس السيد:  -
 الثاني لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة( النائب  :  عبد السالم سي كوري

 

  :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماج شارك -
 ي. احفيظ قضاوي العباسي، عبد الهادي بن عال، حفيظة مجدار، أحمد محفوظ.

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك
 

 لمصالح جماعة مراكشالمدير العام  :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير
 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :   وفاء منيتي

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :   هشام بلحوتي 
 مدير مكتب حفظ الصحة الجماعي :   هشام بوخصيبي 
 عن القسم التقني  :   العربي بوجدية 
 مجلسعن قسم أعمال ال :   رشيد بوزيتي 

 
في مستهل االجتماج، وبعد الكلمة الترحيبية بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، ذكر السيد رئيس اللجنة بالنقط المطروحة  

 ، عارضا إياها للنقاش على النحو التالي: 11/2019/ 21للدراسة والمضمنة في جدول اعمال الدورة االستثنائية المقررة بتاريخ 
 

 

 

 لس جماعة مراكش مج

 

 

 

   2النقطة رقم: 
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 :21/11/2019من جدول اعمال الدورة االستثنائية جمللس مجاعة مراكش بتاريخ  2النقطة رقم  ▪
 يف إطار اجلزء الثاني من امليزانية.  2020برجمة الفائض التقديري مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية 

      

وبعد تمكين السادة األعضاء من مشروج برمجة الفائض التقديري لميزانية جماعة مراكش  ،  في بداية مناقشة هذه النقطة  
 مليون درهم والمرفق بالتقرير.  190.04في إطار الجزء الثاني من الميزانية والبالغ في مجموعه ما قدره  2020برسم السنة المالية 

 

 عضاء مالحظات شكلية واخرى في الموضوج كاآلتي: عقب ذلك، فتح باب المناقشة وإبداء الرأي، حيث قدم السادة األ
الحاضرة   ➢  ... "مراكش  بمشاريع  المرتبطة  وتلك  منها  االجبارية  بين  النفقات  لنوعية  المرفقة  الوثيقة  تصنيف  عدم  تسجيل 

 المتجددة".  
عملية ولوج المواطنين  المطالبة بفرض عملية إدخال معطيات الحالة المدنية خاصة الوالدات بشكل رقمي ربحا للوقت وتسهيال ل ➢

 لمختلف هذه الخدمات. 
 التأكيد على حاجة مجموعة من المناطق بالمدينة إلى اإلشارات الضوئية.  ➢
 المطالبة بتأهيل الحديقة المقابلة لمقر مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي.  ➢
 الظاهرة من خطر على الساكنة. ضرورة إيالء االهتمام الالزم لموضوج محاربة الكالب الضالة لما تشكله هذه  ➢
 تسجيل غياب الولوجيات ببعض المرافق كالخزانة الجديدة بسيدي يوسف بن علي.  ➢
 

ولتقديم التوضيحات، أعطيت الكلمة للسيد النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي الذي أكد أن اتفاقية تثمين المدينة العتيقة  
 148تضم مجموعة من المدن بقيمة اجمالية تقارب    ... الحاضرة المتجددة"  اكش"مر المقترحة في البرمجة ال تدخل ضمن مشاريع  

 ماليين درهم سنويا.  5مليار سنتيم ومساهمة الجماعة فيها تبلغ 

المدنية،   الحالة  رقمنة ومركزة  معطيات    أكد وفيما يخص  إدخال مختلف  العملية  تهم  قائمة حيث  العملية  أن  النائب  السيد 
 المواطنين رقميا في أفق إعداد تطبيق يمكن من سحب العقود بكل سهولة ودون انتظار. 

القسم المختص بعث   أما فيما يتعلق بمصاريف الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، أوضح السيد النائب أن 
 ماليين درهم تهم في مجملها متأخرات.  10مصاريف مفصلة لهذه السنة تبلغ بورقة 

الولوجيات،   آخر   أكدوبخصوص  في  مشيرا  البنايات،  وليس  الشوارج  يهم  بخصوصها  المقترح  التقدير  أن  النائب  السيد 
 المقر وليس تأهيله.   تدخله إلى وجود خطأ مطبعي بالجدول المرفق بخصوص مقر األرشيف حيث أن األمر يتعلق بتجهيز هذا

  

وفيما يخص ظاهرة الكالب الضالة، أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد مدير مكتب حفظ الصحة الجماعي الذي أوضح  
أن األمر يدخل في إطار اتفاقية تم إبرامها بين كل من وزارة الداخلية، مكتب السالمة الصحية للمنتجات الغذائية، وزارة الصحة  

وتهدف إلى إيجاد حلول ناجعة للحد من ظاهرة الكالب الضالة على الصعيد    2019/ 28/02طنية لألطباء البياطرة بتاريخ  والهيئة الو

الوطني خاصة المدن الكبرى وذلك باعتماد وسائل فعالة للقضاء على هذه الكالب دون التأثير على البيئة أو صحة المواطن ومن  
 ضمنها اقتناء آلة حرق الكالب.

 

ة أعضاء اللجنة بإيضاحات تخص محاور مصاريف التسجيل والتحفيظ، اقتناء األراضي والدراسات الطبوغرافية،  وإلحاط
ان األمر يتعلق باستكمال ورش تسوية الوضعية العقارية للممتلكات    أكدأعطيت الكلمة للسيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية الذي  

 ا الجماعة من الخواص أو االحباس. الجماعية سواء الهبات والعقارات التي اقتنته 
 

وبعـد االستماج للتوضيحات، وحيث تبين للسادة االعضاء اهمية المشاريع المبرمجة ومالمستها لمجموعة من القطاعات  
فقد   اللجنةالتنموية،  برمجةموافقتها    ابدت  المالية    على  السنة  برسم  مراكش  جماعة  لميزانية  التقديري  إطار    2020الفائض  في 

 : كما هي مرفقة بالتقرير، رافعة لرئاسة المجلس التوصيات اآلتية الجزء الثاني من الميزانية
 بتجهيز هذا المقر وليس تهيئته. 20يخص البرنامج رقم  فيماتصحيح الخطأ المادي   ▪

 استهالك الكهرباء من طرف مكتري المسابح الجماعية ومراقبتها من طرف المصالح الجماعية المختصة. ضرورة وضع عدادات  ▪
بالمجلس   ▪ المختصة  الوظيفية  اللجنة  على  الموضوج مستقبال  مع عرض  الضالة  الكالب  ظاهرة  محاربة  لكيفيات  واضح  تصور  وضع 

 الجماعي.

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 

 رئيس اللجنة                                                                                      
 الحسين نوار                              
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

استماعكم لنص التقرير، أحيطكم علما بوجود تعديل في برمجة الفائض التقديري سيتلوه عليكم السيد عبد  بعد   
   السالم سي كوري. 

   النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي عبد السالم سي كوريالسيد 

 التعديالت المقترحة هي كاآلتي: 

دراجات   - اقتناء  حول  مراكش  امن  ووالية  الجماعي  المجلس  بين  المبرمة  االتفاقية  إضافة  هو  األول  التعديل 

مليون    19نارية كان قد وافق عليها المجلس ومبلغها مليون درهم سيتم إنقاصه من مشروج تقوية الطرق ليصبح مبلغه  

 . 20درهم عوض  

لتصبح " دفعات لشركة حاضرة األنواء لمشروج وضع    4رقم    التعديل الثاني يهم تغيير صياغة اسم المشروج   -

"مراكش...   برنامج  إطار  في  يندرج  مشروج  وهو  الضوئية"  لإلشارات  نظام  "وضع  عوض  الضوئية"  اإلشارات 

 الحاضرة المتجددة". 

مليون    2.5الخاص باتفاقية محاربة الكالب الضالة والذي حدد له مبلغ    7التعديل الثالث يتعلق بالمشروج رقم    -

الداخلية، وسيضاف مشروج   سينقص ليصبح مليون درهم نظرا ألن االتفاقية مازالت غير جاهزة على مستوى وزارة 

 مليون درهم.   1.5جديد بمسمى "تجهيزات المكتب الصحي" سيخصص له مبلغ 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 إذن وبعد استماعكم للتعديالت المقترحة، باب المناقشة مفتوح حول النقطة.   

   النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي  خديجة فضي ةالسيد

أطلب تصحيح خطأ في نص تقرير اللجنة فيما يخص ظاهرة الكالب الضالة حيث أن األمر يتعلق بحرق المواد  
 الفاسدة وليس حرق الكالب الضالة.

 الجماعي  عضو المجلس حمد باقةمالسيد 

مشروج البرمجة جيد لكن كان بودنا أن يضاف إليه تهيئة المركز الصحي باحماد الذي أصبح خرابا ويحتاج مبلغ   
 مليون سنتيم؟  20او  10مليون سنتيم، وبالتالي هل بإمكان المجلس الجماعي أن يساهم بمبلغ  60

   اعي لمراكشرئيس المجلس الجم السيد محمد العربي بلقائد

األمر   فهذا  وبالتالي  اتفاقية،  بمقتضى  إال  له  تابع  غير  مرفق  تهيئة  في  المساهمة  الجماعي  للمجلس  يمكن  ال 
 يحتاج إلى إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة، أو البحث عن إمكانية أخرى مناسبة للمساهمة في تهيئة هذا المرفق. 

برمجة الفائض التقديري لميزانية جماعة  إذن، وإن لم يكن أي تدخل إضافي، سنمر إلى عملية التصويت على  

تبعا للتعديالت المقدمة وذلك بعد ان صادقنا على    في اطار الجزء الثاني من الميزانية   2020مراكش برسم السنة المالية  

 .  2019كتوبر الجزء االول من الميزانية خالل الدورة العادية لشهر ا 
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الميزانية رمز

2020
 السطر  مشروع  البرنامج  الفصل  الباب 

10 10 10 10 11 5.000.000,00

10 10 10 10 14 5.000.000,00

10 10 10 20 11 1.000.000,00

10 20 20 10 11 10.000.000,00

10 20 20 10 11 2.500.000,00

10 20 20 10 12 1.500.000,00

10 20 20 10 12 10.000.000,00

10 20 20 10 12 3.000.000,00

10 20 20 10 13 2.000.000,00

10 20 20 10 13 10.000.000,00

10 20 20 10 13 1.000.000,00

10 20 20 10 13 4.000.000,00

10 20 20 10 13 3.000.000,00

10 20 20 10 13 2.000.000,00

10 20 20 10 13 5.000.000,00

10 40 40 10 13 67.315.000,00

10132.315.000,00

20 30 30 20 23 1.500.000,00

201.500.000,00

30 10 10 10 12 3.000.000,00

30 10 10 20 22 10.000.000,00

30 10 10 20 22 5.000.000,00

30 10 10 20 22 5.000.000,00

30 20 20 10 31 19.000.000,00

3042.000.000,00

40 30 30 10 12 725.000,00

20725.000,00

50 30 30 30 33 5.000.000,00

50 30 30 30 33 4.000.000,00

50 30 30 30 33 3.500.000,00

50 30 30 30 33 1.000.000,00

5013.500.000,00

190.040.000,00
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 :  جلسة فريدة() 2019نونبر   21النقطة الثالثة من جدول اعمال دورة استثنائية منعقدة بتاريخ 

التحمالت املتعلق بجمع النفايات املنزلية واملماثلة لها وتنظيف الطرقات   الدراسة واملصادقة على كناش

 والساحات العمومية ونقلها الى مركز الطمر والتثمين 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

العمومية   بالمرافق  المكلفة  اللجنة  رئيس  نائبة  مجدار  حفيظة  للسيدة  الكلمة  نص  بداية،  لتالوة  والخدمات 

 التقرير الخاص بهذه النقطة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدماتنائبة  حفيظة مجدار ةالسيد
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  مراكش ةمجلس جماع

 
   3 النقطة رقم:

 
 
 

 جتماعاتقرير 
 باملرافق العمومية واخلدمات املكلفة للجنةا

 
 

 
 

 
 
 

 
 

   3 النقطة رقمحول 
  21/11/2019االستثنائية بتاريخ  جدول اعمال الدورةمن 

 
 

التحمالت املتعلق جبمع النفايات املنزلية واملماثلة هلا  الدراسة واملصادقة على كناش
 وتنظيف الطرقات والساحات العمومية ونقلها اىل مركز الطمر والتثمني
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للمقتضـيات القانونيـة والتنظيميـة الجـاري بهـا العمـل، وفـي اطـار تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة   طبقا

الموجهـة لكـل مـن السـادة   08/11/2019بتـاريخ    23960، وتبعـا للـدعوة عـدد  21/11/2019االستثنائية لمجلس جماعـة مـراكش بتـاريخ  

اللجنـة المكلفـة بـالمرافق العموميـة والخـدمات، انعقـد اجتمـاج ثـان للجنـة ال أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فـي أشـغ

على الساعة الواحدة والنصف زواال بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصـر البلـدي شـارج محمـد   2019  نونبر  19المذكورة يوم الثالثاء  

 قية االتيـة:  الخامس برئاسة السيدة حفيظة مجدار نائبة رئيس اللجنة لتدارس النقطة المتب

 

سياحات  الدراسة واملصادقة على كناش:  3النقطة رقم  قيات وال ييف الطر التحمالت املتعلق جبمع النفايات املنزلية واملماثلة هلا وتنظ

 .العمومية ونقلها اىل مركز الطمر والتثمني
 

 السيدان:    اللجنةحضر االجتماج من أعضاء  -

 ي البشير طوبا، عادل المتصدق.

 حضر االجتماج من أعضاء مكتب المجلس السيد:  -

 النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي . :  احمد المتصدق

 

  :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماج شارك -

ويسالت الهادي  عبد  بباوي،  حسن  عبيلة،  احمد  دريوش،  الغني  الهادي  عبد  عبد  المغراوي،  الحفيظ  عبد  ي.  عال،  بن  الهادي  عبد   ،

 تلماضي.

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 

 رئيس قسم المرافق العمومية الكبرى المحلية والبيئة  :   عبد الغني اوشن

 رئيس مصلحة شركات التنمية الحلية  :   محمد ارفا

 رئيس مصلحة النظافة :   مصطفى ايزيكي 

 عن مصلحة النظافة  :  ي عبد المجيد لمساعف 

 عن مصلحة النظافة  :   سفيان سينان 

 عن مصلحة النظافة  :   هشام باعال 

 عن مصلحة النظافة  :   سعاد المبروكي

 حعن المديرية العامة للمصال :   عبد الرحيم العلمي

 عن قسم أعمال المجلس :   رشيد بوزيتي 
 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

   3النقطة رقم: 
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الجلسة  رئيسة  السيدة  ذكرت  الدعوة،  تلبية  لهم  شاكرة  الحضور  بالسادة  الترحيبية  الكلمة  وبعد  االجتماج،  بداية  في 

بالنقطة المعروضة للدراسة والمدرجة بجدول اعمال الدورة االستثنائية لمجلس جماعة مراكش، مشيرة الى ان الجلسة االولى 

عن طريق    كناش التحمالت متعلق بتدبير المراكن المغلقةنقطة الرابعة المتعلقة  خصصت لل  2019/ 13/11للجنة المنعقدة بتاريخ  

 مراكش. العدادات بتراب جماعة 

فبخصوص النقطة موضوج الدراسة، وبعد تمكين السادة أعضاء اللجنة الحاضرين من وثيقة كناش التحمالت المتعلق    

،  وتنظيف الطرقات والساحات العموميةوكذا  المنزلية والمماثلة لها    النفاياتبالتدبير المفوض لمرفق النظافة والمتضمن لجمع  

ب المشرج  اناط  حيث  للنقطة  القانوني  التأسيس  على  الجلسة  رئيسة  السيدة  القرب  اكدت  خدمات  تقديم  الترابية  الجماعات 

إطار ممارستها الختصاصاتها  المتعلق بالجماعات في    113.14من القانون التنظيمي رقم    83للمواطنين و هو ما جاء في المادة  

الذاتية و من بين هذه الخدمات تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها  

وتثم  ومعالجتها  المطارح  يراعي خصوصيات  نها يإلى  تحمالت مضبوط  كناش  وتهيئ  اعداد  في  المرحلة  اهمية  مؤكدة على   ،

 .تحسين وتجويد الخدمات في مستوى يليق بمدينة مراكش كقبلة تستأثر باهتمام وطني و دولي المدينة يبتغي

ولتقديم الموضوج ووضع السادة االعضاء في الصورة والرؤية االستراتيجية للموضوج، اعطيت الكلمة للسيد النائب 

ال التحمالت  دفتر  أن  األعضاء  السادة  ذكر  الذي  الجماعي  المجلس  لرئيس  في  الرابع  به  العمل  سينتهي    2020/ 15/09حالي 

العمل،   به  الجاري  المعتمد  القانوني  التأسيس  اوال  االعتبار  بعين  يأخذ  جديد  بإعداد مشروج  ملزمة  كانت  فالجماعة  وبالتالي 

بعض االختالالت التي عرفها تطبيق مقتضيات الكناش الحالي، اعتماد تشخيص مفصل عن سير المرفق اضافة الى مالحظات  

جلس الجهوي للحسابات، مشيرا الى المحطات التي قطعتها عملية تهيئ المشروج منذ مرحلة القيام بالتشخيص الى االن  الم

 اي عرضه على انظار اللجنة الدائمة الجماعية ثم بعدها التداول بشأنه على مستوى المجلس الجماعي مرورا بما يلي: 

 التحمالت. كناش تعيين لجنة إدارية تقية مختلطة إلعداد مشروج  •

إلبداء   • للدراسات  مكتبين  على  التحمالت  كناش  مشروج  للمراقبة   رأيهماعرض  الحديثة  االليات  جوانب  يخص  فيما 

 للجودة. والتدبير المندمج 

 . والبث في التوجهات العامةعرض مشروج كناش التحمالت على انظار المكتب  •

 المقاطعات. ب لمستشارين وا عقد اللقاءات التواصلية مع فعاليات المجتمع المدني  •

التحمالت باعتباره مشروعا متكامال يروم ويراعي تطوير الخدمة   مشروج كناش  واهداف مستعرضا بالتفصيل مرتكزات  

المراقبة   وتقوية  النفقات  ترشيد  مع  منطقتين،    اإلطار  وتوضيح المقدمة  الى  الترابي  التقسيم  في  النظر  اعادة  مع  التعاقدي 

الخدمة المقترح، النقط  مدة التفويض، إشكالية التردد، توقيت  )متطرقا بشكل مقتضب لبعض مكونات مشروج كناش التحمالت  

 واالتية في العرض االتي: ( الوسيطية ...
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بعد ذلك، أعطيت الكلمة للسيد رئيس قسم المرافق العمومية الكبرى والبيئة الذي ركز في عرضه على تفصيل وتوضيح  
التحمالت   دفتر  تهيئته  اثناء  استحضر  المشروج  هذا  أن  أوضح  حيث  النائب،  السيد  لها  تطرق  أن  التي سبق  المعطيات  بعض 

ال بالمشروج  االستئناس  مع  كمرجع  حاليا  به  كما  المعمول  البيضاء،  كالدار  المدن  بعض  وتجارب  الداخلية  لوزارة  نموذجي 
استحضر مالحظات المجلس األعلى للحسابات، مشيرا إلى االختيارات االستراتيجية فيما يخص عدد المجاالت والنقط الوسيطية  

الحاويات المطلوبة وكيفية تعزيز  ومدة االتفاقية، مستدال على هذه االختيارات بمعطيات رقمية و محاسباتية، مشيرا إلى نوعية  
 . GPSآليات المراقبة باعتماد تقنية  

 اآلتية: وقد تطرق السيد رئيس القسم بالتفصيل للمحاور 

كناش • مشروج  إعداد  في  المقاطعات  مجالس  مع  تشاورية  لقاءات  تنزيال    تنظيم  الوثيقة  هذه  إغناء  بغية  التحمالت 
 للمقاربة التشاركية التي ينهجها المجلس الجماعي 

 إعداد تقرير تشخيصي للوضعية الحالية للقطاج واالكراهات التي يعاني منها.  •

ير تعيين مكتبي دراسات لمساعدة المجلس في بلورة نظام معلوماتي متكامل يواكب المستجدات التي أصبح يفرضها تدب  •
 القطاج كالتتبع الرقمي اآلني لكافة عمليات توفير الخدمة. 

محورا أساسيا لكناش التحمالت بناء على مالحظات المجلس الجهوي للحسابات واقتراحات مكاتب الدراسات    14تحديد   •
 أهمها: 

عتمادا على التقطيع  : تحديد مجالين ترابيين في المشروج الجديد )مقاطعة المنارة/باقي المقاطعات( االتقسيم الترابي -1
 الترابي لمدينة مراكش والكثافة السكانية وكذا نظرة المشرج المستقبلية للتوسع العمراني للمدينة الحمراء. 

التحمالت الحالي مبني على التقطيع حسب المقاطعات والذي ال عالقة له    : كناشالتقطيع القطاعي لعمليات النظافة  -2
من الناحية التقنية بعملية جمع النفايات والكنس الشيء الذي أثقل الصيغة المالية للوثيقة الحالية، وبالتالي فرض  

النفا )جمع  حدة  على  نظافة  عملية  لكل  مناسب  تقطيع  تحديد  الجديد  المشروج  وفق  المتعهد  المنازل  على  من  يات 
 مباشرة، جمع النفايات من الحاويات، الكنس...(. 

: تم تحديد بقعة أرضية إلنشاء مركز تحويل بمنطقة حربيل ستستغله الشركتان المفوض لهما كنقطة  مراكز التحويل -3
 وسيطية.

للنفايات -4 الكبار  لسنة  المنتجون  الوزارية  الدورية  تحث  ات  2012:  تحديد  على  الترابية  بجمع الجماعات  خاصة  اوة 
 وتثمين النفايات التي يخلفها المنتجون الكبار والتي سيحددها المتعهد في اطار برنامج تحسيسي متكامل. 

النفايات النفايات الخضراء -5 يتواصل مع الساكنة إليجاد صيغة مناسبة لجمع هذا النوج من  : يجب على المتعهد أن 
 بائي المحلي خاصة وأن هذا المقتضى منصوص عليه في القرار الج

: فرض على المتعهد في المشروج الجديد تقديم مقترح مناسب حول جمع االتربة وبقايا  األتربة وبقايا مواد البناء -6
 مواد البناء المترتبة عن األشغال البسيطة الناتجة عن صيانة المباني السكنية. 

النفايات -7 حاويات  تناسبشكل  كبيرة  حاويات سطحية  توفير  المتعهد  فرض على  مراكش   :  لمدينة  العمرانية  القيمة 
باطنية  حاويات  إضافة  مع  وجليز  علي  بن  يوسف  سيدي  بمقاطعتي  حاليا  الموضوعة  النموذجية  بالحاويات  إسوة 

 تحت ارضية على أساس توفير الحاويات ذات العجالت فقط للتجمعات السكنية المنظمة. 
: حاليا عملية جمع النفايات تكون نهارية  العموميةترشيد توقيت ووثيرة جمع النفايات والكنس وتنظيف الساحات   -8

الزوال   الثانية بعد  للكنس فكناش التحمالت الحالي يفرض    7من السادسة صباحا إلى  أيام في األسبوج، وبالنسبة 
هذه العملية طيلة األسبوج مما يجعل مراقبتها صعبة، وبالتالي فرض المشروج الجديد على المفوض له تحديد وثيرة  

 ناسبة لكل مجال ترابي حسب االكتضاض السكاني. كنس م
إعداد  التكلفة -9 عند  تقديرية  معطيات  وضع  سنة  كل  بداية  مع  يفرض  األمر  وهذا  بالطن  التكلفة  أداء  يتم  حاليا   :

 الميزانية، وبالتالي تم اقتراح وضع أداء جزافي في المشروج الجديد يجعل التكلفة محددة في مبلغ معين.  
 دخل السيد رئيس مصلحة النظافة الذي أشار في عرضه كما هو مرفق بالتقرير إلى ما يلي: وفي ذات السياق، ت

 منهجية إعداد مشروج كناش التحمالت  .1

 قرارات مهيكلة  .2

 مقتطفات من مشروج كناش التحمالت  .3

 بعض المشاكل الميدانية للعقدة الحالية  .4

 . إجراءات موازية  .5
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أكد السادة األعضاء، مبدئيا، على اهمية  المناقشة وإبداء الرأي، حيث  المقدمة، فتح باب  العروض  إلى  بعد االستماج 
اختصاصا   باعتباره  العامة  بمكوناته  النظافة  االساسية    أصليامرفق  القرب  خدمات  من  لكونه  للجماعات  المشرج  اناطه  وذاتيا 

جهة   من  المدينة  تعكس صورة  التي  للتنمية    والتوجه والحيوية  الوطنية  االستراتيجية  في  الجماعات  انخراط  في  للدولة  العام 
 المستدامة من جهة اخرى.

كما سلط السادة االعضاء الضوء على مجموعة من المشاكل التي يعرفها تدبير المرفق من طرف الشركات المفوض 
 منها:  من خالل عدة سلوكات خاصة داخل الدروب واالزقة مستوى جودة الخدماتاليها مما تنعكس على 

 . تجاوز حمولة الحاوياتتراكم النفايات بسبب   •

 .على مختلف المواقعها وإفراغها في ظروف سيئة وسوء توزيع ة الحاويات نقص وسائل صيان •

 . على المواطنين  صحيا مما تنعكسوتنظيفها بصفة دورية   الحاويات غياب خطط محددة لغسل •

 . وغياب الصيانة وتجديد المعداتتهالك وسائل نقل األزبال  •

 عدم تفعيل الحمالت التعبوية باعتبار ان طبيعة المرفق تفرض انخراط الجميع.  •

لينعكس   • العمل  اشكال االضراب عن  يحرك كل  بالمرفق مما  للعاملين  الملف االجتماعي  ايجابي مع  تعامل  غياب ألي 
 سلبا على مستوى النظافة. 

 وض اليه مما شجع على التمادي في عدم االلتزام بمقتضيات كناش التحمالت. وجود رقابة تقليدية لتدخالت المف •

 على مستوى الخدمات.  وانعكاساته التخوف من كيفية اعادة النظر في التقسيم الترابي )التنطيق(  •
 إلى دراسة تحدد جدوى اللجوء   من أشغال تحضيرية لعقد التدبير المفوض لمرفق النفاياتاالستفسار حول مدى وجود   •

والمخاطر المتوقعة ابتداء من مرحلة إبرام العقد إلى   والخسائر، وكذا األرباح  النمط التدبيري والتشخيص القبلي  هذا
 دراسات قبلية تضمن التخطيط الجيد للتدبير المفوض.  باعتبارهانهاية سريانه  

 المطالبة بعرض التقارير التشخيصية والتقييمية لمشروج كناش التحمالت الجديد.  •
 

بعا لذلك، وفي ظل هذه الوضعيات، قدم السادة االعضاء مجموعة من المقترحات التدبيرية ألخذها بعين االعتبار في  وت
 مشروج كناش التحمالت: 

 . ن أجل اختيار شركات أخرى بديلة في إطار عقود من الجيل الثالثتوخي الحداثة في تدبير المرفق م ▪
انطالقا من   ▪ المعدات من  اعتماد وسائل عمل جديدة  تفويض تدبيره بشأن  تعتزم  التي  المرفق  الجماعة لحاجيات  ضبط 

 ومبلغ االستثمار.  والنوجحيث الكمية 
لتغطية وضمان تمويل كامل  ▪ ذاتية  البيئية الستثمارها كموارد  المرافق  تدبير  المالية من  العائدات  استعمال  التفكير في 

 فوض للمرفق دون اللجوء لمصادر تمويل اخرى. للتدبير الم
االهداف   ▪ التدبير بحسب  نظام  رقابة   وتقييمتبني  لمنظومة  التأسيس  مع  التنفيذ  الحكامة ومراقبة  مبدأ  واعتماد  النتائج 

   تطورا اضافة الى الحرص على فرض الجزاءات. أكثر فورية  ومعلوماتيةرقمية 
التدفق، وكذا تهيئة ثنائي    الليلي، وإطالق الفرز  والجمعة من خالل الكنس  توخي الجودة كمبدأ اساسي في تقديم الخدم ▪

 المدينة.  بهدف تحسين جودة الخدمات لفائدة سكان نقط للتجميع، وتجهيز بعض المناطق بحاويات تحت أرضية 
 ليه. إدراج واعتماد االتفاقيات الجماعية إلى جانب مدونة الشغل في حالة النزاعات بين العمال والمفوض ا  ▪
خالل   ▪ من  بالقطاج  للعاملين  االجتماعي  بالبعد  وتنظيم    وتكوين التأطير  االهتمام  العاملة  األنشطة   المشتغلين اليد  في 

 .التدوير  وإعادةالمتصلة بالفرز 
 امكانية تفضيل اعتماد الوزن في األداء على مسألة األداء الجزافي.  ▪
األثمان   ▪ بمراجعة  المتعلقة  الشروط  المفوضباتفا  وتحديدهاضبط  التدبير  التدقيق  مع    قية  بعمليات   والمراقبةالقيام 

 . وتتبعهتنفيذ العقد والتي تهم  الخارجية 
 التنويع من النقط الوسيطية تسهيال للخدمات المقدمة مع احتسابها في اتفاقية عقد التدبير. ▪
 28.00كما نص عليه القانون رقم    المشابهة لها ،القيام بإعداد المخططات المتعلقة بتدبير النفايات المنزلية و النفايات   ▪

كل حائز للنفايات المنزلية و النفايات  مع تفعيل مقتضياته في الشق الخاص بالزام     المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها
الجماعي المخطط  في  المبين  األولي  بالجمع  المتعلق  للنظام  باالمتثال  لها  جهة     المشابهة  علمن  فرض  منتجي  وكذا  ى 

لهم   المرخص  األشخاص  أو  الخطرة  غير  الصناعية  النفايات  و  الفالحية  النفايات  و  النهائية  النفايات  و  الهامدة  النفايات 
 ات الموضوعة. بتدبير هذه النفايات إيداعها في أماكن و منشآت التخلص منها المعدة لهذا الغرض طبقا للمخطط

للنفايات    وضع تصور متكامل يأخذ بعين االعتبار أيضا ▪ مراقبة لها تستجيب للشروط   وتوفيرتدبير المطارح العمومية 
 . البيئية المطلوبة
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توخي   ▪ بين  تطابقضرورة  المفوض    تام  التدبير  المحتوى    ودفتراتفاقية  تحديد    والتكاملالتحمالت من حيث  من حيث 
 . وتيرة جمع النفايات والموارد المالية والبشرية الالزمة لذلك

االهتمام  ▪ وكذا    ضرورة  نموذجا  دكالة  باب  األجرة  سيارات  كمواقف  الرؤية  واجهة  في  الواقعة  االماكن  بعض  بتنظيف 
 بعض األسواق الجماعية خاصة سوق السمك وسوق الدجاج وسوق الجلد والمذابغ. 

انتشار النفايات على مستوى الفضاءات العمومية، والرفع من    ضرورة احداث ▪ شرطة بيئية من أجل التصدي لظاهرة 
 . ستوى الوعي لدى الفاعلين الذين ينتجون كميات كبيرة من النفاياتم
الهاتف   بديل بواسطةاحداث تطبيق    او المستعمل  Clean Marrakech  المخصص للنظافةتفعيل التطبيق االلكتروني   ▪

من خالل   مدينتهموالمستعملين على المساهمة في نظافة  من أجل تشجيع وتحفيز الساكنة    المحمول واللوحات اإللكترونية
 . الصور وتحديد الموقع الجغرافي وتتبع برنامج خدمة جمع النفايات عبرتتبع الشكايات 

 
لرئيس   الرابع  النائب  للسيد  جديد  من  الكلمة  أعطيت  التوضيحات،  من  مزيد  وتقديم  االستفسارات  بعض  على  ولإلجابة 

مسألة األداء الجزافي لكن في المقابل هذه الطريقة ستخفف    المجلس الجماعي الذي أكد أن اإلدارة الجماعية أبدت تخوفها من
التي   البشرية  والموارد  اللوجستيكية  الوسائل  إلى  المناطق  تقليص  مرجعا سبب  والتتبع،  المراقبة  حيث  من  اإلدارة  العبئ عن 

ست والصيانة  المراقبة  عملية  أن  إلى  السياق  نفس  في  مشيرا  للخدمة،  تدبيرها  في  منطقة  كل  لضبط تتطلبها  رقمي  بشكل  تم 
للمشروج متوفر   التشخيصي  التقرير  البشري، مضيفا أن  العامل  االستغناء عن  الخدمة دون  بتقديم  المرتبطة  العمليات  مختلف 
وبإمكان السادة األعضاء االطالج عليه، منوها أن اإلدارة الجماعية بمقدورها القيام بعملية التتبع بمساعدة الوسائل الحديثة التي  

 ا مشروج كناش التحمالت معترفا بالخصاص في الموارد البشرية. جاء به

تقديم    المتعهد  على  يفرض  التحمالت  كناش  مشروج  أن  النائب  السيد  أشار  والتحسيس،  التوعية  بمجال  يتعلق  وفيما 
سيقوي آلية  برنامج متكامل متعاقد عليه حول منظومة التواصل والتحسيس، مؤكدا أن ضبط منظومة الشكايات بطريقة شفافة  
 المراقبة، مضيفا أنه من المقتضيات الجديدة للمشروج هو فرض تنظيف األسواق الجماعية ومواقف سيارات األجرة.

سنوات مع إمكانية تمديدها لسنة واحدة يتناسب مع مدة تقادم   7وفيما يخص مدة العقد، أكد السيد النائب أن اختيار    

 اآلليات المستخدمة لتقديم الخدمة ستنتهي بانتهاء المدة االنتدابية المقبلة. 

كما تدخل السيد رئيس مصلحة النظافة ليوضح أن اتفاقية المستخدمين يتم إبرامها مع النقابة العمالية األكثر تمثيلية،   
ين األخيرتين تغيرت هذه النقابة وأصبح العمال يطالبون بإبرام اتفاقية جديدة، مقترحا اإلشارة إلى هذا المقتضى  لكن خالل السنت 

في مشروج كناش التحمالت، مشيرا إلى وجود ثالث فئات من العمال، الفئة األولى موظفون موضوعون رهن إشارة المتعهد  
ل التابعون للشركة في إطار عقود وهنا أكد السيد رئيس المصلحة أن القانون  أما الفئة الثانية فهم العما  ،%12ويمثلون نسبة  

يفرض على المتعهد الجديد االحتفاظ بالعمال المرسمين للمتعهد السابق مع الحفاظ على مكتسباتهم، والفئة الثالثة    54.05رقم  

 . Les intérimairesتمثل 

وبالنسبة لموضوج النفايات الطبية، تدخل السيد رئيس قسم المرافق العمومية الكبرى والبيئة ليبين وجود ثالث أنواج    
من النفايات الطبية، األولى هي تلك المماثلة للنفايات المنزلية وهذا النوج تتكلف الجماعة من خالل المفوض اليه بجمعها، الثانية  

و الخاصة  الطبية  النفايات  اختصاص  هي  من  ليس  النفايات  من  األخيرين  النوعين  هذين  وجمع  الخطيرة  النفايات  هي  الثالثة 
الجماعة بل تتكلف بها المؤسسات الطبية من خالل تعاقدها مع شركات خاصة للقيام بهذه العملية، في األفق االنتهاء من إعداد  

 خطط وطني سيهتم بمعالجة النفايات الخطيرة. المخطط المديري الجهوي الذي سيتكلف بالنفايات الطبية الخاصة وم

النظر في   اعادة  الشكلية من خالل  الناحية  التحمالت من  االتفاق على تجويد منطوق كناش  المناقشة  تم في ختام  كما 
 بعض العبارات سواء تعبيريا او نحويا خاصة المترجمة منها من اللغة الفرنسية الى العربية. 

  وض والتوضيحات المقدمة في ابعادها االستراتيجية الخططية، االدارية، التقنية و المالية،وتأسيسا على ذلك، وبعد العر 
والذي يستند على مرتكزات قانونية و تنظيمية و واقعية    74وبعد االطالج على مقتضيات مشروج كناش التحمالت المتكون من  

 دات من قبيل ما يلي: في التدبير ويستلهم من تجارب مدن اخرى، وحيث ان المشروج عرف مستج
 

 . تأطير دفتر التحمالت بمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة 
 .سنوات 7مدة العقد محددة في  
 المقاطعات االربع  المنارة ومنطقةمنطقتين: منطقة   
 . GPS  كل اآللياتنظام تتبع تموقع  
 .  ISO 450001  يتعلق بنظام تدبير الصحة والسالمة في فرض إشهاد 
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 . ISO 50001 فرض اشهاد يتعلق بنظام تدبير الطاقة 
 تحديد مواصفات للحاويات مع ترقيمها وتحديد أمكنتها.  
 .  7/7و       3/7وتيرة الكنس   
 إضافة غرامات جديدة مع الرفع من قيمتها.  
 . االداء بالسعر الجزافي 
 . ة صباحاخامسالليلي من التاسعة ليال الى الالتوقيت   
 . شاحنات جمع النفايات مزودة بتقنية الوزن 
 . كاميرات المراقبة بالنقط الوسيطية  
 .التتبع الرقمي للخدمات المختلفة 
 . والمراقبةاشراك المقاطعات في التتبع  
 . ك والدجاجانظام خاص بجمع نفايات محالت االسم 
 . للنفايات المنزلية بحي نموذجي الفرز القبلي   
 . نسبة من االليات تراعي االستدامة 
 أشهر. اداء مستحقات المفوض اليه خالل كل ثالثة  
 . من القيمة والرفعمات جديدة ااضافة غر  

 
على اهمية هذا القطاج الحيوي باعتباره فرج من االختصاصات الذاتية للجماعة طبقا    اوحيث ان السادة االعضاء أكدو

تحديث  على مستوى المدينة مع    الرفع من مستوى الخدمات في مجاالت التنظيف وجمع النفايات ونسبة التغطيةللقانون، وبغية  
تركيب وتشغيل وصيانة مختلف  من خالل  المراقبة  آليات  ونظم التدبير  والتجهيزات ووسائل العمل، اضافة الى عصرنة    المعدات

، و ايمانا منهم بضرورة  آليات التتبع المعلوماتي )نظام جي بي إيس( لعربات الكنس وشاحنات جمع النفايات المنزلية والتنظيف
المفوض   التدبير  نمط  يتطلبها  التي  والمؤهالت  االمكانيات  كل  تعيين استثمار  الت  خاصة هيئة    مع  بمهام  والتتبع  تتكلف  نسيق 

مع  واليقظة جهة  المنصوص    تأهيل   من  بااللتزامات  االضطالج  على  القادرة  والكفاءات  المؤهالت  حيث  من  الجماعية  االدارة 
والمراقبة   التتبع  مهام  وخاصة  المفوض  التدبير  عقد  في  في  ل  وذلكعليها  المتدخلين  مختلف  جهود  تضافر  يتيح  مناخ  توفير 

وحيثمجالال كاملة  أن    ،  مصاحبة  تتطلب  التحمالت  كناش  مشروج  لمقتضيات  وذلك  العملية  إلنجاح  المتدخلين  هؤالء  مد  من 
فقد ابدت اللجنة  للمرفق،  صانعي القرار السياسي بأليات تمكنهم من التوفيق بين األهداف االجتماعية ومتطلبات التدبير الجيد  

العمومية ونقلها الى  المتعلق بجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها وتنظيف الطرقات والساحات  موافقتها على كناش التحمالت   
 . كما هو مرفق بالتقرير مركز الطمر والتثمين

 
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 الكلمــة للسيد عبد الغني أوشن لتالوة العرض المتعلق بموضـوج النقطة.  

 العرض المقدم على مستوى اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات( )نفس 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 مفتــــوح. بــــاب المناقشــة  

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الهادي فاري

سنوات لكني أعتقد أن ثماني سنوات أفضل حتى يتمكن مدبر القطاج   7لقد جاء في التقرير أن مدة العقد ستكون   
 من االشتغال براحة تامة وحتى تكون التكلفة منخفضة قليال. 

 صباحا. 8ليال الى  12أما عن التوقيت، فاقترح أن يكون من 

 عضو المجلس الجماعي  السيد حسن بباوي

 هـــي كاالتـي:  مالحظاتـــي 

ما يتعلق بالشهادات التي تعطي للشركة أتساءل ماهي الضمانة التي ستكون للجماعة في ظل أن االجل    : 16الصفحة   -
 والسالمة. المعطى للشركة لتقدير الشهادات المطلوبة يمتد الى سنة خاصة ما يرتبط بالصحة 

 : المستودعات26الصفحة  -
للعمال   النقل  توفير  وأنهم  ضرورة  الحضري خصوصا  المدار  خارج  تقع  التي  المستودعات  في  سيشتغلون  الذين 

 سيشتغلون ليال وينصرفون في الصباح الباكر. 
: هناك تفاوت في االجور بين عمال الشركة الحالية مما سيخلق مشاكل عند نقلهم الى الشركة الجديدة  43الصفحة   -

 ند التحاقهم بالشركة الجديدة. مما يحتم البحث عن صيغة لتكون االجور متساوية ع
 عضو المجلس الجماعي السيد محمد باقة 

الجماعة    الذي سيكلف  الشيء  القطاج،  لهذا  المباشر  التدبير  الى  ترجع  للجماعة أن  يمكن  اال  مليار    15أتساءل 
مليار في المجموج، أما بالنسبة لعمال الجماعة    32مليار للمطرح العمومي أي    8مليار زائد    24على أكثر تقدير عوض  

لها   المفوض  للشركة  المجال  لتترك  كلهم  تستردهم  أن  فاقترح  له  المفوض،  لصالح  القطاج  هذا  في  يشتغلون  الذين 
 بتوظيف عمال خاصين بها مما يسهل عليها ضبط سير العمل وتنظيمه. 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد لكبار 

عمل الجماعة، فان من أكبر الهواجس هو قطاج النظافة سواء طريقة اشتغال المفوض له أو  برنامج    إطارفي   
 التكلفة المالية. 

  32مليار أي ما مجموعة    8مليار زائد المطرح البالغة    24وقد كان هناك التزام بمراجعة التكلفة المالية البالغة   

أ اليه،  نطمح  كنا  ما  الى  يرق  لم  التسيير  الن  نظرا  تخفيض  مليار  هو  الكبير  الرهان  فان  التحمالت  لكناش  بالنسبة  ما 

طريق   متابعته عن  ستتم  والذي  المنتظر  الخدمات  مستوى  الى  بالنظر  المنال  ذلك صعب  أن  يبدو  لكن  المالية،  التكلفة 

 المراقبة المعلوماتية.  

القطا هذا  أن  وحول  القطاج،  لهذا  المفوض  التدبير  حول  شاملة  نظرة  لدينا  تكونت  في  لقد  مربحا  سيكون  ج 

المستقبل عن طريق االستغالل التجاري للمطرح العمومي. لذلك البد من التفكير في تدبير هذا القطاج عن طريق شركة  

للتنمية المحلية حتى تكون الجماعة شريكة في االرباح المتوقعة وهذا يتطلب التأني في دراسة هذا الموضوج خصوصا  

   االخر.وض لن تنتهي اال بعد سنة من االن كما أن باب التمديد مفتوح هو أن العقدة الحالية للتدبير المف

 لــــذلك أطالــب بتأجيـــل البـــث في هــذه النقطــة.  
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 عضو المجلس الجماعي السيد احمد عبيلة

صباحا وذلك الن من المواطنين من ال يخرجون نفاياتهم اال    8ليال الى    12أقترح تعديل التوقيت بحيث يصبح من   
 في الصباح. 

أما بالنسبة للتكلفة، فيجب أن نحافظ على التوازن المالي وذلك باعتماد صيغة ال تكلف الجماعة أكثر من الغالف   

 مليار .   34المالي الحالي البالغ 

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

االجتماعا  رغم  التحمالت  كناش  وصياغة  بلورة  في  المدني  المجتمع  اشراك  محدودية  بداية  تم  أسجل  التي  ت 
 الشأن.تنظيمها على مستوى المقاطعات في هذا 

أنه لم يأت بشيء جديد يضيف نوعية على كنانيش التحمالت السابقة بحيث    أما عن كناش التحمالت، فيتضح 
 الجماعة. يحقق المعادلة المطلوبة المتمثلة في تجويد الخدمات مع تخفيض التكلفة التي تتعدى حاليا ثلث ميزانية 

سنوات، فيتضح من خالل التجارب السابقة أنها مدة طويلة ألنه تبين أن خدمات   7النسبة لمدة العقد البالغة  أما ب 
  5الشركات المفوض لها في الفترة السابقة قد تناقصت جودتها في اخر مدة من العقد، لذلك أقترح تخفيض المدة الى  

 ت المفوض اليه. سنوات حتى يمكن تدارك ما يمكن تداركه في حالة تردي خدما

أما عن وضع المستودعات الجماعية رهن اشارة المفوض اليه، فأقول أنه يجب أال يبقى مجانيا وأن يؤدى عن  
 ذلك سومة كرائية للجماعة. 

لهذه    االدنى  السقف  تحديد  الى  تضطرنا  السابقة  الفترة  خالل  بها  مررنا  التي  التجارب  فان  المعدات،  عن  أما 
 . 38و    37شخيص الذي تم اجراؤه والمذكور في الصفحات المعدات بناء على الت

التالية للتعديل بناء على اتفاق مشترك بين    ةالمقتضى التالي " يمكن أن تخضع الالئح  36  الصفحة لقد ورد في  
اذا اليه  كبدائل    المفوض والمفوض  يقترح صياغة اخرى  اليه أن  للمفوض  الحقيقية ويمكن  المرفق  فرضت ذلك حاجة 

 بالنسبة للمعدات شريطة أن يتم قبولها.  

وان فتح هذا الباب سيؤدي الى تغيير جوهري في كناش التحمالت، لذلك أرجو أن يتم تدارك هذا االمر وحذف   
 التحمالت. هذه الفقرة من كناش 

 عضو المجلس الجماعي ويدوالسيد محمد ايت ب

هذا    في  المتدخلين  جميع  اشراك  على  الجماعي  للمجلس  المسير  المكتب  أعضاء  السادة  يد  على  بحرارة  أشد 
 المجال بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني التي يهمها االمر. 

تحسينه وتجويده    أما بالنسبة للقطاج نفسه ففي كل مرة تتبين عيوب كناش التحمالت مما يضطر الجماعة الى 

لتالفي هذه العيوب وان كناش التحمالت الحالي هو في حلة جيدة ونشكر على ذلك السيد احمد المتصدق الذي بذل في  

 ذلك مجهود كبيرا. 

في    النفايات  تتراكم  أن  نتائجه  من  وسيكون  بتاتا  مالئم  غير  فهو  االزبال،  لجمع  المقترح  للتوقيت  بالنسبة  أما 

 طنين ال يخرجون ازبالهم اال في الصباح. الن الموا الشوارج،

كما أقترح أن يجري   14/7في الشوارج الرئيسية اعتماد صيغة   7/7أما بالنسبة للكنس، فيجب بدل اعتماد صيغة   

  4  المقابر لتصبحالمفوض اليه حمالت توعية للمواطنين وذلك تحت طائلة الغرامات والبد من مضاعفة وتيرة تنظيف  

 مرات في السنة وال نقتصر فقط على حملة رمضان أو عاشوراء. 
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الم   ينتقل  أن  يعقل  ال  اذ  بالسيارات  المراقبين  تزويد  فيجب  والمراقبة،  التتبع  النارية  أما عن  بالدراجات  راقبون 

أنه لوال هؤالء المراقبين لما وصل قطاج النظافة الى هذا المستوى من   ينتقلون في السيارات علما  بينما أطر الشركة 

 الجودة.

 عضو المجلس الجماعي عال السيد عبد الهادي بن 

حمالت والذي ننوه بالمناسبة بكل  يجب أن ننبه الى أننا لسنا بصدد الحديث عن نظافة المدينة وانما عن كناش الت 
 الذين ساهموا في اعداده. 

أما بالنسبة للمالحظات، فقد سبق بعض االعضاء الى االشارة الى عدم مالئمة التوقيت المقترح، وأن التوقيت  

الفاعلين بما    8ليال الى    12المالئم هو من   صباحا مع ضرورة توعية المواطنين عبر حمالت تحسيسية من طرف كل 

 هم جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية. في

أما عن المراقبة والتتبع، فال بد من التنويه بالمعطى الجديد المتمثل في المراقبة المعلوماتية كما البد من االشارة   

أن يزود    الى تعارض تزويد الشركة للمراقبين بالوقود والهواتف المحمولة مع المهام الموكولة اليهم لذلك فان من يجب

هؤالء المراقبين بما يحتاجون اليه ألداء عملهم هو الجماعة وليس الشركة، بحيث يكون المراقبون مستغلين تماما عن  

 الشركة حتى يتمكنون من أداء واجبهم على أكمل وجه . 

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي السيد عبد الرزاق جبور 

: " يجب على المفوض اليه وضع حاويات مالئمة رهن    23المادة    18اقترح اجراء تعديل طفيف في الصفحة   
اشارة اسواق الجملة كسوق السمك والدجاج والخضر والفواكه والمجزرة البلدية وغسلها وازالة الجراثيم بصفة منتظمة  

 .   1/7عوض  2/7" وذلك بأن تكون الصيغة   7/ 1بصيغة 

 الجماعيعضو المجلس  السيد مصطفى الوجداني 

بالمقاطعات لكني    أنه تم عقد لقاءات تواصلية مع فعاليات المجتمع المدني والمستشارين  التقرير،  لقد ورد في 
الصدر ويجب   يثلج  الى حد  المدينة  النظافة في  فقد وصلت  النقطة  أما عن موضوج  بأي استدعاء،  أتوصل  لم  شخصيا 

 تشجيع كل الموظفين الجماعيين الذين ساهموا في ذلك. 

صباحا ، كما    9ليال الى    12أما بخصوص كناش التحمالت وخصوصا ما يتعلق بالتوقيت، فأقترح أن يكون من   

 يجب مراعاة خصوصية كل مقاطعة من المقاطعات وخاصة المدينة العتيقة. 

نتدابية  سنوات تعد مدة طويلة جدا واالقتراح االنسب هو أن تكون متوافقة مع المدة اال  7أما عن مدة العقد، فان   

 للمجلس الجماعي حتى ال نحجر على اختيارات المجلس القادم.

أما عن المستودعات الموضوعة حاليا رهن اشارة المفوض له مجانا، فأقترح في اطار الرفع من المداخيل أن  

 يتم تطبيق سومة كرائية مقابل استغاللها. 

 عضو المجلس الجماعي السيد ي عبد الحفيظ المغراوي

كناش التحمالت السابق لكني لم أتوصل به لحد االن، أما بخصوص كناش التحمالت الجديد فان عدم    لقد طلبت  
باقة   السيد محمد  مقترح  أؤيد  فاني  ولذلك  اليها،  المفوض  الشركة  تغول  الى  بالغرامات سيؤدي  المتعلق  الفصل  ادراج 

           القاضي بالرجوج الى التدبير المباشر لهذا القطاج من طرف الجماعة. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني دريوش

يمكننا القول أن كل المالحظات التي ابديت في اجتماج اللجنة قد تم اخذها بعين االعتبار ، أما عن مدة العقد فان  
فهو أمر جيد مقارنة مع الوضع    %  20 سنوات تعد مدة معقولة، أما عن النسبة المئوية المتعلقة باالستثمار والبالغة    7

أية نسب يتحمل  له ال  المفوض  الى  السابق حيث كان  النسبة  يتم رفع هذه  حتى ال     %  30ة من االستثمار، واقترح أن 
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يشارك في الصفقة اال الشركات الجادة ذات المقدرة المالية الكافية لتدبير قطاج بمثل الحجم ، أما عن التوقيت فيبدو أنه  
لى المراقبة الرقمية المعلوماتية  ، أما عن المراقبة فال يجب االعتماد كليا ع2/7مالئم، أما عن الكنس فيجب اعتماد صيغة 

 نظرا لإلشكاالت والمخاطر العديدة المرتبطة بها، بل يجب تدعيهما بالمراقبة العينية التقليدية. 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد ايت الزاوي

لمدة العقد  ان التدبير المفوض لقطاج النظافة يعد ناجحا الى حد الساعة ومراكش تعد مدينة نظيفة ،أما بالنسبة   
أو     5أو   4فهي مدة طويلة شيئا ما وستؤدي الى تراخي الشركة المفوض اليها في اخر سنوات العقد ، لذلك فاألنسب هو  

 سنوات على أكثر تقدير حتى تضطر الشركة المفوض اليها الى مزيد من االجتهاد .  6

 أما عن المستودعات الموضوعة رهن المفوض له فيجب تطبيق سومة كرائية عن استغاللها .  

أما عن المعدات واالليات فيجب الزام المفوض له بتجديد ها ، مع استعمال شاحنات صغيرة في االماكن الضيقة   
 حتى ال تعرقل السير. 

 عضو المجلس الجماعي  السيد احمد محفوظ

النقط الشائكة وقد عايشنا جميعا المشاكل التي يعرفها هذا القطاج رغم كنانيش التحمالت  ان هذه النقطة هي من   
المختلفة التي تم بمقتضاها تفويض تدبير هذا القطاج في الفترة االنتدابية للمجالس السابقة، لقد تبين أن كناش التحمالت  

ناش التحمالت النموذجي الذي أعدته وزارة الداخلية  الحالي يرمي الى تدارك كل الثغرات السابقة وذلك باالعتماد على ك
 وكنانيش التحمالت التي أنجزتها بعض المدن االخرى . 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد االله الغلف

ال يسعنا اال التهنئة على الطريقة التي تم بها تدبير هذا الملف وان كناش التحمالت بصيغته الحالية يلبي جميع   
لمدينة وقد ساهم في ذلك المجلس الجماعي بكل مكوناته عبر حوار عقالني وبمشاركة جمعيات المجتمع  تطلعات سكان ا

كناش   تنزيل  يكون  أن  صادقين  ونتمنى  المعنية،  االطراف  كل  أبدتها  التي  المالحظات  االعتبار  بعين  االخذ  مع  المدني 
المدينة  اليه ساكنة  تطمح  ما  الى  يرقي  سليما  تنزيال  هذا  المادة  التحمالت  في  بسيطة  هناك مالحظة  فقط  وتتعلق    30. 

التعليمية   القيام بها، وهي اضافة عبارة تتعلق باشراك المؤسسات  اليه  بالحمالت التحسيسية التي يجب على المفوض 
لكناش  االبتدائية واالعدادية في هذه العملية مع التركيز على موضوج الفرز والذي سيكون هو التحدي االكبر بالنسبة  

 التحمالت المقبل. 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

أشكر السادة االعضاء على مدخالتهم وعلى مالحظاتهم القيمة، كما أنوه بجميع أعضاء الطاقم االداري والتقني   
المجلس الجماعي المكلف  الذين سهروا على اعداد كناش التحمالت هذا وعلى رأسهم السيد احمد المتصدق نائب رئيس  

 بهذا القطاج . 

كل    تطبيق  مع  بصرامة  اليها  المفوض  الشركات  سير  مراقبة  على  حريصون  فإننا  االعضاء،  السادة  ولعلم 

 الغرامات التي تسجل في حقها، وقد تم اشراك المقاطعات في موضوج المراقبة والتتبع . 

  18س الجماعي لم يلجأ الى التدبير المفوض لهذا القطاج منذ  أما عن العودة الى التدبير المباشر، فأقول أن المجل 

سنة اال الن الجماعة لم تعد آنذاك قادرة على تدبيره بالمستوى المطلوب، وان سياسة التدبير المفوض لمرافق الدولة  

ذا القطاج ومرافق الجماعات المحلية أصبحت سياسة عامة ال رجوج عنها. أما عن مدة العقد فان أول تدبير مفوض له

المقترحة   الرقم لم يكن جزافيا وانما خضع    7سنة وناضلنا حينها من أجل ارجاعها الى    15كانت مدته  سنوات، وهذا 

لمنطق الموازنة بين تكاليف شراء االليات ومدة االستغالل وتكلفة التدبير التي ستتحملها الجماعة الن هناك ارتباط وثيق  

 كلفة . بينها فكلما قصرت المدة زادت الت

 وأعطــي الكلمــة للسيــد احمــد المتصـدق لمزيــد من التوضيــح.  
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 النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي  السيد احمد المتصدق

انقاص  مع  الخدمة  تجويد  هو  التحمالت  كناش  اعداد  عند  االكبر  همنا  كان  بإجراء    لقد  االمر  بدأ  وقد  التكلفة 
فيها   شاركت  التي  التواصلية  اللقاءات  وبنتائج  للحسابات  االعلى  المجلس  بمالحظات  استرشدنا  وقد  واقعي  تشخيص 

 المقاطعات وجمعيات المجتمع المدني. 

البعد االمني  أما عن التوقيت، فقد تم اختياره بناء على عادات الساكنة في هذا المجال مع االخذ بعين االعتبار   

صباحا يعد وجيها،    8ليال الى    12وسالمة العاملين في هذا القطاج ، لكن اقتراح مجموعة من السادة االعضاء بجعله من  

 مع اعتماد فترات زمنية مغايرة في بعض االماكن بعينها.

سمح للشركات التي  أما عن نسبة االستثمار ففي السابق لم يكن المفوض له يشارك بأية نسبة وهذا االمر كان ي 

في كناش التحمالت الحالي سيقصي تلقائيا    %  20ليس لها وزن مالي مهم بالمشاركة في الصفقة ، لكن اشتراط نسبة  

الخاص   ماله  االليات من  له سيقتني  المفوض  تكلفة بسبب أن  العرض أفضل وأقل  المغامرة ويجعل  الشركات  مثل هذه 

فليس هناك مانع مع تمكين المفوض     %  30سادة االعضاء رفع هذه النسبة الى  وليس عبر نظام الليزينغ. واذا ارتأى ال

 سنوات.  3كل سنة على مدى   % 10اليه بالوفاء بها تدريجيا أي 

سنوات مع اضافة سنة اخرى    6سنوات بالنظر الى أن مدة تقادم االليات هي    7أما عن مدة العقد، فالمنطقي هو   

ن الموارد البشرية فاني أؤيد مقترح السادة االعضاء بتمكين المفوض له بتوظيف  لتخفيض التكلفة بعض الشيء أما ع

عماله الخاصين دون عمال الجماعة ضمانا لحسن سير المرفق أما عن المستودعات فاذا طالبت الجماعة بسومة كرائية  

 مقابل استغاللها فان المفوض له سيحتسب هذه السومة في عرضه المالي . 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش بي بلقائدالسيد محمد العر

 بعد هذا التوضيح، نمر للتصويت على كناش التحمالت مع التعديالت التي تمت الموافقة عليها.  
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 2019 نونبر 21بتاريخ  11/2019/ 443مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2019 نونبرشهر  االستثنائية المنعقدة خاللمن جدول أعمال الدورة  الثالثةالنقطـة       

 الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت املتعلق بجمع النفايات املنزلية واملماثلة لها  ب

 وتنظيف الطرقات والساحات العمومية ونقلها الى مركز الطمر والتثمين 

⬧ 2019

212019

⬧ 113.1492 

⬧ 1.06.1515142714200654.05

 

ال ـوبن ⬧ رقم  ال ظهير  اء على  في    1.06.153شريف  رقم    (2006نوفمبر    22)  1427من شوال    30صادر  القانون    28.00بتنفيذ 
 .المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها 

⬧  
⬧  

⬧  

⬧  

⬧  

⬧  

⬧  

▪ 

30%20%

▪ 

▪  

▪   

104134

⬧  

⬧  
48 
48 
45 

دق، ـ، عــادل المتصــ ةـلــ د توف ـمــ مح ور،ـبــ عبــد الــرزاق جاحمد المتصدق، عواطــف البردعــي، عبد السالم سي كوري،  د العربي بلقائد،  ـمحم
محمد زراف، عبد الهادي ويسالت، حميــد خــوزرك، الحســن ببــاوي، عبــد الــرحيم الفيرامــي، يوسف ايت رياض، عبد المجيد ايت القاضي،  

 وار،ـعبد الهادي فــاري، الحســين نــ سفيان بنخالتـي،   ي البشير طوبا،  محفـوظ،احمد    دار،ـي، حفيظة مجـدي، إشراق البويسفـدة العويـجوي
ي، ـد بنلعروســ ـة، محمــ ـد باقــ ـمحمعبد الجليـل بنسعـود، حبيبـة الكرشـال،    وم،ـعبد الكريم لمش  ي،ـعبد الهادي تلماض  ال،ـعبد الهادي بن ع

 ي،ـاوي العباســ ـظ قضــ ـي احفيــ  ر،ــــيوســف بــن الزاهد الرحمـــان وافـــا، عب ي،ـى الوجدانـالمصطفمحمـد ايت بويـدو،  ادي،ـن المنـي الحس
 ف،ـور، عبــد االلــه الغلــ ـاري، توفيــق بلوجــ ـال، عبد الصمد العكــ ـد بن بـوب، محمـعبد المجيد بناني، السعيد ايت المحج  د ايت الزاوي،ـمحم

 خالد الفتاوي. خليفة الشحيمي،عبد الغني دريوش،  
 

02

ي عبد الحفيظ المغراوي.  ،خليل بولحسن

01

 محمد لكبار.

 يقـرر ما يلـــي

o 

o  
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المغربية المملكة   
 وزارة الداخلية 
اسفي جهة مراكش   

 عمالة مراكش 
 جماعة مراكش 

 

 دفتر التحمالت  
 

 دعوة دولية إلى المنافسة
من أجل     

 النظافة   التدبير المفوض لمرفق 
 لجماعة مراكش 

 ويتضمن : 
جمع وتفريغ النفايات المنزلية  والنفايات المماثلة لها  -  

. العمومية تنظيف الطرق  و الساحات -  
05-54" حسب قانون التدبير المفوض     "  

 المتعلق ب : 
 حصة رقم....................................................مجال :................................................... 

 
 

 "النسخة االصلية بالفرنسية" 
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 الباب األول : مقتضيات عامة

 موضوع دفتر التحمالتاملادة األولى: 

الوثائق املكونة لعقد التدبير املفوض2املادة 

 . : تعريف املرفق وأهدافه3املادة 

ابي للمرفق ومعطيات أساسية 4املادة   : تحديد املجال التر

 تحديد املجال الترابي للمرفق -.4.1

 : معطيات أساسية2-4

 والنفايات املماثلة لها  تعريف النفايات املنزلية: 5املادة 

 . شروط التمديد  –: مدة التفويض 6املادة 

 : تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ ومدة االستغالل 7املادة 

 الباب الثاني : االلتزامات العامة للمفوض إليه 

 : املخاطر واملهددات 8املادة 

 والتنظيمية واملعايير   النصوص القانونيةمراجع  : 9املادة 

 النصوص الخاصة   9 -1

 . االنصوص العامة 2-9

 المعايير المفروضة على المعدات  التي سيتم جلبها من طرف المفوض إليه    3-9

 : معرفة املجال الترابي للمرفق واكراهاته 10املادة 

 احداث الشركة املدبرة للمرفق11املادة 

 إحداث الشركة   11.1

 أسهم الشركة النائلة للصفقة     11.2

 ة التزامات المساهمين المؤسسين اتجاه الشركة المحدث   11.3

 احترام الصفة الشخصية  11.4

  : االلتزامات العامة ومسؤولية المفوض إليه  12المادة 

 :التراخيص    13 المادة

 : التأمينات  14 المادة

 التشارك–: التعاقد من الباطن 15المادة 

 : معاينة مخالفات المرتفقين16المادة 

 : مراقبة تنظيم المفوض إليه 17المادة 

 : نشرالمعلومات المالية 18المادة 

 : مكان اإلقامة 19المادة 

 ملماثلة لها وتفريغها االلتزامات التقنية املتعلقة باستغالل مرفق جمع النفايات املنزلية والنفايات ا  الباب الثالث: 

 وتفريغها  المنزلية والنفايات المماثلة لهاجمع النفايات   نظيم مسارات ت: 20المادة 

 : تنفيذ مسارات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها   21المادة 

 : توصيف منظومة الحاويات  22المادة 

 توصيف نقط تجميع النفايات المنزلية والمماثلة لها   :  23المادة 
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 تنظيم جمع النفايات املنزلية 23.1

 : جمع النفايات الخضراء : 23.2

 جمع األتربة ومخلفات صيانة املباني 23.3- 

 جمع األشياء الضخمة : 23.4

 مختلفات  23.5

 املتابعة املعلوماتية لخدمات املفوض اليه 23.6

 التردد واملسارات -النفايات  : أوقات جمع24املادة 

 : التخلص من النفايات وتفريغها 25املادة 

 الباب الرابع : االلتزامات التقنية المرتبطة باستغالل مرفق النظافة .

 :وصف خدمات التنظيف26المادة 

 الكنس اليدوي    :   27المادة 

 الكنس األلي  للطرق  : 28المادة 

 السالل العمومية  :  29    المادة

   غسل الساحات   :30المادة 

 : شروط تنفيذ خدمات التنظيف 31المادة 

 : وجوب تنفيذ خدمات التنظيف كل يوم وفق برنامج التنظيف املقترح من طرف املفوض إليه:.131

 : خدمات التنظيف املنظمة:.231

 أشغال استعجالية 31.3 

 شروط مختلفة مرتبطة بتنفيذ الخدمات   31.4

 التنظيف  عمليات وتردد  أوقات:  32 املادة 

 وتيرة التنظيف   32.1 

 برنامج عمليات التنظيف 32.2

 . تفريغ منتجات الكنس 33المادة 

 جمع النفايات المنزلية و مرفق تنظيف الطرق العمومية  مرفق الباب الخامس : االلتزامات التقنية المشتركة بين 

 لنظافة ل  الحمالت التحسيسية والتواصلية.34مادة ال

 لى المستودعات العشوائية الموجودة :ا لقضاء ع 35المادة 

 . منتجات تنظيف المعارض واألسواق 36المادة 

 من طرف المفوض   : تغيير الخدمة 37 المادة 

 منع رمي أو تفريغ النفايات داخل منشآت التطهير   : 38المادة 

 الباب السادس: التزامات المفوض ومسؤولياته 

 : التزامات المفوض 39 المادة 

 تتبع ومراقبة الخدمات :  40 المادة

 : سلطة المراقبة المخولة للمفوض 40.1

 لجنةالتتبع:  40.2

 هياكل المراقبة 40.3

 اآللية لفائدة هياكل المراقبة المنتدبة: . رصد المفوض اليه للوسائل 40.4
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 . طرق مراقبة الخدمات 40.5

 الباب السابع: أموال التفويض ووسائله اآللية 

 : النظام القانوني لألموال 41المادة 

 . أموال الرجوج 41.1

 أموال االسترداد  41.2

 األموال الخاصة  41.3

 اليه المفوض  مقرات     42المادة 

 المعدات والعربات الموجودة التابعة للمفوض  .اقتناء اآلليات43لمادة 

 إليه التجهيزات الالزم جلبها من طرف المفوض  و المعدات والعربات و   . اآلليات44لمادة 

 إليه المفوض  (معداتآليات ) الشروط المفروضة على  . 45المادة 

 . الصيانة واالصالح 46المادة 

 االتصال   . وسائل الربط الهاتفي و47المادة 

 الوقود  –. المواد االستهالكية  48المادة 

 املادة الباب الثامن: الوسائل البشرية

 املفوض إليه املوضوعون رهن إشارة. العمال 49املادة 

 إليه من طرف املفوضتوفيرها الوسائل البشرية الالزم . 50املادة 

 . تأطير العمال 51املادة 

 مقتضيات عامة –. العمال52املادة 

 . مصير العمال في حالة إنهاء العقد53املادة 

 الباب التاسع :مقتضيات مالية ومحاسبية 

 . األجرة الواجبة على املفوض 54املادة 

 . طرق األداء55املادة 

 . طرق مراجعة أجرة املفوض إليه56املادة 

 . إعادة مراجعة االثمان وصيغة مراجعة االثمان 57املادة 

 الضرائب و الرسوم . 58املادة 

 الضامن قتطاع االالنهائي و  الضماناملؤقت و  : الضمان  59املادة 

 . الضمان املؤقت59.1

 . الضمان النهائي59.2

 االقتطاع الضامن . 59.3

 . النظام املحاسبي 60املادة 
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 اإلجراءات القسرية–الباب العاشر: انتهاء صالحية العقد 

 صالحية العقد. أسباب انتهاء 61املادة 

 . استمرارية املرفق في حالة انتهاء صالحية العقد62املادة 

 . مآل أموال التفويض في حالة انتهاء صالحية العقد63املادة 

 . مآل أموال الرجوع 63.1

 مآل أموال االسترداد  63.2

 العقد(  . الفسخ األحادي الجانب من طرف املفوض دون صدور خطأ عن املفوض اليه )استرداد64املادة 

 . تعديل العقد بسبب تزعزع التوازن االقتصادي واملالي للعقد 65املادة 

 . القوة القاهرة أو الفعل اإللزامي 66املادة 

 إليه . إسقاط حق املفوض 67املادة 

 . أسباب ومسطرة إسقاط الحق: 67.1

 . حاالت أخرى إلسقاط الحق67.2

 تبعات إسقاط الحق  3-67

 املؤقت على عدم الوفاء بااللتزامات، واإلنابة التلقائية . وضع اليد 68املادة 

 . الجزاءات التعاقدية69املادة 

 الباب الحادي عشر: مقتضيات ختامية 

 . القانون املطبق70املادة 

 وحدة القياس-. لغة العقد71املادة 

 . محاربة الغش واالرتشاء72املادة 

   . تسوية النزاعات73املادة 

 تبليغ اإلشعار  . 74 املادة

 . تعديل العقد 75املادة 

 . نطاق تطبيق املواد 76املادة 

 عقد التفويض  . عناصر  77املادة

 البيان التقديري املفصل  – ثمانجدول األ. 78املادة 
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 الباب األول :  

 مقتضيات عامة
 املادة األولى: موضوع دفتر التحمالت

أو    م العاالمسماة بموجب هذا العقد "المفوض" إلى شخص معنوي خاضع للقانون    مراكش،جماعة    المفوض تفويضيتم بموجب عقد التدبير  
 جماعة مراكش يسمى "المرفق". بتدبير مرفق النظافة  "،الخاص يسمى "المفوض إليه

التقنية المتعلقة بشروط االستغالل والواجبات وااللتزامات المتعلقة باستغالل المرفق  ويهدف دفتر التحمالت إلى تحديد البنود اإلدارية والمالية  
المفوض إليه الحق في تحصيل أجرة من    دون تخويل..................  .  منطقة مقاطعة  :..................في المجال الترابي للحصة    المفوض
 المرتفقين.

 ويتضمن هذا المرفق ما يلي: 

  أشغال الصيانة النفايات الخضراء واألتربة الموضوعة )بطريقة سرية( والناجمة عن    لها،وتفريغ النفايات المنزلية والنفايات المماثلة    جمع  -
 الكنس  المنزلية وبقاياالطفيفة 

)تنظيف    - الطرق  العمومية،شبكة  والساحات  المذكورةالعمومية    والحدائق الطرق  تلك  عدا  والمجازر   ما  الجملة  وأسواق  األسواق    أسفله، 
 .............( المنقوالت الحضرية المثبتة

 : الوثائق املكونة لعقد التدبير املفوض 2املادة 

 من:يتكون عقد التدبير المفوض، حسب األسبقية، 

 إليه؛ تحدد االلتزامات التعاقدية األساسيـة لكل من المفوض والمفوض التى االتفاقية  -
الذيالدفتر   - والتقنية    يتكون  تحمالت  اإلدارية  البنود  المتعلقة   والماليةمن  وااللتزامات  والواجبات  االستغالل  شروط  تحدد  التي 

 باستغالل المرفق المفوض 
المتكونة   - دفتر  الملحقات  في  أو  االتفاقية  في  ملحقة  بصفتها  والواردة  التحمالت  ولدفتر  لالتفاقية  المرفقة  المستندات  جـميع  من 

 للمفوض اليه  والماليبما فيها العرض التقني  مالت،التح
 جميع الوثائق التي جعلها هذا العقد تعاقدية. -

 : تعريف املرفق وأهدافه3املادة 

 التالية: بواسطة التدبير المفوض إلى وضع وتنفيذ برنامج متكامل للنظافة.  ويتضمن اإلجراءات  المرفق المدبر يهدف هذا

و  -1 المنزلية  النفايات  المماثلة  جمع  للمباني  و  لها،النفايات  الطفيفة  األشغال  عن  الناجمة  األتربة  ونفايات  الخضراء  السكنية  النفايات 

 ، كما هو محدد في األبواب الالحقة.  والتثمين وبهمركز الطمر  وتفريغها إلىشوائية، ونقلها الضخمة، ونفايات المستودعات الع والمتالشيات

، الساحات، المقابر والحدائق ما عدا  ومجاري المياهتنظيف شبكة الطرق )الطرق، األزقة الصغيرة والدروب، الطرق المعبدة، األرصفة،    -2

المذكورة   المنظ  أسفله،تلك  وغير  المنظمة  ومحيطها  األسواق  الداخل  من  )الخضر  الخارجي(مة  الجملة  أسواق  األسماك( والفواكه،   ،

 المثبت من طرف المفوض،  األثاث الحضريوالمجازر، وكذا 

، على جميع الطرق العمومية والخصوصية المفتوحة أو التي ستفتح في وجه حركة  2و  1السالفتين  ويجب تنفيذ الخدمات، موضوع الفقرتين  

 سريان العقد وفي ظل الشروط التي ينص عليها هذا العقد.   السير خالل مدة

 ومن أجل إنجاز مجموع الخدمات المحددة أعاله، يجب على المفوض إليه أن يكفل ما يلي: 

 لوازمها، الضرورية بجميعمد العربات واآلالت والمعدات  -
 استغالل وصيانة العربات واآلالت والمعدات المذكورة، -
 العقد.توظيف المستخدمين المتخصصين في الخدمات المطلوبة في هذا   -
المرفق   - استمرارية  ضمان  شأنها  من  التي  الالزمة  والمعدات  المستخدمين  ا  من  الكافي  العدد  من   لكيالتوفير  لحظة  في  يتوقف 

 اللحظات. 
بأعمال صيانة وإصالح   تسهيل القيامل  يجب على المفوض إليه كذلك أن يتوفر على عدد كاف من المستخدمين المؤهلين، من أج  -

 على عقد يربطه مع مقاولة متخصصة في ذلك، من أجل إنجاز هذه األشغال.  توفرهأي وقت، أو اثبات العربات والمعدات، في 
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 : تحديد املجال الترابي للمرفق ومعطيات أساسية 4املادة 

 تحديد املجال الترابي للمرفق -.4.1

 ........... هذا المرفق في المجال الترابي الموافق لنطاق  يتم استغالل

 اعتمادا على وسائله الخاصة، على تصاميم المجال الترابي موضوع هذا العقد   يحصل، يجب على المفوض اليه أن 

رضت  يحق للمفوض أن يضم إلى المجال الترابي للتدبير المفوض للمرفق أو أن يستثني منه أي جزء من التراب الذي يدخل في إطار اختصاصه، إذا ف
 . أو طارئة إدارية جديدةذلك اعتبارات تقنية أو اقتصادية أو  

ال تعويضاته  مراجعة  في  إليه  للمفوض  الحق  ذلك  عن  المترتبة  التعديالت  عرضه وتمنح  في  المقدم  االثمنة  جدول  على  اعتمادا  هذه .  مالية  بيان  ويتم 
لخدمات المطلوبة في العقد سواء بالزيادة او النقصان فان  ل ملحوظما تبين ان هذه التعديالت غيرت بشكل  وإذا بالعقد،التعديالت ضمن ملحق تعديلي يرفق 
 هذا االخير سيخضع لمراجعة شمولية. 

 .     يلي طبيعة التغيير الطارئ على الخدمات، وكذا التعويضات المالية المترتبة عن ذلك ويحدد هذا الملحق التعد

 : ، في هذه الحالة، بناء على العناصر التاليةيتم احتسابهاوينجم عن توسيع المجال الترابي أو تعديله زيادة أو نقصان في األجرة التي 

 معدلة؛خدمات جديدة أو  -
 بذلك؛مدة التدخل المرتبطة  -
 ؛المستخدمين ؤهالتم -
 . تركيبة السعر األولي -

المكلفة    السلطة الحكوميةيتم توقيعهما من طرفي العقد وموافقة    بعد أنأو العقد للمراجعة، فإنه ال يسري مفعولهما إال  /وعند خضوع الملحق التعديلي و
 بالداخلية. 

 وال يمكن للمفوض إليه أن يجري أي تعديل بدون موافقة مكتوبة من طرف المفوض تتخذ شكل أمر بالخدمة يحدد تاريخ وأجل التدخل.  

 : معطيات أساسية2-4

. ويرتقب أن يصل هذا العدد  2014نسمة، حسب إحصاء سنة    .….............. …المتعلق بالنطاق رقم…………… يبلغ عدد سكان تراب المنطقة ..........

 . 2020ساكن في سنة    ………………إلى 

  100مع نسبة تغطية تبلغ  2020بالجماعة بـ ............ طن في اليوم سنة (  واالتربةيات الخضراء ا)بما فيها النفويقدر إنتاج النفايات المنزلية وما يشبهها  

 ات.  ويشمل هذا القدر من األطنان النفايات التي تشبه النفايات المنزلية التي تصدر عن كبار منتجي النفايات، كالفنادق والمطاعم والمستشفي   في المائة.

 تقدم هذه المعطيات على سبيل االستئناس وال تلزم المفوض بأي حال من األحوال.     

الكبا  ويتخذ المنتجين  نفايات  القرار حول جمع  رقم  المفوض  الوزارية  الدورية  بتاريخ    13015ر موضوع  اإلتاوة    2012ديسمبر    17الصادرة  بتحديد 

تابيا للمفوض إليه  المفروضة على المرافق العمومية الجماعية المكلفة بالنفايات المنزلية وما يشبهها، وكيفية تطبيقها. وإذا أعطى المفوض أمره أو إذنه ك
فإنه يتعين على هذا األخير أن يقوم بتنفيذ الخدمة وفق نفس التعريفة الموافقة لقائمة أسعار المتعاقد    الكبار،منتجين  من أجل جمع النفايات الصادرة عن ال

 عليه.    

 والنفايات املماثلة لها  . تعريف النفايات املنزلية: 5املادة 

 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها يقصد بـ:  28.00ون رقم بتنفيذ القان  2006نونبر  22الصادر في  153-06-1طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

 منزلية؛ أنشطة  عن المترتبة النفايات كل  :المنزلية ياتفاالن  -
 ومكوناتها   طبيعتها  حيث  من  تكون  والتي  أوحرفية  أوتجارية  اقتصادية  أنشطة  عن  الناجمة  النفايات  كل :المنزلية  للنفايات  المماثلة  النفايات -

 المنزلية؛ للنفايات مماثلة وخصائصها 

 : أدناهوتتضمن تسمية "النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها "، من أجل تنفيذ هذا العقد، النفايات المحددة 

الناجمة عن   المنزلية، أي  النفايات  العادي للمساكن، وتضم بالتحديد:  الناتجة عن تحضير األغذية والتنظيف  العادية  أنشطة منزلية، النفايات 
الفضالت رماد الفحم المستعمل للتدفئة، بقايا الزجاج أو أواني المائدة، الرماد الناتج عن احتراق مواد معينة، األوراق، الممسحات، واألزبال و

الجمع، في أكياس فردية أو   القانون، في ساعات  أمام العمارات أو بمدخل   جماعية موضوعةالموضوعة على اختالفها، حتى خارج إطار 
 ؛المسالك التي يتعذر ولوج الشاحنات إليها

دارات  النفايات المماثلة للنفايات المنزلية التي تخلفها المؤسسات الصناعية ومؤسسات الصناعة التقليدية والمؤسسات التجارية، والمكاتب واإل -
 ؛ لنسبة للنفايات المنزليةوالفناءات والحدائق الخاصة، والموضوعة في أوعية كما هو الشأن با

 ؛منتجات تنظيف الطرق العمومية والحدائق والمنتزهات والمقابر، وما يرتبط بها، والتي يتم جمعها من أي مكان من أجل التخلص منها -
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ومن الخارج(    النفايات ومنتجات التنظيف وقمامة الردهات وأماكن العرض واألسواق المنظمة وغير المنظمة )الرتيبة والموسمية من الداخل  -

 ؛وأسواق الجملة )الخضر والفواكه واألسماك(، والمجازر، وأماكن االحتفاالت العمومية، والتي تم جمعها من أجل التخلص منها

العمومية،   - المباني  وجميع  اإليواء  وأماكن  والمستشفيات  العسكرية  والثكنات  المدارس  تخلفها  التي  المنزلية  للنفايات  المماثلة  النفايات 

 ؛وضوعة في أكياس، مثلما هو عليه األمر بالنسبة لنفايات المساكن والمكاتبوالم

النفايات الخضراء الناجمة عن تشذيب نباتات التسييج وقص األعشاب الخضراء، والتي تكون جاهزة للجمع. ويجب على المفوض إليه أيضا   -

جار والنباتات الخشبية والشتالت( وملقاة في الشوارع. ويجب  جمع النفايات الخضراء والتخلص منها، حتى ولو كانت كبيرة الحجم )كاألش

 ؛ عليه استعمال الوسائل المالئمة لهذا الغرض

 ؛عند االقتضاء، كل األشياء المتروكة على الطرق العمومية وكذا جثت الحيوانات -

الفقرات أعاله، بسبب وزنها أو حجمها. ويجب    األشياء الضخمة في عربات جمع النفايات، مثلما هو الشأن بالنسبة للنفايات المشار إليها في  -

 على المفوض إليه أن يتكلف كذلك بهذا النوع من المخلفات في إطار عملية جمع خاصة.     

ايات  تستجيب للخصائص التقنية للنف  اعتبار أنهاإن هذا التعداد ليس قطعيا، حيث يمكن للمفوض أن يعتبر مواد أخرى شبيهة بالمواد المذكورة أعاله على  

 المنزلية، شريطة أال يترتب عن ذلك فرض إكراهات إضافية، متعلقة بجمع النفايات، على المفوض إليه.      

 تنفيذ هذا العقد ال تضم تسمية "النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها " العناصر التالية:  إطار وفي 

 ؛ لعمومية الكبرى والخصوصيةالناتجة عن األشغال ا  والركام واالنقاضالنفايات الهامدة،  -

تنشأ - التي  النفايات  إزالة  يمكن  أنه  أعاله، غير  الفقرة  إليها في  المشار  تلك  والتجارية، غير  الصناعية  المؤسسات  تخلفها  التي    عن   النفايات 

 السكنية.الطفيفة لصيانة المباني األشغال 

ذا النفايات الخطيرة التي ال يمكن التخلص منها، بنفس الطرق الخاصة  النفايات الطبية والصيدلية التي تخلفها المستشفيات والمصحات، وك -

بالنفايات المنزلية، دون أن يشكل ذلك خطرا على األشخاص وعلى البيئة، وذلك بسبب توفرها على مواد قابلة لالشتعال أو مواد سامة، أو  

 بسبب قابليتها للتآكل أو االنفجار. 

 شروط التمديد   –: مدة التفويض 6املادة 

 سبع سنوات (    07في ) تحدد مدة العقد 

لتدبير  وال يمكن أن يتم هذا التمديد إال مرة واحدة، ويجب تبريره في تقرير يعده المفوض، كما يجب أن يكون موضوع ملحق تعديلي يضاف إلى عقد ا

 المفوض.  

ر شروط استمرارية المرفق  المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة يمكن للمفوض تمديد مدة العقد وذلك إلعادة توفي   54-05طبقا لمقتضيات القانون رقم 

 أو التوازن المالي للعقد. 

 عليه.   والمصادقة وال يمكن أن يتم هذا التمديد إال بعد مداولة خاصة للمجلس الجماعي 

 : تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ ومدة االستغالل 7املادة 

التأشير عليه من طرف   بعد  نافذا إال  العقد  يعتبر  الحكوميةال  بالموافقة على  بالداخلية  المكلفة   السلطة  التبليغ  تاريخ  العقد حيز التنفيذ اعتبارا من  ويدخل 

 الصفقة من طرف المفوض. 

( أيام من تاريخ التبليغ بالموافقة على العقد وذلك من أجل وضع الخطة النهائية قبل إعطاء األمر  10وسيتعين على الطرفين التباحث داخل أجل عشرة ) 

تنفيذ   انتشار    الخدمة،ببدء  المرفق مع وضع تصور حول كيفية إعادة  الذي يضمن استمرارية  بالشكل  إليه،  المفوض  العاملين  كما هو محدد في عرض 

 المنتمين إلى التفويض السابق.     

  التمديد، مراعاة إمكانية    العقد، مععند نهاية    إليه وتنتهيبداية من تاريخ تبليغ األمر ببدء الخدمة للمفوض    العقد،وتبتدئ مدة االستغالل المرتبطة بسريان  

 أعاله.  6كما هو مشار إليه في المادة  

اإلجراءات الالزمة من أجل    يتخذ كل( أشهر من تاريخ التبليغ باألمر ببدء الخدمة، سيتعين على المفوض إليه أن  3ثالثة )   وخالل الفترة االنتقالية ال تتعدى

 كما هو محدد في عرضه، وذلك فور تبليغ األمر ببدء الخدمة.  الخاصة، معتمدا في ذلك على وسائله  الخدمة،ضمان 

الذي يتعين عليه رغم ذلك اتخاذ إجراءاته من أجل    إليه،  المفوض   على   69 عليها في المادة   جزاءات المنصوص الوخالل هذه الفترة االنتقالية لن يتم تطبيق  

     )المعدات( التي تضمن القيام بالخدمات المبرمجة في عرضه خالل هذه الفترة. والمادية تعبئة وتوفير جميع اإلمكانات البشرية 

من   رئيس    ذلك،واستثناء  السيد  من  مكونة  لجنة  تثبته  الشركة,  , مقصودين ومتعمدين من طرف  الخدمة  اداء  في  تقاعس  او  تقصير  تسجيل  حالة  وفي 
 الحالة الجزاءات على المفوض اليه خالل الفترة االنتقالية.  المجلس الجماعي و السيد والي جهة مراكش اسفي. تطبق في هذه 
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 الثاني: الباب  

 االلتزامات العامة للمفوض إليه  
 : املخاطر واملهددات 8املادة 

بذلك مخاطره ومهدداته طبقا لمقتضيات عقد   جيد متحماليعتبر المفوض إليه مسؤوال عن تسيير واستغالل المرفق المفوض، حيث يقوم بتدبيره كرب أسرة  

 التدبير المفوض. 

 مراجع النصوص القانونية والتنظيمية واملعايير :  9املادة 

 صوص عامة وأخرى خاصة تصنف المراجع القانونية التي يستند عليها العقد إلى ن 

   . النصوص الخاصة1-9

 العامة  للمرافق المفوض بالتدبير المتعلق 54-05 رقم القانون بتنفيذ (2006 فبراير  14)1427  محرم 15 بتاريخ 15-06-1 رقم  الظهير -

 الترابية. المتعلق بالجماعات   .14-113 رقم التنظيمي القانون بتنفيذ2015 زيوليو  7الموافق ل   1436 رمضان 20 بتاريخ85-15-1 رقم الشريف الظهير -

 للجماعات المالي بالتنظيم المتعلق 08-45 رقم القانون بتنفيذ 2009 فبراير18ل    الموافق  1430 صفر  22 بتاريخ 02-09-1 رقم الشريف  الظهير -
 .ومجموعاتها المحلية

   .الدولة صفقات يخص فيما الديون سداد تأخير وبفوائد الدفع بآجال المتعلق 2016 غشت  04 الموافق ل 1437 شوال 17 بتاريخ344-16-2 رقم المرسوم -

بتحديد اإلتاوة المفروضة على المرافق العمومية البلدية المكلفة بالنفايات المنزلية   2012ديسمبر  17الصادرة بتاريخ  13015الدورية الوزارية رقم   -

 وكيفية تطبيقها.  لها،والنفايات المماثلة 

 استثناءات تطبيق: يتم   المنافسة، بمساطر تنظيمفيما يتعلق 

 المتعلق بالصفقات العمومية.  2013مارس   20الموفق ل   1434جمادى االولى   8ادر في الص 349-12-2المرسوم رقم  -

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

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

 حديثة االصدار.   يات ضللمقت وفي حالة وقوع تناقض بين الوثائق، فإنه يتم إعطاء األسبقية للنصوص الخاصة على النصوص العامة، ويتم إعطاء األولوية 

 التي قد يتم سنها.    وطيلة مدة عقد التدبير المفوض، سيتعين أيضا على المفوض إليه أن يلتزم بالمعايير والمقتضيات الجديدة

دة، في احترام  ولهذا الغرض، يلزم المفوض إليه أن يكيف استغالل المرافق المفوضة، واألموال المعينة لهذه المرافق، مع هذه الضوابط والمقتضيات الجدي 

 لمبدأ القدرة على التكيف. 

 . االنصوص العامة2-9

بمثابة ميثاق وطني     12-99 رقم   اإلطاربتنفيذ القانون    2014مارس    06)1435 االولى  من جمادى  4صادر في   09-14-1ظهير شريف رقم   -

 المستدامة. للبيئة والتنمية 

 المتعلق بحماية واستصالح البيئة.  11-03( بتنفيذ القانون رقم 2003ماي   12)  1424ربيع األول   10بتاريخ  1-03-59الظهير الشريف رقم  -

 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.   12-03( بتنفيذ القانون رقم 2003ماي   12)  1424ربيع األول   10اريخ بت  1-03-60الظهير الشريف رقم  -

 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء.   13-03( بتنفيذ القانون رقم 2003ماي   12)  1424ربيع األول 10بتاريخ  1-03-61الظهير الشريف رقم  -

   المتعلق بالماء 15.36بتنفيذ القانون رقم  1437ذي القعدة  6صادر في   113-16-1ظهير شريف رقم ال -

 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.   28-00( بتنفيذ القانون رقم 2006نونبر   22)  1427شوال  30بتاريخ  1-06-153الظهير الشريف رقم  -

رقم   - شريف  في    1.92.138ظهير  اآلخرة    30صادر  جمادى  رقم    (1992ديسمبر   25) 1413من  القانون  بالقواعد    9.88 بتنفيذ  المتعلق 

 الواجب على التجار العمل بها  المحاسبية

 . لتعلـــــــق بمدونــة الشغالم 99.65م القانون رقــ بتنفيذ )2003 شتنبر 11  (1424من رجب   14صادر في   194-03-1ظهير شريف رقم  -

 بتصنيف النفايات وتحديد الئحة النفايات الخطرة  2008يوليو  18بتاريخ  2-07-253المرسوم رقم -           

 المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية.   2009ماي  21بتاريخ  2-09-139المرسوم رقم  -

 بتحديد المساطر اإلدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة.  2009ديسمبر   08بتاريخ  2-09-284قم المرسوم ر -

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/120170.htm
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    1393القعدة  ذو    12بتاريخ    685-73-2كل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل وأجور اليد العاملة وخاصة المرسوم الملكي رقم  

 تعلق  برفع الحد األدنى لألجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والزراعة . (   الم1973دجنبر     8)

 

 سيتم جلبها من طرف المفوض إليه  المعدات التيالمعايير المفروضة على    3-9

 جمع من الخلف   ذاتالنفايات  بصناديق  الخاص  EN 1501-1المعيار 
 النفايات  صناديق جمعبرافعة    الخاص   EN 1501-5المعيار 

 الخاصة بالحاويات المتحركة للنفايات المنزلية   NF EN 840 األوربية  المعايير

 الخاصة بالحاويات الثابتة للنفايات     NF EN 13071المعايير األوربية 

 : معرفة املجال الترابي للمرفق واكراهاته10املادة 

اتخذ اإلجراءات  ي  قد  بأنه  إليه  المفوض  التعريفات  صرح  بتحديد  له  التي سمحت  والمعلومات  المعطيات  تحت مسؤوليته، على جميع  للحصول،  الالزمة 

 والخدمات المقترحة في عرضه. 

التجهيزات، وتعرف ع قيمة  بتحديد  قام  بأنه  تفريغها، كما يصرح  والتنظيف، وكذا طرق  النفايات  بفحص مرفق جمع  قام  بأنه  إليه  المفوض  لى  يصرح 

الترا المؤدية لمركز طمر وتثمين المجال  المنابهة والطرق  المتواجد بجماعة  النفايات لمراكش  التفريغ وحالة مركز طمر وتثمين  بأكمله وعلى مكان  بي 

 النفايات.   

 يصرح المفوض إليه بأنه اطلع على مجموع الخدمات التي يطلبها المفوض.  

جمع النفايات والتنظيف، وكذا المشاكل المرتبطة    مرافق خدمات كالها، والتي تنتج عن  بمختلف أش  واإلكراهاتيصرح المفوض إليه بأنه قدر الصعوبات  

 بالساكنة. 

 ال يمكن للمفوض إليه أن يرفع شكوى وال أن يطالب بالتعويض في حالة تقديره بأنه تعرض لخسارة بسبب نقص المعلومات. 

 أجل تحديد ثمن كل خدمة.  شيئا منيصرح المفوض إليه بأنه لم يغفل  

 البشرية الضرورية وكذا تحديد االثمنة ألداء الخدمات المفوضة إليه.  والموارديصرح المفوض إليه بأنه يتحمل كامل المسؤولية فيما يخص اآلليات 

 : احداث الشركة املدبرة للمرفق 11املادة 

المادة   لمقتضيات  القانون    25طبقا  ان   54-05من  الصفقة  نائل  يجب على  المفوض  يكـون    للتدبير  أن  ويمكن  المغربي.  للقانون  يؤسس شركة خاضعة 

 المساهـمون أشخـاصا ذاتيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص. 

 في البورصة، على شكل سندات اسمية.  يجب أن تكون حصص الشركة أو األسهم، ما عدا تلك المسعرة 

 طيلة مدة العقد   المرفق العام كما تم تحديده في عقد التفويضيجب أن يكون غرض الشركـة المفوض إليها منحصرا في تدبير 

 شركة قبل ابرام االتفاقية  تأسيسيجب على نائل الصفقة 

 المحدثة. يجب على المفوض إليه   مع بداية الخدمة مـــد المفوض بنسخة من االتفاقية التي تربط الشركة نائلة الصفقة والشركة  

 االسم. يشترط المفوض ان تكون الشركة المحدثة لتدبير العقد الحالي مجهولة 

 ان يكون اغلب رأس مال الشركة املحدثة في في ملكية نائل الصفقة.يجب 

جميع المعدات التي تم جلبها من   يجب تحويل ملكية    المحدثة لذا حساب الشركة  الحالي فيبالعقد  المعدات المتعلقةشراء  حميع مصاريف أن تحتسب  يجب

 إليها. المفوض  اسم الشركة  المنافس فيطرف 

 إحداث الشركة    11.1

  التنفيذ بإحداثدخول عقد التدبير المفوض حيز    أقصاه    في أجل  للتدبير المفوض يجب على نائل الصفقة    54-05من القانون    25طبقا لمقتضيات المادة   

 حيز التنفيذ. عند  دخول العقد   1/ 3من مجمل االستثمارات التعاقدية المسجلة نقدا  مع اإلدالء على األقل بالثلث    30  %شركة ال يقل رأسمالها عن

وااللتزامات بموجب    صاحبة جميع الحقوق اعتبارها    للصفقة على النائل    المرشح  محلوتحل    للخدمة، وتمثل هذه الشركة المحدثة شركة التدبير المفوض  

 المحدثة. إشعار المفوض بقرار االحالل الموقع من طرف المرشح النائل للصفقة والشركة  العقد وسيتم هذا
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 التالية: لشركة المحدثة بالمتطلبات يجب ان تفي هذه ا

 حصيلة مالية افتتاحية خالية من أي التزام مالي قبل العقد   -
 يتواجد مقرها بالمجال الترابي للمفوض -
 يتم تضمين تكاليف االنشاء واالدارة في توقعات تكاليف التسيير.-
 المفوض وملحقاته.  فقط العمليات المتعلقة بتنفيذ عقد التدبير  تتضمن وثائقها المحاسباتية -
 دجنبر.  31يناير الى  1توافق السنة المالية مع السنة المدنية أي من  -

 حساباتها السنوية في سجل المحكمة التجارية.   يتم نشر -
ات هذا العقد دون المساس بالممتلكات الموضوعة رهن اشارتها يجب ان تتوفر الشركة المحدثة على وسائل ذاتية بشرية ومادية تمكنها من تحمل مسؤولي -

 من طرف جماعة مراكش  

 أسهم الشركة النائلة للصفقة     11.2

 التالية: يجب على المنفذ التقني أن يتوفر على أكبر عدد من صاحب أكبر عدد األسهم   ويستجيب للشروط 

 بإدارة   قادرة على تنفيذ شروط العقد في أحسن األحوال   إدارة التسييريجب التمسك داخل 

 ثابتة طيلة مدة العقد.  قى هذهوتب رأسمال الشركة المحدثة  األقل من على      %51يجب ان تمتلك الشركة نائلة الصفقة 

بعد موافقة المفوض مع تأشيرة      إليها إال أو حدوث أي تغيير مؤثر في أسهم الشركة المفوض    المنفذ التقنيالشركة المحدثة التي تعتبر    يمكن انسحاب ال  
 بالداخلية. السلطة الحكومية المكلفة 

 مالية. يتمتع بقدرة  العقد وألن المؤهالت لتنفيذبنفس  يض المنفذ التقنيلتعويجب أن يتمتع المرشح المقترح  األسباب،وألي سبب من 

وكفاءات هذه األخيرة. والتي تبقى    للعقد على نفس مميزات والمقترحة لتعويض الشركة المتخصصة في التنفيذ التقني    الشركة المرشحةتتوفر    يجب أن 
   وض وسلطة الرقابة ف للم للسلطة التقديريةخاضعة 

الم- اليه  ويتعهد  بمقتضيات هذا    بإخضاع فوض  بدون االخالل  الرقابة وذلك  للمفوض وسلطة  المسبقة  للموافقة  الى طرف اخر  الشركة  تفويت ألسهم  أي 
 تفويتها.  تفويتها وطريقةالعقد وبغض النظر على عدد أسهم المراد 

 فرعي للمساهم أو يتحكم فيه.  وتكون الموافقة المسبقة للمفوض وسلطة الرقابة ضرورية في حالة تفويت األسهم لشخص طبيعي أو معنوي

 مبدئيا للتدبير المفوض.  والمرجعية المطلوبة بالنظر إلى الكفاءة   لألسهم بالسلطة الكاملة لتقييم المالك الجديد يتمتع المفوض  -

بالمعنى الواسع الذي يشمل ليس فقط البيع ولكن كذلك نقل  - التبرع،   التبادل،وسيلة أخرى )  يةاالسم بأولتطبيق أحكام هذه المادة يتم فهم تفويت األسهم 
 المساهمة ............( 

 يوقعوا على " القانون االساسي" الذي ينظم العالقة بين المساهمين والذي يجب إبالغه للمفوض.  العقد أي توقيع هذاقبل   المساهمين المؤسسينيجب على 

 تعديل قانوني للنظام األساسي  أي الرقابةوسلطة   المسبقة للمفوضيتعهد المفوض إليه أن يقدم للموافقة  

 المساهمين المؤسسين اتجاه الشركة المحدثة التزامات 11.3

 حدثة. تلتزم الشركة النائلة للعقد بتوفير جميع الوسائل البشرية والتقنية والمالية مع ضمان جودة واستمرارية المرفق طيلة العقد للشركة الم

كة ملحدثة طوال فترة تنفيذ العقد. في حالة  تلتزم الشركة النائلة للعقد أيًضا بشكل ال رجعة فيه ودون قيد أو شرط بأن تظل ملتزًمة التزاما تاما وبطريقة تضامنية بالتزامات الشر  

 ام والكامل لاللتزامات املحددة في العقد. يضمن املرشح الفائز للعقد الوفاء الت العقد، الشركة بالوفاء بالتزاماتها بموجب هذا  إخالل هذه 

 العقد بجميع هذه االلتزامات وذلك على شكل عقود منفصلة.  الحاق هذايجب 

 احترام الصفة الشخصية 11.4

 تعتبر الصفة الشخصية شرطا أساسيا لتنفيذ هذا العقد. 

يت الحقوق المترتبة عن عقد التدبير المفوض، بصفة كلية أو جزئية، كما  يجب على المفوض إليه تدبير واستغالل المرافق المفوضة بنفسه، إذ ال يمكنه تفو

 دون موافقة مسبقة وصريحة من طرف المفوض،   العقد،ال يمكنه أن ينوب عن الغير بمبادرة خاصة منه تحت طائلة اسقاط 

 : االلتزامات العامة ومسؤولية املفوض إليه 12املادة 

أن ينجز بمهنية جميع الخدمات المحددة في عرضه والتي ينص عليها هذا العقد. ويصرح بأنه غير خاضع ألي تقييد يضمن المفوض إليه أنه قادر على  

 قانوني وألي التزام تجاه األغيار من شأنهما إعاقة تنفيذ التزاماته كليا أو جزئيا. 
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يجب على المفوض إليه أن يقدم في    المحددة   اآلجاليذ بنود هذا العقد وفي  شرية المؤهلة والالزمة لتنفب يتعهد المفوض إليه بتوفير جميع الوسائل المادية وال
عن    عرضه كشفا مفصال عن األطر )األسماء العائلية والشخصية والشهادات المحصل عليها والمؤهالت واألقدمية في الميدان(، إلى جانب كشف مفصل 

 ذكر جميع البيانات التقنية. العربات واآلالت والمعدات المقدمة من أجل تنفيذ هذا العقد، مع

لمزاولة  يمنع على المفوض إليه منعا باتا أن يخصص األمكنة الموضوعة تحت تصرفه والوسائل البشرية )بما في ذلك مدير عمليات التشغيل( والمادية  
 المفوض.     بيرمهام أخرى غير الخدمات التي تشكل موضوع عقد التد

امر بالخدمة الصادرة عن المفوض. وإذا اعتبر المفوض إليه أن األمر بالخدمة يتضمن شروطا تتجاوز التزاماته  يجب على المفوض إليه أن يستجيب لألو
( أيام )بشكل أقصى أو بشكل إلزامي(،  5المنصوص عليها في هذا العقد، فإنه يحق له أن يتقدم بشكوى بهذا الشأن كتابة إلى المفوض داخل أجل خمسة )

ه. وينتج عن هذه الشكوى توقف تنفيذ األمر بالخدمة إلى حين توصل الطرفين إلى اتفاق، في أجل ال ينبغي أن يتعدى خمسة  وذلك تحت طائلة سقوط حق 
 ( يوما، إال إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين.         15عشر ) 

ت   إليه،يقوم المفوض   بنفقات  بتقديم المعلومات المحاسبية والمالية المتعلقة  الموالية. ويتعين عليه تسهيل    33نفيذ أنشطته وفق المادة  بطلب من المفوض، 

 الزيارات الرامية إلى مراقبة المعدات من طرف المفوض، وكذا تمكين األعوان المعينين من طرف المفوض من الولوج إلى أمكنته.  

ات المذكورة. وتضمن في دفتر، وافق المفوض  لخاص بالعرب سجل خاص اويجب على المفوض إليه أيضا أن يقوم برصد عدادات العربات وتسجيلها في  
الوكالء ي تمكين مسبقا على نموذجه، المعلومات المرتبطة بوزن النفايات التي تم تفريغها بمركز طمر وتثمين النفايات العمومي. ومن أجل ذلك، ال يمانع ف

 أي مكان آخر للمفوض إليه. المعينين من طرف المفوض من الولوج إلى مرائبه وورشاته ومخازنه أو إلى  األعوان

بأي وجه كان، أن يحل محل المفوض في عالقاته مع األغيار أو في سير مرافق المفوض، خارج إطار المهام التي عهد إليه بها    إليه،يمكن للمفوض    وال 
 ذي يالئمه، إلى قرار أو أمر بالتنفيذ.   بمقتضى هذا العقد. ويكتفي المفوض إليه بإعطاء المشورة. وينبغي للمفوض أن يحول هذه المشورة، بالشكل ال

بالعالقات التي سيقوم بعقدها مع األغيار من أجل إنجاز مه امه. ويحق  ويتعين على المفوض إليه إخبار المفوض على الدوام بآخر المستجدات المتعلقة 
 للمفوض أن يطلع، في أي وقت وحين، على المراسالت الموجهة إلى األغيار.   

 إليه مسؤولية الخدمات المعهود بها إليه طبقا ألعراف المهنة وللمقتضيات القانونية المعمول بها. يتحمل المفوض 

اس له، وكذا عن  التابعين  النظافة  المؤذية ألعمال عاملي  النتائج  األغيار عن  تجاه  الوحيد  المسؤول  إليه  المفوض  يعتبر  العقد  المعدات  وطيلة مدة  تعمال 
ويبرم عقود التأمين الالزمة على نفقته الخاصة، ليحمي نفسه من أي تعويض سيعرضه له    طعن، من مغبة اللجوء إلى أي المستخدمة، كما يحمي المفوض  

 استغالل مرفق النظافة.      

داية هذا التوقف،  ( األوليتين من ب 2إذا توقف المرفق، ولو جزئيا، فإنه على المفوض اليه أن يخبر المفوض في أقصر اآلجال، وبالتحديد خالل الساعتين )

بالتوافق مع هذا   يتخذ  توقيف تشغيلها    األخير حول وأن  تم  أو  العربات لحادثة معينة  المشكل. وإذا تعرضت إحدى  الالزمة من أجل معالجة  اإلجراءات 
 خالل الخدمة، فإنه يجب على المفوض إليه تعويضها بعربة مشابهة لها تفاديا لتوقف المرفق. 

أ إليه  المفوض  على  دعوة  ويجب  ألي  يستجيب  المجلس ن  جميع    يوجهها  وفي  االستثنائية  أو  العادية  الدورات  أشغال  في  المشاركة  أجل  من  الجماعي 
 االجتماعات التنسيقية. 

 : التراخيص  13 املادة 

 وال سيما في مجال التعمير واحتالل الملك العام والسالمة وحماية البيئة.   القانونية المطلوبةال يعفى المفوض إليه من الحصول على التراخيص 

 : التأمينات  14 املادة 

المفوض   تترتب عن    إليه، يجب على  قد  التي  المدنية والمخاطر  العقد مسؤوليته  التنفيذ، أن يغطي طيلة مدة  المفوض حيز  التدبير  ابتداء من دخول عقد 
و الشكليات  وفق  اكتتابها  يتم  تأمين  عقود  بواسطة  وذلك  العقد،  هذا  عليها  ينص  التي  المهام  مختلف  إنجاز  عن  عامة  وبصفة  المهنية،  الشروط  أنشطته 

 ا قانونيا.   المعمول به
الماء، واألضرار الالحقة    الحريق وضرر وفي هذا الصدد، سيكون لزاما على المفوض اليه أن يكتتب عقود تأمين عن األضرار )تغطي تحديدا مخاطر  

 باألغيار( فيما يتعلق بأموال التفويض )أموال الرجوع وأموال االسترداد واألموال الخاصة( بمقدار قيمتها التعويضية. 
( أشهر من تاريخ تبليغ  4الغرض، يجب وضع جرد ألموال التفويض يحدد قيمتها الحسابية الصافية وقيمتها التعويضية، وذلك داخل أجل اربعة )  ولهذا

 الموافقة على العقد.     
لون خالل مزاولة أنشطتهم المهنية أو إهمال تسبب فيه العام سوء نيةيتحمل المفوض إليه المسؤولية المدنية عن أي ضرر لحق بالغير بسبب فعل ناجم عن 

 المتعلقة بتنفيذ هذا العقد.  
 ل من األحوال. ويلتزم المفوض إليه بتحمل جميع النتائج المالية التي قد تنجم عن األحكام الصادرة ضده، دون إمكانية تحمل المفوض ألي مسؤولية بأي حا 

 التي تثبت أداءه ألقساط التأمين، وذلك طيلة مدة العقد.  الوثائقوعقود التأمين  يجب على المفوض إليه أن يقدم للمفوض، مرة واحدة في السنة،

 التشارك -: التعاقد من الباطن 15املادة 

ه بحكم تجربته  ال يمكن للمفوض إليه أن ينيب عنه متعاقدا فرعيا من الباطن أو أكثر من أجل القيام بالخدمات المندرجة ضمن اختصاصه، والمعهود بها إلي 
ف المفوض،  صة وبالنظر إلى وسائله، غير أولئك الواردين بقائمة المتعاقدين الفرعيين المحتملين، والتي سبق له تقديمها في عرضه وتم قبولها من طر الخا

 دون موافقة مسبقة من طرف هذا األخير، وإال تم إسقاط حقه. 
 ن من الباطن التقيد بالتزامات بما يضمن تطبيق شروط هذا العقد.  وحتى بعد موافقة المفوض، يبقى على المفوض إليه أن يفرض على المتعاقدي 
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وأن يحصل  يجب على المفوض إليه، في جميع الحاالت، قبل شهر من انطالق الخدمات، موضوع التعاقد من الباطن، أن يتقدم بالنقط التالية إلى المفوض  

 على موافقته عليها: 

 أسماء المتعاقد من الباطن وصفاته وبياناته،  -

 البرنامج المقترح،  -

 عرض األسعار المقابل للخدمات، كما تم إعداده من طرف المتعاقد من الباطن.     -

 ال يمكن للمفوض إليه أن يتنصل من مسؤوليته بفعل التعاقد من الباطن، حيث أنها تبقى كاملة. 

 قدين الشركاء من الباطن )أعضاء التجمع إن وجدوا(. وفي حالة التشارك، فإنه على المفوض إليه أن يقدم مع عرضه القائمة المحتملة للمتعا

 يحق للمفوض أن يختار تعويض المفوض إليه في عقد التعاقد من الباطن في حالة فسخ هذا العقد. 

 : معاينة مخالفات املرتفقين 16املادة 

ان المحلفين التابعين للمفوض إليه والحاملين لسند قانوني  التدبير المفوض، من لدن األعو  إطار عقد يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون، في  

 يشهد على وظيفتهم.

اقبة تنظيم املفوض إليه 17املادة   : مر

ليها في  ويجب على المفوض إليه أيضا أن يثبت للمفوض داخل أجل سنة بداية من تاريخ التبليغ بالموافقة على العقد، تحت طائلة العقوبة المنصوص ع

 بأنه يتوفر على: العقد، 

 (ISO 9001)يتعلق بنظام تدبير الجودة إشهاد  -

 (ISO 14001)يتعلق بنظام التدبير البيئي إشهاد  -

 ( (ISO 45001يتعلق بنظام تدبير الصحة والسالمة في الشغل إشهاد  -

   اإلشهادات كلما دعت الضرورة ويتم تجديد هذه 

 ISO 50001يتعلق بنظام تدبير الطاقة  ابتداء من تاريخ االمر بالخدمة إشهاد    ني ت سن   أجل  داخل يثبت للمفوض    إليه أن ويجب على المفوض   -

 العقد.طائلة الغرامات المحددة في   تحت

 : نشراملعلومات املالية18املادة 

 بيان)  التركيبية بيانات الخمس دجنبر انجاز    31الستة الموالية الختتام السنة المالية والتي تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي في    اجل األشهر يتم داخل         

رقم    التكميلية( المعلومات بيان  ،التمويل جدول   ،التدبير رصيد بيان  والمصاريف، اإليرادات  حساب  الحصيلة، القانون  عليها  ينص  المتعلق    9-88التي 

الحسابات، في جريدة مرخص لها بنشر اإلعالنات القانونية، وتوضع رهن    مراقبي مفوضيواعد المحاسبية الالزم على التجار العمل بها، وكذا تقارير  بالق

 تحت طائلة العقوبات المحددة في العقد.         إليه، إشارة العموم بمقر المفوض 

 : مكان اإلقامة19املادة 

المعدات  يجب على المفوض إليه أن يتوفر طيلة مدة العقد على إنشاءات دائمة بتراب المفوض او بتراب مجاور مزودة بكل الوسائل من حيث العاملين و

 التي تسمح له بتنفيذ الخدمات التي تشكل موضوع هذا العقد.  

باألمر بالخدمة، كما يجب عليه أن يقدم وصفا لألماكن المستعملة من أجل  يجب على المفوض إليه أن يخبر المفوض بعنوان إقامته النهائي فور توصله  

 تنفيذ العقد.
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 الباب الثالث: 

 االلتزامات التقنية املتعلقة باستغالل مرفق جمع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها وتفريغها 
 وتفريغها   والنفايات املماثلة لهااملنزلية النفايات  مسارات جمعنظيم ت: 20املادة 

مسا اقتراح  مع  اقتصادية  والسوسيو  العمرانية  الخصوصيات  االعتبار  بعين  االخذ  مع  متجانسة  مناطق  الى  التراب  تقسيم  اليه  المفوض  رات  يجب على 

 كل منطقة. . بالنسبة لوالترددتحديد الوقت   الحاويات معلنظام  االنفايات والموافقةللطرق المختلفة لجمع مالئمة 

طرف  مسار الجمع هو المسار الذي يتم المرور فيه من    التقني.يتم تنفيذ خدمة جمع النفايات حسب مسارات مقترحة من طرف المفوض اليه في العرض  

  التفريغ.مكون من سائق ومرافقيه طيلة فترة العمل اليومي باستثناء التنقالت التي تفصل بين منطقة الجمع ومكان  فريق

وكذا إلكتروني.كما يجب أن يكون    مطبوع و   الحاويات بشكلالجمع، التردد، اماكن    المتعلقة بمساراتى المفوض إليه أن يمد المفوض بالوثائق  يجب عل

 مطابقا للخدمات  المتعلقة  بالنظام المعلوماتي المعمول به لدى المفوض.  

 االداري. التقسيم   التغييرات الممكنة فييجب على المفوض اليه االخذ بعين االعتبار 

 : تنفيذ مسارات جمع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها   21املادة 

 تتم عملية جمع النفايات طبقا لتصميم مسارات محددة. 

 التردد أو الوسائل البشرية والمادية.  الجمع أومسار  االحوال تغييرحال من   إليه بايالمفوض  يجب على ال  

 موافقة مسبقة من المفوض    الحاويات بدون وإفراغ  للمفوض إليه تخفيض وتيرة تردد جمع نال يمك

 املسار.السير العادي للخدمة بتغيير  حدث يمنعحالة تواجد أي تظاهرة أو  ساعة فيأجل ال يتعدى   املفوض في إليه إخباراملفوض  يجب على 

 طابق يتم تطبيق الغرامات املحددة حالة عدم الت للمفوض وفياملدلى به  للجمع املساريجب أن يطابق كل مسار  

 من حوادث االستغالل  وإذا تعرضت عربة ما لحادثة أو تم توقيف تشغيلها خالل القيام بجمع النفايات، فإنه يجب تعويضها بعربة احتياطية معدة لهذا النوع

 : توصيف منظومة الحاويات   22املادة  

املترشح   مختلفة يقترح  فوق    أنواعا  لألشعة  املقاومة  والتشققات للحاويات  أعطاء  البنفسجية  مع  تغييرأمكنتها  يصعب  مطمورة    والتي  والنصف  السطحية  للحاويات  األفضلية 

 واملطمورة   

املنظمة على شكل جمعيات أو وكالء امللك املشترك، تجار األسواق البلديةأو أي تنظيم للمرتفقين املنتجين للنفايات املنزلية    إشارة: اإلقاماتيمكن وضع حاويات متحركة رهن  

من خالل عملية التحسيس طبقا للبرنامج املسطر كما جاء في املادة    العملية بتأطيره التنظيم والذي تتم    طرف ممثلموقع من    ستالموصل اواملماثلة لها ويتم تسليم الحاوية مقابل  

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

 كبيرة.سعة   وذاتوعند االقتضاء يمكن للمفوض إليه اقتراح حاويات حديدية بغطاء 

 )مرة واحدة كل أسبوع(.   1/ 7حاويات وجوانبها وغسلها وإزالة الجراثيم منها بمعدل  ويتعين على المفوض إليه أن يسهر بانتظام على صيانة ال 

 1/ 7بوتيرة  الحاويات المتواجدة بتراب المفوض  جميعغسل يجب على المفوض اليه توفير عدد كافي من اليات غسل الحاويات تمكن من   

 : توصيف نقط تجميع النفايات املنزلية واملماثلة لها    23املادة 

تكون    عية قبل الجمع. يجب أناطو لها عن    املنزلية واملماثلة  وضع النفاياتمن    لتمكين املرتفقينتجميع حاوية واحدة أو أكثر    ايتم فيه  التي األمكنة  حاويات  ل ا  تجميع  تعتبر نقط

 .بسرعة يمكن تنظيفها الولوج مماسهلة 

 . للتصميم املقدم في العرض التقنييجب على املفوض إليه تحديد نقط تجميع الحاويات طبقا 

( ، أوفي املجال الخاص بعد التشاور مع املالكين ،أ وفي أي مكان  السيارات.. إلخمواقف    املالجئ،   األرصفة،)الجماعي  التجميع في األماكن التابعة للملك العام    تكون نقطيجب أن  

 على قارعة الطرق 

الال التدابير  اتخاذ  مسؤولية  إليه  المفوض  اخباريتحمل  قصد  الجمع  نقط  مستوى  على  الفرق    زمة  طريق  عن  الجيد  االستعمال  من  المرتفقين  وتحسيس 

 استغاللها.االجتماعية او كل نشاط من شانه تحسين 

 يجب على المفوض اليه السهر على ابقاء نقط الجمع في حالة جيدة طيلة مدة العقد 
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اقصاه   اجل  المعطلة في  الجمع  نقط  الغيارمن    48يجب اصالح وصيانة كل  لقطع  احتياط  التوفر على  اليه  المفوض  يجب على  لهذا  المعاينة  بعد  ساعة 

 اصالح وتغيير االجزاء الغير صالحة مع احترام االجال التعاقدية 

 تنظيم جمع النفايات املنزلية 23.1

عمل  يجب على المفوض إليه أن يقدم في عرضه التقني مناطق متجانسة لجمع النفايات مع تخطيط جولة الشاحنة في كل منطقة. ويجب عليه أيضا أن ي 
طريقة    لكل شاحنة ووقت الجمع. ويجب أن تتم  العمال والسائقينعلى توصيف نوع المعدات التي يعتزم استعمالها وكذا طريقة الجمع في كل منطقة وعدد  

 الجمع حسب نوعية السكن بكل منطقة من خالل استخدام الحاويات، أو من أمام األبواب، أو أي طريقة أخرى يقترحها المفوض إليه.  

على  ويجب على المفوض اليه أن يتوفر، عالوة على ذلك،     . اليهيجب أن يتم جمع النفايات المنزلية والتخلص منها بواسطة عربات مالئمة تابعة للمفوض  
كش" واللفظ  عربة احتياطية أو أكثر يحتفظ بها من أجل تدارك حادث االستغالل. وتبين على العربات، إضافة إلى اللوحات التنظيمية، عبارة "جماعة مرا 

   المختصر لهذه الجماعة، وكذا شعار المفوض إليه، الذي ال يتجاوز حجمه حجم اللفظ المختصر للمفوض، ويتضمن اسمه ورقم هاتفه.  

 محمول. يجب ان تتوفر كل شاحنة على نظام وزن 

 اليوم. ساعة في   24يجب على اليات الجمع في كل منطقة ان تكون ذات حجم وعدد كافي لجمع النفايات طيلة 

 كما أنه يتم طالء العربات بلون يتم تحديده باتفاق بين المفوض والمفوض إليه 

  ل ية بحذر وتفادي تطاير الغبار ورمي القمامة خارج صندوق الشاحنة، كما يجب عليهم إفراغ ساليجب على عاملي مرفق جمع النفايات استعمال األوع
 . المهمالت والقمامات من محتوياتها

 الشاحنة. يجب جمع النفايات المنزلية، التي قد تكون مرمية عرضيا على الطريق العمومية، بالمكنسة وتعبئتها بالمجرفة اليدوية وإفراغها بصندوق 

رة المتفق  وتوضع الحاويات، بعد إفراغها، على جزئها األسفل بنفس المكان الذي كانت توجد به قبل ذلك. يجب تنظيف هذه الحاويات ومحيطها على الوثي 
ا ويمنع على  بالحاويات.  أي أضرار  إلحاق  إحداث ضجيج ودون  كلها دون  العمليات  بهذه  القيام  العقد. والبد من  في هذا  بجمع عليها  المكلفين  لعاملين، 

 النفايات، دفع القمامة، الملقاة بالشارع العمومي، كليا أو جزئيا، إلى البالوعة أو مجرى الماء.   

كيفية و/أو   يجب على العاملين المكلفين بعمليات جمع النفايات الحرص على احترام البرامج والجوالت المقترحة في العرض التقني. وكل تغيير محتمل في
 ت الجمع يجب أن تسبقه موافقة الجماعة. جوال 

 على المفوض اليه جمع النفايات خارج األوقات التعاقدية إال بعد اإلبالغ عنها من طرف المراقبين ال يجب 

سلها وإزالة  البلدية .... وغ  ة والفواكه، المجزر  رالدجاج، الخض   السمك،يجب على المفوض اليه وضع حاويات مالئمة رهن اشارة اسواق الجملة كسوق   
 1/ 7الجراثيم بصفة منتظمة  

 : جمع النفايات الخضراء :  23.2

 النفايات. متوفرة على جهاز لتقليص حجم هذه  خاصة  آلياتالخضراء بواسطة يتم جمع النفايات 

الخدمة بحملة    مواكبة هذهالنفايات من عند المنتجين. وتتم    وجمعالتنسيق    الممكنة قصد   المساطرو  جمع النفايات الخضراء  تنظيم  طرقاليه يقترح المفوض  
 العرض. تحسيسية مطابقة للبرنامج التواصلي المقترح في 

 ساعة  24يجب ان يالئم كل من التردد ومسار الجمع الحاجيات قصد تفادي تراكم النفايات في الملك العمومي الجماعي خالل فترة تفوق  

النفاي  الخدمة  الخضراء والحدائق  اليدخل ضمن نطاق  المجاالت  المكلفة من طرف الجماعة بصيانة  الخاصة  المقاوالت  المنتجة من طرف  ات الخضراء 
 والمنتزهات. 

 جمع األتربة ومخلفات صيانة املباني 23.3- 

ل  الطفيفة  االشغال  عن  الناجمة  المباني  ومخلفات  االتربة  وتفريغ  لجمع  مالئمة  اليات  استعمال  اليه  المفوض  على  يقترح  يجب  السكنية.  المباني  صيانة 
مواكبة  التنسيق وجمع النفايات من عند المنتجين. وتتم    المفوض اليه ضمن عرضه التقني شكل تنظيم جمع هذه النفايات مع تحديد المساطر الممكنة قصد 

 العرض. الخدمة بحملة تحسيسية مطابقة للبرنامج التواصلي المقترح في  هذه
هذا الصنف من النفايات المتواجدة على مستوى مسارات جمع النفايات ومسارات الكنس وكل موضع تم االبالغ عنه من    يعمل المفوض اليه على جمع 

 طرف المفوض. 
 ساعة  24يجب ان يالئم كل من التردد ومسار الجمع الحاجيات قصد تفادي تراكم النفايات في الملك العمومي الجماعي خالل فترة تفوق  

 حربيل. المحادي للمطرح القديم بجماعة  الموقع المؤقت يتم نقل هذه النفايات إلى 
 أشغال األوراش الكبرى.  األتربة ومخلفات  الهامدة، كليدخل ضمن نطاق الخدمة النفايات  ال

 جمع األشياء الضخمة : 23.4

في أوعية منظمة، بسبب وزنها أو حجمها، فإنه يجب جمعها والتخلص  عربات جمع النفايات وإيداعها    شحنها في بالنسبة لألشياء الضخمة التي ال يمكن  

 منها من طرف المفوض إليه بمجموع التراب التابع للمنطقة موضوع العقد، وذلك بواسطة عربات مخصصة لهذا الغرض.  
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 مختلفات 23.5

نفايات جماعية من أجل تحسين عملية الجمع وتسهيلها . وفي هذه الحالة، من الالزم عليه الحرص على صيانتها يمكن للمفوض إليه أن يقترح حاويات 
 وتجديدها.  

ء على مسألة  ويلتزم المفوض إليه بتزويد الجماعة بحاويات كافية عددا وجودة كما وكيفا في إطار عقد التدبير المفوض. وتكمن الغاية من ذلك في القضا
ير قياسية، وذلك من خالل تجهيز الجماعة بعدد من الحاويات الكافية من حيث الجودة  وضع النفايات في سالل المهمالت واألكياس أو أي أوعية أخرى غ

 والطاقة االستيعابية أيا كان منتج النفايات: المنازل، التجار، األسواق وغيرها.      

 جال التي ينص عليها العقد. وفي إطار هذا العقد، يتعين على المفوض إليه قياس استخدام الحاويات حتى ال يقوم بجمع النفايات خارج اآل

 وال يسمح للمفوض إليه بجمع النفايات خارج هذه اآلجال إال بعد أن يخبره المراقبون بوجودها.  

، كما يجب أن تكون هذه الطاقة االستيعابية كافية تفاديا ألي اندالق  7أيام على    7ويجب تكييف الطاقة االستيعابية للحاويات مع وتيرة الجمع المحددة في  

القمامات وعددها تحديد حجم حاويات  أجل  األبواب من  أمام  إجراؤها  يتم  التي  التحقيقات  نفقات  إليه  المفوض  ويتحمل  يتحمل مصاريف  للنفايات.  ، كما 
 المواقع.            

 ويتم توزيع الحاويات بشكل أكثر انتظاما قدر اإلمكان من أجل تقليص المسافة بين مكان إنتاج النفايات ومكان وضعها.   

 وعند استخدام الحاويات، فال بد من مراعاة كمية النفايات المنتجة وطبيعة النسيج الحضري.  

 الحاويات ضمن الملف التقني.  ويجب تقديم خطة استخدام 

 كما يجب أن تتوفر الحاويات المعدنية ذات الطاقة االستيعابية العالية على غطاء.  

 )مرة واحدة كل أسبوع(.   1/ 7ويتعين على المفوض إليه أن يسهر بانتظام على صيانة الحاويات وجوانبها وغسلها وإزالة الجراثيم منها بمعدل  

 بعد مصادقة المفوض على التصاميم.  المرور، ة اماكن لوضع هذه الحاويات على نفقته بشكل ال يعيق حركة يجب على المفوض اليه تهيئ 

بصفة    ا.. وغسلهالبلدية ...  ة والفواكه، المجزر  ر الدجاج، الخض   السمك،يجب على المفوض اليه وضع حاويات مالئمة رهن اشارة اسواق الجملة كسوق  
 7/1منتظمة 

 والدجاج. ه اقتراح طريقة جمع خاصة بباعة االسماك  يجب على المفوض الي   

 7/1يجب على المفوض اليه توفير عدد كافي من اليات غسل الحاويات تمكن من غسل جميع الحاويات بوتيرة   

 يمكن باتفاق مع المفوض اليه التنصيص في هذا العقد على جمع النفايات بشكل انتقائي في حي نموذجي. 

 لخدمات املفوض اليه  وتحديد املوقع الجغرافي املتابعة املعلوماتية 23.6

 تتبع الحاويات 23.6.1

 إلخ( غسل  صيانة، تبديل،يسمح له بتحديد المواقع ومتابعة التدخالت ) (SIG)يجب أن يكون المفوض إليه مزودا بنظام معلومات جغرافي 

 تطبق هذه اإلجراءات على جميع الحاويات: الحاويات المتحركة للنفايات المنزلية والصناديق المعدنية وسالل الورق...  
 يجب تحديد سمة هذه التجهيزات بشكل دينامي ومنظم خالل السنة بكاملها.

 يين البيانات بشكل دائم.  يجب على المفوض إليه أن يحدد في عرضه البرامج المستخدمة والطريقة المعتمدة من أجل تح
 يضع المفوض إليه في متناول المفوض ملفا معلوماتيا محين بانتظام يتضمن شهريا المعلومات التالية: 

 قائمة الحاويات الموفرة في بداية األمر، -
 التعديالت التي أجريت في فترة معينة، -
 عدد الحاويات )مصنفة حسب النوع( والحجم الموافق لكل نوع،  -
 وادث العرضية،  قائمة الح -
 عدد وطبيعة التدخالت التي تمت من أجل الصيانة العالجية والوقائية،   -
 أسباب تبديل الحاويات وتعديلها، -
 إلخ.   مفيدة،كل معلومة  -

 ويجب أن يوضع هذا الملف رهن إشارة المفوض في شكل معلوماتي رقمي من أجل ضمان المتابعة. 

 الجمع والكنس والغسل ناء وتحديد املوقع الجغرافي أثتتبع  23.6.2  

 بما يلي :    « GPS »تعنى المراقبة بنظام التموقع الجغرافي 

 كل اليات الجمع كيفما كان حجمها وطبيعة النفايات المجموعة -
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 كل اليات الكنس وغسل الطرقات والساحات العمومية -
 كل عربات الكنس اليدوي للطرق -
 التدبير المفوض بما في ذلك االليات المكتراة إطار كل الية مستعملة في  -

بواسطة   االني  الوقت  في  الخرائطي  التتبع  لمصلحة  االنترنت  طريق  عن  الخدمات  تتبع  امكانية  للمفوض  يوفر  ان  اليه  المفوض  ومجموع    GPSعلى 

 التالية: الخدمات وايضا المعطيات 
 خريطة مع الوسائل -
 النظام -
 سافة المقطوعة كل يوم الم-
 وقت  في أي رؤية انشطة جميع الموارد ميدانيا   -
 رسم أو خريطة  جدول،توفير تقارير على شكل -

 الميدانية. تحليل ألنشطة الموارد 
بيانات اليات االستغالل  ستمر  مراقبة وتحليل بشكل مااللكترونية قصد التمكن من   تطبيق املراقبة  طرق و يجب على املفوض اليه ان يقدم في عرضه التقني البرامج املعلوماتية  

  حدة.او قائمة مفصلة لكل الية على  بأكمله،يمكن عرض هذه املعطيات في قائمة عامة لألسطول  الصيانة.واملعلومات حول 

 .يجب أن يظهر نظام املراقبة عدد العمال املتواجدين في الخدمة حسب اليوم واملسار

اقبة 23.6.3  املرئية تتبع باملر

بمستودعات الكنس بمراب غسل االليات والحاويات وتمكين خلية المراقبة من    بمدخل المستودع بالنقط الوسيطية  االماكن:كاميرات بمختلف    المفوض وضع يجب على  

 التتبع عن طريق االنترنت. 

 التردد واملسارات  -: أوقات جمع النفايات 24املادة 

أن يتم    العمومية، يجبى الطريق  إن جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وتفريغها، سواء منها تلك المعبأة في أوعية أو تلك الموضوعة خارج إطار القانون عل
خالل أي وقت آخر يتم تحديده باتفاق    صباحا( ، أو  08   )    ( الى الساعة الثامنة  00ما بين منتصف الليل)الساعة  كل يوم ليال من أيام األسبوع، باستثناء يوم فاتح ماي،  

 مشترك بين المفوض والمفوض اليه ، في كل منطقة من مناطق المفوض.   

ة، كما يمكنه  أن يجري تعديال مؤقتا على األوقات العادية، مراعاة لظروف استثنائية معين   إليه، يمكن للمفوض، بناء على اتفاق مع المفوض    يوم فاتح ماي هو يوم عطلة 
إحداث تعديل على المدة القانونية    أو بسببقصد تحسين شروط حفظ الصحة العامة،    الساكنة، أن يجري تعديال نهائيا على هذه األوقات، إذا طرأ تغيير على ظروف عيش  

 للشغل. وفي كلتا الحالتين، ال يمكن للمفوض إليه أن يطالب بتعويض أو برفع أجرته. 

شكل  فايات خالل القيام بالرحالت وفق الجوالت المقترحة من طرف المفوض إليه والمعتمدة من لدن المفوض أو المكلف بمصلحة التدبير، وذلك باليجب أن يتم جمع الن
بناء ع الجوالت  تعديل على هذه  إحداث  لذلك. ويمكن  المعينة  األوقات  احترام  إفراط، ومن  بدون  كامل، ولكن  العربة بشكل  ملئ  يمكن من  بين    لى الذي  اتفاق مشترك 

 المفوض والمفوض إليه ألسباب مرتبطة فقط بتحسين الرحالت.    

العربات   بتسوية مرور  للمفوض ستقوم  التابعة  التدبير  فإن مصالح  أخر  أو ألي سبب  معينة  أشغال  نتيجة  هناك طريق عمومية مقطوعة  كانت  إزالة  إذا  كيفية  وتحديد 
 النفايات الصادرة من هذه الطريق.  

 لنفايات فإنه يجب تعويضها بعربة احتياطية معدة لهذا النوع من حوادث االستغالل. ا وإذا تعرضت عربة ما لحادثة أو تم توقيف تشغيلها خالل القيام بجمع 

 ع. تنطلق الرحالت كل يوم من نفس النقطة. ويجب المحافظة على وقت القيام بالجولة المعتمدة تفاديا لحدوث تغييرات في أوقات الجم 

 : التخلص من النفايات وتفريغها 25املادة 

 حيث يتم تفريغها.  يتم التخلص من النفايات المشحونة بالعربات في اتجاه مركز طمر وتثمين النفايات بجماعة المنابهة

 مرحلي. يتم التخلص من النفايات وفق جولة معتمدة من طرف المفوض دون توقف 

 اقع المحددة من طرف مستغل مركز طمر وتثمين النفايات وتبعا لنظامه الداخلي.  يجب أن يتم تفريغ صناديق العربات بالمو

الواقعة   الوزن  قياس  الفارغ( على منصة  الوزن  وتقدير  الحمولة  مع  الوزن  )تقدير  اثنين  العربات على مستويين  تقدير وزن جميع  الضروري  مركز طمر بمدخل  من 

ل كمية األطنان التي لها دور مؤثر في تحديد أجرة المفوض إليه. وإذا تعذر تقدير الوزن ألي سبب ال صلة له بالمفوض  أجل إعداد تقرير حو  وذلك من  النفايات، وتثمين  

ية ال  ( الماضية. ويشكل هذا المتوسط مرجعا للتقدير اليومي، لكن األيام التال15إليه، يؤخذ بعين االعتبار متوسط تقديرات الوزن التي سجلت خالل األيام الخمسة عشر )

 تحتسب في حساب هذا المتوسط  

 ذي الحجة )عيد األضحى(، 11و  10و   9أيام -

 ماي، 2أبريل وفاتح ماي و 30أيام  -

 (      1يوم اإلضراب )يوم اإلضراب ويوم اإلضراب+  -

 . مركز طمر وتثمين النفايات يجب أن يتم تزويدها بغطاء خالل نقل النفايات نحو   ، العربات ذات الصناديق العارية
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تستجيب للمعايير البيئية مع االخذ بعين االعتبار كمية النفايات المجموعة مع    مطرح حربيل   نقطة وسيطية قرب على المفوض اليه تهيئة  خالل سنة من بداية سريان العقد  

 عليها. ان تتوفر على ميزان يخضع للمعايير التقنية المتعارف كما يجب  األزبال. مراعاة عدم تسرب الروائح وتناثر

 المفوض. موال الرجوع غير خاضعة ألي تعويض من طرف أتعتبر النقطة الوسيطية من 

 الوسطية. النقطة  طريقة تأهيلعرضه   يقترح في إليه أنيجب على المفوض  

 الباب الرابع : 

 االلتزامات التقنية املرتبطة باستغالل مرفق النظافة 
 :وصف خدمات التنظيف26املادة 

مسار الكنس هو المسار الذي يتم المرور فيه من   التقني.يتم تنفيذ خدمة الكنس حسب مسارات مقترحة من طرف المفوض اليه في العرض  
  اليومي.النظافة طيلة فترة العمل  طرف عامل

اقتصادية مع اقتراح   يجب على المفوض اليه تقسيم التراب الى مناطق متجانسة مع االخذ بعين االعتبار الخصوصيات العمرانية والسوسيو
 مع التغييرات الممكنة في التقسيم االداري    ومالءمتهاطرق الكنس المختلفة 

 احات بالمجال الترابي للمفوض واألماكن العامة والس شامل للطرقاتيجب على المفوض إليه ضمان تنظيف 
 المعنية. والفضاءاتلــتأمين نظافة الطرقات  بوسائل مالئمةظيف تنلذا يجب على المفوض إليه ضمان عمليات الكنس وال

التنظيف   الشوارع    بمجموعيتم تنفيذ خدمات  للمفوض و تشمل  الترابي  لمنازل الثالثية وكذا األراضي العارية وا  الثانوية،  الرئيسية،المجال 
، الحدائق   ، المعبدة  الغير  المفوض،الطرقات  من  طلب  بعد  المهدمة  و  و  المهجورة  النخيل  أو  األشجار  أحواض  و  المياه  زقة  األمجاري 

 ساحات. الدروب والو
لي،  يدوي أو آ  س:نالكمفصل خطة تنظيف المناطق المتجانسة مع تحديد طريقة    بشكلو  يجب على المفوض إليه أن يقدم في عرضه التقني

 تصميم مسار كل عامل   المرور وكذا وتوقيتالمعدات المعتمدة  مسار، في كلعدد العمال   الوتيرة،
 يجب أن يكون عدد العمال في كل منطقة كافيا لتنظيف المجال بالوتيرة المتعاقد عليها.

 بآخر.كل يوم تغيب ألحد العمال دون تعويضه  مخالفة: عدت
ة  ومن الضروري أيضا أن يقترح المرشح في عرضه منهجية التدخل والوسائل المعتمدة من أجل تنظيف األمكنة والمواقع التي ستشكل موضوع معالج 

 خاصة.  
تقصير في  يقدم العرض التقني تحت مسؤولية المفوض اليه. وال يمكن لهذا العرض التقني ان يكون بأي حال من األحوال حجة ليبرر المفوض اليه اي  

 حسن أداء مرفق النظافة 
فوض عندما يتعلق األمر بتظاهرات ثقافية أو دينية أو فنية أو رياضية أو أحداث تدشين إلخ، أيا كان يوم ووقت تنظيمها، فإنه يتعين على الم

النفايات   انتهائها. وجمع  القيام بأشغال التنظيف والكنس قبل انطالق التظاهرة وفور  مع توفير حاويات إضافية خالل    كانالموجودة بالماليه 
 هذه التظاهرات

 الكنس: دمات خوتتضمن 

   واألتربةالكنس اليدوي يما فيه إزالة النباتات  -  
 الكنس اآللي للطرقات  -
  السالل العموميةإفراغ -
 غسل الساحات والممرات -

 

 :  الكنس اليدوي     27املادة 

 ونقلها. النفايات الناتجة عنه   أيضا جمع لمجموع الملك العام، وتشمل مالئمة وذلكوبواسطة أدوات  يدوية اليدوي بطريقةتتم عملية الكنس 

 الخدمة: وتشمل هذة 

الحاويات  - التجميع  ونقط  العمومية  الساحات  و  لالرصفة  اليدوي  العموميةالكنس  السيارات   التصميم   ومواقف  و  للبرنامج  ............طبقا 
 التقني والمصادق عليه من طرف المفوض إليه.   المقدم في العرض 

 ل إزالتها.بجمع مخلفات الكنس ق -

 التقاط األوراق والنفايات المتواجدة باألراضي العارية  -

 الميتة وخاصة بالخريف  األشجار وراقأجمع  -

 إفراغ السالل العمومية -

 العربات المجرورة بالخيول وخاصة بمواقفتنطيف الطرقات بوسائل خاصة من فضالت الحيوانات  -
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 س وتنظيف األسواق الجماعية واألسواق الغير المنظمة والمعارض مباشرة بعد مغادرة العارضين والباعة. نك-
ى الجدران الخارجية للمباني البلدية والطريق وما يتبع لها، إزالة الرسومات الجدارية واإلعالنات العشوائية من الفضاءات العمومية ومن عل -

 وكذا من على البنايات الخاصة، إذا طلب المفوض ذلك، في أحسن اآلجال وباستعمال وسائل مالئمة، 
 الساحات أو أي مكان عمومي.وعمليات إزالة النباتات العشوائية باألرصفة والممرات  - -
 رها بواسطة فريق من عمال الكنس اليدويزالة األتربة كيفما كان مصدإ -
 السيارات. تنظيف مواقف  -
 بالطريق أي طارئتنظيف أماكن حوادث السير أو  -

 ة: يجب أن يتم الكنس بمجموع نفوذ شبكة الطرق، بما فيها القطع األرضية الفارغة وغير المبنية والحدائق غير المذكورة ضمن القائمة التالي

 حديقة الحارثي  -

 حديقة الرويضات -

 حديقة الوحدة الخامسة  -

 حديقة الشهداء  -

 حديقة شارع محمد السادس -

 حديقة شارع المنارة -

 حديقة أكيود -

 حديقة شارع موالي الحسن -

 حديقة شارع موالي رشيد  -

 أحمد أقال  وشارعبشارع اليرموك  تنزهمرصيف ال -

 حديقة شارع محمد الحبيب الفرقاني -

 حديقة شارع كينيدي  -

 حديقة باب دكالة -

 حديقة عالل الفاسي  -

 حديقة شارع تاركة والزيتون -

 مسار العدو الريفي "كروس كانتري" -

 البلدي  والقصر المعهد الموسيقي عرصة الحامض  -حديقة  -

 حسناء حديقة لال -

 حديقة الكتبية -

 ماد باح حديقة أكدال -

 حديقة سيدي احمد الزاوية  -

 حديقة جنان العافية  -

 تنزه طريق األسوار واد إسيل مرصيف ال -

 حديقة عين إيطي  -

 حديقة مقر المقاطعة النخيل -

 حوض الزهور ومدار طريق فاس -

 تنزه واحة الحسن الثاني، طريق الكولفمرصيف ال -

 حدائق وفناء وأسوار أكدال  -

 طريق آسفي، سيدي غانمتنزه مرصيف ال -

 حديقة طريق الصويرة  -

 حديقة األوداية  -

 حديقة تاركة وحديقة دار الثقافة الحي الحسني -

 رصيف منتزه صالح الدين األيوبي  -

 حدائق حي مصمودي -

 حديقة المسيرة -

 حديقة حي النهضة  -

 حديقة العنبر  -

    1الملعب الرياضي الزرقطوني، حي المسيرة  -

أي   المغروسة(،  وغير  )المغروسة  البساتين  وكذا  المشجرة  الشوارع  أعاله،  المذكورة  تلك  باستثناء  الحدائق،  جميع  تنظيف  يشمل  أن  يجب 
 الجزء المعدني والجزء النباتي. 

 األلي للطرق  الكنس  28املادة 

الغبار    الميكانيكي الكنسيتكون   إزالة  في    األتربةومن  السيارات  وقوف  وأماكن  المرور  ممرات  على  المجال  والنفايات    المفوض،نطاق 
 السعة الكبيرة.ذات  ةالمناسب االلياتباستخدام 
لتكييف مسار    المكنسات.عمل جميع  تست  ،اليةمسار كل  خالل   المتناثرة على   المكنسةويجب إيالء اهتمام خاص  النفايات  من أجل جمع كل 
 وقواعد القيادة الجيدة.  لقانون السيراالمتثال  معوهذا  المسار،

الميكانيكي هي  ب  المعنيةالمسارات   بالحافالت ذات خدمة عالية  والمواقع    مرتفعة،  رورتعرف حركة م  التي  الطرقالكنس    ، جودة الالخاصة 
 . والمدارات

 
 بما في ذلك:  الطريق،قادرة على جمع أي نفايات موجودة على  الميكانيكي الخاصة بالكنساآلالت  يجب ان تكون
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 الطرق؛  علىالملقاة  يماثلها وماالمنزلية النفايات  -
 السيارات؛ األجزاء الميكانيكية التي قد تفقدها  -
 ...  واألوراق، السجائر، مثل أعقاب الصغيرةالنفايات  -
 ....  الرمال، ،االتربة الغبار، -
 . الزجاج، .. حطام  -

 قوم بإزالتها بوسائل أخرى مناسبة.ي المفوض اليه فإن  لكنس،اإذا تعذر إزالة النفايات بواسطة آلة 

 خشنة.  ويمكن إزالتها يدويا بقوة باستخدام مكنسة الكنس يجب ان يكون قادرا أيًضا على إزالة النفايات الملتصقة على سطح الطريق العام  نظام 

 السالل العمومية   : 29  املادة 

 والممرات،بتثبيت السالل في األماكن العامة )األرصفة والساحات واألراضي والساحات    (،أشهر  3يقوم المفوض اليه خالل الفترة االنتقالية )

 إلخ( ضمن نطاق مجال التفويض.

 إبالغ المفوض بها.  تحديثها يتمحالة تم  وفياليه،  العرض التقني للمفوض  ل فيلسالا لمواقعتصميم يتم تقديم 

 يجب تمييز جميع السالل بلوحة تحمل الحد األدنى من المعلومات التالية:  ذلك،باإلضافة إلى 

 للسلة، الرقم "الخاص"  -

 العنوان. -

 الوحدات المتدهورة أو التالفة )السالل( على الفور.  استبدالويجب خالل مدة التفويض.  جيدةفي حالة  الساللعلى المحافظة يتم 

 من قِبل فرق التنظيف وفرق التجميع. الضرورة،يتم تفريغ السالت عدة مرات حسب 

 . إضافييقوم الفريق االحتياطي بتفريغ  السعة،في حالة تجاوز 

 ل.شغاجميع عمليات إعادة الحالة بعد األ األرض وكذافي ل السال تتبيثأشغال مسؤولية  اليه المفوضيتحمل 

   المفوض. حالة موافقة عدا في ما  يحظر إنشاء سالل على أعمدة اإلنارة والجدران

 غسل الساحات    :30املادة 

 النفايات الصغيرة على األرض. لول منظف )أو ما يعادله( إلزالة تتضمن هذه الخدمة إزالة الغبار باستخدام مح
الشأ  المجمعةنفايات  اليتم تخزين   المعمول بها في هذا  المعايير  قابلة للتحلل مع مراعاة  الشاحنات أو في أكياس بالستيكية  ثم    ن في خزانات 

 نقلها إلى مكان مناسب. 
تنظيف على متن شاحنة  لآلة تنظيف بالفرشاة الميكانيكية مع فرشة ذات محاور رأسية أو محاور أفقية ونظام ل  باستخدام التنظيفوالغسل   يتم

 إلخ.  الضيقة،والممرات   العامة،على العمل على األرصفة واألماكن  ةمزودة بالماء، قادر
 يها بالشاحنةالمناطق التي يتعذر الوصول إليكون للشاحنة أيًضا جهاز ضعط الماء يسمح له بغسل  

ثابت في   أثر  أي  أو  لزجة  نفايات  أي  إزالة  أيًضا  إليه  المفوض  باستخداميُطلب من  اليدوية والممسحات   األرض  )الفرشاة  المناسبة  الوسائل 
 وشاحنة الغسل مزودة بالة ضغط الماء لدعم فرشات الغسل وما إلى ذلك(. 

 وعلى نفقته. يلتزم المفوض إليه بالحصول على المياه من موارده الخاصة
 

 قائمة الساحات والفناءات المعنية بخدمة الغسل هي كالتالي: 
 ساحة جامع الفنا  -
 الساحة المجاورة لقصر البلدية  -
 أماكن وقوف عربات الخيل المكشوفة  -
 نونبر )فناء الحارثي(  16ساحة  -
   المحطة الطرقية ساحة  -
 ساحة االزدهار  -
 ساحة محطة المكتب الوطني للسكك الحديدية  -
 فناء مقر الجماعة بشارع محمد السادس  -
 ساحة عبد المومن بشارع محمد الخامس  -

 فناء المسرح الملكي.  -

 أمام محطة مطار مراكش.  -

الساحات المجاورة للقاعات المغطاة اسكجور المحاميد   -

 والزرقطوني والعزوزية 

 ابن تومرت  فناء  -

 ساحة الداخلة  -

جنبات المساجد.  -



 

171 
 

................. هكتار في    تقدر بـن المساحة اإلجمالية الالزم تنظيفها  إمع مراعاة    التدبير،وكل مكان آخر يطلبه المفوض أو المكلف بمصلحة  

 المفوض وبعد إصدار محضر الموافقة. السنة. وال يجب الشروع في الغسل إال بناء على طلب صريح من 

 : شروط تنفيذ خدمات التنظيف 31املادة 

 : قترح من طرف املفوض إليهمبرنامج  اليومي وفقخدمات التنظيف    31.1

أن تشمل هذه الخدمات كل الشوارع الكبرى األساسية والثانوية والثالثية، وكذا القطع    المفوض ويجبيجب تنفيذ خدمات الكنس بمجموع تراب  

التي هي في حالة خراب والمتخلى عنها بطلب من المفوض، والمسارات والحدائق وأحواض األشجار،   والمنازلاألرضية الفارغة وغير المبنية،  

 زقة الصغيرة والدروب والممرات المسدودة واألرصفة ومجاري المياه، والساحات  أو أشجار النخيل، المسيجة أو غير المسيجة، والطرق واأل

 السكنية. واالقامات  واالحياء بالشوارع الرئيسية والثانوية وكذا الطرق الرابطة بينها وبين هذه االخيرة والتجزئات  7/  7بوتيرة -

 واالقامات. ية الى المنازل  بالشوارع الثالثية التي تعرف حركة سير ضعيفة والمؤد  7/ 3بوتيرة   -

يجب على المفوض إليه أن يقدم في عرضه التقني شرحا مفصال عن برنامج التنظيف الخاضع للتحسين. ويجب أن يشير هذا البرنامج إلى نوع  

العاملين    (،7/7او    3/7الكنس ووتيرته ) المعبئين،  المعينين،وعدد  العاملين  إلى عدد  في شكل جدول  اإلشارة  ينبغي  المستعملة،    كما  والمعدات 

 وأوقات الشروع في الخدمة وكذا برنامج الجوالت المعتمد لكل كانس.  

 بآخر  دون تعويضهالعمال  تغيب ألحديوم  مخالفة كلعد ت

ومن الضروري أيضا أن يقترح المرشح في عرضه منهجية التدخل والوسائل المعتمدة من أجل تنظيف األمكنة والمواقع التي ستشكل موضوع  

 معالجة خاصة.  

اليه اي   المفوض  ليبرر  بأي حال من األحوال حجة  يكون  ان  التقني  العرض  لهذا  يمكن  اليه. وال  المفوض  تحت مسؤولية  التقني  العرض  يقدم 

 تقصير في حسن أداء مرفق النظافة. 

 :  املنظمة: خدمات التنظيف 31.2

 يجب على المفوض إليه أن يسهر على ما يلي: 

 في جميع املواسم 

 كنس األرصفة ومجاري المياه والطرق المعبدة والشوارع الكبرى وفق البرنامج المحدد في عرضه،   -

إزالة األعشاب الرديئة بشكل يدوي أو كيميائي )احتماال( من الطرق المعبدة واألرصفة ومجاري المياه. ويجب على المفوض إليه أن   -

 يتقدم ببرنامج بخصوص هذه العملية تحت طائلة تطبيق الشروط التغريمية التي ينص عليها العقد،  

)تشذي  - المنازل  أرباب  وضعها  كما  الخضراء  النفايات  األشجار  جمع  وجذوع  أغصان  الخضراء،  األعشاب  قص  التسييج،  نباتات  ب 

 وأشجار النخيل(،  

 ويتعين على المفوض إليه أن يحسس أرباب المنازل بكيفية عرض هذا النوع من النفايات للجمع  

ايات الموجودة فيها في  إفراغ سالل الورق وغيرها من األوعية، الموضوعة في متناول العموم والموجودة على األرصفة، وتفريغ النف -

 تحت طائلة تطبيق الشروط التغريمية التي ينص عليها العقد، المطرح. ويجب أن يتم غسل هذه السالل كل شهر وفق برنامج محدد،  

 جمع أوراق األشجار الميتة، خاصة خالل فصل الخريف، -

 بمجموع الشبكة الطرقية،  باستعمال أجهزة مالئمة، إذا تطلب األمر،  والحيوان اإلنسانفضالت  التخلص من -

إزالة منتجات الكنس وتفريغها في المطرح. ويجب أن تتم اإلزالة بشكل تدريجي حتى تنتهي، على أبعد تقدير، فور االنتهاء   -

 من تنظيف الطريق المعنية. والبد من استعمال األكياس البالستيكية من طرف الكانسين. 

 معينة إلخ.      تفريغ أشياءم تحديده نتيجة وقوع حادثة سير، أو فقدان أو تنظيف مكان )طريق معبد، رصيف، ساحة إلخ.( ت -

فإنه  - أيا كان يوم ووقت تنظيمها،  إلخ،  أحداث تدشين  أو  أو رياضية  فنية  أو  دينية  أو  ثقافية  بتظاهرات  يتعلق األمر  عندما 

وفو التظاهرة  انطالق  قبل  والكنس  التنظيف  بأشغال  القيام  اليه  المفوض  على  حاويات  يتعين  توفير  من  والبد  انتهائها.  ر 

 إضافية خالل هذه التظاهرات.  

تنظيف الساحات والشوارع المشجرة واألماكن المستغلة من طرف األسواق المنظمة وغير المنظمة، وأسواق الجملة )دون   -

المستعملة من طرف  داخل السقائف(، والمعارض مباشرة بعد مغادرة العارضين والباعة. وتشمل هذه الخدمة كنس األمكنة  

 التظاهرات.
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 تنظيف مجاري المياه الواقعة بجانب الورشات، -

البلدية   - للمباني  الخارجية  الجدران  على  ومن  العمومية  الفضاءات  من  العشوائية  واإلعالنات  الجدارية  الرسومات  إزالة 

اآلجال وباستعمال وسائل مالئمة، والطريق وما يتبع لها، وكذا من على البنايات الخاصة، إذا طلب المفوض ذلك، في أحسن  

 تحت طائلة تطبيق الشروط التغريمية التي ينص عليها العقد،

 تنظيف القطع األرضية الخصوصية التي توجد بها نفايات تهدد سالمة وصحة الجوار،  -

الم - تراب  المحافظة على  في  يتجلى  الذي  للمهمة  العام  الغرض  الالزمة لضمان  التنظيف  في  وأخيرا، جميع عمليات  فوض 

 حالة نظافة مستمرة وجيدة.      

 في الفترة الشتوية:

أن يحرص، في الشوارع الكبرى للمفوض ومن األفضل تلك التي بينتها المصلحة المسؤولة التابعة للمفوض،    إليهيجب على المفوض  
كما يجب عليه العمل على إزالة النفايات واألوراق الميتة من على    البالوعات،على تنظيف الطرق المعبدة ومجاري المياه وجوانب  
 شبكة التطهير السائل بفعل مياه األمطار.   األرض وغيرها، حتى ال تتسرب هذه النفايات إلى 

 أشغال استعجالية  3. 31

التدخل من طرف المصلحة   الطابع االستعجالي متى طلب منه  التنظيف ذات  إليه أن يسهر على جميع عمليات  المفوض  يجب على 
يجب أن يتم التنفيذ بشكل فوري بمجرد   المسؤولة التابعة للمفوض أو مصلحة الطوارئ والسالمة المعينة لهذه الغاية. وفي هذه الحالة

 تعرض سالمة وأمالك األشخاص للتهديد.     

 مختلفة مرتبطة بتنفيذ الخدمات شروط 4-31

 . إكراهات مترتبة عن مجاورةالورشات واألشغال الغريبة للمفوض إليه1

إلى إنجاز أشغال أخرى على   المدعوة  المقاوالت  الذي قد تسببه له بعض  إليه أن يرفع أي شكوى حول اإلزعاج  للمفوض  ال يمكن 

 يمكن له أن يثير هذا اإلزعاج للتنصل من التزاماته.       بجوارها. والامتداد ورشاته أو 

 . حماية املنشآت املوجودة: 2

اإلجراءات الالزمة للمحافظة على المنشآت الموجودة خالل قيامه باألشغال. ويتعين عليه أن  يجب على المفوض إليه أن يتخذ جميع  

يأ أو  ايصلح  الخاصة  نفقته  فيها، وبالتحديد  مر بإصالح فوري على  قد يكون تسبب  التي  الطرق واألسالك الألضرار  قنوات وشبكة 

 الهوائية وواجهات العمارات والواجهات الزجاجية وغير ذلك.  

 تشوير الورشات: . 3

يمكن أن تتالءم ممارسة بعض العمليات، موضوع هذا العقد، مع ورشات معينة، وخاصة فيما يتعلق بالكنس والتنظيف الذي يتطلب 
 تعبئة عدد كبير من العاملين والمعدات إلخ.   

ات الجاري بها العمل والمتعلقة  وفي ظل هذه الظروف، يجب على المفوض إليه أن يوفر تشويرا مالئما في الورشة يستجيب للتنظيم
 بالتشوير الطرقي.   

 . الرمي : 4

النفايات المختلفة الناجمة عن عمليات التنظيف، تحت طائلة تطبيق الشروط   اتيمنع على عاملي المفوض إليه أن يدفعوا إلى بالوع

 التي ينص عليها عقد التدبير المفوض. التغريمية 

 التنظيف  عمليات وتردد أوقات:  32املادة 

 وتيرة التنظيف  1-32

مع احتساب هذا اليوم 7/7يسهر المفوض إليه على تنفيذ الخدمات المعينة في المواد أعاله كل يوم من االثنين إلى يوم األحد بوتيرة  

 األخير، بما في ذلك أيام األعياد باستثناء فاتح ماي، وذلك وفق الوتيرة المحددة.

بالخدمة،   المعنية  المواقع  تردد زيارة  االلتزام،  تلحق بوثيقة  لبيان األسباب   تبريرية  أن يحدد، في مذكرة  إليه  المفوض  ويجب على 
 والوسائل التي وفرها من عاملين ومعدات بما يمكنه من تحسين جودة إنجاز الخدمات. 

يوم   كل  العادية  التنظيف  عمليات  تنفيذ  يتعين  منتصفما  وعليه  )  00الليل)الساعة    بين  الثامنة    الساعة  الى  مناطق   (صباحا  08   (  كل  في 
 المفوض. وكل تغيير في هذه األوقات يجب أن يخضع لموافقة المفوض. 
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 يجب على المفوض إليه اقتراح وقت معاودة الكنس بالنسبة للمناطق الحساسة )المناطق السياحية والتجارية وغيرها(.

 عليها.اليه الوقت المذكور في تبرير عدم اداء الخدمة المتفق وال يمكن ان يعتمد المفوض 

 برنامج عمليات التنظيف  2-32

 . التنظيف:1

يقوم المفوض إليه بإعداد برنامج عام بشأن تنفيذ المرفق ويقترحه على المفوض. وعلى المفوض إليه أن يحدد برنامج العمل اليومي 

جمع  أوقات  مراعاة  مع  الخدمة  هذه  تنفيذ  ويجب  التنظيف.  بعمليات  يتعلق  فيما  عملهم،  ومناطق  المختلفة  تعييناتهم  حسب  للعاملين 

 النفايات المنزلية. 

 تنظيف األسواق املنظمة وغير املنظمة:  .2

يجب إزالة كل أنواع القمامة، والعلب إلخ. من المواقع التي تشغلها األسواق سواء منها المنظمة أو غير المنظمة، وكذا أسواق الجملة،  

 كما يجب كنس هذه المواقع، وذلك فور مغادرة العارضين والباعة.  

 ياضية والتذكارية وغيرها:. التظاهرات الثقافية والدينية والر 3

 يجب على المفوض إليه تنظيف أو إكمال التنظيف الالزم قبل انطالق هذه التظاهرات، كما يعمل على إعادة النظافة إليها بعد انتهائها. 

 . الحفالت املبرمجة: 4

 يجب على المفوض إليه أن يحرص على ما يلي: 

 المختلفة، القيام بعمليات التنظيف قبل وبعد الحفالت  -

 األمكنة فور انتهاء الحفالت والعروض وغيرها، تنظيف -

ويجب على المفوض إليه اتخاذ اإلجراءات الالزمة حتى تجري االحتفاالت والعروض وغيرها في ظروف تتميز بالنظافة والسالمة 

 الصحية.  

 خص لها تسهيال لجمع النفايات المنتجة.   وعلى المفوض إليه أن يوفر مجانا عددا كافيا من الحاويات لمسير هذه الحفالت المر

 . عمليات التنظيف غير املبرمجة: 5

يتعدى ساعتين ) داخل أجل ال  النظافة، وذلك  للقيام بعملية  المفوض  إليه  أن يستجيب ألي طلب وجهه  إليه  المفوض  (.  2يجب على 

 ت الالزمة غير المخصصة لمهام التنظيف المبرمجة.  وينظم المفوض إليه هذا النوع من العمليات مسخرا العاملين المختصين والمعدا

 الطوارئ -. فريق التدخل6

يجب على المفوض إليه أن يوفر فريق تدخل يتكون على األقل من رئيس الفريق وأربعة أعوان لمواجهة الطوارئ. ويجب تمكين هذا  

من طرف المصالح الجماعية أو من طرف مصلحة  الفريق من معدات كافية لالستجابة، وذلك خالل الساعة الموالية ألي طلب موجه  

 الطوارئ.  

 . أشغال نظافة مختلفة7

 يجب على المفوض إليه القيام، بطلب من المفوض، بعمليات التنظيف الموكلة إليه من أجل السالمة الصحية. 

 : تفريغ منتجات الكنس 33املادة 

يجب على المفوض إليه العمل على إزالة منتجات الكنس وتفريغها بمركز طمر وتثمين النفايات. ويجب أن تتم إزالتها بشكل تدريجي 

يجب   كنسها  تم  التي  القمامة  وكل  المعنية.  الساحة  أو  الطريق  تنظيف  من  االنتهاء  فور  تقدير،  أبعد  على  العملية،  هذه  تنتهي  حتى 

 ين النفايات قبل نهاية النهار. تفريغها بمركز طمر وتثم
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 الباب الخامس : 

 تنظيف الطرق العمومية  ومرفقجمع النفايات املنزلية  مرفقااللتزامات التقنية املشتركة بين  
 لنظافة : الحمالت التحسيسية والتواصلية ل34املادة 

 لتشجيع المرتفقين على النظافة مع انطالق المرفق المفوض.   وتواصليةيعمل المفوض إليه على تنظيم حملة تحسيسية 

( أربع  تنظيم  على    إليه  المفوض  يعمل  ذلك،  على  حملة  4وعالوة  منها  "النظافة"،  على  للتشجيع  السنة  في  األقل  على  حمالت   )

 تنظيم هذه الحمالت وتمويلها على مسؤولية المفوض إليه.   سبوع ويتمأبخصوص عيد األضحى. وتحدد مدة كل حملة في  

يتولى المفوض إليه اقتراح مواضيع هذه الحمالت مع اخبار رئيس المجلس الجماعي. ويجب إرسال تقرير عن كل حملة إلى المفوض 

 تحت طائلة تطبيق الشروط التغريمية التي ينص عليها العقد.

 ت المفوض اليه كدعامات تشجيعية: الملصقات واإلعالنات وغيرها. ويمكن استعمال عربات ومعدا

 عمليات التواصل والتحسيس 

يقترح المفوض اليه في عرضه خطة للتواصل والتحسيس للمرتفقين والمنتجين الكبار كي يصبحوا شركاء في منظومة تدبير النفايات 

 مستفيدين. المنزلية والمماثلة لها وليس مجرد 

 اجل: متفق عليها من  لبلورة حلوالهدف هو 

 , .... تحسيس المرتفقين بمسؤوليتهم حول توقيت اخراج النفايات واستعمال الحاويات وطرق وضع االزبال -

 نظافتها.التدبير االمثل لنقط تجميع الحاويات وخاصة بالمحافظة عليها وعلى  -

 المنظمة.االقامات  تحمل مسؤولية التكلف بالحاويات واالعتناء بها من طرف ساكنة -

 مسؤولية التكلف بالحاويات واالعتناء بها من طرف تجار السوق الجماعي.  تحمل -

 القابلة للتدوير.النفايات  تشجيع فرز -

التي تدعو الجماعات إلى خلق إتاوة لخدمة جمع والتخلص من النفايات المنزلية والمماثلة   13015  الوزارية عدد   تطبيق الدورية   -

 لها.

ومختصين  (  )وسطاء اجتماعيين    منشطين منهذا الفريق    الكبار. ويتكون  تشاوري مع المرتفقين والمنتجينإليه فريق    ضع المفوضي  -

 التواصل.  في

    كذلك:وتحدد خطة التواصل 

 قابلة للقياس    األهداف المنشودة على شكل نتائج -

 المقاوالت ..............( السكنية،وكالء األحياء واإلقامات  تجار، متجولين،باعة  نساء، أطفال، )رجال،الساكنة المستهدفة -

 للتنفيذ. العمليات والوسائل المقترحة  -

 المنظمين  طرف المرتفقينالنقط السوداء، عدد الحاويات او نقط التجميع المكلف بها من  القياس )عددمؤشرات  -

 برنامج إنجاز العملية. -

   المفوض.كل مدة التدبير  عمل الحملةج يجب أن يشمل برنام -

 يتم االتفاق على طرق تتبع وتقييم العملية بين المفوض والمفوض إليه    

 
 : ا لقضاء على املستودعات العشوائية املوجودة 35املادة 

القانون، في إطار اإلنتاج يقصد بـ "المستودع العشوائي" كل مكان يسهل وصول السكان إليه ووضع النفايات المنزلية به خارج إطار  
 اليومي، وكذا وضع النفايات الضخمة.

يلتزم المفوض إليه بالتخلص من سائر النقط السوداء التي كونتها هذه المستودعات غير المراقبة موفرا لذلك المعدات والعاملين للقيام 
 بهذه الخدمة، وذلك داخل أجل شهر واحد من دخول هذا العقد حيز التنفيذ. 

وجنبات  ويلتز الطرق،  بجوانب  وخاصة  المفوض،  بتراب  الموجودة  السوداء  النقط  جميع  إزالة  على  بالعمل  كذلك  إليه  المفوض  م 
  .االخبار( بعد 2اجل ساعتين ) داخل العارية الوديان، واألراضي 

السوداء   إزالة النقطأجل    ويلتزم المفوض إليه بتوطيد هذه الخدمة عن طريق تسخير فريق مختص يعهد إليه بتنفيذ حمالت خاصة من
 والمستودعات غير المراقبة، وكذا تنظيف األماكن المتسخة والقطع األرضية العارية. 
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 ويقوم هذا الفريق بجمع كافة المخلفات الموضوعة بكل نقطة تمت اإلشارة إليها. 

 ويلتزم المفوض إليه بتوفير الوسائل الالزمة )شاحنات، حماالت، عاملين( إلزالة المستودعات غير المراقبة والنقط السوداء.    

 وعلى المفوض إليه تحديد الوسائل )معدات وعاملين( التي سيتم استعمالها، وكذا برنامج تنفيذ هذه الخدمات.

 : منتجات تنظيف املعارض واألسواق 36املادة 

يجب على المفوض إليه أن يقوم بجمع وتفريغ بقايا عملية تنظيف األسواق المنظمة وغير المنظمة، والردهات وأماكن تنظيم الحفالت 
 والتظاهرات الثقافية أو ما يشبهها، تماما كما هو الشأن بالنسبة للنفايات المنزلية األخرى.  

 ات أو العلب على األرض بعد هذه العملية.     ويجب كنس األمكنة بعناية حتى ال يبقى أي أثر للنفاي

ويجب أن يتم جمع هذه المخلفات بعد ساعتين، على أبعد تقدير، من مغادرة التجار، حتى خارج أوقات العمل العادية بالنسبة لألسواق 
 المنظمة المرخص لها، والتي تنتهي في المساء. 

بأي تعويض في حالة اتساع حجم األسواق كما في حالة تغير مكانها، أو   ال يمكن للمفوض إليه أن يرفع أي شكوى، وال أن يطالب
 نتيجة تنظيم حفالت أو تظاهرات محلية أو وطنية أو ألي سبب آخر.

 يجب على المفوض إليه تسخير الوسائل المناسبة قصد العمل على تنظيف األسواق ذات النشاط المتسع.

اهتماما خاصا   يولي  أن  إليه  المفوض  على  األسواق يجب  المنظمة، وخاصة  غير  أو  المنظمة  منها  اليومية سواء  لألسواق  يوم  كل 
 التالية: أسواق األسماك، أسواق الجملة، أسواق الجلد، المجازر، إلخ.  

 طرف املفوض  الخدمة من: تغيير 37املادة 

يجب على المفوض إليه العمل على جمع النفايات من جميع الطرق وأماكن مرور الراجلين، واألماكن التي تم إحداثها أو تغيير موقعها  

 يجب عليه تنظيفها تنظيفا منظما.   العقد، كماخالل مدة 

لعمراني ال تؤدي إلى تغيير أجرة الناجمة عن إحداث تجزءات أو ناجمة عن تطورها ا  االصلي،كل التغييرات داخل المدار الحضري  

 المفوض إليه. 

 يسهر: كما يتعين على المفوض إليه أن  

التي أحدثت حديثا أو التي ألحقت بالمجال الترابي الحضري األولي، بنفس شروط ومقابل   على القيام بعمليات الكنس بالتجزءات -

 نفس أجرة الخدمة العادية. 

 عدد عمال الكنس يتم باتفاق بين المفوض والمفوض اليه  -

فإنه    دمة،المق( أو على مستوى طبيعة الخدمات  الترابي للمفوضفي حالة حدوث تغيير على مستوى حدود تراب المفوض )المجال  

يجب على المفوض اليه أن يتقدم بعرض مرقم لألسعار بخصوص الخدمات التي سيقوم بإنجازها، يتضمن إما الزيادة أو النقصان. وال 

 ينبغي له الشروع في هذه األشغال إال بعد موافقة المفوض. 

 : منع رمي أو تفريغ النفايات داخل منشآت التطهير38املادة 

وكذا  وبالوعتها  األمطار  مياه  بشبابيك صرف  أو  البالوعات  بفوهات  كان  أي شيء  برمي  لعماله  أن يسمح  إليه  المفوض  على  يمنع 

أوراق  الشوائب )ورق،  إزالة جميع  التنظيف. ويجب  التي تشملها خدمة  الطرق  التي تحد  الخاص  أو  العام  للملك  التابعة  باألراضي 

اري المياه، وخاصة خالل المواسم الممطرة. وإذا تبين عدم احترام هذا الشرط، فإن المفوض إليه األشجار، تراب وغير ذلك( من مج

 سيكون ملزما بالقيام، بمبادرته الخاصة، بتنظيف الفتحات والبالوعات المعنية وغيرها.           

خرى على جميع الطرق التابعة لتراب الجماعة،  يمنع على المفوض إليه القيام بنقل مخلفات الكنس والنفايات المختلفة من عربة إلى أ

دون موافقة مسبقة من طرف المفوض. وفي حالة الموافقة، فإنه يشترط في ذلك عدم اإلضرار بالبيئة وعدم ترك النفايات التي سقطت 

إليه كلي المفوض  فإنه سيتم منع  الموافقة،  الفور. وأما في حالة غياب هذه  القيام بهذه  على األرض والقيام بشحنها على  ا وفورا من 

 العملية.
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 الباب السادس: 

 التزامات املفوض ومسؤولياته 
 : التزامات املفوض 39املادة 

إليه.   المفوض  إلى  انفرادي وحصري،  الترابي، بشكل  لمجاله  التابعة  المفوضة،  المرافق  بتفويض  العقد،  مدة  المفوض، خالل  يلتزم 
ص إداري أو غيره ينجم عنه الحد من ممارسة المفوض إليه لحقه الحصري في استغالل  وبالتالي، يلتزم المفوض بأال يعطي أي ترخي

 المرافق المفوضة، أو منعه من ذلك.    
فإنه    إليه، إذا اعتبر المفوض أو والي جهة مراكش اسفي او من يمثلهما أن هناك غيابا للسالمة الصحية أو نقصا في خدمة المفوض  

ويتحمل   العجز.  هذا  لتدارك  آخر  نفسه كيانا  ينيب عن  أن  أو  إليه  المفوض  أن يحل محل  للمفوض، بصفة مضبوطة ومؤقتة،  يحق 
 أدناه. 69مع مراعاة تطبيق الذعائر المنصوص عليها في المادة   ذلك،في هذه الحالة، النفقات المترتبة عن  إليه،المفوض 

الم الشركة  استبدال  للمفوض  اليه  يمكن  المفوض  ونفس شروط  االثمنة  نفس  اعتماد  مع  االخرى  اليها  المفوض  بالشركة  اليها  فوض 
 المجاور.

وال يمكن للمفوض اليه االعتراض باي طريقة ما على تأدية النفقات السالفة الذكر. وعند تعذر تأديتها يتم خصمها من الضمانة المالية 
 اليه.من طرف المفوض المودعة لدى الخازن الجماعي دون ترخيص مسبق 

ويلتزم المفوض كذلك بأن يبذل قصارى جهده من أجل حماية المفوض إليه من أي ضرر، كيفما كان نوعه، وأن يمارس حقوقه التامة 
 وذلك إلى غاية تسوية المشكل، في حالة المنازعة.               الترابي،والكاملة التي يخولها عقد التدبير المفوض بداخل المجال 

بعقد  يج والمتعلقة  المهني،  نشاطه  إطار  في  اإلدارة  تجاه  يعتمدها  قد  التي  اإلجراءات  في  إليه  المفوض  مساندة  المفوض  على  ب 
 التفويض.

يتعين على المفوض تسهيل األبحاث المنجزة من طرف عاملي المفوض إليه، وكذا تسهيل وصولها إلى المصالح الجماعية أو الفروع 
 تي ال بد من استشارتها أو التعاون معها من أجل تنفيذ الخدمات موضوع هذا العقد.  اإلدارية أو األجهزة ال

يلتزم المفوض، في عالقته مع المفوض إليه، باحترام االلتزامات المالية التي تقابل الخدمات المنجزة، وخاصة تسديد الفواتير المقدمة 
 لك داخل اآلجال المقررة في العقد.  وفق ما ينص عليه العقد، بشكل كامل وفي التاريخ المحدد، وذ

يقوم المفوض بإخبار المفوض إليه بشأن تنفيذ العقد. ويتم هذا اإلخبار في شكل أوامر مكتوبة ببدء الخدمة. وال يمكن اعتبار أي قرار  
 شفوي نافذا وقابال للتنفيذ طالما أنه لم يقترن بإخبار مكتوب مع إشعار بالتوصل من طرف المفوض إليه.  

بطلب منه، الشهادات والحجج التي قد يحتاج إليها من أجل القيام بأي إجراء قانوني   إليه،دم المفوض، في حدود امتيازاته، للمفوض  يق
 يتعلق بوضعية العاملين اإلدارية أو إجراء جمركي بشأن المعدات الالزمة من أجل تنفيذ العقد.   

اقبة الخدمات : 40املادة   تتبع ومر

اقبة املخولة للمفوضسلطة   40-1   املر

عالوة عن المراقبة التي تمارسها الدولة أو سلطات أخرى بمقتضى التشريعات والقوانين المنظمة الجاري بها العمل، فإن المفوض 
م والتدبيرية،  والمالية  واالجتماعية  والتقنية  االقتصادية  بالمراقبة  القيام  له  تخول  عامة  سلطة  على  إليه  المفوض  إزاء  رتبطة يتوفر 

 بااللتزامات المترتبة عن العقد. 

ويتوفر المفوض على جميع سلط المراقبة من أجل التيقن، بعين المكان ومن خالل المستندات، من حسن سير المرفق المفوض وحسن  
 تنفيذ العقد.  

 ه المراقبة بأي وسيلة كانت.يلتزم المفوض إليه بالقيام تلقائيا بما يلزم تسهيال للمراقبة في ظروف عادية، ويمتنع عن عرقلة هذ

وعلى المفوض اليه    سلطته.يمكن للرئيس تفويض مصلحة المراقبة الى القطاع الخاص للقيام بالخدمات بنفس شروط المفوض وتحت  
   المفوض.ان يساير هذه الطريقة مع ابقاء صالحية المراقبة لمصالح 

 التتبع  لجنة  40-2:

وتتكون من ممثل عن عامل عمالة مراكش وممثل المفوض   عنه،لس الجماعي أو من ينوب  يتم إحداث لجنة تتبع يرأسها رئيس المج
   إليه.

تتمثل مهمة هذه اللجنة في التأكد من التنفيذ الجيد لهذه الخدمات ومن احترام الشروط التعاقدية. ويتعين عليها باألساس فحص واتخاذ 
 القرارات المتعلقة بصعوبات تطبيق أو تأويل العقد التي يطرحها الطرفان.     

رفين. وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة كل سنة على األقل بمبادرة وتفحص لجنة التتبع كل قضية مرتبطة بتنفيذ العقد تتطلب تشاور الط
 من المفوض، غير أنه يمكن استدعاؤها في أي وقت، عند الضرورة، بطلب من المفوض أو المفوض إليه. 
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دبيرية الالزمة والمستمرة  يتعين على المفوض إليه أن يقدم مساعدته للجنة التتبع، بتوفير االستشارة القانونية أو التقنية او المالية او الت

التدبير  عقود  في  متخصص  خبرة  مكتب  اعتماد  طريق  عن  الظروف،  أحسن  في  مهامها  أداء  من  تمكينها  أجل  من  التتبع  للجنة 

 المفوض، تتم الموافقة عليه من طرف المفوض. ويلتزم المفوض إليه بأداء تكاليف هذه االستشارة

 هياكل المراقبة    :40.3

راءات والخدمات، موضوع عقد التدبير المفوض، باسم ولحساب المفوض، بواسطة هيكل مراقبة يعينها المفوض فور تتم مراقبة اإلج

 تبليغ األمر ببدء الخدمة. 

 

 التالي: حسب الهيكل  المراقبة منظمةهيئة  
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تتوفر هذه الهياكل على الدوام على جميع صالحيات المراقبة لتتيقن بغية التحقق في أي وقت من أن الخدمات تنفذ بدقة وعناية من 
المفوض   أو    إليه،طرف  إرسال  تطلب  أن  الهياكل  لهذه  ويمكن  وملحقاته.  العقد  في  عليها  منصوص  هو  كما  التزاماته  يحترم  وأنه 

 أو ملف حاسوبي أو معلومة لدى المفوض اليه ذات صلة بتدبير المرفق.       االطالع على أي وثيقة
أن   يمكنه  كما  التدبيرية،  أو  المالية  أو  التقنية  المستويات  على  الحسابات  تدقيق  بعمليات  الخاصة  نفقته  على  يقوم  أن  للمفوض  يمكن 

 يستعين بخبراء يتمتع بحرية تعيينهم. 
   خالفات.بالمالمفوض إليه  بعد تبليغأدناه،  63وتطبق هياكل المراقبة الجزاءات التعاقدية المنصوص عليها في المادة 

 وغيرهم.المحلفين  والمقاطعاتتتكون هياكل المراقبة من أعوان الجماعة 
 يمتنع المفوض إليه عن عرقلة المراقبة التي يمارسها المفوض أو نوابه، بأي وسيلة كانت.

ظروف، عن طريق يتعين على المفوض إليه أن يقدم مساعدته لهياكل المراقبة والضبط من أجل تمكينه من أداء مهامه في أحسن ال
رصد الوسائل الالزمة )تهيئة وتجهيز المكتب وقاعة االجتماعات، األجهزة المعلوماتية والمكتبية وغير ذلك(. ويجب عليه أيضا أن  
الخدمات  تدبير  في  اعتمدها  يكون  قد  التي  الخاصة  المعلوماتية  البرامج  الستعمال  وتأهيلها  هذه  المراقبة  هياكل  تكوين  على  يسهر 

 ج المعلوماتية المستخدمة في المحاسبة والبرنامج المعلوماتي المتعلق بنظام المعلومات الجغرافي(.  )البرام
يحق ان تقوم هياكل المراقبة التابعة للمفوض إعداد محاضر ضد المفوض إليه في حالة نقص الخدمات موضوع العقد. وتعتمد هذه 

 المصلحة على هذه المحاضر لتحديد العقوبات.

اقبة ارصد املفوض اليه  : 4.40  :املنتدبة لوسائل اآللية لفائدة هياكل املر

خالل مدة التفويض، يجب على المفوض إليه أن يرصد لصالح مصلحة المراقبة المنتدبة المفوض وسائل تشمل األمكنة والتجهيزات 

 واألجهزة المتحركة والتأمينات والمواد االستهالكية التالية:

 المنقوالت الضرورية تماثل جودته جودة مركز المفوض إليه، محال )مكتبا( مجهزا ب -

طريق   - عن  الصغيرة(  الشاحنات  الحماالت،  الحاويات،  غساالت  اآللية،  المكنسات  )الشاحنات،  مراقبة  بجهاز  اآلليات  تجهيز 

 اوقات العمل...  مسار متطور يمكن المفوض من تتبع عبر االنتيرنت موقع (GPSالموقع )استعمال نظام عام لتحديد 

تثبيت الكاميرات في مختلف األمكنة: مدخل المرآب، مراكز تحويل النفايات، مستودعات الكنس، موقع ورشة غسل الشاحنات  -

 والحاويات، إلخ. مع توفير خدمة استعمال الولوج إلى اإلنترنت لصالح هياكل المراقبة التابعة للمفوض، 

 ، ماسحين ضوئيين ولواحق أخرى(،A3طابعتين من حجم األجهزة المعلوماتية )حاسوبين كاملين و -

 آلة ناسخة،  -

 وسائل االتصال الداخلية: هواتف )ثابتة ومحمولة(، فاكس، إنترنت، -

اليه كذلك أن يعمل على تكوين عونين ) - المفوض  المفوض( على األقل من  2ويجب على  قصد تمكينهم من استعمال   أعوان 

 ذلك. يكون اعتمدها في تدبير الخدمات مع تجديد عملية التكوين كلما طلب المفوض  البرامج المعلوماتية الخاصة التي قد

اقبة الخدمات  40.5 .  طرق مر

 تتم مراقبة الخدمات على مستويين اثنين هما:

بإعدادها. ويجب  - إليه  المفوض  يلتزم  التي  والتقارير  المستندات  المستندات من خالل فحص  على  مبنية  مراقبة متواصلة 

وضع هذه المستندات في متناول المفوض بكل وسائل االتصال التي يقترحها هذا األخير )بواسطة وثيقة مكتوبة أو الفاكس 

 كان. ميدانية وتتبع بعين الم ومراقبة اإلنترنت(أو 

 مراقبة الكترونية  -

اقبة املتواصلة املبنية على املستندات 40.5.1  . املر

 بالمعلومات المفوض طرف من المعينين األعوان بمد إليه المفوض يلتزم المفوض، التدبير عقد تنفيذ بتتبع السماح أجل من •

 فإنها بالحاسوب، محفوظة غير  بعناصر األمر تعلق إذا إال إلكتروني، شكل في  وذلك عملياتي، بشكل الخدمات لتتبع الالزمة

 .مطبوع شكل في تقدم

 :ذلك المفوض منه طلب متى التالية والمستندات بالسجالت واإلدالء وتحيين بفتح إليه  المفوض يقوم الغرض،  ولهذا •
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 أ/ البيان اليومي لألنشطة: -

 ومطبوع تضمن به من يوم آلخر العناصر التالية: يفتح المفوض إليه ويحتفظ بسجل متوفر في شكل إلكتروني 

 قائمة المناطق التي جمعت منها النفايات،  -

 التي تمت بها عملية الكنس،قائمة المناطق  -

 كمية األطنان التي تم جمعها )مصنفة حسب نوع النفايات(،  -

 استعمالها اليومي، عدد معدات التنظيف وجمع النفايات التي تم استخدامها في اليوم المعين وتوقيت  -

 عدد العربات المعطلة أو المتوقفة عن العمل خارج الخدمة  -

 عدد العاملين المزاولين لعملهم بشكل فعلي مصنفين حسب مناطق وطبيعة الخدمة،  -

 قائمة المتغيبين، -

ت والشاحنات عدد الكيلومترات والساعات التي قطعتها كل عربة )الشاحنات، المكنسات اآللية، غساالت الحاويات، الحماال -

 الصغيرة(،

 الوحدة الزمنية اإلجمالية لالشتغال محددة بالساعات،  -

 الئحة الشكاوى والئحة التدخالت،  -

 األماكن التي وصلت إليها احتماال الشاحنات االحتياطية، -

ال - العرضية  الحوادث  الخدمة،  تصلها  لم  التي  األماكن  للخدمة:  اليومي  بالسير  المرتبطة  المختلفة  مختلفة،  المالحظات 

 الحوادث، إلخ. 

 وبصفة عامة كل معلومة تلزم المفوض ليكون على علم تام بسير المرفق.  -

التدبير داخل أجل   إلى مصالح  البريد اإللكتروني أو كتابة  البيان عن طريق  إليه هذا  المفوض  ( ساعة،  72)وسبعون  اثنان  يرسل 

 د.   تحت طائلة تطبيق الشروط التغريمية التي ينص عليها هذا العق

 الشكايات:ب/سجل 

يجب على المفوض إليه أن يدون من يوم آلخر طلبات التدخل أو الشكايات التي قدمت إليه، سواء من طرف المفوض أو األفراد،  
 وذلك في سجل خاص ووفق ترتيب زمني.

هاتفية، رسالة مكتوبة، رسالة قصيرة، إلخ(، تدون بهذه السجل المعلومات التالية: يوم وتاريخ وساعة تلقي الطلب ومصدره )مكالمة  
 اسم صاحب الطلب، طبيعة الطلب وسببه المحتمل. 

  الشكاية.يخصص عمود خاص لتضمين النتيجة التي حددت للطلب أو 

 يحتفظ بهذا السجل بصورة دائمة رهن إشارة مصالح التدبير التابعة للمفوض.       

 ج/ سجل صيانة العربات:

 ربة على سجل الصيانة تضمن فيه بانتظام المعلومات التالية:يجب أن تتوفر كل ع

 اسم السائق أو السائقين والشاحنين، مستوى عداد الكيلومترات عند االنطالق، مستوى عداد الكيلومترات عند العودة، -

 مناطق الشغل، -

 التدخالت المتعلقة بالصيانة وباإلصالح المحتمل للعربة،  -

 تغييرها، الحوادث العرضية، الحوادث وكل المالحظات المفيدة،القطع المتآكلة الالزم  -

 تاريخ تشغيل العربة ومدة استعمالها المرتقبة، -

 وقت خروج ودخول العربات،     -

 ويجب تقديم سجالت الصيانة إلى مصلحة التدبير التابعة للمفوض متى طلب ذلك. -

اقبة والتتبع بعين املكان  40.5.2  املر

البصرية للمظهر العام للنظافة باستمرار. ويتم القيام بها حسب مرور تلقائي للمفوض أو نتيجة شكايات مقدمة تتم المراقبة   -
 من طرف المرتفقين.
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  مسبق على وتتم زيارات المراقبة بواسطة مراقبين محلفين أو غير محلفين في أي وقت وحين )ليال ونهارا( ودون إخبار   -
التعاقدية واألوقات  المناطق  الضروري    أساس  من  وليس  العقد.  هذا  موضوع  الخدمات  تنفيذ  أجل  من  اليه  المفوض  مع 

 وجود ممثل المفوض اليه عند القيام بالمراقبة بواسطة المراقبين.

فإنه يتم القيام بمراقبة حضورية بمعية   ،المراقبةعوان  أ  من طرف  الميدانية المنجزةالمفوض إليه للمخالفة    معارضة ممثلوفي حالة  
 وممثل المفوض إليه(.  المراقبة )عونويتم إعداد محضر بشأن معاينة هذه المخالفة يحمل توقيع المعاينين  إليه.المفوض ممثل 

النقص   الوسائل من عاملين ومعدات قصد إصالح   المحتمل،وفي حالة  الفوري لكل  التسخير  العمل على  اليه  المفوض  يجب على 
 التي قد يتم فرضها.   فضال عن العقوبات اكتشافه،النقص الذي تم 

بأي وسيلة من وسائل االتصال المتاحة وتسمح    إليه،فإنه قد يلجأ إلى إشعار المفوض    المفوض،وفي إطار المراقبة التي يقوم بها  
بالـتأكد من التوصل باإلشعار )رسالة قصيرة أو رسالة إلكترونية أو فاكس أو وثيقة مكتوبة( بوجود نفايات )بصورة عشوائية أو 

لحاويات( لم يتم جمعها خالل الخدمة المنتظمة، و/أو بوجود حاويات أقل من الالزم، أو غير كافية أو في حالة رديئة أو حاويات با
 تنشر روائح كريهة، إلخ.  

( ساعتين من لحظة التوصل باإلشعار على إزالة هذه النفايات، وتنظيف 2ويجب على المفوض إليه أن يعمل، داخل أجل ال يتعدى )

 بكة الطرق والحاويات وتبديلها. ش

ويتم تبليغه إلى المفوض   بالواقعة، يتم تحرير محضر    أعاله،وفي حالة عدم امتثال المفوض إليه لفحوى اإلشعار في اآلجال المحددة  
 مع تحمليه الغرامات المترتبة عن ذلك بشكل تلقائي.  إليه،

 التقارير الشهرية 40.5.3

 تقرير شهري يتضمن المستندات التالية:يقوم المفوض إليه بإعداد 

 برنامج محين بشأن تقسيم المناطق المعنية بالكنس وكذا بجمع النفايات،  -

 برنامج محين بشأن الحاويات،  -

 الرحالت والجوالت المتعلقة بجمع النفايات وكذا بالكنس،  -

 برنامج محين لمواقع السالل،  -

 المناطق التي شملتها خدمة جمع النفايات،  -

 المناطق التي شملتها خدمة الكنس، -

 الساحات والطرق المعنية بالغسل، -

 كمية األطنان من النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، -

 كمية األطنان من النفايات الخضراء، -

 جدول مقارنة بين الخدمات المنجزة الخاصة بالشهر المعني وتلك المنجزة في نفس شهور السنوات الماضية،  -

 حاويات واألحواض الموجودة وكذا مواقعها، عدد ال -

 عدد الحاويات واألحواض التي تم غسلها،  -

 عدد الصناديق المعدنية الموجودة والتي أعيد تلوينها، -

 عدد وطبيعة الشكاوى وكذا التدخالت التي خصصت لها،  -

إلى أماكن عملهم وكل تغيير  قائمة العاملين حسب الفئة )عون الكنس، عون جمع النفايات، السائق وغيرهم( مع اإلشارة   -

 طرأ والتغيبات، 

 عدد وطبيعة المعدات المستخدمة خالل الشهر،  -

 مشكل خالل هذا الشهر.  حدثووكل نشاط أنجز  -

داخل أجل خمسة عشر ) - المفوض  إلى  الشهري  التقرير  إليه أن يرسل  المفوض  الشهر، 15يتعين على  نهاية  ( يوما بعد 

 التي ينص عليها عقد التدبير المفوض.  تحت طائلة تطبيق الشروط التغريمية 

 التقارير السنوية 40.5.4

عالوة على المستندات الدورية والمعطيات التي يجب على المفوض إليه أن يقدمها بطلب من المفوض أو أن يجعلها في متناوله على  

تق يتضمن  النشاط  عن  بيانا  سنة  كل  للمفوض  يقدم  أن  إليه  المفوض  على  يتعين  فإنه  وحساب الدوام،  ماليا  وتقريرا  تقنيا  ريرا 

 االستغالل.    
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يجب إرسال هذه المستندات إلى المفوض قبل نهاية شهر أبريل من كل سنة تبعا للسنة المالية المعتبرة )تبدأ السنة المالية من فاتح  

 دجنبر باستثناء السنة األولى والسنة األخيرة(.  31يونيو وتستمر إلى غاية 

 اإلدالء بهذه المستندات أو تقديمها في الوقت المناسب، فإن ذلك يعتبر خطأ تعاقدي.إذا لم يتم 

 يمكن للمفوض أن يقوم بمراقبات مباغتة لدى المفوض اليه من أجل التحقق من المعلومات المقدمة ضمن هذه المستندات. 

 الحسابات على حساب المفوض.يمكن للمفوض أن يستدعي، في أي وقت وحين، جهازا خارجيا قصد تدقيق 

ولهذا الغرض، يجب على المفوض إليه أن يضع رهن إشارة ممثلي المفوض وجهاز التدقيق المذكور جميع الوثائق الالزمة لتنفيذ 

 مهامهم وأن يمكنهم من التحقق من أن تنفيذ الخدمات يجري وفق مقتضيات العقد. 

 أ/ التقرير التقني

اإلشارات التالية حسب مستويات الخدمات )جمع   األقل،على    يتضمن،إلى المفوض تقريرا تقنيا    يجب على المفوض اليه أن يسلم 

الحاويات   العمومية، غسل  الكبرى والساحات  الشوارع  الكنس اآللي، غسل  اليدوي،  الكنس  التواصل    وتطهيرها،النفايات،  حمالت 

 ر المفوض(:والتوعية، وكل عملية أخرى قام بها المفوض اليه في إطار التدبي

يماثلها )حسب  - المنزلية وما  النفايات  النظافة وجمع  المعتبرة في مرافق  المالية  السنة  أثناء  تعيينهم  تم  الذين  العاملين  عدد 
هذه   طبيعة  تحديد  مع  االستعجالي،  الطابع  ذات  باألشغال  للقيام  تعبئتهم  تمت  الذين  العاملين  عدد  وكذا  العمل(،  وتائر 

 األشغال. 
 للجوالت المعينة لكل كانس، برامج محينة -
قائمة الطرق التي تم كنسها حسب المنطقة، مع تحديد طولها وطبيعتها )طرق معبدة، طرق غير معبدة، مواضع متسخة   -

 إلخ(،  
 برامج محينة لجولة كل عربة جمع النفايات،  -
 كميات العربات التي تم جمعها مصنفة حسب العربة وطبيعة النفايات، -
 ام الحاويات،برنامج محين الستخد -
 عدد الحاويات والسالل الموفرة والمجددة والمتلفة،  -
العمليات االستعجالية   التمشيط،العمليات األساسية المنجزة )حمالت التشجيع على النظافة، حمالت توعية الساكنة، عمليات   -

 إلخ.(، 
االستغال - هذا  مظاهر  بعض  على  أجريت  التي  المحتملة  والتغييرات  المرفق  استغالل  الترابي،  طرق  المجال  )الوتائر،  ل 

 الجوالت، وبصفة عامة كل اإلشارات التي من شأنها إعطاء معلومات حول سير المرفق(،
 المشاكل ذات الطابع التقني والحلول التي أوجدت لها أو الحلول المرتقبة لحلها،      -
استجابة   - التي قطعتها كل عربة  الكيلومترات  المستعملة مع تحديد عدد  العربات األخرى  الضاغطة وعدد  عدد الصناديق 

 لحاجة المرفق، واستهالك الطاقة والوقود واإلطارات المطاطية،  
 الوسائل اآللية المعتمدة خالل السنة المالية المعتبرة للقيام بعمليات استعجالية أخرى،  -
 معلومات تقنية احصائيات و -
 الرجوع وأموال االسترداد واألموال الخاصة     جرد ألموال -

 ملحوظة الالئحة غير محصورة 

 ب/التقرير املالي

 العناصر التالية:  األقل،على  الوثيقة،يجب أن تشمل هذه 

فترتي   - وحسب  والشهور  المواضيع  تفصيلها حسب  )يجب  المرافق  باستغالل  المتعلقة  السنوية  الرئيسيتين: النفقات  السنة 

 الصيف/باقي السنة(، 

 تطور هذه النفقات بالمقارنة مع السنة المالية السابقة والنفقات المرتقبة بالنسبة للسنة المالية القادمة،  -

 وكشوف الحسابات التي قام المفوض بتسويتها لفائدة المفوض إليه،  حجم المداخيل -

 لتي هي موضع جدال،  كشوف محتملة للحسابات التي لم تتم تسويتها أو ا -

 كشف تثبيت المنقوالت،  -

 والتجهيزات المستعملة في إطار التدبير المفوض، المعدات المحاسبي(بيان مفصل عن اإلستهالك  -
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 كشف المتأخرات وطبيعتها،  -

 بيان العقوبات المطبقة ضد المفوض إليه مع تحديد طبيعة المخالفة والمبلغ المطبق. -

 الى المفوض مصادقا عليه من طر ف المديرية الجهوية للضرائب البيان المالي السنوي المسلم   -

 الخمس بيانات تركيبية  -

   الحصيلة،  بيان -

   والمصاريف، اإليرادات حساب -

   ،التدبير رصيد بيان -

 ،التمويل جدول -

 التكميلية  المعلومات بيان  -

 وبصفة عامة كل المعلومات الضرورية

 ملحوظة الالئحة غير محصورة 

 االستغالل ج/حساب 

الحسابات  هذه  تتضمن  أن  مالية. ويجب  سنة  لكل  بالنسبة  المرافق  التحليلية الستغالل  بالحسابات  اإلدالء  إليه  المفوض  على  يجب 
 العناصر التالية: 

 إليه، ، المداخيل المرفق المتكونة من كشوف الحسابات التي قام المفوض بتسويتها لفائدة المفوض في بيان الدائنية -
 المفصلة المتعلقة بتدبير المرافق. النفقات التكاليففي بيان المديونية،  -

 يمثل رصيد الحساب الناتج الصافي أو العجز الصافي للمرافق المستغلة. 

يمكن أن تكون إال تلك النفقات المتعلقة بتحمالت استغالل وتدبير مرافق التنظيف وجمع النفايات   نفقات االستغالل المبينة أعاله ال
 المنزلية والنفايات المماثلة لها ، والتي تشكل موضوع هذا العقد.

 يجب أن تصدر هذه العناصر عن محاسبة تحليلية يتعين على المفوض إليه أن ينشئها قبل بداية العقد.   

 ض أن يستدعي، في أي وقت وحين، جهازا خارجيا قصد تدقيق الحسابات وإجراء تقييم على حساب المفوض.  يمكن للمفو

ولهذا الغرض، يجب على المفوض إليه أن يضع رهن إشارة ممثلي المفوض وجهاز التدقيق المذكور جميع الوثائق الالزمة لتنفيذ 
 ي وفق مقتضيات العقد. مهامهم وأن يمكنهم من التحقق من أن تنفيذ الخدمات يجر

 الباب السابع:  

 أموال التفويض ووسائله اآللية
 : النظام القانوني لألموال41املادة 

أو التي يتم إنشاؤها أو اقتناؤها أو إقامتها و/أو تحويلها من طرف   إليه، تنقسم األموال التي يضعها المفوض تحت تصرف المفوض  
 :  المفوض )أو لحسابه( إلى ثالثة أصناف، وهي

 . أموال الرجوع41.1

المنقولة والتي، بحكم  العام، واألراضي والمباني والمنشآت واإلنشاءات واألموال  للملك  التابعة  الرجوع من األموال  أموال  تتكون 
 جوهريا في سير المرفق المفوض. ويتم ذكر هذه األموال ضمن القائمة أدناه.     أهميتها، تساهم

 دة عقد التفويض في ظل نظام قرض االستعمال.يضع المفوض هذه األموال تحت تصرف المفوض اليه طيلة م

داخل ثالثة أشهر ) الموجودة، وذلك  الرجوع  بإعداد جرد وصفي تفصيلي ألموال  إليه حضوريا  المفوض والمفوض  ( من 3يقوم 

 دخول العقد حيز التنفيذ. 

بواسطة   مفصل  بيان  اال  محضر، ويجب وضع  و  البنايات  حالة  حول  التواجهية,  المعاينة  على  اشارة بناء  رهن  الموضوعة  مكنة 
 المفوض اليه ستة اشهر قبل نهاية العقد. 

( 6الى الحالة التي كانت عليها وذلك ستة )  بإرجاعهامع التزامه    والبناياتويبقى المفوض اليه مسؤوال عن تدهور حالة هذه االمكنة  
 على االقل قبل انتهاء العقد. أشهر
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على حساب المفوض اليه    بإصالحهايقوم المجلس الجماعي    اعاله،محضر المذكور  وفي حالة عدم اصالح العيوب المسطرة في ال
 مع اقتطاع هذه المصاريف من الضمانة المودعة لدى الخازن الجماعي.  

 يجب أن يتضمن جرد أموال الرجوع لزاما وخصوصا المعطيات التالية بالنسبة لكل صنف من األموال: التسمية، الموقع الجغرافي. 

 تعاد أموال الرجوع إجباريا إلى المفوض عند نهاية التدبير المفوض.يجب أن 

 ال يمكن أن تخضع هذه األموال للتفويت أو البيع أو الكراء أو الضمان كيفما كان من طرف المفوض إليه طيلة مدة التدبير المفوض.

ها المفوض مجانا تحت تصرف المفوض إليه  أموال الرجوع األموال المتجسدة في التجهيزات واألمكنة التي يضع  وتحصرمالحظة: 
 هي كالتالي:    

 مستودع قشيش  -
 جليز  مستودع المنارة -
 المستودع الملحق جليز -
 المستودع الملحق الداوديات  -

موضوع رهن اشارة المفوض له بدون مطالبة    أكثرللمفوض استرجاع مكان او    نيمك  المبررة،طيلة مدة العقد وعند الحاجة  

 هذا االخير بتعويض 

 أموال االسترداد 41.2

إن األموال المنقولة والثابتة المقتناة أو المكونة من طرف المفوض اليه على إثر استغالل المرافق المفوضة فقط ال غير، وباستثناء 
 ى هذا العقد، أموال استرداد يملكها المفوض إليه.   أعاله، تعتبر، بمقتض 35.1أموال الرجوع المذكورة في الفقرة 

خاصة من العربات واآلالت المتخصصة واألدوات والمخزونات،   -دون ان تكون هذه الالئحة محصورة-تتكون أموال االسترداد  
المست العمارات  من  كذلك  تتكون  وقد  البيانات.  وقواعد  والملفات  المتخصصة،  المعلوماتية  والبرامج  أو واألجهزة  كورشات،  عملة 
غير تلك المحددة   إليه، المكتب أو أو المخزن أو المختبر أو المسكن الرسمي وغيرها من األشياء التي شيدت على أراضي المفوض  

 كأموال الرجوع. 
 .  مجانا. ، أموال االسترداد وكذا التجهيزات الالزمة لالستغالل العادي للمرافق المفوضةالعقدلمفوض عند نهاية ايسترجع 

 . األموال الخاصة41.3

 تكون أمواله الخاصة التابعة إليه،، والتي تعتبر ملكا للمفوض أعاله  41.2و 41.1المادتين هي األموال غير تلك المذكورة في 
مخصصة   لتبقى  األحقية  على  تتوفر  ال  والتي  كمسكن،  أو  كمكتب  المستعملة  العمارات  من  خصوصا  الخاصة  األموال  تتكون 

ل المرافق المفوضة، بالنظر إلى وضعيتها أو تهيئتها. وقد تتكون كذلك من السيارات غير المتخصصة والمعدات ومنقوالت  الستغال
 المكتب والبرامج المعلوماتية غير المتخصصة. وتبقى هذه الالئحة غير محصورة.    

 اليهاملفوض  مقرات   : 42املادة 

إقامته طيلة مدة العقد بمدينة مراكش. ويجب عليه أن يتوفر على أمكنة إدارية وتقنية في هذه يتعين على المفوض إليه اختيار مكان  

 المدينة ضرورية من أجل مزاولة نشاطه، وتشمل ما يلي:

التابعة  - التدبير  لمصلحة  فيها مكتب مخصص  بما  لها  المفوض  الشركة  المقاولة  إدارة  التي تضم مكاتب  اإلدارية  األمكنة 

 للمفوض، 

كل  األم - وكذا  التنظيمية،  للشروط  المطابقة  الصحية  المرافق  على  والمحتوية  العاملين  الستقبال  المخصصة  األمكنة كنة 

 ، كتلك التي تنص عليها النصوص التشريعية الجاري بها العمل، الشتغال وغيرهال كقاعة

 األمكنة الالزمة إليواء العربات والمعدات، -

 ربات والمعدات.األمكنة والورشات الالزمة لصيانة الع -

بحفظ  - يتعلق  فيما  المطلوبة  الشروط  وخاصة  العمل  بها  الجاري  التشريعية  النصوص  األمكنة  هذه  كل  تحترم  أن  ويجب 

 الصحة والسالمة.  

يجب على المفوض إليه أن يقدم الالئحة المفصلة لألمكنة التي يعتزم استعمالها. ويجب إعداد بطاقة وصفية خاصة بكل  -

 ومساحته وتجهيزاته.  مكان تتضمن عنوانه

 يحق ألعوان المفوض المؤهلين الولوج بحرية إلى هذه األمكنة. -

 يتحمل المفوض إليه المصاريف المرتبطة باألمكنة، بما فيها مصاريف التأمين، واستهالك الماء والكهرباء، والهاتف.  -
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راقبة، كما يجب أن يكون لها اتصال  الوسيطية، بأنظمة الم  والنقطالغسل واآلالت،    المرائب وأماكنيجب تجهيز مداخل   -

 مباشر بمكتب المراقبيين التابعين للمفوض.

 املعدات والعربات املوجودة التابعة للمفوض : اقتناء اآلليات43املادة 

كما لن يتم وضعها تحت تصرفه، حيث يجب   إليه،لن يتم بيع أي معدات تابعة للجماعة للمفوض    المفوض،في إطار عقد التدبير  
 عليه اقتناء جميع المعدات والتجهيزات جديدة وغير مستعملة الالزمة لسير مرفق جمع النفايات والتنظيف. 

 يتحتم على المفوض إليه جلب المعدات والتجهيزات الالزمة إلنجاز الخدمات، التي تشكل موضوع هذا العقد.  لذلك،

 إليهالتجهيزات الالزم جلبها من طرف املفوض و والعربات   ملعدات: اآلليات وا44املادة 

( األولى  3طبقا لعرضه التقني، بتوفير المعدات الجديدة المحددة في الجدول أسفله، وذلك خالل األشهر الثالثة )  إليه،يلتزم المفوض  

 من تبليغ األمر ببدء الخدمة. 

الخدمات   تقدير حجم  نفقته الخاصة كل    المطلوبة، وعند نقص  إليه بأن يجلب على  المفوض  يلتزم  العقد،  التي تشكل موضوع هذا 
 المفوض.المعدات اإلضافية الالزمة لسير المرفق، دون المطالبة بالتعويض أو المكافأة من طرف 

 جودة جيدة. وذاتجديدة يجب أن تكون المعدات 

اتفاق   على  بناء  للتعديل  التالية  الالئحة  تخضع  أن  والمفوض  يمكن  المفوض  بين  المرفق   إليه،مشترك  حاجات  ذلك  فرضت  إذا 
 الحقيقية.

إليه أن يقترح صيغا أخرى كبدائل بالنسبة   للمفوض  المفوض مع مراعاة    للمعدات، شريطةيمكن  الحفاظ ان يتم قبولها من طرف 
 لعام واألجرة المنصفة للمفوض إليه. على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض مع األخذ بعين االعتبار متطلبات المرفق ا

 

 إليه جلبها عند دخول هذا العقد حيز التنفيذ  على املفوضاملعدات الجديدة الالزم 

 السعة  قيمة الشراء  االستثمار اإلجمالي
 

 العربات والمعدات العدد 

 للمعايير )تبعا الشاحنات الضاغطة ذات الحامل الخلفي    
EN1501-1) 

وإفراغ  لرفع BOM automatiséشاحنة رافعة:     

 “ colonnes“ الحاويات

 ampliroll  متوسطةشاحنات     

 الحموالت  متعددةشاحنة     

 شاحنة مقاول    

 amplirollشاحنة     

 بيد قابضة  شاحنة    

 شاحنة صغيرة    

 جرافة     

 غساالت الحاويات    

 االت الكنس     

 النفايات  كدسالة     
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 شاحنة مزودة بالة الجر     

العربات المجهزة بخرطوم المياه )الذي يعمل بفعل     
 الضغط(

 صهريج السقي     

 الشاريو(الكنس )عربة     

بالمرافق الصحية والماء  مجهز مستودع مستخدمي الكنس    
 واإلنارة 

 سيارات الخدمة     

 الدراجات النارية     

 NF.EN.840الحاويات مطابقة للمعايير االوروبية     

مطابقة للمعايير االوروبية حاويات ثابتة سطحية )    
NF.EN.13071 ) 

مطابقة للمعايير االوروبية حاويات مطمورة )    
NF.EN.13071 

 السالل العمومية     

 عربات أو معدات أخرى )يجب تحديدها(    
 

 

 املعدات الجديدة اإلضافية التي سيجلبها املفوض إليه طيلة مدة العقد )بما في ذلك تجديد املعدات املستهلكة(:  1جدول رقم  

 برنامج اقتناء المعدات أثناء التفويض
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 العربات والمعدات 

 للمعايير )تبعا شاحنات ضاغطة ذات الحامل الخلفي       
EN1501-1) 

   
   الحاويات الكبيرةوافراغ  لرفع  BOM: رافعةشاحنة     

“colonnes “ 

 ampliroll  صغيرة شاحنات        

 الحموالت  متعددةشاحنة        

 شاحنة مقاول       

 amplirollكبيرة   شاحنات       
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 بيد قابضة  شاحنة       

 صغيرة  شاحنات        

 جرافة        

 لغسل الحاوياتشاحنة        

 شاحنة للكنس       

 النفايات الة كدس       

 شاحنة مزودة بالة للجر        

 العربات المجهزة بخرطوم المياه )الذي يعمل بفعل الضغط(       

 صهريج السقي        

 الشاريو(الكنس )عربة        

بالمرافق الصحية والماء  مجهز الكنسمستودع مستخدمي        
 واإلنارة 

 سيارات الخدمة        

 دراجات نارية       

 NF.EN.840للمعايير االوروبية  حاويات مطابقة       

مطابقة للمعايير االوروبية حاويات كبيرة ثابتة سطحية )       
NF.EN.13071 ) 

مطابقة للمعايير االوروبية مطمورة ) حاويات كبيرة        
NF.EN.13071 

 سالل عمومية       

 عربات أو معدات أخرى )يجب تحديدها(       

 

لهذه   يمكن  المقدمةال  اداء مرفق   للمعدات خالل  اللوائح  في حسن  تقصير  أي  اليه  المفوض  تبرير  في  ان تستعمل  التقني  العرض 

 النظافة. 

 مزاولة المهام. وفق قواعدخدمة النظافة  ألداءويبقى المفوض اليه المسوؤل الوحيد عن توفير المعدات الالزمة  

 ية. العمال بالماء والكهرباء والمرافق الصح اآلليات ومستودعات تجهيز مستودعاتيجب 

 إليهاملفوض  ( معداتآليات ) الشروط املفروضة على :   45املادة 

والتي تشمل  والتنظيف لعقد التدبير المفوض، المعدات المخصصة لخدمات جمع النفايات   بارة "معدات المفوض إليه "، طبقايقصد بع

 المعدات المقترحة من طرف المفوض اليه والتي ينوي اقتناءها.

 : التاليةويجب على المفوض اليه أن يتوفر على المعدات 

اآلالت الميكانيكية الالزمة لتنفيذ مهمته والمتوفرة بشكل كاف من حيث العدد والطاقة االستيعابية والقدرة، والتي تسمح بضمان -

لها المماثلة  النفايات  و  المنزلية  النفايات  والساحات واألرصفة، وكذا بجمع  األزقة  ونقل    خدمة كنس  النفايات،  المنزلية    بقايا 

النفايات الخضراء وتفريغها ، وتنظيف وغسل الطرق  النفايات الضخمة ونقلها وتفريغها وجمع  والنفايات المماثلة لها، وجمع 

 والساحات العمومية. 
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 العربات الضرورية لتفريغ محتوى سالل المهمالت الورقية، -
 طع األشجار اليابسة، وتنظيف فضالت الحيوانات، وإزالة اإلعالنات إلخ.  الوسائل الالزمة إلزالة األعشاب وق-
المعدات الصغيرة الالزمة للقيام بعمليات التنظيف كالمكنسة والمجرفة والجاروف وعربة الكنس واألكياس البالستيكية وغيرها -

 من األدوات التي تسمح بإنجاز الخدمة بشكل جيد.
 

 وآالت المرفق بنظام تحديد المواقع الفوري. جميع شاحنات على يجب 

          وزن.ال لتحديد   محمول توفر جميع الشاحنات بنظام  يجب

ليست   الالئحة  وينبغي   حصرية،هذه  سيستعملها.  التي  والمعدات  العربات  اختيار  ومسؤولية  بمبادرة  اليه  المفوض  يحتفظ  حيث 

 دات المقترحة، وخاصة فيما يتعلق باحترام قواعد مزاولة المهام المنوطة به.     للمفوض إليه التعبير عن آرائه وتحفظاته بشأن المع

 المفوض. كانت اضافية( خارج الالئحة التعاقدية بدون موافقة  يمنع على المفوض له استعمال شاحنات او اليات )حتى لو

ال في  المستخدمة  الوحيد عن معداته وعرباته وآالته  المسؤول  إليه هو  المفوض  الطمر   النفايات وتفريغهاجمع  وتنظيف  إن  بمركز 

 والتثمين. 

 ويجب أن تستجيب هذه المعدات للمتطلبات التالية: 

)سبع( سنوات من 7ومي للحفاظ على حالتها الجيدة مع عدم تجاوز عمر الشاحنات ل  ييجب صيانة وتنظيف الشاحنات بشكل    -

 العقد. االقدمية عند نهاية 
الشاح على  دوما  الحفاظ  ل  يجب  الشاحنات  تجاوز عمر  والنظافة مع عدم  العمل  في حالة جيدة من  )سبع( سنوات من 7نات 

 العقد. االقدمية عند نهاية 
الذي يطبق على الصناديق الخاصة بجمع   EN 1501-1عيار  تتضمن الصناديق الضاغطة أجهزة خاصة لرفع الحاويات تبعا للم  -

   الخلفي.النفايات ذات الحامل 
يجب إعطاء أهمية خاصة للمستويات الصوتية من جهة، ولحفظ الصحة والسالمة والحفاظ على البيئة من جهة أخرى. ويجب  -

اتجاه حفرة معينة أو بقعة  إلى خارجها في  تلقائيا  للنفايات االنزالق  آليا بحيث ال يمكن  أن يتم تفريغ هذه الصناديق ميكانيكيا 
 للجوء إلى اليد العاملة. ويجب أال يوجد بداخل هذه الصناديق ما يمنع تفريغ النفايات.     أرضية معينة دون االضطرار إلى ا

 ينبغي أن تكون العربات مزودة بأجهزة خاصة لوضع المجرفات والمكنسات.   -       
تفاديا ألي الطمر والتثمين    الى مركز  النفايات نقل  شاحناتو وااللياتلشاحنات  الوقائية ل  بالصيانةيقوم  أن    يتعين على المفوض اليه 

 علما انه يمنع منعا كليا استعمال أي شاحنة تفرز هذا السائل في نقل النفايات.  للعصارة،تسرب 

 يجب ان تكون الحاويات حديدية

 التالية: يجب على الحاويات ان تتوفر على الخصائص  -       

 : عجالت بالخصائص التالية أربععجلتين او  للنفايات ذاتيجب أن تتميز الحاويات -1

 NF.EN.840) الحاويات المتحركة تستجيب للمعايير االوروبية )-

 مقاومة الغطاء والحوض للصدمات ولدرجات الحرارة المختلفة  -

 مقاومة أنظمة القبض -

 مقاومة العجالت  -

 مقاومة الصدمات ضد الحاجز والنزول من الرصيف   -

 النسبة للعجالت األربع( فعالية جهاز الفرملة )فقط ب -

 الثبات  -

 قوة الجر القصوى  -

 مقاومة التقلبات الجوية )المطر واألشعة فوق البنفسجية( والتآكل -

 مقاومة التأثيرات الخارجية -

 مقاومة السقوط  -

 فعالية أجهزة التفريغ واإلغالق.    -
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 les colonnesة تابثيجب أن تتميز حاويات النفايات المنزلية ال-2

 NF.EN.13071) الحاويات الثابتة تستجيب للمعايير االوروبية )-

 لتر  5000من او تساوي  اصغر السعة  -

 الحاويات يتم حملها من االعلى وافراغها من االسفل   -

 يجب على الحاويات السطحية او المطمورة ان تكون مالئمة لكل انواع النفايات المنزلية -

 يار جودة الحاويات.يبقى المفوض إليه مسؤوال عن اخت

 يحرص المفوض إليه على تجديد الحاويات وتعويض نقصها. 

يجب أن يكون للحاويات لون يختاره المفوض، كما يجب أن تكون مزودة بالغطاء وبكل عجالتها ولواحقها عند اللزوم، وأال 
 يبدو عليها أي إتالف وإن كان جزئيا.

 موضعها،يجب أن تحمل كل حاوية رقمها التسلسلي ورقم 
يجب أن تشتمل سالل المهمالت الورقية على كل لواحقها، كما يجب أال يبدو عليها أي حرق أو إتالف وإن كان جزئيا. ويجب 

 تثبيتها على دعامات مناسبة.
 يجب أن تحمل سالل المهمالت الورقية رقمها التسلسلي ورقم موضعها 

 ائية تفاديا ألي تسرب العصارة.  صيانة وق
 

 . الصيانة واالصالح46املادة 

الحفاظ على العربات في حالة عمل   إليه  المفوض  الغرض،   جيدة،يجب على  القيام بعمليات الصيانة والتصليح  ي  لهذا  حرص على 
 الالزمة سواء في ورشاته الخاصة أو عن طريق التعاقد من الباطن. 

بصيانة   اليه  المفوض  هذه   واصالحيلتزم  في  مختصة  شركة  الى  اللجوء  االقتضاء  عند  او  المستودع  فريق  طرف  من  االليات 
 يجب تقديم عقدها للمفوض. والتيالخدمات 

 ( شاحنات. 5) كل خمسشاحنة عن  الشاحنات:كما يلتزم المفوض اليه بتوفير احتياطي من 

ختلف عمليات الفحص التقني. وعليه إشعار المفوض عند القيام بذلك. ويجب العمل بمالحظات لم  عرباته ومعداتهإليه  يقدم المفوض  
 مركز الفحص التقني وإصالح العيوب خالل أسبوع واحد. 
 يجب الحفاظ على العربات والمعدات في حالة نظافة جيدة.  

 تلويث الوسط والجوار. يجب غسل العربات من الداخل كما من الخارج كل يوم بعد نهاية الخدمة دون 
يجب أن تحمل العربات لون مختصر وشريط وعارضة وتقييدات مرفق النظافة بعد موافقة المفوض، وكذا رقم المرآب ورقم هاتف 

 المفوض إليه. 
لتحديد   عام  بنظام  واآلالت  العربات  كل  تزويد  ) يجب  تجديد GPSالموقع  ويجب  اآلني.  التتبع  من  المفوض  بمكاتب  اتصال  له   )

صباغة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب تجهيز مرآب المفوض إليه بكل المعدات واألدوات الالزمة لصيانة وتصليح العربات ال
 والمعدات.

وإعادة  المهترئة  المطاطية  واإلطارات  الزيوت  وكذا  المتلفة  المهمالت  وسالل  الحاويات  مصاريف  بتحمل  إليه  المفوض  ويلتزم 
 في هذا المجال. استخدامها لدى شركة مختصة  

 
 وسائل الربط الهاتفي و االتصال   : 47املادة 

بأرقام   المفوض  إخبار  ويجب  يشبهها.  ما  أو  اتصال  شبكة  على  التوفر  من  تمكينه  وينبغي  الهاتفية  بالشبكة  إليه  المفوض  ربط  يتم 
 الهاتف ونشرها لدى العموم. 

 وبتعرفة اقتصادية.  العقد،وطيلة مدة  24ساعة على  24ويجب على المفوض اليه توفير مداومة هاتفية ليل نهار 

خاص   سجل  على  التوفر  اليه  المفوض  على  مآل    بالشكايات،يجب  تضمينه  مع  عليه  لالطالع  المفوض  اشارة  رهن  موضوع 
 الشكايات.

إليه من التوفر على خط هاتفي مباشر، مزود بفاكس، ومحفوظ بشكل دائم لتشغيل   يتعين تمكين أماكن االستغالل التابعة إلى المفوض
 . هذا األخير

 الوقود -املواد االستهالكية 48 :   املادة 

 يتحمل المفوض إليه جميع مصاريف المواد االستهالكية والصيانة. 
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 الباب الثامن: 

 الوسائل البشرية 
 العمال املوضوعون رهن إشارة املفوض إليه : 49املادة 

المفوض   المفوض، يضع  التدبير  عقد  مدة  وطيلة  العقد  هذا  إطار  الجماعةفي  رهنالتابعين    عاملي  قصد    له  إليه  المفوض  إشارة 
 تعيينهم في المرافق، التي تشكل موضوع هذا العقد، وفق األحكام المذكورة الحقا.

 إليه: في مرافق جمع النفايات والتنظيف والموضوعون رهن إشارة المفوض  المعينونالجماعيون العمال 

 
 الدخل السنوي

 

 :مرفقعدد األشخاص المعينين في 
 

 الوظيفة
جمع النفايات  
 والتنظيف 

 التنظيف 

 
 جمع النفايات 

 

 

    
 عون النظافة 

 

 

    
 سائق 
 

 

    
 حارس

 

 المجموع     

 

إليه .............    إشارة المفوض  وضعهم رهنيبلغ عدد أعوان الجماعة المعينين في مرفقي جمع النفايات والتنظيف والذين يجب  
 عونا ينتمون إلى جميع الفئات. 

إليه هو:  المفوض  إشارة  النفايات والتنظيف والذين يجب وضعهم رهن  المعينين في مرفقي جمع  الجماعة  أعوان  ومجموع أجور 
....................... 

إليه في قبض  إشارة المفوض  الموضوعون رهن  أعوان الجماعةواعتبارا من تاريخ دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، يستمر  

ومن   الشهرية  والعالوات  الشهرية  األجرة  على  تضاف  عالوة    من  االستفادة  مع  المفوض  ميزانية  من  المنحة أجورهم    العالوة 

 العالوات المنتظمة المذكورة أسفله، والتي يتم دفعها من طرف المفوض إليه.    المنحوالسنوية 

 من مدونة الشغل.  139طبقا لمقتضيات المادة  العاملين،نظاما داخليا بتنسيق مع المفوض وممثل  إليه،يعد المفوض 

 المفوض. وال يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ إال بعد المصادقة عليه من طرف 

في حالة إثارة نزاعات أو خصومات أو أي مسألة مرتبطة بالعاملين، يتم تعيين لجنة ثالثية للبث فيها. وتتكون هذه اللجنة من ممثلين  

 عن المفوض وعن المفوض إليه وممثلي العاملين. 

وإضافة    درهم شهريا.  1000مبلغ  المفوض في  وتحدد عالوة األجرة بالنسبة لكل فئة من عاملي الجماعة الموضوعين رهن إشارة  

 إلى هذه العالوة على األجرة، يعمل المفوض إليه على توفير عالوات أخرى هي:  

 الموضوعين تحت رهن إشارته هي:  عمال الجماعةالعالوات الشهرية التي يجب على المفوض إليه تأمينها لفائدة 

 درهم    300المنحة الشهرية على الجودة محددة في مبلغ  -

 درهم.  100ة الشهرية على النقل محددة في مبلغ المنح -

 درهم.  900المردودية محددة في مبلغ  السنوية علىالعالوة 
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 العالوات المنتظمة التي يجب على المفوض اليه تأمينها لفائدة عمال الجماعة الموضوعين رهن إشارته وهي: 

 درهم للطفل )ثالثة أطفال على األكثر(   300منحة الدخول المدرسي المحددة في مبلغ  -

 درهم    100الفطر المحددة في مبلغ  منحة عيد -

 درهم  100منحة عاشوراء المحددة في مبلغ  -

 درهم  800األضحى المحددة في مبلغ  منحة عيد -

 درهم  250ماي المحددة في مبلغ  منحة فاتح -

والتي يعمل المفوض اليه بأدائها إلى المصالح اإلدارية    إجباري،تعتبر هذه العالوات خالية من الرسوم والضرائب ومن أي اقتطاع  

 طبقا للتشريعات المعمول بها. المعنية،

  االمتعاقد عليه األجرةمجموع تناسبية مع  سنة بطريقة كل" خالل ثالثة أشهرالمحتسبة »رة جتراجع األ

MS t=
S2t∗(1+ChTPt)

S20∗(1+ChTP0)
*MSo 

 الجديدة االستغالل لسنة بالنسبة تطبيقها يمكن المحددة الجديدة األثمان

 ر تكاليف المرفق:يتعريف الثوابت التي تمثل تركيبة تغي

tS2   مؤشر أجور السنةt 

tChTP  مؤشر التحمالت االجتماعية الخاصة بالسنةt 

tG  مؤشر كازوال السنةt 

Mtnt مؤشر النقل الخاص حسب الطريق للسنةt 

 هذه المؤشرات تتطابق مع تلك التي تنشر من طرف وزارة التجهيز.  

 : األثمانفي صيغ مراجعة 

 Mtn0, G0, ChTp0S2 ,0اليهتمثل قيم مؤشرات الشهر الخاصة بتاريخ تسليم العرض من طرف المفوض 

t, Mtnt, Gt, ChTptS2 " تمثل القيم المتوسطة للمؤشرات المحسوبة على أساس سنة االستغالل المنصرمةt والتي تم إيقافها في ،"

 الذكرى السنوية إلبرام العقد. 

لي، وخاصة فيما يتعلق باألجرة المفوض إليه باالمتيازات المحددة في النظام األساسي األصرهن إشارة  يحتفظ العمال الموضوعون  
 واالمتيازات واإلجازة واألمور المختلفة واألقدمية وتطور المهنة. 

يحصل العاملون على مكافأتهم مباشرة من المفوض الذي يقوم بخصم منتظم   إليه،المفوض  رهن إشارة  وأثناء فترة وضع العاملين  
، أشهر  3المفوض إليه لمزاولة الخدمة خالل  رهن إشارة  المرتبطة بعدد األشخاص الموضوعين فعليا    أشهر  3ل  ولمجموع األجور  

 درهم من مبلغ العالوة على األجرة. 200حسب ما ينص عليه العقد. ويعاقب على تغيب عمال الجماعة اليومي غير المبرر بخصم 

كل   نهاية  )ا3وفي  الطرفان  عليها  ويوقع  العمال  هؤالء  أجور  مجموع  تتضمن  الئحة  وضع  يتم   للمفوضالمعنية  مصلحة  الشهر 

 . بهده االشهروالمصلحة التابعة للمفوض إليه(. ويتم خصم المبلغ اإلجمالي لحجم األجرة من كشف الحساب الخاص 

يلتزم المفوض إليه بتحسين ظروف عمل العمال، الموضوعين رهن إشارته، وكذا العالوات أو التعويضات اإلضافية، والتجهيزات 
 والسالمة الصحية والتكوين إلخ. 

 االلتزام بالقانون الداخلي للشركة المفوض اليها تدبير النظافة.   وعلى العمال

وفي حالة ارتكاب أحد عمال الجماعة الموضوع رهن إشارة المفوض إليه خطأ جسيما، فإنه يتعين على هذا األخير إشعار المفوض 
مفوض تعويضه بعون جماعي آخر في كتابة، وبعد الموافقة، يتم إرجاع مرتكب هذا الخطأ الجسيم إلى منصبه األصلي. ويمكن لل

 نفس المنصب.  
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 يعتبر الخطأ المرتكب من طرف العمال خطأ جسيما في الحاالت التالية: 

 عون في حالة سكر أثناء الخدمة،  -
 يوما في السنة،  11تغيبات غير مبررة تفوق  -
 تغيير الجولة المبرمجة دون إذن المفوض، -
 السرقة،  -
 ظام الداخلي للشركة. األخطاء الجسيمة المذكورة في الن -
 يمكن للمفوض إليه أن يسترجع أي عون بطلب من هذا األخير بشكل نهائي، ما عدا في حالة تعديل النص القانوني.  -

 

 إليه من طرف املفوضتوفيرها الوسائل البشرية الالزم : 50املادة 

 يلتزم المفوض إليه بـ: 
يزاولو  القديم، والذين  العقد  المرفق، موضوع  السابق في استغالل  المفوض إليه  تم تشغيلهم من طرف  الذين  للعمال  التشغيل اإللزامي  ن إعادة 

 عملهم بشكل دائم لفائدة جماعة مراكش   

 إعادة تشغيل العمال المؤقتين بالدرجة األولى، 

المكتسبة واعتماد اخر  يحتفظ المفوض إليه، في تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ، بالمستخدمين التابعين للمرفق المفوض مع اإلبقاء على حقوقهم  
 اجرة مع احتساب االقدمية 

 التزود باألطر الالزمة لإلشراف على المجموعات الموجودة، 
تنظيم العمال الموجودين وتكوينهم، وكذا عن طريق إضافة عاملين جدد، إذا دعت الضرورة  التزود بالعدد الكافي من العمال المؤهلين من خالل  

 ،ختلفة التي يستعملها المفوض إليه إلى ذلك، لضمان القيام بأشغال جمع النفايات والتنظيف والكنس وتشغيل اآلالت الميكانيكية وقيادة العربات الم
 ر وتنفيذ الخدمة، التزود بمسؤول مؤهل قادر على اتخاذ قرار سي 

   تزويد العمال ببدل الشغل التي يقر المفوض نموذجها ولونها. وفي هذا الصدد، يجب تزويد العمال الليليين ببدل السالمة العاكسة للضوء.  
ن طرف المفوض،  إجبار العمال على ارتداء بدل الشغل المقدمة من طرف المفوض إليه والحاملة للشعار المعتمد، والتي تمت الموافقة عليها م

 وكذا ارتداء جميع لوازم السالمة: شارات الذراع، الصدريات، القفازات إلخ.    
 . المفوض: ...........بالمستخدمين التابعين للمرفق الجدول الخاص 
   لية: طبقا لعرضه وفور دخول العقد حيز التنفيذ، بأن يمنح لعامليه المناصب المحددة في الجداول التا إليه، يلتزم المفوض 

 جدول األطر والموظفون اإلداريون: 

 التسمية العدد   طرق التدخل

 المدير العام  

 نائب المدير العام   

 مدير عمليات االستغالل   

 مهندس رئيس عمليات االستغالل   

 المجال  شهادة فيمدير اللوجيستيك حاصل على   

 تقني رئيس مصلحة    

 رئيس مرآب العربات   

 المدير اإلداري والمالي   

 مسؤول عن الموارد البشرية    

 مسؤول الجودة والسالمة  

 مساعد اإلدارة   

 مساعد مصلحة االستغالل    

 مسؤول مصلحة جمع النفايات    

 مسؤول مصلحة التنظيف  

 مسؤول مصلحة الدراسات    

 تقني في المعلوميات   

 آخرون  
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 عاملو مصلحة االستغالل  

 التسمية  عدد العاملين   

 رئيس المجموعة  

 سائق العربات الثقيلة الوزن    

 عامل لجمع النفايات  

 سائق العربات الخفيفة الوزن    

 كناس  

 ميكانيكي   

 كهربائي  

 مساعد ميكانيكي   

 عامل التركيب المعدني 

 مصلح هياكل السيارات  

 تقني العجالت المطاطية   

 غسال   

 مشحم )مزيت(  

 حارس  

 موزع االرساليات  

 منظفة   

 أمين المخزن   

 مسؤول عن التور  

 آخرون   

 

 وعالوة على ذلك، يحدد الجدول اآلتي المعطيات التالية بالنسبة لألطر. 

 المالحظات

األجرة 
الشهرية  
 اإلجمالية
 )بالدرهم(

كيفية التدخل  
)دائمة، 
 منتظمة( 

 التجارب المهنية

 
التكوين 
 والشهادات
 

عدد  
 األشخاص

 
 
 الوظيفة

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 

ال يمكن لهذه اللوائح المقدمة خالل عرض المفوض اليه ان تكون باي حال من االحوال حجة لتبرير اي تقصير في حسن اداء مرفق 

 النظافة. 

 والمعايير المهنية.قواعد الويبقى المفوض اليه المسؤول الوحيد عن توفير االطر الكفئة الكفيلة بأداء خدمة النظافة وفق 
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 : تأطير العمال 51املادة 

 يلتزم المفوض إليه بالعمل على التأطير الالزم لمجموع العاملين المعينين في المرفق ، والذي يتعلق أدائهم بمايلي  :
 احترام أوقات العمل، -
 مراقبة العمال واحترام تعليمات الشغل، -
 المراقبة وبدلة العمال،  -
 مراقبة تنفيذ خدمات جمع النفايات والكنس وغسل الحاويات، -
 بمصالح التدبير التابعة للمفوض، بقدر الحاجة، من طرف مسؤول عمليات االستغالل.  ربط االتصال  -

 

 مقتضيات عامة –: العمال52املادة 

حتى ال   الضرورة،كما يقوم بإضافة عدد كاف من العمال الجدد، عند    وتكوينهم،يعمل المفوض إليه على تنظيم مجموع العاملين  
 ع مراعاة مقتضيات عقد التدبير المفوض.م اللحظات،يتوقف المرفق في لحظة من 

يتعين على المفوض إليه كذلك أن يتوفر على عمال مؤهلين للقيام بأشغال صيانة وتصليح العربات والمعدات، إال إذا أثبت توفره 
 على عقد مبرم بهذا الخصوص مع مقاولة متخصصة في هذا المجال.   

 أخذ أو عزل المواد القابلة إلعادة االستعمال كيفما كان نوعها.  ته،إمريمنع على عاملي المفوض إليه الموجودين تحت 
 يعمل المفوض على التغيير الفوري ألي مستخدم لم يحترم هذه الشروط أو صدر عنه سلوك يعيق التنفيذ الجيد للخدمة. 

أنه يجب أن يعمل المفوض كذلك على تغيير أي مستخدم أو تقني أو مسؤول في مصلحة االستغالل اعتبر سلوكه غير الئق أو رأى  
يقم بالمهمة المنوطة به بالشكل الالزم. ويتم تنفيذ هذا اإلجراء فورا دون منازعة أو مطالبة بالتعويض كيفما كان نوعه من طرف   لم

 المفوض إليه 
 المفوض إليه أن يحاول جاهدا المحافظة على التعيين األصلي للعمال. على 

أو تغيير نوع األجرة إال بعد   نهائي،يمنع على المفوض إليه منعا كليا تشغيل عمال إضافيين بشكل    االستغالل،  مناألولى    بعد السنة
 الحصول على الموافقة المسبقة للمفوض. 

من مدونة الشغل إعداد قانون داخلي بتنسيق مع السلطة الحكومية    139ى وطبقا للمادة  إليه خالل السنة األول  على المفوضيجب  

 العمال وممثلالمكلفة بالشغل 
عمال جماعيين موضوعين    النفايات منالتنظيف وجمع    المعنيين بخدماتكل العمال  إليه »  عمال المفوض" يقصد ب  هذا العقدفي   

 ل المناولة و كل من تم تعيينه من طرف المفوض إليه   إليه وعماو تابعين للمفوض  عمال خاصين  إليه و كذارهن إشارة المفوض 
اتفاقية الشغل    إلبرام تمثياللألجراء األكثر   نقابيةات المنظمالعقد ان يتوصل مع ال  لى منإليه خالل السنة األو  على المفوضيجب   

 ( من مدونة الشغل 134-104الجماعية طبقا لمقتضيات المواد )

    والسيما:المتعلقة بعالقات الشغل  الجماعية للشغل األحكاموتتضمن هذه االتفاقية 
 المطبق على كل فئة من الفئات المهنية عناصر األجر .1

 ية، المهنالتي تساعد على تحديد مستويات المؤهالت  العناصر األساسية .2

   وفصلهم،تشغيل األجراء  شروط وأنماط .3

 ؛ بعضاوإلغائها كال أو  وتعديلها، الجماعية،بإجراءات مراجعة اتفاقية الشغل  األحكام المتعلقة .4

   عليها بين الطرفين لتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية   اإلجراءات المتفق .5

 ؛التكنولوجيةومالءمته مع التطورات  األجراء،مستمر لفائدة  تنظيم تكوين .6

 ؛ التعويضات .7
 االجتماعية؛ التغطية  .8

 المهنية؛ والسالمة الصحة  .9

 ، الشغل وشروط ظروف .10

 النقابية؛ التسهيالت .11
 .االجتماعية الشؤون .12

 

 مصير العمال في حالة إنهاء العقد : 53املادة 

 في حالة فسخ العقد أو عند انتهاء أجله ألي سبب كان، يتفق الطرفان على تدارس وضعية العمال المعينين في المرفق.  
الذين تم وضعهم رهن إشارة المفوض إليه ولم يتم تشغيلهم من طرف هذا األخير، في مناصبهم  الجماعة،يجب أن يعاد إدماج عمال  

 صلية لدى المفوض. األ
 كما ال تخول للعامل المطالبة بأي تعويض من لدن المفوض أو المفوض إليه.  بالتسريح،وال يمكن تشبيه إعادة اإلدماج هذه 

في حالة تقديم طلب عروض   العقد،يلتزم المفوض، في نهاية    المفوض،بالنسبة لعمال المفوض إليه الخاصين المعينين في المرفق  
التد حول  لمرفق  جديد  المفوض  تطبيقا   النظافة، بير  العمال  هؤالء  بتشغيل  المستقبلي  إليه  المفوض  تلزم  العقد  في  مادة  بإدراج 
 من مدونة الشغل. 19لمقتضيات المادة 

 يجب على المفوض إليه أن يمكن المستخدمين من االستفادة من إجازاتهم قبل تاريخ إنهاء العقد تحت طائلة التعويض. 
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 الباب التاسع : 

 مقتضيات مالية ومحاسبية
 : األجرة الواجبة على املفوض54املادة 

ثالثة   كل  أجرة  على  إليه  المفوض  الخدمات    أشهريحصل  مجموع  على  المفوض  الماليمن طرف  العرض  السعر ، حسب  وفق 
 : التالي

الرسوم    السعر  : 1السعر رقم   "كل ثالثة اشهر   "جزافيالذي يتحدد في مبلغ .......... درهم )باألحرف وباألرقام( دون احتساب 

والقمامة الناجمة عن الكنس( و جمع النفايات   ةوالذي يتعلق بجمع النفايات المنزلية و النفايات المماثلة لها )بما فيها األشياء الضخم
، و جمع اتربة االصالحات المنزلية ,، ونقلها وتفريغها بمطرح حربيل     بالمنابهة  ونقلها وتفريغها بمركز الطمر والتثمين  الخضراء،

 أو أي مكان يحدده المفوض 

 أشهر "جزافي" كل ثالثة  : السعر الذي يتحدد في مبلغ .......... درهم )باألحرف وباألرقام( دون احتساب الرسوم  2السعر رقم    

 العمومية. والذي يتعلق بالكنس اليدوي و/أو اآللي للطرق والساحات 

 الرئيسية والثانوية.الطرق  7/7

 . الطرق ذات حركة ضعيفة 7/3

الرسوم  الذي يتحدد في مب  السعر  : 3السعر رقم    أشهر"جزافي" كل ثالثة  لغ .......... درهم )باألحرف وباألرقام( دون احتساب 

والمسح وإزالة    المضغوط،والماء    بالمكنسة،والتنظيف    مواد الغسلبما في ذلك    العمومية،والذي يتعلق بغسل الطرق والفضاءات  
 المستنقعات المائية 

 ونذكر منها على وجه الخصوص:   المفوض،تراعي هذا السعر كل الخدمات المنصوص عليها في عقد التدبير 

 لها وتفريغها في المطرح العمومي والمماثلةجمع النفايات المنزلية  -
)شبكة   - العمومية  المفوض  فضاءات  تنظيف  عمليات  وكل  واآللي  اليدوي  األسواق   المعارض،  الساحات،  الطرق،الكنس 

 منظمة واألسواق غير المنظمة إلخ.( ال
 عمليات إزالة األتربة وإزالة النباتات الرديئة    -
 غسل الطرق والساحات العمومية -
 الحمالت التحسيسية  -
 المستودعات غير المراقبة والنقط السوداء والنفايات المنتشرة في القطع األرضية العارية أو غير المبنية ومن أي مكان آخر  -
وكذا النفقات   ، إليهقة باألجور التي تم تسديدها مباشرة لعمال المفوض وتلك التي تم تسديدها لعمال المفوض  التحمالت المتعل -

 المرتبطة بتحسين ظروف العمل وتكوين العمال،
 نفقات اقتناء الحاويات وسالل المهمالت الورقية وصيانتها وتثبيتها -
رضها للسرقة أو االحتراق أو تردي حالتها أو إصابتها بأي نوع  نفقات تعويض الحاويات وسالل المهمالت الورقية بسبب تع -

 من أنواع اإلتالف.   
 نفقات اقتناء المعدات التي يجلبها المفوض إليه  -
 كراء وتهيئة عقارات تستغل للقيام بخدمات موضوع هذا العقد  اقتناء،نفقات  -
 واضح كل األمور ذات الصلة باستثناء تلك التي تقع على عاتق المفوض بشكل  -
 صعوباتها ومخاطرها  جميع النفقات والمصاريف المتعلقة بتنفيذ الخدمات التي قدر المفوض إليه -
 إلنجاز الخدماتإليه التي يتحملها المفوض  أخرى،مصاريف السفر والتنقل والنقل في المغرب أو في دولة  -
المفوض   - لها  التي يخضع  الموجودة  الرسوم والضرائب  واألرباح وكذا جميع  المالية  هذا   إليهالتحمالت  مدة سريان  خالل 

 العقد
 غسل الحاويات وسالل المهمالت الورقية ومحيطها -
 نفقات نائبي العمال في حالة التغيبات المبررة وغير المبررة.  -
     جميع نفقات ما جاء في هذا العقد من خدمات.  -

 : طرق األداء 55املادة 

المفوض   أجرة  المدلى  تحسب  تقنية  وتقارير  فواتير  على  بناء   .......... مبلغقصد    بها.إليه  منالخدمات    تأدية  طرف   المنجزة 
بالوثائق   نسخ، مشفوعا(  6ست )في    الخدمات  المفوض لبيان( يوما من تاريخ استالم  60المفوض إليه داخل أجل ال يتجاوز ستين )

 االستداللية الالزمة للتحقق منه.  
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 يستفيد، إليه    إذا لم يقم المفوض باألداء داخل األجل المحدد لذلك وكانت الخدمات المقدمة ال تدعو إلى أي اعتراض، فإن المفوض

إنذار   منه ودون  المرسوم    بالوفاء،بطلب  نسبتها  التي ينص على  الديون  تأخير سداد  فوائد   شوال 17 بتاريخ344-16-2 رقممن 

   .الدولة صفقات يخص فيما الديون سداد تأخير وبفوائد الدفع  بآجال المتعلق 2016 غشت 04 الموافق ل 1437

  الموضوعين رهن دون طلب( بخصم مبلغ مجموع األجور، التي أداها المفوض لعمال الجماعة  ويقوم المفوض إليه كذلك تلقائيا )ب

 . أشهر 3لكل من كشوف الحسابات  إليه،إشارة المفوض 

 : طرق مراجعة أجرة املفوض إليه56املادة 

، في الذكرى السنوية لدخول العقد حيز التنفيذ من أجل مراعاة تطور 54كما هو محدد في المادة    إليه، تتم مراجعة أجرة المفوض  

 المتكونة كما يلي:  مراجعة األثمانالظروف االقتصادية من خالل تطبيق صيغة 
 1,السعر) االتربةو الخضراء النفايات ،المنزلية النفايات جمع
𝑀𝑛𝑡𝑡

𝑀𝑛𝑡0
+ 0.40* 

𝐺𝑡

𝐺0
+ 0.10*∗

𝑆2𝑡∗(1+𝐶ℎ𝑇𝑃𝑡)

𝑆20∗(1+𝐶ℎ𝑇𝑃0)
=0.15 + 0.351V 

 3و 2 السعر) (التنظيف) والغسل الكنس
𝑀𝑛𝑡𝑡

𝑀𝑛𝑡0
+ 0.20*

𝐺𝑡

𝐺0
+ 0.05*

𝑆2𝑡∗(1+𝐶ℎ𝑇𝑃𝑡)

𝑆20∗(1+𝐶ℎ𝑇𝑃0)
=0.15 + 0.60*2V 

 الجديدة االستغالل لسنة بالنسبة تطبيقها يمكن المحددة الجديدة األثمان
 

 تغير تكاليف المرفق: تعريف الثوابت التي تمثل تركيبة 

tS2   مؤشر أجور السنةt 

tChTP  مؤشر التحمالت االجتماعية الخاصة بالسنةt 

tG  مؤشر كازوال السنةt 
Mtnt مؤشر النقل الخاص حسب الطريق للسنةt 

 هذه المؤشرات تتطابق مع تلك التي تنشر من طرف وزارة التجهيز.  
 : األثمانفي صيغ مراجعة 

 Mtn0, G0, ChTp0S2 ,0تمثل قيم مؤشرات الشهر الخاصة بتاريخ تسليم العرض من طرف المفوض اليه

t, Mtnt, Gt, ChTptS2  االستغالل المنصرمة " تمثل القيم المتوسطة للمؤشرات المحسوبة على أساس سنةt والتي تم إيقافها في ،"

 الذكرى السنوية إلبرام العقد. 
 في المائة في السنة.    5تغير األسعار محدود في نسبة 

 وفي الذكرى السنوية إلبرام العقد.   التنفيذ،ال تصبح مراجعة األثمان نافذة إال بعد مرور سنة من 
 جعة االثمان : إعادة مراجعة االثمان وصيغة مرا57املادة 

لمراعاة تطور الظروف االقتصادية والتقنية والتيقن من أن صيغة التغير تمثل التكاليف الحقيقية، يجب إخضاع مستوى األجرة من  

وذلك   إلعادة المراجعة بمبادرة من هذا الطرف أو ذاك،  أخرى،من جهة    الثابت،بما فيها الجزء    األثمان،جهة، وتركيبة صيغة تغير  

 التالية:   في الحاالت

 عند مراجعة المجال الترابي للمرفق، -

 عند إجراء تعديل على وتائر جمع النفايات، -

عند إجراء تعديل هام على مضمون وشروط تنفيذ المرفق أملتها أحداث لم يتم التنصيص عليها في العقد )مثل الجمع   -

 االنتقائي للنفايات إلخ.(،

إتاوة   - أو  أو رسم  إحداث ضريبة  التي  عند  النتائج  التي تمس  تلك  إجراء تعديل عليها، غير  أو  إليه،  المفوض  يتحملها 

 حققتها المقاولة 

 في حالة وضع ضوابط تنظيمية ومقتضيات جديدة  -

 ( في المائة مقارنة مع الثمن األصلي.   30إذا كشف تطبيق صيغة التغير عن تغيير يفوق ثالثين ) -

 . 40المشار إليه في المادة   المثبتة وخاصة تقرير االستغالل اإلدالء بالوثائقإليه  يتعين على المفوض
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إن القيام بمراجعة الشروط المالية للعقد، كما تنص على ذلك هذه المادة، يجب أن يكون موضوع عقد ملحق موقع ومصادق عليه 
 المتعلق بالتدبير المفوض. في العقدطبقا للشروط والكيفيات المعمول بها 

 في كل عملية مراجعة    الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض يراعى مبدأ في كل األحول يجب أن

المفوض   التدبير  لعقد  المالية  الشروط  مراجعة  بعملية  القيام  لن إن  التي   األولي  التغيير  لصيغة  العادي  التطبيق  وقف  عنه  يترتب 
 سيستمر تطبيقها إلى حين االنتهاء من هذه العملية.  

لم يحصل  الثالثة )  إذا  اتفاق بين الطرفين في غضون األشهر  التقدم  3أي  الموالية لتاريخ  للقيام بهذه   بالطلب،(  فسيتم تشكيل لجنة 

والثالث من   إليه، والثاني من طرف المفوض    المفوض،( أعضاء يعيَّن أحدهم من طرف  3جنة من ثالثة )اللالمراجعة. وتتكون هذه  

 طرف والي جهة مراكش أسفي. 

 . يمكن ألحد الطرفين عرض القضية على المحكمة المختصة االختالف،وفي حالة  

 الضرائب و الرسوم  : 58املادة 

أو   العمالة  أو  الجهة  أو  الدولة  المفروضة من طرف  واإلتاوات  والرسوم  الضرائب  إليه جميع  المفوض  فيها   الجماعة،يتحمل  بما 
 الضرائب المتعلقة بإنشاءات المرفق.
ز التنفيذ أو أعاله أنها خالية من الضرائب والرسوم الجاري بها العمل عند دخول هذا العقد حي 54يفترض باألجور المبينة في المادة 

 عند اعتماد نسب جديدة.
 

 الضامن قتطاع االالنهائي و  الضماناملؤقت و  : الضمان  59املادة 

 . الضمان املؤقت 59.1

عند   له  وتعاد  إليه  المفوض  عرض  مع  تسليمها  يتم  .................................درهم   ........ المؤقت  الضمان  قيمة  تسليم تبلغ 

  النهائي.  الضمان

 . الضمان النهائي 59.2

 . عقد التدبير المفوض( يوما التي تلي تبليغ المصادقة على 30يجب تكوين الضمان النهائي خالل الثالثين )
 من بلغ المداخيل السنوية المقدمة. ( من المبلغ% 3المائة )يحدد مبلغ الضمان النهائي في ثالثة في 

قصد ضمان سالمة    إليهتقتطع من الضمان النهائي مبالغ الجزاءات والنفقات المحققة مراعاة للتدابير المتخذة على حساب المفوض  
 أو استئناف االستغالل في حالة السشاعة المؤقتة. 

 ( يوما.15)العمل على إكماله مجددا في غضون خمسة عشر إليه  يتعين على المفوض  الكفالة،كلما تم اقتطاع مبلغ من 
(، فإنه يحق للمفوض فسخ العقد 1بعد توجيه إنذار بالوفاء بقي بدون نتيجة خالل شهر واحد )الضمان  في حالة عدم تجديد إيداع  

 المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض. اإلجراءات القسريةمع إمكانية إعمال كل  تعويض،دون 
والستخالص ما   عقد التدبير المفوضمخصصا لضمان حسن تنفيذ    ن الذي يعوضهيبقى الضمان النهائي أو إلتزام الكفيل بالتضام

 على سبيل ذلك العقد.مبالغ  مطالبا به منالمفوض إليه عسى أن يكون 
يرجع الضمان النهائي أو ما تبقّى منه إلى المفوض إليه أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعّوضه الغيا شرط وفاء المفوض 

 زاماته وذلك بانقضاء شهر بعد القبول النهائي للخدمات المقدمة حسب مقتضيات عقد التدبير المفوض.بجميع الت
قبل انقضاء اآلجال المذكورة أعاله بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية    المفوض،وإذا تم إعالم المفوض إليه من قبل  

ال يرجع الضمان النهائي أو يتم االعتراض على انقضاء التزام   التزاماته،بأنه لم يف بجميع    اإلعالم،وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا  
 الكفيل بالتضامن الذي يعّوضه. 

هذه   يسلمها    الحالة،وفي  اليد  رفع  برسالة  إال  يعّوضه الغيا  الذي  بالتضامن  الكفيل  التزام  يصبح  أو ال  النهائي  الضمان  يرجع  ال 
 المفوض.

 الضامن  االقتطاع : 59.3

 . االقتطاع الضامنليس من المرتقب القيام ب

 النظام املحاسبي  : 60املادة 

كما يجب عليه    المغرب،يلتزم المفوض إليه بأن يمسك محاسبته العامة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في  
 استخدام محاسبة تحليلية لالستغالل.   

 السنة المحاسباتية تبتدئ من يناير الى دجنبر  
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 النظام املحاسبي لألموال 

( بتنفيذ القانون رقم  2006فبراير    14)  1427محرم    15بتاريخ    1-06-15بالنظام المحاسبي لألموال من الظهير رقم  المتعلقة    15طبقا للمادة  

للقانون رقم    05-54 إليه أن يمسك محاسبته طبقا  ا  المفوض  العمومية، يجب على  للمرافق  المفوض  بالتدبير  بالقواعد   9-88المتعلق  المتعلق 

  ( 1992دجنبر    25)  1413جمادى الثانية    30الصادر بتاريخ    1-92-138العمل بها الصادر بتنفيذه القانون رقم  المحاسبية الالزم على التجار  

 .  9-88بتغيير وتتميم القانون  44-03والقانون 
المالية  الذمة  مجموع  إليه  المفوض  محاسبة  تبرز  أن  يجب  ذلك  على  و/أ   عالوة  المفوض  من طرف  التفويض  في  الموضوعة  و  )الممتلكات( 

 والتي تتضمن خصوصا أموال الرجوع وأموال االسترداد.   إليه، المفوض 
 يجب أن تقيد هذه األموال في األصول الثابتة على أساس القيمة التي قدرت لها عند وضعها تحت تصرف المفوض إليه.  

درة  يكشف المفوض اليه في محاسبته االستهالكات المتعلقة بتدني القيمة االستهالكات المتعلقة بالتقادم والمخصصات الضرورية للحفاظ على الق
 لمنشآت المفوضة وللتمكين من إعادة تكوين رؤوس األموال المستثمرة. اإلنتاجية لإلنشاءات وا

 الباب العاشر: 

 اإلجراءات القسرية–انتهاء صالحية العقد  
 أسباب انتهاء صالحية العقد  : 61املادة 

 أو بكيفية سابقة ألوانها في الحاالت التالية:  أعاله، 6 حلول األجل المقرر في المادة تنتهي صالحية عقد التفويض إما بصورة عادية عند  

 )استرداد العقد(، فسخ أحادي الجانب من طرف المفوض دون صدور خطأ عن المفوض إليه
 والمالي،فقدان العقد لتوازنه االقتصادي  العقد بسببتغيير  -
( بمثابة قانون  1913غشت   12) 1331من رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  269و 268كما تم تعريفها في الفصلين  القاهرة،القوة   -

 االلتزامات والعقود 
 المفوض. إسقاط حق المفوض اليه من قبل  -

 استمرارية املرفق في حالة انتهاء صالحية العقد  : 62املادة 

كيفما كانت طريقة انتهاء مدة عقد التدبير، أن يتخذ في أي وقت من عقد التدبير كل التدابير الالزمة لضمان استمرارية المرافق    للمفوض،يحق  
 المفوضة وخاصة لتسهيل مرور عقد التفويض إلى النظام الجديد لالستغالل. وال يترتب عن ذلك أي حق في التعويض بالنسبة للمفوض له.   

 أموال التفويض في حالة انتهاء صالحية العقد   مآل : 63املادة 

 مآل أموال الرجوع  : 63.1

 يتبوأ المفوض منزلة اإلنابة بقوة القانون في مجموع حقوق المفوض إليه المرتبطة بأموال الرجوع.    التفويض،عند انتهاء صالحية عقد 
في    األخير،يتعين على المفوض إليه بأن يرجع للمفوض مجموع أموال الرجوع، مجانا ودون ترتيب نفقات على هذا    نفسه، وفي هذا التاريخ  

 حالة جيدة من الصيانة واالشتغال. 
 وتشكل هذه األموال موضوع جرد حضوري بين الطرفين. 

 مآل أموال االسترداد : 63.2

  دون أداءمجانا    العمومية، االسترداد واإلمدادات الالزمة لالستغالل العادي للمرافق    يسترد المفوض أموال   التفويض، عند انتهاء صالحية عقد  
 .   41-2أي تعويض للمفوض إليه و حسب الشروط المذكورة في المادة 

 . الفسخ األحادي الجانب من طرف املفوض دون صدور خطأ عن املفوض اليه )استرداد العقد(64املادة 

حتى إذا لم يرتكب املفوض اليه أي خطأ. يجوز للمفوض ممارسة هذا الحق في أقرب   واحد،اء عقد التفويض من جانب  يحتفظ املفوض بالحق في إنه

 وقت ممكن ابتداءا من السنة الرابعة لبدء تنفيذ عقد التفويض. 

أحادي   بفسخ  القيام  الفسخ. وعند  بقرار  إليه  المفوض  تبليغ  تاريخ  أشهر من  بعد مرور ستة  نافذا  العقد  فسخ  الشروط    الجانب في يصبح  إطار 
إليه قد أبلغ   المفوض   فإن المفوض يلتزم بشراء مجموع أموال االسترداد بقيمتها المحاسبية الصافية على أن يكون  السابقة،المحددة في الفقرة  

 يكون،غير أن الثمن اإلجمالي للشراء ال يمكنه أن    االسترداد،يوما من تاريخ التوصل بإشعار    90مفوض بقائمة هذه األموال في أجل أقصاه  ال

أقل من المبالغ التي تسمح للمفوض إليه بتسديد ديونه لجميع المقرضين المدينين في إطار القروض التي قد يكون اكتتبها   األحوال، بأي حال من  
 من أجل اقتناء األموال المعنية.    

 مبلغه: يجب على المفوض أن يدفع للمفوض إليه تعويضا عن الفسخ األحادي للعقد يعادل  ذلك،وعالوة على 

 القيمة المحاسبية الصافية عند فسخ العقد تمثل مصاريف إنشاء الشركة المفوض اليها  -
إليه   - للمفوض  المرتقبة  الحالية لخسارة األرباح  المرتقبة  القيمة  النهاية  تاريخ  إلى  العقد  تاريخ فسخ  يتم حسابها من  التي  المتبقية  للفترة  بالنسبة 

 بناء على صافي الربح المتوسط ألفضل ثالث سنوات مالية.       للتفويض، 

 تعديل العقد بسبب تزعزع التوازن االقتصادي واملالي للعقد   : 65املادة 

  إذا حصلت ظروف خارجة عن فعل أو إرادة المفوض إليه ، بسبب أحكام تشريعية أو تنظيمية جديدة ، أو إكراهات تقنية كيفما كان نوعها ، أو 
إلى  ذلك  وأدى   ، المفوض  من  بغير سبب  أو  بسبب   ، مرتقبة  وغير  فاجعة  فظيعة   والمالي الستغالل    أحداث  االقتصادي  االستقرار  زعزعة 

مكتوب من  إشعار  بناء على   ، يتفقان  الطرفين  فإن  إليه  المفوض  أجرة  مراجعة  التزعزع من خالل  هذا  وتعذر إصالح   ، المفوضة  المرافق 
م المطاف  نهاية  في  يمكن  الذي  بالشكل  التحمالت،  ودفتر  التفويض  مناقشة شروط عقد  إعادة  ، على  االقتصادي  أحدهما  التوازن  استرجاع  ن 

 والمالي للمرافق المفوضة.      
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يلتزم الطرفان ببذل قصارى   ( أشهر من تاريخ اإلشعار المذكور في الفقرة السابقة، من أجل  3داخل أجل ثالثة )   جهودهما،وفي هذه الحالة، 

المادة   تقتضيه  المفوض، كما  التدبير  تعديل شروط عقد  اتفاق حول  إلى  القانون    4التوصل  تجديد هذا األجل مرة واحدة    . 54-05من  ويمكن 

 .الطرفينبمبادرة من أحد 

يتعين على   تعاقدي، وفي انتظار حصول اتفاق    أعاله، كما هو محدد    المفوضة،المالي الستغالل المرافق  وفي حالة تزعزع التوازن االقتصادي و
يحق للمفوض له االحتفاظ    الوسائل،المفوض إليه استخدام جميع الوسائل العقالنية من أجل ضمان استمرارية المرافق المفوضة. وفي مقابل هذه  

حجم الخسائر التي مني بها خالل الفترة الجارية الممتدة بين تاريخ اإلشعار بتزعزع األوضاع  بحقه في الحصول على تعويض منصف يعادل  
 االقتصادية وتاريخ بدء سريان االتفاق التعاقدي.    

اإلشعار    ( أشهر من تاريخ6في نهاية فترة ال تتعدى ستة )   المفوضة،وإذا لم تتم معالجة تزعزع التوازن االقتصادي والمالي الستغالل المرافق  

الطرفين حصول    أعاله،المذكور   أحد  أصبح   اتفاق،واستبعد  المفوضة  المرافق  الستغالل  المالي  التوازن  أن  إليه  المفوض  رأى  إذا  وخاصة 
فإنه يمكن فسخ هذا العقد عن طريق إشعار مكتوب من أحد الطرفين إلى الطرف اآلخر مع احترام    عالجها،عرضة للخطر بصورة يستحيل  

  62مع االحتفاظ بتطبيق المادة    إليه، يدفع المفوض للمفوض    المادة، محدد في ثالثين يوما كاملة. وفي حالة فسخ العقد تطبيقا لهذه    أجل إخطار 
 التعويضين التاليين:  أعاله،

لمالي الستغالل المرافق  تعويضا يعادل الخسائر التي مني بها خالل الفترة الجارية الممتدة بين تاريخ اإلشعار بتزعزع التوازن االقتصادي وا
 فسخ العقد المفوضة وتاريخ بدء سريان

يعادل   التفويض،  لعقد  الفسخ العادي  تاريخ  إلى  العقد  إنهاء  المتبقية على  الفترة  العقد خالل  المائة من رأسمال    7تعويض سنوي عن فسخ  في 

 الشركة المستثمر.    

 القوة القاهرة أو الفعل اإللزامي : 66املادة 

إذا كان الحدث الذي   التعاقدية،وإسقاط الحق والجزاءات    المؤقتةالشساعة    العقد،ال يتم إصدار العقوبات المنصوص عليها في هذا  
 أدى إلى التقصير ناتج عن الحالتين التاليتين:

إ - عن  وخارج  يقاوم  وال  متوقع  غير  حدث  وقوع  عند  أي  القاهرة،  التمردات    الطرفين،رادة  القوة  أو  الحرب  حالة  في  وخاصة 
 أوالكوارث الطبيعية،    

  تكلفة،وجعل تنفيذه أصعب أو أكثر  دأي عند صدور قرار أحادي عن المفوض لم يكن في الحسبان عند توقيع هذا العق األمير:الفعل  -
 كلها أو جزء مهم منها.     العقد،بمقتضى هذا  ه،عاتقإلى درجة استعصى تمكين المفوض إليه من تنفيذ االلتزامات الملقاة على 

القاهرة   القوة  إليه بذل    أعاله،كما هو مبين    األمير،عن عمل    أو ناتجةوفي حالة وقوع حدث ناجم عن  المفوض  فإنه يتعين على 
قصارى جهده واستخدام جميع اإلمكانيات من أجل ضمان استمرارية المرافق المفوضة إلى حين جالء الحدث والعودة إلى ظروف 
االستغالل الطبيعية. ووقوع حدث من هذا القبيل يمنح المفوض إليه الحق في االستفادة من تعويض عادل على افتراض أن الضرر 

 أعاله.        65لذي تم التسبب فيه ال يعوض بتطبيق المادة ا

فإنه يحق لكال الطرفين إنهاء هذا العقد المتعلق بالتفويض   الحدث،( أشهر اعتبارا من تاريخ وقوع  3إذا تجاوز العائق مدة ثالثة )

 االقتضاء،عند    أعاله،   63تطبيق المادة  مع االحتفاظ ب  كاملة،في ثالثين يوما    اخبار محددعن طريق إشعار مكتوب مع احترام أجل  

 أعاله في حالة الفعل اإللزامي.  65والمادة  القاهرة،في حالة القوة 

 إسقاط حق املفوض إليه  : 67املادة 

 أسباب ومسطرة إسقاط الحق : 67.1

يتم إسقاط حق المفوض إليه في حالة ارتكابه لتقصير فظيع غير مبرر أو لخطأ جسيم في تنفيذ أي التزام من االلتزامات الملقاة على  

 عاتقه بمقتضى هذا العقد، وخاصة في الحاالت التالية، علما أن التعداد اآلتي ذكره يبقى غير منته:   

 ماري الذي ينص عليه العقد،عدم االحترام )غير المبرر( للبرنامج االستث -
 عدم تطابق االستغالل، بشكل متكرر أو ممدد، مع الشروط التقنية المطبقة،  -
 عدم تغطية مجموع المجال الترابي للمرفق،  -
 عدم احترام قواعد حفظ الصحة والسالمة،   -
 عدم احترام التزاماته المتعلقة بالمعدات والعاملين الالزم توفيرهم،  -
 (، 1في المائة من المعدات العاطلة وغير المصلحة بعد مرور أجل شهر واحد ) 10وجود أزيد من  -
 التخلي أو التوقيف المخطئ للمرافق المفوضة،  -
 العرقلة اإلرادية لعمليات المراقبة التي يقوم بها المفوض، -
 دالء بالمستندات والتقارير المطلوبة عدم اإل -
 الخدمة الصادرة عن المفوض،   وأوامررفض االمتثال لتعليمات  -
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 في المائة من المبلغ السنوي األولي لهذا العقد. 5خمسة( نسبة )تجاوز المبلغ السنوي للجزاءات التعاقدية  -
في عملية جمع    اذا - الشركة مخلة بشكل واضح  أن  الوالي  السيد  و  الجماعي  المجلس  السيد رئيس  لجنة مكونة من  رأت 

يعتبر اقرارها بذلك سببا من   المواطنون،النفايات أو تنظيف الحاويات أو الكنس أو أي خلل آخر يمس بسالمة و صحة  
 أسباب فسخ العقد. 

 
وفي هذه الحالة يصدر المفوض أمره   القائم.في غضون شهر واحد من تبليغ الخالف    تفاق،افي حالة النزاع، مع عدم التوصل إلى  

للمفوض إليه بواسطة إشعار كتابي يصف بدقة التقصير المنتقد طالبا منه معالجة الوضع وتدارك الموقف داخل أجل معقول ومكيف 
( 30يوم التوصل باإلشعار وال يمكن أن يقل عن ثالثين )  ويبتدئ جريان هذا األجل اعتبارا من  القائم.وبشكل يتناسب مع طبيعة  

 إال في ظروف استثنائية.      كاملة،يوما 
( أيام كاملة إذا ثبت أن حالة التقصير الفظيع أو الخطأ الجسيم يمكن 10( يوما إلى عشرة )30يمكن خفض األجل المحدد في ثالثين )

الم أنها قد تؤدي إلى إيقاف استغالل هذه أن تؤذي على الفور سالمة األشخاص أو األموال  إذا تبين  العمومية، أو  رصدة للمرافق 
 المرافق. 

فإنه سيتم   بشأنها،إذا ثبت عند انتهاء األجل الذي منح للمفوض إليه بصفة آمرة أنه لم يلب االلتزامات التي تبين نقص أدائه أو خطأه  
 بذلك.    إسقاط حقه مع تحمله أخطاءه والمصاريف والمخاطر المرتبطة

يترتب عن إسقاط الحق إقصاء المفوض إليه بشكل نهائي من استغالل المرافق المفوضة مع ضرورة تحمله النتائج المالية المتعلقة 
  ة بمجموع اإلجراءات المتخذة من طرف المفوض من أجل ضمان استمرارية المرافق. ولهذا الغرض يسخر المفوض وسائله الخاص

 لدعم استغالل المرافق. 
استرداد األموال الخاصة بهذا األخير بثمن يتم تحديده بشكل ودي أو   إليه في  محل المفوضيحل  يمكن للمفوض أن    الحالة،في هذه  و

 بناء على تصريح الخبير المختص.

 حاالت أخرى إلسقاط الحق  : 67.2

وفي حالة التصفية القضائية سواء أكانت مقرونة أو    األوان، يمكن إسقاط حق المفوض إليه في العقد فورا في حالة انحالل العقد قبل  
وكذا في حالة التسوية القضائية إذا لم يتوفر المفوض إليه على إذن االستمرار في االستغالل    الشركة،غير مقرونة بإذن استمرار  

 فوض إليه. وفي حالة إفالس الم

أعاله   67-1يتحمل المفوض إليه األخطاء والمصاريف والمخاطر المرتبطة بإسقاط حقه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة  

 أدناه.   67-3ومع التبعات المنصوص عليها في المادة 

 تبعات إسقاط الحق :  67.3

جميع الوسائل    منه،يضع تحت تصرف المفوض، وبطلب    يوم إسقاط حقه ألي سبب كان، بأن  حقه،يجب على المفوض إليه المسقط 
المرافق   واستغالل  لتدبير  السشاعة    المفوضة،المرصدة  طريق  عن  وجميع   المؤقتة،والسيما  التنفيذ  وعاملو  األطر  منها  وخاصة 

شهر على األقل اعتبارا  األموال الالزمة للمرافق المفوضة، وذلك طيلة الفترة الالزمة لوضع النظام الجديد لالستغالل وخالل ستة أ
 من تاريخ إسقاط حقه. 

يتحمل المفوض إليه المسقط حقه مصاريف كل النتائج المالية الخاصة بالعمليات الموجهة لضمان استمرارية المرافق المفوضة أثناء 
 أعاله.   63تطبيق المادة ( أشهر مع االحتفاظ ب6الفترة الالزمة لوضع النظام الجديد لالستغالل، وذلك خالل فترة ال تتجاوز ستة )

  
 : وضع اليد املؤقت على عدم الوفاء بااللتزامات، واإلنابة التلقائية 68املادة 

تنفيذ االلتزامات الملقاة ع لى  في حالة التقصير المتكرر باستمرار، وفي حالة التقصير الفظيع أو الخطأ الجسيم الصادر عن المفوض إليه في 
التفويض، وخاصة إذا تبين أن السالمة أو السالمة الصحية معرضة للخطر، أو أن المرافق المفوضة ال تستوفى إال بصورة  عاتقه بمقتضى عقد  

الموقف   الوضع وتدارك  المنتقد طالبا منه معالجة  التقصير  بدقة  بواسطة إشعار كتابي يصف  إليه  للمفوض  المفوض يصدر أمره  فإن  جزئية، 

الجر في  يبتدئ  محدد  أجل  )داخل  عشرة  عن  يزيد  أن  يمكن  وال  باإلشعار  التوصل  يوم  من  اعتبارا  أيام10يان  ظروف   (  في  إال  كاملة، 

 استثنائية.  

االلتزامات التي ت بين نقص أدائه أو خطئه بشأنها، فإنه يحق  يإذا ثبت عند انتهاء األجل الذي منح للمفوض إليه بصفة آمرة أنه لم يلب
 تالية مع تحميل المفوض إليه المصاريف والمخاطر المرتبطة بذلك: للمفوض اتخاذ أحد اإلجراءات ال 

وضع عقد التفويض تحت الحراسة عن طريق إقامة شساعة مؤقتة بشكل كلي أو جزئي، وذلك مع تحميل المفوض إليه   -
 األخطاء والمصاريف والمخاطر المرتبطة بذلك.

ر أو الخطأ الذي استوجب توجيه اإلنذار بالوفاء، وذلك  إحالل شركة أخرى محل المفوض إليه المقصر قصد تدارك التقصي -
 إلى حين إعادة الوضع الطبيعي.
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 يمكن ان يحل المفوض اليه بالمنطقة المجاورة محل المفوض اليه المقصر.  -
 

الوضع يتم إيقاف عقد التفويض كليا أو جزئيا خالل مدة الوضع تحت الحراسة عن طريق إقامة شساعة مؤقتة أو إلى غاية إعادة  
 الطبيعي.

، كما تنص على ذلك المادة الضمانيجوز للمفوض أن يخصم تلقائيا المصاريف المستلزمة، في إطار تطبيق هذا الفصل، من مبلغ  
 أعاله. 59

 : الجزاءات التعاقدية 69املادة 

 في حالة مخالفة هذا العقد يتم تطبيق جزاءات يعرض الجدول أسفله تقديرات لها.

إنجاز الخدمة في منطقة كلها أو جزئها يتعين أن تشملها الخدمة، ألسباب مرتبطة حصريا بالمفوض إليه، وباستثناء في حالة عدم  

المادة   في  المذكورة  الحاالت  يتحمل   60بعض  إليه  المفوض  فإن  عادي،  غير  بشكل  خطرة  أو  مستحيلة  الخدمة  جعلت  أعاله 

 الجدول أسفله. الجزاءات اليومية التي تعادل المبالغ المبينة في 

( أشهر من تاريخ دخول هذا العقد 3ة )ثالثال يجري تطبيق الجزاءات المحددة أسفله على المفوض إليه خالل الفترة االنتقالية البالغة  

 حيز التنفيذ. 

 إن عدم احترام االلتزامات التعاقدية يترتب عنه تطبيق الجزاءات القابلة للتراكم. 

 

 خالفات التعاقدية وعدم تنفيذ شروط العقدالجزاءات املرتقبة في حالة امل

المخالفة  حسب  الجزاء  مبلغ 
الواحد  اليوم  عن  المكتشفة 

 بالدرهم  
 نوج المخالفة 

 
 رقم المرجع 

 

 عن كل يوم تأخير  1000,00
عدم االدالء باالتفاقية التي تربط بين الشركة النائلة والشركة المنشئة خالل  

 الثالت االشهر االولى
1 

 عن كل موضع  1.500,00
المنتشرة بشكل عشوائي أو  لها،النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة 

 الموجودة بالحاويات، لم يتم جمعها في الوقت الذي ينص عليه العقد
2 

 عن كل موضع   1500,00

النفايات الخضراء المنتشرة بشكل عشوائي أو جذوع األشجار/أشجار 

النخيل أو األشياء التي يصعب التخلص منها لم يتم جمعها في الوقت الذي  

 ينص عليه العقد 

3 

 4 عدم تسليم التقرير السنوي داخل اآلجال التعاقدية  عن كل يوم تأخير   10.000,00

 5 عدم تسليم التقرير الشهري داخل اآلجال التعاقدية  تأخير عن كل يوم 2.500,00

 6 عدم تسليم التقرير اليومي داخل اآلجال التعاقدية  عن كل يوم تأخير 500,00

 7 ( ISO 9001الجودة ) بنظام تدبيرعدم اإلدالء باإلشهاد المتعلق  عن كل يوم   10.000,00

 عن كل يوم   10.000,00
 (ISO 14001)بنظام التدبير البيئي عدم اإلدالء باإلشهاد المتعلق 

 
8 

 عن كل يوم   10.000,00

في الشغل  السالمةوالصحة  المتعلق بنظام تدبيرعدم اإلدالء باإلشهاد 

(ISO 45001) . 

 

9 

 ISO 50001)  ( 10الطاقة بنظام تدبيرعدم اإلدالء باإلشهاد المتعلق  عن كل يوم   10.000,00

 11 عدم نشر المعلومات المالية )الكشوف التركيبية(  عن كل يوم   10.000,00

عن كل يوم وعن   5.000,00

 كل مكان
 12 غسل طريق أو ساحة معينة بعد طلب المفوض أو سوء  عدم

عن كل يوم وعن   1.000,00

 كل عربة 
 13 عربة ملوثة 
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 عن كل يوم  5.000,00
ساعتين من اإلخبار بذلك من طرف نقط سوداء لم يتم استئصالها )بعد 

 المفوض بعد اكتشافه للمخالفة( 
14 

 عن كل يوم  2.000,00
قطع أرضية فارغة أو غير مبنية تحتوي على نفايات لم يتم جمعها )بعد 
 ساعتين من اإلخبار بذلك من طرف المفوض بعد اكتشافه للمخالفة(

15 

 16 موافقة مسبقة من طرف المفوض عدم احترام مكان اإلفراغ دون  عن كل يوم  2.500,00

عن كل يوم وعن   1.000,00

 كل عربة 
 17 موافقة المفوض ودونعدم احترام األوقات المحددة بدون مبرر 

 عن كل يوم   1500,00
متر خطي أو يعادل ذلك   500كنس طريق يقل طولها عن  سوء عدم أو

 داخل اآلجال التعاقدية 
18 

 عن كل يوم  3.000,00
متر خطي داخل   500كنس ساحة أو طريق يفوق طولها  أو سوء عدم

 اآلجال التعاقدية 
19 

عن كل يوم وعن   1.000,00

 كل كومة من النفايات 
 20 نهاية النهار في مكان التفريغكنس النفايات دون تفريغها في أو سوء  عدم

 عن كل عربة  1.000,00
عربة رديئة الشحن أو تمثل عزال انتقائيا أو تناثر النفايات على الطريق 

 العمومية 
21 

 22 عربة تدفق عصارة النفايات على الطريق العمومية عن كل عربة   10.000,00

 23 رديئة يبدو عليها الصدأ عربة تجوب الشوارع في حالة   عن كل معاينة 1.000,00

 24 تغيير مسار الجولة دون إذن المفوض عن كل عربة  500,00

 25 عدم احترام تعليمات السالمة من طرف العاملين أثناء مزاولة عملهم عن كل يوم  500,00

 عن كل يوم  500,00
األشخاص الموجودون في حالة سكر أو في وضع غير الئق أثناء مزاولة  

 عدم توفرهم على وسائل العمل او على مالبسهم. عملهم او
26 

عن كل دعوة أو   100.000,00

 خروج
 27 د االجتماعات أو للخروج للمراقبة لدعوات عق  عدم استجابة المفوض اليه

 28 التوقيع على التقارير المحررة من طرف المفوض رفض  عن كل تقرير 100.000,00

 29 عدم تنظيف وهاد األشجار/أشجار النخيل داخل اآلجال التعاقدية  عن كل يوم  300,00

عن كل حاوية أو سلة   500,00

 مهمالت 
 30 غسل الحاويات أو سالل المهمالت وفق البرنامج التعاقديأو سوء  عدم

 31 إفراغ محتوى سالل المهمالت الورقية داخل اآلجال التعاقدية عدم  عن كل سلة مهمالت  200,00

 32 عدم تنظيف موضع الحاويات وفق البرنامج التعاقدي  عن كل يوم  500,00

 33 عدم تنظيف النفايات المتروكة بجانب موضع الحاوية بعد إفراغ محتواها  عن كل يوم  500,00

 34 استجابة السائق لتعليمات مستغل المطرحعدم  عن كل عدم استجابة  1.000,00

عن كل يوم وعن كل   1500,00

 موضع

إخبار المفوض بوجود اندالق لنفايات نفس الحاوية أكثر من مرتين خالل  
 نفس الشهر

 
35 

 36 تثبيت سلة مهمالت ورقية بدعامة لم يسمح به المفوض عن كل سلة مهمالت  500,00

 عن كل يوم   1500,00
نفايات تم تركها بعين المكان أو لم تجمع بإتقان ثم لم تجمع في أجل  

 ساعتين من إخبار المفوض بذلك خارج األجل التعاقدي 
37 

 عن كل يوم  2.500,00
عربة لم يتم تغييرها داخل أجل ساعتين نتيجة تعرضها لعطل )دون إخبار  

 مسبق من طرف المفوض( 
38 

 عن كل يوم  500,00
)حوض( أو سلة مهمالت متلفة كليا أو جزئيا ألي سبب كان ولم يتم  حاوية 

 ساعة من إخبار المفوض بذلك 24تبديلها داخل أجل  
39 

 عن كل يوم  500,00
عدم إزالة الرسومات واإلعالنات العشوائية من على الجدران داخل أجل  

 ساعة من إخبار المفوض بذلك 24
40 

من قيمة الشراء عن   1/ 1000

 تأخير كل يوم 
 41 عدم التزويد بالعربة أو المعدات داخل اآلجال المقررة 

 عن كل يوم   5000,00
عدم االستجابة لطلب التدخل في مرفق رياضي اجتماعي او ثقافي قبل و  

 التظاهراتبعد 
42 
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 43 الجزاءاتإخالل بإحدى المواد المكونة لهذا العقد لم تتم اإلشارة إليه ضمن   عن كل يوم  2.500,00

 44 رمي مخلفات الكنس في البالوعات عن كل محضر   1000

 45 او المنزلية حرق النفايات الخضراء عن كل محضر   1000

 46 ورقة حضور المستخدمين اعدادعدم  عن كل محضر   1000

 47 عدم تعويض أي عامل كنس متغيب خالل أجل ساعتين من بداية الخدمة  عن كل محضر   500

 عدم احترام المسار اثناء القيام بالمهام مع عدم اخبار المفوض بالسبب  عن كل محضر يوم  /  1000
48 

 عن طريق االنترنت  GPSاستحالة الولوج الى معطيات  عن كل محضر يوم  /  1000
49 
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 الباب الحادي عشر: 

 مقتضيات ختامية 

 : القانون املطبق70املادة 

 التفويض هذا وتنفيذه وتأويله طبقا للقانون المغربي.يجري تنظيم عقد 
 

 وحدة القياس -: لغة العقد71املادة 

لغة عقد التدبير المفوض هي اللغة الفرنسية. ويتم تحرير اإلرساليات والفواتير والمذكرات والتقارير والمستندات المتعلقة بالطرفين  
 باللغة الفرنسية أو العربية.
 نظام الوحدات الدوليياس المعتمدة من طرف ال تقبل سوى وحدات الق

 : محاربة الغش واالرتشاء 72املادة 

 بحق المتابعةيحتفظ المفوض    اليه،كل محاولة غش او ارتشاء من طرف موظفي المفوض يجب االخبار بها من طرف المفوض  
 القضائية. 

 

 : تسوية النزاعات73املادة

في   الحبية  الطرق  الى  اليه  والمفوض  المفوض  يلجا  تأويله،  أو  العقد  هذا  تنفيذ  نزاع بخصوص  أي  مسطرة   إطارفي حالة وقوع 
 المصالحة. 

 االتية:مسطرة المصالحة تتبع المراحل الثالث 
ورة في العقد. داخل اجل  الى لجنة التتبع المذك   بالتسليم،يجب على المفوض أو المفوض اليه ان يوجه رسالة مضمونة مع اخبار    -

اتفاق ودي. في حالة    تعقد لجنة التتبع اجتماعا تجمع فيه االطراف قصد مساعدتهم اليجاد  الشكاية،( يوما بعد تسلم  15)  خمسة عشر

يلتزم الطرفين في اجل    مندوبه.الى وزير الداخلية او    امضاؤه وإرسالهاالتفاق بين المفوض والمفوض اليه يتم تحرير محضر يتم  
 بها. ابتداء من تاريخ امضاء االتفاق باتخاذ االجراءات المالئمة قصد تنفيذ االتفاق طبقا للقوانين المعمول  ( يوما15) خمسة عشر

( ابتداء من هذا  15)  او المفوض اليه في اجل خمسة عشر  على المفوضفي حالة فشل لجنة التتبع في هذه المرحلة االولى يجب    -

للسلطات   بالتسليم  اخبار  ان يوجه رسالة مضمونة مع  )  .المحليةالتاريخ  ثالثين  اجل اليتجاوز  تسلم    (30داخل  بعد   الشكاية، يوما 

المفوض حالة التوافق بين    (. في...  وسيط، تقني،لة استدعاء من تراه ضروريا كخبير مرافق )خبير  يمكن للسلطات المحلية المؤه
تحرير محضر يتم  اليه  المفوض  في   او  من    وامضاؤه  وإرسالهحينه  او    الطرفين  الداخلية  وزير  الى  االخبار  تلتزم    مندوبه.قصد 

عشر  خمسة  اجل  في  يوما15)  االطراف  امضاء  (  تاريخ  من  طبقا    ابتداء  االتفاق  تنفيذ  قصد  المالئمة  االجراءات  باتخاذ  االتفاق 

 بها. للقوانين المعمول 
(  15)  او المفوض اليه في اجل خمسة عشر   على المفوضفي حالة فشل السلطات المحلية المؤهلة في هذه المرحلة الثانية يجب    -

التاريخ ان يوجه رسالة   ابتداء من هذا  يوما بعد تسلم    (30داخل اجل اليتجاوز ثالثين )  .مندوبهو  الداخلية ا  مضمونة لوزيريوما 

الدراسات  الشكاية، القانونية  الشؤون  للجنة مكونة من ممثل مديرية  المحلية وممثل    والتعاون،التوثيق    يمكن  المالية  وممثل مديرية 
مساعدتهم   قصد  االطراف  فيه  تجمع  اجتماعا  اللجنة  هذه  تعقد  والتطهير  الماء  بين    إليجادمديرية  االتفاق  حالة  في  ودي.  اتفاق 

اريخ  ابتداء من ت  ( يوما15)  تلتزم االطراف في اجل خمسة عشر  حينه. المفوض والمفوض اليه يتم تحرير محضر يتم امضاؤه في  

     بها.امضاء االتفاق باتخاذ االجراءات المالئمة قصد تنفيذ االتفاق طبقا للقوانين المعمول 
 المشتكي.تحتسب اتعاب كل مراحل الترافع للمصالحة على الطرف 

االد المحاكم  على  النزاع  يعرض  اعاله  المذكورة  االجال  في  حل  الى  التوصل  عدم  او  ودية  لتسوية  التوصل  عدم  حالة  ارية في 
   المختصة.

 : تبليغ اإلشعار 74املادة 

كل أمر أو إشعار يرسل تطبيقا لهذا العقد يجب إما تسليمه يدا بيد مقابل اإلشهاد باالستالم، أو إرساله عن طريق رسالة مضمونة مع 
 إشعار بالتوصل أو بأي طريقة من طرق التبليغ يحددها القانون إلى العنوان المذكور بعقد االلتزام. 

 

 : تعديل العقد 75املادة 

ال يمكن تعديل هذا العقد إال بناء على اتفاق مشترك بين الطرفين. ويجب أن تشكل هذه التعديالت موضوع عقد ملحق مصادق عليه  
 .  الحكومية المكلفة بالداخليةمن طرف السلطة

 على القضاء.وفي حالة عدم االتفاق يعرض االمر على لجنة التحكيم وعند االقتضاء عرضه بعد ذلك 

 : نطاق تطبيق املواد 76املادة 

 ليس ألي مادة من هذه المواد طابع قاطع على مجموع العقد. وال يؤدي بطالن مادة أو أكثر إلى إبطال العقد.  
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وإضافة إلى ذلك، يتفق الطرفان على بذل كافة الجهود في حالة التنصيص على بطالن أو عدم شرعية مادة أو أكثر من هذا العقد، 

كفيلة   جديدة  بمواد  تعويضها  أو  المواد  هذه  سريان  إرجاع  أجل  من  وذلك  للتطبيق،  قابلة  غير  تلك  أو  المادة  هذه  أصبحت  إذا  أو 

   بضمان احترام روح هذا العقد.

 : عناصر عقد التفويض 77املادة

العناصر المكونة لألساس التعاقدي لتدبير استغالل    وجدت(  )ان األخرى    والملحقاتالتقني    والعرضتمثل االتفاقية ودفتر التحمالت  

الشفوي أو رسالة تم تحريرها قبل   الكتابي أو  التأويل  اتفاقية أو عقد أو اتفاق بشأن  المفوضة، وتحل محل أي معاهدة أو  المرافق 

 تاريخ التوقيع على اتفاقية التفويض 

 البيان التقديري املفصل  – ثمان جدول األ: 78املادة 

 المبلغ
سعر الوحدة بالدرهم  
 رقم  التسمية  الوحدة  الكمية  دون احتساب الرسوم 
 باألرقام  بالحروف 

   4 
كل  جزافية 
 أشهرثالثة 

المنزلية   النفايات  المماثلة   والنفايات جمع 
الضخم األشياء  فيها  )بما  والقمامة   ةلها 
و الكنس(  عن  النفايات  الناجمة  جمع 

ونقلها بمركز   الخضراء،  وتفريغها 
والتثمين اتربة    ،الطمر  وجمع 

المنزلية وتفريغها  االصالحات  ونقلها   ،
أوبمطرح   يحدده    حربيل  مكان  أي 
 المفوض.
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   4 
كل  جزافية 
 أشهرثالثة 

للطرق    والكنس اآللي  و/أو  اليدوي 
 والساحات العمومية مع 

  الرئيسية والثانويةالطرق  7/7

 ضعيفة  مرورحركة الطرق ذات  7/3
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   4 
كل  جزافية 
 أشهرثالثة 

بما   العمومية،  والفضاءات  الطرق  غسل 
، بالمكنسة  والتنظيف  مواد الغسلفي ذلك  

وإزالة   والمسح  المضغوط،  والماء 
 المستنقعات المائية.
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   جماعةال مالالمجموع دون احتساب الرسوم بما فيه مجموع أجور ع 

 ( 20%ضريبة على القيمة المضافة ) ال 

 جماعةال مالالمجموع مع احتساب الرسوم بما فيه مجموع أجور ع 

 جماعة ال مالمجموع أجور ع 

 جماعة ال مالالمجموع مع احتساب الرسوم دون احتساب مجموع أجور ع 
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 مراجعته من طرفتمت  

 

 

 

 

 مراكش، في............................ 

 انجزمن طرف

 

 

 

 

 …مراكش، في............................

 قرئ وقبل من طرف المفوض إليه 
 

 
 ................. مراكش، في  

 اعتمد من قبل رئيس جماعة مراكش  
 
 

 ................ مراكش، في  

 مراكش اسفيمن طرف والي  نظر

 

 

 

 ...............................................................مراكش في

 الداخلية  شر عليه وزيرانظر و

 

 

 

 

 .................................................................................الرباط في 

 

 

 التدبير المفوض لمرفق النظافة لجماعة مراكش الموضوج:
 يضم:                                                    

 المماثلة لها المنزلية والنفاياتجمع وتفريغ النفايات  -
 العمومية،  والساحات( الطرق واألزقة وغسلتنظيف )كنس  -

 . ......................................................................................................... العقد: الحاصل على 
 . ..............المبلغ: .....................................................................................................................


