 :عادية
دورة
جلسة  :سرية

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم بني مالل

بلدية القصيبة

محضــــــــر
جلسة يوم االثنين  52أبريل 5122
الورقة الحافظة
عقد المجلس الحضري للقصيبة ،في إطار دورة عادية يوم االثنين  52أبريل  5122جلسة
فريدة على الساعة الرابعة بعد الزوال تحت رئاسة السيد المصطفى مشهوري ،رئيس المجلس
الجماعي ،و حضرها ،بجانب السادة األعضاء ،السيد محمد زراوا ،باشا مدينة القصيبة.
 العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس عدد األعضاء المزاولين مهامهم -عدد األعضاء الحاضرين

 52 :عضوا
 52 :عضوا
 52 :عضوا و هم السادة:

 :رئيس المجلس
 -2المصطفى مشهوري
 :النائب األول للرئيس
 -5سعيد مباريك
 :النائب الثاني للرئيس
 - 3أحمد يفغ
 :النائب الثالث للرئيس
 -4المصطفى أفود
 :النائب الخامس للرئيس
 -2محمد بوحافة
 :النائب السادس للرئيس
 -6ميمون موعيد
 :كاتب المجلس
 -7محمد محسين
 :مستشار جماعي
 - 8صالح الدين أعروش
 :مستشار جماعي
 -9محمد ادريسي
 :مستشار جماعي
 -21زايد امساعدي
 -22عبد الرحمان الرواضي  :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 -25محمد وقربي
 :مستشار جماعي
 -23المصطفى فضالوي
 :مستشار جماعي
 -24محمد امندور
 :مستشار جماعي
 -22إبراهيم اهمو
 :مستشار جماعي
 -26محمد عيساوي
 :مستشار جماعي
 -27خالد عبد الدين
 :مستشار جماعي
 -28محمد اغانم
 :مستشار جماعي
 -29محمد فخر ي
 :مستشارة جماعية
 -51إيطو رزوقي :
 عدد األعضاء المتغيبينبعذر
أ -
 -2حسن و باعلي
 -5محمد إدريسي
 -3عبد هللا حسني
 -4صالح مرابطي
 -2عزيزة فرتاحي
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 :النائب الرابع للرئيس
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشارة جماعية
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 :عضو واحد
2:

الدورة العادية لشهر أبريل2011

 :ال أحد

ب  -بدون عذر
 -عدد األعضاء الشاغرة مناصبهم

 :ال أحد

كما حضر من المصالح الخارجية السيد:
 عبد القادر مكاوي  :القابض الجماعي بالقصيبةو من مصالح الجماعة السادة:
 عبد هللا أورو عالي هراوي المصطفى وعبي إبراهيم و عزيز محمد وسيعبو خدوج عكاري -حسان بنيوسف

 :الكاتب العام للجماعة
 :رئيس مصلحة الممتلكات الجماعية
 :رئيس مكتب التعمير و الرخص و إصالح البنايات
 :رئيس مكتب المداخيل و تنمية الموارد المالية و الجبائية
 :رئيس مكتب األشغال الجديدة و إصالح الشبكات
 :رئيسة مكتب النظافة و البيئة
 :رئيس مصلحة الحالة المدنية و تصحيح اإلمضاء

و بعد ذلك ،ذكر السيد الرئيس السادة أعضاء المجلس بنقط جدول أعمال الدورة التالية:
 - 2عرض أنشطة المجلس و تقارير اللجان للفترة الفاصلة بين الدورتين؛
 - 5كراء مرافق مصطاف تاغبلوت برسم الفترة الصيفية  ( 5122المسبح البلدي  ،محطة الوقوف
 ،الساحات التجارية)؛
 - 3المصادقة على االتفاقية المبرمة بين المجلس البلدي للقصيبة و المكتب الوطني للماء
الصالح للشرب المتعلقة بالتطهير السائل بعد تعديل إحدى الفصول؛
و بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني للمجلس بحضور  51عضوا من أصل  52عضوا،
افتتح السيد الرئيس الجلسة بكلمة رحب من خاللها بجميع السادة األعضاء الحاضرين
و بالموظفين و ممثلي المصالح الخارجية.
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النقطة األولى  :عرض أنشطة المكتب و تقارير اللجان للفترة الفاصلة بين الدورتين؛
 -1العرض :
أعطى السيد الرئيس الكلمة للسيد محمد محسين كاتب المجلس الذي تقدم بالجرد التالي :

كما جرت به العادة في مستهل كل دورة عادية،نقوم بجرد أبرز أنشطة المكتب و اللجان
الدائمة خالل الفترة الممتدة ما بين دورتي فبراير و أبريل .5122
 -1بالنسبة الجتماعات مكتب المجلس:
طبقا لمقتضيات المادة  25من الميثاق الجماعي،عقد مكتب المجلس الحضري للقصيبة
اجتماعا بتاريخ  22أبريل  5122لتحديد نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر أبريل 5122
،و كذا تحديد موعد انعقادها.
 -2بالنسبة ألنشطة مكتب المجلس:
 ترأس جلسات فتح األظرفة المتعلقة باقتناء عتاد صيانة اإلنارة العمومية و لوازم المكتب. تتبع سير أشغال تتمة بناء المقر الجديد للجماعة و كذا أشغال تهيئة الطرق الحضرية داخلالمدينة.
 ترأس السيد الرئيس االجتماع المنعقد بمقر الوالية بتاريخ فاتح مارس  5122بحضور السادةأحمد يفغ النائب الثاني،عبد الرحمان الرواضي،صالح الدين أعروش،محمد أوغانم،محمد
وقربي،مستشارون جماعيون و أطر الجماعة السادة عبد هللا،عالي هراوي  ،إبراهيم وعزيز ،
المصطفى مسطري و كذا مصالح العمالة المعنية و الذي خصص لتعميق الدراسة
و المناقشة حول مشروع التأهيل الحضري لمدينة القصيبة،حيث تم صياغة مشروع شمولي
يهدف إلى تحقيق عدة مشاريع،خالل الثالث السنوات المقبلة  ،5123/ 5122إذ سيكلف إنجاز
هذه المشاريع غالفا ماليا يناهز  559مليون درهم ،موزعة على القطاعات التالية :
 الطرقات الحضرية في إطار الشطر األول و الثاني؛
 السواقي و الترصيف و محطات الوقوف؛
 أشغال اإلنارة العمومية ؛
 تهيئة مداخل المدينة و إحداث ثالث محوريات طرقية؛
 تهيئة مصطاف تاغبلوت في إطار الشطر األول؛
 خلق و إحداث فضاءات خضراء؛
 إصالح و توسيع شبكة الماء الصالح للشرب بحي أفالنفران ؛
 التطهير السائل؛
 حماية المدينة من الفيضانات؛
 بناء دار الثقافة؛
 بناء قاعة مغطاة لمختلف الرياضات؛
 بناء و تجهيز معهد التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة؛
 بناء ثكنة للوقاية المدنية؛
 إعادة تأهيل مدرسة و بناء إعدادية و قاعة لألطفال لذوي االحتياجات الخاصة؛
 بناء مجزرة؛
 تحديث المحالت التجارية في إطار برنامج رواج؛
 تهيئة السوق األسبوعي و إحداث سويقة و قيسارية؛
 بناء محطة طرقية؛
 كما تم تمثيل الجماعة في ثالثة اجتماعات منعقدة بمقر الباشوية لدراسة الملفاتالمتعلقة باالستفادة من نظام المساعدة الطبية؛
 تمثيل الجماعة في االجتماع المنعقد بمقر قيادة أيت ويرة بجانب ممثلي الجماعةالحضرية لزاوية الشيخ و بلدية القصيبة و ممثلي مصالح الوالية و الذي خصص الختيار األرض
التي سينجز عليها مركز تحويل النفايات؛
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 تمثيل الجماعة ضمن اللجنة التي عاينت بتاريخ  29أبريل  5122المحليين المقترحين منطرف الجماعة الحتضان مصلحة األمن الوطني ،و في هذا الصدد اقترحت الجماعة وضع رهن
إشارة األمن بصفة مؤقتة المقر الحالي للبلدية،بعد االنتقال إلى المقر الجديد من أجل
تخصيصه كمقر في انتظار بناء مفوضية للشرطة بالمدينة.
 القيام بتاريخ  29أبريل  5122باإلعالن و النشر في الجرائد الوطنية و موقع الصفقاتالعمومية لطلب عروض مفتوح للصفقة رقم  5122/12الخاصة بتجهيز المقر الجديد للبلدية
وفق المساطر اإلدارية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
 تمثيل الجماعة في االجتماع المنعقد بمقر الوالية بتاريخ  52أبريل  5122و الذي خصصلدراسة السبل الكفيلة بترجمة البرنامج االستراتيجي التعاقدي الجهوي لجعل من المغرب
وجهة الستقبال السياح من كافة األقطار في إطار البرنامج الوطني للسياحة في أفق 5151
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا و أيده.
 بخصوص أنشطة اللجان الدائمة : عقدت اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون االقتصادية و الميزانية و المالية سلسلة مناالجتماعات لدراسة الطلبات الواردة على الجماعة ،فيما يتعلق بمختلف أصناف الرخص
التجارية.
 عقدت اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون االجتماعية و الثقافية و الرياضية اجتماعابمقر الجماعة بتاريخ فاتح أبريل ،5122لدراسة النقطتين التاليتين:
 دراسة الطلب الذي تقدمت به جمعية الشفاء لداء السكري حول وضع رهن إشارتها بصفةمؤقتة قاعة للرياضة.
 وضع اقتراحات اللجنة حول توزيع المنح المخصصة للجمعيات الثقافية و االجتماعية.-5المناقشة :
أ -تدخل السيد إبراهيم أهمو مستشار جماعي متسائال عن األسباب التي جعلت السيد
الرئيس يعطي تعليماته على حد قول السيد النائب األول على تهميش الدائرة  24و حرمانها
من اإلنارة العمومية و النظافة و بعض الخدمات األخرى.
ب -تدخل السيد محمد أوغانم مستشار جماعي شاكرا مكتب المجلس عن المجهودات التي
يبذلها للنهوض بأوضاع الساكنة في جميع المجاالت،كما تقدم بالشكر الجزيل إلى السيد
الرئيس الذي سهر بصفة شخصية على إعداد مشروع شامل لتأهيل المدينة يهدف إلى
تحقيق مشاريع تنموية و الذي حظي بإشادة مصالح الوالية  ،كما نوه بالعناية البالغة التي
يوليها السيد الرئيس للقطاع الرياضي بالمدينة،ملتمسا من السيد الرئيس تتويج هذه
المجهودات بإحداث ملعب لكرة القدم بمدينة القصيبة في إطار المخطط الثالثي .5123/5122
ج -تدخل السيد محمد وقربي مستشار جماعي و ألح على ضرورة تتبع األوراش و مواكبة
عملية إنجازها بكل بصرامة و السهر على أن تتم األشغال وفق بنود كناش التحمالت
و قطع الطريق أمام على كل التالعبات المحتملة.
د -تدخل السيد خالد عبد الدين مستشار جماعي و بعد أن حيى شهداء الوطن العربي،
تساءل عن موقع المجلس من هذا الحراك السياسي و عملية التغيير التي تعرفها كل األقطار
العربية مشددا على ضرورة ترشيد النفقات و المحافظة على المال العام و محاسبة
المفسدين و العابثين بها ،و محاربة كل أشكال الفساد اإلداري الذي يهدد مصالح المواطنين ،
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و العمل ليل نهار من أجل الوفاء بالتعهدات التي قطعها المجلس على نفسه إبان الحملة
االنتخابية ،كما عرج على بعض االختالالت التي تعرفها عملية تهيئة الطرقات الحضرية  ،في
الحين الذي أشاد بجودة األشغال التي يقوم بها المقاول المكلف بإنجاز السواقي

نتيجة

احترامه للضوابط الفنية المسطرة في دفتر التحمالت ،كما تساءل السيد المستشار عن المآل
المخصص لمشكل مقبرة أيت أسرار ،و كذا مشكل انقطاع البث التلفزي ،و أبدى استغرابه من
تنظيم مهرجان أيت ويرة للفرس و تخصيص الجماعة لمبلغ  .21.111درهم من أجل ذلك دون
مراعاة مشاعر أسر شهداء الثورات العربية ،و تطرق إلى تملص مكتري المجزرة من توفير
وسيلة نقل اللحوم

و غياب الشروط الصحية المطلوبة  ،مما يتنافى مع مقتضيات كناش

التحمالت طالبا استدراك هذا األمر.
ه -تدخل السيد المصطفى فضالوي مستشار جماعي و شكر المكتب المسير على عملية
تشجير الشوارع الرئيسية بالبالتان ،مما أعطى للمدينة حلة جميلة على غرار مدن أزرو ،
إفران  ،إموزار كندر  ،و طلب من المكتب المسير تعميم هذه العملية لشمل كافة أرجاء المدينة
كما أدان السيد المستشار سلوكات بعض المفسدين الذين قاموا بقطع هذه األشجار و العبث
بها بدون وجه حق.
و -تدخل السيد المصطفى مشهوري رئيس المجلس و أجاب عن جل التساؤالت الواردة في
التدخالت السالفة بما يلي :
 يتم تتبع و مواكبة إنجاز و أشغال تعبيد الطرقات الحضرية بكل حزم و صرامة و السهر
على فرض احترام بنود دفتر التحمالت المعد من طرف مكتب الدراسات ،و أن المكتب
المسير في شخصه و النائب الثالث و التقني المكلف بالمراقبة ال يدخروا جهدا في
مراقبة تنفيذ هذا الورش في إطار الشروط التقنية و الفنية للصفقة المسطرة في دفتر
التحمالت ،مشيرا أنه لن يفرط في درهم واحد للمال العام .
 إنجاز السواقي تتم بجودة متناهية و وفق بنود الصفقة ،عكس ما كان يروج له بعض
أعداء التنمية المحلية سامحهم هللا.
 أخذ المكتب المسير في حسبانه مشكل اقتحام الخنازير للمقابر و سيتم برمجة اعتماد
خالل السنة المالية  5125تسييج هذه المقابر حفاظا على حرمة األموات ،و قد سبقت
اإلشارة إلى هذا الموضوع خالل إحدى الدورات السابقة.
 تم إثارة مشكل توقف البث التلفزي للقناتين العموميتين في أكثر من مناسبة مع
المسؤولين على الشركة الوطنية لإلذاعة و التلفزة،و أعطيت وعود في هذا الشأن
إلعادة البث ،و المسالة فقط مسالة وقت حسب تصريح القائمين على هذا القطاع
و الذين يسعون في إطار مخططهم المرسوم إلى استبدال البث التناظري و التماثلي
بالبث الرقمي األرضي،
 هناك بعض البالطجة و المفسدين الذين يسعون بكل الوسائل إلى عرقلة و طمس كل
األعمال التي يقوم بها المكتب المسير و التي لم تسلم منها حتى األشجار التي يتم
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اقتالعها و إلقاء بها يمينا و يسارا ،و على العموم فالمكتب المسير يبذل قصارى جهودها
لمواصلة م سيرة التنمية المحلية بالرغم من االكراهات و العراقيل التي تعترض طريقه،
و بإجراء مقارنة بسيطة بين األمس و اليوم ستتضح الفوارق بكل جالء.
ز -تدخل السيد المصطفى أفود النائب الثالث ،مشيرا إلى أن األوراش المفتوحة في
مدينة القصيبة  ،يتم تتبعها بكل حزم و صرامة وال يتم تدوين كل المالحظات و االختالالت
من أجل تداركها و تعقد اجتماعات متتالية مع المقاولين و حثهم بالتقيد ببنود كنانيش
التحمالت و التصميم المعد من طرف مكتب الدراسات،إذ ال مجال للحديث عن أية تساهالت
في هذا الجانب.
 مقرر رقم  21بتاريخ  52أبريل .5211 -بدون مقــــرر.

توقيع رئيس الجلسة :
المصطفى مشهوري
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النقطة الثانية  :كراء مرافق مصطاف تاغبلوت برسم الفترة الصيفية  ( 5211المسبح
البلدي  ،محطة الوقوف ،الساحات التجارية).
 -1العرض :
أعطى السيد الرئيس الكلمة للسيد محمد عيساوي نائب رئيس لجنة الممتلكات الجماعية
الذي مهد لهذه النقطة بما يلي :

في إطار التحضير و اإلعداد لكراء المرافق و الفضاءات التجارية بمصطاف تاغبلوت برسم
الفترة الصيفية  ،5122كما هو معمول به في كل سنة ،تم إدراج هذه النقطة بجدول أعمال
الدورة العادية لشهر أبريل  ،5122قصد التداول بشأنها و تمكين مصالح الجماعة من ترتيب
اإلجراءات اإلدارية و القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال من أجل تنظيم عملية الكراء
في الوقت المناسب و التي تخص المرافق التالية :
 موقف السيارات و الشاحنات و مختلف اآلليات،
 المسبح البلدي،
 الفضاءات التجارية
-5المناقشة:
أ -تدخل السيد محمد أمندور مستشار جماعي متسائال هل من حق الجماعة كراء مرافق
مصطاف تاغبلوت ،بالرغم من عدم توفر هذه األخيرة لوثائق تثبت ملكيتها ؟.
ب -تدخل السيد إبراهيم أهمو مستشار جماعي مستغربا عن نية الجماعة على كراء مرافق
مصطاف تاغبلوت في الوقت الذي لم تقم به بأية إصالحات تذكر ،رغم المداخيل المهمة التي
تكسبها الجماعة من هذه المرافق .
ج -تدخل السيد محمد محسن كاتب المجلس و اقترح تخفيض نسبة  ./. 51من السومة
الكرائية لهذه المرافق لكون شهر رمضان سيحل بداية شهر غشت ،مما يحول دون تحقيق
رواج اقتصادي محلي  ،إذ يرتقب أال يعرف هذا المصطاف إقبال الوافدين بكثافة على غرار
السنوات المنصرمة .
د -تدخل السيد المصطفى مشهوري رئيس المجلس مشيرا إلى الحالة المزرية و المتردية التي كان
يتواجد عليها مصطاف تاغبلوت قبل سنة ،5113مما جعل المجلس السابق يبذل مجهودات مكثفة
لتهيئته و إصالحه باإلمكانيات المتواضعة و تلميع صورته ،و جعله قبلة للوافدين من كل حدب و صوب
و تمكن المجلس من كراء مرافق هذا المصطاف بأثمنة مهمة  ،و خالل الزيارة الملكية الميمونة األخيرة
لهذا اإلقليم ،تم تخصيص مبلغ  5مليون درهم لتهيئة هذا المنتجع إلى أنه مبلغ غير كاف و ال يف
بالغرض و ما يتطلبه هذا المنتجع من إصالحات و أشغال ،و بما أن السيد الرئيس ال يؤمن بفكرة الترقيع
 ،تمسك بوضع تصور شمولي و مستقبلي للنهوض بمستوى مصطاف تاغبلوت ليلعب األدوار المنتظرة
منه كمتنفس للساكنة محليا  ،جهويا ووطنيا ،و في هذا الصد أعطى السيد الرئيس االهتمام الالزم
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لهذا المصطاف قبل و أثناء إعداد مشروع التأهيل الحضري حيث رصد له مبلغ  52مليون درهم خالل
الثالث سنوات المقبلة  5123/5122إلعادة تأهيله ،كما أشار أنه في اتصاالت دائمة مع جميع المتدخلين
و على رأسهم وزير السياحة من أجل إرجاع لهذا المنتجع بريقه و صيته،و اختتم السيد الرئيس تدخله
باإلشارة إلى أن المجلس في السكة الصحيحة نحو تحقيق إقالع اقتصادي و تنموي محلي و إنجاز
البنيات األساسية من خالل مشروع تأهيل المدينة و الذي سيأتي ال محالة يقيمة مضافة سيكون
وقعها و أثارها إيجابيا و باديا في شتى القطاعات ،علما أن الكل يشتغل في إطار روح المسؤولية
و مشاركة الجميع في إطار مقاربة تشاركية تحت شعار "كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته".
مقرر عدد  25بتاريخ  52أبريل .5211
النقطة المتعلقة كراء مرافق مصطاف تاغبلوت برسم الفترة الصيفية  ( 5122المسبح البلدي  ،محطة
الوقوف ،الساحات التجارية).
إن مجلس الجماعة الحضرية للقصيبة المجتمع في الدورة العادية لشهر أبريل  5122خالل
الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  52أبريل .5122
و طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه و خاصة المادة .64
و بعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بكراء مرافق مصطاف تاغبلوت برسم الفترة الصيفية
 ( 5122المسبح البلدي  ،محطة الوقوف ،الساحات التجارية).
 و بعد اللجوء إلى التصويت العلني. و حيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :51 :
 عدد األصوات الحاضرين51 :
 عدد األصوات المعبر عنها 27 :و هم السادة:
 عدد األصوات الموافقين -12المصطفى مشهوري
 -15سعيد مباريك
 - 13أحمد يفغ
 -14المصطفى أفود
 -12محمد بوحافة
 -16ميمون موعيد
 -17محمد محسين
 - 18صالح الدين أعروش
 -19الحسين توهان
 -21زايد امساعدي
 -22عبد الرحمان الرواضي
 -25محمد وقربي
 -23المصطفى فضالوي
 -24إبراهيم اهمو
 -26محمد عيساوي
 -27محمد أوغانم
 -28إيطو رزوقي
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 عدد األعضاء الرافضين -2محمد فخري
 -5إبراهيم أهمو
 -3محمد أمندور

 :ثالثة و هم السادة :

 -عدد الممتنعين

 :ال أحد ،
يقرر ما يلي:

صادق المجلس باألغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة بكراء مرافق
مصطاف تاغبلوت برسم الفترة الصيفية  5122و يتعلق األمر بمحطة الوقوف ،الفضاءات التجارية
و المسبح البلدي ،و ذلك وفق المساطر اإلدارية الجاري بها العمل و وفق كناش التحمالت المعد
لهذه الغاية.

توقيع رئيس الجلسة:
المصطفى مشهوري
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النقطة الثالثة  :المصادقة على االتفاقية المبرمة بين المجلس البلدي للقصيبة و المكتب
الوطني للماء الصالح للشرب المتعلقة بالتطهير السائل بعد تعديل إحدى الفصول.
 -1العرض :
أعطى السيد الرئيس الكلمة للسيد عبد الرحمان الرواضي رئيس لجنة التخطيط و الشؤون
االقتصادية و المالية ،الذي تال المذكرة التالية :

لقد تم إدراج هذه النقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أبريل من أجل المصادقة على
االتفاقية المتعلقة بمشروع التطهير السائل لمدينة القصيبة بعد التعديل الذي طرأ على
الفصل الثالث من هذه االتفاقية فيما يخص مبلغ التكلفة اإلجمالية الذي انتقل من مبلغ 22
مليون درهم إلى مبلغ  63مليون درهم.

-5المناقشة:
أ -تدخل السيد المصطفى مشهوري رئيس المجلس مشيرا إلى أن إحدى فصول االتفاقية المبرمة بين
المجلس الحضري للقصيبة و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب شهدت تعديال فيما يخص مشروع
التطهير السائل لمدينة القصيلبة في إطار التدبير المفوض ،و أن حرصه الشديد على كل تفاصيل هذا
المشروع ،مكن من ارتفاع الغالف المالي للتكلفة اإلجمالية من  22مليون درهم إلى مبلغ  63مليون ،مما
يتعين على المجلس المصادقة على هذا التعديل الذي هو في صالح الجماعة.
مقرر عدد  20بتاريخ  52أبريل .5211
النقطة المتعلقة المصادقة على االتفاقية المبرمة بين المجلس البلدي للقصيبة و المكتب الوطني للماء
الصالح للشرب المتعلقة بالتطهير السائل بعد تعديل إحدى الفصول.
إن مجلس الجماعة الحضرية للقصيبة المجتمع في الدورة العادية لشهر أبريل  5122خالل الجلسة
العلنية المنعقدة بتاريخ  52أبريل .5122
و طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي،كما تم تغييره و تتميمه و خاصة المادة 64
منه.
و بعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالمصادقة على االتفاقية المبرمة بين المجلس البلدي
للقصيبة و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المتعلقة بالتطهير السائل بعد تعديل إحدى الفصول.
 و بعد اللجوء إلى التصويت العلني. و حيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :51 :
 عدد األصوات الحاضرين -عدد األصوات المعبر عنها

51 :

 -عدد األصوات الموافقين

 51 :و هم السادة:

 -2المصطفى مشهوري
 -5سعيد مباريك
 - 3أحمد يفغ
 -4المصطفى أفود
 -2محمد بوحافة
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 ميمون موعيد-6
 محمد محسين-7
 صالح الدين أعروش- 8
 محمد ادريسي-9
 زايد امساعدي-21
 عبد الرحمان الرواضي-22
 محمد وقربي-25
 المصطفى فضالوي-23
 محمد امندور-24
 إبراهيم اهمو-22
 محمد عيساوي-26
 خالد عبد الدين-27
 محمد اغانم-28
 محمد فخر ي-29
:  إيطو رزوقي-51
،  ال أحد:
 ال أحد:

 عدد األعضاء الرافضين عدد الممتنعين-

: يقرر ما يلي
صادق المجلس بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على التعديل الذي طرأ على الفصل الثالث و الرابع
من االتفاقية المبرمة بين المجلس البلدي للقصيبة و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المتعلقة
59 بالتطهير السائل التي سبق للمجلس أن صادق عليها خالل الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ
 مليون درهم إلى22  و الذي بموجبهما انتقل المبلغ اإلجمالي لتكلفة المشروع من،5121 شتنبر
:  مليون درهم ليصبحا هذا الفصلين على الصيغة التالية63
LA CONVENTION DE GESTION DELEGUEE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE ENTRE LA COMMUNE URBAINE
D’EL KSIBA ET L’OFFICE NATIONAL DE L‘EAU POTABLE CONVENTION DE GESTION DELEGUEE DU SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE est modifiée comme suit :

Article 3 : Consistance des investissements
Les besoins d’investissement nécessités par le développement de la ville d’El Ksiba, tels qu’ils ressortent
des études disponibles de cette agglomération sont évalués à 63 millions de dirhams ( 63 MDH) hors taxes.
Ces investissements se décomposent comme suit :
- Réseau enterré des eaux usées
: 35,50 MDH HT
- Interception et station de pompage
: 7,00 MDH HT
- STEP de type lagunage
: 18,50 MDH HT
- Matériel d’exploitation
: 2,00 MDH HT
TOTAL
: 63,00 MDH HT
Article 4 : Programmation des investissements
Les investissements mentionnés ci-dessus sont programmés comme suit :*
1ere tranche de travaux :
 Montant des investissements
: 63,00 MDH
 Période de réalisation

: d’octobre 2011 à avril 2013

Le reste sans changement....

:توقيع كاتب الجلسة
محمد محسين
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: توقيع رئيس الجلسة
المصطفى مشهوري
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الخــــاتــــمــــة
بعد االنتهاء من دراسة و مناقشة نقط جدول األعمال تناول الكلمة السيد
المصطفى مشهوري رئيس المجلس شاكرا من خاللها كافة السادة األعضاء الحاضرين
أشغال هذه الدورة على تدخالتهم القيمة و اإليجابية.
و بهذه المناسبة رفع الجميع أكف الضراعة سائلين من الباري جلت قدرته أن يحفظ
صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا و أيده ،بما حفظ به الذكر الحكيم ،و أن
يقر عينه بولي عهده الجليل صاحب السمو الملكي األمير موالي الحسن،و أن يشد أزر
جاللته بشقيقه األمجد صاحب السمو الملكي موالي رشيد و يحفظ جاللته في سائر أفراد
األسرة الملكية الشريفة إنه نعم الوكيــل و باالستجابة كفيل.

ورفعت الجلسة على السـاعة السادسة و النصف مساء من نفس اليوم.
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المصطفى مشهوري
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