 :استثنائية
دورة
جلسة  :علنية

ا لمملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم بني مالل

بلدية القصيبة

محضــــــــر
جلسة يوم االثنين  03ماي 1322
الورقة الحافظة
عقد المجلس الحضري للقصيبة ،في إطار دورة استثنائية يوم االثنين  03ماي 1322
جلسة فريدة على الساعة الحادية عشرة صباحا 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

 12 :عضوا
 12 :عضوا
 11 :عضوا و هم السادة:

 :رئيس المجلس
 -2المصطفى مشهوري
 :النائب األول للرئيس
 -1سعيد مباريك
 :النائب الثاني للرئيس
 - 0أحمد يفغ
 :النائب الثالث للرئيس
 -4المصطفى أفود
 :النائب الخامس للرئيس
 -5محمد بوحافة
 :النائب السادس للرئيس
 -6ميمون موعيد
 :مستشار جماعي
 -7محمد إدريسي
 :كاتب المجلس
 -8محمد محسين
 :مستشار جماعي
 - 9صالح الدين أعروش
 :مستشار جماعي
 -23زايد امساعدي
 -22عبد الرحمان الرواضي  :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 -21محمد وقربي
 :مستشار جماعي
 -20المصطفى فضالوي
 :مستشار جماعي
 -24إبراهيم اهمو
 :مستشار جماعي
 -25محمد عيساوي
 :مستشار جماعي
 -26خالد عبد الدين
 :مستشار جماعي
 -27محمد اغانم
 :مستشار جماعي
 -28عبد هللا الحسني
 :مستشار جماعي
 -29صالح مرابطي
 :مستشار جماعي
 -13محمد فخر ي
 :مستشارة جماعية
 -12عزيزة فرتاحي
 :مستشارة جماعية
 -11إيطو رزوقي :
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30 :

 عدد األعضاء المتغيبين* بعذر
 -2حسن و باعلي  :النائب الرابع للرئيس
 -1الحسين توهان  :نائب الكاتب
* بدون عذر
 -0محمد أمندور

 :مستشار جماعي

 -عدد األعضاء الشاغرة مناصبهم

31 :

 32 :و هو السيد
 :ال أحد

كما حضر من المصالح الخارجية السيد:
 :نائب القابض الجماعي بالقصيبة

 -حمو أهردة

و من مصالح الجماعة السادة:
 عبد هللا أورو عالي هراوي المصطفى وعبي إبراهيم و عزيز محمد وسيعبو -خدوج عكاري

 :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

 -2الموافقة النهائية على اقتناء القطعة األرضية المسماة " أشكلو إشار " بشارع الحسن
الثاني ،قبالة إعدادية موحى وسعيد في ملكية الخواص،و ذلك إلنجاز مشاريع سوسيو ثقافية،
رياضية  ،تعليمية  ،تربوية و أمنية.
 -1الموافقة النهائية على اقتناء العقارات المعنية التي تعود ملكيتها لبعض الخواص من أجل
إنجاز منشآت مشروع التطهير السائل لمدينة القصيبة ( محطة التصفية،محطتان للضخ ،قنوات
التفريغ).
 -0المصادقة على اتفاقية شراكة المتعلقة باستغالل و صيانة المطرح الجهوي المراقب بترا
جماعة الكريفات و إنجاز  ،استغالل و صيانة مراكز الفرز و التحويل بكل من الجماعات الحضرية
لبني مالل ،قصبة تادلة،و سوق السبت و نقل النفايات من مراكز التحويل إلى المطرح الجهوي.
و بعد التأكد من اكتمال النصا

القانوني للمجلس بحضور  11عضوا من أصل  15عضوا ،افتتح

السيد الرئيس الجلسة بكلمة رحب من خاللها بجميع السادة األعضاء الحاضرين
و بالموظفين و ممثلي المصالح الخارجية و المواطنين.
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النقطة األولى  :الموافقة النهائية على اقتناء القطعة األرضية المسماة " أشكلو إشار "
بشارع الحسن الثاني ،قبالة إعدادية موحى وسعيد في ملكية الخواص،و ذلك إلنجاز
مشاريع سوسيو ثقافية ،رياضية  ،تعليمية  ،تربوية و أمنية؛
 -2العرض :
أعطى السيد الرئيس الكلمة للسيد محمد محسين كاتب المجلس الذي تقدم بالجرد
التالي :
يجب التذكير أن المجلس ،كان قد وافق خالل الدورة العادية لشهر فبراير  1322على اقتناء
القطعة

األرضية المسماة " أشكلو إشار " بشارع الحسن الثاني قبالة إعدادية موحى

وسعيد إلحداث المشاريع التالية :
 دار الثقافة
 قاعة مغطاة لمختلف الرياضات
 معهد التكنولوجيا التطبيقية
 مفوضية الشرطة
 ساحات عمومية
 فضاءات خضراء ........
و قد توصلت مصالح البلدية برسالتين  ،األولى عن طريق المحامي األستاذ محمد شهبون
بهيئة المحاماة ببني مالل بتاريخ  4مارس ، 1322و الثانية عن طريق مصالح العمالة
و المسجلة بباشوية القصيبة بتاريخ  7مارس  1322تحت عدد  261يبدي من خاللها مالك
األراضي تعرضهم عن األثمنة التي حددتها اللجنة اإلدارية المختصة بتقييم األراضي خالل
اجتماعها المنعقد بتاريخ  8فبراير  1322بباشوية القصيبة.
في إطار تهيئ الملف و اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بمسطرة نزع الملكية انعقد اجتماع مع
مصالح الوالية بتاريخ  21ماي  ، 1322حيث تبين أنه يجب إعادة صياغة مقرر المجلس المشار
إليه أعاله و كذا إتمامه بالمعلومات و المعطيات اإلضافية الالزم تتضمن مساحة العقار
و حدوده و الثمن الفردي و اإلجمالي و المالك المعروفين و المفترضين .
و لكل هذه األسبا

 ،تم إدراج هذه النقطة بجدول أعمال الدورة االستثنائية قصد التداول

بشأن إعطاء الموافقة النهائية على أساس الصيغة الجديدة للمقرر و كذا المعلومات
و المعطيات المشار إليها أعاله و تمكين الجماعة من اقتناء هذه األرض وفق المساطر اإلدارية
المتعلقة بنزع الملكية في إطار المنفعة العامة ،علما أن جل مالك هذه األراضي يتكونون من
ورثة أيت واسو  ،و أن هذه األراضي غير محفظة.
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-1المناقشة :
 بدون مناقشة مقرر عدد  32بتاريخ  03ماي .1322النقطة المتعلقة بالموافقة النهائية على اقتناء القطعة األرضية المسماة " أشكلو إشار "
بشارع الحسن الثاني ،قبالة إعدادية موحى وسعيد في ملكية الخواص،و ذلك إلنجاز مشاريع
سوسيو ثقافية ،رياضية  ،تعليمية  ،تربوية و أمنية؛
إن مجلس الجماعة الحضرية للقصيبة المجتمع في الدورة االستثنائية لشهر ماي 1322
خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  03ماي .1322
و طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه و خاصة
المادة .64
و بعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالموافقة النهائية على اقتناء القطعة األرضية
المسماة " أشكلو إشار " بشارع الحسن الثاني ،قبالة إعدادية موحى وسعيد في ملكية
الخواص،و ذلك إلنجاز مشاريع سوسيو ثقافية ،رياضية  ،تعليمية  ،تربوية و أمنية؛
 و بعد اللجوء إلى التصويت العلني. و حيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :11 :
 عدد األصوات الحاضرين11 :
 عدد األصوات المعبر عنها 11 :و هم السادة:
 عدد األصوات الموافقين :رئيس المجلس
 -2المصطفى مشهوري
 :النائب األول للرئيس
 -1سعيد مباريك
 :النائب الثاني للرئيس
 - 0أحمد يفغ
 :النائب الثالث للرئيس
 -4المصطفى أفود
 :النائب الخامس للرئيس
 -5محمد بوحافة
 :النائب السادس للرئيس
 -6ميمون موعيد
 :مستشار جماعي
 -7محمد إدريسي
 :كاتب المجلس
 -8محمد محسين
 :مستشار جماعي
 - 9صالح الدين أعروش
 :مستشار جماعي
 -23زايد امساعدي
 -22عبد الرحمان الرواضي  :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 -21محمد وقربي
 :مستشار جماعي
 -20المصطفى فضالوي
 :مستشار جماعي
 -24إبراهيم اهمو
 :مستشار جماعي
 -25محمد عيساوي
 :مستشار جماعي
 -26خالد عبد الدين
 :مستشار جماعي
 -27محمد اغانم
 :مستشار جماعي
 -28عبد هللا الحسني
 :مستشار جماعي
 -29صالح مرابطي
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 :مستشار جماعي
 :مستشارة جماعية
 :مستشارة جماعية

 -13محمد فخر ي
 -12عزيزة فرتاحي
 -11إيطو رزوقي :
 عدد األعضاء الرافضين -عدد الممتنعين

 :ال أحد :
 :ال أحد ،
يقرر ما يلي:

صادق المجلس بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مقرر النقطة المتعلقة بالموافقة
النهائية على اقتناء القطعة األرضية المسماة " أشكلو إشار " بشارع الحسن الثاني ،قبالة
إعدادية موحى وسعيد و التي تعود ملكيتها حسب المعطيات التي تتوفر عليها مصالح الجماعة إلى
ورثة أيت واسو  ،ورثة عبد الرحمان مكريم  ،محمد بوحافة  ،حسن كبيري  ،عبد الواحد كيالني ،
و عائشة ناجي أو بعض المالك المفترضين  ،وفق األثمنة المحددة من طرف اللجنة التقنية المختصة
بتقييم األراضي المجتمعة بتاريخ  38فبراير  ، 1322حسب البيانات التالية:
 المساحة اإلجمالية  17.713 :متر مربع .
 يحدها حسب تصميم التهيئة للمدينة شارع الحسن الثاني رقم  24من جهة اليمين قبلة طريق
رقم  ، 62غربا طريق رقم  77و شماال شارع بئر أنزران رقم . 05
 ثمن المتر المربع

 215.33. :درهم

 الثمن اإلجمالي

 3 465 000,00 :درهم

و ذلك من أجل إنجاز المشاريع التالية :
 دار الثقافة قاعة مغطاة لمختلف الرياضات معهد التكنولوجيا التطبيقية مفوضية للشرطة ساحات عمومية فضاءات خضراء......و إن اقتضى الحال اللجوء إلى ت طبيق مسطرة نزع الملكية في حق مالك األرض الممتنعين عن
عملية البيع بناء على الثمن المحدد من طرف اللجنة المذكورة أعاله.

توقيع رئيس الجلسة:
المصطفى مشهوري
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النقطة الثانية  :الموافقة النهائية على اقتناء العقارات المعنية التي تعود ملكيتها لبعض
الخواص من أجل إنجاز منشآت مشروع التطهير السائل لمدينة القصيبة (محطة
التصفية،محطتان للضخ ،قنوات التفريغ).
 -2العرض :
أعطى السيد الرئيس الكلمة للسيد محمد محسين كاتب المجلس الذي تال المذكرة
التالية :
يجب التذكير أن المجلس  ،كان قد وافق خالل الدورة العادية لشهر دجنبر  1323على اقتناء
القطع األرضية إلنجاز منشآت مشروع التطهير السائل على أساس الثمن الذي حددته
اللجنة الإلقليمية المختصة.و قد أعطى جل مالكي األراضي المعنية موافقتهم على هذه
العملية  ،إال أن القليل منهم لم يستجيبوا لالستدعاءات التي وجهت إليهم من طرف
الجماعة.
في إطار تهيئ الملف و اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بمسطرة البيع المباشر أو نزع الملكية
انعقد اجتماع مع مصالح الوالية بتاريخ  21ماي  ، 1322حيث تبين أنه يجب إعادة صياغة مقرر
المجلس المشار إليه أعاله ،و كذا إتمامه بالمعلومات و المعطيات اإلضافية الالزمة تتضمن
مساحة العقار و حدوده و الثمن الفردي و اإلجمالي و المالك المعروفين و المفترضين .
و لهذه األسبا

 ،تم إدراج هذه النقطة قصد التداول بشأن إعطاء الموافقة النهائية

على أساس الصيغة الجديدة للمقرر و كذا المعلومات و المعطيات اإلضافية القتناء العقارات
المعنية من أجل إنجاز منشآت مشروع التطهير السائل لمدينة القصيبة و يتعلق األمر بمحطة
التصفية و محطتان للضخ و قنوات التفريغ  ،علما أن المجلس سبق له أن أعطى موافقته
المبدئية على اقتناء هذه األراضي خالل الدورة العادية لشهر دجنبر  ، 1322و جدير بالذكر أن
هذه القطع األرضية غير محفظة.
و تجدر اإلشارة ،أنه بفضل التدخالت الشخصية للسيد الرئيس ،منحت وزارة الداخلية
للجماعة الحضرية للقصيبة بصفة استثنائية غالفا ماليا يبلغ  4.443.333.33درهم عن طريق
ترخيص خاص تحت رقم  F/S 2031126بتاريخ  11مارس  ،1322من أجل اقتناء هذه األراضي.
-1المناقشة:
 -بدون مناقشة
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مقرر عدد  31بتاريخ  03ماي .1322
النقطة المتعلقة بالموافقة النهائية على اقتناء العقارات المعنية التي تعود ملكيتها لبعض
الخواص من أجل إنجاز منشآت مشروع التطهير السائل لمدينة القصيبة(محطة التصفية،محطتان
للضخ ،قنوات التفريغ).
إن مجلس الجماعة الحضرية للقصيبة المجتمع في الدورة االستثنائية لشهر ماي 1322
خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  03ماي .1322
و طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه و خاصة
المادة .64
و بعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالموافقة النهائية على اقتناء العقارات المعنية التي
تعود ملكيتها لبعض الخواص من أجل إنجاز منشآت مشروع التطهير السائل لمدينة القصيبة
( محطة التصفية  ،محطتان للضخ ،قنوات التفريغ).
 و بعد اللجوء إلى التصويت العلني. و حيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :11 :
 عدد األصوات الحاضرين عدد األصوات المعبر عنه 11 : 11 :و هم السادة:
 عدد األصوات الموافق :رئيس المجلس
 -2المصطفى مشهوري
 :النائب األول للرئيس
 -1سعيد مباريك
 :النائب الثاني للرئيس
 - 0أحمد يفغ
 :النائب الثالث للرئيس
 -4المصطفى أفود
 :النائب الخامس للرئيس
 -5محمد بوحافة
 :النائب السادس للرئيس
 -6ميمون موعيد
 :مستشار جماعي
 -7محمد إدريسي
 :كاتب المجلس
 -8محمد محسين
 :مستشار جماعي
 - 9صالح الدين أعروش
 :مستشار جماعي
 -23زايد امساعدي
 -22عبد الرحمان الرواضي  :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 -21محمد وقربي
 :مستشار جماعي
 -20المصطفى فضالوي
 :مستشار جماعي
 -24إبراهيم اهمو
 :مستشار جماعي
 -25محمد عيساوي
 :مستشار جماعي
 -26خالد عبد الدين
 :مستشار جماعي
 -27محمد اغانم
 :مستشار جماعي
 -28عبد هللا الحسني
 :مستشار جماعي
 -29صالح مرابطي
 :مستشار جماعي
 -13محمد فخر ي
 :مستشارة جماعية
 -12عزيزة فرتاحي
 :مستشارة جماعية
 -11إيطو رزوقي
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 -عدد األعضاء الرافضين

 :ال أحد :

 -عدد الممتنعين

 :ال أحد ،
يقرر ما يلي:

صادق المجلس بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مقرر النقطة المتعلقة بالموافقة
النهائية على اقتناء العقارات المعنية  ،التي تعود ملكيتها لبعض الخواص وفق األثمنة التي
حددتها اللجنة اإلدارية المكلفة بتقييم األراضي،المجتمعة بباشوية القصيبة بتاريخ  13أكتوبر
 1323في شأن العقارات المتواجدة داخل المدار الحضري للقصيبة ،و المجتمعة بمقر قيادة
أيت ويرة بتاريخ  16أكتوبر  1323بخصوص األراضي المتواجدة بترا

جماعة دير القصيبة،و ذلك

من أجل إنجاز منشآت مشروع التطهير السائل لمدينة القصيبة و يتعلق األمر بمحطة التصفية
على مساحة  235.132.33متر مربع بالمكان المسمى أمشاض دير القصيبة  ،محطتان للضخ
على مساحة  646.33متر مربع  ،األولى بحي ساريف القصيبة و الثانية بمنطقة إكيك القصيبة
و قنوات التفريغ و تتكون من قناة تزويد المحطة على مساحة  29746.33متر مربع و قناة المياه
المصفاة على مساحة  7641.33متر مربع.
ثمن المتر المربع الذي حددته اللجنة المكلفة بتقييم األراضي حسب الجدول التالي :
 -من

3

 -من

 2333متر مربع إلى  5333متر مربع

 -من

 5333متر مربع إلى  25333متر مربع 03.33 :درهم للمتر المربع

 -ما فوق

متر مربع إلى

 2333متر مربع

 25333متر مربع

 53.33 :درهم للمتر المربع
 43.33 :درهم للمتر المربع
 15.33 :درهم للمتر المربع

المبلغ اإلجمالي  4.008.913.33: .......................درهم
و إن اقتضى الحال اللجوء إلى تطبيق مسطرة نزع الملكية في إطار المنفعة العامة في حق مالك
األراضي الممتنعين عن عملية البيع بناء على الثمن المحدد من طرف اللجنة المذكورة أعاله.

توقيع رئيس الجلسة:
المصطفى مشهوري
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توقيع كاتب الجلسة:
محمد محسين

الدورة االستثنائية لشهر ماي 2011

النقطة الثالثة  :المصادقة على اتفاقية شراكة المتعلقة باستغالل و صيانة المطرح الجهوي
المراقب بترا

جماعة الكريفات و إنجاز  ،استغالل و صيانة مراكز الفرز و التحويل بكل من

الجماعات الحضرية لبني مالل ،قصبة تادلة،و سوق السبت و نقل النفايات من مراكز التحويل
إلى المطرح الجهوي.
 -2العرض :
أعطى السيد الرئيس الكلمة للسيد محمد محسين كاتب المجلس  ،الذي مهد لهذه النقطة
بما يلي:
في إطار اتفاقية الشراكة و التعاون المبرمة مع المصالح المركزية بوزارة الداخلية و كتابة الدولة
المكلفة بالماء و البيئة،أعطيت انطالقة األشغال المتعلقة بإنجاز مشروع المطرح الجهوي المراقب
و الكائن بترا

جماعة الكريفات بإقليم الفقيه بن صالح و التي بلغت نسبة األشغال به . % 73

و في هذا الصدد  ،و في انتظار تفعيل مجموعة الجماعات المشكلة بهذا الخصوص  ،و نظرا للصبغة
االستعجالية لتنفيذ هذا المشروع و أهميته البالغة في المحافظة على البيئة على مستوى ترا
الجهة  ،فقد تقرر أن يعهد إلى مجلس جهة تادلة  -أزيالل التكفل بتسيير هذا المرفق العمومي ،
و ذلك عن طريق التدبير المفوض و بواسطة اإلعالن عن صفقة دولية.
و يندرج هذا االختيار في إطار مراقبة شمولية تروم الفعالية و المرونة و المساهمة في الحكامة
الجيدة من أجل تدبير جهوي مستدام للموارد الطبيعية و التنمية المستدامة و حماية البيئة بصفة
عامة  ،ناهيك عن الحرص في تعيين مخاطب واحد قادر على القيام بكل اإلجراءات و الترتيبات
الالزمة و التي من شأنها إنجاح عملية تنفيذ المشروع في أحسن الظروف ووفق الشروط
و المواصفات المطلوبة.
و في هذا اإلطار  ،و في أفق اإلعالن عن الصفقة الدولية و إبرام اتفاقية التدبير المفوض بين الجهة
و الشركة المرساة عليها الصفقة إلنجاز و تدبير المشروع  ،و بناء على إرسالية السيد والي جهة
تادلة أزيالل و عامل إقليم بني مالل عدد 4586بتاريخ  14ماي  ، 1322تم إدراج هذه النقطة بجدول
أعمال الدورة االستثنائية لشهر ماي  1322من أجل التداول في شأن المصادقة على النقط التالية :
 الموافقة على تمكين المجلس الجهوي لتادلة  -أزيالل من اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستغاللو صيانة المطرح الجهوي المراقب الكائن بترا

جماعة الكريفات  ،و كذا إنجاز و استغالل و صيانة

مراكز الفرز و التحويل و الواقعة بجماعة بني مالل  ،قصبة تادلة و سوق السبت باإلضافة إلى نقل
النفايات من مراكز التحويل إلى المطرح الجهوي في إطار التدبير المفوض و ذلك في انتظار تفعيل
مجموعة الجماعات المسماة " المحافظة على البيئة ".
 الموافقة على التحويل لفائدة الجهة للمبالغ المالية المتمثلة في أثمنة الطن المعالجة ،و ذلكابتداء من اشتغال المطرح و مراكز التحويل و بعد التعرف على األثمنة المطبقة من طرف الشركة
الفائزة بالمشروع.
Page 9

الجماعة الحضرية للقصيبة

الدورة االستثنائية لشهر ماي 2011

 الموافق ة على اتفاقية شراكة بين المجلس الجهوي لتادلة  -أزيالل و المجالس المحلية المعنيةالستغالل و صيانة المطرح الجهوي المراقب و إنجاز و استغالل و صيانة مراكز الفرز و التحويل.

-1المناقشة:
 بدون مناقشةمقرر عدد  30بتاريخ  03ماي .1322
النقطة المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية شراكة المتعلقة باستغالل و صيانة المطرح الجهوي
المراقب بترا

جماعة الكريفات و إنجاز  ،استغالل و صيانة مراكز الفرز و التحويل بكل من

الجماعات الحضرية لبني مالل ،قصبة تادلة،و سوق السبت و نقل النفايات من مراكز التحويل
إلى المطرح الجهوي.
إن مجلس الجماعة الحضرية للقصيبة المجتمع في الدورة االستثنائية لشهر ماي 1322
خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  03ماي .1322
و طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي،كما تم تغييره و تتميمه و خاصة المادة
 64منه.
و بعد دراسة المجلس للنقطة المصادقة على اتفاقية شراكة المتعلقة باستغالل و صيانة
المطرح الجهوي المراقب بترا

جماعة الكريفات و إنجاز  ،استغالل و صيانة مراكز الفرز

و التحويل بكل من الجماعات الحضرية لبني مالل ،قصبة تادلة،و سوق السبت و نقل النفايات
من مراكز التحويل إلى المطرح الجهوي.
 و بعد اللجوء إلى التصويت العلني. و حيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي : عدد األصوات الحاضرين عدد األصوات المعبر عنها عدد األصوات الموافقين -2المصطفى مشهوري
 -1سعيد مباريك
 - 0أحمد يفغ
 -4المصطفى أفود
 -5محمد بوحافة
 -6ميمون موعيد
 -7محمد إدريسي
 -8محمد محسين
 - 9صالح الدين أعروش
 -23زايد امساعدي
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11 :
11 :
 11 :و هم السادة:
 :رئيس المجلس
 :النائب األول للرئيس
 :النائب الثاني للرئيس
 :النائب الثالث للرئيس
 :النائب الخامس للرئيس
 :النائب السادس للرئيس
 :مستشار جماعي
 :كاتب المجلس
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
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 -22عبد الرحمان الرواضي  :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 -21محمد وقربي
 :مستشار جماعي
 -20المصطفى فضالوي
 :مستشار جماعي
 -24إبراهيم اهمو
 :مستشار جماعي
 -25محمد عيساوي
 :مستشار جماعي
 -26خالد عبد الدين
 :مستشار جماعي
 -27محمد اغانم
 :مستشار جماعي
 -28عبد هللا الحسني
 :مستشار جماعي
 -29صالح مرابطي
 :مستشار جماعي
 -13محمد فخر ي
 :مستشارة جماعية
 -12عزيزة فرتاحي
 :مستشارة جماعية
 -11إيطو رزوقي :
 -عدد األعضاء الرافضين

 :ال أحد :

 -عدد الممتنعين

 :ال أحد ،
يقرر ما يلي:

صادق المجلس بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مقرر النقطة المتعلقة المصادقة على
مضمون اتفاقية شراكة المتعلقة باستغالل و صيانة المطرح الجهوي المراقب بترا

جماعة

الكريفات و إنجاز  ،استغالل و صيانة مراكز الفرز و التحويل بكل من الجماعات الحضرية لبني
مالل ،قصبة تادلة،و سوق السبت و نقل النفايات من مراكز التحويل إلى المطرح الجهوي في
الصيغة الواردة أسفله :

المملكة المغربية
اتفاقية شراكة من أجل استغالل و صيانة المطرح الجهوي المراقب بتراب جماعة الكريفات و إنجاز  ،استغالل و صيانة
مراكز الفرز و التحويل بكل من الجماعات الحضرية لبني مالل ،قصبة تادلة،و سوق السبت و نقل النفايات من مراكز
التحويل إلى المطرح الجهوي.
أبرمت هذه االتفاقية بين:





المجلس الجهوي لتادلة أزيالل
المجلس اإلقليمي لبني مالل
المجلس اإلقليمي للفقيه بن صالح
الجماعات الحضرية و القروية الموقعة على االتفاقية
 استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتنمية المستدامة و الحفاظ على البيئة و التي أعلن عنهاصاحب الجاللة في خطابه ليوم  03يوليوز  9332بمناسبة الذكرى العاشرة لعيد العرش،
 بناء على الظهير الشريف  4.27..1الصادر بتاريخ  90ذي القعدة  39 ( 4147أبريل  )4227المتعلقبتنظيم الجهات.
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 بناء على الظهير الشريف 4.39.9.2الصادر بتاريخ  92رجب  30 ( 4190أكتوبر  )9339بتنفيذ القانونرقم  .72.33المتعلق بتنظيم العماالت و األقاليم.
 بناء على الظهير الشريف 4.39.927ا لصادر بتاريخ  92رجب  30 ( 4190أكتوبر  )9339بتنفيذ القانونرقم  .7..33المتعلق بالميثاق الجماعي  ،كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 4.3..420
الصادر في  99صفر  4. ( 4103فبراير  )9332بتنفيذ القانون رقم .47.3.
 بناء على الظهير الشريف  4.32.39الصادر بتاريخ  99صفر  4. ( 4103فبراير  )9332بتنفيذ القانونرقم  .12.3.المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها.
 بناء على المقررات المتخذة من طرف المجالس ..........بشأن استغالل و صيانة المطرح الجهوي المراقب بترابجماعة الكريفات و إنجاز  ،استغالل و صيانة مراكز الفرز و التحويل بكل من الجماعات الحضرية لبني مالل ،قصبة تادلة،و
سوق السبت و نقل النفايات من مراكز التحويل إلى المطرح الجهوي.
تم االتفاق على مايلي :
البند األول  :موضوع االتفاقية
تهدف هذه االت فاقية إلى تحديد شروط االستغالل و صيانة المطرح الجهوي المراقب بتراب جماعة الكريفات و إنجاز ،استغالل
و صيانة مراكز الفرز و التحويل بكل من الجماعات الحضرية لبني مالل ،قصبة تادلة،و سوق السبت و نقل النفايات من
مراكز التحويل إلى المطرح الجهوي.
البند الثاني  :صاحب المشروع
يعهد إلى المجلس الجهوي لتادلة أزيالل بالتكفل باتخاذ اإلجراءات الالزمة الستغالل و صيانة المطرح الجهوي المراقب
بتراب جماعة الكريفات و إنجاز  ،استغالل و صيانة مراكز الفرز و التحويل بكل من الجماعات الحضرية لبني مالل،
قصبة تادلة و سوق السبت و نقل النفايات من مراكز التحويل إلى المطرح الجهوي ،و ذلك عن طريق التدبير المفوض.
البند الثالث  :التزامات األطراف
تلتزم الجماعات المعنية بهذه االتفاقية بالتحويل لفائدة المجلس الجهوي لتادلة  -أزيالل للمبالغ المالية المتثلة في أثمن
الطن للنفايات المعالجة و ذ لك ابتداء من اشتغال المطرح و مراكز التحويل و بعد التعرف على األثمنة المطبقة من طرفة
الشركة الفائزة بالمشروع.
البند الرابع  :لجنة التتبع و التقييم
تحدث لجنة للتتبع  ،التقييم و المراقبة  ،تسهر على تنفيذ مقتضيات هذه االتفاقية ،تتكون من ممثلين عن وزارة الداخلية ،
كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة و الجماعات المحلية المعنية ،يرأسها السيد والي جهة تادلة أزيالل و يمكن ألن
ينضاف إليها أعضاء و خبراء مختصين كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
البند الخامس  :تغيير أو تعديل بنود االتفاقية:
كل تغيير أو تعديل لبنود هذه االتفاقية يتم بواسطة ملحق.
البند السادس  :حل النزاعات
في حالة عدم التزام أحد األطراف بتطبيق مقتضيات هذه االتفاقية يتم اللجوء إلى تحكيم السيد والي جهة تادلة أزيالل.
كما صادق المجلس باإلجماع على النقط التالية:
 الموافقة على تمكين المجلس الجهوي لتادلة  -أزيالل من اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستغاللو صيانة المطرح الجهوي المراقب الكائن بترا

جماعة الكريفات  ،و كذا إنجاز و استغالل و صيانة

مراكز الفرز و التحويل و الواقعة بجماعة بني مالل  ،قصبة تادلة و سوق السبت باإلضافة إلى نقل
النفايات من مراكز التحويل إلى المطرح الجهوي في إطار التدبير المفوض و ذلك في انتظار تفعيل
مجموعة الجماعات المسماة " المحافظة على البيئة ".
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 الموافقة على التحويل لفائدة الجهة للمبالغ المالية المتمثلة في أثمنة الطن المعالجة ،و ذلكابتداء من اشتغال المطرح و مراكز التحويل و بعد التعرف على األثمنة المطبقة من طرف الشركة
الفائزة بالمشروع.
 الموافقة على اتفاقية شراكة بين المجلس الجهوي لتادلة  -أزيالل و المجالس المحلية المعنيةالستغالل و صيانة المطرح الجهوي المراقب و إنجاز و استغالل و صيانة مراكز الفرز و التحويل.

توقيع رئيس الجلسة:
المصطفى مشهوري
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توقيع كاتب الجلسة:
محمد محسين
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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.
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 الحادية عشرة و النصف صباحا من نفس اليوم.

Page 14

توقيع رئيس الجلسة:

توقيع كاتب الجلسة:

المصطفى مشهوري

محمد محسين
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