
التدبير المفوض لقطاع النظافة 

بجماعة سال
العيايدة-تابريكتاستغاللية 

أحصين-ةبطاناستغاللية 



ثمن العقد
كمية النفايات 

اليومية

كمية النفايات 

السنوية المقدرة

عدد الساكنة المقدرة 

2015لسنة 
منطقة االشتغال

تاريخ انطالق 

االستغاللية

الجهة 

المفوضة
االستغاللية

39 004 746,00 

DH TTC/An.
302T 111 230 T/AN 450 000 HAB

-تابريكتمقاطعتي 

لعيايدة
01/07/2015

جماعة مدينة 

سال

تتابريكاستغاللية مقاطعتي 

العيايدةو 

35 942 884,80 

DH TTC/An.
217 T 79 000 T/AN 315 000 HAB

-مقاطعة بطانة 

حصين
26/03/2013

و بطانة استغاللية مقاطعتي  

أحصين

ثمن العقد بالدرهم خارج القيمة المضافة منطقة االشتغال تاريخ انطالق العمل بالملحق الجهة المفوضة استغاللية

2.949.050,7 DH TTC  ولعيايدةتابريكتمقاطعتي 07/11/2016

جماعة مدينة سال

دةالعيايو تابريكتمقاطعتي 

2.330.780,064 DH TTC مقاطعتي بطانة و أحصين 07/11/2016 استغاللية بطانة و أحصين

عقد التدبير المفوض لجمع  النفايات المنزلية 

وكنس الشوارع و االماكن العمومية 

ملحق جمع مخلفات البناء

و استغاللية مقاطعتي بطانة و أحصينوالعيايدةتابريكتالمعطيات الخاصة بعقد التدبير المفوض الستغاللية مقاطعتي 



التعاقد المبرم لتدبير المفوض لقطاع النظافة بين جماعة سال و شركة أوزون يتكون من عنصرين وهما 

كالتالي 

الخدمة المقدمة

و لعيايدة-تابريكتها بكل من استغاللية لونقل النفايات المنزلية و المشابهة جمع * 

استغاللية بطانة أحصين

التردداتالشوارع و االماكن العمومية حسب كنس * 

يتم الكنس اليدوي بالترددات األتيةالعيايدة-تابريكتبالنسبة الستغاللية 

7/7j ةيلشوارع الرئيسا-

1/7كنس االلي  + 6/7كنس يدوي  يةعض الشوارع الرئيسب-

4/7j -الشوارع الفرعية

أحصين يتم الكنس اليدوي بالترددات التالية-بالنسبة الستغاللية بطانة

7/7j بتردد الشوارع الرئيسية -

4/7j الشوارع الفرعية-



لعيايدةتابريكتقيمة المعدات و االليات التي تم شرائها في السنة االولى من التدبير باستغاللية 

االجمالياالستثمار  العدد المعدات و االليات التي تم شرائها

درهم 32 505 400,00

7 متر مكعب18من سعة لنفايات شاحنة ضاغطة 

3 متر مكعب14شاحنة ضاغطة لنفايات من سعة 

16 متر مكعب7شاحنة ضاغطة لنفايات من سعة 

2 Benne TP 5/6 m³ شاحنة 

2 Ampli Roll شاحنة من صنف

10 صندوق النفايات

2 Triporteur   دراجة نارية

1 للحاوياتالالليشاحنة الغسل 

2 شاحنة الكنس االلي

1 جرافة

4 سيارة الخدمة

10 دراجة نارية لمراقب الشركة

1 سيارة مسؤول المراقبة وتتبع التابع للجماعة

7 دراجة نارية لمراقب الجماعة

8 هاتف نقال

1 حاسوب 

1 الة النسخ

2 الة تصوير فوتوغرافي

6 مستودع متنقل لجمع معدات العمل للعمال

660L =  1300

حاويات بالستيكية
360L =   700

240L =  150

120L =  192

500 حاويات القمامة



االستثمار اإلجمالي العدد الصنف

درهم 26 886 000,00

15 متر مكعب18شاحنة ضاغطة للقمامة بسعة 

1 متر مكعب14شاحنة ضاغطة للقمامة بسعة 

8 B.Stellite شاحنة من صنف

9 متر مكعب3,5شاحنة ضاغطة للقمامة  بسعة 

3 مكعبمتر 14 BTP  شاحنة

1 AMPLIROL شاحنة من صنف

1 شاحنة غسل الحاويات

1 جرافة

10 دراجة نارية

4 سيارة الخدمة

6 متر مكعب   4صندوق القمامة بسعة 

قيمة المعدات و االليات التي تم شرائها باستغاللية بطانة أحصين



كلفة االستثمارات المحققة بالدرهم

االستثمار الباقي االستثمار الحالي االستثمار اإلجمالي 

8.976.800 32.505.400 41.482.200 لعيايدة-تابريكتاستغاللية 

6 360 000,00 20 526 000,00 26 886 000,00 استغاللية بطانة أحصين

78%

22%

النسبة المحققة من االستتمار النسبة المتبقية

76,34

23,66%

استغاللية بطانة أحصينلعيايدة-تابريكتاستغاللية 



توقعات تطور كمية النفايات بالطن
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2016نسب مختلف النفقات خالل سنة 

50%

7%

1%4%
1%

14%

2%
21%

النفقات بدون احتساب الضريبة على القيمة نسب مجموع مختلف 
20 %المضافة التي تساوي  نفقات العمال

نفقاااااات المترو اااااات 
وتشتيم

نفقات االلبسة

نفقات اصالح االليات

نفقات تأمين  االليات

تهالك الدين

ضرائب و جبايات

ييرنفقات مختلفة للتس

في المائة من مجموع النفقات50كتلة االجور تساوي 



برامج جمع النفايات المنزلية



حي و قطاع 20-

الىباالضافة

تابريكتشاحنة جولة مقاطعة * 

لعيايدةشاحنة لجولة مقاطعة *  

شاحنة اضافية لجولة فترة بعد الزوال* 

اضافية رابعة في فصل الصيف وشاحنة * 

شهر رمضان المبارك

لعيايدةتابريكتالتقسيم القطاعي لجمع النفايات باستغاللية 



لعيايدةالتقسيم القطاعي لجمع النفايات بمقاطعة 

صنف الشاحنة توقيت العمل الحي

7من سعة ضاغطة لنفاياتاتشاحن5

متر مكعب 10ابتداء من الساعة 

ليال

1اولفة

2اولفة

1نهضة 

2نهضة 

مجد-البدر

18من سعة شاحنة ضاغطة لنفايات

متر مكعب

الضحى ابوب سال-الكزارة

18من سعة ضاغطة لنفاياتاتشاحن2

متر مكعب

صباحا5من أبتداء الجويةالقاعدة

صباحا8 لعيايدةجولة 

7ضاغطة لنفايات من سعة اتشاحن2

متر مكعب

صباحا6 المازة-القدس

بنعاشرأرض 



تتابريكالتقسيم القطاعي لجمع النفايات بمقاطعة 

صنف الشاحنة العملتوقيت الحي

متر 18ضاغطة لنفايات من سعة اتشاحن5

مكعب

من أبتداءا

ليال10الساعة 

القطارمحطةتابريكت

المزرعةتابريكت

4و 3الرحمة حي

5و1حي الرحمة 

حي كريمة+2حي الرحمة 

متر مكعب14ضاغطة لنفايات شاحنة الغويبةحي

متر 7ضاغطة لنفايات من سعة اتشاحن5

مكعب

1االنبعاث 

2االنبعاث 

المفضل الشماليشيخ

الجانوبيشيخ المفضل 

الدار الحمراء

متر مكعب18شاحنة ضاغطة لنفايات  8من ابتداءا

صباحا

تابريكتجولة

متر مكعب14ضاغطة لنفايات شاحنة 6من ابتداءا

صباحا

3األنبعاثحي 



أحصين-باستغاللية بطانةالتقسيم القطاعي لجمع النفايات



أحصين-باستغاللية بطانةالتقسيم القطاعي لجمع النفايات

>



العملتوقيت الصنف الحي
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3 B -SATILLITE القرية

4 Mini-BOM القرية
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BOM السالمحي

BOM سال الجديدة

BOM بطانة

13H00-20H00

BOM بطانة –حي السالم  جولة

BOM سال الجديدة–القرية  جولة

نهاراالتقسيم القطاعي لجمع النفايات



ليالالتقسيم القطاعي لجمع النفايات

توقيت  الصنف الحي

21 h 00 - 05 h 00

BOM 1سال الجديدة 

BOM 2سال الجديدة 

BOM القرية 

BOM الولجة, بطانة 

BOM حي السالم

BOM حيث السالم إضافي 



برامج الكنس



لعيايدةتابريكتمخطط العمل التنظيمي للكنس اليدوي باستغاللية 

العمومية حسب التردداتاالماكنوكنس الشوارع * 

يتم الكنس اليدويلعيايدة-تابريكتبالنسبة الستغاللية 

بالترددات األتية

7/7j ةيالشوارع الرئيس-

1/7كنس االلي  + 6/7يدوي كنس  بعض الشوارع -

يةالرئيس

4/7j - الشوارع الفرعية



الكنس األلي يهم بعض الشوارع الرئيسية بمقاطعتي 

1/7و بتردد يوم في األسبوع العيايدةو تابريكت

دةلعيايتابريكتالمخطط التنظيمي للكنس األلي باستغاللية 



مخطط التنظيمي للكنس اليدوي باستغاللية بطانة أحصين

كنس الشوارع و االماكن 
العمومية حسب الترددات 

• 7/7j الشوارع الرئيسية
بتردد 

• 4/7j الشوارع الفرعية

KM.F

REQ 

7/7

KM.F

REQ 

4/7

116 240



برنامج الفترة الصيفية و 
شهر رمضان المبارك
و برنامج عيد االضحى



العيايدةو تابريكتبرنامج كنس و تنظيف األسواق بمقاطعتي 

4حي الرحمة  سوق المحروق

والماس شارع الفالح

من أجل رفع جودة العمل في الفترة الصيفية وبمناسبة شهر رمضان المبارك تم تخصيص فريق عمل 

من منتصف الليل مع تخصيص شاحنة لجمع ابتداءاخاص بكنس وتنظيف االسواق والذي يبدئ عمله 

مخلفات الكنس



العيايدةو تابريكتبرنامج كنس االسواق بمقاطعتي 

أدوات العمل توقيت العمل العمالاعدد سوق مقاطعة

مكنسات9

معاول9

مكابس9

شاحنة BTP

من أبتداء

منتصف الليل

عامل نظافة1 5الرحمة حي

تابريكت

عامل نظافة1 3و2حي الرحمة 

عامل نظافة1 1حي الرحمة 

عامل نظافة1 أم كرين

عامل نظافة1 المزرعة

عامل نظافة1 القوالبي

العيايدة

عامل نظافة1 المحروق

عامل نظافة1 الفالح

عامل نظافة1 والماس



العيايدةو تابريكتبرنامج كنس الشوارع الرئيسية بمقاطعتي 

بعد الزوال13تخصيص فريق من العمال لكنس الشوارع الرئيسية ابتداء من الساعة 

توقيت العمل االليات الموارد البشرية شارع مقاطعة

13h00-19h00 صغيرةشاحنة

عامل نظافة1 موالي يوسف

تابريكت

عامل نظافة2 محمد الخامس

عامل نظافة1 محمد عواد

عامل نظافة1 بوعبيدالرحيم عبد

عامل نظافة1 القاعدة الجوية

عامل نظافة1 الحسن الثاني

عامل نظافة1
اللة أسماء و اللة 

أمينة

عامل نظافة1 دال

عامل نظافة1 مكناسطريق
العيايدة

عامل نظافة1 محمد الخامس



د حملة تحسيسية لتوزيع االكياس البالستيكية و الملصقات التوعوية بمناسبة عي

االضحى

وزيع أحصين  تم ت–و مقاطعتي استغاللية بطانة العيايدة-تابريكتمن أجل توعية سكان مقاطعتي استغاللية  

وم ملصقات توعوية و تحسيسية بكيفية التعامل مع مخلفات االضحية و أكياس بالستيكية لتسهيل جمعها ي

العيد 

ملصق توعوي تم توزيعها6000اكثر من 

كيلوغرام من االكياس البالستيكية4000وما يفوق 



العيايدةتابريكتالمسخرة بمناسبة عيد األضحى باستغاللية اللوجستيكيةالوسائل 

العدد الصنف

7 متر مكعب18بسعة لنفايات شاحنة ضاغطة 

3 متر مكعب14بسعة لنفايات شاحنة ضاغطة 

16 متر مكعب7بسعة لنفايات شاحنة ضاغطة 

2 شاحنة صغيرة

2 BTP 

2 AMPLIROLL 

2 شاحنة الغسل 

1 الجرافة

1 BOB 4



بطانة أحصينالمسخرة بمناسبة عيد األضحى باستغاللية اللوجستيكيةالوسائل 

العدد الصنف

10 متر مكعب18بسعة لنفايات شاحنة ضاغطة 

5 متر مكعب7بسعة لنفايات شاحنة ضاغطة 

2 شاحنة صغيرة

1 BTP 

1 AMPLIROLL 

1 شاحنة الغسل 

1 الجرافة

6 حاويات من الحجم الكبير



برامج عمل بمناسبة العيد3تم برمجت 

برنامج ليلية العيد
برنامج يوم العيد ينقسم الى صباح يوم العيد و بعد زوال يوم 

العيد
للعيدالتانيوبرنامج في اليوم 

طن لكل 1000فاقاتكمية النفايات التي تم جمعها 
.استغاللية

برنامج عمل العيد



برنامج عمل العيد
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العدد اللوجستيكيةالوسائل 

4 متر مكعب10شاحنة من فئة 

2 جرافة 

ملحق جمع مخلفات البناء



2017فبراير  2017يناير  2016دجنبر  2016نوفمبر  الشهر

استغاللية 

بطانة أحصين

استغاللية 

ةتابريكت لعيايد

استغاللية بطانة 

أحصين

استغاللية 

تابريكت 

لعيايدة

استغاللية 

بطانة أحصين

استغاللية 

تابريكت 

لعيايدة

استغاللية 

بطانة أحصين

استغاللية 

ةتابريكت لعيايد
االستغاللية

3520 2428 2585 3038 3354,5 2322 3995 1262
متر بالبناء كمية مخلفات

مكعب 

4928 3399,2 3619 4253,2 4696,3 3250,8 5593 1766,8 كمية مخلفات البناء بالطن

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2016نوفمبر  2016دجنبر  2017يناير  2017فبراير 

كمية مخلفات البناء ب متر مكعب

كمية مخلفات البناء بالطن 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2016نوفمبر  2016دجنبر  2017يناير  2017فبراير 

لعيايدة-تابريكتاستغاللية  استغاللية بطانة أحصين

كميات مخلفات البناء التي تم جمعها منذ بداية العمل بالملحق



سوق حي الرحمة س

قبل وأثناء و بعد العمليات



الحملة التحسيسية

2016ماي 22و 21يومي 

« Tous pour Salé une ville propre »

جميعا من أجل سال مدينة نظيفة



اعطاء االنطالقة للحملة التحسيسية و غرس األشجار من طرف السيد عمدة مدينة سال



المعدات و االدوات المقدمة من أجل الحملة

الكمية االدوات المؤسسة

300 kg صباغة خضراء

أوزونشركة 

بطانةمقاطعة

مقاطعة حصين

تابريكتمقاطعة 

لعيايدةمفاطعة

300 kg صباغة حمراء

500kg صباغة بيضاء

50 مكابس

50 معاول

50 لتر120حاوية من سعة 

20 حزم أكياس بالستيكية

1000 قبعات 

1000 أقمست 

400 L دوليو

40 جرارة الصباغة الجيرية

30 جرارة الصباغة

2000 kg الجير

32 الفتات من الحجم الكبير

5000 ملصقات تحسيسه



تجديد االستثمار باستغاللية بطانة أحصين

وضع حاويات تحت أرضية في بعض الشروع  بحفراماكن جمالية المدينة تم وفي إطار تحسين الخدمات 

الشوارع الرئيسية بتراب المقاطعتين 



تجديد االستثمار باستغاللية بطانة أحصين

من صنف    حاوياتالشروع  بوضع تم يفي إطار تحسين الخدمات و جمالية المدينة 

في بعض الشوارع الرئيسية بتراب المقاطعتين

« Colonnes Aériennes » 



التحديات و العراقيل

عدم احترام توقيت مرور شاحنات جمع النفايات 

سرقة حاويات النفايات و تغيير مواضيعها االصلية

رمي مخلفات البناء بالحاويات

حرق الحاويات

القمامة سالتكسر و تخريب 

اخراج النفايات من الحاويات من طرف منقبي النفايات الميخالةظاهرة  :

رمي مخلفات االسواق بشكل غير منظم داخل الحاويات و بكميات كبيرة



توصيات من أجل الحفاظ على نظافة المدينة

توعية السكان بضرورة احترام توقيت مرور الشاحنات 

الحفاظ على الحاويات و عدم تغيير مواضعها 

رمي النفايات داخل الحاويات

عدم اشعال النار او رمي مواد مشتعلة داخل الحاويات

عدم رمي مخلفات البناء داخل الحاويات


