
تنظيم م�صلحة املاء





امل�صرتك

يطلق لفظ امل�شرتك على الزبون، اأي كل �شخ�ص طبيعي اأو اعتباري حامل لعقد 

اال�شرتاك يف م�شلحة املاء. ميكن اأن يكون املالك اأو املكرتي اأو املحتل بح�شن نية اأو 

امللكية امل�شرتكة املمثلة من طرف ال�شنديك. 

*******
ال�صلطة املفو�صة

�صة على اجلماعات احل�رضية للرباط - �صال - ال�صخريات –  يطلق لفظ ال�صلطة املفَوّ

متارة واجلماعتني احل�رضيتني لل�صخريات وبوزنيقة واجلماعات القروية ل�صيدي 

بوقنادل وال�صهول وعني عتيق وال�صباح ومر�س اخلري و�صيدي يحيى زعري وال�رضاط. 

*******
املفو�ض له

�صة مهمة  يطلق لفظ املُفو�س له على �رضكة ري�صال التي اأ�صندت لها ال�صلطة املفَوّ

تزويد الزبائن املرتبطني بال�صبكة العمومية باملاء ال�صالح لل�رضب، وذلك طبقا 

لل�رضوط املن�صو�س عليها يف نظام امل�صلحة بوا�صطة عالمتها التجارية ري�صال. 

*******
االتفاقية

�صة  يطلق لفظ االتفاقية على عقد التدبري املفو�س الذي فو�صت مبوجبه ال�صلطة املفَوّ

املفو�س له تدبري امل�صلحة العمومية لتوزيع املاء ال�صالح لل�رضب. 

*******
نظام امل�صلحة

�صة؛  يطلق لفظ  نظام امل�صلحة على موجز دفرت التحمالت الذي و�صعته ال�صلطة املفَوّ

اإنه يحدد االلتزامات املتبادلة للمفو�س له والزبون. وت�صتعر�س هذه الوثيقة املقاالت 

الرئي�صية من دفرت التحمالت. 

هذا املطبوع ميثل اأهم الف�صول يف دفرت التحمالت

كـلـــــــــــمــات لـلـتـفـــاهــــــــــــــــم 
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الق�صم I : مقت�صيات عامة 

الف�ضل 1 : مو�ضوع دفتر التحمالت هذا 

لها  وفقا  التي  ال�صروط  تحديد  اإلى  هذا  التحمالت  دفتر  يهدف 

نطاقات  داخل  لل�صرب  ال�صالح  الماء  توزيع  له  المفو�س  ي�صمن 

التدبير المفو�س. 

الق�صم III : �سروط اال�ستغالل 

الف�ضل 12 : الكمية، ال�ضغط وجودة الماء

يتعهد المفو�س له بتوفير الماء ال�صروري للحاجيات العمومية 

والخا�صة. كما يتعين على المفو�س له اتخاذ االجراءات الكفيلة 

المياه في  باأمتار  المعبر عنه  ال�صغط  انخفا�س  بالحيلولة دون 

ال�شنة،  في  �صاعة   100 تفوق  ولمدة  ال�صبكة  من  معينة  نقطة 

زيادة  مع  بالماء،  المزودة  العمارة  ارتفاع  عن  تقل  قيمة  اإلى 

اأن االرتفاع االإجمالي المح�صل عليه ال  اأمتار، مع العلم  ثمانية 

يجب اأن يتجاوز خم�صة وع�صرين مترا ) 2،5 بار(. يجب تجهيز 

الحاجة،  عند  طوابق،  خم�صة  من  اأزيد  من  المتكونة  العمارات 

بجهاز ال�صغط الفائق وبجهاز القطع. 

ينبغي اأن  يتوفر الماء الموزع على الخا�صيات التي ت�صتلزمها 

المعايير المغربية. يتوجب على المفو�س له التحقق من جودة 

هذا  في  والتقيد  ذلك  ال�صرورة  ا�صتدعت  متى  الموزع  الماء 

من  الرغم  لل�صحة. وعلى  الجماعية  الم�صالح  بتعليمات  ال�صدد 

الهيئات  اأو  الجماعة  طرف  من  اإنجازها  الممكن  الفحو�صات 

الخ�صائر  م�صوؤولية  الدوام  على  له  المفو�س  �صيتحمل  الموؤهلة، 

للمعايير  مطابقة  غير  جودة  ذو  ماء  فيها  يت�صبب  قد  التي 

عن  الم�صوؤولين  متابعة  عبئ  عليه  يقع  اأنه  علما  المغربية، 

التلوث، قانونا عند االقت�صاء. 

الف�ضل 13 : الإيقاف الكلي اأو الجزئي للتوزيع 

الحاالت  في  كلي  اأو  جزئي  ب�صكل  الماء  توزيع  اإيقاف  يمكن 

التالية: 

والذي  المفو�س  المرفق  تجهيزات  على  باأ�صغال  القيام  •��عند 
يتطلب وقف التوزيع ؛

ولكنها  المفو�س  التدبير  نطاق  عن  الخارجة  االأ�صغال  •��اأثناء 
تعرقل اأو تاأثر على ال�صير العادي وا�صتمرارية عملية التوزيع ؛ 

•�عدم كفاية المياه التي يتوفر عليها المفو�س له ؛ 

•��عدم التطابق مع المعايير المغربية المتعلقة بالماء ؛ 

•�القوة القاهرة.

في هذه الحالة، ال يتم تعوي�س الم�صترك باأي �صكل من االأ�صكال. 

في حالة االنقطاع الكلي اأو الجزئي يجب على المفو�س له اإخبار 

طريق  عن  واالإخبار  المنا�صب  الوقت  في  المخت�صة  ال�صلطات 

ال�صحافة اأو غيرها، وذلك داخل 24 �صاعة على االأقل لكل عملية 

مبرمجة الإيقاف الماء.

الف�ضل 14 : تقييد ا�ضتعمال الماء 

ذلك  العامة  الم�صلحة  اقت�صت  اإذا  يقوم،  اأن  له  للمفو�س  يمكن 

اأو  الحد  الم�صتركين  باإجبار  المفو�صة،  ال�صلطة  موافقة  وبعد 

اإيقاف ا�صتهالكهم بما يتما�صى مع اإمكانية التوزيع.

في هذه الحالة، ال يتم تعوي�س الم�صترك باأي �صكل من االأ�صكال 

الوقت  في  لديه  الم�صتركين   اإخبار  له  المفو�س  على  ويجب 

جهته.   من  المتخذة  للتغييرات  المحتملة  بالنتائج  المنا�صب 

وبنف�س ال�صروط، يحق للمفو�س له، اإذا اقت�صت الم�صلحة العامة 

ذلك، اأن يغير �صبكة التوزيع اأو من �صغط الماء ولو اقت�صى ذلك 

اإلى تغيير حتى �صروط تزويد الم�صتركين بالماء.

للتو�سيالت  العامة  ال�سروط   :  IV الق�صم 

واالإ�ستراك

الف�ضل 21 : التو�ضيالت

في مجمل م�صار التوزيع، يتعين على المفو�س له التزويد بالماء 

لل�صروط  طبقا  واالإ�صتراك،  بال�صبكة  الربط  يطلب  �صخ�س  كل 

اأن  باالأمر  المعني  التحمالت، على  المن�صو�س عليها في دفتر 

يوؤدي الم�صاريف المن�صو�س عليها في الف�صول 22 و23 اأدناه 

اإذا لم يكن قد تم اأداءها خالل اإن�صاء المنافع العامة. 

المو�صوعة  التالية  االأجهزة  توفير  يتعين  اأنه  اإلى  االإ�صارة  تجدر 

والم�صانة من طرف المفو�س له على نفقة الم�صترك : 

مدخل  حدود  اإلى  »خارجية«  المدعوة  الماء،  تو�صيل  •��اأجهزة 
الملك المطلوب ربطه بال�شبكة. 

•��التو�صيالت المخ�ص�صة لتلقي العدادات. 
•���صنابير االإيقاف قبل العداد. 

يجب اأن يتوفر كل عقار اأو مجموعة عقارات ت�صكل مو�صوع 

ر�صم عقاري واحد على و�صل واحد مع اأخذ من القناة العمومية. 

حينما تتوفر كل عمارة على عدة اآبار �صلم، يجوز للمفو�س له 

تزويد كل بئر �صلم بو�صل على حدة. 

الأهمية  تبعا  واالأخذ  التو�صيالت  خا�صيات  له  المفو�س  يحدد 

حاجيات العقار. 

م�صلحة املاء 

يطلق لفظ مصلحة املاء على مجموع األنشطة و املنشآت الضرورية للتزويد باملاء الصالح للشرب 
)إنتاج ومعاجلة وتوزيع ومراقبة املاء ومصلحة الزبائن(.  
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تتجلى م�صوؤولية المفو�س له اإزاء من�صاآت التوزيع اإلى حدود ما 

قبل التو�صيل.  

يتج�صد هذا الحد في الو�صل عند مخرج العداد الذي يوجد عند 

التقنية  للتعليمات  مطابق  مجال  في  العمومي  الملك  اأق�صى 

للمفو�س له. 

الم�شتركين،  من  العديد  منه  ي�صتفيد  تو�صيل جماعي  حالة  في 

وجد  اإن  العام  العداد  مخرج  عند  الو�صل  في  الحد  هذا  يتج�صد 

مجال  في  العمومي  الملك  في  الموجودان  االإيقاف،  �ِصكر  اأو 

على  له.  للمفو�س  التقنية  للتعليمات  المطابق  التو�صيل 

التو�صيل  من  بالجزء  ال�صرورة  عند  يتدخل  اأن  له  المفو�س 

الواقع ما بين الحد ما قبل التو�صيل، كما هو محدد اأدناه وجهاز 

التعداد. وتقع كلفة االإ�صالحات المحتملة اأو المطابقة المترتبة 

عنها على عاتق المالك. 

المفو�س  يد  على  وتغييرها  واإ�صالحها  التو�صيالت  �صيانة  تتم 

له وعلى نفقته، با�صتثناء اأجزاء التو�صيالت المدعوة بالمن�صاآت 

الداخلية، ال�صيما االأعمدة ال�صاعدة وكل تحويل للماء، فاإنها تنجز 

وتتم �صيانتها من طرف المالكين اأو الم�صتركين وعلى نفقتهم.

في حالة التو�صيالت ذات اال�صتعمال الموؤقت، يتم و�صع نقطة 

الت�صليم اأقرب ما اأمكن من ال�شبكة العمومية. 

الف�ضل 22 : العدادات 

تكون العدادات التي ت�صتخدم لقيا�س كميات المياه المزود بها 

الم�صتركون ذات جودة عالية ومن نوع وطراز مطابق للمعايير 

وم�صدره  التو�صيل،  على  العداد  وٌيرَكب  بها.  العمل  الجاري 

طبقا  م�شيد  مجال  في  المزودة  للعمارة  الداخلية  المن�صاآت 

للت�صماميم المنجزة من طرف المفو�س له. 

ويتم و�صع �صنبور ذي غطاء وعند ال�صرورة �صنبور لالإيقاف 

على التوالي قبل وبعد العداد. 

ويحدد قطر العداد من طرف المفو�س له اأخذا بعين االعتبار:   

•�اأهمية المن�صاأة المطلوب ربطها بال�صبكة. 

•�حاجيات الم�صترك تبعا للجدول اأدناه. 

قطر العداد�شطر اال�صتهالك اليومي 

15 ملم مابين 0  م3 و 5 م3
20 ملم مابين 5 م3 و 10 م3
30 ملممابين 10 م3 و20 م3

40 ملممابين 20 م3 و 35 م3
60 ملممابين 35 م3 و10 م3

80 ملممابين 100 م3 و 200 م3
100 ملممابين 200 م3 و 450 م3
150 ملممابين 450 م3 و 100 م3

في حالة العمارات الحديثة، تجهز كل من�صاأة داخلية )�صقة، م�صكن 

باحة  االأخ�صر،  الع�شب  �شقي  الم�شتركة:  واال�شتعماالت  البواب 

غ�صل ال�صيارات...( بعداد فردي. ويتم تجميع العدادات الفردية 

بالطابق االأر�صي داخل خزانة تقنية مو�صوعة اقرب ما اأمكن من 

التقنية  للتعليمات  طبقا  ومنجزة  دوما  الولوج  �صهلة  الواجهة، 

للمفو�س له. ويحتفظ المفو�س له باإمكانية تركيب و�صيانة عداد 

يمكنه من  العمارة، كي  تو�صيلة  م�صتوى  نفقته على  عام على 

مراقبة اال�صتهالك االجمالي للعمارة، اإن اقت�صى الحال.

في حالة العمارات الموجودة، يحاول المفو�س له ما اأمكن، باتفاق 

مع المالك والم�صتركين، اإزالة العداد العام بو�صفه جهازا للتعداد 

ي�صلح للفوترة. كما يقترح المفو�س له على المالك اأو الم�شتركين 

و�صع عداد فردي على كل من�صاأة داخلية. ويتم تجميع هذه العدادات 

الفردية بالطابق االأر�صي داخل خزانة تقنية مو�صوعة اقرب ما اأمكن 

من الواجهة، �صهلة الولوج دوما وفقا لما ذكر اآنفا. وتنجز التغييرات 

على المن�صاأة الداخلية على نفقة المالك اأو الم�شتركين. ويحتفظ 

المفو�س له باإمكانية االحتفاط بالعداد العام و�صيانته على نفقته 

على م�صتوى تو�صيلة العمارة، كي يمكنه من مراقبة اال�صتهالك 

االجمالي للعمارة، اإن اقت�صى الحال.

اأو م�صتحيل  اأمر �صعب  المن�صاأة  اأن توحيد  تبين  اإذا  ما  في حالة 

تحقيقه، يتم االحتفاظ بالعداد العام. اإال اأنه يمكن تركيب عدادات 

فردية �صهلة الولوج دوما بالن�صبة الأعوان المفو�س له، باتفاق مع 

هوؤالء،  نفقة  وعلى  والم�صتركين  المالكين  و�صائر  له  المفو�س 

العام  العداد  ي�صجله  الذي  اال�صتهالك  بين  الفارق  توزيع  �صريطة 

ومجموع ا�صتهالك العدادات الفردية، منا�صفة اأو تبعا للن�صبة بين 

جميع الم�صتركين اأو باأي طريقة اإ�صالح متفق ب�صاأنها بين االأطراف. 

في جميع االأحوال، يجب الم�صادقة على مو�صع العمارة  واأبعادها 

وينبغي  له.  المفو�س  من طرف  الداخلية  التجهيزات  ومختلف 

اإنجاز المن�صاآت ب�صكل يكون معه: 

من  وقت  اأي  في  به  القيام  �صهل  التعداد  اأجهزة  ورفع  •��و�صع 
طرف اأعوان المفو�س له. 

اأي وقت من طرف  في  اإليه  الولوج  �صهل  م�صترك  كل  •��عداد 
اأعوان المفو�س له )القراءة، الفح�س...(

عن  وم�صتقل  منف�صل  ب�صكل  م�صجل  م�صترك  كل  •��ا�صتهالك 
كل م�شترك اآخر. 

مع العلم اأنه: 

•��بامكان المفو�س له االأمر بتعوي�س عداد قطر معين اإذا لم يعد 
ا�صتهالك المعني باالأمر مطابق لل�صبيب الذي ي�صمنه هذا العداد. 

تطبيق  يتم  عام،  بعداد  المتعلق  العقد  ف�صخ  طلب  حالة  •��في 
ال�صروط المن�صو�س عليها في الف�شل 29 الذي يليه. 

الف�ضل 23 : عقد ال�ضتراك 

ا�شتراك  لعقد  االأخير  هذا  اكتتاب  بعد  للم�صتهلك  الماء  يباع 

تن�س على ال�صروط العامة لالإ�صتراك الم�صادق عليها م�صبقا من 

�صة.  طرف ال�صلطة المفَوِ

)م�شكن،  ما  بعقار  يتعلق  ما  في  التاأمين  بولي�صة  اكتتاب  يحق 

من  م�شتفيد  مالك،  اعتباري  اأو  �صخ�س طبيعي  لكل  متجر...( 

حق االنتفاع اأو م�صتاأجر يتقدم بطلب بهذا ال�شاأن. 
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الم�صتقبلي  اال�صتراك  عقد  مكتتب  على  يتعين  الغر�س،  لهذا 

فعال  يحتل  اأنه  تثبت  والتي  له  للمفو�س  الوثائق  كافة  ت�صليم 

االأماكن حيث ُيطاَلب المفو�س له بتوفير الماء. 

تقع كلفة عقد اال�صتراك )م�صاريف الملف( وم�صاريف التنبر 

والت�صجيل اإن وجدت، وكذا كافة االإتاوات التي يمكن اأن يف�صي 

اإليها اال�صتراك، على عاتق الم�شترك. 

الف�ضل 24 : الموؤونات 

لدى  ي�صع  اأن  الم�صترك  على  التاأمين،  بولي�صة  توقيع  عند 

المفو�س له موؤونة يحدد مبلغها تبعا لعيار العداد. وتعادل هذه 

الموؤونة �صهرين )2( من اال�صتهالك معبر عنها بالمتر المكعب 

ومحدد �صعرها بالتعريفة الجاري العمل بها، بما في ذلك اإتاوة 

التطهير.

ال تنتج الموؤونة اأية فوائد وينبغي اأن ت�صديدها عند ان�صرام فترة 

اال�صتراك بعد اقتطاع المبالغ التي تكون في ذمة الم�صترك. 

تعفى من اأداء الموؤونة: 

والمخ�ص�صة  الخوا�س  المكتتبة من طرف  اال�صتراكات  •��جميع 
لمعدات مكافحة الحريق: الموؤ�ص�صات ال�صناعية اأو التجارية اأو 

العمومية وكذا �صاالت العر�س. 

•��جميع اال�صتراكات المكتتبة الأي ا�صتعمال كيف ما كان: 

- الم�صالح العمومية والموؤ�ص�صات العمومية. 

- الم�صالح الع�صكرية 

الف�ضل 25 : تاريخ بداية ال�ضتراك

اإتاوات  واأداء  الماء  تزويد  ي�صري  ما،  ا�صتراك  اكتتاب  بعد 

اال�صتهالك والر�صوم وفوترتها اعتبارا من تاريخ و�صع العداد. 

الف�ضل 26 : ال�ضتراكات الخا�ضة – حنفية الحريق 

1.26 اال�صتراكات الخا�صة

يمكن للمفو�س له بالن�صبة لبع�س اال�صتهالكات منح ا�صتراكات 

خا�صة تنظمها اتفاقيات خا�صة في حالة ما ارتاأى ذلك ممكنا، 

لتزويد: 

•��حد النافورات اأو مطلع النافورات 

•��حنفيات ال�شقي 

•��حنفيات الحريق 

يمكن للمفو�س له منح ا�صتراك للخوا�س ب�صكل ا�صتثنائي. كما 

دفع  على  اال�صتراك  بهذا  المتعلقة  االتفاقية  تن�س  اأن  يمكن 

�صمانة خا�صة للمفو�س له. ويمكن اأن يهم هذا اال�صتراك: 

•��تزويد اأورا�س العمل 

•��تزويد المعار�س والالعبين في المعار�س

•��التزويد الخا�س بهدف مكافحة الحريق 

من  حال  باأي  للم�صترك  يجوز  ال  االأخيرة،  الحالة  هذه  في 

حنفية  ت�صتغل  لم   اإذا  له  المفو�س  م�صوؤولية  ترتيب  االأحوال، 

الحريق لديه ب�صكل جيد.  

ف�صال عن ذلك، يمنع الم�صترك �صراحة من ا�صتعمال الماء المزود 

به بوا�صطة حنفية الحريق الأي غر�س اآخر غير مكافحة الحريق. 

2.26 حنفية الحريق العمومية : 

�صاحب  نفقة  على  بال�صبكة،  الحريق  حنفيات  تركيب  يتم 

ال�شلطات  من  بطلب  اأو  التجزئات  تجهيز  اإطار  في  الطلب 

تغطي  ب�صكل  الحريق  تو�صع حنفيات  المخت�صة. وب�صفة عامة، 

معه كل حنفية �صعاع عمل متو�صطه 200 متر. 

يزود المفو�س له مجانا بالماء الذي ي�صب من الحنفيات، �صواء 

االإطفاء. في حالة  اأو لمناورات رجال  الحريق  ا�صتعمل الإطفاء 

اإعالم  االإطفاء  رجال  على  يتعين  مبرمج،  الحريق  على  تمرين 

المفو�س له �شلفا. 

الموؤهلين  الم�صتخدمين  مجموع  يكون  حريق،  اندالع  حالة  في 

يخ�س  ما  في  مجانا،  ال�صلطات،  اإ�صارة  رهن  والجاهزين، 

المناورات التي �صتتم في ال�صبكة. 

يتم ل�صق تعليمات خا�صة بالحريق، محررة باتفاق بين الجماعة 

والمفو�س له، في جميع مرافق ا�صتغالل م�صلحة الماء. 

ال يجوز ا�صتعمال حنفيات الحريق اإال من طرف رجال المطافئ 

البلدية  لم�صتخدمي  يجوز  ال  كما  له.   المفو�س  م�صتخدمي  اأو 

تحت  وذلك  حريق،  اندالع  حالة  في  اإال  ا�صتعمالها  والخوا�س 

مراقبة ال�صلطة المحلية. 

الف�ضل 27 : تعليمات للم�ضترك

•��يمنع منعا تاما على الم�صترك: 

بولي�صة  بموجب  به  المزود  الماء  من  جزء  اأو  كل  •��تفويت 
التاأمين، وذلك بعو�س اأو بدون عو�س.

•��نقل كل اأو جزء من الماء المزود به، من عقار اإلى اآخر، حتى 
لو كان يملك هذا االأخير اأو ي�صغله. 

من  تركيبها  تم  التي  اإيقافه  اأو  الماء  اأخذ  �صنابر  •��ا�صتعمال 
طرف المفو�س له قبل العداد. 

•��لم�س الر�صا�س واالأختام التي تختم العداد. 

الماء  تزويد  يتم  حينما  التو�صيل  من  مبا�صرة  الماء  •���صفط 
بال�صغط الفائق، في مثل هذه الحالة ينبغي لزاما و�صع جهاز 

التو�صيل  بين  له  المفو�س  طرف  من  عليه  م�صادق  للقطع 

وال�صغط الفائق. 

االحتياطات  كافة  اتخاذ  �صارم  ب�صكل  الم�صترك  على  يتعين 

بهدف حماية العداد من ال�صدمات اأو اأي معالجة باليد عنيفة من 

�صاأنها اأن توؤدي اإلى تلفه. 
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بهدف  للرجوع  م�صادة  ب�صدادة  الماء  �صخانات  تزويد  يتوجب 

حماية العداد من تاأثير الحرارة. 

ال يعتبر المفو�س له م�صوؤوال في ما يخ�س ال�صيانة اإال في حدود 

التلف العادي للعدادات. 

به،  مرخ�س  مائي  مورد  على  ملكه  في  الم�صترك  يتوفر  حين 

يتوجب  اآبار...(،  )عين،  للماء  العمومي  التوزيع  عن  م�صتقل 

عليه الت�صريح بوجوده للمفو�س له عند تحرير عقد اال�صتراك 

اأو منذ ال�صروع في ا�صتغالله اإذا كان المعني باالأمر م�صتركا.

الداخلية  المن�صاآت  ربط  االأحوال  من  حال  باأي  يتوجب  ال 

ب�صكل  ولو  الخا�س،  والمورد  العمومي  التوزيع  من  الم�شتفيدة 

موؤقت. 

قد يوؤدي عدم تقيد الم�صترك باإحدى التعليمات الواردة اآنفا اإلى 

ف�صخ عقد اال�صتراك فورا. 

ف�صال عن ذلك، في حالة الغ�س اأو محاولة الغ�س )نزع الر�صا�س، 

لفائدة  باالأداء  مطالبا  الم�صترك  ي�صبح  اإلخ(،  العداد،  تحريك 

المفو�س له، دون الم�صا�س بالحق في المتابعات الق�صائية: 

•��مبلغا يمثل م�صاريف تنقل العمال واالإ�صالح المحتملة، طبقا 
التي  يلي، والعناء  االآتي في ما   33 الف�صل  لما هو محدد في 

ت�صبب فيه معالجة الو�صع. 

الم�صتهلك عن طريق الغ�س، ي�صاف اإليه ن�صبة  الماء  •��ما يعادل 
%10 المقدرة من طرف المفو�س له، طبقا لالأ�صعار الجاري 
العمل بها، على اأ�صا�س ا�صتهالكات الم�صترك الفارطة، واأخذا 

بعين االعتبار اأية معلومات اأو تو�صيحات من الممكن تلقيها. 

الف�ضل 28 : مراقبة من�ضاآت الم�ضترك

يتم توفير و�صيانة من�صاآت العقار الم�صتفيد من الربط بال�صبكة 

طرف  من  اأعاله،   20 الف�صل  في  المحددة  تلك  غير  واالأخرى 

م�صادة  و�صدادة  للعزل  �صنبور  تركيب  يتم  كما  الم�صترك. 

للرجوع من قبله عند م�صدر هذه المن�صاآت. 

بعد  اإال  له  المفو�س  طرف  من  بالماء  التزويد  �صمان  يتم  لن 

الداخلية والتاأكد من مدى مطابقتها لالإجراءات  فح�س المن�صاأة 

التي يفر�صها المفو�س له بهدف الحيلولة دون حدوث اختالالت 

باال�صتغالل.

يكون من  ب�صكل ال  التدابير  كافة  اتخاذ  ينبغي  وب�صكل خا�س، 

دوائر  و�صل  �صهوا،  االأحوال،  ولو  من  حال  باأي  معه  الممكن 

دائرية مزودة بوا�صطة عدادات منف�صلة. 

ي�صمح للمفو�س له فح�س من�صاأة الم�صترك في اأي وقت ي�صاء. 

يمكنه االمتناع عن تزويد العقار بالماء اإذا تبين اأن بمن�صاأته عيبا. 

ا�صتخدامها تحت  وال�صروع في  المن�صاأة  الرغم من فح�س  على 

اعتبار  االأحوال،  من  حال  باأي  يمكن  ال  له،  المفو�س  مراقبة 

ت�صوب  قد  التي  العيوب  اأو  الحوادث  عن  م�صوؤوال  االأخير  هذا 

المن�صاآت، والتي لي�صت من فعله. 

يظل الم�صترك م�صوؤوال اإزاء االأغيار عن جميع االأ�صرار التي قد 

توؤدي اإليها وجود المن�صاأة الداخلية وت�صغيلها. 

كما يتحمل الم�صترك اأي�صا على عاتقه المياه الجارية بفعل ت�صرب 

منظور اأم ال، الذي ن�صاأ بالقنوات الداخلية على غرار الماء الم�صتهلك 

فعال. اإذا لم يتم ت�صجيل كمية الماء الجاري بفعل الت�صرب، بوا�صطة 

العداد، على اإثر ت�صغيل خاطئ اأو تلف غير مق�صود بهذا الجهاز، يتم 

تقديرها من طرف المفو�س له على اأ�صا�س ا�صتهالكات الم�صترك ال�صابقة 

واأخذا بعين االعتبار كافة المعلومات التي من الممكن تلقيها، ما لم 

تمكن تو�صيحات اأكثر دقة من تقدير الكمية بناء على اأ�صا�صات اأخرى. 

يخ�صع  الغ�س،  اإلى  يعزى  للعداد  الجيد  غير  الت�صغيل  كان  اإذا 

الم�صترك لالإجراءات المقررة في الف�صل 26 اأعاله. 

الف�ضل 29 : ت�ضديد ال�ضتهالكات 

كل  في  الم�صترك  من طرف  الم�صتحقة  اال�صتهالكات  اأداء  يتم 

فترة فوترة �صهرية اأو ف�صلية من ثالثة اأ�صهر. 

اأ�صهر  ثالثة  العدادات عند كل  اأرقام  ت�صجيل  يتم  الغر�س،  لهذا 

ولفترات منتظمة ما اأمكن. وُتوجه الفواتير المحررة من طرف 

المفو�س له للم�صتركين من اأجل االأداء. ويجوز لكل من المفو�س 

له والم�صترك االتفاق على كيفية االأداء التي يختارهما. 

فواتير  اأمكن  حالما  له  المفو�س  ي�صدر  ت�صجيلين،  كل  مابين 

لمتو�صط  تبعا  اأ�صا�س موؤ�صرات مقدرة  ال�صهرية، على  الدفعات 

اال�صتهالك االعتيادية من طرف الم�شترك. 

ومن المعلوم �صراحة اأنه يمكن تغيير دورية ت�صجيالت القراءة 

بتعجيل من المفو�س له. اإال اأنه �صُياأخذ بعين االعتبار العواقب 

الممكنة لهذه التغييرات على معالجة حاالت توقيف العدادات 

اأو الت�صربات الكبرى لدى الم�صترك. 

�شواء  الم�شترك،  طرف  من  الم�صتحق  المبلغ  اأداء  يتم  لم  اإذا 

اأكان ينتمي للقطاع العام اأو الخا�س، عند اأول تقديم للفاتورة، 

اأجل الم�صترك  و�صُيمنح  المكان.  بعين  اإ�صعار  له   �صُيترك 

ال�صروط  لذات  يوؤدى طبقا  دينه، حيث  لت�صديد  اإ�صافية  اأيام   8
المن�صو�س عليها بالف�صل 30 في ما يليه. 

لة، يعادل اال�صتهالك الموؤدى  في ما يخ�س العدادات العامة الُم�صجِّ

من طرف المالك اأو ال�صنديك الم�صوؤول عن العداد المذكور الفارق 

بين اال�صتهالك المبين بوا�صطة العداد العام من جهة، والمجموع 

المبين بوا�صطة مختلف العدادات التق�صيمية من جهة اأخرى. 

الف�ضل 30 : اإيقاف ال�ضتراك  

اتفاق  بموجب  �صنة  لمدة  مبدئيا  المكتتب  اال�صتراك  1.  ُيجدد 
�صمني 

لعقد  التلقائي  الف�صخ  اإلى  الم�صترك  عنوان  تغيير  يوؤدي  ال 

اال�صتراك، اإذ يظل الم�صترك م�صوؤوال اإزاء المفو�س له اإلى حدود 

الف�صخ القانوني لعقد ا�صتراكه. 
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اإال اأنه ي�صوغ للمفو�س له، عند االقت�صاء، التعر�س �صد ال�صخ�س 

والم�شتعمل  م�شترك،  طرف  من  المهجورة  لالأمكنة  المحتل 

للمياه المزودة بها من طرف المفو�س له. 

من  اال�صتراك  الف�صخ فورا في حالة طلب  يتم  اآخر،  من جانب 

يتكلف  ال�صرورية.  المثبتة  بالوثائق  يدلي  جديد  محتل  قبل 

المفو�س له بالمتابعات المحتملة �صد المحتل القديم في حالة 

وجود متاأخرات م�صتحقة ال�صداد. 

2. يمكن ف�صخ عقد اال�صتراك في اأي وقت ممكن

المبالغ  بدفع  الفور  قيامه على  مع  الم�صترك،  من  بطلب  •��اإما 
المتخلدة في ذمته.

•��اإما بمبادرة من المفو�س له، في حالة: 

بر�صم  واإن  له،  المفو�س  لفائدة  م�صتحقة  مبالغ  اأداء  -  عدم 

باالأمر  المعني  ي�صغلها  بعناوين  منجزة  اأ�صغال  اأو  تموين 

حاليا اأو كان ي�صغلها �صابقا. ويتم الف�صخ بعد تعليق التزويد 

بالماء لمدة �صهر على اإثر اإ�صعار م�صبق مدته 8 اأيام. 

-  اإخالل الم�صترك اللتزاماته بموجب دفتر التحمالت الحالي، 

ال�صيما مقت�صيات الف�صل 27. 

•��اإما على اإثر طلب ا�صتراك جديد من قبل محتل جديد لالأمكنة 
قام باالإدالء بالوثائق المثبتة ال�صرورية. 

•��في ما يتعلق بالعداد العام، با�صتثناء حالة اإرث، ال ي�صوغ قبول 
طلب الف�شخ من طرف المفو�س له اإال اإذا ُوجد اأكثر من مكتري 

بالعمارة المعنية باالأمر، اأو في حالة االإدالء بقرار �صادر عن 

ال�صلطات المخت�صة )ق�صائية كانت اأم ال( دعما لطلب الف�صخ. 

يوؤدي  اأن  الم�صترك  على  يتعين  اال�صتراك،  عقد  ف�صخ  عند 

لفائدة المفو�س له: 

-  ثمن كميات المياه الم�صتهلكة اإما فعليا واإما في حالة الغ�س، 

اإثر التقدير المنجز طبقا لل�صروط المن�صو�س عليها  على 

بالف�شلين 26 و28 اأعاله.  

التزويد واإعادته وكذا  الناجمة عن قطع  الم�صاريف  -  ت�صديد 

عن تنقل اأعوان المفو�س له. 

يح�صل المفو�س له على م�صاعدة وزارة الداخلية في حالة وجود 

�صعوبات في االأداء من طرف الم�صتركين. 

الق�صم V : المقت�صيات المالية

الف�ضل 33 : م�ضاريف الو�ضل 

بيان  مو�صوع  ي�صكل  الماء  توزيع  ب�صبكة  بناية  كل  و�صل  اإن 

تكاليف تقديري مع زيادة 10 بالمائة من تكاليف االأتعاب. يجب 

اأداء خم�صون بالمائة )%50( من مبلغ بيان التكاليف للمفو�س 

له قبل ال�صروع في االأ�صغال. عند نهاية هذه االأخيرة، يتم اإنجاز 

فاتورة نهائية تاأخذ بعين االعتبار الم�صاريف االإ�صافية بن�صبة 

10 بالمائة.

الف�ضل 34 : التعداد 

الذي  له  المفو�س  طرف  من  وم�صانة  مر�ص�صة  العدادات  توفر 

يتلقى.

اأ. م�صاريف و�صع واإزالة العداد : 

•�عداد ذو عيار ي�شاوي اأو يقل عن 40 ملم 

مبلغ  ويحدد  له.  المفو�س  من طرف  العداد  واإزالة  و�صع  يتم 

م�صاريف الو�صع واالإزالة الم�صتحق عند توقيع عقد اال�صتراك 

في بداية كل �صنة تعاقدية.   

•�عداد ذو عيار يفوق 40 ملم 

يعادل مبلغ م�صاريف الو�صع النفقات التي تم �صرفها، ت�صاف 

اإليها ن�صبة 10%.

ب. فح�س العدادات 

ذلك  ارتاأى  كلما  العدادات  بفح�س  القيام  له  للمفو�س  يمكن 

مفيدا، دون اأن يف�صي هذا الفح�س لفائدته، الأي تعوي�س وارد 

بالفقرة »اأ« اأعاله. 

طرف  من  �صواء  عداده  فح�س  طلب  دائما  الم�صترك  حق  من 

غياب  في  اأو،  م�صترك  باتفاق  معين  خبير  اأو  له  المفو�س 

اتفاق، من طرف ال�صلطة المخت�صة.   

من حق الم�صترك دائما الح�صور �صاعة الفح�س. 

تقع م�صاريف الفح�س والو�صع واالإزالة على عاتق الم�صترك 

اإذا كان انعدام الدقة لفائدته يزيد اأو يقل عن خم�صة في المائة 

انعدام  اإذا كان  له  المفو�س  تقع على عاتق  بينما   .)%-5/+(

الدقة يفوق خم�صة في المائة )%5( على ح�صاب الم�صترك. 

بالن�صبة  �صنة  كل  نهاية  عند  الفح�س  م�صاريف  ن�صبة  تحدد 

لل�شنة الموالية.

تحت�صب م�صاريف فح�س عدادات عيارها يفوق 40 ملم في 

ن�صبة  اإليها  م�صاف  الحقيقية  النفقات  اأ�صا�س  على  حالة،  كل 

.10%

اإذا لم يعد العداد الأي �صبب من االأ�صباب، ي�صجل كمية المياه 

اليومي  للمتو�صط  تبعا  اال�صتهالك  تقييم  يتم  الم�صتهلكة، 

تمكن  لم  ما  الفارطة،  ال�صنة  من  له  المطابقة  الفترة  خالل 

تو�صيحات اأكثر دقة من تقييمه بناء على اأ�صا�صات اأخرى. 

ت. في حالة اإزالة ر�صا�س العداد اأو ك�صره

في حالة اإزالة ر�صا�س العداد اأو ك�صره، يتعين على الم�صترك 

اأداء �صوائر الت�صليح.

التي  الفترة  خالل  اال�صتهالك  تقييم  يتم  ذلك،  عن  ف�صال 

وقعت خاللها الواقعة، من طرف المفو�س له تبعا للمتو�صط 

اليومي الم�صجل اأثناء الفترة المطابقة له من ال�صنة الفارطة، 

على  بناء  تقييمه  من  دقة  اأكثر  تو�صيحات  تمكن  لم  ما 

اأ�صا�صات اأخرى.
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لن ُتراَجع مبالغ ال�صوائر كما هي محددة بالُفًقْيرات اأ. و ب. 

و ت. اأعاله عن طريق تطبيق �صيغ المراجعة المذكورة، اإال اإذا 

فاق التغيير 5%.

الف�ضل 36 : تحديد ال�ضعار 

في مقابل التحمالت التي تقع على عاتق المفو�س له بر�صم عقد 

التدبير المفو�س هذا، ُياأذن للمفو�س له تلفي منتوج البيع لدى 

الم�صتهلكين، من اأجل م�صلحة توزيع الماء ال�صالح لل�صرب. 

وينجم منتوج البيع عن تطبيق االأ�صعار المحددة اأدناه والمتاألفة 

من جزئين: 

1.  جزء قار يمثل اإتاوة من اأجل م�صاريف كراء العداد و�صيانة 
الو�صل والعداد. 

•ويتغير مبلغ هذه االإتاوة القارة تبعا لفئة الم�صتركين، وهى: 

-  فئة الم�صتركين الخوا�س واالإدارات 

-  فئة الم�صتركين ال�صناعيين 

الموزعة  الماء  كميات  على  مطبق  المكعب  بالمتر  2.  �شعر 
والمحت�صبة بوا�صطة العداد، والمتمثلة في ما يلي: 

•�فئة الم�صتركين الخوا�س واالإدارات: 

عن  يقل  اأو  ي�صاوي  ا�صتهالك  االجتماعي:  لل�صطر  -  تعريفة 

24م3 خالل كل ف�صل من ثالثة اأ�صهر. 

-  تعريفة لل�صطر الثاني: بالن�صبة لفائ�س اال�صتهالك المتراوح 

ما بين 24 م3 و 60 م3 خالل كل ف�صل من ثالثة اأ�صهر. 

الذي  اال�صتهالك  لفائ�س  بالن�صبة  الثالث:  لل�صطر  -  تعريفة 

يفوق 60 م3 خالل كل ف�صل من ثالثة اأ�صهر. 

•�الم�شتركون الم�صتفيدون من تعريفة تف�صيلية: 

- حنفيات النافورات.

- الحمامات التقليدية والر�شا�شات العمومية.

الف�ضل 37 : مراجعة الأ�ضعار

عقد  في  المحددة  لل�صروط  طبقا  وتعدل  االأ�صعار  ُتراجع 

االإتفاقية.

الق�صم VI : مقت�صيات متنوعة

الف�ضل 39 : المخالفات والمتابعات 

من  المرتكبة  هذا  التحمالت  دفتر  تهم  التي  المخالفات  يعاين 

طرف الم�شتركون اأعوان المفو�س له المحلفون.

اإذ يمكن اأن تف�صي اإلى اإنذار وان اقت�صى الحال، اإلى متابعات اأمام 

المحاكم المخت�صة بالرباط. 

الف�ضل 40 : طرق التعر�ض المتاحة للم�ضتركين

ي�صوغ للم�صترك الذي يرى اأنه مت�صرر على اإثر خالف م�صتحكم 

مع المفو�س له، اللجوء للمحاكم المخت�صة بالرباط. 

الف�ضل 41 : تاريخ التنفيذ 

ُينفذ دفتر التحمالت هذا اعتبارا من تاريخ دخول عقد التدبير 

المفو�س حيز التنفيذ. 

يعتبر كل تنظيم �صابق بخ�صو�س هذه الم�صلحة ملغى.

الف�ضل 42 : تغيير دفتر التحمالت 

تغييرات  اقتراح  له  للمفو�س  اأو  المفو�صة  لل�صلطة  ي�صوغ 

وقابلة  �صالحة  ت�صبح  ال  التي  هذا،  التحمالت  دفتر  بخ�صو�س 

المذكورين  الطرفين  لكال  المتبادلة  الموافقة  بعد  اإال  للتنفيذ 

والم�صادقة عليها من قبل الوزارات المخت�صة. 

==============

ترجمة عدد 4001/08/1

الرباط، في 17/10/2008



تنظيم م�سلحة الكهرباء



امل�صرتك

يطلق لفظ امل�شرتك على الزبون، اأي كل �شخ�ص طبيعي اأو اعتباري حامل لعقد 

اال�شرتاك يف م�شلحة املاء. ميكن اأن يكون املالك اأو املكرتي اأو املحتل بح�شن نية اأو 

امللكية امل�شرتكة املمثلة من طرف ال�شنديك. 

*******
ال�صلطة املفو�صة

�صة على اجلماعات احل�رضية للرباط - �صال - ال�صخريات –  يطلق لفظ ال�صلطة املفَوّ

متارة واجلماعتني احل�رضيتني لل�صخريات وبوزنيقة واجلماعات القروية ل�صيدي 

بوقنادل وال�صهول وعني عتيق وال�صباح ومر�س اخلري و�صيدي يحيى زعري وال�رضاط. 

*******
املفو�ض له

�صة مهمة  يطلق لفظ املُفو�س له على �رضكة ري�صال التي اأ�صندت لها ال�صلطة املفَوّ

تزويد الزبائن املرتبطني بال�صبكة العمومية باملاء ال�صالح لل�رضب، وذلك طبقا 

لل�رضوط املن�صو�س عليها يف نظام امل�صلحة بوا�صطة عالمتها التجارية ري�صال. 

*******
االتفاقية

�صة  يطلق لفظ االتفاقية على عقد التدبري املفو�س الذي فو�صت مبوجبه ال�صلطة املفَوّ

املفو�س له تدبري امل�صلحة العمومية لتوزيع املاء ال�صالح لل�رضب

*******
نظام امل�صلحة

�صة؛  يطلق لفظ  نظام امل�صلحة على موجز دفرت التحمالت الذي و�صعته ال�صلطة املفَوّ

اإنه يحدد االلتزامات املتبادلة للمفو�س له والزبون. وت�صتعر�س هذه الوثيقة املقاالت 

الرئي�صية من دفرت التحمالت. 

هذا املطبوع ميثل اأهم الف�صول يف دفرت التحمالت

كـلـــــــــــمــات لـلـتـفـــاهــــــــــــــــم 
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الق�صم I : مقت�صيات عامة 

الف�ضل 1 : مو�ضوع دفتر التحمالت هذا 

وفقا  التي  ال�صروط  تحديد  اإلى  هذا  التحمالت  دفتر  يهدف 

التدبير  نطاقات  داخل  الكهرباء  توزيع  له  المفو�س  ي�صمن  لها 

المفو�س. 

الق�صم III : �سروط اال�ستغالل 

الف�ضل 12 : خا�ضيات الطاقة الكهربائية

تيار  �صكل  في  له  المفو�س  قبل  من  الكهربائية  الطاقة  ُتزود 

متعاقب ثالثي االأطوار تحت الجهد ما بين المراحل المبينة في 

مع  هرتز،   50 بمقدار  التردد  وتحت  بالكهرباء  التزويد  عقود 

تحمل 5% نق�صانا اأو زيادة بالن�صبة للتردد، و10% بالن�صبة للجهد 

المنخف�س و7% بالن�صبة للجهد المتو�صط، ما لم ينجم ذلك عن 

بند م�شتقل عن اإرادة المفو�س له. وُيقا�س الجهد المعتبر عند 

حدود من�صاأة الم�صترك، في ما يخ�س �صبكة المفو�س له. 

ال ي�صمن المفو�س له �صوى الثابتات المبينة اأعاله وفي عقود 

التزويد. ويتعين على الم�صتركين الذين تتطلب اآالتهم خا�صيات 

توخي  االآلية(،  الكتابة  واآالت  االأ�صعة  )اآالت  بال�صبكة  خا�صة 

الحذر من خالل اأجهزة خا�صة معدة لهذا الغر�س )مغير �صرعة 

للم�صتركين  بالن�صبة  االأمر  ونف�س  التموج(.  جهاز  المعاوقة، 

م�صتوى  على  اختالالت  في  الت�صبب  معداتهم  �صاأن  من  الذي 

ال�شبكة )وم�صات خاطفة(.

اأن  اإلى  التزويد  التوقف عن  له  للمفو�س  يحق  الحالة،  في هذه 

يقوم الم�صترك باتخاذ تدابير ال�صالمة ال�صرورية. 

بعقود  التعاقدي  الجهد  الم�صترك  لفائدة  له  المفو�س  ويحدد 

ومكان  واال�صتعمال  المطلوبة  الكهربائية  للقوة  تبعا  التزويد 

وجود مرفق الت�صليم وال�صغور. 

في ما يتعلق بالجهد المنخف�س، تتمثل مختلف اأنواع الجهد في 

220/127 فولط و380/220 فولط. 

في  الموزعة  الطاقة  تزود  المتو�صط،  بالجهد  يتعلق  ما  وفي 

�صكل الجهد ثالثي االأطوار من �صنف 5500 فولط و20000 فولط 

و22000 فولط. 

اأما في ما يتعلق بالجهد المرتفع والمرتفع جدا، ُتزود الطاقة في 

�صكل الجهد من فئة 60000 فولط وما يزيد عن ذلك. 

يمكن للمفو�س له، اعتبارا لتح�صن �صروط ا�صتغالل ال�صبكات، 

فئة  من  ال�صبكات  ال�صتغالل  ال�صرورية  االأ�صغال  بجميع  القيام 

العموم  ويحاط  فولط.  و20000  فولط    380/220 الموحد  الجهد 

اأو باأي  علما ببرامج االأ�صغال المطابقة لها عن طريق ال�صحافة 

طريقة اأخرى، �صتة اأ�صهر قبل بداية االأ�صغال. 

تقع هذه االأ�صغال على عاتق المفو�س له. 

المت�صلة  الم�صاريف  الم�صتركون  يتحمل  بهم،  يتعلق  ما  في 

الخا�صعة  التنظيمات  مع  الخا�صة  من�صاآتهم  بمطابقة  �صواء 

لمجموع  وطبيعي  م�صبق  بتجديد  اأو  ال�صبكات  تحويل  قبل  لها 

المن�صاآت اأو جزء منها. 

اإدخالها  الواجب  التغييرات  له  المفو�س  عاتق  على  تظل  فيما 

على معدات اال�صتعمال اأو تعوي�س هذه المعدات باأخرى مطابقة 

لها، ال�صيما من حيث حالتها، لكن ب�صرط: 

اأن يكون قد تم الت�صريح بهذه المعدات ب�صكل قانوني من طرف 

المفو�س له، خالل االح�صاء ال�صابق للتغيير المزمع القيام به ؛ 

اأن يتعلق االأمر باأجهزة في ملك الم�صتركين، تم تركيبها وفقا 

للتنظيمات الجاري بها العمل، و�صالحة لال�صتعمال. 

اأن ال تكون القوة االجمالية لالأجهزة المذكورة غير متنا�صقة 

مع  الجهد المكتتب من طرف كل م�شترك. 

عو�صها  التي  الم�صتركين  من�صاآت  عنا�صر  له  المفو�س  يحوز 

على نفقته. 

التغييرات والتي تقع  المترتبة عن هذه  الم�صاريف  اأداء  يجوز 

ا�صتحقاقات  �صكل  في  منهم،  بطلب  الم�صتركين،  عاتق  على 

مجزئة وبدون فوائد.  

الف�ضل 13 : تعليق التوزيع ب�ضكل كامل اأو جزئي:  

يمكن تعليق توزيع الكهرباء ب�صكل كامل اأو جزئي: 

•��خالل االأ�صغال اأو التدخل على اإثر حادثة تهم من�صاآت م�صلحة 
التدبير المفو�س، التي ت�صتلزم اإيقاف التوزيع ؛ 

التي  المفو�س  التدبير  اإطار  عن  الخارجة  االأ�صغال  •��خالل 
تف�صي اإلى تعثر ال�صير العادي التوزيع وا�صتمراريته اأو تجعله 

م�شتحيال؛ 

الكهربائية  الطاقة  جودة  اأو  الكميات  كفاية  عدم  حالة  •��في 
المو�صوعة رهن اإ�صارة المفو�س له ؛ 

من  طلب  على  بناء  اأو  وال�شحة،  بال�شالمة  مت�شلة  •��الأ�شباب 
ال�صلطة المفو�صة الأ�صباب مماثلة ؛

•��في حالة ظروف قاهرة )حريق، زلزال، فيا�صانات، اإلخ(.

ال�صلطة  اإعالم  له  المفو�س  على  يتعين  الحاالت،  هذه  في 

المفو�صة في الوقت المنا�صب واإعالن قطع التوزيع للعموم عن 

طريق ال�صحافة اأو باأي طريقة اأخرى، 24 �صاعة �صلفا على االأقل. 

م�صلحة الكهرباء 

يطلق لفظ مصلحة الكهرباء على مجموع األنشطة و املنشآت الضرورية للتزويد بالكهرباء
)توزيع ومراقبة ومصلحة الزبائن(.  



13

يحتفظ المفو�س له بحق قطع التزويد اإذا ما ا�صتدعت حاجيات 

الم�شلحة ذلك: 

زواال  ع�صر  الثانية  مابين  �صابق،  اإ�صعار  بدون  ما  يوم  •��خالل 
وال�صاعة الثانية بعد الزوال، با�صتثناء الم�صاجد يوم الجمعة. 

اأيام االأحد واأيام العطل مابين �صروق ال�صم�س وغروبها.  •��خالل 
24 �شاعة �شلفا  اإعالن ذلك  له  المفو�س  اأنه يتوجب على  بيد 

على االأقل.

ال ُيدفع اأي تعوي�س للم�صتركين ب�صبب ذلك. 

الف�ضل 14 : تقييد ا�ضتعمال الطاقة الكهربائية  

اأن  العام،  ال�صالح  في  له  للمفو�س  يجوز  اأنه  اإلى  االإ�صارة  تجدر 

تبعا  تخفي�صه  اأو  ا�صتهالكهم  تقلي�س  الم�صتركين  على  يفر�س 

الإمكانيات التوزيع. كما يجوز له اقتراح خطة تخفيف الحمولة 

التي ال يمكن اإنجازها اإال بموافقة ال�صلطات المخت�شة. 

ال ُيدفع اأي تعوي�س للم�صتركين ب�صبب ذلك. 

للتو�سيالت  العامة  ال�سروط   :  IV الق�صم 

واالإ�ستراك

الف�ضل 21 : المن�ضاآت الداخلية و التو�ضيالت

1.21 الجهد المنخف�س 

اأ. المن�صاآت الداخلية

الجهد  ذات  الم�صتركين  لملك  الداخلية  المن�صاآت  تبتدئ 

الفا�صل.  خروج  لطرفي  المبا�صرة  ال�صافلة  من  المنخف�س 

اأو  المالك  ونفقة  يد  على  و�صيانتها  وا�صتغاللها  اإنجازها  يتم 

العمل  الجاري  التقنية  والتنظيمات  للمعايير  طبقا  الم�صترك 

بها.  

ب. التو�صيالت

القنوات  من  جزء  اأو  القنوات  جميع  من  التو�صيالت  تتاألف 

ذات الجهد المنخف�س، بما في ذلك االأعمدة ال�شاعدة والزاحفة 

الداخلية اأو الخارجية، التي تهدف اإلى نقل الطاقة الكهربائية من 

ال�صبكة لداخل االأمالك الم�صتفيدة والمحددة: 

ركيزة  اأقرب  لدى  الجوية  لل�صبكات  بالن�صبة  العالية،  في 

الواقع  التفريغ  بج�صم  االأر�صية،  تحت  لل�صبكات  وبالن�صبة 

بالميدان العام اأو في الواجهة؛ 

جدول  يوجد  حيث  الفا�صل،  خروج  طرفي  عند  ال�صافلة،  في 

التعداد بالتو�صيلة. 

تتم �صيانة التو�صيالت واإ�صالحها وتغييرها من طرف المفو�س 

داخل  المتواجدة  التو�صيالت  اأجزاء  با�صتثناء  نفقته،  وعلى  له 

واإ�صالحها  بنائها  تم  التي  ال�شاعدة  االأعمدة  ال�شيما  االأمالك، 

وتجديدها على يد المالكين اأو الم�صتركين ونفقتهم. 

نقطة  تو�صع  الموؤقت،  اال�صتعمال  ذات  التو�صيالت  حالة  في 

الت�صليم في حدود الملكية. 

ال�صرورية  واإزالتها  وتغييراتها  التو�صيالت  اإ�صالحات  تقع 

بفعل اإنجاز االأ�صغال، على عاتق ال�صخ�س الذي يعمل على اإنجاز 

اإ�صالح  الأ�صغال  بالن�صبة  ال�صاأن  ونف�س  المذكورة.  االأ�صغال 

التو�صيالت اأو تغييرها ال�صرورية بفعل اإقبال كبير على القوة 

يتحملها  التي  الداخلية  المن�صاآت  النعدام  نظرا  اأو  الكهربائية 

الم�صترك اأو جماعة الم�صتركين المعترف بم�صوؤوليتها. 

3.21 القواعد المتعلقة بالمن�صاآت الداخلية والو�صل 

للم�صتركين  الكهربائية  الطاقة  توزيع  له  المفو�س  على  يتعين 

والتنظيمات  لل�صوابط  الداخلية مطابقة  من�صاآتهم  تعتبر  الذين 

قبل  من  المتخذة  االجراءات  وكذا  بها  العمل  الجاري  التقنية 

المفو�س له، بهدف: 

الزبائن  من�صاآت  ا�صتغالل  في  اختالالت  حدوث  دون  الحيلولة 

االآخرين و�صبكات الم�صلحة المفو�صة و�صمان �صالمة م�صتخدمي 

المفو�س له ؛ 

الطاقة  في  والغ�س  القانوني  غير  اال�صتعمال  دون  الحيلولة 

الكهربائية. 

اإنتاج  يخ�س  ما  في  به  العمل  الجاري  التنظيم  احترام  �صريطة 

ونقل الطاقة الكهربائية، ال يجوز للم�صتركين ا�صتعمال و�صيلة 

كيف ما كانت الإنتاج الطاقة الكهربائية موازية لل�صبكة دون اأن 

ت�صكل ال�صروط التقنية للو�صل والت�صغيل مو�صوع اتفاق م�شبق 

وكتابي بين المفو�س له والم�صترك، وذلك في اأجل �صهر.

الم�صتعملة  المعدات  تحديد  خا�س  ب�صكل  االإتفاق  هذا  ويهم 

ا�صتغالل  كيفيات  وكذا  والوقاية  المزاوجة  اأجهزة  وال�صيما 

م�صدر االإنتاج. 

اأجهزة تعوي�س الطاقة التفاعلية التي تم  اأن ال تت�صبب  ويجب 

اأي اختالل على م�صتوى ت�صغيل  الم�صتركين في  تركيبها لدى 

ال�شبكة. 

بالحيلولة  الكفيلة  االجراءات  كافة  اتخاذ  له  للمفو�س  ويمكن 

دون  التفاعلية،  الطاقة  الداخلية  المن�صاآت  ت�صدر  اأن  دون 

موافقته. 

الف�ضل 22 : العدادات 

لل�صوابط  طبقا  والمراقبة  التعداد  اأجهزة  تركيب  يتعين 

والتنظيمات الجاري العمل بها. 

1. الجهد المنخف�س

تتكون اأجهزة التعداد والمراقبة ال�صيما من االأجهزة التالية: 

جهاز تعداد الطاقة الكهربائية الن�صيطة، المدعو »عداد« وفا�صل 

ُمعير ومر�ص�س وموافقة للقوة المكتتبة من قبل الم�صترك. 
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يات بالن�صبة لبع�س الت�صعيرات:  �صاعات توقيت جدارية وُمقِوّ

التوزيع  مجموعة قطع-الدائرة ذات �صهيرات معيرة ب�صندوق 

من نوع »فيولون«، حين يتعلق االأمر بو�صالت هوائية. 

نف�س  ذي  اآخر  جهاز  اأي  اأو  المذكورة  االأجهزة  توفير  ويتم 

�صيانتها  وتتم  بب�صمته  وُتر�ص�س  وُتركب  وُت�صبط  المو�صوع، 

من طرف المفو�س له: 

تقع م�صاريف �صراء و�صيانة الفا�صل على نفقة الم�شتركين ؛ 

معيرة  �صهيرات  ذات  قطع-الدائرة  مجموعة  توفير  يمكن 

وتركيبها من طرف المفو�س له �صواء من قبل الم�صترك، اإذ تقع 

م�صاريف ال�صراء على نفقة الم�صتركين. 

وتعتبر هذه االأجهزة با�صتثناء الفا�صل من �صمن مجال االمتياز. 

توزيع  اإيقاف  متابعة،  باأية  الم�صا�س  دون  له  للمفو�س  ويجوز 

الطاقة الكهربائية حال مالحظة تغيير من طرف الم�شترك على 

االأجهزة واالإك�ص�صوارات التي وفرها المفو�س له. 

بمرفق  المذكورة  والمراقبة  التعداد  اأجهزة  تركيب  وينبغي 

ال�صدمات  عن  وبمنئ  المرفق  ذلك  من  متين  جدار  على  جاف، 

واالرتجاجات وكل مادة قار�صة، بحيث تكون قراءتها وفح�صها 

و�صيانتها �صهلة. كما ينبغي اأن يكون هذا المرفق �صهل الولوج 

من قبل المفو�س له. 

الف�ضل 23 : عقد ال�ضتراك 

تباع الطاقة الكهربائية للم�صتهلك بعد اكتتاب هذا االأخير لعقد 

عليها  الم�صادق  لالإ�صتراك  العامة  ال�صروط  على  تن�س  ا�صتراك 

�صة.  م�صبقا من طرف ال�صلطة المفَوِ

)م�صكن،  ما  بعقار  يتعلق  ما  في  التاأمين  بولي�صة  اكتتاب  يحق 

من  م�شتفيد  مالك،  اعتباري  اأو  �شخ�ص طبيعي  لكل  متجر...( 

حق االنتفاع اأو م�صتاأجر يتقدم بطلب بهذا ال�صاأن. 

الم�شتقبلي  اال�شتراك  عقد  مكتتب  على  يتعين  الغر�س،  لهذا 

فعال  يحتل  اأنه  تثبت  والتي  له  للمفو�س  الوثائق  كافة  ت�صليم 

االأماكن حيث ُيطاَلب المفو�س له بتوفير الكهرباء. 

تقع كلفة عقد اال�صتراك )م�صاريف الملف( وم�صاريف التنبر 

والت�صجيل اإن وجدت، وكذا كافة االإتاوات التي يمكن اأن يف�صي 

اإليها اال�صتراك، على عاتق الم�صترك. 

الف�ضل 24 : الموؤونات 

ا�صتراك  الكهربائية في �صكل عقد  الطاقة  تحرر عقود تزويد 

تحيل على ال�صروط العامة لالإ�صتراك الم�صادق عليها م�صبقا من 

�صة.  طرف ال�صلطة المفَوِ

لدى  ي�صع  اأن  الم�صترك  على  التاأمين،  بولي�صة  توقيع  عند 

ومحددة  العداد  لعيار  تبعا  مبلغها  يحدد  موؤونة  له  المفو�س 

اأن  االأحوال  من  حال  باأي  يمكن  وال  له.  المفو�س  من  بمبادرة 

تتجاوز ما يعادل : 

60 �صاعة من ا�صتعمال القوة بهدف االإنارة واال�صتعمال المنزلي، 

المعبر عنها بالكيلو واط /ال�صاعة والمحدد �صعرها بالتعريفة 

الجاري العمل بها بالن�صبة لال�صتعمال المعني باالأمر ؛ 

يعادل   ،26 الف�صل  في  المقررة  الموؤقتة  للتو�صيالت  بالن�صبة 

مبلغ الموؤونة ما هو مطلوب بالن�شبة ال�شتراك القوة المحركة 

اأو الجهد المتو�صط ح�صب الحاالت. 

ال تنتج الموؤونة اأية فوائد وينبغي اأن ت�صديدها عند ان�صرام فترة 

اال�صتراك بعد اقتطاع المبالغ التي تكون في ذمة الم�صترك. 

تعفى من اأداء الموؤونة جميع اال�صتراكات المكتتبة الأي ا�صتعمال 

والموؤ�ص�صات  العمومية  الم�صالح  طرف  من  كان  ما  كيف 

العمومية والم�صالح الع�صكرية.

الف�ضل 25 : تاريخ بداية ال�ضتراك

اإتاوات  واأداء  الكهرباء  تزويد  ي�شري  ما،  ا�شتراك  اكتتاب  بعد 

اال�صتهالك والر�صوم وفوترتها اعتبارا من تاريخ و�صع العداد.

الف�ضل 26 : ال�ضتراكات الخا�ضة

يمكن للمفو�س له منح ا�صتراك للخوا�س ب�صكل ا�صتثنائي. كما 

دفع  على  اال�صتراك  بهذا  المتعلقة  االتفاقية  تن�س  اأن  يمكن 

موؤونة خا�صة للمفو�س له. ويمكن اأن يهم هذا اال�صتراك: 

•�تزويد اأورا�س العمل 

•��تزويد الحفالت والمعار�س والالعبين في المعار�س، اإلخ.

ويعتبر هذا اال�صتراك �صالحا لمدة محدودة وقابال للتجديد بناء 

على طلب الم�شترك. 

الف�ضل 27 : تعليمات للم�ضترك

يمنع منعا تاما على الم�صترك: 

بها بموجب  المزود  الكهربائية  الطاقة  اأو جزء من  تفويت كل 

بولي�صة التاأمين، وذلك بعو�س اأو بدون عو�س.

نقل كل اأو جزء من الطاقة الكهربائية المزود بها، من عقار اإلى 

اآخر، حتى لو كان يملك هذا االأخير اأو ي�صغله.

لم�س الر�صا�س واالأختام التي تختم اأجهزة التعداد والحماية. 

االحتياطات  كافة  اتخاذ  �صارم  ب�صكل  الم�صترك  على  يتعين 

بهدف حماية العداد من ال�صدمات اأو اأي معالجة باليد عنيفة من 

�صاأنها اأن توؤدي اإلى تلفه.

ال يعتبر المفو�س له م�صوؤوال في ما يخ�س ال�صيانة اإال في حدود 

التلف العادي الأجهزة التعداد. 

قد يوؤدي عدم تقيد الم�صترك باإحدى التعليمات الواردة اآنفا اإلى 

قطع التزويد بالكهرباء و/اأو ف�صخ عقد اال�صتراك فورا. 

المحتملة، طبقا  واالإ�صالح  العمال  تنقل  م�صاريف  يمثل  مبلغا 

لما هو محدد في الف�صل 33 االآتي في ما يلي، والعناء التي ت�صبب 

فيه معالجة الو�صع. 
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ما يعادل الطاقة الكهربائية الم�صتهلكة عن طريق الغ�س، ي�صاف 

لالأ�صعار  طبقا  له،  المفو�س  طرف  من  المقدرة   %10 ن�صبة  اإليه 

اأ�صا�س ا�صتهالكات الم�صترك الفارطة،  الجاري العمل بها، على 

الممكن  من  تو�صيحات  اأو  معلومات  اأية  االعتبار  بعين  واأخذا 

تلقيها. 

الف�ضل 28 : مراقبة وفح�ض المن�ضاآت والتعداد

1. مراقبة وفح�س من�صاآت الم�شترك 

لن يتم �صمان التزويد بالطاقة الكهربائية من طرف المفو�س له 

اإال بعد فح�س المن�صاأة الداخلية من طرف المفو�س له اأو اأية هيئة 

موؤهلة اأو معتمدة لهذا الغر�س.

ي�صمح للمفو�س له فح�س من�صاأة الم�صترك في اأي وقت ي�صاء. 

فح�س  على  العمل  م�صترك  اأي  من  يطلب  اأن  اأي�صا  يمكنه  كما 

يختارها  هيئة  يد  على  محدد،  اأجل  في  الداخلية  المن�صاآت 

لي�س  الم�صترك  اأن  بيد  المعتمدة.  الهيئات  �صمن  الم�صترك 

مطالب باال�صتجابة لطلب المفو�س له اإذا لم يتم تحديد اأ�صباب 

هذا الفح�س �صراحة.

اإذا ما تبين �صحة طلب المفو�س له، تقع م�صاريف المراقبة على 

عاتق الم�صترك. اأما في حالة العك�س، فيتحملها المفو�س له.  

تزويد  عن  االمتناع  اإجراء،  اأي  اإتخاذ  بدون  له  للمفو�س  يمكن 

لطلب  الم�صترك  ي�صتجب  لم  اإذا  قطعها  اأو  الكهربائية  الطاقة 

الهيئة  لدى  تبين  اإذا  اأو  المطلوب،  االأجل  في  له  المفو�س 

مطابقة  غير  واأنها  عيبا  الداخلية  بالمن�صاآت  اأن  المعتمدة 

لل�صوابط والتنظيمات الجاري العمل بها.

ا�صتخدامها تحت  وال�صروع في  المن�صاأة  الرغم من فح�س  على 

اعتبار  االأحوال،  من  حال  باأي  يمكن  ال  له،  المفو�س  مراقبة 

ت�صوب  قد  التي  العيوب  اأو  الحوادث  عن  م�صوؤوال  االأخير  هذا 

المن�صاآت، والتي لي�صت من فعله. 

االجراءات  ب�صاأن  والم�صترك  له  المفو�س  اتفاق  عدم  حالة  في 

في  الخلل  اأو  الخطر  اأ�صباب  كل  اإزالة  بهدف  اتخاذها  الواجب 

الت�صغيل العام للتوزيع، ُيعر�س النزاع على المحاكم المخت�صة. 

يظل الم�صترك م�صوؤوال اإزاء االأغيار عن جميع االأ�صرار التي قد 

توؤدي اإليها وجود المن�صاأة الداخلية وت�صغيلها. 

الطاقة  كميات  عاتقه  على  اأي�صا  الم�صترك  يتحمل  كما 

الكهربائية غير الم�صجلة بوا�صطة العداد، على اإثر ت�صغيل خاطئ 

طرف  من  تقديرها  ويتم  الجهاز،  بهذا  مق�صود  غير  تلف  اأو 

واأخذا  ال�صابقة  الم�صترك  ا�صتهالكات  اأ�صا�س  على  له  المفو�س 

ما  تلقيها،  الممكن  من  التي  المعلومات  كافة  االعتبار  بعين 

على  بناء  الكميات  تقدير  من  دقة  اأكثر  تو�صيحات  تمكن  لم 

اأ�صا�صات اأخرى. 

يخ�صع  الغ�س،  اإلى  يعزى  للعداد  الجيد  غير  الت�صغيل  كان  اإذا 

الم�صترك  لالإجراءات المقررة في الف�صل 27 اأعاله. 

2. فح�س اأجهزة التعداد والمراقبة 

كلما  العدادات  بفح�س  نفقته  على  القيام  له  للمفو�س  يجوز 

الم�شترك  من  يطلب  اأن  اأي�صا  يمكنه  �صروريا.  ذلك  ارتاأى 

يطل  الحالة،  هذه  في  والمراقبة.  التعداد  اأجهزة  بفح�س  القيام 

اأو  ذاته  المفو�س  يد  القيام بفحو�صات على  الم�صترك حرا في 

هيئة معتمدة. 

وتظل م�صاريف الفح�س على عاتق المفو�س له. 

التعداد  اأجهزة  ولوج  حق  الموؤهلين  له  المفو�س  الأعوان 

بدون  له،  للمفو�س  ويمكن  ي�صاوؤون.  وقت  اأي  في  والمراقبة 

تتم  الكهربائية حالما  الطاقة  تزويد  اإيقاف  اإجراءات،  اأية  اتخاذ 

الموؤهلين،  القيمين  ولوج  على  الم�صترك  اعترا�س  مالحظة 

بدون الم�صا�س بالمتابعات الق�صائية. 

�صاأنها  من  اأعمال  كل  اأو  االأختام  اأو  للر�صا�س  ك�صر  كل  يف�صي 

المقي�صة  الكميات  عدا  ما  الكهربائية  الطاقة  على  اال�صتيالء 

بوا�صطة العداد اأو تغيير بيانات العداد، اإلى رفع دعوى باأي من 

الطرق القانونية، دون الم�صا�س، في ما يتعلق بالم�صترك، بحق 

القيام بمتابعات ق�صائية واإيقاف تزويد الطاقة الكهربائية على 

له معاينة  المفو�س  يتعين على  اإجراء.  اأي  اتخاذ  الفور وبدون 

هذه المخالفات اإلى جانب الم�صترك، اإن اأمكن، بوا�صطة مح�صر 

يحرره القيمون المفو�صون والمحلفون لهذا الغر�س، اأو على 

يد اأية �صلطة مخت�صة. يقع �صائر المعاينة واإيقاف تزويد الطاقة 

الكهربائية واإرجاعها على عاتق الم�صترك. 

يحق للم�شترك طلب فح�س اأجهزة التعداد والمراقبة �صواء على 

يد المفو�س له اأو اأية هيئة معتمدة. 

تقع م�صاريف الفح�س على عاتق الم�شترك اإذا كان انعدام الدقة 

ي�شاوي اأو يقل عن 5% لفائدته. فيما تقع على عاتق المفو�س له 

اإذا كان انعدام الدقة يزيد عن 5%، على ح�صاب الم�صترك. 

ما  كيف  التعداد  في  عيبا  طالبه،  كان  اأيا  الفح�س،  بين  ما  اإذا 

هذه  ت�صحيح  وجب  الفاتورة،  حقيقة  على  يوؤثر  معناه،  كان 

االأخيرة منذ ظهور العيب واأخذا بعين االعتبار المعاينات، ولو 

بالرجوع لفترات مماثلة �شابقة اأو الحقة لتلك المعنية بالعيب. 

المخت�صة  المحاكم  على  العملية  هذه  ب�صاأن  خالف  كل  ُيعر�س 

التي �صت�صدر حكما يتوجب على كل من المفو�س له والم�صترك 

ولهذا  كان  وقت  اأي  في  له  للمفو�س  ي�صوغ  ال  له.  االمتثال 

ال�صبب اإيقاف التزويد بالطاقة الكهربائية. 

الف�ضل 29 : ت�ضديد ال�ضتهالكات 

الم�صترك عن كل  الم�صتحقة من طرف  اال�صتهالكات  اأداء  يتم 

�صهر. 

اأ�صهر  ثالثة  العدادات عند كل  اأرقام  ت�صجيل  يتم  الغر�س،  لهذا 

من  المحررة  الفواتير  وُتوجه  اأمكن.  ما  منتظمة  ولفترات 

طرف المفو�س له للم�صتركين من اأجل االأداء. اإال اأنه مابين كل 
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ب�صكل  اال�صتهالك  اإ�صدار فواتير  له  للمفو�س  ت�صجيلين، يمكن 

جزافي، على اأ�صا�س موؤ�صرات مقدرة تبعا لمتو�صط اال�صتهالك 

االعتيادية والم�صتهلكة �صهريا من طرف الم�شترك. 

كيفية  على  االتفاق  والم�صترك  له  المفو�س  من  لكل  ويجوز 

االأداء التي يختارهما. 

�شواء  الم�شترك،  طرف  من  الم�صتحق  المبلغ  اأداء  يتم  لم  اإذا 

اأكان ينتمي للقطاع العام اأو الخا�س، عند اأول تقديم للفاتورة، 

اأجل الم�صترك  و�صُيمنح  المكان.  بعين  اإ�صعار  له   �صُيترك 

ال�صروط  لذات  طبقا  يوؤدى  حيث  دينه،  لت�صديد  اإ�صافية  اأيام   8

المن�صو�س عليها بالف�صل 30 في ما يليه. 

مع االإ�صارة اإلى اأنه يجوز �صراحة تغيير دورية قراءة العداد في 

اأي وقت كان بتعجيل من المفو�س له. 

الف�ضل 30 : اإيقاف ال�ضتراك  

اتفاق  بموجب  �صنة  لمدة  مبدئيا  المكتتب  اال�صتراك  1.  ُيجدد 

�صمني، با�صتثناء اال�صتراك الخا�س الوارد ذكره بالف�شل 26.  

التلقائي  الف�صخ  اإلى  الم�صترك  عنوان  تغيير  مجرد  يوؤدي  ال 

اإزاء  ديونه  عن  م�صوؤوال  الم�صترك  يظل  اإذ  اال�صتراك،  لعقد 

اأنه  المفو�س له، اإلى حدود الف�صخ القانوني لعقد ا�صتراكه. بيد 

ي�صوغ للمفو�س له، عند االقت�صاء، التعر�س �صد ال�صخ�س المحتل 

للطاقة  والم�صتعمل  ما،  م�صترك  من طرف  المهجورة  لالأمكنة 

الكهربائية المزودة بها من طرف المفو�س له. 

اال�صتراك من  الف�صخ فورا في حالة طلب  يتم  اآخر،  من جانب 

يتكلف  ال�صرورية.  المثبتة  بالوثائق  يدلي  جديد  محتل  قبل 

المفو�س له بالمتابعات المحتملة �صد المحتل القديم في حالة 

وجود متاأخرات م�صتحقة ال�صداد. 

2. يمكن ف�صخ عقد اال�صتراك في اأي وقت ممكن

المبالغ  بدفع  الفور  الم�صترك، مع قيامه على  اأ(  اإما بطلب من 

المتخلدة في ذمته.

ب( اإما بمبادرة من المفو�س له، في حالة: 

•��عدم اأداء مبالغ م�صتحقة لفائدة المفو�س له، واإن بر�صم تموين 
اأو اأ�صغال منجزة بعناوين ي�صغلها المعني باالأمر حاليا اأو كان 

لمدة  بالماء  التزويد  تعليق  بعد  الف�صخ  ويتم  �صابقا.  ي�صغلها 

�صهر على اإثر اإ�صعار م�صبق مدته 8 اأيام. 

الحالي،  التحمالت  الم�صترك اللتزاماته بموجب دفتر  •��اإخالل 
ال�شيما مقت�صيات الف�صل 27. 

ج(  اإما على اإثر طلب ا�صتراك جديد من قبل محتل جديد لالأمكنة 

قام باالإدالء بالوثائق المثبتة ال�صرورية.

يوؤدي  اأن  الم�صترك  على  يتعين  اال�صتراك،  عقد  ف�صخ  3.  عند 

لفائدة المفو�س له، اأخذا بعين االعتبار الموؤونة )الف�صل 24(: 

واإما  فعليا  اإما  الم�صتهلكة  الكهربائية  الطاقة  كميات  اأ(  ثمن 

لل�صروط  طبقا  المنجز  التقدير  اإثر  على  الغ�س،  حالة  في 

المن�صو�س عليها بالف�صلين 27 و29 ح�شب الحاالت.  

ب(  ت�صديد الم�صاريف الناجمة عن قطع التزويد واإرجاعه وكذا 

عن تنقل االأعوان. 

الق�صم V : المقت�صيات المالية

الف�ضل 37 : تحديد ال�ضعار 

في مقابل التحمالت التي تقع على عاتق المفو�س له بر�صم عقد 

التدبير المفو�س هذا، ُياأذن للمفو�س له تلفي منتوج البيع لدى 

الم�صتهلكين مبا�صرة، من اأجل م�صلحة توزيع الكهرباء.

وينجم منتوج البيع عن: 

1.  اإتاوة اإيجار العدادات و�صيانتها و�صيانة الو�صالت تبعا لما هو 

االإتاوات  هذه  مبلغ  ويتغير  هذا.  التحمالت  دفتر  في  محدد 

تبعا لفئة الم�صتركين ونوعية اال�صتعمال. 

2.  اإتاوة التجهيز المحرر فاتورة بها لفائدة الم�صتركين، والتي 

تزيد قوتها المكتتبة عن 2 كيلو فولط.

3. تطبيق االأ�صعار المحددة اأدناه والتي ت�صم: 

•�جزء قار يمثل اإتاوة القوة في الجهد المرتفع والمتو�صط .

•��ثمن الكيلوواط في ال�صاعة الموزع تبعا لال�صتهالك ال�صهري 
اال�صتعمال  �صاعات  ح�صب  وذلك  العداد،  بوا�صطة  المقي�س 

المحددة كما يلي: 

اأ. االإنارة الخا�صة: ٌيحدد هذا اال�صتعمال ح�صب اأربعة اأ�صطار: 

-  �صطر اجتماعي ي�صاوي ا�صتهالكه اأو يقل عن 100 كيلو واط ؛ 

-  �صطر ا�صتهالك يزيد عن 100 كيلو واط وي�صاوي اأو يقل عن 

200 كيلو واط ؛ 

-  �صطر ا�صتهالك يزيد عن 200 كيلو واط وي�صاوي اأو يقل عن 

500 كيلو واط ؛ 

-  �صطر ا�صتهالك يزيد عن 500 كيلو واط ؛ 

ب( اال�صتعمال المنزلي: ويتاألف من اأربعة اأ�شطار: 

- �صطر اجتماعي ي�صاوي ا�صتهالكه اأو يقل عن 100 كيلو واط ؛ 

-  �صطر ا�صتهالك يزيد عن 100 كيلو واط وي�شاوي اأو يقل عن 

200 كيلو واط ؛ 

-  �صطر ا�صتهالك يزيد عن 200 كيلو واط وي�صاوي اأو يقل عن 

500 كيلو واط ؛ 

-  �صطر ا�صتهالك يزيد عن 500 كيلو واط ؛ 

ج( االإنارة الخا�صعة للباتانتا: وتقع في �صطرين: 

- �شطر ي�شاوي ا�صتهالكه اأو يقل عن 150 كيلو واط، 

- و �صطر ا�صتهالك يزيد عن 150 كيلو واط.

د( االإنارة االإدارية: �صطر فريد. 

هـ( االإنارة العمومية: �صطر فريد.

و( القوة المحركة: يقع في ثالثة اأ�شطار:
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- �صطر ي�صاوي ا�صتهالكه اأو يقل عن 150 كيلو واط 

يقل  اأو  وي�صاوي  واط  كيلو   150 عن  يزيد  ا�صتهالك  -  �صطر 

عن 300 كيلو واط 

- و �صطر ا�صتهالك يزيد عن 300 كيلو واط.

الف�ضل 38 : مراجعة الأ�ضعار 

عقد  في  المحددة  لل�صروط  طبقا  وتعدل  التعريفات  ُتراجع 

االإتفاقية.

الق�صم VI : مقت�صيات متنوعة

الف�ضل 40 : المخالفات والمتابعات 

من  المرتكبة  هذا  التحمالت  دفتر  تهم  التي  المخالفات  يعاين 

طرف الم�صتركون اأعوان المفو�س له المحلفون.  

اإذ يمكن اأن تف�صي اإلى اإنذار وان اقت�صى الحال، اإلى متابعات اأمام 

المحاكم المخت�صة بالرباط. 

الف�ضل 41 : طرق التعر�ض المتاحة للم�ضتركين

ي�صوغ للم�صترك الذي يرى اأنه مت�صرر على اإثر خالف م�صتحكم 

مع المفو�س له، اللجوء للمحاكم المخت�صة بالرباط. 

الف�ضل 42 : تاريخ التنفيذ 

ُينفذ دفتر التحمالت هذا اعتبارا من تاريخ دخول عقد التدبير 

المفو�س حيز التنفيذ. 

يعتبر كل تنظيم �صابق بخ�صو�س هذه الم�صلحة ملغى.

الف�ضل 43 : تغيير دفتر التحمالت 

تغييرات  اقتراح  له  للمفو�س  اأو  المفو�صة  لل�صلطة  ي�صوغ 

وقابلة  �صالحة  ت�صبح  ال  التي  هذا،  التحمالت  دفتر  بخ�صو�س 

المذكورين  الطرفين  لكال  المتبادلة  الموافقة  بعد  اإال  للتنفيذ 

والم�صادقة عليها من قبل الوزارات المخت�صة. 

==============

ترجمة عدد 2/08/4001

الرباط، في 2008/10/17



تنظيم م�سلحة التطهري



امل�صرتك

يطلق لفظ امل�شرتك على الزبون، اأي كل �شخ�ص طبيعي اأو اعتباري حامل لعقد 

اال�شرتاك يف م�شلحة املاء. ميكن اأن يكون املالك اأو املكرتي اأو املحتل بح�شن نية اأو 

امللكية امل�شرتكة املمثلة من طرف ال�شنديك. 

*******
ال�صلطة املفو�صة

�صة على اجلماعات احل�رضية للرباط - �صال - ال�صخريات –  يطلق لفظ ال�صلطة املفَوّ

متارة واجلماعتني احل�رضيتني لل�صخريات وبوزنيقة واجلماعات القروية ل�صيدي 

بوقنادل وال�صهول وعني عتيق وال�صباح ومر�س اخلري و�صيدي يحيى زعري وال�رضاط. 

*******
املفو�ض له

�صة مهمة  يطلق لفظ  املُفو�س له على �رضكة ري�صال التي اأ�صندت لها ال�صلطة املفَوّ

تزويد الزبائن املرتبطني بال�صبكة العمومية باملاء ال�صالح لل�رضب، وذلك طبقا 

لل�رضوط املن�صو�س عليها يف نظام امل�صلحة بوا�صطة عالمتها التجارية ري�صال.  

*******
االتفاقية

�صة  يطلق لفظ االتفاقية على عقد التدبري املفو�س الذي فو�صت مبوجبه ال�صلطة املفَوّ

املفو�س له تدبري امل�صلحة العمومية لتوزيع املاء ال�صالح لل�رضب. 

*******
نظام امل�صلحة

�صة؛  يطلق لفظ  نظام امل�صلحة على موجز دفرت التحمالت الذي و�صعته ال�صلطة املفَوّ

اإنه يحدد االلتزامات املتبادلة للمفو�س له والزبون. وت�صتعر�س هذه الوثيقة املقاالت 

الرئي�صية من دفرت التحمالت.  

هذا املطبوع ميثل اأهم الف�صول يف دفرت التحمالت

كـلـــــــــــمــات لـلـتـفـــاهــــــــــــــــم 
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الق�صم I : مقت�صيات عامة 

الف�ضل 1 : مو�ضوع دفتر التحمالت هذا 

لها  وفقا  التي  ال�صروط  تحديد  اإلى  هذا  التحمالت  دفتر  يهدف 

ي�صمن المفو�س له الخدمة العمومية للتطهير ال�صائل، الم�صمى 

في ما بعده م�صلحة التطهير داخل نطاقات التدبير المفو�س. 

الق�صم III : ال�سروط العامة للو�سل في �سبكة 

التطهير

الف�ضل 26 : كيفيات الو�ضل

حول  التطهير  م�صلحة  لدى  ي�صتعلم  اأن  المالك  على  يتعين 

ي�صتفيد منه ملكه.  الذي  المنف�صل(  اأو  )الموحد  النظام  طبيعة 

وفي حالة ال�صبكة الموحدة يمكن للو�صالت اأن تقوم بتجميع كل 

من المياه العادمة ومياه االأمطار.

وعندما يتعلق االأمر بال�شبكة المنف�شلة، يجب اأن ت�صكل المياه 

العادمة و مياه االأمطار مو�صوع و�صالت مختلفة.

الف�ضل 27 : الملكية و �ضاحب الم�ضروع 

العام من  الواقع تحت الطريق  اأن ُينجز الجزء من الو�صل  يجب 

قبل المفو�س اأو مقاولة مخول لها ذلك. و يتم ربط هذه االأجزاء 

من الو�صل بال�صبكة العمومية. 

في ما يخ�س اأية تجزئة حديثة، يعتبر المالك حرا في االختيار 

بين المفو�س له اأو اأي منع�س من القطاع الخا�س لتجهيز ملكه 

تحت  البقاء  مع   ،) الو�صالت  ذلك  في  )بما  التطهير  ب�صبكة 

اإ�صراف المفو�س له.

النفايات المنزلية

 الف�ضل 28 : تعريف المياه العادمة المنزلية

والمطبخ  الغ�صيل  )في  الم�صتعملة  تلك  العادمة  المياه  تت�صمن 

والحمام( ومياه المجاري )البول و المواد البرازية(.

قناة  بناء  لو�ضالت خالل  التلقائي  الف�ضل 29 :  الإنجاز 

جديدة

عند ت�صييد قناة تطهير جديدة باإحدى الطرق، ينجز المفو�س 

له تلقائيا و�صالت كافة البنايات المجاورة للجزء الواقع تحت 

الطريق العام، و من اأجل ذلك يت�صل المفو�س بالمالكين لتحديد 

نقطة و�صل عمارتهم.

الف�ضل 30 : الو�ضل واجب التنفيذ

عام  طريق  محيط  في  الواقعة  البنايات  جميع  و�صل  يتوجب 

مجهز ب�صبكة تطهير، اأو تلك المت�صلة به، بوا�صطة طريق خا�س 

اأو ارتفاق المرور، بهذه ال�صبكة مبا�صرة بعد االإ�صعار بذلك في 

اأجل ال يتعدى ال�صنة من تاريخ بداية العمل بهذه ال�صبكة.

يلجاأ  ترددهم،  اأو  المجاورين  المالكين  اأحد  رف�س  حال  وفي 

المفو�س له لل�صلطات المخت�صة. كما يمكنه تنفيذ اأ�صغال الو�صل 

تلقائيا وتوجيه فاتورة بذلك اإلى المعني باالأمر لت�صديدها، دون 

الم�صا�س بحق المتابعة  الق�صائية.

ع عام ت�صتفيد منه قابلة للو�صل. و  تعتبر كل بناية واقعة تحت ُمجمِّ

يتحمل المالك كلفة تركيب و�صيانة معدات رفع المياه العادمة ال�صرورية 

و�صيانتها. وال يتحمل المفو�س له في اأي حال من االأحوال م�صوؤولية 

االأ�صرار اأو الخلل في الت�صغيل الذي من �صاأنه اأن يلحق بنظام الرفع.  

واأخيرا، للمفو�س له كامل الحق في البحت عن ان�شباب المياه 

بالمجاري غير المرخ�س لها.

الف�ضل 31 : الت�ضفية الخا�ضة الجماعية اأو الفردية

في اإطار القطاعات غير الم�صتفيدة من ال�شبكات العمومية، يمكن 

تزويد البنايات ال�صكنية المنعزلة اأو المجتمعة في اإطار تجزئات 

التطهير،  بخدمة  �صكن(   100( تجزئة   20 من  اأقل  ت�صم  �صكنية 

ب�صكل منفرد اأو عن طريق قنوات ال�صرف ال�شحي  الم�شتركة.

يتم تزويد كل تجمع �صكني ي�صم اأكثر من 100 م�صتعمل، واقع 

ال�شرف  بقنوات  العمومية  ال�صبكات  من  ت�صتفيد  بقطاعات ال 

ال�شحي.

اإال في ما يخ�س  ال يمكن الح�صول على ا�صتثناءات لهذه القاعدة 

عمليات تمثل »ال�صالح العام« يرجع تقديرها لل�صلطة المخت�شة، و ذلك 

خالل مرحلة انتقالية تنتهي مدتها �صاعة اإن�صاء محطة التطهير العام. 

هذه  ظل  في  لها  المرخ�س  التطهير  اأنظمة  تكون  اأن  يجب 

القطاع  بهذا  ب  �صُترَكّ التي  المعدات  مع  متوافقة  ال�صروط 

م�صتقبال، كما ينبغي اأن تخ�صع للقانون المتبع في هذا المجال 

الذاتية(  الت�صفية  قدرة  )ال�صبيب،  االأنابيب  خا�صيات  كذا  و 

والقيا�صات و الت�صميم و بناء من�صاآت الت�صفية و ا�صتغاللها. 

و بخ�صو�س اإن�صاء اأنظمة التطهير هذه، يبقى للمفو�س الذي يتولى فح�س 

الوثائق والت�صاميم المو�صوعة من طرف اأ�صحاب الطلب، �صالحية اإما:

•��تنفيذ الم�صروع اعتمادا على و�صائله الخا�صة بعد اأن يتكفل المعني 
)اأو المعنيون( باالأمر ب %50 من مجموع التكاليف الحقيقية، 

ي�صاف اإليها العناء والعمل )%10(، في حين تر�صد %50 الباقية مع 

االإ�صافة،  لخدمة المن�صاآت. وُتدفع واجبات اال�صتراك في الموؤ�ص�صة 

االأولى المتعلقة بالجزء الخا�س بال�صروط المالية اإلى المفو�س له 

عند اإتمام هذا االأخير الإن�صاء �صبكة التطهير؛

م�صلحة التطهري

يطلق لفظ مصلحة التطهير على مجموع األنشطة و املنشآت الضرورية جلمع ونقل وتصفية 
ورمي املياه العادمة ومياه األمطار ونقلها وتصفيتها ورميها.
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االأ�صغال  بتنفيذ  الطلب  اأ�صحاب  اأو  الطلب  ل�صاحب  االإذن  •��اأو 
ح�صب الت�صاميم الم�صادق عليها مع اأداء %10 من التكاليف 

الحقيقية للمن�صاآت. و ُتدفع واجبات اال�صتراك في الموؤ�ص�صة 

االأولى عند اإتمام اإن�صاء �صبكة التطهير الخا�صة بالمفو�س له. 

المعنيون  الم�صتعملون  يوؤديها  التي  االإتاوات  مقابل  وفي 

باالأمر، يتعهد المفو�س له ب�صيانة المن�صاآت و تفريغها.

يتحمل الم�شتعملون كلفة التوقف الموؤقت للمن�صاآت عن العمل 

)اإزالة االأقذار و التطهير واإحاطتها بجدار و�صد الفراغات( بعد اإن�صاء 

ال�صبكة في المنطقة المعنية و كذا و�صل االأمالك بهذه ال�صبكة.

الف�ضل 32 :  الخا�ضيات التقنية لو�ضل المياه العادمة

ومن�ضاآت الت�ضفية المنفردة 

و�صل المياه العادمة

ي�صمل و�صل البنايات، بالن�صبة للجزء الواقع بين الميدان الخا�س 

و قنوات ال�صرف العمومية، انطالقا من العالية اإلى ال�صافلة:

•��فتحة من الخر�صانة ذات اأبعاد داخلية اأدناها x 50 50 �شنتمتر؛

الفتحة  ت�صل  مليمتر،   200 اأدناه  داخلي  قطر  ذات  •��قناة 
ع، مع منحدر اأدناه %2 على االأقل؛ بالُمجَمِ

درجة   60 اأق�صاها  زاوية  مع  العامة،  بال�صبكة  للو�صل  •��جهاز 
هبوط  حالة  في  درجة   90 اأو  الجريان  منحى  مع  مقارنة 

ت�صاوي اأو تقل عن 30 �شنتمتر.

اأهمية و طبيعة  اأي نظام اآخر ح�صب  اأن ي�صف  يمكن للمفو�س 

حاجيات كل بناية.

من�صاآت الت�صفية المنفردة 

المخ�ص�صة  المناطق  في  المنفردة  الت�صفية  من�صاآت  ُت�صيد 

يبلغ  الذي  به  العمل  الجاري  للقانون  طبقا  المنفرد  للتطهير 

للمعني باالأمر عند درا�صة طلب رخ�صة البناء.

طلب  مو�صوع  المنفردة  الت�صفية  من�صاآت  تكون  اأن  يجب 

رخ�صة �صابقة لبنائها و طلب المطابقة قبل بداية العمل بها.

يمنع منعا كليا رمي النفايات بمجاري مياه االأمطار.

المخ�ص�صة  المراحي�س  اآبار  و  الرملي  الجب  ا�صتعمال  ينع 

ال�صتقبال المياه العادمة. 

الداخلية على  ال�صحي  ال�صرف  المتعلق بمن�صاآت  التنظيم  ُيطبق 

من�صاآت التطهير االنفرادي.

من�صاآت  اإنجاز  في  الحق  له  المفو�س  يحتفظ  اأخرى،  جهة  من 

الم�صتفيدين  من  با�صتخال�س  �صيقوم  التي  المذكورة  التطهير 

الم�صاريف الحقيقية م�صاف اإليها ن�صبة 10%.

الف�ضل 33 : طلب الو�ضل

اأي و�صل جديد مو�صوع طلب موجه للمفو�س  اأن ي�صكل  يجب 

له، محررا تبعا لنموذج يتم �صحبه لدى  المفو�س له مع مراعاة 

تنفيذ مقت�صيات الف�صل 52 وموقعا من قبل المالك اأو موكله 

ترخي�س  اأو  عليه،  م�صادق  االإجمالي  البناء  بت�صميم  ومرفقا 

�صادر عن الجماعة اإذا اقت�صى االأمر ذلك.

ب�صكل  ي�صير  اإعدادي  بر�صم  االجمالي  الت�صميم  ُيكمل  اأن  يجب 

وا�صح جدا اإلى و�صعية مخرج الُمجَمِعات الداخلية، مع ترقيمه قيا�صا 

اإلى الجدار الم�صترك االأي�صر اأو االأيمن مع النظر اإلى الواجهة. 

ال يمكن اأن يتم الو�صل بالمجرى العام اإال بعد قيام المفو�س له 

بالمراقبة الم�صار اإليها في الف�صل 54.

الف�ضل 34 : عدد الو�ضالت بكل عمارة

يجب اأن يتم و�صل كل عمارة اأو مجموعة عمارات ذات منفذ 

على الطريق العام، ومو�صوع ر�صم عقاري  واحد، مبا�صرة مع  

ال�صبكة العامة بوا�صطة تفرع واحد.

يمكن للمفو�س اأن ي�صمح ا�صتثنائيا بالقيام بو�صل لكل بئر �صلم 

من العمارة على حدة، اإذا كانت هذه االأخيرة تتوفر على العديد 

من اآبار ال�صلم.

الف�ضل 35 :  �ضيانة الو�ضالت الواقعة بالميدان العام

واإ�ضالحها و اإزالتها 

تتم عمليات �صيانة الو�صل واإ�صالحه و اإزالته من قبل المفو�س لزوما. 

حين تتطلب عملية هدم اأو اإعادة بناء عمارة ما اإزالة الو�صل، تقع 

تكاليف ذلك على ال�صخ�س )اأو االأ�صخا�س( الذي اأودعوا رخ�صة الهدم 

اأو البناء )بما في ذلك اإعادة البناء(. وحين يكون الهدم نتيجة حادثة 

اأو قرار اإداري، يظل مالك العمارة مدينا بم�صاريف اإزالة الو�صل.

حين يتبين من تدخالت الم�صلحة بهدف �صيانة و�صل واإ�صالحه وجود 

ا�صطرابات يعترف اأعوان الم�صلحة المحلفون لهذا الغر�س، بكونها 

نتيجة اإهمال طرف ثالث اأو م�صتعمل اأو تهوره اأو �صوء نيته، يتحمل 

الم�صوؤول عن هذه االأ�صرار التكاليف من اأي نوع كانت المترتبة عنها.

تكاليف  باالأمر  المعنيون  الم�صتاأجرون  اأو  المالكون  يتحمل 

تطهير الو�صالت و فتحها داخل العقارات. وحين يطلبون لهذا 

فاتورة  بتحرير  االأخير  هذا  يقوم  له،  المفو�س  تدخل  الغر�س 

بم�صاريف ذلك ُت�صاف اإليها ن�شبة %10. 

المياه العادمة ال�صناعية

الف�ضل 36 : تعريف المياه المر�ضبة ال�ضناعية 

تعتبر بمثابة مياه مر�صبة �صناعية كافة الف�صالت الناتجة عن 

ا�صتعمال المياه خارج نطاق اال�صتعمال المنزلي.

الف�ضل 37 :  طلب اتفاقية خا�ضة بان�ضباب المياه

ال�ضناعية

جديدة  ا�صت�صفائية  اأو  �صناعية  من�صاأة  كل  و�صل  عملية  تخ�صع 

ب�صبكة التطهير لم�صادقة المفو�س له.

المنظمة  االلتزامات  بالقوانين و  القديمة  المن�صاآت  تتقيد  كما 

لجودة ف�صالت المياه العادمة.



22

مطبوع  خالل  من  »ال�صناعية«  الموؤ�ص�صات  و�صل  طلبات  تتم 

و�صل  عملية  تتطلبها  التي  الوثائق  اإلى  باالإ�صافة  يكمله  خا�س 

العمارات وثيقة تعطي جميع التو�صيحات حول ن�صبة ال�صبيب 

و طبيعة و اأ�صل المياه الواجب تفريغها والخا�صيات الفيزيائية 

الحرارة  درجة  و  والرائحة  وال�صفاء  )اللون  والكيميائية 

والحم�صية و القاعدية وما اإلى ذلك(.

للمواد  النظرية  بالقيم  االإدالء  الطلبات  اأ�صحاب  على  يتعين 

المتو�صط  ذكر  طريق  عن  بالف�صالت  الموجودة  والمعادن 

اإذا  العام.  بالمجرى  االن�صباب  المحتملة قبل  للمعالجة  المتوقع 

اأمكن ل�صاحب الطلب اإجراء تحليل، فيجب اأن يتم ذلك من قبل 

مختبر معتمد من لدن المفو�س له. وينبغي اأن يقوم الم�صترك 

�صلبا على  التاأثير  �صاأنه  اأي تغيير من  له على  المفو�س  باإطالع 

يطراأ  تغيير  كل  وعلى  العمومية  التطهير  من�صاآت  �صير  ح�صن 

جديدة  اتفاقية  مو�صوع  يكون  اأن  يجب  والذي  ن�صاطه  على 

الن�شباب المياه. 

الف�ضل 38 : �شروط و�ضل المياه المر�ضبة ال�ضناعية 

المر�صبة في  مياهها  ب�صب  ال�صناعية  للموؤ�ص�صات  االإذن  يمكن 

المجاري العامة �صريطة احترام ال�صروط المقررة في الف�صول 

االآتي ذكرها :

التي  ال�شناعية  الف�صالت  تخرق  اأن  يمكن  ال  المقابل،  •��في 
تحتوي على مواد �صارة المعايير المقررة بدفتر التحمالت 

عند طرحها في ال�صبكة العامة للتطهير.

بالن�صبة  يطرح  المر�صبة  ال�صناعية  المياه  طرح  كان  •��اإذا 
لل�صبكة ومحطات الت�صفية اإكراهات خا�صة من حيث التجهيز 

اأن  المياه  هذه  بان�صباب  للترخي�س  يمكن  فاإنه  واال�صتغالل، 

يظل رهينا بم�صاهمات مالية في تكاليف التجهيز التكميلي 

االأول و ا�صتغالله ، تقع على عاتق المت�صبب من هذا التحويل.

الف�ضل 39 :  ال�شروط العامة لقبول المياه المر�شبة

ال�ضناعية في ال�ضبكة العامة

ينبغي اأن تكون المياه العادمة ال�صناعية المطروحة في ال�صبكة:

 ،8.5 و   5.5 بين  تتراوح  قاعدية/حم�صية  درجة  ذات  •��محايدة 
الجير،  بوا�صطة  التحييد  تتم عملية  ا�صتثنائية، وحين  ب�شفة 

يمكن اأن تتراوح هذه الن�صبة بين 5.5 و 9.5؛

•��ذات درجة حرارة ت�صاوي اأو اأقل من 30 درجة؛

اأو  هيدروك�صيدية  حلقية   مركبات  على  محتوية  •��غير 
م�صتقاتها الملحية؛

غير متوفرة على مواد عائمة قابلة للنقل اأو التر�صب من �صاأنها، 

ب�صفة مبا�صرة اأو غير مبا�صرة، بعد اختالطها بنفايات اأخرى، 

انبعاث غازات  الم�صاعدة على  اأو  المن�صاآت  �صير  عرقلة ح�صن 

م�صرة اأو التاأثير �صلبا على عمل عمال المجارير؛

غير محتوية على اأكثر من 500 مغ/لتر من المواد العالقة؛

من  ن�صبة  على  تحتوي  بيوكيميائية  مواد  على  متوفرة 

الطلب  مغ/لتر-   500 عن  تقل  اأو  ت�صاوي  االأوك�صجين 

البيوكيميائي على االأوك�صجين-  ومواد كيميائية تحتوي على 

ن�صبة من االأوك�صجين ت�صاوي اأو تقل عن 500 مغ/لتر - الطلب 

الكيميائي على  االأوك�صجين-؛

كن�صبة  الع�صوية  المواد  حيث  من  تركيز  على  متوفرة 

مغ/لتر،   150 تتعدى  ال  ال�صائل  في  االإجمالية  النتروجين 

باعتبار النتروجين االأ�شا�شي، اأو  200 مع/لتر، باعتبار اأيونات 

االألمنيوم؛

غير محتوية على مواد قادرة على:

•��تدمير البكتيريا المتواجدة في من�صاآت الت�صفية

•��تدمير الحياة المائية ب�صتى اأ�صكالها في �صافلة نقط ان�صباب 
عات العامة باالأنهار  اأو بمجاري الماء اأو بالبحر الماء بالُمجمِّ

•��اإ�صفاء األوان منظورة على النفايات

•��نمو الطحالب في محيط اأماكن الطرح؛

تقدم وحدة قيا�س اإيكيتوك�س مطابقة لمعيار اأفنور 90.301.

يمكن للمفو�س اأن يطالب باإجراء معالجة اأولية قبل طرح المياه 

ال�شناعية المر�صبة في ال�صبكة العامة في حالة عدم احترام هذه 

المياه للمقت�صيات و القيم المقررة اأعاله. 

الف�ضل 40 :  التحييد اأو المعالجة الأولية  للمياه

ال�ضناعية

يجب اأن تخ�صع المياه ال�صناعية المحتوية على مواد من �صاأنها 

محطات  �شير  ح�شن  تركيزها  ن�صبة  اأو  بطبيعتها  تعيق  اأن 

قبل طرحها  االأولية  المعالجة  اأو  التحييد  اإلى عملية  الت�صفية، 

في المجاري العمومية، ال�صيما منها:

•��المواد الحم�صية الحرة؛

•��المواد ذات التفاعالت القاعدية بكميات كبيرة؛

م�صتقات  بالخ�صو�س  و  العالي،  التركيز  ذات  االأمالح  •��بع�س 
الكرومات والبيكرومات ؛

•��بع�س ال�صموم القوية و خا�صة م�صتقات ال�صيانوجين؛

•��الهيدروكربورات والزيوت والدهون والن�صويات؛

عند  كريهة  روائح  ت�صدر  التي  المواد  اأو  الم�صرة  •��الغازات 
ات�صالها بهواء المجارير؛

•��المياه االإ�صعاعية.

الف�ضل 42 : الن�ضبابات المحظورة

ُيحظر كليا طرح االأج�صام و المواد ال�صلبة وال�صائلة والغازية التي 

ال�صبكة عن  التاأثير �صلبا على ح�صن �صير  بطبيعتها، من �صاأنها 

طريق التاآكل اأو �صد المنافذ اأوت�صكيل خطر على عمال ال�صيانة 

اأو منع االختمار البيولوجي بمحطات الت�صفية.

يتعلق االأمر اأ�شا�شا ب:
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•��الغازات القابلة لال�صتعال اأو ال�صامة؛

هيدروك�صيدات  اأو  الملحية  م�صتقاتها  و  •��الهيدروكربورات 
المواد الحم�صية و القاعدية المركزة؛

•��المواد المو�صخة ) الوحل والرمال والح�صى والرماد وال�صيليلوز 
والغراء والقطران والزيوت والدهون و غيرها( ؛

•��النفايات المنزلية، حتى بعد �صحقها؛

•��النفايات ال�صناعية ال�صلبة، حتى بعد �صحقها؛

•��المواد التي من �صاأنها تلوين المياه ب�صكل غير طبيعي ؛

العامة  القبول  ل�صروط  ت�صتجيب  ال  التي  ال�صناعية  •��المياه 
الم�صار اإليها في الف�صول ال�صابقة؛

الحيواني،  االأ�صل  ذات  ال�صائلة  اأو  ال�صلبة  البرازية  •��المواد 
وخا�صة محلول المزابل؛

•��المواد االإ�صعاعية.

•��قائمة االن�صبابات هذه هي على �صبيل المثال ال الح�صر.

الف�ضل 43 : مقت�ضيات اأخرى

مع  هذا  التحمالت  بدفتر  الواردة  المقت�صيات  تتعار�س  ال 

م�صتقبال  �صتوجد  التي  اأو  الموجودة  الفوانين  مجموعة 

والمتعلقة با�صتعمال المياه و الوقاية من التلوث.

المياه  ب�صروط قبول  المتعلقة  التعليمات  تعليق  اأنه يمكن  بيد 

ال�صناعية الملوثة من قبل المفو�س. ولهذا الغر�س، توجه وثيقة 

مكتوبة خا�صة بهذا ال�صاأن.

الف�ضل 44 : خا�ضيات الو�ضل التقنية

يجب اأن ُتزود الموؤ�ص�صات الم�صتهلكة للمياه الأغرا�س �صناعية، 

اإذا ما طلب منها ذلك المفو�س له، بو�صلي �صكرة مختلفين:

•��و�صل المياه العادمة المنزلية

•��و و�صل المياه ال�صناعية

يجب اأن يتوفر كال الو�صلين على فتحة للو�صل، ي�صادق عليها 

المفو�س له، تو�صع في حدود الملك، وخارجيا، بالميدان العام، 

من اأجل ولوج اأ�صهل من طرف اأعوان المفو�س له وفي اأي وقت 

كان.

المياه  و�صل  على  �صمام  و�صع  له  المفو�س  يفر�س  اأن  يمكن 

ال�شناعية الملوثة.

الو�صل  على  المنزلي  بالو�صل  المتعلقة  المقت�صيات  تنطبق 

ال�شناعي.

الف�ضل 45 :  اأخيذات و فحو�ضات المياه المر�ضبة

ال�ضناعية 

ال�صناعي  عاتق  على  تقع  التي  الفحو�صات  عن  النظر  ب�صرف 

يقوم  اأن  يمكن  الماء،  بان�صباب  المتعلقة  االإتفاقية  بموجب 

فحو�صات  و  اأخيدات  باإجراء  كان   وقت  اأي  في  له  المفو�س 

المر�شبة  المياه  مطابقة  من  للتاأكد  الفتحات  من  عينات  على 

الم�صبوبة في المجرى العام للمقت�صيات المذكورة اأعاله، ب�صفة 

دائمة.   

يقوم مختبر المفو�س له باإجراء التحليالت الالزمة لذلك، اأو اأي 

مختبر معتمد اآخر.

يتحمل الم�صتعملون المعنيون باالأمر تكاليف هذه التحليالت 

للمقت�صيات  مطابقة   غير  الف�صالت  اأن  النتائج  اأتبثت  اإذا 

المذكورة.

يحتفظ المفو�س له بالحق في تعليق التراخي�س الممنوحة بهدف 

ان�صباب المياه مع اإمكانية اتخاذ اإجراءات زجرية مقررة في هذا 

اأعاله.  الذكورة  للمعايير  الف�صالت مخالفة  اإذا كانت  التنظيم، 

اأية  عن  له  والمفو�س  االأغيار  تجاه  م�صوؤوال  الم�صتعمل  يظل  و 

اأ�صرار قد يلحقها وجود وا�صتغال من�صاأته الداخلية.

الف�ضل 46 : من�ضاآت المعالجة الأولية

1.46 عازالت الدهون و عازالت الن�صويات

المفو�س  عليها  �صادق  للدهون  عازالت  تركيب  ينبغي 

بتفربغ  االأمر  يتعلق  حين  الم�صتعملين  قبل  من  م�صبقا،  له 

والمقا�صف  المطاعم  عن  ال�صادرة  اللزجة  و  الدهنية  المياه 

لحم  ومتاجر  الجزارة  ومحالت  اال�صت�صفائية  والموؤ�ص�صات 

الخنزير والمرائب وما اإلى ذلك. 

يجب اأن تكون عازالت الدهون قادرة على تجميع 40 لتر من 

الدهون اأو المواد الخفيفة لعدة مرات، وذلك بمعدل لتر واحد 

الذروة وكذا  اليومي خالل ف�صل  ال�صبيب  الثانية لمتو�صط  في 

�صمان ن�صبة عزل اأدناها 90%.

ينبغي اأن تكون عازالت الدهون م�صممة ب�شكل:

•��ال ي�صمح بتفريغها في المجرى با�صتعمال ال�صيفون. 

•��ي�صمح بمقاومة الغطاء اأو االأغطية ل�صغط حركة ال�صير.

�صطح  بين  الموجود  الفراغ  بتهوية  الو�صول  قناة  •��ت�صمح 
الدهون والغطاء.

•��ت�صبق عازالت الدهون �صفاطات الوحل معدة لتر�صيب المواد 
درجات  وتخفي�س  النفايات  �صرعة  من  والتخفيف  الثقيلة 

حرارتها.

•��يجب اأن تتوفر �صفاطات الوحل على �صعة 40 لتر في الثانية 
من ال�صبيب على االأقل، مع ما اأدناه 40 لترا.

م�صاد  على  المر�صبة  المياه  كبح  اأجهزة  تتوفر  اأن  •��يجب 
للرائحة.

لتفريغ  �صروريا  الرفع  م�صخة  ا�صتعمال  كان  اإذا  ما  حالة  في 

المياه المر�صبة، يجب اأن تو�صع في �صافلة العازل حتى ال ت�صبب 

في ن�صوء م�صتحلبات، مما يعوق العزل الجيد للدهون.

ت�صلها  اأن  يمكن  اأماكن  في  الدهون  عازالت  و�صع  يجب 
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ال�صاحنات/ال�صهاريج المجهزة باأداة خا�صة لالمت�صا�س، من اأجل 

�صمان تفريغ �صريع و تجنب بذلك الروائح الكريهة.

يجب اأن تزود بع�س الموؤ�ص�صات قنواتها الخا�صة بتفريغ المياه 

العادمة بجهاز االحتفاظ بن�صاء البطاط�س.

يتاألف هذا الجهاز الذي �صيعر�س على اأنظار المفو�س له من اأجل 

الم�صادقة على خ�صائ�صه، من غرفتين يمكن زيارتهما:

•��تتوفر االأولى على جهاز قادر على قطع الطحالب وعلى �صلة 
ت�صمح بالتقاط المواد الثقيلة مبا�صرة. 

•��في حين تقوم الغرفة الثانية بالتر�صيب.
•��ينبغي اأن يكون الغطاء اأو االأغطية قادرة على تحمل �صغط 

حركة ال�صير، اإن اقت�صى االأمر.

•��يجب ت�صريف المياه المر�صبة القادمة من العازل في المجرى 
مبا�شرة.

•��ال يمكن باأي حال من االأحوال توجيه المياه المر�صبة المحملة 
بالن�صاء نحو من�صاأة لعزل الدهون.

2.46  عازالت الهيدروكربورات و خنادق الوحل
يتعين على المرائب ومحطات البنزين والموؤ�ص�صات التجارية اأو ال�صناعية، 

ب�صفة عامة، عدم طرح في المجاري العمومية الهيدروكربورات ب�صكل 

عام و المواد المتطايرة ب�صكل خا�س، مثل البنزول والبنزين، اإلخ، التي 

ت�صكل مركبات قابلة لالنفجار عند مالم�صة الهواء.

يجب عر�س مجموعات العزل على اأنظار المفو�س له من اأجل 

�صفاطة  اأ�صا�صيين:  جزئين  من  تتاألف  وهي  عليها،  الم�صادقة 

الوحل والعازل، حيث ينبغى اأن يكون ولوج عربات التنظيف 

)�صهاريج ل�صفط النفايات( لهذين الجهازين  متاحا.

تجميع  قادرة على  الهيدروكربورات  تكون عازالت  اأن  يجب 

من  م�صاعفة  لمرات  في،  الهيدروكربورات  من  لترات   10
بمعدل وذلك  الذروة،  ف�صل  خالل  اليومي  ال�صبيب   متو�صط 

20 لتر على اأقل تقدير.
عن تقل  ال  عزل  �صعة  على  العازالت  هذه  تتوفر  اأن   يجب 

في  تفريغها  يتم  اأن  االأحوال  من  حال  باأي  يمكن  وال   %  95
المجرى بوا�صطة ال�صيفون. 

ل�صد  اآلي  المذكورة على جهاز كاظم  االأجهزة  اأن تتوفر  يجب 

مخرج العازل عندما يقوم هذا االأخير بتخزين اأق�صى ما يتحمله 

من الهيدروكربورات، و ذلك من اأجل تجنب وقوع اأي حادث في 

حال عدم �صيانة المن�صاآت في الوقت المنا�صب.

يجب اأن ال تكون العازالت قابلة لال�صتعال و اأن تكون اأغطيتها 

قادرة على تحمل حركة ال�صير، عند االقت�صاء.

يجب اأن ال تكون االأغطية في اأي حال من االأحوال مثبتة بالجهاز.

العازل مع  �صعتها  تتالءم  التي  الوحل  �صفاطة  و�صع   يجب 

)10 لترات لكل عملية غ�صل ولكل �صيارة( في عالية هذا االأخير.  

�صرعة  وخف�س  الثقيلة  المواد  تر�صيب  ال�صفاطة  هذه  وتتولى 

النفايات. و يعد هذا الجهاز �صروريا بالن�صبة للعمارات التي تتوفر 

على اإمكانية ركن وغ�صل اأزيد من 10 �صيارات. ف�صال عن ذلك، 

يجب اأن ال تتوفر اأجهزة ت�صريف المياه المر�صبة على كميات من 

المياه مجمعة في �صيفون وذلك لمنع ت�صاعد الرائحة.

كان  حال  في  العازل،  �صافلة  في  الرفع  م�صخة  تو�صع  اأن  يجب 

ا�صتعمالها �صروريا لتفريغ المياه المر�صبة، من اأجل الحيلولة دون  

ن�صوء الم�صتحلبات التي تعيق العزل الجيد للهيدروكربورات في 

هذا الجهاز.

يجب اأن تراعي قيا�صات العازالت ال�صبيب المعتبر.  

الف�ضل 47 : اإلزامية �ضيانة من�ضاآت المعالجة الأولية 

يجب ت�صييد من�صاآت المعالجة االأولية الم�صار اإليها اأعاله من قبل 

المالك تحت اإ�صراف المفو�س له.

يجب المحافظة على ح�صن �صير هذه المن�صاآت بعد اإن�صائها. كما 

�صيانة  يثبت  بما  له  للمفو�س  االإدالء  الم�صتركين  على  يتعين 

المن�صاآت ب�صكل جيد. 

اإلى  الت�صفية  نتائج  حول  ال�صهرية  التقارير  ت�صلم  اأن  يجب 

المفو�س له، ب�صكل اإلزامي.

يمكن للمفو�س له اأن يقوم في اأي وقت كان بالتاأكد من ح�شن 

�صير هذه المن�صاآت.

يتحمل الم�صتعمل م�صوؤولية من�صاآته في اأي حال من االأحوال.

تفريغ مياه االأمطار في نظام منف�سل

الف�ضل 48 : تعريف مياه الأمطار

المياه المطرية هي تلك التي تنتج عن هطول االأمطار.

في  ت�صتعمل  التي  الغ�صل  ومياه  ال�شقي  مياه  اعتبار  يمكن 

بمثابة  العمارات  �صاحة  وفي  والحدائق،  والخا�صة  العامة  الطرق 

الو�صط  اأمطار. و يمكن طرحها ح�صب �صروط معينة في  مياه 

الم�صتقبل )المحيط، البحر، النهر، الواد، القناة، الخ(

الف�ضل 49 : عزل مياه الأمطار

المطرية  ال�شبكات  عبر  المطرية  مياه  تفريغ  و  تجميع  يتم 

م�صتقلة تماما عن �صبكات ال�صمامات. 

ومياه  العادمة  المياه  الحال خلط  كان  كليا وكيفما  منعا  يمنع 

ت�صريح  هناك  يكن  لم  وما  وجهتهما  الختالف  نظرا  االأمطار، 

خا�س �صادر عن المفو�س له. 

تطبق مقت�صيات هذا الف�صل في حالة ال�صبكات المنف�شلة.

الف�ضل 50 : �شروط الو�شل

االأمطار.  مياه  بمجرى  عمارته  و�صل  طلب  مالك  الأي  يمكن 

ويمكن اأن ي�صبح هذا الو�صل اإجباريا حين تتجاوز ح�صة المياه 

بمن�شاأة عمومية 10 لتر/الثانية خالل عا�صفة مطرية ع�صرية. 

و ب�صفة عامة، يتوجب اإ�صالة فائ�س مياه الجريان بالقنوات بعد تطبيق 

جميع الحلول التي من الم�صاعدة على ت�صرب المياه من اأجل تزويد 

فر�صة المياه الجوفية من جهة وتفادي ت�صبع ال�صبكة من جهة اأخرى.

اأر�صية  التحت  الم�صادر  اأو  الجوفية  المياه  ُيمنع تحويل مجرى 

نحو �صبكات التطهير.



25

الف�ضل 51 : طلب و�ضل مياه الأمطار

– المجاري  بو�صل  المتعلقان   30 و   26 الف�شالن  ينطبق 

ال�صمامات على و�صالت ُمجَمِعات مياه االأمطار، ما عدا في ما 

يتعلق بقيا�صات المن�صاآت الموافقة للظروف.

عن  ف�صال  له  المفو�س  اإلى  الموجه  الطلب  ي�صير  اأن  يجب 

اإلى الو�صل الذي يجب اأن  المعلومات المحددة في الف�صل 33، 

يكون قادرا على تفريغ مياه الجريان المطابق لهطول االأمطار 

بوتيرة ع�صرية في المنطقة.

يبلغ القطر االأدنى، العتبارات اال�صتغالل، 300 ميليمتر. و يتم 

ا�صتعمال قنوات من الخر�صانة اأو االإ�صمنت من �صنف A2 اأومن 

اأي من المواد االأخرى، الذي ُيرى اأنها ُمر�صية.

الق�صم IV :  �سروط خا�سة للو�سل بال�سبكة

العامة

الف�ضل 52 : المن�ضاآت ال�ضحية الداخلية

اإجراء  التطهير  لقناة  المحادية  العمارات  مالكي  على  يتعين 

مدخل  حتى  للمياه،   المنا�صب  للتفريغ  ال�صرورية  االأ�صغال 

�صندوق الو�صل الواقع بحدود الميدان العام )انظر المقت�صيات 

المتعلقة بالو�صل(.

يحدد المفو�س له التعليمات التقنية المتعلقة بالتفريغ الداخلي 

للمياه طبقا لمقت�صيات هذا التنظيم. 

قبل ال�صروع في االأ�صغال، يتعين على المالكين االإدالء للمفو�س 

له بت�صميم من ثالثة نظائر ذي مقيا�س منا�صب )و مقطع عام 

وت�صميم جميع االأ�صغال( يتعلق باالأ�صغال المراد اإنجازها بهدف 

حدود  اإلى  المياه  وتفريغ  الداخلية  ال�صحية  المن�صاآت  تهيئة 

الميدان الخا�س. كما ال يمكن ال�صروع في اإنجاز االأ�صغال اإال بعد 

الح�صول على رخ�صة البناء.

 33 بالف�صل  عليه  المن�صو�س  الو�صل  طلب  المالكون  يقدم 

مبا�صرة بعد انتهاء االأ�صغال اإلى المفو�س له. وعند ت�صلم الطلب، 

يقوم هذا االأخير بالمراقبة الواردة بالف�صل 54 االآتي بعده.

ي�صتلزم كل تعديل اأو اإ�صافة للمن�صاآت الحقا، ا�صت�صدار ترخي�س 

طبقا لل�صروط المحددة اأعاله. 

الف�ضل 53 : و�ضل الميدان العام بالميدان الخا�ض

الواقعة  القنوات  و�صل  عملية  تنفيذ  على  له  المفو�س  ي�صهر 

االأمالك، بما في ذلك  المتواجدة داخل  العام وتلك  الميدان  في 

مفا�صل اأنابيب هبوط مياه االأمطار، على نفقة المالكين.

ال يمكن للمالكين القيام باأي عمل داخل الميدان العام.

حديثا  مجهزة  طريق  بجوار  الواقعة  العمارات  مالكو  يتوفر 

تاريخ  من  اعتبارا  �صنة،  اأق�صاه  اأجل  على  العادمة  للمياه  بقناة 

ع: انطالق عمل الُمجمِّ

الميدان  حدود  اإلى  بالو�صل  المتعلقة  الداخلية  االأ�صغال  الإنجاز 

طبقا  االقت�صاء،  عند  الداخلية  من�صاآتهم  وتهيئة  الخا�س، 

لمقت�صيات هذا التنظيم ؛

لطلب و�صل اأمالكهم بالمجرى العمومي ؛

عليها  المن�صو�س  الو�صل،  تكاليف  و   PPE واجبات  الأداء 

بالف�شلين 71 و 73 اأدناه ؛

عدم  حالة  في  التطهير  اإتاوة  من   %  50 قدرها  زيادة  ُتفر�س 

لم  اإذا  بالمجاري  للو�صل  المنظمة  للمقت�صيات  المالك  احترام 

يتخذ االجراءات الكفيلة ب�صمان و�صل منا�صب لملكه في اأجل 

اأق�صاه �صنة.

تطبق نف�س االأحكام في حال لم يدفع المالك واجبات اال�شتراك 

بالموؤ�ص�صة االأولى، دون االإخالل بالعقوبات واالإجراءات االأخرى 

المطبقة بهذا ال�شاأن.

الف�ضل 54 : مراقبة المفو�ض له

ال يمكن للمفو�س له الترخي�س باإنجاز الو�صل بالمجرى العام اإال 

الداخلية  ال�صحية  المن�صاآت  يتحقق من مطابقة مجموع  اأن  بعد 

ومن�صاآت التفريغ، اإلى حدود الميدان الخا�س، لمقت�صيات دفتر 

التحمالت هذا.

اإزالة المن�ضاآت القديمة – الخناذق الف�ضل 55 : 

القديمة – المراحي�ض القديمة

حال اإنجاز الو�صل، ٌيوَقف ا�صتعمال الخنادق والمن�صاآت االأخرى 

المماثلة على يد المالك وعلى نفقته. في حالة تعذر هذا االأخير، 

وم�صوؤولية  نفقة  على  وذلك  محله،  الحلول  للمفو�س  يمكن 

المعني باالأمر.

اأو �صعبة االإنجاز،  يجب  اإزالة هذه الخنادق م�صتحيلة  اإذا كانت 

�صطف الخنادق بالماء وقتل البكتيريا بماء الجير و بناء حائط 

�صلب في كلتا جهتيها و ردم االآبار بالح�صى والرمل و تفريغ 

حفرة المرحا�س وغ�صلها و تطهيرها من البكتيريا و ردمها.

يجب اإزالة المراحي�س القديمة التي من غير الممكن و�صع �شيفون 

بها اأو التي ال تتوفر على خزان للمياه اأو التي ت�صمح اأنابيبها بمرور 

اأج�صام كبيرة و ا�صتبدالها بمن�صاآت تحترم المعايير القانونية.

الف�ضل 56 :  المن�ضاآت التي لت�ضمح بت�ضرب المياه

والحماية �ضد ت�ضرب مياه المجاري  

لتفادي ت�صرب مياه المجاري في االأقبية اأو تحث االأر�س اأو في ال�صاحات 

عند تفريغها ب�صكل ا�صتثنائي، حتى م�صتوى قارعة الطريق، يتم ت�صييد 

القنوات الداخلية وخا�صة نقاط ترابطها ب�صكل تقاوم معه ال�صغط المطابقة 

للم�صتوى المحدد اأعاله. كما يجب عادة اإغالق اأي فتحة في القنوات اأو 

االأجهزة المرتبطة بها المتواجدة في م�صتوى اأدنى من م�صتوى الطريق التي 

يتم بها التفريغ، بوا�صطة �صمام م�صيك ومقاوم لل�صغط المذكور.

ال يتحمل المفو�س له اأية م�صوؤولية نتيجة لمنح ترخي�س الو�صل كما ال 

يتحمل م�صوؤولية اأي �صرر يمكن اأن يقع نتيجة لمخالفة مقت�صيات هذا 

الف�شل.

م�صتوى  تحت  الواقعة  التفريغ  اأجهزة  جميع  تزود  اأن  يجب 

الطريق العام حيث يوجد المجرى العمومي بجهاز لوقف ت�صرب 

مياه المجرى العمومي.
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الجهاز هذا  ت�صغيل  ح�صن  اختيار  م�صوؤولية  المالك   يتحمل 

)�صدادة الحجز اأو ال�صمام اأو المن�صق اأو الرافعة(،  حيث ال تترتب 

على المفو�س له اأية م�صوؤولية بهذا ال�صاأن، تحت اأي ظرف كان.

الف�ضل 61 : القنوات المدفونة 

بالعمارات  الخا�صة  المدفونة  القنوات  تو�صع  اأن  يجب 

والموؤ�ص�صات الخا�صة ح�صب الم�صار االأقرب لمجرى ال�صارع.

يبلغ االنحدار االأدنى عادة 0،02 )2 �صم/متر( بينما ي�صاوي طول القطر 

اأو يفوق 200 ميلمتر بالن�صبة للمياه العادمة و300 ميليمتر بالن�شبة 

لمياه االأمطار، فيما يظل ي�صاوي اأو يقل عن طول قطر قناة المجرى.

يجب اأن تكون هذه القنوات �صواء خارج اأو داخل العمارة م�صيكة 

وكذا نقاط ات�صالها، كما ينبغي اإنجاز عدد هام من اأجهزة التنظيف 

و اأن تبقى مغلقة في الوقت العادي ب�صكل مقاوم للت�صرب تماما.

الف�ضل 62 : �ضيانة وتنظيف التجهيزات الداخلية – 

الفحو�ضات 

يجب على المالك الحر�س على ال�صيانة والنظافة المنتظمة لجميع 

التجهيزات الداخلية ويتحمل كل الم�صاريف المتعلقة بذلك. يجب تمكين 

اأعوان المفو�س له من الولوج في اأي وقت للتجهيزات الداخلية بما في 

ذلك عازالت الذهون والهيدروكربورات وخنادق الوحل، من اأجل التاأكد 

من الحالة الجيدة لل�صيانة. باأمر من المفو�س له يجب على المالك اإ�صالح 

العيوب الم�صجلة داخل االأجل الذي يحدده المفو�س له، بال�صروع بتنفيذ 

االإ�صالحات وعمليات التنظيف المطلوبة على ح�صابه الخا�س.

الف�ضل 63 : �ضاحق مياه المطبخ 

ُيمنع تفريغ النفايات المنزلية بعد �صحقها االأولي في المجاري.

الق�صم VI : المقت�صيات المالية

الف�ضل 74 : اإتاوة التطهير 

في مقابل تحمالت اال�صتثمار واال�صتغالل التي تقع على عاتق 

المفو�س له، يخول لهذا االأخير تلقي مبا�صرة لدى الم�صتعملين 

اإتاوة التطهير في ما يخ�س م�صلحة التطهير ال�صائل. 

يعتبر كافة الم�صتركين في خدمة توزيع الماء ال�صالح لل�صرب 

 ،1 بالف�صل  التطهير كما هو محدد  المندرجين بنطاق م�صلحة 

خا�صعين الإتاوة التطهير. 

بالماء  الخا�صة  لتلك  مماثلة  الفواتير  تحرير  دورية  وتعتبر 

ال�صالح لل�صرب. 

طبقا  م�صتحقا  التطهير  باإتاوة  المتعلقة  الفواتير  اأداء  ويعتبر 

الخا�س  التحمالت  بدفتر  المحددة  وال�صروط   االآجال  لذات 

بتوزيع الماء ال�صالح لل�صرب. 

وعاءه  تنا�صبيا  وجزءا  قارا  جزءا  هذه  التطهير  اإتاوة  وت�صم 

ا�صتهالك الماء ال�صالح لل�صرب من طرف الم�شترك. 

الماء  ا�صتهالك  باأ�صطر  االإتاوة  من  الجزئين  هذين  ويرتبط 

واأ�صناف اال�صتعمال.

حالة الم�صتركين الخوا�س 

•�يعتبر الجزء القار موحدا وم�صتقال عن اال�صتهالك. 
•�تتغير الت�صعيرة التنا�صبية تبعا الأ�صطر اال�صتهالك التالية: 

- ال�شطر االأول من 0 اإلى 8 متر مكعب �صهريا 

- ال�شطر الثاني من 8 اإلى 20 متر مكعب �صهريا

- ال�صطر الثالث من اإلى ما بزيد عن 20 متر مكعب �صهري

الف�ضل 75 : فوترة الأ�ضغال والدرا�ضات

ب�صفة عامة، تتم فوترة جميع االأ�صغال اأو الدرا�صات المنجزة من 

قبل المفو�س له لفائدة االأغيار، با�صتثناء تلك الم�صار اإليها �صراحة 

اأي  بدون  االأداء  �صروط  اأجلها  من  والمحددة  التحمالت،  بدفتر 

التبا�س، على اأ�صا�س النفقات الحقيقية، ُت�صاف اإليها ن�صبة 10%.

الف�ضل 76 : مقت�ضيات جبائية 

جميع القيم الم�صبوطة وطريقة ح�صاب مختلف الت�صعيرات واالإتاوات 

المن�صو�س عليها اأعاله هي بدون احت�صاب الر�صوم وال�صرائب. 

الف�ضل 77 : مقت�ضيات اأخرى 

ال تحول المقت�صيات المالية المقررة في دفتر التحمالت هذا دون 

احترام القانون الجاري العمل به في ما يتعلق ب�صريبة الم�صاركة في 

بناء حافات الر�صيف وقارعات الطريق واالأر�صفة، و�صريبة النظافة. 

الق�صم VII : مقت�صيات متنوعة

الف�ضل 78 : المخالفات والمتابعات 

من  المرتكبة  هذا  التحمالت  دفتر  تهم  التي  المخالفات  يعاين 

طرف الم�صتركون اأعوان المفو�س له المحلفون.

اإذ يمكن اأن تف�صي اإلى اإنذار وان اقت�صى الحال، اإلى متابعات اأمام 

المحاكم المخت�صة. 

الف�ضل 79 : طرق التعر�ض المتاحة للم�ضتركين

ي�صوغ للم�صترك الذي يرى اأنه مت�صرر على اإثر خالف م�صتحكم 

مع المفو�س له، اللجوء للمحاكم المخت�صة بوالية الرباط �صال. 

الف�ضل 80 : تاريخ التنفيذ 

ُينفذ دفتر التحمالت هذا اعتبارا من تاريخ دخول عقد التدبير 

المفو�س حيز التنفيذ. 

يعتبر كل تنظيم �صابق بخ�صو�س هذه الم�صلحة ملغى.

الف�ضل 81 : تغيير دفتر التحمالت 

تغييرات  اقتراح  له  للمفو�س  اأو  المفو�صة  لل�صلطة  ي�صوغ 

وقابلة  �صالحة  ت�صبح  ال  التي  هذا،  التحمالت  دفتر  بخ�صو�س 

المذكورين  الطرفين  لكال  المتبادلة  الموافقة  بعد  اإال  للتنفيذ 

والم�صادقة عليها من قبل الوزارات المخت�صة. 


