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 استثنائية : دورة                                              اململكة املغربية   

 عمومية جلسة :                                       وزارة الداخليــة    
    إقليـم خنيفــــــــــــرة  
         مجاعـة  خنيفـرة  

  ة احلافظـةــــالورقـ               * -*-*        
  الساعة  على   2021  نونرب  23  الثالثاءيوم      استثنائية  ةرة دور عقد اجمللس اجلماعي ملدينة خنيف              

رئيس     موالي املصطفى ابايبقاعة االجتماعات مبقر مجاعة خنيفرة حتت رائسة السيد    صباحا  العاشرة و ثالثني دقيقة
   .بلقاسم دهبو  ابشا املدينة السيد اجمللس اجلماعي وحبضور

 عضوا.   35:   العدد القانوين الذي يتكون منه اجمللس اجلماعي ملدينة خنيفرة           -
 عضوا.  35:                            عدد األعضاء املزاولني مهامهم حبظرية اجمللس  -
 .عضوا  32 :    عدد األعضاء احلاضرين                                                       -
 

 الصفـة داخـل اجمللـس    :  األعضـاء احلاضـرون
 اجلماعي رئيس اجمللس  موالي املصطفى اباي  -1
 النائب األول للرئيس   نبيل صربي -2
 النائب الثاين للرئيس  حممد ارديل  -3
 النائب الثالث للرئيس  حممد لعروصي -4
 النائب الرابع للرئيس  ربيع بنعالل -5
 للرئيس اخلامسالنائب  مصطفى التوجيب  -6
 النائب السادس للرئيس   عبد العزيز تيتاح -7
 النائب السابع للرئيس  احلسني العمري -8
 كاتب اجمللس  مجال السكاك  -9

 انئبة الكاتب  مينة بوثوثلة  -10
 عضو اجمللس اجلماعي  حممد بوختساين  -11
 عضو اجمللس اجلماعي  مسرية ورزيق -12
 عضو اجمللس اجلماعي  اميان بوبوض -13
 عضو اجمللس اجلماعي  اندية بريكي  -14

 عضو اجمللس اجلماعي  العسراوي حسناء   -15
 عضو اجمللس اجلماعي  حممد اقلمون -16
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 عضو اجمللس اجلماعي  حممد مرزاق  -17

 عضو اجمللس اجلماعي  عبلة محداين  -18

 عضو اجمللس اجلماعي  عزيز بوكرن  -19

 عضو اجمللس اجلماعي  محيد عمراين  -20

 عضو اجمللس اجلماعي  عبد العزيز اهلري -21

 عضو اجمللس اجلماعي    زهرة سالك  – 22

 عضو اجمللس اجلماعي    مجيلة اعفري – 23

 عضو اجمللس اجلماعي  حممد بنعناع -24
 عضو اجمللس اجلماعي    حسن امزاين -25
 عضو اجمللس اجلماعي                              اميان علجي -26
 عضو اجمللس اجلماعي                                 محيد بوميجان-27
 عضو اجمللس اجلماعي                                 نعيمة ومكلول -28
 عضو اجمللس اجلماعي   بنيوسف اقجيع -29
            عضو اجمللس اجلماعي                             حممد واحيدي  -30
                               اجمللس اجلماعي عضو  رشيدة كرميي  -31

                               عضو اجمللس اجلماعي  عبد الرحيم ايقويت -32

 
 . 03 األعضاء الغائبون بعذر : - 

 الصفـة داخـل اجمللـس    03الغائبون بعذر:األعضـاء  
 اجلماعي اجمللس  عضو  محيد البابور -1
 عضو اجمللس اجلماعي  نوال انصريي -2
 عضو اجمللس اجلماعي   ابراهيم اعبا -3

 
 ال احد. :بدون عذر األعضاء الغائبون  -        

 :  احلاضـرون بصفـة استشاريـة   -   
  :من املصالح الخارجية السادة-      

 ال احد   -      
 : من املصالح الجماعيـة السادة -             

 املصاحل اجلماعية مدير  سعيد ميني -
 رئيس مصلحة أنشطة اجمللس  عبد الرمحان املريوح  -
 مصلحة املنازعات رئيس  الصديق عبد العال - 
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 رئيس املصلحة الثقافية فاروقي مصطفى 
 مهندس ابملصلحة التقنية برقديش حممد 

 يس مصلحة الوعاء الضريب ئر  العماري احلسني 
 

 :    ةللباشاوياملصاحل التابعة  - 
   ةابلباشاويمهندس :  رشيد ارديل                   

 
  املتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقـم  42بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوين لعقد اجللسة طبقا للمادة   

اجمللس واطر اجلماعة   أعضاءوالسادة  الباشا  لسيد رحب فيها ابابجلماعات افتتح السيد الرئيس اجللسة بكلمة 
عقد الدورة االستثنائية جاء بطلب من السيد العامل طبقا  أن أشارمث  . والصحافة واحلضور الكرمي   واجملتمع املدين 

النقط التالية   األعمالاملتعلق ابجلماعات حيث يتضمن جدول  113.14من القانون التنظيمي  رقم 37املادة  إلحكام
:    

   .و التصويت عليها 2022مجاعة خنيفرة برسم سنة  ميزانيةإعداد  -1
يف   املكلفة ابلبحث يف طلبات القيد اإلدارية تعيني ممثل اجمللس اجلماعي خلنيفرة و انئبه يف حظرية اللجنة  -2

 . االنتخابية و مراجعتهااللوائح 
 و تشكيل هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع. إحداث -3
 خلنيفرة.  أالستشفائيمركز تصفية الدم داخل املركز  إحداثالدراسة و املصادقة على اتفاقية شراكة من اجل  -4

 
 
 
 

 قبل الشروع يف مناقشة النقط الواردة جبدول األعمال طلب السيد الرئيس من أعضاء اجمللس 
مناقشة النقطة الرابعة مادام السيدين مندوب وزارة الصحة و ممثل القسم العمل االجتماعي  الشروع يف 

إرجاء النقطة األوىل إىل حني املصادقة على النقط األخرى، حيث وافقه أعضاء  ابلعمالة حاضرين و
 اجمللس ابإلمجاع على ذلك. 

 
 

 
 
 

التصويت عليهاو  2022إعداد ميزانية مجاعة خنيفرة برسم سنة   
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  : االولىالنقطة 
 

 
   

  
 : السيـد الرئيس 

، و قد انكبت لجنة املالية على   2022ميزانية الجماعة برسم السنة املالية    بإعدادهذه النقطة تتعلق    أن  أوضح                                    

 أنظار تقريرا في املوضوع ستتفضل رئيسة اللجنة بعرضه على    أعدتمع اطر الجماعة التي لها عالقة بهذه امليزانية و   وإعدادهادراستها  

 .املجلس املوقر

                                      
 

 

 : السيدة سميرة  ورزيق
 املجلس كالتالي :  أعضاء  أمامبعرض تقرير اللجنة  تقدمت  

عقدت اللجنة  املكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية واملالية وامليزانية  املنبثقة عن مجلس جماعة خنيفرة اجتماعين  

املعنية    2021نونبر    09و  2021نونبر    04يومي   املصالح  اللجنة وموظفو  أعضاء   السادة  بحضور  )أنظر ورقتي حضور     باالجتماعو 

النصف زواال بقاعة االجتماعات  الخاصة برئاسة املجلس الجماعي  ، لدراسة مشروع امليزانية االجتماعين ( على الساعة الثالثة و 

 .2022املتعلقة بسنة  

بكلمة ترحيب بالسيدات والسادة األعضاء الحاضرون ،مع التذكير    االجتماعالنصاب القانوني ، افتتح  ا    اكتمالوبعد  التأكد من  

 .¨2022يزانية  برسم سنة  إعداد  مشروع امل¨بجدول أعماله وهو  

وقد استهلت اللجنة أشغالها بعرض حول الجزء املخصص للمداخيل حيث تمت   اإلشارة إلى أن حصة الجماعة من القيمة  

 مسجلة انخفاضا بحوالي مليون درهم.    38.569.000.000املضافة هو  

عرفت ارتفاعا مهما مقارنة بالسنوات السابقة ، رغم  الجماعة  خصوصا  الذاتية،  التي  لمدا خيوبعد ذلك تم  تقديم عرض حول   

ظروف  الجائحة وذلك نتيجة لإلجراء  الضريبي املتعلق  باإلعفاء من الزيادات  والغرامات املطبقة  على األصل  الضريبي في حالة  عدم  

الفصول  التي كان  استخالصها في السابق ، إضافة إلى  استخالص بعض    2021يونيو    30األداء داخل اآلجال القانونية والذي امتد إلى  

 ضعيفا . 

ذات  اإلجبارية   املصاريف  بشأن  الوزارية  بالدورية  التذكير  تم  باملصاريف حيث  املتعلق  بالجزء  اللجنة  تداولت  وبعد ذلك 

( ومساهمة  C.E.V.D، املتعلقة خصوصا بمصاريف املوظفين واألعضاء ، ودفعات مركز  تثمين  النفايات ) اعتمادهااألولوية الواجب 

مواد التلقيح ، والدفعات  لحساب  نظام املساعدة الطبية و دفعات  استهالك املاء    القتناءالجماعة  في مجموعة الجماعات  أطلس  

 والكهرباء إضافة  إلى تنفيذ األحكام القضائية. 

 لتالية: وبعد ذلك تطرق أعضاء اللجنة ملناقشة باقي فصول امليزانية وهمت بالخصوص الفصول ا

املخصص له لكون الجماعة مقبلة على تحديث اإلدارة الجماعية   االعتمادالفصل الخاص بالدراسات العامة الذي تم رفع    •

 واعتماد نظام الرقمنة مما يستدعى الحاجة إلى مواكبة  هذه العملية بالدراسة والتتبع. 

 هم لحاجة  الجماعة لهذه الخدمات. در   50.000.00مصاريف الدراسة التقنية والتحاليل خصص لها اعتماد   •

 املنــاقشـة 

ــرض  العـ
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فيما يتعلق بالباب املتعلق بالعالجات األساسية واملحافظة على الصحة فقد تم دمج جميع فصولها كونها سيتم دفعها إلى  •

 مجموعة الجماعات،  ونفس األمر بالنسبة لشراء العتاد الصغير للتلقيح. 

ئق فقد تم رفع الرصيد املخصص لها على أساس إمكانية تدبيرها عن  بالنسبة للصيانة االعتيادية للمناطق الخضراء والحدا •

 طريق التدبير املفوض.

بشأن مستحقات استهالك اإلنارة فإن تحديد االعتماد تأسس على تقديرات املكتب الوطني للكهرباء ونفس الش يء بالنسبة    •

 ملستحقات استهالك املاء والتي عرفت ارتفاعا، تأسست أيضا على تقديرات  إدارة وكالة املاء  الصالح للشرب. 

اإل  • مهمة من  نسبة  تم صرف  ، فقد  باألحكام  يتعلق  الحالية فيما  املالية  السنة  لتنفيذ األحكام خالل  املخصصة  عتمادات 

 .2022( حيث  تم تخفيف العبء املالي على  ميزانية سنة  2021)

- 11-09وبعد انتهاء أشغال اللجنة ، تم تقديم الشكر  لجميع الحاضرين  على مساهماتهم  القيمة في عمل اللجنة  واختتم االجتماع يوم  

 . سادسة و النصف مساءعلى الساعة ال  2021

 بعد تقديمها للعرض بدأت بتالوة فصول املداخيل .   

ال حظت بأنه تم االحتفاظ بنفس املبلغ في الفصل املتعلق بالضريبة على عملية تجزئة األراض ي مع العلم     :  السيدة زهرة سالك 

 .   أن هناك تجزءات جديدة كثيرة 

    الفصل املتعلق بإتالف الطرقات    لأشغال كثيرة بتراب الجماعة ومع ذلك فان مدا خيأشار إلى وجود  :السيد بن يوسف اقجيع

 ضعيفة 

 .أكد على أن املبلغ املرصود بهذا الفصل ناقص ويستحسن االحتفاظ بمبلغ السنة املاضية:   يبيالتو جالسيد مصطفى 
                    

 رسم املحجز  والرسم املفروض على األراض ي الحضرية غير املبنية .   لضعف مدا خي تساءل عن    : السيد محمد بنعناع 
                           

اقترحت تخفيض من واجبات كراء املحالت التجارية التابعة للجماعة لكون املكترين متضررين من مخلفات    :   علجي   إيمانالسيدة  

 جائحة كورونا .

 

أوضح أن عملية الكراء هي تعاقدية بين الطرفين و مؤطرة بالقانون و هناك متنافسين في العملية ،    :  ري ا السيد الحسين العم

 لذا فان مسالة التخفيض قانونيا غير مسموح بها . 

ن جد مهم بالنسبة للجماعة لذا يجب االحتفاظ باملبلغ  ضييالعر   باألعوانالفصل املتعلق    أن   أكد   يوسف اقجيع :  السيد بن

  املرصود به خالل السنة املاضية

 تساءل عن الفصل املتعلق بالنشاط الثقافي ودعمه ، كما أشار إلى توضيح العمال العرضيين   :السيد محمد بنعناع   

: تساءلت عن الفصلين املتعلقين بالصيانة و املحافظة على البنايات اإلدارية و العتاد أملعلوماتي وملاذا تم   السيدة زهرة سالك

 فيض مصاريف الدفنتخ

 : تساءلت عن الفصل املتعلق بلبا س األعوان وملاذا لم يتم صرفه هذه السنة .   السيدة ايمان علجي 

أنهم تمادوا  في تبادل    إال املجلس و رغم تنبيههم من طرف السيد الرئيس و السيد الباشا    أعضاءو نظرا للمشدات الكالمية بين بعض    

يرفع الجلسة ملدة   دقائق لتلطيف األجواء و متابعة أشغال الدورة. وفعال استأنف املجلس   10االتهامات مما جعل السيد الرئيس 

 األشغال . 

                  

    بكل مسؤولية صادق املجلس باإلجماع على ما يلي : و بعد مناقشة مستفيضة و جادة و 
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للمادة            رقم    186طبقا  القانون  احلاضرون   113-14من  خنيفرة  أعضاء جملس مجاعة    املتعلق ابجلماعات صادق 
 بصفة إمجالية كما يلي :  2022ابإلمجاع على مداخيل السنة املالية 

 : املداخيــــــــل •

 درهم.   81.396.000,00مداخيل اجلزء األول :   -  -
     درهم  1.000.000,00مداخيل اجلزء الثاين :   -  

 : احلسابـات اخلصوصيـة    
 درهم.   8.300.000,00    املداخيل :    -  -

 درهم.  90.696.000,00  اجملموع العام للمداخيل :    -

  
 

 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 املقــــــــــــــــــــــــــــرر 
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 :  نفقات التسيير
 

 : صادق  املجلس على نفقات التسيير املتعلقة بالباب العاشر        

 مقترحــــــــات 
 2022 

 اإلعتمـادات  
  2021المفتوحة 

 نــــــــــــــــوع المصاريف

           02القسم     

           نفقات التسيير  0,00  

 10         اإلدارة العامة 0,00  

 10 10 10     انشطة المجلس  0,00  

 10 10 10 10   تعويضات ممثلة للمصاريف  0,00  

         11 المستشارينتعويضات للرئيس و لدوي الحق من  200,00 487 000,00 487

         12 مصاريف نقل الرئيس و المستشارين  داخل المملكة 0,00 0,00

         13 مصاريف نقل الرئيس و المستشارين بالخارج  000,00 1 0,00

         14 مصاريف تنقل الرئيس و المستشارين داخل المملكة  000,00 10 000,00 10

         15 مصاريف المهمة بالخارج للرئيس و المشتشارين 000,00 1 0,00

         16 مصاريف تأمين األعضاء  000,00 11 000,00 12

 10 10 10 20   مصاريف األعياد الوطنية و اإلحتفاالت الرسمية    

         21 شراء عتاد صغير للتزيين  000,00 200 000,00 200

         22 الحفالتاكتراء عتاد  000,00 1 0,00

         23 شراء التحف الفنية و الهدايا لتسليم الجوائز  000,00 100 000,00 100

         24 مصاريف اإلقامة و اإلطعام و اإلستقبال 000,00 200 000,00 200

         25 مصاريف النشاط الثقافي و الفني  000,00 1 000,00 200

 10 10 10 50   اشتراكات و وثائق    

         51 اشتراك في الجريدة الرسمية و الجرائد و المجالت 500,00 7 500,00 7

         55 اشتراك في شبكة الماء و الكهرباء  000,00 30 000,00 60

 10 10 10 60   تنظيم الندوات و المنظرات و التدبير     

         61 مصاريف اإلستقبال 0,00 000,00 10

         62 مصاريف اإليواء و اإلطعام  000,00 1 000,00 20

         63 مصاريف النقل  0,00 0,00

00 20          64 لوازم و مطبوعات 000,00 1 0,00

                                  
0,00 

         65 كراء العتاد التعليمي 0,00

         66 مصاريف األتعاب  0,00 0,00

0 10          67 التعويضات 000,00 1 00,00

         68 مصاريف التنشيط  0,00 0,00

 10 20 20 10   الرواتب األساسية     

         11 الرواتب و التعويضات القارة للموظفين الرسميين و مثالئهم 100,00 960 29 000,00 300 29

         13 اجور المتعاقدين 0,00 0,00

         14 اجور األعوان العرضيين 000,00 900 000,00 900

0,00 0,00 
 اجور و رواتب المتطوعين في اطار الخدمة  

 الوطنية النشيطة 
15         

 10 20 20 20   تعويضات مختلفة    

         21 تعويضات عن األشغال اإلضافية 000,00 190 000,00 180

         22 تعويضات عن الصندوق  100,00 1 200,00 1

         23 تلف السندات  0,00 0,00
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         24 التعويضات عن األشغال الشاقة و الموسخة  000,00 450 000,00 465

         25 تعويضات عن السندات 0,00 0,00

         26 التعويضات عن المسؤولية  000,00 440 000,00 440

         27 تعويضات عن اإلشراف على المباريات و اإلمتحانات  000,00 10 000,00 10

 10 20 20 30   تغطية و فوائد اجتماعية     

         31 مساهمة ارباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد  000,00 800 4 000,00 100 5

         32 التقاعد المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب  000,00 230 000,00 249

         33 المساهمات في المنظمات اإلحتياط اإلجتماعــــــــي  000,00 600 020,95 725

         34 التعويض عن الوالدة  000,00 4 000,00 3

         35 تأمين الموظفين و األعوان  0,00 000,00 60

         38 المستخدمين لباس األعوان  000,00 120 000,00 120

 10 20 20 40   نقل و تنقل الموظفين     

         41 مصاريف التنقل داخل المملكة 000,00 37 000,00 40

         42 مصاريف مهمة بالخارج  0,00 0,00

         43 مصاريف النقل داخل المملكة 0,00 0,00

         44 مصاريف التداريب  0,00 000,00 10

 10 30 30     األنشطة المتعلقة بوسائل التسيير األخرى     

 10 30 30 10   اإلكتراء    

         11 اكتراء بنايات ادارية 0,00 0,00

         14 اكتراء آليات النقل و آليات اخرى 000,00 100 000,00 100

         15 اكتراء عتاد معلوماتي  0,00 0,00

 10 30 30 20   المحافظة على البنايات و العتاد التقنيالعناية و     

         21 الصيانة و المحافظة على البنايات اإلداريــــــــــة  000,00 200 000,00 150

         23 الصيانة و اإلصالح اإلعتيادي للعتاد المعلوماتي 000,00 45 000,00 60

         24 اإلعتيادية لعتاد و أثاث المكاتبالصيانة  000,00 40 000,00 40

         25 الصيانة اإلعتيادية لشبكة الهاتف و الماء و الكهرباء  000,00 3 3200,00

         26 الصيانة اإلعتيادية للعتاد التقني  000,00 15 000,00 20

 10 30 30 30   لوازم  و مطبوعــــات    

         31 لوازم المكتب، مواد الطباعة، أوراق و مطبوعات  000,00 200 000,00 150

         32 لوازم العتاد التقني و المعلوماتي 000,00 200 000,00 150

 10 30 30 40   مرآب السيارات و اآلليات    

         41 شراء الوقود و الزيوت 000,00 600 000,00 600

         42 الغيار و اإلطارات المطاطية للسيارات  و اآلليات قطاع  000,00 300 000,00 300

         43 صيانات و اصالحات السيارات و اآلليات 000,00 300 000,00 250

         44 مصاريف تأمين السيارات و اآلليات 000,00 200 000,00 250

         45 الضريبة الخاصة على السيارت 000,00 50 000,00 50

 10 30 30 50   مواد البنـــــــــــــاء     

         51 شراء مواد الخام من المقالع 000,00 200 000,00 250

         52 شراء اإلسمنت و األرصفة و الزليج 000,00 200 000,00 400

         53 شراء الخشب 000,00 40 000,00 10

         54 حديدية و قواديس و جامع المياه شراء مواد  000,00 100 000,00 100

         55 شراء الزجاج 000,00 2 000,00 5

         56 شراء الصباغة 000,00 200 000,00 150
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:    صادق املجلس على نفقات التسيير املتعلقة بالباب الخمسين   

 

 
 

 50         مجال الدعــــــــــــــــم    

   

   10 10     دعم أنشطـة مختلفـــة     

    
سداد و إرجاع الحقوق و الرســــــوم و الواجبـــــــــات المحصلة بغير 

 حق 
  10       

         11 سداد للخواص  707,95 37 800,00 37

         12 سداد للمقاوالت 0,00 0,00

 50 10 10 20   تعويضـــــــــــــــــات     

         21 مصاريف تنفيذ األحكام القضائية و اتفاقات الصلح 800,00 008 2 000,00 000 1

         22 تعويضات عن الضرر لصالح الخواص  0,00 0,00

         23 صوائر المسطرة و اقامة الدعاوي 000,00 150 000,00 200

        30 10 10 50 

         31 شسيعي المداخيلمصاريف تامين  500,00 22 500,00 22

 50 20 20     الدعم من خالل المصاريف الطارئة    

         10 الموظفين 0,00 0,00

         20 العتاد و صوائر التسيير 0,00 0,00

          40 40 50 

       40   دفعات للجماعات الترابية    

         41 الجهةدفعات لميزانية  000,00 273 000,00 273

 50 40 40 50 51 دفعات لميزانية مجموعة الجماعات اطلس 0,00 0,00

         52 (CEVدفعات لميزانية مجموعة الجماعات اطلس ) 095,05 274 2 095,05 274 2

         53 دفعات لمجموعات جماعات اطلس لشراء مواد التلقيح  000,00 40 000,00 640

 50 40 40 60   دفعـــــــات أخــــــرى    

12 000 000,00 12 000 000,00 
دفعات لفائدة الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديها للجماعات 

 الترابية
61         

         RAMED 68دفعات لفائدة التغطية الصحية  684,00 641 1 684,00 641 1

 50 40 40 70   دفعات لفائدة الجمعيات     

         71 دفعات لفائدة الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات 000,00 20 000,00 20

 60         مجال اندماج النتائج    

 60 10 10 10   النتائــــــــج    

         10 دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية  100,00 715 000,00 000 1

           : المجمــــــــوع 000,00 900 79 000,00 396 81
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   :الرابعةالنقطة 

 
 
 
 

شراكة من اجل إحداث مركز تصفية الدم داخل املركز أالستشفائي هذه النقطة تتعلق باتفاقية    أنتدخل مشيرا    السيد الرئيس:

واملجلس الجهوي لبني مالل خنيفرة واملجلس    ووزارة الصحة والحماية االجتماعية  اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية   من جهةبين    لخنيفرة

و     املندوبية اإلقليمية للصحة والحماية االجتماعيةو   املديرية الجهوية للصحة والحماية االجتماعيةو   جماعة خنيفرةو   اإلقليمي لخنيفرة 

 .   . ثم تقدم بتالوة نص االتفاقية على أنظار املجلس   الجمعية اإلقليمية ملساندة املرض ى املصابين بالقصور الكلوي  من جهة أخرى 

 

 

مركز   ء حيث سيتم بنا  تخص املرض ى املصابين بالقصور الكلوي   أن هذه االتفاقية  أوضح :  السيد املندوب اإلقليمي للصحة

للتصفية الدم باملركز أالستشفائي اإلقليمي في إطار الرعاية و الحماية االجتماعية التي نادى بها صاحب الجاللة نصره هللا و هذه 

و   ناملستفيدي .وعملية التسيير و الصهر على تقديم الخدمات الصحية للقرب لفائدة  االتفاقية  متعددة األطراف كما جاء في نصها  

و   الجمعية اإلقليمية ملساندة   للصحة والحماية االجتماع   املندوبية اإلقليميةن حصص تصفية الدم ستتكلف بها كل من  التكفل بهم م

لخنيفرة و املبادرة الوطنية للتنمية البشرية    اإلقليمي قائال بان صاحب املشروع هو املجلس   أضاف. و  املرض ى املصابين بالقصور الكلوي 

 الواردة باالتفاقية .   هكل حسب التزامات  ووزارة الصحة والحماية االجتماعية

: أوضح بان هذه االتفاقية تأتي في إطار سياسة و فلسفة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعاون مع شركاء آخرين من    م ــــــــــــالسيد قاس

م خدمات جليلة لفائدة املرض ى املصابين بالقصور الكلوي و تحسين جودة عملية التصفية و تنظيمها داخل املستشفى اإلقليمي . اجل تقدي

فتتكلف بها املندوبية اإلقليمية للصحة و الرعاية االجتماعية مع الجمعية اإلقليمية ملساندة املرض ى أما عملية التسيير مركز التصفية  

 الكلوي. لقصور  املصابين با

أكد أن الاحد يمكنه أن يعارض هذه املبادرة اإلنسانية ، لكن من الضروري تفعيل الشراكة بين مندوبية    :  السيد محمد بوتخساين

ال تكن هذه االتفاقية غطاء عن   أن. كما أشار  ينحصر فقط في املساهمة املادية  الصحة و جميع املساهمين و تساءل هل دور الجماعة  

 املوضوع. و طالب بفتح تحقيق في  املشاكل التي عرفتها جمعية القصور الكلوي االختالسات و  

: أشاد بهذه االتفاقية التي جاءت في وقتها نظرا للمشاكل املادية التي تعيشها جمعية مساندة مرض ى   السيد بن يوسف اقجيع 

 املصابين بالقصور الكلوي ودعم املرض ى الذين يعانون كثيرا من هذا املرض بتقديم لهم  خدمات جيدة . 

ألنها تهذف لعمل إنساني من الدرجة األولى ، لكنه تساءل أن  أشار أن الجميع متفق على هذه االتفاقية  :    يالتو جيبالسيد مصطفى 

املفاهيم معكوسة بحيث أن الجمعيات العاملة في هذا امليدان أسست على أساس تخفيض الضغط على املستشفيات التي كانت عاجزة عن  

ة رغم بعض االكراهات و املشاكل من حين  استقطاب الكم الهائل من املرض ى املصابين بالقصور الكلوي و حقيقة أنها حققت نتائج ايجابي

نتخبة  ألخر . وأالن يتم إرجاع مراكز التصفية إلى املستشفيات و تساءل ماهي القيمة املضافة من هذه االتفاقية . وفي األخير دعا املجالس امل

  إلى دعم قطاع الصحة في اإلقليم. 

 

 

 العـــرض 

الدراسة و املصادقة على اتفاقية شراكة من اجل إحداث مركز تصفية الدم  
 داخل املركز أالستشفائي خلنيفرة

 املناقشة
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اص الذين ساهموا منذ البداية في خلق مركز تصفية الدم باملدينة.كما : أشار إلى انه يجب تقديم الشكر لألشخ  السيد محمد بنعناع

بة  دعا إلى ضرورة تقديم الدعم املادي الكافي من جميع الجماعات الترابية التي يستفيد ساكنتها من هذا املركز ، و يجب كذلك أن تكون مراق

 صارمة في عملية التسيير حتى التكرر نفس الهفوات السابقة . 

املركز   إلىيتم تحويله   أن  األفضل: أشارت هي األخرى  انه نظرا للمشاكل التي عرفها املركز مؤخرا فمن    علجي  يمانإ السيدة 

 تحت إشراف املندوبية اإلقليمية للصحة   من اجل القيام بعملية مراقبة دقيقة لعملية التسيير  اإلقليمي  أالستشفائي

 : تساءل عن الكيفية التي سيتم التعامل بها مع األطر اإلدارية وشبه الطبية التي كانت تعمل بهذا املركز .   السيد محمد ارديل

أن هذه االتفاقية تخص مشروع بناء و تجهيز مركز تصفية الدم باملركز أالستشفائي  أوضح  السيد املندوب اإلقليمي للصحة:  

ركز  فقد قدم خدمات  ر و التدبير  لهذا املركز ، و أضاف قائال انه رغم املشاكل التي عرفها املاإلقليمي،و ستأتي اتفاقية ملحقة تتعلق بالتسيي

جليلة للمرض ى. حيث ان وزارة الصحة كانت تقدم االدوية وال تدخل في عملية التسيير ، وحاليا فان مشروع الحماية االجتماعية ركز على  

 قليمية . ضرورة إدخال مراكز التصفية الى املستشفيات اإل 
 
 
 

 بين :   جماعة خنيفرة بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة صادق مجلس

 
 اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية لخنيفرة

 من جهة                                                                                       

 و

 والحماية االجتماعيةوزارة الصحة  

 و

 املجلس الجهوي لبني مالل خنيفرة

 و

 املجلس اإلقليمي لخنيفرة 

 و

 جماعة خنيفرة

 و

 املديرية الجهوية للصحة والحماية االجتماعية                    

 و

 املندوبية اإلقليمية للصحة والحماية االجتماعية            

 و  

 الجمعية اإلقليمية ملساندة املرض ى املصابين بالقصور الكلوي                                                                     

 من جهة أخرى                                                            

 من أجل          

 

 لخنيفرة.إحداث مركز تصفية الدم داخل املركز االستشفائي اإلقليمي  

 

 

 7املقرر 
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 الديباجة

 

بشأن    2005مايو    18استلهاما من التوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا في خطابه السامي ليوم   

من   املغربي  املواطن  وتمكين  االجتماعية  للمعوقات  التصدي  إلى  الهادفة  البشرية  للتنمية  الوطنية  ملؤهالته املبادرة  األمثل  االستثمار 

 وقدراته؛

 اعتبارا لبرنامج عمل الحكومة لتفعيل مخطط تقليص الفوارق  االجتماعية بالعالم القروي؛ 

اعتبارا أن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعكس إرادة الحد من الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي، إلقامة وتكريس ديناميكية  

 ملستدامة؛التنمية البشرية ا

 باعتبار  الشراكة والتعاقد واملساءلة والشفافية هي من بين املبادئ األساسية لـلمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ 

املحدث للحساب الخصوص ي املسمى  2005يوليوز  19املوافق ل 1426جمادى الثانية  12صادر في  2.05.1016بناء على املرسوم رقم  

 املسمى صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛  3.1.04.06قم  

  2. 05.  1017بتغيير وتتميم املرسوم رقم    2018دجنبر    20املوافق ل  1440من ربيع الثاني    12بتاريخ    2.  18.  831وبناء على املرسوم رقم   

 لوطنية للتنمية البشرية؛ املتعلق بمساطر تنفيذ النفقات املدرجة في إطار الحساب الخصوص ي لصندوق دعم املبادرة ا

 االقتصادي للشباب ؛  واإلدماج( املتعلق بتحسين الدخل  3)  الثالثاعتبارا للبرنامج   

املتعلق    111.14( الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليو    7)  1436من رمضان    20بتاريخ    1.15.83بناء على الظهير الشريف رقم   

 بالجهات؛  

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليو    7)  1436من رمضان    20بتاريخ    1.15.84ف رقم  بناء على الظهير الشري      112.14( الصادر 

 املتعلق بالعماالت واألقاليم؛  

  

املتعلق    113.14( الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليو    7)  1436من رمضان    20بتاريخ    1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم   

 اعات؛  بالجم

 ( بسن نظام للمحاسبة العمومية  للجهات ومجموعاتها؛ 2017نوفمبر    23)  1439ربيع االول 4الصادر في  2.17.449بناء على املرسوم رقم   

( بسن نظام للمحاسبة العمومية  للعماالت واألقاليم  2017نوفمبر    23)  1439ربيع االول 4الصادر في  2.17.450بناء على املرسوم رقم   

 ؛ ومجموعاتها

  

( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات  ومؤسسات  2017نوفمبر    23)  1439ربيع االول   4الصادر في  2.17.451بناء على املرسوم رقم   

 التعاون بين الجماعات؛ 

 تتميمه وتغييره؛ ( بسن نظام للمحاسبة العمومية  كما تم  1967ابريل    21)  1387محرم    10بتاريخ    66-330بناء على املرسوم امللكي رقم   

اقبة التزامات نفقات الدولة؛ 1975دجنبر   30)  1395ذي الحجة    27بتاريخ    2.75.839بناء على املرسوم رقم     ( املتعلق بمر

 ( املتعلق بالصفقات العمومية؛   2013/03/20)    1434جمادى األولى    8بتاريخ    349-212-2بناء على املرسوم رقم   

 ؛ 2023-2019الثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  بناء على أرضية عمل للمرحلة الث 

 6بتاريخ    394-14-2دفتر التحمالت اإلدارية العامة الخاصة بتنفيذ صفقات األشغال املصادق عليه بمرسوم رقم    بناء على مقتضيات 

 (  2016ماي    13)  1437شعبان  

واملصادقة على املشاريع املبرمجة في إطار برامج املرحلة    01/11/2021للتنمية البشرية املنعقد بتاريخ   اإلقليميةبناء على اجتماع اللجنة   

 ؛ 2023  –   2019الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  

عدد    الصحة   وزارة  من  الصادرة  رسالة  على  املركز   09/06/2021بتاريخ    414بناء  املداخل  تصفية  مركز  باحدات  املوافقة  بشان 

 اإلقليمي لخنيفرة .   أالستشفائي

 ....في شأن املصادقة على هذه االتفاقية؛ بتاريخ .............اإلقليمي لخنيفرة املتخذ برسم دورته املنعقدة    س مقرر املجلبناء على   
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 . في شأن املصادقة على هذه االتفاقية؛ ريخ ...................بناء على مقرر مجلس جماعة خنيفرة املتخذ برسم دورته املنعقدة بتا 

 .. في شأن املصادقة على هذه االتفاقية. بتاريخ ...  ةاملنعقد  هادورتلبني مالل خنيفرة املتخذ برسم    بناء على مقرر املجلس الجهوي  

 : االطراف  تم االتفاق بين 

 مايلي: على 

 الفصل األول :موضوع االتفاقية     

 

برنامج مواكبة األشخاص في وضعية صعبة خصوصا دعم ومواكبة   للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخاصةالثالثةفي إطار املرحلة  

، فإن هذه االتفاقية تهدف لوضع إطار  وتحديد الشروط  والقواعد التي تحكم الشراكة فئة املرض ى املصابين بالقصور الكلوي  باإلقليم

بشراكة مع وزارة   اإلقليمي لخنيفرة  أالستشفائيإحداث مركز تصفية الدم داخل املركز    شروعبين األطراف املوقعة من أجل إنجاز م

و املجلس الجهوي بني مالل خنيفرة، واملجلس اإلقليمي لخنيفرة،جماعة خنيفرة، املديرية الجهوية للصحة    الصحة والحماية االجتماعية

ية االجتماعية و الجمعية اإلقليمية ملساندة املرض ى املصابين بالقصور الكلوي والحماية االجتماعية،املندوبية اإلقليمية للصحة والحما

 اإلقليمي لخنيفرة.   أالستشفائيإحداث مركز تصفية الدم داخل املركز    مشروع

 ويهدف هذا املشروع إلى: 

 تعزيز العرض الصحي لفائدة املرض ى املصابين بالقصور الكلوي باإلقليم؛ 

 الصحية للقرب لفائدة املستفيدين؛تقديم الخدمات   

 التكفل باملستفيدين من حصص تصفية الدم. 

 :  تكلفة ومكونات املشروع الفصل الثاني

 اإلقليمي لخنيفرة  أالستشفائياملركز  ويتكون من دراسة وبناء وتجهيز مركز تصفية الدم    9.310.000،00تبلغ تكلفة املشروع ما يناهز  

 اإلقليمي لخنيفرة.   أالستشفائيملركز  داخال

 الفصل الثالث:  مدة االتفاقية 

ابتداء من تاريخ إمضائها من طرف جميع الشركاء والتأشير عليها من ( وتدخل حيز التنفيذ 5تحدد مدة هذه االتفاقية في خمسة سنوات )

 طرف السلطة املختصة.

 

 الفصل الرابع : صاحب املشروع 

نظرا ملا يتطلبه تنزيل هذا املشروع وإخراجه إلى حيز الوجود من بذل مجهودات ميدانية خاصة،ترتبط بتتبع إنجازه و السهر على تدبيره 

 شروع في اآلجال املحددة و نظرا للطبيعة االستعجالية، سيتم إسناد مهمة صاحب املشروع على الشكل التالي: واإلشراف على تسليم امل

 إلى املبادرة الوطنية للتنمية البشرية في حدود مساهمتها في املشروع مع إنجاز الدراسة؛  •

 إلى املجلس اإلقليمي لخنيفرة إلتمام األشغال املتعلقة باملشروع؛  •

 حة والحماية االجتماعية لتجهيز املركز باملعدات الطبية والتقنية الكافية.إلى وزارة الص •

وفي هذا الصدد يقوم كل من املجلس الجهوي لبني مالل خنيفرة وجماعة خنيفرة بتحويل مساهمتهم في املشروع إلى حساب ميزانية 

 .   001480006300020110260349تحت رقم  اإلقليميلخنيفرة املفتوح لدى الخازن    اإلقليمي املجلس  

 

 

 

 الخامس :  مساهمات والتزامات  الشركاء   الفصل

 لتحقيق املشروع تحدد املساهمات املالية للشركاء على الشكل التالي: 

 درهم؛   2.510.000،00  :   اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية لخنيفرة 
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                                         درهم؛  5.500.000،00خنيفرة :    - املجلس الجهوي لبني مالل 

 درهم ؛  500.000،00املجلس اإلقليمي لخنيفرة        : 

 درهم ؛   800.000،00جماعة خنيفرة                          :   

 وزارة الصحة ستتكلف بتوفير التجهيزات الضرورية الطبية والتقنية للمركز.وفق املخطط الجهوي للعرض الصحي.  

الجهوي للصحة والتنمية االجتماعية: توفير األطر الطبية الكافية للمركز ، إعداد مخطط خاص بالتجهيزات وكذا تسليم وتركيب   املديرية 

 وفق املخطط الجهوي للعرض الصحي.  هذه التجهيزات مع تتبع صيانتها

 في إطار هذا املشروع في سجل املمتلكات. املندوبية اإلقليمية للصحة والحماية االجتماعية: القيام بتسجيل التجهيزات املقتناة   

 كما ستتكلف بتأطير ومواكبة الجمعية املسيرة لهذا املركز. 

في توفير األطر شبه طبية    الجمعية اإلقليمية ملساندة مرض ى القصور الكلوي: تقديم املساعدات االجتماعية للمستفيدين واملساهمة 

 اإلقليمية للصحة والحماية االجتماعيةللمركز  بتنسيق وتعاون مع املندوبية  

 السادس:املبادئ املؤسسة لعقد الشراكة   الفصل

مية  تلتزم األطراف املوقعة على هذه االتفاقية بالعمل جماعيا على إنجاز املشروع مع مراعاة أهداف وفلسفة ومقاربات املبادرة الوطنية للتن

 البشرية وخطط ومناهج عملها. 

 الدعم التقني الفصل السابع: الخبرة و 

بالنسبة لجميع إجراءات املساعدة التقنية الالزمة إلنجاز املشروع بنجاح وتعظيم أثره باملنطقة والساكنة املستفيدة، يمكن اللجوء إلى 

 املصالح الخارجية للدولة للدولة.   املساعدة التقنية من

 الفصل الثامن :التتبع

املوقعة على االتفاقية وأي شخص أو هيئة    األطرافمن ينوب عنه والتي تضم ممثلين عن  تعقد لجنة التتبع التي يرأسها السيد العامل أو  

 يكون حضوره مفيدا للمشروع اجتماعات شهرية أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك قصد : 

 وضع تصور شامل ودقيق إلنجاز املشروع؛  

 التأكد من حسن تنفيذ املشروع؛ 

 إعطاء الحلول للمشاكل الطارئة؛  

 اقتراح اإلجراءات املساعدة النجاز املشروع.  

 الفصل التاسع :حل النزاعات

،  اإلقليم أي نزاع نشب عن تأويل أو تنفيذ هذه االتفاقية يوضع لدى لجنة التتبع وفي حالة عدم االتفاق بالتراض ي يحال على السيد عامل  

 نون اململكة املغربية. وفي حالة استمرارية الخالف، يخضع النزاع للمساطر القضائية طبقا لقا 

 

 الفصل العاشر:مراجعة

يمكن لهذه االتفاقية أن تكون موضوع مراجعة باقتراح من أحد األطراف املوقعة عليها، حيث يجب أن تكون هذه املراجعة موضوع ملحق 

 متفق عليه من طرف الشركاء يخضع لنفس مساطر هذه االتفاقية.

 الفصل الحادي عشر:اإلشهار والتواصل

م الشركاء بالعمل على إشهار ونشر املشروع موضوع االتفاقية، وفي هذا الصدد يلتزم الشركاء بوضع شعار املبادرة الوطنية للتنمية  يلتز 

 البشرية وكذلك شعار الشركاء على اللوحة والتجهيزات املقتناة في إطار هذا املشروع. 

 نسخ أصلية.  10حررت هذه االتفاقية وتم توقيعها  في  
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