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املوافقة على اتفاقية إطار تتعلق بربانمج أتهيل وتثمني  - األولى
 .2023 -2019العتيقة لسال املدينة 

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية إطار تتعلق بربانمج أتهيل وتثمني  
وفق الشكل الوارد يف ، وهي االتفاقية اإلطار اليت جاءت 2023-2019املدينة العتيقة لسال 

 نص هذا املقرر.

املوافقة على عقد شراكة وتعاون يف إطار املبادرة الوطنية  - الثانية
للتنمية البشرية بني والية جهة الرابط سال القنيطرة وجملس 
جهة الرابط سال القنيطرة واللجنة اإلقليمية للمبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية بعمالة سال ومجاعة سال وشركة الرابط اجلهة 

حتاد الوطين لنساء املغرب بسال، للتهيئة واجلمعية اجلهوية لال
من أجل دعم مشروع "تتمة أشغال بناء مركب األمرية 

 لالمرمي للتأهيل االجتماعي الشطر الثاين وجتهيزه".

عقد وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على أتجيل النقطة املتعلقة ابملوافقة على 
مية البشرية بني والية جهة الرابط سال القنيطرة شراكة وتعاون يف إطار املبادرة الوطنية للتن

وجملس جهة الرابط سال القنيطرة واللجنة اإلقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة 
سال ومجاعة سال وشركة الرابط اجلهة للتهيئة واجلمعية اجلهوية لالحتاد الوطين لنساء املغرب 

بناء مركب األمرية لالمرمي للتأهيل االجتماعي بسال، من أجل دعم مشروع "تتمة أشغال 
 الشطر الثاين وجتهيزه"، وذلك إىل موعد الحق، إىل حني توفر املعطيات املتعلقة بشأهنا كاملة.

 

التفاقييت الشراكة  1ملحق تعديلي رقم وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على التفاقييت الشراكة رقم  1املوافقة على ملحق تعديلي رقم  - الثالثة

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف إطار الربانمج األفقي  21/2018ورقم  50/2016
برسم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشأن مشروع "بناء 

 مركب األمرية لالمرمي للتأهيل االجتماعي".

يف إطار الربانمج األفقي برسم املبادرة الوطنية للتنمية  21/2018ورقم  50/2016رقم 
البشرية بشأن مشروع "بناء مركب األمرية لالمرمي للتأهيل االجتماعي"، وهو امللحق الذي 

 جاء وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.

اتـفاقية شراكة بني مجاعة سال واملندوبية  املوافقة على - الرابعة
السامية للمياه والغاابت وحماربة التصحر حول وضع قطعة 

 أرضية ابمللك الغابوي املعمورة رهن إشارة مجاعة سال.

اتفاقية  ابملوافقة علىوافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على أتجيل النقطة املتعلقة 
مجاعة سال واملندوبية السامية للمياه والغاابت وحماربة التصحر حول وضع قطعة  شراكة بني

 أرضية ابمللك الغابوي املعمورة رهن إشارة مجاعة سال، وذلك إىل موعد الحق.

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على إجراء حتويالت مالية ابجلزء األول من امليزانية  املوافقة على إجراء حتويالت يف اعتمادات التسيري. - الخامسة
 يف نص هذا املقرر. حسب التفصيل الوارد، وذلك 2018برسم سنة 

األداء لبعض الربامج ابجلزء  إلغاء اعتمادات  املوافقة عل - السادسة
الثاين من امليزانية ألجل تغطية االعتمادات املنقولة  وغري 

 .2017دجنرب  31املؤداة بتاريخ 

إلغاء اعتمادات األداء لبعض الربامج وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على 
 ذا املقرر.يف نص ه حسب التفصيل الوارد، وذلك ابجلزء الثاين من امليزانية

املوافقة على اتفاقية شراكة وتعاون بني مجاعة سال ومجعية  - السابعة
 .CADELمركز دعم التنمية احمللية 

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة وتعاون بني مجاعة سال ومركز 
الوارد يف نص هذا االتفاقية اليت جاءت وفق الشكل  ". وهيCADELدعم التنمية احمللية "

 املقرر.

مجعية "اندي املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال و  - الثامنة
، تتعلق  بتخصيص دعم اآلفاق الرايضية كرة القدم سال"

 مايل سنوي لفائدة هذه اجلمعية.

لس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال ومجعية وافق جم
، قدره 2018"اندي اآلفاق الرايضية كرة القدم سال"، تتعلق بتخصيص دعم مايل برسم سنة 

الوارد يف درهم )سبعون ألف درهم(، وهي االتفاقية اليت جاءت وفق الشكل  70.000,00
 نص هذا املقرر.

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال ومجعية مجعية الصفاء املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال و  - التاسعة



، تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه السالوي
 اجلمعية.

درهم  70.000,00قدره  ،2018الصفاء السالوي، تتعلق بتخصيص دعم مايل برسم سنة 
الوارد يف )سبعون ألف درهم( لفائدة هذه اجلمعية، وهي االتفاقية اليت جاءت وفق الشكل 

 نص هذا املقرر.

مجعية املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال و  - العاشرة
، تتعلق  بتخصيص دعم مايل املستقبل الرايضي السالوي
 سنوي لفائدة هذه اجلمعية.

مجعية بني مجاعة سال و جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة وافق 
، قدره 2018، تتعلق بتخصيص دعم مايل برسم سنة املستقبل الرايضي السالوي

وهي االتفاقية اليت جاءت  درهم )سبعون ألف درهم( لفائدة هذه اجلمعية، 70.000,00
 الوارد يف نص هذا املقرر.وفق الشكل 

الحادية 
 عشر

اجلمعية املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال و  -
، تتعلق  الرايضية السالوية لألشخاص يف وضعية إعاقة

 بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه اجلمعية.

لس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال واجلمعية وافق جم
، تتعلق بتخصيص دعم مايل برسم سنة السالوية لألشخاص يف وضعية إعاقةالرايضية 
درهم )مخسون ألف درهم( لفائدة اجلمعية، وهي االتفاقية اليت  50.000,00، قدره 2018
 هذا املقرر. الشكل الوارد يف نص وفقجاءت 

الثانية 
 عشر

اقتناء "فندق حاجي سبانيول"، امللك  املوافقة على -
"، ذي الرسم العقاري عدد 4املسمى "محاد حجي 

مرت مربع، يف  1583البالغة مساحته  ،12761/20
مارس وزنقة  2والكائن مبلتقى شارع ملكية ورثة حجي، 

دارية سيدي الرتكي بسال، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإل
                                                          للتقييم.

اقتناء "فندق حاجي سبانيول"، امللك وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على 
 1583البالغة مساحته  ،12761/20"، ذي الرسم العقاري عدد 4املسمى "محاد حجي 

مارس وزنقة سيدي الرتكي بسال،  2والكائن مبلتقى شارع  مرت مربع، يف ملكية ورثة حجي،
 وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

 


