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–  ـــاريبعــــــرض إخــ-  .التقرير العام اإلخباري ما بني الدورتني-  األوىل

 

اًلوافقة عىل تعيني عضو ميثل اًلجلس الجامعي ًلدينة سال -  الثانية
. بسالوالفواكه  يف مباراة انتقاء وكالء سوق الجملة للخرض

 

عني مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين السيد بهاء الدين أكدي كممثل 
للمجلس الجامعي ًلدينة سال يف اللجنة اًلكلفة بانتقاء وكالء سوق الجملة للخرض 

 .والفواكه بسال، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل
 

إطالع اًلجلس عىل الدعاوى القضائية التي تم رفعها ما بني -  الثالثة
. الدورتني

 

  -عــــرض إخـــبـــاري- 

 .2018عرض حول تنفيذ اًليزانية برسم السنة اًلالية -  الرابعة
 

  -عــــرض إخـــبـــاري- 
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 .2018 برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة اًلوافقة عىل -  الخامسة
 

 

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل برمجة الفائض الحقيقي 
 درهم، وذلك وفق الشكل الوارد يف 11.632.028,25 :، البالغ قدره2018برسم سنة 
 .نص اًلقرر

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل إجراء تحويالت يف إطار  . اًلوافقة عىل إجراء حويالت يف اعتامدات التجهيز- السادسة
 .، وذلك وفق الشكل الوارد يف نص اًلقرر2019الجزء الثاين من اًليزانية برسم سنة 

اًلوافقة عىل اتفاقية رشاكة تتعلق بتأهيل الشبكة الطرقية  - السابعة
 .بجهة الرباط سال القنيطرة

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل اتفاقية رشاكة تتعلق 
بتأهيل الشبكة الطرقية بجهة الرباط سال القنيطرة، وهي االتفاقية التي جاءت 

 .وفق الشكل الوارد يف نص اًلقرر

دعم برنامج "اتفاقية رشاكة من أجل مالءمة  اًلوافقة عىل - الثامنة
 .احصنيو العيايدة يتبكل من مقاطع" النقل اًلدريس

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل مالءمة اتفاقية رشاكة من 
بكل من مقاطعتي العيايدة واحصني، لتصبح " دعم برنامج النقل اًلدريس"أجل 

 .هذه االتفاقية التي جاءت وفق الشكل الوارد يف نص اًلقرر

 السيدبني جامعة سال واًلربمة تفاقية الاتعديل  اًلوافقة عىل - التاسعة
بخصوص اإلجراءات واًلعامالت العقارية اًلتعلقة  وثقامل

 .بالجامعة

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل تعديل االتفاقية اًلربمة بني 
جامعة سال واًلوثق األستاذ هشام أمزال بخصوص اإلجراءات واًلعامالت العقارية 

 .اًلتعلقة بالجامعة، وهي االتفاقية التي جاءت وفق الشكل الوارد يف نص اًلقرر

يف إطار اًلبادرة الوطنية للتنمية  اًلوافقة عىل اتفاقية رشاكة - العارشة
 .البرشية تتعلق بتجهيز اًلركز السوسيو ثقايف احصني

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل اتفاقية رشاكة يف إطار 
اًلبادرة الوطنية للتنمية البرشية تتعلق بتجهيز اًلركز السوسيو ثقايف احصني، وهي 

 .االتفاقية التي جاءت وفق الشكل الوارد يف نص اًلقرر
الحادية 

 عرش
اتفاقية رشاكة بني جامعة سال واًلديرية تعديل  اًلوافقة عىل -

العامة لألمن الوطني لتوفري الدعم اًلادي واللوجيستييك 
 . لفائدة مصالح األمن الوطني مبدينة سالوتخصيص عقارات

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل تعديل اتفاقية رشاكة بني 
جامعة سال واًلديرية العامة لألمن الوطني لتوفري الدعم اًلادي واللوجيستييك 

وتخصيص عقارات لفائدة مصالح األمن الوطني مبدينة سال، وذلك بتعويض عبارة 
اًلنصوص عليها يف اًلادة الثالثة يف فقرتها األوىل من االتفاقية " الوضع رهن اإلشارة"

التي سبق أن وافق عليها مجلس جامعة سال يف دورته االستثنائية اًلنعقدة بتاريخ 
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، لتصبح هذه االتفاقية يف صيغتها "التفويت بدرهم رمزي"، بعبارة 2018 شتنرب 04
 .الجديدة وفق الشكل الوارد يف نص اًلقرر

الثانية 
 عرش

 وتشوير الطرق العمومية  اًلوافقة عىل تنظيم السري والجوالن-
 .ومحطات وقوف العربات داخل تراب الجامعة

 

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، عىل تنظيم السري والجوالن 
وتشوير الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات داخل تراب الجامعة، وذلك 

 .وفق الشكل الوارد يف نص اًلقرر

الثالثة 
 عرش

تجزئة سيدي عبد هللا بسال ل اًلوافقة عىل وضع اًلركز الصحي -
. رهن إشارة مندوبية الصحة بسال

 

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، عىل وضع اًلركز الصحي 
لتجزئة سيدي عبد هللا بسال رهن إشارة اًلندوبية اإلقليمية للصحة بسال، مع التفكري 

يف تشغيل هذا اًلركز من طرف القطاع الويص وفق مقاربة تشاركية مكملة ًلا 
يقدمه هذا القطاع من خدمات، وذلك بدراسة إمكانية تخصيصه كمركز يعنى 

 .بصحة األم أو الشباب أو غري ذلك من التخصصات اًلامثلة

الرابعة 
 عرش

كشك عبارة عن  اًلوافقة عىل االحتالل اًلؤقت بإقامة بناء -
خدمايت من طرف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 

 .مبقاطعة احصني

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، عىل االحتالل اًلؤقت بإقامة 
بناء عبارة عن كشك خدمايت من طرف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي بزاوية 

شارع الحسن الثاين وشارع الوحدة بجانب ملحقة مقاطعة احصني، عىل مساحة 
م مع مراعاة جاملية اًلكان 3,30 العرض xم 6,50الطول :  مرتا مربعا21,45

 .واًلقتضيات القانونية الجاري بها العمل

ة خامسال
عرش 

اًلوافقة عىل تحيني عقد الكراء اًلربم بني الجامعة  الحرضية - 
ًلدينة سال سابقا والسيد محمد اًلرابط بخصوص العقار الكائن 

 بطانة سال، اًلخصص 7بشارع الحسن الثاين ساحة عبدة رقم 
 .ًلقر مقاطعة بطانة

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، عىل تحيني عقد الكراء اًلربم 
بني الجامعة الحرضية ًلدينة سال سابقا والسيد محمد اًلرابط بخصوص العقار 

 بطانة سال، اًلخصص ًلقر مقاطعة 7الكائن بشارع الحسن الثاين ساحة عبدة رقم 
 .بطانة، وقد جاء تحيني هذا العقد وفق الشكل الوارد يف نص اًلقرر

ة سادسال
عرش 

اًلوافقة عىل االحتالل اًلؤقت للملك العام الجامعي لوضع - 
محول كهربايئ بالبناء اًلفكك بزنقة األزهر عىل قطعة أرضية 

مرت قبالة مسجد اًلجد مبقاطعة x 3.8 مرت5.2عىل مساحة 

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، عىل االحتالل اًلؤقت للملك 
العام الجامعي من طرف رشكة ريضال لوضع محول كهربايئ بالبناء اًلفكك بزنقة 

 مرت قبالة مسجد اًلجد x 3,8 مرت 5,2األزهر عىل قطعة أرضية عىل مساحة 
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 .مبقاطعة تابريكت، بعد إزالة اًلحول الكهربايئ القائم بزنقة السلوى .تابريكت بعد إزالة اًلحول الكهربايئ القائم

ة سابعال
عرش 

اًلوافقة عىل استخراج القطعة األرضية، الكائنة بتجزئة لال - 
 مرت 5مريم حي اشامعو مقاطعة اًلريسة، البالغة مساحتها 

مربع، واًلشيدة  ضمن البناية موضوع الرسم العقاري عدد 
إىل اًللك الخاص ، قصد تفويتها  من اًللك العام   ،38236/20

للسيد عبد الوهاب الراحيل، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة 
. اإلدارية للتقييم

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، عىل استخراج القطعة األرضية، 
 مرت مربع، 5الكائنة بتجزئة لالمريم حي اشامعو مقاطعة اًلريسة، البالغة مساحتها 

، من اًللك الجامعي 38236/20واًلشيدة ضمن البناية موضوع الرسم العقاري عدد 
العام إىل اًللك الجامعي الخاص، قصد تفويتها للسيد عبد الوهاب الراحيل، وذلك 

 .وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم

ة ثامنال
عرش 

اًلـوافقة عىل استخراج القطعة األرضية، الكائنة ببوشوك - 
مرت مــربع واًلشيدة  13مقاطعة العيــايدة، البالغة مساحتها 

 ، من اًللك"56-1بوشوك " 22178/58ضمن الرسم العقاري 
، "ًلسرتي للبناء" اًللك الخاص قصد تفويتها لرشكة إىلالعام 

. وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، عىل استخراج القطعة األرضية، 
 مرت مربع، واًلشيدة ضمن 13الكائنة ببوشوك مقاطعة العيايدة، البالغة مساحتها 

، من اًللك الجامعي العام إىل اًللك "1-56بوشوك  "22178/58الرسم العقاري 
، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة "اًلسرتي للبناء"الجامعي الخاص، قصد تفويتها لرشكة 

 .اإلدارية للتقييم

ة تاسعال
عرش 

 غشت 6 الصادر يف 326اًلوافقة عىل تعديل  القرار رقم - 
 بإعالن أن اًلنفعة العامة تقيض بتخطيط حدود الطرق 2014

 حسب تصميم التهيئة السابق RP4104العامة لفتح الطريق 
(RP4029بتصميم التهيئة الحايل )  مبقاطعة احصني عاملة سال

وبتعيني القطع األرضية اًلراد نزع ملكيتها لهذه الغاية و 
باالحتالل اًلؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية 

. للتقييم

 326وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، عىل تعديل القرار رقم 
، بإعالن أن اًلنفعة العامة تقيض بتخطيط حدود الطرق 2014 غشت 6الصادر يف 

 بتصميم RP 4029) حسب تصميم التهيئة السابق 4104RPالعامة لفتح الطريق 
مبقاطعة احصني عاملة سال، وبتعيني القطع األرضية اًلراد نزع  (التهيئة الحايل

ملكيتها لهذه الغاية وباالحتالل اًلؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية 
 .للتقييم، وفق الشكل الوارد يف نص اًلقرر
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 اًلقرر اًلتخذ عنوان النقطة النقطة الجلسة

الجلسة 
 الثانية 

 16 بتاريخ
 2019ماي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األسايس لرشكة التنمية اًلحلية للتنشيط   النظاماًلوافقة عىل-  األوىل
   .الثقايف والريايض مبدينة سال

  -تأجيل النقطة                              - 

. اًلوافقة عىل إجراء تحويالت يف اعتامدات التسيري-  الثانية

 

  -تأجيل النقطة- 

اًلوافقة عىل ملحق اتفاقية رشاكة بني جامعة سال وجمعية -  الثالثة
مقابر  تدبري مقابر سال من أجــل اًلساهمة يف تهيئة وصيانة

 .جامعة ســال

وافق مجلس جامعة سال بأغلبية أعضائه الحارضين وامتناع عضو واحد عن 
التصويت، عىل ملحق ثان التفاقية رشاكة بني جامعة سال وجمعية تدبري مقابر 

مقابر جامعة ســال، وهو اًللحق الذي  سال من أجــل اًلساهمة يف تهيئة وصيانة
 .وفق الشكل الوارد يف نص اًلقررجاء 

 واًلديرية اإلقليمية اًلوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال-  الرابعة
 بسال وجمعية الشفاعة للتضامن والتنمية لوزارة الرتبية الوطنية

 .االجتامعية من أجل دعم التعليم األويل

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة 
سال واًلديرية اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية بسال وجمعية الشفاعة للتضامن 

وفق والتنمية االجتامعية من أجل دعم التعليم األويل، وقد جاءت هذه االتفاقية 
 .الشكل الوارد يف نص اًلقرر

ملحق اتفاقية رشاكة من أجل إنجاز منطقة اًلوافقة عىل -  الخامسة
لألنشطة االقتصادية والخدماتية الواقعة عىل شارع الزربية 
مبقاطعة احصني، يخصص جزء منها إليواء محالت األنشطة 

الرسم العقاري الحرفية اًلتواجدة يف البقعة األرضية موضوع 
 . الواقعة داخل مسار الطراموايTF66612عدد 

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل ملحق اتفاقية رشاكة من 
أجل إنجاز منطقة لألنشطة االقتصادية والخدماتية الواقعة عىل شارع الزربية 

مبقاطعة احصني، يخصص جزء منها إليواء محالت األنشطة الحرفية اًلتواجدة يف 
 الواقعة داخل مسار TF66612البقعة األرضية موضوع الرسم العقاري عدد 

 .وفق الشكل الوارد يف نص اًلقررالطرامواي، وهو اًللحق الذي جاء 
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اًلوافقة عىل قرار تخطيط حدود الطرق العامة لتوسيع طريق -  السادسة
 إىل غاية حدود جامعة "دال"انطالقا من شارع RN1 التهيئة 

 وبتعيني العقارات اًلراد نزع ملكيتها لهذه الغاية ،عامر
وباالحتالل اًلؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية 

 .للتقييم

عىل قرار تخطيط حدود وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
إىل غاية حدود " دال"انطالقا من شارع RN1 الطرق العامة لتوسيع طريق التهيئة 

جامعة عامر، وبتعيني العقارات اًلراد نزع ملكيتها لهذه الغاية وباالحتالل 
اًلؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم، حسب التفصيل الوارد يف 

 .اًلضمن يف نص اًلقررالجدول 

اًلوافقة عىل قرار تخطيط حدود الطرق العامة لفتح طريق -  السابعة
إىل " دال"انطالقا من شارع  SLA2 وامتدادها  SBL01التهيئة

 وبتعيني العقارات اًلراد نزع ملكيتها ،غاية حدود جامعة عامر
لهذه الغاية و باالحتالل اًلؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة 

 .اإلدارية للتقييم

قرار تخطيط حدود عىل وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
انطالقا من شارع  SLA2 وامتدادها  SBL01الطرق العامة لفتح طريق التهيئة

إىل غاية حدود جامعة عامر، وبتعيني العقارات اًلراد نزع ملكيتها لهذه " دال"
حسب الغاية وباالحتالل اًلؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم، 

 .اًلضمن يف نص اًلقررالتفصيل الوارد يف الجدول 

تخطيط حدود الطرق العامة لفتح طرق  اًلوافقة عىل قرار-  الثامنة
 مبقاطعة احصني SHS46-SHS44-SHS42-SHS54التهيئة 

 وبتعيني العقارات اًلراد نـزع ملكيتهـا لهـذه الغايـة ،عاملة سال
وباالحتالل اًلؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية 

. للتقييم

عىل قرار تخطيط حدود وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
 مبقاطعة SHS42 --SHS44  SHS46-SHS54الطرق العامة لفتح طرق التهيئة 

احصني عاملة سال، وبتعيني العقارات اًلراد نـزع ملكيتهـا لهـذه الغايـة وباالحتالل 
اًلؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم، حسب التفصيل الوارد يف 

 .اًلضمن يف نص اًلقررالجدول 

 2019 يناير 24 صادر يف 467اًلوافقة عىل تعديل القرار رقم -  التاسعة
بإعالن أن اًلنفعة العامة تقيض بتخطيط حدود الطرق العامة 

 حسب 4006 ) شارع الزربية  RP4105لتوسيع طريق التهيئة 
مبقاطعة بطانة ومقاطعة  (تصميم التهيئة اًلوحد ًلدينة سال 

و بتعيني القطع األرضية والبنايات اًلراد  (عاملة سال  )احصني 
نزع ملكيتها لهذه الغاية و بــاالحتــالل اًلؤقت، وذلك وفقا 

 .لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم

 467وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل تعديل القرار رقم 
 بإعالن أن اًلنفعة العامة تقيض بتخطيط حدود الطرق 2019 يناير 24صادر يف 

 حسب تصميم 4006) شارع الزربية  RP4105العامة لتوسيع طريق التهيئة 
وبتعيني ( عاملة سال) مبقاطعة بطانة ومقاطعة احصني  (التهيئة اًلوحد ًلدينة سال

القطع األرضية والبنايات اًلراد نزع ملكيتها لهذه الغاية وبــاالحتــالل اًلؤقت، 
وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم، حسب التفصيل الوارد يف الجدول 

 .اًلضمن يف نص اًلقرر
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اًلوافقة عىل قرار تخطيط حدود الطرق العامة لفتح طريق -  العارشة
 حسب تصميم BE48)التهيئة شارع الشهيد بوهايل بن قايد 

، وتعيني العقارات اًلراد نزع (التهيئة السابق ًلقاطعة بطانة
ملكيتها لهذه الغاية وباالحتالل اًلؤقت، وذلك وفقا لتقديرات 

 .اللجنة اإلدارية للتقييم

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل قرار تخطيط حدود 
 حسب BE48)الطرق العامة لفتح طريق التهيئة شارع الشهيد بوهايل بن قايد 

، وتعيني العقارات اًلراد نزع ملكيتها لهذه (تصميم التهيئة السابق ًلقاطعة بطانة
الغاية وباالحتالل اًلؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم، حسب 

 .اًلضمن يف نص اًلقررالتفصيل الوارد يف الجدول 

الحادية 
 عرش

اًلوافقة عىل دفرت الرشوط و التحمالت الخاص بكراء أسواق - 
 .بيع األضاحي مبناسبة عيد األضحى اًلبارك

 -تأجيل النقطة- 

الثانية 
 عرش

 19اًلوافقة عىل اقتناء العقار الكائن بزنقة الحجامني رقم - 
 مرت مربع، يف ملكية 296باًلدينة العتيقة سال، البالغة مساحته 

السيد رضوان الفكري و ورثة ًلسوكر الحاج أحمد، قصد 
تخصيصه كمقر للملحقة اإلدارية باب بوحاجة، وذلك وفقا 

 .لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل اقتناء العقار الكائن 
 مرت مربع، 296 باًلدينة العتيقة سال، البالغة مساحته 19بزنقة الحجامني رقم 

واًلكون من طابق أريض وطابق علوي أول، يف ملكية السيد رضوان الفكري وورثة 
ًلسوكر الحاج أحمد، قصد تخصيصه كمقر للملحقة اإلدارية باب بوحاجة، وذلك 

 .وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم

الثالثة 
 عرش

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل تسمية أزقة وشوارع . اًلوافقة عىل تسمية بعض الطرق العمومية برتاب الجامعة- 
وفق الشكل الوارد يف بتجزئة سيدي عبد هللا مبقاطعة العيايدة برتاب جامعة سال 

 .نص اًلقرر

الرابعة 
 عرش

 ش م م" كالسيوم "اًلوافقة عىل قبول هبة من طرف رشكة- 
" STE "CALCIUM  S.A.R.L.   محل متواجد عبارة عن 

 ًلرشوع التجزئة 2B بالشطر 1للعامرة رقم  بالطابق األريض
 لرسم العقاري عددالعقارية  و الذي سيستخرج رسمه من ا

33804/R2 م80 مع 2م200  التقريبية  و البالغة مساحته 
 .احصني مبقاطعة والكائن"Mezzanine" تقريبا كمساحة للذخر 

وافق مجلس جامعة سال بأغلبية أعضائه الحارضين ومعارضة عضو واحد عىل 
  STE "CALCIUM " ش م م" كالسيوم "قبول هبة مقدمة من طرف رشكة

S.A.R.L.   بالتفويت باًلجان لفائدة جامعة سال، للمحل اًلتواجد بالطابق األريض 
 ًلرشوع التجزئة العقارية، والذي سيستخرج رسمه من 2B بالشطر 1للعامرة رقم 

 2 م80 مع 2م200 ، والبالغة مساحته التقريبية R/33804الرسم العقاري عدد 
 .والكائن مبقاطعة احصني"Mezzanine" تقريبا كمساحة للذخر 
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الخامسة 
 عرش

ن طرف ـ مالتفويت بدرهم رمزية عىل ــاًلوافق- 
 STE "CHAABI LIL . م.ش" الشعبـي لإلسكــان "ةـرشك

ISKANE" S.A لفائدة جامعة سال للقطعة األرضية اًلخصصة 
لتجهيز جامعي متواجدة مبقاطعة احصني مساحتها اإلجاملية  

:   مرت مربع و اًلكونة من أربع قطع أرضية940التقريبية 
 اللتني سيستخرج رسمهام  من ’H  و364القطعتني األرضيتني 

ما التقريبية البالغة مساحته و R/28921 لرسم العقاري عددا
 I و H:  ، و كذا القطعتني األرضيتني2 م68 و 2 م638 عىل التوايل

البالغة  و 28037/58 و28036/58ذوايت الرسمني العقاريني 
 .2 م48 و 2 م182ما عىل التوايل مساحته

 

وافق مجلس جامعة سال بأغلبية أعضائه الحارضين ومعارضة عضو واحد، عىل 
 STE .م. ش" الشعبـي لإلسكــان "التفويت بدرهم رمزي مـن طرف رشكـة

"CHAABI LIL ISKANE" S.A لفائدة جامعة سال للقطعة األرضية اًلخصصة 
 مرت 940لتجهيز جامعي متواجدة مبقاطعة احصني مساحتها اإلجاملية التقريبية 

 اللتني ’H  و364القطعتني األرضيتني :  مربع واًلكونة من أربع قطع أرضية
 والبالغة مساحتهام  R/28921 سيستخرج رسمهام من الرسم العقاري عدد

 H:   مرت مربع، وكذا القطعتني األرضيتني68 مرت مربع و638 التقريبية عىل التوايل
 والبالغة مساحتهام عىل  28037/58 و28036/58 ذوايت الرسمني العقاريني Iو 

.  مرت مربع48 مرت مربع و 182التوايل 

 

السادسة  
 عرش

التنمية  "ن طرف رشكةـة مـول هبـة عىل قبـاًلوافق- 
  STE "FONCIER PROMOTION " ش م م" العقــارية
S.A.R.L.  محل مخصص لتجهيز جامعي، مكون من عبارة عن 

طابق أريض وطابق علوي أول  كائن مبقاطعة اًلريسة و الذي 
 والبالغة 22066/20 لرسم العقاري عددسيستخرج رسمه من ا

 تقريبا كمساحة 2 م240 مع 2 م480 ة أسقفه التقريبية مساح
 . تقريبا كمساحة للطابق العلوي األول2 م240للطابق األريض و

وافق مجلس جامعة سال بأغلبية أعضائه الحارضين ومعارضة عضو واحد، عىل 
 S.A.R.L   ش م م" التنمية العقــارية "قبـول هبـة مقدمة مـن طرف رشكة

"STE "FONCIER PROMOTION  ،بالتفويت باًلجان لفائدة جامعة سال ،
للمحل اًلخصص لتجهيز جامعي، اًلكون من طابق أريض وطابق علوي أول كائن 

 22066/20مبقاطعة اًلريسة، والذي سيستخرج رسمه من الرسم العقاري عدد 
 مرت مربع تقريبا 240 مرت مربع مع 480 والبالغة مساحة أسقفه التقريبية 

 . مرت مربع تقريبا كمساحة للطابق العلوي األول240كمساحة للطابق األريض و

            
 


