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خاصة بتسيري  راكةـاقية شـفــات املوافقة عىل - األوىل
 املسبح النصف األوملبي املغطى بسال الجديدة.

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل اتفاقية رشاكة خاصة 
بسال الجديدة يف إطار املبادرة الوطنية  ىبتسيري املسبح النصف االوملبي املغط

للتنمية البرشية، برنامج الدفع بالتنمية البرشية لألجيال الصاعدة. وهي 
 االتفاقية التي جاءت وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.

بني جامعة سال املوافقة عىل اتفاقية رشاكة  الثانية
ومؤسسة سال للثقافة والفنون تتعلق بتسيري 

 املرافق الثقافية بالجامعة.

يف إطار عىل اتفاقية رشاكة وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، برنامج الدفع بالتنمية البرشية لألجيال 
الصاعدة، تتعلق بتسيري املرافق الثقافية بجامعة سال. وهي االتفاقية التي جاءت 

 ارد يف نص هذا املقرر.وفق الشكل الو 
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من رشاكة التفاقية امللحق األول ال املوافقة عىل  الثالثة
 يفلرتويض الطبي لألشخاص ا"بناء مركز أجل 

تفاقية امللحق األول ال عىل وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
، وهو "وضعية إعاقةيف لرتويض الطبي لألشخاص ا"بناء مركز من أجل رشاكة ال

 امللحق الذي جاء وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ".وضعية إعاقة  

والتعاون رشاكة التفاقية امللحق األول ال املوافقة عىل  الرابعة
وتجهيز مركز لرعاية املكفوفني وضعاف "بناء من أجل 

 ".البرص بسال

تفاقية امللحق األول ال عىل وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
وتجهيز مركز لرعاية املكفوفني وضعاف البرص "بناء والتعاون من أجل رشاكة ال

 ، وهو امللحق الذي وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر."بسال

املوافقة عىل املخصص اإلجاميل املرصود  -  الخامسة
 للمقاطعات.

 

 

اإلجاميل املخصص عىل وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
 ، والذي جاء عىل الشكل التايل:2020املرصود للمقاطعات برسم سنة 

 درهم 14.890.370.00مقاطعة تابريكت:                            -
 درهم 12.507.910.00مقاطعة احصـــني:                           -
 رهمد 10.721.066.00مقاطعة العيايدة:                            -
 درهم   9.529.837.00مقاطعة بــطانــة:                            -
 درهم 11.912.296.00مقاطعة ملريسـة:                             -
                     

 درهم 59.561.479.00:             املـجــــمـــــوع                          
مالية بحساب املوافقة عىل إجراء تحويالت  - السادسة

النفقات من املبالغ املرصودة ملقاطعة املريسة 
 .2019برسم سنة 

مالية عىل إجراء تحويالت وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
، وفق 2019بحساب النفقات من املبالغ املرصودة ملقاطعة املريسة برسم سنة 

ىل مالحظات لجنة امليزانية والشؤون املالية والربمجة، الصيغة املعدلة بناء ع
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 وهي التحويالت التي جاءت وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.

مالية بحساب املوافقة عىل إجراء تحويالت  - السابعة
النفقات من املبالغ املرصودة ملقاطعة تابريكت 

 .2019برسم سنة 

مالية عىل إجراء تحويالت وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
، وفق 2019بحساب النفقات من املبالغ املرصودة ملقاطعة تاريكت برسم سنة 

الصيغة املعدلة بناء عىل مالحظات لجنة امليزانية والشؤون املالية والربمجة، 
 ذا املقرر.وهي التحويالت التي جاءت وفق الشكل الوارد يف نص ه

مالية بحساب املوافقة عىل إجراء تحويالت  - الثامنة
النفقات من املبالغ املرصودة ملقاطعة احصني 

 . 2019برسم سنة 

 

مالية عىل إجراء تحويالت وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
، مع 2019برسم سنة  بحساب النفقات من املبالغ املرصودة ملقاطعة احصني

 10.30.30.60.61إدخال تعديل عىل االعتامد املقرتح للتحويل من الفصل رقم 
درهم من  11.544.00واملتعلق برشاء املواد الصيانة املنزلية، وذلك بتحويل مبلغ 

درهم، وكذا تصحيح الفصل املحول له رقم  10.000.00هذا البند بدل 
تاد الحفالت ليصبح املبلغ املحول هو املتعلق باكرتاء ع 10.10.10.20.22

درهم، وبالتايل يكون مجموع املبالغ  100.000.00درهم بدل  101.544.00
لتصبح بذلك هذه التحويالت  .درهم 461.544,00هو  10املحولة يف إطار الباب 

 بعد هذا التعديل وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.

مالية بحساب املوافقة عىل إجراء تحويالت  - التاسعة
النفقات من املبالغ املرصودة ملقاطعة بطانة برسم 

 .2019سنة 

مالية عىل إجراء تحويالت وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
، وهي 2019بحساب النفقات من املبالغ املرصودة ملقاطعة بطانة برسم سنة 

 الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.التحويالت التي جاءت وفق 

مالية بحساب املوافقة عىل إجراء تحويالت  - العارشة
النفقات من املبالغ املرصودة ملقاطعة العيايدة 

مالية عىل إجراء تحويالت وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
، وفق 2019يدة برسم سنة بحساب النفقات من املبالغ املرصودة ملقاطعة العيا
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الصيغة املعدلة بناء عىل مالحظات لجنة امليزانية والشؤون املالية والربمجة،  .2019برسم سنة 
 وهي التحويالت التي جاءت وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.

الحادية 
 عرش

وضع القطعة األرضية املشار إليها  املوافقة عىل -
، الكائنة بحي M31حسب تصميم التهيئة بالرمز 

الرحمة قطاع "دال" مبقاطعة تابريكت رهن إشارة 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، وذلك من أجل 

 .بناء مسجد بها.

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل تأجيل النقطة املتعلقة 
مز باملوافقة عىل وضع القطعة األرضية املشار إليها حسب تصميم التهيئة بالر 

M31  الكائنة بحي الرحمة قطاع "دال" مبقاطعة تابريكت رهن إشارة وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية من أجل بناء مسجد بها، وذلك اىل حني استكامل 
املسطرة املتعلقة بالتسليم النهايئ لهذه القطعة األرضية لفائدة جامعة سال من 

 سطرة يف اقرب وقت ممكن.طرف مؤسسة العمران، مع اإلرساع بتفعيل هذه امل

الثانية 
 عرش

موضوع وضع القطعة األرضية  املوافقة عىل -
"، ذي الرسم العقاري 52-امللك املسمى "أطلنتيك

، سنتيار 97آر 5، البالغة مساحتها 87900/20
رهن  الكائنة بتجزئة "أطلنتيك" مبقاطعة املريسة

إشارة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، وذلك 
 من أجل بناء مسجد بها.

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل التفويت بدرهم رمزي 
"، ذي الرسم العقاري 52-"أطلنتيكللقطعة األرضية موضوع امللك املسمى 

ئة "أطلنتيك" ، الكائنة بتجز سنتيار 97آر  5 ، البالغة مساحتها87900/20
مبقاطعة املريسة لفائدة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، وذلك من أجل بناء 

 مسجد بها

الثالثة 
 عرش

 
 
 

املوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال  -
لألشخاص املكفوفني  والجمعية الرياضية السالوية

وضعاف البرص تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي 
 لفائدة هذه الجمعية.

عىل اتفاقية رشاكة بني وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
 "الجمعية الرياضية السالوية لألشخاص املكفوفني وضعاف البرص"جامعة سال و

درهم )خمسون  50.000.00، قدره 2019برسم سنة تتعلق  بتخصيص دعم مايل 
ألف درهم( لفائدة هذه الجمعية، وهي االتفاقية التي جاءت وفق الشكل 

 الوارد يف نص هذا املقرر.

عىل اتفاقية رشاكة بني وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين املوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال  -الرابعة 
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لكرة القدم،  وجمعية االتحاد الريايض السالوي عرش
تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه 

 الجمعية.

جامعة سال وجمعية االتحاد الريايض السالوي لكرة القدم، تتعلق  بتخصيص 
درهم( درهم )ثالمثائة ألف  300.000.00، قدره 2019برسم سنة دعم مايل 

لفائدة هذه الجمعية، وهي االتفاقية التي جاءت وفق الشكل الوارد يف نص 
 هذا املقرر.

ة خامسال
 عرش

املوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال  -
والجمعية الرياضية السالوية لكرة الطائرة، تتعلق  

 بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية.

عىل اتفاقية رشاكة بني  بإجامع أعضائه الحارضينوافق مجلس جامعة سال 
لكرة الطائرة، تتعلق  بتخصيص دعم لجامعة سال والجمعية الرياضية السالوية 

درهم )مائة ومثانية وستون ألف  168.000.00، قدره 2019برسم سنة مايل 
درهم( لفائدة هذه الجمعية، وهي االتفاقية التي جاءت وفق الشكل الوارد يف 

 املقرر. نص هذا

ة سادسال
 عرش

املوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال  -
وجمعية شباب تابريكت السالوي لكرة القدم، 
تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه 

 الجمعية.

عىل اتفاقية رشاكة بني  وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين
لكرة القدم، تتعلق  بتخصيص  جامعة سال وجمعية شباب تابريكت السالوي

لفائدة درهم )مثانون ألف درهم(  80.000.00، قدره 2019برسم سنة دعم مايل 
 ، وهي االتفاقية التي جاءت وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.هذه الجمعية

ة سابعال
 عرش

املوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال  -
لكرة اليد، تتعلق   والجمعية الرياضية السالوية

 بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية.

عىل اتفاقية رشاكة بني  وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
جامعة سال والجمعية الرياضية السالوية لكرة اليد، تتعلق  بتخصيص دعم مايل 

فائدة لدرهم )مائة وستون ألف درهم(  160.000.00، قدره 2019برسم سنة 
 ، وهي االتفاقية التي جاءت وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.هذه الجمعية

ة ثامنال
 عرش

املوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال  -
وجمعية النجاح الريايض السالوي لكرة القدم، 
تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه 

عىل اتفاقية رشاكة بني  أعضائه الحارضينوافق مجلس جامعة سال بإجامع 
جامعة سال وجمعية النجاح الريايض السالوي لكرة القدم، تتعلق  بتخصيص 

درهم )ستة وخمسون ألف درهم(  56.00.00، قدره 2019برسم سنة دعم مايل 
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، وهي االتفاقية التي جاءت وفق الشكل الوارد يف نص لفائدة هذه الجمعية الجمعية.
 هذا املقرر.

ة تاسعال
 عرش

 
 
 
 

املوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال  -
لكرة  2010وجمعية األوملبيك الريايض السالوي 

اليد، تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة 
 هذه الجمعية.

عىل اتفاقية رشاكة بني  وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين
لكرة اليد، تتعلق   2010السالوي جامعة سال وجمعية األوملبيك الريايض 

درهم )سبعون ألف  70.000.00، قدره 2019برسم سنة بتخصيص دعم مايل 
، وهي االتفاقية التي جاءت وفق الشكل الوارد يف لفائدة هذه الجمعيةدرهم ( 

 نص هذا املقرر.

 

املوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال  - العرشون
ــالوية للدراجات، والجـــمعية الرياضية الس

تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه 
 الجمعية.

عىل اتفاقية رشاكة بني  وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين
جامعة سال والجـــمعية الرياضية الســالوية للدراجات، تتعلق  بتخصيص دعم 

لفائدة درهم )خمسون ألف درهم(   50.000.00، قدره 2019برسم سنة مايل 
 ، وهي االتفاقية التي جاءت وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.هذه الجمعية

 

الواحدة 
 والعرشون

املوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال  -
وجمعية اتحاد السالم ألشبال الجو، تتعلق  

 فائدة هذه الجمعية.بتخصيص دعم مايل سنوي ل

عىل اتفاقية رشاكة بني  وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين
جامعة سال وجمعية اتحاد السالم ألشبال الجو، تتعلق  بتخصيص دعم مايل 

لفائدة درهم )مثانية وستون ألف درهم(  68.000.00، قدره 2019برسم سنة 
 الشكل الوارد يف نص هذا املقرر. ، وهي االتفاقية التي جاءت وفقهذه الجمعية

 

الثانية 
 والعرشون

املوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال  -
والجمعية الرياضية لرجاء تابريكت السالوي، 
تتعلق بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه 

 الجمعية.

عىل اتفاقية رشاكة بني  وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
جامعة سال والجمعية الرياضية رجاء تابريكت السالوي، تتعلق بتخصيص دعم 

درهم )مثانية وستون ألف درهم(  68.000.00، قدره 2019برسم سنة مايل 
، وهي االتفاقية التي جاءت وفق الشكل الوارد يف نص لفائدة هذه الجمعية
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 هذا املقرر.

 

الثالثة 
 والعرشون

 
 
 
 

املوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال  -
وجمعية شباب تابريكت السالوي لكرة اليد، 
تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه 

 الجمعية.

عىل اتفاقية رشاكة بني  وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين
ص دعم جامعة سال وجمعية شباب تابريكت السالوي لكرة اليد، تتعلق  بتخصي

درهم )مائة وعرشون ألف درهم(  120.000.00، قدره 2019برسم سنة مايل 
، وهي االتفاقية التي جاءت وفق الشكل الوارد يف نص لفائدة هذه الجمعية

 هذا املقرر.

 

الرابعة 
 والعرشون

املوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال  -
وجمعية الوحدة للفروسية التقليدية والتنمية، 
تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه 

 الجمعية.

 

اتفاقية  عدم تجديد عىل وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين
رشاكة بني جامعة سال وجمعية الوحدة للفروسية التقليدية والتنمية، تتعلق 

سنوي لفائدة هذه الجمعية، وذلك نظرا لعدم إدالء هذه بتخصيص دعم مايل 
بشهادة االعتامد املسلمة من طرف مصالح وزارة الشباب والرياضة  الجمعية

 طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل يف هذا الشأن.

 

الخامسة 
 والعرشون

املوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال  -
للفروسية التقليدية،  والجمعية الرياضية السالوية

تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه 
 الجمعية.

عدم تجديد اتفاقية عىل  وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين
جامعة سال والجمعية الرياضية السالوية للفروسية التقليدية، تتعلق  رشاكة بني 

را لعدم إدالء هذه ، وذلك نظبتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية
الجمعية بشهادة اإلعتامد املسلمة من طرف مصالح وزارة الشباب والرياضة 

 طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل يف هذا الشأن.

 

السادسة 
 والعرشون

املوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال  -
وجمعية "نادي اآلفاق الرياضية كرة القدم سال"، 

بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه تتعلق  

عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه 
وجمعية "نادي اآلفاق الرياضية كرة القدم سال"، تتعلق  بتخصيص دعم مايل 

درهم )ستة وخمسون ألف درهم( لفائدة  56.000.00، قدره 2019برسم سنة 
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 االتفاقية التي جاءت وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.هذه الجمعية، وهي  الجمعية.

 

السابعة 
 والعرشون

املوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال  -
وجمعية الصفاء السالوي، تتعلق  بتخصيص دعم 

 مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية.

عىل اتفاقية رشاكة بني وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
برسم سنة جامعة سال وجمعية الصفاء السالوي، تتعلق  بتخصيص دعم مايل 

درهم )مثانية وستون ألف درهم( لفائدة هذه  68.000.00، قدره 2019
 الجمعية، وهي االتفاقية التي جاءت وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.

 

الثامنة  
 والعرشون

املوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال  -
وجمعية املستقبل الريايض السالوي، تتعلق  

 بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية.

 

اتفاقية رشاكة بني جامعة سال وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه عىل 
برسم سنة وجمعية املستقبل الريايض السالوي، تتعلق  بتخصيص دعم مايل 

درهم )ستون ألف درهم( لفائدة هذه الجمعية، وهي  60.000.00، قدره 2019
 االتفاقية التي جاءت وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.

 

التاسعة 
 والعرشون

املوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال  -
لألشخاص يف وضعية  والجمعية الرياضية السالوية

إعاقة، تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة 
 هذه الجمعية.

اتفاقية رشاكة بني وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل 
جامعة سال والجمعية الرياضية السالوية لألشخاص يف وضعية إعاقة، تتعلق  

)خمسون ألف  درهم 50.000.00، قدره 2019برسم سنة بتخصيص دعم مايل 
درهم( لفائدة هذه الجمعية، وهي االتفاقية التي جاءت وفق الشكل الوارد يف 

 نص هذا املقرر.

 

املوافقة عىل توزيع املنح عىل الجمعيات  - الثالثون
 الثقافية.

 

عىل توزيع املنح عىل وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
، وذلك وفق الشكل الوارد يف نص هذا 2019برسم سنة  الجمعيات الثقافية

 املقرر.

 
عىل توزيع املنح عىل وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين املوافقة عىل توزيع املنح عىل الجمعيات  -الواحدة 
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 وذلك وفق الشكل الوارد يف نص هذا 2019االجتامعية برسم سنة الجمعيات  .االجتامعية والثالثون
 املقرر.

 

الثانية 
 والثالثون 

والفرق املوافقة عىل توزيع املنح عىل الجمعيات  -
 .الرياضية

عىل توزيع املنح عىل وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
، وذلك وفق الشكل الوارد يف نص 2019والفرق الرياضية برسم سنة الجمعيات 
 هذا املقرر.

 


