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اًلصادقة عىل برنامج التنمية اًلندمجة لعاملة سال للفرتة
اًلمتدة بني  0202ك.0202
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كافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين ،عىل برنامج التنمية
اًلندمجة لعاملة سال للفرتة اًلمتدة بني  0202ك ،0202مع رضكرة االخذ
بعني االعتبار اًلالحظات التالية:
 -0حذؼ اًلرشكع رقم  10كاًلتعلق بسوؽ القرب الخركبة
ببطانة من الئحة اًلشاريع الواردة يف الربنامج.
 -0التأكيد عىل انجاز "اًلركب الريايض" برتاب جامعة سال.
 -3التأكيد عىل انجاز "مدينة الطفل" برتاب جامعة سال.
 -2األخذ بعني االعتبار التوصيات الصادرة عن لجنة اًليزانية
كالشؤكف اًلالية كالربمجة اثناء دراستها للنقطة اًلتعلقة بربنامج التنمية
اًلندمجة لعاملة سال للفرتة اًلمتدة بني  0202ك ،0202كذلك خالؿ
اجتامعيها اًلنعقدين عىل التوايل بتاريخ  00ك 01نونرب .0202
كهكذا فقد جاء برنامج التنمية اًلندمجة لعاملة سال للفرتة اًلمتدة بني

 0202ك 0202كام تم عرضه عىل أنظار مجلس الجامعة كفق الشكل
الوارد يف نص اًلقرر.
كهكذا كافق مجلس جامعة سال باجامع اعضائه الحارضين عىل برنامج
التنمية اًلندمجة لعاملة سال للفرتة اًلمتدة بني  0202ك ،0202كهو
الربنامج الذم تبلغ كلفته اًلالية االجاملية  2331مليوف درهم ،كهو
مقسم عىل أربع محاكر كام ييل:
 0032مليوف
 محور اًلشاريع الكربل:درهم
 محور البنيات التحتية كالتنقل كالتنمية اًلستدامة 0151 :مليوفدرهم
 محور تقوية القدرة التنافسية يف اًلجاؿ االقتصادم 501,50مليوف
كدعم االستثامر:
درهم
 محور التنمية االجتامعية كتحسني ظركؼ العيش 930,50 :مليوفدرهم
الثانية

اًلوافقة عىل اًللحق رقم  0التفاقية الرشاكة اًلوقعة بني
كزارة التضامن كالتنمية االجتامعية كاًلساكاة كاألرسة
كاًلجلس الجامعي ًلدينة سال لتوفري الولوجيات لفائدة
األشخاص يف كضعية إعاقة.

الثالثة

اًلوافقة عىل بيع اًلنتوج الغابوم التابػع لجامعػة سػال
برسم سنة  ،0202كالكائن بالغابػة اًلخزنية اًلعمورة كعني
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كافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل اًللحق رقم 0
التفاقية الرشاكة اًلوقعة بني كزارة التضامن كالتنمية االجتامعية
كاًلساكاة كاألرسة كاًلجلس الجامعي ًلدينة سال لتوفري الولوجيات
لفائدة األشخاص يف كضعية إعاقة ،كقد جاء هذا اًللحق عىل الشكل
الوارد يف نص اًلقرر.
كافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل بيع اًلنتوج
الغابوم التابػع لجامعػة سػال برسم سنة  ،0202كالكائن بالغابػة
اًلخزنية اًلعمورة كعني الحوالػة.

الرابعة

الحوالػة.
اًلوافقة عىل إجراء تحويالت يف اعتامدات التجهيز.

الخامسة

اًلوافقة عىل إجراء تحويالت يف اعتامدات التسيري.

السادسة

اًلوافقة عىل قرار تخطيط حدكد الطرؽ العامة لفتح
طريق التهيئة  SLA46بالشطر اًلمتد ما بني SLA32
ك ،SLA33مبقاطعة العيايدة عاملة سال كبتعيني العقارات
اًلراد نزع ملكيتها لهذق الغاية كباالحتالؿ اًلؤقت ،كذلك
كفقا لتقديرات اللجنة الدارية للتقييم.

السابعة

إعادة التداكؿ بشأف النقطة اًلتعلقة باًلوافقة عىل توزيع كافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل االبقاء عىل ما

كافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل إجراء تحويالت
يف اعتامدات التجهيز (الجزء الثاين من اًليزانية) برسم سنة 0202
كاًلحددة يف مبلغ درهم ،حيث جاءت هاته التحويالت
كفق الشكل الوارد يف نص اًلقرر.
كافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل إجراء تحويالت
يف اعتامدات التسيري (الجزء االكؿ من اًليزانية) برسم سنة ،0202
كاًلحددة يف مبلغ  52.222.22درهم ،كقد جاءت هاته التحويالت كفق
الشكل الوارد يف نص اًلقرر.
كافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل قرار تخطيط
حدكد الطرؽ العامة لفتح طريق التهيئة  SLA46بالشطر اًلمتد ما بني
 SLA32ك ،SLA33مبقاطعة العيايدة عاملة سال كبتعيني العقارات
اًلراد نزع ملكيتها لهذق الغاية كباالحتالؿ اًلؤقت ،كذلك كفقا
لتقديرات اللجنة الدارية للتقييم ،حسب الجػػػدكؿ اآلتػػػي:
رقم القطعة

مراجعها العقارية

المساحة المعوضة

االرضية

3

اسم المالكين المفترضين

بالمتر مربع

1

/1223ر

3011

ورثة ورزاكي ايت بن يدر

2

/1223ر

110

بوهيلة لطيفة

3

/1223ر

-825

كتاني دمحم

الثامنة

اًلنح عىل الجمعيات كالفرؽ الرياضية.

جاء يف اًلقرر الذم سبق أف اتخذق اًلجلس خالؿ دكرته االستثنائية
اًلنعقدة بتاريخ  05يوليوز  0202بشأف النقطة اًلتعلقة باًلوافقة عىل
توزيع اًلنح عىل الجمعيات كالفرؽ الرياضية ،كذلك نظرا لالعتبارين
التاليني:
 التوصل يف هذا االطار برسالة من السيد اًلدير االقليمي لوزارة الثقافةكالشباب كالرياضة –قطاع الشباب كالرياضة -تحت عدد  211بتاريخ
 02نونرب  ،0202يف شأف الجمعيات الرياضية اًلعنية باًلنحة السنوية
كالواردة يف مالحظة مصالح عاملة سال ،كالتي يؤكد فيها تواجد هذق
الجمعيات يف كضعية قانونية.
 إفادة ممثل مصالح عاملة سال أثناء التداكؿ بشأف هذق النقطة ،كالتييؤكد من خاللها بأف مصالح العاملة ال ترل مانعا من التأشري عىل اًلنح
الخاصة بالجمعيات الرياضية برسم هذق السنة ،كذلك عىل ضوء رسالة
السيد اًلدير االقليمي لوزارة الثقافة كالشباب كالرياضة ،كبالتايل
االحتفاظ مبقتضيات اًلقرر الجامعي السابق اًلتخذ يف هذا الطار ،عىل
أساس توجيهه من جديد إىل مصالح العاملة قصد التأشرية.

إعادة التداكؿ بشأف النقطة اًلتعلقة باًلوافقة عىل دفرت
الرشكط كالتحمالت الخاص بإيواء الباعة اًلتواجدين بسوؽ
الصالحني مبقاطعة تابريكت ،مبحالت السوؽ اًلركزم لسوؽ
الصالحني عن طريق الكراء ،كذلك كفقا لتقديرات اللجنة
الدارية للتقييم.

كافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل إعادة التداكؿ
بشأف النقطة اًلتعلقة باًلوافقة عىل دفرت الرشكط كالتحمالت الخاص
بإيواء الباعة اًلتواجدين بسوؽ الصالحني مبقاطعة تابريكت ،مبحالت
السوؽ اًلركزم لسوؽ الصالحني عن طريق الكراء ،كذلك كفقا لتقديرات
اللجنة الدارية للتقييم ،كذلك عىل ضوء مالحظات اًلصالح اًلختصة
بعاملة سال ،لتكوف بذلك التعديالت التي همت دفرت الرشكط
كالتحمالت الخاص بكراء محالت كمرافق السوؽ اًلركزم بسوؽ
الصالحني مبقاطعة تابريكت ،كالتي كافق مجلس جامعة سال عىل
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إدخالها عىل هذا الدفرت عىل الشكل التايل:
 -0الشارة يف الديباجة إىل قرار السيد كزير الداخلية رقم 350.05
بتاريخ  5مارس  0205بتحديد تأليف لجاف طلب العركض اًلفتوح أك
طلب العركض اًلحدكد أك باالنتقاء اًلسبق ككذا لجنة اًلباراة الخاصة
بالجامعات الرتابية كمجموعاتها.
 -0حذؼ قرار السيد كزير الداخلية رقم  355-23الصادر يف  02مارس
 0223كالقايض بتفويض اختصاص اًلصادقة عىل كنانيش الرشكط
كالتحمالت للسادة الوالة من الديباجة.
 -3بالنسبة للفصل االكؿ ،إعادة صياغة البند الثاين منه  -متاشيا مع
مقتضيات قرار السيد كزير الداخلية رقم  350.05الصادر بتاريخ 5
مارس  0205يف مادته األكىل -ليصبح هذا البند كام ييل:
 تتم عملية االستفادة من اًلحالت كاًلرافق اًلتواجدة داخل السوؽ
اًلركزم اًلذكور عن طريق القرعة ،كتحت ارشاؼ لجنة مختلطة
مكونة من:
 اآلمر بالرصؼ أك من ميثله رئيسا للجنة. اًلدير العاـ للمصالح اك من ينوب عنه. رئيس مصلحة الصفقات اك من ينوب عنه. رئيس اًلصلحة اًلعنية أك من ينوب عنه. اًلحاسب العمومي اًلكلف اك من ميثله. السلطة اًلحلية. ممثل قسم العمل االجتامعي بالعاملة. ممثل قسم الجامعات اًلحلية بالعاملة. رئيس جمعية سوؽ الصالحني.ككفقا للرشكط كاًلقتضيات اًلبينة ادناق.
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 -2بالنسبة للفصل الثامن ،إعادة صياغة البند السادس منه ليصبح كام
ييل:
 تحمل اًلكرتم مصاريف الربط كاستهالؾ اًلاء كالكهرباء للمحل
اًلكرتل ،كمختلف الرسوـ كالرضائب اًلفركضة كاًلرتبطة بنشاطه
التجارم ،ككذا أداء الواجبات اًلشرتكة اًلتعلقة بصيانته كحراسته.
 -1االحتفاظ بالصيغة التي سبق أف جاءت يف دفرت الرشكط كالتحمالت
الذم كافق عليه مجلس جامعة سال خالؿ دكرته العادية لشهر فرباير
 ،0202بالنسبة للفصل العارش اًلتعلق بالتخيل لفائدة الغري.
 -3بالنسبة للفصلني الثاين عرش كالثالث عرش تعوض عبارة "كرثة" بعبارة
"ذكم الحقوؽ".
 -5بالنسبة للفصل الرابع عرش كاًلتعلق بحالة كقوع نزاع بني الجامعة
كاًلكرتم فيجب أف يصاغ كام ييل:
 كل نزاع قد يحصل بني الجامعة كاًلكرتم حوؿ تغيري أك تأكيل أحد
بنود هذا الكناش يعرض يف بداية األمر عىل السيد عامل عاملة سال
للبث فيه رضائيا ،كيف حالة عدـ التوصل إىل اتفاؽ يتم عرض األمر
عىل اًلحاكم اًلختصة.
ليصبح بذلك دفرت الرشكط كالتحمالت الخاص بكراء محالت
كمرافق السوؽ اًلركزم بسوؽ الصالحني مبقاطعة تابريكت ،بعد إدخاؿ
التعديالت اًلشار اليها اعالق عىل الشكل الوارد يف نص اًلقرر.
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