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           عاملـة سـال   
 جـامعة سال        

 اًلديرية العامة للمصالح
 قسم شؤون اًلجلس والتعاون

 

    

 اًلقرر اًلتخذ عنوان النقطة النقطة  الجلسة
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األوىل 

 07بتاريخ 
اكتوبر 
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 -عـــــــــــــــرض إخــــــــــــبـــــــــــــــاري  -      التقرير العام اإلخباري ما بني الدورتني. األوىل

إطالع اًلجلس عىل الدعاوى القضائية التي تم رفعها  الثانية

 بني الدورتني.

 -ــاري ــــــــــــرض إخـــــــــــــبـــــــــــــــــعـــــــ -               

اًلفوض لقطاع النظافة اًلوافقة عىل تبني منط التدبري  الثالثة

واًلصادقة عىل دفرت التحمالت الخاص بجمع ونقل 

وتفريغ النفايات اًلنزلية وما شابهها مبقاطعتي بطانة 

 واحصني.

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل تبني منط التدبري 

اًلفوض لقطاع النظافة واًلصادقة عىل دفرت التحمالت الخاص بجمع ونقل 

 .ريغ النفايات اًلنزلية وما شابهها مبقاطعتي بطانة واحصنيوتف

اًلوافقة عىل اتفاقية الرشاكة الخاصة بتعزيز شبكة  الرابعة 
 القنيطرة. -سال –رصد جودة الهواء بجهة الرباط 

عىل اتفاقية الرشاكة وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
القنيطرة، وهي  -سال –الخاصة بتعزيز شبكة رصد جودة الهواء بجهة الرباط 
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 االتفاقية التي جاءت عىل الشكل الوارد يف نص اًلقرر.

اًلوافقة عىل اتفاقية رشاكة يف إطار اًلبادرة الوطنية  الخامسة

للتنمية البرشية تتعلق ببناء وتجهيز مؤسسة الرعاية 
االجتامعية لألطفال يف وضعية صعبة بدون مأوى قار 

 سال. –مركز إدماج  –

عىل اتفاقية رشاكة يف وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 

إطار اًلبادرة الوطنية للتنمية البرشية تتعلق ببناء وتجهيز مؤسسة الرعاية 
 بسال. –إدماج مركز  –االجتامعية لألطفال يف وضعية صعبة بدون مأوى قار 

هذا مع إضافة جمعية مؤسسة السالم لإلمناء االجتامعي كطرف يف   

االتفاقية، والتأكيد عىل دورها يف التجهيز والتسيري اًلتعلق مبؤسسة الرعاية 
بسال،  –مركز إدماج  -االجتامعية لألطفال يف وضعية صعبة بدون مأوى قار

بها لجنة التنمية البرشية  مع تضمني هذه االتفاقية التعديالت التي أوصت

 18والشؤون االجتامعية والثقافية والرياضية خالل اجتامعها اًلنعقد بتاريخ 
 أثناء دراستها لهذه النقطة. 2019شتنرب 

 لتصبح هذه االتفاقية يف صيغتها النهائية عىل الشكل الوارد يف نص اًلقرر. 

درة الوطنية اًلوافقة عىل اتفاقية رشاكة يف إطار اًلبا السادسة

 للتنمية

البرشية تتعلق مبرشوع "بناء قاعة مغطاة بجوار 
 مدرسة ذات

 النطاقني بتابريكت ". 

عىل اتفاقية رشاكة يف وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 

إطار اًلبادرة الوطنية للتنمية البرشية تتعلق مبرشوع "بناء قاعة مغطاة 

 بتابريكت ".بجوار مدرسة ذات النطاقني 

 وهي االتفاقية التي جاءت عىل الشكل الوارد يف نص اًلقرر. 

عىل مالءمة اتفاقية وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين اًلوافقة عىل مالءمة اتفاقية الرشاكة اًلربمة يف إطار  السابعة
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اًلبادرة الوطنية للتنمية البرشية، برنامج الدفع 

بالتنمية البرشية لألجيال الصاعدة، تتعلق بتسيري 
 اًلرافق الثقافية بجامعة سال. 

الرشاكة اًلربمة يف إطار اًلبادرة الوطنية للتنمية البرشية، برنامج الدفع 

بالتنمية البرشية لألجيال الصاعدة، تتعلق بتسيري اًلرافق الثقافية بجامعة 
 ت.( سنوا3( إىل ثالث )5سال ، وذلك بتغيري مدتها من خمس )

 لتصبح االتفاقية بعد هذه اًلالءمة عىل الشكل الوارد يف نص اًلقرر. 

اًلوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال و"جمعية  الثامنة

أنوال الرياضية السالوية"، تتعلق  بتخصيص دعم مايل 

 سنوي لفائدة هذه الجمعية.

رشاكة بني عىل اتفاقية وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 

جامعة سال و"جمعية أنوال الرياضية السالوية"، تتعلق بتخصيص دعم مايل 

درهم )ستة وخمسون درهم( لفائدة هذه  56.000.00سنوي قدره 

 الجمعية، وهي االتفاقية التي جاءت عىل الشكل الوارد يف نص اًلقرر.

اًلوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال وجمعية   التاسعة
الخري لرياضة األشخاص اًلعاقني، تتعلق   سال

 بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية.

عىل اتفاقية رشاكة بني وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
جامعة سال وجمعية سال الخري لرياضة األشخاص اًلعاقني، تتعلق  بتخصيص 

خمسون ألف درهم( درهم ) 50.000.00، قدره 2019دعم مايل برسم سنة 

لفائدة هذه الجمعية، وهي االتفاقية التي جاءت عىل الشكل الوارد يف نص 

 اًلقرر.

اًلوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال وجمعية  - العارشة

الوحدة للفروسية التقليدية والتنمية، تتعلق  
 بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية.

عىل اتفاقية رشاكة بني وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 

جامعة سال وجمعية الوحدة للفروسية التقليدية والتنمية، تتعلق  بتخصيص 
درهم )مثانون ألف درهم( لفائدة هذه  80.000.00دعم مايل سنوي قدره 

 ر.الجمعية، وهي االتفاقية التي جاءت عىل الشكل الوارد يف نص اًلقر 
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الحادية 
 عرش

اًلوافقة عىل تنظيم السري والجوالن وتشوير الطرق 

العمومية ومحطات وقوف العربات داخل تراب 
 الجامعة.

عىل تنظيم السري وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 

والجوالن وتشوير الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات داخل تراب 

 الوارد يف نص اًلقرر.الجامعة، وذلك عىل الشكل 

الثانية 
 عرش

اًلوافقة عىل تسمية بعض الطرق العمومية برتاب 
 الجامعة.

  

عىل تسمية بعض الطرق وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
 العمومية، مبقاطعة ًلريسة برتاب جامعة سال، وذلك عىل الشكل التايل:

 تسمية أزقة بتجزئة الرباطية وسانية الرباطي كام ييل: أوال:

–زنقة العىل –زنقة اًلجد  –زنقة الرسور  –زنقة الهناء  - تجزئة الرباطية: -أ
 زنقة الوفاق.

 زنقة العرائش. –زنقة الحسيمة  سانية الرباطي: -ب

: إدخال تعديالت بالنسبة لتسميات بعض الشوارع واألزقة والدروب ثانيا
باًلدينة العتيقة لسال، والتي ال ترمز إىل أية حمولة تاريخية أو ثقافية، وذلك 

 الوارد يف نص اًلقرر.عىل الشكل 

الثالثة 
 عرش

إغالق سوق الحبوب والقطاين قرار اًلوافقة عىل 
باب سبتة مبقاطعة )الرحبة القدمية( اًلتواجد خارج 

 اًلريسة.

وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، عىل قرار اغالق سوق 
الحبوب والقطاين )الرحبة القدمية( اًلتواجد خارج باب سبتة مبقاطعة 

 اًلريسة.

الرابعة 
 عرش

اًلوافقة عىل قرار فتح سوق الحبوب والقطاين الجديد 
 والفواكه بسال. اًلحدث مبحاذاة سوق الجملة للخرض

فتح سوق وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، عىل قرار 
الحبوب والقطاين الجديد اًلحدث مبحاذاة سوق الجملة للخرض والفواكه 
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 بسال. 

 

الخامسة 
 عرش

اًلوافقة عىل قرار تخطيط حدود الطرق العامة لفتح 

)الشطر اًلمتد ما بني طريق   SBL-04طريق التهيئة
(، وبتعيني SBL-26طريق التهيئة و   SBL-20التهيئة

العقارات اًلراد نزع ملكيتها لهذه الغاية وباالحتالل 

 اًلؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

قرار تخطيط حدود وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، عىل 

ر اًلمتد ما بني طريق )الشط  SBL-04الطرق العامة لفتح طريق التهيئة
(، وبتعيني العقارات اًلراد نزع SBL-26طريق التهيئة و   SBL-20التهيئة

ملكيتها لهذه الغاية وباالحتالل اًلؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية 

 للتقييم، تبعا للجدول اآليت بيانه يف نص اًلقرر.

السادسة 
 عرش

يناير  24صادر يف  467اًلوافقة عىل تعديل القرار رقم 

بتخطيط حدود الطرق العامة لتوسيع  والقايض 2019
حسب تصميم  RP4105 (4006طريق الزربية 

التهيئة اًلوحد ًلدينة سال( مبقاطعة بطانة ومقاطعة 

احصني )عاملة سال(، وبتعيني القطع األرضية 

الغاية وباالحتـالل والبنايات اًلراد نزع ملكيتها لهذه 
 اًلؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

تعديل القرار رقم وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، عىل 

بتخطيط حدود الطرق العامة لتوسيع  والقايض 2019يناير  24صادر يف  467
ينة سال( حسب تصميم التهيئة اًلوحد ًلد 4006) RP4105طريق الزربية 

مبقاطعة بطانة ومقاطعة احصني )عاملة سال(، وبتعيني القطع األرضية 

والبنايات اًلراد نزع ملكيتها لهذه الغاية وباالحتـالل اًلؤقت، وذلك وفقا 

 لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم، تبعا للجدول اآليت بيانه يف نص اًلقرر.

السابعة 
 عرش

اًلوافقة عىل قرار تخطيط حدود الطرق العامة لفتح 

 RP4029)الشطر اًلمتد ما بني  SHS28طرق التهيئة: 

)الشطر اًلمتد SHS46 /ر(، و14280والرسم العقاري 
)الشطر اًلمتد SHS42 ، و(SHS53و RP4029ما بني 

قرار تخطيط حدود بإجامع أعضائه الحارضين، عىل وافق مجلس جامعة سال 

 RP4029)الشطر اًلمتد ما بني  SHS28الطرق العامة لفتح طرق التهيئة: 

 RP4029)الشطر اًلمتد ما بني SHS46 /ر(، و14280والرسم العقاري 
والرسم العقاري  SHS46)الشطر اًلمتد ما بني SHS42 ، و(SHS53و
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 (، و9862/58والرسم العقاري  SHS46ما بني 

SHS44 الشــطر اًلمتد ما بــني(SHS46  والــرسـم
)الشطر اًلمتد ما  SHS54(، و9862/58العـقــاري 

مبقاطعة  (،9862/58والرسم العقاري  SHS46بني 

احصني عاملة سال، وبتعيني العقارات اًلراد نـزع 
ملكيتهـا لهـذه الغايـة وباالحتالل اًلؤقت، وذلك وفقا 

 لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

والــرسـم العـقــاري  SHS46)الشــطر اًلمتد ما بــني SHS44 (، و9862/58

والرسم العقاري  SHS46)الشطر اًلمتد ما بني  SHS54(، و9862/58
مبقاطعة احصني عاملة سال، وبتعيني العقارات اًلراد نـزع  (،9862/58

ملكيتهـا لهـذه الغايـة وباالحتالل اًلؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة 

 ييم، تبعا للجدول اآليت بيانه يف نص اًلقرر.اإلدارية للتق

الثامنة 
 عرش

اًلوافقة عىل دفرت الرشوط والتحمالت الخاص 

باستغالل أبساط الصناديق الفارغة بجوار سوق 
 الجملة للخرض والفواكه بسال.

 

دفرت الرشوط وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، عىل 

الصناديق الفارغة مبحاذاة سوق الجملة والتحمالت الخاص بكراء فضاء 
للخرض والفواكه بسال، وهو دفرت الرشوط والتحمالت الذي جاء عىل الشكل 

 الوارد يف نص اًلقرر.

التاسعة 
 عرش

اًلوافقة عىل نزع ملكية القطعة األرضية الالزمة 
لتمرير قناة رصف مياه األمطار انطالقا من طريق 

الرسم العقاري عدد مكناس إىل شارع الزربية عرب 

/ر مبقاطعة بطانة، وذلك وفقا لتقديرات 52028
 اللجنة اإلدارية للتقييم.

 

 

عىل نزع ملكية القطعة وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، 
األرضية الالزمة لتمرير قناة رصف مياه األمطار انطالقا من طريق مكناس إىل 

مرت مربع،  1690.74البالغة مساحتها شارع الزربية، وهي القطعة االرضية 

" يف 2/ر، من اًللك اًلسمى"بن فايدة 52028جزء من الرسم العقاري عدد 
ملكية ورثة بن فايدة، الكائنة مبقاطعة بطانة، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة 

 اإلدارية للتقييم.
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 اًلقرر اًلتخذ عنوان النقطة النقطة  الجلسة

الثانية الجلسة 
 21بتاريخ 
 2019اكتوبر 

 28عرض حول حصيلة تطبيق مقتضيات الفصل  األوىل

 من قانون التعمري.
 -عـــــــــــــــرض إخــــــــــــبـــــــــــــــاري  -                  

اقية الرشاكة فالت 1اًلوافقة عىل اًللحق رقم  الثانية

سوق اًلتعلقة بإنجاز برنامج تهيئة وبناء 
 الصالحني مبدينة سال.

 1وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، عىل اًللحق رقم 

التفاقية الرشاكة اًلتعلقة بانجاز برنامج تهيئة وبناء سوق الصالحني مبدينة 
سال، مع رفع توصية يف هذا اإلطار للسيد عامل عاملة سال، بشأن مراجعة 

رشوع تهيئة وبناء سوق الصالحني بسال، وتحيني التقييم اًلايل اإلجاميل ًل

خاصة وأن الرتكيبة اًلعتمدة يف البداية للمرشوع كانت مرتكزة عىل اساس 
إنجاز تجزئة باًلنطقة من سفيل وطابقني علويني، والتي مبوجبها تم تحديد 

مليون درهم، وأنه مببادرة من  70مساهمة جامعة سال يف اًلرشوع يف مبلغ 

د بعد ذلك عىل تحسني الوضع العمراين للمرشوع باعتامد الجامعة تم التأكي
( طوابق علوية 4علو أكرث للبنايات، أي تجزئة ترتاوح ما بني سفيل واربع )

( طوابق علوية، وبالتايل 6( طوابق علوية وسفيل وست )5وسفيل وخمس )

تم الرفع من قيمة هذا اًلرشوع من خالل هذا التثمني. ومن تم رضورة 

ييم اًلايل للمرشوع، وتوظيف أي فائض يتم تحقيقه لفائدة متويله، إعادة التق
خاصة أمام االلتزام اًلايل الكبري الذي ميثل حصة مساهمة الجامعة يف إطار 

التفاقية الرشاكة اًلتعلقة بإنجاز  1هذا اًلرشوع. هذا وقد جاء اًللحق رقم 

يه اًلجلس عىل برنامج تهيئة وبناء سوق الصالحني مبدينة سال، كام وفق عل
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 الشكل الوارد يف نص اًلقرر.

اًلوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني جامعة سال  الثالثة

وجامعة السهول من أجل إحداث وتدبري مقربة 
" ذي الرسم العقاري 2من اًللك اًلدعو "اعبيبو 

 /ر بجامعة السهول.7268عدد 

عىل اتفاقية رشاكة بني وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، 

جامعة سال وجامعة السهول من أجل إحداث وتدبري مقربة من اًللك اًلدعو 
/ر بجامعة السهول، وهي االتفاقية 7268" ذي الرسم العقاري عدد 2"اعبيبو 

 الوارد يف نص اًلقرر.التي جاءت عىل الشكل 

اًلوافقة عىل قرار إغالق مقربة سيدي الضاوي  الرابعة

 تابريكت. مبقاطعة

عىل قرار إغالق مقربة وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، 

 سيدي الضاوي مبقاطعة تابريكت.

اًلوافقة عىل اتفاقية رشاكة بني وزارة التجهيز  الخامسة
والنقل واللوجستيك واًلاء وجامعة سال ووكالة 

تهيئة ضفتي أيب رقراق تتعلق بتهيئة وتدبري 

 شاطئ سال.

عىل اتفاقية رشاكة بني ق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين واف
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واًلــاء وجـــامعة سال من أجل تهيئة 

الوارد يف نص  وتدبري شاطئ سال، وهي االتفاقية التي جاءت عىل الشكل

 اًلقرر.

عىل مرشوع اًليزانية وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين  . 2020اًلوافقة عىل مرشوع اًليزانية برسم سنة السادسة

، وقد جاءت عملية التصويت عىل هذا اًلرشوع وفق  2020برسم سنة

 الوارد يف نص اًلقرر.الشكل 

اًلوافقة عىل إجراء تحويالت يف اعتامدات  السابعة
 التسيري.

إجراء تحويالت  عىل عىلوافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
 2019يف اعتامدات التسيري )الجزء االول من اًليزانية( برسم السنة اًلالية 

درهم، وقد جاء اجراء هذه التحويالت  100.000.00والتي كانت يف حدود 
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 وفق التفصيل الوارد يف نص اًلقرر.

عىل إجراء تحويالت يف اعتامدات اًلوافقة  الثامنة

 التجهيز.

تأجيل النقطة عىل وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 

 اًلتعلقة باًلوافقة عىل إجراء تحويالت يف اعتامدات التجهيز اىل دورة الحقة.

التنظيمي إلدارة جامعة  اًلـوافقة عىل الهيكل التاسعة
 سال.

التنظيمي  الهيكلعىل وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
دارة جامعة سال، وكذا عىل قرار تنظيمي يتعلق بتحديد مهام واختصاصات إل 

االقسام واًلصالح االدارية التابعة لجامعة سال، وذلك وفق التفصيل الوارد يف 

 نص اًلقرر.

 العارشة
 

اًلوافقة عىل نزع ملكية الوعاء العقاري اًلكون 

للمنطقة الخرضاء اًلتواجدة مبقاطعة بطانة 
بتصميم التهيئة،  V17واًلشار إليها بالرمز 

وتخصيص اًلبلغ اًلحدد من طرف اللجنة اإلدارية 

للتقييم كمصاريف لتعويض اًلالكني وتقديم 

طلب لوكالة تهيئة ضفتي أيب رقراق ًلبارشة إجراء 
 زع اًللكية. ن

نزع ملكية الوعاء وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، عىل 

العقاري اًلكون للمنطقة الخرضاء اًلتواجدة مبقاطعة بطانة واًلشار إليها 
بتصميم التهيئة، وتخصيص اًلبلغ اًلحدد من طرف اللجنة  V17بالرمز 

طلب لوكالة تهيئة  اإلدارية للتقييم كمصاريف لتعويض اًلالكني وتقديم

ضفتي أيب رقراق ًلبارشة إجراء نزع اًللكية الخاصة بالعقارات اًلشار اليها 

 بالجدول الوارد يف نص اًلقرر.
 

الحادية 
 عرش

اًلوافقة عىل تعديل دفرت الرشوط والتحمالت 

الخاص باًلحالت اًلتواجدة بسوق الحي سعيد 
 حجي.

تعديل دفرت وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، عىل 

الرشوط والتحمالت الخاص بكراء اًلحالت التجارية وأبساط السمك بسوق 

 الحي بسعيد حجي، ليصبح عىل الشكل الوارد يف نص اًلقرر.

عىل تعديل دفرت وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، اًلوافقة عىل تعديل دفرت الرشوط والتحمالت الثانية 
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الزينة اًلتواجدة الخاص مبحالت بيع طيور  عرش

 بالسوق اًلركزي.

الرشوط والتحمالت الخاص بكراء محالت بيع طيور الزينة اًلتواجدة بالسوق 

 اًلركزي  لسال، ليصبح عىل الشكل الوارد يف نص اًلقرر.

الثالثة 
 عرش

والتحمالت  اًلوافقة عىل تعديل دفرت الرشوط

الخاص مبنح االستغالل اًلؤقت ًلحطات وقوف 

 السيارات والدراجات النارية والعادية.

عىل تعديل دفرت وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، 

الرشوط والتحمالت الخاص مبنح االستغالل اًلؤقت ًلحطات وقوف السيارات 

 ارد يف نص اًلقرر.والدراجات النارية والعادية، ليصبح الشكل الو 

الرابعة 
 عرش

اًلوافقة عىل دفرت التحمالت الخاص مبنح 

االستغالل اًلؤقت للملك العمومي إلقامة أكشاك 

 باًلناطق الخرضاء وبالساحات العمومية.

عىل تأجيل النقطة وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، 

مبنح االستغالل اًلؤقت للملك اًلتعلقة باًلوافقة عىل دفرت التحمالت الخاص 

العمومي إلقامة أكشاك باًلناطق الخرضاء وبالساحات العمومية، وذلك إىل 
 وقت الحق.

الخامسة 
 عرش

اًلوافقة عىل تعديل القرار الجامعي اًلؤقت رقم 

الذي يرخص  2011أكتوبر  26بتاريخ  113

باالستغالل  FIRST CONTACTمبوجبه لرشكة 

مي بواسطة اللوحات اًلؤقت للملك العمو 
 اإلشهارية.

عىل تأجيل النقطة وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، 

 26بتاريخ  113اًلتعلقة باًلوافقة عىل تعديل القرار الجامعي اًلؤقت رقم 

باالستغالل  FIRST CONTACTالذي يرخص مبوجبه لرشكة  2011أكتوبر 

إىل وقت الحق، مع  إلشهارية،اًلؤقت للملك العمومي بواسطة اللوحات ا
 االستمرار يف اجراء اًلفاوضات الالزمة يف هذا الشأن مع الرشكة اًلعنية.

السادسة 
 عرش

اًلوافقة عىل تعديل القرار الجامعي اًلؤقت رقم 

الذي يتعلق  2011مارس  04بتاريخ  78
الستغالل اًللك العمومي إلقامة لوحات بالرتخيص 

 اًلريسة.إشهارية مبقاطعة 

عىل تأجيل النقطة وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، 

 04بتاريخ  78اًلتعلقة باًلوافقة عىل تعديل القرار الجامعي اًلؤقت رقم 
الستغالل اًللك العمومي إلقامة لوحات الذي يتعلق بالرتخيص  2011مارس 

يف اجراء اًلفاوضات إىل وقت الحق، مع االستمرار  إشهارية مبقاطعة اًلريسة،
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 الالزمة يف هذا الشأن مع الرشكة اًلعنية.

السابعة 
 عرش 

اًلـوافقة عىل استخراج القطعة األرضية البالغة 

مرت مربع واًلشيدة ضمن البناية  02مساحتها 
، الكائنة 8855/2موضوع الرسم العقاري عدد 

مقاطعة ًلريسة، من اًللك  486بحي اشامعو رقم 

اًللك الخاص قصد تفويتها للسيد أحمد العام إىل 
فارس بن خليفة، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة 

 اإلدارية للتقييم.

عىل استخراج القطعة وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، 

مرت مربع، واًلشيدة ضمن البناية القامئة فوق  02األرضية البالغة مساحتها 
"، ذات الرسم العقاري 486دعو "مربوكة القطعة األرضية موضوع اًللك اًل

مقاطعة ًلريسة، من اًللك  486، الكائنة بحي اشامعو رقم 8855/20عدد 

العام إىل اًللك الخاص قصد تفويتها للسيد أحمد فارس بن خليفة، وذلك 
 وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

الثامنة 
 عرش

العامة اًلوافقة عىل قرار تخطيط حدود الطــرق 
بالشطر   SLA26بتغيري تخطيط طريق التهيئة

مبقاطعة  SLA25و SLA15اًلمتد ما بني 

، وبتعيني العقارات اًلراد نزع ملكيتها العيايدة

لهذه الغاية وباالحتالل اًلؤقت، وذلك وفقا 
 لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

خطيط حدود عىل قرار توافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين، 
بالشطر اًلمتد ما بني   SLA26الطــرق العامة بتغيري تخطيط طريق التهيئة

SLA15 وSLA25 وبتعيني العقارات اًلراد نزع ملكيتها مبقاطعة العيايدة ،

لهذه الغاية وباالحتالل اًلؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية 

 .للتقييم، تبعا للجدول اآليت بيانه يف نص اًلقرر

 

             


