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 التقرير العام اإلخباري ما بني الدورتني.   االوىل
 

 إخـــــــبــــــــاريعــــرض 

إطالع املجلس عىل الدعاوى القضائية التي تم  الـثـانيـة
 رفعها ما بني الدورتني.

 إخـــــــبــــــــاريعــــرض 

 الثـالـثـة

)تصويت 
 أول(

اتفاقية رشاكة من أجل تدبري  عىلاملوافقة 
 املستوصف الجهوي للحيوانات الضالة.

( أعضاء عن 05وافق مجلس جامعة سال بأغلبية أعضائه الحارضين، وامتناع خمسة )
 .عىل اتفاقية رشاكة من أجل تدبري املستوصف الجهوي للحيوانات الضالة ،التصويت

املتعلق بالجامعات، وطبقا  113.14من القانون التنظيمي رقم  43طبقا ملقتضيات املادة و  
، 2018أبريل  05الصادرة بتاريخ  D2185ملقتضيات دورية السيد وزير الداخلية تحت عدد 

 حول دعم الجمعيات من طرف الجامعات الرتابية وإبرام اتفاقيات التعاون والرشاكة معها.

اتفاقية املتعلقة ب النقطةهذه ونظرا لعدم اكتامل النصاب القانوين الالزم للتصويت عىل  
، واملتمثل يف األغلبية املطلقة رشاكة من أجل تدبري املستوصف الجهوي للحيوانات الضالة

هذه النقطة يف إطار جلسة أخرى  فقد تقرر إدراجلألعضاء املزاولني مهامهم باملجلس، 
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من أجل إجراء وذلك ملجلس جامعة سال،  2023دورة العادية لشهر فرباير برسم أشغال ال
 .طبقا للقانون بشأنها تصويت ثان

 P28القطعتني األرضيتني  نزع ملكيةاملوافقة عىل  الرابــعـة
ملستخرجتني من الرسم العقاري عدد ا P29و

مرت مربع  2060ر البالغة مساحتهام /20426
إحداث حاضنة املقاوالت مرت مربع، بغرض  2320و

 .وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم وذلك، بسال
 

 P28عىل نزع ملكية القطعتني األرضيتني وافق مجلس جامعة سال بأغلبية أعضائه الحارضين 
مرت مربع  2060ر البالغة مساحتهام /20426املستخرجتني من الرسم العقاري عدد  P29و
وذلك وفقا ، (Technopark) ث حاضنة املقاوالت بسالمرت مربع، بغرض إحدا 2320و

 لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

املوافقة عىل تنظيم السري والجوالن وتشوير الطرق  الخامسة
العمومية ومحطات وقوف العربات داخل تراب 

 الجامعة.

وتشوير عىل تنظيم السري والجوالن أعضائه الحارضين  بإجامعوافق مجلس جامعة سال 
الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات داخل تراب الجامعة، مع إضافة املقرتحات 

، اإلقليمي لسال باألمنرئيس الفرقة اإلقليمية للسري الطرقي  ،املرفوعة من طرف قائد أمن
 699حت عدد مبوجب إرسالية السيد عامل عاملة سال تسال الواردة عىل مصالح جامعة 

 .2023يناير  30بتاريخ 

وهكذا جاء تنظيم السري والجوالن وتشوير الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات داخل 
الوارد يف  وذلك وفق التفصيل أخذا بعني االعتبار املقرتحات املضافة أعاله، تراب الجامعة، 

 نص مقرر هذه النقطة.

 املوافقة عىل تسمية بعض الطرق العمومية السادسة
 .سال جامعةبرتاب املتواجدة 

 عىل تسمية بعض الطرق العموميةأعضائه الحارضين  بإجامعوافق مجلس جامعة سال 
الوارد بتفصيل يف نص ، وذلك عىل الشكل املتواجدة برتاب جامعة سال، وذلك عىل الشكل

 مقرر هذه النقطة.

املوافقة عىل إطالق تسميات بعض الشخصيات  السابعة
 طرق عموميةعىل واملواقع الجغرافية  واألعالم

 برتاب جامعة سال.

عىل إطالق تسميات بعض الشخصيات وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
الوارد وذلك عىل الشكل ، واملواقع الجغرافية عىل طرق عمومية برتاب جامعة سال واألعالم

 بتفصيل يف نص مقرر هذه النقطة.

 الثـامـنـة
 

املوافقة عىل استخراج القطعتني األرضيتني البالغة 
مرت مربع، جزئني من الرسم  45,14مساحتهام  

عىل استخراج القطعتني األرضيتني البالغة وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
للتجزئة املسامة  11203/58مرت مربع، جزئني من الرسم العقاري عدد  45,14مساحتهام  



3 
 

للتجزئة املسامة " ارض  11203/58العقاري عدد 
بنعارش"، واملشيدتني ضمن القطعتني موضوع 

وعدد  45823/58الرسمني العقاريني عدد 
، من امللك العام الجامعي إىل امللك 45824/58
الجامعي قصد تفويتهام للسيد عبد اللطيف الخاص 

 تازي، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.
 

وعدد  45823/58بنعارش"، واملشيدتني ضمن القطعتني موضوع الرسمني العقاريني عدد "ارض 
، من امللك العام الجامعي إىل امللك الخاص الجامعي قصد تفويتهام للسيد عبد 45824/58

 وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.وضمهام إىل عقاريه،  اللطيف تازي

يني دفرت الرشوط والتحمالت املوافقة عىل تح التـاسعة
املتعلق ببيع املحجوزات التي تعدت اآلجال 

 .القانونية للبيع باملحجز الجامعي
 

عىل تحيني دفرت الرشوط والتحمالت وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين 
الجامعي، وهو الدفرت  املتعلق ببيع املحجوزات التي تعدت اآلجال القانونية للبيع باملحجز

 الوارد بتفصيل يف نص مقرر هذه النقطة.الشكل  وفقالذي جاء 

املوافقة عىل انخراط جامعة سال يف مرشوع "ميزة  العارشة
الجامعة املواطنة"، وإعطاء االنطالقة الرسمية 

 لعملية التقييم الذايت بالجامعة.

 

روع ـراط جامعة سال يف مشـعىل انخرين ــامع أعضائه الحاضـجلس جامعة سال بإجـق مــواف
 ، وإعطاء االنطالقة الرسمية لعملية التقييم الذايت بالجامعة.نة"ــواطــامعة املــيزة الجــ"م
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رقم  الجلسة

 السؤال
 ملخص الجواب ملخص السؤال الكتايب

لسة الج
الثانية 

املخصصة 
لإلجابة عن 

األسئلة 
 الكتابية

 14 بتاريخ
فرباير 

سؤال كتايب تقدم به سؤال   ولاأل 
السيد عبد اللطيف سودو 
 رئيس فريق العدالة والتنمية

مبجلس جامعة سال حول 
معاناة ساكنة شارع اللة أمينة 
مع مقاهي الشيشة، وعن 
حيثيات الرتخيص بإعادة فتح 
مقهى تتواجد بعامرة رقم 

بشارع اللة أمينة  29/30

الرشيـف رقــم املتعلق بالجامعـات الصادر بتنفيـذ الظهيــر  113.14بنـاء عىل مقتضيات القانون التنظيمي رقم  -
املخولة لرئيس املجلس الجامعي  100ادة ( ال سيمـا امل2015يوليوز  07) 1436رمضان  20ادر يف الص 1.15.85

 رور.النظافـة والسكينة العمومية وسالمة املو  صالحيات الرشطة اإلدارية يف ميادين الوقاية الصحية
  29/30ارع لالأمينـة العامرة رقم بخصـوص إعادة فتـح املقهـى املتواجدة بش الكتايبسؤال العلـى  اوابجو  -

 ، البد من تقديم مجموعة من املعطيات كام ييل:ى ياسيـن معطـى اللهتابريكت سال واملستغلـة مـن طرف املسم
 .2019نونبـر  22بتاريـخ  99/2019املقهـى كان مستغلهـا يتوفـر علـى تحويـل رخصـة استغالل عـدد  *

بتاريــخ  689بناء عىل مراسلة السلطات املحلية )السيد القائـد رئيـس امللحقـة اإلداريـة املزرعـة( * و 
استصدار قـرار إغـالق و  االستغالل ـة، بشــأن إلغـاء رخص17/12/2021و 02/12/2021بتاريخ  719و 24/11/2021

 ااملتعلـق باستهالك الشيشـ 2010دجنرب  23بتاريخ  02املقهـى املذكورة ملخالفة صاحب الرخصة القرار رقم 
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بتابريكت بسال، وعن 
قيام اإلجراءات التي سيتم ال

بها من أجل تطبيق القانون 
وإنصاف الساكنة املجاورة 
لهذه املقهى املترضرة من 
الشيشة وما يرافقها من 
مامرسات مخلة بالحياء العام 
التي تقلق الراحة والسكينة، 
خاصة أن املقهى املذكورة 
تتواجد يف مدار طرقي يعرف 
حوادث سري باستمرار، وتقع 
بالقرب من مؤسستني 

   تعليميتني.

 باملقهـى.
 

بشأن  24/01/2022بتاريخ  472بنـاء علـى االستعطاف الـذي تقـدم بـه السيـد ياسني معطى الله عدد * و 
 بخصـوص املقهـى املذكـورة. 06/01/2022بتاريـخ  01/2022عـدد  إلغاء قـرار اإلغـالق

بيع الرنجيلة باملقهى و  بشأن عدم استعامل 05/05/2022بتاريـخ  2908بنـاء علـى االلتزام عـدد و  *
 املذكورة.
ار إلغــاء قـر  بشـأن 20/05/2022بنـاء علـى محضـر معاينـة اللجنـة اإلقليميــة املختلطــة بتاريــخ و  *

 إعــادة الفتــح.إغـالق املقهـى و 
ء قرار إغالق بشأن إلغا 27/06/2022بنـاء علـى محضـر اجتامع مكتـب مجلـس جامعة سال بتاريخ و  *

 متكيـن صاحبهـا مـن استئناف نشاطـه.املقهى املذكـورة و 
توصلـت مصالح الجامعة مبراسلة من مؤسسة وسيط اململكة  6497تحـت عـدد و  29/09/2022* وبتاريـخ 

" املتواجدة بشارع لالأمينة Sweet Heart بشـأن تظلـم السيـد الحسـن حمـورو من إعــادة فتح املقهى املسامة "
 ادة الشيشـا.تابريكـت سـال رغـم إصـدار قـرار بإغالقهـا لقيـام صاحبهـا بتقديـم مـ 29/30العمـارة رقـم 

تم توجيه مراسلة جوابية إىل السيد األمني العام ملؤسسة  8510تحـت عدد و  04/11/2022* وبتاريـخ 
 وسيط اململكـة بشـأن تظلـم السيـد الحسـن حمـورو من إعادة فتح املقهى املذكور عنوانها أعاله.

يف إطار النقطة املتعلقة بالتقرير العام وجدير بالذكر يف هذا اإلطار أنه سبق أن تم التطرق لهذا املوضوع  -
برسم أشغال الدورة العادية لشهر  2023فرباير  07اإلخباري ما بني الدورتني أثناء الجلسة األوىل املنعقدة بتاريخ 

ملجلس جامعة سال، وتم فتح نقاش مستفيض حول هذا املوضوع، وتم تقديم جميع اإلجابات  2023فرباير 
 .هذا الخصوصوالتوضيحات الالزمة ب

سؤال كتايب تقدم به السيد  الـثـاين
عبد اللطيف سودو رئيس 

مبجلس  فريق العدالة والتنمية
جامعة سال بشأن أشغال حفر 
الطريق بشارع ابن الخطيب 

عىل إثر ذلك تم تعيني الساكنة املحلية، و ع شكاية مقدمة من طرف هذا األمر كان موضو تجدر اإلشارة إىل أن  -
 ، تضم يف عضويتها كل من السادة:2023يناير  03لجنة من طرف السيد رئيس جامعة سال بتاريخ 

 : نائب الرئيس املفوض يف األشغال.عدنان اإلدرييس -
 : رئيس قسم األشغال و التهيئة الحرضية.خليل خبلة -
 : رئيس مصلحة الطرق.خالد الحكوط -
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بحي السالم من طرف وكالة 
الرباط الجهة للتهيئة، وحول 
معرفة ما إذا كانت األشغـال 
التي أطلقتها وكالة الرباط 

يوم  RRA للتهيئةالجهة 
بحي  2022دجنرب  30الجمعة 

السالم شارع ابن الخطيب، 
والتي تهم وضع إحدى شبكات 
املاء تتم برتخيـص من الجامعة 
أم ال، وعام إذا كان هناك 
تنسيق ملراقبة جودة األشغال 

 .املرتبطة بالطريق العام

 .رئيس الدائرة الحرضية لحي السالم بطانةإىل جانب حضور السيد  -
حيث تم االنتقال لعني املكان للوقوف عىل أشغال حفر الطريق بشارع ابن الخطيب بحي السالم من طرف 

 وكالة الرباط الجهة للتهيئة.
نام هي مرخصة من بي ،بعد املعاينة، تبني أن الرشكة املكلفة باألشغال تشتغل بدون ترخيص من الجامعةو 

 طرف رشكة الرباط الجهة للتهيئة نظرا للطابع االستعجايل الذي تكتسيه نوعية األشغال.
بعد إبداء مالحظات للمرشف عىل األشغال بخصوص املعايري التقنية املعمول بها يف هذا املجال، كان هناك و 

 مرتا تقريبا. 50األشغال عىل طول  ذلك بإعادة إنجازكة املنوط بها إنجاز األشغال، و تجاوب من طرف الرش 
يف نفس اليوم، تم عقد اجتامع عىل مستوى عاملة سال ترأسه السيد الكاتب العام للعاملة، حيث تم خالله و 

سترشف عىل تتبع كام تم تعيني لجنة تقنية  ،مسارهايم رشوحات تقنية بخصوص املرشوع ومكان األشغال و تقد
كذا ممثل رشكة الرباط الجهة ل جامعة سال، ممثل رشكة ريضال، و ممث ممثل عاملة سال، املرشوع مكونة من

بطلب من اللجنة التقنية املذكورة أعاله، سيتم موافاة هذه األخرية و تقرر خالل نفس االجتامع أنه، و للتهيئة، 
  بالتصاميم الخاصة باملرشوع.
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فرباير 

2023 

 

  االوىل

)تصويت 

 ثان(
 

اتفاقية رشاكة من أجل تدبري  املوافقة عىل

  املستوصف الجهوي للحيوانات الضالة.

( أعضاء عن 04) أربعةوافق مجلس جامعة سال بأغلبية أعضائه الحارضين، وامتناع 

 .عىل اتفاقية رشاكة من أجل تدبري املستوصف الجهوي للحيوانات الضالة ،التصويت

 الوارد يف نص مقرر هذه النقطة. وفق التفصيلوهي اتفاقية الرشاكة التي جاءت  

لتدبري  املوافقة عىل إحداث رشكة التنمية املحلية الـثـانيـة

 .املوارد املالية والرقمنة والخدمات

بإجامع أعضائه الحارضين عىل تأجيل النقطة املتعلقة باملوافقة عىل وافق مجلس جامعة سال 

 احداث رشكة التنمية املحلية لتدبري املوارد املالية والرقمنة اىل دورة مقبلة للمجلس.

 الثـالـثـة

 
رشكة التنمية لاألسايس  مرشوع القانوناملوافقة عىل 

 .والخدمات لتدبري املوارد املالية والرقمنةاملحلية 

بإجامع أعضائه الحارضين عىل تأجيل النقطة املتعلقة باملوافقة عىل وافق مجلس جامعة سال 

اىل  مرشوع القانون األسايس لرشكة التنمية املحلية لتدبري املوارد املالية والرقمنة والخدمات
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 دورة مقبلة للمجلس.

للتنشيط  املوافقة عىل إحداث رشكة التنمية املحلية الرابــعـة

 .الثقايف والريايض واالقتصادي

بإجامع أعضائه الحارضين عىل تأجيل النقطة املتعلقة باملوافقة عىل وافق مجلس جامعة سال 

 اىل دورة مقبلة للمجلس. احداث رشكة التنمية املحلية للتنشيط الثقايف والريايض
 

رشكة التنمية لاألسايس  مرشوع القانوناملوافقة عىل  الخامسة

 .الثقايف والريايض واالقتصادي للتنشيطاملحلية 

بإجامع أعضائه الحارضين عىل تأجيل النقطة املتعلقة باملوافقة عىل وافق مجلس جامعة سال 

اىل دورة مقبلة  القانون األسايس لرشكة التنمية املحلية للتنشيط الثقايف والريايض واالقتصادي

 للمجلس.
 

املوافقة عىل برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة  السادسة

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

( أعضاء عن 04وافق مجلس جامعة سال بأغلبية أعضائه الحارضين، وامتناع اربعة )

املحدد يف مبلغ  2022 املالية سنةالبرمجة الفائض الحقيقي برسم التصويت، عىل 

 عىل الشكل التايل:وذلك  درهم، 24.087.822,49

 ربمجاملاملبلغ  البندعنوان 

، بوعالم، 2التوام  ،الركو ، اقتناء فنادق باملدينة العتيقة ) الحجامني

حجي  ، معكول ،القريش العطارين ،القريش الحجامني القريش زيتونة

 دار الراعي الشاللني(، الحوات الحواتني

3 700 622,49 

تعويض ماليك االرايض الناتج عن نزع امللكية لفتح طرق التهيئة باوطا 

 احصاين

3 373 200,00 

 000,00 600 1 التجهيزات واالشغال الكربى للصيانة ،االصالحات

 000,00 414 1 +سيارات نفعية 02( شاحنة صهريج + 01اقتناء سيارات وشاحنات:  )
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 سيارتني لنقل األموات 02

لحركة املرور )احداث  الذكيةاحداث منظومة مندمجة للتحليل واالدارة 

 غرفة للتحكم وتجهيز الشوارع واالزقة بكامريات املراقبة(

4 000 000,00 

بناء مقرات ادارية مبا فيها مصاريف الدراسة وتتبع االشغال )مقر 

 الجامعة واملقاطعات(

10 000 000,00 

 822,49 087 24 املجموع
 

 املوافقة عىل إجراء تحويالت يف اعتامدات التسيري السابعة

 .2023برسم السنة املالية 
 

عىل املوافقة وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل تأجيل النقطة املتعلقة ب

 اىل دورة مقبلة للمجلس. 2023برسم السنة املالية  إجراء تحويالت يف اعتامدات التسيري

 الثـامـنـة

 
الهيكل التنظيمي إعادة النظر يف املـوافقة عىل 

 جامعة سال. إلدارة

الهيكل التنظيمي إعادة النظر يف وافق مجلس جامعة سال بإجامع أعضائه الحارضين عىل 

وهكذا جاء التنظيم الجديد إلدارة جامعة سال وتحديد اختصاصاتها، وذلك . جامعة سال إلدارة

 يف نص مقرر هذه النقطة.الوارد وفق التفصيل 

 


