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 المملكة المغربية
 وزارة الداخليــة

 عــمالة ســـال
 جــماعة ســال

 المديرية العامة للمصالح
 قسم شؤون المجلس والتعاون

 

 
 المقرر المتخذ عنوان النقطة النقطة الجلسة
جلسة 

 فريدة
 

 

 

 

 

 

 

دراسة التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل  األولى

 .2020و 2019 سنتيبرسم جماعة سال 
 - عــرض إخــــبـــاري -

الدراسة والمصادقة على قرار القيام بدراسة  الثانية

تصميم التهيئة القطاعي الخاص بمنطقة بحيرة سد 

 سيدي محمد بن عبد هللا ومحيطها.

صادق مجلس جماعة سال بإجماع أعضاءه الحاضرين على 

بمنطقة  قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة القطاعي الخاص

 بحيرة سد سيدي محمد بن عبد هللا ومحيطها.

 

 وإنجاز إحداثتتعلق بالموافقة على اتفاقية شراكة  الثالثة

مدينة بلألنشطة المهنية والحرفية والخدماتية منطقة 

 سال.
 

وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على 

اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث وانجاز منطقة لألنشطة المهنية 

والحرفية والخدماتية بمدينة سال، مع األخذ بعين االعتبار 

 إدخال التعديلين التاليين عليها: 

تعديل البند األول من الفقرة الثانيةالمتعلقة بالتزامات  -1

 من المادة الثالثة المتعلقة بالتزامات الطرفين، جماعة سال
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 ليصبح كما يلي:

 

تعبئة العقار الالزم إلنجاز المشروع المعني، ويتعلق * 

/ر، 19712ذات الرسم العقاري عدد األمر بالقطعة األرضية 

متر  20495الملك المسمى "كاليفورنيا"، البالغة مساحتها 

 ؛مربع، الكائنة بمقاطعة العيايدة

تضمين المادة الرابعة برقم الحساب البنكي الخاص -2

بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الرباط سال القنيطرة، 

والذي هو على الشكل التالي: الحساب البنكي الخاص بالوكالة 

المفتوح بالخرينة العامة للمملكة، وكالة الرباط حي الرياض 

 .  04 01 7021116 024 1094 810 310تحت رقم: 

لتصبح بذلك هذه االتفاقية على الشكل الوارد بتفصيل في نص 

 المقرر.

 
لحساب ل البرنامج التعديليالموافقة على  الرابعة 

 ."بناء محالت مهنية"الخصوصي 

 

وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على 

تأجيل النقطة المتعلقة بالموافقة على البرنامج التعديلي 

 الخصوصي "بناء محالت مهنية" إلى موعد الحق.للحساب 

على الموافقة إعادة التداول بشأن النقطة المتعلقة ب الخامسة

الخاص  الخصوصي لحسابالبرنامج التعديليل

 "صندوق دعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية"ب

 .2021برسم سنة 

وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على 

التداول بشأن النقطة المتعلقة بالموافقة على البرامج إعادة 

التعديلي للحساب الخصوصي الخاص ب "صندوق دعم 

 .2021المبادرة المحلية للتنمية البشرية" برسم سنة 

وهكذا وافق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على هذا 
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البرنامج التعديلي الذي جاء على الشكل الوارد بتفصيل في نص 

 المقرر.

 


