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دورة المجلس  

 الجماعي
 األطراف المتعاقد معها  أوالطرف   مـوضـوع االتفـاقيـة

الدورة العادية 
لشهر يوليوز 

9002 

مشروع حتويل شبكيت املاء والكهرابء املتواجد بطريق  أشغالاتفاقية شراكة تتعلق ابجناز -
 .اوطا احصني

 شـركـة ريـضـال-

 اخلزينـة العامـة للمملكـة- .واألعوانوتعويضات املوظفني  ورأج أداءاتفاقية شراكة بشأن -
الدورة العادية 
لشهر أكتوبر 

9002 

العمل وأوجه التعاون املشرتك بني الطرفني املتعاقدين كل  إطاراتفاقية شراكة لوضع -
 .حسب جمال تدخله، بغية أتهيل وأتطري وتوجيه املرأة والفتاة وتنمية قدراهتا

 عاون الوطنـيمنـدوبيـة الت-

اتفاقية الشراكة لوضع اطار العمل وأوجه التعاون املشرتك بني الطرفني املتعاقدين كل -
حسب جمال تدخله، بغية تطوير قطاع الرايضة وتنمية قدرات الشباب والطفولة والفتاة 

 .من أبناء مدينة سال

 وزارة الشبـاب والريـاضـة-

 .الدولـة املغربية ممثلة فـي وزارة الداخلية ووزارة االقتصاد واملالية- .ويل واستغالل تراموا  الراب  سالبروتوكول االتفاق املتعلق ابجناز ومت-
 اجلماعـة احلضرية للربـا -
 وكالة هتيئـة ضفيت ايب رقراق-

 العصبـة املغربيـة ملـحاربـة داء السـل فــرع ســال- .اتفاقية شراكة حملاربة داء السل-
راكة الجياد اطار للعمل املشرتك بني الطرفني املوقعني للتعاون فيما بينهما بغية اتفاقية ش-

ضمان استمرار املركب االجتماعي والرتبو  سال اجلديدة يف اداء مهامه وحتقيق االهداف 
 .املرجوة من انشاءه

 مجعيـة االمـل لـدعم املركب االجتماعي والرتبو  بسال اجلديدة-

 عـمـالـة ســـال-اتفاقية شراكة يف اطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشأن حتديد الشرو  والقواعد -الدورة االستثنائية 
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املنعقدة بتاريخ 
 9020يناير  92

بناء فضاء "املنظمة للشراكة بني اطراف هذه االتفاقية من اجل اجناز املشروع املسمى 
 "دينة سال املقاوم والفضاء املتحفي للحركة الوطنية واملقاومة وجيش التحرير مب

 .املندوبية السامية لقدماء املقاومني واعضـاء جيش التحرير-
 جملـس جهـة الربـا  سـال زمـور زعـيـر-
 جمـلـس عمالـة سـال-

اتفاقية يف اطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من اجل حتديد الشرو  والقواعد -
املركبني السوسيو رايضيني "تفاقية من اجل احدا  املنظمة للشراكة بني اطراف هذه اال
 "للقرب بسال اجلديدة وبسعيد حجي

 وزارة الشباب والرايضة -
 عـمالـة ســـال-
 اجمللس االقليمي لعمالة سال-
 

الدورة العادية 
لشهر فرباير 

9020 

 .وبية السامية للمياه والغاابت وحماربة التصحراملند- .اتفاقية شراكة لتهيئة وتدبري احمليط الغابو  عني احلوالة كمجال للنزهة-
 .وكالة هتيئة ضفيت ايب رقراق-

 "مغرب الثقافـات"مجـعيـة - (مهرجان موازين)اتفاقية شراكة لدعم العمل الثقايف -
اتفاقية بشأن تسديد مستحقات فواتري االشرتاك واملنتوجات املتعلقة خبدمات -

 .االتصاالت
 ـربشـركة اتصـاالت املغ-

 مؤسسة دمحم السادس حلماية البيئة - .اتفاقية بشأن تدبري واستغالل حمطة قياس جودة اهلواء مبدينة سال-
 املديرية العامة للجماعات احمللية-
 كتابة الدولة املكلفة ابملاء والبيئة-

 .ية أتهيل االطر االدارية والتقنية التابعة لوزارة الداخلية مدير - .اتفاقية إطار للشراكة تتعلق ابلتكوين لفائدة املنتخبني واملوظفني اجلماعيني-
 .املصاحبة ملشروع الرتاموا  مبدينة سال األشغالاتفاقية شراكة تتعلق ابجناز -

 

 

 

 .وكالة هتيئة ضفيت ايب رقراق-
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الدورة العادية 
لشهر ابريل 

9020 

جلديدة بغابة املعمورة كمجال اتفاقية شراكة تتعلق بتهيئة وتدبري احمليط الغابو  لسال ا
 .للنزهة

 املندوبية السامية للمياه والغاابت وحماربة التصحر-
كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة -

 .ابملاء والبيئة
 جملس عمالة سال-
 .املندوبية االقليمية للشباب والرايضة لسال-
 يةاملبادرة الوطنية للتنمية البشر -

 وزارة الثقافة- ملحـق اتفاقيـة أتهيل املدينة العتيقـة اخلـاص بقطاع الثقافة- 
 وزارة االوقاف والشؤون االسالمية-
 (املديرية العامة للجماعات احمللية)وزارة الداخلية -
 جملس عمالة سال-
 .وكالة هتيئة ضفيت ايب رقراق-

اع السياحة والصناعة التقليدية وتنظيم ملحق اتفاقية أتهيل املدينة العتيقة اخلاص بقط- 
 .الباعة املتجولني

 (املديرية العامة للجماعات احمللية)وزارة الداخلية -
 وزارة السياحة والصناعة التقليدية-
 وزارة االوقاف والشؤون االسالمية -
 جملس اجلهة-

الغابو  عني املسامهة املالية للجماعات احلضرية لسال يف مشروع هتيئة وتدبري احمليط  
 .احلوالة

سبق أن عرضت االتفاقية على انظار اجمللس خالل دورة فرباير -
9020. 

كتابة الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين - ومعهد للموسيقى( Médiathéque)اتفاقية تتعلق ببناء خزانة وسائطية - 
 .االطر والبحث العلمي املكلفة ابلتعليم املدرسي

 عمالة سال املبادرة الوطنية للتنمية - .فرع سال -شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال واالحتاد النسائي املغريب–اتفاقية إطار - 
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 جملس عمالة سال-
 (املكتب االقليمي ملدينة سال)االحتاد الوطين النسائي املغريب -

 رةمجعية سال املعمو  .شراكة تتعلق ببناء دار الطالب ةاتفاقي- 
 اجلمعية الرايضية السالوية - .اتفاقية شراكة تتعلق ابستغالل ملعب ابو بكر اعمار 

- فرع كرة القدم-
 .وزارة التنمية االجتماعية واالسرة والتضامن- .اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال ووزارة التضامن واالسرة 
 جلمعية اخلريية اسكايف للقصور الكلو ا- .اتفاقية شراكة تتعلق ببناء مصحة لتصفية الكلي 
 عمالة سال- .اتفاقية شراكة تتعلق ابستمرار تقدمي الدعم واملشورة من طرف القابض البلد  

 اخلزينة االقليمية لسال-
 .املديرية االقليمية للضرائب بسال، ومتارة والصخريات-

 شركة استثمار الطاقات ابملغرب- .فةاتفاقية شراكة الحدا  شركة الستثمار واستغالل الطاقات النظي 
 .وكالة هتيئة ضفيت ايب رقراق-

املوافقة املبدئية على ابرام اتفاقية توأمة بني اجلماعة احلضرية لسال ومدينة سوتشي - 
 ..الروسية

 .مدينة سوتشي الروسية-

ليكساندراي املوافقة املبدئية على ابرام اتفاقية توأمة بني اجلماعة احلضرية لسال ومدينة ا- 
 .ابلوالايت املتحدة االمريكية

 مدينة الكساندراي ابلوالايت املتحدة االمريكية-

املوافقة املبدئية على ابرام اتفاقية توأمة بني اجلماعة احلضرية لسال ومدينة يوف الكربى  
 .جبمهورية السنيغال

 .مدينة يوف الكربى جبمهورية السنيغال-
 

الدورة العادية 
ز لشهر يوليو 

 :ملحقي االتفاقيتني املربمتني بني اجلماعة احلضرية لسال ووكالة هتيئة ضفيت ايب رقراق-
ملحق اتفاقية متعلقة بنقل ملكية العقارات املخصصة لتهيئة واستثمار ضفيت ايب -

 
 وكالة هتيئة ضفيت ايب رقراق-
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9020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .رقراق
-Avenant à la convention  

 
 
 عية الرايضية السالويةاجلم-
 وكالة هتيئة ضفيت ايب رقراق -

 مجـعية ابـي رقــراق- .اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال ومجعية ايب رقراق لتدبري فضاء هوليود-
اتفاقية بني اجلماعة احلضرية لسال وشركة ريضال تتعلق ابملسامهة قي برانمج تزويد حي -

 .اء الصا ح للشرب والتطهري السائلصربا مبقاطعة احصني ابمل
 شـركـة ريـضـال-

اتفاقية بني اجلماعة احلضرية لسال وشركة ريضال تتعلق ابملسامهة يف برانمج تزويد زنقة -
 .السمارة ابلتطهري السائل

 شـركـة ريـضـال-

رين ملحق اتفاقية الشراكة بني اجلماعة احلضرية لسال ووزارة التجهيز والنقل وشركاء آخ-
ابلطريق الرئيسية الرابطة بني " د"ملواصلة شارع ( قنطرة سككية)ألجل بناء منشأة فنية 

 .سال والقنيطرة

 .املكتب الوطين للسكك احلديدة-
 .املؤسسة اجلهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية-
 .جمموعة التهيئة العمران-

سبق أن صادق اجمللس اجلماعي على االتفاقية املربمة مع اطراف  .الغابو  عني احلوالة كمجال للنزهةتعديل اتفاقية شراكة لتهيئة وتدبري احمليط -
 .9020اخرى يف اطار الدورة العادية لشهر فرباير 

 PGL.MAROCبرانمج احلكامة احمللية املغرب - (USAID)للتنمية  األمريكيةاتفاقية شراكة مع الوكالة -

الدورة العادية 
 توبرأكلشهر 

اتفاقية شراكة وتعاون لتدبري املركز االجتماعي والرتبو  لتنمية كفاءات الشباب، حي 
 .الرمحة اتبريكت

 عمالة سال-
 جملس عمالة سال-
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الشبكة اجلمعوية لتسيري املركز االجتماعي والرتبو  لتنمية  - .9020
 .كفاءات الشباب

السنوسي الجل تدبري مركز دار  اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال ومؤسسة حسن
 االمان بتابريكت

 مؤسسة حسن السنوسي-

 .وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة- .ملحق اتفاقية شراكة املتعلقة ابعادة هتيئة املنطقة الصناعية اتبريكت بسال-
 وزارة االقتصاد واملالية-
 .غرفة التجارة والصناعة واخلدمات ابلراب -
 .ية املنطقة الصناعية اتبريكت سالمجع-

- فرع كرة القدم-اجلمعية الرايضية السالوية- .اتفاقية شراكة مع اجلمعية الرايضية السالوية تتعلق ابستغالل ملعب ابو بكر عمار-
 وزارة التجهيز والنقل- .9اتفاقية شراكة تتعلق ابجناز الطريق الدائرية رقم -

 قوكالة هتيئة ضفيت ايب رقرا-
 جهة الراب  سال زمور زعري-
 جملس عمالة الراب -
 جملس مجاعة الراب -

 املنعش العقار  دمحم امشاعو- .ملحق االتفاقية املتعلقة مبشروع اتبريكت الوسطى 
 
 
 
 
 
 

الدورة العادية 
لشهر فرباير 

بع مالعب بني اجلماعة احلضرية لسال ووزارة الشباب والرايضة إلحدا  ساتفاقية شراكة 
 .لكرة القدم احلضرية مبدينة سال

 ووزارة الشباب والرايضة -
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9022 
 
 
 

اتفاقية شراكة يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتعلق ببناء الفضاء االجتماعي 
 .والفضاء املتحفي للذاكرة التارخيية مبدينة سال  الثقايف

املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش  -
 .تحريرال
 .عمالة سال -
 .جملس عمالة سال -

الدورة العادية -
لشهر ابريل 

9022 

قة على ملحق اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال ومجعية التضامن داملصا-
 .العرابت اجملرورة بسوق اجلملة للخضر والفواكه بسال ألصحاب

مجعية التضامن ألصحاب العرابت اجملرورة بسوق اجلملة -
 .ر والفواكهللخض

املصادقة على اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال، مدينة فريديشايفن، مدينة -
 .مورسيا وبولوسك ببالروسيا تتعلق بتنمية الطاقات احلضرية املتجددة

 .مدينة فريديشايفن االملانية-
 .مينسك بيالروسيا" انترياكسيـون"مـؤسسـة -
 مدينة مورسيا االسبانية-
 .دول جهة البحر االبيض املتوسط مؤمتر-
 .مدينة بولوتسك ببالروسيا-

املصادقة على اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال ومجعية ايب رقراق تتعلق مبواكبة -
 .تنفيذ اتفاقية تنمية الطاقات احلضرية املتجددة

 مجعية ايب رقراق-

 .شركة االستثمارات الطاقية ابملغرب- .ثمار واستغالل الطاقات النظيفةتعديل اتفاقية الشراكة املتعلقة ابحدا  شركة الست-
 .وكالة هتيئة ضفيت ايب رقراق-

 وزارة الشباب والرايضة - .واجناز جممع الشباب والطفولة إبحدا املصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق -
 عمالة سال-
 جملس عمالة سال-

الناجتة  واألتربةقل وختزين بقااي وخملفات البناء املصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بن- 
 .على اشغال االوراش ابجلماعة

 اجلماعة احلضرية لسيد  ايب القنادل-



 9 

املصادقة على تعديل اتفاقية شراكة املتعلقة ببناء وتسيري املركبني السوسيو رايضيني -
 .للقرب بسال اجلديدة وسعيد حجي

 وزارة الشباب والرايضة -
 ســال عمـالـة-
 جملس عمالة سـال-

 RTIالدويل  األحبا املصادقة على اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال ومعهد 
 PGL-MAROCتتعلق بتنفيذ برانمج احلكامة احمللية 

  RTIمعهد االحبا  الدويل -

 
 
 

 
الدورة العادية 
لشهر يوليوز 

9022 

 
 من طرف مؤسسة دمحم  اخلامس للتضامناملوافقة على اتفاقية شراكة وتعاون مقرتحة  -

  -بطانة سال -تتعلق بتدبري الفضاء االجتماعي والرتبو  لدعم كفاءات  الشباب

 
 وزارة التشغيل والتكوين املهين  -
 عمـالـة ســال-
 جملس عمالة سـال-
 إدارة التعاون الوطين -
 .مجعية أمل سال- 

رية لسال ونيابة وزارة الرتبية الوطنية والتعليم املوافقة على اتفاقية إطار بني اجلماعة احلض
 .سال -قطاع التعليم املدرسي -والبحث العلمي األطرالعايل وتكوين 

 نيابة وزارة الرتبية الوطنية-
 
 

املوافقة على اتفاقية شراكة وتعاون لتدبري وتسيري دار الشباب والناد  النسو  -
 .ابلعيايدة

 وزارة الشباب والرايضة-
 

ملوافقة على ملحق اتفاقية التدبري املفوض ملرفق النقل اجلماعي احلضر  بواسطة ا- 
 .متارة-الصخريات -سال -احلافالت ابلراب 

 

 اجلماعة احلضرية للراب  -
 اجلماعة احلضرية لسال -
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 اجلماعة احلضرية لتمارة -
 اجلماعة احلضرية للصخريات -
 اجلماعة احلضرية للهرهورة -
 ية لعني عودةاجلماعة احلضر  -
 اجلماعة القروية لبوقنادل -
 اجلماعة القروية للسهول -
 اجلماعة القروية للمنزه -
 اجلماعة القروية لبوقنادل -
 اجلماعة القروية ألم عزة -
 اجلماعة القروية لسيد  حيىي زعري -
 اجلماعة القروية ملرس اخلري -
 اجلماعة القروية لعني عتيق -
 احاجلماعة القروية للصب -

 
املوافقة على اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال وبلدية كاسكايس - 

« CASCAIS » الربتغالية. 
 

 

 بلدية كاسكايس الربتغالية -

 
 

الدورة العادية 
لشهر فرباير 

مية البشرية تتعلق بتسيري سوق لتنظيم الباعة اتفاقية شراكة يف إطار املبادرة الوطنية للتن -
 .املتجولني ابحصني

السيد عامل عمالة سال رئيس اللجنة اإلقليمية للمبادرة  -
 .الوطنية للتنمية البشرية
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2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الدورة العادية 
 أبريللشهر 

  
اتفاقية شراكة يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتعلق بتسيري سوق لتنظيم الباعة  -

 .املتجولني ابلعيايدة

 

السيد عامل عمالة سال رئيس اللجنة اإلقليمية للمبادرة  -
 .الوطنية للتنمية البشرية

  واجلمعية الرايضية السالوية لكرة القدم،    تفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال  -
 .تتعلق بتخصيص دعم  مايل سنو  لفائدة هذه اجلمعية  

 
 الرايضية السالوية لكرة القدم اجلمعية-

 اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال  -
  املهرجان "ومجعية أيب رقراق، تتعلق بدعم   
 ".الدويل لفيلم املرأة بسال  
 
 
 
 
 
 
 
 اتفاقية شراكة بني   -  

 اجلماعة احلضرية لسال واجلماعة 

 .مجعية أيب رقراق -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اجلماعة القروية للسهول -
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  القروية للسهول، حول إحدا  وتنظيم    2012
 .مقربة مشرتكة  

 اتفاقية شراكة بني  -  
    جلماعة احلضرية لسال ومؤسسة ا   
 حسن السنوسي، تتعلق بتخصيص منحة    
 .سنوية لفائدة هذه املؤسسة   

 عمالة سال -
 اجلماعة احلضرية لسال -
 مؤسسة حسن السنوسي -
زمور  األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الراب  سال -

 زعري
 املؤسسة املغربية للنهوض ابلتعليم األويل -

 ملحق اتفاقية تدبري النفاايت مبقاطعة  -
 .املريسة   

 Tecmed Marocاملغرب" تيكميد"شركة -

 
الدورة العادية -

 يوليوزلشهر 
2012 

   
 اتفاقيـة بني اجلماعة احلضرية لسال وجمموعة العمران -
ة املخصصة لتجهيزات جـماعية يف  إطار جتزئة حي خبصوص تسليم القطع األرضي  

 .الرمحة

 

 

 

 

 
 .جمموعة التهيئة العمران -
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الدورة العادية -
 أكتوبرلشهر 

2012 

 مراجعة االتفاقية املربمة بني اجلماعة -
 .احلضرية لسال واجلمعية الرايضية السالوية  لكرة القدم

 .اجلمعية الرايضية السالوية، فرع كرة القدم -

الدورة العادية -
فرباير لشهر 

9022. 

، (قطاع الكهرابء) اتفاقية بني اجلماعة احلضرية لسال واملكتب الوطين للماء والكهرابء  -
 .قصد إجناز األشغال املتعلقة بكهربة األحياء اهلامشية ملقاطعة احصني سال

قطاع ) املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصا ح للشرب  -
 (.الكهرابء

فاقية شراكة يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتعلق بربط قطاع النهضة ات -
 .مبقاطعة العيايدة ابلكهرابء واإلانرة العمومية

برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ) عمالة سال -

 .(-اإلقصاء االجتماعي -
 .مجعية اإلحتاد االجتماعية -

احلضرية لسال ومؤسسة العمران ألجل إعادة إيواء قاطين اتفاقية شراكة بني اجلماعة  -
 .حي سهب القايد

 .عمالة سال -
 .شركة العمران الراب  -
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الدورة العادية -
أبريل لشهر 

9022. 

اتفاقية بني اجلماعة احلضرية لسال واالحتاد الوطين النسائي املغريب، ألجل املسامهة يف -
 .درج بسالبناء مركز لال مرمي للتكوين ابلت

 

 .اجلمعية اجلهوية لالحتاد الوطين لنساء املغرب بسال-

 :برانمج التأهيل احلضر  ملدينة سال -

اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وإجناز برانمج التنمية احلضرية ملنطقة هتيئة ضفيت أيب * 
 .9022-9022: رقراق

 .وزارة الداخلية -
 .جهة الراب  سال زمور زعري -
 .حلضرية للراب اجلماعة ا -
 .وكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق -

الدورة العادية  -
يوليوز لشهر 

9022. 

 .وزارة التـجهـيـز والنقل- .ملحق اتفاقية الشراكة املتعلقة بتهيئة طرق ومداخل مدينة سال -
 .جملس جهة الراب  سال زمور زعري-
 .جملـس عمالة سـال-
 .شركة العمران الراب  -

  .مبقاطعة العيايدة" ودادية الوحدة"اكة من أجل  املسامهة يف هيكلة اتفاقية شر  -

 . الوحدةمجعية  -
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مراجعة االتفاقية املربمة بني اجلماعة احلضرية لسال واجلمعية الرايضية السالوية لكرة  -
 .القدم

 .-فرع كرة القدم –اجلمعية الرايضية السالوية  -

الدورة العادية  -
أكتوبر لشهر 

9022. 

-9022مالئمة اتفاقية الشراكة املتعلقة بربانمج أتهيل مدينة سال برسم سنوات  -
 .مع االتفاقية املصادق عليها من طرف جملس عمالة سال 9022

 اإلسالميةو الشؤون  األوقاف وزارة  -
 و التعمري وسياسة املدينةوزارة السكىن  -
 الثقافة وزارة - 
 الصناعة التقليدية وزارة -
 عمالة سالجملس  -
 جهة الراب  سال زمور زعريجملس  -

مالئمة اتفاقية الشراكة املربمة بني اجلماعة احلضرية لسال وشركة العمران الراب ،  -
 .واملتعلقة ابملسامهة يف إجناز عملييت السهب والسعادة بسال

 .عمالة سال -
 .وشركة العمران الراب  -

 مؤسسة التعليم األويل بسال اتبريكت، حول إحدا  وتسيري ملحق اتفاقية شراكة - 
 .املربمة بني اجلماعة احلضرية لسال ومؤسسة حسن السنوسي

 ؛الـــالة ســعم -
 ؛ مؤسسة حسن السنوسي -
 هة الراب  سال زمورجل األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين-

 ؛زعري
 املؤسسة املغربية للنهوض ابلتعليم األويل؛ -
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فرع كرة  -اجلمعية الرايضية السالويةو اجلماعة احلضرية لسال  نيب اتفاقية شراكة - 
  .من أجل النهوض برايضة كرة السلة مبدينة سال ،-السلة

 

 . -فرع كرة السلة-اجلمعية الرايضية السالوية  -

الدورة االستثنائية 
املنعقدة بتاريخ 

دجنرب  92
9022. 

اإلانرة  اتفاقية حول تدبري خدمة -لعموميةعقد شركة التنمية احمللية لتدبري قطاع اإلانرة ا
   -العمومية

 ".سالنور"اسدل : شركة التنمية احمللية -

الدورة العادية 
لشهر فرباير 

9022. 

اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بني اجلماعة احلضرية لسال وعمالة سال والوكالة الوطنية إلنعاش 
بية والتكوين والتعاونية القرائية الوفاق لطأطر العليا التشغيل والكفاءات واألكادميية اجلهوية للرت 

للرتبية والتكوين بسال، لتفعيل مشروع إحدا  أربع مؤسسات للتعليم املدرسي اخلصوصي 
 .لفائدة حاملي الشواهد العليا بعمالة سال

 .عمالة سال -
 .الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات -
 .ة والتكويناألكادميية اجلهوية للرتبي -
التعاونية القرائية الوفاق لطأطر العليا للرتبية والتكوين  -

 .بسال
الشطر )RS  902  اتفاقية لصيانة واستغالل شبكة اإلانرة العمومية للطريق الثانوية رقم

، بني اجلماعة احلضرية لسال والشركة الوطنية (النهائي للطريق السيار احملور  للراب 
 .غربللطرق السيارة ابمل

 

 .الشركة الوطنية للطرق السيارة ابملغرب-
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الدورة العادية 
لشهر أبريل 

9022. 

اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين تتعلق 
 .املدرسي ابلثانوية التأهيلية الفقيه  دمحم بن أيب بكر التطواين  بتهيئة الفضاء

 عمالة سال؛  -
األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الراب  سال زمور  -

 زعري؛ 
 .نيابة وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين بسال -

 اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال ومجعية النجاح الرايضي السالو  فرع كرة

 .القدم، تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنو  لفائدة هذه اجلمعية
 .القدم ة النجاح الرايضي السالو  فرع كرةمجعي -

اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال ومجعية الرشاد الرايضي السالو  فرع كرة 
 القدم، تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنو  لفائدة هذه اجلمعية

 .مجعية الرشاد الرايضي السالو  فرع كرة القدم -

سال واجلمعية الرايضية السالوية فرع كرة اليد، تتعلق  اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية ل
 .بتخصيص دعم مايل سنو  لفائدة هذه اجلمعية

 .اجلمعية الرايضية السالوية فرع كرة اليد -
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تتعلق  عية الرايضية السالوية للدراجات، اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال واجلم
 .عيةبتخصيص دعم مايل سنو  لفائدة هذه اجلم

 .عية الرايضية السالوية للدراجاتاجلم -

، اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال ومجعية االحتاد الرايضي السالو  لكرة القدم
 .تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنو  لفائدة هذه اجلمعية

 .مجعية االحتاد الرايضي السالو  لكرة القدم -

، شباب اتبريكت السالو  لكرة القدمسال ومجعية اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية ل
 .تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنو  لفائدة هذه اجلمعية

 .شباب اتبريكت السالو  لكرة القدممجعية  -

 9020اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال ومجعية االوملبيك الرايضي السالو  
 .ة هذه اجلمعيةلكرة اليد، تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنو  لفائد

 .لكرة اليد 9020مجعية االوملبيك الرايضي السالو   -
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، رايضية السالوية فرع كرة الطائرةاتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال واجلمعية ال
 .تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنو  لفائدة هذه اجلمعية

 .رايضية السالوية فرع كرة الطائرةاجلمعية ال -

تتعلق  الرعاية واإلسعاف دار األطفال،  كة بني اجلماعة احلضرية لسال ومجعيةاتفاقية شرا  
 .بتخصيص دعم مايل سنو  لفائدة هذه اجلمعية

 .الرعاية واإلسعاف دار األطفال مجعية -

الدورة العادية 
لشهر يوليوز 

9022. 

 

   f.c Communicationعقد منح امتياز لشركة 
 .احلافالت بغرض اإلشهارإلقامة واستغالل حمطات انتظار 

   f.c Communicationشركة  -

بروتوكول االتفاق املتعلق ابجناز حمطة للمعاجلة األولية للمياه العادمة برتاب اجلماعة 
 .القروية  لعامر

 

 وزارة الفالحة والصيد البحر  -
 عمالة سال -
 املكتب الوطين للمجالس الفالحية -
 السلطة املفوضة -
 شركة ريضال -
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 مؤسسة دمحم اخلامس للتضامن - .اتفاقية شراكة تتعلق إبجناز مركب التنشيط الثقايف والفين بدار البارود بسال
 وزارة الثقافة -
 جملس عمالة سال-

 .مؤسسة سال للثقافة والفنون- .اتفاقية شراكة وتعاون بني اجلماعة احلضرية لسال ومؤسسة سال للثقافة والفنون

شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال واجلمعية الرايضية السالوية فرع كرة ملحق اتفاقية 
 .السلة

 .اجلمعية الرايضية السالوية فرع كرة السلة-

اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال والتعاونية اخلدماتية اجلهوية لتدبري النفاايت 
 .واملتالشيات

 .ايت واملتالشياتالتعاونية اخلدماتية اجلهوية لتدبري النفا -
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الدورة العادية 
لشهر أكتوبر 

9022. 

سال والقاعدة اجلوية األوىل للقوات اجلوية -بني كل من مطار الراب بروتوكول اتفاق 
 .امللكية واجلماعة احلضرية لسال، يتعلق ابلتدابري الوقائية وحماربة اخلطر احليواين

 .سال-مطار الراب  -
 .وات اجلوية امللكيةالقاعدة اجلوية األوىل للق -

اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال وشركة ريضال تتعلق بربانمج جتهيز حي النصر 
 .بقرية أوالد موسى ابلتطهري السائل

 

 .شركة ريضال -

مبقاطعة العيايدة، من " السالم مجعية املازة"اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال و
 .السائل ا احلي وربطه بشبكة املاء والكهرابء والتطهريذهة أجل املسامهة يف هيكل

 .شركة ريضال -

 .السالممجعية  -

 .السلطة املفوضة -

الدورة العادية 
لشهر فرباير 

9022. 

املرصد  ومجعية سال املستقبل تتعلق بتدبري اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال
 .احلضر  ملدينة سال

 مجعية سال املستقبل -
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 .اتفاقية شراكة تتعلق بدعم التكوين والتأهيل يف حرف الصناعة التقليدية بسال
 

    .جملس جهة الراب  سال زمور زعري   -

   .جملس عمالة سال   -

-فرع كرة السلة –اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال واجلمعية الرايضية السالوية 
 .هللا البوعزاو  ببطانة ، تتعلق ابستغالل القاعة املغطاة فتح

 .-فرع كرة السلة –اجلمعية الرايضية السالوية  -

اتفاقية شراكة تتعلق مبسامهة اجلماعة احلضرية لسال يف متويل برانمج التجهيز ابملاء 
 .الصا ح للشرب والتطهري السائل حلي املخازنية شارع واد الرمان مبقاطعة اتبريكت

 .شركة ريضال -

صحاب ألومجعية التضامن  اجلماعة احلضرية لسالاملربمة بني تفاقية  لالامللحق الثاين
 .العرابت اجملرورة بسوق اجلملة للخضر والفواكه بسال

صحاب العرابت اجملرورة بسوق اجلملة ألمجعية التضامن  -

 .للخضر والفواكه بسال
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الدورة العادية 
لشهر أبريل 

9022. 

وعمالة سال والوكالة احلضرية للراب  وسال،  لسال اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية
 .تتعلق بتهيئة املنتجع األخضر الكبري بسال

 
 .مـالـة ســالــعـ -
 .الوكالة احلضرية للراب  وسال -

ومؤسسة سال للثقافة والفنون تتعلق بتسيري  اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال
 ".امللكي"املركب الثقايف والسينمائي 

 
 .تلتزم مؤسسة سال للثقافة والفنون-

ومؤسسة التعاون الوطين من أجل تسيري  بني اجلماعة احلضرية لسال وتعاون اتفاقية شراكة
 .سال مراكز الرتبية والتكوين مبدينة

 .مؤسسة التعاون الوطين -

إحدا  ومؤسسة التعاون الوطين من أجل  اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال
 .دة حلماية الطفولة بسالوح

 
 .مؤسسة التعاون الوطين -
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ملحق اثين التفاقية التدبري املفوض املتعلقة بوضع ومتويل وإنشاء واستغالل وصيانة 
مطرح النفاايت املراقب اخلاص بتجمع اجلماعات أم عزة ومراكز التحويل الثال  لكل 

 .فاايت عكراشمن مدن الراب  وسال ومتارة وكذا إعادة هتيئة مطرح الن

 

ابقي اجلماعات املشكلة للتجمع احلضر  الراب  سال  -
 .متارة
 .السلطة املفوضة -
 .الشركة املفوض هلا تدبري املطرح -

ومجعية تدبري املنشآت الرايضية مبدينة سال،  اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال
 .ينةتتعلق بتدبري وتسيري املنشآت واملرافق الرايضية ابملد

 

 
 .مجعية تدبري املنشآت الرايضية مبدينة سال -

ومجعية األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان  اتفاقية شراكة وتعاون بني اجلماعة احلضرية لسال
 .دعم مايل سنو  لفائدة هذه اجلمعية اجلماعة احلضرية لسال، تتعلق  بتخصيص

 
ة مجعية األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان اجلماع -

 .احلضرية لسال

ومجعية مرااي لطأعمال االجتماعية واخلريية  اتفاقية شراكة وتعاون بني اجلماعة احلضرية لسال
 مبدينة والثقافية، من أجل املسامهة يف استكمال أشغال بناء وجتهيز مركز التكوين املسرحي

 .سال

 
 .مجعية مرااي لطأعمال االجتماعية واخلريية والثقافية -
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تفاقية شراكة وتعاون يتعلق برفع الدعم املايل املخصص جلمعية أمل سال لتسيري ملحق ا
الفضاء االجتماعي والرتبو  لدعم كفاءات الشباب التابع ملؤسسة دمحم اخلامس للتضامن 

 .سال -ببطانة
 

 
مجعية أمل سال لتسيري الفضاء االجتماعي والرتبو  لدعم   -

امس للتضامن كفاءات الشباب التابع ملؤسسة دمحم اخل
 .سال -ببطانة

 
 2اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال وشركة ريضال تتعلق بتجهيز حي البساتني  

 .مبقاطعة احصني بشبكة املاء والتطهري السائل 9و
 
 .شركة ريضال -

 –اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال وودادية الوائم تتعلق بتتمة جتهيز حي مربوكة 
 .مبقاطعة العيايدة، بشبكة املاء والكهرابء والتطهري السائل -طاع األملق

 
 .عمالة سال -
 .ودادية الوائم -

اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال وودادية الدار احلمراء السكنية، تتعلق ابلربط 
 .بشبكة املاء والكهرابء والتطهري السائل

 
 .وودادية الدار احلمراء السكنية
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وشركة رايض سال، بشأن القطعة األرضية اتفاقية معاوضة بني اجلماعة احلضرية لسال 
 .واملتواجدة مبقاطعة بطانةV17  املشار إليها حسب تصميم التهيئة ابلرمز 

 

 شركة رايض سال -

الدورة العادية 
لشهر يوليوز 

9022. 

 9جهيز حي البساتني اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال وشركة ريضال تتعلق بت
 .مبقاطعة احصني بشبكة املاء والكهرابء والتطهري السائل

 .شركة ريضل-

 اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال ومجعية النجاح الرايضي السالو  فرع كرة

 .القدم، تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنو  لفائدة هذه اجلمعية
 .القدم مجعية النجاح الرايضي السالو  فرع كرة-

اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال واجلمعية الرايضية السالوية فرع كرة اليد، تتعلق  
 .بتخصيص دعم مايل سنو  لفائدة هذه اجلمعية

 .اجلمعية الرايضية السالوية فرع كرة اليد-
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طائرة، اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال واجلمعية الرايضية السالوية فرع كرة ال
 .تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنو  لفائدة هذه اجلمعية

 .اجلمعية الرايضية السالوية فرع كرة الطائرة-

اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال واجلمعية الرايضية السالوية للدراجات، تتعلق  
 .بتخصيص دعم مايل سنو  لفائدة هذه اجلمعية

 .اجاتاجلمعية الرايضية السالوية للدر -

اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال ومجعية االحتاد الرايضي السالو  لكرة القدم، 
 .تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنو  لفائدة هذه اجلمعية

 .مجعية االحتاد الرايضي السالو  لكرة القدم-

لقدم، اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال ومجعية شباب اتبريكت السالو  لكرة ا
 .تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنو  لفائدة هذه اجلمعية

 .مجعية شباب اتبريكت السالو  لكرة القدم-

 9020اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال ومجعية االوملبيك الرايضي السالو  
 .لكرة اليد، تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنو  لفائدة هذه اجلمعية

 

 

 

 

 .لكرة اليد 9020ايضي السالو  مجعية االوملبيك الر -
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             املغربية                                              ململكة ا  
وزارة الداخلية                                                                        
                                                                     عمالـة سـال    

 اجلماعة احلضرية لسال
الكتابة العامـة      
                               قسم الشؤون اإلدارية                     

      
 تـوأمـات واتفـاقيـات تعاون و شراكـة

 .الحضرية لسال ومدن أجنبية  ةالجماعبـيـن   
 

 اتمالحظ موضوع التوأمة أو االتفـاقية الدورة

املوافقة املبدئية على اتفاقية توأمة بني اجلماعة احلضرية لسال وبلدية  9020فرباير 
 .قلقيلية الفلسطينية

 .متت املصادقة على مبدإ التوأمة

املوافقة املبدئية على إبرام اتفاقية توأمة بني اجلماعة احلضرية لسال ومدينة  9020أبريل 
 .سوتشي الروسية

 .إ التوأمةمتت املصادقة على مبد

املوافقة املبدئية على اتفاقية توأمة بني اجلماعة احلضرية لسال ومدينة  9020أبريل 
 .الكسندراي ابلوالايت املتحدة األمريكية

 .متت املصادقة على مبدإ التوأمة

املوافقة املبدئية على اتفاقية توأمة بني اجلماعة احلضرية لسال ومدينة يوف  9020أبريل 
 .غاليةالكربى السن

 .متت املصادقة على مبدإ التوأمة

املوافقة على اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال ومدن فريديشايفن  9022أبريل 
بيالروسيا تتعلق بتنمية الطاقات باألملانية، مورسيا االسبانية وبولوتسك 

 .احلضرية املتجددة

 .متت املصادقة على مبدإ التوأمة

ة على اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لسال ومدينة كاسكايس املوافق 9022يوليوز 
"CASCAIS"الربتغالية. 

 .االتفاقية يف طور املصادقة
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 وضعية تنفيذ االتفاقيـات املربمة من طرف
 
 

 

 اتفاقية 60         : اتفاقــيات تم تنفيذها أو هي في طــور التــنفيــذ من طرف المصالح المختصة -

 اتفاقيات 21                            :المصـــادقة وجهت للسلطات الوصية المختصة قصداقــيات اتف -

 اتفاقية 21                         :التــوقـيع وجهت للطرف أو األطراف األخرى قصداتفاقـــيات   -
 اتفاقية  22                       :اتفاقيات أعيدت بمالحظات من طرف السلطات الوصية المختصة -

 اتفاقيات 02                                                        :اتفـــاقــيات إطـــار غير خاضعة للمصادقة -

 تاتفاقيا 00                                                       :توأمات واتفاقيات شراكة مع مدن أجنبية-

 اتفاقية 292                         :     المبرمة والعقود والمالحق االتفاقياتمجموع             
 

 

  المصادق عليها من طرف  التعاون والشراكة  التفـاقيـاتالحصيلة باألرقـام  
.9022و 9002خالل الفترة الممتدة ما بين سنة   المجلس الجماعي لسـال  

 


