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 الطرف المتعاقد معه موضوع االتفـاقية أو العقد أو العقد  ةتاريخ إبرام االتفـاقي

الدورة العادية لشهر يوليوز -

4002 

اتفاقية شراكة وتعاون يف جمال العالقات االقتصادية والرايضية والسياسية -

 .والثقافية

 الفرنسية" فوايب"مجاعة -

 ة العـاديـة لشهـر يوليـوز الدور -

4002 

من  وجماالت التعاون لتنفيذ ومتابعة جمموعة أشكالطار من أجل حتديد إاتفاقية -

 .والربامج املنتظر حتقيقها مبدينة سال األنشطة

 "اندا مغرب"منظمة  -

الدورة العاديـة لشهـر يوليـوز -

4002 

بئة كل الفاعلني حول اتفاقية إطار من اجل دعم وتشجيع منهجية جديدة لتع-

جمموعة من العمليات يف اجملال االقتصادي واالجتماعي والثقايف بغية خلق 

 .ديناميكية للتنمية احمللية املستدامة تشمل كافة تراب اجلماعة

 منظمة االعاقة الدولية-

الدورة العادية لشهر اكتوبر -

4002 

 نظمة اإلعاقة الدوليةم- .بتاريكت" pepiniére"مزرعة  إحداثاتفاقية من اجل -

الدورة العـاديـة لشهـر فربايـر -

4002 

 وزارة الداخلية- .اتفاقية لتوفري الدعم املايل لعملية التدبري املفوض لقطاع النظافة-
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اتفاقية شراكة من أجل وضع وتدبري ملحقات فضاء التشغيل املشرتك - 4002الدورة العادية لشهر فرباير 

"Borne intéractive "هلادفة اىل انعاش تشغيل حاملي الشهادات عن ا

 .طريق تقريب خدمات الوكالة الوطنية النعاش التشغيل والكفاءات ملقر سكناهم

 .الـوكالـة الوطنيـة النـعـاش التشـغيل والكفاءات-

يونيو  31الدورة االستثنائية -

4002 

لبلوغ اهلدف  اتفاقية لتحديد مسؤوليات كل الفاعلني والدور الواجب القيام به-

 .املنشود والذي يتبلور يف توفري كل املرافق احليوية والبنية التحتية لعيش املواطن

 .املؤسسة اجلهوية للتجهيز والبناء-

اتفاقية شراكة لتمويل برانمج ربط املؤسسات التعليم االبتدائي بعمالة سال - 4002شتنرب  31دورة استثنائية -

 .هريبشبكات املاء والكهرابء والتط

 .وكـالـة التنمـيـة االجتماعيـة-

 .جملس عمالة سال-

 .شركة ريضال-

االكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرابط سال -

 .زمور زعري

الدورة العادية لشهر فرباير -

4002 

اتفاقية هتم ملكية القطعة االرضية املقام عليها ملعب املسرية اخلضراء موضوع -

 .لفائدة وكالة هتيئة ضفيت ايب رقراق T25228Rالرسم العقاري 

 .وكالة هتيئة ضفيت ايب رقراق-

 .اجلمعية الرايضية السالوية-
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الدورة العادية لشهر فرباير -
4002 

 .وزارة الصناعة و التجارة وأتهيل االقتصاد- اتفاقية حول تنظيم الباعة املتجولني ابملدينة-
 .عمالة سال-

يوز الدورة العادية لشهر يول-
4002 

اتفاقية شراكة الجل تنظيم اجملال احلضري ملشروع املنطقة العمرانية اجلديدة -
سيدي عبد هللا وأتهيله يف اطار نظرة مشولية تضمن توفري املرافق العمومية 

 الضرورية به خاصة املتعلقة هبا بتجهيزات القرب

مت توجيه املقرر إىل قسم التدبري احلضري ابجلماعة  -
 .الستكمال عناصر امللف 4002غشت  13بتاريخ 

الدورة العادية لشهر اكتوبر -
4002 

اتفاقية الدعم املايل من لدن وزارة الداخلية من اجل التدبري املفوض لقطاع -
 التطهري الصلب

 

مت توجيه املقرر إىل السيد عامل عمالة سال إبرسالية -
 .4002دجنرب  42بتاريخ  33214حتت عدد 

لشهر أكتوبر  الدورة العادية-
4002 

 اتفاقية شراكة بغية استغالل فعاليات الطرفني املتعاقدين -
 يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية

مت توجيه املقرر إىل السيد عامل عمالة سال إبرسالية -
 .4002دجنرب  42بتاريخ  33212حتت عدد 

الدورة العادية لشهر اكتوبر -
4002 

ملتعلقة بنقل ملكية العقارات املخصصة لتهيئة واستثمار ضفيت االتفاقية ا-
 أيب رقراق وهتدف هذه االتفاقية اىل 

تعويض املباين املنشئة فوق أراضي امللك اخلاص اجلماعي ابجناز مباين جديدة 
لفائدة اجلماعة تساوي مساحة أسقف البناايت اليت سيتم افراغها من 

لالزمة ملستغلي جزء من العقارات لغرض مستغليها وكذا تسديد التعويضات ا
السكن من طرف الوكالة على أن يتم التفويت ابجملان للقطع االرضية 
اجلماعية اخلاصة املشار اليها يف املادة الثانية من االتفاقية لفائدة وكالة هتيئة 

مت توجيه املقرر إىل السيد عامل عمالة سال إبرسالية -
 .4002دجنرب  41بتاريخ  33220حتت عدد 
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 .ضفيت أيب رقراق
 الدورة االستثنائيـة-
 (4002دجنرب  33) 

اتفاقيات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية الجناز مشاريع حملاربة الفقر -
 :واالقصاء والتهميش االجتماعي لضمان تنمية بشرية مستدامة كالتايل

شخاص عقد شراكة لبناء ودراسة وجتهيز مركز التكوين املهين مبركز اال-
 بدون مأوى قار بسال اجلديدة

مت توجيه املقرر إىل السيد عامل عمالة سال إبرسالية -
 4001فرباير  31بتاريخ   102حتت عدد 

  عقد شراكة لبناء وجتهيز دار االطفال حبي السواين ابب املريسة-
  عقد شراكة حول ترصيف االزقة حبي اجلنان ابلعيايدة-
  االزقة حبي اجلزارة ابلعيايدة عقد شراكة حول ترصيف-
  عقد شراكة حول ترصيف االزقة حبي احلوات ابلعيايدة-
  عقد شراكة حول ترصيف االزقة حبي االمل مربوكة ابلعيايدة-
  عقد شراكة حول ترصيف االزقة حبي الضاية عبد املوىل ابلعيايدة-

  .عقد شراكة حول تقوية االانرة حبي اجلزارة ابلعيايدة- 
  عقد شراكة حول تقوية االانرة حبي اجلنان ابلعيايدة- 
 عقد شراكة حول تقوية - 

 .االانرة حبي الضاية عبد املوىل ابلعيايدة
 

  .عقد  شراكة حول تقوية االانرة حبي احلوات ابلعيايدة- 
  .عقد شراكة حول تقوية االانرة حبي االمل مربوكة ابلعيايدة- 
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  داث دار الشباب مبركز سيدي عبد اللع ابلعيايدةعقد شراكة حول اح- 
مت توجيه املقرر إىل السيد عامل عمالة سال إبرسالية - (SOS DEPANAGE)عقد شراكة يتعلق ابحداث مركز - 4001الدورة العادية لشهر فرباير 

 .4001غشت   04بتاريخ   2111حتت عدد 
ة املاء الشروب والتطهري عقد شراكة يتعلق ابمتام أشغال ربط السكان بشبك- 

 السائل حبي السواين ملريسة
مت توجيه املقرر إىل السيد عامل عمالة سال إبرسالية -

 .4001غشت   04بتاريخ   2111حتت عدد 
اتفاقية شراكة الجل النهوض ابملدينة العتيقة هتدف اىل حتديد طرق وكيفية - 4001الدورة العادية لشهر ابريل 

 . اجناز املشاريع
إبرسالية حتت   التصميممت توجيه املقرر إىل قسم -

الستكمال  4001نونرب   44بتاريخ   1022عدد 
 .عناصر امللف

اتفاقية شراكة من أجل متويل برانمج معاجلة اشكاليات البناايت االيلة - 4001دورة أبريل 
للسقوط ابملدينة العتيقة، وحتديد شروط اجناز معاجلة هذه االشكالية واعادة 

 يواء ا
 القاطنة ابلفنادق  للعائالت -بصفة استعجالية–

وابلدور املهددة ابالهنيار ابملدينة العتيقة بسال، وحتديد املهام اليت تستند هبذا 
 .اخلصوص اىل مجيع الشركاء من أجل اجناح املشروع

إبرسالية حتت   التصميممت توجيه املقرر إىل قسم -
ستكمال ال 4001نونرب   44بتاريخ   1022عدد 

 .عناصر امللف

اتفاقية شراكة للنهوض ابملدينة العتيقة عن طريق حتديد االجراءات - 4001دورة ابريل -
الواجب اختاذها العادة تقومي قطاعي السياحة والصناعة التقليدية واعادة 

 وزارة الداخلية-
 وزارة السياحة-
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 عة التقليدية والصنـا  . تنظيم الباعة املتجولني ابملدينة العتيقة بسال
 .واالقتصاد االجتماعي

 وزارة األوقــاف-
 .والشؤون االسالمية 

 .وكالـة هتيئـة ضفيت ايب رقراق-
 .جملس جهـة الرابط سال زمور زعري-

اتفاقية شراكة الحداث مركز للتكوين ابلتدرج املهين يف قطاع الصناعة - 4001دورة ابريل -
التقليدية  وذلك من اجل املسامهة يف تنمية الصناعة التقليدية ومتكني 
الشباب من خالل التكوين ابلتدرج املهين من اكتساب مهارات حرفية 

 .رفينيمتكنهم من االندماج يف احلياة العملية، والتكوين املستمر للصناع احل

 .كتابة الدولة املكلفة ابلتكوين املهين-
 وزارة السـياحــة-
قطـاع )والصنـاعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي  

 (الصنـاعـة التقليدية
 :اتفاقية شراكة من اجل بناء منشآت فنية كما يلي- 4001دورة ابريل -

لطريق قنطرة طرقية، وذلك لربط شارع النصر عرب ا)بناء منشأة فنية -
حسب تصميم التهيئة ملدينة سال املتواجدة ابملنطقة     LA128املرقمة 

 العمرانية 
 .سيدي عبد هللا ابلطريق الرئيسية الرابطة بني سال والقنيطرة

، 120+11بناء ثالث عبارات للراجلني ابلنقط الكيلومرتية -
 .200+300و 11+110

سال اتبريكت  بناء حائط وقائي على جانب اخلط السككي بني حمطة

 .املكـتـب الوطنـي للسـكك احلـديدية-
 .جممـوعـة التهيئـة العمران-
 .املؤسسـة اجلهـوية للتجهيز والبناء-
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 .واملنطقة العمرانية سيدي عبد هللا
اعادة هتيئة حمطة القطار سال املدينة واشغال هتيئة امللتقى الطرقي  املؤدي -
 .هلا

ة حول الدراسة واشغال اجناز جمموعة من الطرق والشوارع اتفاقية شراك- 4001دورة ابريل -
الرئيسية ابملدينة لفك العزلة على مدينة سال بتوفري ربط جيد ابلشبكة 

 .الطرقية الوطنية والطرق السيارة بواسطة هتيئة مداخل املدينة
 .تسهيل حركة السري بواسطة الرفع من قدرة وكفاءة املداخل الطرقية-
 3 داخل مدينة سال لتقوية اداء الطريق الوطنية رقم تسهيل حركة السري-

 .2والطريق الوطنية رقم 
 تفعيل مضامني املخطط االسرتاتيجي املندمج للوقاية الطرقية -
 
 

 .بواسطة تناسق احملوالت، عازل للطرق، بناء القناطر
 

 .وزارة التـجهـيـز والنقل-
 .جملس جهة الرابط سال زمور زعري-
 .الجملـس عمالة سـ-

 .مؤسسة دمحم السادس حلماية البيئة- .اتفاقية شراكة لتدبري واستغالل حمطة قياس جودة اهلواء مبدينة سال- 4002دورة فرباير -
 .املديرية العامة للجماعات احمللية-
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 .كتابة الدولة املكلفة ابملاء والبيئة-
دف هذه االتفاقية اىل اتفاقية شراكة خبصوص احداث دار املنتخب وهت- 4002دورة ابريل -

حتديد االطار العام وكذا كيفيات وشروط وضع دار املنتخب وفق ما اتفقت 
 .عليه االطراف املعنية املوقعة عليها

 .وزارة الداخلية-
 .صـندوق جتـهيـز اجلماعات احمللية-

اتفاقية من اجل بناء مسجد حبي بطانة العليا فوق القطعة االرضية - 4002دورة ابريل -
 v13تواجدة يف ملتقى شارع بنجرير وشارع مديونة واملرموز هلا ب امل

وجزء من  p1  45435/20بتصميم التهيئة سال ذات الرسم العقاري عدد 
  R/44164الرسم العقاري عدد 

 .وزارة االوقـــاف والشؤون االسالمية-

سة تسيري املركز الوطين اتفاقية شراكة لتحديد االطار العام للتعاون بني مؤس-  4002دورة ابريل -
 .دمحم السادس للمعاقني واجلماعة احلضرية لسال

مؤسسـة التـسيري للمركز الوطين دمحم السادس -
 .لالشخاص املعاقني

اتفاقية شراكة لدعم اصحاب العرابت اجملرورة ابلدواب للعاملني بسوق - 4002دورة ابريل -
ل اقتناء سيارات نقل اجلملة للخضر والفواكه وغريهم مببلغ مايل من أج

 .البضائع ودراجات انرية ثالثية العجالت

مجعيـة التـضامـن الصحـاب العـرابت اجملرورة بسوق -
 .اجلملة للخضر والفواكه
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اتفاقية تتعلق بتفويت االراضي املتضمنة لتجهيزات مجاعية بتصميم جتزئة - 4002دورة يوليوز -

 سال اجلديدة لفائدة اجلماعة
 سال اجلديدةشركة -

ملحق اتفاقية الشراكة متعلقة ابلنهوض ابملدينة العتيقة، بتغيري موضوع - 4002دورة يوليوز 
االتفاقية السابقة ابحداث دار الثقافة متعددة االختصاصات بدار القاضي 
التابعة لوزارة االوقاف والشؤون االسالمية بسال عوض احداثها بدار الباشا 

 .الصبيحي بسال

 الثقافةوزارة -
 وزارة االوقــاف -

 والشؤون االسالمية
 وزارة الداخليـة-
 جملس عمالة سال-
 .وكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق-

اتفاقية شراكة لدعم املركب االجتماعي والرتبوي بسال اجلديدة لضمان - 4002دورة يوليوز -
استمرار يف اداء مهامه واهدافه وذلك من خالل ختصيص منحة مالية سنوية 
لفائدة املركب من طرف جملس مدينة سال يف اطار الغالف املايل املخصص 

 للجمعيات

مجعية االمل لدعم املركب االجتماعي والرتبوي بسال -
 اجلديدة

عقد توكيل من اجل تصور وبناء وصيانة واعداد استغالل حصة خطوط - 4002دورة يوليوز -
حتديد الشروط اليت على  الرتامواي املوجودة على تراب مدينة سال يهدف اىل

ضوئها سيتناول الوكيل وسيربم ابمسه حلساب املوكل كل العقود او الصفقات 
 .املطلوبة

 .وكالة هتيئة ضفيت ايب رقراق-
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اتفاقية شراكة حول فضاءات احلي لتحديد اطار للعمل املشرتك بني - 4002دورة اكتوبر -
دثة مبقاطعات عمالة سال الطرفني للتعاون بغية أتهيل ودعم فضاءات احلي احمل

وتقوية قدرات االطر اليت ستعمل على تسيريها واالشراف على االنشطة 
 .املربجمة هلا

 .وزارة الشباب والرايضة-

اتفاقية شراكة حول قاعة فتح هللا البوعزاوي وملعب بوبكر عمار لتحديد - 4002دورة اكتوبر -
خمتصة اتبعة لوزارة الشباب اطار العمل املشرتك بني الطرفني بغية وضع اطر 

والرايضة قصد السهر على تسيري القاعة املغطاة فتح هللا البوعزاوي وملعب 
 .بوبكر عمار

 وزارة الشباب والرايضة-

اتفاقية شراكة حول فضاءات االسرة ورايض االطفال لتحديد اطار التعاون - 4002دورة اكتوبر -
 بني الطرفني 

ؤون املرأة وادماجها يف التنمية احمللية وتقوية املتعاقدين من أجل النهوض بش
 قدراهتا املهنية وكذا االهتمام ابلطفولة خاصة االطفال الذين 

 ينتمون اىل أسر معوزة

 وزارة الشباب والرايضة-

اتفاقية شراكة هتدف اىل اعطاء دينامية فاعلة ووازنة النفتاح املؤسسات - 4002دورة اكتوبر 
 التعليمية واالسهام 

 جمهود الرتبوية والتكوين ويف حتمل االعباء املرتبطة بتعميم التعليم وحتسني يف
 جودته

 

 نيابة وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل -
 
 

 .وتكوين االطر والبحث العلمي بسال
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تعديل االتفاقية املربمة بني اجلماعة احلضرية لسال ونيابة وزارة الرتبية  - 4002دورة اكتوبر -
طنية بسال املتعلقة بتعميم التعليم االويل جلعل الرتبية والتكوين يف مكانة الو 

الصدارة ضمن الشأن احمللي واالسهام يف جمهود الرتبية والتكوين ويف حتمل 
 االعباء 

املرتبطة بتعميم التعليم وحتسني جودته، وكذا املسامهة يف حماربة اهلدر 
 .عميمهاملدرسي، وتشجيع التمدرس واملسامهة يف ت

االكادمييـة اجلهويـة للرتبية والتكوين جلهة الرابط سال -
 زمور زعري

اتفاقية حول التدبري املفوض ملرفق النقل اجلماعي احلضري بواسطة  - 4001دورة فرباير -
 .احلافالت

جمالـس اجلماعـات احلضرية للرابط وسال متارة -
والصخـريات وهرهورة وعني عودة، واجملالس القروية 

بوقنادل والسهول واملنزه وأم عزة وسيدي حيىي زعري ل
ومرسى اخلري وعني عتيق والصباح املعرب عنها ابلسلطة 

 .املفوضة
 :اجملموعة املكونة من-
 شركة فيوليا ترانسبور*
 شركة فيوليا ترانسبور ماروك-
 شركة نقل بوزيد-
 شركة نقل أمجل حافلة-
ة املفوض شركة نقل حكم بن عيسى املعرب عنها ابلشرك-

 .هلا او املفوض له
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 وعقد شراكة اتفاقية 64                       :التعاون والشراكة والعقود المبرمة اتفاقــيات  -

 تيناتفاقي 20                                                  :ارـــيات إطــاقـــاتف -

 تاتفاقيا 20                         :أجنبية اتومنظم اتفاقيات شراكة مع مدن -

 اتفاقية 02                          :المبرمة والعقود مجموع االتفاقيات     
 

 

  والعقود المصادق عليها من طرف  التعاون والشراكة  التفـاقيـاتالحصيلة باألرقـام  
0222و   0222خالل الفترة الممتدة ما بين سنة   ي لسـالالمجلس الجماع  

 


