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المثقفينومدينة الثقافة : سال



الحضارات؛ وملتقى الثقافات ❖

العلماء؛والمفكرين ومن المثقفين مدينة الرواد المبدعين ❖

المكتبات الخاصة المفتوحة للعموم؛ومدينة الخزانات ❖

.الدوليوتنوع التظاهرات الثقافية ذات اإلشعاع الوطني ومدينة تعدد ❖



؛(اجتماعياورياضيا وثقافيا ) النشيط الجمعويمدينة النسيج ❖

الوطني بالجانب الثقافي؛ ومدينة االهتمام الملحوظ للقائمين على الشأن المحلي ❖

.مدينة األنشطة الثقافية المكثفة❖



اإلطــــار القانونــــي



لبالوسائالعموميةالسلطاتتدعم

الثقافياإلبداعتنميةالمالئمة،

يوالتقنالعلميوالبحثوالفني،

.بارياضةوالنهوض

المجاالتتلكلتطويرتسعىكما

لىوعمستقلة،بكيفيةوتنظيمها،
.ةمضبوطومهنيةديمقراطيةأسس

المالئمةالتدابيراتخاذالعموميةالسلطاتعلى26الفصل 

:يليمالتحقيق

التنميةفيالشبابمشاركةوتعميمتوسيع-

للبالد؛ةوالسياسيوالثقافيةواالقتصاديةاالجتماعية

طةالنشيالحياةفياالندماجعلىالشبابمساعدة-

رضهمتعتالذينألولئكالمساعدةوتقديم،والجمعوية

أواالجتماعيأوالمدرسيالتكيففيصعوبة

المهني؛

ولوجيا،والتكنوالعلمللثقافةالشبابولوجتيسير-

يرتوفمعالترفيهية،واألنشطةوالرياضةوالفن

اعيةواإلبدالخالقةطاقاتهملتفتقالمواتيةالظروف

.المجاالتهذهكلفي

،الجمعويوالعملللشباباستشاريمجلسيحدث

.األهدافهذهتحقيقأجلمن

33الفصل 

الدستور



المجاالتفيالدولةوبينبينهاالمشتركةاالختصاصاتالجماعاتتمارس

:التالية

وتنميته؛المحليالثقافيالتراثخصوصياتعلىالمحافظة-

:التاليةاألعمالإنجازفيتساهمأمللجماعةيمكنالغايةولهذه

الشباب؛دورإحداث-

األطفال؛ورياضالحضانةدورإحداث-

؛النسويةالمراكزإحداث-

العجزة؛ومأوىالخيريالعملدورإحداث-

لإليواء؛االجتماعيةالمراكزإحداث-

الترفيه؛مراكزإحداث-

الثقافية؛المركباتإحداث-

الجماعية؛المكتباتإحداث-

.والموسيقيةالفنيةوالمعاهدوالمسارحالمتاحفإحداث-
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وحمايتهاوالثقافيالتاريخيوالثراثالطبيعيةالمواقععلىالمحافظةفيالمساهمة

.العملابهالجاريواألنظمةللقوانينطبقاالغايةلهذهالالزمةالتدابيرباتخاذوذلك

100المادة 
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اإلطــــار المؤسساتي بالجماعة



نائب للرئيس مفوض له في قطاع الثقافة والرياضة؛❖

ة؛لجنة دائمة للتنمية البشرية والشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضي❖

.قسم الشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضية❖



معطيات ثقافية بالمدينة 



مؤسسات ثقافية بالمدينة
دور الشباب

المشرف        الموقع  المنشأةاسم ت   .ر

جماعة سال ومندوبية وزارة الشباب 

والرياضة  في إطار اتفاقية

بطانة دار الشباب حي السالم 01

جماعة سال ومندوبية وزارة الشباب 

والرياضة  في إطار اتفاقية

لعيايدة دار الشباب أرض بنعاشر 02

جماعة سال ومندوبية وزارة الشباب 

والرياضة  في إطار اتفاقية

لمريسة دار الشباب سيدي موسى 03

جماعة سال ومندوبية وزارة الشباب 

والرياضة  في إطار اتفاقية

تابريكت لفروكيدار الشباب 04

جماعة سال ومندوبية وزارة الشباب 
والرياضة  في إطار اتفاقية

احصين دار الشباب سال الجديدة 05

جماعة سال لعيايدة الكزارةدار الشباب  06

تابعة لوزارة الشباب والرياضة تابريكت تابريكتدار الشباب 07

جماعة سال ومندوبية وزارة الشباب 

والرياضة  في إطار اتفاقية

بطانة دار الشباب بطانة 08



مؤسسات ثقافية بالمدينة
دور الشباب

الشباب سيدي موسى دار الشباب أرض بنعاشردار الشباب  حي السالم دار

لمريسةمقاطعة  لعيايدةمقاطعة  بطانة            مقاطعة 



المنشآت الثقافية
دور الشباب

الشباب  سال الجديدةدار الشباب  الفروكيدار

احصينمقاطعة  تابريكتمقاطعة 



مؤسسات ثقافية بالمدينة
دور الشباب

الشباب  تابريكتــ دار7 8ـ دار الشباب بطانة 

مقاطعة بطانة تابريكتمقاطعة 



المنشآت الثقافية
المعاهد الموسيقية

المشرف        الموقع  المنشأةاسم ت   .ر

جماعة سال و وزارة الثقافة  في إطار  

اتفاقية

بطانة المعهد الموسيقي صالح 

الشرقي

01



المنشآت الثقافية
المعاهد الموسيقية

حي السالم سال: الموقع ✓

2م1340: المساحة ✓

6.100.000: التكلفة✓

درهما 

:  مرافق المعهد ✓

مكتب االستقبال•

صالة العرض •

الصولفيجأقسام •

ورشات الموسيقى •

قاعة الرقص •

مسرح مع كواليس •

مكتبة •

قاعة اجتماعات •

اإلدارة •

المعهد الموسيقي صالح الشرقي 



المنشآت الثقافية
المراكز والمعاهد الثقافية

المشرف        الموقع  المنشأةاسم ت   .ر

جماعة سال لمريسة الثقافي الملكيالمركب 01

(في طور اإلنجاز)جماعة سال لمريسة الثقافي بسعيد حجيركبالم 02

(في طور اإلنجاز)جماعة سال القرية احصين المعهد الثقافي باحصين 03

في طور )وزارة الثقافةوجماعة سال 

(اإلنجاز

بطانة متحف دار البارود 04

جمعية أبي رقراق تابريكت المركب الثقافي سينما هوليود 05

وزارة الثقافة احصين دار الثقافة محمد حجي 

سال الجديدة

06

تابعة لوزارة الشباب والرياضة تابريكت التزبوي اإلجتماعي لدعم المركز

كفاءات الشباب

07



المنشآت الثقافية
المراكز والمعاهد الثقافية

حصينباالمعهد الثقافي ــ  3 الثقافي بسعيد حجيمركبالــ 2 الملكيــ المركب الثقافي 1

احصينمقاطعة  لمريسةمقاطعة  لمريسةمقاطعة 



مؤسسات ثقافية بالمدينة
المراكز والمعاهد الثقافية

جــ دار الثقافة محمد حجي سال5 سينما هوليودــ المركب الثقافي4

احصينمقاطعة  تابريكتمقاطعة 



ينةمؤسسات ثقافية بالمد
المعاهد الثقافيةوالمراكز 

المشرف        الموقع  المنشأةاسم ت   .ر

ةالمبادرة الوطنية للتنمية البشري

مؤسسة محمد الخامس للتضامن 

تابريكت المركز التربوي واإلجتماعي 

لدعم 

كفاءات الشباب 

08

ةالمبادرة الوطنية للتنمية البشري

مؤسسة محمد الخامس للتضامن 

بطانة المركز التربوي واإلجتماعي 

لدعم 

كفاءات الشباب 

09

وزارة الشبيبة والرياضة لمريسة عقبة بن نافعالمركز الثقافي  10



ينةمؤسسات ثقافية بالمد
المعاهد الثقافيةوالمراكز 

الثقافي عقبة بن نافعــ المركز9 بويرلتوااالجتماعيفضاء الــ 8

لدعم كفاءات الشباب

التزبوي اإلجتماعي لدعم ــ المركز7

كفاءات الشباب

لمريسةمقاطعة  بطانةمقاطعة  تابريكتمقاطعة 



ينةمؤسسات ثقافية بالمد
المكتبات والخزانات

المشرف        الموقع  المنشأةاسم ت   .ر

(في طور اإلنجاز)جماعة سال بطانة الخزانة البلدية 01

وزارة الثقافة بطانة المحمديةالخزانة 02

وزارة الثقافة بطانة خزانة القدس 03

جمعية أملي بطانة أمليخزانة  04

وزارة الثقافة لمريسة الخزانة الصبيحيية 05

وزارة الثقافة لمريسة حجيعبد الرحمانخزانة  06



ينةمؤسسات ثقافية بالمد
المكتبات والخزانات

القدســ خزانة3

(مسجد القدس)

ــ الخزانة المحمدية2

(المسجد المحمدي)

البلديةــ الخزانة1

بطانةمقاطعة  بطانةمقاطعة  بطانةمقاطعة 



المنشآت الثقافية
المكتبات والخزانات

ــ الخزانة الصبيحية5 أمليــ خزانة4

لمريسةمقاطعة  بطانةمقاطعة 



تأهيل المدينة العتيقة



تأهيل المدينة العتيقة

:دار القاضي

المدينة العتيقة: الموقع✓

2م551: المساحة ✓

درهما7.000.000: التكلفة ✓

:    المرافق ✓

حجرة13: طابق أرضي •

حجرات9:  طابق علوي •

متحف لآلالت الموسيقية•

يةالتقليدية المغربالموسقىمركز •

رواق لعرض اللوحات احداث:باب الخميس

الفنية؛



افيةثقكفضاءاتتأهيل بعض الفنادق العتيقة 

:المدينة العتيقة: الموقع❖

إلى  دار الشباب؛بنسعيدفندق ❖

إلى دار الشباب؛زنبيرفندق ❖

.نسويتحويل القاعة القديمة إلى نادي ❖

جات الصناعة لعرض منتوورشاتاقتناء فنادق وتخصيصها لمراكز التكوين في فنون الصناعة التقليدية ❖

التقليدية؛ 



أبرز التظاهرات الثقافية بالمدينة



أبرز المهرجانات



موكب الشموع



المهرجان الدولي لسينما المرأة

http://fiffs.ma/


مهرجان القراصنة



المهرجان الدولي لفلكلور الطفل



المؤانسةومهرجان مقامات اإلمتاع 



ةالجمعيات والمؤسسات الثقافي

1000: يفوق عدد الجمعيات الثقافية المتواجدة بالمدينة 

عم تخصص الجماعة غالفا ماليا لدعم الجمعيات المحلية سواء عن طريق اتفاقيات أو د

اللوجستيكيمباشر عن طريق المنح السنوية والدعم 

:الميزانية السنوية المخصصة للدعم 

درهما623.500،00:.........2016

درهما1.100.000،00:.........2017



يوالتعاون في المجال الثقافاتفاقيات الشراكة



خالل الفترة اتفاقيـات التعاون والشراكة في المجال الثقافي

(09)الحالية االنتدابية

دورة المجلس األطراف موضوع االتفاقية

2016فبراير  .جــماعة ســال

وزارة الثقافة-

فة، اتفاقية شراكة بين جماعة سال ووزارة الثقا

الم بسالتتعلق  بتدبير المعهد الموسيقي بحي الس

2016فبراير  .  وزارة الثــقافة

نمية اللجنة اإلقليمية للت)عـمالة سـال -

(.  البشرية

.  جــهة الرباط سال القنيطرة-

.مجلس عمالة سال-

.  جــماعة ســال-

شركة الرباط للتهيئة-

اتفاقية تعاون وشراكة من أجل إحداث وتجهيز

مسرح بمدينة سال

2016فبراير  .يةاللجنة اإلقليمية للتنمية البشر

.جماعة ســال-

ة اللجنة المحلية للتنمية البشري-

.احصينلمقاطعة 

شركة الرباط للتهيئة-

اتفاقية تعاون وشراكة من أجل إحداث المركب

مركز من أجل بناء)سال احصينالثقافي بمقاطعة 

(احصينثقافي سوسيو



خالل الفترة اتفاقيـات التعاون والشراكة في المجال الثقافي

(09)الحالية االنتدابية

دورة المجلس األطراف موضوع االتفاقية

دورة استثنائية 

شتنبر06بتاريخ 

2016

.جماعة سال

وزارة الثقافة-

بناء اتفاقية شراكة بين جماعة سال ووزارة الثقافة من أجل

وتجهيز ثالث خزانات بمدينة سال

2017ماي .جماعة سال

جمعية مرايا لألعمال -

االجتماعية والخيرية 

والثقافية

اتفاقية شراكة وتعاون بين جماعة سال وجمعية مرايا 

اهمة لألعمال االجتماعية والخيرية والثقافية، من أجل المس

رحي في استكمال أشغال بناء وتجهيز مركز التكوين المس

بمدينة سال

ة الدورة االستثنائي

13بتاريخ 

2017يوليوز

.جماعة سال

ية اللجنة اإلقليمية للتنم-

البشرية 

.مجلس عمالة سال-

.وزارة الثقافة-

.شركة الرباط للتهيئة-

اللجنة المحلية للتنمية -

.البشرية لمقاطعة أحصين

بشرية اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية ال

احصينثقافي السوسيوتتعلق بتجهيز المركز 



خالل الفترة اتفاقيـات التعاون والشراكة في المجال الثقافي

(09)الحالية االنتدابية

دورة المجلس األطراف موضوع االتفاقية

ة الدورة االستثنائي

13بتاريخ 

2017يوليوز

.جماعة سال

طنية اللجنة اإلقليمية للمبادرة الو-

.  للتنمية البشرية بسال

رية اللجنة المحلية للتنمية البش-

.العيايدةلمقاطعة 

المديرية اإلقليمية لوزارة الشباب -

والرياضة

نمية اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنية للت

ثقافي رياضيسوسيوالبشرية تتعلق ببناء مركب 

بالعيايدةوتجهيزات القرب 

2017أكتوبر   مؤسسة محمد الخامس للتضامن،

وزارة الثــقافة،-

مجلس عمالة سال، -

مجلس جــماعة ســال،-

ركب الملحق األول التفاقية شراكة تتعلق بإنجاز م

التنشيط الثقافي والفني دار البارود 

2017أكتوبر   جـــماعة ســـال، 

المامونوجمعية إدريس بن -

للبحث واإلبداع في فن الملحون 

بسال

ن اتفاقية شراكة بين جماعة سال وجمعية إدريس ب

، تتعلق  للبحث واإلبداع في فن الملحون بسالالمامون

.بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية



اآلفاق والمشاريع المستقبلية 
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(مليون درهم)التكلفة  الموقع المشروع

150 ضفة أبي رقراق قرية الفنون

251.35 المدينة العتيقة تأهيل المآثر التاريخية

20 تابريكت يالتنشيط الثقافي والفنمركب

6.5 المدينة العتيقة متحف تاريخ الشموع

13.65 المدينة العتيقة تهيئة ساحة سوق الغزل

64.7 مختلف المقاطعات مراكز ثقافية06

49.34 مختلف المقاطعات خزانات9

44.64 احصينلعيايدة مكتبات متعددة الوسائط04

3 احصينلعيايدة العروضقاعة

6 بطانة معهد موسيقي

4 تابريكت سور تاريخيترميم

50 بطانة مسرح

57.6 مختلف المقاطعات ثقافيةسوسيومراكز 09

720.78 المجموع



حي سعيد حجي: الموقع✓

2م3026: المساحة✓

درهما12.422.964: التكلفة ✓

: المرافق ✓

يهفضاء استقبال وتوج•

قاعة العرض•

مقعد300مدرج بسعة •

مقصف•

فضاء للكبار )مكتبة •

(وفضاء لألطفال

فضاء االنترنيت•

ورشات عملثالت•

%80: نسبة االنجاز ✓

المركب الثقافي سعيد حجي



بطانة: الموقع✓

2م2127: المساحة ✓

10: التكلفة ✓ درهم406 066

:    المرافق ✓

فضاء االستقبال •

قاعة العرض•

فضاء األطفال•

قاعة الكبار•

فضاء متعدد الوسائط•

نفضاء خاص بالباحثي•

فضاء خاص بالطلبة•

قاعة االجتماعات•

مقصف•

موقف وحديقة •

السيارات

%30: نسبة االنجاز ✓

المكتبة البلدية متعددة الوسائط



-شارع الحسن الثاني : الموقع

بطانة

2م3000)2م5000: المساحة 

(قابلة للبناء

المسرح الكبير لسال



Facebook/جماعة سالwww.villedesale.ma

http://www.en.villedesale.ma/
http://www.villedesale.ma/

