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المرافق والمنشآت الرياضية بجماعة سال

اإلطار القانوني المنظم للمجال الرياضي

دعم جماعة سال للتنشيط الرياضي
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اإلطار القانوني المنظم للمجال الرياضي01

تمارس الجماعة اإلختصاصات المشتركة بينها و بين الدولة  

في 

: المجاالت التالية 

ــ إحداث المركبات الرياضية والميادين والمالعب الرياضية 

والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية 

ــ إحداث المسابح ومالعب سباق الدراجات والخيل والهجن

المتعلق بالجماعات113.14القانون التنظيمي رقم  المتعلق 113.14القانون التنظيمي رقم 

بالجماعات

مقررات المجلس الجماعي لسال

الحصة المخصصة للتنشيط المحلي للمقاطعات تهدف إلى المادة 87

تغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب والتي حددها

: القانون التنظيمي على سبيل الحصر فيما يلي 

,,,ــ إنعاش الرياضة 

246المادة 

الخطب الملكية السامية

: مقررات المجلس ذات الصلة 

ــ المرتبطة بالمساهمة في إحداث المرافق والمنشآت الرياضية

ــ المرتبطة بدعم الجمعيات واألندية الرياضية

ــ المرتبطة باتفاقية الشراكة في إطار تدبير و تسيير المرافق

: الخطب المكية الرامية إلى 

ــ دعم الطفولة والشباب في مجال الرياضة

ــ خلق تنمية محلية شاملة بما فيها التنمية الرياضية

ــ الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية 

حول الرياضة 
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إشكالية التدبير و رهان التنشيط الرياضي بسال

المرافق والمنشآت الرياضية بجماعة سال

أ ـ المرافق و المنشآت الحالية

ةب ـ المرافق و المنشآت المستقبلي
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أ ـ المرافق و المنشآت الحالية

طريقة التسيير و التدبير                        المرافق والمنشآت الرياضية                 

اتفاقية شراكة مع الجمعية الرياضية السالوية لكرة السلة      القاعة المغطاة فتح هللا البوعزاوي 01

اتفاقية شراكة مع الجمعية الرياضية السالوية لكرة السلة      القاعة المغطاة  الغرابلية 02

اتفاقية شراكة مع جمعية تدبير المنشآت الرياضية القاعة المغطاة حي السالم 03

اتفاقية شراكة مع جمعية تدبير المنشآت الرياضية القاعة المغطاة  سال الجديدة 04

اتفاقية شراكة مع الجمعية الرياضية السالوية لكرة القدم      ملعب ابوبكر اعمار 05

تسيير مباشر عن طريق قسم الشؤون الرياضية بالجماعة  الرحمةملعب حي 06

اتفاقية شراكة مع جمعية تدبير المنشآت الرياضية ملعب سيدي موسى 07
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أ ـ المرافق و المنشآت الحالية

طريقة التسيير و التدبير                        المرافق والمنشآت الرياضية                 

اتفاقية شراكة مع جمعية تدبير المنشآت الرياضية ملعب سيدي عبدهللا  08

اتفاقية شراكة مع جمعية تدبير المنشآت الرياضية ملعب ارض بنعاشر 09

اتفاقية شراكة مع جمعية تدبير المنشآت الرياضية ملعب الروسطان 10

اتفاقية شراكة مع جمعية تدبير المنشآت الرياضية ملعب المزرعة 11

اتفاقية شراكة مع جمعية تدبير المنشآت الرياضية ملعب حي موالي اسماعيل 12

اتفاقية شراكة مع جمعية تدبير المنشآت الرياضية ملعب القرية 13

اتفاقية شراكة مع جمعية تدبير المنشآت الرياضية ملعب الخميس 14

قرار رئاسي مؤقت مع جمعية تدبير المنشآت الرياضية المسبح البلدي حي الرحمة 15

http://www.free-powerpoint-templates-esign.com/


إشكالية التدبير و رهان التنشيط الرياضي بسال

.

برنامج عمل جماعة سالةب ـ المرافق و المنشآت المستقبلي

ـ رؤية جماعة سال

يةـ البنية التحتية الرياض

المستقبلية
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نماذج للمشاريع المهيكلة

“المدينة الدولية للرياضات”المشروع الحضري المندمج 
رات وعمبر :المشر
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الرياضية المشاريع المستقبلية للتنمية 

8

كلفة إنجاز االشغالقاركلفة تعبئة الععدد المشاريعالبرامج
ون ملي)كلفة المشاريع 

(درهم

الكلفة للفترة

2020-2018

الكلفة للفترة

2021-2023

72,20168,26240,4686,27154,19   26تعزيز البنية الرياضية
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دعم جماعة سال للتنشيط الرياضي03

أ ـ دعم األندية والجمعيات الرياضية

ضمنه الشركات 

2,200,000 2,605,000 2,200,000 2,000,000

2019 2018 2017 2016
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ج ـ دعم جماعة سال للعديد

من األنشطة والدوريات الرياضية 

01

02

03

04

الدعم اللوجيستيكي للجمعيات والفرق الرياضية في إطار تنظيم 

أنشطتها و تظاهراتها الرياضية 

وضع قاعات الجماعة رهن إشارة الفعاليات الرياضية 

لتنظيم لقاءاتها وجموعها و ندواتها ذات الطابع الرياضي

تعديل القانون الجبائي الجماعي بشكل يدعم الجمعيات

والفرق الرياضية في مسايرة أنشطتها الرياضية

استقبال جماعة سال وفق ما يسمح للعديد من األبطال

والمميزين في المجال الرياضي
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نموذج للتنشيط الرياضي المنظم من 

طرف جماعة سال

محطة رياضية بامتياز استوعبت المئات من األطفال 

والشباب الهدف منها التشجيع على ممارسة الرياضة

استهدفت كمرحلة أولى مجموعة من الرياضات 

الجماعية والفردية على أمل تعزيز ذلك الحقا

جرت أطوار هذه المنافسات في مختلف القاعات 

والمالعب الرياضية التابعة للجماعة 

عرف المهرجان مشاركة العديد من الفعاليات 

الجمعوية إضافة إلى المقاطعات والمؤسسات التعليمية
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إشكاليات التدبير في مجال التنشيط الرياضي

وتيرة الصيانة و اإلصالح    الحاجة الدائمة للصيانة     

ضغط البرمجة         ضعف البنية التحتية الرياضية
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ضعف البنية التحتية 

الرياضية

عدد المرافق 

والمنشآت الرياضية 

ال يواكب حجم الطلب  

الرياضي بسبب 

الطفرة الديمغرافية 

التي عرفتها مدينة 

سال

الحاجة الدائمة 

للصيانة

محدودية المرافق 

و ضغط اإلستغالل 

يعرضها لمواجهة 

تسارع وتيرة التآكل 

واإلستنزاف

ضغط البرمجة

المرافق الرياضية تجد صعوبة

في مواكبة البرمجة المسطرة 

من طرف الجامعات والعصب 

ناهيك عن التظاهرات 

والمهراجانات المنظمة من 

طرف الجمعيات والمقاطعات 

والجماعة

وتيرة الصيانة واإلصالح

بالرغم من سلسلة الصيانة 

واإلصالح التي عرفتها بعض 

المرافق الرياضية إال أن بعض 

المرافق الرياضية األخرى

ال زالت في حاجة ماسة 

جام للصيانة حتى تستطيع اإلنس

مع رؤية وتطلعات جماعة سال
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بعض أوجه اإلصالح والصيانة

أشغال اإلصالح والصيانة العامة

إصالح منظومة اإلنارة بالقاعات الرياضية   

الضبط اإلداري والتقني للمرافق اإلدارية
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01

02

03

04

الصيانة اإلعتيادية والمتطلبات التي تستلزمها الممارسة اليومية في

مختلف القاعات والمالعب الرياضية

أشغال اإلصالح الكبرى التي عرفتها القاعات الرياضية

والمالعب التابعة لجماعة سال 

تأهيل المرافق الرياضية وجعلها تساير المتطلبات الملحة

في إطار الممارسة الرياضية

وضع موارد بشرية مؤهلة لتتبع ورصد الخصاص الذي 

تعرفه المرافق  الرياضية على مستوى الصيانة و نقط الخصاص

أشغال اإلصالح والصيانة العامة
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01

02

03

04

تزويد القاعات الرياضية بمنظومة جديدة لإلنارة  تراعي  الشروط 

الضرورية لممارسة رياضية  مثلى

تزويد المالعب الرياضية  بأعمدة إنارة حديثة تشتغل 

باأللواح الشمسية تماشيا مع توجهات الجماعة في اعتماد طاقة 

نظيفة 

تأهيل المرافق الرياضية وجعلها تساير المتطلبات الملحة

في إطار الممارسة الرياضية

وضع موارد بشرية مؤهلة لتتبع ورصد الخصاص الذي 

تعرفه المرافق  الرياضية على مستوى الصيانة و نقط الخصاص

إصالح منظومة اإلنارة 
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01

02

03

04

تجهيز القاعات الرياضية بكاميرات المراقبة لضبط السير العام

والسلوكات المرتبطة بمجريات الممارسة الرياضية

تجهيز المكاتب اإلدارية التابعة للقاعات الرياضية 

بكل العتاد والتجهيزات اإلدارية الضروريين 

وضع موارد بشرية مؤهلة في المجال الرياضي قادرة على

التواصل و حل المشاكل المطروحة

الضبط اإلداري والتقني 
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