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جهة الرباط سال القنيطرة

موعمجحيثمنللجهاتالثانيةالمرتبةالقنيطرةسالالرباطجهةحتلت
الحضرية؛الساكنة

الوطنيدالصعيعلىالسكانيةبالكثافةمقارنةمرتفعةالسكانيةالكثافة

،2كلم/نسمة254)

18 005 Km²

807 

Km²

:تمثل عمالتي الرباط وسال
4,5%؛(2كلم807)الجهةمساحةمن

1)%34الجهةساكنةثلث 559 .(نسمة990

جهات المغرب

القنيطرة-سال-الرباط

عمالة سال

-عمالة الرباط

مراكش2,2%

طنجة 3,4%

االسر الساكنة 2014-2004معدل النمو 2المساحة كلم 2الكثافة السكانية كلم وزن الساكنة وزن المساحة

القنيطرة-سال-الرباط 1 015 107 4 580 866 3,17% 18 005 254

عمالة الرباط 151 670 577 827 -0,82% 119 4 876 12,61% 0,66%

عمالة سال 231 340 982 163 1,78% 688 1 427 21,44% 3,82%
مدينة سال 213 477 890 403 1,59% 111 8 058 19,44% 0,61%

عمالة الصخيرات تمارة 135 200 574 543 3,86% 1 103 521 12,54% 6,13%

مدينة تمارة 75 440 313 510 3,35% 29 10 811 6,84% 0,16%

إقليم الخميسات 122 144 542 221 0,38% 8 242 66 11,84% 45,78%

الخميسات 32 066 131 542 2,27% 2,87%

إقليم سيدي قاسم 99 191 522 270

1,98%

2 923 179 11,40% 16,23%

مدينة سيدي قاسم 17 923 75 672 1,65%

إقليم سيدي سليمان 60 922 320 407 1 578 203 6,99% 8,76%

سيدي سليمان 20 725 92 989 2,03%

إقليم القنيطرة 214 640 1 061 435 0,94% 3 352 317 23,17% 18,62%

مدينة القنيطرة 102 177 431 282 1,84% 9,41%

القنيطرةسالعامة لجهة الرباط معطيات 

%الساكنة الحضرية 2014الساكنة سنة الجهة

4جهة الرباط سال القنيطرة 580 86670%

6تطاسالكبرىجهة الدار البيضاء  861 76973%

العمالـــــة

الكثافة 2014الساكنة سنة 2المساحة كلم

السكانية

هكتار/نسمة

معدل 

النمو قرويةحضريةقرويةحضرية 

%0,82-827052,9 118,510577الرباط
%50566,61,78 65866 137,49551915سال



سال-خاصيات المجال الترابي لتدخل الوكالة الحضرية الرباط 

(هكتار)المساحة 

1 994 2 004 معدل النمو

1994-2004

2 014 معدل النمو

الساكنة2004-2014
حجم االسر

الساكنة
حجم االسر

الساكنة
عدد االسر حجم االسر

الكثافة 

هكتار/السكانية

الرباط 11 851 623 457 4,91 627 932 4,34 0,07% 577 827 151 490 3,81 48,76 -0,82%

سال 11 049 579 850 5,36 760 186 4,80 2,74% 890 403 213 477 4,17 80,59 1,59%
القنادلسيدي ابي  2 700 31 994 7,02 9 314 5,64 25 255 4 955 5,10 9,35 10,49%

عامر 18 700 34 279 6,49 46 590 8 983 5,19 2,49 3,12%

السهول 36 400 19 959 6,81 19 706 5,96 -0,13% 19 915 3 925 5,07 0,55 0,11%

عماالت الرباط و سال 80 700 1 255 260 5,17 1 451 417 4,63 1,46% 1 559 990 382 830 4,07 19,33 0,72%

Préfecture

de SaléPréfecture 

de Rabat

بيةجاذذاتلجعلهمجاليتسويقأحسنإلىيتطلعاستراتيجيجغرافيموقع
.واعدةأفاقعلىوانفتاحهقطاعيةوأنشطةفروعأهمولجلبعالية

اغتنامهايجبوفرصتدعيمهايجبمتعددةمؤهالت:

 دينامية ديمغرافية واقتصادية.

 قطب متميز بشكل كبير ويضم مختلف الوظائف.

 وجود تجهيزات صحية وتعليمية مهمة.

 يد عاملة مؤهلة وتنافسية.

 بنية تحتية للمواصالت والنقل متينة ومتنوعة.

 المؤهالتكلم متنوعة 53واجهة بحرية يبلغ طولها.

 إشعاع ثقافي وتراث معماري متميز.

 اراضي فالحية ذات جودة عالية.

 الخاصحوض استقطاب للسكن واالستثمار  .

الحضريةالمنظومةهيكلة:

 المنظومة الحضرية تسجل دينامية مدن التكتل، لكنها تعاني من عدم

التوازن وغياب المدن الصغرى والمتوسطة كحلقة وصل بين البوادي 

.والمدن

 المجاليةتحوالت على مستوى التركيبة:

دينة العالقة التفاعلية الجديدة التي أصبحت تنسجها مدينة الرباط مع م•

.تمارة على حساب مدينة سال 

.التوسع العمراني السريع بالمجاالت الضاحوية •

.تعمير المجال الساحلي•



معيقات و اختالالت يجب تصحيحها

التكتلمدنبينومجاليوظيفيتكاملغياب.

اءهااحيبينواالجتماعيالمجاليالتمايزهوةحدةوتفاقمالمدن،وحدةتفكك,

التكتلاحياءمنلعددالمبنياالطارتدهور.

والخدماتيةالتحتيةبالبنياتربطهوصعوبةمتناثرتعمير.

االساسيةللتجهيزاتمتكافئغيرمجاليتوزيع.

العشوائيالسكناشكالانتشار.

بيئيةاختالالت.

الجهويةالتنميةتطلعاتدونونقلتحتيةبنية..

مـجـاليةتحديـات ورهـانات 

فتحبوذلكاالتجاهات،جميعفينمواالضاحويةالمجاالتتعرف

نسةمتجاغير،السكانيالضغطبسببحضريلتوسعجديدةاالتجم

ىتحظأنويجببنموها،تسمحالالتي،الجماعيالتنقلوسائلمع

حضريةأنسجةإلحداثمنطلقلكونهاخاص،باهتماماالمتداداتهذه

.متدنية

المراكز الضاحوية في عزلة :حواشي المدن 



تحديـات ورهـانات مـجـالية

:فيالتفكيريستدعيمما

 تي توفرها داخل اإلطار الترابي لتكتل، الذي يسمح لها بتطوير عروض اقتصادية وحضرية خاصة وتكميلية لتلك الالمراكز هوية وخاصية تحديد

.لعولمةامن خالل األدوار والوظائف الحديثة التي أصبح يضطلع بها في خضم أجواء التنافسية في ظل نظام بالمدن،األقطاب الحضرية األخرى 

 المرتقبةمصاحبة ودعم التنمية الحضرية بشبكة للنقل العمومي تصاحب وتواكب التنمية الحضرية

 رقراقمتناسقة ومتكاملة حول وادي ابي تنمية.

تمارةوسالوالرباطمدنبينوالمجاليالوظيفيالتكاملتعزيز.

السريعالحضريالنمولوتيرةاالقتصاديالتطورمواكبة.

نالمدبينتوازنوخلقفيهوالتحكمالعمرانيالتوسعأبعاداستباق

القرويةوالمراكز

:مجاالت الدعم و فرص يجب اغتنامها
اخرىجهةمنالحضريالتوسعوجهةمنوالتنقلالنقلمنظومةبينتوافقضمان

التجهيزالناقصةاألحياءهيكلةإعادة.

الحضريينالتدبيروالتخطيطفيالبيئيالبعدإدماج.

العتيقالنسيجتأهيلوالمحافظة.



خلق ديناميكية جديدة وتناسق بمدن التكتل

تطوير الجاذبية االقتصادية

الحفاظ على البيئة والتوازنات االجتماعية

 االعتماد على جغرافية الموقع

 تضع تنمية المدينة داخل إطار مجالي وأيضا زمنيإستراتيجيةأداة , تصميم التهيئة

طموح جديد لتكتل

التوازن بين الساكنة المساكن والشغل

 2030قياس التوازنات الكبرى داخل مدن التكتل في أفق

 وحدة سكنية65.000مع التطور المرتقب للساكنة عجز يقدر ب ( من حيث العدد والمواصفات)مالئمة العرض السكني

 وظيفة56.000الوضعية الحالية للتنظيم والمشاريع، نقص محتمل يقدر ب : دعم فرص شغل متنوعة .

التوجهات اإلستراتيجية



.المشروع الحضري على خلق هيكلة حضرية جديدة للرباط وسال ترسم حولها صورة واضحة لديناميكية المدنيرتكز 

التنمية والتهيئةاستراتيجية 

نظرةإطارفيتمارة-سال-الرباطالحضريلتجمعمستقبليةرؤيةيترجمالذيالحاضرةمشروعوضعإلىوتمارةوسالللرباطالحضريللمجالالعمرانيةللتنميةاالستراتيجيالمخططيهدف

:علىذلكفيوتعتمد(المدينةوحدة)المحليةوالحكامةالحاليةالتطوراتوتسايرالجماعاتحدودتتعدىووظيفيةواجتماعيةاقتصاديةأبعادذاتشموليةحضرية

أصبحتالتيجديدةالالتفاعليةوالعالقةالمجاليةالتركيبةمستوىعلىالتحوالتيواكبحتىبالتكتلالمهيكلةوالمشاريع.الجديدةالحضريةواألقطابالذكرالسالفةالمدنمكوناتمختلفبينالمجاليالتكاملمنطق–

.بينهافيماالتكتلمدنتنسجها

.نشودالمالعمرانيوالتطورواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةبينتكاملخلقبغيةوذلكالضرورية،والخدماتيةواالجتماعيةاإلداريةوالمرافقالتحتيةالبنياتلتوفيرجديدةمركزيةحضريةأقطابإحداث–

.المحليةوالمقوماتالهويةتعزيزمعالحضريةالتنميةأولوياتتحديد–

.القرويالوسطوحاجياتتتماشىاقتصاديةأنشطةوخلقمتجانسةفرديةسكنيةتجمعاتإحداثباقتراحللتكتلالضاحويبالمجالللنموالهادفةالديناميةاالعتباربعينأخذ–



Pôle d’Equilibre

Environnemental

•Entrée Sud de 
Rabat

•Av Abderrahim
Bouabid

Gare d’AgdalCorniche de Rabat

جذابة بتكتل العاصمة ؟و حاضرة قوية لأي مشروع تنموي استراتيجي تتطلع اليه سال لالرتقاء 
الرباط عامر القنادلسيدي ابي 

سال

هكتار6945, نسمة890.403

المرتبة الخامسة على الصعيد الوطني

و كذا المرتبة األولى على مستوى مدن  ثاني جهة في المملكة 

:من حيث عدد السكان 

?



:محددة بهكتار 6975
 ؛ األطلسيالمحيط : حدود طبيعية

غابة ؛رقراقنهر أبي ضفة 
معمورة

؛عامرجماعة :حدود إدارية
السهولجماعة 

:هكتار 6975وتضم 

1095ظالحفايجبطبيعيفضاءهكتار

مجالوي؛غابغطاء:وتثمينهعليه

فالحيةأراض؛احلللسصخري

1515 ذات طابع هيكلة مهكتار مشاريع

؛تكنوبوليسهكتار ؛دولي مطار : جهوي

الجديد؛حول المداري الطريق المحورية والم

العتيقةالمدينة ؛القطار الفائق السرعة 

للفضاءاتهكتار4365أي

والمشاريعوالطبيعيةالحضرية
.المهيكلة

Aéroport
International
de Rabat-Salé

السياحة

اللوجيستيك

الثقافةوالتراث

االنفتاح

الحرةالتجارة

المتروبوليالبعد

الخضراءالمدينة

الترفيه

اغتنامهايجب تدعيمها وفرص يجب مؤهالت : مدينة سال 

االنفتاح

10 هكتار 3750هكتار منها 725

تابعة لوكالة تهيئة حوض أبي رقراق



الفضاءاتمنهكتار4365

تهيئةوكالةمحيطخارجالحضرية

يعيةالطبوالفضاءاترقراقأبيضفة
المهيكلةوالمشاريع

Aéroport
International
de Rabat-Salé

علىتحتويهكتار4365
أيفارغةهكتار1295

أدى.المدينةترابمن30%
:تعميرهاإلى

بطهروصعوبةمتناثرتعمير
اتية؛والخدمالتحتيةبالبنيات

ياألراضعلىالطلبتنقيل
يؤثرمماأخرىاتجاهفي
.المدينةجاذبيةفيسلبا

Aéroport
International
de Rabat-Salé

متميزة ومتماسكةامتدادات حضرية لخلق اغتنامهايجب عروض عقارية وافرة : مدينة سال



تصميم التهيئة الوحد لمدينة سال

نةلمديالوحدالتهيئةتصميممشروعمنالمتوخاةاألهداف

:سال

علىيرتكزاستراتيجيحضريتنميةمشروعإنجاز

المستديمةالتنميةمقومات

الرباطمدنبينوالمجاليالوظيفيالتكاملوتقويةتعزيز

وتمارة،وسال

البنياتلتوفير،جديدةمركزيةحضريةأقطابإحداث

والخدماتيةواالجتماعيةاإلداريةوالمرافقالتحتية

الضرورية؛

كللفائدةكريمسكنلضمانالسكنحظيرةتنويع

الدخلوذويالمتوسطةالطبقةخصوصاالمواطنين

المحدود؛

حتويةالماإلحياءوتأهيلالحضريالتجديدعمليةتشجيع

.الئقغيرسكنعلى

للسكنالمخصصةالعقاريةاألوعيةاستعمالعقلنة

حجمبالجديدةالمساكنمساحةبينمالئمةفيوالتوفيق

.ستقطنهاالتياألسر

عملياتيتعميربلوغأجلمنتنفيذآلياتوضع



ةللتنميالتوجهات االستراتيجية خالصة 
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قرية الحرف

معارض تجارية

أسواق مفتوحة

قطاع الخدمات

مجال التسوق الحر

محطات حضرية متعددة الوسائل

شوارع تجارية

حضريةهيكلةخلقعلىيرتكزحضريمشروع

منالعديدطياتهافيتحملساللمدينةجديدة

والمتكاملةالمندمجةالمتروبوليةالمشاريع

ائلوسوالطرقيةالشبكةمعومنسجمة،والمتماسكة

يدةجدبنيةخلقعلىترتكزوالتيالجماعي،النقل

:حول

جديدةمركزيةحضريةأقطابإحداث(ZP)،ذو

كبرياتمعالمنافسةعلىوقدرةاستطاعة

ةالتحتيالبنياتلتوفيرالعالمية،الحواضر

والخدماتيةواالجتماعيةاإلداريةوالمرافق
.،الضرورية

خاصةرهاناتذاتمجاالت:

حساسةمناطق( ZPR, ZIP)

االستراتيجية(ZAE5)أقطابدورلدعم

؛الشغلوفرصالثرواتوخلقاللتنمية

منوتزيدالعمومية،الفضاءاتوخلقدعم

سيةتنافوتعزيزتستوطنهاالتياألماكنجاذبية

؛"الحضريالترويج”منظورإطارفيالمدن

.

النقل

المشاريع 
الحضرية

التعمير 
المستدام

التجديد 
الحضري



:مرافقباقتراحوذلكالساكنة،الحاجياتتطورتواكبجديدةتجهيزاتبرمجة

واالجتماعيةالبشريةللتنمية:

المسنين؛لألشخاصللتضامنمركز

الشباب؛قدراتدعممركز

األيتام؛ملجأ

التسمم؛محاربةمركز

اإلدمانيالسلوكمحاربةمركز.

وفضاءاتالتربويللمجالالجديدةللمتطلباتلالستجابةوالفنيالثقافيلإلشعاع

:التعبير

:الجهوياإلشعاع

للعلوممدينة

البحريةلألنواعمتحف

المؤتمراتقصر

للعرضمركز

للشباببرلمان

المهرجاناتساحات

:محليةتجهيزات

الثقافةدار

للموسيقىمعهد

الرقصفنونمركز

هكتار4365سال مقاربة جديدة لتوزع المرافق الحضرية

كنالس)استعماالتهمختلفبينتوازنخلقأجلمنالعقاراستغاللعقلنة

(الخضراءوالمناطقاإلداريةوالتجهيزاتاألنشطةومرافق

9002026نسمة في 983.250هكتار

ل

(80مبرمجةهكتار300وتجزئةهكتار



محتوى تنظيمي لمشروع تصميم التهيئة العمراني لسال

الترابيالمجالمعظمتغطيمناطقسبع:
.وساحليةطبيعيةمنطقة.حضريةمناطقخمس
نقواني)الحضريالتجديديشجعمرنتهيئةوضابط
اطقمن,العقارمساحةحسبتختلفباالرتفاعاتخاصة
.(......والتشغيلللسكنمالئمةمتميزة

جديدتنطيقخلقSB1العرضصاالتبمزجيسمح

.والسكنالخدمات,المكاتبمع

جديدتنطيقخلقRCالمؤهالتتثمينمنيسمح

،والحدائقالساحاتبرمجةخاللمنللجماعةالطبيعية

والتييةوللتسلالترفيهيةلألنشطةدعامةتعتبروالتي

فتاحهاانونفسهاعلىالمدينةبناءبإعادةستسميسمح

،ZIPZP،جديدةوظائفكذاوالمتغيراتعلى

ZPR.

لمبنيةاالمساحاتوتثميناالستغاللمنوالرفعتحسين

Cبمنطقة

العمرانيةالجودةتحسيناجلمنتنظيميةتدابير

مشهدالوتثمينتحسينمنتمكنللبناياتوالمعمارية

العامالحضري

الساحليشريطهامعالمدينةوتصالحبانفتاحح.

ريينالحضالتثمينوبالتجديدتتعلقتنطيقات3دمج



حدائق القرب

االزقة الخضراء

روضة المقابر

:الممارسات الجيدة 

هكتار من الفضاءات المفتوحة1028: النسيج األخضر لمدينة سال

ساحات المهرجانات

الشوارع الخضراء

المقاربة 
البيئية

تثمين 
المجال 
الطبيعي

التعمير 
المستدام

النسيج 
األخضر و 
األزرق

والتأهيل اإلعدادإلى يرمي  المشروع التصميم التهيئة 

الخضراءوصيانة المساحاتوحسن استغاللوالحفاظ

، سالبمدينة 

:األهداف
الطابععليهايغلبمتواصلةفضاءاتخلق

النباتي

لغازاتاوانبعاث)البيئيةالتأثيراتمنوتخفيف

وجهعلىالحراريلالحتباسالمسببة

،(الخصوص

.



الرهانات

 1رقم للطريق الوطنيةبالرقي بالمشهد الحضري مواكبة التحوالت المجالية المتعلقة ،

ذات خدمة عالية الجودة؛ الذي ادمج ممر الحافلة

  ضي األراوكذا . القنادلابي والمزمع تحويله الى استغالل األمثل لعقار السوق الجملة

؛المدينةدخلبمالصناعية بالمنطقة الشاغلة 

ها ضمان انتقال نوعي لهذه المنطقة للعب أدوار حضرية عصرية في إطار تكامل بين

تجاري فضاءوالتكوين والتأهيل في الحرف التقليدية، مركز :القائمة األنشطةوبين 

ة وساحة التضامنية، عن طريق فضاء توسيعي لألنشطة التقليديىالصغرللمقاوالت 

.العرض

هكتار10-1رقمالجنوبية للطريق الوطنية الضفة مندمج قطاع مشروع 

األهداف

لجاذبيةبالغةأهميةذو؛1رقمالوطنيةالطريقبجديدةيحضرقطبحداثإ

وإلشعاعها؛ولصورتهاالحاضرة

نشود؛المالعمرانيوالتطوراالقتصاديةالتنميةبينماوتوازنتفاعلخلق

؛المدينةومحاورلمداخلالحضريةالمناظروتثمينارتقاء

ثاثواألالخضراءوالمساحاتالعموميةالساحاتوتهيئةالقربمرافقإنجاز

ة؛التهيئاختياراتوتكاملتوازنلتعزيزوالالفتات،للشارعالحضري

ألجرةاسيارةحافالت،:الشحناألنمـاطمتعددةالحضريللنقلالمحطةتهيئة

والكبيرة؛الصغيرة

(خدمات/مكاتب/سكن)المختلطةاألنشطةمناطقتنمية.

القطاعاتفيمشاريعانجازعلىالمستثمرينلتحفيزالسكنيةالمشاريعدمج

لهذهوالترفيهيالوظيفيالتعددوضمانجهةمنلألنشطةالمخصصة

.أخرىجهةمنالقطاعات



علىاألرضيالطابقتخصيصمع،1رقمالوطنيةالطريقامتدادعلىجديدةووازنةمندمجةمشاريعإحداث:حساسةمناطق

الُمرحلة،الخدماتاستقطابوالثالثالقطاعلفائدةالتخصصاتمتعددالمختلطةلألنشطةمنطقةإلحداثامتار9علو

األهداف

دةجديقطاعاتفيللشغلمناصبيوفراقتصاديورواجنشاطخلق

أهميةذو؛1رقمالوطنيةالطريقب،(فندقة،مكاتبللعرض،قاعات)

وإلشعاعها؛ولصورتهاالحاضرةلجاذبيةبالغة

القطاعلفائدةالتخصصاتمتعددالمختلطةلألنشطةمنطقةإحداث

الُمرحلة؛الخدماتاستقطابوتشجيعالثالث

طارإفيعصريةحضريةأدوارللعبالمنطقةلهذهنوعيانتقالضمان

األخرى؛المجاليةالمكوناتوبينبينهاتكامل

؛(سكن/مكاتب/خدمات)المختلطةاألنشطةمناطقودعمتنمية

؛المدينةومحاورلمداخلالحضريةالمناظروتثمينارتقاء

الخضراءوالمساحاتالعموميةالساحاتوتهيئةالقربمرافقإنجاز

اراتاختيوتكاملتوازنلتعزيزوالالفتات،للشارعالحضريواألثاث

.التهيئة



الرهانات

الحضريبالمشهدبالرقيالمتعلقةالمجاليةالتحوالتمواكبة

هذالتمكينالمحليةالمجهوداتتثمينوكذا؛1رقمالوطنيةللطريق

االقتصاديةالحركةتنشيطفيحيويدورلعبمنالمحور

؛والخدماتية

لتشجيعالمنطقة،لهدهالمؤهلةالجديدةوالوظائفاألدوارإبراز

للمداخالحضريبالمشهدوالرقيوتأهيلالحضريالتجديدعملية

.الرئيسيةومحاور

األهداف

ريةحضمركزيةبإحداثالفارغةالحضريةاألراضياستغاللعقلنة

للتنميةكقطبالمقاطعةدوردعمعلىوقدرةاستطاعةذو،جديدة

نميةالتبينتكاملخلقبغيةوذلكالشغل،وفرصالثرواتوخلق

اهمسيسكماالمنشود،العمرانيوالتطورواالجتماعيةاالقتصادية

:الطموحالمشروعهذا

بقطمعالعتيقةالمدينةتربطمتميزةحضريةامتداداتخلق

جديد؛حضري

خدماتيةوالواالجتماعيةاإلداريةوالمرافقالتحتيةالبنياتتوفير

الضرورية؛

ساكنةلحاجياتستجابةلإلمفتوحةعامةفضاءاتإحداث

؛المدينة
؛1رقمالقطاعفيالمنتشرالعقاراتهذهقاطنيإيواءإعادة

برج المدينةقطاع مشروع: مناطق حساسة 



قطاع مشروع باب الضفة
:الرهانات

مقاطعةووظائفدورلدعمجديد،مركزيحضريقطبإحداث

حويلتإمكانيةباستغاللوذلكجاذبيتها،منوالرفعلبطانةالحضرية

عرضاتاألقلللمدينة،الشرقيبالجنوبواقعةمنطقةالىالحاليالملعب

وعة،ومتنقويةتحتيةبنيةعلىتتوفروالتيالحضرية،للضغوط

حركةعنمنأىفيونقللمرورالموضوعةالتنقلمحاورخصوصا  

.للمدينةالحضريةالنقل

:  األهداف 

هيكلةوضمانالوظائف،متعددحضريقطبخلق

النقلووسائلالطرقيةالشبكةمعمنسجمةحضرية

الجماعي؛

اريةاستثممشاريعإحداثمعالمندمجةللتنميةقطبخلق

ومرافقسكنمنالمتنوعةالوظائفتدمجوازنة،
حضرية؛وخدمات

أبينهرعلىومنفتحةمتميزةحضريةامتداداتخلق

الطبيعيةوالمناظرالرؤيةاستمراريةلضمانرقراق،

الخضراء؛للمجاالت

إحداثأجلمنبالبناءوالطاقيةاأليكولوجيةالتقنياتدمج

بيئية؛بمقوماتمشاريع

بتشاورالمدينةلجنوبالحاليالملعبنقلضمان
المعنية؛والقطاعاتوالجماعةالعمالةمعوتعاون

ىعلالمعمارياإلنتاجوتأطيرالمعماريةالجودةتحسين

.الثانيالحسنشارعطول

نقل الملعب الحالي 



مستدام" ميتروبول" سال مشروع من أجل جميعا  

الماضي الحاضر المستقبل
رهانات الغد

فيالشركاءكافةانخراطتستوجبالواقعأرضعلىالطموحالمشروعهذاترجمةإن

تشاركيةومندمجةسياسةإطارفيلذلك،الالزمةالماليةاالعتماداتوتوفيرتحقيقهمسلسل

:وتشاوريةوتعاقدية

الخواصوالعموميينقاءالفرانخراطضرورةجماعيالتزام.

ويلزمهمالشركاءمختلفيجمعالمستدامةللتنميةميثاقعبرتعاقديةصيغةإلىاللجوء
.العملياتبتمويل



شكرا على انتباهكم


