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بالغ صحافي
الدار البيضاء الحاضرة  

 تكشف عن عالمتها الترابية

إنهــا ســابقة فــي المغــرب وفــي إفريقيــا! فبعــد طــول تفكيــر، وإعــداد دراســات وأبحــاث ميدانيــة علــى المســتوى 

الدولــي، أصبحــت الــدار البيضــاء تتوفــر علــى عالمــة ترابيــة قويــة وموحــدة، ترمــي إلــى تعبئــة مجمــوع الجهــات 

الفاعلــة علــى المســتوى الترابــي حــول رؤيــة محــددة ومشــروع طمــوح مشــترك لفائــدة مدينــة الــدار البيضــاء-

ميتروبول. 

تعتبــر العالمــة الترابيــة التــي أطلــق عليهــا اســم »نحــن كازابالنــكا  WeCasablanca » حجــر الزاويــة فــي 

برنامــج التســويق والترويــج الترابــي للــدار البيضــاء، حيــث تــم التوقيــع عليهــا أمــام صاحــب الجاللــة الملــك 

للــدار  التنمــوي الطمــوح  البرنامــج  العالمــة  ترافــق هــذه  2014. و  الســادس نصــره اهلل فــي شــتنبر  محمــد 

البيضــاء فــي أفــق ســنة 2020. 

وينتظــر أن يتــم نشــر هــذه العالمــة الترابيــة فــي مختلــف وســائل التواصــل الوطنيــة والدوليــة. وتتوفــر هــذه 

العالمــة الترابيــة الجديــدة، التــي اعتمدهــا جــل الفاعليــن بالقطاعيــن العــام والخــاص بالــدار البيضــاء، علــى 

برنامــج عمــل فــي المــدى المتوســط والطويــل، يضــم حمــالت تواصليــة بالمغــرب وكــذا علــى المســتوى الدولــي 

و أنشــطة اجتماعيــة ورياضيــة وثقافيــة هامــة.

وفــي هــذا الصــدد، يقــول الســيد محمــد الجواهــري، المديــر العــام لشــركة التنميــة المحليــة الــدار البيضــاء 

للتنشــيط والتظاهــرات وهــي الشــركة المكلفــة بهــذا المشــروع الجديــد: »تعتبــر العالمــة الترابيــة نتــاج عمــل 

جماعــي امتــد لعــدة أشــهر. إذ نطمــح إلــى تطويــر جاذبيــة المدينــة وتعزيــز الفخــر باالنتمــاء إليهــا وتســريع 

وثيــرة النمــو االقتصــادي وتســهيل ولوجهــا بالنســبة لجميــع الفاعليــن والمتدخليــن ســواء بالقطــاع العــام أو 

الخــاص حتــى ترقــى لمســتوى المــدن العالميــة«.

وقــد خضــع تصميــم العالمــة الترابيــة للــدار البيضــاء لمناهــج علميــة دقيقــة ســمحت بإعدادالصــورة التعريفيــة 

للمدينــة وذلــك قبــل التفكيــر فــي اســتراتيجية العالمــة  وتطويرهــا وبرنامــج العمــل المرافــق لهــا.

مكــن  التشــخيص الميدانــي مــن تحديــد جاذبيــة الــدار البيضــاء مــن خــالل االعتمــاد علــى مجموعــة 

مــن المقابــالت مــع فاعليــن كبــار و كــذا لقــاء ات فرديــة مــع باحثيــن و رجــال أعمــال، و  أوراش عمــل مــع 

شــركات كبــرى بالمدينــة، وإنجــاز دراســات متقدمــة فــي المجــال ) أشــرطة، أرشــيف، تدقيــق داخلــي...( 

والقيــام بإســتطالعات رأي مــع ســاكنة الــدار البيضــاء. 

كمــا ســمح هــذا العمــل المتميــز فــي تاريــخ المدينــة بتحديــد اســتراتيجية الجاذبيــة وخلــق العالمــة مــن 

خــالل إعــداد رســائل واضحــة ، إضافــة إلــى تحديــد تموقــع المدينــة وحكامــة العالمــة الترابيــة. 

وفــي هــذا الســياق يصــرح الســيد عبــد العزيــز العمــري، رئيــس مجلــس مدينــة الــدار البيضــاء : »ال تعتبــر 

المدينــة. وفــي  لفائــدة  بدايــة مغامــرة جديــدة  بــل هــي  ذاتهــا،  حــد  فــي  غايــة   »WeCasablanca  «

ظــل الســباق نحــو تحقيــق الجاذبيــة الدوليــة، أثبتــت العالمــة الترابيــة فعاليتهــا لدعــم وتســريع وثيــرة 

التنميــة بالنســبة لمجموعــة مــن المــدن علــى الصعيــد الدولــي كمدينــة نيويــورك، وســنغافورة، وليــون، 

وأمســتردام وغيرهــا. لذلــك، نعمــل فــي هــذا الصــدد علــى تغذيــة نفــس الطمــوح بالنســبة لمدينــة الــدار 

البيضــاء. ويبقــى التحــدي األول الــذي ســيواجهنا هــو دفــع أكبــر عــدد مــن المنتخبيــن، والمســتثمرين، 

الجديــدة.  الترابيــة  العالمــة  هــذه  لتبنــي  وغيرهــم  الجمعوييــن،  والفاعليــن  والفنانيــن،  والســاكنة، 

وســتضمن هــذه العالمــة اســتمراريتها بفضــل دعــم كل القــوى الفاعلــة لهــا والتــي تشــكل فــي حــد 

ذاتهــا غنــى وتنــوع وديناميــة الــدار البيضــاء. وســتمكننا هــذه العالمــة الترابيــة مــن التعبيــر بصــوت واحــد 

والعمــل معــا علــى الترويــج لهــذه المدينــة الغنيــة بالفــرص والطاقــات«.
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الدار البيضاء
الهوية المرئية
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1.اللــون األزرق هــو اللــون الســائد بالمدينــة )المحيــط، الســماء،...(. ويأتــي اللــون األســود لخلــق 
ــوع مــن التــوازن واالســتقرار ؛ ن

2. يرمــز القــوس الــذي يعلــو كازا للمــزج بيــن الثقافــة العربيــة والغربيــة، ويجســد قيمــة االنفتــاح 
مــن خــالل قــوس دائــري يشــكل جســرا بيــن الثقافتيــن، مشــيرا فــي الوقــت ذاتــه إلــى قبــة 

Zevaco و أقــواس البنايــات الرمزيــة للمدينة ؛

3. يشــير الشــكل العــام للعالمــة إلــى الخطــوط المحــددة للمدينــة خاصــة عبــر إطالــة كل مــن 
الحرفيــن  B و L ؛

4. يؤكــد شــكل » We « أو »نحــن » علــى الصفــة الجامعــة للهويــة المرئية ؛

5. تم رســم CASA أو الدار البيضاء على شــكل رمز بقلب االســم لتقديم مفهوم متداخل ؛

6. نظــام دقيــق ومحــدد يتميــز بالفعاليــة علــى غرار العالمات الترابيــة للمدن الكبرى ؛

7. مفهوم يتماشــى مع إســتراتيجية »المدينة الشــاملة« ؛

8. نظام وحداتي )البادئات/اللواحق( يتناســب مع تنوع مجال الجاذبية وســياقات النشــر.

الدار البيضاء الحاضرة  
الهوية المرئية

ــات جوهــر وأصــول  ــدار البيضــاء لتلخــص أهــم خصوصي ــة ال ــة لمدين ــة للعالمــة الترابي ــة المرئي صممــت الهوي
هــذه الحاضــرة، طبقــا لمــا حددتــه الهويــة الشــخصية وتشــخيص جاذبيــة المدينــة. فهــي تتعــدى حــدود 

العالمــة التجاريــة لتتحــول إلــى نظــام وحداتــي يتكــون مــن العناصــر التاليــة :

اللغة الدارجة

اللغــة العربية الفصحى

األمازيغية
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الدار البيضاء
تصميم العالمة



30 يوينو 2015
المعيــار الدولــي للعالمــات الترابية وخطوات وضع 
عالمة مشتركة

31 يوليوز 2015
 تعريــف الرؤيــة والتوجه، األطــراف المعنية، المقاربة 
المعتمــدة، الهيكلــة، والتكلفة المالية للمشــروع.

12 غشت 2015
 إطــالق طلبات العــروض الختيار مكاتب 
دراسات متخصصة

28 شــتنبر 2015
 منــح الصفقة للشــركات الثالث
MMAPو EY France، EY Maroc 

13 نونبر 2015
 اجتماع إلطالق المشــروع مع أول الشــركاء

وبلغة األرقام...

تطلــب إعــداد التقريــر التشــخيصي المتعلــق بجاذبيــة الــدار البيضــاء عمــال علميــا دقيقــا أشــرف عليــه أزيــد مــن 

300 شــخص وذلــك علــى مــدى عــدة أشــهر، وقــد شــمل : 

•  إنجــاز دراســات سوســيولوجية وأنتربولوجيــة مــن طرف متخصصيــن وأكاديميين مغاربة
•  تنظيم ورشــات عمل بالنســبة لكل مرحلة من مراحل المشــروع

•  إنجــاز 7 أوراش عمــل مــع أشــخاص يمثلــون مختلف فئات ســاكنة الدار البيضاء.
•  إجــراء 50 حــوار اســتراتيجي  مــع فاعليــن اقتصادييــن واجتماعييــن وثقافييــن وجمعوييــن بالمدينــة و مــع 

المغاربــة المقيميــن بالخــارج.
•  إجراءإســتطالع رأي مع ســاكنة الدار البيضاء.

•  اعتماد 6 مقاربات دولية : ســنغافورة، ليون، أمســتردام، لندن، إســطنبول، وبرشــلونة.
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24 أكتوبر 2016
 الكشــف عن العالمة الترابية

4 أكتوبر 2016
المصادقــة علــى برنامــج العمل و حكامــة العالمة الترابية

فاتــح يوليوز 2016
مصادقــة علــى اقتراح تصميــم عالمة الدار البيضاء

26 فبراير 2016
 اللجنــة اإلســتراتيجية للمرحلــة األولــى والمتعلقة بوضعية 

المشــروع تليها ندوة التخاذ القرار االســتراتيجي

26 نونبــر 2015
 تنظيم ورشــة عمل بشــراكة مع مدينة أمســتردام حول موضوع » العالمات الترابية 

للمــدن، ترف أم ضرورة«

التسلسل الزمني
العالمة في 10 تواريخ رئيسية

بعــد التوقيــع علــى االتفاقيــة المتعلقــة بتمويــل برنامــج التســويق و الترويــج الترابــي الــدار البيضــاء فــي 

شــتنبر 2014 أمــام جاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اهلل، تــم اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات مــن أجــل 

الترابيــة للحاضــرة. العالمــة  إعــداد اســتراتيجية 



وتنــدرج  محــاور تطــور المدينــة فــي أهــم النقــاط المتعلقــة بجــودة العيــش 
وضــرورة تســريع وثيــرة التنميــة بهــذه العاصمــة االقتصاديــة. وفــي هــذا الصــدد 

عبــر العديــد مــن ســاكنة البيضــاء عــن :
•  االختــالالت الحضريــة علــى مســتوى البنيــات التحتيــة كالنقــل وقطاعــات أخرى 

؛ غيرمهيكلة 

• إطــار معيشــي إقصائــي بســبب تدهــور جــودة الهواء الذي يستنشــقه

ســكان المدينــة، ومحدوديــة توفيــر الرعاية الصحيــة إضافة إلى إثقال كاهل
الســاكنة ببيروقراطيــة مرهقة ؛

•  ضــرورة التجديــد الصناعــي لضمــان البقــاء فــي ســباق الحاضــرات الكبرى ؛ 

•  أهميــة التعزيــز واالبتــكار وتوطيــد العالقــات والروابــط بيــن الجامعــة        
والبحــث العلمي والمقاوالت.

قــد انبثقــت عــن هــذا الوضــع 4 أهــداف يجــب علــى العالمــة الترابيــة لمدينــة 
الــدار البيضــاء تحقيقهــا :

•  التأكيــد علــى الــدور الريــادي للمدينــة علــى مســتوى جميــع القطاعــات     
)االقتصــاد،  الثقافــة، الرياضــة، واإلبداع...(؛

•  مصالحــة المدينــة مــع ســاكنتها مــن خــالل وضــع المواطــن فــي قلــب       
المشروع؛

•  تعبئــة الطاقــات خاصــة مــن خــالل تعزيــز قيــم المشــاركة، والتســامح، إضافــة إلــى   
   ضرورة إدماج وإشــراك ســكان المدينة؛

•  الدفــع بمدينــة الــدار البيضــاء لتصبــح مدينــة عالمية.
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تشخيص الجاذبية 
البحث عن مكونات هوية الدارالبيضاء

بعــد إجــراء العديــد مــن اللقــاءات، والدراســات، وورشــات العمــل، مكنــت الصــورة التعريفيــة للــدار البيضــاء 

مــن تحديــد الســمات البــارزة للمدينــة. كمــا ســمحت بإظهــار المزايــا التنافســية للمدينــة وكــذا المجــاالت التــي 

ــدار البيضــاء أنفســهم. عرفــت تطــورا وتقدمــا حســب وجهــة نظــر ســاكنة ال

المدينــة  بهــذه  التنمويــة  المشــاريع  مــن  مجموعــة  بتحقيــق  ســعيدة  البيضــاء  الــدار  فســاكنة 
: كونهــا  فــي  المثــال  ســبيل  علــى  والمتمثلــة 

•  قاطــرة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ؛

•  محــورا مركزيــا يضــم كل األنشــطة ذات الصلــة بالمطــار والمينــاء واألنشــطة الماليــة والتكنولوجيــة ؛

•  مركــزا رئيســيا للصناعــة والعقــار علــى مســتوى القــارة اإلفريقية ؛

•  حاضــرة تنمويــة بفضــل منــاخ أعمــال يّتســم باإليجابيــة والشــفافية ؛

•  مســاحة تنافســية لتشــجيع االســتثمار وخلق الثروة ؛

•  مدينــة عالميــة بثقافتهــا، وتراثهــا، ومعمارهــا.



19

الــدار البيضاء، مدينــة مواطنة العالم
حاضــرة عالميــة، ومحــور مرجعــي إفريقــي يربــط بيــن المغــرب وإفريقيــا وبقيــة العالــم. أرضيــة للقــاءات خصبــة، 

وتبــادل الخبــرات والتنــوع. 

الــدار البيضاء، بيــن الحداثة والتقاليد
تعتبــر الــدار البيضــاء مدينــة حديثــة إال أنهــا فــي بعــض األحيــان تتشــبث بتقاليــد وخصوصيــة البــالد. ويظهــر ذلــك 
جليــا فــي جميــع مظاهــر الحيــاة اليوميــة: الثقافــة، الهندســة، واإلنتــاج الفني...فــي حيــن أن هــذا التناقــض الــذي 

تعرفــه المدينــة يخلــق نوعــا مــن التنافــر.

الــدار البيضــاء مدينة التجارب
لقــد كانــت المدينــة دائمــا رائــدة، حيــث تعمــل علــى احتضــان التجــارب الفريــدة والمتميــزة. فهــي مدينــة ملهمــة 
ومحــررة للطاقــات، تجــد فيهــا أحــالم النجــاح طريقهــا لتتحقــق. كمــا كشــفت الدراســة علــى أن إمكانيــات اإلبــداع 

متاحــة للجميــع علــى قــدم المســاواة.

الصورة التعريفية
المميــزات الســتة للدار البيضاء 

   انطالقا من هذه الدراسة تم تحديد الصورة التعريفية لمدينة الدار البيضاء من خالل ست صفات أساسية والمتمثلة في :

الــدار البيضاء الفوارة
محفــزة، ديناميــة، شــابة...الدار البيضــاء هــي مدينــة دائمــة الحركيــة.  إال أن هــذا الغليــان الــذي تشــهده المدينــة 
باهــض الثمــن، فقــد كشــفت الدراســة علــى أن المدينــة مهــددة باكتســاب شــكل غيــر منســجم مــن خــالل ظاهــرة 

االكتظــاظ التــي تعرفهــا حركــة الســير وكــذا صعوبــة ضبــط المجــال الحضــري.

الــدار البيضاء مدينة الفرص
بفضــل اقتصادهــا المزدهــر، الــدار البيضــاء هــي حاضــرة للنمــو والفــرص واالســتثمارات، حيــث كل شــيء ممكــن 

... ولكــن ليــس للجميــع، حســب دراســة الهويــة للمدينــة.  

الــدار البيضاء المرحبــة والمنفتحة
مدينــة لالســتقبال، والتســامح والتبادل...تعمــل الــدار البيضــاء علــى صهــر االختالفــات  الثقافيــة والسوســيولوجية 
لســاكنتها مــن أجــل خلــق هويــة خاصــة بالمدينــة. إال أن تحقيــق ذلــك ال يخلــو مــن المخاطــر حيــث كشــفت الدراســة 

علــى ارتفــاع نســبة الفرديــة وانخفــاض نســبة التضامــن والتكافــل االجتماعــي.
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تموقع
الدار البيضاء، ملتقى العالم

 تعتبــر مدينــة الــدار البيضــاء مدينــة جــد متميــزة بشــهادة ســاكنتها وكــذا العديــد مــن الســياح اللذيــن 

يجدونهــا مدينــة رائعــة بالنظــر لقدراتهــا علــى اســتيعاب واحتضــان كل مــن يتواجــد بهــا بســرعة فائقــة. كمــا 

تعتبــر حاضــرة بهويتهــا الخاصــة، وذات وجهــات متعــددة، مســقولة بتاريخهــا المتميــز عبــر ســكانها المغاربــة 

وكــذا مــن قبــل مختلــف الجاليــات األجنبيــة.

ــزة وخاصــة تنتــج عنهــا  ــد طاقــة متمي  ومــن خــالل مختلــف اللقــاءات والتظاهــرات التــي يتــم تنظيمهــا تتول

قيــم وجهــد جماعــي ! الــدار البيضــاء هــي مدينــة ذات هويــة إيجابيــة تعمــل ســاكنتها علــى ترجمتهــا بشــكل 

مختلــف بــكل فخــر واعتــزاز.

القيم
العالمة التي تجمع ساكنة الدار البيضاء

الــدار البيضــاء حاضرة تشــجع اللقاءات بين أشــخاص مــن مختلف األطياف

لقــآت مثمــرة وغنيــة باإلبداعات والقيم االجتماعيــة والثقافية واالقتصادية...

مكنــت دراســة الجاذبيــة التــي أنجــزت فــي إطــار تصميــم العالمــة الترابيــة للــدار البيضــاء مــن تحديــد أهــم 

ســمات ومميــزات المدينــة.

وقــد تــم وصــف المدينــة علــى أنهــا قاطــرة اقتصاديــة، و ملتقــى جغرافــي وواجهــة بحريــة مــن الدرجــة األولــى. 

فهــي حاضــرة نشــيطة، حيويــة ورائــدة، ومتعــددة الثقافــات. 

تتجلــى مميــزات المدينــة فــي شــبابها وأبعادهــا الدوليــة وحيويتهــا، وفــي مناخهــا المعتــدل وكذلــك فــي 

صلتهــا القويــة بباقــي دول العالــم.

وبذلــك تكــون المدينــة عالمــة ترابيــة تحمــل القيــم التــي تعمــل علــى توحيد ســكانها من خالل :
•   انفتاح وإنســانية

•   حيويــة وتنوع

•   طاقــة وعزم

•   ابتــكار و إبــداع
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الدار البيضاء
تحتفل بعالمتها



الحاضرة في احتفال
برنامج لمرافقة تنزيل العالمة الترابية

تنظيــم أنشــطة ترفيهيــة بالمدينــة يوميــا ابتداء من 25 أكتوبر :
•  تســليط الضــوء علــى مجموعــة مــن المعالم التاريخيــة للدار البيضاء

•  حفــالت موســيقية بالهواء الطلق

•  معارض

•  حفــالت متنقلة

•  الشــهب اإلصطناعية

األماكــن المخصصــة لألنشــطة الترفيهيــة والحفــالت، مــن 25 إلى 30 أكتوبر 2016 : 
ســاحة األمــم المتحــدة – الجامــع العتيــق بعيــن الشــق – عرســة الزرقطونــي - المجــازر القديمــة للــدار البيضــاء 

– الحنــك )فضــاء طــورو( – واليــة الــدار البيضــاء – فنــدق المدينــة – مســجد الحســن الثانــي – المشــور-الحبوس.

25
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ســاحة األمم المتحدة، ابتداء 
من الســاعة 20:30 

الثالثــاء 25 و األربعــاء 26 أكتوبر : 

حائط بيضاوي 

 الفنــان كلمــور يحكــي الدار البيضاء
حفــل صوت و صورة

الحبوس، ابتداء من الســاعة 19:30
Nos Nos  ومقهــى Tawada  : الثالثــاء 25 أكتوبــر

L’OS : األربعــاء 26 أكتوبر

Derby : الخميــس 27 أكتوبــر

Nos Nos الجمعــة 28 أكتوبــر : مقهــى

الجامع العتيق- عين الشــق،
انطالقا من الســاعة 19:30

L’OS : الثالثــاء 25 أكتوبر

Nos Nos األربعــاء 26 أكتوبــر : مقهى

Tawada و  Jauck : الخميــس 27 أكتوبــر

Derby : الجمعــة 28 أكتوبــر

الحاضرة في احتفال
برنامج لمرافقة تنزيل العالمة الترابية

عرصــة الزرقطوني، ابتداء 
من الســاعة 20:00

الخميــس 27 أكتوبر: 

HASSBAA GROOVE حفل  موســيقي

حفــل  موســيقي لخديجة البيضاوية 

معمــل الثقافــات المتواجــد بالفضاء األثري للمجازر 
القديمــة للــدار البيضاء، ابتداء من الســاعة 19:00

الجمعــة 28 أكتوبر :

 19:00: االفتتــاح عــرض للرســوم المتحركة : العالمة 

والدليــل الخــاص بالدار البيضاء

 DJ 20:00 : لقــاء رقــص حضري وليلة موســيقية

SALAMA CREW بمشــاركة فرقة ســالمة كروو

21:00: حفــل الحــي بالفــن مع خنســاء باطما والمعلم 

حميد القصري

La Cie JAA 23:00 : حفــل متنقــل – حفــل صيفــي مع

الحنــك )فضاء طورو( 
ابتداء من الســاعة 20:00 

الســبت 29 أكتوبر : حفل بيضاوي 100% 

»كازا شــو«: أمســية موســيقية تحكي عن تاريخ 

موســيقى مدينة الدار البيضاء مهداة لســاكنة 

المدينــة وهــي من إحياء : 

أســماء المنور، خنســاء باطما، عبد الفتاح الكريني، 

هوبا هوبا ســبيرت، والمعلم حســن بوســو.

إنارة بعــض معالم المدينة
مــن 25 إلــى 29 أكتوبر :

واليــة الدار البيضــاء وفندق المدينة

مــن 25 إلــى 28 أكتوبر :
 المشــور-حبوس والجامع العتيق بعين الشــق

مــن 25 إلــى 30 أكتوبر :
 مســجد الحسن الثاني

الشــهب االصطناعية
ابتداء من الســاعة 22:00 

الســبت 29 أكتوبــر : منــار الدار البيضاء

الماراطــون الدولــي للدار البيضاء
ابتداء من الســاعة 07:30 
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بوابة إلكترونية لجاذبية أكبر
نافذة مميزة خاصة بالحاضرة

خــالل  مــن  وذلــك  للتواصــل،  اســتراتيجيتها  فــي  الرهانــات  مختلــف   WECASABLANCA أدرجــت 

بعالمتهــا  خــاص  إلكترونــي  وموقــع  للمدينــة  شــمولية  جاذبيــة  ذات  بوابــة  إنشــاء  عبــر   ،2.0  خلــق هويــة 

www.wecasablanca.com. ويحتــل هــذا األخيــر مكانــة كبــرى عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي حيــث 

 .wecasablanca@ : تتوفــر العالمــة علــى صفحــات رســمية بــكل مــن فيســبوك، تويتــرـ إنســتاغرام ويوتيــوب

وتطمــح هــذه البوابــة الترويجيــة إلــى أن تصبــح البوابــة الرئيســية للــدار البيضــاء علــى اإلنترنيــت، فبفضــل 

مختلــف فقراتهــا : اكتشــاف، دليــل المدينــة، العيــش، االســتثمار...وتوفرها علــى أكثــر مــن 100 رابــط مرجعــي،  

تتحــول البوابــة إلــى مصــدر وحيــد للمعلومــات حــول قطاعــات ذات جاذبيــة كالقطــاع االقتصــادي والســياحي 

والســكني بالحاضــرة.

وقــد تــم تصميــم هــذه البوابــة لتكــون بمثابــة نافــدة رقميــة ومرجعيــة بالنســبة للســاكنة و المواطنيــن 

الــدار البيضــاء.  الراغبــة فــي اإلســتتمار فــي  المســتقبليين والمســتثمرين والمقــاوالت 

كمــا تمكــن البوابــة الزائــر مــن الولــوج إلــى مختلــف مرافــق الــدار البيضــاء بنقــرة واحــدة : إذ يتيــح االطــالع 

علــى مختلــف التظاهــرات المنظمــة شــهريا، الولــوج للخدمــات اإللكترونيــة، مــرورا باكتشــاف األماكــن الهامــة 

ــر وكــذا االطــالع علــى المعلومــات العمليــة والمفيــدة :  أحــوال  واألخــرى التــي يمكــن أن تســتأثر اهتمــام الزائ

الطقــس، صيدليــات الحراســة، أيــام العطــل الرســمية ودليــل الخدمــات االخــرى. 

وتشــمل هــذه البوابــة العمليــة والحديثــة www.wecasablanca.com محتويــات تحريريــة وكــذا معرضــا 

للصــور ســيتم إغنــاؤه بشــكل مكثــف خــالل األشــهر المقبلــة بمجموعــة مــن الفيديوهــات التــي ســتمكن رواد 

اإلنترنيــت مــن اكتشــاف المدينــة كمــا لــو أنهــم يتواجــدون بهــا. 

وتتناســب هــذه البوابــة التــي صممــت بطريقــة إحترافيــة وعصريــة مــع مختلــف شاشــات العــرض ســواء الخاصــة 

بالحاســوب، الهاتــف النقــال أو اللوحــة الرقميــة.
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I AMSTERDAM - أنا أمســتردام
الرائــدة في أوروبا

تعتبــر أمســتردام واحــدة مــن المــدن األوروبية األولى التي تبنت اســتراتيجية التســويق الترابــي المندمج،فهي 

عالمــة ذات جاذبيــة عالميــة تتــوزع فــي صيــغ متعــددة : بوابــة عالميــة علــى االنترنــت، أفــالم ترويجيــة، معــارض، 

وضــع منشــآت عمالقــة، سياســة الشــراكة، الــخ.

YOUR SINGAPOUR - ســنغافورتكم
عالمــة للمدينة الدولة

يعتبــر تأثيــر العالمــة علــى مســألة التــردد علــى المدينــة مقنعــا، حيــث تســتقبل المدينــة حاليــا أكثــر مــن 11 

مليــون ســائح، بنســبة %20  أكثــر ممــا كان عليــه الوضــع ســنة 2009. ففــي الســنوات األخيــرة، غيــرت المدينــة 

مــن وضعيتهــا حيــث عملــت علــى تشــجيع قطاعــات أخــرى مثــل االقتصــاد الرقمــي مــن خــالل تنظيــم أنشــطة 

علــى المســتوى الدولــي. 

المقاربات 
مدن ذات عالمات ترابية!

علــى الرغــم مــن كونــه حديــث الســاعة نظــرا للتحديــات الجديــدة فــي مجــال التواصــل والتموقــع الدولــي، يعــود 

اكتشــاف التســويق الترابــي إلــى القــرن 19. ففــي تلــك الفتــرة، كان يكثــر الحديــث عــن كيفيــة اســتقطاب 

الســياح نحــو جهــات ترابيــة جديــدة. 

واليــوم، تتوفــر العديــد مــن المــدن علــى عالمــات معروفــة دوليــا مــن قبيــل » أحــب نيويــورك I love NY « التــي 

يرجــع تاريخهــا لســنة 1977، و » أنــا أمســتردام I Amsterdam « التــي أنشــأت ســنة 2004 و » ليــون فقــط 

Only Lyon «. وقــد وضعــت هــذه المــدن علــى خريطــة العالــم ألســباب مختلفــة. 

ONLY LYON -ليــون فقط
وجهــة جديدة !

الفرنســية  المدينــة  أصبحــت  يرافقهــا،  الــذي  العمــل  وبرنامــج   »ONLY LYON« الترابيــة  بفضــل عالمتهــا 

المدينــة األوروبيــة األولــى التــي كســرت القواعــد ســنة 2015 حســب »The Telegraph Travel«. وتعتبــر 

الوجهــة الثالثــة التــي يفضلهــا الســياح األجانــب ســنة 2014، حســب » TripAdvisor«. كمــا تحتــل المرتبــة 17 

مــن بيــن المــدن العالميــة األكثــر جدبــا لالســتثمار األجنبــي حســب ترتيــب المؤسســة الدوليــة للحســابات اآلليــة 

بفرنســا  ســفير   20  000 مــن  أكثــر  تضــم  بشــبكة  اليــوم  المدينــة  عالمــة  وتتمتــع   .2014 لســنة   IBM

ــم.  وبالعال
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الشركاء

• واليــة جهــة الدار البيضاء-ســطات

• جماعــة الــدار البيضاء

• المجلــس الجهــوي للــدار البيضــاء- ســطات

• مجلــس عمالــة الــدار البيضاء

• القطــب المالــي للــدار البيضــاء

• الوكالــة الوطنيــة للموانــئ

• المركــز الجهــوي لالســتثمار

• المجلــس الجهــوي للســياحة

• الخطــوط الملكيــة المغربيــة

• المكتــب الوطنــي للمطــارات

• مرصــد الــدار البيضــاء الكبرى

• مرصــد الســياحة

• غرفــة التجــارة بالــدار البيضاء

• االتحــاد العــام لمقــاوالت المغرب

• المكتــب الوطنــي المغربــي للســياحة

• المكتــب الوطنــي للســكك الحديديــة

• جامعــة الحســن الثانــي بالــدار البيضــاء

Marocains pluriels •

• جمعيــة الــدار البيضــاء- كريــان  ســنطرال 

• الوكالــة الحضريــة للــدار البيضــاء

 2M القنــاة الثانيــة •

• شــركة الــدار البيضــاء للتهيئــة

• شــركة الــدار البيضــاء للنقل

• شــركة الــدار البيضــاء للخدمات

• شــركة الــدار البيضــاء للتراث

• إدماج ســكن

• شــركة الــدار البيضــاء للتنميــة
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بالنسبة لشركة الدار البيضاء
 للتنشيط والتظاهرات

شــركة التنمية المحلية

تعتبــــر شــــركة التنميــــة المحليــــة الــــدار البيضــــاء للتنشــــيط والتظاهــــرات، التــــي تــــم تأسيســــها مــــن 

ــاص  ــون الخـ ــة للقانـ ــاهمة خاضعـ ــركة مسـ ــل 2015، شـ ــي 28 أبريـ ــاء فـ ــدار البيضـ ــة الـ ــلطات مدينـ ــرف سـ طــ

50% لمجلـــس  وذات رســـاميل عموميـــة. ويبلـــغ رأســـمال الشـــركة 14 مليـــون درهـــم تتـــوزع كمـــا يلـــي : 

جهــة الـــدار البيضاء-ســـطات، و43% لجماعــــة الــــدار البيضــــاء، و7% لمجلــــس عمالــــة الــــدار البيضــــاء.

تتمثـــل أهـــداف شـــركة التنميـــة المحليـــة الدار البيضاء للتنشـــيط والتظاهرات في :
• تطويـــر جاذبيـــة الـــدر البيضـــاء للرفـــع من مســـتواها مقارنة بالمـــدن اإلفريقية الكبرى ؛ 

• إنشـــاء عالمة ترابية مشـــتركة تســـهر على الحفاظ على تألقها الدائم على المســـتوى المحلي والدولي ؛ 

•  تعزيــــز الدعــــم المالــــي للــــدار البيضــــاء مــــن خــــالل تكريــــس وتشــــجيع نقــاط القــــوة لديهــا أمــام
   المؤسســــات الدوليــــة ؛ 

  • تدبيــــر البنيات التحتيــــة الرياضيــــة والثقافيــــة الموكولــــة لشــــركة التنميــــة المحليــــة الــــدار البيضــــاء       
   للتنشــــيط والتظاهــــرات ؛ 

• تطويـــر التعـــاون الدولي ؛ 

• تهيئـــة المشـــاريع المهيكلـــة للمنطقة ؛ 

• تنظيـــم تظاهـــرات اقتصاديـــة، وثقافية، ورياضية.

الرياضيــة  األنشــطة  مــن  العديــد  والتظاهــرات  للتنشــيط  البيضــاء  الــدار  شــركة  نظمــت  إنشــاءها،  منــذ 

والثقافيــة واالقتصاديــة. ووعيــا منهــا بأهميــة التطــور التكنولوجــي للمعلوميــات فــي مجــال الحكامــة الترابيــة، 

نظمــت الشــركة  تظاهــرة خاصــة بـ«المدينــة الذكيــة بإفريقيــا مــن خــالل تقديــم : عــرض خــاص بالمدينــة الذكيــة 

 »Smart CityConnect Casablanca «  والمدينــة الذكيــة وعالقتهــا بالــدار البيضــاء »Smart CityExpo«

وقــد مكــن هذيــن الحدثيــن مــن تبــادل الخبــرات فــي مجــال المــدن الذكيــة و كــذا تقديــم تجــارب دوليــة مبتكــرة 

فــي هــذا المجــال.

وعلــى الصعيــد المحلــي، عملــت شــركة الــدار البيضــاء للتنشــيط والتظاهــرات علــى إطــالق برنامــج رياضــي 

بيـــن  بطولـــة  علـــى شـــكل  رياضيـــة  تظاهـــرة  وهــي   »CasaFoot Cup  2016« األولــى  دورتــه  فــي  للقــرب 

المقاطعــات16تابعــــة لمدينــــة الدارالبيضــــاء و األولــــى مــــن نوعهــــا والتــــي عرفــــت نجاحــا كبيــرا فــــي نســختها 

األولــــى. إضافــــة إلــــى تنظيــــم العديــــد مــــن التظاهــــرات الثقافيــــة األخــــرى مثــــل مهرجــــان الموســــيقى وإبــــرام

االتفاقيــــات مــــن بينهــــا اتفاقيــــة إعــــادة ترميــــم المركــب الرياضــــي »العربــي الزاولــي« ...
35
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 الهاتــف :46 /45 77 22 22 5 212+

فاكــس : 49 77 22 22 5 212+

contact@casaevents.ma  : البريــد اإللكترونــي

www.casaevents.ma

عالقــات مــع الصحافــة - وكالة  A3 للتواصل

كريمة الهاشــمي الهاتف : 73 26 90 61 6 212+

karima@a3communication.net :  البريــد اإللكترونــي 


