
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  بالغ صحفي
 

 الدار البیضاء تؤكد نموذجھا كمدینة ذكیة ومستدامة من خالل تنظیم النسخة الثالثة 
   Smart City Expo Casablanca”“ من معرض المدینة الذكیة للدار البیضاء 

 
 18 في الفترة من   ”واالجتماعي	الحضري	اإلبداع	ومدن للعیش “ تنعقد فعالیات معرض المدینة الذكیة بالدار البیضاء حول موضوع

كضیف شرف بحضور مئات المتدخلین  شنغھاي نسخة ھذه السنة مشاركة مدینة ستعرف بفندق حیاة ریجنسي. و أبریل 20إلى 
 لمناقشة الحلول الكفیلة بتعمیر المدن عبر الخدمات المبتكرة. 
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، من خالل وضعھم في ساكنتھا،مدبرة واجتماعیة ومستدامة. وتطمح المدینة لتلبیة احتیاجات  االقتصادیة للمملكة نموذج مدینة ذكیة
ا الغرض، تعتمد الدار البیضاء على دینامیة جھتھا : قلب تفكیر مبتكر بشأن الحركیة الذكیة والتھیئة الحضریة واالقتصاد األخضر. لھذ

القطب االقتصادي األول بالمملكة، الحوض الرئیسي لالستھالك والشغل بالمغرب والمجال الترابي المرجعي على صعید البنیات 
 التحتیة للنقل. 

 
أول مدینة بالقارة تنضم لشبكة المدن  2015ة وتعتبر الدار البیضاء مثاال ناجحا لتحدیث الفضاء الحضري بإفریقیا، إذ شكلت منذ سن

الذكیة الخمسة والعشرین التي تم اختیارھا من طرف معھد مھندسي الكھرباء واإللكترونیات، باعتباره أھم جمعیة في عالم مھنیي 
دئ المدن الذكیة. وفي المجال الرقمي وتكنولوجیا المعلومات. وبفضل دورھا الرائد، تستفید المدینة من جمیع المؤھالت إلشعاع مبا

 92متدخال و 168زائر و 20 000، ضمت الدورتین السابقتین لمعرض الدار البیضاء للمدینة الذكیة أزید من 2017و 2016سنتي 
 من العارضین.  110مدینة و

 
الدار البیضاء للمدینة  أبریل النسخة الثالثة لمعرض 20إلى  18وخالل ھذه السنة، تواصل الدار البیضاء نھجھا االبتكاري وتنظم من 

وسیعرض ھذا ”.   	واالجتماعي	الحضري	اإلبداع	ومدن للعیش   حول موضوع" Smart City Expo Casablanca“الذكیة " 
الملتقى مواضیع للتفكیر والنقاش حول قضایا التنمیة المستدامة واالبتكار الحضري والتكنولوجیات الحدیثة عالوة على التكنولوجیا 

 لمساھمة المواطنة والشركات التعاونیة والفضاءات العمومیة المشتركة. المدنیة وا
 

متدخال خالل الجلسات الرئیسیة والموازیة. ویتضمن  85وسیحتضن معرض الدار البیضاء للمدینة الذكیة طیلة ثالثة أیام حوالي 
ات وحكومات ومنظمات دولیة ذات صیت البرنامج ندوات یشرف على تنشیطھا خبراء وممثلو مدن ومقاوالت ومراكز بحوث وجامع

"    Casablanca Smart City Expoكبیر في ھذا المجال، مما یؤكد المكانة المركزیة لمعرض الدار البیضاء للمدینة الذكیة "
 في التفكیر بشأن المدن الذكیة بإفریقیا. 

 
بالدار البیضاء الموجھ للمھنیین بغیة  Smart City Expo“وتتمحور ھذه الدورة الثالثة حول تظاھرتین بارزتین وھما: تظاھرة " 

جملة من  Smart City Connect Casablancaعرض ومناقشة سبل تطویر المدن الذكیة بإفریقیا، بینما تقترح تظاھرة 
 األنشطة المجانیة المعروضة للعموم من خالل التحسیس برھانات المدینة الذكیة. 

 
ضیف شرف ھذه النسخة  1986االقتصادیة للصین والتي تربطھا توأمة بالدار البیضاء منذ سنة وتم اختیار مدینة شنغھاي العاصمة 

الثالثة. وتعتبر شنغھاي مدینة تجمع بین الحداثة وموروثھا الزاخر وتشكل نموذجا لالزدھار االقتصادي بالصین التي انتقلت في ظرف 
لعالم. تعد الدار البیضاء أكثر من أي وقت مضى فضاًء لتبادل األفكار بضع عقود من وضع دولة نامیة إلى ثاني قوة اقتصادیة في ا

 ومشاركة الحلول الكفیلة بتطویرھا كحاضرة إفریقیة مستدامة وذكیة.
 
 

 
 



 
 
 
 

 

 
 

 نبذة عن الدار البیضاء للتنشیط والتظاھرات 
 

إلى إعداد وتنفیذ استراتیجیة االستقطاب  2015سنة تھدف شركة التنمیة المحلیة الدار البیضاء للتنشیط والتظاھرات التي تم إحداثھا في 
العامة للمجال الترابي على الصعید المحلي والجھوي والدولي. ولھذا الغرض، تنجز الدار البیضاء للتنشیط والتظاھرات مشاریع 

جال الثقافي والریاضي مھیكلة وتضمن تدبیر البنیات التحتیة الریاضیة والثقافیة الموكول إلیھا وتنظم تظاھرات كبیرة في الم
واالقتصادي. وتعتبر الدار البیضاء للتنشیط والتظاھرات شركة مساھمة خاضعة للقانون الخاص وذات رسامیل عمومیة یمتلكھا 

 سطات وجماعة الدار البیضاء ومجلس عمالة الدار البیضاء. -باألساس مجلس جھة الدار البیضاء
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