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ســـــــــال
أصالة متميزة وانفتاح على المستقبل 

  



التــاريــــــــــخ  

.الكب اإلسالمي املغرب مدن أعرق من •

 بها وتركوا والخلفاء، امللوك بها اعتنى•

.عظمتهم عىل دالة آثارا

 حضارات العصور مر عىل بها ازدهرت• حضارات العصور مر عىل بها ازدهرت•

.وغنية متنوعة

والنساك بكونها مدينة للجهاد اشتهرت •

ء والفقهاء .والزهاد والعل

حضارية محافظة عىل تقاليد بقيت •

.معروفة



الســــــاكنـــة  

و : :   عدد السكانعدد السكان .سنويا 2.8 %يقارب املليون نسمة بنسبة 

2014 2004 1994 1982 1971 1960 1952 1936 1912 السنة

عدد 

::  20142014  وو  19121912تطور عدد سكان  مدينة سال ما ب تطور عدد سكان  مدينة سال ما ب 

    ::  الكثافة السكانيةالكثافة السكانية 

.2004خالل سنة  2كلم/نسمة  7.961 -                          

.2014خالل سنة  2كلم/نسمة  9371 -                        

890.403 751.000 580.000 328.000 159.000 77.000 47.000 32.000 19.000
عدد 
السكان



املــؤهــــــالت  

مدينة تاريخية املوقع الجغرايف
التجهيزات 

األساسية

املنفذ البحري
مرشوع تهيئة 
ضفتي أ رقراق

مرشوع 
تكنوبوليس

الرتاموايمرشوع  مؤسسات جامعية ساكنة نشيطة

الصناعة التقليدية
مدينة عبور ب 
ل والجنوب الش

مواقع سياحية





اإلطــــار العــــــام  

 العتيقة للمدن التاريخي املوروث وتثم صيانة إىل الهادفة السامية امللكية للتوجيهات استحضارا

.النسيج لهذا والثقايف والروحي الالمادي املال برأس النهوض عىل الوطيد وعزمه باململكة

.اململكة ملدن العمرا النسيج تأهيل إعادة أجل من الحكومة تنهجها التي التعاقدية السياسة إطار يف

عة عمل لربنامج تفعيال  تحديد إىل أفىض الذي و وتوافقي، تشار بشكل صياغته ت الذي سال ج

.التأهيل عمليات

 العتيقة املدينةوتثم تأهيل برنامج إنجاز ويل يف للمساهمة املتعاقدة األطراف رغبة عىل بناء

.2023 و 2019 ب املمتدة للفرتة لسال

- تم إعداد هذا الربنامج  - 



أهــداف الربنامـــج  

    

الحفاظ عىل هوية املدينة العتيقة ومعاملها األصيلة•

تأهيل وإعادة االعتبار لنسيجها العتيق•

إدماجها يف منظومة تنموية تهدف إىل تثم تراثها املادي والالمادي  •إدماجها يف منظومة تنموية تهدف إىل تثم تراثها املادي والالمادي  •



    

محتـــوى الربنامـــج  

::تأهيل البنية التحتية وتحس الس والجوالنتأهيل البنية التحتية وتحس الس والجوالن    1)1)

فاستحت أريض بباب  مرآبإحداث •

تهيئة مواقف السيارات•
    

تهيئة مواقف السيارات•

تهيئة الشوارع واألزقة •

تهيئة الساحات والحدائق•

تأهيل شبكات الربط املختلفة باملدينة العتيقة •



    

محتـــوى الربنامـــج  

::ترميم وتأهيل املوروث التاريخيترميم وتأهيل املوروث التاريخي2)2)

ترميم األسوار واألبراج •

ة• ترميم وإعادة تهيئة األبواب القد ة•     ترميم وإعادة تهيئة األبواب القد

العمومية النافوراتإعادة تأهيل •

إضاءة أسوار املدينة العتيقة •



محتـــوى الربنامـــج  

    

عية3)3) عيةتعزيز الولوج للخدمات االجت ::تعزيز الولوج للخدمات االجت

مرافق رياضية واحداثتهيئة املؤسسات التعليمية • مرافق رياضية واحداثتهيئة املؤسسات التعليمية •    

ة وتحويلها إىل مؤسسات ثقافية • وخدماتيةتأهيل الفنادق القد



محتـــوى الربنامـــج  

::تقوية الجاذبية السياحية والثقافية للمدينة العتيقةتقوية الجاذبية السياحية والثقافية للمدينة العتيقة4)4)

تهيئة املسارات التجارية •

تهيئة مسارين سياحي•
    

تهيئة مسارين سياحي•

ترميم بعض الواجهات•

الصناعة التقليدية منتوجاتإحداث فضاء لبيع وعرض •

  





لية إلنجاز املرشوع   الكلفة اإلج

لية الكلفة اإلج

)مليون درهم(  

املحاور

435 تأهيل البنية التحتية وتحس الس والجوالن

69 69ترميم وتأهيل املوروث التاريخي ترميم وتأهيل املوروث التاريخي

118 عية تعزيز الولوج للخدمات االجت

278 تقوية الجاذبية السياحية والثقافية للمدينة العتيقة

900 املجموع



الربنامج لحكامةاإلطار املؤسسا   

اللجنة اإلقليمية لإلرشاف والتتبع

 للتتبع والتقييم الجهويةاللجنة  للتتبع والتقييم الجهويةاللجنة



Facebook/جماعة سال

www.villedesale.ma


