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 ملف صحف 

كة ال تقدم أشغال  عرضت( ADM)طرق السيارة بالمغرب الوطنية للشر
ين تثليث  برشيد  - الطريق السيار الدار البيضاء  منالمقطعير  األخير

 والطريق السيار المداري للدار البيضاء 
 

كة  ال  ورش مهم تنجزه • السبر عىل مقاطع دون انقطاع حركة  طرق السيارة بالمغرب  الوطنية للشر
ي المملكة

 ف 
ً
 . من بير  األكبر ارتيادا

وع هيكىلي هام يهدف إىل   •
ى.  ضمان انسيابية حركة السبر مشر  عبر الدار البيضاء الكبر

وع   • ي  وتخطيط  باستخدام تقنيات مبتكرة  ،  ٪100كفاءات مغربية  إنجازه من قبل    يتممشر
زمن 

. معقلن   لتقليل اضطراب حركة السبر

 قارب ملياري درهم. يإجماىلي استثمار  •

 سياق ال

ة، أصبحت حركة ال ولتفادي  .  القنيطرة  –أكبر كثافة عىل محور الدار البيضاء    سبر خالل السنوات األخبر
ي ال اختناقأي 

كة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ،مستقبلف  العديد من المشاري    ع الهيكلية  أطلقت الشر
. لضمان انسيابية حركة السبر عىل هذا   ي اتيجر   المحور االسبر

هذه   بير   تثليث  نذكر  ،  شاألوراومن  وع  البيضاء  السيار الطريق  مشر والطريق  -الدار  السيار  برشيد 
ى  سبر حركة ال جعل، والذي يهدف إىل لدار البيضاءالمداري ل   وإىل ، انسيابيةأكبر  عبر الدار البيضاء الكبر

ي ي
المقطع من الطريق السيار، وال سيما مطار محمد   هذا  صلها تسهيل الولوج إىل البن  التحتية الحيوية النر

.  الخامس  الدوىلي

وع  هذا    يهم ا ك  60  طريق سيار طولهمقطع    تثليثالمشر   ،يلومبر
 
ق   إىل  المحمدية  مفرقمن    ممتد مفبر

 . درهم ي جمالية نحو مليار ال   كلفة إنجازهتبلغ حيث  ،ليساسفة مرورا بمفرقبرشيد الطريق السيار 

 جدولة زمنية أولويتها سالمة مستعمل  الطرق السيارة 

  حركة   تشهد   السيار   قيالطر   من  مقاطع  تثليثهم  ي ه  كون، نظرا لمن أكبر المشاري    ع تعقيدا   هذا الورش  عتبر ي
ي    سبر حركة الالحفاظ عىل    إنجازه معويتم    تحتية حيوية  ياتبنبصل  تو جدا  كثيفة    سبر 

ي  ف 
كال  مسارين ف 

كةالحرصت  ، حيث  (22X)  االتجاهير   بالمغرب   طرقلل  الوطنية  شر ي    عىل  السيارة 
اعتماد تخطيط زمن 

من أجل مواصلة تقديم خدمة عمومية ،  قع إنجاز األشغالاتأمير  مو عقلن لتقليل اضطراب حركة السبر و م
 لمستعمىلي الطرق السيارة.  ذات جودة عالية
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:  قد تمت برمجة األشغال عىلو    مرحلتير  رئيسيتير 

عت    إذ  كةالشر األشغال  لل  الوطنية  شر إنجاز  ي 
ف  بالمغرب  السيارة  و طرق  خالل  التمهيدية  ية،  التحضبر

    وىلاألرحلة  الم
ي  2019إىل  2016استمرت من  الت 

ت، والنر  : هم 

 
محطات األداء تيط مليل وبوسكورة، وبرشيد، ومطار محمد  كل من  االستيعابية لالرفع من القدرة   -

مسافة    ٬الخامس عىل  السيار  الطريق  توسيع  إىل  هذه   3إضافة  ي 
جهنر ي 

من كلنر ات  كيلومبر
 المحطات 

 طريق السيارلل الثالث مسار ال غطي تأهيل الممرات العلوية للراجلير  لت -
سكة الحديدية للقطار المؤدي إىل المطار الدوىلي محمد  إنجاز ممر علوي )جش( إلعادة تثبيت ال  -

 الخامس. 

كة الوطنية   400مبلغ ماىلي قدره  لهذه المرحلة خصص وقد  مليون درهم ممول بالكامل من طرف الشر
 .  للطرق السيارة بالمغرب

ي نهاية سنة  المرحلة الثانيةأما  
ي انطلقت ف 

ت تثليث الطر   ، فقد 2019، النر - الدار البيضاءيق السيار  هم 
:  الطريق السيار المداري للدار البيضاء، رشيد و ب    وفقا للتقسيم التاىلي

 كلم(.   12,8: من مفرق عير  حرودة إىل بدال تيط مليل )1المقطع  -
 كلم(.   18,2: من بدال تيط مليل إىل مفرق ليساسفة )2المقطع  -
 كلم(.   15,3): من بدال سيدي معروف إىل محطة األداء بوسكورة 3المقطع  -
شيد )4 المقطع - ق الطريق السيار ببر  .كلم(  10,7: من محطة األداء بوسكورة إىل مفبر

انية إجمالية بلغت  و  ممولة من قروض تسهيلية  إلنجاز هذه المرحلة،    مليار درهم  1,75تمت تعبئة مبر 
ا  كة  الشر ي من طرف 

ذاتر تمويل  إىل  إضافة  المانحة، فضال عن قروض سندات  الجهات  لوطنية قدمتها 
 للطرق السيارة بالمغرب. 

أ  بعد  من  السيارة  2021  سنة  4و  1قطعير   مال  تثليث  شغال االنتهاء  للطرق  الوطنية  كة  الشر ت  باشر  ،
ي أ
 .  3و 2تثليث المقطعير    شغالبالمغرب ف 

 

د 
ّ
وع معق ة جيدة و ينجز  مشر م بوثير

ّ
   ٪100من قبل كفاءات مغربية  يتقد

للمقطع   الثالث  المسار  افتتاح  السكك  بناء  إعادة  شهد    هو مقطعو ،  2021، شهر مارس  4تم    الجش 
ية    المؤدي إىل إضافة إىل إنجاز جيل جديد من   ،Pk12مطار محمد الخامس، عند النقطة الكيلومي 

 .  محطات األداء 

 شهرا.  20أشغال دامت بعد ، 2021نونبر شهر تم افتتاح مساره الثالث فقد  1أما المقطع 

ي ابتدأت شهر يناير   ،3و 2شغال تثليث المقطعير  أل وبالنسبة 
م هي تعرف ف، 2022النر

 
 %33 ا بنسبةتقد

،    عىل %22و الرغم من  ذلك  و التواىلي المتعلقة بصعوبال عىل  تلك  التقنية خاصة  ال ات  سبر  تدببر حركة 
 عىل هذه المقاطع.   الكثيفة جدا 
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كة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب األشغال    حيث تنجز  ة اإلنجاز  الشر

 
ة عالية من أجل تقليص مد بوثبر

.  وتقليل  اضطراب حركة السبر

ي المملكة  قد عهد تدببر أشغالو 
ة التقنية  ، فرعADM Projet ل  تثليث هذه المقاطع األكبر ارتيادا ف   الخبر

بالمغرب السيارة  الوطنية للطرق  كة  ة تقنييها  و   ،للشر ي تضع خبر
البنيات   ومهندسيها النر إنجاز  ي مجال 

ف 
ى  ي خدمة جميع المتدخلير  و التحتية الكبر
كاء  ف  ي الورش. الشر

 ف 

سند ، 4و 1عىل غرار المقاطع و 
ُ
ي البناء  3و  2أشغال المقطعير   إنجاز  أ

إىل مقاوالت مغربية متخصصة ف 
العمومية.  األشغال  بالمغرب    و  السيارة  للطرق  الوطنية  كة  الشر اعتمدتها  ي 

النر اتيجية  االسبر يؤكد  مما 
ي ب

كاتالكقاطرة ترتفر    إىل أعىل مستويات التقنية والتنافسية واألداء.  الوطنية شر

كة الوطنية للطرق السيارة     إنجاز  الشر
 
بالمغرب تعتمد عل تقنيات مبتكرة ف

 المشاري    ع 

وع تثليث الطري ا برشيد و - ق السيار الدار البيضاءكان مشر الطريق السيار المداري للدار البيضاء محفزا كببر
كة   ي  الوطنية للطرق السيارة بالمغرب و بالنسبة لمهندسي الشر

لتطوير تقنيات    ADM Projetفرعها التقن 
ي إنجاز مشاري    ع البنية التحتية الطرقية.  

 مبتكرة ف 

تعتبر عملية إعادة بناء الجش السككي المؤدي لمطار محمد الخامس و تعويضه بجشين معدنيير  عند و 
ية   حيث تعلق خبر مثال عىل هذا االبتكار.   برشيد-للطريق السيار الدار البيضاء Pk12 النقطة الكيلومبر

المصنع ثم نقلها عىل    قنية مبتكرة بتاألمر   المعدنير  داخل  ي تركيب وتجميع عنارص الجشين 
تتمثل ف 

. وقد مكنت هذه التقنية من  ي
ي موقعها النهات 

تقليص مدة توقيف  مركبات خاصة قبل تركيبها ووضعها ف 
 . أيام إىل بضع ساعات فقط 10حركة السير عل الطريق السيار، من 

إىل ذلك بالمغرب جيال جديدا من    ،إضافة  السيارة  للطرق  الوطنية  كة  الشر بهدف  نظام  أطلقت  األداء 
ي محطات األداء و تقليص 

. ضمان انسيابية حركة مدة التوقف ف   السبر

 :قد تم تحقيق ذلك من خاللو 

ية   - الكيلومبر النقطة  عند  برشيد  جنوب  األداء  محطة  الدار    34حذف  السيار  الطريق  لمحور 
 .أكادير – البيضاء 

ية   - ق برشيد الواقعة عند النقطة الكيلومبر   -من محور الطريق السيار برشيد    5حذف محطة شر
ي مالل

 .بن 
إنشاء محطتير  جديدتير  لألداء، األوىل عند مدخل شمال برشيد والثانية عند مدخل بدال جنوب   -

 .برشيد

 

 

 

 


