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 صحافي بالغ

 

 ومدخل بدال افتتاح حفل والماء، واللوجستيك والنقل التجهيز وزير عمارة،ا القادر عبد السيد ترأس

 لسيدةبا مرفوقا بالمغرب، السيارة للطرق الوطنية الشركة قبل من المنجز ليكسوس، السياحية المحطة

 بن دنيا والسيدة ،االجتماعي واالقتصاد الجوي والنقل التقليدية والصناعة السياحة وزيرة ،فتاح نادية

 االقتصادية للتنمية الثاني الحسن لصندوق الجماعية اإلدارة هيئة رئيسة ،الطعارجي عباس

 .واالجتماعية

  

عبد القادر  المحطة السياحية الجديدة ليكسوس، قام السيدفي إطار دعم ومواكبة تطوير : 2020 شتنبر 02 ، الرباط

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي  نادية فتاح،، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والسيدة اعمارة

طنجة أصيلة، الحسيمة وعامل عمالة -تطوان-، والي جهة طنجةمحمد امهيديةواالقتصاد االجتماعي، مرفوقين بالسيد 

رئيسة هيئة اإلدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية،  ،دنيا بن عباس الطعارجيوالسيدة 

، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة أنور بنعزوز، عامل إقليم العرائش، والسيد بوعصام العالمينوالسيد 

 -بتدشين بدال ومدخل محطة ليكسوس على مستوى الطريق السيار طنجة ، 2020شتنبر  2يوم األربعاء بالمغرب، 

 .الرباط

تم تنفيذ هذا المشروع، الذي يهدف إلى ضمان الولوج المباشر للمحطة السياحية ليكسوس، باإلضافة إلى توفير منفذ ثاٍن 

وجستيك والماء، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية لشمال مدينة العرائش، في إطار اتفاقية بين وزارة التجهيز والنقل والل

 (.SMIT)شركة المغربية للهندسة السياحة الوالنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي، ممثلة ب

 .مليون درهم 150شهًرا وباستثمار قيمته  32 بدال ومدخل محطة ليكسوس على مدىإنجاز أشغال  وقد تم

 :التي أنجزتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بشكل أساسي منوتتكون هذه البنية التحتية الجديدة، 

 ،ممر علوي -

 ،سمنتيةمنشآت فنية بما في ذلك جسر واحد بعوارض إ 5 -

 كلم تقريبًا، 1,6بطول  منفذ طرقي مكون من ممرين في كل اتجاه -

 كيلومترات من المنحدرات والممرات، 3 -

 .مركبة في اليوم 15000 ومحطة األداء بطاقة استيعابية تفوق -

من خالل هذا المشروع، تواصل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تطوير شبكة الطرق السيارة الوطنية ودعم 

 .السياحة الوطنية من خالل تحسين الولوج إلى المناطق السياحية وتسهيل الوصول إليها

 elouafi.sabah@adm.co.adm : لالتصال بشؤون الصحافة
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