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 بالغ صحافي

 

يشرف على افتتاح المسار الثالث  لسيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماءا

 Pk27   الكيلومتريةالنقطة إلى Pk16  الكيلومتريةالنقطة  منبرشيد -للطريق السيار الدار البيضاء

عند النقطة مطار محمد الخامس للسكة الحديدية المؤدية إلى الجديدين المعدنيين  جسرينموقع ال ويزور

 Pk12 الكيلومترية

 

بالمغرب باستخدام تقنيات مبتكرة السيارة الشركة الوطنية للطرق  أنجزتهامشاريع استراتيجية ومعقدة 

 لتقليل اضطراب حركة السير معقلن زمني تخطيطو

  
برشيد  -ع الطريق السيار الدار البيضاء يفي إطار المشروع الضخم لتوس :2021مارس  31، ءالدار البيضا

،  بالمغرب الشركة الوطنية للطرق السيارة تنجزه، الذي مسارات 2x3إلى للدار البيضاء  يالمدار السياروالطريق 

 مرفوقا بالسيد أنور بنعزوز، المدير العاموجستيك والماء، وزير التجهيز والنقل واللالسيد عبد القادر اعمارة، أشرف 

لطريق لإعطاء انطالقة تشغيل المسار الثالث على ، 2021مارس  31يوم لشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ل

 قام بزيارة ميدانية، كما Pk27  الكيلومتريةالنقطة إلى Pk16  الكيلومتريةالنقطة  منبرشيد -السيار الدار البيضاء

 Pk12المعدنيين الجديدين للسكة الحديدية المؤدية إلى مطار محمد الخامس عند النقطة الكيلومترية موقع الجسرين ل

 برشيد.- الطريق السيار الدار البيضاء  على مستوى

 :  Pk27إلى النقطة الكيلومترية  Pk16 النقطة الكيلومترية برشيد من  -الدار البيضاء  السيار طريقالتوسيع 

 جدا حركة مرور كثيفة يعرفمقطع في ٪ 100مهارات مغربية  قياسي بواسطة في وقت تم تنفيذهمشروع 

السيار طريق ال مفترقبوسكورة إلى  األداء والذي يمتد من محطة كيلومترات، 10.7البالغ طوله  يعتبر هذا المقطع 

والبنية التحتية الحيوية  ثيفةنظًرا لحركة المرور الك ة،التوسع من حيث أشغالتعقيدًا  المقاطعمن بين أكثر  برشيد،

 محمد الخامس.مطار ، وال سيما يصلهاالتي 

 ADM استخدمت برشيد، -حركة المرور على الطريق السيار الدار البيضاء  اضطراباتمن أجل الحد من 

Projet،  ا معقلن ازمنيعمليات مبتكرة وتخطيًطا  بالمغرب،فرع الخبرة التقنية التابع للشركة الوطنية للطرق السيارة

 األشغال:مجمل في تنفيذ 

 .بداالتوال داءبما في ذلك محطات األ القديمةلمسارات ا قارعةتدعيم هيكل  -
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 الثالث. مسارال إنجاز -

المغلق إلى  داءمن نظام األ تحولوكذلك ال أشهر، 5 ال يتعدى من الجيل الجديد في زمن قياسي أداءإنشاء محطتي  -

 المفتوح؛النظام 

 بإضافة هياكل هيدروليكية جديدة. تطهيرتعزيز وتحسين نظام ال -

 قائمة. منشآترفع خمسة  -

بالكامل من طرف الشركة  مليون درهم، مموال 260 ا قدرهوتجدر اإلشارة إلى أن هذا المشروع تطلب استثمار

 ،الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وتم إنجازه من قبل مقاوالت وطنية متخصصة في البناء واألشغال العمومية

 شهًرا المخطط لها في البداية. 24شهًرا بدالً من  15نفذته في غضون  إذ

عند  محمد الخامس المؤدي لمطار السككي الجسرإعادة بناء  تمت تستعمل ألول مرة في المغرب، مبتكرةتقنية ب

 برشيد -للطريق السيار الدار البيضاء Pk12النقطة الكيلومترية 

 

الجديدين اللذين تم بناؤهما ليحال  المعدنيينالجسرين وبنفس المناسبة، قام السيد عبد القادر اعمارة بزيارة موقع 

 برشيد.-من الطريق السيار الدار البيضاءPk12  النقطة الكيلومتريةالقديم للسكة الحديدية عند  الجسرمحل 

تستعمل  ،مبتكرةباستخدام تقنية مليون درهم،  70 هقدر باستثمار شهًرا 26يم تنفيذه خالل  تميز هذا المشروع، الذي

)مقطورة  خاصةعلى آالت  ونقلهاألول مرة في المغرب، تتمثل في تجميع عناصر الجسر المعدني في المصنع، 

 قبل تركيبها في موقعها النهائي. (،معيارية ذاتية الدفع

 فقط؛أيام إلى بضع ساعات  10من  يارعلى الطريق الس حركة السير تقليل مدة تعليقبفضل هذه التقنية، تم 

كامل من قبل شركات مغربية،  بشكلإلى أن هذين المشروعين غير المسبوقين تم تنفيذهما في األخير، تجدر اإلشارة 

البناء  قطاع تشركابترتقي كقاطرة  الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغربمما يؤكد االستراتيجية التي اعتمدتها 

 أعلى مستويات التقنية والتنافسية واألداء.  إلىالعمومية واألشغال 
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