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 يــصحف الغـــب
 

 

 الذي المبارك االضحى عيـد بمناسبة بالمغرب السيارة للطرق الوطنية الشركة نصائح
 الصيفية العطل موسم بداية مع يتزامن

 

 الشركة نهيت الصيفية، العطل موسم بداية مع يتزامن الذي المبارك، االضحى عيد بمناسبة :2022 يوليوز 07 الرباط،

 سير حركة ستعرف السيارة الطرق شبكة بأن السيار الطريق مستعملي كافة علم إلى بالمغرب السيارة للطرق الوطنية

 خاصة: مهمة

 ،ليلا  والعاشرة زواالا  الثالثة الساعة بين ما 2022 يوليوز 8 الجمعة يومه -

 الزوال، بعد والواحدة صباحا التاسعة الساعة بين ما 2022 يوليوز 9 السبت يومه -

 الزوال بعد الرابعة الساعة بين ما العيد، عطلة من الرجوع يصادف الذي 2022 يوليوز 11 االثنين ويومه -

 .ليلا  والعاشرة

 : ـب السيار الطريق مستعملي بالمغرب السيارة للطرق الوطنية الشركة تُوصي ،ومريح آمن سفر أجل من

 ،ADMTRAFIC تطبيق تحميل خالل من اآلنيـة المرور حركة حالة عن واالستعلم السفر، قبل تنقالتهم تنظيم -

 العجالت، حالة ومراقبة السياقة من ساعتين كل بعد الراحة من قسط أخذ -

 القصوى؛ الضرورة حاالت في إال الطوارئ ممر استعمال عدم -

 السيار، الطريق إلى الولوج قبل تعبئته على والحرص بهم الخاص جواز الباس في المتبقي الرصيد على االطلع -

 األداء ممرات عبور أثناء األداء رصيد نفاذ اكتشاف عن الناجمة والمناورات االزدحام تجنب أجل من وذلك

 .األتوماتيكية

 

 لمستعملي ومريح آمن سفر ولضمان الفترة هذه خالل كبيرا تدفقا تشهد التي السير ةحرك لتدبير استعداًدا جهتها، منو

ل ،السيار الطريق  اليقظة " نظام ،االستثنائية الفترات كل غرار على بالمغرب، السيارة للطرق الوطنية الشركة تُفَع ِّ

 والبنية للتجهيزات االستباقية الصيانة و المساعدة، وفرق السير حركة مراقبي فرق تعزيز على أساسا يرتكز الذي الشاملة"

 الطريق مستعملي عم التواصل وتعزيز السيار، الطريق ارعةلق الكبرى اإلصالحات ألشغال المؤقت التوقيف التحتية،

وأنشطة مجموعة من الخدمات  في تتمثل #توحشناكم عملية السنة، هذه صيف موسم خالل إطالق، إلى باإلضافة السيار،

 .من أجل استقبال مغاربة العالم في أحسن الظروف االستراحةميدانية على مستوى باحات  ترفيهية
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ً  عيداً  لهم وتتمنى السيار الطريق مستعملي إلى تهانيها حربأ بالمغرب ةالسيار للطرق الوطنية لشركةا تتقدم وأخيراً،  مباركا

 .ممتعة صيفية وعطلة سعيدا

 :المرجو ،المعلومات من للمزيد

 5050 بالرقم االتصال -

  الصفحة أسفل في الروابط انظر -
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