




صاحب الجاللة الملك محمد السادس
نصره هللا

 ‘‘… إن الهدف من كل المشاريع
و المبادرات و اإلصالحات التي

نقوم بها، هو النهوض بالتنمية،
و تحقيق العدالة االجتماعية

و المجالية …’’

مقتطف من الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جاللة
الملك إلى األمة بمناسبة الذكرى الواحدة و العشرين

لتربع جاللته على عرش أسالفه المنعمين.
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حوار مع المدير العام

اهتمام كبير بممارسات الحكامة الجيدة

مهمة خدمة الزبناء-مستعملي الطريق السيار في صميم 
استراتيجيتنا

الــرأس المــال البشــري يواصل اكتســاب المزيــد من المهارات 
و تعدد االختصاصات في خدمة مهمتنا المزدوجة

الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، التزام دائم تجاه 
محيطها المجاور و اهتمام خاص بالبحث و التطوير المغربي
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حوار مع المدير العام

الســؤال األول: ســؤال بديهــي، كيــف واجهــت الشــركة 
الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب أزمــة كوفيــد19؟

تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجاللــة الملــك نصــره 
ــا فــي مواجهــة  هللا، أظهــرت األمــة بأكملهــا صمــودًا و إبداعً
أبانــت  بلدنــا،  غــرار جميــع مكونــات  أزمــة كوفيــد19. و علــى 
قــدرة كبيــرة  بالمغــرب عــن  الســيارة  الوطنيــة للطــرق  الشــركة 
علــى الصمــود أمــام تداعيــات األزمــة التــي تعتبــر بمثابــة امتحــان 
لصالبــة أساســياتها و قدرتهــا علــى االبتــكار، مــن أجــل مواصلــة 
تقديــم خدمــة عموميــة وفقــا لمعاييــر الجــودة خــالل هــذه الفتــرة.

لقــد كان لألزمــة أثــر كبيــر راجع أساســا إلجــراءات تقييد التنقالت، 
حيــث انخفضــت حركــة المــرور علــى الطــرق الســيارة فــي 
اتّبَعــت  و   ،2019 بســنة  مقارنــة   -32% بنســبة   2020
ســجلت  إذ  التنازلــي،  المنحــى  نفــس  األداء  عائــدات  بذلــك 
انخفاًضــا حــادًا قــدره 840 مليــون درهــم، بنســبة 27%- 

ــة بـــ 2019.  مقارن

و علــى الرغــم مــن هــذا الســياق غيــر المســبوق، حافظــت شــركتنا 
علــى مســارها و اســتطاعت التحكــم فــي توازناتهــا لتقديــم خدمــة 
الطــرق  شــبكة  لحفــظ  و  الجــودة،  لمعاييــر  وفقــا  عموميــة 
الســيارة الوطنيــة و صيانتهــا، و لمواصلــة خطــة تطورهــا و تحولهــا 
و للحفــاظ علــى الــدور المهــم، االجتماعــي و االقتصــادي، الــذي 
واصلــت  الوطنــي. عــالوة علــى ذلــك،  المســتوى  تلعبــه  علــى 
الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب، خــالل األزمــة 
الصحيــة، إنجــاز جميــع المشــاريع الكبــرى المبرمجــة، و هــو 
مــا مكــن مــن دعــم منظومتنــا المكونــة بشــكل أساســي مــن 
المقــاوالت المغربيــة و بالتالــي الحفــاظ علــى آالف مناصــب 

الشــغل.
كمــا واصلنــا و َســرّعنا أشــغال التحــول الرقمــي لشــركتنا، إذ كان 
االنخفــاض المســجل فــي حركــة المــرور محفــزا لتســريع وتيــرة 
الرقمنــة و تحديــث الوظائــف الرئيســية، مثــل تلــك المتعلقــة 
الســيار،  الطريــق  للزبون-مســتعمل  الموجهــة  بالخدمــات 
المــوارد  تدبيــر  و  المشــتريات  مثــل  الداخليــة  بالخدمــات  أو 
البشــرية، و وظائــف االســتغالل، الســيما المهــن المكلفــة بتدبيــر 

حركــة المــرور و الســالمة.

و تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بفضــل الهندســة الماليــة التــي وضعتهــا 
الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب منــذ بضــع ســنوات، 
باإلضافــة إلــى إجــراءات ترشــيد النفقــات، اســتطاعت الشــركة 
تمويــل أنشــطتها دون اللجــوء إلــى المســاعدة أو ضــخ رأســمال 

مــن طــرف الدولــة.

السؤال الثاني: ماهي أهم إنجازات سنة 2020؟
خــالل ســنة 2020، حققنــا نتائــج ملموســة و مهمــة فــي كل مــن 
مهمتــي بنــاء البنيــة التحتيــة و الخدمــة المقدمــة لمســتعملي 

ــق الســيار. الطري

حيــث قمنــا بإنجــاز مشــاريع ضخمــة مثــل تثليــث الطريــق الســيار 
الــدار البيضــاء - برشــيد و الطريــق الســيار المــداري الــدار البيضــاء. 
إذ يعــد هــذان المشــروعان مــن بيــن أكبــر المشــاريع 
و أكثرهــا تعقيــدًا علــى مقاطــع قيــد الخدمــة، و التــي لــم 
تنجــز مــن قبــل مــن طــرف الشــركة الوطنيــة للطرق الســيارة 

بالمغــرب.
جــواز  للبــاس  مســتعمل  المليــون  حاجــز  تجــاوز  بعــد 
)1,2 مليــون مســتعمل فــي نهايــة دجنبــر(، أضحــت رقمنــة 
وســائل األداء حقيقــة ملموســة. أكثــر مــن مليــون مســتعمل 
وجــدوا فــي هــذا التغييــر فرصــة لكســب المزيــد مــن الســالمة 
و الراحــة أثنــاء ســفرهم أو تنقالتهــم. و نحــن نعتــز بشــكل خــاص 
بثقــة زبنائنا-مســتعملي الطــرق الســيارة، و بمــدى اســتعدادهم 
الختيــار الحداثــة و التكنولوجيــا، ممــا يؤكــد ســير بلدنــا بخطــوات 
بالمشــاركة  فخــورون  إننــا  التقــدم.  مســار  علــى  متســارعة 
المتواضعــة فــي هــذه الديناميــة حيــث تعــد الشــركة الوطنيــة 
المؤسســات  أكثــر  إحــدى  حاليــا  بالمغــرب  الســيارة  للطــرق 

العموميــة رقمنــة.
تحــرز الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب تقدمهــا بفضــل 
نســائها و رجالهــا الذيــن يتشــاركون جميعًــا نفــس الطمــوح، 
و هــو َجعـْـُل الشــركة مؤسســة عموميــة مرجعــا فــي مجــال الطــرق 
الســيارة علــى المســتوى الدولــي، و تأكيــد مكانتهــا كرائــدة قاريــة. 
لمنظومتنــا،  التابعــة  تلــك  و  البشــرية  مواردنــا  تطــورت  لقــد 
و اتجهــت إلــى مهــن جديــدة تقــوم علــى اكتســاب خبــرات خاصــة 

بالشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب.

كمــا تمكنــا مــن إرســاء ثقافــة خدمــة الزبــون داخــل مؤسســتنا 
فــي منتصــف مســيرة عمليــة التحــول الطويلــة و الشــاقة، و التــي 
ستســتمر فــي تعزيــز المهــن و التطويــر الوظيفــي و تكويــن النخب 

فــي مجــال الطــرق الســيارة.

الســؤال الثالــث: كيــف ســتتعامل الشــركة الوطنيــة 
للطــرق الســيارة بالمغــرب خــالل الســنوات القادمــة 

خاصــة و أن األزمــة الصحيــة لــم تنتــه بعــد؟
تعتبــر المواصلــة فــي حفــظ شــبكة الطــرق الســيارة الوطنيــة 
المتمثلــة فــي أشــغال صيانــة البنيــة التحتيــة علــى طــول 1800 
مــن  جــزءا  البــداالت،  إنشــاء  و  التثليــت،  أشــغال  و  كيلومتــر، 

المشــاريع الرئيســية.

ــد، يشــمل  ــي جدي ــى إنجــاز برنامــج توســعي وطن باإلضافــة إل
بشــكل أساســي ربــط المينــاء الجديــد »الناظــور غــرب المتوســط«، 
و إنجــاز الطريــق الســيار القــاري الربــاط - الــدار البيضــاء لتخفيــف 

االزدحــام المســتقبلي المتوقــع بيــن المدينتيــن. 

كمــا ســيتم دمــج الرقمنــة فــي جميــع مراحــل تطــور شــركتنا، فقــد 
وصلنــا إلــى مرحلــة أضحــت التكنولوجيــا جزءا ال يتجــزأ من خبراتنا 

و طريقــة عملنــا حيــث ال يمكــن تحقيــق أي تطويــر بدونهــا.

حســن الجــوار مــع محيطنــا القريــب فــي مختلــف الجهــات 
و الجماعــات، و احتــرام التزاماتنــا كشــركة مواطنــة و مســؤولة، 
و تعزيــز التعــاون مــع شــركائنا المرموقيــن فــي مجــاالت البحــث 
و التطويــر و االبتــكار، و مواكبــة المقــاوالت الناشــئة الشــابة، كلهــا 

مشــاريع مبرمجــة خــالل ســنة 2021 و مــا بعدهــا.

يحذونــا  عملنــا،  مواصلــة  فــي  نرغــب  تفــاؤل،  و  ديناميــة  بــكل 
طمــوح دائــم لتحقيــق األفضــل لبالدنــا، مســتلهمين فــي ذلــك مــن 

الشــجاعة و الــروح اإلصالحيــة لصاحــب الجاللــة نصــره هللا.

السيد أنور بنعزوز، المدير العام

على الرغم من هذا السياق غير 
المسبوق، حافظت شركتنا على مسارها 

و استطاعت التحكم في توازناتها لتقديم 
خدمة عمومية وفقا لمعايير الجودة
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1. أجهزة الحكامة

الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب تقدمـًـا ملموســا، مــن خــالل اســتمرارها فــي تجويــد نظــام حكامتهــا مــع االمتثال  تحرز 
للمعاييــر الرئيســية المتعلقــة بالحكامــة الجيــدة، ســواء علــى الصعيــد الوطنــي أو الدولي.

و عمليــا،  تقــوم الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب بإدمــاج المعاييــر الدوليــة األكثــر صرامــة علــى المســتوى المالــي خاصــة 
معيــار  IFRS، مــع التأكيــد علــى التزامهــا باالمتثــال لمعاييــر المســؤولية اإلجتماعيــة و البيئيــة )RSE( و جعلهــا أولويــة ال محيــد عنهــا،  

و االعتمــاد النموذجــي علــى الميثــاق المغربــي للممارســات الجيــدة لحكامــة المؤسســات و المنشــآت العامــة. 

المجلس اإلداري
تشـكيلة و عمل مجلس اإلدارة

الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب، هــي شــركة مجهولــة االســم خاضعــة لقواعــد القانــون الخــاص، يســيرها مجلــس إدارة.

 يتكـــون مجلـــس إدارة الشـــركة، عند 31 دجنبـــر 2019،  مـــن 11 عضـــوا، مـــن بينهـــم 5 مـــن األشـــخاص الذاتييـــن. فيما يلي تشـــكيلته 
المفصلـة:

األشخاص الذاتيون

الوظيفةالمتصرف

السيد عبد القادر اعمارة

السيد خالد الشرقاوي

السيد أحمد إمزيل

السيد عادل باهي

السيد عبد السالم جوريو

وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء، رئيس مجلس اإلدارة

الكاتب العام لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء

المدير العام للطرق و النقل البري - وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء

المديــر العــام لالســتراتيجية و المــوارد و الشــؤون التقنيــة و اإلداريــة - وزارة التجهيــز و النقــل 
و اللوجيســتيك و الماء

رئيــس قســم قطاعــات البنيــة التحتيــة - مديريــة الميزانيــة - وزارة اإلقتصــاد و الماليــة 
و إصــالح اإلدارة

الوظيفةالمتصرف

الخزينة العامة للمملكة

مؤسسة الحسن الثاني
للتنمية اإلقتصادية

و اإلجتماعية

الهيئة العامة لالستثمار 
الكويتية

الوكالة الوطنية للموانئ

صندوق اإليداع و التدبير

البنك المركزي الشعبي

السيد عالل طوطس، نائب مدير مديرية المقاوالت العمومية و الخوصصة - وزارة
االقتصاد و المالية و إصالح اإلدارة

السيدة دنيا الطعارجي - رئيسة مجلس اإلدارة

السيد محمد عبد العزيز العبيدي، المدير العام للمجموعة المغربية الكويتية للتنمية

السيدة نادية العراقي، المديرة العامة

السيدة شادية الجزولي، مكلفة بمهمة لدى رئيس صندوق اإليداع و التدبير

الســيد عبــد الســالم بنانــي، نائــب المديــر العــام مكلــف ببنــك األعمــال و الخدمــات البنكيــة 
االســتثمارية

األشخاص المعنويون

باإلضافــة إلــى ذلــك، و فــي إطــار القانــون رقــم 00-69 المتعلــق بالمراقبــة الماليــة للدولــة علــى المنشــآت العامــة، تحضــر الســيدة هــدى 
ــة  ــة الحكامــة، و لجن ــة مــن طــرف الحكومــة، جلســات مجلــس اإلدارة، و اجتماعــات لجن ــة المعين ــة  الدول ــا مراقب الشــتوكي، بصفته

االســتراتيجية و االســتثمار و لهــا صــوت بقــوة القانــون فــي لجنــة الرقابــة. 

وفقــا ألحــكام المــادة 22 مــن النظــام األساســي للشــركة و توصيــات الميثــاق المغربــي للممارســات الجيــدة لحكامــة المنشــآت 
و المؤسســات العامــة، أنشــأ مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب ثــالث لجــان تقنيــة: 

- لجنة االستراتيجية و االستثمار 
- لجنة الرقابة

- لجنة الحكامة
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اللجان التابعة إلدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب، حكامتهــا الجيــدة عبــر تقويــة آليــات التوجيــه بتعزيــز أدوار اللجــان الحاليــة، تدعم 
ــة المــوارد  ــاء و لجن ــة الزبن ــدة: لجن ــي الـــ CODIR و الـــ CAPEX، و كــذا مــن خــالل إحــداث لجــن جدي ــد لجنت و بالتحدي

البشــرية. و يتــرأس المديــر العــام هــذه اللجــان التــي تتكــون مــن مديــري و مســؤولي األنشــطة المعنيــة.

CODIR لجنة
مهمتهــا الرئيســية تتمثــل فــي توجيــه و تنفيــذ قــرارات ألن 

مجلــس اإلدارة، فقــد عاشــت لجنــة CODIR ســنة 2020 
ضمــن ســياق اســتثنائي. حيــث أبانــت، خــالل مواجهــة األزمــة 
الصحيــة االســتثنائية ذات النطــاق العالمــي الناجمــة عــن جائحــة 
ــد19، عــن انســيابية فــي العمــل و انتظمــت ضمــن وحــدة  كوفي

أزمــة ابتــداء مــن تاريــخ فــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة.

التــي تتألــف مــن مــدراء يمثلــون   ،CODIR و قــد كانــت لجنــة 
جميــع األنشــطة، تجتمــع بصفــة يوميــة لضمــان إدارة و تنفيــذ 

التاليــة: الرئيســية  األهــداف  لتحقيــق  األزمــات  اســتراتيجية 

المــوارد  جميــع  و  الســيارة  الطــرق  مســتعملي  حمايــة   -
ــة للطــرق الســيارة بالمغــرب  البشــرية فــي الشــركة الوطني

لمنظومتهــا. التابعــة  تلــك  و 

- اســتمرارية الخدمــات المقدمــة للزبنــاء المضطريــن للتنقــل 
فــي الطريــق الســيار خــالل هــذه الظرفيــة.

األوراش  و  الصيانــة  أشــغال  مــن  عــدد  إنجــاز  مواصلــة   -
المعقــدة فــي هــذه الفتــرة التــي اتســمت بانخفــاض حركــة 

المــرور. 

المقــاوالت  فــي  المتمثلــة  الوطنيــة  المنظومــة  حفــظ    -
كــذا  و  َّضــة  المُفَو االســتغالل  بخدمــات  المكلفــة  الشــريكة 
تلــك العاملــة فــي قطــاع البنــاء و األشــغال العموميــة المكلفــة 
بأشــغال الصيانــة و إنجــاز مشــاريع البنيــة التحتيــة خالل هذه 
الظــروف االســتثنائية و تأميــن الحــد األدنــى مــن األنشــطة. 

تقليــص  خــالل  مــن  الالزمــة،  الخزينــة  مــوارد  تحســين   -
النفقــات و توفيــر الحــد األدنــى مــن الســيولة الضروريــة خــالل 

هــذه الفتــرة لتحقيــق األهــداف المذكــورة أعــاله.

السيد عمر سقال
ADM Projet مدير عام للشركة الفرعية

السيد محمد الشوح
مدير التنمية

السيد أنور بنعزوز
المدير العام

السيد الهاشمي محمد الهاشمي
مدير العمليات

السيدة فاطمة زهير
مديرة الموارد البشرية و التواصل

السيد أمجد الهبازي
المدير المالي

 CAPEX لجنة
المهمــة الرئيســية للجنــة CAPEX، التــي تــم إنشــاؤها ســنة 2019، فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالتحكيــم التقنــي تتمثل 

 ،CAPEX و المالــي و التعاقــدي و التشــغيلي لمشــاريع البنيــة التحتيــة. و تتحمــل الخليــة التقنيــة التابعــة للجنــة
بتكليــف مــن قبــل هــذه األخيــرة، مهمــة الموافقــة  علــى الخيــارات التقنيــة لمشــاريع البنيــة التحتيــة الكبــرى.

عقــدت لجنــة CAPEX، فــي ســياق األزمــة، اجتماعــات منتظمــة لضمــان الحكامــة الجيــدة لمشــاريع البنيــة التحتيــة الكبــرى ، مــن 
ضمنهــا:

- إدارة أشــغال توســيع الطريــق الســيار بالــدار البيضــاء الكبــرى، و ال ســيما مراحــل المشــروع و تتبــع  العمليــات المعقــدة  مثــل 
تركيــب جســر الســكة الحديديــة المؤديــة إلــى مطــار محمــد الخامــس الدولــي؛

- المصادقة  على برمجة أشغال الطريق السيار الجديد تيط مليل - برشيد؛

- اتخاذ القرارات المتعلقة باختيار أولوية أشغال اإلصالحات الكبرى و متابعتها.

لجنة الزبناء
أولويــة اســتراتيجية، أضحــت خدمــة الزبون-مســتعمل الطريــق الســيار، تدبــر مــن خــالل لجنــة جديــدة تجتمــع باعتبارها 

بصفــة شــهرية. و قــد تــم إحــداث هــذه اللجنــة لمعالجــة جميــع القضايــا المتعلقــة بإرضــاء  الزبــون  و وفــاءه 
بتجربــة  أساســا  اللجنــة  هــذه  تهتــم  بذلــك  و  الشــكايات.  معالجــة  و  الشــبكة  مســتوى  علــى  المقدمــة  الخدمــة  تحســين  و 

الزبناء-متســتعملي الطريــق الســيار.

َـّـت لجنــة الزبنــاء علــى رقمنــة الخدمــات المقدمــة لمتســتعملي الطريــق الســيار و اقتــراح حلــول مناســبة  خــالل ســنة 2020، اِنكب
.)B2B( للشــركات 

لجنة الموارد البشرية
اســتراتيجية التحــول الشــمولية المعتمــدة مــن طــرف الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب،  تــم تطويــر لمواكبة 

ــة المــدى. ــة  المتوســطة و الطويل سياســة للمــوارد البشــرية بمــا يتماشــى مــع الرؤي

كمــا تــم تشــكيل لجنــة  تجتمــع بصفــة شــهرية، تكمــن مهمتهــا فــي ضمــان تنفيــذ السياســة الخاصــة بالمــوارد البشــرية، وفقًــا 
التــي ترتكــز علــى المردوديــة و التطــور المســتمر للموظفيــن. الســتراتيجية الشــركة 

خــالل ســنة 2020، مكنــت أعمــال هــذه اللجنــة مــن تســريع رقمنــة وظيفــة المــوارد البشــرية و البــدء فــي مشــاريع كبــرى لتطويــر 
الــرأس المــال البشــري.
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2. الدعائم المالية

سياسة تمويل مبنية على التنويع من أجل ضمان تنفيذ األنشطة 

ــى تؤمن  ــك للحفــاظ عل ــة، و ذل ــة المــوارد المالي ــالزم مــن خــالل تعبئ ــل ال ــة للطــرق الســيارة بالمغــرب التموي الشــركة الوطني
خططهــا االســتثمارية و ضمــان اســتمرارية و جــودة الخدمــات المقدمــة للزبنــاء - مســتعملي الطــرق الســيارة، معتمــدة 
بشــكل أساســي علــى التمويــل الذاتــي الناتــج عــن نشــاط االســتغالل و إصــدار الســندات و تمويــل المانحيــن الدولييــن و األبنــاك 

المغربيــة.

خالل سنة 2020، وقعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ثالثة عقود لقروض بشروط ميسرة:

- مــع الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي و االجتماعــي FADES لتمويــل مشــاريع إنجــاز الطريــق الســيار تيــط مليــل - برشــيد 
ــدار البيضــاء - برشــيد، و بلغــت قيمــة هــذا القــرض  ــق الســيار ال ــدار البيضــاء و الطري ــق الســيار المــداري لل و توســيع الطري

2,2 مليــار درهــم؛
- مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار و التنمية بقيمة 100 مليون أورو؛

- مع البنك األوروبي لالستثمار بحوالي 85 مليون أورو.

كمــا أنهــت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب بنجــاح عمليــة إصــدار ســندات إجباريــة مضمونــة مــن طــرف الدولــة و المخصصة 
للمســتثمرين المؤسســاتيين الخاضعيــن للقانــون المغربــي بمبلــغ إجمالي قــدره 2,2 مليار درهم.

و تــم إغــالق هــذا اإلصــدار بمعــدل اكتتــاب مــن 1,9 مــرة و بلــغ الطلــب 4,175 مليــار درهــم، حيــث ارتفــع المبلــغ المــوزع خــالل شــهر 
غشــت 2020 إلــى 2,2 مليــار درهــم بمعــدل فائــدة متوســط قــدره 3,603٪.

44%
49%

7%

بنكية

ميسرة

سندات
2 729

17 913
19 717

توزيع الديون حسب النوع )مليون درهم(

اســتمرار عمليــات التدبيــر  الديناميكــي للديــن، مرونــة الشــركة الوطنيــة 
للطــرق الســيارة بالمغــرب فــي مواجهــة أزمــة كوفيــد19

الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب منــذ ســنة 2016، عمليــة مبتكــرة إلعــادة هيكلــة الديــون. و خــالل ســنة تُجري 
2020، أنجــزت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب بنجــاح، عمليتيــن إلعــادة جدولــة الديــون بقيمــة 

7,3 مليــار درهــم مــن الديــون الميســرة و 2 مليــار درهــم مــن ديــون الســندات.

تتمحور إعادة الهيكلة هاته حول النقاط التالية:

- تمديد آجال استحقاق األداء للجهات المانحة إلى أقصى أجل مسموح به )أي 25 سنة ابتداءاً من تاريخ األداء(؛
- التغييــر فــي ملــف اإلهــالك فــي الرأســمال عــن طريــق التخفيــض الحــاد للمبلــغ األساســي الــذي يتعيــن ســداده ســنوياً حتــى عــام 

2032 )فتــرة العجــز(، ثــم عــن طريــق زيــادة المبلــغ األساســي الــذي يتعيــن ســداده خطيـًـا حتــى تاريــخ االســتحقاق الجديــد.

كمــا اهتمــت جهــود إعــادة هيكلــة الديــون بإعــادة جدولــة 263 مليــون درهــم مــن ديــون الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي 
و االجتماعــي.

و قــد تمكنــت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب، بفضــل  هــذه الهندســة الماليــة و جهــود ترشــيد النفقــات، مــن مواجهــة 
تداعيــات الوبــاء، دون اللجــوء إلــى المســاعدات أو ضــخ رأس المــال مــن طــرف الدولــة.

علــى أرض الواقــع، تأثــرت إيــرادات األداء بشــدة خــالل ســنة 2020 بســبب تقييــد 
التنقــل الــذي فرضتــه اإلجــراءات الوقائيــة ضــد كوفيــد19، و نتيجة لذلــك بلغ إجمالي 
ــار درهــم دون احتســاب الضرائــب،  ــي 2,25 ملي ــرادات خــالل ســنة 2020 حوال اإلي
مقابــل 3,10 مليــار درهــم دون احتســاب الضرائــب ســنة 2019، مســجلة بذلــك 

انخفاضــا قــدره 0,84- مليــار درهــم دون احتســاب الضرائــب، أي بنســبة 27%-.

و بالتالي، فإن األداء المالي اتبع نفس المنحى التنازلي:

دون  درهــم  مليــار   2,4 إلــى   2020 دجنبــر  بنهايــة  المعامــالت  رقــم  تراجــع   -
احتســاب الضرائــب مقابــل 3,3 مليــار درهــم دون احتســاب الضرائب في 2019؛

- بلــغ فائــض التشــغيل اإلجمالــي للشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب 
فــي نهايــة دجنبــر 2020، حوالــي 1,45 مليــار درهــم، بانخفــاض نســبته 32,3٪- 

مقارنــة بســنة 2019؛

- سجلت نتيجة االستغالل لعام 2020 انخفاضا بنسبة ٪54,5- مقارنة بعام 2019 لتصل إلى 766 مليون درهم.

أمــا بالنســبة للنتائــج الماليــة، فقــد ســجلت تحســنا ببلوغهــا 1,3- مليــار درهــم مقارنــة بـــ 1,54- مليــار درهــم فــي 2019. و يُفَّســر هــذا 
التحســن مــن خــالل تأثيــر ســوق صــرف العمــالت اإليجابــي و انخفــاض رســوم الفائــدة.

نظرة على رصيد الضريبة على القيمة المضافة

ســنة 2020، ســجل رصيــد الضريبــة علــى القيمــة المضافــة للشــركة، انخفاًضــا بنســبة %6,3- أي 244 مليــون درهــم، خالل 
منتقــال مــن 868 3 مليــون درهــم بنهايــة 2019 إلــى 624 3 مليــون درهــم فــي 31 دجنبــر 2020. و يرجــع هــذا 

االنخفــاض إلــى سياســة اإلعفــاء االســتثماري التــي تبنتهــا الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب منــذ عــام 2017.
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)بآالف الدراهم(
3 297 009
3 089 068

403 632
523 251
214 115

8 543
1 154 386
2 142 623

65%
457 970

1 684 653
-1 543 554

141 089
-22 951
118 138
101 314

 رقم المعامالت
بما في ذلك مداخيل األداء

مصاريف اإلستغالل الجارية
اإلصالحات الكبرى

كتلة األجور
 الضرائب و الرسوم

إجمالي النفقات
فائض اإلستغالل اإلجمالي

نسبة فائض اإلستغالل اإلجمالي من رقم المعامالت
(تكاليف اإلستغالل )الصافية من المستردات

نتيجة اإلستغالل
النتيجة المالية
النتيجة الجارية

النتيجة غير الجارية
النتيجة قبل الضرائب

النتيجة الصافية

2020

2 421 368
2 245 499

382 852
346 169
231 249

6 510
971 610

1 449 758
60%

683 602
766 156

-1 296 268
-530 079

6 542
-523 307
-535 965

%

-27%
-27%

-5%
-34%

8%
-24%
-16%
-32%

 
49%

-55%
16%

-476%
-129%
-543%
-629%

ABS

-875 641
-843 569

-20 780
-177 082

17 134
-2 033

-182 776
-692 865

 
225 632

-918 497
247 286

-671 201
29 493

-641 708
-637 279

2019

األصول
68 633
22 555

5 361
3 868
1 174

180
74 175

األصل الثابت
بما في ذلك فرق إعادة التقييم

األصول الجارية
منها ضريبة القيمة المضافة

بما في ذلك األسهم و شهادات اإلستثمار
الخزينة - األصول

مجموع األصول

2020

68 637
22 555

5 643
3 624
1 650

178
74 459

%

0%
0%
5%

-6%
41%
-1%
0%

2019

الخصوم
26 976
22 555
39 482

5 324
1 853

54
74 175

الرساميل الخاصة
بما في ذلك فرق إعادة التقييم

الديون
اعتمادات للمخاطر و المصاريف

الخصوم الجارية
الخزينة - الخصوم

مجموع الخصوم

2020

26 440
22 555
40 391

5 036
2 012

38
74 459

%

-2%
0%
2%

-5%
9%

-30%
0%

2019

حسابات اإليرادات و النفقات
3 712
1 944
1 971

-1 501
247

رقم المعامالت
نتيجة التشغيل الجارية

 نتيجة التشغيل
التكلفة الصافية للديون المالية

النتيجة الصافية

2020

3 027
823
830

-2 086
-933

%

-18,5%
-57,7%
-57,9%
39,0%

-477,7%

2019

األصول
72 829

1 819
74 648

األصول غير الجارية
 األصول الجارية
مجموع األصول

2020

72 252
2 834

75 086

%

-0,2%
33,0%

0,6%

2019

الخصوم
23 074
47 439

4 135
74 648

 الرساميل الخاصة
الخصوم غير الجارية

الخصوم الجارية
مجموع الخصوم

2020

22 097
49 174

3 814
75 086

%

-4,2%
3,7%

-7,8%
0,6%

2019

3. التقارير التحليلية

بيانات النتيجة بمتم 2020

الحسابات االجتماعية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب
)بماليين الدراهم(

النتائج الموطدة للشركة بموجب معايير IFRS )بماليين الدراهم(
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يف أرقام
4. 2020 في أرقام

النتائج
المالية

2,4 مليار درهم
 رقم المعامالت باستثناء

 الضرائب بتراجع %27- مقارنة
بعام  2019

 1,45 مليار درهم
فائض التشغيل اإلجمالي 

بانخفاض %32- مقارنة بعام  
2019

536- مليون درهم
الناتج الصافي

المسؤولية اإلجتماعية
للشركة

البنية
التحتية

1 محطة استراحة جديدة 72 كلم
مقاطع طرق سيارة تمت 

صيانتها

4 محطات أداء تمت
توسعتها

8 معابر جديدة للراجلين

استغالل
الشبكة

1,2 مليون جواز
أي 000 433 باس تم بيعه 

بنهاية 2020

9 400
متوســط   حركــة المــرور اليوميــة، 
بانخفــاض %32- مقارنــة بعــام 

2019

304 000
عدد المعامالت/اليوم، 

بانخفاض ٪30- مقارنة بعام 
2019

6 مليار كلم
تــم قطعهــا علــى شــبكة الطــرق 

الســيارة

مشروع األرض
- إنشاء و تهيئة مشتل بمساحة 

000 3 متر مربع
- معالجة 15 هكتارا من 

المنحدرات
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5. جدول السنة

01

03

05

09

يناير

إنجاز أشغال تدعيم قارعة الطريق السيار على مستوى بدال الجديدة 

النقطــة  مســتوى  علــى  الســيار  الطريــق  قارعــة  تدعيــم  أشــغال  إنجــاز 
أكاديـــر  – البيضــاء  الــدار  الســيار  للطريــق   198 الكيلومتريــة 

من 
 11/01
إلى 
13/01

من 
 13/01
إلى 
15/01

مارس
مســاهمة الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب بمبلــغ 50 مليــون درهم 

لفائــدة الصنــدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد

تعبئــة شــاملة للشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب للحفــاظ علــى 
لمعاييــر  وفقــا  الســيارة  الطــرق  شــبكة  طــول  علــى  خدماتهــا  اســتمرارية 

كوفيــد19 أزمــة  تداعيــات  رغــم  الجــودة  و  الســالمة 

20/03

26/03

ماي
أشــغال إعــادة تأهيــل علــى مســتوى قنطــرة بــدال شــمال برشــيد للطريــق 

الســيار الــدار البيضــاء - برشــيد

ــد الثقــة فــي الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب للمــرة  إعــادة تجدي
IRF الثانيــة بانتخابهــا كعضــو فــي مجلــس إدارة الفديراليــة الدوليــة للنقــل

لمــدة 3 ســنوات

إنجــاز أشــغال وضــع الجــزء األول لجســر الســكة الحديديــة المؤديــة إلــى مطــار 
محمــد الخامــس الدولــي علــى مســتوى الطريــق الســيار الــدار البيضــاء - برشــيد

إنجــاز أشــغال وضــع الجــزء الثانــي لجســر الســكة الحديديــة المؤديــة إلــى 
مطــار محمــد الخامــس الدولــي

04/05

05/05

من مساء 
09/05

إلى صباح 
10/05

من مساء 
16/05

إلى صباح 
17/05

شتنبر
افتتاح بدال و مدخل المحطة السياحية ليكسوس

مــن  متحركــة  رســوم  أول سلســلة  »#وحنا_فلوطــوروت«،  إطــالق سلســلة 
للتحســيس  بالمغــرب مخصصــة  الســيارة  للطــرق  الوطنيــة  الشــركة  إنتــاج 

بالســالمة علــى الطريــق الســيار
أشغال تهيئة و إعادة تأهيل بدال شرق برشيد

02/09

15/09

22/09

11 نونبر
قنطــرة محمــد الســادس تكتســي اللــون البرتقالــي فــي إطــار انخــراط الشــركة 
الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب فــي  اليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف 

ضــد المــرأة بشــراكة مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي المغــرب

25/11

02

04

07

25/02

27/02

27/02

فبراير
إطــالق المرحلــة الثانيــة ألشــغال توســيع الطريــق الســيار الــدار البيضــاء - 
برشــيد و الطريــق الســيار المــداري للــدار البيضــاء و افتتــاح بــدال »أم عــزة« 

علــى مســتوى الطريــق الســيار المــداري للربــاط 

أورنــج  و  بالمغــرب  الســيارة  للطــرق  الوطنيــة  الشــركة  بيــن  توقيــع شــراكة 
التقنيــة و  التجاريــة  المجــاالت  فــي  التعــاون  أجــل  مــن  المغــرب 

إنجــاز أشــغال وضــع معبــر للراجليــن علــى مســتوى النقطــة الكيلومتريــة 1 
للطريــق الســيار الــدار البيضــاء – برشــيد

16/04

25/04

أبريل
الكيلومتريــة  النقطــة  للراجليــن علــى مســتوى  معبــر  أشــغال وضــع  إنجــاز 

الجديــدة  - البيضــاء  الــدار  الســيار  للطريــق   125+000

الطــوارئ  فتــرة  العــروض خــالل  لرقمنــة طلبــات  إطــالق منصــة مخصصــة 
لصحيــة ا

01/07

20/07

23/07

23/07

متم يوليوز

يوليوز
إطالق حملة ترويجية لجواز، بهدف جعله في متناول الجميع

افتتــاح قنطــرة »شــارع غرناطــة« أمــام حركــة الســير عنــد النقطــة الكلومتريــة 
3 بالطريــق الســيار الربــاط - الــدار البيضــاء

إنجــاز أشــغال وضــع الســقيفة المعدنيــة فــي إطــار أشــغال توســعة محطــة 
ــد ــر جدي ــدال بي ــى مســتوى ب األداء عل

ــوراه حــول موضــوع »عــدم االســتقرار الجيولوجــي  مناقشــة أطروحــة دكت
و تأثيــره علــى البنيــة التحتيــة للطــرق« فــي إطــار الشــراكة العلميــة مــع كليــة 

العلــوم »ظهــر المهــراز« بفــاس

مبيعات الباس »جواز« تجاوزت حاجز المليون

10

12

06/10

17/10

أكتوبر
العلمــي  التطويــر  و  البحــث  مجــال  فــي  للتعــاون  إطــار   - اتفاقيــة  توقيــع 
و التكنولوجــي، بيــن الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب و جامعــة 
المؤسســة  و   )UM6P( التقنيــة  التخصصــات  متعــددة  الســادس  محمــد 

)MAScIR( العلمــي  البحــث  و  اإلبــداع  و  المتقدمــة  للعلــوم  المغربيــة 

إطــالق جيــل جديــد مــن محطــات األداء علــى مســتوى الطريــق الســيار الــدار 
البيضــاء – برشــيد

17/12

25/12

31/12

دجنبر
توقيــع اتفاقيــة شــراكة بيــن الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب 
البحــث  و  العالــي  التعليــم  و  المهنــي  التكويــن  و  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  و 
العلمــي )MENFPESRS( لتأهيــل المؤسســات التعليميــة المجــاورة للطريــق 

الســيار و انشــاء فصــول رقميــة

اجتمــاع مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب و المصادقة 
علــى ميزانية ســنة 2021

نهايــة أشــغال إعــادة بنــاء و اســتبدال جســر الســكة الحديديــة المؤديــة إلــى 
مطــار محمــد الخامــس الدولــي علــى مســتوى الطريــق الســيار الــدار البيضــاء 

– برشــيد

الجسران المعدنيان 
الجديدان للسكة 

الحديدية المؤدية إلى مطار 
محمد الخامس الدولي على 
مستوى النقطة الكيلومترية 

12 للطريق السيار
الدار البيضاء - برشيد
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محطة األداء مراكش النخيل
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مهمة خدمة

الزبناء-مستعملي 
الطريق السيار

في صميم استراتيجيتنا

I. الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب 
تستمر في تقديم الخدمة العمومية وفقا 

لمعايير السالمة و الجودة  
1. األولوية للسالمة الطرقية

2. استمرارية الخدمة المقدمة للزبناء 
مستعملي الطريق السيار
3. مؤشرات حركة المرور

4. مداخيل األداء تتبع بشكل متواز انخفاض 
حركة المرور

5. عروض جواز قريبة و في متناول الجميع 

II. الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، 
مواصلة  إنجاز األوراش الكبرى المبرمجة 

بدون انقطاع 
1. المشاريع الكبرى للبنية التحتية للطرق 

السيارة
2. األشغال الكبرى و أشغال  التهيئة 

3. اإلصالحات الكبرى لحفظ البنية التحتية 
للطرق السيارة

4. الصيانة، ضرورة قصوى الستدامة البنى 
التحتية

5. معالجة عدم االستقرار األرضي للحفاظ 
على جودة البنية التحتية
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مــن مــارس 2020، اتخــذت بالدنــا إجــراءات و تدابيــر صحيــة ابتداءً 
و أمنيــة صارمــة و ســريعة للحــد مــن انشــار فيــروس كوفيــد19، 
ــة، و إغــالق الحــدود، و الحجــر الصحــي  ــة الطــوارئ الصحي خصوصــا إعــالن حال
الــدوري للمواطنيــن، و تقييــد التنقــل بيــن مــدن المملكــة. و قــد كان لهــذه 
التدابيــر االحترازيــة تأثيــر مباشــر علــى حركــة المــرور، و عائــدات األداء و تنفيــذ 

مشــاريع البنيــة التحتيــة لمعظــم ســنة 2020.

مــع ذلــك، و علــى الرغــم مــن االنخفــاض الحــاد فــي مؤشــراتها الحيويــة، 
و إدراكًا منهــا لدورهــا السوســيو-اقتصادي خاصــة خــالل هــذه الفتــرة، ســارعت 
الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب إلــى ســن إجــراءات محــددة لضمــان 

اســتمرارية الخدمــة العموميــة بمــا يتماشــى مــع معاييــر الســالمة و الجــودة.

كمــا بذلــت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب خــالل هــذه التعبئــة 
خطتهــا  علــى  للحفــاظ  الضروريــة  الجهــود  كل  األزمــة،  لمواجهــة  الشــاملة 
التنمويــة و ضمــان اســتمرارية إنجــاز مشــاريع تطويــر و صيانــة البنيــة التحتيــة 

للطــرق الســيارة المبرمجــة خــالل هــذه الفتــرة.

I. الشركة الوطنية للطرق 
السيارة بالمغرب تستمر في 

تقديم الخدمة العمومية وفقا 
لمعايير السالمة و الجودة 

الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب، فــي مواجهــة اعتمدت 
تدابيــر  الصحيــة،  األزمــة  فرضتهــا  التــي  الصعوبــات 
لمعاييــر  وفقًــا  العموميــة  الخدمــة  اســتمرارية  ضمــان  تهــدف  اســتعجالية 

التاليــة: المحــاور  علــى  ترتكــز  التــي  و  الجــودة،  و  الســالمة 

- حمايــة مســتعملي الطريــق الســيار و كل المــوارد البشــرية ســواء التابعــة 
للشــركة أو الخاصــة بمختلــف الشــركاء، مــن خــالل تنفيــذ التوصيــات 

و تدابيــر الصحــة و الســالمة؛
الوطنيــة  المنظومــة  دعــم  و  حفــظ  مــع  العموميــة  الخدمــة  اســتمرار   -
َّضــة  المتمثلــة فــي المقــاوالت الشــريكة المكلفــة بخدمــات االســتغالل المُفَو
المكلفــة  العموميــة  األشــغال  و  البنــاء  قطــاع  فــي  العاملــة  تلــك  كــذا  و 

بأشــغال الصيانــة و إنجــاز مشــاريع البنيــة التحتيــة؛
- إعــادة التنظيــم الداخلــي و طريقــة العمــل بصفــة اســتثنائية  للتأقلــم مــع 

هــذه  األزمــة الصحيــة و االقتصاديــة؛
- تفعيــل و تعزيــز الحلــول الرقميــة لصالــح المــوارد البشــرية، و الشــركاء، 
و الزبناء-مســتعملي الطــرق الســيارة، ال ســيما نظــام األداء عــن بعــد »جــواز« 

مــع تنويــع قنــوات التعبئــة الرقمية؛
- إعــداد و تنفيــذ خطــة تواصليــة خاصة باألزمات موجهة للزبناء-مســتعملي 

الطرق الســيارة، و الموارد البشــرية، و المنظومة بشــكل عام.

1. األولوية للسالمة الطرقية

استمرارية خطة AGIR، استراتيجية الشركة لتعزيز السالمة 

الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب خطــة اإلجــراءات الشــمولية للحــد مــن انعــدام الســالمة الطرقيــة: أطلقت 
»AGIR 2018-2020«، و التــي شــكلت خارطــة طريــق تهــدف إلــى تخفيــض عــدد حــوادث الســير و إنقــاذ األرواح 

بشــكل مســتدام، و ذلــك تجســيدًا لرغبتهــا االســتراتيجية فــي إعطــاء األولويــة لســالمة الزبناء-مســتعملي الطــرق الســيارة.

و خــالل ســنة 2020، واصلــت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب، تبنــي مخططهــا رغــم األزمــة الصحيــة، مــن خــالل االســتثمار 
فــي البنيــة التحتيــة و التكنولوجيــات الحديثــة و الرأســمال البشــري، مــع تعزيــز التعــاون و التنســيق مــع جميــع المتدخليــن بشــبكة 

الطــرق الســيارة.

الخطوات األولية الممهدة إلنشاء المركز الوطني للمعلومات المرورية

الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب الرفــع مــن يقظتهــا، بفضــل غرفة المراقبة المركزيــة و غرفتين إقليميتين واصلت 
لمراقبــة حركــة المــرور، بهــدف تحســين موثوقيــة المعطيــات و تدبيــر تدفــق المعلومات و نجاعــة اتخاذ القرار.

و قــد اســتطاعت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب، فيمــا يخــص غــرف المراقبــة الثــالث، تأصيــل اإلبتــكار و التجديــد مــن 
خــالل إدمــاج التكنولوجيــات الرقميــة التــي تعمــل علــى تجويــد نظــام المراقبــة و التحكــم عــن بعــد فــي العمليــات، عبــر آليــة مرنــة لإلبــالغ  
و التوثيــق اآلنييــن لــكل حــدث يقــع فــي شــبكة الطــرق الســيارة. تعمــل التكنولوجيــا عاليــة الدقــة المدمجــة فــي غــرف مراقبــة المــرور 
علــى الرفــع مــن قــدرة رصــد األحــداث و معالجــة المعلومــات فــي الوقــت اآلنــي، و ذلــك مــن أجــل تحســين العمــل علــى أرض الواقــع 

بســرعة و نجاعــة.

و تعتبــر غرفــة المراقبــة المركزيــة و الجهــاز التكنولوجــي المرتبــط بهــا خطــوة أوليــة ممهــدة إلنشــاء غرفــة وطنيــة كبــرى للمراقبــة خــالل 
ســنة 2021، و ذلــك فــي إطــار تأســيس مركــز للمعلومــات المروريــة الــذي مــن شــأنه دمــج جميــع الهيئــات التــي تعمــل فــي مجــال 

المعلومــات المروريــة فــي الوقــت اآلنــي.

عون المساعدة أثناء عملية تدخل على الطريق السيار
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اليقظة على مدار الساعة و طوال أيام األسبوع

ســالمة ألن  علــى  الحفــاظ 
الســيار  الطريــق  مســتعملي 
بالنســبة  قصــوى  أولويــة  يعتبــر 
الســيارة  للطــرق  الوطنيــة  للشــركة 
بالمغــرب، تتعبــأ هــذه األخيــرة، علــى 
مــدار الســاعة و طــوال أيــام األســبوع، 
وفــق نظــام يقظــة شــاملة، ممــا يجعــل 
أكثــر  تحتيــة  بنيــة  الســيار  الطريــق 

ًــا. أمان

للطــرق  الوطنيــة  الشــركة  توفــر  و 
الســيارة بالمغــرب، منظومــة بشــرية 
و تقنيــة متكاملــة تعمــل بشــكل دائــم 
لمراقبــة حركــة المــرور علــى الطريــق 
فــي  التدخــل  و  للتنبيــه  و  الســيار، 
وقــوع  حالــة  فــي  المناســب  الوقــت 
ســالمة  تعريــض  يمكنــه  مــا  حــادث 
الســيارة  الطــرق  الزبناء-مســتعملي  

للخطــر. و فــي هــذا الســياق،  قامــت فــرق الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب خــالل ســنة 2020، بتنفيــذ أكثــر مــن 000 36 
بالحــوادث. منهــا   4 000 مــن  أكثــر  يتعلــق  تدخــل، 

باألرقام، بنيتنا التحتية الخاصة بمراقبة السير بشبكة الطرق السيارة

1O

52 مقطع للدوريات
مع أكثر من 8 ماليين كم
تم قطعها خالل عام 2020
29 مركبة تعزيز و صيانة

مليات
غرف القرب للع

يانة
المساعدة و الص

1 رئيسي
1 احتياطي

16 مركزاً

كة
شر

ص بال
 مركز البيانات الخا

الوقاية المدنية

1 مركزية
2 جهويتان

شبكة األلياف البصرية
و راديو تيترا الرقمي

غرف المراقبة

ت
صاال

البنية األساسية لالت

000 1 اتصال يومي
في المتوسط

44 لوحة
رسائل متغيرة

يرة
متغ

لوحات الرسائل ال

مركز االتصال 5050

تتــم إدارة جميــع هــذه التجهيــزات و المعــدات بواســطة ADM TRAFIC Pro، و هــي منصــة رقميــة خاصــة بالشــركة الوطنيــة للطــرق 
الســيارة بالمغــرب، تــم تصميمهــا و تطويرهــا مــن قبــل الفــرق الداخليــة التــي أضحــت تبتكــر فــي تقنيــات تدبيــر حركــة المــرور.

ADM Trafic كمــا تــم تطويــر النســخة المحمولــة لهــذه المنصــة الرقميــة لفائــدة مســتعملي الطريــق الســيار، و هــي التطبيــق المحمــول
الــذي يُمَكّنهــم مــن االطــالع اآلنــي علــى حالــة حركــة المــرور، و التخطيــط لســفرهم و إبالغهــم بالخدمــات المتاحــة علــى شــبكة الطــرق 

السيارة.

التوصيــات   علــى  مبنيــة  تحسيســية  حملــة  #وحنا_فلوطــوروت: 
المســؤولة  للقيــادة  مغربــي  مقيــاس  ألول  الرئيســية 

للحــوادث يعد  الرئيســية  األســباب  تحليــل 
و تحديــد الســلوكيات المتهــورة و الخطرة 
الممارســات،  أفضــل  كــذا  و  الســائقين  قبــل  مــن 
عناصــر واقعيــة أنتجهــا مقيــاس القيــادة المســؤولة 
دراســة  خــالل  مــن   2019 ســنة  أطلــق  الــذي 
قدمــت  التــي  و  النطــاق،  واســعة  اســتقصائية 

المغاربــة. الســائقين  لســلوكيات  تشــخيصا 

الوطنيــة  الشــركة  نظمــت   ،2020 ســنة  خــالل 
للطــرق الســيارة بالمغــرب، حملــة توعيــة اســتثنائية 
ــى الطــرق  اســتهدفت تحســين ســلوك الســائق عل
الســيارة، و ذلــك بنــاء علــى النتائــج المحــددة فــي 

المســؤولة. القيــادة  مقيــاس 

و هكذا، و ألول مرة، قامت الشركة الوطنية للطرق 
الســيارة بالمغــرب بإنتــاج سلســلة رســوم متحركــة 
الطريــق  علــى  بالســالمة  للتحســيس  مخصصــة 
الســيار تطرقــت لعــدة مواضيــع و ســلوكيات نذكــر 

منهــا: 

- استخدام أضواء السيارة؛

- الراجلين على الطريق السيار؛

- شريط الوقوف االستعجالي؛

- مناطق األشغال؛

- الهاتف أثناء السياقة؛

- تطبيق ADM Trafic؛ 

- عون المساعدة؛

- النعاس أثناء السياقة؛

- مسافة األمان؛

- السرعة المحددة؛

- مراقبة الحالة الميكانيكية للعربة.

غرفة المراقبة اإلقليمية بطنجة
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كمــا قامــت الشــركة  خــالل ســنة 2020، بوضــع لوحــات علــى بعــض المقاطــع مــن الطريــق الســيار، تــم تصميمهــا و اختيــار موقعهــا 
بطريقــة محكمــة مــن أجــل بــث و توجيــه نصائــح تحسيســية بنــاء علــى الســلوكيات المتهــورة و الخطــرة التــي تــم تحديدهــا خــالل 

أبحــاث مقيــاس القيــادة المســؤولة، و لتشــجيع اعتمــاد الســلوكيات الحســنة مــن قبــل الزبناء-مســتعملي الطــرق الســيارة.

األسباب الرئيسية للحوادث
المميتة علی الطرق السيارة

وفقا للسائقين المغاربة

المصدر: المقياس/الباروميتر المغربي
للقيادة المسؤولة - إيبسوس ألجل

مؤسسة فانسي للطرق السيارة

السرعة
المفرطة

77%

اإلهمال أو
نقص في

صيانة المركبات

13%

عدم احترام
قانون السير

18%

تواجد الراجلين
علی أو قرب

الطريق

10%

عدم اإلنتباه

19%

النعاس

39%

تعــاون وثيــق و تنســيق مــع الــدرك الملكــي و الوقايــة المدنيــة مــن أجــل 
ســالمة الزبناء-مســتعملي الطرق السيارة

الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب بتعــاون و تنســيق وثيــق مــع الــدرك الملكــي و الوقايــة المدنيــة لتدبيــر تعمل 
الحــوادث علــى الطريــق الســيار، و توفيــر أقصــى درجــات الســالمة لمســتعملي الطــرق الســيارة.

و قــد واصلــت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب، خــالل ســنة 2020، االســتثمار فــي تطويــر البنيــة التحتيــة مــن خــالل إنشــاء 
ــم  ــى شــبكة الطــرق الســيارة، و هكــذا ت ــز تواجدهــم و تحســين مــدة التدخــل عل مراكــز القــرب الخاصــة بمختلــف المتدخليــن لتعزي

إنشــاء:

- 9 مراكز جديدة للوقاية المدنية على الطرق السيارة؛

- 3 مباٍن جديدة تم منحها للدرك الملكي.

2. استمرارية الخدمة 
مة للزبناء-مستعملي  الُمقدَّ

الطريق السيار

سياق استثنائي، تدابير استثنائية

ــى على  ــر تهــدف إل ــة للطــرق الســيارة بالمغــرب، تدابي ــاء كوفيــد19، وضعــت الشــركة الوطني ــر الســياق الصحــي المرتبــط بوب إث
تقييــد  فتــرة  خــالل  للتنقــل  المضطريــن  الســيار  الطريــق  للزبناء-مســتعملي  المقدمــة  الخدمــات  اســتمرارية  ضمــان 
التنقــل، و ذلــك علــى طــول شــبكة الطــرق الســيارة و دون أي انقطــاع، آخــذة بعيــن االعتبــار الحفــاظ علــى صحــة الزبناء-مســتعملي 
الطــرق الســيارة و موظفــي الشــركة و شــركاءها، وفقـًـا لتوصيــات الجهــات المختصــة. و تتألــف هــذه التدابيــر مــن مجموعــة مــن إجــراءات 

الوقايــة و الحمايــة التــي تــم تبنيهــا علــى المســتوى الوطنــي مــن أجــل مكافحــة انتشــار الوبــاء. 

طــوال فتــرة حالــة الطــوارئ الصحيــة، قامــت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب بتعبئــة كل طاقاتهــا لمواصلة تقديــم الخدمات 
األساســية تحــت شــعار »مجنــدون للصالــح العام، نحــن معكم«:

- محطــات االســتراحة وفــرت للزبنــاء خدمــة التــزود بالوقــود، و المرافــق الصحيــة، و فضــاءات بيــع المــواد األساســية، و كــذا المطاعــم 
و المقاهــي التــي اعتمــدت نظــام »الوجبــات الجاهــزة« فقــط؛

- خدمــات المســاعدة و اإلغاثــة و مراقبــة حركــة الســير و مركــز االتصــال 5050، ظلــت تشــتغل علــى مــدار اليــوم علــى اســتعدادٍ 
للتدخــل و االســتجابة لنــداء الزبناء-مســتعملي الطريــق الســيار؛

- الوكاالت التجارية ظلت رهن إشارة الزبناء الراغبين في اقتناء أو تعبئة الباس جواز؛

- تم تكثيف التواصل إلرشاد و تحسيس الزبناء-مستعملي الطريق السيار وطمأنتهم في هذه الظرفية العسيرة؛

- تــم اســتخدام لوحــات الرســائل المتغيــرة و المنصــات الرقميــة علــى نطــاق واســع لكونهــا تتيــح التواصــل الفــوري مــع مســتعملي 
الطريــق الســيار المضطريــن للتنقــل،  و ذلــك مــن أجــل إطالعهــم فــي الوقــت اآلنــي علــى الخدمــات المتاحــة و حثهــم علــى اســتعمال 

وســائل األداء عــن بعــد لمــا توفــره مــن وقايــة.

محطة األداء أكادير
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محطات االستراحة، بنيات تحتية في تطور مستمر

الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب االســتثمار فــي تحديــث و صيانــة محطــات االســتراحة لتحســين جــودة تواصل 
الخدمــات المقدمــة للزبنــاء، و منحهــم أفضــل تجربــة ســفر ممكنــة علــى الطــرق الســيارة. حيــث تقــوم بإنشــاء باحــات 
جديــدة بمختلــف محــاور الطــرق الســيارة، ممــا يتيــح للزبناء-مســتعملي الطريــق الســيار أخــذ قســط مــن الراحــة و مراقبــة العربــة أثنــاء 
علــى ســالمة  للحفــاظ  بالمغــرب  الســيارة  للطــرق  الوطنيــة  الشــركة  بهــا بشــدة  األهميــة توصــي  غايــة  فــي  اســتراحة  الســفر. 

الزبناء-مســتعملي الطريــق الســيار.

و قــد شــهدت ســنة 2020، افتتــاح محطــة الخدمــات العرائــش، الواقعــة علــى الطريــق الســيار الرباط - طنجة عنــد النقطة الكيلومترية 
115 باتجــاه الربــاط، و قــد تــم تجهيــز هــذه المحطــة بمرافــق حديثــة و متطــورة لمســتعملي الطريــق الســيار، مــع خدمــات المطاعــم، 

و التــزود بالوقــود، و صيانــة العربــات، و غيرهــا مــن الخدمــات التــي تســمح لهــم بأخــذ قســط مــن الراحــة قبــل مواصلة رحلتهــم بكل أمان.

3. مؤشرات حركة المرور

حركــة المــرور علــى شــبكة الطــرق الســيارة بالمغــرب، خــالل ســنة 2020، بشــكل كبيــر جــراء تقييــد التنقــل الــذي تــم تأثرت 
ًــا بنســبة  ــا إجمالي فرضــه بالمملكــة للحــد مــن انتشــار جائحــة كوفيــد19. حيــث ســجل حجــم حركــة المــرور انخفاًض
ــوم فقــط، و هــي  ــة / الي ــة 400 9 عرب ــة المــرور اليومي ــغ المتوســط الســنوي لحرك ــد بل ــة. و ق ــة بالســنة الماضي ًــا مقارن ــث تقريب الثل
نســبة دون عتبــة المردوديــة المتوافــق عليهــا، أمــا حركــة المــرور الســنوية اإلجماليــة، فقــد بلغــت 6 مالييــر كلــم تــم قطعهــا علــى طــول 

الشــبكة.

بســنة  مقارنــة   -38٪ بنســبة  تراجعــاً  شــهدت  التــي  الخفيفــة  العربــات  لفئــة  بالنســبة  جــدا  ملموســا  كان  االنخفــاض  هــذا 
2019، و يرجــع ذلــك إلــى محدوديــة و مراقبــة التنقــالت الخاصــة. أمــا بالنســبة لحركــة المــرور المتعلقــة بالبضائــع المنقولــة بواســطة 
الشــاحنات الثقيلــة، فقــد كانــت القيــود أقــل صرامــة، ممــا أدى إلــى انخفــاض أقــل نســبيًا لهــذه الفئــة، حيــث بلــغ االنخفــاض 15٪- 

بالنســبة للـــشاحنات أقــل مــن 8 طــن و ٪ 4-  للشــاحنات الثقيلــة أكثــر مــن 8 طــن.

-38%

-15%

-4%

%32- من 
حركة المرور

و تجــدر اإلشــارة إلــى أن االنخفــاض الحــاد 
فــي حركــة المــرور كان عامــا و شــامال فــي 
الســيارة،  الطــرق  شــبكة  محــاور  مختلــف 
مــع بعــض االختالفــات بيــن الجهــات، حيــث 
تأثــر محــور الطريق الســيار الشــمالي بشــكل 
حركــة  مســتوى  تراجــع  خــالل  مــن  كبيــر 
بالســنة  مقارنــة   -40٪ مــن  بأكثــر  المــرور 

الســابقة.

طنجة

طنجة
المتوسط

الفنيدق

تطوان

وجدة

بني مالل

برشيد

أكادير

آسفي

الدار البيضاء

الرباط

القنيطرة

محور الوسط 32%-

محور الجنوب 35%-

محور الغرب 28%-

محور الشرق 30%-

محور الشمال 40%-

محور المدن الكبرى 30%-

القنيطــرة   - الجديــدة  الحضــري  المحــور  ســجل 
الــذي يعــرف أكبــر تركيــز للنشــاط المــروري، كمــا 
يظهــر علــى الخريطــة، انخفاًضــا صافيــاً بنســبة 
 2020 ســنة  خــالل  المــرور  حركــة  فــي   -30٪

.2019 بســنة  مقارنــة  محطة االستراحة الجديدة العرائش
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4. مداخيل األداء تتبع بشكل 
متواز انخفاض حركة المرور

لحركــة تتبع  التنازلــي  المنحــى  األداء  مداخيــل 
أثــر  الصحيــة  لألزمــة  كان  حيــث  المــرور، 
ســلبي جــدا علــى الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة 
بالمغــرب، إذ ســجل مدخولهــا الرئيســي انخفاضــا بنحــو 
الثلــث، و انتقــل مــن 3,1 مليــار درهــم فــي 2019 إلــى 
ــغ العجــز 848  ــار درهــم خــالل 2020، ليبل 2,25 ملي

مليــون درهــم.

2019

2020

2,12

1,35

0,50 0,430,47 0,47

3,10

2,25

المجمــوع

وحده جواز حافظ على مسار االرتفاع و أضحى وسيلة األداء الرئيسية 
في 2020

مداخيــل جــواز عــام 2020 أزيــد مــن 0,92 مليــار درهــم دون احتســاب الضرائــب، أي بنســبة ٪41 مــن إجمالــي بلغت 
ــي  ــار درهــم، أي أن األداء اإللكترون ــت هــذه اإلرادات ال تتعــدى 0,76 ملي ــه فــي 2019، كان ــر أن ــل األداء. و يُذك مداخي

ســجل ارتفاعــا قــدره 155 مليــون درهــم.

و تجــدر اإلشــارة أيًضــا إلــى أن حصيلــة إيــرادات األداء األوتوماتيكــي الخــاص بالشــاحنات الثقيلــة أزيــد مــن 8 طــن  بلغــت ٪41 مقابــل 
٪11 فقــط فــي العــام الســابق.

5. عروض جواز قريبة
و في متناول الجميع 

أداء تجاري جيد

البــاس جــواز فــي تســجيل نتائــج جيــدة باســتقطابه المزيــد مــن الزبنــاء، ففــي نهايــة 2020، تجــاوز عــدد المشــتركين استمر 
1,2 مليــون مشــترك و تــم بيــع أكثــر مــن 430 ألــف بــاس. كمــا تجــاوز عــدد عمليــات »تعبئــة جــواز« 3,6 مليــون 

معاملــة بمبلــغ مجموعــه 944 مليــون درهــم مــع احتســاب الضرائــب.

433 000
باس جواز تم بيعه

في 2020

مداخيل جواز مقابل 
وسائل األداء األخرى

41%

عملية تعبئة جواز
3 660 000

1 240 000
مشترك جواز
بنهاية 2020

944 MDH
إجمالي رصيد 

تعبئة جواز

جواز وســائل أداء أخرى

43% 57%

31% 69%

2020

2019

33% 67%

12% 88%

2020

2019

41% 59%

11% 89%

2020

2019

41% 59%

25% 75%

2020

2019
المجمــوع
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و لتقريــب جــواز و جعلــه ســهل المنــال، تعتمــد الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب فــي عالقتهــا مــع الزبون-مســتعمل الطريــق 
الســيار علــى:

* Jawaz )B2B( Pro: منصــة رقميــة مخصصــة للشــركات و المؤسســات و اإلدارات، تمَكّنهــم مــن تدبيــر أســطولهم مــن البــاس جــواز 
بالكامــل عــن بعــد و فــي الوقــت اآلنــي و فــي اســتقاللية تامــة، حيــث حظيــت ســنة 2020 بإقبــال كبيــر مــن طــرف الزبنــاء المهنييــن.

الباس جواز يتجاوز حاجز المليون مستعمل!

01
االستجابة السريعة 

و النجاعة في 
معالجة مختلف 

الطلبات

02
تنويع و تعديد 
وسائل و قنوات
البيع و التعبئة

03
إطالق حمالت 

تواصلية و عروض 
ترويجية

04
إطالق منصة
Jawaz Pro*

(B2B)

مســتعملي خالل  عــدد  تجــاوز   2020 ســنة 
جــواز حاجــز المليــون مســتعمل، مليــون 
مســتعمل وَجــدُوا فــي هــذا التغييــر فرصــة لكســب 
المزيــد مــن الســالمة و الراحــة عبــر الطريــق الســيار.

و تــم تحقيــق هــذا التطــور الملحــوظ بفضــل الثقــة 
التــي أبــان عنهــا المواطنــون الذيــن اختــاروا طريقــة 
األداء األتوماتيكــي عــن بعــد، باعتبارهــا آليــة آمنــة 
و بســيطة و متاحــة للجميــع، و األهــم أنهــا بــدون أي 

تكلفــة إضافيــة مقارنــة بطريقــة األداء النقــدي.

كمــا أن االنخــراط و التعبئــة القويــة للمــوارد البشــرية 
ســنة  ِــق  أُطل الــذي  الكبيــر  الــورش  حــول  للشــركة 
نشــاط  تحديــث  و  تحويــل  إلــى  الرامــي  و   ،2017
اســتغالل شــبكة الطــرق الســيارة، كان لهمــا وقــع فــي 

تحقيــق هــذا النجــاح.

و لمشــاطرة هــذا النجــاح مــع زبنائهــا، أطلقــت الشــركة 
تواصــل  بالمغــرب حملــة  الســيارة  للطــرق  الوطنيــة 
واســعة لشــكرهم علــى ثقتهــم، كمــا وعدتهــم بمواصلــة 
مســتوى  إلــى  خدماتهــا  جــودة  مــن  للرفــع  تقدمهــا 

المعاييــر الدوليــة المرموقــة.

ــة للطــرق  ــى شــبكات التواصــل االجتماعــي للشــركة الوطني إطــالق أول
الســيارة بالمغــرب 

الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب أولــى شــبكاتها للتواصــل االجتماعــي خــالل ســنة 2020، و ذلــك إدراكًا أطلقت 
منهــا ألهميــة و نجاعــة االتصــال الرقمــي فــي عصــر تتكاثــر فيــه القنــوات الرقميــة و تتزايــد اســتخداماتها يومــا بعــد يوم.

يتعلــق األمــر بفضــاء جديــد يكمـّـل القنــوات األخــرى المســتخدمة للتواصــل و تحســيس مســتعملي الطــرق الســيارة، و الــذي يهــدف 
ــر بالشــركة  ــي، و التعريــف أكث ــار و األحــداث فــي الوقــت اآلن ــى التفاعــل المباشــر معهــم، و االســتجابة لطلباتهــم، و مشــاركة األخب إل

الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب، و مهنهــا، و برامجهــا الخاصــة بالمســؤولية االجتماعيــة ...

و قــد لعبــت شــبكات التواصــل االجتماعــي للشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب، خــالل فتــرة الحجــر الصحــي التــي فرضتهــا 
فــي  مهمًــا  دورًا  المختصــة،  الجهــات 
الحفــاظ علــى الصلــة مــع مســتعملي 
علــى  إبقائهــم  و  الســيار،  الطريــق 
أو  المتاحــة  بالخدمــات  اطــالع 
المعلقــة و كذلــك الــرد علــى مختلــف 

تســاؤالتهم.

مــــــلــــــيــــــون
مـــســـتـــعـــمـــل
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نـحـن مـلـيـون
مــســتــعــمــل

شـــــكـــــراً عـــــلى ثـــــقـــــتـــــكـــــم
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II. الشركة الوطنية للطرق 
السيارة بالمغرب تواصل إنجاز 

األوراش الكبرى المبرمجة 
بالرغم من الجائحة

الجائحــة، لمواجهة  فرضتــه  الــذي  الصعــب  الســياق 
الســيارة  للطــرق  الوطنيــة  الشــركة  قامــت 
بالمغــرب بتعبئــة شــاملة للحفــاظ علــى اســتمرارية إنجــاز أوراش 
البنــاء و الصيانــة الخاصــة بالبنيــة التحتيــة للطــرق الســيارة خــالل 
هــذه الفتــرة، التــي تميــزت بانخفــاض حركــة المــرور، و ذلــك بهــدف 
منــح الزبناء-مســتعملي الطــرق الســيارة بمجــرد العــودة  للحيــاة 
الطبيعيــة نفــس الجــودة المعتــادة للبنيــات التحتيــة، و مواصلــة 
الحــد مــن اضطــراب حركــة  مــع  الســيارة  الطــرق  تطويــر شــبكة 

الســير.  

كما  تم اتخاذ عدة إجراءات للتخفيف من آثار األزمة الصحية:

- تنفيــذ التدابيــر الصحيــة الوقائيــة التــي أوصــت بهــا الســلطات 
المختصــة للحــد مــن انتشــار كوفيــد19 و احترامهــا بدقــة فــي 

جميــع مواقــع األوراش؛

- تعديــل البرامــج األوليــة مــن أجــل إعطــاء األولويــة لــأوراش 
التــي تعــرف حركــة ســير مرتفعــة فــي األوقــات العاديــة؛

البنــاء  مــع مقــاوالت  بالتعــاون  المناســبة  الحلــول  - تقديــم 
إنجــاز  و  الصيانــة  بأشــغال  المكلفــة  العموميــة  األشــغال  و 
مشــاريع البنيــة التحتيــة للتصــدي للنقــص الــذي عرفتــه المــوارد 
بعــد  األوليــة  بالمــواد  التزويــد  سلســلة  تعطــل  و  البشــرية، 
تطبيــق الحجــر الصحــي، و ذلــك فــي آجــال جــد ســريعة 

و بــدون توقــف األوراش؛

- الحفــاظ علــى نفــس مســتوى نظــام الســالمة حــول مواقــع 
األوراش علــى الرغــم مــن انخفــاض حركــة الســير و ذلــك مــن 
أجــل ســالمة الزبناء-مســتعملي الطريــق الســيار المضطريــن 
ــع المــوارد البشــرية  ــرة األزمــة و ســالمة جمي للتنقــل خــالل فت

العاملــة فــي هاتــه األوراش.
أشغال توسيع الطريق السيار الدار البيضاء - برشيد إلى 2x3 مسارات

أبانت الشركة الوطنية للطرق السيارة 
بالمغرب عن مرونة كبيرة و سرعة تكيف 
في مواجهة األزمة الصحية، و استطاعت 

مواصلة برنامجها التنموي
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1. المشاريع الكبرى للبنية 
التحتية للطرق السيارة

الســيار  الطريــق  توســيع  أشــغال 
الــدار البيضــاء - برشــيد و الطريــق 
البيضــاء  للــدار  المــداري  الســيار 

مســارات  3×2 إلــى 
و قــد تمكنــت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب مــن 
تعبئــة جميــع المتدخليــن لضمــان اســتمرارية العمــل فــي هــذا 

الــورش بوتيــرة مُرضيــة.

تــم االنتهــاء مــن أشــغال المرحلــة األولــى لتوســيع الطريــق الســيار 
الــدار البيضــاء - برشــيد و الطريــق الســيار المــداري للــدار البيضــاء 
إلــى )2x3( مســارات، و التــي انطلقــت فــي 2016، و خصــص لهــا 
مبلــغ مالــي قــدره 400 مليــون درهــم ممــول بالكامــل مــن طــرف 
الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب، حيــث تــم إنجــاز هذه 

المرحلــة بأكملهــا مــن طــرف مقــاوالت مغربيــة. هــذا و انطلقــت أشــغال المرحلــة الثانيــة مــن هــذا المشــروع 
الكبيــر خــالل ســنة 2020.

تتعلــق هــذه المرحلــة الثانيــة للمشــروع بمقاطــع الطــرق الســيارة األكثــر ارتيــادا، تصــل ببنيــات تحتيــة حيوية، 
و تتطلــب مواصلــة حركــة الســير 2X2 رغــم األشــغال، إذ تــم تقســيم الــورش إلــى 4 أشــطر أســند اثنيــن منهــا 
لشــركات كبــرى مغربيــة متخصصــة فــي البنــاء و األشــغال العموميــة. و تــم توزيــع األشــطر علــى النحــو التالــي:

- الشطر األول: من مفترق عين حرودة إلى بدال تيط مليل )12,8 كلم(؛

- الشطر الثاني: من بدال تيط مليل إلى مفترق ليساسفة )18,2 كلم(؛

- الشطر الثالث: من بدال سيدي معروف إلى محطة األداء بوسكورة )15,3 كلم(؛

- الشطر الرابع: من محطة األداء بوسكورة إلى مفترق الطريق السيار لبرشيد )10,7 كلم(.

باإلضافــة إلــى أشــغال توســيع المســارات، يتــم إنجــاز أشــغال أخــرى وفــق جــدول زمنــي يتيــح الحــد مــن 
اإلزعــاج الــذي قــد يتســبب للزبناء-مســتعملي الطريــق الســيار الــدار البيضــاء - برشــيد و الطريــق الســيار 

المــداري للــدار البيضــاء، مــن خــالل:

- تقوية هياكل قارعة الطريق في المسارات الحالية؛ 

- تعزيز و تحسين نظام التطهير عن طريق إضافة الهياكل الهيدروليكية الجديدة؛ 

- تعلية العشرات من المُنشآت الفنية الحالية؛ 

- هــدم و إعــادة بنــاء و مضاعفــة الجســر الــذي يحمــل خــط الســكة الحديديــة المــؤدي إلــى مطــار محمــد 
الخامــس، مــع اإلبقــاء علــى حركــة المــرور علــى الطريــق الســيار و الســكك الحديديــة، و ذلــك باســتخدام 

تقنيــة مبتكــرة لــم يســبق لهــا مثيــل فــي المغــرب.

نظــرا إلكراهــات المشــروع و حركــة المــرور الكثيفــة، أولــت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب 
اهتمامًــا خاًصــا لمتطلبــات الســالمة و قــدرات الشــركات المســؤولة عــن إنجــاز األشــغال. 

يتــم تنفيــذ هــذا المشــروع الضخــم الــذي يتكــون مــن 4 أشــطر علــى مــدار 36 شــهرًا بميزانيــة إجماليــة تقــدر 
بـــ 1 مليــار و 700 مليــون درهــم، و قــد جــرى إســناد تدبيــر هــذه األشــغال إلــى فــرع الخبــرة التقنيــة التابــع 

 .ADM PROJET للشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب

ــة بالطريــق  ــاء جســر الســكة الحديدي نظــرة عــن كثــب علــى مشــروع إعــادة بن
ــدار البيضــاء - برشــيد الســيار ال

تمثــل هــذا المشــروع فــي هــدم الجســر الحالــي للســكة الحديديــة التــي تربــط مطــار 
محمــد الخامــس و اســتبداله بجســرين حديدييــن باســتعمال تقنيــة غيــر مســبقة فــي 
المغــرب، حيــث اســتغلت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب انخفــاض حركــة 
الســير مــن أجــل نقــل العناصــر المعدنيــة المكونــة للجســرين، و هــي عمليــة معقــدة 

نظــرا لضخامــة هــذه العناصــر.

بفضــل هــذه التقنيــة، تــم تقليــل مــدة تعليــق حركــة الســير علــى الطريــق الســيار مــن 
10 أيــام إلــى بضــع ســاعات فقــط. و قــد عرفــت ســنة 2020 االنتهــاء مــن أشــغال إنجــاز 

هــذا الــورش بالكامــل.

أشغال إعادة بناء و استبدال جسر السكة الحديدية المؤدية إلى مطار محمد الخامس الدولي بجسرين معدنيين - عملية تثبيت الجسر األول

يعتبر هذا الورش من أهم مشاريع البنية 
التحتية للطرق السيارة بالمملكة و أكثرها 

تعقيدا
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2. األشغال الكبرى و أشغال  
التهيئة 

تواصل الشــركة الوطنية للطرق الســيارة بالمغرب تطوير شــبكة الطرق 
الســيارة و دعــم الســياحة الوطنيــة مــن خــالل إنجــاز بــدال و مدخــل 

محطــة ليكســوس علــى مســتوى الطريــق الســيار  الربــاط - طنجــة

ــوج المباشــر للمحطــة الســياحية ليكســوس، باإلضافــة إلــى توفيــر منفــذ تم  تنفيــذ هــذا المشــروع، الــذي يهــدف إلــى ضمــان الول
ثــان لشــمال مدينــة العرائــش، فــي إطــار اتفاقيــة بيــن وزارة التجهيــز و النقــل و اللوجســتيك و المــاء، الشــركة الوطنيــة للطــرق 
الســيارة بالمغــرب، و وزارة الســياحة و الصناعــة التقليديــة و النقــل الجــوي و االقتصــاد االجتماعــي، مُمَثلــة بالشــركة المغربيــة للهندســة 

.)SMIT( الســياحية

و قــد تــم إنجــاز أشــغال بــدال و مدخــل محطــة ليكســوس علــى مــدى 32 شــهرا و باســتثمار قيمتــه 150 مليــون درهــم. و تتكــون هــذه 
البنيــة التحتيــة الجديــدة، التــي أنجزتهــا الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب، بشــكل أساســي مــن:

تستثمر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من أجل خدمة أفضل 
لمدينة الرباط و محيطها، و تحسين انسيابية و سالمة حركة المرور 

بدال »أم عزة«: بنية تحتية جديدة لمواكبة التوسع الذي تشهده منطقة الرباط 
طــرف  مــن  المنجــز  عــزة«  »أم  بــدال  يقــع 
الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب، 
محــور  مــن   281 الكيلومتريــة  بالنقطــة 
طنجــة  مينــاء    - الربــاط  الســيار  الطريــق 
الســيار  الطريــق   مــن  بالقــرب  المتوســط، 
المــداري للربــاط، و يهــدف إلــى خدمــة أفضــل 
تحســين  و  محيطهــا،  و  الربــاط  لمدينــة 
انســيابية حركــة المــرور معــززا بذلــك شــروط 
الســالمة و الراحــة للزبناء-مســتعملي الطريــق 
الســيار، باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي تطويــر 
هــذه المنطقــة الســائرة فــي طريــق النمــو 
و تحســين تنقــالت ســاكنتها علــى الخصــوص.

تم تنفيذ أشــغال هذا المشــروع خالل 30 شــهرًا 
و تطلبت استثمارا قدره 72 مليون درهم.

و يتألــف بــدال »أم عــزة«، مــن ســتة ممــرات مخصصــة لــألداء مــن أجــل حركــة المــرور مــن و إلــى الــدار البيضــاء و ممريــن لحركــة المــرور 
مــن و إلــى مدينــة ســال. 

تنخــرط هــذه المنشــأة الجديــدة فــي إطــار اســتراتيجية تحديــث و تطويــر البنيــات التحتيــة الخاصــة بالشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة 
ــاط بالطريــق االقليميــة 4012 ممــا  بالمغــرب، و تســمح علــى وجــه الخصــوص بربــط جميــع اتجاهــات الطريــق الســيار المــداري للرب

يتيــح الوصــول إلــى ســد ســيدي محمــد بــن عبــد هللا.

كمــا تشــتمل هــذه البنيــة التحتيــة الجديــدة علــى محطــة اســتراحة تبلــغ مســاحتها 000 5 متــر مربــع علــى الطريــق الســيار المــداري 
للربــاط، و ذلــك فــي إطــار التحســين المســتمر للخدمــات المقدمــة للزبناء-مســتعملي الطريــق الســيار. 

إنجاز أشغال تأهيل الطريق المداري الحضري بالرباط بين بدال حي الرياض و مفترق الطرق حي الفتح
يهــدف هــذا المشــروع إلــى مواكبــة اكتظــاظ حركــة المــرور المســجلة حاليـًـا، و التــي تتجــاوز الحــد المســموح بــه فــي مســارين اثنيــن، 
خاصــة أنهــا ســتعرف ارتفاعــا مــع بــدء تشــغيل المحطــة الطرقيــة الجديــدة لمدينــة الربــاط. باإلضافــة إلــى ذلــك، قامــت الشــركة 

ــدار البيضــاء. ــدال حــي الريــاض فــي اتجــاه ال ــوج ب الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب بأشــغال تهيئــة مســار ول

إنجــاز أشــغال بنــاء ممــر علــوي علــى الطريــق الســيار الربــاط - الــدار البيضــاء بالنقطــة الكيلومتريــة 2+400 
و  أشــغال التهيئــة علــى مســتوى بــدال تمــارة

فــي إطــار مواكبــة نمــو المراكــز الحضريــة القريبــة مــن الطريــق الســيار، و المســاهمة فــي تحســين انســيابية و ســالمة حركــة المــرور فــي 
المناطــق الحضريــة التــي تعــرف ارتيــادا كبيــرا، قامــت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب بأشــغال تهيئــة علــى مســتوى بــدال 
مدينــة تمــارة، حيــث تهــدف إلــى تحســين و تعزيــز ســالمة حركــة المــرور بيــن وســط مدينــة تمــارة و بلديــة الهرهــورة و الطريــق الســيار.

بدال ليكسـوس على مسـتوى الطريق السـيار الربـاط - طنجة 
محطة األداء على مســـتوى 

بدال ليكسـوس

5 منشآت فنية بما في ذلك جسر واحد 
بعوارض إسمنتية

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

3 كيلومترات من ممرات الولوج

محطة األداء بطاقة استيعابية تفوق 
000 15 عربة في اليوم

خريطة توضيحية للبدال الجديد »أم عزة« على مسـتوى الطريق السـيار المـداري للربـاط
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ــدا مــن  ــق جيــال جدي الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب تطل
محطــات األداء مجهــزة بنظــام جديــد علــى مســتوى الطريــق الســيار 

ــدار البيضــاء – برشــيد ال

الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب جيــال جديــدا مــن محطــات األداء، مجهــزة بنظــام حديــث لــألداء علــى أطلقت 
مســتوى الطريــق الســيار الــدار البيضــاء – برشــيد، و يدخــل هــذا المشــروع فــي إطــار االســتراتيجية الشــمولية 

للشــركة و الهادفــة إلــى تعزيــز الســالمة و الراحــة للزبناء-مســتعملي الطريــق الســيار.

و يهــدف هــذا الــورش إلــى تحســين انســيابية حركــة المــرور ألكبــر عقــدة مروريــة بيــن شــمال و جنــوب المملكــة، عــن طريــق تقليــص 
عــدد محطــات التوقــف بيــن مدينــة المغــادرة و المدينــة المتوجــه إليهــا بالنســبة لمســتعملي الطــرق الســيارة التــي تربــط الــدار البيضــاء 

و مراكــش و أكاديــر و بنــي مــالل.

و تتمثل األشغال المتعلقة بهذا الورش في:

- حذف محطة األداء جنوب برشيد عند النقطة الكيلومترية 34 من الطريق السيار الدار البيضاء - أكادير؛

- حذف محطة األداء شرق برشيد عند النقطة الكيلومترية 5 من الطريق السيار برشيد - بني مالل؛

- إنشاء محطتين جديدتين لألداء، األولى عند مدخل شمال برشيد و الثانية على مستوى بدال جنوب برشيد.

PK34 حاجز

PK5 حاجز
شرق برشيد

بدّال مطار
محمد الخامس

PK21 حاجز
PK15 حاجز

الل

م بني نحو

ش
مراك نحو

البيضاء الدار نحو

نظام مفتوح

نظام مغلق

PK33 بدّال جنوب برشيدPK21 بدّال شمال برشيد

بدّال مطار
محمد الخامس

PK21 حاجز
PK15 حاجز

الل

م بني نحو

ش
مراك نحو

البيضاء الدار نحو

نظام مفتوح

نظام مغلق

ســتمكن هــذه الهندســة الجديــدة لنظــام األداء مــن تدفــق و انســيابية أكبــر علــى مســتوى الطريــق الســيار الــدار البيضــاء - برشــيد، الــذي 
يعتبــر أهــم تدفــق مــروري يربــط شــمال المملكــة بجنوبهــا، و هــو مــا ســيعزز الســالمة و الراحــة للزبناء-مســتعملي الطريــق الســيار، 

و ســيقلص مــدة الســفر بيــن المــدن األربعــة المذكــورة )الــدار البيضــاء و مراكــش و أكاديــر و بنــي مــالل(.

محطة األداء الجديدة على مسـتوى بدال جنوب برشيد  

تم تنفيذ هذا المشروع 
المهيكل و المعقد من قبل 

شركات مغربية، و تمت 
إدارته بنجاح بفضل خبرة 

فرق الشركة الوطنية للطرق 
السيارة بالمغرب

بفضــل خبرتهــا المعتــرف بهــا فــي إدارة و تدبيــر المشــاريع المعقــدة، اســتطاعت الشــركة 
 ،)ADM PROJET(  الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب، عبــر فرع الخبرة التقنيــة التابع لهــا
النجــاح فــي تنفيــذ هــذا المشــروع فــي وقــت قياســي ال يتعــدى 5 أشــهر مــع الحــرص 

علــى التقليــل مــن االضطــراب بالرغــم مــن حركــة الســير الكثيفــة بهــذا المقطــع.

و تجــدر اإلشــارة إلــى أن المشــروع تــم تنفيــذه بشــكل كامــل مــن قبــل شــركات وطنيــة 
باســتثمارات إجماليــة قدرهــا 40 مليــون درهــم.

قبل التحول

بعد التحول
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لجعــل حركــة المــرور أكثــر سالســة، أنجــزت الشــركة الوطنيــة للطــرق 
الســيارة أشــغال توســيع و تهيئــة محطــات األداء فــي جميــع أنحــاء 

شــبكة الطــرق الســيارة

الشــركة الوطنية للطرق الســيارة بالمغرب على تحســين الســالمة و االنســيابية و الراحة لمســتعملي الطريق الســيار بشكل تعمل 
مســتمر، حيــث أنجــزت خــالل ســنة 2020، عــدة أشــغال تهيئة و توســيع لمحطــات األداء علــى وجه الخصوص:

- إنجاز أشغال تمديد المسارات السريعة لمحطة األداء بوزنيقة
- إنجاز أشغال توسعة محطة األداء بير جديد

- إنجاز أشغال توسعة محطة األداء أزمور
- إنجاز أشغال توسعة محطة األداء على مستوى بدال تاركا

- إنجاز أشغال توسعة محطة األداء على مستوى بدال شيشاوة

الســاكنة  ســالمة  أجــل  مــن 
الشــركة  قامــت  المجــاورة، 
الســيارة  للطــرق  الوطنيــة 
معدنيــة  معابــر  بتشــييد 

للراجليــن جديــدة 
3 معابر على مستوى الطريق السيار الرباط - طنجة:

- النقطة الكيلومترية 000+161؛
- النقطة الكيلومترية 800+178؛
- النقطة الكيلومترية 121+831.

علــى مســتوى الطريــق الســيار الــدار البيضــاء - الجديــدة، 
ممــر للراجليــن عنــد النقطــة الكيلومتريــة 125+000. 

ــر،  ــدار البيضــاء - أكادي ــق الســيار ال ــى مســتوى الطري عل
معبــر للراجليــن عنــد النقطــة الكيلومتريــة 35+000.

علــى  أحدهمــا  اإلنشــاء،  قيــد  معدنيــة  معابــر  ثــالث 
الطريــق الســيار الربــاط - الــدار البيضــاء عنــد النقطــة 
الكيلومتريــة  600+7 و اآلخــر علــى الطريــق الســيار 

.44+000 و   37+800 عنــد  فــاس   - الربــاط 

3. اإلصالحات الكبرى لحفظ 
البنية التحتية للطرق السيارة

فحص قارعة الطريق السيار

بالمغــرب تقوم  الســيارة  للطــرق  الوطنيــة  الشــركة 
بشــكل  الســيار  الطريــق  قارعــة  فحــص  بعمليــات 
ــة، حيــث تعتمــد  ــة الدوري منتظــم فــي إطــار اســتراتيجية الصيان
دراســات تعزيــز البنيــة التحتيــة علــى نتائــج هــذه الفحوصــات 
القتــراح و تحديــد الحلــول الناجعــة للحفــاظ علــى الشــبكة فــي 

حالــة جيــدة. 

خــالل ســنة 2020، واصلــت الشــركة إنجــاز أشــغال فحــص قارعــة 
الطريــق الســيار )انحــراف، مســح األضــرار، عــدم انتظــام الســطح، 

و الشــقوق( وفقــا للمخطــط التالــي: 

- الفحــص الســنوي لشــبكة الطــرق الســيارة مــن خــالل الجهاز 
متعــدد الوظائف؛

بحســب  الشــبكة  لتصنيــف  البيانــات  مختلــف  معالجــة   -
الحالــة؛ مؤشــرات 

- االعتماد على تسلسل  القرار؛
أشــغال  لتنفيــذ  الســنوات  متعــدد  عمــل  برنامــج  تحديــد   -

الســيار؛  الطريــق  قارعــة  صيانــة 
- تحيين البرنامج بعد كل فحص جديد.

الطريــق  قارعــة  صيانــة  أشــغال 
ر لســيا ا

أجــل حفــظ الطريــق الســيار، خاصــة مكوناتــه ذات العمــر من 
االفتراضــي المحــدود جــدا، مثــل قارعــة الطريــق التــي 
يتــراوح عمرهــا بيــن 10 و 15 ســنة، تقــوم الشــركة الوطنيــة 
قارعــة  تقويــة  أشــغال  بإنجــاز  بالمغــرب  الســيارة  للطــرق 
خــالل  الشــركة  خصصــت  حيــث  منتظــم.  بشــكل  الطريــق 
ســنة 2020، ميزانيــة إجماليــة قدرهــا 352,34 مليــون درهــم 
بمختلــف  الطريــق  قارعــة  لصيانــة  الكبــرى  األشــغال  إلنجــاز 

الســيارة. الطــرق  محــاور 

أشغال صيانة الطريق السيار الرباط - القنيطرة
تتقــدم أعمــال الصيانــة فــي هــذا المقطــع بوتيــرة متزايــدة، مــع 
ضمــان ســالمة مســتعملي الطريــق الســيار، دون تأثيــر كبيــر علــى 
حركــة المــرور. حيــث مكــن انخفــاض حركــة الســير خــالل األزمــة  
الصحيــة مــن برمجــة إنجــاز األشــغال علــى مســتوى بــدال الربــاط 
- ســال، و ذلــك للتقليــل مــن اإلزعــاج الــذي قــد تســببه للزبنــاء-

الــذي  مســتعملي الطريــق الســيار علــى مســتوى هــذا الموقــع 
يشــهد حركــة ســير مرتفعــة جــدا فــي األوقــات العاديــة.

أشغال صيانة الطريق السيار مكناس - فاس
بعــد االنتهــاء مــن أشــغال إصــالح الممــرات البطيئــة و الســريعة 
فــي هــذا المقطــع مــن الطريــق الســيار، تســتمر أشــغال وضــع 

الطبقــة الســطحية األخيــرة.

أشغال صيانة الطريق السيار إيمينتانوت - أركانة
تتطلــب أشــغال صيانــة الطريــق الســيار إيمينتانــوت - أركانــة، 
التــي تشــكل منصــة دعــم  العميقــة  الطبقــات  إعــادة تشــكيل 
حيــث  معقولــة  بوتيــرة  األشــغال  تتقــدم  و  الســيار.  الطريــق 

.2020 بنهايــة   80% إلــى  وصلــت 

معبر للراجليـن في النقطة الكيلومترية 000+161 على مسـتوى الطريق السـيار الربـاط  - طنجة

أشغال اإلصالحات الكبرى لقارعة الطريق السيار
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4. الصيانة، ضرورة قصوى 
الستدامة الُمنشآت الفنية

علــى  الفنيــة  المُنشــآت  لمراقبــة  معلوماتــي  برنامــج   ،SMART-SGE
الطــرق الســيارة

ســنة 2020، تــم اعتمــاد أداة معلوماتيــة جديــدة، لتســهيل إدارة قواعــد البيانــات و المعلومــات المتعلقــة بأشــغال تتبــع خالل 
و مراقبــة المُنشــآت الفنيــة.

و  هي عبارة عن منصة رقمية أطلق عليها اسم SMART-SGE، و تمكن من:

- إدخال المعلومات التي يتم التقاطها خالل الزيارات التفقدية الميدانية عبر األجهزة اللوحية المتصلة؛
- دمج البيانات و المعلومات الناتجة عن زيارات المراقبة التفصيلية؛

- معالجــة البيانــات لتحديــد اإلجــراءات و اتخــاذ القــرارات الضروريــة )الصيانــة الروتينيــة، الصيانــة المتخصصــة، أشــغال اإلصــالح، 
إلــخ؛

- التتبع اآلني لنتائج و مردودية الزيارات التفقدية؛
- برمجة و تحديد أولويات أشغال الصيانة حسب حالة المُنشآت؛

- تقديم مبيان المتابعة المَُحيّنَة في الوقت اآلني لفائدة جميع المتدخلين.

SMART-SGE هي أداة للمساعدة على اتخاذ القرار و التدبير المثالي للمُنشآت الفنية بالطرق السيارة.

لتفقــد و مراقبــة المنشــآت الفنيــة، تعتمــد الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب خاصــة علــى تقنيــة »النينجــا تيــك« 
(Ninja Tech(، و هــي تقنيــة مبتكــرة تــدرب عليهــا أطــر مــن الشــركة فــي اليابــان.

المنشــآت  و صيانــة  حمايــة 
الفنيــة 

تخصيــص ميزانيــة قدرهــا 12,6 مليــون درهــم تم 
خــالل ســنة 2020 للعمليــات التاليــة:

- حمايــة دعامــات القناطــر الكبــرى للطريــق الســيار 
شيشــاوة - أكاديــر: أميــزري، أمزنــاس، بوعنفيــر، 

و نتالكمينــت؛

- إصالح مفاصل قارعة الطريق السيار المتدهورة؛

بالقنطــرة  لحــق  الــذي  الحريــق   أضــرار  إصــالح   -
النقــط  مســتوى  علــى  الســفلي  الممــر  و  العلويــة 
علــى   291+800 و   129+900 الكيلومتريــة 

وجــدة؛  - الربــاط  الســيار  الطريــق 

- إصــالح األضــرار التــي لحقــت باألعمــدة الخرســانية 
المســلحة لســقيفة محطــة األداء علــى مســتوى 

بــدال شــمال ســطات.

SMART-SGE، برنامج معلوماتي لمراقبة المُنشآت الفنية على الطرق السيارة

جسر على وادي أمزناس

جسر على وادي أمزري
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5. معالجة عدم االستقرار 
األرضي للحفاظ على جودة 

البنية التحتية

مــا تكــون المنحــدرات بالطــرق الســيارة عرضــة لمشــاكل غالبا 
عــدم اســتقرار األراضــي، و هــي ظاهــرة تأخــذ أشــكاال 
متنوعــة و تطــال منحــدرات متفرقــة و ترتبــط فــي الغالــب بظــروف 
الوطنيــة  الشــركة  تحــرص  لهــذا  محليــا.  كثيفــة  أمطــار  تهاطــل 
المســتمرة  لمنشــآت  المراقبــة  بالمغــرب علــى  الســيارة  للطــرق 
الحفــر مــن خــالل بعثــات الخبــرة التقنيــة و تجهيــز  المنشــآت 
المعرضــة للخطــر، ممــا يمكــن مــن اســتباق مشــاكل االنــزالق 

و تحســين الجهــود الراميــة لمعالجــة عــدم االســتقرار.

خــالل ســنة 2020، خصصــت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة 
عــدم  لمعالجــة  18,25 مليــون درهــم،  تبلــغ  بالمغــرب ميزانيــة 
اســتقرار األراضــي الــذي لوحــظ علــى مســتوى منحــدرات الطــرق 

الســيارة، و يتعلــق األمــر أساســا بالعمليــات التاليــة:

بالنقطــة  المتواجــد   35 الــردم  تثبيــت  أشــغال  إنجــاز   -
الكيلومتريــة 293، و الــردم 12 الواقــع بالنقطــة الكيلومتريــة 
274، والــردم 2 الواقــع بالنقطــة الكيلومتريــة  218 بالطريــق 

الســيار فــاس - تــازة؛

الســيار  للطريــق  التطهيــر  نظــام  تحديــث  أشــغال  إنجــاز   -
الربــاط - مكنــاس بيــن النقطتيــن الكيلومتريتيــن 119+000 

000+124؛ و 

- إنجــاز أشــغال التدعيــم بالركائــز العميقة للحفــر 16 المتواجد 
بالنقطــة الكيلومتريــة 276 بالطريــق الســيار فاس - تازة؛

الســيار  الطريــق  علــى  اإلضافيــة  التطهيــر  أشــغال  إنجــاز   -
أكاديــر.  - شيشــاوة 

منحدر صخري تحت المراقبة، على مسـتوى الطريق السـيار مراكش - أكادير
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جسر على وادي تاهدارت



62
الرأس المال البشري 

يواصل اكتساب المزيد 
من المهارات و تعدد 

االختصاصات في خدمة 
مهمتنا المزدوجة

1. في ظل األزمة الصحية، األولوية لحماية 
الموارد البشرية 

2. المزيد من المهن المخصصة لضمان 
السالمة و الراحة على شبكة الطرق السيارة

3. ترقيــات غيــر مســبوقة في صفوف األعوان 
و التقنيين لتعزيز التأطير الوسيط

4. تكثيف التكوينات و مواكبة الكفاءات
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الســنوات استطاعت  مــدى  علــى  البشــرية،  المــوارد  سياســة 
الخمــس الماضيــة، تحقيــق نتائــج جيــدة فــي مواكبــة 
الكفــاءات  مواكبــة  و  التكويــن  خــالل  مــن  االســتغالل،  نشــاط  تصنيــع  ورش 
ــر الوظيفــي  ــدة، و كــذا مــن خــالل التطوي ــرات الجدي ــد المهــارات و الخب لتوطي
لموظفاتنــا و موظفينــا، و عبــر ترســيخ ثقافــة الشــركة المتمثلــة فــي مهمــة 

خدمــة مســتعملي الطــرق الســيارة.

و قد شــهدت ســنة 2020، على غرار الســنوات الســابقة، استمرار استراتيجيتنا 
ــي مــن أجــل التطــور  ــة االنتقــال الداخل ــة الموظفيــن و دينامي فــي مجــال ترقي
نحــو مهــن جديــدة ناتجــة عــن التحــول العميــق الــذي عرفتــه الشــركة الوطنيــة 
للطــرق الســيارة بالمغــرب. و سيســتمر هــذا الزخــم، الــذي يعتبــر جــزءا مــن دورة 

تحــول الشــركة، علــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة.

حيــث يرتكــز طموحنــا فــي جعــل الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب، 
مؤسســة عموميــة معترفــا بهــا دوليــا كمرجــع فــي مجــال البنيــة التحتيــة للطــرق 
الســيارة ، و تأكيــد مكانتهــا كشــركة رائــدة قاريــا. و بفضــل اســتراتيجيتها لتطويــر 
المــوارد البشــرية، تمكنــت الشــركة مــن تكويــن خبــراء مهنييــن، و حفــظ خبــرة 
الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب القديمــة و الجديــدة، و جعلهــا فــي 

خدمــة منظومتهــا الوطنيــة و الــدول األفريقيــة الشــقيقة.

خــالل ســنة 2020 التــي شــهدت تفشــي األزمــة الصحيــة، جعلنــا مــن الحفــاظ 
علــى صحــة مواردنــا البشــرية أولويــة قصــوى، لذلــك قمنــا بإجــراءات اســتباقية 
تمثلــت فــي تنظيــم طريقــة العمــل و اتخــاذ تدابيــر صارمــة للنظافــة و الســالمة 

لحمايــة مواردنــا البشــرية ضــد كوفيــد19.

كمــا أدت الصعوبــات التــي فرضتهــا األزمــة الصحيــة إلــى تســريع برنامــج الرقمنــة 
الــذي نفذتــه الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب قبــل ســنتين، لذلــك 
عملــت مديريــة المــوارد البشــرية، خــالل ســنة 2020، علــى تفعيــل عمليــة 
وجــه،           أفضــل  علــى  الموظفيــن  و  الموظفــات  لطلبــات  لالســتجابة  الرقمنــة 
و تبســيط و تحديــث تدبيــر المــوارد البشــرية، و كــذا الحصــول علــى مؤشــرات 

األداء و المردوديــة لمواكبــة تطويــر الشــركة.

1. في ظل األزمة الصحية، 
األولوية لحماية الموارد 

البشرية 

مراقبــة تم  و  تنظيــم  بهــدف  الدليــل  هــذا  إعــداد 
الولــوج إلــى أماكــن العمــل، و اســتقبال الزبنــاء- 
مســتعملي الطــرق الســيارة علــى مســتوى الــوكاالت 

االحترازيــة  بالتدابيــر  التحســيس  و  التجاريــة، 
العمــل  أماكــن  تدبيــر  كــذا  و  النظافــة،  قواعــد  و 
عــن طريــق تحديــد عــدد الموظفيــن فــي األماكــن 

كمــا  المشــتركة.  أو  المفتوحــة  أو  المحصــورة 
يُفَّصِـــل الدليــل البروتوكــول الواجــب اتباعــه 
فــي حالــة ظهــور أعــراض عنــد أحــد األشــخاص، 
و خطــة التواصــل الداخلــي و الخارجــي، إلــخ.

التخفيــف التدريجــي إلجــراءات الحجــر الصحــي، اتخــذت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب عبــر مديريــة المــوارد بعد 
البشــرية و لجنــة الصحــة و الســالمة، مجموعــة مــن التدابيــر الضروريــة الســتمرارية و تعزيــز إجــراءات النظافــة و الحمايــة 

ضــد كوفيــد19 مــن خــالل تنفيــذ العمليــات التاليــة:

إعداد دليل استئناف النشاط

Saluez sans contact

Respectez la distance d'1m50 avec vos collègues

Ne vous mettez pas en face à face

N’utilisez pas les outils de travail de vos collègues

Ne vous échangez pas de documents physiques

Lavez-vous régulièrement les mains

Aérez régulièrement votre espace de travail

Gardez les portes ouvertes

1

2

3

4

5

6

7

8

Lavez-vous les mains régulièrement
Assurez-vous de vous laver les mains 
avec de l'eau et du savon pendant au 

moins 20 secondes

Évitez de toucher votre visage
Essayez de ne pas vous toucher avec 
vos mains à moins de vous assurer de 

bien vous laver les mains

Couvrez vos toux / éternuements
Il est fortement conseillé de couvrir 
votre toux / éternuement avec un mou-

choir à usage unique

Porter un masque facial
Assurez-vous de porter un masque
en public en respectant la notice

d’utilisation.

Gardez une distance de sécurité
Veuillez éviter autant que possible les 
foules et garder au moins 1m d'espace 

des autres personnes

Nettoyer et désinfecter
Pour une protection supplémentaire, 
utilisez un désinfectant pour les mains 
et désinfectez les outils de travail que 

vous utilisez régulièrement.

Adoptez les
gestes barrières
au Covid-19

1m
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توفير المعدات و المستلزمات

بدايــة تفشــي أزمــة كوفيــد19، اتخــذت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب التدابيــر الالزمــة لتنفيــذ توصيــات منذ 
الجهــات المختصــة، حيــث وفــرت األقنعــة الواقيــة للموظفيــن، و اعتمــدت فــي طريقــة العمــل علــى نظــام  التنــاوب، و العمــل 
عــن بعــد، و االجتماعــات عبــر تقنيــة الفيديــو... كمــا قامــت بتنظيــم 3 عمليــات فحــص جماعيــة و أخــرى فرديــة حســب الحاجــة و علــى 
أســاس كل حالــة علــى حــدة، و تــم وضــع برنامــج للتعقيــم المنتظــم ألماكــن العمــل، و معــدات االســتخدام الجماعــي، و العربــات 

و أدوات العمــل المختلفــة. و تمــت تهيئــة غرفــة مخصصــة للعــزل الطبــي.

تعزيز مصلحة طب الشغل و إعادة تنظيمها 

- تعييــن مكلفيــن بحــاالت كوفيــد19 فــي المقــر الرئيســي 
و علــى مســتوى المديريــات اإلقليميــة؛

PCR الـــ  اختبــارات  إلجــراء  مختبــر  مــع  اتفاقيــة  إبــرام   -
و اختبارات األمصال للحاالت المشتبه فيها؛ 

-  إبــرام اتفاقيــة مــع طبيب للمســتعجالت لتقديم المســاعدة 
و التكفــل بالحــاالت اإليجابيــة، و مواكبتهــا إلــى حيــن تماثلهــا 

للشفاء؛

توقيــت  تدبيــر  و  الولــوج  لمراقبــة  رقميــة  منصــة  تطويــر   -
أماكــن  فــي  الحضــور  معــدل  احتــرام  و  لتتبــع  الموظفيــن 
تدبيــر  علــى   للمســاعدة  و  كوفيــد19  أزمــة  خــالل  العمــل 

الطــوارئ. عنــد  اإلخــالء  حــاالت 

أتــاح تطويــر المهــن الجديــدة تعزيــز فــرص الشــغل، و إتاحــة إمكانيــة التنقــل و رفــع مســتوى مهــارات أطرنــا و تقنيينــا           لقد 
و أعواننــا.

و في هذا االتجاه، اتخذنا تدابير لمواكبة هيكلة و تنظيم المديريات اإلقليمية:

1. إدراج أدوات توجيهيــة و تدبيريــة علــى مســتوى المديريــات اإلقليميــة: لوحــة المراقبــة و القيــادة مــن أجــل تتبــع المردوديــة       
و األداء، و إلقــاء الضــوء علــى المؤشــرات الرئيســية و توحيــد »النمــاذج« المســتخدمة علــى مســتوى جميــع الهيئــات؛

2. توثيق البيانات، و هو مشروع ضخم مكن من التصديق على عائدات األداء و المعامالت و استكشاف سبل التطوير؛

3. احترام الميثاق االجتماعي من خالل الحفاظ على الوظائف مع التحكم الجيد في نفقات الموارد البشرية اإلجمالية.

2. المزيد من المهن 
المخصصة لضمان السالمة 

و الراحة على شبكة الطرق 
السيارة

ــن  ــر التكوي ــة للطــرق الســيارة بالمغــرب توف ــة الشــركة الوطني أكاديمي
ــو عــن بعــد فــي التعلــم اإللكترونــي و تقنيــة الفيدي

جميــع الموظفيــن مــن دورتيــن تدريبيتيــن، تطرقــت الــدورة األولــى، التــي تــم تنشــيطها مــن طــرف طبيــب استفاد 
ــة منــه و ذلــك لمســاعدة الموظفيــن فــي  ــى التحســيس بمخاطــر كوفيــد19 و وســائل الوقاي للمســتعجالت، إل
االســتمرارية فــي تقديــم خدمــة عموميــة لمســتعملي الطريــق الســيار مــع الحفــاظ علــى ســالمتهم. أمــا الــدورة الثانيــة، فقــد همــت 
مواكبــة مواردنــا البشــرية الســتخدام منصــة التعــاون عبــر اإلنترنــت مــن أجــل التمكــن مــن العمــل عــن بُعــد و التكيــف مــع قيــود التنقــل.

عمليــة فحــــص جماعيـــة لكوفيــــد19، تــم تنظيمهــا بمقــــر الشــركة الوطنيـــة 
ــرب ــيارة بالمغـ ــرق السـ عون المساعدة في اتصال مع غرفة المراقبةللطـ

عملية تعقيـم عربات المساعدةعملية تعقيـم مقصورة األداء
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3. ترقيات غير مسبوقة في 
صفوف األعوان و التقنيين 

لتعزيز التأطير الوسيط

الترقيات و حركة االنتقال الداخلي

المــوارد البشــرية خــالل ســنة 2020 ديناميكيــة تميــزت بالترقيــات التــي همــت جميــع الفئــات مــع اســتهداف شهدت 
المزيــد مــن  المهــن الميدانيــة و ذلــك للرفــع مــن جــودة الخدمــات المقدمــة لمســتعملي الطريــق الســيار.

تــم في  للتحــول،  الكبيــر  المشــروع  إطــار 
مســبوقة  غيــر  ظيفيــة  و  فــرص  خلــق 
ســنة  فخــالل  الشــركة.  موظفــي  فئــات  لجميــع 
الوســيط  التأطيــر  فئــة  اســتهداف  تــم   ،2020
مــا  أن  حيــث   ،)management intermédiaire)
يقــارب ٪80 مــن الترقيــات خصــت التقنييــن و األعوان، 
و هــي فئــة تمثــل ٪70 مــن موظفــي الشــركة الوطنيــة 

بالمغــرب. الســيارة  للطــرق 
منــذ  بــدأت  التــي  الديناميكيــة  هــذه  أتاحــت  قــد  و 
ســنتين، تعزيــز سياســتنا للمــوارد البشــرية مــن خــالل 
خلــق آفــاق وظيفيــة جديــدة فــي نطــاق ورش التحــول 

الكبيــر.

نسبة التقنيين و األعوان 
من مجموع الموظفين

نسبة ترقيات 
التقنيين و األعوان

• تعيين المدير الجهوي لمحور الشمال؛
رؤساء مصالح داخل مراكز  • تعيين 4

االستغالل؛
موظفا لمناصب المراقبين في  • تعيين 26

مختلف قطاعات نشاط االستغالل؛
موظفين في مناصب  • تعيين 4

رئيس ورشة الصيانة داخل 
المديريات اإلقليمية؛

من تقنيي الصيانة. • تعيين 4

عملية  18 •
انتقال داخلي.

رؤساء  • تعيين 7
ADM أقسام في

PROJET

البشرية؛ الموارد مديرة • تعيين
بالمقر أقسام رؤساء 4 • تعيين

الرئيسي؛
للقوانين مراقب • تعيين

المالي. القسم داخل

مهن الدعم

مهن البناء

مهن العمليات

4. تكثيف التكوينات و مواكبة 
الكفاءات

توطيــد مهمــة خدمــة الزبنــاء مســتعملي الطريــق الســيار مزيــدًا مــن الدعــم و المواكبــة للمــوارد البشــرية التابعــة تطلب 
للشــركة، مــن أجــل العمــل علــى ترســيخ ثقافــة جديــدة، و هــي ثقافــة مبنيــة علــى النتائــج و المردوديــة و األداء.

و تعــد خبــرة مواردنــا البشــرية باإلضافــة إلــى خبــرات المقــاوالت الشــريكة محــورًا اســتراتيجيًا، حيــث اســتثمرت الشــركة الوطنيــة 
للطــرق الســيارة بالمغــرب كثيــرا فــي تكوينهــم عبــر أكاديميتهــا، و تمكنــت مــن بنــاء منظومــة وطنيــة ديناميكيــة و تنافســية تجعــل مــن 

صناعــة الطــرق الســيارة قطاعــا جديــدا تتميــز فيــه القــدرات الوطنيــة  المغربيــة و تتعــدى الحــدود الوطنيــة. 

و قد تمت تنمية و تطوير المهارات في مجالين رئيسيين : 

التكوين التقني )المهني( و التكوين في مجال الرقمنة
1. مواكبة تطور الهيكلة التنظيمية و تسريع الرقمنة؛

2. تكويــن فــي إدارة وتدبيــر الفــرق لصالــح مراقبــي صيانــة نظــام األداء، مراقبــي الصيانــة الروتينيــة  للبنيــة التحتيــة و رؤســاء أوراش 
الصيانة؛

3. تكوين مراقبي السالمة على معيار الصحة و السالمة المهنية؛

4. التكوين على الصيانة الخفيفة لقارعة الطريق السيار و المنشآت الفنية؛

5. دورة تكوينية حول إدارة قواعد البيانات.

80% 70%
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ADM Projet تواكب منظومتنا عن طريق التكوين المستمر

الرغــم مــن الســياق االســتثنائي المتعلــق باألزمــة الصحيــة و الــذي أدى إلــى التراجــع الكبيــر للمؤشــرات الحيويــة للشــركة، على 
التزمــت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب بدعــم منظومتهــا المتمثلــة فــي مقــاوالت البنــاء و األشــغال العموميــة 
ــى مــا قبــل األزمــة حيــث لعبــت  ــى أن هــذا الدعــم يمتــد إل لتخطــي هــذه الظرفيــة و الحــد مــن تداعيــات األزمــة. و تجــدر اإلشــارة إل
الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب منــذ تأسيســها دورا رئيســيا كقــوة دافعــة لمنظومتهــا العاملــة فــي قطــاع الطــرق و الطــرق 

الســيارة، و ذلــك مــن أجــل رفعهــا إلــى أعلــى مســتويات التقنيــة و القــدرة التنافســية و األداء.

عبــر شــركتها الفرعيــة » ADM Projet «، تقــوم الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب بمواكبــة منظومتهــا و تأهيلهــا  مــن حيــث 
الخبــرة التقنيــة و إدمــاج المعاييــر الجديــدة لتحقيــق أداء أفضــل، حيــث تحــرص » ADM Projet « علــى نقــل الخبــرة و التجربــة التــي 

اكتســبتها الشــركة خــالل ســنوات مــن العمــل الجــاد و إنجــاز المشــاريع  الضخمــة.

تكوين التميز و تكوين النخبة المغربية

هــذا التكويــن الــذي بــدأ فــي 2020 و اســتهدف خبــراء الشــركة، مــن ترســيخ خبــرة معتــرف بهــا للشــركة الوطنيــة سيمكن 
للطــرق الســيارة بالمغــرب. و يتضمــن تدريبــا حــول حــول ذكاء األعمــال )Business Intelligence( و دورات  
الخبــرة التابعــة  للمدرســة الوطنيــة للجســور و الطــرق فــي باريــس، و دورات Oracle University، كمــا يشــمل تكويــن نخبــة الشــركة 

اإلعــداد لمباريــات الخبــرة و تشــجيع المنشــورات العلميــة.

فــي نفــس هــذا التوجــه، يعتبــر البحــث و التطويــر فــي صميــم اســتراتيجيتنا مــن خــالل إبــرام اتفاقيــات الشــراكة مــع الجامعــات 
المغربيــة المتخصصــة مثــل:

جسر محمد السادس
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زيارة ميدانية للصحافة لمحطة األداء جنوب برشيد



74
الشـركة الوطنية للطرق 

السـيارة بالمغرب، التزام دائم 
تجـاه محيطها المجاور 

و اهتمـام خاص بالبحث 
و التطويـر المغربي

1. البرنامج الجماعي

2. مشروع األرض

3. البحث و التطوير
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البرنامج الجماعي

البرنامج األخضر

البرنامج األزرق

مــن إيمانهــا بالــدور السوســيو اقتصــادي المهم انطالقا 
المتعلقــة  التحتيــة  البنيــات  تلعبــه  الــذي 
الســيارة  للطــرق  الوطنيــة  الشــركة  تضــع  النقــل،  بقطــاع 
بالمغــرب المســؤولية االجتماعيــة فــي صميــم اســتراتيجيتها 
و تولــي اهتمامـًـا خاصــا عنــد تدبيــر أنشــطتها بمختلــف مكونــات 
محيطهــا و منظومتهــا، و هــو التــزام ينبــع مــن قناعــة راســخة 
و قيمــة ثابتــة و مشــتركة مــع جميــع الفاعليــن تحــت شــعار 

»االســتثمار فــي حســن الجــوار«.
منــذ  بالمغــرب،  الســيارة  للطــرق  الوطنيــة  الشــركة  قامــت 
بالتزاماتهــا المتعلقــة  2016، بتوجيــه جهودهــا للوفــاء  ســنة 
بالمســؤولية االجتماعيــة و البيئيــة للمقــاوالت، حيــث بــدأت 
بمحيطهــا  الدائــم  االهتمــام  بهــدف  برامــج  ثالثــة  تنفيــذ  فــي 
القريــب، و االنفتــاح علــى التعليــم    و البحــث و االبتــكار مــن 
أجــل الحفــاظ علــى البيئــة و المــوارد الطبيعيــة و الرفــع مــن 
الســيار،  الطريــق  لمســتعملي  المقدمــة  الخدمــات  جــودة 

و يتعلــق األمــر بالبرامــج التاليــة:

الســيارة استطاعت  للطــرق  الوطنيــة  الشــركة 
بالمغــرب، رغــم الســياق الصحــي غيــر 
المســبوق الــذي شــهدته ســنة 2020، مــن مواصلــة برامــج دعمهــا 
المــدارس  ســيما  ال  و  الســيار،  للطريــق  المجــاورة  للجماعــات 
القرويــة المحاذيــة لشــبكة الطــرق الســيارة، حيــث عملــت علــى 
ــي  ــادرات و إنجــازات برنامــج J مــع هــذا الســياق الوبائ تكييــف مب
الظــروف  لتحســين  األولويــة  إعطــاء  خــالل  مــن  االســتثنائي، 

الصحيــة و الولــوج إلــى المــوارد الرقميــة.

فــي هــذا اإلطــار، تــم إنجــاز عــدة عمليــات لحفــر اآلبــار و األشــغال 

الراميــة إلــى تزويــد المــدارس المســتفيدة مــن برنامــج J بالمــاء 
بالتدابيــر  التقيــد  تســهيل  بهــدف  ذلــك  و  للشــرب،  الصالــح 

الصحيــة و متطلبــات النظافــة خــالل فتــرة الجائحــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، واصلــت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة 
الوطنيــة        التربيــة  مــع وزارة  الشــراكة  بالمغــرب، تمتيــن روابــط 
و التكويــن المهنــي و التعليــم العالــي و البحــث العلمــي، مــن خــالل 
اتفاقيــة جديــدة تهــم إنشــاء و تجهيــز األقســام الرقميــة داخــل 

.J مــدارس برنامــج

و تتمثل هذه الشراكة الجديدة في:

1. البرنامج الجماعي

  إعداد شبكة معلوماتية

 من أجل تحسين استخدام هذه البنية التحتية، ستواكب 
الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أعضاء هيئة التدريس  

و التالميذ من خالل تنشيط دورات تكوينية و ورشات عمل 
ترفيهية و تزويدهم بالبرامج و األلعاب التربوية

تهيئة قسم رقمي لكل مدرسة

التجهيــز بالمعــدات المعلوماتيــة 
المناسبة و اآلمنة

  ضمان الصيانة

الصيانة  

 التجهيز

 اإلنترنت

 التهيئة  

خدمة اإلنترنت 

الشبكة المعلوماتية  

J تلميذة مستفيدة من برنامج

االستثمار في
حسن الجوار
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مــدارس تــم تأهيلهــا 
J فــي إطــار برنامــج
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2. مشروع األرض

ثمــرة يعتبر  األرض  مشــروع 
مــع  ناجحــة  شــراكة 
الزراعــي  للبحــث  الوطنــي  المعهــد 
(INRA( و الوكالــة األلمانيــة للتنميــة 
منحــدرات  حمايــة  بهــدف   )GIZ)
الطــرق الســيارة ضــد التــآكل المائــي. 

بعــد ســنوات مــن البحــث و التطويــر 
المبتكــرة  التقنيــات  مجــال  فــي 
الخاصــة بتثبيــت التربــة بمنحــدرات 
الشــركة  تواصــل  الســيارة،  الطــرق 
ــة للطــرق الســيارة بالمغــرب،  الوطني

إنجــاز مشــروع األرض علــى نطــاق واســع، و تتــم هــذه العمليــة بشــراكة 
ــزرع  مــع الفالحيــن المجاوريــن للطــرق الســيارة، الذيــن يقومــون ب

و مضاعفــة البــذور المخصصــة لتثبيــت التربــة.

علــى  األرض،  مشــروع  إنجــاز  الشــركة  واصلــت   2020 ســنة  خــالل 
الرغــم مــن ســياق األزمــة الصحيــة، حيــث تــم تحقيــق النتائــج اإليجابيــة 

ــة: التالي

- إشــراك ومواكبــة 40 فالحــا مجــاورا للطريــق الســيار بمنطقــة 
فــاس - تــازة، و تــم إدمــاج 20 هكتــارًا مــن األراضــي فــي عمليــة 

تكاثــر البــذور؛

- تطويــر مشــتل إلنتــاج النباتــات علــى مســاحة 000 3 م²، يتكــون 
مــن بيــت زجاجــي، مظلــة، مختبــر، معــدات ري موزعــة، ممــا يضمــن 

قــدرة إنتــاج ســنوية تبلــغ 000 100 نــوع نباتــي؛

- تطويــر منصــة عــرض لتكاثــر البــذور، علــى مســاحة 3,5 هكتــار، 
تمكــن مــن إنتــاج النباتــات والبــذور ، كمــا توفــر مســاحة عــرض 

تســتعمل كدعامــة لمســاعدة ومواكبــة الفالحيــن الشــركاء؛

ــدى  ــر مــن 70 قنطــارًا مــن البذورالتــي تمــت زراعتهــا ل ــاج أكث - إنت
الفالحيــن المجاوريــن علــى مســاحة 20 هكتــارًا مــن األراضــي؛

-  إنشــاء بنــك مــن البــذور مــن األنــواع المتأقلمــة مــع الظــروف 
المناخيــة، ممــا مكــن مــن الشــروع فــي معالجــة 15 هكتــارًا مــن 

المنحــدرات المعرضــة لخطــر التــآكل المائــي؛

 - خلق حوالي 000 10 يوم عمل.

مشتل إنتــاج النباتــات و البــذور المخصصـة لتثبيـت التربـة في إطار مشـروع األرض

نباتــات أثناء اإلزهار، نتيجة عمليات البذر لتثبيت منحدرات الطريق السيار فاس - تازةمعالجة التربة بالتقنيات البيولوجية على الطريق السـيار
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3. البحث و التطوير

اختــارت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب االنفتــاح علــى قطاعــي التعليــم و البحــث مــن أجــل وضــع أســس لقد 
للتعــاون و الشــراكة بيــن المجــال العلمــي و عالــم المقاولــة، و ذلــك مــن أجــل توفيــر مجــاالت للتجــارب للباحثيــن تمكنهــم 
مــن التعلــم بالممارســة والبحــث المبتكــر. كمــا تهــدف الشــركة بذلــك تفعيــل اســتراتيجيتها فــي مجــاالت البحــث و التطويــر و االبتــكار، 
و كــذا تعزيــز عالمــة المســؤولية االجتماعيــة للمقاولــة مــع تحســين الجــودة المســتدامة للبنيــة التحتيــة للطــرق الســيارة و الرفــع مــن 

جــودة الخدمــات المقدمــة للزبنــاء مســتعملي الطريــق الســيار.

وجامعــة  بالمغــرب  الســيارة  للطــرق  الوطنيــة  الشــركة  بيــن  تعــاون 
محمــد الســادس متعــددة التخصصــات التقنية )UM6P( و المؤسســة 
 ،)MAScIR( المغربيــة للعلــوم المتقدمــة و االبــداع والبحــث العلمــي

فــي مجــال البحــوث التطبيقيــة مــن أجــل تطويــر التكنولوجيــات

مــن تظافرت  كل  جهــود 
الشــركة الوطنيــة 
للطــرق الســيارة بالمغــرب و جامعــة 
محمد السادس متعددة التخصصات 
التقنية و المؤسســة المغربية للعلوم 
المتقدمــة و االبــداع و البحــث العلمي، 
مــن أجــل تعزيــز البحــث و التطويــر 
للتقنيــات  الصناعــي  لتثميــن  ا و 

لمبتكــرة. و يتمثــل الهــدف الرئيســي مــن هــذا التعــاون، فــي بلــورة مشــاريع بحــث تلبــي احتياجــات الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة  ا
بالمغــرب، مثــل تتبــع حركــة المــرور علــى مختلــف مقاطــع الطريــق الســيار، و اســتخدام الــذكاء االصطناعــي للتصنيــف األوتوماتيكــي 

للعربــات و إثــراء دليــل المفاهيــم حــول نظــام إدارة الفيديــو الجــاري تنفيــذه مــن قبــل الشــركة.

ــق الســيار: مشــروع يجســد التعــاون  تحســين اســتدامة قارعــة الطري
العلمــي مــع المدرســة الحســنية لألشــغال العموميــة

هــذا المشــروع إلــى فهــم أعمــق للظواهــر و األســباب التــي تــؤدي إلــى تســريع يهدف 
تدهــور قارعــة الطريــق الســيار و بالتالــي اســتباقها و منــع ظهورهــا، و قــد كان 
ــا بشــكل خــاص علــى قيــاس درجــة الحــرارة المســجلة علــى مســتوى قارعــة  االهتمــام منصب

الطريــق الســيار و علــى رســم خريطــة مبيانيــة لمجمــل شــبكة الطــرق الســيارة الوطنيــة.

ــا بتركيــب محطــة قيــاس درجــة الحــرارة بواســطة جهــاز استشــعار  خــالل ســنة 2020، قمن
علــى الطبقــات المختلفــة لقارعــة الطريــق الســيار، و قــد أتــاح التثبيــت الــذي تــم إجــراؤه علــى مســتوى منصــة األداء مركــز القنيطــرة، 

مــن تجميــع قاعــدة بيانــات لتتبــع تقلبــات درجــة حــرارة قارعــة الطريــق الســيار.

مناقشــة أطروحــة دكتــوراه بشــراكة مــع كليــة العلــوم »ظهــر المهــراز« 
بفــاس

إطــار الشــراكة العلميــة بيــن الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب و كليــة في 
العلــوم »ظهــر المهــراز« بفــاس، تمــت مناقشــة أطروحــة دكتــوراه فــي يوليــوز 2020 

حــول موضــوع »عــدم االســتقرار الجيولوجــي و تأثيــره علــى البنيــة التحتيــة للطــرق« .

و تطرقــت أشــغال البحــث إلــى فهــم التكوينــات الحجريــة الكلســية و الطبقــات المائيــة فــي 
المنطقــة الجنوبيــة الريفيــة، و إلــى نمذجــة لبعــض منحــدرات منطقــة فــاس - تــازة مــن خــالل 
دراســة العوامــل التــي تتســبب فــي عــدم االســتقرار و تقييــم آليــات الدعــم و التقويــة 

و اإلجــراءات الوقائيــة.

التعــاون العلمــي مــع جمعيــة تنمية البحث حول انزالق التربة بفرنســا، 
يبتكــر تقنيــة جديــدة للتحكم في المخاطر الجيوتقنية

جديــد تمكنا  نظــام  لتطويــر  البحــث  أشــغال  اســتكمال  مــن   ،2020 ســنة  خــالل 
للمراقبــة و اإلنــذار لرصــد و تتبــع منحــدرات الطريــق الســيار المرتفعــة المهــددة 
المســح  بيــن  يجمــع  الــذي  و  بُعــد  عــن  اآلنيــة  المراقبــة  نظــام  يتيــح  و  االنــزالق.  بخطــر 
الجيوفيزيائــي و تجهيــز المنحــدرات بآليــات الرصــد و تقنيــة المســح التصويــري، إمكانيــة تتبــع 

حالــة المنشــآت و اســتباق مخاطــر االنهيــار.

مــن اليميــن إلــى اليســار: نــوال الشــرايبي، المديــرة العامــة للمؤسســة المغربيــة للعلــوم المتقدمــة و اإلبــداع و البحــث 
العلمــي )MAScIR(، و أنــور بنعــزوز، المديــر العــام للشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب )ADM(، و هشــام الهبطــي، 
الكاتــب العــام لجامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات التقنيــة )UM6P(، يوقعــون علــى اتفاقيــة إطــار تعــاون فــي 

مجــال البحــث و التطويــر العلمــي و التكنولوجــي

جسر تحت المراقبة، على مسـتوى الطريق السـيار طنجة - ميناء طنجة المتوسط
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