




»... يعرف االقتصاد الوطين 
انتعاشا ملموسا، رغم اآلثار غري 

املسبوقة لهذه األزمة، وتراجع 
االقتصاد العاملي عموما )...( 
ورغم تداعيات هذه األزمة، 
تتواصل الثقة يف بالدنا، ويف 

دينامية اقتصادنا...«

مقتطــف مــن الخطــاب امللــي الســامي الــذي وجهــه 
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الــدورة األوىل مــن الســنة الترشيعيــة األوىل مــن الواليــة 
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صاحب الجاللة امللك محمد السادس
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حـــوار مـــع
املدير العام

مــن  العــامل،  دول  كســائر  املغــرب،  مــرّ  لقــد 
وبــاء  تفــي  بســبب  مســبوقة  غــر  أزمــة 
ــد  ــرت علــى العدي كوفيــد19، وهــي أزمــة أثّ
مــن القطاعــات؛ بعــد مــا تمكنــت الرشكــة 
ســنة  باملغــرب،  الســيارة  للطــرق  الوطنيــة 
ية  2020، مــن الصمــود وضمــان اســتمرار
مــن  الرغــم  علــى  العموميــة  الخدمــة 
حركــة  عرفتــه  الــذي  الحــاّد  االنخفــاض 
الســر، كيــف تخطــت عــام 2021 علمــا أن 

بعــد؟  تنتــه  مل  األزمــة 
أوّد أن أؤكــد أوال أنــه بفضــل االســراتيجية الوطنيــة للتلقيــح 
رت تحــت القيــادة  ضــد فــروس كورونــا املســتجد، الــي ُســطِّ
امللــك  الجاللــة  لصاحــب  االســتباقية  والرؤيــة  الرشــيدة 
مـــحمد الســادس نــره هللا، ســجلت بالدنــا عــام 2021 
يجــي لحركــة  انتعاشــا اقتصاديــا مكّــن مــن اســرجاع تدر
الســر الــي تراجعــت بشــدة ســنة 2020 بســبب تداعيــات 
األزمــة الصحيــة، بالرغــم مــن أن هــذا االنتعــاش مل 
يســمح بعــد باســتعادة املســتوى املســجل قبــل 

األزمة.
يــز صمــود الرشكــة  وتعــد هــذه التجربــة بمثابــة محفــز لتعز
الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب، حيــث أصبحــت القــدرة 
علــى الصمــود رافعــة أساســية لضمــان االســتدامة. خــالل 
عــام 2021، ثابــرت رشكتنــا يف الصمــود الــذي أبانــت عنــه 
بفضــل عمليــة  قــدرة تحققــت  األزمــة، وهــي  بدايــة  منــذ 
التحــول الــي أطلقناهــا منــذ ســنوات، والــي تشــهد اليــوم 
تقدمــا ملموســا ال رجعــة فيــه، مكننــا مــن مواصلــة مســار 
ــة رغــم األزمــة املتعــددة األبعــاد املســتمرة علــى  تطــور الرشك

املــدى الطويــل.

إنجــازات  أهــم  هــي  مــا  الســياق،  هــذا  يف 
2021؟   عــام 

كان عــام 2021 غنيــا بإنجــازات ونتائــج ملموســة، تخــص 
تطويــر البنيــة التحتيــة للطــرق الســيارة وخدمــة مســتعملي 
يــق الســيار، وهــذا مــا نســميه باملهمــة املزدوجــة للرشكــة  الطر

الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب: 

يــة يف مــارس  قمنــا بافتتــاح غرفــة املراقبــة املركز
2021، ممــا مكّــن مــن تحقيــق قفــزة كبــرة يف مراقبــة 
يــة املوثوقــة يف الوقــت  حركــة الســر وإنتــاج املعلومــات املرور
الطــرق  شــبكة  علــى  املتدخلــن  لجميــع  املوجهــة  اآلين، 
ــة مــن بــن  ــة الحديث ــة التحتي ــر هــذه البني الســيارة. إذ تعت
األفضــل يف اململكــة، وهــي مــرآة للمهــن الجديــدة املكلفــة 
بتدبــر حركــة الســر، حيــث تمكــن مــن تقديــم قيمــة مضافــة 
ســالمة  حيــث  مــن  الســيار  يــق  الطر ملســتعملي  عاليــة 

وانســيابية حركــة الســر. 

كمــا واصلنــا تنفيــذ املــرشوع االســراتيجي لتثليــث 
برشــيد   - البيضــاء  الــدار  الســيار  يــق  الطر
يــق املــداري للــدار البيضــاء، وفًقــا لجدولــة  والطر
زمنيــة مبتكــرة بهــدف تقليــص اضطرابــات حركــة الســر. 
مقطعــن  تثليــث  أشــغال  مــن  االنتهــاء  وتــم 
طرقيــن ضمــن أربعــة ســنة 2021.  ويهــّم ذلــك 
يــق الســيار الــدار البيضــاء - برشــيد املمتــد مــن  مقطــع الطر
يــق الســيار برشــيد،  محطــة األداء بوســكورة إىل مفــرق الطر
يــق الســيار املــداري للــدار البيضــاء املمتــد مــن  ومقطــع الطر
تيــط  باملحمديــة إىل محطــة األداء  الســيار  يــق  الطر مفــرق 
أننــا حققنــا هــذا اإلنجــاز اعتمــادا  مليــل. وتجــدر اإلشــارة 
علــى منظومــة وطنيــة تــم تكوينهــا ومواكبتهــا مــن طــرف 

فرقنــا. 

مــن جهــة أخــرى، مل تمنعنــا األزمــة مــن االهتمــام الخــاص 
ــا  ــا بتكييــف مبادراتن ــل قمن ــا املجــاور، ب ــه ملحيطن ــذي نولي ال
كــر فعاليــة وإفــادة، لتتمــاىش مــع هــذا الســياق غــر  لتكــون أ
املســبوق. حيــث تمــز عــام 2021 بإحــداث فصــول رقميــة 
املؤسســات  J، علــى مســتوى  برنامــج  إطــار  يبيــة، يف  تجر

ــة املجــاورة لشــبكة الطــرق الســيارة. القروي

ماهي تطلعاتكم بالنسبة لعام 2022؟
أوال، أود أن أشــكر كّل مــن ســاهم يف تحقيــق إنجــازات عــام 
2021، أشــكر كل املتدخلــن علــى شــبكة الطــرق 
الســيارة الوطنيــة، جميــع رشكائنــا، ومنظومتنــا 
يــة. كمــا أشــكر نيابــة عــي وعــن  وكل مواردنــا البرش
مســتعملي  باملغــرب  الســيارة  للطــرق  الوطنيــة  الرشكــة 

يــق الســيار علــى الثقــة الــي منحونــا إياهــا. الطر

كبــرة،  تحديــات  تنتظرنــا   ،2022 لعــام  بالنســبة  أمــا 
ســواء مــن حيــث االســتثمارات يف البــى التحتيــة 
يــز جــودة الخدمــات املقدمــة  أو مــن حيــث تعز
يــق الســيار، إذ ســنواصل مجهوداتنــا  ملســتعملي الطر
جاللــة  طموحــات  مســتوى  إىل  االرتقــاء  يف  ونأمــل 

امللــك مـــحمد الســادس نــره هللا لبالدنــا. 

السيد أنور بنعزوز، املدير العام

يف  رشكتنــا  ثابــرت   ،2021 عــام  »خــالل 
أبانــت عنــه منــذ بدايــة  الــذي  الصمــود 
بفضــل  تحققــت  قــدرة  وهــي  األزمــة، 
منــذ  أطلقناهــا  الــي  التحــول  عمليــة 

ســنوات«
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باملغــرب،  الســيارة  للطــرق  الوطنيــة  الرشكــة  تعمــل 
جعــل  خــالل  مــن  حكامتهــا  نظــام  تحســن  علــى 
يــز  وتعز الشــفافية  يــادة  لز أساســية  رافعــة  الرقمنــة 
املمارســات الجيــدة. وللقيــام بذلــك، قامــت الرشكــة 
الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب خــالل ســنة 2021 
تنظيــم  إعــادة  خــالل  مــن  الرقمــي  تحولهــا  يــع  بترس
الســيارة،  الطــرق  علــى  )الســالمة  الرئيســية  مهنهــا 
التحتيــة...( ورقمنــة  البنيــات  الزبنــاء وتدبــر  خدمــة 
يات،  )املشــر للرشكــة  الرئيســية  املاليــة  الوظائــف 

.)... اإللكــروين  امللــف   و  يــة  البرش املــوارد 

الســيارة  للطــرق  الوطنيــة  الرشكــة  وتواصــل 
الدوليـــة  املعاييـــر  إدمــــاج  الوقــت  ذات  يف  باملغــرب 
األكثـــر رصامـــة علـــى املســـتوى املالــــي خاصـــة معيـــار 
كيـــد علـــى الزتامهـــا باالمتثـــال ملعاييـــر  IFRS، مـــع التأ
وجعلهـــا   )RSE( والبيئيـــة   االجتماعيــة  املســـؤولية 
النموذجـــي  واالعتمـــاد  عنهـــا،  محيـــد  ال  أولويـــة 
ــة  ــدة لحكامـ ــات الجيـ ــي للممارسـ ــاق املغربـ ــى امليثـ علـ

العامـــة. واملنشـــآت  املؤسســـات 

1. أجهزة الحكامة

املجلس اإلداري
الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب، هــي شــركة مجهولــة االســم خاضعــة لقواعــد القانــون الخــاص، يســرها مجلــس إدارة.

يتكــون مجلــس إدارة الشــركة، عند 31 دجنبــر 2019، مــن 10 أعضــاء، مــن بينهــم 4 مــن األشــخاص الذاتييــن. فيما يلي تشكيلته املفصلـة:

األشخاص الذاتيون

املترف

السيد نزار بركة

السيد خالد الرشقاوي

السيد عادل باهي

يو السيد عبد السالم جور

الوظيفة

ير التجهز واملاء، رئيس مجلس اإلدارة وز

الكاتب العام لوزارة التجهز والنقل واللوجستيك واملاء 

ية - وزارة التجهيـز والنقـل واللوجستيك واملاء املديـر العـام لالسراتيجية واملـوارد والشـؤون التقنيـة واإلدار

رئيس قسم قطاعات البنية التحتية - مديرية املزانية - وزارة اإلقتصاد واملالية

األشخاص املعنويون

املترف

ينة العامة للمملكة الخز

مؤسسة الحسن الثاين للتنمية 
اإلقتصادية و اإلجتماعية

الهيئة العامة لالستثمار 
الكويتية

الوكالة الوطنية للموائن

صندوق اإليداع و التدبري

البنك املركزي الشعيب

ممثلو املجلس اإلداري

السيد عالل طوطس، نائب مدير مديرية املقاوالت العمومية والخوصصة - وزارة االقتصاد واملالية

السيدة دنيا الطعارجي - رئيسة مجلس اإلدارة

السيد محـمد صالح الكليب، املدير العام للمجموعة املغربية الكويتية للتنمية

السيدة نادية العرايق، املديرة العامة

السيدة شادية الجزويل، مكلفة بمهمة لدى رئيس صندوق اإليداع والتدبر

ية السيد عبد السالم بناين، نائب املدير العام مكلف ببنك األعمال والخدمات البنكية االستثمار

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، وفـــي إطـــار القانـــون رقـــم 00-69 املتعلـــق باملراقبـــة املاليـــة للدولـــة علـــى املنشـــآت العامـــة، تحضـــر الســـيدة هـــدى الشــــتويك، بصفتهــــا 
مراقبــة الدولــة املعينــة مــن طــرف الحكومــة، جلســات مجلــس اإلدارة، واجتماعــات لجنــة الحكامــة، ولجنــة االسـراتيجية واالسـتثمار و لهـا صـوت بقـوة 
القانـــون فـــي لجنـــة الرقابـــة.  وفقــــا ألحــــكام املــــادة 22 مــــن النظــــام األساســــي للشــــركة وتوصيــــات امليثــــاق املغربــــي للممارســات الجيــــدة لحكامــة املنشــآت 

واملؤسســـات العامـــة، أنشـــأ مجلـــس إدارة الشـــركة الوطنيـــة للطـــرق الســـيارة باملغـــرب اللجـــان التقنيـــة التالية: 

• لجنة االسراتيجية واالستثمار 
• لجنة الرقابة 

• لجنة الحكامة
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اللجان التابعة إلدارة الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب
يــز  مــن أجــل ضمــان ودعــم حكامتهــا الجيــدة، واصلــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب إجراءاتهــا خــالل ســنة 2021 لتقويــة آليــات التوجيــه عــر تعز
أدوار اللجــان الحاليــة وإحــداث لجــن جديــدة: لجنــة العمليــات واللجــان القطاعيــة. ويــرأس املديــر العــام هــذه اللجــن الــي تتكــون مــن مديــري ومســؤويل 

األنشــطة املعنيــة.

CODIR  لجنة

السيد الهاشمي 
محـمد الهاشمي

مدير العمليات

السيد عمر سقال
مدير عام للرشكة

ADM Projet الفرعية

السيد محـمد الشوح
مدير التنمية

السيد أمجد الهبازي
املدير املايل

السيدة فاطمة زهر
مديرة املوارد
البرشية و التواصل

السيد أنور بنعزوز
املدير العام

علــى الرغــم مــن التأثــر الحــاد لألزمــة الصحيــة علــى بلدنــا وخاصــة علــى قطــاع النقــل، الــذي يخــص الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب، فقــد أظهــرت 
ية الخدمــات املقدمــة ملســتعملي الطــرق الســيارة مــع احــرام تــام لــكل معايــر  هــذه األخــرة صمــودا قويــا، أثبتــت مــن خاللــه قدرتهــا علــى ضمــان اســتمرار

الســالمة والجــودة.

ولتحقيــق ذلــك، قامــت لجنــة CODIR، الــي تتمثــل مهمتهــا الرئيســية يف توجيــه وتنفيــذ قــرارات مجلــس إدارة الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب، 
بتعبئــة أعضائهــا املــدراء مــن أجــل التتبــع اليومــي لتنفيــذ اســراتيجية إدارة األزمــة الــي تــم وضعهــا.

يــز  يــق لتحســن مــؤرشات الرشكــة، مــع تعز وخــالل ســنة 2021 الــي انتعشــت فيهــا حركــة الســر، واصلــت لجنــة CODIR تعبئتهــا بهــدف تنفيــذ خارطــة الطر
الجهــود املبذولــة خــالل فــرة الوبــاء لرقمنــة خدماتهــا وعملياتهــا، فضــاًل عــن ترشــيد النفقــات.

CODIR اجتماع أعضاء لجنة
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لجنة الزبناء 
ًيــا يف اتخــاذ القــرارات الــي تمكـّـن الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب، مــن ضمــان  يف ســياق التعــايف مــن األزمــة الصحيــة، كان دور لجنــة الزبنــاء رضور

جــودة الخدمــات املقدمــة ملســتعملي الطــرق الســيارة، وتحســن االداء التجــاري للرشكــة ومواجهــة الظــروف الصعبــة الــي اتســمت بهــا ســنة 2021:

• األزمة العاملية يف الزتود بأشباه املوصالت )semi - conducteurs(، املستعملة يف صناعة  أجهزة األداء عن بعد؛

• تعر املوسم السياحي الذي اتسم بانخفاض حاد يف دخول السياح عن طريق البحر؛

• العودة املتعرة للتنقل ملستوى ما قبل كوفيد19.

ية لجنة املوارد البرش
اســتطاعت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب خــالل ســنة 2021، الوصــول إىل مســتوى عــال مــن النضــج يف مرشوعهــا الخــاص بالتحــول، ال ســيما 

فيمــا يتعلــق بالعــروض املتنوعــة مــن املنتجــات والخدمــات املوجهــة للزبناء-مســتعملي الطــرق الســيارة.

ــة بمــا يتمــاىش مــع اســراتيجية الرشكــة الوطنيــة للطــرق  ــوارد البرشي ــر سياســة امل ومــن أجــل مواكبــة الرشكــة يف اســراتيجية التحــول الشــمولية، تــم تطوي
ــة والتطــور املســتمر للموظفــن. الســيارة باملغــرب الــي ترتكــز علــى املردودي

يع الكــرى للمــوارد البرشيــة، وأهمهــا: توحيــد  كمــا تمــت برمجــة اجتماعــات لجنــة املــوارد البرشيــة بشــكل أســبوعي، خــالل ســنة 2021، لضمــان ترسيــع املشــار
النظــرة االســراتيجية، تطويــر املــوارد البرشيــة، تنظيــم طــرق و أســاليب العمــل، ومواصلــة رقمنــة وظيفــة املــوارد البرشيــة.

اللجان القطاعية
ياتهــا  كخطــوة أوىل يف عمليــة تنظيــم مواردهــا البرشيــة، أطلقــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب خــالل ســنة 2021 عمليــة إعــادة تنظيــم مدير
كــر علــى الزتامــات الرشكــة وعلــى جــودة  يــد مــن االســتقاللية يف ممارســة صالحياتهــا بــكل احرافيــة مــع تركــز أ الجهويــة، وذلــك بهــدف تقويتهــا ومنحهــا املز

االداء التشــغيلي.

يــات الجهويــة، تــم تشــكيل ثمــان لجــن قطاعيــة وتفعيلهــا علــى الفــور، وهــي: لجنــة  يــز آليــات املراقبــة والحكامــة داخــل املدير ويف هــذا اإلطــار، وبهــدف تعز
الســالمة، لجنــة األداء، لجنــة صيانــة معــدات األداء والتجهــزات التقنيــة، لجنــة فحــص املنشــآت الفنيــة، لجنــة الصيانــة الروتينيــة، لجنــة اإلصالحــات الكــرى، 

يــة و االمتيــازات املمنوحــة. اللجنــة التجار

لجنة العمليات  
يــات املذكــورة،  يــة العمليــات تلعــب دور الداعــم الرئيــي للمدير يــــات الجهويــــة، الــــي تــــم تزنيلهــا ســــنة 2021، أصبحــت مدير مــــع الهيكلــــة الجديــــدة للمدير

مــن حيــث التنســيق و الرقابــة.

يــة املــوارد البرشيــة والتواصــل  ويف ظــل هــذه الديناميكيــة الجديــدة، تــم إنشــاء اللجنــة االســبوعية »DOP«، و الــي تجمــع بــن اإلدارة العامــة، و مدير
يــة العمليــات. و تتمثــل مهمتهــا يف مراقبــة األداء و البــث يف جميــع القــرارات لضمــان حســن ســر مختلــف املشــاريع. ومدير

يــة العمليــات، و الــذي تــم إطالقــه و إنجازهــا خــالل  يع الرئيســية الــي تتابعهــا لجنــة العمليــات مــرشوع اعــداد طــرق و أســاليب عمــل مدير مــن بــن املشــار
ســنة 2021.

CAPEX لجنة
يع الكــرى للبنيــة التحتيــة، أنشــأت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب لجنــة CAPEX الــي تتمثــل مهمتهــا  مــن أجــل ضمــان الحكامــة الجيــدة للمشــار

يع البنيــة التحتيــة. الرئيســية يف اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالتحكيــم التقــي و املــايل و التعاقــدي و التنفيــذي ملشــار

و قد ركزت أشغال لجنة CAPEX سنة 2021 بشكل أسايس على:

ــــ:
ِ
• التوجيه و التحكيم إلنجاح األشغال املتعلقة ب

- تثليث الطريق السيار الدار البيضاء - برشيد املمتد من محطة األداء بوسكورة إىل مفرق الطريق السيار برشيد )10,7 كلم(؛

- تثليث الطريق السيار املداري للدار البيضاء املمتد من مفرق املحمدية إىل محطة األداء تيط مليل )9,5 كلم(؛

• تتبع األشغال التمهيدية ملرشوع إنجاز الطريق السيار الجديد تيط مليل - برشيد.

• اختيار املقاطع ذات األولوية إلنجاز أشغال اإلصالحات الكرى وتتبعها، و إطالق برنامج أشغال صيانة قارعة الطريق السيار لسنة 2022-2021.

2. الرقـمـنـة يف
خدمة الحكامـة

كان لألزمــة الصحيــة كوفيــد19 تأثــر يف ترسيــع التحــول الرقمــي للرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب، و هــي عمليــة ابتــدأت منــذ ســنة 2017 بهــدف 
تصنيــع نشــاط اســتغالل الطــرق الســيارة و تحســن جــودة الخدمــات املقدمــة ملســتعمليها. 

وخــالل ســنة 2021، جعلــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب مــن الرقمنــة مرشوًعــا ذا أولويــة علــى جميــع املســتويات، بهــدف الرفــع مــن نجاعــة 
يــر بشــكل اوتوماتيــي وضمــان شــفافية اإلجــراءات. كــر موثوقيــة وأماًنــا، وإعــداد التقار يــق جعــل املعلومــات أ الرشكــة و أدائهــا التشــغيلي، عــن طر

مــن بــن اإلنجــازات الكــرى يف مجــال الرقمنــة خــالل 2021، والــي جعلــت مــن الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب مــن املؤسســات العموميــة األكــر 
رقمنــة يف املغــرب، نذكــر:

)CLOUD( ين املعلومايت التحول نحو »ORACLE FUSION« على سحابة التخز
نظــام  اســتعمال  ببــدء   2021 ســنة  تمــزت 
يــن  التخز ســحابة  علــى   »Oracle Fusion«
الرشكــة  تكــون  وبهــذا   ،)Cloud( املعلومــايت 
الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب أول مؤسســة 
عموميــة  وطنيــة تنجــح يف االنتقــال بنجــاح إىل 

الجديــد.   النظــام  هــذا 

2020 باســم  تــم إطــالق هــذا املــرشوع ســنة 
جميــع  يدمــج  والــذي   ،»Projet Léon«
إىل  التمهيديــة  املرحلــة  مــن  بــدًءا  العمليــات 
جــودة  تحســن  إىل  ويهــدف  االنجــاز.  مرحلــة 
متكامــل  نظــام  خــالل  مــن  التشــغيلي  األداء 
عــال  مســتوى  مــع  املهــن  مختلــف  يدمــج 
للرشكــة  موحــد  مرجعــي  ونظــام  للرقمنــة، 

األداء. ومــؤرشات 

ية   يع رقمنة خدمات املوارد البرش ترس
يــد عــن ٪90 مــن  ارتفعــت وثــرة التحــول الرقمــي ملهــام املــوارد البرشيــة، الــذي ابتــدأ ســنة 2020. ويف ســنة 2021، مكــن هــذا املــرشوع مــن رقمنــة مــا يز
يــة الــي تســتغرق وقًتــا طويــاًل، ومــن تبســيط املعامــالت ومــن التخلــص مــن االعتمــاد علــى املعامــالت الورقيــة وتعويضهــا بأخــرى رقميــة مــن أجــل  املهــام اإلدار

توفــر الوقــت والرفــع مــن الفعاليــة.

يــق املــوارد البرشيــة و الفــرق األخــرى املعنيــة، مــن خــالل إعــداد آليــات االتصــال و دالئــل االســتعمال مــن أجــل  و إلنجــاح هــذا املــرشوع تمــت مواكبــة فر
اســتيعاب أفضــل لهــذه الوظائــف الجديــدة. كمــا تمــت مراجعــة طــرق و أســاليب العمــل لدعــم و مواكبــة هــذه التغيــرات.

تدبر الحوادث و التأمينات
يــة بمــؤرشات واضحــة و قابلــة للقيــاس، قامــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق  مــن أجــل إدمــاج تدبــر الحــوادث كاســتمرار منطقــي لعمليــة إدارة األحــداث املرور

الســيارة باملغــرب يف 2021 برقمنــة تدبــر الحــوادث و متابعــة تعويضــات التأمــن.

الـملف اإللكروين: رافعة أساسية للتحول الرقمي
كتوبــر 2020، نظــام  يــة الــي تتطلــب قيمــة إثباتيــة داخــل الرشكــة٬ طــورت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب، يف أ بهــدف رقمنــة جميــع املهــام اإلدار

»امللــف اإللكــروين«.

شــمل هــذا املــرشوع إنشــاء منصــة لرقمنــة عمليــات الــرشاء )achats.adm.co.ma(، باإلضافــة اىل رقمنــة جميــع العمليــات املتعلقــة بطلبــات العــروض عــر 
.»E-Parapheur« منصة

سنة 2021، قامت الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب برقمنة معامالت جديدة، متعلقة بطرق و أساليب العمل، كاملوارد املالية و البرشية.
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3. الدعامئ املالية

يــع رقمنــة البنيــة التحتيــة للطــرق  ترس
الســيارة بفضــل التمويــالت امليــرسة

أعلــن كل مــن البنــك األورويب لالســتثمار و الرشكــة الوطنيــة 
للطــرق الســيارة باملغــرب، خــالل شــهر فرايــر 2021، عــن إبــرام 
درهــم  مليــون   925( أورو  مليــون   85 بقيمــة  تمويــل  عقــد 
يبــا( لترسيــع رقمنــة البنيــات التحتيــة للطــرق الســيارة يف  تقر

اململكــة. 

الســيارة  للطــرق  الوطنيــة  الرشكــة  املــرشوع  هــذا  ســيمكن 
باملغــرب مــن ترسيــع تحولهــا الرقمــي و االســتعداد لالنتعــاش 
االقتصــادي. و سيســاهم يف تحســن انســيابية حركــة الســر 
مــن خــالل رقمنــة أنظمــة األداء و اعتمــاد أنظمــة األداء عــن 
يــز  بعــد. كمــا سيســاهم يف تقليــص كلفــة التنقــل و مدتهــا و تعز
يــق الســيار، وتكييــف خدمــات جديــدة  ســالمة مســتعملي الطر

حســب الطلــب. 

ــذ برنامــج اســتثمار  ــل، يدعــم البنــك تنفي وبفضــل هــذا التموي
اســراتيجي لرقمنــة عمليــات الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة 
يــز تنقــل األشــخاص و الســلع والخدمات  باملغــرب مــن أجــل تعز
داخــل البــالد. و ســيكون لهــذا الدعــم أثــر مبــارش علــى فعاليــة 
الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب ســواء علــى مســتوى 
تحصيــل األداء وعلــى مســتوى البصمــة البيئيــة ملحطات األداء. 

وســيمكّن تحديــث و تمديــد نظــام األداء عــن بعــد مــن تحصيل 
أفضــل ملداخيــل األداء. و مــن ثــم، فــإن هــذه البنيــات التحتيــة 
الجديــدة ســتعوض جزئيــا عــن فقــدان الســيولة الناجمــة عــن 
األزمــة الصحيــة و ســتمكن من تقليــص الخروقات يف محطات 
االداء. وعــالوة علــى ذلــك، ســيكون لهــذه العمليــة وقــع بيــي 
إيجــايب مــن خــالل املســاهمة يف خفــض التلــوث الناجــم عــن 

التوقــف يف مســارات  األداء النقديــة.

ين نظرة على الدَّ
بلــغ إجمــايل الديــون املســتحقة علــى الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب 
بمتــم 2021 حــوايل 38٬9 مليــار درهــم مقابــل 40٬4 مليــار درهــم بمتــم 

.2020

و تتوزع الديون٬ يف نهاية سنة 2021، على الشكل التايل : 

• 16٬8 مليار درهم ديون ميرسة.

• 19٬6 مليار درهم عبارة عن سندات.

• 2٬6 مليار درهم ديون بنكية.

يذكــر أن ٪57 مــن إجمــايل ديــون الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب 
بالدرهــم و ٪43 بالعمــالت األجنبيــة.

بنكيةسنداتميرسةيوضح الرسم البياين التايل تطور الدين خالل السنوات الثالث املاضية.

17,6

2,9

2019

18,917,9

19,7

2,7

2020

16,8

19,6

2,6

2021

تطور الديون حسب النوع )مليار درهم(

املؤرشات املالية للرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب بعد كوفيد19
تعتــر ســنة 2021 بالنســبة للرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب ســنة التعــايف، بعــد العــودة النســبية لحركــة املــرور علــى الطــرق الســيارة ملســتويات مــا 
قبــل 2020، وهــي الســنة الــي تأثــرت بشــدة باألزمــة الصحيــة كوفيــد19. ورغــم ذلــك، مل يكــن هــذا االنتعــاش كافيــاً للعــودة إىل املســتوى املســجل ســنة 

.2019

بلــغ 786+ مليــون درهــم )٪32,5+( مقارنــة بســنة  املعامــالت تحســناً  رقــم  • شــهد 
.2020

درهــم  مليــون   +4 بمقــدار  طفيفــة  يــادة  ز يــة  الجار االســتغالل  يــف  مصار ســجلت   •
.2020 بعــام  مقارنــة   )+0,9٪(

• بلــغ فائــض االســتغالل اإلجمــايل )EBE(  ســنة 2021 مســتوى 378 2 مليــون درهــم، 
بتحســن قــدره 928 مليــون درهــم مقارنــة بســنة 2020.

• ارتفعــت نتيجــة االســتغالل بمقــدار 681+ مليــون درهــم مقارنــة بمــا تــم تحقيقــه يف 2020، و ُيعــزى ذلــك إىل األداء الجيــد لفائــض االســتغالل 
يــادة يف تكاليــف االســتغالل الصافيــة مــن املســردات.  اإلجمــايل الــذي تأثــر مــن الز

 .)FOREX( تظهــر النتائج املالية تراجعــا قــدره 142- مليــون درهــم مقارنــة بعــام 2020، و ُيعزى ذلك أساسا إىل تقلبات أسعار الرف •

• النتيجة الصافية يف نهاية 2021 هي 42+ مليون درهم، بتحسن 578+ مليون درهم مقارنة بسنة 2020.

يبة على القيمة املضافة رصيد الرض
بفضــل سياســة اإلعفــاء االســتثماري، بلــغ رصيــد الرضيبــة علــى القيمــة املضافــة للرشكــة 
3 مليــون درهــم،  باملغــرب عنــد 31 دجنــر 2021، 168  الســيارة  للطــرق  الوطنيــة 
دجنــر  يــخ 31  بتار مقارنــًة  درهــم  مليــون  أي 456  بنســبة 14٪  انخفاًضــا  مســجاًل 

.2020

2020

2021

+32,5%

3,2 MMDH

2,4 MMDH

2021

2020

- 14%

3 624 MDH

3 168 MDH

قنطرة مـحمد السادس
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4. التقارير التحليلية

بيانات النتيجة بمتم 2021 )بمالين الدراهم(

الحسابات االجتماعية للرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب )بمالين الدراهم(

النتائج املوطدة للرشكة بموجب معاير IFRS )بمالين الدراهم(

رقم املعامالت 
بما يف ذلك مداخيل األداء

ية مصاريف اإلستغالل الجار
اإلصالحات الكربى

كتلة األجور
الرضائب و الرسوم 

إجمايل النفقات
فائض اإلستغالل اإلجمايل

نسبة فائض اإلستغالل اإلجمايل من رقم املعامالت
تكاليف اإلستغالل )الصافية من املسرتدات(

نتيجة اإلستغالل
النتيجة املالية

ية النتيجة الجار
ية النتيجة غري الجار

النتيجة قبل الرضائب
النتيجة الصافية

   2.421 
   2.245 
   3.857 

   346 
   231 

   7 
   3.441 

1.450 
60%

   530 
766 

   -1.296
   -530

   7 
   -524
-536

20202021

   3.207 
   3.001 
   3.481 

   206 
   217 

   7 
   3.559 
   2.378 

74%
1160

1.448 
   -1.438

   9 
   50 
   59 

42 

%

32%
34%

-10%
-40%

-6%
11%

3%
64%

119%
89%
11%
+++

658%
+++
+++

األصول

األصل الثابت
بما يف ذلك فرق إعادة التقييم

ية األصول الجار
منها رضيبة القيمة املضافة

بما يف ذلك األسهم و شهادات اإلستثمار
ينة - األصول الخز
مجموع األصول

68.637
22.555

5.643
3.624
1.650

178
74.459

2020

68.983
22.555

4.779
3.168
1.345

135
73.897

2021

1%
0%

-15%
-13%
-18%
-25%

-1%

%

الخصوم

الرساميل الخاصة
بما يف ذلك فرق إعادة التقييم

الديون
اعتمادات للمخاطر و املصاريف

ية الخصوم الجار
ينة - الخصوم الخز
مجموع الخصوم

26.440
22.555
40.391

5.036
2.012

38
74.459

0%
0%

-3%
10%
-3%

-61%
-1%

26.482
22.555
38.990

5.514
1.961

15
73.897

20202021%

حسابات اإليرادات و النفقات

رقم املعامالت
ية نتيجة التشغيل الجار

نتيجة التشغيل 
التكلفة الصافية للديون املالية

النتيجة الصافية

   3.027 
   823 
   830 

   -2.086
   -933

24,8%
111,8%
116,1%

27,4%
+++

   3.778 
   1.743 
   1.794 
   -1.514

   436 

20202021%

األصول

ية األصول غري الجار
ية  األصول الجار
مجموع األصول

   72.252 
   2.835 

   75.086 

-0,2%
-8,6%
-0,6%

   72.078 
   2.590 

   74.668 

20202021%

الخصوم

الرساميل الخاصة 
ية الخصوم غري الجار

ية الخصوم الجار
مجموع الخصوم

22.097
49.174

3.815
75.086

1,7%
-1,7%
1,4%

-0,6%

22.476
48.323

3.869
74.668

20202021%
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5. 2021 فـي أرقـام

النتائج املالية

207 3 مليون درهم
دون احتساب الرضائب

رقــم املعامــالت، أي ارتفــاع بنســبة 32%+ 
مقارنــة بســنة 2020

378 2 مليون درهم 
فائض التشغيل اإلجمايل

أي ارتـــفـــاع بـــنـــســـبـــة %64+ مـــقـــارنـــة 
بـسـنـة 2020

42 مليون درهم
النتيجة الصافية

البنية التحتية

تثليث 20 كيلومر
 - البيضــاء  الــدار  الســيار  يــق  الطر مــن 
للــدار  املــداري  الســيار  يــق  الطر و  برشــيد 

ء لبيضــا ا

5 محطات اسراحة
تم تدشينها

كز إغاثة جديدة 10 مرا
للوقاية املدنية تم افتتاحها

استغالل الشبكة

000 394 معاملة يف اليوم

800 12 عربة يف اليوم
متوســط حركــة الســر اليوميــة، أي بارتفــاع 

%36+ مقارنــة بســنة 2020

22,5 مليون عربة / كيلومر يف اليوم
متوسط حركة السر اليومية

األتمتة

كرث من 1,5 مليون جهاز أ
جواز تم بيعه

كــر مــن 000 306 عمليــة بيــع جديدة  أي أ
مقارنــة   +25% يــادة  بز  ،2021 عــام  يف 

بعــام 2020

%57 نسبة األداء عن بعد
مقارنة بوسائل األداء األخرى

17 محطة أداء تم تحديثها
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 )Top Team Alignment( 02 فرباير:  إطالق ورشات توحيد النظرة االسراتيجية للرشكة
04 فرباير:  تتويج مديرة مرشوع من الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب بلقب »مؤثرة BIM«  لسنة 2020 يف

الفئة الدولية

09 فرباير:  توقيع اتفاقية رشاكة بن الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب و الجمعية الوطنية ملؤسسات التكوين
يف السياقة املهنية من أجل تحسيس وتكوين السائقن املهنين على قواعد القيادة بالطرق السيارة

كادير ، على مستوى باحات 10 فرباير:  تدشن محطتن للخدمات على محور الطريق السيار الدار البيضاء - أ
كادير، وبنجرير عند النقطة الكيلومرية PK 154  يف  االسراحة عبد املؤمن بمنحدر أمسكرود يف اتجاه أ

اتجاه الدار البيضاء

16 فرباير:  انطالق أشغال إنجاز بدال »مرشع بن عبو« على مستوى الطريق السيار الدار البيضاء - مراكش

02 فرباير

01 مارس: إطالق الدورة األوىل من الحملة التحسيسية لفائدة سائقي الشاحنات الثقيلة برشاكة مع الجمعية
الوطنية ملؤسسات التكوين يف السياقة املهنية

02 مارس: إطالق حملة تواصلية حول »تعبئة جواز«
05 مارس: اإلعالن عن توقيع عقد تمويل بقيمة 85 مليون أورو بن الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب والبنك

األورويب لالستثمار لترسيع رقمنة البنيات التحتية للطرق السيارة 

11 مارس: إطالق قافلة متنقلة لبيع و تعبئة »جواز« لجهة الرشق والجنوب

23 مارس: افتتاح مركز اإلغاثة ببوزنيقة على الطريق السيار الرباط – الدار البيضاء بموجب اتفاقية رشاكة بن
الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب واملديرية العامة للوقاية املدنية

ية بالرباط  30 مارس: تدشن غرفة املراقبة من الجيل الجديد باملركز الحديث للمعلومات املرور

31 مارس: افتتاح املسار الثالث للطريق السيار الدار البيضاء - برشيد، الرابط بن النقطتن الكيلومريتن
Pk27 و Pk16

03 مارس

يل:  إنجاز أشغال وضع ممر علوي للراجلن عند النقطة الكيلومرية PK44 للطريق السيار 01 أبر
الرباط - وجدة

JumiaPay يل:  إطالق خدمة تعبئة الباس جواز على تطبيق 22 أبر
04 يل أبر

07 ماي:    توقيع اتفاقية رشاكة جديدة بن الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب واملدرسة الحسنية لألشغال
العمومية

12 ماي:    افتتاح املمر العلوي لشارع مـحمد السادس بتمارة على الطريق السيار الدار البيضاء- طنجة بعد انتهاء
أشغال تثـنيته

19 ماي:    افتتاح محطة الخدمات الجديدة على محور الطريق السيار الرباط - طنجة املتوسط على مستوى باحة
PK183 االسراحة منارصة عند النقطة الكيلومرية

21 ماي:    التوقيع على اتفاقية اإلرشاف املنتدب لبناء الطريق السيار الجديد جرسيف - الناظور

05 يونيو06ماي

18 يونيو:  افتتاح الفصل الرقمي يف مدرسة سيدي مـحمد الفكاك بمنطقة بن أحمد، إحدى املدارس النموذجية
J  لرنامج

24 يونيو:  توقيع اتفاقية رشاكة بن الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب و DXC CDG للعمل مًعا على تعميم
J الفصول الرقمية بمدارس برنامج

28 يونيو:   افتتاح الفصل الرقمي يف مدرسة سيدي بوسحاب بجماعة أمسكرود ، إحدى املدارس النموذجية 
J لرنامج

يوليوز07

06 يوليوز: إطالق حملة تواصلية لفائدة مغاربة العامل بمناسبة بدء عملية مرحبا 2021

10 يوليوز: مناقشة أطروحة دكتوراة حول »املكافحة الحيوية امليكانيكية النجراف املنحدرات على الطريق السيار
فاس - تازة« يف إطار برنامج البحث القائم بن الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب واملعهد الوطي 

للبحث الزراعي ومعهد الحسن الثاين للزراعة والبيطرة

19 يوليوز: إطالق حملة تواصلية حول خدمة 5050

غشت08

04 غشت:إطالق تعبئة الباس جواز على تطبيق الهاتف املحمول واملوقع اإللكروين والشبابيك األوتوماتيكية لبنك
مرف املغرب

06 غشت:إطالق تعبئة الباس جواز على تطبيق الهاتف املحمول واملوقع اإللكروين والشبابيك األوتوماتيكية لبنك
دار األمان

شتنرب09
11 شتنرب:  إطالق تعبئة الباس جواز على شبكة »بريد كاش«

12 شتنرب:  افتتاح محطة األداء عن عتيق

كتوبر10 أ
BMCE كتوبر: إطالق تعبئة الباس جواز على شبكة »ضمان كاش« التابعة للمجموعة البنكية 02 أ

 PK 07+600 كتوبر: إنجاز أشغال وضع ممر علوي للراجلن على مستوى النقطة الكيلومرية 29 أ
بالطريق السيار الرباط - الدار البيضاء

نونرب11

02 نونرب:   إطالق مراكز اإلغاثة للوقاية املدنية بطنجة والعرائش، والي تم إنشاؤها وتجهزها باتفاقية رشاكة بن 
الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب واملديرية العامة للوقاية املدنية

04 نونرب:   مشاركة الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب يف ورشة عمل نظمتها رشكة Oracle لتقاسم تجربتها
Léon حول مرشوع

11 نونرب:   تنظيم ورشة عمل خصصت للصحافة تمحورت حول موضوع: »اإلصالحات الكرى، رضورة للحفاظ
على الطرق السيارة« 

24 نونرب:   افتتاح املسار الثالث بالطريق السيار املداري للدار البيضاء املمتد من مفرق املحمدية إىل محطة األداء تيط
PK 69+500 إىل النقطة الكيلومرية PK60 مليل من النقطة الكيلومرية

25 و 26    مشاركة ADM Projet يف الدورة 13 من املنتدى اإلفريقي للبنية التحتية، الذي انعقد يف أبيدجان
نونرب:         بالكوت ديفوار، لتقاسم خرة الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب يف مجال تمويل مشاريع الطرق

السيارة

29 نونرب:   إطالق الدورة الثانية من الحملة التحسيسية لفائدة سائقي شاحنات الوزن الثقيل برشاكة مع الجمعية
الوطنية ملؤسسات التكوين يف السياقة املهنية

دجنرب12
20 دجنرب: توقيع »ميثاق االئتالف« الذي يحدد االلزتام الجماعي بالسالمة الطرقية مع مجموعة من الرشكات

)IRF( الرائدة يف املغرب، بتنسيق مع االتحاد الدويل للطرق

25 دجنرب: إطالق تعبئة الباس جواز عر تطبيق األداء بالهاتف املحمول »سمارت فلوس«

6. أهم أحـداث
ســـنـــة 2021
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ية غرفة املراقبة املركز
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مـن أجـل سـفـر
 آمـن و مـمــتــع

1. السالمة على الطريق السيار، أولوية قصوى

2. مؤرشات حركة السري و عائداتها

3. يف خدمة مستعملي الطرق السيارة

4. التكنولوجيا يف خدمة الطرق السيارة 

5. صيانة املعدات التقنية، للحصول على خدمة عالية الجودة
دون انقطاع

يبكة باحة االسراحة خر
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1. السالمـة عىل الطـريق
الـسيـار، أولـويـة قصـوى

ية افتتاح غرفة املراقبة املركز
يــق الســيار، الــي تعتــر ســالمة التنقــالت أولويــة مطلقــة، قامــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب، يف 30  يف إطــار مهمــة خدمــة مســتعملي الطر
يــة، وهــي بنيــة تحتيــة متطــورة تهــدف اىل ضمــان ســالمة  مــارس 2021 بالربــاط، بتدشــن غرفــة املراقبــة، مــن الجيــل الجديــد باملركــز الوطــي للمعلومــات املرور

مســتعملي الطــرق الســيارة، ومراقبــة حركــة الســر بمجمــل شــبكة الطــرق الســيارة الوطنيــة علــى مــدار الســاعة طيلــة أيــام األســبوع.

يجًيــا ومســتمرا يف  شــهدت ســنة 2021 انتعاًشــا تدر
حركــة الســر علــى الطــرق الســيارة املغربيــة، ويرجــع 
تراجــع  إىل  الخصــوص  وجــه  علــى  ذلــك  يف  الفضــل 
انتشــار جائحــة كوفيــد19، وتعــايف القطــاع الفالحــي 
املغــرب.  إىل  املوجــه  الخارجــي  الطلــب  وانتعــاش 
 2020 عــام  بعــد  االنتعــاش  هــذا  يــأيت  وللتذكــر، 
الوبــاء،  ســببها  الــي  الســلبية  بآثــاره  تمــز  الــذي 
وأيًضــا بتأثــر الجفــاف علــى االقتصــاد املغــريب خــالل 

الســنة. نفــس 

مــن بــن األولويــات الــي وضعتهــا الرشكــة الوطنيــة 
 ،2021 ســنة  خــالل  باملغــرب  الســيارة  للطــرق 
تحســن ظــروف الســالمة و تجويــد عــرض الخدمــات 
مــن  ذلــك  و  الســيارة.  الطــرق  ملســتعملي  املقّدمــة 
خــالل االســتثمار يف البنيــة التحتيــة و التكنولوجيــات 
مــع  االســراتيجية  كات  الــرشا توطيــد  و  الحديثــة 
يــز القــرب مــن مســتعملي  املتدّخلــن الرئيســين و تعز

الســيار. يــق  الطر

ير التجهزي و النقل و اللوجستيك و املاء  ية، بحضور السيد عبد القادر عمارة، وز مراسم تدشني املركز الجديد للمعلومات املرور
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تــم إنجــاز هــذا املــرشوع مــن قبــل الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة 
باملغــرب، ملواكبــة وتدبــر النمــو املتســارع لحركــة الســر علــى الطــرق 
يف   Info Trafic يــة  املرور املعلومــات  تطويــر  ومواصلــة  الســيارة، 
الوقــت اآلين، وتحســن التدخــالت يف امليــدان، حيــث يتمثــل الهدف 
األســايس يف توفــر أقــى درجــات الســالمة والراحــة ملســتعملي 

الطــرق الســيارة.

والحلــول  املعــدات  بأحــدث  املجهــزة  املراقبــة،  غرفــة  تتيــح 
التجهــزات  بجميــع  واملتصلــة  الجديــد  الجيــل  مــن  التكنولوجيــة 
املثبتــة علــى الشــبكة )الكامــرات، محطــــات تعــداد حركــة الســر، 
لوحــات املعلومــات...(، اإلرشاف علــى حركــة الســر بشــبكة الطــرق 
يــة، و التوجيــه التلقــايئ يف  الســيارة الوطنيــة عــن بعــد وبطريقــة مركز
الوقــت اآلين للمعــدات امليدانيــة والتواصــل والتنســيق مــع مختلــف 
املتدخلــن يف امليــدان، وإتاحــة املعلومــات لتكــون يف متنــاول مختلف 
الجهــات مــن أجــل تحســن النجاعــة والرسعــة يف اتخــاذ القــرار.

وتحديــث  لتصنيــع  الكبــر  املــرشوع  إطــار  يف  اإلنجــاز  هــذا  يــأيت 
اســتغالل شــبكة الطــرق الســيارة، الــذي أطلقتــه الرشكــة الوطنيــة 
للطــرق الســيارة باملغــرب خــالل ســنة 2017، بهــدف رفــع مســتوى 
الخدمــات املقدمــة ملســتعملي الطــرق الســيارة إىل أفضــل املعايــر 

الدوليــة.

يــة،  املركز املراقبــة  غرفــة 
بــنــيـــة تــحــتــيــــة مــجــهــــزة 
بــتــكــنــولــوجــيــــا حـديـثـــة 
لــتــــأمــــيــــــن ومـــــراقـــــبـــــــة 
وضمــان انســيابية حـركـــة 
الـسـيـــر بمجـمـــل شبكـــة 
الطرق السيـــارة الوطنـيـــة 
الــســــاعـــــة  مـــــدار  عـلـــى 

طــوال أيــام األســبوع
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التقنيات املستخدمة على مستوى غرفة املراقبة

غرفة
املراقبة

مراقبة
ADM Trafic Proمعدات جواز

 اإلرشاف على
التجهزات التكنولوجية

مراقبة شبكة
ية األلياف البر

طلب تدخل
الفرق امليدانية

شبكة االتصال
TETRA

الدرك املليك الوقاية املدنية فرق املساعدة فرق الصيانة

شبكة TETRA لالتصال الداخلي

 ETSI هــي شــبكة راديــو رقميــة موجهــة لالســتعمال املهــي تعتمــد علــى املعيــار األورويب ) TETRA نظــام الراديــو األريض ) تيــرا  
)اتصــاالت املهــام الحرجة(.

تتمز هذه التقنية بــ:

• االستقاللية عن الشبكة العامة ملشغلي اتصاالت االحداث االستثنائية

ية واألوراش..إلخ( • تدبر السالمة الطرقية و األحداث االستثنائية على الطريق السيار )الحوادث واالختناقات املرور

• الربط و االتصال شبه اآلين

• ترشيد استعمال املعدات

• االتصال الفعال يف حالة األزمات

• نقل البيانات )الرسائل النصية، تحديد املوقع الجغرايف(

• مستوى أمي عايل للشبكة

• تعدد القنوات )ثابت، متنقل، محمول(

اإلرشاف على املعدات التكنولوجية

• شاشة عرض LED للبث املبارش 12,25 م²

ية، لوحات الرسائل املتغرة ..( • التحكم عن بعد يف املعدات امليدانية )الكامرات، محطات املعلومات املرور

• أنظمة و آليات املساعدة على تدبر الطرق السيارة

• معلومات موثوقة يف الوقت اآلين 

ADM Trafic Pro لرصد التدخالت امليدانية

يــق الســيار. يضــم مجموعــة مــن التطبيقــات  ADM Trafic Pro هــو نظــام لتدبــر حركــة املــرور واملســاعدة علــى تشــغيل الطر
املعلوماتيــة املندمجــة واملتصلــة باملعــدات امليدانيــة، الــي تمكــن مــن مراقبــة شــبكة الطــرق الســيارة وإشــعار مســتعملي الطــرق 

الســيارة بحالــة حركــة الســر.

يهــدف هــذا النظــام إىل جمــع املعلومــات امليدانيــة يف الوقــت اآلين وتحليلهــا و اإلنــذار باألحــداث االســتثنائية واقــراح خطــط العمــل 
يــق الســيار.  و تتبــع التدخــالت علــى الطر

هذه املنصة التكنولوجية مستعملة من طرف جميع املتدخلن:

• مركز االتصال 5050

• املديريات الجهوية التابعة للرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب

• فرق املساعدة

• فرق اإلغاثة

• الوقاية املدنية

ية واملعدات التكنولوجية، يف الوقت اآلين اإلرشاف على شبكة األلياف البر

ــة علــى طــول  ــة مثبت ــة للطــرق الســيارة باملغــرب علــى شــبكة IP أساســية تعتمــد علــى شــبكة أليــاف بري تتوفــر الرشكــة الوطني
يــات الجهويــة، محطــات األداء،  شــبكة الطــرق الســيارة و تضمــن نقــل البيانــات بــن معــدات مختلفــة موجــودة علــى مســتوى املدير

باحــات االســراحة، البــداالت، إلــخ.

تتطلــب أهميــة الخدمــات الــي تقدمهــا هــذه البنيــة التحتيــة لشــبكة االتصــاالت تحكمــا متواصــال يف حالتهــا التشــغيلية و تدخــال 
رسيعــا يف حــال وقــوع عطــب. لذلــك طــورت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب منصــة إرشاف موحــدة لجميــع معــدات 

االتصــال، وهــي:

• عقد شبكة التدفق الرسيع

• روابط شبكة األلياف البرية

TETRA شبكة راديو •

• كامرات املراقبة

• لوحات الرسائل املتغرة

ية • محطات جمع املعلومات املرور

SMART SGE ملراقبة املنشآت الفنية

SMART-SGE هــي أداة للمســاعدة علــى اتخــاذ القــرار والتدبــر املثــايل للمنشــآت الفنيــة بالطــرق الســيارة. تــم اعتمادهــا لتســهيل 
إدارة قواعــد البيانــات واملعلومــات املتعلقــة بأشــغال تتبــع ومراقبــة املنشــآت الفنيــة٬ عــر: 

يارات التفقدية امليدانية عر األجهزة اللوحية املتصلة • إدخال املعلومات الي يتم التقاطها خالل الز

يارات املراقبة التفصيلية • دمج البيانات واملعلومات الناتجة عن ز

• معالجة البيانات لتحديد اإلجراء ات واتخاذ القرارات الرضورية )الصيانة الروتينية، الصيانة املتخصصة، أشغال اإلصالح، إلخ(

يارات التفقدية • التتبع اآلين لنتائج و مردودية الز

• برمجة وتحديد  أولويات أشغال الصيانة حسب حالة املنشئات

• تقديم  لوحة/ مبيان املتابعة املحينة يف الوقت اآلين لفائدة جميع  للمتدخلن

مراقبة املنشآت
الفنية
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يــز التواجــد والتعــاون مــع الوقايــة املدنيــة والــدرك امللــيك مــن أجــل تحســن مــدة التدخــل  تعز
يــق الســيار علــى الطر

يــة العامــة للوقايــة املدنيــة والرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب، رشع الرشيــكان خــالل  كــة االســراتيجية القائمــة منــذ 2018 بــن املدير يف إطــار الرشا
كــز جديــدة لإلغاثــة علــى الطــرق الســيارة يف كل مــن بوزنيقــة و طنجــة و العرائــش و تيــط مليــل و ســال الجديــدة و برشــيد  ســنة 2021 يف تشــغيل 10 مرا

و آســفي و مراكــش و أركانــة و أمســكرود.

وبذلــك ارتفــع العــدد اإلجمــايل ملراكــز اإلغاثــة الــي تــم تشــييدها وتجهزهــا علــى شــبكة الطــرق الســيارة الوطنيــة بمتــم 2021 إىل 16 مركــزا،  وهــي اآلليــات 
الــي ستحســن بشــكل كبــر مــدة تدخــل فــرق الوقايــة املدنيــة علــى شــبكة الطــرق الســيارة، مــن خــالل تواجــد مركــز دائــم كل 100 كلــم يف املتوســط.

وتجدر اإلشارة إىل أن املزانية املخصصة لهذه العملية يف 2020 - 2021 تصل إىل 30 مليون درهم.

طنجة
طنجة املتوسط

الفنيدق

تطوان

وجدة

بين مالل

كش مرا

برشيد

كادير أ

آسفي

الدار البيضاء
الجديدة

الرباط

القنيطرة

يــة للــدرك امللــي علــى مســتوى بــدال بــن أحمــد، لضمــان ســالمة مســتعملي الطــرق الســيارة بمحيــط  كمــا شــهدت ســنة 2021 إطــالق كوكبــة الدراجــات النار
يــق الســيار بــن أحمــد - خريبكــة.  الطر

يق الخاصــة بالرشكة  يــق الســيار، أحــد محــاور خارطــة الطر معرفــة ســلوكيات الســائق علــى الطر
الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب يف مجال الســالمة

ــز  ي  يف إطــار اســراتيجيتها املتعلقــة بالســالمة علــى شــبكة الطــرق الســيارة، عملــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب خــالل ســنة 2021 علــى تعز
مقاربتهــا القائمــة علــى معرفــة و تحليــل ســلوكيات الســائق، ممــا يمكنهــا مــن تطويــر محتــوى هــادف للحمــالت التحسيســية والــدورات التكوينيــة يتمــاىش 

يــق الســيار. مــع خصوصيــات الســياقة بالطر

ــة الوطنيــة ملؤسســات التكويــن يف الســياقة املهنيــة )ANEFCP( اتفاقيــة  ــة للطــرق الســيارة باملغــرب و الجمعي ومــن هــذا املنطلــق، وقعــت الرشكــة الوطني
رشاكــة يف 9 فرايــر 2021، بهــدف تطويــر إجــراءات مشــركة لتحســيس وتكويــن الســائقن بقطاعــات النقــل الطــريق حــول قواعــد الســياقة بالطــرق الســيارة.

ومن خالل هذه االتفاقية، يهدف الرشيكان املؤسساتيان إىل:

ــة املطلقــة لســالمة تنقــالت مســتعملي الطــرق الســيارة، مــع إيــالء  ــز اســراتيجية الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب، الــي تعطــي األولوي ي • تعز
ــادة. ــاء القي اهتمــام خــاص لتحليــل ســلوكياتهم أثن

يز إرادة الجمعية الوطنية ملؤسسات التكوين يف السياقة املهنية ANEFCP، الي تعمل على دعم وإبراز  مهارات السائقن املهنين. • تعز

• تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالسالمة الطرقية واالمتثال للقانون.

ــة، مــع إجــراء اســتطالع ميــداين لتقييــم مســتوى معرفــة ســائقي  ــم تنظيــم حملتــن تحسيســيتن ميدانيتــن يف إطــار هــذه الرشاك خــالل ســنة 2021، ت
ــق الســيار: ي ــادة علــى الطر ــر القي ــد الثغــرات فيمــا يتعلــق باحــرام معاي الشــاحنات الثقيلــة وتحدي

يــل 2021، علــى مســتوى باحــات االســراحة الرئيســية علــى شــبكة الطــرق الســيارة، منهــا القنيطــرة، طنجــة،  النســخة األوىل: مــن 1 مــارس إىل 9 أبر
الخميســات، بوزنيقــة، ســطات، أمســكرود وكذلــك بمينــاء طنجــة املتوســط.

ير و القنيطرة املركز وميناء طنجة املتوسط. النسخة الثانية: من 29 نونر إىل 30 دجنر 2021 بباحات االسراحة بن جر

يــز معرفــة أســباب الحــوادث وســلوكيات  أتــاح هــذا املــرشوع التواصــل مــع مــا يقــارب 000 5 ســائق مــن ســائقي شــاحنات الــوزن الثقيــل، وبالتــايل تعز
كــر دقــة. يــق الســيار، ممــا ســيمكن الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب مــن توجيــه رســائل تحسيســية بشــكل أ مســتعملي الطر

حوار مع سائق شاحنة من الوزن الثقيل خالل حملة تحسيسية ميدانيةحوار مع سائق شاحنة من الوزن الثقيل خالل حملة تحسيسية ميدانية

يــز الســالمة  تحالــف الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة مــع الــرشكات الرائــدة يف املغــرب لتعز
الطرقيــة يف البــالد

بــن  بالتحالــف   2021 ســنة  تمــزت 
الســيارة  للطــرق  الوطنيــة  الرشكــة 
الــرشكات  مــن  ومجموعــة  باملغــرب 
املعــارف  لتبــادل  املغــرب،  يف  الرائــدة 
تقليــص  بهــدف  املشــركة  الخــرات  و 
عــن  الناجمــة  واإلصابــات  الوفيــات 
حــوادث الســر بالطــرق املغربيــة. وتــأيت 
ــة  ــادرة، الــي تنســقها الفدرالي هــذه املب
الــدويل للطــرق )IRF(، يف إطــار اقتنــاع 
الســر  حــوادث  بــأن  األطــراف  كافــة 
وأن  كبــر،  حــد  إىل  تجنبهــا  يمكــن 
مســؤولية  هــي  الطرقيــة  الســالمة 

. كة مشــر

للطــرق  الوطنيــة  الرشكــة  جانــب  إىل 
األعضــاء  جميــع  باملغــرب،  الســيارة 
يضــم  و  املغــريب،  لالئتــالف  املؤسســن 
الرشكــة  جانــب  إىل  االئتــالف  هــذا 
 Ama( ديترجــون«  »أمــا  و    ،)TotalEnergies Marketing Maroc( املغــرب  للتســويق  إنرجــز  طوطــال  باملغــرب،  الســيارة  للطــرق  الوطنيــة 
»ماروترانــس«  و   ،)La voie Express( ورشكــة  الكرامــة،  حافــالت  و   ،)Derichebourg / ARMA( يشــبورغ/ارما«  »در ورشكــة   ،)Détergent

.)SOTRAGAZ( ســوطراغاز  و   ،)Sahara Logistic Nord SLN( ورشكــة   ،)Marotrans(

وقــد تبــى األعضــاء مجموعــة مــن القيــم واملبــادئ تحــت اســم »ميثــاق االئتــالف« الــذي يحــدد االلــزتام الجماعــي مــن أجــل الحــد مــن الوفيــات واإلصابــات 
علــى الطــرق يف املغــرب.

األعضاء املؤسسون لالئتالف املغريب خالل مراسم عقد ميثاق السالمة الطرقية باملغرب
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2. مؤشـرات حركـة
السري و عـائـداتـها

يجية لحركة السر بالطرق السيارة عودة تدر
بعــد ســنة 2020 الــي شــهدت انخفاضــا حــادا يف حركــة الســر علــى الطــرق الســيارة الوطنيــة بســبب فــرض التدابــر الصحيــة االســتثنائية، عرفــت ســنة 

2021 انتعاشــا تدريجيــا يف حركــة الســر علــى جميــع محــاور الطــرق الســيارة، بمتوســط حركــة ســر يوميــة بلغــت 800 12 عربــة.

يــادة بنســبة ٪36+ مقارنــة بســنة 2020، لكنهــا  حيــث بلغــت حركــة الســر خــالل ســنة 2021 حــوايل 22,5 مليــون عربة/كيلومــر يف اليــوم، مســجلة بذلــك ز
ال تــزال أقــل مــن مســتوى 2019 بنســبة 7٪ -.

يــادة حركــة شــاحنات الــوزن الثقيــل مــن الفئــة الثانيــة )PL2( بنســبة ٪9 + مقارنــة بســنة 2019 وبنســبة  14٪ +  ويرجــع ارتفــاع حركــة الســر اليوميــة إىل ز
مقارنــة بســنة 2020، ليظــل املســتهلك الرئيــي لتكاليــف االســتغالل يف الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب. بينمــا ســجلت فئــة العربــات الخفيفــة 

)VL(، الــي تعتــر أهــم مصــدر لهامــش الربــح، تراجعــا بنســبة ٪10- مقارنــة بســنة 2019 علــى الرغــم مــن االرتفــاع بنســبة ٪45+ مقارنــة بســنة 2020.

االرتفاع املسجل مقارنة بسنة 2020 شمل جميع فئات العربات، مع هيمنة فئة العربات الخفيفة:

يجي لحركة املرور تحسن يف مداخيل األداء نتيجة تزايد التدر
مــن النتائــج املبــارشة الســتئناف حركــة املــرور علــى الطــرق الســيارة خــالل 2021، ارتفــاع مداخيــل األداء بنســبة ٪34+ مقارنــة بســنة 2020، لتصــل إىل 
001 3 مليــون درهــم بــدون احتســاب الرضائــب. ومــع ذلــك تجــدر اإلشــارة، إىل أن هــذا االنتعــاش مل يكــن كافًيــا للعــودة إىل مســتوى ســنة 2019، حيــث 

تبقــى مداخيــل األداء منخفضــة بنســبة 3٪ -.

ينقسم ارتفاع املداخيل مقارنة بنسة 2020 على النحو التايل:

متوسط حركة 
السر اليومية VL

PL1

PL2
76%24% +44%+15%

إجمايل
املداخيل VL

PL1

PL2
65%35% +44%+17%

تطور مداخيل األداء بدون احتساب الرضائب

تطور مداخيل األداء حسب فئات العربات )بمالين الدراهم(

2019
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2021

+34%

-3%
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2021 vs 2020 = +17%
2021 vs 2019 = +17%

2021 vs 2020 = +18%
2021 vs 2019 = +3%

2021 vs 2020 = +45%
2021 vs 2019 = -7%

يع املداخيل حسب وسيلة األداء توز
تمــزت ســنة 2021 بالتطــور اإليجــايب للوســائل الرقميــة يف طــرق األداء مقارنــة بســنة 2020، أي شــكلت ٪63 مقابــل ٪37 بالنســبة لــألداء نقــداً، ممــا يؤكــد 

إقبــال الزبناء-مســتعملي الطــرق الســيارة علــى طــرق األداء الحديثــة. 

كد ذلك من خالل التطور اإليجايب لحصة عمليات »جواز« الي ارتفعت من ٪25 سنة 2019 إىل ٪41 سنة 2020، ثم إىل ٪56 سنة 2021. و يتـأ

يع رقم معامالت األداء حسب وسيلة األداء توز

2 245
%57مليون درهم 43%

نقدي

رقمي

3 089
%47مليون درهم 53%

20192020

3 001
%63مليون درهم 37%

2021
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3. يف خدمة مستعميل
الــطــرق الــســيــارة

يد من األمان والراحة على الطرق السيارة افتتاح ُبنـى تحتية جديدة وحديثة ملز
مــن أجــل تحســن رشوط الســالمة و الراحــة ملســتعملي الطــرق الســيارة، و كــذا الرفــع مــن جــودة خدماتهــا، قامــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب 
خــالل ســنة 2021، بافتتــاح 5 محطــات للخدمــات مــع مرافــق حديثــة تبلــغ مســاحتها حــوايل 000 3 مــر مربــع، و خدمــات املطاعــم والــزتود بالوقــود 

وصيانــة املركبــات وفضــاءات األطفــال  وغرهــا مــن الخدمــات الــي تتيــح للمســافرين أخــذ قســط مــن الراحــة قبــل مواصلــة ســفرهم بــكل أمــان.

و قد تطلبت هذه املحطات الجديدة استثماراً إجمالياً يبلغ حوايل 100 مليون درهم، و مكّنت كل محطة من توفر 50 إىل 60 فرصة عمل مبارش.

يــق الســيار الربــاط - طنجــة املتوســط،  يف اتجــاه طنجــة، وقــد تــم  1. محطــة الخدمــات املنــارصة عنــد النقطــة الكيلومريــة PK 183 علــى محــور الطر
بنــاء هــذه البنيــة التحتيــة الجديــدة وتجهزهــا خــالل فــرة الطــوارئ الصحيــة. 

2. محطة الخدمات موالي بوسلهام عند النقطة الكيلومرية PK148 على محور الطريق السيار الرباط - طنجة املتوسط، يف اتجاه الرباط.

كاديــر. وقــد تــم بنــاء هــذا الفضــاء  كاديــر، عنــد منحــدر أمســكرود يف اتجــاه أ يــق الســيار الــدار البيضــاء - أ 3. محطــة الخدمــات عبــد املومــن علــى محــور الطر
وفًقــا للمعايــر الدوليــة البيئية.

كاديــر، يف اتجــاه الــدار البيضــاء. وتتجلــى  يــق الســيار الــدار البيضــاء - أ يــر عنــد النقطــة الكيلومريــة PK 154 علــى محــور الطر 4. محطــة الخدمــات بــن جر
ــاه  ــاء، باإلضافــة إىل نظــام حديــث يمكــن مــن تنقيــة املي خصوصيــة هــذا الفضــاء يف اســتخدام الطاقــة الشمســية لتغطيــة جــزء مــن اســتهالك الكهرب

وإعــادة اســتخدامها لســقي املســاحات الخــرضاء.

5. محطة الخدمات أم الربيع عند النقطة الكيلومرية PK107 على محور الطريق السيار الدار البيضاء - مراكش، يف اتجاه مراكش. 

باحة االسراحة املنارصة

باحة االسراحة موالي بوسلهام 

باحة االسراحة عبد املومن
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1,7 مليار
درهم

رقم معامالت
التعبئة

يف 2021

7,7 مليون
عملية تعبئة

يف 2021

+306 000
باس جواز
جديد تم بيعه
يف 2021

+1,5 مليون
باس جواز تم بيعه
بمتم دجنرب 2021

جواز، الحل األمثل النسيابية حركة املرور الي تعرف تزايدا متواصال

يق السيار جواز يستجيب ملتطلبات الزبناء-مستعملي الطر
كدليــل علــى إقبــال الزبناء-مســتعملي الطــرق الســيارة علــى وســيلة جــواز، تتواصــل عــدد مبيعــات جــواز يف االرتفــاع، حيــث وصــل عــدد أجهــزة جــواز الــي تــم 

بيعهــا منــذ إطــالق خدمــة األداء اإللكــروين بمتــم ســنة 2021 إىل 1,55 مليــون جهــاز.  

كر من 000 306 جواز جديد، بزيادة قدرها ٪25+ مقارنة بسنة 2020. ويف سنة 2021 لوحدها، تم بيع ما أ

جواز: متاح، ويف متناول الجميع
بعــد املثابــرة والعمــل الــدؤوب يف إطــار برنامــج األتمتــة الــذي رشعــت فيــه الرشكــة ســنة 2017، تمكنــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب مــن 
ــة و ســهلة  ــة آمنــ ــا آليــ الوصــول إىل حاجــز مليــون مســتعمل لجهــاز جــواز خــالل ســنة 2020، الذيــن فّضلــوا طريقــة األداء اإللكــروين عــن بعــد، باعتبارهــ

االســتعمال ومتاحـــة للجميـــع، و األهـــم أنهـــا بـــدون أي تكلفــــة إضافيــــة مقارنــــة بوســيلة األداء النقــــدي. 

يــز هــذه اإلنجــازات، مــن خــالل مضاعفــة املنتجــات وخدمــات جــواز لتلبيــة احتياجــات مســتعمليه علــى أفضــل وجــه.  و قــد تــم الركــز يف ســنة 2021 علــى تعز
حيــث تعــد ســهولة اقتنــاءه وقــرب قنــوات تعبئتــه وتعددهــا مــن األولويــات، وذلــك لضمــان ســفردون أدىن معيقــات.

وهكــذا، تــم إطــالق مجموعــة مــن قنــوات التعبئــة الجديــدة املاديــة منهــا والرقميــة، خــالل ســنة 2021، ومــن ضمنهــا: إمكانيــة التعبئــة عنــد محطــات أفريقيــا 
يــد كاش، و عــر الحلــول الرقميــة Jumia Pay، مــرف املغــرب و Chaabi Pay و دار األمــان و ســمارت فلــوس. ونتيجــة لذلــك،  وشــبكات ضمــان كاش و بر
يــة التابعــة للرشكــة  يــق الســيار بالــوكاالت التجار أصبــح مــن املمكــن لزبنــاء جــواز تعبئــة جهازهــم يف املجــال الحــرضي عنــد وكاالت القــرب و علــى مســتوى الطر
الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب ومحطــات االســراحة املعتمــدة، أو حــى عــن بعــد علــى املوقــع www.jawaz.ma، أو عــر تطبيقــات الهاتــف املحمــول 

واملواقــع اإللكرونيــة وشــبابيك األبنــاك الرشيكــة.
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مــن أجــل الرويــج والتعريــف بالعديــد مــن قنــوات البيــع والتعبئــة الخاصــة بالبــاس جــواز، وخاصــة لســائقي الشــاحنات الثقيلــة وعربــات النقــل الخفيفــة 
)ســيارات األجــرة الكبــرة(، أطلقــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب وألول مــرة، خــالل 2021، عمليتــن لـــ » نقــاط البيــع املتنقلــة«، األوىل يف مدينــة 
الــدار البيضــاء، و الثانيــة يف مــدن جهــي الــرشق والجنــوب، دامــت كل منهنــا شــهر. تضمنــت »نقــاط البيــع املتنقلــة« عربــات مجهــزة و فــرق للبيــع امليــداين، 

تتجــول يف املناطــق االســراتيجية للمــدن مثــل: األســواق، ومواقــف ســيارات األجــرة، ومحطــات الخدمــات الحرضيــة، ...

باملــوازاة مــع هــذه العمليــات امليدانيــة، ودائًمــا بهــدف الرويــج ملختلــف وســائل التعبئــة وإبــراز املزايــا الــي توفرهــا كل قنــاة، أطلقــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق 
يــون واإلذاعــة واملنصــات الرقميــة. الســيارة باملغــرب يف مــارس 2021 حملــة تواصليــة دامــت 4 أســابيع علــى مســتوى التلفز

بالنســبة القتنــاء الجهــاز، يذكــر أنــه مــن املمكــن للزبنــاء الحصــول علــى جهــاز جــواز قبــل الســفر عنــد وكاالت القــرب يف املجــال الحــرضي: وكاالت »تســهيالت« 
ــة للطــرق الســيارة  ــة التابعــة للرشكــة الوطني ي ــوكاالت التجار ــق الســيار، يتــم بيــع جهــاز جــواز يف ال ي ــج املعتمــدة. وعلــى الطر و الشــعيب كاش أو متاجــر أوران
يــق  يــق الســيار، وذلــك مــن خــالل البيــع امليــداين الــذي يتيــح ملســتعملي الطر باملغــرب، و يف محطــات األداء الرئيســية ومحطــات االســراحة املتواجــدة علــى الطر

الســيار رشاء الجهــاز دون الــزنول مــن ســياراتهم.
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Jawaz Pro:  الحل املخصص للرشكات لتدبر أسطولهم من أجهزة جواز
Jawaz Pro، منصــة مخصصــة لــإلدارات واملؤسســات العموميــة أو الخاصــة، الــي تتوفــر علــى عربــات خفيفــة أو شــاحنات.تمكّن هــذه الخدمــة مــن تدبــر 
أســطولهم مــن أجهــزة جــواز عــن بعــد ويف الوقــت اآلين و يف اســتقاللية تامــة. مــن بــن املزايــا الــي تتيحهــا هــذه املنصــة هــي إمكانيــة القيــام بعمليــة تعبئــة 

يعهــا بــكل ســهولة ومرونــة علــى محتلــف أجهــزة جــواز للرشكــة. موحــدة ثــم توز

كــر مــن 471  خــالل ســنة 2021، واصلــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب جهودهــا لتطويــر شــبكة زبنــاء Jawaz Pro، حيــث تــم اســتقطاب أ
كــر مــن 900 زبــون. زبونــا جديــًدا، ليصــل إجمــايل عــدد زبنــاء Jawaz Pro إىل أ

يــادة قدرهــا ٪94+ مقارنــة بســنة 2020، وهــو مــا  وبلــغ رقــم املعامــالت الــذي حققــه زبنــاء Jawaz Pro خــالل ســنة 2021، حــوايل 257 مليــون درهــم، بز
يشــكل ٪15 مــن إجمــايل مداخيــل جــواز.

الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب حريصة على التقرب من مستعملي الطريق السيار

املراقبة 7/24
1 غرفة املراقبة املركزية 
2 غرف املراقبة الجهوية

10 غرف القرب للعمليات
900+ كامريا املراقبة

+000 1 اتصال يومي يف املتوسط
2,6 يوم: متوسط مدة

معالجة طلبات الزبناء
000 152 تذكرة تم إنشاؤها

15 منشوراً
ينرش شهرياً يف املتوسط 

على شبكة (فيسبوك و إنستغرام)
+1 مليون تفاعل
لرواد االنرتنيت شهرًيا

+100 طلب من الزبناء
تم استقبالها شهرًيا ومعالجتها

يف أقل من 24 ساعة

4 حمالت مؤسساتية 360°
للتعريف بالخدمات

2 حمالت ميدانية
لتحسيس سائقي الشاحنات
بالسالمة على الطريق السيار

51 عربة
+5,5 مليون كلم تم قطعها

+000 45 تدخل 
20 دقيقة متوسط مدة التدخل

60 باحة اسرتاحة
على طول الشبكة

50 كلم املسافة البينية
يف املتوسط بني باحات االسرتاحة
30 دقيقة للسفر يف املتوسط

للوصول إىل باحة االسرتاحة

عي
مواقع التواصل االجتما

باحات االسرتاحة

مراقبة حركة السري

لية
انةالحمالت التواص

املساعدة و الصي

مركز االتصال 5050

4. التـكـنـولـوجـيـا يف
خدمة الطرق السيـارة 

برنامج األتمتة
أطلقــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب خــالل ســنة 2017، مــرشوع تحــول كبــر للرشكــة يهــدف إىل تصنيــع اســتغالل شــبكة الطــرق الســيارة، 

يــق الســيار. و رفــع مســتوى الخدمــات إىل أحســن املعايــر الدوليــة، والهــدف مــن ذلــك هــو إرضــاء مســتعملي الطر

ويعتــر مــرشوع األتمتــة أســاس هــذا التصنيــع. فهــو املــرشوع الــذي يهــدف إىل تغيــر نشــاط االســتغالل وجعــل الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب  
ضمــن املؤسســات الــي نجحــت يف تحقيــق القفــزة التكنولوجيــة. كمــا يهــدف هــذا املــرشوع  إىل التأثــر اإليجــايب علىمســتعملي الطــرق الســيارة مــن خــالل 

ــدة يف صميــم ســفرهم. وضــع التكنولوجيــات الجدي

وَتْكُمــُن أساســيات هــذا املــرشوع يف رقمنــة وســائل األداء والحصــول علــى معلومــات حــول حركــة الســر يف الوقــت اآلين، و تكييــف الخدمــات وفًقــا 
زبــون. كل  وتوقعــات  لخصوصيــات 

ــاألداء، يشــمل مــرشوع األتمتــة كاًل مــن تحديــث تجهــزات محطــات األداء وتجهــزت وبرامــج النظــام املركــزي املعلومــايت. كمــا يتضمــن هــذا  فيمــا يتعلــق ب
ــة الــي ارتفعــت بشــكل كبــر، وال ســيما املســاعدة والتشــغيل عــن ُبعــد. ــة املعامــالت األوتوماتيكي ــدة ملواكب املــرشوع إحــداث مهــن جدي

قبــل ذلــك، َســّطرت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب اســراتيجية لتجهــز املمــرات تحــدد نموذجــا موحــدا لتطويــر منصــات األداء و تركيــب املعــدات. 
كمــا وضعــت الرشكــة سياســة لتأمــن ممــرات محطــات األداء تشــمل هندســة التهيئــة وخصائــص املعــدات، وقــد تــم تطبيــق واختبــار ذلــك علــى مســتوى 

يبيــة. محطــة تجر

تحديث محطات األداء
يــز مســتوى الســالمة و توحيــد نمــوذج املحطــات علــى شــبكة الطــرق الســيارة،  يهــدف برنامــج تحديــث محطــات األداء، الــذي تــم إطالقــه ســنة 2020، إىل تعز
يــادة عــدد ممــرات األداء األوتوماتيكيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بــاألداء اإللكــروين. وقــد تــم تعميــم هــذا الرنامــج علــى محطــات األداء الرئيســية بعــد اختبــار  مــع ز

يبيــة. نهــايئ يف املحطــة التجر

وخــالل عــام 2021، تــم االنتهــاء مــن أشــغال تحديــث 17 محطــة، بتكلفــة ماليــة تقــدر ب 25 مليــون درهمــا، وبذلــك يرتفــع عــدد املحطــات الــي تــم تحدثهــا 
بمتــم ســنة 2021 إىل 22 محطــة أداء.

محطة األداء سال الجديدة
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يل التجهزات الحديثة  تزن
باملــوازاة مــع تحديــث املحطــات، تــم اإلرساع يف تهيئــة املمــرات األوتوماتيكيــة ملواكبــة ارتفــاع مســتعملي جــواز وضمــان وتوحيــد مســتوى الخدمــة عــر الشــبكة 

كملهــا. بأ

بفضــل هــذا الرنامــج املكثــف، ارتفــع عــدد املمــرات اإللكرونيــة املخصصــة بمتــم 2021 إىل 320 مســاًرا عــر مجمــل الشــبكة، بهــدف الوصــول إىل 400 مســار 
بحلــول 2023. وقــد تــم تخصيــص مزانيــة قدرهــا 70 مليــون درهــم لهــذه العمليــة خــالل 3 ســنوات.

ومنذ إطالق الرنامج، تمت تجهز مختلف محطات األداء بمعدات من الجيل الجديد، من ضمنها:

منصة تدبر تسجيل الفيديو
تتمــز هــذه املنصــة بكونهــا تتيــح نظامــا وحيــدا وآمنــا وقابــال للتطويــر إلدارة مراقبــة مجمــل الشــبكة بالفيديــو، مــع إمكانيــة االندمــاج مــع األنظمــة األخــرى 
املســتعملة مــن قبــل الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب واالنفتــاح علــى االبتــكارات الجديــدة يف مجــال الــذكاء االصطناعــي املطبــق علــى تحليــل الفيديو.

و يف 2021، تــم تحســن هــذه املنصــة مــن خــالل دمــج جميــع كامــرات األداء وأماكــن مراقبــة حركــة الســر، وبالتــايل دمــج كل هــذه تدفقــات الفيديــو علــى 
منصــة واحــدة. وقــد تحقــق هــذا التوحيــد مــن خــالل تثبيــت نظــام VMS علــى مســتوى غــرف املراقبــة الجهويــة.

باإلضافة إىل ذلك، تم منح تقنيي العمليات إمكانية الولوج اىل النظام لإلرشاف على حركة املرور عن بعد.

تحديث نظام األنرنت عايل الرسعة وتأمن شبكات األداء
كــر مــن 000 2 كيلومــر(.  يــق الســيار الحــايل )يبلــغ طولهــا أ تتوفــر الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب علــى شــبكة أليــاف بريــة مثبتــة علــى طــول الطر

و هــي تمكــن مــن الربــط بــن جميــع محطــات األداء ومواقــع االتصــاالت الالســلكية وأنظمــة دعــم التشــغيل.

كر أمانا وفعالية. وألنها ركزة أساسية لرنامج األتمتة، قامت الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب، بتنفيذ مرشوع كبر لجعل هذه البنية التحتية أ

حيث تم خالل سنة 2021 تجديد املعدات الخاصة بشبكة األلياف البرية، بمزانية إجمالية قدرها 10 مليون درهم.

االنتقال إىل منصة تقنية جديدة للنظام املركزي لجواز
خــالل النصــف األول مــن ســنة 2021، تمــت تعبئــة مختلــف املهــن والفــرق التقنيــة التابعــة للرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب، مــن أجــل  تنفيــذ 
ترحيــل قواعــد بيانــات النظــام املركــزي Jawaz. و هــي عمليــة تقنيــة معقــدة تهــدف إىل الرفــع مــن أمــن وجــودة الخدمــات املتعلقــة بجــواز، خاصــة عمليــات 
التعبئــة عــر جميــع القنــوات، ومواكبــة االرتفــاع املتســارع ملســتعملي جــواز واســتيعاب الضغــط الكبــر الــذي تعرفــه بعــض الفــرات مــن الســنة. وقــد تمــت 

هــذه العمليــة بنجــاح  ليلــة 22 يونيــو 2021.

700 كامرا لألداء، كّلفت مزانية قدرها 5,5 مليون درهم.
معممة على جميع ممرات األداء ، بعضها ُيستعمل الحتياجات املساعدة عن ُبعد ملستعملي الطرق السيارة.

ـ 13 مليون درهم.
ِ
330 إشارة ضوئية للمرات، بمزانية ُتقدر ب

 وتم تعميم هذه ااإلشارات الضوئية الحديثة على جميع ممرات املحطات الرئيسية.

440 حاجز عبور آيل، بمزانية 12 مليون درهم.
 و هــي حواجــز ذكيــة أوتوماتيكيــة تعــود إىل موقعهــا األويل إذا اصطدمــت بإحــدى العربــات، وقــد تــم تعميمهــا علــى جميــع 

الرئيســية. املحطــات 

محطة األداء سال الجديدة
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5. صيـانة املعدات التقنية من أجل
خدمـة عاليـة الجـودة دون انقطـاع

خــالل ســنة 2021، واصــل فــرع الصيانــة بالرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب تنفيــذ إجــراءات التحســن املســتمر و ابتــكار  الحلــول لصيانــة وإصــالح 
يــق الســيار وضمــان أداء تقــي وتشــغيلي واقتصــادي   مــن الخدمــة ملســتعملي الطر

ٍ
تجهــزات األداء واملعــدات التقنيــة. وذلــك بهــدف تقديــم مســتوى عــال

أفضــل.

تبين مهمة إصالح املعدات الحساسة الخاصة باألداء من طرف فرق الرشكة
يجًيــا، حــى وصــل ســنة 2021،  يــة للصيانــة واألوراش الجهويــة خــالل ســنة 2016، شــهد نشــاط إصــالح تجهــزات األداء تطــوًرا تدر منــذ إنشــاء الورشــة املركز
ــر  ــة، موزعــات تذاك ــة )أجهــزة القــراءة اآللي ــة، مــن طــرف فــرق الرشك إىل مســتوى يســمح بتبــي إصــالح املعــدات الحساســة الخاصــة بممــرات األداء النقدي

العبــور، حواجــز األداء وطابعــات اإليصــاالت(.

كمــا انكبــت فــرق األوراش الجهويــة علــى دراســة وتشــخيص أعطــاب املعــدات األخــرى وبــدئ بعــض اإلصالحــات محليــا، وهــي مبــادرة تمكــن مــن تقليــص 
مــدة إصــالح املعــدات الحساســة وخفــض تكلفتهــا )مثــل وحــدة إمــداد حاجــز األداء، أضــواء العبــور، إلــخ(.

نظــرة عامــة علــى الحلــول املبتكــرة الــي طورتهــا فــرق الصيانــة يف الرشكــة الوطنيــة للطــرق 
الســيارة باملغــرب

»PR ADM« لوحة توصيل مبتكرة تحت اسم
يتعلــق األمــر بابتــكار يهــدف إىل تجنــب أعطــاب الخزانــة التقنيــة ملمــرات األداء وتجنــب التجديــد املكلــف واملبكــر لهــذا الجهــاز، وذلــك مــن خــالل تحديــث لوحــة 

التوصيــل لضمــان تزويــد الطاقــة واالتصــال بــن جهــاز الحاســوب الخــاص باملمــر واملعــدات املحيطــة بــه. 

وقــد نتــج عــن هــذه املبــادرة إحــداث لوحــة توصيــل %100 موحــدة، مصممــة بطريقــة منظمــة وشــفافة مــع دليــل اســتعمال واضــح. وقــد تمــت تســمية 
.»PR ADM« ـــ

ِ
هــذه اللوحــة الجديــدة ب

نظام املراقبة عن بعد عرب GSM ) نظام االتصاالت املتنقلة( للمولدات الكهربائية
ــن مــن تجنــب األعطــاب الحرجــة الناتجــة عــن  تكتــي املولــدات الكهربائيــة أهميــة كــرى، إذ تضمــن مصــدر طاقــة دائــم لتجهــزات محطــات األداء و تمكّ

ــايئ. ــار الكهرب انقطــاع التي

يف غيــاب وســيلة ملراقبــة هــذه املعــّدات عــن بعــد، أطلقــت فــرق الصيانــة يف ســنة 2021، مرشوعــا لتطويــر نظــام مبتكــر للمراقبــة الدائمــة وعــن بعــد ملجموعــة 
املولــدات عــر الـــ GSM، وبتكلفــة منخفضــة جــدا.

كما سيمكن هذا االبتكار من تحسن مّدة التدخل إلصالح أعطاب املولدات الكهربائية.

تقين الصيانة يفحص معدات على ممر األداء 
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صيانة الحواجز ذات الرجوع األوتوماتييك
يف إطار مرشوع أتمتة األداء، تم تجهز %70 من ممرات األداء بشبكة الطرق السيارة بحواجز الرجوع األوتوماتيي.

ــة باإلجــراءات التاليــة  لتحســن آجــال و تكلفــة اســتبدال تجهــزات الحواجــز الجديــدة الــي يتــم اســترادها مــن الرشكــة املصّنعــة، قامــت فــرق الصيان
ســنة 2021:

• تطويــر نمــوذج أويل جديــد لهــذه الحواجــز الجديــدة يمكــن تصنيعــه مــن طــرف املصانــع املغربيــة. تــم اختبــار النمــوذج األويل يف ظــروف حقيقيــة وأظهــر 
مقاومــة جيــدة، مــع تلبيــة متطلبــات الســالمة والرؤيــة واملتانــة والــوزن. ممــا مكــن مــن خفــض تكلفــة االقتنــاء بنســبة %40 و تقليــص آجــال التســليم 

إىل النصــف.

• إصــالح و إعــادة تشــغيل الحواجــز الــي تعرضــت لتلــف أو عطــب تقــي، األمــر الــذي مكـّـن مــن تحســن اســتهالك املخــزون املتــاح مــن القضبــان الجديــدة 
والحفــاظ علــى التشــغيل الســليم للحواجــز ألطــول فــرة ممكنــة.

• محاولة تصنيع محلي للحواجز ذات الرجوع األوتوماتيي.

يــة للصيانــة. وذلــك بهــدف تحديــث الحواجــز القديمــة  باإلضافــة إىل ذلــك تــم تصميــم وتطويــر و اختبــار نظــام رجــوع أوتوماتيــي مــن طــرف الورشــة املركز
املســتبدلة والــي مل تتقــادم بعــد واســتعمالها كحواجــز ذات رجــوع أوتوماتيــي.

محطة األداء سيدي عالل البحراوي محطة األداء سيدي عالل البحراوي
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الطر يق السيار املداري للدار البيضاء بعد انتهاء أشـغال تثليـث املقطـع املمتـد مـن مفـرق املحمديـة 
)PK69 500+ إىل PK60 إىل محطـة األداء تيـط مليـل )مـن النقطـة الكيلومرتيـة
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تطوير البنية التحتية
 للــطــرق الــســيـــارة

يع الكربى للبنية التحتية للطرق السيارة 1. املشار

2. األشغال الكربى وأشغال التهيئة

3. حفظ البنية التحتية للطرق السيارة: مراقبة املنشآت، الصيانة،
و اإلصالحات الكربى

يق السيار الدار البيضاء - الجديدة جرس على وادي أم الربيع، على الطر
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1. املشاريع الكربى للبنية
التحتيـة للطرق السيـارة

ــدار  ــة الســر الــي تعــرف ارتفاعــا مســتمرّا و للحــّد مــن االزدحــام يف بعــض املقاطــع بالطــرق الســيارة، ال ســيما يف جهــة ال مــن أجــل ضمــان انســيابية حرك
يــق الســيار الــدار البيضــاء - برشــيد  البيضــاء الكــرى، واصلــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب  خــالل ســنة 2021 إنجــاز املــرشوع الكبــر لتثليــث الطر

يــق الســيار تيــط مليــل - برشــيد. يــق الســيار املــداري للــدار البيضــاء، وكذلــك التحضــر لبــدء أشــغال بنــاء الطر والطر

يــز ربطهــا بشــبكة الطــرق الســيارة مــع  كمــا تهــدف الرشكــة مــن خــالل هــذه املشــاريع إىل دعــم و مواكبــة نمــو مراكــز اقتصاديــة وطنيــة جديــدة، و ذلــك عــر تعز
ضمــان اتصالهــا بالبنيــة التحتيــة ملطــارات و مــوائن اململكــة.

يق السيار املداري للدار البيضاء يق السيار الدار البيضاء - برشيد والطر مرشوع تثليث الطر

يق السيار الدار البيضاء - برشيد تثليث الطر
يــق  يــق الســيار الــدار البيضــاء - برشــيد املمتــد مــن محطــة األداء بوســكورة إىل مفــرق الطر تمــزت ســنة 2021 باالنتهــاء مــن أشــغال تثليــث مقطــع الطر

الســيار برشــيد.

ــة الــي  ــًدا نظــًرا لحركــة الســر الكثيفــة الــي يتمــز بهــا والبنيــة التحتيــة الحيوي كــر املقاطــع تعقي ويعــد هــذا املقطــع البالــغ طولــه 10,7 كيلومــر، مــن بــن أ
ــحمد الخامــس الــدويل. يخدمهــا، أبرزهــا مطــار مـ

يــــق الســــيار الــــدار البيضــــاء - برشــــيد، اعتمــــد ADM Projet، فــــرع الخرة التقنيــــة التابــــع للرشكة الوطنيــة  وللحــــد مــــن اضطــــراب حركــــة الســـر علــــى الطر
للطــــرق الســــيارة باملغــرب، علــــى نظــام مبتكــر مــن حيــث الرمجــة الزمنيــة، و كــذا تقنيــات البنــاء مــن أجــل تقليــص آجــال إنجــاز األشــغال، و الــي شــملت:  الرشكــة  لــدى  التحتيــة  البنيــة  إنجــاز  نشــاط  يتمثــل 

البنيــة  تطويــر  يف  باملغــرب  الســيارة  للطــرق  الوطنيــة 
طــرق  مقاطــع  تشــييد  عــرب  الســيارة  للطــرق  التحتيــة 
ســيارة جديــدة، فضــال عــن مختلــف أشــغال التهيئــة 
علــى الطــرق الســيارة قيــد الخدمــة، الــي تهــدف إىل 
يــز ســالمة  تحســن حركــة الســر علــى الشــبكة، و تعز

الســيارة. الطــرق  مســتعملي 

باملــوازاة مــع بنــاء الطــرق الســيارة و لتحســن خدمــة 
ــق الســيار، أطلقــت الرشكــة سلســلة  ي مســتعملي الطر
للطــرق  الوطــين  الرصيــد  لتثمــن  يع  املشــار مــن 
يــة و تحديــث و رقمنــة  الســيارة، تهــم الصيانــة الدور

االلكــروين. األداء  تطويــر  و  االســتغالل 

يــق الحاليــة بمــا يف ذلــك محطــات  • تقويــة هيــاكل قارعــة الطر
األداء والبــداالت.

• إنجاز املسار الثالث.

• إنشــاء محطــي أداء مــــن الجيــــل الجديــــد، يف وقــــت قيــايس 
بلــــغ 5 أشــهر، وكذلـــك التحــــول مــــن نظــــام األداء املفتــوح إىل 

النظــــام املغلــق.

يــق إضافــة الهيــاكل  يــز وتحســني نظــام التطهــر عــن طر • تعز
ــدة. الهيدروليكيــة الجدي

• تعلية خمس منصات منشآت فنية.

خصــص لهــذا املــرشوع مبلــغ إجمــايل قــدره 260 مليــون درهــم، ممــول 
بالكامــل مــن طــرف الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب، حيــث 
15 شــهرا  تــم إنجــازه مــن طــرف مقــاوالت مغربيــة نّفذتــه يف غضــون 

بــدال مــن 24 شــهرا، و هــو األجــل املقــرّر ســابقا.

الطريق السيار الدار البيضاء - برشيد، بعد افتتاح املسار الثالث للمقطع 4
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يق السيار املداري للدار البيضاء تثليث الطر
يــق الســيار املــداري للــدار البيضــاء املمتــد مــن مفــرق املحمديــة إىل محطــة األداء تيــط مليــل  خــالل ســنة 2021، تــم االنتهــاء مــن أشــغال تثليــث مقطــع الطر

.)PK69+ 500 إىل PK60 مــن النقطــة الكيلومريــة(

يذكر أن هذا املقطع البالغ طوله 9,5 كلم هو أحد املقاطع األكر ارتيادا يف اململكة، ما شكل صعوبة وتعقيدا يف إنجاز أشغال التثليث.

وبلغــــت التكلفــــة اإلجماليــة لهــــذا املــرشوع 254 مليــــون درهــــم، ممولــــة بالكامــــل مــــن طــــرف الرشكــة الوطنيــــة للطــــرق الســــيارة باملغــرب، حيــــث تــم تتبــع 
يع التهيئــة بالرشكــة الوطنيــــة للطــــرق الســــيارة باملغــرب، وتــم تنفيــذه بالكامــل مــن طــرف مقاولــة مغربية للبناء و األشــغال  يــــة مشــــار أشــغاله مــــن قبــــل مدير

العموميــة، يف غضــون 20 شــهراً.

يق السيار تيط مليل - برشيد مرشوع إنجاز الطر
يــق الســيار »برشــيد  يــق الســيار »الــدار البيضــاء - ســطات« والطر يــق ســيار جديــد طولــه 29 كلــم، يربــط بــن الطر يهــم هــذا املــرشوع بنــاء مقطــع طر

يــق الســيار املــداري للــدار البيضــاء. يــة برشــيد و الطر - بــي مــالل« عنــد مســتوى العقــدة املرور

وينــدرج هــذا املــرشوع ضمــن االتفاقيــة املتعلقــة بتهيئــة املقاطــع والبــى التحتيــة الطرقيــة مــن أجــل تســهيل حركــة املــرور وتحســن ظــروف التنقــل يف جهــة 
.)FADES( الــدار البيضــاء - ســطات. وهــو املــرشوع الــذي جــرى تمويلــه أساســا مــن قبــل الصنــدوق العــريب لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي

يــز البــى التحتيــة للنقــل. وســتمكن  و تســتهدف هــذه البنيــة التحتيــة الجديــدة مواكبــة التنميــة املضطــردة يف جهــة الــدار البيضــاء - ســطات، عــر تعز
يــق الســيار القادمــن مــن الشــمال والغــرب واملتوجهــن صــوب جنــوب اململكــة، مــن تفــادي املــرور عــر مدينــة الــدار البيضــاء، و بالتــايل تقليــص  مســتعملي الطر

مــدة الســفر.

يــق الســيار »تيــط مليــل- برشــيد« مــن التخفيــف مــن حــدة حركــة الســر و ضمــان انســيابية التنقــل علــى مقاطــع الطــرق  فضــال عــن ذلــك، ســيمكن الطر
الســيارة »تيــط مليــل - ســيدي معــروف« و »ســيدي معــروف - مطــار مـــحمد الخامــس«.

يــق الســيار الجديــد، و ذلــك عــر تحويــل شــبكات املــاء و الكهربــاء و شــبكات  خــالل ســنة 2021، تــم إطــالق العمليــات التمهيديــة ألشــغال البنــاء علــى الطر
يــق الســيار مــن العوائــق املتواجــدة بــه. التطهــر و كــذا إخــالء مســار الطر

يق السيار جرسيف - الناظور مرشوع بناء الطر
الســيارة  للطــرق  الوطنيــة  الرشكــة  و  واملــاء  التجهــز  وزارة  مــن  كل  وقعــت 
املــرشوع  تدبــر  اتفاقيــة   ،2021 مــاي   21 يــوم   ،ADM Projet و  باملغــرب 
يــق الســيار جرســيف - الناظــور،  املفــوض املتعلقــة بإنجــاز مــرشوع بنــاء الطر
يــة تبلــغ 5,5 مليــار  والــذي يبلــغ طولــه 104 كلــم وبتكلفــة إجماليــة تقدير
ومطــار  املتوســط  غــرب  الناظــور  مينــاء  ربــط  مــن  ســيمكن  حيــث  درهــم، 

الســيارة. الطــرق  بشــبكة  الــدويل  العــروي  الناظــور 

و تتمثــل أهــداف تدبــر املــرشوع املفــوض يف ضمــان نجــاح املــرشوع مــن حيــث 
يع الطــرق  الجــودة والكلفــة واآلجــال، وتعبئــة الخــرة الوطنيــة يف تدبــر مشــار
كمــا  الســيارة.  الطــرق  أوراش  تتبــع  و  إنجــاز  متمرســة يف  فــرق  و  الســيارة، 
يتعلــق األمــر بضمــان نفــس معايــر التأطــر و اإلنجــاز علــى غــرار شــبكة الطــرق 

الســيارة الحاليــة.

ميناء الناظور غرب املتوسط

الناظور

العروي

تزطوطني

يوش الدر

كة صا

جرسيف

يرت تاور

وجدة نحو يار
الس ق

طري
ال

يق السيار الدار البيضاء - برشيد أشغال تثليث الطر

يق السيار الدار البيضاء - برشيد مراسم افتتاح املسار الثالث للمقطع الرابع للطر

افتتاح الطريق السيار الدار البيضاء - برشيد بعد انتهاء أشغال التثليث

يق السيار الدار البيضاء - برشيد أشغال تثليث الطر
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2. األشغـال الكربى
و أشـغـال الـهتـيـئـة

واصلــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب خــالل ســنة 2021، إنجــاز األشــغال الكــرى وأشــغال التهيئــة، ال ســيما إنجــاز البــداالت، بهــدف تحســن 
يــق الســيار. كمــا تلعــب البّداالت دورا رئيســيا  يــق الســيار و كــذا ضمــان تجربــة ســفر ممتعــة ملســتعملي الطر انســيابية حركــة الســر و ظــروف الســالمة علــى الطر

يف تحســن ربــط األقاليــم بشــبكة الطــرق الســيارة، و مواكبــة توســعها. 

يق  افتتاح املمر العلوي )القنطرة( بشــارع مـــحمد الســادس بمدينة تمارة، على مســتوى الطر
الســيار الــدار البيضــاء - طنجة

يف إطــار املــرشوع الشــمويل إلعــادة تهيئــة بــدال تمــارة، قامــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب، يــوم 12 مــاي 2021، بافتتــاح املمــر العلــوي 
يــق الســيار الــدار البيضــاء - طنجــة بعــد انتهــاء أشــغال تثـــنيته وتوســعته. )القنطــرة(  بشــارع مـــحمد الســادس بمدينــة تمــارة، علــى مســتوى الطر

ويهــدف مــرشوع تثنيــة هــذا املمــر العلــوي الــذي أنجزتــه الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب يف إطــار اتفاقيــة رشاكــة مــع العديــد مــن املتدخلــن بعمالــة 
يــق  ــة الهرهــورة و الطر ــة تمــارة وبلدي ــق الســيار تمــارة وتحســن الربــط بــن وســط مدين ي ــدال الطر ــد ب الصخــرات تمــارة، إىل ضمــان انســيابية أفضــل عن

الســيار.

اســتلزمت أشــغال إنجــاز هــذا املــرشوع اســتثمارا قــدره 10 ماليــن درهــم، وتــم تنفيذهــا يف غضــون 7 أشــهر وبــدون أي اضطرابــات كبــرة لحركــة املــرور الــي 
تعــرف عــادة كثافــة كبــرة عنــد هــذا املقطــع.

يــق الســيار الربــاط - الــدار البيضــاء  يذكــر أن الشــطر األول مــن هــذا املــرشوع تمثــل يف إنجــاز قنطــرة »شــارع غرناطــة« عنــد النقطــة الكيلومريــة PK3 بالطر
بتمــارة، والــي تــم افتتاحهــا أمــام حركــة الســر يف 20 يوليــوز 2020.

إطالق أشغال بناء بدال »مرشع بن عبو« على مستوى الطريق السيار الدار البيضاء - مراكش
يــق الســيار »مــرشع بــن عبــو«، وذلــك يف إطــار مواكبــة ودعــم مخطــط التنميــة الجهويــة الــي تشــهدها  تمــزت ســنة 2021 بإطــالق أشــغال بنــاء بــدال الطر

جهــة الــدار البيضــاء - ســطات.

يــق الســيار الــدار البيضــاء - مراكــش، علــى بعــد 3 كيلومــرات  و سيســاهم البــدال الجديــد، الواقــع عنــد النقطــة الكيلومريــة PK 104 علــى مســتوى الطر
مــن واد أم الربيــع، يف دعــم مخطــط التنميــة الجهويــة للــدار البيضــاء ســطات، حيــث ســيمكن مــن تســهيل الولــوج إىل إقليــم ســطات ومحيطــه وتحســن 
ــة RP3503، ممــا يتيــح  ــق االقليمي ي ــدار البيضــاء - مراكــش بالطر ــق الســيار ال ي ــد، يف كال االتجاهــن، الطر ــدال الجدي ــة الســر. وســربط الب انســيابية حرك

يــق الوطنيــة RN09 و ســد املســرة. الوصــول إىل الطر

ســيمتد املــرشوع، املمــول بشــكل مشــرك مــن طــرف جهــة الــدار البيضــاء ســطات والرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب، علــى مــدى 14 شــهرا ويتطلــب 
مزانيــة إجماليــة تقــدر بـــ 73مليــون درهــم. ويتضمــن تصميمــه بنــاء ممــر علــوي وســقيفة معدنيــة ومحطــة لــألداء تتوفــر علــى 6 مســارات.

ســيتم تنفيــذ األشــغال مــن قبــل فــرع الخــرة التقنيــة التابــع للرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب Projet ADM، مــع اســتخدام تقنيــات مبتكــرة 
ــة الســر، وتحســن الجــودة والتكلفــة و مــدة اإلنجــاز، وضمــان أقــى درجــات الســالمة ســواء بالنســبة للمســتخدمن أو  للتخفيــف مــن اضطــراب حرك

مســتعملي الطــرق الســيارة خــالل فــرة األشــغال.

أشغال إنجاز بدال »مرع بن عبو«

مراسم إطالق أشغال إنجاز بدال »مرع بن عبو«

يق السيار الدار البيضاء - طنجة أشغال تثنية املمر العلوي بشارع مـحمد السادس بمدينة تمارة، على مستوى الطر

املمر العلوي لشارع مـحمد السادس بمدينة تمارة، بعد االنتهاء من أشغال تثنيته
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أشغال التهيئة
يف إطــار دورهــا كفاعــل رئيــي يف تحســن ربــط األقاليــم و البــى التحتيــة )املــوائن واملطــارات، والوحــدات الصناعيــة، واملناطــق الفالحيــة، واملنتجعــات 
يــز ســالمة مســتعملي الطــرق الســيارة والســكان املحليــن، قامــت الرشكــة الوطنيــة  الســياحية، إلــخ(، وانســيابية حركــة الســر علــى شــبكتها، فضــاًل عــن تعز

ــد الخدمــة: ــة علــى الطــرق الســيارة قي ــاء و التهيئ ــد مــن أشــغال البن للطــرق الســيارة باملغــرب، خــالل ســنة 2021 بإنجــاز العدي

.PK 54 1. إنجاز ممر تحت أريض بالطريق السيار على مستوى مدينة املحمدية عند النقطة الكيلومرية

2. بناء ممر علوي للراجلن على مستوى النقطة الكيلومرية PK 07+600 للطريق السيار الرباط - الدار البيضاء.

3. بناء ممر علوي للراجلن على مستوى النقطة الكيلومرية PK 44 للطريق السيار الرباط - وجدة.

4. تثليث مدخل الرباط عر الطريق السيار املمتد من بدال حي الرياض إىل مدار حي الفتح.

5. بناء ممر علوي على الطريق السيار الرباط - الدار البيضاء عند النقطة الكيلومرية PK 2+400 باإلضافة إىل أشغال تهيئة بدال تمارة.

ــّم إنجــازه  ــدال املالليــن قــد ت يــق الســيار تطــوان - الفنيــدق، وبذلــك يكــون ب ــدال املالليــن يف اتجــاه تطــوان علــى مســتوى الطر 6. تشــييد نصــف ب
بنســبة 100%.

7. افتتــاح محطــة األداء عــن عتيــق بعــد 4 أشــهر فقــط مــن أشــغال البنــاء. وهــو اإلنجــاز الــذي يشــهد علــى مســتوى الخــرة املكتســبة مــن قبــل املــوارد 
البرشيــة بالرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب يف تدبــر األشــغال علــى الطــرق الســيارة قيــد الخدمــة.

3. حـفـظ البـنـيـة التـحـتـيـة للطرق السيـارة: 
مراقبة املنشآت، الصيانة، واإلصالحات الكربى

يق فحص قارعة الطر
يــق  مــن أجــل تدبــر جيــد للطــرق الســيارة و صيانتهــا بشــكل دوري، تقــوم الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب بعمليــات فحــص ومراقبــة قارعــة الطر

الســيار بشــكل منتظــم. و تعتمــد علــى نتائــج هــذه العمليــات لتحديــد الحلــول املناســبة لتقويــة و صيانــة البنيــة التحتيــة.

كملهــا. ويف املجمــوع،  خــالل ســنة 2021، قامــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب بحملــة كــرى لفحــص ومراقبــة قارعــة شــبكة الطــرق الســيارة بأ
تــم فحــص 625 3 كلــم مــن املقاطــع الحاليــة، باإلضافــة إىل 435 كلــم مــن مســارات الدخــول و الخــروج. وهكــذا قامــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة 
ــة،  ــق مــن أجــل تخطيــط أفضــل ألعمــال الصيان ي ــة، ممــا مكّنهــا مــن إجــراء تشــخيص لقارعــة الطر ــة كّل املقاطــع الحالي ــان شــامل لحال باملغــرب بإنجــاز بي

وإعطــاء األولويــة للمقاطــع املــراد معالجتهــا وتحديــد التقنيــات املناســبة لذلــك.

يق السيار  فحص قارعة الطر

يق السيار  فحص قارعة الطر  PK 44 يق السيار الرباط - وجدة يف النقطة الكيلومرية ممر للراجلني على الطر
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اإلصالحات الكربى
يــق الســيار الــي  يــق الســيار وفًقــا للمعايــر الدوليــة، خاصــة مكوناتــه ذات العمــر االفــرايض املحــدود جــدا مثــل قارعــة الطر مــن أجــل حفــظ الطر
ــق الســيار بشــكل منتظــم.  ي ــة قارعــة الطر ــراوح عمرهــا بــن 10 و 15 ســنة، تقــوم الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب بإنجــاز أشــغال تقوي ي
يــق الســيار  ــة لقارعــة الطر ي ــة الدور حيــث خصصــت الرشكــة خــالل ســنة 2021 مزانيــة إجماليــة قدرهــا 183 مليــون درهــم إلنجــاز أشــغال الصيان

الربــاط - القنيطــرة و إيمنتانــوت - أركانــة يف إطــار برنامــج 2019 - 2020.

يــق الســيار، و قــد قّســم هــذا الرنامــج إىل 6  شــهدت هــذه الســنة كذلــك إطــالق برنامــج »2021 - 2022« لإلصالحــات الكــرى لقارعــة الطر
ــات املتعلقــة بمنظومــة  ــات التقنيــة و التحدي أشــطر، حيــث ســيمكّن هــذا التقســيم مــن تحقيــق مكاســب كــرى كخفــض التكاليــف و مراعــاة الصعوب

املقــاوالت.

الســيار  يــق  الطر قارعــة  صيانــة 
فــاس - وجــدة الشطر السادس06

يـــق السيـــار  صـيـانـــة قـارعـــة الطـر
ســـيـــــدي عـــــالل الـــبـــحـــــراوي - 

مـكـنـــاس
الشطر الخامس05

الســيار  يــق  الطر قارعــة  صيانــة 
كاديــر أ  - شيشــاوة  الشطر الرابع04

الســيار  يــق  الطر قارعــة  صيانــة 
بوســلهام مــوالي   - 01الربــاط  الشطر األول

يـــق  الصيــانـــة علــى قـارعـــة الطـر
السـيــــار طنـجـــة - ميـنـــاء طنـجـــة 

املتـوســـط
02 الشطر الثاين

الســيار  يــق  الطر قارعــة  صيانــة 
شيشــاوة  - 03لودايــة  الشطر الثالث

يع املعنيــة وكــذا  قبــل بــدء األشــغال، و أثنــاء مرحلــة إعــالن طلبــات العــروض، و بهــدف الســماح للمقــاوالت الراغبــة يف املشــاركة لإلحاطــة بخصوصيــات املشــار
التفاصيــل التقنيــة املتعلقــة بهــا، نظمــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب، يف 09 مــارس 2021، نصــف يــوم إخبــاري وعملــي، تمــز بجلســة أســئلة 

يع الــي يشــملها طلــب العــروض. وأجوبــة مســبوقة بجلســة تقديــم للمشــار

وقد تم تكليف مقاوالت مغربية بإنجاز أشغال جميع األشطر بدون استثناء، بمبلغ إجمايل يتجاوز 730 مليون درهم دون احتساب الرضيبة.

يق السيار  يق السيار أشغال اإلصالحات الكربى لقارعة الطر يق السيار الرباط - موالي بوسلهامأشغال اإلصالحات الكربى لقارعة الطر أشغال صيانة قارعة الطر
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مراقبة وصيانة املنشآت الفنية بالطرق السيارة
مــن أجــل تقييــم الحالــة الصحيــة للطــرق الســيارة وتحديــد إجــراءات الصيانــة واإلصــالح الــي ســيتم اتخاذهــا و وضــع أولوياتهــا، تقــوم فــرق الرشكــة الوطنيــة 

للطــرق الســيارة باملغــرب بإجــراء عمليــات مراقبــة منتظمــة للمنشــآت الفنيــة بالطــرق الســيارة.

خالل سنة 2021 تم إطالق عدة عمليات تهم على وجه الخصوص:

• مراقبة األنفاق، القناطر، ممرات علوية، معابر املركبات، جسور الراجلن، سقيفة محطات األداء.

• مراقبة مجمل املنشآت الفنية الهيدروليكية بالشبكة.

• عمليات مراقبة مفصلة باستخدام معّدات الوصول الخاصة لفحص 21 منشأة عبور من نوع الجسور.

• مراقبة منشآت الحفر الكرى الي تظهر عليها عالمات عدم االستقرار.

يــق  يــق الســيار علــى مســتوى الطر وفيمــا يتعلــق بعمليــات إصــالح املنشــآت الفنيــة، فقــد تــم البــدء يف نهايــة 2021، بأشــغال صيانــة مفاصــل قارعــة الطر
الســيار الــدار البيضــاء - مينــاء طنجــة املتوســط و تطــوان - الفنيــدق و الربــاط - وجــدة. حيــث ناهــزت املزانيــة اإلجماليــة لهــذه العمليــة 8 مليــون درهــم بــدون 

احتســاب الرضائــب.

معالجة عدم االستقرار األريض
تتعلــق حــاالت عــدم االســتقرار األريض، الــي تــم اكتشــافها يف شــبكة الطــرق الســيارة الوطنيــة بشــكل أســايس، بمقاطــع الطــرق الســيارة املتواجــدة يف مناطــق 
غــر مســتقرة جيولوجيــا، والــي كثــرا مــا تعــاين مــن اضطرابــات جيوتقنيــة. تتضخــم هــذه االضطرابــات تحــت وقــع الظــروف املناخيــة االســتثنائية و تــؤدي إىل 

يــق الســيار يف بعــض األحيــان. انــزالق أو انهيــار منصــة الطر

خــالل ســنة 2021، رشعــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب يف معالجــة عــدم االســتقرار األريض امللحــوظ، مــع ضمــان املتابعــة الدقيقــة للمناطــق 
غــر املســتقرة، و يهــم ذلــك:

يــق الســيار فــاس - تــازة باســتثمار 2,07 مليــون درهــم دون  1. إنجــاز أشــغال تثبيــت منحــدر الَحفــر 16 املتواجــد بالنقطــة الكيلومريــة PK 277 بالطر
احتســاب الرضائــب.

يــق الســيار فــاس - تــازة باســتثمار ناهــز 10,47 مليــون درهــم دون  2. إنجــاز أشــغال تثبيــت الــردم 6 املتواجــد بالنقطــة الكيلومريــة PK 224  بالطر
احتســاب الرضائــب.

3. إنجاز أشغال الحفر والتطهر اإلضافية على الطريق السيار الرباط - مسون باستثمار 5,9 مليون درهم دون احتساب الرضائب.

كادير باستثمار 2,7 مليون درهم بدون احتساب الرضائب. 4. إنجاز أشغال التطهر اإلضافية على الطريق السيار شيشاوة - أ

5. تجهز ومراقبة املنشآت الفنية املعرضة للمخاطر الجيوتقنية، بمبلغ استثمار قدره 3,1 مليون درهم  بدون احتساب الرضائب.

يق السيار فاس - تازة معالجة الَحفر 16 على الطر

يق السيار الرباط - فاس عملية فحص مدقق لجرس على وادي الكل على الطر
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جرس على وادي اللوكوس 



7677

الرأمسال البرشي

1. ترسيخ قيم وثقافة الرشكة بهدف تحقيق التمزي

2. محاور تطوير املوارد البرشية

3. تثمني املهن الحالية وخلق أخرى جديدة
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كبة الكفاءات 5. التكوين ملوا

6. إشعاع الرشكة على املستوى الدويل

عملية رصد طوبوغرايف على امليدان
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1. ترسيخ قمي وثقافة الرشكة
بـهــدف تـحـقـيــق الـتـمـيــز

حققــت مديريــة املــوارد البرشيــة علــى مــدى الســنوات الخمــس املاضيــة، تقدمــا وإنجــازات ملموســة يف مواكبــة ورش تصنيــع نشــاط االســتغالل، مــن خــالل 
يــز التطويــر الوظيفــي. وقــد اســتمرت عمليــة املواكبــة هاتــه خالل ســنة 2021 لضمان  تكويــن املــوارد البرشيــة املتمثلــة يف خدمــة مســتعملي الطريــق الســيار، وتعز

اســتمرارية تحــول الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب. 

كخطــوة مهمــة يف تحــول اســراتيجية املــوارد البرشيــة، تمــزت ســنة 2021 بتوحيــد النظــرة االســراتيجية علــى كافــة مســتويات الرشكــة و ذلــك بهــدف مواءمــة 
يــق الســيار و رفــع مردودية الركة«.  جميــع اإلجــراءات و املهــارات و الدوافــع و القــرارات املّتخــذة و توجيههــا نحــو هــدف واحــد و هــو: »إرضــاء مســتعمل الطر

 ،CODIR و تــم تحقيــق ذلــك مــن خــالل تنظيــم ورشــات توحيــد النظــرة االســراتيجية الــي تهــدف اىل تحديد التوجهات االســراتيجية الســنوية من طرف لجنــة
ســة  و ترجمتهــا مــن طــرف املديريــات إىل أوراش كــرى، ثــم  أهــداف تنفيذيــة، و مــؤرشات املردوديــة. كمــا مكّنــت هــذه الورشــات مــن وضــع ركــزة القيــم املؤسِّ

يــز التماســك.   لثقافــة الرشكــة املختصــة يف مجــال الطــرق الســيارة و ذلــك مــن أجــل إضفــاء معــى للعمــل و توجيــه االلــزتام و تعز

القيم األربعة للرشكة

01

02

03

04

االبتكار
يف مختلف انواعه

االبتكار التكنولوجي: خلق حلول تكنولوجية مبتكرة.
مبادئ  على  اعتمادا  السيار٬  الطريق  ملستعمل  متمزية  و خدمات  منتجات  اقرتاح  التسويقي:  االبتكار 

املزيج التسويقي. 
االبتكار التنظيمي: خلق أساليب عمل مبتكرة.

األداء
املوجه نحو تحقيق النتائج

يشمل مفهوم األداء كال من الفعالية من خالل تحقيق األهداف املرسومة، والنجاعة من خالل ترشيد 
استعمال وسائل العمل، للحصول على نتيجة أفضل. 

االلزتام الوظيفي
املعىن الجوهري للعمل

رشكته  تجاه  الفرد  به  يتمتع  الذي  واإلخالص  واالرتباط  االلزتام  مستوى  اىل  يشري  الوظيفي  االلزتام 
يعه وفريقه. ومشار

مبدأ حسن التعامل يف العمل
كمرجع يحدد طبيعة العالقات بني موظفي الرشكة

يف  «الحق  مبدأ  أو  البناء»،  «النقد  مبدأ  يف  يتمثل  إذ  أسايس٬  كمبدأ  التعامل  حسن  الرشكة  تكرس 
الخطأ»، مع ضمان جودة ظروف العمل داخل الرشكة. 

مــوازاة مــع طمــوح الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة 
مجــال  يف  يــا  قار كرائــدة  مكانتهــا  كيــد  لتأ باملغــرب 
للرشكــة  ناجــح  نمــوذج  بلــورة  و  الســيارة،  الطــرق 
نحــو  البــرشي  رأســمالها  بتوجيــه  تقــوم  العموميــة، 

أبعادهــا:    بــكل  العموميــة  الخدمــة  ثقافــة 

يــق  الطر مســتعملي  وراحــة  ســالمة  ضمــان   •
. ر لســيا ا

االجتماعــي  املهــم،  الــدور  علــى  الحفــاظ   •
واالقتصــادي، الــذي تلعبــه الرشكــة علــى املســتوى 

. طــين لو ا

يــز التعــاون مــع رشكائهــا. • تعز

• االلــزتام الدائــم تجــاه محيطهــا و منظومتهــا.

يجيــة  التدر و  العميقــة  تحولهــا  سياســة  إطــار  يف 
للطــرق  الوطنيــة  الرشكــة  تعمــل  املــدى،  الطويلــة  و 
تعليميــة،   رشكــة  لتكــون  جاهــدة  باملغــرب  الســيارة 
حيــث  املهنيــة،  قدراتهــم  ــي  وُتَنمِّ موظفيهــا  ُتَطــور 
أبانــت عــن انســيابية يف العمــل و قــدرة علــى التكيــف 

القادمــة. و  الحاليــة  االحتياجــات  جميــع  مــع 
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2. محاور تطوير
املوارد البرشية

3. تمثني املهن الحالية
وخـلـق أخـرى جـديــدة 

يز التأطر الوسيط تعز
إن نجــاح املرحلــة األوىل لعمليــة التصنيــع  ورقمنــة االســتغالل مل يكــن ممكنــا  دون االســتثمار الكبــر الــذي وضعتــه الرشكــة يف الرأســمال البــرشي، مــن خــالل 

تثمــن املهــن الحاليــة وخلــق مناصــب جديــدة. 

يــز أدوار ومهــارات املناصــب الجديــدة ل »املراقبــن املهنيــن‹‹ والــي تــم  خــالل ســنة 2021، عملــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب علــى تعز
يــات الجهويــة لنشــاط االســتغالل والرفــع مــن التمــز التشــغيلي.  إحداثهــا بــن ســني 2019 و 2020، وهــذا بهــدف تحســن نجاعــة واســتقاللية املدير

وملواكبــة االنتقــال الوظيفــي للمراقبــن املهنيــن يف مهامهــم الجديــدة، اعتمــدت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب علــى  مهــارات و خــرات رأســمالها 
البــرشي. حيــث أن ثلــث التكوينــات املقدمــة لهــذه الفئــة، تــم تقديمهــا مــن طــرف خــراء الرشكــة املؤهلــن لهــذا الغــرض.

يــة املــوارد البرشيــة ســنة 2021، يف ورش يتمحــور حــول تجويــد  يف إطــار عمليــة تحولهــا و تماشــيا مــع ديناميــة التحــول الشــمولية للرشكــة، انخرطــت مدير
يــز االتصــال الداخلــي و تعديــل سياســة التوظيــف.   وظائفهــا، و تجديــد دور التكويــن وإصــالح نظــام إدارة املردوديــة و تعز

تجويد تدبري املوارد 
ية  البرش

ية  1. رقمنة اإلجراءات اإلدار
2. مراجعة أساليب العمل بعد 

رقمنتها
ية املوارد  3. إعادة تنظيم مدير

كبة تحول  البرشية ملوا
وظيفتها

تعديل سياسة 
التوظيف 

ل  �1. تطوير عالمة الـُمشغ
2. تشبيب الهرم العمري 

3. وضع املردودية يف قلب املسارات 
املهنية الجديدة

4. تشجيع تعددية 
االختصاصات

تــطــويــر الــمــهــارات 
1. إنـجـاز مـرجـع املـهـن و املـهـارات 
يــــف املــــنــــاصــــب 2. إعــــادة تــــعــــر
و الـــتـــوصـــيـــفـــات الـــوظـــيـــفـــيـــة 

3. تـــجـــديـــد تـــمـــوضـــع الـــتـــكـــويـــن
كـــاديـــمـــيـــة الـــشـــركـــة داخـــل أ

(ADM Académie)
4. وضــع نــظــام نــقــل 

املــهــارات

تطوير األداء الفردي
و الجماعي 

1. مراجعة مقاربة تقييم األداء 
2. إحداث استمارات 

منصب-أهداف-مؤرشات 
3. إعداد أداة ملراقبة

و تقييم األداء

يق السيار  إجتماع تحضري لعملية الصيانة الروتينية على الطر
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4. املوارد البرشية
فـــــي أرقـــــام

بلــغ عــدد موظفــي الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب يف 31/12/2022، مــا مجموعــه 444 موظفــا، موزعــن بــن مهــن االســتغالل، 
و البنــاء، و الدعــم.

يــع يف مناصــب ذات قيمــة مضافــة عاليــة، اســتفاد منهــا ٪7 مــن املوظفــن يف  كمــا تمــز عــام 2021 باســتمرار عمليــات الرقيــة والتعيــن وإعــادة التوز
يــة واإلقليميــة. يــات املركز مختلــف املهــن والفــروع داخــل املدير

يع املوظفني توز
حسب الفئات

30%

03%

67%

عدد املوظفن حسب الفئة

التقنيون: 297

األطر: 134

األعوان: 13

يع املوظفني توز
حسب التعين

33%

03%

64%

عدد املوظفن حسب نوع املهنة

االستغالل: 286

الدعم: 146

البناء: 12

يع املوظفني توز
حسب الجنس

14%

86%

عدد املوظفن حسب الجنس

رجال: 381

نساء: 63

5. التكوين ملواكبة
الـــكـــفـــاءات

ُيعــد التكويــن بمثابــة رافعــة أساســية لدعــم املوظفــن بشــكل مســتمر وضمــان تطويــر مهاراتهــم ليتمكنــوا مــن تحقيــق أهدافهــم الفرديــة وتحســن 
مردوديــة الرشكــة.

خــالل ســــنة 2021، ركّــز برنامــج التكويــن علــى املهــن الرئيســية ذات القيمــــة املضافــة العاليــــة يف نشــاط االســتغالل مــــن أجــل مواكبــــة النمــوذج التنظيمــي 
الالمركــزي، واالنتقــال إىل مهــن جديــدة، الســيما تلــك املتعلقــة بالتكنولوجيــات الحديثــة. 

كما تطلب التحول الرقمي مواكبة كبرة لتسهيل استخدام املعّدات الرقمية الي تم توفريها للموظفن.

حصيلة التكوين
الــحــصــة الـزمــنــيــة الـي تــم تــخــصــيــصــهــا للــتــكــويــن خــالل ســنــة 2021 هـي: 

352 3 ســاعــة تــكــويــن لــكــل فــرد.

ُخـّصـصـت نـســبــة %50 مـن مـدة الـتــكــويــن املُـنــَجــز ملـجــال الرقــمــنــة بإجــمــالــي: 
680 1 ســاعــة تــكــويــن لــكــل فــرد.

 أمــا بالنســبة للنصــف الثــاين، فقــد تــم تقســيمه علــى ثــالث مجــاالت مهنيــة، وهــي: البنيــة التحتيــة والصيانــة والســالمة، بإجمــايل 672 1 ســاعة تكويــن 
لــكل فــرد. 

يتم توزيع ساعات التكوين على النحو التايل: 

19عدد التكوينات
434
3352

عدد املستفيدين
إجمايل عدد ساعات التكوين 

50%

6%
7%

37%
الصيانة: 1224 ساعة

البنية التحتية: 232 ساعة

السالمة: 216 ساعة

الرقمنة: 1680 ساعة

يع ساعات التكوين حسب املجال توز

يق السيار ورشة عمل حول تطوير نظام توصيات متعلقة بالسالمة على الطر
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تطوير خربات الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب
كــة بــن إدارة الدفــاع  يف إطــار تكويــن التمــز الــذي ابتــدأ ســنة 2020، اســتفاد خــراء الرشكــة مــن تكويــن يف األمــن الســيراين ) ماســر منظــم برشا
املواصــالت  و  للريــد  الوطــي  املعهــد  و   ،DGSSIاملعلومــات نظــم  العامــة ألمــن  يــة  املدير و   ،ANRTاملواصــالت لتقنــن  الوطنيــة  الوكالــة  و  الوطــي، 

.)Oracle University( أوراكل  و دورات جامعــة   )ENPC( يــس  ببار الطــرق  و  للقناطــر  الوطنيــة  باملدرســة  الخــرة  دورات  و   ،)INPT

يقية يف قطاع النقل ية للبلدان اإلفر يز قدرات املوارد البرش مرشوع تعز
يقيــة، تشــارك الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب خراتهــا يف مجــال البنيــة  يف إطــار التعــــاون الثـــاليث بــن اليابــان واملغــرب والبلــدان اإلفر
يقيــة، حيــث تتمحــور الــدورة التكوينيــة املقدمــة مــن طــرف ADM Académie، فــرع التكويــن التابــع  التحتيــة للطــرق الســيارة مــع البلــدان االفر

للرشكــة، حــول موضــوع تطويــر البنيــة التحتيــة للطــرق الســيارة، مــن مرحلــة الرمجــة و التصميــم وصــوال إىل مرحلــة اإلنجــاز.

يقيا  يارة وفد ياباين لقنطرة مـحمد السادس يف إطار االتفاق الثاليث اليابان-املغرب-افر ز

JICA ية من طرف رشكاء يابانيني وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدويل يارة مركز املعلومات املرور ز

6. إشـعـاع الـشـركـة
عىل املستوى الدويل

تحــرص الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب علــى التواجــد املكّثــف يف الســاحة الدوليــة يف مجــال الطــرق والطــرق الســيارة، باعتبارهــا رائــدة يف 
كــة جديــدة  يقيــة، وهــي فرصــة لتقاســم معــارف وخــرات الرشكــة، وإقامــة روابــط رشا مجــال البنيــة التحتيــة الحديثــة للطــرق الســيارة يف القــارة االفر

مــع فاعلــن دوليــن و متابعــة أحــدث التطــورات يف مجــال البنيــة التحتيــة و الخدمــات و التقنيــات، إلــخ.

ـــ:
ِ
تمــز حضــور الرشكــة علــى الســاحة الدوليــة ســنة 2021 ب

فــرع  مــن  مــرشوع  بوغــازة، مديــرة  الســيدة هاجــر  تتويــج 
 ،»ADM PROJET« الرشكــة املتخصــص يف الخــربة التقنيــة
بلقــب »مؤثــرة BIM« لســنة 2020 يف الفئــة الدوليــة، يف 

04 فربايــر 2021. 

كســبو ديب 2020، الــذي تــم تنظيمــه  املشــاركة يف معــرض إ
كتوبــر 2021، حــول موضــوع »الــذكاء االصطناعــي  يف 31 أ
مــن  الــذيك«،  التنقــل  الحديثــة يف خدمــة  والتكنولوجيــات 
قســم  رئيــس  امللــويك،  أنــس  الســيد  قّدمــه  عــرض  خــالل 

األداء.   تكنولوجيــات 

 »Oracle« يــق املشــاركة يف ورشــة عمــل عــن بعــد، نظمها فر
يف   l’Institut Hellénique des Achats مــع  كــة  برشا
04 نونــرب 2021، مــن خــالل عــرض قدمــه الســيد أمجــد 
معارفــه  مشــاركة  بهــدف  للرشكــة،  املــايل  املديــر  الهبــازي، 

.»Projet Léon« مــرشوع مــع  وتجربتــه 

 ،ADM Projet مداخلــة الســيد عمــر ســقال، املديــر العــام ِلـــ
يقــي للبنيــة التحتيــة يف نســخته الثالثــة  خــالل املنتــدى اإلفر
العــاج،  بســاحل  أبيدجــان  يف  تنظيمــه  تــم  الــذي  عــرشة، 
يومــي 25 و 26 نونــرب 2021، حــول تجربــة املغــرب يف تمويــل 

ــة.  يع الطــرق الســيارة املغربي مشــار
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إنجازهــا  يتــم  الــي  واألنشــطة  وظيفتهــا  جانــب  إىل 
يف إطــار مهمتهــا املزدوجــة املتمثلــة يف تطويــر شــبكة 
ملســتعملي  الخدمــات  وتقديــم  الســيارة  الطــرق 
للطــرق  الوطنيــة  الرشكــة  الزتمــت  الســيار،  يــق  الطر
يــق  الطر بجعــل  إنشــائها  منــذ  باملغــرب  الســيارة 
املناطــق  علــى  إيجــايب  تأثــر  ذو  ممــًرا ســعيًدا  الســيار 

يعربهــا. الــي 

ويتجســد هــذا االلــزتام مــن خــالل الربامــج املختلفــة 
الســيارة  للطــرق  الوطنيــة  الرشكــة  تنفذهــا  الــي 
واملــوارد  البيئــة  علــى  الحفــاظ  بهــدف  باملغــرب 
يــق  للطر املجــاورة  الجماعــات  ودعــم  الطبيعيــة 

ذلــك:  ويهــم  الســيار. 

املناطــق  لفائــدة  املوجــه  الجماعــي:  الربنامــج   •
االبتدائيــة.  املــدارس  تالميــذ  وخاصــة  املجــاورة 

• الربنامــج األخــرض: الهــادف إىل الحفــاظ علــى البيئــة 
والتقليــص مــن البصمــة الكربونيــة. 

إعــادة  تقنيــات  بإدمــاج  الخــاص  األزرق:  الربنامــج   •
املتجــددة.  والطاقــات  التدويــر 

J  1. بـرنـامـج
/  جيل االمل

بــارشت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب منــذ ســنة 2008 وبرشاكــة مــع وزارة الربيــة الوطنيــة، تنفيــذ برنامــج J / جيــل األمــل، لدعــم تالميــذ املدارس 
القرويــة االبتدائيــة املجــاورة لشــبكة الطــرق الســيارة. مكّــن هــذا الرنامــج، لحــد اآلن، مــن إعــادة تأهيــل 325 مدرســة مجــاورة للطــرق الســيارة. ومــن أجــل 

اســتدامة هــذا املفهــوم وتجويــده، قــررت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب، خــالل ســنة 2018، إضفــاء ُبعــد تربــوي وإرشاك املــوارد البرشيــة للرشكــة.

ًكا منهــا أن الســياق الصحــي االســتثنايئ غــر املســبوق فــرض ترسيًعــا للرقمنــة للحفــاظ علــى وتــرة التمــدرس، و بهــدف إعــداد جيــل  خــالل ســنة 2021، وإدرا
األمــل لعــامل الغــد، رشعــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب يف تنفيــذ مــرشوع إنشــاء الفصــول الرقميــة يف املــدارس التابعــة لرنامــج  J، و ذلــك يف 

إطــار االتفاقيــة املوقعــة يف دجنــر 2020 مــع وزارة الربيــة الوطنيــة.

يبيــة: مدرســة ســيدي مـــحمد الفــكاك بمنطقــة بــن أحمــد، ومدرســة ســيدي بوســحاب بجماعــة  و قــد تــم إنشــاء فصــول رقميــة  علــى مســتوى 3 مــدارس تجر
ــا علــى  ــر إيجاب أمســكرود، ومدرســة زردال الشــط ببوقنــادل، ممــا أث
قرابــة 600 تلميــذ. و هــّم هــذا املــرشوع احــداث فصــل رقمــي لــكل 
مدرســة و تجهــزه بمعــدات معلوماتيــة آمنــة ومتصلــة باالنرنــت 
تقــوم  املعــدات،  هــذه  اســتعمال  ولتحســن  صيانتهــا.  وضمــان 
الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب بمواكبــة أعضــاء هيئــة 
يــس والتالميــذ مــن خــالل تنظيــم دورات تكوينيــة وورشــات  التدر

عمــل ترفيهيــة وتزويدهــم بالرامــج واأللعــاب الربويــة.

وبهــدف إرشاك منظومتهــا املتمثلــة يف املقــاوالت الرشيكــة يف هــذا 
الوطنيــة  الرشكــة  وقعــت  القــوي،  اإلنســاين  البعــد  ذي  الرنامــج 
اتفاقيــة رشاكــة  يــوم 29 مــاي 2021،  باملغــرب،  الســيارة  للطــرق 
مــع مجموعــة Group DXC CDG، للعمــل معــا لتعميــم الفصــول 

.J الرقميــة علــى جميــع املــدارس املنخرطــة يف برنامــج

كان  للتالميــذ،  مالئــم  فضــاء  توفــر  وبهــدف  ذلــك  إىل  باإلضافــة 
املــدارس  تأهيــل  بإعــادة  مســبوًقا  الرقميــة  الفصــول  إحــداث  
ــر البنيــة التحتيــة  يبيــة، ال ســيما مــن خــالل العمــل علــى تطوي التجر

املســاحات. يــن  وتز وتأهيــل  األساســية 

و تم افتتاح الفصول الرقمية يف جو احتفايل تمز بتنظيم ورشات تعليمية فنية و رياضية و تقديم هدايا للتالميذ. 

 فصل رقمي بمدرسة سيدي بوسحاب
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J مدارس تم تأهيلها يف إطار برنامج

2. مرشوع األرض

ــة  ــة األملانيــة للتنمي ينــدرج مــرشوع األرض ضمــن الرنامــج األخــرض، وهــو يعتــر ثمــرة رشاكــة ناجحــة مــع املعهــد الوطــي للبحــث الزراعــي )INRA( والوكال
كل املــايئ. بعــد ســنوات مــن البحــث والتطويــر يف مجــال التقنيــات املبتكــرة الخاصــة بتثبيــت  )GIZ(، ويهــدف إىل حمايــة منحــدرات الطــرق الســيارة ضــد التــآ
الربــة علــى منحــدرات الطــرق الســيارة، ُتواصــل الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب إنجــاز مــرشوع األرض علــى نطــاق واســع. وتتــم هــذه العمليــة 

يــن للطــرق الســيارة، حيــث يقومــون بــزرع ومضاعفــة البــذور املخصصــة لتثبيــت الربــة. بــإرشاك الفالحــن املجاور

خــالل ســــنة 2021 واصلــت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب إنجــاز مشـــروع األرض، علــى الرغــم مــن ســياق األزمــة الصحيــة، حيـــث تــم تحقيـــق 
النتائـــج اإليجابيــة التاليــة:

• تشغيل املشتل الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع املعهد الوطي للبحث الزراعي INRA وإنتاج 000 150 نوع نبايت خالل سنة 2021.

• معالجة 15 هكتارا من منحدرات الطرق السيارة بتقنيات البذر على محور فاس - تازة لتحسن استدامة البنية التحتية للطرق السيارة.

• استمرارية مضاعفة البذور عند الفالحن املجاورين الستخدامها يف معالجة منحدرات الطرق السيارة.

يق السيار طنجة - الرباط الطر
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3. بــرنــامــج إعــادة
التشجري التعويضـي 

يف إطــار سياســتها الهادفــة إىل الحفــاظ علــى البيئــة، واصلــت الرشكــة 
الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب خــالل ســنة 2021، تنفيــذ الشــطر  
ــة تقــارب   ــف مزاني ــد بلــوط الفلــن. الــذي كّل الثالــث مــن أشــغال تجدي
املزروعــة،  الفلــن  بلــوط  نباتــات  عــدد  بلــغ  و  درهــم.  مليــون   2,272

126 ألــف وحــدة تــم زرعهــا علــى مســاحة 210 هكتــار.

و تنــدرج هــذه العمليــة ضمــن الرنامــج املشــرك بــن الرشكــة الوطنيــة 
للطــرق الســيارة واملندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات والــذي يهــدف 
إىل إعــادة تشــجر بلــوط الفلــن علــى مســاحة 000 1 هكتــار، أي مــا 
يلــت منهــا األشــجار  أز الــي  يعــادل 20 مــرة ضعــف مســاحة املناطــق 

يــق الســيار املــداري للربــاط. أثنــاء بنــاء الطر

عملية صيانة نباتات بلوط الفلنيعملية زرع جوز بلوط الفلني

سقي نباتات بلوط الفلني

4. البحث والتطوير

اختــارت الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب االنفتــاح علــى قطاعــي التعليــم و البحــث مــن أجــل وضــع أســس للتعــاون والرشاكــة بــن املجــال العلمــي 
ــة بذلــك تفعيــل  ــة والبحــث املبتكــر. كمــا تهــدف الرشك ــم باملمارسـ ــن التعلـ ــن تمكنهــم مـ ــة، وذلــك مــن أجــل توفــر مجــاالت للتجــارب للباحثيـ وعــامل املقاول
يـــز عالمــة املســـؤولية االجتماعيــة للمقاولــة مــع تحســن الجــودة املســـتدامة للبنيــة التحتيــة  اســراتيجيتها فـــي مجــاالت البحــث و التطويــر و االبتــكار، و كــذا تعز

يــق الســيار. للطــرق الســيارة والرفــع مــن جــودة الخدمــات املقدمــة ملســـتعملي الطر

خالل سنة 2021، تم توقيع ثالث اتفاقيات مع جامعات و مراكز بحوث حول عدة مواضيع:

• اتفاقيــة بحــث ثالثيــة بــن  الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب وجامعــة محـــمد الســادس متعــددة التخصصــات التقنيــة )UM6P( واملؤسســة 
يــز الســالمة علــى مســتوى الطــرق الســيارة.  املغربيــة للعلــوم املتقدمــة واالبــداع والبحــث العلمــي )MASciR(، لتعز

• اتفاقية بحث مع املؤسسة املغربية للعلوم املتقدمة واالبداع والبحث العلمي، لتحليل حركة السر باستخدام الذكاء االصطناعي.

يــز البحــث العلمــي التطبيقــي وتبــادل املعلومــات والخــرات؛ وكذلــك  • اتفاقيــة - إطــار مــع املدرســة الحســنية لألشــغال العموميــة )EHTP(، لتعز
املســاهمة يف التكويــن األويل والتكويــن املســتمر.

يف إطــار برنامــج البحــث القائــم بــن الرشكــة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب )ADM( واملعهــد الوطــي للبحــث الزراعــي )INRA( ومعهــد الحســن الثــاين 
للزراعــة والبيطــرة )IAV(، الرامــي إىل حمايــة الربــة مــن االنجــراف باعتمــاد تقنيــات الهندســة البيولوجيــة، عرفــت ســنة 2021 مناقشــة أطروحــة دكتــوراه، 
يــق الســيار فــاس - تــازة، بوصفهــا حلــوال بديلــة  تطرقــت إىل بحــث واختبــار تقنيــات حيويــة ميكانيكيــة فعالــة ضــد انجــراف املنحــدرات الرابيــة علــى جنبــات الطر
لتقنيــات الهندســة املدنيــة املكلفــة، غــر الصديقــة للبيئــة فضــال عــن عــدم فعاليتهــا يف بعــض األحيــان. ويتجســد الهــدف مــن وراء هــذا املــرشوع يف املســاهمة 
يف تطويــر املعــارف واملــدارك املرتبطــة بالتثبيــت اإليكولوجــي للمنحــدرات علــى الطــرق الســيارة، وإعــداد دليــل مغــريب خــاص بحمايــة املنحــدرات علــى الطــرق 

والطــرق الســيارة.
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