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عبد القادر اع�رة

كلمة السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء،
 ووزير االقتصاد واملالية بالنيابة،

رئيس الجمعية املغربية الدا�ة ملؤ�رات الطرق

بسم الله الرح�ن الرحيم، 

يطيب يل أن أدعوكم، كوزير للتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، وبصفتي رئيسا للجمعية املغربية الدا�ة ملؤ�رات الطرق، 
لحضور فعاليات املؤ�ر الوطني العارش للطرق، والذي سينعقد يف مدينة الحسيمة من 24 إىل 26 شتنرب 2018. تحت شعار 
"الشبكة الطرقية يف مواجهة تحديات التمويل والحكامة"، ستشكل هذه الدورة فرصة حقيقية لخرباء الطرق عىل املستوى 
الوطني والدويل لتنويع وتقوية رشاكاتهم، وكذا تبادل الخربات مع األجانب املشارك² حول التداب° والتوجهات املتجددة يف شتى 
ميادين الطرق، غايتنا يف ذلك املساهمة يف الحفاظ عىل رصيدنا الطرقي الوطني وتحديثه من خالل االطالع عىل تجارب الدول 

األخرى واالستفادة من فضىل امل�رسات العاملية.

تعترب الشبكة الطرقية رافعة أساسية للتنمية والعمود الفقري لالقتصاد الوطني وتشكل كذلك قاعدة محورية لتطوير جميع 
األنشطة االجت�عية واالقتصادية، وبالتايل، فإنها تساهم بشكل كب° يف تحقيق النمو الشامل. 

إن الدور الذي تلعبه التجهيزات األساسية الجيدة يعد حاس� لتسهيل تنقل األشخاص وتبادل السلع والخدمات، حيث تساهم 
يف تخفيض التكلفة اإلج�لية للوجستيك والنفقات املرتبطة بها، باإلضافة إىل تخفيض تكلفة اإلنتاج وتسهيل وصول املواد األولية. 

ك� �كن من فك العزلة عن املناطق الصعبة والنائية، مع كل ما يرتتب عن ذلك من نتائج إيجابية عىل التنمية االجت�عية.

وإذا كان توسيع وتحس² الشبكة الطرقية يتطلب موارد مالية كب°ة خاصة يف ظل الظرفية الراهنة، فإن اللجوء إىل أنظمة 
التمويل التقليدية يشهد تراجعا مستمرا بدواعي الحفاظ عىل التوازنات املالية. ومن ثم يتع² عىل املكلف² بالتدب° الطرقي رفع 

رهان التحدي إليجاد بدائل تقنية ومالية لتذليل هذه العقبات وض�ن بنية تحتية طرقية مستدامة وذات جودة.

عالوة عىل العراقيل التي تحول دون االستث�ر بصفة مستمرة يف التجهيزات الطرقية، هناك تحدي مرتبط بالحكامة، إذ ال تزال 
هناك صعوبات يف اعت�د مسلك مندمج يطبعه التنسيق ب² مختلف الجهات الفاعلة (القطاعات الوزارية والج�عات الرتابية، 

...) من أجل تدب° فعال للمنظومة بأكملها (البناء واالستغالل والصيانة).

سنسعى إذن من خالل هذه الدورة العارشة للمؤ�ر الوطني للطرق إىل محاولة اإلجابة عىل كل هذه االنشغاالت عرب تنظيم 
ورشات وموائد مستديرة لفائدة املشارك² قصد تبادل اآلراء واألفكار والخربات حول مختلف أوجه املقاربات يف مواجهة 

التحديات املتعددة التي تجابهها القطاعات الحكومية املكلفة بالطرق. 

فمرحبا بكم يف مدينة الحسيمة، جوهرة املتوسط، وأدعوكم إىل املشاركة املكثفة يف هذا املؤ�ر حتى نتمكن جميعا من السعي 
وراء هدف واحد: حكامة مثىل من أجل الحفاظ وتحديث وترسيع تطوير البنيات التحتية الطرقية للمملكة.

املؤ�ر الوطني
العارش للطرق
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www.ampcr.ma
ampcr2018@gmail.com

تتعهد الجمعية املغربية الدا�ة ملؤ�رات الطرق بتنظيم كل التظاهرات التقنية التي  Ôكن أن تخدم أهدافها، 

وعىل وجه الخصوص تنظيم، كل أربعة سنوات، مؤ�را وطنيا من أجل استعراض مستجدات التقنيات الطرقية 

وتحديد التوصيات التي يجب اعت�دها من أجل البحث والتطور يف امليدان الطرقي.

وتهدف الجمعية كذلك إىل :
• ضم جميع مهنيي الصناعة الطرقية، وكذا األشخاص الذاتي² واملعنوي² املهتم² بصفة مبارشة أو غ° مبارشة 

بالنشاطات الطرقية وذلك من أجل تنشيط الحوار الهادف يف سبيل خدمة املصلحة العامة وكذا مصلحة 

املهنة.
• إسداء االستشارة املنظمة واملدعمة من طرف كافة األعضاء لصالح جميع األع�ل ذات املصلحة العامة 

واملتعلقة بالهندسة الطرقية بصفة عامة.
• تنشيط التبادل ب² أرباب األع�ل ومهنيي الصناعة الطرقية وكذا جميع الفاعل² بامليدان الطرقي، وأيضا ب² 

الجامعات ومدارس املهندس². 
• جمع الوثائق الخاصة بكل األبحاث واملواضيع الطرقية وتشجيع نرش األع�ل املتعلقة بالطرق.

• تشجيع املبادرات الهادفة إىل تحس² املستوى املهني لألعضاء وتنظيم دورات التكوين العلمي والتقني 

املستمر.
• تشجيع األبحاث العلمية والتقنية يف امليدان الطرقي.

• تنشيط التعاون الجهوي والدويل يف هذا امليدان مع الجمعيات امل�ثلة أو الخرباء أو املهني².

تعقد الجمعية املغربية الدا�ة ملؤ�رات الطرق مؤ�رها الوطني العارش للطرق بالحسيمة أيام 24 و25 و26 

شتنرب 2018، تحت شعار:

شبكة الطرق يف مواجهة تحديات التمويل والحكامة

كتابة الجمعية املغربية الدا�ة ملؤ�رات الطرق
 املركز الوطني للدراسات واألبحاث  الطرقية

 صندوق الربيد 6219 الرباط املعاهد حي الرياض
الهاتف : 515/516 699 656  212 00 - الفاكس : 448 714 537 212 00
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ستتمحور أشغال املؤ�ر حول سبع ورشات ومائدت² مستديرت² هي كالتايل :

1 : �ويل البنيات األساسية للطرق ،
2 : إدارة وتدب° القطاع الطرقي ،

3 : الجيوتقنية الطرقية ، 
4 : التقنيات الجديدية لبناء الطرق وصيانتها ،

5 : املنشآت الفنية ،
6 : استغالل الشبكة الطرقية ،

املوائد املستديرة : 
1 : شبكة الطرق والتنمية الجهوية يف ظل تحدي توف° التمويل ،

7 : تطوير الشبكة الطرقية يف ظل تجويد تحدي حيازة العقار.

الورشات :

2 : تأط° مهنيي الطرق : الحالة الراهنة وآفاق تطورها.

املؤ�ر الوطني
العارش للطرق

اللجنة ا�نظمة

• أحمد إمزل

كتابة املؤ�ر
• هدى الطيبي• محمد قشار

• سعاد كويحات

اللجنة العلمية
• محمد أفشكار• نبيل بنعزوز• خالد عبد اللوي

لجنة التمويل والرعاية والعرض
• محمد قشار• عمر الصقيل

لجنة اإليواء واللوجستيك
áمحمد أم² سا •

لجنة التواصل
• زه° بوكشوض

• خالد مزيكل

• نوال مسعودي• عيل بنحمو

• عزالدين ندير

رئيس اللجنة املنظمة للمؤ�ر الوطني العارش للطرق

ر
�
مواضيع ا�ؤ�

• ابراهيم بسباس

• إرشاق مجدوب
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اإلثنينن 24 شتنرب 2018

حفل افتتاح املؤ�ر
الجلسة العامة : شبكة الطرق يف مواجهة تحديات التمويل والحكامة

االفتتاح الرسمي للمعرض

الورشة 1 : �ويل البنيات األساسية للطرق
الورشة 2 :  إدارة وتدب° القطاع الطرقي

حفل عشاء

الثالثاء 25 شتنرب 2018

 

األربعاء 26 شتنرب 2018
 

الزيارات التقنية املربمجة : 
- ورش بناء الطريق الرسيع تازة الحسيمة. 

- ورش تحس² فرشة السطح للطريق الوطنية رقم 16 
   بتقنية املطيل املصبوب بالبارد. 

املساء

بعد الزوال

9h - 12h

الصباح

بعد الزوال 

8h30 - 11h

15h - 17h30

15h - 17h30

8h30 - 13h

الصباح

20h

رات التقنية الز��

املؤ�ر الوطني
�العارش للطرق

�� التق�� �� ال��

الورشة 3 :  الجيوتقنية الطرقية
الورشة 4 : التقنيات الجديدية لبناء الطرق وصيانتها

الورشة 5 : املنشآت الفنية

الورشة 6 : استغالل الشبكة الطرقية
الورشة 7 :  تطوير الشبكة الطرقية يف ظل مواجهة تحدي حيازة العقار

املائدة املستديرة 1 :  شبكة الطرق والتنمية الجهوية يف ظل  مواجهة تحدي توف° التمويل
املائدة املستديرة 2 :  تأط° مهنيي الطرق : الحالة الراهنة وآفاق تطورها

التوصيات
حفل اختتام املؤ�ر

الصباح
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لغة العمل

تاريخ ومكان املؤ�ر

املعرض

واالنجليزيــة. وخــالل  والفرنســية  العربيــة  باللغــة  املؤ�ــر  أوراق  ســتحرر جميــع 

أشــغال الورشــات والجلســــة العامــة ســتجرى الرتجمــة الفوريــة باللغت² الفرنسية 
واإلنجل°ية.

باي  الحسيمة  بفندق  املؤ�ر  سينعقد 
 (Hôtel et Appart AL HOCEIMA BAY)

بالحسيمة أيام 24 و25 و26 شتنرب 2018.

�نح اللجنة املنظمة للمؤ�ر الفرصة للمشارك² لعرض أنشطتهم ومنتجاتهم بأماكن مهيأة 

لهذا  الغرض.

وقد حدد æن كراء أماكن العرض يف 2000 درهم للمرت املربع.
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العرض

Platinium Sponsor

املزايا

Gold Sponsor

Silver Sponsor

املؤ�ر الوطني
العارش للطرق

الرعاية

املؤ�ر الوطني العارش للطرق هو تظاهرة مهنية فريدة من نوعها وتشكل فضاء لجميع 

الفاعل² يف قطاع الطرق.
ربط عالمتكم التجارية بهذا املؤ�ر يخول :

• تعزيز حضوركم لدى فئة مستهدفة ومطلعة ؛
• الرفع من شهرتكم التجارية والتعريف بأنشطتكم ومنتجاتكم وابتكاراتكم.

املبلغ

200 000 DH

100 000 DH

50 000 DH

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

شعار الراعي عىل الصفحة األوىل للموقع.
شعار وبطاقة تقدÔية للراعي يف صفحة مخصصة عىل املوقع 

مع رابط ملوقع الراعي.
شعار وتعب° "Platinum Sponsor" يف جميع وثائق املؤ�ر 

(كتيب ، دوريات ، منشورات ، مطويات ، إلخ ...).
إدراج صفحة إعالنية يف دليل املؤ�ر.

شعار الراعي عىل الفتة التظاهرة.
التسجيل يف املؤ�ر لفائدة 10 أشخاص.

فضاء عرض êساحة 18 مرت مربع.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

شعار وبطاقة تقدÔية للراعي يف صفحة مخصصة عىل املوقع 

مع رابط ملوقع الراعي.
املؤ�ر  وثائق  جميع  يف   "Gold Sponsor" وتعب°  شعار 

(كتيب ، دوريات ، منشورات ، مطويات ، إلخ ...).
إدراج صفحة إعالنية يف دليل املؤ�ر.

شعار الراعي عىل الفتة التظاهرة.
التسجيل يف املؤ�ر لفائدة 5 أشخاص.

فضاء عرض êساحة 9 مرت مربع.

• 

• 

• 

• 

•  

شعار وبطاقة تقدÔية للراعي يف صفحة مخصصة عىل املوقع 

مع رابط ملوقع الراعي.
املؤ�ر  وثائق  جميع  يف   "Silver Sponsor" وتعب°  شعار 

(كتيب ، دوريات ، منشورات ، مطويات ، إلخ ...).
إدراج صفحة إعالنية يف دليل املؤ�ر.

شعار الراعي عىل الفتة التظاهرة.
التسجيل يف املؤ�ر لفائدة 2 أشخاص.
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Complexe touristique chafarinas beach (5*)
BP 217, plage Tala Youssef, 32000 Al Hoceïma, Maroc
Tél :  +212 5 39 84 16 01/04
Fax :   +212 5 39 84 16 05
E-mail: chafarinas.beach@menara.ma

Hôtel MERCURE QUEMADO AL-HOCEIMA RESORT (4*)
Place Mohammed VI, 32000 Al Hoceïma, Maroc
Tél :  +212 5 39 84 22 00
Fax :  +212 5 39 84 22 01
E-mail : h9676@accor.com
www.hotelsaccor.com

عرض معدات األشغال العمومية

النرش اإلشهاري

اإلقامة

قا�ة الفنادق

لقد تم إعداد فضاء لعرض معدات األشغال العمومية خالل فرتة املؤ�ر. وقد خصص هذا 

الفضاء لآلليات ذوات العجالت. وقد حددت تعرفة العرض يف 10.000 درهم لآللية الواحدة 

طيلة فرتة املؤ�ر.

�نح اللجنة املنظمة للمشارك² إمكانية نرش إشهاراتهم  بكتيب الربنامج الذي سيوزع خالل 

املؤ�ر.

واجبات النرش اإلشهاري للصفحة (15x21) هو 10.000 درهم.

تبعث طلبات عرض األنشطة ومعدات األشغال العمومية والنرشات اإلشهارية إىل رئيس 

لجنة التمويل  والرعاية والعرض، السيد عمر الصقيل. 

الربيد اإللكرتوcongresroute@mtpnet.gov.ma : í الهاتف:  182 192 660 212 00

لقد تم اختيار مجموعة من الفنادق ذات أصناف مختلفة، ويرجى من املؤ�رين القيام 

بحجوزاتهم حسب اختياراتهم.
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Hôtel Mohammed V (4*)
Place de la Marche Verte, 32 000 Al Hoceïma, Maroc
Tél. :  +212 5 39 98 22 33 / +212 5 39 98 22 34
Fax :  +212 5 39 98 33 14
E-Mail : h9676@accord.ma
www.hotelsaccor.com

Hôtel BASILIC  (3*)
131 avenue Abdelkrim El Khattabi Al Hoceïma, Maroc
Tél. :  +212 5 39 98 00 83/84/85/86
Fax :  +212 5 39 98 00 87
Email Elbachrioui_2007_10@hotmail.com

Hôtel La Perla  (3*)
Av Tarik Ibnou Zaiad, 32000 Al Hoceïma, Maroc
Tél :  +212 5 39 98 45 13 /  +212 5 39 98 45 14
Fax :   +212 5 39 98 45 12
E-mail:  hotel.perla@gmail.com

Hôtel MIRA PALACE  (4*)
Zone Mirador, 32000 Al Hoceïma, Maroc
Tél. : +212 5 39 84 00 84 / +212 5 39 84 12 86/87
Fax :     +212 5 39 84 12 88
www.hotel-mirapalace.com
E-mail:h.mirapalace@gmail.com
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رسوم التسجيل

رسوم التسجيل لحضور مختلف أنشطة املؤ�ر تحدد كالتايل :
• األشخاص الذاتي² من القطاع العام :            1000 درهم للفرد
• األشخاص الذاتي² من القطاع الشبه العام :   2000 درهم للفرد
• األشخاص الذاتي² من القطاع الخاص  :        3000 درهم للفرد

• األجانب :                                              500 أورو للفرد

واجبات التسجيل للمؤ�رين تعطي الحق لالستفادة من وثائق املؤ�ر، من اسرتاحات الشاي 

ووجبات الغداء ليومي 24 و25 و26 شتنرب 2018، وال تشمل هذه الواجبات مصاريف اإلقامة 

والنقل.
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• Nom du Bénéficiaire :

 

AMPCR
• Banque :

   

SOCIETE GENERALE  Agence Rabat, Souissi - Maroc
• BIC / SWIFT :

  

SGMBMAMCXXX
• IBAN :

   

MA 022 810 000 150 0006217528 23

www.ampcr.ma

congresroute@mtpnet.gov.ma 

كيفية األداء

Ôكن أن تؤدى واجبات املؤ�ر إما من خالل شيك أو تحويل بنî لفائدة الجمعية املغربية 

الدا�ة  ملؤ�رات الطرق ويجب أن توجه إىل :

بالنسبة للحجز بفضاء العرض  • لجنة التمويل والرعاية والعرض قبل 31 غشت 2018 

ملعدات األشغال العمومية وأماكن عرض األنشطة وكذلك لنرش إشهارات الرشكات.

• كتابة املؤ�ر بالنسبة للتسجيل يف املؤ�ر وذلك قبل 10 شتنرب 2018.

îمعطيات حول التحويل البن

للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع الجمعية عرب االنرتنيت

ampcr2018@gmail.com

لجنة التمويل والرعاية والعرض
مديرية الطرق

الهاتف : 182 192 660 212 00 - 615 005 538  212 00 - الفاكس  : 259/261 713 537 212 00
 : íالربيد اإللكرتو                             

كتابة الجمعية املغربية الدا�ة ملؤ�رات الطرق
 املركز الوطني للدراسات واألبحاث  الطرقية

 صندوق الربيد 6219 الرباط املعاهد حي الرياض
الهاتف : 515/516 699 656  212 00 - الفاكس : 448 714 537 212 00

 : íالربيد اإللكرتو                          



املؤ�ر الوطني
العارش للطرق
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است�رة التسجيل التي يتم إرجاعها عن طريق الربيد أو الفاكس إىل كتابة املؤ�ر
  

 
  

االسم الشخيص :…………………………..     ……………………………: االسم العائيل 

 .….………….......……………………………………………………………… : الصفة 

املنظمة/الرشكة : ………………………………………………………..................……… 

العنوان: …………………………………………………………………...........…….….

الهاتف :…………………......……..….…    .....…...……...……………………  : املدينة 

الفاكس : ………..…...………………...…   ……………………………  : íالربيد اإللكرتو

أرغب يف املشاركة يف أشغال املؤ�ر.

  

تجدون رفقته شيكا مستحق الدفع ل ê AMPCRبلغ ....................................... يعادل رسوم التسجيل : 

القطاع العمومي  

القطاع الشبه عمومي  

القطاع الخاص   

األجانب  

التاريخ والتوقيع          

      

ملحوظة : رسوم التسجيل تعطي حق االستفادة من وثائق املؤ�ر واسرتاحات الشاي ووجبات الغداء

              وحفل العشاء، وال تشمل هذه الواجبات مصاريف اإلقامة والنقل.

التسجيل يف املؤ�ر

ampcr2018@gmail.com

كتابة الجمعية املغربية الدا�ة ملؤ�رات الطرق
 املركز الوطني للدراسات واألبحاث  الطرقية

 صندوق الربيد 6219 الرباط املعاهد حي الرياض
الهاتف : 515/516 699 656  212 00 - الفاكس : 448 714 537 212 00

 : íالربيد اإللكرتو                          
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است�رة التسجيل التي يتم إرجاعها عن طريق الربيد أو الفاكس إىل لجنة التمويل والرعاية

املشاركة  باملعرض

congresroute@mtpnet.gov.ma 

لجنة التمويل والرعاية والعرض
مديرية الطرق

الهاتف : 182 192 660 212 00 - 615 005 538  212 00 - الفاكس  : 259/261 713 537 212 00
 : íالربيد اإللكرتو                             

املنظمة/الرشكة : ………………………………………………………………………
العنوان : ……………………………………………………………………………..
املسؤول عن العرض :  ……………………………….الهاتف : …………..........…….…
الفاكس : ……………………..    .………………………………  : íالربيد اإللكرتو

أرغب يف املشاركة يف عرض معدات األشغال العمومية.
نوعية املعدات املعروضة : 

…...………………….…………………………………… (1   
..…...………………………………………………………(2   
..…..………………………………………………………(3   
…..........…………….…………………………………… (4   

أرغب يف املشاركة يف عرض األنشطة و املنتجات :
املساحة املرغوب فيها :     9 مرت مربع -     18 مرت مربع.

أرغب يف نرش إشهار يف كتيب املؤ�ر : 
تجدون رفقته شيكا مستحق الدفع ل ê AMPCRبلغ ....................................... يعادل رسوم التسجيل. 

عرض معدات األشغال العمومية  
عرض األنشطة و املنتجات  

نرش إشهار   

التاريخ والتوقيع          

ملحوظة : رسوم املشاركة تعطي حق االستفادة من وجبات الغداء.



المملكة المغربية

 وزارة التجهيز والنقل
واللوجستيك واملاء

الجمعية املغربية الدا�ة
 ملؤ�رات الطرق

املؤ�ر الوطني
العارش للطرق

congresroute@mtpnet.gov.ma 
لالتصال باللجنة املنظمة 

 : íالربيد اإللكرتو     
الهاتف : 214/182/184 192 660  212 00

الفاكس : 259/261 713 537 212 00


