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نزار بركة
وزير التجهيز والماء

كلمة ترحيبية للسيد وزير التجهيز واملاء
الرئيس الرشيف للجمعية املغربية الدا�ة ملؤ�رات الطرق 

باسم وزارة التجهيز واملاء وباسم الجمعية املغربية الدا�ة ملؤ�رات الطرق يسعد� أن أدعوكم للمشاركة 

يف فعاليات النسخة الحادية عرشة من املؤ�ر الوطني للطرق التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب 

الجاللة امللك محمد السادس حفظه الله، بالداخلة من 10 إىل 12 نونرب 2022، تحت شعار: "أية مكانة 

لتطوير البنية التحتية الطرقية يف تنزيل النموذج الجديد للتنمية االقتصادية واالجت�عية باملغرب؟".

ويتªىش موضوع املؤ�ر مع رشوع بالدنا يف تنفيذ النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إىل إحداث نقلة 

نوعية يف جميع املؤرشات املاكرو-اقتصادية عرب تحس¯ نظام الحكامة يف كافة القطاعات، من خالل 

التغلب عىل التحديات الكبµة الناتجة عن األزمة الصحية املرتبطة بكوفيد 19 من جهة، وعن السياق 

الجيوسيايس الدويل من جهة أخرى. ويعد قطاع الطرق أحد القطاعات األساسية التي تندرج ضمن هذه 

االسرتاتيجية الجديدة، كونه Áثل ¿وذًجا للتنزيل الشامل لهذا املرشوع الكبµ ولكون البنيات التحتية 

الطرقية تعد قاطرة حقيقية للتنمية ببالدنا.

إن اختيار "لؤلؤة الجنوب" مدينة الداخلة لتنظيم هذه التظاهرة �ليه األهمية التي تحظى بها املناطق 

الجنوبية للمملكة يف مختلف السياسات الحكومية، إذ تتوفر هذه املناطق حاليًا عىل بنيات تحتية كربى 

توجد قيد اإلنجاز، كميناء الداخلة األطليس الجديد الذي سيمكن هذه املناطق من االنفتاح دوليًا، فضال 

 µكنها من االندماج إقليميا مع توفÁ عن الطريق الرسيع الرابط ب¯ تزنيت والداخلة والذي من شأنه أن

مستوى عاٍل من الخدمة.

وأخµا، أود أن أرحب بكم يف هذا الحدث الهام الذي سيمكن املشارك¯ من التعرف واالطالع عىل آخر 

التطورات التي تعرفها جهة الداخلة واد الذهب، وكذا إثراء أشغال هذا املؤ�ر من خالل نقاشات غنية 

ومثمرة ستنتج عنها ال محالة توصيات ستمكننا من تحقيق األهداف االسرتاتيجية املنتظرة.
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الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق

L’Association Marocaine Permanente des Congrès de la Route 
ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵍⴰⵍⴻⵜ ⵏⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ

كتابة الجمعية املغربية الدا�ة ملؤ�رات الطرق

 املركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية

 صندوق الربيد 6219 الرباط املعاهد حي الرياض

الهاتف : 15/16 95 69 56 6 (0) 212+ - الفاكس : 48 44 71 37 5 (0) 212+

www.ampcr.ma : ªاملوقع اإللكرتو

ampcr2022@gmail.com : ªالربيد اإللكرتو

تسهر الجمعية املغربية الدا�ة ملؤ�رات الطرق عىل تنظيم عدة تظاهرات تقنية تهدف إىل مواكبة تطوير 

قطاع الطرق ببالدنا عرب التفكµ املعمق ألعضائها يف دعم التنمية التي يشهدها القطاع دوليًا وأيًضا عرب عقد 

اجتªعات للمتخصص¯ والخرباء من أجل تبادل الخربات والحوار حول قضايا الساعة.

ويشكل تنظيم املؤ�ر الوطني للطرق أهم حدث تنظمه الجمعية كل أربع سنوات.

 µوتضم الجمعية جميع مهنيي قطاع الطرق وكذا األشخاص الذاتيون واملعنويون املهتمون بشكل مبارش أو غ

مبارش بـأنشطة الطرق يف سبيل تعزيز وتنشيط التشاور والحوار الهادف خدمة ملصلحة املهنة.

وتقوم الجمعية كذلك:

- بتقديم املشورة والدعم من قبل جميع أعضائها لفائدة جميع األعªل ذات االهتªم العام واملتعلقة 

   بهندسة وأنشطة الطرق؛  
- بتنشيط التبادل ب¯ رجال األعªل واملقاول¯ ومهنيي القطاع وجميع الفاعل¯ يف هذا امليدان وكذا ب¯ 

   الجامعات وكليات ومدارس املهندس¯؛
- بجمع الوثائق حول األبحاث واملواضيع املتعلقة بالطرق وتشجيع نرش األعªل واملصنفات الخاصة بالقطاع؛

الهادفة إىل تحس¯ مستوى املهنة وتنظيم دورات تكوينية علمية وتقنية مرتبطة  - بتشجيع املبادرات 

   بالقطاع؛
- بتشجيع البحث العلمي والتقني؛

- بتنشيط التعاون اإلقليمي والدويل مع الجمعيات املªثلة والخرباء واملهني¯.

ستنظم الجمعية املغربية الدا�ة ملؤامرات الطرق بتعاون مع وزارة التجهيز واملاء املؤ�ر الوطني الحادي 

عرش للطرق بالداخلة أيام 10 و 11 و 12 نونرب 2022 تحت شعار:

"أية مكانة لتطوير البنية التحتية الطرقية يف تنزيل النموذج الجديد للتنمية االقتصادية واالجت�عية باملغرب؟"
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ستتمحور أشغال املؤ�ر حول مائدت¯ مستديرت¯ و أربع ورشات هي كالتايل :
املوائد املستديرة : 

1 : البنية التحتية الطرقية، رافعة لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد باملغرب: الطريق الرسيع للجنوب
.Ýكأداة لالندماج الرتا     

2 : الرشاكة ب¯ الدولة والجهات يف خدمة ترسيع التنمية الوطنية: البنية التحتية الطرقية كنموذج.

1 : تخطيط وتصميم و�ويل الطرق.
2 : الخربة الجيوتقنية الوطنية، الدروس املكتسبة ومتطلبات التطوير.

3 : تطوير حظµة املنشآت الفنية والتكيف التكنولوجي.
4 : االستغالل واملحافظة عىل الرصيد الطرقي الوطني وتطويره.

الورشات :

األعضاء
• سعيد القرقوري• خالد عبد اللوي • عمر الصقيل

اللجنة العلمية
• محمد قشار

• خالد األزدي
• مصطفى عتو

لجنة التمويل والرعاية
• محمد أم¯ ساá• العرÝ فهيم

لجنة اإليواء واللوجستيك
• منى الهردوزي• محمد بنخدة

رئيس اللجنة املنظمة للمؤ�ر الوطني الحادي عرش للطرق
• عبد الله إسªعييل

كتابة املؤ�ر

لجنة التواصل
• نوال مسعودي• سمµة هادي • بهيجة جاري

• رشيد الجاوي

• محمد أفشكار
âعبد الحميد جنا •

• محمد مشكور
• خالد عبد اللوي

• خالد لحلو
• اللة مريم بوستة

µبوشعيب سف •
• رشيد طبويش

• العرÝ فهيم

• نبيل بنعزوز

• مهدي لزرق
• سعيد القرقوري

• محمد محبوب
• حسن لبيض

• ابراهيم بسباس • سعاد كويحات

لجنة التعاون
• فدوى البازي• امها� لوديي • سعاد العمري

• سناء القدمµي

ر
�
�اللجنة ا�نظمة ل�ؤ

ر
�
�مواضيع ا�ؤ
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الصباح

الخميس 10 نونرب 2022

حفل افتتاح املؤ�ر.

الجلسة العامة : ”النموذج الجديد للتنمية االقتصادية واالجتªعية باملغرب: انتظارات وتحديات“.
االفتتاح الرسمي للمعرض.

املائدة املستديرة األوىل : البنية التحتية الطرقية، رافعة لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد
.Ýباملغرب: الطريق الرسيع للجنوب كأداة لالندماج الرتا                                   

الورشة األوىل : تخطيط وتصميم و�ويل الطرق.

بعد الزوال

الصباح
س9 - س12و30د

س2و30د - س5و30د

السبت 12 نونرب 2022

التوصيات.
حفل اختتام املؤ�ر.

الصباح
س9 - س12و30د

املساء

الجمعة 11 نونرب 2022

 

بعد الزوال 

الورشة الثانية: الخربة الجيوتقنية الوطنية، الدروس املكتسبة ومتطلبات التطوير.
الورشة الثالثة: تطوير حظµة املنشآت الفنية والتكيف التكنولوجي.

الورشة الرابعة: االستغالل واملحافظة عىل الرصيد الطرقي الوطني وتطويره.

املائدة املستديرة الثانية : الرشاكة ب¯ الدولة والجهات يف خدمة ترسيع التنمية الوطنية:
                                    البنية التحتية الطرقية كنموذج.

مواصلة أشغال الورشة الثالثة.

حفل عشاء.

الصباح

املساء

مواصلة أشغال الورشة الرابعة.

س9 - س12و30د

س2و30د - س5و30د

س8 

الزيارات التقنية

الطريق الرسيع لجنوب املغرب.
ميناء الداخلة األطليس.

�� 
	 ال��
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لغة العمل

تاريخ ومكان املؤ�ر

فضاء العرض

تعتمد اللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية لتحرير وثائق املؤ�ر. وسيتم اعتªد الرتجمة 

الفورية خالل الجلسة العامة وخالل املائدة املستديرة يف اليوم األول من املؤ�ر، باللغت¯: 

الفرنسية واإلنجليزية.

يعقد املؤ�ر الوطني الحادي عرش للطرق çدينة 

الداخلة أيام أيام 10 و11 و12 نونرب 2022.

تنمح اللجنة املنظمة للمؤ�ر الفرصة للمشارك¯ لعرض أنشطتهم ومنتجاتهم بفضاء خاص 

مهيئ لهذا الغرض.

وقد حدد ëن كراء أماكن العرض يف 000 3 درهم للمرت املربع.

20191817161513 14121110 9 8 7 6 4  5 3

30313233343537 3638 21222324252628 27293940

3m

3m

3m

9m

3m

رسم تبياª لفضاء العرض



6

يعترب املؤ�ر الوطني الحادي عرش للطرق تظاهرة مهنية فريدة من نوعها وتشكل فضاء 

للتواصل واللقاء ب¯ جميع الفاعل¯ يف قطاع الطرق.
إن ربط عالمتكم التجارية بهذا املؤ�ر سيخول لكم املزايا التالية :

        • تعزيز حضوركم لدى فئات معينة ومطلعة ؛
         • الرفع من شهرتكم التجارية والتعريف بأنشطتكم ومنتجاتكم وابتكاراتكم.

العرض

Platinium
sponsor

املزايا

Gold
sponsor

Silver
sponsor

املبلغ

150 000 DH

100 000 DH

50 000 DH

• شعار الراعي عىل الصفحة األوىل ملوقع الجمعية.
• شعار وبطاقة تقدÁية ورابط موقع الراعي يف صفحة مخصصة عىل املوقع الجمعية.

دوريات،  (كتيب،  املؤ�ر  وثائق  جميع  يف   "Platinum sponsor"  µوتعب شعار   •
    منشورات، مطويات ، إلخ ...).

• إدراج صفحة إعالنية يف دليل املؤ�ر.
• شعار الراعي عىل الفتة التظاهرة.

• التسجيل يف املؤ�ر لفائدة 6 أشخاص.
• فضاء عرض çساحة 18 مرت مربع.

• شعار وبطاقة تقدÁية ورابط موقع الراعي يف صفحة مخصصة عىل املوقع الجمعية.
• شعار وتعبGold sponsor" µ" 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 3 أشخاص.

• فضاء عرض çساحة 9 مرت مربع.

• شعار وبطاقة تقدÁية ورابط موقع الراعي يف صفحة مخصصة عىل املوقع الجمعية.
• شعار وتعبSilver sponsor" µ" 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 2 أشخاص.

معلومات إضافية :
• ستتم دعوة الرعاة يف شهر شتنرب املقبل لحضور املؤ�ر الصحفي الذي سينظم لتقديم املؤ�ر.

• سيتم عرض شعارات وأس�ء الرعاة عىل الفتات خاصة خالل املؤ�ر الصحفي وعىل مستوى كبسولة هذا األخÉ وكذا فيلم املؤ�ر. 

11

الرعاية

الرعاية

10
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النرش اإلشهاري

�نح اللجنة املنظمة للمشارك¯ إمكانية نرش إشهاراتهم  بكتيب املؤ�ر الذي سيوزع خالل 

املؤ�ر.
تحدد واجبات النرش لكل صفحة إشهارية من حجم A5 : (21x15) تقدر ب 000 12 درهم 

للصفحة الواحدة.

تبعث طلبات حجز أماكن العرض والنرش اإلشهاري إىل رئيس لجنة التمويل  والرعاية،
السيد العرÌ فهيم. 

الربيد اإللكرتوl.fahim@mtpnet.gov.ma : ª الهاتف:  00 23 19 60 6 (0) 212 00

اإلقامة بالداخلة

قا�ة الفنادق

تتوفر مدينة الداخلة عىل عدة فنادق من أصناف مختلفة.
يرجى من املؤ�رين القيام بحجوزاتهم حسب اختياراتهم. ويستحسن الحجر مسبقا. 

إن قا�ة الفنادق املبينة بعده مدىل بها عىل سبيل اإلرشاد وغµ شاملة.

الهاتف :
: ªالربيد اإللكرتو

: ªاملوقع اإللكرتو

West Point
+212 (0) 7 67 40 12 78 / +212 (0) 5 37 86 44 67 / +212 (0) 6 61 83 50 10

reception@Westpointdakhla.ma
yassine.touiti@dahkla-attitude.com

www.westpointdakhla.com

La Crique
+212 (0) 6 62 14 62 97 / +212 (0) 7 67 40 12 78

reception@lacrique.ma / yassine.touiti@dahkla-attitude.com
www.lacrique.ma

PK 25
+212 (0) 6 61 74 90 40 / +212 (0) 5 37 86 45 05

reception@pk25.ma  / yassine.touiti@dahkla-attitude.com
www.dakhlapk25.com

Dakhla Attitude
+212 (0) 6 61 95 56 02 / +212 (0) 6 72 28 50 09 / +212 (0) 5 37 85 56 74

reception@dakhla-attitude.ma
yassine.touiti@dahkla-attitude.com

www.dakhlaattitude.com

Tulum Beach Resort Dakhla
+212 (0) 6 33 48 01 34 / +212 (0) 6 61 78 27 72

saber.fajr@tulumbeachdakhla.com
www.tulumbeachdakhla.com

الهاتف :
: ªالربيد اإللكرتو

: ªاملوقع اإللكرتو

الهاتف :
: ªالربيد اإللكرتو

: ªاملوقع اإللكرتو

الهاتف :
: ªالربيد اإللكرتو

: ªاملوقع اإللكرتو

الهاتف :
: ªالربيد اإللكرتو

: ªاملوقع اإللكرتو
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Océan Vagabond  
+212 (0) 6 13 03 78 61 

reservation@oceanvagabond.com / booking@lagonenergy.com
yassine.touiti@dahkla-attitude.com

www.lagonenergydakhla.com

Dakhla South Bay  
+212 (0)6 62 62 12 44

reservation@dakhlasouthbay.ma
www.dakhlasouthbay.ma

Hotel El Baraka  
+212 (0) 5 28 93 47 44 / +212 (0) 6 33 48 01 34

hotelalbarakadakhla@gmail.com
www.hotelalbaraka.com

Les Dunes de Dakhla  
+212 (0) 6 68 31 68 91 / +212 (0) 5 37 85 56 74

booking@dunesdedakhla.ma / yassine.touiti@dahkla-attitude.com
www.dunesdedakhla.ma

Buena Vista  
+212 (0) 5 28 93 00 63 / +212 (0) 6 26 93 65 56

hotelbuenavista.dakhla@gmail.com
www.hotel-buenavista-dakhla.com

Dakhla Camp  
+212 (0) 6 61 48 45 86

booking@dakhlacamp.com
www.dakhlacamp.com 

Dakhla Club Hôtel  
+212 (0) 6 61 14 79 95 / +212 (0) 6 61 80 72 93

direction@dakhlaclub.com
www.dakhlaclub.com

الهاتف :
: ªالربيد اإللكرتو

: ªاملوقع اإللكرتو

الهاتف :
:  ªالربيد اإللكرتو

: ªاملوقع اإللكرتو

الهاتف :
: ªالربيد اإللكرتو

: ªاملوقع اإللكرتو

الهاتف :
: ªالربيد اإللكرتو

: ªاملوقع اإللكرتو

الهاتف :
: ªالربيد اإللكرتو

: ªاملوقع اإللكرتو

الهاتف :
: ªالربيد اإللكرتو

: ªاملوقع اإللكرتو

الهاتف :
: ªالربيد اإللكرتو

: ªاملوقع اإللكرتو
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رسوم التسجيل لحضور مختلف أنشطة املؤ�ر تحدد كالتايل :

• األشخاص الذاتي¯ من القطاع العام وأعضاء الجمعية                      : 000 1 درهم للفرد.
• األشخاص الذاتي¯ من القطاع العام وشبه العام غµ املنخرط¯ يف الجمعية : 000 2 درهم للفرد.
• األشخاص الذاتي¯ من القطاع الخاص           : 000 3 درهم للفرد.

• األجانب               : 500 أورو للفرد.

تعطي واجبات التسجيل للمؤ�رين الحق يف املشاركة يف أشغال املؤ�ر ومن اسرتاحات الشاي 
ووجبات الغداء طيلة أيام املؤ�ر و حفل العشاء ليوم 11 نونرب 2022. وال تشمل هذه الواجبات 

مصاريف اإلقامة والنقل.

إن العدد اإلجªيل للمشارك¯ يف املؤ�ر محدود. وÁكن للجنة املنظمة أن ترفض طلبات التسجيل 
يف املؤ�ر إذا تجاوزت عدد املقاعد املخصصة للمؤ�ر.

رسوم التسجيل

  

   

كيفية األداء

شيك  بواسطة  اإلشهاري  والنرش  العرض  أماكن  وحجز  املؤ�ر  يف  التسجيل  واجبات  تؤدى 
مستحق الدفع أو تحويل بنï لفائدة الجمعية املغربية الدا�ة ملؤ�رات الطرق.

تبعث وصالت التحويل البنï للمسؤول عن لجنة التمويل والرعاية أو إىل كتابة الجمعية 
املغربية الدا�ة ملؤ�رات الطرق للحجز بفضاء العرض و إلدراج اإلعالنات اإلشهارية وواجبات 

التسجيل.

• Nom du Bénéficiaire : AMPCR
• Banque : SOCIETE GENERALE  Agence Rabat, Souissi - Maroc

• BIC / SWIFT : SGMBMAMC
• IBAN : MA 022 810 000 150 0006217528 23

ïمعلومات حول التحويل البن

• RIB : 022 810 000 150 00 062175 28 23

للمزيد من املعلومات املرجو االتصال ب :

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

 صندوق الربيد 6219 الرباط املعاهد حي الرياض
الهاتف : 15/16 95 69 56 6 (0) 212+ - الفاكس : 48 44 71 37 5 (0) 212+

www.ampcr.ma : ªاملوقع اإللكرتو
ampcr2022@gmail.com : ªالربيد اإللكرتو
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اإلسم الشخيص :…………………………..     ……………………………: اإلسم العائيل 
 .….………….......……………………………………………………………… : الصفة 
املنظمة/الرشكة : ………………………………………………………..................……… 
العنوان: …………………………………………………………………...........…….….
الهاتف :…………………......……..….…    .....…...……...……………………  : املدينة 
الفاكس : ………..…...………………...… الربيد اإللكرتو� :  ……………………………  

أرغب يف املشاركة يف أشغال املؤ�ر.

تجدون رفقته وصل التحويل البنï ملبلغ التسجيل أو شيكا مستحق الدفع لصالح الجمعية املغربية الدا�ة 
ملؤ�رات الطرق çبلغ ....................................... çثابة أداء واجبات التسجيل : 

القطاع العمومي أعضاء الجمعية.   
القطاع العمومي وشبه العمومي غµ املنخرط¯ يف الجمعية.  

القطاع الخاص.   
األجانب.  

التاريخ والتوقيع          

      

ملحوظة : تعطي واجبات التسجيل الحق يف االستفادة فقط من اسرتاحات الشاي ووجبات الغداء وحفل العشاء.

                  ال تغطي هذه الواجبات مصاريف اإلقامة والنقل.

التسجيل يف املؤ�ر
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يجب إرجاع استªرة التسجيل عن طريق الربيد أو الفاكس إىل كتابة الجمعية

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

 صندوق الربيد 6219 الرباط املعاهد حي الرياض
الهاتف : 15/16 95 69 56 6 (0) 212+ - الفاكس : 48 44 71 37 5 (0) 212+

ampcr2022@gmail.com : ªالربيد اإللكرتو
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املشاركة  باملعرض

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

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 وصل التحويل البنï ملبلغ التسجيل أو شيكا مستحق الدفع لصالح الجمعية املغربية الدا�ة
 ملؤ�رات الطرق çبلغ ....................................... çثابة أداء واجبات املشاركة يف : 

عرض األنشطة و املنتجات.  
نرش اإلشهار.  

التاريخ والتوقيع          

ملحوظة : رسوم املشاركة تعطي حق االستفادة من وجبات الغداء.

يجب إرجاع استªرة التسجيل عن طريق الربيد أو الفاكس إىل كتابة الجمعية

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

 صندوق الربيد 6219 الرباط املعاهد حي الرياض
الهاتف : 15/16 95 69 56 6 (0) 212+ - الفاكس : 48 44 71 37 5 (0) 212+
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