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 المملكة المغربية

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, 
DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 

 وزارةالتجهيز

و اللوجيستيك والنقل  وزارةالتجهيز 

و اللوجيستيك والنقل  

 للعموم إعـــــالن
 

                                       حول منع الـسـيـر و الجوالن ببعض الطرق العمومية بمناسبة تنظيم لحاق

RALLYE DU MAROC HISTORIQUE) 
ème

 وماي 23إلى   17من  2015لسنة  6)

2015  

 

بمناسبة تنظيم لحاق                                                         اللوجستيك أنه تعلن وزارة التجهيز و النقل و

(6
ème

 RALLYE DU MAROC HISTORIQUE)  المقبل وماي 23إلى   17من  2015لسنة ،

عـبـر الطـرق والـمـسـالـــك  منع السـيـر والـجـوالن و في ساعات محددةبصفة مؤقتة سيتم 

ـا عـدا السـيـارات عـلى جـميع العربات و الدراجات مـ االتجاهينالعـمـومـيـة الــواردة أسـفـلـه في 

 : يالتـك حــسـب الـــجـــــدول الـلوذ اق لـحالة فـي الـمـشـارك

 

 تافراوت –: المرحلة الثانية المسماة أكادير  2015ماي  18 االثنين 

 

من الساعة الثانية و النصف بعد الزوال إلى الساعة الخامسة :  المباراة اإلسـتـثــنـائــيــة الرابعة

 بعد الزوال

 كيلومترا حتى إيكمير. 10على طول  107انطالقا من تامسولت عبر الطريق الجهوية رقم 

 

من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة  الخامسة بعد  : المباراة اإلسـتـثــنـائــيــة الخامسة

 الزوال. 

في اتجاه إيزربي على طول  107كيلومترا بعد إيكمير عبر الطريق الجهوية رقم  3,5انطالقا من 

 كيلومترا. 28

 

  وارزازات  -: المرحلة الثالثة المسماة تافراوت   2015ماي  19الثالثاء: 

 

من الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال إلى الساعة الخامسة بعد : اإلسـتـثـنـائــيــة الثامنة المباراة 

 الزوال.

في  1800عبر الطريق اإلقليمية رقم  1743و  1800إنطالقا من تقاطع الطريقين اإلقليميتين رقم 

 كيلومترا.  17,20اتجاه فم زكيد على طول 

 

من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى الساعة السادسة و النصف : تاسعة المباراة اإلسـتـثـنـائــيــة ال

 بعد الزوال.

 كيلومترا. 35,85في اتجاه فينت على طول  1507إنطالقا من تافونانت عبر الطريق اإلقليمية رقم 

 

  مرزوكة  -: المرحلة الرابعة  المسماة  وارزازات   2015ماي  20األربعاء: 

 

من الساعة التاسعة و الربع صباحا إلى الساعة الحادية عشر و : اإلسـتـثـنـائــيــة العاشرة المباراة 

 النصف صباحا.

http://www.mtpnet.gov.ma/
http://www.mtpnet.gov.ma/


 

 

 

 

 

                                                                                                                  مديرية الطرق

 Hay Riyad, Rabat-instituts (Maroc),B.P 6226  -  6226ص.ب  ,معاهد الرباط,رياض حي ال

 Fax : +212 5 37   59/61 32 71: الفاكس  -Tél :  +212 5 38 00 56 00 :  الهاتف

www.mtpnet.gov.ma  :Site web 

 

 المملكة المغربية

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, 
DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 

 وزارةالتجهيز

و اللوجيستيك والنقل  وزارةالتجهيز 

و اللوجيستيك والنقل  

في اتجاه تنغير على طول  1521كيلومترا بعد إكنيوين عبر الطريق اإلقليمية رقم  15إنطالقا من 

 كيلومترا. 23,20

 

  إفران  -مرزوكة : المرحلة الخامسة  المسماة   2015ماي  21الخميس: 

 

من الساعة الثانية عشر زواال إلى الساعة الثانية و : المباراة اإلسـتـثـنـائــيــة الخامسة عشرة 

 النصف بعد الزوال.

كيلومترا في اتجاه الطريق  23على طول  7318انطالقا من آيت إيزدك عبر الطريق اإلقليمية رقم 

 .13الوطنية رقم 

 

من الساعة الثانية و النصف بعد الزوال إلى الساعة : اإلسـتـثـنـائــيــة السادسة عشرة المباراة 

 الرابعة و النصف بعد الزوال.

كيلومترا حتى تقاطعها  13,77على طول  7212انطالقا من آيت عيسى عبر الطريق اإلقليمية رقم 

 .7201مع الطريق اإلقليمية رقم 

 

  إفران  –المرحلة السادسة  المسماة  إفران  : 2015ماي  22الجمعة : 

 

: من الساعة الثامنة و النصف صباحا إلى الساعة العاشرة المباراة اإلسـتـثـنـائــيــة الثامنة عشرة 

 و النصف صباحا.

عبر الطريق اإلقليمية  13و الطريق الوطنية رقم  7203انطالقا من ملتقى الطريق اإلقليمية رقم 

 .7201كيلومترا حتى تقاطعها مع الطريق اإلقليمية رقم  11,20طول على  7203رقم 

 

من الساعة العاشرة و النصف صباحا إلى الساعة : المباراة اإلسـتـثـنـائــيــة التاسعة عشرة 

 الواحدة بعد الزوال. 

ية عبر الطريق اإلقليم 7305و الطريق اإلقليمية رقم  710انطالقا من ملتقى الطريق الجهوية رقم 

 كيلومترا حتى آيت إسحاق. 28,21على طول  7305رقم 

 

من الساعة الثانية و النصف بعد الزوال إلى الساعة : المباراة اإلسـتـثـنـائــيــة الواحد والعشرون 

 الخامسة بعد الزوال.

في  7210عبر الطريق اإلقليمية رقم  7207و  7210من ملتقى الطريقين اإلقليميتين رقم  إنطالقا

 كيلومترا 11,75اتجاه عين اللوح على طول 

 

  طنجة –: المرحلة السابعة  المسماة إفران  2015ماي  23السبت : 

 

إلى الساعة العاشرة و من الساعة الثامنة صباحا : المباراة اإلسـتـثـنـائــيــة الثانية والعشرون 

 النصف صباحا.

في اتجاه إيموزار  5014و الطريق اإلقليمية رقم  503انطالقا من تقاطع الطريق الجهوية رقم 

 كيلومترا. 20,46على طول 
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