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 مشروع منبثق عن رؤية
َمَلكّية

إعطــاء  علــى  وتوفيقــه  اللــه  بعــون  اليــوم  نقــدم  نحــن  »هــا 
االنطالقــة لمشــروع مــن أضخــم المشــاريع االقتصاديــة فــي 
تاريــخ بالدنــا. إنــه المينــاء الجديــد لطنجــة المتوســط الــذي نعتبــره 
حجــر الزاويــة لمركــب ضخــم مينائــي ولوجيســتي صناعــي وتجاري 

وســياحي”.
للفضــاء  انتمائــه  جــذور  المشــروع يعمــق  بهــذا  »” فالمغــرب 
األورو متوســطي ولمحيطــه المغاربــي والعربــي ويعــزز هويتــه 
البحــر  وبيــن  وإفريقيــا  أوروبــا  بيــن  للتبــادل  كقطــب  المتميــزة 
ــط األطلســي ويدعــم دوره المحــوري كفاعــل  المتوســط والمحي
وشــريك فــي المبــادالت الدوليــة موطدا اندماجه فــي االقتصاد 

العالمــي….”

ومناطــق  دولــي  مســتوى  ذات  متينــة  اقتصاديــة  قاعــدة   ”«
اقتصاديــة حــرة تمكنهــا مــن تطويــر مؤهالتهــا الغنيــة لجعلهــا 

المندمجــة…” الجهويــة  للتنميــة  نموذجــا 

مقتطفات من خطاب جاللة الملك محمد السادس )فبراير 2003(
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كلمة الرئيس

فؤاد بريني
رئيس مجلس الرقابة

مجموعة طنجة المتوسط

شــهد عــام 2016 تطــورات هامــة لمجموعــة طنجــة المتوســط، 
والتــي مكنــت مــن تعزيــز المركــز الــذي تشــغله منصــة طنجــة 
المتوســط ذات المنافســة اللوجســتية والصناعيــة، وذلــك 
تماشــًيا مــع التوجيهــات والرؤيــة الملكيــة، هــذا، وقــد ســجلت 
طنجــة المتوســط أداًء مالًیــا وتشــغیلًیا جیــًدا، حیــث بلغــت 

عائــدات المجموعــة الموحــدة مــا يفــوق 2.1 ملیــار درھــم.

وســجل المركــب المينائــي طنجــة المتوســط حجــم معامــالت 
بلــغ 44 مليــون طــن، مــع حركــة الحاويــات والتطــورات الهامــة 
الدولــي، وبضائــع  البــري  النقــل  حركــة  علــى  التــي طــرأت 
ــركاب، والســيارات و المحروقــات  الســلع المتنوعــة، ونقــل ال
وبفضــل اإلجــراءات التنســيقية التــي قــام بهــا جميع شــركائنا، 
تميــزت حملــة مرحبــا 2016 بنجــاح ملحــوظ مــن حيــث تدفقــات 

المســافرين وســهولة التعامــل معهــم.

التحتيــة واألرصفــة األوليــة لطنجــة  البنيــة  إنجــاز أعمــال  إن 
المتوســط 2 يمهــد الطريــق أمــام المركــب المينائــي للوصول 
نحــو هــدف جديــد يتجلــى فــي التعامــل مــع 9 مالييــن حاويــة 

ســنوًيا.

المتوســط،            طنجــة  الصناعيــة  المنصــة  شــهدت  كمــا 
بلغــت  حيــث  كبيــرة،  تطــورات   Tanger MeD ZOneS
االســتثمارات الخاصــة الســنوية بهــا 3.45 مليــار درهــم فــي 
قطاعــات الســيارات والنســيج والطيــران واللوجســتيك، التــي 

64 مليــار درهــم. بلــغ  حققــت مبيعــات تصديــر 

 كما يضم قطب الخدمات،
 CIreS TeCHnOLOgIeS , Tanger MeD UTILITIeS  

تعزيــز  شــهد  الــذي   ،Tanger MeD  engIneerIng
شــراء  وإعــادة   ،Tanger MeD UTILITIeS فــي  حصتنــا 
 ،CIreS TeCHnOLOgIeS فــي شــركة  HUBOne   أســهم
وبالتالــي تعزيــز مهمــة هــذا المركــز الــذي يهــدف إلــى تحســين 

عرضنــا ذو القيمــة العاليــة ومســايرة تطورنــا.

لقــد كانــت ســنة 2016 أيضــا ســنة حافلــة بالنســبة لمؤسســة 
اإلقليمييــن،  الفاعليــن  مــع  بالشــراكة  المتوســط،  طنجــة 
وذلــك مــن خــالل تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع علــى الصعيــد 

ــة. ــن والصحي ــم والتكوي االجتماعــي والتعلي

علــى  تســجيله،  تــم  الــذي  التشــغيلي،  األداء  ســاعد  كمــا 
تمكيــن مينــاء طنجــة المتوســط مــن الحصــول علــى المرتبــة 
السادســة واألربعيــن عالميــا، واألولــى فــي مناطــق التجــارة 
الحــرة األفريقيــة، وفــي الوقــت نفســه، فقــد ســاعد علــى 
ــب  ــة الســابعة عشــر فــي الترتي ــى المرتب صعــود المغــرب إل
العالمــي المتعلــق بالربــط المالحــي، الــذي تــم مــن ِقبــل 

مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، األونكتــاد.

وتؤكــد هــذه اإلنجــازات علــى الترابــط القوي لطنجة المتوســط 
اللوجســتية  الخدمــات  لتدفــق  مرجعيــة  كمنصــة  ورؤيتهــا 

العالميــة.

وتأتــي هــذه اإلنجــازات نتيجــة إلجــراءات متناســقة ومتظافــرة 
الرجــال والنســاء والشــركاء والجمعيــات،  جانــب جميــع  مــن 
الذيــن يعملــون يومًيــا مــن خــالل عملهــم ودعمهــم وأفكارهم 

لجعــل هــذا المشــروع مفخــرة للوطــن. 
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هيئات الحكامة

مجموعة طنجة المتوسط

مجلس اإلدارة

الرئيس :
• المهدي التازي الريفي

األعضاء :
• نجالء ديوري، المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط

• جعفر مغاردي، المدير العام لمناطق طنجة المتوسط
• جمال ميكو، رئيس مؤسسة طنجة المتوسط

مجلس الرقابة

السيد موالي حفيظ العلمي
وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

السيد عبد الواحد قباج
رئيس مجلس إدارة صندوق الحسن الثاني للتنمية 

االقتصادية واالجتماعية

السيد عبد اللطيف زغنون
المدير العام لصندوق اإليداع والتدبير

السيد فؤاد بريني
رئيس مجلس الرقابة

السيد محمد حصاد
وزير الداخلية

السيد منير البويوسفي
المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال

السيد محمد بوسعيد
وزير االقتصاد والمالية، ممثاًل عن الدول

السيد عزيز رباح
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
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طنجة المتوسط

مركب مينائي بمواصفات عالمية
يمتد مجمع ميناء طنجة المتوسط على مساحة 1000 هكتار، ويشمل:

•  ميناء طنجة المتوسط 1، الذي يتضمن محطتين للحاويات، ومحطة للسكك الحديدية، ومحطة لنقل المنتوجات 
الهيدروكربونية، ومحطة للبضائع العامة، ومحطة للسيارات.

•  ميناء طنجة المتوسط  2، والذي يتضمن اثنتين من محطات الحاويات.
•  ميناء طنجة المتوسط  للركاب، والذي يتضمن أرصفة تحميل الركاب والشاحنات، والمناطق التنظيمية والمحطة البحرية.

•  مركز طنجة المتوسط لألعمال
•  المنطقة الحرة اللوجستية

منصة إقليمية للتنافسية الصناعية
تمتد المنصة الصناعية طنجة المتوسط على مساحة 16 مليون متر مربع، وهي عبارة عن منصة تنافسية إقليمية للقطاعات 

الصناعية واللوجستية والخدماتية والتجارية. وتشمل:
•  طنجة المنطقة الحرة

•  طنجة أوتوموتيف سيتي
•  رونو طنجة المتوسط

•  تطوان بارك
•  تطوان شور

خدمات طنجة المتوسط : عرض فعال و مبتكر
يضم قطب خدمات طنجة المتوسط ثالثة فروع:

•  التكنولوجيا : شركة سيريس للتكنولوجيا
•  الهندسة : طنجة المتوسط للهندسة 

•  توزيع الماء والكهرباء 

مؤسسة طنجة المتوسط: إنجازات في قلب المنطقة الترابية
تقوم مؤسسة طنجة المتوسط بتعزيز استراتيجية طنجة المتوسط الخاصة بالمسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة. أنشأت 

مؤسسة طنجة المتوسط في ماي 2007، وهي تقوم بتنفيذ المبادرات جهة طنجة وتطوان ومسايرتها من خالل العمل على 
هيكلة المشاريع بالشراكة مع السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية والجمعيات المحلية . وترتكز أعمال المؤسسة في 

المقام األول على التعليم والصحة والتكوين المهني والمجال السوسيوثقافي.

يمثل ميناء طنجة المتوسط مركًزا لوجيستًيا عالمًيا، وهو يقع على مضيق جبل طارق ويتصل بـ 174 من الموانئ العالمية، 
ويوفر قدرات للتعامل مع 9 ماليين حاوية و7 ماليين مسافر و700  ألف شاحنة ومليون سيارة.

 
طنجة المتوسط يمثل قطبا صناعيا ألكثر من 750 شركة عالمية ناشطة في مجاالت مختلفة من صناعات السيارات و الطائرات 

و النسيج و اللوجستيك و الخدمات بحجم تبادالت يفوق 64 مليار درهم.
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طنجة المتوسط باختصار

مجموعة طنجة المتوسط
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TANGER MED SPECIAL AGENCY
الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

أنشــئت الوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط بموجــب مرســوم القانــون رقــم  644-02-2  ل 10  شــتنبر  2002، 
القانــون رقــم 18-05. والمكمــل بمرســوم 

عندمــا أعلــن صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس يــوم 30 
يوليــوز 2002، بمناســبة عيــد العــرش، عــن قــرار إنجــاز مركــب 
البوغــاز  علــى ضفــاف  وتجــاري وصناعــي  مينائــي  ضخــم، 
طويــل  ورش  فــي  المغــرب  جاللتــه  أدخــل  طنجــة،  شــرق 
لمختلــف  التدريجــي  التنفيــذ  إيقــاع  وفــق  ينتظــم  األمــد، 
البنيــات التحتيــة للمركــب، وفتــح الطريــق عــن كل إنجــاز أمــام 
أفــاق جديــدة مــن أجــل تنميــة االقتصــاد المغربــي والرفــع مــن 

قدراتــه التنافســية.

ــق  ــاء، كان األمــر يتعل ــة للمين ــة التحتي ــذ البني ــب تنفي ــى جان إل
بإنشــاء وإدارة مشــروع متكامــل، متعــدد األبعــاد، ســواًء علــى 
المســتوى االقتصــادي أم الترابــي. وباإلضافة إلــى ارتــكاز 
طنجــة المتوســط على التدفقــات العالمية للتبادالت التجارية، 
فــإن نجاحــه كان مشــروطًا -منــذ تصميمــه -بالقــدرة على تنفيذ 
مشــروع بمعاييــر منافســيه، مــن المنصــات المينائيــة الكبــري، 

والصناعــات والخدمــات اللوجســتية العالميــة.

وقــد أدى حجــم التحديــات والتصميــم علــى تحقيــق االلتزامــات 
فــي الوقــت المحــدد وااللتــزام بالســيطرة علــى التكاليــف 
ــاع  ــة باتب ــة المغربي ــام الدول ــى قي ــى األرض إل ــرات عل والتأثي
نمــط متجــدد للحكامــة مــع إنشــاء هيــكل خــاص ســنة 2003: 

. )TMSa ــة المتوســط ــة الخاصــة طنج الوكال
ويتعلــق األمــر بشــركة مجهولــة االســم لهــا مجلــس اداري 
ومجلــس  مراقبــة و بعضويــة وزراء الحكومــة و مســؤولي 

الهيئــات العموميــة المعنيــة.

تــم تخويــل الوكالــة المكلفــة بتنميــة، وتهيئــة وتدبيــر المركــب 
اختصاصــات  المتوســط  طنجــة  والصناعــي  المينائــي 
عموميــة تتضمــن مهــام ســلطة المينــاء، و ســلطة المناطــق 
ــون العــام  ــات القان ــك طبقــا و اســتمرارا لمقتضي الحــرة، وذل

المنصــوص عليــه بهــذا الخصــوص.

ان نمــط الحكامــة الــذي اعتمدتــه الدولــة يشــكل، بالتأكيــد، 
ــة  ــاز هــذه األهــداف الطموح ــات األساســية إلنج ــد المكون أح
ــة  ــره الوكال ــذي تثي واالســتراتيجية، و ال شــك أن االهتمــام ال
الخاصــة طنجــة المتوســط دوليــا لخيــر تعبيــر علــى أهميــة هــذا 

ــه. التصــور و مالءمت

أثــاره مشــروع  الــذي  االهتمــام  فــإن  ذلــك،  علــى  وعــالوة 
الوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط علــى الصعيــد الدولــي ربما 

ــة هــذا المفهــوم. ــا بأهمي ــر العالمــات إقناع يكــون مــن أكث



تقرير عن 
األنشطة 

لعام 2016 13
لمنطقة الخاصة للتنمية طنجة المتوسط،تمتد على مساحة 550 كيلومتر مربع

لقــد تــم تحديــد كافــة االمتيــازات المخولــة للوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط بموجــب المرســوم برقــم 644 02- 2- الصــادر 
فــي 2 رجــب 1423، الموافــق 10 ســبتمبر 2002، والمتعلــق بإنشــاء المنطقــة الخاصــة للتنميــة طنجــة المتوســط. وفــي هــذا 

اإلطــار، منحــت الحكومــة المغربيــة ” للوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط” المهام الرئيســية التاليــة:

ــة  ــة عامــة للمنطق ــرة ووضــع خطــة تنظيمي ــاء وبالمناطــق الح ــة بالمين ــة المتعلق ــة واالقتصادي ــراء كافــة الدراســات التقني إج
ــة. الخاصــة للتنمي

• المساهمة في البحث عن التمويالت الالزمة لتنفيذ مكونات مشروع طنجة المتوسط، وجمعها.  
• تنظيم وتشغيل الميناء الجديد ومناطق األنشطة اللوجستية، والصناعية، والتجارية، والسياحية.  

• تعزيز النشاط التجاري الخاص بالميناء ومناطق النشاط.  
• منح االمتيازات، فيما يتعلق باألنشطة في الميناء والمناطق الُحرة.  

• إدارة المجال العام في المنطقة.  
• إدارة الميناء من خالل تنفيذ مهام الهيئة العامة للميناء.  
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هيكلة المجموعة

  الوكالة الخاصة طنجة المتوسط شركة مجهولة االسم يبلغ رأسمالها 100 079 795 3 درهم

 صندوق الحسن الثاني
 للتنمية االقتصادية
واالجتماعية

صندوق اإليداع والتدبير

87,5%

0,12%

12,38%

مجموعة طنجة المتوسط
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الشركات التشغيلية للمجموعة

يضم المرّكب المينائي :

• السلطة المينائية طنجة المتوسط
• طنجة المتوسط  2 

• المنطقة الحرة اللوجستية طنجة المتوسط
• مركز األعمال طنجة المتوسط

تضم المنصة الصناعية طنجة المتوسط مناطق األنشطة التالية :

• طنجة المنطقة الحرة
• طنجة أوتوموتيف سيتي

• تطوان بارك
• تطوان شور

يضم قطب الخدمات :

• التكنولوجيا : شركة سيريس للتكنولوجيا
• الهندسة : طنجة المتوسط للهندسة

• توزيع الماء والكهرباء

مؤسسة طنجة المتوسط للتنمية البشرية
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مجموعة طنجة المتوسط
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المراحل الرئيسية للمشروع
2016-2003

إطالق أشغال ميناء طنجة 
المتوسط

إطالق ميناء طنجة المتوسط 1

إطالق المنصة الصناعية الكبرى 
طنجة المتوسط

افتتاح ميناء المسافرين و الشاحنات

مجموعة طنجة المتوسط
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افتتاح رونو طنجة المتوسط، طنجة 
أوتوموتيف سيتي، و تطوان شور

نهاية أشغال المرحلة األولى من 
طنجة المتوسط  2

افتتاح مركز ميناء طنجة المتوسط لألعمال
بلوغ  طنجة المتوسط 1 القدرة االستعابية 

القصوى 3 ماليين حاوية

 APM التوقيع على عقد امتياز مع شركة
Terminals في طنجة المتوسط 2 

مجموعة طنجة المتوسط
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المراكز 
التشغيلية
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المركب المينائي
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مرّكب مينائي 
بمواصفات عالمية

يهــدف المركــب المينائــي طنجة المتوســط إلى 
تطويــر منصــة مينائيــة عاليــة الكفــاءة ومندمجــه 
األنشــطة  مختلــف  مــع  حقيقــي  بشــكل 
واالســتيراد  البضائــع،  كنقــل  التكميليــة 
والتصديــر، والخدمــات اللوجســتية ذات القيمــة 

والمينائيــة. البحريــة  والخدمــات  الُمضافــة، 

يمتــد المركــب المينائــي طنجــة المتوســط علــى 
مســاحة 1000 هكتــار، ويشــمل:

يتضمــن  الــذي   ،1 المتوســط  طنجــة  مينــاء 
محطتيــن للحاويــات، ومحطة للســكك الحديدية، 
الهيدروكربونيــة،  المنتجــات  لنقــل  ومحطــة 
ومحطــة للســلع المتنوعــة، ومحطــة للســيارات.

والذي يضــم   ،2 المتوســط   طنجــة  مينــاء 
للحاويــات. محطتيــن 

ــذي يضــم  ــاء طنجــة المتوســط للُركاب: وال مين
مناطــق الدخــول ونقــاط للتفتيــش الحدوديــة، 
شــاحنات  وصعــود  الــركاب  صعــود  وأرصفــة 
ــأ  ــراءات، والمرف ــي، ومناطــق اإلج النقــل الدول

البحــري.

تديرهــا  التــي  اللوجســتية،  الحــرة  المنطقــة 
المنطقــة الحــرة اللوجســتية طنجــة المتوســط 
و تمتــد علــى مســاحة 250 هكتــار، مخصصــة 
لألنشــطة اللوجســتية ذات القيمــة المضافــة.

 
تبلــغ  الــذي  المتوســط:   أعمــال طنجــة  مركــز 
مربــع،  ُمخصــص  متــر   29000 مســاحته 
الســتقبال الشــركات وتحديــد أماكــن األنشــطة 
المينائــي  المركــب  إلدارة  الالزمــة  الضمنيــة 

المتوســط طنجــة 

يوفــر مينــاء طنجــة المتوســط، من خــالل العديد 
مــن الُمجهزيــن البحرييــن ربــط دولــي يغطــي مــا 
يقــرب عــن 174 مينــاء و74 دولــة فــي 5 قــارات.

علــى ســبيل المثــال، مينــاء طنجــة المتوســط 

ــا مــن  علــى بعــد 10 أيــام مــن أمريــكا و20 يوًم
الصيــن. محــور إفريقيــا، يخــدم مــا يقــُرب عــن 37 
مينــاء و21 دولــة فــي غــرب إفريقيــا عــن طريــق 

الرحــالت األســبوعية.

أوربــا  بيــن  يربــط  حقيقــي  بحــري  جســر  فهــو 
وأفريقيــا، حيــث يســمح بعبــور الســفن البحريــة 

دقيقــة.  45 مــن  المضيق في أقــل  فــي 

طنجــة  فــإن  مينــاًء،  كونــه  إلــى  باإلضافــة 
لوجســتية  منصــة  عــن  عبــارة  المتوســط 
نقــل  بشــبكة  ُمتصلــة  متكاملــة،  وصناعيــة 
حديديــة،  ســكك  )خطــوط  الوســائط  ُمتعــددة 
طــرق ســريعة( مــن أجــل نقــل البضائــع والــركاب 
بالمملكــة. االقتصاديــة  المناطــق  كافــة  إلــى 

ــع أنشــطة  ــك جمي ــم تشــغيل المحطــات وكذل ت
المينــاء بموجــب عقــود االمتيــاز يتــم إبرامهــا مــع 
شــركات معروفــة علــى المســتوى العالمــي. 
يضــم مينــاء طنجــة المتوســط فــي صفوفــه 
الســفن  لتجهيــز  العالميــة  الترســانات  أكبــر 
)MaerSK، وCMa CgM، وMSC ( باإلضافة 
إلــى شــركات رائــدة فــي مجــال الموانــئ مثــل 

.eUrOgaTe و   aPM TerMInaLS

إن رؤيــة مينــاء طنجــة المتوســط هــي جــزء مــن 
نهــج التنميــة المســتدامة الــذي يســعى لتحقيق 
والبيئيــة  االقتصاديــة  الجوانــب  بيــن  التــوازن 

واالجتماعيــة.

كبيــرة،  اســتثمارات  تنفيــذ  يتــم  وباســتمرار، 
عــن  الناجمــة  البيئيــة  اآلثــار  مــن  للحــد  وذلــك 
ــًا  ــد. وتحقيق ــى ح ــى أدن ــة إل أنشــطتها المختلف
لهــذه الغايــة، تــم إنشــاء نظــام إدارة بيئيــة، ممــا 
جعــل مــن مينــاء طنجة المتوســط أول ميناء في 
المغــرب حاصــل علــى شــهادة األيــزو 14001   
الســتقبال الســفن وخدمــات المينــاء المرتبطــة 
علــى  حاصــل  أفريقــي  مينــاء  وأول  بهــا«، 
و«PerS«الصــادرة   »eCOPOrTS« شــهادات 
عــن »المنظمــة األوروبيــة للموانــئ البحريــة«.

القطب المينائي
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ميناء طنجة   المتوسط للركاب

م.ح 1 م.ح 2

طنجة المتوسط 1

المنطقة الحرة 
للوجيستية

الخريطة اإلجمالية للمركب 
المينائي طنجة المتوسط

القطب المينائي

محطة السلع المتنوعة

800  ألف طنالقدرة اإلستعابية

محطة الحاويات 2 
المشغل

القدرة اإلستعابية
APM Terminals
1.5 MEVP

محطة الحاويات 1
المشغل

القدرة اإلستعابية
مرسا المغرب
1.5 MEVP
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طنجة المتوسط 2ميناء طنجة   المتوسط للركاب

م.ح 4 م.ح 3

000 000 9 مليون حاوية سنوًيا
000 000 1 مليون سيارة سنوًيا

000 000 7 مليون مسافر سنوًيا
000 700       ألف شاحنة نقل دولي سنوًيا

القطب المينائي 

محطة الحاويات 4 
المشغل

القدرة اإلستعابية

محطة المحروقات

القدرات االستعابية :

APM Terminals
5MEVP

محطة الحاويات 3 
المشغل

القدرة اإلستعابية
المشغل

القدرة اإلستعابية
مرسا المغرب
1MEVP

Horizon Terminals
م.ط 15

محطة السيارات
المشغل

القدرة اإلستعابية
رونو
 1مليون سيارة

يتضمن
االستثمار اإلجمالي

43 مليار درهم 

استثمارات الوكالة الخاصة
طنجة المتوسط 

االستثمارات الخاصة
18 مليار درهم 25 مليار درهم 
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الربط البحري

174ميناء
74 دولة
5 قارات
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طنجة المتوسط 1
ميناء بمواصفات عالمية

2 963 645
13 990
طن كمية البضائع المعالجة في 2016 849 615 44

حاوية تم معالجتها في 2016

سفينة راسية في 2016 

القطب المينائي
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محطتيــن   1 المتوســط  طنجــة  مينــاء  ويشــمل 
للحاويــات بقــدرة اســتعابية إجماليــة تبلــغ 3 مالييــن 

قدًمــا. لعشــرين  معادلــة  وحــدة 
ــر ، و يصــل  ــاء   1600 مت ــف المين ــغ طــول رصي يبل
عمقــه إلــى 18 متــر تحــت ســطح الماء, مــع 80 هكتاًرا 
مــن المســاحات المفتوحــة، تمكــن  الميناءمن إرســاء 
أكبــر ســفن فــي العالــم 400( م للطــول الكلــي، 

و18000 وحــدة معادلــة لعشــرين قدًمــا.)
ــام  ــات TC1( 1( فــي ع ومــع تشــغيل محطــة الحاوي
ــد،  ــام واح ــات TC2( 2( بعــد ع 2007 ومحطــة الحاوي
مكانتهــا  فــرض  مــن   1 المتوســط  تمكنــت طنجــة 
ــض  ــر األبي ــرب البح ــات فــي غ ــور للحاوي كمنصــة عب

المتوســط.
ويســتمر تعزيــز هــذه المكانــة بفضــل األداء الجيــد 

محطــات  فــي  العامليــن  الرئيســيين  للمشــغلين 
MAERSK LINE، CMA-CGM/  الحاويــات، وهــم

 DELMAS، HAMBURG SUD، HAPAG LLOYD.،
المشــترك  االســتخدام  إلــى  باإلضافــة   ،arKaS

.  eUrOgaTe   بمحطــة
وباإلضافــة إلــى دوره كمنصــة اســتراتيجية لنقــل 
)آســيا  والغــرب   الشــرق  محــاور  علــى  الحاويــات 
(أوروبــا  والجنــوب  الشــمال  ومحــاور  وأوروبــا)، 
وأفريقيــا)، يلعــب طنجــة المتوســط 1 دوًرا أساســًيا 
لحركــة  والتطويــر  الترويــج  أجــل  مــن  الربــط  فــي 

المغــرب. فــي  التصديــر   / االســتيراد 
ــة المتوســط 1 أيضــا فرصــة اســتثنائية  ــل طنج يمث
لزيــادة حصــة الســكك الحديديــة فــي مواكبــة تطــور 

التبــادالت التجاريــة بيــن المغــرب والعالــم.

القطب المينائي 
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الشركات الناشطة في محطات ميناء 
طنجة المتوسط 1

APM TERMINALS طنجة  

)TC1( بموجــب  حاويــات  أول محطــة  تــم تشــغيل 
تــم منحــه فــي عــام  30 ســنة  عقــد امتيــاز لمــدة 
وهــي  طنجــة،   aPM TerMInaLS إلــى   2005
شــركة تابعــة لمجموعــة  aPM TerMInaLS، إحــدى 
ــم فــي إدارة محطــات الحاويــات، وإلــى  رائــدي العال
مجموعــة  aKWa grOUP، الرائــدة فــي المغــرب 

فــي توزيــع الوقــود والغــازات والســوائل.
وقــد تــم تجهيــز محطــة الحاويــات األولــى TC1 بـــ 
 SUPer ــن نــوع 8 رافعــات علــى طــول الرصيــف م
الرفــع(  POST PANAMAX  (61 طــن مــن قــدرة 

و28 رافعــة متحركــة و27 شــاحنة مــن نــوع 
aTT، و34   نــوع   37 شــاحنة مــن    KaLMar، و 
هيــكل 40 بوصــة، وكذلــك رافعــات لتخزيــن الحاويات 
المبــردة. باإلضافــة إلــى reaCH STaCKer  2 و 5 
EMPTY HANDLER. وبلــغ االســتثمار فــي البنيــة 
الفوقيــة والمعــدات فــي محطــة الحاويــات األولــى 

)TC1( أكثــر مــن 140 مليــون يــورو.

تــم تنفيــذ أعمــال الحفــر فــي نهايــة ســبتمبر 2012 
علــى رصيــف المينــاء فــي محطــة الحاويــات األولــى 
ــًرا تحــت ســطح  ــى 18 مت ــى عمــق يصــل إل TC1 عل
ــاز مــن إرســاء الســفن  ــن هــذا اإلنج ــر. وقــد مك البح

.MaerSK LIne لشــركة e ــة ــة مــن الفئ الثالثي

وفــي الخامــس مــن أكتوبــر 2016حققــت المحطــة 
رقــم قباســي بالتعامــل مــع أكثــر مــن 10000 وحــدة 
ســاعة   24 ظــرف  فــي  قدًمــا  لعشــرين  معادلــة 

رافعــات.  8 باســتخدام 
 TC1 للحاويــات  األولــى  المحطــة  حققــت  كمــا 
مســتويات إنتــاج مهمــة حســب المعاييــر الدوليــة 
)أكثــر مــن 30 حركــة فــي الســاعة لــكل رافعــة( منــذ 
 24 فــي  توقــف  بــدون  عمليــات  مــع   2008 عــام 
األولــى  المحطــة  يوًمــا، ممــا مكــن   365 / ســاعة 
للحاويــات TC1 مــن معالجــة مــا يقــارب 1.5 مليــون 

لعشــرين قدًمــا. وحــدة معادلــة 
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EUROGATE طنجة  
   )TC2(للحاويــات الثانيــة  المحطــة  تشــغيل  تــم 
بموجــب عقــد امتيــاز مدتــه30  عامــا تــم منحــه فــي 
طنجــة،   eUrOgaTe التحالــف  إلــى   2006 عــام 
األوروبــي  المينــاء  مشــغل  إيطاليــا،   COnTSHIP

و  MSC البحريــة  للشــركات  وقائــد  الرائــد 
CMa- CgM، ثانــي وثالــث ناقــالت للحاويــات فــي 

العالــم علــى التوالــي.  

ــم تشــغيل  ــو 2008، ت وبدخولهــا الخدمــة فــي يوني
ــة TC2  مــن قبــل ــات الثاني محطــة الحاوي

 eUrOgaTe طنجــة. حيــث يتــم اســتخدام المحطــة 
الثانيــة  TC2  مــن ِقبــل العديــد مــن المســتخدمين، 
 CMa للســفن   مــالك  أكبــر  تســتقبل  وهــي 
بــدء  منــذ   ،CGM/DELMAS،  HAMBURG SUD
العمليــات، كمــا شــهدت محطــة المســتخدم العــادي 
ــى 18  ــادة مــن 2 إل ــادة فــي عــدد المشــغلين، زي زي

مشــغل ســفينة بحلــول نهايــة عــام  2016.

وباإلضافــة إلــى عمــق يصــل إلــى 18 متــر تحــت 
ســطح الماء، مما يســمح للمحطة اســتقبال الســفن 
مــن جيــل  CMa CgM MarCO POLO، فقــد تــم 
تجهيــز محطــة الحاويــات الثانيــة TC2 بـــ 8 رافعــات 
SUPer POST Pana-  علــى الرصيــف مــن نــوع(
MaX بقــدرة رفــع 61 طًنــا(، و21  رافعــة متحركــة، و 
36 شــاحنة، و36  هيــكل 40 بوصــة، وكذلــك رافعات 
 reaCH  4 لتخزيــن الحاويــات المبــردة. باإلضافــة ل
ورافعــة   ،EMPTY HANDLER و1    ،STaCKer
الفوقيــة  البنيــة  فــي  االســتثمار  وبلــغ  متنقلــة.  
والمعــدات فــي محطــة الحاويــات الثانيــة )TC2( أكثــر 

مــن 140 مليــون يــورو.
تعمــل محطــة الحاويات الثانية TC2 على مســتويات 
تنفيــذ  يضمــن  ممــا  الدوليــة  للمعاييــر  اإلنتاجيــة 
العمليــات فــي 24 ســاعة / فــي 365 يــوم.  وتبلــغ 
وحــدة  مليــون   1.5 للمحطــة  االســتعابية  القــدرة 

معادلــة لعشــرين قدًمــا.
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محطات ميناء
طنجة المتوسط 1

محطة رونو للسيارات

محطة السيارات لالستخدام المشترك

تمتــد محطــة رونــو للســيارات علــى مســاحة 13 هكتــار بســعة تخزينيــة تبلــغ 6000 
ــة ينتجهــا  ــاج الســنوي  340000 مركب ــوغ اإلنت ــى بل ســيارة. ويهــدف المشــروع إل

مصنــع رونــو ملوســة.
منحــت ســلطت مينــاء طنجــة المتوســط عقــد امتيــاز لمــدة 30 عاًمــا لشــركة رونــو 

لتصميــم وتمويــل وتنفيــذ وتشــغيل وصيانــة محطــة الســيارات.
تمتلــك هــذه المحطــة رصيفيــن الســتيعاب أحــدث جيــل مــن ســفن الشــحن )يصــل 
طولهــا إلــى 240 متــًرا وعمقهــا 12 متــًرا(، فضــال عــن محطــة ســكة حديــد متصلــة 

بمصنــع رونــو ملوســا.
ومــن أجــل التعامــل مــع محطــة الســيارات، قامــت شــركة رونــو بالتعاقــد مــع 

)gSTM )   geODIS STVa Tanger   MÉDITerranÉe المشــغل 
للقيام باألنشطة التالية:

• تحميل السيارات وتنزيلها )السفن(
• تحميل السيارات وتفريغها )القطارات والشاحنات(

• صيانة المعدات / األجهزة والهياكل الفوقية وتجديدها 
• مناولة سيرات النقل العابر في محيط المحطة وتخزينها

واليــوم، يتــم ربــط محطــة الســيارات عــن طريــق خطــوط منتظمــة مــع موانــئ 
هافــر، ومونتــوار، وفــوس ســور ميــر، وبيرايــوس زيبــروج، وبرشــلونة، وليفورنــو، 

وكونســتانتا، وكوبــر، وبوروســان، وتونــس، واالســكندرية، وإيليشيفســك.

وبالتــوازي مــع محطــة رونــو، فهــي تغطــي مســاحة قدرهــا 5.5 هكتــار، بســعة 
تبلــغ 2800 ســيارة وقــدرة علــى التعامــل مــع مــا يصــل إلــى  100000  ســيارة 
ــذي  ــواج ال ــز األم ــا نفــس حاج ــا أن محطــة االســتخدام المشــترك له / ســنوًيا، كم
يضــم رصيفيــن يمكــن أن يســتقبال أحــدث جيــل مــن ســفن شــحن الســيارات )حتــى 
240 متــرا(، فضــال عــن المبانــي التقنيــة واإلداريــة مــن أجــل تقديــم خدمــات عاليــة 

الجــودة.

 gSTM  )geODIS STVa وقــد عهــدت ســلطة مينــاء طنجــة المتوســط إلــى شــركة
Tanger MÉDITerranÉe( فــي أكتوبــر  2012، فــي إطــار عقــد لمــدة ســنتين 
قابــل للتجديــد لمــدة 5 ســنوات، بتنفيــذ أنشــطة المناولــة فــي محطــة االســتخدام 

المشــترك لمينــاء طنجــة المتوســط.
تعمل محطة االستخدام المشترك منذ مارس 2013
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نشاط السلع المتنوعة

محطة السكك الحديدية للسيارات

  يتــم تخصيــص محطــة الســلع المتنوعــة للتعامــل مــع حركــة 
االســتيراد / التصديــر التــي تتعلــق أساســا بأنشــطة الشــركات 

الصناعيــة الواقعــة فــي المنطقــة الشــمالية.

ذلــك  فــي  بمــا  هكتــارات،   5 اإلجماليــة  مســاحتها  وتبلــغ 
هكتاريــن مــن األراضــي جنًبــا إلــى جنــب مــع الرصيــف و3  
ــه 500  ــغ طول ــف يبل ــن، ومحطــة لديهــا رصي ــارات للتخزي هكت
متــًرا، وحــوض مائــي يصــل طولــه إلــى 13.5 متــر يســمح 
Han-و  HANDYMAXو  PanaMaX  الســتيعاب ســفن

 DYSIZE
وقــد تــم تشــغيل محطــة البضائــع العامــة فــي أكتوبــر .2010 
ــة  ــة باالســتعانة بمصــادر خارجي كمــا قامــت الســلطة المينائي
لتنفيــذ أعمــال المناولــة، وعــاد األمــر إلــى المشــغل المينائــي 

مرســى المغــرب.
ــالث رافعــات  ــع العامــة بث ــز محطــة البضائ ــم تجهي ــوم، ت والي
تحميــل علــى الرصيــف بقــدرات متتاليــة تبلــغ 100 و63  و45  
لتنزيــل  الالزمــة  المختلفــة  الوســائل  إلــى  باإلضافــة  طًنــا، 
المعــدات  هــذه  جميــع  وتســمح  األرض،  علــى  البضائــع 

بالتعامــل مــع اثنيــن أو ثــالث ســفن فــي وقــت واحــد.
وفــي الوقــت الحاضــر، تتيــح محطة الســلع المتنوعــة  التعامل 
مــع البضائــع التاليــة:  البضائــع الصناعيــة، والحبــوب، ولفائــف 
الصفائــح المعدنيــة، والخــردة المعدنية، والخشــب، والحقائب، 
واألكيــاس الكبيــرة، والطــرود الثقيلــة، واالســمنت، ومــا إلــى 

ذلــك، ليصبــح المجمــوع حوالــي 800  ألــف طــن.

تمتلــك محطــة الســكك الحديديــة للســيارات 4 ممــرات بطــول 
مميــز يصــل إلــى 240 متــًرا للتعامــل مــع نصــف عربــة قطــار 

لــكل ممــر واحــد ورصيــف واحــد للتفريــغ.

الحديديــة  الســكك  بشــبكة  المحطــة  هــذه  توصيــل  ويتــم 
الوطنيــة. كل قطــار للمســيارات يمكــن أن يحمــل مــا يصــل 

إلــى 240 وحــدة.
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محطة السكك الحديدية

دخلــت محطــة الســكك الحديديــة الخدمــة فــي 
ــب  ــل المكت ــم إدارتهــا مــن قب ــو 2009، ويت يوني
منــذ  الحديديــة  بالســكك  المكلــف  المغربــي 
وقعــت  إدارة  اتفاقيــة  بموجــب   ،2013 ينايــر  
  )TMPa(  بيــن ســلطة مينــاء طنجــة المتوســط
والمكتــب الوطنــي للســكك الحديديــة لمــدة 10 

ســنوات.

تقــع محطــة الســكك الحديديــة خلــف محطــات 
وتبلــغ   TC2 والثانيــة    TC1 األولــى  الحاويــات 
مســاحتها 10 هكتــارات ولديهــا 3 ممــرات بطــول 
800  متــر، فضــال عــن ممــر للمــرآب. وتحتــوي 
المحطــة علــى تحويلــة فــي األمــام والخلــف. 

ــرز. ــن محطــة الف ــا مســتقلة ع ــا أنه كم
تخطــط إدارة المحطــة لبنــاء 3 ممــرات إضافيــة 
اعتمــادا علــى الزيــادة فــي حركــة النشــاط، فضــال 

عــن المرافــق الالزمــة للحصــول علــى أقــل عائــد 
مضمــون.

وبفضــل محطــة الســكك الحديديــة للحاويــات، 
البنيــة  بتعزيــز  المتوســط1  طنجــة  مينــاء  قــام 
التحتيــة للمينــاء وخدماتــه.  وفــي الواقــع، توفــر 
محطــة الســكك الحديديــة شــبكة واســعة مــن 
االتصــاالت مــع المــدن الرئيســية فــي المملكــة، 
ــن  ــاء عي ــام 2009 بمين ــذ ع ــة من ــا متصل كمــا أنه

ــدار البيضــاء . الســبع فــي ال

وتواصــل محطــة الســكك الحديديــة توفيــر حلــول 
لوجســتية فعالــة لشــركات الشــحن والنقــل البري 
ووكالء الشــحن والمســتوردين والمصدريــن من 
خــالل خدمــة نقــل الحاويــات بيــن مينــاء طنجــة 
المتوســط 1 ومختلــف المراكــز االقتصاديــة فــي 

المملكــة.

القطب المينائي
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محطة المحروقات

ــر مكعــب مــن  ــة لهــا 532000 مت ــغ الســعة التخزيني ــاًرا، كمــا تبل ــغ مســاحة محطــة المحروقــات 12 هكت تبل
ــة: ــك المحطــة المرافــق التالي ــزان. وتمتل ــى 19 خ ــررة مقســمة عل ــات المك المنتج

• 1  محطة على بعد 3 كم من محطة استقبال السفن التي يصل طولها إلى 250 متًرا.
• 1 محطة قيد التنفيذ الستقبال السفن التي يصل طولها إلى 170  متر.

• 6  أنابيب للمنتوجات بقطر يصل إلى 20 بوصة )أنبوبان( و16 بوصة )4 أنابيب(.
• 1 أنبوب ذو قطر 12 بوصة لماء إطفاء الحريق.

• 1 موقع لتحميل الشاحنات.
• 1 موقع لتحميل العربات.

ُتعــد شــركة HTTSA »HORIZON TANGIER TERMINAL SA« صاحبــة االمتيــاز لمحطــة لمحروقــات. 
ومســاهميها هــم شــركة هورايــزون ترمينــال ليمتــد »HOrIZOn TerMInaL LTD«، وهــي شــركة تابعــة 
لشــركة إينــوك enOC )دبــي( ، ومجموعــة أكــوا »aKWa grOUP« )المغــرب(، ومجموعــة بتروليــوم 

)الكويــت(.  »InDePenDenT PeTrOLeUM grOUP« المســتقلة
وتعمل محطةلمحروقات منذ فبراير2012. وتتمثل أنشطة المحطة فيما يلي:

• التجارة )إعادة الشحن(
• استيراد المنتجات المكررة

• تزويد السفن بالوقود.
تــم البــدء فــي تنفيــذ نشــاط تزويــد الســفن بالوقــود فــي عــام 2009 بمينــاء طنجــة المتوســط. وهــو يتعلــق 
بتزويــد الســفن التــي تــزور مينــاء طنجــة المتوســط بالوقــود، وكذلــك الســفن التــي تمــر عبــر المضيــق. وقد 

aegean MarIne PeTrOLeUM .تــم التعاقــد لتنفيــذ هــذا النشــاط مــن قبــل صاحب االمتيــاز لشــركة

وفي عام 2016، قامت المحطة بالتعامل مع أكثر من 7 مليون طن من المحروقات.
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يتم تشغيل ميناء طنجة المتوسط على 
مدى 24  ساعة و 7 أيام في األسبوع
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ميناء طنجة المتوسط للركاب و الشاحنات

ــري الدولــي علــى  ــركاب وحركــة مــرور شــاحنات النقــل الب ــر حركــة ال ــة تطوي ــاء مــن أجــل مواكب صمــم هــذا المين
المــدى الطويــل ، مــع ضمــان التعامــل معهــم فــي أفضــل الظــروف مــن حيــث الســيولة والراحــة والســالمة، 
ــاء طنجــة المتوســط للــركاب إلــى إنشــاء جســر بحــري حقيقــي علــى المضيــق، فهــو يشــكل عامــاًل  يهــدف مين

حاســًما فــي حركــة التجــارة مــع أوروبــا.

وقــد تــم تجهيــز مينــاء طنجــة المتوســط للــركاب بـــ 8 أرصفــة مــع أحــواض 8 أمتــار. وتبلــغ مســاحته 35 هكتــار مــن 
األراضــي.

منــذ عــام 2013، اســتفاد المســافرون بالســيارات مــن 
البنيــة التحتيــة التــي تســمح بالفصــل المــادي لحركــة 
ومضاعفــة  والخــروج،  الدخــول  عنــد  الســيارات  مــرور 
قــدرة التعامــل، وتحســين أوقــات عبــور المســتخدمين 
فــي ظــل أفضــل الظــروف والســالمة واألمــن. وتقــع 
راحــة المســتخدم علــى أعلــى أولويــات ســلطة المينــاء.
فــي الواقــع، تــم تجهيــز مناطــق التحكــم علــى مســتوى 
الالزمــة  الخدمــات  جميــع  مــع  الســيارات«  »دخــول 
وتــم  الخضــراء  بالمســاحات  وزينــت  للمســتخدمين، 

االســتفادة مــن مســاحات مظللــة كبيــرة.
وقــد تــم توفيــر مســاحة عازلــة لوقــوف الســيارات التي 

تنتظــر الوصــول إلــى المينــاء لتجنــب ازدحــام المــرور 
فــي األيــام المزدحمــة. وكذلــك، تــم إنشــاء منطقــة 
كمنطقــة  اســتخدامها  يتــم  هكتــار   1.8 مســاحتها 
للتنظيــم المينائــي، وهــي مــزودة بالخدمــات الالزمــة 
النتظــار الــركاب فــي أفضــل ظــروف الراحة والســالمة.

ــرب  ــادرة للمغ المســافرون باســتخدام الســيارات المغ
يدخلــون المينــاء مــن خــالل مدخــل »دخــول الســيارات«. 
ويمكــن فيــه شــراء تذاكــر الســفر وتأكيدهــا. و  يتــم 
الســفر(.  جــوازات  )ختــم  الفحــص  إجــراءات  تنفيــذ 
وبالنســبة للــركاب الذيــن يصلــون إلــى المغــرب، يتــم 
ختــم جــوازات الســفر علــى متــن الســفن أثنــاء العبــور.

المسافرون بالسيارات

القطب المينائي
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مسافر سنة 2016شاحنة نقل دولي سنة 2332016 263 593 763 2 مليون

• 34 مقصورة شرطة تسمح بالتعامل مع 1000 سيارة في الساعة
• 6 مكاتب مراقبة الجمارك لركاب السيارات

• مساحة 3000 متر مربع مخصصة لتفتيش السيارات
• مكان دخول مخصص للحافالت

• موقف للسيارات بسعة 500 سيارة
• منطقة للراجلين مغطاة لشراء التذاكر

وحمامات، ومقهى، وقاعة الصالة
• 8 مكاتب تسجيل الوصول دون النزول من السيارة للركاب الذين يمتلكون التذاكر

• 16 مقصــورة خاصــة بمراقبــة الشــرطة لــركاب الســيارات ممــا يســمح بالتعامــل مــع 500  ســيارة  فــي الســاعة دون 
نــزول الراكــب من ســيارته

• 5  مكاتب خاصة بمراقبة الجمارك للركاب على متن السيارات
• مســاحة 1000 متــر مربــع مغطــاة لتفتيــش الســيارات، بجــوار مســاحة تقــدر بـــ 900 متــر مربــع مــن المبانــي اإلداريــة 

ومناطــق اســتراحة موظفــي الجمــارك والشــرطة المســؤولة عــن المراقبــة
• مستوصف ومكتب مخصص لمؤسسة محمد الخامس للتضامن

• 5 مكاتب مراقبة الجمارك للركاب على متن السيارات
• مكان دخول مخصص للحافالت

تتوفــر مناطــق مــا قبــل المغــادرة مناطــق االســتراحة مــن أجــل راحــة الــركاب أثناء عبورهم. يتم تشــغيل هــذه المناطق 
مــن قبــل المهنييــن، وتشــمل المطاعــم والمقاهــي، والمحــالت التجاريــة الحــرة، والمســتوصف، وفضــاءات للعــب 

األطفــال وشــرفات مطلــة علــى المينــاء بأكمله.

مبنــى مخصــص لخدمــات مــا قبــل المغــادرة، بمســاحة إجماليــة قدرهــا 550 متــر مربــع، بمــا فــي ذلك مكاتب شــركات 
الشــحن، ومكاتــب مؤسســة محمــد الخامــس، ومكاتــب الشــرطة، والمرافــق الصحيــة، والمقاصــف، ومكاتــب الــدرك 

الملكي.

 منطقة الوصول والتفتيش الحدودي )خروج المغرب( 

منطقة الوصول والتفتيش الحدودي )دخول المغرب( 

منطقة ما قبل المغادرة

القطب المينائي 
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محطة الصادرات
تطور هام لتعزيز التصدير من المغرب إلى العالم

البنية التحتية
• مساحة إجمالية تقدر بـ 160 ألف متر مربع

• إدارات
• مساحات للمعيشة

• مخزن للتفريغ وأرصفة للتفتيش
• نفق ألجهزة المسح المتنقلة

• أكشاك الحراسة ونقاط التفتيش

القطب المينائي
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المكونات الرئيسية

القطب المينائي 

منطقة معزولة 
للتفتيش المعمق مخزن التفريغ

مدة عبور الصادرات2,100 شاحنة في اليوم
 ساعتين

ماسحات ضوئية متعددة
150 وحدة في الساعة

منطقة المسح 
الضوئي المعقم
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يقــع مركــز أعمــال طنجــة المتوســط فــي المنطقــة المجــاورة مباشــرة لمينــاء طنجــة المتوســط 1، ومينــاء 
طنجــة المتوســط للــركاب والمنطقــة الحــرة اللوجســتية، وقــد تــم افتتاحــه فــي 29 أبريــل 2014 مــن قبــل 
جاللــة الملــك محمــد الســادس، نصــره اللــه، كمــا تــم تصميمــه مــن قبــل المهنــدس المعمــاري الشــهير 

جــان نوفيــل، ويمثــل الهيــكل التشــغيلي الرئيســي للمركــب المينائــي.

بفضــل تصميمــه المعمــاري المبتكــر ومرافقــه المتطــورة وإمكانيــة الوصــول المتعــدد الوســائط، يهــدف 
ــن  ــع المهنيي ــات، والقــرب مــن جمي ــرق طــرق لالجتماع ــون مفت ــى أن يك ــة المتوســط إل ــاء طنج ــز مين مرك

العامليــن فــي القطــاع البحــري والموانــئ.

ويشــمل مركــز األعمــال طنجــة المتوســط محطــة بحريــة، ومحطــة للســكك الحديديــة، وأخــرى للحافــالت، 
ومركــًزا للحيــاة )مطاعــم، و محــالت تجاريــة، و خدمــات وغيرهــا(، ومجمــع للمكاتــب المســتأجرة، ومنطقــة 

لوقــوف الســيارات، وأبنــاك وطنيــة وأجنبيــة، فضــال عــن قاعــة بطاقــة 300 مقعــد.

إلــى مينــاء طنجــة المتوســط للــركاب مــن خــالل مركــز األعمــال طنجــة  يصــل المســافرون الراجلــون 
المتوســط، والــذي يســمح بالوصــول المباشــر إلــى المحطــة البحريــة. وتجــري عمليــات تفتيــش الشــرطة 
والجمــارك داخــل المحطــة.  توفــر خدمــة حافــالت النقــل داخــل المينــاء خدمــة نقــل الــركاب الراجليــن مباشــرة 
إلــى منطقــة المغــادرة. وعنــد الوصــول، يتــم ختــم جــوازات الســفر علــى متــن الســفن أثنــاء العبــور. توفــر 
ــركاب الراجليــن مباشــرة إلــى منطقــة الوصــول إلــى  ــاء خدمــة نقــل ال خدمــة حافــالت النقــل داخــل المين

المحطــة البحريــة. 

وتتوفــر خدمــة ســيارات األجــرة والحافــالت والقطــارات للــركاب الراجليــن لنقلهــم إلــى طنجــة / طنجــة 
المتوســط.

كمــا يمكــن للحافــالت الوصــول إلــى مينــاء طنجــة المتوســط للــركاب عــن طريــق الولــوج إلــى  مركــز األعمال 
طنجــة المتوســط.  وتجــري عمليــات تفتيــش الشــرطة والجمــارك لــركاب الحافــالت داخــل المحطــة البحريــة. 

توفــر خدمــة حافــالت النقــل داخــل المينــاء خدمــة نقــل ركاب الحافــالت مباشــرة إلــى منطقــة المغــادرة.
وتشــمل المحطــة البحريــة منطقــة مراقبــة للحــدود، وغرفــة انتظــار قبــل المغــادرة، ومقاهــي، وغرفــة 
للــركاب المســافرين، وخدمــة نقــل مــن وإلــى أرصفــة المغــادرة،( وخدمــات مكتــب اســتقبال، مكتــب حجــز 
التذاكــر، وبنــك، ومطاعــم، وأكشــاك، ومســتوصف ...)، فضــال عــن محطــة للســكك الحديدية مــع رصيفين 

للــركاب ومحطــة للحافــالت بمســاحة 7500 متــر مربــع و 9 مواقــع للحافــالت والمواصــالت العامــة.

مركز األعمال طنجة المتوسط  

القطب المينائي
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السلطة المينائية طنجة المتوسط
الســلطة المينائيــة  طنجــة المتوســط هــي شــركة مســاهمة ذات مجلــس إدارة، ويبلــغ رأس 

مالهــا 1.8 مليــار درهــم.

وفــي عــام 2008، وبغيــة تحقيــق أقصــى قــدر مــن الكفــاءة التشــغيلية لمجاليــن تجارييــن أساســيين للوكالــة 
الخاصــة طنجــة المتوســط وهمــا المينــاء ومناطــق األنشــطة وكذلــك لزيــادة القــدرات اإلنمائية في هــذا 
الصــدد، مضــت الوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط قدمًا في عمليــة إنشــاء فــروع جديــدة. ممــا أدى 
إلــى إنشــاء شــركة تابعــة جديــدة مخصصــة لألنشــطة المينائيــة، وهــي شــركة الســلطة المينائيــة طنجــة 

المتوســط ش. م.
  

فــي ينايــر 2010، انتقلــت كافــة المهــام واالمتيــازات العامــة المتعلقــة بــإدارة وبتنميــة المركــب المينائــي 
إلــى الســلطة المينائيــة طنجــة المتوســط، بموجــب مرســوم قانــون، وبالتالــي، أصبحــت تعمــل بصفتهــا 

ســلطة مينائيــة لمينــاء طنجــة المتوســط.

وقــد ركــزت الســلطة المينائيــة طنجــة المتوســط مهامهــا علــى إدارة وتنميــة البنيــة التحتيــة، مــع تنســيق 
وتنشــيط المركــب المينائــي وعلــى ضمــان موثوقيــة و حســن أداء الخدمــات المقدمــة لعمــالء المنصــة 

المينائيــة.

القطب المينائي
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عــالوة علــى ذلــك، فقــد وضعــت ســلطة مينــاء طنجــة المتوســط مجموعــة تنظيمــات الســتغالل محيــط المينــاء 
والتــي تحــدد علــى وجــه الخصــوص قواعــد صعــود ونــزول الــركاب :

• قواعد تحميل وتفريغ وتخزين البضائع.
• شروط تحميل وتفريغ وتخزين ونقل البضائع الخطرة والخاصة.

• معايير مناولة البضائع.
• شــروط صيانــة وإصالح المباني علــى الرصيــف وخاصــة تلــك المتعلقــة بعمليــات التنظيــف، إفــراغ الغــازات، 

اختبــار اآلالت أو المــراوح.
• شروط الوصول، الحركة ووقف وانتظار السيارات، تحميل، تفريغ ومناولة البضائع.

• شروط وصول وحركة الركاب.
•  شروط استقبال وجمع ونقل وتخزين النفايات داخل الميناء، وكذلك شروط التخلص منها خارج الميناء.

ــة داخــل  ــة البيئ ــح المتعلقــة بالســالمة واألمــن والصحــة وحماي ــن واللوائ ــق القواني ــر الالزمــة لتطبي • التدابي
ــاء المين

القطب المينائي 
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الحكامة

الرئيس

األعضاء

صندوق اإليداع والتدبير، ويمثله مديره العام

صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية، الذي يمثله رئيس مجلس إدارته

الدولة، ممثلة بمدير مديرية المنشآت العامة 
والخوصصة في وزارة االقتصاد والمالية

شركة  Fipar-Holding، ويمثلها ويمثلها
 المدير العام

الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، ويمثلها رئيس 
مجلس إدارتها

المدير العام

فؤاد بريني

محمد أمين بنحليمة

عبد الواحد قباج

عبد الرحمان الصمار

خالد زيان

مهدي التازي الريفي

رضوان بلعربي

نجالءالديوري

رة
دا

إل
س ا

جل
م

توزيع رأس المال

 الوكالة الخاصة
 طنجة المتوسط

القطب المينائي

68%

32%
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التنظيم

القطب المينائي 

إدارة التجهيزات 
و لألشغال الجديدة
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تتمة دينامية ملتزمة
طنجة المتوسط 2

يمثــل مينــاء طنجــة المتوســط 2 المرحلــة الثالثــة مــن 
تطويــر المركــب المينائــي طنجــة المتوســط، جنبــا 
إلــى جنــب مــع طنجــة المتوســط 1 ومينــاء الــركاب 

والســفن.

وبقــدرة إجماليــة تبلــغ حوالــي 6 مليــون وحــدة معادلة 
لعشــرين قدًمــا، مينــاء طنجــة المتوســط  2 تطلــب 
مليــار   14 التحتيــة  البنيــة  فــي  إجمالــي  اســتثمار 
درهم،ســتصل  القــدرة اإلجماليــة لمحطــات الحاويــات 
 9 إلــى  المتوســط  المينائــي طنجــة  المركــب  فــي 
ــا، ممــا يجعــل  ــة لعشــرين قدًم مالييــن وحــدة معادل
مــن طنجــة المتوســط أحــد أكبــر مراكــز إعــادة الشــحن 

شركة طنجة المتوسط 2 هي شركة مجهولة اإلسم ذات مجلس إدارة برأسمال قدره 5.1 مليار درهم.
طنجة المتوسط 2 ينفذ أنشطة التطوير وإدارة األصول وتشغيل ميناء طنجة المتوسط 2.

فــي المحيــط األطلســي والبحــر األبيــض المتوســط.
ــة المتوســط 2  ــاء طنج ــاء فــي مين ــدأت أعمــال البن ب
ــاء الموقــع فــي  فــي مــاي  2010، وفقــا لعقــد البن
17 يونيــو  2009، فــي حفــل االفتتــاح الرســمي، 

وذلــك علــى مرحلتيــن:
المرحلــة األولــى، التــي تــم إطالقهــا في عــام 2010 
وتــم االنتهــاء منهــا فــي عــام  2016، والتــي تشــمل 
الحاجــز  ذلــك  )بمــا فــي  التحتيــة األساســية  البنيــة 
الرئيســي( وأول 1200 متــر طولــي مــن األرصفــة.

المرحلــة الثانيــة، والتــي ســُتكتمل فــي عــام  2019، 
والتــي تشــمل األرصفــة الجديــدة )أكثــر مــن 1600 

متــر طولــي( وكذلــك الحاجــز الثانــوي.

القطب المينائي
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ــر  ــاء طنجــة المتوســط 2 مــن 4.8 كيلومت يتكــون مين
مــن الحواجــز، وحــوض بمســاحة 160 هكتــار و160  

ــر. ــار مــن األراضــي المكتســبة فــي البح هكت

 مــع قــدرة اســتقبال 7 ســفن حاويــات كبيــرة، يضــم 
المينــاء فــي نهايــة المطاف ما مجموعــه 2.8كيلومتر 

مــن أرصفــة الحاويــات بعمــق 18 متــر.

وســيحتوي مينــاء طنجــة المتوســط 2، فــي شــكله 
المكتمــل، علــى محطتيــن للحاويــات. شــركة مرســى 
المغــرب هــي صاحبــة اســتغالل محطــة الحاويــات 3 
ــه  ــغ طول ــف يبل ــز هــذه المحطــة برصي )TC3(. وتتمي
800 متــر ومســاحة مكتســبة 34 هكتــار. وتبلــغ القــدرة 

االســتعابية  للمحطــة مليــون وحــدة معادلــة لعشــرين 
قدًمــا.

وتمنــح المحطــة TC4( 4( حــق االســتغالل إلــى شــركة 
aPM TerMInaLS حيــث إن هــذه المحطــة، التــي 
األفريقيــة، تضــم  القــارة  فــي  ابتــكاًرا  األكثــر  تعــد 
أحــدث تقنيــات التشــغيل اآللــي لحركــة الحاويــات، 
وتتميــز بمنصــة ذات رصيــف يبلــغ طولــه 1600 متــر 
ويمتــد إلــى 1800 متــر، وذا مســاحة مكتســبة تبلــغ 

76 هكتــار. 

ومــن المقــرر بــدء العمليــات فــي عــام 2019. وتبلــغ 
القــدرة االســتعابية  للمحطــة 5 مليــون وحــدة معادلــة 

لعشــرين قدًمــا.

القطب المينائي 
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توزيع رأس المال

42%
50%

الحكامة

الرئيس

األعضاء

مساهمات الوكالة الخاصة طنجة المتوسط و 
يمثلها

صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية، الذي يمثله رئيس مجلس إدارته

صندوق اإليداع والتدبير، ويمثله مديره العام

الدولة، ممثلة بمدير مديرية المنشآت العامة
و الخوصصة في وزارة االقتصاد والمالية

شركة  Fipar-Holding، ويمثلها ويمثلها
 المدير العام

الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، ويمثلها رئيس 
مجلس إدارتها

السلطة المينائية طنجة المتوسط، ويمثلها 
المدير العام

المدير العام

نجالء الديوري

فؤاد بريني

 
عبد الواحد قباج

محمد أمين بنحليمة

عبد الرحمان الصمار

خالد زيان

مهدي التازي الريفي

نجالء الديوري

رضوان بلعربي

محمد أرجوان
رة

دا
إل

س ا
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م

 صندوق الحسن الثاني

8%
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الخاصــةاالستثمار اإلجمالي الوكالــة   اســتثمارات 
المتوســط طنجــة 

االستثمارات الخاصة
14 مليار درهم 24 مليار درهم 

محطة الحاويات 4

محطة الحاويات 3

10 مليار درهم 

استثمارات - ميناء طنجة المتوسط 2
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المنطقة المخصصة للخدمات اللوجيستية

المنطقة الحرة اللوجستية 
طنجة المتوسط

طنجــة  المينائــي  المركــب  داخــل  الفريــد  بتمركزهــا 
المتوســط، و منــذ انطالقهــا، تمثــل المنطقــة الحــرة 
اللوجســتية طنجــة المتوســط، منصــة مثاليــة إلنشــاء 
أنشــطة لوجســتية تغطــي أوروبــا والبحــر األبيــض 

المتوســط وأفريقيــا.

تقــع المنطقــة الحــرة اللوجســتية طنجــة المتوســط 
جمركيــة  منطقــة  داخــل  المينــاء  مــن  مقربــة  علــى 
واحــدة، وقــد ســاعدها هــذا الموقــع أن تكــون قريبــة 
مــن األســواق ومراكــز األعمــال فــي المنطقــة، ممــا 
يضمــن توزيعــا ســريعا وفعــاال إلــى أســواق عديــدة 

ــون مســتهلك. ــر مــن 600 ملي توفــر أكث
طنجــة  اللوجســتية  الحــرة  المنطقــة  إطــالق  تــم 
ُمخصصــة  وهــي   ،2008 نونبــر  فــي  المتوســط 

أساًســا لألنشــطة اللوجســتية ذات القيمــة المضافــة 
مــن أجــل التجميــع والتوزيع واإلمداد على المســتوى 
الدولــي. كمــا أن المنطقــة الحــرة اللوجســتية طنجــة 
المتوســط تعتبــر نقطــة تخزيــن مــن أجــل التوزيــع في 
ــرى فــي المغــرب، فضــال عــن طــرح  ــرة أخ مناطــق ح
المنتوجــات لالســتهالك فــي التــراب الــذي تخضــع 

لــه.
ويمكن تنفيذ العديد من العمليات داخل المنطقة:

تحضيــر الطلبــات، والتخزيــن، والتعبئــة والتغليــف، 
ووضــع العالمــات، والتجميــع ومراقبــة الجــودة.

توفــر المنطقــة الحــرة اللوجســتية طنجــة المتوســط 
علــى مســاحة 250 هكتــار مجموعــة عقــارات كاملــة 
مــن المســتودعات والمكاتــب واألراضــي المجهــزة، 

للكــراء.

القطب المينائي
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100%

توزيع رأس المال

الحكامة

الرئيس

األعضاء

نجالء الديوري

فؤاد بريني

مهدي التازي الريفي

جمال ميكو

عبد الواحد الكرومي
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 الوكالة الخاصة
 طنجة المتوسط

القطب المينائي 
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في قلب الخدمات اللوجستية العالمية
طنجة المتوسط

يحمــل قطــاع النقــل واللوجســتيات رهانــات هامــة 
فــي طنجــة المتوســط. وفــي الحقيقــة، إن طنجــة 
علــى  وموقعــه  تطــوره  ســياق  وفــي  المتوســط، 
مركــزا  اآلن  أصبــح  العالميــة،  التدفقــات  صعيــد 
لوجســتًيا فــي قلــب سالســل اإلمــدادات العالميــة.

ــي يشــكل مشــروع طنجــة المتوســط منصــة  وبالتال
الخدمــات  سلســلة  فــي  الشــركات  لجميــع  دمــج 
اللوجســتية )التخزيــن، والمناولــة، والنقــل، والتوزيع( 

مــع العــرض المــزدوج لـــ:

ممــرات للصــادرات المغربيــة إلــى األســواق   •
. لميــة لعا ا

منصات توزيع إقليمية.  •

األنشــطة  تطــور  مــع  وبالتــوازي  الحقيقــة،  وفــي 
فعــال  قطــاع  إنشــاء  فــإن  التصديريــة،  الصناعيــة 
للخدمــات اللوجســتية يعــد أمــًرا ضرورًيــا لتعزيــز هــذه 

القــدرة التنافســية الصناعيــة، من خــالل ضمان وجود 
الصــادرات  لمختلــف  المتزايــدة  للتدفقــات  روابــط  
الصناعيــة )الســيارات والطيــران والنســيج(، فضــال 

ــدة. ــر جدي ــح أســواق تصدي ــن فت ع

إنشــاء  فــي  أساســًيا  عامــاًل  العنصــر  هــذا  ويعــد 
ــك مــن  شــركات متعــددة الجنســيات، كمــا يتضــح ذل
خــالل مشــاريع توريــد الســيارات التــي بدأتهــا شــركة 
فــورد، حيــث تضمــن اآلن ممــًرا لوجســتًيا بيــن طنجــة 

المتوســط ومصنــع فالنســيا.

وفــي الوقــت نفســه، وبالنظــر إلــى تموقــع طنجــة 
للقــارات  العابــرة  للتدفقــات  بالنســبة  المتوســط 
نحــو  توجيــه  تــم  والتــي  اإلقليميــة،  والتدفقــات 
ممــرات  إنشــاء  يتــم  أفريقيــا،  إلــى  منهــا   40%
ــة للمنتوجــات االســتهالكية مــن قبــل  توزيــع إقليمي

كبــار. لوجســتيين  وفاعليــن  مشــغلين 

القطب المينائي
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ويركز العرض اللوجستي لطنجة المتوسط على الثوابت الرئيسية التالية:
• توفيــر عــرض عقــاري جيــد يشــمل مخــازن مخصصــة للخدمــات اللوجســتية وجاهــزة لالســتخدام، باإلضافــة 

إلــى متاجــر متطــورة.
• تقديم طرائق متعددة تسمح بتحويل تدفقات الحاويات وزيادة عددها.

• توفيــر عــرض للتجميــع األرضــي والبحــري للمنتوجــات المتجهــة إلــى أوروبــا، والصيــن، والواليــات المتحــدة 
األمريكية.

• عرض كامل من الخدمات المقدمة من قبل جهات رائدة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية.
• ربــط عالمــي والــذي يوفــر خدمــات منتظمــة إلــى 174 مينــاء عالمــي بمــا فــي ذلــك 37 فــي أفريقيــا كل 

أســبوع.

وقــد اســتقر مشــغلي الخدمــات اللوجســتية، والموزعيــن، والجهــات الفاعلــة فــي مجــال تقديــم الخدمــات 
ــة مثــل: اللوجســتية، فــي منصــات مختلفــة مــن طنجــة المتوســط، وقامــوا بتقديــم خدمــات متكامل

• الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة للتجميع والتوزيع والتوريد.
• إعداد الطلبات، والتخزين، والتعبئة والتغليف، ووضع العالمات، والتجميع ومراقبة الجودة.

ومن بين هؤالء المشغلين نذكر:

BOLLOre •
MUnCH & MILITZer •

DaCHSer •
TranSMeL •

eMIraTeS LOgISTICS •
TIMar •

SnTL •
rHenUS LOgISTICS •

FrIO PUerTO •
SJL •

القطب المينائي 
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مناطق مطورة على مساحة 1600 هكتار

احتياطي من األراضي يقدر بـ 3000 هكتار
 

حجم أعمال تصدير سنوي بلغ 64 مليار درهم

تتمتــع هــذ المنصــة الصناعيــة الموجــودة فــي مجمــع مينــاء طنجــة المتوســط، 
بالعديــد مــن المزايــا الهامــة وتقــدم خدمــات عاليــة الكفــاءة تلبى توقعات الشــركات 

العاليــة الفاعلــة:

• موقــع اســتراتيجي عنــد نقطــة تقاطــع التدفقــات البحريــة الكبــرى، وعلــي مقربــة 
مــن األســواق الُمســتهدفة

• كيــان ُمتكامــل يتمتــع ببنيــة تحتيــة علــى أعلــى مســتوى ومســاحات أراضــى 
شاســعة

• إدارة متكاملة لمختلف مناطق األنشطة من قبل هيئة واحدة
• قاعدة صناعية راسخة

منصة إقليمية 
للتنافسية الصناعية

لمجموعــة  الرئيســية  للمهمــة  وتأكيــدا 
إلــى  تهــدف  الــذي  المتوســط،  طنجــة 
للصناعــة  المســتدامة  التنميــة  تعزيــز 
فــي المناطــق المحاذيــة للمينــاء، فــإن 
المتوســط،  طنجــة  الصناعيــة  المنصــة 
ــر  ــك فــي يناي ــة المل ــا جالل ــي أطلقه الت
ــدة مناطــق  ــة ع ــى تهيئ 2009، تهــدف إل
منطقــة  فــي  وتوزيعهــا  لألنشــطة 

المضيــق.
ُتعــد مناطــق طنجــة المتوســط المحــرك 
طنجــة  الخاصــة  للوكالــة  التشــغيلي 
بتطويــر  المكلفــة  وهــي  المتوســط 
المتوســط  طنجــة  الصناعيــة  المنصــة 
يعــادل  مــا  أي  وتســييرها،  وتنميتهــا 
مســاحة مــن األراضــي تقــدر بـــ 50 مليون 

متــر مربــع حــول المركــب المينائــي، حيــث 
ألفضــل  وفًقــا  تدريجًيــا  تطويرهــا  تــم 
المعاييــر الدوليــة، والمناطــق الصناعيــة، 
تــم  والتــي  والخدماتيــة،  واللوجســتية 
دمجهــا فــي المينــاء وإدارتهــا وفقــا لمبدأ 

الوحيــد. الشــباك 
مــا  التنافســي  القطــب  هــذا  ويضــم 
يقــارب 750 شــركة ناشــطة موجهــة نحــو 
منصــب  ألــف   65 مــن  وأكثــر  التصديــر 

شــغل.
األنشــطة  علــى  رئيســي  بشــكل  تركــز 
يقــوم  التــي  واللوجســتية  الصناعيــة 
فــي  الدولييــن  الفاعليــن  كبــار  بهــا 
قطاعــات الطيــران والســيارات والنســيج، 
واإللكترونيــات. اللوجســتية  والخدمــات 

القطب الصناعي
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المنصة الصناعية
 طنجة المتوسط

64 مليارات درهم
حجم المعامالت سنة 2016 ناشطة في مختلف 

القطاعات

750 شركة 6 مناطق لألنشطة
مطورة على 1600 هكتار

القطب المينائي
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طنجة المنطقة الحرة

طنجة أوتوموتيف سيتي

رونو طنجة المتوسط

 

 

 

 

تطوان بارك

تطوان شور

بإطالقهــا فــي عــام 1999، تعــد طنجــة المنطقــة الحــرة أهــم مركــز للنشــاط فــي شــمال المغــرب. 
العالمييــن فــي مجــال صناعــة الســيارات والطيــران وااللكترونيــات  الــرواد  وهــي تســتقبل 

والنســيج.

وتمثــل قطــب التميــز المرتبــط بأنشــطة الســيارات مــن خــالل تموقعهــا بالقــرب مــن أكبــر موقــع 
للتجميــع فــي أفريقيــا للشــركة المصنعــة الفرنســية رونــو، وذلــك مــن خــالل تجمــع مصنعــي 

الســيارات النشــيطين حــول العديــد مــن مهــن سلســلة القيمــة.

ــة تتابــع مهــم للتنميــة االقتصاديــة لمدينــة تطــوان. وتخصــص  تمثــل هــذه المنطقــة الصناعي
هــذه المنطقــة إلنشــاء وحــدات صناعيــة ولوجســتية تســتهدف الســوق الجهويــة لشــمال 

المغــرب.

منطقــة مخصصــة لألعمــال الخارجيــة، وقــد تمــت إقامتهــا فــي تطــوان، وهــي توفــر مســاحات 
لمكاتــب خاصــة بمهــن ترحيــل الخدمــات.

مناطق طنجة المتوسط
تضم مناطق األنشطة

منطقــة حــرة مخصصــة لتحالــف رونــو نيســان علــى مســاحة 300 هكتــار، ومــن المتوقــع لهــذه 
المنصــة أن تصــل قدرتهــا اإلنتاجيــة فــي المســتقبل إلــى 400.000 ســيارة، موجهــة للتصديــر.

القطب الصناعي
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التنظيم

القطب الصناعي

مغاردي
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توزيع رأس المال

الحكامة

الرئيس

األعضاء

مساهمات الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، 
ممثلة من خالل

البنك المغربي للتجارة الخارجية، ويمثله

الملكية للتأمين ويمثلها

التجاري وفا بنك، ويمثله

 aTTIJarI CaPITaL شركة
DeVeLOPPeMenT، ويمثله

الصندوق المهني المغربي للتقاعد، ويمثله

الشركة السعودية المغربية لالستثماراإلنمائي 
أسماء استثمار ويمثلها

 الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة واالستثمار 
واالقتصاد الرقمي

مدير المؤسسات العامة والخوصصة

صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية

عضو مجلس اإلدارة

البنك المغربي للتجارة الخارجية
الملكية للتأمين
التجاري وفا بنك

الصندوق المهني المغربي للتقاعد 
أسماء لالستثمار

 مساهمات
 الوكالة الخاصة

طنجة المتوسط

فؤاد بريني

المهدي التازي الريفي

مفضل الحاليسي

زهير بن سعيد

بوبكر الجاي

كريم فتح

خالد الشدادي

هشام سفير

لطيفة الشهابي

عبد الرحمان الصمار

عبد الواحد الكرومي

 
جمال ميكو

رة
دا

إل
س ا

جل
م

47,30% 52,70%
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بــدأ تشــغيل طنجــة المنطقــة الحــرة فــي عــام 1999، وقــد شــهدت 
نمــًوا كبيــًرا علــى وعــاء عقــاري بمســاحة 400 هكتــار.

تــم وضعهــا  التــي  الهامــة  التحفيزيــة  اإلجــراءات  جانــب  وإلــى 
علــى المســتوى الوطنــي، تضــم طنجــة المنطقــة الحــرة أصــواًل 
ــع  ــارزة: الموقــع الجغرافــي، ونمــوذج التســويق المخصــص )بي ب
األراضــي واســتئجار المســتودعات الجاهــزة لالســتخدام(، وتقديم 

الخدمــات.
وهــي تســتضيف أكثــر مــن 500 شــركة، إلــى جانــب رواد عالمييــن 

فــي قطاعــات الســيارات والطيــران وااللكترونيــات والنســيج.

منطقــة مخصصــة ألعمــال ترحيــل الخدمــات، وقــد تــم إقامتهــا 
فــي تطــوان، وهــي توفــر مكاتــب لمهــن مثــل االســتعانة بمصادر 
بمصــادر  واالســتعانة   )ITO( المعلومــات  لتكنولوجيــا  خارجيــة 
خارجيــة  )BPO(، واالســتعانة بمصــادر  األعمــال  لتجهيــز  خارجيــة 

.)KPO( المعلومــات  لتجهيــز 
ويمتــد القســم األول علــى مســاحة 6 هكتــارات، وهــو مــا ســمح 

بإقامــة 22 ألــف متــر مربــع مــن المكاتــب وفضــاءات الخدمــة.

القطب المينائي
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تغطــي منطقــة األنشــطة هــذه، وحــدة عقاريــة مســاحتها 300 
هكتــار مــن األراضــي، تركز أساســا على المهن الخاصة بالســيارات 
اللوجســتية،   الخدمــات  ومشــغلي  المعــدات،  )ُمصنعــي 

والخدمــات ذات الصلــة بهــذا القطــاع(.
هامــة  قاعــدة  التنافســية  أصولهــا  توفــر  ذلــك،  علــى  وعــالوة 
للتنميــة: فهــي شــبكة تضــم مصنعــي أجــزاء الســيارات وأقيمــت 
بشــكل راســخ فــي المنطقــة بالقــرب مــن موقــع رونــو طنجــة 
ــا لوجســتًيا يتيــح اتصــاال أمثــل  المتوســط، كمــا أنهــا تمثــل نظاًم

وإمكانــات إقليميــة كبيــرة.

القطب الصناعي
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مســاحة  علــى  الحــرة  المنطقــة  هــذه  تطويــر  تــم 
300 هكتــار، وهــي تقــع فــي ملوســة، كمــا أنهــا 
إنتــاج فــي  مخصصــة مــن أجــل تطويــر أول مركــز 

المغــرب. شــمال 

إلنتــاج  مخصًصــا  طنجــة  فــي  رونــو  مصنــع  ُيعــد 
موديــالت لودجــي ودوكــر، بــدءا بتشــكيل األلــواح 
المعدنيــة والتجميــع ووصواًل إلــى المطالة والطالء. 
ــي. ومــن  ــي والدول ــب المحل ــع الطل ــي المصن ويلب
المتوقــع أن تصــل الطاقــة اإلنتاجيــة الســنوية إلــى 

400000 ســيارة ســنويا.

تــم تخصيــص مصنــع رونــو طنجــة إلنتــاج موديــالت 
وســانديرو  ســانديرو  فــان،  دوكــر  دوكــر،  لودجــي، 
بدايــة  لإلنتــاج،  خطيــن  طريــق  عــن  واي،  ســتيب 
ومــروًرا  والتجميــع،  المعدنيــة  األلــواح  بتشــكيل 
بالمطالــة والطــالء، والمقاعــد والهيــاكل القاعديــة، 
مــع العمــل بثالثــة فــرق لإلنتــاج. وســجلت طاقتــه 
اإلنتاجيــة الســنوية رقًمــا قياســًيا فــي عــام 2016 
ليصــل الحجــم إلــى 273176 ســيارة. وفــي العــام 
نفســه، تجــاوز المصنــع فــي طنجــة إنتاجــه القياســي 
ــدء أنشــطته فــي  ــذ ب ل 800000  ســيارة أنتجــت من

.2012 عــام 

مصنــع  أكبــر  يعــد  رونــو  مصنــع  فــإن  وبالتالــي، 
ــن  ــب الموظفي ــم تدري ــا. ويت للســيارات فــي أفريقي
المعينيــن محلًيــا فــي مقــر معهــد تدريــب المهــن 
عــام  فــي  افتتاحــه  تــم  الــذي   )IFMIa( الصناعيــة 

موظــف.  6500 تدريــب  تــم  حيــث   ،2012

القطب المينائي
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مجمع رونو طنجة المتوسط

تمتــد منطقــة األنشــطة هــذه علــى مســاحة 150 
هكتــار، وهــي متصلــة بالطريــق الســريع الــذي يربــط 

بيــن طنجــة وتطــوان.

يهــدف هــذا المشــروع إلــى تطويــر منطقــة صناعيــة 
ولوجســتية فــي منطقــة تطــوان، وهــو بذلــك يكمــل 

عــرض المنصــة الصناعيــة طنجــة المتوســط.

ــة  وُتخصــص هــذه المنطقــة إلنشــاء وحــدات صناعي
ولوجســتية تســتهدف الســوق الجهويــة فــي شــمال 

المغــرب.

القطب الصناعي
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قطب الخدمات
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ُأنشــئ مركــز الهندســة فــي 
إطــار مركــز طنجــة المتوســط 
يضــم  وهــو  للهندســة، 
أكثــر مــن خمســين مهندًســا 
مجــال  فــي  يعملــون 
أبعــاد  وقيــاس  التصميــم 
التحتيــة  البنــى  مشــاريع 
الكبــرى: المينــاء، والمناطــق 
بنــاء  وورش  الصناعيــة، 
المغــرب  فــي  الســفن، 

الخــارج. وفــى 

التكنولوجيــا، تشــرف  مركــز 
ســيريس  شــركة  عليــه 
علــى  ويركــز  للتكنولوجيــا، 
المهــن الســحابية )الــكالود( 
واالتصــال.  واألمــن 
ســيريس  شــركة  وتقــوم 
ذات  مشــاريع  بتنفيــذ 
كبيــر  تكنولوجــي  بعــد 
المراقبــة  حيــث  مــن 
الموانــئ  وأمــن  بالفيديــو 
والمراقبــة  والمطــارات، 
المناطــق  فــي  بالفيديــو 
الحضريــة، وإدارة الشــبكات 
المعقــدة  والمواقــع 
التوصيــالت. حيــث  مــن 

المــاء  توزيــع  مركــز  يــدار 
شــركة  قبــل  مــن  والكهربــاء 
المتوســط،  طنجــة  مرافــق 
اســتكمال  إلــى  ويهــدف 
الخدمــات  نطــاق  وتحســين 
مناطــق  داخــل  الُمقدمــة 
التنميــة التــي يقــوم بتدبيرها 
لتعزيــز و  المتوســط  طنجــة 
هــذه  جاذبيةالمســتثمرين. 
إدارة  تشــمل  الخدمــات 
و  العامــة  اإلنــارة  شــبكات 

. لتطهيــر ا

عرض فّعال ومبتكر للخدمات
يضــم قطــب خدمــات طنجــة المتوســط مجموعــة مــن القــدرات التــي تغطــي ثــالث مهــن 

رئيســية، وُيعنــى بتنميــة وتدبيــر مشــاريع البنيــات التحتيــة الكبــرى.

القطب الخدماتي
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CIRES TECHNOLOGIES

توزيع رأس المال الحكامة

التنظيم

أصبحــت شــركة ســيريس تكنولوجــي »CIreS TeCHnOLOgIeS«، ســابقا »CIreS TeLeCOM«، شــركة 
تابعــة مملوكــة بالكامــل للوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط، اعتبــاًرا مــن 31 دجنبر 2015، بعد شــرائها ألســهم 

هــاب تليكــوم »HUB TeLeCOM«. ويركــز هــذا الفــرع علــى القيــام بتنفيــذ ثالثــة أنشــطة:
- األمن

- االتصال
- السحابية واالستعانة بمصادر خارجية

ُتقــدم شــركة ســيريس للتكنولوجيــا لزبنائهــا خدمــات فــي مجــال تكنولوجــي المعلومــات ذات قيمــة مضافــة 
عاليــة، وتلبــي جميــع احتياجاتهــم علــى مســتوى وســائل االتصــال )شــبكات ســلكية والســلكية ونظــام أمــن 
الحاســوب واألنظمــة واالتصــال الهاتفــي عبــر اإلنترنــت وغيرهــا( والســالمة/األمن )كاميــرا مراقبــة المحيــط 
وقــراءة لوحــة تســجيل الســيارات ومراقبــة الدخــول والخــروج وتحليــل الصــورة وغيرهــا(، إضافــة إلــى خدمــة 
ــة واالتصــال الالســلكي الرقمــي. وُتعــّد  ــت واالســتعانة بمصــادر خارجي ــى اإلنترن اســتضافة المواقــع عل

هــذه الخدمــات شــاملة وقابلــة للتطويــر وتســتجيب للمعاييــر الدوليــة.

 مساهمات
 الوكالة الخاصة
طنجة المتوسط

الرئيس

األعضاء

شركة مساهمات 
الوكالة الخاصة طنجة 
المتوسط ممثلة

المدير العام

فؤاذ بريني

المهدي التازي الريفي
نجالء ديوري
جمال ميكو
رضا باحمو

نور الدين مخلص
رة

دا
إل

س ا
جل

م

القطب الخدماتي
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DATA CENTER
CIRES TECHNOLOGIES مركز تخزين المعلومات

القطب الخدماتي

مساحات
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49%
NOVEC

51%

TANGER MED ENGINEERING
طنجــة المتوســط للهندســة )TMe( هــي شــركة تابعــة للوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط المتخصصــة فــي مجــال 
االستشــارات الدوليــة فــي مجــال تصميــم البنــى التحتيــة الكبيــرة واإلشــراف. وتمتلــك شــركة طنجــة المتوســط 
للهندســة مجموعــة واســعة مــن المــوارد والكفــاءات التكميليــة لتمكينهــا مــن تحقيــق رؤيــة متعــددة التخصصــات 

مــن أجــل خدمــة زبنائهــا فــي تنفيــذ المشــاريع الموكلــة إليهــا.

طنجــة المتوســط للهندســة هــي شــركة متخصصــة فــي إدارة المشــاريع الخاصــة بمشــاريع البنــى التحتيــة 
الرئيســية. ويبــدأ مجــال نشــاطها مــن خــالل اســتكمال الدراســات القطاعيــة ودراســات الجــدوى التــي تصــل إلــى 
تدبيــر المــوارد بمجــرد االنتهــاء مــن المشــروع، بمــا فــي ذلــك إعداد ملــف التنفيذ )الدراســات الفنية، والحســابات، 

والخطــط، ومــا إلــى ذلــك(، والمتابعــة وتنســيق األعمــال )إدارة المشــروع(.
تتمثل مجاالت أنشطة طنجة المتوسط للهندسة فيما يلي:

إدارة المشــاريع المينائيــة والبحريــة، وإعــداد الدراســات الهندســية والتقنيــة والقطاعيــة، وإدارة مشــاريع الدرجــة 
الثالثــة واللوجســتية، وإدارة األصــول واإلدارة الدوليــة للمجموعــة.

ــا.  ــة احتياجــات زبنائهــا وشــركائها فــي أفريقي قامــت شــركة طنجــة المتوســط للهندســة بتوســيع نطاقهــا لتلبي

توزبع رأس المال الحكامة

 مساهمات
 الوكالة الخاصة
طنجة المتوسط

الرئيس

األعضاء

شركة nOVeC، ممثلة 
من قبل مديرها العام

المدير العام

نجالء الديوري

فؤاد بريني

توفيق مرزوقي زروالي

منير الحومة

محمد أرجوان

يوسف إيمغي

رة
دا

إل
س ا

جل
م

التنظيم

القطب الخدماتي
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TANGER MED UTILITIES

توزيع رأس المال

الحكامة

 مساهمات
 الوكالة الخاصة
طنجة المتوسط

المكتب الوطني للكهرباء 
والماء الصالح للشرب

الرئيس

األعضاء

المكتب الوطني للكهرباء والماء 
 ).O.N.E.E( الصالح للشرب
ممثل من قبل

المدير العام

نجالء الديوري

فؤاد بريني

محمدي عالش
نوال خليفة

عبد الله أوزعي
عبد الصمد صدوق

المهدي التازي الريفي
أنور جباري
رضا باحمو

زكرياء البوعمري

رة
دا

إل
س ا

جل
م

التنظيم

44% 55%

القطب الخدماتي

تــم إنشــاء هــذا الهيــكل فــي غشــت 2008، وهــو يدعــم خدمــات توزيــع المــاء والكهربــاء، و تطهيــر الســائل 
والصلــب، واإلنــارة العموميــة، ونظافــة المركــب المينائــي طنجــة المتوســط، وذلــك نظــًرا ألهميــة احتياجاتهــا، 

ــذي يضمــن جــودة خدمــة مثلــى. ــكل المخصــص ال ــم إنشــاء هــذا الهي ولهــذا ت
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مؤسسة طنجة المتوسط 
إنجازات في قلب المنطقة

يشــكل تطويــر المركــب المينائــي طنجــة المتوســط جــزًءا مــن نهــج التنميــة المســتدامة، 
مــع البحــث المســتمر عــن التــوازن بيــن الجوانــب االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة، مــن 
أجــل دعــم هــذا االلتــزام بالعنصــر االجتماعــي، أنشــأت مؤسســة طنجــة المتوســط فــي 

مــاي 2007.
وتســاهم المؤسســة فــي تحقيــق تكامــل أفضــل للمجمــع، كمــا تســعى إلــى ضمــان 
تأثيرهــا اإليجابــي فــي بيئتهــا المباشــرة. وكذلــك، فهي تواكب النســيج الجمعــوي لمنطقة 
التدخــل مــن خــالل العمــل علــى هيكلــة المشــاريع التــي لهــا تأثيــر مباشــر علــى الســكان 

المحلييــن.

القطب االجتماعي
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الحكامة

مناطق التدخلالمحاور االستراتيجية

التوجهات الرئيسية

فؤاد برينيالرئيس

المهدي التازي الريفي
 

نجالء ديوري

جعفر مرهاردي

جمال ميكو يه
وج

الت
س 

جل
م

ُتعــد المؤسســة شــريكُا للمؤسســات الحكوميــة والجماعــات المحليــة والجمعيــات، وتســتند أنشــطتها 
إلــى ديناميــة ترابيــة تعمــل مــع الجهــات الفاعلــة المحليــة لضمــان التكامــل وتجميــع المــوارد.

ويركــز نهجهــا علــى القــرب واالســتماع والتشــاور، ممــا يســمح لهــا باالســتجابة للتغيــرات داخــل التــراب 
وتنفيــذ مشــاريع خاصــة بالمنطقــة.

 

 

القطب االجتماعي

الفنيدق
تغرامت
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التمويل

الشركاء

طبيعة األعمال

ــة  يتضمــن هــذا البرنامــج إنجــاز أعمــال البني
التحتيــة وأعمــال التجهيــزات، بمــا فــي ذلــك 
 400 تضــم  مدرســة   120 تأهيــل  إعــادة 
قســم وتســتقبل 10449 تلميــذ موزعــون 

علــى 7 جماعــات.

لهــذا  المخصــص  المالــي  الغطــاء  يقــدر 
البرنامــج بمبلــغ 22 مليــون درهــم، ويغطي 
ذلــك تنفيــذ أعمــال البنيــة التحتيــة وأعمــال 

ــز. التجهي
لرصــد  محــدد  اتفــاق  توقيــع  تــم  وقــد 
الــذي  البرنامــج  هــذا  وتنفيــذ  التمويــل 
إحــدى  إطــار  فــي  عاميــن  يســتغرق 

. ت كا ا لشــر ا

• مؤسسة طنجة المتوسط للتنمية البشرية
• وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال

• المديرية اإلقليمية لوزارة التربية والتعليم في الفحص أنجرة
• المجلس اإلقليمي الفحص أنجرة

• إعادة التأهيل )التهيئة(
• تشييد مباني جديدة

• مناطق ترفيهية، ومالعب رياضية ..

برنامج إعادة تأهيل
المؤسسات التعليمية

القطب االجتماعي
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استعراض 
ألحداث 2016

02
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زيارة صاحب الجاللة الملك محمد 
السادس إلى ميناء طنجة المتوسط

قــام   ،2016 مرحبــا  عمليــة  تفعيــل  إطــار  فــي 
جاللــة الملــك محمــد الســادس، حفظــه اللــه، 
بزيــارة إلــى مينــاء طنجــة المتوســط يــوم األربعاء 
30 يونيــو، حيــث شــهد جاللتــه التدابيــر التــي 
اتخذتهــا مجموعــة طنجــة المتوســط، ومؤسســة 
محمــد الخامــس للتضامــن وشــركائها مــن أجــل 

تعزيــز نظــام االســتقبال لمغاربــة العالــم.

مينــاء  ســلطة  اعتمــدت  ذلــك،  علــى  وبنــاء 
إعــادة هيكلــة تشــمل  المتوســط خطــة  طنجــة 
)الســيارات  والمناطــق  األرصفــة  توزيــع  إعــادة 
للــركاب،  منطقــة   17 وإنشــاء  الشــاحنات(،   /

وتعزيــز التظليــل، واإلضــاءة، والمرافــق الصحيــة 
والنظــام  اإلرشــاد  عــن  فضــال  والمطاعــم، 
مــن  جــزًءا  المرافــق  هــذه  وتشــكل  الصوتــي. 
 2017 - 2013 برنامــج تمويــل عمليــات مرحبــا 
ــي قــدره 202  ــا رصــد غــالف مال ــم فيه ــي ت الت

درهــم. مليــون 

نظامــا  أيضــا  المينــاء  ســلطة  وضعــت  وقــد 
ولتحســين  التجهيــز  علــى  القــدرة  لمضاعفــة 
أوقــات عبــور المســتخدمين، ممــا يوفــر لهــم 

وأماًنــا. وراحــة  مرونــة  أكثــر  ظــروف 
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شركة APM TERMINALS  8.5 تستثمر مليار درهم في محطة جديدة في 
طنجة المتوسط 2

باســتثمار 8.5 مليــار درهــم صاحــب االمتيــاز علــى 
طنجــة  الخاصــة  الوكالــة  تســلمها  التــي  األرصفــة 
المتوســط، بمــا فــي ذلــك منصــات تخزيــن الحاويــات 

المحطــة. إدارة  ومعــدات  الفوقيــة  والبنيــة 
وســوف يبــدأ التشــغيل فــي موعــد أقصــاه األول 
مــن ينايــر 2019، بحركــة تعــادل  4.2 مليــون حاويــة 

معادلــة لعشــرين قدًمــا.

الحاويــات  لمحطــة  االســتغالل  محيــط  ويشــمل 
الجديــدة 4  1600 متــر طولــي مــن األرصفــة، و76 
هكتــاًرا مــن األرضيــة لمــدة 30 عاًمــا. ويتــم منــح خيــار 
لتوســيع نطــاق االمتيــاز علــى مــدى 400 متــر طولــي 
مــن األرصفــة و18 هكتــار مــن األراضــي. وهــو مــا 
يعــادل اســتثمار 140 مليــون يــورو وحركــة إضافيــة 

قدرهــا 1 مليــون حاويــة مكافئــة لعشــرين قدًمــا.
امتيــاز  يصــل  أن  يمكــن  الطويــل،  المــدى  وعلــى 
محطــة الحاويــات TC4( 4( إلــى 2000 متــر طولــي من 
األرصفــة و94 هكتــار مــن األراضــي، ليصــل إجمالــي 
الغطــاء االســتثماري إلــى 900 مليــون يــورو، ويصــل 
مكافئــة  حاويــة  مليــون   5.2 إلــى  الحجــم  إجمالــي 

لعشــرين قدًمــا.
 )TC4( 4 وســوف يتــم تخصيــص محطــة الحاويــات
وتحالفاتهــا  البحريــة   MaerSK LIne شــركة  إلــى 
البحريــة. وتمثــل شــركة aPM TerMInaLS، وهــي 
شــركة عالميــة لمحطــات الحاويــات، جــزًءا مــن مجموعة 
رائــدة  مجموعــة  وهــي   ،aP MOLLer MaerSK

تضــم أكبــر مشــغيلي الســفن فــي العالــم.
ويمثــل تنفيــذ مينــاء طنجــة المتوســط 2 اســتثماًرا 
قــدره 14 مليــار درهــم، ويغطــي أكثــر مــن 4600 متــر 

ــر مــن األحــواض. مــن الحواجــز و2800 مت
وقــد ســاعدت أعمــال المرحلــة األولــى، التــي أنجــزت 
فــي عــام 2015، فــي بنــاء البنــى التحتيــة األساســية 
)الحواجــز وأعمــال التجريــف( فضــال عــن 1200 متــر 
طولــي مــن األرصفــة. كمــا تــم إطــالق المرحلــة الثانية 
المخصصــة لبنــاء األحــواض الجديــدة فــي عــام 2016.
باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد تــم تأكيــد امتيــاز مرســى 
والتــي   ،)TC3(  3 الحاويــات  محطــة  علــى  المغــرب 
تضــم 800 متــر طولــي مــن األرصفــة و32 هكتــار 
مــن األراضــي. ومــن المتوقــع لخطــة العمــل جلــب 
اســتثمارات خاصــة قدرهــا 260 مليــون يــورو، وحركــة 
مــرور تصــل إلــى 1.3 مليــون حاويــة مكافئــة لعشــرين 
المشــترك«  قدًمــا. وســتكون محطــة »المســتخدم 
مفتوحــة أمــام مجموعــة واســعة مــن شــركات النقــل 
البحــري الدوليــة، وســيتيح منــح امتيــاز محطــة الحاويات 
طنجــة  قــدرات  جميــع  اســتخدام  إمكانيــة   )TC4(  4

المتوســط 2.

ــة المغــرب علــى  هــذا المتصــور الجديــد ســيعزز مكان
 9 مضيــق جبــل طــارق، مــع قــدرة إجماليــة ســتبلغ 
طنجــة  المينائــي  المركــب  يضمــن  حاويــة  مليــون 
المتوســط اإلندمــاج ضمــن العشــرين الــدول األولــى 

عالميــا .

أبرز األحداث
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عملية مرحبا 2016: طنجة المتوسط للركاب يعزز موقعه على مضيق جبل طارق

اختتــم مينــاء طنجــة المتوســط  للــركاب عمليــة مرحبــا 
2016 فــي الفتــرة مــن 5 يونيــو إلــى 15 شــتنبر 
ســيارة،  و394651  مســافر   1604301 بلــغ  برقــم 

بزيــادة قدرهــا ٪9 مقارنــة بعــام 2015.   

وســجل المينــاء حركــة مــرور تراكميــة عنــد وصــول 
866647 مســافر إلــى المغــرب، و235984 ســيارة 
ــل  ــا يمث ــرة، وهــو م ــك الفت ــة خــالل تل و2192 حافل
تباينــا بنســبة + ٪14 و+ ٪13 و+ ٪3 علــى التوالــي 

ــام 2015. ــرة نفســها مــن ع ــة بالفت مقارن
مــن  لالنطــالق  التراكميــة  المــرور  حركــة  وبلغــت 
المغــرب خــالل نفــس الفتــرة المســجلة فــي مينــاء 
طنجة المتوســط 737654 مســافر و158667 سيارة 
ــا بنســبة + ٪3 و+  ــل تبايًن ــة، ممــا يمث و1853 حافل
٪3 و7-٪ علــى التوالــي مقارنــة بالعــام الماضــي.

وســجل المينــاء أرقامــا قياســية بلغــت 32499 راكــب 
و7724 ســيارة علــى التوالــي فــي 31 يونيــو 2016 
غشــت   25 فــي  ســيارة  و6579  راكــب  و32424 
2016. كمــا تحســنت أوقــات العبــور بشــكل ملحــوظ 
مقارنــة بعــام 2015 مــع متوســط وقــت عبــور أقــل 

مــن ســاعتين.

تدفقــات  بشــأن  مكانتــه  المتوســط  طنجــة  يعــزز 
حصتــه  زيــادة  مــع  المضيــق  فــي  المســافرين 
الســوقية مــن حركــة المســافرين إلــى 47٪ )+ 4٪ 
ــة الســيارات )+ 3٪  ــة بعــام 2015( و٪56 لحرك مقارن

.)2015 فــي 

جميــع  حيــال  بوضعــه  المتوســط  طنجــة  ويحتفــظ 
»مرحبــا  حملــة  خــالل  العالــم  مغاربــة  تدفقــات 
2016«، مــع حركــة مــرور ب ٪30 مــن المــرور عبــر 
المينــاء، وهــو مــا يعــادل زيــادة قدرهــا ٪3 مقارنــة 
مــن  المغاربــة  الســتقبال  النقــل  وســائل  بجميــع 

وبــًرا. وجــًوا،  بحــًرا،  العالــم: 

إمــدادات  بتعزيــز  ناحيــة،  مــن  األداء،  هــذا  يرتبــط 
بإطــالق  العــام  هــذا  تتميــز  التــي  البحــري  النقــل 
شــركة مغربيــة جديــدة، ومــن ناحيــة أخــرى بالعمــل 
فــي  ســاهمت  التــي  الخدمــات  لجميــع  المنســق 
نجــاح الحملــة: مؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن، 
والمديريــة العامــة لألمــن الوطنــي، وإدارة الجمــارك 

والضرائــب غيــر المباشــرة.

أبرز األحداث
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مناطق طنجة المتوسط، أول منطقة حرة في القارة األفريقية )الفينانشال تايمز(

شركة سيمنس تستثمر 100 مليون يورو في طنجة المتوسط

العالميــة  الحــرة  للمناطــق  تصنيــف  أحــدث  وفــي 
 FDI InTeLLIgenCe لعــام 2016، قامــت مجموعــة
)مجموعــة فاينانشــال تايمــز( بمقارنــة مــا يقــارب 60 
منطقــة حــرة وفقــا للمعاييــر الدوليــة وتقديــر قدرتهــا 
التنافســية علــى توقعــات المســتثمرين العالمييــن.
وللســنة الثانيــة علــى التوالــي، تــم اختيــار المنصــة 
الصناعيــة طنجــة المتوســط منطقــة التجــارة الحــرة 
WInner – aFrI- »األولــى فــي القــارة األفريقيــة 
فــي  الحــرة  المناطــق  مــع  جنــب  إلــى  جنًبــا   »Ca

المناطــق الجغرافيــة األخــرى:

ــكا  ــة( ألمري • بالتيمــور )الواليــات المتحــدة األمريكي
الشــمالية

ــا( ألمريــكا الالتينيــة ومنطقــة  • ســانتاندر )كولومبي
البحــر الكاريبــي

• وايغوكياو )الصين( آلسيا
• كاتوفيتسه )بولندا( ألوروبا

• DMCC )اإلمــارات العربيــة المتحــدة( فــي الشــرق 

اســتثمرت شــركة ســيمنس أكثــر مــن 100 مليــون 
يــورو فــي إنشــاء مصنــع جديــد لشــفرات توربينــات 
الريــاح األرضيــة فــي المغــرب. وســيتم تطويــر هــذه 
الوحــدة داخــل مناطــق طنجــة المتوســط، كمــا ســيتم 

تصديــر الشــفرات عبــر مينــاء طنجــة المتوســط.
فــي  حقيقيــة  فرًصــا  المصنــع  يوفــر  وســوف 
المنطقــة، حيــث ســيتم توفيــر 700 منصــب شــغل 
مباشــر فــي الموقــع، وهــو مــا يمثــل أكثــر مــن ثالثة 
أضعــاف وجــود ســيمنس الحالــي فــي البــالد. ويعد 
هــذا بمثابــة أول منشــأة لتصنيــع شــفرات توربينــات 

األوســط وبالتالــي فــإن مناطــق طنجــة المتوســط 
تؤكــد مكانتهــا الرائــدة كأفضــل المناطــق الحــرة فــي 
والبحــر  أفريقيــا  منطقتــي  فــي  وخاصــة  العالــم 

األبيــض المتوســط.

ويرافــق هــذا التمييــز اعتراًفــا إضافًيــا بمناطــق طنجة 
المتوســط، والتــي تمنــح أيضــا تمييــًزا دوليــا لقطــاع 
»الســيارات« بفضــل نشــاط قطــاع الســيارات الــذي 
خــالل  مــن  المتوســط  طنجــة  داخــل  تطويــره  تــم 

ــن. ــن العالميي ــة والمصنعي ــه العالمي معدات

الريــاح فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا.
شــفرات  المتطــور  المصنــع  هــذا  ينتــج  وســوف 
توربينــات الريــاح B63-10 بطــول 63 متــر، وخاصــة 

وأفريقيــا. األوســط  والشــرق  ألوروبــا 
بإنتــاج  أيًضــا  المصنــع  تصميــم  وسيســمح 
شــفرات أكبــر مــن أجــل أن تكــون مســتعدة للتقــدم 
تكــون  وســوف  المســتقبل.  فــي  التكنولوجــي 
الشــفرات المصنعــة فــي المغــرب واحــدة مــن أكبــر 
مــن  المصنوعــة  واحــدة  قطعــة  كل  مــن  النمــاذج 

العالــم. فــي  المركبــة  المــواد 
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اجتماع حول التعاون االقتصادي الثالثي: إسبانيا والمغرب والسنغال

طنجة المتوسط يشارك في النسخة الرابعة للمنتدى اإلقتصادي العربي الياباني

ــة  ــل وزارة الصناع ــم هــذا الحــدث مــن قب ــم تنظي يت
والتجــارة واالســتثمار واالقتصــاد الرقمــي بالتعــاون 
اليابانيــة  والحكومــة  والتعــاون  الخارجيــة  وزارة  مــع 
وجامعــة الــدول العربية.وقــد حضــر المنتــدى وفــد 
يابانــي كبيــر برئاســة موتــو هاياشــى وزيــر االقتصاد 
والتجــارة والصناعــة اليابانــي، كمــا ضــم أكثــر مــن 
ــة  ــار مســّيري الشــركات الياباني 250 شــخص مــن كب

ــرى. الكب

العــرب  الــوزراء  مــن  العديــد  قــام  وبالمثــل، 
الــدورة،  هــذه  بحضــور  االقتصادييــن  والفاعليــن 

التعــاون  اجتمــاع  فــي  المتوســط  شــارك طنجــة 
االقتصــادي الثالثــي إســبانيا والمغرب والســنغال 
الــذي نظمتــه كازا أفريقيــا مــع العديــد مــن البلــدان 
األفريقيــة علــى أســاس شــراكة حقيقيــة وتضامــن 

فعــال.

ويســمح  عديــدة،  بمزايــا  التعــاون  هــذا  ويتميــز 
الخبــرات  مــن  باالســتفادة  األفريقيــة  للبلــدان 

المغربيــة.

وذلــك إلنشــاء منصــة لتبــادل وتطويــر العالقــات 
االقتصاديــة واالســتثمار، فضــال عــن تعزيــز التعــاون 
والمجتمعــات  واليابانيــة  العربيــة  الحكومــات  بيــن 
االقتصاديــة، وكل ذلــك مــن أجــل بنــاء شــراكة مربحــة 

إيجابيــة. خارجيــة  عوامــل  وتوليــد  للجانبيــن 

فــي  اســتثمارية  فرصــا  المتوســط  طنجــة  قــدم 
مــع  والصناعــة،  اللوجســتية  الخدمــات  قطاعــي 
للشــركات  الكبيــر  الوجــود  علــى  الضــوء  تســليط 
اليابانيــة فــي المنصــة الصناعيــة لمناطــق طنجــة 

المتوســط.
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طنجة المتوسط ترعى النسخة األولى من »أيام طنجة للوجستيك«

ــر 2016، اســتضاف طنجــة المتوســط  فــي 28 يناي
للخدمــات  طنجــة  »أيــام  مــن  األولــى  النســخة 
اللوجســتية« فــي مركــز األعمــال طنجــة المتوســط، 

حــول: موضوعهــا  وكان 

»المنصــة اللوجســتية: عامــل رئيســي فــي القــدرة 
التنافســية للمؤسســات«.

وقــد قــام بتنشــيط هــذه النســخة، التــي نظمــت 
وطنــي  متدخــل   21 مؤتمــرات،   3 صيغــة  فــي 
لتقديــم  جــاءوا  الذيــن  وبلجيــكا(  )فرنســا  ودولــي 
محتــوى إعالمــي جيــد ومناقشــته. وضــم الحــدث 
مجموعــة واســعة مــن الفاعليــن بمشــاركة ســلطات 
الموانــئ فــي دانكيــرك وأنتويــرب ورجــال الصناعــة 
فــي  والعاملــون  الموانــئ  محطــات  ومشــغلي 
مجــال تقديــم الخدمــات اللوجســتية وإدارة الجمــارك 

وغيرهــا مــن المؤسســات.

ــة للخدمــات اللوجســتية« اآلن  ــام طنج وتهــدف »أي
لمهنيــي  مرجعيــة  كنقطــة  نفســها  وضــع  إلــى 
والمســتقبلية  الحاليــة  التحديــات  بشــأن  الصناعــة 
لسلســلة الخدمــات اللوجســتية وتبــادل المعلومــات 
واإلجابــات العمليــة والمعايير الالزمــة لتعزيز قدرتها 
طنجــة  »أيــام  وجمعــت  واســتدامتها.  التنافســية 
للخدمــات اللوجســتية« فــي يــوم واحــد مجموعــة 
حمــاس  مــن  جــو  فــي  المشــغلين  مــن  واســعة 
المشــاركة: رجــال الصناعــة، والموزعيــن، ومقدمــي 
واإلدارات،  والنقــل،  اللوجســتية،  الخدمــات 
واألكاديمييــن، ومــا إلــى ذلــك. وســوف تتعامــل 
للجــزء  اللوجســتية  الخدمــات  مــع  الثانيــة  النســخة 
األخيــر مــن سلســلة التوزيــع والتحديــات الموجــودة، 
وهــو الموضــوع الــذي يجتــذب اآلن انتبــاه جميــع 
الجهــات الفاعلــة بمــا فــي ذلــك شــركات الشــحن 

والمؤسســات. الخدمــات  ومقدمــي 
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زيارة وفد جمعية أرباب العمل الفرنسية »MEDEF« لميناء طنجة المتوسط

الملتقى الثاني للمناطق الحرة األفريقية في طنجة

الفرنســية  العمــل  أربــاب  جمعيــة  مــن  وفــد  قــام 
مائــة شــركة  نحــو  مــن  تتألــف  والتــي   ،)MeDeF(
بزيــارة طنجــة  غاتــاز،  بييــر  الســيد  رئيســها  بقيــادة 
المتوســط فــي 10 مــارس 2016، وذلــك بهــدف 
شــراكات  وإقامــة  التجاريــة  الفــرص  استكشــاف 
محتملــة مــع المتدخليــن والفاعليــن المحلييــن فــي 
إدارة  مــع  االجتمــاع  وأعقــب  االقتصــادي.  المجــال 
طنجــة المتوســط القيــام بزيــارة للمينــاء ومصنــع 
ــو حيــث شــارك الوفــد فــي اجتمــاع عمــل حــول  رون

نظمــت منظمــة المناطــق الحــرة األفريقيــة، وهــي 
ــي  ــر 2015، االجتمــاع الثان ــدأت فــي نونب ــة ب جمعي
طنجــة.  فــي  أكتوبــر  و21   20 يومــي  ألعضائهــا 
وجمعــت هــذه النســخة ممثليــن عــن المناطــق الحــرة 
فــي الكاميــرون ومصــر والغابون وكينيا والســودان.

حــول  المناقشــات  الدوليــون  الخبــراء  أدار  وقــد 
مواضيــع مثــل اإلطــار التنظيمــي للمناطــق الحــرة 
ــل الســيد/  ــي نوقشــت مــن قب ــا، والت فــي أفريقي

الشــركات العالميــة الجديــدة فــي المغــرب، بمــا فــي 
والفضــاء. والطيــران،  الســيارات،  ذلــك قطاعــات 

مــع  للتباحــث  األعمــال  لرجــال  فرصــة  كانــت  كمــا 
التنقــل  حــول  طنجــة  فــي  المحليــة  الســلطات 
فــرص  ودراســة  الحضريــة،  والتنميــة  المســتدام 
ريــادة األعمــال والتعــرف علــى نقاط القــوة والفرص 
طنجة-تطــوان- جهــة  فــي  واالســتثمار  المتاحــة 
الحســيمة، ومدينــة المضيــق علــى وجــه الخصوص.

 ParTner- عــن  المحامــي  جاهانغيــري،  أميــر 
.WILLKIe Farr & gaLLagHer

 gLOBaL أكينســي،  غوخــان  الســيد/  قــدم  كمــا 
 ،PrODUCT LeaDer-WOrLD BanK grOUP
ــر المناطــق الحــرة. ويســمح هــذا  عرًضــا حــول تطوي
الفضــاء المثيــر لالهتمام بتشــجيع األفــكار االبتكارية 
والطموحــة مــن أجــل اقتراح مســارات عمــل لمختلف 
المواضيــع المتصلــة بتنميــة المناطــق الحــرة فــي 

أفريقيــا.
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معدل النمو مقارنة 
بسنة 2015

معدل النمو مقارنة 
بسنة 2015

األنشطة المينائية

أنشطة المناطق
الصناعية واللوجستيك

~0%

+11%

+15%

+14%

+8.7%

-10 %

+28%

+102%

+33%

+21%

2016

2016

2963 654

263 233

2 763 593

13 990

44 615 849

68

64 Milliards Dhs

3.45 Milliards Dhs

6 547

229 337

حاويات )وحدة مكافئة لعشرين قدمًا(

شاحنات النقل الدولي

الركاب

إرساء السفن

السلع المعالجة

مشاريع جديدة

حجم األعمال

االستثمارات الخاصة

فرص الشغل

التدفقات اللوجستية )الوحدات(

* وحدة مكافئة لعشرين قدمًا

حصيلة أنشطة طنجة المتوسط

ارتفاع مختلف المؤشرات 

استعراض نشاط القطب المينائي

القصــوى  بالســعة  المرتبطــة  الحاويــات  حركــة 
الحاويــات لمحطــات 

كان عــدد الحاويــات المعالجــة في محطتــي الحاويات 
1 و2 عــام 2016 يقــدر ب 2963654 حاويــة مكافئــة 
لعشــرين قدًمــا. وقــد ظــل هــذا الرقــم ثابتــًا وال 
يــزال أعلــى مــن عتبــة القــدرات االســمية لمحطتــي 
وقــد  المتوســط.  طنجــة  لمينــاء   2 و   1 الحاويــات 
بلغــت الحمولــة ذات الصلــة والتــي وصلــت نســبتها 
إلــى %5 مــن 30048572 طــن إلــى 31487951 

طــن.

حركة الركاب وحركة النقل البري: تقدم مستمر

وقــد بلــغ عــدد المســافرين الذيــن عبــروا مينــاء طنجة 
للــركاب 2763593 مســافر مــع نســبة  المتوســط 
نمــو %15 مقارنــًة بعــام 2015. ولقــد ســجلت حركة 
النقــل البــري الدولي أيضــًا معــدل نمــو يقــدر ب 11 
% فــي وحــدات النقــل البــري و%6 فــي الــوزن مــع 
263233 وحــدة نقــل بــري فــي عــام 2016 أي مــا 

ــا. يعــادل 6194230 طًن

إجمالي حجم السلع المعالجة

وبلــغ إجمالــي الحمولــة التــي تم التعامــل معها في 
مينــاء طنجــة المتوســط لعــام 2016 44،615،849 

طــن، أي بزيــادة قدرهــا ٪8.7 عــن عــام 2015.

حركة المنتجات الهيدروكربونية: انتعاش قوي

الهيدروكربونيــة  حركة المنتوجــات  شــهدت  لقــد 
كبيــًرا  ارتفاًعــا  المتوســط  طنجــة  مينــاء  فــي 
تــم  وقــد   .2015 بعــام  مقارنــًة   %  39 تجــاوز 
المنتوجــات  مــن  طــن  تســجيل إجمالي 5978214 
معالجتهــا.  تمــت  التــي  الهيدروكربونيــة 
 429000 الســاحلية من  وارتفعت المالحــة 
طن في عــام   891478 إلــى   2015 طن في عــام 
2016. وقــد زادت الشــحنات مــن 97200 طــن فــي 
.2016 عــام  445 طن فــي   740 إلــى  عــام 2015 
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استعراض نشاط القطب الصناعي

االستثمارات الخاصة الجديدة

أهم االستثمارات الجديدة

ــم  ــًة بعــام 2015. وت ــو نمــوًا بنســبة %21 مقارن ــة الســيارات فــى المحطــة المخصصــة لرون شــهدت حرك
التعامــل مــع 312،962 ســيارة فــي هــذه المحطــة، منهــا 252،982 ســيارة مخصصــة للتصديــر مــن مصنــع 

رونــو طنجــة المتوســط.
وفيمــا يتعلــق بشــحن الســيارات فــي محطــة المســتخدم المشــترك، بلــغ عــدد الســيارات التــي تــم التعامــل 

معهــا فــي عــام 2016 72807 مركبــة أي مــا يعــادل نســبة نمــو تقــدر ب %32 مقارنــًة بالعــام الماضــي.

بهــا  تقــوم  التــي  األعمــال  حجــم  إجمالــي  ارتفــع 
الشــركات العاملــة فــي منصــة طنجــة المتوســط 
اآلن  ويتجــاوز   ،28٪ عــن  تزيــد  بنســبة  الصناعيــة 
لقطــاع  درهــم  مليــار   50 منهــا  درهــم،  مليــار   64
الســيارات، و8 مليــارات درهــم للقطاعــات الصناعيــة 
األخــرى و6 مليــارات درهــم للخدمــات اللوجســتية.
وفيمــا يتعلــق بالتدفقــات اللوجســتية ذات الصلــة، 
الدولــي  البــري  النقــل  شــاحنات  ذلــك  فــي  بمــا 
والحاويــات، فقــد ارتفعــت بنســبة %21 ووصلــت 
إلــى 229.337 فــي عــام 2016 )189.285 فــي عــام 
2015( وذلــك علــى مســتوى كافــة مناطــق منصــة 

أداء جيد للقطاعات النشيطة

وقــد شــهد عــام 2016 إنشــاء 68 مشــروعًا صناعيــًا 
جديــدًا فــي جميــع مناطــق طنجــة المتوســط، أي مــا 
يمثــل اســتثمارات خاصــة بنســبة 3.45 مليــار درهــم 

و6.547 منصــب شــغل جديــد.

طنجــة المتوســط الصناعيــة. ويرجــع هــذا االرتفــاع 
باألســاس إلــى األداء الــذي تــم تســجيله مــن خــالل:

ــو، فــورد،  قطــاع الســيارات لتوريــد المصنعيــن )رون
ــة المتوســط. ــو طنج PSa ، ...( وصــادرات رون

الوحــدات  بفضــل  خــاص  بشــكل  النســيج  قطــاع 
النســيج. توريــد  فــي  الجديــدة 

قطــاع الخدمــات اللوجســتية مــا بين المغــرب والعالم 
والتدفقــات مــا بيــن العالــم والعالــم والتــي تشــتغل 
داخــل المنطقــة المخصصــة لألنشــطة اللوجســتية 

لمينــاء طنجــة المتوســط.

وتشــمل هــذه المشــاريع 13 وحــدة صناعيــة جديــدة 
فــي قطــاع الســيارات، و11 وحــدة فــي النســيج، 
مشــاريع   9 و  الطيــران،  مجــال  فــي  ووحدتيــن 
لوجســتية و24 مشــروعا مــن المشــاريع الصغيــرة 

الحجــم. والمتوســطة 
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تعزيز عرض التصدير  عن طريق النقل البري الدولي من ميناء طنجة المتوسط

عــرض  تعزيــز  المتوســط  طنجــة  مينــاء  يواصــل 
تصديــر النقــل البــري الدولــي مــع إطــالق خط مباشــر 
باتجــاه برشــلونة وذلــك، باإلضافــة إلــى الخطــوط 

الموجــودة حاليــا. 
وتتمثــل وتيــرة هــذا الخــط الجديــد فــي المغــادرة 

الميناءيــن.  مرتيــن أســبوعيًا مــن 

تــم إنشــاء خــط شــحن جديــد فــي الخدمــة فــي 27 
ينايــر 2016 بيــن طنجــة المتوســط وموتريــل )فــي 
إســبانيا(. وهــو يتيــح نقــل الــركاب والبضائــع، وتعزيز 
وتعزيــز  والتصديــر،  االســتيراد  عمليــات  وتبســيط 
الربــط البحــري بيــن جنــوب إســبانيا وشــمال المغــرب
ويوفــر هــذا الخــط الجديــد للشــركات مزايــا لوجســتية 
مــن حيــث خفض التكاليف وعــدد الكيلومترات وذلك 

بفضــل الوصــول المباشــر مــن مينــاء موتريــل إلــى 
الطريــق الســريع a-7 فــي البحــر المتوســط والــذي 
يســتخدم لنقــل البضائــع ويخــدم أكبــر الموانــئ فــي 

إســبانيا وجنــوب أوروبــا. 

وسيســتفيد الــركاب، وال ســيما المغاربــة المقيميــن 
بالخــارج، مــن هــذا الخــط الجديــد مــع أوروبــا.

وحالًيــا، يتــم تشــغيل هــذا الخــط مــن قبــل شــركة 
اليومــي  التنــاوب  مــع   ،  FrS البحريــة  المالحــة 
فــي  مغــادرة  مــع  الميناءيــن،  بيــن  والمنتظــم 
وعلــى  المتوســط  طنجــة  مــن  الليــل  منتصــف 
الســاعة الحاديــة عشــر مــن موتريــل. مــع مــدة عبــور 

ســاعات.  7 بحوالــي  تقــدر 

أنشطة المركب المينائي
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محطة بترولية جديدة في ميناء طنجة المتوسط

خدمات جديدة في محطة الحاويات 2

حركة جديدة في محطة نقل السيارات

خدمــات   »HAPAG LLOYD « لويــد  هابــاغ  بــدأت 
.2016 جديــدة فــي يونيــو 

وقــد ســجلت خدمــة مــكا MCa أول رحلــة فــي محطــة 
يوروغيــت يــوم 7 يونيــو، وقــد وصلــت هــذه الخدمــة 

للمــرة األولــى إلــى الســاحل الشــرقي لكنــدا.

 BaLTIC LeVanT( خدمــة CMa CgM وقــد بــدأت
eXPreSS( فــي 9 يونيــو وتربــط هــذه الخدمــة مــا 
بيــن طنجــة المتوســط وروســيا مــع معــدل أســبوعي 

و وقــت للعبــور يســتغرق 11 يوًمــا.
ــة شــهر غشــت 2016  ــدان للســفن  MeSSIna وCOSCO أنشــطتهما فــي بداي ــكان الجدي ــدأ المال وقــد ب

.eUrOgaTe ــي تديرهــا ــات 2 والت فــي محطــة الحاوي
وقد خصصت خدمة WaS  إلى غرب أفريقيا، وتناوبها على النحو التالي: تاراغونا طنجة المتوسط

 – تيما - الجوس - تاكورادي –أبيدجان - نابولي.

ســجل مالــك الســفن NYK الرحلــة األولــى فــي محطــة 
الســيارات رونــو. ومــن المتوقــع، القيــام برحلتيــن كل 

شــهر.
HÖe-  وســيتم إنشــاء خــط نقــل جديــد مــن طــراز هويــغ

gH )الهنــد - أوروبــا( لتدفــق ســيارات هيونــداي.
وقــد تــم القيــام بالعمليــة األولــى لشــحنات ســيارات 
الواليــات  مــن  وكاديــالك  وشــفروليه  ســي  إم  جــي 
المتحــدة إلــى الشــرق األوســط )الدمــام وأبــو ظبــي 

.TVCU فــي  والكويــت( 

وقــد تــم تجهيــز مينــاء طنجــة المتوســط بمحطــة بتروليــة أخــرى. و قــد بــدأت العمليــات التجاريــة فــي نهايــة 
الربــع األول مــن عــام 2017. وهــذا الرصيــف يزيــد مــن قــدرة المعالجــة الســنوية إلــى 15 مليــون طــن.

أنشطة القطب المينائي
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»HÖEGH TRACER « :رسو أكبر ناقلة سيارات في العالم

محطة السكك الحديدية
تفريغ محركات خطوط عالية السرعة

إطالق خدمة الدفع عبر اإلنترنت

إجراءات بدون ورق لإلرساء السفن

و بذلــك، تمتــاز HÖegH TraCer عــن ســابقاتها 
ــع  ــاب ضخمــة ممــا يســمح بتحميــل البضائ بفتحــة ب
بارتفــاع 6.5 أمتــار و 12 متــًرا فــي العرض. باإلضافة 
ــة 375  ــك، فحاجزهــا الخلفــي يتحمــل حمول ــى ذل إل
الجانبــى.   بحاجزهــا  يتعلــق  فيمــا   22 مقابــل  طًنــا 
HÖegH TraCerمــن صناعــة الورشــة الصينيــة 
شــيامن لبنــاء الســفن الصناعيــة. وعلــى الجانــب 
البيئــي، تعــد انبعاثاتهــا أقــل إلــى النصــف لــكل 
أن   HÖegH TraCer يمكــن ل  ســيارة منقولــة. 
تحمــل مــا يصــل إلــى CeUS 8500 )وحــدة معادلــة 
لســيارة( علــى مســاحة شــحن تبلــغ 71400 متــر مربع 
فــي   HÖegH TraCer الجسور.رســت  لجميــع 
ــاء طنجــة المتوســط  يــوم 13 مــاي 2016 فــي  مين
ــارة عــن ســفينة عمالقــة  رحلتهــا األولــى. وهــي عب

خــالل شــهر فبرايــر 2016، تمــت عملتيــن لتفريــغ 
محــركات خطــوط عاليــة الســرعة فــي محطــة الســكك 
الحديديــة لمينــاء طنجــة المتوســط ومــن ثــم نقلهــا 
بالســكك الحديديــة إلــى مركــز صيانــة خطــوط عاليــة 

الســرعة LgV   فــي طنجــة مغوغــة.

وكجــزء مــن التحســن المســتمر فــي جــودة خدماتهــا، 
اســتطاع مينــاء طنجــة المتوســط توفيــر خدمــة الدفع 

عبــر اإلنترنــت لزبنائهــا 24/24 ســاعة و7/7 أيــام.

ويتعلــق األمــر هنــا بتقديــم حــل مجانــي يســمح 
لكافــة مســتخدمي FreT بالدفــع من خــالل البطاقة 
البنكيــة، كافــة الفواتيــر مقابــل الحقــوق والخدمــات 

المقدمــة.

مضمــون بالكامــل، فهــذا الدفــع يتــم مــن خــالل 
بوابــة طنجــة المتوســط. وتعــد خطــوات المعامــالت 
فــي هــذا الصــدد بســيطة وســهلة وتضمــن ســرية 

ــات الشــخصية. البيان

ــة  ــل بواب ــت، تمث ــر اإلنترن ــى الدفــع عب باإلضافــة إل
لتحســين  وأداة  للتبــادل  المتوســط منصــة  طنجــة 
هائــل فــي وقــت معالجــة البضائــع، ممــا يســمح 
بالوصــول إلــى المعلومــات وخاصــة تلــك المتعلقــة 
بتتبــع رحــالت الســفن، بحركــة الشــاحنات والحاويــات 
علــى  الفعلــي  الوقــت  فــي  االطــالع  وكذلــك 

البيانــات الماليــة لــكل زبــون.

ــة لطنجــة المتوســط فــي  مضــت الســلطة المينائي
ــة رحــالت  ــة لمعالج ــراءات الالزم ــة اإلج تســهيل كاف
الســفن مــن خالل التوقيــع اإللكترونــي والمصادقة 

علــى الوثائــق المتبادلــة.

ويطبــق هــذا اإلجــراء، الــذي يهــدف إلــى تبســيط 
ومالئمــة اإلجــراءات اإلداريــة، علــى عمليــات التبادل 
مــن خــالل بوابــة وثائــق نظــام معلومــات تانجــر ميــد 
اإللكترونــي  اإلرســال  بفضــل  وذلــك  )تميــس(، 
يتعلــق  فيمــا  اإلدارات  جميــع  إلــى  للمعلومــات 

بــاإلدارة.

HÖegH Tar- مــع العالــم  فــي  البضائــع   لنقــل 
ــا  ــى م ــي تنتمــي إل geT و HÖegH TrIggerالت
يســمى بسلســلة neW HOrIZOn والتــي تضــم 

6 ســفن مــن هــذا الحجــم.

أنشطة القطب المينائي
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الخدمــات  مقدمــي  أكبــر  مــن   5 تموقــع  عــد 
اللوجســتية فــي المنطقــة الحــرة اللوجســتية طنجــة 
كانــت  التــي   ،DaCHSer دور  جــاء  المتوســط، 
موجــودة فــي المغــرب ألكثــر مــن 30 عامــا، والتــي 
أنشــأت فــي المنطقــة الحــرة للخدمــات اللوجســتية 
فــي مينــاء طنجــة المتوســط بمســتودع مســاحته 

550 متــر مربــع.

باورتولــز  بــوش  اختــارت  أعمالهــا،  لنمــو  مواكبــة 
الحــرة  »المنطقــة   BOSCH POWerTOOLS  «
اللوجســتية فــي مينــاء طنجــة المتوســط والتــي 
وذلــك  المتوســط  طنجــة  مينــاء  ســلطة  تديرهــا 
مقــدم  خــالل  مــن  الجديــد  اللوجســتي  بمركزهــا 
وقــد   .SDV-BOLLOrÉ اللوجســتية  الخدمــات 
تأســس هــذا الموقــع الجديــد بفضل المزايــا الجذابة 
والموقــع  بالمينــاء  المدعومــة  المنطقــة  لهــذه 

طنجــة. لمدينــة  الجيوســتراتيجي 

األولــى  المرحلــة  فــي  المشــروع  هــذا  وســيبدأ 
علــى مســتودع مســاحته 1300 متــر مربــع وســيخدم 

ــرب. ــك المغ ــا فــي ذل ــا، بم أفريقي

فــي   FrIOPUerTO Tanger شــركة  افتتحــت 
1 يونيــو 2016 أول مركــز لوجســتي يتــم التحكــم 
فــي درجــة حرارتــه فــي المنطقــة الحــرة اللوجســتية 
فــي مينــاء طنجــة المتوســط، وذلــك بحضورالســيد 
فــؤاد برينــي، رئيــس مجلــس رقابــة الوكالــة الخاصــة 
طنجــة المتوســط، ووزيــر الفالحــة والصيــد البحــري، 
والنقــل  التجهيــز  ووزيــر  أخنــوش،  عزيــز  الســيد 
ــاح، وســعادة ســفير  ــز رب واللوجســتيك، الســيد عزي
الواليــات المتحــدة لــدى المغــرب وضيــوف وشــركاء 
ــى  ــة األول ــن فــي المشــروع. وتغطــي المرحل آخري
مــن هــذا المشــروع مســاحة قدرهــا 6600 متر مربع، 
ــة  ــة الطازج ــات الزراعي ــن المنتوج ممــا يســمح بتخزي
والمجمــدة  والمأكــوالت البحريــة المجمــدة والمــواد 
وتغليفهــا  عليهــا  العالمــات  ووضــع  الغذائيــة، 

ومعالجتهــا الخفيفــة. 

فــي أبريــل 2016، بــدأت العالمة التجاريــة ديكاثلون 
الســوق  فــي  الرياضيــة  الســلع  تســويق  فــي 
المغربيــة. ويتــم تخزينهــا فــي المنطقــة اللوجســتية 
الحــرة فــي مينــاء طنجــة المتوســط لتزويــد متاجرهــا 
فــي المغــرب ويتــم تســليمها مــن خــالل 4 عربــات 

ــا. مقطــورة يومًي
وبتأسيســها منــذ غشــت الماضــي، بــدأت ديكاثلون 
بالفعــل منــذ أكتوبــر 2015 نشــاطها إلــى العالــم عبر 
المنطقــة الحــرة اللوجســتية طنجــة المتوســط وذلــك 
مــن خــالل مســتودع مســاحته 5000 متــًرا مربًعــا، 
يقــع فــي محطــة البضائــع العامــة فــي مينــاء طنجــة 

المتوسط.

تلبيــة  أجــل  وفــي إطــار تطويــر أنشــطتها، ومــن 
 3M شــركة  اختــارت  وشــركائها،  زبنائهــا  توقعــات 
مركزهــا  لفتــح  وذلــك  المتوســط  طنجــة  مينــاء 
اللوجســتي الجديــد. وســوف تلعــب هــذه المنصــة 
العربــي  المغــرب  لــدول  للمجموعــة  المــوزع  دور 
ــا ودول  ــر وليبي بمــا فيهــا المغــرب وتونــس والجزائ

الكبــرى. الصحــراء  جنــوب  الواقعــة  أفريقيــا 

فــي  مكتًبــا   30 مــن  أكثــر   3M تمتلــك  واليــوم، 
الواليــات المتحــدة و70 على المســتوى الدولي مع 
ــم. وتقــوم  ــع أنحــاء العال 89800 موظــف فــي جمي
منتــوج  ألــف   65 مــن  أكثــر  بتســويق  المجموعــة 
لخمســة أنمــاط مــن األســواق الرئيســية: الجمهــور 
واإللكترونيــات،  والالفتــات،  والســالمة،  العــام، 

والطاقــة، والصناعــة والصحــة.

أهم االستثمارات الخاصة



تقرير عن 
األنشطة 

93لعام 2016

ســوف يبــدأ هــذا المشــروع الجديــد فــي المنطقــة 
الحــرة اللوجســتية فــي المينــاء بمســتودع مســاحته 
10000 متــر مربــع، وســيخصص منــه 5500 متــر 
مربــع للخدمــات اللوجســتية للســلع الرياضيــة إلعــادة 

توزيعهــا فــي أفريقيــا.
اإلمــارات  شــركة  مــن  المشــروع  هــذا  ويدعــم 

كانــت  والتــي  المتوســط،  قــدت مجموعــة طنجــة 
ــة التوقعــات المختلفــة لزبنائهــا،  حريصــة علــى تلبي
ــدء  ــك للب ــع CanTOr HÔTeLS وذل ــاق م ــى اتف إل
فــي إنشــاء فنــدق 3 نجــوم علــى مســتوى القطــاع 

ــة المتوســط. ــز األعمــال طنج 9 فــي مرك
وســوف يمتــد هــذا الفنــدق علــى مســاحة تبلــغ 

للخدمــات اللوجســتية، وهي شــركة تابعــة لمجموعة 
شــرف »SHaraF grOUP«، التــي تديــر الخدمــات 
اللوجســتية ألكثــر مــن 18 شــركة متعــددة الجنســيات 
أفريقيــا  األوســط وشــمال  الشــرق  فــي منطقــة 

)MenaSa( وجنــوب آســيا

حوالــي 4000 متــر مربــع، وينبغــي أن يوفــر أكثــر 
مــن 100 غرفــة مفروشــة وفقــا لمعاييــر العالمــة 
ــر  ــدأ أعمــال اإلنشــاء فــي يناي ــة. وســوف تب التجاري
فــي  الفنــدق  واســتغالل  تشــغيل  ليبــدأ   2017

.2018

أهم االستثمارات الخاصة
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بعــد تجربتهــا الناجحــة فــي المغــرب داخــل منصــة 
المجموعــة  تقــوم  المتوســط،  طنجــة  مناطــق 
الفرنســية فاليــو »VaLeO« بإطــالق مركــز صناعــي 

جديــد. متكامــل 
ومــن خــالل هــذا المشــروع  الــذي تــم إنشــاؤه فــي 
منطقــة طنجــة أوتوموتيــف ســيتي، والــذي يغطــي 
مســاحة 10 هكتــارات، ســوف تســتثمر فاليــو  50 
مليــون يــورو، كمــا ســتقوم كذلــك بتطويــر أكبــر 
مركــز صناعــي متكامــل للمجموعــة فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وأفريقيــا مــع خطيــن لإلنتــاج همــا:     

.HVaC LIgHTIng  و 
ويتيــح المركــز إمكانيــة التوريــد المباشــر لمصنعــي 
PSa   )القنيطــرة( ورونــو طنجــة المتوســط إلــى 
ــرى الموجهــة بالفعــل  ــر األخ ــب أســواق التصدي جان

نحــو أوروبــا والواليــات المتحــدة.
أكبــر    أحــد   »VaLeO« فاليــو  مجموعــة  وتعــد 
صانعــي معــدات للســيارات فــي العالــم، ويبلــغ 
إجمالــي مبيعاتهــا 14.5  مليــار يــورو ويعمــل بهــا مــا 
يقــارب  78500   موظًفــا فــي جميــع أنحــاء العالــم.

 »eUrOPaC« أوروبــاك  مجموعــة  قامــت 
المتخصصــة فــي إنتــاج الــورق وكرتــون التغليــف 
فــي  للتغليــف  متكامــل  مصنــع  أول  بافتتــاح 
المغــرب »eUrOPaC PaCKagIng MeD« فــي 
طنجــة أوتوموتيــف ســيتي،  ويمثــل هــذا المصنــع 
يــورو، وحــد أقصــى  30 مليــون  قــدره  اســتثماًرا 
لقــدرة إنتاجيــة تقــدر بـــ 100 مليــون متــر مربــع مــن 

ســنوًيا. الممــوج  الكرتــون 

شــركة   »TranSMeL« ترانســميل  شــركة  تعــد 
رائــدة فــي المغــرب فــي قطــاع نقــل البضائــع، وقــد 
أثبتــت وجودهــا فــي الجهــة الشــمالية مــن خــالل 
إنشــاء مســتودع لوجســتي علــى مســاحة 10000 
متــر مربــع.  وســيتطلب هــذا الموقــع الجديــد غالفــا 
ماليــا يقــدر بحوالــي 20 مليــون درهــم، كمــا ســيوفر 

ــد. 45 منصــب شــغل جدي
ــر ترانســميل »TranSMeL« إحــدى شــركات  وتعتب
النقــل الرائــدة فــي المغــرب، وتعمل فــي المجاالت 

التالية:
• نقــل  بضائــع الســلع المتنوعــة الصلبــة بواســطة  
شــاحنات تحميــل قالبــة  وكــذا نقــل بضائــع الســلع 

المتنوعــة الســائلة فــي صهاريــج غذائيــة.
ــى الرفــوف  ــن عل ــأة للتخزي • نقــل المنتجــات المعب

ــات و لوحــات مســطحة ــى عتب إل
• نقل الحاويات

التحكــم  يمكــن  حــرارة  بدرجــات  المنتجــات  نقــل   •
فيهــا.

• النقــل فــي شــاحنات صغيــرة مــن أجــل التســليم 
المحلــي.

إســبانية  شــركة   »VOZTeLeCOM« فوزتليكــوم 
الســحابية  الخدمــات  تقديــم  فــي  متخصصــة 
االفتراضيــة  الجــوال  )الــكالود(  وتشــغيل شــبكة 
MVnO، اســتطاعت ســنة 2015 تحقيــق مبيعــات 
تقــدر بـــ 15 مليــون يــورو، وقــد بــدأت اآلن نشــاطها 
 30 فــي تطــوان شــور بفريــق عمــل مكــون مــن 

شــخًصا.
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 »reLaTS MarOC«  شــركة كاتاالنيــة متخصصــة 
فــي تصنيــع األغلفــة الواقيــة ألســالك الســيارات 
والكابــالت التشــغيلية فــي منطقــة طنجــة الحــرة 
منــذ عــام 2011 ، قــررت توســيع نشــاطها علــى 
مســاحة تبلــغ 16000 متــر مربــع،  ويبلــغ االســتثمار 
مليــون   7.3 الجديــد  المصنــع  لهــذا  المخصــص 

ــورو. ي

المتعــددة   »eVerIS« إيفريــس  شــركة  تدخــل 
 nTT DaTa ــة الجنســيات  ضمــن شــركات مجموع
فرعــا  فتــح  قــررت  لالستشــارات،    COMPANY
ــول  ــات حل ــم خدم ــدا فــي تطــوان شــور لتقدي جدي
بمصــادر  واالســتعانة  واالســتراتيجيات  لألعمــال 
ــا وصيانتهــا. ــر تطبيقــات التكنولوجي ــة وتطوي خارجي

وتمثــل مجموعــة nTT DaTa ســادس أكبــر شــركة 
خدمــات تكنولوجيــا معلومــات فــي العالــم، وهــي 
شــركة تضــم 70000 مــن المهنييــن، وتتواجــد فــي 
آســيا والمحيــط الهــادئ والشــرق األوســط وأوروبــا 

وأمريــكا الالتينيــة وأمريــكا الشــمالية.

والتــي تعــد شــركة رائدة عالمًيا فــي مجال االتصال،  
بافتتــاح أول مصنــع لهــا لالنتــاج، وبصفــة رســمية، 

فــي منطقــة طنجــة الحــرة. 
قياســي  وقــت  فــي  المشــروع  هــذا  تنفيــذ  تــم 
بفضــل االلتــزام والدعــم االســتثنائيين لــكل مــن 
الســلطات الحكوميــة وفــرق المنطقــة الحــرة فــي 
الرئيــس  نائــب  برايــس،  جــون  صــرح  طنجة.وقــد 
 aUTOMOTIVe« لشــركة  التنفيــذي  والمديــر 
ــع  ــات التصني ــاح عملي ــي: »إن افتت eMea« بمــا يل
جديــدة  تجاريــة  فرًصــا  ســيخلق  المغــرب  فــي 
لشــركة  Te، كمــا ســيخلق مســتوًى جديــًدا مــن رضــا 
ــا  ــاج مــن زبنائن ــك ســوف يقــرب اإلنت ــاء، وكذل الزبن

طنجــة«. فــي  المتواجديــن 
سيســمح  االســتثمار  »هــذا  بــأن  قائــاًل  وأضــاف 
لصناعــة  اســتراتيجى  كشــريك  دورنــا  بتعزيــز  لنــا 
الســيارات فــي المغرب«.ومــن خــالل تركيــزه علــى 
حلــول الكابــالت التقنيــة، يقوم  المشــروع المغربي 
الجديــد لشــركة Te  بتصنيــع منتوجــات لتطبيقــات 
االحتياجــات  يلبــي  فهــو  وبالتالــي  الســيارات، 
األوســط  والشــرق  أوروبــا  لمنطقــة  المتزايــدة 
Te COnneCTI- شــرك بأكملها.قامــت  ةوأفريقيــا 
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مــن أجــل االســتمرار فــي دعــم نمــو رونــو، وكذلــك 
الحصــول علــى عقــود تصديــر مــن PSa إســبانيا، قامت 
  »SnOP«  الشــركة المغربيــة التابعــة لمجموعــة ســنوب
الفرنســية بزيــادة حجــم مصنعهــا بشــكل كبيــر جــدا فــي 
منطقــة طنجــة الحــرة وذلــك بفضــل التوســعة األولــى 

التــي ســيتم تشــغيلها اعتبــارا مــن أبريــل المقبــل.
المصنــع،  مــن  المغطــاة  المســاحة  فــإن  وبالتالــي، 
بالمنطقــة الحــرة، ستوّســع مــن 15000 إلــى19000   
متــر مربــع، وذلــك الســتثمار مــا يقــارب 7 مليــون يــورو. 
ــام  2015، نمــا حجــم  ــه فــي ع ــى أن ــدر اإلشــارة إل وتج
الــورش بنســبة %25 ، أي مــا يعــادل 35000 طــن مــن 
الصلــب المســطح المعالــج، ليصــل حجــم التــداول إلــى 
حوالــي 50  مليــون يــورو، وقــوة عاملــة تقــدر بحوالــي 

ــر. 400 أجي
rHe- اختــارت شــركة ،C.C.C.M  بالشــراكة مــع شــركة 

nUS FreIgHT LOgISTICS  طنجــة المنطقــة الحــرة 
كأول  تمركــز لهــا فــي القــارة األفريقيــة، والتــي تعتــزم 
مــن خاللــه تقديــم العديــد مــن الخدمــات مــن وإلــى 

وجهتهــا.
ومــع افتتــاح مكاتبهــا فــي طنجــة، فــي قلــب منصــة 
صناعيــة كبــرى تعتــزم الشــركة المتخصصــة فــي تقديــم 
متعــدد  النقــل  خدمــة  توفيــر  اللوجســتية  الخدمــات 
الوســائط )البــر - البحــر( لتوفيــر عمليــات إقــالع منتظمــة 
البيضــاء،  والــدار  المتوســط،  طنجــة  موانــئ  إلــى 
وأكاديــر، والناظــور، وكذلــك تقديــم خدمــات النقــل مــن 
البــاب إلــى البــاب والتــي ســتغطي كامــل األراضــي 
المغربيــة، باإلضافــة إلــى خدمــات التجميــع والتفكيــك.
وتعــد شــركة rHenUS LOgISTICS إحــدى  الشــركات 
األوربيــة الرائــدة فــي مجــاالت الخدمــات اللوجســتية 
والخدمــات  والنقــل  واإلرســاليات،  التعاقديــة، 
ــة  ــة. ويشــتغل بالمجموعــة العائلي اللوجســتية المينائي
21000 موظفــا، وتعمــل فــي 360 موقــع ب 37 بلــد.

 »CenTraLe DanOne « ــون اســتقرت ســنترال دان
فــي طنجــة المنطقــة الحــرة علــى مســاحة 16000 متــر 

مربــع. 
بتعزيــز  الفرنســية  الشــركة  تقــوم  المنصــة،  بهــذه 
وجودهــا فــي  جهــة شــمال المملكــة مــن خــالل توزيــع 

الحليــب. منتوجــات 

رائــدة  MeCaCHrOMe  ، وهــي شــركة  إن شــركة 
عالمًيــا فــي مجــال الميكانيــك عاليــة الدقــة، تشــهد  
تقــدر  التــي  توســعاتها  بــدأت   وقــد  قويــا  تقدمــا 

مربــع. متــر   10000 بحوالــي 
ومــن خــالل شــركتها  الفرعيــة  MK aerO، اســتقرت 
المجموعــة الفرنســية فــي منطقــة طنجــة الحــرة منــذ 
عــام 2008، وتعــد  فاعــال رئيســًيا فــي مجــال التصميم 
والهندســة وتصنيــع اآلالت وتجميــع القطــع واألطقــم 

عاليــة الدقــة والموجهــة لمجــاالت الطيــران.
كــم أن ورش  MK aerO فــي طنجــة  يعتبــر متخصصا 
ــزاء  ــع أج ــة الخاصــة بتجمي ــذ األعمــال النهائي فــي تنفي
مــع   بشــراكة  وذلــك  األســطح،  ومعالجــة  الطائــرات 
.ELECTROLYSE  ــة LeLMa، إحــدى شــركات مجموع
aIr-  وتشــمل الئحــة زبنائهــا زبنــاء رئيســيين، مثــل:
و  ،THaLÈSو  ،SaFranو  ،eMBraerو  ،BUS

.BOeIng
 كمــا يســتند توســعها علــى قاعــدة تقــدر مســاحتها 
 7.5 حوالــي  باســتثمار  مربــع،  متــر    9500 بحوالــي 
مليــون يــورو، إلــى جانــب خلــق 55 منصــب شــغل 

جديــد.

ســتقرت الشــركة اإلســبانية  nOVaerUM الرائــدة 
فــي مجــال تصنيــع المكونــات البالســتيكية لصناعــة 
الســيارات وتوزيعهــا، فــي طنجــة أوتوموتيــف ســيتي 
علــى مســاحة 11500 متــر مربــع مــع خلــق 250 منصب 
شــغل.  كمــا تمتلــك هــذه الشــركة اإلســبانية مكابــس 
حقــن تــزن مــن 300 إلــى 1200  طــن تســتعمل فــي 
تصنيــع جميــع أنــواع  المــواد اللدنــة بالحــرارة لصالــح 

.VaLeO  أو  Lear شــركات  مثــل

طنجــة  فــي   LeSIeUr CrISTaL شــركة  اســتقرت 
المنطقــة الحــرة، وســيكون نشــاطها الرئيســي توزيــع 
يبلــغ  كمــا  الشــمالية،  المنطقــة  فــي  منتوجاتهــا 
مالييــن   10 المشــروع  لهــذا  المخصــص  االســتثمار 

درهــم.
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أطلقــت aCOMe إشــارة البــدء فــي تنفيــذ أشــغال بنــاء وحدتهــا الصناعيــة 
مــوالي  الصناعــة،  وزيــر  بحضــور  الحــرة  طنجــة  منطقــة  فــي  الجديــدة 
ــة الخاصــة طنجــة  ــظ العلمــي، والســيد/ فــؤاد برينــي، رئيــس الوكال حفي

المتوســط.
وســوف تكــون هــذه الوحــدة المصنــع الخامــس للمجموعــة الفرنســية 
فــي العالــم، واألول فــي أفريقيــا. وتعمــل شــركة  aCOMe فــي مجــال 
تصنيــع كابــالت الســيارات الخاصــة والكابــالت المخصصــة لدرجــة الحــرارة 
للســيارات  نمــاذج جديــدة  إلــى  باإلضافــة  البطاريــة،  وكابــالت  العاليــة 

الكهربائيــة والهجينــة.

وزيــر  بحضــور  الجديــدة  اللوجســتية  منصتهــا   M&M شــركة  افتتحــت 
طنجــة  الخاصــة  الوكالــة  ورئيــس  العلمــي،  حفيــظ  مــوالي  الصناعــة، 
المتوســط، الســيد/ فــؤاد برينــي، ووالــي الجهــة، وعامــل إقليــم الفحــص 
أنجــرة، ورئيــس شــركة M&M، وذلــك علــى هامــش المعــرض الثالــث 
للمناولــة فــي قطــاع الســيارات. وقــد بلغــت مســاحة هــذا المشــروع 
10000  متــر مربــع، بتكلفــة إجماليــة تبلــغ 37 مليــون درهــم،  كمــا  يحتــوي 

علــى 10 أرصفــة.
النقــل  عمليــات  جميــع  الجديــدة  اللوجســتية  القاعــدة  هــذه  وتشــمل 
واالســتيراد والتصديــر واألنشــطة اللوجســتية كجــزء مــن تدبيــر تدفــق 
الزبنــاء المحلييــن والدولييــن، فضــال عــن إطــالق عــرض تجميعــي نحــو 

شــنغهاي.
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إدارة االتصاالت لمحطة الطاقة الشمسية نور 1

مراقبة حضرية بالفيديو

المكتب الوطني للمطارات

محطــة  أول  الشمســية  للطاقــة  المغربيــة  الوكالــة  افتتحــت 
ورزازات. فــي   « »نــور1  الشمســية  للطاقــة 

وســتقوم شــركة ســيريس تكنولوجــي بتدبيــر البنيــة التحتيــة 
مســتوى  علــى  المتاحــة  والالســلكية  الســلكية  لالتصــاالت 
عالــي، فضــال عــن التواصــل مــع المشــغلين الثالثــة مــن خــالل 

فريــق عمــل مخصــص لذلــك.

تقــدم شــركة ســيريس تكنولوجــي  حــال أمنيــا حضريــا لصالــح 
واليــة طنجــة - تطــوان - الحســيمة. ويتكــون مــن:

أنــواع متعــددة مــن الكاميــرات الداخليــة والخارجيــة والمتنقلــة 
ــة الدقــة. عالي

عدســة الكاميــرا األمنيــة المركزيــة موصولــة بنظــام تحليــل ذكــي 
للصور.

ــة لغرفــة اإلشــراف مــع شاشــة عــرض ومكاتــب  ــة الكامل التهيئ
ــل المخصصــة للســالمة واألمــن. المشــغل األمث

يمكــن  والتخزيــن  الخدمــات  ومــزودي   ، للشــبكة  تحتيــة  بنيــة 
تطويرهــا.

حلقة محلية من األلياف البصرية ذات الكمية الوفيرة.

 تــم تجهيــز المطــارات الرئيســية فــي المغــرب بشــبكات واي 
مجانيــة   »WIFI« فــاي  واي  وشــبكات  مهنيــة   »WIFI« فــاي 
للعمــوم مــع بوابــة أنترنيــت واتصــال باألنترنيــت فائــق الســرعة.
قــادرون  المطــارات  هــذه  فــي  المســافرون  يكــون  وســوف 
علــى االتصــال باإلنترنيــت الالســلكي باســتخدام أي حاســوب 
محمــول، أو هاتــف أو أي جهــاز مدعــوم  بخدمــة الــواي فــاي.

وتــم نشــر هــذا الحــل مــن قبــل شــركة ســيريس تكنولوجــي 
التاليــة: المطــارات  فــي   »CIreS TeCHnOLOgIeS«

ــدار  ــة، وال ــاط، وطنج ــدة، والرب ــش، ووج ــاس، ومراك ــر، وف أكادي
البيضــاء.
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 ،»CIRES TECHNOLOGIES« شركة سيريس تكنولوجي
TETRA  كمشغل وطني للشبكات الالسلكية

BUREAU VERITAS  شهادة األيزو  27001 شهادة

دعم ميناء أبيدجان المستقل

صارت شركة سيريس تكنولوجي  المشغل الوطني
 »TeTra«، وســوف تكــون قــادرة علــى تزويد زبنائهــا بتغطيــة 
 .3rP المشــتركة  المصــادر  ذات  الرقميــة  الالســلكية  للشــبكة 
CIreS TeCH- للتكنولوجيــا  ســيريس  شــركة  كانــت  »ولطالمــا 
nOLOgIeS« ، ومنــذ عــام 2008، مشــغل الشــبكة الالســلكية 
الرقميــة ذات المصــادر المشــتركة 3rP فــي الجهــة الشــمالية 

للمغــرب.

لقــد أصبحــت أنشــطة »الخدمــة الســحابية«، وإدارة المعلومــات، 
التــي تقدمهــا شــركة  »ســيريس تكنولوجــي«  واالســتضافة، 

معتمــدة بحصولهــا علــى شــهادة األيــزو 27001.

وبعــد تجديــد شــهادة األيــزو  9001، تواصــل شــركة ســيريس 
التجاريــة  لعملياتهــا  النوعــي  المســتوى  تحســين  تكنولوجــي 
مــن خــالل الحصــول علــى شــهادة نظــام إدارة أمــن المعلومــات 
)SMSI( مــن مركــز البيانــات وإدارة المعلومــات وفًقــا لمعيــار أيــزو   

.2013 إصــدار   27001

ــرة  ــي،  بخب ــى المســتوى الدول ــا، عل ــع ســيريس للتكنولوجي تتمت
دوليــة معروفــة فــي مجــال البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات 

فــي المواقــع المعقــدة.

أبيدجــان  مينــاء  تكنولوجــي«   »ســيريس  شــركة  تدعــم  كمــا   
التحتيــة لالتصــاالت بأكملهــا  البنيــة  المســتقل لدراســة تنقيــح 
وتحليــل االحتياجــات الوظيفيــة والتكنولوجيــة الجديــدة مــن قبيــل:

• هندســة الشــبكة واالتصــاالت )شــبكة النقــل الســلكية للكابالت 
المصنوعــة مــن األليــاف البصريــة / النحــاس وشــبكات واي فــاي 

»WIFI« المهنيــة(
• منصــة التتبــع: تحديــد الهويــة بموجــات الراديــو، التعــرف علــى 

)OCr(  لوحــات تســجيل الســيارات
TeTra  منصة السلكية •
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شبكة واي فاي »WIFI« متوفرة للعموم تجهيز غرف إلدارة األزمات المهنية
في ميناء طنجة المتوسط

 SAS EXPORT لسالمة واألمن لشركة
الجديدة في طنجة المتوسط

مراقبة بكاميرات الفيديو لمطار محمد 
الخامس بالدار البيضاء

تعــزز شــركة ســيريس للتكنولوجيــا مــن خبرتهــا 
ــول األمــن العالمــي والســالمة،  فــي مجــال حل
ــة  ــاء طنج وتوفــر غرفــة إلدارة األزمــات فــي مين

المتوســط.
ويتعلــق هــذا المشــروع بالتجهيــز الكامــل لغرفــة 

الطــوارئ واألزمــات مــن خــالل دمــج مــا يلــي:
• شاشة عرض مهنية بإجمالي 330 بوصة

• نظام للصوت
• نظام لالجتماعات

• طاولة إلدارة األزمات، والتي تدمج الشاشــات 
ونظــام االجتماعات والصوت

 »WIFI« فــاي  واي  خدمــة  ضمــان  أجــل  مــن 
ــة لمســتخدميه والمســافرين عــن طريقــه  مجاني
وزبنائــه، أنشــأ مينــاء طنجــة المتوســط شــبكة 
عموميــة مجانيــة وآمنــة ومنتشــرة وُمشــغلة مــن 
ــا، وذلــك فــي  قبــل شــركة ســيريس للتكنولوجي
إطــار تحســين الخدمــات المقدمة للمســتخدمين.

ــا كامــاًل  تنشــر ســيريس للتكنولوجيــا نظامــا أمنًي
يتضمــن عــدة أنــواع مــن الكاميــرات عاليــة الدقــة 
(الحراريــة، والمتنقلــة، والداخليــة، والمثبتــة فــي 
الهــواء الطلــق، وأجهــزة قــراءة لوحــات تعريــف 
الســيارات)، فضــاًل عــن نظــام لمراقبــة الدخــول 
واألجهــزة  القريبــة  األشــياء  قــراءة  يتضمــن 
والحواجــز  باليــد،  تســتخدم  التــي  الهندســية 
المنصــة  مــع  الدمــج  وكــذا  والبوابــات   اآلليــة 

العالميــة: الموحــدة 
• مسح فيديو 360 درجة للشاحنات

• نظام صوتي وبيني
• تجهيــز غرفــة للتحكــم تضــم شاشــة للعــرض 

وأجهــزة كمبيوتــر، ومكاتــب للمشــغل
• البنية التحتية للشبكة وتخزين البيانات

بتنفيــذ  للتكنولوجيــا  ســيريس  شــركة  قامــت 
مشــروع المراقبــة بكاميــرات الفيديــو واألمــن 

البيضــاء. بالــدار  الخامــس  فــي مطــار محمــد 
تثبيــت  خدمــة  للتكنولوجيــا   ســيريس  وتوفــر 
للمطــار،  بالفيديــو  المراقبــة  نظــام  وتشــغيل 
فضــال  المطــار،  وشاشــة  الوصــول  وضوابــط 

المعــدات. صيانــة  عــن 

فــي  الجــدد   الزبنــاء  مــن  اثنيــن  تمركــز  وقــد  
ســيريس  بشــركة  الخــاص  المعلومــات  مركــز 

. جيــا لو للتكنو

)CMr(  الصندوق المغربي للتقاعد •
 SI منصتهــم  اســتضافة  خــالل  مــن   L’neT  •

االحتياطيــة للنســخة 

النشاط السحابي )الكالود(
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»COP 22« إدارة االتصاالت لمؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي

MARSA MAROC شركة مرسى المغرب

تأمين موانئ الدار البيضاء والناظور

شــاركت ســيريس تكنولوجــي علــى نحــو فعــال فــي النجــاح التقنــي لمؤتمــر األمــم 
ــاء انعقــاد الحــدث. ــر المناخــي »COP22«  قبــل وأثن المتحــدة للتغي

ذلــك أنهــا قامــت بنشــر بنيــة تحتيــة مــن النحــاس واألليــاف البصريــة تتألــف مــن حلقــة 
أليــاف بصريــة يبلــغ طولهــا 30 كــم وحلقــة نحاســية بطــول 120 كــم و24 موزًعــا فرعًيــا 

موصــوال بمركزيــن للبيانــات.
ــا خــالل هــذا الحــدث ثــالث  وقــد نفــذت الفــرق التابعــة لشــركة ســيريس للتكنولوجي

مهــام متمثلــة فيمــا يلــي:
1. اإلشــراف والحفــاظ علــى الحــد األقصــى مــن إمكانيــة الوصــول، 24/7، إلــى منصــات SI لألمــم 
المتحــدة. وقــد قدمــت ســيريس تليكــوم »CIreS TÉLÉCOM«  فيمــا يخــص هــذا الشــأن خبرتهــا فــي 

العديــد مــن المجــاالت التكنولوجيــة التاليــة:
• متابعة جميع خدمات الحواسيب التابعة لألمم المتحدة خالل هذا الحدث ورصدها. 

• األمن المعلوماتي وتوفير برامج الحماية
• التخزين، والنسخ المتماثل، وتخزين البيانات

• المحاكاة االفتراضية والخدمات السحابية
• الصوت والمهاتفة عبر بروتوكول اإلنترنت

LAN/WIFI  شبكة •
• دعم التطبيق واألجهزة للمستويين 1 و2

2. تقديــم مســاعدة HeLP DeSK لجميــع أجهــزة تكنولوجيــا المعلومــات المتاحــة للمحاضريــن والصحافــة 
)حاســوب، طابعــة، جهــاز العــرض، وآلــة النســخ(

3. صيانة البنية التحتية لشبكة االتصاالت طوال مدة الحدث

تواصــل شــركة ســيريس للتكنولوجيــا تطويــر أنشــطتها فــي مينــاء الــدار البيضــاء 
مــن خــالل نشــر حــل أمنــي يتضمــن كل مــن:

157  كاميرا تعريف شخصية عالية الدقة
نظــام قــوي لتحليــل الصــور يســمح بالكشــف عــن األنشــطة واألشــياء المهجــورة، 

والســلوكات المشــبوهة و تتبع المســارات.
نظام لمراقبة الدخول
نظام كشف التسلل

غرفة تحكم مهنية
الدمــج مــع النظــم القائمــة للمراقبــة بالفيديــو، ومراقبــة الدخــول وقــراءة اللوحات 

المعدنية.

تــم االنتهــاء مــن وضــع نظــام أمنــي متكامــل فــي مينــاء الــدار البيضــاء لمرســى المغــرب.، ويتكــون هــذا 
النظــام مــن العديــد مــن الكاميــرات الثابتــة والمتنقلــة عاليــة الوضــوح، ونظــام حمايــة للموقــع، وشــبكة 
تخزيــن مخصصــة، والدمــج مــع نظــام مراقبــة الدخــول فــي مرســى المغــرب، وقــراءة اللوحــات. كل هــذه 

الخدمــات تــدار مــن قبــل وحــدة تحكــم واحــدة لــإلدارة تتقاطــع فيهــا كل أنظمــة الســالمة واألمــن.
ــاء الناظــور،  بواســطة خدمــة المراقبــة بالفيديــو  ــا بتأميــن مين كمــا قامــت شــركة ســيريس للتكنولوجي

الــذي يشــمل كاميــرات ثابتــة ومحمولــة عاليــة الوضــوح
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األحداث الرئيسية

تدريب ودعم لميناء كريبي )الكاميرون(

ميناء دكار المستقل

• توقيــع اتفــاق إطــار مع مجمــع الميناء الصناعي 
فــي كريبــي مــن أجــل تدريــب مرشــدي الســفن 
وأطــر قيــادة الموانــئ والمســاعدة لبــدء أنشــطة 

مينــاء كريبــي فــي الميــاه العميقــة.
• توقيــع عقــد الدعــم التقنــي لمشــروع مينــاء 

الناظــور غــرب المتوســط.

• بعثــات دعــم تقنــي لصالــح الوكالــة الدوليــة 
ــم بشــأن مشــاريع  ــر فريــق مقي للموانــئ )توفي
بنــاء حــوض الســفن، وأرصفــة الســفن، ومينــاء 

ــرة( ــدار البيضــاء والصوي ــد فــي ال الصي

وقعــت شــركة طنجــة المتوســط للهندســة عقــد 
الصناعــي  كريبــي  مينــاء  مركــب  مــع   تعــاون 
)CIPK(، والــذي تتمثــل أهدافــه الرئيســية فيمــا 

ــي: يل
ومرشــدي  الضبــاط  تعييــن  فــي  المســاعدة   •

المينــاء الســفن فــي 
• التدريب وإدارة المؤهالت
• إعداد الوثائق واإلجراءات

• التعريف بالمعدات
فــي  الســفن  ومرشــدي  الضبــاط  مســاعدة   •

مينــاء كريبــي خــالل فتــرة بــدء النشــاط
• نمذجة ميناء كريبي والسفن

وقعــت شــركة طنجــة المتوســط فــي 25 مــاي   
إطــار  عقــد  المســتقل  دكار  مينــاء  2016مــع 
هندســة  فــي  التقنــي  والدعــم  لالستشــارة 

اللوجســتية. والخدمــات  الموانــئ 
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• تدريب جميع الموظفين وتخصيص مستويات مختلفة من التصاريح
• تعزيز نظام الديمومية من أجل تحسين ظروف التدخالت خالل الليل وأيام العط

تعزیز أنشطة الصیانة الوقائیة لشبکة 
توزیع لشبكات الجهد المتوسط

تحسين سالمة الموظفين والمرافق

مياه الشرب ومخلفات الصرف 
الصحي السائلة

الشبكات منخفضة الجهد والمجموعات 
الكهرومغناطيسية

• التحقــق مــن التحكــم عــن بعــد للمحطــة الفرعيــة 
60/22  كيلــو فولــت مــن محطــة ملوســة

محطــات  فــي  الرقميــة  الحمايــة  مــن  التحقــق   •
المحطــة  بيــن  االنتقائيــة  واالختبــارات  التوزيــع 
تعليمــات  وتحديــث  التوزيــع  ومحطــات  الرئيســية 

لتشــغيل ا
• الفحــص الشــهري بواســطة كاميــرا األشــعة تحــت 

الحمــراء للمحطــات ولنقــاط االتصــال المختلفــة
التوزيــع  محطــات  فــي  المنتظمــة  الصيانــة   •

المحطــات معــدات  جميــع  مــن  والتحقــق 

 يبقــى الحفــاظ علــى مــوارد الميــاه الهــدف التقنــي 
ــه مرافــق طنجــة المتوســط    ــذي وضعت الرئيســي ال
ممارســة  فــي    »Tanger MeD UTILITIeS«
ــاء  ــاه الشــرب فــي مين ــع مي ــا الخاصــة بتوزي مهامه
طنجــة المتوســط.  وتقــوم مرافــق طنجــة المتوســط   
برنامــج  بوضــع    »Tanger MeD UTILITIeS«
لإلجــراءات المتكاملــة التــي تغطي مختلــف القضايا 

ــة فيمــا يلــي: المتعلقــة بالخســائر والمتمثل
ــع فــي  مكافحــة التســربات:   رغــم أن شــبكة التوزي
طنجــة  مرافــق  فــإن   ، جديــدة  زاالت  ال  المينــاء 
المتوســط »Tanger MeD UTILITIeS«  تملــك 
التســربات،  عــن  البحــث  فــي  خاصــة  اســتراتيجية 
علــى أســاس رصــد التدفقــات، وخاصــة التدفقــات 
ــات المتابعــة هــذه،  ــى عملي ــة. وباإلضافــة إل الليلي

النقــل  محطــات  لجميــع  المنهجيــة  الصيانــة   •
الجهــد منخفضــة   / الجهــد  متوســطة 

علــى  الطاقــة  لمســائل  الشــهرية  المتابعــة   •
 / الجهــد  متوســطة  الفرعيــة  المحطــة  مســتوى 

الجهــد منخفضــة 
• الفحــص الشــهري بواســطة كاميــرا األشــعة تحــت 

الحمــراء للمحطــات ولنقــاط االتصــال المختلفــة
• الصيانــة المنهجيــة لإلنــارة العموميــة فــي جميــع 

أنحــاء مينــاء طنجــة المتوســط
ــة واألســبوعية  ــة اليومي ــال لبرنامــج الصيان • االمتث

ــة ــدات الكهربائي والشــهرية للمول

فهنــاك الجــوالت اليوميــة التــي تتــم حــول الشــبكة 
مــن قبــل فــرق تابعــة لمرافــق طنجــة المتوســط 
»Tanger MeD UTILITIeS«، وكذلــك اإلجــراءات 
الوقائيــة التــي ُنفــذت علــى الشــبكة، وال ســيما 
تمويــن  ومحطــات  الحريــق،  إطفــاء  علــى صنابيــر 
الســفن. وهكــذا، لوحظــت 5 تســربات فقــط خــالل 
عليهــا وإصالحهــا  الســيطرة  وتمــت  عــام  2015، 

ســريًعا مقابــل 8 تســربات فــي عــام  2014.

مراقبــة  إن  االســتهالك:  حســاب  موثوقيــة 
اســتھالك الزبنــاء واســتبدال العــدادات المعطلــة 
أو القديمــة جــزء مھــم مــن تحســین الخدمــة، إذ تــم 
 14 اســتبدال8  عــدادات فــي عــام 2015 مقابــل 

.2014 عــام  فــي  عــداًدا 
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تشغيل التحكم عن بعد لشبكة 
الكهرباء ذات الجهد المتوسط

صيانة المنشآت الكهربائية 
APM TERMINALS لشركة

تعزيز نشاط التجميع والنظافة 
العمومية: التنظيف اإليكولوجي

بغــرض  اللوجســتية   الخدمــات  تســتخدم وســائل 
جمــع النفايــات الصلبــة، وتتمثــل هــذه الوســائل 

فيمــا يلــي:
  13 بيــن    بســعات    )BOM(للضغــط 3 شــاحنات 

متــر مكعــب و22 
1 شاحنة ضخمة دوارة بسعة 40 م3

نصف مقطورة بصهريج 20 م3
10 خزانات معدنية بسعات بين 15 و40 م3

للنظافــة فهــي  اللوجســتية  الخدمــة  أمــا وســائل 
كالتالــي:

3  شاحنات لكنس الشوارع
1 شاحنة لغسل الشوارع بسعة 8 م3

ولقــد وفــرت مرافــق طنجــة المتوســط »Tanger MeD UTILITIeS«  لفرقهــا المســؤولة عــن الكنــس 
اليــدوي وجمــع القمامــة، ســت ســيارات كهربائيــة جديــدة تــم تكييفهــا للعمــل فــي مجــال النظافــة.

ــاء طنجــة المتوســط،   فهــذه الســيارات الجديــدة، باإلضافــة إلــى تأثيرهــا اإليجابــي علــى البيئــة داخــل مين
تســمح بتحســين ظــروف عمــل عمــال النظافــة وتقليــص الضوضــاء الســمعية لمســتخدمي مينــاء طنجــة 

المتوســط.

الكهربــاء  شــبكة  إدارة  أدوات  تحديــث  إطــار  فــي 
فــي مينــاء طنجــة المتوســط، قامــت مرافــق طنجــة 
فــي   »Tanger MeD UTILITIeS« المتوســط 
 »SCaDa« يونيــو 2016  بتشــغيل نظــام ســكادا
لإللشــراف والتحكــم عــن بعــد بشــبكة الكهربــاء ذات 

ــاء. الجهــد المتوســط للمين
وبفضــل مختلــف أجهزة القياس عــن بعد، والتوجيه 
اإلشــاري عــن بعــد، ووحــدات التحكــم عــن بعــد، فــإن 
سيســاهم   »SCaDa« ســكادا  نظــام  اســتخدام 
نوعيــة  وتحســين  الشــبكات  فــي  التحكــم  فــي 
ــة المتوســط. ــاء طنج ــاء مين ــة لزبن ــة المقدم الخدم

وقعــت شــركة مرافــق طنجــة المتوســط عقــًدا مــع 
للقيــام   aPM TerMInaLS Tanger شــركة 
ــة والمســاعدة  ــة والعالجي ــة الوقائي بأعمــال الصيان
التقنيــة للشــبكات الكهربائيــة ذات الجهد المتوســط 

والمنخفــض لمــدة ســنتين.
بيــن مرافــق طنجــة  الشــراكة  العقــد  ويعــزز هــذا 
المتوســط »Tanger MeD UTILITIeS« وهــذا 
الزبــون المحتمــل داخــل مينــاء طنجــة المتوســط.
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جودة المياه تحت المراقبة العالية

شبكات مياه الصرف الصحي 
ومياه األمطار

تقویة أنشطة الصیانة الوقائیة 
لشبکة التوزیع

دمج الطاقة الشمسية في مركز 
ميناء طنجة المتوسط

يمثــل توزيــع ميــاه الشــرب عاليــة الجــودة لجميــع 
الزبنــاء والــزوار فــي مينــاء طنجــة المتوســط إحــدى 

المهــام الرئيســية لمرافــق طنجــة المتوســط
هــو  وهــذا   .»Tanger MeD UTILITIeS«
الســبب فــي مراقبــة امتثــال الميــاه علــى مــدى 
خــروج  أيــام فــي األســبوع، منــذ  24 ســاعة، و7 
الميــاه مــن الخزانــات وحتــى الوصــول إلــى صنبــور 

كمــا تمــت برمجــة أربعــة إجــراءات رئيســية خــالل 
ــام 2016 لضمــان حســن ســير شــبكات الصــرف  ع

الصحــي الســائلة، وهــي كالتالــي:
تنظيــف جميــع نقــاط تجميــع ميــاه األمطــار )قنــوات 

مبلطــة، وميازيــب، ومنافــذ التصريــف ...(
مســاعدة فــرق الوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط 
الملوثــة   الميــاه  معالجــة  محطــة  تشــغيل  فــي 

 )STeP (
تطهيــر مينــاء العبــارات وأنظمــة الصــرف الصحــي، 
قبــل وبعــد عمليــة مرحبــا للمغاربــة المقيميــن فــي 

الخــارج
الصحــي  الصــرف  ميــاه  تفريــغ  مضخــة  تشــغيل 
فــي خــزان الصــرف الصحــي للرصيــف رقــم 3 فــي 

محطــة الــركاب.

وجــودة  التوزيــع  شــبكة  أداء  تحســين  أجــل  ومــن 
ــري  فحــص  الشــبكة  واألشــغال ذات  الخدمــة، يج
مرافــق  فــرق شــركة  قامــت  إذ  بانتظــام.  الصلــة 
  »Tanger MeD UTILITIeS« طنجــة المتوســط

بتنفيــذ مــا يلــي:
األنابيــب  مســتوى  علــى  التســريب  إصــالح   •

لوصــالت وا
إطفــاء  وصنابيــر  األعمــدة  واســتبدال  إصــالح   •

المتضــررة  الحريــق 
• صيانة محطات تزويد السفن بالمياه

قامت شركة مرافق طنجة المتوسط 
محطــة  ببنــاء    »Tanger MeD UTILITIeS«
شمســية بقــدرة   40  كيلــو وات فــي الســاعة.

وســوف تقــوم هــذه المحطــة الشمســية، التــي 
تــم تركيبهــا علــى ســطح  المركــب المينائــي طنجــة 
المتوســط، بإنتــاج 60 ميغــا فــي واط ســاعة،  كمــا 
تســتهدف إمــدادات الطاقــة الشمســية كجــزء مــن 

النهــج البيئــي للمجموعــة.
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أنشطة القطب االجتماعي

مدارس إيكولوجية

المركز االجتماعي للقرب في ملوسة

فــي إطــار تنفيــذ النهــج البيئــي للمجموعــة، تمول 
المــدارس  برنامــج  المتوســط  طنجــة  مؤسســة 
األخضــر«  »العلــم  عنــوان  اإليكولوجيةتحــت 
بهــدف  إذكاء وعــي التالميــذ الشــباب  بشــأن 

الحفــاظ علــى البيئــة. 
وقــد شــاركت هــذه المــدارس بمشــاريع تعليميــة 
للتغيــر  الدولــي  المتحــدة  األمــم  مؤتمــر  فــي 
المناخــي »COP 22«  الــذي تــم تنظيمــه فــي 

مراكــش.

تــم افتتــاح مركــز اجتماعــي للقــرب بســعة 150 مســتفيد فــي 21 أكتوبــر فــي ملوســة بحضــور والــي 
الجهــة.

ويهــدف هــذا المركــز إلــى تزويــد جماعــة ملوســة بهيــكل للرعايــة الصحيــة والمرافقــة االجتماعيــة والتأطيــر 
الثقافــي والجمعــوي.
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مسابقة الرسم في طنجة المتوسط

المسابقة الفنية لطلبة المعهد الوطني للفنون 
الجميلة في تطوان

تجديد شهادة أيزو 9001  -  إصدار 2008

الدور النسوية

فــي شــراكة بيــن مؤسســة طنجــة المتوســط والمعهــد الوطنــي 
للفنــون الجميلــة فــي تطــوان، تــم إطــالق مســابقة للرســم مــن 
1 إلــى 15 دجنبــر 2015 لصالــح طلبــة الســنة الثالثــة والرابعــة مــن 

المعهــد الوطنــي للفنــون الجميلــة فــي تطــوان.
 وتمحــورت تعبيــرات الطلبــة  المشــاركين فــي المســابقة حــول 

موضــوع  ذي صلــة بمينــاء طنجــة المتوســط وبيئتــه.
وقــد تــم اختيــار ثالثيــن عمــل مــن قبــل لجنــة تحكيــم مرموقــة 
برئاســة الرســام ســعد بــن ســيفاج، وتتألــف مــن فنانيــن معروفيــن 
منــح  وتــم  المتوســط.   طنجــة  بمينــاء  ومســؤولين  ومدرســين 
الجوائــز لثالثــة طلبــة ، كمــا تلقــى اثنــان آخــران  تنويهــا خاصــا مــن 

ــم. ــة التحكي لجن
ــذي  ــاح المعــرض ال ــة فــي افتت ــز للطلب ــح هــذه الجوائ وقــد تــم من
للفنــون  الوطنــي  المعهــد  فــي   2016 فبرايــر   22 فــي  أقيــم 

الجميلــة فــي تطــوان.

قامــت مؤسســة طنجــة المتوســط بتمويــل مســابقة فــن النحــت 
ــة  ــون الجميل ــي للفن ــة مــن المعهــد الوطن ــن الطلب ــح الفناني لصال

فــي تطــوان.
وقــد نتــج عــن هــذه الخطــوة، المســماة كــوب 22، تطويــر منحوتــات 

انطالقــا مــن النفايــات المعــاد تدويرها.
 كمــا شــهدت هــذه التظاهــرة مشــاركة  14 طالًبــا فــي إطــار تطويــر 

مجموعــة طنجــة المتوســط للبيئــة وتعزيزهــا.

شــهادة  لتجديــد  تدقيًقــا  المتوســط  طنجــة  مؤسســة  اجتــازت 
أيــزو  9001 – إصــدار2008. و يغطــي نظــام إدارة الجــودة فــي 
ــار أيــزو  مؤسســة طنجــة المتوســط بشــكل مــرض متطلبــات معي
ــق ســواء بشــكل  ــاب أي تطاب 9001 - إصــدار 2008، وال يوجــد غي

رئيســي أو ثانــوي.
ــزام المجتمعــي لمجموعــة  ــم، فــإن المؤسســة تعــزز االلت ومــن ث
طنجــة المتوســط بــأن تكــون جــزًءا مــن نهــج التنميــة المســتدامة.

أنشــأت المؤسســة دورا للنســاء للمســاعدة على تعزيز دور المرأة 
ــدور اســتفادة النســاء مــن  ــة فــي الجهــة.  وتمكــن هــذه ال القروي
التدريــب (فــي الطــرز، والقــص، والخياطــة )  المقتــرن ببرنامــج 

ــة. ــة والتنمي التوعي
للجمعيــات  درهــم  ألــف   100 ب  التبــرع  تــم   ،2015 عــام   فــي 
المســؤولة عــن دور جماعــات ملوســة وقصــر المجــاز وبليونــش 

والجوامعــة.
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ممر للراجلين حول سد وادي الرمل

مؤسسة طنجة المتوسط تمنح جوائز لتالميذ الجهة المتفوقين

فــي إطــار تعزيــز الســياحة القرويــة والترفيهيــة فــي منطقــة وادي الرمــل، قامــت مؤسســة طنجــة المتوســط 
بالشــراكة مــع aPDn بالتمويــل المشــترك والتشــييد لممــر للراجليــن حــول ســد وادي الرمــل.

ويهــدف المشــروع إلــى تســليط الضــوء علــى اإلمكانيــات الســياحية للمنطقــة، وتطويــر منتــوج ســياحي جديــد 
)المشــي لمســافات طويلــة(، وإدراج الســكان المحلييــن فــي هــذه العمليــة اإلنمائيــة.

مــع  بشــراكة  المتوســط  أطلقــت مؤسســة طنجــة 
 - طنجــة  والتكويــن  للتربيــة  الجهويــة  األكاديميــة 
تطــوان وجمعيــات آبــاء وأوليــاء التالميــذ، النســخة 
الثالثــة مــن جائــزة طنجــة المتوســط للتميــز، للتالميــذ 

طنجة-تطوان-الحســيمة. لجهــة  المتفوقيــن 

ــوا  ــذ حصل ــز ألفضــل عشــرة  تالمي ــح الجوائ ــم من وت
وكذلــك  الجهــة،  فــي  الباكالوريــا   شــهادة  علــى 
للمــدارس المتميــزة خــالل حفــل رســمي أقيــم يــوم 
الجمعــة 2 شــتنبر 2016 فــي مينــاء طنجة المتوســط. 
وبالنســبة لهــذه النســخة،  فقــد تــم تقديــم جوائــز 

فــي  األوائــل   العشــرة  التالميــذ  إلــى  تحفيزيــة 
إقليــم  فــي  واإلعداديــة  االبتدائيــة  المرحلتيــن 

أنجــرة.  - الفحــص 

ومــن خــالل هذا العمل، تعزز المؤسســة اســتعدادها 
ــك مــن أجــل  ــف الشــركاء، وذل للمســاهمة مــع مختل
تحســين مســتوى التعليــم ومكافــأة أفضــل التالميــذ 
فــي الجهــة. وتعمــل المؤسســة علــى جعــل ثقافــة 
التميــز مؤشــرا للدعــم مــن أجــل مواكبــة الشــباب 

للتنميــة االقتصاديــة فــي الجهــة.
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الدالية شاطئ نظيف  2016

التبرع بمعدات الحاسوب لصالح جمعيات عمالة المضيق الفنيدق

العملية الثالثة للتبرع بالدم

وبفضــل الجهــود التــي بذلهــا مختلــف الشــركاء خــالل 
موســم الصيــف 2015، منحــت المؤسســة الدوليــة 
ــى شــاطئ  ــم األزرق« إل ــة عالمــة »العل ــة البيئي للتربي

ــة: ــر التالي ــه للمعايي ــًرا المتثال ــة تقدي الدالي
• توفير المعدات الصحية والترفيهية الالزمة وصيانتها
بــه،  المحيطــة  والمناطــق  الشــاطئ  نظافــة  إدارة 

وتدبيرهــا النفايــات  وتجميــع 
•الحفاظ على جودة مياه االستحمام

واألنشــطة  البيئيــة  التربيــة  بأنشــطة  •القيــام 
المصطافيــن لفائــدة  التحسيســية 

لفائــدة  وترفيهــي  تنشــيطي  برنامــج  إنشــاء   •
فيــن لمصطا ا

• حضور ومشاركة جميع الجهات المعنية )الدرك الملكي، الوقاية المدنية، الهالل األحمر ...(
ومــن أجــل االســتفادة مــن هــذه التجربــة، وافقــت مؤسســة طنجــة المتوســط علــى تجديــد اتفاقيــة الشــراكة 
ــة  ــاز، والمديري ــة قصــر المج ــرة، وجماع ــم الفحــص أنج ــة، وإقلي ــة البيئ مــع مؤسســة محمــد الســادس لحماي

ــف 2016«. ــة النظي ــة ‘’ شــاطئ الدالي ــن بعملي ــة، المعنيي العامــة للجماعــات المحلي
وقــد أصبــح شــاطئ الداليــة  يجــذب حشــدا مــن المصطافيــن المغاربــة واألجانــب،  ممــا جعلــه منتجعــا شــاطئيا 

بحريــا متميــزا.

وفــي يــوم الخميــس 16 يونيــو، تبرعــت المؤسســة 
بالمعــدات الحاســوبية للجمعيــات المحليــة لعمالــة 
المضيــق - الفنيــدق. وقــد اســتفاد مــن هــذا اإلجــراء 
حوالــي 15 جمعيــة تعمــل أساًســا في مجــال التعليم 
(المكتبــات، إلــخ.)، وهــو مــا ســاعد علــى تحســين 
التعليميــة،  االجتماعيــة  األساســية  الهيــاكل  أداء 
وسيســمح للتالميــذ بالدراســة فــي ظــل ظــروف 

ــدة. جي
ــات تعــد إحــدى  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه المكتب
البنــى التحتيــة الثقافيــة والرياضيــة التــي تتلقــى 
ســنويا تبرعــات للمســاعدة علــى اشــتغالها، بموجــب 
وعمالــة  المؤسســة  طــرف  مــن  موقــع  اتفــاق 

المحليــة. والجمعيــات  الفنيــدق   - المضيــق 

نظمــت يــوم الخميــس  14 يونيــو  2016 العمليــة 
الثالثــة للتبــرع بالــدم بشــراكة مــع المركــز الجهــوي 
ــدم فــي طنجــة مــن أجــل المشــاركة فــي  لتحاقــن ال
الجهــود الوطنيــة الحاليــة لتلبيــة متطلبــات الــدم  مــن 

أجــل الحــاالت المســتعجلة.

قياســية  مشــاركة  البعثــة  هــذه  حققــت  وقــد 
للمتبرعيــن، بلغــت 90 شــخص، ممــا مكــن مــن ســد 
مــا يقــارب  %150  مــن االحتياجــات اليوميــة لمدينــة 
طنجــة مــن أكيــاس الــدم التــي تهــدف إلــى إنقــاذ 

البشــرية. األرواح 
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فــي إطــار أنشــطة الترويــج التــي قامــت بهــا مجموعــة طنجــة المتوســط، تــم القيــام بالعديــد مــن المشــاركات 
فــي معــارض تجاريــة مختلفــة فــي المغــرب وفــي الخارج.

خــالل حــدث رئيســي يتــم كل 6 أشــهر ويجمــع بيــن 
الفاعليــن الرئيســيين فــي مجــال صناعــة الســيارات، 
جــرت لقــاءات الســيارات طنجــة المتوســط مــن 23 

ــا. ــا ملحوًظ ــر، وحققــت نجاًح ــى 25 نونب إل

االتفاقيــة،  هــذه  مــن  الخامســة  النســخة  وفــي 
شــاركت أكثــر مــن 180 شــركة مــن مختلــف قطاعــات 
بمشــاركة  النســخة  هــذه  تميــزت  كمــا  الســيارات، 
العديــد مــن شــركات صناعــة الســيارات بمــا فــي 
ذلــك رونــو  renaULT، وبــي إس إيــه  PSa، وفورد  

.  SeaT وســيات   ،FOrD

وقــد شــاركت مجموعــة طنجــة المتوســط بنشــاط 
ــع المشــاركين فــي  ــت بجمي ــدث ورحب فــي هــذا الح
الــذي  المؤتمــر  مــن  الثانــي  اليــوم  خــالل  المينــاء 
ــع هامــة تتعلــق  ــه حــول مواضي تجمــع الحاضريــن في

اللوجســتية. واآلجــال  التكاليــف  بتحســين 

أنشطة الترويج التي قامت بها 
مجموعة طنجة المتوسط

النسخة الخامسة للقاءات السيارات طنجة المتوسط

النسخة الثالثة لمعرض المناولة لقطع  
السيارات طنجة المتوسط 

تنظيــم  المتوســط فــي  وشــاركت مناطــق طنجــة 
لقطــع   المناولــة  معــرض   مــن  الثالثــة  النســخة 
ــى  ــرة مــن 20 إل ــة الح ــة طنج الســيارات فــي منطق
النظــم  »توطيــد  شــعار:  تحــت   2016 أبريــل   22
اإليكولوجيــة للســيارات مــن أجــل تحســين القــدرة 

للقطــاع«. التنافســية 
ويقــع هــذا الحــدث فــي قلــب تطويــر صناعــة الســيارات، وبالتالــي يســمح بالتواصــل المباشــر بيــن أصحاب 

القــرار وشــركات تجميع الســيارات.
كمــا شــارك فــي هــذا الحــدث نحــو 150 شــركة مــن مختلــف  المجــاالت المتمثلــة فيمــا يلــي: الخدمــات 
التحكــم  ومعــدات  والتغليــف،  والتعبئــة  واألدوات،  الخاصــة،  اآلالت  وتصنيــع  اللوجســتية، وتصميــم 
واللــوازم الصناعيــة. وتمثــل الهــدف الرئيســي مــن المعــرض فــي خلــق التــآزر بيــن مصنعــي المعــدات 

األصليــة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة المحليــة.
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عرض مارفور MARFOR الدار البيضاء

SEAT أيام المورد سيات

الملتقى الخامس اإلسباني-المغربي لقطاع النسيج

بالتعــاون  المتوســط  طنجــة  مناطــق  نظمــت  كمــا 
 ،MCIneT aMICa ومســينت  أميــكا  الوثيــق مــع 
أيــام المــورد ســيات، فــي 20 و 21 دجنبــر 2016.

  وبكــون هــذا الحــدث  ذو أهميــة كبيــرة بالنســبة  
لقطــاع صناعــة الســيارات المحلــي، فقــد ضــم أكثــر 
مــن 80 مشــارًكا يمثلــون مــا يقــارب  40 شــركة فــي 

هــذا القطــاع.
المجموعــة  تمكنــت  الملتقــى،  هــذا   وبفضــل 
فــي  االســتثمارية  الفــرص  إدراك  مــن  األلمانيــة 
ــة  ــع الشــركات المصنع ــرات م ــادل الخب ــرب وتب المغ
المنطقــة. فــي  الموجــودة  الرئيســية  للمعــدات 

الصناعــة  ومنــدوب  بــارك،  وتطــوان   ،aMITHو  ،CeCIT مــن  كل  مباشــر  بشــكل  النســخة  هــذه  وحضــر 
الخاصــة. المؤسســات  مــن  العديــد  عــن  وممثليــن  المغــرب  فــي  اإلســبانية  والســفارة  اإلقليمــي، 

شــاركت الســلطة المينائيــة طنجــة المتوســط فــي النســخة الثانيــة مــن منتــدى 
»مارفــور 2016 »  للمعهــد العالــي للدراســات البحريــة الــذي عقــد فــي الفتــرة  
مــا بيــن 23  و 25 مــارس فــي الــدار البيضــاء تحــت رعايــة وزارة التجهيــز والنقــل 
واللوجســتيك، ونظمــت هــذه النســخة تحــت شــعار  »االبتــكار من أجــل اقتصاد 

بحــري آمن وســالم ومســتدام«.

االســباني  الملتقــى  فــي  بــارك  تطــوان  شــاركت 
نظمتــه  الــذي  النســيج  لقطــاع  الخامــس  المغربــي 
Ce- »الغرفــة اإلســبانية للتجــارة والصناعــة فــي طنجــة 
CIT«، والــذي عقــد فــي 14 دجنبــر 2016 فــي طنجــة.
كمــا نظمــت مناطــق طنجــة المتوســط بالتعــاون الوثيــق 
مــع أميــكا aMICa ومســينت MCIneT، أيــام المــورد 

ســيات، فــي 20 و 21 دجنبــر 2016.
بالنســبة   كبيــرة  أهميــة  ذو  الحــدث   هــذا  وبكــون    
لقطــاع صناعــة الســيارات المحلــي، فقــد ضــم أكثــر مــن 
ــون مــا يقــارب  40 شــركة فــي هــذا  80 مشــارًكا يمثل

القطــاع.
وبفضــل هــذا  الملتقــى، تمكنــت المجموعــة األلمانيــة 

مــن إدراك الفــرص االســتثمارية فــي المغــرب وتبــادل الخبــرات مــع الشــركات المصنعــة للمعــدات الرئيســية 
الموجــودة فــي المنطقــة.

وحضر هذه النســخة بشــكل مباشــر كل من CeCIT، وaMITH، وتطوان بارك، ومندوب الصناعة اإلقليمي، 
والســفارة اإلســبانية فــي المغــرب وممثلين عــن العديد من المؤسســات الخاصة.

أنشطة الترويج
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ندوة »الولوج البحري وإدارة الحركة البحرية«

معرض فروت لوجيستيكا في برلين

النسخة األولى من األيام التقنية المينائية والبحرية

شــاركت مديريــات إرشــاد الســفن وقيــادة المينــاء 
نــدوة  فــي  المتوســط  طنجــة  الخاصــة  للوكالــة 
التــي    « البحريــة  الحركــة  وإدارة  البحــري  »الولــوج 
عقــدت فــي  مدينــة أنتويــرب مــن 11 إلــى 22 أبريل  
2016، والتــي نظمتهــا شــركة  aPeC. وقــد تــم 
تقديــم عــرض لمينــاء طنجــة المتوســط خــالل هــذه 
النــدوة،  كمــا أتيحــت الفرصــة للمشــاركين لزيــارة 
Lan- »موانــئ أخــرى مــن نــوع أصحــاب الملكيــة 

 »DLOrD POrT

شــاركت الســلطة المينائيــة طنجــة المتوســط كعــارض 
فــي معــرض فــروت لوجيســتيكا فــي برليــن مــن 4 
إلــى 6 فبرايــر 2016، وحضــره أكثــر مــن 2785 عارًضــا 

ــة. مــن 83 دول
وقــد شــارك المغــرب فــي هــذا الحــدث الدولــي بجنــاح 
ــى  ــع، ممــا ســلط الضــوء عل ــر مرب مســاحته 1200 مت
ثــراء العــرض المغربــي لتصديــر الفواكــه والخضــراوات 
مــن خــالل عــرض مجموعــة متنوعــة مــن المنتوجــات 
الحمــراء،  والفواكــه  والبواكــر،  )الحوامــض  الزراعيــة 
والورديــات المثمــرة، واألفــوكا، والمانجــو، والرمــان، 

إلــخ.(
 aMTrI وشــارك فــي هــذا االجتمــاع إلــى جانــب الوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط ممثلــون عن معهد أمتــري

وأورتــل  UrTL ، مــع مشــاركة إيســس eaCCe ووفــد كبيــر من الشــركات المغربية.
النسخة األولى من األيام التقنية المينائية والبحرية

بشــراكة مــع الوكالــة الوطنية للموانئ )anP( والســلطة 
التجهيــز  وزارة  نظمــت   ، المتوســط  طنجــة  المينائيــة 
األيــام  مــن  األولــى  النســخة  واللوجســتيك  والنقــل 
التقنيــة المينائيــة والبحريــة مــن 25  إلــى 27 مــاي 2016 

بمينــاء طنجــة المتوســط.
وكان موضــوع هــذه النســخة األولــى »المســاعدات فــي 
مجــال المالحــة«.  كمــا كانــت النــدوة فرصــة لتبــادل اآلراء 
المينائــي  األمــن  لقضايــا  الحلــول  أفضــل  ومناقشــة 

والبحــري.

أنشطة الترويج
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السياسة البيئية

طنجة المتوسط: نهج بيئي منهجي

تطوير طنجة المتوسط للفرع الصناعي 
إلعادة التدوير

اتبــاع  فــي  المتوســط  طنجــة  مجموعــة  شــرعت 
خــالل  مــن  المســتدامة  للتنميــة  مســتمر  نهــج 
تبنــي مقاربــة بيئيــة مســؤولة للحفــاظ علــى البيئــة 
وحمايتهــا.  وتتمثــل التوجهــات الرئيســية للسياســة 
البيئيــة لمجموعــة طنجــة المتوســط فيمــا يلــي:

1. حماية والحفاظ على التنوع البيولوجي
2. الكفاءة الطاقية

3. اإلدارة المسؤولة للبيئة
4. الطاقات المتجددة

بالتنميــة  المتوســط  طنجــة  التــزام  وينعكــس 
متســق  نهــج  فــي  البيئــة  وحمايــة  المســتدامة 

إعــادة  تطويــر  علــى  المتوســط  طنجــة  يؤكــد 
الصناعيــة،  المنصــة  ضمــن  الصناعــي  التدويــر 
والتــي تضــم أكثــر مــن 750 شــركة نشــيطة فــي 
قطاعــات الســيارات والطيــران والنســيج والخدمــات 

اللوجســتية.

وبالتالــي، فــإن الوحــدات الصناعيــة المتخصصــة 
والمخصصــة إلعــادة التدويــر والتــي تمثــل 

اســتثمارات تقــدر بأكثــر مــن 300 مليــون درهــم، 
تقــوم بمعالجــة النفايــات مــن مختلــف القطاعــات 

الموجــودة.

يتماشــى مــع برنامــج تنميــة مينــاء أخضــر ومناطــق 
خضــراء.

كمــا يؤكــد طنجــة المتوســط علــى احتــرام التنــوع 
التــوازن  علــى  والحفــاظ  المحلــي  البيولوجــي 
البيئــي لألراضــي مــن خــالل جميــع المشــاريع التــي 
تــم تطويرهــا، وال ســيما محطــة المعالجــة ماربــول 

MarPOL ، وتطويــر إعــادة التدويــر الصناعــي.
الوقــت  فــي  الطاقــة  فعاليــة  برنامــج  ويتضمــن 
نفســه تعميــم اإلنــارة مــن نــوع ليــد LeD فــي جميع 
الصناعيــة،  والمناطــق  المينائــي  المركــب  أنحــاء 
الشمســية  الطاقــة  محطــات  نشــر  عــن  فضــال 

الطاقــة. الســتهالك 

وتتــم معالجــة المــواد البالســتيكية والبولــي إثيليــن 
وإعــادة  والكرتــون  والصلــب   )PeT( تيريفثــاالت 
النفايــات  مــن   90% اســترداد  بمعــدل  تثمينهــا  
مــن   أكثــر  معالجــة  أي  الخطــرة،  غيــر  الصناعيــة 

ســنويا. طــن    130000

ــات المعــاد تدويرهــا كمــادة  وتســتخدم هــذه النفاي
خــام ثانويــة لألنشــطة الصناعيــة الجديــدة  تصنيــع 
ســياق  فــي   ، إلــخ  البالســتيك،  وحقــن  الراتنــج، 

اقتصــاد دائــري.



تقرير عن 
األنشطة 

115لعام 2016

مساهمة طنجة المتوسط في حماية المحيطات

»ECOPORTS« حصول ميناء طنجة المتوسط على شهادة

عالمــة  المتوســط  طنجــة  مينــاء  منــح  تــم 
»المنظمــة  عــن  الصــادرة   ،»eCOPOrTS«
 ،  eSPO البحريــة«  للموانــئ  األوروبيــة 
وتمنــح هــذه العالمــة للموانــئ التــي تلتــزم 
التنميــة  مجــال  فــي  الجيــدة  بالممارســات 

المســتدامة.
ويبقــى مينــاء طنجــة المتوســط أول مينــاء 
أفريقــي يحصــل علــى هــذا التمييــز وينضــم 

.»eCOPOrTS« إلــى شــبكة
وبعــد حصولــه علــى عالمــة eCOPOrT كأول 
ــاء إفريقــي تميــزه »المنظمــة األوروبيــة  مين
للموانــئ البحريــة » eSPO، منــح مينــاء طنجــة 
المتوســط عالمــة PerS وبذلــك يكــون قــد 
للموانــئ  المقيــدة  الدائــرة  إلــى  انضــم 
األوروبيــة والمتوســطية التــي تحمــل هــذه 
»نظــام  عالمــة  إصــدار  ويتــم  الشــهادة. 
المراجعــة البيئيــة للموانــئ«   PerS    تحــت 
المراجــع  قبــل  مــن  وتــدار    eSPO إشــراف 

.LLOYD‘S REGISTER المســتقل 
شــهادة  إلــى  وباإلضافــة  التميــز،  هــذا  إن 
أيــزو 14001  لنظــام اإلدارة البيئيــة، يصنــف 
ــن 10 موانــئ  االن طنجــة المتوســط مــن بي

مشــروع  المتوســط  طنجــة  مينــاء  أنشــأ 
 :   MarPOL (ماربــول  المعالجــة   محطــة 
للميــاه  المخصــص  البحــري)   التلــوث 
المحملــة بالزيــوت والهيدروكربونــات الناتجــة 
عــن الســفن ومشــغلي الموانــئ ومالكــي 

لســفن. ا
المتوســط  التذكيــر، فطنجــة  ومن أجل 
ويســتضيف  كبيــرة  معالجــة  قــدرات  لديــه 
مــا يقــارب  13000 ســفينة ســنويا، ومــن 

PerS مزدوجــة  أيــزو-  أوروبيــة مــع شــهادة 
علــى مــا مجموعــه 95  مينــاء مــن موانــئ 
ــة المتوســط  ــد طنج eSPO المعتمــدة. ويؤك
علــى نهجــه الملتــزم واالســتباقي للتنميــة 
المســتدامة. كمــا تضــم المنظمــة األوروبيــة 
الســلطات   »eSPO« البحريــة  للموانــئ 
الرئيســية.  األوروبيــة  للموانــئ  المينائيــة 
فــي  المنظمــة  هــذه  أنشــأت  وقــد  هــذا 
عــام 1993، وهــي ثمــرة جهــود فريــق عمــل 
عــام  فــي  األوروبيــة  المفوضيــة  أنشــأته 

المينائيــة. القضايــا  لدراســة   1974
وقــد اضطلعــت المنظمــة بمبــادرات هامــة 

ــذ  مثــل تنفي
األولــى«   البيئيــة  الممارســات  »مدونــة 

.»eCOPOrTS« وإنشــاء 
شــهادة  إلــى  إضافــة  التميــز  هــذا  ويأتــي 
أيــزو 14001 لمينــاء طنجــة المتوســط مــن 
أجــل نشــاطه الخــاص بـــ »اســتقبال الســفن 
علــى  ويؤكــد  بهــا«،  المرتبطــة  والخدمــات 
التنميــة  إلدارة  والطوعــي  العالمــي  النهــج 
زبنائــه  لمتطلبــات  وفًقــا  المســتدامة، 

الدوليــة. والمعاييــر 

المتوقــع أن ينمــو هــذا العــدد مــع  إنشــاء 
ــاء طنجــة المتوســط 2 ، والــذي  وإطــالق مين
ســيزيد مــن طاقتــه اإلنتاجيــة مــن 3  مالييــن 

إلــى 9 مالييــن حاويــة.

ــي  ــول  MarPOL، والت ــل محطــة مارب وتمث
حصلــت علــى عالمــة مشــروع مؤتمــر األمــم 
 ،»COP22« المناخــي  للتغيــر  المتحــدة 

220 مليــون درهــم. اســتثمارا قــدره 
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النتائج المالية
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النتائج المالية

النتائج المالية للمركب المينائي
نمو اإليرادات بنسبة 10٪

 وسجلت مجموعة الموانئ زيادة في جميع حركة المرور في عام 2016 بقيمة 152 مليون
درهم، أي بنسبة نمو بلغت 10٪

تحسین فائض التشغیل اإلجمالي بنسبة 10٪ 
يا بلغ 1،166 مليون درهم،  وفي عام 2016، سجل المركب المينائي فائضا تشغيليا إجمال

بزيادة 10% في عام 2015 بفضل تطور النشاط
ارتفع صافي الربح بنسبة 32٪ 

 وسجل المركب المينائي نتائج صافية في عام 2016 بلغت 518 مليون درهم، بارتفاع قدره
٪32 مقارنة بعام 2015

وتطور نشاط ٪10 وتحسن النتيجة المالية بنسبة 13٪

كمــا ســجلت مجموعــة طنجــة المتوســط أداًءا مالًيــا جيــًدا بمــا يتماشــى مــع 
أهدافهــا والــذي يتجلــى فيمــا يلــي:

في
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الرأسمال البشري : عامل تحديد نجاح مجموعة طنجة المتوسط المتوسط

كفاءات المجموعة

)AOSTM( جمعية طنجة المتوسط لألعمال االجتماعية

تهــدف سياســة الرأســمال البشــري إلــى اجتــذاب أفضــل الكفــاءات والحفــاظ علــى العامليــن وتحفيزهــم 
لتطويــر قــادة الغــد وتعزيــز التميــز التشــغيلي.

وبالتالــي فــإن الموظفيــن فــي طنجــة المتوســط  يتمتعــون بالبيئــة المناســبة إلظهــار إمكاناتهــم 
ــكار. كمــا  ــزام واالبت ــراف وااللت ــر قدراتهــم، وتجمــع قيــم مجموعــة طنجــة المتوســط بيــن االحت وتطوي

ــن. ــف العاملي ــر وظائ ــا فــي تدبي ــخ الشــركة وتنعكــس يومًي ــم فــي تاري ــز هــذه القي تترك

بلــغ عــدد الموظفيــن مــن جميــع الفئــات فــي مجموعــة طنجــة المتوســط، فــي 31 دجنبــر  2016، أكثــر 
مــن 407 موظــف موزعيــن علــى النحــو التالــي:

 القطب المينائي

القطب الصناعي

قطب 
الخدمات

ــة  ــة المتوســط، تهــدف جمعي ــة طنج ــن فــي مجموع ــح العاملي ــة لصال مــن خــالل سياســتها االجتماعي
طنجــة المتوســط )aOSTM( إلــى ضمــان التــوازن بيــن الحيــاة المهنيــة والشــخصية.

ويمكن تلخيص المحاور الرئيسية للسياسة االجتماعية لجمعية aOSTM على النحو التالي:

• األنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية
• المخيمات وأنشطة العطل

• الحج 
• الشراكات االجتماعية

• الملكية
• الصحة

العدد في
 كل قطب

و مؤسسة طنجة المتوسط 
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موظفي وموظفات مجموعة 
طنجة المتوسط
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الوكالة الخاصة طنجة المتوسط
طريق الرباط 90000 طنجة ـ المغرب

هاتف: 50 92 34 39 5 )0( 212+ • فاكس: 27 34 94 39 5 )0( 212+
www.tangermed.m •  tmsa@tmsa.ma  :البريد اإللكتروني


