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ها نحن نقدم اليوم بعون الله وتوفيقه عىل إعطاء االنطالقة ملرشوع من أضخم املشاريع االقتصادية يف تاريخ بالدنا. إنه
امليناء الجديد لطنجة املتوسط الذي نعتربه حجر الزاوية ملركب ضخم مينايئ ولوجيستي صناعي وتجاري وسياحي...”

"فاملغرب بهذا املرشوع يعمق جذور انتامئه للفضاء األورومتوسطي وملحيطه املغاريب والعريب ويعزز هويته املتميزة كقطب 
للتبادل بني أوروبا وإفريقيا وبني البحر املتوسط واملحيط األطليس ويدعم دوره املحوري كفاعل ورشيك يف املبادالت الدولية..."

"قاعدة اقتصادية متينة ذات مستوى دويل ومناطق اقتصادية حرة متكنها من تطوير مؤهالتها الغنية لجعلها منوذجا للتنمية 
الجهوية املندمجة...".

موجز من خطاب صاحب الجاللة امللك محمد السادس 

فرباير  2003
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01
كلمة الرئيس
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ي
فؤاد بري�ن

رئيس مجلس الرقابة

ة  زت سنة 2017 بتخليد الذكرى العا�ش تم�ي
النطالق أنشطة العمليات بطنجة المتوسط، 

حيث تم بهذه المناسبة تنظيم عدد من 
التظاهرات حول موضوع »طنجة المتوسط، 

إنجاز رؤية ملكية«. 

ف  بالفعل، بتاريخ 27 يوليوز 2007، أ�ش
صاحب الجاللة الملك محمد السادس عىل 

ز الرصيف االئول للحاويات بطنجة  تدش�ي
ه إل الرائد الدولي  المتوسط، والذي عهد تدب�ي

»Maersk APM Terminals«، ممكنا بذلك 
التموقع الجديد للمغرب عىل خريطة التجارة 

الدولية. 

ي عقد واحد، توج تطور ميناء طنجة 
�ز

المتوسط 1، برصيفيه للحاويات و مينائه 
للمسافرين و البضائع، بمعالم النجاح، 

ي رائد 
تقي طنجة المتوسط إل مركز لوجس�ت ل�ي

بالبحر االئبيض المتوسط و إفريقيا. بفضل 
النتائج المحققة، صنف مؤتمر االئمم المتحدة 

للتجارة والتنمية )CNUCED(، منظمة تابعة 
ي المرتبة 16 عالميا 

لالئمم المتحدة، المغرب �ز
ي مؤ�ش الربط البحري، وهو 

سنة 2017 �ز
ي تقييم القدرة التنافسية 

عنرص أساسي �ز
ي المرتبة ال 86، 

للبلد، علما أن المغرب كان �ز
ع�ش سنوات قبل هذا التاريخ. 

خالل سنة 2017، عالجنا أزيد من 50 مليون 
طن من البضائع، 3,3 مليون حاوية من 

حجم 20 قدما، أزيد من 88 مليار درهم 
من المنتجات المغربية الموجهة للتصدير، 

وأصبح ميناؤنا مرتبطا بخطوط بحرية مع 174 
ميناء ب 74 بلدا ع�ب العالم. 

طنجة المتوسط أصبح أول ميناء لمعالجة 
الحاويات بإفريقيا والمنصة االئول للتصدير 

بالمغرب. 

بالموازاة مع ذلك، جذب القطب الصناعي 
لطنجة المتوسط هذه السنة استثمارات خاصة 

أجنبية تفوق 3,45 مليار درهم، مكنت من 
توف�ي حوالي 10 آالف منصب شغل. القطب 

يمتد حاليا عىل ازيد من 1600 هكتارا من 
مناطق صناعية، ويستقبل اليوم ازيد من 750 

كة أحدثت أزيد من 65 ألف منصب شغل. �ش

، واصلت مؤسسة طنجة  ي ا�ب عىل المستوى ال�ت
ي مختلف المبادرات 

المتوسط انخراطها �ز
ي 

اكة مع با�ت االجتماعية لفائدة السكان، ب�ش
، إنجاز برنامج إعادة تأهيل  ز ز المحلي�ي الفاعل�ي

قليم يشكل بالنسبة إلينا  مجموع مدارس االإ
بية والتعليم.  امنا بال�ت ز ي ال�ت

مكونا أساسيا �ز

إن هذه المنجزات هي ثمرة عمل يومي، لكافة 
كاء من السلطات  ، ومختلف ال�ش ز المتعاون�ي

. هي من تجعل من طنجة  ز وجمعيات المهني�ي
وع ناجح و نموذجي طبقا للرؤية  المتوسط م�ش

الملكية االئصلية. 
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02
الوكالة الخاصة

طنجة المتوسط 
جاء خطاب العرش الذي ألقاه صاحب الجاللة 

محمد السادس يف 30 يوليوز 2002، يحمل بني 

سطوره قرار إنجاز »أضخم مركب مينايئ وتجاري 

وصناعي عىل ضفاف البوغاز رشق طنجة« معلنا 

عىل التزام املغرب بإنجاز ورش طويل األجل 

يُْستَْكَمُل من خالل تشغيل تدريجي ملختلف البنيات 

التحتية للمركب ليفتح بذلك الطريق، عند كل إنجاز 

جديد، لتصورات جديدة للتطوير االقتصادي املغريب 

وتنافسيته.

حيث أن األمر يتخطى مجرد إنجاز بنية تحتية 

مينائية إىل بناء وتدبري مرشوع متكامل ذو أبعاد 

متعددة سواء كانت اقتصادية أو إقليمية.

نظرا لتموقع طنجة املتوسط ضمن حركة التبادالت 

التجارية العاملية، فإن نجاحه كان مرهونا منذ 

تصوره بالقدرة عىل تنفيذ مرشوع يرتقي إىل املعايري 

التي يتوفر عليها منافسوه وكربى املنصات املينائية 

والصناعية واللوجستية العاملية.

باإلضافة إىل ذلك، فقد دفع حجم التحديات 

واإلرصار عىل تحقيق االلتزامات يف اآلجال املسطرة 

لها ورضورة التحكم يف تكلفة املرشوع وآثاره عىل 

الشأن املحيل، الدولة املغربية إىل العمل وفق منهاج 

حكامة مبتكر من خالل إنشاء كيان خاص سنة 

2003 تتمثل يف الوكالة الخاصة طنجة املتوسط.

وهي عبارة عن رشكة مساهمة ذات مجلس إدارة 

جامعية ومجلس رقابة، يتكون أعضائهام من وزراء 

يف الحكومة ومسؤولني تابعني للمؤسسات العمومية 

املعنية.

باإلضافة إىل تحمل الوكالة مسؤولية تطوير وتجهيز 

وتدبري املركب الصناعي-املينايئ طنجة املتوسط، 

فهي مخولة أيضا بصالحيات عمومية تشمل مهامت 

السلطة املينائية واملناطق الحرة، تطبيقا ومتاشيا 

مع مقتضيات القانون العام املنصوص عليها يف هذا 

املجال.

ومن املؤكد بأن منهاج الحكامة املعتمد من طرف 

الدولة يشكل عنرصا رئيسيا إلنجاز تلك األهداف 

الطموحة واالسرتاتيجية.

كام أن االهتامم الذي يثريه إطار الوكالة الخاصة 

طنجة املتوسط عىل املستوى الدويل هو عىل األرجح 

إحدى العالمات التي تؤكد مدى وجاهة املفهوم.



المنطقة الخاصة للتنمية طنجة المتوسط تمتد عىل 
مساحة 5000 هكتار 

مبساحة قدرها 5000 هكتار مخصصة ملنطقة خاصة 
للتنمية طنجة املتوسط، تم تحديد صالحيات الوكالة 

الخاصة طنجة املتوسط مبوجب مرسوم القانون 
رقم 644-02-2 الصادر بتاريخ 02 رجب 1423 

)10 شتنرب 2002( الذي ينص عىل إحداث املنطقة 
الخاصة للتنمية طنجة املتوسط. ويف هذا اإلطار 
قامت الدولة املغربية بتكليف الوكالة الخاصة 
طنجة املتوسط للقيام باملهام الرئيسية التالية:

* إنجاز كافة الدراسات التقنية واالقتصادية املتعلقة 
بامليناء واملناطق الحرة.

* إعداد إطار تخطيطي شامل للمنطقة الخاصة 
للتنمية.

* املساهمة يف البحث عن التمويل الالزم وتعبئته 
لتنفيذ عنارص مرشوع طنجة املتوسط.

* تجهيز وتشغيل امليناء الجديد ومناطق األنشطة 
اللوجستية والصناعية والتجارية والسياحية.

* التسويق التجاري للميناء ومناطق األنشطة.
* منح عقود االمتياز، وعند االقتضاء تلك املتعلقة 

بأنشطة امليناء واملناطق الحرة.
* تدبري املجال العام للمنطقة الخاصة للتنمية.
* تسيري امليناء من خالل إنجاز مهام السلطة.
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مجلس الرقابة

دارة الجماعية مجلس الإ

دارة الجماعية أعضاء مجلس الإ

رئيس مجلس الرقابة
وزير الصناعة و التجارة و االستثامر و االقتصاد 

الرقمي

وزير الداخلية
رئيس مجلس إدارة صندوق الحسن الثاين 

للتنمية  االقتصادية و االجتامعية

املدير العام لصندوق اإليداع و التدبريوزير االقتصاد و املالية 

املدير العام لوكالة تنمية اقاليم الشاملوزير التجهيز و النقل و اللوجستيك

ي
السيد فؤاد بري�ن

 السيد مولي حفيظ العلمي

ي لفتيت
السيد عبد الوا�ن

السيد عبد الواحد قباج

السيد عبد اللطيف زغنونالسيد محمد بوسعيد

السيد من�ي البويوسفيالسيد عبد القادر اعمارة

الرئيس:
  • السيد مهدي التازي الريفي

  • السيدة نجالء الديوري، املدير العام للسلطة املينائية طنجة املتوسط
  • السيد جامل ميكو، رئيس مؤسسة طنجة املتوسط

  • السيد جعفر مغاردي، املدير العام ملناطق طنجة املتوسط

03
هيئات الحكامة



طنجة   المتوسط

يقع طنجة املتوسط عىل مضيق جبل طارق وميثل قطبا لوجيستيا موصول بأكرث من 174 ميناء عاملي و بقدرة استيعابية 9 ماليني 

حاوية، 7 ماليني راكب، 000 700 شاحنة ومليون سيارة.

طنجة املتوسط ميثل قطبا صناعيا ألكرث من 750 رشكة عاملية ناشطة يف مجاالت مختلفة من صناعات السيارات والطائرات 

واللوجستيك والنسيج والتجارة بحجم تبادالت سنوي يفوق 72 مليار درهم.

ميتد املركّب املينايئ عىل مساحة 1 مليون مرت مربع ويضم:

• ميناء طنجة املتوسط 1، الذي يضّم بدوره محطّتني للحاويات ومحطة السكك الحديدية ومحطة املحروقات ومحطة   

  السلع املتنوعة ومحطة السيارات.

• ميناء طنجة املتوسط 2، الذي يضم بدوره عىل محطتني للحاويات.

• ميناء طنجة املتوسط للركاب وسفن الدحرجة، الذي يضم بدوره عىل أرصفة مخّصصة إلركاب املسافرين وصعود   

  شاحنات النقل الدويل، ونقاط التنظيم، ومحطة الركاب.

• املركز املينايئ طنجة املتوسط.

• املنطقة الحرة اللوجستية

متتّد املنصة الصناعية طنجة املتوسط عىل مساحة 16 مليون مرت مربّع وتُعد منصة إقليمية للتنافسية الصناعية واللوجستية     

والخدمات والتجارة.

تضم املنصة الصناعية:

• املنطقة الحرّة طنجة.

"Tanger Automotive City" منطقة صناعة السيارات •

"Renault Tanger Med" منطقة •

Tetouan Park •

   Tetouan Shore •

يضم قطب خدمات طنجة املتوسط ثالثة فروع:

Cires Technologies  •

Tanger Med Engineering  •

Tanger Med Utilities  •

تجسد مؤسسة طنجة املتوسط منذ تأسيسها٬ سنة 2007، اسرتاتيجية طنجة املتوسط فيام يتعلق باملسؤولية االجتامعية والتنمية 

املستدامة، من خالل دعم املشاريع الضخمة برشاكة مع الجامعات املحلية واملؤسسات الحكومية والجمعيات املحلية.

كام تشتغل عىل محاور أساسية هي: التعليم، الصحة، التكوين املهني والتنمية السوسيو ثقافية.

ي بمواصفات عالمّية
مرّكب مينا�أ

منّصة إقليمية للتنافسية الصناعية

عروض خدمات: ذات كفاءة مهنية ومبتكرة

ابية ي قلب المنطقة ال�ت
مؤسسة طنجة المتوسط: إنجازات �ن
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التطور بالمقارنة 
مع 2016 2017 الأنشطة المينائية

%15+ 51 328 150
ي تمت 

بلغ الحجم الإجمالي للبضائع ال�ت
معالجتها 

%12+ 3 312 409 ي تمت معالجتها
بلغ عدد الحاويات ال�ت

%9+ 286 538 بلغ عدد شاحنات النقل الدولي 

%3+ 2 829 062
حقق ميناء طنجة المتوسط للركاب حركة 

مرور بلغت 

%3,5- 13 502 توقف السفن 

التطور بالمقارنة 
مع 2016 2017

أنشطة المناطق الصناعية 
واللوجسيتية 

%1+ 3,5 مليار درهم استثمارات القطاع الخاص

%41+ خلق منصب شغل جديد 201 9

%17+ 267 612 الحركة اللوجيستية الصناعية 

طنجة المتوسط بالأرقام

حصيلة نشاط الأنشطة المينائية

حصيلة أنشطة المناطق
الأنشطة الصناعية و اللوجستية
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مليون يورو 000 8هكتار
منصة مينائية

هكتار000 5 1 000
منصة صناعية

صناعة السيارات

حاوية مسافر سيارة شاحنة

اللوجستيك

صناعة الطيران

الصناعات الغذائية

النسيج القطاع الشبه طبي

اإللكترونيك

اإلستثمارات

الموانئ

9 000 000 7 000 000 1 000 000 700 000



طنجة المتوسط باختصار
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مليون يورو 000 8هكتار
منصة مينائية

هكتار000 5 1 000
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صناعة السيارات

حاوية مسافر سيارة شاحنة

اللوجستيك

صناعة الطيران

الصناعات الغذائية

النسيج القطاع الشبه طبي

اإللكترونيك

اإلستثمارات

الموانئ

9 000 000 7 000 000 1 000 000 700 000



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2017 // 18 

TANGER MED 2 MEDHUB
TANGER

AUTOMOTIVE
CITY

�
��القطب المينا القطب الصناعي �

��القطب الخدما

TANGER FREE 
ZONE

TÉTOUAN 
SHORE

TANGER MED
ENGINEERING

CIRES
TECHNOLOGIES

TANGER MED
UTILITIES

الوكالة الخاصة
طنجة المتوسط

 الوكالة الخاصة طنجة المتوسط
للمساهمات

السلطة المينائية طنجة المتوسط  مناطق
طنجة المتوسط

الناظور ويست ميد

�
��صندوق الحسن الثا

�
��صندوق الحسن الثا

هيكلة مجموعة 
الوكالة الخاصة 
طنجة المتوسط

يداع والتدب�ي  صندوق الإ

%0,12

كة مساهمة ذات رأسمال قدره 3.795.079.100 درهم. الوكالة الخاصة طنجة المتوسط هي �ش

ي للتنمية 
صندوق الحسن الثا�ن

القتصادية والجتماعية 

%87,5 

الدولة

%12,38 
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كات التشغيلية  ال�ش
للمجموعة

ي
القطب المينا�أ

يرشف عىل تدبري وتشغيل املركب املينايئ كل من:

• السلطة املينائية طنجة املتوسط )طنجة املتوسط 1 و ميناء الركاب و الشاحنات(
• طنجة املتوسط 2

"Medhub" املنطقة الحرة اللوجستية •
• املركز املينايئ طنجة املتوسط

قطب الخدمات

يضم قطب الخدمات ما ييل:

Cires Technologies •

Tanger Med Engineering •

Tanger Med Utilities •

القطب الجتماعي

مؤسسة طنجة املتوسط للتنمية البرشية

القطب الصناعي

ترشف مناطق طنجة املتوسط ش.م. عىل املنصة الصناعية طنجة املتوسط، وتضم 

مناطق األنشطة التالية:

Tanger Free Zone •

Tanger Automotive City •

Tetouan Park  •

TetouanShore •
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2019
افتتاح ميناء طنجة

املتوسط 2 



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2017 // 22 

04
الأقطاب التشغيلية
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ي
قطب مينا�أ
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ي
مركب مينا�أ

بمواصفات عالمية

يهدف املركب املينايئ طنجة املتوسط إىل تطوير 
منصة مينائية عالية الكفاءة ومندمجه بشكل 

حقيقي مع مختلف األنشطة التكميلية كإعادة نقل 
البضائع، واالسترياد والتصدير، والخدمات اللوجستية 

ذات القيمة املُضافة، والخدمات البحرية واملينائية.

ميتد املركب املينايئ طنجة املتوسط عىل مساحة 
1.000 هكتار ويشمل:

ميناء طنجة املتوسط 1، الذي يضم بدوره محطتني 
للحاويات، ومحطة للسكك الحديدية، ومحطة 

للمحروقات، ومحطة للبضائع املختلفة ومحطة 
للسيارات.

ميناء طنجة املتوسط 2، الذي يضم بدوره محطتني 
للحاويات.

ميناء طنجة املتوسط للركاب و الشاحنات، الذي 
يضم بدوره مناطق الدخول ونقاط املراقبة 

الحدودية، وأرصفة مخّصصة إلركاب املسافرين 
وصعود شاحنات النقل الدويل، ومناطق اإلجراءات، 

واملرفأ البحري.
املنطقة الحرة اللوجستية، املمتدة عىل مساحة 250 
هكتار، واملخصصة لألنشطة اللوجستية ذات القيمة 

املضافة.

يشكل املركز املينايئ طنجة املتوسط، املمتد عىل 
مساحة 29.000 مرت مربع، املكان الرئييس للتبادالت 

بني املجتمع البحري والعاملني بامليناء.

يوفر ميناء طنجة املتوسط، من خالل العديد من 
املُجهزين البحريني ربطاً دولياً يغطي ما يقرب عن 

174 ميناء و74 دولة يف 5 قارات. 

محور إفريقيا، يخدم ما يقرُب عن 37 ميناء و21 
دولة يف غرب إفريقيا عن طريق الرحالت األسبوعية.
باإلضافة إىل كونه ميناًء، فإن طنجة املتوسط عبارة 

عن منصة لوجستية وصناعية متكاملة، ُمتصلة 
بشبكة نقل ُمتعددة الوسائط )خطوط سكك 
حديدية، طرق رسيعة( من أجل نقل البضائع 
والركاب إىل كافة املناطق االقتصادية باململكة.

يتم تشغيل املحطات وكذلك جميع أنشطة امليناء 
مبوجب عقود امتياز يتم إبرامها مع رشكات معروفة 

عىل املستوى العاملي. يضم ميناء طنجة املتوسط 
يف صفوفه أكرب الرتسانات العاملية لتجهيز السفن 

  ..."MSC" و "CMA-CGM" و "Maersk"
باإلضافة إىل رشكات رائدة يف مجال املوانئ مثل 
."EUROGATE" و "APM TERMINALS"

تندرج رؤية ميناء طنجة املتوسط ضمن مقاربة 
تنموية مستدامة تتوخى تحقيق التوازن بني جوانبه 

االقتصادية والبيئية واالجتامعية.

تعبأ استثامرات مهمة بشكل مستمر من أجل تقليل 
اآلثار البيئية املرتتبة عن مختلف أنشطته.

ضمن هذه الرؤية، تقرر إدماج نظام لإلدارة البيئية 
مبيناء طنجة املتوسط، ليصبح بذلك أول ميناء يف 
 ISO 14001 املغرب يحصل عىل شهادة الجودة
عن مجال "استقبال السفن والخدمات املينائية 

املتصلة"، وأول ميناء أفريقي يحصل عىل عالمتي 
 "PERS" و "ECOPORTS" ميناء صديق للبيئة"

املمنوحتني من طرف "منظمة املوانئ البحرية 
األوروبية".



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2017 // 26 

TC1TC2

ي 
جمالية للمركب المينا�أ الخريطة الإ

طنجة المتوسط

ميناء طنجة المتوسط 1

المنطقة الحرة اللوجيستيكية

محطة 
السيارات

محطة 
الحاويات 2

محطة 
الحاويات 1

المشغل
القدرة عىل معالجة 

Eurogate/CMA-CGM

1,5 مليون حاوية مكافئة 
ين  قدًما لع�ش

المشغل
القدرة عىل معالجة 

APM Terminals

1,5 مليون حاوية مكافئة 
ين  قدًما لع�ش

المشغل
قدرة استيعاب

Renault

1 مليون سيارة  800.000 طن

محطة السلع 
المتنوعة

القدرة عىل معالجة 
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9 000 000

1 000 000

7 000 000

700 000

43 
25 

18 

ميناء طنجة المتوسط 2

ميناء طنجة المتوسط

 للركاب

مليار درهم
الوكالة الخاصة طنجة المتوسط 

بغالف استثماري 

مليار درهم
استثمارات خاصة

مليار درهم
استثمار دولي

القدرة عىل معالجة:

ين قدًما حاوية مكافئة لع�ش

سيارة

مسافر

شاحنة

محطة 
الحاويات 3

محطة 
المحروقات

المشغل
قدرة استيعاب

Marsa Maroc

1 مليون حاوية مكافئة 
ين قدًما لع�ش

المشغل
قدرة استيعاب

 Horizon Terminals

15 مليون طن

منها

TC3TC4

محطة 
الحاويات 4

المشغل
قدرة استيعاب

APM Terminals

ن حاوية مكافئة    5 مالي�ي
ين  قدًما لع�ش



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2017 // 28 

الربط البحري

لتجاريــة  ا لمبــادلت  ا قلــب  ي                   
�ن

5 قارات 74 دولة 174 ميناء
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لتجاريــة  ا لمبــادلت  ا قلــب  ي                   
�ن
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3 312 409
ين قدًما  حاوية مكافئة لع�ش

سنة 2017 تمت معالجتها

361 920
سيارة سنة 2017 

تمت مناولتها

6 032 076
من المحروقات سنة 2017 

تمت معالجتها

طن

 ميناء طنجة المتوسط 1
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يضم ميناء طنجة املتوسط 1 محطتي حاويات 
مبجموع قدرة استيعابية دنيا 3 ماليني حاوية مكافئة 

لعرشين قدًما.

كون امليناء يتوفر عىل 1.600 مرت طويل من الرصيف 
و80 هكتار من األرايض البحرية املستصلحة وعمق 

18 مرت، فإنه يستقبل أكرب ناقالت الحاويات يف العامل 
)طول كيل يتجاوز 299 مرت(.

بانطالق تشغيل املحطة األوىل للحاويات TC1 يف 
2007، وتلك الخاصة باملحطة الثانية للحاويات 

أنشطة
TC2 يف السنة املوالية، استطاع ميناء طنجة الحاويات

املتوسط 1 أن يفرض مكانته كمنصة إلعادة نقل 
الحاويات يف غرب املتوسط.

حيث إن هذه املكانة مازالت تكرس بفضل مستوى 
الكفاءة الجيد للُمجهزين البحريني الرئيسيني 

املشتغلني يف محطات الحاويات، وهم كاآليت:  
"CMA-CGM"/"Delmas "و "Maersk Line"

 "Hapag Lloyd" و "Hamburg Sud" و 
و "ARKAS"، باإلضافة إىل مجهزين بحريني آخرين 

يشتغلون يف محطة االستعامل املشرتك كرشكة
."Eurogate Tanger" 

باإلضافة إىل دور ميناء طنجة املتوسط 1 كمنصة 
اسرتاتيجية إلعادة نقل الحاويات عىل محوري رشق/
غرب )اسيا/أوروبا( وشامل/جنوب )أوروبا/أفريقيا(، 

فإنه يلعب دور أسايس يف الربط من أجل دعم 
حركة االسترياد/التصدير باملغرب وتنميتها.

كام ميثل ميناء طنجة املتوسط 1 فرصة للتصدير 
والربط من أجل مواكبة التبادالت التجارية املغرب/

العامل وتنميتها، وذلك بفضل اتصاله بشبكتي السكك 
الحديدية والطرق الرسيعة.



ُل املحطة األوىل للحاويات )TC1( يف إطار عقد  تَُشغَّ
امتياز مدته 30 سنة أبرم يف 2005 لفائدة

 "APM Terminals Tangier"، التابعة ملجموعة 
"APM Terminals"، أحد الرشكات الرائدة عامليا 

يف تدبري محطات الحاويات.

تتوفر محطة الحاويات TC1 عىل 10 مرافع قنطرية 
متحركة من نوع "Super Post Panamax" )بقدرة 
رفع تبلغ 61 طن( و28 مرفاع بعجالت و27 شاحنة 
 "ATT" و37 شاحنة من نوع "Kalmar" من نوع
و34 هيكل 40 بوصة باإلضافة إىل مرافع تخزين 

 "Reach Stacker" الحاويات املربدة. وكذا مركبتي
."Empty Handler" و5 مركبات

حيث بلغ الغالف االستثامري يف البنى الفوقية 
 TC1 واملعدات الخصة باملحطة األوىل للحاويات

أكرث من 140 مليون أورو.

وتوفر املحطة غاطس بعمق -18مرت، مام يسمح لها 
باستقبال أكرب ناقالت الحاويات يف العامل، والسيام 

."Maersk-Line" سفن الشحن

تحقق املحطة األوىل للحاويات TC1 منذ 2008 

مستويات أداء بإنتاجية ذات معايري عاملية عالية 

)أكرث من 30 حركة يف الساعة لكل مرفاع( مع 

عمليات دون توقف 24ساعة/365 يوم، مخولة 

بذلك للمحطة إمكانية ضامن مستوى قدرة معالجة 

سنوي أعىل من 1,5 مليون حاوية مكافئة لعرشين 

قدًما.

APM TERMINALS TANGER

كات الناشطة ال�ش
ي ميناء طنجة المتوسط 1

�ز
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ُل املحطة الثانية للحاويات )TC2( يف إطار  تَُشغَّ
عقد امتياز مدته 30 سنة أبرم يف 2006 لفائدة 

 "EUROGATE TANGER" االئتالف التجاري
و"Contship Italia"، أول مشغل أورويب للموانئ 

"MSC" وقائدة ملجموعة الرشكات البحرية
 و "CMA-CGM"، املصنفتني عىل التوايل يف املرتبة 

الثانية والثالثة كأكرب ناقيل الحاويات يف العامل.

انطلق تشغيل املحطة الثانية للحاويات TC2 يف 
 ."EUROGATE TANGER" يوليوز 2008، وتشغله
كام أنها محطة متعددة االستعامالت وتستقبل أكرب 

 ،"CMA-CGM"/ "Delmas" املُجهزين البحريني
و "Hamburg Sud"، ومنذ انطالق التشغيل، عرفت 

محطة االستخدام املشرتك ارتفاع عدد املُجهزين 

البحريني املشتغلني فيها من ُمجهزين بحريني اثنني 
إىل 18 ُمجهز بحري يف أواخر 2016.

باإلضافة إىل عمق يبلغ -18 مرت، الذي يخول 
للمحطة إمكانية استقبال سفن من جيل

 "Marco Polo CMA-CGM"، فإن املحطة
 الثانية للحاويات TC2 مجهزة بثامنية مرافع 

 "Super Post Panamax" قنطرية متحركة من نوع
)بقدرة رفع تبلغ 61 طن( و21 مرفاع بعجالت و36 

شاحنة و 36 هيكل 40 بوصة باإلضافة إىل مرافع 
تخزين الحاويات املربدة.

بإنتاجية ذات معايري عاملية عالية.

وكذا 4 مركبات "Reach Stacker" ومركبة واحدة 
"Empty Handler" ورافعة متنقلة واحدة.

حيث بلغ الغالف االستثامري يف البنى الفوقية 
 TC2 واملعدات الخاصة باملحطة الثانية للحاويات

أكرث من 140 مليون أورو.
تحقق املحطة الثانية للحاويات TC2 مستويات أداء 

بإنتاجية ذات معايري عاملية عالية.
حيث تبلغ قدرتها االسمية للمعالجة نحو 1,5 مليون 

حاوية مكافئة لعرشين قدًما.
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EUROGATE TANGER
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متتد محطة السيارات "Renault" عىل مساحة 13 

هكتار بقدرة استيعاب اسمية 6.000 سيارة. وتسمح 

مبعالجة إنتاج سنوي قدره 400.000 سيارة منتجة 

."Renault Melloussa" من طرف

حيث أبرمت السلطة املينائية عقد امتياز مدته 30 

سنة مع "Renault" من أجل تصميم محطة مناولة 

السيارات ومتويلها وإنجازها وتشغيلها وصيانتها.

تتوفر هذه املحطة عىل رصيفني قادرين عىل 

استقبال سفن شحن السيارات من الجيل الجديد 

)بطول يصل إىل 240 مرت وعمق 12 مرت(، باإلضافة 

 Renault" إىل محطة سكة حديدية تربطها ب

."Melloussa

وقد قامت "Renault" بتفويت أنشطة املناولة يف 

محطة مناولة السيارات من الباطن لفائدة املشغل 

GSTM

)Geodis STVA Tanger Méditerranée( 

لتدبري األنشطة التالية:

* شحن السيارات وتفريغها )السفن(

* تحميل السيارات وتفريغها )القطارات 

والشاحنات(

* إصالح املعدات/التجهيزات والبنى الفوقية للموانئ 

وصيانتها وتجديدها

*مناولة السيارات وتخزينها من خالل إعادة نقلها 

ضمن مجال األرايض البحرية املستصلحة باملحطة.

واليوم، تتصل محطة السيارات بالخطوط املالحية 

املنتظمة يف موانئ لو هافر Le Havre ، منتور   

Montoir ، فوس سور مري Fos Sur Mer ، بريايوس 

 Barcelone برشلونة ،Piraeus Zeebrugge زيربوغ

 ،Koper  كوبر ، Livourne، Constanta ليفورنو ،

بورصان Borusan ، تونس Tunis ، ألكسندريا،  

.Ilyichevsk و إلياتشفس Alexendria

أنشطة
السيارات
الجديدة

محطة السيارات
"Renault" 
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محطة السكك الحديدية 
الخاصة بالسيارات

ك  محطة الستخدام المش�ت
للسيارات

أنشطة
البضائع المتنوعة

تتوفر محطة السكك الحديدية الخاصة بالسيارات 

عىل 4 خطوط سككية بطول مستخدم 240 مرت 

تسمح مبعالجة نصف عربة عىل السكة ورصيف 

التفريع. كام أن هذه املحطة متصلة بشبكة السكك 

الحديدية الوطنية.

ميكن لكل قطار أن ينقل ما يقارب 240 وحدة.

َصت محطة البضائع املتنوعة ملعالجة حركة  ُخصِّ

االسترياد/التصدير املرتبطة بشكل رئييس بأنشطة 

الرشكات الصناعية املستقرة يف منطقة الشامل.

تتوفر املحطة، املمتدة عىل مساحة 5 هكتارات، 
هكتارين منها عىل الرصيف و3 هكتارات مخصصة 

للتخزين، رصيف بطول 500 مرت وغاطس يبلغ 
عمقه 13,5 مرت يسمح باستقبال سفن

."Handysize" و "Handymax" و "Panamax" 

انطلق تشغيل محطة البضائع املتنوعة يف أكتوبر 
.2010

أصبحت محطة البضائع املتنوعة اليوم، مجهزة 
بثالث رافعات للتفريغ عىل الرصيف بقدرة رفع 

100 و63 و45 طن عىل التوايل، باإلضافة إىل مختلف 
الوسائل الرضورية للمناولة األرضية للبضائع، بحيث 
تساعد كل تلك التجهيزات عىل معالجة من سفينتني 

إىل ثالث سفن يف نفس الوقت.

تسمح محطة البضائع املتنوعة حاليا، مبعالجة 
البضائع التالية: "Project cargo" والحبوب ولفائف 

الصفائح املعدنية والخردة املعدنية والخشب 
والبضائع املشحونة يف أكياس أو أكياس كبرية وطرود 
ثقيلة و االسمنت وغريها، وذلك بإجاميل يقارب 800.000 

طن.

تجاور محطة االستخدام املشرتك لللسيارات تلك 

الخاصة برشكة "Renault"، ومتتد عىل مساحة 5,5 

هكتار، مع قدرة استيعاب 2.800 سيارة، وتتوفر 

عىل نفس حاجز لألمواج املستعمل يف هذه األخرية، 

وتشتمل بدورها عىل رصيفني ميكنهام استقبال سفن 

شحن السيارات من الجيل الجديد )بطول يصل إىل 

240 مرت(، باإلضافة إىل بنايات تقنية وإدارية لتقديم 

خدمات ذات جودة.

وقد قامت السلطة املينائية يف أكتوبر 2012 

GSTM بتكليف

 )Geodis STVA Tanger Méditerranée( ، يف 

إطار عقد تفويت من الباطن، بأنشطة املناولة يف 

محطة االستخدام املشرتك ملناولة السيارات يف ميناء 

طنجة املتوسط.

انطلق تشغيل محطة االستخدام املشرتك ملناولة 

السيارات يف مارس 2013.
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انطلق تشغيل محطة السكك الحديدية الخاصة 

بالحاويات يف يونيو 2009، وتسري منذ يناير 2013 

من طرف املشغل املغريب للسكك الحديدية )املكتب 

الوطني للسكك الحديدية( وذلك يف إطار اتفاقية 

تدبري مربمة بني السلطة املينائية طنجة املتوسط 

واملكتب الوطني للسكك الحديدية.

تقع محطة السكك الحديدية خلف محطتي 

الحاويات TC1 وTC2 مبارشة، ومتتد عىل مساحة 

10 هكتارات وتتوفر عىل 3 خطوط سككية بطول 

800 مرت باإلضافة إىل سكة جانبية. كام أن املحطة 

مزودة بنظام إحالة يف األمام والخلف. وهي مستقلة 

أيضا عن محطة الفرز.

بفضل محطة السكك الحديدية الخاصة بالحاويات، 

متكن ميناء طنجة املتوسط 1 من تعزيز عروضه من 

حيث البنى التحتية والخدمات املينائية. وبالفعل، 

أصبحت محطة السكك الحديدية توفر شبكة ربط 

باملدن الرئيسية يف اململكة.

وتستمر محطة السكك الحديدية يف تقديم حلول 

لوجستية ذات كفاءة للرشكات البحرية والناقلني 

واملستوردين واملصدرين وذلك مع خدمة نقل 

الحاويات بني ميناء طنجة املتوسط 1 ومختلف 

املراكز االقتصادية يف اململكة.

أنشطة السكك 
الحديدية الخاصة 

بالحاويات
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متتد محطة املحروقات عىل مساحة 12 هكتار 

وذلك مع قدرة تخزين سنوية 15 مليون طن )واردة 

وخارجة( للمنتوجات املكررة موزعة عىل 19 خزان. 

وتتوفر املحطة عىل البنية التحتية التالية:

• مرسيني عىل بعد 3 كيلومرتات من   

  املحطة الستقبال السفن

• 6 أنابيب للمنتجات )أنبوبني( بقطر 20    

  بوصة و)4 أنابيب( بقطر 16 بوصة

• أنبوب واحد بقطر 12 بوصة للامء      

  املخصص ملكافحة الحرائق

• رصيف شحن الشاحنات

• رصيف شحن عربات القطارات

إن الرشكة صاحبة االمتياز يف محطة املحروقات هي 

 ."HTTSA". "Horizon Tangier Terminal SA"

يساهم فيها كل من رشكة

 "Horizon Terminal Ltd"، فرع مجموعة 

"ENOC" )ديب(، و "Akwa Group" )املغرب( 

و"Independent Petroleum Group" )الكويت(.

انطلق تشغيل محطة املحروقات يف فرباير 2012، 

وتتمثل أنشطتها فيام ييل:

• التجارة )إعادة النقل(

• استرياد املنتجات املكررة

• الخدمات املتصلة بالوقود

بدأ تقديم الخدمات املتصلة بالوقود منذ 2009 

يف ميناء طنجة املتوسط. وتتمثل يف تزويد السفن 

التي تعرب من ميناء طنجة املتوسط وكذا السفن 

املبحرة عرب املضيق بالوقود. تم تفويت هذا النشاط 

من الباطن من طرف صاحب االمتياز لفائدة رشكة 

."AEGEAN MARINE PETROLEUM"

قامت املحطة خالل 2017 مبعالجة أكرث من 7 ماليني 

طن من املحروقات.

أنشطة 
المحروقات
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24H7J

ميناء 
يشتغل
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أنشئ ميناء الركاب طنجة املتوسط ليدعم عىل 

املدى البعيد منو حركات الركاب وشاحنات 

النقل الدويل مع توخي ضامن معالجتهم يف 

أحسن الظروف من السالسة والراحة والسالمة، 

كام أن القصد منه هو إنشاء جرس بحري 

حقيقي عىل املضيق وأن يكون عامل حاسم يف 

حركية التبادالت التجارية مع أوروبا.

يتوفر مميناء الركاب والشاحنات طنجة 

املتوسط عىل 8 أرصفة مع غاطس عمقه 8 

أمتار. وميتد عىل مساحة 35 هكتار من األرايض 

البحرية املستصلحة.

يتوفر املسار املخصص للركاب أصحاب السيارات 

عىل بنيات تحتية تسمح بالفصل املادي بني حركة 

السيارات عند املدخل واملخرج، ومبضاعفة قدرة 

املعالجة وتحسني مدة عبور املستعملني يف يف أفضل 

ظروف السيولة والراحة والسالمة.

وبالفعل، فإن مناطق املراقبة عىل مستوى "ولوج 

السيارات" مزودة مبجموعة من الخدمات الرضورية 

للمستعملني، كام أنها تتوفر عىل فضاءات خرضاء 

ومظللة.

باإلضافة إىل ذلك، تم تخصيص فضاء الستيعاب 

السيارات التي تنتظر الولوج إىل امليناء، مساعدا 

بذلك عىل تفادي الزحام بطرقات السري خالل أيام 

الذروة. كام تم تجهيز فضاء ميتد عىل مساحة 1,8 

هكتار يستعمل كمنطقة لإلجراءات املينائية، مزود 

بالخدمات الرضورية لينتظر الركاب يف أفضل ظروف 

الراحة والسالمة.

تتم إجراءات املراقبة من السيارات. فبالنسبة 

للمسافرين الوافدين عىل املغرب تم إجراءات 

املراقبة )ختم الجوزات( عىل منت البواخر أثناء فرتة 

العبور.

الركاب أصحاب 
السيارات

ميناء طنجة المتوسط 
للركاب والشاحنات
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286 538
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يلج الركاب الراجلون إىل ميناء طنجة املتوسط 

للركاب عرب محطة الركاب املتواجدة مبركز أعامل 

طنجة املتوسط حيث تتم اجراءات الرشطة 

والجامرك.

عند الوصول، تتم إجراءات املراقبة )ختم الجوزات( 

عىل منت البواخر أثناء فرتة العبور.

بعدها تسهر خدمة حافالت النقل الداخيل للميناء 

عىل نقل الركاب الراجلني من مناطق اإلركاب إىل 

محطة الركاب.

 

باإلضافة إىل ذلك، تم وضع خدمة سيارات األجرة 

والحافالت والقطار رهن إشارة الركاب الراجلني 

• 34 نقطة مراقبة للرشطة تسمح مبعالجة 1.000 

سيارة يف الساعة

• 6 مكاتب مراقبة للجامرك تعمل عىل إمتام 

إجراءات الركاب وهم عىل منت سياراتهم

• فضاء ميتد عىل مساحة 3.000 مرت مربع مغطى 

مخصص لتفتيش السيارات

• مدخل مخصص لحافالت النقل الدويل

• موقف سيارات بطاقة استيعابية قدرها 500 سيارة

• منطقة للراجلني مغطاة معدة القتناء التذاكر 

وتتوفر عىل مرافق صحية ومقهى وقاعة للصالة

• 8 نقاط لتسجيل الوصول دون الحاجة إىل ارتجال 

الركاب املتوفرين عىل تذاكرهم من سياراتهم

يسمح تصميم هذا الفضاء وتنظيمه بتيسري الحركة 

وتقليص املدة املستغرقة لعبور السيارة.

تتوفر النقاط عىل شبكة اتصال باأللياف البرصية.

تسمح منطقة التفتيش باملاسح املتنقل مبراقبة غري 

اقتحامية مع تقليص مدة انتظار الركاب

تتوفر مناطق ما قبل اإلركاب بامليناء عىل فضاءات 

لالسرتاحة قصد تحسني ظروف الراحة للركاب أثناء 

ُل هذه الفضاءات من قبل  عملية عبورهم. تَُشغَّ

مهنيني وتشتمل عىل مقاهي ومطاعم ومحالت 

للتسوق املعفي من الرضائب ومستوصف وفضاءات 

أللعاب األطفال ورشفات مطلة عىل كامل امليناء.

وهذا باإلضافة إىل بناية مخصصة للخدمات التي 

تشتمل عىل مكاتب للرشكات البحرية ومؤسسة 

محمد الخامس والرشطة ومرافق صحية ومحالت 

للأمكوالت ومكاتب الدرك املليك.

لنقلهم نحو طنجة/ميناء طنجة املتوسط.

كام أنه ميكن لحافالت النقل الدويل أيضا الولوج 

إىل ميناء طنجة املتوسط للركاب عرب املركز املينايئ 

طنجة املتوسط. حيث تتم اجراءات الرشطة 

والجامرك للحافلة داخل محطة الركاب.

تشتمل محطة الركاب عىل فضاء للمراقبة الحدودية 

وقاعة لالنتظار ما قبل اإلركاب وكافترييات وقاعة 

وصول الركاب وحافالت النقل الداخيل من وإىل 

أرصفة اإلركاب وخدمات )االستقبال والتذاكر 

واملرصف واملطعم واألكشاك واملستوصف ...(، 

باإلضافة إىل محطة سكك حديدية تشتمل عىل 

رصيفني للركاب ومحطة طرقية متتد عىل مساحة 

7.500 مرت مربع تتوفر عىل 9 مواقف للحافالت 

وحافالت النقل الدويل.

• 16 نقطة مراقبة للرشطة تسمح مبعالجة 500 

سيارة يف الساعة للركاب أصحاب السيارات دون 

الحاجة إىل ترجلهم من سياراتهم،

• 5 مكاتب مراقبة للجامرك تعمل عىل إمتام 

إجراءات الركاب وهم عىل منت سياراتهم،

• فضاء ميتد عىل مساحة 1.000 مرت مربع مخصص 

لتفتيش السيارات، وعىل بعد 900 مرت مربع من 

البنايات اإلدارية واملناطق الخلفية املخصصة لعنارص 

الجامرك والرشطة املكلفني باملراقبة،

• مستوصف ومكتب مخصص ملؤسسة محمد 

السادس للتضامن،

• 5 مكاتب مراقبة للجامرك موجهة للركاب عىل منت 

سياراتهم،

• ممر مخصص لحافالت النقل الدويل.

تشتمل مناطق الولوج 
والتفتيش الحدودي 

)الدخول إل المغرب( 
: عىل ما يىلي

تتضمن منطقة الولوج 
والتفتيش الحدودية 

)مغادرة المغرب( 
: ما يىلي

الركاب 
مناطق ما قبلالراجلون

ركاب الإ

شاحنة نقل دويل يف 2017

مسافر يف 2017
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متتد منطقة جديدة مخصصة للتصدير "منصة 

الصادرات" عىل مساحة 19 هكتار معدة ملعالجة 

حركة التصدير بقدرة معالجة 2.100 وحدة يف اليوم 

وساعتان كمتوسط مدة عبور.

وفيام يتعلق بحركة االسترياد املفصولة جغرافيا 

عن فضاء التصدير فهي تسمح بتسلسل التدفقات 

ووضوح الرؤية يف املسارات.

• إجاميل املساحة: 160.000 مرت مربع

• بنايات إدارية

• فضاء للعيش

• مخزن للتفريع ورصيف للتفتيش

• نفق أجهزة املسح املتنقلة

• حجريات ونقاط تفتيش

البنية التحتية :

منصة الصادرات
تحدي كب�ي أمام عرض التصدير 

من المغرب إل العالم
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المكونات الرئيسية

2.100 وحدة شحن
ي اليوم

�ن

مخزن للتفريغ

أجهزة مسح متعددة 90 وحدة 
ي الساعة

�ن

منطقة ما بعد المسح
معقمة

مدة العبور عند
التصدير: ساعتان

منطقة معزولة للمراقبة
الدقيقة
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يقع مركز األعامل طنجة املتوسط يف جوار ميناء 

طنجة املتوسط 1 وميناء الركاب والشاحنات 

واملنطقة الحرة اللوجستية. حيث يلعب مركز 

العامل طنجة املتوسط دور املحفز عىل تكامل 

العمل بني املهن املينائية وصناعة الخدمات، وميثل 

جزءا حيويا يف املركب املينايئ. ويشتمل املركز 

البالغ طوله 450 مرت وعرضه 50 مرت، عىل منصات 

للمكاتب وقاعة محارضات وقاعة عرض ومركز 

للعيش. ويحتوي هذا املبنى املخصص لصناعة 

الخدمات عىل مجموع اإلدارات املينائية ومشغيل 

املوانئ يف مكان واحد للعمل وكذا العيش.

ي

يشكل املركز املينايئ بوابة للولوج إىل املركب املينايئ 

بالنسبة للراجلني ونقطة التقاء متعددة الوسائط من 

خالل محطات الركاب والسكك الحديدية والطرقية 

يف الطابق السفيل من البناية.

بتوفر مركز العامل طنجة املتوسط عىل مدخلني 

مبارشين يؤديان إىل الطريق الدائري املتوسطي 

الرابط بني طنجة – السعيدية، مرورا بالفنيدق 

وتطوان، والطريق الرسيع طنجة – الدار البيضاء، 

تم تشييده عىل مساحة 19 هكتار، كحي تجاري 

للمركب املينايئ طنجة املتوسط.

نظرا إلرشاف املهندس املعامري جان نوفيل 

بالتعاون مع مجموع املهندسني املنضوين تحت 

هيئة املهندسني املعامريني باملغرب عىل تصميم 

مركز العامل طنجة املتوسط، فإن هندسة هذا 

األخري تعكس عدة أمناط معامرية: كالطابع الخاص 

بالفضاء الطنجي والعريب، من خالل معالجته الصلبة 

والبيضاء، وباحاته وواجهاته املثقبة وفق أشكال 

هندسية مستوحاة من املرشبية، وطابع امليناء 

الصناعي من خالل بنيته الفوقية ذات الطابق 

األريض والبناية املحرتمة لبيئتها املادية واإليكولوجية.

مركز االئعمال طنجة المتوسط
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يشتمل مركز األعامل طنجة املتوسط عىل:

• فضاء خدمة الركاب الذي يعترب النقطة الحيوية 

يف املركز املينايئ، حيث يسمح أيضا بتقديم 

خدمات أخرى للركاب )االستقبال والتذاكر والتجارة 

والوجبات الرسيعة ...(؛

• فضاء خدمات املطاعم للمنطقة 5 ]محالت[ 

يقع يف قلب املركز املينايئ طنجة املتوسط )الذي 

ميكن الوصول إليه من خالل املناطق 4 و6 ومحطة 

الركاب(

ويتكون من مستويني:

- املستوى األول: يتضمن قاعة طعام تتوفر عىل 6 

محالت وباحة مساحتها 600 مرت مربع تطل عىل 

املركب املينايئ طنجة املتوسط

- املستوى الثاين: يتضمن مطعم فاخر مساحته 120 

مرت مربع مع منظر خالب، وصالون فاخر مساحته 

120 مرت مربع مع منظر خالب
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• محطة لعبور الركاب الراجلني املتوجهني نحو 

أوروبا أو القادمني منها، من خالل مدخل مبارش 

يؤدي إىل مختلف وسائل النقل )القطار وحافالت 

النقل الدويل وسيارات األجرة(.

• محطة سكك حديدية تتوفر عىل رصيفني 

للمسافرين يقدمان خدمة النقل املكويك بني طنجة 

املتوسط – طنجة

• محطة طرقية متتد مساحتها عىل 7.350 مرت 

مربع بقدرة استيعاب 20 موقف مخصص لحافالت 

النقل الدويل وفضاء مخصص ملوقف سيارات األجرة 

والحافالت التي تقدم خدمة النقل املكويك باملركب 

املينايئ طنجة املتوسط

• مركز للعيش مشيد عىل املنطقة 5 من املركز 

املينايئ طنجة املتوسط ومكان لالسرتاحة وتناول 

الطعام والخدمات العامة: الربيد والتجارة والوكاالت 

املرصفية والتأمني واستئجار السيارات ووكاالت 

السفر والصيدلة ...؛

• قاعة طعام تتوفر عىل 6 محالت وباحة مساحتها 

3.000 مرت مربع تطل عىل املركب املينايئ طنجة 

املتوسط؛

• مطعم فاخر مساحته 120 مرت مربع

• بار-صالون فاخر 120 مرت مربع

• منصات مكاتب، مجهزة أو قيد التجهيز، مبجموع 

مساحة 30.500 مرت مربع )مساحة طابقية(، متتد 

عىل املناطق 1 و3 و4 و6 و7 و8؛

• قاعة استامع بسعة 289 مقعد، مزودة بتجهيزات 

العرض والسمعية وفضاءات للعرض.

• مواقف للسيارات مبجموع قدرة استيعابية 600 

موقف.
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قصد تحسني الفعالية التشغيلية للقلبيني النابضني 

للوكالة الخاصة طنجة املتوسط، املتمثلني يف امليناء 

ومناطق األنشطة، وللرفع من قدرات التطوير، 

رشعت الوكالة يف 2008 بتطبيق عملية إنشاء فروع 

لها كان من نتائجها إنشاء رشكة فرعية تابعة لها 

مكرسة للنشاط املينايئ هي رشكة السلطة املينائية 

طنجة املتوسط ش.م.

يف يناير 2010 نُِقلَت كافة املهام والصالحيات 

العمومية املتعلق بتسيري وتطوير املركب املينايئ 

مبوجب مرسوم قانون لفائدة السلطة املينائية طنجة 

املتوسط وأصبحت بالتايل تترصف بصفتها السلطة 

املينائية القامئة عىل ميناء طنجة املتوسط.

تُرَكُِّز السلطة املينائية طنجة املتوسط مهامها عىل 

تسيري وتطوير البنى التحتية وتنسيق وتنشيط 

املجتمع املحيل بامليناء وتكفل موثوقية الخدمات 

املقدمة لزبائن املنصة املينائية وكفاءتها.

كة مساهمة ذات مجلس إدارة، السلطة المينائية طنجة المتوسط هي �ش
ورأسمال قدره 1,8 مليار درهم.

السلطة المينائية 
طنجة المتوسط ش.م.
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• بناء وصيانة البنية التحتية املينائية )الحواجز 

وأعامل التكريك ومنشآت الرسو(

• تطوير أنشطة املركب املينايئ وقدراته

• صالحية السلطة املانحة أو املشغلة بشكل مبارش 

للمحطات املينائية واألنشطة ذات طابع الخدمة 

العمومية

• تنظيم وضبط العالقات والتبادالت بني الفاعلني يف 

املجتمع املحيل بامليناء

• الرتويج مليناء طنجة املتوسط بشكل عام

• سلطة الرشطة املينائية من خالل قيادة امليناء 

املكلفة بأمن املركب وسالمته.

باستثناء ميناء طنجة املتوسط للركاب وسفن 

الدحرجة، فإن األنشطة املينائية الرئيسية يف مركب 

طنجة املتوسط ُعِهَد بها ملشغلني من القطاع الخاص 

معروفني عىل الصعيدين الوطني والدويل والذي، 

يف إطار عقود امتياز، يستثمرون يف البنى الفوقية 

وتجهيزات امليناء ويقدمون خدمات تستويف معايري 

الجودة والسالمة واألمن الدولية.

تتول السلطة 
المينائية طنجة 

المتوسط المهام 
التالية:
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الحكامة

دارة  مجلس الإ

هيكل رأس المال

الوكالة الخاصة 
طنجة المتوسط

الرئيس

ي
السيد فؤاد بري�ن

األعضاء 

السيد عبد الرحمان سمار
الدولة، ممثلة يف شخص مدير املقاوالت العمومية والخوصصة

السيد عبد الواحد قباج
صندوق الحسن الثاين للتنمية االقتصادية واالجتامعية، ممثل 

يف شخص مدير مجلس إدارته

ن بنحليمة  السيد محمد أم�ي
صندوق اإليداع والتدبري، ممثل يف شخص مديره العام

السيد خالد زيان
رشكة "Fipar-Hoding"، ممثلة يف شخص مديرها العام

السيد مهدي التازي الريفي
الوكالة الخاصة طنجة املتوسط، ممثلة يف شخص رئيس مجلس 

إدارتها

ي السيد رضوان بلعر�ب
الكاتب العام لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

السيدة نجالء الديوري
املديرة العامة

FIPAR
Holding
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الهيكل التنظيمي

دارة الإ

ن. ديوري

التسويق

م. فارس

داري و المالي  المدير الإ

ر. باحمو

ميناء طنجة المتوسط 1

ر. هواري

ميناء الركاب و الشاحنات

ح. عبقري

 مدير إدارة الأداء

ر.بولعيش

إدارة الربابنة

خ. سم�ي

يات الصيانة و المش�ت

أ. الجباري

ات ن التجه�ي
 و العمال الجديدة

م. الحنكاري

القيادة

ط. دوراس
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يشكل ميناء طنجة املتوسط 2 املرحلة الثالثة يف 

تطوير املركب املينايئ طنجة املتوسط وذلك إىل 

جانب ميناء طنجة املتوسط 1 وميناء الركاب وسفن 

الدحرجة.

مبجموع قدرة اسمية تقارب 6 ماليني حاوية مكافئة 

لعرشين قدًما، فإن ميناء طنجة املتوسط 2، الذي 

يعادل االستثامر العمومي املرصود لبنيته التحتية 

14 مليار درهم، سريفع القدرة اإلجاملية ملحطات 

الحاويات مبركب طنجة املتوسط إىل 9 ماليني حاوية 

مكافئة لعرشين قدًما، ليصبح طنجة املتوسط إحدى 

أهم منصات إعادة نقل البضائع يف املحيط األطليس 

والبحر األبيض املتوسط.

انطلقت أشغال تشييد ميناء طنجة املتوسط 2 يف 

ماي 2010، وذلك طبقا لبنود عقد البناء املوقع يف 

17 يونيو 2009 خالل الحفل الرسمي املنظم إلعطاء 

انطالقة األشغال، وقد أنجزت تلك األشغال عىل 

مرحلتني:

• أشغال املرحلة 1، انطلقت يف 2010 وأكملت يف 

2016 وتعلقت بالبنى التحتية األساسية )مبا فيها 

حاجز األمواج الرئبيس( و1.200 مرت طويل األوىل من 

الرصيف.

• أشغال املرحلة 2، وتعلقت بشكل رئييس باألرصفة 

الجديدة )املمتدة عىل 1.600 مرت طويل( باإلضافة 

إىل حاجز األمواج الثاين.

طنجة املتوسط 2 ش.م.، هي رشكة مساهمة ذات مجلس إدارة،

ورأسامل قدره 5,1 مليار درهم.

تقوم طنجة املتوسط 2 ش.م. عىل تدبري أنشطة التجهيز واألصول وكذا تشغيل ميناء طنجة املتوسط 2

ميناء طنجة المتوسط 2
زمة تتمة دينامية مل�ت
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يتوفر ميناء طنجة املتوسط 2 عىل 4,8 كيلومرت من 

حواجز األمواج وحوض مبساحة 160 هكتار من 

األرايض البحرية املستصلحة بالكامل من البحر.

بقدرة استقبال عىل الرصيف 7 ناقالت حاويات 

عمالقة، سيبلغ مجموع طول رصيف الحاويات عند 

األجل 2,8 كيلومرت مع عمق يصل إىل -18مرت.

سيتوفر ميناء طنجة املتوسط 2، يف شكله النهايئ 

عىل محطتني للحاويات.

ستكون "Marsa Maroc" هي صاحبة االمتياز يف 

.)TC3( املحطة الثالثة للحاويات

تتميز هذه املحطة بطول رصيف 800 مرت و34 

هكتار كمساحة أرايض بحرية مستصلحة. أما القدرة 

االسمية للمحطة فهي 1 مليون حاوية مكافئة 

لعرشين قدًما.

تعترب املحطة الرابعة للحاويات )TC4(، بقدرة 

اسمية 5 ماليني حاوية مكافئة لعرشين قدًما، 

 ،"APM Terminals" سيمنح االمتياز فيها لرشكة

مبثابة املحطة األكرث ابتكارا يف القارة األفريقية. حيث 

تدمج آخر تقنيات حركة الحاويات، وتتميز بطول 

رصيف 1.600 مرت قابل للتمديد إىل 2.000 مرت و76 

هكتار كمساحة أرايض بحرية مستصلحة.

يرتقب انطالق أنشطته يف 2019.
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الحكامة
دارة  مجلس الإ

هيكل رأس المال

ي
صندوق الحسن الثا�ن

الدولة المغربية الوكالة الخاصة
طنجة المتوسط

الرئيس
السيدة نجالء الديوري

االئعضاء

ي
السيد فؤاد بري�ن

الوكالة الخاصة طنجة املتوسط املحاصة، ممثلة يف شخص رئيسها

املدير العام

السيد عبد الرحمان سمار
الدولة، ممثلة يف شخص مدير املقاوالت العمومية والخوصصة لدى 

وزارة االقتصاد واملالية

السيد عبد الواحد قباج
صندوق الحسن الثاين للتنمية االقتصادية واالجتامعية، ممثل يف شخص

رئيس مجلس إدارتها

ن بنحليمة السيد محمد أم�ي
صندوق اإليداع والتدبري، ممثل يف شخص مديره العام

يف شخص مدير مجلس إدارته

ن بنحليمة  السيد محمد أم�ي

السيد خالد زيان
رشكة "Fipar-Holding"، ممثلة يف شخص مديرها العام

السيد مهدي التازي الريفي
الوكالة الخاصة طنجة املتوسط، ممثلة يف شخص رئيس مجلس إدارتها

السيدة نجالء الديوري
السلطة املينائية طنجة املتوسط، ممثلة يف شخص مديرها العام

ي السيد رضوان بلعر�ب
الكاتب العام لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

السيد محمد أرجوان
املدير العام
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TC3
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10

استثمارات  ميناء طنجة المتوسط 2

منها مليار درهم
استثمار دولي

مليار درهم
استثمارات من الوكالة الخاصة طنجة 

المتوسط

مليار درهم
استثمارات من القطاع الخاص
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انطلق تشغيل املنطقة الحرة اللوجستية الواقعة 

ضمن املركب املينايئ طنجة املتوسط يف نونرب 2008 

مع تخويل مهمة تدبريها لرشكة MedHub، وهي 

منصة مناسبة إلنشاء قواعد لوجستية تكرس لتغطية 

أوروبا والبحر األبيض املتوسط وأفريقيا.

بتواجد املنطقة الحرة اللوجستية يف جوار امليناء من 

خالل منطقة جمركية واحدة، وتكريسها لألنشطة 

اللوجستية ذات القيمة املضافة، فإنها بذلك تكون 

يف قلب مراكز األعامل باملنطقة، مام يخولها القدرة 

عىل التوزيع الرسيع والفعال نحو سوق به أكرث من 

1 مليار مستهلك.

باإلضافة إىل أنشطة التوزيع عىل مستوى التدفقات 

العاملية، فإن املنطقة الحرة اللوجستية متثل نقطة 

تخزين قبل التوزيع نحو مناطق حرة أخرى يف 

املغرب وكذا تزويد السوق االستهالكية يف املنطقة 

املجاورة لها.

تقرتح املنطقة الحرة اللوجستية طنجة املتوسط، 

املمتدة عىل مساحة ستبلغ عند األجل 250 

هكتار، تأجري مجموعة من العقارات املتكاملة من 

املقار واملكاتب والقطع األرضية العارية املزودة 

بالخدمات، حيث ميكن إنجاز عمليات معالجة 

للبضائع من قبيل وضع العالمات والتجميع و مراقبة 

الجودة.

المنطقة المخصصة للخدمات اللوجستية

المنطقة الحرة اللوجستية
"Medhub" 
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السيدة نجالء الديوري

االئعضاء

ي
السيد فؤاد بري�ن

السيد مهدي التازي الريفي

السيد جمال ميكو

السيد عبد الواحد الكرومي

الحكامة

دارة مجلس الإ

هيكل رأس المال

الوكالة الخاصة
طنجة المتوسط
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يحمل قطاع النقل والخدمات اللوجستية تحديات 

مهمة بالنسبة لطنجة املتوسط.

بالفعل، يشكل طنجة املتوسط اليوم وطوال مراحل 

تطويره، وكذا بالنظر إىل متوقعه عىل خريطة 

التدفقات العاملية، منصة لوجستية تقع يف قلب 

سالسل التوريد العاملية.

يتمحور عرض الخدمات اللوجستية طنجة املتوسط 

حول مجموعة من العروض املهمة:

• عرض عقاري متحكم فيه يتضمن مقار معدة 

لالستعامل مخصصة للخدمات اللوجستية ومخازن 

متقدمة

• تعدد الوسائط التي تسمح بتحويل تدفقات 

البضائع املنقولة بالحاويات وسفن الدحرجة وربطها 

املتعدد

• عرض توحيد أريض وبحري نحو أوروبا والصني 

والواليات املتحدة

• عرض متكامل من الخدمات املقدمة من طرف 

فاعلني معروفني يف قطاع الخدمات اللوجستية

• ربط عاملي يكفل عمليات شحن منتظمة نحو 

174 ميناء دويل منها 37 ميناء بأفريقيا عىل أساس 

أسبوعي.

حيث استقر مشغلون بقطاع الخدمات اللوجستية 

وموزعون يف مختلف منصات طنجة املتوسط 

ويقدمون خدمات متكاملة من قبيل:

• خدمات لوجستية ذات قيمة مضافة يف التوحيد 

والتوزيع والتوريد

• إعداد الطلبيات والتخزين والتغليف ووضع 

العالمات والتجميع ومراقبة الجودة.

من بني املشغلني هناك:

"BOLLORE " •

"MUNCH & MILITZER" •

"DACHSER" •

"TRANSMEL" •

"EMIRATES LOGISTICS" •

"TIMAR" •

"SNTL" •

"RHENUS LOGISTICS" •

"FRIO PUERTO" •

"SJL" •

تولد الخدمات اللوجستية يف طنجة املتوسط 

مجموع أعامل بقيمة 30 مليار درهم. يقرتح طنجة 

املتوسط عرض متكامل من الخدمات التي تغطي 

سلسلة الخدمات اللوجستية املتعلقة مبعالجة 

البضائع بالكامل.

بالنسبة لنشاط سفن الدحرجة فإن عملية املناولة 

داخل املنشآت املينائية تنجز بواسطة جر املقطورات 

من الرصيف إىل منت السفن أو العكس، واألمر 

ذاته بالنسبة ملناولة املنصات النقالة يف األماكن 

املخصصة.

فيام يخص نشاط الحاويات، فإن عملية املناولة تتم 

بواسطة املرفاع القنطري وعرب البوابة وذلك داخل 

محطات الحاويات.

سواء تعلق األمر بحاويات تنقل يف إطار عملية 

إعادة شحن أو مساحلة أو استرياد-تصدير.

بالنسبة لنشاط السيارات، فإن عملية املناولة تتم 

بتفريغ القطار/الشاحنة وإعادة شحنها عىل منت 

السفينة أو العكس.

ويف النهاية، بالنسبة للمنطقة الحرة اللوجستية، فإن 

عملية املناولة تتم بشحن وتفريغ وحدات الشحن، 

حاويات وشاحنات نقل دويل، نحو منطقة التخزين.

خدمات لوجستية 
متنوعة

المناولة

طنجة المتوسط 
ي قلب الخدمات اللوجستية 

�ز
العالمية
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يقدم طنجة املتوسط إمكانية تخزين وتكديس 

البضائع يف انتظار تصديرها:

بالنسبة لشاحنات النقل الدويل: يف فضاءات التنظيم 

املخصصة لهذا الغرض.

بالنسبة للحاويات، يف منطقة زيارة استرياد 

الحاويات املعدة خصيصاً لتيسري معالجة عمليات 

استرياد الحاويات يف ميناء طنجة املتوسط وكذا يف 

محطات الحاويات.

بالنسبة للسيارات التي يعاد شحنها: يف حدود 

األرايض البحرية املستصلحة من املحطة.

ويف الختام، بالنسبة للبضائع املتواجدة باملنطقة 

بالنسبة لنشاط سفن الدحرجة، يتعلق األمر بالنقل 

األريض للبضائع بواسطة شاحنات قادمة من عند 

مصدرين مغاربة )منطقة شامل املغرب ووسطه 

وجنوبه( ينشطون يف قطاع الصناعة والنسيج 

والصناعة الغذائية. وبعدها نقل شاحنات النقل 

الدويل تلك بحرا نحو أوروبا.

بالنسبة لنشاط الحاويات، يتعلق األمر بنقلها عرب 

الحرة اللوجستية، يف مساحة لوجستية تقارب 

400.000 مرت مربع تتكون من مكاتب للكراء 

ومخازن وقطع أرضية عارية مزودة بالخدمات.
األرض )من/إىل مناطق طنجة املتوسط أو الدار 

البيضاء(، وعن طريق البحر من أجل أن تنقل 

باملساحلة )من/إىل موانئ مغربية أخرى(، أو إلعادة 

شحنها.

بالنسبة لنشاط السيارات، يتعلق األمر بنقل السيارات 

القادمة من "Renault Melloussa" بواسطة السكك 

الحديدية أو شاحنات نقل السيارات فيام يخص تلك 

القادمة من مصنع  SOMACA  الدار البيضاء.

بعدها تنقل بحرا نحو وجهتها.

بالنسبة لنشاط الخدمات اللوجستية، يتعلق األمر 

بنقل الحاويات وشاحنات النقل الدويل نحو منطقة 

التخزين MedHub والعكس صحيح.

التخزين

النقل

مالي�ي درهم
ي 2017، بلغ حجم االئعمال المنجزة

�ز
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PÔLE INDUSTRIEL

قطب صناعي
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تأكيدا للتوجه الرئييس ملجموعة طنجة املتوسط، 

املتمثل يف تعزيز التطوير الحثيث للصناعة يف 

املناطق املحاذية للميناء، فإن دور املنصة الصناعية 

طنجة املتوسط، التي أعطى انطالقتها جاللة امللك 

يف يناير 2009، يتمثل يف تجهيز وتوزيع عدة مناطق 

أنشطة يف منطقة املضيق.

لَِة للمركب املينايئ  تتمتع هذه املنصة الصناعية املَُكمِّ

طنجة املتوسط، مبميزات مهمة وتكفل عروض ذات 

قيمة عالية تتامىش مع انتظارات الفاعلني العامليني:

• موقع اسرتاتيجي يقع عىل تقاطع طرق التدفقات 

البحرية املهمة وعىل مقربة من األسواق املستهدفة

تعترب مناطق طنجة املتوسط املحرك التنفيذي 

للوكالة الخاصة طنجة املتوسط املكلفة بتجهيز 

وتطوير وتدبري املنصة الصناعية طنجة املتوسط، 

التي عبئ لها حول املركب املينايئ وعاء عقاري 

تقدر مساحته بـ 50 مليون مرت مربع، حيث يتم 

تطوير بشكل تدريجي ووفق أفضل املعايري الدولية، 

مجمعات صناعية ولوجستية وخدماتية، مندمجة يف 

امليناء تسري وفق مبدأ الشباك الوحيد.

يشتمل هذا القطب التنافيس إىل غاية اليوم عىل 

• حزمة مندمجة تتكون من عرض بنية هيكلية 

أساسية من الطراز الرفيع واحتياطي عقاري مهم

• تدبري مندمج ملختلف مناطق األنشطة من طرف 

مشغل واحد

• نسيج صناعي أنشئ عىل أسس قوية

750 رشكة ناشطة، موجهة نحو التصدير، وأكرث 

من 000 65 منصب شغل ترتكز يف األساس حول 

األنشطة الصناعية واللوجستية، وتشغل من 

طرف فاعلني دوليني يعتربون مرجعاً يف قطاعات 

صناعة الطائرات والسيارات والنسيج واللوجستيك 

مناطق تم تطويرها عىل مساحة 1600 هكتار

وعاء عقاري احتياطي مساحته 5000 هكتار

رقم معامالت من الصادرات 72 مليار درهم

612 267 التدفقات اللوجيستية الصناعية السنوية 

منصة إقليمية
للتنافسية الصناعية
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72 750 6
مناطق أنشطة

مطورة عىل مساحة 1.60
 هكتار

مليار درهم
قيمة

ي 2017 
حجم معامالته �ز

كة  �ش
ي مختلف 

ناشطة �ز
القطاعات

المنصة الصناعية 
طنجة المتوسط

 

 
 

 

 

 

 

Tetouan Park

Tetouan Shore
Tanger

Automotive City

Renault Tanger Med

المنطقة الحرة طنجة
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تضم مناطق طنجة المتوسط كل من  مناطق الأنشطة

طنجة المنطقة الحرة 

منطقة صناعة السيارات
"Tanger Automotive City" 

رونو طنجة المتوسط 
"Renault Tanger Med"

Tetouan Park

Tetouan Shore

انطلقت املنطقة الحرة طنجة يف 1999 وتعترب أهم قطب أنشطة يف منطقة شامل املغرب. 

حيث تستقبل الرواد العامليني يف قطاعات صناعة السيارات والطائرات واإللكرتونيك 

والنسيج.

متثل القطب بامتياز فيام يتعلق بأنشطة صناعة السيارات وذلك بفضل تطويرها حول أكرب 

موقع تجميع للسيارات يف أفريقيا تابع للمصنع الفرنيس "Renault" ونسيج من صناع 

املعدات األصلية للسيارات الناشطني يف العديد من مهن سلسلة القيمة.

منطقة حرة مخصصة لتحالف رونو-نيسان "Renault-Nissan" متتد عىل مساحة 300 

هكتار، وتتوقع هذه املنصة أن تحقق قدرة إنتاجية عند األجل 400.000 سيارة موجهة 

بشكل رئييس نحو التصدير.

ميثل هذا املجمع الصناعي آلية مهمة لتطوير اقتصاد مدينة تطوان. حيث خصصت هذه 

املنطقة إلنشاء وحدات صناعية ولوجستية تستهدف السوق الجهوية لشامل املغرب.

لَة، أنشئت يف تطوان وتوفر فضاءات  هي عبارة عن منطقة مخصصة لالستقبال املهن املُرَحَّ

مكاتب لتوطني مهن من قبيل االستعانة مبصادر خارجية لتكنولوجيا املعلومات وإسناد 

العمليات التجارية إىل جهات خارجية وإسناد العمليات املعرفية إىل جهات خارجية.
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 %52,7

 %47,3

السيد عبد الرحمان سمار
مدير املقاوالت العمومية والخوصصة

السيد عبد الواحد الكرومي
مدير صندوق الحسن الثاين للتنمية االقتصادية 

واالجتامعية

السيد جمال ميكو
عضو مجلس إدارة الوكالة الخاصة طنجة املتوسط

السيد جعفر مغاردي
املدير العام

الرئيس

ي
السيد فؤاد بري�ن

األعضاء

السيد مهدي التازي الريفي
الوكالة الخاصة طنجة املتوسط املحاصة

السيد بوبكر الجاي
التجاري وفابنك 

السيد كريم فتح
"ATTIJARI CAPITAL DEVELOPPEMENT" 

السيد هشام سف�ي
 "ASMA INVEST" 

السيد خالد الشدادي
الصندوق املهني املغريب للتقاعد

السيد مفضل الحاليسي
البنك املغريب للتجارة الخارجية 

السيد زه�ي بنسعيد
امللكية املغربية للتأمني 

الحكامة
دارة مجلس الإ

الوكالة الخاصةهيكل رأس المال
 طنجة المتوسط

ي للتجارة الخارجية البنك المغر�ب
ن الملكية للتأم�ي

التجاري وفا بنك
ي للتقاعد ي المغر�ب

 الصندوق المه�ن
أسماء لالستثمار
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الهيكل التنظيمي

دارة الإ

ج. مغاردي

ي
المدير التق�ن

ن. تالصالل

التطوير التجاري

إ. أجزناي

ي
المدير القانو�ن

س. العلمي

داري و المالي  المسؤول الإ

ع. العكري

TETOUAN PARK

ر. العلمي

TETOUAN SHORE

ع. عشعاش

TANGER AUTOMOTIVE CITY

أ. بن عياد

TANGER FREE ZONE

إ. خليل
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متتد هذه املنطقة عىل وعاء عقاري مساحته 300 

هكتار ويركز بشكل رئييس غىل املهن املتعلقة 

بصناعة السيارات )صناع املعدات األصلية ومشغيل 

الخدمات اللوجستية واملتعاقدين من الباطن 

والخدمات ذات الصلة بالقطاع(.

باإلضافة إىل ذلك، تشكل عنارص القدرة التنافسية 

التي متتلكها املنطقة أساسا مهام للتطوير: شبكة 

من صناع املعدات األصلية التي أنشئت يف املنطقة 

عىل أسس قوية، مجاورة موقع "Renault" لطنجة 

املتوسط، وعنارص دعم لوجستية تساعد عىل تحقيق 

أفضل مستوى من الرتابط وإمكانات جهوية مهمة.
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منذ انطالق تشغيل املنطقة الحرة طنجة يف 1999، 

متكنت من التطور بشكل مهم عىل وعاء عقاري 

مساحته 400 هكتار.

باإلضافة إىل التدابري التحفيزية املهمة املعمول بها 

عىل الصعيد الوطنى، فإن املنطقة الحرة طنجة 

تجمع بني مزايا ملموسة: املوقع الجغرايف ومنوذج 

تسويقي مالئم )بيع قطع أرضية وتأجري مقار معدة 

لالستعامل( وعروض خدمات.

تستقبل رواد عامليني يف قطاعات صناعة السيارات 

والطائرات واإللكرتونيك والنسيج.

لَة يف تطوان  إنشاء منطقة مخصصة للمهن املُرَحَّ

توفر فضاءات مكاتب ملهن من قبيل االستعانة 

مبصادر خارجية لتكنولوجيا املعلومات وإسناد 

العمليات التجارية إىل جهات خارجية وإسناد 

العمليات املعرفية إىل جهات خارجية.

حيث ساعد الشطر األول من املجمع، املمتد عىل 

مساحة 6 هكتارات، عىل تجهيز 22.000 مرت مربع 

من املكاتب وفضاءات الخدمات.
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خصصت هذه املنطقة الحرة، املطورة عىل مساحة 

300 هكتار والواقعة يف ملوسة، لتحالف

 "Renault-Nissan" بهدف تطوير أول مركز إنتاج 

يف شامل املغرب.

تم تخصيص مصنع "Renault" طنجة إلنتاج سيارات 

 Dokker" و ،"Dokker" و "Lodgy" من نوع

 ،"Sandero Stepway" و "Sandero" و ،"Van

وذلك من مرحلة السحب العميق إىل التجميع مرورا 

من صناعة األلواح املعدنية والصباغة.

ويلبي املصنع حاجيات السوق املحلية والدولية من 

السيارات ذات املنخفضة األمثنة. ويفرتض بأن تصل 

قدرته اإلنتاجية السنوية بشكل رسيع إىل 400.000 

سيارة يف السنة.

 

يتوفر مصنع "Renault" عىل خطي إنتاج، انطالقا 

من مرحلة السحب العميق إىل التجميع مرورا من 

صناعة األلواح املعدنية والصباغة والكرايس والهيكل، 

وذلك من خالل العمل بثالث فرق إنتاج. وقد حقق 

قدرة إنتاجية سنوية قياسية يف 2017 بتمكنه من 

إنتاج 273.176 سيارة. ويف نفس السنة، متكن مصنع 

طنجة من تخطي حاجز 1 مليون سيارة أنتجت منذ 

انطالق أنشطته يف 2012.

وعليه يكون مصنع "Renault-Nissan" أكرب مصنع 

سيارات يف أفريقيا. كام يتم تكوين العامل املعينني 

محليا يف أقسام معهد مهن صناعة السيارات املفتتح 

يف 2012، والذي تخرج منه بالفعل 6.500 موظف.
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متتد منطقة النشاط هذه عىل مساحة 150 هكتار 

املجاورة للطريق الرسيع الرابط بني طنجة وتطوان.

ويهدف هذا املرشوع إىل تطوير مجمع صناعي 

ولوجستي يف منطقة تطوان وتكميل عرض املنصة 

الصناعية طنجة املتوسط.

وخصصت هذه املنطقة إلنشاء وحدات صناعية 

ولوجستية تستهدف السوق الجهوية لشامل املغرب.
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تستند هذه املشاريع التي أعطيت انطالقتها 

واملتعلقة بالتوريد بشكل أسايس عىل تنظيم املمرات 

نحو مواقع التجميع من خالل ضامن توريد منظم 

ومنها ممرات: طنجة املتوسط – فيغو و طنجة 

املتوسط – فالنسيا وطنجة املتوسط – برشلونة 

وغريها.

تعمل رشكات متعددة الجنسيات مثل "Lear" و 

 "Standard Profil" و ")Aptiv - Delphi"(

و"Joyson Safety Systems" وكذا "Valeo"، عىل 

صناعة القطع يف مصانعها بطنجة، ليصادق بعدها 

عىل اعتامدها يف ميناء طنجة املتوسط وتصدر 

بواسطة شاحنات النقل الدويل أو الحاويات، نحو 

املواقع الرئيسية للمصنعني املتواجدين يف أوروبا.

يسمح قرب ميناء طنجة املتوسط من السوق 

األوروبية والربط البحري ملسافات قصرية )طنجة 

املتوسط نحو الجزيرة الخرضاء وفيغو وموتريل 

وبرشلونة ومارسيليا وجنوة وسافونا( بوصل طنجة 

املتوسط يف أقل من 24 ساعة مع شامل أوروبا.

كام ساعد إطالق الخط البحري طنجة املتوسط – 

فيغو عىل تحسني فعالية هذه السلسلة اللوجستية 

بالنسبة للمصدرين وذلك بفضل تقليص التكاليف 

اللوجستية.

أما فيام يتعلق بالبنية التحتية الجديدة "منصة 

الصادرات" التي انطلق تشغيلها يف ميناء طنجة 

املتوسط فقد جاءت لتدعم هذا التطوير وتساعد 

عىل تحقيق متوسط مدة عبور نحو التصدير 

ساعتني.

اللوجستية من 
أجل توريد صناعة 

السيارات

طنجة المتوسط، 
ي خدمة الممرات اللوجستية 

�ن
لصناعات السيارات
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تشحن هذه املنتجات املصنعة يف منصة طنجة 

املتوسط، واملوجهة للتوريد نحو مواقع التجميع يف 

أوروبا، إىل: فيغو )إسبانيا( لفائدة "PSA" وبرشلونة 

)إسبانيا( لفائدة Volkswagen و فالنسيا )إسبانيا( 

لفائدة "Ford" وبلد الوليد )إسبانيا( لفائدة

."Renault" 

وعىل سبيل املثال، فإن "Valeo" تنتج أنظمة اإلضاءة 

 Tanger" يف مصنعها يف منطقة صناعة السيارات

"PSA" وتصدر القطع نحو ،"Automotive City

 يف فيغو مبعدل عدة رحالت تصدير يف األسبوع.

فيام سيرشع مصنع املعدات األصلية اعتبارا من 

نهاية هذه السنة يف توزيع ممسحة الزجاج املوجهة 

أيضا نحو فيغو.

أما "Standard Profil"، منتج قطع اإلحكام، يوزع 

منتجاته عىل "Renault" يف بلد الوليد و 

Volkswagen يف مارتوريل )برشلونة( وقطع لفائدة 

."Audi A1" يف إبيثا و ليون، وكذا "Seat"

 Joyson Safety Systems وتنتج الرشكة األمريكية

عجالت قيادة موجهة إىل "Ford" يف فالنسيا مبعدل 

تدفقني لشاحنات النقل الدويل يف األسبوع و 3 

."Seat" تدفقات نحو برشلونة

"Standard Profil" كام يتم تدعيم التدفقات بني

و "Joyson Sayfety" بشكل منتظم نحو برشلونة.

وفيام يخص "Lear"، الرشكة األمريكية املتعددة 

الجنسيات، فإنها تنتج أجزاء السيارات املصنعة من 

 "Ford" النسيج وتصدرها نحو مواقع تجميع

و "Renault-Nissan" و "PSA" يف فرنسا وإسبانيا.

طنجة املتوسط يف خدمة املمرات اللوجستية 

الصناعية.
باإلضافة إىل كونه منصة تنافسية فإنه يوفر كافة 

الخدمات اللوجستية الرضورية لتحسني القدرة 

التنافسية لصناع املعدات األصلية الذين اختاروا 

االستقرار به.

وباإلضافة إىل ذلك فإنه قصد زيادة تحسني أداء 

صناع املعدات األصلية الذين اختاروا االستقرار به، 

ولتلبية حاجياتهم املتنامية واملستقبلية من حيث 

الخدمات اللوجستية، سيطلق طنجة املتوسط منصة 

Tanger Auto- "مكرسة ملنطقة صناعة السيارات 

motive City"، ستسمح بتوحيد قطع السيارات 

التي ستوزع عىل األسواق املستهدفة. سيكون عليها 

معالجة التدفقات الواردة، خاصة القطع وأجزاء 

الهيكل، باإلضافة إىل التدفقات الصادرة نحو املصانع 

 "PSA" و "Renault" األوروبية للمصنعني من قبيل

وغريهام.

مواقع التجميع 
الأوروبية
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قطب الخدمات
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يشتمل قطب الخدمات طنجة املتوسط عىل قطب قدرات أنشئ حول ثالث 

مهن أساسية ومهمة بالنسبة لتطوير وتدبري مشاريع البنية التحتية الكبرية.

يهدف قطب توزيع املاء والكهرباء، الذي تقوم 

عىل تدبريه "Tanger Med Utilities"، إىل إكامل 

مجموع الخدمات املقدمة داخل املناطق املطورة 

من طرف طنجة املتوسط، وذلك لتعزيز قوة جذبه 

لدى املستثمرين. وتشمل هذه الخدمات تدبري 

شبكات اإلنارة العمومية والرصف الصحي.

كام يشمل قطب التكنولوجيات، الذي تقوم عىل 

تدبريه "Cloud"، األمن واالتصال.

تقوم "CIRES" عىل إنجاز مشاريع يغلب عليها 

جانب كبري من التقنية املتعلقة بكامريات املراقبة 

واألمن يف املوانئ واملطارات وكامريات املراقبة 

الحرضية، وكذا تدبري الشبكات واملواقع املعقدة.

يتضمن قطب الهندسة، املطور من طرف

 "Tanger Med Engineering"، أكرث من خمسني 

مهندس يعملون يف تصميم وتحديد أبعاد مشاريع 

البنية التحتية الكبرية: املوانئ واملناطق الصناعية 

وأحواض بناء السفن والوحدات اللوجستية، وذلك 

سواء يف املغرب أو يف الخارج.

يهدف قطب توزيع املاء والكهرباء، الذي تقوم 

عىل تدبريه "Tanger Med Utilities"، إىل إكامل 

مجموع الخدمات املقدمة داخل املناطق املطورة 

من طرف طنجة املتوسط، وذلك لتعزيز قوة جذبه 

لدى املستثمرين. وتشمل هذه الخدمات تدبري 

شبكات اإلنارة العمومية والرصف الصحي.

عرض خدمات
فعالة و مبتكرة
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CIRES TECHNOLOGIES

أصبحت "CIRES TECHNOLOGIES" رشكة 

تابعة بالكامل للوكالة الخاصة طنجة املتوسط بعد 

رشاء أسهم "Hub Télécom". وتنشط هذه الرشكة 

التابعة يف 3 أنشطة:

* األمن

* االتصال

* الكالود واالستعانة مبصادر خارجية لتدبري 

املعلومات

تقدم "CIRES TECHNOLOGIES" لزبائنها 

خدمات املعلومات والتكنولوجيا ذات القيمة 

املضافة العالية التي تلبي مجموع احتياجاتهم من 

حيث االتصاالت )الشبكات السلكية والالسلكية 

واألمن املعلومايت واألنظمة واالتصال الهاتفي 

بواسطة االنرتنت وغريها(، واألمن/السالمة )كامريات 

املراقبة واملجال والتعرف عىل لوحات تراخيص 

املركبات ومراقبة الولوج وتحليل الصور وغريها(، 

واالستضافة واالستعانة مبصادر خارجية لتدبري 

املعلومات، واالتصال الالسليك )TETRA(. حيث 

يتعلق األمر بحلول شاملة وقابلة للتكيف ومطابقة 

للمعايري الدولية.

الرئيس

ي
السيد فؤاد بري�ن

األعضاء

السيد مهدي التازي الريفي

السيدة نجالء الديوري

السيد جمال ميكو

السيد رضا باحمو

السيد نور الدين مخلص
املدير العام

الحكامة
دارة مجلس الإ

الهيكل التنظيمي

هيكل رأس المال

 %100

الوكالة الخاصة
طنجة المتوسط

دارة الإ

ن. مخلص

الجودة دارة التقنية الإ التسويق و التجارة إدارة الدعم
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ات ز التجه�ي

مراكز البيانات المطورة من طرف 
CIRES TECHNOLOGIES

تصال االإ

أماكن
لالآالت

مساحاتحل متكامل
للتخزين

الصيانة
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 "Tanger Med Engineering" هي رشكة 

تابعة للوكالة الخاصة طنجة املتوسط املتخصصة 

باالستشارة الدولية يف مجال تصميم البنيات التحتية 

الكبرية واإلرشاف عليها.

تتوفر "Tanger Med Engineering" عىل مجموعة 

واسعة من املوارد والقدرات التكميلية تسمح لها 

باملساهمة يف تنفيذ املشاريع التي يعهد بها لها 

برؤية متعددة التخصصات وذلك خدمًة لزبائنها.

تتخصص "Tanger Med Engineering" يف 

مشاريع البنى التحتية الكبرية.

يبدأ مجال تدخلها من مرحلة إنجاز الدراسات 

القطاعية والجدوى إىل مرحلة تدبري األصول مبجرد 

إمتام املرشوع، مرورا مبرحلة إعداد ملف التنفيذ 

)الدراسات التقنية والحسابات واملخططات وغريها( 

ومتابعة األشغال وتنسيقها )إدارة األشغال(.

 Tanger Med" تتكون مجاالت أنشطة

Engineering" مام ييل:

* تدبري مشاريع املوانئ واملشاريع البحرية

* الهندسة والدراسات التقنية والقطاعية

* تدبري مشاريع القطاع الثالث واللوجستية

* إدارة األصول و نظم املعلومات الجغرافية.

كام وسعت "Tanger Med Engineering" من 

مجال نشاطها لتلبية حاجيات زبائنها ورشكائها يف 

أفريقيا.

وتواكب "Tanger Med Engineering" رشكائها 

يف إطار تطوير مشاريع املوانئ واملناطق الحرة يف 

أفريقيا.

الحكامة
دارة مجلس الإ

الهيكل التنظيمي

هيكل رأس المال

 %51

 %49

الوكالة الخاصة
طنجة المتوسط

"NOVEC" الرئيس

السيدة نجالء الديوري

األعضاء

ي
السيد فؤاد بري�ن

ي الزروالي
السيد توفيق المرزو�ت

 "NOVEC"، ممثلة يف 

شخص مديرها العام

ي. إمغي

المدير العام

السيد من�ي الحومى

السيد محمد أرجوان

السيد يوسف امغي
املدير العام

التدقيق و الجودةإدارة الدعم

القطاع الثالث 
الميناء  و اللوجستيات دارة التقنية الإ التطوير التجاري

TANGER MED ENGINEERING
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منذ إنشاء هذا الهيكل يف غشت 2008، تحمل 

مسؤولية اإلرشاف عىل خدمات توزيع املاء 

والكهرباء والرصف الصحي السائل والصلب واإلنارة 

العمومية واملعايري الصحية والنظافة للمركب املينايئ 

طنجة املتوسط، الذي، بالنظر إىل حجم احتياجاته، 

أنشأ هذا الهيكل املكرس للخدمات املذكورة التي 

تسمح له بضامن جودة خدمات عىل أعىل مستوى.

الحكامة
دارة مجلس الإ

الهيكل التنظيمي

هيكل رأس المال

 %55

الوكالة الخاصة%45 
طنجة المتوسط

ي 
المكتب الوط�ن

للكهرباء والماء 
ب  الصالح لل�ش

الرئيس

السيدة نجالء الديوري

األعضاء

ي
السيد فؤاد بري�ن

السيد محمادي عالش
املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 

للرشب

السيدة نوال خليفة

السيد عبد الله اوزاي

السيد عبد الصمد الصدوق
الوكالة الخاصة طنجة املتوسط املحاصة

السيد مهدي التازي الريفي

السيد رضا باحمو

السيد أنور الجباري

السيد زكريا البوعمري
املدير العام

ز. البوعمري

المدير العام

دارة و المال يات و التجارةالإ قسم الكهرباءقسم الماء و التطه�يالنظافة العموميةالمش�ت

TANGER MED UTILITIES
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 قطب اجتماعي
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يأيت تجهيز املركب املينايئ طنجة املتوسط يف إطار 

مقاربة للتنمية املستدامة مع البحث املستمر عن 

تحقيق التوازن بني جوانبه االقتصادية والبيئية 

واالجتامعية.

من أجل دعم هذا االلتزام فيام يخص الجانب 

االجتامعي، أنشئت مؤسسة طنجة املتوسط يف ماي 

.2007

تساهم املؤسسة، املعرتف بها ذات منفعة عامة، 

يف تحسني اندماج املركب يف محيطه والسهر عىل 

ضامن أثاره اإليجابية عىل بيئته املجاورة. كام تدعم 

من جهة أخرى النسيج الجمعوي ملنطقة التدخل 

من خالل العمل يف مشاريع هيكلية ذات أثر مبارش 

عىل الساكنة املحلية.

مؤسسة طنجة المتوسط
ي قلب المنطقة

إنجازات �ز
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Mdiq

تضطلع املؤسسة، بصفتها رشيك للمؤسسات 

الحكومية والجامعات املحلية والجهات الجمعوية، 

بنشاطها يف حركية إقليمية تعمل بانسجام مع 

الفاعلني املحليني، من أجل ضامن تكامل الوسائل 

املستعملة وتفاعلها.

تسمح لها مقاربتها املتمحورة حول القرب واالستامع 

والتوافق باالستجابة لتطورات اإلقليم وقيادة 

املشاريع مخصصة للمنطقة.

إعداد الشباب 
للمهن الصناعية 

والخدمات 
املستقبلية يف الجهة

متكني النساء
وإشعاع جهة 

الشامل

الصحة يف الوسط املدريس 
واملساعدة والوقاية

التوجهات 
دارةالرئيسية مجلس الإ

اتيجية المحاور الس�ت

مناطق التدخل

الرئيس

ي
السيد فؤاد  بري�ن

األعضاء

السيد مهدي التازي الريفي

السيد نجالء الديوري

السيد جعفر مغاردي

السيد جمال ميكو
املدير العام

غرس ثقافة التميز وتقليص الهدر املدريس

التعليم

الصحة

السوسيوثقافية التكوين
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استعراض الئحداث
2017 
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01
أحداث مهمة
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افتتح جاللة امللك محمد السادس بتاريخ 27 يوليوز 2007 أول محطة للحاويات طنجة املتوسط مع منح امتياز تشغيلها للرائد 

."APM TERMINALS"  العاملي

يشكل نجاح املركب الصناعي-املينايئ املندمج مثرة الرؤية االسرتاتيجية لجاللة امللك التي تهدف إىل جعل طنجة املتوسط منصة 

مينائية ولوجستية وصناعية وتجارية بأبعاد دولية.

وبعد مرور سنة عىل انطلق تشغيل املحطة الثانية للحاويات التي منح امتياز تشغيلها لفائدة "EUROGATE". وعىل مدار 

تطويرهام، خطت تلك املحطتني خطوات مهمة يف مساعدة طنجة املتوسط، بصفته منصة لوجستية مرجعية، عىل تحقيق ثالث 

ديناميات أساسية هي:

* مكانة عاملية من خالل ربط عاملي )174 ميناء يف القارات الخمس( وإدراج املغرب ضمن املراتب 20 األوىل للدول يف تصنيف 

الربط البحري الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.

* تأكيد موقع طنجة املتوسط يف البحر األبيض املتوسط عىل طرق التدفقات يف البوغاز

* دور محوري عىل طرق التدفقات البحرية من/إىل أفريقيا )%40 من الحركة املعالجة يف طنجة املتوسط(

10 سنوات 
10 إنجازات
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يعترب طنجة املتوسط منصة لوجستية عاملية، تقع 

عىل مضيق جبل طارق ومرتبطة بـ 174 ميناء 

عاملي، وتوفر قدرات معالجة لـ 9 ماليني حاوية و7 

ماليني راكب و700.000 شاحنة و1 مليون سيارة 

و15 مليون طن من املحروقات.

يشكل طنجة املتوسط منصة صناعية ألكرث من 

750 رشكة متثل حجم أعامل صادرات سنوية بقيمة 

5.500 أورو يف مختلف القطاعات من قبيل صناعة 

السيارات والطائرات واللوجستيك والنسيج والتجارة.

بعبور ما يقارب 2,7 مليون راكب يف 2017 وقدرة 

معالجة 7 مليون راكب سنويا، يعالج طنجة املتوسط 

حوايل %50 من تدفقات الركاب عرب املضيق )56% 

حركة السيارات(.

كام أكد طنجة املتوسط موقعه فيام يخص مجموع 

تدفقات مغاربة العامل خالل حملة مرحبا 2017 

ومنها %30 من حركة العبور عن طريق امليناء 

بالنسبة ملجموع وسائل نقل مغاربة العامل )البحرية 

والجوية وغريها(

يتمتع املركب املينايئ املندمج واملتعدد الوسائط 

طنجة املتوسط بربط عىل الصعيد الوطني والدويل. 

حيث يتصل عن طريق الرب والسكة الحديدية 

مبجموع التجمعات السكانية الكربى يف اململكة.

يعالج طنجة املتوسط حاليا، حجم صادرات بقيمة 

85 مليار درهم سنويا. ويتصل طنجة املتوسط بـ 

174 ميناء عىل املستوى العاملي.

المركب الصناعي 
ي طنجة 

والمينا�أ
المتوسط

%50 التدفقات 
الأرضية لمغاربة 

العالم

أول ميناء للتصدير 
بالمغرب
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باإلضافة لكونه جرس بحري، ميثل طنجة املتوسط 

حلقة وصل بني املغرب وأوروبا التي تبعد عنه بـ 14 

كيلومرت فقط.

يستغل طنجة املتوسط قربه ألوروبا ليضع بنياته 

التحتية والعديد من خطوط الربط نحو أوروبا 

)الجزيرة الخرضاء وموتريل وفيغو وبرشلونة وسيت 

وسافونا وجنوة( يف خدمة املصدرين تسهيالً لعملية 

التصدير.

ميكن لطلبية مشحونة بواسطة الشاحنة أن تغادر 

شامل املغرب وتعرب مضيق جبل طارق وتصل إىل 

برشلونة يف أقل من 24 ساعة. عربت يف 2017، 

حيث صنفت املنصة الصناعية طنجة املتوسط 286.538 شاحنة نقل دولية من طنجة املتوسط.

للسنة الثانية عىل التوايل كأول منطقة حرة يف القارة 

األفريقية "الفائز – أفريقيا".

تتضمن املنصة الصناعية طنجة املتوسط 6 مناطق 

أنشطة مطورة عىل مساحة 1.600 هكتار تشمل 

كال من املنطقة الحرة طنجة و رونو طنجة 

املتوسط "Renault Tanger Med" ومنطقة 

صناعة السيارات "Tanger Automotive City" و

Tetouan Park وTetouan Shore و املنطقة الحرة 

اللوجستية.

%97 من صادرات 
النقل الدولي المغربية

أول منصة صناعية 
ي أفريقيا

�ن
نرشت وحدة معلومات االستثامر األجنبي املبارش 

)مجموعة فينانشيال تاميز( يف آخر تصنيف لها 

للمناطق الحرة العاملية التصنيف العاملي للمناطق 

الستة الجغرافية الكربى.

يقارن هذا التصنيف السنوي ما يقارب 60 منطقة 

حرة وفق املعايري الدولية واإلجراءات املالمئة 

لقدراتها التنافسية أمام انتظارات املستثمرين 

العامليني.
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* موقع اسرتاتيجي يقع عىل تقاطع طرق التدفقات 

البحرية املهمة وعىل مقربة من األسواق املستهدفة

* حزمة مندمجة تتكون من عرض بنية هيكلية 

أساسية من الطراز الرفيع واحتياطي عقاري مهم

* تدبري مندمج ملختلف مناطق األنشطة من طرف 

مشغل واحد

* نسيج صناعي أنشئ عىل أسس قوية.

كة  750 �ش
ناشطة

إنتاج وتصدير 1 
مليون سيارة

يستقبل طنجة املتوسط منذ انطالق تشغيل املنطقة 

الصناعية الكربي يف 2009، ُمْصِدِري أوامر صناعية 

من الطراز األول ورواد يف قطاعات صناعة السيارات 

والطائرات والنسيج واللوجستيك والخدمات.

بالنظر إىل توفري عرض يجمع بني: جودة البنى 

التحتية ذات املعايري الدولية والقرب من األسواق 

املستهدفة وقدرات تنافسية وقرب طنجة املتوسط 

من القارة األوروبية، قررت رشكات تابعة صناعية 

أخرى تنشط يف قطاعات من قبيل صناعة الطائرات 

والنسيج واإللكرتونيك بأن تستقر يف طنجة املتوسط. 

كام اختار متعاقدين من الباطن من الدرجة 1 و2 

و3 االستقرار والتصدير لفائدة ُمْصِدِري األوامر 

الصناعية العامليني املستقرين يف أوروبا.

 Renault" منذ انطالق االنتاج يف 2012، أنتج مصنع

Tanger" مليون سيارة وقام بتصديرها عرب املحطة 

املخصصة للسيارات يف ميناء طنجة املتوسط نحو 

أكرث من 60 دولة يف العامل.
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78 مليار درهم 
ن  كاستثمارات للقطاع�ي

العمومي والخاص

ي
أول ميناء بي�أ
"Eco-port"

000 65 منصب 
شغل

استهلك طنجة املتوسط منذ انطالق تشغيله وعىل 

مدار مراحل تطويره مجموع استثامرات بقيمة 

78 مليار درهم، منها 40 مليار درهم عبارة عن 

استثامرات من  القطاع الخاص يف الجوانب املينائية 

والصناعية واللوجستية.

باإلضافة إىل ذلك، قامت رشكات دولية من قبيل 

 "Renault" و "Eurogate" و "APM Terminals"

"Lear" و "Daher" و "Delphi" و "Siemens" و

و "Yazaki" باستثامرات مهمة يف طنجة املتوسط.

يصنف طنجة املتوسط ضمن املوانئ األوروبية 10 

 "PERS" –  "ISO" األوىل الحاصلة عىل شهاديت

عىل ما يقارب 100 ميناء معتمد من طرف "منظمة 

املوانئ البحرية األوروبية".

كام أن ميناء طنجة املتوسط هو أول ميناء أفريقي 

ECO- "حصل عىل عالمة "ميناء صديق للبيئة" 

.ISO 14001 وذلك مع شواهد الجودة "PORT

ميثل طنجة املتوسط أيضا مرشوع ذو آثار اقتصادية 

مهمة من خالل 40 مليار درهم كاستثامرات مبارشة 

من القطاع الخاص وخلق 65.000 منصب شغل 

جديد.
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تنظيم 
فعاليات لذكرى 

مرور 10 سنوات عىل انطالق 
ي 

أنشطة المركب المينا�أ
طنجة المتوسط
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معرض مفتوح للعموم: 
تفعيال للرؤية الملكية / 10 سنوات من 

نجازات االإ

نظم طنجة املتوسط معرضا مفتوحا لعموم ساكنة 

طنجة امتدت فعالياته 40 يوما يف وسط مدينة 

طنجة )ساحة األمم(.

كان الهدف من هذا املعرض هو تعريف الساكنة 

بطنجة املتوسط ومكوناته، وكذا تبسيط فهم 

اإلنجازات الرئيسية املنجزة بعد مرور عقد من 

الزمن عىل هذا املرشوع الرائد للمغرب، الذي جاء 

بناء عىل الرؤية امللكية.

مبا أن الحاويات هي املجال الرئييس مليناء طنجة 

املتوسط. استخدمت الحاوية بشكل رمزي لتنظيم 

املعرض. حيث استعملت 14 حاوية مكافئة لعرشين 

قدًما، صبغت وزخرفت واجهاتها الجانبية بلوحات 

مكتوبة باللغتني الفرنسية والعربية، تعرب عن 

مختلف املواضيع املتعلقة بإنجازات طنجة املتوسط.

حيث زار ما يقارب 13.096 زائر املعرض، من 

املجتمع املدين وسائحني وطلبة مع ارتفاع اإلقبال 

بـ 1.000 زائر يف السبت 02 دجنرب 2017.
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إصدار خاص لطوابع 
طنجة المتوسط

يف إطار االحتفال بالذكرى 10 مليناء طنجة املتوسط، 

أصدرت كل من مجموعة طنجة املتوسط وبريد 

املغرب بتاريخ 21 دجنرب 2017 طابعني بريديني 

خاصني )بقيمة وطنية ودولية(.
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رحلة إعالم دولية

نظمت مجموعة طنجة املتوسط يف 16 نونرب 2017 

رحلة لوسائل إعالم دولية.

حيث استدعي لحضور هذا الحدث أكرث من ستون 

صحفياً أجنبياً من الصحافة االقتصادية العامة، وكذا 

املتخصصة يف النقل واللوجستيك، جاءوا من الصني 

وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

كان الهدف من هذه الرحلة هو تعريف الصحفيني 

عىل مجموعة طنجة املتوسط وبنيته التحتية وكذا 

اإلنجازات التي تم تحقيقها.

وقد قام مسؤويل طنجة املتوسط بتقديم العروض 

التعريفية خالل مدة يومني، وكذا تنظيم زيارات 

للمحطات املينائية واملخازن اللوجستية والوحدات 

الصناعية يف مجموعة طنجة املتوسط.

رحلة لوسائل إعالم 
ق الأوسط من ال�ش

نظم طنجة املتوسط من 19 إىل 23 نونرب 2017 

رحلة لوسائل إعالم من الرشق األوسط.

استدعي لحضور هذا العرض صحفيون من 

اإلمارات العربية املتحدة والكويت واململكة 

العربية السعودية ولبنان، وذلك بغرض تعريف 

الوفد األجنبي عىل مجموعة طنجة املتوسط وبنيته 

التحتية وكذا حصيلة اإلنجازات التي حققت خالل 

هذا العقد.

حيث نظمت عروض تعريفية وزيارات للمواقع 

لفائدة هذا الوفد من الصحفيني.
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أيام الأبواب 
المفتوحة للطلبة

زيارة دبلوماسية: 
وفد سفراء من 
أمريكا الالتينية

نظمت أيام األبواب املفتوحة للطلبة يف الربع األخري 

من 2017 مبيناء طنجة املتوسط. استقبل خاللها ما 

يقارب 862 طالب مصحوبني بأساتذتهم يف قاعة 

محارضات املركز املينايئ طنجة املتوسط.

متكن الطلبة الزوار بتكوينهم األكادميي املتنوع: 

القانون واالقتصاد والهندسة واللوجستيك ... من 

االستفادة من عروض تعريفية مقدمة من طرف 

مسؤويل ميناء طنجة املتوسط وكذا من زيارة 

املواقع.

حيث كان الهدف هو إطالعهم عىل اإلنجازات التي 

حققها ميناء طنجة املتوسط سواء عىل الصعيد 

الوطني والدويل.

استقبل ميناء طنجة املتوسط يف 18 نونرب 2017 

وفد سفراء من أمريكا الالتينية مقيمني يف املغرب. 

كام نظم عروض تعريفية قدمت يف قاعة محارضات 

املركز املينايئ طنجة املتوسط لفائدة الوفد باإلضافة 

إىل زيارة للمنشآت املينائية.
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02
نجازات أهم الإ
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أغلقت الوكالة الخاصة طنجة املتوسط يف 17 مارس 

2017 إصدار سندات رشكتها التابعة طنجة املتوسط 

2 ش.م. والذي انطلق يف 15 مارس 2017 قصد 

متويل ميناء طنجة املتوسط 2.

حيث فاق الطلب عىل االكتتاب يف السندات التي 

بلغت قيمتها 2.275 مليار درهم بـ 2,9 مرة اإلصدار 

وذلك مبجموع طلب إجاميل قيمته 6.579 مليار 

درهم صادر عن مجموعة واسعة من حوايل 20 

مستثمر من مختلف الفئات.

متكن ميناء طنجة املتوسط 2 من تعبئة غالف 

استثامري إجاميل قدره 14 مليار درهم إلنجاز البنى 

التحتية املينائية وذلك بواسطة الوكالة الخاصة 

طنجة املتوسط، ويشمل إنجاز 4,6 كيلومرت من 

حواجز األمواج و2,8 كيلومرت من األرصفة. وتندرج 

هذه األشغال ضمن املرحلة الثالثة من تطوير 

املركب املينايئ طنجة املتوسط.

سيسمح طنجة املتوسط 2 بتطوير محطتي حاويات 

جديدتني بقدرة إضافية 6 ماليني حاوية يف السنة 

ستضاف إىل القدرة الفعلية 3 ماليني حاوية يف السنة 

مليناء طنجة املتوسط 1.

يأيت إنجاز هذه العملية لتأكيد اهتامم املستثمرين 

وثقتهم يف القوة املالية وكذا آفاق تطوير طنجة 

املتوسط.

وقد أسندت هذه العملية التحاد املصارف: صندوق 

Attijari Fi-" و "CDG Capital "اإليداع والتدبري 

."Upline Corporate Finance" و "nance Corp

فاق الطلب عىل 
الكتتاب بـ 2,9 مرة 

حجم السندات 
المصدرة من طرف 

طنجة المتوسط



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2017 // 98 

 الدورة الثانية من أيام
 طنجة للوجستيك، تحت

 شعار: لوجستيك آخر
كيلوم�ت

 الدورة الثالثة من أيام
طنجة للوجستيك

نظم طنجة املتوسط الدورة الثانية من أيام طنجة 
للخدمات اللوجستية، باعتباره موعد اللتقاء املهنيني 

يف قطاعي النقل واللوجستيك بجهة طنجة-تطوان-
الحسيمة. وعقدت الدورة الثانية بتاريخ 09 مارس 

2017 يف املركز املينايئ طنجة املتوسط، تحت شعار: 
"لوجستيك آخر كيلومرت، التحدي الكبري".

يهم لوجستيك آخر كيلومرت جميع الفاعلني يف 
السلسلة اللوجستية. ويندرج هذا املوضوع حاليا 

يف قلب اهتاممات املهنيني لكونه مرتبط بشكل 
مبارش بتطور األمناط االستهالكية وازدهار التجارة 

اإللكرتونية.

نظم طنجة املتوسط الدورة الثالثة من أيام طنجة 
للخدمات اللوجستية بتاريخ 05 أكتوبر 2017 يف 

املركز املينايئ طنجة املتوسط، تحت شعار: "سلسلة 
التوريد يف العرص الرقمي".

شارك يف هذا الحدث الدويل أكرث من 400 خبري 
معروف عىل الصعيد الدويل من أجل تبادل الخربات 
حول اإلشكاالت املرتبطة "بسلسلة التوريد يف العرص 
الرقمي"، والتوجهات الجديدة والتحديات الكربى يف 

التحول الرقمي للعامل واملغرب، وكذا تحليل كيفية 
توقعها واالستعداد لها.

ويهدف هذا الحدث إىل إثبات أن رشكات املستقبل 
لن تكون فقط بالشكل التقليدي املعروف ولكنها 

ستكون أيضا رقمية.

تلعب املوانئ دورا رئيسيا يف سالسة آخر كيلومرت، 
بل أنها تتحول إىل حلقات أساسية يف اسرتاتجيات 

الرشكات. ونتيجة لذلك، يجب عىل املوانئ التكيف 
باستمرار مع التدبري الشامل للتدفقات التي يفرضها 

عليهم الشاحنون وبالتايل البقاء عىل اتصال:
•  بالعامل من خالل زيادة عدد خطوط الربط 

ووتريتها ملواكبة املستوردين واملصدرين والعمل 
دامئا عىل توفري عدد أكرب من الوجهات لهم وآجال 

متحكم فيها بشكل أفضل.

•  باملناطق الداخلية من خالل تعديل قدرات كل 
حلقة من السلسلة وبالتايل املساهمة يف تحقيق 

سالسة عمليات املناولة واإلدارة وكذا تعميم 
املعلومات.
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 مشاركة طنجة المتوسط
ي الدورة الثانية من

 �ن
ي -

 المنتدى الصي�ن
الأفريقي لالستثمار

شارك طنجة املتوسط يف الدورة الثانية من املنتدى 
الصيني - األفريقي لالستثامر املنعقد يف مراكش ما 

بني 27 و28 نونرب املايض.
حرض هذه التظاهرة أكرث من 400 صانع قرار 

اقتصادي صيني وأفريقي يتطلعون بشدة 
للمساهمة يف تقوية العالقات بني أفريقيا والصني.

استغرقت جلسات النقاش وتبادل الخربات 
واللقاءات مدة يومني خصصت لآلثار املالية لطريق 

الحرير الجديد عىل االقتصادات األفريقية وأفضل 
الحلول لالستفادة من هذه الحركية الجديدة التي 
تتوخى تحويل القارة األفريقية إىل منصة صناعية 

حقيقية.

باملوازاة مع ذلك، قدمت ورشات عملية مفاتيح فهم 
السياسات االقتصادية والبيئية املعمول بها يف الصني 

وأفريقيا.
ومن جهته، قدم طنجة املتوسط للمشاركني تعريف 

بشبكة الربط العاملية املهمة التي تصله بـ 174 
ميناء، منها 37 ميناء يف أفريقيا وخطوط ربطه 

األسبوعية بـ 8 موانئ صينية، باإلضافة إىل الدور 
املهم الذي يلعبه يف التبادالت التجارية العاملية 

والسيام بني الصني وأفريقيا.

كام ألقى طنجة املتوسط الضوء عىل الفرص املتاحة 
للمستثمرين الصينيني املستقرين فيه من قبيل 
مجموعة "groupe ZTT" يف املنصة الصناعية 

طنجة املتوسط و "HUAWEI" يف املنطقة الحرة 
اللوجستية مبيناء طنجة املتوسط.
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أنشطة مينائية
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انطالق نشاط الغاز

ي
النفطي المسال �ن

ميناء طنجة المتوسط

 Epic« بتاريخ 05 مارس 2017، رست ناقلة الغا
Barnes« ألول مرة يف ميناء طنجة املتوسط 

محملة بـ 3.972 مرت مكعب من غاز البوتان. حيث 
متت عملية التفريغ بواسطة األنابيب التي تربط 

موقع التفريغ مبنطقة التخزين.
ويف 19 مارس 2017، رست ناقلة ثانية هي

 »Navigator Grace« يف ميناء طنجة 
املتوسط وافتتحت أول تشغيل تجاري لرصيف 

القطب املينايئ 2. حيث قامت بتفريغ 5.000 مرت 
مكعب من البوتان الرنويجي.

 إتمام أشغال تشييد
دارية الجديدة  البناية الإ

لميناء طنجة المتوسط

إمتام أشغال تشييد البناية اإلدارية الجديدة مليناء 
طنجة املتوسط تم إنهاء أشغال إعادة تجهيز البناية 
اإلدارية، التي كانت تستعمل كمحطة للركاب، قبل 

نقلها إىل املركز املينايئ طنجة املتوسط.
حيث أعيد تجهيز البناية، املشيدة عىل مساحة 

3.000 مرت مربع، لتستقبل مصالح اإلدارات 
العمومية والسلطات، منها تلك التابعة للمديرية 
العامة لألمن الوطني وإدارة الجامرك والرضائب 

غري املبارشة والدرك املليك. كام أصبح ميناء طنجة 
املتوسط يتوفر عىل مركز رشطة ومديرية جهوية 

للجامرك ومركز للسلطة املحلية باإلضافة إىل مصالح 
إدارية وأمنية أخرى تشتغل يف امليناء.
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 تشغيل مدخل جديد
ن ن والمتعامل�ي  للموظف�ي

مع ميناء طنجة المتوسط

 
 تفريغ القوالب لتصنيع

ن الهوائية  مراوح الطواح�ي
SIEMENS

 
ن الخدمات  تحس�ي

المقدمة للركاب

يف إطار تحسني ظروف الولوج إىل ميناء طنجة 
َع يف يناير 2017 تشغيل مدخل جديد  املتوسط، رُشِ

للموظفني واملتعاملني مبيناء طنجة املتوسط 1.
ستستعمل جميع وسائل نقل املوظفني واملركبات 
الخفيفة »باستثناء تلك التي تنقل شحنة« حرصاً 

املدخل الجديد بغض النظر عن وجهتها داخل 
امليناء. وعليه يكون الدخول من البوابة 1 مخصص 

لوحدات الشحن والراجلني الذين يريدون الولوج إىل 
اإلدارة داخل املبنى.

متت أوىل عمليات تفريغ قوالب تصنيع مراوح 
الطواحني الهوائية »B63«، املوجهة ملصنع

 »SIEMENS« الجديد الكائن يف منطقة صناعة 
السيارات »Tanger Automotive City«، مبحطة 

البضائع السائبة واملتنوعة مبيناء طنجة املتوسط.

َوقََّع طنجة املتوسط عىل اتفاقية مع الرشكة البحرية 
»GNV« تحدد رشوط تدبري الركاب، يف حالة إلغاء 

أو تأخر وصول أو مغادرة السفن.
ُد بنود تلك االتفاقية يف إطار املعايري الدولية  تَُحدَّ
لنقل الركاب، للحفاظ بأفضل طريقة ممكنة عىل 
حقوقهم وتقليل املتاعب املحتملة خالل رحالت 

.»GNV« العبور البحرية مع رشكة
وعىل سبيل املثال، عند إلغاء الرحلة، يحق للراكب 

أن يختار بني تحويل مساره نحو الوجهة النهائية أو 
التعويض الكامل لثمن التذكرة إلخ. وعىل غرار ذلك، 
عندما يتعرض الركاب لتأخر يف الوصول يتعدى ستة 

ساعات، ميكن تخصيص تعويضات جزئية.
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حصلت السلطة املينائية طنجة املتوسط عىل عالمة 
املسؤولية االجتامعية للرشكات واملقدمة من االتحاد 

العام ملقاوالت املغرب.
بعد إعداد مقاربة للمسؤولية االجتامعية للرشكات 

ترتكز عىل انتظارات األطراف املعنية الداخلية 
والخارجية: أصبح ميناء طنجة املتوسط أول ميناء 

مغريب حصل عىل تلك العالمة.
وجاء منح هذه العالمة بناء عىل تحليل وتقييم 
دقيق لتنظيمها من طرف خرباء معتمدين لدى 

االتحاد العام ملقاوالت املغرب، وذلك تأكيداً لاللتزام 
الفعيل للسلطة املينائية طنجة املتوسط مبقاربة 

التحسني املستمر.

عرف راديو طنجة املتوسط إثراء جدول برامجه 

بإضافة برنامج إذاعي جديد هو: »مساء الخري يا 

بحر« يتعلق بقطاع الصيد البحري الوطني بصفته 

مكون مهم يف التنمية االقتصادية واالجتامعية 

باململكة.

يَُعرُِّف الربنامج اإلذاعي مستمعيه عىل مختلف 

الجهات الوطنية املتوفرة عىل إمكانيات يف صيد 

األسامك، من خالل استضافة مهنيني بالقطاع يف إطار 

مخطط »أليوتيس« الذي يهدف إىل تحسني مستوى 

مختلف مجاالت قطاع الصيد البحري وتحديثها وكذا 

تحسني قدرته التنافسية وأدائه.

يُبَثُّ الربنامج اإلذاعي كل سبت ابتداء من الساعة 

17:00 من طنجة املتوسط، مع إعادة بثه يف االثنني 

عىل الساعة 21:00 والخميس عىل الساعة 22:00 

عىل املوقع االلكرتوين: 
www.tangermed-passagers.com.

 »EMIRATES LOGISTICS« بدأت رشكة

   »SHARAF GROUP«  التابعة ملجموعة 

 أشغال بناء مخزنها عىل مساحة 10.000 مرت مربع

يف املنطقة الحرة اللوجستية مليناء طنجة املتوسط.

 راديو طنجة المتوسط
ي قطاع الصيد البحري

 �ن

ي
الوط�ن

 إعطاء
EMIRATES LOGISTICS 

 انطالقة أشغال
ي منصة

 بناء مخزنها �ن
MEDHUB

 منح عالمة المسؤولية
كات لفائدة  الجتماعية لل�ش

 السلطة المينائية طنجة
 المتوسط من طرف التحاد

العام لمقاولت المغرب
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شاركت السلطة املينائية طنجة املتوسط بصفتها 

عارض يف معرض لوجستيك الفواكه يف برلني املنظم 

من 08 إىل 10 فرباير 2017.

رافقت السلطة املينائية طنجة املتوسط كل من 

املؤسسة املستقلة ملراقبة وتنسيق الصادرات 

ووفد مهم من الرشكات املغربية للمشاركة يف هذا 

الحدث.

شارك املغرب يف هذه الفعالية الدولية من خالل 

جناح مساحته 1.200 مرت مربع، سلط فيه الضوء 

عىل غنى املنتجات القابلة للتصدير من الفواكه 

والخضار املغربية، وذلك بعرض مجموعة متنوعة 

من املنتجات الفالحية )املوالح والبواكري والفواكه 

الحمراء والفواكه املزهرة واألفوكادو واملنجا والرمان 

وغريها.(. حيث شارك يف هذا املعرض الذي ميثل 

منصة حقيقية للتبادل بني مهنيي السوق الدولية 

للفواكه والخضار، أكرث من 2.884 عارض ميثلون 

حوايل 83 دولة وأكرث من 70.000 زائر قادمني من 

138 دولة.

يف إطار مرشوع بناء و تجهيز ميناء طنجة املتوسط 2، 

»SOMATM« اختارت رشكات

AANNEMINGEN VAN WELLEN MA- » و 

 FRANKI« و »ASWEBO MAROC« و »ROC

 WG« و مجموعة »CONSTRUCT MAROC

 »SETRAT FZ SUCCURSALE« و »MAROC

.MedHub استئجار مكاتب مبنصة

شاركت السلطة املينائية طنجة املتوسط يف إطار 

نشاطاتها لتسويق ودعم صادرات املنتجات البحرية، يف 

معرض أليوتيس املنظم من 15 إىل 19 فرباير 2017 يف 

أكادير.

ويتعلق األمر مبعرض مهني مكرس ملختلف مهن الصيد 

البحري والزراعة املائية ورفع قيمة املنتجات البحرية، 

حيث أصبح يفرض وجوده كفاعل رائد يف »اسرتاتيجية 

أليوتيس 2020« من خالل جمعه ملشغلني وطنيني 

ودوليني عىل مساحة عرض 16.000 مرت مربع.

 مشاركة السلطة المينائية
ي معرض

 طنجة المتوسط �ن
ن ي برل�ي

لوجستيك الفواكه �ن

 استقرار زبائن جدد بمنصة
MEDHUB

 مشاركة السلطة المينائية
ي معرض

 طنجة المتوسط �ن
أليوتيس أكادير
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بتاريخ  02 يونيو 2017 رست سفينة الشحن
 »Madrid Maersk« مبحطة »APM« مبيناء طنجة 

املتوسط. وتتوفر هذه الناقلة عىل قدرة استيعابية اسمية 
20.568 حاوية )مكافئة لعرشين قدًما(، أي بزيادة 

2.000 حاوية عن الجيل األول. واستغرقت مدة الرسو 
28 ساعة أُفِْرَغ خاللها 5.520 حاوية.

ومن باب التذكري، افتتحت تلك الناقلة الجيل الثاين 
من سفن الشحن من فئة »Triple E« التي توفر قدرة 
استيعاب أكرب من الجيل السابق واستهالك أقل للطاقة. 

تعد سفينة الشحن »Madrid Maersk« األوىل من 
نوعها من أصل 27 ناقلة ستلتحق تدريجيا بأسطول 

»Maersk Line« اعتبارا من هذه السنة.
ويف 08 ماي، رست ناقلة الحاويات

ي
 الناقالت العمالقة �ن

طنجة المتوسط

 »MOL Triumph«، التي تعترب إىل اليوم كثاين أكرب 
 »Eurogate« ناقلة حاويات يف العامل، مبحطة أوروغيت
مبيناء طنجة املتوسط وذلك خالل رحلتها األوىل قادمة 

من آسيا.
 

أفرغت الناقلة، البالغ قدرتها االستيعابية 20.170 حاوية 
)مكافئة لعرشين قدًما( وطولها 400 مرت وعرضها 58,8 

مرت، خالل مرورها من ميناء طنجة املتوسط، حجم 
بضائع يعادل 760 حاوية مكافئة لعرشين قدًما.

وتتقاسم الناقالت الثالث »OOCL Hong Kong« و 
»Madrid Maersk« و »MOL Triumph« منصة 

التتويج كأكرب ناقالت للحاويات يف العامل بقدرة استيعاب 
20.170 حاوية )مكافئة لعرشين قدًما( وطول 400 مرت 
وعرض 58,8 مرت، أفرغت الناقلة خالل مرورها من ميناء 
طنجة املتوسط حجم بضائع يعادل 760 حاوية مكافئة 

لعرشين قدًما.

يف يونيو 2017 أصبح ميناء طنجة املتوسط يتوفر 
عىل خطوط ربط بـ 174 ميناء و74 دولة يف القارات 

الخمس. ويتعلق األمر بخطوط ربط أسبوعية 
نحو املجر والتشييل واإلكوادور واليونان والبريو 

 خطوط ربط بحرية جديدة
بميناء طنجة المتوسط
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تسلمت »APM Terminals Tangier« يف الجمعة 
19 ماي 2017، مرفاعني قنطريني متحركني من نوع 

»Super Post Panamax«. سيعالج هذان املرفاعان 
ناقالت حاويات من الجيل الجديد وسيساعدان 

املحطة عىل رفع قدرتها وأحجام معالجة إضافية 
أكرث يف محطة الحاويات.

خالل شهري أبريل وماي 2017، تلقت محطة 
البضائع السائبة واملتنوعة أجزاء مرشوع محطة 

 ACWA« خالدي للطاقة الريحية املطورة من طرف
POWER« واملتمثلة يف مناولة: 120 مروحة و30 

باسنة و30 برج.

أطلق مالك السفن »SUARDIAZ« بتاريخ 05 
أبريل 2017 خط بحري جديد يربط بني ميناء 

طنجة املتوسط وفيغو مبعدل رحلتني يف األسبوع.
ويهدف هذا الخط الجديد بشكل رئييس أن يضمن 
لسلسلة توريد قطاعات صناعة السيارات والنسيج 
والصناعة الغذائية )الصيد والفواكه والخضار( خط 

ربط بشامل أفريقيا ينطلق من املحيط األطليس 
مع كافة اإلمكانيات التي توفرها املنصة املينائية 

املغربية وخطوط ربطها العديدة يف البحر األبيض 
املتوسط.

 Suardiaz« ويتوقف مالك السفن سواردياث فلوتا
Flota« مرتني يف األسبوع انطالقا من ميناء طنجة 

املتوسط، كل يوم ثالثاء وأحد، بواسطة ناقلتني 
بقدرة استيعاب 1.000 سيارة و40 شاحنة من نوع 

شبه مقطورة.

 وصول المرافع القنطرية
ضافية إل  المتحركة الإ
TC1 محطة الحاويات

ن  وصول أجزاء الطواح�ي
الهوائية

 انطالق خط شاحنات نقل
 السيارات وشاحنات النقل
 الدولي طنجة المتوسط –

فيغو
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يعد ميناء طنجة املتوسط أول ميناء إفريقي يحصل 
 ISO 14001نسخة 2015 و ISO 9001 عىل شهاديت
نسخة 2015 وشهادة النظام املرجعي لتقدير الصحة 

والسالمة يف أماكن العمل باململكة املتحدة وفق 
معيار 18001 نسخة 2007 عن أنشطة استقبال 

الركاب والشحنات.
وتعرتف هذه الشواهد الثالث بالتزام ميناء طنجة 
املتوسط مبقاربة التحسني املستمر لجودة خدماته 

وكذا احرتامه للبيئة ومحافظته عىل الصحة والسالمة 
يف العمل.

وبناء عليه، يكون ميناء طنجة املتوسط أول ميناء 
أفريقي يحصل عىل آخر نسختني من شواهد معايري 
»ISO« والنظام املرجعي لتقدير الصحة والسالمة يف 

أماكن العمل باململكة املتحدة.

أصبح اآلن بإمكان الرشكات الناشطة عن طريق 
مشغل يف الخدمات اللوجستية باملنطقة الحرة 
اللوجستية مبيناء طنجة املتوسط الحصول، فيام 
 ،»MEDHUB« يتعلق بصادراتها املنطلقة من

شهادة منشأ تسلم من طرف غرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. حيث إن 

بعض الدول األفريقية تطلب هذه الشهادة من أجل 
التخليص الجمريك وإجراءات املراقبة التقنية للبضائع 

املستوردة.

انتقلت ديكاتلون »DECATHLON« مؤخرا، 
منذ استقرارها يف غشت 2015، إىل مخزنها الجديد 

.»MEDHUB« املمتد عىل مساحة 20.000 يف
تورد منصة التجميع و التوزيع تلك محالت

 »DECATHLON« يف املغرب وتصدر ملا يقارب 
20 دولة انطالقا من طنجة املتوسط.

 حصول ميناء طنجة
 المتوسط عىل ثالث

 شواهد للجودة والسالمة
 تسليم شهادة منشأوالبيئة

 البضائع المصدرة
 انطالقا من ميد-هوب

MEDHUB

 مخزن جديد 
كة ديكاتلون  ل�ش

DECATHLON ي
 �ن

MEDHUB ميد-هوب
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أخذت السلطة املينائية طنجة املتوسط، منذ 15 
ماي 2017، عىل عاتقها بشكل مبارش إنجاز عمليات 
الجر يف امليناء وإعداد فواتريها داخل املركب املينايئ 

وكذا شحن وتفريغ سفن الدحرجة بدال من الرشكات 
الخاصة املرخص لها من طرف الوكالة الخاصة طنجة 
املتوسط التي كانت تقوم بهذه الخدمة قبل التاريخ 

املذكور.
ويهدف هذا املرشوع، الذي ليس له أي تأثري 

عىل تكلفة املرور املينايئ بالنسبة لزبائن امليناء، 
إىل تحديث معدات املناولة األفقية مليناء طنجة 

املتوسط للركاب، والقيام بتتبع عمليات الجر 
وسالمتها بفضل التقنيات املركبة وضامن مستوى 

عايل من توافر املعدات املستعملة يف تقديم 
الخدمة.

وتطلب إنجاز هذا املرشوع استثامر 6 ماليني أورو 
يف مجمع معدات متكون من: 20 جراراً )مافيس 

،»Terberg« ثنائية الدفع من نوع )»Mafis«
و 4 جرارات »Mafis« رباعية الدفع من نوع 

تريبيغ »Terberg«، و40 شاحنة جرارة من نوع 
»Renault«، و 4 مقطورات و 4 معقوفات، يسمح 
مبعالجة كل أنواع الشحنات املدحرجة دون تحديد 

للحمولة. وتُْنرَشُ هذه املعدات وفق جدول زمني 

نظم ميناء طنجة املتوسط بتاريخ 09 ماي 2017 
لقاء مع وكالء النقل والعبور الجمريك حول موضوع 

املنطقة الجديدة لتصدير الشحنات. وكان الهدف 
الرئييس لهذا اللقاء هو تحسيس هذه الفئة من 

املهنيني بالجهود املبذولة من طرف امليناء لتحسني 
ظروف معالجة وحدات الشحن.

 تعزيز خدمات الجر
بالميناء

 يوم تحسيسي لفائدة
 وكالء النقل والعبور

الجمركي
محدد مبوجب دفرت التحمالت.

وتم تفويت هذه العمليات من الباطن لرشكتني 
 Groupement« و »SDFM« خاصتني هام: رشكة

Somalev-Riboni« مبوجب طلب عروض دويل 
مفتوح.

نتيجة لذلك، تراجعت تكلفة الجر الداخيل من 30 
أورو إىل 22 أورو مع النظام الجديد املعمول به.
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بالتزامن مع تلك الجولة، قدم الســيد حســن 
أبــكاري، مدير ميناء طنجة املتوســط للركاب، 

مقابــالت بثت عىل اإلذاعات املحلية، يف فرنســا 
 »Orient«و »Radio Soleil«  :وبلجيــكا

و »RUN« لتســويق الجولــة واإلجابة مبارشة عىل 
أســئلة املســتمعني حول موضوع رحلة العبور عن 

طريق ميناء طنجة املتوســط.

لقاء مع مغاربة العالم

شــكيب بنموىس، والتــي كان من ضمن نقاط 
جدول أعاملهــا العبور الجمريك.

وبعــد باريس، حدد موعد جديــد للمغاربة 
املقيمــني بالخارج يف مدينة نامــور، بلجيكا، 

وأمســرتدام، هولندا، من 21 إىل 23 ماي 2017، 
بالتعــاون مع املصالــح القنصليــة للمملكة املغربية. 

وقد اســتفاد املغاربــة املقيمني يف الخارج من 
جلســات تعريفيــة باملركب املينايئ طنجة املتوســط 

وباملنشــآت املكرســة للعبور الجمريك وكذا 
باســتعدادات حملة مرحبا 2017.

مــع اقرتاب حملة مرحبا 2017 ويف إطار أنشــطة 
ميناء طنجة املتوســط التســويقية والتواصلية، 

نظــم هــذا األخري، من 12 إىل 15 ماي ومن 21 
إىل 23 مــاي 2017، لقــاءات متعددة مع املغاربة 

القاطنني يف فرنســا وهولنــدا وبلجيكا.
وبــدأت هذه الجولة بلقــاء عىل هامش املعرض 

العقاري »SMAP IMMO« باريس. وقد شــارك 
ممثلــوا املينــاء يف لقاء مع ممثلــني جمعويني وعن 

املجتمــع املدين من املغاربة املقيمني يف فرنســا، 
بحضور الســيد عبد الكريــم بنعتيق، الوزير 

املنتــدب لدى وزير الشــؤون الخارجية، املكلف 
باملغاربــة املقيمني يف الخارج وشــؤون الهجرة، 
وســعادة ســفري جاللة امللك لدى فرنسا، السيد 
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 مشاركة السلطة المينائية
 طنجة المتوسط بمعرض

MEDFEL ي
�ن

 مشاركة السلطة المينائية
 طنجة المتوسط بمعرض

Transport Logistic

ي ميونخ
�ن

ن لميناء  زيارة رئيس البن�ي
طنجة المتوسط

شــاركت الســلطة املينائية طنجة املتوســط من 25 
إىل 27 أبريــل 2017 يف املعــرض الدويل لألعامل 

بالقطــاع الفرعــي للفواكه والخرضوات األورو 
متوســطية، منظم يف بربينيون بفرنســا.

جاءت مشــاركة ميناء طنجة املتوســط يف إطار 
الجنــاح املغريب املنظم من طرف املؤسســة 

املســتقلة ملراقبة وتنســيق الصادرات إىل جانب 
الــرشكات املغربية لتصديــر الفواكه والخرضوات. 

ويعترب »MEDFEL« معــرض مهني مكرس 
للقطــاع الفرعــي للفواكه والخرضوات بدول حوض 

البحر األبيض املتوســط: من الزراعــة إىل التعبئة 
)مشغيل ســوق الفواكه والخرضوات وموردي 

النقــل ولوجســتيك البارد والطري وموردي 
املعــدات واملنتجات املتعلقة بزراعة األشــجار 

والخرضوات(.

شــاركت الســلطة املينائية طنجة املتوســط من 09 
 »Transport Logistic« إىل 12 ماي 2017 مبعرض

يف ميونــخ )أملانيــا(، إىل جانب وفد مغريب من 
املشــغلني بالقطاعني العام والخاص للمشــاركة يف 

الــدورة 16 من هذا املعــرض العاملي للخدمات 
للوجستية. ا

ويفــرض معرض »Transport Logistic« يف 
ميونــخ كأحــد أكرب الفعاليات بقطاع اللوجســتيك 

العامل. يف 
ومتثلت تلك املشــاركة يف تنشــيط الرواق يف 

إطــار الجناح املغريب إىل جانــب الوكالة املغربية 
لتنمية األنشــطة اللوجســتية ومارسا ماروك 

والوكالــة الوطنيــة للموانئ والرشكــة الوطنية للنقل 
واللوجســتيك وكذا تنظيم مؤمتر تحت شــعار 

»منصــة الخدمات اللوجســتية املغربية، أطلق 
العنــان لقدراتك األفريقية«.

اختار الســيد باتريس تالــون، رئيس البنني، يف 
إطــار زيارتــه الخاصة للمغرب، أن يســتهلها بزيارة 

منشــآت مدينــة البوغاز ابتداء مــن ميناء طنجة 
املتوســط. حيث انتقل الســيد باتريس تالون، يف 

الجمعــة 11 غشــت 2017، إىل املركب املينايئ 
واطلــع عىل مختلف البنــى التحتية.

واســتُْقِبَل الرئيــس باتريس تالــون يف ميناء طنجة 
املتوســط من طرف الســيد فؤاد  الربيني، رئيس 

املتوسط. طنجة 
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ويف الختام، االلتزام والتنسيق الفعال بني مختلف مصالح 
مراقبة وتدبري التدفقات يف امليناء، وخاصة مؤسسة 

محمد الخامس للتضامن املكلفة بالتنسيق، واملديرية 
العامة لألمن الوطني وإدارة الجامرك والرضائب غري 
املبارشة والقوات املساعدة والدرك املليك واملديرية 

البحرية التجارية والصحة العمومية والسلطة املحلية 
والسلطة املينائية لِتَُشكَِّل، كام كان الحال يف السنة 

املنرصمة، ضامنا لنجاح عملية مرحبا 2017.

عملية مرحبا 2017

حيث كان متوسط مدة العبور هي 30 دقيقة 
لـ %96 من الركاب العابرين عن طريق ميناء طنجة 

املتوسط خالل مرحلة القدوم، وأقل من ساعتني
 لـ %93 من الركاب الذين غادروا املغرب عرب طنجة 

املتوسط خالل مرحلة العودة، وكانت مدة انتظار 
السفن يف املرىس أقل من 10 دقائق.

متيزت عملية مرحبا 2017 بتحسني تدبري الركاب 
وتنويع الخدمات املقدمة لهم، والسيام: إعادة تنظيم 

امليناء ملالمئة استعدادات عملية مرحبا وتحديث 
عالمات التشوير وإجراءات التواصل املينائية والولوج 
إىل البنايات واالتصال الالسليك باالنرتنت »الوايفاي« 

املجاين الذي يغطي مجموع مجال امليناء وتعزيز 
معدات امليناء وكذا تقويت آلية تدبري األزمات.

حقق ميناء طنجة املتوسط للركاب خالل مجموع 
الفرتة التي تستغرقها عملية مرحبا 2017 واملمتدة 

من يونيو إىل 15 سبتمرب، إجاميل حركة ركاب 
1.625.801 راكب وكذا 397.822 سيارة بنمو 

طفيف %1 مقارنة بنفس الفرتة يف السنة املاضية. 
باإلضافة إىل 4.152 حافلة عربت من امليناء خالل 

نلك الفرتة مسجلة بذلك ربح بنسبة 3%.
وعرف امليناء بذلك ارتفاعا للحركة عند القدوم 
لَت يف 30 يوليوز 2017.  بـ 30.048 راكب ُسجِّ

وبالنسبة ملرحلة العودة، بسبب عطلة عيد األضحى 
املوافق للفاتح من سبتمرب، عرف امليناء موجة أوىل 

من الركاب العابرين مع ارتفاع بـ 23.055 راكب 
و5.118 سيارة يف 24 غشت وموجة ثانية بـ 24.671 

راكب و5.441 سيارة يف 09 سبتمرب.
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 استقبال طنجة المتوسط
MUNICH MAERSK

كات   استمرار توسع ال�ش
MedHub ي

المستقرة �ن

إطالق
 لخط سفن متوسطة 

الحمولة
استقبل ميناء طنجة املتوسط يف االثنني 31 يوليوز 

Munich Maersk« 2017« ، وهي عبارة عن 
 »Triple E« سفينة شحن من الجيل الثاين من فئة

 APM« وذلك مبحطة ،»Maersk Line« تابعة
.»Terminals Tangier

وحسب منظمي هذه املبادرة، فإن هذه الوقفة 
باملحطة جاءت يف إطار الرحلة األوىل لهذه الناقلة 

ومبناسبة الذكرى 10 للمحطة.

وتبلغ أبعاد »Munich Maersk«، عىل غرار 
مثيالتها، 399 مرت طوالً وارتفاع يتجاوز 60 مرت. 

وتتوفر عىل قدرة استيعابية 20.000 حاوية، كام أنها 
إحدى أكرب السفن التي توقفت يف ميناء أفريقي 

بشكل منتظم. وهذا األمر ميثل مفخرة مليناء طنجة 
املتوسط.

 »EBERTEC OVERSEAS« انتقلت مؤخراً رشكة
 »MEDHUB« التي كانت مستقرة منذ البداية يف

عىل مساحة 500 مرت مربع إىل مخزن جديد ميتد 
عىل مساحة 3.000 مرت مربع.

وقد عربت املجموعة عن حاجتها إىل التوسع ألغراض 
التوزيع اإلقليمي نحو أفريقيا وأوروبا.

وهناك رشكات أخرى عرفت ارتفاعا يف أنشطتها، كام 
 MAROC« هو الحال ملشغل الخدمات اللوجستية

DISPATCH« الذي انتقل إىل مخزن جديد ميتد 
عىل مساحة 1.000 مرت مربع.

أطلــق مؤخرا  »Arkas Maroc« )الرشكة التابعة 
لرشكة »Arkas Shipping«، تركيا( خدمة الســفن 

الحمولة. متوسطة 
اشــرتى »Arkas Maroc«، تلبية لحاجياته، ناقلة 

حاويات من ســفن املحركات من نوع 
»PHILIPPE A« مبنيــة يف 1996 وترفع العلم 

املغريب بقدرة اســتيعاب 907 حاوية )مكافئة 
لعرشين قدًما(.

وكان أول توقف لها يف 10 غشــت 2017 مبحطة 
»Eurogate Tanger« مــع الخدمة البحرية 

الجديدة املطبقة من طرف مالك الســفن 
»ARKAS« واملســامة خدمة املساحلة املغربية.

ويبلغ طول الســفينة الجديدة للمســاحلة 133 مرت 
وعرضها 22,9 مرت وغاطســها 7,72 مرت.

وســتلتحق الســفينة بخط رحالت مكوكية عام بني 
طنجة املتوســط والدار البيضاء، مفتوح لجميع 

الناقلني وذلك تحقيقاً للحاجيات املوســمية 
للتفتيــش، وتدعيامً للصادرات من الفواكه 

باملغرب. الحمضية 

ARKAS
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HUAWEI

ي
تستقر �ن

 حصول ميناء طنجة
  المتوسط عىل شهادة

ISO 27001

         إطالق المنصة اللوجستية
OMSAN الجديدة

 زيارة نائب رئيس الجابون
لميناء طنجة المتوسط

تعمل »HUAWEI«، ثاين ُمَصنِّع عاملي للهواتف 
ُل 000 170 شخص يف  الذكية، يف 170 دولة وتَُشغِّ
العامل. وأنجزت املرحلة األوىل من مرشوعها عىل 

.»MEDHUB« مخزن مساحته 1.500 مرت مربع يف
اختار املصنع الصيني »HUAWEI«، من أجل تطوير 
أنشطته باملغرب وبعدها أفريقيا، االستقرار يف املنصة 

 »MEDHUB« اللوجستية باملنطقة الحرة اللوجستية
 BOLLORE« من خالل مشغل الخدمات اللوجستية

.»LOGISTICS TANGER MED مُيَكُِّن هذا النظام اإلداري املعتمد من طرف ميناء
طنجة املتوسط أن يبلغ هذا األخري األهداف التالية:

•   التحكم بشكل مسبق يف املخاطر املرتبطة باألمن 
املعلومايت والتي تهدد أنشطة امليناء بشكل حقيقي

•   املحافظة والتحسني املستمر من مستوى حامية 
املعلومات اململوكة للرشكات من خالل تدبري 

املخاطر من قبيل اخرتاق أنظمة املعلومات 
والرسقات وتضييع البيانات أو إتالفها.

•   تقدير أفضل مليزانية األمن وتعيينها بشكل خاص 
ألهم التدابري املتخذة

•   الفوز بثقة الزبائن من خالل ضامن حامية بياناتهم

•   قيادة معالجة املخاطر بشكل أفضل

•   تهيئة مناخ تسوده الثقة تجاه الرشكاء الخارجيني 
واملساهمني

•   ضامن موثوقية النظام املعلومايت وأمنه : خطة 

الستمرارية األنشطة وتحكم يف املصاريف 
املعلوماتية وتحسيس املوظفني باملسؤولية امللقاة 

عىل عاتقهم.

ملواكبة ارتفاع التدفقات اللوجستية وتعزيز التنافسية 
من حيث مصاريف وآجال التسليم، اختارت املجموعة 

الرتكية »OMSAN LOGISTIQUE«، التي تحقق 
400 مليون أورو كرقم معامالت سنوي، االستقرار يف 

.»MEDHUB« منصة التوزيع اللوجستية
ستنجز أول مرحلة من املرشوع عىل مخزن متتد 

مساحته عىل 3.500 مرت مربع وستوفر حلول 
لوجستية ملختلف زبائنها العاملني يف قطاعات صناعة 

السيارات والنسيج واملنتجات املصنعة والصناعية.

 ،»Pierre-Claver Maganga Moussavou« قام السيد
نائب رئيس الجابون، يف إطار زيارته الرسمية للمغرب، 
بزيارة ميناء طنجة املتوسط يف االثنني 13 نونرب 2017 

للوقوف عىل النموذج التنموي املتبنى من طرف 
املغرب ألجل أكرب موانئ املياه العميقة يف أفريقيا.

MEDHUB
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 إطالق بورصة الشحن
طنجة المتوسط

 إنتاج أول رافعات ميناء
طنجة المتوسط  2

أطلق طنجة املتوسط برشاكة مع االتحاد العام 
ملقاوالت املغرب أول بورصة شحن، وهي منصة 
مخصصة للمهنيني حيث ميكن للناقلني والزبائن 

اإللتقاء.
والهدف من هذه البورصة هو تبسيط املعامالت يف 

سوق نقل البضائع وتحسينها بأفضل شكل ممكن.
 

ويتعلق األمر بأول بورصة شحن يف املغرب تسمح 
بالبحث عىل الطلبيات للناقلني من جهة، والعثور 

برسعة عىل ناقل للزبائن من جهة أخرى. وهذا 
سيؤدي إىل تقليل عدد رحالت العودة الفارغة 

والرفع من مردودية الرحالت سواء بالنسبة للناقلني 
أو الزبائن.

ميكن للمنصة، منذ انطالق تشغيلها، معالجة ما 
يعادل 30.000 عملية من خالل النقل الوطني 

والدويل.

غادرت مؤخرا الناقلة الصينية للحموالت الثقيلة 
»ZHEN HUA 2« شنغهاي مع أول مجموعة من 

الرافعات املتحركة العمالقة املوردة ملحطة الحاويات 
»APM Terminals Tangier« يف ميناء طنجة 
املتوسط 2. وتقوم الرافعات الثالث برحلة تبلغ 
مسافتها 12.600 ميل بحري مروراً برأس الرجاء 

الصالح لتصل إىل طنجة املتوسط 2 يف فرباير 2018.
 »APM Terminals Tangier« حيث سبق ملحطة

أن طلبت لرشكة »ZPMC« توريد الرافعات يف 
أكتوبر 2016 لتجهيز املحطة الثانية للحاويات 

مبيناء طنجة املتوسط. وستوفر محطة الحاويات 
عند األجل املتوقع النطالق التشغيل يف 2019 قدرة 

اسمية 5 مليون حاوية مكافئة لعرشين قدًما.
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 تسجيل أداء قياسي جديد
بميناء طنجة المتوسط 1

يرجع الفضل يف تسجيل هذا االرتفاع بالحركة إىل 
الرشاكة التي تربط بني مجموعة طنجة املتوسط 

 APM« ورشكائها ومشغيل محطات الحاويات
Terminals Tangier« و »EUROGATE«، وكذا 

املردودية العالية ملناولة الحاويات، التي أصبحت 
اليوم تسجل إحدى أفضل املعدالت يف منطقة البحر 

األبيض املتوسط، ومهارة فريق موظفيها املغريب 
بالكامل، املؤهل وذو الخربة.

كام ساهم عدد السفن ونوع ناقالت الحاويات التي 
توقفت مبيناء طنجة املتوسط خالل هذه السنة من 

تحقيق تلك املستويات من الحركة. حيث استقبل 
ميناء طنجة املتوسط يف نهاية أكتوبر مجموع 

2.057 توقف بالنسبة لناقالت الحاويات، منها 359 
توقف لسفن ذات طول كيل يتجاوز 300 مرت وتصل 

إىل 400 مرت.

حقق ميناء طنجة املتوسط 1، خالل شهر أكتوبر 
2017 حركة حاويات 300.370 حاوية مكافئة 

لعرشين قدًما، وهو رقم قيايس يسجل بامليناء منذ 
انطالق تشغيله يف يوليوز 2007.
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 افتتاح آخر شطر من
 المنصة اللوجستية

DECATHLON 
TANGER MED

إلنشاء مركزه اللوجستي يف أفريقيا، وذلك راجع إىل 
املوقع الجيواسرتاتيجي لطنجة املتوسط، وشبكة ربطه 

بـ 174 ميناء موزع يف العامل، والسالسة اإلدارية واآلجال 
القصرية للشحنات املتحركة عرب امليناء.

ووقع االختيار عىل طنجة املتوسط بعد منافسة شديدة 
بني مختلف املوانئ املتواجدة عىل البحر األبيض 

املتوسط، ليؤكد بذلك مستوى تنافسية الخدمات التي 
.»MEDHUB« تقدمها املنصة اللوجستية

يندرج هذا املرشوع يف طنجة املتوسط ضمن 
اسرتاتيجية مجموعة »DECATHLON« الرامية 

إىل تطوير تواجدها يف أفريقيا من خالل فتح محالت 
تجارية جديدة يف املغرب ويف بلدان أفريقية أخرى.

يعزز استقرار هذه العالمة املرموقة يف املنطقة الحرة 
اللوجستية مبيناء طنجة املتوسط دور املنصة اللوجستية 

العاملية لطنجة املتوسط بالنسبة للفاعلني الراغبني يف 
تحسني أنشطتهم يف التخزين والتوزيع نحو أوروبا 
والبحر األبيض املتوسط وأفريقيا الغربية وأمريكا.

احتفــل كل مــن طنجة املتوســط
 و »DECATHLON« معاً بافتتاح آخر شطر من املنصة 

 ،»DECATHLON TANGER MED« اللوجستية
والذي يعترب أكرب مركز لوجستي باملغرب مخصص 

ملستعمل واحد فقط.
 DECATHLON« متتد املنصة اللوجستية الجديدة

TANGER MED« عىل مساحة مغطاة 20.000 مرت 

مربع ومساحة أرضية 25.000 مرت مربع استثمرت فيها 

السلطة املينائية طنجة املتوسط أكرث من 100 مليون 
درهم لتشييد هذه البناية.

وتورد هذه املنصة املكرسة للتجميع والتوزيع 11 
محل تجاري تابع ل »DECATHLON« يف املغرب 

وتصدر لـ 10 دول انطالقا من طنجة املتوسط.
وبلغ عدد املنتجات املسلمة انطالقا من هذا املخزن 

11 مليون قطعة يف 2017، حيث تخزن 15.000 منتج 
DECATH-« 17 دولة. تشغل  مرجعي قادم من

LON« يف املغرب حاليا 1.000 شخص بشكل مبارش، 
و2.500 شخص يف اإلنتاج لدى متعاقدين من الباطن 

و150 لدى مقدمي الخدمات اللوجستية املتعاملني 
معها والتي تسلم جميعاً انطالقاً من هذه املنصة.

اختار ديكاتلون »DECATHLON«، املنطقة الحرة 
 ،»MEDHUB« اللوجستية مبيناء طنجة املتوسط
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 تنظيم يوم إعالمي
كات الصناعة  لفائدة �ش
الغذائية بجهة سوس-

ماسة-درعة

باإلضافة إىل ذلك، متيز هذا اللقاء بتقديم تعريف 
باملؤسسة املستقلة ملراقبة وتنسيق الصادرات وبتدابري 
الدعم لتسويق الصادرات املغربية. وعالوة عىل ذلك، 
قدمت السلطات املينائية بالجزيرة الخرضاء وموتريل 
عروض إيضاحية أَلَْقيَتَا من خاللها الضوء عىل أهمية 

موقعهام الجغرايف وبنيتهام التحتية املخصصة للتصدير 
وكذا عىل رؤيتهام االسرتاتيجية فيام يخص تطوير الحركة 

بني القارتني األفريقية واألوروبية.

نظم طنجة املتوسط، بتاريخ 27 نونرب 2017 يف أكادير، 
يوم إعالمي لفائدة رشكات الصناعة الغذائية بجهة 
سوس-ماسة-درعة، تحت شعار: »طنجة املتوسط، 

منصة يف خدمة التصدير املغريب«.
يهدف هذا اللقاء من تقديم املحاور الرئيسية لخدمات 

الشحن املقدمة من طرف طنجة املتوسط، والسيام 
املنصة الجديدة املكرسة ملعالجة حركة الدحرجة 

املوجهة إىل التصدير )منصة الصادرات(، وإتاحة بورصة 
الشحن طنجة املتوسط عىل شبكة االنرتنت وتحرير 

اإلجراءات يف امليناء من طابعها املادي.
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اد 10 حافالت است�ي
CTM

 Man« تم تفريغ 10 حافالت جديدة من نوع
Neoplan Tourliner« من الجيل الجديد يف ميناء 

 MAN TRUCK« طنجة املتوسط قادمة من مصنع
AND BUS AG« يف أملانيا.

وذلك يف إطار تجديد أسطول الحافالت برشكة ستيام: 
الرشكة املغربية للنقل، قصد تلبية حاجيات زبائنها يف 

املغرب وخارجه نحو أكرث من 130 وجهة وتوفريها 
لهم حافالت مبميزات خاصة وحديثة ومريحة.
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ة

أنشطة صناعية
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  أطلقت المجموعة اليابانية
 JTEKT أول موقع

 إنتاج خاص بها

ق ي منطقة أفريقيا / ال�ش
 �ن

 الأوسط بميناء طنجة
المتوسط

استثمارات خاصة

تضم املجموعة اليابانية حاليا 136 رشكة تابعة يف 27 
دولة عرب العامل، مع 44.000 موظف، ومتكنت يف 2016 

من تحقيق رقم معامالت بلغ 11 مليار أورو.

وجاء هذا املرشوع ليعزز بشكل أكرب تنافسية القطاع 
الفرعي لصناعة السيارات، الذي أنشئ عىل أسس قوية 

يف ميناء طنجة املتوسط، ويضم حتى اآلن أزيد من 
90 صانع للمعدات األصلية ناشط و50 مليار درهم 

صادرات يف 2016.

تَُعدُّ »JTEKT« أحد الرواد العامليني يف توريد القطع 
املبتكرة للسيارات، كام تعترب أكرب مورد ألنظمة التوجيه 

مبساعدة إلكرتونية.

أكدت املجموعة اليابانية إنشاء أول وحدة إنتاج صناعية 
خاصة بها يف منطقة أفريقيا / الرشق األوسط مبيناء 

طنجة املتوسط عىل مساحة 6,5 هكتار.

 »Renault« و »PSA« ستسمح بتوريد مبارش ملصنعي
وذلك مع توريد باقي املصنعني واألسواق التصديرية يف 

نفس الوقت.

سيتم تطوير املرشوع مبنطقة صناعة السيارات 
»Tanger Automotive City« من خالل انطالقة 

األشغال يف 2018، ويتوقع أن تبلغ قدرة اإلنتاج األولية 
باملرحلة األوىل من املرشوع 230.000 وحدة يف السنة 

وغالف استثامري يعادل 15 مليون أورو.
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كة  �ش
أ وحدتها يطالية تنسش  الإ

ي منطقة
 الصناعية �ن

 صناعة السيارات
«Tanger Automotive 

City»
 المجموعة الصينية

أ وحدتها الصناعية تنسش
ي منطقة صناعة السيارات 

�ن
«Tanger Automotive 

City»

 «Varroc Lighting      

ي
 «Systems تستقر �ن

 منطقة صناعة السيارات
«Tanger Automotive 

City»

ستنشئ الرشكة اإليطالية مصنع إنتاج معدات السيارات 
باملنطقة الحرة »Tanger Automotive City« بغالف 

استثامري 37 مليون أورو.
يتوقع من املصنع املمتد عىل مساحة 34.000 مرت مربع 

أن يسلم أول دفعة سينتجها من ممتص الصدمات 
اعتبارا من 2019. وينتظر أن يؤدي هذا املرشوع إىل 
خلق 500 منصب شغل جديد مع حلول سنة 2025.
أشار السيد »Pietro Gorlier«، املدير العام للرشكة 

اإليطالية، من جهته، بأن الهدف من إنشاء هذا 
املصنع الجديد يف املغرب هو »دعم املؤسسات 

الصناعية وترسيع منو أعامل عدد من الزبائن املهمني 
يف قطاع السيارات مبنطقة شامل أفريقيا«. ومتلك 

رشكة »Magneti Marelli« حاليا 86 وحدة صناعية 
و12 مركز للبحث والتطوير يف 19 دولة. مع العلم أن 
املجموعة اإليطالية هي رشكة تابعة ملجموعة صناعة 

.»Fiat Chrysler Automobiles« السيارات

ستنشئ املجموعة الصينية »ZTT« مصنع لإلنتاج 
األسالك الكهربائية واأللياف البرصية يف منطقة صناعة 

السيارات »Tanger Automotive City« بغالف 
استثامري 20 مليون أورو، وذلك عىل مساحة 39.000 

مرت مربع.
تنشط »ZTT«، بخربتها املرتاكمة عرب العرشات من 

السنني وموقعها القوي يف قطاعات التقنيات املتقدمة، 
يف تطوير وتصميم وإنتاج وتوريد وتركيب مجموعة 

واسعة من التطبيقات يف االتصاالت والطاقات املتجددة 
والنفط والغاز.

تعمل »Varroc Lighting Systems« عىل توسيع 
تواجدها من خالل إنشاء مصنع إلنتاج قطع ومعدات 
 Tanger« اإلنارة للسيارات يف منطقة صناعة السيارات

Automotive City«. وميثل هذا املرشوع املرحلة 
األخرية للرشكة لتعزيز قدراتها العاملية كأول مطور 
ومصنع ألنظمة اإلنارة الخارجية من الجيل الجديد 

يف صناعة السيارات مع خطوط الربط الرئيسية نحو 
جنوب أوروبا عرب ميناء طنجة املتوسط.

َسيَُشيَُّد املصنع عىل مساحة 24.000 مرت مربع عند 
األجل وسيسمح بخلق 500 منصب شغل جديد.

 Varroc« تجدر اإلشارة، أنه يف 2017، حددت
Lighting Systems« كأولوية لتوسيع تواجدها 

عىل املستوى العاملي أن تستقر يف مواقع ذات قدرة 
تنافسية. وجاء توسعها يف املغرب بعد اإلعالن مؤخراً 
عن افتتاح مركز جديد لتطوير املنتجات يف كراكوف 

)بولندا(، وكذا مصنع جديد يف سوروكابا )الربازيل(.

Magneti Marelli

«ZTT»
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DAEDONG

ي منطقة صناعة 
 تستقر �ن

السيارات
«Tanger Automotive 

City » 

«INDORE COMPOSITE»
ي منطقة صناعة

 تستقر �ن
السيارات

«Tanger Automotive 
City» 

 

SOGEFI

أ وحدتها الصناعية     تنسش
ي منطقة صناعة السيارات

�ن
«Tanger Automotive

 City»

قررت املجموعة الكورية »DAEDONG« إنشاء 
مصنعها الجديد لصناعة األسالك يف منطقة صناعة 

السيارات »Tanger Automotive City« وميتد عىل 
مساحة 15.000 مرت مربع مع غالف استثامري 100 

مليون درهم، مع خلق 170 منصب شغل جديد.

استقرت »INDORE COMPOSITE«، أول 
مصنع مكونات من األلياف البرصية يف الهند 

لصناعة السيارات والصناعة اإللكرتونية، يف منطقة 
صناعة السيارات »طنجة أوطوموتيف سيتي« 

بغالف استثامري 30 مليون درهم، مع خلق 100 
منصب شغل جديد.

تُْنِشُئ املجموعة اإليطالية »SOGEFI« مرشوعها 
الجديد املتعلق بأجزاء السيارات يف منطقة صناعة 

السيارات »Tanger Automotive City«، وهو أول 
موقع صناعي للرشكة يف أفريقيا.

وقد تلقت رشكة »SOGEFI« بالفعل طلبيات توريد 
جديدة سواء للسوق املحلية أو األوروبية.

ُع املصنع، مع بداية 2018، يف إنتاج منوذجني  َسيَرْشَ
مختلفني من أنظمة ترشيح املحركات )مرشح الديزل 
املعدين ووحدة ترشيح الزيت( من أجل صناعة قطع 

أصلية )صانع املعدات األصلية( وقطع غيار أصلية 
)صانع املعدات األصلية والخدمات( ملجموعة مختلفة 

من املَرْكَبَات.
َسيَُشيَُّد املصنع عىل مساحة 25.000 مرت مربع 

ُل فريق عمل مكون من 300 موظف يف  وَسيَُشغِّ
البداية، ومن املتوقع أن يبلغ حجم املبيعات السنوية 

60 مليون أورو يف 2021.
رصح السيد لوران إبنسرتيت، املدير العام لرشكة 

»SOGEFI«: »ويَُعزُِّز هذا االستثامر تنافسية القاعدة 
التصنيعية »SOGEFI« بشكل أكرب ويأيت ليدعم النمو 

الفعال يف املغرب وأوروبا«.
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«SADECA»
ي المنطقة الحرة 

 تتوسع �ن
طنجة

   DELPHI أ  تنسش
ي منطقة

 وحدتها الصناعية �ن
 صناعة السيارات

«Tanger Automotive 
City»

KNAUF
ي منطقة صناعة

 تستقر �ن
 السيارات

«Tanger Automotive 
City»

TIMAR أ تنسش
ي 

 منصة لوجستية �ن
المنطقة الحرة طنجة

GALVANOPLAST 

ي
أ وحدتها الصناعية �ن  تنسش
 منطقة صناعة السيارات
«Tanger Automotive 

City»

تعود »SADECA«، باعتبارها رائد عاملي يف تصنيع 
مؤرشات تآكل أنظمة الفرملة يف املركبات الخفيفة 

والصناعية والشاحنات، بقوة ويأيت استقرارها يف 
املنطقة الحرة طنجة تجسيدا للمرحلة األوىل من 

خطة توسعها.
منذ استقرارها يف 2013 باملنطقة الحرة طنجة، قام 

صانع املعدات األصلية الكتلوين باستثامر يعادل 
4.000.000 درهم وخلق 50 منصب شغل جديد. 

وتأيت املرحلة األول للتوسع لتعزيز موقع  
»SADECA« يف طنجة، وهو موقع يعترب أولوي نظرا 

ملوقعه االسرتاتيجي القريب من األسواق الرئيسية.

تعود صاديك »SADECA«، باعتبارها رائد عاملي يف 
تصنيع مؤرشات تآكل أنظمة الفرملة يف املركبات الخفيفة 

والصناعية والشاحنات، بقوة ويأيت استقرارها يف املنطقة 
الحرة طنجة تجسيدا للمرحلة األوىل من خطة توسعها.

منذ استقرارها يف 2013 باملنطقة الحرة طنجة، قام صانع 
املعدات األصلية الكتلوين باستثامر يعادل 4.000.000 

درهم وخلق 50 منصب شغل جديد. وتأيت املرحلة األول 
للتوسع لتعزيز موقع صاديك »SADECA« يف طنجة، 

وهو موقع يعترب أولوي نظرا ملوقعه االسرتاتيجي القريب 
من األسواق الرئيسية.

أصبحت املجموعة الدولية »KNAUF«، التي أنشئت 
يف 1932، رائد عاملي يف 3 قطاعات ألنشطة مهمة هي 

كاآليت:

•  منتجات الجص ونظام البناء الجاف

•  املنتجات الحديثة للعزل الحراري

•  الرغاوي الخلوية الخاصة باالستعامل الصناعي

َسيُطَوَُّر القسم الصناعي للمجموعة مبنطقة صناعة 
السيارات »طنجة أوطوموتيف سيتي«، عىل وعاء 

عقاري مساحته 8.000 مرت مربع، وحدة إلنتاج قطع 
لدائنية موجهة ملصنع »Renault«. وَسيَُعبَُّئ لهذا 
املرشوع غالف استثامري يعادل 2,5 مليون أورو. 

وللتذكري، فإن املجموعة العائلية الفرنسية تتضمن 
220 مصنع، متواجد يف أكرث من 80 دولة. وتشغل 

حوايل 26.000 موظف وتحقق رقم معامالت يقارب 
6,5 مليار أورو.

أنشأت »TIMAR«، عن طريق رشكتها التابعة
 ،»TIMAR TANGER MEDITERRANEE« 

مخزن لوجستي متتد مساحته عىل حوايل 1.800 مرت 
مربع يف املنطقة الحرة طنجة.

ويهدف هذا املرشوع بشكل أسايس إىل تلبية حاجيات 
الصناعات املستقرة يف املنطقة الحرة طنجة، من حيث 

النقل وتدبري املخزون،  وكذا تقديم الخدمات ذات 
القيمة املضافة، من قبيل مراقبة الجودة وقياس الوزن 

والتغليف ووضع العالمات وإعداد الطلبيات.
تتوفر املجموعة املغربية، التي أنشئت يف 1980، عىل 

7 منصات لوجستية باملغرب، باإلضافة إىل تواجدها عىل 
الصعيد الدويل، وتحقق 238 مليون درهم كرقم معامالت.
وتجدر اإلشارة إىل أن مجموعة »TIMAR« متخصصة 

يف ثالث مهن رئيسية هي كاآليت:

•  النقل الدويل )وكيل شحن وناقل(

•  العبور الجمريك

•  اللوجستيك

تعرف مجموعة »Galvanoplast« منذ إنشاء الرشكة 
العائلية يف 1959 منو مستمر. أصبحت املجموعة، 

التي اعتمدت إىل غاية 1975 عىل قرب مواقع إنتاج 
السيارات التابعة لها، أحد الفاعلني املهمني يف سوق 

املعالجة السطحية.
 

واعتبارا من 1975، طورت رشكات املجموعة أنشطتها 
يف الطيل ورشعت يف تنويعها لتشمل مجموع قطاعات 

صناعة السيارات والتشييد وبناء املعدات الزراعية 
والنقل، والصناعة اإللكرتونية والرتفيهية.

 »Jean&Chaumont« هو أول موقع استخدم 
تقنية التلبيس الصفيحي ليصبح فيها رائداً أوربياً منذ 

الثامنينيات. ويستبق بذلك التطورات التي عرفها السوق 
يف 2011. تجتمع الرشكات »Jean&Chaumont« و 
»Galvanoplast« و »Zindel« تحت راية مجموعة 
»Galvanoplast« وتشكل أول قطب مضاد للتآكل 

فرنيس.
تعتزم املجموعة الفرنسية، من خالل موقعها يف منطقة 

 »Tanger Automotive City« صناعة السيارات
املشيد عىل مساحة 20.000 مرت مربع، الذي سترشف 

Elec- »عىل إدارته رشكتها التابعة إلكرتوبالست 
troplast«، بغالف استثامري يتجاوز 5 ماليني أورو، 
سيخلق أكرث من 80 منصب شغل جديد عند األجل.
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DMA  تفتح
 غرفة العرض الخاصة بها 

ي المنطقة الحرة طنجة
�ن

فتحت »DMA-Michelin« غرفة عرض خاصة بها 
DMA-Miche- »يف املنطقة الحرة طنجة. و ترسخ 
lin« حاليا مكانتها كرائد ملوردي اإلطارات باملغرب.
وتضمن »DMA-Michelin« اإلرشاف عىل جميع 
مراحل عملية التطوير وذلك اعتبارا من االسترياد 

وإىل غاية التسليم النهايئ، ولكن أيضا املرحلة 
الخاصة بالخدمة التي تشمل الرتكيب والصيانة 
وخدمة ما بعد البيع... وذلك بالنسبة للزبائن 

املتكونني يف املجمل من بائعني وموزعني ورشكات 
وخواص.

ORCHESTRA

ي
 تفتح محلها التجاري �ن
المنطقة الحرة طنجة

افتتحت املجموعة الفرنســية، التي أنشئت يف 
1995، واملختصــة مبالبس األطفال والحوامل 

ومرحلة الطفولــة املبكرة، أكرب محالتها التجارية 
يف أفريقيا ومنطقة الرشق األوســط وشامل أفريقيا 

باملنطقة الحرة طنجة.

يوفر هذا املركز التجاري، املمتد عىل مســاحة 
3.000 مــرت مربع، باإلضافة إىل فضاء لأللعاب 

األطفــال، مجموعة من مالبس األطفال من إنتاج 
العالمة وكذا للحوامــل والخاصة مبرحلة الطفولة 

املبكــرة قبل األمومة. وتطلب هذا املرشوع غالف 
اســتثامري يعادل 35 مليون درهم، وخلق حوايل 

50 منصب شــغل جديد. وللتذكري، فإن عالمة 
»ORCHESTRA« متواجــدة يف املغرب منذ 

2004 وتتوفــر عــىل 11 نقطة بيع يف الدار البيضاء 
والرباط ومراكش واآلن طنجة.
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المستجدات

 الدورة 4 لمعرض

ي
 المتعاقدين من الباطن �ن

صناعة السيارات

املعدات األصلية، من الدرجة 1 و2 من جهة، 
واملتعاقدين من الباطن املتعاملني معهم من جهة 
أخرى، ويضمن التقاء مصدري األوامر من الوطن 

وخارجه، وكذا تطوير رشاكات تجسد فرص األعامل 
التجارية املتاحة بفضل الحركية التي تكونت نتيجة 

تطوير هذا القطاع الفرعي.

وللتذكري، تقدر الحاجيات السنوية من حيث 
االستعانة باملتعاقدين من الباطن يف القطاع الفرعي 

لصناعة السيارات مبا يزيد عن 600 مليون أورو 
بالنسبة لسنة 2016 وتتجاوز 1 مليار أورو يف 2020. 

ومتاشياً مع االسرتاتيجية املحددة من طرف مخطط 
ترسيع النمو الصناعي 2020-2014، يعترب تطوير 

نسيج املتعاقدين من الباطن حول مختلف األنظمة 
االقتصادية ضامناً لرتسيخ أسس القطاع الفرعي 

لصناعة السيارات يف املغرب.

نظمت مناطق طنجة املتوسط الدورة 4 ملعرض 
املتعاقدين من الباطن يف صناعة السيارات وذلك يف 

منطقة صناعة السيارات »طنجة أوطوموتيف سيتي«، 
القلب الجديد لتطوير القطاع الفرعي باملغرب، تحت 
شعار: »ترسيخ القطاع الفرعي لصناعة السيارات من 

خالل ترسيع وترية تطوير التعاقد من الباطن«. حيث 
أُنِْشَئ موقع للعرض ُمطَوَّر يف قلب النظام االقتصادي 

لصناعة السيارات طنجة املتوسط عىل وعاء عقاري 
تتجاوز مساحته 800 هكتار مخصصة لهذا الغرض، 
وجمع أكرث من 90 صانع معدات أصلية متكنوا من 
تحقيق رقم معامالت من التصدير يقارب 50 مليار 

درهم يف 2016.

يقدم املعرض قطاعات مختلفة، والسيام، تطوير 
املعدات والهندسة والصيانة واللوجستيك واملواد القابلة 

لالستهالك والتغليف ومعدات الحامية. ويعد قطاع 
التوريد الصناعي األكرث متثيالً يف هذه الدورة من خالل 

42 رواق من أصل 280 رواق، وذلك عائد إىل كرثت 
الرشكات التي استقرت حديثاً يف املنطقة.

ويعزز هذا املعرض التبادالت بني املصنعني وصانعي 
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ي اللقاء السنوي
المشاركة �ن

الأول «أيام اللقاء الصناعي 

 
 مشاركة مناطق طنجة

ي الدورة 52
 المتوسط �ن

 للمعرض الدولي لصناعة
الطائرات

 
 تنظم مناطق طنجة

 المتوسط لقاء لالأعمال
 التجارية مع قطاع صناعة

ي فالنسيا
السيارات �ن

شاركت مناطق طنجة املتوسط يف اللقاء السنوي 
األول لألعامل التجارية للصناعة املغربية »أيام 

اللقاء الصناعي« تحت شعار: »الصناعة املغربية، 
بني الرهانات والتحديات«. نظمت هذه الفعالية 

من طرف »مجلة الصناعة باملغرب« وعرفت نجاحاً 
واضحاً من خالل حضور السيد موالي حفيظ 

العلمي، وزير الصناعة.
تم تنشيط هذه األيام من طرف 20 مدعو. ودارت 

الحوارات حول األنظمة االقتصادية الصناعية من 
حيث منوذج التنمية والتطوير اإلقليمي بواسطة 

الصناعة والبحت والتطوير واالبتكار املوجه للسوق، 
شاركت مناطق طنجة املتوسط يف الدورة 52 وكذا مواكبة الفاعلني يف القطاع الصناعي.

للمعرض الدويل لصناعة الطائرات والفضاء املنظم 
مبجمع املعارض يف بورجيه )فرنسا(، من 19 إىل 25 

يونيو، وهو حدث سنوى يجمع بني مجموع الفاعلني 
العامليني يف صناعة الطائرات. ومتثل هذه املشاركة 

مبعية العديد من الفاعلني يف النظام االقتصادي 
لصناعة الطائرات باملغرب فرصة لتحديد مواعيد 

لألعامل التجارية عىل أعىل مستوى مع صناع القرار 
يف أكرب رشكات قطاع صناعة الطائرات.

نظم قطاع صناعة السيارات يف فالنسيا ومناطق 
طنجة املتوسط بتاريخ 28 يونيو يف فالنسيا، لقاء 

الستكشاف فرص الرشاكة املتاحة بني املنطقتني 
ولتقريب وجهات النظر التي ستسمح بخلق فرص 
لألعامل التجارية بني الرشكات من فالنسيا واملغرب.
ويهدف هذا اللقاء إىل تطوير إطار رشاكة، وتحديد 

أبرز الجوانب التي ستؤدي إىل إنشاء الرشكات، 
وكذا البحث عن سبل الرفع من القدرات التنافسية، 

وخلق مناصب شغل وفرص لألعامل التجارية.

»
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 تستقبل مناطق طنجة
 المتوسط الدورة الثالثة

من منتدى التشغيل

 إنتاج مصنع
RENAULT TANGER 

مليون سيارة

نظمت مناطق طنجة املتوسط وجمعية املستثمرين 
باملنطقة الحرة للتصدير يف طنجة، برشاكة مع وكالة 

الواليات املتحدة للتنمية الدولية والوكالة الوطنية 
إلنعاش التشغيل والكفاءات واملكتب الوطني 

للتكوين املهني و إنعاش الشغل، الدورة الرابعة 
ملنتدى التشغيل والتكوين املستمر، من 18 إىل 19 

ماي 2017 يف املنطقة الحرة طنجة، تحت شعار 
»املهارات الشخصية: رافعة لتشغيل الشباب«.
عرف هذا املنتدى مشاركة 4.500 خريج من 

الشباب والعديد من الرشكات من املنطقة الحرة 
طنجة التي عرضت أكرث من 400 فرصة شغل.

وقدمت هذه الخدمات باملجان بالنسبة للمشاركني 
قصد متكينهم من رفع مستوى كفاءتهم يف البحث 

عن فرص العمل. كام يساعد املنتدى يف تعريف 
املشغلني واملكونني عىل آليات تدبري املوارد البرشية.

أنتج مصنع »Renault« الكائن مبوقع ملوسة 1 
مليون سيارة، منذ افتتاحه يف 2012.

بفضل هذه اآللية الصناعية الفعالة، أصبحت 
السيارات »صنع يف املغرب« تشكل أكرث من 10% 

من السيارات التي تبيعها املجموعة عرب العامل.
ويف 10 يوليوز 2017، ُعِقَد مؤمتر صحفي تبعه حفل 

مبصنع »Renault Tanger« وذلك بحضور السيد 
موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة واالستثامر 

والتجارة واالقتصاد الرقمي، والسيد مارك ناصف، 
املدير العام ملجموعة رونو املغرب، وكذا السيد فؤاد  

الربيني، رئيس طنجة املتوسط.
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ي
يوم التشغيل �ن

Tetouan Shore

 مناطق طنجة المتوسط،
ي أفريقيا

 أول منطقة حرة �ن

 للسنة الثالثة عىل التوالي
)Financial Times(

نظمت Tetouan Shore يوم تشغيل يف 28 يوليوز 
2017، برشاكة مع الوكالة الوطينة إلنعاش التشغيل 

والكفاءات طنجة-تطوان-الحسيمة. انعقد هذا 
اللقاء يف موقع Tetouan Shore وعرف مشاركة 
مجموعة من الرشكات العارضة وأكرث من 1.000 

باحث عن الشغل وطالب زائر.
وكان الهدف من هذا اللقاء تعريف الشباب 

لَة  الباحثني عن الشغل عىل الرشكات واملهن املُرَحَّ
والربط بينهم بشكل مبارش مع املشغلني يف هذا 

القطاع من خالل مقابالت تشغيل يتم تنظيمها يف 
عني املكان من أجل توظيف فعال.

 
وأشار التقرير إىل أن »املستثمرين منجذبني إىل 

مناطق طنجة املتوسط لسهولة الولوج إىل الطرق 
البحرية عرب املضيق، املتواجد عىل بعد 14 كيلومرت 
من أوروبا. ويضيف التقرير إىل أن »السنة املاضية، 

وسعت املنطقة خدماتها التكنولوجية لتشمل 
املستثمرين، من خالل آليات من قبيل الزيارات 

االفرتاضية ملناطق طنجة املتوسط وتطبيق للهاتف 
بوابة الولوج »Gate Access« الذي يبسط تدفقات 
البضائع داخل وخارج املنطقة. كام أنها تنشط أيضا 
يف التسويق من خالل تسجيل حضورها يف املحافل 

الدولية واملعارض لتقديم املميزات التي تتوفر عليها 
للمستثمرين املحتملني«.

نرشت مؤخراً وحدة معلومات االستثامر األجنبي 
املبارش )Financial Times( آخر تصنيف عاملي 

للمناطق الحرة العاملية لسنة 2017 حول املناطق 
الستة الجغرافية الكربى. يقارن هذا التصنيف 

السنوي ما يقارب 70 منطقة حرة يف العامل وفق 
املعايري الدولية والتدابري املالمئة لقدراتها التنافسية 

تجاه انتظارات املستثمرين العامليني.
وتوجت مناطق طنجة املتوسط كأول منطقة حرة 

يف القارة األفريقية )»الفائز عىل صعيد منطقة 
أفريقيا«(. حيث تجاوزت مناطق طنجة املتوسط 

 Ladol Free« عىل املستوى األفريقي املنطقة الحرة
Zone« يف نيجرييا.
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 تصنيف مناطق طنجة
 المتوسط كأول منطقة

ي أفريقيا وفق مجلة
 حرة �ن

SITE Selection 

Siemens Gamesa

 تصدر أول مراوحها  

ي
ن الهواء  صنع  �ن  لطواح�ي

المغرب

كام استلزم تحدي إنهاء املروحة عقد رشاكات 
مع السلطة املينائية طنجة املتوسط والسلطات 

املحلية والرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب، 
 »Siemens Gamesa« التي وقعت معها مؤخرا

اتفاقية الستعامل بنيتها التحتية من الطرق السيارة 
بني »Tanger Automotive City« وميناء طنجة 

املتوسط.

رَت مجموعة »Siemens Gamesa« أول  َصدَّ
مراوحها لطواحني الهواء »صنع يف املغرب« انطالقا 
 Siemens« من ميناء طنجة املتوسط. افتتح مصنع

Gamesa«، األول من نوعه يف أفريقيا والرشق 
األوسط، يف أكتوبر املايض.

وتعد هذه العملية هي األوىل من نوعها يف املغرب. 
حيث غادرت القطعة التي يعادل طولها 63 مرت 

 Tanger« وتزن 17 طن املنطقة الحرة طنجة
Automotive City« متجهة نحو ميناء طنجة 
املتوسط قبل شحنها نحو وجهتها النهائية. وقد 
تطلبت هذه العملية مناولة مكونات جد ثقيلة 

وخدمات لوجستية مهمة.

صنفت مجلة »SITE Selection« )كونوي(، 
يف تصنيفها األول ألفضل املناطق الحرة 2017، 
املنطقتني األوليني حسب مناطق العامل، املنصة 

الصناعية مناطق طنجة املتوسط كأول منطقة حرة 
يف أفريقيا »الفائز – بأفريقيا« إىل جانب املناطق 

الحرة يف مناطق جغرافية أخرى:

•  أتالنتا، جورجيا )الواليات املتحدة( عن أمريكا 
الشاملية

•  أالخويال )كولومبيا( عن أمريكا الالتينية والكراييب

•  بوسان-جيناى )كوريا الجنوبية( عن آسيا واملحيط 
الهادي

•  كاليبيدا )لتوانيا( عن أوروبا

•  »DMCC« )اإلمارات العربية املتحدة( عن الرشق 

األوسط

وتهدف هذه املجلة املرموقة إىل تحفيز االستثامر 
األجنبي من خالل استهدافها قراء عىل مستوى عايل من 
قبيل الرؤساء واملديرين واألطر يف أكرب الرشكات بالعامل.

ونتيجة لذلك، أكدت مناطق طنجة املتوسط مرة 
أخرى ريادتها كأفضل منطقة حرة يف أفريقيا.
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 احتفال                  بسنتها

ي
 الثانية �ن

يرسخ مركز تطوان نفسه كمركز للتفوق يف تقنيات 
 »SAP« و »COBOL« و »Java« من قبيل

و ».Net«، واالختبار أو مجاالت غري مطورة إىل 
غاية اآلن يف املغرب مثل عمليات التشغيل اآليل 

للروبوت.

تتوفر رشكة االستشارة املتعددة الجنسيات 
NTT Data« التابعة لرشكة ،»Everis«

 Company«، املستقرة يف تطوان منذ يناير 2016 
والتي تنشط يف مجال االستعانة مبصادر خارجية 
لتكنولوجيا املعلومات  ITO-Offshoring، عىل 

فريق عمل حاليا يزيد عن 100 شخص.
تشتغل »Everis«، الكائنة يف Tetouan Shore ، يف 

مشاريع تطوير وصيانة وإجراء االختبارات لفائدة 
أكرب املصارف الدولية واملؤسسات العمومية يف 

إسبانيا وبلجيكا وهولندا.

 وتتوفر »Everis«، التي متثل أول مشغل يف 
تكنولوجيا املعلومات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، 
عىل فريق عمل متكون من شباب خرجني يف مجال 

تكنولوجيا املعلومات – مهندسني يستفيدون يف 
الغالب من عقود غري محددة املدة، حيث تشكل 

فيه النساء نسبة 45%.

EVERIS

Tetouan Shore
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AYESA          

 
TetouanPark

 يطلق خدمته للشباك 
الوحيد

 
مشاركة
 بمنتدى 
ي مالقة

�ن

 AYESA Advanced« استقرت الرشكة اإلسبانية
Technologies« املتخصصة يف الخدمات الهندسية 

واالستشارة، واملتواجدة يف 20 دولة، والتي تشغل 
أزيد من 3.500 موظف، وتحقق 248 مليون أورو 

كرقم معامالت، يف تطوان شور لتطوير نشاط 
إسناد العمليات التجارية إىل جهات خارجية مكرس 

للسوق األوروبية.

أطلق تطوان بارك، يف إطار مقاربته لدعم زبائنه 
وترسيع إجراءات االستقرار، خدمة الشباك الوحيد 

التي ستسمح بتقديم مجموعة من الخدمات 
والسيام فيام يتعلق املساعدة يف الحصول عىل 

تراخيص البناء.
وسيسمح هذا الشباك أيضا بتحسني مدة إنجاز 

امللفات وآجال دراستها، بالنظر إىل االرتفاع امللحوظ 
للحركية التي يعرفها املجمع الصناعي.

يشمل الشباك لجنة دامئة مكونة بشكل خاص من 
ممثل القسم الحرضي والبيئة التابع للمقاطعة 

وتقنيني ميثالن الوكالة الحرضية وممثل عن الوقاية 
املدنية وممثل عن جامعة سوق القديم وممثل عن 

املكتب الوطني للكهرباء.

افتتح جاللة امللك فيليب السادس، ملك إسبانيا، 
منتدى »TRANSFIERE«، املنعقد يف مالقة بني 

15 و16 فرباير، والذي تكلل بنجاح حقيقي.
سجل املنتدى األورويب للعلوم والتقنية واالبتكار يف 
دورته السادسة حضور أكرث من 4.000 مهني، كانوا 

وراء تحقيق أزيد من 5.000 لقاء بني الرشكات، 
ومشاركة 1.500 مؤسسة عمومية وخاصة، و2.300 

مرشوع تكنولوجي، و50 جامعة، وأكرث من 170 
محارض، و39 مجمع تكنولوجي، منها تطوان شور، 

والتي كانت املؤسسة الوحيدة املمثلة للمغرب.

Tetouan Shore

ي 
تستقر �ن

Tetouan Shore
TRANSFIERE 
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ي
 المكتب الوط�ن

 للمطارات: تغطية وطنية

   بالتصال الالسلكي
نت  المدرسة العليا للعلومبالن�ت

القتصادية والتجارة

ات المراقبة  الأمن / كام�ي
ية الح�ن

ترسخ »CIRES TECHNOLOGIES«، يف إطار 
مواصلة تجهيز املنشآت باالتصال الالسليك باالنرتنت 
»الوايفاي« املخصص ألغراض مهنية أو للعموم مع 
حلول للتوثيق والرتكيب والتشغيل يف أكرب مطارات 

اململكة )الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش 
وفاس وأكادير ووجدة(، ريادتها التكنولوجية فيام 

 »WIFI« يتعلق بحلول االتصال الالسليك باالنرتنت
املطورة ملالمئة مواقع املركبات واللوجستيك من 

خالل حصولها عيل طلب العروض املتعلق برشاء 
شبكة اتصال السليك باالنرتنت »WIFI« للعموم 

وتنفيذها عىل مستوى تسعة مطارات ثانوية: 
العيون والداخلة والصويرة وبني مالل والحسيمة 

وورزازات وتطوان والراشدية وزاكورة.
وسيتم قريبا تجهيز جميع املطارات املغربية مبنصة 
لالتصال الالسليك باالنرتنت »WIFI«، حيث تتكفل 

.»CIRES TECHNOLOGIES« برتكيبها وصيانتها

استقبلت الرباط إحدى أرقى مدارس التجارة، ويتعلق 
األمر باملدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارة. 

حيث ستواكب »Cires Technologies« املدرسة 
العليا للعلوم االقتصادية والتجارة يف الجوانب 

التكنولوجية خالل مرحلة استقرارها يف املغرب.
هذا و سيتم إنشاء بنية تحتية متقدمة مع صيانتها 

ملدة 5 سنوات، والتي ستتكون من:

•  منصة شبكة سلكية والسلكية »الوايفاي« مخصصة 

ألغراض مهنية

•  حلول متعلقة باألمن املعلومايت

•  منصة هاتفية من الجيل الجديد

•  قاعتي مؤمترات بالفيديو مجهزة بالكامل

•  توريد تجهيزات الطباعة ثالثية األبعاد وتركيبها

بعد تركيب ما يزيد عن 75 كامريا شبكات يف 
مقر والية طنجة-تطوان-الحسيمة ويف محيطها، 
سترشع »Cires Technologies« يف نرش 200 

كامريا إضافية يف املناطق املهمة من املدينة، الكل 
مركب عىل بنية تحتية من األلياف البرصية يرشف 

عليها من غرفة قيادة لألمن وغرفة تحكم مع جدار 
 Cires« من الصور احرتايف سبق تركيبه من طرف

.»Technologies

CIRES TECHNOLOGIES

«WIFI»
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 إنجاز البنية التحتية

ي
 للشبكة والهاتف �ن

ACOME

 تركيب البنية التحتية
للشبكة والهاتف

TE Connectivity

اختارت الرشكة الفرنسية »ACOME«، صانع 
 Cires« املعدات األصلية للسيارات، تكليف

Technologies« بكامل نظام االتصال املوحد الخاص 
بها، وتتوفر حاليا عىل بنية تحتية للمهاتفة عرب 

الشبكة مكونة من مركز من الجيل الجديد ميكنه 
توفري خدمات ذات قيمة مضافة من قبيل الرضيبة 
والفاكس عرب الشبكة، باإلضافة إىل خمسني محطة 

متصلة بالشبكة من الجيل الجديد تتوفر عىل منصة 
الشبكة الخاصة بها.

َستُْنِجُز »Cires Technologies« كامل البنية التحتية 
للشبكة والهاتف الخاصة باملصنع الحايل لرشكة 

»TE Connectivity Morocco« والكائنة يف املنطقة 
الحرة طنجة، باإلضافة إىل توسعتها قيد التطوير يف 

مرحلته النهائية.
يتعلق األمر بحل متكرر وذو أداء عايل متكون من 

بنية تحتية لالتصاالت من األلياف البرصية ومن 
النحاس، والعديد من فواصل التكرار باإلضافة إىل 

منصة هاتفية.



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2017 // 138 

APM Terminals
كلفت »APM Terminals«، يف سعيها ملواءمة 

منشأتها املتعلقة بالسالمة واإلذاعة واالتصال 
 Cires« رشكة ،»WIFI« الالسليك باالنرتنت

Technologies« مبهمة تجديد البنية التحتية 
لشبكة أنظمتها، وذلك مع ضامن استمرارية عمل 

خدماتها بشكل كامل.
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نجاز  دراسة تقنية لإ
 محطة غاز طبيعي مسال

ي الجرف الأصفر
وع وصال الدار�ن   م�ش

البيضاء - الميناء

وع بناء مسبح بلدي  م�ش
ي الرباط

�ن

كلف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك مكتب 
 »TANGER MED ENGINEERING« الدراسات

إلنجاز الدراسات التقنية املتعلقة مبحطة الغاز 
الطبيعي املسال يف الجرف األصفر. وتهدف هذه 

الدراسة إىل إنجاز محطة للغاز الطبيعي املسال من 
خالل أرايض بحرية مستصلحة.

وتتمثل هذه الخدمات يف إنجاز الدراسات وتصميم 
مخطط كتلة ودراسات الرج والتحليل املتعدد 

املعايري ملتغريات التجهيز ودراسات ما قبل املرشوع 
مخترصة ودقيقة.

افتتح جاللة امللك محمد السادس يف مارس 2015 
مرشوع »وصال« الدار البيضاء - امليناء، وذلك 

مبجموع ميزانية 6 ماليري درهم.
 »TANGER MED ENGINEERING« يدعم

الوكالة الوطنية للموانئ من خالل املساعدة التقنية 
ومتابعة أشغال إنجاز ثالث مكونات من مرشوع 
وصال: حوض بناء السفن وميناء الصيد ومحطة 

استقبال سفن الجوالت البحرية يف ميناء الدار 
البيضاء.

 »TANGER MED ENGINEERING« وسع
مجاالت قدراته لتلبية مختلف حاجيات أصحاب 

املشاريع من القطاع العام أو الخاص بأفضل شكل 
 TANGER MED« ممكن . وبالفعل، يدعم

ENGINEERING« رشكة تجهيز جهة الرباط يف 
إنجازها ملرشوع بناء املسبح الكبري بالرباط بسعة 

مائية 1.700 مرت مربع ومبعدات الدعم ذات الصلة.
 »TANGER MED ENGINEERING« ويعهد إىل

إنجاز الدراسات التقنية للبناء واملتابعة التقنية 
والتنسيق ومتابعة األشغال. وستنتهي األشغال املتعلقة 

بهذا املرشوع يف هذه السنة.

TANGER MED ENGINEERING
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ي الناظور
ي أنصار �ن

ممر ب�ن

وع منصة تصليح  م�ش

ي
 السفن ومنطقة مش�ت �ن

ميناء طنجة المدينة

،»MARCHICA Agence« كلفت
 »TANGER MED ENGINEERING« مبهمة 
إنجاز الدراسات التقنية ملرشوع تجهيز ممر جديد 

يف بني أنصار.
ويتعلق املرشوع مبا ييل:

•    تجهيز منصة مساحتها 5 هكتارات
•    الدارسات التقنية ممر عىل الطريق الوطنية 15 

وممر سفيل
•    الدراسات التقنية للمباين اإلدارية )2.000 مرت 

مربع(
•  سواقف شبكية الشكل )6.000 مرت مربع(.

يهدف املمر الجديد من بني أنصار إىل مليلية 
تعزيز سالسة باقي املمرات وتحسني جودة التواصل 

وإدماج املوقعني.

 ،»SOREMAR GROUP« رشعت مجموعة
بصفتها مسري أحواض بناء السفن ومرافئ االستجامم 
ومناطق املشتى يف املوانئ، يف إنجاز مرشوع جديد 

مبيناء طنجة املدينة متكون من برنامجني وتجهيز 
قطعتني أرضيتني مختلفتني مساحة كل واحدة منها 

حوايل 10.000 مرت مربع:

•    منصة إصالح السفن وتجهيزاتها

•    منطقة املشتى وتجهيزاتها.

  ،»SOREMAR« كلفت

 »TANGER MED ENGINEERING« بإنجاز 
الدراسات التقنية ومتابعة أشغال إنجاز هذا 

املرشوع ملدة سنة.
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 إنطالق الأنشطة المينائية

ي ي كري�ب
�ن

          مصنع
ي منطقة صناعة 

 �ن

نظم »TANGER MED ENGINEERING« يف 
أبريل 2017، يف إطار العقد املوقع بينه وبني امليناء 

املستقل يف كريبي، دورات تكوينية لفائدة ضباط 
امليناء وقباطنة ميناء كريبي.

 »TANGER MED ENGINEERING« ويتكلف
بتقديم املساعدة التقنية إلطالق النشاط املينايئ يف 

املركب الصناعي-املينايئ يف كريبي.

أرضية مساحتها 22.000 مرت مربع يف منطقة صناعة 
.»Tanger Automotive City« السيارات
 »Sealynx Automotive« وكلفت رشكة

»TANGER MED ENGINEERING« باملهام 
التالية:

•    اإلرشاف عىل املرشوع بالنيابة

•    إنجاز الدراسات األولية )الطوبوغرافية والجيوتقنية 
والدراسات املتعلقة بتأثري املرشوع عىل البيئة 

وبالسالمة(

•    اإلرشاف التقني عىل املرشوع فيام يتعلق بكافة 
املهن الرضورية إلنجازه.

تعتزم رشكة »Sealynx Automotive«، صانع 
املعدات األصلية للسيارات واملتخصص يف تصينع 

وصالت اإلحكام من املطاط واللدائن الحرارية، 
بناء مصنع مبساحة 12.000 مرت مربع عىل قطعة 

SEALYNX

Tanger Automotive
 City 

السيارات
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ي
 توسيع ميناء الصيد �ن

الصويرة

 تكوين قباطنة ميناء

 أبيدجان بواسطة المحاكي
 المساعدة التقنيةالبحري طنجة المتوسط

ي ميناء أكادير
ن �ن وع�ي لم�ش

يعرف ميناء الصيد يف الصويرة أشغال توسعة 
لتجهيزه ببنية تحتية مينائية جديدة. وتهم تلك 
األشغال توسيع األرض البحرية املستصلحة عىل 
مساحة هكتارين، وبناء رصيف لتفريغ السمك 

وحوض بامليناء من أجل رافع السفن ومعرب منحدر، 
وبناء جدار حاجز للبحر لحامية السقالة، وتكريك 

وتفتيت الصخور بحوض امليناء وبناء األرصفة.
تبلغ تكاليف املرشوع يف مرحلته األوىل 127 مليون 

درهم ملدة 24 شهر.
 ،»TANGER MED ENGINEERING« ويتكلف

يف إطار هذا املرشوع، مبهمة املساعدة التقنية يف 
اإلرشاف عىل املرشوع مقابل تكلفة قدرها 2,5 

مليون درهم.

 »TANGER MED ENGINEERING« نظم
وقباطنة ميناء طنجة املتوسط دورة تكوينية 

استغرقت 4 أيام، من 27 إىل 30 نونرب، لفائدة وفد 
قادم من ميناء أبيدجان.

وكان هذا ثاين وفد من أبيدجان، متكون من أربعة 
قباطنة وقائد امليناء، يزور املحايك البحري طنجة 

املتوسط الختبار بعض املناورات التي تراعي تغريات 
بيئة املالحة يف ميناء أبيدجان.

 ،»TANGER MED ENGINEERING« اختري
بناء عىل طلب العروض الصادر عن الوكالة الوطنية 

للموانئ، كجهة فائزة باملناقصة املتعلقة مبهام 
املساعدة التقنية لصاحب املرشوعني أدناه:

• تسليح رصيف ميناء أكادير

• إعادة تأهيل األرض البحرية املستصلحة يف مثلث 
الصيد بأكادير
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أنشطة مؤسسة
طنجة المتوسط
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 تأكيد المؤسسة عىل
امها بتمويل النقل ن  ال�ت

المدرسي

 شهادة
 ISO 9001

النسخة 2008 

ويف سنة 2017 وبناء عىل طلب من جمعيات أولياء 
أمور التالميذ، تم تعميم املرشوع ليشمل مجموع 7 
جامعات يف إقليم فحص انجرة، مبا يف ذلك جامعتي 
الخميس انجرة والبحراويني. ويبلغ عدد املستفيدين 

اليوم أكرث من 2.465 تلميذ.

جددت مؤسسة طنجة املتوسط بنجاح شهادة
ISO 9001 – نسخة 2008. حيث يطابق نظام 

اإلدارة املعمول به من طرف املؤسسة كافة 
متطلبات املعيار.

ويجدر التذكري، بأن املؤسسة حصلت عىل شهادة 
ISO 9001 يف دجنرب 2012 ومهمتها تقويت 

اسرتاتيجية مجموعة طنجة املتوسط يف مجال 
املسؤولية االجتامعية والتنمية املستدامة.

يشكل تحسني ظروف متدرس التالميذ املحور 
الرئييس السرتاتيجية مؤسسة طنجة املتوسط فيام 
يتعلق بالتعليم. ولهذا الغرض التزمت منذ 2009 

بتمويل مرشوع النقل املدريس لفائدة تالميذ 
املنطقة.

وساعد هذا املرشوع يف مكافحة الهدر املدريس 
بشكل كبري، والسيام عند الفتياة من املجال القروي، 

يف جامعات قرص املجاز والقرص الصغري وتغرامت 
وملوسة واجوامعة. وقد تجاوز عدد املستفيدين 

ثالثة أضعاف العدد الذي انطلق به املرشوع، بحيث 
ارتفع عددهم من 468 تلميذ يف 2009 إىل 1.691 

يف 2016.
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 مركز تصفية الكىل –

جماعة الق� الصغ�ي

ي
 المأوى السياحي �ن

الزميج – جماعة ملوسة

  AIDADA مجبنة
جماعة اجوامعة

ميثل مركز تصفية الكىل مثرة الرشاكة بني مؤسسة 
طنجة املتوسط ووكالة إنعاش وتنمية الشامل 
واملبادرة الوطنية للتنمية البرشية واملندوبية 

اإلقليمية للصحة وفيدرالية جمعيات دعم مرىض 
القصور الكلوي.

حيث فتح املرشوع أبوابه يف ماي، مبيزانية قدرها 
5,5 مليون درهم للبناء والتجهيز. وسيساعد عىل 
تلبية حاجيات الساكنة املحلية التي كانت تضطر 
إىل غاية اليوم لالنتقال إىل طنجة أو تطوان لتلقي 

العالجات.
ويستقبل املركز حاليا 60 مريض مبعدل 3 جلسات 

يف األسبوع.

أخذت املؤسسة عىل عاتقها، وبرشاكة مع وكالة 
إنعاش وتنمية الشامل وجمعية إخالص، بناء مرشوع 
مأوى سياحي يف قرية الزميج املعروفة بإرثها الثقايف 

والروحي )رضيح سيدي أحمد بنعجيبة( وبرثائها 
الطبيعي الذي يوفر مؤهالً مهامً لتنمية السياحة 

القروية.
افتتح املأوى يف ماي بحضور مختلف الرشكاء 

والجمعيات املحلية. وستهم املرحلة الثانية من 
املرشوع تجهيز مسار سياحي حول املأوى باإلضافة 

إىل بناء نقاط بيع مخصصة للمنتجات املحلية.

أرشفت مؤسسة طنجة املتوسط عىل مرشوع إنشاء 
مجبنة تقليدية بجامعة اجوامعة.

وجاء هذا املرشوع كثمرة للرشاكة بني املؤسسة 
واملبادرة الوطنية للتنمية البرشية ومندوبية الزراعة 

وتعاونية ريان مبيزانية قدرها 756.000 درهم.
ويرمي املرشوع إىل تطوير نشاط مدر للدخل لفائدة 

الساكنة املحلية، ودعم املنتجات املحلية للمنطقة 
وتحسني عملية اإلنتاج التقليدي مع احرتام معايري 

الصحة املعمول بها.
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 ممر للمشاة حول سد
 واد الرمل – جماعة ق�

المجاز

 معرض «عىل خطى
ي طنجة

 ليىل العلوي» �ن
المتوسط

 
كام نظمت املؤسسة رحلة ميش جبيل يف املوقع 

بحضور 180 شخص شارك فيها ممثلني جمعويني 
ومحبي امليش الجبيل وأطباء...

باإلضافة إىل تنظيم معرض للمنتجات املحلية يرمي 
إىل التعريف بالتعاونيات املحلية ومنتجاتها.

قامت مؤسسة طنجة املتوسط، برشاكة مع وكالة 
إنعاش وتنمية الشامل ووكالة الحوض املايئ اللوكوس 

واملديرية اإلقليمية للمياه والغابات باإلضافة إىل 
جمعية بوريحان، بإنشاء مرشوع تجهيز ممر للمشاة 

حول سد واد الرمل، قرية بوريحان، جامعة قرص 
املجاز.

ويهدف هذا املرشوع إىل إلقاء الضوء عىل املؤهالت 
السياحية للمنطقة وتطوير منتوج سياحي جدبد 
)امليش الجبيل( وإرشاك الساكنة املحلية يف عملية 

التنمية.

استقبل ميناء طنجة املتوسط معرضاً إلحياء ذكرى 
ليىل العلوي، الفنانة الفرنسية-املغربية التي ذهبت 
ضحية للهجمة اإلرهابية املرتكبة ببوركينا فاسو يف 

.2016
وهدف طنجة املتوسط، من خالل تنظيم هذه 

الفعالية، التعبري عن رغبته يف االحتفاء بهذه املرأة 
املوهوبة من خالل عرض أعاملها الفنية.

وتظرا لتزامن هذه املناسبة مع حفل تقديم النسخة 
الرابعة من جائزة طنجة املتوسط للتميز، التي 

عرفت حضور الفنان املغريب ماحي بينبني الذي أرص 
عىل تكريم ذكرى ليىل العلوي.
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 جائزة طنجة المتوسط
: الحتفال ن  للتم�ي

ي الباكلوريا
ن �ن بالمتفوق�ي

أقيم يف األربعاء 19 يوليوز 2017 مبيناء طنجة 
املتوسط حفل توزيع النسخة الرابعة من »جائزة 

طنجة املتوسط للتميز« املقدمة للمتفوقني يف 
الباكلوريا.

نظمت هذه الفعالية يف رشاكة مع األكادميية 
الجهوية للرتبية والتكوين طنجة – تطوان وجمعيات 

أولياء أمور التالميذ.
وتم يف هذه السنة تكريم التالميذ املتفوقني يف 

الباكلوريا من الفوج األول للثانوية التقنية القرص 
الصغري، فئة الباكلوريا املهنية. ويجدر التذكري بأن 

مؤسسة طنجة املتوسط ساهمت، برشاكة مع 
األكادميية الجهوية، يف مرشوع بناء وتجهيز الثانوية 

املشار إليها باإلضافة إىل دار الطالب التابعة لها.
ونتيجة لذلك، أصبحت جائزة طنجة املتوسط للتميز 

موعدا سنويا يهدف منها االحتفاء بشباب املنطقة.
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 عملية «الشاطئ النظيف
الدالية 2017

الفعاليات الجديدة التي تم إطالقها يف 2017:
•   نادي البيئة: مبادرة تعنى بفرز النفايات وإعادة 

تدويرها إلنجاز اإلبداعات الجميلة التي تزين 
الشاطئ

•   مكتبة الدالية: إنشاء فضاء مخصص للمطالعة مع 

إرشاف بيداغوجي

•   إذاعة شاطئ الدالية: تعنى بتعزيز الوعي البيئي.

أخذت مؤسسة طنجة املتوسط عىل عاتقها، منذ 
2015، مسؤولية تدبري شاطئ الدالية يف إطار برنامج 

»شواطئ نظيفة« الذي أطلقته مؤسسة محمد 
السادس للبيئة.

وتتكفل مؤسسة طنجة املتوسط باملحاور التالية:
•   تجهيز وتوريد معدات النظافة واالستجامم

•   تنظيف وتدبري النفايات
•   تنشيط وتحسيس مستعميل الشاطئ بأهمية البيئة.

وبصفتها ضامن لجودة البيئة، حصل شاطئ الدالية 
عىل العلم األزرق يف 2016، مام أدى إىل خلق حركية 

سوسيواقتصادية مهمة ترتبت عنها اآلثار التالية:

•   الرفع من قيمة املؤهل السياحي لقرية الدالية
•   العمل مع مختلف املتدخلني عىل تطبيق سياسة 

للتنمية السياحية املستدامة
•   تحفيز األنشطة املدرة للدخل )التجارة والكراء 

ومناصب الشغل املوسمية...(
•   ربط القرية بشبكة املاء الصالح للرشب

•   إرشاك النسيج الجمعوي يف عملية تطوير القرية
•   تنظيم فعاليات تتعلق بالرتبية البيئية واملحافظة 

عىل املوارد الطبيعية للمنطقة.

«
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 توقيع اتفاقية متعلقة
 بتنظيم دوري طنجة

ى لكرة القدم الك�ب

 الدخول المدرسي لأقاليم
فحص انجرة

المكتبات–المقاهي

وقعت مؤسسة طنجة املتوسط اتفاقية رشاكة مع 
وزارة الشباب والرياضة وإقليم طنجة-أصيلة ووكالة 
إنعاش وتنمية الشامل تتعلق بتنظيم دوري »طنجة 

الكربي« لكرة القدم.

وقعت مؤسسة طنجة املتوسط يف مارس 2017، 
برشاكة مع وكالة إنعاش وتنمية الشامل واملديرية 
اإلقليمية للرتبية الوطنية واملجلس اإلقليمي فحص 

انجرة، عىل اتفاقية لتجديد 120 مدرسة ابتدائية 
)سيستفيد منها 10.450 تلميذ(.

حيث انتهت حالياً أشغال التجهيز والتزويد باملعدات 
ملجموع املدارس، لتمر بذلك عملية الدخول املدريس 

يف ظروف جيدة.
وقد اكتشف التالميذ مدارسهم التي أصبحت مطابقة 

للمعايري املعمول بها، ليتمكنوا بذلك من التحصيل 
الدرايس يف ظروف مواتية.

تدعم مؤسسة طنجة املتوسط الجمعيات املحلية التي 
تنشط يف مشاريع سوسيوثقافية تركز عىل خلق حركية 

ثقافية وفنية لفائدة الشباب.
وقعت املؤسسة عىل اتفاقية رشاكة مع جمعية الفقيه 

داود قصد تنفيذ مرشوع »مكتبات-مقاهي«، يتمثل 
يف تجهيز وإعداد فضاءات للمطالعة داخل املقاهي. 

ويشمل املرشوع 5 مكتبات-مقاهي يف الجامعات 
القروية التالية: القرص الصغري وملوسة والخميس 

انجرة وبليونش.
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حصيلة نشاط
2017
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تطور مختلف مؤرشات النشاط املينايئ

• 51.328.150 طن حجم البضائع املعالجة، بتطور 

15%

• منتجات مغربية مصدرة عرب ميناء طنجة املتوسط 

بقيمة 88 مليار درهم.

يؤكد مركب طنجة املتوسط مكانته كأول منصة 

مينائية للتصدير يف املغرب.

حيث متكن يف 2017 من معالجة إجاميل حجم 

منتجات مغربية مصدرة بقيمة 88 مليار درهم.

بلغت الكمية اإلجاملية املناولة يف السنة املنرصمة 

51.328.150 طن، بتطور %15 باملقارنة مع سنة 

2016. ليتخطى بذلك املركب املينايئ ألول مرة حاجز 

50 مليون طن سنوياً.

كام أنهى ميناء طنجة املتوسط سنة 2017 بإنشاء 

خطوط ربط بحرية مبارشة مع 174 ميناء و74 دولة 

يف القارات الخمس.

رقم قيايس جديد لحركة الحاويات: 3,3 مليون 

حاوية مكافئة لعرشين قدًما

بلغ عدد الحاويات املعالجة يف 2017 باملحطتني 

TC1 و TC2                  حاوية مكافئة لعرشين 

قدًما. وعرف هذا الرقم منوا بنسبة 12%.

وتعرف الكمية اإلجاملية املوافقة لعدد الحاويات 

املعالجة منوا بنسبة %19، من 31.487.951 طن إىل 

37.404.379 طن.

ويرتبط هذا التطور بشكل خاص بنمو الحجم من/

إىل أفريقيا التي يرتبط بها طنجة املتوسط من خالل 

الخدمات األسبوعية نحو 37 ميناء.

جاء توزيع التبادالت بالنسبة لحركة الحاويات كام 

ييل: %35 من الحركة نحو أفريقيا و%23 مع اسيا 

و%25 مع أوروبا و%8 عرب املحيط األطليس.

حركة الركاب و الشاحنات يف تطور

بلغ ميناء طنجة املتوسط للركاب و الشاحنات حركة 

تقدر بـ 2.829.062 راكب، بنمو 3%.

كام سجلت حركة النقل الدويل منو بـ %9 وحدة 

نقل دولية و%14 وزن، مع 286.538 وحدة نقل 

دولية يف 2017 موافقة لـ 7.081.010 طن وذلك 

راجع بشكل خاص إىل منو كل من الصادرات 

الصناعية بزيادة %10 والصناعات الغذائية بزيادة 

%11 عىل التوايل.

يعالج امليناء ما يقارب %97 من تدفقات شاحنات 

النقل الدويل و%50 من التدفقات األرضية ملغاربة 

العامل.

حركة املحروقات يف تطور

عرفت حركة املحروقات يف ميناء طنجة املتوسط 

تطورا يقارب %1 باملقارنة بسنة 2016. حيث 

متكن من معالجة ما مجموعه 6.032.076 طن من 

املحروقات.

 كام ارتفعت نسبة االسترياد واملساحلة من 

2.271.705 طن سنة 2016 إىل 2.494.257 طن سنة 

2017، أي بتطور %9,7.

حركة السيارات: إنتاج مغريب يف ارتفاع

سجلت حركة السيارات يف املحطة املخصصة 

"Renault" تطورا بنسبة %16 باملقارنة بسنة 2016. 

حيث متت مناولة 361.920 سيارة عىل مستوى هذه 

املحطة، منها 283.663 سيارة موجهة إىل التصدير 

."Renault Tanger Med" والقادمة من مصنع

كام سجلت إعادة شحن السيارات، املعالجة عرب 

محطة السيارات لالستخدام املشرتك، ما قدره 

64.654 سنة 2017.

حيث متت مناولة ما مجموعه 430.358 سيارة عرب 

محطتي السيارات.

الحركة البحرية: ارتفاع زيارات سفن شحن الحاويات

خالل سنة 2017، رست 13.502 سفينة مبيناء طنجة 

املتوسط 1 وميناء الركاب وسفن الدحرجة.

وهمت حركة النمو تلك، بشكل خاص، زيارات 

السفن العمالقة )سفن أكرب من 299 مرت(، التي 

بلغت %17 وتعود ألكرب الرشكات البحرية العاملية.

وساهمت تلك السفن العمالقة بشكل ملموس يف 

تزامن ارتفاع التدفقات املسجلة لحركات البضائع 

املنقولة بالحاويات والرتاجع الطفيف لعدد الزيارات 

العاملية للسفن.

ي
القطب المينا�أ

3.312.409
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تطور مختلف مؤرشات مناطق أنشطة طنجة 

املتوسط

* 54 مرشوع صناعي جديد عىل مجموع مناطق 

أنشطة طنجة املتوسط يف 2017

* 3,5 مليار درهم استثامرات جديدة للقطاع الخاص 

وخلق 9.201 منصب شغل موافقة لها

* منو مهم للقطاعات الناشطة داخل املناطق 

التي يسريها طنجة املتوسط يف قطاعات: صناعة 

السيارات والنسيج والطائرات واللوجستية

أداء الرشكات التابعة الناشطة

عرف مجموع حجم األعامل، املنجزة من طرف 

الرشكات الناشطة يف مختلف مناطق األنشطة مبنصة 

مناطق طنجة املتوسط، تطورا مهام بزيادة تخطت 

%12 بقيمة بلغت 72 مليار درهم.

بلغ األداء القطاعي املوافق:

* 55 مليار درهم بالنسبة لقطاع صناعات السيارات 

وذلك نتيجة ملجموع األداء املسجل من طرف قطاع 

صناعة السيارات الذي يعرف تطورا بنسبة 13% 

 Renault" بفضل التطورات املرتتبة عن صادرات

Tanger Med" وتوريد املصنعني ) "Renault" و 

"Ford" و "PSA"، إلخ(

* 9 مليارات درهم بالنسبة للمنطقة اللوجستية 

املخصصة للخدمات، بتطور 40%

* 7 مليارات درهم بالنسبة لباقي القطاعات 

الصناعية، بنمو %17 بالنسبة لقطاع النسيج و6% 

لقطاع صناعة الطائرات.

كام سجل ايضا، من حيث التدفقات اللوجستية 

الصناعية املتصلة )التي تشمل شاحنات النقل الدويل 

والحاويات(، منواً بلغ %17 بحجم 267.612 سنة 

2017 )مقابل تدفق حجمه 229.337 سنة 2016( 

وذلك بالنسبة ملجموع مناطق املنصة الصناعية 

طنجة املتوسط.

استثامرات جديدة من القطاع الخاص

متيزت سنة 2017 بإنشاء 54 مرشوع صناعي جديد 

عىل مجموع مناطق األنشطة طنجة املتوسط 

باستثامرات من القطاع الخاص بلغت 3,5 مليار 

درهم، مام أدى لخلق 9.201 منصب شغل جديد.

تشمل تلك املشاريع 8 وحدات صناعية جديدة 

يف قطاع صناعة الطائرات، و12 وحدة يف النسيج، 

و5 مشاريع لوجستية، و22 مرشوع من املقاوالت 

الصغرى واملتوسطة.

تهم هذه املشاريع بشكل خاص صناعة السيارات 

 "MAGNETI MARELLI" من خالل رشكات

و"SOGEFI" باإلضافة إىل صانع املعدات األصلية 

."DaeDong" والكوري "JTEKT" و "VARROC"

كام عرف النشاط اللوجستي بدوره منو مهم مع 

استقرار فاعلني يف قطاع الخدمات اللوجستية 

 OMSAN" و "RHENUS LOGISTICS"  مثل

 "EMIRATES LOGISTICS" و "LOGISTICS

باإلضافة إىل منصات توزيع إقليمية جديدة لحساب 

رشكات "HUAWEI" و "ADIDAS" انطالقا من 

املنطقة املكرسة ملهن الخدمات اللوجستية يف منصة 

."MEDHUB"

القطب الصناعي
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      01-  النتائج المالية
02- الحسابات الموحدة
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النتيجة الصافية
MDH

 فائض التشغيل
MDH

 إرادات التشغيل
MDH

(+11%)(+29%)
2489 MDH 742 MDH

(+10%)

  1368
سنة 2016

1502 MDH

إرادات التشغيلفائض التشغيل

النتائج المالية لمجموعة طنجة المتوســط 2017

ي
النتائــج المالية للقطب المينا�أ

ي فائض التشغيل
 زيادة �ن

الإجمالي بنسبة 4%
 نمو إرادات التشغيل

بنسبة 14%
 نمو النتيجة الصافية

بنسبة 28%
سجل القطب املينايئ يف 2017 فائض تشغيل إجاميل 

قدره 1.213 مليون درهم، بنمو %4 مقارنة بسنة 
2016 وذلك بفضل تطور النشاط.

سجل القطب املينايئ تطورا مبجموع الحركات يف 
2017 بلغ قدرها 236 مليون درهم، بنسبة منو 14%.

سجل القطب املينايئ نتيجة صافية يف 2017 قدرها 
662 مليون درهم، بارتفاع %28 مقارنة بسنة 2016، 

وذلك بفضل منو النشاط بنسبة %14 وتحسن النتيجة 
املالية بنسبة 42%.

النتيجة الصافية

 575
سنة 2016

  2242
سنة 2016
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