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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 و لوجيستي صناعي وتجاري و سياحي...”

"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...".

مقتطف من خطاب صاحب الجاللة امللك محمد السادس 

فرباير  2003
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01
كلمة الرئيس



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2018 // 11 

ي
فؤاد بري�ن

رئيس طنجة المتوسط

ي عام 2018، أكد ميناء طنجة المتوسط 
�ف

ي 
ي إفريقيا، متقدماً عىل مينا�ئ

تمركزه الرائد �ف
ي جنوب إفريقيا. 

ي مرص و دوربان �ف
بورسعيد �ف

وبالموازاة، تم أيضا تصنيفه كأول منصة 
اد وتصدير مغربية، بإجمالي قيمة  است�ي

البضائع الذي بلغ 317 مليار درهم.

ي تمت 
بلغت الحمولة الإجمالية للبضائع ال�ت

معالجتها أك�ث من 52 مليون طن. حيث تداول 
ميناء طنجة المتوسط 3.4 مليون حاوية، 

و 000 480 سيارة مصدرة، و مجموع أك�ث من
. 000 300 وحدة من شاحنات النقل الدولي

باعتباره بوابة عبور مغاربة العالم استقبل 
ميناء طنجة المتوسط 2،8 مليون مسافر، 
أي مايقارب %50 من المسافرين العابرين 

لمضيق جبل طارق.

ي 77 
بفضل الربط البحري بـ 186 ميناء �ف

دولة، مكن ميناء طنجة المتوسط من تكريس 
دور المملكة المغربية عىل الساحة البحرية 
الدولية، وتأكيد انخراط المغرب ضمن أهم 

الممرات اللوجستية العالمية. حيث تقدم من 
ي تصنيف مؤتمر الئمم 

الرتبة 83 إل الرتبة 17 �ف
المتحدة للتجارة والتنمية )الئونكتاد(.

شهدت المنصة الصناعية طنجة المتوسط، 
ي تضم ستة مناطق للئنشطة، إنجاز أك�ث 

وال�ت
وًعا جديًدا، بحجم استثمارات  من 66 م�ث
خاصة بلغ 6.3 مليار درهم و توف�ي 6000 

منصب شغل جديد.

ي 
تواصل طنجة المتوسط من خلل مؤسستها �ف
ابية  ية و ال�ت ي مجال التنمية الب�ث

نخراط  �ف الإ
من خلل مشاريع اجتماعية كإعادة تأهيل 

ب  المدارس، الربط بشبكة الماء الصالح لل�ث
و برنامج الشواطئ النظيفة.

، فاق إجمالي  ا، عىل المستوى المالي وأخ�ي
حجم أعمال مجموعة طنجة المتوسط 3 

مليارات درهم.

ف أداء  ي تحس�ي
ساهمة هذه الدينامية �ف

ي 
ي و تنمية جهة الشمال كثا�ف

قتصاد الوط�ف الإ
قطب اقتصادي للمملكة.

وع يوما بعد يوم،  ويؤكد إشعاع هذا الم�ث
سداد الرؤية الملكية الئصلية.
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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 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، إىل العمل وفق منهاج حكامة مبتكر 

من خالل إنشاء مؤسسة خاصة 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 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 املنطقة 

الخاصة للتنمية طنجة املتوسط. ويف هذا اإلطار تم 
تكليف 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
فؤاد بري�ن

 مولي حفيظ العلمي

ي لفتيت
عبد الوا�ن

عبد الواحد قباج

عبد اللطيف زغنونمحمد بنشعبون

من�ي البويوسفيعبد القادر اعمارة

الرئيس:
  • مهدي التازي الريفي

  • مهدي التازي الريفي، املدير العام للسلطة املينائية طنجة املتوسط
  • محمد جامل ميكو، رئيس مؤسسة طنجة املتوسط

  • 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 186 ميناء عاملي و بقدرة استيعابية 9 ماليني 

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

طنجة املتوسط ميثل قطبا صناعيا ألكرث من 900 رشكة عاملية ناشطة يف مجاالت مختلفة من صناعات السيارات والطائرات 

واللوجستيك والنسيج والتجارة بحجم تبادالت سنوي يفوق 80 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 منطقة •

   Tetouan Shore منطقة •

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 2017 2018 الأنشطة المينائية

%2 + 52 240 806 الحجم الإجمالي للبضائع 

%15,7 + 3 472 451 عدد الحاويات

%14 + 326 773 شاحنات النقل الدولي 

%1 + 2 802 108 حركة مرور الركاب 

- 13 293 عدد السفن 

التطور بالمقارنة 
مع 2017 2018

أنشطة المناطق الصناعية 
واللوجسيتية 

%80 + 6,3 مليار درهم استثمارات القطاع الخاص

- 6 217 خلق منصب شغل جديد

%5 + 281 491 الحركة اللوجيستية الصناعية 

طنجة المتوسط بالأرقام

حصيلة نشاط الأنشطة المينائية

حصيلة أنشطة المناطق
الصناعية و اللوجستية
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مليار درهم 88هكتار
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

900 75 000 80 مليار
درهم
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طنجة المتوسط باختصار
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مليار درهم 88هكتار
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
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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

ميناء طنجة المتوسط 2

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 �ث

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

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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TANGER AUTOMOTIVE CITY
TETOUAN SHORE

RENAULT TANGER MED
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2019
افتتاح ميناء طنجة

املتوسط 2 

مع
APM TERMINALS
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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 

186 ميناء و 77 دولة يف 5 قارات. 

محور إفريقيا، يخدم ما يقرُب عن 40 ميناء و 22 
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.

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".
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TC1TC2

ي 
الخريطة الكاملة للمركب المينا�أ

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 
Common User
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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
إستثمارات عمومية من

الوكالة الخاصة طنجة المتوسط 

مليار درهم
استثمارات خاصة

مليار درهم
ستثمار  الغلف الإ

الإجمالي

القدرة عىل معالجة:

ين قدًما حاوية مكافئة لع�ث

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
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الربط البحري

5 قارات 77 دولة 186 ميناء
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العالميــة لتجاريــة  ا لمبــادلت  ا قلــب  ي 
�ن
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3 472 451
ين قدًما  حاوية مكافئة لع�ث

تمت معالجتها سنة 2018

479 321
سيارة تمت مناولتها 

سنة 2018 

5 920 477
من المحروقات تمت معالجتها 

سنة 2018

طن

 ميناء طنجة المتوسط 1
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يضم ميناء طنجة املتوسط 1 محطتي حاويات 
مبجموع قدرة استيعابية 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 " 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.

و تتوفر املحطة عىل عمق -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
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كات الناشطة ال�ش
ي ميناء طنجة المتوسط 1

�ف

Classe triple E



ُ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
 »Hapag-lloyd / Arkas

ومنذ انطالق التشغيل، عرفت محطة االستخدام 

املشرتك ارتفاع عدد املُجهزين البحريني املشتغلني 
فيها من ُمجهزين بحريني اثنني إىل 18 ُمجهز بحري 

يف أواخر 2018.

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( و 23 مرفاع بعجالت 

و 36 شاحنة و 36 هيكل و 40 بوصة باإلضافة إىل 
مرافع تخزين الحاويات املربدة بإنتاجية ذات معايري 

عاملية عالية.

وكذا 6 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 معالجة إنتاج سنوي قدره 400.000 

."Renault Melloussa" سيارة منتجة 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

، ليفورنو Livourne ، كوبر  Koper، بورصان

 Borusan ، تونس Tunis ، ألكسندريا

.Ilyichevsk و إلياتشفس Alexendria  

أنشطة
السيارات
الجديدة

محطة السيارات
"Renault" 
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أنشطة
البضائع المتنوعة

محطة السكك الحديدية 
الخاصة بالسيارات

ك  محطة الستخدام المش�ت
للسيارات

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 280 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.

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.

GSTM وقد قامت السلطة املينائية بتكليف

 )Groupe 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 الشحن(

• 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 2018 مبعالجة حوايل من 6 

ماليني طن من املحروقات.

أنشطة 
المحروقات
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ساعة
7

ميناء 
يشتغل

24
أيام
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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 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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326 773

2 802 108

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 2018

مسافر يف 2018
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طنجة المتوسط، الرقمنة من أجل تسهيل 
حركة التصدير والتنافسية اللوجستية

ينخرط ميناء طنجة املتوسط يف عملية الرقمنة منذ 

انطالق نشاطه. وخالل عقد من الزمن، تضاعفت 

الخدمات والحلول الرقمية، لتوفر بذلك مجموعة 

من الخدمات الرقمية ألوساط املوانئ ومستخدمي 

امليناء، وتعزز أيضا تنافسيتهم اللوجستية. 

أصبح طنجة املتوسط، باعتباره منصة لوجستية 

مبعايري دولية، يعمل وفق نظام أوساط املوانئ 

الخاص به والذي يستويف املعايري واملتطلبات 

الدولية. 

وقد تم وضع نظام أوساط املوانئ املذكور يف خدمة 

الرشكاء البحريني واللوجستيني والناقليني والصناعيني.  

ويسمح هذا النظام بالقيام مبعامالت مركزية وغري 

مادية بالكامل، تم إدماجها بنظام الجامرك، من أجل 

تدبري عمليات االسترياد والتصدير.

وقد تم إنشاء نظام أوساط املوانئ الخاص بطنجة 

املتوسط من أجل تحسني أداء اإلدارة والتشغيل، 

وتسهيل عمليات التصدير وكذا القدرة التنافسية 

لكافة مستخدمي املركب املينايئ. 

وينخرط طنجة املتوسط بشكل كامل يف عملية دامئة 

من أجل تحسني عروضه من الخدمات يف قطاع 

اللوجستيك املينايئ والصناعي، وخلق روابط بني 

امليناء ومناطق األنشطة.  

ويسمح نظام أوساط املوانئ الخاص مبيناء طنجة 

املتوسط بتوفري املتطلبات التالية:

- تحسني التنافسية واملوثوقية ومدة العبور؛

- تصميم خدمات لوجستية مرقمنة من الباب إىل 

الباب بني املورد والزبون، مام يساعد عىل العمل 

بشكل إجاميل ضمن معيار »يف الوقت املحدد« 

والنقل السلس من طرف إىل طرف وعملية 

لوجستية شفافة ومحددة املعامل خالل جميع مراحل 

السلسلة؛

- توفري أحدث الخدمات التكنولوجية التي تضاهي 

أفضل املامرسات العاملية لجميع الفاعلني بالنظام 

املينايئ واللوجستي والصناعي بطنجة املتوسط؛

- جعل النظام املعلومايت طنجة املتوسط بوابة 

مفتوحة حيث ميكن إدماج خدمات مقدمة من 

طرف ثالث املعمول بها أصال والتي أثبتت كفاءتها

من أجل إثراء العروض املقدمة )بورصة الشحن 

وتأجري املساحات الصناعية أو اللوجستية...(؛

- توسيع نظاق خدمات النظام املعلومايت طنجة 

املتوسط ليتخطى الحدود الجغرافية للميناء 

من أجل استقطاب التدفقات/املشغلني عىل 

املستوى العاملي )البوابة التجارية وتتبع الحاويات 

والشاحنات واملنصة اإلفريقية، ...(؛

- تلبية عىل وجه التحديد حاجيات بعض املجاالت 

أو القطاعات )الصناعة الغذائية وصناعة السيارات 

وغريها( ذات التدفقات املهمة؛

- رقمنة العمليات الفردية وتبادل املعلومات بني 

أفراد املجتمع املينايئ؛

- توحيد التعريفات العملية والرقمية بني مختلف 

الفاعلني يف السلسلة اللوجستية واملوانئ؛ 
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ويشتمل نظام أوساط املوانئ عىل العديد من 

الوحدات العاملة، وخاصة:

- تدبري أولوية الرسو: فقد تم تشغيل النظام من 

أجل تحسني فعالية عمليات البواخر يف مركب طنجة 

املتوسط بفضل حجز املواعيد الزمنية. وهذا الحل 

متاح لكافة املتدخلني )املحطات، مجهزي السفن، 

املستقبلني( من خالل البوابة اإللكرتونية لطنجة 

املتوسط. 

- الولوج والخروج )تدبري تدفقات الحاويات(: يتعلق 

األمر مبنصة ربط بني الخطوط البحرية ومشغيل 

املحطات والناقلني والسلطات املينائية، قصد تحسني 

تدبري تجميع الحاويات وتسليمها.

- التتبع والتعقب: يوفر نظام أوساط املوانئ الخاص 

بطنجة املتوسط لوكالء الشحن واملصدرين والناقلني 

واملستوردين معلومات حول التعقب تسمح لهم 

بالتتبع املبارش للمراحل التي متر منها وحدات 

الشحن الخاصة بهم عرب مختلف نقاط املراقبة 

واملعالجة بكافة املناطق املينائية. كام أن هذا الحل 

يوفر أيضا إمكانية تعقب متقدمة )امليناء - املناطق 

الصناعية( التي ترمي إىل تتبع أفضل ضمن املنصة 

املندمجة طنجة املتوسط. 

- الطابع الرقمي للبضائع: يستمر طنجة املتوسط 

عمليات التحسني املرتبطة بتسهيل اإلجراءات 

املينائية من خالل تجريدها من طابعها املادي 

ورقمنتها. حيث إن مجموع اإلجراءات اإلدارية 

املتعلقة بعملية العبور من ميناء طنجة املتوسط 

تنجز حاليا بواسطة الترصيح اإللكرتوين واإليداع 

اإللكرتوين للوثائق لدى السلطات املينائية وكذا من 

خالل الدفع املتعدد القنوات. 

نظام حجز مواعيد 
التوقف

قام النظام املعلومايت طنجة املتوسط بإدماج وحدة 

جديدة لحجز مواعيد التوقف املعدة ملعالجة 

الحركة املينائية لفئة خاصة من البواخر ضمن 

املركب طنجة املتوسط. الهدف منها هو السامح 

لتلك البواخر الضخمة بأن تحجز مواعيد زمنية 

يكون لها خاللها األولوية املطلقة للقيام مبناوراتها 

)الرسو أو اإلبحار(.

حيث إن هذا الحل متاح لكافة املتدخلني )املحطات 

ومالك السفن ووكالء الشحن( انطالقا من البوابة 

اإللكرتونية طنجة املتوسط. الهدف هو:  

- تحسني سالمة الحركة البحرية باملنصة املينائية 

طنجة املتوسط؛ 

- تخطيط أفضل للحركة املينائية؛ 

- االستعامل األمثل ملوارد الخدمات البحرية.
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تنظيم التدفقات بوابات 
محطات الحاويات

نظام التعقب المتقدم 
الميناء - المناطق 

وضع ميناء طنجة املتوسط رهن إشارة املرصحني 

والناقلني ابتداء من 20 مارس 2018 حلول لتبليغ 

إتاحة الحاويات عىل مستوى بوابات محطات 

الحاويات وبالتايل توفر وحدات النقل الرضورية 

لذلك. 

وسيساعد هذا الحل الذي ميكن الولوج إليه بواسطة 

الشبكة العنكبوتية من خالل استعامل جميع أنواع 

األجهزة )اللوحة اإللكرتونية والهاتف الذيك...(، 

عىل تنظيم ولوج الشاحنات إىل مختلف املحطات 

وتسهيل حركة السري داخل نطاق امليناء، لتجم بذلك 

بني اإلكراهات الوظيفية والتجارية وتلك املرتبطة 

باألمن املينايئ. 

تشكل املناطق الحرة ملجموعة طنجة املتوسط التي 

يتم تسيريها من طرف فروع MedHub ومناطق 

طنجة املتوسط منصات لوجستية وصناعية مندمجة 

مبنصة مينائية ذات كفاءة. كام أنها تخول للمشغلني 

يف قطاع اللوجستيك قدرة تنافسية أفضل من حيث 

تدبري سلسلة التوزيع وذلك بفضل بنية تحتية ذات 

جودة عالية وإدماج لوجستييك ألفضال املعايري 

الدولية. ويلبي هذا اإلدماج اللوجستييك متطلبات 

السيولة والتعقب واألمن فيام يتعلق بالتدفقات 

اللوجستية.  ويستند عىل استعامل نظام معلومايت 

يسمح مبا ييل:

- تدبري وتعقب دخول/خروج البضائع إىل املناطق 

الحرة

- تدبري وتعقب التدفقات داخل/خارج املناطق

- موثوقية تبادل املعلومات مع مختلف الفاعلني 

وشفافيتها  )املناطق الحرة وامليناء واملشغلني بقطاع 

اللوجستي والجامرك...(

ويف هذا اإلطار، تم توسيع نظام تعقب الشحن 

املينايئ طنجة املتوسط إىل مناطق طنجة املتوسط. 

وستساهم هذه األداة يف التبع املبارش والترسيع 

وتسهيل التدفقات داخل املناطق وبني امليناء-

املناطق.

وقد متثلت املرحلة األوىل لهذا املرشوع يف الربط 

البيني ملختلف النظم املعلوماتية ملهن طنجة 

املتوسط لتضمن تدبري تدفقات الشحن، أي: 

- بوابة الولوج “Gate Access”: وهو عبارة عن 

حل لتدبري تدفقات البضائع الداخلة أو الخارجة من 

املناطق الحرة طنجة املتوسط

- نظام امليناء اإللكرتوين إ-بور® )e-Port®(: هو نظام 

معلومايت للشحن بطنجة املتوسط

- البوابة اإللكرتونية طنجة املتوسط: هي عبارة عن 

بوابة مجتمعية مليناء طنجة املتوسط

- تدبري تنظيم حركة البواخر

سيساعد هذا الحل املتوفر من خالل البوابة 

اإللكرتونية طنجة املتوسط، عىل إتاحة وسائل 

التبادل املستمر بني مختلف الفاعلني بامليناء 

)مشغيل املحطات والسلطة املينائية ومالك 

السفن...( قصد تحسني تدبري الحركة املينائية.

بالفعل، بالنظر إىل االرتفاع امللموس لعدد التوقفات 

التي يسجلها امليناء، فقد أصبح من الرضوري وضع 

تدابري للمواكبة من أجل تقليل وقت انتظار مالك  

السفن، ومن مثة نشأت الحاجة إىل هذا النهج 

التشاريك بني مجموع الفاعلني لتحديد مجاالت 

التحسينات وفهم اإلكراهات التي يواجهها كل كيان.
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تشغيل نظام جديد 
لتنظيم تدفقات الحاويات 

»Gate-In/Gate-Out«

 »Gate Access« تعميم حل
لتدب�ي تدفقات البضائع 

عىل كافة مناطق الأنشطة 
والمناطق الحرة بطنجة 

المتوسط.

قام ميناء طنجة املتوسط بتشغيل نظام لتنظيم 

تدفقات الحاويات »Gate-In/Gate-Out« من 

أجل ولوج الشاحنات إىل محطات الحاويات، وسيتم 

تعميمه بشكل تدريجي من أجل تدبري حركات 

إيداع الحاويات وسحبها عىل مستوى محطة 

أ.ب.إم. ترمينالز »Apm Terminals« وأوروغيت 

.»Eurogate«

ويهدف هذا النظام الجديد الذي يتم إدماجه 

بالخطوط البحرية والناقلني ومشغيل املحطة إىل ما 

ييل: 

- تبسيط وصول الشاحنات إىل املنطقة املينائية 

وجدولته بشكل أفضل، وضامن تخطيط وتنظيم 

أفضل  لحركة الحاوية بامليناء، لتساهم يف جعل 

العمليات األرضية أكرث فعالية وشفافية وإنتاجية.

- تفادي ازدحام املنشآت بامليناء.

- ضامن تخطيط أفضل للعمليات املنجزة باملحطات.

- تحسني الخدمة املقدمة للزبائن وآجال معالجتها.

- تقليل املخاطر املتعلقة بسالمة األشخاص 

واملمتلكات، سواء عىل مستوى املبنى ومحيط 

املينايئ وكذا البوابات الخاصة مبحطات الحاويات.

- التحكم يف حركة الشاحنات ذات املقطورات 

الفارغة بامليناء.

حيث تم تعميم »Gate Access«  كحل لتدبري 

تدفقات البضائع عىل كافة املناطق الحرة بطنجة 

املتوسط، ويتكفل هذا التدبري الجديد بالعمليات 

التالية:

- جانب إمكانية التعقب

- املوافقة املبارشة عىل كشوفات الدخول/الخروج 

عرب املحطات املتنقلة عىل مستوى البوابات. 

- توسيع نطاق تطبيق هذه الوحدة الحالية للتعقب 

بطنجة املتوسط إىل املناطق الحرة )العمل بواجهة 

ربط بني البوابة اإللكرتونية طنجة املتوسط وحل 

تدبري التدفقات باملناطق(. 

- تنفيذ إمكانية تعقب التدفقات بني املناطق.

- تنفيذ إمكانية تعقب مندمجة للتدفقات بني  

امليناء-املناطق الحرة.

- مكننة إعداد الكشوفات من أجل التدفقات بني 

املناطق. 

- إدماج الوثائق الرقمية املرتبطة بكل كشف عىل 

حدة.

- تجهيز غرف مبسطة عىل مستوى املناطق الحرة.

- استعامل التوقيع اإللكرتوين كوسيلة للموافقة عىل 

الطلبات بدال من الخاتم الحربي ملعالجة الطلبات 

املقدمة عن بعد. 

وقد تم تشغيل واجهة للتبادل اإللكرتوين للمعلومات 

»EDI« بني النظام املعلومايت طنجة املتوسط ونظم 

الخطوط البحرية تسمح باستعادة تلقائية إلشعارات 

املوافقات من أجل إيداع الحاويات أو سحبها. 

وبالنسبة للخطوط البحرية غري املهيأة بعد إلدماج 

هذه الطريقة يف التبادل، ستوضع رهن إشارتهم 

وحدة املكتب األمامي عرب البوابة اإللكرتونية طنجة 

املتوسط.

وسيبارش مشغيل املحطات بواسطة نفس املنصة 

من خالل املوافقة عىل طلبات الرخص الصادرة 

عن الخطوط البحرية، وكذا اقرتاح املواعيد الزمنية 

للناقلني بالنظر إىل القدرة التشغيلية للمحطة.

باإلضافة إىل تحسني جدولة العمليات، شفافيتها، 

كفاءتها والعدالة يف تدبري السلسلة اللوجستية، ميثل 

هذا النظام مرحلة مهمة يف عملية رقمنة الخدمات 

املينائية املقدمة من طرف طنجة املتوسط. 
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يقع مركز األعامل طنجة املتوسط يف جوار ميناء 

طنجة املتوسط 1، ميناء الركاب والشاحنات 

واملنطقة الحرة اللوجستية. حيث يلعب مركز 

األعامل 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.

يشكل املركز املينايئ بوابة للولوج إىل املركب املينايئ 

بالنسبة للراجلني ونقطة إلتقاء 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 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 و اإليكولوجية.

مركز الئعمال 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 ،3 ،4 ،6 ،7 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 للقطبني األساسيني 

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 املتعلقة 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 �ث
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 و التبادالت بني الفاعلني 

يف املجتمع املحيل بامليناء

• الرتويج مليناء طنجة املتوسط بشكل عام

• سلطة الرشطة املينائية من خالل قيادة امليناء 

املكلفة بأمن املركب و سالمته.

باستثناء ميناء طنجة املتوسط للركاب و سفن 

الدحرجة، فإن األنشطة املينائية الرئيسية يف مركب 

طنجة املتوسط ُعِهَد بها ملشغلني من القطاع الخاص 

معروفني عىل الصعيدين الوطني والدويل، يف إطار 

عقود امتياز، يستثمرون يف البنى الفوقية وتجهيزات 

امليناء ويقدمون خدمات تستويف معايري الجودة

و السالمة و األمن 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
فؤاد بري�ن

األعضاء 

عبد الرحمن السمار
الدولة، ممثلة يف شخص مدير املقاوالت العمومية و الخوصصة

عبد الواحد القباج
رئيس اإلدارة الجامعية، صندوق الحسن الثاين للتنمية االقتصادية 

و االجتامعية

عبد اللطيف زغنون 
مدير عام، صندوق اإليداع و التدبري

خالد زيان
FIPAR HOLDING  ،مدير عام

مهدي التازي الريفي
رئيس اإلدارة الجامعية، الوكالة الخاصة طنجة املتوسط

قاوي خالد ال�ش
كاتب عام، وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و املاء

مهدي التازي الريفي
املدير العام

FIPAR
Holding
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الهيكل التنظيمي

دارة الإ

م. التازي

التسويق

م. فارس

داري و المالي  المدير الإ

ر. باحمو

مدير ميناء طنجة المتوسط 1

ر. هواري

مدير 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 الأشغال الجديدة

م. الحنكاري

مدير 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 و 

الشاحنات.

مبجموع قدرة 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 

املوانئ للحاويات 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

طنجة المتوسط 2 ش.م.
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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 و 34 

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 السلطة المينائية
طنجة المتوسط

الرئيس
مهدي التازي الريفي

الئعضاء

ي
فؤاد بري�ن

  TMSA Participations  ،رئيس مدير عام

عبد الرحمن سمار
الدولة، ممثلة يف شخص مدير املقاوالت العمومية و الخوصصة

عبد الواحد قباج
رئيس اإلدارة الجامعية، صندوق الحسن الثاين للتنمية االقتصادية 

واالجتامعية

رشيد لعزيري 
صندوق اإليداع و التدبري

خالد زيان
FIPAR HOLDING  ،مدير عام

مهدي التازي الريفي
رئيس اإلدارة الجامعية، الوكالة الخاصة طنجة املتوسط

ي
فؤاد بري�ن

رئيس مجلس اإلدارة، السلطة املينائية طنجة املتوسط 

قاوي  خالد ال�ش

كاتب عام، وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و املاء

محمد أرجوان
املدير العام
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TC4

24 14 

10

استثمارات  ميناء طنجة المتوسط 2

منها مليار درهم
استثمار إجمالي

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 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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% 100

الرئيس
مهدي التازي الريفي

الئعضاء

ي
فؤاد بري�ن

رئيس مجلس الرقابة، الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

مهدي التازي الريفي
دارة الجماعية، الوكالة الخاصة طنجة المتوسط رئيس الإ

عبد الواحد الكرومي
ي للتنمية القتصادية و الجتماعية

صندوق الحسن الثا�ف

محمد جمال ميكو
دارة الجماعية، الوكالة الخاصة طنجة المتوسط عضو مجلس الإ

رشيد هواري
المدير العام المنتدب

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 

180 ميناء دويل منها 40 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 الجمع و 

التوزيع و التوريد

• إعداد الطلبيات والتخزين والتغليف ووضع 

العالمات والتجميع ومراقبة الجودة.

من بني املشغلني هناك:

"BOLLORE " •

"DECATHLON" •

"DACHSER" •

"ADIDAS" •

"EMIRATES LOGISTICS" •

"TIMAR" •

"SNTL" •

"TE-CONNECTIVITY" •

"FRIO PUERTO" •

"SJL" •

تولد الخدمات اللوجستية يف طنجة املتوسط 

مجموع أعامل بقيمة 30 مليار درهم. تقدم 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 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 

�ف
العالمية
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30

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 

مصدرين مغاربة )منطقة شامل املغرب و وسطه 

وجنوبه( ينشطون يف قطاع الصناعة والنسيج 

والصناعة الغذائية. و بعدها تنقل شاحنات النقل 

الدويل بحرا نحو أوروبا.

بالنسبة لنشاط الحاويات، يتعلق األمر بنقلها عرب 

الحرة اللوجستية، يف مساحة لوجستية تقارب

40 هكتار 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

مليار درهم
حجم الئعمال المنجزة )2018(
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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 توفر 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 5000 هكتار، حيث يتم تطوير بشكل 

تدريجي ووفق أفضل املعايري الدولية، مجمعات 

صناعية، لوجستية وخدماتية، مندمجة يف امليناء 

تسري وفق مبدأ الشباك الوحيد.

• 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

يشتمل هذا القطب التنافيس إىل غاية اليوم عىل 

900 رشكة ناشطة، موجهة نحو التصدير، وأكرث 

من 000 75 منصب شغل ترتكز يف األساس حول 

األنشطة الصناعية واللوجستية، وتشغل من 

طرف فاعلني دوليني يعتربون مرجعاً يف قطاعات 

صناعة الطائرات والسيارات والنسيج واللوجستيك 

واإللكرتونيك.

مناطق تم تطويرها عىل مساحة 1600 هكتار

إحتياطي مخزون عقاري مساحته 5000 هكتار

حجم معاملت الصادرات بلغ 80 مليار درهم

491 281 التدفقات اللوجيستية الصناعية السنوية 

منصة إقليمية
للتنافسية الصناعية
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80 900 6
مناطق أنشطة

مطورة عىل مساحة 1600
 هكتار

مليار درهم
قيمة

ي 2018 
حجم المعاملت �ف

كة  �ش
ي مختلف 

ناشطة �ف
القطاعات

المنصة الصناعية 
طنجة المتوسط
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تضم مناطق طنجة المتوسط كل من  مناطق الأنشطة

المنطقة الحرة طنجة

منطقة صناعة السيارات
"Tanger Automotive City" 

رونو طنجة المتوسط 
"Renault Tanger Med"

Tetouan Park

Tetouan Shore

انطلقت املنطقة الحرة طنجة عام 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 ، و ذلك 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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 %54,9

 %45,08

عبد الرحمن سمار
مدير مديرية املنشآت العامة و الخوصصة

عبد الواحد الكرومي
 صندوق الحسن الثاين للتنمية االقتصادية و االجتامعية

محمد جمال ميكو
عضو مجلس اإلدارة الجامعية للوكالة الخاصة طنجة املتوسط

يوسف الباري
الكاتب العام لوزارة الصناعة و التجارة و االستثامر و االقتصاد الرقمي

جعفر مغاردي
املدير العام

الرئيس

ي
فؤاد بري�ن

األعضاء

مهدي التازي الريفي
TMSA Participations ممثل

مفضل الحليسي 
مدير عام، البنك املغريب للتجارة الخارجية

هشام ساف�ي
مدير عام، الرشكة السعودية املغربية لالستثامر

يوسف الرويسي 
مدير عام مساعد، التجاري وفا بنك

زه�ي بن سعيد 
مدير عام، امللكية الوطنية للتأمينات

كريم فتح
 ATTIJARI Capital Développement ،مدير عام

محمد ابو المجد
مدير االستثامر، الصندوق املهني املغريب للتقاعد 

الحكامة
دارة مجلس الإ

الوكالة الخاصةهيكل رأس المال
 طنجة المتوسط

ي للتجارة الخارجية البنك المغر�ب
ن الملكية المغربية 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. بنيس

TANGER FREE ZONE

إ. خليل
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متتد هذه املنطقة عىل وعاء عقاري مساحته 300 

هكتار ويركز بشكل رئييس عىل املهن املتعلقة 

بصناعة السيارات )صناع املعدات األصلية، مشغيل 

الخدمات اللوجستية، املتعاقدين من الباطن 

و الخدمات 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 عام 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 و تأجري مقار معدة 

لالستعامل( و عروض الخدمات.

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 هكتار من 

املكاتب و فضاءات 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.

يلبي 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 2018 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 هذه املنطقة 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 التصدير نحو 

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 عرب عدة رحالت تصدير يف األسبوع.

أما "Standard Profil"، منتج قطع اإلحكام، يوزع 

منتجاته عىل "Renault" يف بلد الوليد 

و Volkswagen يف مارتوريل )برشلونة( وقطع 

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

 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 قدرات أنشئت حول ثالث مهن 

أساسية و مهمة بالنسبة لتطوير وتدبري مشاريع البنية التحتية الكبرية.

عروض خدمات
فعالة و مبتكرة

يشمل قطب التكنولوجيات، الذي تقوم عىل تدبريه 

» CIRES TECHNOLOGIES« 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.
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CIRES TECHNOLOGIES

أصبحت "CIRES TECHNOLOGIES" رشكة 

تابعة بالكامل للوكالة الخاصة طنجة املتوسط منذ 

 ."Hub Télécom" 31 دسمرب 2015 بعد رشاء أسهم

وتنشط هذه الرشكة التابعة يف 3 أنشطة:

* األمن

* االتصال

* الكالود

تتمثل مهمة CIRES Technologies يف مواكبة 

عمالئها ، املشغلني من القطاعني العام و الخاص ، 

مع أحدث التقنيات التي تغطيها أنشطتها ، وذلك 

متاشيا مع تحدياتهم املتعددة. تشمل خدماتها ذات 

القيمة املضافة اآلن الخدمات األمنية والتوصيل 

والسحابة والخدمات املدارة.

من خالل االستفادة من أكرث من 10 سنوات من 

الخربة يف البيئات املعقدة واالستفادة من رشاكاتها 

االسرتاتيجية مع رائدين عامليني ، توفر

 Cires Technologies اآلن خربتها ملجموعة من 

العمالء البارزين يف مختلف قطاعات األنشطة.

الرئيس

مهدي التازي الريفي

األعضاء

ي 
فؤاد بري�ن

رئيس مجلس الرقابة، الوكالة الخاصة طنجة املتوسط

محمد جمال ميكو
عضو مجلس اإلدارة الجامعية، الوكالة الخاصة طنجة املتوسط

مهدي التازي الريفي 
TMSA Participations ممثل

ر�ن باحمو
مدير مايل و إداري

ي
يح�ي العمرا�ن

املدير العام

الحكامة
دارة مجلس الإ

الهيكل التنظيمي

هيكل رأس المال

 %100

الوكالة الخاصة
طنجة المتوسط

دارة الإ

دارة التقنية التسويق و التجارةالإ

ي
ي. العمرا�ن

ي
م٠ توزا�ن

ي٠ مكوار
ه٠ هندي
ه٠ عماري
أ٠ أشنداير

إ. شعارا
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مراكز البيانات المطورة من طرف 
CIRES TECHNOLOGIES

تصال الإ

ميناء
مطار

و محطة القطار

النقل و 
اللوجستيك

الطاقة كات التصالت �ش

دارات العامة الإ الصناعة

أماكن
للآلت

مساحاتحل متكامل
للتخزين

الصيانة

نات التجه�ي تصنيف العمالء
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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

مهدي التازي الريفي

األعضاء

ي
فؤاد بري�ن

رئيس مجلس الرقابة، الوكالة 
الخاصة طنجة املتوسط

ي الزروالي
توفيق المرزو�ت

 "NOVEC" ،مدير عام 

من�ي الحومة
»NOVEC« ،مدير قسم البنية التحتية

محمد أرجوان
 TMSA Participations ممثل

يوسف إمغي
املدير العام

TANGER MED ENGINEERING

التدقيق 

لوجستيات وترتيبات 
صناعية

اث نشاط إدارة ال�ت
وعات البحرية  إدارة الم�ش

أ والموا�ن
الدراسات التقنية 

والعلمية

ي٠ إمغي

ي
ز٠ زبيطوأ٠ زينا�ت

م٠ بنعامر م٠ بابيوي أ٠ رميىلي ي ط٠ الوها�ب

دارة الإ

التمويل والدعم والتطوير
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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

 %56

 %44
الوكالة الخاصة
طنجة المتوسط

ي 
المكتب الوط�ن

للكهرباء والماء 
ب  الصالح لل�ش

الرئيس

مهدي التازي الريفي

األعضاء

ي
فؤاد بري�ن

رئيس مجلس الرقابة، الوكالة الخاصة طنجة املتوسط

مهدي التازي الريفي
 TMSA Participations ممثل

ر�ن باحمو
مدير مايل و إداري

أنور الجباري
مدير تقني

نوال خليفة
مديرة القسم املايل، املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للرشب

يونس حجي
املدير املايل و التجاري ، املكتب الوطني للكهرباء

و املاء الصالح للرشب

عبدالله الأوزاعي 
مدير القطب الصناعي، املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للرشب

عبد الصمد صدوق 
مدير االستثامرات و الرشاكات، املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للرشب

زكرياء البوعمري
املدير العام

TANGER MED UTILITIES

تقنيات التجارة

الكهرباء الدارة والمالية

يأ٠ الحاميح٠ الفاطمي
ك٠ العو�ش ي٠ نويرا

جمع والنظافة

دارة الإ

المياه والرصف 
الصحي

ز٠ البوعمري

أ٠ بودرا
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 قطب إجتماعي
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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 �ف
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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
فؤاد بري�ن

األعضاء

مهدي التازي الريفي
 TMPA مدير عام

جعفر مغاردي
TMZ مدير عام

سعد العلمي إبن جامع

TMSA مدير الشؤون القانونية

جمال ميكو
املدير العام

غرس ثقافة التميز وتقليص الهدر املدريس

التعليم

الصحة

السوسيوثقافية التكوين
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05 
اتيجية المسؤولية اس�ت

كات الجتماعية لل�ش
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اسرتاتيجية املسؤولية االجتامعية 

للرشكات مبجموعة طنجة املتوسط
إن رؤية مجموعة طنجة املتوسط، تنـدرج فـي 

صلـب التنميـة املستـدامـة التي تسعى إىل 

تحقيق التوازن بني الجوانب االقتصادية والبيئية 

واالجتامعية.

بذلت املجموعة منذ تأسيسها جهودا هامة من أجل 

وضع اسرتاتيجية فيام يتعلق بالتنمية املستدامة. 

ويف هذا السياق، فإن التنمية املستدامة ملجموعة 

طنجة املتوسط ترتكز عىل رؤية بعيدة املدى 

حيث يستند فيها التخاذ القرار عىل مجموعة من 

املبادئ من أجل التنمية املسؤولة. وتتمحور هذه 

االسرتاتيجية حول ثالثة محاور رئيسية، هي كاآليت:

- ضامن تنمية مجموعة طنجة املتوسط عىل املدى 

البعيد من خالل تلبية توقعات أصحاب املصلحة، 

وترسيخ مكانتها كفاعل مسؤول عن التنمية 

املستدامة.

- املساهمة يف الحفاظ عىل البيئة.

- تطوير طريقة عمل أنشطتنا يف إطار بيئي 

واجتامعي مسؤول.

ميثاق التنمية املستدامة
ضامن تنمية مجموعة طنجة املتوسط عىل املدى 

البعيد من ترسيخ مكانتها كفاعل مسؤول عن 

التنمية املستدامة. 

• التعريف بقيمنا، 

• تأكيد دورنا لدى كافة األطراف املتدخلة 

)الحكومة، واملنظامت غري الحكومية، والجامعات 

الرتابية، ...(،.

• اإلقرار عىل أعىل مستوى بأهمية املسؤولية 

االجتامعية وإدماجها ضمن سياسة التنمية وبعملية 

اتخاذ القرار. 

• اإلفادة باألنشطة املنجزة بناء عىل التزامات امليثاق 

املذكور. 

املساهمة يف الحفاظ عىل البيئة

• تعزيز تدابري التخفيف من خالل استثامرات بيئية 

ذات قيمة مضافة،

• تحسيس األطراف املتدخلة بأهمية تبني سلوكيات 

إيكولوجية فاضلة،

• السهر عىل مراعاة املعايري البيئية واالجتامعية 

والحكامة يف رسم السياسات االستثامرية،

• االستمرار يف نهج سياسة االستثامر يف املشاريع 

الرامية إىل التقليل من أثر أنشطتنا عىل البيئة.  

تطوير طريقة عمل أنشطتنا يف إطار بيئي 

واجتامعي مسؤول، مع إرشاك أصحاب املصلحة يف 

التنمية وتنزيل سياستنا املتعلقة بالتنمية املستدامة 

عىل أرض الواقع. 

• تقييم أثارها البيئية وتخفيفها،

• إدماج معايري التنمية املستدامة ضمن إجراء انتقاء 

املوردين ومواكبتهم، 

• تحفيز أصحاب املصلحة عىل االنخراط يف 

اسرتاتيجية التنمية املستدامة، 

• االستمرار يف دعم املساواة املهنية والتكوين 

باملقاوالت وتعزيزها.



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2018 // 86 

استعراض لأحداث
2018 
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01
مستجدات مجموعة

طنجة المتوسط 
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طنجة المتوسط تشارك
ي المعرض الدولي 

 �ن
للفالحة بالمغرب تحت 

شعار  »طنجة المتوسط 
ي خدمة الممرات 

�ن
اللوجستية«

عطى كل من طنجة املتوسط واالتحاد العام 

ملقاوالت املغرب يف 08 مارس بالدار البيضاء، انطالقة 

بورصة الشحن بحضور السيدة مريم بنصالح 

شقرون، رئيسة االتحاد،  والسيد فؤاد بريني، رئيس 

طنجة املتوسط، وكذا الفاعلني االقتصاديني بقطاعي 

النقل واللوجستيك. 

تعترب بورصة الشحن منصة إلكرتونية للمعامالت 

تربط بني املرسلني والناقلني طبقا للمتطلبات 

الوظيفية املحددة من طرف االتحاد العام ملقاوالت 

املغرب. وتندرج ضمن إطار  اسرتاتيجية الرقمنة 

التي تم نهجها وكذا تحسني الخدمات املقدمة 

للزبائن. 

 

كام شارك ميناء طنجة املتوسط يف املعرض 

الدويل للفالحة باملغرب تحت شعار  »طنجة 

املتوسط يف خدمة املمرات اللوجستية«  

شارك طنجة املتوسط بصفته عارض يف املعرض 

الدويل للفالحة باملغرب املنظم من 24 إىل 29 

أبريل 2018 مبكناس.  

وتشمل هذه اآللية الجديدة عىل عرض متعلق 

بخدمات النقل واللوجستيك، لتزود بذلك املقاوالت 

املتوسطة والصغرى املغربية ومهنيو النقل بشكل 

خاص، بآلية بسيطة وفعالة تسمح لهم بتحقيق 

أفضل مستوى للتكاليف وخفض رحالت العودة 

الفارغة. 

وتجدر اإلشارة إىل ان االتحاد العام ملقاوالت املغرب 

يقوم منذ عدة سنوات مببادرات من أجل تسهيل 

األعامل وتبسيط املساطر يف إطار الرقمنة. 

ومن باب التذكري، فقد تم خالل 2018 معالجة ما 

يقارب 506 240 52 طن من البضائع وتصدير أزيد 

من 139 مليار درهم من املنتجات املغربية عرب 

ميناء طنجة املتوسط. ونتيجة لذلك، متكن املركب 

املينايئ طنجة املتوسط من أن يكون أول منصة 

مينائية للتصدير باملغرب من خالل شبكة ربط 

عاملية نحو 186 ميناء و77 دولة من بينها 40 ميناء 

أفريقي. 

إطالق بورصة الشحن 
طنجة المتوسط: منصة 

جديدة للمعامالت الرقمية 
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تنشيط ندوة عىل هامش 
المعرض الدولي للفالحة 

بالمغرب تحت شعار 
»الممرات اللوجستية 

ي خدمة 
الفالحية �ن

التنافسية اللوجستية«

ومبناسبة مناسبة مشاركة طنجة املتوسط باملغرب 

الدويل للفالحة باملغرب، تم تنظيم ندوة بتاريخ 

25 أبريل 2018 تحت شعار »املمرات اللوجستية 

الفالحية يف خدمة التنافسية اللوجستية«. عرفت 

حضور وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

املستدامة واملياه والغابات،  السيد عزيز أخنوش. 

تحت شعار »اللوجستيك واألسواق الفالحية«، أصبح 

املعرض الدويل للفالحة باملغرب أحد أكرب التظاهرات 

بأفريقيا وموعدا رضوريا للفالحة ومشغيل القطاع 

الفالحي.

وقد عبأ طنجة املتوسط من اجل هذه املشاركة 

املجتمع املينايئ املتكون من وكالء الشحن والناقلني 

ومجهزي السفن والعاملني يف قطاع اللوجستيك 

حول تطوير املمرات اللوجستية. 

 ويتمثل الهدف املتوخى من هذه الندوة يف إلقاء 

الضوء عىل االسرتاتيجيات التي يتبعها األطراف التي 

تصدر التدفقات، سواء منتجي الصناعات الغذائية 

أو املوزعني لالستفادة من املمرات اللوجستية. 

ويهدف من إنشاء املمرات اللوجستية الرفع من 

القدرة التنافسية وخلق قيمة مضافة وتحديد مكانة 

املمرات اللوجستية الفالحية يف تطور السالسل 

اللوجستية العاملية. وقد تم تنشيط الندوة من طرف 

 :

السيد أحمد بنحدو، املدير العام ملاروك فروت 

بورد »Maroc Fruit Board« والسيد قاسم 

 Citrus« بناين سمريس، رئيس سيرتوس للتصدير

Export« والسيد حسن ابكاري، مدير ميناء طنجة 

املتوسط للمسافرين. 

وزيارة رئيس البنك اإلفريقي للتنمية لطنجة 

املتوسط 

تم تنظيم زيارة مهمة بتاريخ 29 يوليوز 2018 مليناء 

طنجة املتوسط، كان عىل رأسها السيد آكينومي 

آديسينا، رئيس البنك اإلفريقي للتنمية. 
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تصنيف ميناء طنجة 
المتوسط بالمرتبة 45 

من حيث الحاويات عىل 
مستوى العالم والأول 

إفريقيا 

فريقي  زيارة رئيس البنك الإ
للتنمية لطنجة المتوسط

أكد طنجة املتوسط موقعه ضمن املراتب 50 األوىل 

عامليا ملوانئ الحاويات، يف آخر تصنيف مرجعي 

بقامئة »أول موانئ الحاويات بالعامل« الصادر عن 

 Container املجلة املتخصصة »كونتيرن مناجمنت

Management«، ويجدر التذكري هنا بأن هناك 

500 ميناء للحاويات بالعامل. وقد قام ميناء طنجة 

املتوسط 1، الذي تبلغ قدرته االستيعابية 3 ماليني 

حاوية، مبعالجة خالل 2017 ما حجمه 409 312 3 

حاوية مكافئة لعرشين قدما، أي بزيادة %11  عن 

قدرته االسمية. وقد مكنه هذا األداء من ارتقاء 6 

مرتبات إضافية يف 2017، ليحقق بذلك املرتبة 45 

بالتصنيف الدويل. 

وعىل املستوى اإلفريقي، يتموقع طنجة املتوسط 

كأول ميناء للحاويات بالقارة، متبوعا ببورسعيد

مبرص باملرتبة 52 مع حجم معالجة قدره 897 989

2 حاوية مكافئة لعرشين قدما وديربان بجنوب

تم تنظيم زيارة مهمة بتاريخ 29 يوليوز 2018 مليناء 

طنجة املتوسط، كان عىل رأسها السيد آكينومي 

آديسينا، رئيس البنك اإلفريقي للتنمية. 

إفريقيا باملرتبة 65 مع حجم معالجة قدره 978 699 

2 حاوية مكافئة لعرشين قدما. 

باإلضافة إىل ذلك، فإن هذا التصنيف العاملي مل 

يتضمن من املوانئ اإلفريقية سوى الغوس بنجرييا 

)000 500 1 حاوية مكافئة لعرشين قدما( 

ومومباسا بكينيا )000 189 1 حاوية مكافئة 

لعرشين قدما(. 

وجاء هذا األداء مثرة لالنخراط القوي وتآزر الرشكاء 

بطنجة املتوسط، والسيام: - اإلنتاجية املمتازة 

 APM« للرشكات صاحبة االمتياز  ا.ب.إم. ترمينالز

 »EUROGATE« وأوروغيت »TERMINALS

وبولودا »Boluda« - والثقة املستمرة ملالك السفن 

)مايرسك الين »Maersk Line« وهاباغ لويد

CMA- « وس.إم.ا-س.ج.إم »Hapag Lloyd«

CGM« وأركاس »ARKAS« وهامبورغ سود 

»Hamburg Sud« ...(، التزام موظفي السلطة

املينائية واملالحية لتحسني مدة التوقفات - انخراط 

اإلدارات والسلطات املعنية - مقاربة الرقمنة التي 

بدأها طنجة املتوسط وخاصة لحجز مواعيد التوقف 

املعدة من أجل معالجة حركة البواخر داخل امليناء. 

وبفضل االفتتاح القادم مليناء طنجة املتوسط 2 يف 

2019، الذي سيوفر قدرة معالجة إضافية حجمها 6 

ماليني حاوية مكافئة لعرشين قدما، سرتتفع قدرة 

املعالجة يف املركب املينايئ طنجة املتوسط إىل 9 

ماليني حاوية مكافئة لعرشين قدما. وهذا سيؤدي 

إىل الرقي بطنجة املتوسط إىل املراتب العرشون 

األوىل ملوانئ الحاويات عىل املستوى الدويل، مام 

سيعزز بشكل أكرب موقعه كمنصة ذات أفضلية 

فيام يتعلق بالصادرات املغربية، وكمنصة مرجعية 

بالنسبة للتدفقات اللوجستية العاملية والتجارة 

العاملية. 
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تنظيم اللقاء الثالث 
للمناطق القتصادية 

فريقية من طرف  الإ
فريقية  المنظمة الإ

 ،»AFZO« للمناطق الحرة
كوت ديفوار

نظمت املنظمة اإلفريقية للمناطق الحرة لقائها 

3 السنوي بأبيدجان )كوت ديفوار( من 20 إىل 

22 شتنرب 2018، تحت شعار »مساهمة املناطق 

االقتصادية واملناطق الحرة يف التنمية االقتصادية 

املستدامة بإفريقيا«، بدعم من وزارة الصناعة 

بجمهورية كوت ديفوار ومساهمة منها. 

وجمعت املنظمة اإلفريقية للمناطق الحرة ممثلني 

عن 30 دولة إفريقية للمناقشة وتبادل الخربات، من 

بينها: التشاد ومايل والسنغال ومرص وغانا وكوت 

ديفوار ونيجرييا وأوغندا وتونس وكامريون والغابون 

وبوتسوانا ورواندا وجيبويت وزامبيا واملغرب 

وبوركينافاسو وموريتانيا وأنغوال وإفريقيا الجنوبية 

والسودان وغينيا وليبيا والبنني وإثيوبيا وكينيا 

وغامبيا والطوغو ومدغشقر والكونغو. 

بادر طنجة املتوسط إىل إعطاء انطالقة املنظمة 

اإلفريقية للمناطق الحرة يف 2015 وذلك مبشاركة 

ممثلني عن موريتانيا وكوت ديفوار والسنغال 

والغابون والكامريون وتونس والتشاد ومرص 

واملغرب.

وقد انخرط طنجة املتوسط، منذ تأسيسه، بشكل 

قوي يف تعزيز أنشطة الجمعية من خالل دعمها 

باملوارد الرضورية من أجل املشاركة يف خلق 

ديناميكيات صناعية بإفريقيا. 

وخالل هذا اللقاء السنوي، عقد خرباء دوليون 

ومحليون مناقشات مستفيضة حول أفضل 

املامرسات والنامذج من أجل تنمية ناجحة للمناطق 

االقتصادية الخاصة. 

وتم عقد جلسات مختلفة خالل اليوم، متحورت 

حول مواضيع مرتبطة بتنمية املناطق االقتصادية 

والحرة بإفريقيا، وكذا بالتحديات التي تواجهها 

وأدوارها من حيث جذب االستثامر األجنبي املبارش، 

واسرتاتيجية االستثامر والتمويل، باإلضافة إىل 

إدماجها يف محيطها الرتايب. 

وقد شهدت هذه التظاهرة حضور معايل وزير 

الصناعة والتجارة لكوت ديفوار ورئيس طنجة 

املتوسط ورئيس البنك اإلفريقي للتنمية وغريهم 

من ضيوف الرشف. وذلك اىل جانب مشاركة واسعة 

ملئات من ممثيل املؤسسات قادمني من 30 دولة

مختلفة. كام قدم خرباء دوليون قادمني من أوروبا 

وإفريقيا وأمريكا مداخالتهم خالل جلسات ولقاءات 

الخرباء. وشارك حوايل 30 منطقة اقتصادية وحرة يف 

هذا املوعد السنوي املهم.

املنظمة اإلفريقية للمناطق الحرة هي جمعية تم 

تأسيسها مببادرة من طنجة املتوسط يف 2015. 

وتتكون من اهم املناطق االقتصادية اإلفريقية 

واملناطق الحرة واملؤسسات املكلفة بتنمية املناطق 

االقتصادية والحرة بإفريقيا وتدبريها وتعزيزها. 

وتضم إىل غاية اليوم 29 عضوا ميثلون 18 دولة 

إفريقية منها: الغابون ونيجرييا والطوغو وغانا 

وكوت ديفوار وغينيا وبوركينافاسو والسنغال ومايل 

وموريتانيا واملغرب والتشاد والسودان وإثيوبيا 

وأوغندا وكينيا وزامبيا وبوتسوانا. 

بعثة اقتصادية بلجيكية برئاسة صاحبة السمو املليك 

األمرية اسرتيد، أمرية بلجيكا تزور امليناء .
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استقبل طنجة المتوسط، 
، زيارة  الخميس 29 نون�ب

رسمية لبعثة اقتصادية 
بلجيكية برئاسة صاحبة 

ة  السمو الملكي الأم�ي
ة بلجيكا يد، أم�ي اس�ت

وقد استقبل الوفد املتكون من العديد من املشغلني 

البلجيكيني يف قطاعات النقل واللوجستيك ومن 

بينهم السلطات املينائية بأنفريس وزيربوغ ونورث 

يس بورت، من طرف السيد فؤاد بريني، رئيس 

طنجة املتوسط. كام قام الوفد البلجييك بعدها 

بجولة يف منشآت امليناء املغريب العمالق. 
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تنظيم الدورة 5 من 
أيام طنجة للخدمات 

اللوجستية تحت شعار 
»سلسلة التوريد الرقمية: 

إعادة ابتكار الروابط« 

تم تنظيم النسخة الخامسة من »أيام طنجة 

للخدمات اللوجستية«، بتاريخ 02 نونرب 2018 مبركز 

طنجة املتوسط لألعامل، وقد شهدت هذه التظاهرة 

مشاركة واسعة من املجتمع الوطني والدويل، متكون 

من صناعيني وعاملني بقطاع اللوجستيك وناقلني 

وجامعيني وخرباّء، ملناقشة موضوع الرقمنة وتأثريها 

عىل مختلف روابط سلسة االمداد و التوريد. 

يف العرص الرقمي، قلبت التكنولوجيات الجديدة 

جميع املعطيات. حيث أصبح العامل اليوم أكرث 

ارتباطا وأكرث تطورا وانفتاحا من أي وقت مىض، 

وبالتايل فإن قطاع اللوجستيك مطالب هو كذلك بأن 

يواجه تحديات التحول الرقمي.

تحت شعار »سلسلة االمداد الرقمية: إعادة ابتكار 

الروابط«، فإن النسخة الخامسة من »أيام طنجة 

للخدمات اللوجستية« ترمي إىل الرتكيز عىل تأثري 

الرقمنة عىل جميع روابط سلسلة القيمة املضافة 

التي تشكل سلسلة االمداد والتوريد، وهو موضوع 

يندرج متاما ضمن التوجه الحايل والذي سيزعزع 

بالنظر إىل طبيعة تطوراته معطيات مناذج األعامل 

التجارية وبيئة التنافسية واملنظامت وطريقة 

اشتعالها واملهن وطرق العمل. حيث إن األمر يتعلق

بتغيري عميق لنموذج عمل قائم، وميس السلسلة 

اللوجستية بالكامل وعىل جميع املستويات. وباعتبار 

أن الهدف الرئييس هو القدرة عىل املحافظة عىل 

مستوى التنافسية.

األفكار الستة الرئيسية التي يجب تذكرها من يوم 

التبادل هذا هي:

-1 التحول الرقمي ميس جميع قطاعات األنشطة 

ويعيد ابتكار مختلف روابط سلسلة التوريد، -2 

بفضل اسرتاتيجية الرقمنة املنتهجة، فإن الرشكات 

تستفيد من حيث التفاعلية واملرونة، -3 الرقمنة 

ترمي إىل تحسني أداء عملياتها وخدماتها وعالقاتها 

مع الرشكاء. إنها تعري املنظامت وتعيد ابتكار منوذج 

األعامل التجارية، -4 لتحقيق ذلك، يجب عىل 

الرشكات تبني منهاج يتمثل يف االنطالق دامئا من 

االحتياجات الخاصة وتحديات التحسني، باإلضافة 

إىل التحيل برؤية شاملة واالستغالل األمثل لكتلة 

املعطيات لتكوين امتياز مبارش، -5 اللجوء إىل مكننة 

العمليات يف طريقه إىل ان يصبح معيارا للتميز. 

ميكن للرشكات أن تستغل بشكل أفضل املعطيات 

املحصلة لتشخيص أفضل الحتياجات زبائنها 

وتحقيق تطلعاتها -6 يكمن التحدي الحقيقي 

يف نجاح انتقالها الرقمي من خالل تقييم ثقافتها 

وبإدماج التكنولوجيات بشكل معقلن



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2018 // 96 

02
نجازات أهم الإ
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أنشطة مينائية
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طنجة المتوسط 2: وصول 
ي 

أك�ب المرافع القنطرية �ن
العالم 

خدمات بحرية جديدة 
بمحطة الحاويات الجديدة 

بميناء طنجة المتوسط 

إعادة هندسة شاملة 
ي للشحن 

للنظام المعلوما�ت
بطنجة المتوسط 

تلقت منصة ا.ب.إم. ترمينالز ميدبور طنجة 

»APM Terminals Medport Tangier« ثالثة 

مرافع قنطرية إس.ت.إس. »STS«، األكرب يف العامل، 

واملصممة ملعالجة ناقالت الحاويات الجديدة 

املبحرة عىل الخط التجاري آسيا/أوروبا والتي تبلغ 

قدرتها االستعابية 22.000 حاوية مكافئة لعرشين 

قدما. من املتوقع أن ترشع املحطة الجديدة مليناء 

طنجة املتوسط 2  يف العمل يف 2019. 

 APM Terminals« ا.ب.إم. ترمينالز ميدبور طنجة

Medport Tangier« هي منصة جديدة إلعادة 

النقل كائنة مبيناء طنجة املتوسط. وستتوفر هذه 

املحطة املبتكرة عىل أحدث تجهيزات للمناولة 

املينائية، فيام ستعزز قدرة معالجة الحاويات مبيناء 

طنجة املتوسط من خالل ضامن مرونة أكرث ملايرسك 

الين »Maersk Line«. ويفرتض أن تستقبل املحطة 

حوايل 60 رافعة )إس.ت.إس. »STS« و إر.إم.ج. 

»RMG«( خالل األشهر املقبلة. 

ستساعد عىل بلوغ مستوى إنتاجية أكرب وربح 

الوقت يف عمليات شحن ناقالت الحاويات وتفريغها. 

إن مضيق جبل طارق، بفضل متوقعه االسرتاتيجي 

عىل أحد أكرث املمرات البحرية حركة يف العامل،  هو 

ثاين نقطة عبور للتجارة العاملية التي تستقبل حوايل 

100.000 باخرة يف السنة. 

وسيحسن انطالق تشغيل ميناء طنجة املتوسط 2 

بشكل كبري من أداء السلسلة اللوجستية الدولية 

من خالل جذب عدد اكرب من البواخر، ليخلق بذلك 

خيارات متنوعة للشحن. وهذا سيسمح بتحقيق 

الكفاءة وتوسيع نطاق القدرة التشغيلية واستغالل 

التكنولوجيات الجديدة. 

عرفت محطة الحاويات الثانية مبيناء طنجة املتوسط 

البدء يف تقديم خدمتني بحريتني جديدتني بداية 

سنة 2018. ويتعلق األمر بالخدمتني التاليتني: فار 

 »)Far East Loup )FE4« )4.إيست لوب )إف.أ

 »Hapag Lloyd« املقدمة من طرف هاباغ لويد

يف إطار اتحاد ذا أليانس »The Alliance«، الذي 

يدخل ضمن املداورة آسيا-أوروبا. وخدمة إ.أ.إس. 

 Italy Algiers« خدمة إيطاليا الجزائر( »IAS«

Service«(، املقدمة من طرف إمييس فيديريينغ / 

أركاس »Emes Feedering / Arkas« الذي يدخل 

ضمن املداورة اإلقليمية الرابطة بني إيطاليا واسبانيا 

وطنجة املتوسط والجزائر. 

باإلضافة إىل ذلك، تم الرشوع يف تقديم خدمة 

 »TAS Est Bound« جديدة هي تاس إيست باوند

باملحطة األوىل للحاويات خالل شهر فرباير 2018، 

وتربط هذه الخدمة بني أوروبا )إيطاليا( والساحل 

الرشقي للواليات املتحدة )نيوارك وبلتيمور 

ونورفولك ونورث تشارلستون(. 

متكن ميناء طنجة املتوسط من العبور بنجاح إىل 

النظام املعلومايت الجديد لتدبري الشحن. وقد كان 

الهدف من هذا العبور املهم هو ما ييل: - وضع 

أفضل نظام قادر عىل دعم ومواكبة التطور املستمر 

ألنشطة الشحن مبيناء طنجة املتوسط من حيث 

التكلفة/الجودة/اآلجال - توفري أداة ذات كفاءات 

محسنة )الواجهات بالكامل الشبكة العنكبوتية 

وقدرة أفضل عىل التعقب والسالمة والتحسينات 

الوظيفية...( إضافة وحدات وظيفية جديدة 

)وحدات السيارات، البضائع السائبة  واملحروقات، 

تدبري نشاط القطر، والربط البيني مع نظم رشكاء 

الوسط املينايئ، الربط البيني مع نظام ماسحات 

البضائع ونظام األمن(. - رسعة النظام من حيث: 

التغيري واإلضافات الجديدة ألنشطة مكننة التحكم 

وخفض املخاطر التشغيلية.
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 »MEDHUB« تؤكد منصة
ريادتها كمنصة لوجستية 

أفريقية من خالل استقبال 
إمارات لوجيستيكس 

 »EMIRATES LOGISTICS«
»ADIDAS« وأديداس

طنجة المتوسط يعزز 
تعاونه مع ميناء فيغو 

بعد استقرار كل من بوش »BOSCH« وهواوي 

DECA-« 3« ةديكاتلونM« و3إم »HUAWEI«

THLON« عىل التوايل يف السنة املاضية بطنجة 

املتوسط، اختارت الرشكتني املتعدديت الجنسية 

EMIRATES LOGIS- »إمارات لوجيستيكس 

TICS« وأديداس »ADIDAS« تطوير منصة 

لوجستية انطالقا من طنجة املتوسط.

EMIRATES LO- »إمارات لوجيستيكس 

GISTICS«، الفرع التابع للمجموعة اإلماراتية 

»مجموعة رشف« ذات الصيط الدويل واملتواجدة 

بأربعني دولة، هي رشكة رائدة تنشط يف قطاع 

اللوجستيك بأكرث من 18 جنسية مبنطقة الرشق 

األوسط وإفريقيا وآسيا. 

وقد تم تطوير هذا املرشوع الجديد عىل مخزن 

مساحته 13.000 مرت مربع مخصص بشكل رئييس 

ألديداس »ADIDAS« ومتثل استثامر إجاميل قدره 

100 مليون درهم. 

وبلغت عدد منتجات أديداس املسلمة انطالقا 

من هذا املخزن يف 2018 حوايل 5 ماليني قطعة، 

و30.000 مرجع ملنتجات قادمة من أزيد من 20 

دولة.

EMI- »وستشغل مجموعة إمارات لوجيستيكس 

RATES LOGISTICS« باملغرب أزيد من 370 

شخص عند إمتامه. بعد عملية مقارنة، اختارت كل 

EMIRATES LOGIS- »من مارات لوجيستيكس 

TICS« وأديداس »ADIDAS« طنجة املتوسط 

من أجل خلق هذه املنصة الجديدة، مستفيدة 

بذلك من املوقع االسرتاتيجي لطنجة املتوسط، ومن 

الشبكة التي تربطه بـ 186 ميناء حول العامل، ومن 

التسهيالت اإلدارية ومن التحكم يف آجال العبور.

يف إطار التعاون مع السلطة املينائية بفيغو، عقدت 

بعثة إسبانية، يرأسها رئيسها السيد إنرييك س. لوبيز 

فييغا، اجتامعات مع مسؤويل ميناء طنجة املتوسط 

بتاريخ 20 مارس 2018. 

حيث كان الهدف من هذا اللقاء بحث سبل التعاون 

بني املينائني، سواء عىل املستوى املؤسسايت أو 

الصناعي واللوجستييك.

وعىل هامش هذه الزيارة، قامت البعثة اإلسبانية 

بزيارة املنشآت املينائية الرئيسية مبيناء طنجة 

املتوسط ومحطة الحاويات ومحطة السيارات وميناء 

املسافرين والدحرجة واملنطقة اللوجستية الحرة.

كام عقدت البعثة اإلسبانية لقاءات مع ممثلني عن 

الرشكات املستقرة باملنصة الصناعية مناطق طنجة 

املتوسط. وقد متكن أعضاء البعثة من االطالع عىل 

الفرص االستثامرية التي تتوفر عليها الجهة.



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2018 // 102 

 LC« إل.س. وايكيكي
ي 

عت �ن WAIKIKI« �ش
 »MEDHUB« ي

نشاطها �ن

CAM NE- »كام نيغوس 
GOCE« تطلق منصتها 

ي 
الجديدة اللوجستية �ن

 »MEDHUB«

 »MEDHUB«انطالق توسيع
عىل 50 هكتار 

 »LC WAIKIKI« وقد اختارت إل.س. وايكييك

املنطقة الحرة اللوجستية »MEDHUB« من 

أجل أن تنشئ فيها منصتها اللوجستية. وجاء هذا 

االختيار بفضل السالسة والتسهيالت اإلدارية من 

أجل توفري البضائع لالستهالك بالسوق املغربية 

 .»MEDHUB« انطالقا من

وتعتزم هذه العالمة الرتكية كذلك متوين املحالت 

التجارية بأفريقيا انطالقا من هذه املنصة 

اللوجستية. 

 »CAM NEGOCE« استقرت رشكة كام نيغوس

مؤخرا يف »MEDHUB« بواسطة الفاعل يف قطاع 

الخدمات اللوجستية تيامر »TIMAR« لتوزيع 

حاوياتها القادمة من إفريقيا الغربية باملغرب 

وبباقي أنحاء العامل املحتوية عىل كراة القطن الخام. 

نتيجة لذلك أبانت تيامر طنجة املتوسط حاجتها إىل 

توسيع مخزنها مبساحته الحالية التي بلغت 4.800 

مرت مربع. 

رشعت منصة »MEDHUB« أشغال بناء مخزن 

جديد مبساحة 10.000 مرت مربع، سيتم تسليمه 

يف أكتوبر 2018، وذلك لتلبية متطلبات منو رشكات 

التوزيع الكبري والفاعلني يف قطاع اللوجستيك 

املعروفني عامليا من أجل إنشاء منصتهم للتوزيع 

والتخزين باملنطقة اللوجستية الحرة. 

وعالوة عىل ذلك، تم إعطاء انطالقة أشغال تجهيز 

توسعة املنطقة اللوجستية الحرة 2 وذلك من خالل 

تجهيز 25 هكتار إضافية وستسلم يف 2019.
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محطة البضائع السائبة 
والمتنوعة 

عرض جداري عىل جدار 
المأمونية 

معرض للحاويات المتنقلة 
طنجة المتوسط )مكناس 

ومراكش( 

اكة  توقيع اتفاقية �ش
ن الجمارك والسلطة  ب�ي

المينائية طنجة المتوسط 

زيارة المدرسة العليا 
للعلوم القتصادية 

 ESSEC« والتجارة
Business School« لميناء 

طنجة المتوسط 

شحن ميناء طنجة املتوسط خالل الربع األول 

من 2018، 40 مروحة من نوع سيمنس ب63 

»SIEMENS B63« تم إنتاجها مبصنع سيمنس تاك 

»SIEMENS TAC« للتصدير عىل منت 4 بواخر. 

وقد ارتفع عدد املراوح املشحونة من 6 مراوح إىل 

12 ليبلغ بعدها 16 مروحة لكل باخرة. وتم شحن 

هذه املراوح بشكل يومي بواسطة قافلة من 3 

مراوح انطالقا من املصنع إىل امليناء. 

نظم طنجة املتوسط ،عىل هامش مشاركتها يف 

LOGISMED/EU- »معرض لوجيسميد/أورولوغ 

ROLOG«، عرض جداري مسايئ خالل 6 ليايل عىل 

جدار املامونية مبراكش. 

وقد تم خالله عرض صور مليناء طنجة املتوسط وكذا 

للسفن التي ترسوا به عىل ذلك الجدار التاريخي. 

كان مصحوبا برسائل وموسيقى ألصوات األمواج 

والنوارس. 

بعد معرض الحاويات املنجز مبدينة طنجة مبناسبة 

الذكرى 10 لطنجة املتوسط، تم تنظيم معرض ثاين 

للحاويات عىل هامش مشاركته باملعرض الدويل 

للفالحة مبكناس 2018. 

حيث متت صباغة 14 حاوية وتزينها برسائل 

وعرضها يف مختلف أجنحة املعرض الدويل للفالحة 

باملغرب خالل كامل مدة املعرض. متكن خاللها 

زوار املعرض الدويل للفالحة باملغرب باإلضافة إىل 

ساكنة مدينة مكناس من االطالع عىل اإلنجازات 

التي حققها ميناء طنجة املتوسط، وكذا الخدمات 

املقدمة للتحكم يف سلسلة التربيد لفائدة املصدرين 

الفالحيني. 

وقد سافر هذا املعرض ملدة 21 يوما إىل مدينة 

مراكش، عىل هامش معرض لوجيسميد/أورولوغ 

»LOGISMED/EUROLOG«. وساهمت 

الحاويات 14، املوزعة عىل 4 مواقع مختلفة مبدينة 

ذات جاذبية قوية، يف تقديم اإلنجازات اللوجستية 

الوطنية والدولية لطنجة املتوسط. كام تم تقديم 

مجسم للميناء باإلضافة لعرض دائم لفيلم طنجة 

املتوسط. 

تم يوم الخميس 26 أبريل 2018 بطنجة، توقيع 

اتفاقية رشاكة بني املديرية العامة للجامرك والسلطة 

املينائية طنجة املتوسط. 

ترتجم هذه االتفاقية الرغبة املشرتكة إلدارة الجامرك 

والرضائب غري املبارشة والسلطة املينائية طنجة 

املتوسط الستعامل جميع الوسائل الرضورية من 

أجل قدرة تنافسية أفضل مليناء طنجة املتوسط. 

استقبل ميناء طنجة املتوسط يوم الجمعة 23 

مارس 2018 طلبة املدرسة العليا للعلوم االقتصادية 

والتجارة يف إطار برنامجها الدرايس. باإلضافة إىل 

العروض املقدمة حول اإلنجازات الرئيسية للمرشوع 

خالل العرش سنوات األخرية، قام الطلبة بزيارة 

املنشآت املينائية ملركب طنجة املتوسط. 

حيث كان الهدف هو اطالعهم عىل اإلنجازات التي 

حققها ميناء طنجة املتوسط سواء عىل الصعيد 

الوطني أو الدويل. 
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طنجة المتوسط  يشارك 
ي الدورة 24 للمؤتمر 

�ن
الدولي للنقل واللوجستيك 
 »LOGISMED« لوجيسميد

انضمام طنجة المتوسط 
لجمعية ميدبور

 »MEDPORTS« شارك طنجة املتوسط مبعرض لوجيسميد/أورولوغ 

»LOGISMED/EUROLOG« كمشارك رسمي 

بالتظاهرة. 

تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد 

السادس، تم تنظيم معرض لوجيسميد/أورولوغ 

»LOGISMED/EUROLOG« ألول مرة مبراكش 

من 09 إىل 11 ماي 2018 تحت شعار »توسيع آفاق 

النمو«. 

حيث طورت التظاهرة تآزر مربح لجميع األطراف 

وجظي باهتامم كبري ملجتمع الفاعلني بقطاع 

اللوجستيك عىل املستوى الوطني وحتى اإلفريقي 

والدويل. وقد ساهمت مشاركة طنجة املتوسط يف 

هذا املعرض بالتعريف بالخدمة املقدمة يف مجملها. 

كام تم تنشيط كشك خالل مدة تنظيم املعرض 

باإلضافة إىل العديد من مداخالت قدمها مسؤويل 

طنجة املتوسط. 

 MedHub قدم السيد رشيد الهواري، املدير العام

مداخلة عامة تحت شعار »اللوجستيك، قاطرة 

لإلدماج والتنمية االقتصادية«، وبعدها جلسة تحت 

شعار »املنصات اللوجستية اإلقليمية: األثار عىل 

التجارة الدولية«. 

وتم تنشيط جلسة تحت شعار »إفريقيا، مستقبل 

اللوجستيك« من طرف السيد أحمد بنيس، املدير 

العام للتنمية الدولية. كام تم الختام بتنشيط جلسة 

تحت شعار »التعقب يف سالسل التوريد القطاعية«  

من طرف السيد ادريس عرايب، مسؤول عمليات 

ميناء طنجة املتوسط للمسافرين. باإلضافة إىل 

ماسبق، تم عىل هامش املعرض، تنظيم تظاهرة 

خاصة بطنجة املتوسط بتاريخ 10 ماي للتعريف 

بالعرض املقدم من طرف طنجة املتوسط يف خدمة 

التنافسية اللوجستية للتصدير املغريب، تم تنشيطها 

من طرف السيد حسن عبقري، مدير ميناء طنجة 

املتوسط للمسافرين. 2018 

استضاف ميناء مارسيليا-فوس الجمع العام التأسييس 

لجمعية ميدبور »MEDPORTS« الذي ضم حوايل 

20 سلطة مينائية من منطقة البحر األبيض املتوسط. 

وساعدت هذه املبادرة التي أطلقها ميناء مارسيليا-

فوس عىل تأسيس فضاء للتعاون التشغييل املعزز يف 

البحر األبيض املتوسط، وتقاسم الطموح الجامعي 

الذي مينح املوانئ بالبحر األبيض املتوسط نظرة 

شاملة عن صورة النقل البحري العاملي. وقد حرضت 

20 سلطة مينائية خالل هذا الجمع العام األول 

الذي ضم موانئ من البلدان 10 عىل ضفتي البحر  

األبيض املتوسط. وكان األعضاء 20 املؤسسني كاآليت: 

الجزيرة الخرضاء وأرزيو وبرشلونة وباستيا وبجاية 

وبريوت وتِشڤيتاِڤكيا ودمياط ولوكا كوبر ومالطا 

فري بورت ومارسيليا فوس ومكتب البحرية التجارية 

واملوانئ )الذي يضم املوانئ التونسية( وبويرتو ديل 

إستادو وسكيكدا وطنجة املتوسط وسريبورت )الذي 

يضم املوانئ الجزيرة الخرضاء( وطرغونة وطولون 

وفالنسيا والبندقية. طنجة املتوسط ينضم إىل اللجنة 

التنفيذية لهذه الجمعية. 
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البدء بتشغيل المدخل 
الجديد للمنطقة 
تفريغ 4 عربات تراموي ع�ب اللوجستية الحرة 

ميناء طنجة المتوسط 

كة  نطالق نشاط حاويات �ش
س  أوشن نيتوورك اكس�ب

 Ocean Network«
Express« بمحطات 
 »TC2« 2 الحاويات

 HITEK« هايتك لوجستك
ي 

LOGISTIC« تستقر �ن
 »MEDHUB«

SHARABA- ي دينم 
با�ت »�ش

ي 
TI DENIM« تستقر �ن

 »MEDHUB«

يف إطار تسهيل ظروف الولوج إىل املنطقة 

اللوجستية الحرة مليناء طنجة املتوسط وتحسينها، 

تم البدء يف تشغيل مدخل جديد من أجل نقل 

املوظفني والسيارات الخفيفة من طرف مشغل 

 .»MEDHUB« منطقة

منذ افتتاحه يف 29 ماي 2018، استفاد أكرث من 

1000 مستخدم وموظف عامل باملنطقة بشكل 

يومي من هذا املدخل. 

يف إطار توسيع شبكة الرتاموي بالدار البيضاء، تم 

تفريغ أربع عربات تراموي يبلغ طول كل واحدة 

منها حوايل 32 مرت عرب ميناء طنجة املتوسط بواسطة 

توقفني قادمني من مونتور . 

وقد متت صناعة وحدات الرتاموي تلك مبصنع 

ألستوم دو ال روشيل. 

متيزت األشهر الخمسة األوىل من 2018 بنمو بنسبة 

%6 لحركة الحاويات باملقارنة بنفس الفرتة يف 2017 

ومنو ملموس بنسبة %9 لحركة االسترياد/التصدير. 

 »TC2« 2 وبالفعل، شهدت محطات الحاويات

خالل الربع الثاين انطالق نشاط رشكة أوشن نيتوورك 

اكسربس »Ocean Network Express«،  وهي 

عبارة عن تحالف مكون من ثالثة مالك للسفن: ك 

 NYK« ونيك الين »MOL« ومول »K line« الين

line«. وقد رشعت هذه الرشكة يف أنشطتها بالفاتح 

أبريل 2018 من خالل التوقف مبيناء طنجة املتوسط 

بتاريخ 24 ماي 2018. تم تسجيل ذلك التوقف 

مبحطة أوروغيت »EUROGATE« بواسطة 

الخدمة البحرية الجديدة إم.د. MD1« 1« )الرشق 

األقىص - البحر  األبيض املتوسط(. مرت لكل واحد، 

تم تفريغها عن طريق امليناء. 

بعد استقرار العديد من الفاعلني العامليني بقطاع 

خدمات اللوجستيك، كان الدور عىل املجموعة 

 »HITEK LOGISTIC« الكندية هايتك لوجستك

لتطوير منصتها انظالقا من املنطقة اللوجستية الحرة 

مبيناء طنجة املتوسط ملواكبة طلب زبائنها. 

 ،»HITEK LOGISTIC« تقدم هايتك لوجستك

منذ تأسيسها يف 2004، لزبائنها حول العامل حلول 

تقنية لوجستية مندمجة للنقل الدويل واللوجستيك. 

 SHARABATI« اخرتات مجموعة رشبايت دينم

DENIM«، املتخصصة يف تصنيع خيط ونسيج 

الدينم ، إنشاء منصتها اللوجستية باملنطقة 

اللوجستية الحرة »Medhub«. حيث ستستفيد 

بذلك من االمتيازات املتعددة التي توفرها هذه 

املنطقة الحرة ومنها التحكم يف آجال العبور والقرب 

الجغرايف ألسواقها الرئيسية: أوروبا وتركيا وشامل 

إفريقيا مبا فيه املغرب. ستستقر رشبايت دينم 

»SHARABATI DENIM« يف مرحلة أوىل مبخزن 

متاح مساحته 1.000 مرت مربع، 
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معرض النقل اللوجستيكي 
بشنغهاي 

أرباديس
ي 

»ARPADIS« تستقر �ن
 »MEDHUB«

ي 
مشاركة طنجة المتوسط �ن

الدورة 24 لمؤتمر الرابطة 
الدولية لقباطنة البحار 

المنعقد بداكار 

سماب إيمو
»SMAP IMMO« بروكسيل 

وباريس 

المؤتمر 11 للرابطة 

أ  الدولية لرؤساء الموا�ن

 : أ تحت شعار: »الموا�ن

ورة من أجل تجارة  �ن

عالمية تتسم بالسالمة 

والكفاءة والأمن« 
شاركت طنجة املتوسط بصفته عارض يف معرض 

النقل اللوجستييك شنغهاي، الذي تم تنظيمه  من 

16 إىل 18 ماي 2018. ويعترب هذا الحدث معرضا 

دوليا للوجستيك واالتصاالت والنقل. بحضور حوايل 

500 عارض حرضوا من 45 بلد،وجمهور من مختلف 

البلدان الصناعية الكربي حول العامل، وقد أصبح 

املعرض أهم تظاهرة من نوعها يف آسيا خالل هذه 

السنوات األخرية. 

وقد قدم طنجة املتوسط أثناء هذا املعرض،العروض 

املينائية واللوجستية التي يقدمها من خالل 

تنشيطيه للكشك الخاص به إىل جانب أكرب املوانئ 

بالبحر األبيض املتوسط وأوروبا. 

من أجل تأكيد موقعها عىل السوق اإلفريقي، قررت 

املجموعة البلجيكية أرباديس »ARPADIS« أن 

تستقر باملنطقة اللوجستية الحرة طنجة املتوسط. 

حيث سيسمح كل من املوقع االسرتاتيجي لطنجة 

املتوسط عىل أبواب إفريقيا، باإلضافة إىل شبكة 

ربطها بـ 186 ميناء حول العامل والتسهيالت اإلدارية 

 ARPADIS« والعبور، ألرباديس نورث أفريقيا

NORTH AFRICA«، الكيان الجديد الذي تم 

إنشاؤه، توريد غرب وشامل إفريقيا مبا فيه املغرب. 

سيرشع هذا املرشوع نشاطه يف مرحلته األوىل 

مبخزن متاح مساحته 750 مرت مربع.

بعد لندن 2012 وبنام 2014 وسيول 2016، قررت 

الرابطة الدولية لقباطنة البحار تنظيم الدورة 24 

للمؤمتر من 23 إىل 27 أبريل 2018 بالسنغال. حيث 

تم متثيل طنجة املتوسط خالل هذا الحدث من 

خالل مشاركة فرعني من الفروع التابعة له ويتعلق 

األمر بالسلطة املينائية طنجة املتوسط )املديرية 

 Tanger Med«  املالحية( وطنجة ميد إنجنريين

 .»Engineering

وقد كان هذا الحدث فرصة لتقديم إنجازات ميناء 

طنجة املتوسط، وخاصة فيام يتعلق باستقبال 

ناقالت الحاويات العمالقة وكذا مركز املحاكاة 

والخربة البحرية )جهاز املحاكاة طنجة املتوسط ( 

شارك طنجة املتوسط باملعرض العقاري وفن العيش 

املغريب سامب إميو، املنظم بربوكسيل من 04 إىل 06 

ماي 2018 وبباريس من 22 إىل 24 يونيو 2018. 

وشكل هذا املعرض فرصة لخلق روابط لتبادل 

الخربات واملعلومات مع املغاربة املقيمني بأوروبا يف 

إطار عملية مرحبا 2018. 

ويف هذا السياق، و من خالل األيام الثالثة للمعرض، 

أتيحة الفرصة للزوار للحديث مبارشة مع ممثيل 

ميناء طنجة املتوسط قصد الحصول عىل كافة 

املغلومات والوثائق الرضورية للعبور يف أفضل 

الظروف من الراحة والسالمة. 

شارك طنجة املتوسط باملؤمتر 11 للرابطة الدولية 

لرؤساء املوانئ تحت شعار: »املوانئ: رضورة من 

أجل تجارة عاملية تتسم بالسالمة والكفاءة واألمن« 

املنعقد يف لندن من 25 إىل 28 يونيو 2018. ويتعلق 

األمر بحدث أساس يف مجال العمليات املينائية 

والبحرية. وقد استغل مسؤويل السلطة املينائية 

طنجة املتوسط هذه الفرصة ملقابلة األمني العام 

للمنظمة البحرية الدولية. 

كام تم تنظيم برنامج املؤمتر لجذب مسؤويل القيادة 

األمنة واملؤمنة والفعالة للعمليات البحرية. 
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مرحبا 2018
ي 

حصيلة  عملية  مرحبا 2018:  ارتفاع نسبة عبور السيارات �ف
مرحلة العودة إل 35% مقارنة مع سنة 2017

خالل عملية مرحبا 2018 التي اختتمت 

يوم 15 شتنرب، سجل ميناء طنجة املتوسط 

للمسافرين ارتفاعا يف نسبة عبور السيارات 

خالل مرحلة العودة تجاوزت 35% مقارنة مع 

نفس الفرتة من سنة 2017، و بعد األسبوع 

اإلستثنايئ املمتد من 27 غشت 2018 إىل 

02 شتنرب 2018، عرف ميناء طنجة املتوسط 

للمسافرين ارتفاعا يف حركة عبور املسافرين 

املغادرين تجاوزت نسبته 202% مقارنة مع 

نفس الفرتة من سنة 2017.

وبلغ العدد اإلجاميل الذي سجله ميناء طنجة 

املتوسط خالل عملية مرحبا 2018، عبور 

1.741.212 مسافرا، و 464.977 سيارة، و 4390 

حافلة.

وتركزت حركة العبور يف الفرتة املمتدة من 27 غشت 

إىل 02 شتنرب ، ب 295.127 مسافر و 63.873 سيارة 

و 352 حافلة.

ويرجع سبب التوافد االستثنايئ للمسافرين عىل امليناء، 

إىل االختناق الذي طال مختلف نقط العبور البحرية 

والربية، و إعادة توجيه السيارات املغادرة نحو ميناء 

طنجة املتوسط.

ومن أجل استيعاب وتخفيف االزدحام الذي امتد عىل 

مسافة 18 كيلومرتا بكل من الطريق السيار والطريق 

الوطنية رقم 16، تم فتح مناطق وممرات جديدة 

لالنتظار مبيناء طنجة املتوسط 1 و طنجة املتوسط 2.

وخالل فرتة الذروة تم تسجيل رقم قيايس جديد مبيناء 

طنجة املتوسط للمسافرين وذلك يوم 27 غشت 

2018 حيث عرف نفس اليوم عبور 53.137 مسافر، و 

10.510 سيارة.

وباستثناء األسبوع الذي عرف ذروة العودة حيث 

بلغت خالله مدة اإلنتظار حوايل 18 ساعة، فإن معدل 

مدة االنتظار خالل عملية مرحبا بالكامل مل يتجاوز 

الساعتني.
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يذكر أن جميع املتدخلني يف تنظيم عملية مرحبا: السلطة 

املينائية، اإلدارة العامة لألمن الوطني، إدارة الجامرك، الدرك 

املليك، القوات املساعدة والسلطة املحلية، تحت إرشاف مؤسسة 

محمد الخامس للتضامن، قد تجندوا وقاموا ببدل جميع 

املجهودات الرضورية خاصة خالل مرحلة العبور االستثنائية وذلك 

من أجل أن متر عملية مرحبا يف أحسن الظروف.

التجهيزات املينائية لعملية مرحبا 2018:

• الطاقة االستيعابية لألسطول البحري طنجة 

املتوسط – الجزيرة الخرضاء: 41.120 مسافر و 

8500 سيارة يف اليوم.

• الطاقة االستيعابية ملناطق ما قبل اإلركاب وباحات 

االنتظار داخل امليناء: 4500 سيارة.

• مناطق الولوج الحدودية وإجراءات التفتيش: متت 

معالجة 700 سيارة يف الساعة خالل مرحلة الدخول، 

و 1000 سيارة خالل مرحلة الخروج من ميناء طنجة 

املتوسط.

• 12 باخرة قامت بتأمني رحالت الخطوط املعتادة، 

مبعدل 40 رحلة يومية يف االتجاهني )رحلة كل 

نصف ساعة(.  
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وصول المرافع القنطرية 
ضافية إل  المتحركة الإ
TC1 محطة الحاويات

ي 
ي ثا�ن

تشغيل ممر مينا�أ
)ب.ف.إس.( عىل مستوى 

رصيف نقل السيارات 
أنشطة البضائع السائبة 

والمتنوعة 

حققت محطة الحاويات األوىل مبيناء طنجة 

املتوسط 1، املشغل من طرف ا.ب.إم. ترمينالز 

طنجة »APM Terminals Tangier«، ركة قياسية 

263 202 حاوية مكافئة لعرشين قدما خالل شهر 

يوليوز 2018. 

ويتجاوز هذا الرقم القيايس بنسبة %9,8 آخر رقم 

قيايس مسجل يف دجنرب 2017 الذي بلغ 268 184 

حاوية مكافئة لعرشين قدما. كام أنه تجاوز بنسبة 

%29,5 متوسط املعدل الشهري املسجل يف 2017، 

من طرف محطة الحاويات األوىل أي 186 156 

حاوية مكافئة لعرشين قدما. 

وقد تم تحقيق رقم قيايس الذي بلغ 263 202 

حاوية مكافئة لعرشين قدما خالل شهر يوليوز 

2018 بواسطة 86 توقف لبواخر تم احتسابها عىل 

 .»TC1« 1 مستوى محطة الحاويات

يف إطار تعزيز القدرة الحالية الستقبال أحدث بواخر 

السيارات، رشعت السلطة املينائية ببناء ممر مينايئ 

ثاين عىل مستوى رصيف نقل السيارات مبيناء طنجة 

املتوسط 1. 

ستساعد هذه املنشأة املينائية التي تم تشغيلها 

يف يونيو 2018 عىل مواكبة منو حركة السيارات 

عىل مستوى محطتي نقل السيارات )ت.ف.إر. أند 

ت.ف.س.أو »TVR & TVCU«( وكذا عىل خفض 

مدة انتظار السفن باملرىس. 

خالل شهر شتنرب 2018، تم شحن 21 قالب قادم 

SIEMENS GA- »من مصنع سيمنز غامسا تاك 

 M/V« عىل منت السفينة إم/ف ميال »MESA TAC

MILA« متوجهة نحو مزرعة الطاقة الريحية 

 .»LAXAASKOGEN« لكساكوغن

وقد تم تفريغ هذه القوالب مبيناء أديفاال بالسويد. 
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أنشطة المنطقة 
اللوجستية الحرة المشغلة 

 »Medhub« من طرف

س  تجديد شهادة ب�ي
 »PERS«

النسخة 15 من سماب 
 »SMAP IMMO« إيمو

باريس

نجد من بني الزبائن 70 للمنطقة الوجستية الحرة 

مبيناء طنجة املتوسط، املجموعات الدولية التالية: 

 »DECATHLON« وديكاتلون »BOSCH« بوش

و3إم »3M« التي تدير  بواسطة منصاتها اللوجستية 

بطنجة املتوسط عمليات التوزيع والتوريد الخاصة 

بها يف إفريقيا. خالل هذا الربع الثالث حققت 

املنطقة اللوجستية الحرة زيادة يف الحركة اإلجاملية 

Med- »للتدفقات العابرة من خاللها )ميد-هوب 

hub«( بزيادة %70 من حيث القيمة وأزيد من 

%45 من حيث عدد الوحدات املشحونة باملقارنة 

مع نفس الفرتة يف 2017. 

وعىل مستوى الربط الجغرايف، تم مؤخرا إضافة 

وجهات جديدة إىل قامئة الدول املصدر إليها يف 

القارة اإلفريقية. وافتتحت عالمة املعدات الرياضية 

ديكاتلون »DECATHLON« خطوط إرسالياتها 

إىل مرص بـ 140 حاوية إىل غاية متم شتنرب 2018، 

لريتفع عدد الدول املصدر إليها بإفريقيا انطالقا من 

طنجة املتوسط إىل 10 دول.  كام افتتحت املجموعة 

األمريكية 3إم »3M« خطوط إرسالياتها إىل دول 

جديدة بغرب إفريقيا: الغابون وناميبيا ومورتانيا. 

 »Bosch Power Toos« ورشعت بوش باور تولز

بدورها عمليات التصدير الخاصة بها إىل نيجرييا 

وتونس. 

السلطة املينائية طنجة املتوسط تجدد شهادة بريس 

»PERS«. جاءت هذه الشهادة لتتويج العمل املنجز 

فيام يتعلق بحامية البيئة وتخول طنجة املتوسط 

إمكانية مواكبة وتطوير مشاريعه الضخمة املهيكلة، 

مع تلبية املتطلبات القانونية والتنظيمية املتعلقة 

بالبيئة. 

عالمة »ميناء صديق للبيئة »EcoPorts« هي أهم 

مبادرة بيئية يف القطاع املينايئ األورويب. وقد تم 

إطالق هذه األداة من طرف مجموعة من املوانئ 

السباقة يف 1997 وتم إدماجها بالكامل يف تنظيم 

املوانئ البحرية األوروبية )إسبو »ESPO«( منذ 

2011. كام يجب اإلشارة إىل أن طنجة املتوسط هو 

امليناء اإلفريقي األول والوحيد الحاصل عىل هذه 

الشهادة. 

شارك طنجة املتوسط بالنسخة 15 من املعرض 

 SMAP« العقاري وفن العيش املغريب سامب إميو

IMMO«، املنظم بباريس من 22 إىل 24 يونيو 

2018. وشكل هذا املعرض فرصة لخلق روابط 

لتبادل الخربات واملعلومات مع املغاربة املقيمني 

بفرنسا وبالبلدان األوروبية األخرى، يف إطار عملية 

مرحبا 2018. 

ويف هذا السياق، تم خالل األيام الثالثة للمعرض، 

أتيحة الفرصة للزوار للحديث مبارشة مع ممثيل 

امليناء قصد الحصول عىل كافة املعلومات والوثائق 

الرضورية للعبور يف أفضل الظروف من الراحة 

والسالمة عرب ميناء طنجة املتوسط. 
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بورصة الشحن »طنجة 
المتوسط للشحن« مقدم 
ن بمناطق طنجة  للصناعي�ي

المتوسط 
رقم قيا�ي للحركة 

بمحطة الحاويات 1 خالل 
الأسبوع 43 من سنة 2018 

انطالق خدمة جديدة 
بمحطة الحاويات أوروغيت

 »Eurogate«

وصول آخر 3 مرافع قنطرية 
متحركة إل ميناء طنجة 

المتوسط 2 

تم يف 03 يوليوز 2018 تنشيط يوم تعريفي باملنصة 

الرقمية »طنجة املتوسط للشحن« من طرف السيد 

حسن عبقري، مدير طنجة املتوسط للمسافرين، 

لفائدة الصناعيني مبناطق طنجة املتوسط. ويهدف 

هذا التعريف إىل تفصيل مختلف جوانب استعامل 

بورصة الشحن وكذا مختلف مميزاتها بالنسبة 

ملستعمليها. 

وتعد بورصة الشحن، التي يتم تدبريها من طرف 

طنجة املتوسط بالتنسيق مع االتحاد العام ملقاوالت 

املغرب، منصة للمعامالت الرقمية محمية تربط 

ضمن فضاء مشرتك بني الشاحنني والناقلني. وهي 

وسيلة لتقليل تكاليف النقل وتفادي رحالت العودة 

الفارغة. طنجة املتوسط للشحن ال يستوجب دفع 

أي رسوم أو عموالت أثناء الصفقات، كام أنها منصة 

متاحة 24 ساعة/24 ساعة و7 أيام/7 أيام. 

السيد حسن ابكاري استغل أيضا هذا الحدث 

وقدم عرضا تعريفي حول منطقة التصدير الجديدة 

»منصة الصادرات« التي تتيح إمكانية توفري قدرة 

معالجة تتجاوز 100 2 وحدة باليوم، كام ان الحلول 

املعلوماتية التي تم تطويرها من طرف طنجة 

املتوسط، لفائدة الصناعيني والوسط املينايئ من قبيل 

إمكانية تعقب الشاحنات بني مختلف املناطق.

حيث حققت محطة الحاويات TC1« 1« رقام 

قياسيا بلغ 173 52 حاوية مكافئة لعرشين قدما 

خالل األسبوع 43 يف 2018 وذلك من خالل تحقيق 

حوايل 166 32 حركة عىل 18 توقف. مشكال بذلك 

زيادة بنسبة %5 باملقارنة مع آخر رقم قيايس 

مسجل يف األسبوع 28 محققة بذلك رقم إجاميل 

قدره 773 30 حركة. 

رشعت محطة الحاويات الثانية يف تقديم خدمة 

جديدة مع نهاية نونرب. تعود ملكية خدمة ديكس 

 )»Dakar Express« داكار إكسربيس( »DEX«

ملالك السفن هاباغ لويد »Hapag Lloyd« وتربط 

بني أوروبا الشاملية وداكار عرب ميناء طنجة 

املتوسط. 

تلقت محطة الحاويات »TC4« مبيناء طنجة 

املتوسط 2، 3 رافعات قنطرية جديدة يف نونرب 

2018، مام رفع إىل غاية تاريخ يومه مجموع 

الرافعات القنطرية إىل 12. كام استقبلت أيضا، 

بتاريخ 03/12/2018، يف إطار عمليات االختبار، 

سفينة مانيا ماريسك )399م x 58م( والبالغ قدرتها 

700 20 حاوية مكافئة لعرشين قدما. 
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طنجة المتوسط ينضم إل 
ن ماريسك- وع بلوكش�ي م�ش
 BlockChain« .أي.ب.إم

Maersk-IBM« للنقل 
البحري 

انضمت السلطة املينائية طنجة املتوسط يف النظام 

االقتصادي بلوكشني »Blockchain« الذي تم 

 »IBM« .تطويره بشكل مشرتك من طرف أي.ب.إم

وعمالق النقل البحري ماريسك »Maersk« )املنصة 

 .)»TradeLens« تريدالنس

تهدف منصة بلوكشني »Blockchain« للتجارة 

الدولية تريدالنس »TradeLens« املؤسسة عىل 

تكنولوجيا سلسلة الحزمات إىل إدخال قطاع نقل 

البضائع إىل العرص الرقمي من خالل استعامل 

واجهة محمية تستعمل حرصا فيام يتعلق بنقل 

البضائع. وستمكن خطوط السحن والسلطات 

املينائية ومشغيل املحطات والجامرك والناقلني 

وغريهم من األطراف املتدخلة من إقامات تبادالت 

للوثائق واألحداث املتعلقة بالسلسلة اللوجستية بني 

نظم التوزيع املتجانسة. 

ستؤدي منصة تريدالنس »TradeLens«، التي 

أعطيت انطالقتها يف غشت 2018، إىل تقليل، 

حسب ماريسك »Maersk« إىل غاية %40 من 

مدة العبور بفضل مركزية املعلومات املحينة، والتي 

ستشكل أيضا مصدرا لرتشيد التكاليف. وتضم منصة 

تريدالنس »TradeLens« اليوم أزيد من 40 فاعل 

 »Apm Terminals« وخاصة أ.ب.إم. ترمينالز(

عىل العديد من املحطات )طنجة املتوسط، روتردام، 

الجزيرة الخرضاء...(، ب.إس.أ. »PSA« )سنغافورة(، 

ميناء هوسنت، ميناء بيلباو، ميانء فالنسيا، جامرك 

)سنغافورة(، ميناء مونرتيال، مارتيم غارغو بروسيسن 

 »Maritime Cargo Processing plc« .ش.ع.م

)نظم األوسساط املينائية باململكة املتحدة(. وقد 

قامت تريدالنس »TradeLens«  بالفعل مبعالجة 

154 مليون حدث مبعدل منو مليون تسجيل جديد 

يف اليوم. 

انطالق أشغال بناء موقف 
للسيارات بطوابق بمحطة 

نقل السيارات بميناء طنجة 
المتوسط 

يف إطار تعزيز قدرة تخزين السيارات مبحطة 

نقل السيارات مبيناء طنجة املتوسط 1، أطلقت 

السلطة املينائية طنجة املتوسط أشغال بناء موقف 

للسيارات بطوابق. 

ويتكون هذا املرشوع، الذي سيمتد عىل عدة 

مراحل، من 4 وحدات مع قدرة تخزين إضايف

000 4 موقف موزعة عىل 3 طوابق. 

وحاليا فإن أشغال البناء الكربى لوحدة 1 متكونة 

من 800 موقف هي يف طور اإلنجاز، وعم قريب 

سيتم إعطاء انطالقة أشغال بناء الوحدة 2 )800 

موقف إضايف(. 
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الحصول عىل شهادة 
يزو 55001  الإ

تشغيل النسخة الجديدة 
 »GFM« .ج.إف.إم

تنظيم يوم إعالمي 
كات الصناعات  لفائدة �ش

الغذائية والنقل بجهة 
سوس-ماسة-درعة 

ي دينم
با�ت �ش

 »SHARABATI DENIM«

ي
ي نشاطها �ن

عت �ن �ش
»MEDHUB« 

حصلت السلطة املينائية طنجة املتوسط بتاريخ 

07/12/2018 عىل شهادة جديدة اإليزو 55001 

املتعلقة بنظام تدبري األصول املسامة »تدبري 

األصول«. 

وجاءت هذه الشهادة التقديرية املمنوحة من طرف 

SOCOTEC CER- »سوكوتيك للشهادات الدولية 

TIFICATION INTERNATIONAL« نتيجة 

للنهج االستباقي للتحكم يف األصول الرامي إىل ضمنا 

مستوى عايل لألداء واملوثوقية واالستدامة طيلة دورة 

حياة األصول املقرتن بالتحكم باملخاطر املحتملة 

وترشيد التكاليف. 

كام ان هذا املعيار يسمح مبالمئة وتحسني مستمر 

ألدواة التشغيل وفقا لألهداف االسرتاتيجية املرتبطة 

بالنشاط املينايئ يف هذه الحالة. 

وتجدر اإلشارة إىل ان السلطة املينائية طنجة 

املتوسط أصبحت اليوم ثاين مقاولة باململكة 

وإفريقيا تحصل عىل هذا االعرتاف. 

 ،»GFM Medhub« تم تشغيل نسخة جديدة من

نظام تدبري تدفقات البضائع املخصص ملعالجة 

عمليات االسترياد والتصدير باملنطقة اللوجستية 

الحرة مبيناء طنجة املتوسط، تحت اسم »بوابة 

الولوج«. وستتيح النسخة الجديدة من هذا النظام 

إمكانية تتبع  وحداة النقل. 

نضم طنجة املتوسط، بتاريخ 14 دجنرب بأكادير يوما 

إعالميا لفائدة رشكات الصناعات الغذائية والنقل 

بجهة سوس-ماسة-درعة، تحت شعار:  »عروض 

الشحن بطنجة املتوسط«. ويهدف هذا اللقاء إىل 

التعريف باملحاور الرئيسية لعروض الشحن املقدمة 

من طرف طنجة املتوسط، من حيث البنيات التحتية 

والخدمات ذات القيمة املضافة لزبائنها. حيث تبادل 

ممثلو  ميناء طنجة املتوسط وأجابوا عىل مختلف 

أسئلة املشاركني، مام أتاحة الفرصة الستيعاب أفضل 

ملختلف املواضيع التي تم التطرق إليها. 

وقد متيز هذا اليوم اللقايئ، باإلضافة إىل ما سبق، 

بعروض إيضاحية قدمتها السلطات املينائية 

بالجزيرة الخرضاء وموتريل وألول مرة مالقة. 

وعالوة عىل ذلك، ألقي الضوء يف تلك العروض عىل 

أهمية مواقعها الجغرافية وبنيتها التحتية املخصصة 

للمصدرين وكذا عىل رؤيتها االسرتاتيجية فيام يخص 

تطوير الحركة بني القارتني األفريقية واألوروبية. 

  »SHARABATI DENIM« رشعت رشبايت دينم

يف نشاطها باملنطقة اللوجستية الحرة مبيناء طنجة 

املتوسط من خالل تلقيها أول دفعة من نسيج دنيم 

قادما من مرص نحو املغرب. 

حيث استقرت هذه املجموعة املتخصصة يف تصنيع 

 »MEDHUB« الخيوط والنسيج من الدنيم مبنصة

بفضل قرب هذه املنطقة من أسواقها الرئيسية يف 

أوروبا وتركيا وإفريقيا الشاملية. 
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أنشطة صناعية
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داه�ي »DAHER« تفتح 
ي المنطقة 

ي �ن
مصنعها الثا�ن
الحرة طنجة

بريتل »PRETTL« تستثمر 
ي منطقة 

ن أورو �ن 8 مالي�ي
 Tanger« صناعة السيارات

 »Automotive City

افتتحت مجموعة داهري »DAHER« مصنعها 

الجديد باملنطقة الحرة طنجة بحضور السيد موالي 

حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد 

الرقمي، والسيد فؤاد بريني، رئيس طنجة املتوسط، 

والسيد ديدييه كيات، املدير العام لداهري والسيد 

باتريك داهري، رئيس املجموعة. 

حيث يعزز مصنع الطائرات واملعدات األصلية بذلك 

تواجده يف الغرب بعد افتتاحه ملوقعيه األولني، 

باملنطقة الحرة طنجة يف 2001، ثم بالدار البيضاء 

يف 2007. 

وسيمكنه مصنعه الجديد بطنجة، الكائن عىل 

بعد 500 مرت من موقعه األول، بالقرب من 

املطار، مبواكبة تزايد وترية برامج الطريان العاملية 

التي تشارك فيها داهري »Daher«، وبالتايل تلبية 

متطلبات زبائنها بشكل أفضل )الطائرات التجارية 

 »Airbus Commercial Aircraft« إيربص

 »Airbus Helicopters« ومروحيات إيربص

 ،»Daher« وتتابع داهري .)...»Dassault« وداسول

من خالل استثامرها ألزيد من 15 مليون يورو، 

منوها يف املغرب حيث النظام االقتصادي للطريان 

tيشهد منوا متزايدا. ويرفع هذا املوقع الجديد، 

مبساحة تقدر بحوايل 000 10 مرت مربع، إىل 000 30 

مرت مربع مساحة االنتاج بداهري »Daher« باملغرب. 

وستشغل بعد إمتامه أزيد من 250 أجري، الذين 

سيكملون مجموعة املوظفني وعددهم 550 شخصا 

يعملون عىل موقعني. 

 ،»PRETTL« أعلنت املجموعة األملانية بريتل

املتخصصة يف صناعة قطع السيارات بطنجة، بناء 

موقع صناعي جديد مبنطقة صناعة السيارات 

»Tanger Automotive City« بغالف استثامري 

قدره 8 ماليني يورو. 

وحسب املعطيات املقدمة خالل حفل وضع حجر 

األساس، فإن هذا املصنع الذي يخطط لخلق 800 

منصب شغل، سيتوفر عىل إجاميل قدرة إنتاجية 

تقدر بـ 30 مليون قطعة عىل املدى البعيد. ويفرتض 

االنتهاء من املرحلة األوىل يف هذا املصنع، الذي 

سيمتد عىل مساحة تتجاوز 26.000 مرت مربع، 

السنة القادمة وذلك مع قدرة إنتاجية ستبلغ 15 

مليون قطعة، يف حني يتوقع أن يتم تشغيل الشطر 

الثاين مطلع 2021 بقدرة إنتاجية مامثلة. 

يف 2017، حققت داهري »Daher« رقم معامالت 

بلغ 1,1 مليار يورو مؤكدة ريادتها يف 3 مهن 

رئيسية: بناء الطائرات والتجهيزات ونظم الطريان 

وكذا الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد. تتطلع 

داهري  »Daher«، مستمدة قوتها من روح حملة 

أسهمها املنتمني لنفس العائلة،  نحو االبتكار منذ 

أول يوم من تأسيسها يف 1986. 

وتفرض داهري »Daher« نفسها اليوم كفاعل مرجع 

يف الصناعة 4.0 من خالل ابتكار حلول ذات قيمة 

مضافة عالية وتطويرها لفائدة رشكائها الصناعيني. 

وقد انطلقت عمليات اإلنتاج باملصنع الجديد بالربع 

3 من سنة 2017. حيث أن كامل الخربة العملية 

لداهري »Daher« يف قطاع الطريان مجسد يف: 

الهياكل املعدنية واملكونات والقطع املتعلقة مبحيط 

محرك الطائرات. 
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أكوم »ACOME« تفتتح 
وحدتها الصناعية بطنجة 

المنطقة الحرة 

مناطق طنجة المتوسط 
ي روود شو  

تشارك �ن
ويجي  »Road Show« ال�ت

ببلباو 

تقنية »TEKNIA« توسع 
نشاطها بالمنطقة الحرة 

طنجة 

استقر مصنع معدات أصلية جديد باملنطقة الحرة 

طنجة ويتعلق األمر بأكوم »ACOME« ، أول رشكة 

صناعية تعاونية فرنسية. استهلت هذه الرشكة 

املتخصصة يف صناعة أسالك السيارات وشبكة 

البيانات واالتصال، واملتواجدة بأوروبا و آسيا وأمريكا 

الجنوبية، تدشينها بطنجة، أول مصنع لها عىل القارة 

اإلفريقية. 

ومتتد هذه الوحدة الصناعية عىل مساحة 17.000 

مرت مربع وتطلبت غالف استثامري تجاوز سقف 

200 مليون درهم. مام سيؤدي يف النهاية إىل 

خلق 130 منصب شغل جديد. ويفرتض أن تصل 

القدرة اإلنتاجية إىل 1,5 مليون كيلومرت من 

أسالك السيارات، وخاصة األسالك احادية/متعددة 

التوصيالت وأسالك البطارية. ببلوغ املصنع لرسعته 

القصوى سيكون مبقدوره تسليم 1,5 مليون سيارة. 

كام سيقوم املصنع بتوريد مصنعي األسالك سواء 

باملغرب أو بجنوب اوروبا. وسيوجه ما ال يقل عن 

%75 من إنتاجه نحو التصدير. 

شاركت مناطق طنجة املتوسط يف اليوم الرتويجي 

املنظم من طرف الحكومة الباسكية، بحضور نائب 

وزير الصناعة، السيد خافيري زارانونديا. 

خالل هذا الروود شو »Road Show«، تم إجراء 

العديد من التبادالت بني الرشكات، وخاصة من اجل 

التعريف باملركب املينايئ واملنصة الصناعية طنجة 

املتوسط وكذا باملميزات الخاصة للمنشآت التي 

توفر للمستثمرين املحتملني منوذجا عن الشباك 

الوحيد واملميزات الجذابة والتنافسية.   

وللتذكري، فإن هناك 36 مقاولة باسكية مستقرة 

باملغرب، وتنشط بشكل رئييس يف صناعة السيارات 

والطاقة واملعدات اليدوية والصناعة الغذائية 

واللوجستيك. ونجد من بينها س.إ.أو. أوطوموتيف  

»CIE Automotive« وباتز »Batz« وسينري 

»Sener« وسيمنز غامسا طنجة أوطوموتيف سيتي 

»Siemens Gamesa« التي تشاركت خرباتها مع 

املشاركني خالل هذا االجتامع. 

 ،»TEKNIA« فتحت املجموعة اإلسبانية تقنية

املتخصصة يف صناعة مكونات السيارات، وحدتها 

اإلنتاجية الجديدة باملنطقة الحرة طنجة عىل 

مساحة 2.700 مرت مربع. 

ويختص مصنع تقنية »TEKNIA« يف صناعة القطع 

من أجل نظم الوقود والدهان الداخيل والخارجي 

واملقاعد وأسالك السيارات. 

ويهدف افتتاح هذا املصنع الجديد إىل توفري أفضل 

خدمة لزبائنها، من خالل رفع قدرتها اإلنتاجية 

وتجميع قطع السيارات بوحدتها املتواجدة أصال 

بطنجة املنطقة الحرة. 
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 Hands« كة هاندس �ش
Corporation« تضع 

حجر الأساس بمصنعها 
طارات من  نتاج الإ لإ

الألومنيوم 

Furu- يك  »فوروكاوا إلك�ت
kawa Electric« تفتتح 

بمنطقة صناعة السيارات 
 »Tanger Automotive City«

أول مصنع لها بإفريقيا  

المجموعة إف.س.أ. 
»Groupe FCA« تستثمر 

65 مليون يورو بطنجة 
المتوسط 

 ،»Hands Corporation« أعطت رشكة هاندس

مصنع املعدات األصلية الكوري الجنويب، مبنطقة 

صناعة السيارات »طنجة أوطوموتيف سيتي«، 

انطالق أشغال بناء مصنعها الجديد املتخصص يف 

إنتاج إطارات األلومنيوم وذلك بحضور السيد موالي 

حفيظ العلمي، وزير الصناعة واالستثامر والتجارة 

واالقتصاد الرقمي، والسيد عبد اللطيف مرزوقي، 

عامل إقليم فحص أنجرة، والسيد فؤاد بريني، 

رئيس طنجة املتوسط، والسيد سونغ هون تشانغ، 

 .»Hands Corporation« رئيس رشكة هاندس

وستشيد هذه الوحدة اإلنتاجية الجديدة لرشكة 

هاندس »Hands Corporation«، أحد الخمسة 

الكبار يف العامل بصناعة إطارات األلومنيوم، بغالف 

استثامري قدره 385 مليون أورو، عىل مساحة 

قدرها 23 هكتار  وستسمح بخلق 1.300 منصب 

شغل. وسيؤدي هذا املرشوع املهم إىل إدماج متقدم 

لسلسلة القيمة بقطاع صناعة السيارات، وذلك 

نتيجة إلنشاء مجموعة من النظم االقتصادية يف 

إطار مخطط ترسيع التنمية الصناعية. 

 »Hands Corporation« وتتوفر رشكة هاندس

عىل العديد من مصانع اإلنتاج بقدرة 13,5 مليون 

وحدة يف السنة ومركز للبحث والتطوير يف كل من 

كوريا والصني. كام أنها تورد لكبار مصنعي السيارات 

 »Hyundai Motors« ومن بينهم هونداي موتورز

ورونو »Renault« وفورد »Ford« وفولسفاغن 

»Volkswagen«. و يف عام 2016، حققت 

املجموعة، مبوظفيها البالغ عددهم 2.360 شخص، 

رقم معامالت يقدر بـ 542 مليون يورو. 

Furukawa Elec- »قررت رشكة فوروكاوا إلكرتيك 

 Tanger« االستقرار مبنطقة صناعة السيارات »tric

Automotive City من خالل فرعها رشكة أوبتكال 

فريب سولوشن »Optical Fiber Solutions« التابع 

لها. 

وقد تم افتتاح هذا املصنع األول يف إفريقيا 

والرشق األوسط بحضور كل من السيد موالي 

حفيظ العلمي، وزير الصناعة واالستثامر والتجارة 

واالقتصاد الرقمي، والسيد تاكاهيدي كيمورا، املدير 

ونائب املدير التنفيذي برشكة فوروكاوا إلكرتيك 

»Furukawa Electric« واملدير العام لقسم 

الحلول والتواصل، والدكتور تيمويت ف. موري، 

Furu- »النائب األول لرئيس فوروكاوا إلكرتيك 

kawa Electric« واملدير العام لرشكة أوبتكال 

 ،»Optical Fiber Solutions« فريب سولوشن

وكذا الدكتور. بيرت س. سكولتز، املدير واملستشار 

 Optical« الرئييس لرشكة أوبتكال فريب سولوشن

Fiber Solutions« ، ومخرتع مشارك يف اخرتاع 

األلياف البرصية لالتصاالت. وجاء افتتاح هذا املصنع 

لتلبية الطلب القوي عىل األلياف البرصية ويندرج 

ضمن اسرتاتيجية تطوير املجموعة التي ترمي إىل 

رفع إجاميل قدرتها اإلنتاجية بنسبة %20 يف 2018. 

 »Furukawa Electric« وتطمح فوروكاوا إلكرتيك

من خالل ذلك إىل أن تصبح أول مورد يف العامل 

للحلول املعتمدة عىل األلياف البرصية. 

وتطلب إنشاء هذه الوحدة الجديدة، املمتدة عىل 

مساحة 31.000 مرت مربع، غالف استثامري قدره 18 

مليون يورو و ستؤدي إىل خلق 200 منصب شغل 

مؤهل. ومن أجل تعزيز نقل الكفاءات وتشارك 

الخربة، استفاد املوظفني من تدريب بالواليات 

املتحدة وبأمريكا الالتينية وأملانيا. وسيلبي املصنع 

الطلب املتنامي عىل الربط عايل الرسعة سواء عىل 

املستوى الوطني أو القاري، وستشارك يف التنمية 

املتسارعة للتكنولوجيات والخدمات الرقمية 

بإفريقيا. 

Magneti Marel- »أعطت رشكة ماجنيتي ماريليل 

 ،»Groupe FCA« .التابعة ملجموعة إف.س.أ ،»li

بتاريخ 26 يونيو 2018، انطالقة بناء مصنعها إلنتاج 

ممتصات الصدمات للسيارات واملركبات الخفيفة، يف 

 Tanger Automotive« منطقة صناعة السيارات

City«، بحضور كل من موالي حفيظ العلمي، وزير 

الصناعة واالستثامر والتجارة واالقتصاد الرقمي، 

والسيد فؤاد بريني، رئيس طنجة املتوسط، والسيد 

بيرتو غورلييه، املدير العام لرشكة ماجني ماريليل 

 .»Magneti Marelli«

وسيرشع هذا املصنع البالغ مساحته 20.000 مرت 

مربع، الذي سيتطلب استثامر قدره 40 مليون 

أورو ، نشاطه يف 2019 وسيؤدي إىل خلق 500 

منصب شغل مبارش. ولإلشارة، فقد قام كل من 

السيد العلمي وغورلييه، خالل هذا الحفل، بالتوقيع 

عىل اتفاقية استثامر  متعلقة ببناء وحدة ثانية، 

عىل نفس املوقع، مخصصة إلنتاج نظم اإلضاءة 

وكذا النظم اإللكرتونية وتلك الخاصة بالدواسات. 

وسيساعد هذا املرشوع الجديد، الذي يستلزم تعبئة 

مبلغ تقديري هو 25 مليون أورو، عىل خلق 200 

منصب شغل إضايف. 



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2018 // 123 

أ  ز.ت.ت. »ZTT« تنسش
مصنعها بمنطقة صناعة 

 Tanger« السيارات
 »Automotive City

الدورة الخامسة لمعرض 
التعاقد من الباطن عىل 

السيارات بالمنطقة الحرة 
طنجة  

سموم »SMOM« تستقر 
بطنجة المنطقة الحرة 

قامت املجموعة الصينية ز.ت.ت. »ZTT«، الجمعة 

11 ماي 2018، بوضع حجر األساس لبناء موقع 

 Tanger« صناعي جديد مبنطقة صناعة السيارات

Automotive City« وذلك عىل مساحة تقدر 

بحوايل 40.000 مرت مربع. وتعتزم رشكة ز.ت.ت. 

املغرب »ZTT Maroc« إنجاز وحدة متخصصة يف 

صناعة األسالك الكهربائية واأللياف البرصية بغالف 

استثامري قدره 20 مليون يورو وذلك مع خلق 200 

منصب شغل. 

وتجدر اإلشارة إىل أن ز.ت.ت. »ZTT« تنشط 

يف تطوير وإنتاج مجموعة واسعة من التطبيقات 

مبجاالت مختلفة، ومن بينها االتصاالت والطاقات 

املتجددة. 

تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد 

السادس، تم تنظيم الدورة الخامسة ملعرض التعاقد 

من الباطن عىل السيارات، باملنطقة الحرة طنجة 

من 25 إىل 27 أبريل. وذلك تجت شعار »التعاقد 

من الباطن عىل السيارات يف خدمة ترسيع وترية 

منو القطاع ووصول مهن جديدة«، وقد عرفت هذه 

الدورة مشاركة 300 عارض شاركوا فيها للكشف عن 

آخر مستجداتهم وعروضهم يف مجال التعاقد من 

الباطن. 

ويهدف هذا املعرض إىل خلق فضاء يجمع مصادر 

لالستعانة/التواصل عىل املستوى املحيل وتعزيز 

التبادل بني املصنعني-مصنعي القطع األصلية من 

الدرجتني 1 و2 من جهة، واملتعاقدين من الباطن 

املقدر قيمتهم حاليا بـ 600 مليون يورو. والتي 

يفرتض أن تبلغ يف 2020 أزيد من مليار يورو. 

وتشكل طنجة املنطقة الحرة حاليا أول منطقة 

مينائية تجمع أزيد من 800 مصنع معدات أصلية. 

كام شهد هذا املعرض حضور عدد من مسؤويل 

املبيعات والتقنيني لدى مصنعي املعدات األصلية، 

للرواد العامليني مبجاالت أنشطتهم ومصدري األوامر 

يف هذا املعرض قصد االستفادة من الفرص التجارية 

مربمني بذلك رشاكات مربحة للطرفني. هذا وتم 

التأكيد عىل االستثامرات يف ختام هذا املعرض، 

الذي أصبح موعدا ال ميكن االستغناء عنه من حيث 

الفرص التجارية التي يوفرها بني املصنعني ومصنعي 

السيارات والتعاقد من الباطن بصناعة السيارات. 

ويقرتن هذا النجاح بارتفاع عدد املشاركني باملقارنة 

مع النسخة األوىل من املعرض التي استقبلت 100 

عارض فقط.

ويهدف هذا املعرض، املنظم بالرشاكة مع مناطق 

 »Renault Maroc« طنجة املتوسط ورونو املغرب

 Peugeot Citroën« وبيجو سيرتوين أوتوموبيل

 Atlantic« أطلنتك املنطقة الحرة »Automobile

Free Zone« ورابطة املستثمرين بطنجة املنطقة 

الحرة للتصدير، لتسليط الضوء عىل امليزات التي 

ال جدال عليها وعىل املكتسبات الفعلية لصناعة 

تحولت، مبرور السنوات، إىل رافعة حقيقية للنمو 

وترسيع التنمية الصناعية باململكة. حيث صناعة 

السيارات تستحوذ عىل حصة %29 من حجم 

صادرات البلد، وهذا جعل منها أول قطاع للتصدير، 

برقم معامالت بلغ 7 ماليري يورو مستمرة بذلك يف 

تطورها قصد تخطي حاجز 10 ماليري يورو يف أفق 

2020. وهذا الهدف قابل التحقيق بالكامل بالنظر 

إىل االهتامم املتنامي للعديد من مصنعي السيارات 

 ، »PSA« .مبصادر االستعانة باملغرب )ب.إس.ا

رونو »Renault« وفولكسفاغن »VW« وفرود 

»Ford«...(، باإلضافة إىل تسارع وترية استقرار 

مصنعي معدات أصلية جدد باملغرب. 

اختارت مجموعة إف.إس.د. »FSD«، من خالل 

رشكة سموم »SMOM« التابعة لها، املنطقة الحرة 

طنجة إلنشاء مصنعها األول بإفريقيا والرشق 

األوسط. وذلك عىل مساحة 6.000 مرت مربع بغالف 

استثامري إجاميل قدره 9 ماليني يورو، مام سيؤدي 

إىل خلق 150 منصب شغل مؤهل. وتعد رشكة 

سموم »SMOM« فاعل رئييس مبجال تصميم 

معدات الضغط والتقطيع التدريجي، حيث يتعلق 

األمر بإحدى املهن الستة املعروفة يف إطار النظم 

االقتصادية لصناعة السيارات ضمن مخطط ترسيع 

التنمية الصناعية 2014-2020. 

وحققت رشكة سموم »SMOM«  يف عام 2017 رقم 

معامالت قدره 30 مليون يورو. وتشغل الرشكة 400 

شخص حول العامل. 
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تصدير  المروحة 100 
ن لمصنع سيم�ن
  »Siemens«

 »JTEKT« أطلقت جتيكت
أشغال بناء مصنعها الأول 
بمنطقة صناعة السيارات 
 Tanger Automotive«

 »City

قام مصنع سيمنز غامسا طنجة أوطوموتيف سيتي 

»SIEMENS GAMESA TAC«  خالل الربع 

الثاين من 2018 بتصدير مروحته 100 »صنع 

باملغرب« انطالقا من ميناء طنجة املتوسط. 

منذ انطالق هذا النشاط، تم شحن تسعة سفن 

بقدرة استيعاب من 12 إىل 15 مروحة انطالقا 

من محطة البضائع السائبة واملتنوعة مبيناء طنجة 

املتوسط. 

وضع مصنع املعدات األصلية اليباين جتيكت 

»JTEKT« أول قدم باملغرب. حيث أعطت هذه 

الرشكة، املتخصصة يف اعمدة التوجيه، انطالقة بناء 

 Tanger« مصنعها األول مبنطقة صناعة السيارات

Automotive City« بحضور كل من السيد موالي 

حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد 

الرقمي، والسيد تيتسو أغاتا، رئيس جتيكت 

»JTEKT«، والسيد فؤاد بريني، رئيس طنجة 

املتوسط، وذلك بغالف استثامري قدره 20 مليون 

يورو، وسيعمل هذا املصنع يف صناعة نظم الطاقة 

التوجيهية اإللكرتونية وأعمدة التوجيه. 

وسيرشع يف اإلنتاج سنة 2020 بقدرة سنوية التي 

ستبلغ يف النهاية 300.000 نظام القيادة الكهربائية 

املدعمة موجه للمصانع املحلية ملصنعي السيارات 

الدوليني. باإلضافة إىل ذلك، سيتوفر املصنع، البالغ 

مساحته 11.300 مرت مربع، عىل خطوط إنتاجية 

 Fuji Autotech« من فوجي أوطوتيك املغرب

  »JTEKT« وهي تابعة لرشكة جتيكت ،»Morocco

التي تنتج . حيث ألقى السيد موالي حفيظ العلمي، 

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي، بهذه 

املناسبة كلمة أشار فيها إىل أن هذا االستثامر الرائد 

املنجز من طرف فاعل رئييس، سيسمح بتطوير 

تخصص جديد ذو قيمة مضافة عالية باملغرب. 

وأشار إىل أن » يواصل النظام اإليكولوجي للسيارات 

التحرك نحو األعىل و يستفيد من حيث التكامل 

والكثافة التكنولوجية، معززا بذلك القدرة التنافسية 

للمغرب وجاذبيته«. 

ورصح السيد تيتسو أغاتا، رئيس مجموعة جتيكت 

:»JTEKT«

 »سيسمح لنا هذا املصنع الجديد بشامل إفريقيا 

بأن نوفر لزبائننا اندماج محيل مع إتاحته لجتيكت 

»JTEKT« إمكانية الولوج إىل األسواق اإلفريقية 

والرشق أوسطية التي تعرف منوا قويا«. وأضاف بأنه: 

»بفضل سياستها النشيطة تجاه صناعة السيارات، 

فإن اململكة املغربية وفرت مناخا إيجابيا لتطوير 

نظام اقتصادي عايل الجاذبية بالنسبة للمستثمرين 

األجانب، كام أن طنجة املتوسط، باعتباره حلقة 

الربط املحلية، قد خلق كافة الظروف املالمئة 

الستقرارنا الصناعي الناجح. » 

 »JTEKT« وتجدر اإلشارة إىل أن رشكة جتيكت

هي أحد املوردين العامليني الرئيسيني للحلول 

املبتكرة لصناعة السيارات وأول مورد لنظام القيادة 

الكهربائية املدعمة.

 يف عام 2017، حققت الرشكة رقم معامالت بلغ 

11 مليار أورو  من خالل أقسامها 4 املتمثلة يف: 

نظم القيادة ونقل الحركة والدحرجة امليكانيكية 

وآالت التشغيل وامليكاترونك. وتشغل رشكة جتيكت 

»JTEKT«  حاليا 45.600 شخص حول العامل. 
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وكو أكت  ن ميتسوي كي�ن
 MITSUI KINZOKU«

ACT«  اليابانية تستقر 
بمنطقة صناعة السيارات 
 Tanger Automotive«

 »City

افتتاح المصنع الجديد 
 »PREMO« لمجموعة بريمو

بالمنطقة الحرة طنجة  
انطالق أشغال بناء 
المنصة اللوجستية 

لصناعة السيارات 

 Mitsui« أنشأت رشكة ميتسوي كينزوكو أكت

Kinzoku Act Corporation«، املتخصصة يف 

صناعة العنارص التقنية لقطاع السيارات، أول مصنع 

 Tanger« لها بإفريقيا، مبنطقة صناعة السيارات

 .»Automotive City

حيث إن املجموعة اليابانية التي تضم أكرث من 10 

موقع صناعي عىل مستوى العامل و5 مراكز للبيع 

والبحث والتطوير، تقوم اليوم بالتوريد لزبائن مثل 

Nis-« ونيسان »Renault« ورونو »Honda »هوندا 

 »Chrysler« وكرايسلر »Toyota« تويوتا »san

Suba-« وسوبارو »Volvo« وفولفو »Ford »وفورد 

ru« وغريهم من عاملقة صناعة السيارات. 

وسيتم تشييد مركز اإلنتاج املغريب، املتخصص يف 

صناعة أقفال السيارات، عىل مساحة تقدر بحوايل 

20.000 مرت مربع وسيتطلب تعبئة غالف استثامري 

إجاميل قدره 12,5 مليون يورو وسيشغل يف الختام 

حوايل 300 شخص. 

وسيشكل هذا املصنع الجديد، باإلضافة إىل توريده 

 Renault Tanger« املبارش لرونو طنجة املتوسط

Med«، منصة إنتاج لتوريد زبائن املجموعة بأوروبا. 

افتتحت مجموعة برميو »PREMO«، الرائد اإلسباين 

يف مجال تصنيع املكونات اإللكرتونية، مصنعها 

الجديد باملنطقة الحرة طنجة بتاريخ 25 يوليوز 

2018. وتختص املجموعة اإلسبانية املؤسسة يف عام 

1962 بتصميم وتصنيع املكونات التي تعمل بالحث 

املستعملة يف العديد من القطاعات الصناعية 

كاملكننة والطاقات املتجددة واالتصاالت وصناعة 

السيارات. 

وتورد مجموعة برميو »PREMO« الرشكات 

املتعددة الجنسية الرائدة، من قبيل ج.أو. ميديكل 

»GE Medical« ونوكيا »Nokia« وألستوم 

 »Mercedes-Benz« ومرسيدس-بنز »Alstom«

ورونو »Renault« وأودي »Audi« وكذا كرايسلر 

»Chrysler«. كام أنها تشغل أزيد من 550 شخص 

وذلك مع رقم معامالت يتجاوز 22 مليون يورو. 

Tanger Au- »رشعت منطقة صناعة السيارات 

tomotive City« أشغال بناء الشطر األول من 

منصتها اللوجستية لصناعة السيارات عىل مساحة 

تقدر بحوايل 20.000 مرت مربع. وتهدف هذه املنصة 

إىل تحسني أداء مختلف مصنعي املعدات األصلية، 

وتلبية احتياجاتهم املتزايدة واملستقبلية من حيث 

تقديم الخدمات اللوجستية. 

وسيسمح هذا العرض اللوجستي الجديد بتعزيز 

قطع السيارات التي سيتم توزيعها باألسواق 

املستهدفة. سيكون عليها معالجة التدفقات الواردة، 

خاصة القطع وأجزاء الهيكل، باإلضافة إىل التدفقات 

الصادرة نحو املصانع األوروبية للمصنعني من قبيل 

رونو »Renault« و ب.إس.ا. »PSA« وغريهام. 
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مجموعة ج.إم.د. 
»GMD« تعزز أنشطتها 

بمنطقة صناعة السيارات 
 Tanger Automotive«

  »City

سيلينكس أوطوموتيف
 »Sealynx Automotive«

تستقر بمنطقة صناعة 
السيارات »طنجة

 » ي
أوطوموتيف سي�ت

ياس مجموعة كابل�ي
 »CABLERIAS GROUP«

تستقر بالمنطقة الحرة 
طنجة 

 »TI AUTOMOTIVE«
نتاجية  أ وحدتها الإ نسش
الثانية بمنطقة صناعة 

السيارات

عززت مجموعة ج.إم.د. »GMD« امليكانيكية 

Tanger Auto- »ألنشطتها مبنطقة صناعة السيارات 

motive City« من خالل توسيع فروعها أوروستيل 

سيستيمز »Eurostyle Systems« وسيلينكس 

 .»Sealynx Automotive« أوطوموتيف

وللتذكري، فإن املجموعة الفرنسية استقرت باملنطقة 

الحرة طنجة سنة 2011 ملواكبة استقرار رونو 

»Renault« بها. 

وميتد املصنع الحايل عىل مساحة 28.000 مرت مربع 

وتشغل أزيد من 200 شخص. حيث يتم تطوير 

نشاطني مختلفني به: األول متعلق بالتشكيل بالكبس 

والثاين هو بحقن البالستيك. 

Eurostyle Sys- »رشكة أوروستيل سيستيمز 

tems«، تعنى بالقطب املخصص لصناعة القطع 

البالستيكية، و ستتوسع منطقة صناعة السيارات 

»طنجة أوطوموتيف سيتي« من خالل تشييد بناية 

جديدة عىل مساحة 20.000 مرت مربع، وستنتج 

القطع البالستيكية من الحجم الكبري )دروع وألواح 

Renault Tan- »األبواب( من أجل رونو طنجة 

ger« وسوماكا »Somaca«. وقد تم تحديد رقم 

املعامالت التقديري يف مبلغ قدره 25 مليون يورو، 

ومن املفرتض أن يشغل املصنع يف الختام أزيد 160 

شخص. 

تصنع رشكة سيلينكس »Sealynx« بطنجة املنطقة 

الحرة الحشايا املطاطية املانعة للترسب لفولسفاغن 

»Volkswagen« ورونو »Renault« منذ 2008، 

وتضاعف حاليا قدرتها اإلنتاجية مبنطقة صناعة 

السيارات »طنجة أوطوموتيف سيتي«. 

تطور رشكة سيلينكس »Sealynx« عملية مبتكرة 

لتحويل املطاط باملغرب، ويتعلق األمر بعملية بثق 

 .»TPE« تبو

وتم تطوير هذه التوسعة عىل وعاء عقاري تقدر 

مساحته بـ 20.000 مرت مربع، وسيعبأ غالف 

استثامري يقدر قيمته بـ 8,5 مليون اورو، مع خلق 

110 منصب شغل جديد. 

 »CABLERIAS GROUP« مجموعة كابلريياس

هي رشكة إسبانية متخصصة يف صناعة نظم التوزيع 

الكهربايية واإللكرتونية لصناعة السيارات. 

و تعمل الرشكة، يف إطار اسرتاتجيتها لتوسيع 

أنشطتها عىل تنويع مراكز اإلنتاج الخاصة بها، 

وأعطت انطالقة وحدة جديدة بطنجة، عىل مساحة 

تقدر بحوايل 4.000 مرت مربع، كام ستشغل أزيد من 

مائة شخص. 

وتقوم الرشكة بالتسليم املبارش ملصنعي املعدات 

Por-« وبورش »Mercedes »األصلية مثل مرسيدس 

 »Audi« وأودي »BMW« ويب إم دبليو »sche

  »Volvo« وفولفو »PSA« .وب.إس.ا »Ford« وفورد

هونداي »Hyundai« وغريهم من اهم مصنعي 

السيارات، باإلضافة إىل مصنعي املعدات األصلية 

 »Valeo« من الدرجة 1 من قبيل مجموعات فاليو

وفوريسيا »Faurecia« وديلفي »Delphi« ويازايك 

»Yazaki« ولري »Lear« وليوين »Leoni« وكذا ماغنا 

 .»Magna«

بعد أول تجربة ناجحة باملنطقة الحرة طنجة، أنشأ 

مصنع املعدات األصلية للسيارات يت أوطوموتيف 

»TI AUTOMOTIVE« مصنعا جديدا مبنطقة 

 »Tanger Automotive City« صناعة السيارات

لصناعة األنابيب الحرارية للسيارات، والتي سيتم 

تجميعها مبختلف املكونات، وتوريدها بعد ذلك 

للعديد من مصنعي املعدات األصلية بأوروبا وأملانيا 

عىل وجه الخصوص. 

حيث استثمرت الرشكة يف هذا املرشوع حوايل 

16 مليون يورو، لبلوغ قدرة إنتاج أنابيب تتجاوز 

4.500.000 مرت بالسنة. 
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افتتاح ريكتيسل المغرب 
 »RECTICEL MAROC«

بالمنطقة الحرة طنجة 

أسينسورز إمباربا
ASCENSORES«

EMBARBA« تستقر 
بتطوان بارك 

فاروك ليتينغ سيستمز 
Varroc Lighting«

Systems« مؤتمر التوريد 
العالمي 

المنتدى الأول لتعبئة 
الكفاءات المغربية بكندا 

ان  لتطوير قطاع الط�ي

RECTICEL MA- »ختارت ريكتيسل املغرب 

ROC« املنطقة الحرة طنجة إلنشاء موقعها األول 

بالقارة اإلفريقية. 

ريكتيسل »RECTICEL« هي مجموعة بلجيكية 

متخصصة يف اختبار الراحة عن طريق التحويل 

الكميايئ املتعدد اليوريتان وتطبيقاته، موزعة عىل 4 

قطاعات )صناعة السيارات والعزل الحراري والصويت 

ولوازم الرسير(. 

وتتواجد ريكتيسل »RECTICEL« يف 28 بلد 

وحققت رقم معامالت 1,35 مليار أورو سنة 2017 

وتشغل اليوم أزيد من 7.925 شخص بأزيد من 110 

موقع، من بينها 50 مصنعا.  

ASCENSORES EMBAR- »أسينسورز إمباربا 

BA« هي رشكة إسبانية تم تأسيسها سنة 1963، 

متخصصة يف صناعة األجهزة الرافعة والعربات 

امليكانيكية وتركيبها وإصالحها وتجديدها وصيانتها. 

وقد استقرت الرشكة يف Tetouan Park عىل 

مساحة 2.000 مرت مربع بغالف استثامري قدره 18 

مليون درهم. 

تقوم إمباربا »Embarba« بتصميم وصناعة وتركيب 

سنويا أزيد من 1.000 من جهاز للرفع، ومتلك حقيبة 

زبائن من أجل خدمة ما بعد البيع تتجاوز 30.000 

وحدة، من بينها 5.000 هي مصاعد من عالمات 

أخرى. 

تم تنظيم املؤمتر األول فاروك اليتينغ سيستمز 

»Varroc Lighting Systems« يف 7 و8 نونرب 

بطنجة برشاكة مع مناطق طنجة املتوسط. وقامت 

هذه التظاهرة بتسهيل الحوار مع الشبكة العاملية 

ملوردي صناعة السيارات، وتبادل الخربات واألفكار  

مع أزيد من 50 رشكة و130 مشارك. وتتضمن هذه 

التظاهرة املنظمة يف يومني زيارة ملصنع فاروك 

 Tanger« مبنطقة صناعة السيارات »Varroc«

.»Automotive City

استقبلت مناطق طنجة املتوسط عىل هامش 

املنتدى األول لتعبئة الكفاءات املغربية بكندا 

لتطوير قطاع الطريان وفد من رجال األعامل مبجال 

الطريان. وقد شاركت العديد من الكفاءات املقيمة 

بكندا والعاملة يف صناعة الطريان بهذا امللتقى املهم. 

ويجمع املنتدى حوايل 200 مشارك، يتكونون 

 AERO« بشكل خاص من وفد أيرو منرتيال

MONTREAL« واعضاء شبكة الكفاءات املغربية 

بكندا أيرو  ماك »AERO MAC« وخرباء كنديني يف 

مجال الطريان ومتثمرين ومسؤويل املؤسسات وكذا 

الرشكات التقنيني واملاليني. 

وللتذكري، يستقر حاليا مبناطق طنجة املتوسط أزيد 

من 12 مقاولة بقطاع الطريان بغالف استثامري 

يتجاوز 40 مليون يورو. 
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أنشطة الخدمات
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TANGER MED UTILITIES

وع التحكم  انطالق م�ش
عن بعد للعدادات 

إنجاز برنامج الصيانة 
الستباقية 

كجزء من تحسني جودة الخدمة املقدمة للعمالء 

وموثوقية وتحديث عملية إعداد الفواتري، سيقوم 

النظام البعيد بقراءة جهاز القياس يف الوقت الفعيل.

يهدف املرشوع إىل:

- إنشاء نظام لإلدارة التلقائية والبعيدة ملجموع 

عدادات املياه والكهرباء

- تزويد املستخدمني بقاعدة بيانات غنية 

باملعلومات متكنهم من التخطيط بشكل أفضل 

إلجراءات ترشيد االستهالك

- الحفاظ عىل الدخل عن طريق التحكم يف تدفقات 

الطاقة وموثوقية عملية الفوترة.

باإلضافة إىل التدابري املشار إليها، وقصد التحكم يف 

جدول أنشطة الصيانة، تم الرشوع يف إنجاز برنامج 

الصيانة االستباقية للمنشآت الكهربائية كام ييل: 

شبكة التوتر املتوسط ومواقع التوتر املتوسط/التوتر 

املنخفض: 

- التحقق من مجموع تدابري الحامية الرقمية 

املوضوعة مبواقع التنظيم واختبارها 4 مرات/السنة؛

 - تعزيز التنسيق مع مصالح السلطة املينائية طنجة 

املتوسط لتفادي حوادث اقتالع األسالك ذات التوت 

املتوسط واعامل التخريب؛

 - التحقق من البطاريات والشواحن مبواقع التنظيم؛

- املراقبة باستعامل كامريات األشعة تحت الحمراء 

مبختلف نقاط الربط مبواقع التحويل؛ 

- إنجاز 26 فحص لقياس جودة الشبكة ذات التوتر 

املتوسط؛

 - صيانة جميع مواقع التحويل التوتر املتوسط/ 

التوتر املنخفض بشكل منتظم؛

 - صيانة جميع مواقع التنظيم بشكل منتظم 

والتأكد من كافة التجهيزات؛ 

املولدات والشبكة ذات التوتر املنخفض:

  Tanger Med Utilities يخول اهتامم خاص من طرف

TMU باملجمع الذي يضم 24 مولد يبلغ إجاميل 

6,7 ميغا فولت أمبري، مركبة عىل مستوى 28 موقع 

التوتر املتوسط/التوتر املنخفض لضامن إمداد 

املنشآت الحيوية بامليناء بالكهرباء يف حالة الطوارئ 

بشكل فوري وتلقايئ. وبالفعل، تم القيام مبا ييل: 

- 52 اختبار الالحمل و12 اختبار مع الحمل لكل 

مولد؛ 

- تفريغ عام لجميع البارك من طرف فرق مختصة 

وصيانته؛ 

- التأكد األسبوعي لجميع املولدات وإجراء اختبارات 

الالحمل؛ 

- التأكد األسبوعي لجميع املولدات وإجراء اختبارات 

مع الحمل؛ 

- دورات يومية مع مراقبة مختلف اإلعدادات؛

- إنجاز 928 عملية مراقبة بواسطة كامريا األشعة 

الحمراء ملختلف نقاط الربط؛ 

- مراقبة شهرية لطلبات القوة عىل مستوى كافة 

مواقع التنظيم التوتر املتوسط/التوتر املتوسط 

واملواقع التوتر املتوسط والتوتر املنخفض والزبائن 

والتوزيع؛ 

- الصيانة املنتظمة لإلنارة العمومية لكامل ميناء 

طنجة املتوسط.
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تقوية الطاقة 
ي المحطة  

الكهربائية �ن
ي تزود 

22Kv / 60 ال�ت
ميناء طنجة المتوسط

 TMU انطالق أنشطة
ي منطقة نشاط طنجة 

�ن
Automotive City

رشاد  إنجاز أعمال الإ
وإعادة تطوير محطة 

المعالجة بميناء 
طنجة المتوسط 1

لدعم االحتياجات املتزايدة من الطاقة للمركب 

املينايئ طنجة املتوسط وتحسبًا لبدء األنشطة يف 

ميناء طنجة املتوسط 2، شهد عام 2018 ما ييل:

- بناء وتشغيل أعامل تقوية الطاقة الكهربائية يف 

محطة طنجة املتوسط الفرعية 22KV / 60 مام 

يسمح بنقل طاقة مضمونة من MVA 40 إىل 80 

.MVA

- تحقيق وتشغيل محطة التوزيع )PRG4( التي 

تم تكييفها لتوفري طاقة تبلغ 60 ميجا فولت أمبري 

حسب طلب زبناء ميناء طنجة املتوسط 2.

 TMU كجزء من خطة التطوير الخاصة بها، بدأت

أنشطتها لتوزيع الكهرباء ومياه الرشب وخدمات 

النفايات السائلة يف طنجة اطوموتيف سيتي اعتباًرا 

من يونيو 2018.

وضعت خطة عمل لإلدارة الرسيعة للعمالء 

.TMU والشبكات من قبل فرق

تم وضع برنامج صيانة معززة عىل الفور منذ يوليوز 

.2018

كجزء من نهجها البيئي لحامية البيئة البحرية ، يف 

عام 2018 ، أنجزت TMU مرشوع تطوير وتعزيز 

قدرة محطة معالجة مياه الرصف.

يتضمن املرشوع تركيب وحديت معالجة إضافية ملياه 

 ، SBR الرصف الصحي من الحأمة املنشطة من نوع

باإلضافة إىل تركيب مكشطة.
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التنظيف الصناعي 

نوع النفايات وكميتها يتحمل طنجة ميد أوتيليتيز  )TMU(  مسؤولية 

التنظيف الصناعي لحساب الزبائن )ا.ب.إم. 

»APM« وأوروغيت »EUROGATE« وأش.ت.ت 

»HTT« والسلطة املينائبة طنجة املتوسط( بناء 

عىل طلبهم وذلك مع  القضاء عىل أكرب كمية من 

القاذورات املرئية وامللتصقة باملنتوجات الصديقة 

للبيئة. 

بلغ الحجم اإلجاميل للبالستيك والخشب الذي تم 

تجميعه: 800 مرت مكعب مقابل قطع مجموع 

مسافة كلم: 3.170 كلم بلغ الحجم اإلجاميل الذي 

تم تجميعه من الكرتون: 5,660 مرت مكعب مقابل 

قطع مجموع مسافة : 14.980 كلم 

TANGER MED UTILITIES
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يزو  تجديد شهادة الإ
v2015 9001

وع أمن/ استقبال م�ش
سالمة مطار محمد 

الخامس بالدار البيضاء 
وتنفيذه 

وع  إعطاء انطالقة م�ش
ن طنجة المتوسط 2  تأم�ي

يزو  تجديد شهادة الإ
27001 المتعلقة 

بنشاط إيواء المنصات 
المعلوماتية عىل مستوى 

يس  مركز البيانات س�ي
Cires« تكنولوجي
 »Technologies

Cires«  حصلت سرييس تكنولوجي 

Technologies« عىل تجديد لشهادة اإليزو 9001 

v2015 بنجاح يف 2018، مام يؤكد التزامها مبجال 

جودة فيام يتعلق باسرتاتيجية املجموعة وكذا 

متطلبات زبائنها. 

وقد أصبح الحصول عىل هذه الشهادة رشطا ليس 

 Cires«  فقط رضوري بالنسبة سرييس تكنولوجي

Technologies«، ولكن إلزامي للتمكن من استيفاء 

رشوط أسواق جديدة. 

متيزت سنة 2018 بإمتام أحد املشاريع املنية األكرث 

 Cires«  أهمية يف تاريخ سرييس تكنولوجي

Technologies«، وهو املرشوع البالغ قيمته 68 

مليون درهم واملتعلق بتنفيذ حل كامل للمراقبة 

بالكامريات ومراقبة املداخل ومركز ملراقبة العمليات 

لحساب مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. 

متيزت سنة 2018 أيضا بإرساء املزاد العلني املتعلق 

باملنصة األمنية لطنجة املتوسط 2 وإعطاء انطالقة 

صفقته. 

Cires Technolo- »نجحت سرييس تكنولوجي  

gies«، يف إطار استمرارية تنمية نشاطها املتعلق 

بالكالود »Cloud«، خالل سنة 2018 الجارية، يف 

تجديد شهادة اإليزو 27001 املتعلق بنشاطها إليواء 

املنصات املعلوماتية عىل مستوى مركز البيانات 

الخاص بها، مام يتيح ضامن مقايسة القيم التنظيمية 

للرشكة وأهدافها املهنية، يف إطار عملية تدبري 

سالمة املعلومة التي التزمت به سرييس تكنولوجي  

  .»Cires Technologies«

CIRES TECHNOLOGIES
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صفقة س.س.ت.ف. 
»CCTV« لحساب ولية 
طنجة-تطوان-الحسيمة 

وع إياس »IaaS«/باس  م�ش
ن  »Baas« لوزارة التجه�ي

والنقل واللوجستيك 
والمياه 

مشاريع مر� المغرب 
»Marsa Maroc« عىل 

مستوى ميناء الدار اليضاء 

Cires« متكنت سرييس تكنولوجي

Technologies«، من خالل مشار يع س.س.ت.ف 

»CCTV« من االستمرار  يف أن تحقق عىل مستوى 

مدينة طنجة يف سنة 2018، حيث أصبحت اليوم 

إحدى الرشكات النادرة التي تتمتع عىل املستوى 

الوطني بخربة ومراجع مبجال أم املدن. 

يندرج هذا املرشوع ضمن قامئة خدمات كالود 

 Cires« سرييس تكنولوجي »Services Cloud«

Technologies« ويشمل توريد منصة دعم 

كخدمة كالود »Cloud« إياس »IaaS«/باس 

»Baas« )األشعة تحت الحمراء/الدعم كخدمة(، 

وإنشاء اسرتاتيجية للحفظ واالستعانة مبصادر 

خارجية لحلول الدعم، وإعداد مخطط الستعادة 

النشاط ودعم من املستوى 3 لعملية حفظ النظم 

املعلوماتية للوزارة. 

خالل سنة 2018 الجارية، أنجزت سرييس تكنولوجي  

»Cires Technologies« مرشوعني كبريين عىل 

مستوى ميناء الدار البيضاء لحساب مرىس املغرب 

»Marsa Maroc« وذلك ضمن إطار صفقات أمن 

»تغيري نظام املراقبة بالفيديو املعمول به يف قسم 

املحطة املتعددة االستعامالت ملديرية التشغيل 

مبيناء الدار البضاء« والربط »تنفيذ بنية تحتية 

لشبكة الوايفاي مبحطة الحاويات مرىس املغرب 

»Marsa Maroc« مبيناء الدار البيضاء. 
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أنشطة مؤسسة
طنجة المتوسط
ية للتنمية الب�ش
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 ... التحدي كب�ي

تقديم مع�ن آخر لعبارة 
ي الحياة... 

الهدف �ن

منذ تأسيس مؤسسة طنجة املتوسط، التزمنا بدعم 

وتثمني املشاريع التي تساهم بشكل أفضل يف 

جودة عيش الساكنة. وهو االلتزام الذي انخرط 

فيه رشكاؤنا املؤسساتيني والجمعويني للقيام بأعامل 

تلبي احتياجات جريانها بالشكل األمثل. كام سمح 

لنا تآزر الذي تم خلقه وتطويره مبرور السنني بجمع 

مبادراتنا وتحسني املصادر والتعريف بتوجهنا من 

اجل التنمية املستدامة. 

إن املساهمة يف تحسني املستوى الدرايس وتعزيز 

التدابري املتخذة يف مجال الصحة العمومية والترصف 

فيام يخص البنية التحتية األساسية وتطوير األنشطة 

املدرة للدخل ومواكبة املبادرات النسوية وخلف 

آليات االزدهار الثقايف... تشكل جميعا مع غريها 

مواضيع تهمنا عىل الدوام وترتجم الحاجة إىل تقديم 

إجابات ملموسة باملنطقة. 

حيث قمنا بزيادة اسرتاتيجيات التدخل من أجل أن 

يستفيد أكب عدد من الدواوير. لقد رشعت فرقنا 

يف نهج اسرتاتيجية القرب والتنسيق من أجل تنفيذ 

مخطط العمل التشاريك؛ سواء تعلق األمر بتجديد 

املدارس أو النقل املدريس أو املراكز االستشفائية أو 

املراكز االجتامعية أو التعاونيات النسائية أو مشاريع 

تثمني السياحة القروية وكذا تجهيز املداخل أو 

االرتقاء بالدواوير. 

إن تاريخ املؤسسة يعج بالقصص اإلنسانية التي قيل 

فيها نعم للتغيري والتحدي والعمل الدؤوب. 

من خالل نظرة عىل املايض، ميكن الخروج بالخالصة 

التالية: النجاح هو احتفاظ الفاعل الدينامييك 

بالساكنة عىل الدوام نصب عينيه. وبالتأكيد، فإن 

النساء والرجال باملنطقة يعرفون اآلن التحديات 

املرتبطة بالتحوالت الرتابية  وينخرطون بشكل أكرب 

يف الحياة الجامعية. 

وبالرجوع يف الزمن، فإننا نشعر بالفخر من خالل 

معاينتنا للنحسن امللموس للمستوى الدرايس 

باملنطقة بشكل عام. وهو الورش الكبري الذي 

ساهمنا يف بنائه إىل جانب رشكائنا املؤسساتيني 

والجمعويني ألولياء األمور. 

كام يجدر التذكري بأن تخرج أول دفعة باكالوريا 

بفحص انجرة كان يف 2013 بعد إنشاء أول نواة 

ثانوية بالقرص الصغري. وبعد سنة، كان الوقت قد 

حان إلطالق النسخة األوىل من الجائزة الكربى طنجة 

املتوسط للتفوق. ونحن سعداء لكوننا شهود عىل 

جيل جديد متعلم وحريص عىل أخذ مكانه ضمن 

املجتمع. 

وقد تم إيالء عناية خاصة لقطاع الصحة من خالل 

بناء املراكز االستشفائية. حيث ساعد مركز تصفية 

الدم بالقرص الصغري غىل التكفل باملرىض الذين 

يعانون من الفشل الكلوي وتجنيبهم مغبة التنقل 

باستمرار إىل طنجة او تطوان. 

وما فتئ تزايد طلبات الرشاكة عن إثبات إرادة 

جهات الوصل الجمعوي يف القيام مبشاريع اجتامعية 

معقلنة ملستقبل أفضل. حيث إننا فتحنا املجال أمام 

االبتكار االجتامعي لفاعيل املجتمع املدين الذين 

يعالجون إشكاالت ترابية ويقرتحون اآلن مبادرات 

موضع اهتامم مشرتك. وتشغل األنشطة املدرة 

للدخل التي قمنا بدعمها األطفال وتعيل أرس وتعزز 

من روح التضامن والتجارة املحلية. 

ومن البديهي أن يكون الحق يف الولوج إىل الخدمات 

األساسية من بني اهتامماتنا الرئيسية. حيث قمنا 

برشاكة مع مختلف رشكائنا بتنفيذ برامج للتزويد 

باملاء الصالح للرشب وتجهري مداخل الدواوير وتدبري 

النفايات. 

وباملوازاة مع مقاربة املسؤولية االجتامعية للرشكات 

ملجموعة طنجة املتوسط، أخذنا عىل عاتقنا منذ 

بضع سنوات تنفيذ مشاريع ذات طابع بيئي يف 

مختلف الدواوير. وتعد املدارس البيئية التي تحمل 

»العلم األخرض« أحد املشاريع التي توضح بأفضل 

شكل مدى التزامنا. كام أننا ننطلق من مبدأ أن 

طفال تم تحسيسه بأهمية البيئة هو مواطن مسؤول 

يف املستقبل. 
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سنة 2018: الطموحات 
تتطور، والتوجه يبقى هو 

ن  التم�ي

التعليم الأولي ملوسة: 
الولوج إل التعليم الأولي 

دماج  من اجل تسهيل الإ
ي 

بالتعليم البتدا�أ

التعليم : ناقل للتنمية
 : ن ثقافة التم�ي

ي المعادلة مع التحديات الحالية 
وضع الشباب �ف

 : والتقليل من الهدر المدر�ي

ف ظروف تمدرس الئطفال  تحس�ي

 

إن التطور الرتايب عىل مختلف املستويات يجربنا عىل 

أن نحسن دون توقف من منهاجيتنا يف الجامعات 

وتجاه املتدخلني. 

لطاملا ركزنا اختياراتنا االسرتاتيجية عىل التميز 

كمبدأ دائم. لكن أن نجعل من القرب ناقل للتنمية 

املحلية، هو ما نطمح إليه من خالل املبادرات التي 

قمنا بتطويرها خالل هذه السنة. وال يتعلق األمر 

هنا بإعطاء دروس، بل أن تقدم للساكنة الفرصة 

للتعبري عن حاجتها ورغبتها يف التحرك واآلليات التي 

تقدم الحلول امللموسة. 

التعليم األويل يعترب مرحلة أساسية يف املشوار 

الدرايس للتالميذ وذلك لضامن عوامل نجاحهم 

الدرايس وتطورهم الشخيص. نتيجة لذلك، قمنا 

مبواكبة جمعية ملوسة للتنمية املحلية يف مرشوع 

تجديد وتجهيز مؤسسة للتعليم األويل لفائدة 

األطفال ألقل من 5 سنوات. 

وقمنا بتوقيع بروتوكول رشاكة مع جامعة ملوسة 

واملديرية اإلقليمية للرتبية الوطنية ومؤسسة رونو 

املغرب »Renault Maroc« من أجل تقديم برنامج 

معتمد يستند عىل تقنيات التعلم التفاعيل ومالئم 

لوترية عيش األطفال من العامل القروي.

كام تم توظيف مربيات ينحدرن من الجامعة وقد 

استفدن جميعا من تكوين خاص.

وأتاح لنا هذا املرشوع إمكانية تعزيز التزامنا تجاه 

األطفال يف سن مبكرة؛ وكذا تشجيع 90 طفل 

مستفيد عىل الذهاب إىل املدرسة للتعلم والرتعرع 

والنمو.
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: تعبئة  النقل المدر�ي
محلية ضد الهدر المدر�ي 

مراكز الستقبال دار 
الطالب ودار الفتاة: أحد 

أعمدة القرب 

المدارس البيئية: ظهور 
نمة  المواطنة المل�ت

والمسؤولة  من الواضح أن النجاح املدريس يعود الفضل يف 

جزء كبري منه لظروف التمدرس. حيث إن البعد 

والعزلة ونقص األمن يهدد أي نظام تربوي؛ وخاصة 

يف املحيط القروي. إن مكافحة الهدر املدريس هو 

عملية طويلة تتطلب تعبئة الفاعلني املحليني. 

نساهم منذ 2008 يف برنامج النقل املدريس لتالميذ 

اإلعدادي والثانوي باملنطقة وذلك برشاكة مع 

أكادميية طنجة-تطوان وجمعيات اآلباء وأولياء أمور 

التالميذ. وقد أثبت الربنامج كفاءته وتستفيد منه 

حاليا كافة الجامعات القروية بإقليم فحص أنجرة. 

ويف هذه السنة، تم نقل 3.650 تلميذ يوميا انطالقا 

من دواويرهم إىل املؤسسات التعليمية االستثامر: 

1,5 مليون درهم/السنة.

تشكل دار الطالب ودار الفتاة أحد أعمدة النظام 

الرتبوي من حيث أنها توفر فضاء لإليواء والتبادل 

وتعليم التالميذ باملنطقة االعتامد عىل النفس. 

منذ بضع سنوات وبطلب من جمعيات أباء التالميذ، 

قمنا باملساهمة يف تشغيل 6 مؤسسات بجامعات 

القرص الصغري وملوسة تغرامت وجوامعة. 

وباملوازاة مع ذلك، قمنا مبواكبة 700 تلميذ مستفيد 

من خالل برامج الدعم املدريس الخاص. 

قمنا مبواكبة مؤسسات خندق زرارعة وبوعابد 

وتغرامت يف إطار مشاريعها املتعلقة »باملدارس 

البيئية« وذلك برشاكة مع مؤسسة محمد السادس 

لحامية البيئة واملديرية اإلقليمية للرتبية الوطنية. 

حصيلة الربنامج تتجاوز تطلعاتنا. إننا نشهد اليوم 

عىل حركية كبرية يحملها التالميذ ومعلميهم من 

اجل أن يجعلوا من املدارس فضاء ممتع ومفيد 

ومتطور. 

غن تحسيس التالميذ بالبيئة بتطور كل يوم ويتامىش 

مع حامسهم لتطبيق املامرسات البيئية عىل أرض 

الواقع. اليوم، تحمل املدارس الثالث العلم األخرض 

اعرتافا بجهودها املبذولة يف هذا املجال. 
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ى طنجة  الجائزة الك�ب
المتوسط للتفوق 

ى طنجة  الجائزة الك�ب
المتوسط للفنون الجميلة 

ي للقرب  المركز الط�ب
مؤسسة محمد الخامس 

للتضامن 

كام جرت العادة يف كل سنة، قمنا باالحتفال باملثابرة 

واالستحقاق والتفوق. وهي الثقافة التي تعمد 

جميع مبادراتنا إىل تعزيزها منذ عدة سنوات. 

وتعترب الجائزة الكربى طنجة املتوسط للتفوق خري 

مثال عىل ذلك. وقد قمنا يف هذه السنة، بتكريم 

التالميذ العرشة األوائل الناجحني يف البكالوريا 

باملنطقة خالل حفل رسمي. وذلك مبرافقة أباءهم 

ومعلميهم، قام الناجحون بإطالعنا عىل طموحاتهم 

املهنية )املدارس العليا للمهندسني والطب...(. 

كام قمنا يف هذه السنة بإطالق جائزة جديدة، 

ويتعلق األمر بالجائزة الكربي طنجة املتوسط 

للفنون الجميلة املخصصة ألفضل تلميذ-فنان من 

املعهد الوطني للفنون الجميلة. حيث إننا نهدف 

بهذا الشكل تشجيع املواهب املغربية الجديدة 

وإغناء الساحة الفنية يف مجال كتب الرسوم الهزلية 

والفنون التشكيلية والتصميم. 

لقد قمنا برتكيز مبادراتنا يف مجال الصحة عىل تقوية 

التدابري املتخدة يف الجهة قصد تسهيل ولوج الساكنة 

للعالج والتطبيب. 

وبالتايل قمنا بتوقيع بروتوكول رشاكة مع مؤسسة 

محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة ووالية 

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية 

الصحة: البنية التحتية الصحية 
ي مجال الصحة

تعزيز التداب�ي المتخذة �ن

الشامل لبناء مركز طبي للقرب مؤسسة محمد 

الخامس للتضامن بطنجة. 

سيفتح املركز أبوابه يف 2020 و سيساعد عىل تلبية 

احتياجات الساكنة يف مجال استشارة املتخصصني 

واالستفادة من العالجات الخاصة والخدمات 

اإلسعافية. 
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ي »نجوم 
المركز الثقا�ن

المضيق«

مركز القرب ملوسة مركز تكوين و تقوية قدرات 
النساء – قرص المجاز

يعد املركز الثقايف »نجوم سيدي مومن«  يف الدار 

البيضاء منوذًجا ملهاًم تتمثل مهمته يف تكوين 

وتأهيل شباب األحياء املحرومة يف مجاالت الفنون 

والفنون املرسحية.

ويف هذا السياق، اشرتكنا هذا العام مع مؤسسة 

»عيل زاوا« و وكالة تنمية األقاليم الشاملية للمملكة  

APDN للرشوع يف أنشطة املركز الثقايف »نجوم 

املضيق«  »Les Etoiles du Detroit« يف منطقة 

بني مكادة يف طنجة. بنية مخصصة لدعم الشباب 

املحتاجني. 

انطالقًا من أن التنمية االجتامعية والتأهيل النفيس 

واالجتامعي للشباب املنتمني إىل األوساط املحرومة 

التي تتطلب التعبري الفني؛ فإن املركز الثقايف يعد 

كمنصة مخصصة للشباب املنتمني إىل األرس املحتاجة 

أو املهمشة اجتامعيا. وسوف يسهل يف نهاية املطاف 

اندماجهم االجتامعي واالقتصادي من خالل التأطري 

من قبل مدربني مؤهلني يف مجاالت الفنون.

يوجد حوايل 200 مستفيد شاب مسجلون حاليًا يف 

الربنامج الذي يقدمه املركز )الفنون واللغات وعلوم 

الكمبيوتر ورسومات الكمبيوتر والقراءة وعرض 

األفالم ...(.

منذ إنشائه يف عام 2016، يعترب هذا املركز منوذًجا 

مثاليًا لورش العمل وتنظيمه وتعبئة فرقه التي 

عرفت كيفية بناء روابط الثقة املتبادلة بينها وبني 

املستفيدين. إن تعليم املرأة وتحسيسها يتحقق 

أوالً من خالل املساعدة الطبية والدعم االجتامعي 

واإلرشاف الثقايف.

يعيش املركز عىل إيقاعات جو خاص فيام يضع يف 

املقام األول تقاليد املنطقة )املهرجانات التقليدية 

والفولكلور املحيل ...( وينفتح عىل جوانب الحياة 

الحديثة )رياضات مثل اليوغا والتامرين الرياضية، 

والتدريب والتنمية الشخصية ..(. حتى أصبح املركز 

اليوم ركيزة تطوير الجامعة، حيث تلتقي النساء 

ليتشاركن تجاربهن ويطورن مهاراتهن ويتعاملن مع 

تحديات املستقبل بشجاعة كبرية.

منذ تدشينه من قبل جاللة امللك محمد السادس 

نرصه الله سنة 2015 ، يعد مركز تكوين و تقوية 

قدرات النساء بقرص املجاز بنية متعددة الوظائف 

مخصصة لتمكني النساء من اكتساب مهارات يف 

الطبخ، الفصالة، الخياطة و الطرز ، الحالقة و 

التزيني.

يضم املركز أيضا قاعات مخصصة ملحو االمية، 

االعالميات و التعليم االويل.

هدفنا من خالل هذا املرشوع مساعدة النساء عىل 

املشاركة يف تحسني مستوى عيش عائالتهن عرب 

تطوير أنشطة مذرة للدخل.

السوسيوثقافية 
ن المرأة القروية تمك�ي
إشعاع جهة الشمال
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ي 
تعاونية النور للنساء �ن

ملوسة

ي 
التعاونية النسائية �ن

بليونش

دار السانيا واد المر�

تهدف األنشطة املدرة للدخل إىل تشجيع إدماج 

الفئات الضعيفة يف النسيج االقتصادي، وخاصة 

النساء الريفيات.

انطالقا من هذه الرؤية ، قمنا بدعم تعاونية النور 

إلنشاء ورشة للمنتجات املحلية يف جامعة ملوسة.

يف عام 2016، تعاوننا مع الجمعية التعاونية لتكوين 

حوايل 20 امرأة عىل إنتاج الجنب الحريف )جنب( 

من خالل تعليمهم تقنيات إنتاج الجنب الحديثة 

والصحية.

وبناًء عىل طلب املستفيدين، قامت التعاونية هذه 

السنة بتنظيم مجموعة من الدورات التدريبية  

تُوجت بإصدار شهادات يف املعجنات املغربية لفائدة 

حوايل خمسون )50( امرأة ، غالبيتهن من الفتيات 

الشابات.

بهدف متابعة تطور املرشوع وتشجيع هذه 

القيادة الناشئة، قمنا بتمويل معدات الطابق الثاين 

من املبني الذي قامت التعاونية بتهيئته لتوسيع 

املساحة.

تعمل التعاونية حاليا عىل تسويق منتجاتها يف 

السوق املحلية و كذا عىل مستوى طنجة.

تعود قصتنا مع نساء بليونش إىل عدة سنوات. 

منذ عام 2009، قمنا بدعم مجموعة من النساء يف 

مرشوع حريف : الفصالة والخياطة والتطريز.

بدءا من أساسيات إنشاء الجمعيات، وتخطيط 

وتجهيز املنزل، وتحويل هذه الجمعيات إىل تعاونية 

للوصول يف النهاية إىل تنظيم املعارض لعرض 

املنتجات... كشفت لنا رحلة التعاونية يف بليونش 

إمكانات املرأة الشجاعة والديناميكية. لذا،  فاليوم 

، أصبحت القيادة النسائية يف بليونش أمرا ال يحتاج 

إىل مزيد من التوضيح. 

يف عام 2017 ، عايننا حالة مجموعة من نساء دوار 

واد املرىس الاليئ كن بعيًدا عن مراكز التكوين املهني  

ومل يكن مبقدورهن تطوير إمكاناتهن الحرفية.

شاركت تلك النساء الشابات يف دورة تدريبية يف 

النسيج والحلوى والعمل التطبيقي.

تقوم الورشة بتسويق منتوجهن داخل الدوار ويف 

معارض املنطقة. بالنسبة للعرائس، ال داعي من اآلن 

فصاعدا للذهاب إىل طنجة وتطوان ، لكون  الورشة 

تنتج لهن جميع احتياجاتهن لحضور حفل الزفاف.  

تعمل النساء حاليا عىل تطوير مرشوعهن و ينتقلن 

إىل 6 َدواوير أخرى لتكوين املتدربات الجدد. 

ويخططن لتوسيع الورشة عن طريق إنشاء فضاءين 

منفصلني ، أحدهام للتدريب واآلخر لإلنتاج.



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2018 // 148 

ورشة دار ميمون للفصالة 
والخياطة

تعاونية »مرتاح« لتنظيم 
المراسيم والحتفالت

ن  تعاونية المتوسط للخ�ب
والحلويات 

دار ميمون عبارة عن دوار يصعب الوصول إليه 

ويقع يف جامعة جوامعة. يتخىل األطفال عن 

املدرسة يف الصف السادس من التعليم االبتدايئ. 

فعدم توفر وسائل النقل العمومي ال يساعد االمور ؛ 

الشباب محرومون من حضور دورات تدريبية مهنية 

يف طنجة.

متهيدا لحل هذه املعضلة ، قمنا بالرشاكة مع 

جمعية جوامعة للرعاية االجتامعية لجعل مركز 

تدريب الشباب أقرب إىل الدوار. وقد نتج عن هذه 

الرشاكة إنشاء ورشة تدريب عىل الفصالة والخياطة 

يف الدوار لفائدة ما يزيد عن 80 شابة.

هناك من استطاع أن حصل عىل عروض عمل يف 

وحدات املالبس يف منطقة طنجة الصناعية. بينام 

تتعامل الشابات مع الطلبات املتعاقد عليها من 

الباطن عىل حساب العاملني يف ميدان النسيج يف 

طنجة.

يعد متكني الشباب من خالل األنشطة املدرة للدخل 

أحد قراراتنا الرئيسية لهذا العام.

تعاونية مرتاح متخصصة يف تأجري معدات املراسيم 

واالحتفاالت. وهو عش ال يزال ميثل نقص كبري يجب 

سده يف السوق املحلية.

كون التعاونية مكونة من شباب قرص املجاز، 

فإنها تطور محافظ زبنائها تدريجيا. وتتلقى حاليًا 

طلبات من األفراد )حفالت الزفاف والتعميد ..( 

ومن منظامت مختلفة )الجمعيات املحلية واملراكز 

االجتامعية ..(.

طلبت منا مجموعة من الشباب من بلدية »قرص 

املجاز« إنشاء مرشوع مخبزة يف دوار ظهر الخروب. 

وهنا يجب التذكري بأن هذا النوع من األعامل مل 

يكن متوفرا يف املناطق القروية.

اختار الشباب االستجابة الحتياجات محددة بوضوح 

يف السوق املحلية، وتسويق منتجات مبا يتامىش مع 

معايري النظافة الالزمة مع وضع أنفسهم كوحدة 

للمخابز واملعجنات ومنتجات األلبان.

بعد عدة اجتامعات تنسيقية ، ركزت مساهمتنا عىل 

الدعم امليداين ومتويل املعدات.

اليوم ، يقوم حوايل 15 شابًا وشابة بإدارة نشاط 

جمعية املتوسط عىل قدم وساق. ويعملون عىل 

تسويق منتجاتهم بني زبائن يتألفون من العابرين 

الزبائن املتعودين.

تدعو التعاونية بانتظام املنتجني املحليني إىل تسويق 

املنتجات املحلية. 
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مكتبات الجوار والمالعب 
الرياضية

مكتبة اعدادية عبد الخالق 
الطريس

جوق ملوسة

منذ سنة 2010 ، ندعم مسرية املجتمع املدين يف 

عاملة مضيق-الفنيدق يف املشاريع االجتامعية 

املوجهة نحو االنفتاح تنمية قدرات الشباب.

نساهم يف تشغيل 12 مكتبة الجوار و 3 مالعب 

رياضية  وذلك يف إطار اتفاقيات رشاكة مع جمعيات 

محلية.

تشكل هذه البنية التحتية االجتامعية والتعليمية 

عنرصا أساسيا للتعايش واالندماج االجتامعي. وهو 

السبب الذي جعلنا نعمل بالتعاون مع مختلف 

الرشكاء من أجل مواصلة تشجيع ولوج الشباب إىل 

الرياضة والثقافة و الفن.

القراءة هي حل للكسل وامللل الذي يعرّض الشباب 

إىل االنحرافات أو التخيل عن املدرسة.

كان من دواعي رسورنا التعاون مع مؤسسة عبد 

الخالق الطريس وجمعية أولياء األمور وأولياء أمور 

الطلبة إلنشاء وتجهيز مكتبة ثانوية عبد الخالق 

الطريس اإلعدادية بالجامعة القروية العليني.

وقد نالت هذه املبادرة رضا واستحسان الجميع ، 

خاصة الطلبة و املعلمني.

الفن والتعليم متكامالن من حيث أنهام يخدمان 

أغراضاً تعليمية ؛ وال سيام تنمية شخصية الطفل 

وكذا قدراته الفكرية والخيالية.

لذلك أعطينا انطالقة مرشوع جوق ملوسة الرامي 

إىل املساهمة يف تنمية قدرات األطفال وتشجيع 

األنشطة الالمنهجية. وقامت بدور االرشاف فرق 

العمل التابعة لجمعية »آمي« يف طنجة عىل 

الجوقة ، املكونة من الفتيات والفتيان الذين ترتاوح 

أعامرهم ما بني 8 سنوات و 15 سنة ؛ والذين رشفونا 

بتقديم عرضا موسيقيا خالل حفل جائزة طنجة 

املتوسط للتميز.

كام أتاح املرشوع فرصة الولوج إىل الفن يف املناطق 

القروية حيث استقبله الحارضون من األطفال 

واآلباء بكثري من الحامس. ال شك ان طموحنا اآلن 

هو إدامة هذا املرشوع وتطوير شغف األطفال 

باملوسيقى كآلية تعليمية.
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توزيع المستلزمات 
الرياضية ديكاتلون 

الشاطئ النظيف الدالية

نحن نعمل عىل تشجيع األطفال والكبار ملامرسة 

الرياضة. ومن هذا املنطلق وقعنا اتفاقية رشاكة 

مع رشكة ديكاتلون املستقرة يف املنطقة الحرة 

اللوجستية ميناء طنجة الغاية منها توزيع عددا 

من املواد الرياضية عىل الساكنة املحلية. و جاءت 

هذه املبادرة نتيجة لرغبة مشرتكة لتشجيع الساكنة 

املحلية عىل الرياضة ومامرسة التامرين الرياضية.

حتى اآلن، كانت عملية التوزيع تتم بواسطة 

الجمعيات املحلية واستفاد منها أكرث من 3000 

مستفيد يف مختلف جامعات منطقة التدخل.

وقد شهدت هذه العملية ، األوىل من نوعها يف 

املنطقة ، ارتياًحا كبريًا بني املستفيدين خاصة وأنها 

ساعدتهم عىل تحسيسهم بفوائد الرياضة.

التزام مستدام بالبيئة

منذ عام 2015، التزمنا بتحمل مسؤولية شاطئ 

الدالية باعتباره جزء من الربنامج الوطني »شواطئ 

نظيفة« الذي أطلقته مؤسسة محمد السادس 

للبيئة. كونه أكرث من مرشوع، أصبح الشاطئ 

النظيف »الدالية« قصة التزام عىل عدة مستويات: 

البيئية واالجتامعية والثقافية ...

يشتمل هذا الربنامج عىل تهيئة الشاطئ ، وتركيب 

معدات السالمة الصحية والرتفيهية ، والتنظيف 

ومعالجة النفايات باإلضافة إىل أنشطة التوعية 

البيئية خالل موسم الصيف.

يحتفظ شاطئ الدالية بعالمة اللواء األزرق منذ 

عام 2016 فضال عن كون هذه العالمة تعد تتويجا 

للجهود التي تبذلها السلطات والجامعات املحلية 

لتنمية السياحية الشاطئية والحفاظ عىل البيئة.. 

كام يُعد هذا الشاطئ من أكرث الشواطئ شعبية يف 

املغرب كونه يجذب املصطافني املغاربة املحليني 

واملقيمني يف الخارج واألجانب. كام ساعدت هذه 

االمتيازات عىل تنشيط النمو االجتامعي واالقتصادي 

للدوار.

الشباب، حلقة وصل رئيسية يف السلسلة

منذ عام 2015، قمنا بالرتافق تدريجياً مع جمعية 

الساحل للتنمية والثقافة يف تنفيذ أعامل التنظيف 

والتنشيط والتوعية البيئية عىل شاطئ الدالية.

تُشغل الجمعية أكرث من 100 شاب من جامعة 

»قرص املجاز« خالل املوسم من 15 يونيو إىل 15 

سبتمرب من كل عام. وتعمل الفرق املكونة من 

املنشطني ومساعدي الصحة ومنقذي السباحة، 

وحراس األمن، وعامل التنظيف ... بجد عىل إنجاز 

مهامهم طوال املوسم..... و من بينهم العديد من 

الطلبة الذين يغتنمون فرصة موسم الصيف لتوفري 

مصاريف دراساتهم الجامعية.

كام قمنا هذا العام بتعبئة ميزانية قدرها 2.5 

مليون درهم والتي خلقت ، إىل جانب متويل تنفيذ 

املرشوع ، ديناميكية حقيقية يف املنطقة تنعكس 

بشكل مبارش عىل الحياة اليومية للمستفيدين 

وأرسهم.
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حملة توعية حول النظام 
ي البحري وحماية 

البي�أ
السواحل

يف إطار تنفيذ توجهاتنا البيئية، ساعدنا جمعية 

أبطال الفنيدق للصيد تحت املاء يف تنظيم حملة 

توعية حول أهمية النظام البيئي البحري وحامية  

السواحل يف مدرسة سيدي أحمد يف الفنيدق لفائدة 

أكرث من 1200 طالب.

كام قدمت الحملة رسالة توعية قوية حول الرتاث 

البيئي البحري،  فضال عن تحديد املخاطر التي 

تواجه البيئة البحرية وتشجيع الجيل الجديد عىل 

تبني مامرسات جيدة.

وشهدت هذه الحملة كذلك تنظيم معرض ملنتجات 

أعامل الطلبة إضافة إىل تثبيت دعامات معلومات 

محددة )أكواريوم ، األفالم الوثائقية ..(.

الرتكيز عىل التوعية

ضاعفنا هذا العام، بالتعاون مع جمعية الساحل 

للتطوير والثقافة، أعامل التعليم البيئي. فيام تم 

الرشوع يف برنامج توعية بشكل مكثف لتعبئة 

مستخدمي شاطئ الدالية: - حملة موسعة 

للصيادين الحرفيني بالرشاكة مع معهد العرائش 

لتكنولوجيا املصايد البحرية. - الحاوية اإليكولوجية: 

حلقات عمل تفاعلية لزيادة الوعي بشأن الحفاظ 

عىل املناطق الساحلية ؛ - الدائرة »البيئة الدالية« 

لألطفال )إعادة التدوير والفرز ..( ؛ مكتبة شاطئ 

الدالية.

مكتبة شاطئ الدالية

الشاطئ النظيف الدالية هو املرشوع الذي يتطور يف 

االستدامة. نقوم كل عام بتنفيذ مرشوع جديد.

شهد هذا العام إنشاء مكتبة شاطئ الدالية التي 

تُعد األوىل من نوعها يف املغرب، وهي فضاء للقراءة 

العامة مفتوحة للزائرين يف الصيف. تم توفري أكرث 

من 1000 كتاب لقراء الفئات العمرية املختلفة 

بلغات مختلفة )العربية والفرنسية واإلنجليزية 

واإلسبانية(. أخذ االختيار يف االعتبار أكرث الكتب 

مبيًعا يف األدب العريب، والكتب الكالسيكية الفرنسية 

، والقصص  وقصص لألطفال ... مع الرتكيز عىل 

البيئة )العلوم ، التنمية املستدامة ...(.

لقد ناشدنا جمعية خريجي ثانوية الفقيه داود من 

أجل تنشيط املكتبة من خالل ورش عمل قراءة 

مواضيعية ، خصصت 3 منها للبيئة: - »الطاقات 

املتجددة وتنمية املوارد الطبيعية« - »تغري املناخ ، 

تحديات الطبيعة« - »االقتصاد األخرض للرشاكات 

املسؤولة«.

حققت مكتبة الدالية نجاًحا كبريًا؛ لقد تم نرش 

وجود هذه املكتبة عىل نطاق واسع يف الصحف 

الوطنية والدولية، وخاصة عىل قنايت الجزيرة والحرة 

الذين قدموا املرشوع باعتباره األول يف العامل العريب 

خاصة وأنها متثل مبادرة لتشجيع القراءة. وساهم يف 

هذا النرش العديد من الربامج رفيعة املستوى مبا يف 

ذلك برنامج هدى صباح من قناة الجزيرة.

والجدير بالتذكري أنه يف نهاية املوسم ، تربعنا بجميع 

الكتب عىل حساب مكتبات املقاهي ومكتبات 

املراكز االجتامعية.
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الب�ن التحتية  
ن الب�ن التحتية الأساسية من أجل نوعية حياة  تحس�ي

ي المناطق القروية
أفضل �ن

الربط بشبكة املاء الصالح للرشب لدوار الحومة

إن املاء الصالح للرشب، الذي يعد من االحتياجات 

األساسية، هو يف املقام األول، مسألة تتعلق بالنظافة: 

إذ أن املياه املستعادة من ينابيع غري خاضعة للرقابة 

تشكل إحدى العوامل الرئيسية املسببة لألمراض 

ومعظم حاالت الوفيات يف جميع أنحاء العامل.

يف هذه املنطقة، هناك بعض السكان الذين مهام 

حاولوا ال يستطيعون االستفادة محليًا من الربط 

بشبكة املاء الصالح للرشب فضال عن تضييع الكثري 

من الوقت والطاقة من أجل ذلك.

بعد تجربة أوىل يف قرية الدالية يف عام 2016 ، قمنا 

بالرشاكة مع املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح 

للرشب  و جامعة قرص املجاز بتنفيذ مرشوًع الربط 

بشبكة املاء الصالح للرشب يف دوار الحومة الواقع 

قبالة ميناء طنجة املتوسط. و يشمل املرشوع ، الذي 

تستفيد منه 250 أرسة ، الجوانب التالية: - ربط 

جميع الدوار بشبكة املاء الصالح للرشب - قناة 

اإلمداد الرئيسية )5 كم( – تركيب محطة ضخ 

وخزان بسعة 50 مرت مكعب - إمدادات فردية: علام 

بأننا تفاوضنا مع املكتب الوطني للكهرباء و املاء 

الصالح للرشب حول أسعار تفضيلية وجدول زمني 

للدفع )7-3 سنوات( نيابة عن الساكنة.

معالجة نفايات جامعتي قرص املجاز و القرص 

الصغري

منذ عام 2016 ، ساهمنا يف برنامج معالجة النفايات 

الصلبة يف جميع الدواوير الواقعة عىل طريق 

RN16 يف جامعتي قرص املجاز والقرص الصغري. 

وكان هدفنا هو توفري الخدمات األساسية إىل 17 

دوار املعنية بهذا الربنامج، وتحسني الصحة العامة 

ومواكبة النمو السكاين يف املنطقة. 

تم بذل جهود إضافية بانتظام خالل فرتة الصيف يف 

الدواوير املعروفة بجامل شواطئهم.

مرشوع إعادة إسكان أرس دوار الدشيشة

ساهمنا يف متويل تجزئة سكنية يف دوار الدشيشة-

جامعة تغرامت وذلك يف إطار رشاكة مع عاملة 

فحص انجرة ، الجامعة، املديرية االقليمية للتجهيز 

والتعليم الوطني و الصحة...

يتضمن هذا املرشوع إعادة إسكان أرس دوار 

الدشيشة الذين تأثرت منازلهم بسبب الطقس 

القايس والتي هي اآلن معرضة لالنهيار.

يتضمن املرشوع الكثري من بقع أرضية مخصصة 

لعدد 36 أرسة معنية باإلضافة إىل املرافق الرضورية 

)املدرسة، املسجد ، املركز الصحي ، السوق ..(. 

التسليم متوقع يف عام 2019.

تدبري نفايات جامعة الجوامعة 

ومن نفس املنطلق، سنأخذ عىل عاتقنا عملية 

جمع النفايات الصلبة والتخلص منها عىل مستوى 

3 دواوير تابعة لجامعة الجوامعة، وخاصة مركز 

حكامة.

تهيئة الولوج إىل اعدادية عبد الكريم الخطايب

ال شك أن تهيئة الولوج يف العامل القروي تكتيس 

أهمية كبرية خاصة عندما يتعلق األمر باملدارس. 

تبني عىل سبيل املثال أن ساكنة وتالميذ جامعة قرص 

املجاز يعانون من صعوبة الولوج إىل اعدادية عبد 

الكريم الخطايب خاصة خالل األيام املمطرة، فضال 

عن أن الحافالت الصغرية املدرسية تواجه كذلك 

صعوبات للولوج إليها، علام أن السري عىل األقدام ال 

يضمن سالمة التالميذ.

هذا العام ، اتصلت بنا رابطة أولياء األمور وأولياء 

أمور تالميذ اعدادية عبد الكريم الخطايب من أجل 

إيجاد حلول لهذا الوضع.

و كذا تكفلنا بتنفيذ أشغال تهيئة املنشأة. ساهم 

هذا التدبري يف تحسني ظروف التعليم بشكل كبري.
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دعم العمال الجتماعية  
دعم المبادرات الجمعوية والمواطنية

إن وقفتنا واضحة كمحفزين عىل املبادرات املحلية 

وداعمي النسيج الرتابطي اليشء الذي يحتل مكانة 

راسخة يف مواجهة التحديات الحالية.

لدينا نظرة متفائلة ملشاركة الجمعيات املحلية ، ال 

سيام مع ظهور مهارات جديدة وزيادة االهتامم 

العام بالتنمية املحلية. لقد كنا سعداء هذا العام 

بدعمنا لنحو 20 نشاطًا الذين نجحوا يف املساهمة 

يف اشعاع املنطقة.

أمثلة عن األعامل:

- ربيع الكتاب و الفنون بطنجة 

- مهرجان مدرسة تطوان

Medays   منتدى مدايس -
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حصيلة نشاط
2018
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• تبلغ القيمة االجاملية للمنتجات 317 مليار درهم 

التي متت معالجتها  يف االسترياد والتصدير عام 

2018 يف ميناء طنجة املتوسط. 

• يدير ميناء طنجة املتوسط وحده أكرث من 50٪ 

من الصادرات املغربية.

• متت معالجة يف عام 2018،  3.451.472  حاوية 

مكافئة لعرشين قدما ، بزيادة ٪15.7 مقارنة 

بالقدرة االسمية مليناء طنجة املتوسط.

طنجة املتوسط هو أول منصة املغربية لتدفقات 

االسترياد والتصدير، والتي بلغت قيمتها اإلجاملية 

املعالجة يف عام 2018 ، 317 مليار درهم. وفيام 

يتعلق بالصادرات ، تم تصدير 139 مليار درهم من 

املنتجات عرب ميناء طنجة املتوسط ، أي ما يعادل 

50.6 ٪ من إجاميل الصادرات املغربية. وبالتايل ، 

تؤكد طنجة املتوسط موقفها كميناء تصدير رائد 

يخدم القدرة التنافسية لالقتصاد املغريب. إجاميل 

الحمولة التي تم تداولها يف العام املايض هو 

52.240.806  طن ، بزيادة قدرها 2 ٪ مقارنة مع 

عام 2017.

حركة الحاويات: زيادة اإلنتاجية

بلغ عدد الحاويات التي متت معالجتها يف محطتي 

ميناء طنجة املتوسط 1 يف عام 2018، 3.451.472  

حاوية )مكافئة لعرشين قدما(. و ارتفع هذا الرقم 

بنسبة ٪5 مقارنة مع عام 2017. وهو ما يتوافق 

أيًضا مع حركة تزيد عن ٪15.7 مقارنة بالقدرة 

االسمية مليناء طنجة املتوسط 1 ، وذلك بفضل أداء 

و إنتاجية محطات الحاويات ، و القيادة و توجيه 

و ادارة عمليات املوانئ. سيكون عام 2019 مبثابة 

افتتاح ميناء طنجة املتوسط 2 والذي سيضيف 

قدرات جديدة ملعالجة الحاويات.

حركة الركاب و الشاحنات يف تطور

تحتفظ حركة الركاب بتطورها املستقر مقارنة مع عام 

2017 و ذلك بحركة ركاب بلغت 108 802 2 مسافرًا 

، بزيادة طفيفة قدرها ٪1. أما حركة شاحنات النقل 

الدويل  فقد عرفت هي االخرى بشكل ملحوظ 

زيادة بنسبة 14 ٪ مقارنة مع عام 2017 ، مدعومة 

بشكل خاص بصادرات املنتجات الصناعية و 

الغذائية. وسجلت حركة الركاب اإلجاملية 326.773  

وحدة نقل دولية. 

حركة البضائع الصلبة والسائلة يف انخفاض

سجلت حركة البضائع الصلبة ما مجموعه 254.190  

طن متت معالجتها وذلك بانخفاض قدره18 ٪ 

مقارنة مع عام 2017 ويرجع ذلك أساسا إىل 

انخفاض الواردات من الحبوب. حيث عرفت حركة 

البضائع السائلة انخفاض بنسبة 21 ٪ مقارنة مع 

عام 2017. وسجلت ما مجموعه 5.920.477  طن 

من الهيدروكربونات التي متت معالجتها. ويعود هذا 

االختالف إىل انخفاض الواردات ، وخاصة الوقود.

حركة البحرية والربط

خالل سنة 2018 رست 13.293  سفينة مبيناء طنجة 

املتوسط ، مام يوفر ربط بحري مبارش نحو 186 

ميناء و 77 دولة. فالبلدان الجديدة املعنية هي 

جيبويت )ميناء جيبويت( ، غواتيامال )ميناء كويتزال( 

، أيرلندا )ميناء دبلن( ، البحرين )ميناء البحرين( 

ومدغشقر )ميناء تاماتاف(. االنجازات املحققة خالل 

عام 2018 جاءت نتيجة التزامات وتعاون مستمر 

من طرف جميع رشكاء طنجة املتوسط وخاصة 

أصحاب االمتياز وماليك السفن واإلدارات والهيئات 

املعنية.

حركة السيارات يف تطور

تم مناولة 479.321 سيارة يف محطتي ميناء طنجة 

املتوسط ، بزيادة قدرها ٪11 مقارنة مع عام 2017. 

ويف املحطة املخصصة »Renault« ، متت مناولة 

383.715  سيارة ، منها 351.191  موجهة للتصدير 

من مصنع رونو »Renault« طنجة املتوسط و 

من الدار البيضاء. عىل محطة االستخدام املشرتك 

Common User، متت معالجة 451 88 سيارات 

مخزنة إلعادة شحنها يف عام 2018. وسيكون عام 

 »Peugeot« 2019 مبثابة بداية تصدير سيارات بيجو

، املصنعة يف مصنع القنيطرة ، عرب ميناء طنجة 

املتوسط.

ي
القطب المينا�أ

ي 
ات النشاط المينا�أ تطور مختلف مؤ�ش
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•  66 مرشوع صناعي جديد موزعة عىل مجموع 

مناطق أنشطة طنجة املتوسط يف 2018 

•  6.3 مليار درهم استثامرات جديدة للقطاع 

الخاص بزيادة قدرها 80 ٪ مقارنة مع عام 2017  

وخلق 6217 منصب شغل موافقة لها.

• منو مهم للقطاعات الناشطة يف قطاع صناعة 

السيارات+ 13 ٪ واللوجستية+ 60 ٪.

أداء الرشكات التابعة الناشطة

عرف مجموع حجم االعامل، املنجزة من طرف 

الرشكات الناشطة يف مختلف مناطق األنشطة مبنصة 

مناطق طنجة املتوسط، تطورا مهام بزيادة تخطت 

15  %بقيمة بلغت 83 مليار درهم يف عام 2018.

بلغ األداء القطاعي املوافق:

• 62 مليار درهم بالنسبة لقطاع صناعات السيارات 

وذلك نتيجة ملجموع األداء املسجل من طرف قطاع 

صناعة السيارات الذي يعرف تطورا بنسبة %13 

مقارنة مع عام 2017 بفضل التطورات املرتتبة عن 

Renault Tan- »صادرات الرونو طنجة املتوسط » 

 Ford»و ) « Renault»وتوريد املصنعني »ger Med

»و »PSA ،«إلخ(  

• 14  مليار درهم بالنسبة للمنطقة اللوجستية 

املخصصة للخدمات، بتطور %60

 • 7  مليارات درهم بالنسبة لباقي القطاعات 

الصناعية، ال سيام لقطاع النسيج وصناعة الطائرات

كام سجلت أيضا، من حيث التدفقات اللوجستية 

الصناعية املتصلة )التي تشمل شاحنات النقل الدويل  

والحاويات(، منوا بلغ 5 % إىل 281.491 سنة 2018  

)مقابل تدفق حجمه 267.612 سنة 2017 ( وذلك 

بالنسبة ملجموع مناطق  املنصة الصناعية طنجة 

املتوسط.

استثامرات جديدة من القطاع الخاص

متيزت سنة 2018 بإنشاء 66 مرشوع صناعي جديد 

عىل مجموع مناطق األنشطة طنجة املتوسط 

باستثامرات من القطاع الخاص بلغت 6.3 مليار 

درهم، مام أدى إىل خلق 6.217 منصب شغل 

جديد. 

تشمل هذه املشاريع عىل وجه الخصوص مجموعة 

Furu- ، إلنتاج عجالت األملنيوم Coréen Hands

kawa Electric   أول مصنع يف إفريقيا والرشق 

 Optic Fiber األوسط من خالل رشكتها الفرعية

 ، PRETTL واملجموعة األملانية ، Solutions

Mitsui Kin- و الياباين ، ZTT  واملجموعة الصينية

 . zoku Act Corporation

فيام يخص اللوجستيات، يتعلق األمر بإطالق منصة 

لوجستيات لقطع غيار السيارات ، والتي تتيح دمج 

التدفقات اللوجستية لتلبية االحتياجات الحالية 

واملستقبلية ملقاويل الباطن يف السيارات. ولكن أيًضا 

تثبيت رشكة CAM NEGOCE لوجستية جديدة 

عرب TIMAR ، باإلضافة إىل منصات توزيع إقليمية 

 HITEK LOGISTIC و LC WAIKIKI تلزم

الكندية و SHARABATI DENIM واملجموعة 

البلجيكية ARPADIS يف املنطقة املخصصة 

.Medhub لتداوالت الخدمات اللوجستية

فيام يتعلق باللوجستيات ، يتعلق األمر بإطالق 

منصة لوجستيات قطع غيار السيارات ، والتي بدوره 

تتيح تعزيز التدفقات اللوجستية لتلبية االحتياجات 

الحالية واملستقبلية ملوردي السيارات. ولكن 

أيًضا لرتكيب رشكة CAM NEGOCE لوجستية 

جديدة من خالل TIMAR ، باإلضافة إىل منصات 

 HITEK و LC WAIKIKI توزيع إقليمية تضم

 SHARABATI DENIM الكندية و LOGISTIC

واملجموعة البلجيكية ARPADIS يف املنطقة 

.Medhub املخصصة ملهن اللوجستية

ي القطب الصناع�ي
ات مناطق  ممارسة جيدة لمختلف مؤ�ش
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      01-  النتائج المالية
02- الحسابات الموحدة
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(+7,3%)

(+11%)

(+32%)

3 005

1 687

979

2 801

1 519

742

2017 2018

2017 2018

2017 2018

01
النتائج المالية لمجموعة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط 

* حجم الأعمال الإجمالي
تسجيل نمو حجم الئعمال الإجمالي للمجموعة بمجموع قدره 204 مليون درهم ، أي  بنسبة 7,3%  

ف عامي 2017 و 2018. ب�ي
* إجمالي إرادات التشغيل يشمل إجمالي حجم مبيعات مجموعة طنجة المتوسط وفروعها باستثناء ناظور ويست ميد.

جمالي فائض التشغيل الإ
ف فائض التشغيل الإجمالي الموحد بمجموع قدره 168 مليون درهم، أي بنسبة 11% تحس�ي

ف عامي 2017 و 2018. ب�ي

ي
الربح الصا�ن

ي الموحد بمجموع قدره 237 مليون درهم ، أي بنسبة 32%
ي الربح الصا�ف

زيادة �ف
ف عامي 2017 و 2018. ب�ي

حجم الئعمال الإجمالي
)مليون درهم( 

ي
الربح الصا�ف

)مليون درهم( 

فائض التشغيل الإجمالي
)مليون درهم( 



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2018 // 163 

(+4,7%)

(+12,9%)

(+13%)

2 020

1 928

437

549

2017 2018

2017 2018

2017 2018

يرادات  أنشطة الميناء ، نمو الإ
بنسبة 4,7%

ي عام 
ي جميع أنشطتها �ف

سجلت الئنشطة المينائية نمو �ف
2018 بمجموع قدره 92 مليون درهم، أي نمو بنسبة 

 4,7%

ي 
الأنشطة الصناعية ، نمو �ن

يرادات بنسبة 12,9%  الإ
ي عام 

ي جميع أنشطتها �ف
سجلت الئنشطة الصناعية نمو �ف

2018 بمجموع قدره 50 مليون درهم، أي نمو بنسبة 
 12,9%

يرادات  أنشطة الخدمات، نمو الإ
بنسبة 13%

ي عام 
ي جميع أنشطتها �ف

سجلت أنشطة الخدمات زيادة �ف
2018 بمجموع قدره 63 مليون درهم، أي نمو بنسبة 

 13%

486

387

02
نتائج الأنشطة المينائية، الصناعية و الخدمات

حجم الئعمال
)مليون درهم( 

حجم الئعمال
)مليون درهم( 

حجم الئعمال
)مليون درهم( 
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