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مجموعة طنجة المتوسط

يقــع طنجــة المتوســط علــى مضيــق جبــل طــارق ويمثــل 
قطبــا لوجســتيا عالميــا يتميــز بخطــوط بحريــة تربطــه بأكثــر مــن 
ــة  ــن حاوي ــة 9 ماليي ــى معالج ــاء عالمــي وبقــدرة عل 180 مين

و7 مالييــن مســافر و700.000 شــاحنة ومليــون ســيارة.

فضــال علــى ذلــك، يشــكل طنجــة المتوســط منصــة صناعيــة 
صادراتهــا  أعمــال  حجــم  يبلــغ  مقاولــة   1.000 مــن  ألكثــر 
ــى قطاعــات مختلفــة مــن  الســنوية 8.000 أورو وتنتمــي إل
قبيــل صناعــة الســيارات والطائــرات واللوجســتيك والنســيج 

والتجــارة.

المرســوم  بموجــب  لهــا  المخولــة  االمتيــازات  كافــة  تحديــد  تــم  التــي  المتوســط،  طنجــة  الخاصــة  الوكالــة  تتولــى 
الصــادر   18-05 رقــم  القانــون  بموجــب  تعديلــه  تــم  كمــا   ،2002 ســبتمبر   10 فــي  الصــادر   644-02-2 رقــم  بقانــون 
 2003 فبرايــر   17 فــي  الدولــة  مــع  المبرمــة  واالتفاقيــة   2006 فــي  الصــادر   101-06-1 رقــم  الظهيــر  بموجــب 
فيهــا: ستنشــأ  عنهــا،  وبالنيابــة  الدولــة  باســم  خاصــة،  منطقــة  تطويــر  للتنميــة،  الخاصــة  المنطقــة  بإنشــاء  المتعلقــة 

• منطقــة حــرة مينائيــة تشــتمل علــى مينــاء بحــري ومناطــق حــرة للتصديــر، مــن قبيــل تلــك المناطــق المحــددة بموجــب الفصــل 
األول مــن القانــون 94-19؛

• مناطــق مخصصــة لألنشــطة الصناعيــة أو التجاريــة أو الخدمــات المرتبطــة بالمهــام المنوطــة بالوكالة الخاصة طنجة المتوســط، 
طبقــا ألحــكام االتفاقيــة المبرمــة بين الدولة والشــركة.

وتشــمل هــذه االمتيــازات مهــام الســلطة العموميــة ســواء علــى المينــاء أو المناطــق الحــرة. حيــث تخــول للوكالــة الخاصــة طنجــة 
المتوســط دور الفاعــل العمومــي اإلقليمــي المعنــي بجوانــب التجهيــز الترابــي والحضــري علــى مســتوى المنطقــة الخاصــة.

وتنتظــم الوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط فــي شــكل مجموعــة عموميــة تمتلــك فروعــا ومســاهمات. حيــث ينبغــي مراعــاة 
ــدة علــى مســتوى فروعهــا. ــادئ الحكامــة الجي ــذ مب هــذا البعــد مــن خــالل انخــراط أفضــل للمجموعــة المشــار إليهــا فــي تنفي

ــة اســتراتيجية  ــة عمومي ــة، هــي مقاول ــة ومجلــس رقاب ــة المتوســط، شــركة مســاهمة ذات مجلــس إدارة جماعي ــة الخاصــة طنج الوكال
تتمتــع بالشــخصية المعنويــة واالســتقاللية الماليــة تتمثــل فــي رأســمال قــدره 3.795.079.000 درهــم مــوزع وفــق الشــكل التالــي:

صندوق اإليداع والتدبير

%0,12

صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية

%87,5

الدولة

%12,38

نبذة بيانية

توزيع األسهم

شركة مساهمةالشكل القانوني

3,8  ماليير درهمرأس المال

رقم المعامالت 
الموحد في  2019

3.464
مليون درهم

بيان حساب األرباح 
الموحد

918
مليون درهم

مؤسسة طنجة
 المتوسط

قطب مينائي

السلطة المينائية طنجة 
مناطق طنجة المتوسطالمتوسط

 Cires« سيرس تكنولوجي
»Technologies

 Tanger« طنجة ميد أوتيليتيز
»Med Utilities

 Tanger« طنجة ميد إنجنرين
»Med Engineering

طنجة المنطقة الحرة

منطقة صناعة السيارات 
»طنجة أوطوموتيف سيتي«

تطوان شور 
»Tetouan Shore«

تطوان بارك 
»Tetouan Park«

طنجة المتوسط 2

»Medhub« ميدهوب

قطب الخدماتقطب صناعي
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األنشطة
مجموعة طنجة المتوسط باألرقام:

37
مليار درهم
استثمارات

القطاع العام

61
مليار درهم
استثمارات

القطاع الخاص

98
مليار درهم

مجموع
االستثمارات

700.000
شاحنة

مليون
 سيارة

7 ماليين 
مسافر

9 ماليين حاوية

 1.000
مقاولة

 80.000
منصب شغل

 8.000 ملیون يورو 
صادرات صناعية

طنجة المتوسط
مجموعة مندمجة وُمَهْيِكَلة

طنجة المتوسط
في قلب المبادالت التجارية العالمية
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الحكامة

الوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط، شــركة مســاهمة ذات مجلــس إدارة جماعيــة ومجلس رقابــة، هي مقاولة عمومية اســتراتيجية 
تنشــط فــي إطــار قانــون شــركات المســاهمة. ويشــرف علــى إدارتها االســتراتيجية والتشــغيلية مجموعة من هيئــات الحكامة.

الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

مجلس الرقابة
يمثــل مجلــس الرقابــة بالوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط أعلــى هيئــة بالهيــكل التنظيمــي ويتولــى تحديــد الخطــوط الرئيســية 

للتوجهــات االســتراتيجية ويســهر علــى مراقبــة تســيير المجموعــة مــن طــرف مجلــس اإلدارة الجماعيــة.

حيث يتولى السيد فؤاد بريني منذ أكتوبر 2013 رئاسة المجلس.

ويتكون مجلس الرقابة الحالي من األعضاء المذكورين بعده:

فؤاد بريني
رئيس مجلس الرقابة

عبد الوافي لفتيت
وزير الداخلية

محمد بنشعبون
وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة، ممثال للدولة المغربية

موالي حفيظ العلمي
وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد األخضر والرقمي

عبد القادر اعمارة
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

دنيا بن عباس الطعارجي
رئيسة مجلس إدارة صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية

عبد اللطيف زغنون
المدير العام لصندوق اإليداع والتدبير

منير البويوسفي
المدير العام لوكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية في عماالت وأقاليم الشمال

وتحدد مدة عضوية أعضاء مجلس الرقابة في خمس سنوات يجوز بعدها إعادة انتخابهم.
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مجلس اإلدارة الجماعیة
لجنة التدقيق بالسلطة المينائية

 طنجة المتوسط وطنجة المتوسط 2
تولى مجلس اإلدارة الجماعية المعين من طرف مجلس الرقابة إدارة الوكالة ويكون مسؤوال عن تسييرها.

ويتكون مجلس اإلدارة الجماعية الحالي من األعضاء المذكورين بعده:

مهدي التازي الريفي
رئيس مجلس اإلدارة الجماعية

جمال ميكو
عضو مجلس اإلدارة الجماعية

جعفر مغاردي
عضو مجلس اإلدارة الجماعية

مجلس اإلدارة
تمتلــك فــروع مجموعــة طنجــة المتوســط بدورهــا مجالــس إدارة تتكــون مــن رئيــس وعــدة أعضــاء مــن داخــل وخــارج المجموعــة. 

ويتمحــور دور هــذه الهيئــة حــول تحديــد توجهــات نشــاط الشــركة والســهر علــى تنفيذهــا.

وتحــدد مــدة عضويــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي ســت ســنوات. وتنتهــي هــذه العضويــة بنهايــة انعقــاد الجمعيــة العموميــة 
العاديــة للمســاهمين الذيــن يتوجــب عليهــم إقــرار حســابات آخــر ســنة ماليــة.

لجنة التدقيق بالوكالة الخاصة طنجة المتوسط
تقــوم لجنــة التدقيــق بفحــص وتقديــم رأيهــا، قبــل الفحــص المنجــز مــن طــرف مجلــس الرقابــة، فيمــا يتعلــق بتدابيــر المراقبــة 
الداخليــة وتســيير المخاطــر وكــذا بحســابات الشــركة والحســابات الموحــدة، وحــول تدخــل مدققــي الحســابات الخارجييــن 
ومراقبــي الحســابات المكلفيــن مــن طــرف الشــركة وذلــك مــع التحقــق مــن اســتقالليتهم وتتبــع مــدى تنفيــذ التوصيــات 

ــن أو الداخلييــن. الصــادرة عــن لجنــة التدقيــق ومراقبــي الحســابات والمدققيــن الخارجيي

وتتولــى رئاســة لجنــة التدقيــق بالوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط الســيدة دنيــا بــن عبــاس الطعارجــي. ويوضــح الجــدول بعــده 
أعضــاء لجنــة التدقيــق فــي الوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط:

والحســابات الموحــدة، وكــذا حــول مهــام مراقبــي الحســابات ومــدى فعاليــة نظــام المراقبــة الداخليــة وتســيير المخاطــر وبرنامــج 
ــة ومشــاريع  ــة وإعــداد المعلومــات المحاســبية والمالي ــر المالي ــة إعــداد التقاري ــن وعملي ــن والداخليي ــن الخارجيي تدخــل المدققي

ميزانيــات التشــغيل واالســتثمار والبنيــة الماليــة للســلطة المينائيــة طنجــة المتوســط وطنجــة المتوســط 2.

ويتولــى رئاســة لجنــة التدقيــق بــكل مــن الســلطة المينائيــة طنجــة المتوســط وطنجــة المتوســط 2 الســيد خالــد زيــان. ويوضــح 
الجــدول بعــده أعضــاء لجنــة التدقيــق فــي كل مــن الســلطة المينائيــة طنجــة المتوســط وطنجــة المتوســط 2:

ويقــدم رئيــس اللجنــة خــالل االجتماعــات التــي يعقدهــا مجلــس إدارة مناطــق طنجــة المتوســط والفــروع ملخصــا باألشــغال وكــذا 
اســتنتاجات اللجنــة وتوصياتها.

خالل السنة المالية 2019، تم عقد 11 لجنة تدقيق.

لجان أخرى مختصة
تكامــال مــع أدوات الحكامــة المذكــورة آنفــا، قامــت طنجــة المتوســط أيضــا بتطويــر هيئــات أخــرى لــإدارة تتكــون مــن مديريــن 

ــة التشــغيل ولجنــة اإلدارة ولجنــة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات...(. ومســؤولين فــي المجموعــة )لجن

دنيا بن عباس الطعارجي

لمدير العامسما إنفست »ASMA INVEST«هشام سفير منير البويوسفي

رئيس مجلس اإلدارة الجماعيةالوكالة الخاصة طنجة المتوسطمهدي التازي الريفي »FIPAR-Holding« فيبار-القابضة

مديرية المنشآت العامة والخوصصة

مديرية المنشآت العامة والخوصصة

رئيس قسم البنيات التحتية

المدير العام

المدير العام

خالد زيان

مدير االستثماراتالصندوق المهني المغربي للتقاعدمحمد أبومجد هشام المدغري

سندس امريجل درديك

رئيسة مجلس اإلدارةصندوق الحسن الثاني

ــة )عضــو بحكــم  مراقبــة ماليــة للدول
ــا( منصبه

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية 
في عماالت وأقاليم الشمال

لجنة التدقيق بمناطق طنجة المتوسط

ويقدم رئيس اللجنة لمجلس اإلدارة ملخصا باألشغال وكذا استنتاجات اللجنة وتوصياتها.

تقــوم لجنــة التدقيــق بفحــص وتقديــم رأيهــا، قبــل الفحــص المنجــز مــن طــرف مجلــس اإلدارة، فيمــا يتعلــق بحســابات الشــركة 
والحســابات الموحــدة، وكــذا حــول مهــام مراقبــي الحســابات ومــدى فعاليــة نظــام المراقبــة الداخليــة وتســيير المخاطــر وبرنامــج 
ــة ومشــاريع  ــة وإعــداد المعلومــات المحاســبية والمالي ــر المالي ــة إعــداد التقاري ــن وعملي ــن والداخليي ــن الخارجيي تدخــل المدققي

ميزانيــات التشــغيل واالســتثمار والبنيــة الماليــة لمناطــق طنجــة المتوســط والفــروع.

ويتولــى رئاســة لجنــة التدقيــق بمناطــق طنجــة المتوســط الســيد هشــام ســفير. ويوضــح الجــدول بعــده أعضــاء لجنــة التدقيــق 
بمناطــق طنجــة المتوســط:

المدير العامفيبار-القابضة »FIPAR-Holding«خالد زيان

مدير االستثمارفيبار-القابضة »FIPAR-Holding«يونس العدلوني

مديرة االستراتيجية والتطويرالوكالة الخاصة طنجة المتوسطلبنى غالب

نائبــة مديــر اإلدارة والماليــة بمجموعــة الوكالة الخاصة طنجة المتوسطمريم اإلدريسي
الوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط

رئيس مصلحة البنيات التحتية والماليةصندوق الحسن الثانيمريم براهيمي
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الميثاق األخالقي

فــي إطــار النهــج اإلداري الــذي اعتمدتــه مجموعــة طنجــة المتوســط والقائــم علــى الثقــة فــي زبائنهــا وموظفيهــا ومســاهميها 
وشــركائها مــن القطاعيــن العــام والخــاص، قامــت المجموعــة بتبنــي ميثــاق أخالقــي يرتكــز علــى خمســة عشــر ُبْعــدًا، مفصــال 

بعــده، ممــا يســاعدها علــى بنــاء عالقــات متينــة ومســتدامة مــع أطرافنــا المتدخلــة.

وتتمثــل مبادئنــا األخالقيــة فــي النزاهــة واالحتــرام والشــفافية والمســؤولية االجتماعيــة والبيئيــة. حيــث تحــرص مجموعــة طنجــة 
ــزم  ــة. ويلت ــة الترابي ــة ومشــغل وفاعــل فــي التنمي ــادئ وتنفيذهــا بصفتهــا مقاول ــم والمب ــل هــذه القي ــى تنزي المتوســط عل

مســتخدمونا بهــذه المبــادئ والقيــم خــالل ممارســة المهــام الموكلــة إليهــم بشــكل يومــي.

1. مطابقة العمليات للمعايير وجودتها وسالمتها؛
2. التواصل وتمثيل طنجة المتوسط؛

3. اختيار الموردين والتعامل معهم بإنصاف؛
4. التحكم في تضارب المصالح؛

5. الفساد؛
6. احترام الخصوصية والمعطيات ذات الطابع الشخصي؛

7. استعمال األصول والبنيات التحتية.

1. الصحة والسالمة المهنية؛
2. ظروف العمل؛

3. التنوع؛
4. احترام جميع األشخاص.

1. التزام بسياسة المسؤولية؛
2. المحافظة على البيئة وحمايتها؛

3. المساهمة في تنمية المنطقة الترابية.

باعتبارھا مقاولة

ل باعتبارها ُمَشغِّ

باعتبارها فاعلة في المنطقة الترابية

رأس المال البشري
سياسة الموارد البشرية

تلتــزم طنجــة المتوســط بنهــج تســيير مســؤول لمــوارده البشــرية. ومــن أجــل ذلــك، تحــرص طنجــة المتوســط على جعــل موظفيه 
يســتفيدون مــن بيئــة عمــل آمنــة ومواتيــة تســمح لهــم بتطــور مهاراتهــم ومؤهالتهــم للعمالــة وتعزيزهــا، وذلــك فــي إطــار مــن 

االنفتــاح والحوار.

ــة ذات توجــه  ــة للشــركات، فــإن سياســة المــوارد البشــرية تقــوم بتنفيــذ مقارب وفــي إطــار اســتراتيجية المســؤولية االجتماعي
اســتباقي مبنيــة علــى عــدة محــاور.

• برنامج للتكوين
• خطة لالستمرارية والتعاقب

• تدبير الكفاءات
• التنقل الداخلي

• التواصل الداخلي
• الرقمنة

• عملية التشغيل

وتشــجع المجموعــة علــى التنقــل الداخلــي وتســهله قصــد تلبيــة احتياجاتهــا مــن حيــث المــوارد واآلفــاق المهنيــة لموظفيهــا. 
وترتكــز عمليــة اختيــار الموظفيــن علــى المالءمــة بيــن المهــارات والمتطلبــات األساســية للمناصــب الشــاغرة.

ونتيجــة لذلــك، تــم تطويــر سياســة إدمــاج، الهــدف منهــا إتاحــة المزيــد مــن الفــرص للنســاء، ذوات المهــارات المكافئــة لزمالئهــن 
ــا خاصــا لتحســين مســتوى  ــة المتوســط اهتمام ــي طنج ــي. ويول ــر المهن ــف والتطوي ــى فــرص للتوظي ــور، للحصــول عل الذك

مهــارات موظفيــه مــن خــالل توفيــره لهــم تكوينــا موســعا ومتنــوع.

ألجــل لذلــك، تــم إعــداد برنامــج شــامل يمتــد لســنتين )2020-2019( لفائــدة الموظفيــن وذلــك قصــد تعزيــز مهاراتهــم وتحســين 
كفاءتهــم التشــغيلية فــي إنجــاز المهــام المنوطــة بهــم وتلبيــة تطلعــات زبائــن طنجــة المتوســط وشــركائه بأفضــل شــكل ممكــن.

وقــام طنجــة المتوســط لضمــان اســتمرارية أنشــطته بتنفيــذ برامجــه المتعلقــة باالســتمرارية والتعاقــب مــن خــالل تحديــد 
المؤهــالت الحرجــة مــن بيــن موظفيــه وفــق معاييــر موضوعيــة. وســلطت هــذه البرامــج الضــوء علــى المحــاور الرئيســية التاليــة:

• تطبيق مبدأ الثنائيات بالنسبة للمناصب الهامة؛
• إنشاء مجموعات من المهارات التي تسمح بضمان تعدد الكفاءات بالنسبة لعدد من المناصب من نفس المهنة؛

• تشغيل استباقي للمواصفات المرتبطة بمهننا األساسية وذلك من خالل تطوير شراكات مع المدارس المتخصصة؛
• تدبير الكفاءات األساسية اعتمادا على نظم تقييم األداء والمهارات.

ويطبــق طنجــة المتوســط سياســة األجــور حســب المســؤولية المرتبطــة بــكل منصــب واألداء الفــردي والجماعــي للموظفيــن. 
وتقــوم هــذه السياســة علــى مبــادئ اإلنصــاف والشــفافية، فــي اتســاق مــع التوجهــات االســتراتيجية للمجموعــة.

وقــام طنجــة المتوســط منــذ 2012، فــي إطــار برنامــج الرقمنــة الــذي تبنــاه، بتشــغيل نظامــه لمعلومــات إدارة المــوارد البشــرية 
الــذي يغطــي كافــة عمليــات تســيير المــوارد البشــرية. ويســمح هــذا الحــل المطبــق بالتســيير الرقمــي لعمليــة دفــع أجــور 
الموظفيــن إدارتهــم )العطلــة والشــهادات والتنقــالت والمذكــرات...(، وكــذا تســيير التكويــن واألداء والمهــارات والمســارات 
المهنيــة. وعرفــت ســنة 2019 تفعيــل إمكانيــة اســتعمال هــذا الحــل بصيغتــه المتنقلــة عبــر أجهــزة الهاتــف التــي يســتفيد منهــا 

موظفــي المجموعــة.
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أرقام رئيسية متعلقة بالموارد البشرية

توزيع القوى العاملة حسب الكيان وطبيعة العقد

قطب النشاط

القابضة
المينائي

الصناعي

الخدمات
المجموع العام

قطب النشاط

القابضة
المينائي

الصناعي

الخدمات
المجموع العام

توزيع القوى العاملة حسب الفئة والتصنيف الجنساني

القوى العاملة حسب النوع الجنساني

قوة العمل حسب قوس التقدم القوى العاملة حسب الفئة العمرية

المجموعالمشروععقد دائمالمجموعالمشروععقد دائمالمجموعالمشروععقد دائم

المجموعمستخدم إطارإدارة

ذكور  % 84إناث 16%  

أأأأ المجموعذذذذ

مؤشرات أخرى

المؤشر

عدد ممثلي الموظفين

إدارة

إدارة

إدارة

إطار

إطار

إطار

مستخدم

مستخدم

مستخدم

المجموع

المجموع

المجموع

عدد أيام اإلضرابات عن العمل

عدد حوادث الشغل

عدد حاالت الفصل من العمل

عدد االستقاالت

عدد عمليات التوظيف

عدد منازعات الشغل وطبيعتها
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كوثر أيوب
الجائزة األولى بمسابقة الرسم المنظمة من طرف طنجة المتوسط بشراكة مع المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان



سیاسة المشتریات المسؤولة

إن العالقــات التــي تربــط طنجــة المتوســط بمورديهــا تتخطــى بكثيــر كونهــا مجــرد عمليــة شــراء ســلع وخدمــات وتوريدهــا. حيــث 
تحــرص المجموعــة علــى جــودة العالقــات التــي تنشــئها مــع مورديهــا.

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، فــإن طنجــة المتوســط تعمــل فــي إطــار اســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، علــى تســيير 
مســؤول للمشــتريات وفــق عــدة محــاور يذكــر مــن بينهــا:

• المواثيق؛
• الرقمنة؛

• إدراج بنود المسؤولية االجتماعية للشركات في وثائق مشتريات المجموعة؛
• احترام آجال السداد؛

• تتبع االعتماد االقتصادي؛
• تقييم الموردين؛

• تعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات لدى الموردين ومقدمي الخدمات.

مواثيق المشتريات

قــام طنجــة المتوســط بإعــداد ميثــاق يضفــي طابعــا رســميا علــى كافــة التزامــات المجموعــة لصالــح المشــتريات المســؤولة 
ونشــره.

وفــي هــذا اإلطــار، تحــرص طنجــة المتوســط علــى تطبيــق متطلبــات هــذا الميثــاق مــن طــرف جميــع مورديــه وذلــك مــع إيــالء 
االهتمــام الواجــب للمخاطــر االجتماعيــة والبيئيــة المرتبطــة بــه.

وتقــوم طنجــة المتوســط بتعميــم هــذا الميثــاق علــى المورديــن ويعمــل علــى التذكيــر بالقواعــد البســيطة والقواعــد الضروريــة 
المنظمــة لعالقــات المجموعــة مــع مورديهــا.

ــة  ــن طنج ــادئ الموجهــة للعالقــة بي ــر المب ــى تأطي ــا« يرمــي إل ــت طنجــة المتوســط ميثاقــا »أخالقي ــك، تبن ــى ذل باإلضافــة إل
ــة: ــك مــن خــالل االلتزامــات التالي ــة، وذل ــا مــن أجــل عالقــة مســتدامة ومتوازن المتوســط ومورديه

• عملية اختيار قائمة على استشارات أو طلبات عروض مفتوحة وتنافسية مع تعامل منصف؛ ؛
• شفافية عملية اختيار وإرساء العطاءات؛

•حماية المعلومات السرية.

الرقمنة

أعطــت طنجــة المتوســط انطالقــة مجموعــة مــن المشــاريع 
مــن  انطالقــا  وذلــك  الشــراء  عمليــة  برقمنــة  المرتبطــة 
تصنيــف المورديــن ورقمنــة طلــب الشــراء وعمليــات إدارة 
طلبــات العــروض وصــوال إلــى تقييــم المورديــن مــن خــالل 

.»ORACLE« أوراكل  تطبيــق  وحــدات 

نظــام  فــي  بالكامــل  المندمجــة  الوحــدات،  هــذه  وتســمح 
التخطيــط المركــزي للمــوارد الخــاص بالمجموعــة، بتحقيــق 
مســتوى أفضــل مــن السالســة فــي المعالجــة والمزيــد مــن 

الشــفافية وســرعة فــي معالجــة المورديــن وتدبيرهــم.

للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية  بنــود  إدراج 
فــي وثائــق مشــتريات المجموعــة

ُتــْدَرُج االلتزامــات المتبادلــة بيــن طنجــة المتوســط ومورديهــا 
دفاتــر  فــي  االجتماعيــة  المســؤولية  بمجــال  المتعلقــة 
والعقــود  االستشــارة  وقواعــد  النموذجيــة  التحمــالت 

مورديهــا. مــع  الموقعــة 

البيئيــة  السياســة  خــاص  بشــكل  البنــود  هــذه  وتغطــي 
للمجموعــة وُبْعــَدي األمن والســالمة بالمجموعــة وإدارة أمن 
المعطيــات وســريتها وبشــكل أشــمل المبــادئ المتعلقــة 

باألخــالق وروح االنتمــاء.

احترام آجال السداد

المتوســط  ــُق طنجــة  تَطبِّ القانونيــة،  للمقتضيــات  تطبيقــا 
60 يومــا ويتأكــد مــن  أجــل ســداد أقصــاه  علــى مورديــه 

احتــرام التزاماتــه فــي هــذا المجــال.

وتحــدد الترتيبــات العمليــة، كاآلجــال والطريقــة، فــي مجمــوع 
التنظيــم  ويكتســي  بنــا.  الخاصــة  المشــتريات  شــروط 
المحاســبي فيمــا يتعلــق بتلقــي الفواتيــر وتســديدها طابعــا 
مركزيــا، كمــا أنــه يتولــى تتبــع الفواتيــر التــي تــم تلقيهــا 

قصــد تســويتها داخــل اآلجــال.

ويتــم إعــداد تقريــر شــهري فــي هــذا الصــدد وُيْحــَرُص علــى 
تتبــع تلــك المؤشــرات بشــكل دقيــق علــى كافــة المســتويات 

الهيكليــة للكيانــات التابعــة للمجموعــة.

تتبع االعتماد االقتصادي

المتوســط، فيمــا يخــص  يتابــع متعهــدو مجموعــة طنجــة 
االعتمــاد  حــاالت  تحديــد  عمليــات  مشــترياتهم،  شــرائح 
وفحصهــا  الخدمــات  مقدمــي  أو  للمورديــن  االقتصــادي 

االقتضــاء. عنــد  وتقييمهــا، 

ويحــدد نطــاق تقييــم معــدل االعتمــاد، وبعــد ذلــك تقديــر 
العــروض  طلبــات  مســتوى  علــى  المعــدل،  هــذا  قيمــة 
بالمقــاوالت  خــاص  اهتمــام  إيــالء  مــع  واالستشــارات 

والمتوســطة. الصغــرى 

وتحتســب مؤشــرات تتبــع هــذا الجانــب وتقدم في مؤشــرات 
تتبع المشــتريات على مســتوى المجموعة.
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تقييم الموردين

ُيْرَصــُد احتــرام كل مــن المورديــن ومتعاقديهــم مــن الباطــن 
التقييــم  البيئيــة واالجتماعيــة بواســطة نظــام  لاللتزامــات 
الــذي يصنــف التقييمــات وفــق خريطــة مخاطــر المســؤولية 
االجتماعيــة للشــركات التــي تغطــي شــرائح مشــتريات طنجــة 

المتوســط.

االجتماعيــة  المســؤولية  لمعاييــر  ووفقــا  الغــرض،  ولهــذا 
262 مــوردا بهــذا الخصــوص. تــم تقييــم  للشــركات؛ 

يخــص  فيمــا  المورديــن  تقييمــات  ُأْنِجــَزت   ،2019 فــي 
خريطــة  أســاس  علــى  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 
مخاطــر المســؤولية االجتماعيــة للشــركات المتعلقــة بشــرائح 

المشــتريات.

ــَرت هــذه التقييمــات فــي نفــس الســنة  وفــي 2019، َأْظَه
مســتوى عــال مــن الرضــا لــدى %97 من الموردين ومســتوى 
متوســط مــن الرضــا لــدى 2,60% مــن المورديــن فــي حيــن 
ــر مرضــي«.  ــن مســتوى أداء »غي ــر 0,4% مــن الموردي أظه
وقــد تــم إبــالغ المورديــن المعنييــن بضــرورة موافــاة طنجــة 
المتوســط بخطــة عمــل للتحســن قصــد تصحيــح أوجــه التبايــن 

الكبيــرة.

تدقيــق  مهمــة   11 ُأْنِجــَزت  التقييمــات،  لهــذه  واســتكماال 
حــول المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، مرتبطــة بالمورديــن 
لطنجــة  التأثيــر  دائــرة  ضمــن  والمندرجيــن  الرئيســيين 

المتوســط.

تعزيــز المســؤولية االجتماعيــة للشــركات لــدى 
الخدمــات ومقدمــي  المورديــن 

ــدة  تنظــم طنجــة المتوســط بانتظــام دورات تحسيســية لفائ
مورديــه حــول اســتراتيجيته الخاصــة بالمســؤولية االجتماعيــة 

للشــركات.

كمــا أدمجــت المجموعــة معاييــر الصحــة والســالمة والبيئــة/
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي عمليتــي تصنيــف 
المســؤولية  مواثيــق  فــي  وكــذا  وتقييمهــم  مورديهــا 
بهــا  التزامهــم  علــى  تحــرص  الــذي  للشــركات  االجتماعيــة 
ــع  ــة(، ولكــن أيضــا فــي جمي )المشــتريات المســؤولة والبيئ

التعاقديــة. الوثائــق 

باإلضافــة إلــى ذلــك، َحرَصــت طنجــة المتوســط أيضــا علــى 
أن يضــع رهــن إشــارة متعهديــه دليــال خاصــا ومعلومــات 
مالئمــة، قصــد مســاعدتهم علــى التعامــل مــع مواضيــع 
مبادالتهــم  خــالل  للشــركات«  االجتماعيــة  »المســؤولية 

التجاريــة مــع مورديهــم.
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المتوسط
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طنجة المتوسط يتبنى استراتيجية المسؤولية االجتماعية 
للشركات باالستناد على 5 محاور رئيسية و10 التزامات

يتــم تفعيــل تلــك المحــاور بواســطة التزامــات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات 
وباالعتمــاد علــى خطــة عمــل مفصلــة ونمــوذج حكامــة مالئــم. وتأتــي هــذه 
االســتراتيجية فــي إطــار نهــج التحســين المســتمر ومــن خــالل مؤشــرات أداء 

ذات صلــة.

المحور
المحور 2

3 

المحور
5 

المحور
4 

المحور
التسيير الفعال والمستدام للعمليات  1

والبنى التحتية

تبني حكامة تساعد على التدبير 
المسؤول بشكل يومي

المساهمة في التنمية المستدامة للمنطقة 
الترابية من خالل نهج مقاربة شمولية

تنمية رأس المال البشري وروح االبتكار، وتحسين 
التأثيرين االجتماعي واالقتصادي

لعب دور في السلسلة اللوجستية الدولية
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محاور المسؤولية االجتماعية للشركات والتزاماتها 
المتبناة من طرف المجموعة

المحور
1 

المحور
2 

تبني حكامة تساعد على التدبير المسؤول بشكل يوميالتسيير الفعال والمستدام للعمليات والبنى التحتية

إنجــاز العمليــات وتســيير البنــى التحتيــة فــي مختلــف مناطــق األنشــطة بالمجموعــة علــى أعلــى 
مســتوى مــن حيــث جــودة الخدمــات وفــي احتــرام للمتطلبــات التنظيميــة والقانونيــة، وكــذا 

ــادئ التنميــة المســتدامة. االجتماعيــة والبيئيــة مــع إدمــاج مب

تطبيــق حكامــة أخالقيــة وشــفافة داخــل المجموعــة فيمــا يتعلــق بالتســيير اليومــي للتحديــات 
المرتبطــة بالتنميــة المســتدامة والعالقــات مــع األطــراف المتدخليــن وبنــاء هويــة وثقافــة 

متأصلــة فــي المنطقــة الترابيــة.

إنجــاز العمليــات وتســيير البنــى التحتيــة فــي 
المينــاء وفــي مختلــف مناطــق األنشــطة 
بالمجموعــة علــى أعلــى مســتوى مــن حيــث 
جــودة الخدمــات وفــي احتــرام للمتطلبــات 

ــة. ــة والبيئي االجتماعي

داخــل  وشــفافة  أخالقيــة  حكامــة  تطبيــق 
المجموعــة فيمــا يتعلــق بالتســيير اليومــي 
للتحديــات المرتبطــة بالتنميــة المســتدامة 

والحــوار مــع األطــراف المتدخليــن.

فيمــا  المســتدام  التنقــل  حلــول  تعزيــز 
األنشــطة  ومناطــق  المينــاء  بربــط  يتعلــق 

. لمنطقــة ا و

هويــة  حــول  ماديــة  غيــر  أصــول  إنشــاء 
فــي  ستســاهم  وثقافتهــا  المجموعــة 
تقويــة العالقــات المســتدامة مــع األطــراف 

الترابيــة. والمنطقــة  المتدخليــن 

االلتزام – 3االلتزام – 1 االلتزام – 4االلتزام – 2



تقرير المسؤولية االجتماعية للشركات 2019  3435 تقرير المسؤولية االجتماعية للشركات 2019 

المحور
3 

المحور
4 

تنمية رأس المال البشري وروح االبتكار، وتحسين التأثيرين االجتماعي 
واالقتصادي

المساهمة في التنمية المستدامة للمنطقة الترابية من خالل نهج مقاربة 
شمولية

ــة  ــز تنمي ــى واجهاتهــا ومؤسســتها لتعزي ــة واالعتمــاد عل ــة رأس المــال البشــري للمجموع تنمي
ــكار. ــة واالبت ــق مناصــب الشــغل وروح المقاول ــارات وخل المه

تنميــة رأس المــال البشــري ســواء مــن أجــل 
التنميــة  أو  األنشــطة  مناطــق  أو  المينــاء 
االجتماعيــة واالقتصاديــة للمنطقــة الترابية.

واجهــة  األنشــطة  ومناطــق  المينــاء  جعــل 
مــورد لتعزيــز خلــق مناصــب الشــغل وروح 

واالبتــكار. والبحــث  المقاولــة 

االلتزام – 6االلتزام – 5

المســاهمة فــي التنميــة المســتدامة للمنطقــة الترابيــة والقيــام عبــر مؤسســة طنجة المتوســط 
بتنفيــذ مشــاريع لتيســير الولــوج إلــى التعليــم والصحــة وكــذا المســاهمة فــي تحســين ظــروف 

العيــش بالمنطقــة الترابيــة.

المســاهمة فــي األنشــطة التــي تســتهدف 
الدائــري  واالقتصــاد  الطاقــي  االنتقــال 
المناخــي  التغيــر  آثــار  مــن  والتخفيــف 
والحفــاظ علــى التنــوع اإلحيائــي وذلــك مــن 
خــالل إشــراك األطــراف المتدخليــن بالمينــاء 

الترابيــة. والمنطقــة  األنشــطة  ومناطــق 

والصحــة  التعليــم  إلــى  الولــوج  تســهيل 
والمســاهمة مــن خــالل المؤسســة فــي 
مــن  كل  داخــل  العيــش  ظــروف  تحســين 
والمنطقــة  األنشــطة  ومناطــق  المينــاء 

وحولهــا. الترابيــة 
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المحور
5 

لعب دور في السلسلة اللوجستية الدولية

لعــب دور نشــيط فــي التجــارة الدوليــة مــن خــالل تحســين مســتوى الربــط اللوجســتي للمغــرب 
واضطالعــه بــدور البوابــة الصناعيــة والمينائيــة للقــارة.

اللوجســتي  الربــط  مســتوى  تحســين 
للمنطقــة الترابيــة وتعزيــز الروابــط ضمــن 

االقتصــادي. النظــام 

تنميــة التعــاون مــع فاعليــن دولييــن وتقويــة 
الحضــور فــي المؤسســات الدوليــة.

االلتزام – 10االلتزام – 9
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تحديات التنمية المستدامة لطنجة المتوسط

االبتكار

التأثير االقتصادي
 واالجتماعي

رأس المال البشري

الهوية وسبب الوجود

الحكامة وتعبئة األطراف 
المتدخلين

التنوع اإلحيائي والتغير المناخي 
واالنتقال الطاقي واالقتصاد الدائري

األعمال االجتماعية من خالل المؤسسة

روح القيادة والتعاون على المستوى 
الدولي

التنقل المستدام

العمليات الفعالة والمستدامة

تقرير المسؤولية االجتماعية للشركات 2019  3839 تقرير المسؤولية االجتماعية للشركات 2019 



يعتمد طنجة المتوسط على طرق الحوار التالية مع 
األطراف المتدخلين:

األطراف المتدخلين

المنظمات الدولية

المؤسسات المالية

مقاوالت القطاع الخاص

المشغلين المينائيين 
والصناعيين

الشركاء االجتماعيين

اأُلَجَراء

الموردين

الفاعلين المنطقة 
الترابية

طرق الحوارالهدف من الحوار

االستفسار عن المعايير الدولية
االطالع على االلتزام في المبادرات 

الدولية

االستفسار عن تطور المشاريع 
واستعمال التمويالت

التأثير في الممارسات وإدماج الجيدة 
منها والحلول في تنمية مناطق 

األنشطة

البنيات التحتية والفائدة منها، 
تسهيل الولوج وضمان المستوى 
المطلوب من حيث األمن والسالمة

ضمان حماية البيئة والتراث. مشاريع 
مدرة للدخل لفائدة الساكنة المجاورة. 

دعم من حيث الموارد للجمعيات

ضمان تحسين ظروف عملهم 
ومهاراتهم وتدبير مسارهم المهني. 

تنويع األعمال االجتماعية

وضوح في تحديد االحتياجات خالل 
مرحلة إعداد دفتر الشروط الخاصة. 

شفافية معايير تقييم العروض. 
تتبع الخدمات المقدمة. مطابقة 

المتطلبات التعاقدية

ضمان فعالية واستدامة المشاريع
استشارة المجتمع المدني حول 

اختيارات المشاريع
التواصل حول أنشطة مؤسسة طنجة 

المتوسط

التعاون في إطار التمويالت

الندوات والتظاهرات
عقد اجتماعات مع الجمعيات...

لجان مختلفة وعقد اجتماعات حول 
سبل التحسين واإلشكاالت الواجب 

حلها.

شراكات وتعاون حول التحديات التي 
تؤثر في المنطقة الترابية والساكنة 

المجاورة.

حوار مستمر بين إدارة الموارد 
البشرية وجمعية األعمال االجتماعية 
والموظفين حول األبعاد االجتماعية

التنسيق والتواصل بين إدارة 
المشتريات ورؤساء المشاريع 

ومقدمي الخدمات حول المتطلبات 
التعاقدية التي تجمع بينهم.

الشراكات و/أو االستشارة خالل مرحلة 
إعداد المشاريع وتنفيذها وتقييمها

الحوار حول االستراتيجيات
مجموعات العمل والحلقات الدراسية

المشاركة في المنتديات الدولية
المشاركة في المبادرات القطاعية
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تحليل األهمية النسبية

لتطبيــق  خطتــه  إدارة  ســياق  فــي  المتوســط  طنجــة  قــام 
مــن  بتقييــم  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية  سياســة 
جهــة التحديــات المرتبطــة بوضعيتــه وأنشــطته ومــن جهــة 
أخــرى الحــوار، بانتظــام مــن خــالل مختلــف قنــوات التواصــل 
المتاحــة، مــع أطرافــه المتدخلــة لتقييــم تطلعاتهــم. وبنــاء 
علــى نتائــج هــذه التقييمــات، تقــدم المجموعــة بشــكل دوري 

تحليلهــا المتعلــق باألهميــة النســبية.

بإعــادة  المتوســط  طنجــة  مجموعــة  قامــت   ،2019 وفــي 
للشــركات  االجتماعيــة  للمســؤولية  اســتراتيجيتها  تشــكيل 
الداخلييــن  المتدخليــن  األطــراف  مــع  مهمــة  وباستشــارة 
والخارجييــن، وذلــك فــي إطــار إنجــاز دراســة حــول األهميــة 
تحديــات  إلــى تصنيــف  الدراســة  وانتهــت هــذه  النســبية. 
المجموعــة فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة للشــركات 
حســب األولويــة. كمــا تــم تقييــم كل تحــدي علــى حــدة وفــق 
أهميتــه بالنســبة لــكل مــن األطــراف المتدخليــن والمجموعة.

وتشمل معايير تقييم التحديات ما يلي:

• مستوى أهمية التحدي بالنسبة لألطراف المتدخلين؛
• مستوى أهمية التحدي بالنسبة للمجموعة؛

• مستوى تحديد تطلعات األطراف المتدخلين؛
• األداء الحالي للمجموعة.

وقــد تمــت مراعــاة كافــة التحديــات المحــددة ضمــن هــذا 
للمســؤولية  المتوســط  طنجــة  ميثــاق  فــي  التحليــل 

للشــركات. االجتماعيــة 

تنشيط االستراتيجية

لمجموعــة  االجتماعيــة  المســؤولية  اســتراتيجية  تتجســد 
إحــداث  خــالل  مــن  الواقــع  أرض  علــى  المتوســط  طنجــة 
منصــب مســؤول للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات ملحــق 
مكاتــب  علــى  المنصــب  هــذا  ويعتمــد  اإلدارة.  بمجلــس 
الربــط للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات، التــي تعيــن داخــل 
بتطبيــق  وتكلــف  للمجموعــة،  التابعــة  الكيانــات  مختلــف 
مختلــف محــاور سياســة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات. 
للمســؤولية  الربــط  مكاتــب  شــبكة  تكــون  الشــكل  وبهــذا 
االجتماعيــة للشــركات شــريكة فــي إدارة هــذه االســتراتيجية 
والمحاســبة وكــذا فــي أنشــطة التواصــل مــع الموظفيــن 

وتحسيســهم.

االجتماعيــة  المســؤولية  حــول  برنامــج  إعــداد  تــم  وقــد 
للشــركات، شــمل 70 مشــروعا ونشــاطا يرمــي إلــى ترجمــة 
هــذه االســتراتيجية بمختلــف أبعادهــا. حيــث يجتمــع فريــق 
للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية  اســتراتيجية  تنشــيط 

البرنامــج. أنشــطة هــذا  تنفيــذ  لمتابعــة  بشــكل شــهري 

ومــن جهــة أخــرى، تقدم فرق متخصصة فــي مهن المجموعة 
وتحديــات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات دعمــا متعــدد 
القطاعــات للفريــق المكلــف باالســتراتيجية وذلك قصد إدماج 
تحديــات التنميــة المســتدامة فــي عمليــات طنجــة المتوســط 
مــن خــالل المحــاور الخمســة لميثــاق المســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات الخــاص بالمجموعــة. ويهــدف هــذا االلتــزام القــوي 
مــن فرقنــا إلــى التعزيــز المســتمر الســتراتيجية المســؤولية 
االجتماعيــة للشــركات الخاصــة بنــا وتطويرهــا ســواء علــى 

المســتوى الداخلــي أو الخارجــي.
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إيمان السلمي
الجائزة الثانية بمسابقة الرسم المنظمة من طرف طنجة المتوسط بشراكة مع المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان
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مشاريع المسؤولية 
االجتماعية للشركات 
بمجموعة طنجة 
المتوسط
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المستهدفينأ.ت.م.مثال عن أعمال م.ج.ش.التزام م.ج.ش.محور م.ج.ش.

التسيير الفعال والمستدام للعمليات 
والبنيات التحتية

إنجــاز العمليــات وتســيير البنيــات التحتيــة فــي المينــاء وفــي مختلــف مناطــق األنشــطة 
بالمجموعــة علــى أعلــى مســتوى مــن حيــث جــودة الخدمــات وفــي احتــرام للمتطلبــات 

االجتماعيــة والبيئيــة.

- شباك رقمي وحيد لإجراءات اإلدارية بالميناء؛
- تحسين تنظيم تدفقات الحاويات؛

- معالجة النفايات السائلة والصلبة.

الزبائن؛
الموظفين؛
المشغلين؛
الموردين؛

المجتمعات.

الزبائن؛
العالم؛

المجتمعات؛

المساهمين؛
المجتمع؛
السلطات؛
الموردين.

المساهمين؛
المجتمعات؛
السلطات؛
الموردين.

الموظفين؛
المجتمع؛
الموردين.

الموظفين؛
المجتمع؛
الموردين.

العالم؛
المجتمع.

العالم؛
المجتمع.

المشغلين؛
المستثمرين؛

الموردين؛
المساهمين.

المشغلين؛
المستثمرين؛

الموردين؛
المساهمين.
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ــاء ومناطــق األنشــطة  ــن المين ــط بي ــق بالرب ــا يتعل ــول التنقــل المســتدام فيم ــز حل تعزي
والمنطقــة الترابيــة.

- عملية مرحبا: تدابير إضافية لعبور أكثر راحة؛
- ربط لوجستي: طنجة المتوسط ضمن أفضل 20 ميناء على مستوى العالم؛

- أدوات التواصل للمسافرين؛

تطبيــق حكامــة أخالقيــة وشــفافة داخــل المجموعــة فيمــا يتعلــق بالتســيير اليومــي 
المتدخليــن. األطــراف  مــع  والعالقــات  المســتدامة  بالتنميــة  المرابطــة  للتحديــات 

- هيئات حكامة للمسؤولية االجتماعية للشركات؛
- الموثوقية والشفافية؛

- وحدة عمل ت.م.ت.: تحسين ميناء التوقف.

إنشــاء أصــول غيــر ماديــة حــول هويــة المجموعــة وثقافتهــا ستســاهم فــي تقويــة 
الترابيــة. والمنطقــة  المتدخليــن  األطــراف  مــع  المســتدامة  العالقــات 

- مشاركة نشيطة لطنجة المتوسط بالتظاهرات الوطنية والدولية؛
- زيارة البنيات التحتية لطنجة المتوسط؛

- التعاون مع األطراف المتدخلين في أعمال مؤسسة طنجة المتوسط.

تنميــة رأس المــال البشــري ســواء مــن أجــل المينــاء أو مناطــق األنشــطة أو التنميــة 
الترابيــة. االجتماعيــة واالقتصاديــة للمنطقــة 

- جمعية األعمال االجتماعية طنجة المتوسط لخدمة منخرطيها؛
- متطوعو طنجة المتوسط للمبادرات في مجال الصحة؛

- محاكي بحري لتكوين ربابنة المالحة البحرية الوطنيين والدوليين.

جعــل المينــاء ومناطــق األنشــطة واجهــة مــورد لتعزيــز خلــق مناصــب الشــغل وروح 
واالبتــكار. والبحــث  المقاولــة 

- رقمنة لصالح صادرات الصناعات الغذائية؛
- تجريد عملية العبور المينائي للشحن من طابعه المادي؛

- مواكبة البحث العلمي لالبتكار.

المســاهمة فــي األنشــطة التــي تســتهدف االنتقــال الطاقــي واالقتصــاد الدائــري 
والتخفيــف مــن آثــار التغيــر المناخــي والحفــاظ علــى التنــوع اإلحيائــي

- تنظيف قاع البحر بشاطئ الدالية؛
- الفعالية الطاقية، االنتقال إلى العالم األخضر؛

- عملية الشاطئ النظيف بشاطئ الدالية.

تســهيل الولــوج إلــى التعليــم والصحــة والمســاهمة مــن خــالل المؤسســة فــي تحســين 
ظــروف العيــش داخــل كل مــن المينــاء ومناطــق األنشــطة والمنطقــة الترابيــة وحولهــا.

- تحسين ظروف التعليم وتقليص الهدر المدرسي؛
- الصحة في الوسط المدرسي والمساعدة والوقاية؛

- أنشطة دعم لتحقيق االستقالل الذاتي للمرأة بالجهة.

تحســين مســتوى الربــط اللوجســتي للمنطقــة الترابيــة وتعزيــز الروابــط ضمــن النظــام 
االقتصــادي.

- تقوية الربط البحري؛
- تنظيم معرض التعاقد من الباطن في صناعة السيارات؛

- تنظيم المنتدى األفريقي للموانئ.

تنمية التعاون مع فاعلين دوليين وتقوية الحضور في المؤسسات الدولية.
الموانــئ  أوســاط  لنظــم  الدوليــة  للجمعيــة  المتوســط  طنجــة  انضمــام   -

)ج.ن.أ.م.(؛
- التعاون الدولي: توقيع شراكات وتنظيم تظاهرات...

تبني حكامة تساعد على التدبير المسؤول 
بشكل يومي

تنمية رأس المال البشري وروح االبتكار، 
وتحسين التأثيرين االجتماعي واالقتصادي

المساهمة في التنمية المستدامة للمنطقة 
الترابية من خالل نهج مقاربة شمولية

لعب دور في السلسلة اللوجستية الدولية



المحور 1
التسيير الفعال 

والمستدام للعمليات 
والبنى التحتية

إنجــاز العمليــات وتســيير البنــى التحتيــة فــي مختلــف مناطــق 
األنشــطة بالمجموعــة علــى أعلــى مســتوى مــن حيــث جــودة 
ــة،  ــة والقانوني ــات التنظيمي ــرام للمتطلب الخدمــات وفــي احت
التنميــة  مبــادئ  إدمــاج  مــع  والبيئيــة  االجتماعيــة  وكــذا 

المســتدامة.

االلتزام – 1
إنجــاز العمليــات وتســيير البنــى التحتيــة فــي المينــاء وفــي 
مختلــف مناطــق األنشــطة بالمجموعــة علــى أعلــى مســتوى 
مــن حيــث جــودة الخدمــات وفــي احتــرام للمتطلبــات االجتماعيــة 

والبيئيــة.

االلتزام – 2
التنقــل المســتدام فيمــا يتعلــق بربــط المينــاء  تعزيــز حلــول 

والمنطقــة. األنشــطة  ومناطــق 



95,2 %99,98 %

االلتزام 1

استقصاء حول رضا زبائن طنجة 
المتوسط

نظام أوساط الموانئ الخاص بطنجة المتوسط في خدمة تنافسية 
الشركاء

تحسين تنظيم تدفقات الحاويات

إنجــاز العمليــات وتســيير البنــى التحتيــة فــي المينــاء وفــي مختلــف مناطــق األنشــطة بالمجموعــة علــى أعلــى مســتوى 
مــن حيــث جــودة الخدمــات وفــي احتــرام للمتطلبــات االجتماعيــة والبيئيــة.

المعدل اإلجمالي
لرضا الزبائن

معدل
توافر الحلول ــة المتوســط فــي كل ســنة اســتقصاء حــول رضــا زبائنهــا قصــد  ــة طنج تجــري مجموع

المتوســط  طنجــة  مينــاء  داخــل  المقدمــة  الخدمــات  جــودة  بخصــوص  آرائهــم  جمــع 
ومناطــق األنشــطة. وســجل هــذا االســتقصاء معــدل مشــاركة مرتفــع أتــاح إمكانيــة 
القيــام بقيــاس إجمالــي لمســتوى رضــا الزبائــن وكــذا تحديــد نقــاط التحســن التــي يمكــن 

ــا بهــدف ضمــان أفضــل مســتوى اســتجابة لتطلعاتهــم. ــدء فــي العمــل عليه الب

خدماتهــا  جــودة  تعزيــز  علــى  المتوســط  طنجــة  مجموعــة  تحــرص 
المقدمــة لتلبيــة تطلعــات زبائنهــا وشــركائها، والســيما مــن خــالل 
إنشــاء بوابــة وحيــدة وفــق المعاييــر الدوليــة، مخصصــة لتســهيل 

اإلداريــة. اإلجــراءات 

المنصــة  إلــى  الدخــول  اآلن  المينــاء  لمســتخدمي  يمكــن  حيــث 
 Tanger Med ــة »نظــام أوســاط الموانــئ طنجــة المتوســط الرقمي
عمليــات  إنجــاز  مــن  تمكنهــم  التــي   »Port Community System
مرتبطــة بتســيير العمليــات البحريــة والتفاعــل مــع هيئــات الرقابــة 
ــل  ــة مــن قبي ــذا الخدمــات المالي ــا وك ــدات الشــحن وتعقبه ــع وح وتتب

إعــداد الفواتيــر عــن بعــد والســداد متعــدد القنــوات إلــخ.

وتمكــن هــذه البوابــة الرقميــة المتاحــة علــى مــدار 24 ســاعة/24 ســاعة 
و7 أيــام/7 أيــام فــي اآلن نفســه مــن ربــح الكثيــر مــن الوقــت وتقويــة 

منــاخ الثقــة الســائد بيــن المجموعــة وشــركائها.

ــى  ــة عل ــة اإللكتروني ــك، ســاعد إنشــاء هــذه البواب ــى ذل باإلضافــة إل
ــي  ــر البيئ ــة ممــا خفــض مــن األث ــل اســتعمال الوســائط الورقي تقلي

لهــذا النشــاط.

قــام طنجــة المتوســط بغيــة تحســين خدماتــه المقدمــة للشــركاء البحرييــن والمينائييــن واللوجســتيين بإنشــاء عــدد مــن اإلجــراءات التــي تســمح 
بتنظيــم أفضــل لتدفقــات البضائــع داخــل المركــب المينائــي:

• افتتاح بوابتين إضافيتين لمراقبة خروج وحدات الشحن الموجهة للتصدير وذلك بهدف تقليص وقت العبور؛
• تمديد ساعات عمل الجمارك بالنسبة للصادرات؛

• تجهيــز منطقــة تمتــد علــى مســاحة 5 هكتــارات لمعالجــة الوحــدات فــي إطــار ســند لإعفــاء مقابــل كفالــة والوحــدات فــي انتظــار رفــع اليــد 
الصــادر عــن الجمــارك؛

• توســيع خدمــة الجــر الداخلــي لنقــل الحاويــات بيــن مختلــف المحطــات: محطــة الحاويــات 1 ومحطــة الحاويــات 2 ومحطــة الحاويــات 4 ومنطقــة 
زيــارة اســتيراد الحاويــات بمينــاء طنجــة المتوســط وتلــك القادمــة مــن المنطقــة الحــرة اللوجســتية ميدهــوب »MEDHUB« والمتوجهــة إليهــا.
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أدى االهتمام الخاص الذي يولى للشركاء اللوجستيين البحريين وتطلعاتهم في مجال 
معالجة طلبات التوقف بميناء طنجة المتوسط إلى إنشاء نظام تدبير أولوية عمليات 

رسو السفن. وباعتبار هذا النظام عنصرا حيويا لالستدامة ولتحقيق رضا وكالء العمارات 
الشركاء، فإنه يتم إشراك هؤالء في هذه العملية قصد تحقيق الشفافية التامة في 

اتخاذ القرار. ونتيجة لذلك، يتيح نظام تدبير أولوية عمليات التوقف ما يلي:

• المشاركة اآلنية للمعلومات المرتبطة بالرسو بين المشغلين
• اقتصاد استهالك السفن للوقود

• حماية البيئة من خالل خفض انبعاثات السفن في الجو.

وتحقيقا لهذه الغاية، قام طنجة المتوسط بإنشاء منصة إلكترونية من أجل تدبير حركات 
السفن الكبيرة بواسطة نظام حجز ثابت. وتم توفير هذا الحل للمحطات ومالك السفن 

بهدف:

• تقليص مدة انتظار السفن
• تحسين مستوى سالمة حركة المالحة البحرية في المنطقة المينائية طنجة المتوسط 

وذلك بتقليص مدة انجراف السفن الكبيرة بمكأل لرسو السفن
• تحسين مستوى تخصيص الخدمات للسفن )اإلرشاد والقطر والربط(.

إدارة مثلى لعمليات رسو السفن

معالجة

14.300

عملية توقف بنسبة احترام آجال 
الخدمات 98%

توفير 25 دقيقة من مدة التوقف

تخفيض قدره طنين من استهالك 
زيت الوقود قليل الكبريت

 »VLSFO« للسفينة الواحدة

تخفيض قدره 6 أطنان من انبعاث 
ثاني أوكسيد الكربون للسفينة 

الواحدة
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تدبيــر آخــر جــد فعــال علــى مســتوى تحســين التميــز البيئــي يتجســد مــن خــالل بنــاء محطــة 
لمعالجــة  مخصصــة  درهــم  مليــون   220 بـــ  قيمتهــا  المقــدر   ،»SERTEGO« ســيرتيغو 
ــع التلــوث البحــري الناجــم عــن  ــة لمن ــة الدولي النفايــات، موضــوع الملحــق 1 مــن االتفاقي
ــوع أهــداف طموحــة فيمــا  ــذي ســاعد فــي بل ــول »MARPOL« 73/78، وال الســفن مارب
ــرة فــي نهايــة عمرهــا االفتراضــي، وخاصــة تلــك المرتبطــة  يخــص معالجــة نفايــات خطي
بالميــاه الهيدروكربونيــة. باإلضافــة إلــى قــدرة معالجــة تعــادل %100 للنفايــات الخطيــرة 
ومشــاريع التوســعة الموازيــة النطــالق مينــاء طنجــة المتوســط، يتــم إنجــاز تحاليــل دوريــة 

فيهــا مــن أجــل مراقبــة تطابــق النفايــات مــع القواعــد التنظيميــة.

 »Tanger Med Utilities« وينفــذ طنجــة المتوســط بواســطة فرعــه طنجــة ميــد أوتيليتيــز
خطــة اقتصــاد دائــري ستســمح بإعــادة تدويــر النفايــات وخاصــة تلــك البســيطة والخطيــرة.

قــام طنجــة المتوســط بتنفيــذ تدبيــر لحمايــة المعطيــات ذات 
الطابــع الشــخصي يتماشــى مــع المقتضيــات التنظيميــة 
 ISO-27001 للقانــون 08-08 واألحــكام المعياريــة لشــهادة

المتعلقــة بنظــام إدارة أمــن أنظمــة المعلومــات.

معالجة النفايات السائلة والصلبة

حماية المعطيات

حجم المياه
المعالجة

8.721 مترا مكعبا

كمية المياه
المعاد تدويرها

 24,5 %

نسبة إعادة تدوير
النفايات الصلبة

32%

شهادة
ISO-27001

منذ 2017
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تولــي مجموعــة طنجــة المتوســط أهميــة كبــرى للتســيير اآلمــن 
اكتمــال  مــدى  ذلــك  علــى  يبرهــن  كمــا  المينائيــة،  لألنشــطة 
نظامهــا المخصــص للتحكــم فــي المخاطــر المرتبطــة بالنظافــة 

والصحــة والبيئــة فــي الموقــع.

ــة  ــات مراقب ــاز عملي ــة بإنج ــث يقــوم أطــر ذوي مؤهــالت عالي حي
تتعلــق بمجــاالت الصحــة والســالمة والبيئــة بشــكل دائــم داخــل 
المركــب المينائــي وحولــه للحــرص علــى منــع المخاطــر المرتبطــة 

باألنشــطة فــي هــذه المجــاالت.

عــالوة علــى ذلــك، تــم إنشــاء لجــان للصحــة والســالمة والبيئــة، 
حيــث تعقــد األخيــرة اجتماعــات دوريــة للتواصــل حــول األبعــاد 
وذلــك  الموقــع  فــي  والبيئــة  والصحــة  بالنظافــة  المتعلقــة 
قصــد تحســيس الشــركاء وتعبئتهــم وكــذا تقويــة معــارف كافــة 
األطــراف المتدخليــن فــي المجــال وقدراتهــم التقنيــة فــي هــذا 

الشــأن.

بمســؤوليتها  المتوســط  طنجــة  مجموعــة  مــن  وعيــا 
االجتماعيــة،  المتطلبــات  احتــرام  مجــال  فــي  الموســعة 
قامــت بتنفيــذ سياســة »صفــر حادثــة«، حيــث تحــرص فــي 
ــن  ــع الفاعلي ــى أن تضــع رهــن إشــارة جمي هــذا الســياق عل
المركــب  مســتوى  علــى  المشــتغلين  االقتصادييــن 
المينائــي ومجالــه الترابــي نظامــا يســمح بمراعــاة كاملــة 
ــق بالصحــة  ــات تحســين ظــروف العمــل فيمــا يتعل لمتطلب
والســالمة. ونتيجــة لذلــك نجحــت المجموعــة فــي تطبيــق 
نظــام تدبيــر حــوادث الســالمة فــي الشــغل والتــي يتولــى 
مهمــة تســييرها فريــق »جســر الســالمة« المتكــون مــن 
الحريــق  إطفــاء  شــاحنات  بثــالث  مزوديــن  إطفــاء  رجــال 

التلــوث. فــي مكافحــة  وغواصيــن وفريــق متخصــص 

عدد اللجان المنعقدة
45

عدد التداريب المشتركة
لمحاكاة حاالت الطوارئ = 13

عدد الحوادث المؤدية إلى إصابات بدنية خطيرة
00

عدد تدخالت السالمة
لفريق جسر السالمة

2.555
معدل االلتزام بالمعايير إثر جوالت السالمة

89%

تأطير الموظفين حول معايير الصحة والسالمة والبيئة 

جسر السالمة
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االلتزام 2
تعزيز حلول التنقل المستدام فيما يتعلق بالربط بين الميناء ومناطق األنشطة والمنطقة الترابية.

إدراج خدمات الدفع متعدد القنوات على الشبكة عبر بوابة 
الخدمات طنجة المتوسط

بوابة الولوج: اندماج كامل مع نظام 
الجمارك

رقمنة طنجة المتوسط: اجتياز مرحلة جديدة لصالح صادرات 
الصناعات الغذائية الطابع غير المادي للعبور المينائي للشحن بواسطة بوابة 

الخدمات الخاصة بطنجة المتوسط

فــي إطــار برنامــج رقمنــة الخدمات المقدمــة للمجتمع اللوجســتي، 
أنشــأ طنجــة المتوســط خدمــة جديــدة للدفــع متعــدد القنــوات، تتيح 
للمشــغلين تســوية المســتحقات الواجبــة عليهــم فيمــا يتعلــق 
بالعبــور المينائــي للشــحن وتســعيرها بالدرهــم. وتوفــر طريقــة 
الدفــع الجديــدة هــذه للمشــغلين إمكانيــة تســوية فواتيرهــم مــن 

خــالل مختلــف القنــوات التاليــة:

• الخدمــات المصرفيــة اآلليــة )الدفــع عبــر الموقــع اإللكترونــي 
للمصــرف(؛

)الدفــع  المحمــول  الهاتــف  بواســطة  المصرفيــة  الخدمــات   •
المحمــول(؛ الهاتــف  بواســطة 

•  الصراف اآللي.

منصــة  باعتبارهــا  المتوســط،  طنجــة  األنشــطة  مناطــق  توفــر 
لوجســتية وصناعيــة مندمجــة بمنصــة مينائيــة فعالــة، للمشــغلين 
سلســلة  بتدبيــر  يتعلــق  فيمــا  أفضــل  تنافســية  اللوجســتيين 
التوزيــع )تكلفــة الشــحن والمعالجــة المينائيــة ومــدة العبــور...(، 
وكــذا بنيــة تحتيــة ذات جــودة وإدمــاج لوجســتي يطابــق أفضــل 
الملبــي  اللوجســتي  اإلدمــاج  هــذا  ويرتكــز  الدوليــة.  المعاييــر 
ــات انســيابية التدفقــات اللوجســتية وتعقبهــا وســالمتها  لمتطلب

علــى اســتعمال نظــام بوابــة الولــوج الــذي يســمح بمــا يلــي:

طنجــة  طــرف  مــن  المقدمــة  الخدمــات  عــرض  رقمنــة  إطــار  ي 
المتوســط عبــر إضافــة حلــول متنوعــة إلــى بوابتــه »نظــام أوســاط 
الموانــئ« مــن أجــل تعزيــز التنافســية اللوجســتية للمصدريــن، 
تــم تجــاوز مرحلــة جديــدة بفضــل الشــراكة بيــن موروكــو فودكــس 
لمنتجــات  المغربيــة  الصــادرات  لتيســير   »Morocco Foodex«

الصناعــات الغذائيــة.

وسيســمح هــذا الحــل الجديــد بتدبيــر غيــر مــادي إلجــراء تصديــر 
منتجــات الصناعــات الغذائيــة، وفــق متطلبــات موروكــو فودكــس، 

ــوع المملكــة. ــك انطالقــا مــن كامــل رب وذل

ــة موروكــو  ــر بفضــل حســابات الدخــول التــي أنشــأها ســواء علــى بواب ٌر للحوامــض مــن جهــة أكادي ــال، ســيتمكن ُمَصــدِّ وعلــى ســبيل المث
فودكــس أو »نظــام أوســاط الموانــئ الخاصــة بمينــاء طنجــة المتوســط«، مــن تقديــم طلبــه للتصديــق علــى مطابقــة منتجاتــه لمتطلبــات 
التصديــر واالطــالع علــى نتائــج المراقبــة المســلمة مــن طــرف موروكــو فودكــس واســتخراج بشــكل غيــر مــادي شــهادة تفتيــش صادراتــه وذلــك 

دون الحاجــة للتنقــل مــن موقــع اإلنتــاج الخــاص بــه.

وبفضــل التبــادل اآللــي مــع هيئــات المراقبــة ونقــاط العبــور الحدوديــة، وخاصــة نظــام القاعــدة اآلليــة للجمــارك عبــر الشــبكة )ق.آ.ج.ع.ش. 
»BADR«( التابــع إلدارة الجمــارك والضرائــب غيــر المباشــرة، يمكــن إرســال شــهادة التفتيــش بشــكل آلــي للحصــول علــى الوصــل الجمركــي 

للشــحن عبــر مينــاء طنجــة المتوســط.

ِر المغربي. ويؤكد هذا الحل االلتزام المستمر لطنجة المتوسط بتحسين التنافسية اللوجستية للُمَصدِّ

• تدبير دخول البضائع إلى المناطق الحرة وخروجها منها وكذا تعقبها؛
• تدبير التدفقات داخل المناطق وفيما بينها وتعقبها؛

• إمكانية استخراج اإلحصائيات المناسبة فيما يخص بتدفقات البضائع؛
ــاء والمشــغلين اللوجســتيين والجمــارك  ــادل المعلومــات مــع مختلــف الفاعليــن وشــفافيتها )المناطــق الحــرة والمين ــة تب • موثوقي

وغيرهــم(؛
• التعاون مع المصالح الجمركية في الميناء والمناطق الحرة.

وعــرف نظــام بوابــة الولــوج خــالل الربــع األخيــر تطــورا مهمــا ســاعد فــي تســريع عمليــة الرقمنــة وتيســير معالجــة وحــدات الشــحن مــن 
خــالل إدمــاج أتمتــة التصريــح الجمركــي )التصريــح الفريــد للبضائــع »ت.ف.ب.«( المتعلــق بالتدفقــات القادمــة مــن مناطــق األنشــطة 

بطنجــة المتوســط أو المتوجهــة إليهــا.

يتابــع طنجــة المتوســط عمليــات التحســين المرتبطــة بتســهيل 
اإلجــراءات مــن خــالل تجريدهــا مــن طابعهــا المــادي وَأْتَمَتِتَهــا. 
حيــث يمكــن اليــوم للمقــاوالت المتدخلــة فــي قطــاع الشــحن 
ــاء  ــور مــن مين ــة العب ــق بعملي ــدة فيمــا يتعل ــراءات جدي ــام بإج القي
طنجــة المتوســط بفضــل التصريــح واإليــداع اإللكترونييــن للوثائــق 
ــة  ــة. وبالمــوازاة مــع توســيع نطــاق رقمن ــدى الســلطات المينائي ل
ــه يمكــن لهــذه المقــاوالت االســتفادة  ــة، فإن التصريحــات الجمركي
مــن تبســيط إلجراءاتهــا مــع ضمــان مســتوى عــال مــن الســالمة 

بالنســبة لتدفقــات البضائــع.

ــر  ــح المبســط عب ــة والتصري ــى مســتوى البواب ــق عل ــق )إدراج مباشــر للوثائ ــي للوثائ ــع اإللكترون ــاج التوقي ــالل إدم ــق مــن خ ــة الوثائ • رقمن
التنزيــل اآللــي لمعطيــات التصريــح الفريــد للبضائــع »ت.ف.ب.« لــدى الجمــارك(.

وسيساعد هذا التدبير على تخفيف اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بعبور البضائع وتحسين موثوقيتها.

• إمكانية االستفادة من خدمة الضريبة عن بعد )إلكترونيا عبر بوابة طنجة المتوسط( مع الولوج اإللكتروني إلى الفواتير.

ــة المتوســط بتحســين مســتوى تنافســية الصــادرات  ــاة مــن طــرف طنج ــة المتبن ــة الخارجي ــراءات التجاري ــة اإلج وستســمح اســتراتيجية رقمن
المغربيــة عبــر المركــب المينائــي. ومــن بــاب التذكيــر، فــإن طنجــة المتوســط هــو أول منصــة مغربيــة لتدفقــات الــواردات والصــادرات التــي 

ــار درهــم ســنة 2018. بلغــت قيمتهــا االجماليــة المعالجــة 317 ملي

ــة المتوســط  ــاء طنج ــئ الخــاص بمين ــى نظــام أوســاط الموان ــوج إل ــدة الول ــن فــي اســتخدام الخدمــة الجدي ــى المشــغلين الراغبي يجــب عل
ة المســتحقات المعنيــة. حيــث سيســتعمله  وتحديــد ســلة مــن المســتحقات التــي يتوقعــون دفعهــا. ويخصــص بشــكل آلــي رمــز دفــع ِلَســلَّ

المشــغل قصــد مباشــرة عمليــة الدفــع عبــر مختلــف القنــوات المتاحــة.

وفــور تأكيــد عمليــة الدفــع، يتــم إثبــات عمليــة التســوية الموافقــة لهــا ومخالصــة الفواتيــر المعنيــة. ويجــب علــى المشــغلين الراغبيــن فــي 
االســتفادة مــن هــذه الخدمــة الجديــدة التوفــر، إن لــم يكــن األمــر كذلــك بالفعــل، علــى حســاب مفتــوح علــى بوابــة طنجــة المتوســط. ألجــل 
ذلــك، يجــب اســتعمال االســتمارة المرفقــة كملحــق مــن خــالل إيداعهــا لــدى مصلحــة الفواتيــر بطنجــة المتوســط التــي ســتقوم مــن جهتهــا 
بمعالجتهــا. وتــم تفصيــل طريقــة االســتعمال فــي دليــل متــاح رهــن إشــارة المشــغلين علــى الموقــع اإللكترونــي للســلطة المينائيــة طنجــة 
المتوســط www.tmpa.ma مــن خــالل قســم »التحميــالت« المعنــون فرعيــا »الدفــع متعــدد القنــوات الطــرف المصــرح.« ويتضمــن هــذا 

األخيــر أيضــا وصفــا مفصــال لخدمــات االطــالع علــى عمليــات الدفــع المنجــزة بواســطة هــذه القنــوات الجديــدة.

عدد المستعملين
5.000

ر من المملكة ُمَصدِّ
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أدوات تواصل مع المسافرينعملية مرحبا لمغاربة العالم

حركة العبور 2019:

حافلةسيارةمسافر

يعمــل مينــاء طنجــة المتوســط باعتبــاره أحــد أهــم نقــاط العبــور بالنســبة لمغاربــة العالــم ســواء خــالل رحلتــي العــودة إلــى التــراب الوطنــي 
المغربــي أو المغــادرة، وخاصــة فــي موســم الصيــف، علــى تســهيل عمليــة العبــور لمــا يقــارب 2,8 مليــون مســافر مــن بينهــم 1,5 مليــون 

خــالل عمليــة مرحبــا الممتــدة مــن يونيــو إلــى شــتنبر.

ــز شــامل لمناطــق  ــر تجهي ــر البيئــي للعمليــة. وشــمل هــذا التدبي ــر يهــدف إلــى الحــد مــن التأثي ــه، تــم الشــروع فــي تفعيــل تدبي ــاء علي وبن
فاصلــة مخصصــة كفضــاءات النتظــار المســافرين، باإلضافــة إلــى برنامــج لمــداورة الســفن خــالل فتــرة ذروة التدفــق وتواصــل اســتباقي 

ــف إلدارة النفايــات الناتجــة عــن عمليــة مرحبــا. وآنــي حــول حركــة العبــور وكــذا تدبيــر ُمَكيَّ

باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تعزيــز البنيــات التحتيــة داخــل مينــاء المســافرين والتدابيــر المطبقــة فيــه بشــكل فعلــي مــن خــالل تشــييد 8 وحــدات 
ــز كل مــن  ــم تعزي ــن ت ــال فــي حي ــز فضــاءات األلعــاب لألطف ــل اإلركاب، وتجهي ــا قب ــي التســجيل وم ــى مســتوى منطقت ــدة عل ــة جدي صحي

خدمــات المســاعدة لألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة والمــوارد البشــرية.

حرصــت مجموعــة طنجــة المتوســط خــالل الســنوات األخيــرة علــى مضاعفــة االســتثمارات فــي إعــداد وتنفيــذ فعلــي لنظم االتصــاالت الذكية 
الراميــة إلــى تقليــص التأثيــر البيئــي للعمليــات. ونتيجــة لذلــك، فــإن الموقــع اإللكترونــي لمينــاء طنجــة المتوســط للمســافرين، المتوفــر 
ــك  ــوق، ليقلــص بذل ــوج إلــى مختلــف اإلجــراءات والوســائل والمعلومــات فــي وقــت آنــي وبشــكل موث ــة الول ــح إمكاني بثــالث لغــات، يتي
وبشــكل ملمــوس التنقــالت نحــو المينــاء. وفضــال عــن ذلــك، قــام طنجــة المتوســط بتطويــر تطبيــق للهاتــف مــن أجــل إعــالم المســافرين 
بمواعيــد مغــادرة الســفن ووصولهــا وكــذا لتأكيــد تذاكرهــم واالســتعالم حــول توقعــات حركــة العبــور والمزيــد مــن المعلومــات المفيــدة فــي 
ســفرهم. وتنشــر هــذه المعلومــات بشــكل آنــي علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي لمينــاء طنجــة المتوســط للمســافرين. كمــا تــم إطــالق 
القنــاة اإلذاعيــة »راديــو طنجــة المتوســط«، التــي تبــث علــى تــردد 100 ميغاهيرتــز وتنشــر معلومــات مفيــدة للمســافرين بغيــة تمكينهــم مــن 

تنظيــم رحلــة عبورهــم فــي أفضــل الظــروف.

ــم  ــدق يت ــاح فن ــاء مــن خــالل افتت ــدة المســافرين ومســتعملي المين ــه لفائ ــز عــرض خدمات ــى تعزي ــة المتوســط أيضــا عل وقــد حــرص طنج
تشــغيله مــن طــرف أونومــو »ONOMO«. ويتيــح هــذا العــرض ضمــان مرونــة أكثــر مــن حيــث الحركيــة وتقليــل التأثيــر البيئــي المرتبــط 

بتنقــالت مســتعملي المينــاء.

عدد المسافرين المسجلين 
»بإدارة العالقات مع الزبائن 

الخاصة بالمسافرين«
الستقبال إنذارات المستجدات

50.000
منخرط

متوسط مدة عبور المسافرين
55 دقيقة عند المغادرة
15 دقيقة عند الوصول

عدد المسافرين الذين تم استقبالهم خالل العملية
1.544.553
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الربط اللوجستي
منــذ تصميــم مركــب طنجــة المتوســط، كان الخيــار هــو ربــط البنيــة التحتيــة للمينــاء بمناطــق األنشــطة المرتبطــة فيــه بالمنصــات اللوجســتية 
وذلــك بشــكل ســلس وفعــال، وخاصــة بالموانــئ الجافــة ومحــاور الســكك الحديديــة. وســمح هــذا االختيــار بتحســين التأثيــر البيئــي بشــكل 
ــة للطــرق الســريعة والســيارة  ــاء طنجــة المتوســط بالشــبكة الوطني ملحــوظ بالنســبة لمجمــوع أنشــطة المشــروع وتوســعاته. ويتصــل مين
المتصلــة بدورهــا بالمــدن الكبــرى فــي المملكــة. وتتيــح مختلــف الروابــط التــي يتميــز بهــا مينــاء طنجــة المتوســط للفاعليــن بالتجــارة الدوليــة 
نقــل تدفقــات البضائــع وتدبيرهــا علــى النحــو األمثــل وبشــكل تنافســي. وســمحت هــذه االختيــارات بتحســين ملمــوس لتصنيــف المملكــة 

فــي المؤشــر العالمــي للربــط البحــري.

فــي يونيــو 2019 قامــت مجموعــة طنجــة المتوســط بتشــغيل مينــاء طنجــة المتوســط 2 الجديــد. حيــث ستســاهم هــذه التوســعة بشــكل أكبــر 
فــي تحســين عــرض الخدمــة المقدمــة للمشــغلين بالتجــارة الدوليــة والربــط اللوجســتي للمنطقــة الترابيــة.

متوسط مدة الرحلة من طنجة المتوسط إلى الدار 
البيضاء: 5 ساعات / مراكش: 9 ساعات

فاس: 6 ساعات / أكادير: 12 ساعات
عدد الموانئ المرتبطة

تشمل ما يقارب 180 ميناء و70 بلدا في القارات 
الخمس
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المحور 2
تبني حكامة تساعد على 
التدبير المسؤول بشكل 

يومي
تطبيــق حكامــة أخالقيــة وشــفافة داخــل المجموعــة فيمــا 
بالتنميــة  المرتبطــة  للتحديــات  اليومــي  بالتســيير  يتعلــق 
المســتدامة والعالقــات مــع األطــراف المتدخليــن وبنــاء هوية 

وثقافــة متأصلــة فــي المنطقــة الترابيــة.

االلتزام – 3
يتعلــق  المجموعــة فيمــا  داخــل  أخالقيــة وشــفافة  تطبيــق حكامــة 
المســتدامة  بالتنميــة  المرابطــة  للتحديــات  اليومــي  بالتســيير 

المتدخليــن. األطــراف  مــع  والعالقــات 

االلتزام – 4
إنشــاء أصــول غيــر ماديــة حــول هويــة المجموعــة وثقافتهــا ستســاهم 
المتدخليــن  األطــراف  مــع  المســتدامة  العالقــات  تقويــة  فــي 

الترابيــة. والمنطقــة 
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االلتزام 3

ھیئات حكامة للمســؤولیة 
االجتماعیة للشركات 

تحــرص المجموعــة علــى مفهــوم المســؤولية 
باتخــاذ  المتعلقــة  عملياتهــا  فــي  الجماعيــة 
بالتنميــة  المرتبطــة  المواضيــع  فــي  القــرار 
المســتدامة، وذلــك بواســطة لجنــة مخصصــة 
لهــذا الغــرض. ومــن هــذا المنطلــق تــم إحــداث 
مجمــوع  مــن  المتكونــة  مرحبــا،  عمليــة  لجنــة 
الفاعليــن المؤثريــن فــي نجــاح هــذه العمليــة 
الســنوية وذلــك قصــد تعزيــز انخــراط الجميــع 
فــي مشــاريع التنميــة المســتدامة المرتبطــة 

بهــا.

عــالوة علــى ذلــك، قامــت المجموعــة بإحــداث 
لجــان للصحــة والســالمة والبيئــة داخــل المركــب 
المينائــي ومناطــق األنشــطة لتولــي المواضيع 
علــى  والبيئــة  والصحــة  بالنظافــة  المتعلقــة 
اجتماعــات  تعقــد  والتــي  المواقــع،  مســتوى 
بوتيــرة منتظمــة قصــد تطويــر خطــط عملهــا 

ومتابعــة تطــور األداء فــي هــذا المجــال.

تبنــي حكامــة أخالقيــة وشــفافة داخــل المجموعــة فيمــا يتعلــق بالتســيير اليومــي للتحديــات المرتبطــة بالتنميــة المســتدامة 
والحــوار مــع األطــراف المتدخليــن والبيئــة.

عدد اللجان 
المنعقدة
في 2019

24
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الربط اللوجستي

عدد مهام التدقيق
14 مهمة
9 مواضيع

عدد الشهادات
17

الشفافية
مبــدأ  تبنــي  علــى  المتوســط  طنجــة  مجموعــة  تحــرص 
فيمــا  خاصــة  المالــي،  بأدائهــا  يتعلــق  فيمــا  الشــفافية 
الضمــان  ومســتويات  التدقيــق  عمليــات  بنتائــج  يتعلــق 
المصــرح بهــا مــن طــرف مراقبــي الحســابات خــالل فحصهم 
لبيانــات المجموعــة وفروعهــا. وقــد أتاحــت هــذه الشــفافية 
العاليــة، المتجســدة فــي النشــر التلقائــي علــى الشــبكة 
لتقاريــر التدقيــق ومذكراتهــا المختصــرة، تعزيــز ثقــة الشــركاء 
األجانــب والوطنييــن فــي قــدرة مجموعــة طنجــة المتوســط 
علــى ضمــان التــزام كامــل بالنصــوص الســارية، والتواصــل 
حــول الطــرق المعمــول بهــا للتحكــم بالمخاطــر الماليــة وخارج 

ــة المالزمــة ألنشــطتها. المالي

وتقــوم مصالــح التدقيــق الداخليــة للمجموعــة بالعديــد مــن 
المهــام قصــد تقيــم حكامــة هــذه األخيــرة. وقــد قامــت 
هــذه اللجنــة بـــ 14 مهمــة تدقيــق فــي 2019 متعلقــة بـــ 9 

مواضيــع.

شهادات المجموعة

لقــد أعطــى تميــز مجموعــة طنجــة المتوســط فــي مراعــاة تطلعــات أطرافهــا المتدخليــن ومعالجتهــا ثمــاره مــن خــالل حصولهــا 
علــى العديــد مــن االعترافــات الدوليــة فــي مجــاالت الجــودة والصحــة والســالمة فــي العمــل والبيئــة والمســؤولية االجتماعيــة 

للشــركات وأمــن المعلومــات وإدارة األصــول.

ويتجســد هــذا االعتــراف مــن خــالل شــهادات معتــرف بهــا علــى الصعيــد الدولــي. وتعتبــر شــهادات ISO-9011 المتعلقــة 
 ISO-27001المتعلقــة بــإدارة الصحــة والســالمة فــي العمــل و ISO-45001المتعلقــة بــاإلدارة البيئيــة و ISO-14001بالجــودة و

المتعلقــة بأمــن المعلومــات وISO 55001 المتعلــق بتدبيــر األصــول أمثلــة مهمــة لتأكيــد ذلــك األمــر.

تقرير المسؤولية االجتماعية للشركات 2019  7071 تقرير المسؤولية االجتماعية للشركات 2019 



تقرير المسؤولية االجتماعية للشركات 2019  7273 تقرير المسؤولية االجتماعية للشركات 2019 

عدد المشتركين:
»LinkedIn« لينكدين

58.276
»Twitter« تويتر

5.690
فيسبوك 

»Facebook«
9.803

انستغرام
»Instagram« 

9.803

مقاربة للتواصل االستباقي
ــل  ــة بالمعلومــات الموجهــة بالخصــوص لشــركاء األعمــال مــن قبي ــة غني تنشــر مجموعــة طنجــة المتوســط أيضــا نشــرة إخباري
المورديــن والزبائــن والمنظمــات المهنيــة، ســواء داخــل المغــرب أو خارجــه. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تعزيــز النشــرة اإلخباريــة 
بنشــاط مهــم للتواصــل المفصــل حــول اعمــال مجموعــة طنجــة المتوســط وتأثيرهــا عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي األكثــر 
تأثيــرا كموقعــي لينكديــن »LinkedIn« وتويتــر »Twitter«، التــي تتواجــد بهــا صفحــات رســمية للمجموعــة تتيــح التفاعــل 

المباشــر والنشــيط مــع المســتخدمين.
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تعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات لدى شركاء المجموعةمشاركة طنجة المتوسط في معارض وطنية ودولية

وحدة عمل ت.ت.: تحسين 
التوقفات

المتوســط هــو عضــو فــي وحــدة عمــل تحســين  مينــاء طنجــة 
التوقفــات التــي تجمــع العديــد مــن الموانــئ الدوليــة والمشــغلين 
العمــل  مجموعــة  هــدف  ويتمثــل  اللوجســتية.  السلســلة  مــن 
هــذه فــي مواءمــة إجــراءات معالجــة التوقفــات. وســيتيح هــذا 
األمــر تحديــد توقيــت وصــول الســفينة وإعــداد كافــة الخدمــات 
وخدمــات  البحريــة  )الخدمــات  األخيــرة  هــذه  بتوقــف  المرتبطــة 
الرصيــف والمحطــة...( وذلــك قصــد تلبيــة احتياجاتهــا فــي الوقــت 

المناســب.
ويمثــل أعضــاء وحــدة العمــل هــذه العديــد مــن الموانــئ الدوليــة 
)روتــردام والجزيــرة الخضــراء وأوكالنــد وبوســان...(، وخطــوط بحرية 
مــن الدرجــة األولــى )س.إم.ا-س.ج.إم » CMA-CGM« وايرســك 
»Maersk« وإم.إس.س. »MSC«...( وغيرهــم مــن الفاعليــن مــن 
قبيــل )غرفــة الشــحن الدوليــة والرابطــة الدوليــة لربابنــة الموانــئ 
Ma- »والمنظمــة الهيدروغرافيــة الدوليــة وحركــة المالحــة البحريــة 
والتعويــض  للحمايــة  المتحــدة  المملكــة  ونــادي   »rine Traffic

.)...»UK P&I CLUB«

مــن  العديــد  فــي  بنشــاط  المتوســط  شــاركت مجموعــة طنجــة 
التظاهــرات المرتبطــة بالنظــام االقتصــادي لقطــاع األعمــال. حيــث 
ــدورة 21  ــد الدولــي فــي ال شــارك طنجــة المتوســط علــى الصعي
للمعــرض الدولــي للوجســتيك والمناولــة ببرشــلونة والمعــرض 
ــدورة 53  ــن بشــتوتغارت وال ــزاء الســيارات والموردي العالمــي ألج

ــخ. ــه إل ــرات ببورجي ــة الطائ لمعــرض صناع

فــي حيــن نظــم طنجــة المتوســط علــى الصعيــد الوطنــي الــدورة 
األولــى مــن المنتــدى األفريقــي للموانــئ والــدورة 6 لمعــرض 
التعاقــد مــن الباطــن فــي صناعــة الســيارات بطنجــة المنطقــة 
إلــى ذلــك، ســجل طنجــة المتوســط حضــوره  الحــرة. باإلضافــة 
للنقــل  الدولــي  والمعــرض  للفالحــة  الدولــي  المعــرض  فــي 
 »LOGISMED« واللوجســتيك ألفريقيا والمتوســط – لوجيســميد
وكــذا الــدورة األولــى للمعــرض األفريقــي للســالمة فــي المغــرب 

»المؤتمــر والمعــرض األفريقــي للســالمة«...

ــع المســتوى لطنجــة المتوســط فــي  ــُم هــذا الحضــور الرفي وُيَتْرَج
توحيــد  علــى  بقدرتــه  اعتــراف  خــالل  مــن  المهمــة  التظاهــرات 
المســتوى  علــى  والنقــل  اللوجســتيك  مجالــي  فــي  الفاعليــن 

واألفريقــي. والمتوســطي  الوطنــي 

تخصــص مجموعــة طنجــة المتوســط وســائل مهمــة فيمــا يتعلــق بمشــاركة الممارســات الجيــدة وذلــك لصالــح ربــط لوجســتي مســتدام 
ــق  وشــامل، ممــا يعــزز االســتقاللية والتطــور االجتماعــي واالقتصــادي لمجمــوع النظــام االقتصــادي لقطــاع األعمــال. ومــن هــذا المنطل
تحــرص المجموعــة علــى وضــع خبرتهــا ورؤيتهــا فــي مجــال التنميــة المســتدامة رهــن إشــارة الهيئــات واللجــان ســواء علــى الصعيــد الدولــي 
أو فــي المغــرب. ويتجســد أحــد أهــم األمثلــة علــى هــذا التوجــه فــي العمــل الــذي تقــوم بــه المجموعــة داخــل لجنــة الســالمة البحريــة التابعــة 

للمنظمــة البحريــة الدوليــة والــذي يعتبــر األقــوى تأثيــرا فــي كل دورة لمؤتمــرات القمــة المنظمــة مــن طــرف هــذه الهيئــة.

يقــوم طنجــة المتوســط بتحســيس مورديــه وشــركائه حــول اســتراتيجيته للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات مــن خــالل توجيهــه رســائل 
يدعوهــم فيهــا إلــى تبنــي مقاربــة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، وإنشــاء أواصــر للتــآزر والمبــادرة بخلــق تبــادالت مــع مقــاوالت مثــل 
ديكاتلــون »DECATHLON« / اإلمــارات »EMIRAT« / إس.إن.ت.إل. »SNTL« / ســيرتيغو  »SERTEGO« / أوريــزون طنجــة تيرمنــال ش.م. 

)...»MARSA MAROC« مارســا مــاروك / »EUROGATE« أوروغيــت / »HTTSA«

باإلضافــة إلــى ذلــك، أدمجــت المجموعــة معاييــر الصحــة والســالمة والبيئة/المســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي عمليــة تصنيــف مورديهــا 
وتقييمهــم وكــذا فــي مواثيــق المســؤولية االجتماعيــة للشــركات التــي تحــرص علــى التزامهــم بهــا )المشــتريات المســؤولة والبيئــة(، ولكــن 

أيضــا فــي دفاتــر التحمــالت.

عدد لقاءات وحدة عمل 
تحسين التوقفات في 2019

2

عدد المشاركات في 
معارض 2019
الوطنية: 10
الدولية: 5

عدد الشركاء المنخرطين في 
استراتيجيتنا للمسؤولية االجتماعية 

للشركات في 2019
14
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عدد الزوار الذين تم 
استقبالهم

3.449
من بينهم 1.407
طالب/أكاديمي

االلتزام 4
إنشــاء أصــول غيــر ماديــة حــول هويــة المجموعــة وثقافتهــا ستســاهم فــي تقويــة العالقــات المســتدامة مــع 

ــة.  ــن والمنطقــة الترابي األطــراف المتدخلي

دعم النظام المينائي واللوجستي

زيارات البنيات التحتية لطنجة المتوسط

تعاون مع األطراف المتدخلين في إطار أعمال المؤسسة

قامــت مجموعــة طنجــة المتوســط بتنفيــذ تدابيــر حكامــة داخليــة بإمكانهــا تعزيــز تأثيــر مســاهماتها فــي المشــاريع الُمَهْيِكَلــة الراميــة إلــى تقويــة 
قــدرات الفاعليــن المحلييــن. ويتضــح هــذا األمــر علــى ســبيل المثــال مــن خــالل الدعــم المــادي والتقنــي واللوجســتي المقــدم لمركــز التكويــن 

فــي مهــن صناعــة الســيارات لتســير مهمتهــا فــي أفضــل الظــروف.

لطالمــا فضلــت مجموعــة طنجــة المتوســط مبــدأ التعــاون مــع األطــراف المتدخليــن الخارجييــن فــي إطــار أعمــال مؤسســتها ومبادراتهــا. وتعــزز 
ــة »الشــواطئ  ــازات المهمــة لعملي ــالل اإلنج ــك مــن خ ــر. ويتضــح ذل ــه ملموســة بشــكل أكب ــت نتائج ــاون بمــرور الســنين وأصبح هــذا التع
النظيفــة« بالداليــة، التــي تعــززت بفضلهــا مســتويات التعــاون مــع مؤسســة محمــد الســادس للبيئــة مــع توالــي الســنين منــذ 2015. حيــث 

يحمــل الشــاطئ »العلــم األزرق« منــذ 2016.

مــن أجــل تمكيــن المواطنيــن مــن المشــاركة فــي أعمــال مجموعــة طنجــة المتوســط ومبادراتهــا المتعلقــة بالتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
بالجهــة، تحــرص المجموعــة علــى تنظيــم أيــام األبــواب المفتوحــة بشــكل ســنوي. وتشــكل هــذه األيــام مناســبة للــزوار قصــد اكتشــاف أهميــة 
ــر االجتماعــي  المشــاريع المنجــزة مــن طــرف المجموعــة، والتعــرف علــى التزامهــا االجتماعــي والمجتمعــي والبيئــي واالطــالع علــى التأثي

ألنشــطتها.

ــاوالت  ــات المق ــي احتياج ــات تراع ــيارات تكوين ــة الس ــن صناع ــط لمه ــة المتوس ــد طنج ــدم معه يق
ــزات. ــدث التجهي ــى أح ــن تطبيقــي بنســبة %80 عل ــك مــن خــالل تكوي وذل
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صفاء القاضي
الجائزة الثالثة بمسابقة الرسم المنظمة من طرف طنجة المتوسط بشراكة مع المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان
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المحور 3
تنمية رأس المال 

البشري وروح االبتكار، 
وتحسين التأثيرين 

االجتماعي واالقتصادي
علــى  واالعتمــاد  للمجموعــة  البشــري  المــال  رأس  تنميــة 
وخلــق  المهــارات  تنميــة  لتعزيــز  ومؤسســتها  واجهاتهــا 

واالبتــكار. المقاولــة  وروح  الشــغل  مناصــب 

االلتزام – 5
تنميــة رأس المــال البشــري ســواء مــن أجــل المينــاء أو مناطــق 
للمنطقــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التنميــة  أو  األنشــطة 

الترابيــة..

االلتزام – 6
جعــل المينــاء ومناطــق األنشــطة واجهــة مــورد لتعزيــز خلــق مناصــب 

الشــغل وروح المقاولــة والبحــث واالبتــكار.
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االلتزام 5
ــة  ــة االجتماعيــة واالقتصادي ــاء أو مناطــق األنشــطة أو التنمي ــة رأس المــال البشــري ســواء مــن أجــل المين تنمي

ــة. للمنطقــة الترابي

جمعية األعمال االجتماعية طنجة 
المتوسط

األنشطة الرياضية

يقــدم طنجــة المتوســط فــي إطــار نهــج الحــوار وتحســين العالقــات 
ــه  ــة الخاصــة ب ــة األعمــال االجتماعي وظــروف العمــل دعمــه لجمعي
أولــى  برنامــج ســنوي يســمح مــن جهــة  بتنفيــذ  ُتْعَنــى  والتــي 
بتوثيــق الروابــط بيــن الموظفيــن ومــن جهــة أخــرى تقويــة روح 

االنتمــاء إلــى المجموعــة وااللتــزام تجاههــا.

وبفضــل جمعيــة األعمــال االجتماعيــة طنجــة المتوســط تــم تنفيــذ 
العديــد مــن األعمــال االجتماعيــة مــن قبيــل تنظيــم المخيمــات 
أبنــاء  لفائــدة  وجــوالت  ورحــالت  للتضامــن  الصيفيــة وصنــدوق 

الطبيــة. الموظفيــن والمســاعدة 

مــن  العديــد  دوري  بشــكل  المتوســط  طنجــة  مجموعــة  تنظــم 
األنشــطة الرياضيــة لفائــدة موظفيهــا وذلــك عبــر جمعيــة األعمــال 
االجتماعيــة الخاصــة بهــا. حيــث نظمــت المجموعــة فــي 2019 دوري 
داخلــي لكــرة القــدم ودوري للعبــة البولينــغ باإلضافــة إلــى العديــد 

مــن رحــالت المشــي الجبلــي فــي الهــواء الطلــق.

ُع المجموعــة الموظفيــن علــى ممارســة الرياضــة مــن  كمــا ُتَشــجَّ
ــات الرياضــة  ــد التســجيل بقاع ــة عن ــم مســاهمات مالي خــالل تقدي
والمشــاركة فــي ســباقات الماراثــون واســتئجار البنيــات التحتيــة 

الرياضيــة.

عدد المستفيدين من أعمال 
الجمعية
5.334

عدد المشاركين في 
األنشطة الرياضية للجمعية

1.164
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عدد المستفيدين
459

االمتيازات االجتماعية

االمتيازات االجتماعية

لموظفــي مجموعــة  االجتماعيــة  االمتيــازات  مــن  العديــد  ُتْمَنــُح 
طنجــة المتوســط بهــدف تعزيــز روح االنســجام بيــن مكونــات رأس 
ــة.  ــَراء فــي مشــاريع المقاول ــراط اأُلَج ــة انخ المــال البشــري وتقوي
ــُح للموظفيــن مكافــآت اســتثنائية مثــل  باإلضافــة إلــى ذلــك، ُتْمَن
منــح العيــد وقســائم الشــراء بمناســبة عاشــوراء ومنــح الــوالدة 

واإلعانــات الدراســية.

األيام الموضوعاتية
مــن  العديــد  الموضوعاتيــة  األيــام  خــالل  تنظــم 
األنشــطة الترفيهيــة واألعمــال التحسيســية لفائــدة 
الكبــرى  بالتحديــات  لتوعيتهــم  وذلــك  الموظفيــن 
للتنميــة المســتدامة. وبهــذا الشــكل تنظــم مجموعــة 
طنجــة المتوســط كل ســنة أعمــال تحسيســية حــول 
8 مــارس وتــوزع هدايــا علــى  حقــوق النســاء فــي 

المناســبة. بهــذه  الموظفــات 

عدد المستفيدات من 
األعمال

126 موظفة
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عدد المشاركين في العملية
36

متطوعا

عدد عمليات رصد االلتزام 
المنجزة 

19 تدقيق
داخلي وخارجي

المبادرات في مجال الصحة
ســاهمت مؤسســة طنجــة المتوســط فــي تنظيــم 
حملــة للتبــرع بالــدم وذلــك بالتعــاون مــع مركــزي تحاقن 
الــدم بطنجــة وتطــوان وجمعيــة ابتســامة المتبرعيــن 
مــن  يتكونــون  المتبرعيــن  أغلبيــة  وكان  بالــدم. 
المســتقرة  المتوســط والشــركات  موظفــي طنجــة 
المينائيــة واللوجســتية والصناعيــة فــي  بالمناطــق 
المعهــد  طلبــة  إلــى  باإلضافــة  المتوســط  طنجــة 

المتخصــص فــي مهــن ترحيــل الخدمــات.

االلتزام بمقتضيات مدونة الشغل
تتقيــد المجموعــة بشــكل صــارم بالواجبــات المنصــوص عليهــا بموجــب مدونــة الشــغل وتحــرص علــى تحســيس موظفيهــا بهــذا الشــأن مــن 
خــالل تذكيــر وتحديــث دورييــن. عــالوة علــى ذلــك، تقــوم المجموعــة بعمليــات لرصــد مســتوى االلتــزام فــي مختلــف فروعهــا للتأكــد مــن احتــرام 

كافــة الواجبــات المنصــوص عليهــا بموجــب مدونــة الشــغل.
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هندسة بيئة العمل
ــة  ــذ أعمــال مالءم ــم الشــروع فــي 2019 بتنفي ــة، ت ــدى كافــة موظفــي المجموع ــة ل ــات الصحي ــد االضطراب ــق بتحدي ــى دراســة تتعل ــاء عل بن
هندســة أماكــن العمــل. وتمحــورت هــذه األعمــال بشــكل رئيســي حــول تغييــر الكرســي المريــح والمالئــم بســبب حــاالت آالم أســفل الظهــر 
واالضطرابــات العضليــة الهيكليــة والعصــب الوركــي، باإلضافــة إلــى مواكبــة شــخص يعانــي مــن االكتئــاب ودعمــه وتنظيــم مناصــب الشــغل 

الليليــة إلــى عمــل بالتوقيــت العــادي لفائــدة شــخصين.

عدد المستفيدين
252

برامج تكوينية تتوج بالحصول على 
شهادات

تزويــد  بضــرورة  منهــا  وعيــا  المتوســط،  طنجــة  مجموعــة  تحــرص 
رأســمالها البشــري بالشــهادات المتقدمــة التــي تمكنهــم مــن تلبيــة 
تطلعــات شــركائها، علــى أن تقــوم، بالتنســيق مــع المديريــن، بتوفيــر 
برامــج تكوينيــة لفائــدة أطرهــا تمكنهــم مــن الحصــول علــى شــهادات. 
ومــن هــذا المنظــور، شــرعت مجموعــة طنجــة المتوســط أيضــا فــي 
إحــداث أكاديميــة طنجــة المتوســط، التــي تعتبــر هيــكال داخليــا يعمــل 
علــى توفيــر األدوات لرأســمالها البشــري وتعزيــز قدراتــه التقنيــة 

ــة. واإلداري
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عدد المتدربين
151

عدد أيام التكوين على 
المحاكي
38 يوما

محاكي لتكوين ربابنة المالحة البحرية
قامــت مجموعــة طنجــة المتوســط، مــن أجــل تعزيــز القــدرات التقنيــة لموظفيهــا وشــركائها العامليــن علــى مســتوى منشــآت طنجــة المتوســط، 
ــة ثالثــي األبعــاد؛ وهــي وســيلة جــد متطــورة للتكويــن والمســاعدة علــى اتخــاذ القــرار تســتعمل  ــرات البحري ــز للمحــاكاة والخب بامتــالك مرك
تكنولوجيــا متقدمــة، تتمثــل فــي إعــادة تجســيد حالــة مماثلــة للواقــع فــي البحــر، وذلــك وفــق مقيــاس زمنــي 1/1، فــي بيئــة افتراضيــة تفاعليــة 

تدمــج بيــن النمذجــة الرقميــة للمناطــق والســفن.

استقبال المتدربين ومواكبتهم
باعتبــار طنجــة المتوســط شــركة مســؤولة اجتماعيــا، فقــد قامــت بإعــداد إجــراء يصــف التنظيــم المعمــول بــه الســتقبال المتدربيــن مــن مختلــف 

المــدارس والشــعب الدراســية وذلــك مــع ضمــان تأطيرهــم وتزويدهــم بالمعــارف الضروريــة حــول مهــن المجموعــة.

وُتْنَشــُر عــروض التدريــب المتاحــة علــى مســتوى المجموعــة مــن خــالل البوابــة اإللكترونيــة »Stagiaire.ma« حيــث يمكــن للمترشــحين 
المهتميــن بذلــك تقديــم طلباتهــم.
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عدد المقاوالت 
المستقرة
1.000

80.000
منصب شغل جديد،

منها
5.000

بالمركب المينائي

االلتزام 6
جعل الميناء ومناطق األنشطة واجهة مورد لتعزيز خلق مناصب الشغل وروح المقاولة والبحث واالبتكار.

خلق مناصب شغل 
مباشرة

منــذ تصميــم مشــروع طنجــة المتوســط، ســاعد 
علــى خلــق 75.000 منصــب شــغل منهــا 5.000 

منصــب علــى مســتوى المينــاء وحــده.

وفــي المجمــوع، هنــاك خمــس مناطــق أنشــطة 
خلــق  فــي  تســاهم  المتوســط  لطنجــة  تابعــة 
مــن  نوعــا  وتحفــز  الشــغل  ومناصــب  الثــروة 

المينائــي. المركــب  وراء  مــن  المنافســة 

وفــي هــذا الصــدد، تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة 
التشــغيل  إلنعــاش  الوطنيــة  الوكالــة  مــع 
المحليــة  والســلطات  )أنابيــك(  والكفــاءات 
الفتتــاح مركــز بالقصــر الصغيــر لتوجيــه الشــباب 
والمســاعدة علــى إدماجهــم، ليتــم بذلــك تفــادي 
انتقالهــم إلــى طنجــة قصــد االســتعالم حــول 

المتاحــة. الشــغل  مناصــب 

استقرار المقاوالت بمناطق األنشطة 
وتشجيع االستثمار

تشــارك مجموعــة طنجــة المتوســط مــن خــالل األنشــطة المينائيــة ومناطــق 
علــى  خلــق مناصــب شــغل جديــدة  الصناعيــة واللوجســتية فــي  األنشــطة 
ــر تســهيل اســتقرار المســتثمرين، ولكــن أيضــا  ــة عب مســتوى المنطقــة الترابي
مــن خــالل قدرتهــا علــى توحيــد مختلــف األطــراف المتدخليــن قصــد تيســير 

ولــوج الشــباب مــن الســاكنة المجــاورة إلــى عــروض العمــل.
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مواكبة األنشطة المدرة للدخل
تشــجع طنجــة المتوســط علــى ولــوج المجتمعــات المحليــة إلــى األنشــطة المــدرة للدخــل عبــر مســاعدة شــباب المنطقــة فــي أن يصبحــوا 
ــات  ــات النســوية المتخصصــة فــي تســويق المنتج ــة تأســيس التعاوني ــذل مجهــودات فــي ســبيل مواكب ــم ب ــا ت ــن. كم مســتقلين ومنتجي

ــة. المحلي

باإلضافــة إلــى ذلــك، يعمــل أكثــر مــن 150 شــابا منحــدرا مــن جماعــة قصــر المجــاز فــي إطــار برنامــج »الشــواطئ النظيفــة« بالداليــة، خــالل 
الموســم الممتــد مــن 15 يونيــو إلــى 15 شــتنبر مــن كل ســنة.

11
نشاطا مدرا للدخل
عدد المستفيدين

أكثر من 150
شاب
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معاد البيساوي
الجائزة الرابعة بمسابقة الرسم المنظمة من طرف طنجة المتوسط بشراكة مع المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان
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المحور 4
المساهمة في التنمية 

المستدامة للمنطقة 
الترابية من خالل نهج 

مقاربة شمولية
الترابيــة  للمنطقــة  المســتدامة  التنميــة  فــي  المســاهمة 
والقيــام عبــر مؤسســة طنجــة المتوســط بتنفيــذ مشــاريع 
لتيســير الولــوج إلــى التعليــم والصحــة وكــذا المســاهمة فــي 

تحســين ظــروف العيــش بالمنطقــة الترابيــة.

االلتزام – 7
الطاقــي  االنتقــال  تســتهدف  التــي  األنشــطة  فــي  المســاهمة 
واالقتصــاد الدائــري والتخفيــف مــن آثــار التغيــر المناخــي والحفــاظ 
علــى التنــوع اإلحيائــي وذلــك مــن خــالل إشــراك األطــراف المتدخليــن 

بالمينــاء ومناطــق األنشــطة والمنطقــة الترابيــة.

االلتزام – 8
خــالل  مــن  والمســاهمة  والصحــة  التعليــم  إلــى  الولــوج  تســهيل 
المينــاء  العيــش داخــل كل مــن  المؤسســة فــي تحســين ظــروف 
وروح  وحولها.الشــغل  الترابيــة  والمنطقــة  األنشــطة  ومناطــق 

واالبتــكار. والبحــث  المقاولــة 
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االلتزام 7
المســاهمة فــي األنشــطة التــي تســتهدف االنتقــال الطاقــي واالقتصــاد الدائــري والتخفيــف مــن آثــار التغيــر 
المناخــي والحفــاظ علــى التنــوع اإلحيائــي وذلــك مــن خــالل إشــراك األطــراف المتدخليــن بالمينــاء ومناطــق 

األنشــطة والمنطقــة الترابيــة.

عدد األطفال 
المستفيدين من الورشة 

التحسيسية:
120 طفال

عدد األشخاص الذين 
تمت تعبئتهم:

300 من بينهم 100 
غواص

المدارس الصديقة للبيئة
تواكــب مجموعــة طنجــة المتوســط عبــر مؤسســتها مــدارس خندق زرارعــة وبوعابد 
وتغرامــت وعمــر ابــن الخطــاب وأغطــاس وبنــي حلــو وبنــي واســين والياســمين 
فــي إدارة مشــاريع متعلقــة »بالمــدارس الصديقــة للبيئــة« وذلــك بشــراكة مــع 
مؤسســة محمــد الســادس لحمايــة البيئــة والمديريــة اإلقليميــة للتربيــة الوطنية. 
ويتمثــل الهــدف فــي مســاعدة التالميــذ علــى الوعــي بالتحديــات البيئيــة وتبنــي 

ممارســات جيــدة فــي االســتدامة.

تنظيف قاع البحر بشاطئ الدالية
قامــت مؤسســة طنجــة المتوســط، فــي إطــار اســتراتيجيتها المتوجهــة نحــو التنميــة المســتدامة، بمواكبــة جمعيــة أبطــال الفنيــدق للصيــد 
الرياضــي تحــت المــاء لتنظيــم الــدورة 2 مــن حملــة تنظيــف قــاع البحــر بســاحل الداليــة، جماعــة قصــر المجــاز وذلــك تحضيــرا لموســم صيــف 

.2019

وســاهمت العمليــة فــي تعبئــة أزيــد مــن 300 شــخص مــن بينهــم 100 غــواص ســيعملون علــى اســتخراج النفايــات البالســتيكية والعضويــة 
وكــذا بقايــا شــباك الصيــد.

وقد شارك ما يقارب 120 طفال جاؤوا لالستفادة من الورشات التحسيسية.

وشكلت الحملة فرصة لتوجيه نداء حول الحفاظ على الثروات الطبيعية للجهة:

• الحفاظ على الموارد السمكية؛
• التحسيس بأهمية البيئة البحرية ونظافة الساحل؛

• التحسيس بمخاطر النفايات البالستيكية المتواجدة بالبحر؛
• تلقين المشاركين، وخاصة األطفال الصغار، الممارسات الجيدة الواجب تبنيها

8
مدارس تحمل العلم 

األخضر
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تم تجميع
8 أطنان من النفايات البالستيكية

تنظيم
7.050 نشاطا خاصا

بمشاركة
23.870 من الشباب

 عملية »شواطئ نظيفة« الدالية
منــذ 2015، تولــت مؤسســة طنجــة المتوســط شــاطئ الداليــة في إطــار البرنامج الوطني »الشــواطئ 

النظيفة« بالشــراكة مع مؤسســة محمد الســادس للبيئة.

ويشــمل البرنامــج تجهيــز الشــاطئ وإنشــاء المرافــق الصحيــة والســالمة والترفيــه، وكــذا تنظيــف 
النفايــات وتدبيرهــا باإلضافــة إلــى تنظيــم أنشــطة تحسيســية بالبيئــة خــالل فصــل الصيــف.

وتتمثل اآلثار االجتماعية واالقتصادية للعملية في:

الشــغل  ومناصــب  واإليجــارات  التجاريــة  األنشــطة  التزايــد:  فــي  آخــذ  نمــو سوســيو-اقتصادي   •
الموســمية...؛

• تثمين المؤهل السياحي للقرية؛
• ربط القرية بشبكة المياه الصالحة للشرب؛

• إشراك النسيج الجمعوي المحلي في عملية تنمية القرية.

وبالنســبة لصيــف 2019، ركــزت المؤسســة برنامجهــا علــى الحملــة الوطنيــة »بحــر بــال بالســتيك« 
وذلــك قصــد تعبئــة أكبــر عــدد ممكــن مــن الشــباب، خاصــة األطفــال، ضــد تلــوث البحــار والمحيطــات 

بالنفايــات البالســتيكية.
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نسبة النفايات الصناعية 
غير الخطرة المعاد 

تدويرها
90%

كمية النفايات غير الخطرة 
المعاد تدويرها
130.000 طن

عدد تقارير القياس المنجزة
للهواء ومياه األحواض والرواسب

4
للمياه الصالحة للشرب ومياه محطات 

معالجة المياه المستعملة
قبل تصريفها 36 

الرصد والفحص البيئيين
لضمــان مقاييــس مســتقلة وشــفافة حــول األداء البيئــي بالمناطــق المينائيــة واألنشــطة، يجــري طنجــة المتوســط حملــة مســتقلة لقيــاس جــودة 
الهــواء والضجيــج والميــاه الصالحــة للشــرب بالمركــب المينائــي ومختلــف مناطــق األنشــطة. عــالوة علــى تلــك القياســات، تجــرى فحوصــات علــى 

جــودة ميــاه األحــواض ورواســب قــاع البحــر بموانــئ طنجــة المتوســط.

تدبير النفايات
تحــرص مجموعــة طنجــة المتوســط كذلــك علــى تطويــر عمليــة 
إعــادة التدويــر الصناعــي داخــل منصتهــا الصناعيــة والتــي تتضمــن 
أكثــر مــن 1.000 مقاولــة تنشــط فــي قطاعــات صناعــة الســيارات 
والطائــرات والنســيج واللوجســتيك. وبالتالــي، تتولــى وحــدات 
التدويــر  إعــادة  عمليــة  فــي  ومتخصصــة  مخصصــة  صناعيــة، 
درهــم، عمليــة  300 مليــون  تتجــاوز قيمتــه  اســتثماري  بغــالف 
تحويــل النفايــات الناتجــة عــن مختلــف القطاعــات المتواجــدة بعيــن 

المــكان.

تِريَفَثاِليــت  ِإيِثيِليــن  والُبوِلــي  البالســتيك  نفايــات  تعالــج  حيــث 
ــون ويعــاد تثمينهــا مــع معــدل اســتعادة بنســبة  ــب والكرت والصل
%90 مــن النفايــات الصناعيــة غيــر الخطــرة، أي أكثــر مــن 130.000 
ــات  ــك النفاي ــات المعالجــة ســنويا. وتســتعمل تل طــن مــن النفاي
المعــاد تدويرهــا كمــواد أوليــة أو ثانويــة فــي أنشــطة صناعيــة 
ــك فــي إطــار  ــن البالســتيك...( وذل ــج وحق ــع الراتن ــدة )تصني جدي

ــري... نهــج االقتصــاد الدائ
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9.242 متر مربع
مغطى باأللواح 

الشمسية

الطاقة المولدة
850 كيلو فولت أمبير

عدد األطفال المستفيدين من 
الحملة التحسيسية

1.200

عملية إعادة تشجير الفضاءات 
الخضراء وتجهيزها

)الحصيلة إلى غاية 2019(
105.268

شجرة

222.921 متر مربع
فضاء أخضر مجهز

الفعالية الطاقية
ــك مــن  ــة وذل ــة الطاقي ــذ برنامــج للفعالي شــرع طنجــة المتوســط فــي تنفي
تــم  اليــوم،  غايــة  وإلــى  االســتهالك.  منخفضــة  اإلنــارة  تعميــم  خــالل 
تزويــد جــزء كبيــر مــن منشــآت طنجــة المتوســط بتجهيــزات مصــادق عليهــا 
فــي االســتهالك المنخفــض للطاقــة، ســواء علــى مســتوى اإلنــارة أو 

التقنيــة. التجهيــزات 

للطاقــة  محطــات  بنشــر  المتوســط  طنجــة  قــام  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
الشمســية يخصــص إنتاجهــا مــن الطاقــة لالســتهالك الكهربائــي الداخلــي 
لإنــارة أو للتجهيــزات التقنيــة. وفــي إطــار هــذه الرؤيــة، تمــت تغطيــت 
ــة الســيارات  ــة صناع ــى مســتوى منطق ــة عل أســطح المســتودعات المبني

»طنجــة أوطوموتيــف ســيتي« باأللــواح الشمســية.

حملة تحسيسية حول النظام 
البيئي البحري وحماية الساحل

إعادة تشجير الفضاءات 
الخضراء وتجهيزها

نظمــت مؤسســة طنجــة المتوســط فــي إطــار أنشــطتها 
الموجهــة نحــو البيئــة بشــراكة مــع جمعيــة أبطــال الفنيــدق 
للصيــد الرياضــي تحــت المــاء حملــة تحسيســية حــول أهميــة 
النظــام البيئــي البحــري وحمايــة الســاحل لفائــدة تالميــذ 
عجيبــة  بــن  أحمــد  ســيدي  االبتدائــي  التعليــم  مؤسســة 

بالفنيــدق.

وأتاحــت الحملــة الفرصــة لنقــل رســالة تحسيســية قويــة 
حــول الــدور الحيــوي للثــروة البيئيــة البحريــة، وكــذا تحديــد 
المخاطــر التــي تهددهــا وتشــجيع األجيــال الصاعــدة علــى 

تبنــي ســلوك بيئــي.

نظــم طنجــة المتوســط فــي ســياق مقاربتــه المتعلقــة بالحفــاظ علــى التنــوع 
اإلحيائــي ومكافحــة االحتبــاس الحــراري أنشــطة إلعــادة تشــجير فضــاءات 
ــه  ــي ومناطــق األنشــطة التابعــة ل خضــراء وتجهيزهــا داخــل المركــب المينائ

وحولهــا.

حيــث اســتطاع إلــى غايــة 2019 غــرس المئــات مــن اآلالف مــن األشــجار 
وتغطيــة مســاحات واســعة بالعشــب ونباتــات مــن فصيلــة الديموميــة.
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الجائزة الكبرى طنجة المتوسط للتميز 26 فائز
الجائزة الكبرى طنجة المتوسط للفنون الجميلة 3 فائزين

أيام مهن طنجة المتوسط 360 مستفيد

االلتزام 8

غرس ثقافة التميز

خــالل  مــن  والمســاهمة  والصحــة  التعليــم  إلــى  الولــوج  تســهيل 
المينــاء  مــن  كل  داخــل  العيــش  ظــروف  تحســين  فــي  المؤسســة 

وحولهــا. الترابيــة  والمنطقــة  األنشــطة  ومناطــق 

تنظــم مؤسســة طنجــة المتوســط فــي كل ســنة الجائــزة الكبــرى طنجــة المتوســط للتميــز 
قصــد تكريــم حملــة البكالوريــا المتفوقيــن بالمنطقــة الترابيــة.

كمــا أطلقــت المؤسســة الجائــز الكبــرى طنجــة المتوســط للفنــون الجميلــة بهــدف تشــجيع 
الطلبــة الفنانيــن المتفوقيــن مــن المعهــد الوطنــي للفنــون الجميلــة.

عــالوة علــى ذلــك، أطلقــت المؤسســة أيضــا »أيــام مهــن طنجــة المتوســط« وذلــك بغيــة 
ــة موظفــي مجموعــة طنجــة المتوســط  ــا لمقابل إتاحــة الفرصــة أمــام مرشــحي البكالوري

والتعــرف علــى بيئــة العمــل.

وجــاءت هــذه المشــاريع نتيجــة لرغبــة فــي توجيه األجيــال الصاعدة نحو التميز واالســتحقاق 
واإلبداع.
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منــذ 2009، تولــت مؤسســة طنجــة المتوســط النقــل المدرســي بشــراكة مــع األكاديميــة الجهويــة 
للتربيــة والتكويــن بطنجة-تطــوان وجمعيــات أبــاء التالميــذ.

ويشكل البرنامج اليوم قطعة رئيسية في المخطط التربوي بإقليم الفحص أنجرة.

وبالمــوازاة مــع ذلــك، التزمــت المؤسســة بتوفيــر دعــم مالــي لضمــان تشــغيل 6 مراكــز لــدار الطالــب 
ودار الفتــاة بجماعــات القصــر الصغيــر وملوســة وتغرامــت وجوامعــة. كمــا أنهــا تتولــى تقديــم برامــج 
للدعــم المدرســي داخــل المراكــز المذكــورة بغيــة مســاعدة التالميــذ المعرضيــن للمعانــاة مــن ُضْعــِف 

اإلنجــاز.

تحسين ظروف التعليم وتقليص الهدر 
المدرسي

عدد المستفيدين من النقل المدرسي
4.150

عدد المستفيدين من دار الطالب ودار الفتاة
655
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برنامج المساعدة على اإلدماج 
االجتماعي والمهني لألشخاص 

تمكين المرأةفي وضعية إعاقة

دعم األعمال االجتماعية والمدنية

الصحة في الوسط المدرسي 
والمساعدة والوقاية

عملــت المؤسســة فــي هــذه الســنة علــى مواكبــة الشــباب 
ــب  ــر فــرص تدري ــك فــي إطــار توفي ــة إعاقــة وذل فــي وضعي
استكشــافية والتنشــئة االجتماعيــة داخــل المجموعــة. حيــث 
أكثــر  اســتقاللية  باكتســاب  التجربــة  هــذه  لهــم  ستســمح 

واالنفتــاح علــى عالــم الشــغل.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم التوقيــع علــى اتفاقيــات شــراكة 
مــع جمعيــات مــن الجهــة ســتتولى مرافقــة المتدربيــن الصــم 

ــون مــن متالزمــة داون. ــن يعان والبكــم والذي

مــع  شــراكة  اتفاقيــة  المتوســط  طنجــة  مؤسســة  أبرمــت 
محمــد  ومؤسســة  البشــرية  للتنميــة  الوطنيــة  المبــادرة 
الخامــس للتضامــن وجماعــة قصــر المجــاز والتعــاون الوطنــي 
ومكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل إلنشــاء مركــز 

المجــاز. النســاء بقصــر  للتكويــن وتعزيــز قــدرات 

للتبــادل  2015 فضــاء  المركــز منــذ افتتاحــه ســنة  ويشــكل 
ــة. وقــد  ــة لنســاء المنطقــة الترابي ــة والمواكب ــة الذاتي والتنمي
أتــاح العــرض متعــدد الوظائــف الــذي يوفــره المركــز اســتفادة 
النســاء مــن تكوينــات فــي الطبــخ وأعمــال الحياكــة والتفصيــل 
واألشــغال اليدويــة والحالقــة والتجميــل وذلــك بهــدف خلــق 

أنشــطة مــدرة للدخــل.

مواكــب  كطــرف  موقعهــا  خــالل  مــن  المؤسســة،  تلتــزم 
ــادرات ذات  لجهــات الوصــل الجمعــوي، بدعــم األعمــال والمب

المشــتركة. المنفعــة 

المحليــة  للجمعيــات  الضــروري  الدعــم  المؤسســة  وتقــدم 
خــالل:  مــن  وذلــك  المرجــوة،  الفعاليــة  مشــاريعها  لتحقــق 
التمويــل والمســاعدة المنهجيــة ولعــب دور حلقــة الوصــل 
ــدة... ــن شــبكة العمــل ومشــاركة الممارســات الجي بينهــا وبي

• السباق نسوي بملوسة؛
• ربيع الكتاب والفنون بطنجة؛

• المهرجان المدرسي بتطوان؛
• سباق الماراثون الدولي بطنجة؛

• مهرجان العنصرة بالقصر الصغير.

ساهمت المجموعة في عملية توزيع أجهزة لتقوية السمع لفائدة أشخاص يعانون من ضعف السمع.

باإلضافة إلى ذلك، ساهمت المجموعة في تنظيم قافلة طبية بجماعة ملوسة.

عدد المستفيدين:
12 جهاز لتقوية السمع

إجمالي عدد 
المستفيدات

1.305
عدد التظاهرات المنظمة

19

عدد المستفيدين من 
القافلة الطبية ملوسة

2.620
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عدد المؤلفات
1.500

المكتبة الشاطئية الدالية
الشــاطئية  المكتبــة  بإنشــاء  المؤسســة  قامــت 
وتشــكل  بالمغــرب،  تعتبــر ســابقة  التــي  الداليــة، 
فضــاء عامــا للمطالعــة مفتــوح للمصطفيــن. وتتوفر 
المكتبــة علــى العديــد مــن المؤلفــات المتاحــة رهــن 
الفئــات  مختلــف  مــن  المطالعــة  محبــي  إشــارة 
والفرنســية  )العربيــة  متنوعــة  وبلغــات  العمريــة 

واإلســبانية(. واإلنجليزيــة 

وتوجــت المكتبــة الشــاطئية الداليــة كأفضل مبادرات 
»التربيــة  فئــة  ضمــن  الســاحل  لحمايــة  وطنيــة 
الثالثــة لجوائــز الســاحل  الــدورة  والشــباب« خــالل 
المســتدام برئاســة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة 

اللــة حســناء.

إعادة تجهيز وتدبير النفايات وبناء وحدات للتعليم األولي

تســاهم المؤسســة مــن خــالل اســتثمارها فــي تدبيــر مراكــز اإليــواء دار الطالــب ودار الفتــاة فــي تشــغيل 6 مؤسســات تقــع فــي جماعــات 
القصــر الصغيــر وملوســة وتغرامــت وجوامعــة وكــذا فــي بنــاء 36 وحــدة تعليــم أولــي.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تشــارك المؤسســة بشــكل نشــيط فــي تدبيــر نفايــات جماعــات القصــر الصغيــر وجماعــة جوامعــة فــي إطــار االتفاقيــة 
المبرمــة مــع الجماعــة.

وفــي 2019، قامــت مؤسســة طنجــة المتوســط بتنفيــذ برنامــج الربــط بشــبكة الميــاه الصالحــة للشــرب للدواويــر المجــاورة للمركــب المينائــي 
طنجــة المتوســط.

عدد وحدات التعليم 
األولي المبنية

36
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المحور 5
لعب دور في السلسلة 

اللوجستية الدولية
لعــب دور نشــيط فــي التجــارة الدوليــة مــن خــالل تحســين 
مســتوى الربــط اللوجســتي للمغــرب واضطالعه بــدور البوابة 

ــة للقــارة. ــة والمينائي الصناعي

االلتزام – 9
وتعزيــز  الترابيــة  للمنطقــة  اللوجســتي  الربــط  مســتوى  تحســين 

االقتصــادي. النظــام  ضمــن  الروابــط 

االلتزام – 10
تنميــة التعــاون مــع فاعليــن دوليين وتقوية الحضور في المؤسســات 

الدولية.
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االلتزام 9
تحسين مستوى الربط اللوجستي للمنطقة الترابية وتعزيز الروابط ضمن النظام االقتصادي.

الربط البحريالربط البحري
يملــك طنجــة المتوســط موقعــا اســتراتيجيا. حيــث يقــع علــى مضيــق جبــل طــارق عنــد ملتقــى أهــم طــرق المالحــة البحريــة شــرق/غرب وشــمال/

جنــوب. ويعتبــر طنجــة المتوســط منصــة طبيعيــة إلعــادة الشــحن بالنســبة للتدفقــات اللوجســتية العالميــة. وتمــر أكثــر مــن 100.000 ســفينة 
بالســنة و200 ســفينة شــحن عبــر مضيــق جبــل طــارق باليــوم فــي إطــار الخدمــات البحريــة ألكبــر مــالك الســفن العالميــة التــي تربــط بيــن آســيا 

وأوروبــا واألمريكيتيــن وأفريقيــا.

يوفر ميناء طنجة المتوسط، من خالل العديد من الُمجهزين البحريين ربطًا دوليًا نحو أكثر من 180 ميناء و70 بلدا في القارات الخمس.

يملك طنجة المتوسط موقعا استراتيجيا. حيث يقع على مضيق جبل طارق عند ملتقى أهم طرق المالحة البحرية شرق/غرب وشمال/
جنوب. ويعتبر طنجة المتوسط منصة طبيعية إلعادة الشحن بالنسبة للتدفقات اللوجستية العالمية. وتمر أكثر من 100.000 سفينة 

بالسنة و200 سفينة شحن عبر مضيق جبل طارق باليوم في إطار الخدمات البحرية ألكبر مالك السفن العالمية التي تربط بين آسيا وأوروبا 
واألمريكيتين وأفريقيا.

يوفر ميناء طنجة المتوسط، من خالل العديد من الُمجهزين البحريين ربطًا دوليًا نحو أكثر من 180 ميناء و70 بلدا في القارات الخمس.

ربط بأكثر من
180 ميناء

و70 بلدا في
القارات الخمس

المغرب ضمن
20 األفضل عالميا

في تصنيف الربط البحري

تنظيم معرض التعاقد من الباطن في صناعة السيارات

تنظم مجموعة طنجة المتوسط مع الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات معرض التعاقد من الباطن.

باعتبــاره مصــدرا ألشــغال األنظمــة االقتصاديــة، ُيَعــدُّ هــذا اللقــاء الدولــي منصــة تعــرض فيــه بشــكل مفصــل الفــرص التــي يوفرهــا قطــاع 
صناعــة الســيارات فــي إطــار التعاقــد مــن الباطــن. حيــث يشــارك فيــه جميــع مصــدري األوامــر مــن القطــاع لتواصــل مباشــر وموجــه األهــداف.

يجمــع موقــع العــرض المختــار داخــل المنصــة الصناعيــة طنجــة المتوســط نظــام اقتصــادي قــوي متكــون مــن أزيــد مــن 100 صانــع معــدات 
أصليــة للســيارات، المجاوريــن بشــكل مباشــر لموقــع رونــو طنجــة المتوســط، علــى بعــد 20 كيلومتــرا مــن المركــب المينائــي طنجــة المتوســط، 

أي أقــل مــن 30 دقيقــة مــن طنجــة المنطقــة الحــرة وســاعتين مــن المنطقــة الحــرة األطلســي.

ويعــزز هــذا الحــدث التبــادالت بيــن المصنعيــن وصانعــي المعــدات األصليــة، مــن الدرجــة 1 و2 مــن جهــة، والمتعاقديــن من الباطــن المتعاملين 
معهــم مــن جهــة أخــرى، ويوفــر فضــاء للتفاعــل بيــن مصــدري األوامــر مــن داخــل الوطــن وخارجــه، وكــذا تطويــر شــراكات لتجســد فــرص األعمــال 

التجاريــة المتاحــة بفضــل الحركيــة الناشــئة بفضــل تطويــر هــذا القطــاع علــى أرض الواقــع.
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تنظيم المنتدى األفريقي للموانئ

عرفــت طنجــة يومــي 4 و5 يوليــوز 2019 تنظيــم »المنتــدى األفريقــي األول للموانــئ« مــن طــرف مجموعــة طنجــة المتوســط وذلــك بشــراكة 
مــع إي-كونفرنــس »I-conférences« تحــت شــعار »نحــو ديناميــة بحريــة جديــدة«. وشــهد الحــدث علــى مــدى يوميــن مشــاركة مــا يقــارب 400 
مشــارك مــن 30 بلــدا وســلطة مينائيــة، مــن بينهــا وزارات أفريقيــة للبنــى التحتيــة والنقــل وســلطات حكوميــة وســلطات مينائيــة ومشــغلي 
النقــل واللوجســتيك ومشــغلي النقــل البحــري وخبــراء فــي المجــال المينائــي والبحــري... وذلــك مــن أجــل مناقشــة فــرص التعــاون وحلــول 

تقويــة قــدرات الموانــئ بالجهــة.

ويأتــي هــذا الحــدث للتأكيــد علــى الــدور االســتراتيجي الــذي يعنــى بــه طنجــة المتوســط كمنصــة مرجعيــة بأفريقيــا. وقــد تــم تقديــم العديــد 
ــة  ــة، باعتبارهــا محــرك لتســريع التنمي ــئ األفريقي ــك المتعلقــة بالموان مــن الكلمــات الرئيســية وحلقــات النقــاش بهــذه المناســبة ومنهــا تل

ــة... ــة وموانــئ الغــد األفريقي ــات والتحديــات المينائي ــة طنجــة المتوســط، الرهان اللوجســتية: حال

واســتقبل مينــاء طنجــة المتوســط خــالل اليــوم الثانــي مــن الحــدث المشــاركين »بالمنتــدى األفريقــي للموانــئ« فــي إطــار زيــارة للمنشــآت 
المينائيــة.

االلتزام 10

التعاون الدولي

تنمية التعاون مع فاعلين دوليين وتقوية الحضور في المؤسسات الدولية.

وتحتــل المواءمــة بيــن اســتراتيجية التنميــة االقتصاديــة والتطلعــات االجتماعيــة والبيئيــة ألنظمتهــا االقتصاديــة مركــز ديناميــة 
التعــاون الدولــي لمجموعــة طنجــة المتوســط.

وفــي هــذا الصــدد، اســتثمرت مجموعــة طنجــة المتوســط فــي مقاربــات التعــاون قصــد تعزيــز ريادتهــا كفاعــل مرجعــي 
بالسلســلة اللوجســتية الدوليــة المعتــرف لهــا دوليــا مــدى مراعاتهــا للمواضيــع االجتماعيــة والبيئيــة وإرادتهــا فــي غرســها 

اللوجســتي. بالنشــاط 

ونتيجــة لذلــك أبرمــت مجموعــة طنجــة المتوســط العديــد مــن اتفاقيــات التعــاون مــع موانــئ مارســيليا والجزيــرة الخضــراء 
ــا. ــاة بنم ــة قن ــرة ببرشــلونة وهيئ ــاد المناطــق الح ــع اتح ــذا م وبوســان وك

باإلضافــة إلــى ذلــك، كثفــت مجموعــة طنجــة المتوســط ديناميتهــا فــي مناصــرة هــذه المواضيــع باعتبارهــا عضــوا نشــيطا فــي 
العديــد مــن الجمعيــات الدوليــة ومجموعــات العمــل مــن قبيــل الجمعيــة الدوليــة لنظــام أوســاط الموانــئ وبلوكشــين ماريســك-
ــئ  ــة الموان ــة لربابن ــي للتوقفــات والرابطــة الدولي ــري والتحســين الدول أي.ب.إم. »Blockchain Maersk-IBM« للنقــل البح

والرابطــة الدوليــة لربابنــة المالحــة البحريــة وجمعيــة ميدبــورت.

اتفاق تعاون متقدم لتفعيل تدبير تبسيط التدفقات التجارية والمسافرين عبر مضيق جبل طارق. ترأس 
صاحب الجاللة الملك محمد السادس وصاحب الجاللة الملك فيليب السادس في 13 فبراير 2019 
بالرباط حفل توقيع اتفاق تعاون متقدم بين السلطة المينائية طنجة المتوسط والسلطة المينائية 

لخليج الجزيرة الخضراء في سياق الزيارة الرسمية التي قام بها العاهل اإلسباني للمملكة المغربية.
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المنظمة 
األفريقية 

للمناطق الحرة: 
73 عضوا

يمثلون 37
بلدا أفريقيا

تنشيط المؤتمرات من طرف
18 خبيرا

200 متحدث
بمشاركة

60 سلطة مينائية
تمثل

20 بلدا

المؤتمر األفريقي لربابنة المالحة البحرية 2019التعاون األفريقي
تأسســت المنظمــة األفريقيــة للمناطــق الحــرة فــي نونبــر 2015 بمبــادرة مــن طنجــة المتوســط وبشــراكة مــع ممثلــي 6 مناطــق اقتصاديــة 

أفريقيــة أخــرى.

ويتكــون هــذا الهيــكل مــن 73 عضــوا يمثلــون 37 بلــدا أفريقيــا، حيــث تلعــب مجموعــة طنجــة المتوســط دور المحفــز للمبــادرات بيــن البلــدان 
ــر تكوينــات ومجــال للتفاعــل مــع  ــة وتوفي ــادالت التجاريــة بيــن مجتمــع المناطــق االقتصاديــة األفريقي ــة، وتهــدف إلــى تقويــة المب األفريقي
الخبــراء الدولييــن وأرض خصبــة للممارســات التقنيــة والتنظيميــة الجيــدة قصــد مشــاركتها مــع الفاعليــن األفارقــة فــي تحقيــق نمــو شــامل 

ومســتمر.

تســاهم مجموعــة طنجــة المتوســط بنشــاط فــي تقويــة قــدرات أصدقائهــا علــى الصعيديــن القــاري والدولــي لتلبيــة متطلبــات الزبائــن 
بأفضــل شــكل ممكــن وتحفيــز أســهل للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لمناطــق اســتقرارهم.

ونتيجــة لذلــك، نظمــت الجمعيــة المهنيــة المتوســطية لربابنــة المالحــة البحريــة طنجــة المتوســط بشــراكة مــع الجمعيــة األفريقيــة للربابنــة 
والجمعيــة الدوليــة للربابنــة الــدورة الثانيــة للمؤتمــر األفريقــي لربابنــة المالحــة البحريــة 2019 تحــت شــعار: »القيــادة البحريــة بيــن الرهانــات 

والتأقلــم مــن أجــل التنميــة المينائيــة لقــارة إفريقيــة صاعــدة ».

ــَم الحــدث بشــراكة مــع طنجــة المتوســط فــي أكتوبــر 2019 بمركــز األعمــال طنجــة المتوســط وعــرف مشــاركة العديــد مــن المتحدثيــن مــن  وُنظِّ
بلــدان عديــدة.

وتــم تنشــيط المؤتمــرات مــن طــرف 18 خبيــرا دوليــا مــن أفريقيــا وأوروبــا فــي القطاعــات المينائيــة والبحريــة، وتمحــورت حــول مواضيــع راهنــة 
تتعلــق بالتدبيــر المالحــي البحــري المينائــي وضخامــة الســفن والجــودة والتأمينــات.
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طنجة المتوسط ينضم إلى مشروع بلوكشين ماريسك-أي.ب.إم. 
»BlockChain Maersk-IBM« للنقل البحري

انضمام طنجة المتوسط 
للجمعية الدولية لنظم أوساط 

الموانئ )ج.ن.أ.م.(

 »IBM« .الــذي تــم تطويــره بشــكل مشــترك مــن طــرف أي.ب.إم »Blockchain« انضــم طنجــة المتوســط إلــى النظــام االقتصــادي بلوكشــين
.)»TradeLens« المنصة تريدالنــس( »Maersk« وعمــالق النقــل البحــري ماريســك

تهــدف منصــة بلوكشــين »Blockchain« للتجــارة الدوليــة تريدالنــس »TradeLens« التــي تأسســت علــى تكنولوجيــا سلســلة الحزمــات إلــى 
إدخــال قطــاع نقــل البضائــع إلــى العصــر الرقمــي مــن خــالل اســتخدام واجهــة محميــة ُتْســَتْعَمُل حصــرا فــي نقــل البضائــع.

وتضــم منصــة تريدالنــس »TradeLens« حاليــا أزيــد مــن 40 فاعــال )خاصــة أ.ب.إم. »APM« بالعديــد مــن المحطــات )طنجــة المتوســط، 
روتــردام، الجزيــرة الخضــراء...(، ب.إس.أ. »PSA« )ســنغافورة(، مينــاء هوســتن، مينــاء بيلبــاو، مينــاء فالنســيا، جمــارك )ســنغافورة(، مينــاء 

مونتريــال، مارتيــم غارغــو بروسيســن ش.ع.م. »Maritime Cargo Processing plc« )نظــم أوســاط الموانــئ بالمملكــة المتحــدة(.

ــة  ــح طنجــة المتوســط عضــوا فــي الجمعي ــل 2019، أصب ــذ أبري من
ــة لنظــم أوســاط الموانــئ. الدولي

ويســمح هــذا التموضــع بإلقــاء الضــوء علــى التقــدم الــذي أحــرزه 
للمســاطر  المــادي  الطابــع  إلغــاء  مجــال  فــي  المتوســط  طنجــة 
واللوجســتي،  المينائــي  للمجتمــع  الموجهــة  الخدمــات  ورقمنــة 
وكــذا االســتفادة مــن تبــادل الخبــرات مــع البلــدان األخــرى ومشــاركة 

الممارســات الجيــدة بيــن مشــغلي نظــم أوســاط الموانــئ.
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نطاق إعداد التقارير والفترة المعنية

التحقق من إعداد التقارير

األطر المرجعية إلعداد التقارير

فهرس المحتوى 
وفق المبادرة 

العالمية إلعداد 
ISO26000التقارير و

مسؤول المسؤولية 
االجتماعية 

للشركات بمجموعة 
طنجة المتوسط

منهجية إعداد التقارير

يشــمل نطــاق إعــداد التقاريــر كال مــن طنجــة المتوســط وفروعــه. وفــي حــال كانــت إحــدى المؤشــرات ال تغطــي مجمــوع نطــاق 
إعــداد التقاريــر، فإنــه يتــم تحديــد كل مــن النطــاق المقــدم والســبب الــذي جعــل النشــر جزئيــا وتوضيحــه.

ويغطــي تقريــر النشــاط والمســؤولية برســم 2019 الفتــرة الممتــدة مــن الفاتــح ينايــر إلــى 31 ديســمبر. وفــي حــال كانــت البيانــات 
مــا تــزال غيــر محتســبة برســم 2019، فإنــه يتــم تقديــم البيانــات الكميــة برســم 2018. باإلضافــة إلــى ذلــك، يشــمل هــذا التقريــر 
بعــض اإلنجــازات التــي تميــز )البيانــات الكميــة( برســم 2019. حيــث إنــه لــم يســجل أي تغييــر ملحــوظ بالمقارنــة مــع 2018 فيمــا 

يتعلــق بنطاقــات إعــداد التقاريــر الخاصــة بطنجــة المتوســط والفتــرة المعنيــة والمنهجيــة.

تشــكل عمليــة إعــداد التقاريــر المتعلقــة بالمســؤولية االجتماعيــة موضوعــا لمصادقــات علــى مســتويات مختلــف بالمنظمــة قصــد 
التأكــد مــن موثوقيــة البيانــات، وذلــك:

• علــى مســتوى »المســاهمين المباشــرين« )مديــرو الفــروع، مديــرو المشــاريع ومســؤولو مناطــق األنشــطة إلــخ(: مراقبــة 
مطابقــة البيانــات المدرجــة بــاألدوات أو المنقولــة للجهــات المعنيــة واكتمالهــا؛

• علــى مســتوى »جهــات التنســيق«: تراقــب جهــة التنســيق البيانــات التــي توحدهــا مــن خــالل عمليــات مراقبــة االتســاق وأخــرى 
عشــوائية قبــل إرســالها إلــى فريــق المســؤولية االجتماعيــة للشــركات؛

• علــى مســتوى »فريــق المســؤولية االجتماعيــة للشــركات«: تخضــع البيانــات التــي تــم تلقيهــا للتوحيــد لعمليــات مراقبــة االتســاق 
ولفحــص مشــترك مــع جهــات التنســيق لتحديــد االحتياجــات وإمكانيــات التحســين مــن حيــث اإلدارة؛

تنجــز مجموعــة طنجــة المتوســط تقاريرهــا طبقــا للدوريــة الصــادرة عــن الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل رقــم 03/19 المتعلقــة 
بالتقريــر البيئــي واالجتماعــي والحكامــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يعتمــد طنجــة المتوســط بمطابقــة رئيســية علــى إعــداد التقاريــر 
المعمــول بهــا مــن طــرف المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر. وفضــال علــى ذلــك، يتــم مراعــاة المعيــار ISO-26000 فــي إعــداد 
هــذا التقريــر. ويتــم توضيــح المطابقــة بيــن معاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ومبــادئ المعيــار بالجــزء األخيــر مــن التقريــر.

ويتمثــل الهــدف فــي التســهيل علــى األطــراف المتدخليــن فهــم طبيعــة منظمتنــا وتحدياتنــا ذات الصلــة واآلثــار المرتبطــة بهــا، 
والطريقــة التــي يتــم تســييرها بهــا.

انظر جدول المطابقة في الملحق.

السيد حسن الودالي
h.ouddali@tangermed.ma :البريد اإللكتروني

ــُد طبقــا لمســاطر التدبيــر اإلداري المعمــول بهــا داخــل المجموعــة.  ــُع البيانــات النوعيــة والكميــة المضمنــة بهــذا التقريــر وُتَوحَّ ُتَجمَّ
ويتــم إعــداد البيانــات المقدمــة بنــاء علــى عمليــات التواصــل مــع جهــات التنســيق كل فــي مصلحتهــا وبنــاء علــى الوثائــق المختلفــة 

)المحاضــر والتقاريــر والتقييمــات وغيرهــا(. وتســتعمل جــداول للمتابعــة قصــد تعقــب البيانــات المنقولــة وتوحيدهــا.

فضال على ذلك، يغطي نطاق إعداد التقارير أنشطة فروع مجموعة طنجة المتوسط.

ــوع مــن  ــك الن ــر ذل ــم تدبي ــي أو االجتماعــي. ويت ــال البيئ ــزاع فــي المج ــة شــكاية أو ن ــا بأي ــة المتوســط ليســت طرف كمــا أن طنج
المطالبــات والمراســالت الخارجيــة فيمــا يتعلــق بالمجــال البيئــي فــي إطــار نظــام إدارة البيئــة. حيــث إن هــذا النظــام معتمــد بموجــب 

.ISO-14001
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يوسف رحالي
الجائزة الخامسة بمسابقة الرسم المنظمة من طرف طنجة المتوسط بشراكة مع المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان
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 6.2 

 
  5.2 

الكشف عن معايير المبادرة
العالمية إلعداد التقارير

102: اسم المنظمة

2.102: األنشطة والعالمات التجارية 
 والمنتجات والخدمات

3.102: المكان الذي يقع فيه المقر
 الرئيسي للمنظمة

4.102: أماكن مزاولة األنشطة

5.102: رأس المال والشكل القانوني

7.102: حجم المنظمة

8.102: معلومات عن الموظفين
 والعاملين اآلخرين

9.102: سلسلة التموين

10.102: تغييرات مهمة في المنظمة
 وسلسلة التموين الخاصة بها

11.102: مبدأ التحوط أو مقاربة الوقاية

12.102: مبادرات خارجية  

13.102: االنضمام إلى الجمعيات

14.102: تصريح صانع القرار األعلى رتبة في المنظمة
 بشأن مدى جدوى نهج التنمية المستدامة بالنسبة

 للمنظمة واستراتيجيتها للمساهمة فيها

15.102: وصف التأثيرات والمخاطر والفرص الرئيسية

16.102: القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك

17.102: آليات المشورة وتدبير المخاوف
 المتعلقة بالقضايا األخالقية

18.102: هيكل حكامة المنظمة، بما في ذلك
 اللجان التابعة للهيئة العليا للحكامة

19.102: تفويض السلطة

20.102: مسؤولية اإلدارة فيما يتعلق بالتحديات
االقتصادية والبيئية واالجتماعية

6.102: األسواق المستهدفة (التقسيم
الجغرافي والقطاعات المستهدفة
 وأنواع الزبائن والمستفيدين)

العالقة بين خصائص المنظمةطنجة المتوسط: مشروع مندمج وُمَهْيِكل
والمسؤولية االجتماعية 

العالقة بين خصائص المنظمة
والمسؤولية االجتماعية 

العالقة بين خصائص المنظمة
والمسؤولية االجتماعية 

العالقة بين خصائص المنظمة
والمسؤولية االجتماعية 

العالقة بين خصائص المنظمة
والمسؤولية االجتماعية 

العالقة بين خصائص المنظمة
والمسؤولية االجتماعية 

العالقة بين خصائص المنظمة
والمسؤولية االجتماعية 

العالقات وشروط العمل

تعزيز المسؤولية االجتماعية
في سلسلة القيمة

تعزيز المسؤولية االجتماعية
في سلسلة القيمة

تعزيز المسؤولية االجتماعية
في سلسلة القيمة

مبادرات تطوعية في مجال 
المسؤولية االجتماعية 

مبادرات تطوعية في مجال 
المسؤولية االجتماعية 

حكامة المنظمة

تحديد توجه المنظمة في إطار 
المسؤولية االجتماعية

السلوك األخالقي

السلوك األخالقي

حكامة المنظمة

حكامة المنظمة

40إلى36تحديد مسؤوليتها االجتماعية

15إلى12

15إلى12

15
16إلى12

16
24إلى22

36إلى40
47-46

انظر تقرير
األنشطة

2019

73-72
114 إلى 122

106 إلى 113
114 إلى 122

22 إلى 24

22 إلى 24

22 إلى 24

17 إلى 19

08 إلى 11

11-10

11-10

09-08

09

08

09-08

رسم خرائط ألنشطة مجموعة طنجة المتوسط

هيكل توزيع األسهم بمجموعة طنجة المتوسط

هيكل المجموعة

هيكل توزيع األسهم بمجموعة طنجة المتوسط

رسم خرائط ألنشطة مجموعة طنجة المتوسط

معطيات مشفرة

رأس المال البشري

قسم المشتريات المسؤولة

قسم المشتريات المسؤولة

قسم المشتريات المسؤولة

افتتاحية بقلم رئيس مجلس الرقابة

تحديات المسؤولية االجتماعية للشركات بمجموعة طنجة المتوسط

ميثاق أخالقي
قسم المشتريات المسؤولة

ميثاق أخالقي
قسم المشتريات المسؤولة

حكامة مجموعة طنجة المتوسط

إجراء تفويض السلطة فيما يتعلق بالتأثيرات االقتصادية
والبيئية واالجتماعية من أعلى هيئة حكامة

 إلى أعضاء اإلدارة العامة والموظفين اآلخرين.

تحليل األهمية النسبية لتحديات المسؤولية االجتماعية للشركات

فهرس محتويات مطابقة المبادرة العالمية إلعداد التقارير
فقرة من معيار ISO 26000ومعلومات / التزامات المسؤولية االجتماعية للشركات

فصول 
معيار ا26000

ISO 
الصفحة

محور 4: المساهمة في التنمية المستدامة للمنطقة الترابية من خالل نهج مقاربة 
شمولية

التزام 8: تسهيل الولوج إلى التعليم والصحة والمساهمة من خالل المؤسسة في 
الترابية  والمنطقة  األنشطة  ومناطق  الميناء  من  كل  داخل  العيش  ظروف  تحسين 

وحولها.
محور 5: التحول إلى الشريك األمثل في السلسلة اللوجستية الدولية

فاعلة  جهات  مع  والتعاون  الترابية  للمنطقة  اللوجستي  الربط  تحسين   :9 التزام 
مماثلة لتعزيز الروابط داخل النظام االقتصادي

محور 2: تبني حكامة تساعد على التدبير المسؤول بشكل يومي
للتحديات  اليومي  بالتسيير  يتعلق  فيما  وشفافة  أخالقية  حكامة  تبني   :3 التزام 

المرتبطة بالتنمية المستدامة والحوار مع األطراف المتدخلين.
التحول إلى الشريك األمثل في السلسلة اللوجستية الدولية

فاعلة  جهات  مع  والتعاون  الترابية  للمنطقة  اللوجستي  الربط  تحسين   :9 التزام 
مماثلة لتعزيز الروابط داخل النظام االقتصادي

 

 
         

     
       

 
 

  

            

             

            

            
            

     
 

 

 
 

 

         
        

 
          

        
 

 

      
     

 
 
 

 

         
        

 
          

        
 

 

     
     

 

 
 

 

         
        

 
          

        
  

 

   
   

 

 
 

 

          
  

          
          

 
 

   
   
    

   
 

  

  
 

 

 
 

  
         

         
         

     
 

       
  

 

   
         

   
            

       
 

    
   

 
  

   
        

   
           

 

      
   

محور 2: تبني حكامة تساعد على التدبير المسؤول بشكل يومي
التزام 3: تبني الحكامة األخالقية والشفافة فيما يتعلق بالتسيير اليومي للتحديات 

المرتبطة بالتنمية المستدامة والحوار مع األطراف المتدخلين.
في  وثقافتها ستساهم  المجموعة  هوية  حول  مادية  غير  أصول  إنشاء   :4 التزام 

تقوية العالقات المستدامة مع األطراف المتدخلين والمنطقة الترابية.

تعريف بمجموعة طنجة المتوسط: نبذة بيانية
محور 4: المساهمة في التنمية المستدامة للمنطقة الترابية من خالل نهج 

مقاربة.
خالل  من  والمساهمة  والصحة  التعليم  إلى  الولوج  تسهيل   :8 التزام 
المؤسسة في تحسين ظروف العيش داخل كل من الميناء ومناطق األنشطة 

والمنطقة الترابية وحولها.

محور 4: المساهمة في التنمية المستدامة للمنطقة الترابية من خالل نهج 
مقاربة.

التزام 7: المساهمة في األنشطة التي تستهدف االنتقال الطاقي 
واالقتصاد الدائري والتخفيف من آثار التغير المناخي والحفاظ على التنوع 

اإلحيائي وذلك من خالل إشراك األطراف المتدخلين بالميناء ومناطق 
األنشطة والمنطقة الترابية. 

رأس المال البشري
محور 3: تنمية رأس المال البشري وروح االبتكار، وتحسين التأثيرين االجتماعي 

واالقتصادي.
التزام 5: تنمية رأس المال البشري سواء من أجل الميناء أو مناطق األنشطة 

أو التنمية االجتماعية واالقتصادية للمنطقة الترابية.

رأس المال البشري
محور 3: تنمية رأس المال البشري وروح االبتكار، وتحسين التأثيرين 

االجتماعي واالقتصادي
التزام 5: تنمية رأس المال البشري سواء من أجل الميناء أو مناطق األنشطة 

أو التنمية االجتماعية واالقتصادية للمنطقة الترابية.

21.102: التشاور مع األطراف المتدخلين حول 
التحديات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

22.102 تشكيل الهيئة العليا للحكامة واللجان 
التابعة لها

40.102: قائمة بمجموعات األطراف المتدخلين 
الذين دخلت المنظمة في حوار معهم

41.102: اتفاقيات التفاوض الجماعي

42.102: تحديد األطراف المتدخلين واختيارهم

43.102: مقاربة إشراك األطراف المتدخلين

55.102: فهرس محتويات المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير

103-1: شرح التحدي ذو 
الصلة ونطاقه

المبادرة 
العالمية 

إلعداد 
التقارير 
:103

المقاربة 
اإلدارية

المبادرة 
العالمية 

إلعداد 
التقارير 
:201
األداء 

االقتصادي

المبادرة 
العالمية 

إلعداد 
التقارير 

:202
الحضور 
المحلي

103-2: المقاربة اإلدارية 
ومكوناتها

103-3: تقييم المقاربة 
اإلدارية

201-1: القيمة االقتصادية 
المباشرة الناتجة و الموزعة 

201-2: اآلثار المالية والمخاطر 
والفرص األخرى الناتجة عن تغير 

المناخ

201-3: الواجبات المرتبطة 
بخطة استحقاقات محددة وخطط 

أخرى للتقاعد

202-2: تعيين موظفين على 
المستوى المحلي

حكامة  هيئة  وأعلى  المتدخلين  األطراف  بين  التشاور  إجراءات 
فيما يتعلق بالتحديات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

الحكامة

رسم خرائط لألطراف المتدخلين بمجموعة طنجة المتوسط

المشمولين  المستخدمين  عدد  إجمالي  من  المئوية  النسبة 
باتفاقيات التفاوض الجماعي.

رسم خرائط لألطراف المتدخلين بمجموعة طنجة المتوسط

رسم خرائط لألطراف المتدخلين بمجموعة طنجة المتوسط

جدول مطابقة المبادرة العالمية إلعداد التقارير

بشكل  المسؤول  التدبير  على  تساعد  حكامة  تبني   :2 محور 
يومي

يتعلق  فيما  والشفافة  األخالقية  الحكامة  تبني   :3 التزام 
المستدامة  بالتنمية  المرتبطة  للتحديات  اليومي  بالتسيير 

والحوار مع األطراف المتدخلين.
المجموعة  هوية  حول  مادية  غير  أصول  إنشاء   :4 التزام 
مع  المستدامة  العالقات  تقوية  في  ستساهم  وثقافتها 

األطراف المتدخلين والمنطقة الترابية.

بشكل  المسؤول  التدبير  على  تساعد  حكامة  تبني   :2 محور 
يومي

يتعلق  فيما  والشفافة  األخالقية  الحكامة  تبني   :3 التزام 
المستدامة  بالتنمية  المرتبطة  للتحديات  اليومي  بالتسيير 

والحوار مع األطراف المتدخلين.
المجموعة  هوية  حول  مادية  غير  أصول  إنشاء   :4 التزام 
مع  المستدامة  العالقات  تقوية  في  ستساهم  وثقافتها 

األطراف المتدخلين والمنطقة الترابية.

تحديد األطراف المتدخلين والتحاور معهم

تحديد األطراف المتدخلين والتحاور معهم

تحديد األطراف المتدخلين والتحاور معهم

تحديد األطراف المتدخلين والتحاور معهم

تحديد األطراف المتدخلين والتحاور معهم

أنماط االتصال في مجال المسؤولية االجتماعية 
وتحسين مصداقية التقارير والتصريحات المتعلقة بها

دمج المسؤولية االجتماعية في حكامة المنظمة 
وأنظمتها وعملياتها

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالقضايا المركزية 
للمسؤولية االجتماعية 

واجب توخي اليقظة

المجتمع والتنمية المحلية
واجب توخي اليقظة

خلق الثروة وتوليد الدخل
االستثمار في المجتمع

التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه

ظروف العمل والحماية االجتماعية

التشغيل

5.338

38

6.2

5.3

5.4

5.4

5.4

3.5.7
2.6.7

3.4.7

1.3.7

1.8.6 – 2.8.6
3.8.6
7.8.6
9.8.6

5.5.6

3.4.6

3.4.6

6

17إلى19
80إلى89

17إلى19
80إلى89

12 إلى 15

17 إلى 19

38 إلى 70

128 إلى150

36-40
66 إلى77

128 إلى150
66غلى
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12 إلى15 
66إلى73

98 إلى150 

8 
 106إلى113 
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جدول مطابقة المبادرة العالمية إلعداد التقارير
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المبادرة 
العالمية 
إلعداد 

التقارير203: 
اآلثار 

االقتصادية 
غير المباشرة

المبادرة 
العالمية إلعداد 
التقارير 205: 
مكافحة الفساد

المبادرة 
العالمية 
إلعداد 
التقارير 
 :302
الطاقة

المبادرة 
العالمية 
إلعداد 
التقارير 
 :302
الطاقة

المبادرة 
العالمية 
إلعداد 
التقارير 
 :302
الطاقة

المبادرة 
العالمية 
إلعداد 
التقارير 
 :302
الطاقة

المبادرة 
العالمية 
إلعداد 
التقارير 
 :302
الطاقة

المبادرة 
العالمية إلعداد 
التقارير 303:  

المياه 
والنفايات 

السائلة

205-1: األنشطة 
التي تم تقييمها من 

حيث المخاطر 
المتعلقة بالفساد

302-1 استهالك 
الطاقة داخل المنظمة

302-2 استهالك 
الطاقة خارج المنظمة

302-3 كثافة 
الطاقة المستخدمة

302-4: تخفيض 
استهالك الطاقة

302-5 تخفيض 
االحتياجات الطاقية 
للمنتجات والخدمات

الترابية من  التنمية المستدامة للمنطقة  4: المساهمة في  محور 
خالل نهج مقاربة شمولية

محور 1: التسيير الفعال والمستدام للعمليات والبنى التحتية
مختلف  وفي  الميناء  في  التحتية  البنى  وتسيير  العمليات  تنفيذ   :1 التزام 
احترام  وفي  الخدمات  جودة  حيث  من  مستوى  أعلى  على  األنشطة  مناطق 

للمتطلبات االجتماعية والبيئية

محور 1: التسيير الفعال والمستدام للعمليات والبنى التحتية
بين  بالربط  يتعلق  فيما  المستدام  التنقل  حلول  تعزيز   :2 التزام 

الميناء ومناطق األنشطة والمنطقة الترابية.
الترابية من  للمنطقة  المستدامة  التنمية  المساهمة في   :4 محور 

خالل نهج مقاربة شمولية
االنتقال  تستهدف  التي  األنشطة  في  المساهمة   :7 التزام 
المناخي  التغير  آثار  من  والتخفيف  الدائري  واالقتصاد  الطاقي 
األطراف  إشراك  خالل  من  وذلك  اإلحيائي  التنوع  على  والحفاظ 

المتدخلين بالميناء ومناطق األنشطة والمنطقة الترابية.

محور 1: التسيير الفعال والمستدام للعمليات والبنى التحتية
بين  بالربط  يتعلق  فيما  المستدام  التنقل  حلول  تعزيز   :2 التزام 

الميناء ومناطق األنشطة والمنطقة الترابية.
الترابية من  التنمية المستدامة للمنطقة  4: المساهمة في  محور 

خالل نهج مقاربة شمولية
االنتقال  تستهدف  التي  األنشطة  في  المساهمة   :7 التزام 
المناخي  التغير  آثار  من  والتخفيف  الدائري  واالقتصاد  الطاقي 
األطراف  إشراك  خالل  من  وذلك  اإلحيائي  التنوع  على  والحفاظ 

المتدخلين بالميناء ومناطق األنشطة والمنطقة الترابية.

محور 1: التسيير الفعال والمستدام للعمليات والبنى التحتية
التزام 2: تعزيز حلول التنقل المستدام فيما يتعلق بالربط بين الميناء 

ومناطق األنشطة والمنطقة الترابية.
الترابية من  التنمية المستدامة للمنطقة  4: المساهمة في  محور 

خالل نهج مقاربة شمولية
االنتقال  تستهدف  التي  األنشطة  في  المساهمة   :7 التزام 
المناخي  التغير  آثار  من  والتخفيف  الدائري  واالقتصاد  الطاقي 
األطراف  إشراك  خالل  من  وذلك  اإلحيائي  التنوع  على  والحفاظ 

المتدخلين بالميناء ومناطق األنشطة والمنطقة الترابية.

الترابية من  التنمية المستدامة للمنطقة  4: المساهمة في  محور 
خالل نهج مقاربة شمولية

االنتقال  تستهدف  التي  األنشطة  في  المساهمة   :7 التزام 
المناخي  التغير  آثار  من  والتخفيف  الدائري  واالقتصاد  الطاقي 
األطراف  إشراك  خالل  من  وذلك  اإلحيائي  التنوع  على  والحفاظ 

المتدخلين بالميناء ومناطق األنشطة والمنطقة الترابية.

ميثاق أخالقي
سياسة المشتريات المسؤولة

محور 2: تبني حكامة تساعد على التدبير المسؤول بشكل يومي
للتحديات  اليومي  بالتسيير  يتعلق  فيما  والشفافة  األخالقية  الحكامة  تبني   :3 التزام 

المرتبطة بالتنمية المستدامة والحوار مع األطراف المتدخلين.

محور 2: تبني حكامة تساعد على التدبير المسؤول بشكل يومي
اليومي  بالتسيير  يتعلق  فيما  والشفافة  األخالقية  الحكامة  تبني   :3 التزام 

لتحديات التنمية المستدامة والحوار مع األطراف المتدخلين
التزام 4: إنشاء أصول غير مادية حول هوية المجموعة وثقافته ستساهم في 

تقوية العالقات المستدامة مع األطراف المتدخلين والمنطقة الترابية.
محور 3: تنمية رأس المال البشري وروح االبتكار، وتحسين التأثيرين االجتماعي 

واالقتصادي
مناصب  خلق  لتعزيز  مورد  واجهة  األنشطة  ومناطق  الميناء  جعل   :6 التزام 

الشغل وروح المقاولة والبحث واالبتكار.
محور 4: المساهمة في التنمية المستدامة للمنطقة الترابية من خالل نهج

مقاربة شمولية.
التزام 8: تسهيل الولوج إلى التعليم والصحة والمساهمة من خالل المؤسسة 
في تحسين ظروف العيش داخل كل من الميناء ومناطق األنشطة والمنطقة 

الترابية وحولها.

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
تعزيز المسؤولية االجتماعية في سلسلة القيمة

احترام حقوق الملكية
الولوج إلى الخدمات األساسية

التنمية االجتماعية والمحلية
خلق فرص للشغل وتنمية القدرات

خلق الثروة وتوليد الدخل
االستثمار في المجتمع

مكافحة الفساد

االستخدام المستدام للموارد
التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه

االستخدام المستدام للموارد
التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه

االستخدام المستدام للموارد
التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه

االستخدام المستدام للموارد
التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه

االستخدام المستدام للموارد
التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه

تدابير وقائية ضد التلوث
االستخدام المستدام للموارد

الترابية من  التنمية المستدامة للمنطقة  4: المساهمة في  محور 
خالل نهج مقاربة شمولية

االنتقال  تستهدف  التي  األنشطة  في  المساهمة   :7 التزام 
المناخي  التغير  آثار  من  والتخفيف  الدائري  واالقتصاد  الطاقي 
األطراف  إشراك  خالل  من  وذلك  اإلحيائي  التنوع  على  والحفاظ 

المتدخلين بالميناء ومناطق األنشطة والمنطقة الترابية.

303-1: تفاعالت مع 
الماء كمورد مشترك

303-2: تدبير التأثيرات 
المتعلقة بتصريف المياه

203-2: آثار 
اقتصادية غير مباشرة 

مهمة

 
        

   

 
  

 

   

  

 

   

 

    
 

 

 
  

 
 

  
  

 

 
    

  
  

 
 

 
    

 
  

  

 
   

 

       
 

  
 

 

     

 

 

   
  

  

 

 
 

   

  
  

 
  

 

   
 

     
 

 
   

303-4: تصريف المياه

306-1: إجمالي دوافق 
تصريف المياه حسب النوع 

والوجهة

306-2: النفايات حسب 
نوعها وطريقة التخلص منها.

1.307: عدم االلتزام 
بالقوانين والقواعد التنظيمية 

المتعلقة بالبيئية

308-1 تحليل الموردين 
الجدد بواسطة المعايير 

البيئية

308-2 التأثيرات البيئية 
السلبية على سلسلة 

التوريد والتدابير المتخذة 
بهذا الشأن

401-1: إجمالي عدد 
الموظفين الجدد المعينين 

وِنَسُبُهم وكذا معدل مداورة 
الموظفين حسب الفئة 

العمرية والجنس والمنطقة 
الجغرافية.

401-2: االمتيازات المخولة 
لفائدة الموظفين بدوام 

كامل دون الموظفين 
المؤقتين أو بدوام جزئي

403-1 نظام إدارة الصحة 
والسالمة المهنية

403-2 تحديد األخطار 
وتقييم المخاطر والتحقيق 
في األحداث غير المرغوب 

فيها

403-3: خدمات الصحة 
المهنية

403-4 الفقرة والتشاور 
مع العمال واالتصاالت 

المتعلقة بالصحة والسالمة 
المهنية

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير 

:306
النفايات السائلة 

والصلبة

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير 

:307
االلتزام البيئي

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير 
308: التقييم 

البيئي للموردين

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير 
308: التقييم 

البيئي للموردين.

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير 

:401
 التشغيل

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير 

:401
 الشغل

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير 

:403
الصحة والسالمة 

المهنية

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير 

:403
الصحة والسالمة 

المهنية

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير 

:403
الصحة والسالمة 

المهنية

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير 

:403
الصحة والسالمة 

المهنية

التزام 7: المساهمة في األنشطة التي تستهدف االنتقال الطاقي واالقتصاد 
الدائري والتخفيف من آثار التغير المناخي والحفاظ على التنوع اإلحيائي وذلك من 

خالل إشراك األطراف المتدخلين بالميناء ومناطق األنشطة والمنطقة الترابية.

محور 1: التسيير الفعال والمستدام للعمليات والبنى التحتية
التزام 1: تنفيذ العمليات وتسيير البنى التحتية في الميناء وفي مختلف مناطق 
األنشطة على أعلى مستوى من حيث جودة الخدمات وفي احترام للمتطلبات 

االجتماعية والبيئية.
نهج  خالل  من  الترابية  للمنطقة  المستدامة  التنمية  في  المساهمة   :4 محور 

مقاربة شمولية
التزام 7: المساهمة في األنشطة التي تستهدف االنتقال الطاقي واالقتصاد 
الدائري والتخفيف من آثار التغير المناخي والحفاظ على التنوع اإلحيائي وذلك من 

خالل إشراك األطراف المتدخلين بالميناء ومناطق األنشطة والمنطقة الترابية.

تدابير وقائية ضد التلوث
االستخدام المستدام للموارد

واجب توخي اليقظة

تعزيز المسؤولية االجتماعية في سلسلة 
القيمة

تعزيز المسؤولية االجتماعية في سلسلة 
القيمة

ظروف العمل والحماية االجتماعية
خلق الثروة وتوليد الدخل

ظروف العمل والحماية االجتماعية
خلق الثروة وتوليد الدخل

الصحة والسالمة المهنية

الصحة والسالمة المهنية

الصحة والسالمة المهنية

الصحة والسالمة المهنية

محور 1: التسيير الفعال والمستدام للعمليات والبنى التحتية
التزام 1: تنفيذ العمليات وتسيير البنى التحتية في الميناء وفي مختلف مناطق 
األنشطة على أعلى مستوى من حيث جودة الخدمات وفي احترام للمتطلبات 

االجتماعية والبيئية.
نهج  خالل  من  الترابية  للمنطقة  المستدامة  التنمية  في  المساهمة   :4 محور 

مقاربة شمولية
التزام 7: المساهمة في األنشطة التي تستهدف االنتقال الطاقي واالقتصاد 
الدائري والتخفيف من آثار التغير المناخي والحفاظ على التنوع اإلحيائي وذلك من 

خالل إشراك األطراف المتدخلين بالميناء ومناطق األنشطة والمنطقة الترابية.

ميثاق المشتريات المسؤولة
محور 2: تبني حكامة تساعد على التدبير المسؤول بشكل يومي.

اليومي  بالتسيير  يتعلق  فيما  والشفافة  األخالقية  الحكامة  تبني   :3 التزام 
لتحديات التنمية المستدامة والحوار مع األطراف المتدخلين

ميثاق لمشتريات المسؤولة
محور 2: تبني حكامة تساعد على التدبير المسؤول بشكل يومي.

اليومي  بالتسيير  يتعلق  فيما  والشفافة  األخالقية  الحكامة  تبني   :3 التزام 
لتحديات التنمية المستدامة والحوار مع األطراف المتدخلين

رأس المال البشري
محور 3: تنمية رأس المال البشري وروح االبتكار، وتحسين التأثير

التزام 5:
 األنشطة من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية للمنطقة الترابية

رأس المال البشري
محور 3: تنمية رأس المال البشري وروح االبتكار، وتحسين التأثيرين االجتماعي 

واالقتصادي
التزام 5: تنمية رأس المال البشري سواء من أجل الميناء أو مناطق األنشطة أو 

التنمية االجتماعية واالقتصادية للمنطقة الترابية.

محور 1: التسيير الفعال والمستدام للعمليات والبنى التحتية
التزام 1: تنفيذ العمليات وتسيير البنى التحتية في الميناء وفي مختلف مناطق 
األنشطة على أعلى مستوى من حيث جودة الخدمات وفي احترام للمتطلبات 

االجتماعية والبيئية.
محور 3: تنمية رأس المال البشري وروح االبتكار، وتحسين التأثيرين االجتماعي 

واالقتصادي
التزام 5: تنمية رأس المال البشري سواء من أجل الميناء أو مناطق األنشطة أو 

التنمية االجتماعية واالقتصادية للمنطقة الترابية.

محور 1: التسيير الفعال والمستدام للعمليات والبنى التحتية
التزام 1: تنفيذ العمليات وتسيير البنى التحتية في الميناء وفي مختلف مناطق 
األنشطة على أعلى مستوى من حيث جودة الخدمات وفي احترام للمتطلبات 

االجتماعية والبيئية.
محور 3: تنمية رأس المال البشري وروح االبتكار، وتحسين التأثيرين االجتماعي 

واالقتصادي
التزام 5: تنمية رأس المال البشري سواء من أجل الميناء أو مناطق األنشطة أو 

التنمية االجتماعية واالقتصادية للمنطقة الترابية.

محور 1: التسيير الفعال والمستدام للعمليات والبنى التحتية
التزام 1: تنفيذ العمليات وتسيير البنى التحتية في الميناء وفي مختلف 
مناطق األنشطة على أعلى مستوى من حيث جودة الخدمات وفي احترام 

للمتطلبات االجتماعية والبيئية.

حوار مع األطراف المتدخلين
محور 3: تنمية رأس المال البشري وروح االبتكار، وتحسين التأثيرين االجتماعي 

واالقتصادي
التزام 5: تنمية رأس المال البشري سواء من أجل الميناء أو مناطق األنشطة أو 

التنمية االجتماعية واالقتصادية للمنطقة الترابية.
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المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير

:403
الصحة والسالمة 

المهنية

403-5 تكوين 
العمال في مجال 
الصحة والسالمة 

المهنية

403-6 تعزيز صحة 
العمال

403-7 تدابير وقائية 
وتقليل التأثيرات على 

الصحة والسالمة 
المهنية المرتبطة 
مباشرة بعالقات 

االعمال.

403-8 عمال 
مشمولين بنظام إدارة 

الصحة والسالمة 
المهنية

403-9 حوادث الشغل

403-10 األمراض 
المهنية

404-1: متوسط عدد 
ساعات التكوين في 

السنة، موزعة على كل 
أجير

405-1: تنوع هيئات 
الحكامة والمستخدمين

410-1: تدريب 
الطاقم األمني على 

سياسات حقوق 
اإلنسان وإجراءاتها

413-1: األنشطة 
التي تشمل المجتمع 

المحلي، وتقييم كل من 
التأثيرات وبرامج التنمية

2-414: تأثيرات سلبية 
كبيرة، فعلية ومحتملة، على 

المجتمع في سلسلة 
التوريد واإلجراءات المتخذة 

بهذا الشأن

418-1: شكاوى مرتكزة 
على أساس تتعلق 

بانتهاكات لسرية معطيات 
الزبائن وفقدانها

419-1: عدم االلتزام 
بالقوانين والقواعد 
التنظيمية المتعلقة 

بالمجالين االجتماعي 
واالقتصادي

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير

:403
الصحة والسالمة 

المهنية

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير

:403
الصحة والسالمة 

المهنية

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير

:403
الصحة والسالمة 

المهنية

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير

:403
الصحة والسالمة 

المهنية

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير

:403
الصحة والسالمة 

المهنية

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير

404: التكوين 
والتعليم

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير

: 405

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير

: 410
ممارسات السالمة

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير

:413
المجتمعات المحلية

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير 

:414

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير 

:418
سرية معطيات 

الزبائن

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير 

:419
االلتزام االجتماعي 

واالقتصادي

سياسة الموارد البشرية
محور 3: تنمية رأس المال البشري وروح االبتكار، وتحسين التأثيرين االجتماعي 

واالقتصادي
التزام 5: تنمية رأس المال البشري سواء من أجل الميناء أو مناطق األنشطة أو 

التنمية االجتماعية واالقتصادية للمنطقة الترابية.
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محور 1: التسيير الفعال والمستدام للعمليات والبنى التحتية
التزام 1: تنفيذ العمليات وتسيير البنى التحتية في الميناء وفي مختلف مناطق 
األنشطة على أعلى مستوى من حيث جودة الخدمات وفي احترام للمتطلبات 

االجتماعية والبيئية.

محور 2: تبني حكامة تساعد على التدبير المسؤول بشكل يومي.
اليومي  بالتسيير  يتعلق  فيما  والشفافة  األخالقية  الحكامة  تبني   :3 التزام 

لتحديات التنمية المستدامة والحوار مع األطراف المتدخلين
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الحكامة
محور 2: تبني حكامة تساعد على التدبير المسؤول بشكل يومي.
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نهج  خالل  من  الترابية  للمنطقة  المستدامة  التنمية  في  المساهمة   :4 محور 
مقاربة شمولية

التزام 8: تسهيل الولوج إلى التعليم والصحة والمساهمة من خالل المؤسسة 
والمنطقة  األنشطة  الميناء ومناطق  كل من  داخل  العيش  تحسين ظروف  في 

الترابية وحولها.

ميثاق المشتريات المسؤولة 

محور 2: تبني حكامة تساعد على التدبير المسؤول بشكل يومي.
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إجراء 1: مكتب مراقبة الحسابات

االمتثال لمدونة الشغل

الصحة والسالمة المهنية

الصحة والسالمة المهنية

الصحة والسالمة المهنية

الصحة والسالمة المهنية

الصحة والسالمة المهنية

الصحة والسالمة المهنية

ظروف العمل والحماية االجتماعية
خلق الثروة وتوليد الدخل

حكامة المنظمة

الصحة والسالمة المهنية

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
تدابير وقائية ضد التلوث
المجتمع والتنمية المحلية

تعزيز المسؤولية االجتماعية في سلسلة 
القيمة.

قضايا متعلقة بالمستهلك
حماية معطيات المستهلك وخصوصيته

احترام مبدأ الشرعية
قضايا متعلقة بالمستهلك

خدمة ما بعد البيع والدعم وتسوية الشكاوى 
والنزاعات المقدمة من طرف المستهلكين
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