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»ها نحن نقدم اليوم بعون الله وتوفيقه على إعطاء االنطالقة لمشروع من 
أضخم المشاريع االقتصادية في تاريخ بالدنا. إنه الميناء الجديد لطنجة المتوسط 

الذي نعتبره حجر الزاوية لمركب ضخم مينائي ولوجيستي صناعي وتجاري 
وسياحي...«

»فالمغرب بهذا المشروع يعمق جذور انتمائه للفضاء األورومتوسطي ولمحيطه 
المغاربي والعربي، ويعزز هويته المتميزة كقطب للتبادل بين أوروبا وإفريقيا 

وبين البحر المتوسط والمحيط األطلسي ويدعم دوره المحوري كفاعل وشريك 
في المبادالت الدولية...«

»قاعدة اقتصادية متينة ذات مستوى دولي ومناطق اقتصادية حرة تمكنها من 
تطوير مؤهالتها الفنية لجعلها نموذجا للتنمية الجهوية المندمجة...«

موجز من خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس )فبراير 2003(
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مجموعة 
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كلمة الرئيس 

فؤاد بريني 
رئيس طنجة المتوسط 

مــن 65 مليــون طــن مــن البضائــع. كمــا قــام مينــاء طنجــة 
دولــي  نقــل  بمعالجــة 357.214 شــاحنة  أيضــا  المتوســط 

و500.465 ســيارة جديــدة و2.775.402 مســافر.

أمــا علــى الصعيــد الصناعــي، فقــد تميــزت ســنة 2019 بإنجــاز 
125 مشــروعا جديــدا موزعــا علــى مجمــوع مناطــق األنشــطة 
فــي طنجــة المتوســط تمثــل اســتثمارات مــن القطــاع الخــاص 
بلغــت قيمتهــا 5,1 مليــار درهــم و11.570 منصــب شــغل 

جديــد. 

وفــي المجمــل، اختــارت حوالــي 1.000 مقاولــة االســتقرار 
المتوســط  طنجــة  فــي  األنشــطة  مناطــق  مجمــوع  عبــر 
وتتــوزع فــي أنشــطتها علــى المجــاالت المينائيــة والصناعيــة 
واللوجســتية والخدمــات وذلــك مــع خلقهــا أزيــد مــن 80.000 

منصــب شــغل مباشــر.

ــز التنافســية اللوجســتية  ــي هــذا الزخــم التنمــوي لتعزي ويأت
المغربيــة والقاريــة، باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي تكريــس 
دور المغــرب كفاعــل رئيســي فــي حركــة الممــرات اللوجســتية 

العالميــة.

المســؤولية  مقاربــة  إطــار  وفــي  ذلــك،  مــع  وبالمــوازاة 
االجتماعيــة للشــركات المتســقة والتفاعليــة، وضــع طنجــة 

أولوياتــه. صلــب  فــي  االســتدامة  المتوســط 

حيــث تابعــت مؤسســة طنجــة المتوســط أيضــا انخراطهــا 
فــي المجــاالت التعليميــة والصحيــة والتكوينيــة واالجتماعيــة 

ــة. ــة البشــرية والمجالي ــة مــن أجــل التنمي والثقافي

وفــي ســنة 2019، قامــت المؤسســة بتنفيــذ 110 مشــروعا 
ــر  ــد مــن 61.560 مســتفيدا، يذك ــادرة، اســتفاد منهــا أزي ومب
منهــا برنامــج الشــواطئ النظيفــة واســتئناف مشــروع ربــط 
ــدات  ــاء وح ــح للشــرب وبن ــاء الصال ــع الم ــرى بشــبكة توزي الق
للتعليــم األولــي وأنشــطة االنفتــاح علــى الفــن والثقافــة 
مــن خــالل تنظيــم ورشــات لفائــدة األطفــال المنحدريــن مــن 

الوســط القــروي.

وقــد أكــدت المجاميــع الماليــة فعاليــة أداء مجموعــة طنجــة 
المتوســط التــي حافظــت علــى أهدافهــا الربحيــة، وذلــك 
مــن خــالل تحقيقهــا لرقــم معامــالت بلغــت قيمتــه 3,4 مليــار 
درهــم، أي بنمــو +15% ونتيجــة صافيــة بقيمــة 918 مليــون 

درهــم.

وجــاء هــذا األداء نتيجــة لاللتــزام المســتمر لموظفــي طنجــة 
المتوســط وشــركائه، الذيــن بفضــل التزامهــم وانخراطهــم، 
يعملــون بشــكل يومــي علــى نجــاح هــذا المشــروع المرجعــي 

الــذي يشــكل لنــا مصــدر فخــر وطنــي. 

شــكلت ســنة 2019 مرحلــة مهمــة فــي تطويــر مينــاء طنجــة 
المتوســط.

فــي يــوم الجمعــة 28 يونيــو، قــام صاحــب الســمو الملكــي 
ولــي العهــد األميــر مــوالي الحســن بتمثيــل صاحــب الجاللــة 
العمليــات  إطــالق  حفــل  فــي  الســادس،  محمــد  الملــك 

المينائيــة للمينــاء الجديــد طنجــة المتوســط 2.

وهــي منصــة تجعــل مــن مينــاء طنجــة المتوســط أول قــدرة 
مينائيــة فــي البحــر األبيــض المتوســط.

غــالف  لــه  ُرِصــَد  الــذي  الجديــد،  المينــاء  هــذا  ويشــكل 
ــار  ــن العــام والخــاص بقيمــة 25 ملي اســتثماري مــن القطاعي
درهــم، المرحلــة الثالثــة فــي تطويــر المركــب المينائــي طنجــة 
 1 المتوســط  طنجــة  مينــاء  جانــب  إلــى  وذلــك  المتوســط 

والشــاحنات. المســافرين  ومينــاء 

ويســهم مينــاء طنجــة المتوســط 2، مــن خــالل رفعــه لقدرتــه 
االســتيعابية إلــى 6 مالييــن حاويــة إضافيــة، فــي مواصلــة 
تعزيــز موقــع المركــب المينائــي طنجــة المتوســط كمنصــة 
مرجعيــة علــى صعيــد القــارة األفريقيــة والعالــم وذلــك مــن 
ــة. حيــث يتوفــر  حيــث التدفقــات اللوجســتية والتجــارة الدولي
مجمــوع  علــى  حاليــا  المتوســط  طنجــة  المينائــي  المركــب 

ــة. ــن حاوي ــد عــن 9 ماليي قــدرة اســتيعابية تزي

ــة الملــك  ــة الفريــدة لجالل ويترجــم هــذا اإلنجــاز ســداد الرؤي
حيــال هــذا المشــروع االســتراتيجي واختيــار جاللتــه الصائــب 
لموقعــه المطــل علــى البوغــاز عنــد نقطــة تقاطــع الممــرات 

البحريــة.

وعلــى صعيــد الحركــة المينائيــة، فقــد أتاحــت ســنة 2019 
لطنجــة المتوســط فرصــة تخطــي مرحلــة جديــدة مــع أزيــد مــن 
4,8 مليــون حاويــة أي بنمــو +38%، وعمليــات مناولــة ألزيــد 
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الوكالة الخاصة 
طنجة المتوسط

الملــك  الجاللــة  صاحــب  ألقــاه  الــذي  العــرش  خطــاب  جــاء 
محمــد الســادس فــي 30 يوليــوز 2002، يحمــل بيــن ســطوره 
قــرار إنجــاز »أضخــم مركــب مينائــي وتجــاري وصناعــي علــى 
ــزام المغــرب  ــى الت ــا عل ــاز شــرق طنجــة« معلن ضفــاف البوغ
بإنجــاز ورش ُيْســَتْكَمُل مــن خــالل تشــغيل تدريجــي لمختلــف 
البنيــات التحتيــة للمركــب ليفتــح بذلــك الطريــق، عنــد كل إنجــاز 
المغربــي  االقتصــادي  للتطويــر  جديــدة  لتصــورات  جديــد، 

وتنافســيته.

حيــث أن األمــر يتخطــى مجــرد إنجــاز بنيــة تحتيــة مينائيــة إلــى 
بنــاء وتدبيــر مشــروع متكامــل ذو أبعــاد متعــددة ســواء كانــت 

اقتصاديــة أو إقليميــة.

التبــادالت  حركــة  ضمــن  المتوســط  طنجــة  لتموقــع  نظــرا 
تصــوره  منــذ  مرهونــا  كان  نجاحــه  فــإن  العالميــة،  التجاريــة 
بالقــدرة علــى تنفيــذ مشــروع يرتقــي إلــى المعاييــر التــي 
المينائيــة  المنصــات  وكبــرى  منافســوه  عليهــا  يتوفــر 

العالميــة. واللوجســتية  والصناعيــة 

باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد شــكل حجــم التحديــات واإلصــرار 
علــى تحقيــق االلتزامــات فــي اآلجــال المســطرة لهــا وضــرورة 
ــاره علــى الشــأن المحلــي  التحكــم فــي تكلفــة المشــروع وآث
ــر  ــة مبتك ــة للعمــل وفــق منهــج حكام ــة المغربي ــزا للدول محف
يتجســد فــي إنشــاء مؤسســة خاصــة ســنة 2003 تتمثــل 

ــة الخاصــة طنجــة المتوســط. فــي الوكال
وهــي عبــارة عــن شــركة مســاهمة ذات مجلــس إدارة جماعيــة 
ومجلــس رقابــة، يتكــون أعضائهمــا مــن وزراء فــي الحكومــة 

ومســؤولين تابعيــن للمؤسســات العموميــة المعنيــة.

إلــى تحمــل الوكالــة مســؤولية تطويــر وتجهيــز  باإلضافــة 
وتدبيــر المركــب الصناعي-المينائــي طنجــة المتوســط، فهي 
مخولــة أيضــا بصالحيــات عموميــة تشــمل مهمــات الســلطة 
المينائيــة والمناطــق الحــرة، تطبيقــا وتماشــيا مــع مقتضيــات 

القانــون العــام المنصــوص عليهــا فــي هــذا المجــال.

ومــن المؤكــد بــأن منهــاج الحكامــة المعتمــد مــن طــرف الدولة 
الطموحــة  األهــداف  تلــك  إلنجــاز  رئيســيا  عنصــرا  يشــكل 

واالســتراتيجية.

كمــا أن االهتمــام الــذي يثيــره إطــار الوكالــة الخاصــة طنجــة 
المتوســط علــى المســتوى الدولــي هــو إحــدى العالمــات 

ــا.  ــم تبنيه ــي ت ــة الت ــد مــدى وجاهــة المقارب ــي تؤك الت

المنطقة الخاصة لتطوير طنجة المتوسط، تمتد على 
مساحة 5.000 هكتار.

الوكالــة  صالحيــات  مجمــوع  تحديــد  تــم 
الخاصــة طنجــة المتوســط بموجب المرســوم 
بقانــون رقــم 644-02-2 الصــادر بتاريــخ 02 
رجــب 1423 )10 شــتنبر 2002( الــذي ينــص 
للتنميــة  الخاصــة  المنطقــة  إحــداث  علــى 
طنجــة المتوســط. وفــي هــذا اإلطــار قامــت 
الدولــة المغربيــة بتكليــف الوكالــة الخاصــة 
طنجــة المتوســط للقيــام بالمهــام الرئيســية 

التاليــة :

• إنجاز كافة الدراســات التقنية واالقتصادية 
المتعلقــة بالميناء والمناطق الحرة؛

• إعــداد إطــار تخطيطــي شــامل للمنطقــة 
للتنميــة؛ الخاصــة 

التمويــالت  عــن  البحــث  فــي  المســاهمة   •
الالزمــة وتعبئتهــا لتنفيــذ عناصــر مشــروع طنجــة 

المتوســط؛
ومناطــق  الجديــد  المينــاء  وتشــغيل  تجهيــز   •
والتجاريــة  والصناعيــة  اللوجســتية  األنشــطة 

والســياحية؛
• التسويق التجاري للميناء ومناطق األنشطة؛

• منــح عقــود االمتيــاز، وعنــد االقتضــاء، تلــك 
الحــرة؛ والمناطــق  المينــاء  بأنشــطة  المتعلقــة 
• إدارة المجال العام للمنطقة الخاصة للتنمية؛
• تسيير الميناء من خالل إنجاز مهام السلطة. 
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يقــع طنجــة المتوســط علــى مضيــق جبــل طــارق ويمثــل قطبــا لوجســتيا دوليــا موصــوال بــــ 180 مينــاء عالمــي 
وبقــدرة اســتيعابية 9 مالييــن حاويــة، 7 مالييــن مســافر، 700.000 شــاحنة ومليــون ســيارة. 

ويمثــل طنجــة المتوســط قطبــا صناعيــا ألكثــر مــن 1,000 شــركة عالميــة ناشــطة فــي مجــاالت مختلفــة مــن قبيــل 
صناعــة الســيارات والطائــرات واللوجســتيك والنســيج والتجــارة وذلــك بحجــم أعمــال ســنوي قــدره 85 مليــار درهم. 

مركب مينائي بمواصفات عالمية

يمتــد المرّكــب المينائــي طنجــة المتوســط علــى مســاحة ألــف 
هكتــار ويضــم:

• مينــاء طنجــة المتوســط 1، الــذي يضــّم بــدوره محّطتيــن للحاويــات 
ومحطــة الســكك الحديديــة ومحطــة المحروقــات ومحطــة الســلع 

المتنوعــة ومحطــة الســيارات؛
• ميناء طنجة المتوسط 2، الذي يضم بدوره محطتين للحاويات؛

ــذي يضــم  ــة المتوســط للمســافرين والشــاحنات، ال ــاء طنج • مين
بــدوره أرصفــة مخّصصــة إلركاب المســافرين وصعــود شــاحنات 

ــركاب؛ ــم، ومحطــة ال ــاط التنظي ــي، ونق النقــل الدول
• المنطقة الحرة اللوجستية؛

• المركز المينائي طنجة المتوسط.

عروض خدمات: ذات كفاءة مهنية ومبتكرة 
 

يضم قطب الخدمات طنجة المتوسط ثالثة فروع: 
• Cires Technologies؛

• Tanger Med Engineering؛
 .Tanger Med Utilities •

منصة إقليمية للتنافسية الصناعية

ــة طنجــة المتوســط علــى مســاحة 2.000  ــّد المنصــة الصناعي تمت
هكتــار وُتعــد منصــة للتنافســية اإلقليميــة فــي قطاعــات الصناعــة 

واللوجســتيك والخدمــات والتجــارة. 
وتضم المنصة الصناعية طنجة المتوسط: 

• طنجة المنطقة الحرة؛
• منطقة صناعة السيارات »Tanger Automotive City«؛

• منطقة »Renault Tanger Med«؛
• منطقة Tetouan Park؛

.Tetouan Shore منطقة •

مؤسسة في قلب المنطقة الترابية
 

يتمثــل دور مؤسســة طنجــة المتوســط فــي تعزيــز اســتراتيجية 
طنجــة المتوســط فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة 
المســتدامة. حيــث تقــوم المؤسســة منــذ تأسيســها فــي مــاي 
ــك بشــراكة مــع  ــا وذل ــة ومواكبته ــم المشــاريع الُمَهْيِكَل 2007 بدع
الجماعــات المحليــة والمؤسســات الحكوميــة والجمعيــات المحليــة. 
علــى  رئيســي  بشــكل  مبادراتهــا  خــالل  مــن  المؤسســة  وتركــز 
والتنميــة  المهنــي  والتكويــن  والصحــة  التعليــم  مجــاالت 

 . فية ثقا - ســيو لسو ا

هيئات الحكامة 

طنجة المتوسط 
مجلس الرقابة 

فؤاد بريني
رئيس مجلس الرقابة

موالي حفيظ العلمي
وزير الصناعة والتجارة 

واالستثمار واالقتصاد األخضر 
والرقمي

عبد الوافي لفتيت 
وزير الداخلية 

دنيا بن عباس الطعارجي
رئيسة مجلس إدارة صندوق 

الحسن الثاني للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية 

منير البويوسفي 
المدير العام لوكالة تنمية 

اقاليم الشمال 

عبد القادر اعمارة
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 

والماء 

عبد اللطيف زغنون 
المدير العام لصندوق اإليداع 

والتدبير 

محمد بنشعبون 
وزير االقتصاد والمالية وإصالح 

اإلدارة

مجلس اإلدارة

الرئيس : 
- مهدي التازي الريفي 

أعضاء مجلس اإلدارة
- مهدي التازي الريفي، المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط؛

- جعفر مغاردي، المدير العام لمناطق طنجة المتوسط؛
- محمد جمال ميكو، المدير العام لمؤسسة طنجة المتوسط.
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طنجة المتوسط باألرقام 

مشروع مندمج وهيكلي

5000 هكتار
المنصة الصناعية

9 000 000
حاوية

7 000 000
مسافر

1 000 000
مركبة

700 000
شاحنة

Passagers
9 000 000

Conteneurs
7 000 000

Véhicules
1 000 000

Camions
700 000

اإللكترونيكالصناعة الغذائيةاللوجستيكالموانئ1.000 مقاولة

القطاع الشبه طبيالنسيجصناعة السياراتصناعة الطيران80.000 منصب شغل

1000 هكتار
المركب المينائي

98 
مليار درهم

استثمارات
القطاعين العمومي والخاص
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القطب المينائي 

يشرف على تدبير المركب المينائي وتشغيله كل من: 
• الســلطة المينائيــة طنجــة المتوســط )طنجــة المتوســط 1 ومينــاء 

المســافرين والشاحنات(؛
• طنجة المتوسط 2؛

• المنطقة الحرة اللوجستية »Medhub«؛
• المركز المينائي طنجة المتوسط.

القطب االجتماعي

مؤسسة طنجة المتوسط للتنمية البشرية.

TMSA PARTICIPATIONS

صندوق الحسن الثاني للتنمية
 االقتصادية واالجتماعية

المنطقة الحرة 
"MEDHUB" اللوجستية

"
منطقة صناعة

 السيارات
"Tanger Automotive 

"City 
طنجة المتوسط 2طنجة المنطقة الحرة 

مناطق طنجة المتوسط  الناظور ويست ميد  السلطة المينائية
 طنجة المتوسط 

الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

القطب المينائي القطب الصناعي قطب الخدمات

TETOUAN SHORE
 CIRES

TECHNOLOGIES
 Tanger Med
Engineering

 TANGER MED
UTILITIES

0,12%

87,5%

12,38%

CDG

Etat

Fonds Hassan II
pour le 
Développement 
Economique

الشركات التشغيلية فيهيكلة المجموعة
المجموعة

القطب الصناعي

تشــرف مناطــق طنجــة المتوســط ش.م. علــى المنصــة الصناعيــة 
طنجــة المتوســط، وتضــم مناطــق األنشــطة التاليــة: 

• Tanger Free Zone؛
• Tanger Automotive City؛

• Tetouan Park؛
.Tetouan Shore •

قطب الخدمات

يضم قطب الخدمات ما يلي: 
• CIRES TECHNOLOGIES؛

• TANGER MED ENGINEERING؛
.TANGER MED UTILITIES •

صندوق اإليداع والتدبير

الدولة

صندوق الحسن الثاني 
للتنمية االقتصادية 

واالجتماعية 

الوكالة الخاصة طنجة المتوسط هي شركة مساهمة ذات رأسمال قدره 3.795.079.100 درهم.

الوكالة الخاصة 
طنجة المتوسط
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HISTORIQUE

Lancement
Des TravauxDu
Port Tanger Med

2003

Lancement
Du Port

Tanger Med 1

2007

Lancement 
De La Grande 

Plateforme 
Industrielle 
Tanger Med

2009

Ouverture
Du Port Passagers 

Et Rouliers

2010

Ouverture
de Renault
Tanger Med

Tanger 
Automotive 

City et Tetouan 
Shore

2012

SIGNATURE 
DE LA

CONCESSION 
TC4 DU PORT 
TANGER MED 

2 AVEC
APM 

TERMINALS

20162017

Ouverture de 
Tanger Med Port 

Center,
Le Port Tanger 
Med 1 atteint sa 

capacité
maximale de
3 MILLIONS DE 

CONTENEURS EVP

20142019

 Renault Tanger افتتاح
Med ومنطقة صناعة 

Tanger Auto- »السيارات 
motive City« ومنطقة 

.»Tétouan Shore«

2010

افتتاح صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس 

ميناء المسافرين 
والشاحنات.

2009

انطالق المنصة 
الصناعية الكبرى 
طنجة المتوسط.

2007

افتتاح صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس 
ميناء طنجة المتوسط 1.

2003

إعطاء صاحب 
الجاللة الملك محمد 
السادس انطالقة 
أشغال ميناء طنجة 

المتوسط.

2012

ذكرى مرور 10 
سنوات على 
بدء األنشطة 
التشغيلية 

لميناء طنجة 
المتوسط.

2017

توقيع عقد امتياز محطة 
الحاويات TC4 4 بميناء 
طنجة المتوسط 2 مع 

.APM Terminals

2016

صاحب السمو الملكي 
ولي العهد األمير 

موالي الحسن يمثل 
صاحب الجاللة الملك 
محمد السادس في 

حفل إطالق العمليات 
المينائية لميناء طنجة 

المتوسط 2.

افتتاح المركز المينائي 
طنجة المتوسط وبلوغ 

ميناء طنجة المتوسط 1 
كامل طاقته االستيعابية 
3 ماليين حاوية مكافئة 

لعشرين قدًما.

2019 2014

نبذة تاريخية
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طنجة المتوسط – حصيلة 2019
حصيلة األنشطة المينائية

حصيلة أنشطة المناطق الصناعية واللوجستية

األنشطة المينائية

قيمة تدفقات 
االستيراد/التصدير

من حيث القدرة المينائية 
على مستوى البحر األبيض 

المتوسط

المرتبة 45/500 ميناء 
حاويات في العالم )2018(

ربط بحري بأكثر من 180 
ميناء و70 بلدا

الحجم اإلجمالي 
للبضائع )طن(

عدد الحاويات

السيارات

شاحنات النقل 
الدولي
حركة 

المسافرين

المواد الصلبة السائبة 
)طن(

المواد السائلة السائبة 
)طن(

أنشطة المناطق 
الصناعية واللوجستية

التطور بالمقارنة مع 2019
2018

عدد السفن

استثمارات القطاع 
الخاص

عمليات التصدير 
الصناعي

خلق مناصب شغل 
جديدة

التدفقات اللوجستية 
الصناعية

328 مليار درهم

65.895.539

4.801.713

500.465

357.214

2.775.402

258.340

6.349.154

14.305

-5,1 مليار درهم

85 مليار درهم

11.570+86%

304.224

+24%

+4%

+38%

+5%

+9%

-1%

+2%

+6%

+8%

+7%

+7%

التطور بالمقارنة مع 20192018
ميناء في إفريقيا

أول

منصة استيراد/تصدير 
بالمغرب

أول

األول

منطقة صناعية بأفريقيا 
منذ 2015

أول
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األقطاب 
التشغيلية
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مركب مينائي 
بمواصفات عالمية  

يهــدف المركــب المينائــي طنجة المتوســط 
إلــى تطويــر منصــة مينائيــة عاليــة الكفــاءة 
مختلــف  مــع  حقيقــي  بشــكل  ومتكاملــة 
كالمســافنة،  التكميليــة  األنشــطة 
والخدمــات  والتصديــر،  واالســتيراد 
الُمضافــة،  القيمــة  ذات  اللوجســتية 

والمينائيــة.  البحريــة  والخدمــات 

مســاحة  علــى  المينائــي  المرّكــب  يمتــد 
ويشــمل:  هكتــار   1.000

يضــّم  الــذي   ،1 المتوســط  طنجــة  مينــاء 
ومحطــة  للحاويــات،  محّطتيــن  بــدوره 
للســكك الحديديــة، ومحطــة المحروقــات، 
ومحطــة  المختلفــة  للبضائــع  ومحطــة 

رات.  للســيا

يضــم  الــذي   ،2 المتوســط  طنجــة  مينــاء 
للحاويــات.  محطتيــن  بــدوره 

للمســافرين  المتوســط  طنجــة  مينــاء 
بــدوره مناطــق  الــذي يضــم  والشــاحنات، 
وأرصفــة  الحدوديــة،  والتفتيــش  للدخــول 
وصعــود  المســافرين  إلركاب  مخّصصــة 
ومناطــق  الدولــي،  النقــل  شــاحنات 

البحــري. والمرفــأ  اإلجــراءات، 

الممتــدة  اللوجســتية،  الحــرة  المنطقــة 
والمخصصــة  هكتــار،   200 مســاحة  علــى 
القيمــة  ذات  اللوجســتية  لألنشــطة 
وتوزيعهــا  البضائــع  ولتوحيــد  المضافــة 

وتوريدهــا.

المركــز المينائــي طنجــة المتوســط: المركــز 
الممتــد  المتوســط،  طنجــة  المينائــي 
ــع، المــكان  ــر مرب علــى مســاحة 29.000 مت
الرئيســي للتبــادالت بيــن المجتمــع البحــري 

بالمينــاء. والعامليــن 

طنجــة  مينــاء  محافظتــه  إلــى  باإلضافــة 
مينــاء  كأول  تصنيفــه  علــى  المتوســط 
هــذا  أصبــح  فقــد   ،2017 منــذ  أفريقــي 
األخيــر بفضــل مينــاء طنجــة المتوســط 2 
علــى  المينائيــة  القــدرة  حيــث  مــن  األول 
المتوســط،  األبيــض  البحــر  مســتوى 

ويواصــل طريقــه نحــو ولــوج قائمــة المنصــات 
العالــم. مســتوى  علــى  األولــى   20

وعــالوة علــى كونــه المينــاء األول بالمغــرب، 
ــة  فــإن طنجــة المتوســط هــو المنصــة المغربي
األولــى مــن حيــث حركــة تدفقــات االســتيراد/

التصديــر.
وقــد تمكــن طنجــة المتوســط فــي ســنة 2019 
أزيــد مــن 95 مليــون طــن مــن  مــن معالجــة 

البضائــع.

خــالل  مــن  المتوســط،  طنجــة  مينــاء  يوفــر 
العديــد مــن الُمجهزيــن البحرييــن ربطــًا منتظمــا 
يغطــي مــا يقــرب عــن 180 مينــاء و70 بلــدا 
فــي القــارات الخمــس. ونظــرا لمكانتــه كمنصــة 
يقــدم  فإنــه  أفريقيــا،  فــي  رائــدة  لوجســتية 
خدماتــه لمــا يقــُرب 40 مينــاء و22 بلــدا فــي 
غــرب أفريقيــا عــن طريــق رحــالت ربط أســبوعية.

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

يتــم تشــغيل المحطــات وكذلــك جميــع أنشــطة 
المينــاء بموجــب عقــود امتيــاز يتــم إبرامهــا مــع 
شــركات معروفــة علــى المســتوى العالمــي. 
يضــم مينــاء طنجــة المتوســط فــي صفوفــه 
الســفن  لتجهيــز  العالميــة  الترســانات  أكبــر 
 »MSC»و  »CMA-CGM»و  »Maersk«(
ــة  و«Hapag-Lloyd« و«Arkas« ...( باإلضاف
إلــى شــركات رائــدة فــي مجــال الموانــئ مثــل 
 .»EUROGATE»و  »APM TERMINALS«
وتنــدرج رؤيــة مينــاء طنجــة المتوســط ضمــن 

تتوخــى  مســتدامة  تنمويــة  مقاربــة 
تحقيــق التــوازن بيــن جوانبــه االقتصاديــة 

واالجتماعيــة.  والبيئيــة 

ضمــن هــذه الرؤيــة، تقــرر إدمــاج نظــام 
لــإدارة البيئيــة بمينــاء طنجــة المتوســط، 
ليصبــح بذلــك أول مينــاء فــي المغــرب 
 ISO الجــودة  شــهادة  علــى  يحصــل 
الســفن  »اســتقبال  مجــال  عــن   14001
وأول  المتصلــة«،  المينائيــة  والخدمــات 
مينــاء أفريقــي يحصــل علــى عالمتــي 
 »ECOPORTS« للبيئــة  صديــق  »مينــاء 
طــرف  مــن  الممنوحتيــن   »PERS»و
»منظمــة الموانــئ البحريــة األوروبيــة«. 

القطب المينائي 
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الخريطة الكاملة للمركب المينائي
طنجة المتوسط 

TC1 TC2

TC3

ميناء طنجة المتوسط 2 

ميناء المسافرين ميناء طنجة المتوسط 1 
والشاحنات 

المنطقة الحرة 
اللوجستية 

محطة المحروقات

محطة السيارات محطة المواد السائبة 
والبضائع المختلفة

محطة الحاويات 3
Horizon Terminals المشغل

القدرة االستيعابية
 15 مليون طن.

المشغل رونو محطة متعددة 
 Common User« المستخدمين
Renault« القدرة االستيعابية 

مليون مركبة
القدرة االستيعابية 800.000 طن

Tanger Alliance المشغل
القدرة االستيعابية مليون حاوية 

مكافئة لعشرين قدًما.

محطة الحاويات 1 محطة الحاويات 2
APM Terminals المشغل

القدرة االستيعابية 1,5 مليون 
حاوية مكافئة لعشرين قدًما.

Eurogate/CMA-CGM المشغل
القدرة االستيعابية 1,5 مليون 

مكافئة لعشرين قدًما

TC4

محطة الحاويات 4
APM Terminals المشغل

القدرة االستيعابية 5 ماليين حاوية 
مكافئة لعشرين قدًما.
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طنجة المتوسط
الربط البحري

+180
ميناء

+70
بلدا

في قلب المبادالت التجارية العالمية

في 5 
قارات
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أنشطة الحاويات
يضــم المركــب المينائــي طنجــة المتوســط 
الحاويــات  ألنشــطة  مخصصــة  محطــات   4
بمجمــوع قــدرة اســتيعابية 9 مالييــن حاويــة 
ــاء  ــار أن المين ــا. باعتب ــة لعشــرين قدًم مكافئ
مــن  طولــي  متــر   3.600 علــى  يتوفــر 
األراضــي  مــن  هكتــارا  و138,5  الرصيــف 
البحريــة المســتصلحة وعمــق 18 متــرا، فإنــه 
يســتقبل أكبــر ناقــالت الحاويــات فــي العالــم 

)طــول كلــي يتجــاوز 299 متــرا(.

 1 الحاويــات  محطــة  تشــغيل  بانطــالق 
بمحطــة  الخاصــة  وتلــك   ،2007 فــي   TC1
المواليــة،  الســنة  فــي   TC2  2 الحاويــات 
 ،2019 فــي   TC4  4 الحاويــات  ومحطــة 
اســتطاع المركــب المينائــي طنجة المتوســط 
منصــات  اهــم  كإحــدى  مكانتــه  يفــرض  أن 
المســافنة فــي المحيــط األطلســي والبحــر 

المتوســط. األبيــض 

بفضــل  ُس  ُتَكــرَّ المكانــة  هــذه  تــزال  ومــا 
مســتوى الكفــاءة الجيــد للُمجهزيــن البحرييــن 
محطــات  فــي  المشــتغلين  الرئيســيين 
 »Maersk Line« :الحاويــات، وهــم كاآلتــي
 Hamburg»و  »CMA-CGM/Delmas»و
 ،»ARKAS»و  »Hapag-Lloyd»و  »Sud
آخريــن  بحرييــن  مجهزيــن  إلــى  باإلضافــة 
االســتعمال  محطــة  فــي  مشــتغلين 
 ،»Eurogate Tanger« المشــترك كشــركة
وكــذا بتواجــد أكبــر االتحــادات البحريــة مثــل 
 THE»و  »OCEAN ALLIANCE»و  »M2«
ALLIANCE« التــي تعتبــر طنجــة المتوســط 

مهمــة. لوجســتية  كمنصــة 

المينائــي  المركــب  دور  إلــى  باإلضافــة 
الحاويــات  لمســافنة  اســتراتيجية  كمنصــة 
)اســيا/أوروبا(  شــرق/غرب  محــوري  علــى 
وشــمال/جنوب )أوروبا/أفريقيــا(، فإنــه يلعب 
دور أساســي فــي الربــط مــن أجــل دعــم حركة 
االســتيراد/التصدير بالمغــرب وتنميتهــا. كمــا 
للتصديــر  فرصــة  المتوســط  طنجــة  يمثــل 
والربــط مــن أجــل مواكبــة تنميــة التبــادالت 
التجاريــة بيــن المغرب/العالــم، وذلــك بفضــل 
اتصالــه بشــبكتي الســكك الحديديــة والطرق 

الســريعة التــي تربطــه بعمــق المغــرب. 

تم في 2019 معالجة

4.801.713
ــة لعشــرين  ــة مكافئ حاوي

ــا قدًم
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أنشــطة الســكك الحديديــة 
الخاصــة بالحاويــات 

انطلــق تشــغيل محطــة الســكك الحديديــة 
الخاصــة بالحاويــات فــي يونيــو 2009.

خلــف  الحديديــة  الســكك  محطــة  وتقــع 
مباشــرة،   TC2و  TC1 الحاويــات  محطتــي 
وتمتــد علــى مســاحة 10 هكتــارات وتتوفــر 
متــر   800 بطــول  خطــوط ســككية   3 علــى 

جانبيــة. ســكة  إلــى  باإلضافــة 

كمــا أن المحطــة مــزودة بنظــام إحالــة فــي 
األمــام والخلــف. وهــي مســتقلة أيضــا عــن 

محطــة الفــرز.  

بفضــل محطــة الســكك الحديديــة الخاصــة 
بالحاويــات، تمكــن المركــب المينائــي طنجــة 
حيــث  مــن  عروضــه  تعزيــز  مــن  المتوســط 

البنــى التحتيــة والخدمــات المينائيــة.

وبالفعــل، أصبحــت محطــة الســكك الحديدية 
الرئيســية فــي  بالمــدن  ربــط  توفــر شــبكة 

المملكــة. 

فــي  الحديديــة  الســكك  محطــة  وتســتمر 
كفــاءة  ذات  لوجســتية  حلــول  تقديــم 
للشــركات البحريــة والناقليــن والمســتوردين 
والمصدريــن وذلــك مــع خدمة نقــل الحاويات 
ومختلــف  المتوســط  طنجــة  مينــاء  بيــن 

المملكــة. فــي  االقتصاديــة  المراكــز 
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أنشطة السيارات الجديدة 
منــذ بــدء تشــغيلها ســنة 2012، تجــري أنشــطة 
فــي  المتوســط  لطنجــة  الجديــدة  الســيارات 
محطــة نقــل الســيارات التــي تتوفــر علــى قــدرة 
معالجــة ســنوية قدرهــا 1.000.000 ســيارة جديــدة 
محطــة  للســيارات:  محطتيــن  إلــى  وتنقســم 
الســيارات رونــو )محطــة الســيارات رونــو( ومحطــة 
بالســيارات  الخاصــة  المســتخدمين  المتعــددة 

للســيارات(. المشــترك  االســتعمال  )محطــة 

 »Renault« محطة السيارات رونو
تمتــد محطــة الســيارات »Renault« علــى مســاحة 
13 هكتــارا بقــدرة تخزيــن اســمية 6.000 ســيارة. 
ســنوي  إنتــاج  بمعالجــة  المحطــة  هــذه  وتســمح 
قــدره 400.000 ســيارة ينتجهــا منتجــة مــن طــرف 

 .»Renault Melloussa«

تتوفــر هــذه المحطــة علــى رصيفيــن قادريــن علــى 
الجيــل  مــن  الســيارات  شــحن  ســفن  اســتقبال 
ــرا وعمــق 12  ــى 240 مت ــد )بطــول يصــل إل الجدي

متــرا(.

وتقوم المحطة بتدبير األنشطة التالية:  
• شحن السيارات وتفريغها )السفن(؛

)القطــارات  وتفريغهــا  الســيارات  تحميــل   •
؛ ) ت حنا لشــا ا و

• إصــالح المعــدات / التجهيــزات والبنــى الفوقيــة 
الخاصــة وصيانتهــا وتجديدهــا؛

إعــادة  خــالل  الســيارات وتحزينهــا مــن  • مناولــة 
نقلهــا ضمــن مجــال األراضي البحرية المســتصلحة 

بالمحطــة. 

الخاصــة  المســتخدمين  متعــددة  المحطــة 
بالســيارات 

المشــترك  االســتعمال  محطــة  لمجــاورة  نظــرا 
بشــركة  الخاصــة  للمحطــة  بالســيارات  الخاصــة 
 5,5 مســاحة  علــى  وامتدادهــا   »Renault«
 3.000 اســتيعاب  قــدرة  علــى  وتوفرهــا  هكتــار، 
ســيارة، فقــد تــم تجهيزهــا بنفــس حاجــز األمــواج، 
المشــتمل بــدوره علــى رصيفيــن قادريــن علــى 
الجيــل  مــن  الســيارات  شــحن  ســفن  اســتقبال 
الجديــد )بطــول يصــل إلــى 240 متــرا(، باإلضافــة 
ــة لتقديــم خدمــات ذات  ــة وإداري ــات تقني ــى بناي إل
ــر  ــق بالســيارات المعــدة للتصدي ــودة فيمــا يتعل ج
 »Nissan»و  »PSA« قبيــل  مــن  المســافنة  أو 
 »Hyundai»و  »Honda»و  »Fiat»و  »Ford»و

وغيرهــا.

بتكليــف  المينائيــة  الســلطة  قامــت  وقــد 
GSTM Groupe STVA Tanger Méditer-
ranée((، فــي إطــار عقــد مــن الباطن، بتدبير 
أنشــطة المناولــة فــي محطــة االســتعمال 
المشــترك الخاصــة بالســيارات فــي مينــاء 
ــق تشــغيل محطــة  طنجــة المتوســط. وانطل
االســتعمال المشــترك الخاصــة بالســيارات 

في مارس 2013.

الخاصــة  الحديديــة  الســكك  محطــة 
ات  ر لســيا با

الخاصــة  الحديديــة  الســكك  محطــة  تتوفــر 
بالســيارات علــى 4 خطــوط ســككية بطــول 
مســتخدم 240 متــر تســمح بمعالجــة نصــف 
التفريــع.  ورصيــف  الســكة  علــى  عربــة 
وتســمح هــذه المحطــة بمعالجــة القطــارات 
 Renault« مصنــع  لصــادرات  المخصصــة 
 ،»PSA Kénitra« ومصنــع   »Melloussa
كمــا أنهــا متصلــة بشــبكة الســكك الحديديــة 
ــكل قطــار علــى حــدة أن  ــة. ويمكــن ل الوطني

ينقــل مــا يقــارب 280 ســيارة.

بخطــوط  حاليــا  الســيارات  محطــة  وتتصــل 
 »Le Havre« مالحيــة منتظمــة مــع موانــئ
Pi-»و  »Fos Sur Mer»و  »Montoir «و
 »Barcelone»و »Zeebrugge»و »raeus
Ko-»و   »Constanta»و  »Livourne «و
Alexen-»و »Tunis»و »Borusan»و »per
A-»و »Durban»و »Ilyichevsk»و »dria
 »Vera Cruz»و »Jebel Ali»و »bu Dhabi

...»Kembia»و  »Brisbone»و

انطالقــة  بإعطــاء   2019 ســنة  وتميــزت 
 »PSA« .عمليــات تصديــر ســيارات ب.إس.ا
عــن طريــق مينــاء طنجــة المتوســط قادمــة 

القنيطــرة. مــن مصنــع 

تم في 2019 مناولة

500.465
سيارة
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أنشطة البضائع المتنوعة  
تــم تخصيــص محطــة البضائــع المتنوعــة لمعالجــة 
بشــكل  المرتبطــة  االســتيراد/التصدير  حركــة 
رئيســي بأنشــطة المقاوالت الصناعية المســتقرة 

فــي منطقــة الشــمال. 

ــى  ــدة عل ــع المختلفــة، الممت ــز محطــة البضائ تتمي
مســاحة 5 هكتــارات، هكتاريــن منهــا علــى الرصيف 
و3 هكتــارات مخصصــة للتخزيــن، بتوفرهــا علــى 
يبلــغ عمقــه  500 متــر وغاطــس  رصيــف بطــول 
Pana-« ــرا يســمح لهــا باســتقبال ســفن 13,5 مت

.»Handysize»و  »Handymax»و  »max

انطلــق تشــغيل محطــة البضائــع المختلفــة 
المحطــة  وأصبحــت   .2010 أكتوبــر  فــي 
ــغ علــى  ــا مجهــزة بثــالث رافعــات للتفري حالي
رفــع 100 و63 و45 طــن  بقــدرة  الرصيــف 
مختلــف  إلــى  باإلضافــة  التوالــي،  علــى 
المناولــة  لعمليــات  الضروريــة  الوســائل 
األرضيــة للبضائــع، بحيــث تســاعد كل تلــك 
ســفينتين  مــن  معالجــة  علــى  التجهيــزات 
الوقــت.  نفــس  فــي  ســفن  ثــالث  إلــى 
البضائــع المختلفــة حاليــا،  وتســمح محطــة 
Project car- التاليــة:  البضائــع  »بمعالجــة 

go« والحبــوب ولفائــف الصفائــح المعدنيــة 
والبضائــع  والخشــب  المعدنيــة  والخــردة 
كبيــرة  أكيــاس  أو  أكيــاس  فــي  المشــحونة 
وشــفرات  واالســمنت  الثقيلــة  والطــرود 
 »Siemens« نــوع  مــن  الريحيــة  العنفــة 

وغيرهــا. للتصديــر  المعــدة 
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أنشطة المحروقات   
تمتــد محطــة المحروقــات علــى مســاحة 12 هكتــارا 
تخزيــن ســنوية 15 مليــون  قــدرة  علــى  وتتوفــر 
المكــررة  المنتوجــات  مــن  وخارجــة(  )واردة  طــن 
موزعــة علــى 19 خــزان. وانطلــق تشــغيل محطــة 
المحروقــات منــذ فبرايــر 2012، وتتمثــل أنشــطته 

ــي:  فيمــا يل
• التجارة )المسافنة(؛

• استيراد المنتجات المكررة؛
• الخدمات المتصلة بالوقود.

 
بــدأ تقديــم خدمــات تزويــد الســفن بالوقــود منــذ 

ــاء طنجــة المتوســط. 2011 فــي مين

مــن  تعبــر  التــي  الســفن  تزويــد  فــي  وتتمثــل 
مينــاء طنجــة المتوســط وكــذا الســفن المبحــرة عبــر 
المضيــق بالوقــود. وتــم تفويــت هــذا النشــاط مــن 
الباطــن مــن طــرف صاحــب االمتيــاز لفائــدة شــركة 

.»MINERVA BUNKERING«

 2017 فــي  المحروقــات  محطــة  وبــدأت 
نشــاط تفريــغ الســفن الناقلــة للغــاز التــي 
المحروقــات  مــن  رئيســيين  نوعيــن  تنقــل 
والمتمثليــن فــي الغــاز النفطــي المســيل 

والبروبــان. والبوتــان 

قــدرات  امتــالك  هــو  الهــدف  ويبقــى 
حاجيــات  بتلبيــة  تســمح  جديــدة  مينائيــة 
الســوق الوطنيــة فــي مجــال الغــاز النفطــي 

. لمســيل ا

بمعالجــة   2019 خــالل  المحطــة  وقامــت 
أكثــر مــن 340.000 طــن مــن الغــاز النفطــي 

المحليــة. للســوق  الموجــه  المســيل 

تم في 2019 معالجة

6.349.154
طن من المحروقات.
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e

أنشطة سفن الدحرجة   
يملــك المركــب المينائــي قــدرة معالجــة 700.000 
شــاحنة نقــل دولــي فــي الســنة. ويتوفــر علــى 
8 مراســي مخصصــة لهــذا النشــاط مــع غاطــس 
مــن  هكتــار   35 مســاحة  وكــذا  أمتــار   8 بعمــق 

المســتصلحة. البحريــة  األراضــي 

ويعتبــر مينــاء طنجــة المتوســط منصــة ذات جــودة 
بالنســبة للمصدريــن المغاربــة. حيــث تتوفــر علــى 
بنيــة تحتيــة تمتــد على مســاحة 19 هكتــار مخصصة 
لمعالجــة حركــة الصــادرات وذلــك بقــدرة معالجــة 
كمتوســط  وســاعتان  اليــوم  فــي  وحــدة   2.100
مــدة عبــور. وتســمح المنصــة بمعالجــة صــادرات 
المنتجــات المغربيــة مــن قطاعــات النســيج والجلــد 
واإللكترونيــات  والطيــران  الســيارات  وصناعــة 

والبســتنة والمنتجــات الطازجــة.

أمــا بالنســبة لحركــة االســتيراد فهــي مفصولــة 
يســمح  وهــذا  التصديــر  فضــاء  عــن  جغرافيــا 
بتسلســل التدفقــات وشــفافية فــي المســارات. 

ويتصــل مينــاء طنجــة المتوســط بالشــبكة الوطنيــة 
للطــرق الســيارة المتصلــة بدورهــا بالمــدن الكبــرى 
فــي المملكــة. فــي حيــن تبعــد وحــدات الشــحن 
طنجــة  عبــر  التصديــر  أو  لالســتيراد  المعــدة 
المتوســط 3 ســاعات فقــط مــن الربــاط و4 ســاعات 
مــن الــدار البيضــاء و6 ســاعات مــن مراكــش و8 

ســاعات مــن أكاديــر.

باعتبــاره جســرا بحريــا حقيقيــا علــى المضيــق 
التبــادالت  حركيــة  فــي  حاســما  وعامــال 
ــا، فــإن أنشــطة الشــاحنة  ــة مــع أوروب التجاري
بإســبانيا  المتوســط  طنجــة  بربــط  تســمح 
ومالقــة  وموتريــل  الخضــراء  )الجزيــرة 
وبرشــلونة(، وكــذا بفرنســا )ســيت( وإيطاليــا 

وســافونة(. )جنــوة 

ــاره  ويتولــى طنجــة المتوســط لوحــده، باعتب
حركــة  حيــث  مــن  مغربيــة  منصــة  أول 
مــن  أزيــد  معالجــة  والتصديــر،  االســتيراد 
وحوالــي  المغربيــة  الصــادرات  مــن   %50
الدولــي  النقــل  حركــة شــاحنات  مــن   %97

للصــادرات.

تم في 2019 معالجة

357.214
وحدة نقل بري دولي
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أنشطة المسافرين   
يتوفــر مينــاء طنجــة المتوســط علــى قــدرة معالجــة 
7.000.000 مســافر فــي الســنة. ويتوفــر علــى 
ومنطقتــي  للمســافرين  مخصصــة  مراســي   8
ومغــادرة  )دخــول  الحــدودي  والتفتيــش  للدخــول 
ومحطــة  المســافرين  إركاب  ومناطــق  المغــرب( 

بحريــة للمســافرين ومرفــأ البحــري. 

المسافرين أصحاب السيارات 
يتوفــر المســار المخصــص للمســافرين أصحــاب 
بالفصــل  تســمح  تحتيــة  بنــى  علــى  الســيارات 
المدخــل  عنــد  الســيارات  حركــة  بيــن  المــادي 
والمخــرج، وبمضاعفــة قــدرة المعالجــة وتحســين 
مــدة عبــور المســتعملين فــي أفضــل الظــروف 

والســالمة.  األمــن  مــن 

وبالفعــل، فــإن مناطــق المراقبــة علــى مســتوى 
مــن  بمجموعــة  مــزودة  الســيارات«  »مدخــل 
أنهــا  كمــا  للمســتعملين،  الضروريــة  الخدمــات 
تتوفــر علــى فضــاءات خضــراء ومطاعــم وشــبابيك 
لبيــع التذاكــر ومــكان مخصــص للصــالة ومرافــق 
صحيــة وشاشــة كبيــرة لإعالنــات مــن أجــل إعــالن 
ووصولهــا  الســفن  مغــادرة  لمواعيــد  مباشــر 
وتتوفــر كذلــك علــى فضــاءات واســعة مظللــة. 

فضــاء  تخصيــص  تــم  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
الســتيعاب الســيارات التــي تنتظــر الولــوج إلــى 
الزحــام  تفــادي  علــى  بذلــك  مســاعدا  المينــاء، 
بطرقــات الســير خــالل أيــام الــذروة. كمــا تــم تجهيــز 
ــار يســتعمل  ــى مســاحة 1,8 هكت ــد عل فضــاء يمت
ــة، ومــزود بالخدمــات  كمنطقــة لإجــراءات المينائي
أفضــل  فــي  المســافرون  لينتظــر  الضروريــة 
إجــراءات  إنجــاز  يتــم  كمــا  الراحــة.  مــن  ظــروف 

الســيارات. مــن  المراقبــة 

أمــا بالنســبة للمســافرين الوافديــن علــى المغــرب 
فــإن إجــراءات المراقبــة، كختــم الجــوزات، تتــم علــى 
ــه يتــم تولــي إجــراء القبــول  متــن الســفن. كمــا أن
الكائــن  المســتوردة  النقــل  لوســائل  المؤقــت 
عنوانهــا االعتيــادي فــي الخــارج مــن طــرف النظــام 
المعلوماتــي إلدارة الجمــارك علــى متــن الســفن.

والتفتيــش  الدخــول  منطقــة  تتضمــن 
يلــي:  مــا  المغــرب(  )مغــادرة  الحــدودي 
34 نقطــة مراقبــة للشــرطة تســمح   •
الســاعة؛ فــي  ســيارة   1.000 بمعالجــة 

6 مكاتــب مراقبــة للجمــارك تعمــل   •
وهــم  المســافرين  إجــراءات  إتمــام  علــى 

ســياراتهم؛ متــن  علــى 
فضــاء يمتــد علــى مســاحة 3.000   •
لتفتيــش  مخصــص  مغطــى  مربــع  متــر 

ت؛ ا ر لســيا ا
مدخــل مخصــص لحافــالت النقــل   •

؛ لــي و لد ا
موقــف ســيارات بطاقة اســتيعابية   •

ســيارة؛  500 قدرهــا 
معــدة  مغطــاة  للراجليــن  منطقــة   •
القتنــاء التذاكــر وتتوفــر علــى مرافــق صحيــة 

للصــالة؛ وقاعــة  ومقهــى 
دون  الوصــول  لتســجيل  نقــاط   8  •
الحاجــة إلــى ارتجــال المســافرين المتوفريــن 

ســياراتهم. مــن  تذاكرهــم  علــى 

ويســاعد تصميــم هــذا الفضــاء وتنظيمــه 
المــدة  وتقليــص  الحركــة  تيســير  علــى 
وتتوفــر  الســيارات.  لعبــور  المســتغرقة 
باألليــاف  اتصــال  شــبكة  علــى  النقــاط 
التفتيــش  منطقــة  تســمح  كمــا  البصريــة. 
بالماســح المتنقــل بمراقبــة غيــر اقتحاميــة 

المســافرين. انتظــار  مــدة  تقليــص  مــع 

2.775.402
مسافر في 2019
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تتضمن منطقة الدخول 
والتفتيش الحدودي 

)الدخول إلى المغرب( ما 
يلي:   

بمعالجــة  تســمح  للشــرطة  مراقبــة  نقطــة   16  •
ــى ترجــل  500 ســيارة فــي الســاعة دون الحاجــة إل
المســافرين أصحــاب الســيارات مــن ســياراتهم؛

•5 مكاتــب مراقبــة للجمــارك تعمــل علــى إتمــام 
إجــراءات المســافرين وهــم علــى متــن ســياراتهم؛

• فضــاء مغطــى يمتــد علــى مســاحة 1.000 متــر 
ــى بعــد  ــع مخصــص لتفتيــش الســيارات، وعل مرب
ــة والمناطــق  ــات اإلداري ــع مــن البناي ــر مرب 900 مت
ــة المخصصــة لعناصــر الجمــارك والشــرطة  الخلفي

ــة؛ ــن بالمراقب المكلفي
لمؤسســة  مخصــص  ومكتــب  مســتوصف   •

للتضامــن؛ الخامــس  محمــد 
مخصصــة  للجمــارك  مراقبــة  مكاتــب   5  •

ســياراتهم؛ متــن  علــى  للمســافرين 
• المرافق الصحية؛

• مدخل مخصص لحافالت النقل الدولي؛
تســمح  المتنقــل  بالماســح  تفتيــش  منطقــة   •
بمراقبــة غيــر اقتحاميــة وتســاعد علــى تقليــص 

المســافرين. انتظــار  مــدة 

الركاب الراجلون 

يلــج المســافرون الراجلــون إلــى مينــاء المســافرين 
طنجــة  المينائــي  المركــز  عبــر  المتوســط  طنجــة 
المرفــأ  إلــى  مباشــرة  يــؤدي  الــذي  المتوســط 
ــة مــن طــرف  ــات المراقب ــم عملي ــث تت ــري. حي البح

داخلــه.  والجمــارك  الشــرطة 

)ختــم  المراقبــة  إجــراءات  تتــم  الوصــول،  عنــد 
ــور.  ــرة العب ــاء فت ــر أثن ــن البواخ ــى مت ــوزات( عل الج
الداخلــي  النقــل  حافــالت  خدمــة  تســهر  بعدهــا 
مــن  الراجليــن  المســافرين  نقــل  علــى  للمينــاء 
مناطــق اإلركاب إلــى المرفــأ البحــري أو العكــس.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم وضــع خدمــة ســيارات 
إشــارة  رهــن  والقطــار  والحافــالت  األجــرة 
نحــو طنجة/مينــاء  لنقلهــم  الراجليــن  المســافرين 

المتوســط.  طنجــة 

الدولــي  النقــل  لحافــالت  يمكــن  أنــه  كمــا 
أيضــا الولــوج إلــى مينــاء المســافرين طنجــة 
طنجــة  المينائــي  المركــز  عبــر  المتوســط 
المتوســط. حيــث تتــم اجــراءات مراقبــة ركاب 
والجمــارك  الشــرطة  طــرف  مــن  الحافلــة 

البحــري.  داخــل المرفــأ 

فضــاء  علــى  البحــري  المرفــأ  يشــتمل 
مــا  لالنتظــار  وقاعــة  الحدوديــة  للمراقبــة 
وصــول  وقاعــة  وكافتيريــات  اإلركاب  قبــل 
المســافرين وحافــالت النقــل الداخلــي مــن 
وإلــى أرصفــة اإلركاب وخدمــات )االســتقبال 
ــب الصرافــة  ــر والمصــرف ومكت ــع التذاك وبي
صحيــة  والمرافــق  واألكشــاك  والمطعــم 
وقاعــة للصــالة ...(، باإلضافــة إلــى محطــة 
رصيفيــن  علــى  تشــتمل  حديديــة  ســكك 
علــى  تمتــد  طرقيــة  ومحطــة  للمســافرين 
علــى  تتوفــر  مربــع  متــر   7.500 مســاحة 
النقــل  وحافــالت  للحافــالت  مواقــف   9

الدولــي.

كمــا أن المرفــأ البحــري مجهــز أيضــا بســاللم 
متحركــة ومصاعــد ومحطــات شــحن ســريع 
لعــرض  وشاشــات  الخلويــة  للهواتــف 

ووصولهــا. الســفن  مغــادرة  مواعيــد 

مناطق ما قبل اإلركاب 

تتوفــر مناطــق مــا قبــل اإلركاب بالميناء على 
فضــاءات لالســتراحة قصــد تحســين ظــروف 
الراحــة للمســافرين أثنــاء عمليــة عبورهــم. 
الفضــاءات  هــذه  تشــغيل  علــى  ويشــرف 
مهنييــن وتشــتمل علــى مقاهــي ومطاعــم 
ومحــالت للتســوق المعفــي مــن الضرائــب 
ومســتوصف وفضــاءات أللعــاب األطفــال 
وشــرفات مطلــة علــى كامــل المينــاء. وهــذا 
باإلضافــة إلــى بنايــة مخصصــة للخدمــات 
اإلركاب  قبــل  مــا  منطقــة  مســتوى  علــى 
البحريــة  للشــركات  مكاتــب  علــى  تشــتمل 
والشــرطة  الخامــس  محمــد  ومؤسســة 
للمأكــوالت  ومحــالت  صحيــة  ومرافــق 

ومكاتــب الــدرك الملكــي.
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الشركات صاحبة االمتياز
في المركب المينائي

طنجة المتوسط

ker« و7 مركبات »Empty Handler«. كما 
تتوفر المحطة على 1860 وصلة للحاويات 

المبردة.

حيث تجاوزت قيمة الغالف االستثماري 
في البنى الفوقية والمعدات الخاصة 
بمحطة الحاويات TC1 1 ألكثر من 140 

مليون أورو.

وتتوفر المحطة على غاطس بعمق -18 
مترا، مما يسمح لها باستقبال أكبر ناقالت 

الحاويات في العالم، والسيما سفن 

 .»Classe triple E »Maersk-Line الشحن
وتحقق محطة الحاويات TC1  1منذ 2008 
مستويات أداء من حيث اإلنتاجية بمعايير 
دولية عالية )أكثر من 30 حركة في الساعة 

لكل مرفاع( مع عمليات دون توقف 24 
ساعة/365 يوم، مخولة بذلك للمحطة 
إمكانية تساعدها على ضمان مستوى 

قدرة معالجة سنوية أعلى من 1,5 مليون 
حاوية مكافئة لعشرين قدًما. 

وتبلغ قيمة االستثمار الخاص المعبأ 
إلنجازها 12 مليار درهم مخصصة للقيام، 

على مستوى األرصفة المسلمة من طرف 
طنجة المتوسط، بتجهيز منصات تخزين 

الحاويات والبنيات الفوقية وكذا التجهيزات 
المتعلقة بتدبير المحطة.

وتملك المحطة رصيفا بطول 2.000 متر 
وتمتد على مساحة 58,5 هكتار ومجهزة 

بـ 12 رافعة من الجيل الحديث يمكنها 
استقبال أكبر ناقالت حاويات في العالم، 

و30 حاملة مكوكية وكذا 42 رافعة من نوع 
.»ARMG«

APM TERMINALS 
صاحبة االمتياز في 

TC1 1 محطة الحاويات
ُل محطة الحاويات TC1( 1( في إطار  ُتَشغَّ
عقد امتياز مدته 30 سنة أبرم في 2005 

 ،»APM Terminals Tangier« لفائدة
 ،»APM Terminals« التابعة لمجموعة
إحدى الشركات الرائدة عالميا في تدبير 

محطات الحاويات. 

تتوفر محطة الحاويات TC1 1 على 10 
 Super« مرافع قنطرية متحركة من نوع
Post Panamax« )بقدرة رفع تبلغ 61 
طن( و23 رافعة قنطرية ذات اإلطارات 

المطاطية و72 شاحنة جرارة من نوع 
»Truck Tractor Terberg« و76 قاطرة 
Reach Stac- »حاويات ومركبتي من نوع 

صاحبة االمتياز في محطة 
TC4 4 الحاويات

تقوم »APM Terminals« الرائدة عالميا 
في هذا المجال بتطوير محطة الحاويات 

TC4( 4( في طنجة المتوسط وذلك في 
إطار عقد امتياز. ويتعلق األمر بالمحطة 

AP Mol- »الثانية المشغلة من طرف 
ler-Maersk« الرائدة عالميا في المركب 

المينائي.

 TC4 4 وتم تخصيص محطة الحاويات
 Maersk« ألول تحالف بحري عالمي بقيادة

Line«. وتعتبر هذه المحطة األكثر ابتكارا 
في أفريقيا، وتتوفر على أحدث التجهيزات 

الخاصة بحركة الحاويات.
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كما أن محطة الحاويات TC2 2 هي متعددة 
االستعماالت وتستقبل أكبر الُمجهزين 

 »CMA-CGM/Delmas« البحريين
و«Hapag-Lloyd« و«Arkas«، وعرفت 

محطة االستخدام المشترك، منذ انطالق 
تشغيلها، ارتفاع عدد الُمجهزين البحريين 

المشتغلين فيها من ُمجهزين بحريين 
اثنين إلى 18 ُمجهز بحري في أواخر 2018. 

باإلضافة إلى عمق يبلغ -18 مترا، تتوفر 
محطة الحاويات TC2 2 على 8 مرافع 

Super Post Pa- »قنطرية متحركة من نوع 
namax« )بقدرة رفع تبلغ 61 طن( ورافعة 

متنقلة )من نوع »Gottwald«( و23 
مرفاع بعجالت و36 شاحنة و36 هيكل 40 
بوصة ومرافع تخزين الحاويات المبردة و6 
مركبات »Reach Stacker« ومركبة واحدة 

.»Empty Handler« من نوع

حيث بلغ الغالف االستثماري في البنى 
الفوقية والمعدات الخاصة بمحطة 

الحاويات TC2 2 أكثر من 140 مليون أورو. 
وتحقق محطة الحاويات TC2 2 مستويات 
أداء من حيث اإلنتاجية بمعايير دولية عالية.

EUROGATE TANGER
صاحبة االمتياز في 

TC2 2 محطة الحاويات
ُل محطة الحاويات TC2( 2( في  ُتَشغَّ

إطار عقد امتياز مدته 30 سنة أبرم في 
EURO-« 2006 لفائدة االئتالف التجاري

 ،»Contship Italia»و »GATE TANGER
أول مشغلة أوروبية للموانئ وقائدة 

C-»و »MSC »لمجموعة الشركات البحرية 
MA-CGM«، المصنفتين على التوالي 
في المرتبة الثانية والثالثة كأكبر ناقلي 

الحاويات في العالم.

 TC2 2 انطلق تشغيل محطة الحاويات
 Eurogate« في يوليوز 2008، وتشغله

.»Tanger

• 6 أنابيــب للمنتجــات )أنبوبيــن( بقطــر 20 
بوصــة و)4 أنابيــب( قطــر 16 بوصــة؛

للمــاء  بوصــة   12 بقطــر   1 أنبــوب   •
الحرائــق؛ لمكافحــة  المخصــص 

• رصيف شحن الشاحنات؛
• رصيف شحن عربات القطارات.

RENAULT
صاحبة االمتياز في 

محطة السيارات
حيث أبرمت السلطة المينائية عقد امتياز 

مدته 30 سنة مع »Renault« من أجل 
تصميم محطة السيارات وتمويلها وإنجازها 

وتشغيلها وصيانتها. 

وتعاقدت »Renault« من الباطن فيما 
يتعلق بنشاط المناولة في محطة 

 GSTM« )Geodis« السيارات مع المشغل
.)STVA Tanger Méditerranée

 Horizon Terminals
Tangier

صاحبة االمتياز في 
محطة المحروقات

محطــة  فــي  االمتيــاز  صاحبــة  الشــركة  إن 
Horizon Tangier Ter-  المحروقــات هــي
كل  فيهــا  ويســاهم   .)minal SA )HTTS
 ،»Horizon Terminal Ltd« شــركة  مــن 
 Akwa»دبــي(، و( »ENOC« فــرع مجموعــة
Independent Pe-»المغــرب( و( »Group

)الكويــت(.   »troleum Group

وتتوفر المحطة على البنية التحتية التالية: 
مــن  كيلومتــرات   3 بعــد  علــى  • مرســيين 
الســفن؛ الســتقبال  المخصصــة  المحطــة 
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وتتوفــر مراكــب القطــر التــوأم المشــار إليهــا 
ــرا وعرضهــا  ــغ طولهــا 28,67 مت أعــاله والبال
10,43 أمتــار علــى وســائل لمكافحــة الحرائــق 
تراعــي معاييــر »FI-FI« مكافحــة الحريــق 1 
»Fire Fighting 1«. كمــا أنهــا مــزودة أيضــا 

بوســائل مكافحــة التلــوث.

إنجازهــا  وكفــاءة  العمليــات  ســرعة  وتعتبــر 
عنصريــن ضرورييــن مــن أجــل تقديــم خدمــة 

ذات جــودة وتنافســية إلرضــاء زبائننــا.

ــي المقدمــة  ــات القطــر المينائ ــا أن خدم كم
علــى  حاصلــة   »BOLUDA« طــرف  مــن 
 ISM« ومدونــة ISO 9001/2008 شــهادتي
code« )المدونــة الدوليــة إلدارة الســالمة 
International Safety Manage-«

وفــق  العمليــات  تنفيــذ  لتولــي   )»ment
أعلــى المعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا فــي 

والســالمة. الجــودة  مجــال 

BOLUDA صاحبة االمتياز 
فيما يتعلق بنشاط القطر

في ميناء طنجة المتوسط 1
تتولــى شــركة »BOLUDA« نشــاط القطــر 
بمينــاء طنجــة المتوســط 1، باالعتمــاد علــى 
أســطول مكــون مــن 4 مراكــب قطــر متماثلــة 
 »Propulsion ASD« بقــوة دفــع بواســطة
 Azimuth Stern« محــرك ســمتي خلفــي(
Drive«( تــم تشــييدها مــن طــرف حــوض 

ــدا. ــاء الســفن »DAMEN« فــي هولن بن

VB MALABA- القطــر  مراكــب  »وتتولــى 
 VB»و »VB DALIA»و »VB CIRES»و »TA
والمســاعدة  القطــر  نشــاط   »SPARTEL
24/24 ســاعة و7/7 أيــام. كمــا أنهــا تتوفــر 
علــى قــوة محــرك 3.700 كيلــو واط وقــوة 

جــر 60 طــن.

وقد تم توفير أسطول مكون من 4 
مراكب قطر متماثلة من الجيل الجديد، 

تم تشييدها من طرف حوض بناء السفن 
»SANMAR« في تركيا 24/24 ساعة و7/7 

أيام للمساهمة في كفاءة أداء العمليات 
المينائية وسالستها.

ويبلغ الطول الكلي لمراكب القطر 
 SVITZER»و »SVITZER TANGER«

SVITZER CHEF-»و »AL HOCEIMA
 SVITZER TETOUAN«»و »CHAOUEN

29,4 مترا والعرض 13,3 مترا. وتتوفر هذه 
الوحدات من نوع »RASTAR 2900« على 
Pro-« 90 طن وقوة دفع بواسطة  قدرة جر

pulsion ASD« )محرك سمتي خلفي 
»Azimuth Stern Drive«( مع محرك 
 »Schottel Z-Drive« سمتي شوتل

بقوة 5.400 كيلو واط ومطابق لقواعد 
االنبعاثات الصادرة عن المنظمة البحرية 

الدولية من المستوى 2.

وتتوفر مراكب القطر 4 التوأم المشار 
إليها على خراطيم »FI-FI« مكافحة الحرائق 
تراعي قدرة »FI-FI« لمكافحة الحرائق من 

.»Fire Fighting 1« 1 النوع

SVITZER
صاحبة االمتياز فيما 

يتعلق
بنشاط القطر

في ميناء طنجة 
المتوسط 2

 »SVITZER« تتولى شركة القطر الدولية
السالمة والمساندة في البحر منذ 1833. 
 Groupe« وباعتبارها عضوا في مجموعة
Maersk«، فإن هذه الشركة الرائدة دوليا 
في مجال القطر والتدخالت االستعجالية 

تقدم خدمة القطر بميناء طنجة المتوسط 
.2
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ميناء يشتغل

7 أيام 24 ساعة
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IMPORTATEUR EXPORTATEUR

AGENT MARITIME TRANSITAIRE

AUTORITÉ PORTUAIRE TRANSPORTEUR

OPÉRATEUR DE TERMINAL ORGANISME DE CONTRÔLE

طنجة المتوسط
رقمنة من أجل تسهيل

حركة الصادرات والتنافسية اللوجستية 

ينخرط ميناء طنجة المتوسط في عملية الرقمنة منذ انطالق 
نشاطه. وخالل عقد من الزمن، تضاعفت الخدمات والحلول 

الرقمية، لتوفر بذلك مجموعة من الخدمات الرقمية ألوساط 
الموانئ ومستخدمي الميناء، وتعزز أيضا تنافسيتهم اللوجستية. 

أصبح طنجة المتوسط، باعتباره منصة لوجستية بمعايير دولية، 
يعمل وفق نظام أوساط الموانئ الخاص به والذي يستوفي 

المعايير والمتطلبات الدولية. وقد تم وضع نظام أوساط الموانئ 
المذكور في خدمة الشركاء البحريين واللوجستيين والناقلين 

والصناعيين. ويسمح هذا النظام بالقيام بمعامالت مركزية وغير 
مادية بالكامل، تم إدماجها بنظام هيئات المراقبة، من أجل تدبير 

عمليات االستيراد والتصدير. 

وقد تم إنشاء نظام أوساط الموانئ خاص بميناء طنجة المتوسط 
من أجل تحسين األداء اإلداري والتشغيلي، وتسهيل عمليات 

التصدير وكذا القدرة التنافسية لكافة مستخدمي المركب 
المينائي.

وينخرط طنجة المتوسط بشكل كامل في عملية دائمة من أجل 
تحسين عروضه من الخدمات في قطاع اللوجستيك المينائي 

والصناعي، وخلق روابط بين الميناء ومناطق األنشطة. 

ويسمح نظام أوساط الموانئ الخاص بميناء طنجة المتوسط 
بتوفير المتطلبات التالية:

• الربط بين األطراف المعنية في السلسلة المينائية واللوجستية؛
• تدبير العملية بشكل فعال وأتمتتها؛

•تحسين السالسل اللوجستية بفضل تبادل ذكي وفوري 
للمعلومات مع األطراف المعنية؛

•جعل السالسل اللوجستية الوطنية والدولية أكثر جاذبية بفضل 
منصة ولوج فريدة.

المميزات
•الفعالية التشغيلية؛

•االستخدام األمثل للموارد؛
•أتمتة العمليات؛
•تخفيض التكلفة؛

•موثوقية المبادالت؛
•توفير الوقت؛

•أفضل دعم للزبائن؛
•تعزيز التنافسية.

عرض واسع من الخدمات

يقدم نظام أوساط الموانئ الخاص بميناء طنجة المتوسط خدمات 
رقمية لتسهيل العمليات البحرية والمينائية، المتعلقة باالستيراد 
والتصدير، وكذا خدمات الربط مع المناطق الداخلية. وتعتبر كافة 
األنشطة المينائية معنية باألمر وخاصة حركة الحاويات وشاحنات 
النقل الدولي والمواد السائبة السائلة والمواد السائبة الصلبة 

والسيارات الجديدة.

وقد تم تشغيل العديد من الوحدات في نظام أوساط الموانئ 
الخاص بميناء طنجة المتوسط وخاصة:

الوحدة البحرية

التدبير غير المادي لعمليات توقف السفن

أصبحت عملية تدبير توقف السفن في ميناء طنجة المتوسط غير 
مادية بالكامل. حيث يقوم وكيل العمارة، بواسطة نظام أوساط 

المواني، بتقديم طلب إلى قبطانية الميناء من أجل أن يخصص 
له رصيف للرسو )الحجز أو التحيين أو اإللغاء(، حيث يرسل بشكل 

رقمي عبر البوابة مجموع الوثائق المتعلقة بالتوقف )التصريح 
بالدخول وقائمة الطاقم والتصريح الصحي والتصريح طبقا 

لمقتضيات المدونة الدولية ألمن السفن والمرافق المرفئية 
)ISPS( وبيان الشحنة والتصريح طبقا لمقتضيات االتفاقية الدولية 

لمنع التلوث الناجم عن السفن )MARPOL( وغيرها(.

كما يمكن لوكيل العمارة أيضا أن يقدم عبر نظام أوساط الموانئ 
طلبات الخدمات التكميلية، من قبيل طلب شهادة التوقف وطلب 
استئجار سفينة إرشاد وطلب تفريغ الصوابير أو األشغال وغيرها.

ويساعد نظام أوساط الموانئ أيضا في أن يستفيد المجهزون 
من نظام تدبير أولوية التوقف وكذا نظام حجز ثابت. وتسمح 

هذه الخدمات بتحسين عملية التوقف وتحديد تلقائي لألولويات 
وتحقيق المزيد من الكفاءة من خالل تخفيض تكلفة الوقود وآجال 

االنتظار في الميناء.

وفي الختام يسمح نظام أوساط الموانئ باالطالع على معلومات 
أخرى من قبيل جدول تناوب السفن ومعلومات حول الخصائص 

..»Breth plan« التقنية للميناء أو مخطط

تدبير تنظيم حركة السفن

ستساعد هذه الوحدة على إتاحة وسائل التبادل المستمر بين 
مختلف الفاعلين بالميناء )مشغلي المحطات وقبطانية الميناء 

ومجهزي السفن...( قصد تحسين تدبير الحركات المينائية. 
وبالفعل، ونظرا إلى االرتفاع الملموس في عدد التوقفات التي 

يسجلها الميناء، فقد أصيح من الضروري وضع تدابير للمواكبة من 
أجل تقليل وقت انتظار مجهزي السفن، ومن ثمة نشأت الحاجة 
إلى هذا النهج التشاركي بين مجموع الفاعلين لتحديد مجاالت 

القابلة للتحسين وفهم اإلكراهات التي يواجهها كل كيان.

نظام حجز مواعيد التوقف

قام نظام أوساط الموانئ الخاص بميناء طنجة المتوسط بإدماج 
ِة لمعالجة الحركة المينائية  وحدة جديدة لحجز مواعيد التوقف الُمَعدَّ
لفئة خاصة من البواخر ضمن مركب طنجة المتوسط. الهدف منها 

السماح لتلك البواخر الضخمة بأن تحجز مواعيد زمنية يكون لها 
خاللها األولوية المطلقة للقيام بمناوراتها )الرسو أو اإلبحار(. حيث 

إن هذا الحل متاح لكافة المتدخلين )المحطات ومجهزي السفن 
واألمين البحري( انطالقا من نظام أوساط الموانئ الخاص بميناء 

طنجة المتوسط. ويتمثل الهدف فيما يلي: 
- تحسين سالمة الحركة البحرية بالمنطقة المينائية طنجة 

المتوسط؛
- تخطيط أفضل للحركة المينائية؛

- االستعمال األمثل لموارد الخدمات البحرية.

المستورد ر الُمَصدِّ

هيئة المراقبة وكيل الشحن

السلطة المينائية

وكيل الشحن

الناقل
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العمليات المينائية
تشغيل نظام جديد لتنظيم تدفقات الحاويات 

»Gate-In/Gate-Out«

قام ميناء طنجة المتوسط بتشغيل نظام لتنظيم تدفقات 
الحاويات »Gate-In/Gate-Out« من أجل ولوج الشاحنات 

والحاويات إلى المحطات.

ويهدف هذا النظام الجديد الذي يتم إدماجه بالخطوط البحرية 
والناقلين ومشغلي المحطات إلى ما يلي: 

- تبسيط وصول الشاحنات إلى المنطقة المينائية وجدولته 
بشكل أفضل، وضمان تخطيط وتنظيم أفضل لحركة الحاوية 

بالميناء، لتساهم في جعل العمليات األرضية أكثر فعالية 
وشفافية وإنتاجية؛

- تفادي ازدحام المنشآت بالميناء؛
- ضمان تخطيط أفضل للعمليات المنجزة بالمحطات؛

- تحسين خدمة المعالجة وآجالها لفائدة الزبائن؛
- تقليل المخاطر المتعلقة بسالمة األشخاص والممتلكات، 
سواء على مستوى المبنى ومحيط المينائي وكذا البوابات 

الخاصة بمحطات الحاويات؛
- التحكم في حركة الشاحنات ذات المقطورات الفارغة بالميناء. 

 »EDI« وقد تم تشغيل واجهة للتبادل اإللكتروني للمعلومات
بين النظام المعلوماتي طنجة المتوسط ونظم الخطوط البحرية 

تسمح باستعادة تلقائية إلشعارات الموافقات من أجل إيداع 
الحاويات أو سحبها. وبالنسبة للخطوط البحرية غير المهيأة بعد 
إلدماج هذه الطريقة في التبادل، ستوضع رهن إشارتها وحدة 

المكتب األمامي عبر نظام أوساط الموانئ الخاص بميناء طنجة 
المتوسط. 

وسيباشر مشغلو المحطات بواسطة نفس المنصة من خالل 
الموافقة على طلبات الرخص الصادرة عن الخطوط البحرية، 

اقتراح المواعيد الزمنية للناقلين بالنظر إلى القدرة التشغيلية 
للمحطة.

باإلضافة إلى تحسين جدولة العمليات وشفافيتها وكفاءتها 
والسرعة في تدبير السلسلة اللوجستية، يمثل هذا النظام 

الجديد مرحلة مهمة في عملية رقمنة الخدمات المينائية 
المقدمة من طرف طنجة المتوسط.

الطابع غير المادي للعبور المينائي 
للشحن

يتابع طنجة المتوسط عمليات التحسين المرتبطة بتسهيل 
اإلجراءات من خالل تجريدها من طابعها المادي وأتمتتها. حيث 

يمكن اليوم للشركات المتدخلة في قطاع الشحن القيام بإجراءات 
جديدة فيما يتعلق بعملية العبور من ميناء طنجة المتوسط بفضل 

التصريح واإليداع اإللكترونيين للوثائق لدى السلطات المينائية.

وبالموازاة مع توسيع نطاق رقمنة التصريحات الجمركية، فإنه يمكن 
لهذه الشركات االستفادة من تبسيط إجراءاتها مع ضمان مستوى 

عال من السالمة بالنسبة لتدفقات البضائع.
• رقمنة الوثائق من خالل إدماج التوقيع اإللكتروني للوثائق 

)إدراج مباشر للوثائق على مستوى البوابة والتصريح المبسط عبر 
التنزيل اآللي لمعطيات التصريح الفريد للبضائع »ت.ف.ب.« لدى 

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

• إمكانية االستفادة من خدمة الضريبة عن بعد )إلكترونيا عبر 
نظام أوساط الموانئ الخاص بميناء طنجة المتوسط( مع الولوج 

اإللكتروني إلى الفواتير.

وستسمح استراتيجية رقمنة اإلجراءات التجارية الخارجية المتبناة 
من طرف طنجة المتوسط بتحسين مستوى تنافسية الصادرات 

المغربية عبر المركب المينائي.

التتبع والتعقب
يوفر نظام أوساط الموانئ الخاص بطنجة المتوسط لوكالء الشحن والمصدرين والناقلين والمستوردين معلومات حول التعقب 

تسمح لهم بالتتبع المباشر للمراحل التي تمر منها وحدات الشحن الخاصة بهم عبر مختلف نقاط المراقبة والمعالجة بكافة المناطق 
المينائية.

وقد تم توسيع نطاق نظام التعقب ليشمل مناطق األنشطة الصناعية واللوجستية بطنجة المتوسط ليساعد على التتبع اآلني 
لوحدات الشحن، وكذا تسريع التدفقات بين المناطق والميناء والمناطق وتيسيرها.

وتمكن خدمة التعقب مما يلي:
• تدبير دخول البضائع إلى المناطق الحرة وخروجها منها وتعقبها بشكل آني؛

• تدبير التدفقات داخل المناطق وخارجها وتعقبها؛
• موثوقية تبادل المعلومات مع مختلف الفاعلين وشفافيتها )المناطق الحرة والميناء والمشغلين اللوجستيين والجمارك وغيرها(.
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الخدمات المالية
إدراج خدمات الدفع متعدد القنوات على الشبكة عبر بوابة الخدمات طنجة المتوسط

في إطار برنامج رقمنة الخدمات المقدمة للمجتمع اللوجستي، أنشأ طنجة المتوسط خدمة جديدة للدفع متعدد القنوات، 
يسمح للمشغلين تسوية المستحقات الواجبة عليهم فيما يتعلق بالعبور المينائي للشحن وتسعيرها بالدرهم.

وتوفر طريقة الدفع الجديدة هذه للمشغلين إمكانية تسوية فواتيرهم من خالل مختلف القنوات التالية:
• الخدمات المصرفية األلية )الدفع عبر الموقع اإللكتروني للمصرف(؛

• الخدمات المصرفية بواسطة الهاتف المحمول )الدفع بواسطة الهاتف المحمول(؛
• الصراف اآللي.

ويجب على المشغلين الراغبين في استخدام الخدمة الجديدة الولوج إلى نظام أوساط الموانئ الخاص بميناء طنجة 
ة المستحقات المعنية.  المتوسط وتحديد سلة من المستحقات التي يتوقعون دفعها. ويخصص بشكل آلي رمز دفع ِلَسلَّ

حيث سيستعمله المشغل قصد مباشرة عملية الدفع عبر مختلف القنوات المتاحة.

وفور تأكيد عملية الدفع، يتم إثبات عملية التسوية الموافقة لها ومخالصة الفواتير المعنية. ويجب على المشغلين الراغبين 
في االستفادة من هذه الخدمة الجديدة التوفر، إن لم يكن األمر كذلك بالفعل، على حساب بنظام أوساط الموانئ.

مناطق األنشطة

تعميم حل »Gate Access« لتدبير تدفقات البضائع على كافة مناطق األنشطة بطنجة المتوسط

توفر مناطق األنشطة بطنجة المتوسط باعتبارها منصة لوجستية وصناعية متكاملة مع منصة مينائية ذات كفاءة للمشغلين 
اللوجستيين قدرة تنافسية أفضل فيما يتعلق بتدبير سلسلة التوزيع )تكلفة الشحن والمعالجة المينائية ومدة العبور...(، 

وكذا بنية تحتية ذات جودة عالية واندماج لوجستي يراعى فيه أفضل المعايير الدولية.

ويرتكز هذا االندماج اللوجستي الذي يلبي متطلبات سالسة التدفقات اللوجستية وتعقبها وسالمتها على استخدام نظام 
»Gate Access« ليساعد فيما يلي:

• 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؛
• موثوقية تبادل المعلومات مع مختلف الفاعلين وشفافيتها )المناطق الحرة والميناء والمشغلين اللوجستيين والجمارك 

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

وعرف نظام بوابة الولوج تطورا مهما ساعده على تسريع عملية الرقمنة وتيسير معالجة وحدات الشحن من خالل إدماج 
أتمتة التصريح الجمركي التصريح الفريد للبضائع )ت.ف.ب.( المتعلق بالتدفقات القادمة من مناطق األنشطة بطنجة 

المتوسط أو المتوجهة إليها.

هيئة المراقبة
اجتياز مرحلة جديدة لفائدة صادرات الصناعات الغذائية

في إطار رقمنة عرض الخدمات المقدمة من طرف طنجة 
المتوسط عبر إضافة حلول متنوعة إلى بوابته »نظام 
أوساط الموانئ« من أجل تعزيز التنافسية اللوجستية 

للمصدرين، تم تجاوز مرحلة جديدة بفضل الشراكة 
مع »Morocco Foodex« لتيسير الصادرات المغربية 

لمنتجات الصناعات الغذائية.

وسيسمح هذا الحل بتدبير غير مادي لعملية تصدير 
 Morocco« منتجات الصناعات الغذائية، وفق متطلبات

Foodex«، وذلك انطالقا من محطات توضيب المنتجات 
وتخزينها وتصنيعها عبر ربوع المملكة.

ٌر للحوامض من  وعلى سبيل المثال، سيتمكن ُمَصدِّ
جهة أكادير بفضل حسابات الدخول التي أنشأها سواء 

على بوابة »Morocco Foodex« أو »نظام أوساط 
الموانئ الخاصة بميناء طنجة المتوسط«، من تقديم 

طلبه للتصديق على مطابقة منتجاته لمتطلبات التصدير 
واالطالع على نتائج المراقبة المسلمة من طرف موروكو 

فودكس واستخراج بشكل غير مادي شهادة تفتيش 
صادراته وذلك دون الحاجة للتنقل من موقع اإلنتاج 

الخاص به.

وبفضل التبادل اآللي مع هيئات المراقبة ونقاط العبور 
الحدودية، وخاصة نظام القاعدة اآللية للجمارك عبر 

الشبكة )ق.آ.ج.ع.ش. »BADR«( التابع إلدارة الجمارك 
والضرائب غير المباشرة، يمكن إرسال شهادة التفتيش 
بشكل آلي للحصول على الوصل الجمركي للشحن عبر 

ميناء طنجة المتوسط. ويؤكد الحل االلتزام المستمر 
لطنجة المتوسط من أجل تحسين التنافسية اللوجستية 

ِر المغربي. للُمَصدِّ
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مركز األعمال 
طنجة المتوسط
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م.م.ط.م.
مركز األعمال للمركب المينائي

يقع المركز المينائي طنجة المتوسط مباشرة بجوار ميناء طنجة المتوسط 1 وميناء المسافرين والشاحنات والمنطقة 
اللوجستية. حيث يلعب دور المحفز على تكامل العمل بين المهن المينائية وصناعة الخدمات، ويمثل مركزا حيويا في المركب 

المينائي.

ويشتمل المركز البالغ طوله 450 مترا وعرضه 50 مترا، على منصات للمكاتب وقاعة محاضرات وقاعة عرض ومركز للعيش. 
ويحتوي هذا المبنى المخصص لصناعة الخدمات على مجموع اإلدارات المينائية ومشغلي الموانئ في مكان واحد للعمل 

وكذا العيش. يشكل المركز المينائي بوابة للولوج إلى المركب المينائي بالنسبة للراجلين ونقطة إلتقاء متعددة الوسائط من 
خالل ما يتوفر عليه من محطات للمسافرين والسكك الحديدية والطرقية في الطابق السفلي من البناية. 

يتوفر المركز المينائي طنجة المتوسط على مدخلين مباشرين يؤديان إلى الطريق الدائري المتوسطي الرابط بين طنجة – 
السعيدية، مرورا بالفنيدق وتطوان، والطريق السريع طنجة – الدار البيضاء، حيث تم تشييده على مساحة 19 هكتار، كحي 

تجاري للمركب المينائي طنجة المتوسط. 

نظرا إلشراف المهندس المعماري جان نوفيل بالتعاون مع مجموع مهندسي هيئة المهندسين المعماريين بالمغرب 
على تصميم المركز المينائي طنجة المتوسط، فإن هندسة هذا األخير يجمع بين عدة أنماط معمارية: كالطابع الخاص 

بالفضاء الطنجي والعربي، من خالل معالجته الصلبة والبيضاء، وباحاته وواجهاته المثقبة وفق أشكال هندسية مستوحاة 
من المشربية، وطابع الميناء الصناعي من خالل بنيته الفوقية ذات الطابق األرضي والبناية المحترمة لبيئتها المادية 

واإليكولوجية.

يشتمل المركز المينائي طنجة المتوسط على:
• فضاء خدمة المسافرين، الذي يعتبر نقطة حيوية في مركز األعمال، حيث يوفر أيضا خدمات أخرى للمسافرين )االستقبال والتذاكر 

والمتاجر والوجبات السريعة ...(؛ 
• محطة لعبور المسافرين الراجلين المتوجهين نحو أوروبا أو القادمين منها، من خالل مدخل مباشر يؤدي إلى مختلف وسائل النقل 

)القطار وحافالت النقل الدولي وسيارات األجرة(؛
• محطة قطارات تتوفر على رصيفين للمسافرين يقدمان خدمة النقل المكوكي بين طنجة المتوسط – طنجة؛

• محطة طرقية تمتد مساحتها على 7.350 متر مربع بقدرة استيعاب 20 موقف مخصص لحافالت النقل الدولي وفضاء مخصص 
لموقف سيارات األجرة والحافالت التي تقدم خدمة النقل المكوكي بالمركب المينائي طنجة المتوسط؛

• مركز للعيش مشيد في القطاع 5: يتوفر على مطاعم وخدمة عمومية: البريد والمتاجر ووكاالت مصرفية وتأمين واستئجار 
السيارات ووكاالت األسفار وصيدلية...؛ 

كما يشتمل الفضاء أيضا على قاعة طعام تتوفر على 6 محالت وباحة مساحتها 3.000 متر مربع تطل على المركب المينائي طنجة 
المتوسط ومطعم فاخر مساحته 120 متر مربع بار-صالون.

• منصات مكاتب، مجهزة أو قيد التجهيز، بمجموع مساحة 30.500 متر مربع )مساحة طابقية(، تمتد على القطاع 1 و3 و4 و6 و7 و8؛ 
• فندق 3 نجوم بالقطاع 9؛

• قاعة محاضرات بسعة 300 مقعد، مزودة بتجهيزات العرض والسمعية وفضاءات للعرض؛
• مواقف للسيارات بمجموع قدرة استيعابية 600 موقف.
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القطب المينائي لمجموعة طنجة المتوسط
يشمل شركة السلطة المينائية طنجة المتوسط

المكلفة بتشغيل ميناء طنجة المتوسط 1
وميناء المسافرين والشاحنات وكذا

شركة طنجة المتوسط 2 حاملة مشروع طنجة المتوسط 2.
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السلطة المينائية 
طنجة المتوسط ش.م. 

السلطة المينائية طنجة المتوسط هي شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ورأسمال قدره 1,8 مليار درهم. 

في 2008، قصد تحسين الفعالية التشغيلية للقلبيين األساسيين لمهن مجموعة طنجة المتوسط، المتمثلين في الميناء 
ومناطق األنشطة، وللرفع من قدرات التطوير، شرعت الوكالة بتطبيق عملية إنشاء فروع لها أدت إلى إنشاء شركة فرعية تابعة 

لها مكرسة للنشاط المينائي هي شركة السلطة المينائية طنجة المتوسط ش.م. 

في يناير 2010 ُنِقَلت كافة المهام والصالحيات العمومية المتعلقة بتسيير المركب المينائي وتطويره بموجب مرسوم 
قانون لفائدة السلطة المينائية طنجة المتوسط وأصبحت بالتالي تتصرف بصفتها السلطة المينائية القائمة على ميناء طنجة 

المتوسط. 

ُز السلطة المينائية طنجة المتوسط مهامها على تسيير البنى التحتية وتطويرها وكذا التنسيق بين أطراف المجتمع المحلي  ُتَركِّ
بالميناء وتنشيطه وضمان موثوقية الخدمات المقدمة لزبائن المنصة المينائية وكفاءتها. 

تتولى السلطة المينائية طنجة المتوسط المهام التالية: 

• بناء البنية التحتية المينائية وصيانتها )الحواجز وأعمال التجريف ومنشآت الرسو(؛
• تطوير أنشطة المركب المينائي وقدراته؛

• ممارسة مهمة السلطة المانحة أو تشغيل بشكل مباشر المحطات المينائية واألنشطة ذات طابع الخدمة العمومية؛
• تنظيم العالقات والتبادالت بين الفاعلين في المجتمع المحلي بالميناء وضبطها؛

• الترويج لميناء طنجة المتوسط بشكل عام؛
• ممارسة مهمة الشرطة المينائية من خالل قبطانية الميناء المكلفة بأمن المركب وسالمته. 

باستثناء ميناء المسافرين طنجة المتوسط وسفن الدحرجة، فإن األنشطة المينائية الرئيسية في مركب طنجة المتوسط ُعِهَد 
بها لمشغلين من القطاع الخاص معروفين على الصعيدين الوطني والدولي والذين يستثمرون، في إطار عقود االمتياز 
الخاصة بهم، في البنى الفوقية وتجهيزات الميناء ويقدمون خدمات تستوفي معايير الجودة والسالمة واألمن الدولية.
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ORGANIGRAMME

اإلدارة
مهدي التازي الريفي

المدير العام
----

حسن عبقري
نائب المدير العام

اإلدارة
المركزية لميناء المسافرين

وعمليات االستيراد / التصدير
حسن عبقري

المدير المركزي

إدارة 
ميناء المسافرين

كمال لخماس
المدير

 رجاء العياشي
إدارةمسؤولة أنشطة الحاويات

 العمليات البحرية
عبد اإلله تميم

المدير

إدارة
 األمن والسالمة

محمد أمين الفاطمي
المدير

إدارة
 المحاكاة/ التكوين والتطوير

محمد رفوق
المدير

اإلدارة
 التقنية

منير الحنكاري
المدير

إدارة
 الموارد البشرية

أنور الجباري
المدير

إدارة
التدبير اإلداري والمالي

السيد سفيان مراحيب
المسؤول المالي

إدارة 
العمليات

سعيد لحمامي
المدير

إدارة
 المشتريات

علي سي طيب
المدير

إدارة
 األداء

رضوان بولعيش
المدير

 منير مرادي
مسؤول تشغيل

 ميناء طنجة المتوسط ١

اإلدارة
 المركزية طنجة المتوسط 1 

وطنجة المتوسط 2
رشيد الهواري
المدير المركزي

اإلدارة
 المركزية للدعم
أنور الجباري

المدير المركزي

اإلدارة
 المركزية لإلرشاد
طارق دوراس
المدير المركزي
ربان رئيسي

التسويق
مريم فارس

مسؤولة
 التسويق والترويج

اإلدارة
 المركزية للقبطانية

خالد سمير
المدير المركزي
رائد الميناء

إدارة
 عمليات االستيراد والتصدير

إدريس أعربي
المدير

الحكامة 

فيبار القابضة
32%

الوكالة الخاصة
 طنجة المتوسط

%68 

مجلس اإلدارة

هيكل رأس المال

الرئيس 
فؤاد بريني 

األعضاء: 
عبد الرحمان سمار 

الدولة، ممثلة في شخص مدير المقاوالت العمومية والخوصصة لدى وزارة 
االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

دنيا بن عباس الطعارجي
صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ممثل في شخص 

مدير مجلس إدارته

عبد اللطيف زغنون 
صندوق اإليداع والتدبير، ممثل في شخص مديره العام

خالد زيان 
شركة فيبار-القابضة »Fipar-Hoding«، ممثلة في شخص مديرها العام

 
مهدي التازي الريفي

الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، ممثلة في شخص رئيس مجلس إدارتها

خالد الشرقاوي 
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ممثلة في شخص كاتبها العام

مهدي التازي الريفي 
المدير العام

الهيكل التنظيمي
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50%

8%

42%

ميناء طنجة المتوسط 2 ش.م.

طنجة المتوسط 2 ش.م.، هي شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ورأسمال قدره 5,1 مليار 
درهم

ُتْعَنى طنجة المتوسط 2 ش.م. بأنشطة تجهيز األصول وتدبيرها وتشغيل ميناء طنجة 
المتوسط 2.

يشكل ميناء طنجة المتوسط 2 المرحلة الثالثة في تطوير المركب المينائي طنجة المتوسط وذلك إلى جانب ميناء طنجة 
المتوسط 1 وميناء المسافرين والشاحنات. 

انطلقت أشغال تشييد ميناء طنجة المتوسط 2 في ماي 2010، وذلك طبقا لبنود عقد البناء الموقع في 17 يونيو 2009 
خالل الحفل الرسمي الذي أقيم إلعطاء انطالقة األشغال، وقد أنجزت تلك األشغال على مرحلتين: 

• أشغال المرحلة 1، انطلقت في 2010 وانتهت في 2016 وكانت تتعلق بالبنى التحتية األساسية )بما فيها حاجز األمواج 
الرئيسي( و1.200 متر طولي األولى من الرصيف؛

• أشغال المرحلة 2، التي تشمل بشكل أساسي األرصفة الجديدة )ما يزيد عن 1.600 متر طولي( وكذلك حاجز األمواج 
الثانوي.

يتوفر ميناء طنجة المتوسط 2 على 
4,8 كيلومتر من حواجز األمواج 

وحوض بمساحة 160 هكتار من 
األراضي البحرية المستصلحة 

بالكامل من البحر. 

بقدرة استقبال على الرصيف لـ 7 
ناقالت حاويات عمالقة، سيبلغ 

مجموع طول رصيف الحاويات عند 
األجل 2,8 كيلومتر وذلك مع عمق 

يصل إلى -18 مترا.

سيتوفر ميناء طنجة المتوسط 2، 
في شكله النهائي، على محطتين 

للحاويات )محطة الحاويات 3 
ومحطة الحاويات 4(. 

Marsa Ma- »شركة مارسا ماروك 
roc« هي صاحبة االمتياز بالنسبة 

لمحطة الحاويات 3. وتتميز هذه 
المحطة بطول رصيف 800 متر 

طولي و34 هكتار كمساحة أراضي 
بحرية مستصلحة. أما القدرة 

االسمية الستيعاب المحطة فهي 
مليون حاوية مكافئة لعشرين 

قدًما. 
وتعتبر محطة الحاويات 4، البالغ 
قدرتها االسمية لالستيعاب 5 
ماليين حاوية مكافئة لعشرين 

قدًما، والتي تم منح االمتياز فيها 
APM Ter-  لشركة ا.ب.إم. ترمينالز
minals««، بمثابة المحطة األكثر 
ابتكارا في القارة األفريقية. حيث 
تدمج آخر تقنيات حركة الحاويات، 
وتتميز بطول رصيف 1.600 متر 

قابل للتمديد إلى 2.000 متر 
و76 هكتار كمساحة أراضي بحرية 

مستصلحة. ويرتقب انطالق 
أنشطتها في يونيو 2019.  

االستثمارات – ميناء طنجة المتوسط

مليار درهم إجمالي 
االستثمار

بما فيها

مليار درهم كاستثمارات من الوكالة 
الخاصة طنجة المتوسط؛

ماليير درهم كاستثمارات من القطاع 
الخاص.

محطة
 الحاويات 3

محطة
 الحاويات 4

الحكامة 

مجلس اإلدارة

هيكل رأس المال

هيكل رأس المال

السلطة 
المينائية طنجة 

المتوسط 
الدولة المغربية

الرئيس 
مهدي التازي الريفي 

األعضاء: 
فؤاد بريني

TMSA Participations، ممثلة في شخص رئيسها المدير 
العام

عبد الرحمان سمار 
الدولة، ممثلة في شخص مدير المقاوالت العمومية 

والخوصصة لدى وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

دنيا بن عباس الطعارجي
صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 

ممثلة في شخص مدير مجلس إدارته

يونس العدلوني
»FIPAR« مدير االستثمار، فيبار

خالد زيان 
شركة فيبار-القابضة »Fipar-Hoding«، ممثلة في شخص 

مديرها العام

مهدي التازي الريفي
الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، ممثلة في شخص رئيس 

مجلس إدارتها

فؤاد بريني
السلطة المينائية طنجة المتوسط، ممثلة في شخص رئيس 

مجلس إدارتها

خالد الشرقاوي 
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ممثل في شخص 

كاتبه العام

محمد أرجوان 
المدير العام
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المنطقة الحرة اللوجستية
»Medhub«

منطقة مخصصة للخدمات اللوجستية 

انطلق في نونبر 2008 تشغيل المنطقة الحرة اللوجستية 
الواقعة ضمن المركب المينائي طنجة المتوسط من 

خالل تخويل مهمة تدبيرها لشركة ميدهوب، وهي منصة 
مثالية إلنشاء قواعد لوجستية مخصصة لتغطية كل من 

أوروبا والبحر األبيض المتوسط وأفريقيا. 

بفضل مجاورتها المباشرة للميناء من خالل منطقة جمركية 
واحدة، فإن المنطقة المخصصة لألنشطة اللوجستية ذات 

القيمة المضافة، تكون بذلك في قلب مراكز األعمال 
بالمنطقة، مما يخولها القدرة على التوزيع السريع 

والفعال نحو سوق به أكثر من 1 مليار مستهلك. 

يتحمل قطاع النقل والخدمات اللوجستية على عاتقه 
تحديات مهمة بالنسبة لطنجة المتوسط. وبالفعل، أصبح 

طنجة المتوسط، مع توالي مراحل تطويره وتموقعه على 
خريطة التدفقات العالمية، يشكل منصة لوجستية تقع 
في قلب سالسل التوريد العالمية. حيث يتمحور عرض 
الخدمات اللوجستية طنجة المتوسط حول مجموعة من 

المميزات المهمة: 
• عرض عقاري متحكم فيه يتضمن مستودعات جاهزة 

لالستعمال ومخصصة للخدمات اللوجستية وكذا مخازن 
متقدمة؛

• تعدد الوسائط التي تسمح بتحويل تدفقات الحاويات 
وسفن الدحرجة وربطها المتعدد؛

• عرض تجميع أرضي وبحري نحو أوروبا والصين 
والواليات المتحدة؛

باإلضافة إلى أنشطة التوزيع، فإن المنطقة المخصصة 
لتلبية احتياجات األنشطة اللوجستية على مستوى 

التدفقات العالمية تشكل نقطة للتخزين قبل مرحلة 
التوزيع نحو مناطق حرة أخرى في المغرب وكذا لتزويد 

السوق االستهالكية في المنطقة المجاورة لها. 

تقترح المنطقة الحرة اللوجستية طنجة المتوسط، الممتدة 
على مساحة ستبلغ عند األجل 200 هكتار، تأجير مجموعة 

من العقارات المتكاملة من المستودعات والمكاتب، حيث 
يمكن إنجاز عمليات لوجستية ذات قيمة مضافة، من قبيل 

وضع العالمات والتوضيب وتدبير المخزونات.

• عرض متكامل من الخدمات المقدمة من طرف فاعلين 
لوجستيين مشهورين؛

• ربط عالمي يضمن انتظام عمليات الشحن نحو 180 
ميناء دولي منها 40 ميناء بأفريقيا على أساس أسبوعي.

حيث استقر مشغلون لوجستيون وموزعون في المنطقة 
اللوجستية طنجة المتوسط ويقدمون خدمات متكاملة 

من قبيل: الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة فيما 
يخص التجميع والتوزيع والتوريد وإعداد الطلبيات والتخزين 

والتوضيب ووضع العالمات ومراقبة الجودة. 
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ORGANIGRAMME

مهدي التازي الريفي
الرئيس المدير العام

رشيد الهواري
المدير العام المنتدب

يونس زكري
مركز األعمال طنجة المتوسط

إدارات الدعم
التقني – المالي – الموارد البشرية –

 نظام المعلومات

أحمد حرباز
 BU ZA LOGISTIC

العمليات وتشغيل المنطقة الحرة
 اللوجستية

إيمان أبجيو
 BU ZA LOGISTIC

وكيلة تجارية بالمنطقة الحرة اللوجستية

100%

خدمات لوجستية متنوعة 

المناولة

التخزين

النقل 

تولد الخدمات اللوجستية في 
طنجة المتوسط حجم أعمال 

بقيمة 30 مليار درهم. ويقدم 
طنجة المتوسط عرض متكامل 

من الخدمات يغطي كامل 
سلسلة الخدمات اللوجستية 

المتعلقة بمعالجة البضائع.

بالنسبة لنشاط سفن الدحرجة فإن عملية المناولة داخل المنشآت المينائية تنجز بواسطة جر المقطورات من الرصيف إلى 
متن السفن أو العكس، واألمر ذاته بالنسبة لمناولة المنصات النقالة في األماكن المخصصة.

وبالنسبة لنشاط الحاويات، فإن عملية المناولة تتم بواسطة المرفاع القنطري وعبر البوابة داخل محطات الحاويات، سواء 
تعلق األمر بحاويات تنقل في إطار عملية المسافنة أو المساحلة أو االستيراد والتصدير. 

أما بالنسبة لنشاط السيارات، فإن عملية المناولة تتم بتفريغ القطار/الشاحنة وإعادة شحنها على متن السفينة أو العكس. 

وفي الختام، بالنسبة للمنطقة اللوجستية، فإن عملية المناولة تتم بشحن وتفريغ وحدات الشحن والحاويات وشاحنات 
النقل البري الدولي، نحو منطقة التخزين. 

يقدم طنجة المتوسط إمكانية تخزين البضائع 
وتكديسها في انتظار تصديرها: بالنسبة 
لشاحنات النقل البري الدولي وذلك في 

فضاءات التنظيم المخصصة لهذا الغرض. 

بالنسبة للحاويات في منطقة زيارة حاويات 
االستيراد المعدة خصيصًا لتيسير معالجة 

عمليات استيراد الحاويات في ميناء طنجة 
المتوسط وكذا في محطات الحاويات. 

بالنسبة للسيارات التي تشحن في إطار 
عملية المسافنة داخل حدود األراضي البحرية 

المستصلحة من المحطة. 

وفي الختام، بالنسبة للبضائع المتواجدة 
بالمنطقة اللوجستية في مساحة لوجستية 

تقارب 400.000 متر مربع متكونة من 
مستودعات للكراء وقطع أرضية عارية مزودة 

بالخدمات. 

بالنسبة لنشاط سفن الدحرجة، يتعلق األمر بالنقل 
األرضي للبضائع بواسطة شاحنات قادمة من عند 
مصدرين مغاربة )منطقة شمال المغرب ووسطه 

وجنوبه( ينشطون في قطاع الصناعة والنسيج والصناعة 
الغذائية. وبعدها نقل شاحنات النقل البري الدولي تلك 

بحرا نحو أوروبا. 

وبالنسبة لنشاط الحاويات، يتعلق األمر بنقل الحاويات 
برا )من/إلى منطقة شمال المغرب ووسطه وجنوبه(، 

وبحرا سواء من أجل أن تنقل بالمساحلة )من/إلى موانئ 
مغربية أخرى(، أو المسافنة. 

وبالنسبة لنشاط السيارات، يتعلق األمر بنقل السيارات 
القادمة من مصنع »Renault Melloussa« بواسطة 

القطارات أو شاحنات نقل السيارات فيما يخص تلك القادمة 
من مصنع »SOMACA« الدار البيضاء. بعدها تنقل بحرا نحو 

وجهتها. 
وبالنسبة لنشاط الخدمات اللوجستية، يتعلق األمر بنقل 

الحاويات وشاحنات النقل البري الدولي نحو منطقة التخزين 
بالمنطقة الحرة اللوجستية »Medhub« أو العكس.

الحكامة 

الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة:

الوكالة الخاصة هيكل رأس المال 
طنجة المتوسط 

االرئيس
مهدي التازي الريفي 

 

األعضاء:
فؤاد بريني

رئيس مجلس الرقابة، الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

مهدي التازي الريفي 
رئيس اإلدارة الجماعية، الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

مصطفى ميري
صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 

ممثل في شخص مدير المساهمات

محمد جمال ميكو
عضو مجلس اإلدارة الجماعية، الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

رشيد الهواري
مدير عام منتدب
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PÔLE INDUSTRIEL
القطب الصناعي 

منصة جهوية 
للتنافسية الصناعية 

أرقام مهمة

مناطق تم تطويرها على مساحة 2.000 هكتار

وعاء عقاري احتياطي مساحته 5.000 هكتار

رقم معامالت الصادرات 85 مليار درهم

304.224 التدفقات اللوجستية الصناعية السنوية

6 مناطق أنشطة

نبذة تاريخية وتعريفية
تتمثل المنصة الصناعية طنجة المتوسط التي أعطى انطالقتها جاللة الملك في يناير 2009 في تجهيز عدة مناطق أنشطة في 

منطقة البوغاز وتشغيلها. 

تعتبر مناطق طنجة المتوسط المحرك التشغيلي لمجموعة طنجة المتوسط المكلفة بتجهيز المنصة الصناعية طنجة المتوسط 
وتطويرها وتدبيرها؛ حيث عبئ لها حول المركب المينائي وعاء عقاري تقدر مساحته بـ 5.000 هكتار.

ويتم تطوير مجمعات صناعية ولوجستية وخدماتية، مندمجة في الميناء وتسير وفق مبدأ الشباك الوحيد؛ وذلك في توافق مع 
أفضل المعايير الدولية.

ويشتمل هذا القطب التنافسي إلى غاية اليوم على 1.000 مقاولة ناشطة، موجهة نحو التصدير، وأكثر من 80.000 منصب شغل 
ُل من طرف فاعلين دوليين يعتبرون مرجعًا في قطاعات صناعة  تتركز في األساس حول األنشطة الصناعية واللوجستية، وُتَشغَّ

الطائرات والسيارات والنسيج واللوجستيك واإللكترونيات.

المميزات
َلِة للمركب المينائي طنجة المتوسط، بمميزات مهمة. وبالفعل، فهي تضمن  تتمتع مناطق طنجة المتوسط، المنصة الصناعية الُمَكمِّ

تقديم عروض ذات قيمة عالية تتماشى مع تطلعات الفاعلين العالميين: 
• موقع استراتيجي يقع على تقاطع طرق التدفقات البحرية المهمة وعلى مقربة من األسواق المستهدفة؛

• حزمة مندمجة تتكون من عرض بنية تحتية من الطراز الرفيع واحتياطي عقاري مهم؛
ل واحد؛ • تدبير مندمج لمختلف مناطق األنشطة من طرف ُمَشغِّ

• نسيج صناعي مرتكز على أسس متينة.
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61.00085

المنصة الصناعية 
طنجة المتوسط

مناطق أنشطة
مطورة على مساحة 

2.000 هكتار

مقاولة
ناشطة في قطاعات 

مختلفة

مليار درهم
حجم المعامالت 
المنجزة في 2019
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منذ انطالق تشغيل طنجة المنطقة الحرة 
في 1999 استطاعت من التطور بشكل 

مهم على وعاء عقاري مساحته 400 هكتار. 

باإلضافة إلى التدابير التحفيزية المهمة 
المعمول بها على الصعيد الوطنى، 

فإن طنجة المنطقة الحرة تجمع بين مزايا 
ملموسة: الموقع الجغرافي ونموذج 

تسويقي مالئم )بيع قطع أرضية وتأجير 
مستودعات جاهزة لالستعمال( وعروض 

خدمات. 

وتستقبل روادا عالميين في قطاعات 
صناعة السيارات والطائرات واإللكترونيات 

والنسيج.

تمتد هذه المنطقة على وعاء عقاري مساحته 300 هكتار 
وتركز بشكل رئيسي على المهن المتعلقة بصناعة 

السيارات )صناع المعدات األصلية ومشغلي الخدمات 
اللوجستية والمتعاقدين من الباطن والخدمات ذات 

الصلة بالقطاع(. 

باإلضافة إلى ذلك، توفر اإلمكانات التنافسية التي 
تمتلكها أساسا مهما للتطوير: شبكة من صناع المعدات 

األصلية ُأْنِشَئْت في المنطقة على أسس متينة، ُقْرُب 
موقع »Renault« لطنجة المتوسط، وعناصر دعم 

لوجستية تساعد على تحقيق أفضل مستوى من الترابط 
وإمكانات جهوية مهمة.

تمتد منطقة النشاط هذه على مساحة 150 
هكتار المجاورة للطريق السريع الرابط بين 

طنجة وتطوان.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير مجمع 
صناعي ولوجستي في منطقة تطوان 

ل للعرض الذي تقدمه المنصة  وُمَكمِّ
الصناعية طنجة المتوسط. 

وخصصت هذه المنطقة إلنشاء وحدات 
صناعية ولوجستية تستهدف السوق 

الجهوية لشمال المغرب.

تم تخصيص هذه المنطقة المشيدة في 
َلة وتوفر فضاءات  تطوان للمهن الُمَرحَّ

مكاتب لمهن من قبيل االستعانة بمصادر 
خارجية لتكنولوجيا المعلومات وإسناد 

العمليات التجارية إلى جهات خارجية وإسناد 
العمليات المعرفية إلى جهات خارجية. 

حيث ساعد الشطر األول من المجمع، 
الممتد على مساحة 6 هكتارات، على تجهيز 

22.000 متر مربع من المكاتب وفضاءات 
الخدمات.

خصصت هذه المنطقة الحرة المطورة على مساحة 300 هكتار والواقعة في ملوسة، لتحالف »Renault-Nissan« من أجل تطوير أول مركز إنتاج في 
شمال المغرب.

تم تخصيص مصنع »Renault« طنجة إلنتاج سيارات من نوع »Lodgy« و«Dokker« و«Dokker Van« و«Sandero« و«Sandero Stepway«، وذلك 
ابتداء من مرحلة السحب العميق إلى التجميع مرورا من صناعة األلواح المعدنية والصباغة. ويلبي المصنع حاجيات السوق المحلية والدولية من السيارات 

المنخفضة األثمنة. ويفترض بأن تصل قدرته اإلنتاجية السنوية بشكل سريع إلى 400.000 سيارة في السنة.

يتوفر مصنع »Renault« على خطي انتاج، ابتداء من مرحلة السحب العميق إلى التجميع مرورا من صناعة األلواح المعدنية والصباغة والكراسي والهيكل، 
وذلك من خالل العمل بثالث فرق إنتاج. وقد حقق قدرة إنتاجية سنوية قياسية في 2017 بتمكنه من إنتاج 273.176 سيارة. وفي نفس السنة، تمكن 

مصنع طنجة من تخطي حاجز 1 مليون سيارة أنتجت منذ انطالق أنشطته في 2012. 
وعليه يكون مصنع »Renault-Nissan« أكبر مصنع سيارات في أفريقيا. كما يتم تكوين العمال المعينين محليا في أقسام معهد تكوين مهن صناعة 

السيارات )IFMIA( الذي تم افتتاحه في 2012، والذي تخرج منه 6.500 موظف تلقوا تكوينهم فيه.
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طنجة المتوسط، في خدمة الممرات اللوجستية اللوجستيك من أجل توريد صناعة السيارات
الصناعية

مواقع التجميع األوروبية 

تستند هذه المشاريع التي أعطيت انطالقتها والمتعلقة 
بالتوريد بشكل أساسي على تنظيم الممرات نحو مواقع 

التجميع من خالل ضمان توريد متحكم فيه.

 ومن بين هذه الممرات هناك: طنجة المتوسط – فيغو وطنجة 
المتوسط – فالنسيا وطنجة المتوسط – برشلونة وغيرها.

 Aptiv»و »Lear« تعمل شركات متعددة الجنسيات مثل
Joyson Safety Sys-»و »Standard Profil»و »))Delphi
tems )Takata(« وكذا »Valeo«، على صناعة القطع في 

مصانعها بطنجة، ليصادق بعدها على اعتمادها في ميناء طنجة 
المتوسط وتصدر بواسطة شاحنات النقل البري الدولي أو 

الحاويات، نحو المواقع الرئيسية للمصنعين المتواجدين في 
أوروبا. 

قرب ميناء طنجة المتوسط من السوق األوروبية وشبكة الربط 
البحري التي يتوفر عليها )من طنجة المتوسط نحو الجزيرة 

الخضراء وموتريل وبرشلونة وجنوة وسيت وسافونة(، عامالن 
مهمان يساعدان على ربطة بشمال أوروبا في رحالت ال تتجاوز 

مدتها 24 ساعة.
وجاءت البنية التحتية الجديدة »بوابة الصادرات« التي انطلق 

تشغيلها في ميناء طنجة المتوسط لتواكب هذا التطوير 
وتساعد على تحقيق متوسط مدة عبور نحو التصدير في 

ساعتين. 

توجه المنتجات المصنعة في منصة طنجة المتوسط للتوريد نحو 
 »PSA« مواقع التجميع في أوروبا، مثل: فيغو )إسبانيا( لفائدة
وبرشلونة )إسبانيا( لفائدة »Volkswagen« وفالنسيا )إسبانيا( 

 .»Renault« وبلد الوليد )إسبانيا( لفائدة »Ford« لفائدة
وعلى سبيل المثال:

• »Valeo« تنتج أنظمة اإلضاءة ومساحات زجاج السيارات في 
 Tanger Automotive« مصنعها في منطقة صناعة السيارات
City«، وتصدر القطع نحو »PSA« في فيغو بمعدل عدة رحالت 

تصدير في األسبوع. 
• »Standard Profil«، باعتبارها منتجة قطع العزل، فإنها توزع 

منتجاتها على »Renault« في بلد الوليد و«Volkswagen« في 
 ،»Seat Leon»و »Seat Ibiza« مارتوريل )برشلونة( وقطع لفائدة

.»Audi A1« وكذا لفائدة
 »)Joyson Safety Systems )Takata« تنتج الشركة األمريكية •

عجالت قيادة لفائدة »Ford« في فالنسيا بمعدل تدفقين لشاحنات 
النقل البري الدولي في األسبوع و3 تدفقات نحو برشلونة لفائدة 

.»Seat«
 Joyson»و »Standard Profil« كما يتم توحيد التدفقات بين

Sayfety« بشكل منتظم نحو برشلونة.
• تنتج »Lear«، الشركة األمريكية المتعددة الجنسيات، أجزاء 
السيارات المصنعة من النسيج وتصدرها نحو مواقع تجميع 

»Ford« و«Renault-Nissan« و«PSA« في فرنسا وإسبانيا.

وباإلضافة إلى كونها منصة صناعية ذات قدرة 
تنافسية، فإن طنجة المتوسط يقدم كافة الخدمات 

اللوجستية الضرورية لتحسين مستوى تنافسية 
مصنعي القطع األصلية الذين اختاروا االستقرار به. 

عالوة على ذلك، ومن أجل تحسين أكثر لمستوى 
أداء مصنعي القطع األصلية الذين اختاروا 
االستقرار به ولتلبية احتياجاتهم المتزايدة 

والمستقبلية من حيث الخدمات اللوجستية، فإن 
طنجة المتوسط سيطلق أيضا منصة إلكترونية 

تسمح بتوحيد القطع الصناعية التي ستوزع بعد 
ذلك على األسواق المستهدفة.
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TMSA
PARTICIPATIONS

 54,9%

45,08%

ORGANIGRAMME

اإلدارة العامة
جعفر مغاردي
المدير العام

علي عشعش

ناصر تاليسالل

إلهام خليلريم إخالص

نسرين جناد عادل أكري

أحمد بنعياد

إدارة تطوان باركإدارة تطوان شور
إدارة طنجة

 المنطقة الحرة
إدارة طنجة

 أوطوموتيف سيتي  

التسويق والتواصل اإلدارة والمالية تطوير األعمال

رضا علمي
إيمان اغزناي
 سارة معتوق

اإلدارة التقنية

الرئيس 
فؤاد بريني

األعضاء: 
مهدي التازي الريفي
TMSA Participations

مفضل الحليسي 
البنك المغربي للتجارة الخارجية، ممثل في شخص مديره 

العام

هشام سفير 
»ASMA INVEST« ممثل في شخص مديره العام

يوسف الرويسي  
التجاري وفابنك، ممثل في شخص نائب مديرها العام

زهير بنسعيد 
الملكية المغربية للتأمين، ممثلة في شخص رئيسها

كريم فتح
ATTIJARI CAPITAL DEVELOPPEMENT، ممثل في 

شخص مديره العام

محمد أبومجد
الصندوق المهني المغربي للتقاعد، ممثل في شخص مدير 

االستثمارات

عبد الرحمان سمار 
الدولة، ممثلة في شخص مدير المقاوالت العمومية 

والخوصصة لدى وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

مصطفى ميري
صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 

ممثل في شخص مدير المساهمات

محمد جمال ميكو
عضو مجلس إدارة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

محمد أرجوان 
المدير العام

يوسف الباري 
الكاتب العام لدى وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة 

واالقتصاد الرقمي

جعفر مغاردي 
المدير العام

الحكامة 
مجلس اإلدارة:

هيكل رأس المال

التجاري وفابنك
»ASMA INVEST«

الصندوق المهني المغربي 
للتقاعد

البنك المغربي للتجارة 
الخارجية

الملكية المغربية للتأمين

الهيكل التنظيمي
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قطب الخدمات

عروض خدمات
فعالة ومبتكرة

يشتمل قطب الخدمات طنجة المتوسط على قطب القدرات الذي أنشئ حول ثالث 
مهن أساسية ومهمة بالنسبة لتطوير المشاريع الكبيرة للبنية التحتية وتدبيرها. 

يهــدف قطــب توزيــع المــاء والكهربــاء، الذي تقــوم على تدبيره »Tanger Med Utilities«، إلى إكمال 
مجموعة الخدمات المقدمة داخل المناطق المطورة من طرف طنجة المتوسط، وذلك بغية تعزيز قوة 

جذب المستثمرين. وتشمل هذه الخدمات تدبير شبكات اإلنارة العمومية والصرف الصحي.

يتضمــن قطــب الهندســة، المطــور مــن طــرف »Tanger Med Engineering«، أكثــر من خمســين 
مهنــدس يعملــون علــى تصميــم وتحديــد أبعــاد مشــاريع البنيــة التحتيــة الكبــرى: الموانــئ والمناطــق 
الصناعيــة وأحــواض بنــاء الســفن والوحــدات اللوجســتية، وذلــك ســواء فــي المغــرب أو في الخارج.

كما يشمل قطب التكنولوجيات، الذي تقوم على تدبيره »CIRES Technologies«، المهن السحابية 
واألمن واالتصال.

تقــوم »CIRES« علــى إنجــاز مشــاريع يغلــب عليهــا جانب كبير مــن التقنية المتعلقــة بكاميرات المراقبة 
واألمــن فــي الموانــئ والمطــارات وكاميــرات المراقبــة الحضريــة، وكــذا تدبيــر الشــبكات والمواقع 

المركبة.

قطب الخدمات
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CIRES TECHNOLOGIES
يشمل قطب التكنولوجيات، الذي تقوم على تدبيره »CIRES Technologies«، مهن األمن واالتصال والمهن السحابية. وبالتالي فإن الهدف الرئيسي لشركة 

»Cires« هو تطوير حلول ومشاريع يغلب عليها البعد التكنولوجي وإدماجها في قطاعات النقل/الموانئ/المطارات، وكذا في مناطق صناعية ولوجستية، وفي 
األمن العام واإلدارات العمومية.

َر لزبائنها، المشغلين من القطاع العام والخاص، آخر التكنولوجيات الموجودة والمشمولة بأنشطتها، بما يالئم التحديات المتعددة  وباعتبار أن الهدف هو أن ُتوفِّ
التي يواجهونها.

وتعتمد »Cires« اليوم، باالستفادة من خبرة أزيد من 15 سنة، على شبكة من الشركاء االستراتيجيين الذين يعتبرون روادا عالميين في مجال التكنولوجيات، 
وتقدم خبرتها لحافظة زبائن مرجعيين، ينتسبون إلى قطاعات متنوعة من األنشطة، وذلك سواء على المستوى الوطني أو األفريقي.

معطيات أساسية

• فريق من الخبراء والمستشارين مع أكثر الشواهد تقدما في مجال األمن اإللكتروني؛
• مطورين ومهندسي ذوي خبرة في نظم المعلومات؛

• مركز بينات حاصل على شهادة المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ISO27001 ومتكيفة مع معايير المستوى Tiers III« 3«؛
• مسير للبنيات التحتية لالتصاالت في المناطق المخصصة؛

• رخصة مشغل وطني للبث الرقمي 3RP –TETRA-؛
• مشاريع مرجعية وبالغة التعقيد من الناحية التكنولوجية في مجالي األمن والسالمة اإللكترونيين.

الميناء والمطار 
ومحطة القطارات

مشغلي االتصاالتالطاقةالنقل واللوجستيكالصناعةاإلدارات والعموم

تصنيف الزبائن
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يحيا العمراني
المدير العام

حنان جدي
مسؤولة إدارية ومالية

فريدة تزنيت
المراقبة والجودة

إيمان الشعرة
تطوير األعمال

محمد التوزاني
الخدمات

هند العماري
اإلنتاج

TMSA
PARTICIPATIONS

100%

الحكامة 
مجلس اإلدارة:

هيكل رأس المال

مهدي التازي الريفي
TMSA Participations

رضوان بولعيش
مدير إدارة األداء، السلطة المينائية طنجة المتوسط

يحيا العمراني 
المدير العام

الهيكل التنظيمي

الرئيس 
مهدي التازي الريفي

األعضاء: 
فؤاد بريني

رئيس مجلس المراقبة، الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

محمد جمال ميكو
عضو مجلس اإلدارة، الوكالة الخاصة طنجة المتوسط
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TANGER MED ENGINEERING

»Tanger Med Engineering« هي شركة تابعة للوكالة الخاصة طنجة 
المتوسط وتتخصص في االستشارة الدولية في مجال تصميم البنيات 

التحتية الكبرى واإلشراف عليها.

تتوفر »Tanger Med Engineering« على مجموعة واسعة من الموارد 
والقدرات التكميلية التي تسمح لها بأن تساهم في تنفيذ المشاريع التي 

ُيْعَهُد بها لها برؤية متعددة التخصصات وذلك لخدمًة زبائنها. 

تتخصص »Tanger Med Engineering« في مشاريع البنى التحتية 
الكبرى. ويبدأ مجال تدخلها من مرحلة إنجاز الدراسات القطاعية والجدوى 

إلى مرحلة تدبير األصول بمجرد إتمام المشروع، مرورا بمرحلة إعداد ملف 
التنفيذ )الدراسات التقنية والحسابات والمخططات وغيرها( وكذا متابعة 

األشغال وتنسيقها )إدارة األشغال(.

وتتمثل مجاالت أنشطة »Tanger Med Engineering« فيما يلي:
• تدبير مشاريع الموانئ والمشاريع البحرية؛

• الهندسة والدراسات التقنية والقطاعية؛
• تدبير مشاريع قطاع الخدمات واللوجستيك؛
• إدارة األصول ونظم المعلومات الجغرافية. 

كما وسعت »Tanger Med Engineering« من مجال نشاطها لتلبية 
Tanger Med En- »احتياجات زبائنها وشركائها في أفريقيا. وتواكب 

gineering« شركائها في إطار تطوير المشاريع المينائية والمناطق الحرة 
في أفريقيا. 

توفر »Tanger Med Engineering« لزبائنها مجموعة متكاملة من الخدمات والخبرات في االستشارة والهندسة وذلك لتلبية االحتياجات 
الخاصة بكل زبون طوال دورة حياة للمشروع.

تدبير األصولتدبير المشروعالهندسةاالستشارة

قطاعات األنشطة

اللوجستية والصناعيةالمينائية والبحرية

• المنشآت المينائية والبحرية؛
• محطات المواد السائبة والحاويات والنفطية 

وسفن الدحرجة؛
• الموانئ الترفيهية وموانئ استقبال سفن 

الجوالت البحرية؛
• معالجة التربة والتجريف؛

• هياكل حماية السواحل والتنمية الساحلية.

• المنصات اللوجستية والموانئ الجافة؛
• المجمعات الصناعية والمناطق االقتصادية؛

• المنشآت الصناعية؛
• الهياكل والعمارات؛

• المستودعات ومنشآت التخزين.

دراسات الجدوى والتحاليل
االقتصادية والدراسات البيئية

التشغيل والتدبير
 والصيانة

مراقبة عمليات 
اإلنجاز ومتابعتها

الدراسات التقنية
 والتخطيط والتصميم

تدبير المشاريع
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TMSA
PARTICIPATIONS

51% 49%

المدير العام
يوسف امغي

الدراسات التقنية

 والعلمية في المجال 

البحري والموانئ

موسى بنعامر

تدبير المشاريع

 المينائية والبحرية

 موالي لحبيب بابيوي

التجهيزات اللوجستية

 والصناعية

أيوب رميلي

إدارة األصول

توفيق الوهابي

الدعم والتطوير

زكرياء زبيطو

التدقيق والجودة-

السالمة-البيئة

أحالم عمارة زيناتي

الحكامة 
مجلس اإلدارة:

هيكل رأس المال

الرئيس
مهدي التازي الريفي

األعضاء:

فؤاد بريني
رئيس مجلس المراقبة، الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

توفيق المرزوقي الزروالي
NOVEC، ممثلة في شخص مديرها العام

منير الحومى 
NOVEC ،مدير قطب البنيات التحتية

محمد أرجوان 
TMSA Participations

يوسف امغي
المدير العام

NOVEC

الهيكل التنظيمي
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- 24/24 ساعة و7/7 أيام؛
- القرب والتدخالت السريعة؛

- التحكم في سالسل القيمة.

- تطوير الوصول إلى الموارد وكذا الحفاظ
عليها وتجديدها واستدامتها.

النمو 
المستدام

التركيز على
قلب المهنة

- تحسين عمليات االستهالك ومستويات المردودية والتكلفة؛
- الخبرة في إنشاء الحقول الشمسية وتدبيرها.

محاور واحد من "UTILITIES" لتلبية احتياجاتكم

- التوازن بين األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية؛
- تدبير إيكولوجي؛
- تثمين النفايات.

- إعادة التثمين؛
- محطات معالجة المياه المستعملة؛

- االقتصاد الدائري.

- تدبير الشبكات وصيانة المنشآت؛
- معايير الجودة وصالحية الشرب

- خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. - تدبير إيكولوجي؛
- معالجة المياه العادمة.

- تدبير النفايات الشائعة
والخطرة والصلبة.

- الفعالية الطاقية؛
- الطاقات المتجددة؛
- التدبير المستدام.

معرفة عملية وخبرة

الفعالية الطاقية
والطاقات المتجددة

جودة الخدمات
 وتوفرها

التنمية المستدامة
والمسؤولية البيئية

TANGER MED UTILITIES
م تاريخي ومرجعي  تتولى »Tanger Med Utilities«، باعتبارها الشركة الفرع »للخدمات« في مجموعة طنجة المتوسط، وُمَقدِّ

للخدمات المرتبطة بالتدبير األمثل للموارد داخل مناطق األنشطة الصناعية واللوجستية وقطاع الخدمات التي تم تطويرها 
وتسييرها من طرف طنجة المتوسط.

وتتجلى مهمة هذه الشركة، من خالل تكميلها لمجموعة الخدمات المقدمة للمقاوالت التي تنشط فيها، في مواكبتها 
لتدبير الدورة المائية والطاقية والنفايات، وذلك ضمن منظور استعمال وتثمين، َوِفي اللتزام طنجة المتوسط تجاه التنمية 

المستدامة والبيئة.

باالستفادة من خبرة تزيد عن 10 سنوات وبدعم من شركائها المؤسساتيين، فإن »Tanger Med Utilities« تقدم خبرتها، 
فيما يتعلق بهذه المجاالت الثالثة الحيوية والمتكاملة، لحافظة زبائن مرجعيين، ينتمون إلى قطاعات متنوعة من األنشطة.
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44%

56%

الماء وتطهير السائل
 

محمد كمال األوشي

التجميع والنظافة

 محمد كمال األوشي
 (مؤقت)

الكهرباء

 حمزة الفاطمي

اإلدارة والمالية

 يوسف نويرة

زكريا البوعمري
المدير العام

الرئيس
مهدي التازي الريفي

األعضاء:

فؤاد بريني
رئيس مجلس المراقبة، الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

مهدي التازي الريفي
TMSA Participations

لبنى غالب
مديرة االستراتيجية والتطوير، الوكالة الخاصة طنجة 

المتوسط

أنور الجباري
المدير المركزي للدعم، السلطة المينائية طنجة المتوسط 

نوال خليفة 
المكتب الوطني للماء والكهرباء، ممثل في شخص 

مديرته المركزية المكلفة بالقطب المالي

يونس حجي
مدير القطب المالي والتجاري، المكتب الوطني للماء 

والكهرباء

عبد الله جاهد
مدير القطب الصناعي، المكتب الوطني للماء والكهرباء

عبد الصمد الصدوق
مدير المساهمات والشراكات، المكتب الوطني للماء 

والكهرباء

زكريا البوعمري
المدير العام

الحكامة 

المكتب الوطني
للماء والكهرباء 

الوكالة الخاصة 
طنجة المتوسط

مجلس اإلدارة:

هيكل رأس المال

الهيكل التنظيمي
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استراتيجية المسؤولية االجتماعية 
للشركات 

طنجة المتوسط يتبنى استراتيجية 
المسؤولية االجتماعية للشركات
باالستناد على 5 محاور رئيسية

و10 التزامات
يتم تفعيل تلك المحاور بواسطة التزامات المسؤولية االجتماعية للشركات وباالعتماد على خطة 
عمل مفصلة ونموذج حكامة مالئم. وتأتي هذه االستراتيجية في إطار التحسين المستمر ومن 

خالل مؤشرات أداء ذات صلة.

المحور 2

المحور 1

المحور 4

تبني حكامة تساعد على التدبير المسؤول 
بشكل يومي

التسيير الفعال والمستدام للعمليات 
والبنى التحتية

المساهمة في التنمية المستدامة للمنطقة من 
خالل نهج مقاربة شمولية

المحور 3

المحور 5

تنمية رأس المال البشري وروح االبتكار، وتحسين 
التأثيرين االجتماعي واالقتصادي اإليجابيين

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

المحور 2المحور 1 تبني حكامة تساعد على التدبير المسؤول بشكل يوميالتسيير الفعال والمستدام للعمليات والبنى التحتية

التحتيــة فــي مختلــف مناطــق األنشــطة فــي  البنــى  العمليــات وتســيير  تنفيــذ  التركيــز علــى 
المجموعــة علــى أعلــى مســتوى مــن حيــث جــودة الخدمــات، فــي احتــرام للمتطلبــات المعمــول بهــا 
بموجــب القواعــد والقوانيــن الســارية، لكــن دون إغفــال البعديــن االجتماعــي والبيئــي مــع إدمــاج 

ــة المســتدامة. ــادئ التنمي مب

تطبيــق الحكامــة األخالقيــة والشــفافة داخــل المجموعــة فيمــا يتعلــق بالتســيير اليومــي لتحديــات 
التنميــة المســتدامة والعالقــات مــع األطــراف المتدخليــن وبنــاء هويــة وثقافــة متأصلــة فــي 

المنطقــة.

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

تنفيذ العمليات وتسيير البنى التحتية 
في الميناء وفي مختلف مناطق 

األنشطة في المجموعة على أعلى 
مستوى من حيث جودة الخدمات، في 
احترام للمتطلبات االجتماعية والبيئية.

تطبيق الحكامة األخالقية والشفافة 
فيما يتعلق بالتسيير اليومي لتحديات 

التنمية المستدامة والحوار مع 
األطراف المتدخلين.

التسويق لحلول متنقلة ومستدامة 
فيما يتعلق بربط الميناء ومناطق 

األنشطة والمنطقة.

بناء رأسمال غير مادي حول هوية 
المجموعة وثقافته سيساهم في 
تحصين العالقات المستدامة مع 

األطراف المتدخلين والمنطقة.



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2019 // 106   التقرير السنوي طنجة المتوسط  2019 // 107 

تنمية رأس المال البشري وروح االبتكار، وتحسين التأثيرين المحور 3
االجتماعي واالقتصادي اإليجابيين

التحتيــة فــي مختلــف مناطــق األنشــطة فــي  البنــى  العمليــات وتســيير  تنفيــذ  التركيــز علــى 
المجموعــة علــى أعلــى مســتوى مــن حيــث جــودة الخدمــات، فــي احتــرام للمتطلبــات المعمــول بهــا 
بموجــب القواعــد والقوانيــن الســارية، لكــن دون إغفــال البعديــن االجتماعــي والبيئــي مــع إدمــاج 

ــة المســتدامة. ــادئ التنمي مب

االلتزام – 6االلتزام – 5

تنمية رأس المال البشري سواء من 
أجل الميناء أو مناطق األنشطة أو 

التنمية السوسيو-ثقافية للمنطقة.

جعل الميناء ومناطق األنشطة واجهة 
مورد للتشجيع على خلق مناصب 

الشغل والمقاولة والبحث واالبتكار.

المســاهمة فــي التنميــة المســتدامة للمنطقــة وحمــل المشــاريع عبــر مؤسســة طنجــة المتوســط 
قصــد تيســير الولــوج إلــى التعليــم والصحــة وكــذا المســاهمة فــي تحســين ظــروف العيــش 

بالمنطقــة. 

االلتزام – 8االلتزام – 7

المساهمة في األنشطة الرامية إلى 
االنتقال الطاقي واالقتصاد الدائري 
والتخفيف من آثار التغيرات المناخية 
والحفاظ على التنوع اإلحيائي وذلك 

من خالل إشراك األطراف المتدخلين 
بالميناء ومناطق األنشطة والمنطقة.

تسهيل الولوج إلى التعليم والصحة 
والمساهمة من خالل المؤسسة في 

تحسين ظروف العيش داخل الميناء 
ومناطق األنشطة والمنطقة وحولها.

المساهمة في التنمية المستدامة للمنطقة من 
خالل نهج مقاربة شمولية

المحور 4
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Jouer un rôle actif dans le commerce international en améliorant la connectivité 
logistique du Maroc et en servant de passerelle industrialo-portuaire pour le continent.

Jouer un rôle dans la chaine logistique internationaleAXE 5

Engagement - 9 Engagement - 10

Améliorer la connectivité logistique du 
territoire et renforcer les liens au sein 
de l’écosystème 

Développer la coopération avec des 
acteurs internationaux et renforcer 
la présence dans les institutions 
internationales

لعب دور في السلسلة اللوجستية الدوليةالمحور 3

ــرب  ــط اللوجســتي للمغ ــة مــن خــالل تحســين مســتوى الرب ــارة الدولي لعــب دور نشــيط فــي التج
وتأديــة دور البوابــة الصناعيــة والمينائيــة للقــارة.

االلتزام – 10االلتزام – 9

تحسين مستوى الربط اللوجستي 
للمنطقة وتعزيز الروابط ضمن النظام 

االقتصادي.

تنمية التعاون مع الفاعلين الدوليين 
وتعزيز الحضور في المؤسسات 

الدولية.
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قطب اجتماعي 

مؤسسة طنجة المتوسط
نشاط في قلب المنطقة الترابية

بدأت مؤسسة طنجة المتوسط منذ 
إنشائها في 2007 العمل على تقديم 

اإلجابات المالئمة والمستدامة على 
اإلشكاالت التي تعاني منها الساكنة 
المجاورة للمركب المينائي والصناعي 

واللوجستي طنجة المتوسط.

كما أنها عملت على خلق ظروف مواتية 
النبثاق نموذج تنموي مستدام في منطقة 
التدخل وذلك طبقا للتوجهات االستراتيجية 

لمجموعة طنجة المتوسط في مجال 
المسؤولية االجتماعية للشركات.

وكانت رؤية المؤسسة وليدة إرادة تصبو 
إلى خلق نموذج تنموي جديد حيث 

يجد كل مكون من مكونات المجتمع 
مكانه المناسب الذي سيساهم منه 

في الجهود المبذولة على المستويين 
الجهوي والوطني لخلق الثروة. تلك 

الثروة المتجسدة على أرtض الواقع في 
الطرق المجهزة والمدارس المعاد تجديدها 

والمراكز الصحية والفضاءات الثقافية 
والتعاونيات النسوية واألنشطة المدرة 

للدخل...؛ لكن تلك الثروة الالمادية أيضا، 
التي يمكن استشرافها على وجوه الساكنة 

المحلية وهي تتغنى بتراثها وتحتفي 
بثقافتها وتسرد قصص أسالفها.

االلتزام، ضمان للنجاح
تم التركيز في برامج التدخل على القطاعات 
الحيوية التي ستسمح بالتأثير المباشر على 

الحياة اليومية للساكنة، من قبيل: التعليم 
والتكوين والصحة واالزدهار السوسيو-

ثقافي والبنية التحتية األساسية. ونتيجة 
لذلك، قامت المؤسسة بخلق أشكال 

خاصة ومرنة من األنشطة االجتماعية، 
وبمضاعفة أساليب العمل ومالءمة 
ممارساتها لخصوصيات المنطقة...
وبالتالي فإن تاريخ مؤسسة طنجة 

المتوسط يرجع إلى أكثر من عقد من 
الزمن غني بتجاربه اإلنسانية وبنماذج 

النجاح وتصورات تعبوية... ويكمن جوهر 
تاريخها في التزامها الراسخ بمواكبة النساء 

والرجال في الوقوف على الطريق نحو 
مستقبل أفضل.

روح من التآزر معبئة بشكل مستدام
من أجل جني ثمار برامج التنمية 

المستدامة يجب أن تتكامل وتتوافق خطط 
العمل لكافة المتدخلين. إال أنه ينبغي 

اإلشارة إلى المكاسب المهمة المحققة 
في مختلف الجماعات بفضل انخراط 

الشركاء االستراتيجيين وتعبئتهم، سواء: 
المؤسسات والمشغلين االقتصاديين 

والجماعات المحلية وجهات الوصل 
الجمعوية.

القرب، استراتيجية يجب الحفاظ 
عليها

بتعاقب السنين، قامت فرق العمل 
بالمؤسسة بالقيام بالكثير من العمل على 

األرض وذلك قصد اإلحاطة بشكل جيد 
باحتياجات كل قرية وكل جماعة في مختلف 
القطاعات المختارة. وتم التفكير في آليات 

تتبع ورصد وتنفيذها بحيث يمكن فهم 
التحوالت الترابية في الوقت المناسب 

والتفاعل معها.

وبالتأكيد أن استراتيجية القرب تبقى 
هي عالمة اإلرشاد التي تحدد االختيارات 

االستراتيجية وتشكل بنية خطط العمل.

الفاعلين الجمعويين، إتاحة الفرصة 
أمام االبتكار االجتماعي

بإلقاء نظرة إلى الوراء، يمكن معاينة موجة 
متصاعد من ابتكار جهات الوصل الجمعوية 

التي تتعبأ وتبتكر وتقوم بالمقارنة 
المرجعية بهدف مواجهة اإلشكاالت 

المحلية، وكذا إنجاز مشاريع ذات مصلحة 
عامة وتقديم نفس جديد لمجتمعاتها.

ونحن نشهد على انبثاق طريقة جديدة 
في التعبير والتنظيم المواطن. جيل 

جديد من الشباب تدفعهم الرغبة 
في أن يكونوا مفيدين ومسؤولين 

وملتزمين تجاه القضايا التي تستوقف 
اهتمامهم، من قبيل: التعليم والبيئة 

والفن والثقافة والمنتجات المحلية 
واألشخاص في وضعية هشة...

وتفخر مؤسسة طنجة المتوسط بأنها 
واكبة الساكنة لتصبح فاعال نشيطا من 

خالل إتاحة المجال خصب أمام المبادرات 
ذات النفع العام. حيث تقدم لهم 

المؤسسة الدعم الضروري لكي تحقق 
مشاريعهم الفعالية المرجوة، وذلك 

من خالل ما يلي: التمويل والمساعدة 
المنهجية ولعب دور حلقة الوصل 

بشبكة العمل ومشاركة الممارسات 
الجيدة...

وتولي مؤسسة طنجة المتوسط، 
بالرغم من ذلك، األولوية للمشاريع 

التي تشجع على انخراط المستفيدين 
عندما تشكل مشاركتهم ضمانا لفعالية 

العمل المراد تنفيذه.
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التوجهات الرئيسية
تضطلع المؤسسة، بصفتها شريكا للمؤسسات الحكومية والجماعات المحلية وجهات الوصل الجمعوية، بنشاطها في حركية 

إقليمية تعمل بانسجام مع الفاعلين المحليين، من أجل ضمان تكامل الوسائل المستعملة وتفاعلها.

تسمح لها مقاربتها المتمحورة حول القرب واالستماع والتوافق باالستجابة لتطورات اإلقليم وقيادة مشاريع خاصة بالمنطقة 
الترابية. 

هيكل رأس المال

التعليم
غرس ثقافة التميز 

وتقليص الهدر 
المدرسي

التكوين
إعداد الشباب للمهن 
الصناعية والخدمات 

المستقبلية في الجهة

السوسيو-ثقافي
تمكين النساء وإشعاع 

جهة الشمال

الصحة
الصحة في الوسط 

المدرسي والمساعدة 
والوقاية

سنة 2019: اإلنجازات والتحديات الجديدة

1. حركية إقليمية مدفوعة بالمشروع الُمَهْيِكل طنجة المتوسط
مع إعطاء انطالقة المركب المينائي طنجة المتوسط في 2003، عرف مجال التدخل، ذو الطابع القروي، حركية سوسيو-

اقتصادية كبيرة وتدريجية على جميع األصعدة. وتتمثل من خالل ما يلي:
• خلق شبكة من الطرقات العادية والسيارة والسكك الحديدية ستفك العزلة عن القرى التي تم ربطها بها بواسطة وسائل 

النقل العمومية؛
• خلق خدمات وبنى تحتية أساسية )اإلدارات والمراكز الصحية والمرافق األساسية...(؛

• التطوير الحضري )بناء السكن والنقل وإعادة اإلسكان...(؛
• نمو التجارة المحلية وخلف مناصب الشغل المباشرة )إدماج الساكنة المجاورة والمقاوالت واألنشطة المدرة للدخل 

والمنتجات المحلية واالستئجار...(.

التوجه الذي تم تبنيه بالنسبة للتعليم هو بما ال شك فيه 
التميز. وهذا هو السبب الذي دفع بالمؤسسة إلى إعطاء 

هذا المحور األولوية منذ البداية. كما أنها في تفكير 
مستمر حوله قصد تقديم اإلجابات عن أسئلة من قبيل:

كيف يمكن المساهمة في تحسين جودة التعليم؟

يمكن من خالل تحليل تطور القطاع في إقليم الفحص 
أنجرة الوقوف على اإلنجازات الرئيسية المسجلة منذ 

إعطاء انطالقة ميناء طنجة المتوسط في 2003 وإلى 
غاية اليوم، وذلك مما يلي:

- إنشاء مؤسسات مدرسية جديدة: 8 مدارس إعدادية و6 
ثانوية واحدة منها ثانوية تقنية؛

- تخرج اول دفعة من حملة البكالوريا بالفحص أنجرة تعود 
إلى سنة 2013؛

- تعبئة ضد الهدر المدرسي من خالل توفير النقل 
المدرسي؛

- تأهيل 120 مدرسة لفائدة أزيد 10.450 تلميذ وتلميذة؛
- دار الطالب ودار الفتاة: 6 مؤسسات استقبال؛

- مدارس صديقة للبيئة: 8 مدارس تحمل العلم األخضر؛
- تشييد 36 قاعة للتعليم ما قبل االبتدائي )برنامج في 

طور االنطالق(؛
- الجائزة الكبرى طنجة المتوسط للتميز: مكافأة 60 من 

المتفوقين األوائل من حاملي البكالوريا.

وتمثل هذه اإلنجازات كسبا كبيرا لالهتمام بالمدرسة 
بمعناها الواسع وذلك بفضل العوامل التالية:

- الرغبة المشتركة لمختلف المتدخلين في تحسين 
المستوى المدرسي في إقليم الفحص أنجرة؛

- تعبئة الشركاء من أجل تحسين ظروف التمدرس 
وتقليص االنقطاع المدرسي؛

- تنفيذ خطط عمل تراعي خصوصيات الوسط القروي 
)العوامل الجغرافية والثقافية...(؛

- انخراط متزايد لجمعيات اآلباء وأولياء أمور التالميذ؛
- تعزيز األنشطة الموازية للمنهج الدراسي المفيدة 

للتطوير الذاتي للتالميذ.

خالل هذه السنة وبفضل الشراكة المثمرة التي تم 
تنفيذها، تجاوزت النتائج المدرسية كل االنتظارات في 

إقليم الفحص أنجرة:
- تصنيف المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية 

الفحص انجرة في المرتبة األولى على المستوى الجهوي 
والثانية وطنيا؛

- 94%: نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا؛
- 97%: نسبة نجاح الفتيات في امتحانات البكالوريا؛

- تطور المعدالت العامة في البكالوريا: أكثر من 17/20؛
- 100%: نسبة النجاح في مراكز االستقبال دار الطالب 

ودار الفتاة؛
- تحسن واضح على مستوى البنى التحتية المدرسية؛

- تعبأ جماعي لجمعيات آباء التالميذ؛
- انفتاح التالميذ على العالم الخارجي من خالل الفن 

والثقافة والرياضة.

2. تطور ملحوظ في مجال التعليم
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3. مشاريع بنى تحتية أساسية ذات أبعاد 
كبيرة

يشكل الولوج إلى البنى التحتية األساسية وخدمات 
القرب إحدى األهداف األساسية للحفاظ على 

المساواة والكرامة اإلنسانية. كما أنه من شأن 
ذلك أن يضمن تلبية االحتياجات الضرورية للساكنة 
المستهدفة وأن يحسن من جودة حياتهم اليومية.

اضطلعت المؤسسة بمرور السنين بالكثير من 
مشاريع تأهيل إقليمية على عدة مستويات. 

ويتعلق األمر بمشاريع الربط بشبكة الماء الصالح 
للشرب وتجهيز الطرقات والمداخل المؤدية إلى 

القرى ونقل الساكنة وإعادة إسكانها وبناء المدارس 
وتجديدها والمراكز الصحية والمراكز السوسيو-

ثقافية وخلق العروض السياحية والمشاريع 
البيئية...

وفي هذه السنة، ركزت الجهود المبذولة على ربط 
القرى بشبكة الماء الصالح للشرب؛ باعتباره احتياج 

أساسي.

وتولي المؤسسة اهتماما خاصا للبنى التحتية 
السوسيو-تربوية وفي هذه الحالة تلك المخصصة 

للطفولة، وقد أبرمت شراكة مع مختلف الشركاء 
لالضطالع ببرنامج واسع النطاق لبناء وحدات 

للتعليم ما قبل االبتدائي بإقليم الفحص أنجرة.

4. برنامج النهوض بالشباب من خالل الفن والثقافة
إن الفن والتعليم يتكامالن باعتبارهما يخدمان األهداف التعليمية. وتعلق مؤسسة طنجة المتوسط 

أهمية كبرى على اإلبداع الفني وانفتاح التالميذ على الفن كآلية للتطوير الذاتي وتعزيز التضامن والعيش 
المشترك.

وقد أطلقت المؤسسة 4 ورشات فنية لفائدة األطفال من الوسط القروي. وقد سمحت التجربة األولية، 
بالكاد بعد إطالقها، بتغذية روح االبتكار والخيال لدى موهوبين صغار.

ISO 9001 V2015 مؤسسة طنجة المتوسط حاصلة على شهادة

تذكير بإنجازات المؤسسة

تمكنت مؤسسة طنجة المتوسط من المحافظة على 
شهادة ISO 9001 النسخة 2015 بعد خضوعها لتدقيق 

التجديد المتعلق بفحص العمليات واإلجراءات المطبقة. 
ويأتي تمكن المؤسسة من الحفاظ على هذه الشهادة 

ليثبت التزام فرق عملها ألن تكون جزء من مقاربة التحسين 
المستمر لبلوغ األهداف المسطرة سابقا بالنسبة لتدبير 

مشاريع التنمية المستدامة.

753
مشروع للتنمية

منذ 2008

إنجاز

110
إنجاز

مشروع للتنمية
في 2019

316.860 
مستفيد

منذ 2008

61.560
مستفيد

في 2019

الرئيس 
فؤاد البريني 

األعضاء: 

مهدي التازي الريفي
السلطة المينائية طنجة المتوسط، ممثلة في شخص 

مديرها العام
 

جعفر مغاردي
مناطق طنجة المتوسط، ممثلة في شخص مديرها العام

سعد علمي بن جامع 
الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، ممثلة في شخص 

مديرها للشؤون القانونية والعقارية

محمد جمال ميكو
المدير العام

مجلس اإلدارة: 
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استعراض ألحداث
2019
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مستجدات مجموعة
طنجة المتوسط
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صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير موالي الحسن يقوم بتمثيل 
صاحب الجاللة في حفل إطالق العمليات المينائية بالميناء الجديد طنجة 

المتوسط 2

ونتيجة لذلك فإن مجموع القدرة 
االستيعابية لطنجة المتوسط تبلغ حاليا 

أزيد من 9 ماليين حاوية. حيث إن توسيع 
الميناء الضخم تستمر في إعطاء الزخم 

الضروري للتنمية التي يعرفها شمال 
المغرب.

في يوم الجمعة 28 يونيو 2019، قام 
ولي العهد األمير موالي الحسن بتمثيل 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس، في 
حفل إطالق العمليات المينائية بالميناء 

الجديد طنجة المتوسط 2، باعتبارها منصة 
ستسمح بوضع المركب المينائي في 

المرتبة األولى على مستوى البحر األبيض 
المتوسط من حيث القدرة المينائية.

ويأتي طنجة المتوسط كثمرة للرؤية 
الملكية لصاحب الجاللة الملك محمد 
السادس الذي أعلن عنها في خطابه 
الملكي سنة 2003 حول جعل طنجة 
المتوسط »نموذجا للتنمية الجهوية 

المندمجة«.

ويعزز طنجة المتوسط تثبيت موقع 
المملكة المغربية في الفضاء األورو-

متوسطي ويثمن توجهه كقطب 
للمبادالت التجارية بين أوروبا وأفريقيا، وما 

بين البحر األبيض المتوسط والمحيط

األطلسي، وتقويته في نفس الوقت 
دورها المركزي كشريك فعال في 

المبادالت التجارية الدولية والمندمج على 
نحو جيد في التجارة العالمية.

وأكد السيد فؤاد البريني، رئيس طنجة 
المتوسط »أن مركب طنجة المتوسط 

اليوم تكريس لطموح ملكي، إرادي 
ومتبصر. كما أن الموقع الذي اختاره صاحب 
الجاللة إلقامة المشروع، عند تقاطع الطرق 

البحرية، أثبت صوابه ونجاعته«.

وبالفعل، فإن طنجة المتوسط الذي 
يقع على مضيق جبل طارق عند تقاطع 
اهم الطرق البحرية شرق/غرب وشمال/
جنوب التي تربط كل من آسيا وأوروبا 
واألمريكيتين وأفريقيا. كما أن القدرة 

االستيعابية اإلضافية للمحطتين الجديدتين 
بطنجة المتوسط 2 هي 6 ماليين حاوية.
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انطالق تشغيل الميناء الجديد طنجة المتوسط 2

طنجة المتوسط 
األول من حيث القدرة 

المينائية على مستوى 
البحر األبيض المتوسط

محطة الحاويات 4 : 2.000 متر/5 ماليين حاوية مكافئة لعشرين
»Maersk« –«APM TERMINALS« قدما 

محطة الحاويات 3 : 800 متر/مليون حاوية مكافئة لعشرين قدما
»MARSA MAROC« –«EUROGATE«

APM TERMI-«
NALS«، صاحبة 
االمتياز بمحطة 
TC4 4 الحاويات

4 600 M

2 800 M

يشكل ميناء طنجة المتوسط 2 المرحلة 
الثالثة في تطوير المركب المينائي 

طنجة المتوسط وذلك إلى جانب ميناء 
طنجة المتوسط 1 وميناء المسافرين 

والشاحنات. ويعادل غالفا استثماريا من 
القطاع العام في البنية التحتية بقيمة 14 

مليار درهم.

ويتكون هذا الميناء الجديد من محطتين 
جديدتين للحاويات بقدرة استيعاب إضافية 

6 ماليين حاوية مكافئة لعشرين قدما. 
كما أنه يهدف إلى تعزيز أكبر لموقع 

المركب المينائي طنجة المتوسط كمنصة 
لوجستية مرجعية بأفريقيا وفي العالم 

من حيث التدفقات اللوجستية والتجارية 
الدولية، وذلك مع مجموع قدرة استيعاب 

تفوق 9 ماليين حاوية.

 »APM TERMINALS« تقوم شركة
الرائدة عالميا بتنمية محطة الحاويات 
TC4 4 في ميناء طنجة المتوسط 2 

وذلك في إطار عقد االمتياز.

ويتعلق األمر بالمحطة الثانية 
بالمركب المينائي والمشغلة من 

 »AP Moller-Maersk« طرف شركة
الرائدة عالميا.

 TC4 4 وستخصص محطة الحاويات
ألول تحالف بحري عالمي بقيادة 

»Maersk Line«. وتعتبر هذه 
المحطة األكثر ابتكارا في إفريقيا، 

وتتوفر على أحدث التجهيزات الخاصة 
بحركة الحاويات.

وتبلغ قيمة االستثمار الخاص المنجز 
12 مليار درهم من أجل التجهيز، 

وعلى مستوى األرصفة المسلمة 
من طرف طنجة المتوسط ومنصات 

تخزين الحاويات والبنى الفوقية وكذا 
تجهيزات المتعلقة بتدبير المحطة.

وتملك المحطة رصيفا بطول 2.000 
متر وتمتد على مساحة 58,5 هكتار 

ومجهزة بـ 12 رافعة من الجيل 
الحديث يمكنها استقبال أكبر ناقالت 

حاويات في العالم، 30 حاملة مكوكية 
وكذا 42 رافعة من نوع ا.ر.م.غ 

.».»ARMG«

آفاق التنمية في 
أفق 2025

وسيستمر طنجة المتوسط الحركية 
التي تحققت إلى غاية اآلن بفضل 

برنامج جديد الستثمار 9 ماليير 
درهم.

ويشمل هذا البرنامج مشاريع تسمح 
بتوسيع قدرات المعالجة المينائية 

وتجهيز مناطق جديدة لتسهيل 
تدفقات الشحن.

وتعمل هذه المشاريع تقديم حلول 
لوجستية ضرورية من أجل مواكبة 

نمو الصادرات المغربية، وخاصة 
في القطاعات الصناعية والفالحية، 
وكذا تلبية متطلبات النمو المتوقع 

لتدفقات شاحنات النقل البري 
الدولي التي ستصل إلى 600.000 

شاحنة نقل بري دولي في أفق 
.2025

وستعرف جهة شمال المملكة 
حركية جديدة وتسارع للنمو بفضل 

المشروع الجديد الطموح مدينة 
محمد السادس طنجة تيك، التي 
سيتم تنميتها في تآزر مثالي مع 

المشاريع المينائية واللوجستية طنجة 
المتوسط.

زيارة للصحافة 
الدولية على هامش 

إعطاء االنطالقة 
الرسمية للعمليات 

المينائية بميناء 
طنجة المتوسط 2

بمناســبة إعطاء االنطالقة الرســمية 
للعمليــات المينائيــة بمينــاء طنجة 

المتوســط 2، قام طنجة المتوســط 
بتنظيــم زيــارات للصحافة الدولية 
خــالل الفتــرة الممتدة من 28/06 

إلى 15/07.

قــام أكثــر مــن 157 صحفي قادمين 
مــن 45 بلــدا حول العالــم بزيارة ميناء 

طنجة المتوســط خــالل هذه الفترة. 
وهــي مناســبة لهــم للتعرف على 
آخــر التطويــرات المنجزة على هذا 

المشــروع المغربــي العمالق، الذي 
كان ثمــرة للرؤيــة الملكيــة. باإلضافة 

إلــى كون طنجة المتوســط أول 
مينــاء أفريقي، فإنــه أصبح بعد 

انطــالق العمليــات المينائيــة لميناء 
طنجــة المتوســط 2 األول مــن حيث 

القــدرة المينائيــة على مســتوى البحر 
األبيض المتوســط.

وقــد تــم تنظيم برنامــج غني مكون 
مــن خدمات وعــرض فيلم وزيارات 
للمنشــآت المينائيــة )مينــاء طنجة 
المتوســط 1 وميناء المســافرين 

والشــاحنات وميناء طنجة المتوســط 
2( لفائــدة هــؤالء الصحفيين 

الدوليين.

باعتباره أول ميناء أفريقي منذ 2017، أصبح طنجة المتوسط أيضا األول من حيث القدرة المينائية على مستوى البحر 
األبيض المتوسط، ويواصل طريقه نحو ولوج قائمة المنصات 20 األولى على مستوى العالم.
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اتفاق تعاون متقدم 
لتفعيل تدابير تبسيط 

تدفقات التجارة 
والمسافرين عبر 
مضيق جبل طارق

ينظم طنجة 
المتوسط الدورة 

األولى من المنتدى 
األفريقي للموانئ

وحدة عمل في خدمة 
التنافسية المينائية 

للقارة األفريقية

صاحب السمو 
الملكي الدوق 

األكبر ولي عهد 
اللوكسمبورغ في 
زيارة رسمية على 

رأس بعثة اقتصادية 
لطنجة المتوسط

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.

حيث إن السلطتين المينائيتين 
تقعان على ضفتي مضيق جبل 

طارق، النقطة المحورية للتدفقات 
البحرية واللوجستية للبضائع واألفراد 

والرابطة بين المغرب وأوروبا، 
ومنصة مهمة للتدفقات اللوجستية 

العالمية. وفي سنة 2018، بلغت 
التدفقات المرسلة عبر ميناء طنجة 

المتوسط 2.802.108 مسافر 
و326.773 وحدة نقل بري دولي.

وفي سياق التطور الملحوظ 
للتدفقات التجارية، المتوقع أن تبلغ 

600.000 شاحنة في أفق 2025، 
وذلك بفضل كل من حركية الصادرات 

الصناعية والفالحية، 

وقد تم تقديم العديد من الكلمات الرئيسية وحلقات النقاش بهذه المناسبة 
ومنها تلك المتعلقة بالموانئ األفريقية، باعتبارها محرك لتسريع التنمية 

اللوجستية: حالة طنجة المتوسط، الرهانات والتحديات المينائية وموانئ الغد 
األفريقية...

واستقبل ميناء طنجة المتوسط خالل اليوم الثاني من الحدث مشاركين 
»المنتدى األفريقي للموانئ« في إطار زيارة للمنشآت المينائية.

عرف هذا الحدث مشاركة حوالي 400 
مشارك خالل يومين قادمين من 

30 دولة وسلطة مينائية، ومن بينها 
وزارات أفريقية للبنى التحتية والنقل 
وسلطات حكومية وسلطات مينائية 

ومشغلي النقل واللوجستيك 
ومشغلي النقل البحري وخبراء في 
المجال المينائي والبحري... من أجل 

المشاركة فيه.

ويأتي هذا الحدث للتأكيد على الدور 
االستراتيجي الذي يعنى به طنجة 

المتوسط كمنصة مرجعية في 
أفريقيا.

انسجاما مع مسار انطالق تشغيل 
العمليات المينائية لطنجة المتوسط 

2، قام طنجة المتوسط بجمع 
السلطات المينائية األفريقية من أكثر 

من 30 بلدا خالل فعاليات المنتدى 
األول األفريقي للموانئ )م.أ.م.(.

وحرصت السلطات المينائية خالل 
هذا الحدث على اإلشادة بالرؤية 

الملكية التي سمحت للمغرب 
بأن يتوفر على أكبر مركب مينائي 
في أفريقيا وحوض البحر األبيض 

المتوسط.

ويثير تمكن طنجة المتوسط من بلوغ 
موقعه كرائد في أفريقيا من حيث 

الحركة والنموذج التنموي واالندماج 
الصناعي والمينائي اهتمام العديد 

من السلطات المينائية.

وأصبح طنجة المتوسط من اآلن 
فصاعدا، من خالل توفره على 

مجموع قدرة استيعابية 9 ماليين 
حاوية وربطه بأكثر من 180 ميناء 

عالمي في أزيد من 70 بلد،

 منصة مرجعية على مستوى البحر األبيض المتوسط لخدمة تنافسية الممرات 
اللوجستية األفريقية.

وفي هذا السياق، أنشئت وحدة عمل مزودة بمنصة رقمية ستسمح بمشاركة 
الخبرات بين السلطات المينائية، وكذا تفعيل التنسيق االستراتيجي حول 

اإلشكاالت ذات المنفعة المشتركة من قبيل: االندماج اللوجستي بين الموانئ 
والممرات البرية وتأهيل السلطات المينائية وإنشاء موانئ من الجيل الجديد 

في أفريقيا وغيرها.

ويحافظ طنجة المتوسط على مكانته كأول ميناء بأفريقيا منذ 2017، متقدما 
على مينائي بورسعيد )مصر( وديربان )جنوب أفريقيا(. وقد تمكن كذلك من 
أن يصبح بفضل طنجة المتوسط 2، أول ميناء من حيث القدرة المينائية على 
مستوى البحر األبيض المتوسط، ويواصل المسير نحو االنضمام إلى قائمة 

المنصات 20 األولى على مستوى العالم.

قام صاحب السمو الملكي الدوق 
األكبر ولي عهد اللوكسمبورغ 

مرفوقا بعقيلته صاحبة السمو 
الملكي الدوقة الكبرى ولية العهد 
األميرة في 25 شتنبر 2019 بزيارة 
المركب المينائي طنجة المتوسط.

وبهذه المناسبة تعرفت البعثة على 
المركب المينائي، الذي يعتبر منصة 

لوجستية تربط بشكل فعلي المغرب 
بأوروبا.

وكان في استقبال هذه البعثة االقتصادية التي يقودها أيضا نائب الوزير 
األول وزير االقتصاد، السيد إتيان شنايدر، السيد فؤاد البريني، رئيس طنجة 

المتوسط.

وكانت البعثة مكونة من قرابة ستين ممثال عن العديد من المقاوالت في 
قطاعات التكنولوجيات الرقمية واللوجستيك. وقامت البعثة اللوكسمبورغية 

بزيارة منشآت الميناء المغربي العمالق.

قامت كلتا السلطتين المينائيتين 
بوضع إطار مالئم يرمي إلى مواكبة 

زخم المبادالت بين المغرب وأوروبا 
وتبسيطها.

وتترجم محاور التعاون بما يلي:

• تبسيط المبادالت التجارية بين 
الميناءين من خالل وضع إطار 

تنظيمي بين السلطتين المينائيتين 
والجهات اإلدارية المعنية لضمان 

أفضل؛

• تبادل المعطيات بين الميناءين من 
خالل إلغاء الطابع المادي ورقمنة 
كافة المعلومات التجارية والبحرية 

المتعلقة بعبور المسافرين والبضائع 
بما في ذلك عمليات معالجة الوثائق 

والتعقب؛

• تثمين »الجسر البحري على 
المضيق« من خالل تطبيق عرض 

مينائي وبحري ولوجستي تنافسي 
ومتكيف مع احتياجات المسافرين 

والبضائع، وذلك مع اعتبار التطورات 
المستقبلية للحركة وموسميته؛

ويميز اتفاق التعاون هذا مرحلة 
مهمة لتنمية الممرات اللوجستية 

بين المغرب وأوروبا خدمة للمصدرين 
والمستوردين والمسافرين من كال 

الضفتين.
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الرئيس السنغالي 
السيد ماكي سال 
في زيارة رسمية 

لميناء طنجة 
المتوسط

قام رئيس جمهورية السنغال 
السيد ماكي سال بزيارة ميناء طنجة 
المتوسط الخميس 14 نونبر 2019.

وكان في استقبال الرئيس السنغالي 
السيد فؤاد البريني، رئيس طنجة 

المتوسط، مرفوقا بالوزير المنتدب 
لدى وزارة الشؤون الخارجية السيد 
محسن جزولي ووالي جهة طنجة 

– تطوان – الحسيمة السيد محمد 
مهيدية وعامل إقليم الفحص أنجرة 

السيد عبد الخالق المرزوقي.وتم 
تقديم عرض حول المركب الصناعي 

والمينائي، باعتباره أول ميناء 
أفريقي وأول قدرة مينائية على 

المستوى البحر األبيض المتوسط،

تنظيم الدورة الرابعة 
للقاء السنوي 

للمناطق االقتصادية 
األفريقية من طرف 
المنظمة األفريقية 

للمناطق الحرة 
بأديس أبابا، إثيوبيا

نظمت المنظمة اإلفريقية للمناطق 
الحرة يوم 19 نونبر 2019، بمقر 

االتحاد األفريقي بأديس أبابا 
بإثيوبيا، الدورة الرابعة للقائها 
السنوي تحت شعار “المناطق 

االقتصادية – محركا لتسريع التصنيع 
بأفريقيا”، وذلك بدعم من قسم 

التجارة والصناعة التابع لالتحاد 
األفريقي.

وانعقد اللقاء على هامش “أسبوع 
التصنيع بأفريقيا”، وهو الحدث 

المنظم من طرف االتحاد األفريقي 
خالل األيام من 18 إلى 22 نونبر 

.2019

وترأس حفل االفتتاح كل من السيد 
ألبير موشانغا، مفوض التجارة 
والصناعة باالتحاد األفريقي، 

والسيدة داغماويت موجيس، وزيرة 
النقل بإثيوبيا، والسيد مهدي تازي 

ريفي، رئيس المنظمة األفريقية 
للمناطق الحرة وكذا العديد من 
الوزراء من بينهم السيد فازيري 
مامون وزير التخطيط العمراني 

واإلسكان بالنيجر.

وتعتبر المنظمة األفريقية للمناطق 
الحرة جمعية تضم أهم المناطق 

االقتصادية األفريقية والمؤسسات 
المكلفة بتنميتها وتدبيرها 

وتسويقها. نتيجة لذلك، فإنها تمثل 
منصة للتبادل وتقاسم نماذج التنمية 

لفائدة نظام المناطق االقتصادية 
الخاصة في إفريقيا. وتضم المنظمة 
في الوقت الراهن 70 عضوا يمثلون 

37 بلدا أفريقيا.

وتقاسم العديد من المتدخلين 
الدوليين خالل هذا الحدث خبرتهم 
حول المقاربات الفعالة المتعلقة 
بمساهمة المناطق االقتصادية 

األفريقية في دعم النمو الصناعي، 
وكذا بتطبيق أفضل ممارسات 

التنمية في قطاع الصناعة.

وتم التطرق إلى مواضيع مرتبطة 
بالمناطق االقتصادية الخاصة قصد 

مناقشة التحديات التي تواجه 
التنمية الصناعية داخل المناطق 

االقتصادية بأفريقيا ونماذجها، وكذا 
العوامل المؤدية إلى التكتل في 

المناطق االقتصادية األفريقية ودور 
اللوجستيك في خدمة التنافسية 

وتسهيل الولوج إلى األسواق 
وأهمية التكوين وتطوير القدرات 

بالنسبة للتنمية الصناعية داخل 
المناطق االقتصادية الصناعية.

وعرف هذا الحدث المهم مشاركة 
ما يقارب 220 مندوبا يمثلون 43 

بلدا و60 منطقة اقتصادية أفريقية، 
و30 شريكا وخبيرا، باإلضافة إلى 

عدد من ممثلي السلطات الحكومية 
والمؤسسات الدولية والمنظمات 

العمومية والخاصة

وتأسست المنظمة األفريقية 
للمناطق الحرة في نونبر 2015 

بمبادرة من طنجة المتوسط 
وبمشاركة ممثلي العديد من 

المناطق االقتصادية األفريقية 
األخرى. وبفضل موقع طنجة 

المتوسط كرائد على المستوى 
األفريقي سواء من حيث الحركة 

المينائية أو كنموذج لتنمية المناطق 
االقتصادية، فإن هذا األخير ملتزم 

بشدة منذ تأسيس المنظمة 
بتطويرها والتعريف بأنشطتها من 

خالل دعم مبادراتها الرامية إلى 
المساهمة في تصنيع إفريقيا 

ونهضتها االقتصادية.

الرئيس السيراليوني 
السيد جوليوس 

مادا بيو في زيارة 
رسمية لميناء طنجة 

المتوسط
استقبل ميناء طنجة المتوسط في 
الجمعة 15 نونبر 2019 زيارة رسمية 

قام بها رئيس جمهورية سيراليون.

وكان في استقبال الرئيس 
السيراليوني، المرفوق ببعثة مهمة 

متكونة من مسؤولين رفيعي 
المستوى، السيد فؤاد البريني، 

رئيس طنجة المتوسط، الذي قدم 
له عرضا حول المركب الصناعي 

والمينائية تليه زيارة ميدانية لمنشآت 
الميناء المغربي العمالق.

 من طرف السيد فؤاد البريني لتليه زيارة ميدانية للبنى التحتية المينائية.

»إن طنجة المتوسط هو نتيجة للرؤية المتبصرة لصاحب الجاللة الملك 
محمد السادس. كما أن هذا الميناء يوفي بالتزام المغرب في سيره 

نحو القمة ويضعه على الخريطة كفاعل مهم في أفريقيا والعالم. 
وأهنئ اإلدارة وطاقم هذه السفينة القائد.«

السيد ماكي سال،
رئيس جمهورية السنغال.

»إن طنجة المتوسط هو مشروع جد مثير لإلعجاب. وهو يتطلع إلى 
المستقبل ويشكل ميزة كبيرة للمملكة.«

السيد جوليوس مادا بيو،
رئيس جمهورية سيراليون.
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القطب المينائي
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تحقيق رقم قياسي 
»األسرع« من طرف 
 APM Terminals«

»Tangier

 APM« في فبراير الماضي، تمكنت
Terminals Tangier« من أن تكون 

أول محطة للحاويات في ميناء طنجة 
المتوسط تحطم الرقم القياسي 

 »APM Terminals« لشبكة محطات
من خالل تحقيقها رقم الحاويات 

المفرغة قبل »األسرع«.

وذلك بتفريغ 34 حاوية قبل الربط 
الكامل للسفينة وتأمين كافة الحبال 

»األسرع«، لتتجاوز المحطة الرقم 
القياسي السابق بـ 16 حاوية مفرغة 

قبل »األسرع«، الذي كان بحوزة ميناء 
تانجونغ بلباس )ماليزيا(.

ويملك ميناء طنجة المتوسط حاليا 
الرقم القياسي األسرع! وتحقق هذا 
 Maersk« اإلنجاز خالل عبور سفينة
Sarat«، ناقلة الحاويات التي يبلغ 

طولها 300 مترا. وقد تمت العملية 
بآمن تام وكانت نتيجة للتنسيق 

الممتاز بين ضابط الميناء المكلف 
بالتدخل وقبطان السلطة المينائية 

ومحطة الحاويات، مما سمح بتحسين 
جيد لوقت العبور وربح من حيث 

العمليات.

أول عملية تصدير 
سائبة لزيت الزيتون 

في 2019

تصدير 48 شفرة 
عنفة ريحية خالل 

الربع األول من سنة 
2019

استقبلت محطة المواد السائبة 
والبضائع المتنوعة بميناء طنجة 
المتوسط في 22 مارس 2019، 

السفينة »STOLT OCELOT« من 
اجل شحن 1.050 طن من زيت 
الزيتون سائبة موجهة للتصدير 

لحساب المعلبات من مكناس إلى 
الواليات المتحدة.

إدراج خدمات الدفع 
متعدد القنوات على 

الشبكة عبر نظام 
أوساط الموانئ 

الخاص بطنجة 
المتوسط

في إطار برنامج رقمنة الخدمات 
المقدمة للمجتمع اللوجستي، قام 

طنجة المتوسط بإنشاء خدمة جديدة 
للدفع متعدد القنوات، ليمكن بذلك 
المشغلين من تسوية المستحقات 

الواجبة عليهم والمتعلقة بالعبور 
المينائي للشحن وتسعيرها بالدرهم.

وتوفر طريقة الدفع الجديدة هذه 
للمشغلين إمكانية تسوية فواتيرهم 

من خالل مختلف القنوات التالية :

 الخدمات المصرفية األلية )الدفع 
عبر الموقع اإللكتروني للمصرف(؛

 الخدمات المصرفية بواسطة 
الهاتف المحمول )الدفع بواسطة 

الهاتف المحمول(؛
 الصراف اآللي.

وتم تفصيل طريقة االستعمال في 
دليل متاح رهن إشارة المشغلين 

على الموقع اإللكتروني للسلطة 
www. المينائية طنجة المتوسط

tmpa.ma من خالل قسم 
»التحميالت« المعنون فرعيا »الدفع 

متعدد القنوات الطرف المصرح«.

ويتضمن هذا األخير أيضا وصفا 
مفصال لخدمات االطالع على 

عمليات الدفع المنجزة بواسطة هذه 
القنوات الجديدة.

يجب على المشغلين الراغبين في 
استخدام الخدمة الجديدة الولوج إلى 
نظام أوساط الموانئ الخاص بميناء 

طنجة المتوسط وتحديد مجموعة 
من الديون التي يتوقعون دفعها. 

ويتم تخصيص رمز للدفع بشكل آلي 
لمجموعة من األسئلة. وسيستعمل 

من طرف المشغل قصد مباشرة 
عملية الدفع عبر مختلف القنوات 

المتاحة.

وفور تأكيد عملية الدفع، يتم إثبات 
عملية التسوية الموافقة لها 

ومخالصة الفواتير المعنية.

ويجب على المشغلين الراغبين في 
االستفادة من هذه الخدمة الجديدة 

التوفر، إن لم يكن األمر كذلك 
بالفعل، على حساب مفتوح على 

بوابة طنجة المتوسط. ألجل ذلك، 
يجب استعمال االستمارة المرفقة 

كملحق وأن تودع لدى مصلحة 
الفواتير بطنجة المتوسط والتي 

ستقوم من جهتها بالتكفل بها.

 B63 بلغ عدد شفرات العنفة الريحية
SiemensGa- »المنتجة من طرف 

mesa« والمصدرة خالل الربع األول 
من سنة 2019، 48 شفرة مخصصة 

 »The Bjerkreim cluster« لمشروع
بالنرويج. وقد تم تفريغها بالميناء 

النرويجي ريسافيكا وتمثل أول شحنة 
من مجموع طلبية 144 شفرة موجهة 

لهذا المشروع.
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الطابع غير المادي 
للعبور المينائي 
للشحن بواسطة 

نظام أوساط 
الموانئ الخاص 
بطنجة المتوسط

يتابع طنجة المتوسط عمليات 
التحسين المرتبطة بتسهيل 

اإلجراءات من خالل تجريدها من 
طابعها المادي وأتمتتها. حيث يمكن 

اليوم للمقاوالت المتدخلة في قطاع 
الشحن القيام بإجراءات جديدة فيما 

يتعلق بعملية العبور من ميناء طنجة 
المتوسط من خالل التصريح واإليداع 

اإللكترونيين للوثائق لدى السلطات 
المينائية.

وبالموازاة مع توسيع نطاق رقمنة 
التصريحات الجمركية، فإنه يمكن 
لهذه المقاوالت االستفادة من 

تبسيط إلجراءاتها مع ضمان مستوى 
سالمة عالي بالنسبة لتدفقات 

البضائع.
 رقمنة الوثائق من خالل إدماج 

التوقيع اإللكتروني للوثائق )إدراج 
مباشر للوثائق على مستوى 

البوابة والتصريح المبسط عبر 
التنزيل الرقمي لمعطيات التصريح 

الفريد للبضائع »ت.ف.ب.« لدى 
الجمارك(. وسيساعد هذا التدبير 

على تخفيف اإلجراءات اإلدارية 
المتعلقة بعبور البضائع وتحسين 

موثوقيتها؛

مشاركة طنجة 
المتوسط في 
 Fruit« معرض

Logistica« ببرلين

شارك طنجة المتوسط في الدورة 
27 للمعرض الدولي للفواكه 

 ،»Fruit Logistica 2019« والخضار
المنظم من 06 إلى 08 فبراير برلين، 

ألمانيا.

وشاركت بعثة من المقاوالت 
المغربية في إطار جناح مغربي 
بهذا الحدث الدولي، بالتنسيق 

مع المؤسسة المستقلة لمراقبة 
وتنسيق الصادرات.

وشارك مع طنجة المتوسط بمناسبة 
هذا الحدث كل من االتحاد الجهوي 

للنقل واللوجستيك والجمعية 
المغربية للنقل البري الدولي. وكان 
الهدف الرئيسي من هذه المشاركة 

هو التعريف بعروض التصدير 
المتوفرة من حيث البنى التحتية 
والخدمات ذات القيمة المضافة 

والمقدمة لفائدة الصادرات الفالحية 
المغربية.

مشاركة طنجة 
المتوسط في 

الدورة الثالثة من 
مهرجان الفواكه 

الحمراء بالقنيطرة

تجزئة إثباتات 
المنشأ في منصة 

»Medhub«

شارك طنجة المتوسط في الدورة الثالثة من مهرجان الفواكه الحمراء المنظم من 27 إلى 31 مارس 2019 بالقنيطرة.

وينظم هذا الحدث تحت إشراف وزارة الفالحة والصيد البحري التنمية القروية والمياه والغابات، من طرف المكتب الجهوي 
لالستثمار الفالحي بالغرب والفيدرالية البيمهنية المغربية للفواكه الحمراء، بالشراكة مع الغرفة الفالحية لجهة الرباط – سال 

– القنيطرة، وذلك تحت شعار »سلسلة الفواكه الحمراء رافعة إلنعاش الشغل والتنمية القروية«.

وتأتي مشاركة طنجة المتوسط في هذا الحدث في سياق تموقعه كأول ميناء للتصدير بالمغرب بالنسبة للصادرات 
المغربية

في سياق تبسيط اإلجراءات الجمركية 
بالمنطقة الحرة اللوجستية في 

ميناء طنجة المتوسط، أصبح بإمكان 
المشغلين اللوجستيين المستقرين 

بمنصة »Medhub« الحصول 
لحساب زبائنهم على رخصة تجزئة 

إثباتات المنشأ.

 إمكانية االستفادة من خدمة 
الضريبة عن بعد )إلكترونيا عبر 

بوابة طنجة المتوسط( مع الولوج 
اإللكتروني إلى الفواتير.

وستسمح استراتيجية رقمنة 
اإلجراءات التجارية الخارجية المتبناة 

من طرف طنجة المتوسط بتحسين 
مستوى تنافسية الصادرات المغربية 

عبر المركب المينائي. ومن باب 
التذكير، فإن طنجة المتوسط هو أول 

منصة مغربية لتدفقات الواردات 
والصادرات التي بلغت القيمة 

االجمالية لما تم معالجته 317 مليار 
درهم سنة 2018.
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خدمات بحرية جديدة
قيد التشغيل

خدمات بحرية جديدة متعلقة بمينائي طنجة المتوسط 1و 2

انطالق تشغيل خدمتين جديدتين لشركة »CMA CGM« بمحطة الحاويات 
TC2 2

خدمات بحرية جديدة متعلقة بمينائي طنجة المتوسط 1و 2

أدرجت محطة الحاويات 2 في خدمة بحرية جديدة لشركة »CMA CGM EUROMAR« )»SSLMed Europe Morocco«(. وقد 
انطلق تشغيل هذه الخدمة في أبريل وتربط بين كل من أوروبا الشمالية – طنجة المتوسط – الدار البيضاء – أكادير.

 CMA« بتعزيز خدمتها البحرية في مطلع نونبر 2019 من خالل إضافة خدمتين جديدتين لشركة TC2 2 قامت محطة الحاويات
.»MEREX / SSLMED Red Sea Express»و »CGM«، »Guinea Gulf Express

انطلق كذلك تشغيل خدمة »L61 Alger Link« وتربط بين كل من الجزائر وإسبانيا وطنجة المتوسط. وسَتْعُبُر هذه الخدمة من 
محطتي الحاويات 1 و4.

»Guinea Gulf Express«: تشرف على تشغيلها شركة »CMA CGM« في طنجة المتوسط ويربط أفريقيا الغربية.

»MEREX / SSLMED Red Sea Express«: تشرف على تشغيلها شركة »CMA CGM« وتربط بين طنجة المتوسط ومدينة جدة 
مرورا من البحر األبيض المتوسط وقناة السويس.
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»DHL Global Forwarding« تستقر 
بالمنصة اللوجستية طنجة المتوسط

 3PL المجموعة الدولية
 »»Nippon Express

تستقر بالمنصة 
اللوجستية طنجة 

المتوسط

وقعت مؤخرا »DHL Global Forwarding«، المشغل األول للخدمات 
اللوجستية المقدمة من طرف ثالث على مستوى العالم، على عقد مع طنجة 

المتوسط يسمح لها بإنشاء منصتها اللوجستية الجديدة ألفريقيا أوروبا 
بالمنطقة اللوجستية طنجة المتوسط. وستصبح د.إتش.إل. للشحن العالمي 
بذلك أكبر متعهدي الشحن المشغلين ألنشطتهم بالمنطقة اللوجستية طنجة 

المتوسط.

وانطلق تشغيل هذه المنصة، الممتدة على مساحة 6.000 متر مربع، منذ ماي 
2019. لتصبح بذلك أكبر مستودع تابع لشركة د.إتش.إل. بالمغرب، سيمكنها من 
التموقع على مقربة من األسواء الدولية لزبائنها، وخاصة فيما يتعلق بالواردات 

والصادرات من وإلى أوروبا وأفريقيا.

وستسمح هذه المنصة اللوجستية 
الجديدة بطنجة المتوسط لشركة 
د.إتش.إل. للشحن العالمي بأن 

تقدم لزبائنها حلوال وخدمات شاملة، 
من قبيل تسهيل إجراءات التخليص 

الجمركي وتدبير سلسلة التوريد، 
باإلضافة إلى خدماتها للنقل الجوي 

والبحري والبري.

وصرحت السيدة كريستيل فاضل 
المديرة العامة لشركة د.إتش.إل. 
للشحن العالمي المغرب، قائلة: 
»أنه باإلضافة إلى موقع طنجة 

المتوسط االستراتيجي، فإنه يمثل 
فرصة مهمة بالنسبة لنا. فقدرته 

من حيث الربط متعدد الوسائل 
والسيما البحرية، ولكن أيضا البرية 

بواسطة الشبكة الطرقية التي تربطه 
بالدار البيضاء ومنها نحو الجنوب 
أكثر، ستسمح لنا بتوسيع نطاق 

عروض الخدمات التي نقدمها لزبائننا 
ونحسينها«.

وصرح السيد رشيد الهواري المدير 
العام لمنصة »Medhub« قائال: 

»إن المنطقة اللوجستية طنجة 
المتوسط هي خيار مثالي بالنسبة 
للشركات متعددة الجنسيات الكبرى 

وللمشغلين اللوجستيين المتطلعين 
إلى تحسين عملياتهم اللوجستية 

وإعادة توزيع تدفقاتهم من البضائع 
نحو أفريقيا وأوروبا وأمريكا«.

توصلت المجموعة اليابانية الدولية 
»Nippon Express« المصنفة بين 

الخمسة األوائل عالميا والمتخصصة 
في الخدمات البحرية والجوية 

والشاحنات واللوجستيك، إلى توقيع 
عقد مع طنجة المتوسط يسمح لها 

بإنشاء أول مستودع لها بأفريقيا 
وتحديدا بالمنطقة اللوجستية طنجة 

المتوسط.

وسيسمح إنشاء هذه المنصة 
الجديدة بمستودع تم تطويره من 
طرف طنجة المتوسط للتدفقات 

اللوجستية متعددة القطاعات 
ومنها الصناعية وصناعة السيارات، 

وستقدم بذلك لزبائنها حلوال مالئمة 
إلعداد الطلبيات والتغليف والتوزيع.

وباعتبار موقع المنصة القريب من 
األسواق الدولية، فإنها ستتمكن 

من استقبال تدفقات البضائع 
القادمة من أوروبا والواليات المتحدة 
األمريكية والشرق األوسط عبر الطرق 

البحرية والبرية لتقوم بعدها بإعادة 
توزيعها نحو األسواق المستهدفة.

وصرح السيد رشيد الهواري المدير 
العام للمنطقة الحرة اللوجستية 

»Medhub«، قائال »أن طنجة 
المتوسط يؤكد مالءمة عرضه القيم 
من أجل تطوير منصة لوجستية ألكبر 

الفاعلين والمشغلين اللوجستيين 
المعروفين عالميا، والذين اختاروا 

االستقرار بالمنصة اللوجستية 
طنجة المتوسط لتحسين عملياتهم 

اللوجستية وإلعادة التوزيع نحو 

أفريقيا وأوروبا وأمريكا. ونحن نشعر 
NIP- »بسعادة خاصة الستقبال 

PON EXPRESS«، الرائدة عالميا 
في الخدمات اللوجستية المقدمة 

من طرف ثالث، ضمن منصة طنجة 
المتوسط«.

وسيكون هذا المستودع جاهزا 
للتشغيل خالل شهر يوليوز 2019.

Nip- »وتعتبر المجموعة اليابانية 
pon Express« فاعل عالمي في 

قطاع النقل واللوجستيك. وتنشط 
في النقل الجوي والبحري والبري 
واللوجستيك والجمارك. وبفضل 

رقم معامالتها البالغ قيمته 15 مليار 
أورو، فإن المجموعة تتوفر على أكثر 

من 56.000 متعاون حول العالم 
وشبكة متواجدة في أكثر من 680 

موقع موزعة على 42 بلدا.
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»KASAI« اليابانية 
تستقر بالمنصة 

اللوجستية طنجة 
المتوسط

»KASAI« هي شركة يابانية من 
الدرجة األولى مدرجة بالبورصة 

تنشط في توريد السيارات، وتصنع 
منتجات التجهيز النهائي لتحالف 

»Renault-Nissan« وللعديد من 
مصنعي القطع األصلية مثل 

Volkswa-»و »JLR»و »Toyota«
.»gen

وتملك »KASAI« مصانع للتصنيع 
قريبة من زبائنها في كافة الجهات: 
اليابان وآسيا/واألمريكيتين وأوروبا.

KA- »ويتمثل النشاط الرئيسي لـ 
SAI« في المنصة اللوجستية طنجة 
المتوسط بتسيير استيراد المكونات 
الفرعية والمواد األولية القادمة من 
أوروبا وآسيا لتقوم بعدها بإرسالها 

إلى طنجة المنطقة الحرة قصد 
تجميع المنتج النهائي.

وسيسلم المنتج النهائي لمصنع 
 »Renault« رونو طنجة، وكذا لمصنع

بفرنسا )موبيج(.

طنجة المتوسط 
يشارك في الدورة 

21 للمعرض الدولي 
للوجستيك والمناولة 

»SIL« ببرشلونة
شارك طنجة المتوسط في المعرض 

الدولي للوجستيك والمناولة 
المنظم من 26 إلى 28 يونيو من 

طرف اتحاد المنطقة الحرة ببرشلونة. 
ويشكل هذا المعرض موعدا مهما 
لاللتقاء لجميع النشاط اللوجستي 

في أوروبا وأمريكا الالتينية وأفريقيا 
والبحر األبيض المتوسط. وذلك 

بدافع التعريف بالمشاريع في 
القطاع العقاري واللوجستي.

وباعتبار طنجة المتوسط منصة 
استراتيجية عالميا، فقد قام هذا 
األخير بتعريف مجموع المهنيين 

مشاركة طنجة 
المتوسط في 

المعرض الدولي 
للنقل واللوجستيك 
ألفريقيا والمتوسط 

 »LOGISMED«
بالدار البيضاء

شارك طنجة المتوسط في الدورة 
الثامنة للمعرض الدولي للنقل 

واللوجستيك ألفريقيا والمتوسط 
»LOGISMED« المنظم من 09 إلى 

11 أبريل 2019 بالدار البيضاء تحت 
شعار »الروافع المسرعة الجديدة 

للوجستيك والتجارة«.

وقد شكلت مشاركة طنجة المتوسط في هذا المعرض فرصة للتعريف بالعرض 
الشامل من الخدمات التي يقدمها المركب المينائي واللوجستي والذي يغطي 

كامل السلسلة اللوجستية لمعالجة البضائع.

وتم تنشيط كشك خالل المعرض وكذا المشاركة في مجموعة من المواضيع 
الفرعية »تبسيط اإلجراءات: حركية جديدة لعصر جديد من المبادالت«.

على فرص العمل التي يقدمها هذا 
المركب المينائي بفضل موقعه 

الجغرافي االستراتيجي عند تقاطع 
أهم الطرق البحرية، وكذا مكانته 

كأول قدرة مينائية في حوض البحر 
األبيض المتوسط ومختلف مناطق 

األنشطة وخاصة المنطقة الحرة 
َلِة  اللوجستية »Medhub« الُمَكمِّ

للميناء مع خدماته اللوجستية ذات 
القيمة المضافة.

وقام طنجة المتوسط على هامش 
المعرض الدولي للوجستيك 

والمناولة بتنشيط مؤتمر تحت شعار 
»صناعة السيارات: اللوجستيك في 

التنقل«، حيث تمكن السيد أحمد 
بنيس، مدير التنمية الدولية، من 
تقديم »قصة النجاح« اللوجستية 

لطنجة المتوسط في قطاع صناعة 
السيارات.

مشغل للتوزيع 
كبير الحجم يستقر 

بالمنطقة اللوجستية 
طنجة المتوسط

 Groupe« قررت مجموعة
Tadlaoui«، إحدى المجموعات 

الرائدة في مجال التوزيع كبير الحجم 
بالمغرب، إنشاء منصتها للتوزيع 
األفريقي بالمنطقة اللوجستية 

بميناء طنجة المتوسط.

وسينطلق تشغيل هذا المشروع في 
المرحلة األولى بمستودع يمتد على 

مساحة 2.300 متر مربع وسيقدم 
خدماته ألفريقيا.

 groupe« وتتوفر مجموعة
Tadlaoui« على وحدات لإنتاج 

والتخزين والتوزيع في كامل المغرب 
وتنشط في العديد من قطاعات 

األنشطة: مواد التنظيف والمواد 
المنزلية وللسيارات والمنتجات 

اإللكترونية والمواد الغذائية.

طنجة المتوسط 
يشارك في الدورة 
16 لمعرض العقار 
 SMAP« المغربي

IMMO« بباريس
شارك طنجة المتوسط بالنسخة 16 
من المعرض العقاري وفن العيش 

المغربي »SMAP IMMO«، المنظم 
بباريس من 14 إلى 16 يونيو 2019. 

وشكل هذا المعرض مناسبة لخلق 
روابط لتبادل التجارب والمعلومات مع 
المغاربة المقيمين بفرنسا وبالبلدان 
األوروبية األخرى حول موضوع عملية 

مرحبا 2019. 

ونتيجة لذلك، تم خالل األيام الثالثة 
للمعرض، إتاحة الفرصة للزوار 

للحديث مباشرة مع ممثلي الميناء 
قصد الحصول على كافة المعلومات 
والوثائق الضرورية للعبور في أفضل 

الظروف من الراحة والسالمة عبر 
ميناء طنجة المتوسط.
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طنجة المتوسط 
يشارك في المعرض 

الدولي للفالحة 
بمكناس

شارك طنجة المتوسط في الدورة 
14 للمعرض الدولي للفالحة 

بمكناس المنظم من 16 إلى 21 
أبريل. ويعتبر هذا المعرض المنظم 
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة 

الملك محمد السادس، من بين 
أكبر األحداث المنظمة بأفريقيا 

والمخصصة للفالحة والفاعلين في 
القطاع الفالحي.

وقد حضر العديد من المشاركين 
المحليين والدوليين هذا الحدث 

المنظم تحت شعار »الفالحة، 
رافعة إلنعاش الشغل ومستقبل 

العالم القروي«. وتأتي مشاركة 
طنجة المتوسط في هذا المعرض 

باعتبار موقعه أول منصة مغربية 
لتدفقات الواردات والصادرات التي 
بلغ إجمالي قيمة المعالجة فيه 317 

مليار درهم سنة 2018.

حيث قام طنجة المتوسط في 
2018 بمعالجة مليوني طن من 

المنتجات الفالحية المصدرة بواسطة 
شاحنات النقل البري الدولي و8 

ماليين طن من المنتجات الفالحية 
المصدرة بواسطة الحاويات المبردة 

بالمسافنة.

ويعمل طنجة المتوسط على خدمة 
الصادرات الفالحية المغربية. حيث 
يوفر الميناء بنية تحتية مخصصة 

للتصدير تمتد على مساحة 19 هكتار 
مكونة من العديد من الفضاءات 

)البنايات اإلدارية وفضاءات العيش 
ومخزن للتفريغ ورصيف للتفتيش 

ومنطقة للزيارة المادية يتحكم في 
درجة حرارتها )بارد إيجابي/سلبي( 
ونفق الماسح الضوئي المزدوج 

وحجيرات ونقاط المراقبة...(. وتسمح 
المنطقة بمعالجة ما يقارب 2.100 
وحدة شحن في اليوم. كما تسمح 

باالستغناء عن الطابع المادي إلجراء 
التصدير وتسهيل معالجة حركة 

الشاحنات وكذا استغراق مدة عبور 
الصادرات الساعتين.

وتشتمل المنطقة الحرة اللوجستية 
بطنجة المتوسط وحدة تبريد على 

مساحة 5.500 متر مربع وقدرة تخزين 
35.000 متر مربع/5.500 وحدة حفظ 

مخزون مخصصة للتخزين والحفظ 
ووضع العالمات والتغليف وكذا 

التحويل الخفيف لمنتجات الصناعة 
الغذائية.

ويقدم تعدد وسائل النقل بالدحرجة 
)بواسطة الشاحنات المبردة( والبحري 

)بواسطة التبريد( حلوال متعددة 
للصادرات. وفي الختام، فإن ربط 
البحري لطنجة المتوسط نحو 186 

ميناء و77 بلدا يمكنه من بلوغ شمال 
أوروبا في 3 أيام وأمريكا الشمالية 

والجنوبية في 10 أيام والصين في 
20 يوما.
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طنجة المتوسط يفعل تدبير خاص 
لمواكبة عملية مرحبا 2019

ومازالت الوسائل األخرى للتواصل 
من قبيل الرقم األخضر والشبكات 
التواصل االجتماعي وإذاعة طنجة 

المتوسط وتنبيهات الرسائل 
القصيرة... تشتغل ورهن إشارة 

المسافرين من أجل إعالمهم بشكل 
مستمر حول التوقعات المتعلقة 

بالسفر ووضعية الميناء.

بالعملية وخاصة السلطات المحلية 
والمديرية العامة لألمن الوطني 

والجمارك والمراقبة الصحية بالحدود 
والدرك الملكي والسلطة المحلية، 
وذلك بتنسيق مع مؤسسة محمد 

الخامس للتضامن.

باإلضافة إلى ذلك، أدرجت السلطة 
المينائية على الشبكة نسخة 

جديدة من الموقع اإللكتروني 
باللغات الثالثة )العربية والفرنسية 

www.tanger-  واإلنجليزية(
med-passagers.ma وكذا تطبيقها 

الخاص بالجوال. كما أن المنصة 
تمكن المسافرين من البقاء مطلعين 
على توقعات الحركة لينظموا بشكل 

أفضل رحلة عبورهم والسفر بكل 
طمأنينة، ومعرفة مواعيد مغادرة 

السفن ووصولها وكذا على مجموعة 
من المعلومات األخرى المفيدة.

ولم تتجاوز مدة االنتظار المسجلة 
خالل فترة االكتظاظ الشديد تلك 

متوسط ساعتين. واختتم طنجة 
المتوسط حصيلة عملية مرحبا 2019 

بتسجيل عبور مجموع 1.544.553 
مسافر و439.491 سيارة و2.935 

حافلة.
ومرت عملية مرحبا 2019 التي 

انطلقت في 05 يونيو واختتمت في 
15 شتنبر في ظروف جيدة، بفضل 

انخراط جميع الفاعلين المعنيين

كان الهدف من التدبير الخاص لعملية 
مرحبا 2019 تحسين شروط الراحة 

للمسافرين وتقليص مدة مرورهم 
عبر ميناء طنجة المتوسط لضمان 

ظروف أفضل من األمن والسالمة.

ونتيجة لذلك، تم تجهيز العديد 
من العمليات التي ستسمح على 
وجه الخصوص بتحسين انسيابية 

الحركة المرورية للسيارات عند 
الوصول إلى المغرب أو مغادرته. 
وفي هذا الصدد، تم إنشاء جسر 

يسمح بالفصل المادي بين تدفقات 
السيارات والمسافرين والبضائع 
بميزانية قدرها 25 مليون درهم.

ومن جهة أخرى، تم إنشاء 8 وحدات 
صحية جديدة على مستوى منطقتي 

التسجيل وما قبل اإلركاب، وتجهيز 
فضاءات األلعاب لألطفال في حين 
تم تعزيز كل من خدمات المساعدة 
لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

والموارد البشرية.

خالل عملية مرحبا 2019، تم ربط 
طنجة المتوسط بميناء الجزيرة 

الخضراء وموتريل وبرشلونة وجنوة 
وسافونة وسيت. وتكونت خطة 
األسطول التي تم تطبيقها من 

12 سفينة باإلضافة إلى سفينة 
دعم خالل فترة الذروة على الخط 

الرابط بين طنجة المتوسط – الجزيرة 
الخضراء مع قدرة تقارب 43.000 

مسافر و10.000 سيارة في اليوم.

وخالل مرحلة الوصول، سجلت 
ذروة في األسبوع من 03 إلى 04 

غشت الموافق لوصول 61.197 
مسافر و15.601 سيارة. وبالنسبة 

لمرحلة العودة، سجلت فترة من 
االكتظاظ الشديد امتدت من 28/08 

إلى 31/08 مجموع حركة بمغادرة 
112.202 مسافر و23.494 سيارة مع 

بلوغ الذروة في 28 غشت 34.283 
مسافر و7.535 سيارة مغادرة 

للمغرب.
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طنجة المتوسط 
يعزز عرض خدماته 
لفائدة المسافرين 
بافتتاح فندق جديد 

مشغل من طرف 
»ONOMO«

في إطار الجهود المبذولة باستمرار 
لتحسين شروط الراحة للمسافرين 

المارين عبر الميناء وسفرهم، 
والسيما خالل فترة عملية مرحبا 

التي تشهد حركة مسافرين مهمة. 
وقام ميناء طنجة المتوسط بتعزيز 

بنيته التحتية الخاصة باستقبال 
المسافرين من خالل افتتاح فندق 

 ،»ONOMO« تحت العالمة التجارية
وذلك بالمركب المينائي.

ويقع هذا الفندق الجديد بالبناية 
متعددة الوسائط »المركز المينائي 
طنجة المتوسط« والمشتمل في 

نفس الوقت على محطة للمسافرين 
ومحطة للقطارات ومحطة طرقية، 

وتسمح باستقبال المسافرين 
بالقطار والحافالت والسيارات.

وخصص غالف استثماري خاص 
قيمته 35 مليون درهم لفندق 

أونومو طنجة المتوسط المشيد 
على مجموع مساحة تقارب 4.200 

متر مربع ومكون من طابقين. 
ويتضمن 94 غرفة وقدرة إيواء 140 

سرير.

»SEWS« تبدأ 
نشاطها في منصة 

»Medhub«
 ،»SEWS« اختارت المجموعة اليابانية

المتخصصة في صناعة السيارات، 
إنشاء منصتها للتوزيع داخل المنطقة 

الحرة اللوجستية بميناء طنجة 
المتوسط بواسطة مقدم الخدمات 

BOLLORE LOGIS- »اللوجستية 
.»TICS

وستلعب هذه المنصة اللوجستية 
الجديدة دور منصة إعادة توزيع 

أفريقية للمنتجات القادمة من الصين 
واليابان والمجر والواليات المتحدة 

األمريكية.

تسليم رافعتين 
قنطريتين ذات 

عجالت مطاطية 
جديدتين لمحطة 

الحاويات 2 بميناء 
طنجة المتوسط

 TC2 2 قام مشغل محطة الحاويات
Eurogate Tanger«« بتعزيز روافعه 

القنطرية ذات العجالت المطاطية 
المستعملة في عملية المناولة. ويتعلق 

األمر بتسليم رافعتين قنطريتين ذات 
عجالت مطاطية جديدتين خالل شهر غشت 

2019، وستكون لهما قدرة رفع 50 طن 
وستسمحان برفع كفاءة وقدرة المعالجة 

ألحجام استيراد / تصدير.

بوابة الولوج :
اندماج كامل مع 

نضام الجمارك
توفر مناطق األنشطة بطنجة 

المتوسط باعتبارها منصة لوجستية 
وصناعية متكاملة مع منصة مينائية 
ذات كفاءة للمشغلين اللوجستيين 
قدرة تنافسية أفضل فيما يتعلق 

بتدبير سلسلة التوزيع )تكلفة الشحن 
والمعالجة المينائية ومدة العبور...(، 

وكذا بنية تحتية ذات جودة عالية 
واندماج لوجستي يراعى فيه أفضل 

المعايير الدولية.

ويرتكز هذا االندماج اللوجستي 
الملبي لمتطلبات انسيابية 

التدفقات اللوجستية وتعقبها 
وسالمتها على استعمال نظام 

»Gate Access« ليساعد فيما يلي:

 تدبير دخول البضائع إلى المناطق 
الحرة وخروجها منها؛

 تدبير التدفقات داخل المناطق 
وفيما بينها وتعقبها؛

 إمكانية استخراج اإلحصائيات ذات 
الصلة المتعلقة بتدفقات البضائع؛

 موثوقية تبادل المعلومات 
مع مختلف الفاعلين وشفافيتها 

)المناطق الحرة والميناء 
والمشغلين اللوجستيين والجمارك 

وغيرها(؛

 التعاون مع المصالح الجمركية 
في الميناء والمناطق الحرة.

وعرف نظام بوابة الولوج خالل الربع 
األخير تطورا مهما ساعده على 

تسريع عملية الرقمنة وتيسير معالجة 
وحدات الشحن من خالل إدماج أتمتة 

التصريح الجمركي )التصريح الفريد 
للبضائع »ت.ف.ب.«( المتعلق 
بالتدفقات القادمة من مناطق 
األنشطة بطنجة المتوسط أو 

المتوجهة إليها.
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رقمنة طنجة 
المتوسط : اجتياز 

مرحلة جديدة لفائدة 
صادرات الصناعات 

الغذائية

في إطار رقمنة عرض الخدمات 
المقدمة من طرف طنجة المتوسط 
عبر إضافة حلول متنوعة إلى بوابته 

»نظام أوساط الموانئ« من 
أجل تعزيز التنافسية اللوجستية 

للمصدرين، تم تجاوز مرحلة جديدة 
 Morocco« بفضل الشراكة بين

Foodex« لتيسير الصادرات المغربية 
لمنتجات الصناعات الغذائية.

وسيسمح هذا الحل الجديد بتدبير 
غير مادي إلجراء تصدير منتجات 

الصناعات الغذائية، وفق متطلبات 
»Morocco Foodex«، وذلك 

انطالقا من كامل ربوع المملكة.

ٌر  وعلى سبيل المثال، سيتمكن ُمَصدِّ
للحوامض من جهة أكادير بفضل 
حساباته للولوج المفتوحة سواء 

على بوابة موروكو فدكس أو »نظام 
أوساط الموانئ الخاصة بميناء طنجة 

المتوسط«،

تنظيم يوم إعالمي 
لفائدة مقاوالت 

الصناعات الغذائية 
والنقل بجهة سوس-

ماسة-درعة
نظم طنجة المتوسط، في 31 أكتوبر 

2019 بأكادير، يوما إعالميا لفائدة 
مقاوالت الصناعات الغذائية والنقل 

بجهة سوس-ماسة-درعة، تحت شعار: 
»الرقمنة ورش مهم في قلب 

استراتيجية طنجة المتوسط«.

ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف 
بالخدمات الرقمية الجديدة المقدمة 

من طرف طنجة المتوسط لفائدة 
المجتمع المينائي. باندراجها في 

سياق مشروع رقمنة عروض طنجة 
المتوسط، فإن الخدمات الرامية 

بشكل رئيسي لتحسين خدمة الزبون 
وتنافسية المصدرين المغاربة 

والمساهمة بقوة في تنمية سلسلة 
التوريد وتطوير نشاط النقل على 

المستوى المغربي والدولي. 

ِري  وخالل هذا اليوم، شارك ُمَصدِّ
المنتجات الفالحية بجهة أكادير في 

عروض حول العديد من الحلول 
الرقمية، وخاصة رقمنة إجراءات 

العبور المينائي والحركة البحرية، وحل 
صلة الربط بين الناقلين والشركات 

البحرية قصد تحسين إجراء حجز 
الشحن الدحرجة على مستوى طنجة 

المتوسط والدفع متعدد القنوات.

كما شكل هذا اللقاء أيضا مناسبة 
Morocco Foo- »لتقديم الحل عبر 
dex« لتبسيط الصادرات المغربية 

لمنتجات الصناعات الغذائية. وتتمحور 

هذه الشراكة بشكل رئيسي حول 
رقمنة خدمة المراقبة التقنية من 

خالل تفاعل مع المصدرين وباقي 
هيئات المراقبة عبر نظام أوساط 

الموانئ طنجة المتوسط.

والختتام برنامج اليوم، قدم ممثلي 
طنجة المتوسط عرض إيضاحي 

حول مشروع تجهيز منصة لوجستية 
لتسويق الفواكه والخضار بميناء 

أبيدجان المستقل في إطار اتفاقية 
مبرمة بين المغرب والكوت ديفوار. 
ويتمثل الهدف في تثمين أفضل 

لتدفقات المبادالت التجارية بين 
البلدين، وكذا مع بلدان المنطقة 

دون اإلقليمية. ويتضمن المشروع 
استثمارات تتعلق بإنجاز مستودعات 
لوجستية بحرارة ومناخ متحكم فيهما 

وكذا فضاءات للعرض والتسويق.

 من تقديم طلبه للتصديق على 
مطابقة منتجاته للتصدير واالطالع 

على نتائج المراقبة المسلمة من 
طرف موروكو فودكس وإصدار 
بشكل غير مادي شهادة تفتيش 

لصادراته وذلك من موقع اإلنتاج 
الخاص به.

وبفضل التبادل اآللي مع هيئات 
المراقبة ونقاط العبور الحدودي، 

وخاصة نظام القاعدة اآللية للجمارك 
 )»BADR« .عبر الشبكة )ق.آ.ج.ع.ش
التابع إلدارة الجمارك والضرائب غير 

المباشرة،

وبفضل التبادل اآللي مع هيئات 
المراقبة ونقاط العبور الحدودي، 

وخاصة نظام القاعدة اآللية للجمارك 
 )»BADR« .عبر الشبكة )ق.آ.ج.ع.ش
التابع إلدارة الجمارك والضرائب غير 

المباشرة، ويمكن إرسال شهادة 
التفتيش بشكل آلي للحصول على 
الوصل الجمركي للشحن عبر ميناء 

طنجة المتوسط.

ويؤكد هذا الحل االلتزام المستمر 
لطنجة المتوسط من أجل تحسين 

ِر  التنافسية اللوجستية للُمَصدِّ
المغربي.
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 »Konecranes« فوز
بطلبية تسليم 16 

رافعة قنطرية ذات 
عجالت مطاطية 

لمحطة الحاويات 
3 بميناء طنجة 

المتوسط 2

 »Konecranes« ،2019 في نونبر
بطلبية لتحالف طنجة/ محطة الحاويات 

3، متعلقة بإنجاز 16 رافعة قنطرية 
ذات عجالت مطاطية بقدرة رفع 40 

طن، ورفع حاويات من 1 إلى 5 
ارتفاعا و7 في صفوف باإلضافة 

إلى مسار للشاحنات.

وستكون الرافعات القنطرية ذات 
العجالت المطاطية مجهزة بخاصية 

التوجيه اآللي »ميزة التوجيه 
التلقائي« وتنبيه اإليقاف التلقائي.

وحسب »Konecranes«، فإن طلبية 
الرافعات القنطرية ذات العجالت 

المطاطية ستسلم لمحطة الحاويات 
3 في حوالي شهر يوليوز 2020.

أول عملية لتصدير 
لفائف الصفائح 
المعدنية لشركة 
»PSA« القنيطرة
قامت محطة المواد السائبة 

والبضائع المتنوعة بميناء طنجة 
المتوسط، خالل الربع الرابع من 

سنة 2019، بمعالجة أولى دفعات 
لفائف الصفائح المعدنية المخصصة 

لمصنع »PSA« القنيطرة. وجاء نشاط 
استيراد لفائف الصفائح المعدنية 

لينضاف لتلك الخاصة بمصنع رونو 
ملوسة الذي انطلق تشغيله منذ 

.2012

 Minerva«
Bunkering« تبدأ 
نشاطها المتعلق 

بتزويد السفن 
بالوقود في محطة 
المحروقات بميناء 
طنجة المتوسط 1

خضعت شركة »AEGEAN« إلعادة 
هيكلة في 2018 من خالل عملية 

اندماج واستحواذ مع مجموعة 
.»MERCURIA«

وأصبحت »AEGEAN« تنشط تحت 
 ،»MINERVA Bunkering« اسم

كشركة فرعية تابعة 100% لمجموعة 
»MERCURIA«، إحدى أكبر الشركات 

الخاصة بقطاع الطاقة والمنتجات 
األساسية.

 »MINERVA Bunkering« وبدأت
أنشطتها في ميناء طنجة المتوسط 
خالل الربع الرابع في 2019 ويتمثل 
هدفها في جذب المزيد من الحركة 

قصد تمكين ميناء طنجة من أن 
يصبح فاعال استراتيجي في تزويد 

السفن بالوقود على مستوى 
مضيق جبل طارق.

تصدير أولى سيارات »PSA« المنتجة بالمغرب 
عبر ميناء طنجة المتوسط

 »Peugeot 208« ينقل سيارات »PSA« في 22 أكتوبر 2019 تم تفريغ أول قطار
المصنعة على مستوى مصنع القنيطرة بمحطة السيارات في ميناء طنجة المتوسط 

المخصص للتصدير نحو وجهات متنوعة.
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تنظيم الدورة الثانية 
للمؤتمر االفريقي 

لربابنة المالحة 
البحرية 2019

نظمت الجمعية المهنية المتوسطية 
لربابنة المالحة البحرية بشراكة مع 

الجمعية األفريقية للربابنة. والجمعية 
الدولية للربابنة الدورة الثانية 

للمؤتمر األفريقي لربابنة المالحة 
البحرية 2019 تحت شعار: »القيادة 
البحرية بين الرهانات والتأقلم من 

أجل التنمية المينائية لقارة إفريقية 
صاعدة ».

نظم الحدث بشراكة مع طنجة 
المتوسط من 14 إلى 16 أكتوبر 

بمركز األعمال طنجة المتوسط وعرف 
مشاركة أكثر من 200 متدخل خالل 

يومين. وقد شاركت أكثر من 60 
سلطة مينائية تمثل 20 بلدا في هذا 

المؤتمر من قبيل ميناء مومباسا 
بكينيا وميناء دار السالم بتنزانيا 

وميناء فيكتوريا بالسيشل وميناءي 
كاالبار الغوس وواري بنيجيريا وميناء 

باتا بغينيا االستوائية وقناة السويس 
بمصر وميناء داكار بالسنغال وميناء 
أبيدجان بساحل العاج وميناء بانجول 
بغامبيا وميناء جبل علي باإلمارات 

العربية المتحدة وميناء صاللة بعمان 
إلخ.

»Texla« تستقر في 
المنصة اللوجستية 

المينائية بطنجة 
المتوسط

 »Texla« قامت المجموعة السويدية
بإنشاء مخزنها المتقدم لقطاع صناعة 

السيارات في المنصة اللوجستية 
المينائية طنجة المتوسط والمشغلة 
.»Medhub« من طرف فرعها منصة

وسيخصص هذا المستودع لتخزين 
المنتجات النسيجية الرفيعة المصنعة 

من طرف »Texla« في مصانعها 
األوروبية وتوزيعها وسيسمح 

للمجموعة تلبية احتياجات زبائنها 
بشكل أسرع.

المنصة اللوجستية المينائية تعزز 
ربطها الجغرافي

من ناحية الربط الجغرافي، فقد سجلت المنصة اللوجستية المينائية بميناء طنجة 
المتوسط خالل سنة 2019 تبادالت تجارية مع ما يقارب 100 بلد )من االستيراد/

التصدير( بدال من 86 بلدا في 2018.

ونتيجة لذلك تمت إضافة وجهات جديدة تقوم الشركات المستقرة في المنطقة 
الحرة اللوجستية »Medhub« بمبادالت بضائعها معها. ومن بين البلدان 

الجديدة هناك: أستراليا والبنين وجيبوتي واإلكوادور وغامبيا وتوغو والنرويج 
وجمهورية التشيك وأوكرانيا وانجلترا.

وتم تنشيط المؤتمرات من طرف 18 خبير دولي أفريقي وأوروبي في 
القطاعات المينائية والبحرية، وتمحورت حول مواضيع راهنة في التدبير 

المالحي البحري من قبيل تحسين عمليات التوقف، »الوقت المناسب«، وكذا 
ضخامة السفن والجودة والتأمينات إلخ.

وبهذه المناسبة، تم انتخاب السيد محمد رفوق نائب الربان الرئيسي بميناء 
طنجة المتوسط، كرئيس الجمعية األفريقية للربابنة.
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قطب صناعي
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فاروك اليتينغ 
 Varroc« سيستمز

 Lighting
Systems« تحتفل 

بافتتاح مصنعها في 
المغرب

تــم افتتاح المصنــع الجديد فاروك 
Varroc Ligh- »اليتينــغ سيســتمز 
ting Systems« بمنطقــة صناعــة 

الســيارات »طنجــة أوطوموتيف 
ســيتي« بحضور الســيد موالي 

حفيــظ العلــوي وزيــر الصناعة والتجارة 
واالســتثمار واالقتصــاد الرقمي 

والســيد فــؤاد البرينــي رئيس طنجة 
المتوســط والســيد تاران جين 

 »Varroc« رئيــس مجموعة فاروك
والســيد ســتيفان فيدي المدير 

 »Varroc« العــام لمجموعــة فاروك
والســيد محمــد مهدية والي جهة 

طنجــة – تطوان – الحســيمة.

وانطلقت عملية اإلنتاج في بداية 
شهر فبراير 2019.

الدورة 6 لملتقى 
صناعات السيارات 

طنجة المتوسط
تحــت الرعاية الســامية لصاحب 

الجاللــة الملك محمد الســادس، 
نظمــت الجمعيــة المغربيــة لصناعة 

وتركيب الســيارات بشــراكة مع 
وزارة الصناعــة واالســتثمار والتجارة 

واالقتصــاد الرقمي والوكالة 
المغربيــة لتنمية االســتثمارات 
والصــادرات الــدورة 6 لملتقى 

صناعات الســيارات طنجة المتوســط، 
المنعقــد بطنجــة من 06 إلى 
08 فبراير 2019 تحت شــعار: 

»التقــارب االســتباقي باتجاه أهداف 
المنظومــات االقتصادية -2014

.»2020

باعتبــار ملتقى صناعات الســيارات 
طنجــة المتوســط حدثا بارزا في 

قطــاع صناعة الســيارات بالمغرب 
ومنصــة للفرص والتبــادل بامتياز 

فــي هذا المجــال، فإن الهدف من 
تنظيمــه هــو تعزيز الشــراكات بين 

مصــدري األوامــر وصناع القطع 
األصليــة والمتعاقديــن من الباطن 
وكــذا تحفيــز عملية إنشــاء تحالفات 

اســتراتيجية تحمــل فــي طياتها النمو 
والتطــور للقطاع.

باإلضافــة إلى ذلك، فإن اســتقرار 
كل مــن أول وثانــي مصنع للســيارات 

 »Renault« فــي المغرب )رونو
وب.إس.أ. »PSA«( يفتــح المجال 

بشــكل أوسع أمام مشــغلي القطاع. 
ويجــري بالفعل تشــييد أزيد من 
Green-« 50 مصنــع غرينفيلــد

field«، صنــاع القطــع األصلية من 
الدرجــة األولى. وستســاعد على 

التقــارب باتجاه أهــداف المنظومات 
االقتصاديــة وخلق مناصب الشــغل 

واالندمــاج المحلــي المتعمق واألداء 
العالــي للتصدير.

وترتقــب هذه الدورة السادســة 
مشــاركة أزيد من 150 من أهم 

المشــغلين فــي قطاع صناعة 
الســيارات قادميــن من بلدان من

مختلــف القارات )ألمانيا والنمســا 
وكوريا الجنوبية وإســبانيا وفرنســا 
والهنــد وإيطاليا واليابــان وماليزيا 
والمغــرب والمكســيك والبرتغال 
ورومانيــا( والذيــن ضربوا موعدا 

لاللتقــاء بطنجــة. هــذه المدينة التي 
ترمــز لنمو صناعة الســيارات، مع 
بنيــة تحتيــة مينائيــة وصناعية من 
المســتوى العالــي )ميناء طنجة 

المتوســط والمركــب الصناعي رونو 
طنجة المتوســط( ونســيج إنتاجي 

ناضــح وكثيــف متكون من صناع 
القطــع األصليــة المعروفيــن عالميا.

وينتج المصنع األضواء الكاشفة 
واألضواء الخلفية لزبائنها الحاليين 

والمستقبليين في المغرب وإسبانيا 
وفرنسا. ويشمل هذا المصنع 

المتطور كثيرا وحدة إنتاج بمساحة 
12.000 متر مربع ومكاتب اإلدارة 

بمساحة 3.000 متر مربع ومركز 
للهندسة والتطوير بمساحة 2.000 

متر مربع يشتمل على أقسام بصرية 
وإلكترونية والتصميم الميكانيكي 

ومختبرات المصادقة على المنتجات، 
باإلضافة إلى مركز للصيانة والدعم 
التقني لألدوات. إال أن األمر يتعلق 

فقط بالمرحلة األولى، حيث إن هناك 

مرحلة ثانية ستمتد على مساحة 
14.000 متر مربع إضافية تم إعطاء 

انطالقتها بالفعل. وسيتم االنتهاء منها 
في 2019. وسيسمح هذا المشروع 

في مجمله من خلق نحو 650 منصب 
شغل بأفق 2024 وذلك بغالف 
استثماري قيمته 45 مليون أورو.

وتوفر فاروك اليتينغ سيستمز 
 »Varroc Lighting Systems«
مناصب شغل ألكثر من 7.400 

شخص في العالم بأكمله. وتمارس 
أنشطتها في 17 بلدا وتملك قدرات 

في جميع القارات التي تنتج فيها 
السيارات.
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مجموعة مارتور 
 MARTUR« فومباك
FOMPACK« تستقر 

بطنجة المتوسط

 Mebant« انطالق تشييد مشروع موبان بيرال
Perla« واستقرارها بطنجة أوطوموتيف 

سيتي

تأسســت المجموعــة التركية مارتور 
فومباك ســنة 1985 وهي إحدى 

الشــركات الرئيســية المصنعة 
لمقاعــد الســيارات في العالم 

التــي قررت االســتقرار في طنجة 
المتوســط بمنطقة صناعة الســيارات 

»طنجــة أوطوموتيف ســيتي« تمتد 
علــى مســاحة 20.000 متر مربع 

بغــالف اســتثماري يقارب 10 ماليين 
أورو وسيســمح بخلــق 695 منصب 

شغل.

 »Valeo« فاليو
تستقر بمنطقة 

صناعة السيارات 
»طنجة أوطوموتيف 

سيتي«

فــي 03 مــاي 2019، افتتحت شــركة 
فاليــو »Valeo« وحدتهــا الصناعيــة 

الجديــدة بمنطقــة صناعــة طنجــة 
المتوســط »طنجــة أوطوموتيــف 

سيتي«.

ت.إ. كونيكتيفيتي 
 »Te Connectivity«
تتعزز بوحدة صناعية 

جديدة بمنطقة 
صناعة السيارات 

»طنجة أوطوموتيف 
سيتي«

في 19 يونيو 2019، افتتحت ت.إ. 
 »Te Connectivity« كونيكتيفيتي

الرائدة العالمية في حلول أنظمة 
االستشعار والربط، وحدتها اإلنتاجية 

الجديدة بمنطقة صناعة السيارات 
»طنجة أوطوموتيف سيتي«، لدعم 

عرض الحلول المقدم من طرف 
وحدتها التجارية للنقل الصناعي 
والتجاري للشركة بمنطقة أوروبا 

والشرق األوسط وأفريقيا التي تعرف 
نموا متسارعا.

أعطــت المجموعــة الرومانيــة موبــان »Mebant«، المتخصصة فــي تحويل رغوة 
العــزل للســيارات منــذ 1985، انطالقــة أشــغال تشــييد وحدتها الصناعيــة بمنطقة 

صناعــة الســيارات »طنجــة أوطوموتيــف ســيتي«، بغالف اســتثماري قيمته 7 
مالييــن أورو فــي المرحلــة األولــى والتي ســتخصص خدماتها لرونــو ومصنعي 

القطــع األصليــة المســتقرين بالمنطقــة الحــرة، ويتوقع لهذه الوحــدة الممتدة 
علــى مســاحة 15.000 متــر مربــع أن تخلــق مــا يقارب 100 منصب شــغل عند 

إتمام المشــروع.

انطالق تشييد 
مشروع ت.ي. 

 TI« أوطوموتيف
 »AUTOMOTIVE

واستقرارها بطنجة 
أوطوموتيف سيتي

توقيع اتفاقية بين كلية العلوم وإيفريس 
»everis« تطوان شور

 TI« ســتقوم ت.ي. أوطوموتيف
AUTOMOTIVE« بإنشــاء مصنع 

إنتــاج أنظمــة التزويد بالوقود 
وإضافــات الوقــود بمنطقة صناعة 

الســيارات »طنجــة أوطوموتيف 
ســيتي« بغالف اســتثماري قدره 16 

مليــون أورو، وذلك على مســاحة 
17.000 متــر مربع وســتخلق عند 

إتمام المشــروع 267 منصب شــغل.

قامــت كليــة العلوم بتطوان والشــركة 
القابضــة اإلســبانية-اليابانية لترحيل 
Eve- »الخدمــات »إيفريس ماروك« 

ris Maroc« متعــددة الجنســيات 
المســتقرة بتطوان شــور، بتوقيع 
اتفاقيــة ترمــي إلى توظيف 300 

خريج.

وتنــص االتفاقيــة الموقعة من طرف 
الســيد عبــد اللطيــف مكرم عميد 

الكليــة والســيد فريــد صباح المدير 
 Everis« العــام إليفريس ماروك
Maroc« إطــالق برنامــج التكوين 

الــذي ســيتوج بتوظيف أول دفعة 
مــن 25 خريج مــن الكلية، وذلك 

فــي إطار خطة توســيع العمالق 
اإلسباني-الياباني.

وتصنــف إيفريــس »Everis«، التي 
تشــكل جزء من الشــركة متعددة 

الجنســيات »ن.ت.ت. داتــا كومباني« 
»NTT Data Company«، ضمــن 

قائمــة العشــرة األوائل دوليا 
لشــركات خدمات الحاســوب، مع 
70.000 منصب شــغل في 15 
بلــد ورقــم معامالت قدره 700 

مليــون أورو. وتراهن الشــركة 
القابضــة على تطوان شــور لتكون 

منصتهــا الرئيســية لترحيــل الخدمات 
نحــو جنوب أوروبا، بهدف توســيع 

أنشــطتها في مجموع شــمال 
أفريقيا والشــرق األوسط.

وتضــم هــذه الوحــدة الصناعيــة جميــع أنشــطة إنتــاج فاليــو »Valeo« في المغــرب، ويتكون هذا المركــز الصناعي الجديد، 
المشــيد علــى مجمــوع مســاحة قدرهــا 137.000 متــر مربــع، منهــا 40.000 متــر مربع حاليــا مخصصة كفضــاء لإنتاج ومتكون 

مــن مبنييــن: األول )مشــغل فعليــا منــذ 2017( مخصــص إلنتــاج أنظمــة اإلنارة والمســح؛ والثاني انطلق تشــغيله ابتداء 
مــن منتصــف مــاي 2019؛ وســيخصص إلنتــاج أنظمــة التدفئة )المشــعاعات وأنظمــة التهوية وأنظمة تبريــد المحركات...( 
وأنظمــة مســاعدة الســائق )أنظمــة التحكــم علــى عجلــة القيــادة(. وتحقــق مجموعة فاليو »Valeo« رقــم معامالت عالمي 

قيمتــه 14 مليار أورو.    

مجموعة ت.إ. كونيكتيفيتي »Te Connectivity« باألرقام :

 رقم المعامالت: 13,4 مليار دوالر؛
 إجمالي عدد مناصب الشغل: 80.000 شخص؛

 البصمة : 104 مصنع حول العالم )38 األمريكيتين 
و44 بمنطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا و22 آسيا 

والمحيط الهادي.

حيث افتتحت الشركة مركزا للتوزيع في 2012 في المنطقة 
اللوجستية طنجة المتوسط، وبعدها أول وحدة إنتاج في 
2015 بطنجة المنطقة الحرة واستمرارا في نجاحها قامت 
بتطوير نشاطها بوحدتها الصناعية الحديثة، والتي انطلق 

تشغيلها في دجنبر 2018. 

وتختص الوحدة الصناعية الجديدة في حقن اللدائن وتجميع 
المكونات واألسالك التقنية الموجهة لسوق السيارات 
الصناعية والشاحنات بمنطقة أوروبا والشرق األوسط 

وأفريقيا.
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إلكتروبالست 
 »Electroplast«

تستقر بمنطقة 
صناعة السيارات 

»طنجة أوطوموتيف 
سيتي«

اختارت مجموعة غلفانوبالست 
»groupe Galvanoplast« منطقة 

صناعة السيارات »طنجة أوطوموتيف 
سيتي« لتشييد أول وحدة صناعية 

على المستوى الدولي.

 »Electroplast« إلكتروبالست
هي شركة مغربية تابعة للمجموعة 

Galvano- »الفرنسية غلفانوبالست 
plast« متعددة الجنسيات المتخصصة 

في معالجة األسطح وتآكلها. ونشط 
في مجال الجلفنة اإللكترونية ومعالجة 

الفوالذ بالحمض الفسفوريك 
والصباغة بالرحالن الكهربائي والتلبيس 

الصفيحي.

وستخصص شركة إلكتروبالست 
»Electroplast« لقطاع السيارات 

لخدمة من بين جملة أمور أخرى 
النظام االقتصادي »السحب العميق 

للمعدن«.

واحتاج هذا المشروع مجموع غالف 
استثماري قدره 134 مليون درهم، 
وستساهم في خلق 100 منصب 

شغل مباشر. ويبلغ مجموع مساحة 
 Electroplast«« مصنع إلكتروبالست

20.000 متر مربع ومساحة مغطاة 
8.212 متر مربع.

Galvano- »مجموعة غلفانوبالست 
plast« باألرقام:

  رقم المعامالت: 24 مليار دوالر؛
  إجمالي عدد مناصب الشغل: 

230 شخصا؛
  البصمة: 3 مصنع في فرنسا.

شركة سابريسكان 
أوي المحدودة 

 Sabriscan OY«
LTD« الفنلندية 

لصناعة القوالب 
تستقر في المنصة 

الصناعية بطنجة 
المتوسط

سابريسكان »Sabriscan« هي 
شركة فنلندية أنشئت في 1998، 

وتتخصص في صناعة القوالب 
على المستوى الدولي. وغيرت 
سابريسكان »Sabriscan« طرق 

عمل الصناعة الدولية للقوالب نحو 
تصور مبتكر جديد في عالم الهندسة 

الميكانيكية.

وتتمثل الميزة التنافسية للشركة 
في نموذج تجاري فريد يوصف 

بالمتطور، وبصيغة أخرى، المردودية 
تزداد بازدياد المبيعات. ويرتكز هذا 

النموذج على نموذج تشغيلي متين 
يستند على التسليم على المستوى 

العالم وخدمة زبائن محلية وجودة 
عالية يتم تحسينها بتطبيق منهجيات 
الصناعة الخالية من الهدر وموثوقية 

التسليم وخبرة هندسية وقدرة 
تصنيع مهمة.

مناطق طنجة 
المتوسط تشارك 

في المعرض 
العالمي ألجزاء 

السيارات والموردين 
بشتوتغارت

شاركت مناطق طنجة المتوسط في 
‘المعرض العالمي ألجزاء السيارات 

والموردين 2019«، المنظم على 
مساحة تتجاوز 50.000 متر مربع مع 

أزيد من 25.000 زائر و900 عارض 
من أكثر من90 بلدا حول العالم.

وعرف المعرض مشاركة العديد 
من مقاوالت تصنيع المكونات 

البالستيكية والمركبات والراتنجات 
عالية األداء، وكذا شركاء بالتصنيع 

وأنظمة الفرملة الشاملة ومكونات 
أنظمة الدفع المينكانيكي وأنظمة 

التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 
والحلول الهيدرولوكية وتكنولوجيات 

التعليق والمنتجات البالستيكية 
ومكونات نقل الحركة إلخ.

واجتمع مصنعين عالميين لقطع 
السيارات ومكوناتها بمناسبة هذا 

المعرض الكتشاف التوجهات الجديدة 
للسوق ولتحديد التوجه التنموي 

لصناعة السيارات.

مناطق طنجة 
المتوسط تشارك 

في الدورة 53 
لمعرض لو  بورجيه 

بباريس

ويؤكد المعرض الدولي للطيران وفضاء باريس لو بورجيه مكانته كأكبر حدث في العالم مخصص لصناعة الطيران والفضاء. 
وقد استقطب المعرض عددا قياسيا من العارضين بأكثر من 2.450 مقاولة مشاركة، وأزيد من 140 مليار دوالر عقود موقعة 

هذه السنة، وأكثر من 316.000 زائر و2.700 صحفي. والذين تمكنوا خالل األسبوع من اكتشاف العديد من الفضاءات 
واألحداث من بينها »مهن الطيران« باإلضافة إلى »باريس إير الب« »Paris Air Lab«، الفضاء المخصص بالكامل للبحث 

واالبتكار والتنبؤ.

شاركت مناطق طنجة المتوسط في 
الدورة 53 لمعرض لو بورجيه المنظم 

من 17 إلى 23 يونيو 2019.

وساعدت هذه المشاركة في التعريف 
بطنجة المتوسط كوجهة رئيسية 

لالستثمارات في صناعة الطائرات 
وكمنصة إنتاج تنافسية قريبة ألوروبا.
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مناطق طنجة 
المتوسط تشارك 

في تنظيم الدورة 6 
لمعرض التعاقد من 
الباطن في صناعة 

السيارات بطنجة 
المنطقة الحرة

شاركت مناطق طنجة المتوسط في 
تنظيم الدورة 6 لمعرض التعاقد من 

الباطن في صناعة السيارات المنظم 
من 25 إلى 27 شتنبر 2019 بطنجة 

المنطقة الحرة.

وشكلت هذه المشاركة فرصة 
للتعريف بطنجة المتوسط كوجهة 
رئيسية لالستثمارات في صناعة 
السيارات وكمنصة إنتاج تنافسية 

قريبة من أوروبا.

وتم تطوير مناطق طنجة المتوسط 
على مساحة تقارب 2.000 هكتار، 

نصفها مخصص لقطاع السيارات، 
وتؤوي المنصة الصناعية طنجة 
المتوسط ما يقارب مائة صانع 

للقطع األصلية للسيارات،

 »Contitech«
تستقر بمنطقة 

صناعة السيارات 
 Tanger«

 Automotive
»City

تعتبر »Contitech« إحدى أكبر 
الموردين العالميين للمنتجات من 

الوحدات المرنة التقنية ومتخصصة 
في تكنولوجيا البالستيك. وتعمل 

الشركة على تطوير وإنتاج عناصر 
وظيفية ومكونات وأنظمة مصممة 

للهندسة الميكانيكية والصناعية 
والصناعة المنجمية وصناعة 

السيارات وغيرها من الصناعات 
المهمة.

يعتبر قسم »ContiTech«جزء ال 
 »Continental« يتجزأ من شركة

ويعد من بين الموردين الرئيسيين 
للعديد من المنتجات التقنية 

وكمتخصص بتكنولوجيا البالستيك 
بحوالي 41.000 أجير موزع على أزيد 

من 40 بلدا ورقم معامالت يقارب 
6,3 مليارات أورو )2018(. وسيقوم 

المشروع الصناعي كونيتيك 
»ContiTech« المتوقع إقامته في 
 Tanger« منطقة صناعة السيارات

Automotive City« بالمنصة 
الصناعية طنجة المتوسط تطوير 

أنظمة التبريد )التدفئة، والتهوية، 
وتكييف الهواء( وتصنيعها للسيارات 
وستخلق 100 منصب شغل. ويمتد 

المشروع على مجموع مساحة 5.500 
متر مربع بغالف استثماري 3,6 

ماليين أورو وسيعمل على تلبية 
الطلب في السوق المغربية وجنوب 

أوروبا.

بعثة تجارية برتغالية 
تزور مناطق طنجة 

المتوسط

استقبلت مناطق طنجة المتوسط 
بشراكة مع الغرفة التجارية والصناعية 

المغربية بعثة من رجال األعمال 
البرتغاليين النشطين في قطاعات 
مختلفة من قبيل صناعة السيارات 
والميكانيك واللوجستيك والبناء. 
ويتمثل هدف البعثة في التعرف 

على فرص الشراكة واالستثمار 
المتاحة لتعزيز العالقات التجارية.

وفي هذا الصدد تم تقديم عروض 
تعريفية بمجموعة طنجة المتوسط، 
للمركب الصناعي والمينائي الرائد 

في أفريقيا، والذي يعالج حركة 
الحاويات والشاحنات والسيارات 

متعددة الوسائط والمرتبطة بأكثر من 
180 ميناء عالمي.

ُل بنشاطها المنصة الصناعية   وُتَكمِّ
التنافسية التي تشتمل على حوالي 
900 مقاولة وتوفر 75.000 منصب 

شغل وتمتد على 2.000 هكتار، في 
مختلف القطاعات من قبيل صناعة 
السيارات والطائرات واللوجستيك 

والنسيج والتجارة.

 وتثبت النمو الذي تعرفه حاليا صناعة 
السيارات في المملكة. وحققت 

الصادرات الصناعية التي سجلتها 
المنصة الصناعية طنجة المتوسط 

خالل 2018 عائدات قدرها 80 مليار 
درهم للصادرات منها 62 مليار درهم 

بفضل قطاع صناعة السيارات.

ويقوم مصنعو القطع األصلية 
المستقرين بالمنصة الصناعية 

طنجة المتوسط باإلضافة للتوريد 
Rea- »لمصنعي السيارات رونو 

nult« وب.إس.أ. »PSA« بالتوريد 
للعديد من المصنعين األوروبيين 

اآلخرين.

ويتوفر طنجة المتوسط على 
مميزات تنافسية مهمة من قبيل : 
مجمعات صناعية بأفضل المعايير 

وبنية تحتية مينائية من الدرجة 
األولى والسيما ربط بحري بالعديد 

من األسواق العالمية.

وعرف المعرض المنظم داخل طنجة 
المنطقة الحرة، على مساحة تزيد عن 

5.400 متر مربع، مشاركة أزيد من 
200 عارض.
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»SEALYNX International« تستقر 
 Tanger« بمنطقة صناعة السيارات

»Automotive City

SEA-« 20 نونبر 2019، افننحت  في
LYNX International« )التابعة 

 )»Groupe GMD« لمجموعة
Tan- »بمنطقة صناعة السيارات 

ger Automotive City« وحدتها 
اإلنتاجية الجديدة بطنجة لوصالت 

العزل للسيارات بمجموع غالف 
استثماري 22 مليون أورو.

وجرت مراسم االفتتاح بحضور السيد 
موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة 

والتجارة واالستثمار واالقتصاد 
الرقمي والسيد فؤاد البريني رئيس 
طنجة المتوسط والسيد آالن مارتينو 

 »Groupe GMD« رئيس مجموعة
والسيد محمد مهيدية والي جهة 

طنجة – تطوان – الحسيمة.

وبعد مرور 11 سنة من التواجد في 
SEALYNX AUTO- »طنجة، قامت 

MOTIVE MOROCCO«، الفرع 
SEALYNX Internatio- »التابع لـ 

 )»Groupe GMD« مجموعة( »nal

بتعزيز حضورها المحلي بافتتاح 
مصنع جديد 12.600 متر مربع لتلبية 

االحتياجات المتنامية لمصنعي 
السيارات المستقرين محليا، وعلى 

 ،»PSA»و »RENAULT« رأسهم
زبونين مهمين من زبائن مجموعة 

.»Groupe GMD«

 SEALYNX AUTOMOTIVE« وتعتبر
MOROCCO« أول مورد لوصالت 
السيارات يقوم بتطبيق تكنولوجيا 
بثق الشكلي باإليثيلين-البروبيلين-

ديين مونومر »EPDM« في المغرب 
مما يعزز مكانتها الريادية للسوق 

المحلية وتهدف إلى التصدير نحو 
أسواق السيارات في جنوب أوروبا.

وسيسمح هذا المصنع الجديد بخلق 
أزيد من 180 منصب شغل بأفق 

.2022

مناطق طنجة 
المتوسط تشارك 

في الدورة 6 
 Midest« لمعرض

»Maroc

المنتدى الثاني 
حول دور المناطق 

الصناعية والمناطق 
الحرة في جذب 

االستثمارات 
الصناعية وتطوير 

الصادرات

 Tétouan منطقة
Park تشارك 
في تأسيس 

منتدى تطوان 
للمقاوالت الصغرى 

والمتوسطة

شاركت مناطق طنجة المتوسط في 
الدورة 6 لمعرض التعاقد من الباطن 
الصناعي واآلالت ومصنعي القطع 
األصلية والخدمات من أجل الصناعة 

»Midest Maroc«، المنظم بالدار 
البيضاء من 30 أكتوبر إلى 02 نونبر 

2019. وتم تمثيل مختلف القطاعات 
الصناعية خالل هذا المعرض 

المهني: اآلالت واألدوات والتعاقد 
من الباطن والبالستيك والخدمات 

واإللكترونيك والمعادن إلخ.

وقد شارك في هذه الدورة أكثر من 
220 عارض من المغرب وفرنسا 

وإسبانيا وإيطاليا وبولونيا والنمسا 
والبرتغال ولوكسمبورغ وبريطانيا 
العظمى والصين وتركيا وهولندا 

وجمهورية التشيك لاللتقاء بحوالي 
5.000 زائر مؤهل ومهني من 

جنسيات مختلفة.

شاركت مناطق طنجة المتوسط 
في األربعاء 04 ديسمبر 2019 

بالمنتدى الثاني حول دور المناطق 
الصناعية والمناطق الحرة في طنجة. 
وتأتي هذه المشاركة لتأكيد مكانتها 

كأول منصة صناعية في أفريقيا 
بحجم صادرات صناعية قيمتها 

7.300 مليون أورو، وتقديم دورها 
االستراتيجي في جذب االستثمارات 

المباشرة األجنبية.

في 01 نونبر 2019، شاركت منطقة 
»Tétouan Park« في تأسيس 

منتدى تطوان للمقاوالت الصغرى 
والمتوسطة.

ونظم هذا الحدث بحضور كل من 
السيد عمدة تطوان ومدير غرفة 
التجارة والصناعة بتطوان ونائب 
رئيس غرفة التجارة بطنجة وكذا 

العديد من الفاعلين االقتصاديين 
بالجهة.

كما عرف الحدث نجاحا كبيرا وجمع تنوعا غنيا من فاعلين متنوعين.

حيث شارك أزيد من 100 مستثمر قادمين من كامل جهة طنجة – تطوان 
– الحسيمة ومنتمين لقطاعات أنشطة مختلفة وذلك لمناقشة الوضعية 

االقتصادية للجهة وفرص العمل المتاحة.

وبعد إلقاء مسؤول منطقة »Tétouan Park« كلمته، جرت العديد من النقاشات 
المختلفة وعبر العشرات من المستثمرين عن اهتمامهم بهذه المنطقة التي 

وصفوها »بالمجمع الواعد والموفر لفرص تنمية متنوعة«.

ويجذب هذا المنتدى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك 
محمد السادس االستثمارات الصناعية ويساهم في تنمية الصادرات، من 

خالل مشاركة رجال أعمال ومسؤولين رفيعي المستوى من حوالي 15 بلدا 
عربيا. وكان الهدف من المنتدى تشجيع الحوار بين رجال األعمال الذين يمثلون 

بلدانا عربية مختلفة وتوفير مشاريع استثمارية وتجارب ناجحة في المناطق الحرة 
والصناعية على المستويين العربي والدولي.
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قطب الخدمات
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الدورة األولى 
للمعرض األفريقي 

للسالمة في 
المغرب

شاركت »Cires Technologies« في 
الدورة األولى من معرض »المؤتمر 

والمعرض األفريقي للسالمة«. 
ويمثل هذا األخير حدثا مرجعيا 

لجميع الفاعلين في صناعة السالمة 
واألمن حول العالم.

كما أن المؤتمر والمعرض األفريقي 
للسالمة هو قبل كل شيء منصة 
لتبادل: األفكار والمعرفة والتجارب 

والمعلومات والتوضيحات حول 
التجهيزات والتكنولوجيا الجديدة 

للدعم والمواكبة للسياسات األمنية.

 »Cires Technologies« وتمكنت
خالل هذا المعرض من تقديم 

خبرتها ومعرفتها العملية في المجال 
وكذا آخر ابتكاراتها مما ساعد على 

تطوير شراكات مع مشغلين مغاربة 
ودوليين.

 ISO تجديد شهادة
9001 نسخة 2015 

27001 ISOو
 »Cires Technologies« تمكنت

من تجديد شهادة ISO 9001 نسخة 
2015. لتثبت بذلك مجددا التزامها 

في مجال الجودة ارتباط باستراتيجية 
المجموعة وكذا متطلبات زبائنها.

نتيجة لذلك، من أجل ضمان 
 Cires« استمرارية تطوير نشاط

Technologies« المتعلق بالمهن 
السحابية، فقد حصلت مرة أخرى 

على شهادة ISO 27001 المتعلقة 
بنشاط إيواء المنصات اإللكترونية 

على مستوى مركز بياناتها، مما 
سمح لها بضمان مواءمة القيم 

التنظيمية للشركة وكذا ألهدافها 
المتصلة بمهنها، وذلك في إطار 
عملية تدبير السالمة اإللكترونية 

Cires Technolo- »التي التزمت بها 
.»gies

الحصول على 
 Cisco« شهادة

»premier
عززت »Cires Technologies« في 
Cis- »مطلع هذه لسنة شراكتها مع 

co« بواسطة شهادة جديدة »األول« 
وذلك في إطار التعاون في مجال 
تكنولوجيا المعلومات. وتميز هذه 
الشهادة وتكافئ المشاركين الذي 
 Express« حصلوا على التخصص
Foundation«، »Express Colla-
boration« أو أحد تخصصات فئة 

»Architecture Cisco«



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2019 // 170   التقرير السنوي طنجة المتوسط  2019 // 171 

قطب اجتماعي 



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2019 // 172   التقرير السنوي طنجة المتوسط  2019 // 173 

ورشة جوقة ملوسة

تجربة رائدة في المنطقة : 22 طفل 
من مركز القرب ملوسة.

شراكة: جمعية ملوسة للتنمية 
المحلي.

ورشة القراءة 
والكتابة بالجوامعة

استفاد 20 تلميذا من مدرسة 
الياسمين، جماعة الجوامعة. ورشة 

القراءة والكتابة: األلعاب حول الكتاب 
/ اللعب للقراءة والقراءة للعب.

ورشة المسرح 
المدرسي بتغرامت

استفاد 25 تلميذا من المستوى 
الثانوي اإلعدادي بتغرامت.

شراكة: جمعية العمل الجامعي 
بطنجة.

أيام مهن طنجة 
المتوسط

مشاريع تربوية 
مهيكلة

شارك 360 من مرشحي البكالوريا 
بإقليم الفحص أنجرة في أيام مهن 

طنجة المتوسط. وألقى مجموعة 
من األطر بمجموعة طنجة المتوسط 

تعريفا بمساراتهم المدرسية 
والمهنية بهدف تعريف الشباب 
بالتوجهات المهنية المتاحة نحو 

االمتياز.

»مكتبة عباس 
الجراري« داخل 

األقسام التحضيرية 
بتطوان

قامت مؤسسة طنجة المتوسط 
بمواكبة جمعية قدماء تالميذ 

ثانوية الفقيه داوود لتنفيذ المكتبة 
العمومية داخل مركز األقسام 

التحضيرية بتطوان.

وأطلق على المؤسسة اسم »مكتبة 
عباس الجراري« عميد األدب المغربي 

وعضو األكاديمية بالمملكة.

وجرت مراسيم افتتاح المكتبة بحضور 
د. الجراري ورئيس جامعة عبد المالك 
السعدي ومدير األكاديمية الجهوية 
للتربية والتكوين ومنتخبون محليون.

وحرص د. الجراري على اإلشادة 
بالجهود المبذولة من طرف كافة 

الشركاء وشجع الشباب على 
المصالحة مع القراءة التي تعرف 

عزوفا متزايدا بسبب االنتشار الكبير 
لوسائل اإلعالم.

مركز استقبال 
الشباب دار الطالب 

ودار الفتاة
تجديد اتفاقيات الشراكة مع 

المؤسسات الستة لفائدة 474 
مستفيد.

مدرسة صديقة 
للبيئة بتغرامت

تحمل المدرسة العلم األخضر منذ 
:2015

 تحسين ظروف التمدرس في 
الوسط القروي؛

 تعليم األطفال أفضل 
الممارسات الصديقة للبيئة؛
 تحسيس األطفال بأهمية 

المحافظة على البيئة.
قامت المؤسسة بمواكبة 6 
مدارس بإقليم الفحص أنجرة 
للحصول على العلم األخضر.

النقل المدرسي:
تجديد اتفاقيات الشراكة مع الجماعات 

السبعة بالفحص أنجرة ساهمة في 
توفير النقل لـ 4.150 تلميذ باليوم.

استفاد 20 تلميذا من المدرسة 
الجماعية عمر ابن الخطاب، جماعة 
الخميس أنجرة بعد مرحلة التزويد 
بالمهارات، ويتعلم األطفال فن 

الرسم من خالل أعمال أكبر الفنانين 
)المدارس واإللهام والتقنية...(. 

ودرس األطفال أعمال الفنان 
المغربي الكبير سعد بن سفاج. 

وشرف الفنان بحضوره المدرسة 
خالل زيارة قبل إلقاء كلمة على 
األطفال حول بداياته. الشراكة: 

المعهد الوطني للفنون الجميلة 
بتطوان.
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تنظيم قوافل طبية 
بملوسة وجوامعة

نظمت قافلتين طبيتين بجماعتي 
ملوسة وجوامعة: 2.620 مستفيد.

توزيع آالت تصحيح 
السمع

المساهمة في عملية توزيع آلالت 
تصحيح السمع لفائدة 20 تلميذا 

من األطفال ضعاف السمع بإقليم 
الفحص أنجرة.

البرنامج الوطني 
»المدارس الصديقة 

للبيئة«
قامت مؤسسة طنجة المتوسط 

بمواكبة خالل هذه السنة العديد من 
المدارس االبتدائية في إطار البرنامج 
الوطني »المدارس الصديقة للبيئة« 
بشراكة مع مؤسسة محمد السادس 
للبيئة والمديريات اإلقليمية للتربية 

الوطنية.

وتحمل لغاية اليوم 7 مدارس العلم 
األخضر بفضل الجهود المبذولة 

من طرف كافة المتدخلين والسيما 
التالميذ.

وساعدت هذه األنشطة على إذكاء 
وعي حقيقي بالتحديات البيئية لدى 

األطفال. وتم التركيز على تعليم 
األطفال الممارسات الجيدة الصديقة 

للبيئة بشكل مستدام )المحافظة 
على الموارد الطبيعية والطاقات 

المتجددة وإعادة تدوير النفايات 
وتدبيرها وأنشطة التضامن...(.

وبفضل مواكبة المعلمين وانخراط 
اإلدارات، ساهم البرنامج في تحسين 
النتائج المدرسية ويؤثر على التنمية 

الذاتية للتالميذ.

برنامج الشواطئ 
النظيفة الدالية - 

2019

منذ 2015 وبالتوازي مع المقاربة 
البيئية لمجموعة طنجة المتوسط، 

تولت مؤسسة طنجة المتوسط 
شاطئ الدالية في إطار البرنامج 

الوطني »الشواطئ النظيفة« الذي 
تم إطالقه من طرف مؤسسة محمد 

السادس لحماية البيئة. ويشمل 
البرنامج تجهيز الشاطئ وإنشاء 

المرافق الصحية والسالمة والترفيه، 
وكذا تنظيف النفايات وتدبيرها 

باإلضافة إلى األنشطة التحسيسية 
بالبيئة خالل فصل الصيف. ويحمل 
الشاطئ »العلم األزرق« منذ 2016 
اعترافا بالجهود المبذولة من طرف 

كافة المتدخلين.

ويساعد هذا البرنامج على توفير 
مناصب شغل ألزيد من 150 شاب 
منحدر من جماعة قصر المجاز خالل 
الموسم الممتد من 15 يونيو إلى 

15 شتنبر من كل سنة.

حملة لتنظيف 
قاع البحر بشاطئ 

الدالية

قامت مؤسسة طنجة المتوسط، 
في إطار استراتيجيتها ذات التوجه 
نحو التنمية المستدامة، بمواكبة 

جمعية أبطال الفنيدق للصيد 
الرياضي تحت الماء لتنظيم الدورة 

2 من حملة تنظيف قاع البحر بساحل 
الدالية، جماعة قصر المجاز تحضيرا 

لموسم صيف 2019.

وساهمت العملية في تعبئة أزيد 
300 شخص من بينهم 100 غواص 

سيعملون على استخراج النفايات 
البالستيكية والعضوية وكذا بقايا 

شباك الصيد.

وقد شارك ما يقارب 120 طفال 
جاؤوا لالستفادة من الورشات 

التحسيسية.

ويتم تعبئة فرق مكونة من منشطين ومعاوني الصحة وحراس اإلنقاذ بالشاطئ 
وموظفي األمن وعمال النظافة... خالل الموسم لشاطئ نظيف. ومن بين 

أفراد تلك الفرق نجد طالب من الجهة متطوعين يستفيدون من هذه المناسبة 
لتمويل دراستهم الجامعية.

تعاونية مخبزة 
المتوسط

مواكبة قرابة خمسة عشرة شاب 
من جماعة قصر المجاز إلنشاء مخبزة 

محلية.
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برنامج الربط بشبكة 
المياه الصالحة 

للشرب بالدواوير 
المحاذية للمركب 

المينائي طنجة 
المتوسط

بعد تجربة أولى تركت رضا كبير 
لدى ساكنة دواري الدالية والحومة، 

أطلقت المؤسسة بشراكة مع إقليم 
الفحص أنجرة والجماعات القروية 
والمكتب الوطني للماء والكهرباء 

برنامجا للربط بشبكة المياه الصالحة 
للشرب بالدواوير المحاذية للمركب 

المينائي طنجة المتوسط على شعاع 
7 كيلومترات.

ويمتد البرنامج على مرحلتين 
وسيستفيد منه أزيد من 1.023 

أسرة موزعة على 17 قرية بجماعات 
قصر المجاز وتغرامت.

توفير تدبير لألشخاص 
ذوي االحتياجات 

الخاصة : استمتع 
بالشاطئ بكل آمن

باإلضافة إلى ذلك، جذبت تلك التدابير اهتمام العديد من الوسائل اإلعالمية 
الوطنية والدولية كالجزيرة والحرة والغد المشرق ودجلة تي.في. وفرانس 24 

وأورونيوز وس.ب.س. نيوز وف.ر.ت. نيوز... كما تم التطرق إلى البرنامج على 
نطاق واسع من قبل شبكات التواصل االجتماعي بلغت أزيد من 3 ماليين 

مشاهدة.

وإشراكا لجهات الوصل الجمعوية في البرنامج، قامت مؤسسة طنجة المتوسط 
بتنفيذ نموذج ملهم إلدماج األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

في هذه السنة، قامت مؤسسة 
طنجة المتوسط بتنفيذ برنامج مواكبة 

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 
لتسهيل ولوجهم إلى الشاطئ في 

ظروف تجمع بين المتعة واألمن.

ويشمل هذا البرنامج األبعاد التالية :

  الكراسي المتحركة والبرمائية؛
  تعبئة فريق من المدربين تم 
تكوينهم بشكل خاص لمواكبة 

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 
ابتداء من موقف السيارات إلى 

غاية تخصيص مكان لهم وكذا خالل 
السباحة.

وعرفت التدابير اهتماما كبيرا لدى 
الصحافة الدولية التي ألقت الضوء 
على الفئة الهشة التي ال تستطيع 
الولوج إلى الشاطئ وتجد نفسها 

محرومة من أي نشاط من األنشطة 
الشاطئية.

تشييد مسجد الواد

وقعت مؤسسة طنجة المتوسط 
اتفاقية شراكة مع وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية من أجل بناء 
مسجد الواد بجماعة قصر المجاز.

بميزانية مقدرة بـ 5,2 مليون درهم، 
ويشتمل المشروع أشغال هدم 

المسجد وبنائه والتي ستنطلق في 
يوليوز القادم.

 #B7ARBLAPLASTIC
تعبئة جماعية ضد 

النفايات البالستيكية

ركزت مؤسسة طنجة المتوسط 
في هذا الصيف على برنامجها 
على الحملة الوطنية »بحر دون 

البالستيك« أو »بحر بال بالستيك« 
بشراكة مع مؤسسة محمد السادس 

لحماية البيئة. وترمي الحملة إلى 
تعبئة أقصى عدد ممكن من الشباب 

وخاصة األطفال ضد تلوث البحار 
والمحيطات بالنفايات البالستيكية.
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الجائزة الكبرى طنجة 
المتوسط للتميز

في إطار الدورة 6 للجائزة الكبرى 
طنجة المتوسط للتميز، كرمت 

المؤسسة حملة البكالوريا 
المتفوقين بمنطقة التدخل.

خالل مراسم تقديم الجائزة 
الكبرى طنجة المتوسط للتميز، تم 
تقديم حصيلة المشاريع التربوية 

المنفذة من طرف مختلف الشركاء 
االستراتيجيين في المنطقة.

ومع انطالق تشغيل ميناء طنجة 
المتوسط في 2003 وبفضل تعبئة 

مختلف المتدخلين وانخراطهم 
)األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

طنجة – تطوان وإقليم فحص أنجرة 
والجماعات والسلطات المحلية 

وجمعيات آباء وأولياء أمور التالميذ 
ووكالة إنعاش وتنمية الشمال 

ومؤسسة طنجة المتوسط...(، عرف 
قطاع التربية تحسنا ملموسا في 

إقليم الفحص أنجرة :

مسابقة األفكار 
لتصميم كأس 

الجائزة الكبرى طنجة 
المتوسط للتميز

وتعمل مؤسسة طنجة المتوسط 
على الترويج للفن بين صفوف 

الشباب ومواكبة الطلبة الفنانين 
في إدارة مشاريع فنية. وفي هذه 
السنة، أطلقت المؤسسة بشراكة 

مع المعهد الوطني للفنون الجميلة 
بتطوان مسابقة األفكار بين الطلبة 
لتصميم كأس الجائزة الكبرى طنجة 

المتوسط للتميز. وفاز السيد ياسين 
حميشان بالمسابقة حيث تمكن من 

إبراز جانب التميز. وتم اإلعالن عن 
النتائج خالل مراسم توزيع الجائزة 

الكبرى طنجة المتوسط للتميز.

حملة التبرع
 بالدم – منطقة 

ساهمت مؤسسة طنجة المتوسط 
في تنظيم عملية للتبرع بالدم 

 Tétouan« أطلقتها منطقة
Shore«، التابعة لمجموعة طنجة 

المتوسط، ومركز تحاقن الدم بتطوان 
وجمعية ابتسامة المتبرعين بالدم.

وشكل متعاونو الشركات المستقرة 
بالمجمع الصناعي باإلضافة إلى 

طلبة المعهد المتخصص في مهن 
ترحيل الخدمات الجزء الرئيسي 

للمتبرعين.

توزيع الكتب 
واألدوات المدرسية 

بعمالة المضيق-
الفنيدق

ساهمت مؤسسة طنجة المتوسط 
بالتعاون مع جمعية قدماء تالميذ 

ثانوية الفقيه داوود في عملية توزيع 
الكتب واألدوات المدرسية لفائدة 

تالميذ المستوى الثانوي اإلعدادي 
والثانوي التأهيلي بعمالة المضيق-

الفنيدق برسم الدخول المدرسي 
.2019-2020

واستفاد ما يقارب 400 تلميذ من 
الهبة في هذا اليوم. وجاء هذا 

العمل لمساعدة التالميذ المنحدرين 
من الوسط الهش الذين يواجهون 

صعوبات لمتابعة دراستهم.

الجائزة الكبرى طنجة 
المتوسط للفنون 

الجميلة
قامت مؤسسة طنجة المتوسط 

بتوزيع الجوائز الكبرى طنجة المتوسط 
للفنون الجميلة المخصصة ألفضل 

الطلبة الفنانين من المعهد الوطني 
للفنون الجميلة والذين يدرسون 

في شعب كتب القصص المصورة 
والفنون التشكيلية والتصميم.

  تصنيف المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالفحص 
أنجرة في المرتبة األولى جهويا والثانية وطنيا )19-2018(؛
  94%: نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا )19-2018(؛

  97%: نسبة نجاح الفتيات في امتحانات البكالوريا )19-2018(؛
  تطور المعدالت العامة في البكالوريا: أكثر من 17/20 )19-2018(؛

  0: نسبة النجاح في مراكز االستقبال دار الطالب ودار الفتاة )19-2018(؛
  انخراط متزايد آلباء التالميذ في الحياة المدرسية؛

  تحسن واضح على مستوى البنى التحتية المدرسية؛
  تعزيز األنشطة الموازية للمنهج الدراسي المفيدة للتطوير الذاتي للتالميذ.



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2019 // 180   التقرير السنوي طنجة المتوسط  2019 // 181 

مكتبة شاطئ 
الدالية تتوج في 
مسابقة »جوائز 

اللة حسناء للساحل 
المستدام«

برنامج المساعدة 
على االندماج 

االجتماعي 
والمهني لألشخاص 

ذوي االحتياجات 
الخاصة

ورشة فنية :
خدمة التطوير 
الذاتي للطفل

في 13 نونبر 2019، انعقد بالمركز 
الدولي الحسن الثاني للتكوين في 

مجال البيئة ببوقنادل مراسم تسليم 
جوائز الدورة 3 لجوائز اللة حسناء 

الساحل المستدام، برئاسة صاحبة 
السمو الملكي األميرة اللة حسناء.

وتوجت مكتبة شاطئ الدالية 
كإحدى أفضل المبادرات الوطنية 

لحماية الساحل ضمن فئة »التربية 
والشباب«.

وتشكل مكتبة شاطئ الدالية فضاء 
للقراءة العمومية مفتوح للمصطفين 

في كل صيف. وساعدت الورشات 
التحسيسية بالبيئة وكذا الكتب 

والموسوعات المتعلقة بالظواهر 
البيئية على جعل المكتبة فضاء 

للتبادل والتربية البيئية بامتياز.

ويجدر التذكير بأنه منذ إطالق 
المكتبة، كانت محط اهتمام خاص من 

طرف الجمهور والصحافة العالمية.

وكما هو الحال في نهاية كل فصل 
صيف، تمت هبة مجموع الكتب 

للمؤسسات المدرسية.

مركز االستقبال دار 
الفتاة ملوسة

استجابة من مؤسسة طنجة 
المتوسط للطلب الملح للجمعية 
الخيرية ملوسة المتعلق بتجديد 

البنايات القديمة لمركز االستقبال دار 
الفتاة ملوسة.

وبالفعل، باشرت مؤسسة طنجة 
المتوسط مشروع تصميم وتجهيز 
مجموع منشآت دار الفتاة من أجل 

ضمان الدخول المدرسي واإليواء لـ 
140 فتاة في أفضل الظروف.

باإلضافة إلى التجهيز، فإن المشروع 
يتعلق كذلك بإنجاز األشغال التالية: 

العزل والسمكرة وإصالح النوافذ 
وصباغة الجدران.

المدارس الصديقة 
للبيئة: انبثاق روح 

المواطنة الملتزمة 
والمسؤولة

خالل هذه السنة، قامت المؤسسة 
بمواكبة المؤسسات التالية: بني 
حلو، بني واسين والياسمين في 

مشارعها »المدارس الصديقة للبيئة« 
وذلك بشراكة مع مؤسسة محمد 

السادس لحماية البيئة والمديريات 
اإلقليمية للتربية الوطنية.

وبفضل الجهود المبذولة، فإن 
المدارس األربعة تحمل اليوم »العلم 

األخضر«. ويبين انخراط التالميذ 
والتزام المدرسين الوعي المتنامي 
بالتحديات البيئية لدى الجيل الجديد.

ومع هذا التتويج، فإن عدد المدارس 
التي تحمل العلم األخضر بدعم 

من المؤسسة ارتفع من 3 إلى 7 
مدارس بمنطقة التدخل.

منصة اإلدماج 
المهني لشباب 

الفحص أنجرة
يعتبر اإلدماج المهني للشباب من 

بين المحاور التي توليها المؤسسة 
اهتماما خاصا.

وقد تم توقيع اتفاقية شراكة مع 
إقليم الفحص أنجرة والوكالة الوطنية 

إلنعاش الشغل والكفاءات من أجل 
إنشاء منصة مخصصة لمواكبة 

شباب إقليم الفحص أنجرة الباحثين 
عن عمل.

وافتتحت المنصة أبوابها للشباب 
الباحثين عن عمل: اإلدماج في 

سوق الشغل المحلي أو المقاوالت 
)التشغيل الذاتي واألنشطة المدرة 

للدخل...(.

وتولت مؤسسة طنجة المتوسط 
أشغال تصميم وتجهيز المنصة 

وعبأت غالف مالي تشغيلي لمدة 
سنتين.

بالتوازي مع استراتيجية مجموعة 
طنجة المتوسط في مجال 

المسؤولية االجتماعية للشركات، 
أطلقت مؤسسة طنجة المتوسط 
في هذه السنة برنامجا للمساعدة 
على االندماج االجتماعية والمهنية 
لفائدة األشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة.

ويتوخى البرنامج مواكبة األشخاص 
ذوي االحتياجات الخاصة في 

إطار فرص تدريب استكشافية 
والتنشئة االجتماعية داخل مجموعة 

طنجة المتوسط. وستسمح هذه 
المبادرة للشباب المتدرب باكتساب 
استقاللية أكثر واالنفتاح على عالم 

الشغل.

وتم توقيع اتفاقيتي شراكة إلى غاية 
اليوم مع جمعيات من الجهة لمواكبة 
متدربين )الصم والبكم ويعانون من 

متالزمة داون(.

وتفكر مؤسسة طنجة المتوسط 
حاليا في توسيع نطاق هذه المقاربة 

من خالل مختلف فروع المجموعة 
وتحسيس المشغلين االقتصاديين 

المستقرين في مختلف مناطق 
األنشطة بطنجة المتوسط.

بعد أول تجربة في 19-2018، قررت 
مؤسسة طنجة المتوسط توسيع 

نشاطها المخصص للتطوير الذاتي 
من خالل الفن وذلك مع إطالق 

8 ورشات فنية داخل المؤسسات 
المدرسية بالمنطقة.

الجوقة والغناء األندلسي والرسم 
والقراءة والكتابة والمسرح، تمثل 
الورشات فضاء لالكتشاف وتطور 

األطفال بالتكامل مع المدرسة. 
ويسمح التأطير الفني والتعاون 
مع الجمعيات المحلية لألطفال 

االستفادة من مقاربة تربوية معتمدة 
واكتشاف ميوالتهم الفنية.

وبالتوازي مع ذلك، وقعت مؤسسة 
طنجة المتوسط اتفاقية شراكة مع 
مؤسسة محمد السادس للنهوض 

باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين 
متعلقة ببرنامج إدماج التالميذ 

بجماعة الخميس أنجرة وذلك في إطار 
الورشات الفنية للمركز السوسيو-

ثقافي بتطوان.

وتهدف الشراكة إلى تسهيل ولوج 
أطفال الجماعة إلى الفن والثقافة 
باالستفادة من البنيات السوسيو-

ثقافية والعروض الفنية المتواجدة 
بالجهة.
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حصيلة أنشطة
2019
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حصيلة األنشطة 
المينائية 2019

بفضل طنجة المتوسط 2، تمكن 
المركب المينائي من اجتياز 

مرحلة جديدة مع أزيد من 4,8 
مليون حاوية بزيادة +38%، وأكثر 

من 65 مليون طن من البضائع 
المعالجة.

حركة الحاويات في نمو +%38

بعد انطالق تشغيل العمليات 
المينائية بميناء طنجة المتوسط 2، 

تمت مناولة مجموع 4.801.713 
حاوية مكافئة لعشرين قدما بالمركب 

المينائي خالل سنة 2019 أي بنمو 
استثنائي +38% بالمقارنة مع نفس 

الفترة من سنة 2018.

حركة السيارات : تجاوز سقف 
مناولة 500.000 سيارة جديدة

تمت مناولة 500.465 سيارة 
عبر محطتي السيارات بميناء 

طنجة المتوسط في 2019 أي 
بنمو 5%+ بالمقارنة مع السنة 

الماضية: 380.784 سيارة رونو 
منها 349.050 موجهة للتصدير 
و112.857 سيارة تمت مناولتها 

في المحطة متعددة المستخدمين. 
وتميزت سنة 2019 بانطالق 

صادرات سيارات »PSA« عبر ميناء 
طنجة المتوسط قادمة من مصنع 

القنيطرة.

حركة شاحنات النقل البري 
الدولي في ارتفاع

خالل سنة 2019 تمت معالجة 
357.214 شاحنة نقل بري دولي 

بواسطة ميناء طنجة المتوسط 
أي بزيادة 9%+ بالمقارنة مع سنة 

2018. وتتكون الصادرات بشكل 
رئيسي من المنتجات الصناعية 

والغذائية.

استقرار في حركة المسافرين

ظل نشاط المسافرين مستقرا خالل 
سنة 2019 بحجم عبور 2.775.402 

مسافر )1%-( و697.324 سيارة 
)1%+( بالمقارنة مع 2018.

حصيلة األنشطة 
الصناعية 2019

أداء جيد من طرف مختلف 
مؤشرات مناطق األنشطة 

بطنجة المتوسط.

  125 مشروع صناعي جديد موزع 
على كامل مناطق األنشطة بطنجة 

المتوسط في 2019؛

  5,1 ماليير درهم كاستثمارات 
جديدة أدت إلى خلق 11.570 

منصب شغل؛

  85 مليار درهم من الصادرات 
القادمة من منصة طنجة المتوسط.

أداء القطاعات الفرعية المشغلة

يعرف حجم األعمال القادمة من 
مناطق األنشطة بمناطق طنجة 

المتوسط تطورا بنسبة %6 
بالمقارنة مع 2018 وتستقر عند 85 

مليار درهم في 2019.

األداء القطاعي هو كاآلتي :

  64 مليار درهم بالنسبة لقطاع 
صناعة السيارات، بنمو 4% بالمقارنة 
مع 2017، ويعزى إلى األداء المسجل 

من طرف القطاع بفضل التطورات 
المرتبطة ببعضها لصادرات رونو طنجة 

المتوسط واالستعانة بمصنعين 
P-»و »Ford»و »Renault »خارجيين )

SA«...(؛

  14 مليار درهم بالنسبة للمنطقة 
اللوجستية المخصصة؛

  7 مليارات درهم بالنسبة لباقي 
القطاعات الصناعية وخاصة النسيج 

وصناعة الطيران.

ومن ناحية التدفقات اللوجستية التي 
تم خلقها )بما فيها شاحنات النقل 

البري الدولي والحاويات(، فإنها 
تعرف بدورها نموا بنسبة +7,5% 
وتستقر عند 304.224 وحدة في 
2018 )مقابل 281.491 وحدة في 

2018( لمجموع مناطق األنشطة 
بالمنصة الصناعية طنجة المتوسط.

استثمارات خاصة جديدة

تميزت سنة 2019 باستقرار 125 
مشروع صناعي جديد موزعة على 

مجموع مناطق األنشطة بطنجة 
المتوسط وتمثل استثمارات خاصة 
قيمتها 5,1 مليار درهم و 11.570 

منصب شغل جدي

وتشمل هذه المشاريع بشكل 
 Varroc« خاص المجموعة الهندية

Lighting Systems« الرائدة عالميا 
في مجال أنظمة إنارة السيارات، 
 »Valéo« والمجموعة الفرنسية

 groupe Martur« ومجموعة
Fompack« إحدى أهم مصنعي 

 Te»مقاعد السيارات في العالم، و
Connectivity«، الرائدة عالميا في 

حلول أنظمة االستشعار والربط، 
.»ContiTech« والمجموعة األلمانية

ولغاية يومه، تضم مناطق األنشطة 
طنجة المتوسط ما مجموعه 100 

مقاولة على مساحة 2.000 هكتار 
وتنشط في أزيد من 10 فروع 

أنشطة مختلفة.

حركة المواد السائبة السائلة 
والصلبة في ارتفاع

عرفت حركة المواد السائبة السائلة 
نموا بـ 7%+ بالمقارنة مع سنة 

2018. وسجلت مجموع حركة 
6.349.154 طن من المحروقات 

المعالجة.

سجلت حركة المواد السائبة الصلبة 
ما مجموعه 258.340 طن معالجة، 
بنمو 2%+، بشكل رئيسي بفضل 

حركة لفائف الصفائح المعدنية 
وشفرات العنفات الريحية.

الحركة البحرية في نمو

رست خالل سنة 2019 14.305 
سفينة بميناء طنجة المتوسط بنمو 

7%+ بالمقارنة مع 2018.

بفضل تطبيق تدبير محسن لوقوف 
السفن، استقبل ميناء طنجة 

المتوسط ما يقارب 800 سفينة 
عمالقة )حجم أكبر من +299 متر( 
بنمو +%9,9 بالمقارنة مع السنة 

المنصرمة.

عمليات استقرار جديدة بالمنطقة 
اللوجستية المينائية

في 2019، قام 10 مشغلين جدد 
بإطالق أنشطتهم في المنطقة 

اللوجستية المينائية طنجة المتوسط، 
من بينهم مشغلين دوليين من قبيل  

 »Nippon Express»و »DHL«
.»KASAI»و

وتعزز هذه اإلنجازات موقع طنجة 
المتوسط كالمنصة المثالية لخدمة 

االقتصاد المغربي، وكمنصة 
لوجستية مهمة للمبادالت التجارية 

العالمية.
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النتائج المالية
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النتائج المالية لمجموعة الوكالة الخاصة 
طنجة المتوسط

نتائج األنشطة المينائية و الصناعية 
والخدمات

0102

2018

3 009

2019

3 464

(+15%)

2018

1 687

2019

2 053

(+21%)

2018

979

2019

918

(-6%)

2018

2 020

2019

2 389

(+18%)

2018

437

2019

417

(-5%)

(+20%)

2018

549

2019

658

رقم المعامالت

سجل إجمالي رقم المعامالت للمجموعة نموا بقيمة 455 مليون درهم، 
أي 15% ما بين 2018 و2019.

ويشمل إجمالي رقم المعامالت مجموع كافة أرقام المعامالت التي 
حققتها الشركة القابضة طنجة المتوسط وفروعها باستثناء الناظور ويست 

.»Nador West Med« ميد

األنشطة المينائية، نمو 
رقم المعامالت بنسبة %18

األنشطة الصناعية، تراجع 
رقم المعامالت بنسبة %5

أنشطة الخدمات، نمو رقم 
المعامالت بنسبة %20

سجلت األنشطة المينائية نموا بالنسبة 
لمجموع أنشطتها في 2019 بـ 369 

مليون درهم، أي بنمو %18.

سجلت األنشطة الصناعية تراجعا بالنسبة 
لمجموع أنشطتها في 2019 بـ 20 

مليون درهم، أي 5-%.

سجلت أنشطة الخدمات نموا بالنسبة 
لمجموع أنشطتها في 2019 بـ 109 

مليون درهم، أي بنمو %20.

إجمالي فائض التشغيل

تحسن إجمالي فائض التشغيل الموحد بـ 366 مليون درهم، أي %21 
بين 2018 و 2019.

صافي اإليرادات

تراجع صافي اإليرادات الموحدة للمجموعة بـ 61 مليون درهم، أي 6-% 
بين 2018 و 2019.

»هذا الفارق يفسر في األساس بتراجع صافي اإليرادات لطنجة المتوسط 2، نظرا لبدء تشغيل محطة 
الحاويات 4 وبدء االستهالكات المتصلة ونقل التحمالت ذات الصلة«.
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الحسابات الموحدة للسلطة المينائية 
طنجة المتوسط / المحطة البحرية
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Société Activité % détention capital Méthode de consolidation

TMPA Gestion portuaire Société Mère

TM2

VALIDATION DU PÉRIMÈTRE

• Absence de variation du périmètre de consolidation entre 2018 et 2019

• Le pourcentage de participation de TMPA dans le capital de TM2 n’a pas varié entre 2018 et 2019

Gestion portuaire 50% Intégration globale

9

COMPTES CONSOLIDÉS DE
TANGER MED PORT AUTHORITY

AU 31 DÉCEMBRE 2019

BILAN CONSOLIDÉ PASSIF AU 31.12.2019 EN MILLIERS DH

ACTIF IMMOBILISÉ

• Immobilisations Incorporelles

• Immobilisations Corporelles

• Immobilisations Financières

• Actif d’Impôts Différés

• Titres mis en équivalence

• Stocks encours

• Clients et comptes rattachés

• Autres créances et comptes de régularisation

• Valeurs mobilières de placement

• Trésorerie et équivalents de trésorerie

20.778.590

ACTIF CIRCULANT

TOTAL DE L'ACTIF

BILAN CONSOLIDÉ ACTIF AU 31.12.2019 EN MILLIERS DH

ACTIF Au 31.12.2019

 19.203.393

 - 

 8.479

 19.140.805

 47.294

 6.815

 -

 1.575.197

 2.501

 374.389

 74.552

 902.542

 221.215

 20.496.056   

 19.341.752   

 - 

 12.068   

 19.287.122   

 44.795   

2.233   

 -

 1.154.303   

 6.187   

 478.556   

 72.287   

 143.943   

 453.330   

AU 31.12.2018

COMPTES DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AU 31.12.2019 EN MILLIERES DH

• Autres produits d'exploitation

• Achats consommés

• Charges de personnel

• Autres charges d'exploitation

• Impôts et taxes

• Dotation d'exploitation

• Charges et produits non courants

• Impôts sur les résultats différés

• Impôts sur le résultat

• Quote-part dans les résultats des entreprises incluses
par mises en équivalence

• Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition

• Charges et produits financiers

 2.019.601

 14.048

 568.175

 80.209

 -

 17

 326.207

-21.360

 1.461

 76.937

-

 1.059.041

-142.339   

RESULTAT D'EXPLOITATION

 916.702RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES

 816.943RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES

 816.943RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

 19.198RESULTAT MINORITAIRE

 797.745RESULTAT NET PART GROUPE

 44.32

 2.388.902   

 39.068   

 605.238   

 88.307   

 -

 11   

 626.756   

-4.144   

 4.927   

 80.681   

-

 1.107.657   

-353.482   

 754.176   

 664.423   

 664.423   

-83.855   

 748.278   

 41.57   RESULTAT NET CONSOLIDE PAR ACTION EN DIRHAMS

LIBELLE AU 31.12.2018AU 31.12.2019

CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE)

• Primes

• Réserves consolidées

• Résultat net part Groupe

• Emprunts et dettes financières

• Fournisseurs et comptes rattachés

• Autres dettes et comptes de régularisation

• Impôts Différés Passif

• Trésorerie-Passif

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETTES

PASSIF Au 31.12.2019

 5.432.667

 1.800.000   

 750.000   

 2.084.922   

 797.745

 11.651.244

 734.143

448.530

-

 7

 2.452.134

59.866

 12.833.924

AU 31.12.2018

 20.778.590

 6.097.283   

 1.800.000   

 750.000   

 2.799.004   

 748.278   

 11.058.108   

 547.020   

 282.046   

-

 188   

 2.439.915   

 71.497   

 11.887.362   

 20.496.056   TOTAL DU PASSIF

INTERETS MINORITAIRES

COMPTES SOCIAUX DE
TANGER MED PORT AUTHORITY

AU 31 DÉCEMBRE 2019

ACTIF EXERCICE EXERCICE 
PRÉCÉDENT

Brut Amort & provisions

IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A)
• Frais préliminaires
• Charges à repartir sur plusieurs exercices
• Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)
• Immobilisations en recherche et développement
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires
• Fonds commercial
• Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)
• Terrains
• Constructions
• Installations techniques, matériel et outillage
• Matériel de transport
• Mobiliers, matériel de bureau et
  aménagements divers
• Autres immobilisations corporelles
• Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)
• Prêts immobilises
• Autres créances financières
• Titres de participation
• Autres titres immobilises
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)
• Diminution des créances immobilisées
• Augmentations des dettes de financement

TOTAL  I  (A+B+C+D+E)
STOCKS (F)
• Marchandises
• Matières et fournitures consommables
• Produits en cours
• Produits interm. et produits resid.
• Produits finis
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)
• Fournis. débiteurs, avances et acomptes
• Clients et comptes rattaches
• Personnel
• Etat
• Comptes d'associés
• Autres débiteurs
• Compte de régularisation actif
TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (H)
ECART DE CONVERSION - ACTIF  (I)
• (Eléments circulants)

TOTAL  II  (F+G+H+I)
TRESORERIE - ACTIF
• Chèques et valeurs à encaisser
• Banques, T.G & CP
• Caisses, régies d'avances et accréditifs

TOTAL  III
TOTAL GENERAL  I+II+III

56.453.703,65

56.453.703,65

77.344.658,86

75.578.646,86

1.766.012,00
9.632.294.154,16

8.908.343.325,11
436.289.495,15

9.653.626,68
147.786.639,82

5.417.909,60
124.803.157,80

2.550.320.600,00

21.000,00
2.550.299.600,00

4.036.517,00

4.036.517,00
12.320.449.633,67

6.187.007,83

6.187.007,83

578.655.244,35
353.156,59

517.965.799,25

56.265.918,53
4.070.369,98

4.728.726,11

589.570.978,29
429.312.208,03

429.274.182,71
38.025,32

429.312.208,03
13.339.332.819,99

34.883.526,54

34.883.526,54

65.328.438,79

65.328.438,79

2.883.058.267,75

2.485.636.832,31
292.844.842,51
9.485.926,68
91.574.410,50

3.516.255,75

2.983.270.233,08

153.458.358,36

153.458.358,36

153.458.358,36

3.136.728.591,44

21.570.177,11

21.570.177,11

12.016.220,07

10.250.208,07

1.766.012,00
6.749.235.886,41

6.422.706.492,80
143.444.652,64

167.700,00 219.300,00
56.212.229,32

1.901.653,85
124.803.157,80

2.550.320.600,00

21.000,00
2.550.299.600,00

4.036.517,00

4.036.517,00
9.337.179.400,59

6.187.007,83

6.187.007,83

425.196.885,99
353.156,59

364.507.440,89

56.265.918,53
4.070.369,98

4.728.726,11

436.112.619,93
429.312.208,03

429.274.182,71
38.025,32

429.312.208,03
10.202.604.228,55

30.791.912,96

30.791.912,96

8.479.374,85

8.389.374,85

90.000,00
6.948.223.406,98

6.666.674.936,87
171.968.034,60

59.696.964,33

2.168.364,15
47.495.807,03

2.552.819.832,5

2.519.782,50
2.550.299.600,00

11.830.411,00

11.830.411,00
9.552.144.488,29

2.500.661,59

2.500.661,59

417.945.169,71
150.483,28

374.388.561,40

40.053.949,13
3.352.175,90

178.897.449,70
2.736.000,49

602.079.281,49
185.886.696,86

185.864.152,25
22.544,61

185.886.696,86
10.340.110.466,64

PRODUITS D'EXPLOITATION
• Ventes de marchandises
• Ventes de biens et services produits
• Chiffres d'affaires
• Variation de stock de produits
• Immobilisations produites pour
• l'Esep/elle-même
• Subvention d'exploitation
• Autres produits d'exploitation
• Reprises d'exploitation; transfert de charges

TOTAL  I
CHARGES D'EXPLOITATION
• Achats revendus de marchandises
• Achat consommes de matières et de fournitures
• Autres charges externes
• Impôts et taxes
• Charges de personnel
• Autres charges d'exploitation
• Dotations d'exploitation

TOTAL  II
RESULTAT D'EXPLOITATION  ( I - II )
PRODUITS FINANCIERS
• Produits des titres de participation
  et autres titres immobilises
• Gains de change
• Intérêts et autres produits financiers
• Reprises financières; transfert de charges

TOTAL  IV
CHARGES FINANCIERES
• Charges d'intérêts
• Pertes de changes
• Autres charges financières
• Dotations financières

TOTAL  V
RESULTAT FINANCIER ( IV - V )
RESULTAT COURANT ( III + VI)

2.031.922.745,56
2.031.922.745,56

16.202.647,25
32.599.121,96

2.080.724.514,77

363.787.906,04
183.596.263,23

850.00
83.864.302,27

362.205.675,07
993.454.996,61

1.087.269.518,16

2.031.922.745,56
2.031.922.745,56

16.202.647,25
32.599.121,96

2.080.724.514,77

363.787.906,04
183.596.263,23

850.00
83.864.302,27

362.205.675,07
993.454.996,61

15.062.178,51
13.927.238,41
14.566.411,49

43.555.828,41

195.486.316,07
29.050.089,40

8.765.243,11
233.301.648,58

15.062.178,51
13.927.238,41
14.566.411,49

43.555.828,41

195.486.316,07
29.050.089,40

8.765.243,11
233.301.648,58

-189.745.820,17
897.523.697,99

2.019.600.643,62
2.019.600.643,62

12.122.349,44
7.230.587,95

2.038.953.581,01

31.813.127,38
343.603.320,16
168.233.751,46

12.757,32
74.989.055,07

338.571.605,23
957.223.616,62

1.081.729.964,39

12.899.167,30
14.923.346,26
17.713.856,79

45.536.370,35

221.790.003,22
25.093.325,06

14.566.411,49
261.449.739,77

-215.913.369,42
865.816.594,97

BILAN ACTIF AU 31.12.2019 EN DH

COMPTE DE PRODUITS ET CHERGES HORS TAXES AU 31.12.2019 EN DH
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PASSIF EXERCICE EXERCICE 
PRÉCÉDENT

CAPITAUX PROPRES
• Capital social ou personnel (1)

• moins: Actionnaires, capital souscrit non appele dont vers..
• Moins : Capital appelé 
• Moins : Dont versé 
• Prime d'emission, de fusion, d'apport
• Ecarts de reevaluation
• Reserve legale
• Autres reserves
• Report à nouveau (2)

• Résultats nets en instance d'affectation (2)

• Resultat net de l'exercice (2)

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
• Subventions d'investissement
• Provisions reglementees
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (Ajout)
DETTES DE FINANCEMENT (C)
• Emprunts obligataires
• Autres dettes de financement
DETTES DE FINANCEMENT (Ajout)
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)
• Provisions pour charges
• Provisions pour risques
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF  (E)
• Augmentation des creances immobilisees
• Diminution des dettes de financement

TOTAL  I  (A+B+C+D+E)
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)
• Fournisseurs et comptes rattaches
• Clients crediteurs, avances et acomptes
• Personnel
• Organismes sociaux
• Etat
• Comptes d'associes
• Autres creances
• Comptes de regularisation - passif
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  (G)
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF                                  (H)
• (Elements circulants)

                                  TOTAL  II  (F+G+H)
TRESORERIE PASSIF
• Credits d'escompte
• Credit de tresorerie
• Banques ( soldes crediteurs )

 TOTAL  III
TOTAL   I+II+III

(1) Capital personnel debiteur         (2) Beneficiaire (+) . deficitaire (-)

1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ;augmentation (+) ;diminution (-)
2) Achats revendus ou consommes : achats - variation de stocks.

1.800.000.000,00

750.000.000,00

129.145.943,91

2.108.272.934,32

773.399.608,01
5.560.818.486,24

146.101.817,95
146.101.817,95

4.201.836.823,74
1.300.000.000,00
2.901.836.823,74

16.940.411,00

11.830.411,00

9.930.270.265,93
356.110.456,42
240.154.910,49
5.897.375,08
15.915.516,70
2.614.222,57

36.270.959,77

600.000,00
54.657.471,81
51.640.327,69

2.084.136,11

409.834.920,22

5.280,49
5.280,49

10.340.110.466,64

BILAN PASSIF AU 31.12.2019 EN DH
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1.800.000.000,00

750.000.000,00

167.815.924,31

2.532.502.561,93

828.999.006,29
6.079.317.492,53

140.018.876,91
140.018.876,91

3.485.643.611,59
1.300.000.000,00
2.185.643.611,59

14.717.064,91
10.680.547,91 5.110.000,00
4.036.517,00
5.993.182,00 4.572.727,00

5.993.182,00 4.572.727,00
9.725.690.227,94

418.363.903,94
272.142.496,55

4.217.862,00
14.881.159,34
123.853,72

34.388.020,08

38.686.071,46
53.924.440,79
56.884.987,48
1.656.783,00

476.905.674,42

8.326,19
8.326,19

10.202.604.228,55

OPÉRATIONS
TOTAUX DE 
L’EXELL RCICE

3=1+2

TOTAUX 
DE L’EXELL RCICE

PRÉCÉDENT
4

PROPRES 
À L’EXELL RCICE 

1

CONCERNANT 
LES EXERCICES 

PRÉCÉDENTS 
2

I.

II.II.

III.

IV.VV

V.VV
VI.VI.

VII.

I.I.
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RESULTAT COURANT ( Report )
PRODUITS NON COURANTS
• Produits des cessions d'immobilisations
• Subventions d'équilibre
• Reprises sur subventions d'investissement
• Autres produits non courants
• Reprises non courantes; transferts de charges

CHARGES NON COURANTES
• Valeurs nettes d'amort. des Immo cédées
• Subventions accordées
• Autres charges non courantes
• Dotations non courantes aux amortiss 
  et provision

897.523.697,99

1.523.217,26

6.260.941,01
33.474.243,39

782.334,51

41.258.401,66

22.100.000,00
2.967.332,91
3.251.934,17

29.101.601,59

1.523.217,26

6.260.941,01
33.474.243,39

782.334,51

41.258.401,66

22.100.000,00
2.967.332,91
3.251.934,17

29.101.601,59
12.156.800,07

909.680.498,06
80.681.491,77
828.999.006,29

2.165.538.744,84
1.336.539.738,55

828.999.006,29

865.816.594,97

5.325.356,00
6.611.266,57

11.936.622,57

16.356.314,72
9.164,75

11.292.034,67

27.657.514,14
-15.720.891,57

850.095.703,40
76.696.095,39
773.399.608,01

2.096.426.573,93
1.323.026.965,92

773.399.608,01

EN DH

OPÉRATIONS
TOTAUX DE 
L’EXELL RCICE

3=1+2

TOTAUX 
DE L’EXELL RCICE

PRÉCÉDENT
4

PROPRES 
À L’EXELL RCICE 

1

CONCERNANT 
LES EXERCICES 

PRÉCÉDENTS 
2

VII.
VIII.

IX.

X.
XI.
XII.
XIII.XIIIXIII
XIV.
XV.XV.
XVI.

TOTAL  IX 

TOTAL  VIII

RESULTAT NON COURANT (VIII- IV)
RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X)
IMPOTS SUR LES RESULTATS 
RESULTAT NET (XI - XII)
                      TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)
                TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)
RESULTAT NET (XIV - XV)

Net Net
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COMPTES SOCIAUX DE
TANGER MED II

AU 31 DÉCEMBRE 2019

ACTIF EXERCICE EXERCICE 
PRÉCÉDENT

Brut Amort & provisions Net Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)     
• Frais préliminaires
• Charges à repartir sur plusieurs  exercices
• Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)     
• Immobilisation en recherche et développement
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires
• Fonds commercial
• Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)     
• Terrains
• Constructions
• Installations techniques, matériel et outillage
• Matériel transport
•  Mobilier, matériel de bureau et aménagements
   divers
• Autres immobilisations corporelles
• Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)     
• Prêts immobilisés
• Autres créances financières
•  Titres de participation
• Autres titres immobilisés
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)    
• Diminution des créances immobilisées
• Augmentation des dettes financières

STOCKS (F)     
• Terrains Zones franches
• Matières et fournitures, consommables
• produits intermédiaires et produits résiduels
• Produits finis
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)     
• Fournis. débiteurs, avances et acomptes
• Clients et comptes rattachés
• Personnel
• Etat
• Comptes d'associés
• Autres débiteurs
• Comptes de régularisation-Actif
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)     
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF ( I )    
• (Eléments circulants)     
     
TRESORERIE-ACTIF
• Chèques et valeurs à encaisser
• Banques, TG et CCP
• Caisse, Régie d'avances et accréditifs

88.582.076,04

88.582.076,04

253.000,00

253.000,00

12.813.438.496,18

695.872,00

7.502.278,42

10.882.255.221,16

1.922.985.124,60
44.774.019,56

44.774.019,56

61.049.608,00

61.049.608,00
13.008.097.199,78

139.615.399,89

4.246.945,10

6.685.707,37
114.477.646,86 429.029,19

11.446.939,03
2.758.161,53

143.943.055,14

419.704,30

283.978.159,33
24.018.041,07

23.982.959,75
35.081,32

24.018.041,07
13.316.093.400,18

49.206.054,98

49.206.054,98

200.800,00

200.800,00

274.597.940,97
712.133,69

275.552.131,94

242.057,28

324.958.986,92

429.029,19

429.029,19

325.388.016,11

39.376.021,06

39.376.021,06

52.200,00

52.200,00

12.537.886.364,24

10.607.657.280,19
6.790.144,73

453.814,72

1.922.985.124,60
44.774.019,56

44.774.019,56

61.049.608,00

61.049.608,00
12.683.138.212,86

139.186.370,70
6.685.707,37

114.048.617,67

4.246.945,10

11.446.939,03
2.758.161,53

143.943.055,14

419.704,30

283.549.130,14
24.018.041,07

23.982.959,75
35.081,32

24.018.041,07
12.990.705.384,07

47.092.436,19

47.092.436,19

12.192.581.726,45

91.580,86

12.192.490.145,59
44.774.019,56

44.774.019,56

72.430.301,07

72.430.301,07
12.356.878.483,27

39.464.393,88

3.799.227,62
0,00

22.957.191,26
12.707.975,00

723.644.081,04

300.305,47

763.408.780,39
35.328.169,71

35.278.519,92
49.649,79

35.328.169,71
13.155.615.433,37

 PRODUITS D'EXPLOITATION
• Ventes de marchandises (en l'état)
• Ventes de biens et services produits
• Chiffre d'affaires
• Variation de stocks de produits (1)

• Immobilisations produites par
  l'entreprise pour elle-même
• Subventions d'exploitation
• Autres produits d'exploitation
• Reprises d'exploitation:
   Transferts de charges

TOTAL I 
 CHARGES D'EXPLOITATION
• Achats revendus(2) de marchandises
• Achats consommés(2) de matières
  et fournitures
• Autres charges externes
• Impôts et taxes
• Charges de personnel
• Autres charges d'exploitation
• Dotations d'exploitation

TOTAL II
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
PRODUITS FINANCIERS
• Produits des titres de partic. et autres
  titres immobilisés
• Gains de change
• Intérêts et autres produits financiers
• Reprises financier : transfert charges

TOTAL IV
 CHARGES FINANCIERES
• Charges d'intérêts
• Pertes de change
• Autres charges financières
• Dotations financières

TOTAL V 
RESULTAT FINANCIER (IV-V)  
RESULTAT COURANT (III+VI)   

3.806.390,29
360.785.778,92

47.046.553,78

12.294.992,21
10.550,00

4.443.176,51

293.541.036,12
357.336.308,62

8.617.550,61
9.478.844,13

151.415.515,55
169.511.910,29

279.598.835,73
8.658.070,64

0,00
61.469.312,30

349.726.218,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
356.979.388,63
356.979.388,63

356.979.388,63
356.979.388,63

0,00

0,00
0,00

3.806.390,29
360.785.778,92

0,00
47.046.553,78

12.294.992,21
10.550,00

4.443.176,51

293.541.036,12
357.336.308,62
3.449.470,30

8.617.550,61
9.478.844,13

151.415.515,55
169.511.910,29

279.598.835,73
8.658.070,64

0,00
61.469.312,30

349.726.218,67
-180.214.308,38
-176.764.838,08

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

10.183.468,36
10.183.468,36

0,00
16.794.393,88

11.744.158,41
4.510,00

5.219.700,00

15.807.447,81
49.570.210,10

-39.386.741,74

4.086.710,64
43.677.455,65

355.074.259,76
402.838.426,05

280.756.310,20
5.010.412,16

0,00
72.730.606,54

358.497.328,90
44.341.097,15
4.954.355,41

BILAN ACTIF AU 31.12.2019 EN DH

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES HORS TAXES AU 31.12.2019 EN DH
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PASSIF EXERCICE
EXERCICE 

PRÉCÉDENT
• Capital social ou personnel (1)

• Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé;
  capital appelé dont versé......5 100 300 000,00
• Prime d'émission, de fusion, d'apport
• Ecarts de réévaluation
• Réserve légale
• Autres réserves
• Report à nouveau (2)

• Résultat nets en instance d'affectation (2)

• Résultat net de l'exercice (2)

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
• Subvention d'investissement
• Provisions réglementées
DETTES DE FINANCEMENT (C)
• Emprunts obligataires
• Autres dettes de financement
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)
• Provisions pour risques
• Provisions pour charges
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)
• Augmentation des créances immobilisées
• Diminution des dettes de financement
                                             
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)
• Fournisseurs et comptes rattachés
• Clients créditeurs, avances et acomptes
• Personnel
• Organisme sociaux
• Etat
• Comptes d'associés
• Autres créanciers
• Comptes de régularisation passif
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)
                                                                 
TRESORERIE-PASSIF
• Crédits d'escompte
• Crédits de trésorerie
• Banques de régularisation

(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)
2) Achats revendu ou consommés : achats -variation de stocks

BILAN PASSIF AU 31.12.2019 EN DH
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5.100.300.000,00

660.250,52

-206.389.541,57

-183.560.274,97
4.711.010.433,98
144.158.658,83
144.158.658,83

7.572.463.996,41
3.775.000.000,00
3.797.463.996,41

61.049.608,00
61.049.608,00

67.672.912,00

67.672.912,00
12.556.355.609,22

424.242.715,05
288.417.901,75

3.894,33
902.110,95
13.904,53

301.255,64

7.500.000,00
127.103.647,85
9.079.674,93
847.808,03

434.170.198,01

179.576,84
179.576,84

12.990.705.384,07

5.100.300.000,00

660.250,52

-210.788.612,50

4.399.070,93
4.894.570.708,95

109.172.007,77
109.172.007,77

7.389.541.585,89
3.775.000.000,00
3.614.541.585,89

72.430.301,07
72.430.301,07

52 924 707,08

52 924 707,08
12.518.639.310,76

630.712.793,90
502.457.404,68

1.628.028,61
134.203,24
367.156,61

560,00
126.125.440,76

6.151.577,27
110.498,40

636.974.869,57

1.253,04
1.253,04

13.155.615.433,37

OPÉRATIONS
TOTAUX DE 
L’EXELL RCICE

3=1+2

TOTAUX 
DE L’EXELL RCICE

PRÉCÉDENT
4

PROPRES 
À L’EXELL RCICE 

1

CONCERNANT 
LES EXERCICES 

PRÉCÉDENTS 
2

I.

II.

III.

IV.VV

V.VV

VI.VI.

VII.

I.

F
IN

A
N

C
IE

R
E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N

RESULTAT COURANT (reports)+C57:C77
 PRODUITS NON COURANTS
•  Produits des cessions d'immobilisations
• Subventions d'équilibre
• Reprises sur subventions d'investissement
• Autres produits non courants
• Reprises non courantes  ; transferts de charges

Total VIII  
 CHARGES NON COURANTES
• Valeurs nettes d'amortissements des
   immobilisations cédées
• Subventions accordées
• Autres charges non courantes
• Dotations non courantes aux amortissements
   et aux provisions

Total IX  

269.123,68
3.244.331,00

3.513.454,68

192.74

7.500.000,00

2.808.698,83

10.308.891,57

-176.764.838,08

0,00

3.244.331,00
269.123,68

0,00
3.513.454,68

0,00

7.500.000,00
192.74

2.808.698,83

10.308.891,57

-6.795.436,89
-183.560.274,97

-183.560.274,97
533.811.143,89
717.371.418,86

-183.560.274,97

4.954.355,41

0,00

0,00
457.699,88

0,00
457.699,88

0,00

0,00
24,70

771.850,33

771.875,03

-314.175,15
4.640.180,26

241.109,33
4.399.070,93

413.479.594,29
409.080.523,36

4.399.070,93

EN DH

OPÉRATIONS
TOTAUX DE 
L’EXELL RCICE

3=1+2

TOTAUX 
DE L’EXELL RCICE

PRÉCÉDENT
4

PROPRES 
À L’EXELL RCICE 

1

CONCERNANT 
LES EXERCICES 

PRÉCÉDENTS 
2

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.VV

XV.XVXV

XVXVII.

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)
RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)
IMPOTS SUR LES RESULTATS
RESULTAT NET (XI-XII

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)

RESULTAT NET
(total des produits-total des charges)

TOTAL I (A+B+C+D+E)

TOTAL II  ( F+G+H+I )

TOTAL III
TOTAL GENERAL I+II+III

Total II (F+G+H)

Total I(A+B+C+D+E)

Total III
TOTAL GENERAL I+II+III

F
IN

A
N

C
E

M
E

N
T

 P
E

R
M

A
N

E
N
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