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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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كلمة
الرئيس	

فؤاد	بريني 
رئيس طنجة المتوسط 

الوطنيــة والدوليــة، والســيما تلــك التــي تربطــه بأوروبــا.
وجــاءت حصيلــة انشــطتنا فــي هــذه الســنة لتبرهــن علــى 
قــدرة التكيــف الجيــدة للمجموعــة خــالل أطــوار هــذه الوضعيــة 

التــي يمــر منهــا العالــم.
حيــث أنهــى طنجــة المتوســط الســنة الماليــة بمعالجــة أزيــد 
مــن 81 مليــون طــن مــن البضائــع علــى مســتوى المركــب 
الــوزن  المينائــي، وذلــك بحجــم يمثــل 47% مــن مجمــوع 
الطنــي المنــاول علــى الصعيــد الوطنــي، أي بزيــادة %23 

مقارنــة مــع ســنة 2019.

وقــد بلــغ معــدل الحــركات المينائيــة المعنيــة 5,77 مليــون 
حاويــة، بزيــادة 20%، و357.331 شــاحنة من خالل المحافظة 
علــى اســتمرار نشــاط شــاحنات النقــل الدولــي، و358.175 
ســيارة جديــدة و7,9 مليــون طــن مــن المحروقــات. فــي حيــن 
عبــور  علــى نشــاط  الحــدود  األكبــر إلغــالق  التأثيــر  اقتصــر 

المســافرين لوحــده.

وبالنســبة للوجســتيك، حافظــت منصــة ميد-هــوب بدورهــا 
بالتدفقــات  المتعلقــة  تلــك  وكــذا  أعمالهــا  حجــم  علــى 
اللوجســتية المباشــرة العالميــة نحــو أزيــد مــن 100 دولــة. 
ــدة مــن  ــة رائ ــزت هــذه الســنة باســتقرار شــركات عالمي وتمي
 .»DACHSER»و  »GEFCO»و  »CEVA Logistics« بينهــم 
المتوســط  طنجــة  مناطــق  الصناعيــة  المنصــة  وســجلت 
اســتقطاب اســتثمارات صناعيــة جديــدة مــن القطــاع الخــاص 
بقيمــة 2,6 مليــار درهــم مما أســهم فــي خلق 7.458 منصب 
ــاز 8 توســيعات  ــم إنج ــك، ت ــع ذل ــد. وبالمــوازاة م شــغل جدي
جديــدة لوحــدات صناعيــة.  ونتيجــة لذلــك بلــغ عــدد الشــركات 
الناشــطة بطنجــة المتوســط إلــى غايــة اليــوم 1.100 شــركة 
المتوســط  طنجــة  أنشــطة  مناطــق  مجمــوع  علــى  موزعــة 

وتوفــر مجتمعــة مــا يقــارب 90.000 منصــب شــغل.
وعلــى مســتوى النتائــج الماليــة، ســجلت مجموعــة طنجــة 
المتوســط مجمــوع رقــم معامــالت إجمالــي موحــد قــدره 3,6 
ــرادات بقيمــة 745  ــار درهــم، أي بنمــو 4%، وصافــي إي ملي
مليــون درهــم، تشــمل تأثيــر المســاهمة المباشــرة بمبلــغ 
ــر  ــاص بتدبي ــدوق الخ ــدة الصن ــون درهــم لفائ ــدره 300 ملي ق

ــد19-. ــة كوفي جائح

المســتمرة  التعبئــة  علــى  لتبرهــن  النتائــج  هــذه  وتأتــي 
المينائيــون  الشــركاء  المتوســط:  طنجــة  لمجتمــع 
واللوجســتيون والصناعيــون واإلدارات والجمعيــات المهنيــة 
وكــذا الموظفيــن، الذيــن برهنــوا مــرة أخــرى علــى التزامهــم 

وإصرارهــم.
الموقــع  إلــى  تلــك اإلنجــازات، باإلضافــة  كافــة  وتســاهم 
ممــرات  خريطــة  علــى  المتوســط  طنجــة  اكتســبه  الــذي 
التدفقــات اللوجســتية العالميــة، فــي تعزيــز قدرتــه علــى 

فعــال.  نحــو  علــى  المملكــة  تنافســية  متطلبــات  توفيــر 

شــكلت ســنة 2020 بالنســبة لطنجــة المتوســط مرحلــة مليئــة 
بالتحديــات وامتحانــا لقدرتــه علــى التكيــف.

مينــاء  انطالقــة  نجــاح  البدايــة،  فــي  األمــر،  تطلــب  فقــد 
طنجــة المتوســط 2. حيــث وللمــرة األولــى، أصبــح طنجــة 
ــر  ــى مســتوى حــوض البح ــات عل ــاء حاوي المتوســط أول مين
األبيــض المتوســط، متقدمــا بذلــك علــى موانــئ فالنســيا 
وبيرايــوس والجزيــرة الخضــراء. ليصــل بذلــك إلــى المرتبــة 24 
عالميــا فــي ترتيــب موانــئ الحاويــات، مــن بيــن مجمــوع 500 
مينــاء.   معــززا فــي الوقــت نفســه ريادتــه علــى الصعيــد 

األفريقــي للســنة الرابعــة علــى التوالــي.

رؤيــة  الواقــع  علــى أرض  لتترجــم  وجــاءت هــذه اإلنجــازات 
صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، نصــره اللــه، حيــال 
الصائــب  االختيــار  وتؤكــد  االســتراتيجي،  المشــروع  هــذا 
المطــل علــى مضيــق جبــل طــارق، فــي قلــب  لموقعــه، 

العالميــة. التجاريــة  المبــادالت  ممــرات 

وبعــد ذلــك، كان مــن الواجــب مواجهــة ســياق األزمــة الصحيــة 
العالميــة. حيــث أبــدت مجموعة طنجة المتوســط، منذ بدايات 
الجائحــة، ردة فعــل ســريعة تمثلــت فــي وضــع خطــة متعلقــة 
باســتمرارية أنشــطتها المينائيــة واللوجســتية والصناعيــة، 
مــع الحــرص، بشــكل يومــي، علــى تطبيــق التدابيــر الوقائيــة 

والحمائيــة الالزمــة.

مــن خــالل اضطــالع، طنجــة المتوســط، علــى نحــو كامــل 
التزامهــا،  أكــدت  رئيســية،  لوجســتية  كمنصــة  بدورهــا 
إلــى جانــب أكبــر المنصــات الدوليــة مــن قبيــل ســنغافورة 
اســتمرارية  بدعــم  بيتــش،  ولونــغ  هامبــورغ  و  وروتــردام 

الدوليــة. التوريــد  سالســل 

فــي  المتوســط  طنجــة  اســتمر  ذلــك،  مــع  وبالمــوازاة 
االضطــالع بــدوره كأول منصــة مغربيــة لالســتيراد والتصديــر 
مــن خــالل الحــرص علــى المحافظــة علــى سالســل التوريــد 
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حصيلة	2021
لألنشطة المينائية

مجموع	الوزن	الطني

81
مليون طن
%23+
بالمقارنة مع 2019

5,77
مليون حاوية مكافئة 
لعشرين قدًما*
%20+
بالمقارنة مع 2019

المواد	السائلة	السائبة

7,9
مليون طن

%26+
بالمقارنة مع 2019

المواد	الصلبة	السائبة

303.705
طن
%18+
بالمقارنة مع 2019

357.331
تمــت  دولــي  نقــل  شــاحنة 

2020 فــي  معالجتهــا 
بنمو مستقر بالمقارنة مع 2019

358 171
سيارة جديدة

%28-
بالمقارنة مع 2019

701 599
مسافرا
%75-
بالمقارنة مع 2019

الحركة	البحرية

من بينها

4.306
سفينة تجارية
%10+
بالمقارنة مع 2019

9.702
مجموع التوّقفات

%32-
بالمقارنة مع 2019

95
مشــروع صناعــي 
جديــد فــي 2020

حصيلة	2020
لألنشطة الصناعية

2,6	مليار	درهم
استثمارات القطاع الخاص

في المنصة الصناعية
بطنجة المتوسط

59	مليار	درهم
واردات قادمــة مــن المنصة 

الصناعية طنجة المتوســط
7.458

منصب شغل جديد

1.100
شركة صناعية

322.361
التدفقات اللوجستية

شاحنات النقل الدولي/الحاويات

9
توســيع الوحــدات 

فــي 2020
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طنجة	المتوسط – حصيلة 2020
حصيلة األنشطة المينائية

حصيلة أنشطة المناطق الصناعية واللوجستية

األنشطة المينائية

الحجم اإلجمالي 
للبضائع )طن(

ميناء في البحر األبيض 
المتوسط

المرتبة 24/ 500 ميناء 
حاويات في العالم**

ربط بحري بأكثر من 180 
ميناء و70 بلدا

الحاويات

السيارات

حركة
المسافرين

المواد الصلبة 
السائبة )طن(

المواد السائلة السائبة 
)طن(

عدد السفن

أنشطة المناطق 
التطور بالمقارنة مع 20202019الصناعية واللوجستية

عدد السفن 
التجارية

استثمارات القطاع 
الخاص

الصادرات
الصناعية

خلق مناصب شغل 
جديدة

التدفقات اللوجستية 
الصناعية

80.972.906

5.771.221

358.175

357.331

701.599

303.705

7.968.485

9.702

4.306

-%2,649,01 مليار درهم

59 مليار درهم

7.45835,5%-

322.631

%20+

%23+

%28-

+%0

%75-

%18+

%26+

%16-

+%6

%32+

%10+

التطور بالمقارنة مع 20202019
ميناء في إفريقيا

أول

منصة استيراد/تصدير 
بالمغرب

أول

أول

منطقة اقتصادية في 
العالم*

ثاني

شاحنات النقل 
الدولي

"Financial Times" تصنيف فاينانشال تايمز *
"ALPHALINER" تصنيف ألفاالينر **
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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

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.

للمنطقــة  شــامل  تخطيطــي  إطــار  إعــداد 
للتنميــة. الخاصــة 

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

عناصــر مشــروع طنجــة المتوســط.

ــة للعمــل وفــق منهــاج حكامــة مبتكــر  ــة المغربي محفــزا للدول
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
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الجديــد  المينــاء  مــن  تجهيــز وتشــغيل كل   •
والصناعيــة  اللوجســتية  األنشــطة  ومناطــق 

والســياحية. والتجاريــة 

ومناطــق  للمينــاء  التجــاري  التســويق   •
. نشــطة أل ا

• منــح عقــود االمتيــاز، وعنــد االقتضــاء، تلــك 
المتعلقــة بأنشــطة المينــاء والمناطــق الحــرة.

الخاصــة  للمنطقــة  العــام  الفضــاء  إدارة   •
. للتنميــة

مهــام  إنجــاز  خــالل  مــن  المينــاء  تســيير   •
. لســلطة ا
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يقــع طنجــة المتوســط علــى مضيــق جبــل طــارق ويمثــل قطبــا لوجســتيا دوليــا يتميــز بخطــوط بحريــة تربطــه بــــ 180	مينــاء عالميا 
وبقــدرة اســتيعابية 9	مالييــن	حاويــة، 7	مالييــن مســافر، 700.000	شــاحنة	ومليون	ســيارة.	

ــة  ــل صناع ــة مــن قبي ــاالت مختلف ــة ناشــطة فــي مج ــر مــن 1.000 شــركة عالمي ــا ألكث ــا صناعي ــة المتوســط قطب ــل طنج ويمث
الســيارات والطائــرات واللوجســتيك والنســيج والتجــارة وذلــك بحجــم أعمــال ســنوي قــدره 59 مليــار درهــم. 

مركب	مينائي	بمواصفات	عالمية

يمتــد المرّكــب المينائــي طنجــة المتوســط علــى مســاحة 
ألــف	هكتــار ويضــم:

ــن  ــدوره محّطتي ــذي يضــّم ب ــة المتوســط 1، ال ــاء طنج • مين
ــة ومحطــة المحروقــات  ــات ومحطــة الســكك الحديدي للحاوي

ــة ومحطــة الســيارات. ومحطــة الســلع المتنوع
ــن  ــدوره محطتي ــذي يضــم ب ــة المتوســط 2، ال ــاء طنج • مين

للحاويــات.
• مينــاء طنجــة المتوســط للمســافرين والشــاحنات، الــذي 
يضــم بــدوره أرصفــة مخّصصــة إلركاب المســافرين وصعود 
شــاحنات النقــل الدولــي، ونقــاط التنظيــم، ومحطــة الــركاب.

• 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

تمتــّد المنصــة الصناعيــة طنجــة المتوســط علــى مســاحة 
فــي  اإلقليميــة  للتنافســية  وُتعــد منصــة  2.000 هكتــار 

والتجــارة.  والخدمــات  واللوجســتيك  الصناعــة  قطاعــات 
وتضم المنصة الصناعية طنجة المتوسط: 

• طنجة المنطقة الحرة.
• منطقة صناعة السيارات

.»Tanger Automotive City«
.»Renault Tanger Med« منطقة •

.Tetouan Park منطقة •
.Tetouan Shore منطقة •

مؤسسة	في	قلب	المنطقة	الترابية
 

تعزيــز  فــي  المتوســط  طنجــة  مؤسســة  دور  يتمثــل 
المســؤولية  مجــال  فــي  المتوســط  طنجــة  اســتراتيجية 
االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة. حيــث تقــوم المؤسســة 
منــذ تأسيســها فــي مــاي 2007 بدعــم المشــاريع الُمَهْيِكَلــة 
المحليــة  الجماعــات  مــع  بشــراكة  وذلــك  ومواكبتهــا 

المحليــة. والجمعيــات  الحكوميــة  والمؤسســات 

وتركــز المؤسســة مــن خــالل مبادراتهــا بشــكل رئيســي علــى 
والتنميــة  المهنــي  والتكويــن  والصحــة  التعليــم  مجــاالت 

ــة.  ــة والثقافي االجتماعي

هيئات	الحكامة	

طنجة المتوسط
مجلس	الرقابة	

مجلس	اإلدارة

الرئيس : 
- مهدي	التازي	الريفي 

أعضاء مجلس اإلدارة
- جعفر مغاردي، عضو مجلس اإلدارة المكلف بالقطب الصناعي والمدير العام لمناطق طنجة المتوسط

- لبنى غالب، عضوة مجلس اإلدارة المكلفة باستراتيجية المجموعة ومديرة استراتيجية المجموعة
- طارق العروسي، عضو مجلس اإلدارة المكلف بقطب الخدمات والمسؤولية االجتماعية للشركات والشؤون الدولية ومدير التطوير الدولي

- حسن عبقري، عضو مجلس اإلدارة المكلف بالعمليات المينائية واللوجستية ونائب مدير السلطة المينائية طنجة المتوسط، المكلف باألنشطة التشغيلية.

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
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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

1000 هكتار
المركب	المينائي

103 
مليار	درهم

بنهاية	سنة	2020

استثمارات
القطاعين	العمومي	والخاص

المنطقة الحرة اللوجستية
»Medhub« المركز المينائي

طنجة المتوسط

الميناء

السكة الحديدية

السد

منطقةالطرق السيارة
Tétouan Park

منطقة
Tétouan Park

 Renault Tanger
Med

 Automotive
  Tanger City

طنجة
المنطقة الحرة

برنامج	
مندمج

الميناء

المناطق

البنية التحتية الرابطة

الموانئاللوجيستيكالصناعة الغذائيةاإللكترونيك

000 90صناعة الطيرانصناعة السياراتالنسيجالقطاع شبه الطبي
منصب شغل

1 100
مقاولة
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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.

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

القطب	االجتماعي

مؤسسة طنجة المتوسط

PÔLE PORTUAIRE PÔLE INDUSTRIEL PÔLE SERVICES

الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

السلطة المينائية
 الناظور ويست ميد طنجة المتوسط

طنجة المتوسط 2 المنطقة الحرة اللوجستية
"MEDHUB" 

منطقة صناعة السيارات
"Tanger

Automotive City" 
طنجة المنطقة الحرة منطقة

"TETOUAN SHORE" قطب صناعي قطب مينائي قطب الخدمات

 مناطق طنجة المتوسط

0,12%

87,5%

12,38%

الشركات	التشغيليةهيكلة	المجموعة
للمجموعة

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

صندوق	الحسن	الثاني
للتنمية	االقتصادية

واالجتماعية

الدولة

صندوق	اإليداع	والتدبير
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نبذة	تاريخية

Lancement
Des TravauxDu
Port Tanger Med

Lancement
Du Port

Tanger Med 1

Lancement 
De La Grande 

Plateforme 
Industrielle 
Tanger Med

Ouverture
Du Port Passagers 

Et Rouliers

Ouverture
de Renault
Tanger Med

Tanger 
Automotive 

City et Tetouan 
Shore

SIGNATURE 
DE LA

CONCESSION 
TC4 DU PORT 
TANGER MED 

2 AVEC
APM 

TERMINALS

Ouverture de 
Tanger Med Port 

Center,
Le Port Tanger 
Med 1 atteint sa 

capacité
maximale de
3 MILLIONS DE 

CONTENEURS EVP

 Renault Tanger	افتتاح
Med	ومنطقة	صناعة	

Tanger Auto� »السيارات	
motive City«	ومنطقة	
.»Tétouan Shore«

افتتاح	صاحب	الجاللة	
الملك	محمد	السادس	
ميناء	المسافرين	

والشاحنات.

انطالق	المنصة	
الصناعية	الكبرى	
طنجة	المتوسط.

افتتاح	صاحب	الجاللة	
الملك	محمد	السادس	
ميناء	طنجة	المتوسط	1.

إعطاء	صاحب	
الجاللة	الملك	محمد	
السادس	انطالقة	
أشغال	ميناء	طنجة	

المتوسط.

ذكرى	مرور	
10	سنوات	
على	تشغيل	
ميناء	طنجة	
المتوسط.

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

.APM Terminals

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.

2012 2010 2009 2007 20032019 20172020 2016 2014

طنجة	المتوسط	أصبح	
أول	ميناء	حاويات	في	
البحر	األبيض	المتوسط	
بـ	5,77	مليون	حاوية	

تمت	معالجتها.
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األقطاب	
التشغيلية
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مركب	مينائي	
بمواصفات عالمية  

يشكل المركب المينائي طنجة المتوسط 
منصة مينائية عالية الكفاءة ومندمجة 
بشكل حقيقي مع مختلف األنشطة 

التكميلية كالمسافنة، واالستيراد 
والتصدير، والخدمات اللوجستية ذات 

القيمة الُمضافة، والخدمات البحرية 
والمينائية. 

يمتد المرّكب المينائي على مساحة 
1.000 هكتار ويشمل: 

ميناء طنجة المتوسط 1، الذي يضّم 
بدوره محّطتين للحاويات، ومحطة 

للسكك الحديدية، ومحطة للمحروقات، 
ومحطة للبضائع المختلفة ومحطة 

للسيارات.

ميناء طنجة المتوسط 2، الذي يضم 
بدوره محطتين للحاويات. 

ميناء طنجة المتوسط للمسافرين 
والشاحنات، الذي يضم بدوره مناطق 
للدخول والتفتيش الحدودية، وأرصفة 
مخّصصة إلركاب المسافرين وصعود 

شاحنات النقل الدولي، ومناطق 
اإلجراءات، والمرفأ البحري.

المنطقة الحرة اللوجستية، الممتدة 
على مساحة 200 هكتار، والمخصصة 

لألنشطة اللوجستية ذات القيمة 
المضافة ولتوحيد البضائع وتوزيعها 

وتوريدها.

المركز المينائي طنجة المتوسط: المركز 
المينائي طنجة المتوسط، الممتد على 

مساحة 29.000 متر مربع، المكان الرئيسي 
للتبادالت بين المجتمع البحري والعاملين 

بالميناء.

باإلضافة إلى محافظة ميناء طنجة 
المتوسط على تصنيفه كأول ميناء أفريقي 

منذ 2017، تمكن هذا األخير بفضل ميناء 
طنجة المتوسط 2 من أن يصبح أول 

ميناء حاويات على مستوى البحر األبيض 
المتوسط، ويواصل طريقه نحو ولوج قائمة 

المنصات 20 األولى على مستوى العالم.

باإلضافة إلى ذلك، فإن طنجة المتوسط 
هو المنصة المغربية األولى من حيث حركة 

تدفقات االستيراد/التصدير.

وقد تمكن طنجة المتوسط في سنة 2019 
من معالجة أزيد من 81 مليون طن من 

البضائع.

كما يوفر ميناء طنجة المتوسط، من خالل 
العديد من الُمجهزين البحريين ربطًا منتظما 

يغطي أزيد من 180 ميناء و70 بلدا في 
القارات الخمس. ونظرا لمكانته كمنصة 
لوجستية رائدة في أفريقيا، فإنه يقدم 

خدماته لحوالي 40 ميناء و22 بلدا في غرب 
أفريقيا بفضل رحالت ربط أسبوعية.

باإلضافة إلى كونه ميناء، فإن طنجة 
المتوسط عبارة عن منصة لوجستية 

مندمجة، ُمتصلة بشبكة نقل ُمتعددة 
الوسائط )خطوط سكك حديدية، طرق 

سريعة( من أجل نقل البضائع والمسافرين 
إلى كافة المناطق االقتصادية بالمملكة. 

يتم تشغيل المحطات وكذلك جميع 
أنشطة الميناء بموجب عقود امتياز يتم 

إبرامها مع شركات معروفة على المستوى 
العالمي. ويضم ميناء طنجة المتوسط 

في صفوفه أكبر الترسانات العالمية لتجهيز 
 »CMA-CGM»و »Maersk«( السفن

 »Arkas»و »Hapag-Lloyd»و »MSC»و
...( باإلضافة إلى شركات رائدة في مجال 

 »APM TERMINALS« الموانئ مثل
و«EUROGATE«. وتندرج رؤية ميناء طنجة 
المتوسط ضمن مقاربة تنموية مستدامة 

تتوخى تحقيق التوازن بين الجوانب 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية. 

ضمن هذه الرؤية، تم منح ميناء طنجة 
المتوسط العديد من االعترافات الدولية، 

من قبيل شهادة الجودة ISO-9001 عن 
مجال »استقبال السفن والخدمات المينائية 
المتصلة«، وشهادة ISO-14001 عن مجال 
 ISO-45001 نظام اإلدارة البيئية، وشهادة

عن مجال إدارة الصحة والسالمة في 
العمل وشهادة ISO-27001 عن مجال أمن 
المعلومات وشهادة ISO-55001 عن مجال 

تدبير األصول ضمن المركب المينائي.

باإلضافة إلى ذلك، فإن طنجة المتوسط 
هو أول ميناء أفريقي يحصل على عالمتي 

 »ECOPORTS« ميناء صديق للبيئة«
و«PERS« الممنوحتين من طرف »منظمة 

الموانئ البحرية األوروبية«. 

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	سيارة			
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.

ميناء المسافرين
والشاحنات

القدرة	االستيعابية
7	ماليين	مسافر

700.000 شاحنة نقل دولي
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طنجة	المتوسط
الربط البحري األسبوعي مع

+180
ميناء

+70
بلدا

في قلب المبادالت التجارية العالمية

في 5 
قارات
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أنشطة	الحاويات
يضم المركب المينائي طنجة المتوسط 
4 محطات مخصصة ألنشطة الحاويات 

بمجموع قدرة استيعابية 9 ماليين حاوية 
مكافئة لعشرين قدًما. باعتبار أن الميناء 

يتوفر على 3.600 متر طولي من الرصيف 
و138,5 هكتارا من األراضي البحرية 

المستصلحة وعمق 18 مترا، فإنه يستقبل 
أكبر ناقالت الحاويات في العالم )طول 

كلي يتجاوز 399 مترا(.

منذ انطالق تشغيل محطة الحاويات 1 
TC1 في 2007، تليها محطة الحاويات 2 

TC2 في 2008، استطاع المركب المينائي 
طنجة المتوسط أن يفرض مكانته كإحدى 

أهم منصات المسافنة في المحيط 
األطلسي والبحر األبيض المتوسط. وهي 

المكانة التي تعززت أيضا منذ انطالق 
تشغيل ميناء طنجة المتوسط 2 سنة 

2019 من خالل تشغيل محطة الحاويات 4 
.TC4

ُس بفضل  وما تزال هذه المكانة ُتَكرَّ
مستوى الكفاءة الجيد للُمجهزين البحريين 

الرئيسيين المشتغلين في محطات 
 Maersk« :الحاويات، وهم كاآلتي

Ha-»و »CMA-CGM/Delmas»و »Line
pag-Lloyd« و«ARKAS«، باإلضافة 

ِزين بحريين آخرين مشتغلين في  إلى ُمَجهِّ
Eu- »المحطة متعددة المستخدمين كشركة 
rogate Tanger«. وكذا بفضل تواجد أكبر 
 OCEAN»و »M2« االتحادات البحرية مثل

 ،»THE ALLIANCE»و »ALLIANCE

باإلضافة أيضا إلى »ONE« التي تعتبر 
طنجة المتوسط كمنصة لوجستية مهمة.

باإلضافة إلى دور المركب المينائي 
كمنصة استراتيجية لمسافنة الحاويات 

على محوري شرق/غرب )اسيا/أوروبا( 
وشمال/جنوب )أوروبا/أفريقيا(، فإنه يلعب 
دورا أساسيا في الربط من أجل دعم حركة 
االستيراد/التصدير بالمغرب وتنميتها. كما 

يمثل طنجة المتوسط فرصة للتصدير 
والربط من أجل مواكبة تنمية التبادالت 

التجارية بين المغرب/العالم، وذلك بفضل 
اتصاله المباشر بشبكتي السكك الحديدية 
والطرق السريعة التي تربطه بدورها بعمق 

المغرب.

تم	في	2020	معالجة
5.771.221

حاوية	مكافئة	لعشرين	قدًما

+20%
بالمقارنة	مع	2019

الخطوط البحرية الرئيسية
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المحطة		3المحطة		1

المحطة		4المحطة		2

المشغل
االستثمار

الحركة
انطالق	التشغيل
طول	الرصيف

APM TERMINALS
150	مليون	أورو

1,5	حاوية	مكافئة	لعشرين	قدًما
يوليوز	2007

800	متر

المشغل
االستثمار

الحركة
انطالق	التشغيل
طول	الرصيف

EUROGATE
150	مليون	أورو

1,5	حاوية	مكافئة	لعشرين	قدًما
غشت	2008

800	متر

المشغل
االستثمار

الحركة
انطالق	التشغيل
طول	الرصيف

TANGER ALLIANCE
240	مليون	أورو

مليون	حاوية	مكافئة	لعشرين	قدًما
يناير	2021
 800	متر

المشغل
االستثمار

الحركة
انطالق	التشغيل
طول	الرصيف

APM TERMINALS
820	مليون	أورو

5	ماليين	حاوية	مكافئة	لعشرين	قدًما
يونيو	2019

400	متر	+	1600	متر
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أنشطة	السكك	الحديدية
انطلق تشغيل محطة السكك الحديدية للحاويات 

بالمركب المينائي طنجة المتوسط في يونيو 
.2009

وتقع محطة السكك الحديدية خلف محطتي 
الحاويات TC1 وTC2 مباشرة، وتمتد على 

مساحة 10 هكتارات وتتوفر على 3 خطوط 
سككية بطول 800 متر باإلضافة إلى سكة 

جانبية.

كما أن المحطة مزودة بنظام إحالة في األمام 
والخلف. وهي مستقلة أيضا عن محطة الفرز.  

بفضل محطة السكك الحديدية الخاصة 
بالحاويات، تمكن المركب المينائي طنجة 

المتوسط من تعزيز عروضه من حيث البنى 
التحتية والخدمات المينائية.

وبالفعل، أصبحت محطة السكك الحديدية توفر 
شبكة ربط بالمدن الرئيسية في المملكة. 

وتستمر محطة السكك الحديدية في تقديم 
حلول لوجستية ذات كفاءة للشركات البحرية 

والناقلين والمستوردين والمصدرين وذلك مع 
خدمة نقل الحاويات بين ميناء طنجة المتوسط 

ومختلف المراكز االقتصادية في المملكة.
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تم استقبال 1.000
قطار في 2020

على متنها
300.000 سيارة

10	هكتارات

3 خطوط سككية بطول 800	متر.

 ،»PSA»و »Renault« محطــة الســكة الحديديــة لنقــل الســيارات القادمــة مــن مصنعــي
وكــذا المحروقــات والحاويات

خطوط ربط بالمدن الرئيسية بالمملكة
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وقد قامت السلطة المينائية بتكليف    
)GSTM Groupe CAT( في فبراير 2018، 
بموجب عقد من الباطن مدته سنتين قابلة 

للتمديد إلى 5 سنوات، بتدبير أنشطة المناولة 
في محطة االستعمال المشترك الخاصة 

بالسيارات في ميناء طنجة المتوسط. وانطلق 
تشغيل محطة االستعمال المشترك الخاصة 

بالسيارات في مارس 2013.

محطة	السكك	الحديدية	الخاصة	بالسيارات	
تتوفر محطة السكك الحديدية الخاصة بالسيارات 
على 4 خطوط سككية بطول مستخدم 240 متر 

تسمح بمعالجة نصف عربة على السكة ورصيف 
التفريع. وتسمح هذه المحطة بمعالجة القطارات 

Renault Mel- »المخصصة لصادرات مصنع 
loussa« ومصنع »PSA Kénitra«، كما أنها 

متصلة بشبكة السكك الحديدية الوطنية. 
ويمكن لكل قطار على حدة أن ينقل ما يقارب 

280 سيارة.

وتتصل محطة السيارات حاليا بخطوط مالحية 
Mon-»و »Le Havre »منتظمة مع موانئ 

 »Tyne»و »Sete»و »Fos-Sur-Mer »و »toir
Zee-»و »Piraeus»و »Vigo»و »Valence «و

 »Livourne»و »Barcelone»و »brugge
 »Borusan»و »Koper»و »Constanta»و

 »Durban»و »Ilyichevsk»و »Alexendria»و
 Vera»و »Jebel Ali»و »Abu Dhabi»و

...»Kembla»و »Brisbane»و »Cruz

وتميزت	سنة	2020	باألحداث	التالية:
• انطالق تشغيل أول وحدة موقف للسيارات 

متعدد الطوابق وهذا أدى إلى رفع القدرة 
التخزينية ب 800 مكان إضافي، في حين أن 

أشغال بناء وحدتين أخريين بقدرة 800 مكان لكل 
واحد منها هي في طور اإلنجاز من أجل مواكبة 

تزايد حركة عبور السيارات الجديدة عبر ميناء 
طنجة المتوسط.

• انطالق عمليات التصدير عبر ميناء طنجة 
المتوسط، للسيارات الكهربائية ستروين 

.»PSA Kénitra« التي ينتجها مصنع ،»AMI«
• تم تجاوز حاجز مليوني سيارة رونو المعدة 

للتصدير )مصنع ملوسة وصوماكا( عبر ميناء 
طنجة المتوسط.

أنشطة	السيارات	الجديدة	
منذ بدء تشغيلها سنة 2012، تجري أنشطة 

السيارات الجديدة لطنجة المتوسط في محطة 
نقل السيارات التي تتوفر على قدرة معالجة 

سنوية قدرها 1.000.000 سيارة جديدة وتنقسم 
إلى محطتين للسيارات: محطة السيارات رونو 

)محطة السيارات رونو( ومحطة المتعددة 
المستخدمين الخاصة بالسيارات )محطة 

االستعمال المشترك للسيارات(.

»Renault«	رونو	السيارات	محطة
تمتد محطة السيارات »Renault« على مساحة 

13 هكتارا بقدرة تخزين اسمية 6.000 سيارة. 
وتسمح هذه المحطة بمعالجة إنتاج سنوي قدره 

.»Renault Melloussa« 400.000 سيارة ينتجها مصنع

وتتوفر هذه المحطة على رصيفين قادرين على 
استقبال سفن شحن السيارات من الجيل الجديد 

)بطول يصل إلى 240 مترا وعمق 12 مترا(.

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

تحميل السيارات وتفريغها )القطارات والشاحنات(.
• إصالح المعدات / التجهيزات والبنى الفوقية 

للموانئ وصيانتها وتجديدها.
• مناولة السيارات وتخزينها ضمن عملية 

المسافنة داخل مجال األراضي البحرية 
المستصلحة بالمحطة. 

محطة	السيارات	متعددة	المستخدمين	
نظرا لمجاورة محطة االستعمال المشترك الخاصة 

 »Renault« بالسيارات للمحطة الخاصة بشركة
وامتدادها على مساحة 5,5 هكتارات، وتوفرها 

على قدرة استيعاب 3.000 سيارة، فقد تم 
تجهيزها بنفس حاجز األمواج، المشتمل بدوره 

على رصيفين قادرين على استقبال سفن شحن 
السيارات من الجيل الجديد )بطول يصل إلى 240 
مترا(، باإلضافة إلى بنايات تقنية وإدارية لتقديم 
خدمات ذات جودة فيما يتعلق بالسيارات المعدة 

للتصدير أو المسافنة واالستيراد من قبيل 
Hon-»و »Fiat»و »Ford»و »Nissan»و »PSA«

da« و«Hyundai« وغيرها.

تم في 2020 مناولة
358.175 سيارة

�28%
بالمقارنة مع 2019
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• القدرة االستيعابية 1مليون	سيارة	/ السنة
• الزبون الرئيسي:

� »Renault«	من إنتاج مصنعي ملوسة وصوماكا

� »PSA« من إنتاج مصنع القنيطرة

• مجموع 20	هكتارا، منها 7	هكتارات للمحطة متعددة المستخدمين
مخصصة لالستيراد	/	التصدير ومسافنة السيارات

ــا	 ــا	وروماني ــوب	أفريقي ــاء مــن بينهــا	اســتراليا	وجن ــدا و 31 مين ــط بخطــوط مباشــرة مــع 24 بل • الرب
ــا وســلوفينيا	وتركي
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أنشطة	البضائع	المختلفة	
تم تخصيص محطة البضائع المتنوعة لمعالجة 

حركة االستيراد/التصدير المرتبطة بشكل رئيسي 
بأنشطة الشركات الصناعية المستقرة في 

منطقة الشمال. 

تتميز محطة البضائع المختلفة، الممتدة على 
مساحة 5 هكتارات، مقسمة إلى هكتارين على 

الرصيف و3 هكتارات مخصصة للتخزين، بتوفرها 
على رصيف بطول 500 متر ومسودة يبلغ عمقه 

Pana-« 13,5 مترا يسمح لها باستقبال سفن
.»Handysize»و »Handymax»و »max

انطلق تشغيل محطة البضائع المختلفة في 
أكتوبر 2010. وأصبحت محطة البضائع المختلفة 
َزة بثالث رافعات للتفريغ على الرصيف  حاليا ُمَجهَّ

بقدرة رفع 100 و63 و45 طن على التوالي، 
باإلضافة إلى مختلف الوسائل الضرورية 

لعمليات المناولة األرضية للبضائع، بحيث تساعد 
كل تلك التجهيزات على معالجة من سفينتين 
إلى ثالث سفن في نفس الوقت. وتسمح 

محطة البضائع المختلفة حاليا، بمعالجة البضائع 
التالية: »Project cargo« والحبوب ولفائف 

الصفائح المعدنية والخردة المعدنية والخشب 
والبضائع المشحونة في أكياس أو أكياس كبيرة 

والطرود الثقيلة واالسمنت وشفرات العنفة 
الريحية المعدة للتصدير وغيرها.

تم في 2020 معالجة

303.705	طن
من البضائع المختلقة

+18%
بالمقارنة مع 2019
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• 5	هكتــارات مخصصــة لحركــة	الــواردات	/	الصــادرات المرتبطــة بالشــركات المســتقرة بالمناطــق 
الصناعيــة واللوجســتية بالجهــة

• القدرة على معالجة 800.000	طن من البضائع المختلفة
• انطالق التشغيل: 2010

  مجموعة طنجة المتوسط 2020  // 49   التقرير السنوي طنجة المتوسط  2020 // 48 
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أنشطة	المحروقات	
تمتد محطة المحروقات على مساحة 12 هكتارا 
وتتوفر على قدرة تخزين سنوية 532.000 متر 
مكعب من المنتوجات المكررة موزعة على 19 

خزان. وتتوفر المحطة على البنية التحتية التالية:
• محطة 1 على بعد 3 كيلومترات من المحطة 

المخصصة الستقبال السفن التي يبلغ طولها 
250 مترا.

• محطة 1 في طور اإلنجاز يستقبل السفن 
التي يبلغ طولها 170 مترا.

• 6 أنابيب للمنتجات )أنبوبين( بقطر 20 بوصة 
و)4 أنابيب( قطر 16 بوصة.

• أنبوب 1 بقطر 12 بوصة للماء المخصص 
لمكافحة الحرائق.

• رصيف شحن الشاحنات.
• رصيف شحن عربات القطارات.

وقد تم منح عقد االمتياز في محطة المحروقات 
HTTSA »Horizon Tangier Ter-  لفائدة شركة
Ho-« ويساهم فيها كل من شركة .»minal SA

rizon Terminal Ltd«، الفرع التابع لمجموعة 
 ENOC« Emirates National Oil Company«

، ومجموعة »Akwa Group«  ومجموعة
.»Independent Petroleum Group«

وانطلق تشغيل محطة المحروقات منذ فبراير 
2012، وتتمثل أنشطتها فيما يلي: 

• التجارة )المسافنة(.
• استيراد المنتجات المكررة.

• الخدمات المتصلة بالوقود.

وشرع ميناء طنجة المتوسط في تقديم الخدمات 

تم في 2020 معالجة

7,97	مليون	طن
من المحروقات

+26%
بالمقارنة مع 2019

المتصلة بالوقود منذ 2011. وتتمثل في تزويد 
السفن التي َتْعُبُر من ميناء طنجة المتوسط وكذا 

السفن الُمْبِحَرِة عبر المضيق بالوقود. وقد تم 
تفويت هذا النشاط من الباطن من طرف صاحبة 
MINER-« لفائدة شركة »HTTSA »االمتياز شركة 

VA BUNKERING« والتي تتوفر على صنادل 
مخصصة لهذه المهمة داخل الميناء.

وبالفعل، يسمح هذا النشاط بأن تستفيد 
السفن من فترات توقفها التجاري للتزود 

بالوقود.

حيث يقوم طنجة المتوسط اليوم بتسليم أكثر 
من 1,6 مليون طن من منتجات التزويد بالوقود.

وبدأت محطة المحروقات في 2017 نشاط تفريغ 
السفن الناقلة للغاز والتي تنقل نوعين رئيسيين 

من المحروقات والمتمثلين في الغاز النفطي 
المسال والبوتان والبروبان. ويبقى الهدف هو 
امتالك قدرات مينائية جديدة تساعد على تلبية 

حاجيات السوق الوطنية في مجال الغاز النفطي 
المسيل، حيث قامت المحطة خالل سنة 2020 

بمعالجة أكثر من 391.000 طن من الغاز النفطي 
المسيل الموجه للسوق المحلية.
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مرســى	1 علــى بعــد 3	كيلومتــرات مــن المحطــة المخصصــة الســتقبال الســفن التــي يبلــغ طولهــا 

250	متــرا.

مرسى	1 يستقبل السفن التي يبلغ طولها 170	مترا.

6	أنابيب	للمنتجات )أنبوبين( بقطر 20 بوصة و)4 أنابيب( قطر 16 بوصة.

أنبوب	1 بقطر 12 بوصة للماء المخصص لمكافحة الحرائق.

رصيف شحن الشاحنات.

رصيف شحن عربات القطارات.
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أنشطة	الشاحنات
يملك المركب المينائي قدرة معالجة 700.000 

شاحنة نقل دولي في السنة. ويتوفر على 
8 مراسي مخصصة لهذا النشاط مع مسودة 

بعمق 8 أمتار وكذا مساحة 35 هكتارا من 
األراضي البحرية المستصلحة.

ويعتبر ميناء طنجة المتوسط منصة ذات جودة 
ِرين المغاربة. حيث تتوفر على  بالنسبة للُمَصدِّ

بنية تحتية تمتد على مساحة 19 هكتارا مخصصة 
لمعالجة حركة الصادرات وذلك بقدرة معالجة 
2.100 وحدة في اليوم وساعتين كمتوسط 

مدة عبور. وتسمح المنصة بمعالجة صادرات 
المنتجات المغربية من قطاعات النسيج والجلد 

وصناعة السيارات والطيران واإللكترونيات 
والبستنة والمنتجات الطازجة.

أما بالنسبة لحركة االستيراد فهي مستقلة 
جغرافيا عن فضاء التصدير وهذا يسمح 

بتسلسل التدفقات وشفافية في المسارات. 

ويتصل ميناء طنجة المتوسط بالشبكة الوطنية 
للطرق السيارة المتصلة بدورها بالمدن الكبرى 

في المملكة. في حين َتْبُعُد وحدات الشحن 
المعدة لالستيراد أو التصدير عبر طنجة 

المتوسط 3 ساعات فقط من الرباط و4 ساعات 
من الدار البيضاء و6 ساعات من مراكش و8 

ساعات من أكادير.

تم في 2020 معالجة

357.214
وحدة نقل دولي

بمعدل مستقر
بالمقارنة مع 2019

باعتباره جسرا بحريا حقيقيا على المضيق وعامال 
حاسما في حركية التبادالت التجارية مع أوروبا، 

فإن أنشطة الشاحنات تسمح بربط طنجة 
المتوسط بإسبانيا )الجزيرة الخضراء وبرشلونة(، 
وكذا بفرنسا )سيت( وإيطاليا )جنوة وسافونة(.

ويتولى طنجة المتوسط لوحده، باعتباره 
أول منصة مغربية من حيث حركة االستيراد 

والتصدير، معالجة أزيد من 50% من الصادرات 
المغربية وحوالي 97% من حركة شاحنات النقل 

الدولي للصادرات.

جسر بحري على مضيق جبل طارق 

30	هكتارا مخصصة	و8	مراسي	على الرصيف 

منصة متميزة فيما يتعلق بالصادرات 

القدرة على معالجة حوالي %97 من شاحنات النقل الدولي بالمغرب.
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قدرة استيعابية اسمية 700.000 شاحنة نقل دولي.

قدرة معالجة 2.100 وحدة نقل دولي في اليوم

ساعتين كمتوسط مدة العبور عند التصدير.
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أنشطة	المسافرين
يتوفر ميناء طنجة المتوسط على قدرة معالجة 
7.000.000 مسافر في السنة. ويتوفر على 8 
مراسي مخصصة لعبور المسافرين والسيارات 
ووحدات الشحن، ومنطقتين للدخول والتفتيش 

الحدودي )دخول ومغادرة المغرب( ومناطق إركاب 
المسافرين ومحطة بحرية لمعالجة تدفقات 

المسافرين الراجلين والحافالت.

المسافرين	أصحاب	السيارات	
يتوفر المسار المخصص للمسافرين أصحاب 

السيارات على بنى تحتية تسمح بالفصل 
المادي بين حركة السيارات عند المدخل والمخرج، 

وبمضاعفة قدرة المعالجة وتحسين مدة عبور 
المسافرين في أفضل الظروف من الراحة 

واألمن والسالمة وكذا تحسين تجربة العبور عبر 
الميناء. 

وبالفعل، فإن مناطق المراقبة على مستوى 
»مدخل السيارات« مزودة بمجموع الخدمات 

التالية الضرورية للمسافرين: فضاءات خضراء، 
وخدمات مطاعم وشبابيك لبيع التذاكر ومكان 

مخصص للصالة ومرافق صحية ومكاتب 
الصرافة وشاشة كبيرة لإلعالن الفوري عن 
مواعيد مغادرة السفن ووصولها. ويتوفر 

»مدخل السيارات« أيضا على فضاءات واسعة 
مغطاة ومظللة. 

باإلضافة إلى ذلك، تم تخصيص فضاء 
الستيعاب السيارات التي تنتظر الولوج إلى 

الميناء، مساعدا بذلك على تفادي الزحام 
بطرقات السير خالل أيام الذروة. ونتيجة لذلك 
تم تجهيز فضاء يمتد على مساحة 1,8 هكتار 

يستعمل كمنطقة لإلجراءات المينائية، ومزود 
بالخدمات الضرورية لينتظر المسافرون في 

أفضل ظروف من الراحة. كما يتم إنجاز إجراءات 
المراقبة من السيارات.

أما بالنسبة للمسافرين الوافدين على المغرب 
فإن إجراءات المراقبة، كختم الجوزات، تتم على 

متن السفن. كما أنه يتم تولي إجراء القبول 
المؤقت لوسائل نقل المسافرين الكائن 

عنوانها االعتيادي في الخارج من طرف النظام 
المعلوماتي إلدارة الجمارك على متن السفن.

تم في 2020 استقبال

701.599
مسافر

�75%
بالمقارنة مع 2019

تتضمن	منطقة	الدخول	والتفتيش	الحدودي	
)مغادرة	المغرب(	ما	يلي:	

• 34 نقطة مراقبة للشرطة تسمح بمعالجة 
1.000 سيارة في الساعة.

• 6 مكاتب مراقبة للجمارك تعمل على إتمام 
إجراءات المسافرين أصحاب السيارات.

• فضاء يمتد على مساحة 3.000 متر مربع 
مغطى مخصص لتفتيش السيارات.

• مدخل مخصص لحافالت النقل الدولي.
• موقف سيارات بطاقة استيعابية قدرها 500 

سيارة.
• منطقة للراجلين مغطاة معدة القتناء التذاكر 

وتتوفر على مرافق صحية ومقهى وقاعة 
للصالة.

• 8 نقاط لتسجيل الوصول دون الحاجة إلى 
ِل المسافرين المتوفرين على تذاكرهم من  َتَرجُّ

سياراتهم.

ويساعد تصميم هذا الفضاء وتنظيمه على 
تيسير الحركة وتقليص المدة المستغرقة لعبور 

السيارات. وتتوفر النقاط على شبكة اتصال 
باأللياف البصرية. كما تسمح منطقة التفتيش 

بالماسح المتنقل بمراقبة غير اقتحامية مع 
تقليص مدة انتظار المسافرين.

وقــد تــم تعليــق نشــاط المســافرين منــذ مــارس 2020 بســبب إغــالق الحــدود 
نظــرا لألزمــة الصحيــة، لتســتأنف بعدهــا بشــكل خفيــف فــي يونيــو 2020 مــع 

احتــرام صــارم للتدابيــر الصحيــة.
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تتضمن	منطقة	الدخول	والتفتيش	الحدودي	
)الدخول	إلى	المغرب(	ما	يلي:

• 16 نقطة مراقبة للشرطة تسمح بمعالجة 
ِل  500 سيارة في الساعة دون الحاجة إلى َتَرجُّ
المسافرين أصحاب السيارات من سياراتهم.

• 5 مكاتب مراقبة للجمارك تعمل على إتمام 
إجراءات المسافرين وهم على متن سياراتهم.
• فضاء مغطى يمتد على مساحة 1.000 متر 
مربع مخصص لتفتيش السيارات، وعلى بعد 
900 متر مربع من البنايات اإلدارية والمناطق 
الخلفية المخصصة لعناصر الجمارك والشرطة 

المكلفين بالمراقبة.
• مستوصف ومكتب مخصصين لمؤسسة 

محمد الخامس للتضامن.
• 5 مكاتب مراقبة للجمارك مخصصة لمراقبة 

المسافرين على متن سياراتهم.
• المرافق الصحية.

مدخل مخصص لحافالت النقل الدولي.
- منطقة تفتيش بالماسح المتنقل تسمح 

بمراقبة غير اقتحامية وتساعد على تقليص مدة 
انتظار المسافرين.

وَن	 المسافرون	الراجلون	والُمْسَتِقلُّ
للحافالت

َيِلُج المسافرون الراجلون إلى ميناء المسافرين 
طنجة المتوسط عبر المركز المينائي طنجة 

المتوسط الذي يؤدي مباشرة إلى المرفأ البحري. 
حيث تتم عمليات المراقبة من طرف الشرطة 

والجمارك داخله. 

عند الوصول، تتم إجراءات المراقبة )ختم 
الجوزات( على متن البواخر أثناء فترة العبور. 
بعدها تتولى خدمة حافالت النقل الداخلي 
للميناء على نقل المسافرين الراجلين من 

مناطق اإلركاب إلى المرفأ البحري أو العكس.

باإلضافة إلى ذلك، تم وضع خدمة سيارات 
األجرة والحافالت والقطار رهن إشارة المسافرين 

الراجلين لنقلهم نحو طنجة/ميناء طنجة 
المتوسط. 

كما أنه يمكن لحافالت النقل الدولي أيضا 
الولوج إلى ميناء المسافرين طنجة المتوسط 
عبر المركز المينائي طنجة المتوسط. حيث تتم 

بوابة ولوج لمغاربة العالم.
50% مــن التدفقــات البريــة لمغاربــة العالــم تمــر عبــر طنجــة 

المتوسط.
قدرة اسمية على معالجة 7 ماليين مسافر.

مرفــأ بحــري متعدد الوســائط )محطــة بحرية ومحطة قطارات 
ومحطة طرقية(

متصلة بإسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
اجراءات مراقبة ركاب الحافلة من طرف الشرطة 

والجمارك داخل المرفأ البحري. 

يشتمل المرفأ البحري على فضاء للمراقبة 
الحدودية وقاعة لالنتظار ما قبل اإلركاب 

وكافتيريات وقاعة وصول المسافرين وحافالت 
النقل الداخلي من وإلى أرصفة اإلركاب 

وخدمات )االستقبال وبيع التذاكر والمصرف 
ومكتب الصرافة والمطعم واألكشاك والمرافق 
صحية وقاعة للصالة ...(، باإلضافة إلى فضاء 

لالستراحة وكذا محطة سكك حديدية تشتمل 
على رصيفين للمسافرين ومحطة طرقية تمتد 

على مساحة 7.500 متر مربع تتوفر على 9 
مواقف للحافالت وحافالت النقل الدولي.

كما أن المرفأ البحري مجهز أيضا بساللم متحركة 
ومصاعد ومحطات شحن سريع للهواتف الخلوية 

واالتصال السلكيا باإلنترنت بالمجان وشاشات 
لعرض آني لمواعيد مغادرة السفن ووصولها.

مناطق	ما	قبل	اإلركاب	

تتوفر مناطق ما قبل اإلركاب بالميناء على 
فضاءات لالستراحة قصد تحسين ظروف الراحة 

للمسافرين أثناء عملية عبورهم.

ويشرف على تشغيل هذه الفضاءات مهنيين 
وتشتمل على مقاهي ومطاعم ومحالت 

للتسوق المعفي من الضرائب ومستوصف 
وفضاءات أللعاب األطفال وشرفات مطلة على 

كامل الميناء.

وهذا باإلضافة إلى بناية مخصصة للخدمات 
على مستوى منطقة ما قبل اإلركاب تشتمل 

على مكاتب للشركات البحرية ومؤسسة محمد 
الخامس والشرطة ومرافق صحية ومحالت 

للمأكوالت ومكاتب الدرك الملكي.
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الشركات	صاحبة	االمتياز
في المركب المينائي

طنجة المتوسط

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 ألكثر من
 140 مليون أورو.

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

الحاويات في العالم، والسيما سفن الشحن 

وتحقق محطة الحاويات TC1منذ 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 90 هكتار ومجهزة بـ 12 

رافعة من الجيل الحديث يمكنها استقبال 
أكبر ناقالت حاويات في العالم، و30 حاملة 
.»ARMG« مكوكية وكذا 42 رافعة من نوع

APM TERMINALS 
صاحبة االمتياز في محطة 

TC1 الحاويات
ُل محطة الحاويات )TC1( 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 على 10 مرافع 
 Super Post« قنطرية متحركة من نوع

Panamax« )بقدرة رفع تبلغ 61 طن( و23 
رافعة قنطرية ذات اإلطارات المطاطية 

 Truck« و72 شاحنة جرارة من نوع
Tractor Terberg« و76 قاطرة حاويات 

 »Reach Stacker« ومركبتي من نوع

صاحبة االمتياز في محطة 
TC4 الحاويات

تقوم »APM Terminals« الرائدة عالميا 
في هذا المجال بتطوير محطة الحاويات 
)TC4( في طنجة المتوسط وذلك في 
إطار عقد امتياز. ويتعلق األمر بالمحطة 

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

المينائي.

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

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

الخاصة بحركة الحاويات. .Classe triple E »Maersk-Line«
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كما أن محطة الحاويات TC2 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 على 8 مرافع قنطرية 
 »Super Post Panamax« متحركة من نوع

)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 من نوع 

.»Empty Handler«

حيث بلغ الغالف االستثماري في البنى 
الفوقية والمعدات الخاصة بمحطة 

الحاويات TC2 أكثر من 140 مليون أورو. 
وتحقق محطة الحاويات TC2 مستويات 

أداء من حيث اإلنتاجية بمعايير دولية عالية.

EUROGATE TANGER
صاحبة االمتياز في محطة 

TC2 الحاويات
ُل محطة الحاويات )TC2( في إطار  ُتَشغَّ

عقد امتياز مدته 30 سنة أبرم في 2006 
 EUROGATE« لفائدة االئتالف التجاري
TANGER« و»Contship Italia«، أول 

مشغلة أوروبية للموانئ وقائدة لمجموعة 
CMA-«و »MSC« الشركات البحرية
CGM«، المصنفتين على التوالي 

في المرتبة الثانية والثالثة كأكبر ناقلي 
الحاويات في العالم.

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

.»Tanger

• 6 أنابيب للمنتجات )أنبوبين( بقطر 20 
بوصة و)4 أنابيب( قطر 16 بوصة 

• أنبوب 1 بقطر 12 بوصة للماء 
المخصص لمكافحة الحرائق 

• 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« السيارات مع المشغل
.»Geodis STVA Tanger Méditerranée«

 Horizon Terminals
Tangier

صاحبة االمتياز في محطة 
المحروقات

إن الشركة صاحبة االمتياز في محطة 
 Horizon Tangier« المحروقات هي

Terminal SA HTTS«. ويساهم فيها كل 
 ،»Horizon Terminal Ltd« من شركة

 Akwa»دبي(، و( »ENOC« فرع مجموعة
 Independent« المغرب( و( »Group

Petroleum Group« )الكويت(.
 

وتتوفر المحطة على البنية التحتية التالية: 
• مرسيين على بعد 3 كيلومترات من 
المحطة المخصصة الستقبال السفن.
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أعاله والبالغ طولها 28,67 مترا وعرضها 
10,43 أمتار على وسائل لمكافحة الحرائق 

تراعي معايير »FI-FI« مكافحة الحريق 1 
»Fire Fighting 1«. كما أنها مزودة أيضا 

بوسائل مكافحة التلوث.

وتعتبر سرعة العمليات وكفاءة إنجازها 
عنصرين ضروريين من أجل تقديم خدمة 

ذات جودة وتنافسية إلرضاء زبائننا.
كما أن خدمات القطر المينائي المقدمة 

من طرف »BOLUDA« حاصلة على 

شهادتي ISO 9001/2008 ومدونة
»ISM code« المدونة الدولية إلدارة 

International Safety Ma- »السالمة 
nagement« لتولي تنفيذ العمليات وفق 

أعلى المعايير الدولية المعمول بها في 
مجال الجودة والسالمة.

BOLUDA
صاحبة االمتياز فيما يتعلق 

بنشاط القطر في ميناء طنجة 
المتوسط 1

تتولى شركة »BOLUDA« نشاط القطر 
بميناء طنجة المتوسط 1، باالعتماد على 

أسطول مكون من 4 مراكب قطر متماثلة 
 »Propulsion ASD« بقوة دفع بواسطة
 Azimuth Stern« محرك سمتي خلفي

Drive« تم تشييدها من طرف حوض بناء 
السفن »DAMEN« في هولندا.

 »VB MALABATA« وتتولى مراكب القطر
و »VB CIRES« و »VB DALIA« و

»VB SPARTEL« نشاط القطر والمساعدة 
24/24 ساعة و7/7 أيام. كما أنها تتوفر 

على قوة محرك 3.700 كيلو واط وقوة جر 
60 طن.

وتتوفر مراكب القطر التوأم المشار إليها 

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 
 »RASTAR 2900« هذه الوحدات من نوع
على قدرة جر 90 طن وقوة دفع بواسطة 

»Propulsion 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

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 
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ميناء	يشتغل

7 أيام 24 ساعة
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المهن	البحرية
بطنجة	المتوسط

باالعتماد على فريق قوي مكون من 80 ضابط ومرشد بحري، تكون إدارات قبطانية الميناء 
واإلرشاد البحري بطنجة المتوسط مندمجة بالكامل في السلطة المينائية.

وتعنى هذه المهام بصفة رئيسية بتنظيم عمليات التوقف البحري وتحسينها لتساهم بذلك 
ٍزين البحريين  في تعزيز مستوى تنافسية المركب المينائي، واالستجابة لتطلعات الُمَجهٍّ

العالميين.

تتبنى إدارة قبطانية الميناء واإلرشاد بطنجة المتوسط رؤية تقوم على التحسن المستمر 
وذلك من خالل وضع مؤشرات لمتابعة مدى تحقيق األهداف وتطبيق خطة العمل والبحث 

والكفاءة في إطار مقاربة الجودة التي انتهجها ميناء طنجة المتوسط فيما يتعلق بمجال 
»استقبال السفن« طبقا لمعايير الجودة والسالمة والبيئة المعتمدة من طرف المنظمة 

الدولية لتوحيد المقاييس.
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قبطانية	الميناء،
تقود عملية استقبال السفن

وضمان سير عمليات التوقف 
البحرية في أفضل الظروف

يتولى ضباط قبطانية الميناء مهام استقبال السفن 
والشرطة المينائية رصد الحركة البحرية ضمن الحدود 
اإلدارية للميناء ومراقبتها وكذا تدبير عمليات توقف 

السفن.

جدولة	عمليات	توقف	السفن	واستقبالها
مــع  المينــاء  قبطانيــة  منســق  مهمــة  الضابــط  يتولــى 
األطــراف المعنيــة بعمليــات التوقــف. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
فإنــه يتولــى عمليــات البرمجــة والتحليــل التقنــي والمعالجــة 
ــة أو  ــة طويل ــك مــع جدول ــات التوقــف وذل المنتظمــة لعملي
قصيــرة األمــد، ممــا يســمح باســتغالل أفضــل لإلمكانــات 
التحتيــة  للبنــى  رصــد  ضمــان  مــع  المينــاء  يوفرهــا  التــي 

المينائيــة المرتبطــة باســتقبال الســفن.

الرســو  مواعيــد  علــى  بالمصادقــة  الضابــط  يقــوم  كمــا 
بالمحطــات مــن خــالل حرصــه علــى احتــرام حــدود اســتغالل 
المينــاء، وكــذا الخدمــات المطلوبــة للســفن )اإلرشــاد والَقْطــر 
واإِلْرَســاء(. ويتولــى كذلــك رصــد صيانــة أعمــاق القنــوات 
ودوائــر الــدوران وأرصفــة مينــاء طنجــة المتوســط وكــذا تحيين 

ــات مســح األعمــاق. بيان

»VTS«	السفن	مرور	حركة	خدمات
تعنــى خدمــات حركــة مــرور الســفن بتدبيــر الحركــة البحريــة في 
ــي  األحــواض والمراســي ومناطــق الرســو بالمركــب المينائ

طنجــة المتوســط. حيــث َيْســَهُر القســم علــى توفيــر هــذه الخدمــة 
ــاط  ــون مــن 5 ضب ــق يتك ــك مــن فري ــام وذل 24/24 ســاعة و7/7 أي
الحركــة  الســفن و10 ضبــاط رصــد  حركــة  مشــرفين مــن قســم 
حاصليــن علــى الشــهادات الضروريــة لممارســة هــذه المهــام طبقــا 
ــة لســلطات  ــم المعــدات البحري ــة لتقدي ــات الرابطــة الدولي لتوصي
المالحــة والمنــارات »IALA« المتعلقــة بمعاييــر تكويــن موظفــي 

خدمــات حركــة مــرور الســفن واعتمادهــم.

ضابط	التدخل	الميداني	في	الميناء
ــي  ــط التدخــل بصفــة مســتمرة فــي الموقــع المينائ يتواجــد ضاب
ــاء. وهــو  ــة المين ــل الميدانــي لقبطاني ــر الممث ــك يعتب ونتيجــة لذل
ــاء  ــى المين ــاورات الدخــول إل ــى من ــي عل ــف باإلشــراف الفعل مكل
والخــروج منــه والســحب داخــل المينــاء، وتوافــر األرصفــة أو ال فــي 
حالــة الظــروف الجويــة الصعبــة )الضبــاب واألمــواج المتكســرة 
التواصــل  يشــكل صلــة  فإنــه  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  وغيرهــا(. 
ــق  ــف بتطبي ــه مكل ــة الســفن، كمــا أن ــاء وربابن ــة المين ــن قبطاني بي
ــات  ــاء مــن خــالل قيامــه بدوري ــا فــي المين ــد المعمــول به القواع
ــة. ويتكــون هــذا  ــة منتظمــة داخــل كافــة المنشــآت المينائي مراقب
ــاء، وكمــا هــو  ــي فــي المين ــط تدخــل ميدان ــب مــن 15 ضاب المكت
األمــر بالنســبة لخدمــات حركــة مــرور الســفن، فإنــه َيْســَهُر علــى 

توفيــر هــذه الخدمــة 24/24 ســاعة و7/7 أيــام. 

أرقام	مهمة
تمت معالجة 21.220 حركة سفينة مع »صفر« حادثة بحرية

749 عملية تزويد بالوقود
ارتفاع عدد عمليات توقف ناقالت الحاويات الكبيرة، التي 
يتجاوز طولها 290 مترا، من 798 في 2019 إلى 851 

في 2020 مسجال بذلك نمو بنسبة 6,6%+
ارتفاع عدد عمليات توقف ناقالت الحاويات العمالقة، 

التي يتجاوز غاطسها عمق 16,5 مترا، من 60 في 2019 
إلى 116 في 2020 مسجال بذلك نمو بنسبة 93%+

تحسين	مدة	التوقف
أتاحــت اإلجــراءات المتخــذة مــن طــرف قبطانيــة مينــاء طنجــة 
الــذي  الموحــد  المرجــع  نفــس  علــى  االتفــاق  المتوســط 
يعطــي تعاريــف ألحــداث عمليــات التوقــف والتأخيــر وأوقــات 
ــم مســتويات  ــر بدورهــا مؤشــرات لتقيي ــي تعتب الخمــول الت

المينائــي. األداء 

خفض فترات التأخير بنسبة: 3%

جدولة	شاملة	لمواعيد	الرسو
ســمحت اســتراتيجية أتمتــة التبــادالت بيــن محطــات الحاويــات 
بإنشــاء منصــة تتيــح إمكانيــة إعــالن جــدول شــامل لمواعيــد 
الرســو بمينــاء طنجــة المتوســط. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــزود 
هــذه الجدولــة، التــي يتــم تحيينهــا بشــكل تلقائــي، نظــام 
ــر الحــركات المينائيــة بالبيانــات الضروريــة المرســلة مــن  تدبي

طــرف المحطــات.

إعطــاء	انطالقــة	مشــروع	متعلــق	بمســتلزمات	خدمــات	
حركــة	مــرور	الســفن	المينائيــة	ونظــام	المعلومــات	
طنجــة	 بمينــاء	 الخاصيــن	 الموانــئ	 بــإدارة	 الخــاص	
ــذا	تجديدهمــا	وتوســيعهما	ووضعهمــا	 المتوســط	وك

قيــد	الخدمــة	وصيانــة	الجيــل	الجديــد	منهمــا
سيســتفيد هــذا النظــام مــن الربــط البينــي لخدمــات حركــة 
ــإدارة الموانــئ  مــرور الســفن ونظــام المعلومــات الخــاص ب
الرقمنــة  ســيتيح  ممــا  التقنيــات  بأحــدث  تجهيــزه  وســيتم 
فتــرات  وسيحســن  الســفن  اســتقبال  لعمليــة  المتقدمــة 
التوقــف مــن خــالل عمليــات الوصــول »فــي الموعــد تمامــا« 
التــي تتــم إدارتهــا آليــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، سيســمح هــذا 
النظــام الجديــد بتعزيــز أكبــر لســالمة الحركــة البحريــة فــي 

منطقــة مينــاء طنجــة المتوســط.

تعزيز	أسطول	مراكب	القطر
فــي 2020، تــم تعزيــز أســطول مراكــب القطــر الخاصــة بشــركة 
 »FARAD« القطــر بمركــب   »BOLUDA Tanger Med« القطــر
باعتبــاره خامــس وحــدة مــن هــذا النــوع، ممــا يســمح بضمــان تقديم 
خدمــة أفضــل للســفن وتعزيــز الســالمة داخــل المركــب المينائــي.

نظام	حجز	ثابت
الهــدف مــن نظــام حجــز ثابــت »SRF« هــو الســماح للبواخــر الضخمة 
بــأن تحجــز مواعيــد زمنيــة يكــون لهــا خاللهــا األولويــة المطلقــة 
ــاح  ــل مت ــث إن هــذا الح ــار(. حي ــا )الرســو أو اإلبح ــام بمناوراته للقي
ــري(  ــن البح ــِزي الســفن واألمي ــن )المحطــات وُمَجهِّ ــة المعنيي لكاف
وذلــك انطالقــا مــن نظــام أوســاط الموانــئ الخــاص بمينــاء طنجــة 

المتوســط.

عــرف نظــام الحجــز الثابــت خــالل ســنة 2020 تحســنا واضحــا مــن 
ــة بســنة 2019: ــث معــدل اســتعماله مقارن حي

ارتفــاع عــدد الحجــوزات الثابتــة مــن 929 فــي 2019 إلــى 978 فــي 
2020 محققــا بذلــك زيــادة فــي معدل االســتعمال بلغت 8,5%+.

عــرف معــدل احتــرام المواعيــد المحجــوزة بــدوره ارتفاعــا بنســبة 
.+12%

نظام	تدبير	حركات	السفن
للمعلومــات،  المســتمر  للتبــادل  وســيلة  الوحــدة  هــذه  تشــكل 
بالمينــاء  الفاعليــن  مختلــف  بيــن  وشــفافة،  سلســة  بطريقــة 
الســفن...(  ــِزي  وُمَجهِّ المينــاء  وقبطانيــة  المحطــات  ي  )ُمَشــغلٍّ
وتســمح بتحقيــق تحســين واضــح فيمــا يتعلــق بتدبيــر الحــركات 

المينائيــة.

ــِزي  وبالتالــي فــإن هــذا النظــام يضــع رهــن إشــارة المحطــات وُمَجهِّ
الســفن واإلرشــاد البحــري والــوكالء البحرييــن والمصالــح المينائيــة، 
رؤيــة شــاملة حــول ســير الحــركات المينائيــة. كمــا انــه يتيــح إمكانيــة 
التخطيــط المســبق لفتــرات ذروة الحركــة وتفــادي فتــرات انتظــار 

الســفن.



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2020 // 74   مجموعة طنجة المتوسط  2020 // 75 

2020/03/22
إرشاد »Msc Mina«، سفينة من 

الجيل الجديد لناقالت الحاويات 
ذات قدرة استيعابية 23.656 حاوية 

مكافئة لعشرين قدًما.

اإلرشاد	البحري،
حلقة أساسية في عملية 

استقبال السفن
بميناء طنجة المتوسط

فريق	اإلرشاد	البحري	في	طنجة	المتوسط	%100	مغربي.

	ويتكون	من	26	مرشد	بحري	من	بينهم	15	مرشد	بحري	لكافة	الفئات

2020/08/22
إرشاد السفينة التي تحمل أولى 

رافعا لمحطة الحاويات TC3 بميناء 
طنجة المتوسط 2

2020/12/22
»AL JMELIYAH« سفينة اختبار 

بمحطة الحاويات TC3 بميناء طنجة 
المتوسط 2

2020/02/04
»Elly Maersk« توقف السفينة
17 مترا بميناء طنجة المتوسط 2

2020/05/08
إرشاد »Msc Samar«، إحدى أكبر 
ناقالت الحاويات بقدرة استيعابية 

23.756 حاوية مكافئة لعشرين 
قدًما.

58%
من	فريق	العمل	هم	مرشدون	

بحريون	لكافة	الفئات

أرقام	مهمة
إنجــاز 10.545 عمليــة تعييــن لإلرشــاد البحــري للســفن بالمركــب 
فــي   11.448 مقابــل   2020 فــي  المتوســط  طنجــة  المينائــي 

.2019

متــرا   350 يتجــاوز  بطــول  عمالقــة  حاويــات  ناقلــة   724 قامــت 
قدمــا  لعشــرين  مكافئــة  حاويــة   24.000 اســتيعابية  وبقــدرة 
ــادة 32%  ــاء طنجــة المتوســط، أي بزي بالتوقــف خــالل 2020 بمين

.2019 مــع  بالمقارنــة 

%100 مــن عمليــات  بنســبة  عــدم تســجيل أي حادثــة أو تأخيــر 
تعييــن اإلرشــاد البحــري للســفن المنجــزة ســواء فــي الظــروف 
ــدة مــن  ــة والمعق ــة الصعب ــة والهيدرولوجي ــك الجوي ــة أو تل العادي
قبيــل: هيجــان البحــر واألمــواج والريــاح وهبوبهــا والزخــات المطريــة 

والضبــاب والتيــارات البحريــة...

تســجيل 182 نشــرة جويــة إنذاريــة »BMS« خــال ســنة 2020 
بنســبة رضــى %100 مــن ربابنــة الســفن.

تنظيم	دورات	تكوينية	بواسطة
»المحاكي	البحري	طنجة	المتوسط«

تــم خــالل ســنة 2020 تنظيــم العديــد مــن الــدورات التكوينيــة وال 
ســيما:

• الــدورة التكوينيــة لفائــدة المرشــدين البحرييــن بطنجــة المتوســط 
حــول المنــاورات فــي مينــاء طنجــة المتوســط 2.

ــارات  ــول المه ــن ح ــدة المرشــدين البحريي ــة لفائ ــدورة التكويني • ال
التوتــر  و«تفــادي  العالئقــي«  »التواصــل  وخاصــة  الشــخصية 

وإدارتــه«.
طنجــة  مينــاء  البحرييــن  المرشــدين  لفائــدة  التكوينيــة  الــدورة   •

المدينــة.
.»SVITZER« الدورة التكوينية لفائدة قباطنة مراكب القطر •

وفــي هــذا الســياق، تمــت المصادقــة علــى مطابقــة »المحاكــي 
البحــري طنجــة المتوســط« للمتطلبــات األكثــر تقدمــا فــي محــاكاة 
جمعيــة  معيــار  بموجــب  عليــه  متعــارف  هــو  مــا  وفــق  المالحــة 

التصنيــف »DNV« الفئــة أ.

المحافظة	على	مستوى	الجودة	والخبرة
فــي إطــار الحمايــة مــن خطــر انتشــار كوفيــد19-، تــم اتخــاذ تدابيــر 
المتوســط وذلــك وفــق خطــة  إدارة اإلرشــاد طنجــة  مــن طــرف 
الطــوارئ المعــدة مــن طــرف الســلطة المينائيــة طنجــة المتوســط.
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نظام	أوساط	الموانئ	الخاص
بميناء	طنجة	المتوسط

ينخــرط مينــاء طنجــة المتوســط فــي عمليــة الرقمنــة منــذ انطــالق نشــاطه. وخــالل عقــد 

مــن الزمــن، تضاعفــت الخدمــات والحلــول الرقميــة، لتوفــر بذلــك مجموعــة مــن الخدمــات 

الرقميــة للمجتمعــات الموانــئ ومســتخدمي المينــاء، معــززة بذلــك أيضــا تنافســيتهم 

اللوجستية.
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رقمنة من أجل تسهيل
حركة الصادرات والتنافسية 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 

ُل المحطة والشركة البحرية(  البحريين )الوكيل البحري وُمَشغِّ
والمستوردين والمصدرين ووكالء الشحن والناقلين 

واللوجستيين. ويسمح هذا النظام بالقيام بمعامالت 
مركزية وغير مادية بالكامل، تم إدماجها بنظام هيئات 

المراقبة وكافة األطراف المعنية، من أجل تدبير رقمي 
ي متطلبات المشغلين المذكورين.  ُيَلبِّ

ويمثل نظام أوساط الموانئ الخاص بميناء طنجة 
المتوسط منصة رقمية لتسهيل العمليات المينائية 

واللوجستية للفاعلين من القطاع العام والخاص. وقد تم 
إنشاء نظام أوساط الموانئ الخاص بميناء طنجة المتوسط 

لتمكين مختلف األطراف المعنية من تحقيق أقصى 
استفادة زمنية ممكنة وكذا لتبسيط اإلجراءات اإلدارية. حيث 

أنه يجمع كافة الخدمات الرقمية المخصصة لتسهيل جميع 
األنشطة المينائية.

ُل نظام أوساط الموانئ الخاص بميناء طنجة  وُيَشكِّ
المتوسط منصة قابلة للتطور ذات قيمة مضافة مستمرة. 
حيث تم تطويرها من أجل المجتمع المينائي وستبقى في 
االستماع إلى احتياجاته قصد العمل باستمرار على اقتراح 

حلول جديدة ستعزز بها تنافسيته.

ويسمح	نظام	أوساط	الموانئ	الخاص	بميناء	طنجة	
المتوسط	بما	يلي:

• الربط بين كافة األطراف المعنية في السلسلة المينائية 
واللوجستية.

• تسهيل تدبير اإلجراءات اإلدارية 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.

نظام	أوساط	الموانئ	الخاص	بميناء	طنجة	
المتوسط	باألرقام:

• 88 نظام مترابط.
• 40.696 كمتوسط عدد الرسائل اإللكترونية المتبادلة 

في اليوم.
• 3240 كمتوسط عدد عمليات االستيراد المعالجة في 

اليوم.
• 4055 كمتوسط عدد عمليات التصدير المعالجة في 

اليوم.
يشكل نظام أوساط الموانئ الخاص بميناء طنجة 

المتوسط منصة متعددة الخدمات تم تطويرها حول 5 
وحدات أعمال: بحرية واالستيراد والتصدير والمناطق 

النائية والخدمات المالية.

الوحدة	البحرية
التوقــف  عمليــات  تحســين  علــى  تعمــل  مندمجــة  أعمــال  وحــدة 
البحريــة. حيــث توفــر للشــركات البحريــة والــوكالء البحرييــن ومشــغلي 
ــة مجموعــة مــن الخدمــات  ــذا لألطــراف األخــرى المعني المحطــات وك
ــات التوقــف  ــة لعملي ــر فعالي ــر أكث ــط وتدبي التــي تســاعد علــى تخطي

البحــري.

االستيراد
وحــدة أعمــال مندمجــة تعمــل علــى تســهيل عمليــات االســتيراد. حيــث 
أنهــا توفــر للناقليــن ووكالء الشــحن والمســتوردين واللوجســتيين 
والســلطة المينائيــة وهيئــات المراقبــة مجموعــة مــن الخدمــات التــي 

تســاعد علــى تســريع عمليــة اســتيراد البضائــع.

التصدير
وحــدة أعمــال مندمجــة تعمــل علــى تســهيل عمليــات التصديــر. حيــث 
واللوجســتيين  والمصدريــن  الشــحن  ووكالء  للناقليــن  توفــر  أنهــا 
والســلطة المينائيــة وهيئــات المراقبــة مجموعــة مــن الخدمــات التــي 

ــع. ــر البضائ تســاعد علــى تســريع عمليــة تصدي

المناطق	النائية		
وحــدة أعمــال مندمجــة تعمــل علــى تســهيل عمليــات اللوجســتية خــارج 
المجــال المينائــي الترابــي، وكــذا نحــو مناطــق األنشــطة اللوجســتية 
والصناعيــة. حيــث أنهــا توفــر للناقليــن ووكالء الشــحن واللوجســتيين 
والمســتوردين والمصدريــن والســلطة المينائيــة وهيئــات المراقبــة 
العمليــات  تحســين  علــى  تســاعد  التــي  الخدمــات  مــن  مجموعــة 

اللوجســتية بيــن المركــب المينائــي ومناطــق األنشــطة.

الخدمات	المالية
وحــدة أعمــال تعمــل علــى تقديــم حلــول مبتكــرة إلنجــاز عمليــات 
الفوتــرة والدفــع اإللكترونــي لجعــل سالســل التوريــد أكثــر سالســة 

وكــذا لترشــيد التكاليــف وتحســين آجــال العبــور.

تتكــون هــذه الوحــدات مــن عــدة خدمــات وخاصيــات تقتــرح بواســطتها 
عرضــا رقميــا بالكامــل علــى مختلــف المشــغلين: الوكيــل البحــري 
ومشــغل  واللوجســتي  والمســتورد  والمصــدر  البحريــة  والشــركة 

المحطــة وهيئــة المراقبــة ووكيــل الشــحن والناقليــن.
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الوحدة	البحرية
التدبير	غير	المادي	لعمليات	توقف	السفن

طنجــة  مينــاء  فــي  الســفن  توقــف  تدبيــر  عمليــة  أصبحــت 
المتوســط غيــر ماديــة بالكامــل. حيــث يقــوم الوكيــل البحــري، 
إلــى  طلــب  بتقديــم  الموانــئ،  أوســاط  نظــام  بواســطة 
قبطانيــة المينــاء مــن أجــل أن يخصــص لــه رصيــف للرســو 
)الحجــز أو التحييــن أو اإللغــاء(، حيــث يرســل بشــكل رقمــي 
بالدخــول  )التصريــح  بالتوقــف  المتعلقــة  الوثائــق  مجمــوع 
وقائمــة الطاقــم والتصريــح الصحــي وتصريــح )ISPS( طبقــا 
والمرافــق  الســفن  ألمــن  الدوليــة  المدونــة  لمقتضيــات 
المرفئيــة، وكــذا بيــان المــواد الخطــرة وقائمــة المســافرين 
لمقتضيــات  طبقــا   )MARPOL( وتصريــح  الشــحنة  وبيــان 
االتفاقيــة الدوليــة لمنــع التلــوث الناجــم عــن الســفن، وغيرهــا.

كمــا يمكــن للوكيــل البحــري أيضــا أن يقــدم عبــر نظــام أوســاط 
طلــب  قبيــل  مــن  التكميليــة،  الخدمــات  طلبــات  الموانــئ 
شــهادة التوقــف وطلــب اســتئجار ســفينة إرشــاد وطلــب تفريــغ 

ــر أو األشــغال وغيرهــا. الصوابي

اســتفادة  علــى  أيضــا  الموانــئ  أوســاط  نظــام  ويســاعد 
المجهزيــن مــن نظــام تدبيــر أولويــة التوقــف وكــذا مــن نظــام 
عمليــة  بتحســين  الخدمــات  هــذه  وتســمح  الثابــت.  الحجــز 
التوقــف وتحديــد تلقائــي لألولويــات وتحقيــق االداء األمثــل 
فــي  االنتظــار  وآجــال  الوقــود  تكلفــة  تخفيــض  خــالل  مــن 

المينــاء.

علــى  االطــالع  إمكانيــة  الخدمــة  هــذه  تتيــح  الختــام  وفــي 
معلومــات أخــرى مــن قبيــل جــدول تنــاوب الســفن ومعلومــات 
حــول الخصائــص التقنيــة للمينــاء أو خطــة الرســو. كمــا يشــمل 

ــة الســفن. ــم حرك ــر تنظي النظــام المذكــور تدبي

نظام	حجز	مواعيد	التوقف

ــد التوقــف بهــدف معالجــة الحــركات  ــم نظــام حجــز مواعي ُصمِّ
المينائيــة لفئــة خاصــة مــن البواخــر ضمــن المركــب المينائــي 

البواخــر  لتلــك  الســماح  منهــا  الهــدف  المتوســط.  طنجــة 
الضخمــة بــأن تحجــز مواعيــد زمنيــة يكــون لهــا خاللهــا األولويــة 
حيــث  اإلبحــار(.  أو  )الرســو  بمناوراتهــا  للقيــام  المطلقــة 
إن هــذا الحــل متــاح لكافــة المتدخليــن )المحطــات ومجهــزو 
نظــام  مــن  انطالقــا  وذلــك  البحريــون(  والــوكالء  الســفن 

أوســاط الموانــئ الخــاص بمينــاء طنجــة المتوســط.

تدبير	تنظيم	حركة	السفن

ستســاعد هــذه الوحــدة علــى إتاحــة وســائل التبــادل المســتمر 
المحطــات  )مشــغلي  بالمينــاء  الفاعليــن  مختلــف  بيــن 
وقبطانيــة المينــاء ومجهــزي الســفن...( قصــد تحســين تدبيــر 
الحــركات المينائيــة. وبالفعــل، ونظــرا إلى االرتفــاع الملموس 
فــي عــدد التوقفــات التــي يســجلها المينــاء، فقــد أصبــح مــن 
الضــروري وضــع تدابيــر للمواكبــة مــن أجــل تقليــل وقــت 
انتظــار مجهــزي الســفن، ومــن ثمــة نشــأت الحاجــة إلــى هــذا 
النهــج التشــاركي بيــن مجمــوع الفاعليــن لتحديــد المجــاالت 
القابلــة للتحســين وفهــم اإلكراهــات التــي يواجههــا كل كيــان.

التدبيــر الرقمــي لعمليــات التوقــف البحــري تقــدم العديــد 
مــن المزايــا:

• تقليص مدة انتظار السفن.
فــي  البحريــة  المالحــة  حركــة  تحســين مســتوى ســالمة   •
ــك بتقليــص مــدة  ــة طنجــة المتوســط وذل المنطقــة المينائي

انجــراف الســفن الكبيــرة العالقــة خــارج المينــاء.
• تبسيط اإلجراءات اإلدارية والمواءمة بينها.

)اإلرشــاد  للســفن  الخدمــات  تعييــن  مســتوى  تحســين   •
والربــط(. والقطــر 

VLS-« تخفيــض اســتهالك زيــت الوقــود قليــل الكبريــت • 
.»FO

• تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

االستيراد	/	التصدير
»Gate�In/Gate�Out«:	حل	لتنظيم	تدفقات	

الحاويات

Gate-In/Gate-« يهــدف نظــام تنظيــم تدفقــات الحاويــات
ــر  ــوج إلــى محطــات الحاويــات إلــى تدبي Out« المتعلــق بالول
محطــات  علــى مســتوى  وســحبها  الحاويــات  إيــداع  حــركات 

.»Eurogate»و  »APM Terminals«

وقــد تــم تشــغيل واجهــة للتبــادل اإللكترونــي للمعلومــات 
»EDI« بيــن نظــام أوســاط الموانــئ الخــاص بمينــاء طنجــة 
بتلقــي  ستســمح  البحريــة  الخطــوط  ونظــم  المتوســط 
إشــعارات الموافقــات تلقائيــا مــن أجــل إيــداع الحاويــات أو 

ســحبها.

وســيقوم مشــغلو المحطــات بواســطة نفــس المنصــة ومــن 
خــالل الموافقــة علــى طلبــات الرخــص الصــادرة عــن الخطــوط 
إلــى  بالنظــر  للناقليــن  الزمنيــة  المواعيــد  باقتــراح  البحريــة، 

القــدرة التشــغيلية للمحطــة.

وبالنســبة للخطــوط البحريــة غيــر المهيــأة بعــد إلدمــاج هــذه 
الطريقــة فــي التبــادل، ســتوضع رهــن إشــارتها وحــدة المكتــب 
األمامــي عبــر نظــام أوســاط الموانــئ الخــاص بمينــاء طنجــة 

المتوســط. 

للمشــغلين	 	»Gate�In/Gate�Out« نظــام	 ويوفــر	
المزايــا:	 مــن	 العديــد	

المينائيــة  المنطقــة  إلــى  الشــاحنات  وصــول  تبســيط   -
وجدولتهــا بشــكل أفضــل، وضمــان تخطيــط وتنظيــم أفضــل 
العمليــات  جعــل  فــي  لتســاهم  بالمينــاء،  الحاويــة  لحركــة 
األرضيــة أكثــر فعاليــة وشــفافية وإنتاجيــة، وكــذا تفــادي ازدحام 

بالمينــاء. المنشــآت 
- ضمان تخطيط أفضل للعمليات المنجزة بالمحطات.

- تحسين الخدمة وأجل المعالجة لفائدة الزبائن.
- تقليــل المخاطــر المتعلقة بســالمة األشــخاص والممتلكات، 
وكــذا  المينائــي  والمحيــط  المبنــى  مســتوى  علــى  ســواء 

ــات. ــات الخاصــة بمحطــات الحاوي البواب
الفارغــة  المقطــورات  ذات  الشــاحنات  حركــة  فــي  التحكــم   -

المينــاء.  داخــل 

وشــفافيتها  العمليــات  جدولــة  تحســين  إلــى  باإلضافــة 
وكفاءتهــا والســرعة فــي تدبيــر السلســلة اللوجســتية، يمثــل 
هــذا النظــام مرحلــة مهمــة فــي عمليــة رقمنــة الخدمــات 

المينائيــة المقترحــة مــن طــرف طنجــة المتوســط.

المينائــي	 العبــور	 إلجــراءات	 المــادي	 غيــر	 التدبيــر	
َرة الُمَصــدَّ أو	 المســتوردة	 ســواء	 الشــحن	 لوحــدات	

وحــدات  اســتيراد  قطــاع  فــي  العاملــة  الشــركات  بإمــكان 
المتعلقــة  اإلجــراءات  بكافــة  القيــام  وتصديرهــا  الشــحن 
بعمليــة العبــور المينائــي بواســطة حــل للمعالجــة عــن بعــد 

تــم تخصيصــه لهــذا الغــرض.

وتتيــح خدمــة التدبيــر غيــر المــادي إلجــراءات العبــور المينائــي 
طنجــة  المينائــي  المركــب  خــالل  مــن  الشــحن  لوحــدات 
المتوســط للمشــغلين )المســتوردين والمصدريــن ووكالء 

الشــحن وهيئــات المراقبــة( إمكانيــة:
المينائــي مــع تضمينهــا  العبــور  • تقديــم طلبــات 

الشــحن. بوحــدة  المرتبطــة  المعلومــات  بكافــة 
• تحميــل اآللــي لمعطيــات التصريــح الفريــد للبضائــع 
نظــام  مــن  الشــحن  بيــان  أو   )DUM( »ت.ف.ب.« 

.»BADR« ــارك عبــر الشــبكة ــة للجم ــدة اآللي القاع
• رفــع كافــة الوثائــق األخــرى المطلوبــة مــن طــرف 
التفتيــش  شــهادة  قبيــل  مــن  المينائيــة  الســلطة 

إلكترونــي. توقيعهــا  مــع  والثالثيــة 
تعلــق  ســواء  المينائيــة  الحركــة  طلبــات  تقديــم   •
األمــر باالســتيراد الموافقــة علــى الحركــة المينائيــة 
علــى  الموافقــة  التصديــر  أو   »AMPI« لالســتيراد 

.»AMPE« للتصديــر  المينائيــة  الحركــة 
الخدمــات  وكــذا  المينائــي  الجــر  طلبــات  إعــداد   •
والتخزيــن  المناولــة  المينائــي  بالعبــور  المرتبطــة 

وغيرهــا. والتفريــغ 
القيــام بمتابعــة وقتيــة لتلــك الطلبــات والولــوج إلــى 

الفواتيــر اإللكترونيــة.
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وبالمــوازاة مــع توســيع نطــاق رقمنــة التصريحــات الجمركيــة، 
فإنــه يمكــن لهــذه الشــركات االســتفادة مــن تبســيط إجراءاتهــا 
ــة عــن بعــد  ــة االســتفادة مــن خدمــة الضريب مــع إتاحــة إمكاني
)عــن طريــق نظــام أوســاط الموانــئ الخــاص بمينــاء طنجــة 

ــر. ــوج اإللكترونــي إلــى الفواتي ــة الول المتوســط( مــع خاصي

الخارجيــة  التجاريــة  اإلجــراءات  رقمنــة  اســتراتيجية  وتوفــر 
المتبنــاة مــن طــرف طنجــة المتوســط العديــد مــن المزايــا:

المتعلقــة  اإلداريــة  اإلجــراءات  تخفيــف  فــي  المســاعدة   •
موثوقيتهــا. وضمــان  البضائــع  بعبــور 

• االســتفادة القصــوى مــن مــدة عمليــات معالجــة التدفقــات 
ســواء للــواردات والصــادرات.

الحــركات  علــى  الموافقــة  طلبــات  لمعالجــة  آنــي  تتبــع   •
الزبائــن. طــرف  مــن  المينائيــة 

• تخفيف تدبير السلسلة اللوجستية.

ــل مــن طــرف طنجــة  يعتبــر حــل التدبيــر غيــر المــادي الُمَفعَّ
المتوســط فيمــا يتعلــق بإجــراءات الشــحن المينائــي لوحــدات 
الشــحن أداة مخصصــة وقابلــة للتطــور، متكيــف مــع احتياجــات 

وكالء البضائــع.

التصريــح	الموجــز	للدخــول	إلــى	أوروبــا	والحصــول	علــى	
»MRN«	الحركــة	مرجــع	رقــم

التصريــح الموجــز للدخــول إلــى أوروبــا )ENS( هــو طلــب يتــم 
ــع إلــى االتحــاد األوروبــي، وذلــك  إجــراؤه قبــل دخــول البضائ
وفقــا لتدابيــر األمــن والســالمة الضروريــة فــي نظــام الرقابــة 
علــى الــواردات »ICS« فيمــا يتعلــق بالــواردات الموجهــة إلــى 

االتحــاد األوروبــي المطبقــة مــن طــرف هــذا االخيــر.

ِلي السلســلة اللوجســتية مــن اآلن فصاعــدا  ويمكــن لٌمَشــغِّ
إرســال التصريــح الموجــز للدخــول بواســطة نظــام أوســاط 
الموانــئ الخــاص بمينــاء طنجــة المتوســط، وذلــك، بشــكل 

مســبق لدخــول البضائــع إلــى االتحــاد األوروبــي.

ــز  ــاره الرم ــة »MRN« باعتب ــع الحرك ــم اســتصدار رقــم مرج ويت
التعريفــي الفريــد المخصــص لــكل تصريــح موجــز للدخــول 
بعــد المصادقــة عليــه وتســجيله والــذي يتــم انجــازه عــن طريــق 

ــاء طنجــة المتوســط. نظــام أوســاط الموانــئ الخــاص بمين

وتوفر رقمنة هذا اإلجراء العديد من المزايا للمشغلين:

• تحســين أداء العبــور بالموانــئ والمطــارات وبشــكل أوســع 
للمنظومــة االقتصاديــة اللوجســتية.

• االستقاللية في إنجاز إجراءات التصدير.
• تبسيط إجراء المراقبة.

• تبادل موثوق وسلس للبيانات بين األطراف المتدخلة.
تسهيل صادرات الصناعات الغذائية المغربية.

رقمنة	صادرات	الصناعات	الغذائية	المغربية

فــي إطــار رقمنــة عــرض الخدمــات المقدمــة مــن طــرف طنجة 
المتوســط عبــر إضافــة حلــول متنوعــة إلــى نظــام أوســاط 
التنافســية  تعزيــز  أجــل  مــن  وذلــك  بــه  الخــاص  الموانــئ 
اللوجســتية للمصدريــن، تــم تجــاوز مرحلــة جديــدة بفضــل 
الصــادرات  لتيســير   »Morocco Foodex« مــع  الشــراكة 

المغربيــة مــن المنتجــات الصناعــات الغذائيــة.

ويســمح هــذا الحــل الجديــد بتدبيــر غيــر مــادي لعمليــة تصديــر 
 Morocco« ــات ــة، وفــق متطلب ــات الغذائي ــات الصناع منتج
Foodex«، وذلــك انطالقــا مــن محطــات توضيــب المنتجــات 

وتخزينهــا وتصنيعهــا عبــر ربــوع المملكــة.

ٌر الحوامــض مــن جهــة  وعلــى ســبيل المثــال، بإمــكان ُمَصــدِّ
أكاديــر بفضــل حســابات الدخــول التــي أنشــأها ســواء علــى 
بوابــة »Morocco Foodex« أو »نظــام أوســاط الموانــئ 
طلبــه  تقديــم  مــن  المتوســط«،  طنجــة  بمينــاء  الخاصــة 
التصديــر  لمتطلبــات  منتجاتــه  مطابقــة  علــى  للتصديــق 
Mo- »واالطــالع علــى نتائــج المراقبــة المســلمة مــن طــرف 
شــهادة  مــادي  غيــر  بشــكل  واســتخراج   »rocco Foodex
تفتيــش صادراتــه وذلــك دون الحاجــة للتنقــل مــن موقــع 

اإلنتــاج الخــاص بــه.

وبفضــل التبــادل اآللــي مــع هيئــات المراقبــة ونقــاط العبــور 
عبــر  للجمــارك  اآلليــة  القاعــدة  نظــام  وخاصــة  الحدوديــة، 
الجمــارك  إلدارة  التابــع   )»BADR« )ق.آ.ج.ع.ش.  الشــبكة 
والضرائــب غيــر المباشــرة، يمكــن إرســال شــهادة التفتيــش 
بشــكل آلــي للحصــول علــى الوصــل الجمركــي للشــحن عبــر 
ــُد هــذا الحــل االلتزام المســتمر  مينــاء طنجــة المتوســط. وُيَؤكِّ
لطنجــة المتوســط مــن أجــل تحســين التنافســية اللوجســتية 

ــي. ِر المغرب ــدِّ للُمَص

التتبع	والتعقب

يوفــر نظــام أوســاط الموانــئ الخــاص بطنجــة المتوســط لــوكالء الشــحن والمصدريــن والناقليــن والمســتوردين معلومــات حــول التعقــب تســمح 
لهــم بالتتبــع المباشــر للمراحــل التــي تمــر منهــا وحــدات الشــحن الخاصــة بهــم عبــر مختلــف نقــاط المراقبــة والمعالجــة بكافــة المناطــق المينائيــة.

وقــد تــم توســيع نطــاق نظــام التعقــب ليشــمل مناطــق األنشــطة الصناعيــة واللوجســتية بطنجــة المتوســط ليســاعد علــى التتبــع اآلنــي لوحــدات 
الشــحن، وكــذا تســريع التدفقــات بيــن المناطــق وبيــن المينــاء والمناطــق وتيســيرها.

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 )مناطق األنشطة والميناء والمشغلين اللوجستيين والجمارك وغيرهم(.

المناطق النائية
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المناطق	النائية

»Gate Access«:	حــل	لتدبيــر	تدفقــات	البضائــع	فــي	
المينــاء	ومناطــق	األنشــطة

توفــر مناطــق األنشــطة بطنجــة المتوســط باعتبارهــا منصــة 
لوجســتية وصناعيــة مندمجــة مــع منصــة مينائيــة ذات كفــاءة 
للمشــغلين اللوجســتيين والصناعييــن قــدرة تنافســية أفضــل 
فيمــا يتعلــق بتدبيــر سلســلة التوزيــع )تكلفــة الشــحن والمعالجة 
المينائيــة ومــدة العبــور...(، وكــذا بنيــة تحتيــة ذات جــودة عاليــة 

ــر الدوليــة. واندمــاج لوجســتي يراعــى فيــه أفضــل المعايي

متطلبــات  يلبــي  الــذي  اللوجســتي  االندمــاج  هــذا  وَيْرَتِكــُز 
علــى  وســالمتها  وتعقبهــا  اللوجســتية  التدفقــات  سالســة 
اســتخدام نظــام »Gate Access«، باعتبــاره حــل لتدبيــر تدفقــات 
البضائــع، المتــاح للمشــغلين اللوجســتيين والصناعييــن مــن 
خــالل نظــام أوســاط الموانــئ الخــاص بمينــاء طنجــة المتوســط. 

وبفضــل »Gate Access«، يمكــن للمشــغلين تشــارك الوثائــق 
والتصديــر  االســتيراد  بعمليــات  المرتبطــة  والمعلومــات، 

الخاصــة بهــم، وذلــك مــع:

ر مناطق األنشطة. • ُمَسيِّ
• هيئات المراقبة )الجمارك والوزارات...(.

• السلطة المينائية.

ونتيجــة لذلــك، فإنــه يمكــن للمشــغلين إرســال طلبــات بيــان 
 Gate« حــل  بواســطة  مباشــرة  خروجهــا،  أو  البضائــع  دخــول 
Access«، وذلــك مــن خــالل إرفاقهــا بالفواتيــر والتصريحــات 
طــرف  مــن  إلكترونيــا  عليهــا  المصــادق  للبضائــع  الفريــدة 

الخدمات	المالية
حل	الدفع	متعدد	القنوات

للمجتمــع  المقدمــة  الخدمــات  رقمنــة  برنامــج  إطــار  فــي 
دفــع  خدمــة  بتطويــر  المتوســط  طنجــة  قــام  اللوجســتي، 
تتيــح   ،»Tanger Med Fatourati« القنــوات  متعــدد 
للمشــغلين )وكيــل الشــحن والناقــل والمصــدر والمســتورد( 
تســوية المســتحقات الواجبــة عليهــم فيمــا يتعلــق بالعبــور 

بهــم. الخاصــة  الشــحن  لوحــدات  المينائــي 

تســوية  إمكانيــة  للمشــغلين  هــذه  الدفــع  طريقــة  وتوفــر 
التاليــة: القنــوات  مختلــف  خــالل  مــن  فواتيرهــم 

•  الخدمــات المصرفيــة اآلليــة )الدفــع عبر الموقــع اإللكتروني 
للمصرف(.

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

Tanger Med Fa- »يســتفيد المشــغلون الذين يســتخدمون 
tourati« مــن العديــد مــن االمتيــازات التاليــة:

ــة  ــور وتكاليفهــا مــن خــالل تســريع عملي • تحســين آجــال العب
ــر ببضــع نقــرات. دفــع الفواتي

• تيســير السلســلة اللوجســتية واالســتجابة اآلنية النتظارات 
الزبائــن والموردين ومتطلباتهم.

• تحســين تنافســية المشــغلين فــي الســوق مــن خــالل 
التجاريــة. العمليــات  رقمنــة 

ويجــب علــى المشــغلين الراغبيــن فــي اســتخدام الخدمــة 
الجديــدة الولــوج إلــى نظــام أوســاط الموانــئ الخــاص بمينــاء 
التــي  المســتحقات  مــن  ســلة  واختيــار  المتوســط  طنجــة 
ة  يتوقعــون دفعهــا. ويخصــص بشــكل آلــي رمــز دفــع ِلَســلَّ
ــث سيســتعمله المشــغل قصــد  ــة. حي المســتحقات المعني

مباشــرة عمليــة الدفــع عبــر مختلــف القنــوات المتاحــة.

التســوية  إثبــات عمليــة  يتــم  الدفــع،  تأكيــد عمليــة  وفــور 
الموافقــة لهــا ومخالصــة الفواتيــر المعنيــة. ويجــب علــى 
الخدمــة  هــذه  مــن  االســتفادة  فــي  الراغبيــن  المشــغلين 
الجديــدة التوفــر، إن لــم يكــن األمــر كذلــك بالفعــل، علــى 

الموانــئ. أوســاط  بنظــام  حســاب 

الجمــارك، بفضــل تبــادل البيانــات اإللكترونيــة بيــن نظــام أوســاط 
.»BADR« المتوســط ونظــام الخــاص بمينــاء طنجــة  الموانــئ 

ــع بيــن  كمــا يمكــن المشــغلين أيضــا تقديــم طلبــات نقــل البضائ
مختلــف مناطــق األنشــطة، وكــذا طلبــات التدخــل أو اإلصــالح 

.»Gate Access« الخارجــي عبــر

مناطــق  ر  وُمَســيِّ المينائيــة  للســلطة  يمكــن  جهتهمــا،  ومــن 
األنشــطة االطــالع بشــكل آنــي علــى الوثائــق التــي تــم اســتالمها 

مــن طــرف المشــغلين وكــذا تحريرهــا والمصادقــة عليهــا.

وُيِتيُح استخدام »Gate Access« ما يلي:

• تعزيز سالسة معالجة وحدات الشحن وسرعتها.
الفاعليــن  بيــن  المعلومــات  تبــادل  اســتجابة  • تقويــة مســتوى 

وشــفافيتها. المعنييــن 
• تحســين مســتوى تعقــب تدفقــات البضائــع التــي تعبــر مــن 
ــذا  ــن المناطــق وخارجهــا وك ــاء ومناطــق األنشــطة )بي خــالل المين

بيــن المينــاء والمناطــق والمناطــق - المينــاء والمناطــق(.
تحسين تنافسية الشركات.

البضائــع  بالتدفقــات  الصلــة  ذات  اإلحصائيــات  إلــى  الولــوج   •
بهــم. الخاصــة 
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مركز	األعمال
طنجة المتوسط
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TMPC
مركز األعمال للمركب المينائي

يقــع المركــز المينائــي طنجــة المتوســط مباشــرة بجــوار مينــاء طنجــة المتوســط 1 ومينــاء المســافرين والشــاحنات والمنطقــة اللوجســتية. 
حيــث يلعــب دور المحفــز علــى تكامــل العمــل بيــن المهــن المينائيــة وصناعــة الخدمــات، ويمثــل مركــزا حيويــا فــي المركــب المينائــي.

ــاة.  ــز الحي ــرض ومرك ــة ع ــة محاضــرات وقاع ــب وقاع ــى منصــات للمكات ــرا، عل ــرا وعرضــه 50 مت ــه 450 مت ــغ طول ــز البال ويشــتمل المرك
ويحتــوي هــذا المبنــى المخصــص لصناعــة الخدمــات علــى مجمــوع اإلدارات المينائيــة ومشــغلي الموانــئ فــي مــكان واحــد للعمــل 
وكــذا العيــش. يشــكل المركــز المينائــي بوابــة للولــوج إلــى المركــب المينائــي بالنســبة للراجليــن ونقطــة التقــاء متعــددة الوســائط مــن 

خــالل مــا يتوفــر عليــه مــن محطــات للمســافرين والســكك الحديديــة والطرقيــة فــي الطابــق الســفلي مــن البنايــة. 

يتوفــر مركــز األعمــال طنجــة المتوســط علــى مدخليــن مباشــرين يؤديــان إلــى الطريــق الدائــري المتوســطي الرابــط بيــن طنجــة – 
الســعيدية، مــرورا بالفنيــدق وتطــوان، والطريــق الســريع طنجــة – الــدار البيضــاء، حيــث تــم تشــييده علــى مســاحة 19 هكتــار، كحــي تجــاري 

للمركــب المينائــي طنجــة المتوســط. 

ــى  ــرب عل ــن بالمغ ــة المهندســين المعماريي ــع مجمــوع مهندســي هيئ ــاون م ــل بالتع ــان نوفي ــاري ج ــدس المعم نظــرا إلشــراف المهن
ــاص بالفضــاء  ــة: كالطابــع الخ ــدة أنمــاط معماري ــر يجمــع بيــن ع ــز المينائــي طنجــة المتوســط، فــإن هندســة هــذا األخي ــم المرك تصمي
الطنجــي والعربــي، مــن خــالل معالجتــه الصلبــة والبيضــاء، وباحاتــه وواجهاتــه المثقبــة وفــق أشــكال هندســية مســتوحاة مــن المشــربية، 

ــة. ــة ذات الطابــق األرضــي والبنايــة المحترمــة لبيئتهــا الماديــة واإليكولوجي ــه الفوقي ــاء الصناعــي مــن خــالل بنيت ــع المين وطاب

يشتمل المركز المينائي طنجة المتوسط على:

ــرى للمســافرين )االســتقبال  ــات أخ ــر أيضــا خدم ــث يوف ــز األعمــال، حي ــة فــي مرك ــر نقطــة حيوي ــذي يعتب ــة المســافرين، ال • فضــاء خدم
والتذاكــر والمتاجــر والوجبــات الســريعة ...(. 

ــا أو القادميــن منهــا، مــن خــالل مدخــل مباشــر يــؤدي إلــى مختلــف وســائل  • محطــة لعبــور المســافرين الراجليــن المتوجهيــن نحــو أوروب
النقــل )القطــار وحافــالت النقــل الدولــي وســيارات األجــرة(.

• محطة قطارات تتوفر على رصيفين للمسافرين يقدمان خدمة النقل المكوكي بين طنجة المتوسط – طنجة.
• محطــة طرقيــة تمتــد مســاحتها علــى 7.350 متــر مربــع بقــدرة اســتيعاب 20 موقــف مخصــص لحافــال ت النقــل الدولــي وفضــاء مخصــص 

لموقــف ســيارات األجــرة والحافــالت التــي تقــدم خدمــة النقــل المكوكــي بالمركــب المينائــي طنجــة المتوســط.
• مركــز الحيــاة مشــيد فــي القطــاع 5: يتوفــر علــى مطاعــم وخدمــة عموميــة: البريــد والمتاجــر ووكاالت مصرفيــة وتأميــن واســتئجار الســيارات 

ووكاالت األســفار وصيدلية.... 
• كمــا يشــتمل الفضــاء أيضــا علــى قاعــة طعــام تتوفــر علــى 6 محــالت وباحــة مســاحتها 3.000 متــر مربــع تطــل علــى المركــب المينائــي 

طنجــة المتوســط ومطعــم فاخــر مســاحته 120 متــر مربــع  صالــون.
• 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
يشــمل شــركة الســلطة المينائيــة طنجــة المتوســط المكلفــة 
المســافرين  ومينــاء   1 المتوســط  طنجــة  مينــاء  بتشــغيل 
ــة مشــروع  والشــاحنات وكــذا شــركة طنجــة المتوســط 2 حامل

طنجــة المتوســط 2.
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السلطة	المينائية	
طنجة	المتوسط	ش.م.	

ــار	 ــة	المتوســط	هــي	شــركة	مســاهمة	ذات	مجلــس	إدارة	ورأســمال	قــدره	1,8	ملي ــة	طنج الســلطة	المينائي
درهــم. 

فــي 2008، قصــد تحســين الفعاليــة التشــغيلية للقلبييــن األساســيين لمهــن مجموعــة طنجــة المتوســط، المتمثليــن فــي 
ــى  ــة إنشــاء فــروع لهــا أدت إل ــق عملي ــة بتطبي ــر، شــرعت الوكال ــاء ومناطــق األنشــطة، وللرفــع مــن قــدرات التطوي المين

إنشــاء شــركة فرعيــة تابعــة لهــا مكرســة للنشــاط المينائــي هــي شــركة الســلطة المينائيــة طنجــة المتوســط ش.م. 

ــره بموجــب  ــي وتطوي ــة المتعلقــة بتســيير المركــب المينائ ــات العمومي ــت كافــة المهــام والصالحي ــر 2010 ُنِقَل فــي يناي
مرســوم قانــون لفائــدة الســلطة المينائيــة طنجــة المتوســط وأصبحــت بالتالــي تتصــرف بصفتهــا الســلطة المينائيــة 

ــة المتوســط.  ــاء طنج ــى مين القائمــة عل

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. 

باســتثناء مينــاء المســافرين طنجــة المتوســط وســفن الدحرجــة، فــإن األنشــطة المينائيــة الرئيســية فــي مركــب طنجــة المتوســط ُعِهــَد 
بهــا لمشــغلين مــن القطــاع الخــاص معروفيــن علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي والذيــن يســتثمرون، فــي إطــار عقــود االمتيــاز 

الخاصــة بهــم، فــي البنــى الفوقيــة وتجهيــزات المينــاء ويقدمــون خدمــات تســتوفي معاييــر الجــودة والســالمة واألمــن الدوليــة.
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ــُز الســلطة المينائيــة طنجــة المتوســط مهامهــا علــى تســيير البنــى التحتيــة وتطويرهــا وكــذا التنســيق بيــن أطــراف المجتمــع المحلي  ُتَركِّ
بالمينــاء وتنشــيطه وضمــان موثوقيــة الخدمــات المقدمــة لزبائــن المنصــة المينائيــة وكفاءتها. 



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2020 // 94   مجموعة طنجة المتوسط  2020 // 95 

الحكامة	

فيبار	القابضة

32%
FIPAR HOLDING

الوكالة	الخاصة
	طنجة	المتوسط

%68 

مجلس	اإلدارة

هيكل	رأس	المال

الرئيس 
فؤاد	بريني 

األعضاء: 
عبد	اللطيف	زغنون 

صندوق اإليداع والتدبير، ممثل في شخص مديره العام

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

مدير مجلس إدارته

عبد	الرحمان	سمار 
الدولة، ممثلة في شخص مدير المقاوالت العمومية والخوصصة لدى وزارة 

االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

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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Directeur
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charge du Management
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Direction
Technique
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ORGANIGRAMME

Soufiane MOURAHIB
Responsable

Financier

Mounir MOURADI
Directeur

Opérations TM1

Rajae EL AYACHI
Responsable Activité 

Conteneurs

اإلدارة العامة

مهدي التازي الريفي
المدير العام

حسن عبقري
نائب المدير العام

التسويق
والتواصل

مريم فارس
مسؤولة التسويق 

والتواصل

اإلدارة المركزية للدعم

أنور الجباري
المدير المركزي 
للدعم، السلطة 
المينائية طنجة 

المتوسط

اإلدارة المركزية 
لإلرشاد

طارق دوراس
المدير المركزي 

لإلرشاد

منير مرادي
مدير عمليات طنجة 

المتوسط 1

رجاء العياشي
مسؤولة أنشطة 

الحاويات

إدارة العمليات البحرية

عبد اإلله تميم
المدير رائد

العمليات البحرية

إدارة العمليات

سعيد لحمامى
مدير عمليات اإلرشاد

إدارة المشتريات

علي سي طيب
مدير المشتريات

إدارة األداء

رضوان بولعيش
مدير إدارة األداء

إدارة األمن والسالمة

محمد أمين الفاطمي
المدير رائد األمن-

السالمة

إدارة المحاكاة/ التكوين 
والتطوير

محمد رفوق
مدير المحاكاة 

والتكوين والتطوير

اإلدارة التقنية

منير الحنكاري
المدير التقني

إدارة
التدبير اإلداري 

والمالي

سفيان مراحيب
المسؤول المالي

إدارة الموارد البشرية

أنوار الجباري
مدير الموارد البشرية

إدارة الجودة والرصد

الشرقي طهوري
المكلف بإدارة الجودة

اإلدارة المركزية 
للقبطانية

خالد سمير
المدير المركزي

رائد الميناء

اإلدارة المركزية لميناء 
المسافرين وعمليات 
االستيراد / التصدير

حسن عبقري
المدير المركزي

اإلدارة المركزية طنجة 
المتوسط 1 وطنجة 

المتوسط 2

رشيد الهواري
المدير المركزي

إدارة ميناء 
المسافرين

كمال لخماس
المدير

إدارة عمليات 
االستيراد والتصدير

إدريس أعربي
المدير
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10
50%

8%

42%

ميناء	طنجة	المتوسط	2	ش.م

طنجــة	المتوســط	2	ش.م.،	هــي	شــركة	مســاهمة	ذات	مجلــس	إدارة	ورأســمال	قــدره	5,1	مليــار	
ــاء	 ــز	األصــول	وتدبيرهــا	وتشــغيل	مين ــى	طنجــة	المتوســط	2	ش.م.	بأنشــطة	تجهي درهــم	ُتْعَن

طنجــة	المتوســط	2.

يشــكل مينــاء طنجــة المتوســط 2 المرحلــة الثالثــة فــي تطويــر المركــب المينائــي طنجــة المتوســط وذلــك إلــى جانــب مينــاء طنجــة 
المتوســط 1 وميناء المســافرين والشــاحنات. 

انطلقــت أشــغال تشــييد مينــاء طنجــة المتوســط 2 فــي مــاي 2010، وذلــك طبقــا لبنــود عقــد البنــاء الموقــع فــي 17 يونيــو 
2009 خــالل الحفــل الرســمي الــذي أقيــم إلعطــاء انطالقــة األشــغال، وقــد أنجــزت تلــك األشــغال علــى مرحلتيــن: 

• أشــغال المرحلــة 1، انطلقــت فــي 2010 وانتهــت فــي 2016 وكانــت تتعلــق بالبنــى التحتيــة األساســية )بمــا فيهــا حاجــز 
األمــواج الرئيســي( و1.200 متــر طولــي األولــى مــن الرصيــف.

• أشــغال المرحلــة 2، التــي تشــمل بشــكل أساســي األرصفــة الجديــدة )مــا يزيــد عــن 1.600 متــر طولــي( وكذلــك حاجــز األمــواج 
الثانوي.

المتوســط  طنجــة  مينــاء  يتوفــر 
حواجــز  مــن  كيلومتــر   4,8 علــى   2
 160 بمســاحة  وحــوض  األمــواج 
البحريــة  األراضــي  مــن  هكتــار 
البحــر.  مــن  بالكامــل  المســتصلحة 

بقــدرة اســتقبال علــى الرصيــف لـــ 7 
حاويــات عمالقــة، ســيبلغ  ناقــالت 
الحاويــات  رصيــف  طــول  مجمــوع 
وذلــك  كيلومتــر   2,8 األجــل  عنــد 
متــرا.  18- إلــى  يصــل  عمــق  مــع 

المتوســط  طنجــة  مينــاء  ســيتوفر 
علــى  النهائــي،  شــكله  فــي   ،2
)محطــة  للحاويــات  محطتيــن 
 .)4 الحاويــات  3 ومحطــة  الحاويــات 

 Marsa« مــاروك  مارســا  شــركة 
االمتيــاز  صاحبــة  هــي   »Maroc
 .3 الحاويــات  لمحطــة  بالنســبة 
بطــول  المحطــة  هــذه  وتتميــز 
و34  طولــي  متــر   800 رصيــف 
بحريــة  أراضــي  كمســاحة  هكتــار 
االســمية  القــدرة  أمــا  مســتصلحة. 
الســتيعاب المحطــة فهــي مليــون 
قدًمــا.  لعشــرين  مكافئــة  حاويــة 
البالــغ   ،4 الحاويــات  وتعتبــر محطــة 
 5 لالســتيعاب  االســمية  قدرتهــا 
لعشــرين  مكافئــة  حاويــة  مالييــن 
االمتيــاز  منــح  تــم  والتــي  قدًمــا، 
 ،»APM Terminals  « فيها لشــركة
بمثابــة المحطــة األكثــر ابتــكارا فــي 
القــارة اإلفريقيــة. حيــث تدمــج آخــر 
وتتميــز  الحاويــات،  حركــة  تقنيــات 
قابــل  متــر   1.600 رصيــف  بطــول 
و76  متــر   2.000 إلــى  للتمديــد 
بحريــة  أراضــي  كمســاحة  هكتــار 
انطــالق  ويرتقــب  مســتصلحة. 
  .2019 يونيــو  فــي  أنشــطتها 

االستثمارات	–	ميناء	طنجة	المتوسط	2 

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	
العموميــة  المقــاوالت  مديــر  شــخص  فــي  ممثلــة  الدولــة، 
لــدى وزارة االقتصــاد والماليــة وإصــالح اإلدارة والخوصصــة 

دنيا	بن	عباس	الطعارجي
صنــدوق الحســن الثانــي للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، 

ممثلــة فــي شــخص مديــر مجلــس إدارتــه

يونس	العدلوني
»FIPAR« مدير االستثمار، فيبار

خالد	زيان	
شــركة فيبار-القابضــة »Fipar-Hoding«، ممثلــة فــي شــخص 

مديرهــا العــام

مهدي	التازي	الريفي
الوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط، ممثلــة فــي شــخص رئيــس 

مجلــس إدارتهــا

فؤاد	بريني
شــخص  فــي  ممثلــة  المتوســط،  طنجــة  المينائيــة  الســلطة 

إدارتهــا مجلــس  رئيــس 

خالد	الشرقاوي	
وزيــر التجهيــز والنقــل واللوجســتيك والمــاء، ممثــل في شــخص 

كاتبــه العام

محمد	أرجوان	
المدير العام
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المنطقة	الحرة	اللوجستية
»Medhub«

منطقة	مخصصة	للخدمات	اللوجستية	
انطلــق فــي نونبر 2008 تشــغيل المنطقة الحرة اللوجســتية 
الواقعــة ضمــن المركــب المينائــي طنجــة المتوســط مــن 
وهــي  ميدهــوب،  لشــركة  تدبيرهــا  تخويــل مهمــة  خــالل 
منصــة مثاليــة إلنشــاء قواعــد لوجســتية مخصصــة لتغطيــة 

ــا.  ــا والبحــر األبيــض المتوســط وأفريقي كل مــن أوروب

منطقــة  خــالل  مــن  للمينــاء  المباشــرة  مجاورتهــا  بفضــل 
لألنشــطة  المخصصــة  المنطقــة  فــإن  واحــدة،  جمركيــة 
فــي  بذلــك  تكــون  المضافــة،  القيمــة  ذات  اللوجســتية 
قلــب مراكــز األعمــال بالمنطقــة، ممــا يخولهــا القــدرة علــى 
التوزيــع الســريع والفعــال نحــو ســوق بــه أكثــر مــن 1 مليــار 

 . مســتهلك

يتحمــل قطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية علــى عاتقــه 
وبالفعــل،  المتوســط.  لطنجــة  بالنســبة  مهمــة  تحديــات 
تطويــره  مراحــل  توالــي  مــع  المتوســط،  طنجــة  أصبــح 
وتموقعــه علــى خريطــة التدفقــات العالميــة، يشــكل منصــة 
لوجســتية تقــع فــي قلــب سالســل التوريــد العالميــة. حيــث 
يتمحــور عــرض الخدمــات اللوجســتية طنجــة المتوســط حــول 

مجموعــة مــن المميــزات المهمــة: 
ــه يتضمــن مســتودعات جاهــزة  ــم في ــاري متحك • عــرض عق
لالســتعمال ومخصصــة للخدمــات اللوجســتية وكــذا مخــازن 

متقدمــة.
• تعــدد الوســائط التــي تســمح بتحويــل تدفقــات الحاويــات 

وســفن الدحرجــة وربطهــا المتعــدد.
والصيــن  أوروبــا  نحــو  وبحــري  أرضــي  تجميــع  عــرض   •

المتحــدة. والواليــات 

باإلضافــة إلــى أنشــطة التوزيــع، فــإن المنطقــة المخصصــة 
مســتوى  علــى  اللوجســتية  األنشــطة  احتياجــات  لتلبيــة 
للتخزيــن قبــل مرحلــة  العالميــة تشــكل نقطــة  التدفقــات 
التوزيــع نحــو مناطــق حــرة أخــرى فــي المغــرب وكــذا لتزويــد 

الســوق االســتهالكية فــي المنطقــة المجــاورة لهــا. 

المتوســط،  طنجــة  اللوجســتية  الحــرة  المنطقــة  تقتــرح 
200 هكتــار،  األجــل  عنــد  علــى مســاحة ســتبلغ  الممتــدة 
تأجيــر مجموعــة مــن العقــارات المتكاملــة مــن المســتودعات 
والمكاتــب، حيــث يمكــن إنجــاز عمليــات لوجســتية ذات قيمــة 
مضافــة، مــن قبيــل وضــع العالمــات والتوضيــب وتدبيــر 

المخزونــات.

• عــرض متكامــل مــن الخدمــات المقدمــة مــن طــرف فاعليــن 
لوجســتيين مشهورين.

نحــو  الشــحن  عمليــات  انتظــام  يضمــن  عالمــي  ربــط   •
180 مينــاء دولــي منهــا 40 مينــاء بأفريقيــا علــى أســاس 

أســبوعي.

فــي  وموزعــون  لوجســتيون  مشــغلون  اســتقر  حيــث 
المنطقــة اللوجســتية طنجــة المتوســط ويقدمــون خدمــات 
القيمــة  ذات  اللوجســتية  الخدمــات  قبيــل:  مــن  متكاملــة 
المضافــة فيمــا يخــص التجميــع والتوزيــع والتوريــد وإعــداد 
الطلبيــات والتخزيــن والتوضيــب ووضــع العالمــات ومراقبــة 

الجــودة. 
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خدمات لوجستية متنوعة 

المناولة
بالنســبة لنشــاط ســفن الدحرجــة و النقــل الدولــي فــإن عمليــة المناولــة داخــل المنشــآت المينائية تنجز بواســطة جــر المقطورات 

مــن الرصيــف إلــى متــن الســفن أو العكــس، واألمــر ذاتــه بالنســبة لمناولــة المنصــات النقالــة في األماكــن المخصصة.

ــة داخــل محطــات الحاويــات،  ــر البواب ــة تتــم بواســطة المرفــاع القنطــري وعب ــة المناول وبالنســبة لنشــاط الحاويــات، فــإن عملي
ــر.  ــة المســافنة أو المســاحلة أو االســتيراد والتصدي ســواء تعلــق األمــر بحاويــات تنقــل فــي إطــار عملي

ــن الســفينة أو  ــى مت ــادة شــحنها عل ــغ القطار/الشــاحنة وإع ــم بتفري ــة تت ــة المناول ــإن عملي ــا بالنســبة لنشــاط الســيارات، ف أم
العكــس. 

وفــي الختــام، بالنســبة للمنطقــة اللوجســتية، فــإن عمليــة المناولــة تتــم بشــحن وتفريــغ وحــدات الشــحن والحاويــات وشــاحنات 
النقــل البــري الدولــي، نحــو منطقــة التخزيــن. 

التخزين
البضائــع  تخزيــن  إمكانيــة  المتوســط  طنجــة  يقــدم 
وتكديســها فــي انتظــار تصديرهــا: بالنســبة لشــاحنات 
النقــل البــري الدولــي وذلــك فــي فضــاءات التنظيــم 

الغــرض.  لهــذا  المخصصــة 

حاويــات  زيــارة  منطقــة  فــي  للحاويــات  بالنســبة 
االســتيراد المعــدة خصيصــًا لتيســير معالجــة عمليــات 
اســتيراد الحاويــات فــي مينــاء طنجــة المتوســط وكــذا 

الحاويــات.  محطــات  فــي 

عمليــة  إطــار  فــي  تشــحن  التــي  للســيارات  بالنســبة 
المســافنة داخــل حــدود األراضــي البحريــة المســتصلحة 

ــن المحطــة.  م

وفــي الختــام، بالنســبة للبضائــع المتواجــدة بالمنطقــة 
اللوجســتية فــي مســاحة لوجســتية تقــارب 400.000 
وقطــع  للكــراء  مســتودعات  مــن  متكونــة  مربــع  متــر 

أرضيــة عاريــة مــزودة بالخدمــات. 

النقل	
بالنســبة لنشــاط ســفن الدحرجــة، يتعلــق األمــر بالنقــل األرضــي 
للبضائــع بواســطة شــاحنات قادمــة مــن عنــد مصدريــن مغاربــة 
)منطقــة شــمال المغــرب ووســطه وجنوبــه( ينشــطون فــي قطــاع 
الصناعــة والنســيج والصناعــة الغذائيــة. وبعدهــا نقــل شــاحنات 

النقــل البــري الدولــي تلــك بحــرا نحــو أوروبــا. 

وبالنســبة لنشــاط الحاويــات، يتعلــق األمــر بنقــل الحاويــات بــرا 
وبحــرا  وجنوبــه(،  ووســطه  المغــرب  شــمال  منطقــة  )من/إلــى 
ــة  ــئ مغربي ــى موان ســواء مــن أجــل أن تنقــل بالمســاحلة )من/إل

المســافنة.  أو  أخــرى(، 

الســيارات  بنقــل  األمــر  يتعلــق  الســيارات،  لنشــاط  وبالنســبة 
ومصنــع  »Renault Melloussa« مصنــع  مــن  القادمــة 

شــاحنات  أو  القطــارات  بواســطة   »PSA Kenitra«
نقــل الســيارات فيمــا يخــص تلــك القادمــة مــن مصنــع 
»SOMACA« الــدار البيضــاء. بعدهــا تنقــل بحــرا نحــو 

وجهتهــا. 

ــق األمــر  وبالنســبة لنشــاط الخدمــات اللوجســتية، يتعل
بنقــل الحاويــات وشــاحنات النقــل البــري الدولــي نحــو 
Med- »منطقــة التخزيــن بالمنطقــة الحــرة اللوجســتية 

hub« أو العكــس.

100%

الحكامة	

الهيكل	التنظيمي

مجلس	اإلدارة:

الوكالة	الخاصة	هيكل	رأس	المال	
طنجة	المتوسط	

الرئيس المدير العام 
مهدي	التازي	الريفي

 
األعضاء:

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

مجلس إدارتها

طارق	العروسي
عضو مجلس اإلدارة المكلف بقطب الخدمات

مصطفى	ميري
صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ممثل 

في شخص مدير المساهمات

محمد	جمال	ميكو
الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، عضو مجلس اإلدارة

رشيد	الهواري
مدير عام منتدب
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Mehdi TAZI RIFFI
Chairman and CEO

Rachid HOUARI
Chief Operating Officer

Support Departments 
Technical-Finance-HR-SI

Ahmed HARBAZ 
BU ZA Logistics

Operations & LFA
exploitation

Younes ZEKRI
Tanger Med Port 

Mariam METTIOUI
Billing and Collection

Manager

Imane ABJIOU
BU ZA Commercial

Logistics for LFA

ORGANIZATION CHART

مهدي	التازي	الريفي
الرئيس المدير العام

إدارات الدعم التقني – 
المالي – الموارد البشرية 

– نظام المعلومات

رشيد	الهواري
المدير العام المنتدب

مريم	متيوي
مسؤولة الفوترة 

والتحصيل

يونس	زكري
المركز المينائي طنجة 

المتوسط

	أحمد	حرباز
العمليات وتشغيل المنطقة 

الحرة اللوجستية

إيمان	أبجيو
وكيلة تجارية بالمنطقة

الحرة اللوجستية
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PÔLE INDUSTRIEL
القطب	الصناعي	

منصة	جهوية	
للتنافسية الصناعية 

تتولــى شــركة »Tanger Med Zones«، باعتبارهــا فــرع تابــع لمجموعــة طنجــة المتوســط، تجهيــز وتطويــر وتشــغيل 6 مناطــق 
أنشــطة علــى مســاحة 2.000 هكتــار تــم تطويرهــا.

ويتــم تنشــيط مناطــق األنشــطة المذكــور، بصفتهــا منصــة صناعيــة ولوجســتية وللخدمــات، مــن طــرف مشــغلين قادميــن مــن 
حوالــي 40 بلــدا.

 Tanger« وتســتقبل هــذه المناطــق 6 قطاعــات متنوعــة، مــن قبيــل صناعــة الســيارات أو الطائــرات أو النســيج، حيــث تحــرص
Med Zones« علــى مواكبتهــا فــي مختلــف الجوانــب انطالقــا مــن مرحلــة مــا قبــل االســتقرار إلــى غايــة التشــغيل. 

»Tanger Med Zones«	طرف	من	المقدمة	العروض

َلــِة للمركــب المينائــي طنجــة المتوســط، بمميــزات مهمــة تجعــل منهــا أكثــر جاذبيــة لحوالــي 1.100  تتمتــع »Tanger Med Zones«، الُمَكمِّ
شــركة ناشــطة فــي قطاعــات وأنشــطة متنوعــة. حيــث أنهــا تضمــن تقديــم عــروض ذات قيمــة عاليــة تتماشــى مــع تطلعــات الفاعليــن 

العالمييــن، وخاصــة:

• 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.

أرقام	مهمة

مناطق	تم	تطويرها	على	مساحة
 2.000	هكتار

وعاء	عقاري	احتياطي	مساحته
 5.000	هكتار

رقم	معامالت	الصادرات
59	مليار	درهم

322.631
التدفقات	اللوجستية
الصناعية	السنوية

6
مناطق	أنشطة

1.100
شركة	ناشطة
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مواكبة	ذات	جودة
النطالقة سلسة وفعالة 

لألنشطة
توفر المنصة الصناعية الخاصة بطنجة المتوسط لمستثمريها حلول للتنقل فعالة من أجل مواكبتهم خالل أنشطتهم الصناعية 

الموجهة نحو التصدير. تتوزع مناطق األنشطة 6 لطنجة المتوسط على الجهة الشمالية للمملكة وتربط بذلك بين كل نشاط وآخر.

وتوفر المنصة لزبائنها خطوط ربط بـ 180 ميناء، بفضل قربها من المركب المينائي طنجة المتوسط، الذي َيْبُعُد بدوره عن أوروبا بـ 14 
كلم.

ال ومستدام لعملياته ولبنيته التحتية، على تشغيل مناطق األنشطة التابعة له وبنيتها  ويحرص طنجة المتوسط، بهدف تدبير َفعَّ
التحتية وفق معايير جودة خدمات صارمة، تتماشى مع المعايير المعمول بها في 1.100 شركة التي استقرت به.

خدمات مندمجة بـ °360

قبل	االستثمار
نساعدكم على تحديد خطة العمل الخاصة 

بكم، وإعداد ملفكم للموافقة عليه 
وتعريفكم على الشركات المحلية.

أثناء	االستثمار
توفر لكم األراضي المعروضة للبيع أو للبناء 
ونستأجر لكم وحدة االنتاج الخاصة بكم في 

غضون 6 أشهر.

بعد	االستثمار
نقوم بتشغيل المناطق وتدبيرها بواسطة 
خدمات متكاملة )السالمة والنظافة ورقمنة 

كافة عمليات االستيراد والتصدير وغيرها(.

نقوم	بتسليم	كافة	التراخيص	واألذونات	الضرورية	
المتعلقة	بأنشطة	شركتكم.

الشباك	الوحيد	الستقرار	الشركات
عملية مندمجة وموحدة وفعالة

ُل »Tanger Med Zones« بفضــل صالحياتهــا اإلداريــة العامــة عمليــة اســتثمار المشــغلين الدولييــن والمغاربــة عــن طريــق خدمــة  ُتَســهِّ
الشــباك الوحيــد، التــي فــي طــور الرقمنــة: واجهــة وحيــدة لكافــة إجــراءات االســتقرار والبنــاء والتشــغيل.

»Tanger Med Zones«
تتولى تسليم كافة الوثائق )خالل 10 أيام دوام(
• تسليم موافقة االستقرار.
• رخصة البناء.
• شهادة مطابقة البناء.

محطة
واحدة

الخطوة
الموافقة على االستقرار01

استمارة الترشح
عرض المشروع على اللجنة المكلفة بالمنطقة

الخطوة
إنشاء الشركة02

إنشاء الشخصية القانونية
توقيع عقد البيع/الكراء

الخطوة
تطبيق المشروع03

رخصة البناء
رخصة التشغيل

الخطوة
إعطاء انطاقة النشاط04

انطالق النشاط
بدء اإلنتاج )معيار التشغيل الداخلي(



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2020 // 106   مجموعة طنجة المتوسط  2020 // 107 

مناطق األنشطة بطنجة المتوسط
تتميز مناطق األنشطة بطنجة المتوسط من حيث توجهها الرئيسي:

- طبيعة النشاط: صناعي ولوجستي والخدمات.
- السوق المستهدفة: المحلية أو الدولية

المنطقة الحرة لطنجة
 400	هكتار

منطقة متعددة األغراض:
صناعة السيارات والطائرات والنسيج 

والصناعة الغذائية...

تمكنــت طنجــة المنطقــة الحــرة منــذ انطــالق تشــغيلها فــي 
1999 مــن تحقيــق تطــور مهــم علــى وعــاء عقــاري مســاحته 

440 هكتــار. 

المعمــول  المهمــة  التحفيزيــة  التدابيــر  إلــى  باإلضافــة 
ــرة  ــة الح ــة المنطق ــإن طنج ــي، ف ــد الوطن ــى الصعي ــا عل به
تجمــع بيــن مزايــا ملموســة: الموقــع الجغرافــي ونمــوذج 
تســويقي مالئــم )بيــع قطــع أرضيــة وتأجيــر مســتودعات 

جاهــزة لالســتعمال( وعــروض خدمــات. 

وتســتقبل روادا عالمييــن فــي قطاعــات صناعــة الســيارات 
واللوجســتيك  والنســيج  واإللكترونيــات  والطائــرات 

وغيرهــا. والخدمــات، 

منطقة صناعة السيارات
600	هكتار

على بعد كيلومترين من مصنع
»Renault Tanger Med«

مخصصة لمهن صناعة السيارات

 600 عقــاري مســاحته  وعــاء  علــى  المنطقــة  هــذه  تمتــد 
المتعلقــة  المهــن  علــى  رئيســي  بشــكل  وتركــز  هكتــار 
ــة ومشــغلي  ــدات األصلي ــاع المع ــة الســيارات )صن بصناع
الخدمــات اللوجســتية والمتعاقديــن مــن الباطــن والخدمــات 

بالقطــاع(.  الصلــة  ذات 

باإلضافــة إلــى ذلــك، توفــر المميــزات التنافســية التــي 
صنــاع  مــن  شــبكة  للتطويــر:  مهمــا  أساســا  تمتلكهــا 
المعــدات األصليــة ُأْنِشــَئْت فــي المنطقــة علــى أســس 
ــْرُب موقــع »Renault Tanger Med«، وعناصــر  متينــة، ُق
دعــم لوجســتية تســاعد علــى تحقيــق أفضــل مســتوى مــن 

الترابــط وإمكانــات جهويــة مهمــة.

تقوم »Tanger Med Zones« بالربط بين مشغليها والمجتمع بهدف تطوير أنشطتهم بصفة دائمة.

حيث تم تخصيص فريق من »مطوري أعمال« ذو خبرة، لالستماع والتواصل بلغات متعددة )الفرنسية واالنجليزية واالسبانية والعربية 
والصينية( مهمته مواكبة المشغل بدقة خالل مراحل استقراره.

وبفضل وعاء عقاري احتياطي مساحته 5.000 هكتار، توفر »Tanger Med Zones« عرضا لبيع األراضي أو بنايات للكراء يتم بناؤها 
في غضون 6 أشهر، من طرف فريق من المهندسين الخبراء، تماشيا مع انتظارات الزبائن والمعايير الدولية.
• نسيج صناعي مرتكز على أسس متينة.

عروضنا	المقدمة	للشركات	
الصناعية	والخدمات	واللوجستيك

تقــدم »Tanger Med Zones« مجموعــة مــن الخدمــات المندمجــة: الســالمة وكاميــرات المراقبــة ونظافــة المناطــق، باإلضافــة 
إلــى منصــة رقميــة لتدفقــات البضائــع والبشــرية، وإدارة القــرب للطلبــات اليوميــة، وغيرهــا.

للكراءللبيع

أرض
عارية

مستودعات 
جاهزة 

لاستعمال

خيار البناء 
حسب
الطلب

مجهزة ببنية تحتية
من الجيل الجديد.

البناء وفق المواصفات الزبون 
واحتياجاته.

التسليم في أقصر اآلجال.

قطــع أرضيــة صناعيــة مجهــزة للبيــع 
النهائي ابتداء من 5.000 متر مربع.
الــذي  المســتودع  تســليم  إمكانيــة 
اليــد«. فــي  »المفتــاح  بنــاؤه  تــم 
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افتتحــه صاحــب  الــذي   ،»Renault Tanger Med« يشــكل مصنــع 
ــة الملــك محمــد الســادس فــي فبرايــر 2012، دعامــة أساســية  الجالل
فــي الهيــكل الصناعــي بمجموعــة »Renault« حــول العالــم. حيــث 
يتوفــر علــى قــدرة إنتــاج 340.000 ســيارة، وذلــك بفضــل امتالكــه 
ثــالث فــرق عمــل كاملــة.  تنــاوب  خطيــن للتصنيــع واعتمــاده علــى 
ونتيجــة لذلــك، تمكــن مــن بلــوغ وتيــرة إنتــاج تســمح لــه بتلبيــة الطلــب 
 Dacia«: ــاذج ســيارة ــد مــن نم ــى العدي ــي عل ــي والدول ــر الوطن الكبي
Sandero« و »Dokker« و»Lodgy«، وذلــك مــن خــالل إصداراتهــا 

.»Stepway« أو  الكالســيكية 

 »Renault Tanger Med« إلــى ذلــك، يســاهم مصنــع باإلضافــة 
فــي اســتراتيجية مجموعــة »Renault« الراميــة إلــى تخفيــض تأثيرهــا 
البيئــي إلــى الحــد األقصــى. كمــا أنــه أول مصنــع فــي العالــم يســعى 
تصريــف  وتفــادي  الكربــون  انبعــاث  فــي  الحياديــة  هــذف  لتحقيــق 

النفايــات الصناعيــة الســائلة.

الجائحــة، تمكــن مصنــع  2020، وخــالل وضعيــة طغــت عليهــا  فــي 
وتصديــر  ســيارة   209.769 إنتــاج  مــن   »Renault Tanger Med«
%94 مــن إنتاجهــا نحــو 74 وجهــة. ويفتخــر موظفــوه البالــغ عددهــم 
8.600 موظــف بالمســاهمة بصفــة يوميــة فــي إشــعاع عبــارة »صنــع 

بالمغــرب« حــول العالــم.

منطقة مخصصة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة

156	هكتارا
مخصصة إلنشاء الوحدات 

الصناعية واللوجستية التي 
تستهدف السوق الجهوية 

بشمال المغرب

»Tétouan Park« هــي منطقــة صناعيــة ولوجســتية عامــة مشــغلة مــن طــرف »Tanger Med Zones«، وتســتقبل بشــكل رئيســي األنشــطة التــي تســتهدف الســوق 
الوطنيــة. وتمتــد علــى وعــاء عقــاري مســاحته 156 هكتــارا، تــم تجهيزهــا علــى 5 أشــطر، منهــا 3 أشــطر مــزودة حاليــا بالخدمــات ومتصلــة بالطريــق الســريع الرابــط بيــن طنجــة 
وتطــوان، وتــم تخصيــص المنطقــة للمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة والصناعــات الصغيــرة والمتوســطة ولكافــة المقــاوالت المشــتغلة فــي قطاعــات األنشــطة التاليــة: 

الصناعــات الخفيفــة والتصنيعيــة والتجــارة واللوجســتيك.

ويهــدف هــذا المشــروع إلــى تنويــع النشــاط السوســيو-اقتصادي بالجهــة وتنشــيطه وكــذا إكمــال العــرض المقــدم مــن طــرف المنصــة الصناعيــة طنجــة المتوســط مــن 
العديــد مــن الزوايــا: منطقــة نشــاط بمنطقــة ترابيــة مجــاورة، ومصــدر عمالــة جديــد، تجزئــة للفاعليــن الصناعييــن الذيــن يســتهدفون فــي نفــس الوقــت الســوق الوطنيــة 
والدوليــة. بالنظــر إلــى الطلــب المتزايــد للمســتثمرين وتســويق حوالــي %80 مــن المســاحة المتاحــة، تبيــن أنــه ال يمكــن االســتغناء عــن إنجــاز الشــطر الرابــع. حيــث تــم إعطــاء 

.»MCC Morocco«و »MCA«و »FONZID« انطالقــة إنجــازه بالشــراكة مــع

20	هكتارا
منطقة مخصصة ألنشطة 

االستعانة بمصادر خارجية، المهن 
َلة وتجارة التجزئة والخدمات   الُمَرحَّ

.»Myopla«و »Everis« َلة، مثل توفر منطقة الخدمات »Tétouan Shore« الواقعة بإقليم تطوان، بنايات للكراء ومكاتب لشركات خدمات المهن الُمَرحَّ
كمــا توفــر هــذه المنطقــة منصــة مخصصــة لمهــن االســتعانة بمصــادر خارجيــة لتكنولوجيــا المعلومــات )ITO( وإســناد العمليــات التجاريــة إلــى جهــات خارجيــة 

 . )KPO( وإســناد العمليــات المعرفيــة إلــى جهــات خارجيــة  )BPO(
حيث ساعد الشطر األول من المجمع، الممتد على مساحة 6 هكتارات، على تجهيز 22.000 متر مربع من المكاتب وفضاءات الخدمات.

94 هكتارا
منطقة	للنشاط	االقتصادي	

بالفنيدق

منطقة حرة مخصصة للتجارة 
والتوزيع واللوجستيك

منطقة في طور اإلنجاز

َلة  منطقة مخصصة لخدمات المهن الُمَرحَّ
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منطقة مخصصة لتجارة التجزئة والخدمات

70	هكتارا
منطقة	مخصصة	لتجارة	

التجزئة	والمنافذ	والترفيه
أكبر	مربد	لتجارة	التجزئة	

بشمال	أفريقيا

قطاعات	األنشطة	
المتواجدة	بالمناطق

الصناعة
خبرة	في	صناعة	السيارات

حســب التصنيــف المنشــور بمجلــة »Financial Times«، فــإن »Tanger Med Zones« هــي أول منصــة لصناعــة الســيارات فــي 
العالــم، مــن خــالل توفرهــا علــى منظومــة اقتصاديــة تتكــون مــن حوالــي 110 مشــغل فــي صناعة الســيارات مــن المســتوى التكميلي.

ويســتقر بالمنصــة الصناعيــة طنجــة المتوســط اليــوم علــى شــركات رائــدة عالميــا قادمــة مــن أوروبــا وأمريــكا وآســيا. حيــث اســتقرت 
11 شــركة مــن أصــل 20 شــركة مهمــة فــي قطــاع صناعــة الســيارات حــول العالــم بالمنصــة الصناعيــة طنجــة المتوســط وتنشــط فــي 

صناعــة األســالك والمعــادن والســحب العميــق والتجهيــزات الداخليــة للســيارات والكراســي والحقــن البالســتيكي(.

ــن  ــك المتواجدي ــذا أولئ ــن المســتقرين بالمغــرب )»Renault« و»PSA«(، وك ــات المصنعي ــة احتياج ــى تلبي ــة إل وتهــدف هــذه الصناع
بأوروبــا )»PSV Vigo« و»Ford« و»Renault« و»Volkswagen« وغيرهــم(.

اندماج	مع	مواقع	التجميع	األوروبية

توجــه المنتجــات المصنعــة فــي منصــة طنجــة المتوســط للتوريــد نحــو مواقــع التجميــع فــي أوروبــا، مثــل: فيغــو )إســبانيا( لفائــدة »PSA« وبرشــلونة 
 .»Renault« ــدة ــد )إســبانيا( لفائ ــد الولي ــدة »Ford« وبل ــدة »Volkswagen« وفالنســيا )إســبانيا( لفائ )إســبانيا( لفائ

وتعتبــر »PSA« و»Volvo« و»Nissan« و»Renault« و»Jaguar« و»Royce Rolls« مــن مصنعــي الســيارات والزبائــن الرئيســيين لصنــاع القطــع 
األصليــة المســتقرين بالمنصــة الصناعيــة طنجــة المتوســط.

وعلى سبيل المثال:
»MARELLI« الفــرع التابــع للمجموعــة اليابانيــة »Calsonic Kansei«، المســتقرة بمنطقــة صناعــة الســيارات »Tanger Automotive City« الممتــدة 

علــى مســاحة 26.000 متــر  مربــع، والمتخصصــة فــي إنتــاج أجهــزة امتصــاص الصدمــات. حيــث إن زبائنهــا الرئيســيون هــم »PSA Kenitra« و
ُر الشركة بوتيرة يومية 3 مقطورات نحو ميناء الجزيرة الخضراء. »PSA Vigo« و»Opel Zaragosse«. وُتَصدِّ

ومــن جهــة اخــرى »SEBN«، المجموعــة اليابانيــة المســتقرة بطنجــة المنطقــة الحــرة علــى مســاحة 20.000 متــر مربــع، متخصصــة فــي تصنيــع ُحــَزم 
ُر هــذه المجموعــة حوالــي 72  األســالك، والتــي مــن أهــم زبائنهــا »SKODA« )جمهوريــة التشــيك( و»VW« )البرتغــال( و»Porsche« )ألمانيــا(. وُتَصــدِّ

ــا. ــرة أســبوعية نحــو اوروب شــاحنة ذات المقطــورات الضخمــة بوتي
»ANTOLIN« المســتقرة بطنجــة المنطقــة الحــرة علــى مســاحة 13.000 متــر مربــع بموقعــي إنتــاج، والتــي يتمثــل نشــاطها الرئيســي فــي إنتــاج آليــات 
رفــع النوافــذ وواقيــات أشــعة الشــمس. وتعــزز الشــركة منتجاتهــا المصنعــة فــي مخــزن متقــدم للتوريــد ببورغــوس )إســبانيا(. كمــا أن المجموعــة تنتــج 
أيضــا وحــدات التحكــم باإلنــارة الداخليــة التــي يتــم توحيدهــا ببيزنســون )فرنســا(، والمســلمة لفائــدة »PSA« بــكل مــن فيغــو وسوشــو وجمهوريــة 

التشــيك...

صناعة	الطيران

ــا وسياســتها  بفضــل قــرب »Tanger Med Zones« مــن أوروب
مــن  كان  الصناعــي،  بالتطويــر  يرتبــط  فيمــا  للغايــة  الجذابــة 
ــث  ــران. حي ــة الطي ــن فــي صناع الطبيعــي أن تســتقطب الفاعلي
تنشــط الشــركات المســتقرة بهــا، باعتبارهــا فــروع تابعــة لشــركات 

ــع مــا يلــي: ــة، فــي تصني أجنبي
• قطع من مواد مركبة.

• مبدالت الهواء.
• قطع الضغط.

• تلبيس األسطح.

النسيج

النســيج المتواجــد فــي معظمــه تقريبــا بالجهــة  يعتبــر قطــاع 
نشــطت  التــي  الصناعــات  أولــى  كإحــدى  للمغــرب  الشــمالية 
الصناعيــة  بالمنصــة  المســتقرة  الشــركات  وتنشــط  بالبــالد. 
فــي العديــد مــن المجــاالت وتقــوم بالتوريــد لمقدمــي األوامــر 

الكائنيــن فــي أوروبــا وانجلتــرا وفرنســا وإســبانيا وغيرهــا.
• المالبس.

• المنتجات الجلدية.
• الطباعة الرقمية...

الصناعة	الغذائية
تلعــب الصناعــة الغذائيــة دورا مهمــا فــي تطويــر الصناعــة بالمغــرب، وخاصــة بجهــة طنجة-تطــوان، مــن خــالل الفاعليــن الصناعييــن الذيــن يتدخلــون 

فــي األنشــطة التاليــة:

• توضيب المنتجات الغذائية.
• معالجة المنتجات البحرية.

• إعداد الحلويات التقليدية المجمدة.
• تعبئة المشروبات...

اإللكترونيك

المناطــق  فــي  مهــم  بموقــع  اإللكترونيــة  الصناعــة  تحظــى 
الصناعيــة بطنجــة المتوســط وذلــك مــن خــالل شــركات تخلــق 
فــرص العمــل وتنشــط فــي العديــد مــن األســواق المســتهدفة:

• أسالك األلياف البصرية.
• الموصالت.

• الحبال البصرية.
• المكونات الهيدروليكية والهوائية.

• الدارات وأجزاء المجموعات اإللكترونية...

الخدمات

إضافــة إلــى المزايــا الجغرافيــة واللوجســتية، يمتلــك المغــرب 
حامليــن  شــباب  خــالل  مــن  للغايــة،  قويــة  بشــرية  كفــاءات 
للشــواهد فــي شــتى المجــاالت، تــم تكوينهــم لتلبيــة احتياجــات 

مهــن الخدمــات:
• الهندسة وتطوير النظم المعلوماتية.

• مراكز االتصال.
• تطوير النظم المعلوماتية.

• التصميم الثالثي األبعاد للسيارات
• الدعم التقني...
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لوجستيك	صناعة	السيارات	بطنجة	المتوسط
اســتطاع طنجــة المتوســط، باعتبــاره أول منصــة إلنتــاج الســيارات بالعالــم )حســب تصنيــف مجلــة »Financial Times«(، تطويــر عــرض لوجســتي 
مالئــم مســاحته الحاليــة 100.000 متــر مربــع قيــد التشــغيل مــن طــرف فاعليــن رائديــن ومخصصــة لتحقيــق الكفــاءة اللوجســتية فــي صناعــة 

الســيارات.

تقوية قطاع اللوجستيك المخصص لصناعة السيارات:
قامــت العديــد مــن الشــركات بتطويــر مخــازن متقدمــة للتوريــد بمناطــق أنشــطة طنجــة المتوســط وذلــك لتوفيــر الدعــم اللوجســتي الضــروري مــن 

حيــث قطــع الســيارات.

وتســتفيد هــذه المخــازن مــن البنيــة التحتيــة اللوجســتية بطنجــة المتوســط وُقــْرُب األســواق المســتهدفة مــن أجــل توريــد قطــع الســيارات نحــو صنــاع 
المعــدات األصليــة والمصنعيــن المســتقرين بالمغــرب وأوروبا.

حيــث إن فاعليــن عالمييــن مــن قبيــل: »Gefco« و«Nippon Express« و«CEVA« و«DHL« و«TE Connectivity« متواجديــن بطنجــة المتوســط 
لمواكبــة صنــاع المعــدات األصليــة وكــذا مصنعــي الســيارات علــى حــد ســواء.

وإلــى غايــة اليــوم، فــإن حوالــي 100.000 متــر مربــع مــن المســاحة هــي قيــد التشــغيل و60.000 متــر مربــع فــي طــور البنــاء مخصصــة للنشــاط 
اللوجســتي المتعلــق بقطــع الســيارات فــي طنجــة المتوســط.

9	من	الشركات	الرائدة	عالميا
من	فئة	األطراف	الثالثة	الموردة	للخدمات

اللوجستية	بمناطق	األنشطة	طنجة	المتوسط

مشغلين	لوجستيين	متواجدين	بطنجة	المتوسط:
بــدء تشــغيل »المنصــة اللوجســتية لصناعــة الســيارات« بمنطقــة صناعــة الســيارات »Tanger Automotive City« علــى مســاحة 26.000 متــر 

:»Renault« مربــع قيــد التشــغيل ومخصصــة لتوفيــر الخدمــات اللوجســتية الخاصــة بصناعــة الســيارات لفائــدة
.»SJL« المرحلة 1: 6.000 متر مربع في مارس 2019 تتولى تسييرها شركة •

.»Renault« المرحلة 2: 20.000 متر مربع في غشت 2020 تتولى تسييرها بصفة مباشرة شركة •

• 4000 متر مربع قيد التشغيل.
الزبائن من قطاع صناعة السيارات.

• 5.700 متر مربع منها 2.800 متر مربع مخصصة لصناعة 
السيارات )الراتنج للسيارات وإطارات العجالت من األلومنيوم(

»Steel Strips Wheels»و »DuPont« :نوع الزبائن

• 5.000 متر مربع قيد التشغيل

• 2.000 متر مربع قيد التشغيل

والمعــدات  الســيارات،  لصناعــة  اإللكترونيــة  )المكونــات  مربــع  1,800متــر   •
للســيارات( الداخليــة 

.»Lear Automotive Services»و )»SWES« )»Sumitomo« :نوع الزبائن
• مشروع قيد اإلنجاز لسنة 2021 على مساحة 18.000 متر مربع.

تسيير تدفقات واردات مصانع »Yazaki« بالمغرب.

• 2.500 متر مربع قيد التشغيل
الزبائن: »HELLERMANN« )القطع غير المصنعة بالمغرب(.

»HUNTSMAN« )المنتجات الكيميائية(.
.»CABLENA«

• 10.000 متر مربع مشروع للبناء.

• 5.000 متر مربع قيد التشغيل

• 6.000 متر مربع )المكونات الكهربائية للسيارات(
نوع الزبائن: »Fujikura« وزبائن آخرين

• 5.000 متــر مربــع )معجــون التمليــط لهيــكل الســيارة وكرتــون 
التغليــف(

»Smurfit kappa»و »EFTEC« :نوع الزبائن

• 10.000  متر مربع )مكونات السيارات(
»PSA« 100% :نوع الزبائن

• 5500 متــر مربــع )مكونــات الســيارات وحبيبــات البالســتيك 
ــة الســيارات( لقطــاع صناع

»ALBIS»و »Furukawa« :نوع الزبائن

• 770 متر مربع )حاجبات الشمس(
»Renault« نوع الزبائن: مورد لفائدة

• 2000 متر مربع )لفافات القماش لتنجيد السيارات(
»Renault« نوع الزبائن: مورد لفائدة

• 1000 متر مربع )معجون التمليط لهيكل السيارة(
»Renault« نوع الزبائن: مورد لفائدة

• 10.000 متر مربع )المكونات اإللكترونية عالية الدقة(
»Lear»و »Delphi»و »Sumitomo»و »Aptiv« :نوع الزبائن

• 2900 متر مربع منها 2.000 لصناعة السيارات )المكونات الكهربائية للسيارات وحزم األسالك والموصالت وصناديق الربط وصناديق 
توزيع الطاقة ونظم األجهزة والتوتر العالي(

»Yazaki»و »SEWS« :نوع الزبائن
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• 13.000متر مربع منها 3.500 متر مربع لصناعة السيارات )مكونات السيارات: مصفاة والوصالت ووصالت العزل وأجهزة االستشعار اإللكترونية والنظام 
الحراري وحدات التحكم الداخلي ونظم الطاقة التوجيهية الهيدروليكية والكهربائية للسيارات وغيرها(

 »Nexteer Automotive»و »Valeo»و »Hutchinson« :نوع الزبائن
• مشروع توسعة مبرمج مساحته 12.000 متر مربع معظمها كمستودع لفائدة »VALEO« ومشغلين آخرين بقطاع صناعة السيارات
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إنشاء	ممرات	لوجستية	نحو	أوروبا
تستند هذه المشاريع التي أعطيت انطالقتها والمتعلقة بالتوريد بشكل أساسي على تنظيم ممرات لوجستية لضمان توريد متحكم فيه.

يعتبر ُقرب المركب المينائي طنجة المتوسط من السوق األوروبية وشبكة الربط البحري التي يتوفر عليها )من طنجة المتوسط نحو الجزيرة 
الخضراء وموتريل وبرشلونة ومارسيليا وجنوة وسافونة(، عامالن مهمان يساعدان على ربطه بشمال أوروبا في رحالت ال تتجاوز مدتها 24 

ساعة.

وجاءت البنية التحتية الجديدة »بوابة الصادرات« التي انطلق تشغيلها في المركب المينائي طنجة المتوسط ومقاربة الرقمنة التي انتهجتها 
المجموعة لتواكب هذا التطوير وتساعد على تحقيق متوسط مدة عبور نحو التصدير في ساعتين. 

منصة	لوجستية	لصناعة	السيارات
• إجمالي المساحة: 26.000 متر مربع.

• االستثمار: 200 مليون درهم.
• التدفقات: 15.000 وحدة شحن سنوية.

المرحلة	1	من	المشروع
• مستودع لوجستي مساحته 6.000 متر مربع.

• انطالق تشغيل النشاط في مارس 2019.
.»Renault« لفائدة »AILN« تسيير النشاط •

خدمات لوجستية:
 »EUROSTYLEو »GMD»و »TYCO»و »LEAR»و »YAZAKI«( المحلييــن »Renault« توحيــد القطــع المصنعــة مــن طــرف مــوردي -

و»DICASTAL« و»SMRC« و»SNOP«...(، والتــي ســتوجه للتصديــر نحــو المصانــع األخــرى التابعة لشــركة »Renault« ســواء في رومانيا 
والبرازيــل وكولومبيــا واألرجنتين.

- توضيب القطع المشكلة بالكبس المصنوعة في شركة »Renault« وتصديرها نحو مصانعها األخرى سواء في رومانيا والبرازيل وكولومبيا 
واألرجنتين.

المرحلة	2	من	المشروع
• مستودع لوجستي مساحته 20.000 متر مربع.

• منصة لتخزين الحاويات مساحتها حوالي 4.300 متر مربع.
• انطالق تشغيل النشاط في غشت 2020.

• منصة مخصصة إليداع قطع السيارات وتخزينها.
• وتخصص هذه المنصة لتخزين:

- القطع الواردة من الخارج )رومانيا وتركيا والصين...( الضرورية إلنتاج السيارات.
.»SOMACA« قطع السيارات الموجهة نحو الدار البيضاء -

تجمــع منطقــة األنشــطة »Tanger Automotive City« اليــوم بيــن أكبــر المورديــن والمتعاقديــن مــن الباطن مــن المســتوى التكميلي لفائدة 
 »MITSUI«و »KANSAI PAINT«و »VARROC«و »HANDS CORP«و »SEALYNX«و »EUROSTYLE«و »GMD«و »Renault«: »VALEO«

...»JTEKT«و
ويمثل الموقع تكلفة لوجستية جد تنافسية بالنظر إلى قربه المباشر من مصنع »Renault« المتواجد بملوسة )7 دقائق - 4 كلم(، وحوالي 35 كلم 

من المركب المينائي طنجة المتوسط. 
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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	أبو	مجد
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

يوسف	الباري	
الكاتب العام لدى وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة 

واالقتصاد الرقمي

جعفر	مغاردي	
المدير العام

مجلس	اإلدارة:

هيكل	رأس	المال

الهيكل	التنظيمي
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Jaafar MRHARDY
Directeur Général

Direction Générale

Adil AKRI

Directios Support

Directeur

Ilham KHALIL

Direction Relation
Entreprises, Marketing

et Communication

Directrice

A. AKRIM. EL MOUTAWAKIL

Opération et
Gestion des Zones

.

TechniqueAchats

S.BARHOUMI

Assistante

Finance et
Administration

A. BOUZIDI

Responsable
Marketing

S. MAATOUK

Responsable
Communication

N. GUENNED

Reda ALAMI

Direction
Développement

et Etudes

Directeur

Etudes

B. AZZOUZ

Nouveaux
Projets

K. HASSOUNI

Relations
Entreprises

T. MELLAK

Jaafar MRHARDY

Direction
Commerciale

Directeur

Senior Manager
Offshoring et Tertiaire

A. ACHAACH

Senior Manager
Business Developpement

I. AGZENAY

Senior Manager
Business Developpement

A. BENAYAD

Manager
PME / TPE

R. IKHLASSE

اإلدارة العامة
جعفر	مغاردي

المدير العام
المساعدة

س.	برهومي

إدارات الدعم

عادل	أكري
المدير

إدارة العالقات بين 
الشركات والتسويق 

والتواصل
إلهام	خليل

المديرة

إدارة التطوير 
والدراسات
رضا	علمي

المدير

اإلدارة التجارية
جعفر	مغاردي

المدير

المالية واإلدارة

عادل	أكري

تشغيل المناطق 
وتسييرها

م.	المتوكل

المشترياتالتقنية

أ.	بوزيدي

مسؤولة التسويق

سارة	معتوق

الدراسات

ب.	عزوز

المدير األول للمهن 
َلة والخدمات الُمَرحَّ

على	عشعش

مسؤولة
التواصل

نسرين	جناد

المشاريع الجديدة

ك.	حسوني

المديرة األولى 
لتطوير األعمال

إيمان	اغزناي

العالقات بين 
الشركات

ت.	مالك

المدير األول 
لتطوير األعمال

أحمد	بنعياد

مديرة الشركات 
الصغرى والمتوسطة /
الشركات الصغيرة جدا

ريم	إخالص
100% 65%

54,9%

35%100%

زيادة رأس المال بمبلغ قدره 200 
مليون درهم قيد اإلنجاز

فرع تابع برأسمال قدره
706 مليون درهم Tanger Med Zones SA

Tétouan ShoreTanger Automotive CityTanger Free Zone

المشغلة لمشروع المنطقة 
الحرة طنجة

 Tétouan Parkو

فرع تابع برأسمال قدره
140 مليون درهم

فرع تابع برأسمال قدره
400 مليون درهم

فرع تابع برأسمال قدره
11 مليون درهم

المشغلة لمشروع
Tétouan Shore

المشغلة لمنطقة صناعة 
السيارات

Tanger Automotive City 

المشغلة لشركة تسيير
المنطقة الحرة طنجة
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يهــدف قطــب توزيــع المــاء والكهربــاء، الــذي تقــوم علــى تدبيــره »Tanger Med Utilities«، إلى 
إكمــال مجموعــة الخدمــات المقدمــة داخــل المناطــق المطــورة مــن طــرف طنجــة المتوســط، وذلك 

بغيــة تعزيــز قــوة جــذب المســتثمرين. وتشــمل هــذه الخدمــات تدبيــر شــبكات اإلنــارة العموميــة 
والصــرف الصحي.

قطب	الخدمات

عروض خدمات
فعالة ومبتكرة

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

كمــا يشــمل قطــب التكنولوجيــات، الذي تقــوم على تدبيره »CIRES Technologies«، المهن 
الســحابية واألمن واالتصال.

تقــوم »CIRES« بإنجــاز مشــاريع يغلــب عليهــا جانب كبير من التقنية المتعلقــة بكاميرات المراقبة 
واألمــن فــي الموانــئ والمطــارات وكاميرات المراقبة الحضرية، وكذا تدبير الشــبكات والمواقع 

المركبة.

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 المغرب أو 

فــي الخارج.

قطب	الخدمات
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الميناء	والمطار	
ومحطة	القطارات

مشغلي	االتصاالتالطاقةالنقل	واللوجستيكالصناعةاإلدارات	والعموم

تصنيف	الزبائن

قطب	التكنولوجيات
ــره »CIRES Technologies«، مهــن األمــن واالتصــال والمهــن الســحابية. وبالتالــي فــإن الهــدف الرئيســي  ــذي تقــوم علــى تدبي ــات، ال يشــمل قطــب التكنولوجي
لشــركة »Cires« هــو تطويــر حلــول ومشــاريع يغلــب عليهــا البعــد التكنولوجــي وإدماجهــا فــي قطاعــات النقــل )الموانئ/المطارات/القطــارات(، وكــذا فــي مناطــق 

ــة ولوجســتية، وفــي األمــن العــام واإلدارات العموميــة. صناعي

ــَر لزبائنهــا، المشــغلين مــن القطــاع العــام والخــاص، أحــدث التكنولوجيــات الموجــودة والمشــمولة بأنشــطتها، بمــا يالئــم التحديــات  وباعتبــار أن الهــدف هــو أن ُتوفِّ
المتعــددة التــي يواجهونهــا.

وتعتمــد »Cires« اليــوم، باالســتفادة مــن خبــرة أزيــد مــن 15 ســنة، علــى شــبكة مــن الشــركاء االســتراتيجيين الذيــن يعتبــرون روادا عالمييــن فــي مجــال التكنولوجيــات، 
وتقــدم خبرتهــا لحافظــة زبائــن مرجعييــن، ينتســبون إلــى قطاعــات متنوعــة مــن األنشــطة، وذلــك ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو األفريقــي.

معطيات	أساسية

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

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

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

عضو مجلس اإلدارة المكلف بقطب الخدمات

محمد	جمال	ميكو
المدير العام لمؤسسة طنجة المتوسط

اإلدارة	العامة
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يحيا	العمراني

فريد	تزنيتحنان	جدي

إيمان	الشعرةمحمد	التوزانيهند	العمراني

المراقبة	والجودةمسؤولة	إدارية	مالية

تطوير	األعمالالخدماتاإلنتاج
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TANGER MED ENGINEERING

»Tanger Med Engineering« هــي شــركة تابعــة للوكالــة الخاصــة طنجــة 
المتوســط وتتخصــص فــي االستشــارة الدوليــة فــي مجــال تصميــم البنيــات 

التحتيــة الكبــرى واإلشــراف عليهــا.

تتوفــر »Tanger Med Engineering« علــى مجموعــة واســعة مــن الموارد 
والقــدرات التكميليــة التــي تســمح لهــا بــأن تســاهم فــي تنفيــذ المشــاريع 

التــي ُيْعَهــُد بهــا لهــا برؤيــة متعــددة التخصصــات وذلــك لخدمــًة زبائنهــا. 

تتخصــص »Tanger Med Engineering« فــي مشــاريع البنــى التحتيــة 
الكبــرى. ويبــدأ مجــال تدخلهــا مــن مرحلــة إنجــاز الدراســات القطاعيــة والجــدوى 
ــة إعــداد  ــر األصــول بمجــرد إتمــام المشــروع، مــرورا بمرحل ــة تدبي إلــى مرحل
ملــف التنفيــذ )الدراســات التقنيــة والحســابات والمخططــات وغيرهــا( وكــذا 

متابعــة األشــغال وتنســيقها )إدارة األشــغال(.

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. 

كمــا وســعت »Tanger Med Engineering« مــن مجــال نشــاطها لتلبيــة 
Tanger Med En- »احتياجــات زبائنهــا وشــركائها فــي أفريقيــا. وتواكــب 
gineering« شــركائها فــي إطــار تطويــر المشــاريع المينائيــة والمناطــق 

ــا.  ــرة فــي أفريقي الح

توفــر »Tanger Med Engineering« لزبائنهــا مجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات والخبــرات فــي االستشــارة والهندســة وذلــك لتلبيــة 
االحتياجــات الخاصــة بــكل زبــون طــوال دورة حيــاة المشــروع.

تدبير	األصولتدبير	المشروعالهندسةاالستشارة

دراسات	الجدوى	والتحاليل
االقتصادية	والدراسات	البيئية

التشغيل	والتدبير
	والصيانة

مراقبة	عمليات	
اإلنجاز	ومتابعتها

الدراسات	التقنية
	والتخطيط	والتصميم

تدبير	المشاريع

قطاعات	األنشطة

اللوجستية	والصناعيةالمينائية	والبحرية

• المنشآت المينائية والبحرية.
• محطات المواد السائبة والحاويات والنفطية 

والشاحنات..
• 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.
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TMSA
PARTICIPATIONS

51% 49%

الحكامة	
مجلس	اإلدارة:

هيكل	رأس	المال

الرئيس
مهدي	التازي	الريفي

األعضاء:

طارق	العروسي
عضو مجلس اإلدارة المكلف بقطب الخدمات

توفيق	المرزوقي	الزروالي
NOVEC، ممثلة في شخص مديرها العام

منير	الحومى	
NOVEC ،مدير قطب البنيات التحتية

محمد	أرجوان	
TMSA Participations

يوسف	عودة
»NOVEC« مدير قطب المالية

يوسف	امغي
مكلف بمهمة لدى مجلس اإلدارة

ناصر	تالسيالل
المدير العام

NOVEC

الهيكل التنظيمي

مجموعة طنجة المتوسط 2020  // 127 

المدير العام
ناصر	تالسيالل

التدقيق والجودة
-السالمة-البيئة

أحالم	عمارة	زيناتي

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
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TANGER MED UTILITIES
م التاريخــي  ــُل »Tanger Med Utilities«، باعتبارهــا الشــركة الفــرع »للخدمــات« فــي مجموعــة طنجــة المتوســط، الُمَقــدِّ ُتَمثِّ
والمرجعــي للخدمــات المرتبطــة بالتدبيــر األمثــل للمــوارد داخــل مناطــق األنشــطة الصناعيــة واللوجســتية وقطــاع الخدمــات التــي 

تــم تطويرهــا وتســييرها مــن طــرف طنجــة المتوســط.

وتتجلــى مهمــة هــذه الشــركة، مــن خــالل تكميلهــا لمجموعــة الخدمــات المقدمــة للمقــاوالت التــي تنشــط فيهــا، فــي مواكبتهــا 
لتدبيــر الــدورة المائيــة والطاقيــة والنفايــات، وذلــك ضمــن منظــور اســتعمال وتثميــن، َوِفــي اللتــزام طنجــة المتوســط تجــاه التنميــة 

المســتدامة والبيئــة.

باالســتفادة مــن خبــرة تزيــد عــن 10 ســنوات وبدعــم مــن شــركائها المؤسســاتيين، فــإن »Tanger Med Utilities« تقــدم خبرتهــا، 
فيمــا يتعلــق بهــذه المجــاالت الثالثــة الحيويــة والمتكاملــة، لحافظــة زبائــن مرجعييــن، ينتمــون إلــى قطاعــات متنوعــة من األنشــطة.
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44%

56%

الرئيس
مهدي	التازي	الريفي

األعضاء:

طارق	العروسي
عضو مجلس اإلدارة المكلف بقطب الخدمات

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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اإلدارة العامة
زكريا	البوعمري

اإلدارة العامة

الماء وتطهير السائل

محمد	كمال	األوشي

التجميع والنظافة

محمد	كمال	األوشي

الكهرباء

حمزة	الفاطمي

اإلدارة والمالية

يوسف	نويرة
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استراتيجية	المسؤولية	
االجتماعية	للشركات

في مجموعة طنجة المتوسط
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GRI 102.16 GRI 102.48GRI 102.22 GRI 103.2GRI 102.18 GRI 103.1 GRI 103.3 GRI 412.2

استراتيجية	المسؤولية	االجتماعية	للشركات
منــذ إنشــاء مجموعــة طنجــة المتوســط وعبــر مراحــل تطورهــا، حرصــت هــذه األخيــرة، ضمــن إطــار اســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة، علــى اتبــاع نهــج 

ِجــي وتطــوري، وذلــك بالتنســيق مــع األطــراف المتدخلــة المكونــة لمنظومتهــا االقتصاديــة، وفــي ســعي دائــم لحمايــة البيئــة. َتَدرُّ

باإلضافــة إلــى ذلــك، يحــرص طنجــة المتوســط علــى تبنــي اســتراتيجية للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات، متســقة ومتعــددة األبعــاد، تكــون مندمجــة 
فــي اآلن نفســه فــي مشــاريعها وفــي اســتراتيجيتها التشــغيلية.

ــر قــوي  ــة المتوســط بشــكل مباشــر أو بواســطة مؤسســته، فــي إطــار اســتراتيجية شــاملة وذات تأثي ــي يشــغلها طنج وتنقســم هــذه المشــاريع الت
ــاور رئيســية و10 التزامــات. ــى خمســة مح ــة، إل ــة الترابي بالمنطق

ونتيجــة لذلــك، فــإن مبادراتــه تنــدرج تمامــا ضمــن اإلطــار العالمــي المتعلــق بأهــداف التنميــة المســتدامة وتســاهم فــي إشــعاع طنجــة المتوســط وتعزيــز 
مكانتــه، باعتبــاره منصــة لوجســتية ومنصــة للتنافســية الصناعيــة، ذات بعــد دولــي.

سياسة	المسؤولية	االجتماعية	للشركات	بطنجة	المتوسط
إن تطــور التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والمجتمعيــة والبيئيــة التــي تســود عالمنــا اليــوم، مــا فتئــت تضــع بصمتهــا علــى الوضعيــة التــي يعمــل 

فيهــا زبائــن طنجــة المتوســط وباقــي األطــراف المتدخليــن.

وفــي الوقــت الــذي تعــرف فيــه تلــك التغيــرات تســارعا مضطــردا، فــإن شــرطي القــدرة علــى التكيــف والمرونــة بالنســبة لمهــن طنجــة المتوســط ونماذجه 
التنمويــة تفــرض ذاتهــا علــى الواقــع الحالــي. فــإن طنجــة المتوســط، ومــن خــالل سياســة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات التــي يتبناهــا، يهــدف إلــى 
االضطــالع بــدور قيــادي فــي بلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة التــي ســطرتها األمــم المتحــدة لســنة 2030. ويســعى طنجــة المتوســط بذلــك إلــى 
تعزيــز مســاهمته وحضــوره علــى صعيــد المناطــق الترابيــة التــي تشــتغل فيهــا المجموعــة. وتعتمــد سياســة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات والتنميــة 
المســتدامة التــي ينتهجهــا طنجــة المتوســط علــى تحليــل دقيــق لمختلــف النقــاط المحوريــة لــكل مــن المســؤولية االجتماعيــة للشــركات وغايــات وأهــداف 

برنامــج 2030 لألمــم المتحــدة علــى ضــوء ســياق التدخــل الخــاص بمختلــف شــركات المجموعــة.

وبفضــل ذلــك التحليــل تــم التوصــل إلــى تحديــد مالمــح سياســة كل مــن المســؤولية االجتماعيــة للشــركات والتنميــة المســتدامة ُمَهْيَكَلــة فــي خمســة 
محــاور اســتراتيجية رئيســية:

تنميــة	رأس	المــال	البشــري	وروح	االبتــكار،	وتحســين	التأثيريــن	االجتماعــي	
و	االقتصــادي

تبني	حكامة	تساعد	على	التدبير	المسؤول	بشكل	يومي

تبني	حكامة	تساعد	على	التدبير	المسؤول	بشكل	يومي

التسيير	الفعال	والمستدام	للعمليات	والبنى	التحتية

المشاركة	في	التنمية	المستدامة	للمنطقة	الترابية	من	خالل	نهج	مقاربة	شمولية

لعب	دور	في	السلسلة	اللوجستية	العالمية
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ميثاق	المسؤولية	االجتماعية	للشركات	الخاص	بطنجة	المتوسط
باالرتــكاز علــى خمســة محــاور اســتراتيجية لسياســة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، فــإن اســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة للشــركات الخاصــة 

بمجموعــة طنجــة المتوســط أبــرزت 10 التزامــات مكونــة لميثــاق المســؤولية االجتماعيــة للشــركات الخــاص بهــا:

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

ــة. ــة والبيئي ــات االجتماعي ــرام للمتطلب وفــي احت

تعزيــز حلــول التنقــل المســتدام فيمــا يتعلــق بالربــط بيــن المينــاء ومناطــق 
األنشــطة والمنطقــة الترابيــة.

تطبيــق حكامــة أخالقيــة وشــفافة داخــل المجموعــة فيمــا يتعلــق بالتســيير 
اليومــي لتحديــات التنميــة المســتدامة والحــوار مــع األطــراف المتدخليــن.

إنشــاء أصــول غيــر ماديــة حــول هويــة المجموعــة وثقافتهــا ستســاهم 
ــة  ــن والمنطق ــة العالقــات المســتدامة مــع األطــراف المتدخلي فــي تقوي

الترابيــة.

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

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

المســاهمة فــي األنشــطة التــي تســتهدف االنتقــال الطاقــي واالقتصــاد الدائــري 
والتخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة والحفــاظ علــى التنــوع اإلحيائــي وذلــك مــن 
خــالل إشــراك األطــراف المتدخليــن بالمينــاء ومناطــق األنشــطة والمنطقــة الترابيــة.

ــالل المؤسســة فــي  ــة والمســاهمة مــن خ ــم والصح ــى التعلي ــوج إل تســهيل الول
المينــاء ومناطــق األنشــطة والمنطقــة  العيــش داخــل كل مــن  تحســين ظــروف 

الترابيــة وحولهــا.

تحســين مســتوى الربــط اللوجســتي للمنطقــة الترابيــة وتعزيــز الروابــط 
ضمــن المنظومــة االقتصاديــة.

ــة الحضــور فــي المؤسســات  ــن وتقوي ــن دوليي ــاون مــع فاعلي ــة التع تنمي
ــة. الدولي

مجموعة طنجة المتوسط 2020  // 137 



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2020 // 138   مجموعة طنجة المتوسط  2020 // 139 

القطب	االجتماعي	

مؤسسة طنجة المتوسط
نشاط في قلب المنطقة الترابية

عكفت مؤسسة طنجة المتوسط 
منذ إنشائها في 2007 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 أرض 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 االجتماعي 
والثقافي 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.

واألمر المؤكد هو أن استراتيجية 
القرب تبقى هي عالمة اإلرشاد 

التي تحدد االختيارات االستراتيجية 
وتشكل بنية خطط العمل.

الفاعلون	الجمعويون،	
إتاحة	الفرصة	أمام	االبتكار	

االجتماعي

بإلقاء نظرة إلى الوراء، يمكن 
معاينة موجة متصاعدة 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 قامت بمواكبة الساكنة 

لتصبح فاعال نشيطا من خالل 
إتاحة مجال 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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816
مشروع للتنمية

منذ 2008

63
مشروع للتنمية

في 2020

495 547
مستفيد

منذ 2008

178 687 
مستفيد

في 2020

تذكير	بإنجازات	المؤسسة
 

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. 

المحاور	االستراتيجية

التعليم
غرس ثقافة التميز 

وتقليص الهدر 
المدرسي

التكوين
إعداد الشباب للمهن 
الصناعية والخدمات 

المستقبلية في الجهة

السوسيو-ثقافي
تمكين المرأة وإشعاع 

جهة الشمال

الصحة
الصحة في الوسط 

المدرسي والمساعدة 
والوقاية

مؤسسة	طنجة	المتوسط	حاصلة	على	شهادة	ISO 9001		نسخة	2015

تمكنت مؤسسة طنجة المتوسط من الحفاظ على شهادة ISO 9001 النسخة 2015 بعد خضوعها للتدقيق المتعلق بفحص 
العمليات واإلجراءات المطبقة. حيث حقق نظام إدارة الجودة بالمؤسسة 0 حالة عدم مطابقة جسيمة و0 حالة عدم مطابقة 

بسيطة.

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.

الرئيس 
فؤاد	بريني	

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
2020
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مستجدات	مجموعة
طنجة	المتوسط
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األزمة	الصحية	المتعلقة	بفيروس	كورونا			

طنجة	المتوسط	يضع	خطة	عمل	لمواجهة	األزمة	
الصحية	كوفيد	19:

خالل فترة جائحة فيروس كورونا، تمثلت األولوية بالنسبة 
لمجموعة طنجة المتوسط في تبني تدابير وقائية تحمي 
صحة المستخدمين وتضمن استمرارية أنشطة سالسل 

التوريد، الوطنية و الدولية.

ونتيجة لذلك، قام طنجة المتوسط بوضع خطة الستمرارية 
النشاط، وتسلح بكافة الموارد البشرية والمادية، لتطبيق كافة 

التدابير الخاصة لضمان أفضل الظروف الصحية لمستخدميه.

طنجة	المتوسط	يضع	خطة	عمل	لمواجهة	األزمة	الصحية	
والحد	من	انتشار	كوفيد	19:

من أجل استمرارية تشغيل مجموع العمليات المينائية، 
قامت مجموعة طنجة المتوسط، منذ اإلعالن عن جائحة 
كوفيد19، بتفعيل خطتها المتعلقة باستمرارية النشاط 

ووضع خطة الوقاية والحماية ضد انتقال الفيروس.

حيث إن التطبيق الفعال لهاتين الخطتين، ساعد طنجة 
المتوسط على المحافظة على استمرارية أنشطته 

المينائية، من جهة، وتعزيز مستمر لخطة العمل الخاصة به 
فيما يخص مكافحة انتشار كوفيد19، من جهة أخرى.

وتتكون الخطة الوقائية من تدابير استعجالية وخاصة، 
تم وضعها من طرف مجموعة طنجة المتوسط لضمان 

الظروف الصحية الضرورية لمستخدمي الميناء سواء في 
المكاتب أو المحطات أو المستودعات أو األحواض  و 

غيرها من المنشآت، وذلك في تكامل مع كافة التدابير 
الصحية الصادرة عن السلطات العمومية وخاصة مصلحة 

المراقبة الصحية الحدودية.

وتقوم هذه الخطة الوقائية على عدة ركائز:

�1	تعقيم	الفضاءات	العامة	والبنايات	التي	تستقبل	
العموم	وكذا	المحطات	والمستودعات:

تم في هذا الشأن، إنشاء خلية للتعقيم المينائي من 
خالل توظيف الموارد البشرية الالزمة وتوفير معدات 

ومواد التعقيم لتنفيذ عمليات مبرمجة و منتظمة لتنظيف 
كافة الفضاءات العامة والمنشآت التي تستقبل العامة 
والمحطات والمستودعات داخل ميناء طنجة المتوسط.

حيث تم تنفيذ عمليات التعقيم المشار إليها وفق جدول 
يومي واستراتيجية محددين بدقة وذلك مع احترام 
لبروتوكول التعقيم المعمول به من طرف السلطة 

المينائية بتنسيق مع مصلحة المراقبة الصحية الحدودية، 
من أجل تعقيم كافة المناطق والمنشآت والمحالت 

والفضاءات العامة مرتين في اليوم.

�2	تعزيز	تدابير	النظافة	الوقائية:

قام طنجة المتوسط في هذا الشأن أيضا بتعزيز تدابير 
النظافة الوقائية الشخصية من خالل وضع آالت توزيع 

جدارية ثابتة ومحمولة في كافة نقاط الولوج إلى الميناء 
والمرافق الصحية والمكاتب. حيث يتم تزويد آالت التوزيع 

ر الكحولي والمعقم السائل  المذكورة يوميا بالُمَطهِّ
لليدين.

ومن أجل تحسيس مستخدمي الميناء، تم تعليق 
ملصقات توضح القواعد الواجب اتباعها لتفادي انتقال 

الفيروس والعدوى البشرية.

كما تم وضع عالمات على األرض بمختلف نقاط الولوج 
الخاصة بالموظفين، وأمام المكاتب والشبابيك لتفادي 
االتصال الجسدي بين األشخاص، وذلك احتراما لقواعد 
التباعد االجتماعي الموصى بها من طرف وزارة الصحة.

باإلضافة إلى ذلك، تم توزيع معدات الحماية الشخصية 
على كافة الُمْسَتْخَدِمين والموظفين بمختلف اإلدارات، 

قصد حمايتهم ضد أي إصابة محتملة بالعدوى.
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اإلجراءات	المعمول	بها	لحماية	
العاملين	بطنجة	المتوسط	

ضمن	فضاء	عملهم
سعيا إلى مكافحة انتشار كوفيد19-، قامت 

مجموعة طنجة المتوسط بوضع سلسلة من التدابير 
الوقائية، لفائدة الموظفين، قصد الوقاية من 

الفيروس وإبطاء وتيرة انتشاره، وخاصة:
• إنشاء لجنة الكوفيد19- خاصة بمجموعة طنجة 
المتوسط، لضمان تتبع دائم للوضعية الوبائية 

داخل المجموعة، 
وتتكون هذه اللجنة من الممثلين التاليين:

• الموارد البشرية.
• قبطانية الميناء/ األمن والسالمة.

• طبيب الشغل.
• جمعية األعمال االجتماعية للمجموعة »جمعية 

األعمال االجتماعية طنجة المتوسط«.
• التطبيق الصارم للتباعد االجتماعي بين الموظفين 
من خالل التقيد بالعالمات الموضوعة على األرض 
والتي تسمح بتنظيم تدفقات المرور عبر الممرات 

وتوجيهها.
• توزيع أسبوعي لمعدات الحماية الشخصية 

ولمواد التعقيم على جميع الموظفين.
قياس الحرارة بواسطة الكاميرات الحرارية ومقاييس 

الحرارة باألشعة تحت الحمراء قبل الولوج إلى 
فضاءات العمل.

ر الكحولي عند مدخل كل  • وضع آالت توزيع الُمَطهِّ
ممر ومخرجه.

• اللجوء إلى العمل عن بعد مع تقليص أفراد فريق 
العمل المستعمل للنقل العمومي.

• تنظيم حمالت تحسيسية حول قواعد السالمة 
الصحية، والمحافظة على التباعد االجتماعي لفائدة 

كافة الموظفين.
• تطبيق إجراء خاص للتعامل مع حاالت اإلصابة 

المؤكدة بكوفيد19- داخل فريق العمل.
التبليغ اآلني للمعلومات حول تطور الوضعية 

الوبائية.

�3	الرصد	والمراقبة	الصحية	لألشخاص	
الواردين	على	الميناء:

وفي هذا الصدد، تم تركيب كاميرات حرارية ومقاييس 
الحرارة باألشعة تحت الحمراء بنقاط الولوج إلى الميناء 

لقياس درجة حرارة كل شخص يمكنه الولوج إلى 
الميناء ومراقبتها. حيث ساعد هذا التدبير الوقائي 

على الرصد المبكر لحاالت مشتبه فيها.

�4	فحص	الوثائق	ومراقبة	الوضعية	
الصحية	للسفن	قبل	الرسو:

امتثاال للتدابير الصحية االستثنائية، وللمتطلبات 
والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الصحة 

العالمية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
فيما يخص تسهيل الحركة البحرية خالل جائحة 

كوفيد19-، باشرت السلطة المينائية بالتنسيق مع 
مصلحة المراقبة الصحية الحدودية عملية التحقق 
من الوثائق والوضعية الصحية لكل سفينة تطلب 
إذن الولوج إلى الميناء. وفور التحقق من الوثائق 
والموافقة عليها، يتم الترخيص للسفينة المعنية 

مباشرة المناورات والرسو.

التنسيق	مع	شركاء
طنجة	المتوسط	لتدبير	األزمة	

الصحية
تم إنشاء لجنة لتتبع ومراقبة إجراءات مكافحة 

كوفيد19- تتكون من السلطة المينائية وباقي 
السلطات المختصة لضمان مراقبة وتعزيز إجراءات 

مكافحة الفيروس، باإلضافة إلى تقييم منتظم 
للوضعية الصحية من خالل تتبع صارم للحاالت 
المعلن عن إصابتها بكوفيد19- ضمن المجتمع 

المينائي.

باإلضافة إلى ذلك، تم تنظيم زيارات مراقبة 
وتوعية، وكذا اجتماعات بوتيرة منتظمة مع كافة 

الشركات والمشغلين قصد تنسيق المبادرات 
والجهود ولضمان استمرارية األنشطة المينائية.

مجموعة طنجة المتوسط 2020  // 149   التقرير السنوي طنجة المتوسط  2020 // 148 



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2020 // 150   مجموعة طنجة المتوسط  2020 // 151 

اإلجراءات	المعمول	بها	
لتدبير	المخالطين	واألشخاص	

المصابين:
قام طنجة المتوسط، بغية مكافحة انتشار 

كوفيد19-ومواكبة الموظفين، بتطبيق 
إجراء خاص للتكفل بحاالت اإلصابة المؤكدة 

بكوفيد19- من بين موظفيه.

حيث تتم مساعدة كل موظف من موظفي 
مجموعة طنجة المتوسط تظهر عليه عالمات 

و/أو أعراض مرتبطة بكوفيد19- للخضوع 
 Test« الختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل

PCR« لدى المختبرات المعتمدة.

وفور اإلعالن عن حالة إصابة مؤكدة داخل 
المجموعة، يتم توفير مواكبة شاملة من 

خالل:
• التواصل مع طبيب الحاالت المستعجلة.

• المواكبة في مختلف هياكل الرعاية 
الصحية لتسهيل اإلجراءات اإلدارية، وإجراء 
الفحص لدى المختبرات المعتمدة، والولوج 

إلى مراكز األشعة المعتمدة.
• الدعم االجتماعي والنفسي: توفير طبيب 

نفسي عند االقتضاء.
• التزويد بمعدات الحماية الشخصية 

)أقنعة الوقاية التنفسية، المطهر الكحولي 
والقفازات...(، وقفف الدعم الغذائي 

واألدوية الموصوفة في إطار برتوكول 
كوفيد19- واإلجراءات الطبية )جهاز تركيز 
األوكسجين ومقياس التأكسج ومقياس 

الحرارة...( عند االقتضاء.

• توفير وسائل النقل والمساعدة.
• المتابعة اليومية للحالة الصحية للمريض 

من خالل المساعدة االجتماعية وطبيب 
الشغل.

• الزيارة اليومية من طرف فريق طبي 
لمتابعة الحالة الصحية للمريض.

• إعداد قوائم بالمخالطين ومتابعة حالتهم 
الصحية عن قرب. 

باإلضافة إلى ذلك، تم إنجاز بحث اجتماعي 
من طرف اللجنة )الموارد البشرية، 

السلطة المينائية/ األمن، والمساعدة 
االجتماعية الخاصة بمجموعة طنجة 

المتوسط وطبيب الشغل( للبت في 
ظروف حجر حالة اإلصابة المؤكدة.

تدابير	السالمة	الصحية	
المعمول	بها	من	طرف	زبائن	

المنصة	الصناعية	طنجة	
المتوسط

قامت »Tanger Med Zones«، باعتبارها مشغلة 
المنصة الصناعية، بوضع تدابير للسالمة الصحية 
قصد دعم أنشطة الزبائن الصناعيين، وكذا لتوفير 

بشكل مستمر جودة خدمات تستوفي المعايير 
الدولية، وذلك مع المحافظة على السالمة الصحية 
للموظفين. وقد تم اتخاذ العديد من المبادرات في 

المنصة الصناعية من قبيل:

قياس حرارة الجسم, توزيع األقنعة والقفازات على 
اإلدارات والموظفين ومقدمي الخدمات وباقي 

المتدخلين في المناطق، احترام التباعد االجتماعي 
بالفضاءات المغلقة على األرض، تقليص عدد 

المسافرين بوسائل النقل، تعقيم وسائل النقل 
والفضاءات المشتركة للمناطق )الطرقات واألرصفة 
واالرتفاقات والواجهات وغيرها(، حمالت التحسيس 

بواسطة الملصقات والتشوير داخل اإلدارات 
والمناطق وغيرها.

تدابير	التشغيل	والسالمة	
الصحية	المعمول	بها	بمناطق	

األنشطة
قامت الشركات متعددة الجنسية والشركات المحلية 

المستقرة بمناطق األنشطة بالمنصة الصناعية 
طنجة المتوسط بإعداد خطة الستمرارية األنشطة 

لمواجهة تدابير التباعد االجتماعية.

وقد اتخذ الصناعيون العديد من المبادرات، 
والسيما تقليص عدد الموظفين المشتغلين إلى 

الحد األدنى، تزويد معدات الحماية الشخصية 
ر الكحولي وغيرها(،   )األقنعة والقفازات والُمَطهِّ

تنفيذ تدابير التباعد االجتماعي داخل خطوط اإلنتاج، 
وغيرها.

وقد حافظ الصناعيون على عمليات اإلنتاج الخاصة 
بهم بواسطة استراتيجيتين رئيسيتين: أنشطتهم 

االعتيادية، من خالل تعديل قدرات اإلنتاج الصناعي 
وفقا الحتياجات السوق، أو من خالل إنشاء خطوط 
إنتاج جديدة بهدف تزويد المعدات الضرورية خالل 

فترة الطوارئ الصحية، خاصة أقنعة الحماية, الزجاج 
الواقي للمكاتب, األغلفة لدعم سوق الصناعة 

الغذائية المحلي، مواد التعقيم وغيرها.

مجموعة طنجة المتوسط 2020  // 151   التقرير السنوي طنجة المتوسط  2020 // 150 



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2020 // 152   مجموعة طنجة المتوسط  2020 // 153 

استمرارية	العمليات	في	
المركب	المينائي

استمرت جميع خدمات طنجة المتوسط باالشتعال، 
سواء تلك المقدمة من طرف قبطانية الميناء 

أو اإلرشاد البحري أو القطر أو الربط لضمان سير 
عمليات توقف السفن في أفضل الظروف.

حيث استمرت األنشطة المينائية في االشتغال 
بصفة طبيعية، وخاصة حركة الحاويات خالل عمليات 
االستيراد/التصدير والمسافنة، وتدفقات شاحنات 

النقل الدولي خالل عمليات االستيراد/التصدير، 
وحركة المواد السائلة والصلبة، وذلك في احترام 

للتعليمات المعمول بها.

وظل المجتمع المينائي بالكامل معبأ لخدمة 
تدفقات االستيراد/التصدير وذلك تلبية الحتياجات 

المملكة من حيث منتجات الصناعة الغذائية 
والكيميائية والصيدلية والمسافنة في إطار حركة 

التدفقات العالمية. وفي هذا الصدد، قام ميناء طنجة 
المتوسط وشركاؤه بوضع خطة استمرارية لتوفير 

االحتياجات المينائية والقيام بالعمليات المرتبطة بها، 
7/7 أيام 24/24 ساعة.

حيث تم على مستوى الميناء والمحطات المينائية 
توفير ضوابط دخول بدقة متزايدة وفق قواعد الحماية 

الشخصية والتباعد االجتماعي بين األشخاص.

تجدر اإلشارة إلى أنه تم إبالغ هذا المجتمع المينائي 
بالكامل، بما في ذلك الشركاء والسلطات المحلية، 

بكافة التدابير الواجب اتخاذها فيما يخص النظافة 
والحواجز الصحية الصادرة عن وزارة الصحة لضمان 

السير الجيد واآلمن للميناء.

استمرارية	العمليات	في	
المنصة

استمرت المنصة الصناعية طنجة المتوسط 
باالشتغال بغية تقديم دعم مستمر ألنشطة 

االستيراد والتصدير الخاصة بالشركات العالمية 
والوطنية المستقرة بمناطق األنشطة الستة. كما 

واصلت قطاعات صناعية في االشتغال وخاصة 
تلك المتعلقة بمجاالت الصيدلية والطاقات 

المتجددة وصناعة الطيران والسيارات والبالستيك 
والصناعات الغذائية والتغليف والخدمات، وذلك 
طبقا لتدابير السالمة الصحية الصادرة عن وزارة 

الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وقد تم تنفيذ خطة استمرار األنشطة بشكل فعال 
ومنظم من أجل إتاحة كافة المعلومات الضرورية 
خالل هذه الفترة للموظفين والزبائن الصناعيين، 

وكذا جميع معدات الحماية األساسية.

باإلضافة إلى ذلك، واصلت اإلدارات نشاطها 
بحيث ظل تدبير تدفق الواردات والصادرات عند 

مستوياته المثلى لتلبية الطلب المستمر للمشغلين 
الصناعيين.
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استمرارية	العمل	بتدابير	
السالمة	الصحية	بالمركب	
المينائي	طنجة	المتوسط

في سياق جائحة كوفيد19- ولتوفير السالمة الصحية 
لكافة الُمْسَتْخِدِمين المينائيين ولضمان استمرارية 
األنشطة، تقرر االستمرار في إنجاز عمليات تعقيم 

جميع المنشآت بشكل يومي من طرف ُفُرق خاصة ذات 
كفاءة عالية ومؤطرة من طرف مصلحة المراقبة الصحية 

الحدودية.

ونتيجة لذلك، تم تنظيم حملة اختبارات للكوفيد19-، 
تشمل مستخدمي العديد من الشركات التي تنشط 

بالمركب المينائي بغية الحفاظ على صحة الُمْسَتْخِدِمين 
المينائيين وسالمتهم، ضد خطر اإلصابة بعدوى فيروس 

كورونا.

باإلضافة إلى ذلك ومن أجل توفير مواكبة االستئناف 
التدريجي لبعض األنشطة، في إطار خطة التخفيف من 

تدابير الحجر الصحي، باشرت السلطة المينائية بطنجة 
المتوسط بتطبيق التدابير التالية:

• تنظيم زيارات لكافة المطاعم على مستوى الميناء، 
من طرف لجنة النظافة والسالمة الصحية المينائية، 

وذلك لضمان تطبيق تدابير السالمة الصحية الموصى 
بها الفتتاح النشاط واستئنافه.

• تنظيم زيارات للجنة المختلطة المكلفة بمراقبة 
كافة الشركات صاحبة االمتياز والمشغلين المينائيين 

وتوعيتهم، لضمان استمرارية العمل بتدابير 
السالمة الصحية وتعزيزها ومن أجل تفادي أي انتشار 

لكوفيد19-.

• تنظيم زيارات تحسيسية حول قواعد السالمة 
الصحية، والمحافظة على التباعد االجتماعي على 

مستوى المحالت واإلدارات، وذلك مع توزيع أقنعة 
الحماية لفائدة الُمْسَتْخِدِمين المينائيين والمسافرين 

وسائقي الشاحنات شبه المقطورة.

ويتمثل الهدف من كل تلك التدابير في حماية صحة 
الُمْسَتْخِدِمين وضمان استمرارية عمل سالسل التوريد، 

سواء الوطنية منها او الدولية.

مؤسسة	طنجة	المتوسط	إلى	
جانب	الساكنة

ساهمت مؤسسة طنجة المتوسط، في إطار مبادرتها 
المتعلقة بتدبير جائحة كوفيد19-، في برنامج تضامني 
واسع في الجماعات المجاورة لمركب طنجة المتوسط. 

وأتاح البرنامج منذ انطالقه توزيع 29.218 قفة دعم 
)من المواد الغذائية ومواد التنظيف( لفائدة األسر 

في وضعية هشة بإقليم الفحص أنجرة وبمدن طنجة 
وتطوان والمضيق.

وبتنسيق مع السلطات المحلية، قامت الفرق التابعة 
للمؤسسة باالنتقال إلى الجماعات لمتابعة عمليات 

التوزيع عن كثب واإلصغاء إلى األسر التي تضررت من 
الجائحة.

تعبئة	مجتمع	طنجة	المتوسط	
للمحافظة	على	نشاط	سالسل	

التوريد	الوطنية	والعالمية
قامت إدارة طنجة المتوسط بتكريم كافة األشخاص 
الذين عملوا بشكل يومي في الميدان بالرغم من 

الظروف االستثنائية، وخاصة المرشدين البحريين 
والمشغلين المينائيين واللوجستيين وسائقي 

الشاحنات ووكالء العبور والوكالء البحريين، باإلضافة 
إلى السلطات المحلية المعنية باالستيراد/التصدير، 

لضمان استمرارية العمليات المينائية، والحفاظ على 
محيط عمل آمن وصحي، وضمان استمرارية سالسل 

التوريد الوطنية والدولية.
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انضمام	طنجة	المتوسط	إلى	
مبادرة	أكبر	الموانئ	العالمية	
لضمان	استمرارية	السالسل	

اللوجستية	العالمية
انضم طنجة المتوسط، باعتباره منصة مينائية 

عالمية، إلى مبادرة ميناء سنغافورة إلى جانب أكبر 
المنصات المينائية العالمية، من قبيل شنغهاي 

وروتردام وأنفيرس ولونغ بيتش وبوسان وغيرها، 
وقام بالتوقيع على التزام لضمان استمرارية 

السالسل اللوجستية العالمية.

ومن خالل هذه المبادرة، أكد طنجة المتوسط مجددا 
مكانته الريادية كمنصة مينائية إفريقية ومتوسطية 

مهمة، وعلى دوره الرئيسي لضمان توريد األسواق 
العالمية.

وتبادل جميع الموقعين الذين اجتمعوا بواسطة 
الفيديو وجهات النظر حول الترتيبات المتخذة وخطط 

االستمرارية المطبقة لمواجهة الوضعية الحالية 
لتأمين توريد دائم للسالسل اللوجستية العالمية.

وفتحت هذه المبادرة آفاق واعدة للتعاون الوثيق 
والمستمر بين المنصات المينائية الرئيسية من أجل 

خدمة السالسل اللوجستية الدولية.

التعاون	بين	السلطات	المينائية	
بطنجة	المتوسط	وخليج	الجزيرة	
الخضراء:	استمرارية	عمليات	

االستيراد/التصدير	عبر	المضيق
في إطار سياق الجائحة العالمية، استمرت سلطتي 

ميناءي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء أنشطتهما 
المينائية الخاصة بكل واحد منهما لخدمة سالسل 

توريد الوطنية والعالمية.

حيث تم تأمين خطوط الربط البحري بين المينائين 
و التناوب اليومي للسفن بصفة طبيعية، وخاصة 

الحركة العالمية لشاحنات النقل الدولي، المرتبط 
بالمبادالت التجارية، سواء بالنسبة لالستيراد أو 

التصدير بين المغرب واالتحاد األوروبي.

ن تبادل وجهات النظر تدفقات الصناعات  وتضمَّ
الزراعية والصناعات الغذائية والمنتجات الصحية... 

وأتاح بذلك المحافظة على استمرارية سالسل 
التوريد الخاصة بكل طرف.

وفي هذا الصدد، تم إنجاز تبادل منتظم لوجهات 
النظر والمعلومات والممارسات الجيدة بين 

السلطات المينائية، كما تم تنظيم اجتماعات 
منتظمة عبر الفيديو، لضمان سالسة العمليات 

واستمراريتها.

وبالموزاة مع ذلك وفي إطار اتفاق التعاون المتقدم 
المبرم في فبراير 2019، استمرت السلطتين 

المينائيتين تبادل وجهات النظر والعمل المشترك 
لتنفيذ إجراءات تسهيل التدفقات التجارية عبر 

مضيق جبل طارق، وخاصة تبادل البيانات الرقمية 
حول تعقب البضائع والشاحنات خالل جميع نقاط 

مراقبة الولوج إلى المنطقتين المينائيتين.

ومن أجل ضمان تدبير التدفقات التجارية، يجب 
اإلشادة بالتزام كافة مكونات المجتمع المينائي 

وكذا سلطات المراقبة التي تشكل السلسلة 
اللوجستية لهذا الجسر البحري. ويتيح هذا االنخراط 

الشامل تعزيز مكانتها كمنصة لتسهيل الحركة 
بمضيق جبل طارق.

طنجة	المتوسط	ينظم	دورة	
جديدة	من	»محادثات	طنجة	

المتوسط«	تحت	شعار:
»رقمنة	العمليات	المينائية	
واللوجستية:	خدمات	جديدة«
نظم طنجة المتوسط في 09 يونيو 2020 ندوة 

حول أهمية رقمنة الموانئ واللوجستيك، باعتبارها 
ميزة مهمة لتعزيز التنافسية.

وينبني تحدي الرقمنة حسبما أشار إليه الخبراء 
الوطنيين والدوليين على شروط مهمة تتمثل في 

االنضمام إلى نظام مجتمع الموانئ )المنصة 
اإللكترونية المترابطة(، إنشاء نظام الشبابيك 

الوحيدة والمنصات اآلمنة وكذا تواصل مندمج بين 
المجتمع المينائي واالقتصادي.

وحسب السيد حسن عبقري، نائب المدير العام 
للسلطة المينائية طنجة المتوسط، فإن الرقمنة 

تساهم في تحسين على حد سواء العمليات 
الخاصة بالموانئ أو باألطراف المتدخلة، مثل 

اإلدارات والزبائن، بل إنها تسمح بتقديم لمختلف 
زبائن الموانئ البحرية مستوى أكبر من الشفافية 

والقدرة على التنبؤ.

حيث أن الرقمنة تساهم في تطوير لوجستيك 
ذكي، يقدم تدبير أفضل للحركة البحرية والشحن 

بالقطارات والبري وسيضع، نتيجة لذلك، الموانئ 
في قلب المبادالت مع كافة األطراف المتدخلة. 
حيث أبرز السيد حسن عبقري أن الميناء الرقمي 
أصبح ضرورة قصوى. وأشار السيد أحمد بنيس، 

مدير تطوير مجموعة طنجة المتوسط، إلى أن 
طنجة المتوسط تبنى، على الصعيد الوطني، 

مقاربة رقمنة متدرجة تسمح بتقديم مجموعة من 
الخدمات الرقمية للزبائن والمشغلين وكذا لمختلف 

المتدخلين، والتي بدورها تساعد على تسهيل 
عمليات عبور البضائع من خالل المنطقة المينائية 

وتحسين مدتها.

باإلضافة إلى ذلك، أوضح السيد أحمد بنيس أن 
هذه الخدمات الرقمية، متاحة عبر نظام مجتمع طنجة 
المتوسط، وأنها تشمل على وجه الخصوص التدبير 

الغير المادي لعمليات التوقف البحري والعبور 
المينائي لوحدات الشحن والفوترة عن بعد وإصدار 
رقم مرجع الحركة والدفع متعدد القنوات والتعقب 

المستمر.

وللتذكير، فإن هذه الدورة  الشبكية تندرج في إطار 
دينامية التبادل الخاصة بمجموعة طنجة المتوسط 
مع كافة مكونات المجتمع المينائي واللوجستي 

والصناعي، والتي يتمثل الهدف منها في تحديد 
احتياجات المشغلين واالستجابة النتظاراتهم.



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2020 // 158   مجموعة طنجة المتوسط  2020 // 159 

طنجة	المتوسط:	المرتبة	35 
بين	موانئ	الحاويات	في	

العالم
حقق طنجة المتوسط تقدما مهما في آخر تصنيفين 

 »Container Management»و »Lloyd›s List«
الصادرين في غشت 2020 واحتل المرتبة 35 في 2019 
بعد أن كان تصنيفه 46 في السنة التي قبلها. ويتعلق 
األمر بتصنيف 120 ميناء األولى حول العالم من أصل 

500 ميناء التي تتوفر على نشاط الحاويات.

وأصبح طنجة المتوسط أول ميناء لمسافنة الحاويات 
بالبحر األبيض المتوسط، مؤكدا ريادته للسنة الثالثة 

على التوالي كأول ميناء حاويات بأفريقيا.

وللتذكير، بلغ ميناء طنجة المتوسط في 2019: 4,8 
مليون حاوية، مسجال بذلك أفضل تقدم في قائمة 50 

األوائل بنمو +%38.

وعلى مستوى القارة اإلفريقية، يأتي بعد طنجة 
المتوسط كل من بور سعيد »Port Said« بمصر في 
 »Durban« المرتبة 45 )3,86 مليون حاوية(، ودوربان
بجنوب أفريقيا في المرتبة 71 )2,76 مليون حاوية(، 
و االسكندرية »Alexandrie« بمصر في المرتبة 90 

)1,81 مليون حاوية( و«Lomé« بتوغو في المرتبة 99 

)1,5 مليون حاوية( و مونبوسا »Mombasa« بكينيا 
La-»106 )1,41 مليون حاوية( و الغوس  في المرتبة
gos« بنيجيريا في المرتبة 115 )1,30 مليون حاوية(. 
حيث استطاعت مصر وحدها من تصنيف ميناءين من 

موانئها ضمن قائمة 120 ميناء األولى في العالم.

وعلى المستوى العالمي، استطاع طنجة المتوسط 
تجاوز ميناء قناة بنما«Canal de Panama« )كولون(، 

Savan-»و سافانا »Seattle «وكذا مينائي سياتل
nah« )الواليات المتحدة األمريكية( و فليإكسستوو 

»Felixstowe« )المملكة المتحدة( و سانتوس«-
Santos« )البرازيل( و موندرا«Mundra« )الهند( و 

فانكوفر«Vancouver« )كندا(.

وجاءت هذه األداءات كنتيجة لثقة االتحادات البحرية 
واهتمامها بطنجة المتوسط كمنصة لوجستية رئيسية، 

وكذا بفضل التنسيق بين جميع شركاء مجتمع طنجة 
المتوسط: شركات صاحبة االمتياز ومجهزي السفن 
واإلدارات والسلطة المينائية، والتي تعمل بصفة 

يومية لتحسين مدة عمليات التوقف ولتوفير جودة 
استقبال للسفن بأفضل المعايير الدولية.

Container Ma-»و »Lloyd›s List »وتعتبر مجلتي 
nagement« مرجعين دوليين تنشران التصنيفات 
السنوية للموانئ العالمية منذ أزيد من عقد من 

الزمن.

محادثات	طنجة	المتوسط:	التوجهات	الجديدة	لسالسل	القيمة:	
التحديات	والفرص	المتاحة	للمصدرين	المغاربة

مــع  بشــراكة  المتوســط  طنجــة  قــام   ،2020 شــتنبر   29 فــي 
ــة المتوســط  ــات طنج ــدة مــن محادث ــم دورة جدي »ASMEX« بتنظي
التحديــات  القيمــة:  الجديــدة لسالســل  تحــت شــعار »التوجهــات 
مــن  العديــد  بحضــور  المغاربــة«  للمصدريــن  المتاحــة  والفــرص 

التصديــر. ومهنيــي  وأكاديميــي  الخبــراء 

ــاة مــن  ــة المتبن ــدرج هــذا اللقــاء االفتراضــي ضمــن إطــار حركي وين
ــادل المنتظــم  ــة تأســيس منصــة للتب ــة المتوســط بغي طــرف طنج

ــات مجتمعــه. لوجهــات النظــر مــع مكون

وتعاونــت كل مــن مجموعــة طنجــة المتوســط و«ASMEX« حــول 
هــذا المؤتمــر للتأســيس لرؤيــة مشــتركة حــول مســتقبل سالســل 
القيمــة المغربيــة المخصصــة للتصديــر ولتحديــد كافــة األعمــال ذات 

األولويــة، لتوفيــر الدعــم الــالزم للمصدريــن المغاربــة.

وأشــاد الســيد حســن سنتيســي، رئيــس »ASMEX«، فــي كلمــة 
االفتتــاح التــي ألقاهــا، بهــذه المبــادرة لتنظيــم هــذا اللقــاء وذكــر 
بــأن جائحــة كوفيــد19- وضعتنــا أمــام تحديــات جديــدة وقــد تنطــوي 
علــى فــرص جديــدة. حيــث يتوجــب علــى المشــغلين المغاربــة مــن 
اآلن فصاعــدا التموضــع علــى منتجــات جديــدة ذات قيمــة مضافــة 
عاليــة والتــي تولــد النمــو وتتيــح إمكانيــة أفضــل للتموقــع ضمــن 

سالســل القيمــة العالميــة.

العــام  المديــر  نائــب  عبقــري،  الســيد حســن  أشــار  جهتــه،  ومــن 
للســلطة المينائيــة طنجــة المتوســط، إلــى أهميــة سلســلة التوريــد 
التــي تلعــب دور الجســر، باعتبارهــا المهمــة التــي تشــمل كافــة 
ــون  ــى الزب ــة إل ــن بسلســلة القيمــة لمــوردي المــواد األولي الفاعلي
النهائــي. حيــث إن هــذه األخيــرة تعبــر الحــدود ويجــب عليهــا التكيــف 

وأن تكــون مرنــة للمحافظــة علــى تنافســيتها عالميــا.

وأوضح السيد جونثان لو هنري، مدير                                
قائال: »لتحديد إمكانات سالسل القيمة، يجب االعتماد على 

كافة الجهود التنافسية وتعزيزها من أجل الصناعة المغربية... 
وجاءت قدرة المغرب على المحافظة على حصصه من السوق 
كنتيجة لقدرته على تحسين مستوى تنافسيته في سياق من 

المنافسة«.

وقام السيد أحمد بنيس، مدير تطوير مجموعة طنجة 
المتوسط، بالتذكير بالحلول اللوجستية المعتمدة من طرف 

طنجة المتوسط لدعم الصادرات المغربية. وخاصة البنية 
التحتية التي تمت مالءمتها قصد معالجة تدفق الصادرات، 

والربط البحري المعزز نحو أزيد من 180 ميناء و70 بلدا، 
باإلضافة إلى الجهود المستمرة لرقمنة اإلجراءات عبر نظام  

مجتمع ميناء طنجة المتوسط.

وبالموازاة مع ذلك، فإن طنجة المتوسط ملتزم تماما 
لالستمرار في مواكبة المصدرين المغاربة، في سعيهم 
لتحقيق أفضل مستويات من التنافسية من خالل تعزيز 
البنى التحتية وتسهيل اإلجراءات ومواكبة حركة تصدير 
الشركات المغربية الصغيرة جدا/الصغرى والمتوسطة 

وتنظيم ورشات عمل وتكوين لفائدة المصدرين المغاربة 
وُمْسَتْخِدِمي ميناء طنجة المتوسط.

وللتذكير، قام طنجة المتوسط، في إطار مقاربته االستباقية 
والتشاركية مع مختلف الفاعلين بالمجتمع المينائي 

واللوجستي، بتنظيم في وقت سابق ورشة افتراضية مع 
وكالء الشحن ووكالء النقل بالمغرب الذين اجتمعوا بناء على 

دعوة من »جمعية وكالء الشحن المغاربة« »AFFM«. وهو 
اللقاء الذي اتفق خالله المتدخلون على التبادل المنتظم بين 

السلطة المينائية وأعضاء الجمعية وكذا على دورة تكوين 
حول وظائف مجتمع ميناء طنجة المتوسط والخدمات الرقمية 

التي يقدمها طنجة المتوسط لفائدة أفراد مجتمع وكالء 
الشحن ووكالء النقل بالمغرب.

م أكثر من 11 مرتبة في التصنيف َتَقدُّ
الدولي لموانئ الحاويات

أول ميناء لمسافنة الحاويات بالبحر األبيض المتوسط

ريادة مؤكدة في أفريقيا للسنة الثالثة على التوالي

»STRATEGY& PWC« 
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محادثات	طنجة	المتوسط:	تسهيل	اإلجراءات:	مسرع	رئيسي	
لصادرات	الصناعة	الغذائية	المغربية

نظم طنجة المتوسط في 09 يوليوز 2020 دورة جديدة من 
محادثات طنجة المتوسط تحت شعار ›‹تسهيل اإلجراءات: 

مسرع رئيسي لصادرات الصناعة الغذائية المغربية« وذلك 
-بشراكة مع الفاعلين الرئيسيين بالقطاع: طنجة المتوسط، و«

MOROCCO FOODEX« والمكتب الوطني للسالمة الصحية 
للمنتجات الغذائية والجمارك والمنتجين المصدرين الفالحيين 

ومهنيي النقل واللوجستيك.

ويندرج هذا المؤتمر االفتراضي في إطار جهود مواكبة 
الصادرات المغربية ورقمنتها وتسهيلها، ويتعلق األمر هنا 

بالصادرات الفالحية والصناعات الغذائية.

وأشار السيد أحمد بنيس، مدير تطوير طنجة المتوسط، 
في مداخلته إلى أهمية عرض الخدمات المقدم من طرف 

طنجة المتوسط لتسهيل إجراءات صادرات الصناعات الغذائية 
المغربية وخاصة من حيث البنية التحتية المخصصة لحركة 
التصدير والوحدة المجمدة بالنسبة للعمليات اللوجستية 

وتعدد وسائل النقل البري والبحري والربط البحري نحو 180 
ميناء و70 بلدا. كما أشار إلى التزام طنجة المتوسط بمقاربة 

رقمنة مستمرة لتحقيق فعالية وتسيير أفضل ألنشطته، وكذا 
بتحسين دائم للخدمات المقدمة للزبائن.

وأشار باإلضافة إلى ذلك إلى أنه منذ يناير 2020، قام طنجة 
المتوسط بتطبيق حل متعلق برقمنة إجراء تصدير منتجات 

الصناعة الغذائية وذلك انطالقا من محطات توضيب المنتجات 
 »MOROCCO FOODEX« عبر كافة ربوع المملكة، بشراكة مع
والمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية وإدارة 

الجمارك.

Mo- »وأبرزت السيدة عبير المسفر، المديرة العامة لشركة 
rocco Foodex«، مدى أهمية قطاع الصناعة الغذائية وأكدت 

على اإلمكانات التصديرية المهمة للفالحة المغربية، المترجمة 
من طرف مصدري األوامر العالميين. حيث أبرزت في هذا 
الصدد قيمة اإلنجازات التي حققها القطاع خالل فترة أزمة 

كوفيد، وكذا الطموحات المستقبلية.

Del- »وقدم السيد أسامة أبوغوش، المدير العام لشركة 
monte«، عرضا شامال حول القطاع مشيدا بالجهود المبذولة 

على الصعيد المغربي سواء من الناحية الفالحية أو البنيات 
التحتية والخدمات المالية. واختتم مداخلته باإلعالن عن أن 

»Delmonte Maroc«، باعتبارها مشروع مشترك مع مجموعة 
»Groupe Rahal« )المشروع المشترك الوحيد للمجموعة في 

العالم(، تعتزم االستثمار في منصة عالمية للتوريد والتصدير 
الفالحي داخل المغرب.

 ،»Green Yard« وركز السيد روجر بونس، المدير التجاري لشركة
على إمكانات سوق أوروبا الشرقية مع بولونيا كبوابة عبور 

بواسطة ميناء »Gdansk«، المتصل بشبكة طرقية والسكة 
الحديدية تربطه بمناطق داخلية مهمة. باإلضافة إلى ذلك، 

سلط الضوء على تزايد الطلب في بعض األسواق العالمية، 
مما يتطلب االستثمار المشترك في مراكز للتوزيع اللوجستي 

الموجه.

وتشارك السيد قاسم بناني سميرس، المدير العام لمجموعة 
»Delassus«، مجموعة من النصائح مع الفالحين المغاربة الراغبين 

في تثمين صادراتهم، وكذا مجموعة من التوصيات الرامية إلى 
تقليص مدة العبور البحري، وخلق قيمة مضافة أكبر للتصدير 

وتفادي حرب األثمنة، واستعمال مراكز التوزيع العالمية كرافعة، 
وتكتيل وتوحيد توزيع اللوجستيك المتعلق بكل سوق رئيسي 

على حدة.
وأشار مدير تطوير ميناء الجزيرة الخضراء إلى التعاون المتقدم مع 
ميناء طنجة المتوسط. ويترجم هذا التعاون من خالل إنشاء منصة 

لتسهيل المبادالت التجارية بين المينائين لتأمين أفضل سرعة 
معالجة لتدفقات البضائع والمسافرين، وكذا تبادل المعطيات 
بينهما من خالل إلغاء الطابع المادي ورقمنة كافة المعلومات 

التجارية والبحرية المتعلقة بعبور المسافرين والبضائع بما في 
ذلك عمليات معالجة الوثائق والتعقب.

وللتذكير، بلغت الصادرات المغربية من منتجات الصناعات الغذائية 
لموسم 2018/2019 3,1 مليون طن. حيث قام طنجة المتوسط 

في 2019 بمعالجة حوالي 2,7 مليون طن من المنتجات المصدرة 
بواسطة شاحنات النقل الدولي وأكثر من 9 ماليين طن من 

المنتجات بواسطة الحاويات المبردة بالمسافنة.

اتفاق	شراكة	بين	السلطة	المينائية	هامبورغ
والسلطة	المينائية	طنجة	المتوسط

وقعت السلطة المينائية هامبورغ والسلطة المينائية طنجة 
المتوسط مذكرة تفاهم لتكوين شراكة خالل الحفل الرقمي 

المنظم في 27 أكتوبر 2020.

وتحتل كل من السلطة المينائية هامبورغ والسلطة المينائية 
طنجة المتوسط موقعا رياديا كل في جهتها الجغرافية الخاصة 

وتسعيان لتحقيق أهداف مشتركة في إطار التعاون المينائي - 
وخاصة في مجاالت التدبير المينائي واللوجستي والرقمنة.

وصرح السيد يانس مايير، المدير العام للسلطة المينائية 
هامبورغ، قائال: »أنا سعيد للغاية بأنه بفضل التوقيع اليوم 

على مذكرة تفاهم، نكون قد أبرمنا شراكة بين السلطة المينائية 
طنجة المتوسط والسلطة المينائية هامبورغ«. وأضاف: »يحتل 
المينائين موقعين استثنائيين كل في جهته الجغرافية الخاصة. 

وبهذا الشكل، سيستفيد كال الطرفين بشكل كبير من شراكة 
فاعلة، وخاصة عندما يتعلق األمر بالتبادل حول نقاط متعلقة 

بالرقمنة أو األمن اإللكتروني المينائي. حيث إنه بصفتنا 
السلطة المينائية هامبورغ، فإننا متحمسين لتطبيق هذه 

الشراكة على أرض الواقع«.

وصرح السيد مهدي التازي الريفي، المدير العام للسلطة 
المينائية طنجة المتوسط، قائال: »يسرنا أن نعطي انطالقة 
برنامج التعاون هذا بين السلطة المينائية هامبورغ والسلطة 

المينائية طنجة المتوسط فيما يتعلق بموضوعات مهمة مرتبطة 
بالتنافسية المينائية والرقمنة واالبتكار«. حيث يتقاسم كال 

المينائين، كل من موقعه كرائد، وجهات نظر وأهداف مشتركة 
في هذا الشأن. ويلتزم ميناء طنجة المتوسط تمام االلتزام 

بهذه الشراكة الجديدة«

وبفضل هذا االتفاق، تسعى كال السلطتين المينائيتين 
بشكل مشترك إلى العمل على تبادل الخبرات والممارسات 

الجيدة في العديد من المجاالت، وخاصة تلك المتعلقة 
بفعالية العمليات المينائية والرقمنة ونظام المجتمع 

المينائي وتدبير الحركة والسالمة المينائية وتبادل البيانات 
المعلوماتية واالبتكار.

وأصبح طنجة المتوسط أول مركب صناعي-مينائي بأفريقيا 
والبحر األبيض المتوسط ومنصة لوجستية عالمية مطلة 

على مضيق جبل طارق. كما أنه مرتبط بأزيد من 180 ميناء 
حول العالم ويتوفر على قدرة معالجة سنوية 9 ماليين 

حاوية، و تصدير مليون سيارة جديدة و 7 ماليين مسافر 
و700.000 شاحنة نقل دولي.

 »Hambourg« وفي سنة 2019، قام ميناء هامبورغ
بمعالجة 1,3 مليون طن من الشحن في إطار التجارة البحرية 

مع المغرب، مما يمثل زيادة بنسبة 62,2% بالمقارنة مع 
السنة الماضية. وبلغت إحصائيات حركة الحاويات، من خالل 

مجموع 92.000 حاوية مكافئة لعشرين قدًما، مستوى 
قياسي بزيادة 14,2%. وُيْعَزى هذا النمو بشكل رئيسي 

إلى زيادة حجم المبادالت مع ميناء طنجة المتوسط.

ويمثل المغرب الشريك التجاري األول لهامبورغ على 
الصعيد األفريقي. حيث تربط ما مجموعه 9 خدمات بحرية 

بين ميناء هامبورغ والمغرب.

التوقيع خالل مؤتمر منعقد بالفيديو بين مينائي طنجة المتوسط وهامبورغ
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مشروع	مدينة	محمد	السادس	طنجة	تيك،
»CCCC/CRBC«	مع	شراكة	اتفاقات	توقيع

في إطار التعاون الصيني-المغربي الذي ميز إعطاء 
االنطالقة الفعلية لمشروع مدينة محمد السادس طنجة 
تيك، تم تنظيم حفل افتراضي لتوقيع اتفاقات الشراكة 

مع »CCCC/CRBC« في 03 نونبر 2020، بواسطة 
مؤتمر منعقد بالفيديو بين »CCCC/CRBC« وجهة طنجة-

تطوان-الحسيمة ومجموعة طنجة المتوسط، باإلضافة 
.»BANK OF AFRICA« إلى

وتضفي »CCCC/CRBC«، من خالل هذه االتفاقات، 
الطابع الرسمي على مشاركتها في رأسمال شركة تهيئة 

 BANK« بنسبة 35%، إلى جانب ،»SATT« طنجة تيك
OF AFRICA« بنسبة 25%، ومجموعة طنجة المتوسط 

بنسبة 20%، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 
.»SATT« 20%، لتعزز بذلك تكتل ممولي شركة

حيث تم التوقيع على بروتوكول االستثمار واتفاق 
 ،»CRBC»و »CCCC« المساهمين من شركتي

ممثلتين على التوالي من طرف نائبي رئيسيهما 
 BANK»السيد ليانغ كينغشان والسيد سون ياوغوو، و

OF AFRICA«، ممثل من طرف مديره العام السيد 
عثمان بنجلون، ومجموعة طنجة المتوسط، ممثلة من 
طرف رئيسها، السيد فؤاد بريني، وجهة طنجة-تطوان-

الحسيمة، ممثلة من طرف رئيستها السيدة فاطمة 
الحسني.

 CCCC -China Communications« وتصنف شركة
Construction Company-« من بين أفضل 
5 شركات عمومية صينية للهندسة والتطوير، 
 CRBC -China Road and« ويتخصص فرعها

Bridge Corporation-« في المشاريع الكبرى للبنية 
التحتية في الصين وخارجها.

وتعتبر طنجة تيك »مدينة ذكية« صناعية وسكنية، 
أعطيت انطالقة أشغال بنائها بالتعاون مع الصين. 

حيث تم افتتاح المدينة الجديدة، الممتدة على مساحة 
2.167 هكتارا، بشكل رسمي للمستثمرين الصناعيين 

في 2019.

وتقع المدينة على مقربة من ميناء طنجة المتوسط 
ومناطقه، وستتضمن مجمع صناعي ومراكز للبحث 

والتطوير وعمارات سكنية ذات جودة متوسطة 
وعالية والفضاءات الخضراء وتجهيزات متنوعة ذات 
صلة معدة لتوفير إطار حياة مريحة للساكنة المحلية 
والمستثمرين إلنشاء مدينة تكنولوجية وإيكولوجية 

وذكية.

تنظيم	الدورة	الخامسة	للمؤتمر	السنوي	للمناطق	االقتصادية	
اإلفريقية	من	طرف	المنظمة	اإلفريقية	للمناطق	االقتصادية

نظمت المنظمة اإلفريقية للمناطق االقتصادية في 03 
ديسمبر 2020، على هامش »منتدى األعمال لمنطقة 

التجارة الحرة في القارة اإلفريقية )AfCFTA(«، مؤتمرها 
السنوي الخامس بصيغة رقمية، تحت شعار: »مساهمة 

المناطق االقتصادية في تفعيل منطقة التجارة الحرة 
القارية اإلفريقية وتعزيز االندماج اإلفريقي«. حيث تم 

تنظيم الحدث بشراكة مع لجنة االتحاد اإلفريقي ومؤتمر 
األمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وترأس حفل االفتتاح من طرف السيد فؤاد بريني، 
رئيس طنجة المتوسط والمنظمة اإلفريقية للمناطق 

االقتصادية، والسيد ألبيرت موتشانغا، مفوض االتحاد 
األفريقي للتجارة والصناعة. وأعقب االحتفال إلقاء 

كلمات كل من السيد أكينومي أديسينا، رئيس بنك 
التنمية األفريقي، والسيد جيمس كس. زهان، المدير 

المكلف باالستثمارات والشركات لدى مؤتمر األمم 
المتحدة للتجارة والتنمية والسيد بنيديكت اوراما، رئيس 
»AFRIXIMBANK« والسيد إينوف فريديريك أغا، نائب 

المدير العام بالمنظمة العالمية للتجارة.

وعرفت التظاهرة مشاركة العديد من الخبراء رفيعي 
المستوى شاركوا للمناقشة حول تفعيل منطقة التجارة 

الحرة القارية اإلفريقية والمساهمة في المناطق 
االقتصادية وكذا التحديات والفرص المتاحة لخلق النمو 

وتشجيع االندماج الجهوي ودعم تطوير التجارة بين 
البلدان اإلفريقية.

باإلضافة إلى ذلك، تخلل هذا اللقاء عرض أربعة نماذج 
 »Tanger Med Zones« :لتطوير المناطق االقتصادية
عن المغرب، ووزارة التجارة والصناعة عن جنوب أفريقيا، 
 »Nigeria Export Processing Zones Authority»و
Djibouti Ports & Free Zones Autho- «عن نيجيربا و
rity« عن جيبوتي. وأوضح السيد أحمد بنيس، الكاتب 

العام للمنظمة اإلفريقية للمناطق االقتصادية، خالل 
حفل االختتام، »أنه يجب على المناطق االقتصادية 

اإلفريقية أن تقدم أفضل الظروف الستقطاب المزيد 
من المستثمرين، والمساهمة في تطوير سالسل 
القيمة القارية ودعم إنشاء سوق موحدة ومتضامنة 

في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية اإلفريقية«.

حيث عرفت هذه التظاهرة االفتراضية مشاركة حوالي 
500 مندوب يمثلون 68 بلدا من بينها 63 منطقة 

اقتصادية أفريقية، و30 شريكا وخبيرا، باإلضافة إلى 
العديد من ممثلي السلطات الحكومية والمؤسسات 

الدولة والمنظمات العمومية والخاصة.

وتأسست المنظمة اإلفريقية للمناطق الحرة 
»AEZO« في نونبر 2015 بمبادرة من طنجة 

المتوسط وبمشاركة ممثلي العديد من المناطق 
االقتصادية اإلفريقية األخرى. وتضم أهم المناطق 

االقتصادية اإلفريقية والمؤسسات المكلفة بتنميتها 
وتدبيرها وتسويقها. حيث تمثل، نتيجة لذلك، منصة 

لتبادل والمشاركة لصالح المنظومة االقتصادية 
للمناطق االقتصادية اإلفريقية. وتضم المنظمة في 

الوقت الراهن 80 عضوا يمثلون 42 بلدا أفريقيا.
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القطب	المينائي
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اتحاد
»2M«

MOTHER VES� »استقبال	سفينة	
SEL MSC MINA«،	من	الجيل	الحديث	

لناقالت	الحاويات

عرف ميناء طنجة المتوسط يوم الثالثاء 22 مارس توقف 
السفينة »Mother vessel MSC MINA« التي تشكل 

جزء من اتحاد »2M« لشركة »Maersk Line«. وتعتبر 
سفينة »MSC MINA« من الجيل الحديث لناقالت 

الحاويات بقدرة استيعاب 23.656 حاوية مكافئة لعشرين 
قدما وطول كلي 399,77 مترا. وتمت عملية التوقف 

على مستوى محطة الحاويات TC1 1، ومرت في أفضل 
الظروف بفضل تظافر جهود مصالح كل من قبطانية 

الميناء واإلرشاد البحري.

تسجيل	عمليتي	توقف	استثنائيتين	
TC1 1	الحاويات	بمحطة

باإلضافة إلى خدمات الربط آسيا-أوروبا لشركة 
 )AE7و AE5و AE1 خطوط الربط( »Maersk Line«
التابعة لنفس الشركة والتي تمر بانتظام من ميناء 

طنجة المتوسط، سجل خط الربط AE2 عمليتي توقف 
استثنائيتين بمحطة الحاويات TC1 1 وذلك على التوالي 

في 08 و23 مارس 2020.

 Maersk« جزء من خدمات شركة AE2 ويشكل خط الربط
Line« التي تنشط على المحور آسيا-أوروبا والذي تتم 

المداورة فيه وفق الصيغة التالية:

»DECATHLON«	تعزز	خدمة	التجارة	
اإللكترونية	الخاصة	بها	انطالقا	من	
المنطقة	اللوجستية	طنجة	المتوسط

استمرت »Décathlon Tanger Med« في أنشطتها 
اللوجستية وقامت بتعزيز خدمة التجارة اإللكترونية 

الخاصة بها في المغرب، لتلبية أكبر عدد ممكن من 
الطلبات عبر االنترنت لزبائنها الذين استمروا في 

ممارسة أنشطتهم الرياضية بالمنزل خالل فترة األزمة 
الصحية. حيث كانت شركة المعدات الرياضية الرائدة 

عالميا تقوم بتجهيز حوالي 300 طلبية في اليوم 
انطالقا من مستودعها الكائن بالمنطقة اللوجستية 

بطنجة المتوسط، والتي يتم تسليمها بعد ذلك مباشرة 
إلى منزل الزبون بجميع جهات المغرب.

وشكلت المدن الكبرى خالل تلك الفترة أكبر زبائنها، مثل 
الدار البيضاء والرباط ومراكش والجهة الجنوبية وكذا 

شمال المغرب. ومنذ إطالق خدمة التجارة اإللكترونية 
الخاصة بشركة »Décathlon« انطالقا من المنطقة 

اللوجستية طنجة المتوسط في 2018، تحول العديد من 
الزبائن إلى هذا الخيار للتسوق عبر االنترنت. حيث بلغ 

عدد اللوازم الرياضية التي تم طلبها وتسليمها حوالي 
36.000 سلعة في الشهر.

رقمنة	شواهد	تصدير	الصناعات	
الغذائية	بواسطة	»نظام	مجتمع

طنجة	المتوسط«

قام ميناء طنجة المتوسط بتطبيق حل متعلق برقمنة 
إجراء تصدير منتجات الصناعة الغذائية وذلك انطالقا من 

محطات توضيب المنتجات عبر كافة ربوع المملكة.

وبالفعل، تم ابتداء من يناير 2020، العمل باإلدماج 
FOO- »التلقائي لشهادة التفتيش المسلمة من طرف 

DEX« وشهادة الصحة النباتية المسلمة من طرف 
المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

الضروريتين لتصدير الصناعات الغذائية »بنظام مجتمع 
طنجة المتوسط، وإتاحتها أمام قاعدة بيانات تتضمن ما 

ر مغربي عبر ربوع المملكة. يقارب 5.000 ُمَصدِّ

وبفضل التبادل اآللي، فإنه يمكن أيضا إرسال هذه 
الوثائق بشكل رقمي إلى إدارة الجمارك للحصول على 

الوصل الجمركي للشحن عبر الميناء. 

وجاءت هذه الخدمات الرقمية الجديدة المعمول بها 
من طرف طنجة المتوسط كثمرة للشراكة مع منظمات 

المراقبة »FOODEX« والمكتب الوطني للسالمة 
الصحية للمنتجات الغذائية »ONSSA«، وذلك تحت 

وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري، وكذا إدارة الجمارك 
والضرائب غير المباشرة، لخدمة القدرة التنافسية 

ولتسهيل إجراءات صادرات الصناعات الغذائية المغربية.

ونتيجة لذلك، يكون طنجة المتوسط مستمرا في التزامه 
بتبني مقاربة الرقمنة لتحسين دائم للخدمات التي 

يقدمها للزبائن.

وبناء عليه، تنضاف هذه الخدمات الجديدة إلى مجموع 
الحلول المتوفرة بشكل فعلي من خالل »نظام مجتمع 
طنجة المتوسط« الخاص بطنجة المتوسط مثل: تدبير 

عمليات التوقف البحري ورقمنة العبور المينائي وتعقب 
وحدات الشحن والدفع متعدد القنوات وغيرها.

ومن أجل تسهيل إجراءات الصادرات المغربية، قام طنجة 
المتوسط بإنشاء بنية تحتية مخصصة للتصدير على 
مساحة 19 هكتارا قادرة على معالجة أزيد من 2.100 
وحدة في اليوم مع مدة عبور نحو التصدير ساعتين، 

وتوفير تدبير رقمي لهذه العملية.
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إدماج	التصريح	الموجز	للدخول	بنظام	
مجتمع	طنجة	المتوسط

أثرى طنجة المتوسط عرضه الرقمي من خالل إدماجه 
بنظام أوساط الموانئ الخاص به التصريح الموجز 
للدخول والذي يجب إنجازه قبل دخول البضائع إلى 

االتحاد األوروبي.

حيث يمكن من اآلن فصاعدا لمشغلي السلسلة 
اللوجستية )األصل( أن يرسلوا بواسطة نظام مجتمع 

طنجة المتوسط ألول مكتب جمركي للدخول إلى االتحاد 
األوروبي التصريح الموجز للدخول، وذلك قبل وصول 

البضائع إلى االتحاد األوروبي.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التصريح الذي تم اعتماده من 
طرف اللجنة األوروبية هو مطلب ضروري بموجب تدبير 

 »ICS« )األمن/السالمة )نظام الرقابة على الواردات
فيما يتعلق بالواردات الموجهة إلى االتحاد األوروبي.

ويتم الحصول على رقم مرجع الحركة »MRN« باعتباره 
الرمز التعريفي الفريد المخصص لكل تصريح موجز 

للدخول بعد المصادقة عليه وتسجيله عن طريق نظام  
مجتمع طنجة المتوسط.

ويتمثل الهدف من إنشاء هذه الخدمة الرقمية الجديدة 
في تحسين أداء العبور سواء عبر الموانئ أو المطارات 

وبشكل عام أداء المنظومة اللوجستية، كما ستوفر 
للمشغلين استقاللية أكبر إلنجاز إجراءات التصدير.

رقمنة	وصل	الخروج	مع	إدارة	الجمارك	
والضرائب	غير	المباشرة

في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين طنجة المتوسط 
وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومن أجل 

تسهيل عمليات تبادل المعلومات وجعلها أكثر موثوقية، 
فإنه يتم من اآلن فصاعدا إرسال وصل الخروج الصادر 
عن السلطة المينائية بطنجة المتوسط بواسطة تبادل 

إلكتروني للبيانات، إلى نظام القاعدة اآللية للجمارك عبر 
.»BADR« الشبكة

حيث ستتيح رقمنة هذا اإلجراء تسهيل عملية المراقبة 
الجمركية عند الخروج من ميناء طنجة المتوسط 

وستساهم بذلك في تحسين مدة معالجة تدفق 
الواردات.

رقمنة	عملية	المشتريات	بطنجة	
المتوسط:	تجاوز	المرحلة	األولى

في إطار رقمنة عملية المشتريات بمجموعة طنجة 
i-PRO-»و »i-SUPPLIER »المتوسط، تم تفعيل وحدتي 

CUREMENT« بنجاح.

وبالفعل، يمكن للموردين حاليا الرجوع عبر االنترنت من 
خالل بوابة المشتريات طنجة المتوسط

»https://portailachats.tangermed.ma«

ونتيجة لذلك، فإن طلبات الشراء واستالم الطلبيات 
سيتم من اآلن فصاعدا بواسطة المنصة اإللكترونية 

.»i-PROCUREMENT«

وتجدر اإلشارة إلى أن التزام طنجة المتوسط برقمنة 
هذه العملية نابع من إرادته لتحسين مدة معالجة البيانات 

وجعلها أكثر موثوقية خالل تبادلها مع شركائه.

وستتمثل المراحل المقبلة في رقمنة مجموع عمليات 
الشراء بالمجموعة مع تدبير لطلبات العروض عبر 

االنترنت وكذا التتبع الرقمي لتنفيذ الطلبيات من خالل 
وحدة »التوريد« »Sourcing« المقرر بدء تشغيلها في 

نهاية الربع الثاني.

توقف	أكبر	ناقالت	الحاويات	في	العالم	
بميناء	طنجة	المتوسط:	+23.000	حاوية	

مكافئة	لعشرين	قدما

قامت ناقلة الحاويات العمالقة »MSC SAMAR« بالرسو 
 APM« َلة من طرف بمحطة الحاويات TC1 1 الُمَشغَّ

Terminals«، بميناء طنجة المتوسط في 08 ماي 2020. 
وتعتبر من الجيل الجديد لهذا النوع من السفن، وتتميز 

بطول كلي 400 متر وعرض 61,5 مترا وبقدرة نقل تصل 
إلى 23.756 حاوية مكافئة لعشرين قدما.

 MSC« وأخواتها »MSC SAMAR« وجاءت عملية توقف
 MSC»و »MSC MIA»و »MSC LENI»و »AMBRA

 »2M« بميناء طنجة المتوسط في إطار اتحاد »FEBE
.»Maersk Line« لشركة

رقم	قياسي	جديد	»حركة	مينائية	في	
الساعة«	بميناء	طنجة	المتوسط

سجلت »APM Terminals«، باعتبارها مشغلة محطتي 
الحاويات 1 و 4 بميناء طنجة المتوسط، خالل شهر ماي 

أرقام قياسية جديدة في المناولة )حركة مينائية في 
الساعة PMPH( على التوالي بالنسبة لسفينة

 MSC SAMAR         حركة في الساعة وسفينة
 Elly Maersk        حركة في الساعة.

وكانت هذه اإلنجازات ممكنة بفضل تحسين مدة رسو 
السفن ومالحتها، كما أنها دليل على التنسيق المثالي 

بين مختلف الفاعلين، قسم اإلرشاد البحري وقبطانية 
السلطة المينائية بطنجة المتوسط، ومجهزي السفن، 

ل المينائي »APM Terminals« وباقي  والُمَشغِّ
المتدخلين.

213
216



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2020 // 170   مجموعة طنجة المتوسط  2020 // 171 

خدمات	بحرية	جديدة
بميناء طنجة المتوسط

ن	الربط	بين	طنجة	 »Maersk«	ُتَؤمِّ
المتوسط	وِكيْب	َتاْون	بواسطة	

»WAF1«	الربط	خدمة

يتوفر ميناء »Cape Town« حاليا على خط يربطه 
بميناء طنجة المتوسط وذلك بفضل خدمة الربط 

 Maersk« المقدمة من طرف شركة »WAF1«
Line«. وبالفعل، أضافت شركة تجهيز السفن 

»Maersk« في إطار اتحاد »2M«، صادرات الفواكه 
 )»Cape Town« انطالقا من جنوب أفريقيا )ميناء

نحو أوروبا مع العبور من بعض الموانئ الواقعة 
غرب أفريقيا.

ويتمثل الهدف من خدمة الربط »WAF1« في أن 
تصبح »خدمة مكوكية« بين جنوب أفريقيا-أوروبا 

خالل موسم الحوامض. حيث سيربط جنوب أفريقيا 
بميناء طنجة المتوسط )TC1 وTC4( وسيشغل 

سبع سفن بقدرة استيعابية تتراوح ما بين 4.100 
و5.450 حاوية مكافئة لعشرين قدما.

وسيشمل الخط البحري لطنجة المتوسط والجزيرة 
الخضراء وتيما، وبوانت-نوار ولواندا وكيب تاون 

قبل العودة نحو منصة طنجة المتوسط.

ن	الربط	بين	طنجة	 »CMA CGM«	ُتَؤمِّ
المتوسط	و	إيطاليا	بواسطة	خدمة	الربط	

»ITTAMAR«

حافظ ميناء طنجة المتوسط، خالل فترة كوفيد19-،
على الخطوط التي تربطه بالموانئ اإليطالية

)»Livourne»و»Gênes«(
وذلك بواسطة خدمة الربط البحري

»ITTAMAR« لشركة »CMA CGM« التي ترسو بمحطة 
.»Eurogate« َلِة من طرف الحاويات TC2 2 الُمَشغَّ

وتشكل خدمة الربط »ITTAMAR«، التي انطلق تشغيلها 
خالل شهر مارس 2020، خدمة مباشرة ومنتظمة. وتربط 

ميناء طنجة المتوسط بميناءين إيطاليين مع وتيرة عبور 
من 3 إلى 4 أيام انطالقا من طنجة المتوسط نحو إيطاليا 

والعكس.

بدء	تشغيل	نفق	ثالث	لجهاز	المسح	
»EXPORT ACCESS«	الضوئي

في إطار تعزيز قدرات معالجة شاحنات النقل الدولي 
وكذا تسهيل إجراءات تسهيل الصادرات المغربية، تم 

 »Export Access« تشغيل جهاز للمسح الضوئي جديد
بميناء طنجة المتوسط ليرفع قدرة المعالجة من 60 

إلى 90 شاحنة في الساعة. وتبلغ مساحة البنية التحتية 
المخصصة لعمليات التصدير »Export Access« 19 هكتارا 

وتسمح 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.

استئناف	تدريجي	لنشاط	تصدير	
السيارات	الجديدة

بالرغم من جائحة كوفيد19- وخالل الربع الثاني من 2020، 
استمر ميناء طنجة المتوسط عبر محطات السيارات الخاصة 

به في االضطالع بنشاطه لمواكبة استمرارية نشاط 
المسافنة واالستيراد والتصدير.

وبنهاية شهر أبريل 2020، وبالتزامن مع استئناف تشغيل 
 Renault Tanger« تدريجي للوحدات االنتاجية لشركة

Med« و«PSA« بالقنيطرة، تم استئناف نشاط القطارات 
التي تنقل السيارات بين المصنعين والميناء واألمر نفسه 

بالنسبة للصادرات بواسطة السفن.

»GEFCO«	تستقر	بالمنطقة	اللوجستية	
بميناء	طنجة	المتوسط

اختارت شركة »GEFCO« الرائدة في قطاع لوجستيك 
السيارات، من فئة األطراف الثالثة الموردة للخدمات 

اللوجستية، االستقرار بالمنطقة اللوجستية طنجة 
المتوسط من أجل إنشاء مخزنها المتقدم للتوريد لتأمين 

خدمة التوريد لفائدة »PSA« بالقنيطرة وتصدير قطع 
السيارات المصنعة بالمغرب نحو مصنعي السيارات 

بأوروبا لتواكب بذلك المصنعين في تحسين سلسلتهم 
اللوجستية.

وانطلق تشغيل هذا المشروع في المرحلة األولى 
بمستودع مساحته 6.000 متر مربع قابلة للتوسيع إلى 

10.000 متر مربع.

كما ستتولى شركة »GEFCO«، انطالقا من هذه المنصة، 
تدبير تدفقات عالمية أخرى.

»CEVA LOGISTICS«	تستقر	بالمنطقة	
اللوجستية	بميناء	طنجة	المتوسط

تواصل شركة »CEVA Logistics«، باعتبارها شركة رائدة 
عالميا في قطاع اللوجستيك، تطوير مشاريعها من خالل 

إنشاء منصة لوجستية بطنجة المتوسط، قصد تحويلها 
إلى منصة جهوية لفائدة مختلف زبائنها.

ويرجع اختيار المجموعة لالستقرار بالمنطقة الحرة 
اللوجستية »Medhub« إلى المساطر المبسطة 

واالمتيازات المقدمة من طرف المنطقة وكذا إلى أهمية 
الموقع الذي يتميز به طنجة المتوسط وخطوط الربط 

البحري التي يتوفر عليها.
حيث سيتم تنفيذ المرحلة األولى من مشروعها على 

مستودع مساحته 5.000 متر مربع على مستوى المنطقة 
اللوجستية لميناء طنجة المتوسط، مع رؤى طموحة 

لتوسيع مساحتها.
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وصول	المرافع	القنطرية	المتحركة	4 
TC3	الحاويات	محطة	إلى	األولى

استقبلت »Tanger Alliance«، باعتبارها صاحبة 
االمتياز بمحطة الحاويات TC3 بميناء طنجة 

المتوسط، شحنة أولى مكونة من 4 رافعات من 
نوع »STS« من أصل 8 رافعات، بقدرة رفع 65 طن 

وارتفاع 54 مترا.

»Tanger Alliance« هو تحالف تجاري بمساهمة 
50% من »Marsa Maroc« و40% من

»Eurogate-Contship Italia« و % 10 من
.»Hapag-Lloyd«

وتتوفر المحطة على قدرة إستعابية 1,5 مليون 
حاوية.

حصول	طنجة	المتوسط	على	عالمة	
»SAFEGUARD«	المسلمة	من	

»BUREAU VERITAS«	طرف

قام ميناء طنجة المتوسط للمسافرين بالتصديق 
على إجراءاته التنظيمية وتلك المتعلقة بالحماية 

الشخصية المعمول بها للحيلولة دون انتشار 
 Bureau« كوفيد19- من طرف المنظمة الدولية

.»Veritas

وتؤكد هذه العالمة »Safeguard« المحصل 
عليها التزام طنجة المتوسط بأن تضع رهن إشارة 

المسافرين فضاء للسفر موثوق به وآمن على 
الدوام وذلك مع الجهود المبذولة أيضا من طرف 

الشركات البحرية لنقل المسافرين للوقاية من 
الفيروس.

»MEDHUB«	الخروج	بيان	رقمنة

تم تفعيل ميزة جديدة بنظام مجتمع ميناء طنجة 
المتوسط وتتمثل في رقمنة بيان الخروج المتعلق 
باإلرساليات انطالقا من المنطقة اللوجستية نحو 
 »BADR« المغرب، وذلك بفعل التفاعل مع نظام

الخاص بالجمارك.

وتم تخصيص تدبير التبسيط المذكور لتسهيل 
اإلجراءات والعمليات انطالقا من المنطقة 

اللوجستية.

	»ECOPORTS«	عالمة	تجديد
	»PERS«	عالمة	على	والحصول

للمركب	المينائي

 »Ecoports« قام طنجة المتوسط بتجديد عالمة
والحصول على عالمة »PERS« لسنة 2020، 

المسلمة من طرف المنظمة األوروبية للموانئ 
البحرية »ESPO«، ليحافظ بذلك على كونه أول 

ميناء أفريقي يحصل على هذا الشهادة واالنضمام 
.»Ecoports« إلى شبكة

ويتم منح هذه العالمة للموانئ التي تحترم 
المعايير البيئية المحددة وفق معايير محددة من 

طرف »Lloyd›s Register«، وهي شركة بريطانية 
للتصنيف البحري يتمثل دورها في جعل المركب 
المينائي طنجة المتوسط ميناء إيكولوجي يتوفر 
على برنامج تدبير بيئي مطابق متعلق بمواضيع 

جودة المياه والهواء والتربة وإعادة تدوير النفايات 
والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتعتبر شهادة »PERS 2020« تأكيدا للمقاربة 
الطوعية التي ينهجها ميناء طنجة المتوسط فيما 

يخص التنمية المستدامة وحماية البيئة.

ونتيجة لذلك، فإن التزام طنجة المتوسط بنهج 
استراتيجية التحسين المستمر تترجم من خالل 

مقاربة الجودة التي تهدف إلى التحسين المستمر 
ألدائه في مجال الفعالية الطاقية وتقليص 

استخدام الموارد الطبيعية وحماية التنوع 
البيولوجي البحري والساحلي.

حركة	الحاويات:	رقم	قياسي	لإلنتاجية	
خالل	كامل	سنة	2020

تميزت سنة 2020، بتحطيم ميناء طنجة المتوسط ألرقام 
قياسية من حيث مستوى إنتاجية لحركة الحاويات.

حيث تم تجاوز حاجز معالجة شهرية ألزيد من 500.000 
حاوية في 5 مرات خالل أشهر أبريل وغشت وأكتوبر ونونبر 

وديسمبر 2020 وذلك مع تحقيق رقم قياسي جديد هو 
معالجة 553.164 حاوية مكافئة لعشرين قدما في شهر 

نونبر.

ويعتبر هذا األداء دليال على التنسيق والتآزر الذي تم 
تطويره من مختلف األطراف المعنية: قسم اإلرشاد 
البحري وقبطانية السلطة المينائية طنجة المتوسط 

APM Termi- »ومجهزي السفن والمشغلين المينائيين 
nals« و«Eurogate« وباقي األطراف المتدخلين.

استقبال	محطة	الحاويات	TC3	ألول	
سفينة	اختبار	في	ظروف	حقيقية

استقبلت شركة »Tanger Alliance«، باعتبارها صاحبة 
االمتياز بمحطة الحاويات TC3 بميناء طنجة المتوسط 2، 

يوم األربعاء 22 ديسمبر 2020 أول سفينة اختبار
»AL JMELIYAH Hapag-Lloyd« قادمة من سنغافورة 

ومتوجهة إلى ساوثهامبتون بانجلترا استعدادا إلدخالها 
إلى الخدمة التجارية المقررة في 01/01/2021.
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خطوط	بحرية	جديدة	خاصة	بحركة	
شاحنات	النقل	الدولي	والمسافرين

قام ميناء المسافرين والشاحنات بتعزيز خطوط الربط 
البحري الخاصة به خالل الربع الثالث من سنة 2020 وذلك 

بفضل افتتاح خدمتين بحريتين جديدتين:
* طنجة المتوسط - برشلونة

أعطت الشركة البحرية »SUARDIAZ« في 07/11/2020 
انطالقة خط بحري جديد للشاحنات يربط بين طنجة 

المتوسط وبرشلونة.

وتوفر هذه الخدمة الجديدة انطالق رحلتين في األسبوع 
وتستهدف كافة أنواع البضائع: البيع بالتقسيط 

والتوزيع والنسيج والفواكه والخضروات وقطع غيار 
السيارات واآلالت الثقيلة. كما أن متوسط مدة العبور 

في هذه الخدمة هو 36 ساعة.

ويتعلق األمر بخدمة مالئمة للبضائع المدحرجة غير 
المصحوبة سواء الصناعية وذات الحرارة المتحكم فيها.

* طنجة المتوسط - مارسيليا
Méri-« 02 ديسمبر 2020، قامت الشركة البحرية  في

dionale« بإطالق خط بحري منتظم يربط بين مارسيليا 
وطنجة المتوسط. وسيوفر الخط، خالل األزمة الصحية، 
خطين سيعمالن بالتناوب على أساس أسبوعي لينتقل 

بعدها إلى ثالث خطوط ربط في األسبوع. وستؤمن 
عملية النقل من خالل سفينتين: »Girolata«، بقدرة 

استيعاب 606 مسافر و230 سيارة، و«Pélagos« التي 
يمكنها استيعاب 269 مسافر و75 سيارة.

Mé- »وصرح السيد بونوا ديهاي، المدير العام لشركة 
ridionale« قائال: »ويمثل افتتاح هذا الخط المنتظم، 

الذي يجمع بين نقل الشحن المدحرج والمسافرين، 
فرصة مثالية للتنمية االقتصادية بالمناطق الترابية 

المعنية وتوفر إمكانات نمو كبيرة لشركتنا.«

تصدير	378	شفرة	ريحية	في	2020

تم خالل سنة 2020، تصدير 378 شفرة  ريحية أنتجها 
مصنع »Siemens Gamesa« بمنطقة صناعة السيارات 
»Tanger Automotive City« وذلك عبر محطة المواد 

السائبة والبضائع المتنوعة بميناء طنجة المتوسط 
وتوزيعها على 22 عملية توقف للسفن.

ونتيجة لذلك، تم التوريد لفائدة 7 مشاريع لمحطات 
توليد الطاقة الريحية في الدول التالية: هولندا وبولونيا 

وإسبانيا وفرنسا وروسيا والنرويج والواليات المتحدة.

تشغيل	المرحلة	األولى	من	موقف	
السيارات	متعدد	الطوابق

في إطار تعزيز القدرة التخزينية لمحطة نقل السيارات، 
قامت السلطة المينائية طنجة المتوسط بإعطاء 

انطالقة مشروع بناء موقف للسيارات متعدد الطوابق 
على مراحل متعددة. وبالفعل، فإن هذا المشروع 
سيسمح بمواكبة نمو صادرات السيارات المنتجة 

بالمغرب )مصنع »Renault Melloussa« ومصنع 
»Somaca« ومصنع »PSA Kénitra« وتعزيز دور طنجة 

المتوسط كمنصة لمسافنة السيارات الجديدة.

وفي هذا السياق، تم بدء تشغيل الوحدة األولى 
»M1« بقدرة استيعاب 800 موقف في ديسمبر 

 )»M3»و »M2«( 2020. في حين أن وحدتين أخريين
بقدرة استيعاب 800 موقف لكل واحدة هما قيد البناء 

ومقرر تسليمهما مع أواخر سنة 2021.

حيث سيؤدي إنهاء المراحل الثالثة إلى تأمين مجموع 
قدرة استيعاب إضافية ألزيد من 2400 موقف. ويجدر 
التذكير في هذا اإلطار، أن محطة نقل السيارات تتوفر 

على رصيف بطول 240 مترا قادر على استقبال أكبر 
السفن الناقلة للسيارات في العالم، وعلى خطوط ربط 
بـ 35 ميناء في 22 بلدا، وتقدم 12 خدمة ربط منتظمة 

على أساس أسبوعي.

 BNEW«	في	يشارك	المتوسط	طنجة
»LOGISTICS PANEL

»Barcelona New Economy Week« هي 
تظاهرة للتبادل بين األعمال التجارية »B2B« ماديا أو 

رقميا وتجمع بين مجموعات للنقاش حول قطاعات 
اللوجستيك، والعقار والصناعة الرقمية والتجارة 

اإللكترونية والمناطق االقتصادية. حيث يتشاركون 
جميعا نفس القاسم المشترك: »االقتصاد الجديد«.

حيث شارك السيد رشيد الهواري، المدير المركزي 
لميناء طنجة المتوسط 1 و 2 والمدير العام للمنطقة 

BNEW Lo- »الحرة اللوجستية، في مجموعة نقاش 
gistics« المنعقدة في 07 أكتوبر 2020 تحت شعار 

»اآلفاق المتوقعة لسوق اللوجستيك والنقل بأوروبا 
والبحر األبيض المتوسط وسط أزمة كوفيد19-«. 

ويتمثل الهدف من مجموعة النقاش في استكشاف 
البيئة الحالية والمستقبلية لالقتصاد، وكذا كافة األبعاد 

المتعلقة باللوجستيك وسالسل التوريد العالمية، 
وتقديم بناء على ذلك استراتيجية طنجة المتوسط 

ودوره في الحفاظ على التجارة الدولية.
القطب الصناعي 
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القطب	الصناعي	
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صورة التقطت قبل سياق األزمة الصحية العالمية اتباع	التدابير	المعتمدة	لمواكبة	
استئناف	النشاط	الصناعي

اضطلعت »Tanger Med Zones« بمهمة التنسيق 
في عملية استئناف النشاط الصناعي داخل مناطق 

األنشطة الستة بطنجة المتوسط، وخاصة فيما يتعلق 
بمواكبة الشركات لمواجهة هذه األزمة الصحية وكذا بين 

هذه األخيرة والسلطات المحلية.

وتمثلت خطة استمرارية النشاط المعتمدة من طرف 
»Tanger Med Zones« في سلسلة من تدابير 

السالمة الصحية التي يتوخى منها الحفاظ على سالمة 
الموظفين، باإلضافة إلى مواكبة مخصصة للشركات 
المستقرة بمختلف مناطق األنشطة. وقد تم اعتماد 
هذه التدابير بناء على توصيات وزارة الصحة المغربية 

ومنظمة الصحة العالمية:

• الحفاظ على التواصل والمساعدة المستمرين للزبائن 
والشركاء.

• االستمرار في عملية رقمنة خدمات المقدمة لزبائن 
المنصة الصناعية.

• االستمرار في العمل بالحركات الحاجزية من خالل 
وضع العالمات على األرض والفصل بين المكاتب 
والتباعد االجتماعي وتقليل عدد الركاب على متن 

وسائل النقل.
• القيام بفحوصات صحية منتظمة وقياس الحرارة 
الجسدية )قبل الصعود إلى حافالت النقل وقبل 

الولوج إلى الشركة( وكذا إجراء اختبارات الكشف عن 
كوفيد19-.

• تنظيم حمالت تكوين وتوعية لعمال النظافة واألمن 
والمستخدمين ومقدمي الخدمات التخاذ خطوات 

السالمة واألمن المناسبة.

• توزيع مستمر لمعدات الحماية الشخصية )األقنعة 
والمطهر الكحولي(.

• االستمرار في تعقيم فضاءات العمل والنقل.
القيام بعمليات رصد وتدقيق منتظمة حول تطبيق تدابير 

السالمة.

وكان الهدف من االلتزام بكل هذه التدابير هو ضمان 
االستئناف الجيد للنشاط الصناعي والحد من خطر 

العدوى داخل المصانع، وذلك بالعمل على تعزيز الوعي 
العام لدى المستخدمين ومقدمي الخدمات والشركات 
الصناعية لتطبيق هذه التدابير والحد بذلك من انتشار 

كوفيد19-.

تعزيز	المنظومة	االقتصادية	لصناعة	
السيارات	باستقرار	صناع	معدات	
أصلية	جدد	من	الدرجة	2	بالمنصة	

الصناعية	طنجة	المتوسط

تعرف المنظومة االقتصادية لصناعة السيارات بطنجة 
المتوسط تطورا مستمرا، كما يؤكد ذلك عمليات 

االستقرار المتزايدة لصناع معدات أصلية من الدرجة 
 Renault« 1 والذين يقومون بعمليات التوريد لفائدة

Tanger Med« و»PSA Kénitra«، وكذا لفائدة 
مصنعي السيارات بأوروبا.

باإلضافة إلى ذلك، عرفت سنة 2020 أيضا تطوير أحد 
حلقات القوة في سلسلة القيمة بصناعة السيارات، 

وذلك بفضل استقرار فاعلين صناعيين مهمين من 
الدرجة 2.

وتميزت سنة 2020 بعمليات استقرار من الدرجة 2 
بالمنصة الصناعية طنجة المتوسط:

• »RETUC«: شركة إسبانية متخصصة في إعادة تدوير 
البالستيك الناتج عن نشاط الحقن البالستيكي.

• »LOSANG DEOCAD TOOLING«: شركة إسبانية-
صينية متخصصة في إصالح قوالب الحقن.

• »EYPROM«: شركة إسبانية متخصصة في إنتاج 
معدات السيارات.

• »PROINSUR«: شركة إسبانية متخصصة في الحقن 
البالستيكي.

• »INAMARSA«: شركة إسبانية متخصصة في الحقن 
البالستيكي الحراري والهندسة.

 TÉTOUAN«	من	الرابع	الشطر	توسيع
»PARK

»Tétouan Park« هي منطقة صناعية ولوجستية عامة 
مشغلة من طرف »Tanger Med Zones«، وتستقبل 

بشكل رئيسي األنشطة التي تستهدف السوق الوطنية.

وتمتد على وعاء عقاري مساحته 156 هكتارا، تم تجهيزها 
على 5 أشطر، منها 3 أشطر مزودة حاليا بالخدمات ومتصلة 

بالطريق السريع الرابط بين طنجة وتطوان، وتم تخصيص 
المنطقة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة والصناعات 

الصغيرة والمتوسطة ولكافة المقاوالت المشتغلة في 
قطاعات األنشطة التالية: الصناعات الخفيفة والتصنيعية 

والتجارة واللوجستيك.

ويهدف هذا المشروع إلى تنويع النشاط السوسيو-
اقتصادي بالجهة وتنشيطه وكذا إكمال العرض المقدم من 

طرف المنصة الصناعية طنجة المتوسط من العديد من 
الزوايا: منطقة نشاط بمنطقة ترابية مجاورة، ومصدر عمالة 

جديد، تجزئة للفاعلين الصناعيين الذين يستهدفون في 
نفس الوقت السوق الوطنية والدولية.

بالنظر إلى الطلب المتزايد للمستثمرين وتسويق حوالي 
80% من المساحة المتاحة، تبين أنه ال يمكن االستغناء 

عن إنجاز الشطر الرابع. حيث تم إعطاء انطالقة إنجازه 
.»MCC Morocco«و »MCA«و »FONZID« بالشراكة مع

حيث يتمثل المشروع في توسيع المنطقة الصناعية 
بمنطقة »Tétouan Park« وذلك على مساحة 35 هكتارا 
مخصصة للصناعة واللوجستيك ومدينة المهن. ومن بين 

العناصر األساسية للمشروع:

• بناء ثالثة مستودعات للكراء وتهيئة مقسمة إلى أوراش 
صغيرة تتراوح مساحتها من 30 إلى 600 متر مربع، 

الستقبال الشباب والنساء المقاولين وكذا األشخاص ذوي 
القدرة المحدودة على التنقل.

• تجهيز الفضاءات الخضراء وبيئة مواتية لمستخدمي 
الفضاءات المشتركة )األثاث الحضري(.

• تشغيل التجهيزات والخدمات الموجهة للشركات 
ومستخدميها )الشباك الوحيد وخدمات السالمة والنقل 

وفضاء التبادل والراحة التي بإمكانها تلبية احتياجات النساء 
والرجال العاملين: زاوية التفاعل واإلرشاد المتبادل وإقامة 

الشبكات االجتماعية(.
• إنشاء حديقة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاج 420 كيلو واط، 

باإلضافة إلى محطة معالجة المياه المستعملة والتي 
ستستخدم بعد ذلك في سقي الفضاءات الخضراء.
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عمليات	استقرار	جديدة
بالمنصة الصناعية

طنجة المتوسط
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صورة التقطت في يناير 2020 قبل سياق األزمة الصحية العالمية

	»HANDS CORPORATION«	استقرار
 TANGER«	السيارات	صناعة	بمنطقة

»AUTOMOTIVE CITY

افتتحت مجموعة »HANDS CORPORATION« في 14 
يناير 2020، بالمنصة الصناعية طنجة المتوسط، وحدتها 

الجديدة إلنتاج إطارات العجالت من األلومنيوم، التي 
تشكل أول وحدة إنتاجية لها في أفريقيا.

باستقرار شركة »Hands Corporation« بمنطقة صناعة 
السيارات »Tanger Automotive City«، تكون قد 

انضمت إلى منظومة قائمة بالفعل ومتكونة من أزيد 
من مئات مصنعي المعدات األصلية للسيارات، وقريبة 
من ميناء طنجة المتوسط، أول ميناء للحاويات بأفريقيا، 

والذي يوفر خطوط ربط بحرية رئيسية نحو األسواق 
العالمية.

يمثل المركب المينائي »Hands«، الممتد على مساحة 
23 هكتارا، استثمارا بقيمة 4,3 مليار درهم وسيسمح 

بخلق 1.600 منصب شغل. وستبلغ قدرته اإلنتاجية 
عند إتمام المشروع 8 مليون وحدة في السنة، ستوجه 

85% منها نحو التصدير. وتستهدف »Hands« كبار 
 PSA«,»Renault«,»Nissan« مصنعي السيارات مثل

»VW«,»GM«,»Hyundai«,»Ford«,»KIA«,»Skoda«,»Su-
...»Chrysler«و »zuki

وتجدر اإلشارة إلى ان هذا المشروع االستراتيجي هو 
أول مشروع كوري رائد من نوعه بالمغرب، يتم تنفيذه 

من طرف فاعل رئيسي للصناعة الكورية وأحد الخمسة 
األوائل من كبار المنتجين العالميين إلطارات العجالت 

من األلومنيوم.

»LEAR CORPORATION«	تشرع	في	
عملية	اإلنتاج	بمنطقة	صناعة	السيارات	

»TANGER AUTOMOTIVE CITY«

»Lear Corporation« هي شركة أمريكية متخصصة 
في صناعة المعدات الداخلية للسيارات وتوزيعها. وتقوم 

بتشغيل حوالي 113.000 أجير حول العالم مع رقم 
معامالت يقدر بحوالي 17,8 مليار دوالر أمريكي وكذا 

رقم سنوي قيمته 12,2 مليار دوالر أمريكي.

وتصنف شركة »Lear Corporation« في المرتبة 
الثانية بأمريكا الشمالية والثالثة بأوروبا ورائدة بالصين 

والهند، حيث إنها تتوفر حاليا على 242 وحدة إنتاج موزعة 
على 36 بلدا.

وكان آخر استقرار لشركة »Lear Corporation« بالمغرب 
 Tanger Automotive« في منطقة صناعة السيارات

City«. حيث قام المصنع خالل سنة 2020 بإطالق 
نشاطه المتعلق بصناعة مكونات السيارات وتجميعها 

وتوزيعها على مساحة 6,7 هكتار. ومن المقرر أن تقوم 
شركة »Lear Corporation« بنهاية المشروع بتشغيل 

3.000 شخص.

»CONTI TECH«	تشرع	في	عملية	
TAN� »اإلنتاج	بمنطقة	صناعة	السيارات	

»GER AUTOMOTIVE CITY

يعتبر قسم »ContiTech«جزء ال يتجزأ من شركة 
»Continental« ويعد من بين الموردين الرئيسيين 

للعديد من المنتجات التقنية. وتتخصص هذه الشركة في 
تكنولوجيا البالستيك بحوالي 41.000 أجير موزع على 

أزيد من 40 بلدا وذلك مع رقم معامالت يقارب 6,3 مليار 
أورو )2018(.

ويعتبر استقرار شركة »Contitech« في 2020 من بين 
Tan- »آخر عمليات االستقرار بمنطقة صناعة السيارات 
ger Automotive City«، المنطقة الصناعية بمنصة 

طنجة المتوسط.

وشرعت الشركة في نشاطها المرتبط بتطوير نظم 
التبريد )HAVAC( وتصنيعها من أجل قطاع صناعة 

السيارات في 2020 على مساحة 5.151 متر مربع، كما 
أنه من المقرر أن تقوم بتوفير 100 منصب شغل في 

نهاية المشروع.

صورة التقطت في يناير 2020 قبل سياق األزمة الصحية العالمية
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»KWANGJIN«

قامت الشركة الجنوب كورية »Kwangjin« باالستقرار 
بالمنصة الصناعية طنجة المتوسط على مساحة تزيد 

15.000 متر مربع.

وتتواجد المجموعة بأزيد من 12 بلدا حول العالم، 
وتتخصص في إنتاج رافعات زجاج النوافذ، ووحدات 

األبواب، والمفاصل، والدواسات لمصنعي المعدات 
 Hyundai /»و »)PSA)OPEL»و »RSM« األصلية مثل

.»Volkswagen»و »GM Motors»و »Kia

 TECMA GLOBAL SOLUTION SAS«
»GROUP

TECMA GLOBAL SOLUTION MA- »قامت شركة 
ROC« باالستقرار بالمنصة الصناعية طنجة المتوسط 

قصد إنتاج قوالب الحقن البالستيكي المستخدمة في 
صناعة السيارات الشبه جاهزة او الجاهزة من الفوالذ، 

داخل وحدة مساحتها 2.500 متر مربع.
وبالنظر إلى أن إنتاج شركة »TGSM« موجه للتصدير 
والبيع للشركات المغربية المستقرة بمختلف مناطق 
األنشطة بالمغرب، فإن عملية االستقرار هذه ستتيح 

للشركة تقليص آجال التسليم وتكلفته وسيمكنها من 
التموضع بشكل استراتيجي لالستجابة الحتياجات الزبائن 

في وقت آني.

باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركة تقدم أيضا خدمات 
تصليح األصول الحالية للفاعلين الصناعيين من خالل 

ترميم المعدات الناشطة )إصالح وصيانة والمعايرة...(.

»GRAVESA«

»CONSTRUCCIONES GRÁVALOS S.A.« هي شركة 
متخصصة في صناعة القطع التقنية ألسواق التجهيزات 

المنزلية وصناعة السيارات وتأسست سنة 1946. 
وتنشط المجموعة في قطاعات الحقن البالستيكي 

والسحب العميق للمعادن والتجميع اآللي، باإلضافة إلى 
قسم للتصميم والتصنيع التي تخولها استقاللية كبيرة 

في تدبير مختلف أنواع المشاريع.

وفي 2020، قامت »GRAVESA SARL«، الفرع المغربي 
التابع لها، بافتتاح وحدتها الصناعية بطنجة المتوسط على 

مساحة 3.700 متر مربع وتنشط في تصنيع مكونات 
االتصال والقطع التقنية لألجهزة المنزلية، وذلك لفائدة 

قطاعي صناعة السيارات واألجهزة المنزلية.

»BABA GLOBAL«

Baba Glo- »قامت الشركة الهندية متعددة الجنسيات 
Dha-« الرائدة في قطاعها، والفرع التابع لمجموعة »bal
   DS( المعروفة اختصارا بـ »rampal Satyapal Group

Group(، بإنشاء وحدة إنتاج جديدة بالمنصة الصناعية 
طنجة المتوسط وذلك على مساحة 1.200 متر مربع.

 »Dharampal Satyapal Group« وتشكل مجموعة
المعروفة اختصارا بـ )DS   Group( تكتال متعدد األنواع 

متواجد في قطاعات صناعية متنوعة. حيث إن المجموعة 
ركزت على تنمية حافظتها وتنويعها من خالل منتجات 
وعمليات ذات جودة عالية وموثوقة وشفافة. وعرف 

عرض المجموعة تطورا كبيرا مع مرور السنوات ويسجل 
اليوم حضورا قويا في قطاعات ذات وتيرة نمو مرتفعة 

من قبيل الطعامة )التوابل والمشروبات والحلويات 
ومنتجات الحليب ومعطرات الفم(، والفندقة والتبغ 

والتغليف وغيرها.

»DELFINGEN«

بعد مرور عشرين سنة منذ دخولها إلى المغرب، أضافت 
الشركة الفرنسية »Delfingen« مصنعا رابعا إلى 

قاعدتها الصناعية المغربية بالمنصة الصناعية طنجة 
المتوسط.

وتم إنشاء وحدة التصنيع الجديدة التي اشترتها مؤخرا 
هذه الشركة، المتخصصة في إنتاج األغلفة البالستيكية 

والحماية الكهربائية والحرارية ألسالك السيارات، في 
Schlem- »وقت سابق بطنجة من طرف الشركة األلمانية 

.»Delfingen« التي اشترتها بدورها مجموعة ،»mer

 Schlemmer« حيث إنها تتوفر حاليا بعد شراء شركة
Maroc« على ثالثة مصانع بطنجة وآخر بالدار البيضاء، 
بإجمالي رقم معامالت يتجاوز 300 مليون درهم وقوة 

عاملة تتكون من أزيد من 250 أجير.

»OCCICO«

أنشأت شركة »OCCICO« بالمنصة الصناعية طنجة 
المتوسط وحدة لخياطة المالبس للرجال والنساء 

واألطفال وذلك على مساحة 1.346 متر مربع.

وتعمل شركة »OCCICO«، التي انطلق نشاطها منذ 
20 سنة، في التوريد للعشرات من العالمات التجارية 

الوطنية والدولية.

»CONSERVAS SOSASU«

»CONSERVAS SOSASU« هي شركة مغربية رائدة في 
مجال معالجة السمك وتوضيبه. وقامت هذه الشركة 

باالستقرار مؤخرا بمنطقة »Tétouan Park«، بالمنصة 
الصناعية طنجة المتوسط في وحدة مساحتها أكثر من 

3.000 متر مربع.

»MEDICAL LABORATOIRE«
»Medical Laboratoire Service« المعــروف اختصــارا بـــ 
ــن فــي  ــن الرئيســيين المتخصصي ــد الموردي )MLS( هــو أح
المنتجــات الطبيــة منــذ أزيــد مــن 24 ســنة. وهــو علــى رأس 
شــبكة مــن البائعيــن والموزعيــن المتواجديــن بأزيــد مــن 50 

مدينــة مغربيــة.

وأعطــت الشــركة الكائنــة بتطــوان انطالقــة آخــر وحــدة تابعــة 
لهــا بمنطقــة »Tétouan Park«، بالمنصــة الصناعيــة طنجــة 
المتوســط. ومــن بيــن زبائــن »MLS« هنــاك أزيــد مــن 1.000 
مــوزع متواجديــن فــي كامــل ربــوع المملكــة، ممــا يتيــح لهــم 
توفــر فــوري لمنتجــات ذات جــودة بفضــل شــبكة تتكــون 
ــا وفرنســا وإســبانيا  ــي )ألماني ــد مــن 25 مــورد دول مــن أزي

والواليــات المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة...(.

»TARGET BIG«
»Target Big Sarl« هي شركة متخصصة في مجال 

التسويق عبر البريد اإللكتروني مع رعاة من أوروبا وأمريكا 
 Tétouan« الشمالية. قامت الشركة باالستقرار بمنطقة

Shore«، بالمنصة الصناعية طنجة المتوسط لتقديم 
خدمات تكنولوجيا المعلومات على الصعيد الدولي.

»MYOPLA«
تأسست »Myopla« في 2013، وهي شركة فرنسية 

مبتكرة في مهن االستعانة بمصادر خارجية. وتقترح 
مقاربة جديدة فيما يتعلق بعالقة الزبائن للتبادل بين 
األعمال التجارية وبين األعمال التجارية والمستهلكين 

»B2C & B2B«، مكتب الواجهة والمكتب الخلفي، 
واالستعانة بمصادر خارجية والتحول الرقمي.

وقامت شركة »Myopla«، التي تعتبر رائدة في مجال 
االستعانة بمصادر خارجية، باالستقرار بالمنصة الصناعية 

طنجة المتوسط وذلك بهدف تقديم خدمة أفضل لزبائنها 
األوروبيين. ويتمثل النشاط الرئيسي لهذه الوحدة 

الجديدة في إنشاء مركز اتصال واالستعانة بمصادر 
خارجية )عالقة الزبائن، )العالقة بالزبائن واالستعانة 

بمصادر خارجية والذكاء االصطناعي(.

»DIGITAL TECH CONSULTANCY«

Digital Tech Consul- »قامت الشركة البلجيكية األصل 
tancy«، المتخصصة في إنشاء البرامج الحاسوبية 

وصيانتها لفائدة القطاعات المصرفية والتأمين، 
باالستقرار بطنجة المتوسط من أجل تطوير خدمات 

تكنولوجيات المعلومات وتقديم خدمة أفضل لزبائنها 
على الصعيدين الوطني والدولي.
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»BUILDING LOGISTICS«

»BUILDING LOGISTICS« هي شركة تأسست في 
2011 وتنشط حاليا في تقديم خدمات اللوجستيك 

واستيراد المنتجات الموجهة لالستهالك الواسع النطاق 
وتوزيعها.

وقامت الشركة باالستقرار مؤخرا بالمنصة الصناعية 
طنجة المتوسط بمنطقة »Tétouan Park«، المخصصة 

للصناعة واللوجستيك الوطنيين، وذلك على مساحة 
3.330 متر مربع.

»CHICO FOOD«

»CHICO FOOD« هي شركة مغربية تنشط بصفة رئيسية 
في استيراد-تصدير المنتجات الغذائية. وقامت هذه 

الشركة باالستقرار بالمنصة الصناعية طنجة المتوسط على 
مساحة 3.373 مترا مربعا.

»PJL�P«

»PJL-P« هي شركة مغربية استقرت بالمنصة الصناعية 
طنجة المتوسط منذ حوالي 20 سنة.

وشرعت الشركة في توسيع أنشطتها على مساحة 6.744 
مترا مربعا.

وتقوم بإنتاج مختلف أنواع البالط التزيني المسوقة 
دوليا في إطار التبادل بين األعمال التجارية والمستهلكين 

.»MOSAIC FACTORY« تحت اسم العالمة التجارية »B2C«

المنصة	الصناعية	طنجة	المتوسط	تصنف
ثاني	منطقة	اقتصادية	خاصة	في	العالم

نشرت منصة »FDI Intelligence« التابعة لمجلة
»Financial Times« تصنيف المناطق االقتصادية األكثر 
 FDI’s Global Free Zone( 2020 جذبا حول العالم لسنة

.)of the Year

ويقارن هذا التقرير حوالي 100 منطقة اقتصادية وفق 
المعايير الدولية ويقوم بمطابقة عروضها مع تطلعات 

المستثمرين.

حيث جاءت مناطق طنجة المتوسط كثاني أهم منطقة 
 Dubaï Multi Commodities« اقتصادية بالعالم، بعد

Center« باإلمارات العربية المتحدة، بعدما كانت قد 
صنفت بالمرتبة الخامسة خالل سنة 2019.

في حين كانت المرتبة الثالثة في هذا التصنيف العالمي، 
 Katowice Special Economic« من نصيب منطقة

 Waigaoqiao Free« ببولونيا، فيما حلت منطقة »Zone
Trade Zone« بالصين في المرتبة الرابعة.

ويوضح التقرير: »أنها المرة األولى التي تحتل فيها 
منطقة أفريقية مكانة جد متقدمة في هذا التصنيف 

العالمي، وهو ما يدل على التعزيز الهائل لشبكة مناطق 
األنشطة التي طورها طنجة المتوسط، أكبر مركب صناعي 

ومينائي بأفريقيا، المطل على مضيق جبل طارق«.

باإلضافة إلى ذلك، تم منح استحقاقات أخرى في هذا 
التصنيف العالمي: حازت فيها مناطق طنجة المتوسط 

على المرتبة األولى عالميا في فئة المشاريع االستثمارية 
الكبرى »Large Tenant«، وعلى تنويه المتخصص 

 Specialism Award in « العالمي في قطاع السيارات
Automotive«، وذلك بفضل دينامية المنظومة القوية 

لصناعة السيارات المعززة بمئات مصنعي المعدات 

األصلية المستقرين بها، فضال عن الجائزة اإلفريقية 
 Free Zone« األولى للشركات الصغرى والمتوسطة

of the Year for SME’s« بفضل عرض البنيات التحتية 
والفرص التجارية المتاحة لهذه الفئة من الشركات.«

وقد تم تطوير مناطق طنجة المتوسط على مساحة 
2.000 هكتار، وتضم ست مناطق لألنشطة تتمحور حول 
مهن صناعة السيارات والطائرات واللوجستيك والنسيج 

والتجارة.

كما تضم هذه المناطق أزيد من 1.000 شركة تمثل 
مجتمعة حجم أعمال سنوي نحو التصدير بقيمة 85 مليار 
درهم في سنة 2019، مع تمكنها من أن تخلق إلى غاية 

اليوم 80.000 منصب شغل.

باإلضافة إلى ذلك، تتوفر هذه المنصة للتنافسية 
االقليمية، المحاذية ألكبر مركب مينائي بأفريقيا والبحر 

األبيض المتوسط، على مؤهالت مهمة وتضمن عرضا 
للقيمة يستجيب لتطلعات الفاعلين العالميين.

وتوفر هذه المنصة، التي تتميز بجودة خدماتها المندمجة 
وبنيتها التحتية المطابقة للمعايير الدولية وموقعها 

الجغرافي الفريد، للمستثمرين جسرا بحريا على مدى 14 
كيلومترا نحو أوروبا وربطا بحريا دوليا نحو أزيد من 180 

ميناء و70 بلدا.

وجاء هذا االعتراف ليعزز بشكل أكبر الموقع التنافسي 
للمنصة الصناعية طنجة المتوسط في إطار إعادة 

هيكلة سالسل التموين العالمية، والسيما في الفضاء 
األورومتوسطي في أفق يستشرف ما بعد جائحة كوفيد 

.19
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» TANGER MED ZONES«	تشارك	في	
»APEBI WEBDIALOGUE«

َلة:	أفضل	استجابة	 »جهوية	المهن	الُمَرحَّ
للفرص	المتاحة	في	أفق	ما	بعد	جائحة	

كوفيد19�«

َلة: أفضل استجابة للفرص المتاحة  »جهوية المهن الُمَرحَّ
في أفق ما بعد جائحة كوفيد19-« هو شعار الحلقة 

الدراسية الشبكية التي تم تنظيمها في 18 ديسمبر 2020 
من طرف فدرالية تكنولوجيا المعلومات واالتصال والمهن 
َلة »APEBI«. وجاءت هذه المبادرة بشراكة مع المركز  الُمَرحَّ

الجهوي لالستثمار فاس-مكناس، حيث عرف المؤتمر 
مشاركة الخبراء الذين قاموا باستعراض لوضعية قطاع 

َلة والسبل المتاحة لتطويره. المهن الُمَرحَّ

وتمحورت المداخالت حول العرض وآفاق قطاع المهن 
َلة على المستوى العالمي، وكذا التحديات الجديدة  الُمَرحَّ

لما بعد جائحة كوفيد19- وتلك المرتبطة بتدابير مواكبة هذا 
القطاع.

وشاركت »Tanger Med Zones« في هذه التظاهرة 
لتقديم المزايا التي تتوفر عليها جهة طنجة-تطوان-

َلة وكذا المشاريع  الحسيمة فيما يخص قطاع المهن الُمَرحَّ
المستقبلية حول منطقة »Tétouan Shore«، باعتبارها 

َلة. منطقة مخصصة للمهن الُمَرحَّ

» TANGER MED ZONES«	تشارك	في	
»BNEW BEWOMAN PANEL«

»Barcelona New Economy Week« هي تظاهرة 
للتبادل بين األعمال التجارية »B2B« ماديا أو رقميا 

وتجمع بين مجموعات للنقاش حول قطاعات اللوجستيك، 
والعقار والصناعة الرقمية والتجارة اإللكترونية والمناطق 

االقتصادية. حيث يتشاركون جميعا نفس القاسم 
المشترك: »االقتصاد الجديد«.

واختير في هذه السنة، تنظيم هذا الحدث في 06 أكتوبر 
2020، حيث عرف مشاركة 300 محاضر خالل 4 أيام 

بمجموع 30 جلسة نقاش و25 مقابلة و12 محاضرة تحفيز 
و10 مذكرات رئيسية و25 مجموعات نقاش قطاعية. حيث 

شاركت »Tanger Med Zones« في مجموعة نقاش 
»BWOMAN« لتبادل وجهات النظر حول نقاط تتعلق 

بالقيادة النسائية ودورها في المناطق االقتصادية.
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القطب	االجتماعي	
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صورة التقطت في يناير 2020، قبل سياق األزمة الصحية العالمية

مؤسسة	طنجة	المتوسط	حاصلة	على	
شهادة	ISO 9001	نسخة	2015

تمكنت مؤسسة طنجة المتوسط من الحفاظ على شهادة 
ISO 9001 النسخة 2015 بعد خضوعها للتدقيق المتعلق 

بفحص العمليات واإلجراءات المطبقة. حيث حقق نظام 
إدارة الجودة بالمؤسسة 0 حالة عدم مطابقة جسيمة و0 

حالة عدم مطابقة بسيطة.

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.

برنامج	لبناء	36	قسم	دراسي	للتعليم	
األولي	بإقليم	الفحص	أنجرة

وقعت مؤسسة طنجة المتوسط اتفاق شراكة مع اللجنة 
اإلقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجلس 

اإلقليمي لفحص أنجرة، والمديرية اإلقليمية لوزارة التربية 
الوطنية، ووكالة تنمية أقاليم الشمال، لبناء 36 قسم 

دراسي للتعليم األولي بإقليم فحص أنجرة.

وتماشيا مع التوجهات الوطنية في مجال التعليم األولي، 
فإن البرنامج يهدف إلى تعميم الولوج إلى التعليم األولي 

بكامل إقليم فحص أنجرة، وتعزيز دوره كمرحلة ضرورية 
تعمل على إعداد الناشئة لاللتحاق بالتعليم االبتدائي في 

أفضل الظروف.

ومن المتوقع أن يساعد البرنامج في بنيات تحتية اجتماعية 
وتربوية حديثة وعملية وآمنة.

وبالموازاة مع انطالق أشغال البناء، تضطلع المؤسسة 
المغربية للنهوض بالتعليم األولي بمهمة تكوين مربيات 

التعليم األولي وإدماجهن.

برنامج	النقل	المدرسي

تلتزم المؤسسة منذ تأسيسها بمكافحة الهدر المدرسي 
والرفع من عدد المبادرات لتحسين ظروف تمدرس األطفال 

بمنطقة التدخل. ويشكل برنامج النقل المدرسي أفضل 
مشروع يؤكد ذلك االلتزام.

وفي هذا الصدد، قامت المؤسسة، خالل هذه السنة، 
بتجديد اتفاق الشراكة مع األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين طنجة-تطوان وكذا مع جمعيات أباء التالميذ.

ويتولى البرنامج حاليا تأمين التنقل ألزيد من 4.490 تلميذ 
في اليوم )التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي( بكافة 

الجماعات القروية بإقليم فحص أنجرة.

إال انه وبالنظر إلى الظروف الخاصة التي فرضتها جائحة 
كوفيد19- ومع إغالق مراكز االستقبال دار الطالب ودار 
الفتاة أبوابها، فإن عدد التالميذ الذين تم نقلهم عرف 

ارتفاعا وذلك لضمان استمرارية الدراسة وتفادي أي انقطاع 
أو فشل دراسي.

وامتثاال لمتطلبات البروتوكول الصحي الجاري به العمل، 
وضعت المؤسسة خطة إلعادة تنظيم البرنامج وذلك من 

خالل ترتيبات التكيف التالية:
تقليص قدرة السيارات إلى %50.

مضاعفة رحالت الذهاب والعودة مع المحافظة على 
خطوط الربط مع كافة الدواوير التي تستفيد عادة من هذه 

الخدمة.
تطبيق بروتوكول صحي داخل السيارات )الحركات الحاجزية 

وارتداء األقنعة وقياس الحرارة وتعقيم السيارات...(.
تبادل وانخراط كافة المتدخلين.

مراكز	االستقبال	دار	الفتاة	ودار	الطالب

تشكل مراكز االستقبال دار الفتاة ودار الطالب ركيزة 
استراتيجية في التعليم بالوسط القروي وذلك في تكامل 

مع النقل المدرسي. 

وتضطلع هذه المؤسسات بتأمين اإليواء ووظائف أخرى 
كثيرة. حيث إنها توفر فضاءات للتفاعل واالندماج والتعلم 

وذلك في مسعى مستمر من الصيانة والتحسين.

وتوفر مؤسسة طنجة المتوسط من جهتها الدعم المالي 
لضمان تشغيل 6 مراكز تقع بجماعات القصر الصغير 

وملوسة وتغرامت وجوامعة.

وبالموازاة مع ذلك، تتولى مؤسسة طنجة المتوسط 
تقديم برامج للدعم المدرسي داخل المراكز المذكورة بغية 

مساعدة التالميذ المعرضين للمعاناة من ُضْعِف اإلنجاز.
وبالنظر ألسباب مرتبطة بجائحة كوفيد19-، تم االتفاق 

على إغالق هذه المؤسسة. وساعد النقل المدرسي على 
ضمان استمرارية الدراسة في مختلف جماعات إقليم 

فحص أنجرة.
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صورة التقطت في يناير 2020، قبل سياق األزمة الصحية العالمية
صورة التقطت في فبراير 2020، قبل سياق األزمة الصحية العالمية

علم	الروبوتات	في	خدمة	التعليم	
األولي

وعلى نفس المنوال، ساهمت مؤسسة طنجة المتوسط، 
بالتعاون مع إقليم فحص أنجرة، في برنامج إتاحة 

الروبوتات التربوية بمجموع مؤسسات التعليم األولي 
باإلقليم.

وتمثلت العملية في توفير 120 روبوت تربوي و24 
حاسوب لوحي متوافق بواسطة تطبيق خاص للتحكم 

عن بعد. ويكمن الهدف في إتاحة اإلمكانية أمام الناشئة 
للتعرف على التقنية في إطار ترفيهي وتفاعلي.

وتتمحور هذه التجربة حول نمذجة الروبوتات وإنشاء 
الرسوم المتحركة ضمن موضوع يختاره األطفال.

تهيئة	قسم	دراسي	خاص	األطفال	ذوي	
االحتياجات	الخاصة	وتجهيزه

قامت المؤسسة، بالشراكة مع المديرية اإلقليمية لوزارة 
التربية الوطنية فحص أنجرة، بتنفيذ مشروع تهيئة قسم 
دراسي خاص لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة وتجهيزه 

بمدرسة الجوامعة، بالجماعة القروية الجوامعة.

ويلبي المشروع متطلبات مواكبة هؤالء األطفال وجعلهم 
يستفيدون من برنامج تعليمي مالئم يسهل فيما بعد 

اندماجهم بالتعليم العادي.

وتم تجهيز قاعة الدرس بالمعدات والتجهيزات الخاصة 
واآلمنة. وتكوين المربيات لمساعدة األطفال على 

تنشئتهم وازدهارهم.

واليوم، تمكن العشرات من األطفال في وضعية إعاقة 
من االلتحاق بمقاعدهم في الجوامعة.

برنامج	المساعدة	على	اإلدماج	
االجتماعي	والمهني	لذوي	االحتياجات	

الخاصة

بالموازاة مع استراتيجية مجموعة طنجة المتوسط في 
مجال المسؤولية االجتماعية للشركات، قامت المؤسسة 

في ديسمبر 2019 بإطالق برنامج المساعدة على اإلدماج 
االجتماعي والمهني لفائدة األشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة.

ومن خالل هذا البرنامج الطموح، يواكب طنجة المتوسط 
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وذلك في إطار فرص 

تدريب استكشافية وللتنشئة االجتماعية.

وقامت مؤسسة طنجة المتوسط إلى غاية اليوم بالتوقيع 
على اتفاقيات أخرى مع جمعيات من الجهة. حيث يستفيد 

ثمانية متدربين من فرص التدريب داخل مختلف مصالح 
المجموعة وفروعها )الصم والبكم ويعانون من اإلعاقة 

الحركية(.

وستتابع مؤسسة طنجة المتوسط انخراطها من أجل 
توسيع نطاق هذه المقاربة وتوعية الفاعلين االقتصاديين 

المستقرين بالمجال الترابي للمجموعة.

أجهزة	تقوية	السمع:	تجديد	الصلة	
بالحياة	االجتماعية

ارتبطت مؤسسة طنجة المتوسط، في إطار مبادراتها 
المخصصة لتحسين التدابير الصحية للجهة، بشراكة مع 

إقليم فحص أنجرة والمندوبية اإلقليمية للصحة وجمعية 
»Les Sourdoués« من أجل مساعدة األشخاص الذين 

يعانون من الصم.

وساعد التحليل المنجز على تحديد 22 شخصا يعانون من 
ضعف السمع بقرى إقليم فحص أنجرة. حيث أتاح برنامج 
المواكبة الذي تم تنفيذه لهذا الغرض إمكانية االستفادة 

من استشارات طبية متخصصة وكذا فحوص الكشف 
والقياس.

وقد تم إنجاز اختبارات استجابة الخاليا الجذعية السمعية 
على 5 أشخاص واستفاد من أجهزة تقوية السمع 19 

شخصا من ذوي الحاجة.

وستتيح هذه المبادرة للمستفيدين إمكانية اكتشاف مرة 
أخرى طعم الحياة وستسهل عليهم ظروف التمدرس 

واالندماج االجتماعي.

ويجدر التذكير بأنه في يناير 2019، استفاد 20 شخصا من 
مبادرة مماثلة لهذه.



  التقرير السنوي طنجة المتوسط  2020 // 196   مجموعة طنجة المتوسط  2020 // 197 

التزام	مؤسسة	طنجة	المتوسط	بالترويج	
للفن

وقعت مؤسسة طنجة المتوسط على اتفاقيات شراكة 
مع السلطة المينائية طنجة المتوسط والمعهد الوطني 

للفنون الجميلة بتطوان من أجل تنظيم مسابقة فنية 
لفائدة طلبة هذا األخير.

وتتوخى هذه الشراكة الترويج للفن بين صفوف الشباب 
ومواكبة الطلبة الفنانين في إدارة مشاريع اإلبداع الفني 
عبر إطالق مسابقة للرسم بين الطلبة تحت شعار »ميناء 

طنجة المتوسط وبيئته«.

وقد تم تنظيم حفل توزيع الجوائز على الفائزين 
بالمسابقة في شهر فبراير بمركز الفن الحديث بتطوان.

وشكلت المبادرة فرصة الكتشاف إمكانيات اإلبداع الفني 
للطلبة الموهوبين بالمعهد الذين تمكنوا من إبراز المركب 

المينائي طنجة المتوسط باستعمال األلوان والحركة.

مرافقة	األشخاص	المسنين	في	وضعية	
إعاقة

تولي مؤسسة طنجة المتوسط، في إطار مبادراتها 
للتضامن، اهتماما خاصا لألشخاص في وضعية إعاقة. 

وبناء على طلب من جمعية محلية، تم إطالق عملية 
لتوزيع الحفاظات للمسنين لفائدة 150 شخصا مسن في 
وضعية إعاقة بإقليم فحص أنجرة. وتهدف هذه الهبة إلى 

توزيع 120.000 من الحفاظات لتحسين ظروف نظافة 
المستفيدين وحمايتهم من السلس وااللتهابات المرتبطة 

بها.

وأتاحت هذه المبادرة إمكانية تقديم مساعدة مهمة 
بالنسبة للحياة اليومية لألسر من الوسط القروي وتخفيف 

المعاناة المرتبطة بالخصاص الكبير في المالبس 
واألغطية.

كوفيد19�:	مبادرات	لفائدة	مرشحي	
البكالوريا	باإلقليم

بالنظر إلى الظروف الخاصة المترتبة عن جائحة كوفيد19-، 
قامت مؤسسة طنجة المتوسط بتعبئة جهودها لمواكبة 

مرشحي البكالوريا بإقليم فحص أنجرة.

وفي هذا اإلطار تم وضع بطاقات اشتراك هواتف 
خلوية وتعبئة 300 درهم رهن إشارة 383 مرشح بكالوريا 

لمساعدتهم على االستعداد المتحان البكالوريا دورة يوليو 
.2020

باإلضافة إلى ذلك، أتاحت هذه المبادرة للتالميذ إمكانية 
الحفاظ على تواصلهم مع مدرسيهم وإلعداد امتحاناتهم 

بشكل أفضل. وقد تم توزيعها بمختلف الجماعات 
باإلقليم وذلك بحضور ممثلي جمعيات اآلباء وأولياء 

األمور.

الجائزة	الكبرى	طنجة	المتوسط	للتميز

قامت مؤسسة طنجة المتوسط بإطالق الدورة السابعة للجائزة الكبرى طنجة المتوسط للتميز التي تمنح لمرشحي 
البكالوريا المتفوقين بالجهة.

ونتيجة لذلك، كان النظام الجديد للجائزة وفق الصيغة التالية:
وتميزت هذه الدورة بالتفكير في توسيع إمكانية المشاركة في الجائزة لمرشحين أكثر وإيالء اهتمام خاص بالمتفوقين 

في مادة العلوم الرياضية.

حصلت اآلنسة إسالم الحفيظ، من ثانوية ابن بطوطة بطنجة، على أعلى معدل في البكالوريا بنقطة 19,43 شعبة 
العلوم الفيزيائية - لغة فرنسية.

باعتبار الظروف الخاصة التي فرضتها جائحة كوفيد19-، فقد تعذر تنظيم الحفل الرسمي لتقديم الجوائز. إال أن مؤسسة 
طنجة المتوسط حرصت على استقبال كافة الخرجين بشكل منفصل لتسليمهم جوائزهم.

صورة التقطت في فبراير 2020، قبل سياق األزمة الصحية العالمية
فئة البكالوريا )جميع الشعب(

المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية

طنجة-أصيلة
تطوان

المضيق-الفنيدق
فحص-أنجرة

المستفيدين
مرشحي البكالوريا 3 األوائل
مرشحي البكالوريا 3 األوائل
مرشحي البكالوريا 3 األوائل
مرشحي البكالوريا 4 األوائل

فئة البكالوريا - العلوم الرياضية

المستفيدينالمديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية

مرشحي البكالوريا 3 األوائل جميع المديريات )طنجة-أصيلة، تطوان، 
المضيق-الفنيدق، فحص-أنجرة(
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برنامج	الشواطئ	النظيفة	الدالية	-	
2020

في إطار استراتيجية المسؤولية االجتماعية للشركات 
الخاصة بالمجموعة، فإن مؤسسة طنجة المتوسط 

تضطلع ببرنامج الشواطئ النظيفة الدالية وذلك بشراكة 
مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

وبالنظر إلى الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد19-، 
وضعت المؤسسة خطة عمل بالتعاون مع إقليم فحص 

أنجرة وجهات الوصل الجمعوية المحلية قصد ضمان تنفيذ 
البرنامج في أفضل الظروف، وذلك طبقا للمتطلبات 
الوقائية والتدابير الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد19-.

وتتمثل أهم التدابير الصحية المتخذة فيما يلي:

• إنشاء مبنى المراقبة )السلطات المحلية( عند المدخل 
لتدبير عملية الولوج وتفادي اكتظاظ الشاطئ.

• إنشاء محطة لتعقيم السيارات عند المدخل.

• افتتاح مكانين لوقوف السيارات مع ترك مكان شاغر بين 
كل سيارتين.

• تقسيم الشاطئ إلى منطقتين لتدبير أفضل لعملية 
توزيع المصطافين.

• إنشاء فضاءات لالستقبال والتوجيه.

• وضع تدابير صحية عند االستقبال )قياس الحرارة وتعقيم 
اليدين وتوزيع األقنعة في حالة النسيان(.

• تحديد عدد مداخل الشاطئ إلى مدخلين رئيسيين لتدبير 
أفضل لتدفقات المصطافين.

• الفصل بين مداخل الشاطئ ومخارجه للحد من االتصال 
بين األشخاص.

• وضع شمسيات بالشاطئ مع احترام مسافة 10 أمتار 
تباعد فيما بينها.

• تحديد أوقات فتح الشاطئ أمام العامة من الساعة 
08:00 إلى 20:00.

• تعقيم دائم لجميع المنشآت المتاحة على الشاطئ.
تعبئة فريق مخصص لتوعية المصطافين حول جائحة 

كوفيد19-.

• وضع الفتات تحسيسية بأهمية الحركات الحاجزية.

الجائزة	الكبرى	طنجة	المتوسط	للفنون	
الجميلة

مــن  الثالثــة  الــدورة  المتوســط  أطلقــت مؤسســة طنجــة 
الجائــزة الكبــرى طنجــة المتوســط للفنــون الجميلــة وذلــك 
بشــراكة مــع المعهــد الوطنــي للفنــون الجميلــة بتطــوان مــن 
أجــل تشــجيع المواهــب الشــابة وتحفيزهــم علــى اإلبــداع 

الفنــي.

َج هــذه الســنة أربعــة طلبــة فنانيــن بالجوائــز الكبــرى  وُتــوِّ
والقصــص  والتصميــم  التشــكيلية  الفنــون  ألقســام 

المصــورة.

المتفوقيــن  للطلبــة  الجوائــز  تســليم  حفــل  تنظيــم  وتــم 
بتطــوان. الجميلــة  للفنــون  الوطنــي  بالمعهــد 

توزيع	الكتب	واألدوات	المدرسية	-عمالة	
المضيق	-	الفنيدق

استعدادا للدخول المدرسي 2021-2020، قامت 
المؤسسة بتجديد شراكتها مع جمعية قدماء تالميذ 

ثانوية الفقيه داوود المتعلقة بتوزيع الكتب واألدوات 
المدرسية لفائدة 400 تلميذ من المستوى الثانوي 

اإلعدادي والثانوي التأهيلي المنحدرين من أسر هشة 
بعمالة المضيق-الفنيدق.

وتندرج هذه الهبة في إطار المبادرات المساهمة في 
مكافحة الهدر المدرسي ولمساعدة األسر الفقيرة 

والمتضررة من أزمة جائحة كوفيد19-.

مكتبة	الثانوية	اإلعدادية	يعقوب	
المنصور	-	الفنيدق

حرصت مؤسسة طنجة المتوسط، في إطار استمرارية 
مبادراتها الرامية إلى تعزيز النهوض بالشباب واالنفتاح 
على الثقافة، على مواكبة جمعية قدماء تالميذ ثانوية 

الفقيه داوود في مشروع إنشاء مكتبة داخل الثانوية 
اإلعدادية يعقوب المنصور - الفنيدق.

ونظرا الفتقارها إلى فضاء مخصص للثقافة، فإن هذا 
المشروع جاء ليعزز القدرات المعرفية للتالميذ وتشجيع 

االنفتاح والعيش المشترك.

وتوفر المكتبة فضاء قادر على استيعاب أزيد من 
4.000 كتاب: وقد تم توفير حاليا أكثر من 1.250 مؤلف 

للمستفيدين في مختلف المجاالت )العلمية واألدبية 
وغيرها(.
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حصيلة	أنشطة
2020
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حصيلة	األنشطة	الصناعية	2020

أداء إيجابي على العموم بالنظر إلى األزمة الصحية 
العالمية

95 مشروع صناعي جديد في 2020 موزع على كامل 
مناطق األنشطة بطنجة المتوسط.

2,6 مليار درهم كاستثمارات من القطاع الخاص تمثل 
7.458 منصب شغل متوقع.

59 مليار درهم من الصادرات القادمة من منصة طنجة 
المتوسط.

8 مشاريع توسعة في 2020 يتوقع أن تؤدي إلى خلق 
900 منصب شغل عند انتهائها.

استثمارات من القطاع الخاص قادمة من 14 بلدا: 
المغرب وفرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والواليات 

المتحدة األمريكية وألمانيا والهند وسويسرا وكندا وبلجيكا 
والصين وإيطاليا وأوكرانيا.

أداء	القطاعات	الفرعية	المشغلة

بلغت قيمة حجم األعمال القادمة من مناطق األنشطة 
بمناطق طنجة المتوسط 59 مليار درهم في 2020، أي 
بتراجع 16% بالمقارنة مع 2019 وذلك راجع إلى تباطؤ 
وتيرة النشاط في العديد من الوحدات الصناعية خالل 

األزمة الصحية العالمية.

ويتعلق األمر باألداء القطاعي التالي:
50	مليار	درهم	بالنسبة لقطاع صناعة السيارات، بتراجع 

22% بالمقارنة مع 2019.
9 مايير درهم بالنسبة لباقي القطاعات الصناعية وخاصة 

النسيج وصناعة الطيران، بنمو 29% بالمقارنة مع 2019.

وسجلت التدفقات اللوجستية الناتجة عن المنصة 
الصناعية طنجة المتوسط )بما فيها شاحنات النقل 

الدولي والحاويات( 322.361 وحدة في 2020، أي بنمو 
6% بالمقارنة مع 2019، ويرجع الفضل فيها بشكل 

رئيسي لصناعة النسيج.

وبالموازاة مع ذلك، ورغم تراجع تدفقات الداخلة والخارجة 
لقطاع صناعة السيارات، فإن أغلبية المشغلين المهمين 

من الدرجة 1 و2 قد سجلوا نموا في رقم معامالتهم 
برسم سنة 2020، وذلك بفضل تطوير تكنولوجيات 

صناعية مبتكرة وكذا تنفيذ دفاتر الطلبيات التي سبق 
تقديمها لعدة سنوات.

حصيلة	األنشطة	المينائية	2020

أصبح طنجة المتوسط أول ميناء للحاويات بالبحر األبيض 
المتوسط

نمو مجموع الوزن الطني المعالج بـ +%23

بلغ الوزن الطني المعالج خالل السنة المنصرمة 81 
مليون طن، بنمو +23% بالمقارنة مع سنة 2019. ويعالج 

ميناء طنجة المتوسط لوحده ما يقارب 47% من مجموع 
الوزن الطني المينائي بالمملكة المغربية.

حركة الحاوية في نمو +%20

قام المركب المينائي طنجة المتوسط في 2020 بمناولة 
ما مجموعه 5.771.221 حاوية مكافئة لعشرين قدما، اي 

بنمو مهم بلغ +20% بالمقارنة مع 2019. ويؤكد هذا 
التدفق على أرض الواقع مكانة طنجة المتوسط كأول 

ميناء حاويات بحوض البحر األبيض المتوسط.

حركة المواد السائبة السائلة في ارتفاع +%26

عرفت حركة المواد السائبة السائلة نموا بـ +%26 
بالمقارنة مع سنة 2019. وسجلت مجموع حركة 

7.968.485 طن من المحروقات المعالجة.

ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى نشاط تزويد السفن 
بالوقود لفائدة السفن التي تبحر عبر مضيق جبل طارق، 

والتي خلقت حركة تقارب 1,6 مليون طن.

حركة المواد السائبة الصلبة في ارتفاع +%18

سجلت حركة المواد السائبة الصلبة ما مجموعه 303.705 
طن معالجة، بنمو +18% بالمقارنة مع السنة الماضية، 

ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى حركة لفائف الصفائح 
المعدنية وشفرات العنفات الريحية والحبوب.

استقرار حركة شاحنات النقل الدولي

بالرغم من تباطؤ وتيرة النشاط في العديد من الوحدات 
الصناعية، إال أن ميناء طنجة المتوسط قد أقفل السنة 
مع حركة مشابهة لتلك المحققة في 2019، أي معالجة 
357.331 شاحنة نقل دولي بشكل رئيسي في قطاع 

الصناعة الغذائية.
حركة السيارات: مناولة 358.175 سيارة جديدة

تمت مناولة 358.175 سيارة جديدة عبر محطتي السيارات 
بميناء طنجة المتوسط في 2020، أي بتراجع -%28 

بالمقارنة مع السنة الماضية.

ويعزى هذا التفاوت إلى انخفاض مبيعات 
السيارات بأوروبا وكذا تباطؤ إنتاج صناعة 
 »PSA»و »Renault« السيارات بشركتي

خالل فترة )مارس - ماي( الناجمة عن الوضعية 
الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد19-.

تأثر حركة المسافرين باألزمة الصحية

وقد تم تعليق نشاط المسافرين منذ مارس 
2020 بسبب إغالق الحدود نظرا لألزمة 

الصحية، لتستأنف بعدها بشكل خفيف في 
يونيو 2020 مع احترام صارم للتدابير الصحية. 

حيث شهد ميناء طنجة المتوسط في 2020 
عبور ما مجموعه 701.599 مسافر، أي بتراجع 

75% بالمقارنة مع 2019.

تراجع الحركة البحرية %32

خالل سنة 2020، شهد ميناء طنجة رسو 
ما مجموعه 9.702 سفينة، أي بتراجع %32 
بالمقارنة مع 2019 وذلك راجع إلى الهبوط 

الحاد الذي عرفته عمليات التوقف البحري لسفن 
المسافرين والشاحنات.

بالرغم من ذلك، شهد طنجة المتوسط في 
2020 عمليات وقوف لما مجموعه 4.306 

سفينة تجارية، أي بنمو +10% بالمقارنة مع 
2019. كما قامت 916 سفينة عمالقة )بطول 
+290 متر( بالرسو بطنجة المتوسط، أي بنمو 

+14% بالمقارنة مع 2019.

ويوضح األداء المنجز خالل سنة 2020 التزام 
كافة شركاء طنجة المتوسط وتعاونهم، 

والسيما الشركات صاحبة االمتياز ومجهزي 
السفن وكذا اإلدارات والسلطات المعنية، 

التي بالرغم من الوضعية الصحية االستثنائية، 
ظلت معبأة بالكامل من أجل تأمين استمرارية 
سالسل التوريد الوطنية والدولية في أفضل 

الظروف الممكنة.

استثمارات خاصة جديدة

ختمت المنصة الصناعية طنجة المتوسط 
سنة 2020 بـ 95 مشروع صناعي جديد، تمثل 

استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 2,6 مليار 
درهم و7.458 منصب شغل جديد.

ومن بين هذه المشاريع الجديدة نجد المجموعة 
الفرنسية »Valor« الرائدة أوروبيا في مجال أنظمة 
 Nippon« القطع الميكانيكية، والمجموعة اليابانية

Express« المتخصصة في اللوجستيك وتجميع 
 ،»Emirates Logistics« قطع السيارات، وشركة
الفرع التابع لمجموعة »Sharaf Group« والرائدة 
في توريد حلول الشحن واللوجستيك، باإلضافة 

 »Stahlschmidt« إلى المجموعة األلمانية
المتخصصة في نظام أسالك السيارات.

وبالموازاة مع ذلك، قامت 8 شركات تنشط 
بالمنصة الصناعية بتنفيذ مشاريع توسيع أنشطتها 

في سنة 2020. ويتم تنفيذ هذه التوسيعات 
)المتعلقة سواء بإنشاء مصنع جديد أو توسعة 

Tan- »مصنع قائم( بمنطقة صناعة السيارات 
ger Automotive City« والمنطقة الحرة طنجة 

ويتوقع أن تخلق ما يقارب 900 منصب شغل.

»TANGER MED ZONES« المجهزة والمطورة 
والمشغلة

 Tanger Med« من باب التذكير، فإن شركة
Zones«، باعتبارها مجهزة المنصة الصناعية طنجة 

المتوسط ومطورتها ومشغلتها، تقدم خدمات 
°360 ومندمجة لزبائنها.

ُل »Tanger Med Zones« بفضل صالحياتها  ُتَسهِّ
اإلدارية العامة عملية استثمار المشغلين الدوليين 

والمغاربة بفضل واجهة رئيسية لكافة إجراءات 
االستقرار والبناء والتشغيل.

وتضم المنصة الصناعية طنجة المتوسط إلى 
غاية اليوم ما مجموعه 1.100 شركة على مساحة 

2.000 هكتار وتنشط في أزيد من 10 فروع 
أنشطة مختلفة.
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النتائج	المالية
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رقم	المعامالت

سجل إجمالي رقم المعامالت للمجموعة نموا بقيمة 138 مليون 
درهم، أي 4% ما بين 2019 و2020.

ويشمل إجمالي رقم المعامالت مجموع كافة أرقام المعامالت 
التي حققتها الشركة القابضة طنجة المتوسط وفروعها باستثناء 

.»Nador West Med« الناظور ويست ميد

2019

2 389

2020

2 418

(+1%)

(+13%)

2019

658

2020

746

2019 2020

(+5%)
417 438

2019 2020

(+4%)

3 464
3 602

2019

2 053

2020

2 193

(+7%)

2019

918

2020

745(-19%)

النتائج	المالية
لمجموعة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

01

إجمالي	فائض	التشغيل

تحسن إجمالي فائض التشغيل الموحد بـ 140 مليون درهم، أي 
7% بين 2019 و2020.

صافي	اإليرادات

تراجع النتيجة الصافية الموحدة للمجموعة بـ 173 مليون درهم، أي -19% بين 
2019 و2020.

»هذا الفارق يفسر في األساس بتراجع صافي اإليرادات لطنجة المتوسط 2، نظرا لبدء 
تشغيل محطة الحاويات 4 وبدء االستهالكات المتصلة ونقل التحمالت ذات الصلة«

يعزى التراجع إلى إدماج مجموع المساهمة المباشرة بمبلغ قدره 300 مليون درهم لفائدة 
الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-.

األنشطة	
المينائية،	نمو	رقم	
المعامالت	بنسبة	

%18

سجلت األنشطة 
المينائية تطورا بقيمة 
29 مليون درهم في 
2019، أي بنمو %1.

نتائج	األنشطة	المينائية
والصناعية	والخدمات

02

األنشطة	
الصناعية،	نمو	رقم	
المعامالت	بنسبة	

%5

سجلت األنشطة 
الصناعية تطورا بقيمة 
21 مليون درهم في 
2019، أي بنمو %5.

أنشطة	الخدمات،	
نمو	رقم	

المعامالت	بنسبة	
%13

سجلت أنشطة 
الخدمات تطورا بقيمة 
88 مليون درهم في 
2019، أي بنمو %13.
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الحسابات	الموحدة
للسلطة	المينائية
طنجة	المتوسط	2
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COMPTES CONSOLIDÉS DE
TANGER MED PORT AUTHORITY

AU 31 DÉCEMBRE 2020

Société Activité % détention capital Méthode de consolidation

TMPA Gestion portuaire Société Mère

TM2

VALIDATION DU PÉRIMÈTRE

• Absence de variation du périmètre de consolidation entre 2019 et 2020
• Le pourcentage de participation de TMPA dans le capital de TM2 n’a pas varié entre 2019 et 2020

Gestion portuaire 50% Intégration globale

20

BILAN CONSOLIDÉ PASSIF AU 31.12.2020 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

ACTIF CIRCULANT

TOTAL DE L'ACTIF

BILAN CONSOLIDÉ ACTIF AU 31.12.2020 EN MILLIERS DH

ACTIF Au 31.12.2020

20 450 269

19 045 625

 - 

20 174

18 968 933

44 795

11 722

 -

1 404 644

6 013

523 903

106 676

430 000

338 052

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 31.12.2019

COMPTES DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AU 31.12.2020 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

RESULTAT D'EXPLOITATION

RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES

RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

RESULTAT MINORITAIRE

RESULTAT NET PART GROUPE

2 418 078

11 618

566 816

91 736

-

1

627 444

-228 129

-13 955

68 268

 -     

-    

-175 187

1 143 699

968 511

686 070

686 070

78 404

607 666

33,76

2 388 902

39 068

605 238

88 307

 -

11

626 756

-4 144

4 927

80 681

 -     

-    

-353 482

1 107 657

754 176

664 423

664 423

-83 855

748 278

41,57RESULTAT NET CONSOLIDE PAR ACTION EN DIRHAMS

LIBELLE AU 31.12.2019AU 31.12.2020

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

INTERETS MINORITAIRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETTES

PASSIF Au 31.12.2020 AU 31.12.2019

TOTAL DU PASSIF

6 429 409

2 518 358

93 530

11 408 972

20 450 269

1 800 000

750 000

3 271 744

607 666

10 794 175

 -

302 459

312 338

 -

6 097 283

2 439 915

71 497

11 887 362

20 496 056

1 800 000

750 000

2 799 004

748 278

11 058 108

 -

547 020

282 046

188

COMPTES CONSOLIDÉS DE
TANGER MED PORT AUTHORITY

AU 31 DÉCEMBRE 2020

الحسابات الموحدة
للسلطة المنائية طنجة المتوسط

بتاريخ 31 ديسمبر 2020

الحسابات الموحدة
للسلطة المنائية طنجة المتوسط

بتاريخ 31 ديسمبر 2020
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COMPTES CONSOLIDÉS DE
TANGER MED PORT AUTHORITY

AU 31 DÉCEMBRE 2020

COMPTES SOCIAUX DE
TANGER MED PORT AUTHORITY

AU 31 DÉCEMBRE 2020

ACTIF EXERCICE EXERCICE 
PRÉCÉDENT

Brut Amort & provisions Net Net

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

264 898 83 838 181 060 21 570

264 898 83 838 181 060 21 570

91 000 71 646 19 354 10 250

780 780 1 766

8 946 561
450 991
10 983
172 953

5 418
156 728

6 192 489
125 476

1 268
66 937

1 483
156 728

6 422 706
143 445

168
56 212

1 902
124 803

2 754 072
325 515

9 715
106 016

3 935

2 174
550 345

12 413

85 644
3 168

2 174
390 032

12 413

85 644
3 168

353
364 507

56 266
4 070

160 313

206 016
20

206 016
20

429 274
38

21
2 550 300

21
2 550 300

21
2 550 300

4 037

91 779 71 646 20 133 12 016

6 749 236

2 550 321

4 037

9 743 634 3 199 253 6 544 381

2 550 321 2 550 321

6 013

653 745 160 313 493 432 425 197

962 229
206 036

801 916
206 036

160 313

206 036
13 818 898

206 036
10 303 848

429 312
10 202 6043 515 050

300 000
2 472

300 000
2 472 4 729

436 113
429 312

6 013 6 013 6 187

12 650 632 3 354 737 9 295 896
6 013

9 337 179
6 187

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)

BILAN ACTIF AU 31.12.2020 EN MILLIERS DH

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES HORS TAXES AU 31.12.2020 EN MILLIERS DH

A
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T
R

É
S

O
E

R
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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.  

BILAN PASSIF AU 31.12.2020 EN MILLIERS DH

T
R

É
S

O
E

R
IE

OPÉRATIONS
TOTAUX DE 
L’EXERCICE

3=1+2

TOTAUX 
DE L’EXERCICE

PRÉCÉDENT
4

PROPRES 
À L’EXERCICE 

1

CONCERNANT 
LES EXERCICES 

PRÉCÉDENTS 
2

I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.
F

IN
A

N
C

IE
R

E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

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

EN MILLIERS DH

OPÉRATIONS
TOTAUX DE 
L’EXERCICE

3=1+2

TOTAUX 
DE L’EXERCICE

PRÉCÉDENT
4

PROPRES 
À L’EXERCICE 

1

CONCERNANT 
LES EXERCICES 

PRÉCÉDENTS 
2

VII.
VIII.

IX.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
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)

1 800 000

750 000

167 816

2 532 503

828 999
6 079 317
140 019
140 019

3 485 644
1 300 000
2 185 644

14 717
10 681
4 037
5 993

5 993
9 725 690

418 364
272 142

4 218
14 881

124
34 388

38 686
53 924
56 885
1 657

476 906

8
8

10 202 604

1 800 000

750 000

180 000

3 038 817

679 975
6 448 793

168 741
168 741

3 186 307
1 300 000
1 886 307

77 414
77 414

6 623

6 623
9 887 878

411 382
264 255

1 998
16 834

115
28 571

46 676
52 934
2 472
2 116

415 971

10 303 848

1 876 494
1 876 494

54 073
4 204

1 934 771

358 989
173 668

1
90 309

361 542
984 508

27 784
5 248
8 765

41 797

165 637
12 936

2 472
181 045

6 278
8 308

14 586

3 715
25 700
6 020
41 923

77 358

811 015

6 278
8 308

14 586

3 715
25 700
6 020
41 923

77 358
-62 771
748 243
68 268
679 975

1 991 154
1 311 179
679 975

897 524

1 523

6 261
33 474

41 258

782
22 100
2 967
3 252

29 102
12 157

909 680
80 681

828 999
2 165 538
1 336 539
828 999

1 876 494
1 876 494

54 073
4 204

1 934 771

358 989
173 668

1
90 309

361 542
984 508
950 263

27 784
5 248
8 765

41 797

165 637
12 936

2 472
181 045

-139 248
811 015

2 031 923
2 031 923

16 203
32 599

2 080 725

363 788
183 596

1
83 864

362 206
993 455

1 087 270

15 062
13 927
14 566
43 556

195 486
29 050

8 765
233 302

-189 746
897 524

F
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A
C

E
M

E
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E
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M
A

N
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N
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الحسابات الموحدة
للسلطة المنائية طنجة المتوسط

بتاريخ 31 ديسمبر 2020

الحسابات االجتماعية 
للسلطة المنائية طنجة المتوسط

بتاريخ 31 ديسمبر 2020
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COMPTES CONSOLIDÉS DE
TANGER MED PORT AUTHORITY

AU 31 DÉCEMBRE 2020

COMPTES SOCIAUX DE
TANGER MED II

AU 31 DÉCEMBRE 2020

 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

264 898 63 909 22 152 39 376

12 978 893 554 341 12 424 552 12 537 886

13 109 981 618 462 12 491 519

154 313 316 153 996 139 186

130 000
92

130 000 143 943
92 420

44 774 44 774 44 774

61 050

61 050
12 683 138

253 212 41 52

86 061 63 909 22 152 39 376

44 774 44 774 44 774

253 212 41 52

10 882 255
37 499

727

2 058 411

549 529
4 462

350

10 332 726
33 037

377

2 058 411

10 607 657
6 790

454

1 922 985

9 459
135 971

5 883

1 359
1 640

9 459
135 655

5 883

1 359
1 640

6 686
114 049

4 247

11 447
2 758

316

131 988
29

132 016
13 526 401

131 988
29

132 016
12 907 623

23 983
35

24 018
12 990 705

284 404
132 016

284 088
132 016

283 549
24 018

316

618 778

 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)   

541 584
541 584

2 461

544 045

66 522

4 371

1 427

296 024
368 343

12 188
6 116

155 635
173 939

286 674
5 819

92
292 585

541 584
541 584

2 461

544 045

66 522

4 371

1 427

296 024
368 343
175 702

12 188
6 116

155 635
173 939

286 674
5 819

92
292 585
-118 646

57 057

356 979
356 979

3 806

360 786

47 047

12 295
11

4 443

293 541
357 336

3 449

8 618
9 479

151 416
169 512

279 599
8 658

61 469
349 726
-180 214
-176 765

BILAN ACTIF AU 31.12.2020 EN MILLIERS DH

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES HORS TAXES AU 31.12.2020 EN MILLIERS 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 31.12.2020 EN MILLIERS DH

F
IN

A
C

E
M

E
N

T
 P

E
R

M
A

N
E

N
T

T
R

É
S

O
E

R
IE

5 100 3005 100 300

660

-389 949

61 230
4 772 240
140 905
140 905

7 607 867
3 775 000
3 832 867

16 116
16 116

149 543

149 543
12 686 673

220 263
53 267
2 665
560
40
218

4 400
159 110

91
594

220 949

0
0

12 907 623

660

-206 389

-183 560
4 711 010
144 158
144 158

7 572 464
3 775 000
3 797 464

61 049
61 049

67 672

67 672
12 556 355

424 242
288 417

3,89
902
13

301

7 500
127 103
9 079
847

434 170

179
179

12 990 705

OPÉRATIONS
TOTAUX DE 
L’EXERCICE

3=1+2

TOTAUX 
DE L’EXERCICE

PRÉCÉDENT
4

PROPRES 
À L’EXERCICE 

1

CONCERNANT 
LES EXERCICES 

PRÉCÉDENTS 
2

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
F

IN
A

N
C

IE
R

E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

RESULTAT COURANT (reports)
 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  

3 253
9 277

12 530

900
0

7 456

8 356

57 057

3 253
9 277

12 530

900
0

7 456

8 356

4 174
61 230

61 230
730 514
669 284
61 230

-176 765

3 244
269

3 513

7 500
0

2 809

10 309

-6 795
-183 560

-183 560
533 811
717 371

-183 560

EN MILLIERS DH

OPÉRATIONS
TOTAUX DE 
L’EXERCICE

3=1+2

TOTAUX 
DE L’EXERCICE

PRÉCÉDENT
4

PROPRES 
À L’EXERCICE 

1

CONCERNANT 
LES EXERCICES 

PRÉCÉDENTS 
2

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

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

الحسابات الموحدة
للسلطة المنائية طنجة المتوسط

بتاريخ 31 ديسمبر 2020

الحسابات االجتماعية 
للسلطة المنائية طنجة المتوسط

بتاريخ 31 ديسمبر 2020
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