
 العظمى البحرية األمم نادي يدخل المغرب : المتوسط طنجة ميناء

 

 مناولة إلى الضخم المٌنابً المركب هذا قدرة ارتفعت الماضً، ٌونٌو أواخر ،2 المتوسط لطنجة المٌنابٌة العملٌات بإطالق

 الموانا أكبر بٌن من بل والمتوسطٌة، اإلفرٌقٌة الموانا مقدمة فً لٌصبح السنة، فً قدما 20 حجم من حاوٌة مالٌٌن 9

 .العالم فً

 بإرادة المغرب ولج وطموحة، نٌرة ملكٌة لرؤٌة تجسٌدا تعتبر التً الهابلة المنشأة هذه بفضل إذ واقعا، األمر أصبح لقد

 .العظمى البحرٌة األمم نادي وعزم

 جنوب )ودوربن( مصر )سعٌد بور مٌنابً على المتوسط طنجة المٌنابً المركب تفوق مرات، لثالث قدرته بمضاعفة

 المتوسط، بحوض مٌناء أكبر أٌضا ٌصبح أن من المغربً المرفأ مكن النمو، هذا. المناولة على القدرة حٌث من( إفرٌقٌا

 .العالم فً مٌناء 20 أكبر بٌن من ٌصبح لكً الطرٌق لنفسه وٌمهد

 متشعبة شبكة مربع، كلم 500 مساحة على تمتد للتطوٌر خاصة منطقة على بتوفره المدعوم المتوسط، طنجة مٌناء وتربط

 الخطوط تنافسٌة خدمة فً مرجعٌا مركزا لٌصبح العالم، عبر بلدا 77 ب مٌناء 186 ب تصله البحرٌة، الخطوط من

 .منازع دون اإلفرٌقٌة اللوجستٌة

 الجاللة صاحب من حكٌما اختٌارا كان والذي البحرٌة، الطرق وملتقى الدولٌة التجارٌة المبادالت خطوط قلب فً بموقعه

 القارة، جنوب نحو أما فقط، أٌام 3 فً( هولندا )روتردام إلى الوصول المٌنابً المركب هذا ٌتٌح السادس، محمد الملك

 أمرٌكا إلى منه الوصول باإلمكان بٌنما إفرٌقٌا، بغرب بلدا 22 ب مٌناء 35 نحو أسبوعٌة رحالت على المٌناء فٌتوفر

 .فقط ٌوما 20 ظرف فً الصٌن وإلى أٌام 10 خالل الشمالٌة

 إلى تصل المناولة على بقدرة الحاوٌات لشحن المخصص 1 المتوسط طنجة مٌناء المتوسط طنجة المٌنابً المركب وٌضم

 العام منه مر للمسافرٌن، المتوسط طنجة مٌناء ثم المابة، فً 16 من بأزٌد الماضً العام فعلٌا تجاوزها حاوٌة، مالٌٌن 3

 هذا حق ومن. حاوٌة مالٌٌن 6 تناهز مناولة بقدرة الجدٌد، 2 المتوسط طنجة مٌناء ثم راكب، ملٌون 2,8 من أزٌد الماضً

 تطلب حٌث المسطحة، األراضً من هكتارا 160و األرصفة من طولً متر 2800 على بتوفره ٌفخر أن األخٌر المٌناء

 .درهم ملٌار 24 فاقت هابلة واستثمارات الكبرى االشغال من سنوات 9 تشٌٌده

 شركة 912 جذب من تذكر، مفاجأة ودون والصناعٌة، المٌنابٌة المنصة هذه تمكنت االستثنابٌة، الممٌزات هذه بفضل

 منصب ألف 70 من أزٌد وفرت والتً واللوجستٌة، الغذابٌة والصناعات والنسٌج والطابرات السٌارات قطاعات فً دولٌة

 .الماضً العام خالل أورو ملٌار 7,3 إلى ٌصل معامالت رقم وحققت شغل

 ودٌكاتلون ودلفً سٌمنس بٌنها من الهابلة، المنشأة هذه محٌط فً االستقرار اختارت العالمٌة الشركات فكبرٌات بالفعل،

 .وغٌرها .. وفالٌو وداهٌر إل إتش ودي ورونو إنغلٌس والكورتً ومانغو وإندٌتٌكس

 بمصنعها 600 و ألفا 318 بٌنها من سٌارة، ألف 400 من أزٌد الماضً العام رونو شركة أنتجت المثال، سبٌل على

 من السٌارات صناعة قطاع مكن ما المتوسط، طنجة مٌناء عبر بٌنها من المابة فً 94 من أزٌد تصدٌر تم طنجة، بمدٌنة

 .بالمغرب مصدر قطاع أول ٌصبح أن

 مٌنابٌٌن رصٌفٌن تدبٌر على تشرف التً" تٌرمٌنالز إم بً آي "ل األم الشركة ،"ماٌرسك مولر بً أي "شركة وحسب

 المجموعة فٌها تنشط التً المرافا شبكة ضمن" تطورا االكثر "الموانا من واحدا ٌشكل المتوسط فطنجة بالمركب،

 .بالعالم



 فهذه بالعالم، نوعها من شركة أكبر ،"ماٌرسك مولر بً أي "لمجموعة التنفٌذي الربٌس إنجٌلستوفتن، مورتن وحسب

 )...( ماٌرسك مولر بً أي لمجموعة العالمٌة الشبكة ضمن االستراتٌجٌة المراكز بٌن من واحدة "تعتبر المٌنابٌة المنصة

 ."وآمنة فعالة حلوال تقترح متقدمة جد تكنولوجٌا على ٌتوفر رابد مٌناء وهً

 فً الطامحة اإلفرٌقٌة الدول خاصة البلدان، من لعدد إلهام مصدر المٌنابً المركب هذا تشٌٌد ورؤٌة فلسفة شكلت كما

 .العالمٌة التجارة خرٌطة ضمن لها مكان ضمان

 لطنجة زٌارته خالل أبٌدجان، مٌناء وربٌس اإلٌفوارٌة النقل وزارة ممثل سورو، باكاري بٌنجامان قال السٌاق، هذا فً

 ،"المغربٌة التجربة الستلهام المتوسط لطنجة جبنا لقد "للموانا، األول اإلفرٌقً المنتدى فً مشاركته هامش على المتوسط

 ."التنمٌة تحقٌق على تعمل التً إفرٌقٌا النتظارات تستجٌب وحدٌثة رابعة تحتٌة بنٌة "هو المٌناء أن معتبرا

 التنمٌة قاطرة بدور ٌضطلع المتوسط طنجة مٌناء "أن بالكامٌرون، كرٌبً لمٌناء العام المدٌر باترٌس، مٌلوم اعتبر بدوره،

 كانت التً الحكٌمة الملكٌة بالرؤٌة مشٌدا ،"التجربة استلهام إلى الرامٌة اإلفرٌقٌة البلدان ٌشجع المشروع هذا ونجاح)...( 

 .األبعاد المتعدد المٌنابً المركب هذا إطالق وراء

 من استفدنا لقد المتوسط، طنجة مٌناء لتجربة استلهاما صمم كرٌبً مٌناء أن أقر اعتزاز، بكل "الكامٌرونً المسؤول وقال

 كرٌبً مٌناء ٌتطور أن ونتمنى. له سطر الذي بالشكل ٌتطور المتوسط طنجة مٌناء أن لرؤٌة سعداء ونحن الملكٌة، الرؤٌة

 ."الطرٌقة بنفس

 اإلقلٌمً، المستوى على للتنافسٌة كبٌرة منصة فً الزاوٌة حجر بالفعل هو بل مٌناء، مجرد من أكثر هو المتوسط طنجة

 قطب ثانً المنطقة من وسٌجعل فٌه، رجعة ال بشكل االقتصادي االقالع تحقٌق من المغرب شمال ستمكن أداة إنه
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