




فهـر�س

I- تق��دمي                                                                        5

II- تقدميمديري��ة املوان��ئ واملل��ك العموم��ي البح��ري            9
1 - املهام                                                                                    11
2 - االخت�صا�صات                          11
3 - الر�ؤية                               11
4 -جماالت العمل                          12
5 - الهيكلة �التنظيم                13
6 - املوارد البـ�رشية                 13
7 - املوارد املالية                 14

III-االأهداف واال�س��راتيجية           15
1 - ا�صرتاتيجية �زارة التجهيز �النقل �اللوج�صتيك             17
2 - ا�صرتاتيجية املديرية               17

IV - اإجنازات  مديرية املوانئ وامللك العمومي البحري       19 
1 - الدرا�صات اال�صرتاتيجية، �العامة، � املالية  �املوؤ�ص�صاتية          21

2 - امل�صاريع الكبـرى                23
3 - حماية امللك العمومي البـحري �تثمينه             30
4 - تثمني امللك العمومي البـحري                       33
5 - التنظيم املينائي ��صالمة املالحة ال�صاحلية            37
6 - ال�صبـط اال�صرتاتيجي لقطاع املوانئ             38
7 - تدابـري الدعم �امل�صاحبـة               39

V - املرفق��ات               45
1 - ح�صيلة تقدم اجناز اال�صرتاتيجية املينائية الوطنية  يف اأفق 2030        47
2 - اأن�صطة املوانئ خالل �صنة 2015                50
3 - اأن�صطة املوانئ خالل �صنة 2016              54





ت�ق��دي���م





ح�صيـلـة اإنـجـازات م.م.م.ع.ب 2016

7

تقــع المملكــة المغربيــة علــى واجهتين بـــحريتين، البـــحر األبـــيض المتوســط والمحيط األطلســي. فالمغرب بـــلد 
بـــحري بـــامتياز لكونــه يتوفــر علــى 3500 كلــم مــن الســواحل و38 ميناء.

عــرف القطــاع البـــحري المغربــي فــي الســنوات األخيــرة ديناميــة مهمــة، خاصــة منــذ 2012 تاريــخ اعتمــاد 
االســتراتيجية المينائيــة الوطنيــة فــي أفــق 2030.

ــي،  تعمــل  ــر القطــاع المينائ ــى تطوي ــصفتها مســؤولة عل ــحري، بـ ــك العمومــي البـ ــئ والمل ــة الموان ومديري
علــى تســريع تفعيــل االســتراتيجية الوطنيــة المينائيــة وذلــك عــن طريــق اإلنجــاز االستبـــاقي للدراســات التقنيــة 
واالقتصاديــة والمؤسســاتية وكــذا الماليــة، المتعلقــة بـــالمشاريع المينائيــة الجديــدة، بـــما فــي ذلــك بـــناء الموانــئ 

الجديــدة، وإنجــاز التوســيعات الكبـــرى للموانــئ القائمــة وكــذا إدمــاج الموانــئ فــي محيطهــا الحضــري. 

و تســاهم  مديريــة الموانــئ والملــك العمومــي البـــحري كذلــك، فــي التنمية المســتدامة للملك العمومي البـــحري، 
الــذي يعتبـــر مكونــا أساســيا للســاحل وذلــك مــن خــال اعتمــاد مقاربـــة طموحــة لضمــان ضبـــطه وحمايتــه 

وتثمينــه.

وفــي مجــال الدراســات االســتراتيجية،  تميــزت حصيلــة مديريــة الموانــئ  والملــك العمومــي البحــري خــال 
ســنة 2016، بـــإنجاز اســتراتيجية تهــم تطويــر البـــنيات التحتيــة المينائيــة الخاصة بـــأنشطة صناعة الســفن في 

أفــق 2030 وكذلــك انطــاق دراســة تثميــن الملــك العمومــي البـــحري فــي أفــق 2035.

إلــى جانــب ذلــك أولــت المديريــة خــال هــذه الســنة، أهميــة خاصــة لمجــال تحديــث آليــات العمــل وكــذا تطويــر 
المهــارات والســيما فــي إطــار مشــروع تفويــض االختصاصــات للمديريــات الترابيــة. 

ت�ق��دي���م





ت�ق��دي���م مديري��ة املوان��ئ واملل��ك 
العموم��ي البح��ري
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يحدد المرسوم رقم 472-06-2 في 04 غشت 2008  )الموافق لـ 02 شعبـان 1429(  مهام واختصاصات 
مديرية الموانئ والملك العمومي البـحري.

ويحدد مرسوم وزير التجهيز والنقل  رقم 1346.08 بـ 23 شعبـان 1429 )25 غشت  2008( هيكلة المديرية.

1 - املهام
يمكن تلخيص المهام الوكولة لمديرية الموانئ ولملك العمومي البحري ، في المهام الثالث التالية:

• إعداد وتتبـع تنزيل سياسة الوزارة في مجال الموانئ والملك العمومي البـحري
• إنجاز بـنيات تحتية مينائية وبـحرية جديدة

• تدبـير وحماية وتثمين الملك العمومي البـحري

2 - اخت�صا�صات م.م.م.ع.ب كالتالية:
اختصاصات م.م.م.ع.ب كالتالي:

• إعداد واقتراح وتتبـع تنزيل السياسة الحكومية في مجال الموانئ ؛ 
• إنجاز الدراسات االستراتيجية و العامة المتعلقة بـتطوير قطاع الموانئ ؛

• إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بـالموانئ والسهر على  تنفيذها ؛
• المساهمة في تحسين اإلطار القانوني للساحل ؛

• إنجاز الدراسات التقنية وأشغال بـناء البـنيات التحتية المينائية والبـحرية ؛
• المصادقة التقنية واإلنجاز المفوض للمشاريع المينائية والبـحرية المبـرمجة من طرف المؤسسات اإلدارية 

األخرى ؛
• المساهمة في بـلورة مخططات تهيئة الموانئ و المصادقة على أنظمة استغاللها ؛

• تحديد الملك العمومي البـحري والمينائي ؛

• تدقيــق المعلومــات المتعلقــة بـــالملك العمومي البـــحري والمينائي خاصــة المعلومــات األوســيانومناخية )األمواج، 
والريــاح، إلــخ(، الهيدروغرافيــة )وإعــداد الوثائــق ذات الصلــة مثــل الخرائــط الســاحلية(، الجيومورفولوجيــا 

)الشــواطئ، ومصبـــات األنهــار، والبـــحيرات، المســتنقعات والســواحل الــص خريــة ، إلــخ.( والبـــحرية ؛
• السهر على تتبـع ومعالجة خط الساحل ؛

• المراقبـة واإلشراف على الملك العمومي البـحري ؛
• تدبـير وحماية وتثمين الملك العمومي البـحري ؛

• السهر على تركيب واستغالل وصيانة التجهيزات المتعلقة بـالتشوير البـحري خارج الموانئ، على امتداد الملك 
العمومي البـحري.

3 - الر�ؤية
• التوفــر علــى موانــئ متطــورة ومحفــزة للتنافســية االقتصاديــة الوطنيــة ورافعــة إلعــداد التــراب الوطنــي وللتنميــة 

الجهويــة وفاعلــة ضروريــة لتموقــع المغــرب كمحطــة لوجيســتيكية فــي الحــوض المتوســطي؛
• المحافظة على الملك العمومي البـحري كتراث وطني وضبـط حمايته وتثمينه.

II - ت�ق��دي���م مديري��ة املوان��ئ واملل��ك العموم��ي البح��ري
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4 - جماالت العمل

يتكون الموروث المينائي والبـحري المغربي مما يلي :

38 ميناء :
13 مينــاء مفتــوح للتجــارة الدوليــة )الناظــور، الحســيمة، طنجــة المتوســطي،طنجة المدينــة ، 	 

القنيطــرة، المحمديــة، الــدار البـــيضاء، الجــرف األصفــر، آســفي، أكاديــر، طانطــان، لعيــون 
و الداخلــة(

10 موانــئ للصيــد، ذات طابـــع جهوي )راس كبـــدانة، الجبـــهة، المضيــق، العرائش، المهدية، 	 
الجديــدة، الصويــرة، ســيدي إفني، طرفاية، بـــوجدور(

ــدق، 	  ــماعلة، الفني ــرس، ، ش ــاين، كا إي ــيدي  حس ــي )س ــع محل ــد، ذات طابـ ــئ للصي 9 موان
ــوان( ــة، إمس ــة لقديم ــا، الصويري ــة، س ــر، أصيل القصــر الصغي

6 موانئ للترفيه )السعيدية، مارشيكا، قبـيا، مارينا سمير، بـورقراق، مرينا أكادير(	 

3411 كلم من السواحل:
17%  على الساحل المتوسطي )593 كلم(	 
83% على الساحل األطلسي )2818 كلم(	 
مكونة من 28%  من الشواطئ	 
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5 - الهيكلة �التنظيم

     ا - هيكلة القطاع المينائي بـالمغرب

      ب - هيكلة مديرية الموانئ والملك العمومي البحري

لكي تؤدي مديرية الموانئ والملك العمومي البـحري مهامها، تمت هيكلتها في أربـعة أقسام.

مديرية الموانئ
والملك العمومي البـحري 

مصلحة تدبـير الموارد 
البـشرية

مصلحة التشريع و التنظيم 
المينائي

مصلحة الشؤون العامةمصلحة الميزانية والتمويل مصلحة تتبـع دراسات تنمية 
وتثمين الساحل

مصلحة المحاسبـة والصفقات مصلحة إعاميات التدبـير مصلحة تدبـير الملك العمومي 
البـحري 

مصلحة اإلحصائيات الخاصة 
بـالموانئ

مصلحة حماية الملك العمومي 
البـحري والمحافظة عليه

قســم التنظيم و الملك 
العمومي البـحري قســم التخطيط والتمويل

المستشارين في التدبـير

قســم الشؤون اإلدارية 
والعامة

مصلحة األشغال المينائية 
والبـحرية

قســم التجهيزات المينائية
و البـحرية

مصلحة التعيير واألبـحاث 
التقنيـة

مصلحة  الهيدروغرافية
و األوقيانوغرافية والخضامة

و الجرف

6 - املوارد البـ�رشية
أعداد موظفي مديرية الموانئ والملك العمومي البحري

مصلحة الدراسات اإلقتصادية 
والتخطيط
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7 - املوارد املالية

يتظمن الجدول التالي المعلومات حول إنجاز القانون المالي لسنة 2016

نسبـة 
االداء نسبـة االلتزام مجموع االعتمادات االعتمادات المرحلة االعتمادات المفتوحة 

)بـالدرهم(

82 % 99,84 % 1 577 382 168,70 430 009 168,70 1 147 373 000,00
الميزانية العامة: 
ميزانية االستثمار 

95 % 96 % 9 927 000,00 - 9 927 000,00 
الميزانية العامة: 

ميزانية التسيير

14% 76 % 23 949 376,15 7 949 376,15 16 000 000,00 
الصندوق الخاص 

بـتحديد الملك العمومي 
البـحري



االأه��داف واال�س��راتيجية
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III -االأه��داف واال�س��راتيجية

1 - ا�صرتاتيجية �زارة التجهيز �النقل �اللوج�صتيك

2 - ا�صرتاتيجية املديرية

يشكل بـرنامج عمل مديرية الموانئ والملك العمومي البـحري 2012/2016، تنزيال الستراتيجية الوزارة. ويتضمن 
الجدول التالي تقديما ألعمدة التقدم )PP( واعمدة المهنة )PS(  المنبـثقة عن هذا التنزيل.

تنزيل المحاور االستراتيجية

جودة وسالمة خدمات النقل

اإلصاح التنظيمي/ اإلصاح التشريعي/البـنيات التحتية/ اقتصاد النقل/ 
قطب التكوين/ تثمين الملك العمومي/ جودة، وأمن وسامة خدمات النقل/الشراكة-عام-خاص/التعاون

التنافسية والتنمية العادلة 
والمستدامة 

الشفافية والحكامة الجيدة 
والفعالية

تحديث أدوات وأساليب اإلنتاج 

التنظيم المينائي وسالمة 
المالحة الساحلية

ضبـط االستراتيجي لقطاع 
ال

الموانئ

ت االستراتيجية، 
الدراسا

والعامة، و المالية  والمؤسساتية

حماية الملك العمومي 
البـحري وتثمينه

المشاريع الكبـرى

PP1

PP2

PP3

PP4

PP5

تحديث أدوات ومساطر التدبـير

تعزيز الهياكل التنظيمية

تحسين أدوات التوجيه واالتصال

تحسين األداء الداخلي

PS5 PS4 PS3 PS2 PS1

الشفافية والحكامة الجيدة 
والفعالية

التنافسية والتنمية 
العادلة والمستدامة 

الشفافية والحكامة 
الجيدة والفعالية

مشروع المديرية





اإجن��ازات  مديري��ة املوانئ

واملل��ك العموم��ي الب���حري
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IV -اإجن��ازات  مديري��ة املوان��ئ واملل��ك العموم��ي الب���حري

نقدم في هذا الفصل أهم إنجازات مديرية الموانئ والملك العمومي البـحري برسم سنة 2016.

- الدرا�صات اال�صرتاتيجية، �العامة ،� املالية  �املوؤ�ص�صاتية: 1

دراسة لوضع استراتيجية لتنمية البـنيات التحتية المخصصة لصناعة السفن

أ( األهداف 
تحديد وتحليل مختلف أقسام سوق أنشطة صناعة السفن؛	 
تحديد التموضع المناسبـ للمغرب بـالنسبـة لكل قسم من هذه السوق ؛	 
وضع استراتيجية ومخطط عمل لتطوير هذه األنشطة ؛	 
تحديد مخطط مديري لتهيئة وتنمية البـنيات التحتية المينائية الازمة لمواكبـة هذه اإلستراتيجية.	 

ب( مكونات المشروع :
تحديد استراتيجية لتنمية البـنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن ؛	 
تحديد استراتيجية لتنمية البـنيات التحتية المينائية المخصصة إلصاح السفن.	 

ج( كلفة المشروع : 5685,6 ألف درهم.

د( تقدم المشروع  

الدراسة  أنجزت ؛	 
تم عرض نتائج الدراسة يوم 20 ماي 2016 ؛	 
وضع اللمسات األخيرة التفاقية إطار لتطوير صناعة السفن.	 
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دراسة الجدوى التقنية واالقتصادية لسيناريوهات تطوير العرض المينائي بـجهة أكادير

أ( األهداف 
تحديد السيناريو األمثل لتطوير العرض المينائي  بـجهة أكادير: بـناء ميناء جديد أو توسيع الميناء الحالي.	 

ب( مكونات المشروع :
دراسة مفصلة لألروجة بـميناء أكادير في أفق 2030 ؛	 
دراسة المواقع المناسبـة، الستقبـال ميناء جديد أو إلنجاز توسيعات بـالميناء الحالي؛	 
إنجاز دراسة تقنو اقتصادية مقارنة بـين السيناريوهات لتطوير العرض المينائي بـجهة أكادير ؛	 
اقتراح السيناريو األمثل. 	 

ج( كلفة المشروع : 900 ألف دوالر
 	.)BEI( بـتمويل من البـنك األوربـي لاستثمار

د( مدة المشروع : 12 شهرا.

ه( تقدم المشروع 
تاريخ انطاق الدراسة : شتنبـر 2016.	 
المهمتان األولى والثانية في طور اإلنجاز.	 

دراسة لتحيين الصفر الهيدروغرافي بـالنسبـة ل 9 موانئ: 

أ( األهداف 
إعادة تعريف الصفر الهيدروغرافي بالنسبة للموانئ التي تتوفر على محطات لقياس المد والجزر 	 

المسيرة من قبـل مديرية الموانئ والملك العمومي البـحري.

ب( مكونات المشروع

لكل من الموانئ موضوع الدراسة )الناظور، المهدية، المحمدية، الجرف األصفر، آسفي ، أكادير، 
طانطان ، العيون والداخلة(، سيتم:

جمع الخصائص الجوية الرئيسية وال سيما الضغط والريح؛	 
ربـط مقياس االرتفاع آللة قياس المد والجزر بـشبـكة التجريف العام للمغرب )NGM(؛	 
التحليل التناسقي ) analyse harmonique ( لسجات قياس المد والجزر بـالميناء؛	 
تحليل التقلبـات المتبـقية؛	 
إعادة تعريف الصفر الهيدروغرافي بـالنسبـة للموانئ المذكورة أعاه.	 

ج( كلفة المشروع : 1081,2 ألف درهم.

د( تقدم المشروع
المشروع في طور اإلنجاز :  10 %	 



ح�صيـلـة اإنـجـازات م.م.م.ع.ب 2016

23

- امل�صاريع الكبـرى 2

مشروع بـناء الميناء الجديد بـآسفي

أ( أهداف المشروع:

يهدف بـناء الميناء الجديد بـآسفي ،الذي تقوم على تتبـع أشغاله مديرية  تهيئة ميناء آسفي إلى: 
ــة مــن أجــل 	  ــة مينائي ــنيات تحتي ــاء مــن بـ ــي للمــاء والكهربـ ــب الوطن ــات المكت ــة لحاجي االستجابـ

ــلية  ــة المستقبـ ــة الحراري ــتغال المحط ــة الش ــنويا )الزم ــم س ــن الفح ــن م ــون ط ــتيراد 7 ملي اس
آلســفي  وامتداداتهــا( ؛

االستجابـــة لحاجيــات أخــرى، ال ســيما حاجيــات المكتــب الشــريف للفوســفاط عنــد ارتفــاع إنتاجــه 	 
)الزيــادة فــي االســتيراد والتصديــر بـــحوالي 14 مليــون طــن( وكذلــك رواج البـــضائع السائبـــة 

ــاء آســفي )المعــادن ...(. لمين

بـ( مكونات المشروع:

خال الشطر األول:	 
حاجز رئيسي طوله 2263 متر.	 
حاجز ثانوي طوله 777 متر.	 
رصيف خاص بـالفحم طوله 289 متر على عمق 16,50 متر هيدرو.	 
رصيف للخدمات طوله 100 متر على عمق 6,00 أمتار هيدرو.	 
إنجاز حواجز وقائية جانبـية بـطول 450 مترا . 	 
أشعال جرف الرمال،  إزالة الصخور وأعمال الردم العام.	 
األراضي المسطحة من 3 هكتارات .	 
عاج التربـة التحتية بـواسطة األعمدة الصابـورة المقاومة.	 

ج( كلفة المشروع : 4 مليار درهم )الشطر األول(.

د( مدة المشروع:

 61 شهرا )انطلقت األشغال في مارس 2013(.	 

ه( تقدم المشروع 

الشطر األول من األشغال : 62 %.	 
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مشروع بـناء الميناء الجديد بـالجرف األصفر

أ( أهداف المشروع:
يهــدف إنجــاز المينــاء الطاقــي الجديــد بـــالجرف األصفــر إلــى تلبـــية الحاجيــات المتزايــدة لــكل مــن أروجــة 

الغــاز الطبـــيعي المســال والمحروقــات. وبـــالتالي، ســيوفر قــدرة استيعابـــية مينائيــة من أجل:

خدمة رواج الغاز الطبـيعي المسال )في الشطر األول(؛ 	 
االستجابـة لمتطلبـات المصفاة )في الشطر الثاني(.	 

ب( مكونات المشروع:

ــدور 	  ــتوى م ــى مس ــدرو عل ــرا هي ــه 21 مت ــر، وعمق ــه 2200 مت حاجــز واق رئيســي، طول
ــرأس؛  ال

مركز مخصص للغاز الطبـيعي المسال )GNL(؛	 
4  مراكز محاذية للحاجز الرئيسي، مخصصة للمحروقات؛	 
33 هكتار من األراضي المسطحة.	 

ج( كلفة المشروع:

الشطر األول  :  6,5 مليار درهم )كلفة تقديرية( ؛	 
الشطر الثاني :  600 مليون درهم )كلفة تقديرية(.	 

د( مدة المشروع:

الدراســة : األشــهر الثاثة األولى من سنة 2017.	 
األشــغال: انطاق إنجاز أشــغال الشــطر األول بـــعد إنهاء الترتيبـــات المالية والمؤسساتية 	 

د( تقدم المشروع 

الدراســات االقتصاديــة والتقنية : 90 %.	 
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مشروع الميناء الجديد القنيطرة األطلسي

أ( أهداف المشروع:
اســتقطاب مختلــف األروجــة القادمــة أو المتوجهــة نحــو جهات الغرب وســايس واللكوس بـــاإلضافة 	 

إلــى أروجــة مناطــق المينــاء الحرة ؛
استقبـــال جــزء مــن األروجــة السائبـــة لمينائي الدار البـــيضاء وطنجة المتوســط. وتحســين العرض 	 

المينائــي علــى طــول المحــور طنجــة والجــرف األصفر؛
استقطاب الفرص المستقبلية المرتبطة  بـصناعة السفن ورواج السيارات والمواد الزراعية.	 

بـ( مكونات المشروع:
الشطر األول:

حاجز واق رئيسي، طوله 2660 متر على عمق 20.5 مترا هيدرو؛	 
حاجز واق ثانوي، طوله 765 مترا؛	 
رصيف  مخصص للحبـوب، طوله 250 مترا على عمق 16 مترا هيدرو؛	 
رصيف  مخصص ألروجة السيارات، طوله 240 مترا على عمق 14 مترا هيدرو؛	 
مركز مخصص للمحروقات المكررة، على عمق 16.5 مترا هيدرو؛	 

الشطر الثاني:
رصيفان  مخصصان للمعادن، على عمق 16 متر هيدرو طول كل رصيف 260 متر ؛	 
رصيف  مخصص للسكر، طوله 250 مترا على عمق 16 مترا هيدرو؛	 
3 أرصفــة مخصصــة لــرواج  للبـــضائع المختلفــة، علــى عمــق 12 متــر هيــدرو، طــول  كل رصيــف 	 

200 متــر.

ج( كلفة المشروع:
الدراسات : 58,7 مليون درهم؛	 
األشغال :	 

الشــطر األول : 5,6 مليــار درهــم )كلفــة 	 
تقديريــة( ؛

ــة 	  ــار درهــم )كلف ــي : 3 ملي الشــطر الثان
ــة(. تقديري

د( مدة المشروع:

ــعد إنهــاء 	  انطــاق أشــغال الشــطر األول بـ
ــة والمؤسســاتية. ــات المالي الترتيبـ

ه( تقدم المشروع 

دراسات   الشطر األول : 98 %.	 
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مشروع الميناء الجديد الداخلة األطلسي

أ( أهداف المشروع:
ــناء مينــاء جديــد علــى الواجهــة األطلســية ،»الداخلــة األطلســي«، مــن تحقيــق تنميــة جهويــة  ســيمكن بـ

ــد البـــحري فضــا عــن األهــداف الجيوســتراتيجية :  عمومــا وتطويــر قطــاع الصي
دعــم التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والصناعيــة للجهــة فــي جميــع القطاعــات اإلنتاجيــة )الصيــد 	 

البـــحري والزراعــة والتعديــن والطاقــة والســياحة والتجــارة والصناعــات التحويليــة، إلــخ( ؛
تزويد الجهة بـأدوات لوجستيكية  حديثة وقابـلة للتطوير، ترقى لمستوى تطلعاتها التنموية؛	 
استقطاب فرص الماحة الداخلية مع دول غرب أفريقيا.	 
تثميــن مــوارد أســماك الســطح الصغــرى وذلك بـــإنشاء بـــنيات تحتية مينائيــة ومناطق صناعية قريبـــة 	 

توفــر ظروفــا جيــدة للتنافســية لكامــل الفــرع المهنــي للصيــد.

ب( مكونات المشروع:
حاجز واق رئيسي ؛	 
حاجز واق ثانوي ؛	 
رصيف  مخصص للتجارة، على عمق 12 مترا هيدرو؛	 
أرصفة مخصصة للصيد البـحري الساحلي والصيد في أعالي البـحار، على عمق 8 أمتار هيدرو؛	 
منصة رافعة للسفن؛	 
أراضي مسطحة.	 

ج( كلفة المشروع:
الدراسات : 9.5 مليون درهم؛	 
األشغال : 6 مليار درهم )كلفة تقديرية(.	 

مدة المشروع:
الدراسات : 2018	 
األشغال : االنطاق فور إنهاء الترتيبـات المالية والمؤسساتية.	 

د( تقدم المشروع

الدراسات :  25 %.	 
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مشروع توسيع ميناء طرفاية

أ( أهداف المشروع:
إعادة تأهيل األرصفة المخصصة للصيد البـحري التقليدي والساحلي؛	 
حماية الميناء من ترسب الرمال؛	 
تطوير الخطوط البـحرية مع جزر الكناري؛	 
تحسين المستوى االجتماعي واالقتصادي لمدينة طرفاية.	 

بـ( مكونات المشروع:
جرف الرمال وإزالة الصخور؛	 
بـناء الحواجز:	 

حاجز رئيسي طوله 709 مترا وينقسم الى ثاثة مقاطع ؛	 
حاجز لوقف الرمال بـطول 211 مترا؛	 
حاجز مضاد طوله 224 مترا.	 

أرصفة:	 
رصيف بـطول 200 متر على عمق 8 أمتار؛	 
بـناء منحدر RO	RO من أجل إفراغ الرصيف، على عمق 8 أمتار؛	 
تجهيز الرصيف المذكور بـمربـط للحبـال من فئة 100 طن .	 

أراضــي مســطحة : 1,5 هكتار.	 

د( كلفة المشروع : 530 مليون درهم.

ه( مدة المشروع : 33 شهرا.

و( تقدم المشروع

األشغال : 99,7 %.	 
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مشــروع بـــناء الميناء الجديد للصيــد لمهيريز

أ( أهداف المشروع:
تحسين ظروف عمل الصيادين والرفع من عدد خرجات قوارب الصيد ؛	 
توفير فرص الشغل للساكنة المحلية خال  كل من مرحلة األشغال ومرحلة االستغال ؛	 
تثمين وتحسين جودة منتجات الصيد البـحري ؛	 
المســاهمة فــي تحســين ظــروف عيــش الصياديــن وتشــجيعهم علــى االســتقرار مــع أســرهم بـــقرية 	 

الصيــد لمهيريــز.

ب( مكونات المشروع:
أشغال جرف الرمال وأشغال التسوية ؛	 
حواجز وقائية: حاجز رئيسي بـطول 400 متر وحاجز ثانوي بـطول 125 متر ؛	 
حواجز وقائية جانبـية ؛     	 
أراضي مسطحة ؛	 
رصيف  لرسو، طوله 146 متر على عمق 3 أمتار هيدرو ؛	 
أرصفة عائمة وممرات للعبـور ؛   	 
منحدر.	 

ج( كلفة المشروع: 
الدراسات : 14819،76 ألف درهم )الميزانية العامة للدولة(. 	 
األشغال : 205 مليون درهم. )الميزانية العامة للدولة(. 	 

د( مدة المشروع: 24 شهرا.

ه( تقدم المشروع 

الدراسات : أنجزت.	 
األشغال : تحضير الورشة في طور االنجاز.	 
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مشــروع توسيع ميناء الصيد بالجبـــهة

أ( أهداف المشروع:
تحسين ظروف عمل الصيادين والرفع من عدد خرجات قوارب الصيد؛	 
توفير فرص الشغل للساكنة المحلية خال كل من مرحلة األشغال و مرحلة االستغال؛	 

ب( مكونات المشروع:
الشطر األول:  أرصفة الرسو واألراضي المسطحة؛	 

جرف الرمال على عمق  مترين هيدرو؛	 
رصيف بطول 156 متر على عمق 4 أمتار هيدرو؛	 
منحدر؛	 
أرصفة عائمة بـطول 144 مترا؛	 
أراضي مسطحة على مساحة حوالي 0,45 هكتار.	 

الشطر الثاني: أشغال توسيع الحواجز الوقائية. 	 

ج( كلفة المشروع: 
أشغال الشطر األول : 52663   ألف درهم )الميزانية العامة للدولة(	 
دراســة خبـــرة للرسوبـــية  مــن أجــل تمديــد الحواجــز الوقائيــة )الشــطر الثانــي(: 585 ألــف 	 

ــة( . ــة للدول ــة العام درهــم )الميزاني

د( مدة المشروع : 

الشطر األول : 13 شهرا )انطاق األشغال في أبـريل 2015(.	 

ه( تقدم المشروع  

أشغال الشطر األول : 90 %.	 
دراسات الشطر الثاني : 60 %.	 
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- حماية امللك العمومي البـحري �تثمينه 3

حماية الملك العمومي البـحري

تحديد الملك العمومي البـحري

أ( األهداف :
وضــع حــدود للملــك العمومــي البـــحري قصــد حمايتــه، تطبـــيقا للمادتيــن األولــى والسابـــعة مــن 	 

ظهيــر 1914.

بـ( مكونات المشروع
المرحلة التقنية :	 

إنجاز الدراسات الطبـغرافية لمعرفة حدود الملك العمومي البـحري.  	 
المرحلة اإلدارية:	 

إنجاز البـحث العمومي؛	 
نشر مراسيم التحديد ؛	 

ج( كلفة المشروع : 5 مايين درهم

د( تقدم اإلنجاز    
وضعية تحديد الملك العمومي البـحري كالتالي :

%65 من مجموع الملك العمومي البـحري تم تحديده نهائيا.	 
%96 من مجموع الملك العمومي البـحري تم تحديده تقنيا.	 

دراسات حماية ساحل فم الواد من االنجراف

أ( اإلشكالية :

تشــكل األجــراف الســاحل الجنوبــي  لفــم الــواد علــى طــول طريــق محاذيــة تفصلــه عــن منطقــة مأهولــة 	 
بـالسكان.

يشــهد هــذا الســاحل انجرافــا قويــا وتراجــع جــزء مــن الشــاطئ الرملــي وتــآكل الطريــق المحاذيــة. كمــا 	 
أنــه معــرض كذلك للغمر بـــمياه البـــحر.

ــى انجــراف 	  ــه ســيؤدي إل ــم تدارك ــم يت ــر ســنويا( إذا ل ــى 1,5 مت ــر إل ــآكل الجــرف )مــن 1 مت إن ت
ــا. ــم المناطــق الســكنية ثاني ــى ث ــة أول ــي مرحل ــق ف الطري
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بـ( األهداف 

إيجاد حل النجراف ساحل فم الواد	 

ج( مكونات المشروع
دراسة أولية ؛	 
دراسة مفصلة ما قبـل المشروع ؛	 
مسح جيوتقني ؛	 
دراسة بـواسطة قناة الموج ؛	 
تحضير ملف طلبـ العروض لألشغال المتعلقة بـالخيار المعتمد ؛	 

د( كلفة المشروع : 2 مليون درهم.

ه( تقدم المشروع  

الدراسة المفصلة لما قبـل المشروع : في طور اإلنجاز.

دراسات حماية وتقويم المنحدر البحري لشارع الدار البـيضاء بإقليم العرائش

أ( اإلشكالية

يتعرض موقع المشروع لتأثير األمواج البـحرية القوية التي قد يبـلغ علوها من  7 إلى 9 أمتار؛	 
وجود حاجز المعايرة الجنوبي يزيد من قوة األمواج التي تضرب الموقع.	 

ب( أهداف المشروع
حماية وتقويم المنحدر البـحري في بكورنيش مدينة العرائش، ضد تأثير األمواج.	 

ج( مكونات المشروع
جمع المعلومات الطبـيعية ؛	 
تشخيص وتحليل عام لمساحة الدراسة ؛	 
دراسة موجزة  لما قبـل المشروع ؛	 
دراسة االستقرار على نمودج ثنائي األبـعاد ؛	 
إعداد ملف المناقصة الموجه للمقاوالت.	 

د( كلفة المشروع : 1.064,3  ألف درهم.

ه( تقدم المشروع  

جمع المعلومات الطبـيعية في طور اإلنجاز.	 
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دراسات حماية طريق الوصول لمدينة الجبـهة 

أ( اإلشكالية
ــق 	  ــهة )الطري ــز الجبـ ــن مدخــل مرك ــعيد م ــر بـ ــد للســاحل  غي ــآكل مســتمر ومتزاي ت

ــم 16( ؛ ــة رق الوطني
غمــر األمــواج للطريــق قــد ينتج عنــه انقطــاع الطريق المداري المتوســطي.	 

بـ( اهداف المشروع

ــداري المتوســطي 	  ــق الم ــب انقطــاع الطري ــهة وتجن ــة الجبـ ــة مدخــل مدين ــاد حــل لحماي إيج
)الطريــق الوطنيــة رقــم 16( ؛

ج( مكونات المشروع
جمع المعلومات الطبـيعية للموقع ؛	 
دراسة موجزة  لما قبـل المشروع للحلول المقترحة ؛	 
دراسة االستقرار بـقناة الموج لمنحدر التقويم من جهة البـحر ؛	 
دراسة مدققة ما قبـل المشروع للحلول المعتمدة. 	 

د( كلفة المشروع : 800  ألف درهم
ه( تقدم المشروع  

تم انجاز الدراسة الموجزة  لماقبـل المشروع للحلول المقترحة.	 

دراسة االستقرار بـقناة الموج  لمنحدر التقويم من جهة  البـحر، في طور اإلنجاز.	 

إعادة تأهيل وصيانة المنارات

أ( األهداف
ضمان استمرار  خدمة منشآت التشوير البحري.	 

بـ( مكونات المشروع
إنجاز أشغال الصيانة والهندسة المدنية لصومعة المنارة وتوابـعها	 

ج( تقدم االشغال
إنجاز أشغال صيانة تسع )09( منارات  بـمبـلغ 2.3 مليون درهم؛	 
التوقيــع  فــي شــهر مــاي 2016 ، علــى اتفاقيــة بـــين مديريــة الموانــئ والملــك العمومــي البـــحري 	 

ومديريــة التجهيــزات العامــة بـــتفويض تســيير األشــغال المتعلقــة بـــإعادة تأهيــل المنــارات التاريخيــة. 
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- تثمني امللك العمومي البـحري 4

استغالل رمال الجرف البـحري

أ( األهداف

المساهمة في تزويد السوق الوطنية بـالرمال ؛	 
المساهمة في حماية الشواطئ والكثبـان الرملية من االستغال غير القنوني.	 

بـ( المكونات
اجــراء عــروض منافســة لمنــح رخــص جــرف الرمــال البـــحرية قصــد تســويقها، علــى مســتوى 	 

المناطــق المحــددة بـــاتفاق مــع قطــاع الصيــد البـــحري ؛
ــناء 	  دراســة اســتقراء للتجــارب األجنبـــية فــي شــأن جــرف و اســتغال الرمــال البـــحرية فــي البـ

ــة. ــغال العمومي واألش

ج( تقدم األشغال
دراسة استقراء التجارب األجنبـية جاهزة ؛	 
المشاورات جارية مع القطاعات المعنية.	 

)PUGP( إنجاز مخططات استعمال وتسيير الشواطئ

أ( األهداف 

تثمين الشواطئ بـالرفع من مستواها وتنميتها ؛	 

ضمان تنظيم أحسن للفضاء وكذا األنشطة التي تزاول بهذه الشواطئ ؛	 

توفير وثيقة مرجعية موحدة ومشتركة بـين كل الفاعلين لتسيير هذه الشواطئ.	 

بـ( المكونات

تشخيص وتحديد الوضع الراهن ؛	 

إنجاز مشروع مخطط استعمال وتسيير الشواطئ ؛	 

التشاور مع الفاعلية المحليين للمشروع ؛	 

إنجاز المخطط النهائي.	 

ج( تقدم األشغال

36 مخططا تم إنجازه  بـرسم سنة 2016 ؛	 
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يبـين الجدول التالي تقدم اإلنجاز:	 

املديرية الرتابية
عدد ال�صواطئ بـر�صم �صنة 2016

خمططات جاهزةخمططات قيد االإجناز

-8احل�صيمة
-1الناظور
-2�صف�صا�ن
-5طنجة
-5الربـاط
-9اكادير

5-تزنيت

1-العيون

306املجموع

 إنجاز مخطط  مديري لتثمين الملك العمومي البـحري 

أ( أهداف المشروع

ــى 	  ــة عل ــة المضاف ــن االســتثمارات ذات القيم ــع م ــرار للرف ــى اتخــاذ الق ــر أداة للمســاعدة عل توفي
الملــك العمومــي البـــحري

ب( مكونات المشروع

إنجاز أطلس لإلمكانات البـحرية والساحلية بالمغرب:	 
إنجاز خرائط موضوعاتية لإلمكانات البـحرية والساحلية ؛	 

إنجاز أطلس خرائطي لإلمكانات البـحرية والساحلية ؛	 
 	.)SIG( إدماج هذه المعطيات في نظام للمعلومات الجغرافية

إنجاز مخطط مديري لتثمين الملك العمومي البـحري في أفق 2035 :	 
صياغة رؤية موضوعية استراتيجية  ومندمجة للتدبـير والحماية ؛	 
إنجاز مخطط مديري لتثمين الملك العمومي البـحري ؛	 
اقتــراح التدابـــير المصاحبـــة للمشــروع.	 

ج( كلفة المشروع : 6512 ألف درهم

د( مدة اإلنجاز : 12 شهرا

ه( تقدم األشغال
انطاق الدراسة : شهر ماي 2016؛	 
تم تسليم تقرير المهمة األولى.	 
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خريطة اإلمكانات

مراقبـة جودة مياه ورمال الشواطئ

أ( األهداف

توفير المعلومة الدقيقة بـخصوص جودة مياه ورمال الشواطئ ذات اإلقبـال الكبـير.

بـ( المكونات

مراقبـة جودة مياه  الشواطئ : أخذ العينات وتحليلها وفق المعايير المعتمدة ؛	 

مراقبـة جودة رمال الشواطئ : أخذ العينات وتحليلها وفق المعايير المعتمدة ؛	 

إنجاز الملفات البـيئية : تحديد مصادر التلوث ؛	 

اقتراح خطط العمل .	 

ج( البـرامج المنجزة :

152 شاطئا مشمولة بـمراقبـة جودة المياه ؛ 	 

27 شاطئا مشمولة بـمراقبـة جودة الرمال ؛	 

106 شواطئ ملفاتها البـيئية جاهزة.	 
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عينات مياه ال�صواطئ مو�صم 2016-2015

عدد العيناتعدد املحطاتعدد ال�صواطئ

45991086املتو�صط
812232446�صمال االأطل�صي 
2664704جنوبـ االأطل�صي

1523964236املجموع

د( نتائج موسم  2016-2015

3,11%

96,89%

0,26%2,85%

30,82%
66,07%

                                  

تم عقد ندوة لإلعان عن نتائج جودة المياه يوم 29 يونيو 2016 .

تشوير الشواطئ

أ( األهداف

دعم سامة المصطافين من مخاطر السبـاحة والرياضات المائية. 	 

بـ( المكونات
شراء معدات التشوير البـحري .	 
وضع معدات التشوير في بـداية الموسم الصيفي.	 
جمع المعدات وخزنها مع نهاية الموسم.	 
تقييم بـرنامج التشوير عند نهاية العملية.	 

د( تقدم األشغال

االإدارة
عدد املديريات 

الرتابية
مو�صوع ال�صفقة

عدد 

ال�صفقات

عدد ال�صواطئ 

املبـالغ
منجزةمقررة

املديرية 

اجلهوية
09�رشاء معدات الت�صوير9

6470

 1,4
مليون د

املديرية 

االإقليمية
اأ�صغال ��صع 24

املعدات �جمعها
4 ماليني د24
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- التنظيم املينائي ��صالمة املالحة ال�صاحلية 5

تسليم شواهد مطابـقة المنشآت المينائية لمدونة أمن السفن والموانئ  )ISPS( وتجديد الشواهد منتهية 
الصالحية

أ( األهداف :
 	.)ISPS(  تسليم شواهد المطابـقة لمعايير مدونة أمن السفن والموانئ

بـ( المكونات
المشاركة في اللجان المحلية الخاصة بـالسامة المينائية.	 
المصادقة على التصاميم وتقييم السامة.	 
 	.)ISPS(  إنجاز شواهد المطابـقة لمعايير مدونة أمن السفن والموانئ

ج( تقدم األشغال

عدد ال�صواهد املمنوحةاملوانئ

8 �صواهد ممنوحةالناظور

11 �صهادة ممنوحةطنجة املتو�صط

2 �صواهد ممنوحةطنجة املدينة

12 �صهادة ممنوحةالدار البـي�صاء

3 �صواهد ممنوحةاملحمدية

1 �صهادة ممنوحةالقنيطرة

9 �صواهد ممنوحةاجلرف االأ�صفر

5 �صواهد ممنوحةاآ�صفي

3 �صواهد ممنوحةاأكادير

4 �صواهد ممنوحةالعيون

3 �صواهد ممنوحةطان طان

3 �صواهد ممنوحةالداخلة
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تنظيم النسخة األولى لأليام التقنية المينائية والبـحرية األولى في موضوع »المساعدات المالحية«

 )ANP( نظمــت مديريــة الموانــئ والملــك العمومــي البـــحري، بـــشراكة مــع الوكالــة الوطنيــة للموانــئ
والســلطة المينائيــة لطنجــة المتوســط )TMPA(، األيــام التقنيــة المينائيــة والبـــحرية األولــى فــي موضــوع 

»المســاعدات الماحيــة« وذلــك مــا بـــين 25 و27 مــاي  2016 بـــميناء طنجــة المتوســط.

ودارت أشغال هذا الملتقى الهام حول المحاور الثالثة التالية :

المرجع القانوني ألنظمة المساعدات الماحية وتتبـع حركة المرور وتدبـير المعلومات البـحرية؛. 1

الحالة الفنية التقنية في مجال المساعدات الماحية وتتبـع حركة المرور البـحري ؛. 2

التجارب المؤسساتية والتنظيمية في الميدان. . 3

بـمناسبـة هذه األيام تم التوقيع على اتفاقيتين :

اتفاقية توأمة منارتي رأس سبـارتيل )طنجة – المغرب( وليماميل )داكار – السينغال( ؛ 	 

واتفاقيــة شــراكة بـــين مديريــة الموانــئ والملــك العمومي البـــحري ومديرية التجهيــزات العامة 	 
بـــشأن إعــادة تأهيل منــارات المغرب.

- ال�صبـط اال�صرتاتيجي لقطاع املوانئ 6

تم اتخاذ إجراءين أساسيين بـرسم سنة 2016 وهما :

وضع إطار شراكة للمساعدة التقنية مع وزارة الصيد البـحري إلنجاز مشاريع موانئ الصيد ؛	 

المســاهمة فــي إنجــاز عقــد إطــار بـــين الدولــة والوكالــة  الوطنيــة للموانــئ : وتوضــع اآلن اللمســات 	 
األخيــرة علــى مشــروع هــذا العقــد.
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- تدابـري الدعم �امل�صاحبـة 7

7-1 محور تطوير ودعم المصالح الترابية
ــة  ــت مديري ــارات، وضع ــل المه ــر ونق ــذا التأطي ــة، وك ــات الترابي ــروري للمديري ــم الض ــان الدع لضم
الموانــئ والملــك العمومــي البـــحري بـــرنامجا خاصــا لمواكبـــة المصالحــة الترابيــة. ويضــم هذا البـــرنامج 

ــا: ــن رئيســيين هم محوري

تطوير أدوات موحدة  للعمل 
ملفات طلبـات العروض النموذجية لمختلف الخدمات )الدراسات واألشغال(	 
دفتر المواصفات المشتركة المينائي ؛	 
المساطر والدالئل التقنية ؛	 
مساطر تدبـير تراخيص االحتال المؤقت للملك العمومي البـحري ؛	 
دليل تحديد الملك العمومي البـحري ؛	 
األدوات التقنية للمصادقة على مخططات تحديد الملك العمومي البـحري.	 

ضمان الدعم التقني

انجاز بـرامج التكوين الجهوية ؛	 
تنظيم لقاءات التدبـير والتنسيق القطاعيين.	 

بلورة دليل تقني النجاز الدراسات المينائية

تشكل النسخة األولى من هذا الدليل، تجميعا لآلليات والمراجع المستخدمة من طرف المصالح المينائية إلنجاز 
وتتبـع الدراسات التقنية المينائية والبـحرية. ويتكون من خمسة فصول هي كالتالي: 

الدراسات األولية ؛	 
دراسة التصميم ؛	 
الدراسة المختصرة لما قبـل المشروع ؛	 
الدراسة المدققة لما قبـل المشروع ؛	 
إعداد ملفات المناقصة الموجهة للمقاوالت.	 

تبـسيط مساطر تدبـير رخص االحتالل المؤقت للملك العمومي البـحري

خال سنة 2016 عملت مديرية الموانئ والملك العمومي البـحري على تبـسيط مساطر تدبـير الملك 
العمومي البـحري وذلك من أجل تحقيق األهداف التالية:

تقريب الخدمات من المواطن وتقليل تنقاته ؛	 
تقليص مدة معالجة الطلبـات وضمان شفافية أكبر؛	 
تحسين كفاءات المكلفين بـالتدبـير؛	 
دمــج التدابـــير الجديــدة المتعلقــة بـــتفويض المهــام للمصالــح اإلقليميــة حســب العتبـــات التي 	 

تــم تحديدهــا للمديريــات الترابيــة .
وقد تم إصدار دليل لهذه المساطر.
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اإلدارة اإللكترونية لتراخيص احتالل الملك العمومي البـحري

تشكل اإلدارة اإللكترونية رافعة لتبـسيط المساطر. ويهدف هذا اإلجراء كذلك إلى ضمان الشفافية 
وتقريب المصالح المكلفة  بـتدبـيرالملك العمومي البـحري من المواطنين.

إنجاز دليل مسطرة تحديد الملك العمومي البـحري وتبـسيطها

يتمحور هذا الدليل حول األربـعة فصول التالية: 
نظرة عامة على الجيومورفولوجيا الساحلية للمغرب.	 
مفاهيم عامة حول التمظهرات والدينامية  البـحرية.	 
موجز حول العلوم النبـاتية.	 
معايير تحديد حدود أعلى المياه.	 

تمت تكملة هذا الدليل بوثيقة تشمل وصف للمسطرة المبسطة للتحديد والمخطط المتعلق بها.

تبـسيط مساطر تدبـير المشتريات

يهــدف هــذا المشــروع  إلــى تحســين الرقابـــة الداخليــة للمســاطر الخاصــة بـــالمشتريات، وبـــشكل 	 
خــاص تقليــص المــدة المتعلقــة بـــدفع مســتحقات المقــاوالت.

7-2 التكوين المنظم من طرف المديرية
تنــدرج أهــم األنشــطة المتعلقــة بـــمجال التكويــن التــي تــم إنجازهــا برســم ســنة 2016 واســتفادت منهــا أطــر 
مديريــة الموانــئ والملــك العمومــي البـــحري، فــي إطــار مخطــط التكويــن 2016	2014 الــذي تمــت بـــلورته 

.)CTB( لتقويــة القــدرات التنظيميــة، والممــول من طــرف مكتب التعــاون التقني البـــلجيكي
ــي المجــاالت  ــي ف ــزي والتراب ــى المســتوى المرك ــاءات األطــر عل ــة كف ــى تقوي ــذا اإلجــراء إل ــدف ه يه

ــحري.  ــك العمومــي البـ ــئ والمل ــة الموان ــة لمديري المهني
وهكــذا  تــم إنجــاز عــدة أنشــطة فــي مجــال التكويــن مــن 2014 إلى اليــوم. ويلخص الجــدول التالــي أهم األنشــطة 

التــي أنجزتهــا المديريــة خــال ســنة 2016:

عدد االأيامتاريخ االجنازاملو�صوع
عدد 

امل�صاركني
الفئة امل�صتهدفة

عدد اأيام 

التكوين-�صخ�ص

56 اأيامفبـراير 2016التدبـري املينائي
- املديريات اجلهوية 

�املديرية املركزية
30

تقنيات اجلرف �اآثارها 

على البـيئة

من 28 اإىل 

2016/09/30
328 اأيام

- اأطر م�صالح تدبـري 

م.ع.ب

- اأطر التهيئات املينائية

- اأطر م.م.م.ع.بـ

84

حماية �حفظ 

ال�صاحل �التغريات 

املناخية

من 02 اإىل 

2016/11/04
328 اأيام

- املديريات االقليمية

- رئ�صاء االأق�صام �امل�صالح

84

الهند�صة املينائية
من 07 اإىل 

2016/12/09
340 اأيام

- املركز اجلهوي 

للدرا�صــات التقنية

- ق�صــم التهييئات املينائية 
�البـحرية

التهييئات  -

120

)PMP( 1024 اأيام2016/12/13تدبـري امل�صاريع
- امل�صوؤ�لون �اأطر 

م.م.م.ع.بـ
240

558جمموع االأيام
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7-3 التواصل
تنجز مديرية الموانئ والملك العمومي البـحري كل سنة، بـرنامجا طموحا في مجال التواصل ويتكون 

من محورين: التواصل الداخلي والتواصل الخارجي.
أهم اإلنجازات في مجال التواصل الخارجي، يمكن تلخيصها فيما يلي:	 

مصاحبـة أهم المشاريع التي تنجزها المديرية عن طريق وضع مخطط للتواصل خاص بـها؛	 
التحيين الدوري للموقع  اإللكتروني للوزارة؛	 
بـلورة وتحيين مجموعة من الوثائق الخاصة بـالتواصل )مطويات وأفام(؛	 
إصدار التقرير السنوي للمديرية.	 

أهم االنجازات في مجال التواصل الداخلي، يمكن تلخيصها فيما يلي:	 
إشــراك أطــر مديريــة الموانــئ والملــك العمومــي البـــحري فــي بـــلورة وتفعيــل مخطــط العمــل 	 

وذلــك عــن طريــق تنظيــم ورشــات عمــل علــى مســتويات متعــددة؛
ــاألهداف المســطرة عــن طريــق اجتماعــات تنســيقية علــى مســتوى 	  ــة بـ ــار أطــر المديري إخبـ

ــام. ــة واألقس المديري
أهم اإلنجازات خال سنة 2016 : 	 

إنجاز كتاب »منارات المغرب« باللغة العربـية

في إطار تثمين التراث الوطني والتعريف بـه، أنجزت مديرية الموانئ والملك العمومي البـحري خالل 
سنة 2014،  كتاب »منارات المغرب« بـاللغة الفرنسية.

وبـاإلضافة إلى النسخة الفرنسية، تم إنجاز النسخة بـاللغة االنجليزية سنة 2015  والنسخة بـاللغة العربـية 
سنة 2016.

إنجاز األفالم

ساهمت مديرية الموانئ والملك العمومي البـحري، خالل سنة  2015 و 2016، في إنجاز أفالم خاصة 
بـالقطاع البـحري وهي كالتالي:

فيلــم حــول القطــاع البـــحري: تــم اســتعماله فــي الحملــة المتعلقــة بـــانتخابـ المغــرب في مجلــس المنظمة 	 
البـحرية. العالمية 

فيلم حول إنجازات الوزارة 2012 ـ 2016 	 
ــد كان أول حــوار 	  ــوزارة. وق ــي لل ــع االلكترون ــزة الموق ــي حــوارات تلف ــئ ف ــة الموان ســاهمت مديري

للموقــع مــع مديــر الموانــئ والملــك العمومــي البـــحري.
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المشاركة في مؤتمر األطراف 22

يهــدف مؤتمــر األطــراف الــذي تــم تنظيمــه بـــمدينة مراكــش مــن 07 إلــى 18 نونبـــر 2016، إلــى تفعيــل عــدة 
محــاور متضمنــة التفاق بـــاريس، خاصة المتعلقة بـــالمائمة والشــفافية ونقل التكنولوجيــا  وتقوية القــدرات والحد 

مــن الخســائر واألضــرار.

ساهمت مديرية الموانئ والملك العمومي البـحري  بـما يلي:
تقديــم عــرض فــي إطــار النــدوة التــي نظمتهــا الــوزارة فــي الجنــاح المغربــي بـــالمنطقة الزرقــاء، تحــت 	 

عنوان » قطاعات التجهيز والنقل واللوجستيك بـالمغرب: االلتزام بـصيغة الجمع من أجل تنمية مستدامة«. 
وكانت مداخلة مديرية الموانئ والملك العمومي البـــحري تحت عنوان » نحو تدبـــير مســتدام ومندمج للملك 

العمومي البـــحري : اإلجراءات التي اتخذتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واألنشطة المستقبـــلية«.
المساهمة  في تحضير المعرض المخصص للوزارة  والوثائق المتعلقة  بـه.	 
إنجاز أوراق تقنية لعشرة مشاريع مرتبـــطة بـــموضوع البـــيئة، بـــالفرنسية واإلنجليزية، في أفق تقديمها 	 

للممولين.

ندوة لـتقديم االستراتيجية الخاصة بـتطوير البـنيات التحتية المينائية الخاصة بـصناعة السفن
 في أفق 2030

نظمــت مديريــة الموانــئ والملــك العمومــي البـــحري، يــوم 02 مــاي 2016، بـــمركز االستقبـــال والنــدوات، نــدوة 
لتقديــم نتائــج الدراســة المتعلقــة بـــوضع مخطط مديري لتطوير البـــنيات التحتية المينائية الخاصة بـــأنشطة صناعة 

الســفن فــي أفــق 2030.

وقــد ســاهم فــي هــذه النــدوة ممثلــون عــن القطاعــات الوزاريــة الشــريكة فــي بـــلورة االســتراتيجية. وحضــر النــدوة 
ممثلــون عــن وكالــة المغــرب لألنبـــاء وكــذا القنــوات الوطنيــة ومجموعــة مــن ممثلــي الصحــف والجرائــد الوطنية.
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- التعا�ن الد�يل 8

سجل التعاون بـين المغرب ومجلس التعاون الخليجي  أحداثا وتجارب ناجحة مع دول الخليج خاصة  	 
بـــشأن تمويــل المشــاريع المينائيــة الكبـــرى، نخــص بـــالذكر منهــا تمويــل الصندوق الكويتي للتنميــة 
االقتصاديــة العربـــية لمشــروع مينــاء آســفي الجديــد، بـــكلفة تقــدر بـــ4 ماييــر درهــم للشــطر األول، 

ومشــروع توســيع ميناء طرفاية ومشــروع  توســيع ميناء الداخلة.   

وخــال ســنة 2016، نظمــت مديريــة الموانــئ والملــك العمومــي البـــحري ورشــة عمل بـــين المغرب 	 
ومجلــس التعــاون الخليجــي، خصصــت لتبـــادل الخبـــرات والتجارب بـــين الطرفين في قطــاع الموانئ 
والنقــل البـــحري، وذلــك خــال الفتــرة الممتــدة ما بـــين 17 و21 أكتوبـــر 2016. هدفت هذه الورشــة 
ــقطاع  الــى إطــاع الفاعليــن المؤسســاتيين بــدول الخليــج علــى الخطــط واالســتراتيجيات المتعلقــة بـ

الموانــئ والنقل البـــحري والتنافســية اللوجيســتيكية. 

 وقــد تضمنــت هــذه الورشــة، إضافــة الــى اليــوم الدراســي، زيــارات ميدانيــة ألهــم الموانــئ المغربيــة 	 
) مينــاء الــدار البـــيضاء ومينــاء المحمديــة  ومينــاء طنجــة المتوســط ومينــاء طنجــة المدينــة(، كمــا 
نظمــت  لقــاءات عمــل مــع مســؤولي بـــعض المؤسســات العموميــة التابـــعة للــوزارة مــن بـــينها 
) الوكالــة الوطنيــة للموانــئ ومعهــد التكويــن المينائــي  وشــركة مرســى المغــرب والمختبـــر العمومــي 

للتجــارب والدراســات والمعهــد العالــي للدراســات البـــحرية، إلــخ.( 





ت فقا ملر ا

حصيلة تقدم االستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030( 1
أنشطة الموانئ خالل سنة 2015( 2
أنشطة الموانئ خالل سنة 2016 ( 3
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1 - ح�سيلة تقدم اجناز اال�سراتيجية املينائية الوطنية  يف اأفق  2030
- مقدمة 1

تعــد موانــئ المملكــة حلقــة رئيســية فــي الساســل اللوجيســتيكية للتجــارة الخارجيــة، وتشــكل رافعــة مهمــة 
ــق  ــة فــي تطويرهــا وتأهيلهــا لتحقي ــة. ولهــذا انخرطــت المملكــة المغربي ــة واالجتماعي ــة االقتصادي للتنمي

النمــو االقتصــادي الــذي تهــدف إليــه.
تســتند الرؤيــة المقترحــة للمشــهد المينائــي الجديــد بـــالمغرب، علــى إســتراتيجية طموحــة لتنميــة الموانــئ 
بـــشكل ينســجم مــع اســتراتيجيات القطاعــات ذات الطابـــع االقتصــادي وذلــك بـــتوافق وثيق مــع مخططات 

إعــداد التــراب الوطنــي والسياســات البـــيئية.
 وقــد اعتمــدت وزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك ســنة 2012 إســتراتيجية وطنيــة للموانــئ فــي أفــق 

2030، تأخــذ بـــعين االعتبـــار االســتراتيجيات القطاعيــة الوطنيــة.

- اأهداف اال�صرتاتيجية الوطنية للموانئ  يف اأفق 2030 2

اعتمدت االستراتيجية الوطنية للموانئ مقاربـة مفتوحة تستجيب لألهداف  التالية :
اســتقطاب حصــة مــن ســوق التجــارة والســياحة البـــحرية الدوليــة وإدمــاج المنظومــة المينائيــة 	 

فــي شبـــكة النقــل الجهــوي.
المساهمة في التوازنات الجهوية للمملكة وتعزيز التنمية االجتماعية والبـشرية.	 
دعم تنافسية األنشطة االقتصادية.	 

 وترتكز هذه االستراتيجية على ستة أقطاب مينائية، وهي :
قطــب الجهــة الشــرقية الموجــه نحــو أوروبـــا والبـحراألبـــيض المتوســط وخصوصــا الــدول 	 

المغاربيــة. ويضــم أساســا، مينائــي الناظــور والناظــور غــرب المتوســط،
ــة 	  ــيمة وطنج ــئ الحس ــذي يشــمل موان ــة، ال ــع طنج ــق م ــة المضي ــمال الشــرقي، بـوابـ قطــب الش

ــط؛ ــة المتوس ــة وطنج المدين

قطب القنيطرة-الدار البـيضاء، الذي يشمل موانئ القنيطرة والمحمدية والدار البـيضاء،	 
قطب دكالة-عبـدة، مركز الصناعة الثقيلة بـمينائي الجرف األصفر وآسفي،	 
قطب سوس-تانسيفت، الذي يضم موانئ الصويرة وأكادير وسيدي إفني،	 
قطب موانئ الجنوب، الذي يضم موانئ : طانطان وطرفاية والعيون وبـوجدور والداخلة.	 
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طرق التدخل األساسية

إن تنزيــل اســتراتيجية قطــاع الموانــئ فــي أفــق 2030 يتــم تدريجيــا لمواكبـــة تطــور المشــهد المينائــي، 
عبـــر إنجــاز مشــاريع مهيكلــة بمبلــغ يقــدر ب 60 مليــار درهــم، تدخــل ضمــن المحــاور الثاثــة التاليــة :

- اإن�صاء موانئ جديدة 3
بـــناء موانــئ جديــدة الســتكمال الشبـــكة المينائيــة الحاليــة مع تطوير بـــنيات تحتية جديدة تأخذ بـــعين االعتبـــار 
مستجدات قطاع النقل البـــحري العالمي وتوفر قدرات استيعابـــية قابـــلة الستقطاب فرص مستقبـــلية لألروجة. 

وتقــدر تكلفــة االســتثمار فــي هــذه  البـــنيات المينائيــة الجديــدة بـــ 40  مليار درهــم وتخص هذه المشــاريع :

أ( بـناء ميناء الناظور غرب المتوسط
ــي دعــم دور المملكــة كمركــز  ــي »الناظــور غــرب المتوســط« سيســاهم ف ــناء المركــب المينائ إن بـ
للــرواج العالمــي للحاويــات وتأميــن تزويــد المغــرب بـــالمحروقات والمنتجــات الطاقيــة. وقــد انطلقــت 

أشــغال البـــناء ســنة 2016. 

بـ ( بـناء الميناء الجديد القنيطرة األطلسي
يهــدف بـــناء المينــاء الجديــد »القنيطــرة األطلســي« إلى مواكبـــة التطــور الصناعــي والفاحي لجهــات الغرب 

وســايس  واللوكــوس. ومــن المرتقــب انطــاق أشــغال البـــناء ســنة  2018 . 

ج( بـناء الميناء الجديد بـآسفي
يهــدف المينــاء الجديــد  بـــآسفي إلى تأميــن رواج  واردات الفوســفاط والفحــم. وقــد انطلقــت أشــغال المرحلــة 

ــة 2018. ــغال بداي ــاء األش ــب إنه ــنة 2013 ويرتق ــى س األول

د( بـناء ميناء جديد للمحروقات بـالجرف األصفر

يهدف إنجاز الميناء الطاقي الجديد بـــالجرف األصفر إلى تلبـــية حاجيات البـــاد الطاقية وبـــالخصوص 
من الغاز الطبـــيعي )GNL(.  من المرتقب انطاق أشغال البـــناء سنة 2017.

ه( بـناء الميناء الجديد الداخلة األطلسي
يهــدف إنجــاز المينــاء الجديــد الداخلــة األطلســي إلــى دعــم التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والصناعية 

الجهويــة فــي جميــع القطاعــات المنتجــة. ومــن المرتقب انطاق أشــغال البـــناء ســنة 2018.

- اإجناز تو�صيعات كبـرى 4

يهــدف توســيع الموانــئ لمواكبـــة تطــور الــرواج وخاصيــات الســفن الجديــدة، وتقــدر تكلفــة االســتثمار فــي هذه  
البـــنيات المينائيــة بـــ 14 مليــار درهــم وتخــص كا مــن موانــئ المحمديــة والــدار البـــيضاء والجــرف األصفر 

والصويــرة وأكاديــر وطرفايــة والعيــون.

- اإدماج املوانئ يف حميطها احل�رشي 5

فــي إطــار تنميــة مــدن مينائيــة مفتوحة فــي وجــه الخدمات والســياحة والصيد البـــحري، وذلك بـــتكلفة تقــدر بـ 
6 ماييــر درهــم. ويتعلــق األمــر بـــتأهيل وإعــادة توظيــف كل مــن موانــئ الحســيمة وطنجــة المدينــة 

والقنيطــرة والــدار البـــيضاء وآســفي المدينــة والداخلــة.
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وتتضمن الخريطة األروجة المينائية الرئيسية لكل قطب.
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2 - اأن�سطة املوانئ خالل �سنة 2015 

- الر�اج االإجمايل  للموانّئ  1

رواج البـضائع

عالجــت الموانــئ المغربيـــة خــال ســنة 2015 رواجــا إجماليــا قــدر بـــ 110,173 مليــون طــن، بـــما فيــه رواج 
المســافنة، مقابـــل 115,108 مليــون طــن ســنة 2014، مســجلة بـــذلك انخفاضــا طفيفــا قــدر بـــ 4,3 %.

ويعـزى هذا االنخفاض أساسا إلــى :
رواج المسافنة الذي عرف انخفاضا بـمينـــاء طنجـــة المتـــوسط  بـنسبـــة 6,7 % بـــحيث سجل حجما 	 

إجماليــا قــدر بـــ 28,862 مليــون طن.
ــون طــن (، 	  ــدر بـــ 11,1 % ) 14,676 ملي ــذي عــرف انخفاضــا ملموســا ق ــات ال رواج المحروق

نتيجــة توقــف نشــاط شــركة الســمير بـــميناء المحمديــة.
رواج صــادرات الفوســفاط  الــذي عــرف بـــدوره انخفاضــا ملحوظــا قدر بـــ 3,1 %، وانخفاض رواج 	 

األســمدة بـــ12,4%، والحوامــض والبـــواكر بـــ 16,9 % محققيــن بـــذلك علــى التوالــي : 8,572 
ــذي عــرف انخفاضــا  ــوب ال ــى رواج واردات الحبـ ــاإلضافة إل ــون طــن. بـ 	 4,109 	 0,111 ملي

ملموســا قــدر بـــ %24,9، بـــحيث ســجل حجمــا إجماليــا قــدر بـــ 5,733 مليــون طــن.
تطور الرواج المينائي اإلجمالي 2005 - 2015

المسافنة

ن(
 ط

ون
ملي

)بـ

رواج المسافرين والمسافرين البـحريين

 بـــلغ عدد المســافرين الذين عبـــروا مختلف موانئ المملكة خال ســنة 2015، 4.525.543 مســافر، منها 
437.785 مسافر بـــحري، بـــحيث سجل ارتفاعا بـنسبـــة 2,2 % مقارنة مع سنة 2014.

التوزيع اإلجمالي لهذا الرواج، حسب كل ميناء على حدة، هو كالتالي:

سيمة
الح

الناضور

مدينة
جة ال

طن

ضاء
ر البي

أكادير الدا
آسفي 

المتوسط
طنجة 

ين
فر

سا
الم
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- الر�اج ح�صب منط التعبـئة 2

انخفاض ملموس في رواج المواد السائلة بـ %7,9	 
انخفاض  في رواج المواد الصلبـة بـ %6,1	 
ارتفاع  في رواج البـضائع المختلفة بـ %9,4	 

تطور الرواج الوطني حسب نوعية التعبـئة 

المواد الصلبـة
المواد السائلة

الحاويات
رورو

ن(البـضائع المختلفة
 ط

ون
ملي

) بـ

المواد السائلة 

ــا 	  ــا مهم ــذلك انخفاض ــجا بـ ــن، مس ــون ط ــائلة 21,172 ملي ــواد الس ــي للم ــم اإلجمال ــلغ الحج بـ
ــض  ــات )% 11,1	 ( والحام ــن المحروق ــدا كل م ــم تحدي ــاض ه ــذا االنخف ــدر بـــ 7,9 % ه ق
ــى  ــد عرفــت عل ــاتية فق ــاك والزيــوت النبـ الفوســفوري )% 1,9	(. أمــا فيمــا يخــص رواج األموني

ــين 2 % و %5. ــة تراوحــت بـ ــي ارتفاعــات مهم التوال

المواد الصلبـة

ــواردات 	  ــث انخفضــت ال ــون طــن، بحي ــة 39,2 ملي ــواد الصلب ــرواج الم ــي ل وصــل الحجــم اإلجمال
بحوالــي 6,7% والصــادرات بحوالــي %5,3.

رواج الحاويات

إجمــاال ســجل نشــاط الحاويــات 39,602 مليــون طن، بـــحيث عــرف انخفاضا طفيفا قــدر بـ %0,02 	 
مقارنــة مع ســنة 2014.

ــلغ 	  ــحيث بـ ــدر بـــ 5,3%، بـ ــات ارتفاعــا ملموســا ق ــى المســتوى الوطنــي، عــرف نشــاط الحاوي عل
حجمــه خــال ســنة 2015 : 10,740 مليــون طــن، منهــا تقريبـــا 90,0% تمــت معالجتهــا فــي كل 

مــن مينــاء الــدار البـــيضاء وأكاديــر.
وبشــأن نشــاط حاويــات المســافنة ســجل انخفاضــا ملحوظــا خــال ســنة 2015، قــدر بنســبة %6,7، 	 

بحيــث انتقــل مــن 30,923 مليــون طــن ســنة 2014 إلــى 28,862  مليــون طــن ســنة 2015. 
يمكن توزيع النشاط اإلجمالي للحاويات على الشكل التالي:

الصادراتالواردات المسافنة
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 )TIR( رواج النقل الدولي الطرقي

ــا قــدر  ســجل نشــاط النقــل الدولــي الطرقــي علــى المســتوى الوطنــي خــال ســنة 2015 رواجــا إجمالي
بـــ 245520 وحــدة، 96,6% منهــا تمــت معالجتهــا فــي مينــاء طنجــة المتوســط، بـــحيث ســجل ارتفاعــا 

بـنسبـــة 7,3% مقارنــة مــع ســنة 2014.

ويمكن توزيع الرواج اإلجمالي للنقل الدولي الطرقي على الشكل التالي:
طنجة المتوسط :  237126 وحدة، أي 7,7+% ؛	 
الناظور :         6205 وحدة، أي 6,6+% ؛	 
الدار البـيضاء :   1689 وحدة، أي 31,3	% ؛	 
طنجة المدينة :   500 وحدة، أي 27,5+%.	 

البـضائع المختلفة

بـــلغ حجــم رواج البـــضائع المختلفــة خــال ســنة 2015 حوالــي 4,286 مليــون طــن ، بـــحيث ارتفــع بـنسبـــة 
ــواد الخاصــة  ــذا الم ــواد الخشــب ومشــتقاته وك ــذي شــهدته واردات م ــاش الملحــوظ ال 9,4 % نتيجــة االنتع
بـــصناعة الحديــد. وقــد ارتفعــت واردات المجموعتيــن المذكورتيــن بـنسبـــة 20,4 % و28,8% علــى 

ــي. التوال

- الر�اج ح�صب نوعية ال�صلع 3

 انخفاض مهم في واردات الحبـوب بـ %24,9	 

 تراجع في صادرات الفوسفاط الخام بـ  3,1 %	 

رواج الحبـوب

وصــل حجــم رواج الحبـــوب خــال ســنة 2015: 5,733 مليــون طــن، بـــحيث عــرف انخفاضــا ملموســا قدر بـــ 24,9 
% مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن الســنة الماضيــة.

ــة رواج  ــر بأغلبي ــرف األصف ــاء والج ــدار البيض ــي ال ــتئثار مينائ ــئ اس ــب الموان ــرواج حس ــع ال ــح توزي ويوض
ــي. ــى التوال ــب )62%( و)18%( عل ــوب بنس الحبـ

توزيع رواج الحبـوب حسب الموانئ خالل سنة 2015

الدار البـيضاء
62 %

الجرف االصفر
18 %

طنجة المتوسط  4 %
أكادير 8 %الناظور  5 %

أسفي  3 %
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الفوسفاط ومشتقاته

بـــلغ حجــم رواج الفوســفاط ومشــتقاته 17,8 مليــون طــن خــال ســنة 2015، بـــحيث انخفــض بـنسبـــة 
1,6% مقارنــة مــع الســنة الماضيــة. ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى تراجــع صــادرات الفوســفاط الخــام 
بـنسبـــة 3,1% )8,6 مليــون طــن( والحامــض الفوســفوري بـنسبـــة 1,9% )3,9 مليــون طــن(، وإلــى 
التطــور اإليجابـــي لــواردات األمونيــاك التــي ارتفعــت بـنسبـــة 2,1% )0,8 مليــون طــن(  وكــذا إلــى 

رواج الكبـــريت الــذي ارتفــع بـــدوره بـنسبـــة 0,8% )4,5 مليــون طــن(.

طن
ن 

يو
بمل

الحامضاألمونياكالفوسفاطالكبريت
الفوسفوري

2013
2014
2015

المواد الطاقية

ســجل نشــاط المحروقــات خــال ســنة 2015 رواجــا إجماليــا قــدر بـــ 14,7 مليــون طــن، بـــحيث عــرف 
انخفاضــا ملموســا قــدر بـــ 11,1 %.

 بـــلغ حجــم واردات الفحــم الحجــري والكــوك 7,9 مليــون طــن مســجا بـــذلك انخفاضــا طفيفــا قــدر 
بـــ 0,3 % مقــارنة مــع ســنة 2014. نتيجــة البـــدء فــي  أشــغال توســعة المحطــة الحراريــة للجــرف 

األصفــر.

- الر�اج ح�صب املوانئ 4

ارتفاعات وانخفاضات متبـاينة ومهمة في األروجة المعالجة من طرف مختلف موانئ المملكة

يتضــح مــن خــال تحليــل الــرواج اإلجمالــي بمختلــف موانــئ المملكــة أن الموانــئ التــي عرفــت انخفاضــا 
ــر  ــة )% 30,2	(، آســفي )% 8,1	(، أكادي ــي: الناظــور )% 4,2	(، المحمدي ــرواج هــي كالتال ــي ال ف
)% 4,2	(، طانطــان  )% 32,8	( والعيــون )% 25,7	(. أمــا الموانــئ التجاريــة األخــرى ققــد ســجلت 

ارتفاعــات متباينــة مقارنــة مــع الســنة الماضيــة

موانئ أخرى)*(
الناظور

المحمدية
الدار البـيضاء

الجرف االصفر
أسفي
أكادير

العيون
الداخلة

طنجة المتوسط

)*( تشمل هذه الموانئ كل من ميناء طنجة المدينة )%26,1( وميناء  طانطان.
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3 -اأن�سطة املوانئ خالل �سنة 2016 )*(
- الر�اج االإجمايل  للموانّئ  1 

عرفــت أنشــطة الموانــئ المغربيـــة نهايــة ســنة 2016 رواجــا إجماليــا قــدر بـ 121 مليون طن، مســجلة بـــذلك 
ارتفاعــا بـنسبـــة 8,5% مقارنــة مع ســنة 2015. 

ويعـزى هذا االرتفاع أساسا إلــى :
ارتفــاع الــرواج الوطنــي مــن الــواردات والصــادرات بـنسبـــة 9,6% بـــحيث ســجل حجمــا 	   

إجماليــا قــدر بـــ 90 مليــون طــن ؛

اســتقرار نشــاط مســافنة الحاويــات بـــميناء طنجـــة المتـــوسط بـــحيث ســجل حجمــا إجماليــا قــدر بـ 30 	 
مليــون طــن  )4,3 %(،  أي مــا يعــادل 2.832.306  حاويــة مــن فئــة 20 قدمــا )0,2 - %(.

- اأهم االأر�جة 2

رواج الحاويات

ارتفاع رواج الحاويات الوطني بـنسبـة 9,9 % وانخفاض طفيف بـرواج حاويات المسافنة بـنسبـة 0,2 %.

ــواردات  ــات )ال ــا للحاوي ــا إجمالي ــر 2016، رواج ــهر دجنبـ ــة ش ــى نهاي ــة،  إل ــئ المغربيـ ــت الموان عالج
والصــادرات( قــدر بـــ 1.433.279 وحــدة مــن فئــة 20 قدما، بـــحيث ســجل ارتفاعا بـنسبـــة 9,9 % مقارنة 

ــالسنة الفارطة. بـ
ــا.  ــة  20 قدم ــن فئ ــة م ــون حاوي ــي 2,68 ملي ــتقر مســجا حوال ــد اس ــافنة فق ــات المس ــاط حاوي ــا نش أم
بـالمقابـــل، ســجل كل مــن نشــاط االســتيراد – التصديــر )الماحــة الداخليــة( تطــورا ملموســا على مســتوى 

مينــاء طنجــة المتوســط.

المحروقات

إعادة توزيع التدفقات بـين مختلف موانئ المملكة  

ســجل حجــم المحروقــات المســتوردة إجمــاال 15 مليــون طــن، بحيــث ارتفــع بنســبة 6,1%. وتجــدر اإلشــارة 
إلــى أنــه نظــرا لتوقــف نشــاط التكريــر بالمحمديــة، فقــد تمــت إعــادة توزيــع التدفقــات بيــن مختلــف موانــئ 
العبــور فســجلت ارتفاعــات مهمــة بــكل مــن طنجــة المتوســط )%43,9+( والجــرف األصفــر )43,2%+( 

والناظــور )47,6%+(.

الحبـوب

زيادة استثنائية من الواردات بـنسبـة 55 %

نظــرا لضعــف المحصــول الوطنــي مــن الحبـــوب بـــرسم ســنة 2016 )33,5 مليــون قنطــار( ، بـــلغ رواج 
واردات الحبـــوب  8,9 مليــون طــن، مســجا بـــذلك ارتفاعــا قــدره  %55  مقارنــة بـــالسنة الماضيــة.

)*( الرواج حتى 30 نونبر حقيقي بينما رواج شهر دجنبر مؤقت
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الفوسفاط ومشتقاته

توجه إيجابـي بـنسبـة 8,3 %

بـــلغ حجــم رواج الفوســفاط ومشــتقاته 24,4 مليــون طــن ســنة 2016 ، بـــحيث ارتفــع بـنسبـــة %8,3 مقارنــة مــع 
الســنة الماضيــة.

رواج المسافرين والمسافرين البـحريين

تحسن بـنسبـة 7,8 %

ــا  ــافر، منه ــون مس ــنة 2016 : 4,75 ملي ــة س ــة بنهاي ــئ المملك ــف موان ــروا مختل ــن عب ــافرين الذي ــدد المس ــغ ع بل
ــة. ــنة الفارط ــة بالس ــبة 7,8% مقارن ــا بنس ــة، أي ارتفاع ــات بحري ــار رح ــي إط 348.450 ف

- الر�اج املحلي ح�صب املوانئ 3

منحى تصاعدي بـنشاط الموانئ الرئيسية

موانئ أخرى)**(

العيون

الناظور

اكادير

اسفي

المحمدية

طنجة المتوسط

الجرف االصفر

الدار البـيضاء

خال�صة

لقد تم تأكيد انتعاش الرواج بـمختلف موانئ المملكة خال سنة 2016. ويعود هذااالنتعاش 
بـاألساس إلى تحسن رواج االستيراد والتصدير واستقرار رواج المسافنة.

)*( رواج االستيراد و التصدير و المساحلة
)**( تشمل هذه الموانئ موانئ طنجة المدينة  وطانطان وميناء الداخلة.


