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فــي يــوم 10 شــتنبر 1260 )2شــوال 658(، هاجــم أســطول 
ــأت  ــك، عب ــب ذل ــا. عق ــة  ســا و نهــب ثرواته قشــتالي مدين
المدينــة قواهــا الحيــة، وشــيدت قلعــة  بحريــة وبنــت انطاقــا 
ــي  ــام المينائ ــة للنظ ــطورة المؤسس ــة، األس ــذه الصدم ــن ه م
ــع  ــرن الراب ــى الق ــاد أعط ــذا المي ــم ه ــي خض ــي. ف المغرب
ــن  ــؤرخ إب ــي والم ــر والجغراف ــاح الكبي ــرب الم ــر للمغ عش
بطوطــة )1377-1304(؛ ويبقــى كتابــه »الرحلــة« مرجعــا 
ــة تمــت المصادقــة علــى المعاهــدة  ــدا. وفــي هــذه المرحل خال
ــة  ــة بفــاس ســنة 1309 التــي ضمنــت للســفن األجنبي البحري
ــئ  ــى كل موان ــاح عل ــان( االنفت ــة، األراجــون والكات )البندقي
ــاع  ــم إرج ــفينة« : إذ يت ــرق الس ــون غ ــاء »قان ــة وإلغ المملك

ــى مالكيهــا. الســفن وحمولتهــا التــي تعرضــت للغــرق إل

طــوال القــرن الخامــس عشــر، كان الذهــب اإلفريقــي محــط 
أطمــاع البرتغالييــن وســببا لغــزو أهــم الشــواطئ الســتعمالها 
ســير عمــل  االحتــال  هــذا  عبــور.  زعــزع  كمحطــات 
ــي،  ــون اإلفريق ــك لي ــى ذل ــهد عل ــا ش ــه وكم ــئ، ولكن الموان
ــي  ــرن التال ــرا طــوال الق ــض )ســا( مزده ــب الناب ــي القل بق
)القــرن الســادس عشــر( اســتطاع النظــام المينائــي المغربــي 
تجــاوز صدمــة األطمــاع، وتعافــى وأنعــش المهــن األساســية 
و اســتقى مــن قلبــه الحيويــة التــي دفعتــه، هــو واألمــة كلهــا 

ــطية. ــاحة المتوس ــتوى الس ــى مس ــة عل ــى المقدم إل

فــي بدايــة القــرن الســابع عشــر الميــادي، وباســتقبال المغرب  
لألندلســيين الذيــن كانــوا فــي محنــة، تعــرض النظــام المينائــي 
ــار،  ــدا عــن االنهي ــه بعي ــة، ولكن ــي لضغوطــات مؤلم المغرب
ربــط مصيــره بمصيــر الاجئيــن، وتقاســم معاناتهــم، واســتفاد 
مــن خبرتهــم وحــول بذلــك امتحــان التضامــن  إلــى قــوة  
ماحيــة و بحريــة، جعلتــه محــط تقديــر واحتــرام أوروبــا 

بأكملهــا.  

فــي أواســط القــرن الثامــن عشــر، دمــر زلــزال عنيــف 
ــي  ــب التاريخ ــا، أي القل ــاء س ــر مين ــونامي كبي ــوع بتس متب
للنظــام المينائــي المغربــي، وكــرد فعــل علــى هــذه الصدمــة 
الجيولوجيــة، ظهــر قلــب جديــد )مــوكا دور( وضمــن للمغرب 
موقــع المحــرك التجــاري لنظــام بحــري وأرضــي جديــد، امتد 

ــى مانشســتر شــماال.     ــا إل ــو  جنوب مــن تومبوكت
فــي فجــر القــرن التاســع عشــر، عرفــت تجــارة القوافــل 
ــت  ــي عرف ــة الت ــة البحري ــرف الماح ــن ط ــة م ــة قوي منافس
ــئ.  ــل للموان ــاق الكام ــت اإلغ ــذاك، ففرض ــرا آن ــا كبي تقدم
وهكــذا تاشــى النظــام المينائــي حتــى بدايــة القــرن العشــرين. 
ــدار  ــد: ال ــب جدي ــول قل ــدة ح ــاة جدي ــه حي ــت في ــث انبعث حي
ــطورية  ــآت أس ــاء منش ــم بن ــرة، ت ــذه الفت ــال ه البيضــاء؛ خ
تمتــد مــن الرصيــف التجــاري بطنجــة )1904( إلــى الجســر 
العائــم لرســو الســفن بالداخلــة )1959( مــرورا بحواجــز 
المهديــة )1926(  والرصيــف - الجزيــرة بســيدي إيفنــي 
)1964( ورصيــف المينــاء الفوســفاطي بالعيــون )1968(.

ــة  ــة ذا فعالي ــات التحتي ــذه البني ــتغال ه ــح اس ــد أصب ــذا وق ه
ــاز. ــود االمتي ــام عق ــى نظ ــاده عل ــة، باعتم ملحوظ

أمــا الهندســة المينائيــة، فقــد صــارت فــي  أوج عطائهــا الفني، 
وأصبحــت المنــارات، بأضوائهــا الممتــدة فــي األفــق، تجســد 

أمــام أنظــار العالــم هــذا النجــاح االســتثنائي. 

ابتــداًءا مــن 1960، وظــف النظــام المينائــي  هــذا اإلرث 
البنيــات  البــاد،  فتــم انجــاز  الــذي  راكمتــه  الرائــع  
ــئ الناضــور )1976( والجــرف  ــرى كموان ــة الكب التحتي
والمحمديــة   )1987( والعيــون   )1984( األصفــر 
وطانطــان)1986(   )1988( وأكاديــر   )1987(
وســيدي ايفنــي )1996( وبوجــدور )1982 و 2011( 
ــص  ــم تخصي ــا ت ــة )2001(. كم ــد للداخل ــاء الجدي والمين
فــي  المحليــة،  البشــرية  للتنميــة  أخــرى  تحتيــة  بنيــات 
ــة  ــال الذهبي ــة )1980( والرم ــة )1988( وطرفاي أصيل
احســاين  وســيدي   )2002( والســعيدية   )1994(
و   )2010( والفنيــدق   )2007( والشــماعلة   )2004(

.)2014( اينــوارن 

الســادس  محمــد  الملــك  جالــة  عهــد  بدايــة  تميــزت 
عرفــت  فقــد  المينائــي،  القطــاع  فــي  كبيــرة  بديناميــة 
ســنة  المتوســط  طنجــة  المينائــي  المركــب  تدشــين 
ــة  ــة طموح ــة مينائي ــتراتيجية وطني ــاق اس 2007، و إط
ســنة 2012، ترمــي إلــى بنــاء خمســة موانــئ جديــدة 
المتوســط،  )الناضــور غــرب   2030 أفــق  ســنة  فــي 
القنيطــرة األطلســي، المينــاء الجديــد للجــرف األصفــر 
، المينــاء الجديــد آلســفي ومينــاء الداخلــة األطلســي(.

فــي  محالــة  ال  ستســاهم  الكبــرى  المشــاريع  هــذه  كل 
ــي العالمــي  ــي المشــهد المينائ ــة ف اشــعاع المملكــة المغربي

المتوســطي. الفضــاء  داخــل  مكانتهــا  ترســيخ  و 
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ــخ إصــدار  ــي يعــود تاري ــة الت ــة تتضمــن عــددا مــن النصــوص التشــريعية والتنظيمي ــي ترســانة قانوني تؤطــر القطــاع المينائ
ــة القــرن الماضــي. ــى بداي البعــض منهــا إل

وقــد مكــن اإلصــاح الــذي عرفــه القطــاع المينائــي ســنة 2006، مــن وضــع القانــون رقــم 02-15 ونصوصــه التطبيقيــة وذلــك 
لماءمــة القانــون المينائــي المغربــي مــع اإلكراهــات الجديــدة والتطــورات االقتصاديــة والمؤسســاتية والتكنولوجيــة و كذلــك 

المتعلقــة بالنقــل البحــري.

يتضمن الجدوالن أسفله أهم النصوص المرجعية :

Üô`̀¨ŸG ±ô`̀W ø`̀e É`̀¡«∏Y ¥OÉ`̀°üŸG á`̀«dhódG äÉ`̀fhóŸGh äÉ`̀«bÉØJ’G

™```````L ôŸ G

اتفاقية مونت كوباي 1982

 WRC 2007 اتفاقية نريويب

 BWM 2004 اتفاقية

 LC 1972  اتفاقية

اتفاقية ما ربول 73/78

COLREG 1972 اتفاقية

  SAR 1979 اتفاقية

SOLAS 1974 اتفاقية

      IMO 1948 اتفاقية

    OPRC 1990 اتفاقية

  IMDG مدونة

 

 

قانون البحار

إزالة الحطام البحري

ضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن

الوقاية من تلوث البحار الناجم عن إغراق وتصريف النفايات في البحار                  

اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار

االتفاقية الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون في مجال التلوث النفطي

االتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر من السفن- مربول كما تم تعديلها ببرتوكول
1978 الملحق بها

االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ 

تأسيس المنظمة البحرية الدولية

المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة

االتفاقية الدولية لسالمة الحياة في البحر

´ƒ`̀°VƒŸG

    
1
اه��م الواجه��ات والط��رق البحري��ة  

www.hgsempai.fr-2013 )1(املصدر : 



11
مو�نئ �ملغرب يف �أرقام - طبعة 2016  

™```````L ôŸ G´ƒ`̀°VƒŸG

á``«æWƒdG  á``«ª«¶æàdGh á«©jô``°ûàdG  ¢``Uƒ°üædG

ظهري فاحت يوليوز 1914
ج ر عدد 62  بتارخي 1914/7/10

 ظهري 5 يناير1916
ج ر عدد 150  بتارخي 1916/3/13

ظهري 23 مارس 1916
ج ر عدد 152  بتارخي 1916/3/27

ظهري 30 نونرب 1918
ج ر عدد 299  بتارخي 1919/1/20

ظهري 31 مارس 1919
ج ر عدد  312  بتارخي 1919/4/21

ظهري 20 فرباير 1937
ج ر عدد  1279 بتارخي 1937/4/30

ظهري 31  ماي 1937
ج ر عدد 1288  بتارخي 1937/7/2

ظهري رمق 1.59.043 بتارخي 28 أبريل 1961
ج ر عدد 2533  بتارخي 1961/5/12

ظهري رمق 1.73.281 بتارخي 2 يناير 1974
ج ر عدد 3196  بتارخي 1974/1/30

ظهري رمق 1.05.146 بتارخي 2005/11/23
ج ر عدد 5375  بتارخي 2005/12/5

ظهري رشيف رمق 1.95.1 بتارخي 1995/1/26
ج ر عدد 4293 بتارخي 1995/2/8

مرسوم رمق 531-74-2 بتارخي 1975/4/21
ج ر عدد  3262 بتارخي 1975/5/7

املرسوم رمق 383-06-2 بتارخي 2006/7/24
ج ر عدد 5446 بتارخي 2006/8/10

املرسوم رمق 614-06-2 بتارخي 2006/11/24
ج ر عدد 5477 بتارخي 2006/11/27

املرسوم رمق 472-06-2 بتارخي 2008/8/4
ج ر عدد  5659 بتارخي 2008/8/25

املرسوم رمق 263-07-2 بتارخي 2008/9/19
ج ر عدد 5670 بتارخي 2008/10/2

املرسوم رمق 1029-07-2 بتارخي 2008/9/19
ج ر عدد  5670  بتارخي 2008/10/2

مرسوم رمق 304-15-2 بتارخي 2016/3/7
ج ر عدد 6450 بتارخي 2016/3/24

قرارات لوزير التجهزي والنقل واللوجستيك مرمقة
من 12-3607 إىل 12-3617 بتارخي 2012/11/2

ج ر عدد 6110  بتارخي 20 دجنرب 2012

قرار لوزير التجهزي والنقل واللوجستيك
رمق 4540.14 بتارخي 22  دجنرب2014

ج ر عدد 6352  بتارخي 2015/4/16
قرار لوزير التجهزي والنقل واللوجستيك

رمق 16-480 بتارخي 2016-2-22
ج ر عدد 6484 بتارخي 2016/07/21

األمالك العمومية

تنظيم جديد للحراسة الصحية البحرية

فيما يوجد سائبا في البحر (الحطام البحري)

إشغال األمالك العمومية مؤقتا

التجارة و المالحة والصيد بحرا

إعادة تنظيم إدارة إرشاد المراكب بمرسى الدار البيضاء

المسؤولية المدنية المنوطة بمرشدي السفن والمراكب
بمرسى الدار البيضاء                           

نشر االتفاقية والنظام األساسي الموضوعين بالنظام الدولي الخاص
بالموانئ البحرية، الموقع عليها بجنيف يوم 1923/12/9                           

مراقبة (شرطة) الموانئ البحرية التجارية

تنفيذ القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة

تكفل المكتب الوطني للصيد البحري بتسيير أسواق األسماك
الكائنة داخل حدود موانئ المملكة 

تحديد أوقات العمل المطبقة على اإلدارات العمومية و المؤسسات
العمومية العاملة بالميناء وكذا المستغلين و المعهدين المينائيين

المصادقة على أنظمة استغالل موانئ الناضور والحسيمة والمحمدية
والقنيطرة والدار البيضاء والجرف األصفر واسفي وأكادير

وطانطان والعيون والداخلة 

تطبيق المواد 43 و 44 و 45 و 47 و 56 من القانون 15-02 

تطبيق المادتين 31 و 35 من القانون 02-15 المتعلقتين بالمقر
و الوصاية ومجلس الوصاية 

تحديد اختصاصات و تنظيم وزارة التجهيز والنقل

تطبيق المواد 5 و7 و9 و60 من القانون رقم 15-02

تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء

تعيين حدود عرض البحر ومداخل ميناء طنجة المتوسط

المصادقة على نظام استغالل ميناء طنجة المتوسط

تنفيذ القانون رقم 02-15 المتعلق بالموانئ و إحداث الوكالة
الوطنية للموانئ وشركة استغال ل الموانئ

هذا وتعمل مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على تعزيز وتقوية الترسانة القانونية الوطنية، بهدف مائمة التشريع 
والتنظيم الوطني مع مقتضيات االتفاقيات الدولية.
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I . التنظيم الحالي لقطاع الموانئ بالمغرب
منــذ دخولــه حيــز التنفيــذ فــي دجنبــر 2006، أرســى اإلصــاح المينائــي تنظيمــا جديــدا للقطــاع ، حيــث تــم اعتمــاد المنافســة 
بيــن الموانــئ وداخــل كل مينــاء علــى حــدة، وكــذا الفصــل بيــن المهــام الســيادية ومهــام الســلطة المينائيــة والمهــام التجاريــة، 

باإلضافــة إلــى إقــرار أحاديــة المناولــة.

ــي  ــة ووضــع اإلطــار القانون ــذ السياســة القطاعي ــي إعــداد وتنفي ــة ف ــيادية المتمثل ــام الس ــى اإلدارة مســؤولية المه ــذا تتول وهك
ــوكاالت  ــة لل ــام الســلطة المينائي ــوكل مه ــن ت ــي حي ــدة. ف ــة الجدي ــة المينائي ــات التحتي ــط وإنجــاز البني والتنظيمــي، وكــذا تخطي
ــة  ــة وصيان ــة، وتنمي ــة األنشــطة المينائي ــاز والرخــص لمزاول ــة ومنــح عقــود االمتي ــة بمهــام الضبــط والشــرطة المينائي المكلف

ــي. ــك العمومــي المينائ ــر المل ــى تدبي ــة إل ــة، باإلضاف ــة المينائي ــة والفوقي ــات التحتي ــث البني وتحدي

مــن جهــة أخــرى، تمــارس الوظائــف التجاريــة فــي إطــار تنافســي، مــن طــرف مؤسســات عموميــة أو خاصــة باعتبارهــا فاعــا 
اقتصاديــاً أو خدماتيــاً. وتهــم أساســا الخدمــات الموجهــة للســفن والبضائــع ولألنشــطة المينائيــة األخــرى الملحقــة.

Üô`̀¨ŸÉH Å`̀fGƒŸG ´É`̀£≤d ‹É`̀◊G º`̀«¶æàdG

سيادية
مهام 

ضبط
مهام ال

جتارية
مهام 

حلاليون
الفاعلون ا

الواكالت

موانئ التجارة

موانئ
الصيد البحري

موانئ الرتفيه

اإلدارة
- وزارة التجهــزي والنقل واللوجســتيك

- مديريــة املوانئ وامللــك العمويم البحري

- الواكلــة الوطنية لملوانئ
- الواكلة اخلاصة طنجة املتوســط

مارسا ماروك ، صومابور، شركة المخازن 
المينائية، ماس سيلایر، المكتب الشريف 

    TC3PC للفوسفاط، طاقة المغرب، تيرمينال
SMA  هيدروكارب، أوروكيت، تيرمينال 

.APM

وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، كابيال مارينا، 
مجموعة شركات مارينا سمير، وكالة تهيئة 

بحيرة مارشيكا، شركة تدبير ميناء طنجة 
المدينة, شركة مارينا أكادير، شركة السعيدية 

للتدبير، نيو مارينا الدار البيضاء.

ــة  ــطة التجاري ــة األنش ــدور: مزاول ال
ــة،   ــي المحطــات المســتغلة (المناول ف

التخزين، الربط، إلخ).

الســمك المكتب الوطني للصيد أســواق  تدبيــر   : الــدور 
وموانئ الصيد البحري.

الــدور : اســتغالل وتدبيــر موانــئ 
يالترفيه.
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2. موانئ المغرب في أرقام – طبعة 2016
من بين المتدخلين في القطاع المينائي ، نخص بالذكر:

• السلطة المينائية ؛	
• اإلدارات والمؤسسات العمومية ؛	
• الفاعلون المينائيون ؛	
• المختصون بالشحن / االستقبال ؛	
• المختصون بالنقل البري و البحري ؛	
• الوكاء البحريون ،والمكلفون بالشحن، ...إلخ.	

     1.2. السلطة المينائية

تمــارس الوكالــة الوطنيــة للموانــئ  الســلطة المينائيــة  داخــل جميــع موانــئ المملكــة باســتثناء مينــاء طنجــة المتوســط  الــذي 
تمثــل فيــه الوكالــة الخاصــة  طنجــة المتوســط  الســلطة المينائيــة. وحســب المــادة 33 مــن القانــون 02-15   تنــاط بالوكالــة 

المذكــورة بالمهــام التاليــة  :
• تنميــة وصيانــة وعصرنــة الموانــئ لمعالجــة الســفن والســلع العابــرة لهــا، فــي أحســن الظــروف مــن حيــث التدبيــر والكلفــة 	

واألجل والســامة ؛
• ــاطر وطــرق 	 ــيط المس ــية وتبس ــئ التنافس ــدرة الموان ــع ق ــك برف ــة وذل ــة المينائي ــتعمال األفضــل لآلل ــى االس ــهر عل الس

ــيير ؛ ــم والتس التنظي
• السهر على احترام حرية المنافسة في استغال األنشطة المينائية ؛	
• ــرام 	 ــع احت ــاء وتتب ــكل مين ــة ب ــاز الممنوح ــود االمتي ــص وعق ــدد الرخ ــتغالها وع ــق اس ــطة المتف ــة األنش ــد الئح تحدي

ــا ؛ ــة به ــات المرتبط ــر التحم ــك بدفات ــة كذل ــا والمتعلق مقتضياته
• مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية؛	
ــي النصــوص التشــريعية 	  ــا ف ــئ المنصــوص عليه ــر بالموان ــرام قواعــد الســامة واالســتغال والتدبي ــى احت الســهر عل

ــا العمــل؛ ــة الجــاري به والتنظيمي
تدبير الموانئ كما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون 15-02.	 

وتــزاول، عــاوة علــى ذلــك، كل نشــاط لإلســتغال المينائــي لــم تتمكــن مــن إســناده فــي إطــار عقــد امتيــاز أو رخصــة فــي 
أحــد الموانــئ حســب الشــروط المحــددة فــي المادتيــن 12 و17 مــن هــذا القانــون.

 )2(  ظهري الرشيف رقم 1.05.146 صادر يف 20 من شوال 1426 )23 نوفمرب 2005 ( بتنفيذ القانون رقم 15-02 املتعلق باملوانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ ورشكة استغالل املوانئ

2
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     2.2. اإلدارات والمؤسسات العمومية المتواجدة داخل الموانئ

á`̀ °ù°S DƒŸGá`̀°ù«FôdG ΩÉ`̀¡ŸG

إدارة امجلارك والرضائب غري املبارشة
(وزارة املالية)

املكتب الوطين للسالمة الصحية
لملنتجات الغذائية

(وزارة الفالحة والصيد البحري)

مديرية املالحة التجارية
(وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك)

مندوبية الصيد البحري
(وزارة الفالحة والصيد البحري)

مصلحة املراقبة الصحية للحدود
(وزارة الصحة)

مفوضية األمن بامليناء

الوقاية املدنية

مقاطعة امليناء
(ممثل الوالية)

ــة  ــة الجزئي ــتيراد (المعاين ــر واالس ــد التصدي ــع عن ــص البضائ - تخلي
أو الكليــة للبضائــع) ؛

المحطــات  عبــر  العابريــن  والــركاب  المســافرين  وتفتيــش  مراقبــة   -
البحرية ؛

- مراقبة البضائع عند إزالتها أو عند شحنها.

التنسيق بين متدخلي المصالح التابعة بهذا المكتب في المجاالت التالية:
- المراقبة الصحية البيطرية ؛

- مراقبة الصحة النباتية ؛      
- مراقبة البذور والنباتات ؛

- تطبيــق المقتضيــات الزجريــة التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل 
في المراكز الحدودية (الشرطة الصحية، زجر المخالفات، إلخ).

- مراقبــة الحالــة التقنيــة واإلداريــة للســفن عنــد رســوها، أثنــاء عمليــات 
المناولــة، وإخبــار قبطانيــة المينــاء فــي حالــة ضــرورة إجبــار الســفينة 

على البقاء في الميناء ؛
ــة منهــا  ــة خاصــة المتعلق ــاء المعــدات الضروري - تســليم الرخــص القتن

بالسحب واإلرشاد والجرف، إلخ.

تتبع الملفات المتعلقة بمكونات صناعة صيد األسماك :
- تدبير الحطام ؛

- محاربة التلوث البحري ؛
- مراقبة المصايد، إلخ.

- الســهر علــى تطبيــق النظــام الصحــي الدولــي للمنظمــة العالميــة للصحــة 
وذلــك عــن طريــق مراقبــة أعضــاء الطاقــم والــركاب والبضائــع 

مباشرة عند رسو السفن ؛
- تنفيذ اإلجراءات المنتظمة للوقاية والصحة بالميناء.

ــاد األشــخاص  ــة وإنق ــم وتنشــيط وتنســيق تفعيــل إجــراءات الوقاي - تنظي
والممتلكات أثناء الحوادث والكوارث ؛

ــة  ــاد ومحارب ــح اإلنق ــك الخــاص بمصال ــر اإلدارة والتكتي ــم وتدبي - تنظي
الحرائق.

- تدبير الولوج إلى الميناء ؛
- مراقبة األنشطة التي تتم مزاولتها داخل الميناء.

مديرية اجلودة ومراقبة السوق
وزارة التجارة والصناعة واالستمثار)

(واالقتصاد الرمقي

الدرك املليك

- مراقبة مطابقة البضائع المرخص لها للولوج إلى السوق المغربي ؛
- حماية المستهلك.

- مراقبة السالمة في األحواض المائية (عون السلطة في األحواض) ؛
- السهر على احترام البيئة.

- تأمين سالمة األشخاص والممتلكات داخل الميناء ؛
- ضمان سالمة الحدود، الجدار العازل، األرصفة، األراضي المسطحة، 

إلخ ؛
- محاربة الهجرة غير القانونية.
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     3.2. الفاعلون  المينائيون

هناك ثاثة أنواع من الفاعلين المينائيين:

1.الفاعلــون الذيــن يتحملــون مســؤولية التدبيــر الشــامل للمينــاء فــي إطــار عقــد امتيــاز التدبير)االســتغال وفــي بعــض 
الحــاالت ممارســة الشــرطة المينائيــة، تدبيراالحتــال المؤقــت للملــك العمومــي المينائــي...( كالمكتــب الوطنــي للصيــد 

البحــري فــي بعــض موانــئ الصيــد ومســتغلي الموانــئ الترفيهيــة ؛

الفاعلــون أصحــاب امتيــاز اســتغالل المحطــات المينائيــة الذيــن يقومــون بمزاولــة األنشــطة التجاريــة )المناولــة، واإليــداع   .2
المينائــي، وإصــاح الســفن،...( ؛

الفاعلون الممارسون في إطار رخص األنشطة كاإلرشاد المينائي والسحب وإمداد السفن بالمؤن والحراسة، إلخ.  .3

)Portnet 3. الشباك الوطني الوحيد لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية  )
ــي  ــرواج المينائ ــد لل ــو المتزاي ــي والنم ــس التجــاري العالم ــياق التناف ــي س ــئ ســنة 2008، ف ــة للموان ــة الوطني ــت الوكال أطلق
ــئ  ــية الموان ــين تنافس ــة لتحس ــروع رافع ــذا المش ــد ه ــروع )Portnet(. ويع ــات، مش ــق بالحاوي ــي، وخاصــة  المتعل المغرب

ــة. ــة المغربي التجاري

يهــدف هــذا المشــروع  الطمــوح إلــى تنميــة وإنجــاز نظــام معلوماتــي للمجموعــة المينائيــة بالمغــرب وشــباك وحيــد إلجــراءات 
التجــارة الخارجيــة المينائيــة.

علــى المســتوى الوطنــي، ينــدرج هــذا المشــروع الطمــوح فــي إطــار تطوير وتفعيــل المخطــط الوطني لتبســيط المســاطر وتعميم 
تبــادل المعلومــات اإللكترونيــة )EDI : Echanges de Données Informatisées( علــى كل الفاعليــن فــي التجــارة 

. e-Gouvernement الخارجيــة. وينــدرج ضمــن المشــاريع االســتراتيجية  الخمســة عشــر لمنهجية الحكومــة اإللكترونيــة

باإلضافــة  إلــى ذلــك، يســاهم الشــباك الوحيــد فــي تقليــص الكلفــة اللوجســتيكية عبــر برمجــة أمثــل للرســو قبــل وصــول  الســفن؛ 
وبالتالــي التوفــر علــى معلومــات دقيقــة خاصــة بالعبــور المينائــي للبضائــع المعالجــة عبــر الموانــئ المغربيــة. 

من�س��ة تب��ادل املعلومات
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4. األنشطة المينائية:
تتــم مزاولــة األنشــطة المينائيــة مــن طــرف عــدد كبيــر مــن المتدخليــن الذيــن يقدمــون عــدة خدمــات مينائيــة. ويمكــن تصنيفهــا 

فــي نوعيــن مــن األنشــطة :

• األنشطة المينائية  التي تكتسي طابع الخدمة العمومية :	
اإلرشاد المينائي ؛- 
سحب السفن ؛- 
ربط السفن ؛- 
اإليداع المينائي ؛- 
التخزين المينائي.- 

• األنشطة المينائية  الملحقة :	
الحراسة على متن السفن أو داخل الميناء ؛- 
مراجعة البضائع ؛ - 
حراسة البضائع ؛- 
رزم ومناولة البضائع داخل الميناء الخلفي ؛- 
شحن و إفراغ البضائع ؛- 
تموين البواخر بالمواد الغذائية وقطع الغيار والزيوت والدهون ؛- 
تموين البواخر بالمحروقات )Soutage( ؛- 
تنظيف البواخر من الغازات وتفريغ الصوابير ؛- 
تنظيف البواخر؛- 
جمع فضات البواخر ) العوادم بجميع أنواعها ( ؛- 
جمع األزبال على متن السفن وخاصة النفايات المنزلية والفضات المرتبطة باستغال السفن ؛- 
جمع المحروقات وزيت الوقود على متن السفن ؛- 
توظيف اليد العاملة الضرورية لحاجيات األنشطة المذكورة أعاه.- 





I I I. الرواج املينائي
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مين��اء ال��دار البي�ساء

 1.تطور الرواج اإلجمالي من 2005 إلى 2015
بتحقيقــه لمعــدل نمــو ســنوي نســبته 5 %، يمكــن القــول وبــدون منــازع علــى أن الــرواج المينائــي عــرف تطــورا  ملحوظــا 
خــال العشــر ســنوات األخيــرة جــراء الديناميــة القويــة والمهمــة التــي عرفهــا االقتصــاد الوطنــي. هــذا، وبالرغم مــن التراجعات 
المســجلة خــال ســنة  2009 و2012 ، فــإن الــرواج المينائــي انتقــل إجمــاالً مــن 67,5 مليــون طــن ســنة 2005  إلى110,2   

مليــون طــن ســنة 2015 ، بحيــث اجتــاز ألول مــرة عتبــة 100 مليــون طــن خــال ســنة 2013.

ومــن جهــة أخــرى، عــرف نشــاط المســافنة للحاويــات قفــزة نوعيــة بمينــاء طنجــة المتوســط، بحيــث ســجل هــذا األخيــر خــال 
ــن  ــه م ــا مكن ــدم( ، مم ــة 20 ق ــن فئ ــدة م ــون وح ــارب 3 ملي ــا يق ــون طــن ) أي م ــغ 30 ملي ــيا بل ــا قياس ــنة 2014 رواج س

الحصــول علــى مكانــة مرموقــة  فــي الــرواج اإلجمالــي الوطنــي التــي بلغــت نســبتها مــا يفــوق %26.

ي
ائ

ين
مل

ج ا
وا

لر
ا
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2. تطور مساهمة الموانئ في الرواج الوطني
إجمــاال عرفــت معظــم موانــئ المملكــة معــدالت نمــو متناقضــة فيمــا بينهــا، مــا بيــن 2005 و 2015، ســواء تعلــق األمــر 

ــرواج المســافرين. ــع أو ب بالبضائ

فالموانئ الثاثة األولى في المملكة والتي تمركز 80 % من الرواج الوطني هي كالتالي : 

- مينــاء طنجــة المتوســط الــذي يحتــل الصــدارة منــذ 2013 بفضــل نشــاطه الرئيســي لمســافنة الحاويــات حيــث اســتحوذ هــذا 
ــل بعــض األنشــطة  ــد تحوي ــي خــال ســنة 2015 . من ــي المينائ ــرواج اإلجمال ــي ال ــوق 35% ف ــى مــا يف ــاء لوحــده عل المين
التجاريــة مــن مينــاء طنجــة المدينــة إلــى هــذا المينــاء، شــرع هــذا األخيــر فــي معالجــة بعــض األنشــطة األخــرى ويتعلــق األمــر 

بــرواج الحبــوب والمحروقــات و العربــات.

- مينــاء الــدار البيضــاء الــذي بقــي محافظــا علــى المرتبــة األولــى فيمــا يتعلــق بالــرواج الخدماتــي )31%( و محتــا المرتبــة 
الثانيــة بالنســبة للــرواج الوطنــي )23%( حيــث ســجل ارتفاعــا نســبة نمــوه الســنوي 9,7% خــال الخمــس ســنوات األخيــرة، 
بحيــث حقــق خــال ســنة 2015 رواجــا إجماليــا قــدر ب 25,3  مليــون طــن، نتيجــة ارتفــاع رواج الحاويــات الــذي انتقــل مــن 

6 مليــون طــن ســنة 2010 إلــى 7,9 مليــون طــن ســنة 2015.

- مينــاء الجــرف األصفــر الــذي يحتــل الرتبــة الثالثــة عالــج ســنة 2015 حوالــي 22,7 مليــون طــن، وتمثــل بذلــك مــا يناهــز  
20,6% مــن مجمــوع الــرواج  اإلجمالــي الوطنــي. ويتميــز هــذا المينــاء بتواجــد أرصفــة تابعــة للمكتــب الشــريف للفوســفاط 

التــي يعالــج بهــا مــا يقــارب نصــف الــرواج اإلجمالــي بالمينــاء.

ــك  ــجا بذل ــي، مس ــي الوطن ــرواج اإلجمال ــوع ال ــن مجم ــبة 7,2% م ــة بنس ــة الرابع ــل المرتب ــذي يحت ــة ال ــاء المحمدي ومين
ــة. ــة بالمدين ــة البترولي ــاط الصناع ــع نش ــة تراج ــا نتيج انخفاضــا ملموس
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3. تطور الرواج الوطني حسب نمط التعبئة 
ــا يخــص الســوائب  ــة وركــوداً فيم ــي حصــة الســوائب الصلب ــا ف ــن 2005 و 2015 انخفاضــا طفيف ــا بي ــة م ــت المرحل عرف

الســائلة. بينمــا عــرف رواج الحاويــات الوطنيــة والعربــات ارتفاعــا تدريجيــا وذلــك نظــرا لمزايــاه اللوجســتيكية وخاصــة منهــا 
تعــدد الوســائل و ساســة عمليــات مناولــة البضائع.وقــد مكــن إنطــاق اســتغال مينــاء طنجــة المتوســط مــن تســريع تطويــر 

هــذه األنمــاط مــن التعبئــة.

ــي، ويتكــون  ــرواج الوطن ــة بالمغــرب ســنة 2015  نســبة  48 % مــن مجمــوع ال ــب الصلب وبالفعــل، ســجل رواج السوائـ
إجمــاال مــن الفوســفاط، والفحــم الحجــري، واألســمدة والكبريــت. وقــد انتقــل هــذا الــرواج مــن 34,4  مليــون طــن ســنة 2010 

إلــى 39,1 مليــون طــن ســنة 2015، محققــا بذلــك معــدل نمــو ســنوي بنســبة %7,4. 

وقــد بلــغ رواج السوائـــب السائـــلة، الــذي يتكــون أساســاً مــن المحروقــات )69 %( و المــواد الكيماويــة )28 %(، حجمــا يقدر 
ب 21,1 مليــون طــن ســنة 2015، أي مــا يعــادل 27 % مــن الــرواج الوطنــي.

ســجل رواج الحاويــات الوطـــني 1,14 مليــون حاويــة  مــن فئــة 20 قــدم ســنة 2015 محققــا بذلــك معــدل نمــو ســنوي بنســبة  
3,6 % خــال الســنوات الخمــس األخيــرة، حيــث أصبــح يمثــل 13 % مــن الــرواج الوطنــي.

بلــغ رواج العـــربات خــال ســنة  2015 نســبة 7,3 % مــن الــرواج الوطنــي، وبحجــم قــدر ب 5,96 مليــون طــن، أي 4,6 
% كمعــدل نمــو ســنوي خــال الســنوات الخمــس األخيــرة. أمــا فيمــا يخــص رواج النقــل الطرقــي الدولي فقــد انتقل مــن  817 182 

وحــدة ســنة 2010 إلــى 520 245 وحــدة ســنة 2015 ، أي ارتفــاع بنســبة %34.

بالنســبة لـــرواج البضائــع المختلفــة، فقــد عــرف تراجعــا بلــغ 10%، محققــا بذلــك حجمــا إجماليــا قــدر ب 4,3 مليــون طــن 
عنــد نهايــة شــهر دجنبــر 2015، وذلــك لفائــدة رواج الحاويــات.

إجماال، يمكن إبراز تطور الرواج الوطني، حسب نمط التعبئة، في الرسم البياني التالي :

تطور الرواج الوطني حسب نمط التعبئة

توزيع الرواج حسب نمط التعبئة
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4. تطور أهم األروجة
 

• المحروقات

انتقــل حجــم المحروقــات المعالــج فــي موانــئ المملكــة خــال الفتــرة 2005-2015 مــن 12,5 مليــون طــن إلــى 14,7 مليــون 
طــن، أي ارتفــع بنســبة 17%. هــذا الــرواج مرتبــط أساســا بــواردات المــواد النفطيــة خاصــة الغــازوال والبتــرول الخــام اللــذان 

بلــغ رواجهمــا علــى التوالــي 4,9 و2,6 مليــون طــن ســنة 2015.

 وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أنــه نظــرا لتوقــف نشــاط شــركة الســمير منــد شــهر غشــت 2015، فــإن الــواردات 
النفطيــة المغربيــة مــن البتــرول الخــام عرفــت انخفاضــا ملحوظــا قــدر ب 50% مــن الحجــم مقارنــة مــع ســنة 2014. هــذا 
ــه إعــادة توزيــع نســبة  ــة المكــررة )الغــازوال، البنزيــن، الفيــول، إلــخ( ممــا نتــج عن ــم تعويضــه بالمــواد النفطي االنخفــاض ت

ــي : ــن الموانــئ كالتال ــات بي رواج المحروق

التطور القوي لرواج المنتوجات المكررة خاصة بميناء طنجة المتوسط ؛- 
االرتداد الملموس لنشاط المحروقات بميناء المحمدية.- 

يمكن تلخيص توزيع رواج المحروقات على الشكل التالي : 

ر�سي��ف النفط
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• الفحم والكوك

بلــغ حجــم واردات الفحــم والكــوك البترولــي خــال ســنة 2015 : 8 مليــون طــن مقابــل 5,8 مليــون طــن ســنة 2005، بحيــث 
ارتفــع بنســبة 36%. ويعــزى هــذا االرتفــاع، مــن جهــة، إلــى التحســن الملحــوظ فــي إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة، ومــن جهــة 
ثانيــة  إلــى التوجــه اإليجابــي إلنتــاج اإلســمنت خــال ســنة 2011 و 2012، حيــث حقــق رواج الفحــم والكــوك أعلــى نســبة 
للنمــو فــي رواج الســوائب الصلبــة بعــد الفوســفاط، بحيــث عــرف معــدل نمــو ســنوي بنســبة 3,1 % مــا بيــن 2005 و 2015.

يمكن تلخيص توزيع رواج الفحم والكوك،  حسب كل ميناء على الشكل التالي :

خــال الســنوات األخيــرة، إتجــه المكتــب الشــريف للفوســفاط إلــى الرفــع مــن حجــم صــادرات الفوســفاط المعالجــة وتقليــص 
تصديــر الفوســفاط الخــام. فخــال ســنة 2015، انخفضــت حصــة الفوســفاط الخــام فــي الصــادرات المغربيــة بنســبة %35,7، 

حيــث انتقلــت مــن 13,6 مليــون طــن ســنة 2005 إلــى 8,6 مليــون طــن ســنة 2015.

• الفوسفاط الخام )بدون أسمدة(
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و يمكن إبراز توزيع صادرات المكتب الشريف للفوسفاط )OCP( على النحو التالي :

• األسمدة

بلــغ حجــم رواج األســمدة ســنة 2015، 4,7 مليــون طــن مقابــل 2,3 مليــون طــن ســنة 2005، بحيــث ســجل أكبــر ارتفــاع 
% مقارنــة مــع ســنة 2014. كمــا حقــق معــدل نمــو ســنوي بنســبة 7,5 %  بحجــم 5,1  مليــون طــن، وانخفــض بنســبة 8,5

خــال الفتــرة مــا بيــن 2015-2005.

ويمكن إبراز توزيع هذا الرواج بين الصادرات والواردات خال سنة 2015 كما يلي :

الصــادرات: 094 617 طن، أي بزيادة 27% مقارنة مع سنة 2005 ؛- 
الـــواردات : 247 109 4 طن، أي بزيادة 129% مقارنة مع سنة 2005.- 

وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن صــادرات األســمدة ســتحافظ علــى إيقاعهــا التصاعــدي نظــرا لاســتراتيجية المعتمــدة 
مــن طــرف المكتــب الشــريف للفوســفاط )اســتخدام واســتغال المركــب الصناعــي للجــرف األصفــر وتكنوبــول العيــون( التــي 

تهــدف أساســا إلــى تثميــن الفوســفاط الخــام.

• المعادن األخرى

بلــغ الــرواج البحــري للمعــادن األخــرى )خــارج الفوســفاط والفحــم والكــوك( 6 مليــون طــن ســنة 2015 مقابــل 4,4 مليــون 
طــن ســنة 2005، مســجا بذلــك ارتفاعــا قــدر ب 35,3 % ومتوســط معــدل نمــو ســنوي بنســبة 3 %. 
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• الحبوب

انتقــل رواج الحبــوب مــن 5 مليــون طــن ســنة 2005 إلــى 5,7 مليــون طــن ســنة 2015، بمتوســط معــدل نمــو ســنوي 
ــرات الســنوية  ــات هطــول األمطــار والتغي ــرات مهمــة مرتبطــة أساســا بتقلب ــرواج بتغي ــز هــذا ال بنســبة 1,35 %. ويتمي
لإلنتــاج الوطنــي للحبــوب الــذي يؤثــر بشــكل مباشــر علــى حجــم الــواردات الــذي حقــق معــدال ســنويا بلــغ 5,6 مليــون طــن 

بيــن ســنة 2005 و 2015، وبالمقابــل ال توجــد هنــاك صــادرات فــي هــذا المجــال.

عــرف اإلنتــاج الوطنــي مــن الحبــوب تحســنا ملموســا خــال ســنة 2014 بحيــث بلــغ 7,6 مليــون طــن مقابــل 4,7 و 5,7 
مليــون طــن ســنتي 2013 و 2015 علــى التوالــي.

•حاويات )من فئة 20 قدم(

ــدم ، بمتوســط معــدل نمــو  ــة 20 ق ــة مــن فئ ــي خــال ســنة 2015 : 726 145 1 حاوي ــات الوطن ــغ حجــم رواج الحاوي بل
ــة بســنة 2005. ســنوي بنســبة  6,5% مقارن

أمــا نشــاط حاويــات المســافنة، فقــد عــرف نمــواً كبيــرا منــذ إنطاقــه بمينــاء »طنجــة المتوســط« فــي ســنة 2007، حيــث بلــغ 
الــرواج ســنة 2015 : 359 845 2 حاويــة مــن فئــة 20 قــدم.

إجمــاال، بلــغ حجــم رواج الحاويــات ســنة 2015 : 085 991 3 حاويــة مــن فئــة 20 قــدم )أي مــا يعــادل 39 مليــون طــن( 
مقابــل 611.035 حاويــة مــن فئــة 20 قــدم )أي مــا يعــادل 5,5 مليــون طــن( ســنة2005 ، أي 20,64% كمتوســط معــدل 

نمــو ســنوي.

وقد عرف نشاط عبور الحاويات ارتفاعا ملحوظا نتيجة العوامل التالية :

- الشروع في معالجة رواج الحاويات من طرف مركب ميناء طنجة المتوسط ؛
- التحسين المستمر لمردودية محطات الحاويات.

تطور الرواج اإلجمالي للحاويات
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• النقل الطرقي الدولي

ــغ الــرواج الوطنــي للنقــل الطرقــي الدولــي المعالــج مــن طــرف موانــئ المملكــة خــال ســنة 2015 : 255 798 وحــدة  بل
)أي مــا يعــادل 5,7 مليــون طــن( مقابــل 164.656 وحــدة )3,6  مليــون طــن(  مسجلــــة خــــال سنــــة 2005، مســجا 
بهــذا، معــدل نمــو ســنوي بنســبة 4,5  %. وقــد تابــع هــذا الــرواج نمــوه سنــــة 2015 وذلــك بارتفــاع جديــد لــرواج الشــاحنات 

العابــرة بالموانــئ. 

وهكــذا،  يتوفــر قطــاع النقــل الطرقــي الدولــي علــى إمكانيــات مهمــة للنمــو. ناتجــة أساســاً عــن النجــاح الــذي عرفــه مخطــط 
المغــرب األخضــر وارتفــاع وتيــرة المبــادالت التجاريــة مــع االتحــاد األوروبــي والــدول المغاربيــة وجنــوب إفريقيــا.

يمكن توزيع هذا النشاط، حسب كل ميناء على حدة كالتالي :

• العربات الجديدة

بلــغ رواج العربــات الجديــدة خــال ســنة 2015 : 265 433 وحــدة مقابــل  395 90 وحــدة مســجلة خــال ســنة 2007، 
%. فيمــا يخــص التصديــر، ســجلت حركــة العربــات الجديــدة تطــوراً مهمــاً  مســجا بذلــك معــدل نمــو ســنوي بنســبة 21,6

يأكــد ديناميــة صناعــة الســيارات بالمغــرب.

وقــد عــرف هــذا الــرواج ارتفاعــاً ملحوظــاً ابتــداًء مــن ســنة 2012 نتيجــة انطــاق اشــتغال معمــل شــركة رونــو بمدينــة طنجــة. 
وارتبــط كذلــك باســتعادة حيويــة الســوق األوروبــي الــذي يعــد المنفــذ الرئيســي للعربــات المصنوعــة فــي المغرب.

والتوزيع اإلجمالي لهذا النشاط، خال سنة 2015، هو كالتالي :

مينــاء طنجــة المتوســط : 195 322  وحــدة ، أي بزيــادة 27% مقارنــة مــع ســنة 2014، منهــا 187 28 وحــدة - 
خاصــة  بالمســافنة ؛

% مقارنة مع سنة 2014.-  الدار البيضاء : 170 110 وحدة ، بحيث ارتفع بنسبة 27

تطور رواج العربات الجديدة
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5. تطور أروجة المسافرين
• المسافرين

•  تطور رواج المسافرين بكل ميناء )1000 مسافر(

بمتوســط معــدل نمــو ســنوي بنســبة 0,66 % ، عــرف رواج المســافرين تطــورا متواضعــا بحيث ارتفع مــن 907 905  3 مســافر 
ســنة 2005 إلى 834 173 4 مســافر ســنة 2015.

تميــزت ســنة 2010 بفتــح مينــاء طنجــة المتوســط حيــث تــم تحويــل عــدة خطــوط بحريــة للمســافرين مــن مينــاء طنجــة المدينــة 
إلــى مينــاء طنجــة المتوســط، باإلضافــة إلــى الشــروع فــي اســتغال خــط بحــري جديــد للمســافرين يربــط مينــاء العيــون بمينــاء 

.)Las Palmas( الس بالمــاس

مين��اء امل�س��افرين طنج��ة املدين��ة

نمو بنسبة 4٫65 % يعزى أساسًا إلى تدفق المغاربة المقيمين بالخارج )3(

)3(  معدل النمو السنوي ما بين 2005 و2015 
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• سياح العبارات

ــئ المملكــة 638 437 ســائح ســنة 2015  ــج مــن طــرف مختلــف موان ــغ العــدد المعال ــارات، بل ــرواج ســياح العب بالنســبة ل
ــدر ب 75 %. ــك ارتفاعــا ملموســا ق ــا بذل ــل 835 249 ســائح ســنة 2005، محقق مقاب

ويمكن تلخيص توزيع هذا الرواج حسب الموانئ ، خال سنة 2015 ، على الشكل التالي :

6. تطور أروجة الصيد الساحلي والتقليدي

رغــم اإلســتقرار الــذي ســجله حجــم منتوجــات الصيــد البحــري المغربــي خــال ســنة 2015 مقارنــة مــع ســنة 2014 ، إال أن 
قيمتهــا اإلجماليــة بلغــت 6,586 مليــون درهــم، مســجلة بذلــك ارتفاعــا مهمــاً بنســبة 9% . 

ــد  ــى الصعي ــة 25 عل ــي والمرتب ــد اإلفريق ــى الصعي ــى عل ــة األول ــة ســنة 2014، المرتب ــت المملكــة المغربي وهكــذا، احتل
العالمــي 4. وقــد ســجل منتــوج الصيــد البحــري المغربــي خــال نفــس الســنة النســب التاليــة :

الصيد الساحلي والتقليدي : 72 % ؛- 
الصيد في أعالي البحار  : 23 % ؛- 
أنشطة أخرى : 5 %.- 

)4( تقرير وزارة الفاحة والصيد البحري ، سنة 2014

رواج المسافرين في أوج النمو 
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ــض  ــر األبي ــي والبح ــط األطلس ــد بالمحي ــق الصي ــف مناط ــى مختل ــوزع عل ــم م ــري مه ــطول بح ــى أس ــرب عل ــر المغ يتوف
ــي : ــكل التال ــى الش ــة عل ــار موزع ــي البح ــي أعال ــد ف ــاحلي والصي ــدي والس ــد التقلي ــر للصي ــن بواخ ــون م ــط، ويتك المتوس

امل�س��در: تقري��ر وزارة الفاح��ة وال�سي��د البح��ري ، �س��نة 2014

ال�سي��د ال�س��احلي والتقلي��دي
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7. تطور رواج البضائع بأهم الموانئ التجارية
ميناء الناضور: 18%+ 

باحتــال المرتبــة 7 خــال ســنة 2015، يعالــــج مينــاء الناضـــور، معـــدل 2,5 مليــون طــن ســنويا، بحيــث يســتخدم 48 % 
مــن طاقتــه التشــغيلية )5,15 مليــون طــن / ســنة( ونســبة 19 % فقــط مــن طاقتــه النظريــة )13.2 مليــون طــن / ســنة(. وقــد 
حقــق رواجــا قياســيا قــدر ب 3,1 مليــون طــن ســنة 2014 ورواجــا أدنــى بلــغ 2,1 مليــون طــن ســنة 2013 مــع متوســط 

معــدل نمــو ســنوي بنســبة 1,7 %.

ويبقــى مينــاء الناضــور مينــاءا متعــدد االختصاصــات بحيــث يعالــج بشــكل محــدود الفحــم والبارتيــن والمحروقــات والحبــوب. 
وقــد عــرف نمــوا مهمــا لفائــدة األروجــة األخــرى مثــل اإلســمنت الفــج والصلصــال، مقابــل انخفــاض ملمــوس فــي رواج ســبائك 

الحديد.

ميناء المحمدية: % 24- 

احتــل مينــــاء المحمديــــة المرتبــة 4 خــال ســنة 2015، وهــو يعالــج معــدل 10,6 مليــون طــن فــي الســنة حيــث  يســتخدم    
61 % مــن طاقتــه التشــغيلية )17.4 مليــون طــن فــي الســنة( و 44 % مــن طاقتــه النظريــة )24.2 مليــون طــن فــي الســنة(. 
وقــد حقــق المينــاء ســنة 2011 رواجــا قياســيا قــدر ب 12 مليــون طــن ورواج أدنــى وصــل إلــى 7,9 مليــون طــن خــال ســنة 

2015 مــع متوســط معــدل نمــو ســنوي بنســبة 2,7- %.

بســبب تعليــق أنشــطة الســمير ابتــداًء مــن شــهر غشــت ســنة 2015، تزايــد رواج النفــط المكــرر بشــكل ملحــوظ علــى حســاب 
النفــط الخــام. وســجل رواج غــاز زيــت الوقــود ، الفيرجيــن نفطــا و الزيــوت األساســية انخفاضــا علــى خــاف رواج المســاحلة.

توزيع أهم األروجة

توزيع أهم األروجة
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ميناء الدار البيضاء: 3% +

ــاء  ــي، خــال ســنة 2015 بعــد مين ــي الوطن ــي المينائ ــرواج اإلجمال ــة 2  بمعالجــة 23 % مــن ال ــاء المرتب ــل هــذا المين احت
طنجــة المتوســط. وقــد عالــج مينــاء الــدار البيضــاء، خــــال الفتــــرة 2005-2015، مــا يعــــادل 23,8 مليــون طــن ســنويا، 
بحيــث اســتخدم 75 % مــن طاقتــه التشــغيلية )31,8 مليــون طــن فــي الســنة( و 60 % مــن طاقتــه النظريــة )39,8 مليــون 
طــن فــي الســنة(. وقــد حقــق رواجــا قياســيا بلــغ 26 مليــون طــن ســنة 2007 ورواجــا أدنــى بلــغ 20 مليــون طــن خــال ســنة 

2009 ، مــع متوســط معــدل نمــو ســنوي بنســبة 0,3 % .

بتحويــل رواج الفحــم الحجــري وجــزء مــن رواج الفوســفاط إلــى مينــاء الجــرف األصفــر، أصبــح مينــاء الــدار البيضــاء مينــاء 
مختصــا أكثــر فــي معالجــة رواج الحاويــات الوطنيــة والحبــوب.

وقــد بلــغ رواج الحاويــات فــي هــذا المينــاء خــال ســنة 2015 :  008 853 حاويــة مــن فئــة 20 قــدم )أي مــا يعــادل 8 مليــون 
طــن( بمــا فيهــا رواج المســاحلة، أي بزيــادة 59 % مقارنــة مع ســنة 2005.

ميناء الجرف األصفر: 72,7%+

احتــل مينــاء الجــرف األصفــر المرتبــة 3 خــال ســنة 2015، وهــو يعالــج معــدل 16,6 مليــون طــن ســنويا، حيــث اســتخدم 
27 % مــن طاقتــه النظريــة )60,5 مليــون طــن فــي الســنة(. وقــد حقــق المينــاء رواجــا قياســيا بلــغ 22,7 مليــون طــن ســنة 
2015 ورواجــا بحــد أدنــى بلــغ 13 مليــون طــن خــال ســنة 2008. كمــا حقــق متوســط معــدل نمــو ســنوي بنســبة 5,6 %.

إجمــاال، يمكــن اعتبــار مينــاء الجــرف األصفــر، مينــاء مختصــا فــي معالجــة الســوائب الصلبــة والســائلة ذات عاقــة بالصناعات 
)المكتــب الشــريف للفوســفاط و المكتــب الوطنــي للمــاء والكهربــاء.. إلــخ(، وذلــك  بتطــور مســتمر لــرواج الفحــم الحجــري،  

واألســمدة الفوســفاطية، والكبريــت وبعــض المــواد األخــرى.

توزيع أهم األروجة

توزيع أهم األروجة
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ميناء آسفي : 6,8%+

احتــل مينــاء آسفـــي المرتبــة 5 خــال ســنة 2015، وهــو يعالــج معــدل 5,6 مليــون طــن ســنويا حيــث اســتخدم 70 % مــن 

طاقتــه النظريــة )8 مليــون طــن فــي الســنة(. وحقــق المينــاء رواجــا قياســيا بلــغ 6,2 مليــون طــن ســنة 2010 ورواجــاً أدنــى 
بلــغ 3,9 مليــون طــن خــال ســنة 2009. كمــا حقــق خــال هــذه الفتــرة متوســط معــدل نمــو ســنوي بنســبة 0,7 %.

ويبقــى مينــاء آســفي مينــاءا معدنيــا بامتيــاز وخاصــة معالجــة الحامــض الفوســفوري، الكبريــت، األســمدة 5  والفوســفاط. وقــد 
عــرف هــذا المينــاء تراجعــا طفيفــا فــي معالجــة رواج الحبــوب والجبــس.

ميناء أكادير : 70%+

احتــل مينــاء أكاديــر المرتبــة 6 خــال ســنة 2015، وهــو يعالــج معـــدل 3,3 مليــون طــن ســنويا، حيــث اســتخدم 55 % مــن 
طاقتــه النظريــة )6 مليــون طــن فــي الســنة(. وقــد حقــق رواجــا قياســيا بلــغ 4,2 مليــون طــن ســنة 2014 ورواجــاً أدنــى بلــغ 

2,3 مليــون طــن خــال ســنة 2006. كمــا حقــق خــال هــذه الفتــرة متوســط معــدل نمــو ســنوي بنســبة  5,4 %.

ــات  ــد رواج الحاوي ــكل متزاي ــج بش ــح يعال ــا أصب ــوي. كم ــع جه ــات ذو طاب ــدد االختصاص ــاءا متع ــر مين ــاء أكادي ــى مين يبق
ــر. ــض والبواك ــوب ،والحوام ــات، والحب ــة رواج المحروق ــبة معالج ــي نس ــع ف ــل تراج ــج، مقاب ــمنت الف واإلس

 )5( األسمدة الفوسفاطية واألسمدة املختلطة املكونة من مواد الفوسفاط واآلزوط

توزيع أهم األروجة

توزيع أهم األروجة
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ميناء العيون : 48%-

احتــل مينــاء العيــون المرتبــة 8 خــال ســنة 2015، وهــو يعالــج معــدل 3,6 مليــون طــن ســنويا، حيــث اســتخدم 66 % مــن 
طاقتــه الحاليــة   )5,46 مليــون طــن فــي الســنة(6. وقــد حقــق رواجــا قياســيا بلــغ 4,9 مليــون طــن ســنة 2007 ورواجــاً أدنــى 

بلــغ 2,2 مليــون طــن خــال ســنة .2009 ومتوســط معــدل نمــو ســنوي بلــغ 6,2- %.

ويحتــل رواج الفوســفاط والمحروقــات مكانــة متطــورة فيمــا يخــص الــرواج المعالــج فــي هــذا المينــاء، فــي حيــن ســجل رواج 
الرمــال انخفاضــا ملحوظــا، علــى عكــس رواج اإلســمنت الفــج الــذي عــرف ارتفاعــا خــال الفتــرة 2005 - 2015.

ر�سي��ف للحاويات

)6( القدرة الحالية هي: 1,96 مليون طن يف السنة )امليناء املحمي( و 3,5 مليون طن يف السنة )ورف(.

توزيع أهم األروجة
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• ساحل يمتد على طول 3411 كلم 
• 40 ميناء :

   - 13 ميناء متعدد األنشطة مفتوحا للتجارة الخارجية 
   - 21 ميناء للصيد البحري 

   - 6 موانئ ترفيهية 
• 71 كلم من الحواجز الوقائية 

• 62 كلم من األرصفة 
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ميناء الناظور
األنشطة : التجارة، المسافرون و الصيد البحري.

نبذة تاريخية 

ــتيراد  ــطة  االس ــض أنش ــة بع ــن مزاول ــة م ــن المنطق ــنة 1924 لتمكي ــيكا س ــرة مارتش ــي بحي ــم ف ــاء الناضورالقدي ــي مين بن
ــة 300 طــن، وبعمــق ال  ــوارب ذات محــرك، مــن فئ ــك باســتخدام ق ــاء أساســا(، وذل ــة ومــواد البن ــر )المــواد األولي والتصدي

ــار. ــاوز 3 أمت يتج

وخــال الفتــرة بيــن ســنة 1974 و 1975، تمــت انطاقــة أشــغال مينــاء الناظــور الجديــد فــي الميــاه العميقــة مــن أجــل الربــط 
البحــري  للجهــة الشــرقية باعتبــاره المنفــذ البحــري الرئيســي لهــا. وقــد بــدأ االســتغال الجزئــي للمينــاء ســنة 1978. 

ــل  ــرواج المســافرين وشــاحنات النق ــد خصصــت ل ــز التشــغيل. وق ــدة حي ــة الجدي ــت المحطــة البحري ــي ســنة 2003، دخل وف
ــي. ــي الطرق الدول

الربط البري

يقــع مينــاء الناظــور بمدينــة بنــي انصــار علــى مســافة 10 كيلومتــرات مــن مدينــة الناظــور. ويرتبــط بالبنيــات التحتيــة  الطرقيــة 
التاليــة :

الطريق السريع )ط.و رقم 19( الرابطة بين الناظور ومليلية، والطريق الدائري المتوسطي )ط.و رقم 16( ؛- 
الطريق السيار فاس – وجدة عبر الطريق الوطنية رقم 19 على مستوى مدينة تاوريرت. - 

كما يستفيد من الربط بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية عبر الخط تاوريرت - الناظور.

تطور الرواج 2015-2005

الرواج اإلجمالي

رواج المسافرين

خط عرض/ الشمال ''12'35°16
 خط طول/  الغرب ''32'2°56



45
مو�نئ �ملغرب يف �أرقام - طبعة 2016  

ور
ظ

نا
 ال

اء
ين

م
الرواج حسب المنتوج )1000 طن(

البنيات التحتية المتوفرة 

يتوفــر المينــاء علــى حواجــز وقائيــة بطــول 3685 متــرا، و أرصفــة للرســو بطــول 3500 متــر. ويوضــح الرســم البيانــي 

التالــي تخصــص األرصفــة بالمينــاء  وطاقتهــا االســتيعابية النظريــة :

مفتاح التصميم
رصيفان للمحروقات بعمق 13 متر هيدرو؛. 1

الغازوال والبنزين والبوتان.

الطاقة االستيعابية النظرية : 7 مليون طن سنويا.
األرصفة 1 و2 و3 بطول 450 مترا و عمق 13 متر هيدرو؛. 2

الفحم، وسبائك الحديد، والمعادن.
الطاقة االستيعابية النظرية :  2,8 مليون طن سنويا.

األرصفة 4 و 5 و 6 و7، بطول 600 مترا و عمق 10 متر هيدرو؛. 3
المعادن و البضائع المختلفة.

الطاقة االستيعابية النظرية : 3,4 مليون طن سنويا.
 مالحظــة: الطاقــة اإلجماليــة لألرصفــة مــن 1 إلــى 7 محــدودة 

2,3 مليون طن سنويا نظرا لمساحة األراضي المسطحة.

األرصفة 8 و9، بطول 300 مترا و عمق 10 متر هيدرو؛. 4
الحبوب، والحوامض و البضائع المختلفة.

الطاقة االستيعابية النظرية : 1 مليون طن سنويا.
الرصيف 9 مكرر بطول 260 مترا وعمق 13 متر هيدرو.

المعادن.
الطاقة االستيعابية النظرية : 1,5 مليون طن سنويا.

األرصفــة 10 و11 و12 بطــول 280 متــرا و عمــق 7 متــر . 5
هيــدرو؛

الحبوب و الحوامض و البضائع المختلفة.
الطاقة االستيعابية النظرية :  0,7 مليون طن سنويا.

ــدودة  ــى 12 مح ــن 8 إل ــة م ــة لألرصف ــة اإلجمالي ــة: الطاق مالحظ
ــاحة األراضــي المســطحة. ــنويا نظــرا لمس ــون طــن س ــي 1,3 ملي ف

الحوض العسكري : رصيف بطول 350 مترا و عمق 7 متر هيدرو.. 6

ــرا . 7 ــول 150 و 430 مت ــة بط ــري :  أرصف ــد البح ــوض الصي ح
ــي. ــى التوال ــدرو عل ــر هي ــق 7 و 5 مت وبعم

4 أرصفــة للســفن المخصصــة للمســافرين و العربــات بطــول 170 . 8
متــرا وعمــق 7 متــر هيــدرو لــكل رصيــف.

ــون مســافر و 750 ألــف  الطاقــة االســتيعابية النظريــة : 3,3 ملي
عربــة خفيفــة و 60 ألــف شــاحنة.
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ميناء الناظور غرب المتوسط )في طور االنجاز(

أهداف المشروع

ســيتم إنشــاء مشــروع مينــاء الناظــور غــرب المتوســط بالموقــع اإلســتراتيجي لخليــج بطويــة المتواجــد علــى الواجهــة الغربيــة 
لــرأس الثــاث مــداري، وعلــى مســافة تقــل عــن 250 ميــا مــن مضيــق جبــل طــارق. هــو بذلــك يتموقــع علــى أهــم الخطــوط 

البحريــة شــرق - غــرب للســفن التجاريــة الخاصــة بالحاويــات والمنتجــات النفطيــة.

سيتوفر ميناء الناظور غرب المتوسط على طاقة استيعابية مهمة من أجل :

مسافنة الحاويات ؛	 
تطوير قطب طاقي )معالجة وتعبئة وتخزين المحروقات ومشتقاتها( ؛	 
معالجة المواد السائبة وخاصة الفحم ؛	 
معالجة العربات والبضائع المختلفة.	 

الربط البري والجوي

يرتبط موقع المشروع بعدة بنيات تحتية مهمة منجزة أوفي طور اإلنجاز. ونذكر باألساس ما يلي :

ــيارة 	  ــرق الس ــبكة الط ــرقية بش ــة الش ــط المنطق ــذي يرب ــر ال ــول 320 كيلومت ــى ط ــدة عل ــاس - وج ــيار ف ــق الس الطري
ــة ؛ الوطني

الطريــق الدائــري المتوســطي الــذي يمتــد مــن طنجــة إلــى الســعيدية علــى مســافة 570 كيلومتــرا، 196 كيلومتــرا منهــا 	 
تقــع فــي الجهــة الشــرقية ؛

الطريــق الســريع الــذي يوجــد قيــد اإلنجــاز ويربــط بيــن المــدن الرئيســية بالمنطقــة علــى طــول 151 كيلومتــرا : وجــدة، 	 
أحفيــر، بــركان والناظــور ؛

الخــط الســككي تاوريــرت - الناظــور علــى طــول 117 كيلومتــرا، الــذي يربــط مدينــة الناظــور بشــبكة الســكك الحديديــة 	 
الوطنيــة ؛

المطارات الدولية : وجدة والناظور والحسيمة.	 

خط عرض/ الشمال '35°14  
 خط طول/  الغرب  '3°09
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ر�سي��ف برتويلحمط��ة للحاويات

وباإلضافــة إلــى هــذه البنيــات التحتيــة، هنــاك بنيــات تحتيــة أخــرى جديــدة مبرمجــة لضمــان ربــط أمثــل بالموقــع. ونذكــر 
باألســاس مــا يلــي :

الطريق السيار جرسيف - الناظور والذي توجد دراساته في طور اإلنجاز؛- 
الطريق الرابطة بين الطريق السيار وموقع المشروع على طول 33 كيلومترا ؛- 
تدعيم الشبكة الطرقية لمنطقة المشروع ؛- 
 الخــط الســككي الرابــط بيــن المينــاء الجديــد و الخــط تاوريــرت – الناظــور، والــذي توجــد دراســاته في طــور اإلنجاز.- 

البنيات التحتية المرتقبة 
سيتوفر المركب المينائي في مرحلته األخيرة على البنيات التحتية التالية :

حاجز رئيسي بطول 7500 متر وحاجز ثانوي بطول 700 متر تقريباً ؛	 
أرصفة للحاويات بطول 7300 متر وبطاقة استيعابية تتراوح بين 13 و15 مليون حاوية من فئة 20 قدما ؛	 
5 أرصفة بترولية بطاقة استيعابية تصل إلى 50 مليون طن ؛	 
رصيف للرواسب الصلبة بطول 360 متر و بطاقة استيعابية تصل إلى 8 مليون طن ؛	 
أرصفة للبضائع المختلفة، للعربات والخدمات بطاقة استيعابية تصل إلى 3 مايين طن.	 

وسيتكون الميناء في مرحلته األولى من :

حاجز رئيسي وقائي بطول 4200 متر تقريباً ؛	 
حاجز ثانوي بطول 1200 متر تقريبا ؛	 
محطة شرقية للحاويات، بطول 1520 متر وبعمق 18 متر هيدرو ؛	 
محطة غربية للحاويات، بطول 1440 متر وبعمق 18 متر هيدرو ؛	 
محطة بترولية مكونة من ثاث أرصفة بعمق 20 متر هيدرو ؛	 
رصيف مخصص للسوائب بطول 360 متر وبعمق 20 متر هيدرو ؛ 	 
رصيف للخدمات بطول 384 متر وبعمق 7 متر هيدرو ؛	 
ممر للعربات بطول 39 متر وبعمق 18 متر هيدرو. 	 

أما فيما يخص الطاقة االستيعابية السنوية، ستمكن هذه البنية التحتية من معالجة :

3 مليون حاوية من فئة 20 قدم، مع إمكانية الرفع من الطاقة االستيعابية بحوالي 1,5  إلى 2 مليون إضافية ؛	 
25 مليون طن من المحروقات ؛	 
8  مليون طن من السوائب الصلبة ؛	 
3 مليون طن من البضائع المختلفة.	 
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من��ارة كياتي�س،احل�س��يمة

ميناء الحسيمة
األنشطة : الصيد البحري، المسافرون و الترفيه.

نبذة تاريخية 

كان مينــاء الحســيمة )كلمــة مشــتقة مــن الخزامــة( يتوفــر منــذ ســنة 1925 علــى رصيــف صغيــر بشــاطئ كيمــادو. وفــي ســنة 
1930، تــم بنــاء حاجــز لألمــواج و أراض مســطحة وأرصفــة يفــوق عمقهــا 8 أمتــار. وتــم فتــح المينــاء رســميا للتجــارة ســنة 

1931، وكان يســتقبل البريــد األســبوعي لســبتة و مليليــة و كذلــك ســفن البضائــع )35000 طــن ســنوياً(.
ومنــذ ذلــك الحيــن، شــهد المينــاء توســيعات متتاليــة : 1947 )حاجــز وقائــي يربــط بيــن الصخــور الثاثــة(، 1969 )رصيــف 
الصيــد وســوق الســمك(، 1997 )حاجــز طولــه 550 متــر(، 2005 )رصيفــان للمســافرين بعمــق 7 أمتــار(، 2007 )افتتــاح 
المحطــة البحريــة(. ومــع ذلــك، فكــون المينــاء فــي موقــع معــزول حــد مــن إمكانيــة توســعته وبالتالــي تــم تخصيصــه باألســاس 

للصيــد البحــري وللمســافرين. واليــوم، ســيعرف المينــاء تنويعــا فــي أنشــطته مــع افتتــاح منطقــة جديــدة للترفيــه ســنة 2016.

الربط الطرقي

يقــع مينــاء الحســيمة وســط المدينــة، مرتبطــا بالطريــق الوطنيــة رقــم 2 و الطريــق الدائــري المتوســطي )ط.و رقــم 16( علــى 
مســتوى أجديــر عبــر الطريــق اإلقليميــة رقــم 5211. كمــا ســيتم ربطــه قريبــا بالطريــق الســيار فــاس- وجــدة علــى مســتوى 
ــم 2 والطريــق  ــة رق ــم، وبمحــاذاة الطريــق الوطني ــازة، بواســطة طريــق ســريع فــي طــور اإلنجــاز بطــول 150 كل ــة ت مدين

الجهويــة رقــم 505.

خط عرض/ الشمال ''52'35°14
 خط طول/  الغرب  ''15'3°55
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رواج الصيد البحري

رواج المسافرين

البنيات التحتية المتوفرة

يتوفر الميناء على حواجز وقائية بطول 920 متر، وأرصفة  للرسو بطول 905 متر، ويتكون من : 

منطقة للترفيه مكونة من 179 حلقة للرسو ؛	 
أرصفة للصيد البحري بطول 400 متر تقريبا وبعمق يتراوح ما بين متر واحد و6,5 متر هيدرو ؛ 	 
ــرا.	  ــات عرضــه 30 مت ــت للعرب ــر ثاب ــى مم ــة إل ــر باإلضاف ــول 335 مت ــافرين بط ــور المس ــة مخصصــة لعب  أرصف

ورش إصالح السفن  

يقع ورش إصاح السفن في الجزء الخلفي من شمال الحوض الصغير بالميناء ويشمل ما يلي :
ممر واحد و عربة الجر ؛	 
رافعة ذات طاقة محدودة  ؛	 
مبنى يضم ورشة للنجارة ومخزن.	 

ويمكن هذا الورش من صيانة وإصاح السفن صغيرة الحجم.

2

1

3

مفتاح التصميم

 حوض الترفيه ؛. 1
حوض الصيد البحري ؛. 2
حوض المسافرين.. 3
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المركب المينائي طنجة المتوسط
األنشطة : التجارة و المسافرون.

تقديم

جــاء إنشــاء مينــاء طنجــة المتوســط لاســتجابة إلرادة المملكــة المغربيــة لتشــييد منصــة مينائيــة، وصناعيــة ولوجســتيكية رائــدة 
و مدمجــة بشــبكة التجــارة العالميــة، بالشــاطئ الجنوبــي لمضيــق جبــل طــارق.

ــاد العالمييــن فــي  ومنــذ انطــاق أشــغاله فــي يوليــوز ســنة 2007، تــم تعزيــز مينــاء طنجــة المتوســط، الــذي يســتقطب الري
مجــال المهــن المينائيــة،  بالبنيــات التحتيــة المينائيــة الحديثــة بهــذه المنطقــة، التــي يعبرهــا ٪20 مــن النقــل البحــري العالمــي 

للحاويــات.
يتوفــر مينــاء طنجــة المتوســط 1 علــى طاقــة اســتيعابية تصــل إلــى 3 ماييــن حاويــة مــن فئــة 20 قــدم، ســيتم رفعهــا إلــى 9 
ماييــن بفضــل طنجــة المتوســط 2. وقــد يتــم تصمــي هذيــن المينائيــن الســتقبال أحــدث األجيــال مــن الســفن، كمــا يشــكان، 
مــن جهــة، منصــة ألنشــطة المســافنة العالميــة ومــن جهــة أخــرى بوابــة دخــول إلــى المغــرب مــن شــأنها اســتقبال األروجــة 

المتعلقــة بأنشــطة االســتيراد - التصديــر.
ويتمتــع المينــاء بموقــع جغرافــي فريــد، يقــع بأدنــى نقطــة مســافة بيــن إفريقيــا وأوروبــا، حيــث يضمــن الولــوج المباشــر إلــى 
أهــم الخطــوط البحريــة شــرق - غــرب مــع "صفــر انحــراف" للســفن. إضافــة إلــى ذلــك فــإن اإللتقــاء بيــن البحــر األبيــض 
ــكا  ــا وأمري ــى إفريقي ــي توصــل إل ــوب الت ــمال - جن ــتقطاب خطــوط ش ــة اس ــه إمكاني ــول ل ــي يخ ــط األطلس المتوســط والمحي

ــة. الجنوبي
ــتخدمين ذوي  ــل مس ــن قب ــاز، م ــود اإلمتي ــار عق ــي إط ــة، ف ــطة المينائي ــي األنش ــاء، كباق ــات المين ــتغال محط ــم اس ــذا ويت ه
 Maersk، MSC،CMA( شــهرة عالميــة. وينشــط بمينــاء طنجــة المتوســط أيضــا أكبــر مجهــزي ومالكــي الســفن العالمييــن

.Eurogateو Apm Terminals  ــل ــي مث ــال المينائ ــي المج ــاد ف ــك الري CGM، ...(، وكذل
ويتكون مجمع ميناء " طنجة المتوسط " مما يلي :

ثاثــة موانــئ بالميــاه العميقــة )طنجــة المتوســط األول وطنجــة المتوســط الثانــي وطنجــة المتوســط المســافرين(، لتطويــر 	 
ــة  ــع العام ــوب والبضائ ــات والحب ــدة، والمحروق ــيارات الجدي ــي، والس ــي الطرق ــل الدول ــات، والنق أنشــطة رواج الحاوي

وكذلــك رواج المســافرين ؛
منطقــة حــرة للخدمــات اللوجســتية بمســاحة تصــل إلــى 200 هكتــار بــواد الرمــل، مخططة لتخزيــن البضائــع، ومعالجاتها 	 

؛ الخفيفة 
مناطق حرة صناعية بجهة طنجة – تطوان، تهدف أساسا إلى إنتاج الصناعات الموجهة نحو التصدير.	 



51
مو�نئ �ملغرب يف �أرقام - طبعة 2016  

نبذة تاريخية 

بتاريــخ 30 يوليــوز 2002، أعلــن صاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس فــي خطابــه بمناســبة عيــد العــرش، عــن قــرار 
"بنــاء مجمــع هيكلــي مينائــي كبيــر، للتجــارة و الصناعــة، علــى ضفــاف المضيــق بشــرق مدينــة طنجــة" ، وذلــك فــي إطــار 

"خيــار اســتراتيجي لجعــل المنطقــة مائمــة لاســتثمار" وبمقاربــة "التنميــة اإلقليميــة المتكاملــة".
ومنــذ تدشــين أول محطــة حاويــات )TC1( فــي 27 يوليــوز 2007، ومينــاء طنجــة المتوســط فــي تطــور مســتمر. وهكــذا، 
تــم تشــغيل محطــة الحاويــات )TC2( ســنة 2008، ومينــاء المســافرين ســنة 2010 و كذلــك مركــب للســيارات و محطــة 

للمحروقــات ســنة 2012.
وقــد أثمــر نجــاح طنجــة المتوســط األول، ببنــاء طنجــة المتوســط الثانــي  فــي ســنة 2009. حيــث اكتمــل بنــاء الشــطر األول 
مــن الحواجــز )بطــول كلــي يصــل إلــى 4600 متــر( واألرصفــة )بطــول كلــي يصــل إلــى 1200 متــر(، فــي ســنة 2015. 
فيمــا تــم تفويــض تســيير محطــات الحاويــات )TC3( و )TC4( بمينــاء طنجــة المتوســط إلــى مرســى المغــرب ومجموعــة 

. Maersk( APM(
الربط األرضي

يقع مجمع ميناء طنجة المتوسط على بعد 35 كلم من مدينة طنجة، عبر الطريق الوطنية رقم 16. ويمكن الوصول إليه عبر :
خــط الطريــق الســيار مــن 53 كيلومتــر، فــي طــور التشــغيل منــذ ســنة 2008، ويربــط بيــن الطريــق الســيار الشــمالي 	 

)الربــاط - طنجــة( و المجمــع المينائــي ؛
الطريق السريع 2x2 الذي يربط مجمع الميناء بالفنيدق ؛	 
خط للسكك الحديدية بطول 45 كيلومتر الرابطة بين المنطقة الخاصة للتنمية والشبكة السككية الوطنية.	 

الربط البحري
يؤمــن مينــاء طنجــة المتوســط مــن خــال مجموعــة مــن مالكــي الســفن، رحــات منتظمــة متصلــة بأكثــر 170 مينــاء، موزعــة 
علــى 68 دولــة بالقــارات الخمــس. وعلــى ســبيل المثــال، يقــع مينــاء طنجــة المتوســط علــى بعــد 10 أيــام مــن أمريــكا و 20 
يومــا مــن الصيــن. ويشــكل كذلــك نقطــة وصــل مــع إفريقيــا، حيــث يوصــل إلــى أكثــر مــن 35 مينــاء و22 دولــة بإفريقيــا 

الغربيــة عــن طريــق رحــات أســبوعية.
ويمكــن مينــاء طنجــة المتوســط ، كجســر بحــري بيــن أوروبــا وأفريقيــا، مــن عبــور المســافرين عبــر المضيــق فــي أقــل مــن 

.www.tmpa.ma  45 دقيقــة. ويمكــن معرفــة كل الروابــط البحريــة المتاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي
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تطور الرواج 2015-2007
الرواج اإلجمالي

الرواج المعالج  بالوحدة

الرواج المعالج حسب المنتوج )1000 طن(

تخصص األرصفة والطاقة االستيعابية النظرية

وسيمكن مجمع ميناء طنجة المتوسط من معالجة رواج سنوي يقدر ب : 

9  مليون حاوية من فئة 20  قدم ؛	 
7  مليون مسافر؛	 
000 700 شاحنة ؛	 
000 500 سيارة جديدة ؛	 
15 مليون طن من المحروقات.	 
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مفتاح التصميم

1 .: )TC1( 1 محطة للحاويات
أرصفــة بطــول 800 متــر وبعمــق مــا بيــن 16 و18 متــر هيــدرو 

و40 هكتــار مــن األراضــي المســطحة ؛
.APM Terminals الميناء مسير من طرف 

الطاقــة االســتيعابية النظريــة : 1,35 مليــون حاويــة مــن فئــة 20 
قــدم  ســنويا.

2 .: )TC2( 2 محطة للحاويات
أرصفــة بطــول 812 متــر وبعمــق مــا بيــن 16 و18 متــر هيــدرو 

و38 هكتــار مــن األراضــي المســطحة ؛
 Contship - Consortium Eurogate - : مسير من طرف
شــركات النقــل البحــري  MSC و CMA - CGM )تحتــل علــى 

التوالــي رتبــة الثانيــة و الثالثــة فــي النقــل العالمــي للحاويــات(.
الطاقــة االســتيعابية النظريــة : 1,35 مليــون حاويــة مــن فئــة 20 

قــدم  ســنويا.
مينــاء طنجــة المتوســط للمســافرين : يتكــون مــن 8 أرصفــة بعمــق . 3

8 متــر هيــدرو؛
ويضــم المحطــة البحريــة المرتبطــة بخــط الســكة الحديديــة و موقــف 
لعربــات رورو و النقــل الدولــي الطرقــي علــى مســاحة 25 هكتــار 

مــن األراضــي المســطحة.
مســافر  مليــون   7  : الســنوية  النظريــة  االســتيعابية   الطاقــة 

و700000 شاحنة.
مخصصــة . 4 17 مترهيــدرو؛  بعمــق   : للمحروقــات  محطتــان   

للمســافنة، وتزويــد الســفن بالوقــود، واالســتيراد، والماحــة الداخليــة 
للمنتجــات المكــررة.

ــارات  ــال )اإلم ــزون تيرمين ــن طــرف شــركة أوري ــيير م ــم التس يت
العربيــة المتحــدة( بتوافــق مــع شــركات  المجموعــة البتروليــة 

المســتقلة )الكويــت( و أفريقيــا )المغــرب(.
الطاقة االستيعابية النظرية : 15 مليون طن سنويا.

ــاس . 5 ــة  باألس ــدرو : مخصص ــر  هي ــق 12 مت محطــة للعربــات بعم
لتصديــر الســيارات المصنعــة بمعمــل رونــو- نيســان بالمنطقــة الحــرة 

ملوســا.
الطاقــة االســتيعابية كافيــة الســتغالل الفــرص المســتقبلية )كصناعــة 

الســيارات و مســافنة العربــات(.
الطاقة االستيعابية النظرية : 500000 وحدة سنويا.

محطــة للســوائب و البضائــع المختلفــة : تتكــون مــن أرصفــة بطــول . 6
560 متــر وبعمــق مــا بيــن12  و15 متــر هيــدرو. مخصصــة  
باألســاس الســتيراد البضائــع المتنوعــة و الحبــوب الموجهــة لمحيطهــا 

المباشــر.
محطة للحاويات TC4( 4( :  )انطاق االستغال سنة 2019(. 7

الطاقــة اســتيعابية نظريــة تتجــاوز 4,2 مليــون حاويــة مــن فئــة 20 
قــدم ســنويا.

ــة 20  ــة مــن فئ ــة تتجــاوز 4,2 مليــون حاوي طاقــة اســتيعابية نظري
قــدم ســنويا.

منــح التســيير بســنة  2016 إلــى APM Terminals، مــع إمكانيــة 
تمديــد األرصفــة ب 400 متــر واألراضــي المســطحة ب 18 هكتــار. 
وذلــك لبلــوغ طاقــة اســتيعابية مــن 5,2 مليــون حاويــة مــن فئــة 20 

قــدم  ســنويا.
محطة للحاويات TC3( 3( :  )في طور اإلنجاز(. 8

أرصفــة بطــول 800 متــر و مســاحة 32 هكتــار مــن األراضــي 
المســطحة ؛ 

طاقــة اســتيعابية نظريــة مــن 1,3 مليــون حاويــة مــن فئــة 20 قــدم 
ســنويا.

تســيير المحطــة كمســتخدم مشــترك مــن طــرف مرســى المغــرب منــذ 
ســنة 2015. ويرتقــب أن يتــم فتحــه لمجموعــة واســعة مــن شــركات 

طالشــحن الوطنيــة والدوليــة.
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ميناء طنجة المدينة 
األنشطة : الصيد البحري، المسافرون، الرحالت البحرية و الترفيه .

نبذة تاريخية 

يعــود تاريــخ المينــاء إلــى القــرن الســابع عشــر، عندمــا قــام اإلنجليــز ببنــاء حاجــز لألمــواج يصــل طولــه إلــى 225 متــرا 
وعرضــه إلــى 33 متــرا، والــذي دمــر فــي ســنة 1684.  وبـقـــي كذلــك حتــى ســنة 1895 حيــث تــم بنــاء ممــر عائــم خــاص 

بالفحــم، متبوعــا برصيــف خشــبي، لتحســين ظــروف نــزول الــركاب و تفريــغ البضائــع.
بيــن ســنتي 1903 و 1908، تــم إنشــاء النــواة األولــى للمينــاء للمراكــب 
والقــوارب الصغيــرة. وتتكــون مــن رصيــف بطــول 340 متــرا لحمايتــه ضــد 
ــة  ــة المغربي ــر الحكوم ــح ظهي ــنة 1921، من ــي س ــواج شــمال-غرب. وف األم
الشــريفة ل "شــركة مينــاء طنجــة" الحــق الحصــري فــي بنــاء وصيانة واســتغال 
مينــاء طنجــة. وهكــذا، أنجــزت عــدة توســيعات، بيــن سنـــتي 1925 و 1933، 
وبالخصــوص كاســر لألمــواج بطــول 960 متــرا، ومعبــر وســيط بطــول 300 
ــز  ــدة حواج ــود، وع ــوت الوق ــم وزي ــتودع للفح ــطحة كمس ــر، وأراضــي مس مت

ــرول و رصيــف لاســتقبال. ــم خــاص بالبت أخــرى، فضــا عــن رصيــف عائ
وقد انطلق مشروع تحويل المنطقة المينائية لطنجة المدينة سنة 2010،

 بهــدف رئيســي يكمــن فــي تمكيــن "مدينــة المضيــق" مــن التموضــع كواجهــة أساســية للســياحة البحريــة والترفيهيــة والصيــد 
البحــري علــى الصعيــد الدولــي. 

وإلــى جانــب ضمــان التكامــل وإبــراز قيمــة الحــي التاريخــي للمدينــة وســاحلها الســياحي، يتضمــن المشــروع تطويــر عــدة 
أقطــاب للترفيــه وللمســافرين وكــذا للصيــد البحــري.

ــداءاً  ــط ، ابت ــة المتوس ــاء طنج ــافرين لمين ــة والمس ــع المختلف ــات، والبضائ ــات، والعرب ــل رواج الحاوي ــع ترحي ــذا، وم  وهك
مــن ســنة 2010، دخلــت إعــادة تهيئــة مينــاء طنجــة المدينــة حيــز التنفيــذ. وفــي ســنة 2016، وصلــت أشــغال التهيئــة إلــى 

مرحلتهــا النهائيــة حيــث يســتعد المينــاء الســتقبال نشــاطه الجديــد.

الربط البري

يمكن الولوج إلى ميناء طنجة المدينة عبر:
الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طنجة والدار البيضاء عبر مدينة الرباط ؛	 
الطريق السيار الرابط بين طنجة والدار البيضاء عبر مدينة الرباط ؛	 
خط السكة الحديدية طنجة – الرباط.	 

ــة فائــق الســرعة )LGV( بيــن  ــا فــي طــور اإلنجــاز، بخــط الســكة الحديدي ــذي يوجــد حالي ــاء ال ــاً، ســيتم وصــل المين وقريب
ــدار البيضــاء.  مدينتــي طنجــة وال

مين��اء طنج��ة يف الق��رن ال�ساد���س ع�س��ر

خط عرض/ الشمال  ''26'35°47 
 خط طول/  الغرب  ''29'05°48 
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تطور الرواج 2005 - 2015

الرواج اإلجمالي

رواج المسافرين

رواج الصيد البحري

البنيات التحتية المتوفرة
يتوفر المركب المينائي طنجة المدينة على حواجز وقائية يصل طولها إلى 3010 متر.  ويتكون من ما يلي :

مفتاح التصميم

ميناء الصيد البحري ؛. 1
منطقة للمسافرين و الرحات البحرية ؛. 2
ــم . 3 ــي يت ــري، والت ــد البح ــة بالصي ــة خاص منطق

ــه ؛ ــة للترفي ــى منطق ــا إل ــا حالي تحويله
منطقة للترفيه.. 4
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مشروع الميناء الجديد القنيطرة األطلسي )في طور اإلنجاز(

أهداف المشروع
ســيمكن مشــروع المينــاء الجديــد القنيطــرة األطلســي، الــذي يقــع علــى بعــد 24 كيلومتــر شــمال مصــب واد ســبو، مــن تحقيــق 

األهــداف التاليــة:
ــة  	  ــدة أروجــة  البضائــع القادمــة أو المتجهــة إلــى المناطــق الخلفي ــاء حديــث وفعــال علــى مســتوى القــرب لفائ ــاء مين بن

ــد مــن منطقــة الغــرب حتــى مناطــق اللوكــوس وفــاس- مكنــاس وطنجــة ؛ ــاء، والتــي تمت للمين
خلــق عــرض مينائــي جديــد مــن شــأنه أن يخفــف الضغــط عــن مينــاء الــدار البيضــاء مــن خــال التحويــل التدريجــي 	 

ــة ؛ ــع المختلف لألروجــة الســائبة والبضائ
تلبيــة حاجيــات مصنــع بوجــو ســتروين لتصديــر الســيارات، الــذي يتــم إنجــازه علــى حــدود المنطقــة الصناعيــة المندمجــة 	 

)المنطقــة الحــرة األطلســي( بإقليــم القنيطــرة ؛
االســتجابة للفــرص المســتقبلية التــي يمكــن أن تتوفــر خصوصــا فــي مجــال صناعــة الســفن وصناعــة الســيارات 	 

والصناعــات الغذائيــة.

الرواج المتوقع

)*( إنشاء مصنع بوجو ستروين)Peugeot Citroen ( بالمنطقة

)**(  الرواج المستقطب في حالة تحويل معمل كوسيمار)Cosumar ( من الدار البيضاء إلى منطقة القنيطرة

خط عرض/ الشمال  '34°47 
 خط طول/  الغرب  '06°31 
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PLAN N°2ECHELLE : 1/600

ROYAUME DU MAROC

DIRECTION DES PORTS ET DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, 
ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE

Sous Mission 2.2
DU NOUVEAU PORT DE KENITRA ATLANTIQUE 

DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

ETABLI PAR : KH.A/H.M APPROUVE PAR :  L. ADJARVERIFIE PAR :A.MOUJANE

IND DATE MODIFICATIONS

A0 01/02/2016 Première édition

A1 10/03/2016 Mise à jour suivant essais des 7 et 8 Mars 2016

Etude de navigabilité par modèle mathématique 

CODE AFFAIRE

12 0 3 34 910

ر�سي��ف احلب��وب مبين��اء اأكادير

البنيات التحتية المرتقبة 

 الشطر األول 
حاجز رئيسي بطول 2660 متر وبعمق 20,5 متر هيدرو؛ 	 
حاجز ثانوي بطول 765 متر؛ 	 
رصيف مخصص للحبوب بطول 280 متر وبعمق 16 متر هيدرو ؛	 
رصيف مخصص للسيارات بطول 270 متر و بعمق 14 متر هيدرو ؛ 	 
رصيف مخصص للمحروقات المكررة بعمق 16,5 متر هيدرو ؛	 
رصيف للخدمة بطول 150 متر وبعمق 7 أمتار هيدرو .	 

الشطر الثاني 
رصيفان مخصصان للمعادن، طول كل منهما 270 متر بعمق 16 متر هيدرو ؛	 
رصيف مخصص للسكر بطول 270 متر وبعمق 16 متر هيدرو ؛	 
ثاث أرصفة مخصصة للبضائع المختلفة، طول كل منها 245 متر وعمقه 14 متر هيدرو.	 
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الميناء النهري للقنيطرة

األنشطة : التجارة و الترفيه

أهداف المشروع
ــدادا علــى مســتوى موقــع  ــذ العصــور القديمــة، عــرف ســنة 1912، امت ــاده الفينيقيــون من ــذي كان يرت ــة ،ال ــاء المهدي إن مين
القنيطــرة علــى بعــد 17 كلــم فــوق مصــب واد ســبو. وقــد تــم اختيــار هــذا المــكان إلنــزال اإلمــدادات، لكــون النهــر يتوفــر فــي 
هــذا الموقــع علــى مســاحة مائيــة يصــل طولهــا إلــى 1200 م وعرضهــا إلــى 250 متــرا مــع جســور تســمح برســو الســفن 
فــي ظــروف جيــدة. وهكــذا، أنجــزت المرافــق األولــى للمينــاء. وقــد جعــل الموقــع الجغرافــي للقنيطــرة مــن هــذا المينــاء منفــذا 

طبيعيــا لســهل الفيــاض جهــة الغــرب والمناطــق المحيطــة بهــا.
فــي 14 نونبــر 1912، عبــرت أول ســفينة بضائــع فرنســية 
)فلــور(  بحجــم 1100 طــن، مصــب وادي ســبو ووصلــت إلــى 
القنيطــرة بحمولــة كاملــة مــن الفحــم واإلمــدادات. وهكــذا تــم فتــح 

المينــاء للتجــارة.
فــي ســنة 1944، تــم تفويــض إدارة المينــاء إلــى وكالــة الموانــئ 
ــة إدارة  ــذه المهم ــت ه ــا تول ــنة 1950 عندم ــى س ــة حت المغربي
األشــغال العموميــة. ومــن ســنة 1951 حتــى ســنة 1965، 
ــاء إلــى SPLAM ثــم SKAM قبــل أن  ــم تكليــف إدارة المين ت
ــئ  ــتغال الموان ــب اس ــى مكت ــا إل ــوزارة، لتفويضه ــتعيدها ال تس

ــنة 2006. ــئ س ــة للموان ــة الوطني ــنة 1984 و الوكال س
ونظــرا للصعوبــات الناتجــة عــن الوســط الطبيعــي للمينــاء 

ــه الخصــوص  ــى وج ــة عل ــري، والمرتبط ــل البح ــوالت النق وتح
لتوقــف كليا لمينــاء قبــل ا لتجــاري علــى مســتوى ا لنشــاط ا  بترمــل قنــاة الممر، وبتطور حجم الســفن، تواصــل انخفــاض ا

في سنة 2014. هذا الوضع، دفع السلطات العمومية لبدء مشروع إعادة تأهيل ميناء القنيطرة لتلبية استخدامات متعددة، أخذاً 
بعين االعتبار المتطلبات االقتصادية، والبيئية، واالجتماعية والسياحية للموقع.

الربط البري
ــك الســكة  ــر وكذل ــق الســيار طنجــة – أكادي ــم 1، والطري ــة رق ــق الوطني ــر الطري ــاء القنيطــرة عب ــى مين ــن الوصــول إل يمك

ــة. الحديدي

ر�سف��ة مين��اء القنيط��رة �س��نة 1916

خط عرض/ الشمال  ''58'34°15
 خط طول/  الغرب  ''57'06°34  
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تطور الرواج 2005 - 2015

الرواج اإلجمالي

الرواج المعالج حسب المنتوج )1000 طن(

البنيات التحتية المتوفرة
يصل مجموع طول منشآت الرسو بميناء القنيطرة إلى 1086 مترا ، وتتكون من : 

رصيف Robert Dubreuil  بطول 360 مترا وبعمق 5 متر هيدرو ؛	 
رصيفا مكناس وفاس طولهما على التوالي 246 متر و300 متر، وبعمق 5 متر هيدرو ؛	 
رصيف للمعادن بطول 100 متر وبعمق 5 متر هيدرو ؛	 
رصيف عائم بطول 80 مترا وبعمق 5 متر هيدرو. 	 

ورش إصالح السفن 
يتوفر هذا الورش على منصة لجر السفن تصل طاقتها إلى 400 طن، مجهزة بعربات و رافعات.
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ميناء المحمدية
األنشطة : التجارة،  الصيد البحري و الترفيه .

نبذة تاريخية  

تــم بنــاء مينــاء المحمديــة ســنة 1913 مــن قبــل شــركة مينــاء فضالــة. وقــد شــهد هــذا المينــاء، الــذي كان مخصصــا فــي البدايــة 
للصيــد  البحــري، عــدة تغييــرات بغيــة التكيــف مــع األروجــة الجديــدة وأحجــام الســفن ومتطلبــات مســتعملي المينــاء.

فــي ســنة 1952، تــم بنــاء أول خــط نفطــي بحــري مكــون مــن أنبوبيــن قطرهمــا 14'' علــى طــول 2 كلــم الســتقبال ناقــات 
ــا.  ــي بإفريقي ــاء نفط ــح أول مين ــك أصب ــر، وبذل ــق 18 مت ــن و بعم 50 ط 40 و 000 ــن 000 ــا بي ــا م ــغ حمولته ــط تبل النف
فــي ســنة 1961، مــع إنشــاء مصفــاة الســمير بالمحمديــة، عــرف المينــاء ارتفاعــا مهمــا فــي الــرواج نتيجــة نشــاط اســتيراد 

النفــط الخــام. ومــا بيــن ســنتي 1966 و 1979، عــرف المينــاء تطــورا 
60 و  كبيــرا ممــا مكنــه مــن اســتقبال ناقــات نفــط بحمولــة مــا بيــن 000
 100 100طــن و بعمــق 22 متــر، وناقــات نفــط بحمولــة 000 000
 150 طــن و بعمــق 25 متــر، و وناقــات نفــط تصــل حمولتها إلــى 000

طــن و بعمــق 25 متــر.
وقــد واكــب توســيع المينــاء تطــور مصفــاة الســمير مــن ســنة 1980 وحتــى 
ســنة 1984، هــذا وقــد أنجــزت المحطــة النفطيــة فــي  ســنة 1987، بمــا 
فيهــا الرصيفــان A و B و22 هكتــار مــن األراضــي المســطحة ، هــذا 

باإلضافــة إلــى حاجــز لولــوج المحطــة طولــه 450 متــر.

الربط البري

يمكن الولوج إلى ميناء المحمدية عبر:

الطريق الساحلية )الطريق اإلقليمية رقم 322( والطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين الدار البيضاء والرباط ؛	 
الطريق السيار 2×3 بين الدار البيضاء والرباط.	 

هــذا ولــم يتــم وصــل المينــاء بالســكة الحديديــة نظــرا ألن مجمــل الــرواج بيــن المينــاء ومســتعمليه الرئيســيين يمــر عبــر األنابيــب 

)المواد الســائلة(.

مين��اء املحمدي��ة قب��ل �س��نة 1952

خط عرض/ الشمال  ''12'33°43  
 خط طول/  الغرب ''37'7°23
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تطور الرواج 2005 - 2015

الرواج اإلجمالي

الرواج المعالج حسب المنتوج )1000 طن(

البنيات التحتية المتوفرة
يتوفــر المينــاء علــى 3354 متــر طولــي مــن منشــآت الوقايــة و 880 متــر طولــي مــن منشــآت الرســو. وفــي مــا يلــي توزيــع 

األرصفــة وكــذا القــدرة اإلســتيعابية النظريــة بالمينــاء:

مفتاح التصميم
رصيف رقم 1 : بطول 70 متر و بعمق 6,7 متر هيدرو  ؛. 1

مخصص للمنتوجات النفطية.
رصيف رقم 2 : بطول 180 متر وبعمق 6,1 متر هيدرو ؛. 2

مخصص للملح وللمنتوجات النفطية.
أرصفــة عائمــة مخصصــة للترفيــه، وهــي مســيرة مــن طــرف نــادي المحمديــة . 3

لليخــوت )YCM(  ؛
رصيــف رقــم 4 : بطــول 180 متــر وبعمــق 3 متــر هيــدرو، مخصــص . 4

ــري ــد البح للصي
يتم تدبيره من طرف المكتب الوطني للصيد.

رصيف رقم 5 : بطول 250 متر وبعمق 1,5 متر هيدرو  ؛. 5
رصيف رقم 6 : بطول 160 متر وبعمق 5,8 متر هيدرو  ؛. 6

مخصص للمنتوجات الكيماوية .
الطاقة االستيعابية النظرية للميناء الداخلي : 1,7 مليون طن سنويا.

رصيف الخدمات : بطول 40 متر وبعمق 5 متر هيدرو ؛. 7
محطة نفطية يتم استغالها من طرف شركة مارسا المغرب :. 8

- الرصيــف A علــى عمــق 17 متــر هيــدرو : اســتقبال ســفن يتــراوح طولهــا 
مــا بيــن 180 و 260 متــر ؛

- الرصيــف B علــى عمــق 18 متــر هيــدرو : اســتقبال ســفن يتــراوح طولهــا 
مــا بيــن 190 و 290 متــر ؛

الطاقة االستيعابية النظرية للمحطة : 22.5 مليون طن سنويا ؛
الرصيف C مخصص لغاز النفط المسال )في طور اإلنجاز( :. 9

- عشرة أعمدة صالحة لرسو وربط السفن  ؛
- منصة للتفريغ  ؛

- جسور وممرات مائمة للسفن بطول 230 متر.
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ميناء الدار البيضاء

األنشطة : التجارة، المسافرون البحريون، الصيد البحري و الترفيه.

نبذة تاريخية  
 ســنة 1200، لــم تكــن أنفــا ســوى قريــة صيــد صغيــرة تتــردد عليهــا بعــض المراكــب الشــراعية لممارســة تجــارة الحبــوب.  
وفــي ســنة 1906، تــم إنشــاء أول حــوض محمــي بمســاحة اثنــي عشــر هكتــاراً. وفــي ســنة 1913 تــم إنشــاء حــوض مســاحته 
100 هكتــار  يحميــه حاجــز رئيســي مــواز لســاحل البحــر وحاجــز جانبــي. وهكــذا، تــم بنــاء مختلــف أرصفــة المينــاء شــيئا 

فشــيئا حســب الحاجــة وتطــور الــرواج. 

فــي نهايــة القــرن 18، كان مينــاء الــدار البيضــاء مخصصــا 	 

للمراكــب الصغيــرة، وكان يســتخدم لتصديــر الحبــوب ؛
فــي بدايــة القــرن 19، كان المينــاء مفتوحــا للمبــادالت 	 

التجاريــة الدوليــة، بينمــا كانــت ســاكنة مدينــة الــدار البيضــاء 
ــن 1000 نســمة ؛ ــل م أق

فــي نهايــة القــرن 19، أصبــح مينــاء الــدار البيضــاء المينــاء 	 
مــوكادور  مينــاء  و  مينــاء طنجــة  يليــه  للمملكــة،  األول 

)الصويــرة( ؛
سنة 1932، بدأ اشتغال الرصيف المخصص للتجارة ؛	 
ســنة 1972 و 1996: بــدأت محطــة طــارق والمحطــة 	 

ــي. ــى التوال ــتغال عل ــي االش ــات ف ــرقية للحاوي الش
و مــع تطــور الــرواج، اســتمرت اإلنجــازات داخــل هــذا الحــوض دون انقطــاع حتــى يومنــا هــذا. وحاليــا، يعــد مينــاء الــدار 
البيضــاء أكبــر مينــاء فــي المغــرب لكونــه مينــاء متعــدد المهــام موجــه نحــو التجــارة )الحبــوب والســيارات و اآلالت والســوائب 

الصلبــة والســائلة والحاويــات والبضائــع المختلفــة(.
كمــا يتوفــر أيضــا علــى مينــاء للصيــد، ومينــاء للترفيــه وكــذا المرافــق والبنيــات التحتيــة لتجفيــف الســفن وإنزالهــا للمــاء بــورش 

ــفن.  إصاح الس

الربط البري
يمكــن الولــوج إلــى مينــاء الــدار البيضــاء عبــر الطريــق الســاحلية )الطريــق الجهويــة رقــم 322(، والطريــق الوطنيــة رقــم 1، 

والطريــق الســيار 2×3 الرابطــة بيــن الــدار البيضــاء والربــاط .  

كمــا أن الطريــق الســيار المخصــص للشــاحنات الثقيلــة يوجــد فــي طــور اإلنجــاز )بمــا فــي ذلــك الجــزء البحــري الــذي يبلــغ 
ــف  ــك لتخفي ــم 9 وذل ــة رق ــق الوطني ــة والطري ــتيكية بزنات ــة اللوجس ــاء مباشــرة بالمنطق ــي ســتربط المين ــم(، والت ــه 3 كل طول

ــاء. ــدار البيضــاء وتحســين الربــط الطرقــي للمين ــة ال االكتظــاظ بمدين

خط عرض/ الشمال  "30'33°36
 خط طول/  الغرب  ''51'7°37
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تطور الرواج 2005 - 2015

الرواج اإلجمالي

رواج المسافرين

الرواج المعالج حسب المنتوج ب 1000 طن

رواج الصيد البحري
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 یتصل میناء الدار البیضاء ب 55 میناء دولي عبر 31 خط بحري منتظم

البیضاء

.
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البنيات التحتية المتوفرة
يتوفــر المينــاء علــى حواجــز وقائيــة بطــول 4620 متــر و أرصفــة للرســو بطــول 9880 متــر ضمنهــا 1855 متــر فــي طــور 

اإلنجــاز. و يوضــح الرســم البيانــي تخصــص األرصفــة بالمينــاء وطاقتهــا االســتيعابية النظريــة :
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مفتاح التصميم

المحطة الشرقية للحاويات :. 1
األرصفــة مــن 70  إلــى  74 : بطــول 600 متــر وبعمــق 12 متــر 

ومســاحة 60 هكتــار ؛
الطاقــة االســتيعابية النظريــة : 700000 حاويــة مــن فئــة 20 

ــنويا. ــدم س ق
الرصيف A5   للعربات : بعمق 8 متر هيدرو ؛

الطاقة االستيعابية النظرية : 112500 شاحنة سنويا. 

محطة TC3 للحاويات :. 2
أرصفــة بطــول 530 متــر : 360 متــر منهــا بعمــق 14 متــر 

هيــدرو، و170 متــر منهــا بعمــق 12,5 متــر هيــدرو ؛

الطاقــة االســتيعابية النظريــة : 600000 حاويــة مــن فئــة 20 
ــنويا. ــدم  س ق

محطة الفوسفاط :. 3
رصيف T7 : بطول 120 متر وبعمق 10 متر هيدرو.

األرصفــة مــن 64 إلــى 66 : بطــول 575 متــر وبعمــق يتــراوح مــا . 4
بيــن 10 و12 متــر هيــدرو.

الطاقة االستيعابية النظرية : 11,2 مليون طن سنويا.

ــر  ــر وبعمــق 10 مت ــى 63 : بطــول 480 مت ــة مــن 60 إل األرصف
ــدرو ؛ هي

مخصصة للفحم والمعادن والسوائب الصلبة األخرى ؛ 
الرصيفــان 60 و61  الخاصــة بالحبــوب المرتبطــة بالمخــازن تصــل 

طاقتهــا اإلســتيعابية إلــى 64000 طــن.

الرصيفان  R4 وR5 :  بطول 220 متر وبعمق 7,5 متر هيدرو، . 5
مخصصان للخردة و اإلسمنت والزيوت النباتية والمعادن ؛

الطاقة االستيعابية النظرية : 0,27 مليون طن سنويا.

محطة TC2 للحاويات :. 6
األرصفــة مــن 50 إلــى 55 : بطــول 700 متــر وبعمــق 9,2 متــر 

وبمســاحة 30 هكتــار. 

األرصفــة مــن T5 إلــى T6 : بطــول 220 متــر وبعمــق 9,15 . 7
ــدرو ؛ ــر هي مت

ــئ، مخصصــة للمســافرين  ــة للموان ــة الوطني ــة تســتغلها الوكال أرصف
ــن.  البحريي

ــر . 8 ــق 8,50 مت ــى 44 : بطــول 570 م وبعم ــن 40 إل ــة م األرصف
ــدرو ؛  هي

أرصفة وممر للعربات RORO(  A4( بعمق 7,5 متر هيدرو.

الرصيــف  R2/R3  : بطــول 200 م وبعمــق 7,5 متــر هيــدرو . 9
ــة ؛  ــع المختلف ــص للبضائ مخص

القدرة االستيعابية النظرية: 0,27 مليون طن سنويا.

األرصفــة مــن 30 إلــى 36 : بطــول 820 متــر وبعمــق يتــراوح . 10
ــة ؛ ــع المختلف ــدرو، مخصصــة للبضائ ــر هي ــن 9,15 و9,75 مت بي

الرصيــف T4/ T3 : بطــول 200 متــر وبعمــق 10,20 متــر . 11
ــدرو.  هي

الرصيفــان 20 و21 : بطــول 270 متــر وبعمــق 9,15 متــر . 12
ــا   ــوب )متصــان بمخــازن تصــل طاقته ــدرو، مخصصــان للحب هي

ــنويا(. ــن س 70 ط ــى 000 ــتيعابية إل اإلس
ــق 9,15  ــر وبعم ــول 300 مت ــى 24 : بط ــن 22 إل ــة م األرصف

ــة. ــع المختلف ــدرو، مخصصــة للبضائ ــر هي مت

محطة عبور العربات :. 13
الرصيفــان A2 و A3 : بطــول 350 متــر وبعمــق 8,20 متــر 

ــيارات. ــة للس ــدرو، مخصص هي

ــق 8,20 . 14 ــر وبعم ــول 380 مت ــى 13 : بط ــن 10 إل ــة م األرصف
ــة ؛ ــع المختلف ــدرو مخصصــة للبضائ ــر هي مت

الرصيفــان 2T/ 1T : بطــول 170 متــر وبعمــق 7,50 متــر 
هيــدرو.

الطاقة االستيعابية النظرية : 0,9 مليون طن سنويا.

رصيف مخصص للبضائع المختلفة.. 15

الميناء الترفيهي للدار البيضاء : . 16
أرصفة عائمة بطول 360 مترا بالمنطقة الجنوبية الشرقية.

حاجز موالي يوسف )البحرية الملكية(. 17
- الرصيــف D  : ثــاث أرصفــة بطــول 600 متــر وبعمــق يتــراوح 

مــا بيــن متــر واحــد و6 متــر هيــدرو ؛
- الرصيــف E : ثــاث أرصفــة بطــول 160 متــر وبعمــق يتــراوح 

مــا بيــن 4 و6 متــر هيــدرو ؛
- الرصيف F : بطول 200 متر وبعمق 10 متر هيدرو.

محطة مخصصة للرحالت البحرية )في طور اإلنجاز( : . 18
بطول 665 متر وبعمق 12 متر هيدرو.

ورش بناء وإصالح السفن )في طور اإلنجاز( :. 19
- حــوض جــاف بطــول 240 متــر وبعــرض 40 متــر وعمــق 

7,10 متــر هيــدرو ؛
ــن 8 و8,7  ــا بي ــراوح م ــق يت ــر وبعم ــول 720 مت ــة بط - أرصف

ــدرو ؛ ــر هي مت
- رافعة للسفن بطاقة استيعابية تبلغ 5000 طن.

 مينــاء للصيــد البحــري )فــي طــور اإلنجــاز( : بطــول 470 متــر . 20
وبعمــق يتــراوح مــا بيــن 3 و5 متــر هيــدرو.
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ميناء الجرف األصفر
األنشطة : التجارة و الصيد البحري.

نبذة تاريخية 

شــكل مينــاء الجــرف األصفــر، الــذي انطلــق بنــاؤه ســنة 1975، مركــزا اســتراتيجيا لتصديــر الفوســفاط الخــام )المســتخرج من 
بنكريــر، اليوســفية و خريبكــة( ومركــزا متخصصــا إلمــدادات الصناعــات البتروكيماويــة وكــذا المجمــع الصناعــي المتواجــد 

فــي عيــن المــكان الخــاص بتحويــل الفوســفاط.

تــم بنــاء المحطــة المتعــددة االختصاصــات ســنة 2011، ويعــرف المينــاء حاليــا إنجــاز أرصفــة جديــدة مخصصــة لــرواج الفحــم 
ــة  ــل الفوســفاط، والمحطــة الحراري ــة توســيعات معام ــك لمواكب ــق الحــوض، وذل ــذا أشــغال تعمي والمنتجــات الفوســفاطية وك

لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة ، وكذلــك اســتيعاب ســفن يمكــن أن تصــل إلــى 80000 طــن.

الربط البري

يمكــن ولــوج مينــاء الجــرف األصفــر عبــر الطريــق الجهويــة رقــم 301، ســواء انطاقــا مــن الجديــدة أو آســفي، و هــو مرتبــط 
كذلــك بمينــاء الــدار البيضــاء عبــر الطريــق الوطنيــة رقــم1، والطريــق الســيار الــدار البيضــاء - الجديــدة .  

كمــا يمكــن الوصــول إلــى المينــاء عبــر خــط الســكة الحديديــة النواصــر – الجــرف األصفــر عبــر محطــة الفــرز المتواجــدة 
بالموقــع.

خط عرض/ الشمال  "25'33°07
 خط طول/  الغرب "21'8°37
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لرواج المعالج حسب المنتوج )1000 طن(

رواج الصيد البحري
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تطور الرواج 2005-2015

الرواج اإلجمالي
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البنيات التحتية المتوفرة

يتوفــر المينــاء علــى منشــآت وقائيــة بطــول 4350 متــر وأرصفــة للرســو بطــول 4328 متــر. ويبيــن التصميــم التالــي توزيــع 
هــذه األرصفــة والطاقــة االســتيعابية النظريــة بالمينــاء :

مفتاح الت�صميم

الرصيف 1: بطول  300 متر،  وبعمق 15,6 متر هيدرو ؛. 1
الرصيف1 مكرر: بطول 255 متر، وبعمق 13,5 متر هيدرو ؛

الرصيــف 1 ثالــث : بطــول 180 متــر، وبعمــق 13,5 متــر هيــدرو ؛ 
الفوســفاط واألســمدة ؛

الطاقة االستيعابية النظرية : 10,5 مليون طن سنويا.
الرصيف 2 : بطول 300 متر، وبعمق 12,5 متر هيدرو ؛ . 2

الرصيف 2 مكرر : بطول 220 متر، وبعمق 13,5 متر هيدرو ؛ 
الرصيف 2 ثالث : بطول 180 متر، وبعمق 13,5 متر هيدرو ؛

األسمدة السائبة وباألكياس ؛
الطاقة االستيعابية النظرية : 10,82 مليون طن سنويا.

الرصيف 3: بطول 300 متر، وبعمق 16 متر هيدرو ؛. 3
الرصيف 3 مكرر: بطول 300 متر وبعمق 16 متر هيدرو ؛

الفحم ؛
الطاقة االستيعابية النظرية : 9 مليون طن سنويا.

الرصيف 4: بطول 250 متر، وبعمق 13,5 متر هيدرو ؛ . 4
الرصيف 4 مكرر : بطول 250 متر، وبعمق 13,5 متر هيدرو ؛

الكبريت الصلب ؛
الطاقة االستيعابية النظرية : 7,64 مليون طن سنويا.

الرصيف 5 : بطول 255 متر، وبعمق 13,5 متر هيدرو ؛. 5
األسمدة و للكبريت السائل ؛

الطاقة االستيعابية النظرية : 3 مليون طن سنويا من األسمدة و0,5 
مليون طن سنويا من الكبريت السائل.

و  7.  الرصيفان 6 /7 :  طول كل منهما 45 متر، وبعمق 12,5 متر. 6
هيدرو لكل واحد ؛

الحمض واألمونياك ؛
الطاقة االستيعابية النظرية : 6 مليون طن سنويا.

الرصيف 8 : بطول 60 متر، وبعمق 15,6 متر هيدرو ؛. 8
المواد النفطية. 

الرصيف 9 : بطول 60 متر، وبعمق 11,5 متر هيدرو ؛. 9
النفط والغاز ؛

الطاقة االستيعابية النظرية : 7,6 مليون طن سنويا.

رصيف الخدمات : بطول 215 متر، وبعمق 5 متر هيدرو ؛. 10
الرصيف 14 : بطول 257 متر، وبعمق 12,5 متر هيدرو ؛ . 11

البضائع المختلفة.
الرصيفان 10 و11 : بطول 220 متر وبعمق 9 متر هيدرو ؛. 12

البضائع المختلفة.
الرصيــف 12 )رورو( : بطــول 100 متــر، وبعمــق 6,75 . 13

ــة. ــع المختلف ــدرو ؛ البضائ ــر هي مت
الطاقــة االســتيعابية النظريــة  للرصيــف التجــاري : 2 مليــون 

طــن ســنويا.
الرصيــف 13 : بطــول 106 متــر، وبعمــق 5,25 متــر هيــدرو ؛ . 14

ــة. ــع المختلف البضائ
منطقة ورش بناء السفن.. 15

حــوض الصيــد البحــري : بطــول  120 متــر، وبعمــق يتــراوح . 16
بيــن 2,5 و3,5 متــر هيــدرو.

ــر، . 17 ــول 310 مت ــف بط ــتعماالت :  رصي ــددة االس ــة متع محط
ــدرو. ــر هي ــق 12,5 مت وبعم

ــنويا و  ــن س ــون ط ــة : 3,5 ملي ــتيعابية النظري ــة االس الطاق
ــدم  ســنويا. ــة 20 ق ــن فئ ــة م 000 41  حاوي

الطاقة االستيعابية النظرية اإلجمالية : 60,5 مليون طن سنويا .
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الميناء الطاقي الجديد الجرف األصفر )مشروع(

أهداف المشروع

يتم إنشاء ميناء الجرف األصفر الجديد ،على بعد 2 كلم من شمال الميناء الحالي، لألهداف التالية :

االستجابة الحتياجات الباد المتعلقة بالرواج الطاقي وخاصة رواج الغاز الطبيعي المسال ؛	 
توفير طاقة استيعابية مينائية لاستفادة من الفرص المستقبلية، خاصة الرواج الطاقي و الصناعي، الخ.	 

 الرواج المرتقب

تتوزع األروجة المرتقبة كالتالي :

رواج الغاز الطبيعي المسال : 5 مليار متر مكعب في أفق 2030 ؛	 
ــط الخــام، و 7,5 	  ــون طــن مخصصــة الســتيراد النف ــا 10 ملي ــون طــن ســنويا منه ــات )*( : 17,5 ملي رواج المحروق

ــط المكــرر. ــر النف ــون طــن مخصصــة لتصدي ملي

مكونات المشروع

يتكون تصميم الميناء من المنشآت التالية :

المرحلة األولى )ميناء مخصص للغاز الطبيعي المسال( :	 

حاجز وقائي رئيسي بطول 2200 متر، بعمق 21 متر هيدرو على مستوى صرف الرصيف  ؛- 

رصيف مخصص للغاز الطبيعي المسال و 33 هكتار من األراضي المسطحة.- 

المرحلة الثانية )ميناء مخصص للغاز الطبيعي المسال والمحروقات( :	 

4 أرصفة مسندة على الحاجز الرئيسي مخصصة للمحروقات ؛- 

رصيف ثاني محتمل، مخصص للغاز الطبيعي المسال. - 
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خط عرض/ الشمال  '33°09
 خط طول/  الغرب  '8°37

)*(  الرواج الذي سيتم استقطابه في حالة إنشاء معمل جديد لتكرير البترول بموقع الجرف األصفر.
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  ميناء آسفي 
األنشطة : التجارة و الصيد البحري.

نبذة تاريخية 

انطلــق بنــاء مينــاء آســفي ســنة 1916، وذلــك بإنشــاء حــوض أول ب 4 هكتــارات مخصــص لمراكــب الصيــد. و مــع اكتشــاف 
مناجــم الفوســفاط باليوســفية مــا بيــن ســنتي 1923 و1938، تــم بنــاء أول حــوض مخصــص للتجــارة.

خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، عــرف أســطول الصيــد البحــري نمــوا مهمــا ارتبــط أساســا بصناعــة تصبيــر الســمك التــي 
ــر(.  ــد والتصبي ــم )مــن حيــث الصي ــاء لســمك الســردين فــي العال ــل الخمســينات، أول مين ــت مــن آســفي، فــي أوائ جعل

ــاص  ــف الخ ــد الرصي ــم تمدي ــفي، ت ــة بآس ــات الكيميائي ــاء الصناع ــفاط وإنش ــور رواج الفوس ــنة 1960، وبفضــل تط ــي س ف
ــف  ــنة 1966 و الرصي ــمالي س ــف الش ــاء الرصي ــم بن ــا ت ــفاط، كم بالفوس
ــن  ــي م ــاء يعان ــر أن المين ــنتي 1976 و 1981. غي ــن س ــا بي ــي م الجانب
تراكــم الرمــال نتيجــًة لظاهــرة الرســوبية التــي وصلــت إلــى حجــم متوســط 

ــر مكعــب ســنويا. 400 مت ــدر ب 000 يق

حاليــا، ومــع تراجــع صناعــة الصيــد البحــري والنقــل المرتقــب لألنشــطة 
المعدنيــة نحــو المينــاء الجديــد، علــى مينــاء آســفي أن يطــور، إضافــة إلــى 
نشــاط الصيــد البحــري وبعــض األنشــطة التجاريــة، أنشــطة جديــدة مرتبطة 

بالترفيــه و الســياحة.

الربط البري

يمكــن الوصــول إلــى المينــاء عبــر الطريــق الوطنيــة رقــم 1 التــي تربــط الــدار البيضــاء بأكاديــر ، وكــذا عبــر الطريــق اإلقليميــة 
رقــم 204 التــي تربــط آســفي بمدينــة مراكش.

ــدة. كمــا أنــه يرتبــط بشــبكة الســكك  ــاء عبــر الطريــق الســيار الرابــط بيــن آســفي و الجدي ويمكــن الوصــول كذلــك إلــى المين
ــدار البيضاء-مراكــش. ــة عبــر الخــط آســفي - بــن كريــر، التــي تعــد نقطــة وصــل بالخــط الســككي ال الحديدي

تطور الرواج 2015-2005

الرواج اإلجمالي

ميناء اآ�س��في بالقرن ال�ساد���س ع�س��ر

خط عرض/ الشمال  ''27'32°18
 خط طول/  الغرب  "39'9°14
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الرواج المعالج حسب المنتوج )1000 طن(

رواج الصيد البحري

البنيات التحتية المتوفرة 
ــي  ــر. و يوضــح الرســم البيان ــة للرســو بطــول 2182 مت ــر وأرصف ــة بطــول 2217 مت ــى حواجــز وقائي ــاء عل ــر المين يتوف

ــة : ــتيعابية النظري ــا االس ــاء وطاقته ــة بالمين تخصــص األرصف

مفتاح الت�صميم
الحوض 3:

الرصيــف الشــمالي للمكتــب الشــريف للفوســفاط - الرصيــف 9 : بطــول . 1
186 متــر وبعمــق 11 متــر هيــدرو ؛

المعادن.
الرصيــف الجانبــي للمكتــب الشــريف للفوســفاط - األرصفــة 7 و8 : . 2

ــدرو ؛ ــر هي ــن 10,5 و12 مت ــراوح بي ــق يت ــر، وبعم ــول 384 مت بط
المعادن.

الطاقة االستيعابية النظرية لألرصفة 7 إلى 9 : 3,55 مليون طن سنويا.
الحوض 2:

الرصيــف 6 للمكتــب الشــريف للفوســفاط : بطــول 250 متــر، وبعمــق . 3
يتــراوح مــا بيــن 8,5 و9,5 متــر هيــدرو ؛

.)MAP( و )TSP( الفوسفاط ومشتقاته
الطاقة االستيعابية النظرية : 1,85 مليون طن سنويا.

األرصفــة مــن 2 إلــى 5 : بطــول 448 متــر، وبعمــق يتــراوح مــا بيــن . 4
8,5 و9,5 متــر هيــدرو ؛

التجارة.
الرصيــف 1: بطــول 270 متــر، وبعمــق يتــراوح مــا بيــن 8,5 و9,5 . 5

متــر هيــدرو ؛
الحبوب.

الطاقة االستيعابية النظرية  لألرصفة من 1 إلى  5 : 2,5 مليون طن 
سنويا.

رصيــف بطــول 124 متــر، وبعمق يتــراوح بين 7 و8 متر هيدرو؛. 6
السفن الخدمة وبضائع مختلفة.

الحوض 1: )مخصص للصيد البحري(
رصيفان  بطول 470 متر، وبعمق يتراوح ما بين 2 و5 متر هيدرو ؛. 7

رصيف بطول 220 متر، وبعمق يتراوح ما بين 6 و 7,5 مترهيدرو.
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 )*( األسمدة الفوسفاطية واألسمدة املختلطة املكونة من مواد الفوسفاط واآلزوط
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 ميناء آسفي الجديد ) في طور اإلنجاز  (

أهداف المشروع

يتم إنشاء ميناء آسفي الجديد ،على بعد 20 كلم من جنوب مدينة آسفي، لألهداف التالية :

ــازم 	  ــة خاصــة باســتيراد الفحــم ال ــة مينائي ــات تحتي ــاء مــن بني ــي للمــاء والكهرب ــب الوطن االســتجابة الحتياجــات المكت
ــي توجــد فــي طــور اإلنجــاز؛ ــدة والت ــة الجدي لتشــغيل المحطــة الحراري

توفيــر طاقــة اســتيعابية مينائيــة مهمــة وقابلــة للتوســيع وذلــك لتلبيــة إلحتياجــات المســتقبلية مــن رواج االســتيراد 	 
والتصديــر، وخاصــة تلــك المتعلقــة منهــا بالصناعــة الكيماويــة للمكتــب الشــريف للفوســفاط.

إعادة تهيئة ميناء آسفي المدينة.	 
دعم دينامية النمو االقتصادي واالجتماعي للجهة.	 

مراحل المشروع

يرتقب إنجاز المشروع على ثاث مراحل :

المرحلــة 1 : لمعالجــة 3,5 مليــون طــن مــن رواج الفحــم، ابتــداًء مــن ســنة 2018 وذلــك اســتجابة الحتياجــات المكتــب 	 
الوطنــي للمــاء والكهربــاء، بحيــث ســيتم تخصيــص الرصيــف األول للفحــم مــن أجــل المحطــة الحراريــة التــي توجــد فــي 

ــور اإلنجاز؛ ط

المرحلة 2 : لمعالجة رواج إجمالي يقدر ب 23,6 مليون طن سنويا في أفق سنة 2025، وذلك تلبية إلحتياجات :	 
ــون طــن ســنويا مــن -  ــون طــن ســنويا )اســتيراد 3,8 ملي ــدر ب 14,17 ملي ــب الشــريف للفوســفاط : رواج يق المكت

الســوائب الصلبــة، وتصديــر7,91 مليــون طــن ســنويا مــن الســوائب الصلبــة، وأيضــا اســتيراد 2,46 مليــون طــن 
ســنويا مــن الســوائب الســائلة( ؛

المكتب الوطني للماء والكهرباء : رواج يقدر ب 7 مليون طن سنويا ؛- 
ــاء -  ــل بعــض األنشــطة مــن المين ــك لتحوي ــدر ب 2,5 مليــون طــن ســنويا )وذل ــة للموانــئ : رواج يق ــة الوطني الوكال

الحالــي إلــى مينــاء آســفي الجديــد(.

المرحلــة 3 : لمعالجــة رواج ســنوي إجمالــي يقــدر ب 31,4 مليــون طــن، لتلبيــة احتياجــات المكتــب الشــريف للفوســفاط 	 
فــي أفــق ســنة 2040 وكــذا أروجــة أخــرى مــن الفــرص المســتقبلية.

خط عرض/ الشمال ''06 '10 32° 
 خط طول/  الغرب "51 '9°15   
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البنيات التحتية )في طور اإلنجاز(

حاجز رئيسي وقائي بطول 2263 متر، وبعمق 21 متر هيدرو على مستوى طرف الرصيف ؛	 
حاجز وقائي ثانوي بطول 777 متر ؛	 
رصيف مخصص للفحم بطول 289 متر وبعمق 16,5 متر هيدرو  ؛	 
رصيف للخدمات بطول 100 متر وبعمق 6 أمتار هيدرو.	 

تقدم المشروع

إن أشــغال المرحلــة األولــى فــي طــور اإلنجــاز منــذ شــهر أبريــل 2013، حيــث بلغــت نســبة تقــدم اإلنجــاز 62 ٪ نهايــة ســنة 
.2016
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املين��اء اجلدي��د لآ�س��في ) يف ط��ور الإجن��از (
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ميناء أكادير
األنشطة : التجارة، السياحة البحرية، الصيد البحري و الترفيه.

نبذة تاريخية 

ــار الماحيــن )البرتغالييــن والفرنســيين  ــا إلــى القــرن الخامــس عشــر، وذلــك فــي عصــر كب ــاء أكاديــر فعلي يعــود تاريــخ مين
والهولندييــن والدنماركييــن واإلنجليــز واإلســبان(. لكنــه لــم يأخــذ مكانتــه وشــهرته إال فــي بدايــة القــرن العشــرين، عندمــا أصبــح 

قاعــدة بحريــة ســنة 1911.

تــم بنــاء الحاجــز الوقائــي للمينــاء بطــول 206 متــر خــال الفتــرة 
الممتــدة مــن ســنة 1917 إلــى ســنة 1920، وتــم تمديــده عــدة 

ــنة 1952. ــر س ــى 940 مت ــه إل ــرات ليصــل طول م

تــم فتــح مينــاء أكاديــر رســميا للتجــارة الدوليــة ســنة 1930، وذلــك 
ــع  ــرار تراج ــذا الق ــن ه ــج ع ــد نت ــي. وق ــوس الغن ــهل س ــن س لتثمي
ــر  ــي ســنة 1950، شــهدت أكادي ــرة )مــوكادور(. وف ــاء الصوي مين
نشــاطا كبيــرا تزامــن مــع بنــاء ســوق الســمك باألراضــي المســطحة 
للمينــاء وبنــاء مصنــع لإلســمنت بجــواره. وقــد أدى هــذا النشــاط إلــى 

إنجــاز توســيعات جديــدة للمينــاء وللحــوض.

ــاء أكاديــر تطــورا مســتمرا، حيــث أصبــح اليــوم  هــذا ويعــرف مين
مركبــا مينائيــا متعــدد األنشــطة، يعالــج رواج الحوامــض والبواكــر 
والحبــوب والمعــادن والبضائــع العامــة، وكــذا منتجــات الصيــد 
الســاحلي وفــي أعالــي البحــار، وأيضــا الســياحة البحريــة والترفيــه 

ــات. والحاوي

الربط البري

يمكن الولوج إلى الميناء عبر:

الطريق الوطنية رقم 8 و الطريق السيار الذي يربط أكادير بمدينة مراكش ؛- 
الطريق الوطنية رقم 1 التي تربط أكادير بمدينة الصويرة.- 

أمــا فيمــا  يخــص ربــط المينــاء الحالــي بأكاديــر بشــبكة الســكك الحديديــة، فهــو فــي طــور الدراســة مــن طــرف المكتــب الوطنــي 
للســكك الحديديــة فــي إطــار الخــط الجديــد مراكــش - أكاديــر.

خط عرض/ الشمال '30°25
 خط طول/  الغرب '9°38 

مين��اء اأكادي��ر �س��نة 1972
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تطور الرواج 2005 - 2015

الرواج اإلجمالي

رواج السياح البحريين

الرواج المعالج حسب المنتوج )1000 طن(

رواج الصيد البحري )تطور الرواج ما بين 2011 و 2015(
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الميناء التجاري:

1 . 320 18 : بطــول  17 و  الرصيفــان 
15 متــر هيدرو ؛  متــر وبعمــق 

الحبــوب والمعــادن، والمــواد الســائلة 
الغذائيــة، والرحــات البحريــة )*(

  1,65  : النظريــة  االســتيعابية  الطاقــة 
ســنويا.  طــن  مليــون 

الرصيــف الغربــي :  بطــول 182 متر وبعمق . 2
10,5 متــر هيــدرو ؛ الحاويات.

الرصيــف الشــمالي : بطــول 182 متــر 
وبعمــق 10,5 متــر هيــدرو ؛ الحاويــات.

الرصيف الشمالي - األرصفة 12 و13 . 3
و 14: بطول 660 متر وبعمق 10,5 
متر هيدرو ؛ المواد الصلبة والحوامض 
والبواكر والعربات والرحات البحرية *

 2,45  : النظريــة  االســتيعابية  الطاقــة 
ســنويا. طــن  مليــون 

ــر . 4 ــر وبعمــق 8 مت ــف بطــول 64 مت رصي
ــات. ــدرو ؛ المحروق هي

الطاقــة االســتيعابية النظريــة : 1 مليــون 
ــنويا. ــن س ط

الطاقة  االستيعابية  المحتملة : 
-البضائع المختلفة : 5,1  مليون طن سنويا  ؛

90 حاويــة مــن فئــة 20  -الحاويــات : 000
ــنويا. قدم س

ميناء الصيد البحري:
الميناء الجديد للصيد )مثلث الصيد(

رصيــف بطــول 35 متــر وبعمــق 3.5 . 5
ــدرو ؛ ــر هي مت

رصيــف غربــي بطــول 185 متــر وبعمق 
5 متــر هيــدرو ؛

متــر   245 بطــول  شــمالي  رصيــف 
؛ هيــدرو  متــر   5 وبعمــق 

متــر   165 بطــول  شــرقي  رصيــف 
؛ هيــدرو  متــر   5 وبعمــق 

رصيــف بطــول 290 متــر وبعمــق 7 
متــر هيــدرو.
الميناء القديم للصيد

متــر . 6  245 بطــول  شــمالي  رصيــف 
؛ هيــدرو  متــر   4 وبعمــق 

متــر   145 بطــول  شــرقي  رصيــف 
؛ هيــدرو  متــر   4 وبعمــق 

رصيــف بطــول 210 متــر وبعمــق 5 
متــر هيــدرو.

رصيــف بطــول 490 متــر وبعمــق 6 . 7
متــر هيــدرو.

رصيــف بطــول 660 متــر وبعمــق 9 . 8
متــر هيــدرو، خــاص بالبحريــة الملكيــة.

رصيــف بطــول 134 متــر وبعمــق 7 . 9
ــة. ــة الملكي ــدرو، خــاص بالبحري ــر هي مت

رصيــف بطــول 755 متــر وبعمــق 6  . 10
متــر هيــدرو

الميناء الترفيهي 
رصيــف شــرقي بطــول 735 متــر، منهــا . 11

ــدرو و234  ــر هي ــر بعمــق 2 مت 341 مت
ــر  ــدرو و160 مت ــر هي ــق 3 مت ــر بعم مت

بعمــق 4 متــر هيــدرو؛
أرصفــة عائمــة بطــول 847 متــر، توفــر 

ــاً للرســو؛ 316 مكان
أرصفــة عائمــة بطــول 293 متــر، توفــر 

90 حلقــة للرســو.

البنيات التحتية المتوفرة
يتوفــر المركــب المينائــي ألكاديــر علــى حواجــز وقائيــة بطــول 5420 متــر وأرصفــة للرســو بطــول 6960 متــر.  و يوضــح 

الرســم البيانــي تخصــص األرصفــة بالمينــاء وطاقتهــا االســتيعابية النظريــة :

مفتاح التصميم

2
مكرر

)*( ال يتوفر الميناء على رصيف مخصص لرواج الرحات البحرية، ومع ذلك، فإن لها أولوية الرسو على مستوى األرصفة 1 و 2 و 3.
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ورش إصالح السفن

يتضمن ورش إصاح السفن : 

منصة لجر السفن مساحتها 60×65 متر مربع، ودرجة انحدارها ٪8، يصل عمقها إلى  3,50متر هيدرو، وهي 	 
مجهزة بعدة حماالت زالقة باإلضافة إلى منحدر معد ومجهز بحماالت متدحرجة، مما يمكنه من رفع سفن يصل وزنها 

إلى 120 طن ؛
 ورش إلصاح السفن مخصص إلصاح وصيانة سفن الصيد البحري في أعالي البحار، ويشمل :	 

رافعة للسفن مجهزة بمنصة مساحتها 56×14 متر مربع، وتصل قدرتها إلى 1500 طن ؛- 
رصيفــان مخصصــان إلصــاح الســفن فــي المــاء، يتواجــدان علــى جانبــي الرافعــة، بطــول 63,3 متــر، وبعمــق 5,8 - 

متر؛ممــر لتحويــل الســفن بطــول 80 متــر وبعــرض 48 متــر ؛ 
أربع مسالك بطول 65 متر وعرض 14 متر، مؤدية إلى َمرأب إلصاح السفن ؛ - 
منصة للرافعة الجسرية ذات األحزمة قدرتها 200 طن، لتجفيف وإعادة قوارب الصيد إلى الماء.- 
مجموعة من الورشات.- 

ير
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ور���س اإ�س��اح ال�س��فن مبين��اء اأكادير
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ميناء طان طان

األنشطة : التجارة و الصيد البحري

نبذة تاريخية 
تــم إنجــاز مينــاء طانطــان فــي إطــار برنامــج التنميــة االقتصاديــة للجهــات الجنوبيــة للمملكــة، مــا بيــن ســنتي 1977 و 1982، 
وذلــك بهــدف تمكيــن المنطقــة التــي تتوفــر علــى مــوارد ســمكية مهمــة مــن تثبيــت أســطول الصيــد البحــري وإنشــاء الصناعــات 

المتعلقــة بتصبيــر وتحويــل األســماك، وبالتالــي خلــق فــرص عمــل للســكان.
وقد شهد الميناء توسعتين : 

ــر -  ــفن الشــحن الخاصــة بتصدي ــار وس ــي البح ــي أعال ــد ف ــوارب الصي ــتقبال ق ــن اس ــن م ــنة 1988 لتمكي ــى س األول
ــري ؛  ــد البح ــات الصي منتج

والثانية سنة 1999، بهدف زيادة الطاقة االستيعابية للميناء وتحسين ظروف الولوج. - 
300 طــن ســنويا، قبــل  وقــد كان مينــاء طانطــان يحتــل الصــدارة فــي صيــد الســمك حتــى ســنة 1996، حيــث كان يحقــق 000

أن تنتقــل هــذه المرتبــة إلــى مينــاء العيــون ثــم إلــى مينــاء الداخلــة.
الربط البري

ــن  ــر. ويمك ــة أكادي ــوب مدين ــر جن ــد 330 كيلومت ــى بع ــة طانطــان، وعل ــوب مدين ــرا جن ــد 25 كيلومت ــى بع ــاء عل ــع المين يق
الوصــول إليــه عبــر الطريــق الوطنيــة رقــم 1، الرابطــة بيــن أكاديــر والعيــون ، والتــي يرتقــب توســيعها فــي الســنوات المقبلــة.

تطور الرواج 2005-2015
الرواج اإلجمالي

الرواج المعالج حسب المنتوج )1000 طن(

خط عرض/ الشمال ''34'28°28
 خط طول/  الغرب "46'11°20
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رواج الصيد البحري

البنيات التحتية المتوفرة
يتوفر ميناء طان طان على البنيات التحتية التالية:

حواجــز وقائيــة بطــول 3376 متــر : حاجــز رئيســي بطــول 1628 متــر، وحاجــز ثانــوي بطــول 150 متــر، وحاجــز 	 
عرضــي بطــول 548 متــر، وحاجــز لوقــف الرمــال بطــول 700 متــر وحاجــز ثانــوي بطــول 350 متــر.

أرصفة للرسو بطول 1361 متر مكونة من : 	 
أرصفة بطول 427 متر وبعمق 6,5 متر هيدرو مخصصة للصيد الساحلي وفي أعالي البحار ؛- 
أرصفة بطول 364 متر وبعمق 6 متر هيدرو مخصصة للتجارة والصيد الساحلي وفي أعالي البحار ؛- 
أرصفة بطول 340 متر وبعمق 4 متر هيدرو مخصصة للصيد الساحلي ؛- 
أرصفة بطول 150 متر وبعمق 8 متر هيدرو مخصصة للصيد الساحلي وفي أعالي البحار؛- 
أرصفة عائمة بطول 80 متر.- 

أراضي مسطحة بمساحة إجمالية تبلغ 78,5 هكتار والتي ال تتعدى نسبة تشغيلها %65 ؛	 
حوض مائي مساحته 28 هكتار.	 

ورش إصالح السفن
يتضمن الميناء ورشتين إلصاح السفن، اللذان يديرهما فاعلون خواص :  

ورش إلصــاح الســفن مســاحته 10 هكتــار، تتوفــر علــى رافعــة بواخــر  طاقتهــا حوالــي 1000 طــن، ُمعــّدة لتجفيــف - 
ســفن الصيــد فــي أعالــي البحــار ؛

ورش إلصــاح الســفن مســاحته 3 هكتــار، ويتوفــر علــى حــزام رافــع للبواخــر التــي يصــل وزنهــا إلــى 320 طــن، - 
ُمعــّدة لتجفيــف وحــدات الصيــد الســاحلي.
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ميناء العيون

األنشطة : التجارة و الصيد البحري

نبذة تاريخية 

فــي البدايــة، كان مينــاء العيــون يتكــون مــن ورف صغيــر طولــه 300 متــر. بنــي ســنة 1963، لتلبيــة احتياجــات الجهــة مــن 
المــواد االساســية. وفــي ســنة 1986، انطلــق اســتغال المينــاء المحمــي، بمــا فــي ذلــك الحاجــز الرئيســي الــذي تــم إنشــاءه 
علــى الــورف الموجــود، وذلــك لضمــان إمــداد الجهــات الجنوبيــة للمملكــة، وكــذا معالجــة وتثميــن المــوارد الســمكية بالمنطقــة.

ولدعــم النمــو الســريع للــرواج، بمــا فــي ذلــك الصيــد البحــري، عــرف مينــاء العيــون عــدة توســيعات : األولــى ســنة 1991، والثانية 
ســنة 1997 والثالثــة ســنة 2006.

وقــد تــم بنــاء ورف خــاص بالمعــادن ســنة 1968، علــى بعــد بضعــة كيلومتــرات مــن جنــوب المينــاء، لتصديــر الفوســفاط 
ــى  ــه إل ــد بنــي هــذا الــورف مــن الخرســانة المســلحة ويصــل طول المســتخرج مــن مناجــم بوكرعــة، عــن طريــق البحــر. وق

ــرا. ــى 12,5 مت ــرا وعرضــه إل 2750 مت

الربط البري

يمكــن الولــوج إلــى المينــاء عبــر الطريــق الوطنيــة رقــم 1 الرابطــة بيــن العيــون وبوجــدور، وقــد تــم مؤخــراً تثنيــة وتعزيــز 
الشــطر الــذي يربطــه بالعيــون. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه الطــرق معرضــة لزحــف الرمــال.

ورف العي��وناملين��اء املحم��ي بالعي��ون �س��نة 1984

خط عرض/ الشمال ''41'27°05
 خط طول/  الغرب  "33'13°25
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تطور الرواج 2005-2015
الرواج اإلجمالي

الرواج اإلجمالي

رواج الصيد البحري

البنيات التحتية المتوفرة

يتوفــر مينــاء العيــون علــى حواجــز وقائيــة بطــول 3561 متــر وعلــى أرصفــة للرســو بطــول 1263 متــر. ويبيــن التصميــم 
التالــي تخصــص هــذه األرصفــة :

ون
عي

 ال
اء

ين
م

مفتاح التصميم
رصيــف رقــم 1 : بطــول 150 متــر ، وبعمــق 6,5 متــر هيــدرو؛ . 1

والمحروقــات. للرمــال  مخصــص 
رصيف رقم 2 : بطول 143 متر ، وبعمق 6,5 متر هيدرو ؛. 2

مخصص للبضائع المختلفة.
 رصيف رقم 5 : بطول 295 متر ، وبعمق 4 متر هيدرو ؛. 3

مخصص لتفريغ السمك.
رصيف رقم 3 : بطول 225 متر ، وبعمق 4 متر هيدرو ؛. 4

مخصص للصيد وطحين السمك.
رصيف رقم 4: بطول 275 متر ، وبعمق 6,5 متر هيدرو ؛. 5

مخصص للبضائع المختلفة والمحروقات.
أرصفة مجهزة بمضخة نفاثة للسمك، طول كل واحد منها 15 متر.. 6
منحدر لعربات الرورو، بعرض 25 متر.. 7

ورش إصالح السفن
يتوفــر مينــاء العيــون علــى أرصفــة بطــول 55 متــر، و حــزام حامــل بطاقــة 350 طــن، باإلضافــة الــى أراضــي مســطحة 
كافيــة لنشــاط إصــاح الســفن. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البنيــة التحتيــة إلصــاح الســفن متوفــرة لكــن لــم يتــم اســتغالها بعــد.



82
مو�نئ �ملغرب يف �أرقام - طبعة 2016  

ميناء الداخلة

األنشطة : التجارة و الصيد البحري

نبذة تاريخية 

يتضمن المجمع المينائي الداخلة مينائين جزيرتين :

المينــاء القديــم، الــذي بنــي علــى شــكل "F"، عندمــا كانــت المنطقــة ال تــزال مســتعمرة مــن طــرف اإلســبان. ويضــم هــذا 	 
 )wharf( المينــاء الــذي تســتغله حاليــا البحريــة الملكيــة أرصفــة بطــول 498 متــرا، ويصلــه بــاألرض جســر بحــري

طولــه 450 متــرا.
ــا 	  ــرة يصله ــكل جزي ــى ش ــا عل ــي أيض ــر 2001، وبن ــي دجنب ــتغاله ف ــق اس ــذي انطل ــة "، ال ــة المدين ــاء " الداخل مين

بــاألرض  جســر بحــري )wharf( طولــه 1500 متــر، ويضــم منطقــة صناعيــة مينائيــة أرضيــة تصــل مســاحتها إلــى 
300 هكتــار، 60 هكتــارا منهــا مجهــزة. وينــدرج هــذا المينــاء فــي إطــار البرنامــج الخــاص بتطويــر البنيــات التحتيــة 
ــك تحســين  ــدة الســكان، وكذل ــة وفــرص عمــل لفائ ــة وصناعي ــق أنشــطة تجاري ــة، بهــدف خل ــم الجنوبي ــئ باألقالي للموان
ظــروف حيــاة وعمــل الصياديــن. وقــد مكــن توســيع مينــاء الداخلــة المدينــة، الــذي انطلقــت أشــغاله ســنة 2011، مــن 
ــاء  ــماك الســطحية الزرق ــتغال األس ــن اس ــن م ــار، تمك ــق 6 أمت ــة بعم ــار، و6 أرصف ــق 8 أمت ــة بعم ــر 9 أرصف توفي
)Stock C( باســتخدام ســفن RSW )الميــاه المالحــة البــاردة( طولهــا مــا بيــن 40 و 70 متــر. وبهــذا، بلغــت الطاقــة 
670 طــن مــن األســماك الســطحية الطازجــة، باإلضافــة إلــى  اإلســتيعابية للمينــاء مليــون طــن ســنويا بمــا فيهــا 000

ــات. ــدة والمحروق رواج األســماك المجم

الربط البري

يمكــن الوصــول إلــى المينــاء عبــر الطريــق الوطنيــة رقــم 1 الرابطــة بيــن العيــون والكويــرة، وذلــك عبــر الطريــق اإلقليميــة 
رقــم 1100.

خط عرض/ الشمال ''33'23°39
 خط طول/  الغرب  ''47'15°56
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تطور الرواج 2005 - 2015
الرواج المعالج حسب المنتوج  ب 1000 طن

البنيات التحتية المتوفرة

يتوفر الميناء على 1500 متر من منشآت الرسو. ويبين التصميم التالي تخصص األرصفة.  

مفتاح التصميم
رصيفان بطول 280 متر وبعمق 6 متر هيدرو؛. 1

مخصصان للصيد البحري الساحلي.

منحدر ثابت عرضه 21 متر وعمقه 6 متر هيدرو؛ . 2
مخصص لسفن العربات )RORO( وبعض سفن الصيد.

رصيــف بموقفيــن P3 و P4: بطــول 270 متــر وعمــق 6 متــر . 3
هيــدرو؛ 

مخصصان للصيد الساحلي.

رصيف بطول 150 متر وبعمق 6,5 متر هيدرو؛
مخصص للصيد الساحلي 

رصيــف بموقفيــن 1P و 2P : بطــول 300 متــر وبعمــق 8 . 4
ــدرو؛ ــر هي مت

مخصصان للنقل الساحلي وللمحروقات والتجارة.

رصيف بطول 500 متر وبعمق 8,6 متر هيدرو؛
مخصص للصيد في أعالي البحار.

3
مكرر

4
مكرر
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ميناء الداخلة األطلسي الجديد )مشروع(
أهداف المشروع

ــق  ــى تحقي ــة، إل ــة الداخل ــرا مــن شــمال مدين ــى بعــد 70 كيلومت ــى الواجهــة األطلســية ، عل ــد عل ــاء الجدي يهــدف إنشــاء المين
ــا : ــر منه ــة. ونذك ــد البحــري بالمنطق ــذا أهــداف خاصــة بقطــاع الصي ــة وك ــم الجنوبي ــة لألقالي أهــداف اســتراتيجية و تنموي

ــد البحــري، -  ــة )الصي ــع القطاعــات اإلنتاجي ــي جمي ــة ف ــة للمنطق ــة، والصناعي ــة، واإلجتماعي ــة اإلقتصادي دعــم التنمي
ــخ( ؛ ــات التحويلية،...إل ــارة، الصناع ــياحة، التج ــة، الس ــادن ، الطاق ــة، المع الزراع

تزويد المنطقة بمنصة للخدمات اللوجستية حديثة وقابلة للتطوير، ترقى لمستوى طموحاتها التنموية ؛- 
اغتنام فرص الماحة الداخلية مع دول أفريقيا الغربية ؛- 
تثميــن مــوارد األســماك الســطحية الصغيــرة وذلــك بإنشــاء البنيــات التحتيــة المينائيــة ومســاحات صناعيــة للقــرب، - 

تمكــن مــن تحســين ظــروف المنافســة بــكل قطاعــات الصيــد البحــري ؛
ــي -  ــاء الحال ــة المين ــادة تهيئ ــر إع ــك عب ــة وذل ــج الداخل ــا لخلي ــن نوعه ــدة م ــتثنائية والفري ــة االس ــة البيئ ــز حماي تعزي

ــة. ــاء البحري ــة األحي ــياحة وتربي ــد الس ــات تجوي ــى و ترقب ليتماش

الرواج المتوقع في أفق 2030

المنتوجات البحرية : 1,1  مليون طن.	 
الرواج البحري بالميناء التجاري : 2,81 مليون طن موزعة على النحو التالي :	 

السوائب الصلبة )االسمنت واإلسمنت الفج( : 323 ألف طن ؛- 
السوائب السائلة )المنتوجات البترولية( : 527 ألف طن ؛- 
الحاويات : 1,3 مليون طن ؛- 
البضائع المختلفة الجافة : 384 ألف طن ؛ - 
الحاويات المبردة : 281 ألف طن.- 

الفرص المتاحة للماحة الداخلية نحو إفريقيا الغربية. 	 

البنيات التحتية األساسية المتوقع إنجازها

ال يزال المشروع في طور الدراسة )الدراسة المفصلة( و التصميمات الرئيسية المقترحة هي كالتالي :

الت�سمي��م املق��رتح رق��م 1الت�سمي��م املق��رتح رق��م 4
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ميناء رأس كبدانة

األنشطة: الصيد البحري والترفيه

نبذة تاريخية 

ــد البحــري  ــي ســنة 1982. وُيشــكل الصي ــدأ اســتغاله الفعل ــد ب ــة ســنة 1979. وق ــاء رأس كبدان ــاء مين ــت أشــغال بن انطلق
النشــاط الرئيســي لهــذا المينــاء، إلــى جانــب كونــه يشــكل مــع موانــئ الســعيدية ومارشــيكا، عرضــا مهمــا فــي مجــال الماحــة 

ــة. الترفيهي

الربط البري

ــر المــدار  ــه عب ــة الناضــور. ويمكــن الوصــول إلي ــم شــرق مدين ــى بعــد 60 كل ــم الناضــور، عل ــة بإقلي ــاء رأس كبدان يقــع مين
ــم 16 (. ــطي )ط.و رق المتوس

تطور رواج الصيد البحري 2005 - 2015 ة
دان

كب
�س 

 راأ
اء

ين
م

خط عرض/ الشمال ''50'35°08 
 خط طول/  الغرب  "16'2°25
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البنيات التحتية المتوفرة

يتوفــر هــذا المينــاء علــى حاجــز وقائــي رئيســي بطــول 495 متــر وحاجــز ثانــوي بطــول 520 متــر ، ويتوفــر كذلــك علــى 
أرصفــة للرســو بطــول 976 متــر، وهــي تتكــون مــن :

رصيف للصيد بطول 308 متر وبعمق 5 متر هيدرو؛	 
رصيف للصيد بطول 220 متر وبعمق 3,5 متر هيدرو ؛	 
ــارب 	  ــي 80 ق ــن اســتقبال حوال ــن م ــدرو. تمك ــر هي ــق 5 مت ــر وعم ــن 32 مت ــة م ــه : 4 أرصف ــة للترفي ــة عائم أرصف

ــم ؛ ــرة الحج ــه صغي ــب الترفي شــراعي أو مراك
رصيف بمنصة جر السفن بطول 320 متر وبعمق 2,5 متر هيدرو ؛	 

وتتوفــر منصــة جرالســفن علــى منحــدر طاقتــه 160 طــن ومجهــز بأربعــة ســكك بطــول 80 متــر. وتتكــون هــذه المنصــة مــن 
التجهيــزات التاليــة :

رافعة بقدرة 100 طن ؛	 
حمالة رئيسية لتجفيف القوارب وإنزالها بالمنحدر؛	 
حمالتان للتنقل العرضي على منصات اإلصاح ؛	 
مبنى إليواء الرافعات والتجهيزات الكهربائية وتجهيزات المراقبة، إلخ.	 
منصتان من اإلسمنت بمساحة 3120 متر مربع، قادرة على استعاب 20 قارباً في آن واحد.	 
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ميناء سيدي احساين

األنشطة : الصيد البحري

نبذة تاريخية 

لقــد تــم بنــاء مينــاء الصيــد ســيدي احســاين ســنة 2004 علــى ســاحل البحــر األبيــض المتوســط بالقــرب مــن رأس أفــرو. ويقــع 
بإقليــم الدريــوش علــى بعــد 60 كلــم غــرب مدينــة الناظــور وعلــى بعــد 56 كلــم شــرق مدينــة الحســيمة.
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تطور رواج الصيد البحري 2007 – 2015

البنيات التحتية المتوفرة
ــدرو، وكــذا  ــر هي ــن 2 و 3 مت ــراوح مــا بي ــر وبعمــق يت ــي بطــول 170 مت ــى حاجــز وقائ ــاء ســيدي احســاين عل ــر مين يتوف
علــى كاســر لألمــواج بطــول 30 متــر وبعمــق 3 متــر هيــدرو. كمــا يتوفــر علــى أرصفــة بطــول 35 متــر وبعمــق 2 متــر 
هيــدرو، وحــوض مســاحته 0,5 هكتــار، وأراضــي مســطحة بمســاحة 0,5 هكتــار ويتوفــر كذلــك علــى منحــدر بطــول 48 

متــر وعــرض 35 متــر.

خط عرض/ الشمال ''58'35°11 
 خط طول/  الغرب  "44'3°26
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ميناء إنوارن

األنشطة: الصيد البحري

يقــع مينــاء الصيــد إنــوارن علــى ســاحل البحــر األبيــض المتوســط، علــى بعــد 8 كلــم غــرب مدينــة الحســيمة. وقــد تــم إنشــاء 
المينــاء ســنة 2014. 

البنيات التحتية المتوفرة

ــى 32  ــر عل ــا يتوف ــرا. كم ــرا وحاجــز عرضــي بطــول 29 مت ــي بطــول 233 مت ــى حاجــز وقائ ــوارن عل ــاء إن ــر مين يتوف
ــة  ــة خاص ــة، وقاع ــب إداري ــذا مكات ــمك، وك ــوق للس ــوائل، وس ــة بالس ــب خاص ــد، وعل ــة للتبري ــن، وغرف ــتودعا للتخزي مس

ــف.     ــاة ومقص ــة للص ــى قاع ــة إل ــات باإلضاف ــددة االختصاص ــة متع ــات، وقاع بالتعاوني
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خط عرض/ الشمال ''00'35°14 
 خط طول/  الغرب  "05'3°59

تطور رواج الصيد البحري 2011 – 2015
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ميناء كاال إيريس

األنشطة : الصيد البحري 
بعــد  إيريــس علــى  يقــع مينــاء كاال 
57 كلــم غــرب مدينــة الحســيمة و3 
كلــم غــرب قلعــة توريــس. ويتميــز 
الموقــع بشــاطئه الســاحر وكــذا بجــزره 
ــد.  ــر للصي ــه الصغي ــرة، ومينائ الصغي
ــاء كاال إيريــس علــى حــدود  ويقــع مين
الشــرقي،  والريــف  الغربــي  الريــف 
بيــن تــال ومنحــدرات مغطــاة بغابــات 

كثيفــة مــن األرز. 
و "كاال إيريــس" هــي كلمــة إســبانية 
أن  كمــا  السوســن.  جزيــرة  تعنــي 
ــد  ــر للصي ــاء صغي ــة تشــتهر بمين القري

)يليــش(، بنــي بتمويــل يابانــي ســنة 1998، فــي إطــار التعــاون المغربــي - اليابانــي.
وللحــد مــن الهيجــان داخــل الحــوض، والحفــاظ علــى الحواجــز وكــذا الحــد مــن غمــوره بالميــاه، تــم تدعيــم وتوســيع منشــآت 

الحمايــة ســنة 2016.
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تطور رواج الصيد البحري 2005 – 2015

البنيات التحتية المتوفرة

ــول  ــة بط ــز وقائي ــى حواج ــاء عل ــر المين يتوف
500 متــر، وعلــى أرصفــة للرســو بطــول 
موزعــة  متــر   215 إلــى  يصــل  إجمالــي 

كالتالــي :
رصيــف بطــول 70 متــر وبعمــق 3,5 	 

متــر هيــدرو؛
رصيــف لإلفــراغ بطــول 100 متــر 	 

وبعمــق 3,5 متــر هيــدرو؛
متــر 	   45 بطــول  للرســو  رصيــف 

هيــدرو؛ متــر   3,5 وبعمــق 
ــاحتها 1200 	  ــفن مس ــر الس ــة لج منص

متــر مربــع، مجهــزة بأربــع رافعــات 
وتتوفــر علــى منطقــة لتخزيــن وإصــاح 

ــوارب. الق
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ميناء الجبهة

األنشطة: الصيد البحري

نبذة تاريخية
بنــي مينــاء الجبهــة ســنة 1974 بموقــع رصيــف الركــوب، الــذي بنــاه اإلســبان فــي خمســينيات القــرن الماضــي بطــول 20 
متــراً. وقــد عــرف هــذا المينــاء أشــغال توســيع لألرصفــة وإعــادة التهيئــة ســنة 2016 ، وذلــك بهــدف تحســين ظــروف تفريــغ 

الســمك.

الربط البري

يقــع مينــاء الجبهــة علــى بعــد 136  كلــم مــن مدينــة تطــوان و 133 كلــم مــن مدينــة شفشــاون. ويمكــن الوصــول إليــه عبــر 
المــدار المتوســطي الرابــط بيــن تطــوان والحســيمة )ط. و رقــم 16(.
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مي

تطور رواج الصيد البحري 2005 – 2015

خط عرض/ الشمال ''28 '12 35°
 خط طول/  الغرب   "59 '39 4° 

مين��اء اجلبهة
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البنيات التحتية المتوفرة

يتوفــر هــذا المينــاء علــى حاجــز وقائــي رئيســي بطــول 300 متــر وحاجــز ثانــوي بطــول 60 متــر. كمــا يتوفــر علــى أرصفــة 
للرســو بطــول 429 متــر تتكــون مــن :

رصيف بطول 128 متر وبعمق 3 متر هيدرو ؛- 
رصيف جديد بطول 156 متر وبعمق 4 متر هيدرو؛- 
أرصفة عائمة بطول 145 متر ؛- 
منحدر.- 

إمكانيات التهيآت المستقبلية

ومن المتوقع توسيع الميناء للحد من خطر هيجان الحوض المائي. وتشمل هذه األشغال :
توسيع الحاجز الوقائي الرئيسي، بطول 70 متر وبعمق 7 متر هيدرو؛	 
توسيع الحاجز الوقائي العرضي، بطول 13,5 متر وبعمق 3 متر هيدرو.	 

ة
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مي

مين��اء اجلبهة
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ميناء الشماعلة

األنشطة: الصيد البحري

يقــع مينــاء الشــماعلة علــى الســاحل المتوســطي إلقليــم شفشــاون، علــى بعــد 50 كلــم مــن جنــوب شــرق مدينــة تطــوان. وقــد 
تــم إنشــاء هــذا المينــاء ســنة 2009 لتحســين مســتوى عيــش وظــروف عمــل الصياديــن.

ويقــع مينــاء الشــماعلة شــمال مدينــة شفشــاون علــى بعــد 75 كلــم علــى الطريــق الجهويــة رقــم 414، التــي تربــط بيــن مدينــة 
تطــوان ومركــز مدينــة الجبهــة.

وقــد أطلــق قطــاع الصيــد البحــري أشــغال بنــاء مينــاء الشــمعالة ســنة 2006، فــي إطــار اإلســتراتيجية الوطنيــة التــي تهــدف 
إلــى إنشــاء قــرى للصيادييــن وكــذا تحســين مســتوى عيشــهم وظــروف عملهــم. وقــد انتهــت أشــغال بنــاء المنشــآت البحريــة فــي 

شــهر غشــت مــن ســنة 2007 وأشــغال تهيئــة البنيــات العلويــة ســنة 2009.

البنيات التحتية المتوفرة

يتوفــر المينــاء علــى حاجــز وقائــي  رئيســي بطــول 325 
متــر وحاجــز عرضــي بطــول 92 متــر. كمــا يتوفــر علــى 

أرصفــة للرســو بطــول 230 متــر تتكــون مــن :
رصيف بطول 70متر وبعمق 3,5 متر هيدرو؛	 
رصيــف لإلفــراغ بطــول 50 متــر وبعمــق 3 متــر 	 

هيــدرو؛
ثاثــة أرصفــة عائمــة تقــع كل منهــا علــى بعــد 	 

ــا  ــف منه ــن األخــرى. طــول كل رصي ــر ع 30 مت
حوالــي 60 متــراً وبعمــق 4 متــر، مخصصــة لرســو 

ــن ؛ ــى الواجهتي ــوارب عل الق
ــى الحــوض، 	  ــوارب إل ــادة الق ــف وإع ــدر لتجفي منح

ــر و  ــى 10 %، عرضــه 20 مت ــدار يصــل إل بانح
ــر. ــه 37 مت طول

ويتوفــر المينــاء كذلــك علــى منحــدر تقــدر مســاحته بحوالي 
2 هكتــار وكــذا أراضــي مســطحة مســاحتها 3 هكتار.
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تطور رواج الصيد البحري 2005 – 2015
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ميناء  المضيق

األنشطة: الصيد البحري والترفيه

انطلقــت أشــغال بنــاء مينــاء المضيــق ســنة 1961، وقــد اجتاحتــه عاصفــة شــرقية شــديدة القــوة فــي ينايــر 1963، عندمــا كان 
الحاجــز الرئيســي للمينــاء فــي طــور اإلنجــاز.

وســنة 1966 بــدأ المينــاء فــي اســتقبال قــوارب الترفيــه. ثــم بــدأت تتطــور األنشــطة التجاريــة ونقــل المــواد الحقــاً )اإلســمنت 
ــة فــي  ــة و الناضــور، والخضــر والفواكــه فــي اتجــاه جبــل طــارق، ومنغنيــز بنــي مزال فــي اتجــاه كل مــن الحســيمة و مليلي

اتجــاه  برشــلونة(.
وقــد عــرف مينــاء المضيــق توســعة مهمــة و بإنجــاز مينــاء جديــد للترفيــه ســنة 2009، تلتهــا تهيئــة مينــاء الصيــد البحــري 

ســنة 2012.

الربط البري
يقــع مينــاء المضيــق علــى بعــد 25 كلــم مــن مدينــة ســبتة و 13 كلــم مــن مدينــة تطــوان. ويمكــن الوصــول إليــه عبــر الطريــق 

الوطنيــة رقــم 13 والطريــق الســيار الرابــط بيــن تطــوان وســبتة.
ق
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مي
تطور رواج الصيد البحري 2005 – 2015

خط عرض/ الشمال ''59 '40 35°
 خط طول/  الغرب   "37 '18 5°   
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البنيات التحتية المتوفرة

يتوفر الميناء على حواجز وقائية  بطول 1040 متر وعلى أرصفة للرسو بطول 1489 متر تتوزع كالتالي :
حوض الصيد البحري :

رصيف رئيسي بطول 240 متر وبعمق 5,5 متر هيدرو؛	 
رصيف رقم 1 مخصص للصيد البحري بطول 120 متر وبعمق 5 متر هيدرو ؛	 
رصيف رقم 2 مخصص للصيد البحري بطول 240 متر وبعمق يتراوح ما بين 1,5 و3 متر هيدرو ؛	 

حوض الترفيه :
أرصفة للترفيه بطول 373 متر وبعمق يتراوح ما بين 2,5 و6 متر هيدرو ؛	 
أرصفة عائمة بطول 516 متر بطاقة استيعابية تصل إلى 100 وحدة يتراوح طولها ما بين 5 إلى 9 أمتار.	 

ورش إصالح السفن

تتكــون منصــة اإلبحــار الموجــودة فــي أقصــى غــرب رصيــف الصياديــن مــن أربعــة مراكــز علــى منحــدر مجهــز برافعــة 
ــا 120 طــن. قدرته

ــم رفــع القــوارب الصغيــرة عبــر منحــدر يوجــد بداخــل الحــوض الغربــي. و تصــل الطاقــة االســتيعابية لحــوض إصــاح  يت
الســفن إلــى 48 وحــدة.

مين��اء ال���م�سيق
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ميناء الفنيدق

األنشطة: الصيد البحري 

الســاحل  علــى  الفنيــدق  مينــاء  يتواجــد 
الفنيــدق  المضيــق-  بإقليــم  المتوســطي 
40 كلــم مــن مدينــة تطــوان. علــى بعــد 
إطــار  فــي   2011 ســنة  بنائــه  تــم  وقــد 
ونقــط  للصياديــن  قــرى  إنشــاء  برنامــج 
البحــري. الصيــد  لقطــاع  مهيئــة  تفريــغ 
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تطور رواج الصيد البحري 2008 – 2015م

البنيات التحتية المتوفرة

ــاء علــى حاجــز رئيســي بطــول 275 متــر، وحاجــز عرضــي بطــول 102 متــر، وحاجــز لوقــف الرمــال  يتوفــر هــذا المين
ــار. ــار مــن األراضــي المســطحة و حــوض بمســاحة 1,3 هكت ــى 0,25 هكت ــك عل ــر كذل ــر. ويتوف بطــول 30 مت
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ميناء الدالية

األنشطة: الصيد البحري

 

انطلقــت أشــغال بنــاء مينــاء الداليــة بشــتنبر 2013، حيــث تــم إنهــاء األشــغال ســنة 2016. وســيتم إطــاق إشــتغال 
ــاء ســنة 2017. المين

ــي  ــع المينائ ــب الشــرقي للمجم ــن الجان ــم م ــد 2 كل ــى بع ــة، عل ــاطئ الدالي ــمال الشــرقي لش ــاء بأقصــى الش ــع المين ويق
ــط. ــة المتوس طنج
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البنيات التحتية المتوفرة

يتوفر هذا الميناء على حاجز رئيسي بطول 183 متر، وحاجز ثانوي بطول 115 متر.

�س��اطئ الدالية
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ميناء الصيد القصر الصغير

األنشطة: الصيد البحري

 

ــي عشــرينيات  ــاءه ف ــم بن ــد ت ــة طنجــة. وق ــم شــرق مدين ــى بعــد 35 كل ــم طنجــة، عل ــر بإقلي ــاء القصــر الصغي ــع مين يق
ــرن العشــرين. الق
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تطور رواج الصيد البحري 2005 – 2015

البنيات التحتية المتوفرة

يتوفــر هــذا المينــاء علــى حاجــز وقائــي بطــول 125 متــر وعلــى أرصفــة للرســو بطــول 100 متــر و منحــدر بمســاحة هكتــار 
واحد.

البحر المتوسط

خط عرض/ الشمال  ''52'35°50
 خط طول/  الغرب   ''38'05°33 
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ميناء أصيلة

األنشطة: الصيد البحري

ســنة  أصيلــة  مينــاء  إنجــاز  تــم 

تهيئــة  إطــار سياســة  فــي   ،1992

المينــاء  ويقــع  المملكــة.  شــمال 

الســاحل  علــى  المدينــة،  وســط 

األطلســي علــى بعــد 40 كلــم جنــوب 

شــمال  كلــم   30 و  طنجــة  مدينــة 

طنجــة- بإقليــم  العرائــش،  مدينــة 

أصيلــة. ويمكــن هــذا المينــاء مــن 

المهــددة  القديمــة،  المدينــة  حمايــة 

الســاحل. بانجــراف 
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تطور رواج الصيد البحري 2005  – 2015

البنيات التحتية المتوفرة

يتوفر هذا الميناء على حواجز وقائية بطول 1158 متر وكذلك على :  
رصيف بطول 100 متر وبعمق 2 متر هيدرو؛	 
14 هكتار من األراضي المسطحة ؛ 	 
منحدر بمساحة 20 هكتار.	 

ويتوفر الميناء أيضاً على منحدر بطول 55 متر وبعرض 10 أمتار، مخصص إلصاح قوارب الصيد.
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ميناء العرائش

األنشطة: الصيد البحري

 

نبذة تاريخية
ــاء  ــتعماله كمين ــم اس ــذي ت ــوس وال ــواد لوك ــرى ل ــة اليس ــى الضف ــا عل ــة حوض ــة األلماني ــأت الدول ــنة 1912، أنش س
تجــاري وقاعــدة عســكرية بحريــة. وفــي ســنة 1924 تمــت تهيئــة هــذا الحــوض عبــر بنــاء رصيــف للصيــد  بطــول 
180 متــر وبعمــق 4,50 متــر، وكــذا أرصفــة خشــبية بطــول 240 متــر لتلبيــة حاجيــات الجهــة. ومنــذ ذلــك الحيــن، 

ــد البحــري بالمغــرب. ــئ الصي ــن أهــم موان ــش مــن بي ــاء العرائ ــر مين يعتب

الربط البري
يوجــد مينــاء العرائــش علــى الســاحل األطلســي الشــمالي للمملكــة علــى بعد 90 كلم مــن جنوب مدينــة طنجة.

ــط مباشــرة  ــر مــن مصــب النهــر وهــو مرتب ــي 760 مت ــى بعــد حوال ــواد لوكــوس، عل ــة اليســرى ل ــى الضف ــع عل ويق
ــة. ــاط وطنج ــن الرب ــة بي ــة الرابط ــبكة الطرقي بالش
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تطور رواج الصيد البحري 2005 – 2015

خط عرض/ الشمال ''58 '11 35°
 خط طول/  الغرب  "30 '08 06°  
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البنيات التحتية المتوفرة

البنيات التحتية المتوفرة
يتوفر الميناء على حواجز وقائية  بطول 2000 متر  وأرصفة للرسو بطول 1086 متر وتتكون من :

رصيف للصيد بطول 180 متر وبعمق 3,5 متر هيدرو؛	 
رصيف  غربي للتجارة بطول 240 متر وبعمق 4 متر هيدرو ؛	 
رصيف جنوبي للصيد بطول 270 متر وبعمق 4 متر هيدرو ؛	 
رصيف إلصاح السفن بطول 180 متر وبعمق 2,5 متر هيدرو ؛	 
رصيف بطول 216 متر وبعمق 4 متر هيدرو ؛	 
حــوض للرافعــات الجســرية ذات أحزمــة تصــل قدرتهــا إلــى مــا بيــن 200 إلــى 300 طــن )بطــول 35 متــر وعــرض 	 

8,6 متــر وبعمــق 2,5 متــر هيــدرو(.

ورش إصالح السفن

يتوفــر مينــاء العرائــش علــى خمســة أوراش خاصــة  بإصــاح الســفن بطاقــة اســتيعابية إجماليــة تصــل إلــى 4 مراكــز، قــادرة 
علــى اســتقبال 408 وحــدة. وقــد جهــز المينــاء برافعــة جســرية ذات أحزمــة تصــل قدرتهــا إلــى 300 طــن.

ال�سي��د البح��ري التقلي��دي وال�س��احلي
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ميناء المهدية
األنشطة: الصيد البحري

نبذة تاريخية
ــاً مهمــاً فــي القــرن الســابع  ــاده الفينيقيــون منــذ العصــور القديمــة، نشــاطاً بحري ــاء المهديــة، الــذي كان يرت عــرف مين
ــارت الســلطات العســكرية الفرنســية  عشــر، عندمــا كانــت المدينــة خاضعــة للحكــم اإلســباني. وفــي ســنة 1911، اخت
ــع القنيطــرة  ــار موق ــنة 1912 اختي ــم س ــا ت ــاس. كم ــة ف ــة نحــو مدين ــا المتوجه ــزال قواته ــدة إلن ــة كقاع ــاء المهدي مين
ــى 1200 م  ــا إل ــة يصــل طوله ــى مســاحة مائي ــع عل ــذا الموق ــي ه ــر ف ــر يتوف ــون النه ــك لك ــدادات، وذل ــزال اإلم إلن

وعرضهــا إلــى 250 متــرا، باإلضافــة إلــى جســور تســمح برســو الســفن فــي ظــروف جيــدة. 
ــد والمعــادن، كقاعــدة  ــي معالجــة منتوجــات الصي ــة، المتخصــص ف ــاء المهدي ــم اســتخدام مين ــر1947، ت ــي 8 نونب وف

إلنــزال جــزء مــن القــوات األمريكيــة.
ــاً  ــتعمان أساس ــذان يس ــي، الل ــأ األمام ــري والمرف ــد البح ــاء الصي ــن : مين ــى مينائي ــة عل ــة المهدي ــر مدين ــاً، تتوف حالي

ــه. ــة ب ــات المتعلق ــري والصناع ــد البح ــطة الصي ــي أنش ف �س
رائ

لع
ء ا

نا
مي

 للمالحة على م�سافة 100 كلم
ً
مهدية �سنة 1908: اإنزال اخليول بواد �سبو ، الذي كان �ساحلاأ  بـناء ميناء املهدية �سنة 1918 

خط عرض/ الشمال  ''19'34°16
 خط طول/  الغرب   ''48'06°38 
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تطور رواج الصيد البحري 2005 – 2015

الربط البري
ــم نحــو الشــمال  ــد 200 كل ــى بع ــبو، عل ــة لمصــب واد س ــة الجنوبي ــى الضف ــم القنيطــرة، عل ــة بإقلي ــاء المهدي ــع مين يق

ــدار البيضــاء. ــاء ال ــوب مــن مين ــم نحــو الجن ــاء طنجــة و 130 كل مــن مين
1 )الرابطــة بيــن طنجــة والــدار البيضــاء عبــر مدينــة القنيطــرة( علــى  يتصــل المينــاء بالطريــق الوطنيــة رقــم 
ــة القنيطــرة  ــى مســتوى مدين ــم 4266، وعل ــة رق ــق اإلقليمي ــر الطري ــي، عب مســتوى المركــز الحضــري ســيدي الطيب

ــة. ــق حضري ــر طري عب
ويمكــن الولــوج لهــذا المينــاء كذلــك عبــر الطريــق الســيار الربــاط – طنجة، وذلــك على  مســتوى مدينــة القنيطرة.

البنيات التحتية المتوفرة

يحمــي مدخــل المينــاء حاجــزان )شــمالي وجنوبــي( متراكــزان، تفصلهمــا مســافة 500 متــر ويصــل طولهمــا اإلجمالــي إلــى 
3780 متــر. ويتوفــر هــذا المينــاء كذلــك علــى أرصفــة للرســو بطــول 420 متــر تتكــون مــن :

رصيــف بطــول 360 متــر وبعمــق 8 متــر هيــدرو، تــم تصميمــه فــي األصــل لرســو المراكــب التجاريــة وهــو مخصــص 	 
حاليــا للصيــد البحــري ؛

رصيف بطول 60 متر وبعمق 4 متر هيدرو، مخصص للصيد البحري.	 

التهيئات المستقبلية الممكنة
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ميناء سال
األنشطة: الصيد البحري

نبذة تاريخية
ــن ســور  ــرب م ــراق، بالق ــي رق ــر أب ــد مصــب نه ــع عن ــو يق ــنة 2008. وه ــد البحــري س ــاء ســا للصي ــاء مين ــم بن ت
مدينــة ســا. ويهــدف المينــاء إلــى هيكلــة نشــاط الصيــد البحــري، عبــر بنيــة تحتيــة حديثــة، مكونــة مــن ســوق 
ــد البحــري  ــارب للصي ــي 100 ق ــى حوال ــي 1000 شــخص يشــتغلون عل للســمك ولوجســتيك مناســبة، يســتعملها حوال

التقليــدي.

رواج الصيد البحري
بلــغ حجــم رواج الصيــد البحــري ســنة 2015 حوالــي 120 طــن بقيمة 4890 ألف درهم.

البنيات التحتية المتوفرة

يتوفــر المينــاء علــى حــوض بمســاحة 1,5 هكتــار وعلــى منشــآت للحماية موزعــة كالتالي :
حاجــز لوقــف الرمــال بطول 275 متر؛	 
كاســر لألمــواج بطول 95 متر؛	 
حاجــز للوقايــة للواجهــة البحريــة بطــول 232 متر ؛	 
حاجــز جانبــي لوقايــة األراضــي المســطحة بطول 157 متر.	 

التهيئة  المستقبلية
صال

�
اء 

ين
م

خط عرض/ الشمال ''23 '02 34°
 خط طول/  الغرب  "57 '49 06°  

ت�سميم م�سروع تهيئة امليناء
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ميناء الجديدة
األنشطة: الصيد البحري

نبذة تاريخية
ــا  ــأوا فيه ــث أنش ــان، حي ــة مازاغ ــي  مدين ــتقرار ف ــور لاس ــفي وأزم ــن آلس ــادرة البرتغاليي ــنة 1542 مغ ــت س عرف
ــث  ــنة 1956 حي ــة س ــى غاي ــة إل ــى المدين ــق عل ــان يطل ــم مازاغ ــل اس ــنة. وظ ــي 300 س ــا حوال ــوا به ــاًء ومكث مين

ــدة. ــم الجدي ــتبدل باس اس
خــال ســنة 1924، عــرف هــذا المينــاء بنــاء حاجزيــن واقييــن بطــول400  و 600 متــر، إضافــة إلــى ممــر 
ــق  ــث حق ــي المغــرب، حي ــاء ف ــر مين ــي أكب ــاء مازاغــان ثان ــح مين ــذا أصب ــر. وهك ــر وبعمــق 1,5 مت بعــرض 40 مت
95 طــن و541 ســفينة. وقــد كان مرشــحاً ليصبــح المينــاء األول بالمغــرب لــوال  ســنة 1929 رواجــاً يقــدر ب 000

ــاره. ــن  ازده ــذان حــدا م ــدار البيضــاء وآســفي الل ــي ال ــن مينائ تطــور كل م
الوقائيــة  الحواجــز  مــن  كل  شــملت  جديــدة  توســعة  أشــغال  المينــاء  عــرف   ،1949 ســنة  وفــي 
نشــاطه  تقلــص  األصفــر،  الجــرف  مينــاء  اســتغال  وبدايــة  بنــاء  مــع  لكــن  المائيــة.  واألحــواض 
الطحالــب. قطــف  إلــى  باإلضافــة  والتقليــدي  الســاحلي  الصيــد  علــى  مقتصــراً  وأصبــح   تدريجيــاً 
ونًظــراً لمحيطــه التاريخــي المتميــز، الــذي يســتدعي المحافظــة عليــه وتثمينــه، تمــت برمجــة تهيئــة المينــاء مــع 

إحــداث مارينــا وكــذا منطقــة خاصــة باألنشــطة الترفيهيــة والتجاريــة.

الربط البري
ــذا  ــم 301( وك ــفي )ط. ج رق ــدة - آس ــاحلية الجدي ــق الس ــم 1، والطري ــة رق ــق الوطني ــدة بالطري ــاء الجدي ــط مين يرتب

ــدة. ــدار البيضــاء والجدي ــن ال ــط بي ــيار الراب ــق الس الطري

دة
دي

جل
ء ا

نا
مي

تطور رواج الصيد البحري 2005 – 2015

خط عرض/ الشمال ''19 '15 33°
 خط طول/  الغرب  "55 '29 08°  
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البنيات التحتية المتوفرة

يتوفر الميناء على حواجز وقائية  بطول 1160 متر  وأرصفة للرسو بطول 535 متر موزعة كالتالي :
رصيف أمامي بطول 75 متر وبعمق 6 متر هيدرو؛	 
رصيف بطول 460 متر وبعمق 1,5 متر هيدرو.	 

يتوفر الميناء كذلك على أراض مسطحة بمساحة 9,7 هكتاراً وعلى حوض بمساحة 7 هكتار.

التهيآت المستقبلية الممكنة

ســيظل مينــاء الجديــدة مخصصــاً للصيــد والســياحة، فــي محيــط اســتثنائي يســتوجب الحمايــة المســتمرة. ولهــذا تمــت برمجــة 
مشــروع إلعــادة هيكلــة المينــاء مــع إنشــاء مارينــا.

ورش إصالح السفن

يضم ورش إصاح السفن منحدراً واحداً بالحوض القديم مخصصا لتجفيف وحدات الصيد الصغيرة.

ت�سمي��م م�س��روع تهيئ��ة املين��اء
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ميناء الصويرية القديمة
األنشطة: الصيد البحري

2000، بقريــة الصيــد الصويريــة القديمــة. ويقــع هــذا المينــاء  تــم بنــاء مينــاء الصيــد للصويريــة القديمــة ســنة 
ــفي. ــة آس ــوب مدين ــم جن ــد 30 كل ــى بع ــفي عل ــم آس بإقلي
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البنيات التحتية المتوفرة
ــز  ــة بحاج ــمالية الغربي ــة الش ــن الجه ــة م ــر، محمي 45 مت x 60 ــاحة ــفن بمس ــر الس ــة لج ــى منص ــاء عل ــر المين يتوف

ــر. ــي بطــول 30 مت وقائ

تطور رواج الصيد البحري 2005 – 2015
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ميناء الصويرة
األنشطة: الصيد البحري

نبــذة تاريخية

ــى  ــإ عل ــاء مرف ــد هللا بن ــن عب ــد ب ــيدي محم ــلطان س ــرر الس ــنة 1765، ق ــي س حوال

النتــوء الصخــري لــرأس مــوكادور، قصــد اســتعماله كقاعــدة بحريــة.
القــوارب  الســتقبال  مينــاء  تهيئــة  الموقــع  نفــس  فــي  تمــت   ،1915 ســنة  وفــي 
المســطحة.  4 هكتــارات، منهــا هكتــار واحــد مــن األراضــي  الصغيــرة بمســاحة 
كمــا تــم إنشــاء حاجــز غربــى بطــول 295 متــر وحاجــز شــرقي بطــول 285 متــر. 
ــن 1924 و1967  ــدة بي ــرة الممت ــي الفت ــزة ف ــغال المنج ــف األش ــملت مختل ــد ش وق
تعميــق مدخــل المينــاء، وتدعيــم األرصفــة وكذلــك تمديــد الحاجــز الرئيســي إلــى 

373 متــر.
ــر  ــن التوف ــتمكنه م ــة، س ــة مهم ــا تهيئ ــرة حالي ــد البحــري بالصوي ــاء الصي ــرف مين يع
علــى بنيــات تحتيــة جديــدة، تســتجيب لمتطلبــات هــذه المدينــة الســياحية و تســاهم 
فــي تحســين ظــروف الســامة لمســتعملي مراكــب الصيــد والترفيــه. هــذا وســيتم 

ــة الخاصــة  ــزات الســامة الصحي ــداد فضــاء أوســع مخصــص لتجهي إع
بالصيــد البحــري طبقــا للمعاييــر الدوليــة وعلــى الخصــوص معاييــر 

ــي. ــاد األورب االتح

البري الربط 
يقــع مينــاء الصيــد بالصويــرة علــى بعــد 360 كلــم جنــوب مدينــة الــدار البيضــاء 
يــر. د كا أ ينــة  لمد لشــرقي  ا ل  لشــما ا فــي  كلــم   173 بعــد  علــى  و 

ويمكــن ولــوج الميناء عبر:
الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين الدار البيضاء و أكادير؛	 
ــق 	  ــر الطري ــاوة عب ــرة و شيش ــن الصوي ــط بي ــريع  الراب ــق الس الطري

الجهويــة رقــم 207 ؛
الطريق الجهوية رقم 301 الرابطة بين الصويرة وآسفي.	 

خط عرض/ الشمال ''35 '30 31°
 خط طول/  الغرب  "27 '46 09°  

مين��اء ال�سوي��رة )م��وكادور( �س��نة 1908
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البنيات التحتية المتوفرة

يتوفــر المينــاء علــى حاجــز رئيســي غربــي بطــول 373 متــر وعلــى حاجــز ثانــوي بطــول 285 متــر. ويتوفــر كذلــك علــى 
أرصفــة للرســو بطــول 475 متــر موزعــة كاآلتــي :

رصيف غربي بطول 250 متر وعمق يتراوح ما بين 2 و3 متر هيدرو؛	 
رصيف شمالي بطول 50 متر وعمق 2 متر هيدرو )يعرف ترسباً مستمراً لألوحال( ؛	 
رصيف شرقي بطول 175 متر وعمق يتراوح بين 2 إلى 2,5 متر هيدرو.	 

أشــغال التهيئة فــي طور اإلنجاز 

تهــم أشــغال الشــطر األول لتوســيع مينــاء الصويــرة، الزيــادة فــي طــول أرصفــة الرســو وتحســين البنيــات التحتيــة المخصصــة 
ــراث  ــى الت ــاظ عل ــى الحف ــة إل ــاحة األراضــي المســطحة باإلضاف ــيع مس ــذا توس ــاء وك ــى الم ــوارب إل ــزال الق ــراج وإن إلخ

التاريخــي لمينــاء الصويــرة.

تطور رواج الصيد البحري 2005 – 2015
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ميناء إيمسوان
األنشطة: الصيد البحري

ــة  ــق الوطني ــى الطري ــع عل ــة، ويق ــمال المدين ــم ش ــد 90 كل ــى بع ــر عل ــة ألكادي ــرة البحري ــوان بالدائ ــاء إيمس ــع مين يق
ــتغال  ــين ظــروف اش ــدف تحس ــنة 1998، به ــاء س ــذا المين ــاء ه ــم بن ــرة. وت ــر و الصوي ــن أكادي ــة بي ــم 1 الرابط رق

الصياديــن العامليــن بالصيــد التقليــدي.

تطور رواج الصيد البحري 2005 – 2015

ان
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مخزن للمحروقات بمساحة 35 متر مربع ؛	 
خزان لمياه البحر بطاقة استيعابية تصل إلى 12 طن ؛	 
خزان للمياه العذبة بطاقة استيعابية تصل إلى 50  طن.	 

خط عرض/ الشمال ''22 '50 30°
 خط طول/  الغرب  "17 '49 09°  

البنيــات التحتيــة المتوفرة

يتوفــر المينــاء  علــى حاجــز وقائــي بطــول 85 متــر ويتكون من :

منصــة  لجــر الســفن بمســاحة 1700 متــر مربع ؛	 
ســوق للسمك :	 

ســاحة للبيــع بمســاحة 58,5 متــر مربع ؛- 
غرفــة مبــردة بمســاحة 5,64 متر مربع.- 

 80 محا للتخزين بمساحة 26,25 متر مربع ؛	 
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ميناء سيدي إفني
األنشطة: الصيد البحري

نبذة تاريخية
ــك" يســتخدم  ــر جــوي "تيليفري ــرة متصــل بمعب ــى رصيــف - جزي ــذ الســتينات عل ــر من ــي تتوف ــة ســيدي إفن ــت مدين كان
لنقــل البضائــع والمســافرين. غيــر أن هــذا النظــام الفريــد مــن نوعــه لــم يعــد صالحــا لاســتعمال، وبنــي مكانــه 
مينــاء محمــي جديــد شــرع فــي اســتغاله ســنة 1989، وعــرف عــدة توســعات كانــت أهمهــا ســنة 2002. وباعتبــار 
الصيــد البحــري النشــاط الرئيســي بالمينــاء، فهــو يمثــل المصــدر األساســي للدخــل بالنســبة لمدينــة ســيدي إفنــي 

ــم. ــة كلمي ــة لمنطق ــيو اقتصادي ــطة السوس ــزاً لألنش ــاً محف ــك دوراً مهم ــؤدي كذل وي

ي
فن
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اء 
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م

البري الربط 

يقــع مينــاء ســيدي إفنــي علــى بعد 170 كلــم جنوب أكاديــر. ويمكن الولــوج إليه عبر:
الطريق الجهوية رقم 104 الرابطة بين تزنيت وسيدي إفني ؛	 
الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين كلميم وسيدي إفني.	 

خط عرض/ الشمال ''29 '21 29°
 خط طول/  الغرب  "24 '11 10°  

ميناء�س��يدي اإفني �س��نة 1986ميناء �س��يدي اإفني �س��نة 1966



112
مو�نئ �ملغرب يف �أرقام - طبعة 2016  

تطور رواج الصيد البحري 2005 – 2015

البنيــات التحتيــة المتوفرة

يتوفــر هــذا المينــاء علــى حاجــز رئيســي بطــول 1590 متــر، وحاجــز عرضــي بطــول 560 متــر وحاجــز مضــاد 
بطــول 160 متــر. كمــا يتوفــر علــى أرصفــة للرســو بطــول 500 متــر، تتكــون ممــا يلــي :

رصيف بطول 200 متر وبعمق 4 متر هيدرو؛	 
رصيف بطول 200 متر وبعمق 5 متر هيدرو ؛	 
رصيف  عائم بطول 100.	 

المنشــآت في طور اإلنجاز

يتــم حاليــا إنجــاز حاجــز جديــد لوقــف الرمــال وكــذا تقويــة الحواجــز الوقائيــة، وذلــك للحــد مــن ظاهــرة زحــف الرمــال وكــذا 
تأميــن الماحــة بممــر الولــوج إلــى المينــاء.
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ميناء طرفاية
األنشطة: الصيد البحري

نبذة تاريخية
عرفــت مدينــة طرفايــة نشــاطاً مكثفــاً ســنة 1976، باختيارهــا كنقطــة تجمــع للمســيرة الخضــراء، حيــث تقــرر آنــذاك 
ــنة  ــو س ــي يوني ــت ف ــي انته ــتنبر 1976، الت ــي ش ــه ف ــغال بنائ ــاق أش ــم إط ــد ت ــة. وق ــد بالمدين ــاء للصي ــاء مين إنش
1979. وقــد انطلقــت أشــغال الشــطر الثانــي ســنة 1980، حيــث اســتغرقت مــدة إنجازهــا 16 شــهراً. كمــا تــم بنــاء 

حاجــز لوقــف الرمــال ســنة 1997.
وقــد انطلقــت أشــغال تمديــد منشــآت الحمايــة والرســو بالمينــاء ســنة 2011 وانتهــت ســنة 2016، حيــث مكنــت مــن 
ــاء،  ــد البحــري بالمين ــاط الصي ــتعادة نش ــو اس ــغال ه ــذه األش ــن ه ــدف م ــدرو. واله ــر هي ــق 8 مت ــة بعم ــر أرصف توفي

ــة. ــة اســتقبال األنشــطة الترفيهي ــر إمكاني ــك توفي ــاري وكذل ــع جــزر الكن ــارات م وترســيخ خــط بحــري للعب
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الربط البري

ــك  ــة وذل ــر طرفاي ــون عب ــر بالعي ــط أكادي ــي ترب ــم 1، الت ــة رق ــق الوطني ــر الطري ــاء عب ــى المين ــول إل ــن الوص يمك
باســتعمال الطريــق العريضــة التــي تعبــر المدينــة.

خط عرض/ الشمال ''32 '56 27°
 خط طول/  الغرب  "50 '55 12°  

مين��اء طرفاي��ة �س��نة 1988
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تطور رواج الصيد البحري 2005 – 2015

البنيــات التحتيــة المتوفرة

ــر  ــول 370 مت ــوي بط ــز ثان ــى حاج ــاً وعل ــر تقريب ــول 1700 مت ــي بط ــي رئيس ــز وقائ ــى حاج ــاء عل ــر المين يتوف
ــو  ــة للرس ــى أرصف ــر عل ــا يتوف ــر. كم ــى 500 مت ــي يصــل إل ــول إجمال ــال بط ــف الرم ــن لوق ــى حاجزي ــك عل وكذل

ــن : ــون م ــر تتك بطــول 632 مت
رصيف بطول 214 متر وبعمق 6,5 متر هيدرو، بني على طول الحاجز الرئيسي ؛	 
رصيف بطول 110 متر وبعمق 4 متر هيدرو؛	 
رصيف جديد بطول 200 متر وبعمق 8 متر هيدرو؛	 
3 أرصفة عائمة بطول إجمالي يصل إلى 108 متر؛	 
منحدر للعربات )RO-RO( ؛	 
منحدر جديد للعربات )RO-RO( بعرض 30 متر.	 

الــرواج المتوقع

الصيد البحري )التقليدي والساحلي( :
000 40  طن سنوياً ؛	 
300  قارب للصيد التقليدي .	 

المسافرون : 

السفن العبارة )3 رحات يومياً( ؛	 
300 17 مسافر سنوياً ؛	 
800 2 سيارة سنوياً.	 
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تطــور رواج الصيــد البحري 2005 – 2015

البنيــات التحتيــة المتوفرة

حاجز وقائي رئيسي بطول حوالي 400 متر ؛  	
حاجز وقائي ثانوي بطول 125 متر ؛  	

أرصفة بطول 146 متر وبعمق 3 متر؛   	

ميناء المهيريز )في طور اإلنجاز(
األنشطة: الصيد البحري

ــة.  ــة الداخل ــوب مدين ــم جن ــي 300 كل ــد حوال ــى بع ــرد عل ــم أوس ــي بإقلي ــاحل األطلس ــى الس ــز عل ــاء لمهيري ــع مين يق
ويوجــد بالقــرب مــن هــذا الموقــع قريــة للصياديــن، تتكــون مــن ســوق للســمك، ومصنــع للثلــج وكــذا محــات إداريــة.

يز
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نا
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أرصفة عائمة ؛  	
منحدر ؛  	

أراض مسطحة.  	
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ميناء بوجدور
األنشطة: الصيد البحري

نبــــذة تــاريخيــــة
ــر،  ــه 386 مت ــي طول ــز وقائ ــي بحاج ــدي محم ــد التقلي ــص للصي ــد مخص ــأوى للصي ــن م ــدور م ــاء بوج ــون مين يتك
وكذلــك مــن مينــاء جديــد مفتــوح لاســتغال منــذ 26 أبريــل2012 . وتتكــون أنشــطة هــذا األخيــر أساســاً مــن 

الصيــد الســاحلي وكــذا صيــد األســماك الســطحية.

البري  الربط 

ــوج  ــن الول ــا يمك ــرة. كم ــون ولكوي ــن العي ــة بي ــم 1 الرابط ــة رق ــق الوطني ــر الطري ــاء عب ــى المين ــن الوصــول إل يمك
ــة  بوجــدور. ــر شــوارع مدين ــه عب إلي

تطــور رواج الصيــد البحري 2005 – 2015

خط عرض/ الشمال ''58 '06 26°
 خط طول/  الغرب  "38 '29 14°  
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البري  الربط 

يتوفــر المينــاء الجديــد على :
حاجز رئيسي بطول 724 متر، وحاجز ثانوي بطول 260 متر وكذلك حواجز وقائية جانبية وأراض مسطحة ؛	 
أرصفة للرسو بطول 490 متر، موزعة كالتالي :	 

رصيف بطول 150 متر وبعمق 5 متر هيدرو؛- 
رصيف بطول 160 متر وبعمق 3 متر هيدرو ؛- 
أرصفة عائمة بطول إجمالي يصل إلى 180 متر ؛- 
منحدر مخصص لتجفيف وإخراج قوارب الصيد إلى الماء.- 

من��ارة بوجدور
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ميناء السعيدية

األنشطة: الترفيه

ــع شــرق مصــب  ــم الشــمالية للمملكــة، ويق ــة األقالي ــي إطــار سياســة تهيئ ــاء الســعيدية ســنة 1999 ف ــاء مين ــم بن ــد ت لق
ــركان. ــم ب ــة بإقلي نهــر ملوي

 "  AZUR" إطــار مخطــط فــي  المغــرب"  "فاديســا  لمجموعــة  المينــاء،  تســيير  تفويــض  تــم   2003 وفــي ســنة 
ــل مجموعــة "فاديســا المغــرب"، أصبحــت  ــن قب ــاء ســنة 2009 م ــد توســعة المين والمنتجــع الشــاطئي للســعيدية. وبع
مارينــا الســعيدية بتوفرهــا علــى 1350 حلقــة، المينــاء الثالــث للترفيــه بحــوض البحــر األبيــض المتوســط، مــن 

حيــث المســاحة الصالحــة للرســو.

الربط البري
يمكــن الوصــول للمينــاء عبــر المــدار المتوســطي )ط.و رقــم 16( الرابــط بيــن الســعيدية والناظــور، وعبــر الطريــق 

الســريع الســعيدية - وجــدة.

البنيات التحتية المتوفرة
يتوفــر مينــاء الســعيدية علــى حواجــز وقائيــة بطــول 1185 متــر ومنشــآت للرســو بطــول 2691 متــر منهــا أرصفــة 

 2193 498 متــر وأرصفــة عائمــة بطــول  بطــول 
ــى : ــوي عل ــر. ويحت مت

28,15 هكتار من األراضي المسطحة ؛	 
3 أحــواض بمســاحة إجماليــة  تصــل إلــى 28,15 	 

هكتــار؛
منطقــة إلصــاح وحــدات الترفيــه مــزودة بمنحــدر 	 

عرضــه 10 أمتــار وطولــه 18 متــر، ومنصــة 
للرافعــة الجســرية ذات أحزمــة قدرتهــا 110 طــن ؛

1350 حلقــة للرســو، نصفهــا مخصــص للقــوارب 	 
الشــراعية وللقــوارب التــي يتــراوح طولهــا مــا بيــن 

12 و 16 متــر.
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موانئ مارشيكا  )في طور اإلنجاز(

األنشطة: الترفيه

تقــدرب2000 هكتــار ويشــمل ســبعة مشــاريع،  تهيئــة بحيــرة مارشــيكا علــى مســاحة إجماليــة  يمتــد مشــروع   
ــة  ــيكا رياض ــام، ومارش ــور النح ــج طي ــور وخلي ــدة للناظ ــة الجدي ــن والمدين ــة البحري ــون ومدين ــة أطالي ــي : مدين وه
ــة  ــر مناطــق مخصصــة للرياضــات البحري ــن. وســتمكن هــذه المجموعــة مــن توفي ــة الصيادي ومــروج مارشــيكا، وقري

والفروســية، ومناطــق فندقيــة، ومناطــق ســكنية، وموانــئ الصيــد والترفيــه.
ــعة  ــه بس ــن للترفي ــاء مينائي ــع بن ــن المتوق ــرة، وم ــى طــول البحي ــار عل ــاحة 15 هكت ــى مس ــن عل ــة البحري ــد مدين وتمت

ــة. 350 حلق
أمــا مدينــة أطاليــون التــي تتميــز بمواقعهــا ومناظرهــا الطبيعيــة، فســيتم تجهيزهــا أيضــا بمينائيــن للترفيه.

الربط البري
يمكــن الولــوج إلــى الموقع عبــر الطريــق الوطنية رقم 16.
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مارشيكا رياضة

خليج طيور النحام
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ميناء  كبيلة

األنشطة: الترفيه

لقــد تــم إنجــاز مينــاء كبيلــة ســنة 1991 فــي إطــار التنميــة الســياحية لجهــة تطــوان. ويقــع مــا بيــن ســبتة والمضيــق 
ــم المضيــق - الفنيــدق. ــم شــمال المضيــق عنــد مصــب واد ســمير، بإقلي علــى بعــد 5 كل

ــئ.  ــة للموان ــة لوطني ــرف الوكال ــن ط ــح م ــاز ُمن ــد امتي ــار عق ــي إط ــة" ف ــا كبيل ــركة "مارين ــاء ش ــذا المين ــر ه وتدي
ــاء  ــن للمين ــي. ويمك ــه المحل ــطة الترفي ــال أنش ــي مج ــف وخاصــة ف ــرة التصيي ــي فت ــراً ف ــاطاً كبي ــاء نش ــرف المين ويع

ــار. ــن 6 و 8 أمت ــا بي ــا م ــراوح طوله ــفينة يت ــي 250 س ــتقبل حوال أن يس

الربط البري
ــاء عبــر الطريــق الوطنيــة رقــم 13 الرابطــة بيــن ســبتة و المضيــق و عبــر الطريــق  يمنــك الوصــول إلــى هــذا المين

الســريع رقــم 6 الرابطــة بيــن الفنيــدق و تطــوان.

البنيات التحتية المتوفرة
يتوفــر المينــاء علــى حواجــز وقائيــة بطــول 

530 متــر . ويتوفــر علــى :
أرصفة عائمة بطول 498 متر؛ 	 
أراضي مسطحة مساحتها 1,74 هكتار ؛	 
حوض مساحته 4,29 هكتار.	 
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ميناء مارينا سمير
األنشطة: الترفيه

 Interedec Holding يرجــع بنــاء مينــاء مارينــا ســمير إلــى ســنة 1983 فــي إطــار إتفاقيــة بيــن الدولــة وشــركة
تهــدف إلــى تطويــر المنشــآت الســياحية، بمــا فيهــا موانــئ الترفيــه. وقــد انتهــت أشــغال بنائــه ســنة 1992. حيــث تــم 
ــى 450  ــاء عل ــر المين ــا اســتثمارات )Marina Group Investment(. ويتوف ــة مارين ــح مجموع ــه لصال تفويت

حلقــة تمكــن مــن اســتقبال بواخــر يتــراوح طولهــا مــن 8 إلــى 60 متــر.

الربط البري
ــق  ــم المضي ــبتة، إقلي ــة س ــوب مدين ــم جن ــق و15 كل ــة المضي ــمال مدين ــم ش ــد 8 كل ــى بع ــمير عل ــا س ــاء مارين ــع مين يق
ــق  ــر الطري ــق وعب ــبتة والمضي ــن س ــة بي ــم 13 الرابط ــة رق ــق الوطني ــر الطري ــاء عب ــن الوصــول للمين ــدق. يمك الفني

.)SMIR( ــر نقطــة خــروج ســمير ــدق وتطــوان عب ــن الفني ــط بي الســريع الراب

البنيات التحتية المتوفرة
يتوفــر المينــاء على:  

حاجــز رئيســي بطــول 1098 متــر وحاجز ثانــوي بطول 350 متر.
منشــآت الرســو يصــل مجمــوع طولها إلــى 2080 متر موزعــة كالتالي :

رصيف بطول 980 متر وبعمق 2مترهيدرو مخصص لرسو وحدات للترفيه ال يتعدى طولها 10 أمتار ؛	 
 رصيــف بطــول 580 متــر وبعمــق 3 أمتــار مخصــص لرســو وحــدات للترفيــه يتــراوح طولهــا مــا بيــن 10 و40 متــرا ؛	 

رصيــف محــادي للحاجــز الوقائــي بطــول 185 متــر 
ــر اليخــوت  ــدرو، مخصــص لتحري ــر هي ــق 4,5 مت وبعم

ذات  الحمولــة الكبيــرة ؛
متــرا 	   60 بطــول  الثانــوي  للحاجــز  محــادي  رصيــف 

ــدرو، مخصــص الســتقبال وحــدات  ــر هي وبعمــق 4,5 مت
للترفيــه يتــراوح طولهــا مابيــن 45 و65 متــرا ؛

4 أرصفــة عائمــة ثابتــة بطــول 275 متــر مخصصــة 	 
لرســو وحــدات ال يتعــدى طولهــا 25 متــر.

فيمــا يخــص تجفيــف الســفن، يتوفــر الميناء على : 
منصــة للرافعــة الجســرية ذات األحزمــة لرفــع الســفن 	 

يصــل وزنهــا إلــى 30 طــن ؛
ومنحدر بطول 25 متر وانحدار 10%.	 
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ميناء أبي رقراق
األنشطة: الترفيه

ــة،  ــة مرموق ــع تاريخي ــا مواق ــط به ــث تحي ــم ســا. حي ــراق بإقلي ــي رق ــر أب ــد مصــب نه ــراق عن ــي رق ــا أب ــع مارين تق
ــطية. ــن الحضــارات المتوس ــد م ــهد العدي ــذي ش ــالة ال ــري لش ــع األث ــان والموق ــرج حس ــاحة ب ــل س مث

وقــد تــم إنجــاز هــذه المارينــا مــن طــرف وكالــة تهيئــة ضفــة أبــي رقــراق فــي إطــار المشــروع الكبيــر لتثميــن هــذه 
ــة. الضف

ــى 30  ــن 8 إل ــا م ــراوح طوله ــارب يت ــتقبل 240 ق ــن أن تس ــث يمك ــنة 2008 حي ــتغالها س ــي اس ــروع ف ــدأ الش وب
ــة. ــارب إضافي ــتقبال 100 ق ــا الس ــيع المارين ــرر توس ــن المق ــار. وم ــى 4 أمت ــق يصــل إل ــر وبعم مت

الربط البري

يمكــن الوصــول إلــى مارينــا أبــي رقــراق عبــر الطريــق الوطنية رقم 1 و عبــر قنطرة الحســن الثاني.

البنيات التحتية المتوفرة
تتوفــر مارينــا أبــي رقــراق على منشــآت الرســو يصــل مجمــوع طولها إلى 1140 متــر موزعة كاآلتي :

أرصفة بطول 440 متر، أنجزت بتقنية الجدران المصبوبة منها :	 
بعمــق -  متــر   132

متــر؛   2
بعمــق-  متــر   200

ر؛ متــا أ  3
بعمــق-  متــر   108

متــر هيــدرو.   4
ئمــة 	  عا أرصفــة 

متــر؛   700 بطــول 
راضــي مســطحة 	  أ

 4 حتها  مســا
رات وحــوض  هكتــا

حته  مســا ــي  ئ ما
. ر  ــا هكت  4,2
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ميناء الرمال الذهبية )سيدي عابد(
األنشطة: الترفيه

ــم اســتخدامه  ــة للموانــئ. حيــث ت ــة الوطني ــا الوكال ــره حالي ــوم بتدبي ــة ســنة 1986، وتق ــاء الرمــال الذهبي ــاء مين ــم بن ت
ــن. ــن المحليي مــن طــرف الصيادي

الربط البري
ــي  ــوب الغرب ــم مــن الجن ــى بعــد 15 كل ــد عل ــة ســيدي عاب ــى الســاحل األطلســي بمنطق ــة عل ــاء الرمــال الذهبي ــع مين يق
ــي  ــن مدينت ــط بي ــد هللا، الراب ــوالي عب ــر م ــارع األمي ــر ش ــه عب ــول إلي ــن الوص ــارة. ويمك ــرات - تم ــم الصخي إلقلي

ــرات. ــارة والصخي تم
البنيات التحتية المتوفرة

ــو،  ــآت الرس ــن منش ــي م ــر طول ــر، و117 مت ــول 470 مت ــة بط ــز وقائي ــى حواج ــة عل ــال الذهبي ــاء الرم ــر مين يتوف
ــن : ــون م تتك

رصيف بطول 17 متر ؛	 
أرصفة عائمة بطول 100 متر.	 

50 متــراً  5 هكتــارات ومنصــة إلنــزال القــوارب للمــاء بطــول  ويتوفــر المينــاء أيضــا علــى حــوض بمســاحة 
13 متــراً. وعــرض 
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مارينا أكادير
األنشطة: الترفيه

يقــع مينــاء الترفيــه ألكاديــر بالجهــة الشــمالية لخليــج أكاديــر الخــاب. حيــث تــم بنــاؤه ســنة 2002 فــي إطــار 
ــة  ــاء ب300 حلق ــق اســتغال المين ــد انطل ــياحية. وق ــة لتشــجيع األنشــطة الس ــة والشــركة العقاري ــن الحكوم ــة بي اتفاقي

ــره. ــر" بتدبي ــا أكادي ــم "مارين ــة االس ــركة المجهول ــوم الش ــا، تق ــنة 2006. وحالي س

الربط البري
تقــع مارينــا أكاديــر داخــل مدينــة أكاديــر، وبالتالــي فهــي تســتفيد مــن جميــع وســائل النقــل العموميــة. باإلضافــة إلــى 
ــش  ــا بمراك ــذي يربطه ــيار ال ــق الس ــة بالطري ــة، متصل ــة شــاطئية للمملك ــم وجه ــي تشــكل أه ــر، الت ــة أكادي ــون مدين ك

ــي المســيرة. ــك بالخــط الجــوي عبــر المطــار الدول وكذل

البنيات التحتية المتوفرة

منشآت الحماية : 600  متر ؛	 
منشآت الرسو : 	 

رصيف بطول 341 متر وبعمق 2 متر هيدرو ؛- 
رصيف بطول 234 متر وبعمق 3 متر هيدرو ؛- 
رصيف بطول 160 متر وبعمق 4 متر هيدرو ؛- 
أرصفة عائمة بطول 847 متر، توفر 316 مكاناً للرسو بمارينا أكادير ؛- 
أرصفة عائمة بطول 293 متر، توفر 90 حلقة رسو بالميناء القديم للترفيه.- 

أراضي مسطحة بمساحة  3,05هكتار ؛	 
حوض مائي بمساحة 6,5 هكتار.	 
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