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افتتاحية  

قطبا  ي�صبح  لأن  املغرب  "يتطلع 
التحتية  البنيات  جمال  يف  لال�صتثمار 

اأكده  ما  هذا  العاملي"،  امل�صتوى  على 

والنقل  التجهيز  وزير  رباح،  عزيز  ال�صيد 

واللوج�صتيك، يف عدة منا�صبات للتبادل 

الدويل يف املغرب ويف اخلارج. 

فقد اأطلق املغرب خالل ال�صنوات الأخرية 

البنيات  اإىل تطوير  عدة م�صاريع  تهدف 

التحتية احلديثة، التي ت�صتجيب للمعايري 

الدولية على غرار ميناء طنجة املتو�صط، 

والقطار الفائق ال�رسعة، وامليناء اجلديد 

للناظور، ف�صال عن تو�صيع �صبكة الطرق 

املطارية،  واملوؤ�ص�صات  ال�صيارة  والطرق 

حموريا  مركزا  ي�صبح  لأن  يطمح  كما 

البنيات  يخ�ص  ما  يف  لال�صتثمار  هاما 

التحتية واللوج�صتية �صواء على امل�صتوى 

الإقليمي اأو الدويل.

احلديثة  التحتية  البنيات  هذه  وبف�صل 

املوؤهالت  العتبار  بعني  واأخذا 

عليها،  يتوفر  التي  الأخرى  اللوج�صتية 

لال�صتثمار  قاعدة  املغرب  اأ�صحى 

اململكة  تهدف  كما  املبا�رس.  الأجنبي 

ال�صتثمارات  من  املزيد  ا�صتقطاب  اإىل 

التحتية  البنيات  ميدان  يف  الأجنبية 

القت�صادية  ال�رساكة  تعزيز  بهدف 

واجناز  املتقدمة  البلدان  مع  الثنائية 

املوانئ،  قطاعات  يف  م�صرتكة  م�صاريع 

ال�صككي  و  الطرقي  والنقل  واملطارات، 

قطاع  عن  ف�صال  واجلوي،  والبحري 

اللوج�صتيك.

ففي هذا ال�صياق، ت�صاعف وزارة التجهيز 

يف  جمهوداتها  واللوج�صتيك  والنقل 

تبادل  عرب  الدويل  بالتعاون  يتعلق  ما 

ال�رسكات  ممثلي  وا�صتقبال  الزيارات 

التي  القطاعات  يف  تعمل  التي  الكربى 

التظاهرات  رعاية  وكذا  الوزارة،  تهم 

والتي  املغرب  يف  ُتنظم  التي  الدولية 

باأن�صطتها،  ال�صلة  ذات  القطاعات  تهم 

تظاهرات  يف  امل�صاركة  اإىل  بالإ�صافة 

والتي  القطاعات  بنف�ص  متعلقة  دولية 

جترى باخلارج.

جديد

واللوج�ستيك  والنقل  التجهيز  وزير 

املغرب  وكالة  يحل �سيفا على ملتقى 

للأنباء العربي 

حل وزير التجهيز والنقل واللوج�صتيك، ال�صيد عزيز 

2015، �صيفا على  يناير   27 الثالثاء  يوم  رباح، 

ملناق�صة  لالأنباء،  العربي  املغرب  وكالة  ملتقى 

نقاط  بني  باملغرب  التحتية  "البنيات  مو�صوع 

ال�صعف الهيكلية واأقطاب التميز". خالل هذا اللقاء، 

ا�صرتاتيجية  رباح عر�صا مف�صال حول  ال�صيد  األقى 

جميع  يف  تواجهها  التي  والرهانات  الوزارة 

تلك  راأ�صها  وعلى  عليها،  ي�رسف  التي  القطاعات 

على  التحتية  للبنيات  العادل  بالتوزيع  املرتبطة 

جمموع الرتاب الوطني. كما عر�ص اأهم املوؤ�رسات 

التي تعك�ص عمل الوزارة لل�صنوات الأخرية يف قطاع 

النقل الطرقي وال�صالمة الطرقية، والقطاع املينائي 

و النقل البحري، و القطاع ال�صككي، و قطاع النقل 

اجلوي، وقطاع اللوج�صتيك، وكذا ال�رساف املنتدب 

للم�صاريع.

اأن�شطة ملكية

مرا�سم تقدمي طائرة بوينغ 787 

درميليرن التابعة للخطوط امللكية 

املغربية  

ال�صاد�ص،  حممد  امللك  اجلاللة  �صاحب  تراأ�ص 

حممد  مبطار   ،2015 يناير   09 يوم  اهلل،  ن�رسه 

ن�رسة اإخبارية لوزارة التجهيز والنقل واللوج�صتيك
وزارة التجهيز والنقل 

واللوج�صتيك

اململكة املغربية

ن�سرة التجهيز والنقل واللوج�ستيك

اخلام�ص الدويل بالدار البي�صاء، حفل تقدمي طائرة 

787 درمياليرن، التابعة للخطوط امللكية  البوينغ 

طائرة  تقتني  �رسكة  اأول  اأ�صبحت  التي  املغربية، 

وتتوفر  املتو�صطي.  احلو�ص  يف  الطراز  هذا  من 

يف  راكبا   255 ل�صتقبال  �صممت  التي  الطائرة، 

الدرجة القت�صادية و18 راكبا يف درجة الأعمال، 

على مدار للتحليق اأق�صاه 15 األف كلم، و هي اأكرث 

بخ�صائ�ص  وتتميز  لل�صوت،  اإ�صدارا  واأقل  �رسعة 

بتقلي�ص  البيئي  امل�صتوى  على  ل�صيما  هامة، 

 20 بن�صبة  الكربون  اأوك�صيد  ثاين  غاز  انبعاثات 

باملائة، واأوك�صيد الآزوت ب 30 يف املائة، ف�صال 

املائة،  يف   60 بن�صبة  ال�صو�صاء  تقلي�ص  عن 

للرحالت  املخ�ص�صة  الطائرات  باقي  مع  مقارنة 

الطويلة.

برنامج "و�سال الدار  البي�ساء- امليناء" 

اأ�رسف �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�صاد�ص، ن�رسه 

على  البي�صاء،  بالدار   2015 مار�ص   13 يوم  اهلل، 

اإطار  يف  تندرج  هامة  مينائية  م�صاريع  اإطالق 

برنامج "و�صال  الدار البي�صاء- امليناء". ويتوخى 

اإجناز  امليناء"  البي�صاء-  الدار  "و�صال  م�رسوع 

م�صاريع تعزز ال�صرتاتيجية الوطنية ال�صياحية يف 

2020، من �صاأنها جعل املدينة وجهة بارزة  اأفق 

البحرية.  والرحالت  والثقافة  الأعمال  ل�صياحة 

املنطقة  هيكلة  اإعادة  م�رسوع  يخ�ص  فيما  و 

ور�ص  بناء  فيهم  القت�صادية،  للعا�صمة  املينائية 

جديد لإ�صالح ال�صفن وتهيئة ميناء لل�صيد واإجناز 

تثمني  من  البحرية،  بالرحالت  خا�صة  حمطة 

املوقع التاريخي مليناء الدار البي�صاء. 

ال�شالمة الطرقية

الوطنية  اللجنة  برنامج عمل  تقدمي 

�سنة  بر�سم  ال�سري  للوقاية من حوادث 

 2015
املنتدب  الوزير  بوليف،  جنيب  حممد  ال�صيد  تراأ�ص 

 2015 يناير   13 الثالثاء  يوم  بالنقل،  املكلف 
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اأعمالها  جدول  ت�صمن  �صحفية  ندوة  بالرباط، 

و  التوا�صلي  الطابع  ذات  العمليات  اأهم  تقدمي 

التح�صي�صي والرتبوي املتعلقة بربنامج عمل اللجنة 

�صنة  بر�صم  ال�صري  حوادث  من  للوقاية  الوطنية 

2015. و بهذه املنا�صبة، �رسح الوزير اأن احلكومة 
م�رسوع  للحكومة  العامة  الأمانة  لدى  و�صعت 

قانون يق�صي بتحويل اللجنة الوطنية للوقاية من 

حوادث ال�صري اإىل وكالة وطنية للوقاية من حوادث 

حفل  تنظيم  مت  الندوة،  هذه  هام�ص  وعلى  ال�صري. 

ت�صليم اجلوائز للفائزين يف  الربنامج التلفزي "�صري 

باملهل تربح".

للمكونني  يف  النجاح  �سواهد  ت�سليم 

النقل جمال 

يف اإطار تقوية قدرات التكوين يف جمالت ال�صياقة 

بوليف،  جنيب  حممد  ال�صيد  تراأ�ص  الطرقي،  والنقل 

يروم  اجتماعا  بالنقل،  املكلف  املنتدب  الوزير 

�صاركوا  الذين  للمكونني  النجاح  �صواهد  ت�صليم 

املكونني يف  لتكوين  تكوينية مندجمة  دورات  يف 

ولقد   .2015 يناير   27 يوم  وذلك  النقل،  جمال 

الأويل  التاأهيلي  التكوين امل�صتمر والتكوين  انطلق 

ا�رساف  حتت   2014 اأكتوبر   13 يوم  الإلزامي 

التدريب  يف  املتخ�ص�ص  الدويل  التكوين  مكتب 

املهني الأويل و امل�صتمر يف جمال النقل واخلدمات 

مع  بالتن�صيق   ،)AFT-IFTIM( اللوج�صتيكية 

جامعة النقل التابعة لحتاد مقاولت املغرب.

تاأهيل مقرات مراكز ت�سجيل ال�سيارات

جلنة  اجتماع  خالل   ،2015 يناير   28 بتاريخ 

والبيئة  واملعادن  والطاقة  الأ�صا�صية  البنيات 

بوليف،  جنيب  حممد  ال�صيد  اأعلن  النواب،  مبجل�ص 

الربنامج  عن  بالنقل،  املكلف  املنتدب  الوزير 

ت�صجيل  مراكز  مقرات  وتاأهيل  لبناء  الوطني 

ال�صيارات حيث و�صلت ح�صيلة بناء مراكز ت�صجيل 

�صتنطلق  كما  مراكز   13 تهيئة  و   8 اإىل  ال�صيارات 

هذا  وكان  مراكز.   10 ب  الأ�صغال   2015 �صنة 

الجتماع فر�صة لالإعالن عن برنامج بناء وتهيئة 

رئي�ص  بح�صور  ال�صري،  وخمالفات  جنح  ملحا�رس 

التجهيز  ووزير  واحلريات،  العدل  ووزير  احلكومة، 

املكلف  املنتدب  والوزير  واللوج�صتيك،  والنقل 

الآيل  التدبري  برنامج  هو  امل�رسوع  هذا  بالنقل. 

ملحا�رس جنح وخمالفات ال�صري، و قد جاء ملواكبة 

بني  للمعطيات   الإلكرتوين  التبادل  تفعيل  مرحلة 

اجلهاز الق�صائي والإدارات العمومية، التي متثلها 

وزارة التجهيز والنقل و اللوجي�صتيك.

الوزير  اأ�رسف  احلاجب،  مبدينة  فرباير   20 يوم   -

جنيب  حممد  ال�صيد  بالنقل،  املكلف  املنتدب 

افتتاح  على  احلاجب  اإقليم  عامل  رفقة  بوليف، 

ال�صيارات.  الطرقي ومركز لت�صجيل  م�صلحة  للنقل 

اأعطى، يف مدينة مكنا�ص، النطالقة لربنامج  كما 

الأجرة  �صيارات  �صائقي  لفائدة  امل�صتمر  التكوين 

ال�صياحية  وال�صيارات  والثاين(  الأول  ال�صنفي  )من 

األف   140 حوايل  تكوين  يروم  والذي  اخلفيفة، 

�صائق من خمتلف مدن اململكة.

بوليف  ال�صيد  اعطى  بالرباط،  فرباير   23 يوم   -

لل�صالمة  املتنقلة  للقافلة  الثالثة  الدورة  انطالقة 

الطرقية التي نظمتها اللجنة الوطنية  للوقاية من 

هي  و  حمطات  بعدة  توقفت  قد  و  ال�صري.  حوادث 

وتيزنيت.  واأكادير   جرير  وابن  وبر�صيد  بن�صليمان 

من  جمموعة  تد�صني  القافلة  برنامج  عرف  كما 

من  لعدد  النطالقة  واإعطاء  والأورا�ص،  امل�صاريع 

وال�صالمة  الوقاية  جمال   يف  امليدانية  العمليات 

الطرقية.

-   يوم 26 فرباير بالرباط، مت تنظيم يوم درا�صي 

املكلف  الوزير  رئا�صة  حتت  املدر�صي  النقل  حول 

القطاع والكراهات  بالنقل، خ�ص�ص لدار�صة واقع 

اأ�صار  حيث  امل�صتقبلية،  والفاق  يعي�صها  التي 

بالنقل  دفرت حتمالت خا�ص  لوجود  بوليف  ال�صيد 

املهنة  هذه  ت�صجيع  يروم  الغري،  حل�صاب  املدر�صي 

بغر�ص تخفيف العبء على املوؤ�ص�صات التعليمية.

غري  للمنظمات  العاملي  اللقاء 

ال�سلمة   الفاعلة يف جمال  احلكومية 

الطرقية 

مار�ص  و14   13 يومي  مراك�ص،  مدينة  احت�صنت 

للمنظمات  العاملي  للقاء  الرابعة  الدورة   ،2015
الطرقية  ال�صالمة  الفاعلة يف جمال  غري احلكومية 

اللجنة  نظمته  الذي  ال�صري،  حوادث  و�صحايا 

مع  ب�رساكة  ال�صري،  حوادث  من  للوقاية  الوطنية 

من  احلكومية  غري  للمنظمات  العاملي  التحالف 

ال�صياقة،  لنيل رخ�صة  التطبيقي  المتحان  حلبات 

مع  املوقع  التدبري  عقد  مو�صوع  كذلك  وتناول 

اإىل  ي�صعى  الذي  الأخري  وملحقه  كارد"،  "�صياقة 
الرفع من جودة اخلدمات املقدمة، وتعميمها على 

خمتلف الرتاب املغربي.

الطرقية  لل�سلمة  الوطني  اليوم 

2015 �سنة  بر�سم 

يف اإطار تخليد اليوم الوطني لل�صالمة الطرقية، مت 

فرباير   18 اأ�صبوع  مدى  على  اأن�صطة،  عدة  تنظيم 

2015، نذكر منها : 
الدائمة  للجنة  اجتماع  فرباير،   11 يوم   -

جنيب  حممد  ال�صيد  رئا�صة  حتت  الطرقية  لل�صالمة 

مت  حيث  بالنقل  املكلف  املنتدب  الوزير  بوليف، 

الإح�صائيات  يف  تراجع  ت�صجيل  مت  اأنه  الإعالن 

القتلى  امل�صجلة املرتبطة باحلوادث املميتة وعدد 

من   %  6،04 ب  خطرية  بجروح  وامل�صابني 

احلوادث املميتة، و8،74  % من القتلى، و 14،81 

% من امل�صابني بجروح بليغة.
- يومي 13 و 14 فرباير، تنظيم املهرجان الدويل 

البي�صاء،  بالدار  املنعقد  الطرقية،  ال�صالمة  لفيلم 

حوادث  من  للوقاية  الوطنية  اللجنة  طرف  من 

 Laser( الدولية لزير  املنظمة  ال�صري ب�رساكة مع 

ومنظمة   ،)International Foundation
اللجنة  تتويج  مت  قد  و   .)PRI( الطرقية  الوقاية 

الوطنية للوقاية من حوادث ال�صري باجلائزة الكربى، 

و   »Constat« توعويني   توا�صليني  فيلمني  عن 

 ».Respectez le passage piétons«

الوطنية  اجلنة  تنظيم  فرباير،   17 و   16 يومي   -

حول  الدولية  للندوة  ال�صري  حوادث  من  للوقاية 

الآداب  كلية  مع  ب�رساكة  الطريق،  م�صتعملي  �صلوك 

التابعة جلامعة حممد اخلام�ص  الإن�صانية  والعلوم 

العلمي والتقني.  الوطني للبحث  بالرباط، واملركز 

هذا  بني  اتفاقية  بتوقيع  الندوة  هذه  توجت  قد  و 

الأخري و وزارة التجهيز و النقل و اللوج�صتيك.

لل�صالمة  الوطني  اليوم  تخليد  فرباير،   18 يوم   -

من  اأكرث   2012-2014" �صعار  حتت  الطرقية 

اليوم  هذا  توج  قد  :لنوا�صل".و  اأنقذت  حياة   700
املباريات  يف  الفائزين  على  اجلوائز  بتوزيع 

الوقاية  جمال  يف  والفنية  والإبداعية  املهنية 

وال�صالمة الطرقية.

- و على ال�صعيد احلكومي مت اإعطاء، يوم 18 فرباير 

الإلكرتونية  املعاجلة  النطالقة  مل�رسوع   ،2015
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هذه  برنامج  متحور  قد  و  الطرقية.  ال�صالمة  اأجل 

التظاهرة حول مو�صوع "ال�صالمة الطرقية  واأموال 

الكحول، ملا وملا ل" وكذا ال�صتعداد حلملة "اأنقذوا 

ما  ال�رساكة  اإجناح  ميكن  و"كيف  الأطفال"  حياة 

بني املنظمات غري احلكومية، املوؤ�ص�صات الر�صمية 

املنا�صبة   بهذه  و  اخلا�ص".  القطاع  ومقاولت 

والنقل  التجهيز  وزير  رباح،  عزيز   ال�صيد  اقرتح 

واللوج�صتيك، اإحداث مركز باملغرب يعنى بالبحث 

التعاون  على  منفتح  الطرقية،  ال�صالمة  جمال  يف 

يف  العاملة  الدولية  احلكومية  غري  املنظمات  مع 

جمال الوقاية من حوادث ال�صري.

املراقبة  لقاء مع مهنيي قطاع 

لتقنية  ا

املنتدب  الوزير  بوليف  جنيب  حممد  ال�صيد  تراأ�ص 

مع  لقاء   ،2015 مار�ص   20 يوم  بالنقل،  املكلف 

عر�ص  اأجل  من  التقنية  املراقبة  قطاع  مهنيي 

ح�صيلة عمليات الفتحا�ص املربجمة التي قام بها 

املتعهد امل�صتقل مكتب VERITAS والتي �صملت 

جميع �صبكات ومراكز املراقبة التقنية وكذا الأعوان 

الفاح�صني. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن هذا اللقاء خل�ص 

�صبكات  من  الفاعلني،  جميع  جتند  �رسورة  اإىل 

على  للعمل  املعدات  ومهنيي  وفاح�صني  ومراكز 

الرفع من جودة اخلدمات خلدمة ال�صالمة الطرقية. 

"اجلودة"،  و  "التقان"  دعم  على  التفاق  مت  كما 

املراقبة  ومراكز  ل�صبكات  جائزة  باإحداث  وذلك 

التقنية وكذا الأعوان الفاح�صني املتميزين.

SGS الدولية لقاء مع ممثلي �سركة 

املنتدب  الوزير  بوليف،  جنيب  حممد  ال�صيد  عقد 

 ،SGSرسكة� ممثلي  مع  اجتماعا  بالنقل،  املكلف 

التقني  الفح�ص  جمال  يف  املخت�صة  ال�رسكة 

�صهادات  ومنح  والتحقق  والتفتي�ص  والت�صديق 

املطابقة، وذلك يوم 24 مار�ص 2015. وخالل هذا 

الجتماع، مت ا�صتعرا�ص واقع مراكز الفح�ص التقني 

الوزارة  بها  تقوم  التي  الإجراءات  وكذا  باملغرب، 

يف جمال الت�صديق واملراقبة من اأجل اإعطاء دفعة 

قوية ملختلف املراكز ببالدنا بهدف احلفاظ على 

خلية  اإن�صاء  الوزير  اقرتح  كما  املواطنني.  �صالمة 

التقني  بالفح�ص  املتعلقة  امل�صاريع  تتابع  عمل 

والت�صديق، ت�صم كال من املركز الوطني للتجارب 

حوادث  من  للوقاية  الوطنية  واللجنة  والت�صديق، 

اأجل  من  وذلك   SGS �رسكة  ممثلي  وكذا  ال�صري، 

مدار�صة خمتلف الأفكار واملمار�صات اجلديدة التي 

تروم هيكلة هذا القطاع وحت�صني اأدائه.

املوانئ و امللك العمومي 

البحري

اإجناز م�ساريع تنموية مبيناء 

طانطان 

ر�صدت الوكالة الوطنية للموانئ يف اإطار برناجمها 

ال�صتثماري للفرتة ما بني 2015 و 2019 اخلا�ص 

مبيناء طانطان غالفا ماليا اإجماليا  قدره 9ر78 

التنموية  امل�صاريع  من  عدد  لإجناز  درهم  مليون 

تهيئة  باخل�صو�ص،  تهم،  امل�صاريع  هذه  بامليناء. 

�صبكات املاء والكهرباء والإنارة العمومية بامليناء 

تهيئة  وكذا  بامليناء،  الطرقية  ال�صبكات  وتهيئة 

والبيئة،  بال�صالمة  مرتبطة  وم�صاريع  الأر�صفة 

واإجناز عدد من الدرا�صات، ف�صال عن م�صاريع تهم 

ترميم املمرات ومعدات الت�صوير الأفقي والعمودي  

بامليناء بغالف مايل يناهز 500 األف درهم.

بالقطاع  اخلا�سة  اللقاءات  اأهم 

البحري   و  املينائي 

النقل  و  التجهيز  زير  و  رباح،  عزيز  ال�صيد  تراأ�ص 

الأ�صهر  الثالثة  خالل  بالرباط،  اللوج�صتيك،  و 

بالقطاع  تتعلق  هامة  لقاءات  عدة  املا�صية 

املينائي و البحري، من اأهمها : 

- يوم 19 يناير، لقاء حت�صي�صي حول اأهمية تطوير 

ال�صلطات  حت�صي�ص  اإىل  يهدف  املينائية،  الأقطاب 

مناذج  مبختلف  اخلوا�ص  والفاعلني  العمومية 

واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  الناجحة  ال�رساكة 

مناطق  وتطوير  تهيئة  جمال  يف  الدول  بع�ص  يف 

و  مينائية  مبركبات  مدعمة  خا�صة  اقت�صادية 

اأقطاب بحرية؛

- يوم 20 يناير، اجتماع اجلنة القيادية ل"الدرا�صة 

املغربي  البحري  النقل  قطاع  ا�صرتاتيجية  حول 

وتنمية العلم الوطني"؛ 

القيادية  اجلنة  اجتماع  فرباير،   04 يوم   -

التحتية  البنيات  لتطوير  ال�صرتاتيجية  ل"الدرا�صة 

املينائية املوجهة ل�صناعة واإ�صالح ال�صفن"؛

ال�صفن  مالك  مع  اجتماع  فرباير،   05 يوم   -

املغاربة العاملني يف ميدان نقل الب�صائع واأن�صطة 

القطر باملوانئ؛ 

- يوم 9 فرباير، اجتماع اجلنة القيادية ل"الدرا�صة 

تناف�صية  واإحداث مر�صد  وتنفيذ  بت�صميم  املتعلقة 

املوانئ املغربية"؛

القيادية  اجلنة  اجتماع   فرباير،   17 يوم   -

الإ�صالح  واآثار  وقع  تقييم  حول  ل"الدرا�صة 

املينائي".

للمعهد  الأول  املقاولت  منتدى 

: مارفور  البحرية  للدرا�سات  العايل 

2015

واللوج�صتيك،  والنقل  التجهيز  وزارة  اإ�رساف  حتت 

املنتدى  البحرية  للدرا�صات  العايل  املعهد  نظم 

�صعار  حتت   ،2015 مارفور  للمقاولت  الأول 

"املعهد العايل للدرا�صات البحرية يف خدمة القطاع 
 2015 مار�ص   12 و   11 يومي  وذلك  البحري"، 

والنقل  التجهيز  وزير  تراأ�ص  وقد  البي�صاء.  بالدار 

للمنتدى  الأوىل  الن�صخة  هذه  افتتاح  واللوج�صتيك 

بامليدان  امل�صوؤولني  كبار  م�صاركة  عرفت  والتي 

واخلا�ص،  العام  القطاعني  يف  واملينائي  البحري 

الأوروبيني  واخلرباء  الباحثني  الأ�صاتذة  وكذا 

مارفور  ويعد  املنا�صبة.  بهذه  املدعوين  والأفارقة 

بني  واخلربات  التجارب  لتبادل  اأر�صية   2015
البحري  القطاع  يف  والأجانب  املغاربة  املهنيني 

البحري  بالقطاع  املتعلقة  الراهنة  الق�صايا  حول 

واملينائي وكذا اآفاق تطويره.

فاعل بحري جديد مغربي- نيجريي 

باملغرب

بحري  فاعل  ميالد  موؤخرا  البحري  القطاع  عرف 

 MNM Africain shipping" جديد اإفريقي

Line"، تتواجد قاعدته مبيناء طنجة املتو�صطي، 
فاعليني  بني  جنوب-جنوب  �رساكة  وليد  وهو 

اإفريقيني. هذا ال�صتثمار، باأكرث من مليونيي اأورو، 

مت من طرف مهنيي قطاع النقل واللوج�صتيك بكل 

 MNM" ا�صتفادت  قد  و  ونيجرييا.  املغرب  من 

اإطار  يف   ،"  Africain shipping Line
التجهيز  وزارة  طرف  من  مهم  دعم  من  اإحداثها، 

مالية  م�صاعدة  اإىل  اإ�صافة  واللوج�صتيك  والنقل 

ملجموعة التجاري وفابنك.

حلول  وتطوير  توفري  اإىل  تهدف  ال�رساكة  هذه 

الفاعلني  ل�صالح  جديدة  تناف�صية  لوج�صتيكية 

ربطهم  بق�صد  وذلك  اخلارجية  للتجارة  الفارقة 

منتظمة  خدمات  طريق  عن  العامل  دول  بباقي 

والوقت وجودة  التكلفة  ال�رسوط من حيث  باأف�صل 

اخلدمات. �صيقدم هذا اخلط املالحي خدمات بحرية 
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عرب  املتو�صطي  طنجة  ميناء  من  انطالقا  منتظمة 

جمموعة من ال�صفن املزدوجة اخلدمات )احلاويات 

ب�صاحل  اأوروبا  وجنوب  املغرب  لربط  والرورو( 

يتمركز  حيث  الغربية  لإفريقيا  الأطل�صي  املحيط 

الغربية لإفريقيا  واملايل  القت�صادي   الحتاد 

"UEMAO " ونيجرييا، ما ميثل �صوق احتمايل 
باأكرث من 300 مليون ن�صمة.

الإفريقية مبدينة  املوانئ  نادي 

الداخلة

اإطالقه  مت  الذي  الإفريقية،  املوانئ  نادي  عقد 

اجتماعه  مونتانا(،  )كران�ص  منتدى  من   مببادرة 

الداخلة،   مبدينة   2015 مار�ص   14 اإىل   12 من 

وذلك مب�صاركة ممثلني عن �صلطات املوانئ بالقارة. 

الإفريقية  هذا احلدث جمع ممثلي �صلطات املوانئ 

الق�صايا  ملناق�صة   اخلا�صة،  املقاولت  وم�صوؤويل 

الرئي�صية لل�صيا�صة البحرية واملينائية يف اإفريقيا.

 وتركزت مناق�صات اأع�صاء النادي حول "ال�صحراء 

بالن�صبة  ا�صرتاتيجيا  مركزا  باعتبارها  الأطل�صية 

عالية  للنقل  التحتية  و"البنيات  اإفريقيا"،  لن�صف 

وال�صكك  بالطرق  املتعلقة  الأداء"، و"ال�صتثمارات  

منتدى  اأبرز  كما  املوانئ".  وتطوير  احلديدية 

لال�صرتاتيجية  الطموح  الطابع  مونتانا(  )كران�ص 

املينائية يف املغرب يف اأفق �صنة 2030. علما اأن 

الوكالة الوطنية للموانئ تعتزم اإحداث ميناء جديد 

يف املياه العميقة باإقليم وادي الذهب. هذا امليناء 

احلاويات  حامالت  خدمات   على  �صيتوفر  اجلديد 

نحو املوانئ الكربى الرئي�صية على �صعيد املنطقة 

البي�صاء  الدار  موانئ  اخل�صو�ص،  على  بينها،  من 

وطنجة املتو�صط ول�ص باملا�ص.

املرتبة ال16 عامليا على  املغرب يحتل 

�سنة  بر�سم  البحري  الربط  م�ستوى 

 2014
م�صتوى  على  عامليا  ال16  املرتبة  املغرب  احتل 

ت�صنيف  ح�صب   ،2014 �صنة  بر�صم  البحري  الربط 

العاملية.  بالتجارة  املكلفة  الأممية  للهيئة  خا�ص 

وذكر امل�صدر ذاته باأن املغرب كان يحتل املرتبة 

ميناء  ا�صتغالل  يف  ال�رسوع  قبل  عامليا  ال84 

طنجة املتو�صط. هذا الت�صنيف اجلديد للمغرب عزز 

العاملية  البحري  الربط  خريطة  يف  اململكة  موقع 

الربط  حيث  من  الأول  ال�صف  يحتل  اأ�صحى  الذي 

الالتينية.  واأمريكا  اإفريقيا  م�صتوى  على  البحري 

 161 مع  الربط  ي�صمن  املتو�صط  طنجة  فميناء 

ميناء عامليا و63 دولة من القارات اخلم�ص، حيث 

امل�صدرين  اأمام  جديدة  اآفاقا  يفتح  الربط  هذا  اأن 

املغاربة وي�صاعدهم على الرفع من م�صتوى اأدائهم 

اللوجي�صتيكي. لالإ�صارة، فهذا املوؤ�رس للربط البحري 

النقل  خطوط  �صبكة  لقيا�ص  اأ�صا�صيا  معيارا  ي�صكل 

البحري الدورية للبلد املعني، ومدى اندماجه على 

م�صتوى التجارة الدولية.

الثالثة ل"ميد  الن�سخة   انعقاد 

البي�ساء  بالدار  بورت" 

واللوج�صتيك،  والنقل  التجهيز  وزارة  رعاية  حتت 

واللوج�صتيك  والنقل  املينائي  القطاع  فاعلو  عقد 

الندوة  املتو�صط  الأبي�ص  البحر  مبنطقة  البحري 

بالدار  الثالثة  ن�صختها  يف  بورت  مليد  ال�صنوية 

البي�صاء يومي 25 و 26 مار�ص 2015، خ�ص�صت 

هذه ال�صنة للمرافق املينائية. اأزيد من 500 م�صوؤول 

امل�صتوردين،  من  التظاهرة  لهذه  ح�رس  مينائي 

ال�صحن،  ووكالء  البحرية،  وال�رسكات  وامل�صدرين، 

و�رسكات اللوج�صتيك، واملوانئ، و�رسكات ا�صتغالل 

املحطات، وكذا الفاعلني ال�صككيني.  

البنية التحتية الطرقية و 

الطرق ال�شيارة

اململكة باأقاليم  زيارا ت عمل 

والنقل  التجهيز  وزير  ربـاح،  عزيــز  ال�صيد  قام 

من  لعدد  ميدانية  عمل  بزيارات  واللوجي�صتيك، 

من  املا�صية،  اأ�صهر  الثالثة  خالل  اململكة  اأقاليم 

اجل الوقوف على تقدم الربامج اخلا�صة بالبنيات 

التحتية بالأقاليم وخا�صة يف جمال الطرق. نذكر 

منها على اخل�صو�ص :

- 16 يناير، زيارة مل�رسوع اجناز الطريق ال�رسيع 

على  الكبري  والق�رس  العرائ�ص  مدينتي  بني  الرابط 

طول 27 كلم بتكلفة تناهز 283 مليون درهم؛

- 17 يناير، زيارة الأ�صغال اجلارية لتهيئة الطريق 

تاغوزت  ومنطقة  �صف�صاون  مدينة  بني  الرابطة 

كلم   14 طول  على  اإن�صاوؤها  يتم  التي  ال�صياحية 

بتكلفة مالية تبلغ 5ر29 مليون درهم؛

ال�صيار  ، زيارة مل�رسوع مدار الطريق  23 يناير   -

بر�صيد- بني مالل و اإطالق م�رسوع التثنية الكاملة 

طول  على  ومراك�ص  �صطات  بني  ال�صككي  للخط 

الأر�صية  بناء  140 كيلومرتا، ويهم هذا امل�رسوع 
املعابر  كل  واإزالة  مرت،   350 بطول  وج�رسين 

وا�صتبدالها مبن�صاآت فنية )60 من�صاأة( ؛

لإطالق  خنيفرة  ملدينة  زيارة  فرباير،   13  -

الرابطة   503 رقم  اجلهوية  الطريق  تقوية  اأ�صغال 

كلم   14.5 م�صافة  على  زايدة  وبلدية  بني خنيفرة 

اطالق  و  درهم،  مليون   15.4 بلغ  مايل  بغالف 

الرابطة   7307 الإقليمية  الطريق  تعزيز  م�رسوع 

كلم   5.2 م�صافة  على  اأ�صا  وقنطرة  اأولغي�ص  بني 

بغالف مايل يبلغ 3.2 مليون درهم؛

- فاحت مار�ص، زيارة ملدينة النا�صور لتفقد اأ�صغال 

اإجناز مقطع الطريق ال�رسيع )قنطرة احل�صن الثاين 

اإىل  كلفته  ت�صل  والذي  كلم،   33 بطول   ، �صلوان( 

264 مليون درهم، واأ�صغال اإجناز قنطرة على نف�ص 
الطريق، و م�رسوع تو�صيع مطار النا�صور العروي؛

وتقوية  تو�صيع  مل�رسوع  زيارة  مار�ص،   06  -

قلعة  مدينتي  الرابطة بني   8 رقم  الوطنية  الطريق 

فنية  من�صاأة  اأ�صغال  انطالق  و  ومراك�ص  ال�رساغنة 

رابطة بني قلعة ال�رساغنة ومراك�ص، على طول 45 

مرتا وعر�صها 10 اأمتار؛

لإطالق  الرحامنة  لإقليم  زيارة  مار�ص،   07  -

اأ�صغال بناء الطريق الرابط بني الطريق الوطنية رقم 

كلم   29 م�صافة  على   7 رقم  الوطنية  الطريق  و   9
بكلفة تناهز 35 مليون درهم، و مول هذا امل�رسوع 

بهبة قطرية منحتها دولة قطر للمغرب؛

الطريق  ا�صتطالعية مل�رسوع  زيارة  27 مار�ص،   -

م�صافة  على  واحل�صيمة  تازة  بني  الرابط  ال�رسيع 

148،5 كلم و بتكلفة تقدر بثالثة ماليري درهم.

اتفاقية متويل بني املغرب وال�سندوق 

العربي للتنمية القت�سادية والجتماعية 

وقع املغرب وال�صندوق العربي للتنمية القت�صادية 

و الجتماعية، يوم 28 يناير 2015 بالرباط، على 

اتفاقيتي متويل بقيمة ما يناهز 1.4 مليار درهم، 

تتعلق الأوىل بامل�صاهمة يف متويل م�رسوع الطريق 

900 مليون  –اآ�صفي و همت مبلغ  ال�صيار اجلديدة 

درهم. ووقع التفاقية كال من املدير العام لل�رسكة 

اأنور  ال�صيد  باملغرب،  ال�صيارة  للطرق  الوطنية 

للتنمية  العربي  لل�صندوق  العام  واملدير  بنعزوز، 

اللطيف  عبد  ال�صيد   ، الجتماعية  و  القت�صادية 

يو�صف احلمد.

املوؤمتر الأول للمحافظة على املوروث 

الطرقي

�صارك وفد من قطاع الطرق املغربي برئا�صة ال�صيد 

التجهيز  لوزارة  العام  الكاتب  بلعربي،  ر�صوان 

الأول  العاملي  املوؤمتر  يف  واللوج�صتيك،  والنقل 

يف  انعقد  الذي  الطرقي،  املوروث  على  للمحافظة 

وتهدف  فرباير2015.   25 اإىل   22 من  باري�ص 

خالل  من  �صواء  الوزارة،  لوفد  الفعالة  امل�صاركة 

اإىل  املوؤمتر،  عمل  اأورا�ص  اأو  املربجمة  العرو�ص 

يف  والإقليمية  الدولية  والتجارب  اخلربات  تبادل 

جمال ال�صيانة واملحافظة على املوروث الطرقي، 

وكذا تقدمي التجربة املغربية واملجهودات املبذولة 
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للمملكة.  الطرقية  ال�صبكة  على  احلفاظ  اأجل  من 

اإىل  جهة  من  املوؤمتر،  لهذا  الأوىل  الن�صخة  وترمي 

التحتية  البنية  تلعبه  الذي  الرئي�صي  الدور  اإبراز 

الالزمة  املوارد  تخ�صي�ص  و�رسورة  الطرقية 

لإبراز  اأخرى  جهة  ومن  و�صيانتها،  لتح�صينها 

م�صوؤولية م�صريي ال�صبكات والوكالت الطرقية يف 

اخلا�صة  العمل  خطط  تنفيذ  وكذا  واقرتاح  حتديد 

ب�صيانة ال�صبكات الطرقية.

البناء و اال�شغال العمومية

يوم اعلمي حول �سفقات البناء 

والأ�سغال العمومية بر�سم �سنة 2015

يوما  واللوج�صتيك  والنقل  التجهيز  وزارة  نظمت 

حتت  بالرباط،  يناير2015   19 يوم  اإعالميا، 

والنقل  التجهيز  وزير  رباح،  عزيز  ال�صيد  رئا�صة 

والأ�صغال  البناء  �صفقات  حول  واللوج�صتيك، 

التجهيز  لوزارة   ،2015 �صنة  بر�صم  العمومية، 

والنقل واللوج�صتيك واملوؤ�ص�صات التابعة لها. و قد 

اأعلنت الوزارة واملوؤ�ص�صات التابعة لها عن براجمها 

البناء  قطاع  يف   2015 �صنة  بر�صم  ال�صتثمارية 

ت�صل  اأن  املتوقع  من  والتي  العمومية  والأ�صغال 

قيمتها الجمالية 36 مليار درهم، موزعة على كل 

التي  تلك  اأو  الوزارة  عليها  ت�رسف  التي  القطاعات 

توجد حتت و�صايتها.

الإ�صالحات  اأهم  حول  عرو�صا  تقدمي  مت  كما 

تكري�ص  اىل  تهدف  والتي  واملوؤ�ص�صاتية  القانونية 

تاأهيل  كنظام  اجليدة،  واحلكامة  ال�صفافية  مبادئ 

وت�صنيف املقاولت امل�صتغلة يف القطاع، واإ�صالح 

يف  املحلية  املواد  تثمني  و  ال�صت�صارات،  قانون 

برنامج  عقد  واإعداد  امل�صتدامة،  التنمية  خدمة 

والأ�صغال  للبناء  الوطنية  واجلامعة  الدولة  بني 

والتقني،  املعياري  الإطار  تعزيز  و  العمومية، 

و  الوزارة،  داخل  الأزمات  لتدبري  نظام  وتطوير 

تب�صيط  واملناهج من خالل  الأدوات  كذلك حت�صني 

�صياغة  واإعادة  لالأ�صعار،  مرجع  وو�صع  امل�صاطر، 

الن�صو�ص املتعلقة بال�صفقات العمومية، ومراجعة 

دفاتر البنود الإدارية  العامة، وكذا تعميم افتحا�ص 

ال�صفقات.

النقل ال�شككي

املكتب الوطني لل�سكك احلديدية يطلق 

خدمة بيع التذاكر عرب الإنرتنت

�رسع املكتب الوطني لل�صكك احلديدية ببيع التذاكر 

 ،2015 مار�ص   2 يوم  من  ابتداء  الأنرتنيت  عرب 

الإلكرتونية  للتجارة  موقع  تخ�صي�ص  مت  وقد 

"ماروك  اأر�صية  با�صتخدام  وذلك  العملية،  لهذه 

كما  نف�صها،  التذاكر  اأ�صعار  و�صتظل  تيليكومري�ص". 

اخل�صم.  بطاقات  كل  العتبار  بعني  الأخذ  �صيتم 

يف  التذكرة  طبع  يكفي  ال�رساء  عملية  امتام  فور 

ورقة  "A4"، وتقدميها للمراقب على منت القطار، 

الذي يتوفر على ما�صح ميكن من التعرف على رمز 

ال�رسيط  )كود بار( املتواجد على التذكرة املطبوعة.

اتفاقيات �سراكة بجهة الدار البي�ساء 

الكربى )املكتب الوطني لل�سكك 

احلديدية واملكتب الوطني للمطارات(

يناير  ل�صهر  الثانية  العادية  الدورة  خالل  متت 

2015 ملجل�ص جهة الدار البي�صاء الكربى، املنعقدة 
بالدار البي�صاء يوم 06 مار�ص 2015، امل�صادقة 

لل�صكك  الوطني  املكتب  بني  �رساكة  اتفاقيات  على 

الكربى  البي�صاء  الدار  جهة  وجمل�ص  احلديدية، 

اإن�صاء  اأجل  من  لبو�صكورة  احل�رسية  واجلماعة 

اإىل  اإ�صافة  احلديدية،  ال�صكة  فوق  طرقية  قنطرة 

التفاقية املوقعة من طرف املكتب وجمل�ص اجلهة 

باإن�صاء  اخلا�صة  لبو�صكورة  احل�رسية  واجلماعة 

الأخذ  مع  احلديدية  ال�صكة  فوق  للراجلني  ممر 

على  عالوة  النقل.  جلنة  تو�صيات  العتبار  بعني 

اتفاقية �رساكة بني كل  ذلك، �صادق املجل�ص على 

واملالية،  القت�صاد  ووزارة  الداخلية،  وزارة  من 

والوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة، واملكتب الوطني 

بهدف  النوا�رس،  واإقليم  اجلهة  للمطارات، وجمل�ص 

مطار  تربط  التي  الأجرة  �صيارات  قطاع  تطوير 

حممد اخلام�ص والدار البي�صاء.

اإزالة املمرات/املعابر ال�سككية بعني حرودة 

تنفيذ  احلديدية  لل�صكك  الوطني  املكتب  يوا�صل 

برناجمه املتعلق باإزالة املمرات ال�صككية. و يف هذا 

الإطار، مت بناء قنطرة طرقية بعني حرودة لتعوي�ص 

العبور  �صالمة  تعزيز  بهدف  الذي   1005 املعرب 

على م�صتوى كل من ال�صكك احلديدية والطرق وكذا 

تعزيز  اأجل  من  املرور  حركة  ان�صيابية  حت�صني 

واملمتلكات.  لالأ�صخا�ص  امل�صتدام  التنقل  حركة 

والتي  ولوجياتها،  و  املن�صاأة  هذه  اإجناز  ويندرج 

18 مليون درهم، يف  اإىل  ا�صتثمار ي�صل  لها  عبئ 

له  خ�ص�ص  الذي  للمكتب  التطوعي  الربنامج  اإطار 

 2010 بني  درهم  مليار   1.5 يناهز  مايل  غالف 

م�صتوى  على  العبور  تاأمني  اإىل  والرامي  و2015، 

طول  على  املتواجدة  واملناطق  ال�صككية   املمرات 

ال�صكة احلديدية )خارج املمرات ال�صككية(. 

موؤمتر ال�سرق الأو�سط لل�سكك احلديدية

الأو�صط  ال�رسق  موؤمتر  مبنا�صبة  مداخلته  اإطار  يف 

مار�ص   17 يوم  املنعقد   ،2015 احلديدية  لل�صكك 

اخلليجيني  النقل  وزراء  من  عدد  مب�صاركة   2015
ال�صيد  ا�صتعر�ص  العامليني،  واخلرباء  والعرب 

اللوج�صتيك  و  النقل  و  التجهيز  وزير  رباح،  عزيز 

يف  باملغرب،  ال�صككي  القطاع  تطوير  ا�صرتاتيجية 

اأفق �صنة 2035،  الذي يتطلب اإجنازه  ا�صتثمارات 

بلورة  متت  اأنه  اأ�صار  كما  دولر.  مليار   20 تفوق 

احلر�ص  اإطار  يف  وال�صخم  الكبري  املخطط  هذا 

ومتديدها  الوطنية  ال�صككية  ال�صبكة  تو�صيع  على 

بعني  تاأخذ  ا�صرتاتيجية  روؤية  �صمن  وذلك 

حركة  متطلبات  طبعت  التي  املتغريات  العتبار 

ال�صرتاتيجية  اأن  الوزير  واأ�صاف  باململكة.  النقل 

جمموعة  ت�صمل  ال�صككي  القطاع  لتطوير  اجلديدة 

لل�رسعة  املديري  املخطط  بينها  من  املحاور،  من 

كلم من خطوط   1500 اإجناز  يروم  الذي  الفائقة، 

من  كلم   2743 واإجناز  ال�رسعة  الفائق  القطار 

ال�صكك احلديدية التقليدية. 

النقل اجلوي

اخلطوط امللكية املغربية توقيع اتفاقية 

مع �سركة جرنال اإلكرتيك اأفيا�سيون 

و�رسكة  املغربية  امللكية  اخلطوط  �رسكة  وقعت 

ب�صيانة  تتعلق  اتفاقية  اأفيا�صيون  اإلكرتيك  جرنال 

لأ�صطول  تابعة  حديثة  طائرات  وفح�ص  واإ�صالح 

على  تن�ص  �صنوات،  ع�رس  مدتها  املغربية،  ال�رسكة 

بعملية  اأفيا�صيون  اإلكرتيك  جرنال  �رسكة  تكليف 

�صيانة واإ�صالح وفح�ص طائرات من طراز بوينغ 

درميليرن املجهزة مبحرك من �صنف جرنال اإلكرتيك 

الأكرث   ،)GEnx-1B( املحرك  هذا  اإيك�ص.  اإين 

مبيعا لبوينغ 787 درميليرن، ميكن من تقلي�ص 15 

اأوك�صيد الكربون. و جتدر  باملائة من انبعاث ثاين 

اأفيا�صيون  اإلكرتيك  جرنال  �رسكة  اأن  اإىل  الإ�صارة 

الطائرات،  مبحركات  الأول  العاملي  املزود  تعترب 

�صواء تعلق الأمر بالطائرات التجارية اأو الع�صكرية، 

اأو طائرات والأعمال.

اإبرام اتفاقية �سراكة لتكوين م�سيفي 

وم�سيفات "لرام" 

اأبرمت يوم 3 فرباير 2015 بالدار البي�صاء اتفاقية 

ال�صغل  التكوين املهني وانعا�ص  �رساكة بني مكتب 

بتكوين  تتعلق  املغربية  امللكية  اخلطوط  و�رسكة 

هذه  على  وقع  وقد  ال�رسكة.  وم�صيفات  م�صيفي 

قطاع  وتطوير  دعم  اإىل  اأ�صا�صا  الرامية  التفاقية، 

العربي  ال�صيد  من  كل  التجارية،  اجلوية  املالحة 

بن�صيخ، املدير العام ملكتب التكوين املهني واإنعا�ص 

املدير  الرئي�ص  بنهيمة،  اإدري�ص  ال�صيد  و  ال�صغل 

وي�صتفيد  املغربية.  امللكية  اخلطوط  ل�رسكة  العام 

املر�صحني  وامل�صيفات،  امل�صيفني  تكوين  من 
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الإدارة والتدبري  احلا�صلني على  �صهادة يف �صعب 

�صنتني(،  زائد  )الباكالوريا  وال�صياحة  والتجارة 

يف  مهاراتهم  تعزيز  بهدف  اأ�صهر  �صتة  ملدة  وذلك 

وقوانني  والتجارة  بالتوا�صل  املرتبطة  امليادين 

املالحة.

اإبرام �سراكة لتنظيم املعر�ض الأول 

لطريان الأعمال باملغرب 

الطريان  واحتاد  للمطارات  الوطني  املكتب  وقع 

 02 اإفريقيا، يوم  اخلا�ص بال�رسق الأو�صط و�صمال 

لتنظيم املعر�ص  اتفاقية �رساكة  مار�ص  بالرباط، 

باملغرب  الأعمال  وطريان  اخلا�ص  للطريان  الأول 

حممد  مبطار   2015 �صتنرب  وثاين  فاحت  يومي 

التفاقية،  هذه  وتروم  البي�صاء.  بالدار  اخلام�ص 

الوطني  للمكتب  العام  املدير  من  كل  وقعها  التي 

ورئي�ص  العوفري،  حممد  زهري  ال�صيد  للمطارات، 

بال�رسق  اخلا�ص  الطريان  احتاد  اإدارة  جمل�ص 

النقبي،  اأحمد  علي  ال�صيد  اإفريقيا،  و�صمال  الأو�صط 

واللوج�صتيك،  والنقل  التجهيز  وزير  بح�صور 

التي  والبنود  ال�رسوط  حتديد  الرباح،  عزيز  ال�صيد 

"احتاد  معر�ص  لتنظيم  الطرفان  عربها  �صيتعاون 

اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط  بال�رسق  اخلا�ص  الطريان 

موروكو �صو".

اخلطوط امللكية املغربية تعزز رحلتها 

انطلقا من ل�سبونة  

رحالتها  تعزيز  املغربية  امللكية  اخلطوط  قررت 

اإفريقيا  اجتاه  يف  ل�صبونة  من  انطالقا  الأ�صبوعية 

عرب مطار الدار البي�صاء، حافزها يف ذلك النتائج 

ابتداء  ذلك  و  املا�صية.  ال�صنة  امل�صجلة  اجليدة 

امللكية  اخلطوط  تقرتح   .2015 مار�ص   29 من 

املغربية على زبنائها 11 رحلة اأ�صبوعية مقابل 7 

الربتغالية  العا�صمة  رحالت �صابقا، والتي �صرتبط 

مبطار حممد اخلام�ص، ومن ثم الوجهات الإفريقية 

ال 28 الأخرى التي تق�صدها ال�رسكة. �صتتيح هذه 

الرحالت التقليدية تقلي�ص عدد التوقفات، وبالتايل 

توفري رحالت مبا�رسة �صوب الوجهات النهائية.

اخلطوط امللكية املغربية حتدث جائزة 

"ابن بطوطة"
مار�ص   4 يوم  املغربية،  امللكية  اخلطوط  اأعلنت 

بطوطة"  "ابن  ا�صم  تطلق  اأن  قررت  اأنها   ،  2015
على اجلائزة اخلا�صة التي اأحدثتها مبنا�صبة الدورة 

لل�صينما  الإفريقي  للمهرجان  والع�رسين  الرابعة  

فرباير   28 من  بواغادوغو  املنعقد  والتلفزيون 

امللكية  اخلطوط  وكانت   .2015 مار�ص   7 اإىل 

املغربية واملهرجان الإفريقي لل�صينما والتلفزيون 

اتفاقية   2014 فرباير   4 يف  بواغادوغو  وقعا  قد 

الناقل  الوطنية  ال�رسكة  مبوجبها  اأ�صبحت  �رساكة 

املرموق  والفني  الثقايف  احلدث  لهذا  الر�صمي 

تعد  و  و2019(.  و2017   2015( دورات  لثالث 

�صنتني  لكل  الفني  للحدث  الر�صمي  الناقل  ال�رسكة 

والفرجة  الفن  و ل"�صوق  داكار،  )Dak’Art( يف 

الإفريقيني")MASA( يف اأبيدجان.  

اخلطوط امللكية املغربية تطلق ن�سخة 

موقعها الإلكرتوين اخلا�سة بالهواتف 

املحولة

مار�ص   02 يوم  املغربية،  امللكية  اخلطوط  اأطلقت 

اخلا�صة  الإلكرتوين  موقعها  ن�صخة   ،2015
http://m.royalaima بالهواتف املحمولة

املوقع  هذا   roc.com/int-en-mobile
خمت�رسة  ن�صخة  يعد  املحمولة  بالهواتف  اخلا�ص 

ويوفر،  لل�رسكة.  الرئي�صي  الإلكرتوين  املوقع  من 

التي  الأ�صا�صية  اخلدمات  ب�صيط و�رسيع، كل  ب�صكل 

من  اأكرث  يف  لغات  بت�صع  الزبائن  اإليها  يحتاج 

ع�رسين دولة، مع اإمكانية الأداء عن طريق البطاقة 

البنكية )املغربية والدولية( ب�صكل جد اآمن.

مطار فا�ض- �ساي�ض اأول مطار يف اإفريقيا 

يتوج ب�سهادة  "اأوه�سا�ض18001" 

ح�صل مطار فا�ص- �صاي�ص على �صهادة "اأوه�صا�ص 

تدبري  بنظام  املتعلقة   ،"2007 ن�صخة   18001
ال�صحة وال�صالمة املهنية، لي�صبح بذلك اأول مطار 

يف اإفريقيا يتوج بهذه ال�صهادة، التي تعترب مبثابة 

داخل  وال�صالمة  ال�صحة  جمال  يف  مرجع  اأعلى 

ملطار  ال�صهادة  هذه  ت�صليم  مت  وقد  العمل.  مقرات 

بالدار   2015 مار�ص   26 يوم  �صاي�ص،  فا�ص- 

للمكتب  العام  املدير  تراأ�صه  حفل  خالل  البي�صاء، 

العوفري،  حممد  زهري  ال�صيد  للمطارات،   الوطني 

بح�صور مدير مطار فا�ص �صاي�ص ومعاونيه واملدير 

الوطني  املكتب  واعترب  املرخ�ص.  للمكتب  العام 

للمطارات اأن ح�صول مطار فا�ص- �صاي�ص على هذه 

املكتب،  املبذولة من طرف  يتوج اجلهود  ال�صهادة 

الذي يحر�ص على توفري اأجواء عمل �صحية ت�صمن 

ال�صالمة جلميع امل�صتخدمني بهذا امليناء اجلوي.  

مفاو�سات حول تطوير التعاون يف جمال 

الطريان املدين بني اململكة املغربية 

وجمهورية كوريا اجلنوبية

عرفت وزارة التجهيز و النقل و اللوج�صتيك، يومي 

مفاو�صات  انعقاد   ،2015 مار�ص  و26   25
الكورية  و  املغربية  املدين  الطريان  �صلطتي  بني  

تطوير  اإىل  املفاو�صات  هذه  وتهدف  اجلنوبية، 

وقد  املدين،  الطريان  جمال  يف  التعاون  عالقات 

باخلدمات  متعلق  اتفاق  على  بالتاأ�صري  تكللت 

اجلوية، وال�صالمة اجلوية واأمن الطريان بني املغرب 

وكوريا اجلنوبية، وكذا التوقيع على مذكرة تفاهم. 

جمموعة  ربط  اإمكانية  كذلك  التفاق  هذا  ويخول 

الأ�صيوية عرب  الدول  الإفريقية مبطارات  الدول  من 

و  البي�صاء  بالدار  اخلام�ص  حممد  املطاري  القطب 

القطب املطاري اإن�صيون ب�صيول بكوريا اجلنوبية.

املنظمة الدولية للطريان املدين متنح 

اأكادميية حممد ال�ساد�ض للطريان املدين 

الع�سوية الدائمة لربنامج "تريرنبل�ض"

الدولية  ال�صاد�ص  حممد  اأكادميية  ح�صلت 

 2015 مار�ص   28 بتاريخ  املدين،  للطريان 

الدائمة  الع�صوية  و�صعية   على  البي�صاء،  بالدار 

للطريان  الدولية  للمنظمة  "تريرنبال�ص"  لربنامج 

على  التتويج  بهذا  الأكادميية  وحظيت  املدين. 

جمال  يف  التكوين  ملراكز  الدويل  املوؤمتر  هام�ص 

الطريان الذي انعقد بدبلن ما بني 24 و27 مار�ص 

اجلاري. وياأتي هذا التتويج نتيجة لتطوير برنامج 

للمنظمة  الدولية  للمعايري  وفقا  موحد  بيداغوجي 

"تريرنبال�ص"،  ومنهجية  املدين  للطريان  الدولية 

التكوين  اآليات  يتكون من  برنامج  وهو عبارة عن 

الأوائل  للفاعلني  املوجهة  الب�رسية"،  "العوامل  يف 

ملنظمات تدبري الطريان املدين.

التعاون الدويل

ا�ستقبال الوفود الأجنبية

و  ال�صديقة  الدول  مع  التعاون  تعزيز  اإطار  يف 

اللوج�صتيك،  و  النقل  و  التجهيز  جمال  يف  ال�صقيقة 

الأوىل  الثالثة  خالل  رباح،  عزيز  ال�صيد  ا�صتقبل 

الوفود  و  ال�صخ�صيات  من  عددا   ،2015 �صنة  من 

الأجنبية نذكر منها :

التجهيز  وزير  برئا�صة  دجيبوتي  من  هام  وفد   -

والنقل اجليبوتي، يوم 07 يناير 2015؛

- الرئي�ص املوؤ�ص�ص للمجموعة الدولية "ان.بي.بي"، 

يوم 08 يناير 2015؛
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-  نائب رئي�ص "ماكاري كابتال"، يوم 12 يناير 

2015؛
- �صفري مايل باملغرب، يوم 15 يناير 2015؛

- املمثلة املقيمة للبنك الإفريقي للتنمية باملغرب، 

يوم 26 يناير 2015 ؛

الدويل  والتعاون  اخلارجية  ال�صوؤون  وزير   -

جلمهورية اإيطاليا، يوم 27 يناير 2015 ؛

- �صفرية كندا بالرباط، يوم 28 يناير 2015؛

- وزير ال�صوؤون اخلارجية الغيني، يوم 12 فرباير 

2015
- مدير قطاع التطوير التجاري وال�صتثمار بوزارة 

ال�صوؤون اخلارجية للربازيل، يوم 19 فرباير 2015 ؛

يوم  للنقل،  الكيبكية  للجمعية  التنفيذي  املدير   -

2015 ؛ 19 فرباير 
- �صفري اجلمهورية الإندوني�صية بالرباط، يوم 23 

فرباير 2015 ؛

 23 يوم  بالرباط،  امل�رسية  اجلمهورية  �صفري   -

فرباير 2015 ؛

- وزير الرتاب والتنمية امل�صتدامة بجهة كاتالونيا، 

يوم 03 مار�ص 2015؛

القطاع  لتمويل  الأمريكية  املوؤ�ص�صة  رئي�صة   -

اخلا�ص ملا  ال�صتثمار  "موؤ�ص�صة  باخلارج  اخلا�ص 

وراء البحار )اأوبيك("، يوم 03 مار�ص 2015 ؛

متعددة  الوكالة  رئي�صة  ونائبة  العامة  املديرة   -

مار�ص   04 يوم  ال�صتثمارات،  ل�صمان  الأطراف 

2015؛
والتحليل  وال�صناعة  التجارة  وزير  م�صاعد   -

الأمريكي، يوم 05 مار�ص 2015 ؛

ملجموعة  الوكالت  ل�صبكة  املركزي  املدير   -

البحرية  العامة  وال�رسكة  املالحي  التوكيل  �رسكة 

)CMA CGM(، يوم 09 مار�ص 2015 ؛

مار�ص    09 يوم  للنقل،  األ�صتوم  جمموعة  رئي�ص   -

2015 ؛
يوم  املغربية،  باململكة  الت�صاد  �صفري جمهورية   -

2015؛ 10 مار�ص 
 12 يوم  باملغرب،  الرتكية  اجلمهورية  �صفري   -

مار�ص 2015؛

 20 يوم  الربتغايل،  الأول  الوزير  رئي�ص  نائب   -

مار�ص 2015 ؛

- الوزير الأول بحكومة �صان فان�صون وغرونادين 

)منطقة الكراييب(، يوم 23 مار�ص 2015.

املنتدى القت�سادي املغربي الإفواري

الدورة اخلام�سة ع�سر للجنة النقل 

التابعة للجنة القت�سادية والجتماعية 

لغربي اآ�سيا )ال�سكوا(

النقل  للجنة  ع�رس  اخلام�صة  الدورة  اجتماع  انعقد 

لغربي  والجتماعية  القت�صادية  للجنة  التابعة 

املجل�ص  عن  املنبثقة  الهيئة  )ال�صكوا(،  اآ�صيا 

يوم  املتحدة،  لالأمم  والجتماعي  القت�صادي 

حممد  ال�صيد  برئا�صة  بالرباط،   2015 يناير   27
و  بالنقل.  املكلف  املنتدب  الوزير  بوليف،  جنيب 

قد خ�ص�ص هذا الجتماع ملعاجلة مو�صوع تطوير 

�صبكات النقل وكفاءتها كمّكون اأ�صا�صي يف ت�صهيل 

التجارة. كما تطرق الوزير اإىل جمال النقل املغربي 

الذي عرف طفرة نوعية يف ال�صنوات الأخرية بتعزيز 

الطرقية  لل�صالمة  املندجمة  الوطنية  ال�صرتاتيجية 

و   ،2003 �صنة  من  ابتداء  تنفيذها  يف  �رسع  التي 

للمرحلة  جديدة  ا�صرتاتيجية  اإعداد  يف  بال�رسوع  

املقبلة 2015-2024 .

 التوقيع على بروتوكول اتفاق بني املغرب 

وهولندا يف جمال املوانئ 

 2015 فرباير   03 يوم  وهولندا،  املغرب  وقع 

البنيات  لتطوير  اتفاق  بروتوكول  على  بالرباط، 

البحرية.  اللوج�صتية  واخلدمات  للموانئ  التحتية 

التوقيع على هذا التفاق من طرف مديرة  وقد مت 

العراقي،  نادية  ال�صيدة  للموانئ،  الوطنية  الوكالة 

ال�صيدة  لأم�صرتدام،  امل�صتقل  امليناء  ومديرة 

ديرجتي ماير. وين�ص التفاق بالأ�صا�ص على تعزيز 

الوكالة  يجمع  الذي  الأطراف  الثالثي  التكوين 

و�صلطات  اأم�صرتدام  وميناء  للموانئ  الوطنية 

وا�صتغالل  التدبري  جمالت  يف  الفريقية،  املوانئ 

املوانئ وقيادة املعدات على جهاز املحاكاة.

التعاون التقني املغربي- الإيفواري

الإفريقية،  البلدان  مع  التعاون  تقوية  اإطار  يف 

واللوج�صتيك،  والنقل  التجهيز  وزارة  ا�صتقبلت 

�صاحل  من  وفدا   ،2015 مار�ص   20 اإىل   14 من 

التي مت  اللجنة املخت�صة  اأع�صاء  العاج مكونا من 

تعيينها من طرف احلكومة الإيفوارية لو�صع نظام 

ب�صاحل  الدرا�صات  ومكاتب  املقاولت  لت�صنيف 

العاج. و قد نظم م�صوؤولو الوزارة عدة لقاءات لفائدة 

املخت�صة   املوؤ�ص�صات  خمتلف  مع  الإيفواري  الوفد 

يف ميدان ال�صفقات العمومية.  

الدورة اخلام�سة مللتقى ال�ستثمار 

بدبي ال�سنوي 

ال�صنوي،  نظمت الدورة اخلام�صة مللتقى ال�صتثمار 

بدبي، حتت   2015 اأبريل   01 اإىل  30 مار�ص  من 

ال�صتثمار  خالل  من  امل�صتدامة  "التنمية  �صعار 

ونقل   البتكار  على  القائم  املبا�رس  الأجنبي 

نحو  متثل  وفود  م�صاركة  عرفت  و  التكنولوجيا". 

�صارك يف هذا  الذي  املغرب  بينها  دولة من   140
امللتقى بوفد رفيع امل�صتوى مكون من 29 �صخ�صية 

الوفد  هذا  قام  حيث  اخلا�ص،  و  العام  القطاع  من 

بالتعريف بال�صرتاتيجيات القطاعية التي و�صعها 

املغرب يف �صياق جهوده احلثيثة لتحقيق التنمية 

املحوري  الدور  وابراز  والجتماعية  القت�صادية 

الذي ميكن ان يلعبه جلذب ال�صتثمارات اخلارجية 

املبا�رسة.

التعاون املغربي -  الكونغويل

جمعت  التي  العمل  لقاءات  من  �صل�صلة  توجت 

املغاربة  نظرائهم  مع  الكونغو  جمهورية  تقنيي 

لتعزيز التعاون الثنائي والتفعيل امليداين مل�صتوى 

بتوقيع  البلدين،  بني  جتمع  التي  اجليدة  العالقات 

اتفاقية �رساكة ما بني املخترب العمومي للتجارب 

والأ�صغال  البناء  مراقبة  ومكتب  والدرا�صات 

هذه  تهدف  و  الكونغو.  بجمهورية  العمومية 
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التفاقية اأ�صا�صا اإىل ت�صهيل وتقوية التبادل التقني 

واملهني ذي ال�صلة بني البلدين. و قد تراأ�ص ال�صيد 

حممد جنيب بوليف، الوزير املنتدب املكلف بالنقل، 

الوفد  مع  ثنائيا  لقاء   ،2015 مار�ص   30 يوم 

بزيارة  قام  الذي  الكونغو،  جمهورية  من  الر�صمي 

لبالدنا يف الفرتة املمتدة ما بني 29 مار�ص و31 

مار�ص 2015.   

املوارد الب�شرية

ال�سرتاتيجية  الوطنية للتكوين املهني 

يف اأفق 2021  

اجتماع  بالرباط   2015 فرباير   12 يوم  انعقد 

والنقل  التجهيز  قطاع  حاجيات  لدرا�صة  خ�ص�ص 

واللوجي�صتيك �صمن ال�صرتاتيجية الوطنية للتكوين 

املهني يف اأفق 2021. و قد تراأ�ص الجتماع ال�صيد 

وزير   لدى  املنتدب  الوزير  الكروج،  العظيم  عبد 

حممد  وال�صيد  املهني،  والتكوين  الوطنية  الرتبية 

جنيب بوليف، الوزير املنتدب املكلف بالنقل، حيث 

مت تدار�ص �صبل تطوير التكوين املهني والعمل على 

جمالت  يف  خا�صة  م�صرتكة  برامج  واإجناز  بلورة 

الفاعلني  قدرات  وتعزيز  الطرقية  وال�صالمة  النقل 

يف جمال التكوين املهني وتلبية حاجيات  قطاع 

النقل والتجهيز واللوج�صتيك من الكفاءات.

تنظيم الدورة الثامنة ع�سر ملنتدى 

املقاولت للمدر�سة احل�سنية للأ�سغال 

العمومية 

املقاولت  للمنتدى  ع�رس  اُلثامنة  الن�صخة  نظمت 

للمدر�صة احل�صنية لالأ�صغال العمومية حتت اإ�رساف 

وزارة التجهيز و النقل و اللوج�صتيك، و ذلك يومي 

حول  البي�صاء  بالدار   2015 مار�ص   26 و   25
القطاع  العام و  القطاع  ال�رساكة ما بني  مو�صوع  

يرتقبه  حدث  اأهم  املنتدى  هذا  يعترب  و  اخلا�ص. 

لتعرف  لكونه منا�صبة  �صنة  املهند�صون كل  الطلبة 

املهني  املجال  خ�صائ�ص  على  قرب  عن  الطلبة 

من  وذلك  ال�صغل،  �صوق  يف  ينتظرهم  ما  وعلى 

خالل اأورا�ص وندوات اأ�رسف على تن�صيطها عدد من 

ال�صخ�صيات الوازنة متعددة الأطراف. و �صارك يف 

املنتدى اأكرث من 5000 زائر من الطلبة املهند�صني 

و ما يزيد عن 55 من كربيات ال�رسكات.

اتفاق تعاون بني املعهد العايل للدرا�سات 

البحرية واملعهد اجلامعي  للتكنولوجيا 

بربي�ست 

على  بالرباط،   2015 مار�ص   4 يوم  التوقيع،  مت 

اتفاق تعاون بني املعهد العايل للدرا�صات البحرية 

بربي�صت،  للتكنولوجيا  اجلامعي  واملعهد  باملغرب 

واللوج�صتيك،  والنقل  التجهيز  وزير  بح�صور  وذلك 

ال�صيد عزيز الرباح. ويهدف هذا التفاق الذي وقعته 

البحرية،  للدرا�صات  العايل  املعهد  مديرة  من  كل 

اجلامعي  املعهد  ومدير  اهلل،  فتح  اأمان  ال�صيدة 

اإر�صاء  اإىل  لرياي،  اإيفان  ال�صيد  للتكنولوجيا، 

حركية دولية لطلبة واأ�صاتذة املوؤ�ص�صتني يف جمال 

�صاأنها   من  مبادرة  اأي  وتنظيم  والبحث،  التكوين 

تطوير التعاون بينهما.

اليوم العاملي للمراأة

تخليدا لليوم العاملي للمراأة، نظمت وزارة التجهيز 

 2015 مار�ص   12 يوم  واللوجي�صتيك،  والنقل 

وزير  رباح،  عزيز  ال�صيد  تراأ�صه  حفال  بالرباط، 

هذا  عرف  قد  و  اللوج�صتيك.  و  النقل  و  التجهيز 

الن�صوية  الب�رسية  املوارد  حول  عر�ص  اإلقاء  احلفل 

بالوزارة وكذا تقدمي جتارب ن�صائية رائدة بالوزارة 

اخلارجية  امل�صالح  رئي�صات  من  عددا  �صملت 

الطرقية،  التحتية  البنية  اأورا�ص  اللواتي يعملن يف 

البحري،  العمومي  للملك  التدبري  ميدان  يف  و 

اللواتي  الن�صاء  من  عدد  تكرمي  اإىل  بالإ�صافة  هذا 

ي�صتغلن يف قطاع النقل ال�صككي ك�صائقات قطار.

تعيينات جدد مبنا�سب عليا بوزارة 

التجهيز والنقل واللوج�ستيك

يناير   22 يوم  املنعقد  احلكومة  جمل�ص  �صادق 

مقرتح  على  احلكومة،  رئي�ص  برئا�صة   2015
تعيينات يف منا�صب عليا طبقا لأحكام الف�صل 92 

من الد�صتور و يتعلق المر ب:

لل�رسكة  عاما  مديرا  عودة،  ابن  حممد  ال�صيد   -

الوطنية للنقل واللوجيت�صيك. 

- ال�صيد حممد ر�صا �صقور، مديرا للمالحة التجارية.

املفت�ص  بوزيد  خليل  حممد  ال�صيد  تعيني  مت  كما 

دائما  خماطبا  مهامه،  على  زيادة  للوزارة،  العام 

ملوؤ�ص�صة و�صيط اململكة، و ذلك ابتداء من 19 يناير 

.2015

اأعمال اجتماعية

حفل تكرمي على �سرف متقاعدي وزارة 

التجهيز والنقل واللوجي�ستيك بالرباط

التجهيز  وزير  رباح،  عزيز  ال�صيد  رئا�صة  حتت 

والنقل واللوجي�صتيك، و ال�صيد حممد جنيب بوليف، 

وزارة  نظمت  بالنقل،  املكلف  املنتدب  الوزير 

على  تكرمييا  حفال  واللوجي�صتيك  والنقل  التجهيز 

�رسف متقاعديها بالرباط بر�صم �صنوات -2012

 2015 يناير   22 يوم  وذلك   ،2013-2014
بهم  املحتفى  املتقاعدين  عدد  �صل  و  بالرباط. 

قد  البادرة  هذه  اأن  الإ�صارة  وجتدر  �صخ�ص.   180
على  اخلارجية  امل�صالح  جميع  على  تعميمها  مت 

ال�صعيد الوطني، و �صملت ما يناهز 1100 متقاعد. 
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