بالغ صحفي
حول تقدم مستوى األشغال مبحطة الحاويات TC3
زيارة السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك لورش محطة الحاويات  TC3مبيناء الدار البيضاء التي
عرفت إنجاز األشغال بنسبة  80%ومن املرتقب انطالق الخدمة بها يف شهر أكتوبر سنة 2016
تهدف زيارة السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك لورش محطة الحاويات  TC3مبيناء الدار البيضاء إىل االطالع عىل سري و تقدم األشغال
بهذا املرشوع الهام الذي حصلت رشكة «مرىس املغرب» عىل عقدة اإلمتياز لإلستغالل يف شهر فرباير .2013
بعد حصولها عىل هذا االمتياز  ،تعلن «مرىس املغرب» ،الرشكة الرائدة وطنيا يف مجال استغالل املحطات املينائية ،عن إنجاز  80%من األشغال مبوقع هذه
املحطة التي تشهد حاليا اللمسات األخرية عىل أن تنطلق الخدمة بها يف الريع األخري من السنة الجارية.
ومبوجب اتفاقية االمتياز التي وقعتها «مرىس املغرب» مع الوكالة الوطنية للموانئ والتي حددة مدتها يف  30سنة ،إلتزمت «مرىس املغرب» بوضع البنى
التحتية والتجهيزات وكذا املوارد البرشية الرضورية لضامن السري الجيد ملحطة  TC3وذلك باستثامر إجاميل بقيمة  2.25مليار درهم.
بفضل محطة  ،TC3تؤكد «مرىس املغرب» ريادتها يف قطاع املوانئ باملغرب وذلك من خالل رفع قدرتها الخاصة مبعالجة رواج الحاويات عىل الصعيد املحيل
إىل  1.3مليون حاوية مبيناء الدار البيضاء ،أي ما يفوق ضعف قدرتها حاليا مبحطة الحاويات الرشقية .متتد محطة  TC3عىل مساحة  30هكتار وتضم 4
رافعات جرسية و 10رافعات  ،RTGباإلضافة إىل رصيف يصل طوله إىل  530مرتا و عمقه يرتاوح ما بني  12.5و 14مرتا.
تم وضع  3رافعات جرسية ابتداء من مارس  2016حيث ستمكن من معالجة سفن « »post-panamaxالتي يبلغ عرضها  17مكان خاص بالحاويات ,ومناولة
حاويتني بطول  20قدم مملوءتني يف نفس الوقت وبوزن إجاميل يصل إىل  65طن .تتوفر هذه الرافعات عىل إضاءة خارجية اقتصادية بتقنية  ،LEDعالوة
عن خصائص ومميزات بتقنيات عالية ،بحيث ميكن أن يبلغ معدل إنتاجيتها بني  35و 40صندوق يف الساعة.
حصول رشكة «مرىس املغرب» عىل امتياز محطة  TC3مبيناء الدار البيضاء يؤكد طموح الرشكة ملواكبة النمو الذي يعرفه قطاع املوانئ السيام من حيث حجم
سفن الحاويات ،ويعزز من مكانتها كفاعل أسايس يف تنمية التبادالت بني املغرب والخارج.
وقد رافق السيد الوزير يف هذه الزيارة السيد محمد عبد الجليل ،رئيس مجلس اإلدارة الجامعية لرشكة «مرىس املغرب» ،والسيد رشيد هادي مدير اإلستغالل
مبيناء الدار البيضاء ،والسيدة نادية العراقي املديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ ،والسيد رىض شاكور مدير املالحة التجارية  ،والسيد نجيب القرقوري
مدير األنظمة املعلوماتية ،والسيد موحى حاموي ،رئيس املجلس العام للتجهيز و اللوجستيك إضافة إىل بعض األعضاء من ديوانه .

نبذة عن مرىس املغرب
تأسست رشكة «مرىس املغرب» سنة  2006بحيث تعترب فاعال متعدد االختصاصات يف قطاع املوانئ ورائدا وطنيا يف مجال استغالل املحطات املينائية .متتلك
الرشكة حضورا مهام يف كل املوانئ التجارية باملغرب ،وتوظف  2100مستخدما .ويف سنة  ،2015حققت مرىس املغرب رقم معامالت وصل إىل  2.185مليار
درهم ،أي بارتفاع قدر بنسبة  7يف املائة مقارنة مع سنة  2014ورواج إجاميل يقدر ب  35مليون طن.
توفر الرشكة لزبنائها خدمات وفقا ألفضل املعايري الدولية مبختلف املوانئ التجارية التي تشتغل بها وذلك بفضل مواردها البرشية املؤهلة وتجهيزات
متطورة .وانخرطت مرىس املغرب منذ إنشائها يف مسلسل منو بهدف املشاركة الفعالة يف تطوير قطاع اللوجستيك باملغرب .ولعل ما يؤكد هذا هي عقود
اإلمتياز االخرية التي منحت لها سواء مبحطة  TC3مبيناء طنجة املتوسطي  2أو محطة  TC3مبيناء الدار البيضاء .هذا وتطمح مرىس املغرب إىل تطوير
أنشطتها دوليا لتصبح فاعال مرجعيا عىل املستوى اإلقليمي.

