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محطة الحاويات TC3

زيارة املحطة
محطة الحاويات الجديدة TC3
ميناء الدار البيضاء

أ .مالمئة البنية التحتية لتحديات الغد

يف سياق عاملي يتسم بارتفاع حجم التبادالت وبتنافسية حادة ،يرتقي املغرب إىل مكانة ريادية باعتباره مركزا جهويا ال محيد عنه .إذ يف هذا
اإلطار ووعيا منها للمتطلبات املتعلقة بالفعالية واحرتام آجال الشحن ووقت مكوث الحاويات بالرصيف ،حصلت رشكة «مرىس املغرب» التي
 ,أوكلت لها مهمة إستغالل محطة الحاويات الرشقية مبيناء الدار البيضاء ،عىل عقد امتياز إستغالل محطة الحاويات  TC3املستقبلية التي
ستقرتح عىل زبنائها خدمات ذات جودة عالية وقيمة مضافة مهمة.
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 باملحطة الرشقية للحاويات .متتد محطة  TC3عىل مساحة
 30هكتار وتضم  4رافعات جرسية و 10رافعات  ،RTGباإلضافة إىل رصيف يصل طوله إىل  530مرتا وعمق يرتاوح ما بني  12.5و 14مرتا.
ومبوجب اتفاقية االمتياز التي وقعتها «مرىس املغرب» مع الوكالة الوطنية للموانئ والتي حددة مدتها يف  30سنة ،تلتزم «مرىس املغرب»
الرشكة الرائدة وطنيا يف مجال استغالل املحطات املينائية بوضع البنى التحتية والتجهيزات وكذا املوارد البرشية الرضورية لضامن السري الجيد
ملحطة  TC3وذلك باستثامر إجاميل بقيمة  2.25مليار درهم.

ب .ملحة عن تقدم األشغال باملحطة

تم إنجاز  80%من األشغال بورش محطة  TC3و التي يرتقب اطالق الخدمة بها يف الريع األخري من سنة  .2016بتاريخ  6مارس من السنة
الجارية ،قامت «مرىس املغرب» بتجهيز املحطة الجديدة ب  3رافعات ثنائية الحمل من نوع « »over panamaxمصنعة من طرف الرشكة
الصينية « .»ZPMCستمكن هذه الرافعات من معالجة سفن  post-panamaxالتي ميتد عرضها إىل  17مكان خاص بالحاويات ومناولة
حاويتني بطول  20قدم مملوءتني يف نفس الوقت وبوزن إجاميل يصل إىل  65طن .تتوفر هذه الرافعات أيضا عىل إضاءة خارجية واقتصادية
بتقنية  ،LEDعالوة عن خصائص ومميزات بتقنيات عالية.

 .2ميناء الدار البيضاء
أ .املؤرشات الرئيسية

تدير رشكة «مرىس املغرب» مبيناء الدار البيضاء أربع محطات :محطتني للحاويات ومحطة للسلع املتنوعة ومحطة العربات .يبلغ حجم رواج
الحاويات حاليا  537ألف حاوية بطول عرشين قدم ،باإلضافة إىل  111ألف سيارة و 6ماليني طن من البضائع املتنوعة .توظف الرشكة حوايل
 1000موظف مبيناء الدار البيضاء.

ب .خدمات لوجيستيكية متطورة

توفر «مرىس املغرب» مجموعة من الخدمات املرتبطة باللوجيستيك سواء باألرصفة أو مبحطات امليناء التي تشتغل بها الرشكة .تندرج هذه
الخدمات ضمن فئتني :خدمات خاصة بالسفن وخدمات خاصة بالبضائع.
عىل مستوى ميناء الدار البيضاء وفيام يتعلق بالسفن ،تضمن «مرىس املغرب» ُر ُسو السفن من خالل عمليات تثبيتها وفكها ،سواء عند وصولها
أو خروجها من امليناء .أما يف ما يتعلق بالبضائع ،تقرتح رشكة «مرىس املغرب» خدمات املناولة سواء خالل عمليات الشحن أو التفريغ عىل
منت السفن وباألرصفة ،وكذا عمليات التخزين وتعبئة الحاويات.
تضع «مرىس املغرب» كذلك رهن إشارة زبنائها خدمة متابعة آنية لحاوياتهم داخل امليناء وكذا نظام للمراقبة يف املناطق الخاصة بتخزين
البضائع.
تتخصص أيضا «مرىس املغرب» يف مناولة البضائع املختلفة مثل املعادن الخامة ومنتجات صناعة الحديد والسكر والخشب وكذا السيارات.

 .3مرىس املغرب

أ .رشكة رائدة يف قطاع املوانئ

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 ورواج إجاميل قدر بـ  35مليون طن.

ب .فاعل يف التنمية باملغرب

تنخرط «مرىس املغرب» يف مسلسل منو يهدف املشاركة الفعالة يف تطوير قطاع اللوجستيك باملغرب .توفر الرشكة لزبنائها خدمات تؤديها و فقا
ألفضل املعايري الدولية مبختلف املوانئ التجارية التي تشتغل بها وذلك بفضل مواردها البرشية املؤهلة وتجهيزاتها املتطورة ورغبتها يف ضامن
جودة عالية لزبنائها .هذا وتطمح مرىس املغرب إىل تطوير أنشطتها بالسوق الدولية لتصبح فاعال مرجعيا عىل املستوى اإلقليمي.
حصول رشكة «مرىس املغرب» عىل امتياز محطة  TC3مبيناء الدار البيضاء يؤكد طموح الرشكة يف مواكبة النمو الذي يعرفه قطاع املوانئ السيام
من حيث حجم سفن الحاويات ،ويعزز مكانتها كفاعل أسايس يف تنمية التبادالت بني املغرب و الخارج.

 .4جهة االتصال
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