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Communiqué de Presse Communiqué de Presse   

  

  بــــــــــالغ صحفـــــي 

  

 حركت المالحت البحريت بميناء طنجت المتوسطي

 2013خالل الفترة الممتذة من  يناير إلى مارس 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 :للتواصل الصحفي

  j.mikou@tmsa.ma:جّاي ١ِىٛ

 m.fares@tmsa.ma: مريم فارس

 2013أبريل  09: بتاريخ

  %37النشاط المتعلك بالحاوياث في زيادة بمعذل 

 %14بز٠ادة حمذس ب  ( لذَ 20ِٓ ل١اس ) حا٠ٚت 000 570  حٛاٌٟ 2013بٍغج حشوت اٌحا٠ٚاث ِع ٔٙا٠ت اٌّٛصُ األٚي ِٓ صٕت      

 .2012ِماسٔت ِع اٌذٚسة األٌٚٝ  ِٓ صٕت  %37 ٚ 2012ِماسٔت ِع اٌذٚسة اٌشابعت ِٓ صٕت 

 ِذعِٛت  بعٛدة اٌخذِاث اٌبحش٠ت اٌمادِت ِٓ آص١ا 2012ٚ لذ ححممج ٘زٖ اٌز٠ادة بفضً اٌذ٠ٕاِى١ت اٌخٟ شٙذحٙا اٌذٚسة األخ١شة ِٓ صٕت 

 .ٚ ِٕغمت اٌششق األٚصظ

 
 انطالق  محطت  جذيذة : النشاط  المتعلك  بالعرباث 

، حُ اٌششٚع فٟ االشخغاي باٌّحغت اٌّخصصت ٌالصخعّاي اٌّشخشن، ح١ث صجٍج حشوت اٌّالحت اٌبحش٠ت خالي 2013ِع حٍٛي ٠ٕا٠ش 

ُِضافٕخٙا ٌفائذة اٌضٛق اٌجٕٛب إفش٠م١ت ٚ األصخشا١ٌت  عربت3300اٌذٚسة األٌٚٝ ِٓ ٔفش اٌضٕت ِا ٠عادي   . ِٓ ٔٛع ١ٔضاْ، حّج 

 

 نشاط جذيذ يتعلك بعمليت تموين السفن بالمحرولاث  : النشاط المتعلك بالمحرولاث 

 .2013خالي اٌذٚسة األٌٚٝ ِٓ صٕت  طن 000 156 1 صجً ٔشاط اٌّٛاد اٌخىش٠ش٠ت عٍٝ ِضخٜٛ ِحغت اٌّحشٚلاث ِا ٠عادي 

ٚ لذ ححمك رٌه أغاللا ِٓ احخ١اجاث إٌّغمت، ٚ عٍٝ ٚجٗ اٌخصٛص، بفضً أغالق ٔشاط ح٠ّٛٓ اٌضفٓ باٌّحشٚلاث أغاللا ِٓ 

 .اٌّحغت اٌّخٛاجذة ب١ّٕاء عٕجت اٌّخٛصغٟ، اٌش١ئ اٌزٞ وأج حخُ ِعاٌجخٗ عٍٝ ِضخٜٛ ضفت جبً عاسق

 

 تطور حركت المالحت البحريت

 
 تطور األنشطت

 2012    سنت 1 الذورة

 تطور األنشطت

 2013   سنت 1 الذورة
 نسبت التطور

( لذ20َِٓ ل١اس ) الحاوياث ( لذ20َِٓ ل١اس ) 500 413  570 000 + 37% 

 - 000 156 1عٓ 000 45عٓ المحرولاث

 %217 + 000 26عشبت 200 8عشبت عرباث  رونو

 عرباث محطت االستعمال
  - 300 3عشبت  - المشترن

 %49 + 100 59عٓ  600 39عٓ البضائع المختلفت

 %7 + 000 377 000 353 الركاب

 %4 + 000 55 700 52 شاحناث النمل الذولي

 


