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الوصول إلى المغرب

مغادرة المغرب

يونيو

يونيو

شتنبر غشت

شتنبر غشت

كثافة العبور ضعيفة

كثافة العبور متوسطة

كثافة العبور قوية

كثافة العبور جد قوية

عيد األضحى (التاريخ المتوقع)

اإلثنين     الثالثاء     األربعاء   الخميس    الجمعة     السبت      األحد اإلثنين     الثالثاء     األربعاء   الخميس    الجمعة     السبت      األحد

هام

مــن أجــل راحتكــم نرجــو مــن الســادة المســافرين التحضير المســبق لموعد ســفركم باالعتماد على جدول التوقعات الخــاص بمرحلة العودة. 
 . 

يوليوز

اإلثنين     الثالثاء     األربعاء   الخميس    الجمعة     السبت      األحد

يوليوز

اإلثنين     الثالثاء     األربعاء   الخميس    الجمعة     السبت      األحد

12

اإلثنين     الثالثاء     األربعاء   الخميس    الجمعة     السبت      األحد

اإلثنين     الثالثاء     األربعاء   الخميس    الجمعة     السبت      األحداإلثنين     الثالثاء     األربعاء   الخميس    الجمعة     السبت      األحد

12

اإلثنين     الثالثاء     األربعاء   الخميس    الجمعة     السبت      األحد

للتواصل معنا
من المغرب : 60 50 100 080
من الخارج : 155 337 539 212+ 

آليات التواصل في خدمة المسافرين توقعات عملية العبور مرحبا 2022

ابقوا على تواصل في ميناء طنجة المتوسط
خدمة األنترنت الالسلكي

TANGER MED FREE WIFI

اكتشفوا تطبيق
ميناء طنجة المتوسط للمسافرين

 100 Mhz تردد
أو عبر األنترنت على

www.radiotangermed.com

تابعوا مستجدات الميناء
www.tangermed-passagers.ma

Facebook/PortTangerMedPassagers
Instagram : tangermed_passagers

Twitter : @TMPassagers

استفيدوا من خدمة اإلشعار بالرسائل القصيرة
لإلطالع على موعد سفركم

www.tangermed-passagers.ma

تابعوا عبوركم عبر خدمة

08000 002 323 

شركة المالحة

مؤسسة محمد الخامس
080 100 7000

إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة

المواقع اإللكترونية
AML

FRS

TRASMEDITERRANEA

GRANDI NAVI VELOCI

LA MERIDIONALE

INTERSHIPPING

ميناء طنجة المتوسط ـ المنطقة الحرة قصر المجاز، واد الرمل
info.passagers@tangermed.ma - www.tangermed-passagers.ma

SMS
GRATUIT

MON VOYAGE
www.tangermed-passagers.ma

BALEARIA

www.aml.ma

www.frs.es

www.trasmediterranea.es

www.gnv.it

www.lameridionale.fr

www.intershipping.es

www.balearia.com

استعدوا لمرحلة العبور
و سافروا بكل راحة و أمان 

عملية عبور مرحبا
2022
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منطقة ولوج
المسافرون الراجلون

(الطريق الوطنية رقم 16) اتجاه طنجة (اتجاه الفنيدق) تطوان

التسوق المعفى من الضرائب

مطاعم/مقاهي

وحدة طبية

خدمة االنترنت الالسلكي

دورات المياه/مراحيض

مكاتب الصرف

وسائل النقل/المواصالت

باحة األلعاب شاشات العرض (أوقات الرحالت)

عربات االمتعة مكتب االرشادات

مساعدة

مؤسسة محمد الخامس للتضامن

متجر الجمارك

موقفالشرطة

الوصول إلى الميناء
   إجرءات عبور الحدود (الشرطة و الجمارك

منطقة ما قبل اإلركاب
(

السيارات
الحافالت
الراجلون

المحطة الطرقية
محطة القطار

محطة المسافرين

خدمة النقل الداخلي للميناء

تذاكرقاعة الصالة

 

التسجيل

نقل الركاب
إلى مناطق اإلركاب

التسجیل االلكتروني
یواصل میناء طنجة المتوسط للمسافرین تعزیز عرض خدماتھ من أجل جعل تجربة السفر أكثر مرونة ومتعة 

للمسافرین.
على ھذا النحو، تمت إضافة خدمة رقمیة جدیدة إلى الخدمات المتاحة والتي یمكن االطالع علیھا عبر الموقع 

االلكتروني وتطبیق الھاتف المحمول.
تتیح ھاتھ الخدمة للمسافرین انطالقا من میناء طنجة المتوسط، تسجیل رحالت المغادرة الخاصة بھم والحصول 

على بطاقة االركاب في بضع ثواٍن وبالتالي الولوج مباشرة إلى نقط إجراءات الحدود.

خدمات المساعدة واالرشاد
يسعد طاقم الميناء تقديم كافة المساعدات من أجل تسهيل عملية العبور. لذا نرجو من السادة المسافرين 

التوجه إلى مكتب االستعالمات المتواجد بمحطة المسافرين أو االتصال على الرقم 60 50 00 01 08 أو طلب 
المساعدة من مضيفي اإلرشاد الحاملين لسترات برتقالية اللون والمتواجدين على مستوى جميع نقط العبور.

مواقيت رحالت المغادرة
يتم بث مواقيت رحالت المغادرة عبر شاشات للعرض متواجدة بمحطة المسافرين وبمنطقة ولوج السيارات. تزود 
الشاشات المسافرين بمعلومات في الوقت الحقيقي عن جدول مواقيت رحالت المغادرة. يمكن أيضًا مشاهدة 

www.tangermed-passagers.com : هذه المعلومات االنية عبر الموقع االلكتروني للميناء

المواعيد المحددة للتسجيل

«MON VOYAGE»  خدمة سفري
تتيح خدمة سفري للمسافرين إمكانية  المتابعة الفورية لتطور رحالتهم ابتداءًا من التسجيل حتى اإلركاب.لإلطالع 

www.tangermed-passagers.com  : المرجو زيارة الموقع االلكتروني للميناء

خدمة االشعار بالرسائل القصيرة
تخول هذه الخدمة المجانية للمنخرطين البقاء على إطالع دائم بحالة رحالت المغادرة لميناء طنجة المتوسط وذلك 

باختيار تاريخ ووجهة السفر للحصول على اشعارات فردية. لالشتراك المرجو زيارة الموقع االلكتروني للميناء : 
www.tangermed-passagers.com

االمتثال للتدابیر الصحیة
لضمان عبور آمن وسلس، ندعوكم إلى احترام اإلجراءات الصحیة التي وضعھا میناء طنجة المتوسط للمسافرین 

لھذا الغرض.

تسيير مناطق ما قبل اإلركاب خالل فتراة الذروة ـ مرحلة المغادرة
 يتم توجيه المسافرون أصحاب السيارات السيارات الذين استوفوا إجرآت عبور

 الحدود، إلى مناطق ماقبل اإلركاب حيث يتم إيقاف تشغيل المحركات في إنتظار
العبور

 منطقة اإلركاب مقسمة إلى 17 فضاءا مرقما بوضوح من 17إلى1 سعة كل فضاء
حوالي 180 سيارة وستتم عملية اإلركاب وفق ترتيب تصاعدي

.

.

مالحظة : المرجوا تصفح توقعات العبور في آخر الصفحة للتعرف على فترات الذروة المشار إليها 
باألحمر واألسود خالل مرحلة المغادرة.

معلومات مفيدة

المسافرون أصحاب السيارات

منطقة
ما قبل اإلركاب

برشلونة/سيت/جنوة/مرسیلیا الجزيرة الخضراء/مضيق جبل طارقالخطوط البحرية 

المسافرون الراجلون
واصحاب السيارات

ساعتان قبل موعد المغادرة
إغالق التسجیل

5 ساعات قبل موعد المغادرة
إغالق التسجیل

خريطة الولوج إلى ميناء طنجة المتوسط
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