
طنجة المتوسط



مشروع منبثق عن رؤية ملكية

صاحب الجاللة الملك محمد السادس

“ها نحن نقدم اليوم بعون الله و توفيقه على إعطاء االنطالقة لمشروع من أضخم المشاريع االقتصادية في 
تاريخ بالدنا. إنه الميناء الجديد لطنجة المتوسط الذي نعتبره حجر الزاوية لمركب ضخم مينائي و لوجيستي صناعي 

و تجاري و سياحي...”
 

ويعزز  العربي  و  المغاربي  لمحيطه  و  األورومتوسطي  للفضاء  انتمائه  جذور  يعمق  المشروع  بهذا  “فالمغرب 
المحيط األطلسي و يدعم دوره  المتوسط و  البحر  بين  إفريقيا و  أوروبا و  بين  للتبادل  المتميزة كقطب  هويته 

المحوري كفاعل وشريك في المبادالت الدولية ...” 

“قاعدة اقتصادية متينة ذات مستوى دولي و مناطق اقتصادية حرة تمكنها من تطوير مؤهالتها الغنية لجعلها 
نموذجا للتنمية الجهوية المندمجة...”. 

موجز من خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس )فبراير 2003(



مضيق جبل طارق :
تموقع استراتيجي

100 000 60 مليون 6 ماليين
حاوية مسافر

u الوكالة الخاصة  طنجة المتوسط )TMSA( مملوكة للدولة بنسبة 100%  

u وكالة خاصة تتمتع بصالحيات عمومية

u هيكلة مؤسساتية و قانونية مطابقة مع أهداف المشروع

u شباك موحد للمستثمرين

u التركيز على إنجاز المشروع

u مخزون عقاري مخصص

u سلطة مينائية 

u سلطة تهيئة و تطوير المناطق الحرة

نموذج الحكامة :
الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

يقع المشروع على ضفة مضيق جبل طارق في قلب التبادالت الدولية، ويتمتع بكونه:

u المركز المحوري للتدفقات اللوجيستية الدولية على الخطوط الرئيسية : شرق – غرب / شمال – جنوب

u نقطة مرور %20 من التجارة العالمية 

u جسر يربط بين قارتي أوروبا و إفريقيا تفصلهما مسافة 14 كلم 

تدفقات مضيق جبل طارق:

سفينة



1 100 

مليار درهم 103هكتار
منصة مينائية

هكتار000 5 1 000
منصة صناعية

95 000 92

صناعة السيارات

حاوية مسافر

مقاولة منصب شغل حجم االعمال المعالجة في 
مناطق طنجة المتوسط

سيارة شاحنة

مليار 
درهم

اللوجستيك

صناعة الطيران

الصناعات الغذائية

النسيج القطاع الشبه طبي

اإللكترونيك

اإلستثمارات

الموانئ

9 000 000 7 000 000 1 000 000 700 000

طنجة المتوسططنجة المتوسط في أرقام

القيمة المقترحة 
 

u موقع استراتيجي عند مفترق الطرق بين أوروبا و أفريقيا

u بنية تحتية على أعلى مستوى

u إدارة متكاملة لمختلف مناطق األنشطة من قبل هيئة واحدة

u نظام المنطقة الحرة مع التشجيع على االستثمار

u فاعلين دوليين 

u احتياطي عقاري مهم ذو منظور إنمائي طويل األجل

u تنوع الخدمات 

يقع طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق ويمثل قطبا لوجيستيا موصول بأكثر من 180 ميناء عالمي 
بقدرة استيعابية 9 ماليين حاوية، 7 ماليين راكب 000 700 شاحنة و مليون سيارة. 

1100 شركة عالمية ناشطة في مجاالت مختلفة من  المتوسط يمثل منصة صناعية ألكثر من  طنجة 
صناعات السيارات و الطائرات و النسيج و اللوجستيك و الخدمات بحجم تبادالت يفوق 92 مليار درهم.

يملك طنجة المتوسط موقعًا استراتيجيًا. حيث يقع عند تقاطع أهم الطرق البحرية العالمية الرابطة بين 
الشرق و الغرب و بين الشمال و الجنوب. كما يعد طنجة المتوسط مركزًا مميزا إلعادة الشحن بالنسبة 
لتدفقات البضائع العالمية. و تمر أكثر من 000 100سفينة سنويًا و 200 سفينة شحن يوميًا من مضيق 
جبل طارق، يملكها كبار الشركات المالحية الدولية، و هو يقدم خدمات بحرية تربط آسيا و أوروبا و أفريقيا 

و األمريكيتين. 

مثل  الدوليين  الفاعلين  أكبر  استقطاب  و  الحقيقية  التوقعات  تلبية  من  مكنت  المتينة  األسس  هذه 
EUROGATE, CMA CGM, MAERSK - APM TERMINALS , رونوـ  نيسان كأكبر مصنع للسيارات في 

.SIEMENS ,VALEO ,LEAR CORPORATION ,DELPHI ,SUMITOMO أفريقيا



مركب مينائي
من المستوى العالمي

7.17 مليون حاوية
509 429 سيارة

8.7 مليون طن من الهيدروكربونات
320 587 مسافر
459 407 شاحنة

9 مليون حاوية
1 مليون سيارة

15 مليون طن من الهيدروكربونات
7 مليون مسافر
000 700 شاحنة

أزيد من 180 ميناء
و 70 دولة

عبر 5 قارات

حركة الميناء لسنة 2021 قدرات إستعابية مهمة

شبكة الربط الدولية

أول
ميناء للحاويات
في إفريقيا

)للسنة الخامسة على التوالي(

أول
ميناء للحاويات على 

مستوى البحر األبيض 
المتوسط

المرتبة 23/500
ميناء للحاويات

في العالم
)ALPHALINER تصنيف(



منصة إقليمية
للتنافسية الصناعية

السيارات
الطيران

اإللكترونيك
النسيج

اللوجستيك

أرقام أساسية

رائدون عالميين
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أوروبا
مضيق جبل طارق

المنطقة الحرة 
اللوجيستية

منطقة رونو طنجة

تطوان شور

تطوان

300 هكتار
الخدمات اللوجيستية

المنطقة االقتصادية 
واللوجستية

94 هكتار
الخدمات اللوجستية والتجارة

350 هكتار
أول مصنع إنتاج في إفريقيا

20 هكتار
(Offshoring) ترحيل الخدمات

المنطقة التجارية

70 هكتار
التجارة و الخدمات

تطوان بارك

طنجة اتوموتيف 
سيتي

طنجة المنطقة
الحرة

160 هكتار
الصناعات الخفيفة، التصنيع، 
التجارة والخدمات الوجيستية

600 هكتار
صناعة السيارات

440 هكتار
السيارات، الطيران والنسيج

المحيط األطلسي

البحر األبيض
طنجةالمتوسط

المركب المينائي

ثاني
منطقة اقتصادية في العالم

)FINANCIAL TIMES تصنيف(

أول
منطقة للسيارات في العالم

)FINANCIAL TIMES تصنيف(

600 4 مليون يورو من االستثمارات الخاصة
المعالجة  االعمال  حجم  يورو  مليون   8  600

في مناطق طنجة المتوسط
100 1 شركة ناشطة

مناطق متطورة على مساحة 000 2 هكتار
احتياطي عقاري على مساحة 000 5 هكتار



قطب الخدمات 
عرض فعال و مبتكر للخدمات

المهن
   i األمن

   i االتصال

   i السحابية و االستعانة بمصادر خارجية

القطاعات
   i الموانئ

   i المطارات

   i المدن

   i المناطق الصناعية

المهن
   i إدارة المشاريع

   i مشاريع الدرجة الثالثة و اللوجستيك

   i مكتب الدراسات

القطاعات
   i البنى التحتية للموانئ و المناطق اللوجستية

   i المناطق الصناعية

   i بناء أحواض السفن

المهن
   i تطهير السائل و الصلب

   i إدارة الشبكات العمومية

   i خدمة العمالء : الدراسات والتدريب

القطاعات
   i الموانئ

  i مناطق األنشطة



مؤسسة طنجة المتوسط للتنمية البشرية

u  جمعية معترف بها ذات منفعة عامة و غير ربحية، تم تأسيسها عام 2007

u   المساهمة في التنمية و المواكبة الهادفة إلى تأقلم المشروع مع محيطه المباشر

u   شريك للجماعات و المؤسسات الحكومية و الجمعيات المحلية

u   أعمال تهدف إلى الدينامية الترابية

محاور استراتيجية
u   التعليم

u   اإلدماج المهني

u   الصحة

u   المجال االجتماعي الثقافي

إنجازات

870 مشروع للتنمية  )ما بين 2008 و 2021(

985 533 مستفيد مباشر

 u

 u



www.tangermedport.com


