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بالغ مالي

ــغ %35 مــن رأســمال شــركة اســتغالل الموانــئ،  ــدة مجموعــة طنجــة المتوســط، نســبة مســاهمة اســتراتيجية تبل ــة لفائ ســتفوت الدول
ــار درهــم قســيمة متصلــة مرســى المغــرب 2020. ــغ قــدره 5,48 ملي ــة فــي مبل مرســى المغــرب. وقــد تــم تحديــد قيمــة العملي

ــة  ــتحتفظ الدول ــذا، س ــة. وبه ــة التنظيمي ــروط التوقيفي ــض الش ــع بع ــا لرف ــد إخضاعه ــل بع ــوق الكت ــة بس ــذه العملي ــاز ه ــيتم انج وس
ــت. ــوق التصوي ــع حق ــرب م ــى المغ ــمال مرس ــي رأس ــا %25 ف ــرة قيمته ــاركة مباش ــبة مش بنس

ــة فــي سياســة  ــث تســتمر الدول ــام، حي ــة بإصــالح القطــاع الع ــة الســامية المتعلق ــات الملكي ــة فــي إطــار التوجه ــدرج هــذه العملي وتن
ــا. ــة له ــة الخاضع ــات العمومي ــالل المؤسس ــن خ ــيما م ــددة، والس ــتراتيجية المح ــات االس ــف القطاع ــة مختل مواكب

إن طنجــة المتوســط ومرســى المغــرب، مــع احتفــاظ كل منهمــا باســتقالليته، ســتعمالن علــى تفعيــل شــراكة اســتراتيجية مــن شــأنها 
ــة  ــى مواجه ــادرة عل ــة، ق ــد المملك ــى صعي ــة عل ــة قوي ــل مجموع ــذا تفعي ــات وك ــن القطاع ــل بي ــر التكام ــة تطوي ــا إمكاني ــح لهم أن تتي

ــي.  ــات اللوجســتية لالقتصــاد الوطن التحدي

ــر عــرض خدمــات  ــة مــع توفي ــة الصناعييــن والمســتوردين والمصدريــن المغارب وســيكون بمقــدور هــذه المجموعــة بعــد تشــكيلها مواكب
ــة وتنافســية، وذلــك فــي ســياق إعــادة تشــكيل ديناميكــي للممــرات اللوجســتية الدوليــة. ي ــر فعال أكث

ــاء طنجــة  ــاء المســافرين والشــاحنات ومين ــاء طنجــة المتوســط 1 ومين ــة تتكــون مــن مين طنجــة المتوســط هــي منصــة مينائيــة وصناعي
ــة والتجاريــة. فــي  ــار مخصصــة لمناطــق األنشــطة اللوجســتية والصناعي المتوســط 2، باإلضافــة إلــى توفــره علــى أزيــد مــن 2.000 هكت
ــر  ــة األكث ــة اقتصادي ــي منطق ــط وثان ــض المتوس ــر األبي ــوض البح ــي ح ــى ضفت ــات عل ــاء حاوي ــط أول مين ــة المتوس ــح طنج 2020، أصب

.»Financial Times« ــا بالعالــم حســب تصنيــف مجلــة جذب

ــد الوطنــي في اســتغالل المحطات المينائية. وتتواجد بتســعة موانــئ بالمملكة،  ــدة علــى الصعي مرســى المغــرب هــي الشــركة الرائ
ــة والتخزيــن واللوجســتيك المينائي وذلــك باإلضافة إلى الخدمات الموجهة للســفن. حيــث تقــدم خدمــات للمناول


