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39
مليار درهم

استثمارات القطاع
العام

64
مليار درهم

استثمارات القطاع
الخاص

15
مليار درهم
استثمارات

القطب المينائي

49
مليار درهم
استثمارات

القطب الصناعي

103
مليار درهم

مُنفذة ضمن مخطط شراكة بين القطاعين 
العام و الخاص

طنجة المتوسط

تقديم عام

يقع طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق ويمثل قطبا لوجيستيا متصال بأكثر من 180 ميناء عالمي 
و 70 بلدا، بقدرة استيعابية 9 ماليين حاوية، 7 ماليين راكب، 000 700 شاحنة ومليون سيارة. طنجة 
المتوسط يمثل قطبا صناعيا ألكثر من 1100 شركة عالمية ناشطة في مجاالت مختلفة من صناعات 

السيارات والطائرات والنسيج واللوجستيك والخدمات بحجم تبادالت يفوق 8600 مليون يورو.

البنية التحتية

مركب مينائي ممتد على مساحة 1000 هكتار ويشمل 3 موانئ
منصة صناعية تشمل 6 مناطق لألنشطة مطورة على مساحة 2000 هكتار

استثمارات القطاعين العام و الخاص

( 9 300 MEUR )
(      10,3 bUSD  ) 

( 6 000 MEUR )
 (       6,4 b USD )

( 4 600 MEUR )
 (      4,9 b USD )

( 1 400 MEUR )
 (      1,5 b USD )

( 3 500 MEUR )
(       3,9 b USD  )



مشروع مندمج و مهيكل

عدد الشركات الناشطة
في طنجة المتوسط

مناصب شغل جديدة

95 000
منصب شغل

85 000
 القطب الصناعي

10 000
 القطب المينائي

1 100
شركة ناشطة
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1 مليون سيارة

700 000
شاحنة نقل دولي

9 ماليين حاوية

7 ماليين مسافر

15 مليون طن 
من المحروقات

تدفقات البضائعتدفقات المسافرين

مركب مينائي
القدرات االستعابية المينائية

ربط بحري مباشر نحو أكثر من 180 ميناء و 70 بلدا

توزيع حركة الحاويات حسب المناطق الجغرافية

36% 18% 35% 11%



التصنيف العالمي

حصيلة االنشطة المينائية سنة 2021

أول
منصة للصادرات

و الواردات بالمغرب

500/23
ميناء للحاويات في العالم

(Alphaliner تصنيف )

أول
ميناء للحاويات في

البحر األبيض المتوسط

أول
ميناء للحاويات 

في أفريقيا
(للسنة الخامسة على التوالي)

كتلة صلبة

سفن ضخمة

كتلة صلبة

199
مليار درهم

169
مليار درهم

368
مليار درهم

استيراد         /         تصدير



200 هكتار
من المناطق اللوجستية مستقبال

األنشطة الرئيسية 

مركب لوجيستي

الخدمات اللوجستية ذات قيمة مضافة للتجميع والتوزيع واإلمداد

إعداد الطلب ، التخزين ، التغليف ، وضع العالمات ، التجميع ومراقبة الجودة

تبادل لوجستي مباشر مع أكثر من 100 دولة حول العالم

عمالء المنطقة اللوجستية

9 من افضل 25 في العالم
مستقرة في مناطق لألنشطة طنجة المتوسط

فاعلين لوجستيين

الشركات المتعددة الجنسيات



حصيلة مناطق االنشطة طنجة المتوسط سنة 2021

المنصة الصناعية

28
مشروع صناعي
جديد في 2021

توسع وحدات
في 2021 قيمة اإلستثمارات الخاصة في 

المنصة الصناعية طنجة المتوسط 
 في 2021     

1,2 مليار درهم

4397

8

وظائف جديدة
92 مليار درهم

حجم االعمال المعالجة في 
مناطق طنجة المتوسط

322 361
التدفقات اللوجستية

شاحنات النقل الدولي / الحاويات

اليورو
دوالر م

(    112              )
 (   120               )



الصناعات الغذائيةصناعة السيارات
صناعات مستعرضة والشبه الطبية

صناعة الطائراتاإللكترونيكالنسيج

العمالء اللوجستيين

ثاني
منطقة صناعية في العالم

)Financial Times تصنيف(

أول
منطقة سيارات في العالم

)Financial Times تصنيف(

التصنيف العالمي

رواد عالميين من أوروبا وأمريكا وآسيا :
10 من بين أكبر 20 شركة في العالم مستقرة في طنجة المتوسط

)صناعة الكابالت ، المعادن / ختم ، داخل السيارة ومقعدها ، حقن بالستيك(

الخدماتتجارة



www.tangermed.ma


