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 األنشطة

 بلـــغ الـــرواج اإلجمالــي املنــاول مـــن قبـــل مرســـى املغــرب وفروعهــا حتــى نهايــة 

شتنبر 2021، 34,7 مليــــون طــن، بزيــادة قدرهــا %27 مقارنــة بالفتــرة نفســها 

 مــــن ســــنة 2020، مبــا فــــي ذلــــك 6,9 مليــــون طــــن حققتهــا الشــركة التابعــة 

»Tanger Alliance« الذي بـدأت نشـاطها في فـاحت ينايـر 2021.

يرجع هذا املستوى من األنشطة إلى تطور العناصر الرئيسية التالية :

ــرة  ــة بالفت ــي بنســبة قدرهــا % 18 مقارن ــات الداخل  • إرتفــع حجــم رواج احلاوي

نفســها مــن ســنة 2020 حيــث بلــغ 794 ألــــف وحــدة مــــا يعــــادل 20 قــــدم، مبــا 

ــدم حققتهــا الشــركة التابعــة ــادل 20 قــ ــة مبــا يعــ ــف حاويــ ــك 54 ألــ ــي ذلــ  فــ

.»Tanger Alliance«

»Tanger Alliance« بلــغ رواج املســافنة الــذي حققتــه الشــركة التابعــة 

609 ألف حاوية مبا يعادل 20 قدم خالل التسعة أشهر األولى من نشاطها.

 • بلغ رواج الســـوائب و البضائع املتنوعة 20,2 مليـــون طن حيث إنخفض بنســبة 

% 1 مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن ســنة 2020. ويرجــع ذلــك باألســاس إلنخفــاض 
رواج املــواد الصلبــة، وباخلصــوص رواج احلبــوب و الفحــم.

بلـــغ رقـــم املعامــالت املوطــد 2650 مليـــون درهـــم إلــى غايــة 30 شــتنبر 2021، 

ــم املعامــالت املســجل خــالل التســعة أشــهر  ــة برقـ ــدر ب % 27 مقارنـ ــادة تقـ بزيـ

ــى مــن ســنة 2020.  األول

  اإلستثمار

 بلغـــت اإلستثمارات املوطدة التـــي قامت بهـا املجموعة حتى نهايـة شتنبر 2021، 

214 مليـــون درهـــم مقارنــة ب 275 مليـــون درهـــم أجنزتهــا خــالل نفـــس الفتــرة 
من سـنة 2020. 

  املديونيــة 

بلــغ صافــي املديونية للمجموعة حتــى نهايــة شتنبر 2021، مــا قيمتــه 1337 مليــون 

درهــم وهــي تتألــف مــن 2856 مليــون درهــم مــن ديــون التمويــل و 1519 مليــون 

درهــــم مــــن الديــون املتاحة . إرتفعـت ديـون التمويـــل ب 1254 مليون درهم بعد 

ــن 2021،  ــع األول م ــي الرب ــة »Tanger Alliance« ف ــت الشــركة التابع أن قام

بســـحب علــى قرضهــا طويــل األمد. 

بــــاغ مــالي 
النتائج المالية الموطدة إلى غاية 30 شتنبر 2021

)*( األرقام غري مدققة حتى تاريخ النرش 

9M-2020

27,2

9M-2021

34,7

+27%

T3-2020

8,4

T3-2021

11,7

+39%

9M-2020

2 091

9M-2021*

2 650

+27%

T3-2020

637

T3-2021*

908

+43%

T3-2020

698

T3-2021*

1 337

+92%
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