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 بلـــغ الـرواج اإلجمالي املناول مـن قبـل مرســـى املغرب وفروعها إلى 

غايــة 30 يونيــو 2021، 23 مليــون طـــن، بزيــادة قدرهــا 22% 

مقارنــــة بالفتــــرة نفســــها مــــن ســــنة 2020، مبا فــــي ذلــــك 4.2 

مليــــون طــــن حققتها الشركة التابعة " Tanger Alliance " الذي 

بـدأت نشـــاطها في فـاحت ينايـر 2021. 

يرجــع هذا املستوى من األنشطة إلى تطـور العنـاصر الرئيسيـة التـاليـة:

•  إرتفــع حجــم رواج احلاويات الداخلي بنســبة قدرهــا %16 مقارنة 

بالســتة أشــهر األولى من سنة 2020 حيث بلغ 542 ألــــف وحدة 

مــا يعــادل 20 قــدما، مبا فــي ذلــك 38 ألــف حاويــة مبا يعــادل 

.”Tanger Alliance“ 20 قــدم حققتها الشركة التابعة

بعــة    لتا ا كة  لشــر ا حققتــه  ي  لــذ ا فنة  ملســا ا ج  ا و ر بلــغ 

ل  د يعــا مبــا  يــة  و حا لــف  “Tanger Alliance” 363 أ

. طـــها نشا مــن  لــى  و أل ا شــهر  أ لســــتة  ا خــال  م  قــد  20

•  بلــغ رواج الســـوائب و البضائــع املتنوعــة 13.5 مليـــون طن حيث 

إنخفــض بنســبة %3.5 مقارنــة بالفتــرة نفســها من ســنة 2020. 

ويرجــع ذلــك باألســاس إلنخفــاض رواج احلبــوب والفحم.

ــة  ــى غاي ــم إل ــون درهـ ــات املوطــد 1742 مليـ ــم املعام ــغ رقـ بلـ

30 يونيــو 2021، بزيـــادة تقـــدر ب %20 مقارنـــة برقـــم املعامــات 

املســجل خــال الســتة أشــهر األولــى مــن ســنة 2020. 

  اإلستثمار 
بلغـــت اإلســتثمارات املوطــدة التـــي قامــت بهـــا املجموعة حتى نهايـــة 

ــم  ــون درهـ ــم مقارنــة ب 141 مليـ ــون درهـ يونيــو 2021، 125 مليـ

أجنزتهــا خــال نفـــس الفتــرة من ســـنة 2020. 

  املديونية 
بلــــغ صافــــي املديونيــة للمجموعــة حتــــى نهايــــة يونيــو 2021، مــــا 

قيمتــه 1268 مليــون درهــم وهــي تتألــف مــن 2856 مليــون درهــم 

مــــن ديــــون التمويــــل و1587 مليــــون درهــم مــن الديــــون املتاحة. 

إرتفعـــت ديـــون التمويـل ب 1254 مليون درهم بعد أن قامت الشركة 

التابعــة “Tanger Alliance” فــي مــارس 2021، بســـحب على 

قرضهــا طويــل األمــد. 


