تــواصــل مــالــي
النتائج المالية الموطدة إلى غاية  30يونيو 2020

إجتمــع مجلــس رقابــة شــركة إســتغالل الموانــئ ،مرســى المغــرب،
فــي  15شــتنبر  ،2020برئاســة الســيد محمــد عبد الجليــل ،لفحص
أنشــطة الشــركة وحصــر حســاباتها حتــى نهايــة النصــف األول من
سنة .2020

أبرز األحداث
فــي شــهر مــارس مــن ســنة  ،2020قدمــت مرســى المغــرب هبـ ًـة
بمبلــغ  300مليــون درهــم لفائــدة الصنــدوق الخــاص بــإدارة جائحــة
فيــروس كوفيــد .19-وفضــا عــن ذلــك ،شــرعت الشــركة فــي أولــى
ورشــاتها تنفيــذا لخطــة تحولهــا الرقمــي وذلــك عبــر إطــاق بوابــة
رقمنــة طلبــات عروض وإستشــارات مرســى المغــرب و ،TC3PCفي
أبريــل .)https://achats.marsamaroc.co.ma( 2020
وخــال النصــف األول مــن ســنة  ،2020تواصلــت أشــغال مشــروع
محطــة الحاويــات  3بمينــاء طنجــة المتوســط ،بشــكل طبيعــي،
غيــر أنــه بالنظــر إلــى الوضــع الصحــي الحالــي اإلســتثنائي بســبب
جائحــة كوفيــد ،19-فــإن إنطــاق إســتغالل المحطــة لــن يكــون إال
فــي نهايــة ســنة .2020

مرونة رقم المعامالت

رقم المعامالت الموطد
(بماليين الدرهم)
1 454

1 447

+0,5%

 30يونيو
2019

2020

فائض اإلستغالل اإلجمالي الموطد
(بماليين الدرهم)
680

حققــت مرســى المغــرب رقــم معامــات بلــغ  1454مليــون درهــم
إلــى غايــة  30يونيــو  ،2020مرتفعــا إرتفاعــا طفيفــا بنســبة %0.5
بالمقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن ســنة  2019وذلــك رغــم إنخفــاض
النشــاط عمومــا بنســبة  %1.9ليصــل إلــى  18.8مليــون طــن.
ويجد مستوى األنشطة المسجل تفسيره في إرتفاع حركة المواد
الصلبة بنسبة  %6نتيجة إرتفاع رواجي الحبوب وعلف المواشي.

 30يونيو

647

-5%

 30يونيو

 30يونيو

2020

2019

وكان لهــذا التقــدم الفضــل فــي تخفيــف إنخفــاض رقــم المعامــات
المســجل فــي باقــي أصنــاف األروجــة التــي أنجزتهــا المجموعــة.

الموطدة
النتائج المالية ُ
•إســتقر فائــض اإلســتغالل اإلجمالــي فــي  647مليــون درهــم
متراجعــا بنســبة  %5بالمقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن الســنة
الماضيــة .ويعــود هــذا اإلنخفــاض إلــى إرتفــاع التحمــات بنســبة
 %5بســبب ركــود شــبه تــام فــي رقــم المعامــات ؛

النتيجة الصافية حصة المجموعة
(بماليين الدرهم)
343

-79%

73

• إنخفضت نتيجة اإلستغالل بنسبة  %8؛
•بلغــت حصــة المجموعــة  73مليــون درهــم ،متأثــرة بشــكل كبير
فــي نصــف الســنة األول بالهبــة المقدمــة لصنــدوق إدارة جائحــة
كوفيــد .19-وإذا لــم نعتبــر مبلــغ المســاهمة فــي الصنــدوق
الخــاص ،فقــد كانــت النتيجــة الصافيــة ســتبلغ  280مليــون درهــم.

مرسى المغرب  -شركة مجهولة اإلسم ذات مجلس رقابة و مجلس إدارة جماعية
المقر الرئيسي  ،175 :شارع الزرقطوني  -الدار البيضاء
الهاتف  - 0522 23 23 24 :الفاكس 0522 23 23 35 :
الموقع اإللكتروني www.marsamaroc.co.ma :

 30يونيو
2019

 30يونيو
2020

لإلتصال بشأن البالغات المالية :
البريد اإللكتروني investisseurs@marsamaroc.co.ma :
الهاتف 0522 77 67 84 / 94 :

