تواصل مالي
مؤشــرات الربع األول من سنة 2021

األنشطة
الــرواج املوطد (مباليني األطنان)
10,9

9,9

يرجع هذا املستوى من األنشطة إلى تطور العناصر الرئيسية التالية :

+10 %

T1 2020

*T1 2021

رقم املعامــات املوطد (مباليني الدرهم)
815
772

+6 %

T1 2020

بلــغ الــرواج اإلجمالــي املنــاول مــن قبــل مرســى املغــرب وشــركاتها حتــى
 31مــارس  10.9 ،2021مليــون طــن ،بزيــادة قدرهــا  10%مقارنــة
بالفتــرة نفســها مــن ســنة  2020مبــا فــي ذلــك  1.8مليــون طــن مــن
إنتــاج الشــركة التابعــة " "Tanger Allianceالتــي بــدأت نشــاطها في
فــاحت ينايــر .2021

*T1 2021

•بلــغ حجــم رواج احلاويــات  271ألــف مــا يعــادل  20قــدم ،مبــا
فــي ذلــك  12ألــف حاويــة مبــا يعــادل  20قــدم مــن إنتــاج
الشــركة التابعــة "  "Tanger Allianceأي بزيــادة قدرهــا
 0.4%مقارنــة بالربــع األول مــن ســنة  .2020بلغــت حركــة إعــادة
الشــحن التــي نفذتهــا الشــركة التابعــة « »Tanger Alliance
 155ألف حاوية مبا يعادل  20قدم خالل األشهر الثالثة األولى من نشاطها.
•إنخفض رواج الســوائب و البضائع املتنوعة بنســبة  9.6%ليستقر عند
 6.5مليــون طن .هذا يعود باألســاس إلنخفــاض رواج الهيدروكربونات
و الفحــم و املنتجــات الصلبــة و التــي لــم تتأثــر بأزمــة COVID-19
خــال الربــع األول من عــام .2020
بلــغ رقــم املعامــات املوطــد  815مليــون درهــم حتــى  31مــارس ،2021
بزيــادة تقــدر ب  6 %مقارنــة برقــم املعامــات املســجل حتــى نهايــة مارس
 ،2020والــذي قــدر ب  772مليــون درهــم.

اإلســتثمار
املديونيــة املوطدة (مباليني الدرهم)
1 490

بلغــت اإلســتثمارات املوطــدة التــي قامت بهــا املجموعــة حتى نهايــة مارس
 60 ،2021مليــون درهــم مبقارنــة  38مليــون درهــم املنجــزة فــي نفــس
الفترة لســنة .2020

املديونيــة
بلــغ صافــي مديونيــة املجموعــة حتــى نهايــة مــارس  ،2021مــا قيمتــه
 1490مليــون درهــم وهــي تتألــف مــن  2856مليــون درهــم مــن ديــون
التمويــل و  1365مليــون درهــم مــن الديــون املتاحــة.

233

T1 2020

*T1 2021

إرتفعــت ديــون التمويــل بعد ســحب  1254مليون درهم من طرف الشــركة
التابعة " "Tanger Allianceعلى إئتمانه طويل األجل.
(*)  :األرقــام غير مدققة في تاريخ النشــر.

مرســى املغــرب – شــركة مجهولــة اإلســم ذات مجلــس رقابــة و مجلــس إدارة جماعيــة
املقــر الرئيســي ،175 :شــارع الزرقطونــي – الــدار البيضــاء
الهاتــف  - 05 22 23 23 24 :الفاكــس 05 22 23 23 35 :
املوقــع اإللكترونــي www.marsamaroc.co.ma :

لإلتصــال بشــأن البالغــات املاليــة :
البريــد اإللكترونــي investisseurs@marsamaroc.co.ma :
الهاتــف 05 22 77 67 84 / 94 :

