بــــاغ مــالي
النتائج المالية الموطدة إلى غاية  30يونيو 2021

رقــم املعــامــالت املــوطد
1 742
1 454

أبرز األحداث
فــي إطــار التوجيهــات امللكيــة الســامية املتعلقة بإصــاح القطــاع العام ،قامــت الدولة
املغربيــة ،فــي  28يوليــو  ،2021ببيــع حصــة اســتراتيجية تبلــغ  %35مــن رأس مــال
شــركة اســتغالل املوانئ لصالح مجموعة طنجة املتوسط.

+20%

 30يونيو 2020

إجتمع مجلس رقابة شــركة إســتغالل املوانئ ،مرســى املغرب ،في  27شتنبر ،2021
برئاســة الســيد محمد عبد اجلليل ،لفحص أنشــطة الشــركة و حصر حســاباتها حتى
نهاية النصف األول من سنة .2021

مجموعــة طنجــة املتوســط ومرســى املغــرب ،مــع احتفاظهما باســتقاللهما ،ســتنفذان
شــراكة اســتراتيجية تســمح لهما بتطويــر التآزر القطاعــي ومتكن اململكة مــن التوفر
علــى وحــدة قويــة قــادرة علــى مواجهــة التحديــات اللوجســتيكية لالقتصــاد الوطنــي.
 30يونيو 2021

نتيــجة اإلستغــالل املـوطدة
477

باإلضافة إلى ذلك ،مت تشغيل محطة احلاويات  3في ميناء طنجة املتوسط  2في فاحت
ينايــر  2021مــن قبــل شــركة  Tanger Allianceوذلــك بعــد  18شــه ًرا مــن
العمــل وباســتثمار مــا يقــرب مــن  175مليــون يــورو .و توفــر احملطــة ســعة تناهــز
 1.5مليــون حاويــة مكافئــة لعشــرين قــدم.
إرتفاع رقم املعامالت

432

ميكــن تفســير هــذا املســتوى مــن النشــاط مــن خــال بــدء نشــاط الشــركة التابعــة
 Tanger Allianceحيــث رفــع رواج احلاويــات احمللــي للمجموعــة إلــى
 542ألــف  ،EVPبزيــادة قدرها  ،%16و رواج املســافنة إلــى  363ألف  EVPخالل
النصــف األول من .2021

+10%

 30يونيو 2020

حققــت مرســى املغرب رقــم معامــات بلــغ  1742مليون درهــم ،مرتفعا بنســبة %20
باملقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن ســنة  2020بفضــل إرتفــاع الــرواج اإلجمالي بنســبة
 %22حيــث إســتقر فــي  23مليــون طــن حتــى نهايــة يونيــو .2021

 30يونيو 2021

النتيـــجة الصـــافية حصة املجمـوعة
258

تســاعد هــذه الزيــادة فــي التخفيــف مــن االنخفــاض فــي رواجــي املــواد الســائبة و
أساســا إلــى إنخفــاض
البضائــع املتنوعــة والــذي بلغــت نســبته  ،%3.5ويرجــع ذلــك
ً
رواجــي احلبــوب والفحــم مقارنــة بالنصــف األول مــن عــام .2020
النتائج املالية ا ُملوطدة
ـإســتقر فائــض اإلســتغالل اإلجمالــي فــي  739مليــون درهــم مرتفعـ ًا بنســبة %14
باملقارنــة مــع نفــس الفترة من الســنة املاضيــة .ويعود هــذا اإلرتفاع إلى بدء نشــاط
الشــركة التابعــة .Tanger Alliance

73
+252%

 30يونيو 2020

ـ إستقرت نتيجة اإلستغالل في  477مليون درهم مسجلة إرتفاعا نسبته .%10

ـبلغــت النتيجــة الصافيــة حصــة املجموعــة  258مليــون درهــم مســجلة إرتفاعــا كبير ًا
باملقارنــة مــع نفــس الفتــرة من ســنة  2020و يرجــع هذا إلــى الهبة املقدمــة لصندوق
إدارة جائحــة كوفيــد.19-

 30يونيو 2021

مرسى املغرب  -شركة مجهولة اإلسم ذات مجلس رقابة و مجلس إدارة جماعية
املقر الرئيسي ،175 :شارع الزرقطوني  -الدار البيضاء
الهاتف  - 05 22 23 23 24 :الفاكس 05 22 23 23 35 :
املوقع اإللكتروني www.marsamaroc.co.ma :

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

