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رقم المعامالت )بماليين الدرهم(

نتيجة اإلستغالل )بماليين الدرهم(

 النتيجة الصافية حصة المجموعة
)بماليين الدرهم(

تواصل مالي
النتائج المالية الموطدة إلى غاية 31 دجنبر 2019

مرسى المغرب - شركة مجهولة اإلسم ذات مجلس رقابة و مجلس إدارة جماعية
المقر الرئيسي : 175، شارع الزرقطوني - الدار البيضاء
الهاتف : 24 23 23 0522 - الفاكس : 35 23 23 0522

www.marsamaroc.co.ma : الموقع اإللكتروني

لإلتصال بشأن البالغات المالية :
investisseurs@marsamaroc.co.ma : البريد اإللكتروني

الهاتف : 94 / 84 67 77 0522

إجتمع مجلس اإلدارة الجماعية لشركة إستغالل الموانئ، مرسى 
المغرب، في 18 مارس 2020 برئاسة السيد محمد عبد الجليل، 
مــن أجــل فحــص أنشــطة الشــركة وحصــر الحســابات الماليــة 

حتى نهاية ســنة 2019.

إرتفاع الرواج اإلجمالي

بلــغ حجــم الــرواج اإلجمالــي الــذي تمــت مناولتــه من قبل مرســى 
المغرب وشركاتها التابعة سنة 2019، 37.9 مليون طن، بزيادة 

قدرها 4% مقارنة بسنة 2018.

ويرجع مستوى األنشطة هذا إلى ما يلي:

• إرتفــاع رواج الســوائب و البضائــع المتنوعــة بنســبة 3% حيــث 
إرتفــع مــن 27 مليــون طن إلــى 27.9 مليــون طــن، أي بنمو يقدر 
ب 0.9 مليــون طــن، و ذلك بفضــل المناولة اإلســتثنائية للفحم 

لفائــدة محطــة آســفي الجديــدة للطاقة؛

• بلــوغ رواج الحاويــات 982 ألــف وحــدة بالمقارنــة مــع 927 ألــف 
وحــدة ســنة 2018 أي بنمــو يقــدر ب 6% مقارنــة مــع ســنة 2018.

إرتفاع ملحوظ للمؤشرات المالية

• بلــغ رقــم المعامــالت 2909 مليــون درهــم بإرتفــاع نســبته %6 
بالمقارنة مع السنة الفارطة وذلك بفضل إرتفاع الرواج اإلجمالي 

المنــاول من طــرف مجموعة مرســى المغرب؛

• إرتفعت نتيجة اإلستغالل بنسبة 14% إلى 938 مليون درهم 
إثــر الســيطرة علــى مصاريــف اإلســتغالل. كمــا تحســن هامــش 
اإلســتغالل بنقطتيــن مقارنــة بالســنة الماضيــة حيــث بلــغ %32 

مقارنــة بـ 30%؛

• بلغــت النتيجــة الصافيــة حصــة المجموعة 672 مليــون درهم، 
بإرتفــاع قــدره 21% مقارنــة بعام 2018.

إقتراح الربيحات

يقتــرح مجلــس اإلدارة الجماعيــة توزيــع ربيحــة قدرهــا 9.7 درهــم 
عــن الســهم، على الجمعيــة العامــة العادية من أجــل الموافقة.


