
تواصل مالي 
مؤشــرات الربع الرابع من ســنة 2020

األنشطة  

بلــغ إجمالــي الرواج املنــاول من قبل مرســى املغرب وشــركاتها 

ــاض  ــن، بإنخف ــون ط 35,7 ملي  ،2020 ــنة  ــال س ــة خ التابع

.2019 ــة بســنة  ــدره %6 مقارن ق

العناصــر  إلــى تطــور  يرجــع هــذا املســتوى مــن األنشــطة 

: ليــة  لتا ا لرئيســية  ا

922 ألف مقابل عشــرون قدم مســجا  •  بلــغ رواج احلاويــات 
إنخفاضــًا نســبته %6 مقارنة بســنة 2019 ؛

26,2 مليــون  املتنوعــة  البضائــع  الســوائب و  •  بلــغ رواج 
 .2019 ــنة  ــة بس %6 مقارن ــبته  ــن مســجا إنخفاضــًا نس ط

مليــون خــال ســنة   2.757 املوطــد  املعامــات  رقــم  بلــغ 

املعامــات  برقــم  رنــة  مقا  5% قــدره  بإنخفــاض   ،2020
.2019 املســجل خــال ســنة 

اإلستثمار  

ــى  SODEP S.A حت ــا  ــت به ــي قام ــتثمارات الت ــت اإلس بلغ

319 مليــون درهــم وهمــت أساســًا   ،2020 نهايــة دجنبــر

ــات  ــص البني ــتثمارات تخ ــى إس ــة إل ــدات باإلضاف ــد املع جتدي

الفوقيــة.

املديونية

 ،2020 بلــغ صافــي مديونيــة املجموعــة حتــى نهايــة دجنبــر

مــن  لــف  تتأ هــي  و  . هــم ر د ن  مليــو  7 5 6 قيمتــه   مــا 

1.640 مليــون درهــم مــن ديــون التمويــل مرتفعــة تبعــًا للقرض 
 ،Tanger Alliance الــذي حصلــت عليه الشــركة الفرعية 

884 مليــون درهــم مــن الديــون املتاحــة التــي إنخفضــت  و 

300 مليــون درهــم لفائــدة صنــدوق إدارة  بعــد التبــرع بـــ 

.COVID 19 جائحــة 

مرســى املغــرب – شــركة مجهولــة اإلســم ذات مجلــس رقابــة و مجلــس إدارة جماعيــة 
املقــر الرئيســي: 175، شــارع الزرقطونــي – الــدار البيضــاء 

الهاتــف : 24 23 23 22 05 - الفاكــس : 35 23 23 22 05
www.marsamaroc.co.ma : املوقــع اإللكترونــي

لإلتصــال بشــأن البالغــات املاليــة :
investisseurs@marsamaroc.co.ma : البريــد اإللكترونــي

الهاتــف : 94 / 84 67 77 22 05

)*( : األرقــام غير مدققة في تاريخ النشــر.
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