
تواصل مالي 
مؤشــرات الربــع الثالث من ســنة 2020

األنشطة  

بلــغ إجمالــي الــرواج املنــاول مــن قبــل مرســى املغــرب وشــركاتها التابعــة 

27,2 مليــون طــن، بإنخفــاض   ،2020 خــال النصــف األول مــن ســنة 

ــل التباطــؤ  ــك بفع 2019 وذل ــن ســنة  ــرة نفســها م ــة بالفت %4 مقارن ــدره  ق

ــة. ــة الراهن ــاجت عــن األزمــة الصحي اإلقتصــادي العــام الن

يرجــع هذا املســتوى من األنشــطة إلــى تطــور العناصــر الرئيســية التالية :

%10 مقارنــة بالفتــرة نفســها  • إنخفــاض حجــم رواج احلاويــات بنســبة 

2019 ؛ مــن ســنة 

مقارنــة   3% بنســبة  املتنوعــة  البضائــع  و  الســوائب  رواج  • إنخفــاض 

ــى إنخفــاض  2019. ويعــزى هــذا التراجــع إل ــرة نفســها مــن ســنة  بالفت

ــة.  ــع املتنوع ــائلة والبضائ ــواد الس ــي امل رواج

30 شــتنبر  حتــى  درهــم  مليــون   2.092 املوطــد  املعامــات  رقــم  بلــغ 

املعامــات املســجل حتــى  برقــم  %4 مقارنــة  قــدره  بإنخفــاض   ،2020

مليــون درهــم.  2.176 قــدر ب  والــذي   ،2019 نهايــة شــتنبر

اإلستثمار  

ــتنبر  ــة ش ــى نهاي SODEP S.A حت ــا  ــت به ــي قام ــتثمارات الت ــت اإلس بلغ

ــدات. ــد املع ــت أساســًا جتدي ــم وهم ــون دره 155 ملي  ،2020

املديونية

2020، مــا قيمتــه  بلــغ صافــي مديونيــة املجموعــة حتــى نهايــة شــتنبر 

698 مليــون درهــم. وهــي تتألــف مــن 928 مليــون درهــم مــن ديــون التمويل 

230 مليــون درهــم مــن الديــون املتاحــة. وقــد إنخفضــت الديــون املتاحــة  و 

Tanger Alliance خــال  ــة  ــي الشــركة الفرعي ــال ف بعــد ضــخ رأس امل

300 مليــون درهــم لفائــدة  الربــع األول مــن الســنة فضــًا عــن التبــرع بـــ 

.2020 COVID 19 فــي مــارس  صنــدوق إدارة جائحــة 

COVID-19 جائحة 

ــم  ــور األنشــطة ورق ــتوى تط ــس مس ــى نف ــاظ عل ــم احلف ــع أن يت ــن املتوق م

2020 حتــى  املعامــات املســجان خــال التســعة أشــهر األولــى مــن ســنة 

. لســنة ا يــة  نها

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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