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إجتمــع مجلــس اإلدارة اجلماعيــة لشــركة إســتغالل املوانــئ مرســى 

املغــرب فــي 23 مــارس 2021 برئاســة الســيد محمــد عبــد اجلليل، 

مــن أجــل فحــص أنشــطة الشــركة وحصــر احلســابات املاليــة حتــى 

نهاية ســنة 2020.

مرونــة رقم املعامالت  

 بلــغ رقــم املعمالت الــذي حققته مرســى املغــرب حتــى نهاية 2020، 

757 2 مليــون درهــم، بإنخفــاض قــدره %5 باملقارنــة مــع الســنة 
الفارطــة. ويرجــع هــذا اإلنخفــاض إلــى تراجــع الــرواج املنــاول مــن 

ــة  ــر األزمــة الصحي ــك حتــت تأثي طــرف املجموعــة بنســبة %6، وذل

ــا. ومخلفاته

بلغت نتيجة اإلستغالل 759 مليون درهم، أي بإنخفاض بنسبة 19% 

باملقارنة مع السنة املاضية. ويعزى هذا التراجع إلى إرتفاع تكاليف 

اإلســتغالل بنســبة %3,5 بســبب إرتفــاع التكاليــف التــي أنفقتهــا 

 الشركة التابعة Tanger Alliance من أجل تشغيل محطة احلاويات 

3 مبينــاء طنجة املتوســط 2 والذي بدأ فــي فاحت يناير 2021.

أمــا النتيجــة الصافيــة حصــة املجموعــة التــي حققتهــا مجموعــة 

ــرت هــذه  ــد تأث ــون درهــم. لق ــد بلغــت 292 ملي مرســى املغــرب فق

النتيجــة بالهبــة التــي قدمتهــا مرســى املغــرب إلــى صنــدوق تدبيــر 

جائحــة كوفيــد - 19 والتــي بلغــت 300 مليــون درهــم، باإلضافــة 

 Tanger ــة ــة الســلبية للشــركة التابع ــر النتيجــة الصافي ــى تأثي إل

.Alliance

إذا طرحنــا مبلــغ هبــة كوفيــد - 19، فالنتيجــة الصافيــة حصــة 

 26% 499 مليــون درهــم، بإنخفــاض قــدره  املجموعــة ســتبلغ 

ــة مــع الســنة الفارطــة، أي بهامــش صافــي نســبته 18%.  باملقارن

آفاق  

خــالل ســنة 2021، ســتحرص مجموعة مرســى املغــرب على إجناح 

إنطــالق محطــة احلاويــات 3 مبينــاء طنجــة املتوســط 2 كمحــرك 

جديــد للنمــو وكذلــك ملتابعــة تعزيــز مكانتهــا علــى صعيــد اخلدمــات 

املينائيــة التــي تــزود بهــا الــرواج الوطنــي.

إقتــراح الربيحات

ــة توزيــع ربيحــة قدرهــا 8 دراهــم  يقتــرح مجلــس اإلدارة اجلماعي

عــن الســهم، علــى اجلمعيــة العامــة العاديــة مــن أجــل املوافقــة.

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