بالغ مالي

تعلن مرسى المغرب عن تفويت  35%من رأسمالها لمجموعة
طنجة المتوسط
س ــتفوت الدول ــة لفائ ــدة مجموع ــة طنج ــة المتوس ــط ،نس ــبة مس ــاهمة اس ــتراتيجية تبل ــغ  35%م ــن رأس ــمال ش ــركة اس ــتغالل الموان ــئ،
مرس ــى المغ ــرب .وق ــد ت ــم تحدي ــد قيم ــة العملي ــة ف ــي مبل ــغ ق ــدره  5,48ملي ــار دره ــم قس ــيمة متصل ــة مرس ــى المغ ــرب .2020
وس ــيتم انج ــاز ه ــذه العملي ــة بس ــوق الكت ــل بع ــد إخضاعه ــا لرف ــع بع ــض الش ــروط التوقيفي ــة التنظيمي ــة .وبه ــذا ،س ــتحتفظ الدول ــة
بنســبة مشــاركة مباشــرة قيمتهــا  25%فــي رأســمال مرســى المغــرب مــع حقــوق التصويــت.
وتن ــدرج ه ــذه العملي ــة ف ــي إط ــار التوجه ــات الملكي ــة الس ــامية المتعلق ــة بإص ــاح القط ــاع الع ــام ،حي ــث تس ــتمر الدول ــة ف ــي سياس ــة
مواكب ــة مختل ــف القطاع ــات االس ــتراتيجية المح ــددة ،والس ــيما م ــن خ ــال المؤسس ــات العمومي ــة الخاضع ــة له ــا.
إن طنج ــة المتوس ــط ومرس ــى المغ ــرب ،م ــع احتف ــاظ كل منهم ــا باس ــتقالليته ،س ــتعمالن عل ــى تفعي ــل ش ــراكة اس ــتراتيجية م ــن ش ــأنها
أن تتي ــح لهم ــا إمكاني ــة تطوي ــر التكام ــل بي ــن القطاع ــات وك ــذا تفعي ــل مجموع ــة قوي ــة عل ــى صعي ــد المملك ــة ،ق ــادرة عل ــى مواجه ــة
التحدي ــات اللوجس ــتية لالقتص ــاد الوطن ــي.
وس ــيكون بمق ــدور ه ــذه المجموع ــة بع ــد تش ــكيلها مواكب ــة الصناعيي ــن والمس ــتوردين والمصدري ــن المغارب ــة م ــع توفي ــر ع ــرض خدم ــات
أكث ــر فعالي ــة وتنافس ــية ،وذل ــك ف ــي س ــياق إع ــادة تش ــكيل ديناميك ــي للمم ــرات اللوجس ــتية الدولي ــة.

طنج ــة المتوس ــط ه ــي منص ــة مينائي ــة وصناعي ــة تتك ــون م ــن مين ــاء طنج ــة المتوس ــط  1ومين ــاء المس ــافرين والش ــاحنات ومين ــاء طنج ــة
المتوس ــط  ،2باإلضاف ــة إل ــى توف ــره عل ــى أزي ــد م ــن  2.000هكت ــار مخصص ــة لمناط ــق األنش ــطة اللوجس ــتية والصناعي ــة والتجاري ــة .ف ــي
 ،2020أصب ــح طنج ــة المتوس ــط أول مين ــاء حاوي ــات عل ــى ضفت ــي ح ــوض البح ــر األبي ــض المتوس ــط وثان ــي منطق ــة اقتصادي ــة األكث ــر
جذب ــا بالعال ــم حس ــب تصني ــف مجل ــة «.»Financial Times
مرس ــى المغ ــرب ه ــي الش ــركة الرائ ــدة عل ــى الصعي ــد الوطن ــي في اس ــتغالل المحطات المينائية .وتتواجد بتس ــعة موان ــئ بالمملكة،
حي ــث تق ــدم خدم ــات للمناول ــة والتخزي ــن واللوجس ــتيك المينائي وذل ــك باإلضافة إلى الخدمات الموجهة للس ــفن.
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