
تواصل مالي 
مؤشــرات الربــع الثاني من ســنة 2020

األنشطة   

بلــغ إجمالــي الــرواج املنــاول مــن قبــل مرســى املغــرب وشــركاتها التابعــة 

خــال النصــف األول مــن ســنة 2020، 18,8 مليــون طــن، بإنخفــاض قــدره 

 2% 2019. تأثرالنمــو املقــدر ب  %2 مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن ســنة 

الــذي عرفــه الربــع األول مــن الســنة ســلبا باألزمــة الصحيــة واإلقتصاديــة 

ممــا أدى إلــى إنخفــاض إجمالــي الــرواج خــال الربــع الثانــي مــن الســنة.

يرجــع هذا املســتوى من األنشــطة إلــى تطــور العناصــر الرئيســية التالية :

%7 مقارنــة بالنصــف األول  •  إنخفــض حجــم رواج احلاويــات  بنســبة 

2019 ؛ ــنة  ــن س م

•  ظــل رواج الســوائب و البضائــع املتنوعــة علــى نفــس مســتوى ســنة 

2019، بفضــل منــو رواجــي احلبــوب و علــف املواشــي، ممــا ســاعد 

علــى تخفيــف أثــر إنخفــاض رواج الهيدروكربــورات. 

 ،2020 30 يونيــو  1.454 مليــون درهــم حتــى  بلــغ رقــم املعامــات املوطــد 

بزيــادة خفيفــة تقــدرب ٪0،5 مقارنــة برقــم املعامــات املســجل حتــى نهايــة 

1.474 مليــون درهــم. 2019، والــذي قــدر ب  يونيــو 

اإلستثمار   

SODEP S.A حتــى نهايــة يونيــو  بلغــت اإلســتثمارات التــي قامــت بهــا 

56 مليــون درهــم.  ،2020

املديونية

مــا قيمتــه   ،2020 يونيــو  نهايــة  بلــغ صافــي مديونيــة املجموعــة حتــى 

948 مليــون درهــم مــن ديــون  تتألــف مــن  58- مليــون درهــم. وهــي 

الديــون املتاحــة. وقــد إنخفضــت  1007 مليــون درهــم مــن  التمويــل و 

 Tanger الديــون املتاحــة بعــد ضــخ رأس املــال فــي الشــركة الفرعيــة 

ــدوق  ــدة صن ــم لفائ ــون دره 300 ملي ــرع بـــ  ــن التب ــًا ع Alliance، فض

.COVID-19 إدارة جائحــة 

COVID-19 جائحة 

تضمــن مرســى املغــرب إســتمرار أنشــطتها فــي جميــع احملطــات التــي 

تســتغلها مــع إتخــاذ اإلحتياطــات الازمــة حلمايــة صحــة وســامة موظفيهــا 

 2020 و زبنائهــا. مــن املتوقــع أن تعــرف النتيجــة الصافيــة املوطــدة لســنة 

ــون  300 ملي ــك بســبب التبرع بـــ  2019 وذل ــع  ــة م ــا مقارن إنخفاضــا مهم

درهــم لفائــدة صنــدوق إدارة جائحة COVID-19 باإلضافة إلــى التراجع 

اإلقتصــادي بشــكل عــام النــاجت عــن األزمــة الصحيــة.
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