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بلــغ إجمالــي الــرواج املنــاول مــن قبل مرســى املغرب وشــركاتها 

التابعــة حتــى 31 مــارس 2020, 9.92 مليون طــن، بزيادة قدرها 

%2 مقارنــة بالفترة نفســها من ســنة 2019.

يرجــع هذا املســتوى من األنشــطة إلى تطور العناصر الرئيســية 

التالية :

•  بلــغ حجــم رواج احلاويــات 270 ألــف مــا يعادل عشــرين قدم، 
أي بزيــادة قدرهــا %3 مقارنــة بالربع األول من ســنة 2019 ؛

•  ظــل رواج الســوائب و البضائــع املتنوعــة علــى نفــس مســتوى 
الربــع األول مــن ســنة 2019، مســجاًل 7.2 مليــون طــن.

بلــغ رقــم املعامــالت املوطــد 772 مليــون درهــم حتــى 31 مــارس 

2020، بزيــادة تقــدرب %6 مقارنــة برقــم املعامــالت املســجل 
حتــى نهايــة مــارس 2019، والــذي قــدر ب 729 مليــون درهــم.

األنشطة 

بلغــت اإلســتثمارات التــي قامــت بهــا SODEP S.A حتــى نهايــة 

مــارس 2020, 17 مليــون درهــم.

اإلستثمار

بلــغ صافــي مديونيــة املجموعــة حتــى نهايــة مــارس 2020، مــا 

قيمتــه 233 مليــون درهــم. وهــي تتألــف مــن 908 مليــون درهــم 

مــن ديــون التمويــل و 675 مليون درهــم من الديــون املتاحة. وقد 

إنخفضــت الديــون املتاحــة بعــد ضــخ رأس املــال فــي الشــركة 

الفرعيــة Tanger Alliance، فضــاًل عــن التبــرع بـــ 300 مليــون 

.COVID 19 درهــم لفائــدة صنــدوق إدارة جائحــة

املديونية

تضمــن مرســى املغــرب إســتمرار أنشــطتها في جميــع احملطات 

التــي تســتغلها مــع إتخــاذ اإلحتياطــات الالزمــة حلمايــة صحــة 

وســالمة موظفيهــا و زبنائهــا.

Covid 19 جائحة 

)*( : األرقــام غير مدققة في تاريخ النشــر.
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الــرواج املوطد )مباليني األطنان(

رقم املعامــالت املوطد )مباليني الدرهم( 

رقــم معامــالت SODEP S.A ) مباليني الدرهم(

إســتثامر  SODEP S.A )مباليني الدرهم(  

املديونيــة املوطدة )مباليني الدرهم( 


