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نبذة عن الشركة

ُتعتَبر مرسى املغرب فاعال مينائيا نشيطا متعدد اإلختصاصات، ورائدا يف مجال إستغالل 
املوانئ. ويتجلى ذلك من خالل عملها وحضورها البارز مبجموع املوانئ التجارية باململكة.

وحرصا على تقدمي خدمات عالية اجلودة، جتتهد مرسى املغرب يف توفير خدمات ترقى إلى 
املعايير الدولية بجميع املوانئ الوطنية التي تزاول بها نشاطها، معتمدة ألجل ذلك على 

موارد بشرية كفؤة وجتهيزات عالية األداء.

الدار  بورصة  يف  إدراجها  منذ  حكامتها  هيئة  إلى  جددا  مساهمني  الشركة  ضمت  وقد 
البيضاء سنة 2016، وتطمح إلى دعم سياسة التنمية التي تنهج بفضل حصولها على 

مصادر متويل جديدة.
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مرسى املغرب بإيجاز
إسم الشركة : شركة إستغالل املوانئ ـ مرسى املغرب

تاريخ التأسيس : فاحت دجنبر 2016
الشكل القانوني: شركة مجهولة اإلسم ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة

رأس املال: 733.956.000 درهم
املقر الرئيسي : 175، شارع الزرقطوني ـ 20100 الدار البيضاء ـ املغرب

رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية : محمد عبد اجلليل
قطاع األنشطة  : إستغالل محطات وأرصفة املوانئ يف إطار عقود إمتياز

رقم املعامالت : 2909 مليون درهم
عدد املستخدمني : 2361 مستخدم
الرواج اإلجمالي : 37,9 مليون طن

احملطات املينائية : الناضور، احلسيمة، طنجة، احملمدية، الدار البيضاء، اجلرف األصفر، آسفي، أكادير، 
العيون، الداخلة.

اخلدمات : 
- خدمات خاصة بالبضائع )املناولة على منت السفن وعلى األرصفة، والتخزين، واإلحصاء، والوزن، 

وشحن احلاويات وتفريغها، إلخ(؛
- خدمات  خاصة بالسفن )اإلرشاد واجلر واإلرساء واإلمدادات إلخ (؛

- خدمات أخرى : التفريغ من السفن ورص البضائع  وشحن الشاحنات وتفريغها إلخ(؛
.) Marsa Conteneur خدمات معلوماتية آنية )خدمات إلكترونية عبر -
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املساهمني الكرام،

متيزت سنة 2019 مبساهمة شركات Eurogate International، وContship Italia، وHapag Llyod. يف رأسمال 
Tanger Alliance. وعقب إبرام هذه الشراكة، إنطلقت أشغال بناء محطة احلاويات 3 مبيناء طنجة 2، على أساس الشروع 
يف تشغيلها يف نهاية 2020. ولعل هذا املشروع الذي ميهد لبلوغ أحد أهداف مخططنا اإلستراتيجي األساسية يعد مبثابة 

مرحلة جديدة يف حياة شركتنا إذ يفتح أمامها سوقا جديدة، هي سوق مسافنة احلاويات.

وفضال عن ذلك، ما فتئنا نواصل أوراش األداء العمليات خاصة بإطالق مشروع شامل يرمي إلى حتسني جودة اخلدمة. ومما 
ال شك فيه أن هذا الورش هو تعبير عن إرادتنا الساعية إلى تلبية متطلبات زبنائها وتقدمي اخلدمات لهم مبا يتماشى مع أفضل 

معايير اجلودة.

وأما من حيث اإلجنازات، فقد جنحت مرسى املغرب، رغم إحتدام املنافسة، يف احلفاظ على حصتها من السوق %37 مما 
يعادل مناولة رواج بحجم 38 مليون طن.

 2909 2019 برقم معامالت بلغ  املالية  املالية التي حققتها املجموعة بتحسن ملموس خالل السنة  النتائج  كما إتسمت 
مليون درهم، أي بإرتفاع نسبته %6، وإرتفاع يف النتيجة الصافية يف حصة املجموعة بنسبة %21 لتصل 672 مليون درهم.

قراءة ممتعة.
محمد عبد اجلليل
رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية
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تقدمي
مرسى املغرب
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مصطفى بوخو

رئيس قسم التدبير الفعال 
للمحفظة العامة بوزارة 

اإلقتصاد واملالية

عضو مجلس الرقابة

خالد الشرقاوي

األمني العام ـ وزارة التجهيز 
والنقل واللوجيستيك واملاء

نائب رئيس مجلس الرقابة

جمال رمضان

مدير صندوق التمويل الطرقي 
ـ وزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء

عضو مجلس الرقابة

عبد القادر عمارة
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

رئيس مجلس الرقابة

عادل باهي

مدير اإلستراتيجية والبرامج 
وتنسيق النقل ـ وزارة التجهيز 

والنقل واللوجيستيك واملاء

عضو مجلس الرقابة

عادل باجا

رئيس قسم القطاعات 
اإلجتماعية والتربوية ـ وزارة 

اإلقتصاد واملالية

عضو مجلس الرقابة

محمد جابر اخلمليشي

رئيس قطاع تدبير احملفظة 
بالصندوق املغربي للتقاعد

ممثل الصندوق املغربي للتقاعد 
مبجلس الرقابة

وفاء مريوح

 CDG Capital املديرة العامة
Gestion

ممثلة النظام اجلماعي ملنح 
رواتب التقاعد مبجلس الرقابة

رمسيس عروب

رئيس مدير عام تأمينات الوفاء

ممثل تأمينات الوفاء مبجلس 
الرقابة

اإلسم

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاءرئيس مجلس الرقابةعبد القادر عمارة

مدير صندوق التمويل الطرقي ـ وزارة التجهيز والنقل اللوجيستيك واملاءعضو مجلس الرقابةجمال رمضان

رئيس قسم القطاعات اإلجتماعية والتربوية ـ وزارة اإلقتصاد واملاليةعضو مجلس الرقابة ـ ممثل الدولة املغربيةعادل باجا

ممثل الصندوق املغربي للتقاعد مبجلس الرقابةمحمد جابر اخلمليشي
رئيس قطاع تدبير احملفظة بالصندوق املغربي للتقاعدعضو مجلس الرقابة

ممثل تأمينات الوفاء مبجلس الرقابةرمسيس عروب
رئيس مدير عام تأمينات الوفاءعضو مجلس الرقابة

األمني العام ـ وزارة التجهيز والنقل واللوجيسيتيك واملاءنائب رئيس مجلس الرقابةخالد الشرقاوي

مدير اإلستراتيجية والبرامج وتنسيق النقلعضو مجلس الرقابةعادل باهي
ـ وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

رئيس قسم التدبير الفعال للمحفظة العامة بوزارة االقتصاد واملاليةعضو مجلس الرقابةمصطفى بوخو

ممثلة النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد مبجلس الرقابةوفاء مريوح
املديرة العامة CDG Capital Gestionعضو مجلس الرقابة

مهام أخرىالوظيفة مبجلس الرقابة

أجهزة التدبير
أـ مجلس الرقابة

ب ـ أعضاء مجلس الرقابة
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مجلس الرقابة

 جلنة التدقيق واحلكامة

جلنة اإلستراتيجية

واإلستثمار واألجور والتعيينات

اللجان التابعة ملجلس الرقابة

جلنة التدقيق واحلكامة 
التوجيهات  وإصدار  املالية،  التقارير  إجناز  واحلكامة عند  التدقيق  قواعد  إحترام  مراقبة  واحلكامة مهمة  التدقيق  تتولى جلنة 

القانونية والتنظيمية، فضال عن قواعد التأهيل واإلستقاللية وعمل املدققني اخلارجيني.

وألجل ذلك، فهي تدلي برأيها ملجلس الرقابة يف جهاز املراقبة الداخلية وجودة احلسابات، واألداء يف كل القضايا ذات الصلة 
بنظام املعلومات وتدبير الشركة.

برنامج عمل املدققني اخلارجيني والداخليني، ومبادئ  كما تقرر يف تعيني مندوبي احلسابات واملدققني اخلارجيني، وحتدد 
احملاسبة ومناهجها، وتبت يف احلسابات السنوية وتقارير األنشطة قبل عرضها على مجلس الرقابة.

وتسهر جلنة التدقيق واحلكامة كذلك على سن وتتبع قواعد احلكامة، وعمل مجلس الرقابة وجلانه، وسياسة وُسُبل التواصل 
ونشر املعلومات وفقا ملدونة أخالقيات أعضاء مجلس الرقابة.

جلنة اإلستراتيجية واإلستثمار واألجور والتعيينات
تساعد اللجنة مجلس الرقابة على تقييم اإلستراتيجية، ودراسة مشاريع اإلستثمار اإلستراتيجية وجميع الصفقات خاصة 
منها عمليات الشراء أو التفويت، التي قد تؤثر بشكل ملحوظ على نتائج مرسى املغرب وهيكلتها وحصيلتها، وذلك بطلب 

من مجلس الرقابة.

وهي تدرس كذلك مخطط مرسى املغرب املمتد على عدة سنوات، وحتضر مداوالت مجلس الرقابة يف إستراتيجية الشركة. 
وتبدي اللجنة برأيها وتدلي بتوصياتها حول سياسة األجور والتعيني التي تطبقها مرسى املغرب، وحول كل مشروع يهم تغيير 

هذه السياسة، وكل مشاريع إصالح الهيكل التنظيمي وهياكل مرسى املغرب.

وتتولى اللجنة كذلك تقدمي توصيات إلنتخاب أعضاء اللجان عند إقتراب إنتهاء واليتهم.
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محمد عبد اجلليل 
رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية

يوسف بناني 

مدير املوارد البشرية

سعيد أسباعي 

مدير مشروع طنجة املتوسط 2

عبد احلق بن دحمان 

مدير الشؤون القانونية

مصطفى الصحابي* 

عضو مجلس اإلدارة اجلماعية

رشيد هادي 

مدير إستغالل ميناء الدار البيضاء

رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية

مديرية إستغالل ميناء الناضور

مديرية إستغالل ميناء احملمدية

مديرية إستغالل ميناء اجلرف األصفر

مديرية إستغالل ميناء أكادير

إدارة التنمية واإلستراتيجية

إدارة مشروع طنجة املتوسط 2

إدارة األداء العملياتي

اإلدارة املالية

إدارة املوارد البشرية

إدارة النظم املعلوماتية

إدارة املشتريات

إدارة الشؤون القانونية

إدارة التدقيق الداخلي والتنظيم

قطاع التواصل املالي والعالقات مع املستثمرين

مديرية إستغالل ميناء طنجة

مديرية إستغالل ميناء الدار البيضاء

مديرية إستغالل ميناء آسفي

مديرية إستغالل ميناء العيون

قطاع إستغالل ميناء الداخلة

مجلس اإلدارة اجلماعية

الهيكل التنظيمي
*ُيشار إلى أن السيد مصطفى الصحابي أحيل على التقاعد يف نهاية دجنبر 2019
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SMA
TANGER

ALLIANCE TC3PC

شركة متتلكها مرسى املغرب  بنسبة 
.100%

تتولى الشركة تهيئة وجتهيز وإستغالل 
وصيانة محطة احلاويات 3 مبيناء الدار 

البيضاء.

شركة محطة احلاويات 3
مبيناء الدار البيضاء

شركة متتلك مرسى املغرب %51 منها.

تتولى الشركة تهيئة ومتويل وإستغالل 
وصيانة ومناولة رصيف الشمالي مبيناء 

أكادير.

شركة املناولة ألكادير

متتلكها مرسى املغرب بنسبة 50% + 
سهم واحد

تتولى الشركة إجناز ومتويل وإستغالل 
وصيانة محطة احلاويات 3 مبيناء طنجة 

املتوسط 2.

طنجة أليانس

الشركات التابعة للمجموعة
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املواقع التابعة للمجموعة

مرسى املغرب حاضرة مبوانئ اململكة التسعة الرئيسية. وهذا ما يخول لها صفة فاعل مينائي متعدد اإلختصاصات يتكفل 
بأمناط متنوعة من الرواج.
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إلستراتيجية

يرمي املخطط اإلستراتيجي »كاب 15« الذي وضعته مرسى املغرب سنة 2008 عقب إصالح قطاع املوانئ إلى حتقيق أهداف 
منو الشركة وإلى تكريس مكانتها الريادية يف حتسني أداء املغرب اللوجيستيكي.

ويف سنة 2017، إعتمدت مرسى املغرب خطة إستراتيجية جديدة، »آفاق 2025«، التي تدشن دخول الشركة عهدا جديدا 
من النمو نتيجة ما أحرزته من تقدم مهم يف السنوات العشر األخيرة.

فالشركة تسعى بجد، بحلول 2025، إلى أن تصبح فاعال مينائيا دوليا معترفا به يتمتع بأداء عاٍل، ويساهم مساهمًة فعالة 
يف الرقي بقطاع اللوجيستيك باملغرب وأفريقيا. وسيرا على هذه اخلطة، ستحرص مرسى املغرب على احلفاظ على مكانتها 

الريادية وطنيا يف مجال املناولة ولوجيستيك املوانئ.

ترتكز رؤية »آفاق 2025« إلى 3 ركائز إستراتيجية رئيسية:
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تعزيز مكانة الشركة كفاعل مينائي رائد باملغرب
يهدف املخطط اجلديد يف املقام األول، إلى جعل مرسى املغرب طرفا فاعال يف التحوالت التي سيشهدها قطاع املوانئ وطنيا، 
القادمة كميناء آسفي اجلديد، وميناء  العشر  السنوات  بنيات حتتية مينائية من اجليل اجلديد يف  السيما بعد إطالق عدة 
الناضور غرب املتوسط، وميناء القنيطرة األطلسي، وميناء الداخلة األطلسي، وذلك عبر احلصول على إمتيازات جديدة كفيلة 

بتمكينها  من احلفاظ على مكانتها الريادية وطنيا وتعزيزها.

حضور متميز أفريقيا
يروم املخطط كذلك اإلستفادة من خبرة مرسى املغرب من أجل تنويع محفظة أنشطتها جغرافيا و إحاللها مكانة فاعل مينائي 
متعدد الرواج يفرض نفسه قاريا،  وذلك باخلصوص، من خالل احلصول على إمتيازات مينائية واملساهمة  يف مشاريع مهيكلة 

بأفريقيا. 

املساهمة يف حتسني اللوجيستيك
وأخيرا، يراهن املخطط على وجود مرسى املغرب اإلستراتيجي بأهم املوانئ املغربية من أجل تكريس دور الشركة، وذلك من 
خالل تطوير األنشطة وتنويعها، عبر املساهمة يف حتسني اللوجستيك. ولذلك تعتزم الشركة، يف القريب، تقدمي مقترحات 
لكبار الصناعيني تتمثل يف عرض شامل يقضي بالتعهد بخدماتهم اللوجيستيكية يف مراحلها كافة. وال شك أن هذه الرؤية 

الواعدة تعكس بجالء إلتزام مرسى املغرب مبسار منو يتماشى مع الديناميكية التي يشهدها قطاع اللوجيستيك باملغرب.
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أبرز األحداث
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األنشطة والتنمية

الشركة املشتركة
»Tanger Allicance طنجة أليانس ـ«

متيزت سنة 2019 بإبرام إتفاق الشركة املشتركة، يف شهر ماي، 
 )MINTT(  بني فرع مرسى املغرب ـ شركة احملطة الدولية لطنجة

ـ وشركات:

ـ Eurogate International GmbH : واحدة من أهم الشركات 
املستقلة للمحطات بأوروبا و Contiship Italia s.p.A التي تنتمي 
إلتحقت    ،2019 Eurokai GmbH & Co. ويف أكتوبر  ملجموعة 
نقل  جتهيز  شركات  خامس   ،Hapag-Lloyd AG شركة  بهما 
باملساهمة  الشركة  فرع  يف  باملساهمني  عامليا  البحري  احلاويات 
يف رأسمال شركة احملطة الدولية لطنجة )MINTT(، التي أصبح 

.»Tanger Alliance اسمها »طنجة أليانس ـ

هذه  مبوجب   ،»Tanger Alliance ـ  أليانس  »طنجة  وتتولى 
السلطة  مع  املُبَرم  التفويت  لعقد  وطبقا  اإلستراتيجية،  الشراكة 
 3 احلاويات  محطة  تصميم   ،)TMPA( املتوسط  طنجة  املينائية 
مبيناء طنجة املتوسط 2، ومتويلها وإجنازها وإستغاللها وصيانتها، 
وُتقدر سَعة هاته احملطة بـ 1,5 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما 

)EVP( وُيرتقب الشروع يف تشغيلها سنة 2020.
ـ  أليانس  »طنجة  شركة  رأسمال  يف  املساهمات  هذه  وعقب 
على  الشركة  رأسمال  هيكلة   أضحت   ،»Tanger Alliance

الشكل التالي:
بنسبة  األسهم  ألغلبية  املالك  املساهم  هي  املغرب  مرسى 

50% + سهم؛
وشركة   ،Eurogate International GmbH شركة 
Contiship Italia S.p.A  متلكان معا 40% من األسهم إال 

سهما؛
شركة Hapag-Lloyd Ag متلك 10% من األسهم.
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تعزيز حظيرة التجهيزات مبيناء الدار البيضاء

5 عربات حاملة  إثر إستقبال  2019، وذلك على  البيضاء تعزيز جتهيزاتها يف مارس  الدار  شهدت محطات احلاويات مبيناء 
للحاويات مزودة بحجرة قيادة أمامية، تصل قدرتها 40 طنا، وتسمح برص البضائع بعلو أربع مستويات.

Terberg، وحاملتي حاويات  قاطرات   5 و  60 طنا،  إلى  بقوة جر تصل  قاطرات   8 مثل  أخرى  هذا فضال عن جتهيزات 
Konecranes، وعربتني رافعتني أماميتني Kalmar لتعزيز رواج احلاويات.

ز امليناء متعدد اإلختصاصات بأربع رافعات Ardlet، وأربع حامالت صغيرة، وخزانني الشكل. كما ُجهِّ

والشك أن تعزيز حظيرة التجهيزات سيساهم يف حتسني مؤشرات محطات ميناء الدار البيضاء سواء من حيث اإلنتاجية أو 
من حيث القدرة على التخزين ومرونة الدفق وحركة احلاويات.

التعاون
زيارة وفد من ساحل العاج

تعزيزا للعالقات التي تربط مرسى املغرب باملوانئ األفريقية بهدف تبادل التجارب، إستقبلت مديرية إستغالل ميناء الدار 
البيضاء وفدا من ميناء أبيدجان املستقل.
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التواصل
شاركت مرسى املغرب، من 20 فبراير 2019 إلى 24 منه بأكادير، يف الدورة اخلامسة للمعرض الدولي للصيد البحري الذي 

ُنظم حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس.

ومتيز هذا احلدث الدولي مبشاركة بلدان تتمتع بتجربة عريقة يف مجال الصيد البحري والصناعة املرتبطة باملنتجات البحرية على 
غرار النرويج، وروسيا، وإسبانيا، وفرنسا، فضال عن البلدان األفريقية مثل ساحل العاج وغامبيا والغابون وغينيا والبيبني. 

)LOGISMED( املشاركة يف معرض لوجيسميد

شاركت مرسى املغرب يف الدورة الثامنة ملعرض لوجيسميد الذي ُنظم مبكتب معارض الدار البيضاء  يف الفترة من 9 أبريل 
التعاون  منظمة  من طرف  واللوجيستيك  النقل  منتدى  النعقاد  موعدا  كذلك  كان  الذي  املعرض  وهو  منه.   11 إلى   2019

اإلسالمي.
أشرف على إطالق هذه الدورة السيد عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيسيتك واملاء. وكانت مناسبة ملرسى 
املغرب كي تؤكد مكانتها الرائدة يف قطاع املوانئ على الصعيد الوطني وتعبر عن طموحها يف أن تصبح مرجعا إقليميا، أمام 

مهنيني وخبراء دوليني يف قطاع املوانئ والنقل واللوجيستيك.

املشاركة يف املنتدى األفريقي للبنيات التحتية

شاركت مرسى املغرب يف الدورة الثانية عشر للمنتدى األفريقي للبنيات التحتية املنعقد يف ياوندي ـ الكاميرون، يف 14 و15 
نونبر 2019، وذلك ضمن وفد مغربي كبير ترأسه السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وكان هذا امللتقى الذي يعد منصة للتبادل والنقاش حافال باللقاءات والتبادل بني الفاعلني من القطاعني اخلاص والعام يف 
مجال البنيات التحتية الطرقية والسككية واملينائية واجلوية.
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إجنازات الرواج 
سنة 2019
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2019 2018

مرسى املغرب 

9 651
9 352

15 563
15 299

9 498
8 885

2 7022 388

465554

2019 2018

العربات اجلديدةبضائع متنوعةحاوياتمواد صلبةمواد سائلة
واآلليات املتحركة

إجنازات الرواج ملرسى املغرب
بلغت قيمة الرواج الذي عاجلته مرسى املغرب إلى غاية نهاية دجنبر 2019، 37,9 مليون طن مقابل 36,5 مليون طن سنة 

2018، وهو ما يعادل إرتفاعا بنسبة %4.

الرواج حسب النشاط
41% من إجمالي الرواج، تليها املواد السائلة بنسبة 26%، ثم رواج  هيمنت املواد الصلبة على رواج مرسى املغرب بنسبة 
احلاويات بنسبة 25%، ثم رواج البضائع املتنوعة بنسبة 7%. أما رواج العربات اجلديدة واآلليات املتحركة فلم يتجاوز 1 % 

من الرواج اإلجمالي.

الرواج حسب الشركة )بآالف األطنان(

رواج مرسى املغرب حسب األنشطة )بآالف األطنان(
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الفحم وكوك البترولاحلبوبأعالف املواشي الكلنكر الكبريتالسكراألسمدة

رواج املواد السائلة
بلغ رواج املواد السائلة 9,7 مليون طن مقابل 9,4 
بنسبة  إرتفاعا  محققا   ،2018 سنة  طن  مليون 
3%. وبلغ رواج احملروقات الذي ميثل بنسبة %87 
من رواج املواد السائلة، 8,4 مليون طن، وهو ما 

يعادل إرتفاعا بنسبة %1,6.

رواج املواد الصلبة
بلغ رواج املواد الصلبة 15,6 مليون طن محققا إرتفاعا بنسبة 2% باملقارنة مع السنة املنصرمة. ويعود ذلك أساسا إلى إرتفاع 
رواج املواد التالية : الفحم )على إثر إرتفاع رواج الفحم إرتفاعا إستثنائيا مبينائي آسفي واجلرف األصفر لتزويد محطة آسفي 

احلرارية(، وعلف املاشية )على إثر موسم فالحي متوسط(.

رواج احلاويات 
بلغ رواج احلاويات إلى غاية نهاية دجنبر 2019 ما قدره 577 981 وحدة مكافئة لعشرين قدما مقابل 029 927 وحدة سنة 
2018، وهذا يعني إرتفاعا بنسبة 6%، ويعود ذلك أساسا إلى إرتفاع رواج احلاويات اإلجمالي مبيناء الدار البيضاء وإلى تطور 

حصة سوق مرسى املغرب تطورا إيجابيا.

تطور رواج املواد السائلة )بآالف األطنان(

تطور رواج املواد الصلبة األساسية )بآالف األطنان(

تطور رواج احلاويات )بوحدات مكافئة لعشرين قدما(

ميناء أكادير

ميناء الدار البيضاء

ميناء الناضور
ميناء الداخلة
ميناء العيون

الرواج اإلجمالي
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الدار البيضاءالدار البيضاء الناضور 

رواج البضائع املتنوعة
بلغ رواج البضائع املتنوعة 2,7 مليون طن مقابل 2,4 مليون طن سنة 2018، مسجال إرتفاعا بنسبة 13%. ويعود ذلك أساسا 

إلى إرتفاع رواج املواد احلديدية على إثر التوقيع على عقود جتارية بني ميناء الدار البيضاء وزبائن جدد.

رواج العربات اجلديدة واآلليات
بلغ رواج العربات اجلديدة واآلليات 498 95 وحدة مقابل 292 107 سنة 2018 متراجعا بنسبة 11-%، ويعود ذلك أساسا 

إلى إنخفاض مبيعات العربات اجلديدة.

وبلغ رواج اآلليات 036 5 وحدة مقابل 992 4 وحدة سنة 2018 متقدما بنسبة طفيفة %1.

الرواج حسب امليناء
كان الرواج إلى غاية نهاية 2019 على الشكل التالي:

تطور رواج البضائع املتنوعة )بآالف األطنان(

رواج العربات اجلديدة )بالوحدات( رواج اآلليات )بالوحدات(

الرواج اإلجمالي
ميناء طنجة

ميناء أكادير

ميناء الدار البيضاء
ميناء الداخلة

ميناء اجلرف األصفر
ميناء العيون

ميناء احملمدية
ميناء الناضور
ميناء آسفي
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اإلجنازات املالية
سنة 2019
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25672554

2748
2909

دة نطاق احلسابات املَُوطَّ

يخضع توطيد حسابات مرسى املغرب لقواعد وممارسات احملاسبة السارية باملغرب. وتتطابق مبادئ التوطيد ومناهجه املستعملة 
مع املنهجية التي يعتمدها املجلس الوطني للمحاسبة يف إعداد احلسابات املَُوطدة يف إعالنه رقم 5. 

وطبقا لقواعد التوطيد العامة، فقد مت توطيد شركة احملطة الدولية طنجة )MINTT( وشركة محطات احلاويات 3 مبيناء الدار 
البيضاء )TC3PC( وشركة املناولة ألكادير )SMA( ِوفق قاعدة اإلندماج الشامل.

وفيما يلي تطور نطاق توطيد مجموعة مرسى املغرب :

إجنازات مرسى املغرب املالية
تطور رقم املعامالت

بلغ رقم املعامالت املُوطد الذي حققته مرسى املغرب سنة 2019 ما يناهز 2909 مليون درهم مقابل 2748 مليون درهم سنة 
2018، متقدما بنسبة %6.

الفروع
دجنبر 2019

الفائدة%الفائدة% الرقابة %الرقابة % األسلوب
شاملشامل
شاملشامل
شاملشامل

األسلوب
دجنبر 2018

تطور رقم املعامالت 2016-2019 )مباليني الدراهم(

)*(% 50 + سهم واحد
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2016
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2019

937
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نتيجة اإلستغاللالنتيجة الصافية

تطور تكاليف اإلستغالل

بلغت تكاليف اإلستغالل املوطدة سنة 2019 مبلغ 2025 مليون درهم مقابل 1984 سنة 2018، مسجلة إرتفاعا بنسبة %2.
 ،)%+6( اخلارجية  والتكاليف  املشتريات  التالي:  الشكل  على  ُمكوِّن،  كل  حسب  اإلستغالل  تكاليف  متغيرات  وكانت 

تكاليف املستخدمني )1+%(، ومخصصات اإلستغالل )2-%(، والضرائب والرسوم )1-%(.

تطور نتيجة اإلستغالل والنتيجة الصافية املوطدة

بلغت نتيجة اإلستغالل املوطدة سنة 2019، 937 مليون درهم مقابل 824 مليون درهم سنة 2018، محققًة إرتفاعا بنسبة 
.%14

556 مليون درهم سنة  672 مليون درهم مقابل  2019 فقد إستقرت يف  التي حققتها املجموعة سنة  الصافية  النتيجة  أما 
2018، ما يعني إرتفاعا بنسبة %21.

تطور تكاليف اإلستغالل 2016-2019 )مباليني الدراهم(

تطور نتيجة اإلستغالل والنتيجة الصافية 2019-2016 
)مباليني الدراهم(



28 التقرير السنوي 2019

SODEP TC3PC SMA Tanger Alliance
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1 7551 409
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 الدراساتالبنيات التحتيةالتجهيز

إجناز ميزانية االستثمار سنة 2019

بلغت قيمة إستثمارات مرسى املغرب سنة 2019 مبلغ 2074 مليون درهم. وُخصص منها 1755 درهم لفرع »طنجة أليانس 
Tanger Alliance« سنة 2019 من أجل بناء محطة احلاويات 3 اجلديدة مبيناء طنجة املتوسط 2 وجتهيزه، وهو امليناء الذي ُيرتقب 
الشروع يف إستغالله يف نهاية 2020. ولعل هذه احملطة اجلديدة ستكون فرصة ملرسى املغرب كي تشرع يف نشاط جديد : أال و 

هوا املسافنة

وتتوزع ميزانية االستثمار حسب فئة االستثمار على الشكل التالي:

اإلجنازات املالية لشركة مرسى املغرب ش.م
تطور رقم املعامالت

 بلغ رقم املعامالت الذي حققته شركة مرسى املغرب 2362 مليون درهم سنة 2019 مقابل 2244 مليون درهم سنة 2018، 
محققا إرتفاعا بنسبة %5.

ودّرت خدمات املناولة التي متثل 85% من رقم معامالت مرسى املغرب مداخيل بلغت 2002 مليون درهم، مرتفعًة بنسبة 
6% مقارنة بسنة 2018. ومتثلت أهم اخلدمات يف املناولة )1317 مليون درهم(، والتخزين )520 مليون درهم(، وخدمات 

أخرى متنوعة )165 مليون درهم(.

التجهيزات : 1409 مليون درهم

محطة  جتهيزات  إقتناء  يف  أساسا  اإلستثمارات  هذه  تتمثل 
 Tanger أليانس  »طنجة  لشركة  اجلديدة   3 احلاويات 
Alliance« )1223 مليون درهم(، حيث مت إقتناء 8 رافعات 
رصيف و 22 رافعة RTG. وبفضل التجهيزات األخرى التي 
إقتنتها مرسى املغرب، إستطاعت الشركة مواكبة تطور الرواج 

باحملطات.

الدراسات : 91 مليون درهم

خصصت شركة »طنجة أليانس Tanger Alliance« مبلغ 70 مليون درهم لدراسات يجب إجنازها قبل شروع احملطة يف اخلدمة.

البنيات التحتية : 574 مليون درهم

شملت اإلستثمارات أشغال البنيات التحتية مبحطة احلاويات 
462 مليون درهم، أال وهي  املتوسط بقيمة  3 مبيناء طنجة 
الشبكات  وتثبيت  البحرية  األراضي  إستصالح  أشغال 
باقي  أما  والتطهير(.  والكهربائية،  واملائية،  )املعلوماتية، 
اإلستثمارات، فقد أجنزتها شركة SODEP و شملت أشغال 

تغطية البنيات الكبرى وصيانتها.

توزيع اإلستثمار حسب الصنفتوزيع اإلستثمار حسب الشركة
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الدار البيضاء 

2016 2017 2018 2019

2565

2209 2244 2362

وجلبت اخلدمات املقدمة للبواخر، املتمثلة أساسا يف اجلر، واإلرشاد، وإرساء السفن، سنة 2018، رقم معامالت بلغ 191 
مليون درهم، محققا إرتفاعا بسيطا بنسبة 1% باملقارنة مع سنة 2018. وأما باقي أنشطة اإلستغالل فقد حققت رقم معامالت 
إجمالي بلغ 169 مليون درهم، وهو ما يعادل إرتفاعا بنسبة 8% باملقارنة مع سنة 2018. وتتوزع ميزانية اإلستثمار حسب 

فئة اإلستثمار على الشكل التالي: 

تطور رقم املعامالت 2016 -2019 
)مباليني الدراهم(

تطور رقم معامالت مرسى املغرب سنة 2019 حسب املوانئ )مباليني الدراهم(

توزيع رقم املعامالت حسب اخلدمات

املجموعموانئ أخرىالداخلةطنجةالعيونآسفيالناضورأكاديراجلرف األصفراحملمديةالدار البيضاء املوانئ

رقم املعامالت 2019
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الدراساتالبنيات التحتية التجهيزات

اإلستغالل تكاليف  تطور 

 1561 مبلغ   2019 سنة  اإلستغالل  تكاليف  بلغت 
مما   ،2018 سنة  درهم  مليون   1576 مقابل  درهم  مليون 

.%1 بنسبة  إنخفاضا  يعني 
حسب  اإلستغالل،  تكاليف  متغيرات  وكانت 
والتكاليف   ،)%+1( املشتريات  يلي:  كما  املكونات، 
 ،)%-3( والرسوم  والضرائب   )%-1( اخلارجية 
ومخصصات   ،)%+0,1( املستخدمني  وتكاليف 

.)%-4( اإلستغالل 

تطور النتائج

مليون   853 مبلغ   ،2019 سنة  اإلستغالل،  نتيجة  بلغت 
درهم مقابل 729 مليون درهم سنة 2018، مسجلة إرتفاعا 

بنسبة %17.

 597 يف  إستقرت  فقد   2019 سنة  الصافية  النتيجة  وأما 
2018، محققًة  483 مليون درهم سنة  مليون درهم مقابل 

إرتفاعا بنسبة %24.

إجناز ميزانية اإلستثمار 2019

مع  باملقارنة   ،2019 دجنبر  نهاية  حتى  اإللتزامات  بلغت 
ميزانية إستثمار سنة 2019 البالغة 939 مليون درهم، 535 
مليون درهم، وهو ما يعادل معدل إلتزام إجمالي قدره %57. 
خارج   %36  ،2019 نهاية  حتى  اإللتزام  معدل  وبلغ 
 ،%55 التجهيز  اإللتزامات  وبلغت  املالية.  املساهمات 

والبنيات التحتية 21%، والدراسات %21.

تطور تكاليف اإلستغالل 2019-2016 
)مباليني الدراهم(

تطور نتيجة اإلستغالل والنتيجة الصافية 
2016-2019 )مباليني الدراهم(

إجنازات ميزانية اإلستثمار 2019
)مباليني الدراهم(

النتيجة الصافيةنتيجة اإلستغالل
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لتوقعات ا
مختلف  تنفيذ  ومواصلة  األخيرتني،  السنتني  يف  اإلستراتيجية  اخلطة  أوراش  إجنازات  د  سُتوطَّ  ،2020 سنة  يف 
آفاق  مخطط  يرسمها  التي  اإلستراتيجية  الرؤية  تكريس  إلى  ترمي  مطردة  إجناز  وتيرة  حتقيق  أجل  من  املشاريع 

مع احلرص على :  2025

و2019؛  2018 يف  بدأت  التي  اإلستراتيجية  احملاور  مواصلة 
وحتليلها.  املجموعة  إستراتيجية  يف  بالتأثير  الكفيلة  األحداث  حتديد  أجل  من  وأفريقيا،  وطنيا  اليقظة،  تفعيل 

املخاطر؛ وتخفيف  السانحة  الفرص  إستغالل  هو  والهدف 
الشركة؛ إهتمامات  صلب  يف  الزبائن  وضع  على  السهر  مواصلة 

املغرب. مرسى  لنمو  الالزمة  األفقية  احملاور  تنفيذ  توطيد 

الربيحات توزيع  مقترح 
العادي. العام  اجلمع  على  الواحد  السهم  عن  درهم   9,7 ربيحة  توزيع  عرض  اجلماعية  اإلدارة  مجلس  يقترح 
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البيانات املالية 
2019
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احلصيلة املوطدة

حساب النتيجة املوطدة

جدول تغير رؤوس األموال الذاتية املوطدة

جدول التدفقات املوطدة للخزينة

األصول

فارق االقتناء

املستعقرات غير املادية

املستعقرات املادية

املستعقرات املالية

الضريبة املؤجلة على األصول

األصول الثابتة

املخزونات

العمالء وحسابات مرتبطة

حسابات أخرى وحسابات التسوية

رسوم قيم التوظيف

األصول املتداولة

الوفرات

مجموع األصول

منتوجات االستغالل

رقم املعامالت

استردادات االستغالل

تكاليف االستغالل

مشتريات وتكاليف أخرى خارجية

الضرائب والرسوم

تكاليف املستخدمني

تخصيصات االستغالل

نتيجة االستغالل

النتيجة املالية

النتيجة غير اجلارية

النتيجة قبل الضريبة

الضريبة على الشركات

ضرائب مؤجلة

النتيجة الصافية للمقاوالت املدمجة

النتيجة املوطدة

حصة األقلية

النتيجة الصافية حصة املجموعة

 النتيجة الصافية للشركات املدمجة

 إزالة التكاليف واملنتجات بدون آثار في اخلزينة

 ـ تخصيصات االستغالل الصافية لالستردادات

ـ تغير الضرائب املؤجلة

ـ إلغاء نتائج مبيعات املستعقرات

 ـ منتوجات أخرى بدون آثار في اخلزينة

ـ األرباح املوزعة

ـ تغير BFR املرتبطة بالنشاط

التدفقات الصافية الناجتة عن النشاط

اقتناء املستعقرات

مبيعات املستعقرات

تغير القروض والتقدميات املتفق عليها

تأثير تغير النطاق

التدفقات الصافية املرتبطة بعمليات االستثمار

زيادة رأس املال

زيادة ديون التمويل

تسديد القروض

التدفقات الصافية املرتبطة بعمليات التمويل

تغير اخلزينة الصافية

اخلزينة الصافية عند الفتح (مبا فيها التوظيفات)

اخلزينة الصافية عند اإلغالق (مبا فيها التوظيفات)

زيادة رأس املال

إرصاد النتيجة

تأثير تغير احمليط

منتجات وتكاليف مدرجة مباشرة في رؤوس

أموال ذاتية

األرباح

النتيجة الصافية للسنة املالية

فوارق التحويل

تغيرات أخرى (*)

رؤوس األموال الذاتية إلى غاية 31/12/2018

زيادة رأس املال

إرصاد النتيجة

تأثير تغير احمليط

منتجات وتكاليف مدرجة مباشرة في رؤوس

األموال الذاتية

األرباح

النتيجة الصافية للسنة املالية

فوارق التحويل

تغيرات أخرى

رؤوس األموال الذاتية إلى غاية

املطلوبات

رأسمال

االحتياطات املوطدة

النتيجة الصافية للسنة املالية حصة املجموعة

فوائد األقلية

حسابات الربط

رؤوس األموال الذاتية املوطدة

االحتياطات املستدامة للمخاطر والتكاليف

ديون التمويل

الضريبة املؤجلة على املطلوبات

املطلوبات طويلة األجل

املزودون واحلسابات املرتبطة

ديون أخرى وحسابات التسوية

املطلوبات املتداولة

اخلزينة ـ املطلوبات

مجموع األصول

مباليني الدراهم

مباليني الدراهم

عالواترأس املالآالف الدراهممباليني الدراهم
اإلصدار

االحتياطات
املوطدة

النتيجة املوطدة
حصة املجموعة

املجموعفوائد األقلية عالوات اإلصداررأس املال
االحتياطات

املوطدة

النتيجة املوطدة

حصة املجموعة
املجموعفوائد األقلية

مباليني الدراهم

مباليني الدراهم

النتائج املالية املوطدة إلى غاية 31 دجنبر 2019
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احلصيلة (املطلوبة)

قوائم حسابات التدبيرحساب املنتجات والتكاليف (دون رسوم)

املستعقرات بغير قيم (أ)

أصول جتارية

مستعقرات غير مادية أخرى

مستعقرات مادية (ب)

أراضي

* بنايات
* منشآت تقنية وجتهيزات ومعدات

* معدات النقل 
* أثاث ومعدات املكاتب وإعدادات مختلفة

* مستعقرات مادية أخرى
* مستعقرات مادية جارية

مستعقرات مالية (د)

* قروض مستعقرة
*ديون مالية أخرى
* سندات املشاركة

فوارق حتويل األصول (هـ)

*زيادة ديون التمويل
املجموع (أ+ب+ج+د+هـ)

املخزونات (و)

* مواد وأدوات قابلة لالستهالك
* منتجات جارية

* منتجات منتهية 
ديون األصول املتداولة (ز)

* ممونون مدينون ودفعات وتقدمات
* زبناء وحسابات مرتبطة

*  مستخدمون
* الدولة 

*  حسابات الشركاء
*  مدينون آخرون

*  حسابات تسوية األصول
سندات وقيم التوظيف (ح)

فوارق حتويل األصول (ط)

املجموع 2 (و+ز+ح+ط)

اخلزينة – األصول

* شيكات وقيم التحصيل
* األبناك واخلزينة العامة والشيكات البريدية

*صندوق وجباية وتسبيقات واعتمادات
املجموع 3

املجموع 1+2+3

رؤوس األموال الذاتية

*رأسمال الشركة أو املستخدمني (1)
*ناقص : مساهمون، رأسمال مكتتب وغير مطالب به

* عالوات إصدار، واندماج وتقدمة
*فوارق إعادة التقومي

* احتياطي قانوني
* احتياطات أخرى (2)

* ُمرحل من جديد
* نتائج صافية قيد اإلرصاد (2)

* النتيجة الصافية للسنة املالية (2)
مجموع رؤوس األموال الذاتية (أ)

رؤوس أموال مماثلة (ب)

* دعامات االستثمار
* مؤن قانونية

ديون التمويل (ج)

* اقتراضات سندية
* ديون أخرى للتمويل

مؤن مستدامة ملواجهة املخاطر والتكاليف (د)

* مؤن ملواجهة املخاطر
* مؤن ملواجهة التكاليف

فوارق حتويل املطلوبات (هـ)

* نقصان ديون التمويل
املجموع (أ+ب+ج+د+هـ)

ديون املطلوبات املتداولة (و)

* ممونون وحسابات مرتبطة
* زبناء مدينون، تسبيقات ودفعات

*مستخدمون
* هيئات اجتماعية

* الدولة
* حسابات الشركاء

* ديون أخرى
* حسابات تسوية املطلوبات

املجموع (و+ز+ح)

اخلزينة - املطلوبات

* بنوك (حسابات املدينني)
املجموع 3 

املجموع 1+2+3

1 منتجات االستغالل
*مبيعات البضائع وخدمات منتجة

*استردادات االستغالل : تنقيالت وتكاليف
املجموع 1

2 تكاليف االستغالل
*املشتريات املستهلكة (2) من املواد واللوازم

*تكاليف خارجية أخرى
*الضرائب والرسوم
*تكاليف املستخدمني

*تكاليف استغالل أخرى
*مخصصات االستغالل

املجموع 2

3 نتيجة االستغالل (1-2)
4 منتجات مالية

*عائدات سندات املساهمة وسندات أخرى ملحقة باملستعقرات
*أرباح الصرف

*فوائد ومنتجات مالية
*استردادات مالية : تنقيالت وتكاليف

املجموع 4

5 التكاليف املالية
*تكاليف الفوائد

*خسائر الصرف
*تكاليف مالية أخرى

*مخصصات مالية
املجموع 5

6 النتيجة املالية (4-5)
7 النتيجة اجلارية (3-6)

8 النتيجة غير اجلارية
*منتجات تفويت املستعقرات

*استردادات دعامات االستثمار
*منتجات أخرى غير جارية

*استردادات غير جارية : تنقيالت التكاليف
املجموع 8

9 التكاليف غير اجلارية
*القيم الصافية الستخدامات العقارات املباعة 

*تكاليف أخرى غير جارية
*مخصصات غير جارية لالستخدامات واملؤن

املجموع 9

(VIIIX) 10 النتيجة غير اجلارية
11 نتيجة قبل الضريبة (7+10))

12 ضريبة على النتائج(*)
13 النتيجة الصافية (11-12)
14 مجموع املنتجات (1+4+8)

15 مجموع التكاليف (2+5+9+12)
16 النتائج الصافية (مجموع املنتجات ـ مجموع التكاليف))

اإلنتاج خالل السنة املالية (1+2+3)

مبيعات أمتعة وخدمات املنتجات

تغير مخزونات املنتجات

مستعقرات املنتجات من املقاولة لذاتها

استهالك السنة املالية (4+5)

مشتريات مستهلكة ملواد ولوازم

تكاليف خارجية أخرى

(I-II) القيمة املضافة

دعامات االستغالل

ضرائب ورسوم

تكاليف املستخدمني

الفائض اخلام لالستغالل

منتجات استغالل أخرى

تكاليف استغالل أخرى

استردادات االستغالل : حتويالت التكاليف

مخصصات االستغالل

نتيجة االستغالل (+ أو - )

النتيجة املالية

النتيجة اجلارية (+ أو -)

النتيجة غير اجلارية

ضرائب على النتائج

الناجت الصافي للسنة (+ أو -)

قدرة التمويل الذاتي – التمويل الذاتي

الناجت الصافي للسنة املالية

مخصصات االستغالل (1)

املخصصات املالية (1)

مخصصات غير اجلارية (1)

استردادات االستغالل (2)

استرادادات مالية (2)

استردادات غير اجلارية (2) (3)

منتجات بيع املستعقرات

قيم صافية الستخدام املستعقرات املباعة

قدرة التمويل الذاتي

توزيع األرباح

التمويل الذاتي

املطلوبات

(1) رأسمال املستخدمني الدائنني

(2) املستفيدون (+) / العجز (-)

(3) خارج اخلزينة

السنة املالية 31/12/19
السنة املالية املاضية

األصول 31/12/18

حساب املنتجات والتكاليف

حساب املنتجات والتكاليف
مجموع السنة املالية 2018مجموع السنة املالية 2019

السنة املالية من 01/01/2019 إلى 31/12/2019

(1)  عند استبعاد املخصصات اخلاصة باألصول واملطلوبات اجلارية باخلزينة
(2)  عند استبعاد االستردادات اخلاصة باألصول واملطلوبات املتداولة وباخلزينة

(3)  مبا في ذلك االستردادات على دعامات االستثمار

العمليات

خاصة بالسنة

املالية احلالية

 ـ أ ـ 

خاصة بالسنة

املالية السابقة

 ـ ب ـ

مجموع السنة

املالية احلالية 2019 

31/12/2019
ج = أ + ب

مجموع السنة

املالية السابقة

31/12/2018
ـ د ـ

اإلجمالي
الصافي 

31/12/2018
الصافي 

31/12/2019
املستعقرات واملؤن

البيانات املالية إلى غاية 31 دجنبر 2019
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31/12//2019

جدول املؤنجدول متويل السنة املالية

جدول املديونيات

جدول الديون

جدول الضمانات احلقيقية املقدمة أو املتوصل بها

جدول االلتزامات املالية املتوصل بها أو املقدمة خارج
عمليات القرض اإليجاري

وضعية اإلعفاءات

وضعية تغيير املناهج

جدول املسعقرات غير املالية

جدول سندات املشاركة

(توظيف األموال املدمجة على مستوى األصول املتداولة)

التمويل الدائم

ناقص األصول املستعقرة

= أ األموال املتداولة الوظيفية (1-2)

املوجودات املتداولة

ناقص املطلوبات املتداولة

= احتياجات التمويل (أ) اإلجمالية (4-5)

اخلزينة الصافية (األصول – املطلوبات) = أ – ب

مؤن خلفض األصول املستعقرة

مؤن مقننة

مؤن دائمة ملواجهة

املخاطر والتكاليف

اإلجمالي الفرعي (أ)

مؤن خلفض األصول املتداولة

(خارج اخلزينة)

مؤن أخرى ملواجهة املخاطر

والتكاليف

مؤن خلفض حسابات اخلزينة

اإلجمالي الفرعي (ب)

اإلجمالي (أ+ب)

لألصول املستعقرة

* القرض املستعقر

*ديون مالية أخرى

لألصول املتداولة

*ممون مدين

تسبيقات ودفعات

*زبناء وحسابات مرتبطة

*مستخدمون

*الدولة

*حسابات الشركاء

*مدينون آخرون

*حسابات تسوية األصول

التمويل

*قروض سندية

*ديون مالية أخرى

املطلوبات املتداولة

*ممونون وحسابات مرتبطة

*زبناء، دائنون، دفعات

*مستخدمون

*هيئات اجتماعبة

*الدولة

*حسابات الشركاء

*ديون أخرى

*حسابات تسوية املطلوبات

I موارد ثابتة للسنة املالية (تدفق)
*التمويل الذاتي (أ)

*قدرة التمويل الذاتي
*توزيع األرباح

*مبيعات وتقليص املستعقرات (ب)
مبيعات املستعقرات غير املادية

مبيعات املستعقرات املادية

مبيعات املستعقرات املالية

استرداد مستحقات مستعقرة

سحب مستعقرات مادية

*زيادة رؤوس األموال الذاتية واملماثلة (ج)
زيادة رؤوس األموال، الدعامات

دعامات االستثمار

*موارد أخرى
*زيادة ديون التمويل صافية من

مكافآت التسديد (د)

املجموع 1 : املوارد القارة

II االستعماالت القارة للسنة املالية (التدفقات)
*اقتناء وزيادة املستعقرات (هـ)

*اقتناء مستعقرات غير مادية
*اقتناء مستعقرات مادية
*اقتناء مستعقرات مالية
*زيادة الديون املستعقرة

*تسديد رؤوس األموال الذاتية (و)(*)
*تسديد ديون التمويل (ز)
*استعماالت بغير قيم (ح)

املجموع II – االستعماالت القارة (هـ +و +ز +ح) 

III تغير احتياجات التمويل اإلجمالي
IV تغير اخلزينة

املجموع العام

التكاليف األولية

تكاليف توزع على عدة سنوات مالية

مكافآت تسديد السندات

مستعقرات غير ملموسة

مستعقرات البحث والتطوير

براءات االختراع والعالمات التجارية واحلقوق والقيم املماثلة

رأسمال جتاري

مستعقرات أخرى غير ملموسة

املستعقرات  املادية

أراضي

بنايات

منشآت تقنية ومعدات وجتهيزات

معدات نقل

أثاث ومعدات املكتب وإعدادات مختلفة

مستعقرات مادية أخرى

مستعقرات مادية جارية

املناولة

العقار

استغالل املوانئ

MANUJORF

NIHAM

Tanger Alliance

1 إعفاءات من املبادئ احملاسبية األساسية

2 اإلعفاء من مناهج التقييم

3 اإلعفاء من قواعد وضع القوائم التركيبية وتقدميها 

الكتل

اإلعفاءات

طبيعة التغيير

طبيعة

اسم الشركة

املصدرة
رأسمال الشركةالنشاط

املساهمة في

رأس املال %

سعر االقتناء

اإلجمالي

مقتطف عن البيانات  التركيبية للشركة املُصِدرة

الوضعية الصافيةتاريخ اإلغالق
النتيجة الصافية

النتيجة املسجلة بحساب
العائدات والتكاليف

للسنة املالية

القيمة احملاسبية

الصافية

املبلغ اخلام
بداية

السنة املالية

املبلغ اخلام
نهاية

السنة املالية

خفضتفويتبيعحتويلاالقتناء
السحب

حتويل

تأثير على املمتلكات والوضعية املالية و النتائجاملبررات

مبرراتها

ال شيء

السنة املالية من 01/01/2019 إلى 31/12/2019

السنة املالية املنتهية في 31/12/2019

السنة املالية من 01/01/2019 إلى 31/12/2019

السنة املالية من 01/01/2019 إلى 31/12/2019

السنة املالية من 01/01/2019 إلى 31/12/2019

السنة املالية من 01/01/2019 إلى 31/12/2019

لسنة املالية من 01/01/2019 إلى 31/12/2019

ال شيء

ال شيال شيء

1 تغييرات مناهج التقييم

2 تغييرات في قواعد التقدمي

ال شيء

تأثيرا اإلعفاءات في الذمة املالي

 والوضعية املالية والنتائج

الكتل

السنة املالية

السنة املالية السابقةالسنة املالية

(أ)
31/12//2018
السنة املالية

االستعماالت

(ج)

االستعماالت

(أ)

املوارد

(ب)

االستعماالت

(ج)

املوارد

(د)

املوارد

(د)

تغيرات (أ-ب)

الطبيعة

الديون

الديون

السنة املالية من 01/01/2019
إلى 31/12/2019

املبلغ الذي
يشمله الضمان

االلتزامات املقدمة

االلتزامات املتوصل بها

مبالغ السنة املالية السابقةمبالغ السنة املالية

مبالغ السنة املالية السابقةمبالغ السنة املالية

طبيعة الضمان

(1)
صافي الضمانموضوعه (2) (3)تاريخ التسجيل ومكانه

املقدم عند تاريخ اإلغالق

املجموع
حتليالت أخرىحتليل حسب األجل

حان أجلها ولم ُتسددأقل من سنةأكثر من سنةاملجموع

املبلغ بالعملة الصعبةحان أجلها ولم ُتسددأقل من سنةأكثر من سنة
مبالغ على الدولة

ومنظمات حكومية

مبلغ على

املقاوالت املرتبطة

مبالغ مقدمة

حسب اآلثار

املبلغ بالعملة الصعبة
مبالغ على الدولة

ومنظمات حكومية

مبالغ على

املقاوالت املرتبطة

مبالغ مقدمة

حسب اآلثار

املبلغ بداية

السنة املالية

استرداداتمخصصات

االستغاللاالستغالل ماليةمالية غير جاريةغير جارية

املبلغ نهاية

السنة املالية
(ب)

31/12//2019

*الضمانات املقدمة

*الضمانات االحتياطية والكفاالت

*التزامات خاصة باالستحقاقات التقاعدية والتزامات مماثلة

*التزامات أخرى مقدمة

املجموع 1

*الكفاالت (الزبناء واملمونون)
ـ الزبناء

(1 ) الضمان: 1 رهن عقاري؛ (2) رهن حيازي؛ (3) ضامن؛ (4) غير ذلك؛ (5) (حتديدها)

(2) حتديد ما إذا ُمِنح الضمان لفائدة شركات أو أغيار (الضمانات املقدمة)(الشركات املرتبطة، شركاء، مستخدمون)

(3) حتديد ما إذا كان مصدر الضمان املقدم للشركة من أغيار من دون املدين (الضمانات املتوصل بها)

رهن لفائدة شركة SODEPاحملافظة العقاريةرهن  عقاري*الضمانات املتوصل بها

SODEP رهن حيازي لفائدة شركة خدمة التسجيل رهن حيازي

البيانات املالية إلى غاية 31 دجنبر 2019
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شارع الزرقطون، رقم 101

الدار البيضاء ـ املغرب

إلى السادة املساهمني يف
)SODEP S.A) شركة استغالل املوانئ

شارع الزرقطوني، رقم 175 20100- الدار البيضاء، املغرب

SODEP تقرير مندوبي احلسابات حول البيانات املالية املوطدة ملجموعة
عن الفترة من فاحت يناير إلى 31 دجنبر 2019

زنقة عالل بن عبد الله، رقم47

الدار البيضاء ـ املغرب

طبقا للمهمة التي كلفتنا بها جمعيتكم العامة، قمنا مبراجعة البيانات املالية املوطدة ملجموعة SODEP والتي 
تتضمن احلصيلة وحساب العائدات والتكاليف، وجدول تغيرات رؤوس األموال الذاتية وجدول تدفقات اخلزينة 
اخلاص بالسنة املالية املنتهية يف 31 دجنبر 2019، ومذكرات تشتمل على ملخص أهم املناهج احملاسبية وغيرها 

من مذكرات الشرح. ويتجلى من هذه البيانات املالية املوطدة كان مبلغ رؤوس األموال الذاتية املوطدة هو 
2588279 ألف درهم، منها نتيجة صافية موطدة بلغت 651279 ألف درهم.

مسؤولية اإلدارة
اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات املالية املوطدة وعرضها عرضا سليما طبقا ملعايير احملاسبة السارية باملغرب. 

ويقع على مسؤولية اإلدارة كذلك تصور وتنفيذ وتتبع مراقبة داخلية خاصة باملؤسسة وتقدمي البيانات املالية على 
نحو خال من أي خلل ملموس وحتديد تقديرات محاسبية معقولة بالنظر إلى الظرفية.

مسؤولية مراقب احلسابات

تقتصر مهمتنا على إبداء الرأي يف البيانات املالية املوطدة بناء على ما قمنا به من تدقيق احلسابات. وقد أجرينا 
تدقيق احلسابات وفقا ملا تقتضيه معايير التدقيق املتعارف عليها باملغرب. وهي معايير حتتم علينا االمتثال 

للقواعد األخالقية، وتخطيط التدقيق وإجنازه من أجل التوصل إلى قناعة معقولة مفادها أن البيانات املالية 
املوطدة خالية من أي خلل ملموس.

ويشمل هذا التدقيق القيام بإجراءات من أجل احلصول على وثائق ذات مصداقية ومؤيدة للمبالغ والبيانات 
املضمنة يف القوائم املالية املوطدة. وتبقى ملراقب احلسابات حرية اختيار اإلجراءات املناسبة وتقييم مخاطر 

احتواء القوائم على خلل ملموس. ويراعي املراقب، عند تقييم هذه املخاطر، أنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها 
بالشركة املتعلقة بإعداد وعرض القوائم التركيبية وذلك بغرض حتديد إجراءات املراجعة املالئمة، وليس بغرض 

إبداء رأي فيها. كما تشمل املراجعة تقييما ملدى مالءمة املناهج احملاسبية املعتمدة وعقالنية التقديرات 
احملاسبية الصادرة عن اإلدارة، وتقييم تقدمي جميع القوائم املالية املوطدة عموما.
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ونحن نعتقد أن العناصر التي جمعنا مناسبة وكافية كي نؤسس عليها رأينا.

إبداء الرأي يف القوائم التركيبية

نقر بأن القوائم املالية املوطدة املشار إليها يف الفقرة األولى أعاله هي قوائم منتظمة وصريحة وتعطي صورة صادقة 
عن الذمة املالية والوضعية املالية ملجموعة SODEP إلى غاية 31 دجنبر 2019، وعن األداء املالي وتدفق اخلزينة 

يف السنة املالية املنتهية، طبقا للمعايير واملبادئ احملاسبية املبينة يف قوائم البيانات التكميلية املوطدة.

ودون التراجع عن رأينا، نحيطكم علما بأنه طبقا التفاقية التفويت، فإن األمالك العمومية املفوتة لم ُتدرج يف 
حسابات شركة SODEP املنتهية بتاريخ 31 دجنبر 2019. ولو فعلنا، لكانت بنود احملاسبة اخلاصة بالتفويت 

أكثر وضوحا دومنا التأثير يف النتيجة والوضعية املالية للشركة حتى هذا التاريخ.

حرر بالدار البيضاء، بتاريخ 19 مارس 2020

مراقبو احلسابات
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شارع الزرقطون، رقم 101

الدار البيضاء ـ املغرب
زنقة عالل بن عبد الله، رقم47

الدار البيضاء ـ املغرب

إلى السادة املساهمني يف
)SODEP S.A) شركة استغالل املوانئ

شارع الزرقطوني، رقم 175 20100- الدار البيضاء، املغرب

التقرير العام ملندوبي احلسابات 
عن الفترة من فاحت يناير إلى 31 دجنبر 2019

 SODEP) طبقا للمهمة التي كلفتنا بها جمعيتكم العامة، قمنا مبراجعة القوائم التركيبية لشركة استغالل املوانئ
S.A) والتي تتضمن احلصيلة وحساب العائدات والتكاليف، وجدول حسابات التدبير، وجدول التمويل وقائمة 

البيانات التكميلية عن السنة املالية املنتهية يف 31 دجنبر 2019، ويتجلى من هذه القوائم التركيبية أن مبلغ رؤوس 
األموال الذاتية واملماثلة كان هو 2 364 403 898,29  درهم، منها نتيجة صافية بلغت 597 389 279,85 

درهم.

مسؤولية اإلدارة
اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم التركيبية وعرضها عرضا سليما طبقا ملعايير احملاسبة السارية باملغرب. ويقع على 
مسؤولية اإلدارة كذلك تصور وتنفيذ وتتبع مراقبة داخلية خاصة باملؤسسة وتقدمي القوائم التركيبية على نحو خال 

من أي خلل ملموس وحتديد تقديرات محاسبية معقولة بالنظر إلى الظرفية.

مسؤولية مراقب احلسابات

تقتصر مهمتنا على إبداء الرأي يف هذه القوائم التركيبية بناء على ما قمنا به من تدقيق احلسابات. وقد أجرينا 
تدقيق احلسابات وفقا ملا تقتضيه معايير التدقيق املتعارف عليها باملغرب. وهي معايير حتتم علينا االمتثال للقواعد 
األخالقية، وتخطيط التدقيق وإجنازه من أجل التوصل إلى قناعة معقولة مفادها أن القوائم التركيبية خالية من أي 

خلل ملموس.

والبيانات  للمبالغ  ومؤيدة  مصداقية  ذات  وثائق  على  احلصول  أجل  من  بإجراءات  القيام  التدقيق  هذا  ويشمل 
املضمنة يف القوائم التركيبية. وتبقى ملراقب احلسابات حرية اختيار اإلجراءات املناسبة وتقييم مخاطر احتواء 
القوائم على خلل ملموس. ويراعي املراقب، عند تقييم هذه املخاطر، أنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها بالشركة 
املتعلقة بإعداد وعرض القوائم التركيبية وذلك بغرض حتديد إجراءات املراجعة املالئمة، وليس بغرض إبداء رأي 
فيها. كما تشمل املراجعة تقييما ملدى مالءمة املناهج احملاسبية املعتمدة وعقالنية التقديرات احملاسبية الصادرة 

عن اإلدارة، وتقييم تقدمي جميع القوائم التركيبية عموما.



40 التقرير السنوي 2019

  3 

 

FIDAROC GRANT THORNTON  MAZARS AUDIT ET CONSEIL 

FAÏÇAL MEKOUAR ABDOU DIOP 
Partner Partner

ونحن نعتقد أن العناصر التي جمعنا مناسبة وكافية كي نؤسس عليها رأينا.

إبداء الرأي يف القوائم التركيبية

نقر بأن القوائم التركيبية املشار إليها يف الفقرة األولى أعاله هي قوائم منتظمة وصريحة وتعطي صورة صادقة عن 
نتيجة العمليات املنجزة خالل السنة املالية املنصرمة وعن الذمة املالية والوضعية املالية ملجموعة SODEP إلى غاية 

31 دجنبر 2019، وذلك طبقا للمعايير واملبادئ احملاسبية املبينة السارية باملغرب.

ودون التراجع عن رأينا، نحيطكم علما بأنه طبقا التفاقية التفويت، فإن األمالك العمومية املفوتة لم ُتدرج يف 
حسابات شركة SODEP املنتهية بتاريخ 31 دجنبر 2019. ولو فعلنا، لكانت بنود احملاسبة اخلاصة بالتفويت أكثر 

وضوحا دومنا التأثير يف النتيجة والوضعية املالية للشركة حتى هذا التاريخ.

التحقق ومعلومات خاصة

مطابقة  من  اخلصوص  على  وتأكدنا  قانونيا،  عليه  منصوص  هو  كما  خاصة  حتقق  بعمليات  كذلك  قمنا  وقد 
املعلومات املُضمنة يف تقرير تدبير مجلس اإلدارة املشتركة املوجه للمساهمني طرة القوائم التركيبية للشركة.

حرر بالدار البيضاء، بتاريخ 19 مارس 2020

مراقبو احلسابات
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املقر الرئيسي

املوانئ

175، شارع الزرقطوني 100 20 - الدار البيضاء- املغرب
الهاتف : 24 23 23 22 05 - الفاكس : 35 23 23 22 05 

www.marsamaroc.co.ma

قطاع التواصل املايل و العالقات مع املستثمرين

الهاتف : 94/84 67 77 22 05  - فاكس : 52 96 99 22 05 /07 97 99 22 05

investisseurs@marsamaroc.co.ma

الناضور :
العنوان : ص.ب.88، بني نصار - الناظور

الهاتف : )6LG( 18 85 60 36 05 - الفاكس 31 85 60 36 05
b_abhim@marsamaroc.co.ma

طنجة :
رقم°2 الزنقة 14 - فيال فيستا - طنجة

الهاتف : 50 93 30 39 05 - فاكس : 53 93 30 39 05
m_sennouni@marsamaroc.co.ma

الدار البيضاء :
العنوان : شارع املوحدين- الدار البيضاء

الهاتف : )15LG( 11 71 31 22 05 - الفاكس : 95 58 31 22 05
r_hadi@marsamaroc.co.ma

الدار البيضاء :
العنوان : شارع املوحدين- الدار البيضاء

الهاتف : )15LG( 11 71 31 22 05 - الفاكس : 95 58 31 22 05
r_hadi@marsamaroc.co.ma

العيون :
العنوان: ص.ب. 48 املرسى- العيون

الهاتف : 88 88 99 28 05 - الفاكس : 65 80 99 28 05
n_boumezzough@marsamaroc.co.ma

احلسيمة :
العنوان: ص.ب. 88، بني نصار - الناظور

الهاتف : 49 57 91 61 06 - الفاكس : 62 48 98 36 05
b_abhim@marsamaroc.co.ma 

احملمدية :
العنوان : امليناء التجاري، ص.ب. 98 - احملمدية

الهاتف : 80 40 32 23 05 - فاكس : 75 40 32 23 05
bouassam@marsamaroc.co.ma 

اجلرف األصفر :
العنوان : كم 22، طريق اجلديدة، ص.ب. 407 بالطو اجلديدة
الهاتف : 54 54 34 23 05 / 06 51 34 23 05

 الفاكس : 12 51 34 23 05
 h_oubaha@marsamaroc.co.ma

أكادير :
العنونان: ص.ب. 36 ميناء أكادير

الهاتف : 00 37 84 28 05 - الفاكس : 25 28 84 28 05
k_mansour@marsamaroc.co.ma

الداخلة
العنوان : امليناء اجلديد للداخلة – ص.ب. 335 الداخلة 

الهاتف : 18 /17 88 89 28 05 - 76 71 89 28 05 
الفاكس : 25 88 89 28 05

s_jebbouri@marsamaroc.co.ma 
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