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 مرسى
 المغرب

بإيجاز

إمس الرشكة   ◀

شركة إستغالل املوانئ ـ مرسى املغرب

تارخي التأسيس   ◀
فاتح دجنبر سنة 2006

الشلك القانوين    ◀
شركة مجهولة اإلسم ذات مجلس 

إدارة جماعية ومجلس رقابة

رأمسال الرشكة    ◀
733.956.000 درهم

املقر الرئييس   ◀
شارع الزرقطوني، رقم 175 ـ 20100 

الدار البيضاء ـ املغرب

رئيس جملس اإلدارة   ◀
امجلاعية

محمد عبد الجليل

النشاط التجاري   ◀
إستغالل محطات وأرصفة  مينائية 

في إطار عقود إمتياز

رمق 
املعامالت

الرواج 
اإلمجايل

اخلدمات املقدمة

املواقع 
اجلغرافية

عدد
املستخدمني

مليون درمه

مليون طن

مستخدم

الناضور واحلسمية وطنجة 
وطنجة املتوسط واحملمدية 

والدار البيضاء واجلرف األصفر 
وآسيف وأاكدير والعيون 

والداخلة.

خدمات 
خاصة بالبضائع

خدمات 
خاصة بالسفن

•  خدمات أساسية : املناولة عىل منت 
السفن وعىل األرصفة، والتخزين، 

واإلحصاء، والوزن، وحشن احلاويات 
وتفريغها إخل ؛

•  خدمات ُملحَقة : إنزال، ورّص، 
وحشن، وتفريغ الشاحنات، إخل ؛

•  خدمات معلوماتية آنية : اخلدمة 
.Marsa Conteneur اإللكرتونية

القيادة، والقطر، والرسو، 
والمتوين، اخل.

45



67

2 0 2 0 2الــتــقريــر الــســنــوي  0 2 0 الــتــقريــر الــســنــوي 

PROFIL DE  
L’ENTREPRISE

Marsa Maroc est un opérateur portuaire multitrafic, occupant la place de 
leader national de l’exploitation portuaire, avec une présence significative 
dans les ports de commerce du Maroc.  

Mue par le souci permanent de la qualité de service, grâce à ses ressources 
humaines qualifiées et à son parc d’équipement performant, Marsa Maroc 
s’emploie à offrir des prestations aux meilleurs standards internationaux 
dans l’ensemble des ports nationaux où elle opère.

La société, cotée à la Bourse de Casablanca depuis juillet 2016, a associé 
de nouveaux actionnaires à sa gouvernance et ambitionne de soutenir sa 
politique de développement grâce à son accession à de nouveaux moyens 
de financement. 

نبذة عن الشركة

ُتعترب "مرىس املغرب" فاعال مينائيا نشيطا متعدد اإلختصاصات و رائدا يف جمال 
إستغالل َاملوانئ. و يتجىل ذلك من خالل معلها و حضورها البارز باملوانئ التجارية 

باململكة.

توفري  املغرب يف  مرىس  اجلودة، جتهتد  عالية  خدمات  تقدمي  عىل  مهنا  حرصا  و 
الوطنية اليت تزاول هبا نشاطها،  الدولية جبميع املوانئ  خدمات ترىق إىل املعايري 

معمتدة باألساس عىل موارد برشية كفؤة و جتهزيات عالية األداء.

بورصة   يف  إدراجها  منذ  حاكمهتا  هيئة  إىل  جدد  مسامهني  الرشكة  مضت  قد  و 
الدارالبيضاء سنة 2016، و تحمط إىل دمع سياسة التمنية اليت تهنج بفضل حصوهلا 

عىل مصادر متويل جديدة.
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التقرير السنوي
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4.  إجنازات الرواج                                                                                      

5. اإلجنازات املالية 

6. البيانات املالية

7. لإلتصال بنا     

1.  لكمة رئيس جملس 
اإلدارة امجلاعية  

2.  تقدمي مرىس املغرب          

أجهزة التدبري                                                                             ◀
اهليلك التنظيمي                                                                                 ◀
الرشاكت التابعة                                                                                         ◀

تواجد متعدد املواقع  ◀
إسرتاتيجية               ◀

3.  أبرز األحداث    

نشاط وتمنية                                                                   ◀
هشادات وعالمات  ◀

تواصل                                                                                       ◀
                                                                           
                                                                                         
س                                                                               

هر
ف
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 كلمة رئيس مجلس
 اإلدارة الجماعية

لقد برهنت مجموعة مرىس املغرب، طيلة سنة 2020، عىل مرونة كبرية يف سياق طغت 
هيلع أزمة جاحئة كوفيد ـ 19.

تقدمي  مواصلة  من  مكنتنا  إسمترارية  خطة  بوضع  بادرنا  الصحية،  األزمة  بداية  مفنذ 
خدماتنا يف مجيع احملطات املينائية مع مراعاة التدابري الرضورية محلاية مستخدمينا 
وزبنائنا. ومن الناحية املالية، فرمغ الرتاجع الطفيف باملقارنة مع سنة 2019، حافظنا عىل 

مؤرشات األنشطة يف مستوى ُمريض.

"طنجة  التابعة  رشكتنا  حجنت  حيث  اإلسرتاتيجية.  مشاريعها  املجموعة  واصلت  مكا 
أليانس"، ورمغ الظروف الصعبة، يف إهناء أشغال بناء حمطة احلاويات 3 مبيناء طنجة 

املتوسط 2، ليك تكون جاهزة إلنطالق العمليات التجارية إبتداء من فاحت يناير 2021.

وأخريا، أطلقت املجموعة ورشا مطوحا بغية حتسني أداء العمليات. ورٌشٌ طويل النفس 
يريم إىل ترسيخ المتزي العمليايت بشلك دامئ يف ثقافة مقاولتنا حىت نليب دامئا متطلبات 

زبنائنا بشلك أفضل.

هذا  تعبئهتم يف  عىل  املجموعة  مستخديم  أهنئ مجيع  الفرصة يك  هذه  تفوتين  وال 
الظرف العصيب.

السيد دمحم عبد اجلليل
رئيس جملس اإلدارة امجلاعية

2 0 2 0 الــتــقريــر الــســنــوي 
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2  تقديم  
          مرسى المغرب

أجهزة التدبري                                                                              ◀

اهليلك التنظيمي                                                                                  ◀

الرشاكت التابعة                                                                                          ◀

تواجد متعدد املواقع   ◀

إسرتاتيجية                ◀
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مهام أخرىالوظيفة بمجلس الرقابةاالسم

وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك رئيس جملس الرقابةعبد القادر معارة
واملاء

  نائب رئيس جملس الرقابةخالد الرشقاوي
األمني العام ـ وزارة التجهزي 

والنقل واللوجيسيتيك واملاء

 عضو جملس الرقابة ورئيس مديرممثل تأمينات الوفاء مبجلس الرقابةرمسيس عروب
 عام تأمينات الوفاء

 ممثلة النظام امجلايع ملنح رواتبوفاء مريوح
  التقاعد مبجلس الرقابة

عضو جملس الرقابة املديرة العامة 
CDG Capital Gestion

 

دمحم جابر 
امخللييش

 ممثل الصندوق املغريب للتقاعد
   مبجلس الرقابة

عضو جملس الرقابة رئيس قطاع 
تدبري احملفظة بالصندوق املغريب 

للتقاعد

 عضو جملس الرقابةعادل بايه

مدير اإلسرتاتيجية والرباجم 
وتنسيق النقل ـ وزارة التجهزي 

والنقل واللوجيستيك واملاء

رئيس قسم البنيات التحتية بوزارة هشام املدغري 
اإلقتصاد واملالية

عضو جملس الرقابة ممثل الدولة 
املغربية

عضو جملس الرقابةمصطىف بوخو
رئيس قسم التدبري الفعال 

لملحفظة العامة بوزارة اإلقتصاد 
واملالية

أعضاء جملس الرقابة

 تكوين جملس الرقابة

CDG Capital 
Gestion 

أجهزة التدبير
جملس الرقابة

السيد عبد 
القادر معارة

رئيس جملس الرقابة

 عضو جملس الرقابة ممثال
 بالسيدة وفاء مريوح

السيد مصطىف 
بوخو 

عضو جملس الرقابة

السيد عادل بايه
عضو جملس الرقابة

تأمينات 
الوفاء 

 عضو جملس الرقابة ممثلة
 بالسيد دمحم رمسيس

 عروب

الصندوق املغريب
للتقاعد

 عضو جملس الرقابة  
 ممثال بالسيد دمحم جابر

امخللييش

السيد خالد
الرشقاوي

 نائب رئيس
جملس الرقابة

الدولة   
املغربية 
 عضو جملس الرقابة ممثلة بوزارة
 اإلقتصاد واملالية ممثلة بالسيد
 هشام املدغري
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بادر جملس الرقابة يف إجمتاعه األخري، بتارخي 3 يناير 2020، مبراجعة تنظمي اللجان القامئة 
حيث وضع ثالث جلان مكا ييل : 

تتوىل جلنة التدقيق وإدارة املخاطر ثالث جماالت خاصة :

التدقيق :  ◀

تتوىل جلنة التدقيق وإدارة املخاطر تقيمي آلية املراقبة الداخلية بالرشكة. ويه تعكف باخلصوص عىل 
دراسة خمططات العمل وتقارير التدقيق الداخيل واخلاريج، واملصادقة عىل براجم التدقيق الداخيل، 

وتقيمي معل املدققني الداخليني واخلارجيني، مكا تبدي رأهيا يف إختيار املدققني اخلارجيني.

صياغة املعلومات احملاسبية واملالية ومراقبهتا  ◀

تهسر جلنة التدقيق وإدارة املخاطر عىل تتبع معلية صياغة املعلومات املالية وذلك عرب حتليل اجلداول 
املالية قبل نرشها. وتنظر يف مجيع القضايا ذات صلة باحلسابات والوثائق املالية حىت تتحقق من 
فعالية أنمظة املراقبة الداخلية وإدارة املخاطر من حيث احملاسبة واملالية. وفضال عن ذلك، تدرس اللجنة 

تقارير مندويب احلسابات، وتقمي نتاجئ تقيميهم وتوصياهتم، وحترص عىل تطبيقها.

إدارة املخاطر :  ◀

تتحقق جلنة التدقيق وإدارة املخاطر من أن الرشكة سنت املامرسات الالزمة يف جمال حتديد وإدارة 
و تضع، ألجل  اإلسرتاتيجية.  أهدافها  بلوغ  أو يف  أداهئا  وقع كبري يف  يكون هلا  قد  اليت  املخاطر 
ذلك، خارطة املخاطر احمليطة بالرشكة، وتساعد جملس الرقابة يف تقيمي فعالية نظام إدارة املخاطر، 

وتصادق عىل خمططات العمل الكفيلة بتخفيف وطأة املخاطر الكربى والسيطرة علهيا. 

تعرض جلنة التدقيق وإدارة املخاطر رأهيا عىل نظر جملس الرقابة وترفع إليه تقريرا بأشغاهلا يف لك 
جمال من جماالت معلها عىل حدة.

العامة اليت تهنجها الرشكة، وترفع إىل  تبت جلنة اإلسرتاتيجية واإلستمثار يف اإلسرتاتيجية 
جملس الرقابة دوريا تقارير عن تقدم تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية.

يف جمال اإلسرتاتيجة :  ◀

التوجهات اإلسرتاتيجية اليت يقرتحها  جملس  اللجنة  عىل املجلس رأهيا يف حتديد وتنفيذ  تعرض 
اإلدارة امجلاعية وتقمي تقدم تنفيذها.

يف جمال اإلستمثار :  ◀

تقدم اللجنة رأهيا يف مشاريع وبراجم اإلستمثار اليت تعزم علهيا مجموعة مرىس املغرب وكذلك يف 
سبل متويلها.

تتوىل جلنة التعيني واألجور واحلاكمة املهام الرئيسية التالية :

التعيني :  ◀

مقرتحات  يف  رأهيا  وتبدي  امجلاعية،  اإلدارة  جملس  أعضاء  تعيني  مقرتحات  دراسة  اللجنة  تتوىل 
املترصفني  إختيار  حول  األجهزة  قرارات  وحترض  احلاكمة،  أجهزة  أعضاء  تعيني  بشأن  املسامهني 

وأعضاء اللجان املتخصصة وأعضاء جملس اإلدارة امجلاعية.

األجور :  ◀

تتوىل اللجنة مهمة تقيمي سياسة األجور العامة اليت تهنجها الرشكة، وتقدم رأهيا يف التعديالت اهلامة 
اليت تطرأ عىل رشوط األجر ومقتضيات نظام املستخدمني بالرشكة.

احلاكمة :  ◀

نظام احلاكمة مبا  تكييف  الرقابة عىل  ومساعدة جملس  الرشكة  متابعة قضايا حاكمة  اللجنة  تتوىل 
يتطابق مع أفضل املامرسات الدولية.

اللجان املتخصصة ومعارفهم وجتارهبم،  اللجنة سنويا كفاءات أعضاء جملس الرقابة وأعضاء  وُتقمّي 
مكا تقمي بنية جملس الرقابة واللجان وجحمهام وتشكيلهام وفعاليهتام بالنظر إىل املهام املولكة إلهيام. 

وتعرض اللجنة عىل نظر املجلس لك التوصيات اليت تراها مفيدة.

جلنة التدقيق 
وإدارة املخاطر

جلنة اإلسرتاتيجية 
واإلستمثار

جلنة التعيينات 
واملاكفآت واحلاكمة

جملس
الرقابة
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مجلس اإلدارة
الجماعية

السيد عبد احلق بن دمحان 
مدير الشؤون القانونية

السيد يوسف بناين  
مدير املوارد البرشية

السيد دمحم عبد اجلليل  
رئيس جملس اإلدارة امجلاعية

السيد سعيد أسبايع   
مدير مرشوع طنجة املتوسط 2

السيد حلسن أوجا   
مدير الفعالية العملياتية

السيد رشيد هادي 
مدير اإلستغالل مبيناء الدار البيضاء

18
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 رئيس مجلس
 اإلدارة الجماعية

الهيكل التنظيمي

مديرية اإلستغالل 
بميناء الناضور

إدارة التنمية 
واإلستراتيجية

إدارة املوارد البشرية

إدارة الشؤون القانونية

إدارة املشتريات

إدارة األداء العملياتي

اإلدارة املالية

 إدارة مشروع طنجة
املتوسط 2

إدارة النظم املعلوماتية

 إدارة التدقيق
الداخلي والتنظيم

قطاع التواصل املالي 
والعالقات مع املستثمرين

مديرية اإلستغالل 
بميناء املحمدية

مديرية اإلستغالل 
بميناء الجرف األصفر  

مديرية اإلستغالل 
بميناء أكادير

مديرية اإلستغالل 
بميناء العيون

قسم اإلستغالل 
بميناء الداخلة

مديرية اإلستغالل 
بميناء آسفي

مديرية اإلستغالل 
بميناء الدار البيضاء

مديرية اإلستغالل 
بميناء طنجة
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TC3PC

SMA

Tanger Alliance

TC3PC

 الشركات التابعة لمجموعة
تعدد المواقع مرسى المغرب

 طنجة أليانس

 رشكة حمطة احلاويات 3 مبيناء
 الدار البيضاء

رشكة املناولة ألاكدير 

رشكة متتلك مرىس املغرب
51% مهنا.

رشكة متتلكها مرىس املغرب 
بنسبة 50% + هسم واحد.

رشكة متتلكها مرىس املغرب  
بنسبة %100.

تتوىل الرشكة هتيئة وجتهزي 
وإستغالل وصيانة حمطة احلاويات 3 

مبيناء الدار البيضاء.

تتوىل الرشكة هتيئة ومتويل 
وإستغالل وصيانة ومناولة حمطة 

الرصيف المشايل مبيناء أاكدير.

تتوىل الرشكة إجناز ومتويل 
وإستغالل وصيانة حمطة احلاويات 3 

مبيناء طنجة املتوسط 2.

مرىس املغرب حارضة مبوانئ اململكة التسعة الرئيسية. وهذا ما خيول هلا صفة فاعل مينايئ 
متعدد اإلختصاصات يتكفل بأمناط متنوعة من الرواج :

2223

بضائع متنوعة، 
مواد صلبة، مواد سائلة، 

عربات املسافرين
 الناضور

احلسمية
مسافرين

بضائع متنوعة، مسافنة احلاويات
مواد صلبة 

طنجة طنجة املتوسط طنجة آليانس
مسافرين

بضائع متنوعة، 
مواد صلبة 

الداخلة

بضائع متنوعة، 
مواد صلبة ومواد سائلة 

العيون

SMA
حاويات، مواد صلبة، 

بضائع متنوعة 

حاويات، بضائع متنوعة، 
مواد صلبة، مواد سائلة، 

مسافرين 

 أاكدير

حاويات، عربات، 
حاوياتمواد صلبة، مسافرين 

الدار البيضاء

مواد صلبة، مواد سائلة 

بضائع متنوعة، مواد 
صلبة، مواد سائلة 

مواد صلبة، مواد سائلة، 
بضائع متنوعة

احملمدية

 اجلرف لصفر

آسيف
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اإلستراتيجية
وضعته  الذي   "15 "اكب  اإلسرتاتيجي  املخطط  يريم 
املوانئ  2018 عقب إصالح قطاع  املغرب سنة  مرىس 
وذلك  الرشكة  توازن  عىل  احلفاظ  أهداف  حتقيق  إىل 

بالرتكزي عىل أولويات المنو احملددة من طرفها.

ويف سنة 2017، إعمتدت مرىس املغرب خطة إسرتاتيجية 
جديدة، "آفاق 2025"، اليت تدشن دخول الرشكة عهدا 
جديدا من المنو نتيجة ما أحرزته من تقدم مهم من خالل 

اخلطة السابقة.

تصبح  أن  إىل   ،2025 حبلول  جبد،  تسىع  فالرشكة 
فاعال مينائيا دوليا معرتفا به يمتتع بأداء عاٍل، ويسامه 
باملغرب  اللوجيستيك  بقطاع  الريق  فعالة يف  مسامهًة 
مرىس  ستحرص  اخلطة،  هذه  عىل  وسريا  وأفريقيا. 
يف  وطنيا  الريادية  ماكنهتا  عىل  احلفاظ  عىل  املغرب 

جمال املناولة ولوجيستيك املوانئ.

  تعزيز ماكنة الرشكة كفاعل مينايئ 
رائد باملغرب

هيدف املخطط اجلديد يف املقام األول، إىل جعل مرىس 
املغرب طرفا فاعال يف التحوالت اليت سيهشدها قطاع 
حتتية  بنيات  عدة  إطالق  بعد  السميا  وطنيا،  املوانئ 
القادمة  العرش  السنوات  مينائية من اجليل اجلديد يف 
املتوسط،  الناضور غرب  وميناء  اجلديد،  مكيناء آسيف 
األطليس،  الداخلة  وميناء  األطليس،  القنيطرة  وميناء 
وذلك عرب احلصول عىل إمتيازات جديدة كفيلة بمتكيهنا 

من احلفاظ عىل ماكنهتا الريادية وطنيا وتعزيزها.

حضور ممتزي 
بالقارة األفريقية

مرىس  خربة  من  اإلستفادة  كذلك  املخطط  يروم 
املغرب من أجل تنويع حمفظة أنشطهتا جغرافيا، 
وإحالهلا ماكنة فاعل مينايئ متعدد الرواج يفرض 
نفسه قاريا، وذلك باخلصوص، من خالل احلصول 
مشاريع  يف  واملسامهة  مينائية  إمتيازات  عىل 

ُمهيِكة بأفريقيا.

املسامهة يف حتسني 
اللوجيستيك

مرىس  وجود  عىل  املخطط  يراهن  وأخريا، 
من  املغربية  املوانئ  بأمه  اإلسرتاتيجي  املغرب 
أجل تكريس دور الرشكة، وذلك من خالل تطوير 
حتسني  يف  املسامهة  عرب  وتنويعها  األنشطة 

اللوجستيك. 
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الرشكة  علهيا  اليت ترشف   3 احلاويات  لتشغيل حمطة    اإلستعداد 
: أليانس"  "طنجة  التابعة 

سارت اإلستعدادات مبحطة احلاويات TC3 اليت ترشف علهيا الرشكة التابعة "طنجة أليانس" 
للرشوع يف مزاولة  لتكون جاهزة   ،2020 2، عىل قدم وساق طيلة سنة  املتوسط  مبيناء طنجة 
نشاطها التجاري بتارخي فاحت يناير 2021. وإستقبلت "طنجة أليانس" بنجاح يف حمطة احلاويات 

3 أول سفينة إختبار يف ظروف حقيقية، وذلك بتارخي 22 دجنرب 2020.

و يف إطارهذا  املرشوع الذي بلغت تكفته ما يناهز 180 مليون أورو، تتعهد " طنجة أليانس " 
مبوجب بنود إتفاقية التفويت املربمة مع "السلطة املينائية طنجة املتوسط TMPA، بتوفري البنيات 

الكربى، والتجهزيات، والوسائل البرشية الالزمة حلسن سري احملطة.

مكا أن أشغال اهلندسة املدنية اخلاصة بإجناز السطح عىل اخلصوص شارفت عىل اإلنهتاء. فميا 
ُينتظر تسلمي البنايات التقنية الورشات، وغرف التبديل، إخل...، يف الفصل األول من سنة 2021.

وأما التجهزيات، فقد إستملت " طنجة أليانس" 6 رافعات جرسية من 8 خمصصة لتجهزي حمطة 
ويه   2020 سنة  من  وأكتوبر  غشت  هشري  بني  وذلك  السكك،  عىل  ووضعهتا   ،3 احلاويات 
Twin- ـ ستساعد عىل مناولة احلاويات حسب منط LIEBHERR رافعات من صنع األملاين ـ

الرافعتني املتبقيتني خالل  lift، وتفريغ وحشن أكرب حامالت احلاويات يف العامل. وُيتوقع تسمل 
الفصل األول من سنة 2021. وباإلضافة إىل هذه الرافعات، فإن حمطة احلاويات 3 جمهزة بـ 24 
Kone- وعربتني رافعتني، لكها من العالمة الفنلدية ،reach-steackers و4 قاطرات RTG  رافعة

.Terberg باإلضافة إىل 40 شاحنة من عالمة ،cranes

ويتوقع الرشوع جبزء كبري من احملطة يف العمل يف فاحت يناير 2021، عىل أن تفتتح احملطة 
باكمل طاقهتا يف هشر يونيو 2021 عىل أبعد تقدير. وستبلغ سعة احملطة عند إنهتاهئا 1,5 مليون 

.)EVP( وحدة ماكفئة لعرشين قدما

النشاط والتنمية

بتدبري جاحئة  الصندوق اخلاص  املغرب يف    مسامهة مرىس 
:  )19– فريوس كورونا) كوفيد 

سامهت "مرىس املغرب"، بدافع احلس الوطين، يف محلة التضامن الوطنية اليت أطلقها 
لفائدة  درمه  مليون   300 مبنح  وذلك  هلل،  نرصه  السادس  امللك دمحم  اجلاللة  صاحب 

الصندوق اخلاص بتدبري جاحئة فريوس كورونا )كوفيد 19-(.

مكا إنضم مستخدمو مرىس املغرب إىل هذه امحللة التضامنية وتربعوا بثالثة أيام أجور 
لفائدة الصندوق، ليصل مجموع مسامهاهتم إىل 3,2 مليون درمه.

: " مرىس املغرب"  إطالق بوابة مشرتيات   

إىل  الرامية  خطهتا  ورشات  أبرز  تنفيذ  يف  املغرب"  "مرىس  أرسعت   ،2020 سنة  خالل 
التحول الرمقي، وذلك عرب إطالق بوابة مشرتياهتا اخلاصة برمقنة طلبات العروض واخلدمات 
حمطاهتا. ببايق  مث  البيضاء  الدار  ومبيناء  العامة  اإلدارة  مواقع  عىل  عهنا  واإلعالن 

وتريم هذه البوابة اليت تستجيب ملتطلبات الرسية واألمن املعلومايت، إىل مساعدة موردي 
"مرىس املغرب" عىل إمتام مجيع إجراءات معليات الرشاء عرب األنرتنيت.

تهنجها  اليت  الرشاء  سياسة  علهيا  تقوم  اليت  واإلنصاف  الشفافية  مبادئ  عىل  ودأبا 
"مرىس املغرب" ، يأيت إطالق هذه املنصة لرتشيد معلية الرشاء وذلك بتقصري آجال إمتام 

املساطر ومن مَثَّ تقليص التاكليف علهيا وعىل موردهيا.

: اإللكرتونية  والفوترة  اإللكرتوين  األداء  إطالق خدمات   

حرصا عىل تقدمي خدمات ذات جودة عالية للزبناء طبقا لسياسة التحول الرمقي، توفر 
"مرىس املغرب" منذ يوليوز 2020، بالتعاون مع "مركز النقديات CMI، إماكنيَة الدفع عىل 

اخلط عرب موقعها التجرييب مبيناء الدار البيضاء، بالطرق التالية :

البنك اإللكرتوين )e-banking( لألداء عرب مواقع البنوك ؛  ◀
؛ للبنوك  يعود  محمول  تطبيق  بإستعامل  لألداء   )m-banking( احملمول  ◀   البنك 

◀  األداء اإللكرتوين )e-paiement( عرب موقع "مرىس املغرب" بواسطة البطاقة 
البنكية الوطنية أو الدولية.

البيضاء  الدار  مبينايئ  متوفرة  اإللكرتونية  الفوترة  خدمة  صارت   ،2020 يونيو  ومنذ 
وأاكدير.

الزبون واحدة من  إثراء جتربة  التحول الرمقي املذكورة اليت تسامه يف  وتعد مشاريع 
جتليات خطة التحول الرمقي اليت رشعت "مرىس املغرب" يف تنفيذها بغية حتسني فعالية 

األداء وخلق القمية.
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: العمليايت  األداء  حتسني   

اكن تارخي 30 نونرب 2020 يوما مهشودا حيث ُرشع فيه يف هنج حتسني 
األداء العمليايت جبميع مواقع "مرىس املغرب".

“إتقان" هو االمس الذي أطلق عىل هذا الهنج. وهو تعبري عن أحد احملاور 
تهنجها  اليت   "2025 "آفاق  اإلسرتاتيجية  اخلطة  املضمنة يف  املستعرضة 

الرشكة.

ُوضعت خطة "إتقان" داخليا، ويه تريم إىل إرشاك مجيع القوات احلية 
وذلك  ومعيارية،  منمظة  وبطريقة  يد،  يدا يف  العمليايت،  التفوق  بلوغ  يف 

جبميع احملطات املينائية.

وتتطلع "مرىس املغرب"، عرب هذه اخلطة، إىل مواصلة رفع األداء العمليايت 
يطلهبا  اليت  اجلودة  لرشوط  إستجابة  وذلك  التفوق،  مستوى  إىل  لريىق 
لملوارد  وترشيدا  لملتعاونني،  لبيئة معل سلمية، وحتفزيا  الزبناء، ومضانا 

املتاحة.

  رشكة حمطة احلاويات 3 مبيناء الدار البيضاء ـ 
TC3PC ـ تصدر قرضا سنديا

يف هشر دجنرب 2020، أطلقت بنجاح رشكة حمطة احلاويات 3 مبيناء الدار 
البيضاء ـ TC3PC ـ التابعة ملجموعة "مرىس املغرب" قرضا سنديا بقمية 

1,4 مليار درمه يف وجه مستمثرمني مغاربة أكفاء.

وبفضل إستخامد أفيق قدره 700 مليون درمه عىل مدى 5 سنوات، و700 
هذا  بفضل  التابعة  الرشكة  سّددت  سنوات،   10 مدى  عىل  درمه  مليون 
القرض السندي املبلغ املتبيق من تقدمة احلسابات اجلارية للرشاكء سنة 
2013 من طرف "مرىس املغرب" قصد متويل برناجمها اإلستمثاري األول، 
مث تسديد اكمل القرض البنيك الذي أبرمته الرشكة التابعة سنة 2016، وذلك 

قبل حلول أجله. 

ومن خالل هذا اإلصدار تقوم املجموعة بإعادة تشكيل هيكها املايل وحتسني 
تكفة ديوهنا.

شهادات وعالمات

QSE لإلدارة    اإلهشاد عىل نظام اإلدارة املدجمة 
املغرب لـمرىس  العامة 

املغرب  لـمرىس  العامة  لإلدارة   QSE املدجمة  اإلدارة  نظام  حصل 
عىل هشادة ISO9001 و ISO14001 وOHSAS18001، وذلك بتارخي 

7 فرباير 2020.

QSE مبيناء    اإلهشاد عىل نظام اإلدارة املدجمة 
اجلديدة لإلصدارات  طبقا  البيضاء  الدار 

تقدم  املغرب"  "مرىس  ما انفكت  املتواصل،  التحسني  سريا عىل هنج 
وهكذا  الدولية.  املعايري  مستجدات  آخر  تطابق  خدمات  لزبناهئا 
نظام  إهشاد  البيضاء عىل  الدار  مبينـاء  اإلستغالل  مديرية  حصلت 
والـبيئة  والـصحة/السالمة،  الـجودة،  جمال  يف  الـمـدجمة  إدارهتـا 
 ISO9001 – لملعايري   2015 اجلديد  لإلصدار  طبقا   )SMI-QSE(
املعيار   2018 اجلديد  لإلصدار  وطبقا  ؛   ISO14001 – ISO45001

.OHSAS18001 سابقا  املمسى 

متعددة  الثالثة حملطات احلاويات، واحملطة  األنمظة  أدجِمت  وهكذا 
نظام  يف  البيضاء  الدار  مبيناء  العربات  وحمطات  اإلختصاصات، 

.SMI-QSE-DEPC  إدارة واحد مدجم ُأطلِق هيلع إمس
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التـواصـــل

 Smart الذكــي”  املينــاء  "حتـدي  سـبـاق    أول 
Port Challenge

الذي  الذيك"  امليناء  "حتدي  اهلااكثون  رشيكة  املغرب  مرىس 
الوطين  والشباك   ،)ANP( لملوانئ  الوطنية  الواكلة  نمظته 
التحالف  مع  برشاكة   ،)Portnet( التجارية  املساطر  لتوحيد 
 2020 18 دجنرب  الفرتة من  وذلك يف  التجارة،  لتيسري  العاملي 

إىل 29 يناير 2021.

وشارك يف النخسة األوىل من هذه املسابقة الدولية اإلفرتاضية 
 10 من  ينحدرون  املشاريع  حاميل  من  متباٍر   500 من  أكرث 
بلدان، تقدموا بـ 74 مرشوع مبتك لرفع حتديات قطاع املوانئ.

LOGISMED لـ  اإلفرتاضية  الندوات   

"مرىس املغرب" رشيكة يف سلسلة من 9 حمارضات إفرتاضية 
 2020 دجنرب  من  إبتداء   Logismed من طرف  مربجمة هشريا 
الفيديو، تناقش مواضيع خمتلفة  ويه حمارضات عن بعد عرب 
يك  فرصة،  ويه  ؛  واملنطقة  باملغرب  اللوجيستيكـ  قطاع  هتم 
ألن  وتطلعها  الوطين  املوانئ  قطاع  ريادهتا يف  الرشكة  تؤكد 

اإلقليمي. الصعيد  عىل  مرجعيا  مينائيا  فاعال  تصبح 
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4  إنجازات الرواج
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TC3PC

SMA

2019 2020

37 879

35 654

4 180

1 486

32 213

2 167

3 921

29 566

الرواج الذي عالجته مجموعة 
مرسى المغرب

بلغ إمجايل الرواج الذي عاجلته مجموعة مرىس املغرب إىل غاية هناية سنة 2020، 35,7 مليون طن 
مقابل 37,9 مليون طن سنة 2019، مما يعين تراجعا بنسبة 6% يعود أساسا إىل األزمة الصحية 

وتداعياهتا.

رواج مجموعة مرىس املغرب سنة 2020   

الرواج حسب األنشطة   

رواج سنة 2020 حسب الرشاكت )بآالف األطنان(

مرىس املغرب

 إمجايل الرواج 2019

 إمجايل الرواج 2020

احلاويات  رواج  تالها  الرواج،  إمجايل  من   %43 بنسبة  املغرب  مرىس  رواج  عىل  الصلبة  املواد  همينت 
بنسبة 25%، مث رواج املواد السائلة بنسبة 24% فميا بلغ رواج البضائع املتنوعة 7%. وأما رواج اآلليات 

املتحركة فمل يتجاوز 1% من الرواج اإلمجايل.

الرواج حسب األنشطة )بآالف األطنان(
2019

2020

3 014

3 744

2 1222 109

1 067

1 716

1 097
1 357

1 867 1 944

1 194 1 300
924799

 الفحم وحفماألعالفاحلبوباللكينكرالكربيتالسكراألمسدة
الكوك

2019

2020
15 20115 563

9 498 8 939
9 651

8 575

2 702 2 465

475465

املواد الصلبة احلاويات املواد السائلة بضائع متنوعة  العربات اجلديدة
واآلليات املتحركة

الصلبة املواد  رواج 

بلغ رواج املواد الصلبة 15,2 مليون طن إىل غاية هناية 2020، مقابل 15,6 مليون طن السنة املاضية، 
مجسال إخنفاضا بنسبة %2.

 ،)%13( والكربيت   ،)%14( والعلف   ،)%20( الكوك  الفحم وحفم  رواج  الرواج،  هذا  وقد همين عىل 
واحلبوب )11%(، والكينكر )9%(، والسكر اخلام )%9(.

تعود التغريات املالحظة مقارنة مع سنة 2019 أساسا إىل :

 2019 سنة  املُعاجل  الفحم  لرواج  االستثنايئ  التوقف  نتيجة  الكوك  وحفم  الفحم  رواج  ◀  إخنفاض 

حلساب حمطة طاقة احلرارية مع تشغيل من طرف SAFIEC حملطة الفحم اجلديدة مبيناء آسيف 
األطليس يف مارس 2020 )-730 ألف طن(؛    

◀  إخنفاض رواج  تصدير امللح نتيجة املنافسة الدولية احملتدمة )-593 ألف طن( ؛

البرتول                أسعار  هبوط  نتيجة  الدولية  بالسوق  الطلب  تراجع  بسبب  الباريتني  رواج  ◀   إخنفاض 

)-543 ألف طن(.

وقد خفف من وطأة هذا اإلخنفاض إرتفاع رواج احلبوب )+650 ألف طن(، والكينكر )+260 ألف طن(، 
واجلبس )+207 ألف طن(.

تطور أمه أنواع رواج املواد الصلبة )بآالف األطنان(



20202019

DEPC310 178342 880

TC3427 831451 288

168 009794 738ميناء الدار البيضاء

DEPA120 244167 386

SMA53 53110 532

918 775177 173ميناء أاكدير

425 7317 9ميناء الناضور

066 212موانئ أخرى

577 536981 921إمجايل الرواج 

2019

2020

رواج احلاويات

يعادل عرشين  )ما  وحدة   922 بلغ  احلاويات  مستوى  رواجا عىل   2020 سنة  املغرب  مرىس  حققت 
قدما(، مقابل 982 وحدة )ما يعادل عرشين قدما( سنة 2019، مجسلة بذلك تراجعا بنسبة 6% باملقارنة 
مع السنة املاضية. ويعود هذا الرتاجع إىل إخنفاض نسبته 7% من رواج مرىس املغرب مبيناء الدار 

البيضاء عىل إثر إخنفاض الرواج اإلمجايل لمليناء وإلغاء خط حبري ألحد زبناء مرىس املغرب.

تطور رواج احلاويات )بوحدة ما يعادل عرشين قدما(

تطور رواج املواد السائلة )بآالف األطنان(

9 651

8 575

8 434
7 383

581545 672 611

 مجموع 2019

 مجموع 2020

زيوت  حمروقات مواد أخرى

3839

السائلة املواد  رواج 

اكن إلجراءات احلجر اليحص الذي فرضته حالة الطوارئ الصحية أثر ظاهر عىل رواج املواد السائلة 
)وخاصة مهنا احملروقات اليت متثل 86% مهنا(، حيث بلغ 8,6 مليون طن مقابل 9,7 مليون طن سنة 

2019، أي برتاجع نسبته %11.
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20202019بآالف األطنان

DEPC9 51510 333

TC3PC3 9214 180

513 43614 13مجموع ميناء الدار البيضاء

DEPA3 0352 953

SMA2 1671 486

439 2034 5مجموع ميناء أاكدير

708 2515 5اجلرف األصفر

164 4735 4احملمدية

305 8173 2آسيف

976 7632 2الناضور

750840العيون

659679الداخلة

303255طنجة

879 65437 35الرواج اإلمجايل

2019

2020

2019

2020

67 202

95 498

18 900

15 792

28114

املتنوعة البضائع  رواج 

 ،2019 سنة  طن  مليون   2,7 مقابل   2020 سنة  طن  مليون   2,5 املتنوعة  البضائع  رواج  إمجايل  بلغ 
مجسال إخنفاضا بنسبة 9%. ومتزي رواج البضائع املتنوعة برتاجع رواج املنتجات احلديدية بنسبة -%8، 
واخلشب ومشتقاته بنسبة -26%، وذلك عىل إثر تراجع نشاط قطاع البناء واألشغال العمومية وقطاع 

السيارات نتيجة األزمتني اإلقتصادية والصحية.

اكن الرواج إىل غاية هناية دجنرب 2020، حسب املوانئ، عىل الشلك التايل :

واآلليات اجلديدة  العربات  رواج 

تأثر رواج العربات اجلديدة واآلليات، سنة 2020، تأثرا بليغًا باألزمة اإلقتصادية املرتتبة عن اجلاحئة 
)تراجع مبيعات السيارات اجلديدة بنسبة 20%، وتصفية خمزون الوكالء(، وبلغ 67 ألف وحدة فقط 
مقابل 95 ألف وحدة سنة 2019، وهو ما يعادل تراجعا بنسبة 30% باملقارنة مع إجنازات سنة 2019.

تطور أبرز أنواع رواج البضائع املتنوعة )بآالف األطنان(

2019

2020

1 025

497
369 315233

453508

8895

 املنتجات
 احلديدية

 اخلشب
ومشتقاته

األكياس  املنتجات البحرية
الطازجة

 احلوامض
والبواكر

 رواج العربات واآلليات املتحركة )بالوحدات(رواج العربات اجلديدة )بالوحدات(

الناظورالدار البيضاءالدار البيضاء

الرواج حسب امليناء  

1 133
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الفروع
دجنرب 2019دجنرب 2020

األسلوب% الرقابة % الفائدة األسلوب% الرقابة % الفائدة 

شامل(*)50(*)50شامل(*)50(*)50طنجة أليانس

TC3PC100100شامل100100شامل

SMA5151شامل5151شامل

2017 2018 2019 2020

2 554 2 748
2 909

2 757

 %4

 %6

 %5

 %2

 %2

 %1

%53  %10

%16

نطاق الحسابات الُموط دة 

إنجازات مجموعة مرسى 
المغرب المالية

خيضع توطيد حسابات "مرىس املغرب" لقواعد وممارسات احملاسبة السارية باملغرب. وتتطابق مبادئ 
التوطيد ومناجهه املستعملة مع املهنجية اليت يعمتدها املجلس الوطين لملحاسبة يف إعداد احلسابات 

املوطدة يف إعالنه رمق 5.

وطبقا لقواعد التوطيد العامة، فقد مت توطيد رشكة "طنجة أليانس"، ورشكة حمطات احلاويات 3 مبيناء 
الدار البيضاء )TC3PC(، ورشكة املناولة ألاكدير )SMA( وفق قاعدة اإلندماج الشامل.

وفميا ييل تطور نطاق توطيد مجموعة مرىس املغرب :

 )*( 50% + هسم واحد

تطور رمق املعامالت  

بلغ رمق املعامالت املوطد الذي حققته مجموعة مرىس املغرب سنة 2020، ما يناهز 2757 مليون درمه 
مقابل 2909 مليون درمه سنة 2019، مرتاجعا بنسبة 5% معا اكن هيلع، ويعود ذلك إىل إخنفاض الرواج 

اإلمجايل بنسبة 6% متأثرا أساسا بفعل األزمة الصحية وتداعياهتا.

تطور رمق املعامالت يف الفرتة 2017-2020 )مباليني الدرامه( 

توزيع رمق معامالت مرىس املغرب سنة 2020 حسب امليناء

  أاكدير

اجلرف األصفر

الناضور

احملمدية

آسيف

العيون

الداخلة

طنجة

الدار البيضاء

4445
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2017 2018 2019 2020

1 861 1 984 2 025 2 096

303

128

25

2017 2018 2019 2020

292

759
672

937
824

556599

761

تطور تاكليف اإلستغالل  
بلغت تاكليف اإلستغالل املوطدة سنة 2020 مبلغ 2096 مليون درمه مقابل 2025 مليون درمه سنة 

2019، حمققة إرتفاعا بنسبة %3,5.

واكنت متغريات تاكليف اإلستغالل حسب لك مكون، عىل الشلك التايل : املشرتيات والتاكليف اخلارجية 
)+0,7%(، وتاكليف املستخدمني )+9%(، وخمصصات اإلستغالل )+1%(، والرضائب والرسوم )%1(.

بلغت نتيجة اإلستغالل املوطدة سنة 2020، 759 مليون درمه مقابل 937 مليون درمه سنة 2019.

مقابل درمه  مليون   292 إستقرت يف  فقد   ،2020 سنة  املجموعة  حققهتا  اليت  الصافية  النتيجة   وأما 
672 مليون درمه سنة 2019، ما يعين تراجعا بنسبة 57%. ويعود هذا اإلخنفاض عىل اخلصوص إىل 
تربع رشكة مرىس املغرب مببلغ 300 مليون درمه للصندوق اخلاص بتدبري جاحئة كوفيد – 19، وإىل وقع 
جعز النتيجة الصافية اليت حققها الفرع اجلديد "طنجة أليانس". إذا مل تأخذ بعني اإلعتبار اهلبة املقدمة 
لصندوق إدارة اجلاحئة، فاكنت النتيجة ستناهز 499 مليون درمه، أي منخفضة بنسبة 26% باملقارنة مع 

السنة املنرصمة، ما يعين هامشا صافيا نسبته %18.

تطور تاكليف اإلستغالل
يف الفرتة 2020-2017 

)مباليني الدرامه(

تطور نتيجة اإلستغالل 
الصافية يف  والنتيجة 

الفرتة 2020-2017 
)مباليني الدرامه(

تطور نتيجة اإلستغالل والنتيجة الصافية املوطدة  

النتيجة الصافية
نتيجة اإلستغالل

إجناز مزيانية اإلستمثار سنة 2020       

بلغت قمية إستمثارات مرىس املغرب 456 مليون درمه سنة 2020، وهو ما يعادل معدل إلزتام بنسبة 
62% حىت هناية 2020.

إجناز مزيانية اإلستمثار 
2020 )مباليني الدرامه(

معداتدراسات  بنيات
حتتية

4647
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2017 2018 2019 2020

734 729

853

719

597

184

644

483

2017 2018 2019 2020

1 543 1 576 1 561 1 563

2017 2018 2019 2020

2 209 2 244 2 362
2 187

اإلنجازات المالية لشركة مرسى المغرب ش.م

تطور رمق املعامالت  
بلغ رمق املعامالت الذي حققته مرىس املغرب 2187 مليون درمه إىل غاية هناية 2020 مقابل 2362 مليون 

درمه سنة 2019، مجسال إخنفاضا بنسبة %7,4.

يف سنة 2020، حافظت تاكليف اإلستغالل عىل نفس مستواها الذي اكنت هيلع سنة 2019، أي 1563 
مليون درمه مقابل 1561 مليون درمه سنة 2019.

واكنت متغريات تاكليف اإلستغالل، حسب املكونات، مكا ييل : املشرتيات )-8%(، والتاكليف اخلارجية 
)-10%(، وتاكليف املستخدمني )+7%(، وخمصصات اإلستغالل )+%2(.

تطور رمق املعامالت يف الفرتة 
 2020-2017

)مباليني الدرامه( 

تطور تاكليف االستغالل 
يف الفرتة 2020-2017 

)مباليني الدرامه( 

تطور تاكليف اإلستغالل  

204

106

5

معداتدراسات  بنيات
حتتية

بلغت نتيجة اإلستغالل سنة 2020 مبلَغ 719 مليون درمه مقابل 853 مليون درمه سنة 2019، مجسلة 
إخنفاضا بنسبة %16.

وأما النتيجة الصافية سنة 2020، فقد إستقرت يف 184 مليون درمه مقابل 597 مليون درمه سنة 
2019، وهو ما يعادل إخنفاضا بنسبة 69% ؛ يرجع أساسا إىل منح رشكة مرىس املغرب ش.م مبلغ 

300 مليون درمه لصندوق تدبري جاحئة كوفيد - 19.

315 مليون درمه، وهو ما يعادل معدل إلزتام عام  2020 مبلغ  بلغت اإللزتامات حىت هناية دجنرب 
.%56 بنسبة 

النتاجئ تطور   

تطور مزيانية اإلستمثار   

اإلستغالل  نتيجة  تطوير 
الصافية يف  والنتيجة 
الفرتة  2020-2017 

)مباليني الدرامه( 

 نتيجة اإلستغالل

النتيجة الصافية

إجنازات مزيانية اإلستمثار
2020 )مباليني الدرامه( 

4849
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ــدة احلصيلة املوًطّ

31/12/202031/12/2019األصول

فارق االقتناء

   1.204.770    1.162.014 املستعقرات غري املادية

   2.320.648    3.227.486 املستعقرات املادية

   54.819    171.896 املستعقرات املالية

   472.347    587.647  الرضيبة املؤجلة عىل األصول

   4.052.584    5.149.043 األصول الثابتة

   103.581    104.933 املخزونات

   434.585    431.649 العمالء وحسابات مرتبطة

   485.021    495.096 حسابات أخرى وحسابات التسوية

   695.874    1.084.678 رسوم قمي التوظيف

   1.719.061    2.116.356 األصول املتداولة

   446.554    312.122 الوفرات

   6.218.199    7.577.521 مجموع األصول

31/12/202031/12/2019اخلصوم

733.956733.956رأمسال

854.685895.065اإلحتياطات املوطدة

291.875671.557النتيجة الصافية للسنة املالية حصة املجموعة

260.749287.763فوائد األقلية

2.141.2662.588.341رؤوس األموال الذاتية املوطدة

1.698.4171.645.189اإلحتياطات املستدامة لملخاطر والتاكليف

1.639.696927.798ديون المتويل

3.338.1132.572.987املطلوبات طويلة األجل

304.188353.214املزودون واحلسابات املرتبطة

1.280.335703.658ديون أخرى وحسابات التسوية

1.584.5231.056.871املطلوبات املتداولة

513.6190اخلزينة ـ املطلوبات

7.577.5216.218.199مجموع اخلصوم

بآالف الدرامه

البيانات المالية الموطدة 
السنة المالية المنتهية 

في 31 دجنبر 2020
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31/12/202031/12/2019

2.854.3582.961.988منتوجات اإلستغالل

2.757.1552.909.381رمق املعامالت

97.20352.606اسرتدادات اإلستغالل

2.095.6202.024.855تاكليف اإلستغالل

829.752824.062مشرتيات وتاكليف أخرى خارجية

20.24320.373الرضائب والرسوم

765.283703.951تاكليف املستخدمني

480.342476.468ختصيصات اإلستغالل

758.738937.133نتيجة اإلستغالل

13.054-25.157-النتيجة املالية

6.099-337.130-النتيجة غري اجلارية

396.451917.980النتيجة قبل الرضيبة

246.889308.540الرضيبة عىل الرشاكت

41.839-115.300-رضائب مؤجلة

131.589266.701

264.862651.279النتيجة الصافية لملقاوالت املدجمة

264.862651.279النتيجة املوطدة

20.278-27.013-حصة األقلية

291.875671.557النتيجة الصافية حصة املجموعة

3,989,15النتيجة حسب الهسم بالدرمه

31/12/202031/12/2019بآالف الدرامه

   651.279    264.862 النتيجة الصافية للرشاكت املدجمة

إزالة التاكليف واملنتجات بدون آثار يف اخلزينة
   441.552    407.828 ختصيصات اإلستغالل الصافية لإلسرتدادات

   41.839-   115.300-تغري الرضائب املؤجلة

   1.509-   2.293-إلغاء نتاجئ مبيعات املستعقرات

   7.658    835 منتوجات أخرى بدون آثار يف اخلزينة

   682.579-   711.937-ختصيصات اإلستغالل الصافية لإلسرتدادات

   200.246    519.160 املرتبطة بالنشاط BFR تغري 

   574.808    363.154 التدفقات الصافية الناجتة عن النشاط

   869.850-   1.219.665-اقتناء املستعقرات

   1.509    2.442 مبيعات املستعقرات

   9.727    117.077-تغري القروض والتقدميات املتفق علهيا

   310.262    - تأثري تغري النطاق

   548.352-   1.334.300-التدفقات الصافية املرتبطة بعمليات االستمثار

   -    - زيادة رأس املال

   -    1.440.050 زيادة ديون المتويل

   44.991-   728.152-تسديد القروض

   44.991-   711.898 التدفقات الصافية املرتبطة بعمليات المتويل

   18.534-   259.248-تغري اخلزينة الصافية

   1.160.963    1.142.429 اخلزينة الصافية عند الفتح )مبا فهيا التوظيفات(

   1.142.429    883.181 اخلزينة الصافية عند اإلغالق )مبا فهيا التوظيفات(

بآالف الدرامهبآالف الدرامه دة جدول التدفقات املوطدة للخزينةحساب النتيجة املُوطَّ
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الفروع 
دجنرب 2019دجنرب 2020

%  
الفائدة

% de 
التحمك

  %املهنجية
الفائدة

% de 
التحمك

املهنجية

TA  شاملة(*)50(*)50شاملة(*)50(*)50طنجة أليانس

TC3PC100100شاملة100100شاملة

SMA5151شاملة5151شاملة

االحتياطات رأس املال
املوطدة

النتيجة املوطدة 
حصة املجموعة

فوائد
املجموعاألقلية

 رؤوس األموال الذاتية
   2.309.379    2.210-   555.660    1.021.973    733.956 إىل غاية 01/01/2019

   - زيادة رأمسال

   -    555.660-   555.660 إرصاد النتيجة

   310.262    310.251    11 تأثري تغري النطاق

 منتجات وتاكليف مدرجة
مبارشة يف رؤوس أموال ذاتية

   682.579-   682.579-األرباح

   651.279    20.278-   671.557 النتيجة الصافية للسنة املالية

فوارق التحويل

----تغريات أخرى

رؤوس األموال الذاتية
   2.588.341    287.763    671.557    895.065    733.956 إىل غاية 31/12/2019 

 -    -    -    -   

االحتياطات رأس املال
املوطدة

النتيجة املوطدة 
حصة املجموعة

فوائد
املجموعاألقلية

 رؤوس األموال الذاتية إىل
   2.588.341    287.763    671.557    895.065    733.956 غاية 01/01/2020

   - زيادة رأمسال

   671.557-   671.557 إرصاد النتيجة

   - تأثري تغري النطاق

 منتجات وتاكليف مدرجة
مبارشة يف رؤوس أموال ذاتية

   711.937-   711.937-األرباح

   264.862    27.013-   291.875 النتيجة الصافية للسنة املالية

فوارق التحويل

----تغريات أخرى

رؤوس األموال الذاتية
   2.141.266    260.750    291.875    854.685    733.956 إىل غاية 31/12/2020 

دة جدول تغري رؤوس األموال الذاتية املُوطَّ

ملحقات الحسابات 
الموطدة

التقيمي املبادئ احملاسبية ومهناج   
العامة املبادئ  ـ   1

اسُتعِملت حسابات الرشاكت املنهتية يف 31 دجنرب 2020 للرشاكت املنضوية يف نطاق التوطيد لوضع 
واملامرسات  للقواعد  وفقا  احلسابات  هذه  ُوضعت  وقد  املغرب.  مرىس  ملجموعة  املوطدة  احلسابات 

احملاسبية السارية يف املغرب.

وفميا ييل القواعد واملناجه الرئيسية اليت إتبعهتا املجموعة :

التوطيد - مناجه   2
1-2 نطاق التوطيد ومناجهه  

خيضع توطيد حسابات مرىس املغرب لقواعد وممارسات احملاسبة السارية باملغرب. وتتطابق مبادئ 
التوطيد ومناجهه املستعملة مع املهنجية اليت يعمتدها املجلس الوطين لملحاسبة يف إعداد احلسابات 

املَُوطدة يف إعالنه رمق 5.

ُأدِرجت الرشاكت اليت تتحمك هبا املجموعة، حرصيا، بشلك مبارش أو غري مبارش، ِوفق قاعدة اإلندماج 
املالية  السياسات  وتوجيه  املبارشة،  غري  أو  املبارشة  السلطة  احلرصي  بالتحمك  وُيقصد  الشامل. 

والعملياتية لرشكة ما قصد جين رحب من أنشطهتا.

بالتاكفؤ. ُموطدة  فهي  مبارش،  غري  أو  مبارش  بشلك  املجموعة  فهيا  تؤثر  اليت  الرشاكت  وأما 
)TA(، ورشكة حمطات  أليانس  "طنجة  توطيد رشكة  فقد مت  املذكورة،  العامة  التوطيد  لقواعد  وطبقا 
االندماج  قاعدة  ِوفق   )SMA( أاكدير  املناولة  ورشكة   )TC3PC( البيضاء  الدار  مبيناء   3 احلاويات 

الشامل.

)*( 50% زائد هسم
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الديون، واملديونيات، والنتاجئ والتحمالت املتبادلة اهلامة ُمزيَّلة لكيا بالنسلة للرشاكت املدجمة وفق مهنج 
االندماج الشامل.

2-2 توارخي إختتام السنة املالية  
تارخي إختتام السنوات املالية للرشاكت املنضوية يف نطاق التوطيد هو 31 دجنرب.

3-2 املراقبة الذاتية  
ال متلك رشكة مرىس املغرب أهسام ذاتية إىل غاية 31 دجنرب 2020 .

4-2 حتويل الفروع املتعاملة بعمالت أجنبية  
مُتسك حماسبة مجيع الفروع بالدرمه املغريب.

ومناجهه التقيمي  قواعد   -  3

1-3 املستعقرات املادية  
تظهر هذه املستعقرات يف احلصيلة بتكفة إقتناهئا أو إنتاجها، ناقص اإلستخامدات، وحُتسب وفق 

املهنجية اخلطية والنسب الرضيبية السارية، حسب العُمر املُقّدر لألصول املعنية.

2-3 املخزونات  
حُتسب قمية املخزونات بتكفة الرشاء. وتمشل سعر الرشاء والتاكليف املرتتبة هيلع. ويف هناية السنة 

. املالية، ُتمثَّن املخزونات وفق طريقة متوسط التكفة املُرجَّ

3-3 املديونيات  
ُتجسل املديونيات بقميهتا اإلمسية. وتنقص قميهتا حسب إحمتال عدم حتصيلها. وأما القروض املتنازع 

حوهلا فتكون موضوع مؤونة من أجل نقص قمية.

4-3 الرضائب املؤجلة  
حُتسب وُتعاَين الرضائب املؤجلة الناجتة عن حتييد اإلختالفات املؤقتة اليت سنهتا القواعد اجلبائية، 
والرتحيالت العجزية، وإعادة معاجلة التوطيد، وفق النسبة السارية إىل غاية تارخي إنهتاء السنة املالية.

5-3 فارق التحويل  
ُتدَرج فوارق حتويل األصول واخلصوم النقدية املُعرّب عهنا بعملة أجنبية يف حساب املنتوجات والتحمالت.
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تقرير عام لـلمدققين القانونيين 
للقوائم المالية الموحدة
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املستعقرات واملؤناإلمجايلاألصول
الصايف

31/12/2020

السنة املالية 
السابقة  الصايف

31/12/2019

 50.913.556,40 56.698.014,46 81.896.262,45 138.594.276,91 مستعقرات بغري قمي )أ(

 17.352.280,10 14.772.384,85 120.316.750,31 135.089.135,16 مستعقرات غري مادية )ب(

* براءات االخرتاع، والعالمات التجارية،       
واحلقوق والقمي املامثلة

* أصول جتارية
 17.352.280,10 14.772.384,85   120.316.750,31    135.089.135,16  * مستعقرات غري مادية أخرى

 1.064.752.974,87 1.059.345.305,25 2.960.344.073,37 4.019.689.378,62 مستعقرات مادية )ج(

 78.452.120,11 78.452.120,11   16.917.256,81  95.369.376,92* أرايض

 319.698.137,27 309.185.679,08   551.471.025,43  860.656.704,51* بنايات

 548.131.879,60 621.235.652,19   2.248.248.980,36  2.869.484.632,55* منشأت تقنية ومعدات وجتهزيات

 759.814,54 138.992,69   18.234.416,94  18.373.409,63* معدات نقل

 30.291.924,08 25.436.465,17   122.311.537,43  147.748.002,60* أثاث ومعدات مكتب وإعدادات خمتلفة

 1.480.637,67 1.349.967,90   3.160.856,40  4.510.824,30* مستعقرات مادية أخرى

 85.938.461,60 23.546.428,11   -  23.546.428,11* مستعقرات مادية جارية

 2.310.249.914,58 1.838.215.833,96 9.654.291,27 1.847.870.125,23 مستعقرات مادية )د(

 53.379.384,48 58.306.991,67 2.539.391,27 60.846.382,94 * قروض مستعقرة

 988.368.130,10 511.406.442,29 1.000.000,00 512.406.442,29 * ديون مالية أخرى

 1.268.502.400,00 1.268.502.400,00 6.114.900,00 1.274.617.300,00* سندات مسامهة

   -    -    -    -  فوارق حتويل األصول )هـ(

   -    -    - * زيادة ديون المتويل

 3.443.268.725,95 2.969.031.538,52 3.172.211.377,40 6.141.242.915,92 املجموع )أ + ب + ج + د + هـ(

 100.433.794,09 100.505.847,77 54.002.091,86 154.507.939,63  املخزونات )و(

 80.629.533,59 80.701.587,27 54.002.091,86 134.703.679,13* مواد وأدوات اسهتالكية

 19.804.260,50 19.804.260,50 19.804.260,50 * منتجات جارية

   -    -    -    - * منتجات منهتية

 515.210.130,12 770.327.211,31 131.489.721,27 901.816.932,58 ديون األصول املتداولة )ز(

 62.676,50 22.304,50   -  22.304,50* ممونون ومدينون، ودفعات وتقدمات

 375.133.955,07 387.735.861,65 102.523.300,35 490.259.162,00* زبناء وحسابات مرتبطة

 946.413,78 922.901,23   -  922.901,23* مستخدمون

 76.202.064,67 96.330.430,03   -  96.330.430,03* الدولة

   -  0,00   - * حسابات الرشاكء

 29.188.479,50 22.290.278,30 28.966.420,92 51.256.699,22* مدينون آخرون

 33.676.540,60 263.025.435,60 263.025.435,60* حسابات تسوية األصول

 601.623.475,63 883.997.189,55 883.997.189,55 سندات وقمي التوظيف )ح(

   225.127,56    211.253,91  211.253,91 فوارق حتويل األصول )ط(

 1.217.492.527,40 1.755.041.502,54 185.491.813,13 1.940.533.315,67 املجموع 2 )و + ز + ح + ط(

 94.820.641,12 53.697.133,12 111.934,37 53.809.067,49* اخلزينة ـ األصول

 1.349.919,53 422.203,16 111.934,37 534.137,53* شياكت وقمي للتحصيل

 93.221.541,38 53.008.706,52   -  53.008.706,52* األبناك واخلزينة العامة والشياكت الربيدية *

 249.180,21 266.223,44   -  266.223,44 * صندوق، وجباية، وتسبيقات واعمتادات

 94.820.641,12 53.697.133,12 111.934,37 53.809.067,49  املجموع 3

 4.755.581.894,47 4.777.770.174,18 3.357.815.124,90 8.135.585.299,08  املجموع 1 + 2 + 3

* خارج اخلزينة

النتائج المالية االجتماعية 
في 31 ديسمبر 2020
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السنة املالية من 01/01/2020 إىل 31/12/2020 احلصيلة )األصول( 
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 السنة املالية السابقةالسنة املالية 31/12/20 20اخلصوم
31/12/2019

 2.178.378.929,73 1.650.216.320,56رؤوس األموال الذاتية

 733.956.000,00 733.956.000,00* رأمسال الرشكة أو املستخدمون)1(

* ناقص : مسامهون، رأمسال مكتتب وغري مطالب به

* عالوات إصدار واندماج وتقدمة

* فوارق إعادة التقومي

 73.395.600,00 73.395.600,00* احتيايط قانوين

 206.331.958,64 206.331.958,64* احتياطات أخرى 

 567.306.091,24 452.758.051,09* ُمرّحل من جديد

* نتاجئ صافية قيد اإلرصاد )2(

املالية  للسنة  النتيجة الصافية   *183.774.710,83 597.389.279,85 

 2.178.378.929,73 1.650.216.320,56 مجموع رؤوس األموال الذاتية )أ(

 186.024.968,56 184.548.291,73 رؤوس أموال مماثلة )ب(

 8.138.000,00 6.886.000,00* دعامات االستمثار

 177.886.968,56 177.662.291,73* مؤن قانونية

 43.005.427,64 37.646.230,04 ديون المتويل )ج(

* ديون أخرى

 43.005.427,64 37.646.230,04* ديون متويل أخرى

 1.608.109.982,94 1.634.256.075,90 مؤن مستدامة ملواجهة املخاطر والتاكليف )د(

 296.529.733,22 222.483.650,09* مؤن ملواجهة املخاطر

 1.311.580.249,72 1.411.772.425,81* مؤن ملواجهة التاكليف

 1.739.218,92 912.999,99 فوارق حتويل اخلصوم )هـ(

 1.739.218,92 912.999,99* نقصان ديون المتويل

 4.017.258.527,79 3.507.579.918,22 املجموع )أ + ب + ج + د + هـ(

 738.323.366,68 837.804.226,09  ديون اخلصوم املتداولة )و(

 280.309.293,52 191.493.892,34* ممونون وحسابات مرتبطة

 24.271.533,57 045,81 .17.142* زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات

املستخدمون  *59.814.109,01 54.929.986,29 

 47.256.151,62 41.170.544,26* هيائت اجمتاعية

 183.099.412,78 139.036.086,55* الدولة

 2.056,62 2.444,62* حسابات الرشاكء

 145.962.522,17 144.328.985,02* دائنون آخرون

 2.492.410,11 244.816.118,48* حسابات تسوية اخلصوم

 211.253,91  مؤن أخرى ملواجهة املخاطر والتاكليف )ز(

 0,00    118.354,67   فوارق حتويل اخلصوم )و(

 738.323.366,68 838.133.834,67 املجموع 2 )و + ز + حـ(

 0,00    432.056.421,29 اخلزنية - اخلصوم

 0,00    432.056.421,29 * بنوك ، حسابات املدينني

 0,00    432.056.421,29 *  املجموع 3

 4.755.581.894,47 4.777.770.174,18*  املجموع 1 + 2 + 3

حسابات املنتجات والتاكليف

 مجموع السنةالعمليات
املالية

 31/12/2020

آ + ب = ج

 مجموع السنة
املالية السابقة

 31/12/2019

  د  

 خاصة بالسنة
املالية السابقة آ

 خاصة بالسنة
املالية السابقة ب

الل
تغ

س
اال

 2.413.959.539,23 2.282.170.414,02    -  12.282.170.414,02 - منتجات االستغالل   

البضائع وخدمات منتجات مبيعات   *2.187.275.583,35  -   2.187.275.583,35 2.361.902.220,87 

 52.057.318,36 94.894.830,67   -  94.894.830,67* اسرتدادات االستغالل : تنقيالت وتاكليف
 2.413.959.539,23 2.282.170.414,02    -  2.282.170.414,02   مجموع 1 

 1.560.702.237,20 1.563.249.466,07 377.053,35- 21.563.626.519,42 - تاكليف االستغالل   

 210.705.698,55 193.741.946,56 377.053,36- 194.118.999,92*املشرتيات املسهتلكة )2( من املواد واللوازم

 340.382.075,11 306.625.336,05   -  306.625.336,05*تاكليف خارجية أخرى

 20.016.673,24 19.917.478,35   -  19.917.478,35*الرضائب والرسوم

املستخدمني  644.435.049,98 689.941.716,95   -  689.941.716,95*تاكليف 

   -    - *تاكليف استغالل أخرى

االستغالل  345.162.740,32 353.022.988,16 0,01 353.022.988,15*خمصصات 
 1.560.702.237,20 1.563.249.466,07 377.053,35- 1.563.626.519,42   مجموع 2 

 853.257.302,03 718.920.947,95 377.053,35 3718.543.894,60 - نتيجة االستغالل )2 - 1(  

يل
متو

ال

 59.003.226,31 57.510.529,27    -  457.510.529,27 - منتجات مالية   

   -    -    -    - *عائدات سندات املسامهة وسندات أخرى ملحقة املستعقرات

 615.519,49 1.022.919,99   -  1.022.919,99*أرباح الرصف

 58.263.863,54 56.383.333,98   -  56.383.333,98*فوائد ومنتجات مالية أخرى

 123.843,28 104.275,30   -  104.275,30*اسرتدادات مالية : تنقيالت وتاكليف

 59.003.226,31 57.510.529,27    -  57.510.529,27   مجموع 4 

 5.445.366,99 5.522.262,70    -  55.522.262,70 - التاكليف املالية   
الفوائد  4.930.522,333.122.873,84 4.930.522,33*تاكليف 
 250.488,021.914.790,54   -  250.488,02*خسائر الرصف

 41.704,7859.369,15 41.704,78*تاكليف مالية أخرى
مالية  299.547,57348.333,46 299.547,57*خمصصات 

 5.445.366,99 5.522.262,70    -  5.522.262,70   مجموع 5 

 53.557.859,32 51.988.266,57    -  651.988.266,57 - النتيجة املالية )4 - 5(  

 906.815.161,35 770.909.214,52 377.053,35 7770.532.161,17 - النتيجة اجلارية )3 - 6(  

ول
دا

ملت
ري ا

غ

 85.530.801,27 85.143.640,69 734.319,56 884.409.321,13 - النتيجة غري اجلارية  
املستعقرات تفويت   1.509.014,72 7.361.862,23 7.361.862,23*منتجات 

 1.252.000,00 1.252.000,00 1.252.000,00*اسرتدادات دعامات االستمثار
 28.424.331,09 20.221.540,85 734.319,56 19.487.221,29*منتجات أخرى غري جارية

 54.345.455,46 56.308.237,61   -  56.308.237,61*اسرتدادات غري جارية : تنقيالت التاكليف
 85.530.801,27 85.143.640,69 734.319,56 84.409.321,13   مجموع 8 

 89.931.706,77 428.923.972,38 466.933,99 9428.457.038,39 - التاكليف غري اجلارية  
املباعة العقارات   109,80 148.694,68 148.694,68*القمي الصافية الستخدامات 

 56.803.355,05 359.735.917,92 466.933,99 359.268.983,93*تاكليف أخرى غري جارية

 33.128.241,92 69.039.359,78   -  69.039.359,78*خمصصات غري جارية لالستخدامات واملؤن

 89.931.706,77 428.923.972,38 466.933,99 428.457.038,39   مجموع 9 

 4.400.905,50- 343.780.331,69- 267.385,57 344.047.717,26-10 - النتيجة غري اجلارية  

 902.414.255,85 427.128.882,83 644.438,92 11426.484.443,91 - نتيجة قبل الرضيبة )7 + 10(  

 305.024.976,00 243.354.172,00 12243.354.172,00 - رضيبة عىل النتاجئ )*(  

 597.389.279,85 183.774.710,83 644.438,92 13183.130.271,91 - النتيجة الصافية )11 - 12(

 2.558.493.566,81 2.424.824.583,98 734.319,56 142.424.090.264,42 - مجموع املنتجات  )1 + 4 + 8( 

 1.961.104.286,96 2.241.049.873,15 89.880,64 152.240.959.992,51 - مجموع التاكليف )2 + 5 + 9 + 12 (  

 597.389.279,85 183.774.710,83 644.438,92 16183.130.271,91 - النتاجئ الصافية )مجموع املنتجات - مجموع التاكليف(  

السنة املالية من 01/01/2020 إىل 31/12/2020
السنة املالية من 01/01/2020 إىل 31/12/2020

احلصيلة )اخلصوم( 
حساب املنتجات والتاكليف )دون الرسوم(

)1( رأمسال املستخدمني املدينني
)2( املستفيد )+( جعز )-(   

)3( خارج اخلزينة
    

 
رة

عق
ست

امل
ل 

صو
األ

لة
او

تد
امل

ل 
صو

األ
نة

زي
خل

ا
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I جدول تكوين النتاجئ
مجموع السنة املالية

2020
مجموع السنة املالية

2019

I + )3 + 2 + 1(  2.361.902.220,87 2.187.275.583,35 اإلنتاج خالل السنة املالية 

 2.361.902.220,87 2.187.275.583,35مبيعات أمتعة وخدمات املنتجات1

املنتجات2 تغري خمزونات 

لذاهتا3 املقاولة  مستعقرات املنتجات من 

II - )2 + 1( 551.087.773,66 500.367.282,61 اسهتالك السنة املالية 

 210.705.698,55 193.741.946,56مشرتيات مسهتلكة ملواد ولوازم4

 340.382.075,11 306.625.336,05تاكليف خارجية أخرى5

III = )5 + 4( 1.810.814.447,21 1.686.908.300,74 القمية املضافة 

دعامات االستغالل+ 6

 20.016.673,24 19.917.478,35رضائب ورسوم- 7

املستخدمني- 8  644.435.049,98 689.941.716,95تاكليف 

IV =1.146.362.723,99 977.049.105,44الفائض اخلام لالستغالل 

منتجات استغالل أخرى+ 9

تاكليف استغالل أخرى- 10

 52.057.318,36 94.894.830,67اسرتدادات االستغالل : حتويالت التاكليف+ 11

 345.162.740,32 353.022.988,16خمصصات االستغالل- 12

V =) - 853.257.302,03 718.920.947,95نتيجة االستغالل ) + أو 

VI + -53.557.859,32 51.988.266,57النتيجة املالية 

VII =) - 906.815.161,35 770.909.214,52النتيجة اجلارية ) + أو 

VIII + -4.400.905,50- 343.780.331,69-النتيجة غري اجلارية 

 305.024.976,00 243.354.172,00رضائب عىل النتاجئ- 13

IX =) - 597.389.279,85 183.774.710,83الناجت الصايف للسنة ) + أو 

قدرة المتويل الذايت - المتويل الذايتII  قدرة المتويل الذايت ـ المتويل الذايت

 597.389.279,85 183.774.710,83الناجت الصايف للسنة املالية1

 335.659.340,56 341.480.552,35خمصصات االستغالل )1(+ 2

 348.333,46 88.293,66املخصصات املالية )1(+ 3

 33.128.241,92 69.039.359,78خمصصات غري اجلارية )1(+ 4

 20.663.335,94 87.610.960,21اسرتدادات االستغالل )2(- 5

 123.843,28 104.275,30اسرتادادات مالية )2(- 6

 52.665.526,71 57.560.237,61اسرتدادات غري اجلارية  )2( )3(- 7

املستعقرات- 8 بيع   1.509.014,72 7.361.862,23منتجات 

املباعة+ 9  109,80 148.694,68قمي صافية الستخدام املستعقرات 

I891.563.584,94 441.894.275,95قدرة المتويل الذايت - المتويل الذايت 

 682.579.080,00 711.937.320,00توزيع األرباح10

II208.984.504,94 270.043.044,05-المتويل الذايت 

الكتل
 مجموع السنة

املالية
31/12/2020

(آ)

 مجموع السنة
املالية

31/12/2019
(ب)

التغري (أ - ب)

 االستعامالت
(ج)

املوارد
(د)

3.507.579.918,224.017.258.527,79509.678.609,57المتويل الدامئ

2.969.031.538,523.443.268.725,95474.237.187,43ناقص األصول املستعقرة

35.441.422,14-538.548.379,70573.989.801,84 = أ األموال املتداولة الوظيفية )1-2(

1.755.041.502,541.217.492.527,40537.548.975,14األصول املتداولة

838.133.834,67738.323.366,6899.810.467,99ناقص اخلصوم املتداولة

916.907.667,87479.169.160,72437.738.507,15= احتياجات المتويل )أ( اإلمجالية )4-5(

378.359.288,1794.820.641,12473.179.929,29-اخلزينة الصافية )األصول – املطلوبات( = أ – ب

الكتل
السنة املالية السابقة - 2019السنة املالية - 2020

 االستعامالت
(آ)

املوارد
(ب)

 االستعامالت
(آ)

املوارد
(ب)

 I565.790.386,22 242.878.615,50 موارد ثابتة للسنة املالية )تدفق(

 208.984.504,94 270.043.044,05-* المتويل الذايت )أ(

 891.563.584,94 441.894.275,95قدرة المتويل الذايت

 682.579.080,00 711.937.320,00توزيع األرباح

 33.894.110,56 835.833.430,27* مبيعات وتقليص املستعقرات )ب(

ـ مبيعات املستعقرات غري املادية

املادية املستعقرات   1.509.014,72 7.361.862,23مبيعات 

 27.903.550,89 827.616.774,45اسرتداد مستحقات مستعقرة

 4.481.544,95 854.793,59حسب مستعقرات مادية

   -    - * زيادة رؤوس األموال الذاتية واملامثلة )ج(

زيادة رؤوس األموال، الدعامات

االستمثار دعامات 

* موارد أخرى

* زيادة ديون المتويل صافية من ماكفآت التسديد )د(
 )صافية من ماكفآت التسديد(

 242.878.615,50 565.790.386,22 املجموع 1 : املوارد القارة

 II *601.231.808,36 709.670.141,23 االستعامالت القارة للسنة املالية )التدفقات(

 685.160.036,97 576.668.785,34* اقتناء وزيادة املستعقرات )هـ(

 8.149.824,81 6.758.097,49* اقتناء مستعقرات غري مادية

 270.106.757,49 214.343.975,66* اقتناء مستعقرات مادية

 281.542.200,00    - * اقتناء مستعقرات مالية

 125.361.254,67 355.566.712,19* زيادة الديون املستعقرة

 * تسديد رؤوس األموال الذاتية )و()*( 

 6.185.416,53 6.185.416,53* تسديد رؤوس األموال الذاتية )ز( 

 18.324.687,73 18.377.606,49* تسديد رؤوس األموال الذاتية )ح( 

 709.670.141,23 601.231.808,36املجموع II – االستعامالت القارة )هـ + و + ز + ح(

 III 437.738.507,15 425.835.007,41 تغري احتياجات المتويل اإلمجايل

 IV 473.179.929,29 40.956.518,32 تغري اخلزينة 

 709.670.141,23 709.670.141,23 1.038.970.315,51 1.038.970.315,51املجموع العام

قوامئ حسابات التدبري       
جدول متويل السنة املالية

) توظيف األموال املدجمة عىل مستوى األصول املتداولة (

)1( عند استبعاد املخصصات اخلاصة باألصول
)2( عند استبعاد االسرتدادات اخلاصة باألصول واملطلوبات املتداولة وباخلزينة   

)3(مبا يف ذلك االسرتدادات عىل دعامات االستمثار
    

EBE ميكن كذلك حساب قدرة المتويل الذايت انطالقا من

السنة املالية من 01/01/2020 إىل 31/12/2020
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مربراهتابيان اإلعفاءات
 تأثري اإلعفاءات يف الذمة املالية

والوضعية املالية والنتاجئ

ال يشء1 - اإلعفاءات من املبادئ احملاسبية األساسية

ال يشء2 - اإلعفاء من مناجه التقيمي

ال يشء3 - اإلعفاء من قواعد وضع القوامئ الرتكيبية وتقدميها

مربراهتابيان اإلعفاءات
 تأثري اإلعفاءات يف الذمة املالية

والوضعية املالية والنتاجئ

ال يشء1 - تغيري مناجه التقيمي

ال يشءال يشء2 - التغيريات اليت تؤثر عىل قواعد العرض 

طبيعة املستعقر
املبلغ اخلام
بداية السنة

تفويتبيعحتويلاالقتناء
خفض

الحسب
بيعحتويل

املبلغ اخلام
هناية السنة املالية

 138.594.276,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.225.455,54 18.377.606,49 107.991.214,88مستعقرات بغري قمي

مصاريف أولية
 138.594.276,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.225.455,54 18.377.606,49 107.991.214,88تاكليف توزع عىل عدة سنوات مالية

ماكفآت تسديد سندات

 135.089.135,16 0,00 5.837.780,82 99.555,60 341.058,52 0,00 4.125.494,22 6.758.097,49 130.483.938,39مستعقرات غري مادية

مستعقرات البحث والتطوير
براءات االخرتاع، والعالمات 

التجارية، واحلقوق والقمي املامثلة
أصول جتارية

 135.089.135,16 0,00 5.837.780,82 99.555,60 341.058,52 0,00 4.125.494,22 6.758.097,49 130.483.938,39مستعقرات غري مادية أخرى

 4.019.689.378,62 0,00 185.196.270,11 1.342.370,38 73.106.548,44 0,00 174.683.101,17 214.343.975,66 3.890.307.490,72مستعقرات مادية

 95.369.376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.369.376,92أرايض 231 

 860.656.704,51 0,00 0,00 420.485,67 136.679,82 0,00 23.483.505,61 7.657.749,63 830.072.614,76بنايات 232

منشأت تقنية ومعدات وجتهزيات 
2332.706.182.025,55 77.788.083,18 151.199.595,56 0,00 65.323.466,43 361.605,31 0,00 0,00 2.869.484.632,55 

 18.373.409,63 0,00 0,00 0,00 1.440.976,92 0,00 0,00 0,00 19.814.386,55معدات نقل 234

أثاث ومعدات مكتب وإعدادات 
 147.748.002,60 0,00 0,00 150.932,19 6.205.425,27 0,00 0,00 5.549.547,47 148.554.812,59خمتلفة 235

 4.510.824,30 0,00 0,00 34.980,86 0,00 0,00 0,00 169.992,41 4.375.812,75مستعقرات مادية أخرى 236

 23.546.428,11 0,00 185.196.270,11 374.366,35 0,00 0,00 0,00 123.178.602,97 85.938.461,60 مستعقرات مادية جارية 239

طبيعة املستعقر
املبلغ اخلام

السنة املالية
1

ختصيص
السنة املالية

2

ختصيص
استثنايئ

3

حتويل
ُمستمل

3

حتويل
3

 استخامدات مستعقرات
خارجة

 مجموع
االستخامدات
هناية السنة

 6 = 1+2+3-4-5 حتويل 6تلكيف   5حسب  4

57.077.658,4824.034.823,970,000,00783.780,000,000,000,0081.896.262,45مستعقرات بغري قمي

مصاريف أولية
57.077.658,4824.034.823,970,000,00783.780,000,000,000,0081.896.262,45تاكليف توزع عىل عدة سنوات مالية

ماكفآت تسديد سندات

113.131.658,297.625.706,140,000,000,0099.555,60341.058,520,00120.316.750,31مستعقرات غري مادية

مستعقرات البحث والتطوير

براءات االخرتاع، والعالمات 
التجارية، واحلقوق والقمي 

املامثلة

أصول جتارية

113.131.658,297.625.706,140,000,000,0099.555,60341.058,520,00120.316.750,31مستعقرات غري مادية أخرى

72.957.853,760,002.943.951.121,92   507.717,14 2.809.161.564,40208.255.128,410,000,010,00مستعقرات مادية

524.305,360,000,000,000,000,000,000,00524.305,36أرايض 

510.374.477,4941.252.493,580,000,010,0019.265,83136.679,820,00551.471.025,43بنايات 

منشأت تقنية ومعدات 
2.158.050.145,95155.721.238,420,000,000,00336.644,6065.185.759,410,002.248.248.980,36وجتهزيات 

19.054.572,01620.821,850,000,000,000,001.440.976,920,0018.234.416,94معدات نقل 

118.262.888,5110.394.018,720,000,000,00150.932,196.194.437,610,00122.311.537,43أثاث ومعدات مكتب وإعدادات خمتلفة 

2.895.175,08266.555,840,000,000,00874,520,000,003.160.856,40مستعقرات مادية أخرى  

 طبيعة
املستعقر

 النشاط
1

 رأس املال
2

املسامهة يف 
رأس املال %

3

إمجايل سعر
االقتناء

4

 القمية
 احملاسبية
الصافية

5

مقتطف عن البيانات الرتكيبية
للرشكة املصدرة

النتيجة
الصافية

 النتيجة املجسلة
حبساب العائدات
 والتاكليف للسنة

املالية

تارخي اإلغالق
 الوضعية
الصافية

6789

MANUJORF 34.739-   376.449 25,00300.000,0031/12/2019%1.200.000,00املناولة-

NIHAM255.814.900,0012/31/2017%100.000,00قطاع العقارات--

Tanger Alliance
إستغالل أرصفة 

-41.856.806-   562.610.948 50310.262.300,0031026230031/12/2020%620.524.000,00مينائية

PORTNET
إدارة البيانات 

23.231.962   101.635.163 5,3600.000,00600.000,0031/12/2019%11.326.800,00احملوسبة

TC 3 PC 
إستغالل أرصفة 

28.625.656   555.331.740 100940.300.000,00940.300.000,0031/12/2020%940.300.000,00مينائية

S.M.A
إستغالل أرصفة 

8.120.898   7.637.294-31/12/2020   17.340.100,00 5117.340.100,00%34.000.000,00مينائية

   -    18.086.971,05    1.212.317.004,25 1.607.450.800,001.274.617.300,001.268.502.400,00املجموع

w

وضعية اإلعفاءات  

وضعية اإلعفاءات  

جدول املستعقرات غري املالية

السنة املالية من 01/01/2020 إىل 31/12/2020

السنة املالية من 01/01/2020 إىل 31/12/2020

السنة املالية من 01/01/2020 إىل 31/12/2020

السنة املالية من 01/01/2020 إىل 31/12/2020

السنة املالية من 01/01/2020 إىل 31/12/2020

جدول املستعقرات       

جدول سندات املسامهات      
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املجموعمديونيات

حتليالت أخرىالتحليل حسب األجل

 مبالغ مقدمة
حسب اآلثار

أقل من سنةأكرث من سنة
انقىض أجلها

ومل حُتصل 
 املبلغ بالعملة

الصعبة
مبالغ عىل الدولة
ومنمظات حكومية 

 مبالغ عىل
املقاوالت
املرتبطة

 511.756.419,28 61.041,97 446.887.743,21 126.365.082,02 573.252.825,23األصول العقارية

   -    -    -    -  61.041,97 16.792.503,93 44.053.879,01 60.846.382,94* قروض مستعقرة

   -  511.756.419,28   -  430.046.419,28   -  430.095.239,28 82.311.203,01 512.406.442,29* ديون مالية أخرى

 105.013.038,09 237.247.960,88 14.811.137,59 152.860.944,82 859.735.328,74 42.081.603,84 901.816.932,58األصول املتداولة

*   ممون مدين تسبيقات 
ودفعات

22.304,50  -   22.304,50  -    -    -    -    -   

   -  105.000.499,73 52.987.274,75 11.700.465,24 138.876.290,80 458.790.909,72 31.468.252,28 490.259.162,00* زبناء وحسابات مرتبطة

   -    -    -    -  12.003,56 910.897,67 12.003,56 922.901,23* مستخدمون

   -    -  96.330.430,03   -    -  96.242.086,56   88.343,47  96.330.430,03* الدولة

   -    -    -    -    -    -    -    - * حسابات الرشاكء

   -  12.538,36 87.930.256,10 3.110.672,35 13.972.650,46 40.743.694,69 10.513.004,53 51.256.699,22* مدينون آخرون

   -    -    -    -    -  263.025.435,60   -  263.025.435,60 * حسابات تسوية األصول

السنة املالية من 01/01/2020 إىل 31/12/2020السنة املالية من 01/01/2020 إىل 31/12/2020

السنة املالية من 01/01/2020 إىل 31/12/2020السنة املالية من 01/01/2020 إىل 31/12/2020 جدول املديونيات

جدول الديون

جدول الضامنات الفعلية أو املتوصل هبا    

جدول املؤن

 املبلغ هناية
السنة املالية

اسرتدادات خمصصات  املبلغ بداية
السنة املالية

طبيعة املؤن
غري جارية مالية االستغالل غري جارية مالية االستغالل

26.047.242,72 104.275,30 88.293,66 26.063.224,36 1 مؤن خلفض األصول املستعقرة

177.662.291,73 46.125.716,61 45.901.039,78 177.886.968,56 2 مؤن مقننة

1.634.256.075,90  
10.182.521,00 87.590.819,86 23.138.320,00 100.781.113,82 1.608.109.982,94 3 مؤن دامئة ملواجهة املخاطر 

والتاكليف

1.837.965.610,35 56.308.237,61 104.275,30 87.590.819,86 69.039.359,78 88.293,66 100.781.113,82 1.812.060.175,86 املجموع )أ(

185.491.813,13 6.173.716,52 11.542.435,81 180.123.093,84 4 مؤن خلفض األصول املتداولة 
)خارج اخلزينة(

211.253,91 211.253,91 5 مؤن أخرى ملواجهة املخاطر     - 
والتاكليف

111.934,37 111.934,37 6 مؤن  الخنفاض قمية حسابات 
اخلزينة

185.815.001,41  -    -   6.173.716,52 0,00  211.253,91   11.542.435,81 180.235.028,21 املجموع )ب(

2.023.780.611,76 56.308.237,61 104.275,30 93.764.536,38 69.039.359,78 299.547,57 112.323.549,63 1.992.295.204,07 املجموع )أ + ب(

أغيار مدينون أو دائنون أغيار مدينون أو دائنون

  مبالغ مقدمة
حسب اآلثار

 مبالغ عىل
املقاوالت
املرتبطة

مبالغ عىل الدولة
 ومنمظات 

حكومية

 املبلغ بالعملة
الصعبة

 انقىض
أجلها

ومل حُتصل 
أقل من سنة أكرث من سنة املجموع ديون

المتويل 37.646.230,04 31.457.842,89 6.188.387,15 37.496.230,04

* قروض سندية

* قروض متويل أخرى 37.646.230,04 31.457.842,89 6.188.387,15 37.496.230,04
اخلصوم املتداولة 837.804.226,09 4.713.662,16 833.090.563,93 8.856.919,22 21.873.719,30 252.211.844,17 617.306,37

* ممونون وحسابات  191.493.892,34 1.621.836,44 189.872.055,90 7.250.111,86 209.920,15 37.349.078,26 617.306,37
مرتبطة

* زبناء مدينون، تسبيقات  17.142.045,81 51.005,31 17.091.040,50 50.000,00    -  2.019,53    - 
ودفعات

* مستخدمون 59.814.109,01 18.741,31 59.795.367,70    -     -  4.470.284,94    - 

* هيائت اجمتاعية 41.170.544,26 125.642,44 41.044.901,82 167.572,41    -  21.422.120,95    - 

* الدولة 139.036.086,55 485.684,00 138.550.402,55    -     -  139.036.086,55    - 

* حسابات الرشاكء 2.444,62   -  2.444,62    -     -     -     - 

* مدينون آخرون 144.328.985,02 2.410.752,66 141.918.232,36 1.389.234,95 21.663.799,15 49.932.253,94    - 

* حسابات تسوية اخلصوم 244.816.118,48   -  244.816.118,48    -     -     -     - 

أغيار مدينون أو دائنون
 املبلغ الذي يمشله

الضامن
طبيعة الضامن

)1(
 تارخي التجسيل

وماكنه
موضوعه

)3(  )2(
 صايف الضامن املقدم

عند تارخي اإلغالق

* الضامنات املقدمة )*(

  رهن عقاري لفائدةاحملافظة العقاريةرهن عقاري42.231.186,92* الضامنات املتوصل هبا
SODEP 10.128.339,37رشكة

  رهن حيازي لفائدةمصلحة التجسيلرهن حيازي8.941.897,69
SODEP 4.692.833,01رشكة

51.173.084,61    14.821.172,38   

)1( الضامن : 1 رهن عقاري ؛ 2 رهن حيازي ؛ 3 ضامن ؛ 4 غري ذلك ؛ 5 )حتديدها(

)2( حتديد ما إذا ُمِنح الضامن لفائدة رشاكت أو أغري )الضامنات املقدمة( )الرشاكت املرتبطة، رشاكء، مستخدمون(    

)3( حتديد ما إذا اكن مصدر الضامن املقدم للرشكة من أغيار من دون املدين )الضامنات املتوصل هبا( 
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السنة املالية من 01/01/2020 إىل 31/12/2020 االلزتامات املالية املتوصل هبا أو املُقدمة
خارج معليات القرض اإلجياري  

مبالغ السنة املاليةااللزتامات املُقدمة
 مبالغ السنة املالية

السابقة

13.290.763,6713.267.348,67* الضامنات االحتياطية والكفاالت

* الزتامات خاصة باالستحقاقات التقاعدية والزتامات مماثلة

* الزتامات أخرى مقدمة

13.290.763,6713.267.348,67املجموع )1(

مبالغ السنة املالية مبالغ السنة املاليةااللزتامات املتوصل هبا
السابقة

* كفاالت  )زبناء وممونون (

247.073.423,40228.926.241,00  - زبناء

123.100.934,63142.546.831,31  - ممونون

* الزتامات أخرى متوصل هبا

370.174.358,03371.473.072,31املجموع )2(
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تقرير عام لـلمدققين القانونيين 
للقوائم المالية االجتماعية
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7 جهات االتصال
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175، شارع الزرقطوين، 20100 الدار البيضاء ـ املغرب
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www.marsamaroc.co.ma

قطاع التواصل املايل والعالقات مع املستمثرين
اهلاتف : 84 / 94 67 77 22 05 - الفاكس : 07 97 99 22 05 /  52 96 99 22 05

E-mail : investisseurs@marsamaroc.co.ma : الربيد اإللكرتوين
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المقر الرئيسي

الموانئ
الناضور

ص.ب. 88 بين النرصـ  الناضور
اهلاتف : 6LG( 05 36 60 85 18( - الفاكس : 31 85 60 36 05

f.louateni@marsamaroc.co.ma : الربيد اإللكرتوين

احلسمية
ص.ب. 88 بين النرصـ  الناضور

اهلاتف : 49 57 91 61 06  - الفاكس : 31 85 98 36 05
f.louateni@marsamaroc.co.ma : الربيد اإللكرتوين

طنجة
رمق 2، زنقة 14ـ  بيال بيستاـ  طنجة

اهلاتف : 50 93 30 39 05  - الفاكس : 53 93 30 39 05
m_sennouni@marsamaroc.co.ma : الربيد اإللكرتوين

احملمدية
امليناء التجاريـ  ص. ب. 98ـ  احملمدية

اهلاتف : 80 40 32 23 05  - الفاكس : 75 40 32 23 05
r_abinouh@marsamroc.co.ma : الربيد اإللكرتوين

الدار البيضاء 
شارع املوحدين ـ الدار البيضاء

اهلاتف : 15LG(  05 22 31 71 11( - الفاكس : 95 58 31 22 05
r_hadi@marsamaroc.co.ma : الربيد اإللكرتوين

اجلرف األصفر
لكم. 22 طريق اجلديدة ـ ص.ب 407 بالتو RI اجلديدة

اهلاتف : 54 54 34 23 05 /  06 51 34 23 05 
الفاكس : 12 51 34 23 05

h_oubaha@marsamaroc.co.ma : الربيد اإللكرتوين

آسيف
ص.ب. Fond de Mer 8 ـ آسيف

اهلاتف : 56 22 46 24 05 / 90 23 46 24 05 
الفاكس : 48 48 46 24 05

b_abhim@marsamaroc.co.ma : الربيد اإللكرتوين

أاكدير
ص.ب. 36 ميناء أاكدير

اهلاتف : 00 37 84 28 05  - الفاكس : 25 28 84 28 05
k_mansour@marsamaroc.co.ma : الربيد اإللكرتوين

العيون
ص.ب 48 املرىس

اهلاتف : 88 88 99 28 05  - الفاكس : 65 80 99 28 05
r_mihramane@marsamaroc.co.ma : الربيد اإللكرتوين

الداخلة
ميناء الداخلة اجلديد ـ ص.ب. 335 ـ الداخلة

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

y_damou@marsamaroc.co.ma : الربيد اإللكرتوين
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