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 اإ�سم ال�سركة: �سركة اإ�ستغالل الموانئ- مر�سى المغرب

 تاريخ التاأ�سي�س: فاتح دجنبر 2006

 ال�سكل القانوني: �سركة مجهولة الإ�سم  ذات مجل�س اإدارة جماعية ومجل�س رقابة

 راأ�سمال ال�سركة: 733.956.000 درهم

 المقر الرئي�سي: 175، �سارع الزرقطوني- 20100 الدارالبي�ساء- المغرب

 رئي�س مجل�س الإدارة الجماعية: محمد عبد الجليل

 قطاع الأن�سطة: اإ�ستغالل محطات واأر�سفة مينائية في اإطار عقود اإمتياز

 رقم المعامالت: 2.748 مليون درهم

 عدد الم�ستخدمين: 2.035 م�ستخدم

 الرواج الإجمالي: 36,5 مليون طن

 المحطات المينائية: النا�سور و الح�سيمة و طنجة و المحمدية و الدارالبي�ساء و الجرف الأ�سفر و اأكادير 

   و العيون و الداخلة

 الخدمات المقدمة:

    . خدمات خا�سة بالب�سائع )المناولة على متن ال�سفن، وعلى الأر�سفة و التخزين والإح�ساء و الوزن     

   و �سحن وتفريغ الحاويات، اإلخ(؛

. خدمات خا�سة بال�سفن ) القيادة و القطر و الر�سو والتموين، اإلخ(؛

. خدمات اإ�سافية )الإنزال من ال�سفن، ر�س الب�سائع، تحميل وتفريغ ال�ساحنات...(؛

.)conteneur Marsa خدمات معلوماتية اآنية )الخدمات الإلكترونية .         

تعتبر مر�سى المغرب فاعال مينائيا متعدد الإخت�سا�سات، ورائدا وطنيا بمجال اإ�ستغالل الموانئ. وهو ما 

ي�سهد عليه ح�سورها البارز بمجموع الموانئ التجارية للمملكة.

واإنطالقا من حر�سها الدائم على توفير خدمات ذات جودة عالية، بالإعتماد على كفاءات مواردها الب�سرية 

الموؤهلة وتجهيزاتها الع�سرية الفعالة، تعمل مر�سى المغرب على توفير خدمات مطابقة للمعايير الدولية في 

جميع الموانئ الوطنية التي تزاول بها ن�ساطها.

للتنمية،  2016، من خالل �سيا�ستها الجديدة  يوليوز  الدارالبي�ساء منذ  المدرجة ببور�سة  ال�سركة،  وت�سعى 

اإلى اأن تكون في ال�سنوات القادمة �سركة مينائية دولية، مرنة وذات اأداء عاٍل، وت�ساهم اإ�ستباقيا في تح�سين 

اللوجي�ستيك بالمغرب.

مر�سى املغرب 
باإخت�سار

ملحة عن ال�سركة
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كلمة رئي�س جمل�س
الإدارة اجلماعية   

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة اجلماعية   

اأعزائي الم�ساهمين،

المغرب مكانتها  اأكدت مر�سى   ،2018 �سنة  خالل 

ك�سركة مينائية رائدة على م�ستوى الرواج الوطني 

بع�س  ذلك  تو�سح  كما  والت�سدير،  لالإ�ستيراد 

من  طن  مليون   36،5 الرئي�سية:  الموؤ�سرات 

الإجمالية  ال�سوق  من  وح�سة  المناولة  الب�سائع 

بن�سبة %37 من الرواج المينائي الوطني واأزيد من 

400 مليون درهم من الإ�ستثمارات.

بالت�سيير،  الخا�سة  المالية  المجاميع  اأكدت  كما 

الأداء الجيد ال�سركة برقم معامالت بلغ 2,7 مليار 

درهم  مليون   824 بلغت  اإ�ستغالل  ونتيجة  درهم، 

وروؤو�س اأموال �سهمية بلغت 2,3 مليار درهم.

وبالنظر اإلى الإنجازات المحققة هذه ال�سنة، ندخل 

م�ساريعنا  تحقيق  على  اإ�سرار  وكلنا   2019 �سنة 

بمحطة  الخدمة  اإنطالق  ول�سيما  التنموية، 

المرتقب   ،II المتو�سط  طنجة  لميناء   3 الحاويات 

الم�ستمر  التح�سين  نهج   وموا�سلة   ،2020 �سنة 

لجودة خدمتنا.

وبالنظر اإلى الإنجازات المحققة هذه ال�سنة، ندخل �سنة 

التنموية،  م�ساريعنا  تحقيق  على  اإ�سرار  وكلنا   2019

لميناء   3 الحاويات  بمحطة  الخدمة  اإنطالق  ول�سيما 

طنجة المتو�سط II، المرتقب �سنة 2020، وموا�سلة نهج  

التح�سين الم�ستمر لجودة خدمتنا.



تقـــــــــدمي 
مر�ســــى 

املغرب

تقـــدمي
مر�سى املغرب
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مجل�س الرقابة

لجنة التدقيق والحكامة
لجنة الإ�ستراتيجية والإ�ستثمار 

والأجور والتعيينات

 

مجل�س الرقابة

اإحترام قواعد  ال�سهر على  التدقيق والحكامة مهمة  لجنة  تتولى 

الإمتثال للتقارير المالية والتوجيهات القانونية والتنظيمية، اإلى جانب 

قواعد التاأهيل والإ�ستقاللية وعمل المدققين الخارجيين. 

اآرائها لمجل�س الرقابة حول  اإبداء  وفي هذا الإطار، تعمل اللجنة على 

جهاز المراقبة الداخلية وجودة الح�سابات والأداء وكل ما يتعلق بنظام 

واأجور  تعيينات  في  تقرر  كما  المراقبة.  الموؤ�س�سة  وتدبير  المعلومات 

مندوبي الح�سابات وجميع المدققين الخارجيين، وتحدد برنامج عمل 

وكذا  المحا�سبة،  واأ�ساليب  ومبادئ  والخارجيين  الداخليين  المدققين 

الح�سابات ال�سنوية وتقارير الأن�سطة قبل عر�سها على مجل�س الرقابة.  

ومن جهة اأخرى، ت�سهر لجنة التدقيق والحكامة على تتبع واإعداد 

واإجراءات  �سيا�سة  وكذا  ولجانه  المجل�س  وعمل  الحكامة،  قواعد 

التوا�سل ون�سر المعلومة وفقا لنظام اأخالقيات اأع�ساء المجل�س.  

ت�سطلع  لجنة الإ�ستراتيجية والإ�ستثمار والأجور والتعيينات 

م�ساريع  وفح�س  الإ�ستراتيجية،  تقييم  على  الرقابة  مجل�س  بـم�ساعدة 

الإ�ستثمارات الإ�ستراتيجية وجميع العمليات ل�سيما ال�سراء اأو التفويت، 

التي قد يكون لها تاأثير مهم على نتائج وهيكلة وح�سيلة مر�سى المغرب، 

المخطط  بـدرا�سة  تهتم  كما  الرقابة.  مجل�س  طلب  على  بناء  وذلك 

متعدد ال�سنوات لمر�سى المغرب واإعداد مداولت مجل�س الرقابة ب�ساأن 

اإ�ستراتيجية ال�سركة بالإ�سافة اإلى اإبداء الراأي واإ�سدار تو�سيات ب�ساأن 

اأي  وب�ساأن  المغرب،  مر�سى  تطبقها  التي  والتوظيف  الأجور  �سيا�سة 

م�سروع لتغيير هذه ال�سيا�سة، اإلى جانب الم�ساريع الإ�سالحية المهمة، 

كالهيكل التنظيمي وهياكل مر�سى المغرب.

اللجان،  اأع�ساء  لإنتخاب  تو�سيات  باإعداد  اللجنة كذلك  ت�سطلع هذه 

عند اإقتراب نهاية وليتهم.

لجنتين تابعتين لمجل�س الرقابةاأجهزة التدبري

عبد القادر عمارة
 

رئي�س المجل�س 

وزارة التجهيز والنقل

 واللوج�ستيك والماء

خالد ال�سرقاوي

 

الأمين العام - وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك والماء

نائب رئي�س مجل�س الرقابة 

جمال رم�سان

مدير الإ�ستراتيجية والبرامج وتن�سيق النقل             

بوزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك

ع�سو مجل�س الرقابة

محمد جابر خملي�سي

رئي�س قطاع تدبير المحفظة بـال�سندوق المغربي للتقاعد

ممثل ال�سندوق المغربي للتقاعد بـمجل�س الرقابة

وفاء مريوح

CDG Capital Gestion المديرة العامة

ممثلة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

بـمجل�س الرقابة

رم�سي�س عروب

رئي�س مدير عام تاأمينات الوفاء

ممثل تاأمينات الوفاء بـمجل�س الرقابة

م�سطفى بوخو

رئي�س ق�سم التدبير الفعال للمحفظة العامة

بوزارة الإقت�ساد والمالية

ع�سو مجل�س الرقابة

عادل باجا

رئي�س ق�سم البنيات التحتية - وزارة الإقت�ساد والمالية

 ممثل الدولة المغربية
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جمل�س الإدارة اجلماعية

محمد عبد الجليل
رئيس مجلس اإلدارة الجامعية

يو�سف بناني
مدير املوارد البرشية 

م�سطفى ال�سحابي
املدير املايل

�سعيد اأ�سباعي
مدير مرشوع

طنجة املتوسط 2

ر�سيد هادي
مدير اإلستغالل مبيناء

الدار البيضاء

عبد الحق بن دحمان
مدير الشؤون القانونية

رئي�س مجل�س

 الإدارة الجماعية
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اإدارة التنمية والإ�ستراتيجية مديرية اإ�ستغالل ميناء النا�سور

مديرية اإ�ستغالل ميناء طنجة

مديرية اإ�ستغالل ميناء المحمدية

مديرية اإ�ستغالل ميناء الدار البي�ساء

مديرية اإ�ستغالل ميناء الجرف الأ�سفر

مديرية اإ�ستغالل ميناء اآ�سفي

مديرية اإ�ستغالل ميناء اأكادير

مديرية اإ�ستغالل ميناء العيون

قطاع اإ�ستغالل ميناء الداخلة

اإدارة م�سروع طنجة المتو�سط

 اإدارة الأداء العملياتي 

الإدارة المالية  

اإدارة الموارد الب�سرية   

اإدارة النظم المعلوماتية

اإدارة الم�ستريات

اإدارة ال�سوؤون القانونية

اإدارة التدقيق الداخلي والتنظيم

قطاع التوا�سل المالي والعالقات 

مع الم�ستثمرين
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تواجد متعدد املواقع
تتواجد مر�سى المغرب بت�سعة موانئ رئي�سية بالمملكة، حيث يمنحها ح�سورها هذا �سفة فاعل مينائي متعدد الإخت�سا�سات، يلم باأنماط 

مختلفة من الرواج.

طنجة

مواد �سلبة و ب�سائع متنوعة و م�سافرين

الدار البي�ساء

حاويات و �سيارات و ب�سائع متنوعة

 و مواد �سلبة و م�سافرين

اأكادير

حاويات و ب�سائع متنوعة ومواد �سائلة

 و مواد �سلبة و م�سافرين

العيون

ب�سائع متنوعة و مواد �سلبة

 ومواد �سائلة

الداخلة

ب�سائع متنوعة

 ومواد �سائلة

النا�سور

 ب�سائع متنوعة و مواد �سلبة

 ومواد �سائلة و �سيارات و م�سافرين

اجلرف الأ�سفر

 ب�سائع متنوعة و مواد �سلبة

 و مواد �سائلة 

اآ�سفي

مواد �سائلة و مواد �سلبة

 و ب�سائع متنوعة

املحمدية

مواد �سائلة و مواد �سلبة 
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2016 2017 2018

307 313 313

331 335 330

657 669 655

799 743 737

2 094 2 060 2 035

امل�سوؤولية الإجتماعية لل�سركات:اإ�سرتاتيجية

يف قلب اإ�سرتاتيجيتنا واأن�سطتنا

م�ستخدم ملتزم

الفئة

الأطر العليا

الأطر

التحكم

اأعوان التنفيذ

املجموع

فاعل ملتزم باإحرتام البيئة

فاعل يف التنمية الإقت�سادية 

والإجتماعية يف مواقع تواجده
1/ م�ستخدم ملتزم

يت�سكل الراأ�سمال الب�سري لمر�سى المغرب من اأزيد من 2.000 رجل 

وامراأة، تجمعهم قيم م�ستركة تتمثل في الإلتزام وح�سن الأداء وروح 

الم�سوؤولية والتحلي بال�سفافية. 

ووعيا منها بالدور المهم الذي تلعبه مواردها الب�سرية، تنهج مر�سى 

المغرب �سيا�سة حديثة ومبتكرة لتدبير الموارد الب�سرية، تعتمد على 

المعارف الدقيقة والكفاءات وتطلعات الم�ستخَدمين، كما تركز على 

ت�سجيع المواهب، وتعزيز القطاع ال�سحي وال�سالمة في العمل، اإلى 

جانب �سمان حوار اإجتماعي بناء.

 العن�سر الب�سري
المينائي على مر�سى المغرب تطوير مجموعة  الفاعل  تفر�س �سفة 

وا�سعة من الوظائف والمهن المحددة والدقيقة. وي�سكل غنى وتنوع 

كفاءات م�ستخَدميها ورقة رابحة بالن�سبة لمر�سى المغرب. 

وفيما يلي لمحة عامة عن الراأ�سمال الب�سري لمر�سى المغرب:

 �سيا�سة تدبير الموارد الب�سرية من�سجمة مع اإ�ستراتيجية 
ال�سركة

تنهج مر�سى المغرب �سيا�سة على م�ستوى تدبير الموارد الب�سرية تقت�سي :  

ال�سركة  نتائج  مع  يتما�سى  بما  الب�سرية  الموارد  تدبير  �سمان   -

واإ�ستراتيجيتها؛ 

- اإ�ستقطاب وتوظيف والحفاظ على موظفين موؤهلين ومحفزين؛ 

- الحفاظ على م�ستوى عاٍل من الأداء والتميز؛ 

- �سمان راتب يعطي الإح�سا�س بالإن�ساف والإمتنان؛ 

- توفير جو اإجتماعي ي�ساعد على الإ بتكار وتحقيق الذات.

،الذي   »15 »كاب  الإ�ستراتيجي  المخطط  يروم 

الإ�سالح  عقب   2008 في  المغرب  مر�سى  اأطلقته 

الذي هم القطاع المينائي، بلوغ اأهداف التنمية التي 

في  مهم  كفاعل  مكانتها  وتاأكيد  ال�سركة،  حددتها 

تح�سين الأداء اللوجي�ستيكي بالمغرب.

اإعتمدت مر�سى المغرب مخططا   ،2017 وفي �سنة 

اإ�ستراتيجيا جديدا تحت اإ�سم » اآفاق 2025« الذي 

يكر�س دخولها فترة نمو جديدة، تعك�س التقدم المهم 

الذي تم تحقيقه خالل الع�سر �سنوات الأخيرة.

اإلى   ،2025 �سنة  اأفق  في  المغرب،  مر�سى  وتطمح 

اأن ت�سبح �سركة موانئ دولية معروفة وباأداء اأف�سل، 

ُت�سهم ب�سكل اإ�ستباقي في تح�سين اللوجي�ستيك على 

ال�سعيدين المغربي والإفريقي. وفي اإطار المخطط 

على  الحفاظ  على  المغرب  مر�سى  �ستعمل  الجديد، 

ريادتها وطنيا في مجال المناولة ولوجي�ستيك الموانئ.

على                »2025 »اآفاق  لـ  الجديدة  الروؤية  وترتكز 

3 محاور اإ�ستراتيجية اأ�سا�سية:

 تعزيز موقع ال�سركة كفاعل مينائي رائد 
بالمغرب

يهدف المخطط الجديد بالدرجة الأولى، لجعل مر�سى 

�ست�سهدها  التي  التحولت  في  موؤثرا  فاعال  المغرب 

الوطنية، ل�سيما الإنطالق المرتقب، خالل  الموانئ 

البنيات  من  جديد  لجيل  القادمة،  �سنوات  الع�سر 

وميناء  الجديد  اآ�سفي  كميناء  للموانئ:  التحتية 

القنيطرة الأطل�سي  المتو�سط وميناء  النا�سور غرب 

وميناء الداخلة الأطل�سي، وذلك عبر الح�سول على 

اإمتيازات جديدة، اإلى جانب تعزيز مكانتها والحفاظ 

على ريادتها على الم�ستوى الوطني.

 تواجد متميز على ال�سعيد الإفريقي
خبرة  من  الإ�ستفادة  اأي�سا،  المخطط  هذا  يروم 

مر�سى المغرب للتنويع الجغرافي لأن�سطتها والعمل 

ومعروفة  الرواج  متعددة  مينائية  �سركة  على جعلها 

على  الح�سول  عبر  ل�سيما  القاري،  الم�ستوى  على 

م�ساريع  في  والم�ساركة  بالموانئ  خا�سة  اإمتيازات 

مهيكلة في اإفريقيا.

 الم�ساهمة في تح�سين اللوجي�ستيك
لمر�سى  الإ�ستراتيجي  التواجد  وبف�سل  واأخيرا، 

يهدف  بالمغرب،  الرئي�سية  بالموانئ  المغرب 

عبر  ال�سركة  دور  تكري�س  اإلى  الجديد  المخطط 

في  م�ساهمتها  خالل  من  وتنويعها  اأن�سطتها،  تنمية 

اإقتراح  اإلى  ال�سركة  وت�سعى  اللوجي�ستيك.  تح�سين 

ال�سركات الكبرى، في الم�ستقبل  عر�س �سامل على 

كافة  تقديم  في  العر�س  هذا  ويتمثل  القريب، 

الخدمات اللوجي�ستيكية في جميع مراحلها. وتعك�س 

المغرب  مر�سى  اإنخراط  جليا  الواعدة  الروؤية  هذه 

في م�سل�سل التنمية، في ظل الدينامية التي ي�سهدها 

قطاع اللوجي�ستيك بالمغرب.

في �سنة 2017، 

اإعتمدت مر�سى 

المغرب مخططا 

اإ�ستراتيجيا جديدا 

تحت اإ�سم » اآفاق 

2025« الذي يكر�س 

دخولها فترة نمو 

جديدة، تعك�س 

التقدم المهم الذي 

تم تحقيقه خالل 

الع�سر �سنوات 

الأخيرة.
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 التوظيف والإدماج
ت�ستند �سيا�سة التوظيف التي تتبعها مر�سى المغرب على تواجدها الدائم 

في مختلف منتديات وف�ساءات »الت�سغيل« بكل من المغرب والخارج.  

كما تعتمد على عالقتها الوطيدة بالمدار�س المغربية الكبرى، اإذ تقدم 

مر�سى المغرب �سنويا جوائز لفائدة الطلبة المتفوقين في العديد من 

المدار�س المغربية الكبرى.

ال�سركة  نهجت  لم�ساريعها،  ال�سمولي  والطابع  عملها،  ل�سعوبة  ونظرا 

عملية منظمة لالإدماج لت�سهيل التاأقلم والتكيف ال�سريع للموظفين الجدد.

 التكوين
تعتمد مر�سى المغرب على �سيا�سة للتكوين ت�ستجيب لمتطلبات الجودة           

وتكوينات عر�سية،  اأجنبية  وهيئات  موانئ  مع  ب�سراكة  تكوينات مهمة 

يقدمها اأهم ال�سركاء الوطنيين والدوليين.    

اإلى ذلك، ومن اأجل مواكبة التطور المهني للم�ستخدمين،  وبالإ�سافة 

مهنية          �سهادات  و  تكوينات  عدة  كليا  اأو  جزئيا  المغرب  مر�سى  تمول 

)MBA( ،ما�ستر، اإلخ.

 ال�سحة وال�سلمة المهنية
ونظرا لطبيعة عملها المليء بالمخاطر المهنية، وحر�سا منها على راحة 

م�ستخدميها، ت�سع مر�سى المغرب ال�سحة وال�سالمة على راأ�س اأولوياتها. 

ولهذا الغر�س،  تنهج ال�سركة �سيا�سة اإ�ستباقية ومرنة ت�ساعد على: 

- الوقاية من حوادث ال�سغل، من خالل اإر�ساء تدابير المراقبة والحد 

من المخاطر المهنية؛ 

- تح�سي�س الموظفين بمختلف جوانب ال�سالمة في مكان العمل؛ 

- الوقاية الطبية )اإجراء الفحو�سات والتلقيح �سد الزكام، اإلخ(.

 2/ فاعل ملتزم بالحفاظ على البيئة

لأداء   ISO  14001 الجودة  �سهادات  على  حا�سلة  محطات   
م�ستدام

مر�سى  تزاول  حيث  الأر�سفة  جميع  ح�سلت   ،2015 ماي  �سهر  منذ 

فرع  حاز  ال�سنة،  وهذه   .ISO 14001 �سهادة  على  اأن�سطتها،  المغرب 

موانئ  قائمة  اإلى  لين�سم   ،QSE �سهادة  على  باأكادير  المناولة  �سركة 

مر�سى المغرب الحائزة على ثالثة �سواهد. ومن جهة اأخرى، ح�سلت 

ال�سهادة  على  اآ�سفي  بميناء  البحرية  العمليات  و�سالمة  القطر  خدمة 

بالجهود  الدولي  الإعتراف  عن  وف�سال  ال�سالمة.  لإدارة  الدولية 

فهذه  البيئة،  لإدارة  نظام  و�سع  اأجل  من  المغرب  مر�سى  بذلتها  التي 

باإدراج  الدائم  واإن�سغالها  ال�سركة  اإلتزام  تعك�س  الجديدة  ال�سهادات 

البعد البيئي �سمن اإ�ستراتيجية عملها.

لل�سركات،  الم�سوؤولية الإجتماعية  التي تطرحها   التحديات  اإطار  وفي 

على  المغرب  مر�سى  تلتزم  البيئية،  الآثار  في  اأف�سل  ب�سكل  وللتحكم 

م�ستوى جميع مواقعها بـ:

- اإحترام المتطلبات البيئية التنظيمية الحالية والم�ستقبلية؛

- التح�سين الدائم لالأداء البيئي؛

- اإدماج العن�سر البيئي في درا�سة الم�ساريع الجديدة؛

- ال�سيطرة على مخاطر التلوث الناتجة عن ن�ساطها؛

- �سمان الإ�ستخدام الر�سيد والم�سوؤول للموارد الطبيعية؛

- تعزيز الوعي  واإ�سراك الم�ستخدمين في حماية البيئة.

 »Moroccan Green Logistics« الإن�سمام لميثاق 

لمبادرة  المن�سمين  الأوائل  الأع�ساء  بين  من  المغرب  مر�سى  كانت 

المغربية  الوكالة  اأطلقتها  التي   »Moroccan Green Logistics«

مراك�س،  بمدينة   2016 نونبر   11 في  اللوج�ستيكية  الخدمات  لتنمية 

على هام�س القمة الأممية للمناخ »كوب 22«. ويهدف هذا الميثاق اإلى 

التنمية  اأهداف  الوطني في تحقيق  اللوج�ستيك  تثمين م�ساهمة قطاع 

للفاعلين  الدائمة  والتعبئة  لتحقيقها،  المغرب  ي�سعى  التي  الم�ستدامة 

المعنيين بالأعمال التعاونية الجديدة.

 �سريك في عملية » �سواطئ نظيفة«

ترعى مر�سى المغرب، باإعتبارها �سريكا في مبادرة »�سواطئ نظيفة« 

منذ ع�سر �سنوات، عملية تو�سيع �ساطئ عين الذئاب من خالل خطة 

عمل �سنوية ترتكز على عدة عنا�سر هي : 

- رفع م�ستوى البنية التحتية: ولوج ال�ساطئ والمرافق ال�سحية، اإلخ؛ 

- تجهيز ال�ساطئ بمعدات الإنقاذ وال�سالمة؛

- التح�سي�س البيئي واإعداد برنامج تن�سيطي وترفيهي لفائدة الأطفال.

على  الذئاب  عين  �ساطئ  بح�سول  المغرب  مر�سى  مجهود  تكلل  وقد 

اللواء الأزرق في عدة منا�سبات.

الإقت�سادية  التنمية  في  فاعل   /3

والإجتماعية بمواقع تواجده

 خدمات لفائدة اإقت�ساد الجهات حيث تزاول ال�سركة ن�ساطها

توفر مر�سى المغرب، بجميع المناطق التي تزاول بها ن�ساطها، للفاعلين 

الإقت�ساديين، بنيات وخدمات خا�سة باللوجي�ستيك المينائي، م�سممة 

ب�سكل يتما�سى مع اإحتياجات الإقت�ساد المحلي. وت�سع مر�سى المغرب 

المملكة،  جهات  بمختلف  الطبيعية  الثروات  تثمين  خدمة  في  خبرتها 

�سواء كانت منتجات فالحية اأو بحرية اأو غيرها، مما ي�سهم في تح�سين 

جاذبيتها وتناف�سيتها الإقت�سادية.

 فاعل في التنمية الإجتماعية بالجهات التي تتواجد بها

تلتزم مر�سى المغرب بالإ�سهام الفاعل في التنمية الإجتماعية بالجهات 

فاعلين  مع  ب�سراكة  الأن�سطة،  من  بالعديد  تقوم  كما  بها،  تعمل  التي 

  2018 �سنة  اإت�سمت  وقد  الوطني.   ال�سعيد  على  المدني  بالمجتمع 

باإن�ساء مدر�سة للتعليم الأولي، وهذه المرة، وبعد الدارالبي�ساء، باإحدى 

الوطني  العمل  مبادرة  اإطار  في  وذلك  بالجديدة،  القروية   المناطق 

للتربية والطفولة في المناطق القروية )ANEER( التي اأطلقها كل من 

اليوني�سيف ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.  

زاكورة  موؤ�س�سة  مع  المغرب  مر�سى  اأبرمتها  التي  ال�سراكة  و�ستمكن 

للتعليم، على مدى �سنتين، من اإ�ستفادة 75 طفال ما بين 4 و 6 �سنوات 

�سنوات من التعليم الأولي.
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�أبـرز

�لأحد�ث
اأبرز الأحداث
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ن�ساط وتنمية
 تم الإنتقاء الأولي لمر�سى المغرب في اإطار طلب العرو�س 

بالميناء  الإخت�سا�سات  متعددة  المحطة  تفويت  اأجل  من 

الم�ستقل كريبي بالكامرون

بتاريخ 28 غ�ست 2018، تم الإنتقاء الأولي للمجموعة المكونة من مر�سى 

المغرب و AIIF3 )فرع �سندوق الإ�ستثمار الجنوب اإفريقي AIIM(، اإلى 

جانب 4 مر�سحين اآخرين، في اإطار طلب العرو�س الذي اأطلقته ال�سلطات 

بالميناء  الإخت�سا�سات  متعددة  المحطة  تفويت  اأجل  من  الكامرونية 

الم�ستقل كريبي الذي تبلغ قدرة رواجه حوالي 1,2 مليون طن.

المذكورة،  المحطة  تفويت  عملية  من  الأولى  الخطوة  هذه  واأعقبت 

اإطالق طلب عرو�س اإقت�سر على 5 مر�سحين.

الحاويات  بمحطات  جديد  اإ�ستغلل  بنظام  العمل  بدء   

التابعة لمر�سى المغرب  بميناء الدارالبي�ساء 

طورت مر�سى المغرب نظامها الخا�س لإدارة محطات الحاويات التابعة 

لها، كبديل عن نظام COSMOS. وقد تطلب تطوير نظام الإ�ستغالل 

الآن  وهو  �سهرا.   24  ،2018 غ�ست  في  به  العمل  بداأ  الذي  الجديد، 

داخل  للعمليات  الفعالة  المعالجة  وُيخول  كاملة،  ت�سغيلية  بقدرة  يتميز 

المغرب  مر�سى  تتوفر  وبالتالي،  البي�ساء.  بالدار  الحاويات  محطات 

على اأداة قادرة على التكفل بالمتطلبات الم�ستقبلية، باإ�ستقاللية تامة 

عن المطورين القالئل لأنظمة اإ�ستغالل المحطات.

 تعزيز حظيرة التجهيزات بمحطة الحاويات بميناء الدار 

البي�ساء

تعززت حظيرة تجهيزات محطة الحاويات 3 بميناء الدار البي�ساء في 

2018، باإ�ستالم وت�سغيل 4 رافعات RTG، و 5  قاطرات بقوة جر ت�سل 

اأطنان   8 تناهز  اأماميتين بقوة حمل  65 طن ورافعتين �سوكيتين  اإلى 

وبعلو 7 م�ستويات لمناولة الحاويات الفارغة.

ومن جهة اأخرى، فاإن الرافعات التي تم ت�سلمها في مار�س، والتي ت�سل 

قدرتها اإلى 40 طن، مزودة بتكنولوجيا متقدمة تتيح الإقت�ساد، ب�سكل 

مهم، في اإ�ستهالك المحروقات، و بمعدل �سعيف فيما يخ�س اإنبعاث 

الملوثات، لتندرج بالتالي �سمن ال�سيا�سة البيئية لمر�سى المغرب.

يمكن تعزيز حظيرة تجهيزات محطة الحاوية 3 بميناء الدارالبي�ساء 

من تح�سين موؤ�سرات المحطة فيما يتعلق بالإنتاجية والطاقة التخزينية 

وبالتالي، جعل تدفق الحاويات وحركيتها اأكثر مرونة.

كما اأن اإقتناء هذه التجهيزات يدعم اإرادة ال�سركة في تقديم خدمات 

ذات جودة عالية لزبناء محطة الحاويات 3، ويعزز ريادتها على م�ستوى 

�سوق الموانئ الوطنية.

ت�سديق الجودة وال�سلمة 
والبيئة

  ت�سديق اأنظمة اإدارة الجودة وال�سلمة والبيئة بميناء اأكادير 

الجودة  ت�سديق  دينامية  لموا�سلة  المغرب  مر�سى  فروع  دور  حان 

اإ�ستفاد منها مجموع  التي بداأتها المجموعة والتي  وال�سالمة  والبيئة، 

المواقع العملية لمر�سى المغرب.

ومن تم، فقد ح�سل فرع �سركة المناولة باأكادير على الت�سديق الثالثي 

لمعايير   2015 الجديدة  الن�سخة  وفق  البيئة،  و  ال�سالمة  و  للجودة 

ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 45001 ن�سخة 2018.

ل »خدمة القطر و�سلمة العمليات البحرية«   ISM ت�سديق   

بميناء اآ�سفي

ح�سلت مر�سى المغرب في نونبر 2018، على ت�سديق ISM عن »خدمة 

القطر و�سالمة العمليات البحرية« بميناء اآ�سفي.

وقد جاء هذا الت�سديق ليكلل الجهود التي تبدلها اإدارة اإ�ستغالل ميناء 

اآ�سفي لتقدم لزبنائها خدمة قطر مطابقة للمعايير الدولية.

وتعك�س هذه الت�سديقات عزم ال�سركة في الإنخراط �سمن عملية تح�سين 

متوا�سلة واإلتزامها باأن تقدم لزبنائها خدمات مطابقة لأحدث المعايير 

الدولية. وتروم خطوة الجودة وال�سالمة والبيئة المعتمدة من طرف مر�سى 

المغرب، والتي ترتكز على ثالثة مطالب األ وهي، حماية البيئة و�سحة 

تهدف  للمخاطر،  �ساملة  اإدارة  �سيا�سة  اإر�ساء  الم�ستخدمين،  و�سالمة 

بالأ�سا�س اإلى اإر�ساء الزبون ب�سكل م�ستمر واإ�ستدامة تناف�سيته. 

التعاون
  زيارة وفد بينيني

قام  الإفريقية،  الموانئ  مع  لعالقات  المغرب  مر�سى  ربط  اإطار  في 

 ،»  SOBEMAP  « المينائية  للمناولة  البينينية  ال�سركة  من  مهم  وفد 

خالل �سهر �سبتمبر 2018، بزيارات لمحطات مر�سى المغرب بموانئ 

الدارالبي�ساء والمحمدية والجرف الأ�سفر وطنجة المتو�سط.

  زيارة وفد كاميروني

اإ�ستقبلت اإدارة اإ�ستغالل ميناء الدارالبي�ساء، في 25 �سبتمبر 2018، 

وفدا يراأ�سه مدير النظم المعلوماتية بالميناء الم�ستقل دوال.

وتهدف هذه الزيارة ت�سارك خبرة مر�سى المغرب، ل�سيما فيما يتعلق 

واأخذ  الدارالبي�ساء،  بميناء  المحطات  اإ�ستغالل  نظام  باإ�ستخدام 

 PORTNET بالموانئ  المعلومات  نظام  عمل  طريقة  ب�ساأن  معلومات 

والواجهات المجتمعية ومراقبة الت�سيير.

 

Mitsui-Portek  زيارة وفد من �سركة  

بزيارة    Mitsul-Portek �سركة  من  وفد  قام  �ستنبر،  �سهر  اأواخر  في 

لمينائي مر�سى المغرب بالدار البي�ساء و طنجة المتو�سط  و ذلك في اإطار 

عقد �سراكة يربط ال�سركتين.

خالل هاتين الزيارتين، عقد م�سوؤولو ال�سركتين عدة اإجتماعات للتحدث 

حول فر�س التعاون فيما يخ�س المجال التقني و المبيعات .

التوا�سل
   التوا�سل المالي

والتي  الماليين،  والمحللين  ال�سحافة  مع  المنتظمة  المواعيد  تعتبر 

اأ�سا�سيات  بين  من  ال�سنوي  برنامجها  �سمن  المغرب  مر�سى  اأدرجتها 

التوا�سل المالي لل�سركة.

وت�سكل هذه الموؤتمرات المنظمة عقب اإ�سدار النتائج ال�سنوية والن�سف 

ال�سركة،  اأداء  المغرب  مر�سى  اإدارة  خاللها  تقدم  منا�سبة  �سنوية، 

موا�سيع  اأو  للمجموعة  التنموية  الم�ساريع  ب�ساأن  تو�سيحات  وتعر�س 

اأخرى ذات اأهمية.

LOGISMED الم�ساركة في معر�س   

�ساركت مر�سى المغرب، من 9 اإلى 11 ماي 2018 بمراك�س، في الدورة 

من   24 الن�سخة  اأي�سا  اإحت�سن  والذي   ،LOGISMED معر�س  من   7
الأولى  للمرة  ينظم  الذي   ،)Eurolog( للوجي�ستيك  الدولي  الموؤتمر 

خارج القارة الأوربية.

وقد اأعطى رئي�س الحكومة، �سعد الدين العثماني، اإنطالقة هذه الن�سخة 

بح�سور ال�سيد عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجي�ستيك 

والماء. و�سكل هذا الحدث الدولي، والذي �سم مهنيين وخبراء يعملون 

الموانئ والنقل واللوجي�ستيك، منا�سبة لمر�سى المغرب من  في مجال 

اأجل تاأكيد مكانتها كرائد في القطاع المينائي الوطني، وطموحها في 

اأن ت�سبح �سركة موانئ مرجعية على الم�ستوى الإقليمي.



اإجنازات 

الرواج 
اإجنازات الرواج 
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TC3 PC SMA

اإجنازات الرواج 

الرواج المينائي لمجموعة مر�سى المغرب

اأي   ،2017 في  طن  مليون   36,1 مقابل  طن  مليون   36,5 بلغ  اإرتفاعا   2018 �سنة  نهاية  المغرب،  مر�سى  لمجموعة  الإجمالي  الرواج  �سجل 

.1,1% باإرتفاع ن�سبته 

الرواج ح�سب الأن�سطة

هيمنت المواد ال�سلبة على رواج مر�سى المغرب بن�سبة %42 من اإجمالي الرواج، متبوعة بالمواد ال�سائلة )%25,6( ثم رواج الحاويات

)% 24,4( فيما مثل رواج الب�سائع المتنوعة )%6,5( . اأما رواج العربات الجديدة والآليات المتحركة، فلم ي�سجل �سوى  % 1,5 من اإجمالي الرواج.

رواج مر�سى المغرب ح�سب الأن�سطة

)باآلف الأطنان(

الرواج ح�سب ال�سركة 

)باآلف الأطنان(

العربات الجديدة مر�سى المغرب

والآليات المتحركة

المواد ال�سائلةالمواد ال�سلبةالحاوياتب�سائع متنوعة

2017

2018

2017

2018
0

 4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000

28 000

32 000

3 
89

3

3 
26

7

1 3
6

8

73
6

31
 2

17

32
 0

75

0

 2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

8 
88

5

8 
18

1

55
4

46
6

2 
38

7

2 
73

0

15
 2

9
9

14
 7

29

9
 3

52

9
 9

73



3031 مر�سى المغرب I التقرير ال�سنوي 2018مر�سى المغرب I التقرير ال�سنوي 2018

رواج المواد ال�سائلة

بلغ رواج المواد ال�سائلة 9,3 مليون طن مقابل 9,9 مليون طن �سنة 2017، م�سجال بذلك اإنخفا�سا بن�سبة  %6,2. اأما المحروقات التي ت�سكل 

وحدها ن�سبة  %88  من المواد ال�سائلة، فبلغ رواجها 8,3 مليون طن، لي�سجل اإنخفا�سا بن�سبة  % 7,7

رواج المواد ال�سلبة

بلغ رواج المواد ال�سلبة 15,3 مليون طن، م�سجال بذلك اإرتفاعا بن�سبة  % 4 مقارنة بال�سنة الما�سية. ويعزى ذلك بالأ�سا�س اإلى النمو الذي �سهده 

رواج كل من:  الفحم )اإثر اإرتفاع واردات المكتب الوطني للماء والكهرباء من الفحم مع اإنطالق المركز الحراري الجديد بجرادة(، والكبريت    

)بعد معالجة �سفن الكبريت لح�ساب المكتب ال�سريف للفو�سفاط(.

رواج المواد ال�سائلة

 )باآلف الأطنان(

تطور رواج المواد ال�سلبة الأ�سا�سية

)باآلف الأطنان(
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رواج الحاويات

حققت مر�سى المغرب، نهاية دجنبر 2018، رواجــا على م�ستوى الحاويات بلـغ 926.935 ما يعادل ع�سرين قدما، مقابل 831.812 في 2017، 

م�سجلة بذلك اإرتفاعا بن�سبة % 11,4، عقب اإفتتاح خطوط بحرية جديدة بين �سمال اأوربا و اآ�سيا.

رواج الب�سائع المتنوعة

بلغ رواج الب�سائع المتنوعة بمجموعة مر�سى المغرب حجم 2,4 مليون طن، م�سجال اإنخفا�سا بن�سبة  % 13 ويعزى هذا الإنخفا�س بالأ�سا�س اإلى 

تراجع رواج الخ�سب والمواد الحديدية على خلفية اإر�ساء تدابير مكافحة الإحتكار.

تطور رواج الحاويات

)بما يعادل ع�سرون قدما(

تطور رواج الب�سائع المتنوعة

)باآلف الأطنان(

2017

2018
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2017 2018 الموجودات

282 307 295 903   DEPC

346 404 421 809   TC3

628 711 717 712 ميناء الدارالبي�ساء

199 982 203 680   DEPA

2 690 3 932   SMA

202 672 207 612 ميناء اأكادير

33 1 567 ميناء النا�سور

396 44 ميناء الداخلة

831 812 926 935 المجموع
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رواج العربات الجديدة والآليات

حقق رواج العربات الجديدة اإرتفاعا بلغ 107.292 وحدة مقابل 106.474 �سنة 2017، اأي باإرتفاع طفيف بن�سبة 1%.

فيما �سجل رواج الآليات 4.992 وحدة، مقابل 5.614 وحدة �سنة 2017، اأي باإنخفا�س بلغ ن�سبة 11%.

رواج الم�سافرين

�سجل رواج الم�سافرين 2.481,000 م�سافرا، محققا اإرتفاعا بن�سبة %7,5. و ُيعزى بالأ�سا�س اإلى اإرتفاع رواج م�سافري ميناء طنجة المدينة بن�سبة 

% 12، وذلك بف�سل تطور �سياحة المجموعات القادمة من اإ�سبانيا. 

رواج الآليات

)بالوحدات(

رواج العربات الجديدة

)بالوحدات(

تطور رواج الم�سافرين ح�سب الميناء

2017

2018 المجموع

المجموع

2017

2018

الدار البي�ساءالدار البي�ساءالنا�سور

طنجة المدينةالدارالبي�ساءاأكادير النا�سور

0

 200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

6
75

 9
19

6
80

 0
53

1 6
41

 3
0

1

1 4
6

1 4
36

82
 6

71

10
9

 8
84

81
 9

32

57
 4

30

0

20 000

 80 000

 40 000

100 000

60 000

120 000

10
6

 4
74

10
7 

29
2

8 
30

0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

5 
0

9
5 51

9

4 
42

4 56
8



مر�سى المغرب I التقرير ال�سنوي 362018

رواج مجموعة مر�سى المغرب ح�سب الميناء

هيمنت الواردات، التي جاورت ثالثة اأرباع الرواج الإجمالي، وب�سكل كبير، على الرواج الذي حققته مجموعة مر�سى المغرب نهاية دجنبر 2018.

و قد جاء الرواج الإجمالي ح�سب الميناء على النحو التالي :

رواج مجموعة مر�سى المغرب ح�سب الميناء

2017 2018

3 707 3 443   DEPA

736 1 368   SMA

4 443 4 811 ميناء اأكادير

10 264 9 927   DEPC 

3 267 3 893   TC3PC

13 531 13 820 ميناء الدارالبي�ساء

650 671 ميناء الداخلة

5 191 4 961 ميناء الجرف الأ�سفر

1 117 991 ميناء العيون

5 890 5 289 ميناء المحمدية

2 445 3 196 ميناء النا�سور

2 502 2 487 ميناء اآ�سفي

309 251 ميناء طنجة

36 078 36 478 المجموع



الإجنازات 

املالية 
الإجنازات املالية 
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الإنجازات المالية لمجموعة مر�سى المغرب

 تطور رقم المعاملت

 بلغ رقم المعامالت الموطد الذي اأنجزته مر�سى المغرب خالل �سنة 2018 حوالي 2,748 مليون درهم مقابل 2,554 مليون درهم �سنة 2017، 

م�سجلة بذلك زيادة بلغت % 8.

تطور رقم المعاملت 2015-2018
)مليون درهم(

الرقابة %  الفائدة  % الرقابة %  الفروع  الفائدة %

100 100 100 100 MINTT

100 100 100 100 TC3PC

51 51 51 51 SMA

نطاق الح�سابات

تم توطيد ح�سابات مر�سى المغرب وفقا للقواعد والممار�سات المعمول بها  في مجال المحا�سبة بالمغرب. وتتطابق المبادئ والأ�ساليب الم�ستخدمة 

لتوطيد الح�سابات مع المنهجية المعتمدة من قبل المجل�س الوطني للمحا�سبة لإعداد الح�سابات الموحدة في الإعالن الر�سمي رقم 5.

 ،)TC3PC(و�سركة محطة الحاويات 3 بميناء الدار البي�ساء )MINTT( وبموجب القواعد العامة للتوطيد، تم توطيد �سركة المحطة الدولية لطنجة

و�سركة المناولة باأكادير ) SMA(، وفق قاعدة الإندماج ال�سامل. 

وفيما يلي تطور نطاق توطيد مجموعة مر�سى المغرب :

الإجنازات املالية 

الأ�سلوبالأ�سلوب

�سامل�سامل
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 تطور تكاليف الإ�ستغلل

بلغت تكاليف الإ�ستغالل الموطدة في 2018, 1.984 مليون درهم مقابل 1,861 مليون درهم �سنة 2017، اأي بزيادة 7%.

وقد تم ت�سجيل متغيرات تكاليف الإ�ستغالل ح�سب المكون على ال�سمل التالي:

الم�ستريات والتكاليف الخارجية )%9 +(, وتكاليف الم�ستخدمين )%4 +(,  ومخ�س�سات الإ�ستغالل )%8 +(,  وال�سرائب والر�سوم )2% +(.

)مليون درهم(

تطور تكاليف الإ�ستغلل 2018 -2015

بلغت نتيجة الإ�ستغالل الموطدة �سنة 2018، 824 مليون درهم مقابل 761 مليون درهم �سنة 2017، اأي باإرتفاع بلغ 8%.

وبالن�سبة للنتيجة ال�سافية التي حققتها المجموعة �سنة 2018، فبلغت 556 مليون درهم، مقابل 599 مليون درهم �سنة 2017، اأي باإنخفا�س 7%.

واإذا اإ�ستثنينا التكاليف والمنتوجات غير الجارية الإ�ستثنائية ل�سنة 2017، واإلغاء مخ�س�سات الإمتيازات الإجتماعية والمراقبة ال�سريبية، تكون 

الزيادة في النتيجة ال�سافية قد بلغت %13 )556 مليون درهم �سنة 2018 مقابل 491 مليون درهم �سنة 2017 بعد اإعادة الح�ساب(.

 تطور النتائج 

تطور نتيجة الإ�ستغلل 2018 -2015 تطور النتيجة ال�سافية 2015-2018
)مليون درهم()مليون درهم(
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بلغت اإلتزامات مجموعة مر�سى المغرب، في مجال الإ�ستثمار، بر�سم ال�سنة المالية 2018 )خارج الم�ساهمات المالية، والتكاليف الموجهة 

للتوزيع SMA(، حوالي 429 مليون درهم، اأي بمعدل اإلتزام بلغ %63 في نهاية .

اإنجاز ميزانية الإ�ستثمار
)مليون درهم(

   اإنجاز ميزانية الإ�ستثمار 2018
الإنجازات المالية ل�سركة مر�سى المغرب �س.م

2017، م�سجلة زيادة  2,209 مليون درهم �سنة  2,244 مليون درهم مقابل  2018، رقم معامالت بلغ  حققت مر�سى المغرب �س.م، �سنة 

تقدر بـ 2%. 

وقد نتج عن خدمات المناولة، التي تمثل %84 من رقم معامالت مر�سى المغرب، مداخيل تقدر ب 1,895 مليون درهم، بزيادة طفيفة ب 1% 

مقارنة ب�سنة 2017. 

و تتمثل الخدمات الأ�سا�سية في المناولة )1,313 مليون درهم(، والتخزين )247 مليون درهم( والخدمات المتنوعة )335 مليون درهم(.

اأما الخدمات التي ُتقدم لل�سفن والتي تخ�س بالأ�سا�س القطر والقيادة والر�سو، فحققت �سنة 2018 رقم معامالت بلغ 193 مليون درهم، اأي 

باإرتفاع بن�سبة %10 مقارنة ب 2017. فيما حققت اأن�سطة الإ�ستغالل الأخرى رقم معامالت بلغ 156 مليون درهم، باإرتفاع %4 مقارنة مع 2017.

تطور رقم المعاملت 2015-2018
)مليون درهم(
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DEPD DEPT DEPL DEPS DEPN DEPA DEPJL DEPM DEPM

2 244 32 28 55 80 109 168 355 235 174 1 008

املجموع

7%

84%
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45% 8%
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1%

10%

16%

 توزيع رقم معاملت مر�سى املغرب ل�سنة 2018 ح�سب املوانئ

 توزيع رقم معاملت مر�سى املغرب ح�سب نوع اخلدمات

الخدمات المقدمة 

لل�سفن

النا�سور

الدار البي�ساء

العيون

المحمدية

اآ�سفي

الداخلة

طنجة
الجرف الأ�سفر

اأكادير

موانئ اأخرى

مواد اأخرى

خدمات المناولة

موانئ اأخرىاملوانئ

رقم املعامالت 2018
)مليون درهم(

بلغت تكاليف الإ�ستغالل �سنة 2018، 1.576 مليون درهم مقابل 1,543 مليون درهم �سنة 2017، اأي باإرتفاع بن�سبة 2%.

اأما تغيرات تكاليف الإ�ستغالل فقد �ُسجلت على النحو التالي:

ال�سرائب  +( فيما حافظت   4%( الإ�ستغالل  +(، تخ�سي�سات   3%( الم�ستخدمين  نفقات   ،)1%( الخارجية  التكاليف   ،)+  2%( الم�ستريات 

والر�سوم على نف�س م�ستوى �سنة 2017.

 تطور تكاليف الإ�ستغلل

تطور تكاليف الإ�ستغلل 2015-2018
)مليون درهم(
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 تطور النتائج

�سجلت نتيجة الإ�ستغالل خالل �سنة 2018، 729 مليون درهم مقابل 733 مليون درهم في 2017، اأي باإنخفا�س طفيف بن�سبة 1%.

اأما النتيجة ال�سافية الم�سجلة في 2018، فقد بلغت 483 مليون درهم مقابل 644 مليون درهم في 2017، اأي باإنخفا�س بن�سبة 25%.

  اإجناز ميزانية الإ�ستثمار 2018

مقارنة بالغالف المالي لميزانية الإ�ستثمار ل�سنة 2018 والتي اإرتفعت اإلى 680 مليون درهم، بلغت الإلتزامات عند متم دجنبر 2018، 318 

مليون درهم، اأي بمعدل اإلتزام اإجمالي بلغ 47%. 

وبلغ معدل الإلتزامات في نهاية 2018، خارج الم�ساهمات المالية، 57% .

اإنجاز ميزانية الإ�ستثمار 2018
)مليون درهم(
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تطور نتيجة الإ�ستغلل 2015-2018 تطور النتيجة ال�سافية 2015-2018
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النتائج املالية اإىل غاية 31 دجنرب 2018النتائج املالية املوطدة اإىل غاية 31 دجنرب 2018
احل�سيلة املوطدة 

احل�سيلة )الأ�سول)

ال�سنة املالية من 01/01/2018 اإىل 31/12/2018

ح�سابات املنتجات والتكاليف )دون ر�سوم)

ال�سنة املالية من 01/01/2018 اإىل 31/12/2018

 

ال�سنة املالية من 01/01/2018 اإىل 31/12/2018

احل�سيلة )املطلوبة)

ال�سنة املالية من 01/01/2018 اإىل 31/12/2018

* (HT) :دون الخزينة

دون الخزينة:

35 375 335,80 45 990 043,84 36 679 149,33 82 669 193,17 

23 337 174,47 19 168 050,13 105 112 679,62 124 280 729,75 

23 337 174,47 19 168 050,13  105 112 679,62  124 280 729,75 

1 010 263 392,45 999 858 494,75 2 699 050 986,12 3 698 909 480,87 

76 108 596,71 76 108 596,71  17 235 105,13 93 343 701,84 

338 557 121,01 343 344 136,38  499 111 831,95 842 455 968,33 

455 633 165,83 507 165 175,57  2 049 152 685,47 2 556 317 861,04 

2 447 903,98 1 612 134,79  18 491 521,09 20 103 655,88 

26 862 925,48 22 371 969,39  112 394 011,09 134 765 980,48 

1 652 233,04 1 457 979,49  2 665 831,39 4 123 810,88 

109 001 446,40 47 798 502,42   47 798 502,42 

1 941 218 011,36 1 931 474 500,98 9 445 782,73 1 940 920 283,71 

72 512 469,59 62 929 221,55 2 590 882,73 65 520 104,28 

881 445 387,47 881 285 079,43 1 040 000,00 882 325 079,43 

987 260 154,30 987 260 200,00 5 814 900,00 993 075 100,00 

       

      

3 010 193 914,08 2 996 491 089,70 2 850 288 597,80 5 846 779 687,50 

90 036 538,79 87 239 253,60 57 752 035,46 144 991 289,06 

70 232 278,29 67 434 993,10 57 752 035,46 125 187 028,56 

19 804 260,50 19 804 260,50 19 804 260,50 

       

915 642 918,87 753 171 330,74 130 760 508,17 883 931 838,91 

80 019,72 84 573,43   84 573,43 

625 120 345,26 591 907 769,49 99 484 629,36 691 392 398,85 

900 647,51 960 872,39   960 872,39 

167 756 219,67 42 008 580,45   42 008 580,45 

  

63 609 763,99 67 159 476,86 31 275 878,81 98 435 355,67 

58 175 922,72 51 050 058,12 51 050 058,12 

923 971 526,96 826 558 458,55 826 558 458,55 

       

1 929 696 806,70 1 666 969 042,89 188 512 543,63 1 855 481 586,52 

160 348 058,51 165 787 380,03 111 934,37 165 899 314,40 

1 989 026,51 1 079 853,42 111 934,37 1 191 787,79 

158 042 969,35 164 413 890,76   164 413 890,76 

316 062,65 293 635,85   293 635,85 

160 348 058,51 165 787 380,03 111 934,37 165 899 314,40 

5 100 238 779,29 4 829 247 512,62 3 038 913 075,80 7 868 160 588,42 

2 276 159 605,53 2 305 262 268,65 2 234 741,04 2 303 027 527,61 

2 209 037 182,10 2 244 343 580,11 2 234 741,04 2 242 108 839,07 

67 122 423,43 60 918 688,54        60 918 688,54 

2 276 159 605,53 2 305 262 268,65 2 234 741,04 2 303 027 527,61 

1 542 661 260,53 1 576 438 874,75 1 995 262,57 1 574 443 612,18 

204 667 437,01 208 183 379,80 1 000,00 208 182 379,80 

345 090 297,44 342 963 044,66 1 679 499,07 341 283 545,59 

20 141 643,17 20 671 435,85 306 556,50 20 364 879,35 

62 731 549,44 643 794 172,20 8 207,00 643 785 965,20 

              

345 442 333,47 360 826 842,24        360 826 842,24 

1 542 661 260,53 1 576 438 874,75 1 995 262,57 1 574 443 612,18 

733 498 345,00 728 823 393,90 239 478,47 728 583 915,43 

84 826 406,98 87 304 915,05 417,60 87 304 497,45 

                     

2735993,83 1 638 067,14 1 638 067,14 

82090413,15 63 436 111,54 417,60 63 435 693,94 

22 230 736,37 - 22 230 736,37 

84 826 406,98 87 304 915,05   417,60   87 304 497,45 

33150921,32 25 736 639,55 25 736 639,55 

10 628 529,50 3 486 146,06 3 486 146,06 

849 870,15 242 339,28 242 339,28 

92 575,97 21 658 331,27 21 658 331,27 

21579945,7 349 822,94 349 822,94 

33 150 921,32 25 736 639,55 25 736 639,55 

51 675 485,66 61 568 275,50 417,60 61 567 857,90 

785 173 830,66 790 391 669,40 239 896,07 790 151 773,33 

348 583 960,39 100 360 147,42 241 981,64 100 118 165,78 

7 167 781,81 3 779 926,89 3 779 926,89 

1 252 000,00 1 252 000,00 1 252 000,00 

12045377,82 47 150 188,39 241 981,64 46 908 206,75 

328 118 800,76 48 178 032,14 48 178 032,14 

348 583 960,39 100 360 147,42 241 981,64 100 118 165,78 

218 481 517,68 136 036 254,06 453 603,91 135 582 650,15 

172 358,33 172 358,33 

126 537 725,32 60 213 054,98 453 603,91 59 759 451,07 

91 943 792,36 75 650 840,75        75 650 840,75 

218 481 517,68 136 036 254,06 453 603,91 135 582 650,15 

130 102 442,71 -35 676 106,64 -211 622,27 -35 464 484,37 

915 276 273,37 754 715 562,76 28 273,80 754 687 288,96 

271 016 025,00 271 301 664,00 271 301 664,00 

644 260 248,37 483 413 898,76 28 273,80 483 385 624,96 

2 709 569 972,90 2 492 927 331,12 2 477 140,28 2 490 450 190,84 

2 065 309 724,53 2 009 513 432,36 2 448 866,48 2 007 064 565,88 

644 260 248,37 483 413 898,76 28 273,80 483 385 624,96 

جمموع ال�سنة املالية 2017 جمموع ال�سنة املالية 2018

2 209 037 182,10 2 244 343 580,11 

2 209 037 182,10 2 244 343 580,11 

- -

- -

549 757 734,45 551 146 424,46 

204 667 437,01 208 183 379,80 

345 090 297,44 342 963 044,66 

1 659 279 447,65 1 693 197 155,65 

- -

20 141 643,17 20 671 435,85 

627 319 549,44 643 794 172,20 

1 011 818 255,04 1 028 731 547,60 

- -

- -

67 122 423,43 60 918 688,54 

345 442 333,47 360 826 842,24 

733 498 345,00 728 823 393,90 

51 675 485,66 61 568 275,50 

785 173 830,66 790 391 669,40 

130 102 442,41 -35 676 106,64 

271 016 025,00 271 301 664,00 

644 260 248,37 483 413 898,76 

-                 -

644 260 248,37 483 413 898,76 

306 425 840,01 352 427 937,22 

  21 579 945,70   339 347,67 

91 943 792,36 75 650 840,75 

24 389 387,41 50 462 217,33 

 - 22 230 736,37 

246 257 962,73 49 430 032,14 

7 167 781,81 3 779 926,89 

- 172 358,33 

786 394 694,49 786 101 470,00 

587 164 800,00 785 332 920,00 

199 229 894,49 768 550,00 

2 565 487 751,12 2 263 568 729,88 

644 260 248,37 483 413 898,76 

73 395 600,00 73 395 600,00 

206 331 958,64 206 331 958,64 

907 543 944,11 766 471 272,48 

644 260 248,37 483 413 898,76 

2 565 487 751,12 2 263 568 729,88 

213 791 334,81  204 066 403,42

10 642 000,00 9 390 000,00

203 149 334,81 194 676 403,42

57 042 450,61 49 801 885,22 

- - 

57 042 450,61 49 801 885,22

1 387 322 167,27 1 518 707 220,88 

303 703 010,31 296 742 088,64

1 083 619 156,96 1 221 965 132,24

73 029,01 1 128 177,87 

  73 029,01   1 128 177,87 

4 223 716 732,82 4 037 272 417,27 

863 743 335,70 761 937 300,81 

307 438 378,07 278 918 976,46 

24 805 613,03 22 417 761,27 

102 531 127,98 64 408 462,41 

60 405 394,17 48 187 571,74 

178 529 515,66 175 178 741,63 

1 376,59 1 740,39 

186 181 048,82 168 284 750,26 

3 850 881,38 4 539 296,65 

27 573,95 

863 743 335,70 761 964 874,76  

12 778 710,77 30 010 220,59 

12 778 710,77 30 010 220,59 

12 778 710,77 30 010 220,59 

5 100 238 779,29 4 829 247 512,62 

  الم�ستعقرات بغير قيم )اأ(

  الم�ستعقرات غير المادية )ب(

   *برااأت اختراع ٬عالمات تجارية ٬حقوق وقيم مماثلة

   *�سجل تجاري

  *م�ستعقرات غير مادية اأخرى

  م�ستعقرات مادية )ج(

  *اأرا�سي

  *بنايات

  *من�ساآت تقنية وتجهيزات ومعدات

  *معدات النقل

  *اأثاث ومعدات المكتب واإعدادات مختلفة

  *م�ستعقرات مادية اأخرى

  *م�ستعقرات مادية جارية

   م�ستعقرات مالية )د(

  *قرو�س م�ستعقرة

  *ديون مالية اأخرى

  *�سندات الم�ساركة

  فوارق تحويل الأ�سول )ه(

  *زيادة ديون تمويل

 المجموع 1 )اأ+ب+ج+د+ه(

  المخزونات )و(

 *مواد واأدوات قابلة لال�ستهالك

  *منتجات جارية

  *منتجات منتهية

  ديون الأ�سول المتداولة )ز(

  *ممونون مدينون وت�سبيقات ودفعات

  *زبناء وح�سابات مرتبطة

  *الم�ستخدمون

  *الدولة

  *ح�سابات ال�سركاء

  *مدينون اآخرون

  *ح�سابات ت�سوية الأ�سول

  �سندات وقيم التوظيف )ح(

  فوارق تحويل الأ�سول )ت()العنا�سر المتداولة(

   المجموع 2 )و+ز+ح+ت(  

  الخزينة- الأ�سول

  *�سيكات وقيم للتح�سيل

  *الأبناك والخزينة العامة وال�سيكات البريدية  

  *�سندوق، جباية ت�سبيقات واعتمادات

  المجموع 3

  المجموع 1+2+3

I : منتجات ال�ستغلل
*مبيعات الب�سائع وخدمات منتجة

*ا�ستردادات ال�ستغالل : تنقيالت وتكاليف

I المجموع

I I : تكاليف ال�ستغلل

*الم�ستريات الم�ستهلكة )2( من المواد واللوازم 

*تكاليف خارجية اأخرى

*�سرائب ور�سوم

*تكاليف الم�ستخدمين

*تكاليف ا�ستغالل اأخرى

*مخ�س�سات ال�ستغالل

I I المجموع

   )I I- I( نتيجة ال�ستغلل  I I I

I V  منتجات مالية 

*عائدات �سندات الم�ساهمة و�سندات اأخرى ملحقة بالم�ستعقرات

*اأرباح ال�سرف

*فوائد ومنتجات مالية

*ا�ستردادات مالية: تنقيالت وتكاليف

IV المجموع 

V التكاليف المالية

*تكاليف الفوائد

*خ�سائر ال�سرف

*تكاليف مالية اأخرى

*مخ�س�سات مالية

V المجموع

)V-IV( النتيجة المالية V I

)V I-I I I( النتيجة الجارية V I I

V I I I النتيجة غير الجارية 

*منتجات تفويت الم�ستعقرات

*ا�ستردادات دعامات ال�ستثمار

*منتجات اأخرى غير جارية

*ا�ستردادات غير جارية: تنقيالت التكاليف

 VIII المجموع

IX تكاليف غير جارية

*القيم ال�سافية ل�ستخدامات العقارات المباعة

*تكاليف اأخرى غير جارية

*مخ�س�سات غير جارية لال�ستخدامات والموؤن

IX المجموع

)VIIIX(  نتيجة غير جارية X

)VII+X( نتيجة قبل ال�سريبة XI

XII �سريبة على النتائج 

)XI - XII(  الناتج ال�سافي XIII

 (VIII+ X+ X ( مجموع المنتجات XIV
(XII+X+X+X(  مجموع   التكاليف XV

XVI النتائج ال�سافية )مجموع المنتجات- مجموع التكاليف( 

I : جدول تكوين النتائج

I + النتاج خلل ال�سنة المالية : )1+2+3(

   1 مبيعات اأمتعة وخدمات المنتجات

   2 تغير مخزونات المنتجات

   3 م�ستعقرات  المنتجات من المقاولة لذاتها

I I - ا�ستهلك ال�سنة المالية : )4+5(

  4 م�ستريات م�ستهلكة لمواد ولوازم
   5 تكاليف خارجية اأخرى

(I-I I( القيمة الم�سافة = I I I

6 + دعامات ال�ستغالل

7 - �سرائب ور�سوم

8 - تكاليف الم�ستخدمين
I V  = الفائ�س الخام لل�ستغلل

9 + منتجات اأخرى لال�ستغالل 

10 - تكاليف اأخرى لال�ستغالل

11 + ا�ستردادات ال�ستغالل: تحويالت التكاليف

12 - مخ�س�سات ال�ستغالل

V= نتيجة ال�ستغلل )+ اأو -(

VI + - النتيجة المالية

VII = النتيجة الجارية )+ اأو -(

VIII + - تانتيجة غير الجارية

13 - �سرائب على النتائج

IX=الناتج ال�سافي لل�سنة المالية )+ اأو -(

I I : قدرة التمويل الذاتي- التمويل الذاتي

1 الناتج ال�سافي لل�سنة المالية

2 + مخ�س�سات ال�ستغالل )1(

3 + المخ�س�سات المالية )1(
4 + المخ�س�سات غير الجارية )1(

5 - ا�ستردادات ال�ستغالل )2(

6 - ال�ستردادات المالية 

7 - ا�ستردادات غير جارية )2( )3(

8 - منتجات بيع الم�ستعقرات

9 + قيم �سافية ل�ستخدام الم�ستعقرات المباعة

I قدرة التمويل الذاتي

10  توزيعات الأرباح 

II التمويل الذاتي

روؤو�س الأموال الذاتية

*راأ�سمال ال�سركة اأو الم�ستخدمين )1(

*ناق�س: م�ساهمون، راأ�سمال مكتتب به وغير مطالب به

*عالوات اإ�سدار، واندماج، وتقدمة

*فوارق اإعادة التقويم

*احتياطي  قانوني

*احتياطات اأخرى )2(

*مرحل من جديد

*نتائج �سافية قيد الإر�ساد )2(

*النتيجة ال�سافية لل�سنة المالية )2(

مجموع روؤو�س الأموال الذاتية )اأ(

روؤو�س اأموال ذاتية مماثلة )ب(

*دعامات ال�ستثمار*

*موؤن قانونية *

ديون التمويل )ج(

*اقترا�سات  �سندية

*ديون اأخرى للتمويل 

موؤن م�ستدامة لمواجهة المخاطر والتكاليف )د(

*موؤن لمواجهة المخاطر

*موؤن لمواجهة التكاليف

فوارق تحويل المطلوبات )ه(

*نق�سان ديون التمويل

المجموع I )اأ+ب+ج+د+ه(

ديون المطلوبات المتداولة )و(

*ممونون ح�سابات مرتبطة

*زبناء مدينون، ت�سبيقات ودفعات

*م�ستخدمون

*هيئات اجتماعية

*الدولة

*ح�سابات ال�سركاء

*ديون اأخرى  

*ح�سابات ت�سوية المطلوبات

فوارق التحويل بالخ�سوم )ح(

المجموع II )و+ز+ح(

الخزينة، المطلوبات

*بنوك )ح�سابات المدينين(

III المجموع

III+II+I المجموع العام

امل�ستعقرات
واملوؤن

الإجمايلالأ�سول

تتعلق بال�سنوات

املالية ال�سابقة ب

جمموع ال�سنةالعمليات

املالية احلالية

جمموع ال�سنة 

املالية ال�سابقة

31/12/2018
اأ+ب= ج

31/12/2017
د

خا�سة بال�سنة

املالية احلالية اأ

 

املطلوبات
ال�سنة املالية ال�سايف ال�سنة املالية املا�سيةال�سايف

31/12/201831/12/2018 31/12/201731/12/2017

 )1( عند ا�ستبعاد المخ�س�سات المتعلقة بالأ�سول والمطلوبات الجارية بالخزينة 

)2( عند ا�ستبعاد ال�ستردادات المرتبطة بالأ�سول والمطلوبات الجارية بالخزينة 

)3( بما في ذلك ال�ستردادات على لدعامات ال�ستثمار 

EBE انطالقا من CAF مالحظة : يمكن اإنجاز ح�ساب

         

         

جدول تغري  روؤو�س الأموال الذاتية املوطدة

ح�ساب النتيجة املوطدة
                         جدول التدفقات املوطدة للخزينة

بآالف الدراهم

     

31/12/18

1 252 587 

1 749 136

64 546

430 508

3 496 777

89 407

496 169

511 182

975 594

2 072 352

215 379

5 784 508

31/12/18

2 807 807

2 748 182

59 626

1 983 656

779 875

20 682

698 860

484 239

824 151

-4 328

-37 801

782 022

274 495

-36 695

544 221

544 221

-11 439

555 660

7,57

31/12/17

592 585

190 688

11 143

-7 168

2 686

-587 165

-261 251

-58 482

-316 949

7 168

9 643

-300 138

6 223

336 281

-3 302

339 202

-19 418

206 626

187 208

31/12/17

1 306 777

1 661 137

74 453

393 814

3 436 181

90 752

435 145

683 247

1138 859

2 338 002

199 987

5 974 170

31/12/17

2 621 966

2 554 457

67 509

1 860 994

718 039

20 180

673 587

449 189

760 972

1 116

115 026

877 114

273 386

11 143

592 585

592 585

-6 537

599 121

8,16

1 215 440 

579 908

-587 165

1 208 184

579 908

-579 908

599 121

599 122

9 542

6 223

-6 537

9 228

2 538 847

6 223

0

-587 165

592 585

2 550 490

733 956

733 956

31/12/18

544 221

459 408

-36 695

-3 608

421

-785 333

150 768

329 184

-351 176

3 780

9 908

-337 499

-

50 000

-43 535

6 465 

-1 839

187 208

187 369

     

31/12/18

733 956

1 021 973

555 660

-2 210

2 309 379

1 542 133

972 789

2 514 922

367 482

562 715

930 197

30 010

5 784 508

31/12/17

733 956

1 208 184

599 121

9 228

2 550 490

1 399 499

966 324

2 365 822

436 660

610 419

1045 079

12 779

5 974 170

الأ�سول

فار ق القتناء

امل�ستعقرات غري املادية

امل�ستعقرات املادية

امل�ستعقرات املالية

ال�سريبة املوؤجلة على الأ�سول

الأ�سول الثابتة

املخزونات

العمالء وح�سابات مرتبطة

ديون اأخرى وح�سابات الت�سوية

ر�سوم قيم التوظيف

الأ�سول املتداولة

الوفرات

جمموع الأ�سول

املطلوبات

راأ�سمال

الحتياطات املوطدة

النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية ح�سة املجموعة

فوائد الأقلية

روؤو�س الأموال الذاتية للمجموعة املوطدة

الحتياطات امل�ستدامة للمخاطر والتكاليف

ديون التمويل

ال�سريبة املوؤجلة على املطلوبات

املطلوبات الطويلة الأمد

املزودون واحل�سابات املرتبطة

ديون اأخرى وح�سابات الت�سوية

املطلوبات املتداولة

اخلزينة - املطلوبات

جمموع الأ�سول

باآلف الدراهم

منتوجات اال�ستغالل

رقم معامالت

ا�سرتدادات ال�ستغالل

تكاليف اال�ستغالل

م�سرتيات وتكاليف اأخرى خارجية

�سرائب ور�سوم

تكاليف امل�ستخدمني

تخ�سي�سات ال�ستغالل

نتيجة ال�ستغلل

النتيجة املالية

النتيجة غري اجلارية

النتيجة قبل ال�سريبة

ال�سرائب على ال�سركات

ال�سرائب املوؤجلة

النتيجة ال�سافية للمقاولت املدجمة

النتيجة املوطدة

ح�سة الأقلية

النتيجة ال�سافية ح�سة املجموعة

النتيجة ح�سب ال�سهم بالدرهم

باآلف الدراهم

النتيجة ال�سافية لل�سركات املدجمة

اإزالة التكاليف واملنتجات بدون اآثار على اخلزينة 

ـ تخ�سي�سات ال�ستغالل ال�سافية لال�سرتدادات

ـ تغري ال�سرائب املوؤجلة

ـ اإلغاء نتائج مبيعات امل�ستعقرات

ـ منتوجات اأخرى بدون اآثار على اخلزينة

الأرباح املوزعة

تغري BFR املرتبطة بالن�ساط

التدفقات ال�سافية الناجتة عن الن�ساط

اقتناء امل�ستعقرات 

مبيعات امل�ستعقرات

تغري القرو�س والتقدميات املتفق عليها

التدفقات ال�سافية املرتبطة بعمليات ال�ستثمار

زيادة راأ�س املال

زيادة ديون التمويل

ت�سديد القرو�س

التدفقات ال�سافية املرتبطة بعمليات التمويل

تغري اخلزينة ال�سافية

اخلزينة ال�سافية عند الفتح

اخلزينة ال�سافية عند الإغلق

باآلف الدراهم

روؤو�س الأموال الذاتية

يف  01/01/2017

زيادة راأ�س املال

اإر�ساد النتيجة

تاأثري تغري املحيط

منتوجات وتكاليف م�سجلة 

مبا�سرة بروؤو�س اأموال ذاتية

الأرباح

النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية

فوارق التحويل

تغريات اأخرى

روؤو�س الأموال الذاتية

 ب 31/12/2017

راأ�س املال
علوات

 الإ�سدار

فوائد

 الأقلية
املجموع

الحتياطات 
املوطدة

النتيجة املوطدة

ح�سة املجموعة

1 208 184

599 122

-785 333

1 021 973

599 122

-599 122

555 660

555 660

2 550 490

0

0

-785 333

544 211

0

2 309 379

9 228

-11 439

-2 210

باآلف الدراهم

روؤو�س الأموال الذاتية

يف  01/01/2018

زيادة راأ�س املال

اإر�ساد النتيجة

تاأثري تغري املحيط

منتوجات  وتكاليف  م�سجلة 

مبا�سرة  بروؤو�س اأموال  ذاتية

الأرباح

النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية

فوارق التحويل

تغريات اأخرى

روؤو�س الأموال الذاتية

 ب 31/12/2018

733 956

733 956

علوات راأ�س املال
الإ�سدار

فوائد 
املجموعالأقلية

الحتياطات 
املوطدة

النتيجة املوطدة
ح�سة املجموعة
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الرقابة %  الرقابة %   الفائدة % الفروع  الفائدة %

100 100 100 100 MINTT

100 100 100 100 TC3PC

51 51 51 51 SMA

الطريقة الطريقة

�ساملة�ساملة

�ساملة�ساملة

�ساملة�ساملة

2017دجنبردجنبر 2018

ح�سابات املنتجات والتكاليف املالية 

 )1( راأ�سمال الم�ستخدمين الدائنين 

)2(الم�ستفيدين )+( / العجز)-(

)3( خارج الخزينة

قوائم ح�سابات التدبري

ملحقات احل�سابات املوطدة

مبادئ حما�سباتية وطرق التقييم

1. مبادئ عامة
�سكلت احل�سابات الجتماعية اإىل حدود 31 دجنرب 2018 لل�سركات املنتمية ملحيط التوطيد، 

اأ�سا�سا للح�سابات املوطدة ملجموعة مر�سى املغرب. وقد مت اإعداد هذه احل�سابات تبعا للقواعد 

واملمار�سات املحا�سباتية املطبقة باملغرب. 

واملناهج الرئي�سية املعتمدة من طرف املجموعة هي كالتايل : 

2. طرق التوطيد
1.2. حميط وطرق التوطيد

تتطابق مبادئ وطرق التوطيد امل�ستعملة من طرف جمموعة مر�سى املغرب مع املنهجية املعتمدة، 

من طرف املجل�س الوطني للمحا�سبة يف اإعداد احل�سابات املوطدة يف الإعالن الر�سمي رقم 5. 

ح�سرية،  رقابة  مبا�سر  غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  املجموعة،  بها  متار�س  التي  ال�سركات  وتتوطد 

عرب اإدماج �سامل. وتتمثل الرقابة احل�سرية ، يف القدرة املبا�سرة اأو غري املبا�سرة على توجيه 

ال�سيا�سات املالية والتنفيذية للمقاولة من اأجل ال�ستفادة من اأن�سطتها. 

اأو غري مبا�سر تاأثريا ملحوظا، من  وُتوطد ال�سركات التي متار�س بها املجموعة ب�سكل مبا�سر 

خالل احل�سة ال�سهمية. 

وطبقا للقواعد العامة للتوطيد املذكورة اأعاله، فقد مت توطيد �سركة MINTT و�سركة حمطة 

احلاويات 3 مبيناء الدارالبي�ساء )TC3PC( و�سركة املناولة باأكادير)SMA( وفق منهجية 

الندماج ال�سامل. 

األغيت الديون والعائدات والتكاليف املماثلة برمتها بالن�سبة للمقاولت املدجمة ب�سكل �سامل

2.2. تواريخ الإقفال

31 دجنرب هو تاريخ اإقفال ال�سنوات املالية الإجتماعية  لل�سركات املنتمية ملحيط التوطيد
2.3. املراقبة الذاتية

ل حتتفظ �سركة مر�سى املغرب باأ�سهم ذاتية بتاريخ 31 دجنرب 2018. 

2.4. حتويل الفروع لعملت اأجنبية

تتم املحا�سبة بجميع الفروع بالدرهم املغربي.

 3. قواعد وطرق التقييم

3.1. امل�ستعقرات املادية
تظهر امل�ستعقرات املادية باحل�سيلة ب�سعر الإقتناء اأو الإنتاج، ناق�س اخلدمات، وحم�سوبة وفق 

طريقة الق�سط الثابت واملعدلت اجلبائية املعمول بها، بح�سب املدة املقدرة للموجودات املعنية. 

3.2. املخزونات
نهاية  وتكاليفه. ويف  ال�سراء  �سعر  ال�سعر،  ويت�سمن هذا  ال�سراء.  ب�سعر  املخزونات  تقييم  يتم 

ال�سنة املالية، ُتقيم املخزونات ح�سب طريقة املتو�سط املرجح للتكلفة. 

3.3. الديون
 ُت�سجل الديون بقيمتها الإ�سمية. ويتم خف�سها ح�سب خماطر عدم الت�سديد. اأما الديون املتنازع 

عليها، فتكون معدة للتخفي�س

3.4. ال�سرائب املوؤجلة
يتم ح�ساب ال�سرائب املوؤجلة الناجتة عن معادلة الفوارق الزمنية للقوانني اجلبائية، وتاأجيالت 

العجز، واإعادة معاجلة التوطيد، ومالحظتها باملعدل اجلاري به العمل بتاريخ الإقفال 

3.5. فارق التحويل
املنتجات  بح�ساب  الأجنبية  بالعمالت  النقدية  واملطلوبات  املوجودات  حتويل  فوارق  ُت�سجل 

والتكاليف اجلارية بالفرتة املرتبطة بها.
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جدول متويل ال�سنة املالية 

)توظيف الأموال املدجمة على م�ستوى الأ�سول املتداولة)

ال�سنة املالية من 01/01/2018 اإىل 31/12/2018

ال�سنة املالية من 01/01/2018 اإىل 31/12/2017

جدول املوؤن

جدول املديونيات

ال�سنة املالية من 01/01/2018 اإىل31/12/2017

جدول الديون

ال�سنة املالية من 01/01/2018 اإىل 31/12/2018

جدول ال�سمانات احلقيقية املقدمة اأو املتو�سل بها

ال�سنة املالية من 01/01/2018 اإىل 31/12/2018

 جدول اللتزامات املالية املتو�سل بها اأو املقدمة خارج

عمليات القر�س الإيجاري

ال�سنة املالية من 01/01/2018 اإىل 31/12/2018

ال�سنة املالية من 01/01/2018 اإىل 31/12/2018

و�سعية الإعفاءات

186 444 315,55 4 223 716 732,82 4 037 272 417,27

13 702 824,38 3 010 193 914,08 2 996 491 089,70

172 741 491,17 1 213 522 818,74 1 040 781 327,57

262 727 763,81 1 929 696 806,70 1 666 969 042,89

101 778 460,94 863 743 335,70 761 964 874,76

160 949 302,87 1 065 953 471,00 905 004 168,13

11 792 188,30 147 569 347,74 135 777 159,44

328 413 425,06  57 322 978,72

199 229 894,49  768 550,00

587 164 800,00  785 332 920,00 

129 183 530,57  56 554 428,72 

 

7 167 781,81 3 779 926,89 

 21 579 900,00 

120 123 655,76  31 091 644,65 

1 892 093,00  102 957,18 

  

      

-

328 413 425,06 57 322 978,72 

269 173 486,67 230 064 469,89 

248 916 544,22 213 502 666,26 

  11 436 027,08   5 560 227,71 
 210 828 159,38  186 905 792,98 

 6 477 000,00  

 20 175 357,76  21 036 645,57 

            
 6 185 416,53  6 185 416,53 
   14 071 525,92    10 376 387,10 
 269 173 486,67  230 064 469,89 

 22 497 697,37 160 949 302,87 

  36 742 241,02 11 792 188,30  

328 413 425,06 328 413 425,06 230 064 469,89 230 064 469,89 

التمويل الدائم

ناق�س الأ�سول الم�ستعقرة

 ا=)اأ(الأموال المتداولة الوظيفية )1-2(

الموجودات المتداولة

ناق�س المطلوبات المتداولة

ا=)ب( حاجيات التمويل الإجمالي )4-5(

الخزينة ال�سافية )الأ�سول- المطلوبات(=اأ-ب

I التمويل الذاتي )اأ(
*قدرة التمويل الذاتي

-توزيع الأرباح
-مبيعات وتقلي�س الم�ستعقرات )ب(

*مبيعات الم�ستعقرات غير المادية
-مبيعات الم�ستعقرات المادية
-مبيعات الم�ستعقرات المالية

-ا�سترداد م�ستحقات م�ستعقرة
-�سحب م�ستعقرات مادية

*زيادة روؤو�س الأموال الذاتية والمماثلة )ج(
-زيادة روؤو�س الأموال، الدعامات

-دعامات ال�ستثمار
* موارد اأخرى

*زيادة ديون التمويل �سافية من مكافاآة الت�سديد)د(
المجموع 1: الموارد القارة

I I ال�ستعمالت   القارة لل�سنة المالية )التدفقات(
*اقتناء وزيادة الم�ستعقرات )ه(

*اقتناء م�ستعقرات غير مادية
*اقتناء م�ستعقرات مادية
*اقتناء م�ستعقرات مالية

*زيادة الديون الم�ستعقرة
*ت�سديد روؤو�س الأموال الم�ستعقرة )و(

*ت�سديد ديون التمويل )ز(
*ا�ستعمالت بغير قيم )ح(

مجموع  I ال�ستعمالت الثابتة )ه+و+ز+ح(

I I I  تغير حاجيات التمويل الإجمالي
IV تغير الخزينة

المجموع  العام  

ال�سنة املالية ال�سنة املالية 
الكتل

الكتل

املوارد )د(

تغريات )اأ-ب(

ال�ستعمالت )ج( )أ)

)أ()أ(

31/12/1831/12/17 )ب)

   

    

25 838 734,18 22 230 736,37 339 347,67 47 730 122,88

194 676 403,42 48 178 032,14 39 705 100,75 203 149 334,81

1 518 707 220,88 50 462 217,33 35 945 740,00 145 901 530,94 1 387 322 167,27

1 739 222 358,48 48 178 032,14 22 230 736,37 50 462 217,33 75 650 840,75 339 347,67 145 901 530,94 1 638 201 624,96

188 512 543,63 8 860 058,61 8 398 905,02 188 973 697,22

      
 

111 934,37 10 475,27 101 459,10

188 624 478,00 0,00   -     8 860 058,61 0,00   10 475,27   8 398 905,02 189 075 156,32

1 927 846 836,48 48 178 032,14 22 230 736,37 59 322 275,94 75 650 840,75 349 822,94 154 300 435,96 1 827 276 781,28

الطبيعة
ال�ستغللال�ستغلل املاليةاملالية

ال�سرتداداتاملخ�س�سات

غري اجلاريةغري اجلارية

املبلغ عند 

بداية ال�سنة 

املبلغ عند 

نهاية ال�سنة 

املالية

1 موؤن لخف�س الأ�سول الم�ستعقرة     

2 الموؤن القانونية 

3 موؤن دائمة لمواجهة المخاطر والتكاليف

الإجمالي الفرعي )اأ(

4 موؤن لخف�س الأ�سول المتداولة 

)خارج الخزينة(

5 موؤن اأخرى لمواجهة المخاطر والتكاليف

6 موؤن لخف�س ح�سابات الخزينة

الإجمالي الفرعي )ب(

المجموع )اأ+ب(

880 710 000,00 88 375,08 13 268 431,72 934 576 751,99 947 845 183,71

88 375,08 13 219 611,72 52 300 492,56 65 520 104,28

880 710 000,00 48 820,00 882 276 259,43 882 325 079,43

217 990 436,23 212 682 181,88 18 933 893,52 202 421 754,87 852 893 649,93 31 038 188,98 883 931 838,91

     84 573,43 84 573,43

217 889 780,77 111 240 948,97 16 178 336,32 167 124 851,76 678 933 567,41 12 458 831,44 691 392 398,85

    13 373,56 948 868,83 12 003,56 960 872,39

42 008 588,05 42 008 580,45        42 008 580,45

                     

100 655,46 59 432 644,86 2 755 557,20 35 283 529,55 79 868 001,69 18 567 353,98 98 435 355,67

     51 050 058,12        51 050 058,12

الديون 
املبلغ  اأكرث من �سنة

بالعملة 

ال�سعبة

اأقل من 

�سنة

مبالغ  على

الدولة  ومنظمات 

حكومية

حتليلت اأخرىحتليل ح�سب الأجل

حان اأجلها 

ومل ُت�سدد

مبالغ على 

املقاولت 

املرتبطة

املجموع

مبالغ 

مقدمة 

ح�سب 

الآثار

49 651 885,22 6 197 995,47 43 603 889,75 49 801 885,22

49 651 885,22 6 197 995,47 43 603 889,75 49 801 885,22

4 767 184,88 332 843 094,43 17 447 363,98 8 142 552,92 760 439 492,09 1 497 808,72 761 937 300,81

4 767 184,88 34 730 518,86 150 477,77 7 836 698,41 277 963 422,89 955 553,57 278 918 976,46

184 702,77 22 407 051,79 10 709,48 22 417 761,27

5 364,84 64 408 462,41   -     64 408 462,41

44 022 895,14 305 854,51 48 187 571,74   -     48 187 571,74

175 178 741,63 175 178 741,63   -     175 178 741,63

1 740,39   -     1 740,39

78 720 871,19 17 296 886,21 167 753 204,59 531 545,67 168 284 750,26

4 539 296,65   -     4 539 296,65

الديون 

اأكرث من �سنة

املبلغ  

بالعملة 

ال�سعبة

اأقل من 

�سنة

مبالغ  على 

الدولة  و منظمات  

حكومية

حتليلت اأخرىحتليل ح�سب الأجل

حان اأجلها 

ومل ُت�سدد

مبالغ على 

املقاولت 

املرتبطة

املجموع

مبالغ 

مقدمة 

ح�سب 

الآثار

لالأ�سول الم�ستعقرة

*القر�س الم�ستعقر
*ديون مالية اأخرى
لالأ�سول المتداولة

*ممون مدين
ت�سبيقات ودفعات 

زبناء وح�سابات مرتبطة

م�ستخدمون

الدولة

ح�سابات ال�سركاء

مدينون اآخرون

ح�سابات ت�سوية الأ�سول

للتمويل

قرو�س �سندية

ديون مالية اأخرى

للمطلوبات المتداولة

ممونون وح�سابات مرتبطة

زبناء دائنون، ت�سبيقات ودفعات

م�ستخدمون

هيئات اجتماعية

الدولة

ح�سابات ال�سركاء

ديون اأخرى

ح�سابات ت�سوية المطلوبات

17 175 913,16 72 666 820,26

6 416 433,21  

12 919 339,80

23 592 346,37   85 586 160,06   

اأطراف  ثالتة  

للدائن اأو املدين

املبلغ امل�سدد من 

طرف ال�سمان
�سكل ال�سمان )1(

تاريخ  ومكان  

الت�سجيل
املو�سوع  )2( )3(

�سايف ال�سمان املقدم 

عند تاريخ  الإغلق

*ال�سمانات المقدمة
المحافظة العقارية*ال�سمانات المتو�سل به

خدمة الت�سجيل

رهن عقاري

رهن حيازي

SODEP رهن عقاري لفائدة

SODEP رهن حيازي  لفائدة

ال�سمان : 1 الرهن؛ 2 الرهن الحيازي؛ 4 غيرها؛ 5 )تحديدها(

 تحديد ما اإذا ُمنح ال�سمان لفائدة �سركات اأو اأغيار ) ال�سمانات المقدمة( )ال�سركات المرتبطة، ال�سريكة، م�ستخدمين(

 تحديد ما اإذا كان ال�سمان المقدم لل�سركة م�سدره اأغيار من دون المدين )ال�سمانات المتو�سل بها(

1
2
3

16 347 388,67 13 312 948,67

 

16 347 388,67 13 312 948,67

229 871 499,87 0

140 417 880,64 139 042 794,30

370 289 380,51 139 042 794,30

اللتزامات املقدمة

اللتزامات املتو�سل بها

مبالغ ال�سنة املالية

مبالغ ال�سنة املالية و�سعية الإعفاءات

مبالغ ال�سنة املالية الفارطة

مبالغ ال�سنة املالية الفارطة

*ال�سمانات الحتياطية والكفالت
*التزامات خا�سة بال�ستحقاقات التقاعدية والتزامات مماثلة

*التزامات اأخرى مقدمة
المجموع 1

*الكفالت )الزبناء والممونون(
-الزبناء

-الممونون
*التزامات اأخرى متو�سل بها

المجموع 2

ال�سنة املالية 
)ب(ال�ستعمالت الموارد)ب(الموارد ال�ستعمالت

20182017 ال�سنة املالية ال�سابقة

 

تاأثري الإعفاءات على الذمة املالية  والو�سعية املالية و النتائج تربير الإعفاءات و�سعية الإعفاءات

الإعفاءات من المبادئ المحا�سبية الأ�سا�سية

ل �سيءل �سيء  الإعفاء من طرق التقييم

جدول امل�ستعقرات غري املالية
ال�سنة املالية املنتهية يف 31/12/2018

م�ستعقرات بدون قيم  
 التكاليف الأولية   

تكاليف ُتوزع على عدة �سنوات مالية

مكافاآت ت�سديد  ال�سندات

امل�ستعقرات غري املادية 
م�ستعقرات قيد البحث والتطوير

براءات، عالمات،حقوق وقيم مماثلة

�سجل تجاري

م�ستعقرات غير مادية اأخرى

امل�ستعقرات املادية
اأرا�سي

بنايات

من�ساآت تقنية وتجهيزات ومعدات

معدات النقل

اأثاث ومعدات المكتب واإعدادات 

مختلفة

م�ستعقرات مادية اأخرى

55 747 156,51

55 747 156,51

761 964 874,76

118 908 989,5 

118 908 989,5 

3 554 374 317,83

93 343 701,84

791 365 547,02

2 405 127 577,93

20 085 635,94

131 359 572,05

4 090 836,65

109 001 446,40

10 376 387,10

  

10 376 387,10

863 743 335,70

5 560 227,71 

5 560 227,71

186 905 792,98

3 524 373,23

47 269 251,95

18 019,94 

5 373 059,42 

59 469,99

130 661 618,45 

82 669 193,17 

82 669 193,17

124 280 729,75

124 280 729,75

3 698 909 480,87

93 343 701,84

842 455 968,33

2 556 317 861,04

20 103 655,88

134 765 980,48

4 123 810,88

47 798 502,42

16 545 649,56 

16 545 649,56 

9 097 274,27 

175 223 412,87 

47 650 248,08 

127 569 164,79 

4 000,00 

101 778 460,94

124 280 729,75

101 778 460,94

9 097 274,27 

191 769 062,43

191 769 062,43 

124 280 729,75

863 743 335,70

7 457,18 

95 500,00 

95 500,00 

124 280 729,75

761 964 874,76

181 030,28 

25 729 480,38 

84 200,00

23 648 133,63

1 970 650,99

26 495,76 

زيادة 
النتاج 
من طرف
املقتولة 

لذاتها

املبلغ اخلام
 بداية

ال�سنة املالية 

بيعحتويلالقتناء خف�سطبيعة
 ال�سحب

املبلغ اخلام حتويل

نهاية ال�سنة

املالية 

جدول �سندات امل�ساركة
ال�سنة المالية من 01/01/2018 اإلى 31/12/2018

MANUJORF

NIHAM

MINTT

PORTNET

TC 3 PC 

S.M.A

ا�سم 
ال�سركة 
امل�سدرة

12345
تاريخ

 الإغلق 6

الو�سعية

 ال�سافية 7

النتيجة

 ال�سافية 8

راأ�سمال الن�ساط

ال�سركة 

امل�ساهمة يف 

راأ�س املال

الثمن الإجمايل 

للقتناء

القيمة 

املحا�سبية 

ال�سافية

مقتطف عن البيانات املوجزة  

لل�سركة امل�سدرة

املنتجات امل�سجلة

 بح�سلب لبعائدات

 والتكاليف لل�سنة 

املالية

1 157 626,70

-22 246,98

21 275 857,87

35 478 170,36

-19 416 175,28

 38 473 232,67  

6 440 955,98

28 697 807,32

68 036 894,82

462 765 728,40

-8 180 106,19

557 761 280,33  

31/12/2010

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2018

300 000,00

28 720 100,00

600 000,00

940 300 000,00

17 340 100,00

987 260 200,00

300 000,00

5 814 900,00

28 720 100,00

600 000,00

940 300 000,00

17 340 100,00

993 075 100,00

25,00%

25,00%

100,00%

10,00%

100,00%

51,00%

1 200 000,00

100 000,00

28 720 100,00

6 000 000,00

940 300 000,00

34 000 000,00

املجموع 100,00 320 010 1

المناولة

العقار

ا�ستغالل 

املوانئ

تدبري 

البيانات 

املعلوماتية

ا�ستغالل 

املوانئ

ا�ستغالل 

املوانئ
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contacts

الح�سيمة:

B.P.88 Béni-Ensar

 b_abhim@marsamaroc.co.ma

المحمدية:

 – B.P 98 – Port de commerce 

r_abinouh@marsamaroc.co.ma

الجرف الأ�سفر:

    Plateau RI Jadida – B.P. 407 –                          Km 22 

h_oubaha@marsamaroc.co.ma

اأكادير:

B.P.36 Port d’Agadir

k_mansour@marsamaroc.co.ma

الداخلة:

Nouveau Port de Dakhla – B.P 335- Dakhla

f_leouatni@marsamaroc.co.ma

النا�سور:

B.P.88 Béni-Ensar

 b_abhim@marsamaroc.co.ma

طنجة:

N°2، �سارع Bella Vista - 14 - طنجة

m_sennouni@marsamaroc.co.ma

الدارالبي�ساء:

Boulevard des Almohades- Casablanca

 r_hadi@marsamaroc.co.ma

اآ�سفي:

   B.P 8 Fond de Mer

h_oubaha@marsamaroc.co.ma

العيون:

B.P.48

 n_boumezzough@marsamaroc.co.ma

قطاع التوا�سل المالي و العالقات مع الم�ستثمرين

investisseurs@marsamaroc.co.ma
الهاتف :                                    - الفاك�س : 

الهاتف :                               - الفاك�س : 

الهاتف :                           - الفاك�س : 

الهاتف :                           - الفاك�س : 

الهاتف :                           - الفاك�س : 

الهاتف :                            - الفاك�س : 

الهاتف :                                  - الفاك�س : 

الهاتف :                                                           - الفاك�س : 

 املقر الرئي�سي

 املوانئ

175، �سارع الزرقطوني 100 20 - الدار البي�ساء - المغرب 

24  23 23 22 05الهاتف :                            - الفاك�س : 

05 22 77 67 94/ 84

05 36 60 85 )6LG(

05 39 30 93 50

05 28 99 88 88

06 61 91 57 49

05 23 32 40 80

05 22 31 71 11 )15LG(

05 24 46 22 56 / 05 24 46 23 90

05 22 23 23  35

05 22 99 97 07/ 05 22 99 96 52

 05 36 60 85 31

الهاتف :

الفاك�س : 

الهاتف :

الفاك�س : 

الهاتف :                                    - الفاك�س :

05 23 34 54 54 / 05 23 34 51 06

05 28 89 71 76 / 05 28 89 88 17/18

05 28 84 37 0005 28 84 28 25

 05 23 34 51 12

 05 28 89 88 25

 05 39 30 93 53

 05 28 99 80 65

 05 36 98 48 62

 05 23 32 40 75

 05 22 31 58 95

 05 24 46 48 48
 - اآ�سفي

المحمدية

طريق الجديدة

المر�سى



المقر الرئي�سي :

175، �سارع الزرقطوني 100 20 

الدار البي�ساء - المغرب 

الهاتف :                            

الفاك�س : 

05 22 23 23  24
05 22 23 23  35


