


إسم الرشكة : رشكة إستغالل املوانئ - مرىس املغرب

تاريخ التأسيس : فاتح دجنرب 2006

الشكل القانوين : رشكة مجهولة اإلسم ذات مجلس إدارة جامعية ومجلس رقابة

رأسامل الرشكة : 733.956.000 درهم

املقر الرئييس : 175، شارع الزرقطوين - 20100 -  الدار البيضاء - املغرب

رئيس مجلس اإلدارة الجامعية : محمد عبد الجليل

قطاع األنشطة : إستغالل محطات وأرصفة مينائية يف إطار عقود إمتياز

رقم املعامالت : 2.567 مليون درهم*

عدد املستخدمني : 2.100 مستخدم*

الرواج اإلجاميل : 36,3 مليون طن*

والعيون  وأكادير  وآسفي  األصفر  والجرف  البيضاء  والدار  واملحمدية  وطنجة  والحسيمة  الناضور   : املينائية  املحطات 

والداخلة

الخدمات املقدمة :

    خدمات خاصة بالبضائع :  املناولة عىل منت السفن وعىل الرصيف والتخزين واإلحصاء والوزن وشحن  وتفريغ الحاويات ، إلخ ؛

     خدمات خاصة بالسفن : القيادة والقطر والرسو والتموين، إلخ ؛

    خدمات إضافية : إنزال ورص وشحن وتفريغ الشاحنات، إلخ ؛

 Marsa Conteneur خدمات معلوماتية آنية : الخدمة اإللكرتونية    

مرسى املغرب

 *إىل غاية 31 دجنرب 2016

23



حملة عن املقاولة

الفهرس

تعترب مرىس املغرب فاعال مينائيا متعدد اإلختصاصات، ورائدا وطنيا مبجال إستغالل املوانئ. وهو ما يشهد عليه 

تواجدها البارز مبجموع املوانئ التجارية للمملكة.

وإنطالقا من حرصها الدائم عىل توفري خدمات ذات جودة عالية، باإلعتامد عىل كفاءات مواردها البرشية املؤهلة 

و تجهيزاتها العرصية الفعالة، تطمح مرىس املغرب إىل توفري خدمات مطابقة للمعايري الدولية يف جميع املوانئ 

الوطنية التي تزاول بها نشاطها.

ُأدرجت مرىس املغرب منذ يوليوز 2016 ببورصة الدار البيضاء نتيجة تفويت الدولة لـ %40 من حصصها، ما 

مكن الرشكة من إرشاك مساهمني جدد يف حكامتها والحصول عىل موارد جديدة للتمويل من شأنها دعم سياسة 

منوها وكذا تعزيز مكانتها. 

كلمة  السيد رئيس مجلس اإلدارة الجامعية 

تقديم مرىس املغرب

    أجهزة التدبري 

    الهيكل التنظيمي

    تواجد متعدد املواقع

    إسرتاتيجية

    املسؤولية االجتامعية للرشكات : يف قلب إسرتاتيجيتنا وأنشطتنا

أبرز أحداث 2016

    نشاط وتنمية

    شهادات الجودة والسالمة والبيئة

    تواصل

إنجازات الرواج 2016

اإلنجازات املالية 2016

البيانات املالية 2016

لإلتصال بنا
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حرضات املساهمني األعزاء،

خالل العقد األول منذ إنشائها و يف سياق إتسم بإصالح قطاع املوانئ وإنشاء ميناء طنجة املتوسط الجديد، متكنت 

مرىس املغرب من أن تصبح رشكة منافسة ورائدة عىل الصعيد الوطني. وخالل هذه الفرتة، ركزت إدارة الرشكة 

عىل بعض مجاالت النمو ذات األولوية لتعزيز أسسها.

وقد كان إدراج رشكتنا يف شهر يوليوز يف البورصة من بني أبرز األحداث يف سنة 2016. وعالوة عىل ذلك، نجحت 

مرىس املغرب يف الربع األخري من السنة يف تشغيل رصيف الحاويات الجديد مبيناء الدار البيضاء والرصيف الجديد 

والبيئة  والسالمة  الجودة  شهادات  عىل  الحفاظ  الرشكة  إستطاعت  وأخريا  أكادير.  مبيناء  اإلختصاصات  متعدد 

وتجديدها وهذا يف مجموع املوانئ التي تزاول بها نشاطها.

نحن جد فخورين بإنجازات مرىس املغرب منذ إنشاءها إىل اليوم، وسنسعى يف السنوات القادمة للحفاظ عىل 

مركزنا عىل الصعيد الوطني كام سنعمل عىل تطوير خدماتنا عىل الصعيد الدويل. ولهذا الغرض، سنعمل عىل 

إستغالل فرص جديدة لإلستثامر عىل الصعيد الوطني كام سنخصص املوارد الالزمة لتتواجد مرىس املغرب بإفريقيا 

عىل املدى املتوسط.

قراءة ممتعة.
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السيد محمد بوسعيد
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بالنيابة

 رئيس مجلس الرقابة 

السيد عادل باجا 
ممثل وزارة اإلقتصاد واملالية 

ممثل الدولة املغربية 

السيد مصطفى بوخو
عضو مجلس الرقابة 

السيد ج�ل رمضان
عضو مجلس الرقابة 

السيد عيل هراج
عضو مجلس الرقابة

ممثل تأمينات الوفاء

السيدة وفاء مريوح
عضوة مجلس الرقابة

ممثلة النظام الج�عي ملنح رواتب التقاعد

السيد محمد جابر خملييش
عضو مجلس الرقابة

ممثل الصندوق املغر� للتقاعد

السيد خالد الرشقاوي 
نائب رئيس مجلس الرقابة 

السيد موحى حموي
عضو مجلس الرقابة 

محمد بوسعيد

خالد الرشقاوي

موحى حموي

ج�ل رمضان

عادل باجا

مصطفى بوخو

محمد جابر خملييش

وفاء مريوح

عيل هراج

اإلسم والنسب

عضوة مجلس الرقابة

ممثلة النظام الج�عي ملنح رواتب التقاعد

عضو مجلس الرقابة

ممثل تأمينات الوفاء

عضو مجلس الرقابة

ممثل الصندوق الوطني للتقاعد

عضو مجلس الرقابة

عضو مجلس الرقابة - ممثل الدولة املغربية

عضو مجلس الرقابة

عضو مجلس الرقابة

نائب رئيس مجلس الرقابة

رئيس مجلس الرقابة ملرىس املغرب

الصفة �جلس الرقابة

رئيس مدير عام تأمينات الوفاء

املديرة العامة لـ

CDG Capital Gestion

رئيس قطاع التدب£

الصندوق الوطني للتقاعد

رئيس قسم التدب£ الفعال للمحفظة العامة

رئيس قسم البنيات التحتية

مدير اإلسرتاتيجية والربامج وتنسيق النقل

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

رئيس املجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك

األم² العام بالنيابة - وزارة التجهيز والنقل
واللوجستيك

وزير اإلقتصاد واملالية
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بالنيابة 

واليات أخرى

أجهزة التدبري

مجلس الرقابة

تشكيلة مجلس الرقابة*

تقديم أعضاء مجلس الرقابة*
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يوسف بنا�

مدير املوارد البرشية

رشيد هادي

مدير اإلستغالل �يناء الدار البيضاء

سعيد أسباعي

مدير مرشوع طنجة املتوسط 2

محمد عبد الجليل

رئيس مجلس اإلدارة الج�عية

مصطفى الصحا�

املدير املايل

(*) مديريات إستغالل املوانئرئيس مجلس اإلدارة الج�عية

إدارة التنمية واإلسرتاتيجية

إدارة مرشوع طنجة املتوسط 2

إدارة األداء العمليا�

اإلدارة املالية

إدارة املوارد البرشية

(*)عددها 8 : الناضور و طنجة و املحمدية و الدار البيضاء و الجرف األصفر و آسفي و أكادير و العيون.

قطاع التواصل املايل والعالقات مع املستثمرين

إدارة النظم املعلوماتية

إدارة املشرتيات

إدارة الشؤون العامة

إدارة الشؤون القانونية

إدارة اإلفتحاص الداخيل والتنظيم

مجلس الرقابة

لجنة اإلسرتاتيجية واإلستث�ر
واألجور والتعيينات

لجنة التدقيق والحكامة

لجنتني تابعتني ملجلس الرقابة

القانونية والتنظيمية، وكذا  التوجيهات  املالية وإحرتام  للتقارير  اإلمتثال  التدقيق والحكامة قواعد  تراقب لجنة 

إبداء آرائها ملجلس  اللجنة عىل  الخارجيني. ويف هذا اإلطار، تعمل  التأهيل واإلستقاللية وعمل املدققني  قواعد 

الرقابة حول املراقبة الداخلية  وجودة الحسابات واألداء وكل ما يتعلق بنظام املعلومات وتدبري املؤسسة امُلراَقبة. 

وأساليب  ومبادئ  والخارجيني  الداخليني  املدققني  عمل  برنامج  وتحدد  املدققني  وأجور  تعيينات  يف  تقرر  كام 

املحاسبة وكذا الحسابات السنوية وتقارير األنشطة قبل عرضها عىل مجلس الرقابة. 

كام تعمل لجنة التدقيق والحكامة عىل تتبع وإعداد قواعد الحكامة، وعمل املجلس ولجانه وكذا سياسة وإجراءات 

التواصل ونرش املعلومة وفقا لنظام أخالقيات أعضاء املجلس.

تعمل لجنة اإلسرتاتيجية واإلستثامر واألجور والتعيينات عىل : 

    مساعدة مجلس الرقابة عىل تقييم إسرتاتيجية مرىس املغرب ؛

تأثري عىل         لها  يكون  قد  التي  التفويت،  أو  الرشاء  عمليات  اإلسرتاتيجية وجميع  اإلستثامرية  املشاريع  فحص 

نتائج وحصيلة مرىس املغرب، وذلك بناء عىل طلب مجلس الرقابة ؛ 

دراسة املخطط متعدد السنوات ملرىس املغرب ؛ 

   إعداد مداوالت مجلس الرقابة املتعلقة بإسرتاتيجية مرىس املغرب ؛

    إبداء الرأي وتقديم توصيات حول سياسة األجور والتوظيف التي تطبقها مرىس املغرب وحول أي مرشوع لتغيري

   هذه السياسة ؛

    إبداء الرأي حول املشاريع املهمة كالهيكل التنظيمي وهياكل مرىس املغرب ؛

   إعداد توصيات إلنتخاب أعضاء اللجان، عند إقرتاب نهاية واليتهم. 

 

مجلس اإلدارة الجامعية

الهيكل التنظيمي
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تواجد متعدد املواقع

تتواجد مرىس املغرب بتسعة موانئ رئيسية باململكة، حيث مينحها حضورها 

هذا صفة فاعل مينايئ متعدد اإلختصاصات يلم بأنواع مختلفة من الرواج.
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إسرتاتيجية

بعد اإلصالح الذي هم القطاع املينايئ، إنخرطت مرىس املغرب منذ تأسيسها سنة 2006،  يف مسلسل تنمية لتعمل 

عىل املشاركة الفعالة يف تحسني األداء اللوجيستييك للمغرب. ولتحقيق هذا الهدف، عمل املخطط اإلسرتاتيجي 

الذي وضعته الرشكة سنة 2008، عىل رفع هذه التحديات رغم سياق تنافيس يتغري بإستمرار.

وبذلك تعززت بنيات مرىس املغرب مبحطة الحاويات 3 مبيناء الدارالبيضاء بقدرة 600.000 وحدة ما يعادل 20 

قدما والتي رشعت يف العمل يف أكتوبر 2016 و املحطة الشاملية مبيناء  أكادير التي أعطيت إنطالقتها يف شتنرب 

2016، باإلضافة  إىل محطة الحاويات مبيناء طنجة املتوسط II بقدرة 1.500.000 وحدة ما يعادل 20 قدما 

والتي من املنتظر تشغيلها يف متم سنة 2019.

إن اإلنجازات األخرى التي شهدتها العرش سنوات األخرية، ونخص منها تجهيز فضاء التخزين العمودي مبحطة 

اإلجراءات  وتعزيز  والبيئة  والسالمة  الجودة  شهادة  عىل  املوانئ  مجمل  وحصول  الدارالبيضاء  مبيناء  السيارات 

وإعادة بلورتها، ما هي إال دليل عىل اإلرادة القوية ملرىس املغرب للُميض ُقدما يف تحسني األداء وجودة الخدمات 

وتدبري املخاطر.

لرفع  حاليا  الرشكة  تتجه  إنشائها،  من  األوىل  العرش سنوات  املغرب خالل  التي حققتها مرىس  اإلنجازات  وبعد 

تحديات جديدة، بحيث أعادت النظر يف مخططها اإلسرتاتيجي عرب تحديد أهداف جديدة يف أفق 2025.

يروم املخطط الجديد يف املرتبة األوىل جعل مرىس املغرب طرفا مؤثرا يف التحوالت التي ستشهدها املوانئ الوطنية، 

السيام اإلنطالق املرتقب خالل العرش سنوات القادمة، لجيل جديد من البنيات التحتية للموانئ : كميناء  آسفي 

الجديد ، وميناء الناضور غرب املتوسط وميناء القنيطرة األطليس وميناء الداخلة األطليس ، وذلك عرب الحصول عىل 

إمتيازات جديدة إىل جانب تعزيز مكانتها والحفاظ عىل ريادتها عىل املستوى الوطني.

الجغرايف ألنشطتها والعمل عىل  التنويع  يهتم هذا املخطط أيضا باإلستفادة من خربة  مرىس املغرب من أجل 

جعلها رشكة موانئ متعددة األنشطة ومعروفة عىل املستوى القاري، السيام عرب الحصول عىل إمتيازات خاصة 

باملوانئ واملشاركة يف مشاريع مهيكلة يف إفريقيا.

الجديد  تكريس  باملغرب، يروم املخطط  الرئيسية  باملوانئ  الوجود اإلسرتاتيجي ملرىس املغرب  وأخريا، و بفضل 

دور الرشكة عرب تنمية أنشطتها وتنويعها من خالل مساهمتها يف تحسني اللوجيستيك. وتسعى الرشكة إىل إقرتاح 

عرض شامل عىل الرشكات الكربى يف املستقبل القريب، ويتمثل ذلك يف التكفل بكافة الخدمات اللوجيستيكية من 

البداية إىل النهاية. وتعترب هذه الرؤية الواعدة إشارة قوية عىل إنخراط مرىس املغرب  يف مسلسل تنمية يف ظل 

الدينامية التي يشهدها قطاع اللوجيستيك باملغرب.

تعزيز موقع الرشكة كفاعل مينايئ رائد باملغرب

تواجد متميز عىل مستوى إفريقيا

املساهمة يف تحسني اللوجيستيك
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307

331

300

322
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799862

__

2 0942 125

2014

292

293

642

846

16

2 089

الفئة

أطر عليا

أطر

التحكم

التنفيذ املؤهل

أعوان التنفبذ

املجموع

مستخِدم ملتزم

فاعل يف التنمية االقتصادية

واالجت�عية يف مواقع تواجده

فاعل ملتزم بإحرتام البيئة

املسؤولية االجتامعية للرشكات : يف قلب إسرتاتيجيتنا وأنشطتنا

مستخِدم ملتزم

يتشكل الرأسامل البرشي ملرىس املغرب مام يناهز 2.100 من الرجال والنساء تجمعهم قيم مشرتكة تتمثل يف 

اإلتزام و األداء وروح املسؤولية والشفافية. 

و إدراكا منها للدور املهم الذي تلعبه مواردها البرشية، تعتمد مرىس املغرب عىل سياسة حديثة ومبتكرة لتدبري 

املوارد البرشية ترتكز عىل معرفة دقيقة بكفاءات وتطلعات املستخَدمني كام تركز عىل تشجيع املواهب وتعزيز 

الصحة والسالمة واألمن يف العمل وكذا ضامن حوار اجتامعي بناء.

نظرا لنوعية نشاطاتها، تعمل مرىس املغرب عىل تطوير مجموعة كبرية من الوظائف واملهن املحددة والدقيقة. 

ويشكل غنى وتنوع كفاءات مستخَدميها ورقة رابحة بالنسبة ملرىس املغرب. 

وفيام ييل ملحة عامة عن الرأسامل البرشي ملرىس املغرب :

ملحة عن العنرص البرشي

سياسة تدبري املوارد البرشية منسجمة مع إسرتاتيجية الرشكة

تنهج مرىس املغرب سياسة عىل مستوى تدبري املوارد البرشية تقتيض:

   ضامن تدبري املوارد البرشية مبا يتامىش مع نتائج الرشكة وإسرتاتيجيتها ؛  

   جذب وتوظيف والحفاظ عىل موظفني مؤهلني ومحفزين ؛ 

   الحفاظ عىل مستوى عايل من األداء والتميز ؛ 

   ضامن أجر يخلق اإلحساس باإلنصاف واإلعرتاف ؛ 

   توفري جو إجتامعي يساعد عىل تحقيق الذات واإلبتكار ؛ 
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التوظيف و اإلدماج 

أرصفة حاصلة عىل شهادات الجودة ISO 14001 ألداء مستدام

» Moroccan Green Logistics « اإلنضامم مليثاق

التكوين

الصحة والسالمة املهنية

تستند سياسة التوظيف التي تتبعها مرىس املغرب عىل تواجدها الدائم يف مختلف منتديات وفضاءات التوظيف 

يف كل من املغرب والخارج. كام تعتمد عىل عالقتها الوثيقة مع املدارس املغربية الكربى، إذ تقدم مرىس املغرب 

سنويا جوائزا للطلبة املتفوقني يف العديد من املدارس املغربية الكربى.

الرسيع  والتكيف  التأقلم  تسهل  لإلدماج  الرشكة سياسة  تنهج  لصعوبة طبيعة عملها وطبيعة مشاريعها  ونظرا 

للموظفني الجدد.

حصلت جميع املوانئ  التي تزاول بها مرىس املغرب نشاطها عىل شهادة الجودة ISO 14001 وذلك منذ شهر 

ماي 2015، وفضال عن كون هذه الشهادة إعرتافا دوليا بالجهود التي بذلتها مرىس املغرب بإنشائها لنظام خاص 

بإدارة البيئة، فهي تعكس إلتزام الرشكة  بإدراج البعد البيئي يف إسرتاتيجية عملها. 

وتلتزم مرىس املغرب يف كافة مواقعها بـ :

    إحرتام املتطلبات  البيئية التنظيمية الحالية واملستقبلية ؛

    التحسني الدائم لألداء البيئي ؛

    إدماج العنرص البيئي يف دراسة املشاريع الجديدة ؛ 

    السيطرة عىل مخاطر التلوث الناتجة عن نشاطها ؛ 

    التوفر عىل وسائل وأساليب رسيعة وفعالة ملكافحة التلوث البيئي ؛ 

    ضامن اإلستخدام الرشيد واملسؤول للموارد الطبيعية ؛ 

    تعزيز الوعي وإرشاك املستخَدمني يف حامية البيئة. 

  » Moroccan Green Logistics « ملبادرة  املنضمني  األوائل  األعضاء  بني  املغرب من  كانت مرىس 

التي أطلقتها الوكالة املغربية لتنمية الخدمات اللوجستيكية  يف 11 نونرب 2016 يف مدينة مراكش، عىل هامش 

القمة األممية للمناخ »كوب 22«. 

ويهدف هذا امليثاق إىل إعطاء األهمية ملساهمة القطاع اللوجستييك الوطني يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

التي يسعى املغرب لتحقيقها من خالل التعبئة الدامئة للفاعلني املعنيني باألعامل التعاونية الجديدة. 

تعتمد مرىس املغرب عىل سياسة للتكوين تستجيب ملتطلبات الجودة واإلبتكار التي تفرضها عليها طبيعة عملها. 

ويستفيد املوظفون من تكوينات مهمة برشاكة مع موانئ وهيئات أجنبية وتكوينات عرضية مقدمة من قبل أهم 

الرشكاء الوطنيني والدوليني.

وباإلضافة إىل ذلك، ومن أجل مواكبة التطور املهني للمستخِدمني، متول مرىس املغرب جزئيا أو كليا عدة تكوينات 

وشهادات مهنية )MBA، ماسرت، إلخ(.

الصحة  املغرب  مرىس  تضع  مستخِدميها،  راحة  عىل  منها  وحرصا  املهنية،  باملخاطر  امليلء  عملها  لطبيعة  نظرا 

والسالمة يف صميم أولوياتها. ولهذا الغرض، تنهج الرشكة سياسة إستباقية ومرنة ترمي إىل:

    الوقاية من حوادث الشغل من خالل تدابري املراقبة والحد من املخاطر املهنية ؛

    تحسيس املوظفني مبختلف جوانب السالمة يف مكان العمل ؛

    الوقاية الطبية )إجراء فحوصات والتلقيح ضد الزكام، إلخ(.

بحصولها عىل شهادة      العمل  والسالمة يف  الصحة  بخصوص  املغرب  تبذلها مرىس  التي  الجهود  توجت  وقد 

OHSAS 18001 الخاصة بالصحة والسالمة املهنية يف كافة مواقع عملها.

فاعل ملتزم بالحفاظ عىل البيئة
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رشيك يف عملية »شواطئ نظيفة«

خدمات مينائية يف خدمة إقتصاد الجهات املتواجدة بها 

فاعل يف التنمية اإلجتامعية  للجهات التي تتواجد بها

رشيك يف برنامج »املدارس البيئية« ملؤسسة محمد السادس لحامية البيئة

يف إطار إنخراطها يف مبادرة »شواطئ نظيفة« منذ  تسع سنوات، ترعى مرىس املغرب شاطئ عني الذئاب من خالل 

خطة عمل سنوية ترتكز عىل عدة عنارص هي :

    رفع مستوى البنية التحتية: ولوجيات الشاطئ واملرافق الصحية، إلخ ؛

    تجهيز الشاطئ مبعدات اإلنقاذ والسالمة ؛

    التحسيس البيئي وإعداد الربامج التنشيطية والرتفيهية لألطفال.

وقد توج مجهود مرىس املغرب بحصولها عىل اللواء األزرق يف إطار عملية شواطئ نظيفة يف عدة مناسبات. 

املينايئ، مصممة  باللوجيستيك  بنيات وخدمات خاصة  اإلقتصاديني،  للفاعلني  أينام ُوجدت،  املغرب  توفر مرىس 

متاشيا مع إحتياجات اإلقتصاد املحيل. وتضع مرىس املغرب خربتها يف خدمة تثمني الرثوات الطبيعية يف مختلف 

وقدرتها عىل  جاذبيتها  تحسني  ُيسهم يف  أو غريها، مام  بحرية  أو  فالحية  منتجات  كانت  اململكة سواء  جهات 

املنافسة اإلقتصادية.

تلتزم مرىس املغرب باملساهمة بشكل فعيل يف التنمية اإلجتامعية يف الجهات التي تعمل بها، كام تقوم بالعديد 

من األنشطة برشاكة مع فعاليات املجتمع املدين عىل املستوى الوطني.

وقد متيزت سنة 2016 بتوقيع رشاكة مع مؤسسة زاكورة للتعليم إلنشاء مدرسة للتعليم قبل املدريس يف منطقة 

 )ANEER( قروية يف الدار البيضاء، وذلك يف إطار مبادرة العمل الوطني للرتبية والطفولة يف املناطق القروية

التي تم إطالقها برشاكة مع اليونيسيف ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني.

ومتكن املدرسة التي أنشأتها مرىس املغرب يف شتنرب سنة 2016 من إستفادة حوايل 75 طفال من التعليم قبل 

املدريس  كل سنتني.

تعترب مرىس املغرب رشيكا مميزا لربنامج »املدارس البيئية« منذ حوايل سنتني. ويهدف هذا الربنامج الذي يدخل 

يف إطار إحتفال مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة باليوم العاملي للبيئة، إىل تربية التالميذ وتحسيسهم حول 

البيئة.

ويف إطار هذا املرشوع، وبرشاكة مع الجمعية املحلية »بيئتي حيايت«، تنظم مرىس املغرب حمالت تحسيسة لفائدة 

حوايل عرش مدارس تعليمية إبتدائية مسجلة يف برنامج »املدارس البيئية« بعاملة الدار البيضاء-أنفا. 

وتركز جهود مرىس املغرب عىل تنظيم حمالت تحسيسية لفائدة 3.000 تلميذ من خالل : 

    عرض أفالم حول التنمية الساحلية ؛

    تنظيم مرسحيات تجسد قضايا البيئة ؛

    تنظيم ألعاب ترفيهية وتعليمية.

فاعل يف التنمية اإلقتصادية واإلجتامعية يف مواقع تواجده
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نشاط وتنمية

إدراج مرىس املغرب يف بورصة الدار البيضاء

تشغيل رصيف الحاويات 3 مبيناء الدار البيضاء

يف 19 يوليوز 2016، تم تنظيم حفل رسمي مبناسبة أول طرح ألسهم مرىس املغرب بالبورصة.

وجاء هذا اإلدراج يف البورصة نتيجة فتح رأسامل مرىس املغرب للعموم، بعد أن حصلت يف 10 يونيو 2016 عىل 

 29.358.240 %40 من رأسامل الرشكة أي  لتفويت   )AMMC( الرساميل  الهيئة املغربية لسوق  موافقة 

سهم مببلغ إجاميل قدره 1.929.835.017,50 درهم.

وقد سمحت عملية اإلدراج بالبورصة بإضفاء طابع مؤسسايت عىل مرىس املغرب ومتكينها من فتح رأساملها يف وجه 

رشكاء جدد وتعزيز حكامتها، وكذا الحصول عىل متويالت خارجية جديدة لدعم منوها.

إستقبلت محطة الحاويات 3 التي تشغلها رشكة TC3PC، وهي فرع ملرىس املغرب، يف 24 أكتوبر 2016، أول 

سفينة للحاويات ما شكل اإلنطالقة الرسمية لهذه املحطة.

وسرتفع هاته املحطة التي بلغت حجم اإلستثامرات بها 2.2 مليار درهم، قدرات مرىس املغرب املخصصة  ملناولة 

قدم، معززة بذلك   20 مليون حاوية، ما يعادل   1,3 البيضاء، إىل حوايل  الدار  الداخيل للحاويات مبيناء  الرواج 

ريادتها يف هذا القطاع. 

وبتوفرها عىل رصيف يقدر طوله حوايل 530 مرت و يرتاوح عمقه بني 12.5 و 14 مرت، عززت محطة TC3 عرض 

مرىس املغرب بحوايل 30 هكتار من األرايض و 10 رافعات باإلضافة إىل أربع رافعات جرسية لتسهيل معالجة 

 .Post-Panamax السفن من نوع
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وضعت مرىس املغرب منذ 6 مارس 2016، ثالث رافعات من صنع الرشكة الصينية ZPMC باألرصفة لتجهيز 

هذه املحطة الجديدة. وتستجيب هذه الرافعات للتطور الذي تشهده الصناعة البحرية السيام من حيث حجم 

السفن التي تحمل الحاويات. إذ تسمح مبعالجة سفن Post-Panamax التي تتضمن 17 صفا من الحاويات 

65 طن. أما عىل  20 قدما يف اآلن ذاته، مع شحن إجاميل يقدر بحوايل  وتفريغ حاويتني مملوءتني  من فئة 

الرافعات أن تحقق مستويات مهمة من اإلنتاجية من حيث وترية شحن وتفريغ  مستوى األداء، فيمكن لهذه 

الحاويات وكذا املهلة املحددة لنقلها.

ويؤكد هذا اإلستثامر إلتزام الرشكة بتقديم خدمات عالية الجودة لزبناء TC3، وتعزيز ريادتها يف سوق املينائية 

الوطنية خاصة يف السوق الداخلية ملناولة الحاويات.

ووفقا ألحكام هذا اإلتفاق التعدييل، تتعهد مرىس املغرب بوضع جميع الهياكل واملعدات واملوارد البرشية الالزمة 

لحسن سري عملTC3  وذلك بإستثامر يقدر بحوايل 200 مليون يورو.

لنشاط  مهمة  متوسطية  منصة  يعترب  الذي  املتوسط,  طنجة  مبجمع  املغرب  ملرىس  املستقبيل  التواجد  وسيعزز 

املسافنة ، من طموح الرشكة يف التوسع عىل املستوى اإلقليمي.

تم إنتقاء مرىس املغرب مع ثالثة مرشحني آخرين يومه 23 شتنرب 2016 وذلك يف إطار طلب العروض الصادر عن 

السلطة املينائية الغانية )GPHA( لتطوير وتشغيل محطة املواد الصلبة يف ميناء تاكورادي ملدة عرشين سنة.

ستتيل هذه املرحلة األوىل من اإلنتقاء مرحلة أخرى تشارك فيها الرشكات املنتقاة األربع فقط.

وقعت الرشكة الفرع TC3PC املستفيدة من إمتياز املحطة الثالثة الجديدة مبيناء الدار البيضاء يف 11 ماي 2016، 

عىل عقد إقرتاض طويل املدى مببلغ يقدر بحوايل 770 مليون درهم مع املجموعة البنكية املغربية املكونة من 

البنك املغريب للتجارة الخارجية- بنك إفريقيا )املرتئس للمجموعة(، والتجاري وفا بنك والبنك الشعبي املركزي.

وقد خصص هذا القرض، الذي ميتد لخمسة عرش سنة مع إعفاء ملدة سنة، لتمويل إنشاء املحطة الثالثة التي 

بلغت تكلفتها حوايل 2.2 مليار درهم خالية من الرضائب ) مبا يف ذلك تأشرية الدخول(.

ومن خالل هذا التمويل املهم، أبرزت املجموعة البنكية إلتزامها مبواكبة ودعم مرىس املغرب يف منوها.

وقعت املجموعة املكونة من مرىس املغرب وصوماتيم وأنترينايف ومانوسوس، املسؤولة عن تصميم وتجهيز ومتويل 

وتشغيل وصيانة املحطة الشاملية مليناء أكادير، إتفاقية إمتياز إستغالل املحطة  مع وكالة املوانئ الوطنية. وقد 

بدأ العمل باملحطة الشاملية مليناء أكادير التي تسريها رشكة »SMA« »رشكة نقل السلع وتفريغها بأكادير«، التي 

تساهم مرىس املغرب فيها بنسبة %51، يف فاتح شتنرب 2016.

وتتوفر هذه املحطة متعددة اإلختصاصات عىل رصيف طوله 450 مرت بعمق 10,5 مرت، باإلضافة إىل مساحة 

تقدر بـ 13 هكتار، مجهزة بأربع رافعات.

لعقد  تعدييل  إتفاق  عىل   2016 مارس  )TMSA( يف  املتوسط  الخاصة طنجة  والوكالة  املغرب  مرىس  وقعت 

اإلمتياز الذي يجمع بينهام. و مينح هذا اإلتفاق التعدييل ملرىس املغرب اإلمتياز ملدة 30 سنة، إلستغالل محطة 

 .II مبيناء طنجة املتوسط TC3 الحاويات متعددة املستخدمني

وتوفر هذه املحطة التي من املرتقب أن تنطلق يف نونرب 2019، عىل رصيف يبلغ طوله 800 مرت وعىل 32 هكتار 

من األرايض البحرية باإلضافة إىل قدرة تصل إىل 1,5 مليون وحدة.

تشغيل املحطة الشاملية مليناء أكادير

إنتقاء مرىس املغرب يف إطار طلب العروض لتشغيل محطة املواد الصلبة مبيناء تاكورادي بغانا

رشكة TC3PC تقرتض من مجموعة بنكية 

الوكالة الخاصة طنجة املتوسط - مرىس املغرب : التوقيع عىل إتفاق تعدييل لعقد اإلمتياز
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تواصلشهادة الجودة والسالمة والبيئة

املشاركة يف املعارض واللقاءاتوضح نظام إدارة متكامل يف جميع مواقع تواجد مرىس املغرب

التصديق الثاليث جودة-سالمة-بيئة  ملينايئ آسفي والدار البيضاء وفقا للنسخة الجديدة 2015

حصل كل من ميناء الناضور ومحطة املواد الصلبة والبضائع املتنوعة مليناء طنجة املتوسط 2 سنة 2016 عىل 

شهادات ISO 14001 و OSHAS 18001، والتي جاءت لتختتم سلسلة شهادات الجودة والسالمة والبيئة التي 

حصلت عليها جميع املوانئ التي تديرها مرىس املغرب .

بتقديم خدمات تعتمد عىل معايري  إلتزامها  الشهادة هو دليل إضايف عىل  املغرب عىل هذه  إن حصول مرىس 

وقواعد دولية وكذا إلتزامها بتحقيق سياسة شاملة لتدبري مخاطر العمل. وتهدف هذه اإلسرتاتيجية التي تنهجها 

عنارص  ثالثة  بني  التوفيق  مع  دائم،  بشكل  التنافسية  قدرتها  عىل  والحفاظ  الزبناء  رضا  عىل  للحصول  الرشكة 

رضورية هي حامية البيئة وصحة وسالمة املستخِدمني.

كانت سنة 2016  مليئة بالتظاهرات واملعارض التي شاركت فيها مرىس املغرب. إذ شكلت  فرصة مهمة مكنت 

مرىس املغرب من ترسيخ صورتها كرائدة يف قطاع املوانئ الوطنية وطموحها يف أن تصبح الرشكة رائدة يف إستغالل 

املوانئ عىل املستوى الجهوي. وجمعت هذه التظاهرات ثلة من املهنيني والخرباء العاملني يف مجاالت املوانئ 

والنقل والخدمات واللوجستيك. 

ومن بني التظاهرات املهمة التي شاركت فيها مرىس املغرب :

   القمة األممية للمناخ COP 22، وهي تظاهرة ذات بعد عاملي مخصصة إلشكالية التغريات املناخية، التي 

عقدت دورتها الثانية والعرشين يف مدينة مراكش من 07 إىل 18 نونرب 2016.

ترعى مرىس املغرب عدة مبادرات تهم حامية البيئة و تضع هذه القضية يف صلب إهتامماتها، إذ أرادت مرىس 

املغرب من خالل مشاركتها يف COP 22 تسليط الضوء عىل الجهود التي تقوم بها لحامية البيئة، وخري دليل 

عىل ذلك هو حصولها عىل شهادة الجودة ISO 14001 يف جميع محطاتها.

    الدورة الخامسة من املعرض الدويل للنقل واللوجستيك للبحر األبيض املتوسط الدويل )LOGISMED( الذي 

عقد يف الفرتة املمتدة ما بني 10 إىل 12 ماي 2016  تحت عنوان : »الخدمات اللوجستيكية يف الرشكات الصغرى 

واملتوسطة، أي واقع وأي طموحات ؟«.

وقد أصبح هذا املعرض املهني للنقل واللوجستيك من بني التظاهرات املهمة لتبادل اآلراء والخربات بني خرباء 

البحر األبيض املتوسط والعمل عىل تعزيز املغرب كمحور مهم للخدمات اللوجستيكية اإلقليمية. 

    الدورة الرابعة من معرض املوانئ املتوسطية )MED Ports( التي عقدت يف مدينة طنجة من 26 إىل 28 

أبريل 2016. ويعترب هذا املؤمتر/ املعرض من بني التظاهرات املهمة يف قطاع املوانئ يف منطقة البحر األبيض 

املتوسط، إذ عرف مشاركة العديد من املوانئ والفاعلني الجهويني يف هذا القطاع.

    األسبوع الدويل للنقل واللوجستيات )SITL(  الذي عقد يف الفرتة املمتدة ما بني 22 إىل 25 مارس يف باريس. 

يعترب واحدا من أهم التظاهرات املتعلقة بالنقل والخدمات اللوجستيكية يف املنطقة، إذ أعطت هذه التظاهرة 

الفرصة للهيئات املغربية لتعزيز عرض الخدمات اللوجستيكية املغربية.

    املؤمتر الدويل للرابطة الدولية لتنسيق مناولة البضائع )ICHCA( الذي عقد يف برشلونة من 29 فرباير إىل   

2 مارس 2016، الذي تم خالله ربط إتصاالت مع مجموعة من املوانئ اإلفريقية التي جاءت لإلستفسار حول 

خربة مرىس املغرب ومشاريعها التنموية.

جهودها  مبواصلة  والسالمة  والصحة  الجودة  بنظام  املتعلقة  أهدافها  تحقيق   2016 يف  املغرب  مرىس  تابعت 

للتامثل مع أحدث املعايري الدولية 

العمل  يف  والسالمة  الصحة  وشهادة   2008 سنة   ISO  9001 الجودة  شهادة  عىل  حصولها  وبعد 

OSHAS 18001 سنة 2007 وشهادة البيئة ISO 14001 سنة 2004، إنخرطت مرىس املغرب يف عملية 

تحسني الخدمات بشكل مستمر. ومنذ ذلك الحني، والرشكة تحافظ عىل إلتزامها حيث رفعت تحديات جديدة 

لحصول جميع هذه املحطات عىل  شهادة التصديق الثاليث جودة-سالمة-بيئة  حسب النسخة األخرية 2015 

ملعايري الجودة والبيئة. 

وقد حصلت موانئ الدار البيضاء وآسفي عىل شهادة التصديق الثاليث جودة-سالمة-بيئة وفقا للصيغة الجديدة 

2015 التي تحرتم معايري ISO 9001 و ISO 14001 و OHSAS 18001 نسخة 2007.
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املكتب الرشيفمرىس املغرب
للفوسفاط

ميناء طنجة
املتوسط

رشكة املخازنحبوب املغربصوما بور
املينائية

رشكة الجرف
للمحروقات

رشكة الجرف األصفر
للطاقة

حصة السوق 2015

حصة السوق 2016

35 953

145

208

36 306

1,50%

2016

مرىس املغرب

SMA رشكة

TC3PC رشكة

 مجموع الرواج

حصة مرىس املغرب من الرواج الوطني

حصة مرىس املغرب من الرواج الوطني

خالل سنة 2016، عالجت مرىس املغرب %42 من الرواج املينايئ الوطني، مقابل %44 خالل السنة الفارطة، 

أي بإنخفاض يقدر بنقطتني. ويعزى هذا اإلنخفاض إىل األحداث التالية :   

    نقل رواج املحروقات إىل مينايئ طنجة املتوسط و الجرف األصفر بسبب توقف نشاط التكرير مبيناء املحمدية ؛

    إرتفاع رواج املكتب الرشيف للفوسفاط نتيجة تطور صادرات األسمدة ؛

    إرتفاع رواج رشكة مخازن الحبوب )SOSIPO( نتيجة تطور واردات الحبوب بسبب ضعف السنة الفالحية.

قامت مرىس املغرب، خالل سنة 2016، مبناولة رواج إجاميل بلغ 36,3 مليون طن، أي بإرتفاع نسبته %3 مقارنة 

مع السنة السابقة.

حققت مرىس املغرب تقريبا كل الرواج املسجل من طرف املجموعة، نتيجة عدد موانئها )تسع موانئ( وكذا بداية 

إشتغال فروع TC3PC و SMA يف الربع األخري من سنة 2016 فقط.

تطور حصص السوق

)بآالف األطنان(

املصدر : )الوكالة الوطنية للموانئ(

الرواج اإلجاميل

 الرواج حسب الرشكة
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موانئ أخرىأكاديرالدار البيضاء

479

9 214

10 857

495542390

2016

2015

مواد أخرىالزيوتاملحروقات

1 417

1 287

711

563

2016

2015

460417448

594

90111

الخشب ومشتقاته صناعة األكياسمنتجات بحرية طريةمنتجات الصلب
واألكياس الكب�ة

حوامض وبواكر

 

2 3692 366

2 528

1 106

1 898

1 249

1 846

2 009

1 5911 566

1 032
885

591589

2016

2015

باريتسكركربيتكلنكرأعالف املوايشحبوبفحم وكوك النفط

14 497
13 017

10 235
11 742

7 7746 672

3 3503 330
450400

2016

2015

العربات الجديدةالبضائع املتنوعةالحاوياتاملواد السائلة
واآلليات املتحركة

املواد الصلبة

الرواج حسب النشاط

من حيث الحجم، حققت مرىس املغرب رواجا عىل مستوى املواد الصلبة يقدر بـ %40 من الرواج اإلجاميل، 

متبوعا باملواد السائلة بنسبة %28، فيام بلغ رواج الحاويات %21 و رواج البضائع املتنوعة %9. كام حقق 

رواج العربات الجديدة واآلليات املتحركة نسبة %1,2 فقط من الرواج اإلجاميل.

    كام عرف قطاع الحاويات إرتفاعا ملحوظا بنسبة %13 حيث بلغ حجمه 800.716 حاوية تعادل عرشين 

2015، ويعزى هذا اإلرتفاع إىل تطور حصص  حاوية تعادل عرشين قدما خالل سنة   707.281 قدما مقابل 

الرشكة مبيناء الدار البيضاء.

    عرف رواج البضائع املتنوعة 3,3 مليون طن، مسجال بذلك إرتفاعا ملحوظا بلغت نسبته %1,9 مقارنة مع 

السنة الفارطة.

     بلغ حجم املواد السائلة 10,2 مليون طن، مسجال تراجعا بنسبة %13 وذلك نظرا إلنخفاض واردات املحروقات 

عرب ميناء املحمدية بسبب األزمة التي تشهدها مصفاة السامري. 

    بلغ تطور رواج املواد الصلبة 14,5 مليون طن، مسجال بذلك إرتفاعا بنسبة %11 مقارنة مع السنة الفارطة. 

ويعود ذلك إلرتفاع بعض أنواع الرواج، كرواج الحبوب وأعالف املوايش الذي يعزى إىل ضعف السنة الفالحية، 

وكذا تطور قطاع تصدير السكر إلفريقيا. 

تطور الرواج حسب النشاط )بآالف األطنان(

رواج املواد الصلبة الرئيسية )بآالف األطنان(

تطور رواج الحاويات حسب املوانئ )مبا يعادل عرشين قدما(

تطور رواج املواد السائلة الرئيسية )بآالف األطنان(

تطور رواج البضائع املتنوعة )بآالف األطنان( 
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2016

2015

الناضور طنجة املدينةاملحمدية الداخلةالعيونآسفيالجرف األصفرالدار البيضاء أكادير

13 798

11 146

5 721

7 913

5 0985 238
4 123

3 589
3 0652 7492 3342 479

1 0341 022647525486499

14 497

118 902
110 918

6 4344 812

2016

2015

آليات متحركةعربات

1 469 393
1 399 347

465 375
424 214

2016

2015

176 319
246 583

63 62482 137

أكاديرالدار البيضاءالناضور طنجة املدينة

عرف رواج العربات الجديدة إرتفاعا مهام مقارنة مع السنة الفارطة، يقدر بنسبة %8، إذ بلغ حجمه 902 118 

وحدة، ويعزى ذلك للمبيعات املهمة التي شهدتها سنة 2016 باملغرب.  
عرف ميناء الدار البيضاء زيادة مهمة تقدر بنسبة )%24+( تعزى أساسا إىل إرتفاع أروجة الحاويات و الحبوب 

و كذا أعالف املوايش. أما ميناء املحمدية فقد عرف إنخفاضا بسبب توقف صادرات املواد البرتولية الخام.

بلغ رواج املسافرين 2 مليون مسافرا، مسجال بذلك إرتفاعا بنسبة %1 مقارنة مع سنة 2015. وقد سجلت أهم 

اإلرتفاعات مبيناء طنجة املدينة.

تطور رواج العربات الجديدة واآلليات املتحركة )بالوحدات( 

تطور الرواج حسب املناء )بآالف األطنان( 

تطور رواج املسافرين حسب املوانئ

الرواج حسب امليناء
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20162015

MINTT100%100%

TC3PC100%100%

SMA51%51%

Globale

100%100%

100%100%

---

شاملشامل

شامل

شاملشامل

األسلوبالرقابة %الفائدة % األسلوبالرقابة %الفائدة % الفروع

2013 2014 2015 2016

1 939
2 023 2 168

2 567

توطيد الحسابات

اإلنجازات املالية ملرىس املغرب

باملغرب وتنطابق  املحاسبة  بها يف مجال  املعمول  للقواعد واملامرسات  املغرب وفقا  تم توطيد حسابات مرىس 

املبادئ واألساليب املستخدمة لتوطيد الحسابات مع املنهجية املتبنية من قبل املجلس الوطني للمحاسبة الوطنية 

املعتمدة إلعداد الحسابات املوحدة يف اإلعالن الرسمي رقم 5.

وقد تم توطيد الرشكات التي متارس مرىس املغرب من خاللها، بشكل مبارش أو غري مبارش، رقابة كلية من خالل 

قاعدة اإلندماج الشامل والكيل. كام تم توطيد الرشكات التي متارس من خاللها املجموعة تأثريا كبريا، بشكل مبارش 

أو غري مبارش، عن طريق قاعدة املعادلة.

ومبوجب القواعد العامة للتوطيد املذكورة آنفا، تم توطيد رشكة MINTT و رشكة محطة الحاويات 3 يف ميناء 

الدار البيضاء )TC3PC( سنتي 2015 و 2016 بإستخدام قاعدة اإلندماج الشامل.

تطور نطاق توطيد مجموعة مرىس املغرب عىل النحو التايل :

تطور رقم املعامالت

مقابل  درهم  مليون   2.567 2016 حوايل  سنة  املغرب خالل  أنجزته مرىس  الذي  املوطد  املعامالت  رقم  بلغ 

2.168 مليون درهم سنة 2015، أي بزيادة قدرها 18%.
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2013 2014 2015 2016

256
329 375

580

92%

7%

1%

الخدمات املقدمة للسفن

خدمات نقل السلع و تفريغها

منتجات أخرى

2013 2014 2015 2016

1 524 1 543 1 560 1 763

أما فيام يخص خدمات نقل السلع والتي متثل ما يعادل %92 من رقم املعامالت املوحد ملجموعة مرىس املغرب، 

فقد حققت إيرادات تبلغ حوايل 2.349  مليون درهم، أي بإرتفاع بنسبة %19 مقارنة مع سنة 2015.

كام حققت الخدمات الخاصة بالسفن التي تشمل أساسا خدمات القيادة والقطر والرسو والتموين سنة 2016  

رقم معامالت يبلغ 182 مليون درهم، أي بزيادة تبلغ %21 مقارنة مع سنة 2015.

وبلغ إجاميل أنشطة اإلستغالل األخرى 36 مليون درهم، وهو نفس املستوى املحقق سنة 2015.

تقسيم رقم املعامالت املوطد سنة 2016 حسب النشاط

تطور نتيجة اإلستغالل املوطدة 2013-2016 )مباليني الدرهم( 

تطور تكاليف اإلستغالل خالل الفرتة ما بني 2013-2016 )مباليني الدرهم( 

إنجازات 2016 )مباليني الدرهم( 

   تطور النتيجة الصافية املوطدة خالل 2013-2016 )مباليني الدرهم(

تطور تكاليف اإلستغالل

بلغت تكاليف اإلستغالل سنة 2016 حوايل 1.763 مليون درهم مقابل 1.560 مليون درهم سنة 2015، أي 

بزيادة تناهز 13%. 

والتكاليف  املشرتيات   ,)+27%( املستخِدمني  نفقات   : التالية  النسب  اإلستغالل  تكاليف  التغريات يف  سجلت 

الخارجية  )%17+( و الرضائب والرسوم )%3+( و مخصصات اإلستغالل )12%-(.

تطور نتيجة اإلستغالل املوطدة  

تطور النتيجة الصافية املوطدة 

إنجاز ميزانية اإلستثامر لسنة 2016

بلغت نتيجة اإلستغالل املوطدة لسنة 2016 ما يناهز 830 مليون درهم مقابل 622 مليون درهم سنة 2015، 

أي بارتفاع يقدر بحوايل 33%.

بلغت النتيجة الصافية لسنة 2016، 850 مليون درهم مقابل 375  مليون درهم سنة 2015، أي بزيادة تقدر 

بحوايل 55%.

مقارنة مع ميزانية اإلستثامر ملجموعة مرىس املغرب لسنة 2016 التي بلغت 898 مليون درهم، وصل حجم 

اإللتزامات خالل نهاية شهر دجنرب 2016 إىل 383 مليون درهم، وهو ما ميثل معدل إلتزام بنسبة 43%.
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رقم معامالت 2016
(مليون درهم)
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الدار البيضاء

املحمدية

الجرف األصفر

أكادير

الناضور

آسفي

العيون

طنجة

الداخلة

2013 2014 2015 2016

1 939 2 022 2 171

2 565

90%

7%

3%

الخدمات املقدمة للسفن

خدمات نقل السلع و تفريغها

منتجات أخرى

اإلنجازات املالية ملرىس املغرب

تطور رقم املعامالت

بلغ رقم املعامالت الذي حققته مرىس املغرب خالل سنة 2016 حوايل 2.565 مليون درهم مقابل 2.171 مليون 

سنة 2015، أي بزيادة قدرها 18%. 

أما خدمات نقل السلع وتفريغها والتي متثل ما يقرب عن %90 من رقم معامالت مرىس املغرب فقد حققت 

الخدمات  حققت  فيام   .2015 سنة  مع  مقارنة   17% بزيادة  أي  درهم،  مليون   2.314 حوايل  تبلغ  إيرادات 

الرئيسية لنقل السلع وتفريغها مبلغ 1.462 مليون درهم، والتخزين 476  مليون درهم، والخدمات املتنوعة 

376 مليون درهم. 

وحققت الخدمات الخاصة بالسفن التي تشمل أساسا القطر والرسو خالل سنة 2016 رقم معامالت يقدر بحوايل 

182 مليون درهم، أي بزيادة %21 مقارنة مع سنة 2015.

فيام بلغ رقم معامالت أنشطة اإلستغالل األخرى 70 مليون درهم، أي بزيادة %90 مقارنة مع سنة 2015. 

توزيع رقم املعامالت سنة 2016 حسب النشاط

توزيع رقم املعامالت 2016 حسب املوانئ
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تطور النتيجة الصافيةتطور تكاليف اإلستغالل

إنجاز ميزانية اإلستثامر 2016
تطور نتيجة اإلستغالل

بلغ إجاميل تكاليف اإلستغالل سنة 2016، 1.608 مليون درهم مقابل 1.477 مليون درهم سنة 2015، أي 

بزيادة 9%. 

تم تسجيل تطورات يف حجم اإلستغالل عىل النحو التايل : مشرتيات )%15+(، تكاليف خارجية )%7+(، نفقات 

املستخِدمني )%24(، مخصصات اإلستغالل )%17-(، يف حني حافظت الرضائب والرسوم عىل نفس نسبة سنة 

 .2015

أما بالنسبة للنتيجة الصافية برسم سنة 2016، فقد بلغت 740  مليون درهم، مقابل 488 مليون درهم سنة 

2015، أي بإرتفاع نسبته 52%.

بلغت  درهم،  مليون    510 إىل  وصل  الذي    2016 سنة  برسم  لإلستثامر  املخصص  املايل  الغالف  مع  مقارنة 

اإللتزامات عند متم شهر دجنرب 2016، 267 مليون درهم. 
بلغت نتيجة اإلستغالل لسنة 2016 مبلغ 984 مليون درهم، مقابل 708 مليون درهم سنة 2015، أي بإرتفاع 

.39%
تطور نتيجة اإلستغالل خالل الفرتة ما بني 2013-2016 )مباليني الدرهم(

تطور ناتج اإلستغالل خالل الفرتة ما بني 2013-2016 )مباليني الدرهم(

تطور النتيجة الصافية خالل الفرتة ما بني 2013- 2016 )مباليني الدرهم( 

إنجاز ميزانية اإلستثامر 2016 )مباليني الدرهم( 
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MINTT

TC3PC

SMA

بآالف الدراهم
منتوجات االستغالل

رقم معامالت
استردادات االستغالل

تكاليف االستغالل
مشتريات وتكاليف أخرى خارجية

ضرائب و رسوم
تكاليف املستخدمني

تخصيصات االستغالل
نتيجة االستغالل

النتيجة املالية
النتيجة غير اجلارية
النتيجة قبل الضريبة

الضرائب على الشركات
الضرائب املؤجلة

النتيجة الصافية للمقاوالت املدمجة
النتيجة املوطدة

حصة األقلية
النتيجة الصافية حصة املجموعة

النتيجة حسب السهم بالدرهم

رؤوس األموال الذاتية يف 01/01/2015
زيادة رأس املال
إرصاد النتيجة

تأثير تغير احمليط
منتوجات وتكاليف مسجلة مباشرة

برؤوس أموال ذاتية
األرباح

النتيجة الصافية للسنة املالية
فوارق التحويل

رؤوس األموال الذاتية ب 31/12/2015

رؤوس األموال الذاتية يف 01/01/2016
زيادة رأس املال
إرصاد النتيجة

تأثير تغير احمليط
منتوجات وتكاليف مسجلة مباشرة برؤوس أموال ذاتية

األرباح
النتيجة الصافية للسنة املالية

فوارق التحويل
تغيرات أخرى

رؤوس األموال الذاتية بـ 31/12/2017

املوجودات
فارق االقتناء

املستعقرات غير املادية
املستعقرات املادية
املستعقرات املالية

الضريبة املؤجلة على املوجودات
املوجودات املستعقرة

املخزونات
العمالء وحسابات مرتبطة

 ديون أخرى وحسابات  التسوية
رسوم قمي التوظيف
املوجودات املتداولة

الوفرات
مجموع املوجودات

بآالف الدراهم
النتيجة الصافية للشركات املدمجة

 إزالة التكاليف واملنتجات بدون آثار على اخلزينة
تخصيصات االستغالل الصافية لالستردادات 

تغير الضرائب املؤجلة
إلغاء  نتائج مبيعات املستعقرات 

منتوجات أخرى بدون آثار على اخلزينة
األرباح املوزعة

تغير           املرتبطة بالنشاط   
التدفقات الصافية الناجتة عن النشاط

 اقتناء املستعقرات
مبيعات املستعقرات

تغير القروض والتقدميات املتفق عليها
التدفقات الصافية املرتبطة بعمليات االستثمار

زيادة رأس املال
زيادة ديون المتويل

تسديد القروض
التدفقات الصافية املرتبطة بعمليات المتويل

تغير اخلزينة الصافية
اخلزينة الصافية عند الفتح

اخلزينة الصافية عند اإلغالق

12/31/2015 12/31/2016

2,182,492 2,593,252

2,168,219 2,566,729

14,273 26,524

1,560,378 1,763,493

582,938 684,415

19,679 20,366

555,730 706,554

402,031 352,158

622,114 829,759

36,737 23,162

-45,668 28,214

613,183 881,135

279,127 375,483

-41,116 -73,361

375,172 579,013

375,172 579,013

 -895

375172 579,908

5,1* 7,9

2,730,821  329,090 1667775  733,956

  -329,090 329 090

     

-294,120   -294 120
375 17  375 17
     
2,811,873  375,172 1702745  733,956

2,811,873  375,172 1702745  733,956
     
  -375,172 375172  
10437 10437    
     
-882,350   -882,350  
579013 -895 579908   
     
19,872   19872  
2,538,846 9,542 579,908 1215440  733,956

12/31/2015(*) 12/31/2016
 
1400407 1352797
1,092,975 1,578,204
84,110 84,096
311,721 404,956
2,889,213 3,420,054
84,589 89,943
311,157 378,235
451,788 536,284
1,414,996 1,170,638
2,262,530 2,175,099
452,262 235,945
5,604,005 5,831,098

12/31/2015 (*) 12/31/2016
733,956 733,956
1,702,745 1,215,441
375,172 579,908
 9,542
2,811,873 2,538,847
1,402,891 1,486,160
181,076 633,345
 
1,583,967 2,119,505
315,909 427,056
552,932 716,371
868,841 1,143,426
339,324 29,319
5,604,005 5,831,098

12/31/2015 12/31/2016
375,171 579,013

309,896 310,174

-41,116 -73,361

-1,383 -883

622 -11,298

-294,120 -882,350

-255,149 372,680
93,921 293,976
-181,440 -653,846

1,459 1,002

3,623 -260

-176,358 -653,103

94,000 759,000

-6,185 -306,185

87,815 452,815
5,378 93,688
107,560 112,938
112,938 206,626

حساب النتيجة املوطدة

جدول تغير رؤوس األموال الذاتية املوطدة

ملحقات باحلسابات املوحدة

احلصيلة املوطدة

جدول التدفقات املوطدة للخزينة

(*) النتيجة حسب السهم 2015 مقاسة على أساس 73395600 سهم، أي عدد األسهم بعد تقسمي القمية االسمية

(*) تغيير التقدمي
تعويض الضرائب املؤجلة على املوجودات واملطلوبات بنفس الوحدة اجلبائية

ترتيب الضرائب املؤجلة الطويلة األمد

BFR

بآالف الدراهم

بآالف الدراهم

الفروع
دجنبر 2015

 الفائدة ٪
شاملة100100

شاملة
شاملة
شاملة 100100

5151---

100
100

100
100

الطريقةمراقبة ٪ الفائدة ٪الطريقةمراقبة ٪
دجنبر 2016

االحتياطاتعالوات اإلصداررأس املال
املوطدة

النتيجة املوطدة
االحتياطاتعالوات اإلصداررأس املالبآالف الدراهماملجموعفوائد األقليةحصة املجموعة

املوطدة
النتيجة املوطدة
املجموعفوائد األقليةحصة املجموعة

املطلوبات
رأسمال

االحتياطات املوطدة
النتيجة الصافية للسنة املالية حصة املجموعة

فوائد األقلية
رؤوس األموال الذاتية للمجموعة املوطدة
االحتياطات املستدامة للمخاطر والتكاليف

ديون المتويل
الضريبة املؤجلة على املطلوبات

املطلوبات الطويلة األمد
املزودون واحلسابات املرتبطة

ديون أخرى وحسابات التسوية
املطلوبات املتداولة
اخلزينة- املطلوبات

مجموع املطلوبات

بآالف الدراهم

1 -مبادئ عامة 
شكلت الحسابات اإلجت عية إىل حدود 31 دجنرب 2016 للرشكات املنتمية ملحيط التوطيد، أساسا للحسابات 

املوطدة ملجموعة  مرىس املغرب. وقد تم إعداد هذه الحسابات تبعا للقواعد وامل رسات 
املحاسباتية املطبقة باملغرب.

القواعد واملناهج الرئيسية املعتمدة من طرف املجموعة هي كالتايل :

2 -طرق التوطيد

1.2. محيط وطرق التوطيد
تتطابق مبادئ وطرق التوطيد املستعملة من طرف مجموعة مرىس املغرب مع املنهجية املعتمدة من طرف 

املجلس الوطني للمحاسبة يف إعداد الحسابات املوطدة يف اإلعالن الرسمي رقم 5.
وتتوطد الرشكات التي ·ارس بها املجموعة بشكل مبارش أو غ³ مبارش رقابة حرصية، عرب إدماج شامل. وتعترب 

الرقابة الحرصية هي القدرة املبارشة أو غ³ املبارشة لتوجيه السياسات املالية والتنفيذية للمقاولة من أجل 
االستفادة من أنشطتها.

وتُوطد الرشكات التي ·ارس بها املجموعة بشكل مبارش أو غ³ مبارش تأث³ا ملحوظا، من خالل الحصة السهمية.

وطبقا للقواعد العامة للتوطيد املذكورة أعاله، فقد تم توطيد رشكة MINTTورشكة محطة الحاويات Ä 3يناء 
الدارالبيضاء (TC3PC) ورشكة املناولة بأكادير((SMA وفق منهجية اإلندماج الشامل.

ألغيت الديون والعائدات والتكاليف امل ثلة برمتها بالنسبة للمقاوالت املدمجة بشكل شامل.

3.2 تواريخ اإلقفال
دجنرب هو تاريخ إقفال السنوات املالية اإلجت عية للرشكات املنتمية ملحيط التوطيد.

3.2  املراقبة الذاتية
ال تحتفظ رشكة مرىس املغرب بأسهم ذاتية بتاريخ 31 دجنرب 2016.

 تحويل الفروع لعمالت أجنبية
.Öتتم املحاسبة بجميع الفروع بالدرهم املغر

3.  قواعد وطرق التقييم

1.3. املستعقرات املادية
تظهر املستعقرات املادية بالحصيلة بسعر اإلقتناء أو اإلنتاج، ناقص الخدمات، ومحسوبة وفق طريقة القسط 

الثابت واملعدالت الجبائية املعمول بها، بحسب املدة املقدرة للموجودات املعنية.

2.3. املخزونات
تُقيّم املخزونات بسعر الرشاء. ويتضمن هذا السعر سعر الرشاء وتكاليفه. ويف نهاية السنة املالية، يتم تقييم 

املخزونات حسب طريقة املتوسط املرجح للتكلفة.

3.3. الديون
تُسجل الديون بقيمتها اإلسمية. ويتم خفضها حسب مخاطر عدم التسديد. أما الديون املتنازع عليها، فتكون معدة 

للتخفيض.  

4.3. الرضائب املؤجلة
يتم حساب الرضائب املؤجلة الناتجة عن معادلة الفوارق الزمنية للقوانâ الجبائية، وتأجيالت العجز، وإعادة 

معالجة التوطيد، ومالحظتها باملعدل الجاري به العمل بتاريخ اإلقفال.

5.3. فارق التحويل
تُسجل فوارق تحويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بحساب املنتجات والتكاليف الجارية 

بالفرتة املرتبطة بها.

مبادئ محاسباتية وطرق التقيمي
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المتويل الدائم
ناقص املوجودات املستعقرة

 ا= (أ)األموال املتداولة  الوظيفية 1-2 
املوجودات املتداولة

ناقص املطلوبات املتداولة
ا= (ب) حاجيات المتويل اإلجمالي (4-5

اخلزينة الصافية (املوجودات- املطلوبات) = أ-ب

 79,782,155.63 4,308,056,388.78 4,228,274,233.15

 123,048,511.17 2,950,942,841.63 3,073,991,352.80

 202,830,666.80 1,357,113,547.15 1,154,282,880.35

87,360,267.08  2,082,205,804.70 1,994,845,537.62

115,773,659.25  835,616,104.74 951,389,763.99

203133926,33  1,246,589,699.96 1,043,455,773.63

 303,259.53 110,523,847.19 110,827,106.72

 1املؤن خفض املوجودات 
املستعقرة

2 املؤن القانونية 
 3مؤن دائمة ملواجهة املخاطر

والتكاليف
اإلجمالي الفرعي (أ)

4 مؤن خلفض املوجودات املتداولة 
(خارج اخلزينة)

5 مؤن أخرى ملواجهة املخاطر والتكاليف
6 مؤن خلفض حسابات اخلزينة

اإلجمالي الفرعي (ب)
املجموع (أ+ب)

26,150,177.18      87,500.00 26,062,677.18

        

159,152,256.18 30,328,183.42   4,598,002.39   184,882,437.21

1,485,534,778.07 13,318,380.00  19,863,789.58   115,826,086.42 1,402,890,861.23

1,670,837,211.43 43,646,563.42  19,863,789.58 4,598,002.39  115,913,586.42 1,613,835,975.62

206,581,928.21   6,580,390.22   8,176,240.56 204,986,077.87

        

101,459.10       101,459.10

206,683,387.31 0  6,580,390.22 0  8,176,240.56 205,087,536.97

1,877,520,598.74 43,646,563.42  26,444,179.80 4,598,002.39  124,089,826.98 1,818,923,512.59

جدول املؤنجدول متويل السنة املالية 

سندات الديون

جدول الديون

جدول الضمانات احلقيقية املقدمة أو املتوصل بها 

وضعية املطلوبات احملققة

جدول املستعقرات غير املالية

جدول االلتزامات املالية املتوصل بها أو املقدمة
خارج عمليات القرض اإليجاري

جدول سندات املشاركة

وضعية تغيير املناهج

وضعية اإلعفاءات

توظيف األموال املدمجة على مستوى املوجودات املتداولة

الكتل

أوال:  موارد ثابتة للسنة املالية (التدفقات)
المتويل الذاتي (أ)

قدرة المتويل الذاتي
توزيع األرباح

مبيعات وتقليص املستعقرات (ب)
مبيعات املستعقرات غير املادية

مبيعات املستعقرات املادية
مبيعات املستعقرات املالية

استرداد مستحقات مستعقرة
سحب مستعقرات مادية

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

دعامات االستثمار
موارد أخرى

زيادة ديون المتويل صافية من مكافآة التسديد(د)
املجموع 1: املوارد القارة

ثانيا:  االستعماالت القارة للسنة املالية (التدفقات)
اقتناء وزيادة املستعقرات (ه)
اقتناء مستعقرات غير مادية

اقتناء مستعقرات مادية
اقتناء مستعقرات مالية
زيادة الديون املستعقرة

تسديد رؤوس األموال املستعقرة (و)
تسديد ديون المتويل (ز)
استعماالت بغير قمي (ح)

مجموع -2 االستعماالت الثابتة (ه+و+ز+ح)
ثالتا:  تغير حاجيات المتويل اإلجمالي

رابعا: تغير اخلزينة
املجموع العام

للمتويل
قروض سندية

ديون مالية أخرى
للمطلوبات املتداولة

ممونون وحسابات مرتبطة
زبناء دائنون، تسبيقات و دفعات

 مستخدمون
هيئات اجمتاعية

الدولة
حسابات الشركاء

ديون أخرى
حسابات تسوية املطلوبات

الضمانات االحتياطية والكفاالت*
التزامات خاصة باالستحقاقات التقاعدية والتزامات مماثلة

التزامات أخرى مقدمة

الكفاالت (الزبناء واملمونون)
الزبناء

املمونون
التزامات أخرى متوصل بها

1 اإلعفاءات من املبادئ احملاسبية األساسية 
 2اإلعفاء من طرق التقيمي

3 اإلعفاء من قوانني املؤسسة ومن تقدمي البيانات املوجزة

املستعقرات بدون قمي
التكاليف األولية

تكاليف تُوزع على عدة سنوات مالية
مكافآت تسديد  السندات

املستعقرات غير املادية
مستعقرات قيد البحث والتطوير

براءات، عالمات، حقوق وقمي مماثلة
سجل جتاري

مستعقرات غير مادية أخرى
املستعقرات املادية

أراضي
بنايات

منشآت تقنية وجتهيزات ومعدات
معدات النقل

أثاث ومعدات املكتب وإعدادات مختلفة
مستعقرات مادية أخرى
مستعقرات مادية جارية

تسلمت SODEP بتاريخ 21 فبراير 2017 إشعارا باملراقبة اجلبائية برسم الضريبة على الشركات، والضريبة على القمية املضافة والضريبة 
العامة على العائدات اخلاصة بالسنوات املالية من 2013 إلى 2015

املناولة

العقار

استغالل املوانئ

تدبير البيانات املعلوماتية

استغالل املوانئ

استغالل املوانئ

475,682,255.11   129,907,861.33   

442,679,789.11   84,167,689.07   

736,799,786.86   966,517,689.07   

294,120,000.00   882,350,000.00  

33,002,468.25   33,220,172.26   

     

1,459,314.50  1,002,283.10   

30,920,803.75  31,121,295.96   

622,350.00  1,096,593.20   

  12,520,000.00 

  12,520,000.00 

475,682,255.11  129,907,861.33

 134,564,698.53   332,738,528.13

 114,359,006.30   313,958,251.77

 7,074,640.57   6,960,882.88

 79,986,576.28  204,316,568.89

   60,863,100.00 

 27,297,789.45  41,817,700.00 

 6,185,416.53   6,185,416.53 

 14,020,275.70  12,594,859.83

 134,564,698.53  332,738,528.13

 332,412,588.34  203,133,926.33

 8,704,968.24  303,259.53 

475,682,255.11 475,682,255.11 333,041,787.66  333,041,787.66

 60,194,665.49  6,045,863.74 54,298,801.75 60,344,665.49

     

 60,194,665.49  6,045,863.74 54,298,801.75 60,344,665.49

420,741,230.01 24,081,893.07 8 570 79,47 950,449,495.03 930,927.82 951,380,422.85

12,389,989.65  8,317,061.80 330 845 1 45,51 517 283,25 331 362 431,76

197,556.71   19,753,076.83  19,753,076.83

12,077,791.57   110,608,983.09  110,608,983.09

33,523,922.00  253,733 50,717,413.83  50,717,413.83

273,492,496.45   273,492,496.45  273,492,496.45

   1,104.59  1,104.59

89,059,473.63 24,081,893.07  161,975,882.06 413,644.57 162,389,526.63

   3,055,389.67  3,055,389.67

28214173.09    495500,00  12594859.83 15,123,813.26

       

28214173.09    495500,00  12594859.83 15123813.26

       

109272962.4  219550    6960882.88 102,531,629.54

       

       

       

109272962.4  219550    6960882.88 102531629.5

3,379,446,291.23 46,939,515.46 877,043.20 3,435,637.48 46,444,015.46  204316568.9 3179937903

93,343,701.84      12,520,000.00 80,823,701.84

772,106,255.01    19,640,477.38  5,036,353.84 747,429,423.79

2,265,534,677.23   1,775,801.64 26,803,538.08  54,703,939.09 2,185,803,001.70

20,026,092.73   0   1,170,400.00 18,855,692.73

119,221,147.37   1,636,928.70   11,034,819.01 109,823,257.06

2,749,681.10   22,907.14   192,049.83 2,580,593.26

106,464,681.10 46,939,515.46 877,043.20    119,659,007.12 34,622,233

 1,157,626.70 6,440,955.98 12/31/2010 300,000.00 300,000.00 25.00% 1,200,000.00

     5,814,900.00 25% 100,000.00

 -4,431,410.61 28,125,198.92 12/31/2016 50,300,000.00 50,300,000.00 100.00% 50,300,000.00

2,108,500.00 -372,454.68 5,509,280.57 12/31/2013 600,000.00 600,000.00 10.00% 6,000,000.00

14,685,559.19 -229,212,505.51 424,866,828.85 31/12/2016 940300000 940300000 100.00% 940,300,000.00

27,528,105.28 -861,449.22 19,473,689.88 12/31/2016 10,863,100.00 10 863  100,00 51.00% 21,300,000.00

44,322,164.47 -233,720,193.32 484,415,954.20  1,002,363,100.00 1,008,178,000.00  1,019,200,000.00

الكتل

الديون

تأثير اإلعفاءات على الذمة املاليةتبرير اإلعفاءاتمؤشر اإلعفاءات
و الوضعية املالية و النتائج

املجموع
حتليالت أخرىحتليل حسب األجل

املبلغ بالعملةأكثر من سنة
مبالغ علىالصعبة

املقاوالت املرتبطة
مباالغ مقدمة
حسب اآلثار

 مبالغ على الدولة
وهيئات حكومية حان أجلهاأقل من سنة

ولم ُتسدد

للموجودات املستعقرة
*القرض املستعقر
*ديون مالية أخرى

للموجودات املتداولة
* ممون مدين

تسبيقات ودفعات 
زبناء وحسابات مرتبطة

مستخدمون
الدولة

حسابات الشركاء
مدينون آخرون

حسابات تسوية املوجودات

   88,958.32 55,167,667.38 1,002,680,815.41 1,057,848,480.79

   88,958.32 55,167,665.38 30,320,972.94 85,488,638.32

     972,359,842.47 972,359,842.47

173,439,675.21 217,278,851.73 26,729,573.50 157,847,175.61 867,666,620.15 50,225,765.19 917,892,385.34

    62,946.10 13,720.00 76,666.10

      

167,524,134.11 58,749,664.07 22,828,334.39 122,377,292.98 692,979,310.64 27,313,663.55 720,292,974.19

3 744 019 91   13,373.56 8,592,123.61 12,003.56 8,604,127.17

 89,106,301.56   88,962,804.80 143,496.76 89,106,301.56

      

807,233.32 69,422,886.10 3,891,239.11 35,456,509.07 62,378,428.20 22,742,881.32 85,121,309.52

1,364,287.87    14,691,006.80  14,691,006.80

املجموعالديون
حتليالت أخرىحتليل حسب األجل

املبلغ بالعملةأكثر من سنة
مبالغ علىالصعبة

املقاوالت املرتبطة
مباالغ مقدمة
حسب اآلثار

 مبالغ على الدولة
وهيئات حكومية حان أجلهاأقل من سنة

ولم ُتسدد

 السنة املالية السابقة السنة املالية
االستعماالت

(ج)
املوارد
(د)

االستعماالت
(أ)

املوارد
(ب)

 السنة املالية
12/31/2016

(أ)

السنة املالية
12/31/2015

(ب)

تغيرات (أ-ب) 
املبلغ عند بدايةاسم الشركة املصدرةاملوارد (د)االستعماالت (ج)

السنة املالية
االسترداداتاملخصصات

غير اجلاريةاملاليةاالستغاللغير اجلاريةاملاليةاالستغالل
املبلغ عند نهاية

السنة املالية

السنة املالية من 01/01/2016 إلى 31/12/2016

1ضمان :   1 الرهن العقاري؛ 2الرهن احليازي؛ 3الضمان؛ 4غيرها ؛ 5 للتحديد : مقاوالت ذات الصلة، شركاء، أعضاء
2 حتديد ماإذا ُقدمت الضمانة لفائدة مقاوالت أو شخص آخر ؛الضمانات املقدمة؛ 

3 حتديد ما إذا كان مصدر الضمانة  املتوصلة بها من طرف املقاولة  طرف ثالت غير املدين ؛ الضمانات املتوصل بها؛

الضمانات املقدمة*

رهن عقاري

أطراف ثالتة
للدائن أو املدين

املجموع

طبيعة التغيرات

ال شيءال شيء2 التغيرات املؤثرة على قوانني التقدمي

1 التغيرات املؤثرة على مناهج التقيمي 

التأثير على الذمة املالية، والوضعية املالية والنتائجتبرير التغيرات

السنة املالية  من 01/01/2016 إلى 31/12/2016

السنة املالية  من 01/01/2016 إلى 31/12/2016

السنة املالية  من 01/01/2016 إلى 31/12/2016

السنة املالية  من 01/01/2016 إلى 31/12/2016

السنة املالية  من 01/01/2016 إلى 31/12/2016

السنة املالية  من 01/01/2016 إلى 31/12/2016

السنة املالية  من 01/01/2016 إلى 31/12/2016

شكل الضمان
(1) 

تاريخ و مكان
املوضوع (2) (3)التسجيل

صايف الضمان املقدم
عند تاريخ  اإلغالق

املبلغ املسدد من
طرف الضمان

طبيعة

اسم الشركة
املساهمة يفالنشاطاملصدرة

رأس املال ٪
الثمن اإلجمالي

لالقتناء
القمية احملاسبيةرأسمال الشركة

الصافية

مقتطف عن البيانات املوجزة
للشركة املصدرة

تاريخ اإلغالق
العائدات املسجلةالنتيجة الصافية

بحساب العائدات
و التكاليف للسنة املالية الوضعية الصافية

املبلغ اخلام
بداية 

السنة املالية
االقتناء

االلتزامات املتوصل بها

املجموع 1

املجموع 2

مبالغ السنة املالية الفارطةمبالغ السنة املالية

مبالغ السنة املالية الفارطةمبالغ السنة املاليةاالقتناء

زيادة االنتاج
من طرف

املقتولة لذاتها
خفضبيعحتويل

املبلغ اخلامحتويلالسحب
نهاية السنة 

املالية

رهن عقاري لفائدة SODEPاحملافظة العقارية

SODEP رهن عقاري لفائدة خدمة التسجيل رهن حيازي

103,532,050.1930,547,528.82الضمانات املتوصل به*

23,267,798.67

232,608,981.34

160,230,684.18

193,274,998.67

228,147,293.77

142,037,958.98

23,267,798.67193,274,998.67

392,839,665.52370,185,252.75

5,957,565.67

36,505,094.49

9,069,349.57

112,601,399.76

 مراجعة االحتياطات يف 2016 لالصالحات الكبرى
 الناجتة عن تطبيق املعدل احلقيقي للتضخم خالل

الفترة 2014-2016

 استعمال هذا القانون اجلديد أدى إلى تسجيل مخصصات استغالل باحتياطات
 إضافية ب 15 مليون درهم

 أُعيد دمج هذه املخصصات يف إطار املرور من النتيجة احملاسبية إلى النتيجة
اجلبائية

ال شيء
ال شيء
ال شيء

MANUJORF

NIHAM

MINTT

PORNET

TC 3PC

S,M,A

2 185 079 866,88 2 591 640 081,75 1 162 982,81 2 590 477 098,94

2 170 807 003,64 2 565 116 325,68 1 162 982,81 2 563 953 342,87

14 272 863,24 26 523 756,07  26 523 756,07

2 185 079 866,88 2 591 640 081,75 1 162 982,81 2 590 477 098,94

1 477 217 689,80 1 607 999 244,05 838 416,66 1 607 160 827,39

176 358 669,19 203 239 122,30 265 249,16 202 973 873,14

370 395 660,81 397 972 819,97 399 052,99 397 573 766,98

19 677 879,30 20 366 182,69  20 366 182,69

555 729 523,12 691 251 461,93 174 114,51 691 077 347,42

355 055 957,38 295 169 657,16  295 169 657,16

1 477 217 689,80 1 607 999 244,05 838 416,66 1 607 160 827,39

707 862 177,08 983 640 837,70 324 566,15 983 316 271,55

96 399 619,77 100 597 868,29  100 597 868,29

665 009,16 648 709,16  648 709,16

95 734 610,61 99 949 159,13  99 949 159,13

96 399 619,77 100 597 868,29  100 597 868,29

6 616 213,43 10 495 042,74  10 495 042,74

4 612 788,61 9 915 857,53  9 915 857,53

1 861 663,74 451 092,35  451 092,35

141 761,08 128 092,86  128 092,86

6 616 213,43 10 495 042,74  10 495 042,74

89 783 406,34 90 102 825,55  90 102 825,55

797 645 583,42 1 073 743 663,25 324 566,15 1 073 419 097,10

45 131 363,10 85 159 451,52 8 644 354,71 76 515 096,81

1 459 314,50 1 002 283,10  1 002 283,10

 626 000,00  626 000,00

17 307 973,24 39 884 605,00 8 644 354,71 31 240 250,29

26 364 075,36 43 646 563,42  43 646 563,42

45 131 363,10 85 159 451,52 8 644 354,71 76 515 096,81

75 869 247,18 43 687 798,68 1 381 961,06 42 305 837,62

75 742,00 119 381,09  119 381,09

46 131 821,82 38 970 415,20 1 381 961,06 37 588 454,14

29 661 683,36 4 598 002,39  4 598 002,39

75 869 247,18 43 687 798,68 1 381 961,06 42 305 837,62

-30 737 884,08 41 471 652,84 7 262 393,65 34 209 259,19

766 907 699,34 1 115 215 316,09 7 586 959,80 1 107 628 356,29

279 124 422,00 375 269 791,00  375 269 791,00

487 783 277,34 739 945 525,09 7 586 959,80 732 358 565,29

2 326 610 849,75 2 777 397 401,56 9 807 377,52 2 767 590 064,04

1 838 827 572,41 2 037 451 876,47 2 220 377,72 2 035 231 498,75

487 783 277,34 739 945 525,09 7 586 959,80 732 358 565,29 

11,841,558.44 18,892,683.65 9,321,489.44 28,214,173.09   

17,073,303.52 19,353,141.10 89,919,821.32 109,272,962.42   

   

17,073,303.52 19,353,141.10 89,919,821.32 109,272,962.42  

937,318,228.65 979,476,272.99 2,399,970,018.24 3,379,446,291.23   

63,676,096.71 76,108,596.71 17,235,105.13 93,343,701.84

384,959,519.12 363,844,842.80 408,261,412.21 772,106,255.01 

431,707,723.64 407,184,661.23 1,858,350,016.00 2,265,534,677.23

1,957,546.06 2,615,321.40 17,410,771.33 20,026,092.73

20,029,960.68 22,797,003.23 96,424,144.14 119,221,147.37   

365,149.80 461,166.52 2,288,569.43 2,749,735.95   

34,622,232.64 106,464,681.10 - 106,464,681.10   

1,984,709,751.02 2,056,269,255.06 9,757,225.73 2,066,026,480.79   

82,599,908.55 82,586,312.59 2,902,325.73 85,488,638.32   

960,609,842.47 971,319,842.47 1,040,000.00 972,359,842.47   

941,500,000.00 1,002,363,100.00 5,814,900.00 1,008,178,000.00 

   

   

2,950,942,841.63 3,073,991,352.80 2,508,968,554.73 "5 582 959 907,53   

84,589,140.19 89,849,726.64 56,257,223.82 146,106,950.46   

64,784,879.69 70,045,466.14 56,257,223.82 126,302,689.96   

19,804,260.50 19,804,260.50  19,804,260.50   

582,620,750.98 767,567,680.95 150,324,704.39   917,892,385.34   

86,491.30 76,666.10  76,666.10   

468,516,651.57 620,678,116.95 99,614,857.24 720,292,974.19   

1,032,307.74 8,604,127.17  8,604,127.17   

44,984,736.38 69,685,503.82 19,420,797.74 89,106,301.56   

   -

47,857,727.59 53,832,260.11 31,289,049.41 85,121,309.52   

20,142,836.40 14,691,006.80  14,691,006.80   

1,414,995,913.53 1,137,428,130.03  1,137,428,130.03   

   

   

2,082,205,804.70 1,994,845,537.62 206,581,928.21 2,201,427,465.83   

449,847,997.70 140,146,319.70 101,459.10 140,247,778.80

3,314,215.71 1,800,159.29 101,459.10 1,901,618.39

446,302,801.03 138,075,772.05 - 138,075,772.05

230,980.96 270,388.36 - 270,388.36

449,847,997.70 140,146,319.70 101,459.10 140,247,778.80

5,482,996,644.03 5,208,983,210.12 2,715,651,942.04 7,924,635,152.16

2,650,796,777.75  2,508,392.75 

733,956,000.00  733,956,000.00 

73,395,600.00  73,395,600.00 

206,331,958.64  206,331,958.64 

1,149,329,941.68  754,763,219.02 

487,783,277.34  739,945,525.09 

2,650,796,777.66  2,508,392,302.75 

184,882,437.21  171,046,256.18 

0.00  11,894,000.00 

184,882,437.21  159,152,256.18 

67,076,177.96  60,344,665.49 

67,076,177.96  60,344,665.49 

1,402,890,861.23  1,485,534,778.07 

297,492,683.98  294,091,417.66 

1,105,398,177.25  1,191,443,360.41 

2,410,134.72 2,956,230.66 

2,410,134.72 2,956,230.66   

4,308,056,388.78  4,228,274,233.15 

835,560,786.78  951,380,422.85 

312,229,236.75  331,362,431.76 

20,048,500.75  19,753,076.83 

112,858,854.97  110,608,983.09 

54,674,258.73  50,717,413.83 

211,982,002.18  273,492,496.45 

695.85  1,104.59 

123,166,389.55  162,389,526.63 

600,848.00  3,055,389.67 

55,317.96  9,341.14 

835,616,104.74  951,389,763.99 

339,324,150.51  29,319,212.98 

339,324,150.51  29,319,212.98 

339,324,150.51  29,319,212.98 

5,482,996,644.03 5,208,983,210.12 

عائدات االستغالل
مبيعات البضائع وخدمات منتجة

استردادات االستغالل: تنقيالت وتكاليف
I املجموع

 II تكاليف االستغالل
املشتريات املستهلكة  (2) من املواد واللوازم 

تكاليف خارجية أخرى
ضرائب ورسوم

تكاليف املستخدمني
تكاليف استغالل أخرى
مخصصات االستغالل

II املجموع 
ثالثا نتيجة االستغالل (أوال- ثانيا)

 رابعا عائدات مالية 
عائدات سندات املساهمة وسندات أخرى ملحقة باملستعقرات

أرباح الصرف
فوائد وعائدات مالية

استردادات مالية: تنقيالت وتكاليف
IV املجموع 

V التكاليف املالية
تكاليف الفوائد
خسائر الصرف

تكاليف مالية أخرى
مخصصات مالية

V املجموع 
سادسا النتيجة املالية ( رابعا-خامسا)

سابعا النتيجة اجلارية ( ثالثا- سادسا)
ثامنا النتيجة غير اجلارية 
عائدات تفويت املستعقرات

استردادات دعامات االستثمار
عائدات أخرى غير جارية

استردادات غير جارية: تنقيالت التكاليف
VIII املجموع

تاسعا تكاليف غير جارية
القمي الصافية الستخدامات العقارات املبيعة

تكاليف أخرى غير جارية
مخصصات غير جارية لالستخدامات واملؤن

IX املجموع
عاشرا نتيجة غير جارية (ثامنا- تتاسعا)

إحدى عشر نتيجة قبل الضريبة (سابعا-عاشرا)
اثنى عشر ضريبة على النتائج 

ثالثة عشر الناجت الصايف (إحدى عشر- اثنى عشر)
XIV  مجموع العائدات أوال+ رابعا+ ثامنا)

خمسة عشر مجموع التكاليف (ثانيا+خامسا+تاسعا+إثنى عشر)
ستة عشر النتائج الصافية (مجموع العائدات- مجموع التكاليف)

أوال: جدول تكوين النتائج
أوال   + االنتاج خالل السنة املالية: (1+2+3)

ا مبيعات أمتعة وخدمات العائدات
 2تغير مخزونات العائدات

3مستعقرات  العائدات من املقاولة لذاتها
ثانيا  - استهالك السنة املالية: (4+5)

4مشتريات مستهلكة ملواد ولوازم
5تكاليف خارجية أخرى

ثالثا: = القمية املضافة (أوال-ثانيا)
6دعامات االستغالل

7ضرائب ورسوم
8تكاليف املستخدمني

رابعا: الفائض اخلام لالستغالل
ء+9 عائدات أخرى لالستغالل 
ء10 - تكاليف أخرى لالستغالل

ء 11 + استردادات االستغالل: حتويالت التكاليف
ء 12 - مخصصات االستغالل

خامسا:  =نتيجة االستغالل (+ أو -)
سادسا:  + - النتيجة املالية

سابعا:  = النتيجة اجلارية (+ أو -)
ثامنا  + - تانتيجة غير اجلارية

ء13 ضرائب على النتائج
تاسعا:  =الناجت الصايف للسنة املالية (+ أو -)
ثانيا: قدرة المتويل الذاتي- المتويل الذاتي

1الناجت الصايف للسنة املالية
ء2  + مخصصات االستغالل (1)

ء3  + املخصصات املالية (1)
ء4  + املخصصات غير اجلارية (1)

ء5 - استردادات االستغالل (2)
ء6 - االستردادات املالية 

ء7 - استردادات غير جارية (2) (3)
ء 8 - عائدات بيع املستعقرات

ء9  + قمي صافية الستخدام املستعقرات املباعة
أوال. قدرة المتويل الذاتي

ء10   توزيعات األرباح 
ثانيا: المتويل الذاتي

املستعقرات بغير قمي (أ)
املستعقرات غير املادية (ب)

براءات اختراع * عالمات جتارية حقوق وقمي مماثلة سجل جتاري
مستعقرات غير مادية أخرى

مستعقرات مادية (ج)
أراضي
بنايات

منشآت تقنية وجتهيزات ومعدات
معدات النقل

أثاث ومعدات املكتب وإعدادات مختلفة
مستعقرات مادية أخرى
مستعقرات مادية جارية

مستعقرات مالية (د)
قروض مستعقرة
ديون مالية أخرى
سندات املشاركة

فوارق حتويل املوجودات (ه)
زيادة ديون متويل

( أ+ب+ج+د+ه)املجموع  
املخزونات (و)

مواد وأدوات قابلة لالستهالك
عائدات جارية
عائدات منتهية

ديون املوجودات املتداولة (ز)
ممونون مدينون وتسبيقات ودفعات

زبناء وحسابات مرتبطة
املستخدمون

الدولة
حسابات الشركاء

مدينون آخرون
حسابات تسوية املوجودات
سندات وقمي التوظيف (ح)

فوارق حتويل املوجودات (ت)
(العناصر املتداولة)

  (و+ز+ح+ت)املجموع 2
اخلزينة- املوجودات

شيكات وقمي للتحصيل
األبناك واخلزينة العامة والشيكات البريدية  

صندوق، جباية تسبيقات واعمتادات
 املجموع 3

 املجموع 1+2+3

 رؤوس األموال الذاتية
رأسمال الشركة أو املستخدمني (1)

ناقص: مساهمون، رأسمال مكتتب به وغير مطالب به
عالوات إصدار، واندماج، وتقدمة

فوارق إعادة التقومي
احتياطي قانوني

احتياطات أخرى (2)
مرحل من جديد

نتائج صافية قيد اإلرصاد (2)
النتيجة الصافية للسنة املالية (2)
مجموع رؤوس األموال الذاتية (أ)

رؤوس أموال ذاتية مماثلة (ب)
دعامات االستثمار

مؤن قانونية
ديون المتويل (ج)
اقتراضات سندية

ديون أخرى للمتويل 
مؤن مستدامة ملواجهة املخاطر والتكاليف (د)

مؤن ملواجهة املخاطر
مؤن ملواجهة التكاليف

فوارق حتويل املطلوبات (ه)
نقصان ديون المتويل

املجموع I (أ+ب+ج+د+ه)
ديون املطلوبات املتداولة (و)

ممونون حسابات مرتبطة
زبناء مدينون، تسبيقات ودفعات

مستخدمون
هيئات اجمتاعية

الدولة
حسابات الشركاء

ديون أخرى  
حسابات تسوية املطلوبات

مؤن أخرى ملواجهة املخاطر والتكاليف (ز)
فوارق التحويل باخلصوم (ح)

املجموع II (و+ز+ح)
اخلزينة، املطلوبات

بنوك ( حسابات املدينني)
III املجموع

III+II+I املجموع العام

حسابات العائدات والتكاليف 

مجموع السنة
املالية 2016

مجموع السنة
املالية 2015

السنة املالية احلاليةاملطلوباتاملوجودات
السنة املالية املاضية 12/31/2016

12/31/2015 السنة املالية احلاليةاخلام
املستعقرات و املؤن

الصايف
12/31/2016

السنة املالية املاضية
الصايف

12/31/2015

 حسابات العائدات والتكاليف

احلصيلة ( املطلوبات)احلصيلة (املوجودات)

قوائم حسابات التدبير

العمليات
خاصة بالسنة
املالية احلالية

أ

تتعلق بالسنوات
املالية السابقة

ب

مجموع السنة
املالية احلالية
12/31/2016

أ+ب= ج

مجموع السنة
املالية السابقة
12/31/2015

د

السنة املالية  من 01/01/2016 إلى 31/12/2016السنة املالية  من 01/01/2016 إلى 31/12/2016

السنة املالية  من 01/01/2016 إلى 31/12/2016السنة املالية  من 01/01/2016 إلى 31/12/2016

(HT) :دون اخلزينة
(-) رأسمال املستخدمني الدائنني (2) املستفيدين (+) العجز (1)

(1) عند استبعاد املخصصات املتعلقة باملوجودات واملطلوبات اجلارية باخلزينة
(2) عند استبعاد االستردادات املرتبطة باملوجودات واملطلوبات اجلارية باخلزينة

(3) مبا يف ذلك االستردادات على لدعامات االستثمار  

2,170,807,003.64  2,565,116,325.68 

2,170,807,003.64  2,565,116,325.68

546,754,330.00  601,211,942.27 

176,358,669.19  203,239,122.30 

370,395,660.81  397,972,819.97 

1,624,052,673.64  1,963,904,383.41 

19,677,879.30  20,366,182.69 

555,729,523.12  691,251,461.93 

1,048,645,271.22  1,252,286,738.79 

14,272,863.24  26,523,756.07 

355,055,957.38  295,169,657.16 

707,862,177.08  983,640,837.70 

89,783,406.34  90,102,825.55 

797,645,583.42  1,073,743,663.25 

-30,737,884.08  41,471,652.84 

279,124,422.00  375,269,791.00 

739,783,277.34  739,945,525.09 

739,783,277.34  739,945,525.09 

270,274,140.59  286,993,416.60 

10,240,885.62  4,598,002.39 

6,439,868.83  19,863,789.58 

23,675,075.36  44,272,563.42 

1,459,314.50  1,002,283.10 

75,742.00  119,381.09 

736,799,786.86  966,517,689.07 

294,120,000.00  882,350,000.00 

442,679,786.86  84,167,689.07 
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املقر الرئييس :

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

www.marsamaroc.co.ma 

قطاع التواصل املايل و العالقات مع املستثمرين
الهاتف : 94/84 67 77 22 05  - فاكس : 52 96 99 22 05 /07 97 99 22 05

investisseurs@marsamaroc.co.ma
 

املوانئ

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

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

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

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

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

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

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

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

الدار البيضاء :
العنوان : شارع املوحدين- الدار البيضاء

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

الجرف األصفر :
العنوان : كم 22، طريق الجديدة، ص.ب. 407 بالطو الجديدة

الهاتف : 54 54 34 23 05 / 06 51 34 23 05 - الفاكس : 12 51 34 23 05
 h_oubaha@marsamaroc.co.ma

آسفي
العنوان: ص.ب. 8 آسفي

الهاتف : 56 22 46 24 05 / 90 23 46 24 05 - فاكس : 48 48 46 24 05
moukhli@marsamaroc.co.ma

أكادير :
العنونان: ص.ب. 36 ميناء أكادير

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

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

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

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

الهاتف : 18 /17 88 89 28 05 - 76 71 89 28 05 - الفاكس : 25 88 89 28 05
s_jebbouri@marsamaroc.co.ma 




