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المغرب مرسى 
بإيجاز

المقدمة الخدمات 

الشركة إسم 
الموانئ إستغالل  شركة 

المغرب مرسى 

التأسيس تاريخ 
2006 فاتح دجنبر سنة 

القانوني الشكل 
شركة مجهولة اإلسم ذات مجلس 

رقابة إدارة جماعية ومجلس 

الشركة رأسمال 
733.956.000 درهم

الرئيسي المقر 
الزرقطوني،  175, شارع 

20100 الدار البيضاء - المغرب

مجلس  رئيس  ممثل 
الجماعية اإلدارة 

أسباعي سعيد 

بالبضائع  خاصة  خدمات 
والتخزين  األرصفة  السفن وعلى  )المناولة على متن 

إلخ( الحاويات وتفريغها،  واإلحصاء والوزن وشحن 

بالسفن  خاصة  خدمات 
إلخ( والتموين،  والرسو،  والقطر،  )القيادة، 
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التجاري النشاط 
محطات إستغالل 

إمتياز إطار عقود  وأرصفة مينائية في 

 الحضور
الجغرافي

والمحمدية  المتوسط  وطنجة  والحسيمة  الناظور   
البيضاء والجرف األصفر وآسفي وأكادير  والدار 

والداخلة والعيون 

المعامالت رقم 
3592 مليون درهم

 مجموع
المعالج الرواج 

47.2 مليون طن

المتعاونين عدد 
2456

ملحقة  خدمات 
إلخ( )إنزال ورّص وشحن وتفريغ الشاحنات، 

آنية  معلوماتية  خدمات 
)Marsa Conteneur اإللكترونية  )الخدمة 
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الشركة نبذة عن 

ورائدا في مجال  اإلختصاصات  مينائيا متعدد  المغرب" فاعال  "مرسى  تعتبر 
استغالل الموانئ على الصعيد الوطني، ويتجلى ذلك من خالل عملها وحضورها 

بالمملكة. التجارية  بالموانئ  البارز 

المغرب في  تجتهد مرسى  الجودة،  عالية  تقديم خدمات  وحرصا منها على 
تزاول  التي  الوطنية  الموانئ  الدولية بجميع  المعايير  إلى  توفير خدمات ترقى 
بها نشاطها، معتمدة باألساس على موارد بشرية كفؤة وتجهيزات عالية األداء. 

وقد ضمت الشركة مساهمين جدد إلى هيئة حكامتها مند إدراجها في بورصة 
الدار البيضاء سنة 2016، وتطمح إلى دعم سياسة التنمية التي تنتهج بفضل 

حصولها على مصادر تمويل جديدة.
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10
كلمة رئيس مجلس 

اإلدارة الجماعية

موجز

 أجهزة التدبير
 الهيكل التنظيمي 

 الشركات التابعة
 إستراتيجية  تواجد متعدد المواقع 

تقديم مرسى المغرب

 نشاط وتنمية
 تواصل  شهادات وعالمات 

أبرز األحداث
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3642

لإلتصال بناالبيانات المالية

اإلنجازات الماليةإنجازات الرواج
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رئيس  كلمة 
مجلس اإلدارة 

الجماعية
حققت النتائج المالية 

للمجموعة تحسنا ملحوظا 
خالل السنة المالية 2021 

«
«
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رأسمال  في  المتوسط  طنجة  الخاصة  الوكالة  مجموعة  بمشاركة   2021 سنة  تميزت 
مرسى المغرب. ومن شأن هذه الشراكة اإلستراتيجية أن تعّبد الطريق نحو تحقيق تعاون 
قطاعي وأن توفر لإلقتصاد الوطني عرضا أكثر فعالية وتنافسية من حيث الخدمات.

وبالموازاة مع ذلك، نواصل على العمل على مستوى األوراش اإلستراتيجية من خالل 
العملياتي قصد  األداء  تحسين  إلى  الهادف  الطموح  ورشنا  بخصوص  التعبئة  مواصلة 

ثقافة مقاولتنا. العملياتي بشكل دائم في  التميز  ترسيخ 

مجموعه  بما  ملموسا  تحسنا  المغرب  مرسى  نشاط  حقق  اإلنجازات،  حيث  ومن 
47.2 مليون طن من الرواج المناول، أي بإرتفاع بنسبة %32. أما شركتنا الفرعية طنجة 
السنة  933.000 حاوية مكافئة لعشرين قدما خالل  أليانس، فقد تمكنت من مناولة 

األولى من نشاطها.

باإلضافة إلى ذلك، حققت النتائج المالية للمجموعة تحسنا ملحوظا خالل السنة المالية 
3592 مليون درهم وكذا  %30 ليصل إلى  2021 إذ سجل رقم المعامالت إرتفاعا ب 

666 مليون درهم. بمبلغ  للمجموعة  الصافية  النتيجة  تحّسن حصة 

أسباعي سعيد 
الجماعية رئيس مجلس اإلدارة  ممثل 
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تقديم
مرســى المغرب

 أجهــزة التدبيــر
 الهيــكل التنظيمــي

 الشــركات التابعــة لمجموعــة مرســى المغــرب
 تواجــد متعــدد المواقــع

 اإلســتراتيجية
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مجلــس الرقابة

أجهزة
التدبير

تكويــن مجلــس الرقابة

الدولة المغربية
عضو مجلس الرقابة، ممثلة 

بالسيدة نجاة ساهر

تأمينات الوفاء
عضو مجلس الرقابة ممثلة 
بالسيد رمسيس عروب 

السيد
فؤاد بريني

رئيس مجلس الرقابة

النظام
الجماعي
لمنح رواتب التقاعد
عضو مجلس الرقابة،
ممثال بالسيدة

وفاء مريوح 

السيد مهدي
التازي الريفي
عضو مجلس الرقابة

السيدة
لبنى غالب

عضو مجلس الرقابة

السيد
طارق العروسي
عضو مجلس الرقابة

الصندوق
المغربي للتقاعد

عضو مجلس الرقابة ممثال
بالسيد محمد جابر الخمليشي 

 Tanger Med
Dev Log

عضو مجلس الرقابة 
ممثلة بالسيد مهدي 

التازي الريفي 
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تقديــم أعضــاء مجلــس الرقابة

اإلسم
أخرىالوظيفــة بمجلــس الرقابةالشــخصي والعائلي مهام 

رئيــس مجلــس رقابة TMSAرئيــس مجلــس الرقابةفــؤاد بريني

رئيــس مجلــس اإلدارة الجماعيــة ل TMSAعضــو مجلــس الرقابةمهــدي التــازي الريفي
Tanger Med Dev Log ورئيــس

عضــو مجلــس اإلدارة الجماعيــةعضــو مجلــس الرقابةلبنــى غالب
TMSA ومديــرة اإلســتراتيجية لــدى

عضــو مجلــس اإلدارة الجماعيــةعضــو مجلــس الرقابةطارق العروســي
TMSA ومديــر التنميــة الدوليــة لــدى

الرئيــس المديــر العــام لتأمينــات الوفــاءممثــل تأمينــات الوفــاء وعضــو مجلــس الرقابةرمســيس عروب

ممثلــة النظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــدوفــاء مريوح
وعضــو مجلــس الرقابة

المديــرة العامة
لصنــدوق اإليــداع والتدبير

ممثــل الصنــدوق المغربــي للتقاعــدمحمــد جابــر الخمليشــي
وعضــو مجلــس الرقابة

رئيســة قطــاع تدبيــر المحفظــة
بالصنــدوق المغربــي للتقاعــد

مســاعدة مديــر المقــاوالت العموميــة والخوصصــة - عضــو مجلــس الرقابــة وممثلــة الدولــة المغربيــةنجاة ســاهر
وزارة اإلقتصــاد والماليــة
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بادر مجلس الرقابة خالل 
اإلجتماع الذي عقد في 3 

يناير 2020 إلى مراجعة تنظيم 
اللجان القائمة حيث وضع ثالث 

لجان كما يلي :

لجنــة التدقيــق وإدارة المخاطر :
تتولــى لجنــة التدقيــق وإدارة المخاطــر ثالثــة مجــاالت خاصــة :

التدقيق:	 

تتولـــى لجنـــة التدقيـــق وإدارة المخاطـــر تقييـــم آليـــة المراقبـــة الداخليـــة 
مخططـــات  دراســـة  علـــى  بالخصـــوص  تعكـــف  وهـــي  بالشـــركة. 
العمـــل وتقاريـــر التدقيـــق الداخلـــي والخارجـــي، والمصادقـــة علـــى 
الداخلييـــن  المدققيـــن  عمـــل  وتقييـــم  الداخلـــي،  التدقيـــق  برامـــج 
والخارجييـــن، كمـــا تبـــدي رأيهـــا فـــي إختيـــار المدققيـــن الخارجييـــن.

ليـــة 	  المحاســـبية والما المعلومـــات  غـــة  صيا
: ومراقبتهـــا

تســـهر لجنـــة التدقيـــق وإدارة المخاطـــر علـــى تتبـــع عمليـــة صياغـــة 
قبـــل  الماليـــة  الجـــداول  تحليـــل  عبـــر  وذلـــك  الماليـــة  المعلومـــات 
بالحســـابات  الصلـــة  ذات  القضايـــا  جميـــع  فـــي  وتنظـــر  نشـــرها. 
المراقبـــة  أنظمـــة  فعاليـــة  مـــن  تتحقـــق  حتـــى  الماليـــة  والوثائـــق 
ــال  ــة. وفضـ ــبة والماليـ ــث المحاسـ ــن حيـ ــر مـ ــة وإدارة المخاطـ الداخليـ
عـــن ذلـــك، تـــدرس اللجنـــة تقاريـــر مندوبـــي الحســـابات، وتقيـــم نتائـــج 

تطبيقهـــا. علـــى  وتحـــرص  وتوصياتهـــم،  تقييمهـــم 

المخاطر:	   إدارة 

ســـنت  الشـــركة  أن  مـــن  المخاطـــر  وإدارة  التدقيـــق  لجنـــة  تتحقـــق 
الممارســـات الالزمـــة فـــي مجـــال تحديـــد وإدارة المخاطـــر التـــي قـــد 
يكـــون لهـــا تأثيـــر كبيـــر علـــى أدائهـــا أو بلـــوغ أهدافهـــا اإلســـتراتيجية. و 
تضـــع، ألجـــل ذلـــك، خارطـــة المخاطـــر المحيطـــة بالشـــركة، وتســـاعد 
مجلـــس الرقابـــة فـــي تقييـــم فعاليـــة نظـــام إدارة المخاطـــر، وتصـــادق 
ـــرى  ـــة بتخفيـــف وطـــأة المخاطـــر الكب علـــى مخططـــات العمـــل الكفيل

ــا. والســـيطرة عليهـ

نظـــر  علـــى  رأيهـــا  المخاطـــر  وإدارة  التدقيـــق  لجنـــة  تعـــرض  كمـــا 
ــن  ــال مـ ــي كل مجـ ــغالها فـ ــرا بأشـ ــه تقريـ ــع إليـ ــة وترفـ مجلـــس الرقابـ

حـــدة. علـــى  مجـــاالت عملهـــا 

مجلس
الرقابة

لجنة التعيينات
والمكافآت والحكامة

لجنة اإلستراتيجية 
واإلستثمار

لجنة التدقيق
وإدارة المخاطر
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لجنة اإلســتراتيجية واإلســتثمار
الشــركة،  تنهجهــا  التــي  العامــة  اإلســتراتيجية  فــي  واإلســتثمارات  اإلســتراتيجية  لجنــة  وتبــت 

اإلســتراتيجية. هــذه  تنفيــذ  تقــدم  عــن  تقاريــر  دوريــا  الرقابــة  إلــى مجلــس  وترفــع 

وتنفيــذ 	  تحديــد  فــي  رأيهــا  المجلــس  علــى  اللجنــة  تعــرض   : اإلســتراتيجية  مجــال  فــي 
تنفيذهــا. تقــدم  وتقيــم  الجماعيــة  اإلدارة  مجلــس  يقترحهــا  التــي  اإلســتراتيجية  التوجهــات 

فــي مجــال اإلســتثمار : تقــدم اللجنــة رأيهــا فــي مشــاريع وبرامــج اإلســتثمار التــي تعــزم 	 
عليهــا مجموعــة مرســى المغــرب وكذلــك فــي ســبل تمويلهــا.

والحكامة واألجور  التعيين  لجنة 
التعييــن : تتولــى اللجنــة دراســة مقترحــات تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الجماعيــة، وتبــدي 	 

قــرارات  وتحّضــر  الحكامــة،  أجهــزة  أعضــاء  تعييــن  بشــأن  المســاهمين  مقترحــات  فــي  رأيهــا 
اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  المتخصصــة  اللجــان  وأعضــاء  المتصرفيــن  إختيــار  حــول  األجهــزة 

الجماعيــة.

األجــور : تتولــى اللجنــة مهمــة تقييــم سياســة األجــور العامــة التــي تنهجهــا الشــركة، وتقــدم 	 
رأيهــا فــي التعديــالت الهامــة التــي تطــرأ علــى شــروط األجــر ومقتضيــات نظــام المســتخدمين 

بالشــركة.

الحكامــة : تتولــى اللجنــة متابعــة قضايــا حكامــة الشــركة ومســاعدة مجلــس الرقابــة علــى 	 
ــة ســنويا  ــم اللجن ــة. وتقي ــق مــع أفضــل الممارســات الدولي تكييــف نظــام الحكامــة بمــا يتطاب
كمــا  وتجاربهــم،  ومعارفهــم  المتخصصــة  اللجــان  وأعضــاء  الرقابــة  مجلــس  أعضــاء  كفــاءات 
تقيــم بنيــة مجلــس الرقابــة واللجــان وحجمهمــا وتشــكيلهما وفعاليتهمــا بالنظــر إلــى المهــام 

الموكلــة إليهمــا. وتعــرض اللجنــة علــى نظــر المجلــس كل التوصيــات التــي تراهــا مفيــدة.
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بنجلون سعيد 
المعلوماتية النظم  مدير 

عبد الحق بن دحمان
القانونية الشؤون  مدير 

والحكامة والمؤسساتية 

مجلــس اإلدارة الجماعيــة
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أسباعي سعيد 
رئيس مجلس ممثل 

الجماعية اإلدارة 

رشيد هادي
اإلستغالل مدير 

البيضاء الدار  بميناء 

أوجا لحسن 
العملياتية الفعالية  مدير 
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التنظيمي الهيكل 

رئيس
مجلس

اإلدارة الجماعية

اإلدارات المركزية

مديريات إستغالل الموانئ 
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إدارة التنمية
واإلستراتيجية

إدارة إنجاز مشروع
II طنجة المتوسط

 إدارة  الفعالية
العملياتية

اإلدارة
المالية

إدارة
الموارد البشرية

مديرية اإلستغالل
بميناء أكادير

مديرية اإلستغالل
بميناء آسفي

مديرية اإلستغالل
بميناء العيون

قسم اإلستغالل
بميناء الداخلة

إدارة
النظم المعلوماتية

إدارة
المشتريات

إدارة الشؤون القانونية
والمؤسساتية والحكامة

إدارة التدقيق
الداخلي والتنظيم

قطاع التواصل المالي
والعالقات مع المستثمرين 

مديرية اإلستغالل
بميناء طنجة

مديرية اإلستغالل
بميناء  الناظور

مديرية اإلستغالل
بميناء الدار البيضاء

مديرية اإلستغالل
بميناء المحمدية

مديرية اإلستغالل
بميناء الجرف األصفر
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التابعة الشركات 
المغرب مرسى  لمجموعة 

3 الحاويات  شركة محطة 
البيضاء الدار  لميناء 

تمتلك فرعية  شركة 
%100 من أسهمها المغرب  مرسى 

وصيانة وإستغالل  وتجهيز  تهيئة  الشركة  تتولى 
البيضاء. الدار  بميناء   3 الحاويات  محطة 

TC3PC

المناولة شركة 
ألكادير

تمتلك شركة 
%51 منها المغرب  مرسى 

SMA

ومناولة وصيانة  وإستغالل  وتمويل  تهيئة  الشركة  تتولى 
أكادير.  بميناء  الشمالي  الرصيف  محطة 

50 + سهم واحد شركة تمتلكها مرسى المغرب بنسبة % 

TANGER ALLIANCE طنجة أليانس 

وإستغالل وصيانة وتمويل  إنجاز  الشركة  تتولى 
.2 المتوسط  بميناء طنجة   3 الحاويات  محطة 
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المواقع متعدد  تواجد 
متعدد  مينائي  فاعل  بصفة  المغرب  مرسى  تحظى  التنوع،  هذا  وبفضل  للمملكة.  العشرة  الرئيسية  الموانئ  في  المغرب  مرسى  تتواجد 

األروجة. أنواع  من  العديد  معالجة  وتتولى  التخصصات 

المتوسط  طنجة 
صلبة ومواد  متنوعة  بضائع 

الدار البيضاء 
حاويات وعربات ومواد صلبة 

متنوعة ومسافرين

أكادير
حاويات وبضائع متنوعة 

ومواد صلبة ومواد سائلة 
ومسافرين

العيون
بضائع متنوعة ومواد صلبة 

ومواد سائلة

الداخلة 
 بضائع متنوعة
ومواد سائلة

بضائع متنوعة ومواد صلبة 
ومواد سائلة

 مواد صلبة
 ومواد سائلة

وبضائع متنوعة

الجرف األصفر 

آسفي

الحسيمة 
مسافرين

المحمدية
مواد صلبة ومواد سائلة

الناظور  
بضائع متنوعة ومواد 

صلبة ومواد سائلة وعربات 
ومسافرين

أليانس   طنجة 
الحاويات مسافنة 

أكادير   شركة 
 SMA للمناولة 

 حاويات ومواد صلبة
متنوعة  وبضائع 

محطة      شركة 
 3 الحاويات 

لميناء  التابعة 
البيضاء  الدار 
)TC3PC(

حاويات

شركة تابعة ميناء
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مرسى  الذي وضعته   »  Cap 15  « اإلستراتيجي  المخطط  يروم 
المغرب سنة 2018 عقب إصالح قطاع الموانئ إلى تحقيق أهداف 
التي  النمو  أولويات  على  التركيز  عبر  الشركة  توازن  على  الحفاظ 
األداء  تحسين  مجال  أساسي في  كفاعل  وتأكيد موقعها  رسمتها 

للمغرب. اللوجستيكي 

وفي سنة 2017، إعتمدت مرسى المغرب خطة إستراتيجية جديدة، 
النمو  من  جديدا  الشركة عهدا  دخول  تدشن  التي   ،"2025 "آفاق 

السابقة. الخطة  تقدم مهم من خالل  أحرزته من  ما  نتيجة 

فالشركة تسعى بجد، بحلول 2025، إلى أن تصبح فاعال مينائيا دوليا 

الرقي  فعالة في  ويساهم مساهمة  عاٍل،  بأداء  يتمتع  به  معترفا 
الخطة،  على هذه  وأفريقيا. وسيرا  بالمغرب  اللوجيستيك  بقطاع 
وطنيا  الريادية  مكانتها  على  الحفاظ  على  المغرب  مرسى  ستحرص 

الموانئ. ولوجيستيك  المناولة  مجال  في 

اإلستراتيجية
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الشركة كفاعل مينائي  تعزيز مكانة   �
بالمغرب رائد 

مرسى  جعل  إلى  األول،  المقام  في  الجديد  المخطط  يهدف 
الموانئ  التي سيشهدها قطاع  التحوالت  فاعال في  المغرب طرفا 
الجيل  من  مينائية  تحتية  بنيات  عدة  إطالق  بعد  السيما  وطنيا، 
الجديد،  آسفي  كميناء  القادمة  العشر  السنوات  في  الجديد 
القنيطرة األطلسي، وميناء  المتوسط، وميناء  الناظور غرب  وميناء  
إمتيازات جديدة كفيلة  الحصول على  عبر  األطلسي، وذلك  الداخلة 

وتعزيزها. وطنيا  الريادية  مكانتها  على  الحفاظ  من  بتمكينها 

اإلفريقية بالقارة  � حضور متميز 
أجل  المغرب من  خبرة مرسى  اإلستفادة من  المخطط كذلك  يروم 
مينائي  فاعل  مكانة  وإحاللها  جغرافيا،  أنشطتها  محفظة  تنويع 
خالل  من  بالخصوص،  وذلك  قاريا،  نفسه  يفرض  األروجة  متعدد 
مهيِكلة  مشاريع  في  والمساهمة  مينائية  إمتيازات  على  الحصول 

. بأفريقيا

اللوجستيك تحسين  في  المساهمة   �
اإلستراتيجي  المغرب  مرسى  وجود  على  المخطط  يراهن  وأخيرا، 
من  وذلك  الشركة،  دور  تكريس  أجل  من  المغربية  الموانئ  بأهم 
تحسين  في  المساهمة  عبر  وتنويعها  األنشطة  تطوير  خالل 

للوجستيك. ا

: 2025" على ثالث محاور إستراتيجية أساسية  وتنبني رؤية "آفاق 
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أبرز األحداث

 النشــاط والتنميــة
 شــهادات وعالمات

 التواصل
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والتنمية النشاط 

مساهمة مجموعة طنجة المتوسط   في 
المغرب بنسبة 35٪  رأسمال مرسى 

2021، باشرت الدولة المغربية ببيع حصة إستراتيجية تصل  في عام 
إلى ٪35 من رأسمال شركة مرسى المغرب لصالح مجموعة طنجة 
الحفاظ  مع  المغرب،  ومرسى  المتوسط    طنجة  تتعاون  المتوسط. 
التآزر  تطوير  أجل  من  إستراتيجية  شراكة  إطار  في  إستقاللهما،  على 
على  قادر  قوي  كيان  على  التوفر  من  المملكة  وتمكين  القطاعي 

الوطني. اإلقتصاد  يواجهها  التي  اللوجستيكية  التحديات  مواجهة 

والمصدرين  والمستوردين  المصنعين  دعم  إلى  الكيان  هذا  يهدف 
المغاربة بشكل أفضل، من خالل عرض خدمة أكثر كفاءة وتنافسية، 
الدولية. اللوجستيكية  للممرات  ديناميكي  تشكيل  إعادة  في سياق 

لمحطة التجاري  اإلستغالل   بدأ 
أليانس لفرع طنجة  التابعة   3 الحاويات 

بتاريخ  له  مبرمجا  كان  كما  أليانس  طنجة  التابعة  الشركة  إستقبلت 
عن  بذلك  معلنة  للحاويات،  حاملة  سفينة  أول   ،2021 دجنبر  فاتح 
طنجة  لميناء   3 الحاويات  لمحطة  التجاري  التشغيل  في  الشروع 

.)TC3( 2 المتوسط 

طاقتها  تبلغ  التي  المحطة  هذه  تهيئة  أشغال  إمتدت  وقد 
حوالي  قدما  لعشرين  مكافئة  وحدة  مليون   1.5 اإلستيعابية 
175 مليون  18 شهرا، في حين رصد لها غالفا ماليا إجماليا يناهز 

أورو.

وتم تزويد هذه المحطة برصيف خطي طوله 800 متر باإلضافة إلى 
في  الحاويات  ناقالت  أكبر  إستقبال  من  يمكنها  ما  متر   18 عمق 
العالم. وتمتد المساحة التي بنيت عليها هذه المحطة إلى 36 هكتار 
 )STS( كما تم تجهيزها بثمان رافعات جسرية على الرصيف من نوع
مناولة  من  )ستمكن   LIEBHERR األلماني  المصّنع  صنع  من 
جسرية  22 رافعة  و   )Twin-lift المزدوج  الشحن  بخاصية  الحاويات 
الحاويات ونقل  لرفع  قاطرات   4 و   )RTG )نوع   للتخزين 
الفنلندية  العالمة  صنع  من  رافعتان  عربتان  و   )reach-stackers(

.Terberg باإلضافة إلى 40 شاحنة من نوع KONECRANES

من  قرض  على  توقع  أليانس  طنجة  شركة 
فئة مشروع-تمويل مع مجموعة من البنوك
على  الحاصلة  أليانس،  طنجة  شركة  قامت   ،2021 يناير   7 بتاريخ 
 2 المتوسط  طنجة  بميناء   3 الحاويات  محطة  إستغالل  إمتياز 
فئة مشروع- األمد من  عقد قرضي طويل  على  بالتوقيع   )TC3(

المغربية  البنوك  أورو مع مجموعة من  133 مليون  تمويل بقيمة 
المكلف(  المنظم  )بصفته  الشعبي  المركزي  البنك  مجموعة  تضم 
إلى  باإلضافة  مشاركا(  منظما  )بصفته  وفابنك  التجاري  ومجموعة 
ويندرج   .)CIH( والسياحي  العقاري  والقرض  أفريقيا  بنك  مجموعة 
التوقيع على هذا القرض في إطار تنفيذ المخطط التمويلي لمشروع 

.2021 TC3 والذي بدأ إستغالله التجاري في فاتح يناير 

16 سنة، لتمويل  القرض الذي بلغت فترة سداده  وقد خصص هذا 
 2 المتوسط  طنجة  لميناء   3 الحاويات  محطة  إنجاز  تكاليف  من  جزء 

175 مليون أورو. والتي بلغ المبلغ اإلجمالي لإلستثمار الخاص بها 

التي  الثقة  األبناك  تبرز مجموعة  الجوهري،  التمويل  ومن خالل هذا 
نمو  بمواكبة عملية  وإلتزامها  الهام  المشروع  نجاح هذا  تضعها في 

المغرب. مجموعة مرسى 
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محطة تجهيزات  حظيرة   تعزيز 
البيضاء الدار  لميناء   3 الحاويات 

البيضاء  الدار  لميناء   3 الحاويات  محطة  تجهيزات  حظيرة  تعززت 
2021 باستقبال والشروع في تشغيل رافعة  )TC3PC( خالل سنة 
فئة  من  جسرية  رافعات  و3  طن   65 بقدرة  رصيف  على  جسرية 
أماميتين  رافعتين  عربتين  إلى  باإلضافة  طن   40 بقدرة   RTG
7 مستويات من أجل  8 طن وقدرة على رفع حاويات بارتفاع  بقدرة 

الفارغة. الحاويات  مناولة 

من   ZPMC لعالمة  الحاملة  الجديدة  الجسرية  الرافعة  وتمكن 
بالعرض(  حاوية   17(  Post Panamax فئة  من  سفن  معالجة 
ومناولة حاويتين مكافئة لعشرين قدما عبر خاصية الشحن المزدوج. 
شتنبر  شهر  تسلمها  تم  التي   RTG المعلقة   الجسرية  الرافعات  أما 
في  باإلقتصاد  تسمح  متقدمة  بتكنولوجيا  جهتها  من  زودت  فقد 
إستهالك الوقود بشكل كبير مع التقليل من تلويث الهواء ما يتالءم 

المغرب. تنهجها مرسى  التي  البيئية  والسياسة 

الدار  لميناء   3 الحاويات  محطة  تجهيزات  حظيرة  تعزيز  شأن  ومن 
البيضاء أن يحسن مؤشرات المحطة من حيث اإلنتاجية والقدرة على 

الحاويات. تخزين وتسهيل تدفق حركة 

تمكين  في  المغرب  مرسى  رغبة  التجهيزات  هذه  إقتناء  يؤكد  كما 
البيضاء من خدمات ذات جودة  الدار  بميناء   3 الحاويات  زبناء محطة 

الدولي. الصعيد  بها على  المعمول  للمعايير  تستجيب 

للمناولة أكادير  شركة   إقتناء 
متحركة لرافعات 

تعززت حظيرة تجهيزات شركة أكادير للمناولة من خالل الشروع شهر 
 Noell نوع  من  متحركة  رافعات  ثالث  إستخدام  في   2021 أكتوبر 

الحاويات. بمناولة  خاصة 

ومن خالل هذه التجهيزات، تؤكد مرسى المغرب عزمها على تقديم 
لزبنائها. المعايير  تستجيب ألفضل  خدمات 
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PortNet : البدء في  مرسى المغرب / 
االلكتروني  األداء  إستعمال خدمة 

القنوات متعدد 
في إطار تعميم خدمة األداء االلكتروني في مجال التجارة الخارجية، 
لألداء  خدمة  بوضع    PortNet مع  بتعاون  المغرب  مرسى  قامت 

القنوات. متعدد  اإللكتروني 

ويمكن هذا الحل الفاعلين اإلقتصاديين من تسوية الفواتير المتعلقة 
متعدد  األداء  منصة  عبر  المغرب  مرسى  تقدمها  التي  بالخدمات 
معالجة  في  السرعة  بالتالي  لهم  يضمن  ما   PortNet القنوات 
الفوترة  لمعطيات  اآلمن  اإللكتروني  التبادل  بفضل  عملياتهم 
واألداء المتصل في الوقت اآلني مع األنظمة المعلوماتية الخاصة 

بالشركة.

الفاعلين اإلقتصاديين من أداء  التي تمكن  ومن شأن هذه الخدمة، 
أيام األسبوع، من تسهيل عمليات  24/24 ساعة وطيلة  فواتيرهم 
والتقليل  المساطر  وتسريع  إنسيابتها  وضمان  والتصدير  اإلستيراد 

العبور. تكاليف  تخفيض  وبالتالي  بالموانئ  السلع  بقاء  مدة  من 

وينضاف حل األداء هذا، والذي يساهم في نجاح تجربة الزبون، إلى 
المغرب. مرسى  موقع  على  لألداء  اإللكترونية  البوابة 

في  المغرب  لمرسى  اإللكتروني  الموقع 
جديدة حلة 

النسخة  بإطالق   2021 سنة  دجنبر  في  المغرب  مرسى  قامت 
االلكتروني. لموقعها  الجديدة 

رؤية  حديث،  تصميم  على  ينبني  الذي  الجديد،  الموقع  هذا  ويوفر 
ما  راحة  بكل  تصفحه  على  والقدرة  يقدمه  الذي  للمحتوى  أفضل 
يمكن زواره من الولوج إلى المعلومة بشكل سريع واإلستفادة منها 

ألقصى حد.
بفضل تكنولوجيا )التصميم المستجيب( " Responsive Design " يمكن 
وهواتف  )حواسيب  واألجهزة  الشاشات  كل  على  الموقع  تصفح 
مع  أوتوماتيكيا  تتالءم  واجهته  إن  حيث  إلكترونية(  ولوحات  ذكية 

المستعملة. الشاشة  حجم ودقة 
حيث  من  الموقع  هذا  عليها  يتوفر  التي  اإلبتكارات  أهم  ولعل 
وذلك  المقدمة  المتنوعة  الرقمية  الخدمات  باقة  هي  المحتوى 
أن  ذلك  زبون،  تجربة  أفضل  عيش  من  المستعملين  تمكين  بهدف 
الموقع يوفر إمكانية تتبع محطات الحاويات في الوقت اآلني مع 

إلكترونيا. الفواتير  سداد  إمكانية 
الجديدة  حلته  في  اإللكتروني  الموقع  يمّكن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
من  للعديد  الولوج  من  الرقمية  الخدمات  في  اشتركوا  الذين  الزبناء 

الخدمات الجديدة على غرار: 

الضمانات  وتتبع  إلكترونيا،  وأدائها  الفواتير  وتتبع  األسعار  	  عروض 
التسّلم  ووصل   )E-BAD( التسليم  لوصل  والولوج  والشكايات 

)E-BLC(؛  اإللكتروني 

بإمكانهم  أصبح  البحريين،  والوكالء  السفن  لمالكي  بالنسبة     	
الولوج لرواج الحاويات وتتبع عمليات السفينة والحاويات في أي 

محطة. 
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شهادات
وعالمات

العملياتي – وصول ميناء  تحسين األداء 
2 للمستوى  الجرف األصفر 

في  المحدثة  "إتقان"  العملياتي  األداء  تحسين  آلية  تنزيل  إطار  في 
حصل  المغرب،  مرسى  محطات  جميع  مستوى  على   2020 نونبر 
على شهادة مستوى   2021 دجنبر  بداية شهر  اأًلصفر  الجرف  ميناء 

األداء 2.

كما  مختصة  لجنة  به  قامت  ميداني  تقييم  بعد  اإلعتراف  هذا  وجاء 
يعد ثمرة إنخراط جميع الفرق العاملة بالمحطات المتنوعة ومحطات 
وقد  المسجلة.  النتائج  لتحقيق  اأًلصفر  الجرف  بميناء  المحروقات 
هم هذا التقييم معالجة رواج الكوك والنفط عند اإلستيراد بالنسبة 
بالنسبة  اإلستيراد  عند  الغازوال  رواج  ومعالجة  المتنوعة  للمحطة 

المحروقات. لمحطة 

إلى  الداخلي  المستوى  على  إعدادها  تم  التي  "إتقان"  آلية  وتهدف 
إنخراط كل القوى الحية داخل الشركة قصد تحقيق التميز العملياتي 
يعكس  كما  المحددة،  المعايير  ووفق  ومهيكل  مشترك  بشكل 
المقاولة  العملياتي في ثقافة  التميز  المغرب لترسيخ  طموح مرسى 

مستدام. بشكل 

Marsa Marocالتقرير السنوي 2021

32



Marsa Marocالتقرير السنوي 2021

33



الوطنية  للوكالة  إفتراضية  ندوات 
المحمدية بميناء  للموانئ 

نظمت الوكالة الوطنية للموانئ، بشراكة مع مرسى المغرب، تظاهرتين 
.2021 19 ماي و2 يونيو  عن بعد بميناء المحمدية يومي 

تحت  نظما  واللذين  البيئة  ويوم  النفط  ناقالت  بيوم  األمر  ويتعلق 
مجموعة  المحمدية،  و"ميناء  مرونة؟"  أي  النفطي،  "الميناء  شعار 

بيئيا". مسؤولة 

وقد شكل هذان اليومان المنظمان عن بعد واللذان نشطهما خبراء 
وتابعهما أهم الفاعلين اإلقتصاديين بالمنطقة مناسبة للترويج لميناء 
في  الفاعلين  وتحسيس  بالمملكة  نفطي  ميناء  كأول  المحمدية 
من  والرفع  المستدامة  بالتنمية  متصلة  بمواضيع  المينائي  المجال 
حس المسؤولية وإبراز أهمية مساهمة قطاع الموانئ في األنشطة 

المستدامة.. بالتنمية  المتعلقة  الكبرى 

LOGISMED لـ  الندوات اإلفتراضية 
قامت مرسى المغرب بصفتها شريكة ل LOGISMED بدعم سلسلة 

مبرمجة شهريا. إفتراضية  تسع محاضرات  من 

التواصل
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الرواج إنجازات 
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2021 الرواج المحقق برسم سنة 
المغرب مرسى  لمجموعة 

وصل إجمالي الرواج الذي عالجته مجموعة مرسى المغرب في متم سنة 2021، 47.2 مليون طن، مقابل 35.6 مليون طن سنة 2020، 
.32% قيمته  بإرتفاع 

:  2021 مجموع 
47 203

:  2020 مجموع 
35 654

%40 من إجمالي الرواج المعالج وذلك  2021، تربع رواج الحاويات على رأس قائمة األروجة المعالجة، حسب الطن، بحصة  في متم سنة 
البضائع  ثم   )20%( السائلة  المواد  تليه   ،)33%( الثانية  المرتبة  في  الصلبة  المواد  رواج  ويأتي  نشاطها.  في  أليانس  طنجة  شروع  عقب 

المعالج. الرواج  %2 من حجم  الدولي، فلم يمثل سوى  الطرقي  النقل  رواج  أما   .)5%( المتنوعة 

الرواج حسب األنشطة

الــرواج المحقــق ســنة 2021  )بآالف األطنان(

2021 2020

29 56630 564

4 713

2 123

9 803

3 921

2 167

شركة محطةالحاويات 3 التابعة
(TC3PC) لميناء الدار البيضاء

مرسى المغرب

طنجة أليانس

(SMA) شركة أكادير للمناولة

2020
2021

 (TIR)  النقل الطرقي الدولي

585902

البضائع المتنوعة

2 4472 517

المواد السائلة

8 6079 337

المواد الصلبة

15 22815 418

الحاويات

8 787

19 029

تطور الرواج حســب أســاليب األنشــطة  )بآالف األطنان(
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الحاويات رواج 

الصلبة  المواد  رواج 

تطــور رواج الحاويــات  )حاويــة مكافئــة لعشــرين قدمــا(

لعشرين  حاوية مكافئة   1.906.856 ما مجموعه   2021 نهاية سنة  المغرب في  الذي حققته مجموعة مرسى  الحاويات  رواج  بلغ حجم 
أليانس. II والذي تستغله شركة طنجة  المتوسط  بميناء طنجة  الجديدة  الحاويات  العمل بمحطة  إنطالق  نتيجة  نموا قويا  قدما، مسجلة 

لعشرين  حاوية مكافئة   1.040.403 ما مجموعه   2021 )إستيراد/تصدير( سنة  الوطني  الصعيد  على  الحاويات  رواج  جانبه، وصل  من 
مستوى  على  الجديد  الرواج  إلى  باإلضافة   7% البيضاء  الدار  ميناء  حققه  الذي  النمو  معدل  بفضل  وذلك   ،13% قيمته  بإرتفاع  قدما، 

أليانس. طنجة 

من  األولى  السنة  برسم  قدما  لعشرين  مكافئة  حاوية   866.453 بلغ  فقد  أليانس،  طنجة  بمحطة  حصريا  والمسجل  المسافنة،  رواج  أما 
المحطة. بهذه  النشاط  مزاولة  بدأ 

مليون   15.2 مقابل  طن،  مليون   15.4 مجموعه  ما   2021 سنة  المغرب  مرسى  مجموعة  عالجته  الذي  الصلبة  المواد  رواج  حجم  بلغ 
.1% بلغ  نموا طفيفا  محققا  الفارطة،  السنة 

والسكر   )13%( الكبريت  ثم   ،)20%( النفط  وكوك  بالفحم  متبوعة   ،)20%( الصلبة  المواد  رواج  على  الماشية  وعلف  الحبوب  وهيمنت 
 .)6%( والباريتين   )7%( والجبس   )7%( والكلينكر   )9%(

الفحم
وكوك النفط

الكبريت الحبوب الكلينكر السكر السماد الجبس علفالباريتين
الماشية

2020
2021

366
9798671 0891 3001 4541 3571 152

1 7161 393
1 9442 0452 122

3 014

1 725

3 031

924715

20212020
5970 933طنجة أليانس
1440 67إستيراد تصدير

4530 866مسافنة
009 787738 791مجموع ميناء الدار البيضاء

178 076310 272مديرية اإلستغالل بميناء الدار البيضاء
TC3PC 831 711427 519شركة

775 193173 173مجموع ميناء أكادير
244 801120 95مديرية اإلستغالل بميناء أكادير

531 39253 77شركة أكادير للمناولة
731 2799 8مديرية استغالل ميناء  الناظور

021أخرى )العيون(
536 856921 906 1المجموع 

تطــور أهــم األروجــة من المــواد الصلبة  )بآالف األطنان(
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 ،2020 سنة  طن  مليون   8.6 مقابل  طن  مليون   9.3  ،2021 سنة  المغرب  مرسى  مجموعة  عالجته  الذي  السائلة  المواد  رواج  حجم  بلغ 
بإرتفاع حجمه  أي  ماليين طن   8 السائلة  المواد  رواج  من   86% لوحده  يمثل  الذي  المحروقات  رواج  جانبه، وصل  ومن   .9% قدره  بإرتفاع 

%9.6 بفضل رفع القيود عن التنقل.

2020، مسجال نموا  2.4 مليون طن سنة  2.5 مليون طن مقابل  وصل حجم رواج البضائع المتنوعة الذي عالجته مجموعة مرسى المغرب 
التوالي ب %7.4+ و 7.5%+. الصلب والخشب على  أروجة منتجات  التي سجلتها  %3. ويعزى هذا اإلرتفاع بشكل خاص لإلرتفاعات  ب 

على  للحبوب  الجيد  الفالحي  بالموسم  باألساس   2020 بسنة  مقارنة  الماشية  وعلف  الحبوب  أروجة  التي سجلتها  اإلنخفاضات  وتفسر 
نهاية  في  الفاعلين  ومخزون  الدولي  الصعيد  على  األثمنة  إلرتفاع  نظرا  المستوردة  الماشية  أعالف  أحجام  وإنخفاض  الوطني  المستوى 

.2020 سنة 

222+ألف طن  ألف طن و   +613 التوالي  بلغت على  إذ  والجبس  الباريتين  أروجة  التي سجلتها  اإلرتفاعات  اإلنخفاضات عوضتها  هذه 
الجبس. لرواج  بالنسبة  عالميا  القوي  والطلب  الباريتين  لرواج  بالنسبة  البترول  إستكشاف  أنشطة  وعودة  البترول  أسعار  إرتفاع  بسب 

المحروقات الزيوت مواد أخرى

2020*

2021

737812524460

7 346
8 065

)*( أرقام معّدلة

منتجات الصلب الخشب ومشتقاته األكياس
واألكياس الكبيرة

منتجات الصيد الحوامض والبواكر

2020*
2021

88108
453466

284263395397

1 0301 101

)*( أرقام معدلة

السائلة المواد  رواج 

المتنوعة البضائع  رواج 

تطــور منتجــات المواد الســائلة  )بــآالف األطنان(

تطــور أهــم أروجــة البضائــع المتنوعة  )بــآالف األطنان(
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المغرب مرسى  عالجته  الذي  الجديدة  السيارات  رواج  حجم   بلغ 
إرتفاعا  2020، مسجال  ألف وحدة سنة   67 مقابل  ألف وحدة   91

%36 وذلك بفضل عودة العمالء لبيع السيارات الجديدة. بنسبة 

2021 حسب الموانئ على النحو التالي :  يتوزع الرواج الذي حققته مجموعة مرسى المغرب خالل سنة 

2021 2020

91 67

2021 2020

28

19

عالجته  الذي  الدولي  الطرقي  النقل  رواج  حجم  بلغ  جانبه،  من 
مجموعه ما   2021 سنة  نهاية  الناظور  بميناء   المغرب   مرسى 
محققا   ،2020 سنة  خالل  وحدة  ألف   19 مقابل  وحدة  ألف   28
المعبر الحدودي باب مليلية(. %47 )إستمرار إغالق  إرتفاعا بنسبة 

20212020
436 75313 13ميناء الدار البيضاء

515 0409 9مديرية استغالل ميناء الدار البيضاء 
921 7133 4شركة محطة الحاويات 3 بميناء الدار البيضاء

803 9طنجة أليانس
251 4575 5ميناء الجرف األصفر

202 0125 5ميناء أكادير
035 8893 2مديرية استغالل ميناء أكادير

167 1232 2شركة أكادير للمناولة
473 6944 4ميناء المحمدية

763 5742 3ميناء  الناظور
817 1552 3ميناء آسفي
816750ميناء العيون
598659ميناء الداخلة

341303طنجة المتوسط 1
654 20335 47مجموع الرواج 

رواج السيارات الجديدة والنقل الطرقي الدولي 

المغرب الذي حققته مرسى   الرواج 
الموانئ حسب 

رواج النقــل الطرقــي الدولــي )بآالف الوحدات(رواج الســيارات الجديــدة )بــآالف الوحدات(
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اإلنجــازات المالية 
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المستعملة  ومناهجه  التوطيد  مبادئ  وتتطابق  بالمغرب.  السارية  المحاسبة  وممارسات  لقواعد  المغرب"  "مرسى  حسابات  توطيد  يخضع 
.5 رقم  إعالنه  في  الموطدة  الحسابات  إعداد  في  للمحاسبة  الوطني  المجلس  يعتمدها  التي  المنهجية  مع 

وشركة   )TC3PC( البيضاء  الدار  بميناء   3 الحاويات  محطة  وشركة  أليانس"  "طنجة  توطيد شركة  تم  فقد  العامة،  التوطيد  لقواعد  وطبقا 
الشامل. اإلندماج  )SMA( وفق قاعدة  المناولة ألكادير 

المغرب: مرسى  مجموعة  توطيد  نطاق  تطور  يلي  وفيما 

تطور رقم المعامالت 
مليون   2757 مقابل  درهم  مليون   3592 يقارب  ما   2021 سنة  المغرب  مرسى  مجموعة  حققته  الذي  الموطد  المعامالت  رقم  بلغ 

%30 عما كان عليه. بنسبة  ارتفاعا  2020، مسجال  درهم سنة 

إلى  وصل  معامالت  رقم  حقق  والذي   2021 يناير  شهر  أليانس  طنجة  فرع  استغالل  في  الشروع  إلى  باألساس  االرتفاع  هذا  ويعود 
انطالقته. السنة األولى من  678 مليون درهم خالل 

الفروع
دجنبر 2020دجنبر  2021

األسلوب% الرقابة% الفائدةاألسلوب% الرقابة% الفائدة

شامل50)*(50 )*(شامل50)*(50 )*(طنجة أليانس

TC3PC100100شامل100100شامل

SMA5151شامل5151شامل

)*( %50 + سهم واحد

2018

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2019 2020 2021

2757
3592

2748
2909

إنجازات مجموعة مرسى المغرب المالية

نطاق الحسابات الموطدة

تطــور رقــم المعامالت 2021-2018 )بمالييــن الدراهم(
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توزيــع رقــم المعامالت حســب كل شــركة 2021-2018 )بمالييــن الدراهم(

2018 2019 2020 2021

2 120

538

90

2 222

578

109

2 056

543

158

2 063

676

175

678

شركة محطةالحاويات 3 التابعة
(TC3PC) لميناء الدار البيضاء

مرسى المغرب

طنجة أليانس

SMA شركة أكادير للمناولة
:  2018 مجموع 
2 748

:  2019 مجموع 
2 909

:  2020 مجموع 
2 757

:  2021 مجموع 
3 592
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تطور النتائج
.49% بلغ  إرتفاعا  2020، محققة  759 مليون درهم سنة  1129 مليون درهم مقابل   ،2021 الموطدة سنة  نتيجة اإلستغالل  بلغت 

 ،2020 سنة  درهم  مليون   292 مقابل  درهم  مليون   666 في  استقرت  فقد   ،2021 سنة  المجموعة  حققتها  التي  الصافية  النتيجة  وأما 
الصندوق  لفائدة   2020 سنة  درهم(  مليون   300( المجموعة  قدمتها  التي  بالهبة  النسبة  هذه  وتفسر   .128% بنسبة  إرتفاعا  يعني  ما 

كوفيد-19. جائحة  بتدبير  الخاص 

2018 2019 2020 2021

1129

666

759
824

937

292

672

556
النتيجة الصافية 

نتيجة اإلستغالل 

2018

2500

2000

1500

1000

500

0

2019 2020 2021

2096

2533

1984 2025

تطور تكاليف اإلستغالل
بلغت تكاليف اإلستغالل الموطدة سنة 2021 مبلغ 2533 مليون درهم مقابل 2096 مليون درهم سنة 2020، محققة إرتفاعا بنسبة 

.21%

أنشطة  البدء في  بحكم  الخارجية )40%+(  والتكاليف  المشتريات  التالي:  الشكل  اإلستغالل حسب كل مكون، على  تكاليف  وكانت متغيرات 
طنجة أليانس، وتكاليف المستخدمين )1+%( ومخصصات اإلستغالل )%19+( بفعل البدء في إهالك األصول الثابتة لطنجة أليانس.

 تطور نتيجة اإلستغالل والنتيجة الصافية الموطدة
في الفترة 2021-2018  )بماليين الدراهم(

تطــور تكاليــف اإلســتغالل 2021-2018 )بمالييــن الدراهم(
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إنجازات ميزانية اإلستثمار خالل سنة 2021
إلتزام  يعادل معدل  ما  درهم، وهو  مليون   666 ما مجموعه   2021 المالية  السنة  برسم  المجموعة  إلتزامات  بلغت  اإلستثمار،  مجال  في 

 .84% 2021 ما نسبته  وصل حتى متم سنة 

إنجــازات ميزانيــة اإلســتثمار الموطــدة ســنة 2021  )بمالييــن الدراهم(

التجهيزات  البنيات التحتية  الدراسات

511

125

30
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الموانئ

مديرية 
اإلستغالل 

 بميناء
الدار 

البيضاء

مديرية 
اإلستغالل 

بميناء 
المحمدية

مديرية 
اإلستغالل 

بميناء 
الجرف 
األصفر

مديرية 
اإلستغالل 

بميناء 
أكادير

مديرية 
اإلستغالل 

بميناء 
الناظور

مديرية 
اإلستغالل 

بميناء 
آسفي

مديرية 
اإلستغالل 

بميناء 
العيون

مديرية 
اإلستغالل 

بميناء 
طنجة

مديرية 
اإلستغالل 

بميناء 
الداخلة

المجموعأخرى

رقم المعامالت 2021 
حسب كل ميناء

)بماليين الدراهم(
952167277272204130785328422 204

تطور رقم المعامالت
بإرتفاع   ،2020 درهم سنة  مليون   2187 مقابل  درهم  مليون   2204  ،2021 متم سنة  المغرب  مرسى  حققته  الذي  المعامالت  رقم  بلغ 

.1% نسبته 

2018

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
2019 2020 2021

2244
2362

22042187

توزيع رقم معامالت مرسى المغرب
سنة 2021 حسب كل ميناء

المغرب  لمرسى  المالية  اإلنجازات 

تطــور رقــم المعامالت خالل الفتــرة 2021-2018  )بماليين الدراهم(
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تطور تكاليف اإلستغالل
.2020 1563 مليون ردهم سنة  1544 مليون درهم مقابل  2021 مبلغ  تكاليف اإلستغالل سنة  بلغت 

وتكاليف   ،)%+5( الخارجية  والتكاليف   ،)%+6( المشتريات  التالي:  الشكل  على  مكون،  كل  حسب  اإلستغالل  تكاليف  متغيرات  وكانت 
.)%-8( اإلستغالل  ومخصصات   )%-2( المستخدمين 

2018

2500

2000

1500

1000

500

0

2019 2020 2021

1576 1561 15441563

2 %
أخرى

1 %
الداخلة

2 %
طنجة

4 %
العيون

12 %
أكادير

9 %
الناظور

6 %
آسفي

% 8
المحمديــة

13 %
الجــرف األصفر

43 %
الــدار البيضاء

تطــور تكاليــف اإلســتغالل خــالل الفترة 2021-2018 )بمالييــن الدراهم(
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إنجازات ميزانية اإلستثمار سنة 2021
وصلت اإللتزامات متم شهر دجنبر 2021 إلى 652 مليون درهم، أي بنسبة التزام إجمالي بلغت 84%.

تطور النتائج
بلغت نتيجة اإلستغالل سنة 2021، 728 مليون درهم مقابل 719 مليون درهم سنة 2020، محققة إرتفاعا بلغ 1%.

أما النتيجة الصافية التي حققتها المجموعة سنة 2021، فقد إستقرت في 481 مليون درهم مقابل 184 مليون درهم سنة 2020، ما يعني 
إرتفاعا بنسبة 162%. 

2018 2019 2020 2021

728719

863

729

481

184

597

483

النتيجة الصافية 

نتيجة اإلستغالل 

التجهيز  البنيات التحتية  الدراسات

448

102

16

إنجــازات ميزانيــة اإلســتثمار ســنة 2021 )بماليين الدراهم(

تطــور نتيجــة اإلســتغالل والنتيجــة الصافيــة خــالل الفتــرة 2021-2018  )بماليين الدراهم(
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البيانــات المالية
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الحصيلة الموطدة  )بماليين الدراهم(
31/12/202131/12/2020األصول

014 162 3751 137 1المستعقرات غير المادية

486 227 3203 386 3المستعقرات المادية

896 277171 67المستعقرات المالية

647 849587 535الضريبة المؤجلة على األصول

043 149 8215 126 5األصول الثابتة

933 344104 107المخزونات

649 209431 560زبناء وحسابات مرتبطة

096 745495 400حسابات أخرى وحسابات التسوية

678 084 2061 020 1رسوم وقيم التوظيف

356 116 5032 088 2األصول المتداولة

122 853312 593الوفرات

521 577 1777 809 7مجموع األصول

31/12/202131/12/2020الخصوم

956 956733 733رأسمال

685 395854 559االحتياطات الموطدة

875 363291 666النتيجة الصافية للسنة المالية حصة المجموعة

749 791260 341فوائد األقلية

266 141 5052 301 2رؤوس األموال الذاتية الموطدة

417 698 8471 746 1االحتياطات المستدامة للمخاطر والتكاليف

696 639 6871 641 2ديون التمويل

الضريبة المؤجلة من المطلوبات

113 338 5333 388 4المطلوبات طويلة األجل

188 770304 639المزودون والحسابات المرتبطة

335 280 3691 479ديون أخرى وحسابات التسوية

523 584 1381 119 1المطلوبات المتداولة

619 0513الخزينة - المطلوبات

521 577 1777 809 7مجموع الخصوم

الموّطدة المالية  النتائج 
المنتهيـة المـاليـة  السنــة 

2021 31 دجنبر  في 
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حساب النتيجة الموطدة  )بماليين الدراهم(
31/12/202131/12/2020

358 854 8382 662 3منتوجات اإلستغالل

155 757 9812 591 3رقم المعامالت

203 85797 70استردادات اإلستغالل

620 095 4702 533 2تكاليف اإلستغالل

752 324829 165 1مشتريات وتكاليف خارجية أخرى

243 62620 19الضرائب والرسوم

283 070765 775تكاليف المستخدمين

342 450480 573تخصيصات اإلستغالل

738 369758 129 1نتيجة اإلستغالل

877 141 9611 631 1الفائض الخام لالستغالل

%41,42%45,43الهامش

157 25-889 60-النتيجة المالية

130 337-507 46-النتيجة غير الجارية

451 973396 021 1النتيجة قبل الضريبة

889 504246 234الضريبة على الشركات

300 115-799 51ضرائب مؤجلة

589 302131 286مجموع الضريبة على الشركات

862 670264 735النتيجة الصافية للمقاوالت المدمجة

862 670264 735النتيجة الموطدة

013 27-308 69حصة األقلية

875 363291 666النتيجة الصافية حصة المجموعة

9,083,98النتيجة حسب السهم بالدرهم
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31/12/202131/12/2020

862 670264 735النتيجة الصافية للشركات المدمجة

إزالة التكاليف والمنتجات بدون آثار في الخزينة

828 984407 493- تخصيصات اإلستغالل الصافية لالستردادات

300 115 -799 51- تغير الضرائب المؤجلة

293 2 -281 1 - إلغاء نتائج مبيعات المستعقرات

757835 4- منتوجات أخرى بدون آثار في الخزينة

937 711 -165 587 -- الربائح

160 004519 502 -- تغير متطلبات رأسالمال المتداول المرتبط بالنشاط

154 761363 195التدفقات الصافية الناتجة عن النشاط

665 219 1 -923 584 -اقتناء المستعقرات

442 6972 1مبيعات المستعقرات

077 117 -619 104تغير القروض والتقديمات المتفق عليها

--تأثير تغير النطاق

300 334 1 -607 478 -التدفقات الصافية المرتبطة بعمليات اإلستثمار

-734 11زيادة رأس المال

050 440 6131 253 1زيادة ديون التمويل

152 728 -623 251 -تسديد القروض

898 725711 013 1التدفقات الصافية المرتبطة بعمليات التمويل

248 259 -878 730تغير الخزينة الصافية

429 142 1811 883الخزينة الصافية عند الفتح )بما فيها التوظيفات(

181 059883 614 1الخزينة الصافية عند اإلغالق )بما فيها التوظيفات(

جدول التدفقات الموطدة للخزينة  )بماليين الدراهم(
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النتيجة الموطدة         االحتياطات الموطدةعالوات اإلصداررأس المال
المجموعفوائد األقليةحصة المجموعة

341 588 7632 557287 065671 895-956 733رؤوس األموال الذاتية إلى غاية 01/01/2020

-زيادة رأس المال

-557 671 -557 671إرصاد النتيجة 

-تأثير تغير النطاق

منتجات وتكاليف مدرجة مباشرة في رؤوس أموال ذاتية

937 711 -937 711 -األرباح

862 013264 27 -875 291النتيجة الصافية للسنة المالية

فوارق التحويل

تغيرات أخرى

266 141 7502 875260 685291 854-956 733رؤوس األموال الذاتية إلى غاية 31/12/2020

النتيجة الموطدة         االحتياطات الموطدةعالوات اإلصداررأس المال
المجموعفوائد األقليةحصة المجموعة

266 141 7502 875260 685291 854-956 733رؤوس األموال الذاتية إلى غاية 01/01/2021

734 73411 11زيادة رأسمال

875 291 -875 291إرصاد النتيجة 

-تأثير تغير النطاق

منتجات وتكاليف مدرجة مباشرة في رؤوس أموال ذاتية

165 587 -165 587 -الربائح

670 308735 36369 666النتيجة الصافية للسنة المالية

فوارق التحويل

-تغيرات أخرى

505 301 7912 363341 395666 559-956 733رؤوس األموال الذاتية إلى غاية 31/12/2021

جدول تغير رؤوس األموال الذاتية الموطدة  )بماليين الدراهم(
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الموّطدة الحسابات  ملحقات   

التقييم ومناهج  المحاسبية  المبادئ  أ . 

العامة المبادئ   .1
لمجموعة  الموّطدة  الحسابات  لوضع  التوطيد  نطاق  المنضوية في  للشركات   2021 دجنبر   31 المنتهية في  الشركات  اسُتعملت حسابات 

المغرب. السارية في  المحاسبية  والممارسات  للقواعد  الحسابات وفقا  المغرب. وقد وضعت هذه  مرسى 
: المجموعة  اتبعتها  التي  الرئيسية  والمناهج  القواعد  يلي  وفيما 

الّتوطيد مناهج   .2

2.1 . نطاق التوطيد ومناهجه

الموّطدة  الحسابات  إعداد  في  للمحاسبة  الوطني  المجلس  يعتمدها  التي  المنهجية  مع  المستعملة  ومناهجه  التوطيد  مبادئ  تتطابق 
.5 في إعالنه رقم 

الحصري  بالتحكم  الشامل. ويقصد  اإلندماج  أو غير مباشر، وفق قاعدة  المجموعة، حصريا، بشكل مباشر  بها  تتحكم  التي  الشركات  أدرجت 
أنشطتها.  ربح من  ما قصد جني  لشركة  والعملياتية  المالية  السياسات  وتوجيه  المباشرة،  غير  أو  المباشرة  السلطة 

المذكورة،  العامة  التوطيد  لقواعد  وطبقا  بالتكافؤ.  موّطدة  فهي  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  المجموعة  فيها  تؤثر  التي  الشركات  وأما 
 )SMA( ألكادير  المناولة  وشركة   )TC3PC( البيضاء  الدار  بميناء   3 الحاويات  وشركة محطات   ،)TA( أليانس"  "طنجة  توطيد شركة  تم  فقد 

الشامل. اإلندماج  وفق قاعدة 

المالية البيانات 
الموطدة

للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 دجنبر 2021

الفروع
دجنبر 2020  دجنبر 2021

المنهجية% التحكم% الفائدةالمنهجية% التحكم% الفائدة

شامل50)*(50 )*(شاملة50)*(50 )*(طنجة أليانس

TC3PC100100شامل100100شاملة
SMA5151شامل5151شاملة

)*(  %50 زائد سهم
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تمت إزالة الديون والمديونيات والنتائج والتحمالت المتبادلة الهامة كليا بالنسبة للشركات المدمجة وفق منهج االندماج الشامل.

2.  تواريخ اختتام السنة المالية

تاريخ اختتام السنوات المالية للشركات المنضوية في نطاق التوطيد هو 31 دجنبر.

2.3 المراقبة الذاتية

ال تملك شركة مرسى المغرب أسهما ذاتية إلى غاية 31 دجنبر 2021.

2.4 تحويل الفروع المتعاملة بعمالت أجنبية

ُتمسك محاسبة جميع الفروع بالدرهم المغربي.

3. قواعد التقييم ومناهجه

1-3 المستعقرات المادية
تظهر هذه المستعقرات في الحصيلة بتكلفة إقتنائها أو إنتاجها، ناقص اإلستخمادات، وُتحسب وفق المنهجية الخطية والنسب الضريبية السارية، 

حسب العمر المقّدر لألصول المعنية.

3.2 المخزونات

ُتحسب قيمة المخزونات بتكلفة الشراء. وتشمل سعر الشراء والتكاليف المترتبة عليه. وفي نهاية السنة المالية، ُتثمن المخزونات وفق طريقة 
متوسط التكلفة المرّجح.

3.3 المديونيات

ُتسّجل المديونيات بقيمتها اإلسمية. وتنقص قيمتها حسب إحتمال عدم تحصيلها. وأما القروض المتنازع حولها فتكون موضوع مؤونة من أجل 
نقص قيمة.

3.4 الضرائب المؤّجلة

ُتحسب وُتعاين الضرائب المؤجلة الناتجة عن تحييد اإلختالفات المؤقتة التي سنتها القواعد الجبائية والترحيالت العجزية وإعادة معالجة التوطيد 
وفق النسبة السارية إلى غاية تاريخ إنتهاء السنة المالية.

3.5 فارق التحويل

ُتدرج فوارق تحويل األصول والخصوم النقدية المعّبر عنها بعملة أجنبية في حساب المنتوجات والتحمالت خالل الفترة المتعلقة بها.
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القوائم  الحسابات حول  لمراجعي  العام  التقرير 
الموطدة المالية 
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7, Boulevard Driss Slaoui 
20160 Casablanca 
Maroc 

101, Boulevard Abdelmoumen 
Casablanca 
Maroc 

 

               2 

  
 
Aux Actionnaires de la société 
Société D’Exploitation des Ports (SODEP S.A) 
175, Bd Mohamed Zerktouni - 20100 
Casablanca 
 
 
Rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers 
consolides du Groupe SODEP 
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 
Audit des états financiers 
 
Opinion 
 
Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l’audit des états financiers consolidés ci-joints du Groupe SODEP, comprenant le bilan au 31 décembre 
2021, le compte de résultat, l’état des variations des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie. 
Ces états financiers consolidés font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de KMAD 
2.301.505 dont un bénéfice net consolidé de KMAD 735.670. 
 
Nous certifions que les états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du Groupe 
SODEP au 31 décembre 2021, ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie pour 
l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. 
 
Fondement de l’opinion  
 
Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui 
nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités 
de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants 
de la société conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers au 
Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent 
selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 
 
Autre point 
 
Sans remettre en cause notre opinion, nous vous informons que dans le cadre de la convention de 
concession, les biens du domaine public mis dans la concession par le concédant ne sont pas inclus 
dans les comptes de la société SODEP S.A clos au 31 décembre 2021. L’intégration de ces biens aurait 
donné une meilleure traduction comptable des clauses de la concession sans toutefois impacter le 
résultat et la situation financière de la société à cette date. 
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المستعقراتاإلجمالياألصول
والمؤن

الصافي
31/12/2021

السنة المالية السابقة
الصافي

31/12/2020

صـــــــــول ثــــابــتـــــــــة
أ

014,46 698 873,5256 301 767,2049 921 640,72107 223 157مستعقرات بغير قيم )أ(

384,85 772 14 048,01 286 23 495,88 255 121 543,89 541 144مستعقرات غير مادية )ب(

 * براءات االختراع، والعالمات التجارية، والحقوق والقيم المماثلة

* أصول تجارية

384,85 772 048,0114 286 495,8823 255 543,89121 541 144* مستعقرات غير مادية أخرى

305,25 345 059 1 790,08 398 067 1 3.110.874.551,19 273.341,27 178 4مستعقرات مادية )ج(

120,11 452 413,1178 603 523,8178 929 936,9216 532 95* أراضي

679,08 185 309 260,06 205 306 848,35 512 591 108,41 718 897* بنايات

652,19 235 621 732,66 933 608 2.351.852.970,27 786.702,93 960 2* منشأت تقنية ومعدات وتجهيزات

992,69 032,85138 376,7815 358 409,6318 373 18* معدات نقل

465,17 436 25 544,06 008 21 921,59 935 128 465,65 944 149* أثاث ومعدات مكتب وإعدادات مختلفة

967,90 349 293,821 245 910,391 284 204,213 530 4* مستعقرات مادية أخرى

428,11 546 513,5223 387 513,5251 387 51* مستعقرات مادية جارية

833,96 215 838 1 333,25 848 341 1 062,50 628 9 395,75 476 351 1مستعقرات مالية )د(

991,67 306 722,2458 516 162,5060 513 884,742 029 63* قروض مستعقرة

442,29 406 411,01511 000,00616 000 411,011 616 1* ديون مالية أخرى

400,00 502 268 1 200,00 715 280 1 900,00 114 6 100,00 830 286 1* سندات مساهمة

----فوارق تحويل األصول )ه(

---* زيادة ديون التمويل

031.538,52 969 2 835.044,86 481 2 679.876,77 349 3 921,63 514 831 5المجموع 1 )أ+ب+ج+د+ه(

صــــــــول جـــاريــــــــــة
أ

847,77 505 100 985,50 630 95 845,59 002 59 831,09 633 154المخزونات )و(

587,27 701 725,0080 826 845,5975 002 570,5959 829 134* مواد وأدوات استهالكية

260,50 804 260,5019 804 260,5019 804 19* منتجات جارية

----* منتجات منتهية

211,31 327 770 314,56 413 673 551,73 215 129 866,29 628 802ديون األصول المتداولة )ز(

304,50 544,6422 544,64397 397* ممونون ومدينون ودفعات وتقديمات

861,65 735 387 812,43 445 413 831,51 599 100 643,94 045 514* زبناء وحسابات مرتبطة

901,23 201,23922 201,23868 868* مستخدمون

430,03 330 009,9396 705 009,9348 705 48* الدولة

0,000,00* حسابات الشركاء

278,30 290 714,3422 243 720,2219 615 434,5628 859 47* مدينون آخرون

435,60 025 031,99263 753 031,99190 753 190* حسابات تسوية األصول

189,55 997 540,12883 708 540,12846 708 846سندات وقيم التوظيف )ح(

253,91 211                         327,24 34                       327,24 34                       فوارق تحويل األصول )ط(

502,54 041 755 1 167,42 787 615 1 397,32 218 188 564,74 005 804 1المجموع 2 )و+ز+ح+ط(

خــزيـــنــــــــــة

133,12 697 288,0153 475 120,4084 408,41122 597 84الخزينة - األصول

203,16 215,91422 235 120,402 336,31122 357 2* شيكات وقيم للتحصيل

706,52 008 263,5753 939 263,5781 939 81* األبناك والخزينة العامة والشيكات البريدية

223,44 808,53266 808,53300 300* صندوق وجباية وتسبيقات واعتمادات

133,12 697 288,0153 475 120,4084 408,41122 597 84المجموع 3

174,18 770 777 4 097.500,29 182 4 3.538.020.394,49 117.894,78 720 7المجموع العام 1+2+3

*  خارج الخزينة
*  خارج الخزينة

المالية البيانات 
اإلجتماعية

للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 دجنبر 2021
السنة المالية من 01/01/2021 إلى 31/12/2021 الحصيلة )األصول(     
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السنة الماليةالخصوم 
31/12/2021

السنة المالية السابقة
31/12/2020

ل
يــــــــــ

تــمــو

320,56 216 650 045,161 912 543 1رؤوس األموال الذاتية

000,00 956 000,00733 956 733* رأسمال الشركة أو المستخدمون )1(

* ناقص: مساهمون، رأسمال مكتتب وغير مطالب به

* عالوات إصدار واندماج وتقدمة

* فوارق إعادة التقييم

600,00 395 600,0073 395 73* احتياطي قانوني

958,64 331 206 958,64 331 206 * احتياطات أخرى  )2(

051,09 758 961,92452 367 49* مؤجل من جديد

* نتائج صافية قيد اإلرصاد )2(

710,83 774 524,60183 860 480* النتيجة الصافية للسنة المالية )2(

320,56 216 650 045,161 912 543 1مجموع رؤوس األموال الذاتية )أ(

291,73 548 717,95184 865 175رؤوس أموال ذاتية مماثلة )ب(

م
دائــــــــ

000,00 886 000,006 634 5* دعامات اإلستثمار

291,73 662 717,95177 231 170* مؤن قانونية

230,04 646 0,0037ديون التمويل )ج(

* ديون أخرى

230,04 646 37* ديون تمويل أخرى

075,90 256 634 198,821 070 659 1مؤن مستدامة لمواجهة المخاطر والتكاليف )د(

650,09 483 000,10222 454 174* مؤن لمواجهة المخاطر

425,81 772 411 198,721 616 484 1* مؤن لمواجهة التكاليف

999,99 0,00912فوارق تحويل الخصوم )ه(

999,99 912* نقصان ديون التمويل

579.918,22 507 847.961,933 378 3المجموع 1 )أ+ب+ج+د+ه(

صــــــوم المــتـــداولــــة
الخــ

226,09 804 116,92837 156 803ديون الخصوم المتداولة )و(

892,34 493 088,92191 040 230* ممونون وحسابات مرتبطة

045,81 142 015,2217 865 18* زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات

109,01 814 052,0859 826 61* المستخدمون

544,26 170 203,7141 468 23* هيئات اجتماعية

086,55 036 315,88139 590 152* الدولة

444,62 716,622 2* حسابات الشركاء

985,02 328 339,16144 018 134* دائنون آخرون

118,48 816 385,33244 345 182* حسابات تسوية الخصوم

253,91 327,24211 34مؤن أخرى لمواجهة المخاطر والتكاليف )ز(

الخـــزيــنـــــــــة

354,67 118                              094,20 59                              فوارق تحويل الخصوم )و(

834,67 133 538,36838 249 803المجموع 2 )و+ز+ح(

421,29 056 432-الخزينة - الخصوم

421,29 056 432* بنوك - حسابات المدينين

421,29 056 432-المجموع 3

174,18 770 777 097.500,294 182 4المجموع العام 1+2+3
)1(رأسمال المستخدمين المدينين )2( المستفيد )+( عجز )-(       

)3( خارج الخزينة

السنة المالية من 01/01/2021 إلى 31/12/2021 الحصيلة )الخصوم(     
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حساب المنتجات والتكاليف

مجموع السنة المالية السابقةمجموع السنة الماليةالعمليات

خاصة بالسنة المالية أ
A

خاصة بالسنوات المالية السابقة 
)ب(

31/12/2021
ج=أ+ب

31/12/2020
د

الل
ستغ

إل
ا

170.414,02 282 282.341,062 272 2-282.341,06 272 12 - منتجات اإلستغالل
275.583,35 187 462.310,772 204 2-462.310,77 204 2* مبيعات البضائع وخدمات منتجة  - رقم المعامالت 

830,67 894 030,2994 820 67-030,29 820 67استردادات اإلستغالل: تنقيالت وتكاليف

170.414,02 282 282.341,062 272 2-282.341,06 272 2مجموع 1

466,07 249 563 840,091 973 543 1-840,09 973 543 21- تكاليف اإلستغالل
946,56 741 521,31193 669 204-521,31 669 204* المشتريات المستهلكة )2( من المواد واللوازم

336,05 625 985,54306 541 322-985,54 541 322* تكاليف خارجية أخرى
478,35 917 235,4519 146 19-235,45 146 19* الضرائب والرسوم

716,95 941 653,59689 042 674-653,59 042 674* تكاليف المستخدمين
-* تكاليف استغالل أخرى
988,16 022 444,20353 573 323-444,20 573 323* مخصصات اإلستغالل

466,07 249 563 840,091 973 543 1-840,09 973 543 1مجموع 2

947,95 920 500,97718 308 728-500,97 308 3728- نتيجة اإلستغالل )1-2(

529,27 510 717,9257 844 27-717,92 844 427 - منتجات مالية

ل
التــــمــــويـــــــــــــــ

                                                            -    * عائدات سندات المساهمة وسندات أخرى ملحقة المستعقرات
---

919,99 022 622,281 275 3-622,28 275 3* أرباح الصرف
333,98 383 334,9056 968 23-334,90 968 23* فوائد ومنتجات مالية أخرى

275,30 760,74104 600-760,74 600* استردادات مالية: تنقيالت التكاليف

529,27 510 717,9257 844 27-717,92 844 27مجموع 4

262,70 522 923,765 753 3-923,76 753 53- التكاليف المالية
522,33 930 131,084 093 131,082 093 2* تكاليف الفوائد

488,02 713,03250 229 1-713,03 229 1* خسائر الصرف
704,78 288,3241 288,3223 23* تكاليف مالية أخرى

547,57 791,33299 791,33407 407* مخصصات مالية

262,70 522 923,765 753 3-923,76 753 3مجموع 5

266,57 988 794,1651 090 24-794,16 090 624 - النتيجة المالية )4-5(

214,52 909 295,13770 399 752-295,13 399 7752- النتيجة الجارية )3-6(

640,69 143 815,8885 691 118-815,88 691 8118 - منتجات غير جارية

غـيــــر الـمـتـــــــــــداول

862,23 361 786,847 196 786,843 196 3* منتجات تفويت المستعقرات
000,00 252 000,001 252 000,001 252 1* استردادات دعامات اإلستثمار

540,85 221 598,9020 785 598,9075 785 75* منتجات أخرى غير جارية
237,61 308 430,1456 457 430,1438 457 38* استردادات غير جارية: تنقيالت التكاليف

640,69 143 815,8885 691 118-815,88 691 118مجموع 8

972,38 923 337,41428 485 163-337,41 485 9163- التكاليف غير الجارية
694,68 144,00148 144,00416 416* القيم الصافية الستخمادات العقارات المباعة

917,92 735 337,06359 342 337,06131 342 131* تكاليف أخرى غير جارية
359,78 039 856,3569 726 856,3531 726 31* مخصصات غير جارية لالستخمادات والمؤن

972,38 923 337,41428 485 163-337,41 485 163مجموع 9

331,69 780 343-521,53 793 44--521,53 793 44-10- النتيجة غير الجارية

882,83 128 773,60427 605 707-773,60 605 11707- نتيجة قبل الضريبة )7+10(

172,00 354 243 249,00 745 226 249,00 745 226 12- ضريبة على النتائج )*(

710,83 774 524,60183 860 480-524,60 860 13480- النتيجة الصافية )11-12(

824.583,98 424 818.874,862 418 2-818.874,86 418 142- مجموع المنتجات )1+4+8(

)I + IV + VIII(

049.873,15 241 350,262 958 937 1-350,26 958 937 151 - مجموع التكاليف )2+5+9+12(

)II + V + IX + XII(

710,83 774 524,60183 860 480-524,60 860 16480- النتيجة الصافية )مجموع المنتجات - مجموع التكاليف(

السنة المالية من 01/01/2021 إلى 31/12/2021 حساب المنتجات والتكاليف )دون الرسوم( 
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مجموع السنة المالية
2021

مجموع السنة المالية
2020

I جدول تكوين النتائج

I+)1+2+3( : 275.583,35 187 462.310,772 204 2اإلنتاج خالل السنة المالية

275.583,35 187 462.310,772 204 2مبيعات السلع والخدمات المنتجة1

تغير مخزونات المنتجات2

مستعقرات المنتجات من المقاولة لذاتها3

II-)4+5( : 282,61 367 506,85500 211 527استهالك السنة المالية

946,56 741 521,31193 669 204مشتريات مستهلكة من المواد واللوازم4

336,05 625 985,54306 541 322تكاليف خارجية أخرى5

III=) 1-2( 300,74 908 686 1 803,92 250 677 1 القيمة المضافة

دعامات اإلستغالل +6

478,35 917 235,4519 146 19ضرائب ورسوم-7

716,95 941 653,59689 042 674تكاليف المستخدمين-8

IV=105,44 049 914,88977 061 984الفائض الخام لالستغالل

منتجات استغالل أخرى+9

تكاليف استغالل أخرى-10

830,67 894 030,2994 820 67استردادات اإلستغالل: تحويالت التكاليف+11

988,16 022 444,20353 573 323مخصصات اإلستغالل-12

V=)- 947,95 920 500,97718 308 728نتيجة اإلستغالل )+ أو

VI- +266,57 988 794,1651 090 24النتيجة المالية

VII=)-  214,52 909 295,13770 399 752النتيجة الجارية )+ أو

VIII- +331,69 780 343-521,53 793 44-النتيجة غير الجارية

172,00 354 249,00243 745 226ضرائب على النتائج-13

IX=)- 710,83 774 524,60183 860 480النتيجة الصافية للسنة المالية )+ أو

IIقدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي- II

710,83 774 524,60183 860 480الناتج الصافي للسنة المالية1

552,35 480 486,55341 398 314مخصصات اإلستغالل )1(+2

293,66 88-المخصصات المالية )1(+3

359,78 039 856,3569 726 31المخصصات غير الجارية )1(+4

960,21 610 135,1587 569 58استردادات اإلستغالل )2(-5

275,30 228,77104 26استردادات مالية )2(-6

237,61 560 430,1457 709 39استردادات غير جارية )2( )3(-7

862,23 361 786,847 196 3منتجات بيع المستعقرات-8

694,68 144,00148 416قيم صافية الستخماد العقارات المباعة+9

I275,95 894 430,60441 900 725قدرة التمويل الذاتي

320,00 937 800,00711 164 587توزيع األرباح10

II044,05 043 270-630,60 735 138التمويل الذاتي

)1( باستثناء المخصصات الخاصة باألصول والخصوم المتداولة والخزينة
)2( باستثناء االستردادات المتعلقة باألصول والخصوم المتداولة والخزينة

)3( بما في ذلك االستردادات على دعامات اإلستثمار
EBE مالحظة :يمكن كذلك حساب قدرة التمويل الذاتي انطالقا من

السنة المالية من 01/01/2021 إلى 31/12/2021 قوائم حسابات التدبير 
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الكتل
السنة المالية
31/12/2021

)أ(

السنة المالية 
31/12/2020

)ب(

النغير )أ - ب(
االستعماالت

 ) ج(
الموارد

)د(
956,29 731 579.918,22128 507 847.961,933 378 3التمويل الدائم

493,66 196 031.538,52487 969 835.044,862 481 2ناقص األصول المستعقرة

537,37 464 379,70358 548 917,07538 012 897 = األموال المتداولة )أ(  الوظيفية )1-2(

335,12 254 502,54139 041 755 167,421 787 615 1األصول المتداولة

296,31 884 834,6734 133 538,36838 249 803ناقص الخصوم المتداولة

038,81 370 667,87104 907 629,06916 537 812 = احتياجات التمويل )ب(   اإلجمالية )4-5(

576,18 834 288,17462 359 378-288,01 475 84الخزينة الصافية )األصول - المطلوبات(  = أ - ب

الكتل
السنة المالية السابقة - 2020السنة المالية - 2021

االستعماالت                              
)أ(

الموارد                             
)ب(

االستعماالت                    
)أ(

الموارد
)ب(

I818 577 103,64565 790 386,22 موارد ثابتة للسنة المالية )تدفق(

044,05 043 270-630,60 735 138* التمويل الذاتي )أ(

275,95 894 430,60441 900 725 - قدرة التمويل الذاتي

320,00 937 800,00711 164 587 - توزيع األرباح

430,27 833 473,04835 841 679* مبيعات وتقليص المستعقرات )ب(

 - مبيعات المستعقرات غير المادية

862,23 361 786,847 196 3 - مبيعات المستعقرات المادية

774,45 616 686,20827 544 676 - استرداد مستحقات مستعقرة

793,59 000,00854 100 - سحب مستعقرات مادية

--* زيادة رؤوس األموال الذاتية والمماثلة  )ج(

 - زيادة رؤوس األموال، الدعامات

 - دعامات اإلستثمار

* موارد أخرى

* زيادة ديون التمويل )د(
)صافية من مكافآت التسديد(

386,22 790 103,64565 577 818المجموع 1 : الموارد القارة

II460 112 566,28601 231 808,36 االستعماالت القارة للسنة المالية )التدفقات( 

785,34 668 043,44576 661 408* اقتناء وزيادة المستعقرات )ه(

097,49 758 761,086 141 12* اقتناء مستعقرات غير مادية

975,66 343 325,64214 368 216* اقتناء مستعقرات مادية

-800,00 212 12   * اقتناء مستعقرات مالية

712,19 566 156,72355 938 167* زيادة الديون المستعقرة

 * تسديد رؤوس األموال الذاتية  )و( )*(

416,53 185 230,036 559 38* تسديد ديون التمويل )ز(

606,49 377 292,8118 892 12* استعماالت بدون قيمة )ح(

808,36 231 566,28601 112 460المجموع II  -  االستعماالت القارة )ه + و + ز + ح(

III104 370 038,81437 738 507,15 تغير احتياجات التمويل اإلجمالي

IV462 834 576,18473 179 929,29 تغير الخزينة

315,51 970 038 1 315,51 970 038 1 142,46 947 922 142,46 947 922المجموع العام

جدول تمويل السنة المالية 
السنة المالية من 01/01/2021 إلى 31/12/2021 )توظيف األموال المدمجة على مستوى األصول المتداولة(  
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تأثير اإلعفاءات في الذمة الماليةمبرراتهابيان اإلعفاءات
والوضعية المالية والنتائج

ال شيءI-اإلعفاءات من المبادئ المحاسبية األساسية

ال شيءII-اإلعفاء من مناهج التقييم

ال شيءIII-اإلعفاء من قواعد وضع القوائم التركيبية وتقديمها

تأثير اإلعفاءات في الذمة الماليةمبرراتهاطبيعة التغيرات
والوضعية المالية والنتائج

I-تغييرات تهم مناهج التقييم:

ال شيءال شيءII-تغييرات تهم قواعد التقديم

السنة المالية من 01/01/2021 إلى 31/12/2021 وضعية اإلعفاءات 

جدول المستعقرات غير المالية        
السنة المالية من 01/01/2021 إلى 31/12/2021

السنة المالية من 01/01/2021 إلى 31/12/2021 وضعية تغير المناهج 

المبلغ الخام بداية طبيعة المستعقر
خفضتفويتبيعتحويلاقتناءالسنة المالية

المبلغ الخامبيعتحويلالسحب
نهاية السنة المالية

640,72 223 157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 071,00 737 5 292,81 892 12 276,91 594 138مستعقرات بغير قيم

 - مصاريف أولية
توزع على   -  تكاليف 

640,72 223 157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 071,00 737 5 292,81 892 12 276,91 594 138عدة سنوات مالية

 - مكافآت تسديد سندات

543,89 541 144 0,00 0,00 0,00 352,35 689 2 0,00 0,00 761,08 141 12 135,16 089 135مستعقرات غير مادية

 - مستعقرات البحث والتطوير

 - براءات االختراع والعالمات 
التجارية والحقوق والقيم المماثلة

 - أصل تجاري

543,89 541 144 0,00 0,00 0,00 352,35 689 2 0,00 0,00 761,08 141 12 135,16 089 135 - مستعقرات غير مادية أخرى

273.341,27 178 4 880,57 546 3 645,26 293 104 493,00 174 798,98 872 51 880,57 546 3 574,26 556 98 216.368.325,63 689.378,62 019 4مستعقرات مادية

936,92 532 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 163 0,00 376,92 369 95 - أراضي 231
108,41 718 897 0,00 000,00 100 0,00 0,00 0,00 785,12 291 30 618,78 869 6 704,51 656 860 - بنايات 232

  -  منشآت تقنية ومعدات
786.702,93 960 2 021,07 538 3 137,50 381 1 493,00 74 413,01 638 48 021,07 538 3 432,22 056 67 74.339.681,67 484.632,55 869 2وتجهيزات 233

409,63 373 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,63 373 18 - معدات نقل 234

  -  أثاث ومعدات مكتب
465,65 944 149 959,50 2 0,00 0,00 949,90 106 3 959,50 2 796,92 044 1 616,03 258 4 002,60 748 147وإعدادات مختلفة 235

204,21 530 4 900,00 5 0,00 0,00 436,07 127 900,00 5 0,00 815,98 146 824,30 510 4 - مستعقرات مادية أخرى 238

513,52 387 51 0,00 507,76 812 102 000,00 100 0,00 0,00 0,00 593,17 753 130 428,11 546 23 - مستعقرات مادية جارية 239
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السنة المالية من 01/01/2021 إلى 31/12/2021 جدول المستعقرات      

السنة المالية من 01/01/2021 إلى 31/12/2021 جدول سندات المساهمة 

طبيعة المستعقر
المجموع بداية 
السنة المالية

1

تخصيص السنة 
المالية

2

تخصيص 
استثنائي

3

تحويل مستلم
3

استخمادات مستعقرات خارجة
مجموع االستخمادات 

نهاية السنة 
تحويل 6 = 1+2+3-4-5

3
سحب

4
تفويت

5
تحويل

6

767,20 921 504,750,000,000,000,000,000,00107 025 262,4526 896 81مستعقرات بغير قيم

 - مصاريف أولية

767,20 921 504,750,000,000,000,000,000,00107 025 262,4526 896 81 - تكاليف توزع على عدة سنوات مالية

 - مكافآت تسديد سندات

495,88 255 352,350,00121 689 097,920,000,000,000,002 628 750,313 316 120مستعقرات غير مادية

 - مستعقرات البحث والتطوير

 - براءات االختراع والعالمات التجارية والحقوق 
والقيم المماثلة

 - أصل تجاري

495,88 255 352,350,00121 689 097,920,000,000,000,002 628 750,313 316 120 - مستعقرات غير مادية أخرى

481.599,74 094 804,593 539 654,983 456 493,0051 74   804,580,00 539 625,810,003 061 951.121,92202 943 2مستعقرات مادية
572,36 267,000,000,000,000,000,000,00536 305,3612 524 - أراضي
848,35 512 822,930,000,000,000,000,000,01591 041 025,4340 471 551 - بنايات

852.970,27 351 945,082 530 269,013 222 493,0048 945,080,0074 530 751,920,003 900 248.980,36151 248 2 - منشآت تقنية ومعدات وتجهيزات
376,78 358 959,840,000,000,000,000,000,0018 18.234.416,94123 - معدات نقل

921,59 935 959,50128 949,902 106 959,500,000,003 334,060,002 731 537,439 311 122 - أثاث ومعدات مكتب وإعدادات مختلفة

910,39 284 900,003 436,075 900,000,000,00127 490,060,005 856,40251 160 3 - مستعقرات مادية أخرى

النشاطاسم الشركة المصدرة
1

رأس المال
2

 المساهمة
 في
 رأس
 المال

% 
3

سعر االقتناء 
اإلجمالي

4

القيمة 
المحاسبية 

الصافية
5

مقتطف عن البيانات التركيبية األخيرة 
النتيجةللشركة المصدرة

الصافية
8

النتيجة المسجلة 
بحساب العائدات 
والتكاليف للسنة 

المالية
9

تاريخ اإلغالق
6

الوضعية الصافية
7

MANUJORF266 40 -183 31/12/2020336- 000 300  %00025 200 1مناولة-

NIHAM900 814 5  %00025 100العقارات ---

Tanger Alliance472 739 135  044 953 680  30031/12/2021 262 310  300 262 310  %00050 524 620 إستغالل الموانئ-

PORTNET إدارة البيانات
405 474 17  568 109 111  00031/12/2020 600  000 600  %8005,3 326 11 المعلوماتية

TC 3 PC135 889 155  875 220 711  00031/12/2021 300 940  000 300 940  %000100 300 940 إستغالل الموانئ

S.M.A917 689 3  531 603  90031/12/2021 552 29  900 552 29  %00051 310 16 إستغالل الموانئ

 -664 752 312  200 223 504 1  200 715 280 1  100 830 286 1  800 760 589 1 المجموع
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السنة المالية من 01/01/2021 إلى 31/12/2021 جدول المؤن 

السنة المالية من 01/01/2021 إلى 31/12/2021 جدول المديونيات 

طبيعة المؤن
المبلغ
بداية

السنة المالية

استرداداتمخصصات
المبلغ

نهاية السنة المالية غير جاريةماليةاإلستغاللغير جاريةماليةاإلستغالل

014 021 22926 24326 047 126 مؤن لخفض األصول المستعقرة

718 231 430170 457 85638 026 29231 662 2177 مؤن مقننة

199 070 659 1  135 569 58  000 700  258 683 82  1.634.256.076 3 مؤن دائمة لمواجهة المخاطر والتكاليف

931 322 855 1  430 457 38  229 26  135 569 58  856 726 31  -258 683 61082 965 837 1المجموع )أ(
4 مؤن لخفض األصول المتداولة

397 218 373188 448 9586 174 8139 491 185)خارج الخزينة(

327 53234 605574 254397 5211 مؤن أخرى لمواجهة المخاطر والتكاليف 

120 186122 93410 6111 مؤن النخفاض قيمة حسابات الخزينة

845 374 188-532 373574 448 6-791 958407 174 0019 815 185المجموع )ب(
776 697 043 2  430 457 38  761 600  509 017 65  856 726 31  791 407  216 858 91  2.023.780.612 المجموع )أ + ب(

المجموعمديونيات

ANALYSE PAR ECHEANCEتحليالت أخرى

انقضى أجلهاأقل من سنةأكثر من سنة
ولم تحصل

المبالغ
بالعملة
الصعبة

مبالغ على 
الدولة

ومنظمات
حكومية

مبالغ على 
المقاوالت 

المرتبطة

مبالغ مقدمة
حسب اآلثار

659,740,000,00 844 968,0115 729 627,7548 574 64األصول العقارية
----659,74 844 15 225,00 185 47 884,74 029 63* قروض مستعقرة

----743,01 544 743,011 544 1* قروض تمويل أخرى
026,53 798 102 570,79 061 167 107,64 162 2 595,12 758 115 271,17 870 686 0,00 866,29 628 802األصول المتداولة

-----544,64 397-544,64 397* ممونون دائنون وتسبيقات ودفعات

-214,78 117 98 576,69 894 80 465,75 712 1 595,12 758 115 048,82 287 398 643,94 045 514* زبناء وحسابات مرتبطة
----201,23 201,23868 868* مستخدمون

--009,93 705 48--009,93 705 009,9348 705 48* الدولة
-----0,00-* حسابات الشركاء

-811,75 680 4   984,17 461 37 641,89 449 0,00 434,56 859 47 434,56 859 47* مدينون آخرون
-----031,99 753 190-031,99 753 190* حسابات تسوية األصول
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السنة المالية من 01/01/2021 إلى 31/12/2021 جدول الديون 

جدول الضمانات الفعلية المقدمة أو المتوصل بها
السنة المالية من 01/01/2021 إلى 31/12/2021

االلتزامات المالية المتوصل بها أو المقدمة خارج عمليات القرض اإليجاري 
السنة المالية من 01/01/2021 إلى 31/12/2021  

المجموعديون

تحليالت أخرىالتحليل حسب األجل

مبالغ مقدمة
حسب األثر انقضى أجلهاأقل من سنةأكثر من سنة

ولم تحصل

المبالغ
بالعملة
الصعبة

مبالغ على الدولة
ومنظمات
حكومية

أخرى

مبالغ على 
المقاوالت 

المرتبطة

0,000,000,000,00التمويل
* قروض سندية

0,000,000,000,00* قروض تمويل أخرى
392,20 764 966,99 482 347 0,00 0,00 116,92 156 803 0,00 116,92 156 803الخصوم المتداولة

392,20 764 257,67 407 64 0,00 088,92 040 230 088,92 040 230* ممونون وحسابات مرتبطة

--015,22 865 015,2218 865 18* زبناء مدينون، تسبيقات ودفعات
--052,08 826 052,0861 826 61* مستخدمون

--203,71 468 203,7123 468 23* هيئات اجتماعية
-315,88 590 152--315,88 590 315,88152 590 152* الدولة

----716,62 2-716,62 2* حسابات الشركاء
-                      393,44 485 130 339,16 018 134 339,16 018 134* مدينون آخرون

----385,33 345 182-385,33 345 182* حسابات تسوية الخصوم

أغيار دائنون
أو مدينون

المبلغ الذي يشمله 
الضمان

طبيعة الضمان
1

تاريخ التسجيل
ومكانه

موضوعه
)3(   )2(

صافي الضمان المقدم
عند تاريخ اإلغالق

* الضمانات المقدمة )*(

619,16 086 6رهن عقاري لفائدة شركة SODEPالمحافظة العقاريةرهن عقاري299,84 472 30* الضمانات المتوصل بها

887,21 213 3رهن حيازي لفائدة شركة SODEPمصلحة التسجيلرهن حيازي664,37 095 8

            38 567 964,21                           9 300 506,37

)1( الضمان : 1 رهن عقاري ; 2 رهن حيازي ; 3 ضامن ; 4 غير ذلك ; 5 )تحديدها(.  
)2( تحديد ما إذا منح الضمان لفائدة شركات أو أغير )الضمانات المقدمة( )الشركات المرتبطة، شركاء، مستخدمون(  
)3( تحديد ما إذا كان مصدر الضمان المقدم للشركة من أغيار من دون المدين )الضمانات المتوصل بها(  

مبالغ السنة المالية السابقةمبالغ السنة الماليةااللتزامات المقدمة

763,67 290 232,4313 937 12* الضمانات االحتياطية والكفاالت

* التزامات خاصة باالستحقاقات التقاعدية والتزامات مماثلة

* التزامات أخرى مقدمة.

763,67 290 232,4313 937 12المجموع )1(

مبالغ السنة المالية السابقةمبالغ السنة الماليةااللتزامات المتوصل بها

* كفاالت )زبناء وممونون(

423,40 073 088,50247 984 263 - زبناء

934,63 100 104,48123 981 152 - ممونون

* التزامات أخرى متوصل بها.

358,03 174 192,98370 965 416المجموع )2(
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المالية  القوائم  حول  الحسابات  لمراجعي  العام  التقرير 
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7, Boulevard Driss Slaoui 
20160 Casablanca 
Maroc 

101, Boulevard Abdelmoumen 
Casablanca 
Maroc 
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Aux Actionnaires de la société 
Société D’Exploitation des Ports (SODEP S.A) 
175, Bd Mohamed Zerktouni - 20100 
Casablanca 
  
 
Rapport Général des commissaires aux comptes 
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 
Audit des états de synthèse 
 
Opinion 
 
Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l’audit des états de synthèse ci-joints de la Société D’Exploitation des Ports (SODEP S.A), comprenant 
le bilan au 31 décembre 2021, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau 
de financement et l’état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir 
un montant de capitaux propres et assimilés de 1.719.777.763,11 MAD dont un bénéfice net de 
480.860.524,60 MAD. Ces états ont été arrêtés par le directoire du 2 mars 2022 dans un contexte évolutif 
de la crise sanitaire de l’épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. 
 
Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères 
et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société d’exploitation des ports (SODEP) 
S.A au 31 décembre 2021 conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. 
 
Fondement de l’opinion  
 
Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui 
nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités 
de l’auditeur à l’égard de l’audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants 
de la société conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états de synthèse au 
Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent 
selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 
 
Autre point 
 
Sans remettre en cause notre opinion, nous vous informons que dans le cadre de la convention de 
concession, les biens du domaine public mis dans la concession par le concédant ne sont pas inclus 
dans les comptes de la société SODEP S.A clos au 31 décembre 2021. L’intégration de ces biens aurait 
donné une meilleure traduction comptable des clauses de la concession sans toutefois impacter le 
résultat et la situation financière de la société à cette date.
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لإلتصــال بنا
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البيضاء  المغرب الدار   20100 الزرقطوني،  175 ، شارع 
الهاتف : 24 23 23 22 05

الفاكس : 35 23 23 22 05
www.marsamaroc.co.ma

المستثمرين والعالقات مع  المالي  التواصل  قطاع 
الهاتف : 84 / 94 67 77 22 05

الفاكس : 07 97 99 22 05 / 52 96 99 22 05
investisseurs@marsamaroc.co.ma  : البريد اإللكتروني 

 المقر الرئيســي :

 الموانئ :

الناضور :
الناضور النصر   88 بني  ص.ب. 

)6LG( 05 36 60 85 18 : الهاتف
الفاكس : 31 85 60 36 05

f.louateni@marsamaroc.co.ma  : البريد اإللكتروني 

الحسيمة :
الناضور النصر   88 بني  ص.ب. 
الهاتف : 49 57 91 61 06 
الفاكس : 31 85 98 36 05

f.louateni@marsamaroc.co.m  : البريد اإللكتروني 

طنجة :
14  بيال بيستا  طنجة 2، زنقة  رقم 

الهاتف : 50 93 30 39 05
الفاكس : 53 93 30 39 05

m_sennouni@marsamaroc.co.ma  : البريد اإللكتروني 

المحمدية :
98  المحمدية التجاري  ص. ب.  الميناء 

الهاتف : 80 40 32 23 05
05 23 32 40 75 الفاكس : 

r_abinouh@marsamroc.co.ma  : البريد اإللكتروني 

البيضاء : الدار 
البيضاء الدار  الموحدين   شارع 

 )15LG( 05 22 31 71 11 : الهاتف
الفاكس : 95 58 31 22 05

r_hadi@marsamaroc.co.ma  : البريد اإللكتروني 

األصفر : الجرف 
RI الجديدة 407 بالتو  22 طريق الجديدة  ص.ب  كلم. 

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

h_oubaha@marsamaroc.co.ma  : البريد اإللكتروني 

آسفي :
ص.ب. Fond de Mer 8  آسفي

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

b_abhim@marsamaroc.co.ma  : البريد اإللكتروني 

أكادير :
36 ميناء أكادير ص.ب. 

الهاتف : 00 37 84 28 05 
الفاكس : 25 28 84 28 05

k_mansour@marsamaroc.co.ma  : البريد اإللكتروني 

العيون :
48 المرسى ص.ب 

05 28 99 88 88 الهاتف : 
05 28 99 80 65 الفاكس : 

r_mihramane@marsamaroc.co.ma  : اإللكتروني  البريد 

الداخلة :
الداخلة   335 الجديد  ص.ب.  الداخلة  ميناء 

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

y_damou@marsamaroc.co.ma  : البريد اإللكتروني 
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175 ، شارع الزرقطوني، 100 20 الدار البيضاء  المغرب
الهاتف : 24 23 23 22 05  الفاكس : 35 23 23 22 05

www.marsamaroc.co.ma


