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تنخــرط كوســومار يف الوقــت الراهــن
يف ديناميـــة تمكنهـــا مــن أن تصبـــح
الصنـاعـــة مجـــال  يف  جهـويــــة  رائـــدة 
الغذائيــة، متنوعـــة األنشطـــة وخالقـــة
جميـــع لفـائـــدة  الـمـستـدامـــة  للقيمــة 
نشـاطـهـــا يف  الـمـتـدخلـــة  األطــــراف 
الطـمــــوح اجتماعيــا.هـــذا  ومســؤولة 
الـمـقــاوالتــــي  مشـروعـنــــا  يدعـمــــه 
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 من وجهة نظر
 الرئيس المدير العام
 محمد فيكرات



تمــزت ســنة 2018 بســياق خــاص بالنســبة للمقــاوالت المغربيــة، فخاللهــا 
الزتاماتهــا  لتعزيــز  ومشــاريعها   جهودهــا  كوســومار  مجموعــة  واصلــت 
بغيــة إرضــاء األطــراف المعنيــة. إن مهمتنــا األساســية تكمــن يف المقــام 
األول يف تلبيــة حاجيــات الســوق الوطنيــة مــن الســكر ودعــم ومواكبــة 
مــن  مليــارات  عــدة  اســتثمرنا  لقــد  الوطنيــة.  الســكرية  السلســلة  تنميــة 
الدراهــم مــن أجــل تحســين أداءاتنــا عــى الصعيديــن الفالحــي والصناعــي، 
وعملياتنــا  طاقاتنــا  تحســين  مجملهــا  يف  همــت  االســتثمارات  هــذه 
اإلنتاجيــة لتوفــر منتــوج ذي جــودة عاليــة وتحويــل تجهزاتنــا الصناعيــة 
وتزويدهــا بأحــدث التكنولوجيــات النظيفــة األكــر احرتامــا لبيئتنــا. وقــد 
تطــور البحــث والتنميــة عــى المســتوى الفالحــي بوتــرة متســارعة مــن 

أجــل اقــرتاح حلــول تتــالءم مــع حاجيــات فالحينــا الشــركاء.
إن اإلنجــازات الهائلــة لــم تتحــق إال بفضــل الــزتام نســاء ورجــال كوســومار 
الذيــن تجــري يف دمائهــم قيــم التقاســم والقــرب والرغبــة األكيــدة يف 
التطــور بشــكل يــويم. هــؤالء يبدلــون مــا يف وســعهم مــن أجــل خدمــة 
مســاعدتنا  أجــل  مــن  وكذلــك  دائــم  حــوار  عــى  الحفــاظ  عــر  شــركائنا 
عــى تحســين أنشــطتنا وخدماتنــا. ويمثــل الرأســمال البشــري لكوســومار 
المحــرك الحقيقــي لمقاولــة ناجحــة ومســتدامة. لذلــك، نشــيد أيمــا إشــادة 

بفــرق العمــل بكوســومار.
لقــد كان نشــاط مجموعــة كوســومار غنيــا جــدا، تمــزت أداءات المجموعــة 
برتاجــع رقــم المعامــالت بنســبة 8 % لتصــل إىل 7,7 مليــار درهــم. ويعــود 
هــذا االنخفــاض اإلرادي يف رقــم المعامــالت إىل الوضعيــة غــر المالئمــة 
لســوق تصدير الســكر األبيض ســنة 2018. بالفعل، أســفر اإلنتاج العالمي 
القــوي عــن تكويــن مخزونــات كبــرة لــدى الفاعليــن الســكريين األوروبييــن، 
وتبعــا لذلــك أصبحــت أســعار الســكر األبيــض متدنيــة ممــا قلــل مــن الفــرص 
المتاحــة لكوســومار يف ســوق غــر مشــجعة. يف مقابــل ذلــك،  أصبــح 
تصديــر الســكر األبيــض، الــذي يتــم يف إطــار نظــام القبــول المؤقــت دون 
االســتفادة مــن نظــام الدعــم الوطــي، مكونــا مهمــا يف رقــم معامالتنــا 

)مــن 20 إىل 25 %(.
الديناميكــي  المحــرك  الســكر، ســجلت كوســومار،  اســتخراج  يف مجــال 
للتنميــة السوســيو اقتصاديــة للمناطــق الســكرية، أداءات جيــدة مــع زيــادة 
يف حجــم اإلنتــاج الســنوي/اليويم الــذي بلــغ أزيــد مــن 000 555 طــن. هذا 
الــدور الهــام يتجــى يف المواكبــة اليوميــة لضمــان اســتمرارية سلســلة 
ســكرية مســتدامة وذلــك باالعتمــاد عــى عــدة رافعــات. يف هــذا الصــدد، 
تــأيت كوســومار بحلــول مبتكــرة ومالئمــة النتظــارات شــركائنا الفالحيــن 
بغيــة تحســين مؤشــرات األداء.  ويعتــر البحــث والتنميــة واالبتــكار مــن 
عــدة  حاليــا  نســجل  لذلــك،  األهــداف.  هــذه  لتحقيــق  الرئيســية  العوامــل 
مــع نســب  الفالحيــة  تحســنات منتظمــة وهامــة يف مؤشــرات األداءات 
الشــركاء  فالحينــا  مداخيــل  عرفــت  ذلــك،  عــن  فضــال  مرضيــة.  اســتخراج 

زيــادة بنســبة 10 % يف الســنة كمعــدل خــالل الســنوات األخــرة.

فيمــا يتعلــق باالبتــكار، دخلــت السلســة الســكرية هــذه الســنة منعطــف 
متعاونونــا  أعدهــا  الــي  »التيســر«  منظومــة  أن  حيــث  الرقمــي  التحــول 
باإلضافــة  الفالحيــن.  شــركائنا  لفائــدة  صمــم  معلوماتيــا  نظامــا  تعتــر 
إىل كــون »التيســر« يســاعد عــى تســريع وتــرة األداء، فــإن هــذا النظــام 
المعلومــايت يمكــن مــن تبســيط عملياتهــم اليوميــة. فبفضــل توفــره عــى 
نظــام رقمــي للتتبــع عــر اإلنرتنيــت، تتبــع مواكبــة العمليــات الفالحيــة 
انطالقــا مــن الــزرع إىل غايــة نقــل النباتــات إىل معامــل الســكر يف الوقــت 
الحقيقــي بواســطة اآلالت الفالحيــة المــزودة بنظــام جــي يب آس. كمــا 
الولــوج  مــن  تمكنهــم  بطاقــات  عــى  يتوفــرون  الفالحيــن  الشــركاء  أن 
إىل المعلومــات الــي تهمهــم يف الوقــت اآلين وتســهل عليهــم جميــع 

ــا. العمليــات الــي كانــت تتــم مــن قبــل يدوي
ويعتــر العنصــر االجتماعــي مــن بيــن أهــم الرافعــات الرئيســية يف الــدور 
الــذي تلعبــه كوســومار داخــل السلســلة الســكرية، ويعتــر إرضــاء وتلبيــة 
عالقاتنــا،  توطيــد  مجــال  يف  عامــل  أهــم  الفالحيــن  جميــع  حاجيــات 
باعــرتاف  الســكرية  بالسلســلة  عــا  مجمِّ بصفتهــا  مجموعتنــا  وتحظــى 
التقنيــة  المواكبــة  عــى  عــالوة  »فــاو«،  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة 
الدعــم  مــن  أســرهم  مــع  فالحــا   80  000 مــن  أزيــد  يســتفيد  والماليــة، 
االجتماعــي، فمجموعــة كوســومار تشــرف عــى العديــد مــن العمليــات 
إلرضــاء شــركائها مــن قبيــل برنامــج نظــام التقاعــد والتغطيــة الصحيــة 
والحوافــز الممنوحــة مــن خــالل برنامــج االمتيــاز يف األداء ومنــح االمتيــاز 
أبنــاء الفالحيــن الحاصليــن عــى الباكالوريــا. كمــا أن مجموعــة  لفائــدة 
كوســومار وقعــت العديــد مــن االتفاقيــات مــن أجــل تطويــر روح المبــادرة 
الذاتيــة مــع عــدة أبنــاك مغربيــة. وتنــدرج جميــع هــذه األعمــال يف إطــار 
ديناميــة التنميــة المســتدامة: المجتمــع، البيئــة، االزدهــار. »وقــد تــم تتويــج 
هــذه الديناميــة يف عــدة مناســبات: ميداليــة الفــاو لعــام 2009 كنمــوذج 
مــن  الممنوحــة  للمقاولــة  االجتماعيــة  المســؤولية  عالمــة  ــع،  للمجمِّ
طــرف االتحــاد العــام لمقــاوالت المغــرب. ويف هــذه الســنة، جــدد فيجيــو 
إيريــس تتويــج المجموعــة بجائــزة أفضــل أداء يف المســؤولية االجتماعيــة 
للمقاولــة. كمــا أدرجــت وكالــة التقييــم االجتماعــي والبيــي الدوليــة يف 

.Casablanca ESG 10 المعتمــد  تصنيفهــا 
يف  جهويــا  رائــدا  منهــا  تجعــل  ديناميــة  يف  حاليــا  كوســومار  تنخــرط 
الصناعــة الغذائيــة، يتســم بالتنويــع وخالقــا للقيــم المســتدامة بالنســبة 
يدعمــه  الطمــوح  هــذا  اجتماعيــا.  ومســؤوال  المعنيــة  األطــراف  لجميــع 
انطلقــت يف  أن مجموعتنــا  المقــاواليت Leader@25. كمــا  مشــروعنا 
النمــو عــى الصعيــد الــدويل مــن خــالل مصفــاة »درة« الجديــدة بالمملكــة 
العربيــة الســعودية ووحــدة التلفيــف الجديــدة بغينيــا كوناكــري. إن الخــرة 
المهنيــة والــزتام الرأســمال البشــري لكوســومار همــا االســتثمار الموظــف 
لفائــدة جميــع األطــراف  القيــم  التقــدم وخلــق  المزيــد مــن  يف تحقيــق 

المعنيــة.

محمد فيكرات
الرئيس المدير العام
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آفاقنا المستقبلية

• مشروع التحول الخاص بالمجموعة

التقدم المتقاسم يف خدمة 

التنمية المحلية والدولية

• التحول الرقمي للنشاط الفالحي: التيسر

• االستثمارات عامل أساسي يف األداء

• معمل تكرير السكر الجديد ب "درة" بالسعودية: 

الخرة المغربية عى الصعيد الدويل

• شراكة جديدة بغينيا كوناكري

المجتمع، البيئة 

واالزدهار: الزتام دائم من 

أجل إرضاء الشركاء  
• إنشاء أكاديميةكوسومار

• اتفاقية بشأن تقاعد الفالحين

• مشروع اإلدماج السوسيواقتصادي لفائدة 

الناقلين بالسلسلة السكرية

• الرعاية والدعم: االلزتام المتعدد لكوسومار 

• تقليص بصمتنا الكربونية

تقديم المجموعة
• الهوية والمهام ورؤية المجموعة 

• مواقع التواجد
• الحكامة

آداءاتنا 
• السياق الوطي

• األداءات الفالحية

• األداءات الصناعية

• األداءات المالية 

النتائج
• الحسابات الموطدة

• الحسابات االجتماعية 

• التقرير الخاص لمدققي الحسابات

• توصيات 2018
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• الهوية والمهام ورؤية المجموعة

• مواقع التواجد

• الحكامة
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01
فاعل رئييس يف 01

الصناعات
 الغذائية المغربية

قريبا تحتفل كوسومار بالذكرى الـ 90 عى 
انطالقها بحيث أن هذه الفرتة الطويلة من التواجد 

تعكس لنا تاريخ الصناعة السكرية المغربية. بالفعل، منذ 
نشأتها سنة 1929 إىل غاية يومنا هذا، تعتر كوسومار الرائدة 

يف إنتاج السكر األبيض عى الصعيد الوطي. ويتمز مسارها بالتطور 
المستمر عى مستوى عصرنة عملياتها اإلنتاجية وبلورة طاقاتها اإلنتاجية 

وتحسين خدماتها لضمان تغطية السوق الوطنية وإرضاء شركائها بشكل يويم.

الهوية
 الهوية        

%0,19

%27,45

%2,95

%7,10

%6,98

%12,83

%4,42

%3,40

%3,48

%1,54

%1,28

%0,97

%0,04

%27,40
مساهمون آخرون

Tirlemontoise معمل تكرير

أكسا للتأمين بالمغرب 

RMA CAP DYNAMIQUE الملكية الوطنية للتأمين

التعاضدية الفالحية المغربية للتأمينات 

التعاضدية المركزية المغربية للتأمين

الصندوق المغريب للتقاعد

سهام للتأمين 

سيالكــو 

ويلمار هولدينغ للسكر شركة خاصة محدودة

ويلمار سكر شركة خاصة محدودة (فرع) 

الصندوق البيمهين المغريب للتقاعد 

تأمينات الوفا

RCAR- (النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)

بنية الرأســمال يف
31/05/2019

مساهمة طموحة يف الرأسمال
رأســمال  يف  المســاهمات  تكويــن  لنــا  يوضــح 
طموحاتهــا  أهميــة  مــدى  جــي  بشــكل  كوســومار 
الــدويل مــع العمــل  النمــو عــى الصعيــد  المتمثلــة يف 
األســهم  ملكيــة  أن  كمــا  وطنيــا.  مكانتهــا  تعزيــز  عــى 
للمســاهمين  المهنيــة  الخــرة  بيــن  تــوازي  بالمجموعــة 
ألهــم  الماليــة  والقاعــدة  ويلمــار  مجموعــة  مثــل  المرجعييــن 

المغربيــة. المؤسســاتية  المجموعــات 

%
(PER)

*

18,818,5

20172018

295

174,5

20172018

الدرهم

سعر
السهم ب 

مكرر
الربحية

%
(PER)

*

18,818,5

20172018

295

174,5

20172018

الدرهم

سعر
السهم ب 

مكرر
الربحية

تعديل السعر المرجعي بعد زيادة رأس المال من خالل توزيع سهم واحد مجاين
لكل سهمين ممتلكة للمساهمين يف يونيو 2017

المهمة ورؤية 
المجموعة
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 مجموعة ويلمار، عمالق عالمي يف الصناعة الغذائية ومساهم صناعي مرجعي
تــزاول يف قطــاع  تعتــر مجموعــة ويلمــار الدوليــة والمســاهم المرجعــي، مقاولــة 
يف دوليــا  فاعــال  ســنغافورة.باعتبارها  لقانــون  وخاضعــة  الغذائيــة   الصناعــات 
دوالر، مليــار   45 يناهــز  معامــالت  برقــم  الفالحــي  المجــال  يف   األعمــال 
 فإنهــا تحظــى بمكانــة بــارزة عــى مســتوى صناعــة  وتجــارة الســكر. يف
 أســرتاليا، اقتنــت ويلمــار مجموعــة تنتــج 2 مليــون طــن مــن الســكر،
 كمــا تملــك معامــل التكريــر يف كل مــن آســيا وأندونيســيا عــى
أنشــطة يف بعــدة  تقــوم  الخصــوص، فضــال عــن ذلــك   وجــه 
لذلــك، تعتمــد كوســومار  . الســكر  تجــارة وشــحن   مجــال 

لويلمــار العالميــة  الخــرة  .عــى 

فاعل رئييس يف 
الصناعات

 الغذائية المغربية
قريبا تحتفل كوسومار بالذكرى الـ 90 عى 

انطالقها بحيث أن هذه الفرتة الطويلة من التواجد 
تعكس لنا تاريخ الصناعة السكرية المغربية. بالفعل، منذ 

نشأتها سنة 1929 إىل غاية يومنا هذا، تعتر كوسومار الرائدة 
يف إنتاج السكر األبيض عى الصعيد الوطي. ويتمز مسارها بالتطور 

المستمر عى مستوى عصرنة عملياتها اإلنتاجية وبلورة طاقاتها اإلنتاجية 
وتحسين خدماتها لضمان تغطية السوق الوطنية وإرضاء شركائها بشكل يويم.

المهمة الهوية        
فاعل ممز بمجموع سلسلة القيم

بفضــل نموذجهــا المــرن، تقــوم كوســومار بإنتــاج الســكر المســتخرج 
المســتورد  الخــام  الســكر  وبتكريــر  المحليــة  الســكرية  النباتــات  مــن 
وبتلفيــف وتوزيــع الســكر األبيــض بــكل أشــكاله: قالــب الســكر، القطــع 
الكبــرة والقطــع الصغــرة وســكر ســاندة. كمــا يتــم تصديــر الســكر األبيــض 

يف إطــار نظــام القبــول المؤقــت، خــارج نظــام المقاصــة.

مجمع ملزتم بتنمية النشاط الفالحي السكري
ألزيــد  الوحيــد  المجمــع  بصفــة  وتتمتــع  أساســيا  مجتمعًيــا  دوًرا  كوســومار  تلعــب 
مــن 80.000 فــالح. كمــا تعمــل عــى ضمــان اســتدامة مجمــوع السلســلة الفالحيــة 
التقــي والمــايل  يتــم مــن خــالل الدعــم  الســكرية عــن طريــق رفــع تنافســيتها. وهــذا 
واالجتماعــي عــن قــرب لفالحيهــا بمختلــف المناطــق الــي تتواجــد بهــا: دكالــة، الغــرب، 

تادلــة وملويــة. اللوكــوس، 

الرؤية

سلسلة سكرية فعالة ومستدامة
اســتثمرت مجموعة كوســومار، الملزتمة منذ أزيد من 10 ســنوات من أجل سلســلة ســكرية   بأداء 

جيد، أكر من 10 مليار درهم بغية تحســين المؤشــرات اإلجمالية عى مســتوى األداء: المؤشــرات 
الفالحية والصناعية والبيئية واالجتماعية. هذه االلزتامات من طرف كوســومار ســتتواصل من أجل 

تحقيق األمن الغذايئ من الســكر. ويف إطار مزاولتها لنشــاطها داخل منظومتها االقتصادية من أجل خلق 
القيم المتقاســمة والمســتدامة فإن هذه االســتثمارات تهم جميع حلقات سلســلة القيم بهدف إرضاء الشــركاء 

االسرتاتيجيين.  

طموح عى الصعيد الدويل
تســعى كوســومار إىل تحقيق طموحها يف أن تصبح فاعال جهويا يف الصناعات الغذائية متنوع األنشــطة. بذلك، تشــمل حاليا 

عمليات تصدير الســكر األبيض )الخاضعة لنظام القبول المؤقت وغر مســتفيدة من أي دعم( أزيد من 44 بلدا. كما أن المجموعة 
انخرطت يف االســتثمار المشــرتك من خالل إنشــاء مصفاة جديدة للســكر بالمملكة العربية الســعودية "شــركة درة للســكر". فضال عن 

ذلك، أعلنت عن مســاهمتها يف رأســمال وحدة جديدة لتلفيف الســكر األبيض بغينيا كوناكري.
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أرقام بارزة

  
   األداة 

     الصناعيــة 

8
وحدات صناعية

من بينها معمل 
التكرير

 1,2
مليون

طن من السكر 
األبيض 

المستهلك 
سنويا

5 000
 منصب عمل مباشر

وغر مباشر

1 000 
 زبون مباشر وطي

10
مليون

حجم االستثمارات المرتاكمة 
مخصصة لتأهيل 

وتحسين أداءات 
السلسلة

1,65
مليون

طن من الطاقة السنوية 
إلنتاج السكر 
األبيض

35
            كلغ

للشخص يف السنة

  
   الســوق     

    الوطنيــة   
 النشاط

الفالحي

 80 000    
هكتار من النباتات 

السكرية

   5
مليون 

طن من الطاقة السنوية
لمعالجة النباتات 

السكرية

أزيد من
 

160
مقاولة أنشئت

يف النشاط الفالحي 
والصناعة

80 000
     فالحا مجمعا

   5
مليون
طن من النباتات

السكرية المنتجة
يف السنة

   5
مليون

يوم عمل يف السنة  
يف النشاط 

الفالحي
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 أداءات
             2018 

891

62,8556 000

376 000

1,81

70

7,66
مليار درهم كرقم 

معامالت

مليون درهم كنتيجة 
صافية حصة المجموعة

)RNPG(

مليار درهم كفائض خام  
)EBE( لالستغالل

طن يف الهكتار
من مردودية الشمندر 

السكري

طن يف الهكتار من مردودية 
قصب السكر

طن من السكر األبيض 
المستخرج من النباتات 

السكرية المحلية

طن من السكر األبيض 
يصدر دون االستفادة من 
الدعم إىل أزيد من 40 بلد  
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من أجل تغطية مثى للسوق
3 أنواع من المنتجات المشتقة:

 الموالص، تفل الشمندر المجفف و تفل 
الشمندر المسلوج

   مواقــع       
التواجد    

13
 نقطة

 بيع

4 أنواع من
     المنتوجات 

       تواجد جغرايف
      يف 5 مناطق

طنجة

القنيطرة

العرائش

الرباط

الجديدة

الناضور

 بين مالل

مراكش

أكادير

العيون

 الداخلة

معمل السكر الخاص للشمندر السكري

معمل السكر لقصب السكر

معمل تكرير السكر الخام

BAS : 
CAS : 

الدار البيضاء
الطاقة اإلنتاجية

                طن يف اليوم   

دكالة
20000 هكتار من

الشمندر السكري

ملوية  
6000 هكتار

من الشمندر السكري

اللوكوس
6000 هكتار 

من الشمندر السكري

5000 هكتار 
من قصب السكر

Lorem 

ipsum dolor sit 

amet, con

الغرب

تادلة

الشمندر السكري
قصب السكر

000 13 هكتار
من الشمندر السكري

000 12 هكتار
من قصب السكر

000 15 هكتار
من الشمندر السكري

3300  
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اللجنة االسرتاتيجية
السيد جان لوك روبر بوهبوت
السيد ريجيس كريم سلمون

    السيد رمسيس عروب
 السيد محمد فيكرات

 لجنة المخاطر واالفتحاص
السيد خالد الشدادي

السيد فرجيليو لوبز فاكونديس
السيدة وفاء مريوح

 لجنة الموارد البشرية
السيد جان لوك روبر بوهبوت

السيد هشام بلمراح
السيد محمد فيكرات

أعضاء مجلس اإلدارة
السيد جان لوك روبر بوهبوت

السيد فرجيليو لوبز فاكونديس
السيد ريجيس كريم سلمون

 التعاضدية الفالحية المغربية للتأمينات )مامدا( ممثلة من
طرف السيد هشام بلمرح

تأمين الوفاء ممثلة من طرف السيد محمد رمسيس عروب
 ممثل من  )RCAR( النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

 طرف السيدة وفاء مريواح
السيد عبد العزيز أبارو
السيد خالد الشدادي

الرئيس المدير العام
السيد محمد فيكرات

اللجان
 المختصة 

الحكامة

مجلس
 اإلدارة



محمد فيكرات 
 الرئيس المدير العام

حسن منر
مدير عام منتدب مكلف 
بمعامل السكر التابعة 
للمجموعة

موالي عي العلوي
مدير مكلف بالمبيعات 

وسلسلة التوريد

الحكامة

محمد جواد خطايب  
مدير عام منتدب لكوسومار 

ش.م مكلف بمعمل تكرير السكر

طارق بوعطيوي
مدير مكلف بالمالية 
ومراقبة تسير المجموعة

الفريق 
المسر

عبد الحميد الشافعي العلوي
مدير عام مكلف بالمهام لدى

الرئيس المدير العام 

2O18
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أحمد الشتوي
مدير األنظمة 

المعلوماتية والعالقات 
المؤسساتية والموارد البشرية 

عماد غماد
مدير المشرتيات

والتصدير

جعفر العمراين
مدير االفتحاص الداخي

والمراقبة الداخلية ومخاطر 
التسير

عبد المطلب 
العبادي

مدير الدراسات والهندسة 

نزار العلمي
مدير التنمية و التسويق

عبد السالم حلواين
مدير سوكرونيون

سمرة أبراغ
مديرة التواصل والمسؤولية 
االجتماعية للشركات 
واالحتضان والرعاية



التقدم
المتقاسم
 لفائدة التنمية
المحلية والدولية

2O18
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• التحول الرقمي للنشاط
الفالحي - التيسر

 
• اإلستثمارات عامل أساسي يف األداء

 
• معمل تكرير السكر الجديد "درة" 

بالسعودية: الخرة المغربية عى
الصعيد الدويل

• شراكة جديدة بغينيا كوناكري 
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02 يـمـــر تـحســـين 
مــــــؤشـــــــــرات 

األداءات 
اإلجـــمــــــــــالــيـــــــة 

السـكـريــــة  للـسلسلـــة 
عـملــيـــات  عبـرتـطـــويــــر 

لذلــك،  الفالحــي.  النشــاط 
رقمنــة  كوســومار  أطلقــت 

"التيسـيـــر"  نظاـــم  عبـــر  مهنهــا 
الفالحــي. للنشــاط  الـــموجه 

يمكن هذا النظام من:
عــر  الفالحيــة  األداءات  تحســين   -

التتبــع بواســطة تحديــد الموقــع الجغــرايف 
بالنباتــات  المزروعــة  األرضيــة  للقطــع 

متصلــة  فالحيــة  آالت  بفضــل  الســكرية 
أصبحــت  بذلــك   .)GPS(آس يب  الـــجي  بنظــام 

جميــع العمليــات الفالحيــة مراقبــة مــن أجــل ضمــان 
المثــى. للشــروط  مراعاتهــا 

- تقــّرب أكــر وتعزيــز دعــم الفالحيــن عــر تســريع وتســهيل 
والجــي  الــزرع  لمواســم  بالتحضــر  المرتبطــة  العمليــات 

وتحقيــق المزيــد مــن الراحــة. نتيجــة لذلــك، أصبــح الدعــم التقــي 
الــذي يقدمــه مستشــارو كوســومار للفالحيــن يتعــزز يومــا بعــد 

يــوم.
الغــرب واللوكــوس  النظــام يف كل مــن مناطــق  بعــد إنطــالق هــذا 

وتادلــة ودكالــة وملويــة، تتســم هــذه المنضومــة الرقميــة الشــاملة حيــث 
يتــم ربــط الشــركاء بهــا بفضــل نظــام البطاقــات الــذي يمكنهــم مــن الولــوج 

إليهــا واالســتفادة مــن المعلومــة يف الوقــت اآلين.
هذاالنظــام يعتمــد عــى ثــالث نمــاذج مــن البطاقــات حســب رمــز اللــون المخصــص 

واللــون  الســكري،  الشــمندر  لمنتجــي  بالنســبة  األخضــر  اللــون  مســتعمل:  لــكل 
ومانحــي  للموزعيــن  بالنســبة  واألزرق  الســكر  قصــب  لمنتجــي  بالنســبة  الذهــي 

مزايــا  الفالحــي  النشــاط  يف  للفاعليــن  تمنــح  الممغنطــة  البطاقــات  هــذه  الخدمــات، 
متعــددة:

• بالنسبة للفالح:
- الولوج إىل المعلومة يف الوقت اآلين وخالل الموسم.

- تبسيط وتسهيل اإلجراءات المتعلقة باإلعداد للمواسم الفالحية،مثل شراء المدخالت.
- تحسين التأطر التقي مع مواكبة أفضل بصفة يومية.

- ضمان الشفافية التامة بالنسبة لجميع المعامالت المالية والنقص الفعي آلجال الدفع.

• بالنسبة لكوسومار:
- تحسين المؤشرات األساسية لألداء الفالحي المتمثلة يف درجة الحالوة والمردودية وإنتاج السكر األبيض.

- منح الموثوقية للعمليات التقنية والمالية لنشاط معامل السكر،من أجل تعزيز ثقة وإرضاء الشركاء.

التحول الرقمي
للنشاط الفالحي
      التيسر 



توضيح:02
المستشارالفالحي،
العنصراألساسي

يمثلــون  الذيــن  الفالحيــون،  المستشــارون  يلعــب 
والفالحيــن  كوســومار  بيــن  وصــل  صلــة 
"التيســر".  نظــام  يف  حيوًيــا  دورا  الشــركاء، 
بمجمــوع  يتواجــدون  المستشــارون  هــؤالء 
بالتتبــع  يقومــون  حيــث  الوطــي  الــرتاب 
المجــال  يف  الخــرة  عــايل  والتأطــر 
معايــر  يضمنــون  كمــا  الفالحــي 
الضروريتيــن  والمردوديــة  الجــودة 
المجموعــة.  لنشــاط  بالنســبة 
المستشــارين  لكــون  ونظــرا 
اتصــال  بأجهــزة  مزوديــن 
مرتبطــة باإلنترنيــت، يتــم 
مــا  بمجــرد  إشــعارهم 
الــزرع  شــروط  تكــون 

غــر القلــع  أو 
متتبعة.

TÉMOIGNAGE : 
أمين لحبييش،

 مدير األنظمة المعلوماتية

آالت فالحية
ذكية 

نبيل ملوك،
نائب المدير بالنشاط الفالحي، مكلف

 بالبحث والتنمية وتتبع األداء الفالحية
بدكالة

بطاقة
 التيسر : طريقة 

االستعمال 

”

”
“

                            
 يمــر التحــول الرقمــي 

للنشــاط الفالحــي أيضــا 
عــر ربط 1200 آلة فالحية 

بخــوادم كوســومار  بواســطة 
نظــام جــي يب آس )GPS(  عــر 

األقمــار االصطناعيــة ممــا يمكــن 
العمليــات  لجميــع  آين  تتبــع  مــن 

البــر.  غايــة  إىل  الــزرع  مــن  انطالقــا 
ويتــم تلقــي اإلشــارات يف غرفــة التحكــم 

المستشــار  تشــعر  حيــث  الســكر  بمعمــل 
الفالحــي بمجــرد عــدم احــرتام بعــض الشــروط. 

كمــا أن اآلالت الفالحيــة مــزودة بأجهــزة قــراءة 
البطاقــات الذكيــة ممــا يضمــن إمكانيــة تتبــع جميــع 

النباتــات. تســليم  إىل  الــزرع  مــن  بــدءا  العمليــات 
تحديــد  بإمكانهــا  الفالحيــة  اآللــة  فــإن  لذلــك،  ونتيجــة 

بهــا. تتواجــد  الــي  األرضيــة  القطعــة  صاحــب  هويــة 

      مــع "التيســر"، أصبحــت جميــع عمليــات الفالحيــن مســهلة وأكــر 
موثوقيــة. فمــن خــالل تقديــم بطاقتــه إىل مركــز التوزيــع الفالحــي، يوفــر 

هــذا األخــر الوقــت خــالل عمليــات شــراء المدخــالت حيــث يتــم تســجيلها 
يف النظــام. وبمجــرد تســليم إنتــاج النباتــات إىل معمــل الســكر، يتــم تســجيله 

المشــرتاة  للمدخــالت  التلقــايئ  الخصــم  يتــم  كمــا  الممغنطــة.  البطاقــة  يف 
أثنــاء االســتعداد للموســم الفالحــي مــن حســابه، ممــا يســاعد عــى تقليــص مــدة 

التعامــالت الماليــة. يف الختــام، يتمكــن الفــالح مــن تفــاذي التعقيــدات المســطرية 
وكــرة األوراق وهــذا مــا يســاعده عــى تخصيــص كل وقتــه وجهــوده لتتبــع محصولــه.

“
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تنميــة  يف  المحــرك  دور  كوســومار  تلعــب 
وعصرنــة النشــاط الفالحــي إذ بذلــت كل مــا يف 

لبلــوغ  والجهــود  االســتثمارات  حيــث  مــن  وســعها 
الرنامــج  أهــداف  يف  المحــددة  األداء  مســتويات 

المغــرب األخضــر.  إطــار مخطــط  المنجــز يف  التعاقــدي 
عنــد ســنة 2020،  يتمثــل طموحنــا يف بلــوغ نســبة 56 % 

اإلنتــاج  مــن  المســتخرج  الســكر  مــن  الحاجيــات  تغطيــة  مــن 
القيــم  سلســلة  بمجمــوع  التنافســية  القــدرة  وتعتــر  المحــي، 

تضاهــي  تنافســية  أكــر  سلســلة  لتحقيــق  األساســية  الرافعــة 
المتعلــق  النشــاط  يف  الــدويل  الصعيــد  عــى  المرجعيــة  السالســل 

الســكر. وقصــب  بالشــمندر 

 عــن كثب
كوســومار نمــوذج للتجميــع معرتف به 

من "فاو"*
يعــد نمــوذج التجميــع الــذي أحدثتــه كوســومار يف صلــب 
يوقــع  بالفعــل،  الفالحــي.  النشــاط  تنميــة  اســرتاتيجية 
الســكر عقــدة تجميــع تغطــي  الشــمندر وقصــب  منتجــو 
يف  االندمــاج  مــن  تمكنهــم  العقــدة  هــذه  ســنوات.   5
المنظومة االقتصادية الســكرية تحت إشــراف كوســومار.

يســتفيذون  فالحــا   80.000 يقــارب  مــا  التجميــع  ويهــم 
واللوجيســتيكية  واالجتماعيــة  الماليــة  المواكبــة  مــن 

للمجموعــة.  والتقنيــة 
االلــزتام  مــن  الفالحــون  يســتفيد  المــايل:  التأطــر   •
بشــراء محصولهــم مــن طــرف كوســومار بســعر تعاقــدي 
الفيدراليــة  داخــل  للتضامــن  صنــدوق  وأحــدث  مضمــون. 
البيمهنيــة المغربيــة للســكر )فيمســكر( وذلــك مــن أجــل 
واألحــداث  المناخيــة  الصعوبــات  مــن  الفالحيــن  حمايــة 
المســبق  بالتمويــل  كوســومار  تقــوم  كمــا  االســتثنائية، 

الســكر. وقصــب  الشــمندر  لمدخــالت 
• التأطــر التقــي: يواكــب مهندســو وتقنيــو كوســومار 
الخــرات  مــن  يســتفيدون  لجعلهــم  ميدانيــا  فالحينــا 
بآخــر  وتبليغهــم  البعــض  بعضهــم  لــدى  المرتاكمــة 
تحــت  والتنميــة"  "البحــث  إليهــا  الــي توصــل  االبتــكارات 

كوســومار. إشــراف 

بنقــل  كوســومار  تتكلــف  اللوجيســتيكي:  التأطــر   •
تخضــع  حيــث  الســكر  معامــل  نحــو  الســكرية  النباتــات 
بفضــل  شــفافية  بــكل  الحــالوة  درجــة  قيــاس  لعمليــات 

متطــورة. جــد  تقنيــة  معــدات 
فالحينــا  أســر  تســتفيد  االجتماعيــة:  المواكبــة   •
اقتصاديــة  السوســيو  المبــادرات  مــن  العديــد  مــن 
وأنشــطة الدعــم الرتبــوي والثقــايف المنجــزة مــن 
طــرف المجموعــة يف جميــع مناطــق تواجدنــا.

مــن بيــن أهــم هــذه المبــادرات التأميــن عــى 
المــرض ونظــام التقاعــد المحدثين لفائدة 
الســكرية. السلســلة  يف  الفالحيــن 

ميدالية فاو نموذج المجمع 

2009
*- فاو: منظمة األغذية 

والزراعة تابعة لألمم 
المتحدة.
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تنميــة  يف  المحــرك  دور  كوســومار  تلعــب 
وعصرنــة النشــاط الفالحــي إذ بذلــت كل مــا يف 

لبلــوغ  والجهــود  االســتثمارات  حيــث  مــن  وســعها 
الرنامــج  أهــداف  يف  المحــددة  األداء  مســتويات 

المغــرب األخضــر.  إطــار مخطــط  المنجــز يف  التعاقــدي 
عنــد ســنة 2020،  يتمثــل طموحنــا يف بلــوغ نســبة 56 % 

اإلنتــاج  مــن  المســتخرج  الســكر  مــن  الحاجيــات  تغطيــة  مــن 
القيــم  سلســلة  بمجمــوع  التنافســية  القــدرة  وتعتــر  المحــي، 

تضاهــي  تنافســية  أكــر  سلســلة  لتحقيــق  األساســية  الرافعــة 
المتعلــق  النشــاط  يف  الــدويل  الصعيــد  عــى  المرجعيــة  السالســل 

الســكر. وقصــب  بالشــمندر 

عامل أساسي02
   يف األداء

االستثمارات
البحث والتنمية،

 محرك االمتياز الفالحي
ســاهمت الجهــود المبذولــة بشــكل متواصــل 

وشــركائها  كوســومار  مجموعــة  طــرف  مــن 
الفالحيــن  يف النتائــج المحققــة خــالل المواســم 

الســكرية األخــرة، الســيما يف إطــار مواصلــة برنامــج 
البحــث والتنميــة الهــادف إىل تحســين زراعــة الشــمندر 

وقصــب الســكر. يشــمل هــذا الرنامــج العديــد مــن الجوانــب 
مــع إنشــاء مراكــز تقنيــة جهويــة مخصصــة للنباتــات الســكرية 

ومكننــة  األصنــاف  انتقــاء  لتطويــر  وتادلــة  وملويــة  بالغــرب 
مراقبــة  إىل  باإلضافــة  الســكرية  للزراعــات  التقنيــة  العمليــات 

التأثــر  كان  ذلــك،  عــى  زيــادة  إلــخ...  األمــراض  ومعالجــة  الســقي 
السوســيو اقتصــادي إيجابيــا بالنســبة للفالحيــن الشــركاء بالمجموعــة 

حيــث ســجلت مداخيلهــم زيــادة بمعــدل 10 % يف الســنة .
عــى العمــوم، فجميــع هــذه األداءات الجيــدة تبقــى مطابقــة ألهداف خارطة 

الطريــق 2020 الــي تــريم إىل بلــوغ نســبة تغطيــة يف حــدود 56 %.

منصة لوجيستيكية وتجارية جديدة بطنجة 
يف إطــار اســرتاتيجية تعزيــز النشــاط التصديــري عــر مينــاء طنجــة المتوســط، ومــن أجــل 

تعزيــز مكانتهــا بالمنطقــة الشــمالية، أنهــت كوســومار إنشــاء منصــة تجاريــة بالمنطقــة 
الصناعيــة كزناية-طنجــة.

تهــدف هــذه المنصــة إىل تطويــر المبيعــات للصناعييــن خاصــة عــى مســتوى تلبيــة حاجيــات 
مصانــع المشــروبات الغازيــة الكــرى المتواجــدة بالمنطقــة. عــالوة عــى ذلــك، تمكــن هــذه البنيــة 

التحتيــة مــن ضمــان توفــر مخــزون األمــان لتغطيــة حاجيــات المنطقــة الشــمالية مــن الســكر وترشــيد 
التكاليــف اللوجيســتيكية المرتبطــة بتســليم الســكر الســائب. بشــكل عــام، تعمــل المنصــة عــى تحســين 

التحكــم يف التوزيــع ومنــح إمكانيــات تلفيــف 250 طــن يف اليــوم بعيــن المــكان.  

معطيات تقنية حول المنصة التجارية الجديدة:
• مساحة إجمالية تقدر ب 12168م2 منها 5042 م2 مغطاة. 
• فضاء للتخزين، أرصفة للشحن، محالت تقنية ومبىن إداري.

• مساحة غر مغطاة مخصصة للطرق ولمواقف السيارات والشاحنات وللمساحات الخضراء. 
• طاقة تخزينية تقدر ب 12000 طن بالنسبة للسكرالمحبب ساندة من فئة 50 كلغ و500 طن بالنسبة للسكر المحبب 

ساندة من فئة 2 كلغ.



2O18
22

يــــــر لتقر ا
 الســنوي 

02

انخرطت كوســومار ســنة 2016 يف اســتثمار مشــرتك يف مصفاة "درة" لتكرير الســكر بالمملكة العربية الســعودية بشــراكة 
مــع شــركة "اتحــاد اإلخــوة للتنميــة" وشــركة "التنميــة للمشــاريع الصناعية".

وتعتــر كوســومار الشــريك الصناعــي المرجعــي حيــث تحــوز عــى 43,275 % مــن رأســمال شــركة "درة التنميــة المتقدمــة" 
صاحبــة المشــروع. هــذا المشــروع يعكــس رغبــة كوســومار يف مواصلــة طموحهــا المتعلــق بتنميــة وتنويــع نشــاطها عــى 

المســتوى الــدويل.
وســتبلغ الطاقــة الســنوية 840.000 طــن بالنســبة لهــذه المصفــاة الــي تهــدف يف نفــس الوقــت إىل تلبيــة حاجيــات الســوق 
المحليــة والتصديــر نحــو دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا )مينــا(، الــي تتجــاوز حاجياتهــا الســنوية 4 مليــون طــن 
مــن الســكر. وســيتم إنشــاء "مصفــاة درة لتكريــر الســكر" عــى مســاحة تبلــغ 15 هكتــارا يف مينــاء بالبحــر األحمــر، شــمال غــرب 

المملكــة العربيــة الســعودية.
من المقرر أن ينطلق اإلنتاج بهذه المصفاة يف نهاية 2019.

تكرير السكر الجديد "درة" 
بالسعودية: الخرة المغربية 

عى الصعيد الدويل

معمل
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 بغينيا02

كوناكري
زاد النجــاح المحقــق عــى مســتوى العمليــات التصديريــة بإفريقيــا يف طمــوح مجموعــة كوســومار لتعزيــز حضورهــا التجــاري بغــرب 
هــذه القــارة ممــا دفعهــا للشــروع يف تلفيــف وتســويق الســكر األبيــض يف غينيــا كوناكــري. بذلــك، أصبحــت المجموعــة تســاهم يف 
رأســمال "الشــركة المغربيــة الغينيــة للســكر" بنســبة 55 %، بينمــا 45 % المتبقيــة تملكهــا الشــركة الغينيــة SOGECILE. وســوف 
تتوفــر الشــركة المغربيــة الغينيــة للســكر عــى وحــدة إنتاجيــة تقــع عــى بعــد كيلوميــرت واحــد مــن مينــاء كوناكــري. وتبلــغ الطاقــة 

اإلســمية المتوقعــة 50.000 طــن، وقــد تــم برمجــة أوىل العمليــات التجاريــة يف الفصــل الثالــث مــن ســنة 2019.
وســتقدم تشــكيلة منتجــات "الشــركة المغربيــة الغينيــة للســكر" عرضــا متنوعــا وتنافســيا مــن الســكر الملفــف إىل المســتهليكين 
الغينييــن والبلــدان المجــاورة. كمــا ســتعرض الشــركة ســكرا بجــودة عاليــة وتغليفــات عصريــة تتــالءم والحاجيــات المحليــة. كمــا 

سيشــمل العــرض الجديــد المقــرتح الســكر المحبــب ســاندة وقطــع الســكر الصغــرة مقولبــة وملففــة يف أشــكال مختلفــة.
ويؤكــد هــذا االســتثمار الرؤيــة االســرتاتيجية لمجموعــة كوســومار لتنميــة وتعزيــز نشــاط التصديــر الــذي ســيجعل مــن المجموعــة فاعــال 

جهويــا تنافســيا يف الصناعــات الغذائيــة.  

شراكة جديدة

Tanger
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  المجتمع، البيئة
 االزدهار: الزتام
 مستدام إلرضاء
الشركاء
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• إنشاء " أكاديمية كوسومار"
 

• اتفاقية بشأن تقاعد الفالحين 
 

• مشروع اإلدماج السوسيواقتصادي 
ألصحاب النقل بالسلسلة السكرية

 
• الرعاية والدعم: االلزتام المتعدد 

لكوسومار

•  تقليص بصمتنا الكربونية 

25
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اسرتاتيجية

المسؤولية
االجتماعية للمقاولة

االجتماعيــة  المســؤولية  اســرتاتيجية  تمثــل 
خلــق  لفائــدة  اللزتامهــا  الملموســة  الرتجمــة  للمقاولــة 
القيــم المســتدامة والمتقاســمة مــع جميــع األطــراف المعنيــة 
النمــوذج  داخــل المنظومــة االقتصاديــة الســكرية، وترتكــز عــى 
البيئــة،  "المجتمــع،  لمنهجهــا:  الثالثــة  المحــاور  يمثــل  الــذي  الوحيــد 

االزدهــار".
التنميــة  يف  مبكــرا  كوســومار  انخرطــت  وحيــد،  كفاعــل  بدورهــا  منهــا  وعيــا 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة بالمغــرب ممــا جعلهــا تحصــل عــى العديــد مــن 
التتويجــات. منــذ ســنة 2009، تــم مكافــأة مجهــودات المجموعــة بمنحهــا ميدالية النموذج 
الســنة،  نفــس  "فــاو". ويف  والزراعــة  المتحــدة لألغذيــة  األمــم  مــن طــرف منظمــة  المجمــع 
حصلــت كوســومار عــى عالمــة المســؤولية االجتماعيــة للمقاولــة الممنوحــة مــن قبــل االتحــاد 

العــام لمقــاوالت المغــرب.
المســؤولية االجتماعيــة  أداء يف  أفضــل  المجموعــة بجائــزة  تتويــج  إيريــس  يف ســنة 2018، جــدد فيجيــو 
 Casablanca ESG للمقاولــة، كمــا أدرجتهــا وكالــة التقييــم االجتماعــي والبيــي الدوليــة يف تصنيفهــا المعتمــد
10 الــذي يشــمل المتغــرات المغربيــة الـــ 10 األكــر تقييمــا عــى مســتوى االلــزتام واإلنجــازات يف مجــال المســؤولية 
الــذي يحســب أداء أســعار  االجتماعيــة للمقاولــة. هــذا المؤشــر الموضوعــايت )البيئــة، الجانــب االجتماعــي والحكامــة(، 
أســهم المقــاوالت المســؤولة اجتماعيــا المدرجــة يف بورصــة الــدار البيضــاء، يرتكــز عــى مجمــوع النقــط المحصــل عليهــا مــن 

طــرف المقــاوالت عــى أســاس المعايــر البيئيــة واالجتماعيــة والحكامــة الجيــدة. 

مقاولــة  التاريــخ،  عــر  كوســومار،  تعتــر 
رائــدة يف مواكبــة متعاونيهــا مــن أجــل 
تطويــر مهاراتهــم والتقــدم يف مســارهم 
آخــر  متطلبــا  أن  تبيــن  واليــوم،  المهــي. 
لضمــان  أساســيا  عنصــرا  يشــكل  أصبــح 
التقنيــة  والعمليــات  القطــاع  اســتدامة 

الخــرة. نقــل  للمجموعــة: 

لقد أنشأنا أكاديمية التكوين بهدف دعم مهنة السكر 
ومنحها احرتافية أكر ونقل خرتنا عى مستوى القارة 

األفريقية.
إنه مشروع يساعد عى تدبر االختالف بين األجيال، حيث 

يوفق بين شغف وطموح الشباب وحكمة وخرة الكبار.

حوار مع
كوثر لعناية
مسؤولة عن التكوين 

والتوظيف بالمجموعة

أكاديمية
إنشاء

كوسومار
“

“



وتطويــر  االحرتافيــة  مــن  المزيــد  تحقيــق 
الكفــاءات

لســد  التعلــم  مســارات  وبلــورة  تصــور  عــى   قــادرة  بنيــة  إنشــاء   •
الكفــاءات. مــن  والمســتقبلية  الحاليــة  الحاجيــات 

• تشجيع التعلم الذايت والتعلم وخلق خرات جديدة بواسطة العمل.
• المصادقة واالعرتاف بامتالك الكفاءات والشغل )شواهد وجوازات...(

• ضمان الحرص عى تطورات المهن والكفاءات .

مواكبة المشاريع الجديدة
تــويل مواكبــة  التكويــن الضروريــة مــن أجــل  إعــداد األدوات الالزمــة ومســارات   •

الجديــدة. الصناعيــة  المشــاريع 
• تنظيم تكوينات عامة وخاصة وتكوينات حول منصب التوظيف.

• مواكبة التحول
يف  وكذلــك  التشــغيل  وإجــراءات  معايــر  عــى  الرســمي  الطابــع  إضفــاء  يف  المواكبــة   •

المســتمرة. التحســينات 

إدارة الخرة
• اكتساب وهيكلة الخرات المهنية بالمجموعة

المحتــوى  يف  للخــراء،  التجريبيــة  المعــارف  خاصــة  الخــرات،  عــى  الرســمي  الطابــع  إضفــاء   •
البيداغوجــي

• توفر فضاء لتبادل الخرات / تخصيب مجموعات الخراء
• مواكبة إنشاء سالسل الخرات

• الحفاظ عى شبكة الخراء بعد تقاعدهم

تنشيط االبتكار
• تشجيع طاقة إبداع وابتكار المتعاونين

• مواكبة المتعاونين يف تطوير مهاراتهم االستكشافية
• تكوين المتعاونين حول تقنيات اإلبداع والتدبر المرن للمشاريع

• جعل االبتكار عنصرا أساسيا يف نشاط كل متعاوين المجموعة

            مـهــــام
    األكــاديمـيـة

01 01
مواكبة 

يف  المهــارات 
إىل  البعثــات  إطــار 

الخارج 
التنمويــة  المشــاريع  إطــار  يف 

للمجموعــة عــى الصعيــد الــدويل، 
مواكبــة  عــى  كوســومار  تعمــل 

المتعاونيــن المرشــحين للعمــل بالخــارج، 
طيلــة  بهــم  الشــامل  التكفــل  خــالل  مــن 

الســكن،  اإلداري،  )الدعــم  االندمــاج  مراحــل 
اســتقرارهم  غايــة  إىل  والمســاندة(،  التكويــن 

الجديــدة. البنيــة  مســتوى  عــى  النهــايئ 
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عامل أساسي03
 يف تنمية كوسومار

باإلضافــة إىل أن التكويــن يعتــر محــركا أساســيا لتنميــة كوســومار، فإنــه يمثــل أيضــا أداة ضروريــة لتطويــر 
كفــاءة متعاونيهــا.

لهــذا الغــرض، يتــم ســنويا تنظيــم العديــد مــن دورات التكويــن واســتكمال تكويــن األطــر يف مختلــف بنيــات 
وقطاعــات المجموعــة وذلــك بهــدف دعــم مواردهــا عــى المســتويين التشــغيي واإلداري.

دورة إدارة التشغيل والقيادة:
تنظم كوسومار سنويا دورة تكوينية حول إدارة التشغيل والقيادة لفائدة الموظفين الجدد. تهدف هذه الدورة المكونة من 4 وحدات إىل 

تطوير المهارات التسيرية لألطر وذلك لتحقيق األهداف التالية:

الوحدة 01: تتويج المتعاون عن النتائج الي حصل عليها. العمل عى التحفز الفردي والجماعي
الوحدة 02: فرض الوجود من خالل التواصل الفردي والجماعي

الوحدة 03: التسير بنوع من االستباقية واالستشراف
الوحدة 04: تطوير الطاقة اإلبداعية والقدرة عى حل المشاكل المعقدة وغر المسبوقة من أجل مواجهة التغير.

دورة تكوينية خاصة بمواكبة اإلدارة الوسطى
تم إطالق دورة تكوينية تتعلق بمواكبة رؤساء الفرق لفائدة حوايل 50 من أعوان التلفيف )رؤساء المناطق ورؤساء األقسام ورؤساء 

األوراش(. تمتد هذه الدورة 
متعددة التخصصات )المالية، المهارات االجتماعية، التطويرالشخصي، تدبر المشاريع، إلخ( عى مدار 18 يوًما حيث يتم التناوب بين التكوين 

النظري والتدريب ميدانيا.

التكوين من أجل أداء فالحي جيد
من أجل مواكبة أفضل للعالم الفالحي،مكنت كوسومار أطرها ومستشاريها الفالحيين من االستفادة من دورة تكوينية تتعلق ب 

"تقنيات التأطر"لمدة 19 يوًما، موزعة عى 6 وحدات بالمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس باإلضافة إىل تكوين حول "المكننة" لمدة 
يومين.

 التكوين
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رافعة اإلنصات وتحسين 
عالقاتنا مع شركائنا

تحــول جد إيجايب 
يهم جميع مســتويات 

سمعة العالمة 
التجارية

أطلقت مجموعة كوسومار نظاما للحرص عى اإلرضاء وعى تلميع سمعة العالمة التجارية للشركة. فمن 
خالل إنجاز تحقيقات مع أزيد من 130 مخاطبا، ترغب كوسومار يف تقييم خدماتها وأنشطتها التواصلية 

واستخالص رافعات التطوير اعتمادا عى ارتسامات شركائها بهدف إرضائهم.
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03
من أجل تقاعد

الفالحين 

اتفاقية 
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نظــام  ولــوج  الســكرية  النباتــات  منتجــي  بإمــكان  أصبــح 
التقاعــد. وقــد اعتمــد هــذا القــرار بعــد توقيــع اتفاقيــة بيــن 
البيمهــي  والصنــدوق  جهــة  مــن  فيمســكر  و  كوســومار 
انعقــاد  خــالل  وذلــك  ثانيــة  جهــة  مــن  للتقاعــد  المغــريب 
النســخة 13 مــن المعــرض الــدويل للفالحــة بمكنــاس يف 

.2018 أبريــل 

ويتعلــق األمــر بإحــراز تقــدم  عــى المســتوى االجتماعــي 
التمتــع  عــى  الســكرية  النباتــات  منتجــي  سيســاعد  الــذي 
العمــل.  مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد  الراحــة  مــن  بنــوع 
لالســتفادة مــن هــذا النظــام، يمكــن للفــالح تحديــد مبلــغ 
درهــم   2500 مــن  )ابتــداء  الجزافيــة  الســنوية  مســاهمته 
يف الســنة( وســيخضع لنظــام النقــط المســطر مــن طــرف 

للتقاعــد. المغــريب  البيمهــي  الصنــدوق 
حســب االختيــار المحــدد، يمكــن للفــالح أن يحصــل عــى 
العــرض  هــذا  الـــ50.  ســن  مــن  ابتــداء  للتقاعــد  معــاش 
للفــالح"  "المســتقبل  اســم  عليــه  أطلــق  الــذي  التقاعــدي 
خضــع لنمــوذج تجريــي بمنطقــة تادلــة. ومــن أجــل إنجــاح 
والصنــدوق  فيمســكر  نظمــت  التقاعــد،  نظــام  اعتمــاد 
لفائــدة  تحسيســية  أيامــا  للتقاعــد  المغــريب  البيمهــي 
تادلــة  بمنطقــي  الفالحييــن  والمستشــارين  الفالحيــن 
ودكالــة. باإلضافــة إىل هــذه اإلجــراءات، تــم إنشــاء خدمــة 
القــرب تســاعد عــى تســهيل االنخراطــات يف هــذا النظــام.
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عــالوة عــى شــركائها الفالحيــن البالــغ عددهــم 80.000، تدعــم كوســومار عــدة مهــن مرتبطــة بالنشــاط الفالحــي. يف هــذا 
الصــدد، يســتفيد مــن مشــروع اإلدمــاج السوســيواقتصادي للمجموعــة أصحــاب النقــل المجمعيــن يف إطــار برنامــج ريــادة 
األعمــال الذاتيــة الــذي يخــول لهــم الحصــول عــى صفــة قانونيــة معــرتف بهــا. انطالقــا مــن ذلــك، أصبحــت وظيفــة نقــل 
التموينــات منظمــة بشــكل أفضــل حيــث تحســنت عــى مســتوى الفعاليــة واالنتظــام والتجهــزات العصريــة. كمــا ســاعدت 
السلســلة الســكرية عــى خلــق 160 مقاولــة صغــرة ومتوســطة يف العالــم القــروي وذلــك بغيــة تقديــم الخدمــات وتوزيــع 

المدخــالت عــى الفالحيــن المجمعيــن.

0303  مشروع
السوسيواقتصادياإلدماج

لفائدة أصحاب النقل 
بالسلسلة السكرية



فضال عن الزتامها ومواكبتها لشركائها الرئيسيين لخلق قيم متقاسمة، تلزتم كوسومار أيضا بدعم مجموعات أخرى، سواء بالنسبة 
للفالحين أوأبناء الفالحين أوالساكنة المجاورة أوالمدارس أوالجامعات،  إن كوسومار تدعم المشاريع والقضايا الي تتقاسم معها نفس 

قيم االمتياز. 
يف هذا اإلطار، بلورت العديد من الجمعيات الشريكة لكوسومار برامج لتشجيع تطوير االمتياز يف الرتبية ومحاربة الهدر المدرسي: 

مؤسسة زكورة، الجسر، سندي، المؤسسة المغربية للطالب، أكاديميا...
بالموازاة مع ذلك، يستفيد الحاصلون عى الباكالوريا األكر استحقاقا من أبناء المتعاونين والفالحين من منح االستقرار من أجل تسهيل 

متابعة دراساتهم العليا.
زيادة عى الرتبية، يعتر تشجيع وتنمية ريادة األعمال الذاتية أحد محاور الزتام كوسومار.

03
الزتام متعدد لكوسومار

الرعاية والدعم
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تجعــل كوســومار مــن الحفــاظ عــى المــوارد الطبيعيــة أولويــة مــن أولوياتهــا. بصفتهــا حاصلــة عــى شــهادة إيــزو 14001، كمعيــار 
مرجعــي يف مجــال التدبــر البيــي، تراقــب المجموعــة بصمتهــا الكربونيــة وتتحكــم يف التأثــرات اإليكولوجيــة لنشــاطها. ففــي 
ســنة 2018، مثــال زاد النشــاط الســكري يف حــدة تقليــص انبعاثاتــه مــن ثــاين أوكســيد الكربــون بحــوايل نصــف مــا تــم تقليصــه منــذ 

 .2012
ومــن أجــل ترشــيد اســتعمال المــوارد الطبيعيــة، اتخــذت كوســومار عــدة إجــراءات لعصرنــة مواقعهــا الصناعيــة وتحويــل تجهزاتهــا 
الحاليــة الســتعمال أنــواع جديــدة مــن المحروقــات. وقــد أطلقــت دراســة يف هــذا االتجــاه بغيــة تقييــم تأثــر االســتثمارات المخصصــة 

العتمــاد التكنولوجيــات الجديــدة.
وقــد أظهــرت النتائــج أنــه خــالل 12 ســنة،قلصت السلســلة الســكرية بصمتهــا الكربونيــة بنســبة 46٪. عــالوة عــى ذلــك، أبانــت 
هــذه النتائــج عــن أن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون الناتجــة عــن السلســلة الســكرية التمثــل ســوى 0.7٪ مــن االنبعاثــات الوطنيــة، 

ممايفيــد أن تأثرهــا محــدود عــى البيئــة.

03
تقليص استهالك 

المياه الصناعية ب80 %
مــن أجــل اقتصــاد اســتعمال الميــاه الصناعيــة، 

عــى مســتوى  اســتثمارات هامــة  أنجــزت كوســومار 
جميــع وحداتهــا اإلنتاجيــة. فبعــد القيــام بدراســات هندســية، 

اختــارت المجموعــة اعتمــاد التقنيــات الفعالــة والمالئمــة مــن قبيــل 
عمليــة إزالــة الكلــس بــدون نفايــات ســائلة واســتعمال المرشــحات لتنقيــة 

أكــر لألوحــال المرتتبــة عــن عمليــات التصفيــة أو اللجــوء أيضــا إىل الرتشــيح 
النانــوي. كمــا همــت هــذه االســتثمارات أنظمــة معالجــة الميــاه وكذلــك 

اإلجــراءات  مجمــوع  مكنــت  وقــد  للمــاء.  مقتصــدة  تكنولوجيــات 
المتخــذة مــن طــرف كوســومار مــن تقليــص هــام بحــوايل 

80 % مــن اســتهالك الميــاه الصناعيــة، أي مــا يمثــل 
اقتصــاد  5 مليــون مــرت مكعــب مــن المــاء ســنويا.

نحو تخفيض 
البصمة الكربونية 

للسلسلة السكرية بنسبة 
20 % يف أفق 2025

التأثــر اإليكولوجــي  تنجــز دراســة ســنويا حــول 
دراســات  مكتــب  طــرف  مــن  الســكرية  للسلســلة 
مســتقل. ومــن أجــل حمايــة الزراعــات الســكرية مــن التأثــرات 
يف  كوســومار  أدرجــت  المناخيــة،  التغــرات  عــن  الناجمــة  الضــارة 
هدفــا  للمقاولــة  االجتماعيــة  بالمســؤولية  المتعلقــة  اســرتاتيجيتها 
طموحــا: تقليــص التأثــر اإليكولوجــي للسلســلة الســكرية ب20 % إضافيــة يف 

.2025 أفــق 

تقليص
بصمتنا الكربونية
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• مشروع التحول الخاص بالمجموعة 
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يف عالــم متغــر وتنافــيس تحتــدم فيــه المنافســة، تســتعد كوســومار لمواجهــة التحديــات الــي تنتظرهــا لتصبــح رائــدا جهويــا يف الصناعــات 
الغذائيــة، مســتداما ومتنــوع األنشــطة ومســؤوال اجتماعيــا وكذلــك فاعــال ملزتمــا قــادرا عى استشــراف التطــورات المســتقبلية وتثمين مؤهالته 
وخراتــه مــع احــرتام المعايــر األكــر صرامــة يف مجــال الجــودة والســالمة والبيئــة. انطالقــا مــن ذلــك، ومــن أجــل تجســيد هــذه الرؤيــة الطموحــة 
، يف أفــق 2025، الــي تعتــر ضروريــة لتنميتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والبشــرية واســتدامة منظومتهــا االقتصاديــة، أطلقــت كوســومار 

 . LEADER@25 مشــروعها المقــاواليت
يقــوم مشــروع LEADER@25 الداعــم لرؤيتنــا بوضــع خارطــة الطريــق وتوجيــه األعمــال عــر تســطر األهــداف الــي تتوخــى المجموعــة بلوغهــا مــن 

أجــل تحقيــق نمــو دائــم. 
ومــن أجــل إنجــاز هــذه الطموحــات، تشــجع كوســومار "ثقافــة االبتــكار وريــادة األعمــال" المدعومــة بواســطة الميــوالت والســلوكات 

النموذجيــة الــي يتحــى بهــا كل متعــاون:
• القدرة عى التأقلم وتحقيق األهداف،

• قيادة الفرق نحو االمتياز،
• االنخراط يف األعمال االبتكارية ذات القيمة المضافة العالية،

• اتخاذ القرارات الجيدة بغض النظر عن مستوى المسؤولية،
• حماية واحرتام البيئة،

• الحفاظ عى صفة المرجعية وااللزتام إىل جانب نساء ورجال منظومتنا 
االقتصادية:

الشركاء الفالحيون، الزبناء، أصحاب النقل، الممونون، المؤسسات، 
المتعاونون، المساهمون، السكان المجاورين،المنظمات 

غرالحكومية، ...

مشروع05
التحول الخاص بالمجموعة

التحول إىل: “
 

”

رائد عن طريق االمتياز يف الصناعات الغذائية،
متنوع األنشطة، ملزتم ومسؤول



LEADER@25 محاور مشروع

النمو

التوطيد 

الرأسمال غر المادي
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• السياق الوطي
 

• األداءات الفالحية
 

• األداءات الصناعية

• األداءات المالية
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0101
السياق 05

الوطي
مــر الموســم الفالحــي 2018-2017 يف ظــروف جيــدة مــع تحســن 

يف مؤشــرات األداء الفالحــي.
عــى  الفالحيــن  لــدن  مــن  قويــا  طلبــا  الموســم  شــهد  بالفعــل، 
الشــمندر الســكري نتيجة األداءات الجيدة المســجلة خالل الموسم 
الســابق. بذلــك، بلغــت المســاحات المزروعــة 50000 هكتــار، أي مــا 
يمثــل 95% مــن الرنامــج المســطر. أمــا بخصــوص قصــب الســكر، 
فقــد بلغــت المســاحة المزروعــة ســنة 2018 مــا قــدره 3215 هكتــار، 

أي مــا يمثــل 80% مــن الرنامــج المســطر. 
مــلء  معــدل  بلــغ   ،2017-2018 الفالحــي  الموســم  بدايــة  عنــد 
يف   %68 مقابــل   %44 الســكرية  للمناطــق  الممونــة  الســدود 
الموســم الســابق. يف مقابــل ضعــف حقينــة هــذه الســدود، بلغــت 
الموســم  يف  390مــم  مقابــل  446مــم  المســجلة  التســاقطات 
الســكري  الشــمندر  احتياجــات  تأميــن  عــى  ســاعد  ممــا  الســابق 

الموســم.  هــذا  خــالل  المــاء  مــن  الســكر  وقصــب 
وبغيــة تحســين األداء الفالحــي للزراعــات الســكرية، تــم اتخــاذ عــدة 
تدابــر مكنــت مــن زراعــة أزيــد مــن 96% مــن المســاحات المزروعــة 
بالشــمندر الســكري بواســطة البــذور أحاديــة الجيــن. تجــدر اإلشــارة 
النبتــة  متعــددة  بالبــذور  زراعتهــا  تمــت  المتبقيــة   %4 الـــ  أن  إىل 

اللوكــوس. باألراضــي غــر المســقية بمنطقــة 
  

مــن ناحيــة أخــرى، يعتــر تطويــر مكننــة العمليــات التقنيــة للسلســلة 
الســكرية عنصــرا أساســيا لتحســين أداء الزراعــات الســكرية. يف ظــل 
هــذه الرؤيــة، تــم وضــع برنامــج عمــل من طرف كوســومار وشــركائها 
بهــدف تشــجيع الشــركات المانحــة للخدمــات الفالحيــة والمواكبــة 
التقنيــة والماليــة للفالحيــن فضــال عــن إدخــال والتطويــر المحــي 
للمعــدات الفالحيــة الجيــدة والمالئمــة للزراعــات الســكرية. بفضــل 
برنامــج العمــل هــذا، شــهدت المكننــة تطــورا ملموســا مقارنــة مــع 

المواســم الســابقة.
- بلغ الزرع الميكانيكي للشمندر السكري %100.

- بلغت نسبة المعالجة الميكانيكية %58.

.          )BINAGE( تمثل مكننة عمليات الشق -
للشــمندر  بالنســبة   %49 إىل  الميكانيكــي  الجــي  نســبة  ارتفعــت   -
السكري و52% بالنـسـبـــة لقـصـب السـكـــر. وحقـقـت منـطــقــة دكـالــة 

77% سنــــة
منطقــة  يخــص  فيمــا   .2015-2016 ســنة   %44 مقابــل   2017-2018
ملويــة، أصبحــت مكننــة جميــع العمليــات الزراعيــة معتمــدة 100% منــذ 

موســم 2013-2014.

تقــدر المســاحة المجنيــة يف الموســم 2018-2017 ب49.340 هكتــار 
بالنســبة للشــمندر الســكري و8.750 هكتــار بالنســبة لقصــب الســكر 
الموســم  التــوايل يف  عــى  مقابــل 54.947 هكتــار و8.460 هكتــار 

الســابق.
وعرفــت مردوديــة الشــمندر الســكري زيــادة بنســبة 12% مقارنــة مــع 
الموســم الفالحــي الســابق منتقلــة مــن 66,2 طــن يف الهكتــار إىل 
74,2 طــن يف الهكتــار. مــن ناحيــة ثانيــة، ســجل قصــب الســكر 70 
طــن يف الهكتــار مقابــل 65,5 طــن يف الهكتــار الموســم الســابق، أي 
بزيــادة نســبتها 7%. تــم تحقيــق هــذا اإلنجــاز بفضــل البحــث والتنميــة 

واســتعمال تقنيــات إنتــاج جديــدة فضــال عــن تطويــر المكننــة.
كمــا عرفــت مردوديــة الســكر تحســنا ملحوظــا خــالل هــذا الموســم 
الفالحــي حيــث انتقلــت مــن 10,36 طــن يف هكتــار إىل 11,91 طن يف 

الهكتــار بالنســبة للشــمندر الســكري، أي بتحســن نســبته %15. 
مردوديــة  ســجلت  فقــد  الســكر،  لقصــب  بالنســبة  أمــا 

تقريبــا  وهــي  الهكتــار،  يف  طــن   8,42 الســكر 
نفــس المردوديــة المســجلة يف الموســم 

الســابق.

%59
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تحســن إنتــاج الســكر األبيــض المســتخرج من الزراعــات المحلية 
بنســبة 9 %

 عــرف إجمــايل إنتــاج الســكر األبيــض المســتخرج مــن الشــمندر 
الســكري تحســنا طفيفــا مقارنــة مــع الموســم الســابق حيــث 
بلــغ 3,66 مليــون طــن مقابــل 3,64 مليــون طــن ســنة -2016

2017. بينمــا يواصــل قصــب الســكر تطــوره بإنتــاج إجمــايل يقدر 
ب 612900 طــن مقابــل 553100 طــن ســنة 2017-2016،  أي 

بنســبة تحســن قدرهــا 11 %. 
بلــغ إنتــاج الســكر األبيــض المســتخرج مــن النباتــات الســكرية 
مقابــل   2016-2017 ســنة  طــن   556.000 محليــا  المزروعــة 
زيــادة  يمثــل  مــا  وهــو  الســابق،  الموســم  يف  طــن   510000

الســابق. الفالحــي  الموســم  مــع  بنســبة 9 % مقارنــة 

43
2O18 يــــــر لتقر ا

 الســنوي 



 األداءات05
الفالحية

2O18
44

يــــــر لتقر ا
 الســنوي 



45
2O18 يــــــر لتقر ا

 الســنوي 
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 الســنوي 

2017

2018

1 067,21 082,8 1 037,01 053,3

30,229,5

3 400,73386,6
463,0 497,5

2017

2018
612,9553,1 52,1 58,2

198,4199,5307,1

592,3

2017

2018

505,5

791,8

177,3161,3

683,8 634,3
2017

2018
253,9 265,6

1.099,0 1 077,2

املجموعة
كوسومار

شر.م
الفروع

قالب السكر قطع السكر

الكبيرة

والصغيرة

السكر احملبب مجموع السكر

احمللي

 احلمولة املعاجلة (ألف طن)
استخراج السكر األبيض (ألف طن)

قصب السكر الشمندر السكري قصب السكر الشمندر السكري

كوسومار

ش.م
الفروع املجموعة

تكرير السكر الخام  )بماليين االطنان(  

إنتاج التلفيف بمعمل التكرير )بماليين االطنان(  

إنتاج السكر األبيض المستخرج من النباتات المحلية )بآالف االطنان(  

االستثمارات )بماليين الدراهم(  
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161,5 152,2
897,7 800,8

1.881,7 1 814,4
988,3 891,0

7 667,1
8.332,0

6 261,2   6.783,1

1 052,41.099,7

4.911,6 5 170,3

2017

2018

2017

2018

      
رقم املعامالت الرساميل الذاتية

 الناجت الصافي 

الفائض اخلام

لالستغالل

الناجت الصافي 
حصة املجموعة

رقم املعامالت
التجاري

نتيجة االستغالل النتيجة املالية

الحسابات الموطدة )بماليين الدراهم(  

الحسابات االجتماعية )كوسومار شركة المساهمة( )بماليين الدراهم(
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• الحسابات الموطدة
 

• الحسابات االجتماعية 

• التقرير الخاص لمدققي الحسابات

• توصيات سنة 2018
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يــــــر لتقر ا
 الســنوي 

الموطدة
الوضعية المالية

دجنر 2017دجنر2018األصول
196,1196,1قيمة االصل التجاري

22,426,4المستعقرات غر المجسدة
238,5 329,64 4المستعقرات المجسدة

63,763,7عقارات التوظيف
620,1592,5موجودات مالية أخرى
108,9107,8- قروض و مستحقات

511,2484,7- موجودات متيسرة للبيع
117,3 231,85 5موجودات غر جارية

17,422,2موجودات مالية أخرى
17,422,2- أدوات متفرعة للتغطية

160,6 191,82 2المخزون و الجاري
486,7275,4مستحقات الزبناء

248,7 131,51 2مدينون آخرون جاريون
856,6 598,91الخزينة و الخزينة الموازية

563,5 426,25 5موجودات جارية
680,7 658,010 10مجموع الموجودات

دجنر 2017دجنر2018الخصوم
944,9629,9الرأسمال

176,0176,0منح اإلصدار واالندماج
111,7 152,03 3االحتياطات 

891,0988,3النتيجة الصافية حصة المجموعة
905,9 163,94 5الرساميل الذاتية الخاصة بالمساهمين العاديين يف الشركة األم

6,45,7فوائد األقليات
911,6 170,34 5رساميل ذاتية موطدة

116,9201,0المؤن
126,6176,3امتيازات المستخدمين
101,8151,8- ديون مالية غر جارية

101,8151,8الديون تجاه مؤسسات اإلئتمان
681,3613,1ضرائب مؤجلة للمطلوبات
30,226,2دائنون آخرون غر جاريين 
168,5 056,91 1مطلوبات غر جارية 

608,2254,5 1ديون مالية جارية 
608,2164,5 1- ديون تجاه مؤسسات اإلئتمان 

90,0- وسائل متفرعة للتغطية
924,7 470,23 2ديون الممونين الجاريين

352,4421,4دائنون آخرون جاريون
600,7 430,84 4المطلوبات الجارية

769,1 487,75 5المطلوبات
680,7 658,010 10مجموع الرساميل الذاتية و المطلوبات

)بماليين الدرهم(

الحســابات 06
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الحســابات الموطدة للنتائج

دجنر 2017دجنر2018 

332,0 667,18 7رقم المعامالت

049,3 400,23 3منتوجات أخرى لألنشطة

381,3 067,311 11منتوجات النشاطات العادية

)486,3 8()274,5 8(المشرتيات

     )556,5(      )534,3( تحمالت أخرى خارجية

     )413,0(      )401,4( مصاريف المستخدمين

     )43,8(      )42,7( ضرائب رسوم

     )363,2(      )375,9( استخمادات ومؤن لالستغالل

11,511,3منتجات أخرى و تكاليف االستغالل الصافية

)851,5 9()617,4 9(تحمالت جارية لإلستغالل

529,8 450,01 1 النتيجة الجارية لإلستغالل

     )71,8(      )138,3( منتوجات أخرى و تكاليف االستغالل غر الجارية

458,1 311,71 1نتيجة األنشطة العملية

7,123,6النتيجة المالية

481,6 318,81 1النتيجة قبل ضريبة المقاوالت المندمجة

     )506,5(      )358,4( ضرائب مستحقة

14,0     )68,2( ضرائب مؤجلة

892,2989,1النتيجة الصافية للمقاوالت المندمجة

النصيب يف نتائج الشركات الي خضعت للمعادلة

892,2989,1النتيجة الصافية للنشاطات المتبعة

نتيجة النشاطات المتخى عنها

892,2989,1نتيجة المجموع الموطد

     )0,8(      )1,2( فوائد األقليات

891,0988,3النتيجة الصافية - نصيب المجموعة

دجنر 2017دجنر2018 
892,2989,1نتيجة السنة المالية

     )0,2(      )3,1( الفارق اإلكتواري حول الزتامات أنظمة منح التمويالت المحددة

889,1989,0النتيجة اإلجمالية
     )0,8(      )1,2( فوائد األقليات 

887,9988,2النتيجة اإلجمالية الصافية – نصيب المجموعة

بيــان النتيجة العامة الموطدة

)بماليين الدرهم(
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بيان تغر الرســاميل الذاتية الموطدة / )بماليين الدرهم(

الرأسمال
مكافآت 
اإلصدار 

واإلنصهار
احتياطيات 
غر موزعة

التغر يف 
تطبيق الفوارق 

اإلكتوارية
مجموع حصة 

المجموعة
عائدات فوائد 

المجموعاألقليات

469,1 463,75,44 860,07,84 419,91763إىل غاية فاتح يناير 2017

0,00,00,00,00,0  آثار تغيرات المنهجية المحاسباتية /تصحيح األخطاء

:N 1–تصحيحات األخطاء       

469,1 463,75,44 860,07,84 419,91763مبالغ محسوبة عند ااالفتتاح

تغر الرساميل الذاتية لسنة 2017

988,3988,30,8989,1النتيجة الصافية للفرتة

0,1-0,20,01-0,2-األرباح و الخسائر الحسباتية )اإلكتوارية(

0,2988,20,8989,0-0,00,0988,3النتيجة اإلجمالية لمجموع السنة

546,5-0,6-545,9-545,9-ربيحات موزعة

210,00,00,0-210,00,0تعامالت أخرى مع المساهمين

546,5-0,6-545,9-755,90-210,00,0مجموع الصفقات مع المساهمين 

911,6 905,95,74 092,47,74 629,9176,04إىل غاية 31 دجنر 2017

911,6 905,95,74 092,47,74 629,9176,04إىل غاية فاتح يناير 2018

0,00,00,00,00,0  آثار التغرات المنهجية المحاسبية / تصحيح األخطاء

:1-N 0,00,00,00,00,0تصحيحات األخطاء

911,6 905,95,74 092,47,74 629,91764مبالغ محسوبة عند االفتتاح

       تغر الرساميل الذاتية لسنة 2018

891,0891,01,2892,2النتيجة الصافية للفرتة

3,1-3,1-3,1-أرباح / خسائر الحسابية )اإلكتوارية(

3,1887,91,2889,1-0,00,0891,0النتيجة اإلجمالية لمجموع السنة

630,4-0,5-629,9-629,9-ربيحات موزعة

315,00,00,00,0-315,00,0التعامالت أخرى مع المساهمين

630,4-0,5-629,9-944,90-315,00مجموع التعامالت مع المساهمين

170,4 163,96,45 038,54,55 944,9176,04إىل غاية 31 دجنر 2018
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جــدول تدفقات الخزينة الموطدة

دجنر 2017دجنر2018

892,2989,1النتيجة الصافية الموطدة

تعديالت ألجل

249,4403,9اعتمادات االستخماد و الدفعات عى الحساب و خسارات القيمة

     )4,9( 18,5تعديالت أخرى

388,1 160,11 1القدرة عى التمويل الذايت بعد كلفة اإلستدانة المالية الصافية و الضريبية

426,6492,5إلغاء تحمالت الضرائب

     )21,6( 4,5إلغاء كلفة اإلستدانة المالية الصافية

859,0 591,21 1القدرة عى التمويل الذايت قبل كلفة اإلستدانة المالية الصافية للضريبة

BFR 536,0 1)700,5 2(تأثرات تغرات

     )506,5(      )358,4( الضريبة المؤداة

888,5 2)467,7 1(التدفقات الصافية للخزينة المرتبطة باألنشطة العملية

     )384,3(      )504,0( إقتناء مستعقرات مجسدة و غرمجسدة

     )407,5(      )1,5( إقتناء الموجودات المالية

11,62,4تفويت مستعقرات مجسدة وغرمجسدة

9,41,4تدفقات أخرى

     )788,0(      )484,5( التدفقات الصافية للخزينة المرتبطة بأنشطة االستثمار

     )50,0(      )50,0( تسديد القروض

     )545,9(      )629,9( ربيحات مدفوعة للمساهمين يف الشركة األم

     )0,6(      )0,5( ربيحات مدفوعة لذوي األقلية يف الفروع

      21,6      )4,5( كلفة الدين المايل الصايف

     )33,3(      )64,3( تغر حسابات الشركاء

     )608,2(      )749,2( التدفق الصايف للخزينة الناتج عن أنشطة التمويل

492,4 1)701,4 2(تغر الخزينة ومعادالت الخزينة

692,1199,7 1الخزينة ومعادالت الخزينة الصافية عند االفتتاح

692,1 1)009,3 1(الخزينة ومعادالت الخزينة الصافية عند اإلقفال

492,4 1)701,4 2(تغر الخزينة ومعادالت الخزينة
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ملخص المذكرات المتعلقة بالحســابات الموطدة

المذكرة 1 قواعد ومناهج محاســباتية
1.1 المرجع المحاسبايت

تطبيقا لإلعالم رقم 5 الصادر عن المجلس الوطي للمحاسبة بتاريخ 
26/05/2005  وطبقا لمقتضيات المادة 6، الفقرة 6.3 من الدورية رقم 
09/07 لمجلس أخالقيات القيم المنقولة بتاريخ 15 يوليوز 2009، فإن 

البيانات المالية الموطدة الخاصة بمجموعة كوسومار تم تحضرها 
طبقا للمعاير المحاسباتية الدولية المعتمدة داخل االتحاد األوريب 

إىل غاية 31 دجنر 2016 كما تم نشرها يف هذا التاريخ.
وتشــمل المعايــر المحاســباتية الدوليــة المعايــر الماليــة الخاصــة بإعــداد 
 )SIC( وتقييماتهــا )IAS( والمعايــر المحاســباتية الدوليــة )IFRS( التقاريــر

ولجنــة تقييــم المعايــر الدوليــة ولجنــة إعــداد التقاريــر الماليــة الدوليــة.
وتتبــع المجمـوعــــة بانتظـــــام آخـــر المنشــــــورات يف مجـــــــال الــمــعــــــايـيـــــر 

 .)IFRIC(و )IASB( المحاسباتية الدولية
المنصــوص  القانونيــة  التغيــرات  المجموعــة  اعتمــدت   ،2013 ســنة  يف 
بإعــداد  الخاصــة  الدوليــة  الماليــة  )المعايــر   IFRS المرجــع  يف  عليهــا 
المحاســباتية  )المعايــر  المراجــع   )IAS19( يتعلــق بمعيــار التقاريــر( فيمــا 
الدوليــة( الــذي عــرف تطــورا عــى مســتوى حــذف قاعــدة الدهلــز للتعــرف 
عــى الفــوارق االكتواريــة. هــذه األخــرة تصبــح منــذ ذلــك الحيــن معروفــة 
األخــرى  العناصــر  مــن  بــدال  مالحظتهــا  تتــم  الــي  الســنة  خــالل  كليــا 

الجيــي. االســتخماد  جــدول  اســتعمال  وكذلــك  اإلجماليــة  للنتيجــة 
الماليــة  البيانــات  مســتوى  عــى  المجموعــة  اعتمــدت   ،2010 ســنة  يف 
يكمــن  والــذي  المقــاوالت"  "توطيــد  المراجــع   IFRS3 المعيــار  الحاليــة 
تطــوره يف كــون القيــم غــر المجســمة )الغودويــل( ال يتــم تحديدهــا إال 
ممكنــا  يعــد  لــم   2010 منــذ  أنــه  علمــا  المراقبــة  يف  التحكــم  تاريــخ  يف 
تصحيحهــا بعــد الفــرتة التقييميــة. ابتــداء مــن هــذا التاريــخ، فــإن المقتنيــات 
التكميليــة بعــد التحكــم يف المراقبــة األغلــي ال تحــدث أي تغيــر عــى 

مســتوى القيــم غــر المجســمة.
   1IAS معيــار  إطــار  يف  كوســومار،  مجموعــة  اختــارت   ،2009 ســنة  يف 

وضعيتيــن: يف  الشــاملة  النتيجــة  لتقديــم  المراجــع 
• وضعية تفصل مكونات النتيجة )وضعية النتيجة(.

الشــاملة  النتيجــة  عناصــر  باقــي  وتفصــل  بالنتيجــة  تبتــدئ  وضعيــة   •
الشــاملة(. النتيجــة  )وضعيــة 

2.1. مبادئ التوطيد
التاريخيــة  الكلفــة  التفاقيــة  طبقــا  الموطــدة  الحســابات  اعتمــاد  يتــم 
باســتثناء بعــض فئــات األصــول والخصــوم، طبقــا للمبــادئ المحــددة يف 

.)IFRS( التقاريــر  بإعــداد  الخاصــة  الدوليــة  الماليــة  المعايــر 
حســابات  مــن  انطالقــا  موطــدة  كوســومار  مجموعــة  شــركات  جميــع 

.2016 دجنــر   31 يف  منتهيــة  ســنوية 
مســتوى  عــى  اســتثناء  أي  هنــاك  ليــس   ،)IFRS( لمقتضيــات  وطبقــا 
التعامــل  يتــم  المهمــة  غــر  والمســاهمات  المجموعــة،  توطيــد  مناطــق 

.AFS كســندات  معهــا 

3.1. التثبيتات المجسدة
قاعدة خاصة باالعتماد األول:

 ،IFRS1 وطبقــا لمقتضيــات معيــار IFRS يف إطــار التطبيــق األول لمعايــر
قامــت الشــركة بعمليــة التقييــم بالقيمــة الحقيقيــة الــي تعــود إىل تاريــخ 
والمجســدة،  المجســدة  غــر  الثابتــة  ألصولهــا  بالنســبة   2006 ينايــر   1
وحافظــت عــى اعتمــاد هــذا التقييــم ككلفــة مفرتضــة. وقــد تــم إنجــاز 

عمليــة التقييمــات بالقيمــة الحقيقيــة مــن طــرف خــراء مســتقلين. 

مبادئ مطبقة منذ 1 يناير 2006:
تكلفــة  وفــق  المجســدة  التثبيتــات  احتســاب  يتــم   ،IAS16 لمعيــار  طبقــا 
منهــا  مخصــوم  مــرة  أول  اإلنشــاء  عنــد  التكلفــة  أو  التاريخيــة  االقتنــاء 
االســتخمادات المرتاكمــة، وعنــد االقتضــاء، تراكمــات الخســائر يف القيمة.

تطبق االستخمادات حسب فرتات االستعمال )الفرتة المنفعية(.
طريقــة االســتخمادات المعتمــدة مــن طــرف المجموعــة هــي الطريقــة 

الخطيــة.

4.1. المخزونات
يتــم تقييــم المخزونــات حســب المســتوى األدىن لســعر التكلفــة أو بنــاء 

عــى القيمــة الصافيــة إلنجازهــا. 
ويمثــل ســعر التكلفــة تكلفــة الحيــازة أو تكلفــة اإلنتــاج الــي تــم القيــام 
بهــا لنقــل المخزونــات يف حالتهــا وإىل المــكان الموجــودة فيــه، وتشــمل 
التكاليــف  العــادي،  النشــاط  مســتوى  قاعــدة  عــى  بنــاء  المخزونــات، 
المباشــرة وغــر المباشــرة لإلنتــاج، عمومــا يتــم احتســاب ســعر التكلفــة 

المرجــح.  التكلفــة  حســب متوســط 
يف  المقــدرة  البيــع  قيمــة  هــي  المخزونــات  إلنجــاز  الصافيــة  والقيمــة 
الســعر العــادي للنشــاط مــع خصــم الكلفــة المقــدرة إلنهــاء المنتوجــات 

البيــع. إلنجــاز  الضروريــة  المقــدرة  والتكاليــف 

5.1. امتيازات المستخدمين
الصحيــة  التغطيــة  أنظمــة  مســتوى  عــى  المجموعــة  الزتامــات  تحــدد 
والتعويضــات الخاصــة بنهايــة فــرتة العمــل طبقــا لمعيــار IAS19، عــى 
أســاس منهجيــة وحــدات القــروض المحصــل عليهــا باإلســقاط، مــع األخــذ 
تغطيــة  وتتــم  بالمغــرب.  الخاصــة  االقتصاديــة  الظــروف  االعتبــار  بعيــن 
االلزتامــات بأرصــدة مســجلة يف البيــان الختــايم مــوازاة مع حيــازة الحقوق 

مــن طــرف المأجوريــن.
وتكــون التعويضــات الخاصــة بالتقاعــد كذلــك موضــوع تخصيــص رصيــد 
لهــا. وهــذا األخــر يتــم تقييمــه مــع األخــذ بعيــن االعتبــار احتمــال وجــود 
مأجوريــن يف المجموعــة يف تاريــخ حلــول موعــد التقاعــد، ويتــم تحييــن 

هــذا الرصيــد عنــد كل إغــالق لحســابات الســنة الماليــة.
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مــن جهــة ثانيــة، ســيتم وضــع المجموعــة الكاملــة للبيانــات الماليــة الموطــدة الخاصــة بالمجموعــة إىل غايــة 31 دجنــر 
2018، المعــدة طبقــا للمعايــر الدوليــة، رهــن إشــارتكم عــى موقــع الشــركة باإلنرتنيــت.

وتشــمل هــذه المجموعــة الكاملــة عــالوة عــى الوضعيــة الماليــة الموطــدة، وضعيــات النتائــج والنتيجــة اإلجماليــة 
الموطــدة، وضعيــة التدفقــات النقديــة الموطــدة باإلضافــة إىل وضعيــة تغــر الرســاميل الذاتيــة الموطــدة ومذكــرات 

ملحقــة مفصلــة.

طريقة التوطيدالفائدة %المراقبة %الشركة
إدماج شامل%100,00%100,00كوسومار )األم(

إدماج شامل%99,15%99,15سونابيل
إدماج شامل%100,00%100,00سوراك
إدماج شامل%99,84%99,84سوطا

المذكــرة 1 مجــال التوطيــد عند 31 دجنر 2018

إىل مساهمي

كوسومار رشكة املساهمة

8، زنقة املعتمد بن عبـــــــــاد

الدار البيضــــــــاء 

ملخص تقرير مدققي الحسابات الخاص بالوضعية املالية املوطدة

 إىل غاية31 دجنرب 2018

ــة  ــا )مجموع ــومار وفروعه ــة كوس ــة برشك ــه الخاص ــة طي ــدة املرفق ــة املوط ــج املالي ــة النتائ ــاص وضعي ــا بافتح قمن

كوســومار( التــي يعــود تاريخهــا إىل 31 دجنــرب 2018، والتــي تتضمــن الوضعيــة املاليــة وحســاب النتيجــة املوطــدة 

وحالــة النتيجــة الشــاملة وحالــة تغــرات الرســاميل الذاتيــة وحالــة تدفقــات الخزينــة باإلضافــة إىل ملخــص املذكــرات 

التفســرية عنــد متــم الســنة املاليــة للفــرة املمتــدة مــا بــن 1 ينايــر و31 دجنــرب 2018. هــذه الوضعيــة املاليــة تظهــر 

أن مبلــغ الرســاميل الذاتيــة املوطــدة يصــل إىل 5.170,3 مليــون درهــم مبــا فيــه الربــح الصــايف املوطــد بقيمــة892,2 

مليــون درهــم.

اإلدارة مســؤولة عــن املؤسســة وعــن التقديــم الصــادق لوضعياتهــا املاليــة طبقــا للمعايــر الدوليــة الخاصــة 

بالوضعيــات املاليــة كتلــك املعتمــدة مــن طــرف االتحــاد األورويب. 

ومســؤوليتنا تكمــن يف إبــداء رأينــا حــول هــذه الوضعيــات والنتائــج املاليــة اســتنادا عــى افتحاصنــا الــذي أنجزنــاه 

وفــق معايــر املهنــة الجــاري بهــا العمــل يف املغــرب.

يف رأينــا، فــإن الحســابات املاليــة املوطــدة املذكــورة يف الفقــرة الثانيــة أعــاه تعطــي عــى مســتوى جميــع الجوانــب 

صــورة وفيــة عــن الوضعيــة املاليــة ملجموعــة كوســومار املتكــون مــن الوحــدات املتضمنــة يف التوطيــد إىل غايــة 31 

دجنــرب 2018، وكذلــك األداء املــايل وتدفقــات الخزينــة املتعلقــة بالســنة املاليــة املنتهيــة يف التاريــخ املذكــور، طبقــا 

للمعايــر الدوليــة الخاصــة بالوضعيــات املاليــة كتلــك املعتمــدة مــن طــرف االتحــاد األورويب.

الدار البيضاء، 25 مارس 2019

مدققو الحسابات
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السابقةالسنة المالية السنة المالية الموجودات

الصافيةالصافيةاإلستخمادات  المؤناإلجمالية

   407,45 861 5    115,04 183 4    844,99 337 4    960,03 520 8 مستعقرات بغر القيمة )أ(
   931,44 679 1    948,58 259 1    965,72 839    914,30 099 2 مصاريف أولية

   476,01 181 4    166,46 923 2    879,27 497 3    045,73 421 6 تحمالت للتوزيع عى عدة سنوات مالية
         -      - مكافآت تسديد سندات االقرتاض

   610,21 249 54    066,38 774 50    706,39 105 13    772,77 879 63 مستعقرات غر مجسدة )ب(

         -      - مستعقرات يف البحث و اإلنماء

   189,03 306 26    645,20 830 22    273,39 329 10    918,59 159 33 براءات، عالمات، حقوق وقيم مماثلة
   900,78 845 27    900,78 845 27    433,00 776 2    333,78 622 30 األصل التجاري

   520,40 97    520,40 97      -    520,40 97 تثبيتات أخرى غر مجسدة
   609,24 495 053 2    950,87 258 077 2    111,46 384 645 3    062,33 643 722 5 مستعقرات مجسدة )ج(

   269,28 891 400    345,64 303 555    138,60 224    484,24 527 555 أراضي
   854,05 944 343    502,42 776 327    234,43 766 396    736,85 542 724 بنايات

   041,81 690 199 1    344,23 862 045 1    054,81 923 002 3    399,04 785 048 4 منشآت تقنية، تجهزات ومعدات
   339,86 794 18    016,36 886 13    627,50 538 29    643,86 424 43 تجهزات النقل

   625,39 046 35    340,11 507 40    056,12 932 215    396,23 439 256 أثاث تجهزات المكتب وإعدادات مختلفة
         - مستعقرات أخرى مجسمة

   478,85 128 55    402,11 923 93    402,11 923 93 مستعقرات مجسمة جارية
   126,48 847 959 1    803,24 606 984 1    290,99 290 1    094,23 897 985 1 مستعقرات مالية )د(

   416,24 517 6    093,00 792 4    090,99 250 1    183,99 042 6 قروض مستعقرة 
   666,02 076 2    666,02 076 2      -    666,02 076 2 مستحقات أخرى مالية

   044,22 253 951 1    044,22 738 977 1    200,00 40    244,22 778 977 1 سندات المشاركة
         -      - سندات أخرى مستعقرة

     -      -      - فوارق تحويل – الموجودات )هـ(

     -      -      - تنقيص المستحقات المستعقرة

     -      -      - زيادة ديون التمويل

   753,38 453 073 4    935,53 822 116 4    953,83 117 664 3    889,36 940 780 7 المجموع I) أ + ب + ج + د + هـ(

رة
عق

ست
 م

ت
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جو
مو

حصيلــة الموجودات )بالدرهم(

الحسابات06االجتماعية
 السنة المالية من 2018/01/01 إىل غاية 2018/12/31
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 السنة المالية من 2018/01/01 إىل غاية 2018/12/31

   199,18 659 600 1    007,25 517 515 1    676,77 265 28    684,02 782 543 1 المخزونات )و(

   098,86 258 26    839,22 626 44      -    839,22 626 44 البضائع

   552,38 075 888    853,02 767 679    676,77 265 28    529,79 033 708 أدوات ومعدات قابلة لالستهالك

   586,92 256 207    457,24 381 243      -    457,24 381 243 منتجات عى متن الطريق

   684,74 848 39    708,15 354 28      -    708,15 354 28 منتجات وسيطة ومنتجات ترسبية

   276,28 220 439    149,62 386 519      -    149,62 386 519 منتجات مصنعة

   616,21 480 180 1    206,20 074 820 1   656,42 983 20    862,62 057 841 1 مستحقات موجودات متداولة )ز(

   635,20 658 24    387,88 499 131    387,88 499 131 ممونون مدينون، تسبيقات ودفعات

   030,39 384 253    026,81 922 456    273,04 034 11    299,85 956 467 زبناء وحسابات مرتبطة

   906,40 146 19    769,92 851 18      -    769,92 851 18 المستخدمون

   480,27 722 514    625,84 291 982    625,84 291 982 الدولة

   000,00 000 152    000,00 500 67      -    000,00 500 67 حسابات الشركاء

   384,00 616 208    690,11 233 154    383,38 949 9    073,49 183 164 مدينون آخرون

   179,95 952 7    705,64 775 8    705,64 775 8 حسابات تسوية األصول

   493,18 364 412 1      -      -      - سندات وقيم التوظيف )ح(

425,37 316 4   928,12 693      -    928,12 693 فوارق تحويل - الموجودات )ط( )عناصر منقولة(

   733,94 820 197 4    141,57 285 336 3    333,19 249 49    474,76 534 385 3 مجموع )و+ز+ح+ط(

   577,31 461 105    217,37 218 407      -    217,37 218 407 الخزينة – الموجودات

   125,52 723 34    014,39 796 27      -    014,39 796 27 شيكات وقيم للتحصيل

   212,49 253 67    476,74 467 376      -    476,74 467 376 بنوك، خزينة عامة، شيكات بريدية 

   239,30 485 3    726,24 954 2    726,24 954 2 صندوق، إدارات التسبيقات واالعتمادات

III 577,31 461 105    217,37 218 407    217,37 218 407 المجموع   

III+II+I 287,02 367 713 3    581,49 693 573 11 المجموع العام    
7 860 326 294,47   

 
8 376 736 064,63   
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السنة المالية السابقةالسنة الماليةالخصوم
594,94 741 618 692,293 589 789 3رساميل ذاتية

   290,00 914 629    430,00 871 944 رأسمال الشركة أو رأسمال شخصي )1(
لإلسقاط: مساهمون، رأسمال مكتتب غر مطالب به

رأسمال مطالب به
 المدفوع منه

-
 944 871 430,00    
944 871 430,00   

-
 629 914 290,00
 629 914 290,00   

   922,22 981 175 922,22 981 175مكافآت اإلصدار اإلنصهار و المتقدمة
     -      - - فوارق إعادة التقييم

   286,00 994 41    429,00 991 62 احتياطي قانوين
   495,82 532 870 1    355,82 465 804 1 احتياطات أخرى

   223,85 578 2    167,90 517 مرحل من جديد )2(
     -      - نتائج صافية يف انتظار التخصيص)2(

   377,05 740 897    387,35 762 800 النتيجة الصافية للسنة المالية)2(
   594,94 741 618 3 692,29 589 789 3مجموع الرساميل الذاتية)أ(

   933,38 201 467    175,88 115 481 رساميل ذاتية مماثلة)ب(
   637,54 651 6    974,54 714 5 إعانات االستثمار

   295,84 550 460    201,34 400 475 مؤن منظمة
ديون التمويل)ج(

اقرتاضات سندية

ديون أخرى للتمويل

   395,83 086 104    802,37 869 3 مؤن  دائمة للمخاطر  والتحمالت )د(
   395,83 086 104    802,37 869 3 مؤن المخاطر والتحمالت

   - فوارق التحويل – مطلوبات )ه(
     -      - زيادة المستحقات  مستعقرة

     -      - نقصان ديون التمويل

   924,15 029 190 4 670,54 574 274 4مجموع )أ+ب+ج+د+ه(
   321,95 246 007 4    177,82 836 362 2 ديون المطلوبات المتداولة )و(

   445,99 302 745 3    991,78 987 074 2 ممونون وحسابات مرتبطة
   915,16 000 13    171,10 249 9 زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات

   839,25 713 44    169,26 912 27 المستخدمون 
   517,56 108 10    757,37 206 15 هيئات اجتماعية

   169,05 387 51    898,55 530 94 الدولة
   838,00 236 26    145,50 627 24 حسابات الشركاء

   842,99 985 12    596,02 589 16 دائنون آخرون
   753,95 510 103    448,24 732 99 حسابات تسوية  مطلوبات

   433,05 244 112    935,80 672 79 مؤن أخرى للمخاطر والتحمالت)ز(
   626,59 191 1    157,47 819 2 فوارق التحويل – خصوم )ح( )عناصر متداولة(

   381,59 682 120 4    271,09 328 445 2 المجموع II )و+ز+ح(
   758,89 023 66    352,84 423 140 1 الخزينة – المطلوبات

     -      - اعتمادات الخصم
     -    000,00 000 040 1 اعتمادات الخزينة

   758,89 023 66    352,84 423 100 بنوك التسوية
 III758,89 023 66    352,84 423 140 1 المجموع   

I + II + III064,63 736 376 8 294,47 326 860 7المجموع العام   
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)-( رأسمال شخصي مدين  -  )2(أرباح )+( خسائر )1(

حصيلــة المطلوبات )بالدرهم(
)بمليون درهم(
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العمليات

مجاميع السنة العمليات
المالية

مجاميع السنة المالية 
السابقة

 خاصة بالسنوات
المالية الحالية

 خاصة بالسنوات
السابقة3 = 1 + 2المالية السابقة

4
12

Iمنتوجات االستغالل -  I 8 851 588 255,92  8 851 588 255,92    9 176 887 020,15   

   067,60 751 14    554,29 850 26     554,29 850 26 -مبيعات البضائع )عى الحالة(

   583,40 393 768 6    064,36 367 234 6     -    064,36 367 234 6-بيع سلع وخدمات منتجة

   651,00 144 783 6    618,65 217 261 6      -    618,65 217 261 6 -رقم المعامالت

   828,89 700 72-   767,06 796 104    767,06 796 104 -تغر مخزونات المنتجات )1(

 - - - -- مستعقرات   منتجة  للشركة  نفسها

   219,18 418 424 2    565,36 603 451 2      -    565,36 603 451 2 -إعانات االستغالل

   591,39 457    352,57 521 2      -    352,57 521 2 -منتوجات أخرى لالستغالل

   387,47 567 41    952,28 448 31    952,28 448 31 -استعادات االستغالل: تنقيالت التحمالت

I 020,15 887 176 9    255,92 588 851 8    255,92 588 851 8 المجموع   

IIتحمالت االستغالل - II-36 753 934,96    7 799 223 198,46    8 077 204 583,63   

   860,73 662 14    127,05 547 24      -    127,05 547 24 -مشرتيات معادة البيع )2( للبضائع

    934,96 753 36-   464,13 867 777 6 -مشرتيات مستهلكة )2( من المواد والتموينات
6 741 113 529,17    7 009 349 971,74   

   020,83 747 402    955,28 050 368    955,28 050 368 -تحمالت أخرى خارجية

   568,17 218 22    796,11 542 20    796,11 542 20 -ضرائب ومكوس

   495,63 935 329    222,16 162 331    222,16 162 331 -تحمالت المستخدمين 

   000,00 942    000,00 960      -    000,00 960 -تحمالت أخرى لالستغالل

   666,53 348 297    568,69 846 312      -    568,69 846 312 -مخصصات االستغالل

II  583,63 204 077 8    198,46 223 799 7    934,96 753 36-   133,42 977 835 7 المجموع   

III)I-II( نتيجة االستغالل -  III -      -      1 052 365 057,46    1 099 682 436,52   

IVمنتوجات مالية - IV 181 525 385,74    -      181 525 385,74    168 274 426,38   

   655,00 289 130    618,00 553 118      -    618,00 553 118 -منتوجات  سندات  المشاركة  وسندات  أخرى  مالية

   934,90 124 2    051,97 392 12      -    051,97 392 12 -أرباح الصرف

   645,07 714 32    290,40 263 21      -    290,40 263 21 -فوائد ومنتوجات أخرى مالية

   191,41 145 3    425,37 316 29      -    425,37 316 29 -استعادات مالية: تنقيل التحمالت

IV 426,38 274 168    385,74 525 181      -    385,74 525 181 المجموع   
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حســاب المنتوجات والتحمالت )دون احتســاب الرسوم/بالدرهم( 

 السنة المالية من 2018/01/01 إىل غاية2018/12/31 )بالدرهم(
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Vتحمالت مالية V 29 307 951,15    -      29 307 951,15    6 827 353,67   

   261,43 112    016,94 735 16      -    016,94 735 16 تحمالت الفوائد

   666,87 398 2    006,09 879 11      -    006,09 879 11 خسائر الصرف-

     -      -      -      - تحمالت أخرى مالية-

   425,37 316 4    928,12 693      -    928,12 693 مخصصات مالية-

   V  29 307 951,15    29 307 951,15    6 827 353,67   المجموع

VIVI  النتيجة المالية)V-IV( 152 217 434,59    161 447 072,71   

VIIVII  النتيجة الجارية)VI-III( 1 204 582 492,05    1 261 129 509,23   

VIIIVIII  319,84 145 160    480,08 854 236     -    480,08 854 236 منتوجات غر جارية   

   727,82 495 1    832,00 210 1      -    832,00 210 1 منتوجات تفويتات الثبيتات

     -      -      -      - إعانات التوازن

   663,00 936    663,00 936      -    663,00 936 استعادات عى إعانات االستثمار

   220,69 015 43    786,54 502 11      -    786,54 502 11 منتوجات أخرى غر جارية

   708,33 697 114    198,54 204 223     -    198,54 204 223 استعادات غر جارية: تنقيالت التحمالت

 VIII 319,84 145 160    480,08 854 236     -    480,08 854 236المجموع   

IX232,02 960 177    653,78 463 346     -    653,78 463 346 تحمالت غر جارية   

   727,82 485 1    590,32 755      -    590,32 755 قيم اإلستخدامات اإلستعقارية المفوتة

     -      - إعانات ممنوحة-

   088,70 926 52    770,13 602 243     -    770,13 602 243  تحمالت أخرى غر جارية-

   415,50 548 123    293,33 105 102      -    293,33 105 102 مخصصات فر جارية لالستخمادات والمؤن-

IX 232,02 960 177    653,78 463 346     -    653,78 463 346 المجموع   

X)IX-VIII( 912,18 814 17-   173,70 609 109-النتيجة غر الجارية   

XI)X+VII( 597,05 314 243 1    318,35 973 094 1النتيجة قبل الضرائب   

XII220,00 574 345    931,00 210 294   931,00 210 294 النتائج عى الضرائب   

XIII )XII+XI( 377,05 740 897    387,35 762 800النتيجة الصافية   

)1(تغر المخزون: المخزون النهايئ-المخزون األويل. الزيادة)+( النقصان)-(
)2(شراءات معادة البيع أو مستهلكة: شراءات- تغر المخزونات

XIV)VIII+IV+I( 766,37 306 505 9    121,74 968 269 9      - مجموع المنتوجات   

XV)XII+IX+V+II(  389,32 566 607 8    734,39 205 469 8      - مجموع التحمالت   

XVI )XV-XIV( 377,05 740 897    387,35 762 800      - النتيجة الصافية   

العمليات

مجاميع السنة العمليات
المالية

مجاميع السنة المالية 
السابقة

 خاصة بالسنوات
المالية السابقة

 خاصة بالسنوات
السابقة2 + 1 = 3المالية السابقة

4
12
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إىل مساهمي

كوسومار رشكة املساهمة

8، زنقة املعتمد بن عبـــــــــاد

الدار البيضــــــــاء

ملخص تقرير مدققي الحسابات الخاص بالوضعية املالية املوطدة

للسنة املالية من فاتح يناير إىل غاية31 دجنرب 2018

طبقــا للمهمــة املوكولــة إلينــا مــن طــرف جمعكــم العــام، نعــرض عليكــم تقريرنــا املتعلــق بالســنة املاليــة املختتمــة 

يف 31 دجنــرب 2018. 

ــا  ــود تاريخه ــي يع ــة كوســومار الت ــه الخاصــة برشك ــة طي ــة املوطــدة املرفق ــج املالي ــة النتائ ــا بافتحــاص وضعي قمن

ــر وجــدول  ــة وحســاب املنتوجــات والتحمــات وقامئــة أرصــدة التدب ــي تتضمــن الحصيل ــرب 2015، والت إىل 31 دجن

التمويــل وقامئــة املعلومــات التكميليــة املتعلقــة بالســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 دجنــرب 2018. هــذه الوضعيــة املاليــة 

ــح الصــايف  ــه الرب ــون درهــم مبــا في ــة املوطــدة يصــل إىل 4.270.704.868,17 ملي ــغ الرســاميل الذاتي ــر أن مبل تظه

ــون درهــم. ــة800.762.387,35  ملي بقيم

اإلدارة مســؤولة عــن املؤسســة وعــن التقديــم الصــادق لوضعياتهــا املاليــة طبقــا للمرجــع املحاســبي املعمــول بــه 

يف املغــرب.

ــا  ــد قمن ــا. لق ــة اســتنادا عــى افتحاصن ــج املالي ــات والنتائ ــا حــول هــذه الوضعي ــداء رأين ومســؤوليتنا تكمــن يف إب

ــا  ــاري به ــة الج ــة والتنظيمي ــات القانوني ــارا للمقتضي ــرب واعتب ــا يف املغ ــول به ــة املعم ــر املهن ــا ملعاي ــا طبق مبهمتن

ــل.  العم

ــا  ــع جوانبه ــي يف جمي ــوية وتعط ــاه، س ــورة أع ــة املذك ــرة الثاني ــورة يف الفق ــة املذك ــم التوليفي ــأن القوائ ــهد ب نش

ذات الداللــة، صــورة وفيــة عــن نتيجــة الســنة املاليــة املنرصمــة وكــذا عــن الوضعيــة املاليــة والذمــة املاليــة لرشكــة 

ــرب. ــه يف املغ ــول ب ــا للمرجــع املحاســبي املعم ــرب 2018، طبق ــة 31 دجن كوســومار إىل غاي

مراجعات ومعلومات محددة

لقــد عملنــا أيضــا بالرقابــة النوعيــة املنصــوص عليهــا يف القانــون وتأكدنــا خاصــة مــن رصاحــة ومطابقــة املعلومــات 

املعطــاة يف تقريــر التدبــر ملجلــس اإلدارة املخصــص للمســاهمن مــع القوائــم التوليفيــة للرشكــة.

طبقــا للــادة 172 مــن القانــون 95.17 كــا تــم تعديلــه وتتميمــه بالقانونــن 05.20 و12.78 نعلمكــم بأنــه خــال 

الســنة املاليــة 2018، رشعــت رشكــة كوســومار ش.م يف إنشــاء رشكــة "كوســومار-ويلار"  التيتحــوز فيهــا هــذه األخــرة 

عــى %45مــن رأســالها.

الدار البيضاء، 25 مارس 2019

مدققو الحسابات
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 خاص لمدققي الحســابات 06

تقرير
إىل مساهمي كوسومار

8، زنقة املعتمد بن عباد

 الدار البيضاء

تقرير خاص ملدققي الحسابات )السنة املالية من فاتح يناير 

إىل 31 دجنرب 2018(

بصفتنــا مدققــن لحســابات رشكتكــم، نعــرض عليكــم تقريرنــا حــول االتفاقيــات املنظمــة طبقــا ألحــكام املــواد مــن 56   

القانــون 78-12. التطبيقــي وكــذا  بالقانــون 05-20 ومرســومه  تعديلــه وتتميمــه  تــم  كــا  القانــون 17-95  مــن  إىل 59 

يتعــن علينــا أن نقــدم لكــم الخصائــص واألنــواع األساســية لاتفاقيــات التــي بلغنــا بهــا مــن طــرف رئيــس مجلــس اإلدارة، أو التــي 

اكتشــفناها مبناســبة أداء مهمتنــا، دون اإلدالء برأينــا حــول الفائــدة منهــا أو األســس التــي قامــت عليهــا، وال حتــى البحــث عــن وجود 

اتفاقيــات أخــرى. ويعــود لكــم األمــر، حســب القانــون املذكــور أعــاه، يف اتخــاذ القــرار بشــأن املصادقــة عليهــا. ،

ــه  ــل يف املغــرب، وتتجــى هات ــا العم ــة الجــاري به ــر املهن ــة بالنظــر إىل معاي ــي ارتأيناهــا رضوري ــادات الت ــا االجته ــد اعتمدن ولق

ــا. ــي انبثقــت عنه ــق األساســية الت ــع الوثائ ــا م ــا به ــم تزويدن ــي ت ــات الت ــق املعلوم ــادات يف التحقــق مــن مــدى تطاب االجته

1 – االتفاقيات املربمة خال السنة املالية

اتفاقيات مرخصة مسبقا من طرف مجلسكم اإلداري  1.1

1.1.1 اتفاقية حول منح الخدمات الخاصة بالتوضيب بن كوسومار وسونابيل )اتفاقية مكتوبة(

الشخص املعني: السيد محمد فيكرات الرئيس املدير العام لكوسومار وسونابيل
 

ــن  ــض ب ــب الســكر األبي ــات الخاصــة بتوضي ــح الخدم ــى من ــة ع ــص هــذه االتفاقي ــة: تن ــة وموضــوع االتفاقي طبيع
 

اإلنتــاج.   آلليــة  أمثــل  اســتعال  بلــوغ  إطــار  يف  وســونابيل  كوســومار 

 

مقتضيات أساسية: 

تاريخ رسيان املفعول: 2018  -

املستحقات: 321 درهم للطن دون احتساب الرسوم بالنسبة لـ 1 كيلوغرام.  -

       267 درهم للطن دون احتساب الرسوم بالنسبة لـ 2 كيلوغرام.

الحجم امللفف باألطنان: 10731 طن.  -

املبالغ املحتسبة:

وقــد بلــغ مجمــوع التحمــات املــدرج يف الحســاب برســم الســنة املاليــة 2018 مــا قيمتــه 2876 ألــف درهــم تــم رصفــه 
 

كامــا عنــد 31 دجنــرب 2018..

2.1.1. اتفاقية حول منح الخدمات الخاصة بالتكرير بن كوسومار وسونابيل )اتفاقية مكتوبة(
 

الشخص املعني:السيد محمد فيكرات الرئيس املدير العام لكوسومار وسونابيل.
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طبيعــة وموضــوع االتفاقيــة: تنــص هــذه االتفاقيــة عــى منــح الخدمــات الخاصــة بتكريــر الســكر الخــام مــا بن كوســومار وســونابيل 

يف إطــار بلــوغ اســتعال أمثــل آلليــة اإلنتــاج.

مقتضيات أساسية:

تاريخ رسيان املفعول: 2018  -

املستحقات: 600 درهم للطن دون احتساب الرسوم.  -

حجم السكر الخام املكرر: 12.306,8 طن  -

املبالغ املحتسبة:

بلــغ مجمــوع التحمــات املــدرج يف الحســاب برســم الســنة املاليــة لســنة 2018 مــا قــدره 10.316 ألــف درهــم تــم رصفــه كامــا 

عنــد 31 دجنــرب 2018.

3.1.1. اتفاقية حول منح الخدمات الخاصة بالتكرير بن كوسومار وسوراك )اتفاقية مكتوبة(

الشخص املعني:السيد محمد فيكرات الرئيس املدير العام لكوسومار وسوراك.

طبيعــة وموضــوع االتفاقيــة: تنــص هــذه االتفاقيــة عــى منــح الخدمــات الخاصــة بتكريــر الســكر الخــام مــا بــن كوســومار وســوراك 

يف إطــار بلــوغ اســتعال أمثــل آلليــة اإلنتــاج.

مقتضيات أساسية:

تاريخ رسيان املفعول: 2018  -

املستحقات: 600 درهم للطن من السكر األبيض دون احتساب الرسوم.  -

حجم السكر الخام املكرر: 12.306,8 طن  -

املبالغ املحتسبة:

ــد 31  ــه كامــا عن ــم رصف ــة مــا قــدره 10.316 ألــف درهــم ت ــغ مجمــوع التحمــات املــدرج يف الحســاب برســم هــذه االتفاقي بل

ــرب 2018. دجن

4.1.1.  اتفاقية حول منح الخدمات الخاصة بالتوضيب بن كوسومار وسوراك )اتفاقية مكتوبة(

الشخص املعني:السيد محمد فيكرات الرئيس املدير العام لكوسومار وسوراك.

طبيعــة وموضــوع االتفاقيــة: تنــص هــذه االتفاقيــة عــى منــح الخدمــات الخاصــة بتوضيــب الســكر مــا بــن كوســومار وســوراك يف 

إطــار بلــوغ اســتعال أمثــل آلليــة اإلنتــاج.

مقتضيات أساسية:

تاريخ رسيان املفعول: 2018  -

املستحقات: 321 درهم للطن دون احتساب الرسوم بالنسبة لـ 1 كيلوغرام.  -

   367 درهم للطن دون احتساب الرسوم بالنسبة لـ 2 كيلوغرام.

حجم امللفف باألطنان: 8040 طن.  -

املبالغ املحتسبة:

بلــغ مجمــوع التحمــات املــدرج يف الحســاب برســم الســنة املاليــة لســنة 2018 مــا قــدره 2.202 ألــف درهــم تــم رصفــه كامــا إىل 

غايــة 31 دجنــرب 2018.
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5.1.1. اتفاقية حول منح الخدمات الخاصة بالتكرير بن كوسومار وسوطا )اتفاقية مكتوبة(

الشخص املعني:السيد محمد فيكرات الرئيس املدير العام لكوسومار وسوطا.

طبيعــة وموضــوع االتفاقيــة: تنــص هــذه االتفاقيــة عــى منــح الخدمــات الخاصــة بتكريــر الســكر الخــام مــا بــن كوســومار وســوطا 

يف إطــار بلــوغ اســتعال أمثــل آلليــة اإلنتــاج.

مقتضيات أساسية:

تاريخ رسيان املفعول: 2018  -

املستحقات: 600 درهم للطن دون احتساب الرسوم.  -

حجم السكر الخام املكرر: 781,65 طن  -

املبالغ املحتسبة:

بلــغ مجمــوع التحمــات املــدرج يف الحســاب برســم الســنة املاليــة 2018 مــا قــدره 470. مل يتــم رصف أي مبلــغ عنــد 31 دجنــرب 

.2018

اتفاقيات مربمة خال السنوات املالية السابقة والتي ال يزال تنفيذها مستمرا خال السنة املالية الحالية.  2-

-1-2 اتفاقية حول منح الخدمات الخاصة بالتوضيب بن كوسومار وسوكريونيون )اتفاقية مكتوبة(

الشخص املعني:السيد محمد فيكرات الرئيس املدير العام لكوسومار وسوكرونيون.

ــن كوســومار  ــا ب ــض م ــب الســكر األبي ــح الخدمــات الخاصــة بتوضي ــة عــى من ــة: تنــص هــذه االتفاقي طبيعــة وموضــوع االتفاقي

ــاج. ــة اإلنت ــل آللي ــوغ اســتعال أمث وســوكرونيون يف إطــار بل

مقتضيات أساسية:

تاريخ رسيان املفعول: 2018  -

املستحقات: 376 درهم للطن دون احتساب الرسوم بالنسبة لـ 2 كيلوغرام  -

املبالغ املحتسبة:

بلــغ مجمــوع التحمــات املــدرج يف الحســاب برســم الســنة املاليــة لســنة 2018 مــا قــدره 58 ألــف درهــم تــم رصفــه كامــا إىل 

ــرب 2018. ــة 31 دجن غاي

2.2 اتفاقية حول منح الخدمات الخاصة بالتوضيب بن كوسومار وسوكريونيون

الشخص املعني: السيد محمد فيكرات الرئيس املدير العام لكوسومار وسوكرونيون.

ــن كوســومار  ــا ب ــض م ــب الســكر األبي ــح الخدمــات الخاصــة بتوضي ــة عــى من ــة: تنــص هــذه االتفاقي طبيعــة وموضــوع االتفاقي

ــاج. ــة اإلنت ــل آللي ــوغ اســتعال أمث وســوكرونيون يف إطــار بل

مقتضيات أساسية:

تاريخ رسيان املفعول: يناير 2009  -

املبالغ املحتسبة:

بلــغ مجمــوع التحمــات املــدرج يف الحســاب برســم الســنة املاليــة لســنة 2018 مــا قــدره 552 ألــف درهــم. يقــدر املبلــغ الــذي تــم 

رصفــه ســنة 2018  ب413 ألــف درهــم.
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3.2 اتفاقية ملنح الخدمات بن كوسومار وسكريونيون)اتفاقية مكتوبة( 
 -

الشخص املعني: السيد محمد فيكرات الرئيس املدير العام لكوسومار وسكريونيون

ــل ســوكرونيون يف إطــار دعــم  ــة عــى الخدمــات املمنوحــة لكوســومار مــن قب ــة: تنــص هــذه االتفاقي طبيعــة وموضــوع االتفاقي

ــة.  ــة األدوي ــات يف ســوق صناع ــة املنتوجــات والخدم وتنمي

مقتضيات أساسية:

تاريخ رسيان املفعول: أكتوبر 2015

املبالغ املحتسبة:

بلــغ مجمــوع التحمــات املــدرج يف الحســاب برســم الســنة املاليــة لســنة 2018 مــا قــدره 1.696 ألــف درهــم. يقــدر املبلــغ الــذي 

تــم رصفــه ســنة 2018  ب 1.588 ألــف درهــم.

4.2 اتفاقية ملنح الخدمات بن كوسومار وويلار
 -

الشخص املعني: السيد جان لوك بوهبوتعضو إداري مشرك بويلار وكوسومار.

طبيعــة وموضــوع االتفاقيــة: : مبوجــب هــذه االتفاقيــة، تقــوم ويلــار، لفائــدة كوســومار، مبنــح خدمــات يف مجــاالت اســراتيجية 

الدعــم التقني-التجــاري ودعــم االســتثار والدعــم املــايل. 

مقتضيات أساسية:

تاريخ رسيان املفعول: 16 أكتوبر2013.  -

املدة: قابلة للتجديد عن طريق تجديد العقد تلقائيا   -

املستحقات:%0,425 من رقم املعامات يف حدود سقف 12,500 ألف درهم  -

املبالغ املحتسبة:

بلــغ مجمــوع التحمــات املــدرج يف الحســاب برســم الســنة املاليــة لســنة 2018 مــا قــدره 12.550 ألــف درهــم. مل يتــم رصف أي 

مبلــغ إىل غايــة 31 دجنــرب 2018.

5-2 اتفاقية تدبر الخزينة بن كوسومار ورشكات سوراك وسوطا وسونابيلوسكريونيون  )اتفاقية مكتوبة(

الشخص املعني: السيد محمد فيكرات الرئيس املدير العام لكوسومار وسوراك وسوطا وسونابيلوسوكرونيون.

طبيعــة وموضــوع االتفاقيــة: تنــص هــذه االتفاقيــة عــى مركــزة عمليــات الخزينــة بهــدف بلــوغ املســتوى األمثــل عنــد اللجــوء إىل 

االقــراض وكذلــك توظيــف فائــض الخزينــة.

مقتضيات أساسية:

تاريخ رسيان املفعول:  2007 بالنسبة لسوكريونيون و2006 بالنسبة للرشكات األخرى التابعة للمجموعة.

املدة: سنة قابلة للتجديد بواسطة تجديد العقد تلقائيا.

املســتحقات: نســبة ســنوية ب2,5, % بالنســبة للحســابات الجاريــة املدينــة ونســبة ســنوية ب %5  بالنســبة للحســابات الجاريــة 

الدائنــة.

املبالغ املحتسبة:

 بلــغ مجمــوع العائــدات املــدرج يف الحســاب برســم الســنة املاليــة 2018 مــا قــدره 3.724 ألــف درهــم تــم تحصيلهــا إىل غايــة 31 

دجنــرب 2018.

ــا  ــم رصفه ــم، ت ــف دره ــز 276  أل ــا يناه ــات2018 م ــجلة يف تحم ــوطا( املس ــع  س ــة )م ــة الدائن ــابات الجاري بلغتمستحقاتالحس

ــمرب 2018. ــد 31 ديس ــل عن بالكام
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6-2 اتفاقية ملنح الخدمات بن كوسومار ورشكات سوطا، سونابيل، سوراك وسوكريونيون )اتفاقية مكتوبة(.

الشخص املعني: السيد محمد فيكرات الرئيس املدير العام لكوسومار وسوراك وسونابيل وسوطا وسوكريونيون.

طبيعــة وموضــوع االتفاقيــة: تنــص هــذه االتفاقيــة عــى الخدمــات املمنوحــة لــرشكات ســوطا، ســونابيل، ســوراك وســوكريونيون مــن 

طــرف كوســومار يف مجــاالت مراقبــة التدبــر ودعــم االســتثار والدعــم املــايل وتدبــر املــوارد البرشيــة والتســويق والدعــم التجــاري 

والدعــم يف مجــال املعلوميــات وتدقيــق الحســابات. 

مقتضيات أساسية:

تاريخ رسيان املفعول: 2006 بالنسبة لسوراك وسوطا وسونابيل و2007 بالنسبة لسكريونيون.

املدة: سنة قابلة للتجديد بواسطة تجديد العقد تلقائيا. 

املســتحقات: حــددت املســتحقات يف %0,425 مــن رقــم املعامــات دون احتســاب الرســوم  و40 درهــم للطــن مــن الســكر املبيــع 

بالنســبة لســوطا وســونابيل وســوراك.

املبالغ املحتسبة:

يقــدر املبلــغ الــذي تــم احتســابه مــن طــرف كوســومار عــى شــكل عائــدات ســنة 2018 برســم هــذه االتفاقيــةب 18.759 ألــف 

درهــم.

وصل املبلغ الذي تم تحصيله سنة 2018 إىل  13.836 ألف درهم.

الدار البيضاء، يف 25 مارس 2019 

مدققو الحسابات
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2018  الســنة المالية 
التوصيات

اإلداري  المجلس  تقارير  لتالوة  العام  الجمع  استمع  أن  بعد  األوىل:  التوصية 
ومدققي الحسابات، صادق عى الحصيلة وحسابات السنة المالية 2018 كما تم 

عرضها، والي أظهرت ربحا صافيا محاسباتيا قدره 800.762.387,35درهم. 
كما صادق الجمع العام عى العمليات الي تمخضت عنها هذه الحسابات أو 

الملخصة يف هذه التقارير.
التوصية الثانية: 

وبناء عى اعتماد التوصية أعاله، أشاد الجمع العام بتفوق المتصرفين ومدققي 
الحسابات يف المهمة الي أوكلت لهم برسم السنة المالية 2018.

لمدققي  الخاص  التقرير  لتالوة  العام  الجمع  استماع  بعد  الثالثة:  التوصية 
الحسابات حول االتفاقيات المشار إليها يف الفصل 56 من القانون 95-17 كما 
تم تغيره وتتميمه بالقانون 05-20، صادق عى العمليات الي تم االتفاق بشأنها 

أو تنفيذها خالل السنة المالية.

التوصية الرابعة: صادق الجمع العام عى الرصد التايل للنتائج: 
ربح صايف محاسبايت                                                       800.762.387,35 درهم

االحتياطي القانوين )للوصول إىل السقف(     )-( 31.495.714,00 درهم
أرباح مؤجلة من جديد عن السنوات سابقة                   )+( 517.167,90 درهم

     -----------------------    
رصيد                                                                    769.783.841.25 درهم      
احتياطي اختياري         )-( 108.000.000,00 درهم
ربيحة                           )-( 661.410.001,00  درهم

رصيد          373.840,25 درهم
     -----------------------    

وعى ضوء هذه النتائج، قرر الجمع العام توزيع ربيحة إجمالية قدرها 
661.410.001,00درهم، أي ربيحة بالنسبة للسهم الواحد قدرها 7,00درهم 

ونقل الرصيد غر المـــــوزع، أي 373.840,25 درهم إىل حساب األرباح المؤجلة 
من جديد.

تؤدى هذه الربيحة حسب الطرق المنصوص عليها يف القوانين الجاري بها 
العمل، وذلك ابتداء من 15 يوليوز 2019.

بموجب  له  المخولة  الصالحية  بحكم  العام،  الجمع  قرر  الخامسة:   التوصية 
القيام  اإلدارة،  مجلس  اقرتاح  عى  وبناء   ،95-17 رقم  القانون  من   333 المادة 
من  مقتطعة  درهم   283.461,429 قدره  إجمايل  مبلغ  استثنائية  بصفة  بتوزيع 
االحتياطات االختيارية. وقد حدد الجمع العام مبلغ هذا التوزيع االستثنايئ يف 

3,00 درهم للسهم.
تؤدى هذه الربيحة حسب الطرق المنصوص عليها يف القوانين الجاري بها 

العمل، وذلك ابتداء من 15 يوليوز 2019.

مستحقات  اإلداري  المجلس  أعضاء  منح  العام  الجمع  قرر  السادسة:  التوصية 
برسم السنة المالية 2019 بمبلغ إجمايل قدره 960.000,00 درهم، أي ما يمثل 

120.000,00 درهم لكل عضو. 

التوصية السابعة: يحيط الجمع العام علما بأن الممثل الدائم لشركة وفا للتأمين 
هو السيد محمد رمسيس عروب.

المجلس  السيد محمد فيكرات يف  عضوية  العام  الجمع  جدد  الثامنة:  التوصية 
اإلداري لمدة قانونية تبلغ ست )6( سنوات.

وستنتهي مدة واليته عند انعقاد الجمع العام العادي الذي سيتوىل إقرار 
حسابات السنة المالية 2024.

التوصية التاسعة: جدد الجمع العام عضوية السيد جان لوك روبر بوهبوت يف 
المجلس اإلداري لمدة قانونية تبلغ ست )6( سنوات.

وستنتهي مدة واليته عند انعقاد الجمع العام إلقرار حسابات السنة المالية 
.2024

يف  سلمون  كريم  ريجيس  السيد  عضوية  العام  الجمع  جدد  العاشرة:  التوصية 
المجلس اإلداري لمدة قانونية تبلغ ست )6( سنوات.

وستنتهي مدة واليته عند انعقـــاد الجمــع العـــام إلقرار حسابـــــات السنــة الماليــة 
.2024

التوصية الحادية عشر: جدد الجمع العام عضوية السيد فرجيليو لوبز فاكونديس 
يف المجلس اإلداري لمدة قانونية تبلغ ست )6( سنوات.

وستنتهي مدة واليتـه عنـد انعقاد الجمــع العام إلقرار حســـابــــات السنـــة الماليـــة 
.2024

يف  أبارو  العزيز  عبد  السيد  عضوية  العام  الجمع  جدد  عشر:  الثانية  التوصية 
المجلس اإلداري لمدة قانونية تبلغ ست )6( سنوات.

وستنتهي مدة واليته عند انعقـاد الجمع العــام إلقرار حســـابـــات السنــــة الماليــــة 
.2024

التوصية الثالثة عشر: جدد الجمع العام عضوية السيد خالد الشدادي يف المجلس 
اإلداري لمدة قانونية تبلغ ست )6( سنوات.

وستنتهي مدة واليته عند انعقـاد الجمــع العـــام إلقرار حســابـــات السنـــة الماليـــة 
.2024

الفالحية  المغربية  التعاضدية  العام عضوية  الجمع  الرابعة عشر: جدد  التوصية 
للتأمين »مامدا« ممثلة من طرف السيد هشام بلمرح يف المجلس اإلداري لمدة 

قانونية تبلغ ست )6( سنوات.
وستنتهي مدة واليته عند انعقــاد الجمــع العـــام إلقرار حسابـــات السنـــة الماليــــة 

.2024

التوصية الخامسة عشر: جدد الجمع العام عضوية النظام الجماعي لمنح رواتب 
التقاعد »RCAR« يف المجلس اإلداري ممثلة من طرف السيدة وفاء مريوح لمدة 

قانونية تبلغ ست )6( سنوات.
السنـــــة  حســـابـــــات  إلقــرار  العـــــام  الجمــع  انعقـــاد  عنــد  واليتهــا  مــدة  وســتنتهي 

.2024 المـاليــــــة 

من  ممثلة  الوفاء«  »تأمينات  عضوية  العام  الجمع  جدد  عشر:  السادسة  التوصية 
طرف السيد محمد رمسيس عروب يف المجلس اإلداري لمدة قانونية تبلغ ست 

)6( سنوات.
وستنتهي مدة واليته عند انعقاد الجمع العــام إلقرار حســــابــــات السنـــة الماليـــة 

.2024

التوصية السابعة عشر: خول الجمع العام الصالحية الكاملة لحامي نسخة أو 
صورة من هذه التوصيات ألجل إتمام اإلجراءات القانونية.
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