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6 مليــون درهــم، أي بزيــادة نســبتها %6,4 مقارنــة مــع نفــس الفــرة مــن الســنة الماضيــة. يعــود هــذا التحســن باألســاس  عنــد نهايــة شــتنرب 2019، بلــغ رقــم المعامــالت الموطــد 263
إىل ارتفــاع مبيعــات التصديــر. 

نهايــة الفصــل الثالــث 2019 اختتــام  2018

**2 074 1 044 المديونيــة الصافية*

1 مليــون درهــم. وترجــع هــذه الزيــادة إىل حجــم المخــزون المرتفــع عنــد نهايــة الموســم واحتســاب الديــون المرتبطــة  2 مليــون درهــم، أي بزيــادة 031 بلغــت المديونيــة الصافيــة 074
بعقــود الكــراء العمــي طبقــا للمعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 المطبــق منــذ ينايــر 2019. 

بلغــت النفقــات الرأســمالية مــا يناهــز 605 مليــون درهــم وهمــت أساســا المجهــودات المبذولــة عــى مســتوى النجاعــة الطاقيــة وتحســين الطاقــة التخزينيــة فضــال عــن مواصلــة 
تأهيــل وصيانــة األداة الصناعيــة. 

يمكــن تلخيــص األحــداث البــارزة  الــي مــزت نهايــة الفصــل الثالث لســنة 2019 لمجموعة كوســومار يف ما يي: 

• أداء جيد للموســم الســكري حيث بلغ إنتاج الســكر األبيض591 ألف طن؛
•  النجــاح يف تنفيــذ مشــروع التحــول الرقمــي للنشــاط الفالحــي الــذي يهــدف إىل التســيري الجيد للمناطق الســكرية؛

•  إطــالق هويــة بصريــة جديــدة لمجموعــة كوســومار بهــدف إبــراز مرجعتيهــا التاريخية وقوة خرباتها.

* المعايــر الدوليــة إلعــداد التقارير المالية
** تشــمل تأثــر تطبيــق المعيــار الــدويل الجديــد إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 بالنســبة لعقود الكراء منــذ فاتح يناير 2019 .

ارتفاع رقم معامالت نشاط التصدير رغم 
الظرفية الدولية الصعبة.

المــــؤشـــــــرات الفــــصـــلـــيــــــة
إىل غاية 30 شتنرب 2019

انطالق عملية زرع الشمندر السكري برسم 
الموسم الفالحي 2020-2019. 

المؤشرات المالية لسنة 2019 

أهم إنجازات سنة 2019 

للمزيد من المعلومات،
لمرجو االتصال بنا عبر  :

أو
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جائزة التدبري بين 
األجيال - الجوائز 
المغربية للتنويع
و اإلدماج - ماي 

2017 العالمة التجارية الوطنية
" النمر "

جائزة
"الذكرى المئوية 

للملكية الصناعية 
–موروكو أوردز" 

2016

جائزة
"المقاولة 

المواطنة" لسنة 
2013 لنادي 
روتاري مرس 

السلطان
الدار البيضاء

جائزة
"أفضل أداء 
للمسؤولية 
االجتماعية 

لفيجيو" -2012
2015

جائزة
"رواد المسؤولية 

االجتماعية 
واالقتصاد األخضر 
يف إفريقيا" 2012

جائزة
"المسؤولية 
االجتماعية

لالتحاد العام 
لمقاوالت

المغرب" 2011

ميدالية "منظمة
األغذية والزراعة
لألمم المتحدة

لنموذج التجميع" 
2009


