
إعــالن باجتماع 
إن السادة مساهمي شركة كوسومار، شركة مساهمة رأسمالها 944.871.430 درهم، املقسم إلى 94.487.143 سهم ذات 10 دراهم كقيمة إسمية للسهم الواحد، هم مستدعون حلضور اجلمعية العامة العادية السنوية 

التي ستنعقد مبقر الشركة الكائن 8، زنقة املعتمد بن عباد، الدار البيضاء:

يوم اجلمعة 26 يونيو 2020 على الساعة العاشرة صباحا
بهدف التداول والبت يف جدول األعمال اآلتي:

 تالوة تقريري مجلس اإلدارة ومراقبي احلسابات حول حسابات السنة املالية املقفلة يف 31 دجنبر 2019، واملصادقة على احلسابات املعنية ؛
 إعطاء إبراء للمتصرفني وملراقبي احلسابات؛

 التقرير اخلاص ملراقبي احلسابات حول االتفاقيات املشار إليها يف املادة 56 من القانون 95-17 كما مت تعديله وتتميمه؛ واملصادقة على العمليات املبرمة أو املنفذة خالل السنة املالية ؛
 تخصيص النتائـج ؛

 حتديد مبلغ مكافآت احلضور؛
 جتـديد مهام مراقبي احلسابات؛ 

 تفويض الصالحيات.

كيفيات املشاركة يف اجلمعية العامة:
يجب على مالكي األسهم للحامل أن يودعوا أو أن يعملوا على اإلرسال بواسطة بنكهم إلى مقر الشركة، خمسة (5) أيام قبل انعقاد االجتماع، الشهادات التي تعاين تقييدها يف حساب لدى وسيط مالي معتمد.

يجب على مالكي األسهم اإلسمية أن يكونوا مقيدين مسبقا يف حساب، إما إسميا صرفا أو إسميا خاضعا إلدارة، خمسة (5) أيام قبل االجتماع، وسيقبلون يف هذه اجلمعية مبجرد إثبات هويتهم.

كيفيات التصويت يف اجلمعية العامة:
املساهمون احلاضرون يف اجلمعية العامة يشاركون بأسمائهم اخلاصة يف التصويت على مشاريع القرارات املعروضة عليهم. ميكنهم أيضا أن يشاركوا يف هذا التصويت بإسم املساهمني املمثلني تبعا لإلجراءات احملددة 

فيما يلي. وأخيرا فإن املساهمني الذين لم يتمكنوا ال من املشاركة يف هذه اجلمعية، وال أن يعملوا على متثيلهم بواسطة مساهم آخر، ميكنهم أن يشاركوا يف التصويت بواسطة استمارة التصويت باملراسلة.

التصويت بالتوكيل:
لكوسومار: األنترنيت  موقع  يف  إشارتهم  رهن  منوذجه  يوجد  تفويض  بتوقيع  القيام  عبر  العامة  اجلمعية  يف  متثيلهم  على  يعملوا  أن  ميكنهم  االجتماع،  هذا  يف  يحضروا  أن  لهم  ميكن  ال  الذين  املساهمون 
www.cosumar.co.ma يجب أن يكون التوكيل مرفوقا بالشهادة األصلية مللكية األسهم، املسلمة من الهيأة الوديعة املوجودة لديها، و يجب أن يكون إما مبعوثا به بواسطة البريد املضمون مع اعتراف بالتوصل، إما 

مودعة مقابل اعتراف بالتوصل، إلى مقر شركة كوسومار ، يومني إثنني (2) على األقل قبل يوم انعقاد اجلمعية العامة.

التصويت باملراسلة:
كوسومار: لشركة  األنترنيت  موقع  يف  املساهمني  إشارة  رهن  االستمارة  هذه  توجد  باملراسلة.  التصويت  استمارة  بواسطة  التصويت  اجلمعية  هذه  يف  املشاركة  من  يتمكنوا  لم  الذين  للمساهمني  ميكن 
www.cosumar.co.ma إن استمارة التصويت باملراسلة اململوءة ملئا صحيحا، املوقعة واملختومة عند االقتضاء، بالنسبة للمساهمني األشخاص املعنويني، يجب أن تكون مرفوقة بالشهادة األصلية املسلمة من طرف 
الهيأة الوديعة لألسهم و يجب إرسالها إلى مقر الشركة الكائن 8، زنقة املعتمد بن عباد – الدار البيضاء، إما بالبريد اإللكتروني k.bourezgui@cosumar.co.ma ، وإما بالبريد املضمون مع اعتراف بالتوصل، أو 

مودعة مقابل اعتراف بالتوصل ، إلى مقر شركة كوسومار ، يومني إثنني (2) على األقل قبل يوم انعقاد اجلمعية العامة.
كل استثمارة غير مرفقة بأصل شهادة ملكية األسهم و/أو غير مستلمة داخل األجل احملدد أعاله، لن تؤخذ بعني االعتبار للتصويت على القرارات. 

 طبقا للمادة 121 من القانون 95-17 كما مت تعديله وتتميمه، إن طلب تقييد مشاريع القرارات يف جدول األعمال التي تقدم بها املساهمون املالكون للنسبة املئوية من األسهم املنصوص عليها يف املادة 117 من القانون 
95-17،  يجب إرسالها من طرف املساهمني إلى مقر الشركة بواسطة رسالة بالبريد املضمون مع اعتراف بالتوصل، داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعـالن. 

 يحق لكل مساهم أن يطلع يف مقر الشركة أو عبر موقع األنترنيت لكوسومار www.cosumar.co.ma على املستندات الواجب االطالع عليها طبقا للمادتني 121 مكرر و 141 من القانون 95-17 كما مت تعديله
وتكميله.

مشروع القرارات/ السنة املالية 2019
القـــرار األول

تسجل اجلمعية العامة،أنه اعتبارا جلائحة «كورونا فيروس» (coronavirus) التي جتتاح العالم، واعتبارا 
لإلجراءات التقييدية التي اتخذتها السلطات املغربية والدولية بخصوص تنقالت األشخاص بني البلدان 
وكذا فيما بني األشخاص املقيمني، فإن مجلس إدارة كوسومار وهو يحصر احلسابات املقفلة يف 31 دجنبر 

2019 قد انعقد بواسطة وسيلة التواصل بالصوت و الصورة. 
ونتيجة لذلك، تعطي اجلمعية العامة إبراء للمتصرفني.

القـــرار الثاني
إن اجلمعية العامة، بعد سماع تالوة تقريري مجلس اإلدارة ومراقبي احلسابات، تصادق على احلصيلة 
مبلغه  بربح صاف محاسبي  والتي ترصدت  إليها،  2019 كما هي مقدمة  املالية  السنة  وعلى حسابات 

871.073.223,25 درهم.
وتصادق أيضا على العمليات املمثلة يف هذه احلسابات أو امللخصة يف هاذين التقريرين. 

القــرار الثالث
ونتيجة للمصادقة على القرار أعاله، تعطي اجلمعية العامة للمتصرفني وملراقبي احلسابات إبراء عن 

تنفيذ مهامهم برسم السنة املالية 2019.

القـــرار الرابع
إن اجلمعية العامة، بعد سماع تالوة التقرير اخلاص ملراقبي احلسابات حول االتفاقيات املشار إليها يف 
املادة 56 من القانون 95-17، كما مت تعديله وتتميمه، تصادق على العمليات املبرمة أو املنفذة خالل السنة 

املالية. 

القــرار اخلامــس
قررت اجلمعية العامة التخصيص حلساب «االحتياطي االختياري» ربح السنة املالية، أي 871.073.223,25 

درهم.

القــرار السادس
تقرر اجلمعية العامة أن متنح للمتصرفني مكافآت حضور برسم السنة املالية 2020 مببلغ خام إجمالي 

قدره 960.000,00 درهم، أي 120.000,00 درهم لكل متصرف.

 القــرار السابع
جتدد اجلمعية العامة مهام مراقبي احلسابات :

«إرنيست ويونغ»  
شركة ذات مسؤولية محدودة رسمالها 2.000.000,00 درهم

37، شارع عبد اللطيف بن قدور – الدار البيضاء
ميثلها السيد زهير بنكيران

و:
«دلوات لالفتحاص»

شركة ذات مسؤولية محدودة رسمالها 1.000.000,00 درهم
شارع سيدي محمد بن عبد اهللا 

برج «العاج 3»، الطابق الثالث مومني – الدار البيضاء
متثلها السيدة سكينة بنسودة

ملدة ثالث (3) سنوات ستنتهي إلى حني انعقاد اجلمعية العامة العادية املدعوة للبت يف حسابات السنة 
املالية 2022. 

القــرار الثامن
القيام  قصد  احملضر  هذا  من  مستخلص  أو  نسخة  حلامل  الصالحيات  جميع  العامة  اجلمعية  تخول 

باإلجراءات القانونية.
مجلـس اإلدارة

إعــالن باجتماع 

Groupecosumar

كوسومار
8 زنقة املعتمد ابن عباد، ص ب 3098 – 20300 الدار البيضاء – املغرب – الهاتف : 00 83 02 529 212 + – الفاكس : 71 10 24 522 212 +
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للمزيد من املعلومات، 
املرجو االتصال بنا عبر :
com�@cosumar.co.ma
www.cosumar.co.ma أو



حصيلة (املطلوبات) (منوذج عادي) السنة املالية من 2019/01/01 إلى غاية 2019/12/31
السنة املالية السابقة السنة املالية املطلوبات

الرساميل الذاتية 485,54 791 715 3    692,29 589 789 3 

ـم 
ــــــ

دائـ
 ال

ويل
ــــــ

تمـ
ال

* رسمال الشركة  أو رسمال شخصي (1)   430,00 871 944    430,00 871 944 
* لإلسقاط مساهمون، رسمال مكتتب غير مطالب به

رسمال مطالب به   430,00 871 944    430,00 871 944 
املدفوع منه    430,00 871 944    430,00 871 944 

* مكافآت اإلصدار و االنصهار والتقدمة   922,22 981 175    922,22 981 175 
* فوارق إعادة التقييم     -      - 

* احتياطي قانوني   143,00 487 94    429,00 991 62 
* احتياطات أخرى   926,82 003 629 1    355,82 465 804 1 

* مرحل من جديد (2)   840,25 373    167,90 517 
* نتائج صافية يف انتظار التخصيص (2)     -      - 

* النتيجة الصافية للسنة املالية (2)   223,25 073 871    387,35 762 800 
مجموع الرساميل الذاتية  (أ)   485,54 791 715 3    692,29 589 789 3 

رساميل ذاتية مماثلة  (ب)   306,69 198 466    175,88 115 481 
* إعانات االستثمار   311,54 778 4    974,54 714 5 

* مؤن منظمة    995,15 419 461    201,34 400 475 
ديون التمويل  (ج)
* اقتراضات سندية

* ديون أخرى للتمويل
مؤن دائمة ملخاطر وحتمالت  (د)     -    802,37 869 3 
مؤن للمخاطر  و التحمالت     -    802,37 869 3 

فوارق التحويل – مطلوبات    (هـ)
* زيادة املستحقات املستعقرة

* نقصان ديون التمويل
املجموع  I  (أ + ب + ج + د + هـ )   792,23 989 181 4    670,54 574 274 4 
ديون املطلوبات املتداولة     (و)   547,46 298 773 2    177,82 836 362 2 

ولة
تدا

 امل
ات

لوب
ملط

ا

* ممونون وحسابات مرتبطة   726,83 127 500 2    991,78 987 074 2 
* زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات    738,05 703 10    171,10 249 9 

* املستخدمون   157,49 080 7    169,26 912 27 
* هيآت اجتماعية   226,02 542 12    757,37 206 15 

* الدولة   294,28 547 123    898,55 530 94 
* حسابات الشركاء   298,20 319 30    145,50 627 24 
* دائنون آخرون   910,87 880 18    596,02 589 16 
* حسابات تسوية املطلوبات   195,72 097 70    448,24 732 99 

مؤن أخرى ملخاطر وحتمالت   (ز)   833,93 711 27    935,80 672 79 
فوارق التحويل – مطلوبات (ح)  عناصر متداولة                                                            700,66 506 5    157,47 819 2 

 املجموع   II   (و + ز + ح )   082,05 517 806 2    271,09 328 445 2 
اخلزينة   املطلوبات   403,35 450 091 1    352,84 423 140 1 

ينة
خز

* اعتمادات اخلصم      -      - الـــ
* اعتمادات اخلزينة   000,00 000 960    000,00 000 040 1 

* بنوك التسوية        403,35 450 131    352,84 423 100 
 1 140 423 352,84    1 091 450 403,35   III املجموع

 7 860 326 294,47    8 079 957 277,63   III+II+I املجموع

احلسابات اإلجتماعية
الى غاية 31 دجنبر 2019

(1) رسمال شخصي مدين 
(2) ربحي (+)، عجزي (-)

السنة املالية من 2019/01/01 إلى غاية 2019/12/31 حـصـيــلة  (الـمـوجـودات) (منوذج عادي) 
السنة املالية السنة املالية املوجودات

السابقة

االستخمادات اإلجمالية
الصافيةالصافيةو املؤن

ـرة
قــــ

تعـ
مس

ت 
ودا

جــ
مـــو

8 391 462,065 886 639,432 504 822,634 183 115,04مستعقرات بغير القيمة    (أ)
2 099 914,301 259 948,58839 965,721 259 948,58* مصاريف أولية

6 291 547,764 626 690,851 664 856,912 923 166,46* حتمالت للتوزيع على عدة سنوات  مالية

--* مكافآت تسديد سندات االقتراض

64 327 003,9316 789 999,6047 537 004,3350 774 066,38مستعقرات غير مجسدة    (ب)
--* مستعقرات يف البحث واإلمناء

33 607 149,7514 013 566,6019 593 583,1522 830 645,20* براءات، عالمات، حقوق وقيم مماثلة

30 622 333,782 776 433,0027 845 900,7827 845 900,78* األصل التجاري

97 520,4097 520,40-97 250,40* مستعقرات أخرى غير مجسدة

5 974 780 657,723 904 540 755,482 070 239 902,242 077 258 950,87مستعقرات مجسدة    (ج)
616 986 277,89457 217,20616 529 060,69555 303 345,64* أراضي

724 928 958,26424 857 154,79300 071 803,47327 776 502,42* بنايات

4 151 245 989,503 221 074 427,76930 171 561,741 045 862 344,23* منشآت تقنية، جتهيزات ومعدات

41 818 798,0131 772 689,5110 046 108,5013 886 016,36* جتهيزات النقل

270 452 521,19226 379 266,2244 073 254,9740 507 340,11* أثاث جتهيزات املكتب وإعدادات مختلفة

-* مستعقرات أخرى مجسدة

169 348 112,87169 348 112,8793 923 402,11* مستعقرات مجسدة جارية

2 060 704 743,541 250 090,992 059 454 652,551 984 606 803,24مستعقرات مالية    (د)
6 669 514,391 250 090,995 419 423,404 792 093,00* قروض مستعقرة

1 376 666,022 076 666,02-1 376 666,02* مستحقات أخرى مالية

2 052 658 563,131 977 738 044,22-2 052 658 563,13* سندات املشاركة

----* سندات أخرى مستعقرة

---- فوارق حتويل – املوجودات    (هـ)

----* تنقيص املستحقات املستعقرة

----* زيادة ديون التمويل

8 108 203 867,253 928 467 485,504 179 736 381,754 116 822 935,53املجموع  (أ + ب + ج + د + هـ)

ولة
تدا

مـــ
ت 

ودا
جــ

مــو

1 701 010 414,1229 243 354,201 671 767 059,921 515 517 007,25املخزونات    (و)

10 160 835,8844 626 839,22-10 160 835,88* البضائع

802 880 878,3929 243 354,20773 637 524,19679 767 853,02*  أدوات ومعدات قابلة لالستهالك

272 467 569,28243 381 457,24-272 467 569,28* منتجات على منت الطريق

18 583 253,2928 354 708,15-18 583 253,29* منتجات وسيطة ومنتجات ترسبية

596 917 877,28519 386 149,62-596 917 877,28* منتجات مصنعة

1 700 353 694,3125 112 145,001 675 241 549,311 820 074 206,20مستحقات موجودات متداولة  (ز)  

75 239 536,9111 859 837,6063 379 699,31131 499 387,88* ممونون مدينون، تسبيقات ودفعات

432 018 743,1613 252 307,40418 766 435,76456 922 026,81* زبناء وحسابات مرتبطة

3 618 772,0518 851 769,92-3 618 772,05* املستخدمون

918 045 828,86918 045 828,86982 291 625,84* الدولة

67 500 000,00--* حسابات الشركاء

249 212 773,31249 212 773,31154 233 690,11* مدينون آخرون

22 218 040,0222 218 040,028 775 705,64* حسابات تسوية -  املوجودات 

-496 915 782,93-496 915 782,93* سندات وقيم التوظيف    (ح)
1 974 609,101 974 609,10693 928,12فوارق حتويل -  املوجودات    (ط) (عناصر متداولة)

3 900 254 500,4654 355 499,203 845 899 001,263 336 285 141,57املجموع  I  (و + ز + ح + ط )
54 321 894,62407 218 217,37-54 321 894,62اخلزينة – املوجودات 

ينة
خز

الـــ

32 330 942,0527 796 014,39-32 330 942,05* شيكات وقيم للتحصيل

18 895 613,28376 467 476,74-18 895 613,28* بنوك، خزينة عامة، شيكات بريدية مدينة

3 095 339,293 095 339,292 954 726,24* صندوق، إدارات التسبيقات واالعتمادات

  III  54 321 894,6254 321 894,62407 218 217,37املجموع

(III+II+I) 12 062 780 262,333 982 822 984,708 079 957 277,637 860 326 294,47املجموع العام

حساب املنتوجات والتحمالت (خارج املكوس) السنة املالية من 2019/01/01 إلى غاية 2019/12/31
مجاميع السنة 

املالية السابقة            
مجاميع السنة 

املالية 

عمليات

 طـبـيـعـــــة 
خاص بالسنوات
 املالية السابقة

خاص بالسنة 
املالية

 (4)  3= 1 + 2  (2)  (1) 
منتوجات االستغالل   919,63 893 173 9    919,63 893 173 9    255,92 588 851 8   I 

الل
غــــ

ــــت
اس

* مبيعات البضائع (على احلالة)   668,27 102 39      -    668,27 102 39    554,29 850 26 
* بيع سلع وخدمات منتجة   152,78 052 637 6      -    152,78 052 637 6    064,36 367 234 6 
رقم املعامالت   821,05 154 676 6      -    821,05 154 676 6    618,65 217 261 6 

* تغير مخزونات املنتجات (1)    384,74 846 96    384,74 846 96    767,06 796 104 
* مستعقرات منتجة للشركة نفسها

* إعانات االستغالل   010,50 593 371 2      -    010,50 593 371 2    565,36 603 451 2 
* منتوجات أخرى لالستغالل   660,00 448      -    660,00 448    352,57 521 2 

* استعادات االستغالل : تنقيالت التحمالت     043,34 851 28    043,34 851 28    952,28 448 31 
 8 851 588 255,92    9 173 893 919,63    9 173 893 919,63    I   املجموع 
حتمالت االستغالل   921,92 435 150 8    862,34 080 18-   059,58 355 132 8    198,46 223 799 7   II 

* مشتريات معادة البيع (2) للبضائع   003,34 466 34      -    003,34 466 34    127,05 547 24 
* مشتريات مستهلكة (2) من املواد والتموينات   185,57 331 033 7    862,34 080 18-   323,23 250 015 7    529,17 113 741 6 

* حتمالت أخرى خارجية   825,47 052 430    825,47 052 430    955,28 050 368 
* ضرائب ومكوس   961,11 053 25    961,11 053 25    796,11 542 20 

* حتمالت املستخدمني   934,16 922 325    934,16 922 325    222,16 162 331 
* حتمالت أخرى لالستغالل   000,00 960      -    000,00 960    000,00 960 

* مخصصات االستغالل      012,27 649 300      -    012,27 649 300    568,69 846 312 
 7 799 223 198,46    8 132 355 059,58   -18 080 862,34    8 150 435 921,92    II  املجموع
 1 052 365 057,46    1 041 538 860,05   ( I - II) نتيجة االستغالل  III 

 IV  منتوجات مالية    127,96 660 142      -    127,96 660 142    385,74 525 181 

ي 
ــــــ

الـــ
مــ

* منتوجات سندات املشاركة وسندات أخرى مالية   184,00 944 128      -    184,00 944 128    618,00 553 118 
* أرباح الصرف   154,02 324 8      -    154,02 324 8    051,97 392 12 

* فوائد ومنتوجات أخرى مالية   661,82 657 4      -    661,82 657 4    290,40 263 21 
* استعادات مالية : تنقيل التحمالت   128,12 734      -    128,12 734    425,37 316 29 

 181 525 385,74    142 660 127,96    -      142 660 127,96    IV املجموع
حتمالت مالية   670,18 166 60    457,10    127,28 167 60    951,15 307 29   V 
* حتمالت الفوائد   366,68 664 40      -    366,68 664 40    016,94 735 16 

* خسائر الصرف   269,57 128 16    457,10    726,67 128 16    006,09 879 11 
* حتمالت أخرى مالية     -      -      -      - 

* مخصصات مالية   033,93 374 3      -    033,93 374 3    928,12 693 
 29 307 951,15    60 167 127,28    60 166 670,18     V  املجموع

 152 217 434,59    82 493 000,68   (IV – V) النتيجة املالية  VI 

 1 204 582 492,05    1 124 031 860,73   (III - VI) النتيجة اجلارية  VII 

منتوجات غير جارية   209,02 993 193      -    209,02 993 193    480,08 854 236 

ي 
ــار

ــــــ
 ج

ـــر
غيــ

 

* منتوجات تفويتات املستعقرات   233,63 842 25      -    233,63 842 25    832,00 210 1 
* إعانات التوازن     -      -      -      - 

* استعادات على إعانات االستثمار   663,00 936      -    663,00 936    663,00 936 
* منتوجات أخرى غير جارية   899,18 168 27      -    899,18 168 27    786,54 502 11 

* استعادات غير جارية :  تنقيالت التحمالت   413,21 045 140      -    413,21 045 140    198,54 204 223 
 236 854 480,08    193 993 209,02    -      193 993 209,02   VIII   املجموع 
حتمالت غير جارية   787,50 340 121      -    787,50 340 121    653,78 463 346   IX 

* القيم الصافية الستخمادات املستعقرات املفوتة   084,93 059 14      -    084,93 059 14    590,32 755 
* إعانات ممنوحة     -      - 

* حتمالت أخرى غير جارية   505,60 727 39      -    505,60 727 39    770,13 602 243 
* مخصصات غير جارية لالستخمادات واملؤن   196,97 554 67      -    196,97 554 67    293,33 105 102 

 346 463 653,78    121 340 787,50    -      121 340 787,50    IX   املجموع
-109 609 173,70    72 652 421,52   ( VIII - IX) النتيجة غير اجلارية  X 

 1 094 973 318,35    1 196 684 282,25   (VII ± X) النتيجة قبل الضرائب  XI 

الضرائب على  النتائج    059,00 611 325    059,00 611 325    931,00 210 294   XII 

 800 762 387,35    871 073 223,25   (XI + XII) النتيجة الصافية  XIII 

(1) تغير املخزون : املخزون النهائي – املخزون األولي، الزيادة (+)؛ النقصان (-)
(2) شراءات معادة البيع أو مستهلكة : شراءات – تغير املخزونات 

9 269 968 121,74 9 510 547 256,61 (I + IV + VIII) مجموع املنتوجات  XIV 

8 469 205 734,39 8 639 474 033,36 (II + V +XII) مجموع التحمالت XV

800 762 387,35 871 073 223,25 (XIV) - XV النتيجة الصافية XVI
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II- جدول االستعماالت املوارد

السنة املالية السابقة  السنــة املاليــة  
موارد استعماالت موارد استعماالت

I-  املوارد القارة (تدفق)

 * التمويل الذاتي  (أ)    877,46 246 163     558,87 667 343 
القدرة على التمويل الذاتي    307,46 118 108 1     848,87 581 973 
توزيع الربيحات    430,00 871 944     290,00 914 629 

 * تفويتات وانخفاضات املستعقرات (ب)    903,23 914 25     422,61 806 5 
تفويت املستعقرات غير املجسدة 

تفويت املستعقرات املجسدة    233,63 842 25     832,00 210 1 
تفويت املستعقرات املالية

استعادات على مستحقات مستعقرة
استعادات على  قروض مستعقرة    669,60 72     590,61 595 4 

 *زيادة الرساميل الذاتية واملماثلة  (ج)           -    -    -    - 
الزيادة يف الرسمال، تقدمات   -    - 
إعانات االستثمار   -    - 
مؤن مستدامة   -    - 

* الزيادة يف ديون التمويل (د)
 مجموع I -  املوارد القارة (أ+ب+ ج+د)    780,69 161 189     981,48 473 349 

 II-  استعماالت قارة (تدفق)
 * اقتناءات وزيادة املستعقرات (هـ)    105,22 660 344     417,24 298 308 

اقتناءات مستعقرات غير مجسدة    231,16 447     885,60 121 
اقتناءات مستعقرات مجسدة    355,15 292 269     264,27 821 303 
اقتناءات مستعقرات مالية    518,91 920 74     000,00 485 1 

الزيادة ملستحقات مستعقرة
الزيادة  لقروض مستعقرة    267,37 870 2 

 * تسديد الرساميل الذاتية (و)
 * تسديد ديون التمويل (ز)
* استعماالت بغير القيم (ح)

 مجموع II -  االستعماالت القارة  (هـ+ و+ز+ح)    105,22 660 344     417,24 298 308 
 Iتغير احلاجة من التمويل اإلجمالي  (ب.و.ز)    048,73 425 148       -     518,13 818 813       - 

 772 642 953,89     -       303 923 373,26 Vتغير اخلزينة      - 

 1 122 116 935,37     1 122 116 935,37    493 085 153,95 املجموع العام    153,95 085 493 

جـــدول متويـــل السنة املالية  السنة املالية من 2019/01/01 إلى غاية 2019/12/31
I-  توليف كتل احلصيلة       

التغير  السنة املالية السابقة
(ب)

السنــة املاليــة 
(أ) املواردالـــكـــتــل

(د)
االستعماالت

(ج)
-1 التمـويـل الدائـم  792,23 989 181 4  670,54 574 274 4     -    878,31 584 92   1   

-2 املوجودات املستعقرة  381,75 736 179 4  935,53 822 116 4     -    446,22 913 62   2   

-3 أموال السيران الوظيفية (1(-)2)    (أ)  410,48 253 2  735,01 751 157     -    324,53 498 155   3   

-4 املوجودات املتداولة  001,26 899 845 3  141,57 285 336 3     -    859,69 613 509-  4   

-5 املطلوبات املتداولة  082,05 517 806 2  271,09 328 445 2   810,96 188 361      -   5   

-6 حاجات التمويل اإلجمالي (4(-)5)  (ب)  919,21 381 039 1  870,48 956 890     -    048,73 425 148   6   

-7 اخلزينة الصافية (املوجودات – املطلوبات) = (أ) - (ب)  508,73 128 037 1-  135,47 205 733-   373,26 923 303      -   7   



قائـــمة احليــــــود السنة املالية من 2019/01/01 إلى غاية 2019/12/31
تأثير احليود على الذمة

املالية، الوضعية املالية والنتائج
تبريـــرات احليـــــود بيـان احليــــــود

ال شـــــــــــــــــــــــــــــــيء

I- احليود عن املبادئ احملاسبية الرئيسية

II - احليود عن مناهج التقييم

III- احليود عن قواعد وضع وتقدمي القوائم التوليفية

قائمة تغيرات املناهج السنة املالية من 2019/01/01 إلى غاية 2019/12/31
التأثير على  الذمة املالية، 

الوضعية املالية والنتائج تبريـــرات التغيرات بيـان احليــــــود بيـان التغيرات

ال شـــــــــــــــــــــــــــــــيء

I- التغيرات املؤثرة على مناهج التقييم

II – التغيرات املؤثرة على قواعد التقدمي

جـــــــدول الـمستعقــــــرات غيـر املـاليـــة السنة املالية من 2019/01/01 إلى غاية 2019/12/31

املبلغ يف نهاية السنة املالية
الزيادة النقصان 

املبلغ يف بداية السنة املالية التحويلالطبيعة السحب التفويت التحويل إنتاج املقاولة لنفسها االقتناء

8 391 462,06 مستعقرات بغير القيم   960,03 520 8      -      -      -      -    497,97 129      - 
2 099 914,30 * مصاريف أولية   914,30 099 2 

6 291 547,76 * حتمالت للتوزيع على عدة سنوات مالية   045,73 421 6    497,97 129 
* مكافآت تسديد سندات االقتراض     -      - 

64 327 003,93 مستعقرات غير مجسدة   772,77 879 63      -      -    231,16 447      -      -      - 
* مستعقرات البحث والتنمية     -      - 

33 607 149,75 * براءات االختراع، عالمات، حقوق وقيم مماثلة   918,59 159 33    231,16 447 
30 622 333,78 * األصل التجاري   333,78 622 30 

97 520,40 * مستعقرات أخرى مجسدة   520,40 97 
مستعقرات مجسدة   062,33 643 722 5    586,31 739 269      -    138,28 315 193    253,65 602 16    506,11 552    369,44 762 193    657,72 780 974 5 

616 986 277,89 * أراضي   484,24 527 555    440,00 874 73    646,35 415 12 
724 928 958,26 * بنايات   736,85 542 724    558,86 666    337,45 280 

4 151 245 989,50 * منشآت تقنية، جتهيزات ومعدات   399,04 785 048 4    354,48 016 104    764,02 555 1 
41 818 798,01 * جتهيزات النقل   643,86 424 43    214,15 651    060,00 257 2 

270 452 521,19 * اثاث، جتهيزات املكتب وإعدادات. مختلفة    396,23 439 256    570,79 106 14    445,83 93 
* مستعقرات أخرى مجسدة     -      - 

169 348 112,87 * مستعقرات مجسدة جارية   402,11 923 93    586,31 739 269    506,11 552    369,44 762 193 

جــــــــــدول سنــدات املشاركــة السنة املالية من 2019/01/01 إلى غاية 2019/12/31
منتوجات مقيدة يف ح. م. 

ت. للسنة املالية 9 
مستخلص من القوائم التوليفية األخيرة للشركة املصدرة القيمة احملاسبية 

الصافية 5 
ثمن االقتناء 
اإلجمالي 4 

املشاركة  يف الرسمال 
 % ب

 3 
رسمال الشركة 2  قطاع النشاط

1

رقم التشخيص 
اجلبائي النتيجة الصافية 8 إسم الشركة املصدرة الوضعية الصافية 7  تاريخ اإلقفال 6 

31/12/2019 447 449 211,54 447 449 211,54 43,275% 1 084 720 000,00 معمل تكرير  درة

83 117 772,00 148 808 754,58 751 159 143,30 31/12/2019 849 266 480,16 849 266 480,16 99,84% 231 263 300,00 معمل السكر 6 140 900 سوتا  

-3 614 262,54 204 605 278,48 31/12/2019 400 998 794,28 400 998 794,28 100% 146 926 800,00 معمل السكر 3 700 758 سوراك 

45 254 280,00 79 744 099,44 581 908 325,13 31/12/2019 248 869 758,24 248 869 758,24 99,15% 190 173 300,00 معمل السكر 3 727 033 سونابيل 

-43 140,40 17 499 153,16 31/05/2019 1 200 000,00 1 200 000,00 23,30% 5 150 000,00 تكوين  3 315 260 أ.ج.أ للهندسة

4 400,00 60 000,00 60 000,00 0,00% Variable متويل  1 084 612 البنك الشعبي 

567 732,00 1 946 751,00 8 366 525,10 31/12/2019 1 290 000,00 1 290 000,00 43,00% 3 000 000,00 العقار 1 085 018 سيالكو

100,00 100,00 0,00% 20 000 000,00 جتارية س.ج.أ

1 933 106,72 17 504 313,89 31/12/2019 24 999 600,00 24 999 600,00 99,99% 25 000 000,00 معمل السكر 1 642 682 سوكرينيون

1 119 200,00 1 119 200,00 100% 1 119 200,00 معمل السكر كافا سكر CO احملدودة

999 900,00 999 900,00 100% 999 900,00 معمل السكر شركة وينكومار

-539 584,78 152 735 415,22 31/12/2019 68 985 000,00 68 985 000,00 45,00% 153 300 000,00 الصناعة 26 122 221 ويلماكو

31/12/2019 7 420 518,91 7 420 518,91 55,00% 12 919 175,60 الصناعة كوماكيس

128 944 184,00 228 235 724,02 1 733 778 154,28 2 052 658 563,13 2 052 658 563,13 1 874 571 675,60 املجموع

جــــــــــدول الــــمـــــؤن السنة املالية من 2019/01/01 إلى غاية 2019/12/31

املبلغ عند نهاية السنة املالية املبلغ عند بداية السنة املالية مخصصات  استعادات   الطـبـيـعـــــة 
غير جارية االستغالل مالية  االستغالل مالية  غير جارية 

1. مؤن لنقصان املوجودات املستعقرة 290,99 290 1 200,00 40 090,99 250 1
2. مؤن منظمة 201,34 400 475 196,97 835 66 403,16 815 80 995,15 419 461

3. مؤن دائمة ملخاطر وحتمالت 802,37 869 3 802,37 869 3
 مجموع  جزئي (أ) 294,70 560 480 0,00 0,00 196,97 835 66 0,00 200,00 40 205,53 685 84 086,14 670 462

4. مؤن لنقصان موجودات متداولة (خارج اخلزينة)   333,19 249 49    907,80 993 32    741,79 887 27    499,20 355 54 
5. مؤن أخرى  ملخاطر وحتمالت   935,80 672 79    033,93 374 3    000,00 719    928,12 693    207,68 360 55    833,93 711 27 

6. مؤن لنقصان حسابات اخلزينة
 مجموع  جزئي (ب) 268,99 922 128 907,80 993 32 033,93 374 3 000,00 719 741,79 887 27 928,12 693 207,68 360 55 333,13 067 82

 مجموع (أ + ب) 563,69 482 609 907,80 993 32 033,93 374 3 196,97 554 67 741,79 887 27 128,12 734 413,21 045 140 419,27 737 544

احلسابات اإلجتماعية
الى غاية 31 دجنبر 2019
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قائمـــة أرصـــدة التدبيــر (ق.أ.ت) السنة املالية من 2019/01/01 إلى غاية 2019/12/31
جدول تكوين النتائج (ج. ت, ن)

السنة املالية السابقة السنة املالية
مبيعات البضائع  (على حالتها )   668,27 102 39    554,29 850 26  1

مشتريات البضائع املبيعة   003,34 466 34    127,05 547 24   - 2
الهامش اإلجمالي للمبيعات على احلالة   664,93 636 4    427,24 303 2   =  I 

إنتاج السنة املالية : (3+4+5)     537,52 898 733 6     831,42 163 339 6  + 

 II 
مبيعات السلع واخلدمات املنتجة   152,78 052 637 6      064,36 367 234 6 3

تغير مخزونات املنتوجات   384,74 846 96      767,06 796 104 4
مستعقرات منتجة من طرف الشركة نفسها     -      0,00 5

استهالكات السنة املالية : (7+6)     148,70 303 445 7     484,45 164 109 7  - 
 III 6 741 113 529,17      7 015 250 323,23   مشتريات مستهلكة للمواد والتموينات 6

حتمالت أخرى خارجية   825,47 052 430      955,28 050 368 7
(767 697 225,79) (706 767 946,25) (I+II-III) القيمة املضافة  =  IV 

إعانات االستغالل   010,50 593 371 2      565,36 603 451 2 8
 V 20 542 796,11      25 053 961,11   ضرائب ومكوس 9

حتمالت املستخدمني   934,16 922 325      222,16 162 331 10
الفائض اإلجمالي لالستغالل (ف إ إ)     168,98 848 313 1     321,30 201 332 1  = 

أو  النقصان اإلجمالي لالستغالل (ن ا ا)     -      -   = 
منتوجات أخرى لالستغالل   660,00 448    352,57 521 2  11
حتمالت أخرى لالستغالل   000,00 960    000,00 960  12

استعادات االستغالل    043,34 851 28      952,28 448 31 13
مخصصات االستغالل   012,27 649 300      568,69 846 312 14

نتيجة االستغالل (+ أو -)     860,05 538 041 1     057,46 365 052 1  =  VI 

النتيجة املالية (+ أو -)     000,68 493 82     434,59 217 152  VII 

النتيجة اجلارية (+ أو -)     860,73 031 124 1     492,05 582 204 1  =  VIII 

(109 609 173,70) النتيجة غير اجلارية (+ أو -)     421,52 652 72  IX 

الضرائب على النتائج     059,00 611 325     931,00 210 294  - 15
 X  =   النتيجة الصافية (+ أو -)     223,25 073 871     387,35 762 800

- القدرة على التمويل الذاتي (ق. ت. ذ.) – التمويل الذاتي
1 النتيجة الصافية للسنة املالية     223,25 073 871     387,35 762 800
* الربح     +       223,25 073 871     387,35 762 800

* اخلسارة -  
2 +  مخصصات االستغالل (1)      104,47 655 267     653,44 224 282

3 +  املخصصات املالية   (1)     0,00     0,00
4 +  املخصصات غير اجلارية  (1)     196,97 835 66     293,33 408 101

استعادات االستغالل (2)  - 5
استعادات مالية (2)     200,00 40     000,00 000 25  - 6
استعادات غير جارية (2) (3)     868,53 621 85     243,57 358 185  - 7

منتوجات تفويتات املستعقرات     233,63 842 25     832,00 210 1  - 8
القيم الصافية الستخمادات املستعقرات املفوتة     084,93 059 14     590,32 755  + 9

القدرة على التمويل الذاتي  (ق,ت,ذ)     307,46 118 108 1     848,87 581 973  I 

10 -  توزيع األرباح     430,00 871 944     290,00 914 629
التمويل الذاتي     877,46 246 163     558,87 667 343  II 

(1) باستثناء املخصصات املتعلقة باملوجودات واملطلوبات املتداولة وباخلزينة
(2) باستثناء االستعادات املتعلقة باملوجودات املتداولة  وباخلزينة

(3) مبا فيها االستعادات على إعانات االستثمار



 جــــــــــدول الـــديــــــــــــون السنة املالية من 2019/01/01 إلى غاية 2019/12/31
حتاليل أخرى   التحاليل حسب االستحقاق

املجموع  الديون  
مبالغ ممثلة بأوراق جتارية مبالغ إزاء املقاوالت املبالغ على الدولة والهيآت 

العمومية مبالغ بالعملة مستحقة وغير مستوفاة أقل من سنة أكثر من سنة

للتمويل
اقتراضات سندية

ديون أخرى للتمويل
املجموع

للمطلوبات املتداولة   547,46 298 773 2      -    547,46 298 773 2      -      -    294,28 547 123      -    942,58 798 064 2 
 املمونون  وحسابات مرتبطة   726,83 127 500 2    726,83 127 500 2    942,58 798 064 2 

الزبناء الدائنون، تسبيقات ودفعات   738,05 703 10    738,05 703 10 
 املستخدمون   157,49 080 7    157,49 080 7 

الهيآت االجتماعية   226,02 542 12    226,02 542 12 
الدولة   294,28 547 123    294,28 547 123    294,28 547 123 

 حسابات الشركاء   298,20 319 30    298,20 319 30 
دائنون آخرون   910,87 880 18    910,87 880 18 
حسابات التسوية   املطلوبات   195,72 097 70    195,72 097 70 

املجموع   547,46 298 773 2      -    547,46 298 773 2      -      -    294,28 547 123      -    942,58 798 064 2 

جــــــــــدول الـمـسـتـحـقـــات السنة املالية من 2019/01/01 إلى غاية 2019/12/31
حتاليل أخرى   التحاليل حسب االستحقاق

املستحقات   املجموع 
مبالغ ممثلة بأوراق جتارية مبالغ إزاء املقاوالت 

املرتبطة
املبالغ على الدولة والهيآت 

العمومية مبالغ بالعملة مستحقة وغير مستوفاة أقل من سنة أكثر من سنة

املوجودات املستعقرة    180,41 046 8    843,26 827 3    246,16 968 2    090,99 250 1      -      -      -      - 
  قروض مستعقرة    514,39 669 6    177,24 451 2    246,16 968 2    090,99 250 1 

مستحقات أخرى مالية   666,02 376 1    666,02 376 1 
املجموع   180,41 046 8    843,26 827 3    246,16 968 2    090,99 250 1      -      -      -      - 
املوجودات  املتداولة   694,31 353 700 1      -    386,91 101 687 1    145,00 112 25      -    828,86 045 918    767,79 667 12      - 

املمونون املدينون، تسبيقات ودفعات   536,91 239 75    536,91 239 75    837,60 859 11 
الزبناء واحلسابات املرتبطة   743,16 018 432    435,76 766 418    307,40 252 13 

املستخدمون   772,05 618 3    772,05 618 3      - 
 الدولة   828,86 045 918    828,86 045 918      -    828,86 045 918 

 حسابات الشركاء     -      -      -      - 
 مدينون آخرون   773,31 212 249    773,31 212 249      -    767,79 667 12 

 حسابات تسوية املوجودات   040,02 218 22    040,02 218 22      - 
املجموع   694,31 353 700 1      -    386,91 101 687 1    145,00 112 25      -    828,86 045 918    767,79 667 12      - 

جـــــدول الضمانـــات العينية املعطـاة أو املستلمــة السنة املالية من 2019/01/01 إلى غاية 2019/12/31
القيمة احملاسبية 
الصافية للضمانة 
املعطاة يف تاريخ 

اإلقفال

الغرض
(3) (2)

تاريخ ومكان التقييد طبيعة
(1)

املبلغ املغطى بالضمانة أغيار دائنون أو أغيار مدينون

 ضمانات معطاة

280 870,69 ضمانات مستلمة   870,69 280 

280 870,69 مستخدمون  مختلفة  رهن رسمي  قروض القتناء السكن    870,69 280 

(1) الرهن : -1  رهن رسمي -2 رهن حيازي -3 سند تخزين -4 رهون أخرى (للتوضيح)
(2) توضيح ما إذا كانت الضمانة معطاة لفائدة مقاوالت أو أشخاص أغيار (ضمانات معطاة)

(مقاوالت مرتبطة، شركاء، أعضاء املستخدمني)
(3) توضيح ما إذا كانت الضمانة املستلمة من قبل املقاولة من أصل أشخاص أغيار آخرين غير املدين (ضمانات مستلمة)

التعهــدات املــالية املستلمة أو املعطـاة خــارج عمليــات االئتمـان اإليجـاري
مبلغ السنة املالية 

السابقة مبلغ السنة املالية تعهدات معطاة
386 827 000,00 651 501 000,00 الضمانات االحتياطية والكفاالت

تعهدات يف مجال معاشات التقاعد وااللتزامات املماثلة
44 153 000,00 24 999 000,00  تعهدات أخرى معطاة     

430 980 000,00 676 500 000,00 املجموع (1)
(1) ضمنها تعهدات جتاه املقاوالت املرتبطة   -    - 

مبلغ السنة املالية 
السابقة مبلغ السنة املالية تعهدات مستلمة

97 507 771,73 78 084 430,00 الضمانات االحتياطية والكفاالت
469 772,00 280 870,69 أخرى 

97 977 543,73 78 365 300,69 املجموع (2)

احلسابات اإلجتماعية
الى غاية 31 دجنبر 2019

إلى مساهمي مجموعة كوسومار 
8, زنقة املعتمد بن عباد 

الدار البيضاء 

التقرير العام ملراقبي احلسابات 
السنة املالية من فاحت يناير إلى 31 دجنبر 2019

طبقـا للمهمة التي أوكلتهـا إلينا جمعيتكــم العامة، قمنا بافتحاص القوائم التركيبية رفقته لشركة كوسومار ش.م، والتي تتضمن احلصيلة وحساب املنتوجات والتحمالت، وقائمة أرصدة التدبير، وجدول التمويل، وقائمة املعلومات التكميلية املتعلقة بالسنة املالية املقفلة يف 31 
دجنبر 2019. تظهر هذه القوائم التركيبية مبلغا من الرساميل الذاتية واملماثلة قدره 4.181.989.792،23 درهم وضمنه ربح صاف قدره 871.073.223،25 درهم.  مت حصر هذه القوائم من طرف مجلس اإلدارة يف 25 مارس 2020 يف ظرفية متطورة متعلقة باألزمة الصحية 

جلائحـة «كوفيد 19» (Covid-19) ، على أساس العناصر املتيسرة يف هذا التاريخ.

مسؤولية اإلدارة 
إن اإلدارة مسؤولة عن الوضع والتقدمي الصريح لهذه القوائم التركيبية، طبقا للمرجعي احملاسبي املقبول يف املغرب. وهذه املسؤولية تتضمن التصميم واإلقامة وتتبع املراقبة الداخلية املتعلقة بوضع وتقدمي قوائم تركيبية ال تتضمن اختالالت ذات معنى، وكذا حتديد تقديرات 

محاسبية معقولة اعتبارا للظروف.

مسؤولية املفتحص
تكمن مسؤوليتنا يف التعبير عن رأي حول هذه القوائم التركيبية على أساس افتحاصنا. لقد قمنا بافتحاصنا وفق األمناط املهنية يف املغرب. وهذه األمناط تستلزم من جانبنا أن منتثل لقواعد األخالقيات، وتخطيط وإجناز االفتحاص قصد احلصول على اطمئنان معقول على 

كون القوائم التركيبية ال تتضمن اختالالت ذات معنى. 

يستلزم االفتحاص تفعيل مساطر بهدف استقدام العناصر املثبتة التي تهم املبالغ واملعلومات املقدمة يف القوائم التركيبية. واختيار املساطر يرجع إلى تقدير املفتحص، كما أن تقييم مخطر كون القوائم التركيبية تتضمن اختالالت ذات معنى. بالقيام بتقييمات املخطر هاته. يأخذ 
املفتحص باحلسبان املراقبة الداخلية السارية يف الوحدة املتعلقة بوضع وتقدمي القوائم التركيبية قصد حتديد مساطر االفتحاص املتالئمة مع الظروف، وليس بهدف التعبير عن رأي حول فعالية هذا األخير. 

يتضمن االفتحاص أيضا تقييما ذا طابع متالئم للمناهج احملاسبية املعتمدة والطابع املعقول للتقديرات احملاسبية التي قامت بها اإلدارة ، وكذا تقييم تقدمي مجموع القوائم التركيبية.

نعتقد بأن العناصر اإلثباتية املستقدمة هي كافية ومتالئمة التخاذها كأساس لرأينا 

الرأي حول القوائم التركيبية 
نشهد بأن القوائم التركيبية املذكورة يف الفقرة األولى أعاله، هي سوية  وصريحة وتعطي يف جميع جوانبها ذات الداللة، صورة وفية عن نتيجة عملياتها برسم السنة املالية املنصرمة، وكذا عن الوضعية املالية والذمة املالية لشركة كوسومار ش.م إلى غاية 31 دجنبر 2019، طبقا 

للمرجعي احملاسبي املقبول يف املغرب.
  

املراقبات واملعلومات النوعية
لقد قمنا أيضا باملراقبات النوعية املنصوص عليها يف القانون، وتأكدنا باخلصوص من تطابق املعلومات املقدمة يف تقرير التدبير ملجلس اإلدارة احملصور يف 25 مارس 2020، املوجه للمساهمني مع القوائم التركيبية للشركة.

من جهة أخرى جنلب انتباهكم إلى الوقائع التالية:

- طبقا للمادة 172 من القانون 17.95 كما مت تعديله وتكميله، نخبركم بأنه خالل السنة املالية 2019، قامت شركة كوسومار ش.م بإحداث شركة «Comaguis» اململوكة إلى حدود %55 من طرف هذه األخيرة.
- فيما يتعلق باألحداث الواقعة والعناصر املعروفة الحقا لتاريخ حصر احلسابات املتعلقة  بآثاراألزمة املرتبطة بجائحة «كوفيد 19» (Covid-19)، أخبرتنا اإلدارة  بأنها ستكون موضوع إعالم إلى اجلمعية العامة العادية املدعوة للبت يف احلسابات.

الدار البيضاء يف 24 أبريل 2020 . 

« Deloitte» «دولوات»
   شارع سيدي محمد بن عبد اهللا
عمارة «ج»، برج العاج 3، الطابق الثالث
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احلصيلة املوطدة
دجنبر- 18 دجنبر- 19 املوجودات

قيمة األصل التجاري   196,1   196,1               
املستعقرات غير املجسدة   19,9   22,4                 

املستعقرات املجسدة   512,1 4   329,6 4            
املستعقرات بحق االستعمال     82,2     -                     

عقارات للتوظيف   63,7                      63,7                 
مساهمات يف املقاوالت الشريكة     412,9               

موجودات أخرى مالية    216,0                    620,1               
- قروض ومستحقات    77,4                         108,9                 
- موجودات متيسرة للبيع   138,6                      511,2                 
موجودات غير جارية   502,8 5                 231,8 5            
موجودات أخرى مالية      -                           17,4                 

- وسائل متفرعة للتغطية      -                             17,4                   
املخزونات واجلاريات    357,3 2                 191,8 2            
مستحقات الزبناء   441,0                    486,7               
مدينون آخرون جاريون    109,9 2                 131,5 2            

اخلزينة ومعادل اخلزينة   584,5                    598,9               
موجودات جارية    492,7 5                 426,2 5            

مجموع املوجودات   995,5 10           658,0 10      

دجنبر- 18 دجنبر- 19 املطلوبات
944,9 944,9 الرأسمال

176,0 176,0 مكافآت اإلصدار واالنصهار
3 152,0 3 049,5 االحتياطيات 

1,2 فارق التحويل
891,0 923,8 النتيجة الصافية نصيب املجموعة

5 163,9 5 095,4 الرساميل الذاتية املمنوحة للمساهمني العاديني للشركة األم
6,4 6,8 فوائد األقليات

5 170,3 5 102,2 الرساميل الذاتية للمجموعة املوطدة 
116,9 50,8 املؤن
126,6 131,9 امتيازات املستخدمني 
101,8 138,6 ديون مالية غير جارية 
101,8 51,8 - ديون جتاه مؤسسات االئتمان

86,7 - ديون مرتبطة بعقود حقوق االستعمال
681,3 711,4 الضرائب املؤجلة للمطلوبات
30,2 25,5 دائنون آخرون غير جاريون

1 056,9 1 058,2 مطلوبات غير جارية
ديون مالية جارية   544,6 1               608,2 1            

- ديون جتاه مؤسسات االئتمان   531,6 1                 608,2 1              
- وسائل متفرعة للتغطية    13,0                   

ديون املمونني اجلاريني   957,9 2               470,2 2            
دائنون آخرون جاريون   332,6                  352,4               

4 430,8 4 835,1 مطلوبات جارية 
5 487,7 5 893,3 مجموع املطلوبات

10 658,0 10 995,5 مجموعة الرساميل الذاتية واملطلوبات

حساب النتيجة املوطدة
دجنبر- 18 دجنبر- 19 (مباليني الدراهم ) 

7 667,1 8 211,5 رقم املعامالت

3 400,2 3 313,9 منتجات أخرى للنشاط

11 067,3 11 525,3 منتجات النشاطات العادية 

(8 274,5) (8 658,4) الشراءات

(534,3) (583,7) حتمالت أخرى خارجية

(401,4) (398,0) مصاريف املستخدمني

(42,7) (45,6) ضرائب ومكوس

(375,9) (424,9) استخمادات ومؤن لالستغالل

11,5 40,7 منتجات أخرى وحتمالت لالستغالل صافية 

(9 617,4) (10 070,0) حتمالت استغالل جارية

1 450,0 1 455,3 نتيجة االستغالل اجلارية 

(138,3) (4,9) منتجات وحتمالت أخرى لالستغالل غير جارية

1 311,7 1 450,4 نتيجة النشاطات العملياتية

7,1 (72,0) النتيجة املالية

1 318,8 1 378,4 النتيجة قبل الضريبة للمقاوالت املدمجة 

(358,4) (427,7) الضرائب املستحقة 

(68,2) (20,2) الضرائب املؤجلة

892,2 930,5 النتيجة الصافية للمقاوالت املدمجة 

(5,8) النصيب يف نتائج الشركات املوضوعة رهن املعادلة 

892,2 924,7 النتيجة الصافية للنشاطات املتبعة

نتيجة النشاطات املتخلى عنها

892,2 924,7 نتيجة املجموع املوطد

(1,2) (0,9) فوائد األقليات

891,0 923,8 النتيجة الصافية - نصيب املجموعة

قائمة النتيجة اإلجمالية 

دجنبر- 18 دجنبر- 19 (مباليني الدراهم ) 

892,2 924,7 نتيجة السنة املالية

 1,2 فارق التحويل للنشاطات باخلارج 

0,0 0,0 (AFS) اخلسائر واألرباح املتعلقة بإعادة تقييم

(3,1) (6,9) الفوارق احلسبانية (اإلكتوارية) على االلتزامات باألنظمة ذات خدمات محددة 

889,1 919,0 النتيجة اإلجمالية

(1,2) (0,9) فوائد األقليات

887,9 918,1 النتيجة اإلجمالية الصافية - نصيب املجموعة 

جدول تغير الرساميل الذاتية املوطدة 

الرسمال مكافآت اإلصدار واالنصهار احتياطيات غير موزعة فوارق التحويل
تغير السنة املالية للفوارق 

احلسبانية (اإلكتوارية) مجموع نصيب املجموعة فوائد األقليات املجموع

4 911,6 5,7 4 905,9 7,7 0,0 4 092,4 176,0 629,9 إلى غاية فاحت يناير 2018
0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 تأثير تغيرات املنهج احملاسبي / تصحيح األخطاء   

        : N-1 تصحيحات األخطاء
4 911,6 5,7 4 905,9 7,7 0,0 4 092,4 176,0 629,9 املبالغ املعادة املعاجلة عند االفتتاح 

تغير الرساميل الذاتية  لسنة 2018        
892,2 1,2 891,0   891,0 النتيجة الصافية للفترة   

-3,1  -3,1 -3,1 األرباح/ اخلسائر احلسبانية  (االكتوارية)    
889,1 1,2 887,9 -3,1 0,0 891,0 0,0 0,0 النتيجة اإلجمالية ملجموع السنة

-630,4 -0,5 -629,9   -629,9 الربيحات املوزعة  
0,0  0,0   -315,0 0,0 315,0 تعامالت أخرى مع املساهمني

-630,4 -0,5 -629,9 0,0 0,0 -944,9 0,0 315,0 مجموع التعامالت مع املساهمني
5 170,3 6,4 5 163,9 4,5 0,0 4 038,5 176,0 944,9 إلى غاية 31 دجنبر 2018
5 170,3 6,4 5 163,9 4,5 0,0 4 038,5 176,0 944,9 إلى غاية فاحت يناير 2019

-11,8 0,0 -11,8 0,0  -11,8 تأثير تغيرات املنهج احملاسبي / تصحيح األخطاء  
5 158,5 6,4 5 152,1 4,5 0,0 4 026,7 176,0 944,9 املبالغ املعادة املعاجلة عند االفتتاح 

تغير الرساميل الذاتية لسنة 2019        
924,7 0,9 923,8   923,8 النتيجة الصافية للفترة   

1,2  1,2  1,2 خسائر وأرباح التحويل    
-6,9  -6,9 -6,9 األرباح / اخلسائر احلسبانية (االكتوارية)     

919,0 0,9 918,1 -6,9 1,2 923,8 0,0 0,0 النتيجة اإلجمالية ملجموع السنة
-945,4 -0,5 -944,9   -944,9 الربيحات املوزعة  

-30,0  -30,0   -30,0 0,0 تعامالت أخرى مع املساهمني 
-975,4 -0,5 -974,8 0,0 0,0 -974,8 0,0 0,0 مجموع التعامالت مع املساهمني

5 102,2 6,8 5 095,4 -2,4 1,2 3 975,6 176,0 944,9 إلى غاية 31 دجنبر 2019

احلسابات املوطدة
الى غاية 31 دجنبر 2019
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جدول تدفقات اخلزينة املوطدة 

31-déc-18 31-déc-19 (En millions de dirhams)

892,2 924,7 النتيجة الصافية للمجموع املوطد

استعداالت ل:   

249,4 341,6 املخصصات لالستخمادات واملؤن، خسائر القيمة

18,5 4,4 استعداالت أخرى

1 160,1 1 270,6 القدرة على التمويل الذاتي بعد كلفة االستدانة املالية الصافية والضريبة 

426,6 447,9 إلغاء حتمالت (املنتجات) للضرائب

4,5 52,2 إلغاء كلفة االستدانة املالية الصافية

1 591,2 1 770,8 القدرة على التمويل الذاتي قبل كلفة االستدانة املالية الصافية للضريبة

(2 700,5) 312,0 حادث تغير احلاجة من أموال السيران

(358,4) (427,7) ضرائب مؤداة

(1 467,7) 1 655,1 التدفقات الصافية للخزينة املرتبطة بالنشاطات العملياتية

(504,0) (609,8) اقتناء مستعقرات مجسدة وغير مجسدة

(1,5) (74,9) اقتناء موجودات مالية

11,6 31,1 تفويت مستعقرات مجسدة وغير مجسدة

9,4 31,2 تدفقات أخرى

(484,5) (622,4) التدفقات الصافية للخزينة املرتبطة بنشاطات االستثمار

(50,0) (50,0) تسديد االقتراضات

 2,5 تغير الديون الناجتة عن عقود الكراء  

(629,9) (944,9) الربيحات املؤداة للمساهمني للشركة األم

(0,5) (0,5) الربيحات املؤداة ألقليات الشركات التابعة

(4,5) (52,2) كلفة االستدانة املالية الصافية

(64,3) 74,7 تغير حسابات الشركاء

(749,19) (970,4) التدفق الصايف للخزينة الصادر من النشاطات املالية

(2 701,4) 62,2 تغير اخلزينة ومعادالت اخلزينة

1 692,1 (1 009,3) اخلزينة ومعادالت اخلزينة الصافية عند االفتتاح

(1 009,3) (947,1) اخلزينة ومعادالت اخلزينة الصافية عند اإلقفال

(2 701,4) 62,2 تغير اخلزينة ومعادالت اخلزينة 

مدارات التوطيد 

منهج التوطيد النسبة املائوية للمراقبة النسبة املائوية للمراقبة الشركة

استدماج إجمالي  100,00% 100,00% كوسومار (األم)

استدماج إجمالي 99,15% 99,15% سونابيل

استدماج إجمالي 100,00% 100,00% سوراك

استدماج إجمالي 99,84% 99,84% سوتـا

تكافؤ وضعية  43,28% 43,28% املتقدمة التنمية درة
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احلسابات املوطدة
الى غاية 31 دجنبر 2019

إلى مساهمي مجموعة كوسومار 
8, زنقة املعتمد بن عباد 

الدار البيضاء 

تقرير االفتحاص حول القوائم املالية املوطدة 
السنة املالية من فاحت يناير إلى 31 دجنبر 2019

لقد عملنا على افتحاص القوائم املالية املوطدة رفقته لشركة كوسومار والشركات التابعة لها (مجموعة كوسومار) إلى 
غاية 31 دجنبر 2019، والتي تتضمن قائمة الوضعية املالية ، حساب النتيجة املوطدة، قائمة النتيجة اإلجمالية املوطدة، 
قائمة تغير الرساميل الذاتية، قائمة تدفقات اخلزينة، ومذكرات تتضمن ملخص املبادئ املنهجية احملاسبية الرئيسية، 
ومذكرات أخرى توضيحية. تظهر هذه القوائم املالية مبلغا من الرساميل الذاتية املوطدة قدره 5.102,2 مليون درهم، 
ضمنه ربح صاف موطد قدره 924,7 مليون درهم. مت حصر هذه القوائم من طرف مجلس اإلدارة يف 25 مارس 2020 
يف ظرفية متطورة متعلقة باألزمة الصحية جلائحة «كوفيد 19» (Covid-19) ، على أساس العناصر املتيسرة يف هذا 

التاريخ.

مسؤولية اإلدارة 
IAS/) إن اإلدارة  مسؤولة عن الوضع والتقدمي الصريح لهذه القوائم املالية، طبقا لألمناط الدولية لإلعالم املالي

 .(IFRS
وتتضمن هذه املسؤولية التصميم واإلقامة والتتبع ملراقبة داخلية متعلقة بوضع وتقدمي قوائم مالية ال تتضمن اختالالت 

ذات معنى، سواء كانت ناجتة من غش أو أخطاء، وكذا حتديد التقديرات احملاسبية املعقولة اعتبارا للظروف. 

مسؤولية املفتحصني
تكمن مسؤوليتنا يف التعبير عن رأي حول هذه القوائم املالية على أساس افتحاصنا. لقد قمنا بافتحاصنا وفق األمناط 
املهنية يف املغرب. وهذه األمناط تستلزم من جانبنا أن منتثل لقواعد األخالقيات، وتخطيط وإجناز االفتحاص قصد 

احلصول على اطمئنان معقول على كون القوائم التوليفية ال تتضمن اختالالت ذات معنى. 
يستلزم االفتحاص تفعيل مساطر بهدف استقدام العناصر املثبتة تهم املبالغ واملعلومات املوفرة يف القوائم التوليفية. 
واختيار املساطر يرجع إلى تقدير املفتحص، كما أن تقييم مخطر كون القوائم املالية تتضمن اختالالت ذات معنى سواء 
كانت ناجتة عن غش أو أخطاء. بالقيام بتقييمات املخطر هاته، يأخذ املفتحص باحلسبان املراقبة الداخلية السارية 
يف الوحدة املتعلقة بوضع وتقدمي القوائم املالية قصد حتديد مساطر االفتحاص املتالئمة مع الظروف، وليس بهدف 

التعبير عن رأي حول فعالية هذا االفتحاص. 
يتضمن االفتحاص أيضا تقييم الطابع املتالئم مع املناهج احملاسبية املعتمدة والطابع املعقول للتقديرات احملاسبية التي 

قامت بها اإلدارة، وكذا تقييم تقدمي مجموع القوائم املالية.

نعتقد بأن العناصر اإلثباتية املستقدمة هي كافية ومالئمة التخاذها كأساس لرأينا 

الرأي حول القوائم املالية املوطدة 
يف رأينا فإن القوائم املالية املذكورة يف الفقرة األولى أعاله، تعطي يف جميع جوانبها ذات الداللة، صورة وفية عن 
الوضعية املالية للمجموع املتكون من الوحدات الداخلة يف التوطيد إلى غاية 31 دجنبر 2019، وكذا عن املنجزات برسم 
السنة املالية املنصرمة، وكذا عن الوضعية املالية وتدفقات اخلزينة والتدفقات املالية للسنة املالية املقفلة يف هذا التاريخ 

.(IAS/IFRS) طبقا لألمناط الدولية لإلعالم احملاسبي
  

نقطـة أخرى
بخصوص األحداث الواقعة والعناصر املعروفة الحقا لتاريخ حصر القوائم التركيبية املتعلقة بآثارجائحة «كوفيد 19» 

(Covid-19) ، أخبرتنا اإلدارة  بأنها ستكون موضوع إعالم للجمعية العامة العادية املدعوة للبت يف احلسابات. 

الدار البيضاء يف 24 أبريل 2020. 

« Deloitte» «دولوات»
   شارع سيدي محمد بن عبد اهللا
عمارة «ج»، برج العاج 3، الطابق الثالث
   مارينا – الدار البيضاء - املغرب

دلوات لالفتحاص 
سكينة بنسودة قراشي

شريك

إيرنيست ويونغ 
عبد السالم برادة عالم

شريك

إرنيست ويونغ
Building a better Working world 

37، شارع عبد اللطيف بن قدور 
 20050 الدار البيضاء
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مراقبا احلسابات 
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