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كلمة الرئيس المدير العام

 90سنة

في خدمة
التنمية المتقاسمة

بفضل األداءات الفالحية والصناعية والمالية المشجعة ،تؤكد السنة
المالية  2019بهذه النتائج مدى الجهود المبذولة واالستثمارات
الموظفة منذ عدة سنوات من أجل سلسلة سكرية مغربية تنافسية
ومرنة ومستدامة .فالحاجيات الوطنية من السكر مؤمنة و اإلنتاج
المحلي من النباتات السكرية يغطي حاليا ما يناهز  % 49بمعدل
مردودية يصل إلى  10,9طن من السكر في الهكتار .وقد بلغ إجمالي
الطاقة اإلنتاجية الوطنية للمجموعة أزيد من مليوني طن من السكر
األبيض سنوي ًا ،مما يمكننا من تأمين تموين السوق الوطنية و
مواصلة السعي وراء تحقيق طموحاتنا بالنسبة لنشاط التصدير من
خالل اغتنام الفرص المتاحة في السوق الدولية ،وذلك خارج نظام
الدعم.
كما أن أداء نشاط التصدير عرف تحسنا في نهاية  ،2019حيث سجل
حجم الصادرات من السكر  518ألف طن ،وهو ما يفسر الطلب
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المتزايد على منتوجنا من السكر المعروف بجودته .وبتحقيق رقم
معامالت موطد يبلغ  8,2مليار درهم بزيادة  7,1%مقارنة مع
سنة ،2018فقد عرفت جميع المؤشرات المالية تحسنا بفضل
الجهود المبذولة من طرف المجموعة.
أيضا سنة االحتفال والعرفان .فهي مناسبة
كما تمثل ً 2019
لالحتفال بـ  90عاما من اإللتزام في خدمة المغاربة ،واالعتراف
بمجهودات شركائنا الذين واكبونا منذ سنة  1929والذين
يساهمون في إنجاح مهمتنا المتمثلة في تزويد السوق الوطنية
بسكر ذي جودة تستجيب للمعايير األكثر صرامة.
ومن ناحية أخرى ،فتاريخنا حافل باألحداث التي ساعدت على نمو
حجم المقاولة وتحويلها وعصرنتها لتكون في مستوى التزامها
ومسؤوليتها.

حيث تعتبر هذه األحداث مهمة جدا لكونها ساهمت في بناء الصورة
الحالية لكوسومار :بداية الصناعة السكرية في سنة  1929و
تأميم الشركة سنة  1967و الخوصصة واإلدراج في البورصة سنة
 1985و اقتناء معامل السكر العمومية في سنة 2005و قدوم
مجموعة ويلمار السنغافورية في سنة  2013كشريك استراتيجي
على المستوى الدولي و عمليات التصديراألولى في سنة 2015
و المشاريع التنموية على الصعيد الدولي ،مصفاة «درة» لتكرير
السكر بالمملكة العربية السعودية ،والشركة المغربية الغينية للسكر
وأخيرا مشروع التحول
«كوماغيس» بغينيا كوناكري سنة ،2018
ً
الرقمي للنشاط الفالحي «التيسير» سنة  .2019وقد مكّننا حضورنا
على الصعيد الوطني من ترسيخ هوية حقيقية لمقاولة مواطنة
وقريبة من المغاربة ،ومن أن نصبح محركا للتنمية السوسيو-اقتصادية
بمناطق تواجدنا وأن نكون في مستوى اإلصغاء لشركائنا و فالحينا
و زبنائنا و ممونينا والمساهمين في الرأسمال الذين يعتبرون جميعا
طرفا هاما في نجاحنا.
في الوقت الذي أصبحت فيه رهانات التنمية المستدامة ذات أهمية
قصوى ،استطعنا تسجيل حضورنا وأدرجنا في جميع حلقات سلسلة
القيم تحليل تأثير نشاطنا .كل ذلك جعلنا نسلك مبكرا مسلك
االستدامة ونتحكم في بصمتنا الكربونية ونجتاز مرحلة تحول نظامنا
الطاقي ونعمل على تعزيز التنمية االجتماعية واالبتكار وتقاسم قيمنا
مع شركائنا والمواطنين.
لقد قادنا طموحنا إلى إيجاد عدة حلول وااللتزام من أجل سلسلة
سكرية مغربية مستدامة و تنافسية ،وذلك حتى يتسنى لـ 80.000
من شركائنا الفالحين الذين يحضون بالنصيب األوفر من مجهوداتنا،
تطوير و تحديث ممارساتهم ا لفالحية وتحسين مداخيلهم والحفاظ
على البيئة .من جهة أخرى ،شهدت سنة  2019إدخال حيز التنفيذ
مشاريع تدمج التكنولوجيات الجديدة واالبتكار.
باإلضافة إلى ذلك ،شكلت سنة  ،2019الغنية باألحداث ،فرصة هائلة
للتأكيد من جديد لكل شركائنا عزمنا على التطلع جميعا نحو المستقبل.

«  90سنة واكبنا
خاللها ماليين
المغاربة في
حياتهم اليومية ».
في هذا اإلطار ،نأمل أن يكون هذا التقرير وثيقة للتقاسم ،يسلط
فيها الضوء ،ليس فقط على أدائنا وإنجازاتنا ،وإنما أيضا على
مجهوداتنا المبذولة خالل العقد الماضي سواء مجلس الحكامة او
الرأسمال البشري او جميع الشركاء الذين نشكرهم على التزامهم
و ثقتهم التي تشجعنا على مواصلة مجوداتنا من أجل المزيد من
االمتياز.
نتمنى لكم قراءة ممتعة.

محمد فيكرات

الرئيس المدير العام
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مقاولة تحتفل قريبا بالذكرى المئوية إلنشائها

مقاولة
تحتفل قريبا
بالذكرى المئوية
إلنشائها

ورشة قالب السكر المقطر بمعمل التكرير بالدار البيضاء.

بصفتها فاعال تاريخيا في الصناعة
الغذائية ،تحتل كوسومار مكانة
بارزة في قطاع الصناعات الغذائية
المغربية.
منذ نشأتها سنة  1929وعلى مر السنين التي رسمت تاريخها،
تواصل المقاولة تطورها لتندرج في العصرنة وتبرز ضمن الفاعلين
األكثر دينامية على صعيد المملكة.
باعتبارها رائدا في إنتاج السكر األبيض بالمغرب ،صارت مجموعة
كوسومار واحدة من بين الفاعلين السكريين العالميين القالئل
الذين يغطون جميع مهن إنتاج السكر :انطالقا من استخراج النباتات
السكرية إلى غاية التكرير ،مرورا عبر تلفيف وتسويق المنتوج
النهائي.
حيث تسخر كوسومار كل خبراتها إلرضاء جميع األطراف المعنية منهم
المستهلكين و الزبناء والـ  80000من الفالحين الشركاء.
مجمعا معترفا به في السلسلة السكرية بالمغرب ،تلتزم
وبصفتها ّ
كوسومار بالتموين المنتظم للبالد بالسكر كما تعمل على ضمان
استدامة السلسلة السكرية المغربية.
باإلضافة إلى الزيادة في عدد الزبناء على مستوى التصدير بأزيد
من أربعين دولة عبر العالم ،شرعت كوسومار في تطبيق نهج
إقامة مشاريع تابعة لها خارج المملكة ،أوال من خالل إنشاء مصفاة
بالمملكة العربية السعودية بمدينة ينبع ،وكذلك من خالل مشروع
إنشاء وحدة للتلفيف بغينيا كوناكري.
هذه االستثمارات تتطابق مع ا لرؤية االستراتيجية لمجموعة
كوسومار لتصبح فاعال تنافسيا ذا أنشطة متنوعة في الصناعات
الغذائية على الصعيد اإلقليمي.
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كوسومار رائدة
في المسؤولية
االجتماعية
للمقاولة

ضم  4شركات
عمومية لصناعة
السكر؛ سوطا،
سوراك ،سونابيل
وسوكرافور.

فرع مختص في
المنتوجات ذات
القيمة المضافة
العالية.

حصول كوسومار
على عالمة
المسؤولية
االجتماعية
للمقاولة الممنوحة
من طرف «االتحاد
العام لمقاوالت
المغرب» وجائزة
رواد المسؤولية
االجتماعية للمقاولة
بإفريقيا من طرف
«معهد المسؤولية
االجتماعية
للمقاولة».

تفويت مراقبة كوسومار
من طرف الشركة الوطنية
لالستثمار ودخول
إئتالف تجاري مكون من
مؤسساتيين في رأسمال
المقاولة( :تأمينات أكسا،
سنيا السعادة ،الملكية
الوطنية للتأمينات،
الشركة المركزية إلعادة
التأمين ،تأمينات الوفا،
مامدا ،التعاضدية المركزية
المغربية للتأمينات،
صندوق اإليداع والتدبير،
الصندوق المغربي
للتقاعد ،النظام الجماعي
لمنح رواتب التقاعد ،تدبير
الوفاء ،مجموعة كازابالنكا
فينانس).

إعالن كوسومار عن
االستثمار المشترك
في مصفاة درة
لتكرير السكر
بالمملكة العربية
السعودية.

2005

2007

2012

2014

2016

نشأة كوسوما

90

إنشاء الموقع
التاريخي لمعمل
التكرير بحي الصخور
السوداء بالدار
البيضاء من طرف
الشركة الجديدة
لمعامل تكرير
السكر سان لويس
لمرسيليا.

خوصصة رأسمال
كوسومار لفائدة
مجموعة «أونا» ثم
إدراجها في بورصة
القيم
بالدار البيضاء.

1929

1985

نشأة مجموعة
كوسومار

إنشاء سكر
يونيون

1967

1993

تحول كوسوما
لكوسومار

تعزيز كوسومار
بمنطقة دكالة

انطالق
االستثمارات

اقتناء الدولة
المغربية  50%من
رأسمال الشركة.

ضم كوسومار
لمعملي السكر
بدكالة (الزمامرة
وسيدي بنور)
والتي كانت
كوسومار تمتلك
حصة مهمة من
رأسمالها.

إطالق مشروع
توسعة طاقة
معالجة الشمندر
إلى  15000طن
من الشمندر في
اليوم بمعمل
السكر بسيدي بنور.

سنـــــة

دخول مؤسساتيين
مغاربة في الرأسمال

2006

فــــــي

2009

2013

2015

نموذج المجمع

دخول مجموعة
ويلمار في
رأسمال
المجموعة

هوية بصرية
جديدة

منح منظمة األغذية
والزراعة «الفاو»
لمجموعة كوسومار
ميدالية «نموذج
المجمع».

خد مـــــــــة

تفويت الشركة
الوطنية لالستثمار
 27,5%من
رأسمال كوسومار
إلى المجموعة
السنغافورية ويلمار.

ا لتنميــــــــــة

الشروع في
التنمية خارج
الوطن

التوجه نحو
إفريقيا
استثمار كوسومار
في وحدة لتلفيف
السكر بغينيا
كوناكري.

2018

2017
النجاعة الطاقية
رفع كوسومار من
حجم استثماراتها
في التجهيزات
الخاصة بالنجاعة
الطاقية.

2019
احتفال كوسومار
ب  90سنة من
التواجد
هوية بصرية جديدة
ومنصة جديدة للتواصل
المؤسساتي.

ا لمتقا سمــــــــــة

مقاولة تحتفل قريبا بالذكرى المئوية إلنشائها

ورشة قالب السكر المقطر خالل الخمسينات.

ورشة مراقبة وزن علب السكر المقرط في األربعينات.

سنة

بالصور

ورشة قالب السكر التوربيني خالل األربعينات.
ورشة قالب السكر التوربيني خالل األربعينات.

تخزين قوالب السكر في أكياس الخيش.
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أرصفة شحن المنتوج النهائي في معمل التكرير بالدار البيضاء خالل األربعينات.
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تكوين متعاوني كوسومار خالل السبعينات.

سنة

بالصور
دورة تكوينية لفائدة المساعدات اإلدارية
بكوسومار في السبعينات.

قاعة دراسية بمدرسة حي كوسومار في الستينات.

مدرسة حي كوسومار في الستينات.

ذهاب فوج إلى موسم الحج في الخمسينات.

فريق كوسومار لكرة القدم في السبعينات.
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قاعة العالجات األولية بمعمل التكرير بالدار البيضاء في السبعينات.
كوسومار  -التقرير السنوي 17 I 2 0 1 9 -

مقاولة تحتفل قريبا بالذكرى المئوية إلنشائها

مراقبة وزن قالب السكر خالل األربعينات.

ورش قالب السكر المقطر خالل الستينات.

مستودع قطع الغيار في معمل
التكرير بالدار البيضاء في الثمانينات.

سنة

بالصور
ورشة تلفيف قطع السكر الكبيرة في الثمانينات.
مأل أكياس قالب السكر خالل الثمانينات.

تخزين السكر الخام خالل األربعينات.
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قاعة المراقبة في معمل
تكريرالدارالبيضاء في الثمانينيات.
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مقاولة تحتفل قريبا بالذكرى المئوية إلنشائها

سنة

بالصور

االحتفال بالذكرى التسعين لتأسيس كوسومار في معمل تكرير الدارالبيضاء  -أكتوبر .2019

حدث لالحتفال
بموعد مع التاريخ
تميزت سنة  2019أساسا بالعديد من االحتفاالت المخلدة
لـ  90سنة من التواجد .وقد تم تتويج هذه السنة بتنظيم
حفل  90سنة شمل جميع المتعاونين وبعض شركاء
المنظومة االقتصادية لكوسومار.
لقد شكل هذا الحدث البارز للسنة ،المنظم بالموقع التاريخي
لكوسومار بالدار البيضاء ،لحظة للتقاسم بين األجيال
حيث تم دعوة قدماء المتعاونين لإلدالء بشهاداتهم حول
تجاربهم داخل المقاولة .كما أن هذا الحدث الذي شكل نقال
حقيقيا للمشعل ،شمل أوقات رائعة للنقاش والتقاسم
مع المدعوين من ضمنهم شركاء المنظومة االقتصادية
لكوسومار.
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مقاولة تحتفل قريبا بالذكرى المئوية إلنشائها

أرقام هامة

8

وحدات
صناعية من
ضمنها معمل
للتكرير

طاقة معالجة
إجمالية للنباتات
السكرية

5

مليون طن

2 000 1 403
ممون

متعاون

الطاقة اإلنتاجية
اإلجمالية للسكر
األبيض

حجم الصادرات

األداءات الفالحية

40

بلدا يشكلون
وجهة للصادرات

أزيد من

80 000 518 2,05
مليون طن

ألف طن
من السكر األبيض

3,9

49%

10,9

1 850

نسبة التغطية من السكر
المستخرج من النباتات
السكرية المغربية

طن في الهكتار
كمعدل لمردودية
السكر

آلة فالحية مرتبطة
بالخادم المعلوماتي
لكوسومار

األداءات الصناعية

(في إطار نظام القبول
المؤقت خارج نظام الدعم)

التواجد ب

3
دول
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5 000
منصب شغل
مباشر و غير مباشر

5

مناطق بالمملكة

مليون طن من
قصب السكر المعالج

مليون طن من
الشمندر السكري المعالج

فالح شريك

التواجد ب

0,5

اإلنتاج اإلجمالي
للسكر األبيض

إنتاج السكر األبيض
بواسطة التكرير

إنتاج مستخلص من
النباتات السكرية المحلية

ألف طن

ألف طن

ألف طن

1 741

1 150

591,2
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مقاولة تحتفل قريبا بالذكرى المئوية إلنشائها

األداءات غير المالية

األداءات المالية
MAD

رقم المعامالت

8 211

2 478

يوم/شخص من
التكوين سنة 2019

مقاولة أنشئت في مجال
توزيع و الخدمات الفالحية
خالل  10سنوات

*-84%

-46%

من استهالك الماء
بين  2005و 2019

من البصمة الكربونية
في  12سنة

مليون درهم

MAD

الفائض الخام لالستغالل

1 840
مليون درهم

358

*-26%

166,8

من االستهالك الطاقي
بين  2005و2019

 8ألف طن من الموالص
«الدبس» تم إعادة تثمينها
سنة 2019

MAD

النتيجة الصافية حصة المجموعة

924
مليون درهم

408,5

32,4

ألف طن من لب الشمندر تم
إعادة تثمينه وتحويله إلى أعالف
للحيوانات في سنة 2019

ألف طن من التفل المستخرج
من قصب السكر تم إعادة تثمينه
وتحويله إلى وقود سنة 2019

* على مستوى عمليات معالجة الشمندر السكري
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الحكامة

مقاولة تحتفل قريبا بالذكرى المئوية إلنشائها

المجلـــــس اإلداري

ويلمار

المساهمة في الرأسمال

30.40%

أعضاء مجلس اإلدارة
السيد عبدالعزيز أبارو
السيد جان لوك روبير بوهبوت
السيد خالد الشدادي
السيد فيرجيليو لوبس فاكونديس
التعاضدية الفالحية المغربية للتأمينات (مامدا)يمثلها السيد هشام بلمرح
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ( )RCARممثل من طرف السيدة وفاء مريواح
السيد ريجيس كريم سلمون
تأمين الوفاء ممثلة من طرف السيد محمد رمسيس عروب

المساهمون العائمون
ومساهمون آخرون

المستثمرون
المؤسساتيون

27.18%

اللجــــان المختصــــة

42.42%
اللجنة االستراتيجية

بنية الرأسمال في 31/12/2019

لجنة الموارد البشرية

مساهمون آخرون

26,04%

ويلمار هولدينغ للسكر

معمل التكرير تيرلمونتواز

27,45%

0.04%

إلى 01/09/2020

أكسا التأمين

السيد محمد فيكرات

1,23%

ويلمار للسكر

سهام للتأمين

2,95%

1,28%

ديناميك
RMA CAP

الصندوق البيمهني
المغربي للتقاعد

1,54%

التعاضدية المركزية
المغربية للتأمين

3,40%

الصندوق
المغربي للتقاعد

4,26%
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السيد هشام بلمرح
السيد جان لوكروبرت بوهبوت
السيد محمد فيكرات

لجنــــة التسييــــر

0,19%

3,48%

السيد محمد رمسيس عروب
السيد جان لوك روبير بوهبوت
السيد محمد فيكرات
السيد ريجيس كريم سلمون

السيد خالد الشدادي
السيد فيرجيليو لوبيس فاكونديس
السيدة وفاء مريوح

* الئحة أعضاء المجلس اإلداري معدة حسب ترتيب الحروف باللغة الفرنسية

سيالكو

مامدا

لجنة المخاطر و االفتحاص

14,08%

النظام
الجماعي لمنح
رواتب التقاعد

6,98%

تأمينات الوفاء

7,10%

السيد أمين الوالي
مدير عام منتدب
السيد حسن منير
مدير عام منتدب مكلف بمعامل السكر التابعة للمجموعة
السيد عبد الحميد الشافعي العلوي
مدير عام مساعد مكلف بمهمة لدى الرئيس المدير العام
السيدة سميرة ابراغ
مديرة التواصل و المسؤولية االجتماعية للشركات و االحتضان والرعاية
السيد موالي علي العلوي
مديرتجاري
السيد طارق بوعطيوي
مدير مكلف بالمالية و مراقبة تسيير المجموعة
السيد نزار العلمي
مدير التنمية و التسويق ومدير سكريونيون بالنيابة

الرئيس المدير العام

السيد أحمد الشتوي
مدير الموارد البشرية والعالقات المؤسساتية واألنظمة المعلوماتية
السيد عماد غماد
مدير سلسلة التوريد والمشتريات والتصدير
السيد عبد المطلب العبادي
مدير الدراسة و الهندسة
السيد جعفر العمراني
مدير مخاطر التسيير واالفتحاص والمراقبة الداخلية
وتحليل مخاطر المشاريع االستراتيجية
السيد عبد السالم حلواني
مدير مكلف بمهمة لدى الرئيس المدير العام
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أرصفة الشحن بمنصة تخزين المنتوجات النهائية
بمعمل تكرير الدارالبيضاء.

مقاولة تحتفل قريبا بالذكرى المئوية إلنشائها

مواقع التواجد
اللوكوس

 4000هكتار من الشمندر السكري
 3000هكتار من قصب السكر

ملوية

 6000هكتار
من الشمندر السكري

طنجة

الناظور

الغرب

 17000هكتار من الشمندر السكري
 9500هكتار من قصب السكر

العرائش

وجدة
فاس

مكناس

القنيطرة
الرباط

الدار البيضاء

الطاقة اإلنتاجية  3800 :طن/اليوم

الجديدة

أوالد
بني مالل عياظ

دكالة

مراكش

 20000هكتار من الشمندر السكري

اكادير

تادلة

 15000هكتار
من الشمندر السكري

العيون

معمل الشمندر السكري
معمل قصب السكر
معمل تكريرالسكرالخام
وكاالت تجارية ونقاط البيع

الداخلة

نقاط البيع
القصرالكبير
دارالكداري
سيدي بنور
زايو
 BASالشمندر السكري
 CASقصب السكر
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مقاولة تحتفل قريبا بالذكرى المئوية إلنشائها

السكريات

قصب
السكر

التلفيف

 80000فالح

سكر النباتات

الشمندر
السكري

المصنعون

السكر الخام

السكر المحبب

السكر الخام

معمل
السكر

السكر الملفف

نموذج أعمال
متين ومدمج

السوق المحلية

الباعة
بالجملة
المساحات
التجارية
الكبرى و
المتوسطة

السوق التصدير
السكر الخام

التلفيف

السكر الخام

معمل
التكرير

التصدير

حسب أداءات الموسم الفالحي ومن أجل ضمان التغطية الشاملة لحاجيات السوق الوطنية ،تستورد كوسومارالسكرالخام الذي يتم
بعد ذلك تكريره قبل عرضه للسوق.

( 591ألف طن)

34%

تعتبر كوسومار واحدة من بين الفاعلين العالميين القالئل الذين يقومون في نفس
الوقت بعمليات معالجة النباتات السكرية والتكرير ثم التلفيف.

( 1150ألف طن)

ألف طن

من اإلنتاج اإلجمالي
للسكر األبيض سنة
2019

من السكر األبيض
الناتج عن التكرير

66,9

طن

مردودية الشمندر
السكري في الهكتار

59,1

طن

مردودية قصب
السكر في الهكتار
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الحملة الفالحية 2018-2019

فمن خالل إدماج أنشطة معالجة النباتات السكرية ،تبنت كوسومار نموذج أعمال متين
و مرن يغطي جميع حلقات سلسلة اإلنتاج ويمكن من ضمان تموين منتظم ومؤمن
للسوق الوطنية للسكر.

إنتــــــاج الســـــكــــــــــــــــــــر

شكلت دينامية النمو التي أطلقتها كوسومار في أوائل التسعينيات ،على إثر ضم
معامل السكر بدكالة ثم تليها الشركات العمومية للسكر سوطا وسوراك وسونابيل
وسوكرافور سنة  ،2005نقطة تحول استراتيجية في حياة المقاولة.

66%

من السكر األبيض
المستخرج من النباتات
السكرية المحلية

1741

مقاولة تحتفل قريبا بالذكرى المئوية إلنشائها

تحول نحو
العصرنة
الناجحة
تعتبر كوسومار ،المنشاة سنة  ،1929مقاولة رائدة في
اإلنتاج التصنيعي للسكر بالمغرب .وبتحولها إلى مجموعة سنة
 ،2005تطورت كوسومار مع مرور العقود حيث انتقل اإلنتاج
اليومي من  100طن ليصل إلى طاقة إنتاجية سنوية تناهز
حاليا  2مليون طن مما يغطي جميع الحاجيات الوطنية .كما
توسعت المجموعة دوليا من خالل اغتنام فرص النمو وتصدير
السكر المكرر إلى أزيد من  40بلدا في إطار نظام القبول
المؤقت خارج نظام الدعم.
وقد أملت مسؤولية تموين السوق الوطنية على المجموعة
استثمار مبالغ ضخمة من أجل تأهيل السلسلة السكرية
المغربية عبر التدخل في جميع المجاالت :النشاط الفالحي
واألداة الصناعية و التكنولوجيات النظيفة و التأثيرات البيئية
وذلك من أجل تطوير تنافسية واستدامة السلسلة السكرية
الوطنية من خالل تشجيع زراعة قصب السكر و الشمندر
السكري.
ومن جهة ثانية ،مكنت الجهود المبذولة من طرف المجموعة
من تحسين أداءاتها الفالحية و الصناعية و المالية و البيئية
بشكل ملموس و خلق تأثيرات إيجابية على مجموع منظومتها
االقتصادية .كما تحسنت الظروف المعيشية للفالحين و
ارتفعت مداخيلهم بمعدل  % 10خالل السنوات العشر
الماضية.

قاعة المراقبة بمعمل تكرير الدار البيضاء
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مقاولة تحتفل قريبا بالذكرى المئوية إلنشائها

إستراتيجية
تنموية
تدمج مجموع
سلسلة القيم
بحكم رغبتها األكيدة في تعزيز
مكانتها كفاعل رائد في السوق
المحلية ومنفتح على السوق
الدولية ،ونظرا لسعيها الدائم
لتحقيق االمتياز العملياتي،
تنهج كوسومار استراتيجية
تنموية تعتمد على ثالث ركائز،
وهي تنمية السلسلة السكرية
الوطنية وتحسين أدوات اإلنتاج
و تعزيز تواجدها على المستوى
الدولي.
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تثمين
طاقات التكرير

مقاولة تحتفل قريبا بالذكرى المئوية إلنشائها

تقوية
مستوى
اإلنتاج الوطني

1
تقوية مستوى
اإلنتاج الوطني

تتمثل الركيزة األولى لالستراتيجية في
تطوير السلسلة السكرية المغربية على
صعيد النشاط الفالحي وذلك من خالل
التحسين المستمر للمردودية و األداءات
الفالحية عبر االعتماد على المكننة و
الزراعة الدقيقة و البحث و التنمية و
الرقمنة كرافعات للنمو .وعلى مستوى
معامل السكر ،عبر االستمرار في تحسين
األداءات الصناعية و البيئية ،من خالل
رفع الطاقة اإلنتاجية المرفوقة بترشيد
التكاليف و تشجيع استعمال الطاقات
النظيفة.

2
تحسين األداة
الصناعية

الطاقة التصديرية لمعمل
تكرير الدارالبيضاء

التنوع والتطور
على المستوى
الدولي
النشاط
الفالحي

التحول الصناعي

النشاط
الصناعي

تتمثل الركيزة الثالثة الستراتيجية
كوسومار في تعزيز مكانة المجموعة في
الشرق األوسط و إفريقيا من خالل النمو
الخارجي و ذلك عبر االعتماد على طاقات
تكريرية جديدة و تنويع العرض بواسطة
تطوير منتوجات ذات الصلة بالسكر.

رفع الطاقة التكريرية
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تكمن الركيزة الثانية الستراتيجية كوسومار
في االعتماد على الطاقة اإلنتاجية
لمعمل التكرير بالدارالبيضاء و كذا الطاقة
التخزينية من أجل االستجابة لمتطلبات
السوق الوطنية وكذا الدولية عبر فرص
التصدير المتاحة.

التوسع على
المستوى الدولي

3

نحو
آفاق جديدة

التنويع
كوسومار  -التقرير السنوي 37 I 2 0 1 9 -

وجهات الصادرات

مقاولة تحتفل قريبا بالذكرى المئوية إلنشائها

األحجام التراكمية بين سنتي  2015و 2019بلغت  1,813مليون طن

مكنت االستثمارات المنجزة من طرف مجموعة
كوسومارعلى مستوى جميع حلقات سلسلة اإلنتاج من
تحقيق فائض في الطاقة اإلنتاجية منذ سنة  2013و التي
تجاوزت بشكل كبيرحاجيات السوق الوطنية.
ومن خالل االستفادة من خبرة المساهم الجديد ويلمار،
انتهزت كوسومار هذه الفرصة لبدء نشاطها للتصدير في
إطار نظام القبول المؤقت ،خارج نظام الدعم .بذلك بلغت
صادرات كوسومار الموجهة إلى حوالي  40دولة ما يناهز
 518000طن من السكرسنة  ،2019مقابل  195000طن
فقط سنة .2015

حجم الصادرات

(ألف طن)2014-2019 :

518
376

420
326
191
6

2019

2018
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2017

2016

2015

إلى جانب تسريع نشاط التصدير الذي شهد
كبيرا منذ سنة  ،2014تعتمد استراتيجية
نموا ً
ً
انفتاح مجموعة كوسومار على السوق
أيضا على التواجد بمناطق جديدة.
الدولية ً
وقد تجسدت هذه االستراتيجية في إعطاء
اإلنطالقة لمشروعين بكل من المملكة العربية
السعودية و غينيا كوناكري.

2014
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مقاولة تحتفل قريبا بالذكرى المئوية إلنشائها

شرعت مصفاة «درة» لتكرير السكر ،وهي مصفاة جديدة
لتكرير السكر بالمملكة العربية السعودية ،التي تعد فيها
كوسومار مستثمرا شريكا في حدود  43,28%بشراكة مع
شركة «اتحاد اإلخوة للتنمية» وشركة «التنمية للمشاريع
الصناعية» ،وكما هو مبرمج انطلقت اختبارات التشغيل في
انتظار الشروع في تسويق السكر خالل األشهر المرتقبة.
ببلوغها طاقة تكريرية تصل إلى  850ألف طن من السكر
األبيض ،تطمح الوحدة الصناعية الجديدة إلى التوجه في
نفس الوقت نحو السوق المحلية و أسواق منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا «مينا».
أيضا جهودها لتحقيق االندماج العمودي
وتواصل كوسومار ً
عن طريق تطوير وحدات التلفيف و التسويق كما هو الحال

بالنسبة لكوماكيس ( ،)COMAGUISالفرع التابع لـكوسومار
بغينيا كوناكري بشراكة مع الشركة الغينية سوجيسيل
( ،)SOGECILEو المختصة في تلفيف السكر ألبيض.
و ستمكن كوسومار من استيراد السكر من معمل تكرير
الدارالبيضاء حيث سيتم تلفيفه و تسويقه لتلبية الطلب
المحلي و الطلب على السكر من الدول المجاورة و التي
يشكل ميناء كوناكري نقطة عبور لوارداتها.

السينغال
مالي

غينيا

من خالل هذه الخطوات االستراتيجية الجديدة ،يمكن
لكوسومار خلق انسجام بين مختلف وحداتها و مجموعة
ويلمار من أجل مواصلة جهود التنويع على مستوى أسواق
الصناعات الغذائية المغربية و اإلقليمية و الدولية.

شراكة مع الشركة الغينية
سوجيسيل SOGECILE

السيراليون

سوق واعدة مع إمكانية
التصدير نحو دول الجوار

كوناكري

ليبيريا

المغرب
المملكة العربية
السعودية

כ  א א

Durrah Advanced Development Co.

العراق

إيران
غينيا
كوناكري

األردن

الكويت
כ  א א

السودان
Durrah Advanced
Development Co.

سوق إقليمية ذات
إمكانات هائلة

قطر
اإلمارات
العربيةالمتحدة

المملكة العربية
السعودية

مان
ع

كوسومار و «اتحاد اإلخوة
للتنمية» و شركة «التنمية
للمشاريع الصناعية»

BAHREIN

ينبع
السودان

اليمن

 I 40كوسومار  -التقرير السنوي 2 0 1 9 -

كوسومار  -التقرير السنوي 41 I 2 0 1 9 -

مؤسسة
ملتزمة كليا في
مجال المسؤولية

االجتماعية للمقاولة
	44المسؤولية االجتماعية للمقاولة،
عنصر جوهري بالنسبة للمجموعة
	46منظومة اقتصادية مبنية حول خلق
تأثير سوسيو اقتصادي إيجابي
	 55الحفاظ على الموارد وحماية البيئة ،شرطان
أساسيان لتنمية مستدامة لكوسومار

 I 42كوسومار  -التقرير السنوي 2 0 1 9 -

2
كوسومار  -التقرير السنوي 43 I 2 0 1 9 -

مؤسسة ملتزمة كليا في مجال المسؤولية االجتماعية للمقاولة

المسؤولية االجتماعية
للمقاولة ،عنصر جوهري
بالنسبة للمجموعة

خديجة ،فالحة منتجة للشمندر
السكري بمنطقة دكالة

بحكم رغبتها األكيدة في تعزيز مكانتها كمجموعة جهوية رائدة في مجال الصناعات
الغذائية ،وذلك باالعتماد على مقاربة المقاولة المسؤولة اجتماعيا ،أولت
كوسومار اهتماما بالغا منذ سنوات لالستجابة إلى تطلعات جميع األطراف
المعنية .في إطار روح البناء المشترك مع شركائها ،أعدت كوسومار استراتيجيتها
الجديدة التي ترتكز على ثالثة محاور لاللتزام في المجاالت االجتماعية و البيئية
و االقتصادية ،والتي هي .People, Planet , Prosperity
خط األساس الثالثي (3Pالمجتمع ،البيئة ،االزدهار)
في صميم استراتيجية المسؤولية االجتماعية للمقاولة لكوسومار

كوسومار ملتزمة بالمساهمة
في التنمية االجتماعية و رفاهية
متعاونيها و شركائها الفالحين
ومجموع منظومتها االقتصادية.

المجتمع

3P

البيئة

كوسومار ملتزمة بالحد من
تأثير أنشطتها على البيئة و
التحسيس بالقضايا المتعلقة
بالحفاظ على الموارد.
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كوسومار ملتزمة من أجل الخلق
و التقاسم المستدام للقيم
مع شركائها في منظومتها
االقتصادية.

االزدهار

تتبنى كوسومار مقاربة المسؤولية االجتماعية و البيئية
التي ترتكز على ثالثة محاور لاللتزام وهي المجتمع والبيئة
واالزدهار .المحور األول «المجتمع» ،يتعلق باإلجراءات المتخذة
من طرف كوسومار لفائدة متعاونيها و شركائها الفالحين
و مجموع منظومتها االقتصادية .المحور الثاني «البيئة»،
يتعلق بالتدابير التي تمكن من الحد من التأثير البيئي ألنشطة
كوسومار.
أيضا تحسيس المواطنين بالقضايا المتعلقة
وهذا يتضمن ً
بالبيئة و الحفاظ على الموارد .وأخيرا ،المحور الثالث
«االزدهار» المرتبط بالتأثير االقتصادي ألنشطة كوسومارعلى
مجموع سلسلة القيم التي تمكنها بالتالي من خلق القيمة
المتقاسمة.

وقد تم تتويج سياسة مجموعة كوسومار في مجال
المسؤولية االجتماعية للمقاولة في عدة مناسبات بجوائز
معترف بها على الصعيدين الوطني و الدولي مثل اعتراف
منظمة األغذية و الزراعة «فاو» سنة  2009بكوسومار
المجمع للسلسلة السكرية ،وعالمة المسؤولية
كنموذج
ّ
االجتماعية للمقاولة الممنوحة من طرف االتحاد العام
لمقاوالت المغرب التي تم تجديدها للمرة الثانية سنة ،2019
وجائزة» أفضل أداء» الممنوحة من طرف وكالة التصنيف
فيجيو-إيريس سنة  2012و 2015و ،2018التي مكنت
من إدماج كوسومار في المؤشر المرجعي للبيئة والمجتمع
والحكامة في بورصة الدارالبيضاء  ESG 10و جعلها ضمن
الـ  10قيم المدرجة الحاصلة على أفضل النتائج في تصنيف
فيجيو -إيريس.Vigeo-Eiris
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مؤسسة ملتزمة كليا في مجال المسؤولية االجتماعية للمقاولة
متعاوني مجموعة كوسومار في سونابيل مشرع بلقصيري

منظومة
اقتصادية
مبنية حول خلق
تأثير سوسيو
اقتصادي
إيجابي
من خالل نهج مقاربة المسؤولية ،فإن
كوسومار التي تضع االنسان في
صلب اهتماماتها التزمت مبكرا ،تجاه
متعاونيها و زبنائها و شركائها بالعالم
الفالحي و كذا األجيال القادمة عبر
االهتمام في آن واحد بظروف العيش
وبالتفوق الدراسي للشباب ،خاصة
في الوسط القروي.
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مؤسسة ملتزمة كليا في مجال المسؤولية االجتماعية للمقاولة

كوسومار،

فاعل ملتزم
تجاه متعاونيه
طالما مثل الرأسمال البشري ثروة بالنسبة لكوسومار ،فهي
تسهر يوميا على توفير أفضل ظروف العمل والسالمة
لجميع متعاونيها .وبفضل الحوار االجتماعي الدائم والبنّ اء مع
شركائها االجتماعيين ،فإنه يسود في المقاولة مناخ اجتماعي
جيد .كما أن كوسومار تعمل جاهدة من خالل سياستها الخاصة
بالموارد البشرية على مواكبة متعاونيها في تطوير و تنمية
كفاءاتهم باالعتماد على مخططات التكوين التي توفرها
أكاديمية كوسومار.
ونظرا لطبيعة نشاطها ،تولي المقاولة عناية خاصة لصحة
ً
و سالمة متعاونيها .فبتبنيها نهج السالمة ،استطاعت
كوسومار ،على مر السنين ،من بلورة ثقافة المقاولة مع
التركيز على سالمة جميع المتعاونين والمناولين لبلوغ هدف
 0حادثة .وباإلضافة إلى الدورات التكوينية و التحسيسية
المبرمجة بانتظام ،قامت كوسومار بوضع «زوايا األمان»
عند مدخل جميع الوحدات التابعة لها ،حيث يتم تحسيس كل
شخص يلج موقع كوسومار ألول مرة بالقواعد التي يتعين
اعتمادها في مجال السالمة.
وإلى جانب المزايا االجتماعية التي يستفيد منها المتعاونين،
تخصص كوسومار كل سنة منح االستحقاق بالنسبة للخمس
األوائل من الحاصلين على شهادة البكالوريا من أبناء
متعاونيها .وفي إطار االحتفال بالذكرى التسعينية للمقاولة،
تمكن  6متعاونين عبر إجراء القرعة من الفوز برحلة ألداء
العمرة.

 I 48كوسومار  -التقرير السنوي 2 0 1 9 -

كوسومار،

فاعل ملتزم
تجاه شركائه

الفالحين

باعتبارها مجمعا مسؤوال وتضامنيا للسلسلة السكرية ،تقوم
كوسومار بكل ما يلزم لتحسين تنافسية الزراعات السكرية و
رفع مداخيل الفالحين و ضمان استدامة نشاطهم وذلك عبر
المواكبة التقنية والمالية واالجتماعية.
من هذا المنطلق ،تعتبر كوسومار سباقة في مجال
المسؤولية والتي تهم أيضا شركائها الفالحين .وإلى جانب
ضمان مداخيل قارة لفائدة أهاليها ،تعتبركوسوماررائدة في
إحداث نظام التغطية االجتماعية لفائدة شركائها الفالحين
وأسرهم .هذه المبادرة الرائدة التي تم الشروع فيها منذ سنة
تدريجيا لتشمل جميع مناطق
 2010بمنطقة ملوية ،امتدت
ً
التواجد الخمس لكوسومار ليستفيد منها الفالحون الشركاء
لكوسومار من منتجي الشمندرالسكري وقصب السكر.
هذه المبادرات االجتماعية تتالءم تماما مع رغبة المقاولة في
تحسين الظروف المعيشية لشركائها الفالحين.
في سنة  ،2019قامت كوسومار بتقييم مستوى إرضاء
شركائها بالنشاط الفالحي على صعيد المناطق السكرية
الخمس وهي دكالة والغرب و اللوكوس و تادلة و ملوية.
فالنتائج التي عرفت تحسنا في معظم المناطق مقارنةً مع
التقييم السابق المنجز سنة  ،2014مكنت كوسومار من
اكتشاف محاور جديدة للتطور واعتماد آليات المواكبة الالزمة
وذلك حتى يتسنى لها مواصلة القيام بدورها كمجمع وتعزيز
الشراكة التي تربط المقاولة بمنظومتها االقتصادية للنشاط
الفالحي.
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المجمع
نموذج
ّ
معترف به من قبل

منظمة األغذية و الزراعة
لألمم المتحدة

منظمة األغذية
و الزراعة «فاو»
المجمع الفالحي المرجعي للسلسلة السكرية
تعتبر كوسومار
ّ
بالمغرب .عن طريق عقود التجميع التي تربطها بالمنتجين
على مدى خمس سنوات ،تقدم كوسومار دعمها في الجوانب
المالية و التقنية واالجتماعية.
فباإلضافة إلى الثالث ماليير من الدراهم المستثمرة
سنويا في المجال القروي ،توفر كوسومار التمويل المسبق
للمدخالت والتسبيقات لشراء المعدات الفالحية وتلتزم
بشراء ونقل المحصول بأكمله بغض النظر عن الكمية المنتجة
وذلك بالسعر التعاقدي المضمون .كما تضع المقاولة 120
من التقنيين والمهندسين الزراعيين في خدمة الفالحين

المجمعين لتزويدهم بالتأطير التقني الالزم وتكوينهم حول
األساليب الجديدة التي أصبحت معتمدة.
تالميذ مدرسة الرزازقة بجهة الغرب

أما بالنسبة للجانب االجتماعي ،قامت كوسومار بعدة مبادرات
من ضمنها التأمين عن المرض لفائدة الفالحين و أسرهم،
وإنشاء صندوق الدعم لمكافحة المخاطر الناجمة عن التقلبات
المناخية باإلضافة إلى اتخاذ إجراءات لفائدة التعليم ومحو
األمية بالنسبة ألسر الفالحين.

كوسومار،

فاعل ملتزم
تجاه األجيال الصاعدة

وقد حصل نموذج التجميع لكوسومارعلى ميدالية منظمة
األغذية و الزراعة «فاو» سنة .2009

العقود الفالحية في إطار التجميع

المنتجون الفالحيون

80 000
فالحا منتجا

التموين
بالمدخالت الفالحية
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البحث
والتنمية

التمويل

الدعم
االجتماعي

التأطير
التقني

الشمندر
السكري

قصب
السكر

في إطار دينامية التحسين المستمر للظروف المعيشية
لشركائها الفالحين ،تستثمر كوسومار في تعليم األجيال
القادمة عبر المساهمة في تحسين ظروف التعليم ألطفال
شركائها و تشجيع إنجاح مسارهم الدراسي.
قامت كوسومار بعدة شراكات مع فاعلين مختصين في مجال
التربية و تقوية المكتسبات ،لفائدة التالميذ بالمدارس و
الثانويات بالمناطق التي تتواجد بها المقاولة .في هذا الصدد،
أطلقت كوسومار ،بشراكة مع مؤسسة «سندي» ،برنامج
الدعم الدراسي لفائدة تالميذ مدرسة لال كنزة المجاورة لمعمل
تكرير الدارالبيضاء .كما تحتضن كوسومار ،بمعية جمعية الجسر،
بعض المدارس االبتدائية و تزودها بالمعدات المعلوماتية

و بالدعم في األنشطة المدرسية و األنشطة الموازية .هذه
أيضا من إعادة تأهيل المرافق المدرسية و
الشراكة تمكن ً
مكافأة التالميذ المتفوقين سنويا بواسطة جوائز االستحقاق.
وبهدف تشجيع االمتياز الدراسي ،تسلم كوسومار سنويا 5
جوائز ،بكل منطقة من مناطق تواجدها ،لفائدة التالميذ من أبناء
الفالحين الشركاء الحاصلين على أعلى المعدالت في شهادة
الباكالوريا و ذلك لتشجيعهم على متابعة دراساتهم العليا.
كذلك و بشراكة مع مؤسسة زاكورة ،تساهم كوسومار في
برامج الدعم المخصصة للتعليم األولي و محو األمية لفائدة
أسر الشركاء الفالحين والساكنة بمناطق تواجدها.
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كوسومار،

فاعل ملتزم

بخلق القيمة
لفائدة العالم
الفالحي
تولي كوسومار اهتماما بالغا للتأثير االقتصادي الذي
يمكن أن ينتج حول النشاط السكري ،فباإلضافة إلى
 80.000فالح شريك مرتبط بالمقاولة بموجب عقد
التجميع ،تدعم كوسومار عدة مهن لها صلة بالنشاط
الفالحي ،مثل الناقلين الشركاء الذين استفادوا من
برنامج اإلدماج السوسيو-اقتصادي مع تمتيعهم
بصفة مقاولين ذاتيين ،مما ساعد على هيكلة
وعصرنة النشاط التمويني.
كما ساهمت كوسومار في إنشاء  358مقاولة في
العالم القروي من أجل منح الخدمات الفالحية و توزيع
المدخالت على الفالحين المجمعين.

 5مليون

يوم عمل قار
في النشاط الفالحي

السلسلة
السكرية ،منظومة
اقتصادية
في تطور
 358شركة لمنح الخدمات الفالحية

 90مركزً ا لتوزيع المدخالت الفالحية

 5شركات لنقل النباتات السكرية
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80 000

فالح مجمع بموجب عقود التجميع و
بيمهنة من خالل الفيدرالية البيمهنية
المغربية للسكر «فيمسكر»
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الحفاظ
على الموارد
و حماية البيئة،

شرطان أساسيان لتحقيق
التنمية المستدامة لكوسومار.
بالموازاة مع االستثمارات المتعلقة بتأهيل
القطاع الصناعي وتحسين أداءاتها الفالحية
والصناعية ،أطلقت كوسومار منذ 2005
عدة ورشات لتحسين أداءاتها البيئية.
بذلك ،أنجزت عدة استثمارات من أجل
تقليص استهالك الماء و الطاقة و الحد من
انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري
و اللجوء تدريجي ًا إلى استخدام مصادر الطاقة
المحترمة للبيئة.
حاليا ،تسهر مجموعة كوسومار على تحسين
أدائها البيئي بنفس االهتمام الذي توليه
ألدائها الفالحي والصناعي والمالي.
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للحصول على نسب عالية من المواد الجافة .بذلك ،فإن االستثمار في
التجهيزات التقنية مكن من تحقيق انخفاض كبير الستهالك الماء خالل
عملية معالجة الشمندر السكري حيث انخفض بنسبة  84٪منذ سنة
.2005
أيضا
باإلضافة إلى ذلك ،أدى تحسين عمليات سقي الشمندر السكري ً
إلى اقتصاد الماء في كل هكتار.

استهالك
معقلن للماء

تطور استهالك الماء في معالجة الشمندر السكري
0,85
0,81

3 927
3 601

3 401

3 387

3 378

0,73

0,63
3 009

2 739

حوض في المركز التقني
للبحث بمنطقة الغرب

2 328
0,39

0,41

0,30
0,23

0,21

2019

2018

2017

1 996
1 449

0,34

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

حجم الماء بالمتر المكعب م/3طن من الشمندر السكري المعالج
الشمندرالمعالج بآالف األطنان

في ما يتعلق بمعالجة قصب السكر ،فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة
 75٪من استهالك الماء منذ سنة .2010

تطور استهالك الماء في معالجة قصب السكر
0,85
0,79

724,2
0,80

612,9
555,9

0,67
553,1

576,8
0,65

0,57

648,2

510,8

426,6

بالنسبة إلنتاج السكر ،يعتبر
ضروريا
استعمال الموارد المائية
ً
سواء على مستوى النشاط
الفالحي أو أثناء معالجة المحصول
بعد جنيه بمعامل السكر وكذلك أثناء
عملية تكرير السكر الخام.
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0,50

ولتقليص استهالك الماء على مستوى النشاط الفالحي،
أطلقت كوسومار عدة مبادرات ،من قبيل انتقاء أصناف
النباتات السكرية التي تتحمل نقص المياه وترشيد استعمال
مياه السقي بمعية الشركاء الجهويين ،باإلضافة إلى إجراء
تجارب حول تقنيات اقتصاد مياه السقي و مواكبة إنشاء
أنظمة السقي في إطار التجميع و إنشاء أنظمة اإلشراف
على عملية السقي (محطات الرصد الجوي،
رطوبة التربة) وأخيرا دعم التمويل بالنسبة ألنظمة
السقي بالتنقيط.

على المستوى الصناعي ،ارتكزت المبادرات على
ترشيد الماء المستعمل على صعيد جميع عمليات
التصنيع ( إعادة تدويرالمياه المستعملة وتقليص
االستعماالت الزائدة) في مصانع الشمندر السكري و
قصب السكر و معمل تكرير السكرالخام ،كما ارتكزت
على االستثمارات الصناعية .هذه اإلجراءات مكنت
على وجه الخصوص من استعادة المياه المكثفة
بعد التبريد باإلضافة إلى ضغط طمي التصفية

395,3
307,6

0,21

2019

0,24

2018

0,34

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

حجم الماء بالمترالمكعب م/3طن من قصب السكر المعالج
قصب السكر المعالج بآالف األطنان
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مؤسسة ملتزمة كليا في مجال المسؤولية االجتماعية للمقاولة

استهالك الطاقة
في انخفاض
تجعل مجموعة كوسومار من النجاعة الطاقية
إحدى رافعات النمو والتنافسية .لذلك،
اعتمدت المجموعة سنة  2005استراتيجية
طاقية تضمن إنجاز استثمارات لتقليص
استهالك الطاقة في جميع مواقع إنتاجها.
هذه االستثمارات همت التجهيزات المستخدمة
للتكنولوجيا النظيفة و المقتصدة للطاقة.

عالوة على ذلك ،تم تعميم تحسين األداءات
الطاقية على جميع سالسل اإلنتاج .باإلضافة
إلى استعمال الوقود التقليدي ،شرعت
كوسومار سنة  2012في إدخال وقود بديل
من خالل تزويد وحدة زايو بمولد بخار مستعمل
للكتلة الحيوية باستخدام ثفل الزيتون.

محطة بلورة السكر بمعمل سوراك مشرع بلقصيري
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مراقبة
البصمة الكربونية

مؤسسة ملتزمة كليا في مجال المسؤولية االجتماعية للمقاولة

وعيا منها بضعف الزراعات السكرية
أمام تأثيرات التغيرات المناخية،
أصبحت كوسومار منذ سنة 2016
تولي اهتماما بالغا النبعاثاتها من
الغازات المسببة لالحتباس الحراري
حيث بدأت تعمل على التحكم في
بصمتها الكربونية ،و بذلك أضحت
واحدة من المقاوالت الرائدة في
هذا المجال على صعيد المملكة.

حماية التربة و تثمين
المنتجات المشتركة
أمام تحدي التدبير المستدام للموارد ،اعتمدت كوسومار
عدة تدابير لتشجيع شركائها على الحفاظ على التربة و
تثمين المنتجات المشتركة .في ما يتعلق ببقايا الشمندر
السكري ،فقد تم تثمين اللباب بجميع أنواعه كعلف
للحيوانات .كما يستعمل الموالص كمادة أساس لتصنيع
الخمائر الغذائية.
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ومن أجل قياس تأثيرات االستثمارات المنجزة
خالل العشر سنوات األخيرة ،و االستمرار في
االنخراط في منهجية التطور ،أطلقت كوسومار
عملية التحكم في البصمة الكربونية من خالل
إنجاز حصيلة تغطي الفترة ما بين 2016
و .2018في هذا اإلطار ،أبانت النتيجة
األولى عن أن االستثمارات األولى في
التكنولوجيا النظيفة مكنت من تقليص
البصمة الكربونية للسلسلة السكرية
بنسبة % 46في غضون  12سنة.
وخالل سنتي  2017و ،2018سجلت
البصمة الكربونية لكوسومار انخفاضا
بنسبة  15و 17٪على التوالي.
هذه الحصيلة الكربونية المنجزة كل
سنتين تغطي كل سلسلة القيم
إلنتاج السكر.

أما بالنسبة لبقايا قصب السكر «الباكاص أو تفل
السكر» ،فتستعمل كوقود في معامل قصب السكر
و كوقود بديل على مستوى معمل الشمندر السكري
«سونابيل» .بالتالي ،فإن استخدام تفل قصب السكر
يساهم في تقليص الفاتورة الطاقية.
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أداءات تستجيب ألهداف

االستراتيجية التنموية
64
72
74
76
77

أداءات فالحية في تحسن مستمر منذ  10سنوات
أداءات صناعية متينة
أداءات مالية تتميز بزيادة مبيعات نشاط التصدير
األداءات غيرالمالية في تحسن مستمر
القرب من الزبون ،من أجل تحقيق أفضل لألداءات التجارية.
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أداءات تستجيب ألهداف االستراتيجية التنموية

األداءات الفالحية
في تحسن مستمر
منذ  10سنوات

من خالل تشجيع زراعة الشمندر السكري وقصب السكر و تحسين
ممارسات الفالحين ورفع مردودية النباتات السكرية ،استفادت
السلسلة السكرية بأكملها من الجهود المبذولة من طرف مجموعة
كوسومار ،التي تسعى إلى تحقيق االستقاللية و تغطية حاجيات
السوق الوطنية.
ومن بين أهم العوامل التي ساهمت في تحسين أداء النباتات
السكرية خالل العشر سنوات األخيرة وجودة المنتوج النهائي ،تأطير
الفالحين من طرف المستشارين الفالحيين التابعين لكوسومار
وتعميم البذور أحادية النبتة باإلضافة إلى إدخال أصناف الشمندر
السكري المنشطة وفسائل قصب السكر المعتمدة والفعالة
وتحسين حماية الصحة النباتية وتحيين تركيبة األسمدة وكذلك تعميم
إعتماد المكننة.

مكننة زرع الشمندر السكري

100%

10,9 t/ha

8,4 t/ha

55%

53%
4%

2019

2008

المعالجة الميكانيكية للشمندر السكري

69%
18%
2019
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الجني الميكانيكي للشمندر السكري

مردودية السكر للشمندر السكري

2008

2019

2019

2008

الجني الميكانيكي لقصب السكر

7,2 t/ha
2019

8,4 t/ha

2018

2008

مردودية السكر لقصب السكر

8,0 t/ha
2008

56%
28%
2019

2008
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أداءات تستجيب ألهداف االستراتيجية التنموية

أداءات فالحية جيدة
سنة 2019
رغم الظروف المناخية
غير المالئمة


بلغت نسبة الزرع الميكانيكي للشمندر السكري
100%

بلغت نسبة المعالجة الميكانيكية  69%سنة
 2018-2019مقابل  55%سنة 2014-
.2015
بلغت مكننة عمليات الشق (Binage) 60%
سنة  2018-2019مقابل  54%سنة 2014-
.2015
بلغت نسبة القلع الميكانيكي  53%بالنسبة
للشمندر السكري و 56%بالنسبة لقصب
السكر.
فيما يخص نسبة القلع الميكانيكي ،فقد بلغت
بمنطقة دكالة  73%سنة  2018-2019مقابل
 60%سنة  .2015-2016أما بمنطقة ملوية،
فقد بلغت نسبة مكننة العمليات التقنية
 100%منذ موسم .2013-2014

بلغت المساحة اإلجمالية للقلع برسم الموسم
 2018-2019ما يناهز  58144هكتار ًا بالنسبة
للشمندر السكري و 9404هكتارا بالنسبة لقصب
هكتارا على
هكتارا و8750
السكر مقابل 49340
ً
ً
التوالي في الموسم السابق.
وحققت مردودية السكر للشمندر السكري 66,9
طن/هكتار ،أي بانخفاض نسبته  10٪مقارنة مع
موسم  ،2017-2018ويرجع ذلك باألساس
إلى الظروف المناخية غير المالئمة و انخفاض
مخصصات مياه السقي.
أما مردودية قصب السكر ،فقد بلغت 59,1
طن/هكتار مقابل  70طن/هكتار المسجلة خالل
الموسم السابق وذلك نتيجة قصر الدورة و
الظروف المناخية غير المواتية.

آلة لقلع قصب السكر بمنطقة الغرب

تميزالموسم الفالحي  2018-2019بأمطار مبكرة
لكنها غير منتظمة .فقد بلغ المعدل التراكمي
للتساقطات  327ملم 64٪ ،منها تم تسجيلها بين
شتنبر ودجنبر  ،2018مما ساهم في إنجاز مجموع
برنامج زرع الشمندر السكري .كما كان لقلة التساقطات
بين دجنبر  2018وأبريل  2019تأثير كبير على الموسم
الفالحي حيث تم سد الخصاص في الحاجيات المائية
للزراعات السكرية عن طريق السقي.
بلغت المساحة المزروعة بالشمندر السكري 58963
هكتارا أي ما يمثل نسبة إنجاز تصل إلى  113٪من
البرنامج المسطر مقابل  49340هكتارا خالل الموسم
السابق .أما بالنسبة لقصب السكر ،فقد بلغت
المساحة المزروعة  2394هكتارا.
و من أجل تشجيع مكننة العمليات التقنية للزراعات
السكرية ،قامت كوسومار بمعية شركائها بعدة إجراءات
لتشجيع شركات منح الخدمات الفالحية وتقديم
المواكبة التقنية والمالية للفالحين وإدخال المعدات
الفالحية الفعالة والمالئمة للزراعات السكرية وكذلك
تطوير اإلنتاج المحلي لآلالت الفالحية وقطع الغيار.
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أداءات تستجيب ألهداف االستراتيجية التنموية

البحث و التنمية و االبتكار
في خدمة تحسين أداء السلسلة
تستثمر كوسومار باستمرار في البحث
و التنمية و االبتكار من أجل تحسين
أداء الزراعات السكرية و جودة المنتوج.

شراكات
في البحث العلمي

بشراكة مع هيئات معترف بها على الصعيدين الوطني والدولي،
سنويا بتجارب تهم جميع الجوانب الفالحية للشمندر
تقوم كوسومار
ً
السكري و قصب السكر بواسطة منصات تجريبية بجميع المناطق
السكرية من أجل تحسين إنتاجية النباتات السكرية و مداخيل
الفالحين.
في سنة  ،2019وفي إطار الشراكة بين كوسومار ومجموعة
المكتب الشريف للفوسفاط ،تم إدراج المشروع التجريبي «الخالط
الذكي» في منهجية الزراعة الدقيقة حيث مكن من إحداث أكثر من
 50تركيبة سماد مالئمة لكل قطعة أرضية مزروعة بالشمندر السكري
بناء على تحليالت التربة بمنطقة
على مساحة  530هكتار ًا ،وذلك ً
تادلة.
وقد مكنت تكنولوجيا «الخالط الذكي» التي بلورتها كوسومار بمعية
وحدة البحث بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية
ببنجرير ،من تحسين إنتاجية الشمندر السكري وتقليص تكاليف
التسميد بنسبة  % 25بالنسبة لهذا المشروع التجريبي.
عقب الحصول على نتائج جد مشجعة لهذه التجربة ،تم إدخال هذه
التكنولوجيا في جميع المناطق السكرية برسم موسم .2019-2020
بالفعل ،تم تزويد جميع المناطق ب  11آلة خالط ذكي من أجل
هكتارا من
إحداث تركيبات األسمدة المالئمة تماما بالنسبة لـ 3175
ً
الزراعات السكرية.
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أداءات تستجيب ألهداف االستراتيجية التنموية

التيسير

االبتكار الرقمي
في تطور

تميزت سنة  2019بنجاح تعميم
النظام المعلوماتي «التيسير» على
جميع المناطق السكرية.
يتعلق هذا البرنامج االبتكاري برقمنة عمليات النشاط الفالحي
ويتوخى منه تسريع تحسين األداء الفالحي وكذلك إتاحة الفرصة
لتعزيزالعالقات و الثقة مع الشركاء في القطاع الفالحي.
ويندرج في هذا البرنامج عمليات التحضير للمواسم الفالحية،
السيما بالنسبة لتوزيع المدخالت و المواكبة و التأطير التقني
المستمر .تضمن منصة «التيسير» الشفافية التامة لجميع
المعامالت المالية ،مع تخفيض ملموس في أجال التسديد .كما
سجل «التيسير» تحسن ًا في المؤشرات الفالحية بفضل استخدام
اآلالت المرتبطة بنظام تحديد المواقع العالمي «الجي بي آس»
( ،)GPSو التي تتيح التتبع الدقيق للعمليات الزراعية في قطع
األراضي المغروسة بالنباتات السكرية المحددة جغرافي ًا.
يتم تسيير النظام المعلوماتي «التيسير» ،الذي تم تعميمه في
مناطق الغرب و اللوكوس و تادلة و دكالة و مولوية ،من خالل
منصة رقمية شاملة تمكِّن الفالحين والشركاء من الربط في ما
بينهم عبر اإلنترنيت بفضل نظام البطاقات المغناطيسية المخصصة
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لذلك .وباعتماد هذا النظام ،أصبح بإمكان كوسومارالحصول على
معلومات موثوقة في الوقت الحقيقي ،مما يساعدها على التحكم
في تحسين أدائها الفالحي من خالل توفرها على مؤشرات تتعلق
بدرجة الحالوة والمردودية وإنتاج السكر األبيض.
يمكن الربط بتقنية تحديد المواقع لـ  1850آلة زراعية بخوادم
تتبع عمليات الزرع والقلع في الوقت الحقيقي .كما يتم
كوسومارُّ ،
تعقب العمليات انطالقا من الزرع إلى تسليم النباتات السكرية.
بالنسبة لمانحي الخدمات الفالحية وموزعي المنتوجات ،يوفر برنامج
«التيسير» فرصة تزويد الفالحين بالبذور و األدوية و األسمدة األكثر
مالءمة لقطعهم األرضية وزراعاتهم وكذلك التدبير الناجع لمخزون
المدخالت الفالحية والخدمات الميكانيكية .عالوة على ذلك ،يقوم
المرشدون الفالحيون بالميدان بتتبع وتأطير الفالحين بفضل أجهزة
مرتبطة باإلنترنيت .ويتم إشعارهم بمجرد عدم احترام شروط الزرع أو
القلع.

بالنسبة للفالح

بالنسبة لكوسومار

الولوج إلى المعلومات في الوقت
الحقيقي وخالل الموسم

تتبع مؤشرات األداء الفالحي:
درجة الحالوة ومردودية وإنتاج السكر األبيض.

تبسيط وتسهيل اإلجراءات المتعلقة
بالتحضير للموسم الفالحي (شراء
المدخالت)

 موثوقية العمليات التقنية و المالية
 ثقة و رضا الشركاء.

تحسين التأطير التقني والمواكبة اليومية
الشفافية التامة في جميع المعامالت
المالية وتقليص آجال التسديد.
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مرجلة بفحم نظيف

أداءات تستجيب ألهداف االستراتيجية التنموية

أداءات
صناعية متينة

إنتاج السكر األبيض المستخرج من النباتات السكرية المحلية (بآالف األطنان)

الشمندر السكري

58.2

612.9

2018

555.9

46.7

497.5

2018

2019

555.7

544.5

2019

استخراج السكر األبيض (بآالف األطنان)

4,164.2

4,013.6

3,608.3

3,400.7

قصب السكر

المجموعة

591.2

2018

2019

كمية النباتات السكرية المعالجة (بآالف األطنان)

تميزت سنة  2019بأداء صناعي جيد حيث بلغ إنتاج السكر المستخرج من النباتات السكرية  591ألف طن بارتفاع نسبته 6,4٪
مقارنة مع سنة .2018

التكرير (بآالف األطنان)

كوسومار ش.م

المجموعة
1,149.8

1,067.2

1,037.0

+7.7%

2018

1,135.4

+9.5%

2019

2018

2019

طبقا اللتزاماتها ،واصلت كوسومارتنفيد برنامجها االستثماري الذي مكّن من
الزيادة في الطاقة اإلنتاجية و تحسين أداءاتها الفالحية والصناعية وتوسيع
حضورها على المستوى الدولي.
كما أن طاقة المعالجة بمعامل السكر ارتفعت من أجل االستجابة للتطور الذي
يعرفه األداء الفالحي.
عالوة على ذلك ،مكن توسيع معمل التكرير وكذلك تعميم برامج تحسين األداء
الصناعي من بلوغ طاقة إنتاجية إجمالية تقدر ب  2,05مليون طن من السكر
سنويا .هذه الطاقة اإلنتاجية الجديدة تساعد المجموعة على الرفع من
األبيض
ً
تأمين تموين السوق المغربية و تصدير فائضها إلى أسواق جديدة بالخارج في
إطار نظام القبول المؤقت.
من جانب آخر ،تم القيام باستثمارات أخرى على مستوى سلسلة التوريد و
الطاقة التخزينية .و هكذا فإن صومعة تخزين السكر األبيض الجديدة التي
تبلغ طاقتها  40ألف طن و المنصة التجارية الجديدة بطنجة التي دخلت حيز
العمل سنة  2019تمكنان كوسومار من االستفادة من طاقة تخزينية تقدر ب
 130000طن من السكر الخام ،مما يجعل المقاولة تتوفر على أفضل الظروف
لتعزيز قدراتها التصديرية.
وهمت االستثمارات الصناعية أيضا تلفيف المنتوج النهائي من أجل ضمان،
في نفس الوقت الجودة و االستجابة لتطلعات المستهلك على المستويين
الوطني والدولي.
وقد مكنت االستثمارات والمجهودات التي قامت بها مجموعة كوسومار خالل
العشر سنوات األخيرة في الجانب الصناعي من تسجيل تحسن ملحوظ في
استخراج السكراألبيض من النباتات السكرية المحلية و في الكمية المنتجة من
السكر األبيض المكرر ،بل أكثر من ذلك ساهمت بشكل كبير في تقليص نسب
استهالك الماء ( )* -84٪والطاقة ( )* -26٪بين سنتي  2005و .2019
* على مستوى عمليات معالجة الشمندر السكري

بلغ إنتاج السكر األبيض الناتج عن التكرير ما يقارب  1150ألف طن ،بنسبة زيادة تبلغ .7,7٪

االستثمارات (بماليين الدراهم)

كوسومار ش.م

المجموعة
684.7
505.5

307.1

2018
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2019

2018

351.8

2019
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الحسابات االجتماعية

أداءات تستجيب ألهداف االستراتيجية التنموية

بالنسبة للحسابات االجتماعية ،بلغ الفائض اإلجمالي
لالستغالل لكوسومار ش.م إلى غاية  31دجنبر  2019ما
يقارب  1313مليون درهم .هذا التراجع بنسبة  1,4%مقارنة
مع السنة المالية  2018يعزى باألساس إلى األداء الجيد
للوحدات السكرية التي سجلت زيادة في حصتها من السوق
الوطنية .كما أن الفائض اإلجمالي لالستغالل تأثر بارتفاع
الفاتورة الطاقية .فيما يخص النتيجة الصافية االجتماعية،
فقد بلغت  871مليون درهم ،أي ما يمثل نسبة زيادة قدرها
 8,7%مقارنة مع السنة السابقة.

رقم المعامالت االجتماعي (بمليون الدرهم)

6,261

6.6%

2018

أداءات مالية تتميز
بزيادة مبيعات
نشاط التصدير

الفائض اإلجمالي لالستغالل االجتماعي (بمليون الدرهم)

1,332

هذه الزيادة في رقم المعامالت ساهم فيها أيضا ارتفاع حجم
المبيعات المصدرة الذي بلغ  518ألف طن مقابل  376ألف
طن في نهاية .2018
أما الفائض اإلجمالي لالستغالل الموطد حسب المعايير
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-1.4%

2018

وبلغت النتيجة الصافية حصة المجموعة في نهاية سنة 2019
ما يناهز  924مليون درهم مسجلة زيادة بنسبة  % 3,7مقارنة
مع نهاية سنة .2018

1,313
2019

النتيجة الصافية االجتماعية (بمليون الدرهم)

801

الحسابات الموطدة
أداء فالحيا جيد ًا حيث بلغ
حققت كوسومار خالل سنة ً 2019
إنتاجها من السكر األبيض  591ألف طن ،مما مكن المقاولة
من تسجيل رقم معامالت بلغ  8211مليون درهم ،بزيادة
 7%مقارنة مع السنة المالية السابقة.

2019

8.7%

2018

الدولية إلعداد التقارير المالية  ،فقد بلغ  1840مليون درهم عند
نهاية سنة  ،2019بزيادة نسبتها % 1,4مقارنة مع نفس الفترة
من السنة السابقة .ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الكمية المعالجة
في معامل الشمندر السكري مرفوقا بتحسن نشاط تصدير
السكراألبيض.

6,676

رقم المعامالت الموطد
(بمليون الدرهم)

الفائض اإلجمالي لالستغالل الموطد
(بمليون الدرهم)

8,211
7,667
2018

1,840

7.1%

1,814
2019

2018

1.4%
2019

871

2019

النتيجة الصافية حصة المجموعة
(بمليون الدرهم)

891
2018

924
3.7%
2019
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أداءات تستجيب ألهداف االستراتيجية التنموية

األداءات
غير المالية في تحسن مستمر
2 478

358

يوم/شخص من التكوين سنة
2019

مقاولة أنشئت في التوزيع و
الخدمات الفالحية خالل  10سنوات

*-84%

-46%

القرب من الزبون ،من أجل
تحقيق أفضل لألداءات التجارية
أطلقت كوسومار ورش للتحول يهم نشاطها التجاري مع
تطوير حضورها التجاري بأحواض االستهالك الرئيسية
بالمملكة ،وذلك من أجل التقرب أكثر من الزبون .و بسعة
تخزينية إجمالية تبلغ  12000طن ،دشنت كوسومار وكالة
تجارية جديدة بطنجة في أبريل  2019لتعزيز توافر السكر
بالمنطقة .أما بالنسبة لوكاالت الدارالبيضاء و سيدي بنورو
أوالد عياد فقد تم إعادة تأهيلها بغية تحسين جودة الخدمات
و العالقات مع الزبون.

الوكاالت التجارية
طنجة

افتتاح وكالة طنجة
سنة 2019

وبهدف تحسين جودة منتجاتها و خدماتها و مواصلة تطوير
اإلصغاء و القرب من زبنائها و مستهلكيها ،و ضعت مجموعة
كوسومار رقم ًا أخضرا مجاني ًا.

الناضور

من استهالك الماء بين سنتي
 2005و2019

من البصمة الكربونية في مدة 12
سنة.

*-26%

166.8

من االستهالك الطاقي بين
سنتي  2005و2019

ألف طن من الموالص تمت إعادة
تثمينه سنة 2019

408.5

32.4

ألف طن من لب الشمندر
تمت إعادة تثمينه كعلف
للماشية سنة 2019

ألف طن من تفل قصب السكر
(الباكاص) تمت إعادة تثمينه
كوقود سنة .2019

وجدة

فاس

الراشيدية

مكناس

بني مالل

الدار البيضاء

يتيح هذا اإلجراء الجديد المتضمن في منهجية الجودة،
إمكانية استقبال الشكايات من أجل تحسين معالجتها وقيادة
الجودة ،وكذا التحسين المستمر للخدمات و توفير اإلجابة عن
تساؤالت الزبناء والمستهلكين النهائيين.

سيدي بنور

مراكش
أكادير

العيون
الوكاالت المتواجدة

افتتاح على المدى القصير

افتتاح على المدى المتوسط

* على مستوى عمليات معالجة الشمندر السكري
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سنة

حافلة بالمبادرات

4

	80إشعاع السلسلة السكرية عبر المشاركة الواسعة
النطاق في األحداث الوطنية والدولية
 82مبادرات لفائدة المتعاونين والشركاء
	84منصة جديدة للتواصل المؤسساتي التي
تميز الـ  90سنة من تواجد المقاولة
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سنة حافلة بالمبادرات
رواق كوسومار بالمعرض الدولي للفالحة بمكناس سنة 2019

إشعاع السلسلة السكرية عبر المشاركة
الواسعة النطاق في األحداث الوطنية
والدولية
المؤتمر الدولي للسكر بالمغرب
فبراير 2019

المعرض الدولي للفالحة بمكناس
نسخة 2019

شاركت كوسومار في النسخة الثالثة من المؤتمر
الدولي للسكر بالمغرب ،الذي نظم بتعاون بين
الجمعية المهنية السكرية المغربية والمنظمة الدولية
للسكر تحت موضوع« :منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ...،قوة صاعدة».

شاركت كوسومار كعادتها في النسخة  14من المعرض
الدولي للفالحة بمكناس .وقد مثلت هذه النسخة ،التي تعتبر
واجهة حقيقية لكوسومار ،فرصة غير مسبوقة لتقاسمها
العرض ما قبل األول الخاص بهويتها البصرية الجديدة مع كافة
العموم وكذلك مدى غنى الـ  90سنة من تواجد كوسومار
وذلك من خالل رواق استعرض فيه تاريخ المجموعة .وقد مكن
هذا الرواق ،على شكل كرونولوجيا تاريخية ،الزائرين من القيام
برحلة عبر تاريخ كوسومار و أقوى لحظاتها و إنجازاتها الرئيسية.

وقد عرف هذا اللقاء الذي جمع أزيد من  500مشارك
وطني ودولي تنظيم دورات منشطة من طرف الخبراء
الذين استعرضوا االبتكارات والتكنولوجيات الجديدة
المستخدمة في القطاع السكري.

فيما يخص العالقات مع مختلف شركائها ،مكن المعرض
الفالحي المقاولة من عرض برنامجها الخاص برقمنة نشاطها
الفالحي «التيسير» من خالل أدوات التواصل التي تشرح
طريقة عمل هذا البرنامج ومزاياه.
وخالل هذه النسخة ،قدمت كوسومار أثناء انعقاد ندوة
مخصصة لرقمنة العالم الفالحي ،تحت رئاسة وزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،منظومتها
الرقمية «التيسير» وكذلك تجربة «الخالط الذكي» التي
خاضتها بتعاون مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

مداخلة السيد محمد فيكرات ،رئيس الجمعية المهنية
للسكر ،بالمؤتمر الدولي للسكر – المغرب 2019
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الرواق الذي يستعرض الـ  90سنة
من تاريخ كوسومار
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سنة حافلة بالمبادرات

مبادرات لفائدة

المتعاونين والشركاء

أكاديمية كوسومار :التكوين في
خدمة تنمية كفاءات المتعاونين

بهدف الرفع من مهنية متعاونيها وتطوير كفاءاتهم،
نظمت أكاديمية كوسومار العديد من الدورات التكوينية
لفائدة متعاوني المجموعة والبعثات األجنبية .وقد تابع
جديدا دورة تكوينية لمدة شهرين
أزيد من ثالثين متعاونا
ً
داخل األكاديمية قبل الشروع الفعلي في تقلد مناصبهم.
كما شاركت بعثة سعودية و بعثة سنغالية في تكوينات
األكاديمية ،بتعاون مع الفريق الصناعي.

الصحة و السالمة،
أولوية بالنسبة لكوسومار

كوسومار تبحث عن المواهب
الفنية لدى متعاونيها

تسليم الجوائز للمتعاونين الفائزين في المباراة الفنية بمناسبة مرور  90سنة على تأسيس كوسومار
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ال يمكن االحتفال بمرور الـ  90سنة على تأسيس المقاولة
دون إشراك المتعاونين .لذلك ،ومن أجل تمكين جميع
مواهبها من المشاركة في هذه السنة االحتفالية ،نظمت
كوسومار مسابقة فنية مخصصة لمتعاونيها و أسرهم
البتكار شعار يرمز إلى مرور الـ  90سنة على تأسيس
المقاولة ،وكذلك إبداع غالف للتلفيف كتحفة جميلة
بالنسبة لقالب السكر المشهور .أما الفئة الثالثة من هذه
المسابقة ،فقد تمثلت في تقديم شيء تاريخي يرمز
لكوسومار.

في إطار منهجيتها المتعلقة بالسالمة الساعية إلى
توفير أفضل شروط السالمة لجميع متعاونيها و
شركائها ،قامت كوسومار بتسريع وضع «زوايا األمان»
التي أصبحت معممة على مستوى جميع مواقع
المجموعة.
وتعتبر «زوايا األمان» ،المتواجدة بمدخل كل موقع،
ممرا ضروريا ألي شخص يزور أول مرة موقع المقاولة.
و تتوفر كل «زاوية األمان» على ملصقات مرئية و
كبسوالت فيديو تحسيسية .حيث يتم توعية كل متعاون
أو زائر بقواعد السالمة الواجب احترامها عند عبوره
الممر.
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سنة حافلة بالمبادرات

منصة جديدة للتواصل المؤسساتي
التي تميز الـ  90سنة على تأسيس
المقاولة

« أحلى سطوري» سلسلة ويب
من أجل التعريف بالسلسلة
السكرية لدى كافة العموم

وصلة إشهارية تلفزية مستوحاة
من الفيلم التعبيري لكوسومار

تميزت هذه السنة ببلورة استراتيجية جديدة للتواصل
الناتجة عن المكانة التي تحتلها كوسومار ،في ما يخص
التقاسم والتقدم مع جميع شركاء المنظومة االقتصادية
السكرية .لقد أصبح للمقاولة هوية بصرية جديدة بشعار
يظهر سنة تأسيسها ،و توقيع جديد باللغة الفرنسية
«( partageons le progrèsلنتقاسم التقدم) الذي
يعكس توجه كوسومار التي واكِ بت عدة أجيال مغربية
على مدار  90سنة .و يؤكد توقيع «البركة تجمعنا» ،رغبة
المقاولة في تقاسم القيم المغربية و كذا قيم االزدهار
التي تجري مجرى الدم في عروقها.
كما أطلقت حملة تواصلية جديدة منذ بداية السنة
من خالل حملة إعالمية ب  360درجة ترمي إلى تعزيز
اإلحساس باالنتماء للمقاولة لدى العموم.

أغنية مصورة و هوية صوتية جديدة
بشراكة مع الفنان المغربي عصام كمال
أنتجت كوسومار أغنية و أخرجت فيديو كليب حول قيم التقاسم التي
تتسم بها المقاولة بشراكة مع الفنان المغربي عصام كمال.
هذه األغنية الجديدة عن األصالة ،التي تبث على الراديو و التلفزيون،
تكرم النساء و الرجال الذين ينشطون العمل اليومي للمقاولة و تحيل
إلى مغربية المجموعة.
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اتفاقية  90سنة لكوسومار :موعد تفاعلي
بين األجيال

بمناسبة إطالقها لمنصة عالمتها البصرية الجديدة ،قامت
كوسومار بإنتاج وبث وصلة إشهارية تلفزية مقاوالتية على
القنوات التلفزية الوطنية لكي تتقاسم مع كافة العموم
التزاماتها المبنية على قيم التقاسم التي تجمع المقاولة
بالمغاربة منذ  90سنة .هذا اإلعالن الجديد اقتبس
الموسيقى التصويرية ألغنية كوسومار وعمل على وصف
دور كوسومار الذي يفوق صفتها كمقاولة منتجة للسكر.

شكلت االتفاقية المنظمة بموقع الدار البيضاء حدثا تاريخيا
جمع بين كافة متعاوني كوسومار وكذلك بعض شركائها
بمنظومتها االقتصادية .ومكن هذا اللقاء المنعقد على مدى
يوم واحد جميع المدعوين من إعادة استحضار تاريخ المقاولة
من خالل عدة شهادات وكذلك االحتفال بالنجاحات المحققة
فضال عن استشراف المستقبل عبر التحديات الجديدة التي
يتعين رفعها.

من بين المبادرات التي أطلقتها كوسومار لالحتفال بالذكرى
التسعين لتأسيس المقاولة ،ارتأت المجموعة تسليط الضوء
على النساء و الرجال الذين يساهمون يوميا في تطوير
واستدامة السلسلة السكرية المغربية.
من أجل التقاسم مع كافة العموم كواليس إنتاج السكر ،أنتجت
كوسومار سلسلة ويب على شبكة اإلنترنت تتكون من 8
حلقات نشرت على مواقع التواصل االجتماعي ،أسندت فيها
الدور لكل من عزيزة العيوني وحسن الفد .مفهوم غير مألوف
ومبتكر« ،أحلى سطوري» مكنت من تسليط الضوء على جميع
الشركاء بالسلسلة السكرية من خالل دعوة للترحال.

«أكالت الشارع في المغرب،
المذاق األصيل»

«زارتنا البركة» برنامج تليفزيوني
يهدف إلى تحقيق قرب أكبر من العموم
خالل شهر رمضان المبارك ،أطلقت كوسومار برنامج ًا تلفزيوني ًا مع
المنشط حمزة الفياللي لمنح المغاربة لحظات من الفرح والتقاسم.
وقد تمثل مبدأ برنامج «زارتنا البركة» خالل هذا الشهر في جمع
العائالت التي فرقتها المسافات حول مائدة اإلفطار.

ساهمت كوسومار خالل سنة  2019مع
دارالنشر «لغات الجنوب» في إصدار كتاب
أنيق «أكالت الشارع في المغرب ،المذاق
األصيل» .هذا المؤلف يدعو القارئ إلى
القيام برحلة في أعماق المطبخ الشعبي
المغربي من خالل اكتشاف المنتوجات
المجالية والجهات و االختصاصات التي
تجعل المملكة زاخرة بالثروات الثقافية و
المطبخية .ويقدم هذا الكتاب الذي يشاطر
كوسومار في قيمها دعوة حقيقية للتقاسم
والتضامن وكذلك االستمتاع بالحلويات.
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مشروع تحول المجموعة Leader@25

مشروع تحول
المجموعة،
Leader@25
«التحول إلى رائد بامتياز في
الصناعات الغذائية ،متنوع األنشطة
و ملتزم ومسؤول»
«التحول إلى رائد بامتياز في الصناعات الغذائية ،متنوع األنشطة
و ملتزم ومسؤول»
باعتبارها فاعال سكريا ملتزما ،ترغب كوسومار في أن تصبح رائدا
جهويا في الصناعة الغذائية ،مستداما ومتنوعا ومسؤوال اجتماعيا.
بهدف تحقيق رؤيتها في أفق  ،2025أطلقت كوسومار المشروع
المقاوالتي .Leader@25
ويلخص مشروع ،LEADER @ 25الذي يتضمن رؤية المجموعة ،خارطة
الطريق و يوجه أنشطة المقاولة نحو ثقافة االبتكار و ريادة األعمال،
مدعومة بالتطلعات والسلوكات التي يتسم بها المتعاونون.
يتمحو  LEADER@25حول التكييف و تحقيق األهداف و تسيير الفرق
لتوجيههم نحو االمتياز ،و االستثمار في االنجازات االبتكارية ذات القيمة
المضافة العالية ،و إشراك المتعاونين في مسؤولية اتخاذ القرار و حماية
أخيرا حفاظ كوسومار على صفتها كمرجعية وااللتزام تجاه
و احترام البيئة و ً
نساء و رجال منظومتها االقتصادية :الشركاء الفالحيون والزبناء والناقلين
والممونين والمؤسساتيين والمتعاونين والمساهمين والساكنة المجاورة
والمنظمات غير الحكومية...
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ورشة قالب السكر األوتوماتيكية بمعمل تكرير السكر بالدار البيضاء
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الحسابات
السنوية و التقارير
 80الحسابات االجتماعية
 82الحسابات الموطدة
	84ملخص المذكرات المتعلقة
بالحسابات الموطدة
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الحسابات
االجتماعية

حـصـيــلة (الـمـوجـودات) (نموذج عادي)
الموجودات
(أ)

مـــوجــودات مستعـقـــــرة
مــوجــودات مـــتداولة
الـــخزينة
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السنة المالية من  2019/01/01إلى غاية 2019/12/31

مستعقرات بغير القيمة
* مصاريف أولية
* تحمالت للتوزيع على عدة سنوات مالية
* مكافآت تسديد سندات االقتراض
مستعقرات غير مجسدة (ب)
* مستعقرات في البحث واإلنماء
* براءات ،عالمات ،حقوق وقيم مماثلة
* األصل التجاري
* مستعقرات أخرى غير مجسدة
مستعقرات مجسدة (ج)
* أراضي
* بنايات
* منشآت تقنية ،تجهيزات ومعدات
* تجهيزات النقل
* أثاث تجهيزات المكتب وإعدادات مختلفة
* مستعقرات أخرى مجسدة
* مستعقرات مجسدة جارية
مستعقرات مالية (د)
* قروض مستعقرة
* مستحقات أخرى مالية
* سندات المشاركة
* سندات أخرى مستعقرة
فوارق تحويل – الموجودات (هـ)
* تنقيص المستحقات المستعقرة
* زيادة ديون التمويل
المجموع (أ  +ب  +ج  +د  +هـ)
المخزونات (و)
* البضائع
* أدوات ومعدات قابلة لالستهالك
* منتجات على متن الطريق
* منتجات وسيطة ومنتجات ترسبية
* منتجات مصنعة
مستحقات موجودات متداولة (ز)
* ممونون مدينون ،تسبيقات ودفعات
* زبناء وحسابات مرتبطة
* المستخدمون
* الدولة
* حسابات الشركاء
* مدينون آخرون
* حسابات تسوية  -الموجودات
* سندات وقيم التوظيف (ح)
فوارق تحويل  -الموجودات (ط) (عناصر متداولة)
المجموع ( Iو  +ز  +ح  +ط )
الخزينة – الموجودات
* شيكات وقيم للتحصيل
* بنوك ،خزينة عامة ،شيكات بريدية مدينة
* صندوق ،إدارات التسبيقات واالعتمادات
المجموع III
المجموع العام ()III+II+I

السنة المالية
السابقة

السنة المالية
االستخمادات و
المؤن

الصافية

الصافية

8 391 462,06

5 886 639,43

2 504 822,63

4 183 115,04

2 099 914,30

1 259 948,58

839 965,72

1 259 948,58

6 291 547,76

4 626 690,85

1 664 856,91

2 923 166,46

اإلجمالية

-

-

64 327 003,93

16 789 999,60

47 537 004,33

50 774 066,38

-

-

33 607 149,75

14 013 566,60

19 593 583,15

22 830 645,20

30 622 333,78

2 776 433,00

27 845 900,78

27 845 900,78

97 250,40

-

97 520,40

97 520,40

5 974 780 657,72

3 904 540 755,48

2 070 239 902,24

2 077 258 950,87

616 986 277,89

457 217,20

616 529 060,69

555 303 345,64

724 928 958,26

424 857 154,79

300 071 803,47

327 776 502,42

4 151 245 989,50

3 221 074 427,76

930 171 561,74

1 045 862 344,23

41 818 798,01

31 772 689,51

10 046 108,50

13 886 016,36

270 452 521,19

226 379 266,22

44 073 254,97

40 507 340,11

169 348 112,87

93 923 402,11

2 060 704 743,54

1 250 090,99

2 059 454 652,55

1 984 606 803,24

169 348 112,87
6 669 514,39

1 250 090,99

5 419 423,40

4 792 093,00

1 376 666,02

-

1 376 666,02

2 076 666,02

2 052 658 563,13

-

2 052 658 563,13

1 977 738 044,22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 108 203 867,25

3 928 467 485,50

4 179 736 381,75

4 116 822 935,53

1 701 010 414,12

29 243 354,20

1 671 767 059,92

1 515 517 007,25

10 160 835,88

-

10 160 835,88

44 626 839,22

802 880 878,39

29 243 354,20

773 637 524,19

679 767 853,02

272 467 569,28

-

272 467 569,28

243 381 457,24

18 583 253,29

-

18 583 253,29

28 354 708,15

596 917 877,28

-

596 917 877,28

519 386 149,62

1 700 353 694,31

25 112 145,00

1 675 241 549,31

1 820 074 206,20

75 239 536,91

11 859 837,60

63 379 699,31

131 499 387,88

432 018 743,16

13 252 307,40

418 766 435,76

456 922 026,81

-

3 618 772,05

18 851 769,92

918 045 828,86

982 291 625,84

3 618 772,05
918 045 828,86
-

-

249 212 773,31

67 500 000,00
249 212 773,31

22 218 040,02
496 915 782,93

-

1 974 609,10

154 233 690,11

22 218 040,02

8 775 705,64

496 915 782,93

-

1 974 609,10

693 928,12

3 900 254 500,46

54 355 499,20

3 845 899 001,26

3 336 285 141,57

54 321 894,62

-

54 321 894,62

407 218 217,37

32 330 942,05

-

32 330 942,05

27 796 014,39

18 895 613,28

-

18 895 613,28

376 467 476,74

3 095 339,29

3 095 339,29

2 954 726,24

54 321 894,62

54 321 894,62

407 218 217,37

8 079 957 277,63

7 860 326 294,47

12 062 780 262,33

3 982 822 984,70
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الحسابات االجتماعية

حصيلة (المطلوبات) (نموذج عادي)
المطلوبات

السنة المالية من  2019/01/01إلى غاية 2019/12/31

944 871 430,00

944 871 430,00

944 871 430,00

944 871 430,00

175 981 922,22

175 981 922,22

التمـــــــويل الدائــــــــم

-

-

94 487 143,00

62 991 429,00

1 629 003 926,82

1 804 465 355,82

373 840,25

517 167,90

-

-

871 073 223,25

800 762 387,35

3 715 791 485,54

3 789 589 692,29

466 198 306,69

481 115 175,88

4 778 311,54

5 714 974,54

461 419 995,15

475 400 201,34

-

3 869 802,37

-

3 869 802,37

المطلوبات المتداولة

4 181 989 792,23

4 274 574 670,54

2 773 298 547,46

2 362 836 177,82

2 500 127 726,83

2 074 987 991,78

10 703 738,05

9 249 171,10

7 080 157,49

27 912 169,26

12 542 226,02

15 206 757,37

123 547 294,28

94 530 898,55

30 319 298,20

24 627 145,50

18 880 910,87

16 589 596,02

70 097 195,72

99 732 448,24

الـــخزينة

27 711 833,93

79 672 935,80

5 506 700,66

2 819 157,47

2 806 517 082,05

2 445 328 271,09

1 091 450 403,35

1 140 423 352,84

-

-

960 000 000,00

1 040 000 000,00

I

اســــتغــــالل
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944 871 430,00

944 871 430,00

II

III
IV

مــالـــــــــي

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

3 715 791 485,54

3 789 589 692,29

طـبـيـعـــــة

V

VI
VII

غيـــــر جــــــــاري

الرساميل الذاتية
* رسمال الشركة أو رسمال شخصي ()1
* لإلسقاط مساهمون ،رسمال مكتتب غير مطالب به
رسمال مطالب به
المدفوع منه
* مكافآت اإلصدار و االنصهار والتقدمة
* فوارق إعادة التقييم
* احتياطي قانوني
* احتياطات أخرى
* مرحل من جديد ()2
* نتائج صافية في انتظار التخصيص ()2
* النتيجة الصافية للسنة المالية ()2
مجموع الرساميل الذاتية (أ)
رساميل ذاتية مماثلة (ب)
* إعانات االستثمار
* مؤن منظمة
ديون التمويل (ج)
* اقتراضات سندية
* ديون أخرى للتمويل
مؤن دائمة لمخاطر وتحمالت (د)
مؤن للمخاطر و التحمالت
فوارق التحويل – مطلوبات (هـ)
* زيادة المستحقات المستعقرة
* نقصان ديون التمويل
المجموع ( Iأ  +ب  +ج  +د  +هـ )
ديون المطلوبات المتداولة (و)
* ممونون وحسابات مرتبطة
* زبناء دائنون ،تسبيقات ودفعات
* المستخدمون
* هيآت اجتماعية
* الدولة
* حسابات الشركاء
* دائنون آخرون
* حسابات تسوية المطلوبات
مؤن أخرى لمخاطر وتحمالت (ز)
فوارق التحويل – مطلوبات (ح) عناصر متداولة
المجموع ( IIو  +ز  +ح )
الخزينة المطلوبات
* اعتمادات الخصم
* اعتمادات الخزينة
* بنوك التسوية
المجموع III
المجموع III+II+I

السنة المالية

السنة المالية السابقة

حساب المنتوجات والتحمالت

(خارج المكوس) السنة المالية من  2019/01/01إلى غاية 2019/12/31

IX

X

131 450 403,35

100 423 352,84

XI

1 091 450 403,35

1 140 423 352,84

XII

8 079 957 277,63

7 860 326 294,47

XIII

منتوجات االستغالل
* مبيعات البضائع (على الحالة)
* بيع سلع وخدمات منتجة
رقم المعامالت
* تغير مخزونات المنتجات ()1
* مستعقرات منتجة للشركة نفسها
* إعانات االستغالل
* منتوجات أخرى لالستغالل
* استعادات االستغالل  :تنقيالت التحمالت
المجموع I
تحمالت االستغالل
* مشتريات معادة البيع ( )2للبضائع
* مشتريات مستهلكة ( )2من المواد والتموينات
* تحمالت أخرى خارجية
* ضرائب ومكوس
* تحمالت المستخدمين
* تحمالت أخرى لالستغالل
* مخصصات االستغالل
المجموع II
نتيجة االستغالل () I - II
منتوجات مالية
* منتوجات سندات المشاركة وسندات أخرى مالية
* أرباح الصرف
* فوائد ومنتوجات أخرى مالية
* استعادات مالية  :تنقيل التحمالت
المجموع IV
تحمالت مالية
* تحمالت الفوائد
* خسائر الصرف
* تحمالت أخرى مالية
* مخصصات مالية
المجموع V
النتيجة المالية ()IV – V
النتيجة الجارية ()III - VI
منتوجات غير جارية
* منتوجات تفويتات المستعقرات
* إعانات التوازن
* استعادات على إعانات االستثمار
* منتوجات أخرى غير جارية
* استعادات غير جارية  :تنقيالت التحمالت
المجموع VIII
تحمالت غير جارية
* القيم الصافية الستخمادات المستعقرات المفوتة
* إعانات ممنوحة
* تحمالت أخرى غير جارية
* مخصصات غير جارية لالستخمادات والمؤن
المجموع IX
النتيجة غير الجارية () VIII - IX
النتيجة قبل الضرائب ()VII ± X
الضرائب على النتائج
النتيجة الصافية ()XI + XII

عمليات

خاص بالسنة
المالية
)(1
9 173 893 919,63
39 102 668,27
- 6 637 052 152,78
- 6 676 154 821,05
96 846 384,74
2 371 593 010,50
448 660,00
28 851 043,34
9 173 893 919,63
8 150 435 921,92
34 466 003,34
7 033 331 185,57
430 052 825,47
25 053 961,11
325 922 934,16
960 000,00
300 649 012,27
8 150 435 921,92
142 660 127,96
128 944 184,00
8 324 154,02
4 657 661,82
734 128,12
142 660 127,96
60 166 670,18
40 664 366,68
16 128 269,57
3 374 033,93
60 166 670,18

193 993 209,02
25 842 233,63
936 663,00
27 168 899,18
140 045 413,21
193 993 209,02
121 340 787,50
14 059 084,93
39 727 505,60
67 554 196,97
121 340 787,50

325 611 059,00

خاص
بالسنوات
المالية
السابقة
)(2

-

-18 080 862,34
-18 080 862,34

-18 080 862,34
457,10
457,10
-

-

مجاميع السنة مجاميع السنة
المالية السابقة
المالية
)(4
3= 1 + 2
8 851 588 255,92 9 173 893 919,63
26 850 554,29
39 102 668,27
6 234 367 064,36 6 637 052 152,78
6 261 217 618,65 6 676 154 821,05
104 796 767,06
96 846 384,74
2 371 593 010,50
448 660,00
28 851 043,34
9 173 893 919,63
8 132 355 059,58
34 466 003,34
7 015 250 323,23
430 052 825,47
25 053 961,11
325 922 934,16
960 000,00
300 649 012,27
8 132 355 059,58
1 041 538 860,05
142 660 127,96
128 944 184,00
8 324 154,02
4 657 661,82
734 128,12
142 660 127,96
60 167 127,28
40 664 366,68
16 128 726,67
3 374 033,93
60 167 127,28
82 493 000,68
1 124 031 860,73
193 993 209,02
25 842 233,63
936 663,00
27 168 899,18
140 045 413,21
193 993 209,02
121 340 787,50
14 059 084,93

2 451 603 565,36
2 521 352,57
31 448 952,28
8 851 588 255,92
7 799 223 198,46
24 547 127,05
6 741 113 529,17
368 050 955,28
20 542 796,11
331 162 222,16
960 000,00
312 846 568,69
7 799 223 198,46
1 052 365 057,46
181 525 385,74
118 553 618,00
12 392 051,97
21 263 290,40
29 316 425,37
181 525 385,74
29 307 951,15
16 735 016,94
11 879 006,09
693 928,12
29 307 951,15
152 217 434,59
1 204 582 492,05
236 854 480,08
1 210 832,00
936 663,00
11 502 786,54
223 204 198,54
236 854 480,08
346 463 653,78
755 590,32

243 602 770,13
39 727 505,60
102 105 293,33
67 554 196,97
346 463 653,78
121 340 787,50
-109 609 173,70
72 652 421,52
1 094 973 318,35 1 196 684 282,25
294 210 931,00
325 611 059,00
800 762 387,35
871 073 223,25

( )1تغير المخزون  :المخزون النهائي – المخزون األولي ،الزيادة ()+؛ النقصان ()-
( )2شراءات معادة البيع أو مستهلكة  :شراءات – تغير المخزونات
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الحسابات االجتماعية

قائمـــة أرصـــدة التدبيــر (ق.أ.ت)

جدول تكوين النتائج (ج .ت ,ن)

مبيعات البضائع (على حالتها )

1

2

=

I

+
II

3

إنتاج السنة المالية )3+4+5( :

مستعقرات منتجة من طرف الشركة نفسها

-

استهالكات السنة المالية )7+6( :

مشتريات مستهلكة للمواد والتموينات

6

تحمالت أخرى خارجية

7
=

القيمة المضافة ()I+II-III
إعانات االستغالل

8
V

الهامش اإلجمالي للمبيعات على الحالة

تغير مخزونات المنتوجات

4

IV

مشتريات البضائع المبيعة

مبيعات السلع والخدمات المنتجة

5
III

ضرائب ومكوس

9

تحمالت المستخدمين

10
=
=

الفائض اإلجمالي لالستغالل (ف إ إ)

أو النقصان اإلجمالي لالستغالل (ن ا ا)
منتوجات أخرى لالستغالل

11
12

تحمالت أخرى لالستغالل

14

مخصصات االستغالل

استعادات االستغالل

13
=

VI
VII

=

VIII
IX

15

=

X

السنة المالية من  2019/01/01إلى غاية 2019/12/31

نتيجة االستغالل ( +أو )-
النتيجة المالية ( +أو )-

النتيجة الجارية ( +أو )-

النتيجة غير الجارية ( +أو )-

الضرائب على النتائج

النتيجة الصافية ( +أو )-

السنة المالية

السنة المالية
السابقة

39 102 668,27

26 850 554,29

34 466 003,34

24 547 127,05

4 636 664,93

2 303 427,24

6 733 898 537,52

6 339 163 831,42

6 637 052 152,78

6 234 367 064,36

96 846 384,74

104 796 767,06

-

0,00

7 445 303 148,70

7 109 164 484,45

7 015 250 323,23

6 741 113 529,17

430 052 825,47

368 050 955,28

)(706 767 946,25

)(767 697 225,79

2 371 593 010,50

2 451 603 565,36

25 053 961,11

20 542 796,11

325 922 934,16

331 162 222,16

1 313 848 168,98

1 332 201 321,30

-

-

448 660,00

2 521 352,57

960 000,00

960 000,00

28 851 043,34

31 448 952,28

300 649 012,27

312 846 568,69

1 041 538 860,05

1 052 365 057,46

82 493 000,68

152 217 434,59

1 124 031 860,73

1 204 582 492,05

72 652 421,52

)(109 609 173,70

325 611 059,00

294 210 931,00

871 073 223,25

800 762 387,35

 القدرة على التمويل الذاتي (ق .ت .ذ – ).التمويل الذاتيالنتيجة الصافية للسنة المالية

1

* الربح

* الخسارة -

مخصصات االستغالل ()1

2

+

3

+

4

+

5

-

6

-

7

-

استعادات غير جارية ()3( )2

8

-

9

+

القيم الصافية الستخمادات المستعقرات المفوتة

10

المخصصات المالية ()1

المخصصات غير الجارية ()1

-

871 073 223,25

800 762 387,35

استعادات مالية ()2

منتوجات تفويتات المستعقرات

توزيع األرباح

التمويل الذاتي

( )1باستثناء المخصصات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المتداولة وبالخزينة
( )2باستثناء االستعادات المتعلقة بالموجودات المتداولة وبالخزينة
( )3بما فيها االستعادات على إعانات االستثمار
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 -Iتوليف كتل الحصيلة

السنــة
الماليــة
(أ)

الـــكـــتــل
1
2
3
4
5
6
7

4 181 989 792,23
 1التمـويـل الدائـم4 179 736 381,75
 2الموجودات المستعقرة2 253 410,48
 3أموال السيران الوظيفية (( )2)-(1أ)3 845 899 001,26
 4الموجودات المتداولة2 806 517 082,05
 5المطلوبات المتداولة1 039 381 919,21
 6حاجات التمويل اإلجمالي (( )5)-(4ب) 7-الخزينة الصافية (الموجودات – المطلوبات) = (أ) ( -ب) -1 037 128 508,73

 -IIجدول االستعماالت الموارد
 -Iالموارد القارة (تدفق)
* التمويل الذاتي (أ)
القدرة على التمويل الذاتي
توزيع الربيحات
* تفويتات وانخفاضات المستعقرات (ب)
تفويت المستعقرات غير المجسدة
تفويت المستعقرات المجسدة
تفويت المستعقرات المالية
استعادات على مستحقات مستعقرة
استعادات على قروض مستعقرة
*زيادة الرساميل الذاتية والمماثلة (ج)
الزيادة في الرسمال ،تقدمات
إعانات االستثمار
مؤن مستدامة
* الزيادة في ديون التمويل (د)
مجموع  - Iالموارد القارة (أ+ب +ج+د)
 -IIاستعماالت قارة (تدفق)
* اقتناءات وزيادة المستعقرات (هـ)
اقتناءات مستعقرات غير مجسدة
اقتناءات مستعقرات مجسدة
اقتناءات مستعقرات مالية
الزيادة لمستحقات مستعقرة
الزيادة لقروض مستعقرة
* تسديد الرساميل الذاتية (و)
* تسديد ديون التمويل (ز)
* استعماالت بغير القيم (ح)
مجموع  - IIاالستعماالت القارة (هـ +و+ز+ح)
Iتغير الحاجة من التمويل اإلجمالي (ب.و.ز)
Vتغير الخزينة
المجموع العام

163 246 877,46
1 108 118 307,46
944 871 430,00
25 914 903,23

343 667 558,87
973 581 848,87
629 914 290,00
5 806 422,61

25 842 233,63

1 210 832,00

-

4 595 590,61
349 473 981,48

308 298 417,24
121 885,60
303 821 264,27
1 485 000,00
2 870 267,37

344 660 105,22
148 425 048,73
493 085 153,95

66 835 196,97

101 408 293,33

قائـــمة الحيــــــود

40 200,00

25 000 000,00

85 621 868,53

185 358 243,57

25 842 233,63

1 210 832,00

 -Iالحيود عن المبادئ المحاسبية الرئيسية
 - IIالحيود عن مناهج التقييم
 -IIIالحيود عن قواعد وضع وتقديم القوائم التوليفية

14 059 084,93

755 590,32

1 108 118 307,46

973 581 848,87

قائمة تغيرات المناهج

944 871 430,00

361 188 810,96
303 923 373,26

92 584 878,31
62 913 446,22
155 498 324,53
-509 613 859,69
148 425 048,73
-

السنة المالية السابقة
موارد
استعماالت

344 660 105,22
447 231,16
269 292 355,15
74 920 518,91

0,00

163 246 877,46

4 274 574 670,54
4 116 822 935,53
157 751 735,01
3 336 285 141,57
2 445 328 271,09
890 956 870,48
-733 205 135,47

التغير
الموارد
االستعماالت
(د)
(ج)

189 161 780,69

267 655 104,47

629 914 290,00

(ب)

72 669,60
-

-

0,00

343 667 558,87

السنة المالية
السابقة

السنــة الماليــة
موارد
استعماالت

282 224 653,44

استعادات االستغالل ()2

القدرة على التمويل الذاتي (ق,ت,ذ)

I

II

+

871 073 223,25

800 762 387,35

جـــدول تمويـــل السنة المالية

السنة المالية من  2019/01/01إلى غاية 2019/12/31

303 923 373,26
493 085 153,95

308 298 417,24
813 818 518,13
1 122 116 935,37

772 642 953,89
1 122 116 935,37

السنة المالية من  2019/01/01إلى غاية 2019/12/31
تبريـــرات الحيـــــود

بيـان الحيــــــود

 – IIالتغيرات المؤثرة على قواعد التقديم

ال شـــــــــــــــــــــــــــــــيء

السنة المالية من  2019/01/01إلى غاية 2019/12/31

بيـان الحيــــــود بيـان التغيرات

 -Iالتغيرات المؤثرة على مناهج التقييم

تأثير الحيود على الذمة
المالية ،الوضعية المالية والنتائج

تبريـــرات التغيرات

التأثير على الذمة المالية ،الوضعية
المالية والنتائج

ال شـــــــــــــــــــــــــــــــيء
كوسومار  -التقرير السنوي 95 I 2 0 1 9 -

الحسابات االجتماعية

جـــــــدول الـمستعقــــــرات غيـر المـاليـــة

السنة المالية من  2019/01/01إلى غاية 2019/12/31
المبلغ في بداية السنة
المالية

الطبيعة
مستعقرات بغير القيم
* مصاريف أولية
* تحمالت للتوزيع على عدة سنوات مالية
* مكافآت تسديد سندات االقتراض
مستعقرات غير مجسدة
* مستعقرات البحث والتنمية
* براءات االختراع ،عالمات ،حقوق وقيم مماثلة
* األصل التجاري
* مستعقرات أخرى مجسدة
مستعقرات مجسدة
* أراضي
* بنايات
* منشآت تقنية ،تجهيزات ومعدات
* تجهيزات النقل
* اثاث ،تجهيزات المكتب وإعدادات .مختلفة
* مستعقرات أخرى مجسدة
* مستعقرات مجسدة جارية

جــــــــــدول سنــدات المشاركــة

درة
سوتا
سوراك
سونابيل
أ.ج.أ للهندسة
البنك الشعبي
سيالكو
س.ج.أ
سوكرينيون
كافا سكر  COالمحدودة
شركة وينكومار
ويلماكو
كوماكيس
المجموع

6 140 900
3 700 758
3 727 033
3 315 260
1 084 612
1 085 018
1 642 682

26 122 221

-

-

447 231,16

-

269 739 586,31

-

االقتناء

-

-

-

129 497,97

-

8 391 462,06
2 099 914,30
6 291 547,76
64 327 003,93
33 607 149,75
30 622 333,78
97 520,40
5 974 780 657,72
616 986 277,89
724 928 958,26
4 151 245 989,50
41 818 798,01
270 452 521,19
169 348 112,87

-

129 497,97
-

-

447 231,16

16 602 253,65
12 415 646,35
280 337,45
1 555 764,02
2 257 060,00
93 445,83

193 315 138,28
73 874 440,00
666 558,86
104 016 354,48
651 214,15
14 106 570,79

269 739 586,31

552 506,11

193 762 369,44

552 506,11

193 762 369,44

قطاع النشاط
1
معمل تكرير
معمل السكر
معمل السكر
معمل السكر
تكوين
تمويل
العقار
تجارية
معمل السكر
معمل السكر
معمل السكر
الصناعة
الصناعة

المشاركة
رسمال الشركة  2في الرسمال
 %3ب

1 084 720 000,00
231 263 300,00
146 926 800,00
190 173 300,00
5 150 000,00
Variable
3 000 000,00
20 000 000,00
25 000 000,00
1 119 200,00
999 900,00
153 300 000,00
12 919 175,60
1 874 571 675,60

43,275%
99,84%
100%
99,15%
23,30%
0,00%
43,00%
0,00%
99,99%
100%
100%
45,00%
55,00%

ثمن االقتناء
اإلجمالي 4

القيمة المحاسبية
الصافية 5

447 449 211,54
849 266 480,16
400 998 794,28
248 869 758,24
1 200 000,00
60 000,00
1 290 000,00
100,00
24 999 600,00
1 119 200,00
999 900,00
68 985 000,00
7 420 518,91
2 052 658 563,13

447 449 211,54
849 266 480,16
400 998 794,28
248 869 758,24
1 200 000,00
60 000,00
1 290 000,00
100,00
24 999 600,00
1 119 200,00
999 900,00
68 985 000,00
7 420 518,91
2 052 658 563,13

مستخلص من القوائم التوليفية األخيرة للشركة المصدرة
النتيجة
الوضعية
تاريخ
الصافية 8
الصافية 7
اإلقفال 6
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/05/2019

751 159 143,30
204 605 278,48
581 908 325,13
17 499 153,16

148 808 754,58
-3 614 262,54
79 744 099,44
-43 140,40

31/12/2019

8 366 525,10

1 946 751,00

31/12/2019

17 504 313,89

1 933 106,72

31/12/2019
31/12/2019

152 735 415,22

-539 584,78

1 733 778 154,28

منتوجات مقيدة في
ح .م .ت .للسنة
المالية 9
83 117 772,00
45 254 280,00
4 400,00
567 732,00

128 944 184,00

228 235 724,02

السنة المالية من  2019/01/01إلى غاية 2019/12/31

الطـبـيـعـــــة
 .1مؤن لنقصان الموجودات المستعقرة
 .2مؤن منظمة
 .3مؤن دائمة لمخاطر وتحمالت
مجموع جزئي (أ)
 .4مؤن لنقصان موجودات متداولة (خارج الخزينة)
 .5مؤن أخرى لمخاطر وتحمالت
 .6مؤن لنقصان حسابات الخزينة
مجموع جزئي (ب)
مجموع (أ  +ب)

 I 96كوسومار  -التقرير السنوي 2 0 1 9 -

التحويل

التفويت

السحب

التحويل

السنة المالية من  2019/01/01إلى غاية 2019/12/31
رقم التشخيص
الجبائي

إسم الشركة المصدرة

جــــــــــدول الــــمـــــؤن

8 520 960,03
2 099 914,30
6 421 045,73
63 879 772,77
33 159 918,59
30 622 333,78
97 520,40
5 722 643 062,33
555 527 484,24
724 542 736,85
4 048 785 399,04
43 424 643,86
256 439 396,23
93 923 402,11

الزيادة
إنتاج المقاولة لنفسها

النقصان

المبلغ في نهاية السنة المالية

المبلغ عند
بداية السنة المالية

1 290 290,99
475 400 201,34
3 869 802,37
480 560 294,70
49 249 333,19
79 672 935,80
128 922 268,99
609 482 563,69

االستغالل

مخصصات
مالية

غير جارية

االستغالل

مالية

استعادات

40 200,00

66 835 196,97
0,00
32 993 907,80

32 993 907,80
32 993 907,80

0,00

66 835 196,97

3 374 033,93

719 000,00

3 374 033,93
3 374 033,93

719 000,00
67 554 196,97

0,00
27 887 741,79

27 887 741,79
27 887 741,79

غير جارية

40 200,00

80 815 403,16
3 869 802,37
84 685 205,53

693 928,12

55 360 207,68

693 928,12
734 128,12

55 360 207,68
140 045 413,21

المبلغ عند
نهاية السنة المالية

1 250 090,99
461 419 995,15

462 670 086,14
54 355 499,20
27 711 833,93
82 067 333,13
544 737 419,27
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الحسابات االجتماعية

جــــــــــدول الـمـسـتـحـقـــات

السنة المالية من  2019/01/01إلى غاية 2019/12/31

المستحقات
الموجودات المستعقرة
قروض مستعقرة
مستحقات أخرى مالية
المجموع
الموجودات المتداولة
الممونون المدينون ،تسبيقات ودفعات
الزبناء والحسابات المرتبطة
المستخدمون
الدولة
حسابات الشركاء
مدينون آخرون
حسابات تسوية الموجودات
المجموع

جــــــــــدول الـــديــــــــــــون

التحاليل حسب االستحقاق

المجموع
8 046 180,41
6 669 514,39
1 376 666,02
8 046 180,41
1 700 353 694,31
75 239 536,91
432 018 743,16
3 618 772,05
918 045 828,86
249 212 773,31
22 218 040,02
1 700 353 694,31

أكثر من سنة

أقل من سنة

مستحقة
وغير مستوفاة

مبالغ
بالعملة

المبالغ على الدولة
والهيآت العمومية

مبالغ إزاء
المقاوالت المرتبطة

3 827 843,26
2 451 177,24
1 376 666,02
3 827 843,26
-

2 968 246,16
2 968 246,16

1 250 090,99
1 250 090,99

-

-

-

-

2 968 246,16
1 687 101 386,91
75 239 536,91
418 766 435,76
3 618 772,05
918 045 828,86
249 212 773,31
22 218 040,02
1 687 101 386,91

1 250 090,99
25 112 145,00
11 859 837,60
13 252 307,40
25 112 145,00

-

918 045 828,86

12 667 767,79

-

-

مبالغ ممثلة
بأوراق تجارية

918 045 828,86
12 667 767,79
918 045 828,86

-

-

12 667 767,79

السنة المالية من  2019/01/01إلى غاية 2019/12/31

الديون
للتمويل
اقتراضات سندية
ديون أخرى للتمويل
المجموع
للمطلوبات المتداولة
الممونون وحسابات مرتبطة
الزبناء الدائنون ،تسبيقات ودفعات
المستخدمون
الهيآت االجتماعية
الدولة
حسابات الشركاء
دائنون آخرون
حسابات التسوية المطلوبات
المجموع

التحاليل حسب االستحقاق

المجموع

أكثر من سنة

-

2 773 298 547,46
2 500 127 726,83
10 703 738,05
7 080 157,49
12 542 226,02
123 547 294,28
30 319 298,20
18 880 910,87
70 097 195,72
2 773 298 547,46

أقل من سنة

2 773 298 547,46
2 500 127 726,83
10 703 738,05
7 080 157,49
12 542 226,02
123 547 294,28
30 319 298,20
18 880 910,87
70 097 195,72
2 773 298 547,46

-

التعهــدات المــالية المستلمة أو المعطـاة خــارج عمليــات االئتمـان اإليجـاري
تعهدات معطاة

مبلغ السنة المالية

الضمانات االحتياطية والكفاالت
تعهدات في مجال معاشات التقاعد وااللتزامات المماثلة
تعهدات أخرى معطاة
المجموع ()1

651 501 000,00

مبلغ السنة المالية
السابقة

386 827 000,00

24 999 000,00
676 500 000,00

44 153 000,00
430 980 000,00

( )1ضمنها تعهدات تجاه المقاوالت المرتبطة

-

-

تعهدات مستلمة

مبلغ السنة المالية

الضمانات االحتياطية والكفاالت
أخرى
المجموع ()2

78 084 430,00
280 870,69
78 365 300,69

مبلغ السنة المالية
السابقة
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تحاليل أخرى

97 507 771,73
469 772,00
97 977 543,73

مبالغ بالعملة

المبالغ على الدولة
والهيآت العمومية

-

-

123 547 294,28

-

-

مستحقة وغير مستوفاة

تحاليل أخرى
مبالغ إزاء المقاوالت

-

مبالغ ممثلة بأوراق تجارية

2 064 798 942,58
2 064 798 942,58

123 547 294,28

123 547 294,28

جـــــدول الضمانـــات العينية المعطـاة أو
أغيار دائنون أو أغيار مدينون

المبلغ المغطى
بالضمانة

2 064 798 942,58

-

المستلمــة السنة المالية من  2019/01/01إلى غاية 2019/12/31

طبيعة
()1

تاريخ ومكان
التقييد

الغرض
()3( )2

ضمانات معطاة
ضمانات مستلمة

280 870,69

قروض القتناء السكن

280 870,69

القيمة المحاسبية
الصافية للضمانة
المعطاة في تاريخ
اإلقفال
280 870,69

رهن رسمي

مختلفة

مستخدمون

280 870,69

( )1الرهن  1- :رهن رسمي  2-رهن حيازي  3-سند تخزين  4-رهون أخرى (للتوضيح)
( )2توضيح ما إذا كانت الضمانة معطاة لفائدة مقاوالت أو أشخاص أغيار (ضمانات معطاة)
(مقاوالت مرتبطة ،شركاء ،أعضاء المستخدمين)
( )3توضيح ما إذا كانت الضمانة المستلمة من قبل المقاولة من أصل أشخاص أغيار آخرين غير المدين (ضمانات مستلمة)
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الحصيلة الموطدة (بماليين الدراهم)
الموجودات

قيمة األصل التجاري
المستعقرات غير المجسدة
المستعقرات المجسدة
المستعقرات بحق االستعمال
عقارات للتوظيف
مساهمات في المقاوالت الشريكة
موجودات أخرى مالية
 قروض ومستحقات موجودات متيسرة للبيعموجودات غير جارية
موجودات أخرى مالية
 وسائل متفرعة للتغطيةالمخزونات والجاريات
مستحقات الزبناء
مدينون آخرون جاريون
الخزينة ومعادل الخزينة
موجودات جارية
مجموع الموجودات

المطلوبات

الحسابات
الموطدة
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الرأسمال
مكافآت اإلصدار واالنصهار
االحتياطيات
فارق التحويل
النتيجة الصافية نصيب المجموعة
الرساميل الذاتية الممنوحة للمساهمين العاديين للشركة األم
فوائد األقليات
الرساميل الذاتية للمجموعة الموطدة
المؤن
امتيازات المستخدمين
ديون مالية غير جارية
 ديون تجاه مؤسسات االئتمان ديون مرتبطة بعقود حقوق االستعمالالضرائب المؤجلة للمطلوبات
دائنون آخرون غير جاريون
مطلوبات غير جارية
ديون مالية جارية
 ديون تجاه مؤسسات االئتمان وسائل متفرعة للتغطيةديون الممونين الجاريين
دائنون آخرون جاريون
مطلوبات جارية
مجموع المطلوبات
مجموعة الرساميل الذاتية والمطلوبات

دجنبر18 -

دجنبر19 -
196,1

196,1

19,9

22,4

4 512,1

4 329,6

82,2

-

63,7

63,7

412,9
216,0

620,1

77,4

108,9

138,6

511,2

5 502,8

5 231,8

-

17,4

-

17,4

2 357,3

2 191,8

441,0

486,7

2 109,9

2 131,5

584,5

598,9

5 492,7

5 426,2

10 995,5

10 658,0

دجنبر19 -

دجنبر18 -

944,9

944,9

176,0

176,0

3 049,5

3 152,0

1,2
923,8

891,0

5 095,4

5 163,9

6,8

6,4

5 102,2

5 170,3

50,8

116,9

131,9

126,6

138,6

101,8

51,8

101,8

711,4

681,3

25,5

30,2

1 058,2

1 056,9

1 544,6

1 608,2

1 531,6

1 608,2

86,7

13,0
2 957,9

2 470,2

332,6

352,4

4 835,1

4 430,8

5 893,3

5 487,7

10 995,5

10 658,0
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الحسابات الموطدة

جدول تغير الرساميل الذاتية الموطدة

إلى غاية فاتح يناير 2018

المجموع

فوائد األقليات

629,9

176,0

تأثير تغيرات المنهج المحاسبي  /تصحيح األخطاء

تغير السنة المالية
للفوارق الحسبانية
مجموع نصيب المجموعة (اإلكتوارية)
4 092,4

0,0

0,0

فوارق التحويل

احتياطيات غير موزعة

مكافآت اإلصدار
واالنصهار

الرسمال

7,7

4 905,9

5,7

4 911,6

0,0

0,0

0,0

0,0

تصحيحات األخطاء : N-1

المبالغ المعادة المعالجة عند االفتتاح

629,9

176,0

4 092,4

0,0

7,7

4 905,9

5,7

4 911,6

تغير الرساميل الذاتية لسنة 2018
النتيجة الصافية للفترة

891,0

891,0

األرباح /الخسائر الحسبانية (االكتوارية)
النتيجة اإلجمالية لمجموع السنة

0,0

0,0

-3,1

-3,1

887,9

1,2

889,1

-629,9

-629,9

-0,5

-630,4

تعامالت أخرى مع المساهمين

315,0

0,0

-315,0

0,0

مجموع التعامالت مع المساهمين

الربيحات الموزعة

إلى غاية  31دجنبر 2018

إلى غاية فاتح يناير 2019

0,0

315,0

0,0

-944,9

0,0

0,0

-629,9

-0,5

-630,4

944,9

176,0

4 038,5

0,0

4,5

5 163,9

6,4

5 170,3

944,9

176,0

4 038,5

0,0

4,5

5 163,9

6,4

5 170,3

0,0

-11,8

0,0

-11,8

4,5

5 152,1

6,4

5 158,5

تأثير تغيرات المنهج المحاسبي  /تصحيح األخطاء
المبالغ المعادة المعالجة عند االفتتاح

891,0

0,0

-3,1

-3,1

1,2

892,2

-11,8
944,9

176,0

4 026,7

0,0

تغير الرساميل الذاتية لسنة 2019
النتيجة الصافية للفترة

923,8

خسائر وأرباح التحويل

923,8
1,2

األرباح  /الخسائر الحسبانية (االكتوارية)
النتيجة اإلجمالية لمجموع السنة

0,0

0,0

تعامالت أخرى مع المساهمين
مجموع التعامالت مع المساهمين
إلى غاية  31دجنبر 2019
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1,2

1,2

-6,9

-6,9

-6,9

-6,9

918,1

0,9

919,0

-944,9

-944,9

-0,5

-945,4

0,0

-30,0

-30,0

الربيحات الموزعة

923,8

1,2

0,9

924,7

-30,0

0,0

0,0

-974,8

0,0

0,0

-974,8

-0,5

-975,4

944,9

176,0

3 975,6

1,2

-2,4

5 095,4

6,8

5 102,2
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الحسابات الموطدة

جدول تدفقات الخزينة الموطدة

حساب النتيجة الموطدة
رقم المعامالت

دجنبر19 -

دجنبر18 -

(بماليين الدراهم )

8 211,5

7 667,1

منتجات أخرى للنشاط

3 313,9

3 400,2

النتيجة الصافية للمجموع الموطد

11 525,3

11 067,3

الشراءات

استعداالت ل:

)(8 658,4

)(8 274,5

تحمالت أخرى خارجية

)(583,7

)(534,3

منتجات النشاطات العادية

(بماليين الدراهم )

دجنبر19 -

دجنبر18 -

924,7

892,2

المخصصات لالستخمادات والمؤن ،خسائر القيمة

341,6

249,4

مصاريف المستخدمين

)(398,0

)(401,4

استعداالت أخرى

4,4

18,5

ضرائب ومكوس

)(45,6

)(42,7

استخمادات ومؤن لالستغالل

القدرة على التمويل الذاتي بعد كلفة االستدانة المالية الصافية والضريبة

1 270,6

1 160,1

)(424,9

)(375,9

منتجات أخرى وتحمالت لالستغالل صافية

40,7

11,5

إلغاء تحمالت (المنتجات) للضرائب

447,9

426,6

)(10 070,0

)(9 617,4

إلغاء كلفة االستدانة المالية الصافية

52,2

4,5

1 455,3

1 450,0

القدرة على التمويل الذاتي قبل كلفة االستدانة المالية الصافية للضريبة

1 770,8

1 591,2

)(4,9

)(138,3

حادث تغير الحاجة من أموال السيران

312,0

)(2 700,5

1 450,4

1 311,7

)(72,0

7,1

ضرائب مؤداة

)(427,7

)(358,4

1 378,4

1 318,8

التدفقات الصافية للخزينة المرتبطة بالنشاطات العملياتية

1 655,1

)(1 467,7

الضرائب المستحقة

)(427,7

)(358,4

اقتناء مستعقرات مجسدة وغير مجسدة

)(609,8

)(504,0

الضرائب المؤجلة

)(20,2

)(68,2

930,5

892,2

اقتناء موجودات مالية

)(74,9

)(1,5

تفويت مستعقرات مجسدة وغير مجسدة

31,1

11,6

تدفقات أخرى

31,2

9,4

التدفقات الصافية للخزينة المرتبطة بنشاطات االستثمار

)(622,4

)(484,5

تسديد االقتراضات

)(50,0

)(50,0

تغير الديون الناتجة عن عقود الكراء

2,5

الربيحات المؤداة للمساهمين للشركة األم

)(944,9

)(629,9

الربيحات المؤداة ألقليات الشركات التابعة

)(0,5

)(0,5

كلفة االستدانة المالية الصافية

)(52,2

)(4,5

تغير حسابات الشركاء

74,7

)(64,3

التدفق الصافي للخزينة الصادر من النشاطات المالية

)(970,4

)(749,19

تغير الخزينة ومعادالت الخزينة

62,2

)(2 701,4

الخزينة ومعادالت الخزينة الصافية عند االفتتاح

)(1 009,3

1 692,1

الخزينة ومعادالت الخزينة الصافية عند اإلقفال

)(947,1

)(1 009,3

تغير الخزينة ومعادالت الخزينة

62,2

)(2 701,4

تحمالت استغالل جارية

نتيجة االستغالل الجارية

منتجات وتحمالت أخرى لالستغالل غير جارية

نتيجة النشاطات العملياتية
النتيجة المالية

النتيجة قبل الضريبة للمقاوالت المدمجة

النتيجة الصافية للمقاوالت المدمجة

النصيب في نتائج الشركات الموضوعة رهن المعادلة

النتيجة الصافية للنشاطات المتبعة

)(5,8
892,2

924,7

نتيجة النشاطات المتخلى عنها
نتيجة المجموع الموطد

فوائد األقليات

النتيجة الصافية  -نصيب المجموعة

924,7

892,2

)(0,9

)(1,2

923,8

891,0

قائمة النتيجة اإلجمالية
دجنبر19 -

دجنبر18 -

(بماليين الدراهم )
نتيجة السنة المالية

924,7

892,2

فارق التحويل للنشاطات بالخارج

1,2

الخسائر واألرباح المتعلقة بإعادة تقييم ()AFS

0,0

0,0

الفوارق الحسبانية (اإلكتوارية) على االلتزامات باألنظمة ذات خدمات محددة

)(6,9

)(3,1

النتيجة اإلجمالية

919,0

889,1

فوائد األقليات

)(0,9

)(1,2

918,1

887,9

النتيجة اإلجمالية الصافية  -نصيب المجموعة
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ملخص المذكرات المتعلقة

المذكرة  .1قواعد ومناهج محاسباتية

تطبيقا لإلعالم رقم  5الصادر عن المجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ  2005/05/26وطبقا لمقتضيات المادة  ،6الفقرة  3.6من الدورية رقم
 07/09لمجلس أخالقيات القيم المنقولة بتاريخ  15يوليوز ،2009فإن البيانات المالية الموطدة الخاصة بمجموعة كوسومار تم تحضريها طبقا
للمعايير المحاسباتية الدولية المعتمدة داخل االتحاد األوربي إلى غاية  31دجنبر 2019كما تم نشرها في هذا التاريخ.

الدولية الخاصة بإعداد التقارير (.)IFRS
جميع شركات مجموعة كوسومار موطدة انطالقا من حسابات سنوية منتهية في  31دجنبر .2018
وطبقا لمقتضيات ( ،)IFRSليس هناك أي استثناء على مستوى مناطق توطيد المجموعة ،والمساهمات غير المهمة يتم التعامل معها كسندات
.AFS

وتشمل المعايير المحاسباتية الدولية المعايير المالية الخاصة بإعداد التقارير ( )IFRSوالمعايير المحاسباتية الدولية ( )IASوتقييماتها ( )SICولجنة
تقييم المعايير الدولية ولجنة إعداد التقارير المالية الدولية.

 .3.1التثبيتات المجسدة

وتتبع المجموعة بانتظام آخر المنشورات في مجال المعايير المحاسباتية الدولية ( )IASBوتفسيرات التقارير المالية الدولية(.)IFRIC

قاعدة خاصة باالعتماد األول:

في سنة  ،2019دخل المعياران الدوليان إلعداد التقاريرالمالية  IFRS16و IFRIC 23حيز التنفيذ في حسابات السنة المالية المفتوحة ابتداء من 1
يناير :2019

في إطار التطبيق األول لمعايير  IFRSوطبقا لمقتضيات معيار  ،IFRS 1قامت الشركة بعملية التقييم بالقيمة الحقيقية التي تعود إلى تاريخ 1
يناير  2006بالنسبة ألصولها الثابتة غير المجسدة والمجسدة ،وحافظت على اعتماد هذا التقييم ككلفة مفترضة .وقد تم إنجاز عملية التقييمات
بالقيمة الحقيقية من طرف خبراء مستقلين.

•المعيارالدولي للتقارير المالية  IFRS16يتعلق بعقود اإليجار .لهذا الغرض ،جميع عقود اإليجارالخاصة بمجموعة كوسومارالتي تستجيب
للمعاييرالمنصوص عليها في المعيارمدونة في حصيلة الشركة.
• تفسيرات التقارير المالية الدولية  IFRIC 23تتعلق بعدم اليقين بخصوص معالجة ضرائب الدخل.
في سنة  ، 2018حل المعيارالدولي إلعداد التقارير المالية IFRS9المتعلق باألدوات المالية ،محل معظم األحكام المنصوص عليها في المعايير
اعتبارا من  1يناير .2018
الدولية إلعداد التقارير المالية ،وال سيما معيار المحاسبة الدولي .IAS39ويعتبر تطبيق هذا المعيارالجديد إجباريا
ً
تم تطبيق أحكام المعيار المتعلقة بتصنيف و تقييم وانخفاض قيمة األدوات المالية من قبل المجموعة و ليس لهذا تأثيرعلى البيانات المالية لسنة
 2018ومثيالتها.
يتم إجراء تقييم مخاطرديون الزبناء وفق مساطر داخلية جد مدققة وهي مساطر تضع خطوطا توجيهية واضحة ومراجعات منتظمة للقروض ومراقبة
صارمة للديون المستعصية التسديد.
يتم قياس ديون الزبناء بالتكلفة المستخمدة ،و تطبق مجموعة كوسومار مقاربة مبسطة ترتكزعلى الخسائرالمتوقعة عند االستحقاق.
ليس هناك أي تأثيرمادي ،ناتج عن تطبيق المعيارالدولي للتقاريرالمالية ، IFRS9على انخفاض قيمة حسابات الزبناء والقروض طويلة األجل.
في سنة  ،2018تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ،IFRS15الذي حل محل المعيار المحاسبي الدولي IAS11المتعلق بعقود البناء ،ومعيار
المحاسبة الدولي ،IAS18المتعلق بالدخل من األنشطة العادية وتفسيراتها ،بأثر رجعي ابتداء من  1يناير .2018
طبقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ،IFRS15فإن جميع عقود شركة كوسومارمعز بنائها تستجيب للمعايير المنصوص عليها في المعيار،
أي المادة التجارية للعقود ،والموافقة على شروط العقد المحددة بوضوح من لدن مختلف األطراف (السعر،المنتوج،و /أو الخدمة ،شروط وطريقة
الدفع).
تتم معرفة رقم األعمال عند التسليم في لحظة تمرير التحكم في السلعة أو الخدمة للزبون.
ليس للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS15تأثير مادي على مجموعة كوسومار ما دام أكثر من  99٪من مبيعات المجموعة تتعلق بتسليم
السكرالمكرر والمنتجات المشتركة في وقت محدد.
في سنة  ،2013اعتمدت المجموعة التغييرات المعيارية المنصوص عليها في اإلطار المرجعي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فيما يتعلق
بمعيار المحاسبة الدولي IAS19المراجع ،والذي يتمثل تطوره في إلغاء قاعدة الدهليز للتعرف على الفوارق اإلكتوارية .هذه األخيرة تصبح منذ ذلك
الحين معروفة كليا خالل السنة التي تتم مالحظتها بدال من العناصر األخرى للنتيجة اإلجمالية وكذلك استعمال جدول الوفيات عبر األجيال.

مبادئ مطبقة منذ  1يناير :2006
طبقا لمعيار  ،IAS16يتم احتساب التثبيتات المجسدة وفق تكلفة االقتناء التاريخية أو التكلفة عند اإلنشاء أول مرة مخصوم منها االستخمادات
المتراكمة ،وعند االقتضاء ،تراكمات الخسائر في القيمة.
تطبق االستخمادات حسب فترات االستعمال (الفترة المنفعية).
طريقة االستخمادات المعتمدة من طرف المجموعة هي الطريقة الخطية.

 .4.1المخزونات
يتم تقييم المخزونات حسب المستوى األدنى لسعر التكلفة أو بناء على القيمة الصافية إلنجازها.
ويمثل سعر التكلفة تكلفة الحيازة أو تكلفة اإلنتاج التي تم القيام بها لنقل المخزونات في حالتها وإلى المكان الموجودة فيه ،وتشمل المخزونات،
بناء على قاعدة مستوى النشاط العادي ،التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإلنتاج ،عموما يتم احتساب سعر التكلفة حسب متوسط التكلفة المرجح.
والقيمة الصافية إلنجاز المخزونات هي قيمة البيع المقدرة بالسعر العادي للنشاط مع خصم الكلفة المقدرة إلنهاء المنتوجات والتكاليف المقدرة
الضرورية إلنجاز البيع.

 .5.1امتيازات المتعاونين
تحدد التزامات المجموعة على مستوى أنظمة التغطية الصحية والتعويضات الخاصة بنهاية فترة العمل طبقا لمعيار  ،IAS19على أساس منهجية
وحدات القروض المحصل عليها باإلسقاط ،مع األخذ بعين االعتبار الظروف االقتصادية الخاصة بالمغرب .وتتم تغطية االلتزامات بأرصدة مسجلة
في البيان الختامي موازاة مع حيازة الحقوق من طرف المأجورين.
وتكون التعويضات الخاصة بالتقاعد كذلك موضوع تخصيص رصيد لها .وهذا األخير يتم تقييمه مع األخذ بعين االعتبار احتمال وجود مأجورين في
المجموعة في تاريخ حلول موعد التقاعد ،ويتم تحيين هذا الرصيد عند كل إغالق لحسابات السنة المالية.

المذكرة  .2مجال التوطيد حتى  31دجنبر 96

في سنة  ،2010اعتمدت المجموعة على مستوى البيانات المالية الحالية المعيار  IFRS3المراجع «توطيد المقاوالت» والذي يكمن تطوره في كون
القيم غير المجسمة (الغودويل) ال يتم تحديدها إال في تاريخ التحكم في المراقبة علما أنه منذ  2010لم يعد ممكنا تصحيحها بعد الفترة التقييمية.
ابتداء من هذا التاريخ ،فإن المقتنيات التكميلية بعد التحكم في المراقبة األغلبي ال تحدث أي تغيير على مستوى القيم غير المجسمة (الغودويل).

كوسومار (األم)

100,00%

100,00%

اندماج شامل

سونابيل

99,15%

99,15%

اندماج شامل

سوراك

100,00%

100,00%

اندماج شامل

في سنة  ،2009اختارت مجموعة كوسومار ،في إطار معيار  1IASالمراجع ،تقديم النتيجة الشاملة في وضعيتين:

سوتـا

99,84%

99,84%

اندماج شامل

• وضعية تفصل مكونات النتيجة (وضعية النتيجة).

درة للتنمية المتقدمة

43,28%

43,28%

المعادلة المحاسبية للحصة

• وضعية تبتدئ بالنتيجة وتفصل باقي عناصر النتيجة الشاملة (وضعية النتيجة الشاملة).

من جهة ثانية ،سيتم وضع المجموعة الكاملة للبيانات المالية الموطدة الخاصة بالمجموعة إلى غاية  31دجنبر  ،2019المعدة طبقا للمعايير الدولية،
رهن إشارتكم على موقع الشركة باإلنترنيت.

 .2.1مبادئ التوطيد
يتم اعتماد الحسابات الموطدة طبقا التفاقية الكلفة التاريخية باستثناء بعض فئات األصول والخصوم ،طبقا للمبادئ المحددة في المعايير المالية

 I 10كوسومار  -التقرير السنوي 2 0 1 9 -

وتشمل هذه المجموعة الكاملة عالوة على الوضعية المالية الموطدة ،وضعيات النتائج والنتيجة اإلجمالية الموطدة ،وضعية التتدفقات النقدية
الموطدة باإلضافة إلى وضعية تغير الرساميل الذاتية الموطدة ومذكرات ملحقة مفصلة.
كوسومار  -التقرير السنوي 10 I 2 0 1 9 -

"دوﻟﻮات" » «Deloitte
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ﺷ ﺎر ع ﺳ ﯿﺪ ي ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋ ﺒﺪ ﷲ
ﻋﻤﺎرة "ج" ،ﺑﺮج اﻟﻌﺎج  ،3اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣ ﺎر ﯾ ﻨ ﺎ – اﻟ ﺪ ا ر اﻟ ﺒ ﯿ ﻀ ﺎ ء  -ا ﻟ ﻤ ﻐ ﺮ ب

 ,37ﺷﺎرع ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻦ ﻗﺪور
 20 050اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء
اﻟﻤ ﻐ ﺮ ب

ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻘﯿﯿﻤﺎت اﻟﻤﺨﻄﺮ ھﺎﺗﮫ .ﯾﺄﺧﺬ اﻟﻤﻔﺘﺤﺺ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻊ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺎطﺮ اﻻﻓﺘﺤﺎص اﻟﻤﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف ،وﻟﯿﺲ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ رأي ﺣﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ.
ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻻﻓﺘﺤﺎص أﯾﻀﺎ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎ ذا طﺎﺑﻊ ﻣﺘﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻟﻠﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ اﻹدارة  ،وﻛﺬا ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ.
ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﺛﺒﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺪﻣﺔ ھﻲ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻣﺘﻼﺋﻤﺔ ﻻﺗﺨﺎذھﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺮأﯾﻨﺎ

إﻟﻰ ﻣ ﺴ ﺎھ ﻤ ﻲ ﻛ ﻮ ﺳ ﻮ ﻣ ﺎر ش  .م
 ,8زﻧﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎ د
اﻟﺪ ار اﻟﺒﯿﻀ ﺎء

اﻟﺮأي ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ
ﻧﺸﮭﺪ ﺑﺄن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه ،ھﻲ ﺳﻮﯾﺔ وﺻﺮﯾﺤﺔ وﺗﻌﻄﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ ذات اﻟﺪﻻﻟﺔ،

ﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺮاﻗﺒﻲ اﻟ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻨﺎﯾﺮ إﻟﻰ  31دﺟﻨﺒﺮ 2019

طﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ أوﻛﻠﺘﮭـﺎ إﻟﯿﻨﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﻜــﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻓﺘﺤﺎص اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ رﻓﻘﺘﮫ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻮﺳﻮﻣﺎر ش.م ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ وﺣﺴﺎب اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺘﺤﻤﻼت ،وﻗﺎﺋﻤﺔ أرﺻﺪة اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ،وﺟﺪول اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ،وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﻔﻠﺔ ﻓﻲ  31دﺟﻨﺒﺮ  .2019ﺗﻈﮭﺮ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻣﯿﻞ اﻟﺬاﺗﯿﺔ واﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻗﺪره
 4.181.989.792,23درھﻢ وﺿﻤﻨﮫ رﺑﺢ ﺻﺎف ﻗﺪره  871.073.223,25درھﻢ .ﺗﻢ ﺣﺼﺮ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻣﻦ طﺮف

ﺻ ﻮ ر ة و ﻓ ﯿ ﺔ ﻋ ﻦ ﻧ ﺘ ﯿ ﺠ ﺔ ﻋ ﻤ ﻠ ﯿ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ﺑ ﺮ ﺳ ﻢ ا ﻟ ﺴ ﻨ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﻨ ﺼ ﺮ ﻣ ﺔ  ،و ﻛ ﺬ ا ﻋ ﻦ ا ﻟ ﻮ ﺿ ﻌ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﯿ ﺔ و ا ﻟ ﺬ ﻣ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﯿ ﺔ ﻟ ﺸ ﺮ ﻛ ﺔ ﻛ ﻮ ﺳ ﻮ ﻣ ﺎر
ش.م إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  31دﺟﻨﺒﺮ  ،2019طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺟﻌﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب.

اﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﺄﻛﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻣﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ
ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺤﺼﻮر ﻓﻲ  25ﻣﺎرس  ،2020اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﻣ ﻦ ﺟ ﮭﺔ أﺧ ﺮ ى ﻧﺠ ﻠﺐ اﻧﺘﺒﺎھ ﻜﻢ إ ﻟ ﻰ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟ ﺘ ﺎﻟ ﯿﺔ:

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ  25ﻣﺎرس  2020ﻓﻲ ظﺮﻓﯿﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ "ﻛﻮﻓﯿﺪ ، (Covid-19) "19

• طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  172ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  17.95ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ وﺗﻜﻤﯿﻠﮫ ،ﻧﺨﺒﺮﻛﻢ ﺑ ﺄﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،2019ﻗﺎﻣﺖ

ﻋ ﻠ ﻰ أ ﺳ ﺎ س ا ﻟ ﻌ ﻨ ﺎ ﺻ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﺘ ﯿ ﺴ ﺮ ة ﻓ ﻲ ھ ﺬ ا ا ﻟ ﺘ ﺎر ﯾﺦ .

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﺳﻮﻣﺎر ش.م ﺑﺈﺣﺪاث ﺷﺮﻛﺔ » «Comaguisاﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ إﻟﻰ ﺣﺪود  55%ﻣﻦ طﺮف ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة.
• ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻟﻮاﻗﻌﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺣﺼﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﺛﺎراﻷزﻣﺔ

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹدارة

اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ "ﻛﻮﻓﯿﺪ  ،(Covid-19) "19أﺧﺒﺮﺗﻨﺎ اﻹدارة ﺑ ﺄﻧﮭﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع إﻋﻼم إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ

إن اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ واﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺼﺮﯾﺢ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ ،طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺟﻌﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب.

اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺪﻋﻮة ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

و ھ ﺬ ه اﻟﻤ ﺴ ﺆ و ﻟﯿﺔ ﺗﺘﻀ ﻤ ﻦ اﻟﺘﺼ ﻤ ﯿﻢ و اﻹ ﻗ ﺎﻣ ﺔ و ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤ ﺮ اﻗﺒﺔ اﻟﺪ اﺧ ﻠﯿﺔ اﻟﻤ ﺘﻌ ﻠﻘ ﺔ ﺑﻮ ﺿ ﻊ و ﺗﻘ ﺪ ﯾﻢ ﻗﻮ اﺋﻢ ﺗ ﺮ ﻛ ﯿ ﺒ ﯿ ﺔ ﻻ ﺗ ﺘ ﻀ ﻤ ﻦ
اﺧﺘﻼﻻت ذات ﻣﻌﻨﻰ ،وﻛﺬا ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻟﻠﻈﺮوف.
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ﺤﺺ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘ

ﻣ ﺮ اﻗ ﺒ ـﺎ ا ﻟ ﺤ ﺴ ﺎ ﺑ ﺎ ت

ﺗﻜﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ رأي ﺣﻮل ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻓﺘﺤﺎﺻﻨﺎ .ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻓﺘﺤﺎﺻﻨﺎ وﻓﻖ اﻷﻧﻤﺎط
ا ﻟ ﻤ ﮭ ﻨ ﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ا ﻟ ﻤ ﻐ ﺮ ب  .و ھ ﺬ ه اﻷ ﻧﻤ ﺎط ﺗﺴ ﺘ ﻠﺰ م ﻣ ﻦ ﺟ ﺎﻧﺒﻨ ﺎ أن ﻧﻤ ﺘﺜ ﻞ ﻟﻘﻮ اﻋ ﺪ ا ﻷ ﺧ ﻼ ﻗﯿ ﺎ ت  ،و ﺗ ﺨ ﻄ ﯿﻂ و إﻧ ﺠ ﺎ ز اﻻ ﻓﺘ ﺤ ﺎص ﻗ ﺼ ﺪ
اﻟﺤ ﺼ ﻮ ل ﻋ ﻠﻰ اط ﻤ ﺌﻨ ﺎن ﻣ ﻌﻘﻮ ل ﻋ ﻠﻰ ﻛ ﻮ ن اﻟﻘﻮ اﺋﻢ اﻟﺘﺮ ﻛ ﯿ ﺒ ﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﺧ ﺘﻼ ﻻ ت ذات ﻣ ﻌ ﻨﻰ .

إﯾﺮ ﻧﯿﺴ ﺖ و ﯾﻮ ﻧﻎ

د ﻟﻮ ات ﻟﻼ ﻓ ﺘ ﺤ ﺎص

ﻋ ﺒ ﺪ ا ﻟ ﺴ ﻼ م ﺑ ﺮ اد ة ﻋ ﻼ م

ﺳﻜﯿﻨﺔ ﺑﻨﺴﻮدة ﻗﺮاﺷﻲ
ﺷ ﺮ ﯾﻚ

ﺷ ﺮ ﯾﻚ

ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻻﻓﺘﺤﺎص ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﺴﺎطﺮ ﺑﮭﺪف اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ.
واﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺴﺎطﺮ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﻔﺘﺤﺺ ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺨﻄﺮ ﻛﻮن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺧﺘﻼﻻت ذات ﻣﻌﻨﻰ.
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ﺷ ﺎر ع ﺳ ﯿﺪ ي ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋ ﺒﺪ ﷲ
ﻋﻤﺎرة "ج" ،ﺑﺮج اﻟﻌﺎج  ،3اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺎرﯾﻨﺎ – اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء  -اﻟﻤﻐﺮب

 ,37ﺷﺎرع ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻦ ﻗﺪور
 20 050اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء
اﻟﻤﻐﺮب

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻊ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺎطﺮ اﻻﻓﺘﺤﺎص اﻟﻤﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف ،وﻟﯿﺲ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
ﻋ ﻦ ر أي ﺣ ﻮ ل ﻓﻌ ﺎﻟﯿﺔ ھ ﺬ ا اﻻ ﻓﺘﺤ ﺎص .
ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻻﻓﺘﺤﺎص أﯾﻀﺎ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻟﻠﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ اﻹدارة  ،وﻛﺬا ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﻧ ﻌ ﺘ ﻘ ﺪ ﺑ ﺄ ن ا ﻟ ﻌ ﻨ ﺎ ﺻ ﺮ اﻹ ﺛ ﺒ ﺎﺗ ﯿﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘ ﺪﻣ ﺔ ھ ﻲ ﻛ ﺎﻓﯿﺔ و ﻣﻼ ﺋﻤ ﺔ ﻻ ﺗﺨ ﺎذ ھ ﺎ ﻛ ﺄﺳ ﺎس ﻟﺮ أﯾﻨ ﺎ

إﻟﻰ ﻣ ﺴ ﺎھ ﻤ ﻲ ﻣ ﺠ ﻤ ﻮ ﻋ ﺔ ﻛ ﻮ ﺳ ﻮ ﻣ ﺎر
 ,8زﻧﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد
اﻟﺪ ار اﻟﺒﯿﻀ ﺎء

اﻟﺮأي ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮطﺪة
ﻓﻲ رأﯾﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه ،ﺗﻌﻄﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ ذات اﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﺻﻮرة وﻓﯿﺔ ﻋﻦ

ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻻﻓﺘﺤﺎص ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮطﺪة
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻨﺎﯾﺮ إﻟﻰ  31د ﺟﻨﺒﺮ 2019
ﻟ ﻘ ﺪ ﻋ ﻤ ﻠ ﻨ ﺎ ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻓ ﺘ ﺤ ﺎ ص ا ﻟﻘ ﻮ ا ﺋ ﻢ ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﯿ ﺔ ا ﻟﻤ ﻮ ط ﺪ ة ر ﻓ ﻘ ﺘ ﮫ ﻟ ﺸ ﺮ ﻛ ﺔ ﻛ ﻮ ﺳ ﻮ ﻣ ﺎ ر و ا ﻟ ﺸ ﺮ ﻛ ﺎ ت ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ ﻟ ﮭ ﺎ ) ﻣ ﺠ ﻤ ﻮ ﻋ ﺔ ﻛ ﻮ ﺳ ﻮ ﻣ ﺎ ر ( إ ﻟ ﻰ
ﻏﺎﯾﺔ  31دﺟﻨﺒﺮ  ،2019واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﻮطﺪة ،ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮطﺪة،
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺮﺳﺎﻣﯿﻞ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ،وﻣﺬﻛﺮات ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ،
وﻣﺬﻛﺮات أﺧﺮى ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ .ﺗﻈﮭﺮ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻣﯿﻞ اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﻤﻮطﺪة ﻗﺪره  5.102,2ﻣﻠﯿﻮن درھﻢ،
ﺿﻤﻨﮫ رﺑﺢ ﺻﺎف ﻣﻮطﺪ ﻗﺪره  924,7ﻣﻠﯿﻮن درھﻢ .ﺗﻢ ﺣﺼﺮ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ  25ﻣﺎرس 2020
ﻓﻲ ظﺮﻓﯿﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ "ﻛﻮﻓﯿﺪ  ، (Covid-19) "19ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﯿﺴﺮة ﻓﻲ ھﺬا

اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮطﯿﺪ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  31دﺟﻨﺒﺮ  ،2019وﻛﺬا ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺠﺰات
ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ،وﻛﺬا ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﻔﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﺘﺎرﯾﺦ طﺒﻘﺎ ﻟﻸﻧﻤﺎط اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ).(IAS/IFRS

ﻧﻘﻄـﺔ أﺧﺮى
ﺑﺨﺼﻮص اﻷﺣﺪاث اﻟﻮاﻗﻌﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺣﺼﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﺛﺎرﺟﺎﺋﺤﺔ "ﻛﻮﻓﯿﺪ "19
) ، (Covid-19أﺧﺒﺮﺗﻨﺎ اﻹدارة ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع إﻋﻼم ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺪﻋﻮة ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
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اﻟﺘ ﺎر ﯾﺦ .

ﻣ ﺮ اﻗ ﺒ ﺎ اﻟﺤ ﺴ ﺎ ﺑ ﺎت

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹدارة
إن اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ واﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺼﺮﯾﺢ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،طﺒﻘﺎ ﻟﻸﻧﻤﺎط اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻤﺎﻟﻲ ).(IAS/IFRS
وﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺘﺘﺒﻊ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻊ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺧﺘﻼﻻت
ذات ﻣﻌﻨﻰ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻏﺶ أو أﺧﻄﺎء ،وﻛﺬا ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻟﻠﻈﺮوف.

إﯾﺮ ﻧﯿﺴ ﺖ و ﯾﻮ ﻧﻎ

د ﻟﻮ ات ﻟﻼ ﻓ ﺘ ﺤ ﺎ

ﻋ ﺒ ﺪ ا ﻟ ﺴ ﻼ م ﺑ ﺮ اد ة ﻋ ﻼ م

ﺳ ﻜ ﯿﻨﺔ ﺑﻨﺴ ﻮ دة ﻗﺮاﺷ ﻲ

ﺷ ﺮ ﯾﻚ

ص

ﺷ ﺮ ﯾﻚ

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﺤﺼﯿﻦ
ﺗﻜﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ رأي ﺣﻮل ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻓﺘﺤﺎﺻﻨﺎ .ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻓﺘﺤﺎﺻﻨﺎ وﻓﻖ اﻷﻧﻤﺎط
ا ﻟ ﻤ ﮭ ﻨ ﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ا ﻟ ﻤ ﻐ ﺮ ب  .و ھ ﺬ ه اﻷ ﻧﻤ ﺎط ﺗﺴ ﺘ ﻠﺰ م ﻣ ﻦ ﺟ ﺎﻧﺒﻨ ﺎ أن ﻧﻤ ﺘﺜ ﻞ ﻟ ﻘﻮ اﻋ ﺪ اﻷ ﺧ ﻼ ﻗﯿ ﺎ ت  ،و ﺗ ﺨ ﻄ ﯿﻂ و إﻧ ﺠ ﺎز اﻻ ﻓﺘ ﺤ ﺎص ﻗ ﺼ ﺪ
اﻟﺤ ﺼ ﻮ ل ﻋ ﻠﻰ اط ﻤ ﺌﻨ ﺎن ﻣ ﻌﻘﻮ ل ﻋ ﻠﻰ ﻛ ﻮ ن اﻟﻘﻮ اﺋﻢ اﻟﺘﻮ ﻟﯿﻔﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﺧ ﺘﻼ ﻻ ت ذات ﻣ ﻌ ﻨﻰ .
ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻻﻓﺘﺤﺎص ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﺴﺎطﺮ ﺑﮭﺪف اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺗﮭﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺘﻮﻟﯿﻔﯿﺔ.
واﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺴﺎطﺮ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﻔﺘﺤﺺ ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺨﻄﺮ ﻛﻮن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺧﺘﻼﻻت ذات ﻣﻌﻨﻰ ﺳﻮاء
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻏﺶ أو أﺧﻄﺎء .ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻘﯿﯿﻤﺎت اﻟﻤﺨﻄﺮ ھﺎﺗﮫ .ﯾﺄﺧﺬ اﻟﻤﻔﺘﺤﺺ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻓﻲ
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