
ح�ساب اŸنتوجات والتحمÓت اŸوحدة 2018 - 2017

ÓÃيÚ الدراهم
2017 2018

34 963 36 032  ‹موع اŸبيعات
-5 937 -6 011 م�سرتيات مواد و اأدوات م�ستهلكة
-3 138 -2 891 حتمالت امل�ستخدمني
-2 838 -2 818 ر�سوم و �سرائب
-6 183 -5 923 منتجات و حتمالت اال�ستغالل اخرى
-6 557 -7 337 تخ�سي�سات ال�سافية لال�ستهالكات، االنخفا�سات و االأر�سدة

10 310 11 052 نتيجة التمويل
-32 -11 منتجات و حتمالت اخرى للعمليات العادية

0 0 ح�سة الناجت ال�سايف من ال�سركات حتت املعادلة
10 278 11 040 ناجت العمليات العادية

6 3 منتجات اخلزينة و معادل اخلزينة
-497 -527 كلفة القر�ض املايل اخلام
-491 -524 كلفة القر�ض املايل ال�صايف

-1 99 منتجات و حتمالت مالية اخرى
-491 -425 الناجت املايل

-3 208 -3 677 حتمالت ال�سرائب
6 579 6 938 الناجت ال�صايف

463 -239 فارق ال�سرف الناجت عن العمليات باخلارج
-45 -5 منتجات و حتمالت اأخرى

6 997 6 693 الناجت الإجمايل
6 579 6 938 الناجت ال�صايف
5 706 6 010 ح�سة املجموعة

873 928 ح�سة االأقلية
6 997 6 693 الناجت الإجمايل
5 940 5 855 ح�سة املجموعة
1 014 839 ح�سة االأقلية

2017 2018 الناجت لل�صهم الواحد
5 706 6 010 الناجت ال�سايف - ح�سة املجموعة )ÓÃيÚ الدراهم(

879 095 340 879 095 340 عدد االأ�سهم يف 31 دجنرب
6,49 6,84 الناجت ال�صايف لل�صهم
6,49 6,84 الناجت ال�صايف املحلل لل�صهم

حميط التوحيد 2018 و 2017

طريقة التوحيد  ن�صبة
التحكم 

ن�صبة 
الفائدة ال�صكل القانوين اإ�صم ال�صركة

ادماج اجمايل 100% 100% �صركة جمهولة ال�صم ات�صالت املغرب

�سارع النخيل حي الريا�ض - الرباط

�صركة جمهولة ال�صم Compagnie Mauritanienne de Communication (CMC)

ادماج اجمايل 80% 80%  ال�صنة املالية 2018

ادماج اجمايل 80% 80%  ال�سنة املالية 2017
�سارع امللك في�سل نواك�سط - موريتانيا

�صركة جمهولة ال�صم  موريتيل

ادماج اجمايل 52% 41%  ال�صنة املالية 2018

ادماج اجمايل 52% 41%  ال�سنة املالية 2017
�سارع امللك في�سل نواك�سط - موريتانيا

�صركة جمهولة ال�صم اوناتيل

ادماج اجمايل 61% 61%  ال�صنة املالية 2018

ادماج اجمايل 51% 51%  ال�سنة املالية 2017

705 �سارع االمم 01 �سندوق الربيد 10000 وكادوكو - بوركينافا�سو

�صركة جمهولة ال�صم غابون تيليكوم

ادماج اجمايل 51% 51%  ال�صنة املالية 2018

ادماج اجمايل 51% 51%  ال�سنة املالية 2017

الطابق 9 �سندوق الربيد 40000 ليربوفيل - الغابون

�صركة جمهولة ال�صم �صوطيلما

ادماج اجمايل 51% 51%  ال�صنة املالية 2018

ادماج اجمايل 51% 51%  ال�سنة املالية 2017

طريق كوليكورو �سارع هيبدروم �سندوق الربيد 740 باماكو - مايل

�صركة جمهولة ال�صم كازانت

ادماج اجمايل 100% 100%  ال�صنة املالية 2018

ادماج اجمايل 100% 100%  ال�سنة املالية 2017
�سارع النخيل حي الريا�ض -الرباط

�صركة جمهولة ال�صم اتالنتيك تيليكوم �صاحل العاج

ادماج اجمايل 85% 85%  ال�صنة املالية 2018

ادماج اجمايل 85% 85%  ال�سنة املالية 2017
اأبيدجان-بالتو، عمارة كرات، �سارع برتو رو�سل

�صركة جمهولة ال�صم ات�صالت بنني

ادماج اجمايل 100% 100%  ال�صنة املالية 2018

ادماج اجمايل 100% 100%  ال�سنة املالية 2017

 كوتونو،جزيرة 553، حي زوجنو اإهوزو، املنطقة ال�سناعية،

�سارع جان بول 2 عمارة ات�ساالت
�صركة جمهولة ال�صم اتالنتيك تيليكوم توغو

ادماج اجمايل 95% 95%  ال�صنة املالية 2018

ادماج اجمايل 95% 95%  ال�سنة املالية 2017
�سللارع ال�سللالم، طريق الطريان، عمارة موف ات�ساالت لومي

�صركة جمهولة ال�صم اتالنتيك تيليكوم نيجر

ادماج اجمايل 100% 100%  ال�صنة املالية 2018

ادماج اجمايل 100% 100%  ال�سنة املالية 2017

720 �سارع 15 ابريل املنطقة ال�سناعية، �ض ب 13379، نيامي  

�صركة جمهولة ال�صم اتالنتيك تيليكوم اإفريقيا الو�صطى

ادماج اجمايل 100% 100%  ال�صنة املالية 2018

ادماج اجمايل 100% 100% ال�سنة املالية 2017 

بانغي ، ب ك 0، �ض ب 2439، �ساحة اجلمهورية ،عمارة �سوكيم، 

الطابق االأر�سي 
�صركة جمهولة ال�صم بري�صتيج تليكوم �صاحل العاج

ادماج اجمايل 100% 100%  ال�صنة املالية 2018

ادماج اجمايل 100% 100%  ال�سنة املالية 2017

املنطقة احلرة ب�سام االأكرب جممع VITIB IIAO، عمارة 8592، اأبيدجان

 جدول تدفقات اخلزينة 2018 و 2017

ÓÃيÚ الدراهم
2017 2018

10 310 11 052 نتيجة اال�ستغالل
6 582 7 318 اال�ستهالكات و مراجعات اخرى

16 892 18 370 الهام�ض اخلام للتمويل الذاتي
1 189 -883 عنا�سر اأخرى من التغري يف �سايف راأ�ض املال العامل

18 081 17 487 التدفق ال�صايف للخزينة الناجت عن العمليات قبل ال�صرائب
-3 170 -2 967 �سرائب موؤداة

14 911 14 520 التدفق ال�صايف للخزينة الناجت عن العمليات )اأ(
-8 370 -8 075 اقتناء م�ستعقرات عينية و غري عينية

0 -469 اقتناء م�ستعقرات مالية �سافية من اخلزينة املقتناة
-319 -194 ارتفاع امل�ستعقرات املالية

0 31 مبيعات امل�ستعقرات العينية و الغري العينية
622 335 انخفا�ض امل�ستعقرات املالية

6 2 ربيحة حم�سل عليها من �سندات امل�ساركة الغري املوحدة
-8 061 -8 369 التدفق ال�صايف للخزينة املتعلق بعمليات ال�صتثمار )ب(

0 0 ارتفاع را�ض املال
-5 598 -5 732 الربيحة املوؤداة للم�ساهمني

-921 -798 الربيحة املوؤداة من طرف الفروع للم�ساهمني االقلية
-6 519 -6 529 عمليات على الرا�صمال 

1 681 1 347 قرو�ض و ارتفاع اخل�سوم املالية الطويلة االمد االخرى
0 0 ت�سديد القرو�ض و انخفا�ض اخل�سوم املالية الطويلة االمد االخرى

910 1 933 قرو�ض و ارتفاع اخل�سوم املالية الق�سرية املدى االخرى
-2 545 -2 682 ت�سديد القرو�ض و انخفا�ض اخل�سوم املالية الق�سرية االمد االخرى

0 0 تغيري احل�سابات اجلارية اال�سول / اخل�سوم املالية
-784 -575 ارباح خال�سة موؤداة

-9 6 عنا�سر اخلزينة متعلقة بالعمليات املالية
-747 29 عمليات على القرو�ض و اخل�صوم املالية الخرى

-7 266 -6 501 التدفق ال�صايف للخزينة املتعلق بالعمليات املالية )ت(
-13 40 تاأثري ال�صرف و العنا�صر الخرى الغري ال�صائلة )ث(

-428 -310 جمموع تدفق اخلزينة اأ+ب+ت+ث
2 438 2 010 اخلزينة ومعادل اخلزينة يف بداية الفرتة 
2 010 1 700 اخلزينة ومعادل اخلزينة يف نهاية الفرتة 

جدول تغريات الرا�سمال الذاتي ل�سنتي 2018 و 2017
ÓÃيÚ الدراهم

املجموع  ح�صة
الأقلية

 جمموع ح�صة
املجموعة

 العنا�صرالأخرى
 للناجت الجمايل

 احتياطات و
نتائج موحدة الرا�صمال

19 298 3 822 15 476 -427 10 628 5 275 الو�صعية يف 31 دجنرب 2016
7 039 1 014 6 025 319 5 706 الناجت االجمايل

463 144 319 319 0  تغريات االأرباح واخل�سائر املحت�سبة كروؤو�ض اأموال
خا�سة و القابلة لالإ�سرتداد يف الناجت

463 144 319 319 فارق التحويل

-45 -2 -42 -42  تغريات االأرباح واخل�سائر املحت�سبة كروؤو�ض اأموال
خا�سة و الغري قابلة لالإ�سرتداد يف الناجت

-8 -2 -5 -5 فوارق ح�سابية
-37 -37 -37 فوارق اعادة تقومي اأدوات روؤو�ض االأموال

التغريات يف ح�س�ض الفائدة  دون  ك�سب/فقدان ال�سيطرة
التغريات يف ح�س�ض الفائدة مع ك�سب/فقدان ال�سيطرة

-6 509 -918 -5 591 -5 591 توزيع الربيحة
-31 -31 -31 �سند املراقبة الذاتية

-4 -2 -2 -2 مراجعات اخرى
19 750 3 916 15 835 -150 10 710 5 275 الو�صعية يف 31 دجنرب 2017

6 694 839 5 855 -155 6 010 الناجت االجمايل

-239 -84 -155 -155 0  تغريات االأرباح واخل�سائر املحت�سبة كروؤو�ض اأموال
خا�سة و القابلة لالإ�سرتداد يف الناجت

-239 -84 -155 -155 فارق التحويل

-5 -5 -1 -1  تغريات االأرباح واخل�سائر املحت�سبة كروؤو�ض اأموال
خا�سة و الغري قابلة لالإ�سرتداد يف الناجت

9 -5 13 13 فوارق ح�سابية

-14 -14 -14 فوارق اعادة تقومي اأدوات روؤو�ض االأموال
-471 -126 -346 -346 التغريات يف ح�س�ض الفائدة  دون  ك�سب/فقدان ال�سيطرة

0 0 التغريات يف ح�س�ض الفائدة مع ك�سب/فقدان ال�سيطرة
-6 503 -807 -5 696 -5 696 توزيع الربيحة

20 20 20 �سند املراقبة الداتية
0 0 مراجعات اخرى

  19 490   3 822   15 668   -306 الو�صعية يف 31 دجنرب 2018 275 5   699 10  

2017 2018 الأ�صول
8 695 8 548 فارق اقتناء
7 485 7 681 م�ستعقرات اخرى غري عينية

32 090 31 301 م�ستعقرات عينية
0 0 �سندات حتت املعادلة

335 299 ا�سول مالية غري جارية
273 224 �سرائب اال�سول موؤجلة

48 879 48 053 ا�صول غري جارية
296 348 املخزون

11 325 11 839 ديون اال�ستغالل و اآخرين
119 138 ا�سول مالية ق�سرية االمد

2 010 1 700 اخلزينة و معادل اخلزينة
54 54 ا�سول جاهزة للبيع

13 803 14 078 ا�صول جارية
62 682 62 131 جمموع ال�صول

2017 2018 اخل�صوم  
5 275 5 275 را�سمال
4 854 4 383 االحتياط املوحد
5 706 6 010 الناجت املوحد ل�سنة املالية

15 835 15 668 روؤو�ض االأموال اخلا�سة - ح�سة املجموعة
3 916 3 822 ح�سة االأقلية

19 750 19 490 روؤو�ض الموال اخلا�صة
570 464 ار�سدة غري جارية

4 200 3 475 ديون و خ�سوم مالية اخرى طويلة االأمد
244 246 �سرائب اخل�سوم املوؤجلة

0 0 خ�سوم اأخري غري جارية
5 014 4 185 خ�صوم غري جارية

25 627 24 095 ديون التمويل
563 906 �سرائب اخل�سوم امل�ستحقة
838 1 325 ار�سدة جارية

10 890 12 129 ديون و خ�سوم مالية اخرى ق�سرية االأمد
37 918 38 456 خ�صوم جارية
62 682 62 131 جمموع اخل�صوم

البيان اÿتامي

ÓÃيÚ الدراهم

2018 Èاحل�سابات املوحدة يف 31 دجن



ديون اال�ستغالالت و غريهم يف 31 دجنÈ 2018 و 2017
ÓÃيÚ الدراهم

2017 2018
8 527 8 534 زبناء و ح�سابات مرتبطة

2 798 3 305 دائنون اآخرون و ح�سابات الت�سوية

11 325 11 839 املجموع ال�صايف

زبناء و ح�سابات مرتبطة
ÓÃيÚ الدراهم

2017 2018
14 554 14 882 زبناء خ�سو�سيني

1 611 1 391 زبناء عموميني

-7 638 -7 739 انخفا�سات املدينني امل�سكوك فيهم

8 527 8 534 املجموع ال�صايف

دائنون اآخرون و ح�سابات الت�سوية
ÓÃيÚ الدراهم

2017 2018
169 464 مزودون، مدينون، ت�سبيقات و تقدميات

82 59 امل�ستخدمون

1 193 1 064 ديون �سريبية

985 1 298 مدينني اآخرين

369 419 ح�سابات الت�سوية

2 798 3 305 املجموع ال�صايف

جدول امل�ستعقرات غري العينية اأخرى يف 31 دجنÈ 2018 و 2017
ÓÃيÚ الدراهم

2017 2018
1 674 1 508 برامج

4 289 4 554 رخ�سة النقال

1 522 1 618 م�ستعقرات اخرى غري عينية

7 485 7 681 املجموع

جدول امل�ستعقرات العينية يف 31 دجنÈ 2018 و 2017
ÓÃيÚ الدراهم

2017 2018
1 607 1 593 االأرا�سي

2 876 2 982 البنايات

26 612 25 542 التجهيزات التقنية و املعدات و االأدوات

92 319 معدات النقل

712 617 اأثاث و اأدوات املكتب

192 248 تثبيتات عينية اأخرى

32 090 31 301 املجموع ال�صايف

 ال�سنة اŸالية 2017
ÓÃيÚ الدراهم

2017
م�صتعقرات 

جاهزة للبيع
 اإعادة

الرتتيب
 تغيري

املحيط
 فارق

التحويل
 بيع و

�صحب
 اقتناء و

تخ�صي�صات 2016

103 303 0 -432 1 540 -164 6 851 95 532 اخلام

1 631 0 31 16 1 584 االأرا�سي

8 650 0 0 53 0 297 8 300 البنايات

86 534 -386 1 364 -10 6 187 79 402 التجهيزات التقنية و املعدات و االأدوات

549 -2 13 -113 36 616 معدات النقل

5 604 80 61 -40 200 5 303 اأثاث و اأدوات املكتب

336 -122 17 0 115 327 تثبيتات عينية اأخرى

-71 213 604 -1 050 380 -5 595 -65 551 ال�صتهالكات و الأر�صدة

-24 0 -13 -12 االأرا�سي

-5 774 0 -48 1 -287 -5 441 البنايات

-59 922 643 -931 291 -4 974 -54 951 التجهيزات التقنية و املعدات و االأدوات

-457 16 -12 48 -42 -467 معدات النقل

-4 892 -56 -53 39 -265 -4 557 اأثاث و اأدوات املكتب

-144 -7 0 -14 -123 م�ستعقرات عينية اخرى

32 090 0 148 489 216 1 256 29 981 املجموع ال�صايف

 ال�سنة اŸالية 2018
ÓÃيÚ الدراهم

2018
م�صتعقرات 

جاهزة للبيع
اإعادة 

الرتتيب
تغيري 

املحيط
فارق 

التحويل
بيع و 
�صحب

اقتناء و 
تخ�صي�صات 2017

107 145 0 7 0 -840 -341 5 015 103 303 اخلام

1 619 -1 -15 -9 13 1 631 االأرا�سي

9 008 -9 -31 -3 401 8 650 البنايات

89 605 138 -745 -308 3 985 86 534 التجهيزات التقنية و املعدات و االأدوات

792 0 -10 -19 273 549 معدات النقل

5 720 -44 -31 -2 193 5 604 اأثاث و اأدوات املكتب

401 -77 -8 -1 150 336 تثبيتات عينية اأخرى

-75 843 0 20 0 568 354 -5 572 -71 213 ال�صتهالكات و الأر�صدة

-26 0 0 -2 -24 االأرا�سي

-6 027 0 26 3 -281 -5 774 البنايات

-64 062 -11 503 330 -4 963 -59 922 التجهيزات التقنية و املعدات و االأدوات

-473 7 8 19 -51 -457 معدات النقل

-5 103 24 27 2 -264 -4 892 اأثاث و اأدوات املكتب

-152 0 3 0 -12 -144 م�ستعقرات عينية اخرى

31 301 0 28 0 -272 13 -557 32 090 املجموع ال�صايف

 ال�سنة اŸالية 2017
ÓÃيÚ الدراهم

2017 اإعادة الرتتيب تغيري املحيط فارق التحويل بيع و �صحب اقتناء و تخ�صي�صات 2016

  21 574 -274 445 -11 1 405 اخلام 009 20 

  8 478 -271 117 -11 911 7 732 برامج

  7 588 0 292 7 296 رخ�سة النقال

  5 507 -3 36 494 4 981 م�ستعقرات اخرى غري عينية

-14 089 110 -246 10 -1 332 -12 631 ال�صتهالكات و الأر�صدة
-6 804 118 -84 10 -528 -6 321 برامج

-3 299 -19 -138 -434 -2 708 رخ�سة النقال

-3 985 10 -25 -369 -3 601 م�ستعقرات اخرى غري عينية

  7 485 -164 199 -1 73 7 378 املجموع ال�صايف

 ال�سنة اŸالية 2018
ÓÃيÚ الدراهم

2018 اإعادة الرتتيب تغيري املحيط فارق التحويل بيع و �صحب اقتناء و تخ�صي�صات 2017

  22 752 -57 0 -244 -150 1 628 اخلام 574 21  

  8 662 -80 -75 -147 486 8 478 برامج

  8 165 6 -149 719 7 588 رخ�سة النقال

  5 925 17 -20 -3 423 5 507 م�ستعقرات اخرى غري عينية

-15 071 29 0 126 148 -1 286 -14 089 ال�صتهالكات و الأر�صدة

-7 154 14 52 146 -562 -6 804 برامج

-3 610 0 71 -382 -3 299 رخ�سة النقال

-4 307 15 4 2 -342 -3 985 م�ستعقرات اخرى غري عينية

  7 681 -27 0 -118 -2 342 7 485 املجموع ال�صايف

اأ�سول مالية غري جارية يف 31 دجنÈ 2018 و 2017
ÓÃيÚ الدراهم

2017 2018
102 73 �سندات امل�ساهمة )الغري املوحدة(

233 226 م�ستعقرات مالية اخرى

335 299 املجموع ال�صايف

2017 2018

172 168 اأقل من �سنة

59 57 بني 1 و 5 �سنوات

2 0 اأكرث من �سنة

233 226 املجموع ال�صايف

 ال�سنة اŸالية 2017
 ÓÃيÚ الدراهم

القيمة ال�صافية احل�صابية الأر�صدة القيمة اخلام  الن�صبة املئوية

12 12 Arabsat * غ ه

16 4 20 Autoroute du Maroc * غ ه

10 10 Thuraya * غ ه

0 5 5 10% Fonds d’amorçage Sindibad

31 138 169 8% Médi1 TV

11 36 47 9% RASCOM

13 13 Sonatel * غ ه

0 6 6 25% CMTL

8 4 12 INMARSAT * غ ه

1 1 20% IMT/GIE

0 20 20 100% MT Fly

0 1 1 * غ ه Hôtels de la GARE

102 213 316 املجموع

* غري هلللام 

 ال�سنة اŸالية 2018
ÓÃيÚ الدراهم

القيمة ال�صافية احل�صابية الأر�صدة القيمة اخلام  الن�صبة املئوية

12 12 Arabsat * غ ه

16 4 20 Autoroute du Maroc * غ ه

2 8 10 Thuraya * غ ه

0 5 5 10% Fonds d’amorçage Sindibad

23 147 169 8% Médi1 TV

11 35 46 9% RASCOM

9 9 Sonatel * غ ه

0 6 6 25% CMTL

0 12 12 INMARSAT * غ ه

1 1 20% IMT/GIE

0 20 20 100% MT Fly

0 1 1 * غ ه Hôtels de la GARE

73 237 310 املجموع

م�ستعقرات مالية اأخرى

�سندات امل�ساهمة الغري املوحدة



حتمالت ال�سرائب 2018 و2017
ÓÃيÚ الدراهم

2017 2018

3 199 3 591 ال�سريبة على ال�سركات

-2 40 �سرائب موؤجلة

11 45 ار�سدة على ال�سرائب 

3 208 3 677 ال�صريبة على النتائج

33% 35% ن�صبة ال�صريبة املوحدة املتحقق منها

2017 2018

6 579 6 938 الناجت ال�سايف

3 197 3 632 ال�سرائب املحت�سبة

11 45 ار�سدة على ال�سرائب 

9 787 10 615 الناجت قبل ال�صرائب

31% 31% ن�سبة ال�سريبة احلالية

3 034 3 291 ال�سريبة النظرية

-91 -81 تاثري ن�سب ال�سريبة

265 467 فوارق اخرى

3 208 3 677 ال�صريبة احلقيقية

جدول االأر�سدة يف 31 دجنÈ 2018 و 2017
ÓÃيÚ الدراهم

2017 2018
570 464 ار�صدة غري جارية

17 16 ار�سدة الإيراد طوال احلياة

428 389 ار�سدة التعوي�سات عن التقاعد

94 38 ار�سدة النزاعات مع االآخرين

32 21 ار�سدة ا خرى

838 1 325 ار�صدة جارية

0 0 ار�سدة التحمالت خمطط املغادرة الطوعية

834 1 268 ار�سدة النزاعات مع االآخرين

4 57 ار�سدة اخرى 

1 408 1 789 املجموع

 ال�سنة اŸالية 2018
ÓÃيÚ الدراهم

2018  اعادة
الرتتيب

 اخذ دون
مو�صوع

 فارق
التحويل

 تغيري
املحيط ا�صتهالك تخ�صي�صات 2017

464 -26 -13 -11 0 -113 57 570 ار�صدة غري جارية

16 -1 17 ار�سدة الإيراد طوال احلياة

389 -17 -9 -59 46 428 ار�سدة التعوي�سات عن التقاعد

38 -1 -11 -1 -53 11 94 ار�سدة النزاعات مع االآخرين

21 -8 -2 -1 32 ار�سدة ا خرى

1 325 4 -53 -10 0 -266 813 838 ار�صدة جارية

0 ار�سدة التحمالت خمطط املغادرة الطوعية

0 0 ار�سدة امل�ستخدمني

1 268 4 -53 -9 -266 759 834 ار�سدة النزاعات مع االآخرين

57 -1 54 4 ار�سدة اخرى 

1 789 -22 -67 -20 0 -379 870 1 408 املجموع

ديون اال�ستغالالت يف 31 دجنÈ 2018 و 2017
ÓÃيÚ الدراهم

2017 2018

16 265 14 442 مدينون و ح�سابات مرتبطة

2 370 2 798 ح�سابات الت�سوية

6 992 6 855 ديون اخرى

25 627 24 095 املجموع

 ال�سنة اŸالية 2017
ÓÃيÚ الدراهم

2017  اعادة
الرتتيب

 اخذ دون
مو�صوع

 فارق
التحويل

 تغيري
املحيط ا�صتهالك تخ�صي�صات 2016

570 10 -5 24 -57 126 470 ار�صدة غري جارية
17 -1 18 ار�سدة الإيراد طوال احلياة

428 10 20 -45 43 400 ار�سدة التعوي�سات عن التقاعد
94 -3 3 -11 76 28 ار�سدة النزاعات مع االآخرين
32 -2 1 9 23 ار�سدة ا خرى

838 -115 -419 15 -12 160 1 208 ار�صدة جارية

-386 386 ار�سدة التحمالت خمطط املغادرة الطوعية
834 -115 -33 15 -12 156 822 ار�سدة النزاعات مع االآخرين

4 0 4 ار�سدة اخرى 

1 408 -104 -424 39 -69 286 1 679 املجموع

ملخ�ض تقرير مراقبي احل�صابات حول احل�صابات املوحدة

ال�صنة املنتهية يف 31 دجنرب 2018 
 

التابعة  و�سركاتها  م�ساهمة«  »�سركة  املغرب  الت�ساالت  املوحدة  املالية  البيانات  بافتحا�ض  قمنا 
 31 تاريخ  يف  احل�سيلة  على  ت�ستمل  والتي  �سحبته،  املرفقة  املغرب(،  ات�ساالت  )جمموعة 
جدول  و  اخلا�سة  االأموال  روؤو�ض  يف  التغريات  وبيان  العام  الناجت  ح�ساب  وكذا  دجنرب2018 
تدفقات اخلزينة لل�سنة املنتهية يف هذا التاريخ، واملذكرات التي تت�سمن موجزا الأهم االأ�ساليب 
املالية مبلغا لروؤو�ض االأموال  البيانات  التف�سريية. وتظهر هذه  املحا�سبية وغريها من املذكرات 

اخلا�سة املوحدة قدره 490 19 مليون درهم وربحا �سافيا موحدا قدره 938 6 مليون درهم.

للمعايري  وفقا  املالية،  البيانات  لهذه  ال�سادق  والتقدمي  االإعداد  عن  امل�سوؤولة  هي  االإدارة  اإن 
املحا�سبية الدولية )IAS/IFRS( بال�سيغة التي اعتمدها االحتاد االأوروبي.

من  به  قمنا  ما  على  اعتمادا  املالية  البيانات  هذه  يف  النظر  وجهة  اإبداء  يف  م�سوؤوليتنا  تكمن 
افتحا�ض. حيث با�سرنا هذا االإفتحا�ض وفقا ملعايري املهنة باملغرب.

 
ح�سب راأينا، فاإن البيانات املالية املوحدة امل�سار اإليها يف الفقرة االأوىل اأعاله تعطي، من خالل 
جميع جوانبها الهامة، �سورة وفية للو�سعية املالية ملجموعة ات�ساالت املغرب امل�سكلة من طرف 
االأفراد والكيانات امل�سمنة يف البيانات املوحدة يف تاريخ 31 دجنرب 2018 وكذا االأداءات املالية 
ولتدفقات اخلزينة لل�سنة املنتهية يف هذا التاريخ، وفقا للمعايري واملبادئ املحا�سبية املو�سوفة يف 

بيان املعلومات االإ�سافية املوحدة.
 

الدار البي�ساء، يف تاريخ 16 فرباير 2019

مراقبو احل�سابات
عبد العزيز امل�ساط

عبد العزيز امل�ساط
�سريك

DELOITTE AUDIT

�سكينة بن�سودة قر�سي
�سريك


