النتائج إلى غاية  31دجنبر 2015

كوسومار تحسن رقم معامالتها بفضل النشاط التصديري
انعقد المجلس اإلداري لكوسومار يوم  17مارس  2016تحت رئاسة السيد محمد فيكرات من أجل تدارس نشاط المجموعة خالل السنة المالية  ،2015وحصر
المجلس بعد ذلك الحسابات في  31دجنبر  2015كما يلي :

 .3الحسابات االجتماعية

 .1رقم المعامالت الموطد
شهد رقم المعامالت الموطد ارتفاعا بنسبة  15,3% +مقارنة مع سنة 2014
حيث بلغ  6.970مليون درهم .ويعزى هذا التطور إلى :
•تصدير السكر المستورد في إطار نظام القبول المؤقت وبدون دعم،
عن طريق استعمال الفائض من طاقات معمل تكرير الدار البيضاء بعد
التلبية الكاملة لحاجيات السوق المحلية.
•ارتفاع اإلنتاج المحلي الذي مكن من تحرير القدرة اإلنتاجية
المتاحة لمعمل تكرير الدار البيضاء.
من جانب آخر ،وفي إطار مواكبة دينامية السوق الوطنية ،تقوم كوسومار
منذ دجنبر  2015بحملة تواصلية تحت عنوان «إشراق» تبث عبر العديد
من وسائل اإلعالم بهدف تعزيز العالمات التجارية الخاصة بالمجموعة :النمر،
البالر ،الغزالة والقصبة.

(بمليون الدرهم)
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إرتفع الفائض اإلجمالي لالستغالل إلى  1.454مليون درهم عند متم شهر
دجنبر  2015مقابل  1.337مليون درهم بفضل مواصلة تحسين األداءات
الصناعية للمجموعة وكذلك انخفاض التكلفة الطاقية الناتجة عن تطور
أسعار البترول في السوق العالمية.
بالموازاة مع ذلك ،تواصل السلسلة الفالحية السكرية المحلية مساهمتها في
نمو المجموعة وذلك بفضل عمليات المكننة وتطوير التقنيات الفالحية من
طرف الفرق المنتمية للمجموعة.
كما حافظت النتيجة الصافية حصة المجموعة لسنة  2015على نفس
المستوى المسجل في السنة المالية السابقة رغم تحسن الفائض اإلجمالي
لالستغالل الموطد طبقا للمعايير الدولية الخاصة بالوضعيات المالية ،ويفسر
ذلك أساسا بوجود عائدات تفويت استثنائية في سنة .2014

جائزة «المقاولة المواطنة لسنة
 »2013لنادي روطاري
مرس السلطان الدارالبيضاء
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بلغ الفائض اإلجمالي لالستغالل االجتماعي لكوسومار شركة المساهمة
 1.099مليون درهم عند نهاية دجنبر  2015وسجل زيادة مقارنة مع سنة
 .2014ويعود هذا التطور إلى األداء الجيد للموسم الفالحي لمعمل سكر
دكالة وكذلك انخفاض التكلفة الطاقية.
أظهرت النتيجة الصافية االجتماعية ما قيمته  491مليون درهم مقابل 433
مليون درهم وفق تطور نتيجة االستغالل.

 .4الربحية

 .2الحسابات الموطدة

جائزة «أفضل أداء للمسؤولية
اإلجتماعية لفيجيو» 2012

(بمليون الدرهم)

جائزة «رواد المسؤولية
اإلجتماعية واإلقتصاد
األخضر في إفريقيا» 2012

اقترح المجلس اإلداري على الجمع العام العادي توزيع ربحية قيمتها
 10,8درهم للسهم بزيادة عن القيمة المسجلة خالل السنة المالية السابقة.

 .5اآلفاق
عرفت الثالثة أشهر األولى من سنة  2016ظرفية اقتصادية دولية صعبة
نسبيا تميزت ببداية الضغوطات على أسعار المواد األولية والمواد الطاقية
باألسواق العالمية .يجب أخذ بعين االعتبار هذا السياق في تطور اإلطار
القانوني لنشاطنا وكذا من أجل حماية كل من اإلنتاج الفالحي و
الصناعي المحليين من السكر.
ستواصل مجموعة كوسومار توطيد أداء نشاطها التصديري عن طريق
تكرير السكر الخام المستورد في إطار نظام القبول المؤقت وخارج نظام
المقاصة.
يتيح مستوى ملء السدود ذات االستعمال الفالحي آفاقا جيدة بالنسبة
للموسم الفالحي  2015/2016رغم االنخفاض الملموس المسجل على مستوى
التساقطات المطرية خالل هذه السنة.

ميدالية «منظمة األغذية
جائزة «المسؤولية
اإلجتماعية لإلتحاد العام لمقاوالت والزراعة لألمم المتحدة
لنموذج التجميع» 2009
المغرب» 2011
العالمة التجارية الوطنية »النمر«
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