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 فاعل في الصناعات الغذائية على الصعيد الجهوي 
وخالق مستدام للقيم

 تكمن مهمة مجموعة كوسومار في االستجابة النتظارات زبنائها 
 ومستهلكيها وذلك في إطار شراكة مستدامة 

ومسؤولة اجتماعيا مع مجموع منظومتها اإلقتصادية.

 من خالل إدراج التوجه نحو إرضاء الزبون في جميع مهنها، تؤكد 
 كوسومار مكانتها كمجموعة معترف بها في الصناعة الغذائية 

وقريبة من مستهلكيها.

 تطمح كوسومار إلى أن تصبح فاعال في قطاع السكر على الصعيد الجهوي.
 وبفضل طاقتها اإلنتاجية الفائضة، تقوم كوسومار 

بتصدير السكر األبيض. 

  البيانات الرئيسية، المهمة والرؤية

رائدة في القطاع السكري على الصعيد الوطني
منذ 1929، تعتبر كوسومار رائدة في إنتاج السكر األبيض بالمغرب وثالث قدرة استخراجية بإفريقيا. تقوم المجموعة على التآزر 

مع جميع األطراف المعنية من أجل ضمان تموين المملكة بالسكر. 

نموذج مغربي للتجميع 
تلتزم كوسومار بتنمية السلسلة السكرية وتؤكد رغبتها في دعم ومواكبة شركائها الفالحين.

إلى نهايتها، حيث  اإلنتاجية  العمليات  بداية  السكرية من  أكبر للسلسلة  تنافسية  تعتبر كوسومار محركا حقيقيا من أجل 
والغرب  دكالة  التي  وهي  السكرية  النباتات  بزراعات  الخاصة  بالمناطق  فالح   80  000 يناهز  ما  بتجميع  المجموعة  تقوم 

واللوكوس وتادلة وملوية.

حضور في مجموع سلسلة القيم
تقوم كوسومار باإلنتاج والتلفيف والتوزيع على أربعة أشكال: قالب السكر، القطع الكبيرة، القطع الصغيرة وسكر ساندة. من 

ناحية ثانية، تضمن المجموعة أيضا تصدير السكر األبيض.

وتتم عملية اإلنتاج عبر طريقتين: 

• تحويل النباتات السكرية المزروعة محليا، قصب السكر والشمندر السكري، إلى سكر أبيض يتم توزيعه على الصعيد الوطني.

• تكرير السكر الخام المستورد إلى سكر أبيض يتم توزيعه محليا أو تصديره. 
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محمد فيكرات

تهدف منهجيتنا 

إلى دعم العالقة 

مع الزبون وتقوية 

الثقة المتقاسمة 

مع شركائنا 

الفالحين
”

“
 ما هي األهداف البارزة التي ترسخت لديكم في سنة 2015؟

بها  معترف  مجموعة  فباعتبارها  باألحداث،  غنية   2015 سنة  كانت 
كوسومار  أصبحت  للقيم  وخالقة  الغذائية  الصناعات  قطاع  في 
أيضا عالمة تجارية مميزة وقريبة من مستهلكيها. لقد عزمنا على 
جميع  في  بأكملها  منهجيتنا  صلب  في  حجر  الزبون  من  نجعل  أن 
هذا  في  التوزيع.  غاية  إلى  الفالحي  النشاط  من  انطالقا  المراحل 
الصدد، تم إدراج التوجه نحو إرضاء الزبون في جميع مراحل العمليات 
اإلنتاجية وذلك في إطار منطق التحسين المستمر لتنظيمنا الداخلي، 
كما تم نشر برنامج واسع لإلخبار والتحسيس لمواكبة هذا التحول 

الحاسم في تاريخ كوسومار. 

هائلة  إمكانيات  عن  للسكر  المحلي  اإلنتاج  أبان  ذلك،  إلى  باإلضافة 
التغطية  نسبة  بلغت  بينما  األبيض،  السكر  من  طن  ألف   510 بلغ  إذ 
إلى  الرامية  المبذولة  المجهودات  على  يدل  ما  وهو   42% الوطنية 

تحقيق تنمية مستدامة لسلسلة سكرية عصرية وتنافسية. 

هذا التحسن يصاحبه أيضا تعزيز عالقة الثقة مع شركائنا الفالحين، 
لذلك نوليها اهتماما باعتبارها شيء أساسي بالنسبة لنا.

ما هي ارتساماتكم حول نتائج 2015؟

سجل  إذ  المالية  المجاميع  مستوى  على  إيجابيا  تطورا  حققنا  لقد 
رقم المعامالت زيادة بنسبة %15,3 ليبلغ 6,9 مليار درهم، فيما بلغ 
 .8,75% نسبتها  بزيادة  درهم  مليار   1,4 لالستغالل  الخام  الفائض 
أما بالنسبة للناتج الصافي حصة المجموعة، فقد ظل مستقرا في 

حدود 642 مليون درهم. 

مثل  المالئمة  الظرفية  عوامل  جهة،  من  تعكس،  المؤشرات  هذه 
جهة  من  ذلك،  إلى  ينضاف  الطاقية،  والتكلفة  المناخية  الظروف 
الصناعية  المخططات  إطار  في  المنجزة  المهيِكلة  الدينامية  ثانية 
تأهيل  مواصلة  في  الدينامية  هذه  وتتجلى  والمالية.  والتنفيذية 
جديدة  عمل  وطرق  كفاءات  إدماج  وكذلك  اإلنتاجية  وحداتنا 

باإلضافة إلى التطور الهام للنشاط التصديري.  

حـــــوار مــع 
الــرئــيــــس الــمـــديــــر الــعــــام

للنشاط  الهام  التطور  هذا  عن  لنا  تتحدثوا  أن  لكم  هل 
التصديري؟

يشهد هذا النشاط نموا قويا، ففي سنة 2015 سجلنا 190 ألف طن 
كصادرات للسكر حيث صدرنا منتوجاتنا إلى أزيد من ثالثين بلدا في 
كل من أوربا وآسيا وإفريقيا. وبفضل طاقتنا اإلنتاجية التي تحسنت 
المنجزة على مستوى معمل  إثر االستثمارات  بشكل ملموس، على 

التكرير بالدار البيضاء، أصبحت لدينا مرونة أفضل.

في الوقت الحالي، بلغ اإلنتاج الوطني ذروته والفائض فقط هو الذي 
يوجه للتصدير الذي يتم في إطار نظام القبول المؤقت وال يستفيد 

من أي دعم. 

ماذا عن رفع الدعم الخاص بالسكر المعلن عنه؟ 

قيد  بالسكر  الخاص  الدعم  رفع  مسألة  مازالت  الراهن،  الوقت  في 
االستعداد  في  بدأنا  لكننا  الحكومية.  الهيئات  مستوى  على  الدرس 
تنافسية  تعزيز  إلى  الرامية  المجهودات  كل  نواصل  بحيث  لذلك 
السلسلة السكرية ببالدنا، فقد قمنا اليوم بالعديد من االستثمارات 
السكري،  القطاع  أداءات  تحسين  سبيل  في  المزيد  وسنستثمر 
واألداة  الفالحي  النشاط  وعصرنة  تأهيل  في  أوال  هدفنا  ويكمن 
ضمان  مع  الحديثة  التيكنولوجيات  إدخال  عبر  وذلك  الصناعية 

المواكبة عن قرب لشركائنا.

تعزيز  يظل  األسمى  وهدفنا  به،  معترف  للتجميع  نموذجنا  إن 
التنافسية ورفع نسبة التغطية الوطنية للحاجيات من السكر. 

هي  ما  ونشيطة.  مسؤولة  مقاولة  بأنها  لكوسومار  يشهد 
مجاالت تدخلها؟

إن المسؤولية المجتمعية لكوسومار تتجلى في كل تدخالتنا وتالزمنا 
انخراطنا  في  تتمثل  فإرادتنا  التقريرية.  مراحلنا  جميع  في  باستمرار 
لمنظومتها  أو  لمقاولتنا  بالنسبة  سواء  ومرنة  مستدامة  تنمية  في 
الصدد،  هذا  في  المتقاسمة.  القيمة  خلق  عبر  وذلك  اإلقتصادية 
والتقنية  المالية  المواكبة  في  ع  كمجمِّ لدورنا  بالغة  أهمية  نولي 
واالجتماعية لحوالي 000 80 فالح في زراعة الشمندر وقصب السكر. 

حيث نضمن لهم شراء مجموع منتوجهم وندعمهم في تحسين 
مردوديتهم عبر العديد من برامج المكننة والبحث والتنمية.

أولى  تتمثل  حيث  البيئية  بمسؤوليتنا  الوعي  تمام  واعون  كذلك  إننا 
القيام بكل ما في وسعنا لتحسين وترشيد استعمال  أولوياتنا في 
اإلطار،  هذا  في  اإلنتاجية.  السلسلة  مستويات  جميع  على  مواردنا 
أنجزنا مشاريع مبتكرة، وهي تعطي نتائج مقنعة في مجال تقليص 
استهالكنا من الماء والطاقة، وقد تم ذكرنا كنموذج على المستوى 
البيئي من طرف ويلمار، المساهم الرئيسي في رأسمال المجموعة، 

لدى جميع معامل التكرير التابعة له عبر العالم.

في  الساكنة  لفائدة  أنشطة  بعدة  نقوم  محليا،  لتجدرنا  ونظرا 
الجماعات  مع  بشراكة  وذلك  والتضامن  والصحة  التعليم  مجاالت 
غير  والمنظمات  الجهوية  والجمعيات  العمومية  والسلطات 

الحكومية. 

ما هي أهم التحديات بالنسبة لسنة 2016؟ 

من  الماليين  إرضاء  إلى  باستمرار  نصبو  ونحن  عديدة،  التحديات 
العيوب  من  وخالية  عالية  جودة  ذات  بمنتوجات  المستهلكين 
وكذلك بعالمات تجارية مميزة. فطموحنا هو أن نصبح فاعال رئيسيا 
يمثل  لذلك،  الجهوي.  الصعيد  على  الغذائية  الصناعات  قطاع  في 
دعم ومواكبة مساهمينا المؤسساتيين المغاربة ومجموعة ويلمار 

مؤهالت حقيقية يمكن االعتماد عليها في بلوغ األهداف المرجوة. 

2016«، الذي يضع  كما أن مشروعنا المقاوالتي »التوجه نحو االمتياز 
األولى  المرحلة  أن  وبما  ثماره،  يعطي  بدأ  تنظيمنا،  صلب  في  الزبون 
للمرور  طموحا  يقل  ال  برنامج  عبر  نستعد  فإننا   ،2016 في  ستنتهي 
على  قادرون  بأننا  التامة  القناعة  لدينا   .2017-2020 ب  مرحلة  إلى 
الذي  لكوسومار  البشري  الرأسمال  بفضل  الدينامية  على  الحفاظ 
المشاريع  امرأة ورجل يكونون فريقنا ويحملون هذه   2000 ُيَعدُّ ب 

وكذلك بفضل ثقة األطراف الذين منظومتنا اإلقتصادية.
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   2015 فــي أرقـــام
  أحـــــداث بـــــارزة

   الـتــواجـد بـمـقـربـة 
 مـن الـنـشــاط الـفـالحــي واألســـواق 

                   ـ 

 

000 20 هـ مساحة الشمندر : 
دكـــالــــة
معمل السكر لدكالة

اللوكــــــوس
ه 6 000 مساحة الشمندر : 
000 5 هـ مساحة قصب السكر : 

سونابيل

الدارالبـيــضــاء معمـل تكريــر 

الداخلة

العيون

أكادير

الجديدة

الرباط
القنيطرة

العرائش

طنجة
الناظور

بني مالل

مراكش

الـــــغـرب
هـ 15 000 مساحة الشمندر: 
هـ 14 000 مساحة قصب السكر : 

سونابيل - سوراك

تـــادلـــة
000 15هـ مساحة الشمندر:

سوتا

مــــلــويــــــة
500 6 هـ مساحة الشمندر : 

سوكرافور
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83,4%
نسبة استخراج المجموعة

 1 000 
 زبون مباشر

أزيد من 160
  مقاولة جديدة 

 أنشئت في النشاط 
الفالحي والصناعة

000 190 طن 
 من السكر 

الموجه للتصدير

 61,1 
طن في الهكتار:
مردودية الزراعات

 2 000
ممون

42%
 نسبة تغطية 

الحاجيات الوطنية

)مقابل %39 سنة 2014(

 6,9
مليار درهم 
رقم أعمال

 8
وحدات 

صناعية من بينها معمل 
التكرير

10
مليون 
يوم عمل 

 3,2
مليون طن:

إنتاج الشمندر السكري

2 000
متعاون دائم

 000 80 هكتار 
كمساحة

 )الشمندر وقصب 
السكر(

510 000
طن 

 من السكر األبيض المستخرج 
 من النباتات 

السكرية المحلية

 80 000
 فالح مجمع
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   الــحــكـــامـــة

اللجان المختصة
لجنة المخاطر وتدقيق الحسابات

• السيد خالد شدادي
• السيد جان فانسان بيوت

• السيد حميد توفيقي )النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(

اللجنة االستراتيجية
• السيد جان-لوك روبير بوهبوت

• السيد محمد فيكرات

• السيد علي حراج

• السيد ريجس كريم سلمون

لجنة الموارد البشرية
• السيد جان-لوك روبير بوهبوت

• السيد محمد فيكرات

• السيد هشام بلمرح )مامدا( 

المساهمة في الرأسمال

توزيع الرأسمال في 13 يونيو 2016 

البورصة 

تبدي كوسومار طموحها في إفريقيا عبر تدويل المساهمة في رأسمالها. فقدوم المجموعة المساهمة 
ويلمار، الرائدة اآلسيوية في الصناعة الغذائية، ومساهمة عدد كبير من المؤسساتيين المغاربة في الرأسمال، 

عززا مكانة المجموعة ومنحاها آفاقا جديدة للتنمية. 

البورصة،  سوق  في  موثوقة  قيمة  لكونها 
لقد  إيجابية.  بتوصية  كوسومار  تتمتع 
بتحقيق  تميز  جيدا  أداءا  المجموعة  سجلت 
ما  أي   15,3% بنسبة  المعامالت  رقم  نمو 

يناهز 7 مليار درهم.
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(%)

2014 2015

11,1310,48

مساهمين آخرين : 

25,32%
ويلمار هولدينغ للسكر 
شركة خاصة محدودة :

27,5%

ويلمار السكر شركة خاصة محدودة :

4,00% 

الصندوق البيمهني المغربي للتقاعد :

 12,81% 

تأمين الوفا :

7,34% 
النظام الجماعي 
لمنح رواتب التقاعد :

6,99% 

 الصندوق المغربي 
للتقاعد :

4,42% 

التعاضدية المركزية 
المغربية للتأمينات:

4,16%

تأمينات مامدا: 

3,48%

RMA CAP DYNAMIQUE : 

1,54 %

سهام للتأمين :

 1,29% 

أكسا التأمين :

 0,97%

سيالكو : 

0,18%

 المجلس اإلداري
أعضاء مجلس اإلدارة

• السيد عبد العزيز أبارو

• السيد جان-لوك روبير بوهبوت

• السيد خالد شدادي

• السيد جان – فانسان بيوت

• السيد ريجس كريم سلمون

• مامدا ممثلة من طرف السيد هشام بلمرح

• تأمين الوفاء ممثلة من طرف السيد علي حراج

 • النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ممثلة 
من طرف السيد حميد توفيقي

الرئيس المدير العام
• السيد محمد فيكرات

على إثر قرار الجمع العام المنعقد 
في نهاية 2014، وبغية الرفع من 

السيولة، تمت قسمة قيمة السهم 
السوقية على عشرة لتنتقل من 

1600 درهم إلى 160 درهم. 

خالل هذه السنة، عرفت هذه 
األخيرة زيادة وبلغت منذ ذلك الحين 
170,5 درهم إلى غاية 31/12/2015.

مكرر الربحية
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   الحكامة، الــفـــريـــق الـمـسـيــر

محمد فيكرات
الرئيس المدير العام

حسن منير
المدير العام المنتدب لسوراك 

وسونابيل

طارق بوعطيوي
مديرر مكلف بالمالية ومراقبة 

تسيير المجموعة

علي المجاهد
مدير سوطا

أحمد الشتوي
 مدير األنظمة المعلوماتية 

والموارد البشرية بالنيابة

عبد الجليل قدوري
مدير الوحدة اإلنتاجية بمعمل تكرير

 التكرير الدار البيضاء

جعفر العمراني
مدير االفتحاص الداخلي والمراقبة 

الداخلية ومخاطر التسيير

عبد المطلب العبادي
مدير الدراسات والهندسة

سميرة أبراغ
مديرة التسويق والتواصل 

والعالقات العامة

عماد غماد
مدير المشتريات

عبد الحميد الشافعي العلوي
مدير تنسيق النشاط الفالحي 
والتقني والتقنين والمسؤولية 

االجتماعية للمقاولة بالنيابة

موالي علي العلوي
المدير التجاري وسلسلة التوريد

عبد الجواد السالوي
مدير معامل السكر بدكالة

محمد عزيز الدرج
مدير مكلف بمهمة إلى جانب 

الرئيس المدير العام

محمد جواد الخطابي
المدير العام المنتدب لكوسومار 

شركة المساهمة المكلف بمعمل 
التكرير وبمعامل السكر بدكالة

صالح ناهض
مدير سوكرافور

عبد السالم حلواني
مدير سوكرونيون

يوسف بنصباحو
مدير الشؤون العامة 

والعالقات المؤسساتية
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التوجه نحو إرضاء 
الزبون دينامية ذات 
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العصرنة في خدمة التنمية

تواصل كوسومار استراتيجيتها المتعلقة بالعصرنة والتحسين 
المستمر على مستوى جميع مراحل العمليات اإلنتاجية. هذا 

التوجه االستراتيجي يعزز الدينامية المستقبلية المعتمدة من 
طرف المجموعة في إطار المشروع المقاوالتي »التوجه نحو 

االمتياز 2016«:
•  تقوية التوجه نحو السوق عبر دعم صورة العالمة التجارية مع 

جعل الزبون في صلب اهتماماتها
•  اللجوء إلى النمو الخارجي من أجل االستفادة من الفرص 

الجهوية
•  تنويع األنشطة عن طريق تطوير القطاعات ذات الصلة والتي 

تتوفر على قيمة مضافة عالية
•  إرساء وجعل اإلمتياز العملي كمحرك أساسي للتنمية

•  تكريس ثقافة اإلمتياز لدى الرأسمال البشري.

ة للنمو  إفريقيا، أول محطَّ

لالستفادة من اإلمكانيات الهائلة المتاحة في القارة اإلفريقية، 
أعدت كوسومار مخططا استراتيجيا توسعيا يستهدف عدة 
مناطق خاصة حوض البحر األبيض المتوسط وإفريقيا جنوب 

الصحراء. فمن خالل تكثيف هذه الفرص التنموية في جو تحتدم 
فيه المنافسة يوما بعد يوم، تطمح المجموعة إلى أن تصبح فاعال 

رئيسيا في قطاع الصناعات الغذائية على الصعيد القاري.

التزام قوي اتجاه المستهلك 

تطمح كوسومار إلى تأكيد مكانتها في 
السوق وتعزيز القرب من المستهلك 

وكذلك جعله أكثر وفاء للمنتوج. لذلك، 
أعدت المجموعة استراتيجية حقيقية ترمي 

إلى التحسين الدائم والشامل لمنتوجاتها 
وخدماتها الممنوحة. فالمنتوجات 

المتداولة في السوق تستجيب للمعايير 
األكثر صرامة، كما أن التحقيقات التي 

تجرى بشكل منتظم مع الزبناء تساعد 
على دراسة ارتساماتهم بغية اقتراح منتوج 

مبتكر، عصري ويتالءم مع حاجياتهم.

أهداف مرقمة طموحة
 يعد تحسين مردودية الزراعات السكرية 

 في صلب إهتمامات استراتيجية المجموعة. 
 من هذا المنطلق، أعدت كوسومار برنامج عمل 
 يهدف إلى تعزيز البحث والتنمية وانتقاء البذور 

والشتائل الجيدة فضال عن تطوير المكننة.

 هذا البرنامج الطموح سيمكن 
من تحقيق األهداف التالية:

 

2020
 + 56 % نسبة تغطية 

االستهالك الوطني من السكر

2016
نسبة مكننة الزرع 100% 

2016
 مردودية السكر 

12 طن في الهكتار

سلسلة قيم كوسومار

ا�نتاج الفالحي
قصب السكر 

ا�نتاج الفالحي
الشمندر السكري 

استيراد
السكر الخام

التحول الصناعي
استخراج السكر من النبتة

تكرير السكر الخام

منتوجات معبأة
التلفيف

قالب السكر، سكر ساندة، القطع الصغيرة والكبيرة

التوزيع المحلي
تجار الجملة، ا�سواق التجارية الكبرى 

والمتوسطة، المصنعون

1

التصدير

45

2

3

    استراتيجية 
موطدة 

باعتبارها محركا اقتصاديا جهويا 
بالمغرب، تبلور كوسومار منهجية 
مقاوالتية مسؤولة تندرج في إطار 

منطق التنمية المتقاسمة للثروات 
واستدامة نشاطها وذلك بهدف 

االستجابة المثلى النتظارات زبنائها. 

   منهجية االمتياز في جميع سلسلة القيم

تدمج الدينامية الجديدة لكوسومار التوجه نحو إرضاء الزبون على مستوى جميع مهنها: النشاط الفالحي، 
االستخراج، التكرير، التلفيف، التسويق والمهن الداعمة. هذا التوجه الذي يحدث تحوال حاسما في تاريخ 

المجموعة يواكب انفتاحها على العالم ويؤكد طموحها في أن تصبح فاعال جهويا مرجعيا.
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    الموارد البشرية : 
رافعة نجاح االستراتيجية

يشكل التفاعل واإلستباقية عنصرين أساسيين في 
سياسة الموارد البشرية لكوسومار. تساهم هذه 
السياسة التي تطبق على مستوى جميع المهن 

)تساهم( في نشر اإلمتياز العملي داخل المجموعة.

مهن وفاعلين متخصصين

لمواكبة تطوير تخصص جميع هذه المهن وقامت كوسومار 
ببلورة نموذجها الخاص بالكفاءات. هذا اإلطار المرجعي الذي 

يومي في أن تصبح المجموعة مرجعا دوليا في قطاع 
الصناعات الغذائية على الصعيد اإلفريقي، يرتكز على أربع 

كفاءات أساسية:
•  غزو أسواق جديدة عبر التعرف على محيطها ودراسته وفهم 

الزبون النهائي فضال عن القدرة على التكيف والتخطيط
•  المراهنة على امتياز العمليات عبر األخذ في الحسبان أهم 

الرهانات وكذلك التوفر على اإلحساس بالمسؤولية في النتائج 
باإلضافة إلى التحلي بالتنظيم والمهنية

•  االتحاد من أجل قيادة التحوالت عبر االنخراط في رؤية موحدة 
والتعاون وأخذ المبادرة واالبتكار

•  تكوين وتطوير فريق من خالل التعرف على الكفاءات المهنية 
للمتعاونين وفهم انتظاراتهم وتدبير التوثرات وتطوير  القيادة. 

من أجل تكوين ذي قيمة مضافة

يشكل التكوين رافعة أساسية في بلورة سياسة الموارد البشرية 
ويلعب دورا رئيسيا في مواكبة تحسين كفاءات المتعاونين 

بكوسومار.

ن برنامج التكوين بالمجموعة أربعة محاور  في سنة 2015، تضمَّ
رئيسية:

•  مدرسة أعوان اإلشراف مخصصة للتأطير والتحسين وتجاوز 
التحديات التي يواجهونها. في سنة 2016، يرتقب إنجاز مشروع 

جديد بهدف تطوير الكفاءات اإلدارية لهؤالء وبذلك تكوين خزان 
حقيقي لألطر المستقبلية  

•  دورات تكوينية للتطوير الذاتي وتنمية كفاءات األطر، تتعلق بثالث 
موضوعات : القيادة العملية، المسير الموجه والمسير القائد

•  تكوينات لمواكبة فرق التصنيع الرشيق في اعتماد ثقافة التحسين 
المستمر الموجهة نحو النتيجة والزبون

•  تكوينات وانتداب الموارد البشرية بهدف مواكبة مشروع إمبروف 
في قيادة التحول

بهدف تحويل مقاربة المنتوج إلى مقاربة القرب والتسيير الجيد، 
تعتمد كوسومار على قدرات التسيير الجيد لمتعاونيها عن طريق 

إجراء دورات تكوينية مالئمة لكل مهنة. 

مواكبة تنمية قدرات كل فرد
أخذت كوسومار على عاتقها التثمين األمثل لمختلف المواهب المتواجدة 

بالمقاولة. لهذا الغرض، تم وضع نظام للتقييم 360 درجة الذي 
يهدف إلى تغذية تدبير المسار العملي ودعم ومواكبة المتعاونين في 

مشاريعهم المهنية. لذلك، ومن أجل وضع مخطط تنموي مالئم، يتم 
تقييم كل متعاون من طرف زمالئه ومتعاونيه وزبنائه وممونيه. 

بعد إجراء تجربة نموذجية ناجحة على مستوى سونابيل وسوراك، سيتم 
تعميم هذا النظام التقييمي على كافة المهن األخرى بالمجموعة ابتداء 

من شتنبر 2016.

التوجه نحو الزبون في صلب استراتيجيتنا التجارية
في إطار تطبيق االستراتيجية التجارية، تواكب مديرية الموارد البشرية 

بكوسومار المديرية التجارية بهدف ترسيخ التوجه نحو إرضاء الزبون لدى 
جميع المتعاونين.

من هذا المنظور، يتم تنظيم أنشطة تكوينية للفرق والتي لها أهداف 
محددة :

• تنمية طاقة فيما بين الفرق
• تطبيق التوجه نحو الزبون

•  التمكين من القدرة على تحقيق األهداف المسطرة 
نظرا للنجاح المحقق على هذا المستوى، سيتم تعميم نشاط تكوين 

إرضاء الفرق على كافة المهن.

حصيلة إيجابية للموارد البشرية

 أعطت مختلف اإلجراءات المتخذة بتعاون 
مع مهن كوسومار ثمارها مما يمكن من: 

 • تحسين األداءات الصناعية 
ونسبة الجودة عبر تقليص الضياع

• تحسيس المتعاونين بالمسائل المتعلقة باألمن والسالمة

 • الحفاظ على الشواهد المحصل عليها 
بفضل مساهمة التكوين

• اعتماد سلوكات التسيير الجيد بشكل يومي.

 » رؤيتنا داخل كوسومار تتجلى 
 في المرور من مقاولة قائمة 

 على الخبرة الصناعية إلى مقاولة بنشاط 
يتَّسم بالمرونة التنظيمية «.

عبد اهلل أمزاي،
مدير تنمية الرأسمال البشري،
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    النشاط الفالحي : خبرة مؤكدة
تلعب كوسومار دورا استراتيجيا في تنمية السلسلة السكرية المغربية عبر المساهمة في تحقيق األمن الغذائي 

للمملكة وخلق مناصب للشغل والمساهمة في إنشاء أقطاب تنموية جهوية.

تحسن ملحوظ في المردودية

بالنظر إلى مكتسباتها العديدة وقدرتها على االبتكار، أكدت 
المجموعة سنة 2015 مواصلة الرفع من مردودية زراعة النباتات 

السكرية محققة بذلك نجاحا يبرز رغبتها في المضي نحو االمتياز 
وكذلك تعزيز الثقة الممنوحة من طرف جميع األطراف المعنية. 

لذلك، التزمت كوسومار بتقوية البحث والتنمية وتطوير انتقاء 
األصناف الجيدة من البذور والشتائل فضال عن الزيادة بشكل كبير 

في استعمال المكننة )إلى غاية بلوغ نسبة %100من المكننة 
في بعض المناطق(.

إن هذه االستراتيجية مكنت من تحقيق إنجازات هامة على 
مستوى مردودية السكر  إذ بلغ المعدل 10,2 طن في الهكتار 

بينما بلغت هذه المردودية ما يقارب 12 طن في الهكتار 
بمنطقتي تادلة ودكالة. 

اعتمادا على استراتيجية »التوجه نحو االمتياز 2016« وكذلك الرغبة 
في التحسين المستمر للمردودية، تعتزم المجموعة تحقيق نسبة 

تغطية تفوق %56 في أفق سنة 2020.

مواكبة تعميم مكننة الزراعات السكرية

تسجل مكننة جميع العمليات التقنية حضورها في كل األوراش 
التنموية لكوسومار، وبغية إدامة التزاماتها، وضعت المجموعة 

برنامج عمل بهدف مواكبة وتشجيع تعميمها من خالل :

• دعم الشركات المانحة للخدمات الفالحية

•  المواكبة التقنية والمالية للفالحين ومانحي الخدمات باستثمار 
سنوي تناهز قيمته 30 مليون درهم 

• تطوير المعدات المالئمة للزراعات السكرية

في هذا االتجاه، تميزت سنة 2015 على وجه الخصوص بصناعة 
محلية آللة قلع الشمندر وآلة إزالة األوراق اللتين صممتهما 

مقاوالت مغربية فتية وذلك تحت اإلشراف التقني لمديرية تنسيق 
النشاط الفالحي وسونابيل

هذا ما ساعد على تحفيز الرغبة في مواصلة المكننة حيث تقوم 
الفرق حاليا على صناعة آلة للشحن.

معطيات هامة 
• 5 مناطق سكرية :

الغرب، دكالة، اللوكوس، تادلة وملوية
• النطاق :

80000  فالح

• المساحة المزروعة :
60000 هكتار من الشمندر السكري

20000 هكتار من قصب السكر 

• اإلنتاج :
4 مليون طن من الشمندر

1 مليون طن من قصب السكر
• التشغيل :

 يخلق النشاط السكري 10 مليون يوم 
عمل فالحي في السنة.

أحداث بارزة

 بانخراطها التام في تنمية 
 مستدامة لسلسلة سكرية عصرية 

 وتنافسية، تميزت اإلنجازات القياسية 
لكوسومار سنة 2015 ب :

 • تطور النشاط الفالحي 
 للسنة الثانية على التوالي بإنتاج 

 000 510 طن من السكر، أي بنسبة زيادة 
 بلغت %10  بالنسبة للشمندر السكري و 29% 

بالنسبة لقصب السكر وذلك مقارنة مع سنة 2014.

 • الزيادة في نسبة التغطية 
الوطنية التي بلغت 42% .

وهكذا مكنت هذه المنهجية من تطوير آالت أدخلت عليها عدة 
تحسينات وتتالءم مع الحاجيات المحلية كما مكنت من توفير 

قطع الغيار فضال عن خدمة ما بعد البيع. 
وُتَعدُّ مقرطة الجني الميكانيكي عامال أساسيا حيث ساعدت على 

تحسين جودة اإلنتاج المنجز وكذلك األداء المسجل خاصة على 
مستوى مردودية السكر في الهكتار.

زراعة قصب السكر، نمو ملحوظ
بفضل مثابرتها ومجهوداتها المبذولة، استطاعت كوسومار 
إنعاش زراعة قصب السكر. انطالقا من هذا المنظور، وبهدف 
ضمان تشجيع إنتاج قصب السكر، أبرمت اتفاقية استراتيجية 

بين وزارة الفالحة والصيد البحري والفيدرالية البيمهنية المغربية 
للسكر. هذه االتفاقية تنص على العديد من التدابير التحفيزية 

إلقامة أغراس جديدة والصيانة المبكرة واستعمال تقنيات 
مقتصدة لماء السقي وتقوية التكوين وتأطير الفالحين بزراعة 

قصب السكر.

وهكذا، فإن الهدف يتمثل في بلوغ مساحة مزروعة بقصب 
السكر تصل إلى 300 19 هكتار في أفق 2019. وتعتبر أولى النتائج 

المحققة على مستوى األغراس الجديدة واعدة حيث بلغت سنة 
2015 أزيد من 800 3 هكتار من أصل 000 4 هكتار المبرمجة.

عالقة مميزة مع الفالحين  

باعتبارها فاعال في قطاع الصناعات الغذائية ومجمعا مسؤوال 
وتضامنيا، تواكب كوسومار 000 80 من فالحيها على المستوى 

المالي والتقني واالجتماعي. وتهدف عقود التجميع المبرمة 
والمنصوص عليها في مخطط المغرب األخضر إلى تعزيز منطق 

رابح/ رابح في عالقة كوسومار مع شركائها.

هذا الدور الذي تقوم به كوسومار كمجمع يرتكز على العديد من 
اإلجراءات من ضمنها :

•  الدعم المالي والتأطير التقني لمنتجي النباتات السكرية من 
أجل تحقيق إنتاجية أفضل 

• ضمان شراء المنتوج بالسعر التعاقدي

• التكفل بنقل اإلنتاج الفالحي إلى معامل المعالجة

• نقل المكتسبات في مجال البحث والتنمية

•  ضمان الشفافية التامة في عملية قياس درجة الحالوة في 
الشمندر وقصب السكر بمراكز االستقبال المعصرنة.

•  إحداث صندوق التضامن لحماية الفالحين في حالة ضعف 
المحصول الناتج عن الصعوبات المناخية وذلك في إطار 

الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر 

• المواكبة االجتماعية للفالحين وأسرهم

باإلضافة إلى ذلك، وبفضل تحسن الجاذبية االقتصادية للزراعات 
السكرية، سجل مدخول الفالحين خالل السنوات األخيرة تطورا 

ملحوظا بمعدل %10 سنويا.
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تحسين األداة الصناعية 

تواصل كوسومار منهجية دائمة لإلمتياز العملي ترمي 
إلى تحسين أداتها الصناعية من أجل الرفع من مردوديتها 

وتنافسيتها. لهذا الغرض، ترتكز المجموعة على خبرة والتزام 
متعاونيها لبلوغ مستوى اإلمتياز المستهدف: نسبة استخراج ب 

%84,60 سنة 2016 مقابل %83 سنة 2015.

تحسين أداء الوحدات الصناعية

اعتمدت وحدات التكرير ومعامل سكر دكالة وسوكرافور وسوطا 
تكنولوجيات مبتكرة تمكنها من ضمان جودة عالية للمنتوجات 

النهائية، مع االقتصاد في الطاقة. 

   االسـتـخــراج، الـتـكــريــر 
ْن   والـتـلـفـيــف : َتَمكُّ

عـلــى مـسـتــوى مـجـمــوع 
خـط اإلنـتــاج

 تعمل كوسومار على منح زبنائها منتوجا ذا جودة 
عالية في ظرفية تتسم بتحوالت وطلب متزايد على 

السوق.

   االبـتـكــار فـي 
 خـدمــة خـلــق 

الـقـيـمـة 

يشكل قطب البحث والتنمية لكوسومار 
مؤهال وازنا في استراتيجيتها حيث يساهم 

في تحسين األداءات ودعم الزراعات 
السكرية.

في هذا اإلطار، بذلت مجهودات جبارة عبر إحداث مركز لألبحاث 
خاص بالزراعات السكرية وخصوصا من طرف الفيدرالية البيمهنية 

المغربية للسكر وذلك على مستوى منطقة الغرب بمساحة 
تبلغ 40 هكتارا. وقد أحدث هذا المركز بتعاون مع وزارة الفالحة 

والصيد البحري. وبما أنه مخصص ألنشطة البحث والتنمية بالنسبة 
للشمندر وقصب السكر من أجل تحسين األداءات الفالحية، فقد 

تم تزويده ببنية تحتية متطورة للسقي وكذلك باألدوات الالزمة 
إلجراء التجارب المتعلقة بآالت الزرع المدقق ومحطة لألرصاد 

الجوية الرقمية باإلضافة إلى معدات القياس...

نظرا لنجاح هذه التجربة ونتائجها المقنعة، تم إعداد مشروع مع 
الشركاء الجهويين بهدف إنشاء مراكز بيمهنية مماثلة مخصصة 

للبحث والتنمية على مستوى جميع مناطق الزراعات السكرية. 

من ناحية ثانية، ومن خالل اإلشراف على العديد من مشاريع 
البحث والتنمية مع هيئات وطنية ودولية وكذلك تجسيد 

االتفاقيات مع المعاهد والفيدراليات، تعتمد كوسومار على خبرة 
شركائها ذوي شهرة كبيرة :

• المنظمة العالمية للسكر

•  المعهد الدولي لألبحاث حول الشمندر - تعتبر كوسومار عضوا 
في مجلسها اإلداري

•  الجمعية العالمية لمنتجي الشمندر وقصب السكر – تعتبر 
كوسومار عضوا في اللجنة التنفيذية

• المعهد التقني للشمندر بفرنسا

• معهد البحث الخاص بقصب السكر بجزيرة الريونيون

• الجمعية الفرنسية لقصب السكر.

النسخة األولى من المؤتمر الدولي للسكر بالمغرب في 
شتنبر 2015

شكلت هذه التظاهرة، التي نظمت من طرف الجمعية المهنية 
السكرية بشراكة مع المنظمة العالمية للسكر، إطارا مميزا للحوار 

وتقاسم المعلومات والتجارب بين مهنيي العالم السكري. هذا 
المؤتمر الذي عقد تحت عنوان » قطاع السكر بإفريقيا : أي رهان 

في المستقبل؟ « مكن من إغناء النقاش حول تنمية القطاع 
السكري خصوصا بالقارة اإلفريقية، وقد تدخل حوالي 20 مؤتمرا 

مرموقا على الصعيد الدولي ليتطرقوا إلى قطاع السكر المغربي 
واإلفريقي وكذلك لآلفاق في السوق العالمية للسكر فضال عن 

أهمية التنمية المستدامة في هذا القطاع. 

وعلى الرغم من أنها النسخة األولى لهذا المؤتمر، فقد تم 
تحقيق نجاح باهر وجمع حوالي 400 مشارك )بعثات من دول 

عضوة في المنظمة العالمية للسكر وفاعلون وطنيون ودوليون 
في اقتصاد السكر...( حضروا هذه التظاهرة. عالوة على ذلك، 

حظي المؤتمر بتغطية إعالمية واسعة بحضور 60 صحفيا من 
وسائل اإلعالم الوطنية والدولية.

التصنيع الرشيق، طريقة للتسيير األمثل

اعتمدت كوسومار التصنيع الرشيق بورشات تلفيف المنتوجات 
)قالب السكر، القطع الكبيرة، القطع الصغيرة وسكر ساندة( 

على مستوى معمل التكرير وبورشة قالب السكر بسوطا. هذا 
النمط الجديد من التسيير يمّكن المجموعة من القضاء نهائيا 

على الخسائر والزيادة في ربحها. حيث تم تسجيل نتائج مرضية 
بتحقيق نسبة مردودية بلغت أزيد من 80% ونسبة خسارة 

أقل من 2%. وبهدف االستمرار في منطق الرفع من مردودية 
االستثمارات، سيتم نشر التصنيع الرشيق بجميع سالسل اإلنتاج.
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    النظام المعلوماتي :
استباقية صائبة ومتينة 

باعتباره محفزا للمشروع المقاوالتي »التوجه نحو االمتياز 2016«، يهم مشروع »إمبروف« مراجعة النظام 
المعلوماتي الخاص بكوسومار وذلك باالعتماد على أفضل الممارسات القطاعية. منذ انطالقه سنة 2011، 

يظهر برنامج »إمبروف« )طريقة النظام المعلوماتي وتطوير قيمة العملية( بشكل واضح منهجية التحسن 
المستمر للمجموعة. 

التحديات المستقبلية

  في إطار برنامج » إمبروف« ، تواصل كوسومار منهجيتها 
المهيكلة لإلمتياز العملي من خالل تحديين جديدين، األول 
يتعلق بوضع نظام للقيادة على غرار الثقافة التي يحملها 

مشروع » إمبروف« . التحدي الثاني يتمثل في تعميم البرنامج 
على كافة مهن المجموعة خاصة النشاط الفالحي من 

خالل اتباع المراحل المسطرة : العمليات، التناسق، التوجه نحو 
أفضل الممارسات، النظام المعلوماتي ومخطط التغيير.

بالموازاة مع ذلك، يتم إعداد مشروع ابتكار مع مديرية 
التسويق وهو يرتكز على تنقل وخبرة المستعِمل. هذه 

المنهجية ستساهم في الحفاظ على المرونة والعالقة 
العرضية واالستباقية التي أتى بها مشروع » إمبروف «.

نشر المرحلة الثانية من مشروع إمبروف

 بعد مرحلة إدماج » تخطيط موارد المؤسسة « ساب مع 
 تعبئة فريق المشروع المكون من 90 متعاون، شرع مشروع 

» إمبروف « في مرحلة ثانية ابتدأت في دجنبر 2015 
وستستمر إلى نهاية 2016. وتهم المراحل األساسية :

•  نشر نظم ساب الخاصة باإلنتاج والتلفيف والصيانة على 
مستوى الوحدات الصناعية

• توسيع النطاق الوظيفي 

•  التقاء المشاريع ذات الصلة مع منظومة ساب )نظام تنفيذ 
التصنيع، التطبيق في النشاط الفالحي(.

طريقة جديدة للعمل

تشكل العالقة العرضية والمرونة والتفاعل والتقاسم 
عناصر أساسية  في طريقة العمل الجديدة التي أتى بها 

مشروع » إمبروف «. فمنذ أكثر من سنة ونصف، واكب خبراء 
ومستشارون من خارج المجموعة الفريق المكون خصيصا 

لقيادة هذا المشروع.

حاليا، يعتبر أعضاء الفريق مرجعية بالنسبة للمهنة حيث 
يساهمون في نشر ثقافة برنامج إمبروف بمختلف مهن 

المجموعة.

إلنجاح هذا االنتقال، قامت مديرية الموارد البشرية بكوسومار 
في بداية العملية بإدارة التغيير انطالقا من انتداب الموارد 

البشرية إلى غاية التكوين.

 » الهدف من مشروع إمبروف 
 يكمن في تحويل كوسومار 

عبر توجيهها نحو السوق والزبون «.

أمين الحبيشي،
مدير مشروع » إمبروف «.
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    النشاط التجاري 
وسلسلة التوريد: 

نجاعة مثبتة

في إطار اعتماد منهجية التوجه نحو الزبون، 
تلتزم كوسومار بتوفير منتوج يستجيب 

لمعايير الجودة األكثر صرامة. باإلضافة 
إلى ذلك، تؤمن شبكة التوزيع تغطية 

جيدة لكافة المناطق عبر التموين الطرقي 
والسككي حيث أن جميع المنتوجات توجد 

بوفرة ب 13 نقطة بيع من ضمنها 8 وكاالت 
تجارية بجميع أنحاء المملكة. 

منظومة ساب في خدمة التشغيل اآللي لسلسلة 
التوريد

ساهم تطبيق منظومة ساب سنة 2015 في التشغيل اآللي 
لجميع عمليات سلسلة التوريد.

هذه المنهجية مكنت من التحكم في التخطيط لمجموع 
السلسلة من بدايتها إلى نهايتها.

على إثر ذلك، تحسن تدبير المخزون كما تحسن أيضا النقل في 
اتجاه الوحدات الصناعية كما تقلصت التكاليف اللوجيستيكية.

هذا النظام الجديد مكن كذلك من تسهيل تحليل واستغالل 
مؤشرات األداءات عقب بلورة لوحات القيادة حسب كل مهنة. 

المديرية التجارية، محرك التوجه نحو الزبون

من أجل إرساء منصة تجارية قوية في إطار مشروع »إشراق«، أعدت 
المديرية التجارية برنامجا للمواكبة موجها لجميع المتعاونين، 

وقد تم تدعيم تنفيذ هذا البرنامج بتنظيم نشاط خاص بتكوين 
الفريق بمدينة الصخيرات، الذي ساعد على توطيد العالقات بين 
المتعاونين القدامى والجدد، كما شكل مناسبة لوضع قوانين 

جديدة تتعلق بالتدبير والتواصل وكذلك تقاسم التوجهات 
االستراتيجية واألهداف المسطرة لمرحلة 2016-2018.

كًا بالنسبة لمجموع  » تمثل المديرية التجارية ُمحرِّ
 منظومة كوسومار، بحيث تساعدها 
 على االنتقال من استراتيجية صناعية

 إلى استراتيجية موجهة نحو الزبون والسوق «.

موالي علي العلوي،
» المدير التجاري وسلسلة التوريد «.

تجسيد المراحل القادمة 

في سياق إزالة الدعم عن السكر المحتملة، تتوقع مديرية التجارة 
وسلسلة التوريد جميع السيناريوهات، لذلك رسمت لها هدفا 

يتمثل في تحسين نموذج التوزيع لكوسومار عبر العديد من 
اإلجراءات: 

•  بتعاون مع مديرية التسويق، ضمان وفرة كبيرة في المنتوجات 
وفق حاجيات السوق من كل منتوج )مزيج جيد للمنتوجات( 
 PLV فضال عن تأهيل الوكاالت التجارية )اإلشهار بمكان البيع

والتلبيس اإلشهاري لألسطول(

•  االستفادة من الفرص التنشيطية بمختلف المهن: التوزيع، النقل، 
التخزين والتنويع. 
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    النشاط التصديري :
نمو فائق السرعة

سجل النشاط التصديري الذي يعتبر رافعة أساسية 
داخل المجموعة، نموا مطردا سنة 2015. هذا األداء 

يهم أزيد من ثالثين بلدا  في كل من أوروبا وآسيا 
وإفريقيا مما يؤكد طموح كوسومار في أن تصبح 

را مرجعيا على الصعيد الجهوي.  مصدِّ

استراتيجية تجارية متينة خاصة بالتصدير 

يشرف على النشاط التصديري فريق مختص أعد استراتيجية 
تجارية خاصة بالتصدير مكونة من قسمين:

1 –  توجيهات على المديين القصير والمتوسط ترتكز على 3 عناصر 
أساسية:

•  هدف متعلق بالحجم: بلوغ طاقة تصديرية تتجاوز 000 20 طن 
في الشهر عند نهاية 2016

•  هدف يتعلق بالشهرة: جعل من كوسومار مجموعة نشطية 
على الصعيد الدولي واالرتقاء بسكر المجموعة إلى مصاف 

أفضل أنواع السكر في العالم

•  هدف يتعلق بالتحسين: تعزيز تنافسية المجموعة وتحسين 
هوامش الربح عند التصدير. 

2 –  توجيهات على المديين المتوسط والبعيد  تهم 3 جوانب 
أساسية:

• بلوغ الطاقة القصوى في النشاط التصديري

•  تنظيم النشاط التصديري على شكل وحدة قائمة بذاتها 

•  تمركز كوسومار كفاعل جهوي في تسويق وتجارة السكر 
األبيض.

عمليات تجارية متنوعة

حقق النشاط التصديري العديد من األعمال التجارية منها : 

•  إقامة شراكة مع زبناء السكر األبيض تتعلق بتشكيلة كاملة من 
المنتوجات الموجهة للتصدير سواء بالنسبة للمستهلكين أو 

بالنسبة لالستعمال الصناعي الخاص

•  تنظيم زيارات لفائدة الزبناء داخل معمل التكرير إلطالعهم 
على أداء األداة الصناعية وكذلك نجاعة مجموع سلسلة القيم 

بكوسومار 

•  المشاركة الناجحة لكوسومار بأحد أكبر معارض الصناعات 
الغذائية في العالم، الكلفود بدبي.

نتائج استثنائية

شكلت سنة 2015 تجربة مفيدة بالنسبة للنشاط التصديري حيث 
بلغ اإلنتاج 190000 طن من السكر،  وهو إنجاز مهم بالمقارنة 

مع الفاعلين النشيطين في هذا المجال.

تم تحقيق هذه النتيجة بفضل تظافر عدة عوامل: 

•  نجاعة الفرق المكلفة بالجانب التجاري واإلنتاج واللوجستيك 
وتنفيذ العمليات

•  التحسن الملحوظ في الطاقة اإلنتاجية لكوسومار

•  التجربة الناجحة لويلمار على الصعيد العالمي.

التطور على الصعيد الدولي حسب المناطق

إن الموقع االستراتيجي الذي يحظى به المغرب والبرامج الحديثة 
الخاصة بتنمية الجانب اللوجستيكي يشكالن امتيازا تنافسيا 

حقيقيا بالنسبة لكوسومار. في هذا الصدد تعتمد المجموعة 
منهجية تستهدف المناطق عوض البلدان، حيث يكون نقل 

البضائع تنافسيا. 

حيث أن المناطق المعنية على وجه الخصوص هي حوض البحر 
األبيض المتوسط وإفريقيا الغربية والشرق األوسط. أما بالنسبة 

للمنطقة األوروبية، فإن كوسومار تهتم أكثر فأكثر  بالمنتجات 
اإلنتقالية ذات إقبال قوي.

 » إن تآزر جميع الفرق 
 مكن كوسومار من احتالل إحدى المراتب

  الثالثة األولى من ضمن مصدري الحاويات 
على صعيد ميناء الدار البيضاء «.

عماد غماد،
مدير المشتريات المكلف بتنمية التصدير
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    التسويق والتواصل :
تجديد على جميع المستويات

شكل التوجه نحو إرضاء الزبون على مستوى مجموع سلسلة القيم بكوسومار الخيط الرابط  بالنسبة 
إلطالق مشروع »إشراق« الذي يعتبر إحدى أهم ركائز المشروع المقاوالتي »التوجه نحو االمتياز 2016«. 
يكمن الهدف من هذا المشروع في تظافر كل الخبرات والمؤهالت التي تتوفر عليها المجموعة من 

أجل إرضاء المستهلك. 

المحاور االستراتيجية األربعة لمشروع إشراق 
•  تعزيز صورة العالمة التجارية وسمعة كوسومار تجاه 

منظومتها اإلقتصادية
•  التذكير بأهمية السكر كمنتوج طبيعي

•  توطيد صورة المقاولة المواطنة عن طريق تثمين ارتباطها 
بالنشاط الفالحي

•   إرساء دينامية تسويقية وتجارية جديدة بغية ترسيخ أفضل 
للعالمات التجارية لكوسومار لإلمتياز.

 » يتعلق األمر بمشروع كبير 
 انخرطنا فيه بشكل تام 

 وتبنيناه بتقاسم مع فالحينا وزبنائنا 
وممونينا ومتعاونينا «.

نعيمة بوش
مديرة النشاط الفالحي بسوطا

الحلة الجديدة لكوسومار
في إطار مواصلتها الستراتيجية العصرنة، قامت 

كوسومار بتجديد هويتها البصرية. وأريد لهذا 
الشعار الجديد حمل رسائل قوية تثمن بذلك 

العالمة التجارية األم كوسومار وكذلك العالمات 
التجارية الفرعية التابعة لها، النمر والقصبة والغزالة 

والبالر. هذا الشعار الجديد يعبر أيضا عن ارتباط 
كوسومار القوي بنشاطها الفالحي وبمكانتها 

المؤسساتية المؤكدة بمرور أزيد من 85 سنة في 
خدمة السلسلة السكرية بالمغرب.

في أبريل 2015، تم الكشف عن هذه الهوية في 
عرض ما قبل األول بمناسبة تنظيم المعرض الدولي 

للفالحة بمكناس.

الودية
عبر أشكال مخففة 

ومتوهجة

المتعة
الخرطوشة على 

شكل ابتسامة

الطاقة
من خالل اللون 

األصفر

الطبيعة
من خالل البَتلة

إعادة هيكلة محفظة العالمات التجارية 

في إطار التوجه نحو إرضاء الزبون، تم وضع استراتيجية 
جديدة للتسويق. بذلك أصبحت كوسومار العالمة 

التجارية األم لمحفظة من العالمات التجارية المتضمنة 
ألربع وحدات. من جهة، عالمة »النمر«، التي بتواجدها أزيد 

من 85 سنة أصبحت تشكل العالمة التجارية الوطنية 
القوية. من جهة ثانية، عالمة »القصبة« المختصة في 

سكر القصب المزروع محليا، وكذلك، عالمة »البالر«، 
المختصة في سكر ساندة والغزالة المتواجدة بشكل 

كبير في الجهة الشرقية.  هذه العالمات التجارية الثالث 
تأخذ طابعا جهويا.

وقد أسفرت إعادة هيكلة محفظة العالمات التجارية 
عن تغليفات وتصميمات جديدة لمجموع تشكيلة 

المنتوجات تحت لواء كوسومار.

العالمة األم

 عالمة  تجارية 
متفرعة - وطنية

 عالمة  تجارية 
متفرعة

 عالمة  تجارية 
متفرعة

 عالمة  تجارية 
متفرعة

عالمة تجارية بطلة 
وطنية قادرة على 
مواكبة تحرير السوق.

القيم : الثقة، الطاقة، 
الصدارة، روح الريادة

عالمة تجارية جهوية 
 متخصصة في 
سكر ساندة.

 القيم : األناقة، 
اللمعان، الصفاء. 

عالمة تجارية جهوية 
 متخصصة في 
سكر ساندة.

 القيم : األناقة، 
الحيوية، تجذر جهوي

عالمة تجارية جهوية 
 متخصصة في 
سكر قصب السكر. 

 القيم : محلية، 
أصالة قصب السكر 
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أول تواصل لكوسومار إلثارة موجه للعموم

أطلقت كوسومار في فاتح نونبر 2015 حملتها التواصلية 
المؤسساتية تحت شعار »كنز الطبيعة«. يتعلق األمر بأول تواصل 
مؤسساتي للمجموعة في أهم وسائل اإلعالم من أجل تثمين 

عالمتها التجارية وإبراز ارتباطها القوي بنشاطها الفالحي 
وتمسكها الشديد بالتزامها المسؤول. 

إشراك الزبناء المباشرين : أول سفراء لكوسومار

بصفتهم الزبناء الرئيسيين والمروجين المميزين وكذا الواجهة 
المباشرة مع المستهلك النهائي، يلعب تجار بالجملة واألسواق 
التجارية المتوسطة والكبرى دورا بارزا في صميم سلسلة قيم 

كوسومار.

وهكذا، تقاسمت كوسومار مع زبنائها المباشرين العرض ما قبل 
األول للحملة المؤسساتية والحملة الخاصة بمنتوج كوسومار 

وذلك عبر:

• تقديم التوجهات الكبرى واستراتيجيتي التسويق والتواصل

• تقديم إستطالع رأي المستهلكين

• عرض للتغليفات الجديدة

• عرض للشريطين اإلشهاريين.

إشراك المتعاونين

من أجل تحسيس أول سفراء للعالمة التجارية بمشروع »إشراق«، 
قامت كوسومار بعدة إجراءات على المستوى الداخلي حيث 

قدمت تفاصيل تنفيذ مشروع »إشراق«،  خالل لقاء مع أطر 
المجموعة ثم أجريت حملة ترويجية داخلية همت جميع 

 الوحدات اإلنتاجية التابعة للمجموعة، حيث تم تسليط الضوء 
على رهانات كوسومار وقيم المشروع.

في دجنبر 2015، واصلت كوسومار حملتها التواصلية لدى 
العموم بإطالق حملة ثانية خاصة بالمنتوج لتمجيد عالمتها 

 التجارية »النمر« وقد ركزت هذه الحملة على رسالة رئيسية 
»المذاق األصيل«.

تم الكشف عن هاتين الحملتين التواصليتين في عدة وسائل 

إعالمية: وصالت إشهارية تلفزية وإذاعية، اللوحات اإلعالنية 
الحضرية، الصحافة المكتوبة والصحافة اإلليكترونية.

من خالل هاتين الحملتين، ترغب كوسومار في أن تكون عالمة 
تجارية قوية موجهة نحو السوق والزبون وتؤكد  التزاماتها 

المتعلقة بالجودة واالبتكار.

نبذة عن الوصلة اإلشهارية التلفزية الخاصة بالعالمة التجارية »كوسومار« تحت عنوان »كنز الطبيعة«.

نبذة عن الوصلة اإلشهارية التلفزية الخاصة بالعالمة التجارية الوطنية »النمر« تحت عنوان »المذاق األصيل«.

Village itinérant « Ishraq » 

opération Mechraâ Belksiri 
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المسؤولية 
االجتماعية للمقاولة 
في صلب المنهجية 
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   فلسفة االمتياز 
باعتبارها مقاولة مواطنة ومسؤولة، تجدد 

كوسومار التزامها باستمرار على مستوى مجموع 
سلسلة القيم. وترتكز المجموعة في ذلك على 

مبادئ أساسية من أجل تحديد سياستها المتعلقة 
بالمسؤولية االجتماعية والبيئية :

• حماية البيئة

• ضمان تدبير جيد للموارد الطبيعية

•  إرضاء متعاونيها وزبنائها وشركائها والمجتمع 
المدني. 

   خـلـق الـقـيـمــة 
الـمـتـقـاسـمــة لـفـائــدة 
شـركـائـنــا ومنظومتنا 

اإلقتصادية

مواكبة الشركاء الفالحيين

في عالقاتها مع 000 80 من شركائها الفالحين، تعمل كوسومار 
بطريقة تشاورية ومسؤولة على المستوى التقني والمالي 

واالجتماعي، فمنهجيتها ترمي إلى خلق المزيد من الثروة والقيمة 
بالنسبة للسلسلة السكرية ومحيطها. هكذا، وبفضل الجاذبية 

االقتصادية للزراعات السكرية، سجل مدخول الفالحين في 
السنوات األخيرة زيادة بمعدل %10 سنويا.

في سنة 2015، قامت المجموعة بالعديد من األنشطة في إطار 
المسؤولية االجتماعية للمقاولة لفائدة فالحيها وأسرهم، وذلك 

من خالل:

•  برنامج محو األمية والتحسيس بالوقاية والصحة : تم التكفل ب 
100 من نساء وبنات الفالحين لمدة 13 شهرا مع تخصيص 300 

ساعة من الدروس

•  جائزة أفضل الحاصلين على شهادة الباكالوريا من أبناء الفالحين 
لتشجيعهم على متابعة الدراسات العليا

•  تشجيع التعليم ومحاربة الهدر المدرسي بالمناطق

•  مواكبة بعض المدارس القروية في إطار الشراكة مع جمعية 
الجسر

•  الولوج إلى التأمين عن المرض بالنسبة للفالحين وأسرهم

•  جائزة أفضل فالح أو فالحة في السنة مكافأتها رحلة لقضاء 
»العمرة« لفائدة شخصين

•  دعم ومواكبة إلحداث شركات مانحة للخدمات الفالحية : 
تطوير رقم أعمال مانحي الخدمات من 3,78 مليون درهم سنة 
2006 إلى 33,2 مليون درهم سنة 2015، أي ما يمثل نموا بنسبة 

%88,58 بين 2006 و2015.  

 » بدأت الشراكة مع كوسومار 
 مع أول أنشطة مدرسية قمنا به 

 خاصة أثناء عملية » 000 100 محفظة للبادية « 
التي مكنت من منح اللوازم المدرسية للفتيات الصغيرات 

بالعالم القروي.

 نفس الشيء بالنسبة لعمليات » رمضان « 
 من خالل منح هبة كبيرة من السكر  

 فقط عززت كوسومار هذه الشراكة المستدامة.
 وتواصل المجموعة إلى غاية 

 وقتنا هذا منح هبات لفائدة الجمعية.
 عقدنا لشراكة مع مقاولة كبيرة 

 ذات مرجعية من هذا القبيل 
 يمثل عربونا للجدية واألخالق والثقة. لذلك، 

يتعين علينا أن نكون في مستوى هذا االعتراف.

ليلى شريف،
رئيسة جمعية » ساعة الفرح «

إرضاء الفالحين 

تميزت هذه السنة بتغيير في الوضع القانوني للفيدرالية البيمهنية 
المغربية للسكر كمؤسسة بيمهنية، وذلك طبقا للقانون الجديد 

الخاص بالبيمهن الفالحية. هذا اإلنجاز األول على المستوى الوطني 
يمنح إطارا قانونيا للبيمهنة السكرية لتكون في مستوى الدفاع 

عن مصالح المهنة بشكل عام ومصالح الفالحين بشكل خاص.
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من أجل راحة المتعاونين

باعتبارها مكونا أساسيا في االستراتيجية التنموية للمقاولة، 
تستفيد الموارد البشرية من امتيازات تفضيلية. لهذا، تسهر 

كوسومار على راحة وازدهار متعاونيها وأسرهم وذلك من خالل 
عدة جوانب :

•  وضع باروميتر اجتماعي لقياس حاجيات وانتظارات المتعاونين 
األطر

•  توفير مراكز االصطياف 

•  االحتفال بيوم المرأة

•  تنظيم اتفاقية األطر في جو من التسلية

•  عقد اتفاقيات بشروط تفضيلية مع الهيئات البنكية

•  تقديم إعانات لالنخراط في النوادي الرياضية من أجل راحة 
المتعاونين.

•  تخصيص العديد من األنشطة االجتماعية لفائدة أطفال 
المتعاونين: قسيمات شراء بمناسبة عاشوراء، مخيمات العطل، 
منح االمتياز بالنسبة ألفضل الحاصلين على شهادة الباكالوريا. 
تنظيم الحفل السنوي لعرض ورشات فنية من طرف األطفال 

المشاركين في مخيمات العطل، إلخ.

بصفتها رائدة في الصناعة المغربية، وقعت كوسومار عدة 
اتفاقيات بغية تشجيع المقاوالت المنخرطة في السلسلة 

السكرية :

•  اتفاقية شراكة مع مجموعة التجاري وفا بنك من أجل وضع 
إطار لدعم ومواكبة المقاوالت المتوسطة والصغيرة جدا التي 

تعمل في منظومتها اإلقتصادية

•  اتفاقية مع االتحاد العام لمقاوالت المغرب لتعزيز الشراكة بين 
المقاوالت الكبرى والمقاوالت الصغيرة والمتوسطة

•  اتفاقية شراكة مع القرض الفالحي بالمغرب لدعم السلسلة 
السكرية. 

بالموازاة مع ذلك، شجعت كوسومار خلق أزيد من 150 مقاولة 
في القطاعين الفالحي والصناعي.

التنمية السوسيوتربوية

نتخرط كوسومار في العديد من أنشطة التنمية السوسيوتربوية 
من خالل عقد شراكات مع المنظمات غير الحكومية الوطنية 

مثل جمعية ساعة الفرح، الجسر، إنجاز المغرب وكذا مع المدارس 
المغربية الكبرى.

•  تأطير المشاريع في تخصصات التسويق والتواصل وذلك في 
إطار عقد شراكة بين كوسومار والمعهد العالي للتجارة وإدارة 

المقاوالت

•  تنظيم النسخة الثانية من جولة »هيئ امتحانك« لدعم طلبة 
المدارس العليا والنظام التعليمي الجامعي. في سنة 2015، 
تم تنشيط هذه الجولة بست مدن وهي الدار البيضاء، الرباط، 

الجديدة، بني مالل، طنجة وأكادير من طرف مدربة التطور 
الذاتي ناهد رشاد 

•  التوقيع على اتفاقية شراكة بين سوراك، الجسر وجمعية دار 
الطالبة بدار الكداري من أجل المواكبة المدرسية واالجتماعية 

للفتيات الصغيرات 

•  مواصلة إنجاز األنشطة االجتماعية لمكافحة الهدر المدرسي 
في إطار شراكة مع جمعية الجسر في المناطق الخمس التي 

تتواجد بها مجموعة كوسومار

•  تأطير واحتضان الطلبة في إطار شراكة مع جمعية إنجاز 
المغرب.

 » أحيي كوسومار التي تدعم مشروع 
» البرنامج المقاوالتي « في إطار » إنجاز المغرب «. 

 فالمجموعة تشارك فيه بمساهمة 
 مالية سخية أيضا بتعبئة أطرها بغية 

 اعتماد برامجنا التعليمية الخاصة بريادة 
 المقاوالت في مؤسسات 

التعليم الوطنية العمومية «

امحمد عباد األندلسي،
رئيس جمعية 

» إنجاز المغرب «  

المنظومة اإلقتصادية لكوسومار

السلطات المحلية

المستهلكون النهائيون

السلطات العمومية 
والجهوية

 ممونون
فالحيون

 ممونون
صناعيون

ممونون

 فاعلون في القطاع 
المالي ومستثمرون

 الزبناء 
المباشرون

السلطات 
المينائية

الجمعيات 
والفدراليات

منظمات غير 
حكومية

 المجتمع المدني

مؤسسات 
التكوين والبحث

الشركاء في 
النشاط الفالحي

المساهمون  الشركاء 
االجتماعيون 

المباشرون 
الزبناء 

المباشرون 

 » إن تطور نشاطي ينبني أساسا على الثقة 
 المتبادلة والدعم المالي واإلطار العالقاتي 

الجيد القائم مع كوسومار.

 بفضل هذه الشراكة، ساهمت في خلق 20 
 منصب شغل وتمكنت من االنخراط في تطوير 

 مكننة العمليات التقنية للزراعات السكرية : 
 انطالقا من الزرع إلى غاية 

الجني والقطع وتوزيع المدخالت.

 مستقبال، أعتزم تطوير حظيرتي لآلالت 
 الفالحية من أجل مواكبة استراتيجية 

المجموعة المتمثلة في تعميم المكننة «.   

أحمد المسيح،
مؤسسة شركتي » ماستر ماشينز « و» هيما «

ومسؤول سابق على الحظيرة الفالحية بسوراك يوم المرأة - نادي النتانا 

مناظرة »هيئ إمتحانك« بمدرسة »أونيفرسيا بوليس« بأكادير
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   حــمـــايــــة
 الـــبــيـــئـــــــة

تضع كوسومار حماية البيئة والموارد الطبيعية في صلب استراتيجيتها المتعلقة 
بالتنمية المستدامة. لذلك، تضع المجموعة النجاعة الطاقية واالستدامة في صميم 

اهتماماتها وتلتزم باعتماد سلوك مثالي بغية التحكم في التأثيرات البيئية الناجمة عن 
نشاطها. في هذا الصدد، تضمن الوحدات الصناعية التابعة للمجموعة إنتاجا يحترم البيئة 

وتلتزم بتطبيق المعايير البيئية في عملياتها اليومية.

 تقليص 
 استهالك 

الماء

•  تثبيت فيلترات لتصفية وحل 
التنقية

•  تثبيت مبردات ومصفقات 
الماء

•  تشجيع استعمال أنظمة 
السقي المقتصد للماء لدى 

الفالحين

 معالجة 
 المقذوفات 

السائلة

•  تثبيت جهاز إزالة الكلس 
يقوم بعمليات بدون 

مقذوفات سائلة.

•  استعمال فيلترات نانو 
)الترشيح النانوي( من أجل 

استعادة الجزء الملون 
لفلويدات إعادة إنتاج 

الراتنجات المزيلة للون 
السكر 

•  إنشاء محطات تصفية 
المياه العادمة على 

مستوى جميع وحدات 
المجموعة

•  إعادة استعمال بنسبة 100% 
المياه المعالجة في السقي.

• النجاعة الطاقية بجميع وحدات المجموعة 

•  تثبيت مولد البخار المستعمل للتفل بمعمل السكر سونابيل مشرع 
بلقصيري الذي يمكن من اقتصاد أزيد من 000 30 طن من ثاني 

أوكسيد الكربون في السنة

•  تحويل جزء من لباب الشمندر المجفف المستعمل كعلف للماشية 
إلى لباب مسلوج وتفادي اللجوء إلى التجفيف الذي يؤدي إلى 

استهالك الطاقة األحفورية مع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون

•  الضغط الميكانيكي لبقايا البخار الناجمة عن بلورة السكر باقتصاد 
يناهز 000 16 طن من ثاني أوكسيد الكربون في السنة.

تقليص انبعاثات 
ثاني أوكسيد 

الكربون

•  استعمال اللباب المجفف في 
تغذية الماشية

•  تحويل الموالص لصناعة الخميرة 

•  استعمال الباكاس كوقود 
بيولوجي في معامل السكر

 تثمين 
المنتوجات 

المشتقة

• إدخال تقنيات جد مقتصدة

•  تحويل التجهيزات الصناعية الستعمال محروقات جديدة

• تقليص استهالك الطاقات األحفورية

•  إدخال نظام الضغط الميكانيكي للبخار على مستوى 
معمل التكرير

 ترشيد 
 استهالك 

الطاقة
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   منهجية المسؤولية  
  االجتماعية للمقاولة :  

 التزام إرادي
تحتل سياسة الجودة والسالمة  مكانة 

هامة في استراتيجية كوسومار. هذه 
المنهجية المسؤولة تضمن، في ظروف 

عمل جيدة، إنتاج منتوج صحي وفي 
مستوى متطلبات المستهلكين.

فمختلف الشهادات المحصل عليها 
تبرهن عن المجهودات المبذولة من 

طرف المجموعة في مجال احترام البيئة 
والتنمية المستدامة.

أحداث بارزة خاصة بالمجموعة

• تنظيم أيام حول المسؤولية االجتماعية للمقاولة بهدف 
تحسيس وتكوين المنظومة اإلقتصادية لكوسومار حول 

منهجية المسؤولية االجتماعية للمقاولة المعتمدة
• تجديد شهادة إيزو 9001 بالنسبة للمديرية التجارية. 

من جهة ثانية، تميز نشاط »الجودة والسالمة والبيئة« سنة 
2015 ب :

سونابيل

•  نجاح افتحاص التتبع الخاص بشهادة »الجودة والسالمة والبيئة« 
بمعملي مشرع بلقصيري والقصر الكبير 

•  نجاح افتحاص التتبع الخاص باالعتماد إيزو 17025 لمختبرات 
االستقبال والمراقبة بمعمل مشرع بلقصيري

•  نجاح االفتحاص الخاص بتجديد االعتماد إيزو 17025 لمختبر 
االستقبال بمعمل القصر الكبير 

•  الحفاظ على التراخيص الصحية للمكتب الوطني للسالمة 
الصحية للمنتجات الغذائية بمعملي مشرع بلقصيري والقصر 

الكبير
•  تجديد عالمة المسؤولية االجتماعية للمقاولة الممنوحة من 

طرف االتحاد العام لمقاوالت المغرب
•  إطالق مشروع الحصول على شهادة FSSC22000 في إطار 

مشروع المصادقة على السكر من طرف كوكا كوال
•  إطالق مشروع الحصول على شهادة النشاط الفالحي على 

مستوى سونابيل

•  إطالق مشروع الحصول على شهادة إيزو 50001 بمعمل القصر 
الكبير الخاصة باالستعمال األمثل للموارد الطاقية.

سوراك

•  نجاح االفتحاص الخاص بتجديد شهادة الجودة والسالمة والبيئة 
بالقصيبية

•  نجاح افتحاص التتبع الخاص بشهادة الجودة والسالمة والبيئة 
لمشرع بلقصيري

•  نجاح افتحاص التتبع الخاص بشهادة االعتماد إيزو 17025 
بالنسبة لمختبر االستقبال بمعملي مشرع بلقصيري والقصيبية
•  الحفاظ على عالمة المسؤولية االجتماعية للمقاولة الممنوحة 

من طرف االتحاد العام لمقاوالت المغرب بمعملي مشرع 
بلقصيري والقصيبية

•  الحفاظ على التراخيص الصحية المسلمة من المكتب الوطني 
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بمعملي مشرع بلقصيري 

والقصيبية.

سوطا

•  الحصول على جائزة تقدير »أفضل أداء فالحي« بمناسبة اليوم 
الخاص ب »المسؤولية االجتماعية للمقاولة«.

• إطالق مشروع الحصول على شهادة إيزو 22000.

• إطالق مشروع الحصول على شهادة إيزو 50001.
•  الحفاظ على شهادة المعيار المغربي NM 00.5.601 المتعلق 

بالمطابقة االجتماعية
•  الحفاظ على شهادة االعتماد بالنسبة لمختبر المراقبة ومختبر 

االستقبال.

مساهمة المسؤولية االجتماعية للمقاولة في 
االستراتيجية التنموية لكوسومار

•  الرفع من األداءات الصناعية عن طريق تقليص استهالك الطاقة 
والماء ووضع آليات تمكن من إعادة تدوير الماء

•  تحسين ظروف العمل بفضل اعتماد وسائل الحوار واستراتيجية 
الشفافية ومخططات التكوين

•  مواكبة الفالحين على المستوى التقني والمالي واالجتماعي من 
أجل شراكة مستدامة ودائمة. 

التتويج بالشواهد

• FSSC 22000

 السالمة الغذائية
 • الترخيص الصحي من طرف  المكتب الوطني 

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
السالمة الصحية للمنتجات الغذائية

• إيزو 14001
التدبير البيئي المسؤول

• إيزو 17025
تدبير جودة المختبرات

• إيزو 9001
تدبير الجودة

 OHAS 18001 •

تدبير الصحة والسالمة في العمل
 • عالمة المسؤولية االجتماعية للمقاولة 

الممنوحة من طرف االتحاد العام لمقاوالت المغرب
• عالمة »حالل« و »كاشير« 

بالنسبة لمنتوجات النمر Trophées

 ميدالية »منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة لنموذج التجميع« 2009

جائزة »المسؤولية
 اإلجتماعية لإلتحاد العام
لمقاوالت المغرب« 2011

 جائزة »أفضل أداء للمسؤولية
اإلجتماعية لفيجيو«  2012-2015

جائزة »رواد المسؤولية اإلجتماعية واإلقتصاد
األخضر في إفريقيا« 2012

 جائزة »المقاولة المواطنة« لسنة 2013
 لنادي روطاري

مرس السلطان الدارالبيضاء

  جائزة »الذكرى المائوية للملكية
الصناعية – موروكو أوردز« 2016
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على الصعيد الوطني
ساعدت أهمية التساقطات المسجلة على مستوى جميع 

المناطق السكرية )440,4 ملم مقابل 380 ملم سنة 2014( على 
النمو الجيد للزراعات السكرية وكذلك الزيادة في اإلنتاج.

بذلك، عرف موسم 2015 ارتفاعا للمردودية في الهكتار مقارنة 
مع الموسم السابق حيث انتقلت من 61,1 طن إلى 63,6 طن 
بالنسبة للشمندر السكري ومن 55,2 طن  إلى 63,00 طن في 

الهكتار بالنسبة لقصب السكر. 

أما بالنسة لإلنتاج المسجل والذي بلغ حوالي 509 ألف طن من 
السكر فقد الحظ تحسنا ملموسا بالنسبة لسنة 2014 حيث بلغ 

%13  بالنسبة للشمندر السكري و %29 بالنسبة لقصب السكر.

اآلفــــــــاق

إن االستراتيجية المعتمدة من طرف كوسومار والتي تتجلى في  
المشروع المقاوالتي »التوجه نحو االمتياز 2016« تتمحور أساسا 
حول تحسين أداءات النشاط الفالحي عبر تعزيز البحث والتنمية 

وتعميم المكننة وانتقاء األصناف الجيدة من البذور والشتائل 
ووضع نظام معلوماتي جديد قادر على مواكبة العمليات 

المهنية.

وينتظر أن تمكن هذه اإلجراءات من بلوغ أزيد من 12 طن من 
السكر في الهكتار ونسبة تغطية تفوق %56 في أفق 2020.

من جهة ثانية، ومن أجل ضمان تشجيع زراعة قصب السكر، تم 
التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة الفالحة والصيد 

البحري والجمعية البيمهنية المغربية للسكر من أجل النهوض 
بهذه الزراعة، والهدف منها بلوغ مساحة مزروعة بقصب السكر 

تصل إلى 300 19 هكتار في أفق 2019.

على الصعيد الدولي
تميزت سنة 2015 بتقلبات كبيرة في األسعار بالسوق العالمية 

للسكر المرتبطة على وجه الخصوص بالوضعية الماكرواقتصادية 
العالمية السيما بالبرازيل.

كما عرف اإلنتاج العالمي سنة 2014/2015 تطابقا مع التوقعات 
حيث سجل أداءات جد مهمة بكل من البرازيل والهند والتايالند. 

هذه الوضعية أثرت كثيرا على أسعار نيويورك 11 ولندن 5 مسجلة 
بذلك انخفاضات مستمرة ومتتالية من شهر مارس إلى شهر شتنبر 

لتبلغ مستويات غير مسبوقة منذ سنة 2008.

في سنة 2015، حققت أسعار السكر الخام نموا يقدر ب 5,52 
سنتيم للرطل، وبذلك سجلت التقلبات زيادة بنسبة %38 مقارنة 

مع سنة 2014.

اآلفاق العالمية 2016

باستهالك متوقع يصل إلى 180 مليون طن في 2015/2016 وإنتاج 
يبلغ 179 مليون طن، يرتقب تسجيل خصاص في مادة السكر بعد 

5 سنوات من الفائض.

على صعيد االتحاد األوروبي، تأثر المحصول بسبب سوء الظروف 
المناخية حيث يتوقع أن يصل إنتاج السكر إلى 13,9 مليون طن 

مقابل 17,7 مليون طن السنة السابقة.

كما أن ظاهرة النينو كان لها انعكاسات قوية على موسم 
التساقطات عبر العالم وبالتالي على المحاصيل. فبالهند، بسبب 
الرياح الموسمية القاسية، انخفض إنتاج السكر ب 3,3 مليون طن 

بالمقارنة مع الموسم السابق. بالنسبة للصين، سجل اإلنتاج أدنى 
مستوى له خالل السنوات العشر األخيرة بحيث بلغ بالكاد 10,2 

مليون طن. نتيجة لذلك، تعمق عجز الصين المتعلق بالسكر مما 
سيدفعها إلى اللجوء للزيادة في واردات هذه المادة. 

في نفس االتجاه، تعرضت أمريكا الوسطى وغواتيماال والشمال 
الشرقي للبرازيل إلى الجفاف الذي ساهم في تفاقم الخصاص 

العالمي على مستوى مادة السكر. 

أبان اإلنتاج المحلي للسكر عن إمكانيات هائلة    ظرفية السوق
إذ بلغ 510 ألف طن من السكر األبيض، 

 بينما بلغت نسبة التغطية الوطنية
 %42 وهو ما يدل على المجهودات 

المبذولة الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة
لسلسلة سكرية عصرية وتنافسية. 

هذا التحسن يصاحبه أيضا تعزيز
عالقة الثقة مع شركائنا الفالحين،

الشيء الذي نوليه اهتماما بالغا.

السيد محمد فيكرات،
الرئيس المدير العام

“

”
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 األداءات الفالحية 

بفضل الظروف المناخية المالئمة لنمو الشمندر وجاذبية زراعته، عرفت هذه السنة أيضا 
زيادة مهمة فيما يخص المساحات المزروعة. بذلك، بلغت المساحات المنجزة 594 58 

هكتار مقابل 530 53 هكتار في السنة الماضية. بالنسبة إلنتاج قصب السكر، تضاعف عدد 
المساحات المزروعة جديدا منتقلة من 528 1 هكتار سنة 2014-2013 إلى 272 3 هكتار 

سنة 2014-2015. 

 تطور المساحات المزروعة ميكانيكيا 
(ب %)

دكالة

100% 100%

ملوية

100% 100%

الغرب-اللوكوس

96% 96%

المجموعة

91%

99%

تادلة

74%

99%

 تطور المساحات المجنية ميكانيكيا 
)ب %(

دكالة

7%

22%

ملوية

100% 100%

 المجموعة
)قصب السكر(

39% 39%

الغرب-اللوكوس 
)الشمندر(

5%
10%

 المجموعة
)الشمندر(

18%
26%

تادلة

11%

18%

2013-2014
2014-2015

2013-2014
2014-2015

2013-2014
2014-2015

 تطور المساحات المزروعة
)ب %(

دكالة

17 393
19 619

ملوية

5 622 5 935

الغرب-اللوكوس 
)الشمندر(

14 637 16 328

 المجموعة
)الشمندر(

52 256

56 375

 المجموعة
)قصب السكر(

5 574 6 275

تادلة

14 604 14 493
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كوسومار شركة المجموعة
المساهمة

الفروع

867,1867,1

751,8750,8

1 0

 التكرير
)بآالف األطنان(

 إنتاج التلفيف بمعمل التكرير 
)بآالف األطنان(

2014
2015

2014
2015

2014
2015

قالب السكر

270269

سكر ساندة

513

366

مجموع السكر المحلي 

927

777

القطع الكبير/القطع 
الصغيرة

144142

 االستثمارات
)بمليون درهم(

2014
2015

إنتاج السكر األبيض 

)بآالف األطنان(

الشمندر السكري

الكمية المعالجة

3 377,7

471,3

3 008,8

451,1

 استخراج
السكر األبيض

قصب السكر

الكمية المعالجة

395,3

37

 استخراج
السكر األبيض

26,6

307,6

كوسومار شركة 
المساهمة

المجموعة

583,6

232,1

الفروع

126,7
103,3

456,8

128,8

   األداءات الصناعية 

تكرير السكر الخام المستورد
نظرا لتحسن النشاط التصديري، عرف مستوى إنتاج نشاط 

التكرير بالمجموعة زيادة بلغت 115,3 ألف طن.

االستخراج من النباتات السكرية 
بلغ إنتاج السكر األبيض 508,3 ألف طن حيث عرف زيادة ب 30,6 ألف طن 

مقارنة مع سنة 2014. هذا التطور يعود باألساس إلى الزيادة في المساحات 
المزروعة وأيضا إلى تحسين المردودية.
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الحسابات الموطدة
)بمليون الدرهم(

2014
2015

  األداءات المالية

الحسابات االجتماعية )كوسومار شركة المساهمة(
)بمليون الدرهم(

2014
2015

رقم المعامالت 
التجاري

5 273,6

4 524,1

النتيجة المالية 

103,5
38,3

النتيجة الصافية

490,5
433,5

نتيجة االستغالل 

881
672,2

النتيجة الصافية رقم المعامالت
حصة المجموعة

الرساميل الذاتية الفائض الخام 
لالستغالل

6 969,9

6 046

641,9639,9

4 012,3
3 794,6

1 453,7
1 337,1

 فيما يتعلق بالحسابات االجتماعية، بلغت النتيجة الصافية 490,5 مليون درهم 
مما سجل زيادة تقدر ب 57 مليون درهم (%13,1+) مقارنة مع نتائج 2014.

 أما فيما يخص الحسابات الموطدة فقد تم تسجيل نتيجة صافية بمبلغ 641,9 مليون درهم، 
مما يعكس زيادة طفيفة ب 2 مليون درهم مقارنة مع سنة 2014. 
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الـوضـعـيــة
الـمـالـيــة
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   الحسابات 
الموطدة

البيان الموطد للموجودات
دجنبر 2014 دجنبر 2015 األصول

196,1 196,1 القيم غير المجسدة
0,1 30,6 الموجودات غير المادية

3 838,1 4 037,6 الموجودات المادية
63,7 63,7 بيانات التوظيفات

136,4 150,4 أصول مالية أخرى
89,2 103,2 - السلفات والديون
47,1 47,1 - أصول جاهزة للبيع

4 234,4 4 478,4 أصل غير تجاري
115,1 31,6 أصول مالية أخرى
115,1 31,6 - وسائل تغطية مشتقة

1 579,1 1 485,0 المخزون والجاري
231,5 253,7 ديون الزبناء

2 033,1 1 694,8 مدينون آخرون جاريون
90,4 1 044,5 الخزينة والخزينة الموازية

4 049,2 4 509,7 أصل جاري
8 283,6 8 988,1 مجموع األصول

البيان الموطد للمطلوبات
دجنبر 2014 دجنبر 2015 الخصوم

419,1 419,1 الرأسمال
34,6 34,6 منح اإلصدار واالندماج

2 682,6 2 897,4 احتياطات
639,9 641,9 النتيجة الصافية حصة المجموعة

3 776,2 3 992,9 رساميل ذاتية تعود للمساهمين العاديين في الشركة األم
18,4 19,3 فوائد األقليات

3 794,6 4 012,3 رساميل ذاتية موطدة
16,9 22,8 الدفعات على الحساب

133,8 244,2 امتيازات المستخدمين
756,8 251,7 ديون مالية غير جارية
756,8 251,7 - ديون تجاه مؤسسات القروض
600,1 558,2 ضرائب مؤخرة ومستوجبة للدفع

7,3 6,4 دائنون آخرون غير جاريين
1 514,9 1 083,3 خصوم غير جارية

56,4 498,8 ديون مالية جارية
56,4 419,4 - ديون تجاه مؤسسات القروض المالية

0,0 79,4 - وسائل تغطية مشتقة
2 553,6 2 894,8 ديون الممونين الجارية

364,1 498,9 دائنون جاريون آخرون
2 974,1 3 892,4 خصم جاري
4 489,0 4 975,8 مجموع الخصوم
8 283,6 8 988,1 مجموع الرساميل الذاتية والخصوم

الحسابات الموطدة للنتائج
دجنبر 2014 دجنبر 2015

6 046,0 6 969,9 رقم المعامالت
3 350,1 3 073,6 منتوجات أخرى لألنشطة
9 396,2 10 043,5 منتوجات األنشطة العادية

(7 147,2) (7 537,3) المشتريات
(477,9) (473,9) تحمالت خارجية أخرى
(396,9) (537,9) تكاليف المتعاونين
(37,1) (40,7) ضرائب ورسوم

(348,6) (308,2) استخمادات ومؤن االستغالل
13,3 10,4 منتجات أخرى وتكاليف االستغالل الصافية

(8 394,4) (8 887,7) تكاليف االستغالل الجارية
1 001,8 1 155,9 نتيجة االستغالل الجارية

(24,7) (115,1) منتوجات أخرى وتكاليف االستغالل
977,1 1 040,8 نتيجة األنشطة العملية
(53,5) (112,2) النتيجة المالية
923,6 928,6 النتيجة قبل ضريبة المقاوالت المندمجة

(228,4) (325,8) ضرائب مستحقة
(50,5) 41,8 ضرائب مرجاة
644,7 644,7 النتيجة الصافية للمقاوالت المندمجة

لحصة في نتائج الشركات التي خضعت للمعادلة
644,7 644,7 النتيجة الصافية لألنشطة المتواصلة
(1,1) نتيجة األنشطة المتخلى عنها

643,6 644,7 نتيجة المجموع الموطد
(3,7) (2,8) فوائد األقليات

639,9 641,9 النتيجة الصافية- حصة المجموعة

بيان النتيجة العامة الموطدة 
دجنبر 2014 دجنبر 2015

643,6 644,7 نتيجة السنة المالية
0,0 0,0 AFS خسائر وأرباح متعلقة بإعادة تقييم

(7,5) 6,7 الفارق االكتواري حول التزامات أنظمة منح التمويالت المحددة
636,1 651,4 النتيجة العامة

(3,7) (2,8) فوائد األقليات
632,4 648,5 النتيجة العامة الصافية – حصة المجموعة

 )بمليون الدرهـم( )بمليون الدرهـم(

 )بمليون الدرهـم(

 )بمليون الدرهـم(
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   الحسابات 
الموطدة

جدول تدفقات الخزينة الموطدة 

دجنبر 2014 دجنبر 2015
643,6 644,7 النتيجة الصافية الموطدة

تعديالت ألجل  
274,2 434,6 اعتمادات التهالك والدفعات على الحساب وخسارات القيمة

(107,6) 111,6 تعديالت أخرى
810,1 1 190,8 القدرة على التمويل الذاتي بعد تكلفة الدين المالي الصافي والضريبة
279,0 283,9 إزالة التحمل )الناتج( على الضريبة

54,2 10,5 إزالة كلفة الدين المالي الصافي
1 143,3 1 485,2 القدرة على التحمل الذاتي قبل تكلفة الدين المالي الصافي من الضريبة

626,0 955,0 BFR تأثيرات تغيرات
0,0 0,0 الضريبة المؤجلة

(228,4) (325,8) الضريبة المؤداة
1 540,9 2 114,5 التدفقات الصافية للخزينة المرتبطة باألنشطة العملية
(232,1) (583,6) حيازة التثبيتات المجسمة وغير المجسمة

108,9 6,3 بيوعات التثبيتات المجسمة وغير المجسمة
13,9 (8,8) تدفقات أخرى

(109,3) (586,1) صافي تدفقات الخزينة المرتبطة بأنشطة االستثمار
5,0 القروض 

(219,0) (505,2) تسديد القروض
(427,5) (431,7) ربيحات مدفوعة للمساهمين في الشركة األم

(0,1) (2,0) ربيحات مدفوعة لذوي األقلية في الفروع
(54,2) (10,5) كلفة الدين الصافي

1,7 12,2 تغير حسابات الشركاء
(694,1) (937,1) صافي تدفق الخزينة الناتج عن أنشطة التمويل

737,5 591,2 تغير الخزينة ومعادالت الخزينة 
(703,6) 33,9 الخزينة وصافي معادالت الخزينة عند االفتتاح

33,9 625,1 الخزينة وصافي معادالت الخزينة عند اإلغالق
737,5 591,2 تغير الخزينة ومعادالت الخزينة

بيان تغير الرساميل الذاتية الموطدة

المجموع فوائد 
األقليات

مجموع 
حصة 

المجموعة

التغير في 
تطبيق

الفوارق 
االكتوارية

احتياطات 
غير 

موزعة

منح 
االصدار 

واالندماج
الرأسمال بمليون الدرهم

3 586,0 14,8 3 571,2 13,4 3 104,1 34,6 419,1 حتى 1 يناير 2014

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
آثار تغيرات المنهجية المحاسباتية/

تصحيح األخطاء
       :N-1 تصحيح األخطاء

3 586,0 14,8 3 571,2 13,4 3 104,1 34,6 419,1 مبالغ مسحوبة عند االفتتاح

 تغير الرساميل الذاتية        
لسنة 2014

643,6 3,7 639,9  639,9 النتيجة الصافية للفترة  
-7,5 0,0 -7,5 -7,5 األرباح/الخسائر االكتوارية   

636,1 3,7 632,4 -7,5 639,9 0,0 0,0 النتيجة الشاملة للسنة
-427,6 -0,1 -427,5  -427,5 ربيحات موزعة  

-427,6 -0,1 -427,5 0,0 -427,5 0,0 0,0  مجموع الصفقات 
مع المساهمين

3 794,6 18,4 3 776,1 5,9 3 316,5 34,6 419,1 إلى 31 دجنبر 2014

3 794,6 18,4 3 776,1 5,9 3 316,5 34,6 419,1 إلى 1 يناير 2015

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
آثار تغيرات المنهجية المحاسبية/

تصحيح األخطاء
       N-1 تصحيح األخطاء

3 794,6 18,4 3 776,1 5,9 3 316,5 34,6 419,1 مبالغ مسحوبة عند االفتتاح

تغير الرساميل الذاتية لسنة        
2015

644,7 2,8 641,9  641,9 النتيجة الصافية للفترة  
6,7 0,0 6,7 6,7 األرباح والخسائر االكتوارية   

651,4 2,8 648,5 6,7 641,9 0,0 0,0 النتيجة الشاملة للسنة
-433,6 -2,0 -431,7  -431,7 ربيحات موزعة  

0,0 0,0 0,0  0,0 مبادالت أخرى مع المساهمين  

-433,6 -2,0 -431,7 0,0 -431,7 0,0 0,0 مجموع المبادالت مع 
المساهمين

4 012,3 19,3 3 992,9 12,6 3 526,7 34,6 419,1 إلى 31 دجنبر 2015

 )بمليون الدرهـم( )بمليون الدرهـم(

59 التقــريـر السنــوي 2015
كــوســـومــــار، ثــقــــة مــتــقــــاســـمــــة



مبادئ مطبقة منذ 1 يناير 2006:

طبقا لمعيار IAS16، يتم احتساب التثبيتات المجسدة وفق تكلفة االقتناء التاريخية 
وعند  المتراكمة،  االستخمادات  منها  مخصوم  مرة،  أول  اإلنشاء  عند  التكلفة  أو 

االقتضاء، تراكمات الخسائر في القيمة.

تطبق االستخمادات حسب فترات االستعمال )الفترة المنفعية(.

طريقة االستخمادات المعتمدة من طرف المجموعة هي الطريقة الخطية.

4.1. المخزونات

القيمة  على  بناء  أو  التكلفة  لسعر  األدنى  المستوى  حسب  المخزونات  تقييم  يتم 
الصافية إلنجازها. 

لنقل  بها  القيام  تم  التي  اإلنتاج  تكلفة  أو  الحيازة  تكلفة  التكلفة  سعر  ويمثل 
على  بناء  المخزونات،  وتشمل  فيه،  الموجودة  المكان  إلى  حالتها  في  المخزونات 
عموما  لإلنتاج.  المباشرة  وغير  المباشرة  التكاليف  العادي،  النشاط  مستوى  قاعدة 

يتم احتساب سعر التكلفة حسب متوسط التكلفة المرّجح. 

والقيمة الصافية إلنجاز المخزونات هي قيمة البيع المقدرة بالسعر العادي للنشاط 
إلنجاز  الضرورية  المقدرة  والتكاليف  المنتوجات  إلنهاء  المقدرة  الكلفة  خصم  مع 

البيع.

5.1. امتيازات المتعاونين

والتعويضات  الصحية  التغطية  أنظمة  مستوى  على  المجموعة  التزامات  تحدد 
وحدات  منهجية  أساس  على   ،IAS19 لمعيار  طبقا  العمل  فترة  بنهاية  الخاصة 
االقتصادية  الظروف  االعتبار  بعين  األخذ  مع  باإلسقاط،  عليها  المحصل  القروض 
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 2. مجال التوطيد 
حتى 31 دجنبر 2015

طريقة  الفائدة   المراقبة    الشركة 
التوطيد  %  %  

إدماج شامل  100,00%  100,00% كوسومار )األم( 
إدماج شامل  90,96%  90,96% سوكرافور 
إدماج شامل  99,15%  99,15% سونابيل 
إدماج شامل  100.00%  100.00% سوراك 
إدماج شامل  99,84%  99,84% سوطا 

الخاصة  الموطدة  المالية  للبيانات  الكاملة  المجموعة  ثانية، سيتم وضع  من جهة 
بالمجموعة إلى غاية 31 دجنبر 2015، المعدة طبقا للمعايير الدولية، رهن إشارتكم 

على موقع الشركة باإلنترنيت.

وضعيات  الموطدة،  المالية  الوضعية  على  عالوة  الكاملة  المجموعة  هذه  وتشمل 
باإلضافة  الموطدة  النقدية  التدفقات  وضعية  الموطدة،  اإلجمالية  والنتيجة  النتائج 

إلى وضعية تغير الرساميل الذاتية الموطدة ومذكرات ملحقة مفصلة.

ملخص المذكرات المتعلقة بالحسابات الموطدة
المذكرة 1. قواعد ومناهج محاسباتية

1.1 المرجع المحاسباتي

  26/05/2005 5 الصادر عن المجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ  تطبيقا لإلعالم رقم 
09/07 لمجلس أخالقيات  6.3 من الدورية رقم  6، الفقرة  وطبقا لمقتضيات المادة 
الخاصة  الموطدة  المالية  البيانات  فإن   ،2009 يوليوز   15 بتاريخ  المنقولة  القيم 
المعتمدة  الدولية  المحاسباتية  للمعايير  طبقا  تحضيرها  تم  كوسومار  بمجموعة 

داخل االتحاد األوربي إلى غاية 31 دجنبر 2015 كما تم نشرها في هذا التاريخ.

 )IFRS( وتشمل المعايير المحاسباتية الدولية المعايير المالية الخاصة بإعداد التقارير
والمعايير المحاسباتية الدولية )IAS( وتقييماتها )SIC( ولجنة تقييم المعايير الدولية 

ولجنة إعداد التقارير المالية الدولية.

الدولية  المحاسباتية  المعايير  المنشورات في مجال  بانتظام آخر  المجموعة  وتتبع 
 .)IFRIC(و )IASB(

2013، اعتمدت مجموعة كوسومار التغييرات القانونية المنصوص عليها  في سنة 
في المرجع IFRS )المعايير المالية الدولية الخاصة بإعداد التقارير( فيما يتعلق بمعيار 
مستوى  على  تطورا  عرف  الذي  الدولية(  المحاسباتية  )المعايير  المراجع   )IAS19(
حذف قاعدة الدهليز للتعرف على الفوراق االكتوارية. هذه األخيرة تصبح منذ ذلك 
األخرى  العناصر  من  بدال  مالحظتها  تتم  التي  السنة  خالل  كليا  معروفة  الحين 

للنتيجة اإلجمالية وكذلك استعمال جدول الوفيات عبر األجيال.

المعيار  الحالية  المالية  البيانات  مستوى  على  المجموعة  اعتمدت   ،2010 سنة  في 
غير  القيم  كون  في  تطوره  يكمن  والذي  المقاوالت«  »توطيد  المراجع   IFRS3
المجسمة )الغودويل( ال يتم تحديدها إال في تاريخ التحكم في المراقبة علما أنه 
التاريخ،  هذا  من  ابتداء  التقييمية.  الفترة  بعد  تصحيحها  ممكنا  يعد  لم   2010 منذ 
فإن المقتنيات التكميلية بعد التحكم في المراقبة األغلبي ال تحدث أي تغيير على 

مستوى القيم غير المجسمة.

في سنة 2009، اختارت مجموعة كوسومار، في إطار معيار 1IAS   المراجع لتقديم 
النتيجة الشاملة في وضعيتين:

• وضعية تفصل مكونات النتيجة )وضعية النتيجة(.

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

2.1. مبادئ التوطيد

يتم اعتماد الحسابات الموطدة طبقا التفاقية الكلفة التاريخية باستثناء بعض فئات 
الخاصة  الدولية  المالية  المعايير  في  المحددة  للمبادئ  طبقا  والخصوم،  األصول 

.)IFRS( بإعداد التقارير

منتهية  سنوية  حسابات  من  انطالقا  موطدة  كوسومار  مجموعة  شركات  جميع 
في 31 دجنبر 2015.

توطيد  مناطق  مستوى  على  استثناء  أي  هناك  ليس   ،)IFRS( لمقتضيات  وطبقا 
.AFS المجموعة، والمساهمات غير المهمة يتم التعامل معها كسندات

3.1. التثبيتات المجسدة

قاعدة خاصة باالعتماد األول:

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

   الحسابات 
الموطدة

 37، شارع عبد اللطيف قدور
 050 20 الدار البيضاء- المغرب        

101 شارع المسيرة الخضراء 
20100 الدار البيضاء – المغرب
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إلى مساهمي 
كوسومــار

8، زنقة المعتمد بن عبـــــــــاد
الدار البيضــــــــاء

 ملخص تقرير مدققي الحسابات 
الخاص بالوضعية المالية الموطدة إلى غاية 31 دجنبر 2015

طبقا للمهمة الموكولة إلينا من طرف جمعكم العام، نعرض عليكم تقريرنا المتعلق بالسنة المالية 
المختتمة في 31 دجنبر 2015. 

وفروعها  كوسومار  بشركة  الخاصة  طيه  المرفقة  الموطدة  المالية  النتائج  وضعية  بافتحاص  قمنا 
)مجموعة كوسومار( التي يعود تاريخها إلى 31 دجنبر 2015، والتي تتضمن الوضعية المالية وحساب 
الخزينة  تدفقات  وحالة  الذاتية  الرساميل  تغيرات  وحالة  الشاملة  النتيجة  وحالة  الموطدة  النتيجة 
باإلضافة إلى ملخص المذكرات التفسيرية عند متم السنة المالية للفترة الممتدة ما بين 1 يناير و 31 
دجنبر 2015. هذه الوضعية المالية تظهر أن مبلغ الرساميل الذاتية الموطدة يصل إلى 4.012,3 مليون 

درهم بما فيه الربح الصافي الموطد بقيمة 644,7  مليون درهم.
الدولية  للمعايير  طبقا  المالية  لوضعياتها  الصادق  التقديم  وعن  المؤسسة  عن  مسؤولة  اإلدارة 

الخاصة باإلعالن عن الوضعيات المالية.
الذي  افتحاصنا  على  استنادا  المالية  والنتائج  الوضعيات  هذه  حول  رأينا  إبداء  في  تكمن  ومسؤوليتنا 

أنجزناه وفق معايير المهنة الجاري بها العمل في المغرب.
في رأينا، فإن الحسابات المالية الموطدة المذكورة في الفقرة الثانية أعاله تعطي على مستوى جميع 
الجوانب صورة وفية عن الوضعية المالية للمجموع المتكون من الوحدات المتضمنة في التوطيد إلى 
2015، وكذلك األداء المالي وتدفقات الخزينة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في  31 دجنبر  غاية 

التاريخ المذكور، طبقا للمعايير الدولية الخاصة بالوضعيات المالية.
الدار البيضاء، 18 مارس 2016

مدققو الحسابات



حصيلة املطلوبات

 السنة المالية
السابقة السنة المالية الخصوم

رساميل ذاتية   364,74 801 774 2    834,23 992 715 2 

م
دائ

 ال
ل

يــ
مو

لت
ا

• رأسمال الشركة أو رأسمال شخصي )1(   700,00 105 419    700,00 105 419 
• لإلسقاط : مساهمون، رأسمال مكتتب غير مطالب به

• رأسمال مطالب به    
• المدفوع منه .................

• مكافآت اإلصدار وصهر الحصص المتقدمة   369,70 564 34    369,70 564 34 
• مكافآت فارق إعادة التقييم   -    - 

• احتياطي قانوني   570,00 910 41    570,00 910 41 
• احتياطات أخرى   925,82 503 786 1    925,82 503 786 1 

• مرحل من جديد )2(   397,71 229 2    451,81 363 
• نتائج صافية في انتظار التخصيص )2(   -    - 

• النتيجة الصافية للسنة المالية )2(   401,51 487 490    816,90 544 433 
مجموع الرساميل الذاتية )أ(   364,74 801 774 2    834,23 992 715 2 

رساميل ذاتية مماثلة)ب(   950,54 669 465    065,45 645 478 
• إعانات االستثمار   -    - 

• مؤن منظمة   950,54 669 465    065,45 645 478 
ديون التمويل)ج(   -    000,00 000 330 

• اقتراضات سندية   -    - 
• ديون أخرى للتمويل   -    000,00 000 330 

مؤن دائمة للمخاطر والتحمالت )د(   116,24 058 173    116,24 058 3 
• مؤن المخاطر والتحمالت    116,24 058 173    116,24 058 3 

فوارق التحويل – خصوم )ه(
• زيادة المستحقات المثبتة   -    - 
• نقصان ديون التمويل   -    - 

مجموع )أ+ب+ج+د+ه(   431,52 529 413 3    015,92 696 527 3 
ديون الخصوم المتداولة)و(   491,55 371 989 2    395,57 127 405 2 

لة
او

د
مت

 ال
ت

وبا
طل

لم
• ممونون وحسابات مرتبطة   831,19 682 569 2    114,04 725 158 2 ا

• زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات   920,23 799 9    189,15 596 5 
• المستخدمون    152,17 851 38    206,09 439 31 
• هيئات اجتماعية   821,66 453 11    362,45 631 13 
• الدولة   532,37 450 208    048,87 707 37 
• حسابات الشركاء   450,36 219 51    355,36 256 47 
• دائنون آخرون   674,75 585 5    894,04 123 22 
• حسابات تسوية الخصوم   108,82 328 94    225,57 648 88 

مؤن أخرى للمخاطر والتحمالت)ز(   580,78 192    - 
فوارق التحويل – خصوم )ح( )عناصر متداولة(   454,04 294 1    305,43 156 1 

المجموع II )و+ز+ح(   526,37 858 990 2    701,00 283 406 2 
الخزينة – المطلوبات   781,33 812 251    459,25 038 8 

ـة
نــ

زي
خ

ال

• اعتمادات الخصم   -    - 
• اعتمادات الخزينة   -    - 

• بنوك التسوية   781,33 812 251    459,25 038 8 
 8 038 459,25    251 812 781,33     III  المجموع 

 5 942 018 176,17    6 656 200 739,22   I+II+III المجموع العام

حصيلة األصول

 السنة المالية
السابقة السنة المالية األصول 

صافي صافي استخمادات 
ومؤن خام

ـة
ــــ

ــــ
ول

نق
 م

ير
 غ

ل
صو

أ

تثبيتات بغير القيمة )ا(   089,15 861 11    089,15 861 11    -    650,78 763 
• مصاريف أولية   -    -     

• تحمالت للتوزيع على عدة سنوات مالية   089,15 861 11    089,15 861 11    -    650,78 763 
• مكافآت تسديد سندات االقتراض   -    -     

تثبيتات غير مجسمة )ب(   512,39 562 49    899,28 784 2    613,11 777 46    001,00 463 16 
• تثبيتات في البحث والتنمية   -    -     
• براءات، عالمات، حقوق وقيم مماثلة   078,39 323 30    466,28 8    612,11 314 30   

• األصل التجاري   434,00 239 19    433,00 776 2    001,00 463 16    001,00 463 16 
• تثبيتات أخرى غير مجسمة   -    -     

تثبيتات مجسدة )ج(    585,67 198 602 4    576,58 315 885 2    009,09 883 716 1    345,93 775 521 1 
• أراضي   774,28 700 107    -    774,28 700 107    774,28 700 107 
• بنايات   738,46 386 568    797,35 925 318    941,11 460 249    284,53 474 264 

• منشآت تقنية، تجهيزات ومعدات   564,13 878 246 3    206,25 283 359 2    357,88 595 887    877,54 848 006 1 
• تجهيزات النقل   339,94 162 29    353,77 150 24    986,17 011 5    625,88 537 3 

• أثات، تجهيزات المكتب وإعدادات مختلفة   025,54 888 218    219,21 956 182    806,33 931 35    939,73 872 35 
• تثبيتات أخرى مجسمة   -     

• تثبيتات مجسمة جارية   143,32 182 431    143,32 182 431    843,97 340 103 
تثبيتات مالية )د(   138,95 263 630 1    200,00 40    938,95 222 630 1    534,63 010 633 1 

• قروض مثبتة   006,57 731 8    -    006,57 731 8    602,20 518 11 
• مستحقات أخرى مالية   447,22 284 1    -    447,22 284 1    447,22 284 1 

• سندات المشاركة   685,16 247 620 1    200,00 40    485,16 207 620 1    485,21 207 620 1 
• سندات أخرى مثبتة   -    -     
فوارق تحويل – األصول )ه(   -    -    - 
• تنقيص العائدات المثبتة   -    -    - 
• زيادة ديون التمويل   -    -    - 

المجموع )أ+ب+ج+د+ه(   326,16 885 293 6    765,01 001 900 2    561,15 883 393 3    532,34 012 172 3 
المخزونات )و(   383,56 614 913    841,20 179 23    542,36 434 890    052,58 306 987 

ـة
ــــ

ــــ
ــــ

ولـ
نق

 م
ل

ـو
ــــ

ــــ
ص

أ

• البضائع   -    -     
• أدوات ومعدات قابلة لالستهالك   628,40 314 551    841,20 179 23    787,20 134 528    614,59 898 419 
• العائد الجاري   751,37 063 229    -    751,37 063 229    384,67 869 309 
• منتجات وسيطة ومنتجات ترسبية   469,35 603 20    -    469,35 603 20    371,08 537 10 

• منتجات مصنعة   534,44 632 112    -    534,44 632 112    682,24 000 247 
مستحقات أصول متداولة )ز(   677,62 968 453 1    812,94 021 12    864,68 946 441 1    302,59 203 723 1 

• ممونون مدينون، تسبيقات ودفعات   331,47 407 20    331,47 407 20    919,02 230 10 
• زبناء وحسابات مرتبطة   180,55 972 223    341,74 491 3    838,81 480 220    642,31 929 209 
• المستخدمون   803,20 441 23    -    803,20 441 23    693,60 649 21 

• الدولة   058,87 225 709    058,87 225 709    916,49 094 911 
• حسابات الشركاء   000,00 000 213    -    000,00 000 213    000,00 000 337 
• مدينون آخرون   790,92 095 173    471,20 530 8    319,72 565 164    577,98 482 223 

• حسابات تسوية األصول   512,61 826 90    512,61 826 90    553,19 815 9 
سندات وقيم التوظيف )ح(   000,00 000 300    000,00 000 300    158,46 404 28 

• فوارق تحويل  -األصول )ط( )عناصر منقولة(   601,77 195    -    601,77 195    - 
مجموع )و+ز+ح+ط(   662,95 778 667 2    654,14 201 35    008,81 577 632 2    513,63 913 738 2 

الخزينة – األصول   169,26 740 629    -    169,26 740 629    130,20 092 31 

ـة
نــ

زي
خ

ال

• شيكات وقيم للتحصيل   465,96 635 47    -    465,96 635 47   
• بنوك، خزينة عامة، شيكات بريدية مدينة   934,72 646 578    -    934,72 646 578    688,66 092 21 
• صندوق، إدارات التسبيقات واالعتمادات   768,58 457 3    768,58 457 3    441,54 999 9 

 31 092 130,20    629 740 169,26    629 740 169,26   III المجموع
 5 942 018 176,17    6 656 200 739,22    2 935 203 419,15    9 591 404 158,37   I+II+III المجموع العام

   الحسابات 
االجتماعية

السنة المالية من 1/01/2015 إلى 31/12/2015السنة المالية من 1/01/2015 إلى 31/12/2015 )بالدرهـم( )بالدرهـم(
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حساب املنتوجات والتحمالت )دون احتساب الرسوم( 

مجاميع السنة 
المالية السابقة

مجاميع السنة 
المالية

العمليات
خاصة بالسنوات الطبيعة

المالية السابقة
خاصة بالسنة 

المالية 
4 3 = 1 + 2 2 1

I  منتوجات االستغالل   628,45 548 477 7    628,45 548 477 7    905,09 551 006 7  I

ل
ال

غ
ست

اال

• مبيعات البضائع )على الحالة(    -    -    -    - 
• بيع سلع وخدمات منتجة   226,17 601 273 5    -    226,17 601 273 5    180,50 071 524 4 
رقم المعامالت   226,17 601 273 5    -    226,17 601 273 5    180,50 071 524 4 

• تغير مخزونات المنتجات )1(   172,81 233 205-   172,81 233 205-   642,03 995 65-
• تثبيتات منتجة للشركة نفسها   -    -    -    - 

• إعانات االستغالل   390,13 269 383 2    -    390,13 269 383 2    130,04 691 450 2 
• منتوجات أخرى لالستغالل   410,00 376    -    410,00 376    961,19 881 66 
• استعادات االستغالل: تنقيالت التحمالت   774,96 534 25    774,96 534 25    275,39 903 30 

 7 006 551 905,09    7 477 548 628,45    7 477 548 628,45   I المجموع
II - تحمالت االستغالل   006,70 649 637 6    896,70 134 41-   110,00 514 596 6    309,76 362 334 6  II

• مشتريات معادة البيع )2( للبضائع   -    -    -    - 
• مشتريات مستهلكة )2( من المواد والتموينات   615,24 632 766 5    896,70 134 41-   718,54 497 725 5    133,90 333 394 5 

• تحمالت أخرى خارجية   295,93 756 288    295,93 756 288    742,61 316 315 
• ضرائب ومكوس   905,40 966 16    905,40 966 16    269,15 389 16 

• تحمالت المستخدمين    606,91 278 321    606,91 278 321    011,95 591 319 
• تحمالت أخرى لالستغالل   480,00 640    -    480,00 640    480,00 640 

• مخصصات االستغالل   103,22 374 243    -    103,22 374 243    672,15 091 288 
 6 334 362 309,76    6 596 514 110,00   -41 134 896,70    6 637 649 006,70   II  المجموع

 672 189 595,33    881 034 518,45   )I-II( نتيجة االستغالل III
IV منتوجات مالية   107,59 681 140    -    107,59 681 140    051,57 090 66 

ي
لــ

ما
ال

• منتوجات سندات المشاركة وسندات أخرى مالية   695,00 341 117    -    695,00 341 117    016,00 186 51 
• أرباح الصرف   266,28 334 3    -    266,28 334 3    051,24 726 3 

• فوائد ومنتوجات أخرى مالية   146,31 005 20    -    146,31 005 20    206,02 946 10 
• استعادات مالية: تنقيل التحمالت   -    -    -    778,31 231 

 66 090 051,57    140 681 107,59    -    140 681 107,59   IV المجموع
تحمالت مالية   756,24 148 37    -    756,24 148 37    993,53 798 27  V
 • تحمالت الفوائد    574,49 041 10    -    574,49 041 10    388,25 069 26 
• خسائر الصرف   859,33 653    -    859,33 653    605,28 729 1 

• تحمالت أخرى مالية   741,64 260 26    -    741,64 260 26    - 
• مخصصات مالية   580,78 192    -    580,78 192    - 

 27 798 993,53    37 148 756,24    37 148 756,24    V   المجموع
 38 291 058,04    103 532 351,35   )V-IV(النتيجة المالية VI

 710 480 653,37    984 566 869,80   )VI-III)النتيجة الجارية VII
منتوجات غير جارية   603,42 677 197    179,96 109    783,38 786 197    973,01 852 151  VIII

ي
ار

ج
ر 

غي

• منتوجات تفويتات الثبيتات   760,00 237    -    760,00 237    000,00 155 
• إعانات التوازن   -    - 
• استعادات على إعانات االستثمار   -    - 

• منتوجات أخرى غير جارية   041,93 895 15    -    041,93 895 15    067,07 526 12 
• استعادات غير جارية: تنقيالت التحمالت   801,49 544 181    179,96 109    981,45 653 181    905,94 171 139 
 151 852 973,01    197 786 783,38    109 179,96    197 677 603,42   VIII المجموع
تحمالت غير جارية   609,67 208 455    -    609,67 208 455    536,48 508 282  IX

• القيم الصافية الستخمادات التثبيتات المفوتة   187,63 982 11    -    187,63 982 11    259,90 147 
• إعانات ممنوحة   -    - 

• تحمالت أخرى غير جارية    950,19 390 217    -    950,19 390 217    815,84 709 78 
• مخصصات فير جارية لالستخمادات والمؤن   471,85 835 225    -    471,85 835 225    460,74 651 203 
 282 508 536,48    455 208 609,67    -    455 208 609,67   IX المجموع 
-130 655 563,47   -257 421 826,29   )IX-VIII(النتيجة غير الجارية X
 579 825 089,90    727 145 043,51   )X+VII(النتيجة قبل الضرائب XI
الضرائب على النتائج   642,00 657 236    642,00 657 236    273,00 280 146  XII
 433 544 816,90    490 487 401,51   )XII+XI(النتيجة الصافية XIII

 7 224 494 929,67    7 816 016 519,42   )VIII+IV+I( مجموع المنتوجات XIV
 6 790 950 112,77    7 325 529 117,91   )XII+IX+V+II( مجموع التحمالت XV

 433 544 816,90    490 487 401,51   )XV-XIV( النتيجة الصافية XVI

   الحسابات 
االجتماعية

السنة المالية من 1/01/2015 إلى 31/12/2015 )بالدرهـم(

 37، شارع عبد اللطيف قدور
 050 20 الدار البيضاء- المغرب        

101 شارع المسيرة الخضراء 
20100 الدار البيضاء – المغرب
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)2( شراءات معادة البيع أو مستهلكة : شراءات - تغير المخزونات

إلى مساهمي 
كوسومــار

8، زنقة المعتمد بن عبـــــــــاد
الدار البيضــــــــاء

 ملخص تقرير مدققي الحسابات 
الخاص بالسنة المالية من 1 يناير إلى 31 دجنبر 2015

طبقا للمهمة التي أوكلت إلينا من طرف جمعكم العام، نقدم لكم تقريرنا المتعلق بالسنة المالية 
التي أغلقت في 31 دجنبر 2015.

لقد قمنا بافتحاص كشوفات الحسابات الشمولية المرفقة لشركة كوسومار التي تتضمن الحصيلة، 
التمويالت  جدول  والتسيير،  االستغالل  بنتيجة  الخاصة  والحسابات  والتحمالت،  المداخيل  حساب 
والمعلومات اإلضافية المتعلقة بالسنة المالية المختتمة في 31 دجنبر 2015. وأبانت حسابات التسيير 
بلغ  صافي  ربح  ضمنه  درهم   3.240.471.315,28 قدره  والمماثلة  الذاتية  للرساميل  مبلغ  عن  هاته 

490.487.401,51 درهم.

وتعتبر اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والتقديم الصادق لكشوفات الحسابات الشمولية طبقا للمرجع 
المحاسباتي المعتمد في المغرب.

التي  الحساب  تدقيقات  أساس  على  الكشوفات  هذه  حول  رأينا  عن  التعبير  في  مسؤوليتنا  وتكمن 
االعتبار  بعين  وأخذا  المغرب  في  بها  المعمول  المهنة  لمعايير  طبقا  بمهمتنا  قمنا  وقد  بها،  نقوم 

المقتضيات المشروعة والقانونية السارية المفعول.
نقر بأن كشوفات الحسابات الشمولية المذكورة في الفقرة الثانية أعاله، قانونية وصادقة وتعطي، 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى، صورة وفية عن النتيجة، وعن عمليات السنة المالية السابقة وكذلك 
المحاسباتي  للمرجع  طبقا   2015 دجنبر   31 في  كوسومار  شركة  وممتلكات  المالية  الوضعية  عن 

المعتمد في المغرب.
مراجعات ومعلومات خاصة

قمنا كذلك بمراجعات خاصة منصوص عليها في القانون وتأكدنا على وجه الخصوص من صدقية 
المساهمين  إلى  اإلداري والموجه  المجلس  المعروض على  التسيير  تقرير  المتضمنة في  المعلومات 

ومن مطابقتها مع كشوفات الحسابات المالية الخاصة بالشركة.
الدار البيضاء في 18 مارس 2016 

مدققو الحسابات



إلى مساهمي 
كوسومار

8، زنقة المعتمد بن عباد
 الدار البيضاء

تقرير خاص لمدققي الحسابات )السنة المالية من فاتح يناير 
إلى 31 دجنبر 2015(

بصفتنا مدققين لحسابات شركتكم، نعرض عليكم تقريرنا حول االتفاقيات المنظمة طبقا ألحكام المواد من 56 إلى 59 من القانون 
17-95 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون 20-05 ومرسومه التطبيقي وكذا القانون 12-78.

يتعين علينا أن نقدم لكم الخصائص واألنواع األساسية لالتفاقيات التي بلغنا بها من طرف رئيس مجلس اإلدارة، أو التي اكتشفناها 
بمناسبة أداء مهمتنا، دون اإلدالء برأينا حول الفائدة منها أو األسس التي قامت عليها، وال حتى البحث عن وجود اتفاقيات أخرى. ويعود 

لكم األمر، حسب القانون المذكور أعاله، في اتخاذ القرار بشأن المصادقة عليها. ،

ولقد اعتمدنا االجتهادات التي ارتأيناها ضرورية بالنظر إلى معايير المهنة الجاري بها العمل في المغرب، وتتجلى هاته االجتهادات في 
التحقق من مدى تطابق المعلومات التي تم تزويدنا بها مع الوثائق األساسية  التي انبثقت عنها.

1 – االتفاقيات المبرمة خالل السنة المالية

1.1 اتفاقيات مرخصة مسبقا من طرف مجلسكم اإلداري

1.1.1 اتفاقية حول منح الخدمات الخاصة بالتوضيب بين كوسومار وسونابيل )اتفاقية مكتوبة(

الشخص المعني : السيد محمد فيكرات الرئيس المدير العام لكوسومار وسونابيل.

: تنص هذه االتفاقية على منح الخدمات الخاصة بتوضيب السكر بين كوسومار وسونابيل في إطار بلوغ  طبيعة وموضوع االتفاقية 
استعمال أمثل آللية اإلنتاج.  

مقتضيات أساسية : 

2015 • تاريخ سريان المفعول :  

321 درهم للطن دون احتساب الرسوم بالنسبة لـصنف 1 كيلوغرام • المستحقات :  

267 درهم للطن دون احتساب الرسوم بالنسبة لـصنف 2 كيلوغرام   

وقد بلغ مجموع التحمالت المدرج في الحساب برسم السنة المالية 2015 ما قيمته 2916 مليون درهم تم صرفه كامال.

2.1.1 اتفاقية حول منح الخدمات الخاصة بالتوضيب بين كوسومار وسوراك )اتفاقية مكتوبة(

الشخص المعني : السيد محمد فيكرات الرئيس المدير العام لكوسومار وسوراك.

طبيعة وموضوع االتفاقية : تنص هذه االتفاقية على منح الخدمات الخاصة بتوضيب السكر ما بين كوسومار وسوراك في إطار بلوغ 
استعمال أمثل آللية اإلنتاج.

مقتضيات أساسية :

2015 • تاريخ سريان المفعول : 

321 درهم للطن دون احتساب الرسوم بالنسبة لـ 1 كيلوغرام • المستحقات :  

267 درهم للطن دون احتساب الرسوم بالنسبة لـ 2 كيلوغرام  

وقد بلغ مجموع التحمالت المدرج في الحساب برسم السنة المالية لسنة 2015 ما قدره 4433 ألف درهم تم صرفه كامال.

1-2. اتفاقيات غير مرخص لها مسبقا من طرف مجلسكم اإلداري

ال شيء  

2- اتفاقيات مبرمة خالل السنوات المالية السابقة والتي ال يزال تنفيذها مستمرا خالل 
السنة المالية الحالية

2-1- اتفاقية حول منح الخدمات الخاصة بالتوضيب بين كوسومار وسوكرونيون )اتفاقية مكتوبة(

الشخص المعني : السيد محمد فيكرات الرئيس المدير العام لكوسومار وسوكرونيون.

طبيعة وموضوع االتفاقية : تنص هذه االتفاقية على منح الخدمات الخاصة بتوضيب السكر ما بين كوسومار وسوكرونيون في إطار 
بلوغ استعمال أمثل آللية اإلنتاج.

مقتضيات أساسية :

• تاريخ سريان المفعول :  2014

• المستحقات :  376 درهم للطن دون احتساب الرسوم بالنسبة لـ 2 كيلوغرام و1 كيلوغرام

    367 درهم للطن دون احتساب الرسوم بالنسبة لـ 2 كيلوغرام و1 كيلوغرام

وقد بلغ مجموع التحمالت المدرج في الحساب برسم السنة المالية لسنة 2015 ما قدره 280 ألف درهم تم صرفه في حدود 142 
ألف درهم.

2.2 اتفاقية حول منح الخدمات بين كوسومار وويلمار

الشخص المعني : السيد جان لوك بوهبوت عضو إداري مشترك بويلمار وكوسومار.

الدعم  استراتيجية  مجاالت  في  خدمات  بمنح  كوسومار،  لفائدة  ويلمار،  تقوم  االتفاقية،  هذه  بموجب   : االتفاقية  وموضوع  طبيعة 
التقني-التجاري ودعم االستثمار والدعم المالي. 

مقتضيات أساسية:

• تاريخ سريان المفعول :  16 أكتوبر2013

قابلة للتجديد عن طريق تجديد العقد تلقائيا  • المدة :  

0,425% من رقم المعامالت في حدود سقف 12,5 مليون درهم • المستحقات :  

• وقد بلغ مجموع التحمالت المدرج في الحساب برسم السنة المالية لسنة 2015 ما قدره 12525 ألف درهم لم يتم صرفه.

3.2 - اتفاقية حول تدبير الخزينة بين كوسومار وشركات سوراك وسوطا وسونابيل وسوكرافور)اتفاقية مكتوبة( 

الشخص المعني : السيد محمد فيكرات الرئيس المدير العام لكوسومار وسوراك وسونابيل وسوكرافور وسوطا.

طبيعة وموضوع االتفاقية : تنص هذه االتفاقية على مركزة عمليات تدبير الخزينة بهدف بلوغ المستوى األمثل عند اللجوء إلى االقتراض 
وكذلك توظيف فائض الخزينة.

مقتضيات أساسية:

• تاريخ سريان المفعول :  2006.

• المدة :  سنة قابلة للتجديد عن طريق تجديد العقد تلقائيا

بالنسبة   %5 ب  سنوية  ونسبة  المدينة  الجارية  للحسابات  بالنسبة   %2,5 ب  تقدر  سنوية  نسبة   • المستحقات : 
للحسابات الجارية الدائنة.  

خالل السنة المالية 2015، نتج عن صرف مستحقات الحساب الجاري لسوراك وسوطا وسوكرافور وسونابيل تحمالت بالنسبة لكوسومار 
بقيمة 8261 ألف درهم تم صرفه في حدود 817 5 ألف درهم.
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2-4 اتفاقية لمنح الخدمات بين كوسومار وشركات سوطا، سونابيل، سوراك وسوكرافور )اتفاقية مكتوبة(.

الشخص المعني : السيد محمد فيكرات الرئيس المدير العام لكوسومار، سوراك، سونابيل، سوكرافور وسوطا.

: تنص هذه االتفاقية على الخدمات الممنوحة لشركات سوطا، سونابيل، سوراك وسوكرافور، من طرف  طبيعة وموضوع االتفاقية 
كوسومار في مجاالت مراقبة التدبير ودعم االستثمار والدعم المالي وتدبير الموارد البشرية والتسويق والدعم التجاري والدعم في 

مجال المعلوميات وتدقيق الحسابات. 

مقتضيات أساسية :

2006 • تاريخ سريان المفعول : 

• المدة :  سنة قابلة للتجديد بواسطة تجديد العقد تلقائيا. 

حددت المستحقات في 0,425% من رقم المعامالت و40 درهم للطن بالنسبة للسكر المبيع. • المستحقات : 

وقد بلغ مجموع العائدات المدرج في الحساب برسم السنة المالية 2015 ما قدره 20723 ألف درهم تم تحصيلها في حدود 013 15 
ألف درهم.

2-5 اتفاقيات تدبير الخزينة بين كوسومار وسوكرونيون )اتفاقية مكتوبة(

الشخص المعني : السيد محمد فيكرات الرئيس المدير العام لكوسومار وسوكرونيون.

طبيعة وموضوع االتفاقية : تنص هذه االتفاقية على مركزة عمليات تدبير الخزينة بهدف بلوغ المستوى األمثل عند اللجوء إلى االقتراض 
وكذلك توظيف فائض الخزينة.

مقتضيات أساسية:

• تاريخ سريان المفعول :  أبريل 2007

سنة قابلة للتجديد بواسطة تجديد العقد تلقائيا. • المدة :  

للحسابات  بالنسبة   %5 ب  سنوية  ونسبة  المدينة  الجارية  للحسابات  بالنسبة   %2,5 ب  سنوية  نسبة   • المستحقات :  
الجارية الدائنة.  

 وقد بلغ مجموع العائدات المدرج في الحساب برسم السنة المالية 2015 ما قدره 236 ألف درهم تم تحصيلها في حدود 227 ألف 
درهم.

2-6 اتفاقيات لمنح الخدمات بين كوسومار وسوكرونيون )اتفاقية مكتوبة(

الشخص المعني : السيد محمد فيكرات الرئيس المدير العام لكوسومار وسوكرونيون.

ودعم  التدبير  مراقبة  مجاالت  في  سوكرونيون  لشركة  الممنوحة  الخدمات  على  االتفاقية  هذه  تنص   : االتفاقية  وموضوع  طبيعة 
االستثمار والدعم المالي وتدبير الموارد البشرية والتسويق والدعم التجاري والدعم في مجال المعلوميات وتدقيق الحسابات. 

مقتضيات أساسية:

أبريل 2007 • تاريخ سريان المفعول :  

سنة قابلة للتجديد بواسطة تجديد العقد تلقائيا  • المدة :  

• المستحقات :  0,85% من رقم المعامالت و35 درهم للطن بالنسبة للسكر المبيع.

وقد بلغ مجموع العائدات المدرج في الحساب برسم السنة المالية 2015 ما قدره 628 ألف درهم تم تحصيله في حدود 438 ألف 
درهم.

الدار البيضاء، 18 مارس 2016 

مدققو الحسابات

   التوصيات
 السنة المالية 2015

التوصية األولى
بعد أن استمع الجمع العام لتالوة تقارير المجلس اإلداري 

ومدققي الحسابات، صادق على الحصيلة وحسابات السنة المالية 
2015 كما تم عرضها، والتي أظهرت ربحا صافيا محاسباتيا قدره 

490.487.401,51  درهم. 

كما صادق الجمع العام على العمليات التي تمخضت عنها هذه 
الحسابات أو الملخصة في هذه التقارير.

التوصية الثانية 
وبناء على اعتماد التوصية أعاله، أشاد الجمع العام بتفوق 

المتصرفين ومدققي الحسابات في المهمة التي أوكلت لهم 
برسم السنة المالية 2015.

التوصية الثالثة
بعد استماع الجمع العام لتالوة التقرير الخاص لمدققي 

الحسابات حول االتفاقيات المشار إليها في الفصل 56 من القانون 
95-17 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 05-20، و 12-78 صادق 

على العمليات التي تم االتفاق بشأنها أو تنفيذها خالل السنة 
المالية.

التوصية الرابع
صادق الجمع العام على الرصد التالي للنتائج: 

درهم. ربح صافي محاسباتي  490.487.401,51  

 أرباح مؤجلة من جديد 
درهم عن سنوات سابقة   2.229.397,71     )+( 

----------------------------------     

درهم رصيد   492.716.799,22  

درهم  )-(    38.000.000,00 احتياطي اختياري  

452.634.156,00 )-(  درهم ربيحة  

----------------------------------     

درهم رصيد  2.082.643,22   

وعلى ضوء هذه النتائج، قرر الجمع العام توزيع ربيحة إجمالية 
قدرها 452.634.156,00 درهم، أي ربيحة بالنسبة للسهم الواحد 
قدرها 10,8 درهم ونقل الرصيد غير المـــــوزع، أي 2.082.643,22  

درهم إلى حساب األرباح المؤجلة من جديد.

تؤدى هذه الربيحة حسب الطرق المنصوص عليها في القوانين 
الجاري بها العمل، وذلك ابتداء من 15 يوليوز 2016.

التوصية الخامسة 
قرر الجمع العام منح أعضاء المجلس اإلداري مستحقات برسم 

السنة المالية 2016 بمبلغ إجمالي قدره 960.000,00 درهم، أي ما 
يمثل 120.000,00 درهم لكل عضو. 

التوصية السادسة
خول الجمع العام الصالحية الكاملة لحاملي نسخة أو صورة من 

هذه التوصيات ألجل إتمام اإلجراءات القانونية.
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