
 2016 31 دجنبر  النتائج إلى غاية 

2015/2016 استثنائي موسم فالحي سكري 
التصدير  تطوير نشاط 

المجلس  وحصر    ،2016 المالية  السنة  خالل  المجموعة  نشاط  تدارس  أجل  من  فيكرات  محمد  السيد  رئاسة  تحت   2017 مارس   15 األربعاء  يوم  لكوسومار  اإلداري  المجلس  انعقد 
: التالي  2016 على الشكل  31دجنبر  إلى غاية  الحسابات 

الموطدة الحسابات 

إلى  باألساس  الزيادة  هذه  وتعزى  الفارطة.  السنة  من  الفترة  نفس  مع  مقارنة   12,8% فاقت  زيادة   2016 دجنبر  متم  عند  كوسومار  مجموعة  حققته  الذي  المعامالت  رقم  سجل 
التصدير. نشاط  عن  الناتج  المعامالت  رقم  ارتفاع 

.2016 التصدير خالل سنة  الدولية، مما ساعدها على تطوير نشاط  السوق  المتاحة في  الفرص  والتجارية لكوسومار من االستفادة من  الصناعية  األداءات  حيث مكن تحسن 

بلغه  الذي  المستوى  مع  مقارنة   23,5% عن  تزيد  بنسبة  تحسنا  مسجال   ،2016 المالية  السنة  برسم  درهم  مليون   1.795 يناهز  ما   IFRS الموطد  لالستغالل  اإلجمالي  الفائض  بلغ  وقد 
المالي  غالفه  تجاوز  الذي  األخيرة  السنوات  خالل  المجموعة  طرف  من  المعتمد  والتنموي  االستثماري  للمخطط  اإليجابية  النتائج  التحسن  هذا  يعكس  حيث   .2015 دجنبر  متم  عند 

6 مليار درهم.

2016 وتطوير نشاط تصدير السكر األبيض، فضال عن انخفاض الفاتورة الطاقية تعد من العوامل التي ساهمت في تحسين نتائج  كما أن تحسن أداء الموسم السكري االستثنائي لـ 
المالية.  السنة  هذه 

درهم  مليون   934 المجموعة  حصة  الصافية  النتيجة  بلغت  لذلك، 

االجتماعية  الحسابات   

الزيادة  2015. هذه  إنجازات سنة  205 مليون درهم مقارنة مع  زيادة قيمتها  1.349 مليون درهم مسجال  المساهمة  الفائض اإلجمالي لالستغالل االجتماعي لكوسومار شركة  بلغ 
: إلى  يعود أساسها 

71,4% 2016، أي بزيادة بلغت  326 ألف طن في نهاية دجنبر  2015 إلى  190 ألف طن سنة   - ارتفاع المبيعات عند التصدير التي انتقلت من 

الشمندر. 2 مليون طن من  ناهز  للمعالجة  وزايو حيث تم تحقيق مستوى قياسي   - تسجيل موسم شمندري جيد بمنطقتي دكالة 

803 مليون درهم. 2016 ما قيمته  الصافية عند متم دجنبر  النتيجة  بلغت  وقد 

تنموية مشاريع 
في سنة 2016، قامت مجموعة كوسومار باإلستثمار في معمل تكرير جديد بالمملكة العربية السعودية وذلك بشراكة مع ويلمار والشركتين السعوديتين : »شركة اتحاد اإلخوة 

الصناعية«. للمشاريع  التنمية  و«شركة  للتنمية« 

وقد شرعت كوسومار باعتبارها مساهما مرجعيا في بناء معمل التكرير الجديد بمدينة ينبع المتواجدة شمال غرب المملكة العربية السعودية. ويهدف هذا المعمل الذي يتوفر 
المنطقة. إلى دول  التصدير  السعودية وكذلك  المحلية  السوق  تلبية حاجيات  إلى  ألف طن   840 إلى  إنتاجية تصل  على طاقة 

: إلى  يرمي  طموح  استثماري  برنامج  التنفيذ  حيز  وإدخال  إنهاء  على  حاليا  كوسومار  مجموعة  تعمل  ثانية،  ناحية  من 

الطاقة،  القتصاد  مشاريع  طريق  عن  خاصة  التنافسية  تحسين   -  

التخزينية. طاقاتها  في  الزيادة  عبر  الصناعية  أداتها  مرونة  تعزيز   -  

اآلفاق  

المكننة. عمليات  وكذلك  والتنمية  البحث  مجال  في  خاصة  مهمة  استثمارات  عبر  الفالحي  النشاط  وتنمية  توطيد  من  لكوسومار  الجيدة  النتائج  مكنت 

سنة  خالل  جيد  سكري  موسم  بتحقيق  تبشر   2016 لسنة  السكري  للموسم  الجيدة  والصناعية  الفالحية  األداءات  عن  فضال  هذا  يومنا  غاية  إلى  المالئمة  المناخية  الظروف  أن  كما 
.2017

الربحيات
13 درهم لكل سهم. ربحية عادية بقيمة  العام توزيع  الجمع  المجلس اإلداري على   يقترح 

الرأسمال تعزيز 
قبل.  من  محازين  سهمين  لكل  بالنسبة  واحد  لسهم  المجاني  والتوزيع  االحتياطات  إدماج  طريق  عن  جديدة  أسهم  إحداث  االستثنائي  العام  الجمع  على  اإلداري  المجلس  يقترح 

629.914.290 درهم. 419.942.860 درهم إلى  62.991.429 سهم والرأسمال االجتماعي من  نتيجة لذلك، سينتقل عدد األسهم من 41.994.286 سهم إلى 

www.cosumar.co.ma أو comfi@cosumar.co.ma للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا عبر

%القيمة20162015

7.8656.97089512,8رقم المعامالت

1.7951.45434123,5الفائض اإلجمالي لالستغالل

93464229245,5النتيجة الصافية حصة المجموعة

)بمليون الدرهم(

)بمليون الدرهم(

%القيمة2015)*(2016

6.3875.49589216,2رقم المعامالت

1.3491.14420517,9الفائض اإلجمالي لالستغالل

80350729658,3النتيجة الصافية 

العالمة التجارية الوطنية »النمر«
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الجائزة المئوية للملكية الصناعية 
إشعاع العالمات 2016

/Groupe cosumar


