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حوار مع
الرئيس المدير العام
محمــد فـيـكــرات

 : 2016سنة استثنائية
تـميزت بتعزيـز الـتـزامـنـا
تـجــاه مـنـظـومـتـنــا
االقتصادية

تكون نتائج الموسم الفالحي دائما حاسمة جدا بالنسبة لنشاط مجموعة
كوسومار ،فما هي العناصر البارزة التي سجلتموها خالل سنة  2016؟
تميزت هذه السنة بنتائج ملحوظة بالنسبة لمجموعة كوسومار على مستوى كافة
سلسلة القيم .وبالدرجة األولى األداءات االستثنائية للسلسلة السكرية التي سجلت هذه
السنة ،مقارنة مع السنوات الماضية ،تحسنا كبيرا في النتائج على مستوى إنتاج السكر
والمردودية ونسبة الحالوة .كما بلغ مستوى اإلنتاج المحلي للسكر المستخرج من النباتات
السكرية  607000طن بمعدل مردودية بلغ  12طن من السكر في الهكتار .بذلك ،تمت
تغطية حاجيات السوق بحوالي  %50من خالل اإلنتاج المحلي وهذا خير دليل على أن
االستثمارات المخصصة خالل السنوات األخيرة لتأهيل ورفع تنافسية نشاط السلسلة
السكرية أتت أكلها.
هذه المؤشرات تبرز مدى أهمية أحد محاور توجهنا االستراتيجي ،يتعلق األمر برغبة كوسومار
في تعزيز دورها كفاعل في خلق القيم المستدامة داخل منظومتها االقتصادية والتي
تولي عناية خاصة لألداء اإلجمالي للسلسلة في شموليتها .إن المجموعة تعمل بتآزر

تام مع كافة األطراف المعنية بالسلسلة السكرية لتحقيق هدف مشترك وهو :

تمارس كوسومار جميع نشاطاتها في محيط يحرص على احترام األطراف المعنية

بلوغ  %56كنسبة لتغطية الحاجيات الوطنية من النباتات السكرية المحلية وفق

وكذلك عالقة رابح – رابح.

االستراتيجية المسطرة في إطار العقد البرنامج المتضمن في مخطط المغرب

حاليا ،لقد تم تتويجنا من طرف االتحاد العام لمقاوالت المغرب بعالمة المسؤولية

األخضر .من جهة ثانية ،في سنة  ،2016عرف منتجو النباتات السكرية تحسنا في

االجتماعية للمقاولة و كذا من طرف منظمة األغذية والزراعة والتي منحتنا ميدالية

مداخيلهم بمعدل  ،%10وهو معدل حافظ على مستواه منذ أزيد من  10سنوات.

نموذج للتجميع في السلسلة السكرية .كما أننا حاصلون على عالمات من هيئات
أخرى تتويجا ألعمالنا االجتماعية والبيئية .غير أن استراتيجية المسؤولية االجتماعية

فيما يتعلق بالنتائج المالية ،ما هو تحليلكم للنتائج الجيدة جدا المحصل

للمقاولة الخاصة بالمجموعة تعكس االنخراط الحقيقي والرغبة األكيدة في خلق

عليها ؟

القيم المستدامة والمتقاسمة مع جميع األطراف المعنية في مجموع المنظومة

لقد نما رقم المعامالت الموطد ب  %12,8حيث بلغ  7,865مليار درهم ،ويعزى ذلك

االقتصادية السكرية .هذه االستراتيجية تتجلى من خالل نموذج  3Pالذي يمثل

إلى تقوية نشاط التصدير الذي تمكن من الفرص المتاحة من طرف السوق الدولية.

المحاور الثالثة اللتزامها :المحور االجتماعي ،المحور البيئي والمحوراالقتصادي.

كما يعزى هذا التحسن في النتائج إلى التحسن المستمر في األداءات الصناعية

في وقت مبكر جدا ،أدركت كوسومار واجب االنخراط في القضايا االجتماعية

والتجارية المرتبطة باختيارنا لنهج االمتياز العملي في مهننا .فنحن مجموعة

كمجمع في المواكبة
واالقتصادية والبيئية ببلدنا ،لذلك أعطينا أولوية خاصة لدورنا
ِّ

كبرى تتطور في محيط تحتل فيه رهانات التنافسية والمردودية مكانة هامة .من

المالية والتقنية واالجتماعية لحوالي  80.000فالحا في زراعة الشمندر السكري

هنا يشكل االستيعاب الجيد للمهارات وتراكم الخبرات بمهننا مزايا تجعلنا نعتزم

وقصب السكر .تنشط المجموعة أيضا في مناطق تواجدها حيث تعمل على

مواصلة جهودنا باطمئنان.

مواكبتها لتصبح أقطابا اقتصادية حقيقية.

إننا نولي اهتماما بالغا للثقة التي يضعها فينا شركاؤنا الفالحون وزبناؤنا والممونون

فضال عن ذلك ،تعتمد المجموعة سلوكا نموذجيا من أجل التحكم في التأثيرات

والمساهمون في رأسمال المجموعة والمجتمع المدني حيث نبدل ما في وسعنا

البيئية الناجمة عن نشاطها وذلك في إطار منهجية التطور المستمر الذي

لتعزيز هذه الثقة عبر اختيار أحسن التوجهات واالستمرار على هذا المنوال.

سيساعدها على أن تظل محترمة للقوانين البيئية .فقد أجريت دراسة مكنت
من تقييم االنبعاثات الكربونية للسلسلة السكرية وكذلك تأثيرات االستثمارات

أعلنت المجموعة عن استثمار مشترك بمعمل جديد لتكرير السكر ،هل

المخصصة لعصرنة األداة الصناعية عبر اعتماد التكنولوجيا النظيفة ،لذلك في

هي مرحلة جديدة لتنمية نشاط كوسومار على الصعيد الدولي ؟

ظرف عشر سنوات تقلصت االنبعاثات الكربونية للسلسلة السكرية بنسبة .%44

إنها بدون شك مرحلة هامة حيث عبرت المجموعة منذ بضع سنوات عن طموحها
في النمو على الصعيد الدولي خاصة بإفريقيا التي أطلقت بها العديد من دراسات

كيف ستباشرون سنة  2017وماهي التحديات التي تنتظر مجموعة

البحث عن أسواق جديدة .في هذه المرة ،يبرهن بناء معمل تكرير "الدرة لتكرير

كوسومار ؟

السكر" ،التي سينجز على أرضية مساحتها  15هكتارا بالشمال الغربي للمملكة

يكمن دور كوسومار أوال وقبل كل شيء في تغطية حاجيات السوق المغربية من

العربية السعودية بالميناء الصناعي "الملك فهد" بمدينة ينبع ،على أن طموحنا

السكر والمساهمة في تحقيق األمن الغذائي وتقديم مستوى خدمات ومنتوجات

حقيقي .هذا الطموح يرتكز أيضا على استيعابنا الجيد لمهنتنا المتعلقة بتكرير

ذات جودة بمستوى يرقى إلى انتظارات المستهلكين وزبناء المجموعة .فقد تميزت

السكر وعلى تجربة المساهم األول في رأسمال كوسومار "ويلمار" في تجارة السكر.

سنة  2016بإنهاء المشروع المقاوالتي "وجهة نحو االمتياز  "2016الذي يتضمن في
صلبه ُ
الطموح لتحقيق االمتياز في جميع أنشطتنا إلرضاء المستهلكين وشركاء

بالنسبة لهذا المعمل الجديد طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى حوالي  840.000طن

المجموعة.

وذلك عند دخوله حيز االستغالل المرتقب في النصف األول من سنة  .2019وقد

سنواصل استراتيجيتنا باعتماد برنامج جديد يطمح بدوره إلى رفع التحدي في الفترة

ساهمنا بحدود  %48,275في رأسمال شركة "درة للتنمية المتقدمة" التي تحمل

الممتدة من  2017إلى .2025

مشروع "درة لتكرير السكر" .أما باقي الرأسمال ،فيمتلكه شركاء سعوديين.

تعتبر كوسومار فاعال مغربيا هاما بضمه حوالي  1700من نساء ورجال يعملون

فحاجيات السوق المحتملة من السكر بالمنطقة تقدر ب  1.4مليون طن ونتوقع

يوميا ويلتزمون بإنجاح مقاولتهم وذلك عبر انخراطهم في المشاريع الكبرى
كثيرا ما قمتم بالترويج لمقاولتكم كنموذج في مجال المسؤولية

المهيكلة للمجموعة .كما يشكل دعم المساهمين المؤسساتيين سواء المغاربة

االجتماعية .في الواقع ،كيف تنخرط كوسومار في هذا التوجه لمقاولة

أو مجموعة ويلمار بالنسبة لنا قوة يمكن لنا االعتماد عليها لتحقيق المزيد من

تضامنية ومواطنة ؟

التنافسية وتحسين األداءات.

بالنسبة لكوسومار ،ال يتعلق األمر بتوجه ألن المسؤولية االجتماعية تجري في
عروق مجموعتنا وذلك قبل تحديد مفهوم المسؤولية االجتماعية للمقاولة.
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مجموعة كوسومار :
الهوية ،المهمة
و الرؤية
فاعل رئيسي في الصناعات الغذائية المغربية

سيتم قريبا االحتفال بالذكرى المئوية لنشأة كوسومار والصناعة السكرية
المغربية اللذين لهما تاريخان متالزمان يرتبط أحدهما باآلخر ارتباطا وثيقا .بالفعل،
منذ سنة  1929إلى غاية يومنا هذا ،تعتبر كوسومار رائدة في إنتاج السكر األبيض
على الصعيد الوطني .إنه مسار يتميز بارتقاء دائم على مستوى العصرنة وتقوية
القدرات ،السيما وأن دور المجموعة أصبح مقرونا باألمن الغذائي للبالد وخلق فرص
العمل وكذلك التنمية السوسيواقتصادية بالجهات.

فاعل عالي األداء في سلسلة القيم

بفضل أداة إنتاج متينة ومتعددة االستعماالت ،تقوم كوسومار بإنتاج وتلفيف
وتوزيع السكر األبيض بكل أشكاله :قالب السكر ،القطع الكبيرة والقطع الصغيرة
وسكر ساندة .كما أن جزءا من اإلنتاج النهائي يوجه للتصدير في إطار نظام القبول
المؤقت الذي ال يستفيد من أي دعم.
يتم التحويل انطالقا من معالجة النباتات السكرية المزروعة والمجنية محليا
(الشمندر السكري وقصب السكر) ،فضال عن تكرير السكر الخام المستورد.

مجمع ملتزم بتنمية النشاط الفالحي السكري
ّ

كمجمع مميز ألزيد من  80.000فالح ،تعمل كوسومار فعليا على
بحكم دورها
ّ
ضمان استدامة مجموع السلسلة الفالحية السكرية عن طريق رفع تنافسيتها.
ويتم هذا من خالل الدعم التقني والمالي واالجتماعي عن قرب بمختلف مناطق
تواجدها  :دكالة و الغرب و اللوكوس و تادلة وملوية.

مساهمة طموحة في الرأسمال

إن تكوين المساهمات في رأسمال كوسومار يعطي صورة واضحة عن حجم
طموحاتنا المتعلقة بالنمو على الصعيد الدولي إلى جانب تعزيز مكانتنا
على الصعيد الوطني .ولتحقيق ذلك نجمع بين الخبرة المهنية للمساهمين
المرجعيين مثل مجموعة ويلمار وكذلك القاعدة المالية ألهم المؤسساتيين
المغاربة.

تركيبة الرأسمال في 27/03/2017
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قيمة سوق آمنة بالبورصة

كانت كوسومار واحدة من بين القيم األكثر دينامية في قطاع الصناعات الغذائية ببورصة الدار البيضاء .فالنتائج المالية الجيدة المسجلة من طرف المجموعة سنة
 ،2016خاصة ارتفاع رقم معامالتها ب  %12,86وكذلك نتيجتها الصافية الموطدة ب  %45,55مقارنة مع سنة  ،2015الشيء الذي يفسر المستويات العالية للتثمين
التي يتمتع بها السهم .عالوة على ذلك ،فغالبا ما تكون التوازنات الكبرى المتينة واآلفاق الواعدة للمجموعة إحدى األسباب المؤثرة في التوصية اإليجابية المتخذة
لفائدتها من طرف خبراء البورصة.
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"الخلق والتقاسم" ،شعار يتحقق

باعتبارها فاعال هاما في قطاع الصناعات الغذائية ببالدنا ومحركا حقيقيا يعمل من أجل بلوغ تنافسية أفضل للسلسلة السكرية المغربية ،تلتزم كوسومار تجاه
زبنائها وفالحيها وجميع شركائها بتعزيز تنافسية الزراعات السكرية وتحسين مداخيل الفالحين واحترام التزاماتها فيما يخص جودة المنتوجات وتموين السوق
وسالمة وحماية الموارد الطبيعية.
بفضل خبرتهم ودرايتهم واالستيعاب الجيد لمهنهم ،يبذل نساء ورجال كوسومار كل جهدهم يوميا لتحقيق أهداف التنمية واالمتياز في األداء.
كما تدأب كوسومار على بدل جهودها بهدف تحقيق طموحها في أن تصبح فاعال جهويا متنوعا في أنشطتها بقطاع الصناعات الغذائية .باإلضافة إلى ذلك تواصل
المجموعة تحقيق إنجازات هامة على الصعيد الدولي من خالل عمليات تصديرها للسكر األبيض (الخاضعة لنظام القبول المؤقت دون االستفادة من الدعم) التي تنمو
بشكل متزايد وتهم أزيد من  44بلدا وكذلك من خالل انخراطها في االستثمار المشترك بمعمل جديد لتكرير السكر بالمملكة العربية السعودية "شركة درة للسكر".
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 ،2016سنة
األداءات الـجـيـــدة

8

1700

وحدات

متعاون دائم

صناعية من بينها معمل
التكرير

2000
مـمــون

أزيد من

1000
زبون مباشر

160

مقاولة أنشئت في النشاط
الفالحي والصناعةالتكرير

80 000
فالحا مجمعا

2016
في
أرقــــام

مليون

يوم عمل في النشاط
الفالحي

4,6
مليون طن

10

إجمالي إنتاج الشمندر
وقصب السكر

أداءات
2016

7,87

مليار درهم رقم معامالت
بنسبة زيادة بلغت %12,8

934

مليون درهم النتيجة
الصافية حصة المجموعة
بزيادة نسبتها %45,5

الدرهم
DAM
المغربي

65,8

طن في الهكتار
مردودية قصب السكر

%23,5

الدرهم
DAM
المغربي

%73,2 %81,3
نسبة استخراج السكر –
المجموعة/الشمندر

1,79

مليار درهم فائض الخام
لالستغالل بزيادة نسبتها

نسبة استخراج السكر –
المجموعة/قصب السكر

607 000

طن
من السكر األبيض المستخرج
من النباتات السكرية المحلية

الدرهم
DAM
المغربي

72,9

طن في الهكتار
مردودية الشمندر السكري

%50

نسبة تغطية الحاجيات الوطنية
من السكر األبيض
(مقابل  %42سنة )2015

أكثر من

320000

طن
من السكر األبيض موجه
للتصدير
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مواكبة المنتجين
و القرب من المستهلكين
ﻣـﻠـﻮﻳـــﺔ
6 000

ﻫﻜﺘﺎﺭ

ﺍﻟﻠﻮﻛﻮﺱ

ﻃﻨﺠﺔ

ﺍﻟﻨﺎﻇﻮﺭ

ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

6 000
 5 000ﻫﻜﺘﺎﺭ
ﻫﻜﺘﺎﺭ

ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

ﻗﺪﺭﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

ﺍﻟﻐﺮﺏ

ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ

13 000
12 000

ﻫﻜﺘﺎﺭ

ﺩﻛـﺎﻟــﺔ

ﻣﺮﺍﻛﺶ

ﻫﻜﺘﺎﺭ

ﺗـﺎﺩﻟــﺔ

3 000

ﻃﻦ/ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

20 000

ﻫﻜﺘﺎﺭ

15 000

ﻫﻜﺘﺎﺭ

ﻣﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺸﻤﻨﺪﺭ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ

ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

ﻣﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻘﺼﺐ ﺍﻟﺴﻜﺮ
ﻣﻌﻤﻞ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺍﻟﺨﺎﻡ

التواجد ب 5جهات
 4أشكال من المنتوجات

13

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

نقطة
بيع

من أجل تغطية مثالية للسوق
 3أشكال من المنتوجات المشتقة :الموالص ،تفل الشمندر المجفف ،تفل الشمندر المسلوج

الحكامة
الرئيس المدير العام
السيد محمد فيكرات

أعضاء مجلس اإلدارة

مجلس
اإلدارة

السيد عبد العزيز أبارو
السيد جان لوك روبير بوهبوت
السيد خالد شدادي
السيد جان فانسان بيوت
السيد ريجيس كريم سلمون
مامدا ممثلة من طرف السيد هشام بلمرح
تأمينات الوفاء ممثلة من طرف السيد علي حراج
( RCARالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)
ممثل من طرف السيد حميد توفيقي

اللجنة االستراتيجية
السيد جان لوك روبرت بوهبوت
السيد محمد فيكرات
السيد علي حراج
السيد ريجي كريم سلمون

اللجان
المختصة

لجنة المخاطر وتدقيق الحسابات
السيد خالد شدادي
السيد جان فانسان بيوت
السيد حميد توفيقي ( )RCARالنظام الجماعي
لمنح رواتب التقاعد

لجنة الموارد البشرية
السيد جان لوك روبرت بوهبوت
السيد محمد فيكرات
السيد هشام بلمرح (مامدا)
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الـفـريــق
الـمـســيــــر

السيد محمد فيكرات
الرئيس المدير العام
محمد جواد خطابي
مدير عام منتدب لكوسومار ش .م.
مكلف بمعمل التكرير وبمعمل السكر لدكالة

حسن منير
المدير العام المنتدب لسوراك وسونابيل
وسوطا ومعمل زايو

عبد الجليل قدوري
مدير عام مساعد مكلف بمعمل تكرير
الدار البيضاء

عبد الجواد السالوي
مدير عام مساعد مكلف بمعمل سكر دكالة

موالي علي العلوي
مدير مكلف بالتجارة وسلسلة التوريد

طارق بوعطيوي
مدير مكلف بالمالية
ومراقبة تدبير المجموعة

عماد غماد
مدير المشتريات والتصدير

عبد الحميد الشافعي العلوي
مدير التنسيق الفالحي والتقني والتنظيمي
والمسؤولية االجتماعية للمقاولة بالنيابة

سميرة أبراغ
مديرة التسويق والتواصل
والرعاية واالحتضان

يوسف بنصباحو
مدير معمل زايو

أحمد الشتوي
مدير الموارد البشرية والعالقات
المؤسساتية واألنظمة المعلوماتية

عبد المطلب العبادي
مدير  AGAللهندسة

نزار العلمي
مدير التنمية

جعفر العمراني
مدير االفتحاص الداخلي
والمراقبة الداخلية ومخاطر التسيير

عبد السالم حلواني
مدير سوكرونيون
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الظرفـية
الوطنـيـة

و
الـدولـيــة

السياق الوطني

عرف الموسم الفالحي لسنة  2016/2015تساقطات ضعيفة
حيث أن معدل تراكم التساقطات لم يتجاوز  275ملم
مقابل  440ملم في السنة السابقة ،إال أن هذا الخصاص تم
تعويضه عن طريق جلب مياه السقي من السدود مما مكن
من ضمان حاجيات الشمندر وقصب السكر من الماء طوال
فترة الموسم الفالحي.
بالموازاة مع ذلك أسفرت الجهود المبذولة في البحث
والتنمية المتعلقة بانتقاء أفضل األصناف واعتماد العمليات
التقنية المالئمة (تحسين التكثير والمعالجة العقلنة إلخ)...
عن تحسين ملموس لألداءات الفالحية لزراعاتنا السكرية.
هكذا ،وفيما يخص القلع فقد تحسنت مردودية الشمندر
وقصب السكر بشكل ملحوظ مقارنة مع الموسم السابق،
حيث انتقلت من  63,6طن في الهكتار إلى  72,9طن في
الهكتار بالنسبة للشمندر السكري ،ومن  63طن في الهكتار
إلى  65,8طن في الهكتار بالنسبة لقصب السكر ،أي بزيادة
بلغت  %14,6و %4,6على التوالي.
أما فيما يتعلق باستخراج السكر ،عرفت المردودية نموا هاما
خالل هذا الموسم حيث انتقلت من  10,2طن في الهكتار
إلى  12طن في الهكتار ،أي بزيادة بلغت  .%17,6أما بالنسبة
لقصب السكر ،وعلى الرغم من تراجع الزراعات ،فقد تزايدت
مردوديته من السكر بنسبة  %10,3مقارنة مع الموسم
السابق ،والفضل في ذلك يعود بشكل خاص لتطوير تقنيات
جديدة لتقليص نسبة الشوائب بالنبتة.
وعلى العموم ،فإن ارتفاع المساحات المجنية وتحسن
المردودية مكن كوسومار من إنهاء سنة  2016بارتفاع واضح
في إنتاج السكر األبيض الذي بلغ  607.000طن مسجال زيادة
ب 98.500طن مقارنة مع الموسم السابق.

السياق الدولي وتطور أسعار السكر

للسنة الثانية على التوالي ،لم يتمكن اإلنتاج العالمي من
السكر ( 168مليون طن) من تغطية مجموع الطلب المقدر
ب  174مليون طن .ومرد هذا العجز يعود إلى انخفاض اإلنتاج
بالصين وإلى اآلفاق غير المشجعة بالهند والتايالند (ثاني
ورابع منتجين عالميين على التوالي) وذلك على الرغم من
المحصول القياسي المنتظر بالبرازيل.
من هذا المنطلق ،وباستهالك عالمي يعرف تزايدا مطردا
بنسبة  ،%2يمكن للمخزون العالمي من السكر المتراكم
خالل السنوات الخمس المتميزة بالفائض أن يبلغ أدنى
مستواه منذ .2010/2011
نتيجة لذلك ،تضاعفت تقريبا أسعار السكر بالسوق العالمية
خالل سنة  2016منتقلة من  12,50سنتيم /للرطل إلى 23,90
سنتيم /للرطل.

آفـــاق 2017

عموما ،يبني المالحظون تحليالتهم على التوقعات المناخية والتساقطات المالئمة بآسيا على الخصوص ،من أجل إصدار فرضية انخفاض مستقبلي

للعجز .وفق هذا السيناريو ،تتجه المؤشرات األساسية للسوق نحو إنتاج واستهالك عالميين أكثر توازنا ،مع احتمال تسجيل فائض في المعروض.
هناك تباين في الوضعية حسب كل بلد .فمن جهة ،الحال أفضل بالبرازيل حيث سيستمر نمو اإلنتاج ب  %4كمعدل سنوي ليبلغ رقما قياسيا يناهز 39,9
مليون طن .ومن جهة أخرى ،ستواجه الهند انخفاضا هاما في المحصول بأكبر واليتين :ماهارشترا وكارنتاكا .بالنسبة للصين ،رغم تحسن اإلنتاج في
هذه السنة ،مازال العجز يتفاقم مما سيجعل هذا البلد مرة أخرى أول مستورد عالمي للسنة الخامسة على التوالي .بجوارنا ،يتوقع االتحاد األوروبي
ارتفاعا قويا في اإلنتاج الذي يرتقب أن يصل إلى  19,8مليون طن.
لذلك ،من المحتمل أن يبقى مستوى المخزونات العالمية متدنيا مما سيقلص إلى حد كبير الضغط النزولي على األسعار بالسوق الدولية.
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المسؤولية
االجتماعية
للمقاولة
لكوسومار

إلتزام
شامل
ومستدام
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التزام مؤكد
في المسؤولية
االجتماعية للمقاولة
من خالل تموقعها في صميم منظومة اقتصادية تخلق وتتقاسم بشكل متبادل
القيم بالنسبة لجميع مكوناتها ،تؤكد كوسومار التزامها الراسخ لخدمة مجتمعها
وبلدها وبيئتها.

المحور البيئي

هذا االلتزام يعبر عنه من خالل استراتيجيتنا للمسؤولية االجتماعية للمقاولة
التي تقترح عن قناعة رؤية مستدامة لعملتنا "الخلق والتقاسم" .هذه
االستراتيجية التي بنيت اعتمادا على نموذج ثالثي األقطاب " : 3Pالمحور
االجتماعي ،المحور البيئي والمحور االقتصادي" تمنح القوة الجماعية
وثقافة االعتماد على النتائج فضال عن الوعي البيئي.

خالل  10سنوات
ال
ور ا
مح
قت
ال

اســتــهــــالك
الطــاقــــة

%-44
انـبـعــاثـــات
الـكـربــون

المحور االقتصادي
العمل من أجل خلق القيم
المتقاسمة

ال
مح

ص

%-27

المحور البيئي
العمل من أجل اقتصاد الماء
العمل من أجل النجاعة الطاقية
العمل من أجل الحفاظ على البيئة

اد
ي

ور ا
الج

اسـتـهـــالك
الـمــاء

تم
اعي

%-76

المحور االجتماعي
العمل من أجل تحقيق رفاه
المتعاونين والفالحين
العمل من أجل التنمية
االجتماعية والتربوية والتضامنية.

نموذج بالنسبة
لـ  80.000فالح شريك
مع مرور عشرات السنين ،أدخلت كوسومار تحسينات على نظامها التجميعي

إال أن المجموعة تسعى إلى تحقيق ما هو أكثر من ذلك وتعتزم خلق تنافسية

للسلسلة السكرية ،هذا النموذج األصلي لإلدماج السوسيواقتصادي المعترف به من

حقيقية بين الفالحين عن طريق تشجيع زراعة الشمندر وقصب السكر بالقطع

طرف منظمة األغذية والزراعة ،يمكن اليوم حوالي  80.000من الفالحين الموزعين

األرضية الصغيرة ثم تجميعها.

على المناطق الخمس لتواجدنا ،من االلتحاق بمنظومة تقودها نفس القيم وتسود

بذلك ،ومن خالل مواصلة جهودها المتعلقة بتوسيع الزراعات وتحسين المردوديات،

لديها نفس الفكرة وهي خلق القيم والتقاسم.

ترمي كوسومار إلى ضمان استمرارية السلسلة السكرية المغربية عبر تقوية

في صلب هذا النظام ،تنقل كوسومار للفالحين العبر المنبثقة عن التجربة

تنافسيتها التي تعتبر الضمان الوحيد الزدهارها على المدى البعيد.

والمهارات المتراكمة خالل عشرات السنين الشيء الذي يتجسد من خالل المواكبة

إن هذا االزدهار ذو الطابع اإلنساني يضع مستوى العيش في صلب منهجيتنا .إنه

التقنية بالميدان والذي يساعد الفالحين من االستفادة بشكل أمثل من زراعاتهم

السياق الذي تولي كوسومار عبره عناية خاصة بتحقيق الرفاه ودعم أسر فالحينا،

السكرية باستعمال التقنيات المبتكرة الناتجة عن البحث والتنمية المسيرة من

وبالفعل قامت المجموعة بالعديد من األنشطة الهامة في هذا االتجاه من ضمنها:

طرف المجموعة .ينضاف إلى هذه المواكبة دعم مالي من أجل تمكين الفالحين

• ولوج التأمين عن المرض لفائدة شركائنا الفالحين ؛

من التغلب على اإلكراهات المرتبطة بقدراتهم على االستثمار وتسبيقات التمويل

• برامج محو األمية والتحسيس بالوقاية والصحة الموجهة إلى نساء وأطفال

قبل جني المحصول.

الفالحين ؛

وهكذا ،تعود المكاسب في المردودية بالنفع مباشرة على الفالحين .أما من ناحية

• دعم االستحقاق واالمتياز عبر منح جوائز تشجيعية ومنح لفائدة الحاصلين على

ثانية ،فقد عرف مدخولهم خالل  10السنوات األخيرة زيادة سنوية بمعدل .%10

شهادة الباكالوريا ذكورا وإناثا من أبناء الفالحين من أجل مساعدتهم على متابعة
دراساتهم العليا ؛
• مواكبة ودعم المدارس القروية وذلك في إطار برنامج "الجسر" لتشجيع
الممارسات البيئية الجيدة ولتعليم األنشطة الفنية ؛
• تخصيص منح للقيام بالعمرة لمكافأة الفالحين الحاصلين على أفضل النتائج
المتعلقة بالمردودية والتنافسية ؛
• خلق شركات مانحة للخدمات الفالحية.
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الرفاه كرافعة
للتألق
يعتبر تعزيز الثروة البشرية جزءا ال يتجزأ عن سياستنا المتعلقة
بالمسؤولية االجتماعية للمقاولة ،مع مرور السنين أنشأنا ثقافة
مقاوالتية تمكن من خلق إطار عمل مالئم وتشجع على تطوير
المسارات المهنية .هذه الثقافة ُتنقل من جيل إلى جيل حيث أن كل
متعاون جديد يتحلى بقيمنا ويجد فيها الموارد التي تساعده على
تحقيق أفضل إنجازاته المهنية والشخصية.
أوال من خالل تدبير دقيق للمواهب ،غير تمييزي والمحرر للقدرات ،يتم
تكوين متعاونين بشكل دائم الكتساب الكفاءات والتقنيات األكثر
تالؤما مع مؤهالتهم وتطورهم الداخلي .بعد ذلك ،فإن ظروف العمل
الجيدة هي التي تضمن التألق الشخصي لكل واحد منهم وتمكنهم من
التواصل بشكل أفضل ومن العمل جماعيا.
من ضمن اإلجراءات المتخذة في هذا االتجاه :
• إحداث باروميتر اجتماعي يمكن سياستنا المتعلقة بالموارد البشرية من
استيعاب انتظارات وحاجيات متعاونينا ؛
• وضع دورة منتظمة للندوات والبرامج التكوينية التي يتم تنشيطها
من طرف خبراء مرموقين والتي تعالج مواضيع قيمة بالنسبة لنشاط
مجموعتنا ؛
• منح مجموعة من االمتيازات لفائدة متعاونينا وأسرهم :في إطار
اتفاقيات مع هيئات بنكية ونوادي رياضية ،توزيع قسيمات شراء بمناسبة
عاشوراء ،تنظيم مخيمات العطل و احتفاالت خاصة باألسر...إلخ ؛
• تخصيص منح االمتياز لفائدة الحاصلين على شهادة الباكالوريا
لمساعدة متعاونينا على منح أبنائهم أفضل الدراسات العليا ؛
• اعتماد ميثاق الموارد البشرية من أجل تشجيع المناصفة والعدالة
في الحظوظ في العمل.
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كوسومار
مــســـاهـــــم
سوسيو-اقتصادي
يتم التعبير عن التزامنا المواطن والتضامني عبر إجراءات ملموسة لفائدة التنمية السوسيواقتصادية للمناطق السكرية .انطالقا من ذلك تنخرط المجموعة مباشرة أو
بمعية منظمات غير حكومية وطنية في العديد من مشاريع التنمية المستدامة :
• بتوليها رئاسة مؤسسة "أكاديميا" لالمتياز ،تشرف كوسومار على تنظيم وتتبع أنشطة المؤسسة ،خاصة في ما يتعلق بمنح قروض الشرف والجوائز التشجيعية
للطلبة األكثر استحقاقا لفسح المجال أمامهم لمواصلة أفضل الدراسات العليا ؛
• عبر احتضانها وتأطيرها للطلبة والشباب مقاولي المستقبل ،وذلك في إطار الشراكة مع جمعية إنجاز المغرب ؛
• عبر محاربة الهدر المدرسي بفضل عمل جمعية كوسومار -الجسر ،حيث ثم تنظيم مباراة فنية وطنية سنة 2016
حول موضوع السكر والبيئة .وقد عرفت هذه التظاهرة الترفيهية والتربوية نجاحا باهرا وإنتاج حوالي  100عمل
فني تمت مكافأتها عبر حفالت تسليم الجوائز بعدة مناطق .كما تمت مواصلة هذا الحدث بتنظيم عدة
أنشطة أخرى من ضمنها حملة كبرى لتعليم الشباب الناشئ سلوكات يومية صديقة للبيئة؛
• عبر رقمنة المفهوم األصلي للتدريب "هيء امتحانك" المتاح مجانا على اإلنترنيت لفائدة جميع
الطلبة بالمملكة حيث لقي نجاحا كبيرا لدى  100.000منخرط ،و الذين تابعو بانتظام نصائح
مدرب تطوير ذاتي مرموق من أجل مساعدتهم على تهييء امتحاناتهم ؛
• عبر احتضان عدة تظاهرات في المجال السوسيو-تربوي مثل مسابقات "إيناكتوس"
و"الرواد الشباب المغاربة" ،فضال عن لقاءات علمية بالمدارس الكبرى والجامعات
المغربية.

البيئة ركيزة استراتيجية المسؤولية
االجتماعية للمقاولة
يعتبر الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان ديمومتها طريقة
أخرى بالنسبة لكوسومار للمساهمة في حماية الكوكب .من
هذا المنطلق ،أدرجنا األداء البيئي كأحد المتطلبات العرضية في
جميع عملياتنا.
في هذا الصدد قامت المجموعة منذ عدة سنوات بعصرنة
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تدريجية لجميع وحداتها الصناعية بهدف بلوغ مستويات جودة
بيئية نموذجية.
حاليا ،تواصل هذه المنهجية المتوجة بشهادة إيزو 14 001

0,9

1,45

االنبعاثات الكربونية لمجموع السلسلة السكرية استثمارات

0,38

المسؤول .كما يعبئ المشروع ،والذي من بين أهدافه ،تقليص

1,6

وإيزو  ،50 001بشكل ممنهج اتباع برنامج طموح للتسيير البيئي

يفوق غالفها المالي  7مليار درهم من أجل عصرنة األداة
اإلنتاجية :حيث أن استبدال الوقود عبر إدخال تقنيات صناعية أكثر
نظافة وأقل استهالكا للطاقة مكن من تقليص ضياع الطاقة

2016

2006

2016

2006

وكذا انبعاث ثاني أوكسيد الكربون الناجم عن هذا االستهالك.
عقب هذه االستثمارات ،مكنت دراسة مستقلة من تقييم
تقليص انبعاثاتنا الكربونية إلى غاية نهاية  2016بنسبة تقارب
 %44على مدى العشر سنوات األخيرة .كما تم تبليغ نتائج هذه
الدراسة إلى جميع األطراف المعنية بالمنظومة االقتصادية
السكرية أثناء يوم دراسي خاص دعت فيه المجموعة جميع
شركائها إلى االنخراط في المجهود الجماعي لتقليص أكثر للتأثيرات البيئية في كافة السلسلة السكرية .على الرغم من كون حصة انبعاثات السلسلة ال تتعدى
 %0,7من مجموع االنبعاثات الوطنية ( 0,52كلغ من ثاني أوكسيد الكربون بالنسبة لكل كلغ من السكر) ،فإن المجموعة تعتزم تقليصه بنسبة  %20إضافية إلى غاية
 .2020باإلضافة إلى ذلك ،تمتص النباتات السكرية ثاني أوكسيد الكربون أكثر مما تبعثه ،إال أن زراعتها تتأثر بالتغيرات المناخية وهكذا تصبح رعايتها رهانا ضروريا بالنسبة
لمجموع المنظومة االقتصادية .لهذا الغرض تولي كوسومار عناية خاصة لتنمية زراعة سكرية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود ،بغية إرقاء المحاصيل إلى
مستويات معقولة من اإلنتاجية ومداخيل الئقة بالنسبة للمنتجين.
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الـجــودة
والـسـالمــة :
شــروط صـارمــة
تحظى الجودة والسالمة بالنسبة لمنتوجات كوسومار بأولوية خاصة .بالفعل ،فإن سياسة المجموعة في هذا المجال تقوم على منهجية شاملة وعرضية .في هذا
الشأن ،تمت توعية جميع الوحدات بهذا الموضوع الذي يهم كل العمليات المهنية .فجميعنا متفق على تحقيق هدف مشترك :اإلرضاء التام والشامل لزبنائنا.
عالوة على المعايير والشهادات السارية المفعول ،تمثل الجودة داخل المجموعة ورشا دائما للتحسينات والتكوينات وتحيين المعارف بمجموع فروعنا طوال السنة.

االفتحاص الخاص بتجديد شهادة  FSSC 22000لمعمل تكرير الدار البيضاء
تجديد شهادة  FSSC 22000لمعمل سونابيل القصر الكبير ؛
شهادة المطابقة لمعايير  NM ISO 9001و  ISO 14001و  NM 005801بالنسبة لمعمل تكرير الدار البيضاء
وجميع معامل السكر ؛
شهادة مطابقة المعيار ( NM ISO 9001النشاط الفالحي سوطا) (افتحاص التتبع) ؛
شهادة مطابقة المعيار  NM ISO 9001بالنسبة للمديرية التجارية وسلسلة التوريد
(افتحاص التتبع) ؛
افتحاص التتبع الخاص بشهادة االعتماد إيزو  17025بالنسبة لمختبرات االستقبال
بمعملي سوطا وسوراك (مشرع بلقصيري والقصر الكبير) وسونابيل (القصر الكبير
ومشرع بلقصيري) ؛
افتحاص التتبع الخاص بشهادة االعتماد إيزو  17025بالنسبة لمختبرات
المراقبة بسوطا وسونابيل ومشرع بلقصيري ؛
افتحاص التتبع الخاص بشهادة االعتماد إيزو  17025بالنسبة لمختبر معمل
تكرير الدار البيضاء ؛
افتحاص التتبع ما بين المواسم بالنسبة لمعمل سكر دكالة وسوطا
وسونابيل ومشرع بلقصيري وسونابيل القصر الكبير وسوكرافور ؛
شهادة إيزو  50 001لسوطا وسونابيل القصر الكبير ؛
شهادة  )ETI’S SMETA 4 PILLARS) responsible sourcingو AIM PROGRESS
لمعمل تكرير الدار البيضاء ؛
شهادة المطابقة االجتماعية  NM 005601لسونابيل القصر الكبير.

مـســـار مـمـيــز
بـاالعـتـرافـــات
ينبع نموذج المسؤولية االجتماعية للمقاولة من االلتزام العميق والجاد لجميع النساء والرجال الذين يحملون مشروعنا المقاوالتي .وإذا كان نموذج المسؤولية
االجتماعية للمقاولة قد استطاع تحقيق المزيد من النجاح واإلعجاب ،فإن ذلك يشكل دوافع لالعتزاز بالنسبة لنا جميعا.

ميدالية

جائزة

جائزة

"منظمة األغذية والزراعة

"المسؤولية االجتماعية

"رواد المسؤولية

لألمم المتحدة لنموذج

لالتحاد العام لمقاوالت

االجتماعية واالقتصاد

التجميع" 2009

المغرب" 2011

األخضر في إفريقيا" 2012

جائزة

جائزة

جائزة

"أفضل أداء للمسؤولية

"المقاولة المواطنة" لسنة

"الذكرى المئوية للملكية

االجتماعية لفيجيو"

 2013لنادي روتاري مرس

الصناعية –موروكو أوردز"

2012-2015

السلطان الدار البيضاء

2016

التتويج بالشهادات
•  FSSC 22000بالنسبة للسالمة الصحية لألغذية
• الترخيص الصحي من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
السالمة الصحية للمنتجات الغذائية
• إيزو  14001التدبير البيئي المسؤول
• إيزو  17025تدبير جودة المختبرات

• إيزو  9001تدبير الجودة
•  OHAS 18001تدبير الصحة والسالمة في العمل
• إيزو  50001تدبير الطاقة ()2016
• عالمة "حالل" و "كاشير" بالنسبة لمنتوجات النمر
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سـنــة
التتويجات

سـنــة
اإلنـجازات
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الهدف :
االمتياز بمجموع
سلسلة القيم
في سنة  ،2016شهد مشروعنا المقاوالتي
"وجهة نحو االمتياز  "2016تنفيذ كافة
عناصر خارطة الطريق السيما إنجاز العديد
من األوراش التي تهم جميع مهننا.
وقد حقق سعينا وراء بلوغ االمتياز،
والذي يعد التزام طويل األمد ،المزيد
من النجاح ولم يستثن أي حلقة من
سلسلتنا للقيم .في هذا الصدد،
مكنت النتائج المنجزة سنة 2016
من إعطائه دفعة قوية وعزم كبيرين
لجعل جميع عملياتنا المهنية ترقى
إلى أعلى مستوى مع اعتماد التوجه نحو
الزبون كفلسفة مركزية وشاملة.

اإلنصات
إلى زبنائنا
إن زبناءنا يرشدوننا ويلهموننا ،سواء كانوا زبناء تجاريون أو مهنيون أو مستهلكون نهائيون ،لذلك ،نقوم دائما باإلنصات إلى متطلباتهم ونتفانى في
إرضائهم.
فمهمتنا التي تكمن في تزويد كافة السوق المغربية لم تغير وجهة اهتمامنا بتنوع الحاجيات واالنتظارات الذي يمكن أن يطلبها السوق .لذلك ،نقود
طوال السنة دراسات قرب المستهلكين كما وضعنا نظاما لليقظة الذي يساعد على توقع جميع المتطلبات وإدماج التفاصيل الدقيقة لمتطلبات بعض
الفئات الخاصة .هذا القرب يتجسد من خالل العديد من االلتزامات الملموسة :

فيما يخص
الجودة

فيما يخص
الوفرة

فيما يخص
المالءمة

حددت كوسومار معاييرها

يغطي نظام توزيعنا المرتكز

بفضل المعالجة المنتظمة

الخاصة المتعلقة بالجودة

على سياسة  %100من المناطق

للمعلومات الخاصة بالسوق

وهي تفوق معايير التطابق األكثر صرامة في

وكذلك الشبكة الواسعة للمهنيين .نقوم بمطابقة

المغربية بفضل شبكة توزيع متحكم فيها كليا

هذا الميدان .وتتولى المديرية التجارية وسلسلة

عرضنا وخدماتنا مع انتظارات شركائنا.

والمعززة محليا ب 13نقطة بيع من ضمنها  8وكاالت
تجارية.

التوريد بشكل متواصل مراقبة هذه المطابقة
باالعتماد على اآلليات و المناهج المخصصة.

النمو على الصعيد الدولي
رافعة األداءات المستدامة
نشاط التصدير :
محرك استراتيجي للنمو
في سنة  ،2016حققت األداءات المنجزة من طرف كوسومار أرقاما قياسية.
بتحقيق  320.000طن من المنتوجات النهائية التي تم تصديرها إلى حوالي أربعين
بلدا ،لتبلغ بذلك حصة التصدير  %22من مجموع عملياتنا .وتتم عمليات التصدير
وفق نظام القبول المؤقت الذي ال يستفيد من أي دعم.
هذه النتائج الواعدة تؤكد سداد استراتيجية التنويع لمجموعة كوسومار التي
تتجسد على أرض الواقع منذ سنتين عبر ولوج تجاري لألسواق الخارجية.
فباالستفادة من خبرة مجموعة ويلمار في مجال التجارة العالمية للسكر ،ترتكز
كوسومار على التطوير التدريجي لعروضها وكذلك على قدراتها اإلنتاجية المتميزة
بالفائض .في هذا اإلطار ،تم وضع خلية للتصدير من أجل استقصاء جميع الفرص
التي ستساعد المجموعة على التموقع بشكل منهجي حول الطلب العالمي.
وتطمح كوسومار على المدى المتوسط في أن تصبح فاعال جهويا مرجعيا في
تجارة السكر األبيض .هذا النمو الخارجي ألنشطتنا سيساعد المجموعة علی :
• تقوية تنافسيتها اإلجمالية عبر تنويع رافعاتها للنمو ؛
• تلميع صورة العالمة التجارية لكوسومار على الصعيد الدولي وضمها إلى
العالمات التجارية ذات المصداقية والجودة ؛
• الرقي بنشاط التصدير ليصبح قطب إنتاجي يتوفر على طاقات هائلة.

من تصدير المنتوجات إلى تصدير الخبرات :
مشروع درة
إذا كانت منتوجاتنا تتمتع
بثقة عالية على الصعيد
الدولي ،فإن الفضل في
ذلك

يعود

إلى

تجاربنا

وخبراتنا الصناعية .حيث أن العديد من مشاريع النمو على المستوى الدولي هي
قيد الدرس خاصة بإفريقيا .كما أن المجموعة تعتزم االعتماد على استيعابها
لمهن تكرير وتلفيف السكر القتناص أية فرصة نمو ،انطالقا من موقعها.
هذه االستراتيجية تجسدت على أرض الواقع باالستثمار في "معمل درة لتكرير
السكر" وهو معمل تكرير جديد سيرى النور في  2019بالمملكة العربية السعودية.
وتمثل كوسومار التي تحوز  %43,27من رأسماله ،أي ما يعادل  460مليون درهم،
الفاعل الصناعي المرجعي لمعمل التكرير إلى جانب شركة "اتحاد اإلخوة للتنمية"
وشركة "التنمية للمشاريع الصناعية" وهما شريكان آخران للمشروع.
في أكتوبر  ،2016أعطيت انطالقة األشغال بالمشروع أثناء حفل رسمي ترأسه
األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،أمير منطقة المدينة المنورة،
والسيد محمد فيكرات الرئيس المدير العام لمجموعة كوسومار.
وستستغرق هذه األشغال مدة  30شهرا قبل الدخول حيز التشغيل المرتقب في
الربع الثاني من سنة  2019وبلوغ  840.000طن من السكر األبيض التي ستوجه
باألساس إلى تموين السوق المحلية والدول المجاورة.
الـتـقـريـر الـسـنـوي
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االمتياز العملي
حاضر بقوة من أجل
كفاءة شاملة
النـشـاط الفـالحـي  :تـحسيـن األداءات من
أجـل تنافسيـة أمثـل

تقوم كوسومار بدورها كمحرك في تطوير وعصرنة النشاط الفالحي .نظرا لكون

استدامة السلسلة السكرية عنصرا أساسيا في المساهمة في األمن الغذائي

• التأطير المالي  :يتوفر الفالحون على ضمان لشراء محصولهم من طرف
كوسومار بسعر مقنن .وقد تم إحداث صندوق للتضامن داخل الفيدرالية
البيمهنية المغربية للسكر وذلك من أجل حماية الفالحين من الصعوبات المناخية
واألحداث االستثنائية ،كما تقوم كوسومار بالتمويل المسبق القتناء مدخالت

للبالد ،فقد تم إنجاز كل ما يلزم من استثمارات ومجهودات بهدف تحقيق

الشمندر وقصب السكر ؛

األخضر .في أفق سنة  2020حدد كهدف نسبة تغطية تقدر ب  %56من حاجيات

• التأطير التقني  :يواكب المهندسون والتقنيون التابعون لكوسومار فالحينا

السكر المستخرج من اإلنتاج الوطني .وتشكل التنافسية بمجموع سلسلة القيم

ميدانيا لجعلهم يستفيدون من الخبرات المتراكمة لدى بعضهم البعض

أهم رافعة لتحقيق هذا المبتغى بالنسبة لسلسلة تتميز بتنافسية كبرى وتضاهي

وتبليغهم بآخر المستجدات الناجمة عن البحث والتنمية الذي تشرف عليه

فاعلين دوليين مرجعيين في أنشطة الشمندر وقصب السكر.

كوسومار ؛

 ،2016أداء فالحي قياسي

• التأطير اللوجستيكي  :تتكلف كوسومار بنقل النباتات السكرية نحو معامل

مستويات األداء المسطرة ضمن أهداف العقد – البرنامج في إطار مخطط المغرب

أعطت استراتيجية تسريع أداءات النشاط الفالحي ثمارها سنة  2016خاصة على

مستوى حجم اإلنتاج المحلي الذي بلغ  607.000طن من السكر ،أي ما يمثل نسبة
تغطية بلغت  %50وبلغ معدل مردودية السكر  12طن في الهكتار بدال من  7طن
في الهكتار قبل  10سنوات.

و 80.000شريكا في إطار التجميع

السكر حيث تقوم بإجراء عمليات شفافة لقياس درجة الحالوة بفضل معدات
تقنية جد عصرية ؛
• المواكبة االجتماعية  :تستفيد أسر فالحينا من العديد من المبادرات
السوسيواقتصادية وأنشطة الدعم التربوي والثقافي المنجزة من طرف
المجموعة في جميع المناطق التي نتواجد بها.

يحتل نموذج التجميع الذي أحدثته كوسومار مكانة هامة في صلب استراتيجية

تنمية النشاط الفالحي .فبالفعل يوقع منتجو الشمندر وقصب السكر عقد
تجميع على مدى  5سنوات والذي يخول لهم االندماج في المنظومة االقتصادية
السكرية التي تقوم كوسومار بتنشيطها.
فإن حوالي  80.000فالحا هم معنيين بهذا التجميع حيث يستفيد الجميع من
المواكبة المالية واالجتماعية والتقنية للمجموعة.

تتطور الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر ( )FIMASUCREفي إطار الكنفدرالية
المغربية للفالحة والتنمية القروية ( )COMADERوتعد أول بيمهنة مغربية
معترف بها من قبل الدولة في إطار اإلمتثال مع القانون  03-12المرتبط بالبيمهن
الفالحية و الصيد البحري .وتتضمن االتحاد الوطني لجمعيات منتجي النباتات
السكرية بالمغرب ( )UNAPPSMو الجمعية المهنية للسكر(.)APS

اللوجستيك والنقل :
هدف مزدوج

عالوة على شركائنا الفالحين ،فإن مشروع اإلدماج السوسيواقتصادي لكوسومار

يستهدف كذلك بعض المهن التي تهم النشاط الفالحي .وينطبق هذا على
الناقلين الذين تم جمعهم في إطار مشروع المقاولين الذاتيين ومنحهم قانونا
أساسيا منتظما ومعترفا به.
وبالتالي ،أصبحت وظيفة النقل والتموين مهيكلة بشكل أفضل مما مكنها من
تحقيق المزيد من الفعالية واالنتظام ،السيما وأنها أضحت تتوفر على وسائل
تكنولوجية عصرية من قبيل جرارات مزودة بنظام تحديد الموقع.

البحث والتنمية :
رافعة التنافسية

يعتبر البحث والتنمية عنصرا إضافيا تخلق فيه كوسومار قيمة مضافة مستدامة
لفائدة السلسلة السكرية الوطنية بل أيضا لفائدة السالسل الفالحية األخرى
المرتبطة بالزراعات السكرية .بالفعل ،بفضل مركز بحث الزراعات السكرية الذي
أنشئ من طرف المجموعة داخل الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر بتعاون
مع وزارة الفالحة والصيد البحري ،تم تحقيق إنجازات هامة خاصة في ما يتعلق
بتطوير البذور أحادية الجين وانتقاء أفضل األصناف والشتائل ذات األداء الجيد.
في سنة  ،2016أدى استعمال العديد من النتائج المنبثقة عن هذه األبحاث إلى
تحسين إنتاجية ومردودية النباتات بشكل ملحوظ ،السيما وأنها كانت مرفوقة
بتعزيز مكننة العمليات التقنية.

قصب السكر :
دينامية جديدة ورهانات جديدة

يهدف برنامج انعاش النباتات السكرية الذي وضع سنة  2015بتعاون بين وزارة
الفالحة والصيد البحري والفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر إلى تشجيع زراعة
قصب السكر من طرف المنتجين في مناطق الغرب واللوكوس .ويتوقع هذا
المخطط زرع  4.000هكتار سنويا بهدف بلوغ مساحة إجمالية تقدر ب 20.000
هكتار سنة .2019
وقد تم غرس  3.800هكتارا خالل السنة األولى من البرنامج من بين  4.000هكتار
المبرمجة ،وهو ما يمثل العديد من اإلشارات الواعدة بالنسبة لهذه السلسلة
المطلوب دعمها بواسطة عدة تدابير خاصة في مجال البحث والتنمية ،من أجل
التأكد من أفضل مالءمة بين الصنف المغروس من جهة ،وخاصيات التربة ومناخ

ويعتبر مركز بحث الزراعات السكرية ،الذي يمتد على مساحة  40هكتارا ،ميدانا
للشراكات العملية المنتظمة بين فرقنا المكلفة بالبحث والتنمية وبعض معاهد
البحث الفالحية والسكرية الكبرى من قبيل المعهد الدولي لألبحاث في الشمندر
السكري ( )IIRBو المعهد التقني للشمندر ( )ITBوإركان (.)ERCAN

المغرب من جهة ثانية.
بالفعل ،فإدخال أصناف جديدة من الشتائل جيدة األداء ومقاومة للصقيع
المرفوق بمالءمة العمليات التقنية المبرمجة لهذا النوع من الزراعات وتأطير
الفالحين قد يساعد بشكل سريع في جعل قطاع قصب السكر مزدهرا مثل ما
هو عليه الشمندرالسكري.

خارطة طريق

• مواصلة تطوير األصناف الجينية الجيدة األكثر مالءمة مع تربتنا ومناخنا ؛

السلسلة السكرية

• مواصلة عصرنة العمليات التقنية وكذلك تعميم مكننة العمليات الزراعية ؛

لـ  2020نحو

• تعميم استعمال طرق سقي جديدة تعتمد على أنظمة مقتصدة للماء ؛

مردودية سكرية

• إنشاء منصات أخرى للبحث والتنمية على غرار مركز بحث النباتات السكرية بالغرب ومركز ملوية؛

تبلغ  14طن في

• اقتناء جميع التقنيات واالبتكارات التي تؤدي إلى تحسين أكثر لألداءات ؛

الهكتار

• تعزيز تأطير الفالحين عن قرب.
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من االستخراج إلى التلفيف :
إتقــان تــام مـن أجـل أداء مـتـزايـــد

انطالقا من االستخراج إلى التلفيف تقام أنشطتنا بعزم دائم من أجل تحقيق االمتياز وإرضاء الزبون .لهذا الغرض ،نوجه كل جهودنا نحو جميع مراحل سلسلة القيم
وبالتالي فإن عددا هاما من المشاريع المنجزة في إطار المشروع المقاوالتي "وجهة نحو االمتياز  "2016تم تحقيقها بنجاح متيحا أداء عمليا جديدا.

توسعة الطاقة التخزينية للسكر الخام بمعمل
التكرير
في إطار هذا المشروع ،تنهي كوسومار إنشاء مخزن للسكر الخام بطاقة
تبلغ  60.000طن والتي ستمكن من االستجابة إلى متطلبات المرونة في إنتاج
وتصدير السكر األبيض.

تعزيز الطاقات التخزينية
لقالب السكر
أطلقت كوسومار مشروعا جديدا لتخزين قالب السكر ببناء منصة تخزينية
بطاقة تبلغ  6500طن باإلضافة إلى قاعة للتحميل األوتوماتيكي على األلواح
للمنتوج.

التحميل األوتوماتيكي على األلواح بمعمل تكرير

تثبيت مبرد عمودي للسكر بمعمل سوطا

السكر بالدار البيضاء
يستجيب إنشاء منطقة جديدة خاصة بالتحميل األوتوماتيكي على األلواح
وتخزين المنتوجات إلى متطلبات إنتاجية كوسومار حيث يهدف إلى رفع وثيرة

يعتبر االقتصاد والنجاعة في المجال الطاقي ضرورة ملحة ،لذلك قام معمل
سوطا بتثبيت مبرد عمودي للسكر ،الذي سيمكن من تقليص استهالك الطاقة.

التحميل األوتوماتيكي على األلواح واالعتناء بجودة منتوجاتنا وخدماتنا بغية
تلبية حاجيات السوق الوطنية.

نظام معلوماتي :مشروع "إمبروف" وشك االنتهاء
يعتبر "إمبروف" مشروعا إلدماج النظام المعلوماتي الخاص بكوسومار
بهدف جعله يتماشى مع أفضل الممارسات على الصعيد الدولي.
بعد القيام بمرحلة تدعيم المصداقية التي تمت بنجاح ،بدأ فريق "إمبروف" يشتغل
على مراحل "التوجيه ولوحات القيادة" بمنظومة  .SAPفي سنة  ،2016تم القيام
بالعديد من إجراءات التفعيل التقني والتدبيري لمشروع "إمبروف" المتعلقة بآخر
التعديالت الخاصة باستغالل وتدبير  ERPمن ضمنها :

• وضع منظومات قيادة النظام بعدة وحدات متعلقة بالمهن و كذا مهن
الدعم ؛
• تفعيل وحدات  SAPالخاصة بالتدبير والصيانة واإلنتاج ؛
• وضع برامج لتدبير قاعدة البيانات الخاصة بقطع الغيار؛
• إطالق بالموازاة مع األشغال األخرى ،ورشات قيادة التغيير من أجل مواكبة
جميع مستعملي النظام المعلوماتي إلنجاح هذا االنتقال الهام.

البصمة الكربونية  :نحو تقليص انبعاثاتنا عالمة بصرية جديدة خاصة بالمسؤولية
االجتماعية للمقاولة بالمجموعة ...مرحلة
يمثل التزامنا البيئي نموذجا بالنسبة لجميع الفاعلين االقتصاديين ببالدنا
خاصة الذين يعملون بالمنظومة االقتصادية السكرية .في هذا الصدد ،التزمت جديدة في التزامنا
المجموعة رسميا خالل كوب  22بتقليص انبعاثاتها الكربونية لجميع أنشطتها
بنسبة  %20في أفق  .2020فهذه الريادة البيئية التي تجعل من كوسومار واحدة
من بين المقاوالت السباقة في تعزيز المجهود الوطني لتقليص االنبعاثات لم
تأت من فراغ ،بل هي تتويج لمجموعة من اإلجراءات المتخذة منذ عدة سنوات
من طرف جميع وحدات المجموعة لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في جعل
السلسلة السكرية الوطنية خالية تماما من انبعاث الكربون.
لذلك ،في سنة  ،2016قمنا بتحيين نظامنا الخاص بالتحكم في التأثير البيئي
ألنشطتنا عبر اتخاذ إجراءات جديدة أو تمديد أو تسريع وثيرة اإلجراءات المبرمجة
في وقت سابق .من بين هذه اإلجراءات نذكر:
• إنجاز حصيلة انبعاثاتنا الكربونية ؛
• رفع حصة استهالك الطاقة الخضراء بمعاملنا ؛
• تسريع تجديد أجهزتنا الصناعية بتكنولوجيات نظيفة ،في إطار برنامج استثمار
مخصص يبلغ أزيد من  7مليار درهم ؛
• التخفيف من شح المياه عبر اعتماد تقنيات السقي المقتصدة للماء وعبر إعادة
تدوير جزء هام من المياه المتسربة سابقا إلى الفرشاة المائية ؛
• تعميم العمليات التقنية التي تمكن من زراعة سكرية مقاومة ؛
• توعية الفالحين عبر ورشات تحسيسية بالميدان ؛
• تنظيم تظاهرات تحسيسية لفائدة الفاعلين في منظومتنا االقتصادية من
أجل إشراكهم في المجهود الجماعي للسلسلة.
• أظهرت الدراسة المقارناتية التي أجريت في
سنة  2016أن انبعاثات السلسلة السكرية من

في ما
يتعلق
بانبعاثاتنا
الكربونية

ثاني أوكسيد الكربون تمثل  %0,7من االنبعاثات
الوطنية .هذا في الوقت الذي تمتص فيه النباتات
السكرية نسبة من ثاني أوكسيد الكربون تفوق
تلك المنبعثة نتيجة عمليات اإلنتاج ،أي ما يمثل
تقريبا  0,24كلغ من ثاني أوكسيد الكربون الذي تم
تفاديه في كل كيلوغرام من السكر المنتج .بهذه
الحصيلة ،تظل السلسلة السكرية إحدى األنشطة
األقل تلويثا بالمغرب ،بالنسبة لجميع أنواع الصناعات.
• عالوة على ذلك وحسب نفس الدراسة ،قلصت
االستثمارات في التكنولوجيات النظيفة المنجزة
من طرف المجموعة ،في نهاية  ،2016االنبعاثات
الكربونية للسلسلة السكرية ب  %44مقارنة مع
مستواها قبل عشر سنوات.

تشكل الهوية البصرية موجها ملزما تجعل جميع متعاونينا وجميع شركائنا
يتشبعون بالرؤية التي نعتمدها والتي يعتبرون فيها فاعلين ومسؤولين في آن
واحد.
• بذلك تم تطوير هوية بصرية جديدة كما تم الكشف عن أول شعار للمسؤولية
االجتماعية للمقاولة خاص بالمجموعة بمناسبة كوب  22وكذلك بمناسبة
تقديم دراسة تقييم بصمتنا الكربونية .هذا الشعار الجديد ،المستلهم من ورقة
الشمندر ،يظهر االرتباط القوي بإرثنا المتعدد ويكرم األرض واإلنسان والحياة.

مؤمتر لعرض
نتائج
الدراسة
حول
االنبعاثات
الكربونية
للسلسلة
السكرية

جمع المؤتمر ،الذي نظم لفائدة الفاعلين في
منظومتنا االقتصادية ،حوالي  450مشاركا الذين
تبادلوا اآلراء والنقاشات بشكل مطول حول إشكالية
التغيرات المناخية وتفاعالتها مع السلسلة السكرية.
وعلى هامش التظاهرة التي قدمت من خاللها
نتائج الدراسة التقييمية لالنبعاثات الكربونية ،تم
االحتفاء بااللتزام الملموس لمجموعة كوسومار
بحماية ميثاق جودة الهواء الذي أطلقته مؤسسة
محمد السادس لحماية البيئة واالتحاد العام
لمقاوالت المغرب.

ادماج كوسومار-سوكرافور
ضمت كوسومار شركة سوكرافور أثناء مشروع االدماج المصادق عليه من طرف
المجلس اإلداري المنعقد في  14أكتوبر  .2016تم هذا االدماج عبر حيازة  %91من
رأسمال سوكرافور من طرف كوسومار وعبر التناسق القوي في أنشطة الشركتين.

تغيير على رأس فيناكري
تعتبر الفيدرالية الوطنية للصناعة الغذائية ( )FENAGRIمنظمة مهنية تشمل
جميع الصناعات في قطاع الصناعة الغذائية سواء تعلق األمر بالفيدراليات أو
الجمعيات المهنية أو المقاوالت التجارية أو المصنعة أو المصدرة أو في مجال
الخدمات.

الريادة والتدبير العملي
يتعلق األمر بدورة مخصصة لألطر الجديدة من أجل تبليغهم ثقافة االمتياز التي
تنهجها مجموعتنا .يهدف التكوين إلى تحسين أدائهم الفردي والجماعي وإلى
تطوير إبداعهم وتنمية قدراتهم على حل المشاكل.
بناء فريق العمل
من أجل تعزيز تماسك الفرق وتحسين أدائها ،تم تنظيم العديد من الدورات
المتعلقة ببناء الفريق سنة  2016لفائدة المديريات الصناعية والتجارية لمعمل
التكرير.
اإلتقان المهني
يمر تأهيل معارف التقنيين وأعوان التسيير عبر دورات تكوينية مخصصة ولها

ويمثل انتخاب الرئيس المدير العام لكوسومار ،محمد فيكرات ،لرئاسة الفيدرالية

صلة مباشرة بالمهن التي عُ ينوا بها .حيث قامت كل فروع المجموعة بدورات من

الوطنية للصناعة الغذائية لمدة ثالث سنوات ضمانا لتمثيل وحماية المصالح

هذا النوع والتي تنتهي منهجيا بمناقشة أطروحات المشاركين من أجل تثبيت

المشتركة لسالسل الصناعات الغذائية وكذلك لتنمية القطاع.

مكاسبهم الجديدة.

الموارد البشرية والتكوين  :األداءات الفردية
والجماعية
إن رأسمالنا البشري هو ثروتنا الحقيقية .ومن أجل تشجيعها وصقل امتيازها،
وضعت كوسومار سياسة للموارد البشرية جعلت التكوين وتنمية القدرات في
صميم اهتمامها .فعند إدماجهم ،يحصل المتعاونون على مخطط لتدبير
المسار المهني الذي يشجع على بزوغ المواهب وإبراز القدرات .في سنة  ،2016قد
تم إنجاز العديد من األنشطة في هذا االتجاه.

التصنيع الرشيق
هذه المنهجية تهم جميع الوحدات ،فمنذ اعتمادها ،قد تواصلت الدورات
التكوينية والتطبيقية من أجل تعميمها.
وفي سنة  ،2016شارك في هذه الدورات العديد من أعوان التسيير والتقنيين عبر
وحدات مختلفة مثل االمتياز العملي وتدبير األداء أو تنفيذ طريقة .S 5

التواصل/إشراق – مشروع متألق
يعتبر برنامج إشراق الذي أعطيت إنطالقته سنة  ،2015رافعة مشروعنا المقاوالتي
"وجهة نحو االمتياز  ."2016وقد بلغ مرحلة النضج وتواصل تنفيده في سنة 2016
من خالل أنشطة القرب مع الحفاظ على مقوماته األساسية المتمثلة في :
• تعزيز صورة العالمة المؤسساتية "كوسومار" وتوطيد سمعتها ودعم

سكر النمر

المذاق األصيل

منتوجاتها داخل منظومتها االقتصادية؛
• ترسيخ خاصية األصل الطبيعي في صلب العالمة التجارية؛
• تعزيز صورة المقاولة المواطنة من خالل تسليط الضوء على التزام كوسومار
الثابت تجاه الفالحين؛
• بث دينامية تسويقية وتجارية في العالمات التجارية للمجموعة.
هندسة جديدة للعالمات التجارية
مكن مشروع إشراق بفضل العديد من المعطيات المجمعة لدى المستهلكين،
من إعادة هيكلة العالمات التجارية لتتالءم بشكل جيد مع االستعماالت والعادات
المغربية .ونجد كذلك العالمة التجارية الوطنية القوية والتاريخية "النمر" التي تأتي
على رأس مجموعة من العالمات التجارية الجهوية مثل "الغزالة" و"البالر" و"القصبة"

التي يظل المغاربة جد مرتبطين بها .وقد تمت إعادة هندسة التغليفات لتعكس

ولقيت هذه الفيديوهات نجاحا باهرا لدى فئة واسعة من النساء حيث عرفت

التحسينات الجديدة التي أدخلت على التشكيلة التي أصبحت أكثر تطورا وأكثر

بعضها أزيد من  100.000مشاهدة حيث التزال تعرف تفاعال بصفحاتنا الرسمية

تالءما مع تطلعات المستهلك.

بشبكات التواصل االجتماعية.

حملة إعالمية ب  ،360°لجميع المستهدفين

النمر ،شريك ماسترشيف

لقيت الحملة اإلعالمية لسنة  2015صدى واسعا لدى مستهلكينا وشركائنا السيما

بلغت حملة التواصل الخاصة بالمنتوج أوجها بفضل الدعم الناجح لنسخة 2016

وأنها استفادت من البث في العديد من وسائل اإلعالم الوازنة.

"ماسترشيف" بقناة  .2Mبالفعل ،تم إبراز منتوجات عالمة "النمر" بصفتها مكونا

نظرا لنجاح هذه الحملة ثم بثها في سنة  2016عبر اإلعالم الرقمي الذي يعتبر
وسيلة ذات مدى واسع تتيح إمكانيات بلوغ جمهور خاص .كماعرفت العالقات
العامة نشاطا خاصا فيما يتعلق بتغطية المشاركة الفعالة لكوسومار في
فعاليات كوب  22والمعرض الدولي للفالحة بمكناس باإلضافة إلى تظاهرات

أساسيا للوصفات الحلوة وذلك في العديد من اللقطات والحلقات .وتم تعزيز
برنامج التواصل بإدراج مقاطع تلفزية وبث الوصالت اإلشهارية أثناء الفواصل
اإلشهارية للبرنامج .بهذه المناسبة ،تم إنتاج وصلتين إشهاريتين قصيرتين
جديدتين :إحداهما مخصصة لقالب السكر والثانية لسكر ساندة "النمر".

أخرى .لقد عرفت جل هذه األحداث انعكاسات إعالمية مرضية ومكنت من إعادة

وقد أسفر بث هذا البرنامج خالل موسم "ماسترشيف " عن كسب شهرة واسعة

تأكيد القيم األساسية لكوسومار وعالمتها النمر.

لعالماتنا وقيمنا  :المذاق و الجودة و األصالة والطابع المغربي خاصة وأن البرنامج
يحظى بشعبية كبيرة حيث تتم مشاهدته بشكل منتظم في المغرب ودول

حليمة مريد ،سفيرة العالمة التجارية الوطنية "النمر"

المغرب العربي من طرف جمهور كبير فاق عدده  12مليون مشاهد في المغرب

خالل شهر رمضان  ،2016انضمت كوسومار إلى حليمة مريد الفائزة بمباراة الطبخ

فقط.

"ماسترشيف " 2014من أجل الترويج للعالمة الوطنية "النمر" .وأسفر هذا التعاون
عن إنتاج سلسلة رقمية تشمل  33كبسولة تحت عنوان "أسرار النجاح مع حليمة".

مكتسبات
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اآلفـــاق
الـمـسـتـقـبـلـيـــة
تؤكد مجموعة كوسومار كل سنة التزامها العميق لتعزيز دورها كفاعل في خلق القيم المستدامة والمتقاسمة داخل منظومتها االقتصادية .وتمكن اإلنجازات
الجيدة المحققة سنة  2016من التطلع إلى المستقبل بثقة تامة ،فاألداءات عرفت زيادة ملموسة يمكن مالحظتها على مجموع سلسلة القيم كما أن بحثنا عن
سبل جديدة للنمو والتنويع يبرهن عن نتائج مثمرة وناجحة.
إن الموسم الفالحي يبدو مشجعا .بالفعل ،يظل القطب الفالحي أحد المهام الرئيسية للمجموعة التي ستواصل استثماراتها بغية رفع إنتاجية النباتات
السكرية مما يعني أيضا تحسين مداخيل الشركاء الفالحين.
فقد حافظت اإلنجازات على نفس الوثيرة كما أن أداءاتنا بالنسبة لسنة  2016تنسجم تماما مع أهداف خارطة الطريق  ،2020حيث ما زالت الجهود تتواصل
لتحقيقها :نسبة تغطية في حدود  %56في أفق .2020
في مجال االستثمارات الصناعية ،يبقى االمتياز العملي الهدف المبتغى تحقيقه في جميع األنشطة ،من االستخراج إلى التلفيف.
وباستثمار أزيد من  7مليار درهم في اقتناء المعدات ذات التكنولوجيا العالية ،أصبح البعد التنموي المستدام طرفا متدخال في مجموع سلسلة القيم،
وتعمل كوسومار بشكل دائم على تنمية فالحة مستدامة وشاملة وصامدة من أجل المساهمة في ضمان األمن
َّ
ستخفف التأثيرات الناتجة عن األنشطة والعمليات الصناعية بشكل
الغذائي للمملكة .لذلك ،إلى غاية ،2020
تدريجي كما ستتقلص االنبعاثات الكربونية للسلسلة السكرية بنسبة  %20إضافية.
عالوة على ذلك ،فإن إطالق المشروع المقاوالتي الجديد "  "Leader @25يؤكد طموح كوسومار
في أن تصبح رائدا جهويا في الصناعات الغذائية متنوع وفاعل في خلق القيم المستدامة
ومسؤول اجتماعيا .يهدف هذا المشروع الجديد إلى
تسريع دينامية االمتياز التي تعتمدها
المجموعة منذ العديد من
السنوات.
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أداءات
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األداءات
الـفـالحــيــــة

)% تطور المعالجة الميكانيكية (ب

2015/2014

ádÉcO

ádOÉJ

¢Sƒcƒ∏dG-Üô¨dG

ájƒ∏e

60 %

55 %

60 %

49 %

100 %

100 %

45 %

39 %

60 %

59 %

2016/2015

áYƒªéŸG
(Qóæª°T)

(Qóæª°T)

)تطور المساحات المجنية (بالهكتار

ádÉcO

ádOÉJ

ájƒ∏e

¢Sƒcƒ∏dG-Üô¨dG

(Qóæª°T)

áYƒªéŸG
(Qóæª°T)

6 472

6 275

57 513

56 375

16 286

16 328

5 872

5 935

15 381

14 493

19 974

2016/2015

19 619

2015/2014

áYƒªéŸG
(Ö°ü≤dG)

ádÉcO
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ádOÉJ

ájƒ∏e

40 %

39 %

31 %

26 %
7%

10 %

100 %

100 %

14 %

2016/2015

22 %

2015/2014

18 %

44 %

)تطور المساحات المجنية ميكانيكيا (بالهكتار

¢Sƒcƒ∏dG-Üô¨dG

(Qóæª°T)

áYƒªéŸG
(Qóæª°T)

áYƒªéŸG
(Ö°ü≤dG)

األداءات الصناعية
تكرير السكر الخام المستورد
عرف مستوى إنتاج نشاط التكرير زيادة بلغت  140,6مليون طن
رغم ارتفاع اإلنتاج المحلي ويعود الفضل في ذلك إلى تطور
النشاط التصديري.

التكرير (بآالف األطنان)

988,6

867,1

1007,7

867,1
2015

0

19,1

2016

QÉeƒ°Sƒc
Ω.ô°T

´hôØdG

áYƒªéŸG

إنتاج التلفيف بمعمل التكرير (بآالف األطنان)
1.043,1

927,0
612,3

513,0

160,4

144,0

270,4

270,0

›ôµ°ùdG ´ƒª
»∏ëŸG

ÖÑëŸG ôµ°ùdG

ôµ°ùdG ™£b
IÒÑµdG
IÒ¨°üdGh

ôµ°ùdG ÖdÉb

2015
2016

االستثمارات (بماليين الدراهم)

564,6

583,6

108,9

85,8

455,7

áYƒªéŸG

497,7

´hôØdG

2015
2016

QÉeƒ°Sƒc
áªgÉ°ùŸG ácô°T

االستخراج من النباتات السكرية
إنتاج السكر األبيض (بآالف األطنان)
(øW ∞dCG) ¢†«HC’G ôµ°ùdG êGôîà°SG
567,7

471,5

39,4

37,0

3927,5

3377,7

426,6

Qóæª°ûdG

395,3

Qóæª°ûdG

Ö°ü≤dG

(øW ∞dCG) á÷É©ŸG ádƒª◊G

2015
2016
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األداءات المالية
الحسابات الموطدة (بماليين الدراهم)
4 469,1

4 012,3
933,7

641,9

1 453,7

1 795,0

7 865,3

6 969,9

á«JGòdG π«eÉ°SôdG

‘É°üdG œÉædG
áYƒªéŸG á°üM

ΩÉÿG ¢†FÉØdG
∫Ó¨à°SÓd

2015
2016

äÓeÉ©ŸG ºbQ

الحسابات االجتماعية (كوسومار شركة المساهمة) (بمالدراهم)

802,5

506,9

128,9

100,0

912,0

1.108,0

6.387,5

5.495,1

‘É°üdG œÉædG

á«dÉŸG áé«àædG

∫Ó¨à°S’G áé«àf

2015
2016

äÓeÉ©ŸG ºbQ
…QÉéàdG
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الوضعية
المالية
2016
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الوضعية المالية (بماليين الدراهم)
األصول
القيم غير المجسدة

دجنبر 2015

دجنبر 2016
196,1

196,1

28,0

30,6

4 220,1

4 037,6

بيانات التوظيفات

63,7

63,7

أصول مالية أخرى

183,9

150,4

 -السلفات والديون

106,7

103,2

 -أصول جاهزة للبيع

77,2

47,1

4 691,7

4 478,4

أصول مالية أخرى

110,2

31,6

 -وسائل تغطية مشتقة

110,2

31,6

2 024,7

1 485,0

635,5

253,7

2 603,1

1 694,8

700,5

1 044,5

6 073,9

4 509,7

الموجودات غير المادية
الموجودات المادية

أصل غير جاري

المخزون والجاري
ديون الزبناء
مدينون آخرون جاريون
الخزينة والخزينة الموازية
أصل جاري
مجموع األصول
الخصوم

8988,1

10765,6

دجنبر 2016

دجنبر 2015

الرأسمال

419,9

419,1

منح اإلصدار واالندماج

176,0

34,6

2 934,1

2 897,4

933,7

641,9

احتياطات
النتيجة الصافية حصة المجموعة
رساميل ذاتية تعود للمساهمين العاديين في الشركة األم

4 463,7

3 992,9

5,4

19,3

4 469,1

4 012,3

الدفعات على الحساب

112,7

22,8

امتيازات المتعاونين

223,6

244,2

ديون مالية غير جارية

201,8

251,7

 -ديون تجاه مؤسسات القروض

201,8

251,7

ضرائب مؤخرة ومستوجبة الدفع

627,1

558,2

31,4

6,4

1 196,6

1 083,3

ديون مالية جارية

500,8

498,8

 -ديون تجاه مؤسسات القروض المالية

500,8

فوائد األقليات
رساميل ذاتية موطدة

دائنون آخرون غير جاريين
خصوم غير جارية

 وسائل تغطية مشتقةديون الممونين الجارية
دائنون جاريون آخرون
خصم جاري
مجموع الخصوم
مجموع الرساميل الذاتية والخصوم

419,4
79,4

4 163,8

2 894,8

435,3

498,9

5 099,9

3 892,4

6 296,5

4 975,8

10 765,6

8 988,1

الحسابات
الموطدة
الحساب الموطد للنتائج (بماليين الدراهم)
دجنبر 2016
رقم المعامالت
منتوجات أخرى لألنشطة
منتوجات األنشطة العادية
المشتريات
تحمالت خارجية أخرى
تكاليف المتعاونين
ضرائب ورسوم
استخمادات ومؤن االستغالل
منتجات أخرى وتكاليف االستغالل الصافية
تكاليف االستغالل الجارية
نتيجة االستغالل الجارية
منتوجات أخرى وتكاليف االستغالل
نتيجة األنشطة العملية
النتيجة المالية
النتيجة قبل ضريبة المقاوالت المندمجة
ضرائب مستحقة
ضرائب مرجأة
النتيجة الصافية للمقاوالت المندمجة
الحصة في نتائج الشركات التي خضعت للمعادلة
النتيجة الصافية لألنشطة المتواصلة
نتيجة األنشطة المتخلى عنها
نتيجة المجموع الموطد
فوائد األقليات
النتيجة الصافية -حصة المجموعة

دجنبر 2015

7 865,3

6 969,9

3 678,5

3 073,6

11 543,8

10 043,5

)(8 751,7

)(7 537,3

)(526,6

)(473,9

)(424,0

)(537,9

)(46,6

)(40,7

)(342,3

)(308,2

16,2

10,4

)(10 074,9

)(8 887,7

1 468,9

1 155,9

)(106,1

)(115,1

1 362,8

1 040,8

58,1

)(112,2

1 420,9

928 ,6

)(433,4

)(325,8

)(52,8

41,8

934,7

644,7

934,7

644,7

934,7

644,7

)(1,0

)(2,8

933,7

641,9

بيان النتيجة العامة الموطدة (بماليين الدراهم)
دجنبر 2016
نتيجة السنة المالية
خسائر وأرباح متعلقة بإعادة تقييم AFS
الفارق االكتواري حول التزامات أنظمة منح التمويالت المحددة
النتيجة العامة
فوائد األقليات
النتيجة العامة الصافية – حصة المجموعة

دجنبر 2015

934,7

644,7

0,0

0,0

)(4,8

6,7

929,9

651,4

)(1,0

)(2,8

928,9

648,5
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بيان تغير الرساميل الذاتية الموطدة (بماليين الدراهم)
منح االصدار
واالندماج

الرأسمال
419,1

حتى  1يناير 2015

احتياطات غير
موزعة
34,6

3 316,5

5,9

3 776,1

18,4

3 794,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 316,5

5,9

3 776,1

18,4

3 794,6

آثار تغيرات المنهجية المحاسباتية  /تصحيح
األخطاء تصحيح األخطاء :N-1
419,1

مبالغ مسحوبة عند االفتتاح

34,6

التغير في تطبيق
الفورق االكتوارية

مجموع حصة
المجموعة

فوائد األقليات

المجموع

تغير الرساميل الذاتية لسنة 2015
641,9

2,8

644,7

641,9
6,7

6,7

0,0

6,7

6,7

648,5

2,8

651,4

-431,7

-2,0

-433,6

0,0

0,0

-431,7

0,0

-431,7

-2,0

-433,6

419,1

34,6

3 526,7

12,6

3 992,9

19,3

4 012,3

النتيجة الصافية للفترة
األرباح/الخسائر االكتوارية
0,0

النتيجة الشاملة للسنة

0,0

-431,7

ربيحات موزعة
مجموع الصفقات مع المساهمين
إلى  31دجنبر 2015

منح االصدار
واالندماج

الرأسمال
إلى  1يناير 2016

419,1

احتياطات غير
موزعة
34,6

آثار تغيرات المنهجية المحاسبية/تصحيح األخطاء
تصحيح األخطاء N-1
مبالغ مسحوبة عند االفتتاح

641,9

419,1

34,6

التغير في تطبيق
الفوارق االكتوارية

مجموع حصة
المجموعة

فوائد األقليات

المجموع

3 526,7

12,6

3 992,9

19,3

4 012,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 526,7

12,6

3 992,9

19,3

4 012,3

تغير الرساميل الذاتية لسنة 2016
933,7

النتيجة الصافية للفترة

933,7
-4,8

األرباح والخسائر االكتوارية

1,0

-4,8

934,7
-4,8

عناصر أخرى للنتيجة الشاملة
النتيجة الشاملة للسنة

0,0

0,0

ربيحات موزعة
مبادالت أخرى مع المساهمين

0,8

141,4

928,9

1,0

929,9

933,7

-4,8

-452,6

-452,6

-0,7

-453,3

-147,8

-5,5

-14,2

-19,8

0,0

تحويل إلى نتيجة غير موزعة
مجموع المبادالت مع المساهمين
إلى  31دجنبر 2016

0,0

0,8

141,4

-600,4

0,0

-458,2

-14,9

-473,1

419,9

176,0

3 860,0

7,8

4 463,7

5,4

4 469,1

جدول تدفقات الخزينة الموطدة (بماليين الدراهم)
دجنبر 2016
النتيجة الصافية الموطدة

934,7

دجنبر 2016
644,7

تعديالت ألجل
اعتمادات التهالك والدفعات على الحساب وخسارات القيمة

415,2

434,6

تعديالت أخرى

)(85,0

111,6

1 264,8

1 190,8

إزالة التحمل (الناتج) على الضريبة

486,2

283,9

إزالة كلفة الدين المالي الصافي

)(7,0

10,5

القدرة على التحمل الذاتي قبل تكلفة الدين المالي الصافي من الضريبة

1 744,0

1 485,2

تأثيرات تغيرات BFR

)(699,5

955,0

الضريبة المؤداة

)(433,4

)(325,8

611,1

2 114,5

)(508,7

)(583,6

القدرة على التمويل الذاتي بعد تكلفة الدين المالي الصافي والضريبة

التدفقات الصافية للخزينة المرتبطة باألنشطة العملية
حيازة التثبيتات المجسمة وغير المجسمة
حيازة األصول المالية
بيوعات التثبيتات المجسمة وغير المجسمة
تدفقات أخرى
صافي تدفقات الخزينة المرتبطة بأنشطة االستثمار
تسديد القروض
ربيحات مدفوعة للمساهمين في الشركة األم
ربيحات مدفوعة لذوي األقلية في الفروع
كلفة الدين المالي الصافي
تغير حسابات الشركاء
صافي تدفق الخزينة الناتج عن أنشطة التمويل

)(55,9
3,9

6,3

21,7

)(8,8

)(539,0

)(586,1

)(50,0

)(505,2

)(452,6

)(431,7

)(0,7

)(2,0

7,0

)(10,5

)(1,4

12,2

)(497,6

)(937,1

)(425,5

591,2

الخزينة وصافي معادالت الخزينة عند االفتتاح

625,1

33,9

الخزينة وصافي معادالت الخزينة عند اإلغالق

199,7

625,1

)(425,5

591,2

تغير الخزينة ومعادالت الخزينة

تغير الخزينة ومعادالت الخزينة
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ملخص المذكرات المتعلقة
بالحسابات الموطدة
المذكرة 1
قواعد ومناهج محاسباتية
 1.1المرجع المحاسباتي

 .3.1التثبيتات المجسدة

تطبيقا لإلعالم رقم  5الصادر عن المجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26/05/2005
وطبقا لمقتضيات المادة  ،6الفقرة  6.3من الدورية رقم  09/07لمجلس أخالقيات
القيم المنقولة بتاريخ  15يوليوز  ،2009فإن البيانات المالية الموطدة الخاصة
بمجموعة كوسومار تم تحضيرها طبقا للمعايير المحاسباتية الدولية المعتمدة
داخل االتحاد األوربي إلى غاية  31دجنبر  2016كما تم نشرها في هذا التاريخ.
وتشمل المعايير المحاسباتية الدولية المعايير المالية الخاصة بإعداد التقارير
( )IFRSوالمعايير المحاسباتية الدولية ( )IASوتقييماتها ( )SICولجنة تقييم المعايير
الدولية ولجنة إعداد التقارير المالية الدولية.
وتتبع المجموعة بانتظام آخر المنشورات في مجال المعايير المحاسباتية الدولية
( )IASBو(.)IFRIC
في سنة  ،2013اعتمدت المجموعة التغييرات القانونية المنصوص عليها في
المرجع ( IFRSالمعايير المالية الدولية الخاصة بإعداد التقارير) فيما يتعلق بمعيار
( )IAS19المراجع (المعايير المحاسباتية الدولية) الذي عرف تطورا على مستوى
حذف قاعدة الدهليز للتعرف على الفوارق االكتوارية .هذه األخيرة تصبح منذ ذلك
الحين معروفة كليا خالل السنة التي تتم مالحظتها بدال من العناصر األخرى
للنتيجة اإلجمالية وكذلك استعمال جدول االستخماد الجيلي.
في سنة  ،2010اعتمدت المجموعة على مستوى البيانات المالية الحالية المعيار
 IFRS3المراجع "توطيد المقاوالت" والذي يكمن تطوره في كون القيم غير
المجسمة (الغودويل) ال يتم تحديدها إال في تاريخ التحكم في المراقبة علما أنه
منذ  2010لم يعد ممكنا تصحيحها بعد الفترة التقييمية .ابتداء من هذا التاريخ،
فإن المقتنيات التكميلية بعد التحكم في المراقبة األغلبي ال تحدث أي تغيير على
مستوى القيم غير المجسمة.
في سنة  ،2009اختارت مجموعة كوسومار ،في إطار معيار  1IASالمراجع لتقديم
النتيجة الشاملة في وضعيتين:
• وضعية تفصل مكونات النتيجة (وضعية النتيجة).
• وضعية تبتدئ بالنتيجة وتفصل باقي عناصر النتيجة الشاملة (وضعية النتيجة
الشاملة).

قاعدة خاصة باالعتماد األول:
في إطار التطبيق األول لمعايير  IFRSوطبقا لمقتضيات معيار  ،IFRS1قامت
الشركة بعملية التقييم بالقيمة الحقيقية التي تعود إلى تاريخ  1يناير  2006بالنسبة
ألصولها الثابتة غير المجسدة والمجسدة ،وحافظت على اعتماد هذا التقييم
ككلفة مفترضة .وقد تم إنجاز عملية التقييمات بالقيمة الحقيقية من طرف
خبراء مستقلين.

 .2.1مبادئ التوطيد
يتم اعتماد الحسابات الموطدة طبقا التفاقية الكلفة التاريخية باستثناء بعض
فئات األصول والخصوم ،طبقا للمبادئ المحددة في المعايير المالية الدولية
الخاصة بإعداد التقارير (.)IFRS
جميع شركات مجموعة كوسومار موطدة انطالقا من حسابات سنوية منتهية
في  31دجنبر .2016
وطبقا لمقتضيات ( ،)IFRSليس هناك أي استثناء على مستوى مناطق توطيد
المجموعة ،والمساهمات غير المهمة يتم التعامل معها كسندات .AFS

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

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

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

المذكرة 2
مجال التوطيد حتى  31دجنبر 2016
الشركة

المراقبة %

الفائدة %

طريقة التوطيد

كوسومار (األم)

%100,00

%100,00

إدماج شامل

سونابيل

%99,15

%99,15

إدماج شامل

سوراك

%100,00

%100,00

إدماج شامل

سوطا

%99,84

%99,84

إدماج شامل

من جهة ثانية ،فإن الجرد الكامل للبيانات المالية الموطدة الخاصة بالمجموعة إلى غاية  31دجنبر  ،2016المعدة طبقا للمعايير الدولية،
سيتم وضعه رهن إشارتكم على موقع الشركة باإلنترنيت.
وتشمل هذه المجموعة الكاملة عالوة على الوضعية المالية الموطدة ،وضعيات النتائج والنتيجة اإلجمالية الموطدة ،وضعية التدفقات
النقدية الموطدة باإلضافة إلى وضعية تغير الرساميل الذاتية الموطدة ومذكرات ملحقة مفصلة.

� 101شارع امل�سرية اخل�ضراء
 20100الدار البي�ضاء – املغرب

�إىل م�ساهمي

�� ،37شارع عبد اللطيف بن قدور
 20 050الدار البي�ضاء -املغرب

كو�سومــار

 ،8زنقة املعتمد بن عب ـ ـ ـ ــاد
الدار البي�ضـ ـ ـ ــاء
ملخ�ص تقرير مدققي احل�سابات اخلا�ص بالو�ضعية املالية املوطدة
�إىل غاية 31دجنرب 2016
قمنا بافتحا�ص و�ضعية النتائج املالية املوطدة املرفقة طيه اخلا�صة ب�شركة كو�سومار وفروعها (جمموعة كو�سومار) التي يعود تاريخها �إىل 31
دجنرب  ،2016والتي تت�ضمن الو�ضعية املالية وح�ساب النتيجة املوطدة وحالة النتيجة ال�شاملة وحالة تغريات الر�ساميل الذاتية وحالة تدفقات
اخلزينة بالإ�ضافة �إىل ملخ�ص املذكرات التف�سريية عند متم ال�سنة املالية للفرتة املمتدة ما بني  1يناير و 31دجنرب  .2016هذه الو�ضعية
املالية تظهر �أن مبلغ الر�ساميل الذاتية املوطدة ي�صل �إىل  4.469.1مليون درهم مبا فيه الربح ال�صايف املوطد بقيمة  934,7مليون درهم.
الإدارة م�س�ؤولة عن امل�ؤ�س�سة وعن التقدمي ال�صادق لو�ضعياتها املالية طبقا للمعايري الدولية اخلا�صة بالإعالن عن الو�ضعيات املالية.
وم�س�ؤوليتنا تكمن يف �إبداء ر�أينا حول هذه الو�ضعيات والنتائج املالية ا�ستنادا على افتحا�صنا الذي �أجنزناه وفق معايري املهنة اجلاري بها العمل
يف املغرب.
يف ر�أينا ،ف�إن احل�سابات املالية املوطدة املذكورة يف الفقرة الثانية �أعاله تعطي على م�ستوى جميع اجلوانب �صورة وفية عن الو�ضعية املالية
للمجموع املتكون من الوحدات املت�ضمنة يف التوطيد �إىل غاية  31دجنرب  ،2016وكذلك الأداء املايل وتدفقات اخلزينة املتعلقة بال�سنة املالية
املنتهية يف التاريخ املذكور ،طبقا للمعايري الدولية اخلا�صة بالو�ضعيات املالية.
الدار البي�ضاء 28 ،مار�س 2017

مدققو احل�سابات
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الحسابات
االجتماعية
حصيلة األصول (بالدرهم)
السنة المالية من  1/01/2016إلى 31/12/2016

األصول

السنة المالية
خام

تثبيتات بغير القيمة (ا)
مصاريف أولية

السنة المالية
السابقة

استخمادات ومؤن

صافي

4 388 308,97

943 187,27

-

-

صافي

3 445 121,70
-

-

4 388 308,97

943 187,27

3 445 121,70

-

-

-

-

-

61 644 252,57

5 935 224,66

55 709 027,91

46 777 613,11

-

-

-

-

براءات ،عالمات ،حقوق وقيم مماثلة

30 924 398,39

3 158 791,66

27 765 606,73

30 314 612,11

األصل التجاري

30 622 333,78

2 776 433,00

27 845 900,78

16 463 001,00

97 520,40

-

97 520,40

5 235 918 261,34

3 120 701 990,98

2 115 216 270,36

1 716 883 009,09

أراضي

400 891 269,28

-

400 891 269,28

107 700 774,28

بنايات

602 345 409,95

342 252 890,77

260 092 519,18

249 460 941,11

3 401 549 374,38

2 556 365 034,48

845 184 339,90

887 595 357,88

تجهيزات النقل

50 370 974,21

27 627 083,68

22 743 890,53

5 011 986,17

أثاث،تجهيزاتالمكتبوإعداداتمختلفة

231 522 419,62

194 456 982,05

37 065 437,57

35 931 806,33

تثبيتات أخرى مجسمة

-

-

-

-

تثبيتات مجسمة جارية

549 238 813,90

-

549 238 813,90

431 182 143,32

1 592 560 552,33

26 290 290,99

1 566 270 261,34

1 630 222 938,95

قروض مثبتة

6 725 128,20

1 250 090,99

5 475 037,21

8 731 006,57

مستحقات أخرى مالية

2 076 666,02

-

2 076 666,02

1 284 447,22

1 583 758 758,11

25 040 200,00

1 558 718 558,11

1 620 207 485,16

سندات أخرى مثبتة

-

-

-

-

فوارق تحويل –األصول (ه)

-

-

-

-

تنقيص العائدات المثبتة

-

-

-

-

زيادة ديون التمويل

-

-

-

-

6 894 511 375,21

3 153 870 693,90

3 740 640 681,31

3 393 883 561,15

تحمالت للتوزيع على عدة سنوات مالية
مكافآت تسديد سندات االقتراض
تثبيتات غير مجسمة (ب)
تثبيتات في البحث والتنمية

تثبيتات أخرى غير مجسمة
تثبيتات مجسدة (ج)

أصـــــــــــول

منشآت تقنية ،تجهيزات ومعدات

تثبيتات مالية (د)

سندات المشاركة

المجموع (أ+ب+ج+د+ه)

حصيلة األصول (بالدرهم)
األصول

السنة المالية
السابقة

السنة المالية

استخمادات ومؤن

خام

صافي

صافي

1 377 896 731,02

37 126 658,57

1 340 770 072,45

890 434 542,36

-

-

-

-

أدوات ومعدات قابلة لالستهالك

618 870 354,18

37 126 658,57

581 743 695,61

528 134 787,20

العائد الجاري

221 998 356,28

-

221 998 356,28

229 063 751,37

28 895 313,41

-

28 895 313,41

20 603 469,35

508 132 707,15

-

508 132 707,15

112 632 534,44

2 827 879 986,90

24 423 335,62

2 803 456 651,28

1 441 946 864,68

15 638 335,80

-

15 638 335,80

20 407 331,47

623 391 560,15

15 377 037,00

608 014 523,15

220 480 838,81

21 586 034,53

23 441 803,20

1 361 455 562,12

709 225 058,87

حساباتالشركاء

229 700 000,00

-

229 700 000,00

213 000 000,00

مدينون آخرون

567 150 514,18

9 046 298,62

558 104 215,56

164 565 319,72

8 957 980,12

-

8 957 980,12

90 826 512,61

216 355 032,39

-

216 355 032,39

300 000 000,00

3 144 661,80

-

3 144 661,80

195 601,77

4 425 276 412,11

61 549 994,19

4 363 726 417,92

2 632 577 008,81

الخزينة – األصول

401 425 425,60

-

401 425 425,60

629 740 169,26

شيكات وقيم للتحصيل

106 550 110,49

-

106 550 110,49

47 635 465,96

بنوك ،خزينة عامة ،شيكات بريدية مدينة

291 551 796,52

-

291 551 796,52

578 646 934,72

3 323 518,59

3 457 768,58

401 425 425,60

-

401 425 425,60

629 740 169,26

11 721 213 212,92

3 215 420 688,09

8 505 792 524,83

6 656 200 739,22

المخزونات (و)
البضائع

منتجات وسيطة ومنتجات ترسبية

أصـــــــــول منقولــــــــــــــة

منتجات مصنعة
مستحقات أصول متداولة (ز)
ممونون مدينون ،تسبيقات ودفعات
زبناء وحسابات مرتبطة
المستخدمون
الدولة

حسابات تسوية األصول
سندات وقيم التوظيف (ح)
فوارق تحويل -األصول (ط) (عناصر منقولة)
مجموع (و+ز+ح+ط)

الخزينـــــــــة

صندوق ،إدارات التسبيقات واالعتمادات
المجموع III
المجموع العام I+II+III

21 586 034,53

-

1 361 455 562,12

3 323 518,59

-
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حصيلة (المطلوبات) ( /بالدرهم)
السنة المالية من  1/01/2016إلى 31/12/2016

الخصــــوم
رساميل ذاتية
رأسمال الشركة أو رأسمال شخصي ()1

السنة المالية

السنة المالية السابقة
3 266 926 935,89

2 774 801 364,74

419 942 860,00

419 105 700,00

إلسقاط :مساهمون ،رأسمال مكتتب غير مطالب به
رأسمال مطالب به
المدفوع منه ................
مكافآت اإلصدار وصهر الحصص المتقدمة
مكافآت فارق إعادة التقييم
احتياطي قانوني
احتياطات أخرى
مرحل من جديد ()2

التمــويــل الـدائـم

نتائج صافية في انتظار التخصيص()2
النتيجة الصافية للسنة المالية()2
مجموع الرساميل الذاتية(أ)
رساميل ذاتية مماثلة(ب)
إعانات االستثمار
مؤن منظمة

175 981 922,22

34 564 369,70

-

-

41 910 570,00

41 910 570,00

1 824 503 925,82

1 786 503 925,82

2 082 643,22

2 229 397,71

-

-

802 505 014,63

490 487 401,51

3 266 926 935,89

2 774 801 364,74

445 308 437,69

465 669 950,54

7 588 300,54

-

437 720 137,15

465 669 950,54

ديون التمويل(ج)
اقتراضات سندية
ديون أخرى للتمويل
مؤن دائمة للمخاطر والتحمالت(د)

148 466 066,71

173 058 116,24

مؤن المخاطر والتحمالت

148 466 066,71

173 058 116,24

فوارق التحويل – خصوم (ه)

-

زيادة المستحقات المثبتة

-

-

نقصان ديون التمويل

-

-

مجموع (أ+ب+ج+د+ه)

3 860 701 440,29

3 413 529 431,52

ديون الخصوم المتداولة(و)

4 181 400 657,50

2 989 371 491,55

3 821 659 151,41

2 569 682 831,19

7 558 222,53

9 799 920,23

المستخدمون

41 002 031,83

38 851 152,17

هيئات اجتماعية

11 642 429,18

11 453 821,66

135 300 962,74

208 450 532,37

56 707 528,86

51 219 450,36

دائنون آخرون

14 419 580,39

5 585 674,75

حسابات تسوية الخصوم

93 110 750,56

94 328 108,82

مؤن أخرى للمخاطر والتحمالت(ز)

81 522 661,80

192 580,78

1 583 762,00

1 294 454,04

المجموع ( IIو+ز+ح)

4 264 507 081,30

2 990 858 526,37

الخزينة – المطلوبات

380 584 003,24

251 812 781,33

اعتمادات الخصم

380 584 003,24

251 812 781,33

ممونون وحسابات مرتبطة

المطـلوبـات المتـداولـة

زبناء دائنون ،تسبيقات ودفعات

الدولة
حسابات الشركاء

فوارق التحويل – خصوم (ح) (عناصر متداولة)

الخـزينـة

اعتمادات الخزينة
بنوك التسوية
المجموع III
المجموع I + II + III

( )1رأسمال شخصي مدين  )2( -أرباح ( ،)+خسائر ()-

-

-

380 584 003,24

251 812 781,33

380 584 003,24

251 812 781,33

8 505 792 524,83

6 656 200 739,22

حساب المنتوجات والتحمالت (بالدرهم دون احتساب الرسوم)
طبيعة العمليات
العمليات

مجاميع السنة
المالية السابقة

مجاميع السنة المالية

خاصة بالسنة
المالية

خاصة بالسنوات المالية
السابقة

1

2

2+1=3

I

 - Iمنتوجات االستغالل

9 182 014 594,39

-

9 182 014 594,39

7 477 548 628,45

-

-

-

-

بيع سلع وخدمات منتجة

6 387 473 512,69

-

6 387 473 512,69

5 273 601 226,17

رقم المعامالت

6 387 473 512,69

-

6 387 473 512,69

5 273 601 226,17

322 967 789,00

-205 233 172,81

-

-

-

-

2 432 766 847,53

-

2 432 766 847,53

2 383 269 390,13

416 502,68

-

416 502,68

376 410,00

38 389 942,49

38 389 942,49

25 534 774,96

9 182 014 594,39

9 182 014 594,39

7 477 548 628,45

-69 880 415,22

8 074 002 012,47

6 596 514 110,00

-

-

-

-

7 141 119 277,01

-69 880 415,22

7 071 238 861,79

5 725 497 718,54

364 797 988,29

364 797 988,29

288 756 295,93

23 731 557,44

23 731 557,44

16 966 905,40

333 925 708,18

-

333 925 708,18

321 278 606,91

907 440,00

-

907 440,00

640 480,00

279 400 456,77

243 374 103,22

8 143 882 427,69

-69 880 415,22

8 074 002 012,47

6 596 514 110,00

-

-

1 108 012 581,92

881 034 518,45

-

161 331 413,44

140 681 107,59

138 384 539,00

117 341 695,00
3 334 266,28

مبيعات البضائع (على الحالة)

تغير مخزونات المنتجات ()1
تثبيتات منتجة للشركة نفسها
إعانات االستغالل
منتوجات أخرى لالستغالل
استعادات االستغالل :تنقيالت التحمالت

االســتغالل

المجموع I

II

4

322 967 789,00

 - IIتحمالت االستغالل
مشتريات معادة البيع ( )2للبضائع
مشتريات مستهلكة ( )2من المواد والتموينات
تحمالت أخرى خارجية
ضرائب ومكوس
تحمالت المستخدمين
تحمالت أخرى لالستغالل
مخصصات االستغالل
المجموع II

279 400 456,77

المــالــي

III

نتيجة االستغالل ()I-II

IV

منتوجات مالية

161 331 413,44

منتوجات سندات المشاركة وسندات أخرى مالية

138 384 539,00

-

1 865 370,67

-

1 865 370,67

20 888 922,99

-

20 888 922,99

20 005 146,31

192 580,78

-

192 580,78

-

161 331 413,44

-

161 331 413,44

140 681 107,59

أرباح الصرف
فوائد ومنتوجات أخرى مالية
استعادات مالية :تنقيل التحمالتالمجموع IV
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حساب المنتوجات والتحمالت (بالدرهم دون احتساب الرسوم)
العمليات
طبيعة العمليات

مجاميع السنة
المالية السابقة

مجاميع السنة المالية

خاصة بالسنة
المالية

خاصة بالسنوات المالية
السابقة

1

2

2+1=3

V

المــالــي

32 398 246,77

-

32 398 246,77

37 148 756,24

تحمالت الفوائد

1 852 716,75

-

1 852 716,75

10 041 574,49

-خسائر الصرف

2 400 868,22

-

2 400 868,22

653 859,33

-

-

-

26 260 741,64

-مخصصات مالية

28 144 661,80

-

28 144 661,80

192 580,78

المجموع V

32 398 246,77

32 398 246,77

37 148 756,24

128 933 166,67

103 532 351,35

1 236 945 748,59

984 566 869,80

103 121 600,70

-

103 121 600,70

197 786 783,38

936 073,94

-

936 073,94

237 760,00

-

-

-

936 663,02

-

936 663,02

تحمالت مالية

-تحمالت أخرى مالية

VI

النتيجة المالية ()V-IV

VII

النتيجة الجارية ()VI-III

VIII

منتوجات غير جارية
منتوجات تفويتات الثثبيتاتإعانات التوازن-استعادات على إعانات االستثمار

غـير جـاري

IX

4

-منتوجات أخرى غير جارية

5 161 745,56

-

5 161 745,56

15 895 041,93

-استعادات غير جارية :تنقيالت التحمالت

96 087 118,18

-

96 087 118,18

181 653 981,45

المجموع VIII

103 121 600,70

-

103 121 600,70

197 786 783,38

تحمالت غير جارية

175 036 136,66

-

175 036 136,66

455 208 609,67

1 203 739,75

-

1 203 739,75

11 982 187,63

-

-

القيم الصافية الستخمادات التثبيتات المفوتةإعانات ممنوحةتحمالت أخرى غير جاريةمخصصات غير جارية لالستخمادات والمؤنالمجموع IX

44 934 421,49

-

44 934 421,49

217 390 950,19

128 897 975,42

-

128 897 975,42

225 835 471,85

175 036 136,66

-

175 036 136,66

455 208 609,67

النتيجة غير الجارية

-

-71 914 535,96

-257 421 826,29

XI

النتيجة قبل الضرائب

-

1 165 031 212,63

727 145 043,51

XII

الضرائب على النتائج

-

362 526 198,00

236 657 642,00

XIII

النتيجة الصافية

-

802 505 014,63

490 487 401,51

X

362 526 198,00

1+-2
XIV

 XIVمجموع المنتوجات ()VIII+IV+I

-

-

9 446 467 608,53

7 816 016 519,42

XV

 XVمجموع التحمالت ()XII+IX+V+II

-

-

8 643 962 593,90

7 325 529 117,91

XVI

 XVIالنتيجة الصافية ()XV-XIV

-

-

802 505 014,63

490 487 401,51
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�إىل م�ساهمي

كو�سومــار

 ،8زنقة املعتمد بن عب ـ ـ ـ ــاد
الدار البي�ضـ ـ ـ ــاء
ملخ�ص من تقرير املدققني للح�سابات
ال�سنة املالية من فاحت يناير �إىل  31دجنرب 2016
طبقـا للمهمة التي �أوكلتهـا �إلينا جمعيتكــم العامة ،نقدم لكم تقريــرنا املتعلــق بال�سنــة املالية املقفلـة يف  31دجنرب .2016
لقد قمنا بافتحا�ص القوائم التوليفية رفقته ل�شركة كو�سومار �ش.م ،والتي تت�ضمن احل�صيلة وح�ساب املنتوجات والتحمالت ،وقائمة �أر�صدة التدبري ،وجدول التمويل،
وقائمة املعلومات التكميلية املتعلقة بال�سنة املالية املقفلة يف  31دجنرب  .2016تظهر هذه القوائم التوليفية مبلغا �إجماليا من الر�ساميل الذاتية واملماثلة
قدره  3.712.235.373,58درهم و�ضمنه ربح �صاف قدره  802.505.014,63درهم.
املديرية م�س�ؤولة عن الو�ضع والتقدمي ال�صريح لهذه القوائم التوليفية ،طبقا للمرجعي املحا�سبي املقبول يف املغرب.
تكمن م�س�ؤوليتنا يف التعبري عن ر�أي حول هذه القوائم التوليفية على �أ�سا�س افتحا�صنا .لقد قمنا مبهمتنا وفق �أمناط املهنة يف املغرب ،واعتبارا للمقت�ضيات
القانونية والتنظيمية ال�سارية.
ن�شهد ب�أن القوائم التوليفية املذكورة يف الفقرة الثانية �أعاله� ،سوية و�صريحة وتعطي يف جميع جوانبها ذات الداللة� ،صورة وفية عن نتيجة عملياتها بر�سم ال�سنة
املالية املن�صرمة وكذا عن الو�ضعية املالية والذمة املالية ل�شركة كو�سومار �ش.م �إىل غاية  31دجنرب  ،2016طبقا للمرجعي املحا�سبي املقبول يف املغرب.
املراجعات واملعلومات النوعية:
لقد عملنا �أي�ضا باملراقبات النوعية املن�صو�ص عليها يف القانون وت�أكدنا خا�صة من �صراحة ومطابقة املعلومات املعطاة يف تقرير التدبري ملجل�س الإدارة املخ�ص�ص
للم�ساهمني مع القوائم التوليفية لل�شركة.
طبقا للمادة  172من القانون  17.95كما مت تعديله وتتميمه بالقانونني  20.05و  ،78.12نعلمكم ب�أنه ،خالل ال�سنة املالية  ،2016ف�إن �شركة كو�سومار
�ش.م قد اقتنت �سندات �شركة «� » Durrah Sugar Refineryإىل حدود  43,27%من ر�سمالها.
الدار البي�ضاء يف  28مار�س2017.

مدققو احل�سابات
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تقرير خاص لمدققي
الحسابات
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�إىل م�ساهمي

كو�سومــار

 ،8زنقة املعتمد بن عب ـ ـ ـ ــاد
الدار البي�ضـ ـ ـ ــاء
تقرير خا�ص ملدققي احل�سابات
ال�سنة املالية من فاحت يناير �إىل  31دجنرب 2016

ب�صفتنا مدققني حل�سابات �شركتكم ،نعر�ض عليكم تقريرنا حول االتفاقيات املنظمة طبقــا لأحكــام املواد من � 56إىل  59من القانون 95-17كما تـم تعديله
وتتميمه بالقانونني 05-20و.12-78
يتعني علينا �أن نقدم لكم اخل�صائ�ص والأنواع الأ�سا�سية لالتفاقيات التي بلغنا بها من طرف رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو التي اكت�شفناها مبنا�سبة �أداء مهمتنا ،دون الإدالء
بر�أينا حول الفائدة منها �أو الأ�س�س التي قامت عليها ،وال حتى البحث عن وجود اتفاقيات �أخرى .ويعود لكم الأمر ،ح�سب القانون املذكور �أعاله ،يف اتخاذ القرار ب�ش�أن
امل�صادقة عليها، .
ولقد اعتمدنا االجتهادات التي ارت�أيناها �ضرورية بالنظر �إىل معايري املهنة اجلاري بها العمل يف املغرب ،وتتجلى هاته االجتهادات يف التحقق من مدى تطابق
املعلومات التي مت تزويدنا بها مع الوثائق الأ�سا�سية التي انبثقت عنها..
 – 1االتفاقيات املربمة خالل ال�سنة املالية
 1.1اتفاقيات مرخ�صة م�سبقا من طرف جمل�سكم الإداري
 1.1.1اتفاقية حول منح اخلدمات اخلا�صة بالتلفيف بني كو�سومار و�سونابيل (اتفاقية مكتوبة)
ال�شخ�ص املعني  :ال�سيد حممد فيكرات الرئي�س املدير العام لكو�سومار و�سونابيل
طبيعة ومو�ضوع االتفاقية  :تن�ص هذه االتفاقية على منح اخلدمات اخلا�صة بتلفيف ال�سكر بني كو�سومار و�سونابيل يف �إطار بلوغ ا�ستعمال �أمثل لآلية الإنتاج.
مقت�ضيات �أ�سا�سية :
 -تاريخ �سريان املفعول :

2016

		
 -امل�ستحقات :

 321درهم للطن دون احت�ساب الر�سوم بالن�سبة لـ  1كيلوغرام.

		

 267درهم للطن دون احت�ساب الر�سوم بالن�سبة لـ  2كيلوغرام.

وقد بلغ جمموع التحمالت املدرج يف احل�ساب بر�سم ال�سنة املالية  2016ما قيمته � 2.263ألف درهم مت �صرفه كامال.
 .2.1.1اتفاقية حول منح اخلدمات اخلا�صة بالتكرير بني كو�سومار و�سونابيل (اتفاقية مكتوبة)
ال�شخ�ص املعني  :ال�سيد حممد فيكرات الرئي�س املدير العام لكو�سومار و�سونابيل.
طبيعة ومو�ضوع االتفاقية  :تن�ص هذه االتفاقية على منح اخلدمات اخلا�صة بتكرير ال�سكر ما بني كو�سومار و�سونابيل يف �إطار بلوغ ا�ستعمال �أمثل لآلية الإنتاج.
مقت�ضيات �أ�سا�سية :
 تاريخ �سريان املفعول 2016 : امل�ستحقات  600 :درهم للطن دون احت�ساب الر�سوموقد بلغ جمموع التحمالت املدرج يف احل�ساب بر�سم ال�سنة املالية ل�سنة  2016ما قدره � 4.061ألف درهم مت �صرفه كامال.
 .3.1.1اتفاقية منح اخلدمات اخلا�صة بالتلفيف بني كو�سومار و�سوراك (اتفاقية مكتوبة)
ال�شخ�ص املعني  :ال�سيد حممد فيكرات الرئي�س املدير العام لكو�سومار و�سوراك.
طبيعة ومو�ضوع االتفاقية  :تن�ص هذه االتفاقية على منح اخلدمات اخلا�صة بتلفيف ال�سكر ما بني كو�سومار و�سوراك يف �إطار بلوغ ا�ستعمال �أمثل لآلية الإنتاج.
مقت�ضيات �أ�سا�سية :
 -تاريخ �سريان املفعول :

2016

		
 -امل�ستحقات :

 321درهم للطن دون احت�ساب الر�سوم بالن�سبة للكيلوغرام الواحد.

		

 267درهم للطن دون احت�ساب الر�سوم بالن�سبة لـ  2كيلوغرام

وقد بلغ جمموع التحمالت املدرج يف احل�ساب بر�سم ال�سنة املالية ل�سنة  2016ما قدره � 1.632ألف درهم مت �صرفه كامال.
 .4.1.1اتفاقية منح اخلدمات اخلا�صة بالتكرير بني كو�سومار و�سوراك (اتفاقية مكتوبة)
ال�شخ�ص املعني  :ال�سيد حممد فيكرات الرئي�س املدير العام لكو�سومار و�سوراك.
طبيعة ومو�ضوع االتفاقية  :تن�ص هذه االتفاقية على منح اخلدمات اخلا�صة بتكرير ال�سكر ما بني كو�سومار و�سوراك يف �إطار بلوغ ا�ستعمال �أمثل لآلية الإنتاج.
مقت�ضيات �أ�سا�سية :
 -تاريخ �سريان املفعول :

2016

		
 -امل�ستحقات :

 500درهم للطن دون احت�ساب الر�سوم

الـتـقـريـر الـسـنـوي

2016

71

وقد بلغ جمموع التحمالت املدرج يف احل�ساب بر�سم ال�سنة املالية ل�سنة  2016ما قدره � 5.638ألف .مل يتم �صرف �أي مبلغ �سنة  2016بر�سم هذه االتفاقية.
 .5.1.1اتفاقية حول منح اخلدمات اخلا�صة بالتلفيف بني كو�سومار و�سوطا (اتفاقية مكتوبة)
ال�شخ�ص املعني  :ال�سيد حممد فيكرات الرئي�س املدير العام لكو�سومار و�سوطا.
طبيعة ومو�ضوع االتفاقية  :تن�ص هذه االتفاقية على منح اخلدمات اخلا�صة بتلفيف ال�سكر ما بني كو�سومار و�سوطا يف �إطار بلوغ ا�ستعمال �أمثل لآلية الإنتاج.
مقت�ضيات �أ�سا�سية :
 -تاريخ �سريان املفعول :

2016

		
 -امل�ستحقات :

 100درهم للطن دون احت�ساب الر�سوم بالن�سبة لـلكي�س من حجم  50كلغ.

وقد بلغ جمموع التحمالت املدرج يف احل�ساب بر�سم ال�سنة املالية ل�سنة  2016ما قدره � 122ألف مل يتم حت�صيله �إىل غاية  31دجنرب .2016
 .2االتفاقيات املربمة خالل ال�سنوات املالية ال�سابقة والتي ي�ستمر تنفيذها خالل هذه ال�سنة املالية
 1.2اتفاقية حول منح اخلدمات املتعلقة بالتلفيف بني كو�سومار و�سوكرونيون (اتفاقية مكتوبة)
ال�شخ�ص املعني :ال�سيد حممد فيكرات الرئي�س املدير العام لكو�سومار و�سوكرونيون.
طبيعة ومو�ضوع االتفاقية  :تن�ص هذه االتفاقية على منح اخلدمات اخلا�صة بتلفيف ال�سكر ما بني كو�سومار و�سوكرونيو يف �إطار بلوغ ا�ستعمال �أمثل لآلية الإنتاج.
مقت�ضيات �أ�سا�سية :
 -تاريخ �سريان املفعول :

2009

		
 -امل�ستحقات :

 376درهم للطن دون احت�ساب الر�سوم بالن�سبة للكيلوغرامني والكيلوغرام الواحد.

وقد بلغ جمموع التحمالت املدرج يف احل�ساب بر�سم ال�سنة املالية ل�سنة  2016ما قدره � 1.255ألف مت حت�صيله يف حدود � 1.105ألف درهم.
 2.2اتفاقية ملنح اخلدمات بني كو�سومار و�سوكرونيون (اتفاقية مكتوبة).
ال�شخ�ص املعني  :ال�سيد حممد فيكرات الرئي�س املدير العام لكو�سومار و�سوكرونيون
طبيعة ومو�ضوع االتفاقية  :تن�ص هذه االتفاقية على اخلدمات املمنوحة لكو�سومار من طرف �سوكرونيون يف �إطار دعم وتطوير املنتوجات واخلدمات ب�سوق �صناعة
الأدوية.
مقت�ضيات �أ�سا�سية :
تاريخ �سريان املفعول 2015 :
وقد بلغ جمموع العائدات املدرج يف احل�ساب بر�سم ال�سنة املالية  2016ما قدره � 437ألف درهم مت �صرفها بالكامل.

 .3.2اتفاقية منح اخلدمات بني كو�سومار وويلمار
ال�شخ�ص املعني :ال�سيد جان لوك بوهبوت ع�ضو �إداري م�شرتك بويلمار وكو�سومار.
طبيعة ومو�ضوع االتفاقية :مبوجب هذه االتفاقية ،تقوم ويلمار ،لفائدة كو�سومار ،مبنح خدمات يف جماالت ا�سرتاتيجية الدعم التقني-التجاري ودعم اال�ستثمار
والدعم املايل.
مقت�ضيات �أ�سا�سية:
تاريخ �سريان املفعول :

� 16أكتوبر.2013

		
املدة :

قابلة للتجديد عن طريق جتديد العقد تلقائيا

		
امل�ستحقات :

 0,425%من رقم املعامالت يف حدود �سقف  12,5مليون درهم

وقد بلغ جمموع التحمالت املدرج يف احل�ساب بر�سم ال�سنة املالية ل�سنة  2016ما قدره � 13.022ألف درهم مل يتم �صرفه �إىل غاية  31دجنرب .2016
 .4.2اتفاقية حول تدبري اخلزينة بني كو�سومار و�رشكات �سوراك و�سوطا و�سونابيل و�سوكريونيون(اتفاقية
مكتوبة)
ال�شخ�ص املعني :ال�سيد حممد فيكرات الرئي�س املدير العام لكو�سومار و�سوراك و�سونابيل و�سوطا و�سوكرونيون (اتفاقية مكتوبة).
طبيعة ومو�ضوع االتفاقية :تن�ص هذه االتفاقية على مركزة عمليات تدبري اخلزينة بهدف بلوغ امل�ستوى الأمثل عند اللجوء �إىل االقرتا�ض وكذلك توظيف فائ�ض
اخلزينة.
مقت�ضيات �أ�سا�سية:
تاريخ �سريان املفعول :

 2006بالن�سبة ل�سوراك و�سوطا و�سونابيل و 2007بالن�سبة ل�سوكرونيون.

		
املدة :

�سنة قابلة للتجديد عن طريق جتديد العقد تلقائيا

		
امل�ستحقات :

ن�سبة �سنوية تقدر ب  2,5%بالن�سبة للح�سابات اجلارية املدينة ون�سبة �سنوية ب  5%بالن�سبة للح�سابات اجلارية الدائنة.

خالل ال�سنة املالية  ،2016نتج عن �صرف م�ستحقات احل�سابات اجلارية الدائنة حتمالت بقيمة � 8.489ألف درهم مت �صرفه يف حدود � 6.411ألف درهم.
 .2-5اتفاقية ملنح اخلدمات بني كو�سومار و�رشكات �سوطا� ،سونابيل� ،سوراك و�سوكرونيون (اتفاقية
مكتوبة).
ال�شخ�ص املعني :ال�سيد حممد فيكرات الرئي�س املدير العام لكو�سومار� ،سوراك� ،سونابيل� ،سوطا و�سوكرونيون.
طبيعة ومو�ضوع االتفاقية :تن�ص هذه االتفاقية على اخلدمات املمنوحة ل�شركات �سوطا� ،سونابيل� ،سوراك و�سوكرونيون من طرف كو�سومار يف جماالت مراقبة التدبري
ودعم اال�ستثمار والدعم املايل وتدبري املوارد الب�شرية والت�سويق والدعم التجاري والدعم يف جمال املعلوميات وتدقيق احل�سابات.
مقت�ضيات �أ�سا�سية :
تاريخ �سريان املفعول :

 2006بالن�سبة ل�سوراك و�سوطا و�سونابيل و 2007بالن�سبة ل�سوكرونيون

		
املدة :

�سنة قابلة للتجديد بوا�سطة جتديد العقد تلقائيا.
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امل�ستحقات :

حددت امل�ستحقات يف  0,425%من رقم املعامالت دون احت�ساب الر�سوم و 40درهم للطن لل�سكر املبيع بالن�سبة ل�سوطا

		

و�سونابيل و�سوراك.

		

 0,85%من رقم املعامالت دون احت�ساب الر�سوم و 35درهم للطن لل�سكر املبيع بالن�سبة ل�سوكرونيون.

وقد بلغ جمموع العائدات املدرج يف احل�ساب بر�سم ال�سنة املالية  2016ما قدره � 18.460ألف درهم مت حت�صيلها يف حدود � 13.647ألف درهم.
الدار البي�ضاء 28 ،مار�س 2017.

مدققو احل�سابات

التوصيات /السنة
المالية 2016
التوصية األولى

المؤجلة من جديد.

بعد أن استمع الجمع العام لتالوة تقارير المجلس اإلداري ومدققي الحسابات ،صادق

تؤدى هذه الربيحة حسب الطرق المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل ،وذلك

على الحصيلة وحسابات السنة المالية  2016كما تم عرضها ،والتي أظهرت ربحا صافيا

ابتداء من  21يونيو .2017

محاسباتيا قدره  802.505.014,63درهم.
كما صادق الجمع العام على العمليات التي تمخضت عنها هذه الحسابات أو الملخصة

التوصية الخامسة

في هذه التقارير.

قرر الجمع العام منح أعضاء المجلس اإلداري مستحقات برسم السنة المالية  2017بمبلغ
إجمالي قدره  960.000,00درهم ،أي ما يمثل  120.000,00درهم لكل عضو.

التوصية الثانية
وبناء على اعتماد التوصية أعاله ،أشاد الجمع العام بتفوق المتصرفين ومدققي الحسابات

التوصية السادسة

في المهمة التي أوكلت لهم برسم السنة المالية .2016

انتهت مدة والية مدققي الحسابات برايس واتر هاوس وإرنست & يونغ مع اختتام هذا
الجمع العام :

التوصية الثالثة
بعد استماع الجمع العام لتالوة التقرير الخاص لمدققي الحسابات حول االتفاقيات المشار

قرر الجمع العام :

إليها في الفصل  56من القانون  17-95كما تم تغييره وتتميمه ،صادق على العمليات التي
تم االتفاق بشأنها أو تنفيذها خالل السنة المالية.

 /1تجديد والية مدققي الحسابات :
إرنست & يونغ

التوصية الرابعة

شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره  2.000.000درهم

صادق الجمع العام على الرصد التالي للنتائج :

 ،37شارع عبد اللطيف قدور – الدار البيضاء
ممثلة من طرف السيد عبد السالم برادة عالم

				
ربح صافي محاسباتي

802.505.014,63
( 83.716,00 )-درهم

أرباح مؤجلة من جديد عن السنوات السابقة

( 2.082.643,22 )+درهم

		
االحتياطي القانوني (من أجل بلوغ سقفه)

درهم

			
رصيد
احتياطي اختياري
ربيحة
رصيد

 804.503.941,85درهم

 /2تعيين بصفة مدقق حسابات DELOITTE AUDIT
شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره  1.000.000درهم
 ،288شارع الزرقطوني – الدار البيضاء
ممثلة من طرف السيد فوزي بريطل

(256.000.000,00 )-
(545.925.718,00 )-

درهم

لفترة قانونية مدتها ثالث سنوات ،تنتهي عند اختتام الجمع العام العادي الذي سيبث في

درهم

حسابات السنة المالية المختتمة في  31دجنبر .2019

2.578.223,85

درهم

التوصية السابعة
خول الجمع العام الصالحية الكاملة لحاملي نسخة أو صورة من هذه التوصيات ألجل

وعلى ضوء هذه النتائج ،قرر الجمع العام توزيع ربيحة إجمالية قدرها 545.925.718,00

إتمام اإلجراءات القانونية.

درهم ،الذي يمثل قيمة  41.994.286سهما أي ربيحة بالنسبة للسهم الواحد قدرها 13,00
درهم للسهم ونقل الرصيد غير المـــــوزع ،أي 2.578.223,85درهم إلى حساب األرباح
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