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جاءت النتائج االيجابية المحققة في السنة المالية
 2017لتجسد وتؤكد فعال إرادتنا في استمرار دينامية
التقدم واالمتياز على مستوى جميع نشاطاتنا الحالية.
وقد شملت هذه النتائج اإليجابية المؤشرات المالية
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الرئيسية بتحقيق رقم معامالت موطد يتحدد في
 8,33مليار درهم ،والذي شهد ارتفاعا نسبته % 5,9
مقارنة مع السنة الماضية ،وفائضا إجماليا لالستغالل
قيمته  1,88مليار درهم بزيادة نسبتها  ،%4,8ونتيجة

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

كلمة
الرئيس المدير العام
محمد فيكرات

صافية حصة المجموعة بلغت  988مليون درهم،
بزيادة نسبتها  % 5,9مقارنة مع سنة .2016
وتعد هذه األداءات دليال على كل المجهودات
المبذولة خالل السنوات األخيرة ،األمر الذي يمكننا
من مواجهة المستقبل بكل ثقة.

الطموح والثقة

االزدهار والحفاظ على المكتسبات

ولقد تمكنا من تحقيق هذه النتائج بفضل إرادة وخبرة متعاونينا الذين

تبوأت مجموعة كوسومار مكانة الفاعل الملتزم على المستويات المحلية

وألن النتائج المحصل عليها هي ثمرة طموح جماعي نسعى وراءه من

صعيد كل الجهات التي تتواجد فيها ،وذلك من حيث إحداث مناصب شغل

يبادرون يوميا من اجل احترام التزاماتنا تجاه شركاء منظومتنا االقتصادية.
أجل تسيير أفضل لمشاريعنا وتعزيز العالقات التي تربطنا بشركائنا والذين

يساهمون في نمو واستدامة مجموعتنا .حيث أن ثقتهم بنا ،تقوم بتحفيز
الرجال والنساء الذين ينشطون في مجموعتنا حتى يعملوا دوما على تحسين
أدائنا ،وال شك أن النمو المستدام لنشاطنا هو أمر حيوي يتأسس قبل كل
شيء على قوة كياننا النموذجي كمجمع لمكونات السلسلة السكرية ،كما
أن مجموع استثماراتنا ،سواء البشرية منها أو المالية ،قد تمت المبادرة بها
في هذا السياق المنطقي الرامي إلى بناء سلسلة سكرية ناجعة وتنافسية،

باعتمادنا على أعمال ملموسة كالبحث والتنمية والتكوين والتواصل المقرب
وتعميم الممارسات الجيدة المتجسدة في المكننة بالخصوص .باإلضافة إلى
مشروع جديد أتى ليساهم من اآلن فصاعدا في التحويل الرقمي لعملياتنا،

كبداية ،سيتركز هذا التحويل على النشاط الفالحي .أكيد أننا سنكتسب بذلك

القدرة على تسريع تحسن مؤشرات التميز الفالحي.

نظرة الرائد إلى المستقبل

إن التحديات التي تنتظرنا إلنجاح أعمالنا هي تحديات عديدة بقدر ما هي

الفالحي وتنمية أقطاب جديدة للنمو إضافة إلى رقمنة مهننا استعدادا

مباشرة وغير مباشرة وتحسين دخل الفالحين وتشجيع المقاوالت الصغرى
وإنماء المقاوالت الذاتية .باإلضافة إلى ذلك تقوم كوسومار بتعزيز مواردها

البشرية

وتقوم بتحقيق تنمية اجتماعية بفضل سياسة نشيطة تتمثل في

أعمال المواطنة عن قرب.إن التفعيل المستمر ألعمال تحترم البيئة والطبيعة

تدل على أن مجموعتنا قد تمكنت تماما من مواجهة التحديات البيئية بفضل

قيادة نشاطاتنا الصناعية توافقا مع أحسن المعايير الدولية الموحدة التي

تحترم البيئة.

وتشكل كل هذه األعمال محورا يحظى باألولوية ضمن استراتيجياتنا

مؤكدة للتنمية المستدامة
ِ
للمسؤولية االجتماعية للشركات المبنية على رؤيا
المرتكزة على ثقافة النجاعة وإحداث قيم متقاسمة في خدمة الشعارات

				
الثالث التي تمثل محاور التزامنا:
«المحور االجتماعي...والمحور البيئي...و المحور االقتصادي».

اعتمدت مجموعة كوسومار سنة  2017على حيوية و فاعلية عالية تروم
االستجابة للتحديات التي يلزم أن يواجهها قطاعنا بنجاح في السنوات المقبلة

والتي تكمن في تعزيز بنسبة  25%مؤشراتنا الحاسمة في أفق .2025

وسيكون بوسعنا أن ندركها بفضل الدعم والثقة اللذان نحظى بهما دوما

لدى شركائنا.

لمواجهة هاته التحديات الجديدة بما يقتضيه كمال المسؤولية وتمام

هده األهداف هي اليوم في قلب مشروعنا المقاوالتي الجديد الذي يضم

َ
وآفاقنا :تموقعنا كمجموعة رائدة في مجال الصناعة
رؤيتنا المستقبلية
الزراعية الغذائية و التي تحظى بالتنوع والمسؤولية وااللتزام .وال ريب أن

الرجال والنساء الناشطين في مجموعة كوسومار كانوا وسيظلون هم القوة
المحركة لكسب هذه الرهانات الجديدة ،وبالتالي تطوير قيم مضافة جديدة
لجل سلسلة القيمة ،عن طريق تحسين جميع مراحل اإلنتاج بالشكل األمثل.

التنافسية واإلشعاع

تطمح مجموعة كوسومار إلى أن تصبح ذلك الفاعل الجهوي المعترف به
خارج تراب مملكتنا ،و عن طريق الفرص المتاحة لها أصبحت المجموعة تصدر
السكر األبيض إلى أكثر من أربعين دولة و هادا واقع يجسد هذا المبتغى،

وبرهان ودليل على أن العرض الجديد لمجموعة كوسومار قد ارتقى إلى
أحسن المواصفات و المعايير الدولية الموحدة .وعمليات التصدير هاته ،التي

تتم في إطار نظام القبول المؤقت وبالتالي خارج إطار اإلعانات ،قد أصبحت
ممكنة بفضل آلياتها الصناعية التي تعد من بين األكثر تنافسية وذات أعلى
فعالية عبر العالم .إضافة إلى التصدير لقد علننا في سنة  2016على توسيع
نشاطنا صوب الصناعة الدولية ،إذ بادرنا بإطالق مشروع يستهدف إنشاء
مصنع لتكرير السكر في المملكة العربية السعودية ،حيث أشغال بنائه جارية
وفق البرمجة المتوقعة لها ،وينتظر وضع هذا المصنع رهن التشغيل في
سنة  ، 2019بقدرة إنتاجية سنوية مقدرة تبلغ  840.000طن من السكر

األبيض المخصصة عموما لتموين سوق شبه الجزيرة العربية والمناطق

المجاورة لها.

محمـد فـيـكــرات

الـرئـيــــس

الـمـــديـــــــر الـعــــــام

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

االستدامة توازيا مع نموها الذاتي من أجل ازدهار منظومتها االقتصادية.
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متنوعة .نخص بالذكر بعضا منها:

االقتصاد المسؤول واالنتقال الطاقي والتنمية الدولية وتنافسية نشاطنا

والوطنية وأصبحت تلعب دورا حقيقيا كمساهم اقتصادي واجتماعي على

الـفـهــــرس
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اإلحداث
اإلنــمـــــــاء
الـتــوطـــيـــد

01
02
03
04

كوسومار فاعل يسهر على خلق القيمة
الهوية والمهام ورؤيا المجموعة
مواقع التواجد
الحكامة

انماء المستقبل

مشروع LEADER@25

انماء التوسع

سياق السوق الوطنية والدولية

توسيع نطاق خبرة كوسومار وعرض تجربتها على الصعيد الدولي

انماء الموارد

مواردنا البشرية :قوتنا

تعزيز النشاط الفالحي
الحفاظ على البيئة

( ENMERالنمر) :نفس جديد لعالمة تجارية عريقة

التواصل الرقمي وحسن السمعة

المسؤولية االجتماعية للشركات :تعهد مطلق على جميع األصعدة

05
06

انماء األداء

األداءات الفالحية

األداءات الصناعية
األداءات المالية

النتائج

الحسابات الموطدة

الحسابات االجتماعية

التقرير الخاص لمدققي الحسابات

كوسومار،
فاعل يسهر على خلق القيمة
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01
 02مواقع التواجد
 03الحكامة

الهوية والمهام و رؤيا المجموعة

01

الهوية
المهام
و رؤيا المجموعة

فاعل رئيسي في الصناعات
الغذائية المغربية

سيتم قريبا االحتفال بالذكرى المئوية لنشأة كوسومار والتي يقترن
تاريخها بتاريخ الصناعة السكرية المغربية .فمنذ 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 االنتاجية ،ال سيما وأن دور المجموعة أصبح مقرونا
بتحقيق األمن الغذائي للبالد وخلق فرص العمل وكذلك التنمية

السوسيواقتصادية بالجهات.

مجمع ملتزم
بتنمية النشاط
الفالحي السكري

بحكم دورها كمجمع مميز ألزيد من  80000فالح ،تعمل كوسومار

فعليا على ضمان استدامة جل 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.
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فاعل عالي األداء في
سلسلة القيم

بفضل أداة إنتاج مرنة ،يتم التحويل انطالقا من معالجة النباتات

السكرية المزروعة والمجنية محليا (الشمندر السكري وقصب السكر)،
و تكرير السكر الخام المستورد وتقوم كوسومار بإنتاج وتلفيف وتوزيع

بـنـيــة الـرسـمـــال
في 2018/05/29

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.

ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن آﺧﺮون

27,26%

ﺳﻴﻼﻛــﻮ

0,19%

ﻣﻌﻤﻞ ﺗﻜﺮﻳﺮ Tirlemontoise

0,04%

أﻛﺴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب

وﻳﻠﻤﺎر ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻎ ﻟﻠﺴﻜﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﺪودة

27,45%

0,97%

ﺳﻬﺎم ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

1,28%

مساهمة
طموحة في الرأسمال

يعطي تكوين المساهمات في رأسمال كوسومار 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 المجموعات المؤسساتية المغربية.

وﻳﻠﻤﺎر ﺳﻜﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﺪودة )ﻓﺮع(

2,95%

 RMA CAP DYNAMIQUEاﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

1,54%

اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ

12,83%

اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت

3,48%

اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

3,40%

اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ

4,42%

ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻮﻓﺎ

7,34%

) -RCARاﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ رواﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ(

7%

قيمة سوق آمنة بالبورصة

تميزت كوسومار هذه السنة بكونها إحدى القيم األكثر دينامية في

قطاع الصناعة الغذائية في بورصة الدار البيضاء ،حيث أن النتائج

المالية الجيدة التي حققتها المجموعة سنة  ،2017وخاصة التطور
بنسبة  %6,2لرقم معامالتها ،و أيضا للنتيجة الصافية بنسبة %11,9

شريك عمالق

مقارنة مع سنة  ،2016الشيء الذي يفسر المستويات العالية للتثمين

التي يتمتع بها السهم .زيادة على ذلك فإن األسس المتينة واآلفاق

بوصفها مساهما مرجعيا في المجموعة ،فإن مجموعة ويلمار الدولية

الواعدة للمجموعة ،إحدى األسباب المؤثرة في التوصية اإليجابية

هي شركة للصناعات الغذائية خاضعة لقانون سنغفورة ،وتعد فاعال

المتخذة لفائدتها من طرف خبراء البورصة.

دوليا في المعامالت الغذائية بفضل  45مليار دوالر كرقم معامالت

وتتوفر على قاعدة قوية في صناعة السكر و تجارته .كما استطاعت

أن تحقق حضورا في آسيا و أندونيسيا وفي أستراليا وتعمل ويلمار أيضا
ضمن النشاطات التعاملية ونقل السكر .وتستفيد كوسومار استفادة
كبيرة من هذا الفاعل المندمج جدا ضمن النشاط السكري والمتوفر

اﻟﺪراﻫﻢ
اﻟﺴﻬﻢ ب
ﺳﻌﺮة اﻟﺴﻬﻢ بﺳﻌﺮة

2017

2017

2016

2016

2017

18,8

2017

15,4

15,4

2016

2016
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18,8
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343

اﻟﺪراﻫﻢ

%

PER

اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
%ﻣﻜﺮر PER

ﻣﻜﺮر اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ

على العديد من الشركاء على الصعيد الدولي.

«تشجيع القيم»
مستلزم
ذو داللة عميقة

تموقع
عبر العالم

لكونها فاعال هاما في قطاع الصناعة الغذائية في المغرب ومحركا

تتابع كوسومار تحقيق طموحها في أن تصبح فاعال جهويا في الصناعة

حقيقيا يبحث عن أحسن تنافسية للسلسلة السكرية بالمغرب ،تلتزم

هامة على الصعيد الدولي من خالل عمليات تصديرها للسكر األبيض

بتقوية تنافسية الزراعات السكرية وبتحسين مردود الفالحين واحترام

تنمو بشكل متزايد وتهم أزيد من  44بلدا وكذلك من خالل انخراطها

الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

السعودية «شركة درة للسكر» .حيث أن أشغال الهندسة األساسية

كوسومار يسعون يوميا إلى تحقيق أهداف نمو المجموعة عن طريق

الغذائية ذو نشاطات متنوعة.

تواصل المجموعة تحقيق إنجازات

كوسومار تجاه زبنائها والفالحين وتجاه جميع شركائها المتعاملين

(الخاضعة لنظام القبول المؤقت دون االستفادة من الدعم) التي

التزاماتها من حيث جودة المنتجات ،وتموين السوق وضمان أمان

في االستثمار المشترك بمعمل جديد لتكرير السكر بالمملكة العربية

بفضل الخبرة والمهارة واإلتقان  ،فإن النساء والرجال العاملين في

و الجزئية في طور اإلنجاز  ،بينما ترتقب نهاية بناء هذا المعمل لتكرير

السكر في سنة .2019

9

تعزيز منجزاتها القياسية.
.

منجزات قياسية سنة

2017

8,33

مليار درهم من رقم
المعامالتبزيادة
نسبتها

+5,9%

1,88

988
10

مليار درهم
كفائض خام
لالستغالل
()EBE
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مليون درهم كنتيجة
صافية نصيب
المجموعة
()RNPG

أي +4,8%

أي +5,9%

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

81,9%

75,5%

كنسبة استخراج
السكر من
الشمندر لدى
المجموعة

66,2
طن في الهكتار
كمردود للشمندر

515 000
طن من
السكر األبيض
المستخلص من
النباتات السكرية
المحلية

كنسبة استخالص
السكر من قصب
السكر

65,5
طن في الهكتار
كمردود لقصب
السكر

421 000
طن من السكر
األبيض للتصدير

أرقام هامة

مواقع 8

صناعية وضمنها
معمل للتكرير

1440
متعاون
دائم

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

2000
من الممونين
أزيد من 160

مقاولة محدثة في
القطاعين الفالحي والصناعي

10

ماليين

من أيام العمل في النشاط
الفالحي
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1000
زبون مباشر

80 000
من الشركاء الفالحيين

4,6

مليون طن

كإنتاج للشمندر السكري
وقصب السكر

02

التواجدات
الجغرافية

ﻣـﻠـﻮﻳـــﺔ
6 000

ﻫﻜﺘﺎر
ﻣﻦ اﻟﺸﻤﻨﺪر اﻟﺴﻜﺮي

اﻟﻠﻮﻛﻮس
6 000
5 000

ﻃﻨﺠﺔ

اﻟﻨﺎﻇﻮر

اﻟﻌﺮاﺋﺶ
اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

اﻟﺮﺑﺎط

ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﻟﺸﻤﻨﺪر اﻟﺴﻜﺮي

ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ

اﻟﺠﺪﻳﺪة

12

ﺑﻨﻲ ﻣﻼل
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اﻟﻐﺮب

ﻣﺮاﻛﺶ

13 000
12 000

ﻫﻜﺘﺎر
ﻣﻦ اﻟﺸﻤﻨﺪر اﻟﺴﻜﺮي

أﻛﺎدﻳﺮ

ﻫﻜﺘﺎر
ﻣﻦ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

ﺗـﺎدﻟــﺔ
15 000

اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج

3 300

ﻃﻦ/اﻟﻴﻮم

دﻛـﺎﻟــﺔ

20 000

ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﻟﺸﻤﻨﺪر اﻟﺴﻜﺮي

اﻟﻌﻴﻮن

ﻫﻜﺘﺎر
ﻣﻦ اﻟﺸﻤﻨﺪر اﻟﺴﻜﺮي

ﻣﻌﻤﻞ اﻟﺴﻜﺮ ﻟﻠﺸﻤﻨﺪر اﻟﺴﻜﺮي
ﻣﻌﻤﻞ اﻟﺴﻜﺮ ﻟﻘﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ

اﻟﺪاﺧﻠﺔ

ﻣﻌﻤﻞ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺨﺎم
 : BASاﻟﺸﻤﻨﺪر اﻟﺴﻜﺮي
 : CASﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ

تواجد جغرافي في خمس جهات
 4أشكال من المنتجات
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نقطة بيع
من أجل تغطية مثلى للسوق
ثالث أشكال من المنتجات المشتقة  :الموالص و التفل المجفف و التفل المسلوج

الـحـكـــامــــــة

أعضاء مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

السيد جون لوك روبير بوهبوت

السيد فيرجيليو لوبيس فاكونديس
السيد ريجيس كريم سالمون

التعاضدية الفالحية المغربية للتأمينات ()MAMDA
يمثلها السيد هشام بلمراح

تأمين الوفاء يمثلها السيد علي هراج

النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ()RCAR
تمثلها السيدة وفاء مريواح
السيد عبد العزيز أبارو

الرئيس المدير العام
السيد محمد فيكرات

السيد جان لوك روبير بوهبوت
السيد ريجيس كريم سالمون
السيد علي هراج

السيد محمد فيكرات

لجنة المخاطر والتدقيق
السيد فيرجيليو لوبيز فاكونديس
السيد خالد شدادي

السيدة وفاء مريواح

لجنة الموارد البشرية
السيد جان لوك روبير بوهبوت
السيد هشام بلمراح

السيد محمد فيكرات

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

اللجنة االستراتيجية

اللجان
المختصة
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السيد خالد شدادي

13

03

14

الـفـريــق
الـمـسـيــــر

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

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

موالي علي العلوي
مدير مكلف بالتجارة
و سلسلة التزويد

حسن منير
مدير عام
المنتدب لسوراك
سونابيل ،سوتا
وموقع زايو

عبد الجليل قدوري
مدير عام مساعد
المكلف بمعمل التكرير
بالدار البيضاء

عبد الجواد السالوي
مدير عام مساعد
مكلف بمعمل
السكر لدكالة

طارق بوعطيوي
مدير مكلف بالمالية
ومراقبة تدبير المجموعة

عماد غماد
مدير المشتريات
والتصدير
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سميرة أبراغ
مديرة التواصل والتسويقية
والرعاية واالحتضان

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

عبد الحميد الشافعي العلوي
مدير التنسيق الفالحي والتقني
والتنظيم والمسؤولية المجتمعية
والبيئية بالنيابة

أحمد الشتوي
مدير الموارد البشرية والعالقات
المؤسساتية وأنظمة اإلعالم

نزار العلمي
مدير التنمية

جعفر العمراني
مدير االفتحاص الداخلي
والمراقبة الداخلية
ومخاطر التسيير

عبد المطلب العبادي
مدير الدراسات والهندسة

عبد السالم حلواني
مدير  SUCRUNIONسوكرونيون

انــمـــــــاء

الـمـســتــقـــبــــــل

الــتــــقـــــريـــــــــر
الـــســـنـــــــــوي

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

01

مشروع LEADER@25

المشروع الرائد
LEADER@25

إن مشــروع المقاولــة الجديــد لــدى
كوســومار ،تحــت عنــوان LEADER@25
هــو حامــل لرؤيــا ِمقدامــة  .واســتهدفت
هــذه االنطالقــة فــي نهايــة  2017إلــى
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تســريع ديناميكيــة االمتيــاز التــي ســبق أن
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بــادرت بــه المجموعــة منــذ عــدة ســنوات،
ويؤكــد طمــوح كوســومار فــي أن تصبــح
رائــدا وطنيــا وجهويــا وقاريــا فــي الصناعــة
الغذائيــة المنوعــة ،المحدثــة للقيــم

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

المســتدامة و ذو مســؤولية اجتماعيــة .
إن خطــة العمــل التــي ســتوجه اإلجــراءات
المســتقبلية تضــم عــدة أهــداف قــادرة
علــى ضمــان نمــو دائــم .وتــم تحديــد
األهــداف بدقــة وبوضــوح ،ويتعلــق
األمــر فــي البــروز كمرجعيــة جهويــة علــى
مســتوى مهــن الســكر مــن حيــث الحجــم

الرأسمال البشري
الفاعلون
من أجل تنميتنا

إن الموارد البشرية لكوسومار تلعب دورا

والتعهد و المثالية واالحترام المسؤولية.

الطموحات لن يمكن تجسيدها إال إذا أسهم كامل

كوسومار مرجعا مؤكد وأن مجموع المنظومة

حيويا في تحقيق مشروع مقاولتنا ،إذ أن هذه
فرق العمل للمجموعة في إنعاش جماعي "لثقافة

التجديد والمقاوالتية" التي تعتمد بدورها على
مواقف وسلوكيات مثالية يتحلى بها كل النساء

والتنافســية وجــودة الخدمــة؛ وذلــك علــى

وكل الرجال العاملين .فإن القيم األساسية التي

المجموعــة( ،النشــاط الفالحــي ،التكريــر،

القيادة واالمتياز والطموح و المرونة والتنوع،

مســتوى سلســلة القيمــة بأكملهــا لــدى
االســتخراج ،التســويق) .ويتعلــق األمــر
أيضــا بإغنــاء وتوســيع محفظــة أعمــال
المجموعــة قصــد تقويــة تموقعهــا كفاعــل
محــرك لالقتصــاد الوطنــي (التجميــع
والتوزيــع والمهــن الجديــدة).
وستضمن مبادرات هذا المشروع الجديد
تقوية تواجد المجموعة على الصعيد
الدولي سواء على مستوى تصدير
منتجاتها

و خبراتها وكذا انفتاحها على

أسواق جديدة .وهكذا ،فقد تم اتخاذ
جميع القرارات قصد التقدم نحو تنظيم
مرن و رشيق ،ناجع ومرقمن بغية تحقيق
أحسن المنجزات على صعيد توجيه الزبون
والتكنولوجية أو االبتكار.

تنعشهم قصد تجسيد هذه الطموحات ،وهي

ويظل المبتغى من كل هذه المساعي أن تظل
االقتصادية

الملتزمة

(المتعاونون،

الزبناء،

الجماعات في النشاط الفالحي ،المساهمون وكل

شركائنا المؤسساتيين) سيستمرون في إمدادنا

بثقتهم على الدوام.

طمـوحـــات
ملمـوســة
إن مشروع  LEADER@25هو رائد االمتياز
في الصناعة الغذائية المتنوعة

والملتزمة

و المسؤولة .و هو مشروع يعتزم إكساب
 25%من مؤشراتها الحيوية في أفق .2025
ومشروع المقاولة الجديد هذا يتأسس على
ثالثة محاور ذات أولوية تكمن في :

النمو ،الزيادة في توطيد تعاملنا

ورأسمالنا المعنوي.

التحويل الرقمي :
مرحلة أولى لفائدة النشاط الفالحي
منذ بداية أكتوبر  ،2017عرف النشاط الفالحي انطالقة مشروع التحويل
الرقمي الذي سيسمح بإقامة نظام معلوماتي ( )SIمتناغم مندمج
وتطوري يهم كامل سيرورة «مهن النشاط الفالحي» .من الالزم أن
تستجيب هذه األداة الجديدة لمتطلبات األداء و التوافر واألمن لدى
مجموعة كوسومار؛ وبذلك تأكد التزامها في التحسين المستمر
للنموذج التجميعي في المغرب .وسيمكن هذا المشروع أيضا من
االرتقاء بمجموع أوراش النشاط الفالحي المحددة في إطار مشروع
المقاولة ،وستساهم بقوة في تحقيق األهداف الموكولة لهذا
النشاط في أفق .2025
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اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

انـــمـــــــــاء
الـــتــــــوســـــــــع
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اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

01
 02نشر خبرة كوسومار وعرض مهارتها على الصعيد الدولي
ظرفية السوق الوطنية والدولية

01

ظرفية السوق
الوطنية والدولية
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اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

الظرفية
الدولية
اتسمت سنة  2017بموجة معاكسة فبعد

وكان فائض اإلنتاج يجد أساسه في :

سجل هذا األخير سنة  2017فائضا قدره

التي تعطي اآلن اإلمكانية للمنتجين األوروبيين

سنتين من تراجع اإلنتاج الدولي من السكر
 5,3مليون طن .وهذه الوفرة من السكر قد

أحدثت انهيار األسعار في السوق الدولية.

• انتهاء تطبيق الحد في الحصص األوروبية

بتصدير السكر دون حد في الحجم،

• التنافسية النسبية ألسعار السكر ،

• تحسين اآلداءات الفالحية بفضل ظروف مناخية
مناسبة على العموم .

الظرفة الوطنية
كان الحــدث البــارز لبدايــة هــذا الموســم

مــن انخفــاض ثــروة المــادة ،احتفــظ المــردود

الكثيــف للفالحيــن لزراعــة الشــمندر الســكري.

كان عليــه فــي موســم  ،2016-2015بتســجيله

الفالحــي  2017-2016يتمثــل فــي الطلــب

ويجــد هــذا األمــر شــرحه فــي النتائــج المســجلة

فــي الموســم الســابق .فالمســاحة المزروعــة

بالشــمندر الســكري تبلــغ  54 345هكتــار ،أي
 %103مــن البرنامــج المتوقــع .أمــا بالنســبة

لقصـــب السكـــر ،فالمســـاحة المزروعـــة فــي

مــن الســكر علــى شــبه نفــس المســتوى الــذي
 8,40طن/هكتــار أثنــاء هــذا الموســم ،مقابــل

 8,50طن/هكتــار أثنــاء الموســم الســابق.

فــي مجــال المواكبــة ،بــادرت مجموعــة
كوســومار مــع شــركاءها بوضــع مخطــط أعمــال

يســتهدف تحســين األداءات الزراعيــة وتشــجيع

 2017-2016فقــد بلغــت  1 837هكتــار ،أي

تقويــة تأطيــر الفالحيــن ودور البحــث والتنميــة.

الظــروف المناخيــة الصعبــة.

العينــات األكثــر نجاعــة وإنعــاش توســيع

 %46مــن البرنامــج المتوقــع وذلــك بســبب

مكنــت هــذه األعمــال الفالحيــن مــن اختيــار

كانــت االنطالقــة بهــذا الموســم تتســم

المكننــة لألعمــال التقنيــة.

الســدود الرئيســية أي  %43مقابــل  %68فــي

( )MONOGERMEو مكننــة الغــرس قــد بلغــا

بمســتوى ضعيــف مــن احتياطيــات المــاء فــي
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بالتوالــي  %100و .%92

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

الموســم الســابق بلــغ متوســط التســاقطات

الســكر مــع تقــدم ملمــوس فــي مــدار دكالــة

المطريــة التــي عرفــت زيــادة بالمقارنــة مــع
المتراكمــة المســجل  389ملمتــر مقابــل 275

 %50للشــمندر الســكري و  %47لقصــب

الــذي بلــغ  %84فــي  2017-2016مقابــل

ملمتــر فــي  .2016-2015ومكنــت هــذه

 %44فــي الموســم الســابق.

النســبة الضعيفــة لمخزونــات الســدود وتغطية

مقابــل  607 000طــن فــي 2016-2015

التســاقطات المطريــة الهامــة مــن اســتدراك

حاجيــات الشــمندر الســكري وقصــب الســكر مــن
المــاء.

عــرف محصــول الموســم انطالقــة مبكــرة
بغيــة تخفيــف المفعــوالت الســلبية الرتفــاع
الحــرارة فــي الصيــف وعلــى جــودة اإلنتــاج.

وفــي النهايــة أثــرت الظــروف المناخيــة لهــذا

الموســم علــى النتائــج .وهكــذا فمــن حيــث
المحصــول ،عــرف ســكر الشــمندر انخفاضــا

نســبته  9%مقارنتــا مــع الموســم الســابق ،أي

مــن  72,9طن/هكتــار إلــى  66,2طــن /هكتـــــار
فــي .2017-2016

أمــا بخصــوص قصــب الســكر فقــد بلــغ المــردود
المســجل  65,5طــن  /هكتــار فــي 2017-2016
مقابــل  65,8طن/هكتــار فــي .2016-2015

مــن حيــث اســتخالص الســكر انخفــض مــردود

الســكر فــي الهكتــار أثنــاء هــذا الموســم.
وبخصــوص الشــمندر الســكري ،فقــد انتقــل
مــن  12طن/هكتــار إلــى  10,5طن/هكتــار

فــي  ،2017-2016وهــو انخفــاض نســبته

 .%14وفيمــا يهــم قصــب الســكر ،وبالرغــم

بلــغ إنتــاج الســكر األبيــض  515 000طــن

بنســبة تغطيــة وصلــت إلــى  %43مقابــل %50

فــي .2016

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

بالرغــم مــن تأخــر وعــدم انتظــام التســاقطات

ارتفعــت نســبة الجنــي الميكانيكــي بنســبة

23
الـــســـنـــــــــوي
الــتــــقـــــريـــــــــر 2017

ســنة .2016

وهكــذا ،فــإن اســتعمال البــذور األحاديــة الجيــن

02

نشر خبرة كوسومار
وعرض مهارتها على الصعيد الدولي
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التصدير
تنويع استراتيجي
منــذ قــرار االنفتــاح علــى التصديــر ،عــرف أداء

للســكر «ويلمار» تســتهدف مجموعة كوســومار

ســنة بعــد ســنة ،وتقــدم حجــم المبيعــات

علــى قدرتهــا اإلنتاجيــة الفائضــة التــي يقدمهــا

كوســومار تقدمــا ملموســا فــي هــذا المجــال

للتصديــر بنســبة  %29,2هــذه الســنة ،منتقــا
مــن  326ألــف طــن نهايــة  2016إلــى 421

إلــى التحســين التدريجــي لجــودة عرضهــا وتعتمــد
معمــل التكريــر بالــدار البيضــاء .وهكــذا ،تطمــح
مجموعــة كوســومار علــى المــدى متوســط

ألــف طــن فــي نهايــة  .2017بفضــل ارتفــاع

إلــى أن تصبــح فاعــا جهويــا مرجعيــا فــي

 ،2016فقــد بلــغ النصيــب المصــدر نســبة %25

لنشــاطاتنا ســيمكن المجموعــة مــن :

رقــم المعامــات للتصديــر بالنســبة لســنة
مــن مجمــوع عملياتنــا التــي ال تدخــل فــي إطــار
نظــام اإلعانــة.

تجــارة الســكر األبيــض .وهــذا النمــو الخارجــي

• تقويــة تنافســيتها اإلجماليــة بتنويــع رافعــات

نموهــا؛

وجــاءت هــذه النتائــج الواعــدة لتؤكــد صــواب

• توطيــد الســمعة الحســنة للعالمــة التجاريــة

كوســومار والتــي تبلــورت منــذ ثــاث ســنوات

خصائــص الثقــة و الجــودة؛

اســتراتيجية التنويــع التــي اعتمدتهــا مجموعــة

فــي اكتســاح تجــاري لألســواق الخارجيــة

باغتنــام الفــرص التــي توفرهــا هــذه األســواق
وباعتمادهــا علــى جــودة الســكر األبيــض
المســتجيب لتطلعــات الزبنــاء .بفضــل خبــرة
مســاهميها فــي مجــال التعامليــة الدوليــة

لكوســومار علــى الصعيــد الدولــي وربطهــا مــع
• االرتقــاء بنشــاط التصديــر إلــى قطــب لإلنتــاج

فائــق القــدرات.

مشروع "ذرة" (: )DURRAH
خبرة الصناعة السكرية
المغربية لفائدة المملكة
العربية السعودية
بعــد أزيــد مــن  85ســنة مــن التجربــة ،لــم تعــد المهــارة الصناعيــة
والتجربــة لــدى مجموعــة كوســومار تحتــاج إلــى دليــل؛ االســتثمار

الــذي أنجــز فــي المعمــل الجديــد لتكريــر الســكر "DURRAH
 "SUGAR REFINERYفــي العربيــة الســعودية الــذي

ســيدخل حيــز التفعيــل فــي ســنة  ،2019يشــكل فرصــة نمــو

حقيقيــة لفائــدة مجموعــة كوســومار فــي الشــرق األوســط.

بفضــل أســواق جديــدة محتملــة تبلــغ  1,4مليــون طــن مــن
الســكر ،تعتــزم المجموعــة قــدرة إنتــاج ســنوية بحوالــي 840

 000طــن مــن الســكر األبيــض المكــرر والموجــه عمومــا إلــى
تمويــن الســوق المحليــة والــدول المجــاورة .إن كوســومار التــي
تمتلــك  %43,275مــن الرئســمال ،أي  460مليــون درهــم،

هــي الفاعــل الصناعــي المرجعــي فــي معمــل تكريــر الســكر إلــى
جانــب ""CONSOLIDATED BROTHERS COMPANY

و"،"INDUSTRIAL PROJECT DEVELOPMENT COMPANY
وهمــا فريقــان متعاونــان مــن المملكــة الســعودية.

موعد
مهم بين الخبراء
الدوليين لصناعة
السكر  :القمة الدولية
الثانية للسكر

منتـدى اللقاءات
بصفتــه منظمــا للحــدث ،احتــل المغــرب فيــه مكانــة متميــزة

ليؤكــد سياســته اإلراديــة لتنميــة وترقيــة السلســلة الســكرية

الوطنيــة  .وكان اللقــاء أيضــا مناســبة لالنفتــاح علــى العالــم
وإنعــاش التعــاون جنــوب –جنــوب.

كانــت هــذه القمــة موعــدا حقيقيــا للقــاءات دوليــة مكنــت
مــن تقاســم التجــارب و المعلومــات بيــن مهنــي صناعــة

الســكر حــول العالــم بحضــور حوالــي  500مشــارك مــن أصــل
 22بلــد ممثلــون مــن وفــود بلــدان أعضــاء المنظمــة الدوليــة

اســتقبلت مدينــة مراكــش أيــام  22و  23فبرايــر

 2017الــدورة الثانيــة للقمــة الدوليــة للســكر التــي
نظمتهــا الجمعيــة المهنيــة للســكر ( )APSبشــراكة
مــع المنظمــة الدوليــة للســكر ( ،)OISوهــذا
الحــدث الــذي يقــام كل ســنتين قــد اســتقطب

العديــد مــن الفاعليــن الوطنييــن والدولييــن فــي

للســكر ( )OISوالفاعليــن الوطنييــن والدولييــن العامليــن فــي
قطــاع صناعــة الســكر ،كمــا تركــز اللقــاء علــى محــور "سلســلة
ســكرية إفريقيــة مندمجــة و تنافســية

 :حلــم أم حقيقــة؟"،

وهــو األمــر الــذي مكــن مــن تكويــن تأمــات و أفــكار حــول

تنميــة القطــاع الســكري عمومــا ومســتقبل

الســكرية اإلفريقيــة خصوصــا.

السلســلة

قطــاع الســكر.
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كوسومار تشارك
في معرض GULFOOD
في دبي
شــاركت مجموعــة كوســومار للمــرة الثانيــة علــى التوالــي

فــي المعــرض الدولــي « » GULFOODالــذي انعقــد

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

مــن  26فبرايــر إلــى  2مــارس  2017بدبــي .ولقيــت هــذه
الــدورة نجاحــا فعليــا إذ اســتقطبت أزيــد مــن 90 000
زائــر و  5000مقاولــة تمثــل أكثــر مــن  120بلــدا شــاركوا

فيهــا .ومكنــت المشــاركة فــي هــذا المعــرض كوســومار

مــن االلتقــاء بزبنائهــا األجانــب ومــن إنعــاش منتجاتهــا

داخــل أســواق جديــدة  .عبــروا الــزوار عــن اهتمامهــم

الخــاص بمختلــف جــودات الســكر المحبــب (ســكر ســاندة)

المعــروض هــذه الســنة والســكر الرقيــق والســكر الخالــص

والســكر الرقيــق  ICUMSA 45كحــد أقصــى  ...ومــرة

أخــرى مكــن المعــرض مــن إرســاء مكانــة كوســومار كرائــد
جهــوي فــي الصناعــات الغذائيــة.
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إقـــامـــــة
مصطبة
تجارية بمدينة
طنجة
فــي إطــار اســتراتيجية تقويــة نشــاط التصديــر عبــر مينــاء طنجــة

المتوســطي ،وبهــدف توطيــد التمركــز فــي جهــة الشــمال.
انطلقــت كوســومار ببنــاء منصــة تجاريــة فــي المنطقــة

معطيات تقنية للمصطبة التجارية
الجديدة

الصناعيــة كزنايــة -طنجــة .وتســتهدف هــذه المصطبــة

االســتجابة لحاجــات االســتهالك المباشــر فــي المنطقــة.
وتتوخــى أيضــا مواكبــة تنميــة الصناعييــن المحلييــن مــن خــال

حلــول لوجيســتيكية للتســليم حســب الطلــب (.)EN VRAC
ومــن جهــة أخــرى ،تتيــح هــذه البنيــة األساســية تعزيــز مخــزون

األمــان لتغطيــة حاجــات الجهــة الشــمالية.

• المساحة اإلجمالية  12 168متر مربع ،وضمنها  5042متر مربع مغطاة.
• مجال للتخزين وأرصفة لإلرسال ،ومحالت تقنية وبناية إدارية.
• المســاحة غيــر المغطــاة المخصصــة للمســالك ومجــاالت اإلركان والمســاحات
الخضــراء.
• قدرة التخزين اإلجمالية تبلغ  12 500طن (السكر ساندة وقوالب السكر).

انــمــــــــاء
المــــــوارد
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01
 02النشاط الفالحي  :تعزيز مشاريعنا
 03الحفاظ على البيئة
 04النمــر « : » ENMERنفس جديد لعالمة تجارية عريقة
 05التواصل الرقمي وحسن السمعة
 06المسؤولية االجتماعية للشركات :تعهد مطلق على جميع األصعدة
مواردنا البشرية  :قوتنا

تكمــن المهمــة األولــى لكوســومار فــي األخــذ بعيــن االعتبــار مصالــح السلســلة الســكرية بأجملهــا ومصالــح الشــركاء الفالحيــن؛ إذ يســتفيدون مــن مواكبتنــا

فــي نشــاطاتهم بحثــا عــن تحســين مســتمر لنجاعاتهــم بفضــل النصائــح فــي مجــال الزراعــة مــن لــدن شــبكتنا مــن المستشــارين الفالحييــن ،ويشــكل البحــث
والتنميــة أيضــا رافعــة لضمــان حســن األداء؛ وهــذا الجــزء مــن عملنــا يســعى دومــا الستكشــاف أنــواع جديــدة وإنعــاش ممارســات فالحيــة جديــدة ومســتدامة
وتنافســية ،واالمتيــاز الــذي تحظــى بــه ممارســاتنا العملياتيــة يســاهم فــي اســتدامة نشــاطاتنا.
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االبتكار
والتقاسم
التزام قوي
بتموقعنــا فــي قلــب المنظومــة اإلقتصاديــة التــي تخلــق
و تشــارك قيــم بيــن جميــع األطــراف المتدخلــة ،تؤكــد
مجموعــة كوســومار التزامهــا الراســخ فــي خدمــة المجتمــع

 ،وخدمة بلدها وبيئتها.

ويتجســد هــذا االلتــزام فــي اســتراتيجية المســؤولية
اإلجتماعيــة لكوســومار التــي تنــادي برؤيــا مســتدامة

بشــعار "االبتــكار والمقاســمة" المعتمــدة كنمــوذج

ثالثــي " "3P : PEOPLE, PLANET, PROFITوتعمــل

علــى تشــييد قــوة جماعيــة وثقافــة لتحقيــق النتيجــة و الوعــي
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بأهميــة البيئــة
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االزدهار
كرافعة
للتنمية

يعــد إنعــاش المكــون البشــري جــزءا ال يتجــزأ مــن
المســؤولية اإلجتماعيــة لكوســومار .وشــكل عبــر
الســنين ثقافــة مقاوالتيــة حقيقيــة مبنيــة علــى

االلتــزام واالحتــرام .هــذه الثقافــة تتــوارث مــن
جيــل إلــى جيــل ،كمــا حرصنــا علــى أن كل متعاونينــا

الجــدد يجــب أن يســتوعبو هــذه القيــم ويجــدوا

فيهــا نموذجهــم لالزدهــار المهنــي والشــخصي

الكامــل.

و عــن طريــق تدبيــر جيــد للمهارات الواعــدة المثبتة

نجاعتهــا ،والغيــر التمييزيــة ،يتــم تكويــن المعاونيــن
ذو الكفــاءات والتقنيــات األكثــر مالءمــة مــع

اتفاقية
األطر 2017

كان مــن أبــرز لحظــات ســنة  2017هــو اللقــاء الكبيــر

المنظــم علــى شــرف أطــر مجموعــة كوســومار مــن 8

إلــى  10دجنبــر  2017بفنــدق بولمــان بمراكــش .بفضــل

التنظيــم المندمــج الــذي تــم مــن طــرف األطــر ولفائدتهــم،
شــكل هــذا الحــدث مناســبة لتقديــم المحــاور الكبيــرة

للرؤيــا االســتراتيجية  .LEADER@25وفــي محيــط مالئــم

خاصياتهــم وتطورهــم وســط مجموعتنــا .وبعــد

للمشــاركة واألجــواء الســعيدة ،تخللــت هــذه التظاهــرة

إقامتهــا فــي مختلــف البنيــات األساســية تضمــن

الروابــط واكتســاب مزيــد مــن الثقافــة الســائدة لــدى

ذلــك ،نجــد أن جــودة ظــروف العمــل التــي تمــت

أقــوى اللحظــات طيلــة ثالثــة أيــام مكنــت مــن تقويــة

ازدهــار المســتخدمين وتضمــن لــكل واحــد منهــم

كوســومار.

أحســن تواصــل مــن أجــل العمــل معــا.

مصطفى حجي  :العب سابق في الفريق الوطني
لكرة القدم .المنتقى كالعب إفريقي لسنة .1998

التـكــويــــن،
اسـتــراتـيـجـيــــة
مـسـتـدامــــة

إن تكويــن معاونينــا يوجــد ضمــن اســتراتيجية االمتيــاز لــدى مجموعــة كوســومار .وهكــذا وطيلــة الســنة تــم تنظيــم دورات تكويــن واســتكمال فــي مختلــف بنيــات
وقطاعــات المجموعــة ،وتســتهدف كلهــا تقويــة العمــل الجماعــي وإنمــاء إنتــاج وفعاليــة المتعاونيــن.

أعمال "توطيد العالقات بين فرق العمل"
«  » TEAM BUILDINGلفائدة مديريات
الدعم

فــي إطــار تقويــة العمــل الجماعــي وبهــدف الزيــادة فــي اإلنتاجيــة الجماعيــة

للمعاونيــن ،تــم تنظيــم دورة جديــدة « » TEAM BUILDINGلفائــدة
مديريــات الدعــم لمعمــل التكريــر هــذه الســنة.

سلك تطوير المهارات لفائدة أعوان
التأطير

التكوين " :سبع عادات لضمان الفعالية"

تــم تقديــم هــذا الســلك خــال يوميــن اثنيــن لفائــدة متعاونــي الشــركات

التابعــة لمجموعــة كوســومار ،بشــراكة مــع مكتــب االستشــارة FRANKLIN
 .COVEYوهــذا التكويــن مــن أصــل أشــغال  STEPHEN R.COVEYيقتــرح
مقاربــة جديــدة تعمــل علــى مســتوى الرافعــات والفعاليــة الشــخصية و

العالقــات الشــخصية  .وتعمــل علــى تحســين القــدرة علــى مواجهــة التغييــر،
وتوفيــر وســائل إقامــة عالقــة ثقــة وتــآزر قصــد الوصــول إلــى عمــل جماعــي
فعــال يعالــج حلــول النزاعــات .ممــا يــؤدي أخيــرا إلــى الزيــادة فــي إســهام كل

واحــد مــن المتعاونيــن.

االستشــارة "دلتــا ،:لفائــدة متعاونــي معمــل الســكر لســيدي بنــور .وانتهــى

تكوين المستشارين الفالحيين

التكويــن.

الوطنيــة الفالحيــة بمكنــاس بيــن شــهري نونبــر  2016وينايــر  2017لفائــدة

واســتطاع المشــاركون بذلــك أن يقدمــوا مواضيعهــم أمــام لجنــة تحكيــم

المستشــارين الفالحييــن .كمــا تــم تنظيــم تكويــن يهــم مناهــج معالجــة

متكونــة مــن فريــق العمــل بســيدي بنــور ومــن مكتــب االستشــارة.

سلك التسيير العملياتي والريادة

اســتفاد أحــد عشــر شــابا علــى مســتوى األطــر مــن هــذا التكويــن المــوزع علــى

أربــع وحــدات اســتغرقت يوميــن لــكل وحــدة وتــم إنجــاز هــذا الســلك بتعــاون
مــع مكتــب  AOB CONSULTINGواســتهدف تحقيــق عــدة أهــداف كمثــل

تحديــد دور المســير ،وتشــخيص التقنيــات المشــجعة للتســيير أوالتحكــم فــي

األمــراض الزراعيــة وجــاء كتكملــة لهــذا الســلك.

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

هــذا الســلك الــذي دام  14يومــا بتقديــم أطروحــة فرديــة جــاءت العتمــاد

تــم تنظيــم ســلك تكويــن متعلــق ب"تقنيــات التأطيــر" ،فــي المدرســة
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تــم تنظيــم ســلك تطويــر المهــارات ينشــطه المستشــارون التابعــون لمكتــب

التواصــل لخلــق جــو مــن اإلتحــاد و التنافســية.

02

النشاط الفالحي
تعزيز مـشـــاريـعـنـــــا
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2017
نـتــائـــج
مشـجـعــة

50%

ﻣﻦ ﻣﻜﻨﻨﺔ اﻟﺠﻨﻲ

النشاط الفالحي :
تحسين منجزاتنا
من أجل تنافسية
عالية

اﻟﻤﺮدود ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ
ﻓﻲ اﻟﻬﻜﺘﺎر

10,5

ﻃﻦ/ﻫﻜﺘﺎر

تلعــب مجموعــة كوســومار دورا محــركا فــي تنميــة

ﻓﻲ 2017

وعصرنــة النشــاط الفالحــي .ولكــون اســتدامة السلســلة
الســكرية هــو أمــر حيــوي يســاهم فــي األمــن الغذائــي

اﻟﺒﺬور أﺣﺎدﻳﺔ
اﻟﺠﻴﻦ

%100

71%

اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

) ﻣﻘﺎﺑﻞ  %32ﻓﻲ ( 2008

ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل

515 000+
)ﻓﻲ (2017

ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺮج
ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ

لبلدنــا ،فقــد تمــت المبــادرة بــكل مــا يلــزم مــن حيــث

ﻃﻦ

االســتثمارات والمجهــودات لبلــوغ مســتويات جديــدة

مــن الفعاليــة المحــددة فــي أهــداف العقــد البرنامــج
المبــرم فــي إطــار مخطــط المغــرب األخضــر .ففــي ســنة

 2020ســيكون طموحنــا هــو إيصــال نســب التغطيــة إلــى

 %56مــن الحاجيــات إلــى الســكر المســتخرج مــن اإلنتــاج
الوطنــي ،و تحســين التنافســية علــى طــول سلســلة

57 000 HA
ﻛﻤﺴﺎﺣﺔ ﻣﺰروﻋﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻤﻨﺪر اﻟﺴﻜﺮي
وﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ

100%

ﻣﻦ اﻟﺒﺬر اﻟﻤﻤﻜﻨﻦ

القيمــة حتــى تمكــن مقارنتهــا بالفاعليــن الدولييــن
المرجعييــن فــي نشــاط الشــمندر الســكري و قصــب
الســكر.

مواكبة 80.000
من الشركاء المتعاملين
في إطار التجميع
يوجــد نمــوذج التجميــع الــذي أقامتــه كوســومار فــي صميــم اســتراتيجية

الفالحيــن ميدانيــا ليســتفيدوا مــن الممارســات الجيــدة وإفادتهــم بآخــر

الســكر قــد وقعــوا عقــد التجميــع لمــدة خمــس ســنوات يندمجــون بموجبــه

• التأطيــر اللوجيســتيكي  :تتحمــل كوســومار إيصــال النباتــات نحــو مصانــع

تنميــة النشــاط الفالحــي .بالفعــل فــإن منتجــي الشــمندر الســكري وقصــب
ضمــن "المنظومــة" ( )ÉCOSYSTÈMEالســكرية الوطنيــة الــذي تقــوم
مجموعــة كوســومار بتنشــيطها.

االبتــكارات مــن أصــل البحــث والتنميــة المســيّ رة مــن طــرف المجموعــة.

الســكر حيــث تتبــع مراحــل النقــل بشــفافية وذلــك بفضــل تجهيــزات تقنيــة

توجــد فــي ذروة العصرنــة.

يســتفيد حوالــي  80.000مــن الفالحيــن المعنييــن مــن المواكبــة الماليــة

• المواكبــة االجتماعيــة :يســتفيد أســر الفالحيــن المتعامليــن معنــا مــن

• التأطيــر المالــي  :تقــوم كوســومار بالتمويــل المســبق "للمســتلزمات

التــي تقــوم بهــا المجموعــة فــي كل الجهــات التــي نتواجــد فيهــا .وتــم

المتعامليــن بثمــن منظــم و مقنــن.

( )FIMASUCREبغيــة وقايــة الفالحيــن مــن التغيــرات المناخيــة ومــن

والتقنيــة واالجتماعيــة مــن طــرف المجموعــة.

الفالحيــة" ( )INTRANTSوتضمــن شــراء محصــول الفالحيــن الشــركاء
• التأطيــر التقنــي  :بواســطة مهندســي وتقنيــي كوســومار الذيــن يواكبــون

عــدة مبــادرات اجتماعيــة –اقتصاديــة وأعمــال اإلنعــاش التربــوي والثقافــي
أيضــا إنشــاء صنــدوق تضامــن ضمــن الفدراليــة البيمهنيــة المغربيــة للســكر

األحــداث االســتثنائية.
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لقــد أعطــت مجموعــة كوســومار الكلمــة للفالحيــن الشــركاء داخــل المناطــق الســكرية الخمســة مــن خــال أشــرطة .وهــذه السلســلة مــن  12مقطــع تأتــي

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

إطالق سلسلة عبر األنترنيت  :تحت عنوان
"الكلمة للفالح"

البحث والتنمية :
أفضل رافعة
للتنافسية

اللوجيستيك
والنقل :
رؤيا مزدوجة
عــاوة علــى شــركائنا الفالحيــن ،فــإن مشــروع

البحــث والتنميــة هــو القطــاع الــذي تحــدث

يســتهدف كذلــك بعــض المهــن التــي تهــم

لفائــدة السلســلة الســكرية الوطنيــة ،وحتــى

اإلدمــاج

لكوســومار

السوســيواقتصادي

فيــه كوســومار أكثــر قيمــة مضافــة مســتدامة

النشــاط الفالحــي .وينطبــق هــذا علــى الناقليــن

لفائــدة المنظومــات المهنيــة األخــرى المقربــة

الذيــن تــم جمعهــم فــي إطــار مشــروع المقاوليــن

مــن الزراعــات الســكرية .بالفعــل وبفضــل

الذاتييــن ومنحهــم قانونــا أساســيا منتظمــا

مركــز البحــث للزراعــات الســكرية (.)CRCS

ومعترفــا بــه .وبالتالــي ،أصبحــت وظيفــة النقــل

الــذي أحدثتــه المجموعــة ضمــن الفيدراليــة

والتمويــن مهيكلــة بشــكل أفضــل ممــا مكنهــا

البيمهنيــة المغربيــة للســكر بتعــاون مــع وزارة

مــن تحقيــق المزيــد مــن الفعاليــة واالنتظــام،

الفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة

ال ســيما وأنهــا أضحــت تتوفــر علــى وســائل

والميــاه والغابــات تــم تحقيــق إنجــازات هامــة

تكنولوجيــة عصريــة مــن قبيــل جــرارات مــزودة

خاصــة مــن حيــث تنميــة البــذور األحاديــة

بنظــام تحديــد الموقــع.

الجيــن ( )MONO-GERMESوانتقــاء أفضــل

األصنــاف والشــتائل ذات األداء الجيــد .فــي

36
الـــســـنـــــــــوي
الــتــــقـــــريـــــــــر 2017

ســنة  ،2017أدى اســتعمال العديــد مــن النتائــج

ومردوديــة النباتــات بشــكل ملحــوظ ،و أيضــا
أنهــا كانــت مرفقــة بتعزيــز مكننــة العمليــات

التقنيــة .ومركزنــا للبحــث للزراعــات الســكرية

( )CRCSالممتــد علــى مســاحة  40هكتــار هــو
أيضــا ميــدان للشــراكات العمليــة المنتظمــة بيــن

فــرق البحــث والتنميــة والمعاهــد الكبــرى للبحــث
الزراعــي والســكر.

المنبثقــة عــن هــذه األبحــاث إلــى تحســين إنتاجيــة

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

دراسات جديدة للبحث
والتنمية
إن

البيمهنيــة

الفيدراليــة

والفدراليــة

( )FIMASUCRE

للبــذور والشــتائل

المغربيــة

الوطنيــة

للســكر

البيمهنيــة

(  )FNISقــد نظمتــا يومــا دراســيا

وطنيــا يــوم  21مــارس  2017بالربــاط تحــت محــور

"التقدمــات

ا لســكر ي " .
وعــرف

هــذا

الجينيــة

رافعــات

اليــوم

لحمايــة

الدراســي

الشــمندر

مشــاركة

جميــع

وكــذا

ممثلــي

الفاعليــن الفالحييــن ضمــن السلســلة الســكرية زيــادة
علــى

الباحثيــن

الوطنييــن

الشــركات لترويــج

والدولييــن

بــذور الشــمندر الســكري .وتمكــن

مــن خــال بحــث و دراســة تطلعيــة دوليــة  ،االســتعالم

عــن البرامــج الرئيســية للبحــث والتجديــد ،واإلحــداث

النوعــي الملتــزم مــن طــرف الحاصليــن

علــى البــذور قصــد إيجــاد حلــول جينيــة

لصعوبــات األمــراض التــي تمــس قطــاع نشــاطنا.

توقيع شراكة بين  SUTAو INRA

وهــي الشــراكة الموقعــة علــى هامــش الــدورة الثانيــة عشــرة للمعــرض

الدولــي الفالحــي بمكنــاس .وتســتهدف هــذه االتفاقيــة تقويــة دور
البحــث والتنميــة فــي زراعــة الشــمندر الســكري علــى مســتوى جهــة
تادلــة ،والمصطفــة تمامــا مــع الشــراكة الموجــودة بيــن مجموعــة
كوســومار والمعهــد الوطنــي للبحــث الزراعــي ،وســيتيح هــذا التقــارب

التوفــر علــى مصطبــة

تجريبيــة ذات األهــداف المتعــددة  :تحســين

المــردود الســكري ،النجاعــة القصــوى لحســابات التشــغيل  ،ومــن جــراء
ذلــك تقويــة التنافســية

والجاذبيــة االقتصاديــة للشــمندر الســكري.
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حيوية جديدة
لكسب رهانات
جديدة
يســتهدف مخطــط البحــث فــي قصــب الســكر

بواســطة عــدة تدابيــر خاصــة مــن حيــث البحــث

وزارة الفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة

النوعيــة النباتيــة للمغروســات مــن جهــة وبيــن

الــذي تمــت إقامتــه ســنة  2015بتعــاون مــع

والميــاه والغابــات وبيــن الفيدراليــة البيمهنيــة
المغربيــة للســكر ،إنعــاش زراعــة قصــب
الســكر لــدى الفالحيــن فــي منطقتــي الغــرب
واللوكــوس.

والتنميــة قصــد ضمــان أحســن تــاؤم بيــن
خاصيــات األرضيــات والمنــاخ المغربــي مــن جهــة

أخــرى .بالفعــل فــإن العمــل بعينــات جديــدة

ذات النجاعــة المرتفعــة والمقاومــة للتجمــد،
المتواكبــة مــع مالءمــة الســيرورة التقنيــة

ويتوقــع هــذا المخطــط غــرس  4.000هكتــار

المرتقبــة لهــذا النــوع مــن الزراعــات وتأطيــر

مســاحة إجماليــة قدرهــا  300 19هكتــار فــي

القصــب الســكري إلــى زراعــة مزدهــرة علــى غــرار

فــي الســنة مــن قصــب الســكر بهــدف بلــوغ
أفــق ســنة .2019

وتــم غــرس  3.800هكتــار مــن بيــن 4.000

هكتــار المبرمجــة خــال الســنة األولــى مــن هــذا
البرنامــج ،مــا يمثــل عالمــات واعــدة بالنســبة
لهــذه السلســلة الســكرية الــذي يتعيــن دعمهــا

الفالحيــن ،ســيمكن ســريعا مــن تحويــل زراعــة
الشــمندر الســكري.

• متابعــة تنميــة األنــواع الجينيــة األكثــر نجاعــة واألحســن

تالؤمــا مــع أراضينــا وظروفنــا المناخيــة؛

• متابعــة تحديــث التقنيــات وتعميــم مكننــة العمليــات
الزراعيــة؛

• توزيــع اســتعمال طــرق جديــدة للــري المرتكــزة علــى

أنظمــة مقتصــدة للمــاء؛

• استنســاخ مصطبــة البحــث والتنميــة علــى غــرار CRCS
فــي الغــرب ومركــز ملويــة ؛

• اقتنــاء جميــع التكنولوجيــات أو التجديــدات التــي تمكــن
مــن تشــجيع الفعاليــات القصــوى؛

• تقوية التأطير المقرب من الفالحين.

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

قصب السكر

خارطة الطريق
للسلسلةالسكرية
نحو مردود من السكر
يبلغ  11طن/هكتار

03

الـحـفــــاظ
علـى الـبـيـئـــة
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تقييــم تقليــص وقعنــا مــن الكربــون بحوالــي %44

لعصرنــة

الوقع اإليكولوجي:

فــي العشــر ســنوات األخيــرة.

تظــل تنافســية توازيــا مــع الحفــاظ علــى كوكبنــا

تخفيض االنبعاثات

للتحكــم فــي الوقــع البيئي للنشــاطات ،مــع اعتماد

الكربونية

التــي ســبقت برمجتهــا .ومــن بيــن هــذه األعمــال

يظــل االلتــزام البيئــي مثــاال يحتــذى بــه لــدى

• تقويــة النصيــب مــن الطاقــات الخضــراء فــي

أتاحــت

االســتثمارات

المخصصــة

األدوات الصناعيــة لمجموعــة كوســومار بــأن

األرض ،وذلــك بفضــل اقتنــاء تكنولوجيــات
نظيفــة .تــم االرتقــاء بالمصانــع إلــى مســتوى
أفضــل مــن التكنولوجيــة لمواكبــة التنميــة فــي
النشــاط الفالحــي وضمــان أحســن قيمــة إضافيــة
ممكنــة  ،وجعــل كل المنظومــة أقــل اســتهالكا
للطاقــة ،وتعويــض الطاقــات األحفوريــة بحلــول
بديلــة أكثــر اســتدامة ،وإنتــاج مزيــد مــن الطاقــة
المتجــددة ،وهــي كلهــا رهانــات اســتطاعت أن
تواجههــا مجموعــة كوســومار فــي الســنوات
األخيــرة .وبفضــل متابعــة سياســة طموحــة فــي
االســتثمارات ،تتوفــر المجموعــة اليــوم علــى
أحســن األدوات للتحويــل وعرفــت كيــف تقلــص
االنبعاثــات الكربونيــة بكيفيــة هائلــة.

جميــع الفاعليــن االقتصادييــن فــي البــاد وخاصــة
العامليــن منهــم فــي السلســلة الســكرية .وعلــى

هــذا الســبيل التزمــت مجموعــة كوســومار بكيفيــة

صارمــة خــال "كــوب  ،)COP22( "22بــأن تقلــص
االنبعاثــات الكربونيــة لمجمــوع نشــاطاتها بنســبة
 %20فــي أفــق .2020

وهــذه الريــادة اإليكولوجيــة التــي تجعــل مــن
كوســومار مقاولــة رائــدة تســاهم فــي المجهــود
الوطنــي لتقليــص انبعاثــات الكربــون ،ليســت

بشــيء فجائــي ،بــل هــي نتيجــة رؤيــا ممنهجــة
للمجموعــة منــذ عــدة ســنوات مــن قبــل كل

الوحــدات مــع اســتهداف اإلزالــة الكليــة للكربــون
لــدى مجمــوع السلســلة الســكرية .كان مــن شــأن
دراســة مســتقلة منجــزة ســنة  2016أن أتاحــت

وهكــذا وفــي ســنة  2017تــم وضــع ميكانيزمــات

خطــوات جديــدة أو بتمديــد أو تســريع وتيــرة تلــك
نخــص بالذكــر:

المصانــع؛

• إعادة تدوير جزء كبير من المياه الصناعية؛

• تعميــم الوســائل التقنيــة التــي تتيــح إنتاجــا ســكريا
مرنا؛

• التحسيس الميداني للفالحين؛

• تنظيــم لقــاءات توعويــة لفائــدة الفاعليــن فــي
نظامنــا اإليكولوجــي لجعلهــم يقومــون بمجهــود

جماعــي فــي السلســلة الســكرية.

االمـتـيـــــاز الـعـمـلـيــــاتــــي
االمتياز العملياتي :المبادرة بأوراش على
مستوى النشاط الفالحي

وعلى مستوى األداة
الصناعية

يينــدرج النظــام المعلوماتــي و تحديــد المواقــع  SIGAAفــي مشــروع رقمنــة النشــاط الفالحــي ويشــكل

قامــت ســونابيل  KEKباقتنــاء خطيــن لتعبئــة الســكر

بلــوغ األهــداف الرئيســية التاليــة :

مــن الجيــل الجديــد ،يعتــزم مصنــع الســكر هــذا تحســين

إقامة نظام معلوماتي لتحديد المواقع في الميدان الفالحي لدى شركة سونابيل

اقتناء آلتين لتلفيف وزن كيلوغرامين

بفعــل ذلــك تطــورا بــادرت بــه كوســومار فــي المغــرب .وســيمكن النظــام المعلوماتــي المســتهدف مــن

األبيــض فــي أكيــاس  2كيلوغــرام .وبفضــل هاتيــن األداتيــن

• النجاعة القصوى للعمليات عبر تحويل واعتماد الممارسات الجيدة على كل سلسلة القيم.

جــودة التلفيــف ،وتقليــص التبذيــر مــن المســتهلكات

• إدمــاج وتحليــل المعطيــات مــن مختلــف المصــادر  :المعطيــات الماليــة والجغرافيــة والعملياتيــة قصــد

(الــورق ،البالســتيك ،اللصــاق) ،وتنقيــص الخســائر مــن

• تحويل بعض النشاطات آلليات أوتوماتيكية لتمتين العالقة مع الفالح وتحسين العمل الميداني.

أخــرى تحســين دقــة وزن األكيــاس ،والزيــادة مــن إنتاجنــا

التســيير واتخــاذ القــرار الناجــع.

الســكر .وهاتيــن اآلليتيــن الجديدتيــن ســتمكنان مــن جهــة

و بكيفيــة ملموســة ،فــإن النظــام المعلوماتــي  SIGAAســيتيح للمستشــارين الفالحييــن بــأن يركــزوا علــى

وتقليــص االســتهالك الكهربائــي للمعمــل .ويدخــل هــذا

 .1رقمنــة العالقــة مــع الفــاح عبــر اســتعمال بطاقــة إلكترونيــة الحاملــة لجميــع التعامــات ومبــادالت

تحســين رضــا زبنائنــا.

مهامهــم األساســية المتمثلــة فــي تدبيــر العالقــة مــع الفــاح عبــر تفعيــل المبــادئ التاليــة :
األعمــال.

 .2التدبير الفاعلي لمنح المكونات ،وأشغال الغرس ،والتتبع الزراعي.

 .3تخطيــط النقــل واســتالم النباتــات الســكرية ،متيحــا بذلــك التحكــم فــي وقــت مكــوث المنتــج ،وتحســين

تجهيز مراكز التوزيع وآالت البذر

تــم إمــداد مراكــز التوزيــع بالطاقــة الكهربائيــة أو الشمســية ( 22مركــز) والربــط باألنترنيــت ويفــي (20
مركــز) ،وتمــت إقامــة البرنامــج المعلوماتــي علــى مســتوى  22مركــز المجهــز بالطابعــات وبقارئــات

تنمية مجال فالحي خاص بمصنع "سوراك"

بالتزامها بتنمية واستدامة النشاط الفالحي ،من المفروض أن ترى سوراك إنتاجها يتزايد في أفق .2020

قصــد االســتجابة لهــذا الرهــان الكبيــر ،يلزمهــا بالتالــي تطويــر نشــاطها الفالحــي الذاتــي عبــر اكتــراء األراضــي.
ســبق لشــركة ســوراك أن اكتــرت  110هكتــار مــن األراضــي الفالحيــة ،بينمــا توجــد  600هكتــار إضافيــة فــي

طــور االكتــراء.

تنمية السقي قطرة بقطرة تحت أرضي

إن نظــام الســقي قطــرة بقطــرة تحــت أرضــي هــو حــل تجديــدي للــري ســيتيح اقتصــاد  %30مــن المــاء.

وبغيــة تجربــة امتيــازات هــذه التقنيــة فــي قطــاع الغــرب ،قامــت شــركة كوســوماكري بتجربــة زراعــة قصــب
الســكر المســقي بنظــام قطــرة بقطــرة تحــت أرضــي

بعــد اســتعمالها ألول مــرة فــي المغــرب ،همــت هــذه التقنيــة مســاحة  13,86هكتــار وأعطــت نتائــج جــد
إيجابيــة؛ بالفعــل بلــغ المــردود المتوســط لقصــب الســكر المحصــل عليــه  137طن/هكتــار.

ونجــد قطعــة متكونــة مــن خمــس هكتــارات قــد بلغــت  156طن/هكتــار بينمــا نجــد المردوديــة المتوســطة
الحاليــة ال تفــوق  90طن/هكتــار.

زيــادة علــى مردودهــا المرتفــع جــدا وطابعهــا االقتصــادي ،توفــر طريقــة الســقي قطــرة بقطــرة تحــت
أرضــي امتيــازات عديــدة :

• تحقيق اقتصادات في اليد العاملة وكلفة التجهيز،

المرحلة األولى بحزمة من نوع عش النحل

إن هــذا الــورش الــذي تــم إنجــازه ضمــن مصنــع الســكر
ســونابيل  ،KEKيهــم الزيــادة بنســبة  %24فــي مســاحة

تســخين الطهــي خــال المرحلــة األولــى .وتعويــض الحزمــة
القديمــة األنبوبيــة بحزمــة مــن نــوع عــش النحــل .ســيمكن

لمصنــع الســكر أن يقلــص مــن اســتهالكه مــن مــادة
الفيــول للتســخين بقــدر  15كيلوغرام/طــن ( )BETبتراجــع

العينــة  VP2إلــى  .VP3وينــدرج هــذا المشــروع ضمــن

سياســتنا لتحســين الفعاليــة الطاقيــة.

إقامة نظام لمعالجة المياه لدى سوراك
–سونابيل – MBK

فــي إطــار سياســتنا للتنميــة المســتدامة وفــي اســتمرارية
األعمــال الراميــة إلــى حمايــة البيئــة والحفــاظ علــى المــوارد
الطبيعيــة ،قــام معملــي الســكر ســوراك وســونابيل MBK

بانطــاق العمــل بمشــروع مشــترك إلقامــة ( STEPمحطة

لمعالجــة الميــاه الملوثــة) فــي الموقعيــن .وتــم ذلــك

بشــراكة مــع كتابــة الدولــة المكلفــة بالتنميــة المســتدامة
( )SEDDووكالــة الحــوض المائــي لســبو (،)ABHS

ويســتهدف هــذا المشــروع المطابقــة مــع التنظيــم
الســاري فــي إطــار اإلرادة إلزالــة التلــوث الصناعــي المائــي

• يمكن أن تلج اآلليات الفالحية بسهولة حين أشغال الحرث ومعالجة األعشاب الطفيلية،

( .)MVDIHومــن جهــة أخــرى ســتأتي هــذه التجهيزيــة

بعــد النتائــج المتفوقــة المحصــل عليهــا فــي  ،2016عملــت كوســوماكري هــذه الســنة علــى تجهيــز مســاحة

إعــادة اســتعمال المــاء المعالــج ألغــراض فالحيــة .وأخيــرا

بفضــل التوزيــع المنتظــم والمتــوازن لمــاء الســقي ،والــذي يضمنــه اســتقرار خطــوط التوزيــع .المردوديــة

القيمــة ألوحــال التصفيــة.

• تظل األراضي متيسرة لعمليات الجني.

 96هكتــار مــن قصــب الســكر بالســقي قطــرة بقطــرة تحــت أرضــي .ونســبة االرتفــاع هــي بحوالــي %95

المتوســطة المقــدرة تبلــغ  140طن/هكتــار ،األمــر الــذي ســيتيح لكوســوماكري أن تنتــج حوالــي 16.000
طــن مــن فســيالت قصــب الســكر.

لتســاهم فــي تحســين جــودة ميــاه واد ســبو وســتمكن مــن

ســيكون بوســع المحطــة إزالــة الروائــح الكريهــة وإكســاب
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الالفتــات .ومــن أجــل تتبــع عمليــة الــزرع ،تــم ربــط  73آلــة غــرس بفضــل توفيــر البرنامــج المعلوماتــي (.)SIG

تعويض الحزمة األنبوبية للطهي خالل
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األداء لــدى الفــاح.

المشــروع فــي إطــار مشــروع "إشــراق" الهــادف إلــى

04

النمر
نفس جديد لعالمة تجارية عريقة
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قصــد االســتجابة للحاجيــات االســتراتيجية للمشــروع

الجديــد المقاوالتــي فــي مجــال حســن ســمعة العالمــة
وتنميــة العــرض مــن المنتجــات ،اختــارت كوســومار أن

تركــز علــى عالمتهــا التجاريــة النمــر التــي هــي شــعار
لحيويــة مجموعــة كوســومار وقدرتهــا علــى التجديــد.
وهكــذا ،تــم إكســاب القيمــة لعالمــة النمــر حيــن

مشــاركة كوســومار فــي المعــرض الدولــي للفالحــة

بمكنــاس ،الــذي يســتقطب أزيــد مــن 800 000

زائــر .ويتعلــق األمــر بحــدث مؤسســاتي ال منــاص

منــه لمجمــوع المقــاوالت الزراعيــة الغذائيــة الكبيــرة.
وبفعــل ذلــك ،فــإن شــركة كوســومار بتواجدهــا ،قــد

اغتنمــت هــذه الفرصــة لتنظيــم لقــاءات إعالميــة
لفائــدة الشــركاء الفالحيــن والمؤسســاتيين ،إضافــة

إلــى تمكيــن الــزوار مــن حضــور أحــداث منظمــة بهــذه

المناســبة.

Représentation de la marque Enmer au stand instutitionnel du SIAM 2017

05

التواصل الرقمي
و سمعة العالمة

فــي الوقــت الــذي نشــهد فيــه تزايــد اســتعمال وســائل االتصــال الرقمــي فــي المجتمــع المغربــي وحيــث أصبحــت الشــبكات االجتماعيــة

تشــكل مــن اآلن فصاعــدا قنــاة حقيقيــة للتعبيــر وإيصــال المعلومــات ،تتابــع كوســومار سياســتها الراميــة إلــى تقويــة تواجدهــا الرقمــي.

بالفعــل ،فــإن القنــوات الرقميــة قــد اظهــرت امتيازاتهــا كوســيلة للتواصــل و ذلــك قصــد تحســين ســمعة العالمــة وشــهرة المجموعــة وتشــجع التفاعــل

واالتصــال المباشــر مــع المســتهلكين .وهكــذا تركــزت االســتراتيجية الرقميــة لكوســومار علــى القنــوات األكثــر أهميــة :

• موقع األنترنيت المؤسساتي " -"COSUMAR.CO.MAيستقطب حوالي  9000زائر في الشهر.
• صفحة فيسبوك " 14 044 "GROUPE COSUMARمن المعجبين.
• صفحة فيسبوك "حضر امتحانك" 140000 -من المعجبين.
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• صفحة فيسبوك "النمر"  119 000 :من المعجبين
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أعمال المسؤولية االجتماعية للشركات
التزام مطلق ومتعدد االتجاهات
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جائزة أحسن منتج

بــادرت كوســومار بمســاعي طموحــة بإســهام
األطــراف المتدخليــن معهــا مــن خــال

أعمــال تجديديــة ومدمجــة .إن المســؤولية
االجتماعيــة للشــركات هــو شــأن الجميــع،

فهــي تنشــط أعمالنــا ويلزمنــا نحــن أن نعمــل
علــى ازدهارهــا إذ أنهــا تضمــن راحــة كل واحــد

مسار من المسؤولية
االجتماعية للشركات
الذي نال
اإلعجاب

منــا.

حفل تقديم الجوائز أكاديميا

جائزة جديدة
حظيت
بها كوسومار
إن تعهــدات كوســومار بالمســؤولية االجتماعيــة قــد تمــت مــرة

أخــرى مكافأتهــا بجائــزة .وشــهدت المجموعــة تتــوج للمــرة الثالثــة

علــى التوالــي بجائــزة " "TOP PERFORMER RSEالتــي منحتهــا
إياهــا الوكالــة الدوليــة لتنقيــط الفعاليــات القصــوى ومخاطــر
المســؤولية المجتمعيــة " ."VIGEO EIRISوكانــت كوســومار جــزءا

مــن أربعــة عشــرة مقاولــة الفائــزة بالجائــزة فــي هــذه الســنة حيــث

حصلــت علــى أعلــى تنقيــط حــول عوامــل المســؤولية االجتماعيــة
للشــركات مــن بيــن  43مــن المقــاوالت األولــى فــي رســملة

الســوق فــي بورصــة القيــم.

شهادة :
ETI’S AIM PROGRESS
تم القيام بافتحاص حول المطابقة االجتماعية والبيئية على مستوى مصفاة الدار
البيضاء ،لسوتا وسونابيل  ،KEKعلى أساس المرجعية (،ETI (ETHICAL TRADE INITIATIVE

وتم إجراؤه تبعا لمنهجية  .SMETA 4 PILARSوآل تقييم األعمال إلى اإلشهاد بجودة

معملي التصفية سوتا وسونابيل  .KEKوهذا االعتراف بالفعالية يجازي ممارساتنا
في مجال التموين وأنظمة اإلنتاج ،ويوفر فرص جديدة لتزويد شريحة واسعة
من الزبناء الصناعيين بالسكر المحبب  ،وخاصة الشركات المتعددة

كمــا جــرت بــه العــادة كل ســنة ،يعــد اللقــاء التواصلــي الــذي

تنظمــه

الجمعيــة المهنيــة للســكر مناســبة لوضــع حصيلــة

الموســم الســكري المنصــرم .وهــذا

اللقــاء التواصلــي

 APSلســنة  2016الــذي انعقــد فــي  31ينايــر 2017

بالــدار البيضــاء تميــز بتقديــم نتائــج موســم اســتثنائي،
مــع إنتــاج قياســي ومــردودات محســنة .تمــت اإلحاطــة

بمحوريــات ذات داللــة  :رافعــات التنافســية فــي القطاعيــن

الفالحــي و الصناعــي وكــذا تأثيــرات التغيــرات المناخيــة علــى
النباتــات الســكرية .وتــم تخصيــص الجــزء الثانــي مــن اللقــاء
للمشــاريع الصناعيــة التــي أعطــت انطالقتهــا المجموعــة
وحصيلــة نشــاط التلفيــف.

وقــام مجموعــة مــن األخصائييــن بتنشــيط محــور "االمتيــاز
رافعــة للنمــو" .وتــم اختتــام

اللقــاء التواصلــي بحفــل

لتســليم الجوائــز علــى المتعاونيــن الفائزيــن فــي ســباق

.ISHRAQ’ART
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لقاء تواصلي للجمعية
المهنية للسكر :
جميعا من أجل امتياز
مستدام

الـــســـنـــــــــوي
الــتــــقـــــريـــــــــر 2017

الجنسيات كمثل كوكاكوال ونيستلي ومونديليز وبيبسي كوال.
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كوسومار
تساند المرأة

صدور كتاب "SAVEURS
ET RAFFINEMENT D’UNE
"TRADITION MILLENAIRE
بمشــاركة مــع حليمــة مريــد ،قامــت عالمــة النمــر وإصــدارات ملتقــى

اليوم العالمي للمرأة

الطــرق بإصــدار كتــاب قيــم مخصــص الكتشــاف أصــول الطبــخ بالســكر

فــي  29مــارس  2017وبمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة ،ألقــت األســتاذة

عشــر للمملكــة تــم تقديــم األطبــاق األكثــر جماليــة ،بالتعــاون مــع

وعضــو مؤسســة للجمعيــة الديمقراطيــة للنســاء المغربيــات ،محاضــرة حــول

القــرون والتــي جعلــت مــن الطبــخ المغربــي األكثــر ثــراء عبــر العالــم.

ربيعــة الناصــري أســتاذة جامعيــة بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بالربــاط
المكانــة المتطــورة للمــرأة داخــل المجتمــع المغربــي ،وذلــك أمــام حضــور

فــي تقنيــات الطهــي المغربيــة .ومــن خــال الســفر عبــر الجهــات اإلثنــي
المؤرخيــن الذيــن يوفــرون الشــروحات حــول األصــول والمؤثــرات عبــر

يفــوق  100مــن نســاء كوســومار.
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SOUTH ECONOMIC WOMEN
INITIATIVE
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بمناســبة اإلصــدار الثانــي ل"SOUTH ECONOMIC WOMEN

 "INITIATIVEجــددت كوســومار تعهدهــا لمســاندة المــرأة .كمــا تــم

تنظيــم هــذا الحــدث تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجاللــة الملــك
محمــد الســادس ،وشــارك فيــه محاضــرون مرموقــون تمحــورت

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

مداخالتهــم حــول التنميــة االجتماعيــة للمــرأة والمقــاوالت النســوية مــن
بيــن مــا تــم التطــرق لــه.

كوسومار محتضن

HACKATHON

وضمن سلسلة كتب الجيب

بغيــة تحســين اإلندمــاج السوســيو إقتصــادي للمــرأة المغربيــة .نظــم

"أسرار النجاح"

 HACKATHON EMPOWERHERوهــذه المبــادرة التــي ســاندتها

كتــب ضمــن سلســلة كتــاب الجيــب المخصصــة ألكثــر الذواقيــن وذلــك

البنــك الدولــي بالــدار البيضــاء فــي الــدورة األولــى ل TECH4WOMEN

كوســومار ،تســاعد علــى دعــم القــدرة االقتصاديــة للنســاء مــن أصــل
المناطــق القرويــة والحضريــة المحيطيــة ،وتبلــورت فــي مشــاركة

مئــات مــن الطلبــة المدعويــن للتفكيــر حــول التجديــدات والتطبيقــات
الملموســة لفائــدة النســاء فــي الوســط القــروي.

إن عالمــة الســكر النمــر وبتعــاون مــع حليمــة مريــد ،قــد أصــدرت أربعــة
بتســعيرة مناســبة للجمهــور الكبيــر .وهاتــه الكتــب األربعــة قــد عرفــت
نجاحــا بينــا حيــن إصدارهــا هــذه الســنة بالمعــرض الدولــي للكتــاب بالــدار

البيضــاء.
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اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

فضاء األطفال الذي تم تنشيطه أثناء المعرض الدولي للفالحة بمكناس 2017

انــمـــــــاء
األداء
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اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

التكرير (بآالف األطنان)

1.053,3

988,6

1.082,8

1.007,7
2016
2017

29,5

19,1

á©HÉàdG äÉcô°ûdG

áYƒ
(ôµ°ùd

Ω.¢T QÉeƒ°Sƒc

áYƒªéŸG

اإلنتاج بعد التلفيف بمعمل التكرير (بآالف األطنان)
1.099,0

2016

683,8

612,3

161,3

160,4

253,9

270,4

(IófÉ°S) ÖÑëŸG ôµ°ùdG

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

›»∏ëŸG ôµ°ùdG ´ƒª

ôµ°ùdG ™£b

2017

ôµ°ùdG ÖdÉb

اإلنتاج من السكر األبيض (بآالف األطنان)
(mt) ¢†«HC’G ôµ°ùdG êGôîà°SG
463,0

52,1

39,4

3386,6

3927,5

ôµ°ùdG Ö°üb

553,1

567,7

2016

426,6

…ôµ°ùdG Qóæª°ûdG

(mt) èdÉ©ŸG ¿RƒdG

…ôµ°ùdG Qóæª°ûdG

2017

ôµ°ùdG Ö°üb

االستثمارات (بماليين الدراهم)
791,8

564,6

199,5

108,9

592,3

455,7

áYƒªéŸG

á©HÉàdG äÉcô°ûdG

Ω.¢T QÉeƒ°Sƒc
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1.043,1
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األداءات
الـمـالـيـــــة
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اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

الحسابات الموطدة (بماليين الدراهم)

4.911,6

4.469,1

988,3

933,7

1.881,7

1.795,0

8.332,0

7.865,3

á«JGòdG π«eÉ°SôdG

2017
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á«aÉ°üdG áé«àædG
áYƒªéŸG Ö«°üf

2016

äÓeÉ©ŸG ºbQ

897,7

802,5

161,5

128,9

1.099,7

1.108,0

6.783,1

6.387,5

á«aÉ°üdG áé«àædG

á«dÉŸG áé«àædG

∫Ó¨à°S’G áé«àf

äÓeÉ©ŸG ºbQ
…QÉéàdG

2016
2017

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

الحسابات اإلجتماعية (كوسومار ش.م) (بماليين الدراهم)

الـــنـــتـــائـــــــج
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اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

01
 02الحسابات االجتماعية
 03التقرير الخاص لمدققي الحسابات
الحسابات الموطدة
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اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

01

الـحــســابــــــات
الــمــوطــــدة

الوضعية المالية  /بماليين الدرهم
األصول

القيم غير المجسدة

دجنبر 17 -
196,1

الموجودات غير المادية
الموجودات المادية

السلفات والديون

أصول جاهزة للبيع

أصل غير جاري

26,4
4 238,5

4 220,1

63,7

63,7

592,5

183,9

107,8

106,7

484,7

77,2

5 117,3

4 691,7

أصول مالية أخرى
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22,2

110,2

22,2

110,2

2 160,6

2 024,7

275,4

635,5

وسائل تغطية مشتقة
المخزون و الجاري

ديون الزبناء

مدينون آخرون جاريون

الخزينة و الخزينة الموازية

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

أصل جاري

مجموع األصول

الخصوم

الرأسمال

منح اإلصدار و االندماج

االحتياطات

النتيجة الصافية حصة المجموعة

الرساميل الذاتية الخاصة بالمساهمين العاديين في الشركة األم

1 248,7

2 603,1

1 856,6

700,5

5 563,5

رساميل ذاتية موطدة
امتيازات المتعاونين

ديون مالية غير جارية

الديون تجاه مؤسسات القروض

ضرائب مؤخرة ومستوجبة الدفع

10 680,7

دجنبر 17 -

دجنبر 16 -

629,9

419,9

176,0

176,0

3 111,7

2 934,1

988,3

933,7

4 905,9

4 463,7

5,7

5,4

4 911,6

4 469,1

201,0

112,7

176,3

223,6

151,8

201,8

151,8

201,8

613,1

627,1

26,2

31,4

1 168,5

1 196,6

254,5

500,8

164,5

500,8

دائنون آخرون غير جاريين
خصوم غير جارية

ديون مالية جارية

ديون تجاه مؤسسات القروض المالية
وسائل تغطية مشتقة

ديون الممونين الجارية

6 073,9
10 765,6

فوائد األقليات

الدفعات على الحساب

196,1
28,0

بيانات التوظيفات

أصول مالية أخرى

دجنبر 16 -

90,0
3 924,7

4 163,8

421,4

435,3

4 600,7

5 099,9

مجموع الخصوم

5 769,1

6 296,5

مجموع الرساميل الذاتية والخصوم

10 680,7

10 765,6

دائنون آخرون جاريون
خصم جاري

الحساب الموطد للنتائج ( /بماليين الدرهم )

منتوجات أخرى لألنشطة

3 049,3

3 678,5

منتوجات النشاطات العادية

11 381,3

11 543,8

المشتريات

)(8 486,3

)(8 751,7

تحمالت أخرى خارجية

)(556,5

)(526,6

تكاليف المتعاونين

)(413,0

)(424,0

)(43,8

)(46,6

)(363,2

)(342,3

11,3

16,2

)(9 851,5

)(10 074,9

1 529,8

1 468,9

)(71,8

)(106,1

1 458,1

1 362,8

23,6

58,1

1 481,6

1 420,9

)(506,5

)(433,4

14,0

)(52,8

989,1

934,7

ضرائب رسوم
استخمادات ومؤن لالستغالل
منتجات أخرى و تكاليف اإلستغالل الصافية
تكاليف اإلستغالل الجارية
نتيجة اإلستغالل الجارية
منتوجات أخرى و تكاليف اإلستغالل
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

989,1

934,7

0,0

0,0

989,1

934,7

)(0,8

)(1,0

988,3

933,7

بيان النتيجة العامة الموطدة ( /بماليين الدرهم )
دجنبر 17 -

نتيجة السنة المالية
خسائر و أرباح متعلقة بإعادة تقييم ()AFS
الفارق االكتواري حول التزامات أنظمة منح التمويالت المحددة
النتيجة العامة
فوائد األقليات
النتيجة العامة الصافية  -حصة المجموعة

دجنبر 16 -

989,1

934,7

0,0

0,0

)(0,2

)(4,8

989,0

929,9

)(0,8

)(1,0

988,2

928,9
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رقم المعامالت

8 332,0

7 865,3

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

دجنبر 17 -

دجنبر 16 -

بيان تغير الرساميل الذاتية الموطدة ( /بماليين الدرهم )

الرسمال

إلى غاية فاتح يناير 2016

منح اإلصدار واإلندماج

419,1

احتياطيات غير موزعة

34,6

آثار تغييرات المنهجية المحاسباتية  /تصحيح األخطاء

مجموع نصيب
المجموعة

التغير في تطبيق الفوارق
اإلكتوارية

عائدات 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

تصحيحات األخطاء : N-1
مبالغ محسوبة عند االفتتاح

34,6

419,1

12,6

3 526,7

3 992,9

19,3

4 012,3

تغير الرساميل الذاتية لسنة 2016
933,7

1,0

934,7

933,7
-4,8

-4,8

0,0

-4,7

-4,8

928,9

1,0

929,9

-452,6

-452,6

-0,7

-453,3

0,8

141,4

-147,8

-5,5

-14,2

-19,8

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

4 467,1

3 860,0

7,8

4 463,7

5,4

4 469,1

آثار التغيرات المنهجية المحاسبية  /تصحيح األخطاء

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

تصحيحات األخطاء : N-1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 860,0

7,8

4 463,7

5,4

4 469,1

النتيجة الصافية للفترة
خسائر وأرباح التحويل إلعادة تقييم AFS
النتيجة الشاملة السنوية

0,0

0,0

ربيحات موزعة

58
الـــســـنـــــــــوي
الــتــــقـــــريـــــــــر 2017

تعامالت أخرى مع المساهمين

مجموع الصفقات مع المساهمين
إلى غاية  31دجنبر 2016

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

إلى غاية فاتح يناير 2017

مبالغ محسوبة عند االفتتاح

419,9

419,9

176,0

176,0

933,7

تغير الرساميل الذاتية لسنة 2017
988,3

النتيجة الصافية للفترة
خسائر وأرباح التحويل إلعادة تقييم AFS
النتيجة الشاملة للسنة

0,0

0,0

مبادالت أخرى مع المساهمين

مجموع المبادالت مع المساهمين
إلى غاية  31دجنبر 2017

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

988,2

0,8

989,0

-545,9

-545,9

-0,6

-546,5

210,0

0,0

-210,0

0,0

0,0

0,0

210,0

0,0

-755,9

0,0

-545,9

-0,6

-546,5

629,9

176,0

4 092,4

7,7

4 905,9

5,7

4 911,6

ربيحات موزعة

988,3

988,3

0,8

989,1

جدول تدفقات الخزينة الموطدة ( /بماليين الدرهم )

دجنبر 17 -

دجنبر 16 -

النتيجة الصافية الموطدة

989,1

934,7

اعتمادات التهالك و الدفعات على حساب و خسارات القيمة

403,9

415,2

)(4,9

)(85,0

تعديالت أخرى
القدرة على التمويل الذاتي بعد تكلفة الدين المالي الصافي و الضريبة

1 388,1

1 264,8

إزالةالتحمل(الناتج)علىالضريبة

492,5

486,2

إزالة كلفة الدين المالي الصافي

)(21,6

)(7,0

القدرة على التحمل الذاتي قبل تكلفة الدين المالي الصافي من الضريبة

1 859,0

تأثيرات تغيرات BFR
الضريبة المؤداة

1 536,0

)(699,5

)(506,5

)(433,4

2 888,5

611,1

حيازة األصول المالية

)(407,5

)(55,9

بيوعات التثبيتات المجسمة و غير المجسمة

2,4

3,9

تدفقات أخرى

1,4

22,6

صافي تدفقات الخزينة المرتبطة بأنشطة اإلستثمار

)(788,0

)(538,1

تسديد القروض

)(50,0

)(50,0

)(545,9

)(453,5

)(0,6

)(0,7

21,6

7,0

)(33,3

)(1,4

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

)(608,2

)(498,5

1 492,4

)(425,5

199,7

625,1

الخزينة و صافي معادالت الخزينة عند اإلغالق

1 692,1

199,7

تغير الخزينة ومعادالت الخزينة

1 492,4

)(425,5

تغير الخزينة ومعادالت الخزينة

الخزينة و صافي معادالت الخزينة عند االفتتاح

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

حيازة التثبيتات المجسمة و غير المجسمة

)(384,3

)(508,7
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التدفقات الصافية للخزينة المرتبطة باألنشطة العملية

1 744,0

ملخص المذكرات المتعلقة بالحسابات الموطدة

المذكرة  . 1قواعد ومناهج محاسبية
 .1.1المرجع المحاسباتي

تطبيقا لإلعالم رقم  5الصادر عن المجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 2005/05/26

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  2017كما 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

60

( )IAS19المراجع (المعايير المحاسباتية الدولية) الذي عرف تطورا على مستوى
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حذف قاعدة الدهليز للتعرف على الفوارق االكتوارية .هذه األخيرة أصبحت
منذ ذلك الحين معروفة كليا خالل السنة التي تتم مالحظتها مقابل باقي

عناصر النتيجة اإلجمالية فضال عن استعمال جدول الوفيات عبر الجيل.

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

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 األغلبية 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).

 . .2.1مبادئ التوطيد

توضــع القوائــم الموطــدة وفقــا التفــاق الكلفــة التاريخيــة باســتثناء بعــض الفئــات مــن
الموجــودات والمطلوبــات طبقــا للمبــادئ التي أقرتها ( .)IFRSجميع الشــركات التابعة

لمجموعــة كوســومار هــي موطــدة انطالقــا مــن الحســابات الســنوية المحصــورة فــي
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طبقــا لمقتضيــات ( ،)IFRSال يوجــد إعفــاء فــي مدار التوطيد للمجموعة .وتتم معالجة

المشــاركات غير ذات المعنى كســندات (.)AFS
 .3.1التثبيتات المجسدة

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.

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 للمستخدمين

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 حسابات

السنة المالية.

المذكرة  . 2مجال التوطيد إلى غاية  31دجنبر 2017
الشركة

كوسومار (األم)
سونابيل
سوراك
سوطا

النسبة المائوية للمراقبة

النسبة المائوية للفوائد

100,00%

100,00%

99,15%

99,15%

100,00%

100,00%

99,84%

99,84%

ادماج شامل
ادماج شامل
ادماج شامل
ادماج شامل

منهج التوطيد

مــن جهــة ثانيــة ،فــإن الجــرد الكامــل للبيانــات الماليــة الموطــدة الخاصــة بالمجموعــة إلــى غايــة  31دجنبــر ، 2017المعــدة طبقــا للمعاييــر الدوليــة ،ســيتم

وضعــه رهــن إشــارتكم علــى موقــع الشــركة باإلنترنيــت.

وتشــمل هــذه المجموعــة الكاملــة عــاوة علــى الوضعيــة الماليــة الموطدة ،وضعيات النتائــج والنتيجة اإلجمالية الموطدة ،وضعيــة التدفقات النقدية

الموطــدة باإلضافــة إلــى وضعيــة تغيــر الرســاميل الذاتية الموطــدة ومذكرات ملحقة مفصلة.
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01

الـحــســابــــــات
اإلجتماعية

حـصـيــلة األصول  /بماليين الدرهم
السنة المالية من  1/01/2017إلى 31/12/2017

الموجودات

السنة المالية

خام
تثبيتات بغير القيمة (أ)

استخدامات و المؤن

صافي

صافي

2 659 552,58

5 861 407,45

مصاريف أولية

2 099 914,30

419 982,86

1 679 931,44

تحمالت للتوزيع على عدة سنوات مالية

6 421 045,73

2 239 569,72

4 181 476,01

-

-

63 757 887,17

9 508 276,96

-

-

مكافآت تسديد سندات االقتراض
تثبيتات غير مجسمة (ب)
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السنة المالية السابقة
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تثبيتات في البحث و التنمية

8 520 960,03

54 249 610,21

3 445 121,70

3 445 121,70

55 709 027,91

األصل التجاري

30 622 333,78

2 776 433,00

27 845 900,78

27 845 900,78

97 520,40

-

97 520,40

97 520,40

5 431 266 321,17

3 377 770 711,93

2 053 495 609,24

2 115 216 270,36

400 891 269,28

-

400 891 269,28

400 891 269,28

712 517 794,38

368 572 940,33

343 944 854,05

260 092 519,18

3 971 951 349,59

2 772 261 307,78

1 199 690 041,81

845 184 339,90

50 595 296,34

31 800 956,48

18 794 339,86

22 743 890,53

240 182 132,73

205 135 507,34

35 046 625,39

37 065 437,57

تثبيتات أخرى غير مجسمة
تثبيتات مجسدة (ج)
موجودات مستعقرة

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

براءات ،عالمات ،حقوق وقيم مماثلة

33 038 032,99

6 731 843,96

26 306 189,03

27 765 606,73

أراضي
بنايات
منشآت تقنية ،تجهيزات ومعدات
تجهيزات النقل
أثاث تجهيزات المكتب وإعدادات مختلفة
تثبيتات أخرى مجسمة

-

تثبيتات مجسمة جارية

55 128 478,85

55 128 478,85

549 238 813,90

1 986 137 417,47

26 290 290,99

1 959 847 126,48

1 566 270 261,34

7 767 507,23

1 250 090,99

6 517 416,24

5 475 037,21

2 076 666,02

-

2 076 666,02

2 076 666,02

1 976 293 244,22

25 040 200,00

1 951 253 044,22

1 558 718 558,11

سندات أخرى مثبتة

-

-

تثبيتات مالية (د)
قروض مثبتة
مستحقات أخرى مالية
سندات المشاركة

فوارق تحويل – األصول (هـ)

-

-

-

تنقيص العائدات المثبتة

-

-

-

زيادة ديون التمويل

-

-

-

4 073 453 753,38

3 740 640 681,31

المجموع ( Iأ  +ب  +ج  +د  +هـ)

7 489 682 585,84

3 416 228 832,46

قائمة الوضعية المالية  /بماليين الدراهم

الموجودات

السنة المالية

اإلجمالية
المخزونات (و)

السنة المالية السابقة

الصافية

االستخمادات و المؤن

الصافية

31 227 296,33

1 600 659 199,18

26 258 098,86

-

26 258 098,86

أدوات ومعدات قابلة لالستهالك

919 302 848,71

31 227 296,33

888 075 552,38

581 743 695,61

العائد الجاري

207 256 586,92

207 256 586,92

221 998 356,28

39 848 684,74

28 895 313,41

439 220 276,28

508 132 707,15

1 180 480 616,21

2 803 456 651,28

24 658 635,20

15 638 335,80

253 384 030,39

608 014 523,15

19 146 906,40

21 586 034,53

البضائع

منتجات وسيطة ومنتجات ترسبية

مستحقات أصول متداولة (ز)
ممونون مدينون ،تسبيقات ودفعات
زبناء وحسابات مرتبطة

439 220 276,28
1 208 461 056,77

271 976 917,07

حسابات الشركاء

فوارق تحويل  -األصول (ط) (عناصر منقولة)
المجموع ( IIو  +ز  +ح  +ط)

الخزينة – األصول
الـــخزينة

514 722 480,27

1 361 455 562,12

152 000 000,00

229 700 000,00

208 616 384,00

558 104 215,56

7 952 179,95

8 957 980,12

1 412 364 493,18

-

1 412 364 493,18

216 355 032,39

4 316 425,37

-

4 316 425,37

3 144 661,80

4 257 028 470,83

59 207 736,89

4 197 820 733,94

4 363 726 417,92

105 461 577,31

-

105 461 577,31

401 425 425,60

34 723 125,52

106 550 110,49

67 253 212,49

291 551 796,52

3 485 239,30

3 323 518,59

218 003 937,88
7 952 179,95

شيكات وقيم للتحصيل

34 723 125,52

بنوك ،خزينة عامة ،شيكات بريدية مدينة

67 253 212,49

صندوق ،إدارات التسبيقات واالعتمادات

3 485 239,30

المجموع III
المجموع العام ()III + II + I

18 592 886,68

19 146 906,40

152 000 000,00

سندات وقيم التوظيف (ح)

27 980 440,56

-

الدولة

حسابات تسوية  -األصول

-

24 658 635,20

514 722 480,27

مدينون آخرون

-

9 387 553,88
-

-

105 461 577,31

-

105 461 577,31

401 425 425,60

11 852 172 633,98

3 475 436 569,35

8 376 736 064,63

8 505 792 524,83
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المستخدمون

39 848 684,74

-
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مــوجــودات مـــتداولة

منتجات مصنعة

1 631 886 495,51

1 340 770 072,45

حصيلة (المطلوبات)  /بماليين الدرهم
السنة المالية من  1/01/2017إلى 31/12/2017
الخصوم

الرساميل الذاتية

رسمال الشركة أو رسمال شخصي ()1

لإلسقاط :مساهمون ،رسمال مكتتب غير مطالب به
رسمال مطالب به
المدفوع منه
مكافآت اإلصدار و صهر الحصص المتقدمة
مكافآت فارق إعادة التقييم
احتياطي قانوني

احتياطات أخرى
التمـــــــويل الدائــــــــم

مرحل من جديد ()2

نتائج صافية في انتظار التخصيص ()2
النتيجة الصافية للسنة المالية ()2
مجموع الرساميل الذاتية (أ)

رساميل ذاتية مماثلة (ب)
إعانات االستثمار

مؤن منظمة
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السنة المالية السابقة

السنة المالية

3 618 741 594,94

3 266 926 935,89

629 914 290,00

419 942 860,00

629 914 290,00
629 914 290,00

419 942 860,00
419 942 860,00

175 981 922,22

175 981 922,22

-

-

41 994 286,00

41 910 570,00

1 870 532 495,82

1 824 503 925,82

2 578 223,85

2 082 643,22

-

-

897 740 377,05

802 505 014,63

3 618 741 594,94

3 266 926 935,89

467 201 933,38

445 308 437,69

6 651 637,54

7 588 300,54

460 550 295,84

437 720 137,15

ديون التمويل (ج)

الـــســـنـــــــــوي
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اقتراضات سندية

ديون أخرى للتمويل

مؤن دائمة لمخاطر وتحمالت (د)

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

مؤن للمخاطر و التحمالت

104 086 395,83

148 466 066,71

104 086 395,83

148 466 066,71

فوارق التحويل – مطلوبات (هـ)
زيادة المستحقات المثبتة
نقصان ديون التمويل

المجموع ( Iأ  +ب  +ج  +د  +هـ )

ديون الخصوم المتداولة (و)
ممونون وحسابات مرتبطة

زبناء دائنون ،تسبيقات ودفعات
المطلوبات المتداولة

المستخدمون

هيآت اجتماعية

الدولة

حسابات الشركاء

دائنون آخرون

حسابات تسوية الخصوم

مؤن أخرى لمخاطر وتحمالت (ز)

فوارق التحويل – الخصوم (ح) (عناصر متداولة)
المجموع ( I Iو  +ز  +ح )

الخزينة – المطلوبات
الخزينة

اعتمادات الخصم

اعتمادات الخزينة
بنوك التسوية

المجموع III
المجموع I + II + III
( )1رسمال شخصي مدين

( )2ربحي ( ،)+عجزي ()-

-

-

-

-

4 190 029 924,15

3 860 701 440,29

4 007 246 321,95

4 181 400 657,50

3 745 302 445,99

3 821 659 151,41

13 000 915,16

7 558 222,53

44 713 839,25

41 002 031,83

10 108 517,56

11 642 429,18

51 387 169,05

135 300 962,74

26 236 838,00

56 707 528,86

12 985 842,99

14 419 580,39

103 510 753,95

93 110 750,56

112 244 433,05

81 522 661,80

1 191 626,59

1 583 762,00

4 120 682 381,59

4 264 507 081,30

66 023 758,89

380 584 003,24

-

-

-

-

66 023 758,89

380 584 003,24

66 023 758,89

380 584 003,24

8 376 736 064,63

8 505 792 524,83

حساب المنتوجات والتحمالت  /بماليين الدرهم
السنة المالية من  1/01/2017إلى 31/12/2017
طبيعة العمليات

مجاميع السنة المالية
السابقة

مجاميع السنة المالية
خاص بالسنوات

خاص بالسنة المالية

المالية السابقة

العمليات

3=1+2
1

I

منتوجات االستغالل

2

9 176 887 020,15

6 768 393 583,40

-

6 768 393 583,40

6 387 473 512,69

-

6 783 144 651,00

6 387 473 512,69

-72 700 828,89

322 967 789,00

-

-

-

-

2 424 418 219,18

-

2 424 418 219,18

2 432 766 847,53

457 591,39

-

457 591,39

416 502,68

41 567 387,47

41 567 387,47

38 389 942,49

المجموع I

9 176 887 020,15

9 176 887 020,15

9 182 014 594,39

تحمالت االستغالل

8 174 685 020,60

-97 480 436,97

8 077 204 583,63

8 074 002 012,47

14 662 860,73

-

14 662 860,73

-

7 106 830 408,71

-97 480 436,97

7 009 349 971,74

7 071 238 861,79

402 747 020,83

402 747 020,83

364 797 988,29

22 218 568,17

22 218 568,17

23 731 557,44

329 935 495,63

329 935 495,63

333 925 708,18

942 000,00

-

942 000,00

907 440,00

297 348 666,53

-

297 348 666,53

279 400 456,77

8 174 685 020,60

-97 480 436,97

8 077 204 583,63

8 074 002 012,47

-

-

1 099 682 436,52

1 108 012 581,92

-

168 274 426,38

161 331 413,44

130 289 655,00

138 384 539,00
1 865 370,67

بيع سلع وخدمات منتجة
رقم المعامالت

6 783 144 651,00

تغير مخزونات المنتجات ()1

-72 700 828,89

تثبيثات منتجة للشركة نفسها
إعانات االستغالل
منتوجات أخرى لالستغالل
اســــتغــــالل

استعادات االستغالل  :تنقيالت التحمالت

مشتريات معادة البيع ( )2للبضائع
مشــتريات مســتهلكة
و ا لتمو ينــا ت

()2

مــن

المــواد

تحمالت أخرى خارجية
ضرائب ومكوس

تحمالت المستخدمين
تحمالت أخرى لالستغالل
مخصصات االستغالل
المجموع I I

مــالـــــــــي

III

نتيجة االستغالل () I - II

IV

منتوجات مالية

168 274 426,38

منتوجــات ســندات المشــاركة وســندات أخــرى
ماليــة

130 289 655,00

-

2 124 934,90

-

2 124 934,90

32 714 645,07

-

32 714 645,07

20 888 922,99

3 145 191,41

-

3 145 191,41

192 580,78

168 274 426,38

-

168 274 426,38

161 331 413,44

أرباح الصرف

فوائد ومنتوجات أخرى مالية
استعادات مالية  :تنقيل التحمالت
المجموع I V
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14 751 067,60

-

14 751 067,60

-

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

9 176 887 020,15

9 182 014 594,39

مبيعات البضائع (على الحالة)

II

4

حساب المنتوجات والتحمالت  /بماليين الدرهم
7102/21/13 ua 7102 /10/10 ud ecicrexE

طبيعة العمليات

العمليات

مجاميع السنة المالية
السابقة

مجاميع السنة المالية
خاص بالسنوات

خاص بالسنة المالية

المالية السابقة

3=1+2
1
V

تحمالت مالية

6 827 353,67

-

6 827 353,67

112 261,43

-

112 261,43

1 852 716,75

2 398 666,87

-

2 398 666,87

2 400 868,22

-

-

-

-

* مخصصات مالية

4 316 425,37

-

4 316 425,37

28 144 661,80

المجموع V

6 827 353,67

6 827 353,67

32 398 246,77

161 447 072,71

128 933 166,67

1 261 129 509,23

1 236 945 748,59

160 145 319,84

-

160 145 319,84

103 121 600,70

1 495 727,82

-

1 495 727,82

936 073,94

-

-

مــالـــــــــي

* خسائر الصرف
* تحمالت أخرى مالية

VI

VIII

النتيجة المالية ()IV – V

النتيجة الجارية ()III - VI
منتوجات غير جارية

* منتوجات تفويتات المستعقرات

66

* استعادات على إعانات االستثمار
* منتوجات أخرى غير جارية
* استعادات غير جارية  :تنقيالت التحمالت

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

غيـــــر جــــــــاري

الـــســـنـــــــــوي
الــتــــقـــــريـــــــــر 2017

* إعانات التوازن

المجموع VIII

IX

2
32 398 246,77

* تحمالت الفوائد

VII

4

تحمالت غير جارية

* القيــم الصافيــة الســتخمادات التثبيتــات
ا لمفو تــة

* إعانات ممنوحة

* تحمالت أخرى غير جارية

936 663,00

-

936 663,00

936 663,02

43 015 220,69

-

43 015 220,69

5 161 745,56

114 697 708,33

-

114 697 708,33

96 087 118,18

160 145 319,84

-

160 145 319,84

103 121 600,70

177 960 232,02

-

177 960 232,02

175 036 136,66

1 485 727,82

-

1 485 727,82

1 203 739,75

-

-

52 926 088,70

-

52 926 088,70

44 934 421,49

* مخصصات غير جارية لالستخمادات والمؤن

123 548 415,50

-

123 548 415,50

128 897 975,42

المجموع IX

177 960 232,02

-

177 960 232,02

175 036 136,66

X

النتيجة غير الجارية () VIII - IX

-

-17 814 912,18

-71 914 535,96

XI

النتيجة قبل الضرائب ()VII ± X

-

1 243 314 597,05

1 165 031 212,63

XII

الضرائب على النتائج

-

345 574 220,00

362 526 198,00

-

897 740 377,05

802 505 014,63

XIII

345 574 220,00

النتيجة الصافية ()XI + XII

( )1تغير المخزون  :المخزون النهائي – المخزون األولي ،الزيادة ()+؛ النقصان ()-
( )2شراءات معادة البيع أو مستهلكة  :شراءات – تغير المخزونات

XIV
XV
XVI

مجموع المنتوجات ()I + IV + VIII

مجموع التحمالت ()II + V +XII
النتيجة الصافية )XIV) - XV

-

-

9 505 306 766,37

9 446 467 608,53

-

-

8 607 566 389,32

8 643 962 593,90

-

-

897 740 377,05

802 505 014,63
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20 000
الدار البيضاء
المغرب
إل
ى مساهمي
 ،8زنقة المعت شركة كوس
ومار ش.م
مد
بن عبـــــــــاد
الد
ارالبيضــــــــاء

ملخص
من تقرير مرا
قب
ي
ال
ح
سا
بات
السنة ال
مالية من فات
ح
ي
نا
ير
إل
ى
31
دجنبر 2017

 ,37شار
ع عبد اللطي
ف بن قدور
20 050
ال
د
ار
البيض
اء – المغرب

طبقـا للمه
مة التي أوك
دجنبر .2017

لتهـا إلينا
جمعيتكــم ال

عامة ،ن
قدم لكم تق
ريــرنا المتعلــ

ق
بالسنــة الما
لية المقفلـة
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م

راقب
ي الحسابات
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اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

لقد
قمنا بافتحا
ص القوائم ا
لت
وال
و
لي
تح
م
في
ال
ة
ر
ت ،وقائمة
فقته لشر
كة كوسوم
المق
أرصدة التدبي
ار
ر،
فل
ة
وج
ش.
ف
د
و
م،
ي
ل
وا
1
ا
لت
لتم
 3دجنبر 7
ويل ،وقائمة المعلوما ي تتضمن الح
 .201تظهر
43.528,32
صيلة وحسا
هذه القوائ
ت التك
م
مي
ا
لي
 4.085.9در
لت
ة
و
ب المنتجات
ه
لي
ال
م
في
مت
م
ة
غ
عل
رب
م
ق
بل
ي
ة
ب
و
غا
ال
ض
إج
سن
م
من
اليا
ة المالية
ه ربح صا
من الرسامي
ف قدره ,05
المديرية
ل الذاتية وال
مسؤولة ع
7.740.377
9
8
مماثلة قدره
در
ه
م
ن الوضع وا
لت
ق
المغرب.
دي
مغربي.
م
ال
صريح لهذه
ال
ق
و
ائ
م
ا
لت
وليفية،
طبقا للمرجع
تكمن مس
ي المحاسبي
ال
م
قب
و
ل
ؤوليتنا في ا
لت
في
عب
ير
ع
أنما
ن
ط المهنة ف
رأي حول ه
ي المغرب،
ذه القوائم ا
وا
لت
و
عت
لي
با
را
في
لل
ة
م
قتضيات
على أساس
القانونية و
افتحاصنا .ل
نشهد بأن ال
التنظيمية ال
قد قمنا بم
ه
سا
ري
مت
نا
ة.
و
قوائم التولي
ف
في
ق
ة
ال
الد
م
ذ
ك
اللة ،صورة و
ورة في الف
ل
فية عن نتيجة
قرة الثانية أ
ع
ع
شر
م
ك
ال
لي
ة
ه،
ات
ك
س
ها
و
بر
وي
س
ة وصريحة
ومار ش.م
سم السنة
إل
ال
وت
ع
ى
ما
ط
لي
غ
ة
اي
ي،
ة
ال
ف
1
من
صرمة،
ي جميع
 3دجنبر 7
وكذا عن الو
جوانبها ذات
 ،201طبقا
المراج
للمرجعي المحاسبي الم ضعية المالية
و
ال
ذ
م
ة
ال
عات والمعلو
مالية
ما
قبول ف
ت
ا
لن
و
عي
لق
ي المغرب.
ة:
د عملنا أيضا
بالمراقبات
ا
لن
ال
و
م
ع
عي
ة
طا
ال
ة
في تقرير
منصوص ع
التدبير لمجل
ليها في الق
ان
س
و
ا
ن
إل
د
و
ار
تأ
ة
ك
د
ال
نا خا
مخصص
صة من صراح
طبقا
للمساهمين
ة ومطابقة
للمادة 172
مع القوائم
ا
لت
و
لي
المعلومات
في
ة
من القانون
5
السن
ة
.9
ال
7
1
ما
للشركة.
ك
لي
ما تم تعديل
ة  ،2017فإ
ه
ن
و
تت
شر
ك
مي
حدو
ة
م
د
ه
ك
وسومار
.99,99%
بالقانونين
 20.05و 2
ش.م قد عمل
.1
ت
8
عل
،7
ن
ى
عل
إح
مك
داث شرك
م بأنه ،خالل
ة «OMAR
 » WINCال
م
مل
و
ك
ة
إل
ى
الدار البيض
اء في  16م
ارس2018.

في 31

 ,37شار
ع عبد اللطي
ف بن قدور
0 050
ال
 2دار البيض
اء – المغرب
إل
ى مساهمي
و
س
ك ومــار

 ،8زن
قة المعتمد
ال
دارالبيضــــــــاء

 ،288شارع
الزرقطوني
000 20
ال
دار
ال
بي
ضاء
المغرب

بن عبـــــــــاد

التقرير ال
خاص لمراقب
ي الحسابات
السنة ال
مالية من فات
ح
ي
نا
ير
إل
ى
31

دجنبر 2017

بصفتنا م
راقبين لحس
ابات شركتك
م،
ن
ق
د
م
ل
المواد
كم تقريرينا ح
 56إلى 59
ول االتفاقيا
من القانون
ت
7
ال
-1
5
من
ظ
،9
م
ك
يتعي
ة طبقا
ما تم تعديله
ن علينا أن نق
لمقتضيات
وتكميله بال
دم لكم الخا
ق
ان
ص
و
يا
ني
ت
ن
0
وال
م
5-2
كيفيات األ
جلس اإلدارة
 0و .12-78
ساسية لالتفا
والتي قد ن
كتشفها بم
قيات التي ح
نا
ال
مل
بح
سب
ها
ة
إل
ث
م
ى
ع
ه
ن
علمنا رئيس
متنا ،دون إع
وجود اتفاق
طاء رأينا حو
يات أخرى .يت
ل
عي
ن
فائ
ل
ع
دت
ق
لي
د
ها
ك
ع
أو حسن أ
ملنا على تف
م طبقا للقان
ساسها ،وال
عيل المساع
ون أعاله أن
ت
ي
ا
ص
لت
در
ي
ا
وا
ه
عت
رأي
ق
دنا
كم بالمص
ذه المساعي
ها ضرورية ن
ادقة عليها.
في مراقبة ت
ظرا ألنماط
طابق المعل
و
المهنة في
ما
ال
م
ت
ا
غر
لت
صادرة منها.
ب.
ي
وتمثلت
تم إيصالها إ
لينا مع المس
تن
دا
ت
ا
أل
سا
سية التي هي

 .1اتفاقيا
ت مبرمة أث
.1

ناء ال
سنة المالية :

 .1االتفا
قيات المرخ
ص بها مسب
قا
م
.1.1.1
ن
طر
اتفاقية إيج
ف مجل
ار خدمة التل
س إدارتكم
في
ف
بي
ن
ك
ال
الشخص م
وسومار
عني  :السي
وسونابيل (
ات
د محمد فيك
را
فا
ت
قي
طبي
ه
ة
و
ا
م
لر
ئيس ال
عة وموضو
كتوبة)

ع االت
مدير العا
فاقية  :تتوق
م لكوسومار
وس
ع االتفاقية
إي
وسونابيل.
جار
خ
د
ونابيل في إ
ما
ت
طار إعطاء الف
تلفيف الس
عا
لي
كر
ة
ا
أل
ال
بي
ق
ص
ض
بي
وى
الكيفيات
ن كوسومار
ألداة اإلنتاج.
األساسية :
•
تاريخ المفع
ول 2017 :
•
ا
لج
ازي
ة
:
 321درهم
مغربي  /طن
(
خار
ج
7
ال
6
2
ض
رائ
در
هم مغربي/
ب) عن الكيل
طن (خارج ال
وغرام الواحد.
ضرائب) عن
2
ك
يل
وغ
را
م.

 ،288شارع
الزرقطوني
20 000
الدار البيضاء
ال ال
مبمالغرغبالم

ي
رتفع المبلغ
الصندوق.

حتسبة :

الممحسب

كتحمالت
على سبيل ال

سنة
المالية 017

 2إلى 4
 1.67ألف  ,37شار
ع العبمدد افلل
درهم مغربي
طي
ف
ب
ن
و
ع
ق
ب
0
د
كامله من ور
0 05
 2الدار البيض
اء – المغرب

 .2.1.1اتفا
قية إيجار الخد
ما
ت
ل
لت
كر
الشخ
ير بين ك
ص المعني
وسومار وس
 :السيد مح
و
م
نا
د
بي
في
ل
ك
(
را
ات
فا
طبيعة
ت هو ا
قية مكتوبة)
وموضوع ا
لرئيس المد

التفا
ير العا
قية  :تتوقع ا
م لكوسومار
القصوى
وسونابيل.
التفاقية إيجار
خ
د
ما
ت
ت
ألداة اإلنتاج.
كر
ير السكر الخا
م
بي
ن
ك
و
الكيفيات
سومار وس
األساسية :
ونابيل في إ
طار
إع
ط
•
اء
ال
فعالية
تاريخ المفع
ول 2017 :
•ا
لجازية 600 :
درهم مغرب
ي
(
خار
ج
ال
ض
المبالغ
رائب) عن ال
المحتسبة :
طن الواحد.
ال
يرتفع م
بلغ المحتس
ب كتحمالت
عل
ى
س
بي
ويرتف
ع المبلغ الم
ل السنة الما
لية  2017إل
دفوع من ال
ى
صن
9
3
دو
.7
ق
0
1
سنة 7
ألف در
 201إلى 78
هم مغربي.
 4.0ألف در
هم مغربي.
 .3.1.1ات

فاقية
إيجار خدمات
الشخ
التكرير بين
ك
و
س
و
ص المعني :
م
ال
ار
وسورا
سيد محمد
ك
(
في
ات
ك
را
فا
ت
ط
قي
ة
ه
و
الرئي
بيعة وموض
مكتوبة)
س المدير العا
وع االتفاقي
ة  :تتو
م لكوسو
قع االتفاقي
مار وسوراك.
ة إيجار خدما
ت
ت
كر
ير
ال
سكر الخام بي
ن كوسومار

القصوى
ألداة اإلنتاج.
الكيفيات
األساسية :
وسوراك ف
ي
إ
طار
إع
•
طاء الفعالية
تاريخ المفع
ول 2017 :
•
ا
لج
ازي
ة:
 600درهم
مغربي (خار
ج
ال
ض
رائ
م
ال بالغ
ب) عن ال
المحتسبة :
طن الواحد.
يرتف
ع المبلغ الم
حتسب كتح
م
ال
ت
سن
ويرتفع الم
ة 2017على
بلغ المدفوع
سبيل هذه ا
من الصندو
التفاقية إلى
ق
4
7
سن
ة
.2
5
7
1
أل
ف در
 20إلى 48
هم مغربي.
 2.6ألف در
.1
هم مغربي.

 .4.1اتفاقي
ة إيجار خدما
ت
ا
لت
كر
ير
بين ك
الشخص الم
عني  :السيد
وسومار وس
و
مح
تا
م
(
د
ات
في
فا
ك
را
قي
طبيعة و
ت هو الرئي
ة مكتوبة)
موضوع االت
س المدير ال

فا
عام لكوس
قية  :تتوقع ا
ومار وسوتا.
القصوى
التفاقية إيجار
خ
د
ما
ت
ت
ألداة اإلنتاج.
كر
ير السكر الخا
م
بي
ن
ك
و
س
الكيفيات
ومار وسوتا
األساسية :
في إطار إع
ط
اء
ال
•
ف
عا
لية
تاريخ المفع
ول 2017 :
•ا
لجازية 600 :
درهم مغرب
ي
(
خار
ج
ال
ض
المبالغ
رائب) عن ال
المحتسبة :
طن الواحد.
ال
يرتفع م
بلغ المحتس
ب كتحمالت
عل
ى
س
بي
ل
ولم يد
فع أي مبلغ
السنة المالي
من الصندو
ة  2017إلى
ق
5
ف
3
ي
.7
1
1
3
أل
د
ف در
جنبر .2017
هم مغربي.
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.5.1.1
اتفاقية إيجار
خدمات التل
في
ف
بي
ن
الشخ
كوسومار و
ص المعني
سوكرونيون
 :السيد مح
(ات
م
د
فا
قي
في
ة
ك
را
م
كتوبة)
ت هو الرئي
طبيعة ومو
ضوع االتفا
س المدير العا
قية  :تتوقع ا
م لكوسومار
الت
و
فا
س
و
الفعا
قي
ك
ة
رو
إي
ني
ون.
لية القصوى
جار خدمات تل
ألداة اإلنتاج.
فيف السكر ا
أل
بي
ال
ض
بي
كي
ن
كوسومار و
• ت فيات األسا
سي
ة
سوكرونيون
:
ف
ي
إ
طار
إعطاء
اريخ المفع
ول 2017 :
•ا
لجازية 376 :
درهم مغرب
ي
(
خار
ج
ال
ض
المبالغ
رائب) عن ال
المحتسبة :
طن الواحد ل
 2كيلوغرام.
ال
يرتفع م
بلغ المحتس
ب كتحمالت
عل
ى
س
بي
ويرتف
ل
ع المبلغ الم
السنة المالي
دفوع من ال
ة  2017إلى
صن
4
9
دو
1
ق
أل
سن
ف
در
ة  2017إلى
هم مغربي.
 141ألف در
هم مغربي.
 .2االتفا

قيا
ت المبرمة أث
ناء السنوات
 .1.2اتفا

قي
ة إيجار خدما
السابقة والت
ت التلفيف بي
ي تمت متاب
ع
ن
ة
ك
و
الشخص الم
تن
س
عن
في
و
ي
ذ
م
:
ها أثناء
ار وسورا
ال
السيد محم
ك
د
(
سن
ات
في
ة
ك
فا
را
ال
قي
ت
ما
ة
طبيعة
هو ا
لية :
مكتوبة)
وموضوع ا
لرئيس المد
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ير ال
التفاقية :
عام لكوسو
تتوقع االتفا
مار وسوراك.
الفعالية الق
قية إيجار خد
ما
ت
تل
في
صوى ألداة ا
ف
إلن
تا
ال
ج.
س
كر
ا
أل
بيض بين
الكيفيات
كوسومار و
األساسية :
سوراك في
•
إطار إعطاء
تاريخ المفع
ول 2016 :
•
ا
لج
ازية  321 :در
هم مغربي /
ط
ن
(
خار
ج
7
26
الضرائ
درهم مغرب
ب) عن الكيل
ي /طن (خار
وغرام الواحد.
ج الضرائب)
ع
المبال
ن
غ
2
ال
ك
م
يل
وغرام.
حتسبة :
يرتفع
ال
م
بلغ المحتس
ب كتحمالت
عل
ى
س
بي
ل
السنة الما
لية  2017إل
ى  1.395در
ه
.2.2
م
م
غ
رب
ي
ال
اتفاقية إيجار
ال
خ
مدفوع بكا
د
مل
ه
ما
م
ن
ت
ال
بي
صندوق.
الشخص الم
ن كوسومار
عني  :السيد
وسوكرونيو
ن
(
محمد فيكرا
ات
ت
فا
ه
و
قي
ا
ة
لر
ئي
طبيعة ومو
مكتوبة)
س المدير ال
ضوع االتفا
عام لكوسو
قية  :تتوقع
ا
مار
الت
و
فا
س
و
قي
ك
ة
وتنمية
رونيون.
إيجار الخدما
المنتجات وا
ت المقدمة
لخدمات في
م
س
ن
و
ق
طر
ال
ف
صن
اع
الكيفيات
سوكرونيون
ة الصيدلية.
األساسية :
إلى كوسو
مار
ف
ي
إ
طار
•
مواكبة
تاريخ المفع
ول 2015 :
المبالغ
المحتسبة :
ال
يرتفع م
بلغ المحتس
ب كتحمالت
عل
ى
س
بي
ويرتف
ل
ع المبلغ الم
السنة المالي
دفوع من ال
ة  2017إلى
صن
1
0
دو
.3
ق
1
أل
سن
ة7
ف در
 201إلى 57
هم مغربي.
 1.0ألف در
هم مغربي.

 .3.2عقد إي
جار الخدمات
بي
ن
ك
و
الشخ
س
ص المعني :
ومار وويلمار
السيد جون ل

ة
لك
 :تتوقع االت
وسومار ،س
الكيفيات
فاقية مركزة
وراك ،سونا
ع
بي
مل
ل،
يا
س
األساسية :
ت
ال
وتا
خز
و
ينة بهدف ت
ف
سوكرونيون.
عي
ل
ال
لج
• تاريخ الم
فعول 07 :
وء إلى االقت
راض وتوظي
 20بالنسبة ل
ف
س
و
ف
ك
وائ
رو
• الم
ني
ض
و
ن
الخزينة.
دة  :سنة واح
و  2006بالن
دة قابلة للتج
سبة للشركا
دي
د
ت
ا
ض
أل
من
خر
•ا
يا
ى
لجازية  :سعر
للمجموعة
سنوي بنسبة
%
,5
2
م
ن
المبالغ
الحسابات ا
لجارية الدائنة
يرتفع م المحتسبة :
وسعر سنو
ي
بن
سب
ة
بلغ ج
 5%من ا
ازية الحسابا
لحسابات الج
ت الجارية ال
م
د
ين
ة
ارية المدينة.
ال
المدف
م
وع من الصن
عاينة في م
نتوجات سنة
دوق سنة 17
0
7
2
1
0
إل
2
ى
إل
8
ى
0
.620
 8.9ألف در
 11ألف دره
هم مغربي.
م مغربي .وي
رتفع المبلغ
 .5.2اتفا

قية إيج
ار خدمات بي
ن
ك
و
س
و
مكتوبة)
م
ار و
شركات سوت
ا،
س
ال
و
نا
بي
ل،
شخص المعن
سوراك وسو
كر
ي  :السيد م
ح
و
م
ني
د
و
و
ن
في
(
س
ك
ات
و
را
ت
فاقية
كرونيون.
هو الرئيس ال
مدير ال

عام
لكوسومار،

طبيع
ة وموضوع
االتفاقية :
تت
و
ق
ع
ا
الت
فا
طرف كوسو
قية إنجاز إيجار
مار في مجا
الخدمات ال
الت مراقبة ا
لت
مقدمة لشر
دب
كا
ير
ت
وال
والمساع
س
م
و
دة التجارية وال
تا ،سونابيل،
ساعدة على ا
مساعدة الم
الستثمار وال
سوراك وس
م
و
عل
ك
و
س
رو
ما
اع
ني
تي
و
دة
ة
ن
ال
من
مالي
واالفتحاص.
ة ،وتدبير الم
وارد البشرية
والتسويقية

سوراك ،سو
نابيل ،سوتا
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 .4.2اتفاقية
تدبير الخزينة
بي
ن
ك
و
س
مكتوبة)
وم
ار وشركات
س
و
را
ك،
س
الشخ
وتا ،س
ص المعني :
ونابيل ،وس
و
السيد محم
د
كر
و
في
ك
ني
را
و
ت
ط
ن
هو الرئيس
بيعة وموض
(اتفاقية
وع االتفاقي
المدير العام
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وك بوهبو
طبيع
ت وهو المت
ة وموضوع
االتفاقية :
صرف المشتر
تت
و
ك
ق
ل
ع
و
ا
يل
الت
مار
وال
فا
وكوسومار.
مساعدة الت
قية اإلنجاز م
قنية والتجاري
ن طرف ويل
ة،
مار
ل
وال
م
فائ
س
دة
اع
كوسو
دة في االس
مار لخدمات ف
تثمار والمس
ي مجاالت ا
اعدة المالية.
الستراتيجية،
الكيفيات
األساسية :
• تاريخ الم
فعول  16 :أ
كتوبر 2013
• الم
دة  :قابلة لل
تجديد ضمنيا
•
الجازية % :
 0,425من ر
قم المعامال
ال
ت
م
خار
بال
ج
غ
ال
ال
م
حتسبة :
ضرائب المح
دد سقفها ف
ي
0
ي
0
رت
ف
.5
ع
2
1
ال
ألف در
مبلغ المحت
هم مغربي.
سب كتحمال
ت
سن
ة
ول
7
م
1
20
يدفع أي م
على سبيل
بلغ من الصن
هذه االتفا
دوق في 1
3
قية إلى 50
د
.5
جن
2
بر
1
7
أل
1
ف
.20
در
هم مغربي.

الكيفيات
األساسية :
• تاري
خ المفعول
 2006 :بالن
سب
ة
ل
س
وراك ،سو
• المدة :
سنة واحدة
تا ،وسونابيل
و  2007بالن
قابلة للتجديد
سب
ض
ة
ل
من
يا
س
و
ك
• الجازية :
رونيون
 25% 0,4من رقم
المعامالت
خار
ج
ال
ض
رائ
 5%ب و  40دره
 0,8من رقم
م مغربي لل
المعامالت
ط
ن
خار
ج
م
ال
ن
ال
ض
س
المبالغ
رائب و 35
كر المبيع إلى
المحتسبة :
درهم مغربي
سوتا ،سونابي
للطن من ال
س
كر
ل ،وسوراك.
ال
م
ال
بي
م
يرتفع بل
عل
غ المحتسب
سوكرونيون.
من طرف ك
و
س
و
مار
ك
والمبلغ
م
المدفوع م
نتجات سنة
ن الصندوق
 2017على
سن
س
ة
بي
ل
7
1
ه
0
2ي
ذه االتفا
رتفع إلى 92
قية إلى 09
 14.8ألف در
 19.9ألف در
هم مغربي.
هم مغربي.
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م

دقق
و الحسابات

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

قرارات السنة المالية 2017

القـــرار األول

إن الجمعية العامة ،بعد سماع تالوة تقارير مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات ،تصادق
على الحصيلة وحسابات السنة المالية  2017كما هي مقدمة إليها ،والتي ترتصد بربح
صاف محاسبي مبلغه  897.740.377,05درهم.

وتصادق أيضا على العمليات المجسدة بهذه الحسابات أو الملخصة في هذه التقارير.

القـــرارالثانــي

ونتيجة للمصادقة على القرار أعاله ،تعطي الجمعية العامة للمتصرفين ومراقبي الحسابات

القــرارالخامــس

تقرر الجمعية العامة أن تمنح للمتصرفين مكافآت الحضور برسم السنة المالية 2018

بمبلغ خام إجمالي قدره  960.000,00درهم ،أي  120.000,00درهم لكل متصرف.

القــرار السادس

سجلت الجمعية العامة استقالة السيد "جون فانسون بيوت" ()JEAN-VINCENT PIOT
من مهامه كمتصرف وتعطيه إبراء تاما ونهائيا عن تدبيره.

إبراء عن تنفيذ مهامهم برسم السنة المالية .2017

القــرارالسابع

القــرارالثالث

فاكونديس" ( )VIRGILIO LOPES FAGUNDESتعويضا للسيد "جون فانسون بيوت"،

تسجل الجمعية العامة التعيين المشترك بصفته متصرفا للسيد "فيرجيليو لوبيز

تصادق الجمعية العامة ،بعد سماع تالوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول
االتفاقيات المشار إليها في المادة  56من قانون  95-17كما تم تعديله وتتميمه ،على
العمليات المبرمة أو المنفذة خالل السنة المالية.

تسجل الجمعية العامة أن الممثل الدائم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ( )RCARهو

				
الرصيـد

			
االحتياطي االختياري
الربيحة

			

					
الرصيـد

				

 )-( 20.997.143,00درهم
 )+( 2.578.223,85درهم
 879.321.457,90درهم

 )-(248.890.000,00درهم

)-( 629.914.290,00درهم
 517.167,90درهم

وتقرر نتيجة لذلك توزيع ربيحة إجمالية مبلغها  629.914.290درهم ،المطابقة ل

 62.991.429سهم ،أي ربيحة بالوحدة مبلغها  10دراهم للسهم الواحد وتخصيص الرصيد
غير الموزع لحساب المرحل من جديد ،أي  517.167,90درهم.

ستوضع هذه الربيحة رهن األداء حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم الساري،

ابتداء من  21يونيو . 2018

القــرارالتاسع

تسجل الجمعية العامة أن الممثل الدائم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ( )RCARهو
من اآلن فصاعدا السيدة وفاء مريواح.

اإلحداث اإلنـمـاء التـوطـيــد

 -المرحل من جديد للسنوات المالية السابقة

 897.740.377,05درهم

من اآلن فصاعدا السيدة وفاء مريواح.
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تصادق الجمعية العامة على التخصيص التالي للنتائج :
 -االحتياطي القانوني (للوصول إلى سقفه)

العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية .2018

القــرارالثامن

القـــرارالرابع

			
 -الربح الصافي المحاسبي

وذلك عن المدة الجارية المتبقية من مهام سلفه ،أي إلى حين انعقاد الجمعية العامة
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