النتائج املالية ل�سنة 2014

�أداء �صامد يف ظل �سياق قطاعي يفتقد للنمو

إنعقد اجمللس اإلداري لصوناسيد يوم  19مارس
رمسيس عروب ،وقام بحصر احلسابات السنوية.

2015

برئاسة السيد محمد

بهذه املنا�سبة ،قام املدير العام ،ال�سيد �أيوب �أزمي بعر�ض �شامل ف�صل فيه الظرفية
الإقت�صادية ونتائج ن�شاط ال�رشكة خالل �سنة .2014
عرفت ال�سوق العاملية احتدام املناف�سة ،خا�صة يف �أوروبا حيث �أن ت�ضاعف فائ�ض الإنتاج
خلف �ضغطا �سلبيا على م�ستوى الأثمان.
ويف نف�س ال�سياق عرفت ال�سوق الوطنية للبناء تراجع الإنتاج بفعل قلة الأورا�ش التي �أدت
�إىل تراجع ن�سبة ا�ستهالك حديد اخلر�سانة.
رغم هذا ال�سياق الذي طبعه انخفاظ يف الإ�ستهالك ويف �أ�سعار البيع ( -4 %مقارنة مع
 ،)2013متكنت �رشكة �صونا�سيد من حتقيق نتائج �إيجابية :

على امل�ستوى التجاري :
•�إرتفاع ح�صة ال�سوق بنقطتني بني �سنة  2013و  2014وذلك بف�ضل تطوير البيع املبا�رش
ونهج مبادرات الإمتياز واجلودة.

على امل�ستوى ال�صناعي والإنتاجي :
•ال�رشوع يف ا�ستعمال الطاقة البديلة مكن م�صانع �صونا�سيد من الولوج �إىل مكانة
متميزة مقارنة مع امل�صانع الأوروبية ؛
•خف�ض تكاليف الإنتاج ،خا�صة تكلفة �رشاء املواد الأولية ،وذلك �إ�ستنادا على �رشيكها
ArcelorMittal
•التطور امللحوظ يف نتائج و�أداء ت�سيري قطاع �رشاء اخلردة.
على م�ستوى �إدارة املخاطر :
• التدبري املحكم لتتبع املخاطر املرتبطة بالزبناء ؛
• �إنعدام املديونية.

وهكذا ،بلغ رقم معامالت �صونا�سيد ل�سنة  2014ما جمموعه  4 123مليون درهم �أي برتاجع
بن�سبة  11%مقارنة مع �سنة  .2013كما �سجل م�ؤ�رش �إبيتدا  Ebitdaبدوره انخفاظا بن�سبة
 13%مقارنة مع �سنة  2013بحيث بلغ  356مليون درهم .يف حني بلغ الناجت ال�صايف 160
مليون درهم �أي برتاجع  24%مقارنة مع �سنة 2013

م�ؤ�رشات �صونا�سيد
ل�سنة 2014

رقم املعامالت

4123
م�ؤ�رش

مليون درهم

�إبيتدا )(EBITDA

356

مليون درهم

نتيجة اال�ستغالل

155

مليون درهم

النتيجة ال�صافية

160

مليون درهم

احلسابات املدعمة

�سجلت النتائج املدعمة حت�سنا ملحوظا لفرع لونكوميطال �آرماتور الذي حقق ارتفاعا يف
رقم معامالته ونتيجة �صافية �إيجابية.
ماليني الدراهم

رقم املعامالت

4254

4705

م�ؤ�رش �إبيتدا ()EBITDA

371

360

النتيجة ال�صافية� ،ضمنها احل�صة باملجموعة

127

86

لقد قرر املجل�س الإداري �أن يقرتح على �أنظار اجلمع العادي توزيع ح�صة �أرباح مببلغ  41درهم
لكل �سهم عن ال�سنة املالية .2014

املذكرة
نن�رش احل�سابات 26 :مار�س 2015
امل�ؤمتر ال�صحفي 31 :مار�س 2015

العالقة مع امل�ساهمني
عبد الإاله ف�ضيلي
a.fadili@sonasid.ma
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