الـنـتـائــج الـ�سـنـويــة 2013

بــــالغ �صـــحــــفــــي

نتائج يف ارتفاع بف�ضل املخطط اال�سرتاتيجي الهادف �إىل تعزيز التناف�سية .ولكن يجب توطيد هذه الديناميكية
من �أجل �أداءات م�ستدامة يف �سوق ي�شهد با�ستمرار تزايد �ضغط املناف�سة.

”

“

�أيوب الأزمي
املدير العام

انعقد املجل�س الإداري ل�صونا�سيد ،بتاريخ  6مار�س  ،2014برئا�سة ال�سيد �أندري بوك ،وقام بح�رص
احل�سابات االجتماعية ل�صونا�سيد على النحو الآتي:
خالل ال�سنة املالية � ،2013سجل رقم معامالت �صونا�سيد  4630مليون درهم مقابل 4747
مليون درهم �سنة  ،2012وذلك برتاجع بن�سبة  %2مقارنة مع �سنة  .2012يف�رس هذا الرتاجع
بعاملني �إثنني يتمثالن يف  :ارتفاع ملحوظ حلجم الواردات والرتاجع احلقيقي ال�ستهالك حديد
اخلر�سانة بن�سبة  %3ب�سوق البناء الذي ي�شهد دينامكية �ضعيفة .مع ذلك ،متكنت �صونا�سيد من
حت�سني ح�صتها ب�سوق حديد اخلر�سانة بف�ضل تقدم فرع �صونا�سيد للتوزيع Sonasid Distribution
الذي رفع ح�صته �إىل  %20من املبيعات.

امل�ؤ�رشات الرئي�سية 2013
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�إ�ضافة �إىل ذلك ،مكنت كل من اال�سرتاتيجية اجلديدة ل�رشاء اخلردة ،حت�سني الأداءات ال�صناعية،
الإجراءات املتعلقة بتخفي�ض التكاليف والتحكم يف امل�صاريف املالية من تعزيز عنا�رص التناف�سية
لدى �صونا�سيد .وهكذا ،فقد �سجل م�ؤ�رش �إبيتدا ( )EBITDAارتفاعا ناهز  410مليون درهم عند
متم �سنة  2013مقابل  118مليون درهم �سنة  .2012كما ارتفعت نتيجة اال�ستغالل بدورها
من  -92مليون درهم �سنة � 2012إىل  235مليون درهم عند نهاية � .2013أما النتيجة ال�صافية،
فقد بلغت  211مليون درهم مقابل  -78مليون درهم �سنة .2012

نتيجة اال�ستغالل

قرر املجل�س الإداري تقدمي اقرتاح �إىل اجلمع العام لتوزيع الأرباح بح�صة  58درهم لل�سهم.

النتيجة ال�صافية

الآفــــــــــــــــــاق
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مليون درهم

توا�صل �صونا�سيد خمططها التنموي عرب الرت�شيد امل�ستمر للم�صاريف الثابتة ،االنخفا�ض
امللحوظ للم�صاريف املتغرية للإنتاج ،تعزيز العالمة املرجعية بالتوزيع ،اعتماد قيا�س للأداءات
ال�صناعية ،وتبني ثقافة تدبريية تعنى بالتنمية الب�رشية.

احل�سابات املدعمة ل�صونا�سيد � -أرماتور لونكوميطال

ت�أثرت احل�سابات املدعمة بنتائج ت�صحيح ح�سابات لونكوميطال �أرماتور و�إعادة مراجعتها طبقا
ملعيار .IFRS
ماليني الدراهم
رقم املعامالت
م�ؤ�رش �إبيتدا ()EBITDA
النتيجة ال�صافية� ،ضمنها احل�صة باملجموعة

31/12/2013
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72
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املذكرة املالية
ن�رش احل�سابات االجتماعية
واملدعمة 21 :مار�س 2014
امل�ؤمتر ال�صحفي 26 :مار�س 2014
�إجتماع املحللني
املاليني  26 :مار�س 2014
العالقات مع امل�ساهمني
عبد الإاله ف�ضيلي

a.fadili@sonasid.ma
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