الـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ــائـ ـ ــج �إلـ ــى غـ ـ ــاي ـ ـ ــة  31دج ـ ـن ـ ـبـ ـ ـ ــر 2014

رغم تقلبات �أ�سعار املدخالت ،كو�سومار حت�سن نتائجها بف�ضل االنعكا�سات
الإيجابية لال�ستثمارات التنموية والت�أهيلية
انعقد املجل�س الإداري لكو�سومار يوم اخلمي�س  26مار�س  2015حتت رئا�سة ال�سيد حممد فيكرات من �أجل تدار�س ن�شاط املجموعة خالل ال�سنة املالية
 2014و ح�صر بعد ذلك املجل�س احل�سابات يف حدود  31دجنرب .2014
 • 1ن�شاط املجموعة
يف مناخ عام ات�سم بارتفاع و تقلبات �أ�سعار املدخالت ،حققت جمموعة كو�سومار حت�سنا طفيفا يف نتائجها باملقارنة مع ال�سنة املالية ال�سابقة.
فقد �سجل املو�سم ال�سكري ل�سنة � 2014إنتاجا بلغ حجمه  478 000طنا من ال�سكر بزيادة  32%مقارنة مع �سنة  2013حيث مكن الإنتاج الوطني تغطية
حاجيات ال�سوق بن�سبة .40%
 • 2احل�سابات املوطدة ملجموعة كو�سومار
حقق رقم املعامالت املوطد ملجموعة كو�سومار البالغ  6.046مليون درهم زيادة  1,2%مقارنة مع �سنة .2013
وبلغ الفائ�ض الإجمايل لال�ستغالل  1.337مليون درهم بر�سم ال�سنة املالية  ،2014م�سجال حت�سنا بن�سبة  3,1%مقارنة مع امل�ستوى الذي كان عليه عند
نهاية دجنرب .2013
ويعزى تطور هذه النتائج العملية �إىل حت�سن الأداءات العملية للمو�سم ال�سكري  2014و�إىل االنعكا�سات الإيجابية لأحدث اال�ستثمارات الت�أهيلية والتنموية
للأداة ال�صناعية التي قامت بها املجموعة.
و�أظهرت النتيجة ال�صافية ح�صة جمموعة كو�سومار ما قيمته  640مليون درهم عند نهاية دجنرب  ،2014م�سجلة بذلك ارتفاعا ن�سبته  1,8%مقارنة
مع ال�سنة املالية .2013
 • 3احل�سابات االجتماعية لكو�سومار �شركة امل�ساهمة
بلغ رقم املعامالت لكو�سومار �شركة امل�ساهمة  4.524مليون درهم برتاجع ن�سبته  4,5%مقارنة مع ال�سنة املالية ال�سابقة وذلك نتيجة انخفا�ض حجم
مبيعات املنتوجات النهائية ملعمل التكرير لفائدة الفروع ال�سكرية التابعة للمجموعة و التي منا �إنتاجها بن�سبة .32%
و�سجل الفائ�ض الإجمايل لال�ستغالل االجتماعي لكو�سومار �شركة امل�ساهمة ،الذي بلغ  930مليون درهم تراجعا مبا قدره  50,7مليون درهم مقارنة مع
ما مت �إجنازه �سنة  ،2013ومرد ذلك بالأ�سا�س �إىل انخفا�ض رقم املعامالت وكذلك �إىل ارتفاع متو�سط �سعر الفيول ل�سنة .2014
� • 4آفاق 2015

تب�شر الظروف املناخية املالئمة �إىل غاية اليوم مبو�سم �سكري جيد ل�سنة .2015
 • 5الربحيات
يقرتح املجل�س الإداري على اجلمع العام العادي توزيع ربحية قيمتها  10,3درهم لل�سهم الواحد بزيادة عن ال�سنة املالية ال�سابقة.

جائزة «املقاولة املواطنة ل�سنة  »2013لنادي روطاري
مر�س ال�سلطان الدارالبيضاء

جائزة «�أف�ضل �أداء للم�س�ؤولية
الإجتماعية لفيجيو» 2012

جائزة «رواد امل�س�ؤولية الإجتماعية والإقت�صاد
الأخ�ضر يف �إفريقيا» 2012

جائزة «امل�س�ؤولية
الإجتماعية للإحتاد العام ملقاوالت املغرب» 2011

ميدالية «منظمة الأغذية والزراعة للأمم
املتحدة لنموذج التجميع» 2009
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