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 2019أفريل18الجلسة العاّمة العاديّة المنعقدة يوم

 تقـرير عن نشـاطالشـركـة

      ---------- 

 44الفصـل 

 94.11.14المـؤرخ في  117-94من القـانون 

---------- 

 :  تعريـف الشــركة–(1

في شكـل شركة خفية االسـم هدفها األساسي إنتاج وتصدير مـادة "  1971تـأسست الشركة سنـة 

 .1976ذي دخـل طور اإلنتاج في جوان فليور األلومنيوم " بمصنعها بقابس الـ

والمحافظـة Iso 9001 v 2015ومتحصلة على عالمة الجودة  (120-93قانون )الشركة مصدرة كليا 

  ISO14001على البيئـة :

 : 2018 نشـاط الشـركة للسنة المالية –(2

أي  2017خالل سنة طن   59740  طن مقابل43 433بلغ 2018سنة  الجملي الحاصل خاللبلغ 

 .2018ارتفاع معدل اإلنتاج اليومي لسنة إلىأساسا ذلك يعود وطن  836 2زيادة قدرها   ب

طن/ يوم خالل سنة 119.4طن/اليوم مقابل 2018123.6معدل اإلنتاج اليومي لسنة وبلغ هذا 

 .في كل من الفترتين( توقف المعملاعتبار أيام بدون )2017

  43.056، وقـع تسويق 2018ديسمبر 31ما بين غّرة جـانفي و خالل الفترة المتراوحة ما بين 

مقابل الجنوبيّة و آسيا,األوروبيّة ,أمريكا  اإلفريقيّةكّل من األسواق  إلىلومنيوممن فليور األ طن

 .2017خالل سنة طّن 48.335
 

 على المستوى المـالي، يتبيّن من خالل القـوائم الماليّة ما هو آت :
 

مسجلة  تطّورا مهّما بقيمة دينار ألف2018 38.577خالل سنةالمسجلة الّصافية النتيجةبلغت  

 .دينار ألف 14.935حيث  بلغت خاللها2017ألف دينار مقارنة بسنة 23.642

رتفاع الهامش الخام المسّجل حيث اإلى  2018/12/31فيويعزى تطّور النتيجة الحاصلة 

نتيجة اإلستغالل  ارتفاع مّما نتج عنه 2017/12/31ألف دينار في  24.280ألفدينار مقابل50.084بلغ
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س الفترة من ي نفألف دينار ف 12.643ألف دينار مقابل  36.044لتبلغ 2018/12/31فيالمسّجلة 

 . 2017سنة

 

 :وكانت أهّم أرقام قائمة النتائج 

 .2017سنة  دتأ24.280مقابل  دت.أ50.084 : الهامش الخام -

 .2017سنة  دتأ12.643مقابل  أدت.36.044 : نتيجة اإلستغالل -

 .2017سنة  دتأ14.935مقابل   أدت.38.577:    النّتيجة الصافيّة -

 

 :2019تـوقـعات سنـة –(4

خالل الثالثي  %4بحوالي  LMEشهد معدن األلمنيوم تراجعا من حيث مؤشر السعر 

دوالر في الثالثي الثالث  2055دوالر للطن الواحد مقابل  1965)معدل  2018الرابع من سنة 

 (2018من سنة 

 إضافة الى ذلك ال يزال انتاج مادة فليور األلمنيوم في الصين منخفضا، حيث بلغ معدل اإلنتاج في

 تبعا( وذلك 2017من الطاقة اإلنتاجية )تقريبا نفس معدل انتاج سنة  %50حوالي  2018سنة 

 ASIANللمعادن  مختّصةللسياسة البيئية الصارمة للحكومة الصينية )المصدر: المجلة ال

METAL ) 

الى وفي ظل هذه الظروف، ال تزال سياسة التسويق للمنتجين الصينيين لمادة فليور األلمنيوم تميل 

في لفليور األلمنيوم يوهذا ما يجعل مؤشر السعر العالم محلية )الصين(إعطاء األولوية للسوق ال

 .عالمستوى 

و تبعا لهذا السياق، ال تزال سياسة المبيعات لشركتنا تتجه نحو التحسين في السعر للثالثي األول 

ة السنة الجارية )عقود متوسطة . مع العلم ان االتفاقات القائمة مع جل حرفائنا في بداي2019لسنة 

. إضافة الى ذلك نحن 2019أو طويلة المدى( تضمن تسويق كامل الطاقة اإلنتاجية لمصنعنا لسنة 

االن بصدد التفاوض مع بعض حرفائنا التقليدين قصد تمديد عقودنا الحالية من سنتين الى ثالث 

 .2022 الى 2020سنوات وبالتالي ضمان تسويق كميات هامة للفترة من 

 

 :األحـداث الهامة وأساليب تقديم الحسابات–(5

طن في اليوم والذّي وقع فيه إمضاء  300وحدة إلنتاج الحامض الكبريتي بطاقة في إطار مشروع 5-1

المنعقدة  إلنشائه. قّررت الجلسة العاّمة اإلستثنائيّة 2011أكتوبر  30الهندية بتاريخ  FFILعقد مع شركة 

 د.ت :000 000 21د.ت إلى  000 000 9التّرفيع في رأس مال الّشركة من  2011-12-29في 
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 (.دت 000 000 3) هذا المبلغإنهاء عمليّة تحرير الّربع األّول من  24/04/2012وقع يوم  - 

 دت(.000 000 6مبلغالجملّي للتّرفيع )نصفالإنهاء عمليّة تحرير  30/06/2013وقع يوم  - 

 دت(.000 000 3الّربع األخير للتّرفيع )إنهاء عمليّة تحرير  30/10/2013وقع يوم  - 

جديدة مع السهم األ، تم دمج 2014إثر الجلسة العاّمة العاديّة وإثر توزيع األرباح المعنيّة بسنة مباشرة و 

 .بدون تمييز األسهم القديمة نهائيّا ليتّم تداولها بالّسوق الماليّة

 

 .1تعتمد الشركة في تقديم بياناتها المالية حسب الضبط المرجعي طبقا للمعيار العام للمحاسبة رقم 5-2

 :المساهمـات الجديدة وعمليـة التفويت –(6

 ال شيء يستحق الذكر في هـذا البند. 

 :نشـاطات الشركـات الخاضعـة لمراقبتـها–(7

 يائيـة للفليـور.ال تـوجد أي شركـة خاضعـة لمراقبـة الصناعات الكيم

 :توزيع رأس المال وحقوق االقتراع وشروط حضور االجتماعات –(8

دنانير أغلبيته ممتلك من  10سهما قيمته االسمية  000 100 2يتكون رأس مال الشركة من  

شركة العربية للتعدين والتي ومن بين المساهمين أجنبي ممثال في ال إدريس،طرف مجمع 

أو )من رأس المال. أمـا الباقي فهو موزع على صغـار المدخرين ويحق لكل مالك  %26,67تملك

 لسهم واحد أن يحضر مداوالت الجمعية العامة ويمثل كل سهـم صوتا واحدا. (ممثل

 :ذاتية والمرابيحجـدول تطـور األموال الـ–(9

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 )أدت(   البيــانــات

 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 18.000 12.000 رأس المال -

 36.859 36.859 36.859 36.859 36.559 36.309 35.659 االحتيـاطات -

 11.457 4.922 6.621 7.689 7.102 7.294 105 رصيـد منقـول -

 2.028 2.323 4.538 4.624 4.711 4.765 128 أموال ذاتية أخرى -

 38.577 14.935 401 612 3.617 4.070 878 12 نتيجـة السنـة -

مجموع األموال الذاتية قبل 

 التّخصيص
60.770 70.438 72.989 70.784 69.419 80.039 109.921 
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 :تطور الشركة خالل الخمس سنوات االخيرة–(10

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيـانـــات

 43.433 40.597 40.132 37.141 36.027 37.810 38.301 اإلنتاج     : الطن -

 43.056 48.335 38.247 41.589 34.328 30.249 35.075 الصادرات   : الطن -

 158.020 118.055 82.661 93.831 71.954 65.062 83.541 رقم المعامالت: أدت -

 50.084 24.280 7.886 8.719 9.174 7.363 21.104 الهامش الخام: أدت -

 38.577 14.935 401 612 3.617 4.070 12.878 نتيجـة السنة: أدت  -

 5.776 1.338 1.082 5.631 10.992 22.624 7.745 االستثمارات  : أدت -

 %40 30 % 10% 8 % %13 39 % % 42 المرابيحع توزيـ

 

 :تــوزيـع المــرابيـح–(11

حسب القانون األساسي للشركة ذلكالسنـوية بصفـة موحدة لكـل المساهمين و تــوزع المـرابيح 

وتتكّون األرباح القابلة للتّوزيع من النّتيجة المحاسبيّة الّصافية بعد إضافة النّتائج المؤّجلة من الّسنوات 

 وبعد طرح ما يلي : ،المحاسبيّة الّسابقة أو طرحها

قانونيّة ويصبح هذا الخصم غير واجب  احتياطاتمن الّربح المحّدد بعنوان  % 5نسبة تساوي  - 

 .وهو الحال خالل هذه الّسنة ،القانوني عشر رأس مال الّشركة االحتياطيإذا بلغ 

 أو لمؤونة نقديّة أو لتثبّت من جديد. الحتياطيةغ التّي تقّرر الجلسة العاّمة تخصيصها لالمبا - 

 

 :والتشجيعـات المخصصـة لألجـراءالحوافـز 

مدّة مبـدأ مكافأة أعوانها بإقرار منحة تشجيعية لفائدتهم يقع ضبطها من طرف  ت الشركة منذتبنّ  

مجلس اإلدارة ويأذن بصرفها عندما يقع تحديد موعد توزيع األرباح على المساهمين وذلك على حسب 

 قاعدة حسابية مرسومة من طرف اإلدارة العامة.

 

 

 :2018تطـور سعـر أسهم الشركة في البورصة لسنة–(13

السنة دت ويكون السعر المتوسطي لنفس  445 022 36ما قيمته2017سهما سنة 956 340وقع تداول 

 :دينار105.650
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 دت181.000:    أعلى سعر تداول  -  

 دت 28.21:    أدنى سعر تداول - 

 

 اللّجـان الخـاّصة ومهامهـا : –(14

 

: وجب تكوينها حسب القانون ومهّمتهـا مراقبة حسن سير العمـل والمساهمـة   للجنـة االستشاريةا: 141.

يـقع تجديد هـذه اللجنـة كّل ويـة العّمـال.قفي ضبط آفـاق أنشطـة الّشركـة والحضـور في مداوالت تر

 عن طريق اقتراع داخلي. ثالث سنوات

انتخبت هذه اللجنـة ، 2005أكتوبر 18المؤّرخ بـ 2005-96: حسـب قانـون لجنـة المراقبة الّدائمـة: 2.14

أعضاء في نفس المجلس ومكّلفة بالمهام التي ضبطها نفس  3من طرف مجلس اإلدارة وهي متكّونة من 

 القانون.

بعد أن أوكلت خارجّي المراقبة المكتب  في أربعة مناسبات مع2018وقد اجتمعت هذه اللّجنة خالل سنة 

كما وقع رفع العديد من . مجاالت نشاط الّشركةالعديد منفي  الّداخليّ  للتّدقيقله العديد من المّهام 

 .للقيام باإلجراآت الاّلزمة المالحظات التّي أثارها مكتب المراقبة إلى مجلس اإلدارة

 وسوف يقع تجديد عضويّة أعضاء هذه اللّجنة خالل مجلس اإلدارة المنبثق عن الجمعيّة العاّمة المقبلة.

 

 التّصّرف في الموارد البشريّـة :  –(15

لّرجوع إلى أسس وباV 2015 -14001.ISO إّن الّشركة متحّصلة على عالمـة الجودة : التكوين

، فإّن الّشركـة ملزمـة بضبط مخّطط سنوي للتّكويـن مصادق عليه  من األخيرة هذه المنظومـة

من طرف مديرية الموارد البشريّة ومراقبته تكون من  طرف اللجنـة االستشارية .تقـع  متابعته

 .  ISOطرف مراقب الجودة ويعّد من بيـن موّظفي الّشركة ومتكّون لهـذا الغرض حسب منظومـة 

 المـراقبــة الداخليـة :  –(16

تــدمج خاتمـة دراسـة أسس المراقبـة الداخليّـة في التّقرير العـام لمراقبـة الحسابات وذلك     

 .2005-96( والمنقّح بالقانون 3)الفصل عدد  96-117حسب القـانون 
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