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 12ملحق عدد 

 لترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة

 مثال التقرير السنوي حول التصرف في الشركة
 

 النشاط والنتائج -1
 

 عرض حول نشاط ووضعية ونتائج الشركة :1.1

 كة خالل السنة المالية األخيرة:تقديم  موجز لنشاط الشر -

 

تحسن ملحوظ مقارنة بالموسم الفارط حيث تم تسجيل أرباح  2019-2018 شهدت نتـائج الشركة خالل الموسم

و بلغ رقم  2018-2017دينارا خالل موسم  7 366دينارا، مقابل خسائر بلغت مقدار  270 842بلغت مقدار 

 . دينارا خالل الموسم الفارط 1137 840 دينارا مقابل  1 868 791 المعامالت خالل هذا الموسم قيمة

. 

 

رة وات األخيالث سنتقديم أهم نشاطات الشركة ذات األهمية النسبية على مستوى المعامالت أو النتائج المجمعة للث 

 وللسنة الجارية مع بيان:

 

  أهم أصناف المنتوجات أو الخدمات -

 

 ة.لى نشاطها األساسي، المتمثّل في تكرير الزيوت النباتيع لسنة الماليةا هركزت الشركة خالل هذ
 

 خيرةأسباب التغييرات الهامة اإليجابية أو السلبية في نتائج االستغالل خالل الثالث سنوات األ -

 

ذلك بإسداء و% مقارنة بالموسم المنقضي  33بنسبة  خالل هذا الموسم ارتفعت كميات الزيوت الخام المكررة

يها تحصل عليعمل في ميدان تعليب الزيوت النباتية، هذا وتبقى حصة الزيوت المدعمة المخدمات إلى حريف 

 دبصدو هليعول عليها نشاط الشركة خاصة وان هذا الحريف  متواضعة جدامن طرف الديوان الوطني للزيت 

 .الزيوت النباتيةتركيز مصنع لتكرير

ينار خالل السنة د 143 947ات المالية التي بلغت قيمة في إيرادات التوظيفكما سجلت القوائم المالية ارتفاع 

-2017الفارطة  دينارا خالل السنة المالية 51 457مقابل إيرادات توظيفات مالية بقيمة  2019-2018المالية 

2018. 

حيث أفرزت القوائم المالية  ،مقارنة بالموسم الفارطكانت نتيجة االستغالل خالل هذا الموسم ايجابية  

 ل سلبية قدرتا مقابل نتيجة استغالدينار 138 403ب  تقدر نتيجة استغالل ايجابية 2018/2019للسنة  للشركة

 يوت المكررة،تسجيل ارتفاع في كميات الزو ذلك راجع باألساس إلى  الموسم الفارط،خالل  دينارا 74 428ب 

ها د مراجعتذلك بعن الوطني للزيت، وإضافة إلى الزيادة في ثمن تكرير الزيوت المدعمة ونقلها من والى الديوا

ة إلى قية إضافة الطامن طرف وزارة الصناعة والتجارة تماشيا مع ارتفاع أسعار المواد األولية المستعملة والكلف

 .االرتفاع في مستوى األجور
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فان مستوى  انه بالرغم من االرتفاع النسبي في كميات الزيوت المكررة خالل الموسم الحالي،كما تجدر اإلشارة 

غط ذولة للضود المباألعباء القارة و ذلك رغم الجه متواضعة أمام كلفةنشاط الشركة و إيرادات االستغالل تبقى 

ي تتأثر هلكة التأسعار قطع الغيار و المواد المستوذلك نتيجة لالرتفاع المتواصل في ، على نفقات االستغالل

شر عكاس مبااصل اندينار، كما أن ارتفاع الكلفة الطاقية المتومباشرة بارتفاع صرف العمالت األجنبية أمام ال

 بالمائة 40 على نتيجة االستغالل، وقد شهدت أسعار الكهرباء و الغاز الطبيعي بصفة خاصة ارتفاع يفوق

  1 740 387 قيمة 2019-2018، وقد بلغت أعباء االستغالل خالل السنة المالية مقارنة بالموسم الماضي

 دينارا خالل الموسم الفارط.  1 261 038 لدينارا مقاب

لوطنية الغرفة وفي خصوص كلفة التكرير والنقل، فقد تواصلت مطالبتنا لوزارة الصناعة والتجارة، في نطاق ا

لة ة المستعمألوليلتكرير الزيوت المدعمة، للمطالبة بمراجعة هذه الكلفة وذلك تماشيا مع ارتفاع أسعار المواد ا

 .ة إضافة إلى االرتفاع في مستوى األجوروالكلفة الطاقي

 األنشطة. موسميةوعند االقتضاء 

 .ال شيء

 

ثر ذو ايرها كما يجب ذكر األنشطة الخاضعة ألنظمة جبائية خاصة أو إلى قواعد عمومية خاصة والتي يكون لتغي

 .أهمية نسبية

 ال شيء

 

 

 وضعية وأداء الشركة خالل السنة المالية األخيرة:  -

 

 لية، تطورالما رات الهامة التي طرأت على هيكل وأداء وتعهدات الشركة، تطور الهيكل المالي، المؤشرات)التغيي

 الهامش الخام للتمويل الذاتي، تطور األرباح واألرباح الموزعة للسهم الواحد(.
 

 المرابيح الموّزعة بعنوان السنوات المالية الثالث األخيرة:

 
 

 لية )د(األرباح الموزعة عن السهم الواحد )د(     األرباح الموزعة الجمالسنة المالية              

2015-2016                                    0                                             0 

2016-2017                                    0                                             0                                                                                                                   

2017-2018                                    0                                             0 

                                                                                                                                    

 وصف أهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة: -
 

لفائدة الديوان الوطني  في تكرير الزيوت النباتية  أساساعلى نشاطها األساسي، المتمثّل القتصار الشركة نظرا  

تائج على الن ثرؤمما سي المبينة أعاله،المدعمة  النباتية توزيع الحصص من الزيوتالمعتمد على طريقة و للزيت

 تإيراداد من بما يتيحه نشاطها الوحيالمصاريف القارة تغطية غير قادرة على  أصبحتالتي  ة للشركةالمستقبلي

 .هذا باإلضافة إلى االرتفاع المتواصل لكلفة الطاقة االستغالل
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ه ها تجااإلنجازات المحققة أو الصعوبات المعترضة ووصف أهداف الشركة والوسائل التي اتخذتها وتمركز- 

 المنافسة:

 

فريق المختص بوضع برنامج الالشركة مع  إدارة للتأهيل ودعم القدرة التنافسية، تسعى في نطاق البرنامج الوطني  

طوير تكذلك وكتعليب الزيوت النباتية وزيوت الزيتون  لى مشاريع جديدة لتنويع النشاطاتاستراتيجي والبحث ع

ميع جكرير ع بالمعدات الضرورية التي تمكن من توالتفكير كذلك في تجهيز المصن ،نشاط تصنيع مادة الصابون

 أنواع الزيوت النباتية.

 

 االستثمارات المادية 

 

الشركة  وقد تحصلت المندمجةمطابقة الجودة  حسب متطلبات العمل المنقضية السنة الماليةالشركة خالل  تابعت 

طبقا  2021ماي  لتي تمتد إلى غاية شهرالمندمجة للفترة الثانية وا خالل هذا الموسم على شهادة مطابقة الجودة

 .)ISO2200 ISO9001V2015 2005 :(المواصفات الجديدة 

 

و سالمة  المندمجةكما مكنت الشركة خالل الموسم من إعادة تكوين العملة في ميدان إرساء منظومة الجودة  

لهادفة ابيق المستجدات لالطالع وتط،  22000ISO: 2005 و ISO 9001: 2015في نسختها المنتجات الغذائية 

ف في والمتطلبات القانونية والتنظيمية وتطبيق منهج التصر إلرضاء متطلبات الحريف و أصحاب المصلحة

 المخاطر والتحسين المستمر لفاعلية جودة وسالمة الغذاء.

 

 : نتائج النشاط وتطوره -
 

   9201 -8201  توزيع رقم المعامالت الجملي خالل السنة المالية     

                                                                2017-2018        2018-2019    

 1 723 500          1 021 384                                    :  مداخيل االستغالل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              541 291             116 456                         :  و مبيعات أخرى خدمات نقل

    1 868 791          1 137 840                                                   المجموع:

 

 تطور الشركة وأدائها خالل الخمس سنوات األخيرة : )المؤشرات العامة للنشاط( 2.1
 

              )د( جة الصافية)د(   النتي ستغاللالسنة المالية         رقم المعامالت )د(      نتيجة اال

2014-2015        217 727 1               317 510 -               266 69 -                

2015-2016        653 691                  - 657 723               678 470 - 

2016-2017        838 980                  839 279 -               594 158  

-  7 366                - 74 428              1 137 840      2018-2017 

2018-2019        791 868 1               403 138                  842 270          
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 المؤشرات الخاصة حسب القطاعات )كما تم ضبطها بقرار عام صادر عن هيئة السوق المالية( 3.1
 

 شيءال 

  

 ر.التقري األحداث الهامة الطارئة في الفترة الفاصلة بين تاريخ إقفال السنة المالية وتاريخ إعداد 4.1
 

 ال شيء 
 

 ت(سنوا ثم معطيات مرفقة بأرقام لمدة ثالالتطور المتوقع لوضعية الشركة وآفاقها المستقبلية )تقدي 5.1

 

ه نشاط تواج لمجهودات موجهة لدراسة الوضعية الصعبة التيفيما يخّص اآلفاق المستقبليّة للشركة فان جميع ا

رارية استم نلضماإليجاد حلول إدارة الشركة  سعى، وتالشركة الوحيد في قطاع تكرير الزيوت النباتية المدعمة

ب لى جانإمجاالت جديدة وذلك برصد ميزانية للبحث ودراسة مشاريع االستثمار والتوسع في  نشاطها وديمومة

 الشركة بصفة خاصة وشركات المجمع بصفة عامة. على نطاق ،وسبل تنفيذها تكريرنشاط ال

لزيوت ا لتعليب كيز وحدة متكاملةترب ،ذات صلةنشاطات حيث يمكن الخروج من مأزق النشاط الوحيد باالتجاه إلى  

 ةة انتاجيّ ي قاعدمار فاالستثوالتفكير كذلك في  ،الزيتون وكذلك تطوير نشاط تصنيع مادة الصابونالنباتية وزيوت 

 تمكن من تكرير جميع أنواع الزيوت النباتية.

لتنافسية القدرة تحصلت الشركة على الموافقة على مطلبها المتعلق بإمكانية االنتفاع بتشجيع صندوق تنمية اوقد 

يذه في لمزمع تنفر اماالنجاز برنامج تأهيل ثاني للمؤسسة على أن تقديم الدراسة التشخيصية لبرنامج التأهيل واالستث

 .31/12/2020جل أقصاه أ

 نشاط الشركة في مجال البحث والتنمية 6.1
 

 الشيئ

 التغييرات المدخلة على طرق إعداد وتقديم القوائم المالية: 7.1
 

 ال شيء
 

 

 المساهمات: – 2
 

 

 ع(نشاط الشركات الخاضعة لرقابتها )تقديم محيط الرقابة وعند االقتضاء، هيكل المجم 1.2

 
 ائج المجمعنت -1

 يمةبق خسائر 2019-2018 الماليةللسنة حيث أفرزت القوائم المالية المجمعة  خالل هذا الموسم سلبية كانت نتائج المجمع

 ،2018-2017خالل السنة المالية  دينارا 280 680بقيمة  أرباحمقابل  ادينار  2 269 538

ا ينارد 11 939 525قم معامالت جملي قدره ر 2019-2018السنة المالية  هو حققت شركات المجمع خالل هذ

 .2018-2017 المنقضية خالل السنة الماليةا دينار 7 159 533مقابل رقم معامالت قدره 
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 الشركات الفرعية  نتائج -2

 شركة أقروزيتاكس 

 2 998 291 بـسلبية حيث سجلت خسائر تقدر  2019-2018شركة أقروزيتاكس خالل السنة المالية  كانت نتائج

م المعامالت خالل وبلغ رق ،2018-2017 ةخالل السنة المالية المنقضي ادينار 201 297 مقابل أرباحا بـقيمة اناردي

 قيمةب 2018-2017المنقضية رقم المعامالت خالل السنة المالية  ا مقابلدينار 4 589 540 السنة المالية قيمة ههذ

 .ادينار 2 576 633

فاض خاطر انخمالمدخرات على قيمة األصول المالية التي وقع رصدها لمجابهة ه الخسائر باألساس إلى هذ تعودو 

الل هذا خائجها قيمة المساهمة والناتجة عن أداء الشركات الفرعية، وخاصة منها شركة أقروإكسبور التي كانت نت

 سلبية. 2019-2018الموسم 

 الشركة اإلفريقية للزيوت

 محلي،وق الختصة في تعليب زيوت الفيتورة وترويجها على مستوى السفرز نشاط الشركة اإلفريقية للزيوت المأ

ة المالية قيمة وبلغ رقم المعامالت خالل هذا السنا دينار 23 695 بقيمة خسائر 2019-2018خالل السنة المالية 

 يمةقبالت رقم معامو 2018-2017خالل السنة المالية ا دينار 221 428 أرباحا بقيمة ا، مقابلدينار 147 750

 .ادينار 158 464

 شركة أولي زيتاكس

 ترباحا قدرأمقابل ، ادينار 105 489أرباحا تقدر بـ  2019-2018حققت شركة أولي زيتاكس خالل السنة المالية 

 .2018-2017المنقضية خالل السنة المالية  ادينار 169 613 بـ

 شركة سيوس للتوزيع

 ال يزال نشاط شركة سيوس للتوزيع متوقفا.

 ا مقابل خسائرردينا 101,388  قيمتها خسائر 2019-2018السنة المالية  هذه الفترة من خاللنتائج الشركة سجلت وقد 

    .2018-2017المنقضية السنة المالية  نفس الفترة من خاللا دينار 969,800قيمتها 

 شركة اقرو اكسبور

تقدر  خسائر اليةئج سلبية حيث سجلت القوائم المنتا 2019-2018كسبور خالل السنة المالية إشركة أقرو فرز نشاط أ

م ، وبلغ رق2018-2017 ةخالل السنة المالية المنقضي ادينار 1 091 395 مقابل خسائر بـقيمة ادينار 3 890 056بـ 

 ادينار 3 907 298قيمة برقم معامالت ا، مقابل دينار 7 081 404السنة المالية قيمة  همعامالت الشركة خالل هذ

 .2018-2017 هذا السنة الماليةخالل 

ضعف الموسم ألفالحي مما أدى إلى انخفاض هام في كميات الفيتورة المستوعبة،  إلى أساسا و ترجع هذه الخسائر

وتدني كميات المواد المنتجة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفيتورة و المواد المستهلكة وكلفة الطاقة الكهربائية. هذا 

ار الحاد ألسعار الزيوت و الفيتورة على المستوى العالمي خالل هذا الموسم، حيث لم تتمكن باإلضافة إلى االنهي
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الشركة من بيع و تصدير موادها المصنعة على الشكل المطلوب، و ذلك نظرا إلى أن أسواق تصدير هذه المواد 

  شهدت ركودا كبيرا بسبب نقص الطلب وانهيار األسعار وعدم تغطيتها لكلفة اإلنتاج.

  

 شركة العقارية زيتاكس

خسائر بقيمة  بلا مقادينار 23 989خسائر بقيمة  2019-2018أفرزت نتائج الشركة العقارية زيتاكس للسنة المالية 

 .2018-2017 المنقضية للسنة المالية ا خاللدينار 23 981

 

 التطّور المتوقع لوضعية المجمع -3

مواد ذه ال، ونظرا إلى أن أسواق تصدير هخالص زيوت الفيتورةفي ظّل التنافس الكبير الذي يشهده قطاع است

ار في األسع لكبيرالمصنعة شهدت خالل هذا الموسم ركودا كبيرا وانهيار ملحوظ  في األسعار تماشيا مع االنزالق ا

دارة إ ل مجلسالمدعمة، يعمالزيوت النباتية  الصعوبات التي يمر بها قطاع تكريرالعالمية للزيوت، إضافة إلى 

راتيجي مج استوإعداد برنا مجاالت أخرى،لالستثمار والتوسع في  جاهدا في دراسة بعض المشاريع الجديدة الشركة

لشركات لافسية من خالل االنخراط في البرنامج الوطني لتدعيم القدرة التن لتطوير و تنويع نشاط شركات المجمع

  ديمومة نشاط شركات المجمع . ضمانمنها ل جاد أسواق جديدة سعياوذلك بتطوير بعض المنتجات و إي

 

 المساهمات الجديدة أو عمليات التفويت 2.2

 

 لم تقم الشركة بأي عملية المساهمة في االكتتاب او ترفيع في رأس مال.

 

 المساهمون في رأس المال : -3ا 2.2

 

 إرشادات حول توزيع رأس المال وحقوق االقتراع : 1.3

  

 تضمنة أو غير المتضمنة لحقوق اقتراع وعند االقتضاء حسب األصناف،عدد سندات رأس المال الم -

 ء:قتضابالنسبة لكل صنف من سندات رأس المال المتضمنة حقوق اقتراع : خصائص حقوق االقتراع، عند اال -

 ألسهمعدد ا        النسبة المأوية                                       عدد المساهمين       

 47 672                             2                                           %  5 أكثر من

   67 515                             9                                      % 5و   % 2بين  

        62 978                           30                                    % 2و % 0.5  بين 

 34 709                           45                               %   0.5و  %  0.2بين 

 22 794                           90                               %  0.2و   %0.05بين 

      6 832                         126                                        %  0.05أقل من 

 242 500                         302       مجموع األسهم التي تخّول حق التصويت    
 

 

 بالمائة من رأس المال( 5توزيع رأس المال )المساهمين الحائزين على أكثر 

  

 بالمائة 10,686سهم                  25 914جمال الكسيبي                      

 بالمائة  8,972سهم                  21 758عمر النوري                        
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 معلومات حول شروط حضور الجلسات العامة : 2.3

  

د يساوي عد صواتكّل مساهم مهما كان عدد األسهم التي يملكها له الحق في حضور الجلسة العاّمة، وله عدد من األ

 ة.وعد الجلسمقبل  على أن يكون مسجال بدفاتر الشركة خمسة عشرة يوما على األقل األسهم التي يملكها أو يمثّلها،

 إعادة شراء األسهم، طبيعة العملية وإطارها القانوني:

 

 بإعادة شراء ألسهمها. لم  تقم الشركة  

 هياكل التسيير واإلدارة -4

 

 المراقبة األحكام المطبقة على تسمية وتعويض أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس 1.4

 

يدير الشركة مجلس إدارة متركب من ثالثة أعضاء على األقل واثني عشر على األكثر تعينهم الجلسة العامة ويمكن  

 تجديد نيابة أعضاء مجلس اإلدارة. 

مارس  26في  عقدت من سبعة أعضاء حسب ما قررته الجلسة العامة التيويتركب مجلس اإلدارة الحالي  

ستقالة و باالأدة ثالث سنوات. تنتهي مهام أعضاء مجلس اإلدارة بانتهاء مدّة تعيينهم تّم تعيينهم لم 2016

 االختياريّة ويمكن عزلهم في أي وقت بقرار من الجلسة العامة.

 

 رة واإلدا أهم التفويضات التي في حالة صلوحية والممنوحة من قبل الجلسة العامة إلى هياكل التسيير 2.4
 

 لمفوض أو أكثر يكون تعيينهم من طرف المجلس. الحية لإلمضاءصيعطي مجلس اإلدارة 
 

 دور كل هيكل تسيير وإدارة: 3.4
  

ندرج يا ال يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع السلط في التصرف نيابة عن الشركة قصد تحقيق غرضها االجتماعي وفيم

 في صالحيات الجلسات العامة للمساهمين المخصصة لهم بموجب القانون.

 

اإلدارة  لمجلس ة محدودة أو غير محدودة ويمكنمجلس اإلدارة مديرا عاما أو مسؤول على تسيير الشركة لمدّ يعين 

 إنهاء مهام المسير أو تغييره في كل وقت وال لزوم لبيان سبب إنهاء المهام أو التغيير.

 

 : اللجان الخاصة ودور كل لجنة 4.4
 

نور السيد والسيد احمد السالمي،  السيد عبودة اللومي، تى ذكرهم:اال اءاللجنة الدائمة للتدقيق من ثالثة أعض تتركب 

ختلف مومتابعة  وقد قامت ببعض االجتماعات وشاركت في وضع التصور العام لنشاط الشركة  ،الدين النوري

 .المالية السنةاألشغال خالل هذا 

 السند في البورصة -5

 

 آخر جلسة عامة: تطور األسعار والمبادالت بالبورصة منذ 1.5 

 

 12 002رطة إلى تاريخ إعداد هذا التقرير بلغ عدد األسهم التي تّم تداولها بين المساهمين منذ الجلسة العامة الفا 

 .اإلرثعن طريق  سهما 523عدد  كما وقع تداول، دينار 32,562سهما بسعر متوسط  قدره 
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 سير عمليات إعادة الشراء وانعكاساتها 2.5
  

 ال شيء

 

 تخصيص النتائج -6

 

 تذكير موجز بأحكام القانون األساسي المتعلقة بتخصيص النتائج: 1.6

 

 تقّرر الجلسة تخصيص وتوزيع األرباح الصافية على النحو وحسب الترتيب التالي : 

ابقة لسار السنوات بالمائة( لتكوين المدّخرات القانونيّة تقتطع من مرابيح السنة بعد طرح خسائ 5خمسة بالمائة )

 ويصبح هذا الخصم غير إجباري عندما يبلغ هذا االحتياطي العشر من رأس مال الشركة.

مسدّد وغير المستهلك إال أنّه بالمائة( من رأس المال ال 8المقدار الالزم لمنح األسهم ربحا أوليّا قدره ثمانيّة بالمائة )

 ة.لالحقطالبوا به على أرباح السنوات اال يمكن للمساهمين إذا لم تسمح األرباح السنويّة بخالصه أن ي

 المبالغ التي تقّرر الجلسة العامة أخذها:

 سواء لنقلها من جديد إلى السنة االجتماعيّة الموالية. -

 إضافية. تسواء استهالكيا -

 سواء لرصدها لحساب أو حسابات احتياطات خارقة للعادة عامة أو خاصة. -

 اهمين.واألموال المتبقيّة توّزع على المس

 رة )يقعث األخيالمرابيح الموزعة بعنوان السنوات المالية الثال جدول تطور األموال الذاتية و 2.6

  تقديم هذه المعطيات على شكل جدول يتضمن على األقل العناصر اآلتية( :
 

 انظر  جدول تطور األموال الذاتية والمرابيح الموزعة.
 

 مراقبة الحسابات -7
  

ند بات، عة الدائمة للتدقيق بالخصوص فيما يتعلق باقتراح تسمية مراقب الحساتقرير اللجن 1.7
   االقتضاء
 ال تنطبق. 

 

 التصرف في الموارد البشرية -8
 

 حفز الموظفين والتكوين وغيرها من أشكال تنمية رأس المال البشري... 1.8

 
  في نسختهانتجات الغذائية و سالمة المفي إطار االطالع على مستجدات منظومة الجودة المندمجة 

9001:2015 ISO 22000: 2005 وISO  ،قامت الشركة بدورات تكوينية شارك فيها عدد من اإلطارات 

لمتطلبات وا لالطالع وتطبيق المستجدات الهادفة إلرضاء متطلبات الحريف و أصحاب المصلحة وعمال المؤسسة

 اء. ة الغذطر والتحسين المستمر لفاعلية جودة وسالمالقانونية والتنظيمية وتطبيق منهج التصرف في المخا

ي ف كذلكومحاسبية وتقنية  الشركة موظفيها من المشاركة في بعض دورات التكوين في عدة مجاالت كما مّكنت

 ة. التشريعي مستجداتقصد تنميّة قدراتهم واإلطالع على ال ،اإلنقاذ و السالمة المهنية والحماية من المخاطرميدان 
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لخبرات ادل امت الشركة باستيعاب عدد من الطلبة في دورات تربّص وذلك في إطار التفتّح على الجامعة وتبوقا

 .قصد البحث لفتح آفاق جديدة لالستثماروالتجارب بين الباحثين والصناعيين وإطارات المؤّسسة 

 

  عناصر حول الرقابة الداخلية -9
 

 عناصر حول الرقابة الداخلية -

ية هياكل منشاة وبقرة الالرقابة الداخلية عموما في كافة السياسات واإلجراءات التي تستنبطها وتتبعها إدا يتمثل نظام

الية، ت المالحكومة والعملة، إلعطاء ضمان معقول حول الوصول إلى أهدافها في ضمان شفافية وجودة المعلوما

 ري بها العمل.نجاعة وكفاءة العمليات ومدى مطابقتها للنصوص القانونية الجاو

مال أعــتابعة مفاّن ، العامة لشركة "سيوس زيتاكس" والهيئة الدائمة للمراقبة المحدثة صلبها لإلدارةبالـنّـسـبــة 

ّطـالع ها مـن االمكـّنـتـ إذ ،لها صـبـغـة بنّاءةالرقابة الداخلية تكون بالتوازي والتعاون مع مراقب الحسابات، وهي 

يــن ـبـة قـصـد تـحـسـللـمـراق ـتـهاـظام الـمراقـبـة الدّاخـلـيـة والـنّـظام الـمـحاسـبـي(، الّتي وضععلى حالـة الـنـّظـم )ن

 وتـــدارك نـقاط الّضـعـف في تـلـك األنـظـمـة لـمـزيــد الـنّـجاعــة والـّشـفـافـيّـة.

 يشمل نظام المراقبة الداخلي :

 محيط أو بيئة الرقابة، -1 -

 والسيطرة عليها،قيس المخاطر  -2 -

 أنشطة وإجراءات الرقابة، -3 -

 المعلومات وتبليغها، -4 -

 متابعة المراقبة والقيادة. -5 -

مجلس  تابعةقامت الشركة بتركيز منظومة إعالمية مندمجة لكامل شركات المجمع، وتسعى اإلدارة العامة تحت م

يف لى المصارضغط عاحي الفنية واإلدارية بالاإلدارة وهيئة المراقبة للمتابعة اليومية لنشاط االستغالل من النو

 والحفاظ على محيط أو بيئة رقابة داخلية سليمة وذلك ب :

 الحفاظ على المثل وأخالقيات، -

 االعتراف بالجدارة، -

 ولين وهياكل الحكومة في أخذ القرار،ؤتشريك المس -

 تكوين فلسفة وطريقة تصرف خاصة باإلدارة، -

 ،الهيكل الوظيفياستنباط وتطبيق   -

 توزيع المسؤوليات والسلط، -

 ضبط سياسة محكمة للتصرف في الموارد البشرية. -
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مة تية المدعالزيوت النبا تكريرفي المتمثل الشركة  نشاطقد أصبح وبخصوص المخاطر التي تهدد ديمومة الشركة ف

 241عدد لمقرراتطبيق الشروط المجحفة التي تم ضبطها ب خصوصا بعد القطاع مهدد بسبب المصاعب التي يمر بها

 : 2014نوفمبر 18رة التجارة بتاريخ الصادر عن وزا

 تخفيض ىإل أدىالشيء الذي  اإلنتاجتوزيع الحصص بين مختلف الوحدات النشطة في القطاع بحسب طاقة  إعادة -

 .جهة الجنوبلبالمائة من مجموع كميات الزيوت المخصصة  11,64 إلىبالمائة  35الشركة من  إلىالكميات المسندة 

 ة والمستوردمحلية ووذلك تماشيا مع ارتفاع أسعار المواد األولية ال إسداء خدمة التكريركلفة في  رتفاعاال -

فاع في مستوى إضافة إلى االرت بالمائة، 40التي شهدت ارتفاع مشط بما يقارب  الكلفة الطاقيةوخاصة 

 .األجور

 

ة قـيـقـة لتكـلـفــعــة الدّ ـمـتابـمـيـزانـيّات الـتّـقــديريّـة واليئة الّرقابة قويّة في المؤّسسات الّتي تستخدم الهتكون 

راءات عض إجباإلنجازات بشكل محكم وتوّظـف المراجـعـة الدّاخلية بشكل فعّال، ألن ذلك يتّمم بدرجة مهّمة 

 الـّرقابـة.

 اـهر منـظومـتعـناص تكمالاسايـجابـيّـة قصد  تحسينات وأعـمالبعض البشركة القيام ـّ التعتزم  اإلطارفي هذا 

 الخصوص :ومنها بالـتـنـظـيـميـة 

ج عمل سنوي داد برنامإععنى بي مراقـبة الـتّـصـرف ومـتـابـعــة المـيـزانـيّـاتولـتّـدقـيق الــدّاخلي لإحداث نـواة  -1

 موافق عليه من اإلدارة العامة،

 مراقبة التّصّرفكما يعنى ب

  لتّـنـظـيميا الـهـيـكـلوتطبيق  ضـبـط -2

ة )يقع األخير جدول تطور األموال الذاتية والمرابيح الموزعة بعنوان السنوات المالية الثالث 2.6
 (حيبر المصاأنظ ) تقديم هذه المعطيات على شكل جدول يتضمن على األقل العناصر اآلتية( :
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لعناصر ان على األقل ول يتضممالية الثالث األخيرة )يقع تقديم هذه المعطيات على شكل جدجدول تطور األموال الذاتية والمرابيح الموزعة بعنوان السنوات ال

 اآلتية( :

 


	ملحق عدد 12

