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 2020أفريل 17الجلسة العاّمة العاديّة المنعقدة يوم

 الشـركـة تقـرير عن نشـاط

      ---------- 

 44الفصـل 

 من قـانون هيئة السّوق الماليّة 

---------- 

 :  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 :

 : 2019نشـاط الشـركة للسنة المالية –(2

 طن43 433 طن مقابل41705.5: 2019سنة  خالل من فليوريد االليمنيوم   بلغ اإلنتاج الجملي

إلى ارتفاع عدد  أيام الصيانة المبرمجة ذلك يعود وطن  1727.5نقص قدره أي ب 2018خالل سنة 

يوما خالل نفس الفترة لسنة  13مقابل يوما  22توقف المعمل للصيانة   لمدة حيث  2019خالل سنة 

طن( فقد سجل نقصا   42000) 2019. أما فارق اإلنتاج مع  ما هو مبرمج خالل سنة 2018

 طن. 294.5طفيفا ب 

 طن42.287وقـع تسويق، 2019ديسمبر 31ما بين غّرة جـانفي و خالل الفترة المتراوحة ما بين 

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

 .2018خالل سنة طّن 43.056
 

 : يليعلى المستوى المـالي، يتبيّن من خالل القـوائم الماليّة ما 
 

مسجلة  إنخفاضا بقيمة  دينار ألف2019 23.196خالل سنةالصافية المسجلة  النتيجةبلغت 

 .ألف دينار38.577حيث  بلغت  2018سنة من  ألف دينار مقارنة بنفس الفترة 15.381



الهامش الخام المسّجل حيث  إنخفاضإلى  2019/12/31فييعزى إنخفاض النتيجة الحاصلة 

نتيجة  إنخفاضمّما نتج عنه 2018/12/31ألف دينار في  50.084ألفدينار مقابل 36.607بلغ

ي ألف دينار ف 36.044ألف دينار مقابل 22.000لتبلغ 2019/12/31فياإلستغالل المسّجلة 

 .  2018س الفترة من سنةنف

 

 :كالتّالي 2019للّسنة الماليّة  وكانت أهّم أرقام قائمة النتائج

 .2018سنة  دتأ50.084مقابل  دت.أ36.607 : الهامش الخام -

 .2018سنة  دتأ36.044مقابل  أدت.22.000 : نتيجة اإلستغالل -

 .2018سنة  دتأ38.577مقابل   أدت.23.196:     النّتيجة الصافيّة -

 

  



 :2020سنة خالل لنشاط التجاري المستقبليّة لفاق آ(3
 

 : مبيعات فليور األلمنيوم3-1
 

تنفيذها بشكل حافظت شركتنا على سياسة مبيعات تستند أساسا على عقود متوسطة و طويلة المدى و 
 سليم من أجل كسب مزيد من ثقة حرفاءها و التميز في سوق عالمية تنافسية

و في هذا السياق تمكنا في الوقت الحالي من ضمان تسويق كامل الكمية المبرمج إنتاجها لسنة 
ألف طن( مع اإلنفتاح على أسواق جديدة بالرغم من اإلنخفاض الملحوظ في  42)حوالي    2020

عالمي على هاته المادة و يرجع ذلك أساسا إلى إنخفاض سعر األلومنيوم المدرج ببورصة الطلب ال
  المعادن بلندن

من ناحية أخرى، بدأنا العمل مع جل حرفاءنا التقليدين و خاصة من دول الخليج و إفريقيا على تجديد 
ل إيجابية من خالل ( و قد كانت ردود الفع2023&  2022&  2021العقود للثالث السنوات القادمة )

 تأكيد عزمهم على مواصلة العالقات التجارية و المزيد من تطويرها مع شركتنا

يجدر الذكر أنه، في الوقت الحالي، تم اإلتفاق مبدئيا مع بعض الحرفاء في إطار تجديد العقود من جهة و 
وباء الحالي من أجل سيتم عقد لقاءات مع بقية الحرفاء عندما يتحسن الوضع الصحي العالمي بسبب ال

 إستكمال اإلتفاقيات في هذا الغرض

من جهة أخرى، شهد سعر فليور األلومنيوم في السوق العالمية تراجعا ملحوظا خالل السداسي الثاني من 
بسبب إنخفاض الطلب على هاته المادة و بالتالي إرتفاع المخزون العالمي 2019سنة   

ع تدريجي و من المتوقع ان يشهد السعرمزيد من اإلرتفاع ، شهد السعر إرتفا2020و مع بداية سنة 
خالل السداسي الثاني من السنة الجارية و يعود ذلك أساسا لألزمة الصحية العالمية و التي أثرت بصفة 

   مباشرة و سلبية على مناطق حيث إنتاج فليور األلومنيوم يمثل نسبة هامة من اإلنتاج العالمي

 ألّوليّة: شراءات المّواّد ا3-2

لشركتنآ على عقود متوسطة و طويلة المدى لضمان إستمرارية اإلنتاج و بالتالي   تستند سياسة الشراأت
 توفير مادة فليور األلومنيوم لحرفاءنا في اآلجال المطلوبة

% من حاجيات مصنعنا من المواد األولية 100و في هذا السياق، تمكنا في الوقت الحالي من تأمين 
و نسبة كبيرة من حاجياتنا للثالث السنوات القادمة 2020لسنة   

باإلضافة الى ذلك، تم تنفيذ إستراتجية تجارية موجهة أساسا نحو تنويع مصادر التوريد لتفادي مخاطر 
اإلرتباط بمزود وحيد من جهة و خلق تنافسية في األسعار من جهة أخرى مع الحفاظ على المزودين 

 اإلستراتيجين لشركتنا

أنه بعض من هاته   على الرغم 2020ذلك، تمكنا من تخفيض كل أسعار المواد األولية لسنة نتيجة ل
 المواد األولية لم تشهد إنخفاضا في السعر بالسوق العالمية

 



 :األحـداث الهامة–(4

على مستوى اإلنتاج والتّسويق والتّوريد  2019واصل نشاط الّشركة بصفة منتظمة خالل سنة ت

 .المستوى المقدّرعموما في 

 

 المعايير المعتمدة في إعداد القوائم الماليّة.( 4

 .1الضبط المرجعي طبقا للمعيار العام للمحاسبة رقم على المالية قوائمها تعتمد الشركة في تقديم 

 :المساهمـات الجديدة وعمليـة التفويت –(6

د.ت. ألي  109،515بتكلفة الدوليبنك تونس العربي سهم من  460 21اقتناء  2019وقع خالل سنة 

 د.ت. 2.350.184بقيمة جمليّة تساوي 

 :نشـاطات الشركـات الخاضعـة لمراقبتـها–(7

 ال تـوجد أي شركـة خاضعـة لمراقبـة الصناعات الكيميائيـة للفليـور.

 :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 ممثل في ال ، فهوجنبياألالمساهم  أّما،"إدريسمجمع "طرف 

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

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

 الوحد)ألف دينار(:ذاتية والمرابيحجـدول تطـور األموال الـ–(9

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 )أدت(   البيــانــات

 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 رأس المال -

 36.859 36.859 36.859 36.859 36.859 36.559 االحتيـاطات -

 31.134 11.457 4.922 6.621 7.689 7.102 رصيـد منقـول -

 3.732 2.028 2.323 4.538 4.624 4.711 أموال ذاتية أخرى -

 23.196 38.577 14.935 401 612 3.617 نتيجـة السنـة -

مجموع األموال الذاتية قبل 

 التّخصيص
72.989 70.784 69.419 80.039 109.921 115.920 

 

 

 

 



 الوحد)ألف دينار(:تطور الشركة خالل الخمس سنوات االخيرة–(10

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 البيـانـــات

 41.706 43.433 40.597 40.132 37.141 36.027 اإلنتاج     : الطن -

 42.287 43.056 48.335 38.247 41.589 34.328 الصادرات   : الطن -

 187.995 158.020 118.055 82.661 93.831 71.954 رقم المعامالت: أدت -

 36.607 50.084 24.280 7.886 8.719 9.174 الهامش الخام: أدت -

 23.196 38.577 14.935 401 612 3.617 نتيجـة السنة: أدت  -

 3.593 5.776 1.338 1.082 5.631 10.992 االستثمارات  : أدت -

 ........ %40 30 % 10% 8 % %13 المرابيحع توزيـ

 

 :تــوزيـع المــرابيـح–(11

حسب القانون األساسي للشركة ذلكالمساهمين و علىتــوزع المـرابيح السنـوية بصفـة موحدة  

النّتائج المؤّجلة من  دماجالّصافية بعد إالّسنويّة وتتكّون األرباح القابلة للتّوزيع من النّتيجة المحاسبيّة 

 وبعد طرح ما يلي : ،الّسنوات المحاسبيّة الّسابقة 

قانونيّة ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ  احتياطاتمن الّربح المحّدد بعنوان  % 5 - 

 .وهو الحال خالل هذه الّسنة ،القانوني عشر رأس مال الشّركة االحتياطي

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

 :الحوافـز والتشجيعـات المخصصـة لألجـراء

مبـدأ مكافأة أعوانها بإقرار منحة تشجيعية لفائدتهم يقع ضبطها من  سنواتت الشركة منذتبنّ  

 طرف مجلس اإلدارة ويأذن بصرفها عندما يقع تحديد موعد توزيع األرباح على المساهمين.

 : 2019تطـور سعـر أسهم الشركة في البورصة لسنة–(13

السنة ويكون السعر المتوسطي لنفس د.ت  107 245 68ما قيمتهب 2019سهما سنة 298 377وقع تداول 
 :دينار180.880

 دت225,000:                    أعلى سعر تداول  -  

 دت111,260:     أدنى سعر تداول - 

 

 

 



 اللّجـان الخـاّصة ومهامهـا : –(14

 

: وجب تكوينها حسب القانون ومهّمتهـا مراقبة حسن سير العمـل   للمؤّسسة اللجنـة االستشارية: 141.

والمساهمـة في ضبط آفـاق أنشطـة الّشركـة والحضـور في مداوالت قصد تحسين اإلنتاج واإلنتاجيّة 

 عن طريق اقتراع داخلي. ثالث سنواتيـقع تجديد هـذه اللجنـة كّل ويـة العّمـال.قتر

انتخبت هذه ، 2005أكتوبر 18في المؤّرخ  2005-96حسـب قانـون  :ـةلجنـة المراقبة الّدائم: 2.14

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

 ضبطها نفس القانون.

بعد أن أوكلت خارجّي المراقبة المكتب  مناسبات معثالث في 2019وقد اجتمعت هذه اللّجنة خالل سنة 

 وتقوم اللّجنة بإعداد تقارير دورّية. مجاالت نشاط الّشركةالعديد منفي  الّداخليّ  للتّدقيقله العديد من المّهام 

 .إلى مجلس اإلدارة

الخارقة للعادة قع تجديد عضويّة أعضاء هذه اللّجنة خالل مجلس اإلدارة المنبثق عن الجمعيّة العاّمة قدوو

 .(2019أوت  23األخيرة )بتاريخ 

 وتكّونت هذه اللّجنة كما يلي : 

 الّسيّد طالل الّسعدي )ممثّل عن الّشركة العربيّة للتّعدين( كرئيس اللّجنة. -

 الّسيّدة مريم ادريس )عضو(. -

 الّسيّد محّمد بن هشام ادريس )عضو(. -

 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

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

 .  ISOلجودة ويعّد من بيـن موّظفي الّشركة ومتكّون لهـذا الغرض حسب منظومـة طرف مراقب ا

 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 

 


