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 شركة إمسنت بنزرت
  دؼـارمم44.047.290ممذرطةمخػقةماإلدؿممرأسمعاهلا

 بـزرتم0717م-اٌؼّرماالجؿؿاسلم:مخؾقجمصربهم

 م772000مF :اظقحقداٌعرفممماظقرينمظؾؿمّدلاتملفؾاظ
 

للمساهمنية العادوة حمضر اجللسة العاّم  

   2021 جوولية  07 يف  املنعقدة 

 

 
 

م م 70 ماإلربعاءؼقم مم0701مدـةممجقؼؾقةعـمذفر م مصؾاحا ماظعاذرة ماغعؼدتسؾكماظلاسة

ماظؽائـ مباٌصـع مظؾشرطة ماالجؿؿاسل مباٌؼر مبؾـزرتم مصربة مخبؾقج ماظعادؼم ماظعاّعة ةماىؾلة

م مؼؾؾغ ماظذي مبـزرت مإمسـت مذرطة معال مرأس ميف مإىلمم44.047.290ظؾؿلاػؿني معؼّلؿة دؼـارا

ـمذبؾسمإدارةمسبـاءامسؾكمدسقةمصادرةممظؾلفؿ،ماواحدمابــؼقؿةمدؼـارماسادؼمادفؿمم44047290

ورؾؼامظألحؽامماظؿشرؼعقةموظؼقاسدمم0701مجقانم03بؿارؼخمم72مسددم اظشرطةماٌؼررةميفمجؾلؿف

مو ماظـاصذة م ماظؿلدقلل مظإلدؿدساءاظعؼد ماظّؿقغلقمتؾعا مظؾفؿفقرّؼة ماظّرمسل مباظّرائد ةمــاظّصادر

ميفماتــاظقرينمظؾؿمدلمظؾلفّؾمةـاظرمسقواىرؼدةمم0701مجقانم11مميفماٌــمّرخمم46مددـــــس

م.0701مجقانم70
 

م ماٌلاػؿقن مواياضروّضع مان مايضقر موورضة مأمسائفــؿ مبقـان سددمظيتمهؿقيمسؾك

ماألدفؿمايائزؼــــمهلا.
م

ممم م ماظلّقد م ماىؾلة مشاذلي السعيدانيترأس مرئقلم مإدارةـــبصػؿف مجملؾس مما

عـماظعؼدماظؿلدقللمم02ةمومؼشغؾمخّطةمرئقسمعدؼرمساممومذظؽمرؾؼامظؾػصؾمسددمـــاظشرط

م27ظؾػصؾماظرابعمعـمربضرماىؾلةماظعاعةماًارضةمظؾعادةماٌـعؼدةمبؿارؼخمموتطؾقؼا ظؾشرطة

م مبعدمم0707غقصؿرب مايقطؿة مبـظام ماٌؿعؾؼة ماظؿلدقلل ماظعؼد مبـقد مدخقل مسؾك مغّص اظذي

معراجعؿفمحقزماظؿطؾقؼمبعدمادؿقػاءمإجراءاتمتعقنيمأسضاءمذبؾسماإلدارةمواٌدؼرماظعام.

م

م

م
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مومسّقـماياضرونمرؾؼامالضرتاحمرئقسماىؾلةمأسضاءمعؽؿبماىؾلةمطؿامؼؾل:

م
 

مذاذظلماظلعقداغلاظلّقدمم-  :مرئقلا 

عقاؼدصؿقلمباظاظلّقدممم-  عراضبمأّولمظعؿؾّقاتماإلحصاءم–علاػؿام:م 

صقزيمبـمػقؾةاظلّقدمم- ظعؿؾّقاتماإلحصاءمثانمعراضبم–علاػؿام:م   

مصؾاحمضؾقزاظلّقدةمم- فؾلةظؾمةطاتؾ:مم   
 
 

 

بالسّيد مبرّحاىؾلةمومباصؿؿاحمم شاذلي السعيدانيإثرمتؽقؼـماٌؽؿبمّصرحماظلّقدم

ادةممرمسـمدعادتفمحبضقرماظّلسّؾو اياضرؼـبؽاصةمومللّدولةاملفوض اخلاص مفتحي بالعواود

وبّقـمماٌؿعّؾؼةمجبائقةمطقروغادؿــائقةماالصققةماظظروفماظميفوبؽّؾماياضرؼـمماٌلاػؿني

ةمعـمثؿمعّدمأسضاءماٌؽؿبمبقرضةمايضقرماٌعّدأّغفممّتماحرتامماظربوتؽقلماظصقلماٌعؿقلمبفم

ررفماظؾـؽماظقرينماظػالحلمرؤوسمأعقالمواظذؼـمأوضققامأنماٌلاػؿنيماياضرؼـممأصاظةم

وأنماّظـصابماظؼاغقغلم م%م12ح77بـممدفؿاموػقمعامؼؼابؾمغلؾةمحضقرم22040077ميـؾقنم

ماظعؿؾمووضعمسؾكمماعؿقّصر مواظؼقاغنيماىاريمبفا ماظؿلدقللمظؾشرطة مٌؼؿضقاتماظعؼد رؾؼا

م:مماٌؽؿب
 

م.اظعؼدماظؿلدقللمظؾشرطةمباظؾغؿنيماظعربقةمواظػرغلقة -

بؿارؼخم(موذرسقةموسدظقةمضاغقغقةإسالغاتم)م46مسددمماظرمسلمظؾفؿفقرّؼةماظؿقغلّقةاظرائدم -

م.0701مجقانم11
 اىرؼدةماظرمسقةمظؾلفؾماظقرينمظؾؿمدلات -
جدولمومضائؿةماظـؿائجمومم0707موعقازغةمدــةم0707ظلـةممتصّرفمذبؾسماإلدارةتؼرؼرم -

ماظؿدّصؼـاتماظـؼدّؼـــةموماإلؼضاحاتماظّؿابعةمهلا.

م.اظلّقدؼـمعراضيبمايلاباتتؼرؼريم -

 جدولماألسؿالم. -

 اظؼرارات.عشروعم -

 اٌلاػؿني.ضائؿةم -
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 :سؿالماظذيمؼؿضؿـماظـؼاطماظؿاظقةمجبدولماألمرئيس اجللسةرماظلّقدمذّط
 

 0707اٌاظقةم ظؾلـة ذبؾسماإلدارة تصّرفمتالوةمتؼرؼرم.1

معراض0 متؼرؼري متالوة مم) اتــــــايلابميب. مواًاصم( مباظلــــة  اظعام ماٌؿعّؾؼني

 اًاصماالتػاضقاتماظقاردةمباظؿؼرؼرممكواٌصادضةمسؾم0707ةمـــاٌاظق

 0707ذبؾسماإلدارةمومسؾكماظؼقائؿماٌاظقةمظلـةممتصّرفم.ماٌصادضةمسؾكمتؼرؼر2

 0707ماحملادؾّقةمظلـةم.مدبصقصماظـؿائج0

م.متربئةمذعةمأسضاءمذبؾسماإلدارة2

 مدارةاإلمجدؼدممبفؾستعقنيمسضقم.م6

م.مهدؼدمعـقةمايضقر0
 

 

م.أّولمعللظةمعدرجةمجبدولماألسؿالمثؿمتـاولم
م

يفممهّؼؼـتمماعؾّقـامأّغفـمم0707ظلـةممانازاتماظؼطاعرئيس اجللسة اظلّقدمادؿعرضمم

وعاماظقضعماظصقلمغؿقفةمجائقةمطقروغامتلّزممضاصةمإىلمباإلمباظؾالدصعؾةمماضؿصادؼةمزروف

م1،6،ممظؾؼطاعمإغؿاجماظؽؾـؽرممحقثمبؾغمحفؿصرضفمعـمتقّضػمظؾـشاطمواغؽؿاشماضؿصاديمساّمم

عؾقـقنمرــمممم2،6وتراجـعماغؿـاجماالمســتمإىلممممم% 20،12بـلؾــةممتراجعامعؾققنمرـمعلّفالم

عؼارغـةممم%م00،10بـلـؾةممماشبػاضـامدفؾماغؿـاجماىـ مممومم%11،10مبـلؾةاشبػاضاممعلّفال

ملمؼؿؿمتلـفقؾمممم0714وسؾكمشرارمدـةممةاحملؾقماظؾققساتوسؾكماٌلؿقىممم0714مدـةنغؿاجمب

عؾقـقنمرــممتراجعـاممممم0،2ممبققسـاتماإلمســتماظـيتمبؾغـتمممممدّفؾتموأيممبققساتمظؾؽؾـؽرم

مطؿـامتراجعـتمبققسـاتماىـ مبـلـؾةمممممم0714معؾققنمرــمدــةمم2،6معؼابؾم%م12،17مبـلؾةم

مؼعؿربمأدغكمعلؿقىمدـّفؾفماظؼطـاعمعــذمدــةمممموبّقـمأّنمحفؿماظؾققساتماٌلّفؾممم%م40،16

رــ(متراجعـامػاعـامبـلـؾةمممممم016704ػذاموضـدمدـفؾتمبققسـاتماظؽؾـؽـرمظؾؿصـدؼر)ممممممم0717

مم%م22،07م اشبػاضامبـلؾةممرـ(م061010طؿامدّفؾتمبققساتماالمسـتمظؾؿصدؼر)مم46،61%

م.م0714معؼارغةمبلـة
م

ملمماظشرطةمعؾّقـامأّنم0707ظلـةمظعرضمغشاطماظشرطةمماجللسةرئيس ثؿمتدّرجماظلّقدمم

ماظصقلممعـلىممتؽـميف ماالضؿصاديمواظقضع متداسقاتماظقضع معـ سؾكمشرارمسؾكمغشارفا
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بداؼةمٌرحؾةمجدؼدةميفمومدـةماإلضالعمم0707اظؼطاعمظؽـمذظؽمملمميـعمعـمأنمتؽقنمدـةم

ممتغّؾؾتتفامعل  مظعّدةمدـقاتموأّطدتممسؾكمطـ معـصقفا اإلذؽاظقاتماظػـقةماظيتمأرػؼؿفا

ماٌـفزة مادؿـؿاراتفا مموصّقةمعردودؼة ماظذيمادبذتف موتعص مباٌلار اٌعّداتموتعزؼزمؿفدؼد

م.اٌقاردماظؾشرؼة

مؼؿؾّكصميف:م0707دـةممغشاطويفمػذاماإلرارمميؽـماسؿؾارمأّنمأػّؿمعامعّقزم
م

قمعاماغعؽسموػم%م77تعّدتمصرمهؼقؼمغلؾةمتقممّمامعّؽـمعـػرنمهّلـماظؿقّؽؿميفماظ -

 .اظّطقبماظـاريادؿفالكمامسؾكمعمذراتمادؿفالكماظّطاضةموابقإصب

م - معقاصؾة ملمؾتماالإناز مدؼـار ماٌؾققن مصاضت مبؽؾػة ماظؾقؽل ماجملال ميف دؿـؿارات

 ورذةمرحلماإلمسـت.عصػقاتماظػرنمومتعصػقا

 االغؿدابات.عقاصؾةماإلدؿـؿارميفماٌقاردماظؾشرؼةمسـمررؼؼم -

 ـؿقجاتماٌصّدرةموتصدؼرماإلمسـتماظّلائبمألّولمعّرة.اٌتـقؼعم -

ععمممدمم12,6إصبابقةمبـمإىلمم0714دـةمممدمم1,0عـمدؾؾقةمبـمدؿغاللاالغؿقفةمرمتطق -

 بػضؾمهّلـماهلاعشماًام.مجّدمربػزةمبصػةاًلائرممتؼؾقص

 تداسقاتفا.ععاىةماإلذؽاظقاتماظيتمررحؿفامجائقةمطقروغاموايّدمعـم -

معؼؿضقاتم - موصؼ ماظؿلدقلل ماظعؼد مهقني ممّت ماظشرطة محقطؿة مغظام متغق  مإرار ويف

 اظـصقصماظؼاغقغقةميفماظغرض.
م

أػّؿمععاملماظـشاطماظػـّلممصعؾكمعلؿقىماٌؼطعموصرتمممماجللسةمرئيسثّؿمسرضماظلّقدمم

ػذهمماظؽؿّقاتممدونم(موانمطاغتمرـم1770040ظؾؿصـعم)مةزعرذاتفمطؿّقاتماٌقادماألوظّقةماالو

ماالغؿاجم مدؾلؾة ميف ماظقرذاتماٌقاظقة مإىل مأشؾؾفا مألدؾابمتعقد موذظؽ ماٌربعج ماالغؿاج حفؿ

ومم26إعؽاغقةمادؿغاللماظؼطعؿنيمسددمممزبّططماالدؿغاللمظؾؿؼطعمظعدإنازممتطّرقمإىلمتلّثرمو

مإلذؽالمم20 متؾعا ماظشرطة .ماإلذؽالمػذاميّؾسؼاريموسّرجمسؾكماٌلاسلماظيتمضاعتمبفا

رـمم600متحقثمبؾغم0714عؼارغةمبلـةمم%1عردودؼةماظؽّلارمهّلـامرػقػامبـلؾةممتؾدف

باظـلؾةممم%10يفماظلاسةمودفؾماٌؼطعمغؼصاميفماإلدؿفالكماًصقصلمظؾؿػرضعــاتمبــلؾةم

م.مماغ/رـموؼؾؼلممبذظؽميفمايدودماظدغق47ظؾؿلؿقىماٌربعجمحقثمبؾغم
م

بـلؾـةمماشبػاضامممظرتميفماظطـ(مم7،70ازوالم)ــظؾؼمدّفؾماالدؿفالكماًصقصلموضدم

مظرتميفماظطـ(.م7،12عؼارغةمباهلدفماظلـقيم)مم%م70
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م ماظػرن ماحؿقاجات ماألوظّقة ماٌقاد مرحل مورذة م مأّعـت مأخرى مغاحقة بنغؿاجمموعـ

معؼارغةمبلـةموذظؽمرـمم1767010 مم0714بـؼصمرػقػم د ماالغؿاجمسبقممؼعؽسوػقمعا

م ماظذيممواالدؿؼرار ماظػرن متقصر مظـلؾة ماٌؾققز ماظؿقّلـ متلّؾؿممم%04,2طانميفمحدود سـد

ظقالماظؿقضػماظـاتجمسـمجائقةمم%م47حدودمم0707دـةممانمؼصؾاٌشروعموطانمباإلعؽانم

ؿقضػاتماظغ معربذبةمبـلؾةمظؾتراجعمممتلفقؾمعـمادؿؼرارماغؿاجماظػرنمعّؽـموػؽذام.طقروغا

عـمهؼقؼمعّؽـموم0714مؼقعامدـةم2،167ميفمحنيمطاغتم0707مؼقعامدـةم7،20ظؿؾؾغمم60%

رشؿم 0714ارغةمبنغؿاجمدـةمؼرـامعم1660رـامبزؼادةمم662041اغؿاجممجؾلمظؾؽؾـؽرمحبفؿم

ممؼقعا.م02تقضػماظػرنمإثرمايفرماظصّقلمٌّدةم
م

رـمعـماالمسـتموػلمتؼرؼؾامم667021متّؽـتمورذةمرحلماإلمسـتممعـمرقـممم

متراجعماإلضؾالمباظّلققماحملّؾقةم(رـم14700)موسؽسماغؿاجماى م0714غػسمطّؿقاتمدـةم

موإنمطاغتمتّؽـتمعصؾقةماظؿعؾؽةمواظؿؽققسمعـماالدؿفابةمٌؿطؾؾاتماظؾققساتماحملؾقةمو

م.غظرامظضعػماظّطؾبماٌربذبةمػدافاألدونم
م

ماظؽفربائقة مباظـلؾةمالدؿفالكماظطاضةمصؼدمدّفؾمادؿفالكماظطاضة مإدؿؼرارامأعا

م%3ظطـماى مبـلؾةممإرتػاسامظطـماالمسـتموم% 2,9اشبػاضامبـلؾةمموم اظؽؾـؽرظطـم

م%4،11مبـدؿفالكماظطاضةمايرارؼةمصؼدمدّفؾتمتراجعاموباظـلؾةمالم2019مبلـةمعؼارغة

م.0707ظلـةممػقمعربعجمٌام%2مبـوزؼادةمم0714مباظـلؾةمظلـة
م

م مسرضماظلّقد مواظؾقؽةمماجللسةرئيس طؿا ماىقدة معلؿقى مسؾك ماظشرطة ذبفقدات

ماٌـؿقج مجقدة ممبؿابعة ماٌفـقة ماظّطاضةمواظّلالعة مادؿفالك مسؾكممموعراضؾة مايػاز وعقاصؾة

متّؽـتماظشرطةمعـمموضدذفائدمعطابؼةمعـؿقجفامظؾؿقاصػةماظؿقغلقةموظؾؿقاصػاتماألوروبقةم

معغ/ممم.م07احملاصظةمسؾكمعلؿقىماغؾعاثماظغؾارمأضؾمعـمم
م

متطؾقؼم مسؾك مدفرت مظذا مأوظقؼاتفا مأوطد معـ مسّؿاهلا مدالعة معـ ماظشرطة جعؾت

ماظربوتقطقلماظصقلمظؾؿقضلمعـمجائقةمطقروغاموتقص معلؿؾزعاتف.
م

موإسادةم ميفماٌصـع مأعاطـ مسّدة ميف ماٌؿقاجدة ماٌقاد مسؾكموؿقع محرصتماظشرطة طؿا

ماٌ مسؾكمحفؿ مإصبابقا مأّثر ممّما ماالدؿغالل مدؾلؾة ميف مواغعؽسمسؾكمربقطمإدعاجفا كزون

ماٌصـع.م



6 
 0701 جويلية 70اجللسة العامة العادية                                                                                                                                        شركة امسنت بنزرت

 

مسؾكمعلؿقىممجقعماظقرذاتماٌـفزةمأػّؿمبراعجماظصقاغةمرئيس اجللسةاظلّقدمضّدمممثّؿ

أػّؿمبراعجماالدؿـؿارمطؿامضّدممماظصقاغةماظقضائقةممررقماسؿؿادظضؿانمادؿؿرارؼةماذؿغاهلامععم

اٌرتؾطةمبؿعص ماظؾـقةماظؿقؿّقةموتعص موماظؿكمأنزتمأوماظيتمميفمرقرماإلنازم0707ظلـةم

م مآظّقاتماالغؿاج موبّقـ مسؾكمعلؿقىمانازمأّن مأثر مظف مطان ماظعامل ميف مطقروغا مجائقة اغؿشار

مم.االدؿـؿاراتمالرتؾاطماٌشارؼعممبزّودؼـمأجاغب
م

م) ماٌؾقعاتماحملؾقة مدّفؾت مصؼد مبـلؾةمم601741وخبصقصماظؾققسات مارتػاسا رـ(

ؼقعامتؾعامظؾقفرماظصّقلمم26باظرشؿمعـمتقّضػماظؾققساتمٌّدةمم0714عؼارغةمبلـةمم%م7،02

م ماظؼطاع مادؿفالك متراجع معـ ماظرشؿ مم%17،02مظإلمسـتمبـوسؾك ماٌـاصلةم. ماحؿداد أعام

ممامعّؽـفامعـماظرتصقعميفمحّصؿفاممضدرماإلعؽاناصؾتماظشرطةمعلاؼرةماظلقاداتماظؿفارؼةمو

صؼدممّتمذقـمتـّقعماٌـؿقجممذفداظذيمخيّصمماظؿصدؼرمأّعامصقؿامم%11إىلمماحملّؾقةميفماظلقق

إىلموضعمذقـمأّولمباخرةممحقث رـمعـماإلمسـتماظّلائبم17077ومرـمعـماظؽؾـؽرمم00167

ومتّؽـتمرـمعـماإلمسـتماٌؽّقسمسربماظرّبمم0277تصدؼروم0777عـذمتقضػمذظؽمدـةمظقؾقام

بذظؽمدّفؾتمبققساتمواظشرطةمعـمتصدؼرماإلمسـتماظّلائبمسربماظرّبمألّولمعّرةميفمعل تفام

.م0714دـةمؾققساتمعؼارغةمبمم%م020ظإلمسـتمظؾؿصدؼرمتطّقرامعؾققزامبـلؾةماظشرطةم

معلؿقى ممغشاطموسؾك مادؿؼؾال ماظؾرتوظلمباخرةم00اظّرصقػممّت ماظػقؿ ممعـ بقاخرمم6عـفا

م.رـم270072يلابماظشرطةمومّتمتػرؼغمحقاظلم
م

م ماجللسة رئيس مادؿعرضماظلّقدثّؿ مأصـاصفؿ مجبؿقع ماألسقان حقثمذفدتمحرطة

ؿلؿقاتميفماظموضّدمممبراعجماغؿداباتفاممةوواصؾتماظشرطةمبؾقرمظؾؿؼاسدغادرةماٌؽـّػةماٌتقاصؾم

مطقروغا.اظؿؽقؼـمجبائقةمغشاطمماظقزقػقةمثّؿمبّقـمتلّثرططماً
م

ممطؿا ماظؿزوؼد مغشاط مسرض ممّتت محقث مد  ميلـ ماظالزعة ماظطؾؾقات جّؾمععاىة

طؿاممّتماظؿعاعؾمسؾكمايّدماألدغكمٌكزونمضطعماظغقارممومّتمايرصمسؾكماحملاصظةمقرذاتماظ

م مطقروغا مجائقة ميفمأصضؾماآلجالمويفمإرار مععماياجقاتماٌلؿعفؾة ماظـصقصمطتمّت ؾقؼ

مبننازماظصػؼاتماظّصادرةميفماظغرض.ماظؼاغقغقةماٌؿعّؾؼة
م

ماظداخؾلماظذيممإىلمتطّرقمثّؿ ماظؿدضقؼ ماظؿصّرفمغشاط اإلداريمواظػين،مملمؾمذبال

مجدؼدعقضعموابممتطقؼرعـممتمتّؽـمحقثاإلسالعقةمممبفالماظشرطةماٌرتؾطمغشاطموادؿعرض

م.ظصقاغةمععمتػاديماظؿؾعقةمأليمعزّودمخارجلمسـدمسؿؾقةمامربّقـمبفمطّؾماٌلؿفّدات
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املدور اظؽؾؿةمإىلماظلّقدممرئيس اجللسةاظلّقدمموحقلماظـشاطماٌاظلمواحملاديبمأحال

مثّؿماظذيمماملالي ماظعاّعة ماحملادؾة موعصؾقة ماٌاظّقة معصؾقة مإىلمغشاط ادؿعرضمأػؿممتطّرق

وحقصؾماظعقاعؾماٌمثرةميفمطؾمم0707-10-21ظؾلـةماحملادؾقةماٌكؿقعةميفماٌمذراتماٌاظقةم

م0707مظلـةغشاطماظّشرطةمأنمماٌلاػؿنيوأسؾؿماظّلادةمعـماظـؿائجماظػـقةم،ماظؿفارؼةمواٌاظقةم

مدم4,207بؼقؿةمأيمبزؼادةممممد100,114بؼقؿةماغؿاجاممأصرز طؿامأصرزممممم0714معؼارغةمبـلـةمم

م.دم-042ح001217مغؿقفةمدؾؾقةمبؼقؿة
م

ماظلّقدمثّؿ ماجللسةرئيس  أحال مم ممإىلاظؽؾؿة ماظلّقد مسقغؾل ممحامت ذؽريمواظلّقد

ممواًاصمتؼرؼرػؿاماظعاممحامت عونليصعرضماظلّقدمم الشركةم مراقيب  حساباتمباألطقؾ

ظقسمظفمأيمهػظمحقلمأعاغةممأغفغفمؼشفدمبؼاغقغّقةموغزاػةماظؼقائؿماٌاظّقةمظؾشرطةموأ  بّقـو

وػلممتـؾمبصػةمسادظةميفمطؾماىقاغبماىقػرؼةمماٌعؾقعاتماٌاظّقةماظقاردةمبؿؼرؼرماظـشاط

موغ مظؾشرطة ماٌاظقة مغشارفاؿاظقضعقة ماظـؼدؼةمقفة ماٌكؿقعةمموتدصؼاتفا ماحملادؾقة ظؾلـة

اٌالحظاتماٌضّؿـةمبؿؼرؼرػؿاموبّقـمأّغفممّتمتضؿقـفاموادؿعرضممم0707دؼلؿربمم21بؿارؼخم

م.ظقلتمبؿقّػظاتموأّغفاادةماٌلاػؿنيمعـمبابمظػتماالغؿؾاهمظؾّل
م

ميفم مخاّصة معؾققزة مبصػة ماحملادؾقة ماظـؿقفة مهّلـ مبّقـ ماظشرطة مغؿائج وحقل

ماظـاوةم ماٌاظقة مطانمباإلعؽانمهؼقؼمعرابقحمظقالمثؼؾماألسؾاء اظلدادلماظـاغلمواسؿربمأّغف

ؾػةماالغؿاجمسـمطؾػةمدعرماظّصرفموبّقـمهّلـماهلاعشماًاممبػضؾماظؿكػقضميفمطخاّصةم

مقعميفماألدعار.واظرتص
م

م0707اإلنازاتماحملّؼؼةميفمدـةمبمشكري باألكحلعراضبمايلاباتماظلّقدمموأذاد

موبػضؾمذبفقداتم مذبؾسماإلدارة مأسضاء ماظّلادة موذظؽ ماظعاّعة مؼؿعّؾؼماإلدارة مصقؿا خاّصة

عـمغؿقفةماالدؿغاللموبّقـمأّنمتدّغلمدعرماظدؼـارمطانموراءماظـؿقفةماظلؾؾّقةماٌلّفؾةمورمؿطقب

م.0701تقاصؾمهّلـماهلاعشماًاممدـةمحلبماٌمّذراتماٌلعقلم
م

إىلمإسدادممظؾؿقّصؾواحملادؾقةمسؾكماجملفقداتماٌؾذوظةمثّؿمذؽرمأسقانماإلدارةماٌاظقةم

م.اظؼقائؿماٌاظّقةميفمآجاهلا
م

م موصؿح ماظـؼاشمرئيس اجللسةاظلّقد مامباب مصشؽر املفّوض مبالعواودمفتحيظلّقد

ماٌاظّقةماظـؿائجاظيتماغعؽلتمسؾكمطاصةماألسقانمباظشرطةمومّثـمذبفقداتفؿممللّدولةماخلاص

م مماٌلّفؾة مدـة مأّن مسؾكماٌلؿقىماظعاٌلموسؾكمعلؿقىمم0707وبّقـ مادؿــائقة طاغتمدـة
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ويفمخضّؿمذظؽمطاغتمغؿقفةمظؽـماظؼطاعمحقثماّتلؿتمبرتاجعماٌمذراتميفمسّدةمعلؿقؼاتم

مبـزرتم مامسـت موظمغظرامرقؾةذرطة ماالغؿاج مؿقّلـ مباظؿاظل ماالدؿغالل مأّنمغؿقفة واسؿرب

معؼّقعاتماظـفاحمبػضؾمخرباتف مسؾكمطّؾ متؿقّصر موعقضعفـــاظشرطة مــــا واٌلعقلمأنمتؽقنما

م.هلاممبلؿؼؾؾمواسدممدـةماغطالضةمصعؾّقةمظؾشرطةمتـّؾم0707دـةم
م

م سؾكمشرارمم0707تطّرقمإىلماظعقاعؾماظيتمأّثرتمدؾؾاميفماظـؿقفةماحملادؾقةمظلـةمثّؿ

ماظّصرفم ماٌاظّقةممدسكمإىلوتؽؾػةمدعر معـماألسؾاء ماظؿؿقؼؾمظؾقّد إىلمتـقؼعمموتـقؼعمعصادر

ماظشرطة معـمموذظؽمظؿعزؼزػامعقارد مبفمماظرصقػ.مباإلدؿػادة محظقت معا مسؾك مسّرج طؿا

ظلـةمم1761ايؽقعلمسددممظألعرماظشرطةمعـمعروغةميفماظؿصرفميفمذبالماظصػؼاتمتؾعام

ظلـةمم4ثاظـامعـماظؼاغقنمسددمم00تطؾقؼمأحؽامماظػصؾمبادؿــاءماظشرطةمعـمماٌؿعؾؼم0707

م.1474

م ماألدفؿ موضعقة مبؿلقؼة معراضيبمايلاباتماٌؿعّؾؼة مأّغفممظؾقاعؾوحقلمعالحظة بّقـ

م مىـة مإرار ميف موتصػقؿفا مصقفا ماظؿػقؼت مإلميؽـ ماظؿطف  مػقؽؾة مذاتمسادة اٌـشكت

ماظعؿقعقة.مماٌلاػؿات
مم

م ماٌلاػؿنيمتدخالتققرتممتطؿا ماظشرطةمماظّلادة ماظيتمحؼؼؿفا ماظـؿائج ممّثـقا اظذؼـ

م:حقلواسؿربوػامعطؿؽـةم
م

ماظّلؾؾم - ماظّلفؿ مظؾرتصقعميفمضقؿة ماٌؿاحة ميفمضقؿؿفعؾققزماشبػاضااظذيمذفد عـذمما

 تؼققؿفمسـدمإدراجماظشرطةميفماظؾقرصة

 إعؽاغقةماظؾفقءمإىلمذراءمأدفؿمعـمضؾؾماظشرطة -

 هؼقؼمأرباحمآجال -

 متـقؾمصغارماٌلاػؿنيممبفؾسماإلدارة -

 علؿقىمادؿفالكماظّطاضةمعؼارغةمباٌؼاؼقسماظعاٌقة -

 أدعارماظؾقعمظؾؿصدؼرمإؼضاحاتمحقل -

 عدىمتقصرماظشرطةمسؾكمعّدخراتفامعـماٌقادماألّوظقةمظؾلـقاتماٌؼؾؾة. -

 ظؿقزؼعماظؾرتولمباىفةمقرـقةاظشرطةماظمخزاغاتاظؿزّودمباظػققلماظـؼقؾمعـم -

 باألطقاستزّودماظشرطةم -

ميفم - مايدؼـة مباظؿؽـقظقجقا مواالدؿعاغة ماظرضؿقة ماٌـظقعة ميف ماظشرطة ماشبراط عدى

 .أسؿاهلا
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 م0701تقضعاتماظـؿائجمظلـةم -

 
م مضّدم محقلرئيس اجللسة اظلّقد معراضيبممإؼضاحات مبؿؼرؼر ماٌـارة اٌالحظات

ماظشرطةمٌعاىؿفاموحقلماظـؿقفةماحملادؾقةمبّقـمأّنمايلابات مواألسؿالماظيتمضاعتمبفا

ماظدؼـار مإىل ماظصعؾة ماظؼرضمباظعؿؾة مإىلمهقؼؾ مأدادا مترجع ماٌاظّقة ماألسؾاء معـممطؾػة ظؾّح

م ماظدؼـار مدعر مسؾقفتداسقاتمتدغل ماٌـّؼؾة ماظؿلخ  متلاؤالتمموخالصمخطاؼا مسـ وإجابة

م ممبّقـماٌلاػؿنياظّلادة مباظؾقرصة ماظشرطة مإدراج مسـد ماظلفؿ مضقؿة متؼدؼر مبفأّن عؽؿبممضام

مسؾكمععطقاتم مبـاءا ماظّلققزبؿّص موضعقة متؾؽماظظرصقةمحقل تطّؾعاتماظشرطةمسؾكموميف

ظؽـماظقضعمملمؼؾؼكمسؾكمحاظفموذفدمسّدةمتغق اتمخارجةمسـمواظّلؾؾماظؽػقؾةمبؿقؼقؼفام

اًارجقةمإضاصةمإىلمتلخرمانازمماظّلققسؾكمعلؿقىماظلققماظّداخؾقةمأوممغطاقماظشرطةمدقاء

مؼـعؽسمإصباباالدؿـؿاراتم مأن مذلغف معـ ماظشرطة معمذراتمغشاط مهّلـ مأّن مسؾكمقوأّطد ا

مضقؿةماظّلفؿ.
م

مبؿققنيم مضاعتمباإلجراءاتماًاصة ماظشرطة مأّن ماٌلاػؿنيمبّقـ مصغار ممتـقؾ وحقل

ماٌعـقة.ماظّلؾطاإلجراءاتمعـممبؼقةتؾطمبادؿقػاءمضاغقغفاماألدادلموتػعقؾمذظؽمعر
م

ماظؾرتول مظؿقزؼع ماظؿقغلقة ماظشرطة معـ مباظػققل ماظشرطة متزّود مسـ مبلطة مضّدم عـممثّؿ

مظؿقّضػماظؿزّودمعـماظشرطةمماظصك ةمواظذيمطانمعػروضا مظصـاساتماظؿؽرؼرماظؿقغلقةسؾقفا

ماظشرطةمتؿعاضدمحلبماظؿزّودمباألطقاسمموسـ مبّقـمأّن متػضلمإظقفمغؿقفةمرؾبماظعروضعا

طؿاممالظؿزاعاتماظعارضنيمومتقضعفؿماىغرايفمباظـلؾةمٌصاغعماالمسـتموأّنماٌـاصلةمدبضعم

مب مذّطر ماى  مبلطقاس ماٌؿعؾؼة ماظصػؼة ممؼاقطؾتػلخ ماظؼاغقغقة بؿضاربمماٌؿعّؾؼةظؾـصقص

ماٌصاحل.
م

م مإىلماظلّقد مأحالماظؽؾؿة ممفميفّقـمأّغاظذيمبماملفّوض اخلاص للّدولةثّؿ مّتمم0777دـة

م مظإلطؿؿابمظؾعؿقم ماظشرطة مراسمعال مصؿح مإىل ممبرذبةمععماظؿقّجف ماتادؿـؿارمسّدةإناز

موسؾكمأداسمتقّضعمادؿؼرارماضؿصاديمأّنماظشرطةمطاغتمهؼؼمعرابقحممباسؿؾارمظؿطقؼرمأدائفا

ظؽـمحدثتمسّدةمسقاعؾمش معؿقضعةمشّقرتمطّؾمموباسؿؾارمبرذبةمانازمسّدةمعشارؼعمطربى

متعؿربمعؽلؾامهلااظيتمأنزتفاماظشرطةممدؿـؿاراتوأضافماّنماالماظيتممّتماسؿؿادػاماٌعطقات

مم.علؿؼؾالمضادرةمسؾكمتعزؼزمغؿائجماظشرطةػلمو
م
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يفماظّظرفماياظلمؼصعبماظؼقامممفأّغمأوضحخبصقصمذراءمأدفؿمعـمررفماظشرطةمو

مأّن موأضاف ماظّشرطةوضعمبذظؽ ماٌلؿؼؾؾتمّقة ميف ماظؿقّلـ مإىل مصغارمّؿفف ممتـقؾ موحقل .

مترطقؾةم مأّن مظؾؿلاػؿنيمخاّصة ماٌؼؾؾة ماىؾلة ميف مذظؽ متػعقؾ مميؽـ مأّغف ماسؿرب اٌلاػؿني

مذبؾسماإلدارةمتلؿحمبذظؽ.
م

م ماٌدؼرؼـممرئيس اجللسةحالماظلّقدمأثّؿ مصقؿامخيّصفمماظؽؾؿةمظؾّلادة حقثمضاممطّؾ

مإؼضاحاتمحقلماظـؼاطماٌـارةموتؾّقـمعـمتدّخالتفؿ:بؿؼدؼؿم
م

ؼؾؾةموأّنماظشرطةماٌدـةمم02ـاػزمٌّدةمتتقّصرماظشرطةمسؾكمعّدخراتفامعـماٌقادماألّوظقةم -

يّؾماإلذؽالممواإلداراتضدمضاعتمبؽّؾماٌلاسلمواإلجراءاتمظدىمزبؿؾػماظلؾطاتم

 زبّططماالدؿغالل.مإنازمتعقؼاناظؾؿانمؼطعؿنيمعـماٌؼطعمؾاظعؼاريمظ

 صـّقاموعاظّقا.معردودؼةمادؿعؿالمطقكماظؾرتول -

وترذقدمادؿفالكممؾدؼؾةاظطاضاتماظميفمذبالمادؿعؿالماٌؿاحةؿلاسلمبذلماظشرطةمظؾم -

ميفم مباالدؿـؿاراتماظطاضقة مظؾؼقام مواٌاظقة مباظّدراداتماظػـقة ماظؼقام ماغؿظار ميف اظّطاضة

 ال.اجمل

مباالدؿػادة - متلؿح ماظشرطة ممععّدات ماظؿؽـقظقجقا موادؿعؿالعـ ماظؿؼـقاتمايدؼـة

 ماٌؿؼّدعة.ماظرضؿقة

م - ماظشرطة مغطاق مسـ مخارجة مسقاعؾ مظعّدة مخيضع مظؾؿصدؼر ماألدعار هّددهمعلؿقى

 خاّصةماألدعارماٌؿداوظةمحبقضماظؾقرماألبقضماٌؿقّدط

ماظـ - معمذرات مإصبابقة ماألّول مظؾلدادل ممتدسقوشاط مظؿقؼقؼ ماظؿػاؤل عؼّدراتمإىل

 م.اٌقزاغقة

ممم

ععاضدةمذبفقداتفامعـممأّنماظـؿائجماحملّؼؼةمطاغتممثرةمرئيس اجللسةوأّطدماظلّقدمم

م مبػضؾ موطذظؽ مذبؾسماإلدارة ماذبفقداتمررفمأسضاء مطػرؼؼمطاّصة مسؿؾقا ماظذؼـ ألسقان

بلداءمماىفدمدقؿقاصؾمظإلرتؼاءمأّنطؿامبّقـموعؾؿزعامبؿقؼقؼمأػدافماظشرطةممملاوصّعمعؿؽاعؾ

مماظشرطةمٌلؿقىمتطّؾعاتماٌلاػؿني.

م

م ماظؼراراتمضّدممثّؿ ممعشروع ماٌعروضة مظؾؿصادضة ماىؾلة مسؾكممسؾك ماظؿصقؼت ومّت

ماظؿاظقة:ماظؼرارات
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م

 :القرار األول  

موعراضيبمايلاباتمظؾلـةم مذبؾسماإلدارة متؼارؼر مسؾك مإرالسفا مبعد ماظعادؼة ماظعاعة ماىؾلة إن

م0707احملادؾقةم وسؾـكمماظؿصّرفتصادقمبصػةممتاّعةممومطؾّقةممسؾكمعاممجــــاءمميفممتؼرؼرممم

م م مظلـة ماٌاظّقــة مم0707اظؼقائـؿ ماٌذطـراتمموضائؿة)اٌقازغة مو ماظؿدصؼاتماظـؼدؼة مجدول مو اظـؿائج

م مظلـة مباظؾقاغاتماحملادؾّقة ماًاصم (0707اٌؿعؾؼة مباظؿؼرؼر ماالتػاضاتماظقاردة مسؾك متصادق طؿا

ممايلابات.مٌراضيب

مباإلمجاعمتتماٌصادضةمسؾكمػذاماظؼرارم
م

 القرار الثاني :

 

ــةممم ــةماظعادؼ ــةماظعاع ــررماىؾل ــقصتؼ ـــةممممدبص ــؾؾقةمظل ــؾّقةماظل ــةماحملاد ــةمم0707اظـؿقف واظؾاظغ

مغؿائجمعمّجؾة.محبلاب دؼـارمم-مم134248,332
م

مدؼـارممممم421318,293 -:م0707اظـؿقفةماحملادؾّقةمظلـةمم-

مدؼـارم115542112,300 -:م 0707اظـؿائجماٌمجؾةمإىلمعقصكمدـةمم-

مدؼـارم115963430,593 -:م0701اظـؿائجماٌمّجؾةميفمعقّصكمدـةمم-
م

مباإلمجاعمتتماٌصادضةمسؾكمػذاماظؼرارم
م

 القرار الثالث:
 

إنماىؾلةماظعاعةماظعادّؼةمبعدمارالسفامسؾكمتؼارؼرمذبؾسماإلدارةمومعراضيبمايلاباتمممتـحمأسضـاءمم

م.3232اجملؾسمإبراءماظذّعةميفماظؿصرفمظؾلـةماحملادؾّقةم
م

 باإلمجاعمتتماٌصادضةمسؾكمػذاماظؼرارم     
م

 القرار  الرابع:
 

دؼـارمعؽاصؽةمحضـقرمظؽــؾمسضـقميفمذبؾـسمممممم2777حددتماىؾلةماظعــــاعةماظعـــادؼةمعؾؾغم

حلابمادؿعؿالمعصارؼػمىلمإؼؼعمهقؼؾفامووذظؽمعؼابؾممماردةمغشارفؿمم0707اإلدارةمبعـقانمدـةم

ماٌراضؾةموعؽاصكتمايضقرموأضلاطماألرباحمباًزؼـةماظعاعةمظؾدوظة.
م

م

 .باإلمجاعممتتماٌصادضةمسؾكمػذاماظؼرار
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م
م

 القرار  اخلامس: 
 

تصادقماىؾلةماظعاّعةماظعادّؼةمسؾكمتعقنيماظلّقدمعصؾاحماًراؼػلمسضقاممبفؾسمإدارةماظشرطةم

م مظقزارة ماهللمممـال مظؾلّقدممخّقسمحرز مخؾػا ماظؿقؿقة مواظؾـقة مواإلدؽان ماٌؿؾؼقةماظؿففقز مظؾؿّدة وذظؽ

مظلؾػف.
م

مباإلمجاعمتتماٌصادضةمسؾكمػذاماظؼرارمم

 :الّسادسالقرار 

اىؾلةماظعاّعةماظعادؼةمتػقؼضامعطؾؼامإىلمطؾمحاعؾمٌضؿقنمأومغلكةمعـمػذاماحملضرمظقــؼـقمممتلـد

مباإلؼداعموماظـشرماظّؾازعني.
م

م.باإلمجاعمتتماٌصادضةمسؾكمػذاماظؼرارم
م

ماظقاحدةمبعدماظّزوال.وبعدمذظؽمرصعتماىؾلةمسؾكماظلاسةم
 
 

اجللسةرئيس   

................. 

 الشاذلي السعيداني

 مراقب ثان عمليات اإلحصاء 

 

 

     .................................  

 فوزي بن هيبة            

 مراقب أول عمليات اإلحصاء
 

 املفوض اخلاص للدولة التونسية
 

 

................................. 

 فتحي بالعواود

 كاتبة اجللسة

................. 

 صباح قلوز



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 

 

2020AU 31 DECEMBRE  
 

 
(Exprimés en dinars)               

Total des 

capitaux 

propres 

Résultat de 

l’exercice 

Résultats 

reportés 

Primes 

d’émission 

Autres 

capitaux 

propres 

Réserves 

pour fonds 

social 

Réserves 

Statutaires et 

non 

statutaires 

Réserves 

légales 
Capital social 

 

30 569 803 -421 318 -115 542 112 92 499 330 1 226 373 1 467 094 2 888 417 4 404 729 44 047 290 Solde au 31/12/2020 avant affectation 

0 0        Réserves légales 

0 0        Dotation fonds social 

0 0        Distribution de dividendes 

0 421 318 -421 318       Résultats à reporter 

30 569 803 0 -115 963 431 92 499 330 1 226 373 1 467 094 2 888 417 4 404 729 44 047 290 Solde au 31/12/2017 après affectation 

 

Les capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2020 totalisent 30 569 803 DT contre 31 229 851 DT à fin 2019, soit une diminution de  660 048 DT. 

 

 
 

 

 

 دينار  - 692,312 988 29  
 

 دينار  - 480,682 244 41  

 دينار   -  172,994 233 71 

 

 
 

 

 

 

 

 
A C T I F S Notes 31/12/2020 31/12/2019 

ACTIFS NON COURANTS    

  Actifs immobilisés     

    Immobilisations incorporelles   1 129 324 1 129 324 

    Moins : Amortissements 1 -1 129 324 -1 129 324 

  0 0 

    Immobilisations corporelles         352 684 369       351 526 555 

    Moins : Amortissements   -180 994 340 -165 182 383 

 Moins : Amortissements 1 -228 757 -120 514 

   171 461 272 186 223 657 

    Immobilisations financières   3 619 698 2 071 934 

 Moins : Provisions 2 -667 462 -742 429 

     2 952 236 1 329 505 

  Total des Actifs Immobilisés 3 174 413 508 187 553 162 

  Autres Actifs non courants    10 719 906 10 026 173 

  Total des Actifs non courants  185 133 414 197 579 335 

ACTIFS COURANTS      

    Stocks   51 924 153 47 354 926 

    Moins : Provisions   -8 912 824 -8 809 179 

  4 43 011 330 38 545 747 

    Clients et comptes rattachés   12 707 474 8 808 582 

    Moins : Provisions   -5 491 880 -5 500 681 

  5 7 215 593 3 307 901 

    Autres actifs courants   4 050 114 8 905 774 

    Moins : Provisions   -498 703 -498 703 

  6 3 551 411 8 407 071 

    Placements et autres actifs financiers 7 2 772 671 317 580 

    Liquidités et équivalents de liquidités 8 3 701 990 7 475 343 

    

  Total des Actifs courants   60 252 994 58 053 642 

       

  Total des Actifs   245 386 408 255 632 977 

    

 

 

 
                                                                                                                                               (Exprimés en dinars) 

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Notes 31/12/2020 31/12/2019 

  Capitaux propres       

        

    Capital social   44 047 290 44 047 290 

        

    Réserves et primes liées au capital 9 101 259 570 101 384 315 

        

    Autres capitaux propres 9 1 226 373 1 340 359 

        

    Résultats reportés 9 -115 963 431 -115 542 112 

  Total des capitaux propres avant  Résultat       

   de l'exercice   30 991 121 31 229 851 

        

   Résultat de l'exercice     

        

  Total des capitaux propres après affectation   30 569 803 31 229 851 

P A S S I F S       

        

Passifs non courants       

    Subvention d'investissements       

    Provisions pour impôts   4 641 875 4 489 598 

    Emprunts bancaires 10 100 988 140 84 754 432 

        

  Total des passifs non courants   105 630 015 89 244 030 

Passifs courants       

    Fournisseurs et comptes rattachés 11 23 325 425 33 088 637 

    Autres passifs courants 12 34 258 467 30 560 043 

    Concours bancaires et autres Passifs financiers 13 51 602 699 71 510 416 

        

  Total des passifs courants   109 186 591 135 159 096 

  Total des passifs   214 816 606 224 403 126 

  Total des capitaux propres et des passifs   245 386 408 255 632 977 

    

    

 

Société Les Ciments de Bizerte 

BILAN APRES AFFECTATION  AU 31 DECEMBRE 2020 



La liste des membres du conseil d’administration : 

Administrateur 
Date d’expiration du 

mandat actuel 
Poste occupé Fonctions exercées dans d’autres sociétés 

Mr Chedly SAIDANI 2020-2022 

Président du conseil 

d’administration de La 

SCB 

PDG des Ciments de Bizerte + Membre du conseil d’administration 

de la CIOK 

Mr Slim FERCHICHI 2020-2022 
Administrateur de la  

SCB 
Directeur au Ministère de l’Industrie et des PME 

Mr Romdhane BOUHOUCH 2020-2022 
Administrateur de la  

SCB 
Directeur au Ministère des Finances 

Mr Walid KORAANI 2020-2022 
Administrateur de la  

SCB 
Directeur au Ministère de transport 

Mr Mohamed BELAZREK  2020-2022 
Administrateur de la  

SCB 
Directeur au Ministère du développement de l'investissement et de la 

coopération internationale 

Mr Mosbeh KHERAIFI 2020-2022 
Administrateur de la  

SCB 
Directeur au Ministère de l’Equipement 

Mme Raja BOUKASSOULA 2020-2022 
Administrateur de la  

SCB 
Sous-Directeur au Ministère de l’Industrie et des PME 


