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للسنة المحاسبية المختومة في 	تنشر شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة قوائمھا المالية

ھذه  .2023فيفري  23بتاريخ  العاديةض للمصادقة في الجلسة العامة والتي ستعر 31/08/2022

	. أمجد علولوالحسابات :  ة بالتقرير العام و الخاص لمراقبالقوائم مصحوب

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 الموازنة في 31 أوت 2022
 (بالدينار التونسي)

           

    إيضاحات 31/08/2022 31/08/2021

 األصول
 صول غير الجارية األ

         
 األصول الثابتة

 األصول غير المادية 148 43 363 41
 تطرح : اإلستھالكات  892 41-  363 41-

األصول الغير مادية الصافية 1.1    256 1             -                
 األصول الثابتة المادية 353 670 37 645 554 34

 تطرح : اإلستھالكات 569 060 22-  347 346 20-
 أصول في طور اإلنتاج 711 224  773 127

األصول الثابتة المادية  2.1 495 834 15  071 336 14
 األصول المالية 717 54 338 51

 تطرح : المّدخرات 129 17-  129 17-
األصول المالية الصافية 3.1 588 37  209 34

مجموع األصول الثابتة 339 873 15 280 370 14
 أصول غير جارية أخرى      -                       -                

           

مجموع األصول غير الجارية   339 873 15 280 370 14
       األصول الجارية   

 المخزونات 892 702 11 002 068 10
 خراتتطرح : المّد 551 158-  120 42-

المخزونات الصافية 1.2 341 544 11  882 025 10
 الحرفاء والحسابات المتصلة بھم  459 254 459 691
 تطرح : المّدخرات 692 66-  692 66-
حسابات الحرفاء الصافية 2.2 767 187  767 624
 أصول جارية أخرى  657 221 1 396 903
 راتتطرح : المّدخ 971 19-  264 16-
أصول جارية أخرى الصافية 3.2 686 201 1  132 887

 السيولة وما يعادل السيولة  4.2 580 383 4 398 998 1
            

13 536 179 17 317 374    مجموع األصول الجارية
            

 مجموع األصول    713 190 33 459 906 27
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2022أوت  31الموازنة في 
( الدينار التونسيب ) 

           

    إيضاحات 31/08/2022 31/08/2021

 األموال الذاتية والخصوم
 األموال الذاتية         

         
 رأس المال االجتماعي 150 464 10 150 464 10

 منح االستثمار 779 215  471 176
 احتياطات قانونية 415 046 1  415 046 1

 احتياطات الصندوق االجتماعي 359 155  160 160
 النتائج المؤجلة  152 969 8  513 565 5

 انعكاسات التعديالت المحاسبية -  -
 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية 855 850 20 709 412 17

 نتيجة السنة المحاسبية 836 145 6 054 450 4
           

 مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص 3 691 996 26 763 862 21

 الخصوم
           الخصوم غير الجارية

 القروض   1.4 000 050 1 567 506 1
 خصوم مالية غير جارية أخرى -  -

 مدخرات للمخاطر واألعباء 2.4 417 805  806 505
 خصوم غير جارية أخرى -  -

 موع الخصوم غير الجاريةمج 417 855 1  373 012 2
 الخصوم الجارية

 المزودون والحسابات المتصلة بھم 1.5 807 292 2 628 067 2
 الخصوم الجارية األخرى 2.5 298 783 1  127 507 1

 المساعدات البنكية وغيرھا من الخصوم المالية 3.5 500 262  568 456
 وم الجاريةمجموع الخص 605 338 4 323 031 4

           

6 043 696 6 194 022     مجموع الخصوم
            

 مجموع األموال الذاتية والخصوم 713 190 33 459 906 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 2022أوت  31قائمة النتائج في 
  2022أوت  31و 2021سبتمبر  01للمدة الفاصلة بين 

 (بالدينار التونسي)
           

    إيضاحات 31/08/2022 31/08/2021

 إيرادات اإلستغالل
         

 المداخيل    1.6 059 254 26 418 683 20
 إيرادات االستغالل األخرى  2.6 077 257  284 505

 إنتاج األصول 3.6 311 729 3  532 415 3
            

مجموع إيرادات الإلستغالل   447 240 30 234 604 24

 االستغالل أعباء
           

 تغيير مخزون اإلنتاج 888 287 1- 528 772-
 مشتريات السلع والمواد المستھلكة 1.7 927 634 11  580 727 8
 أعباء األجور والعمالة 2.7 575 728 5  298 842 5
 مخصصات االستھالكات والمدخرات 3.7 075 573 3  636 813 2
 تغالل األخرىأعباء االس 4.7 124 878 2  555 188 2

           

مجموع أعباء االستغالل   813 526 22 541 799 18
           

 نتيجة االستغالل   634 713 7 693 804 5
 أعباء مالية صافية  1.8 361 197- 475 269-

 إيرادات التوظيفات -  -
 األرباح العادية األخرى 2.8 394 399  613 167

 لخسائر العادية األخرىا 3.8 651 744-  268 668-
            

5 034 563 7 171 016     نتيجة األنشطة العادية قبل احتساب األداءات
  األداءات على األرباح 4.8 180 025 1- 509 584-

            

4 450 054 6 145 836     نتيجة األنشطة العادية بعد احتساب األداءات
           العناصر الغير عادية      -                      -                   

          
 النتيجة الصافية للسنة المحاسبية  836 145 6  054 450 4

  انعكاسات التعديالت المحاسبية      -                      -                   
          

 محاسبيةالنتيجة بعد التعديالت ال 836 145 6  054 450 4
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 2022أوت  31جدول التدفقات النقدية في 
  2022أوت  31و 2021سبتمبر  01للمدة الفاصلة بين 

 (بالدينار التونسي)
           

31/08/2021 31/08/2022      

 التدفقات المالية المتأتية من أنشطة اإلستغالل    
  

 عات المزوديندفو 531 504 12- 639 433 8-
 دفوعات كمبياالت 399 586 1- 130 507 1-
 مبالغ مسداة للعمال 144 668 3- 898 590 3-
 مقابيض متأتية من الحرفاء 251 485 26 652 081 20

 مقابيض متأتية من مدينين آخرين 091 85 570 239
 دفوعات لدائنين آخرين 515 127 3- 238 888 2-

 دفوعات أخرى متنوعة 208 426- 989 393-
 دفوعات مالية 911 191- 154 248-
 مقابيض أخرى متنوعة 701 312 021 210

        

 جملة التدفقات المتصلة باالستغالل 335 378 5 196 469 3
 

 التدفقات المالية المتأتية من أنشطة االستثمار
        

 ي األصولمقابيض متأتية من التفويت ف 927 925 075 662
 دفوعات لشراء أصول 696 216 2-  700 895 1-

        
 جملة التدفقات المتصلة باالستثمار 769 290 1- 625 233 1-

 
       التدفقات المالية المتأتية من أنشطة التمويل

 قروض 000 700 000 700
 دفوعات القروض 316 356 1- 568 156 1-

 منح االستثمار      -                       -                 
حصص األرباح وغيرھا من أنواع التوزيع 067 046 1- 506 553 1-

    
 جملة التدفقات المتصلة بالتمويل 383 702 1- 074 010 2-

        
 تغيير الخزينة 182 385 2 497 225

 الخزينة في بداية السنة المحاسبية 399 998 1  901 772 1
1 998 399  4 383 580     الخزينة عند ختم السنة المحاسبية

  
 

	

	

	

	

	



	

  إيضاحات عامة
 

  

  شركة التقديم  -1

تربية  في نشاطھايتمثل ، وھي شركة خفية االسم 1982تأسست شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة في غّرة جوان 

بمنطقة بوسالم من والية جندوبة. ھذا  ھكتار 0704  تقارب الشركة على مساحةالماشية وتنمية الزراعة. تمتد األرض المستغلة من طرف 

  .والشؤون العقاريةالدولة وزارة أمالك االستغالل يتم في إطار عقد كراء مع 

دينارا مقسمة إلى  10 464 150من  ،2022شھر أوت  موفييتكون رأس مال شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة في 

 :كاآلتيسھم موزعة  1 046 415

  

  عدد األسھم   المساھمــون
  الحصـة

  في رأس المال
  %النسبـة 

662 723  الھيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي  230 627 6  63.33 
212 827  البنك التونسي السعودي          270 128 2  20.34 
101 098  واالستثمارالتونسية السعودية للمساھمات   980 010 1  9.66 

39 530  اإلستيفاء  300 395  3.78 
52 130  5 213  البنك التونسي الكويتي   00.5  

17 377  مركزية الحليب بالشمال   173 770 1.66 
7 299  ديوان األراضـي الدوليـة  72 990 0.70 
 0.03 480 3 348  المتعاضدون السابقـون

1 046 415  مجمـوع رأس المال بالدينار  150 464 10  100 
  

  التقيد بمعيار المحاسبة التونسية   -2

طبقا لطرق  ،2022 أوت 31وقع إعداد وضبط القوائم المالية لشركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة المختومة في 

  .  1996 ديسمبر 30في المؤرخ  2459-96عدد  واألمر-112 96حسب القانون عدد  المحاسبة المضبوطة ضمن معايير المحاسبة التونسية

  :التاليةالبيانات  من تشتمل القوائم المالية حسب ما ينص عليه القانون المحاسبي

  الموازنة، -

 قائمة النتائج، -

 قائمة التدفقات النقدية،  -

 اإليضاحات حول القوائم المالية. -

 

 

 السنة المحاسبية    - 3

  .من السنة الموالية أوت 31 إلى غايةسبتمبر  1ن مالسنة المحاسبية  تمتد

 

 

 



  

  و المبادئ المحاسبية المعتمدة وذات الداللة     لقيساقواعد  - 4

  :أساسا المحاسبية وھيلقد تم إعداد القوائم المالية باالعتماد على فرضية استمرارية االستغالل، ھذا إلى جانب أھم االتفاقات 

  اتفاقية التكلفة التاريخية، -

 اتفاقية الدورية، -

 يرادات،اتفاقية مقابلة األعباء واإل -

 اتفاقية الحذر، -

 اتفاقية تماثل الطرق المحاسبية. -

 

    :يلي كما ،2022 أوت 31تتلخص أھم الطرق المحاسبية المتبعة إلعداد القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 

 

 غير المادية   األصول- 4-1  

على الموظفة عليھا ويقع تسجيل استھالكھا  االداءاتاب تقيد األصول غير المادية على أساس تكلفة اقتنائھا التاريخية مع احتس

  سنويا. %33لمدة ثالث سنوات بنسبة  أقساط ثابتة

  

   الماديةالثابتة  األصول- 4-2

عن  الموظفة عليھا وكل المصاريف المنجّرة األداءتقيد األصول الثابتة المادية على أساس تكلفة اقتنائھا التاريخية مع احتساب 

  وضع ھذه األصول في حالة استغالل عند الدخول في طور اإلنتاج. االقتناء أو 

  

  قطيع الماشية

  .قطيعال االتي تتعلق بإنتاج ھذ غير المباشرةالومن مجموعة األعباء المباشرة  قطيع الماشيةيتم احتساب ثمن كلفة 

 600(دينار للرأس الواحد  800 اويتسسنوات مع احتساب قيمة مستخلصة  5مّدة ل على أقساط ثابتة االستھالكاتيقع تسجيل 

تكلفة  من 20% تساويقيمة مستخلصة  احتسابمع و األبقار قطيعبالنسبة ل )2000دينارا قبل سنة  400   و2020   دينارا قبل سنة 

  األغنام. قطيعبالنسبة ل األصل

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

  أصول أخرى

مع األخذ لمّدة بقائھا قيد االستعمال حسب النسب السنوية التالية  تةعلى أقساط ثاببالنسبة لألصول األخرى يتم تسجيل استھالكھا 

  :األرضعقد كراء بعين االعتبار 

 

 فترة االستھالك  البيانات

 سنوات 10 – 5 –4 – 3 معّدات النقل  -

 سنوات 10 – 5 –3 – 1 معّدات فالحيّة  -

 سنوات 10 األشجار  -

    تجھيزات وعمليات تركيب وتھيئة -

  سنة 14 – 13  – 11 – 10 – 3 البناءات 

  سنة 13 – 10 – 3 تجھيزات األراضي 

 سنوات 10 – 5  –  1 تجھيزات ومعدات قاعات الحلب 

  سنة 20– 10 – 5 – 1 تجھيزات التسخين والتكييف 

  سنة 20– 10 تجھيزات كھربائية 

  سنوات 10 –  6  – 5  – 1 تجھيزات الھاتف 

 سنة 20– 15– 10 – 5 يرّ معّدات ال -

 سنوات 3 معّدات اإلعالمية  -

 سنة 25 – 24 – 23 – 22 – 17 – 16 – 10 – 3 زراعات وبناءات على أرض الغير  -

 سنوات 10  – 5 – 1 معّدات المكاتب  -

 سنوات 10 مصنع العلف  -

 

    المخزون- 4-3

  

  تقييم المخزون  -

لشراء مع احتساب مصاريف النقل والتأمين وغيرھا يقع تقييم المخزونات المشترية على أساس كلفة اقتنائھا والتي تشمل سعر ا

  .من التكاليف المتعلقة مباشرة بعملية الشراء

زراعات الموسم القادم العلى  توالتسبيقاتتكون المخزونات المنتجة خاصة من األبقار واألغنام التي لم تدخل بعد طور اإلنتاج 

فة إنتاج المخزون باحتساب تكلفة المواد المستھلكة والقسط الصحيح من ويتم ضبط تكل والمنتوجات الفالحية ومنتوجات وحدة العلف

  التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشرة لإلنتاج التي يمكن أن تتصل بصفة معقولة باإلنتاج.

  

 المخزون تسجيل -

، ثم يتم ضبط قيمة المخزون تتبع الشركة طريقة الجرد بالتناوب لضبط مخزونھا حيث يتم احتساب الشراءات بصفة مؤقتة كأعباء

  واحتسابھا.

 

 

 

  



 

 األحداث الھامة للموسم الفالحي -5

 :األبقارالوضعية الصحية لقطيع   -أ
 

 السل.تماًما من مرض  وھو خالي 2022أوت  31رأس في  1916وتعداده  1قطيع األبقار الموجود بحظائر المرجى  -

 تماًما من مرض السل. وھو خالي 2022أوت  31رأس في  180ده وتعدا 2بحظائر المرجى  واألراخي الموجودةقطيع العجالت  -

 ھو خالي تماًما من مرض السل. 2022أوت  31رأس في  1796وتعداده  3قطيع األبقار الموجود بحظائر المرجى  -

ألشھر سبتمبر و   3,78% و نسبة اإلستبعاد من %5,71نسبة اإلجھاض من  تحولت في ھذا اإلطار

  .2022 لنفس الفترة لسنة  8,46%و    %8,29 إلى 2021 أكتوبر

على ترخيص من اإلدارة العامة للصحة الحيوانية الراجعة بالنظر لوزارة   2021ديسمبر  15 أخيراً تحصلت الشركة بتاريخ

 مركزا لتربية األراخي المؤصلة و ذلك إما للبيع أو لتجديد القطيع. 2بأن تكون ضيعة مرجى   الفالحة

 :األغناميع الوضعية الصحية لقط  - ب

  8,55%و   1,97% إلى 2021وأكتوبر للصغار ألشھر سبتمبر  12,18%عند الوالدة و   1,66%من  نفوقالنسبة  ارتفعت

  .2022الفترة لسنة  لنفس

 .استيراد اللقاحات الالزمة عبر الصيدلية المركزية وذلك بعد قبل السفاد "chlamydiose" ويفسر ذلك بالتطعيم ضد مرض

 :المصابةعلى بيع األبقار التعويضات   - ت

التي  وتخص االبقارالمصابة سابقا بمرض السل  3قامت الشركة بإيداع ملف للحصول على التعويضات على بيع األبقار المرجى 

  دينار. 534 278 قيمتھا الجمليةبقرة  396 والبالغ عددھم 2016 ،2015، 2014بيعت خالل السنوات 

  .بقرة 132دينار يخص  131 182ى مبلغ قيمته تحصلت الشركة في الموسم الفارط عل

 بقرة متبقية.  264ومع ذلك فان الشركة بانتظار سداد قيمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
  إيضاحات حول األصول

 

  الغير جارية  األصول-1

  غير المادية  األصول -1-1

  يلي:كما  تفّصلو إعالميةتتكون األصول غير المادية من برامج 

  العناصر
غ الخام في المبل
31/08/2021  

شراءات 
  الموسم

المبلغ الخام في 
31/08/2022  

القيمة الصافية   االستھالكات
في 

31/08/2022  
  في  المجموع 

31/08/2021  
  مخّصصات

2021/2022  
  في  المجموع

31/08/2022  
  256 1  -41 892  - 529  -41 363  43 148  785 1  363 41  برامج إعالمية
  256 1  -41 892  - 529  -41 363  43 148  785 1  363 41  المجموع

      

  ة المادية  بتاألصول الثا -1-2

دينارا  071 336 14 مقابل دينارا 495 834 15 قدره مبلغا ،2022 أوت 31بلغت القيمة الصافية لألصول الثابتة المادية في 

   :كالتالي ،2022/2021ت الحاصلة في موسم ، وتتلخص أھم التغييرادينارا 424 498 1 قدرھا زيادةب في الموسم المنقضي أي

  الفارق  31/08/2021  31/08/2022  البيانات
 635 960 1 760 430 25 395 391 27  )2-2-1(األصول الثابتة المادية األخرى  -
 940 139 1 647 701 8 587 841 9  )1-1-2-1(قطيع األبقار  -
 134 15 238 422 372 437  )2-1-2-1(قطيع األغنام  -
 938 96 773 127 711 224  اإلنجازأصول بصدد  -

 647 212 3 418 682 34 065 895 37  المجموع الخام
 683 259 1- 534 488 17- 217 748 18-  استھالكات األصول الثابتة المادية األخرى -
 637 448- 678 684 2- 317 133 3-  استھالكات قطيع األبقار -
 902 5- 134 173- 036 179-  استھالكات قطيع األغنام -

 424 498 1 071 336 14 495 834 15  المجموع الصافي

  

  الماشية    قطيع- 1- 1-2

 885 123 9                             مقابل دينارا 959 278 10 قدره امبلغ ،2022أوت  31بلغت القيمة الخام لقطيع الماشية في 

  :يليدينارا تفّصل كما  074 155 1قدرھا  زيادةب ، أي2021 أوت 31في  دينارا

 31/08/2021   البيانات  31/08/2022 
  زيادة قطيع األبقار - 940 139 1 032 364 1

  زيادة قطيع األغنام - 134 15 292 23
  المجموع 074 155 1 324 387 1

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  



  األبقار قطيع- 1-1- 1-2

   :يليفسر كما ي، ودينارا 940 139 1 درهق 2021/2022خالل موسم  رتفاعااشھدت قيمة قطيع األبقار 

  العدد  البيانات
  القيمة الفردية
  بالدينار

  الجمليةالقيمة 
  بالدينار

  إنتاج بقر -
  إنتاج ثيران -
  )نفوق 49التي منھا (بقر إبعاد  -
  بيع ثيران -

672 
3  

476  
5  

5 387 
5 363 
5 186 
5 605  

3 620 188 
16 090 

2 468 314 
28 024 

 940 139 1    194  بقاراأل تغير قطيع
  

المستبعدة األبقار  عددو رؤوس 7بـ  نفوقال حاالت ع عدداارتفو رأس 83بـ قطيع ھذا ال إنتاج ارتفع ،20/202120بموسم مقارنة 

     .رأس 87 بـ

  األغنام قطيع- 1-2- 1-2

أي  ،2021موفي أوت  ارا فيدين 238 422 مقابل دينارا 372 437 يساويمبلغا  2022أوت  موفيبلغت قيمة قطيع األغنام في 

  يلي: فيمادينارا تتمثل  134 15 بزيادة قدرھا

 العدد البيانات
 القيمة الجملية القيمة الفردية
 بالدينار بالدينار

 805 84 633 134 إنتاج نعاج  -
 227 20 879 23 إنتاج أكباش  -
 451 56 428 132 كبش 11نعجة و 121بيع  -
 448 33 452 74 اشأكب 3نعجة و 71 نفوق -

 134 15   49- تغير قطيع الغنم         
 

 26بـ   نفوقال حاالت ارتفعتوكبش  11بـ  كباشأ إنتاج ارتفعوج انع 4بـ  األغنامإنتاج  انخفض، 2020/2021مقارنة بموسم 

  .    كبش 1بـ و نعجة

  من:متركبا  ،2022أوت  31في وبھذا يكون القطيع 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 البيانات
 31/08/2022 إبعاد إلنتاجا 31/08/2021

 القيمة بالدينار العدد القيمة بالدينار العدد القيمة بالدينار العدد القيمة بالدينار العدد
 929 802 9 827 1 314 468 2 476 188 620 3 672 055 651 8 631 1 بقر   -
 657 38 7 024 28 5 090 16 3 591 50 9 ثيران -
 719 386 735 777 83 192 805 84 134 691 385 793 نعاج -
 654 50 81 122 6 14 227 20 23 548 36 72 أكباش -

 959 278 10 650 2 237 586 2 687 311 741 3 832 885 123 9 505 2 المجموع



 

   يلي: ھذه التركيبة لقطيع الماشية ھي نتيجة لمجموعة التغييرات التي شھدھا القطيع خالل الموسم والتي تتلخص فيما
  أ) األبقار 

  البيانات
العدد في       

31/08/2021  
  نفوقال حاالت  البيع  تغيير الصنف

العدد في        

31/08/2022  

 991 26 247 341 923  1المرحلة  -

 836 23 180 331 708   2 المرحلة -

 827 1 49 427 672 631 1  المجموع
 

  ب) الثيران   

  البيانات
العدد في       

31/08/2021  
  البيع  تغيير الصنف

 حاالت

  نفوقال

العدد في         

31/08/2022  

 3 - 4 - 7    1المرحلة -
 4 - 1 3 2    2المرحلة -

 7 - 5 3 9  المجموع
  

  ج) األغنام    

  البيانات
العدد في          

31/08/2021  

  /تغيير الصنف

  شراء
  البيع

 حاالت

  نفوقال 

العدد في          

31/08/2022  

 735 71 121 134 793  النعاج -
 81 3 11 23 72  األكباش -

 816 74 132 157 865  المجموع
  

  يلي:تتمثل كلفة دخول وخروج األصول كما  ،2020/2021مقارنة بموسم 

  العناصر
القيمة الفردية 

2021/2022  

القيمة الفردية 

2020/2021  

 التغيرات

  بالدينار

 النسبة

 %المأوية

  قطيع األبقار
  إنتاج بقر  -

  وشراءاتإنتاج ثيران  -

  )نفوق 49 (منھاإبعاد بقر  -

  بيع ثيران  -

5 387 

5 363 

5 186 

5 605 

5 609 

5 607 

5 046 

5 490 

-222  

-244  

140   

115  

-4% 

-4%  

3%  

2% 

  قطيع األغنام
  إنتاج نعاج -

  إنتاج أكباش -

  كبش 11ونعجة  121بيع  -

   أكباش 3ونعجة  71 نفوق -

633 

879 

428 

452 

579 

579 

395 

419 

-1 

245 

19 

29 

0%  

39%  

5%  

7%  

  
   :يلييتوزع قطيع األبقار المنتج للحليب حسب سن الدخول في طور اإلنتاج كما 



 

 

 توزيع القطيع حسب سنة ابتداء إنتاج الحليب
 

 المجموع
2015قبل   2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  البيانات 

 شريحة العمر (08-07) (07-06) (06-05) (05-04) (04-03) (03-02) (02-01) (01-00)
 31/08/2016القطيع في  672 560  -  -  -  -  - - 232 1

 بـ% 54,55% 45,45%  -  -  -  -  - - 100,00%
 31/08/2017القطيع في  299 306 408  -  -  -  - - 013 1

 بـ% 29,52% 30,21% 40,28%  -  -  -  - - 100,00%
 31/08/2018القطيع في  188 250 331 514  -  -  - - 283 1

 بـ% 14,65% 19,49% 25,80% 40,06%  -  -  - - 100,00%
 31/08/2019القطيع في  111 181 251 426 380  -  - - 349 1

 بـ% 8,23% 13,42% 18,61% 31,58% 28,17%  -  - - 100,00%
 31/08/2020القطيع في  48 98 143 272 292 575  - - 428 1

 بـ% 3,36% 6,86% 10,01% 19,05% 20,45% 40,27%  - - 100,00%
 31/08/2021القطيع في  31 59 100 182 210 506 543 - 631 1

 بـ% 1,90% 3,62% 6,13% 11,16% 12,88% 31,02% 33,29% - 100,00%
 31/08/2022القطيع في  11 33 48 119 145 380 461 630 827 1

 بـ% 0,60% 1,81% 2,63% 6,51% 7,94% 20,80% 25,23% 34,48% 100,00%
2021/2022خروج  20 26 52 63 65 126 82 42 476  

 بـ% 4,20% 5,46% 10,92% 13,24% 13,66% 26,47% 17,23% 8,82% 100%
  

 79,41 %  2021/2020خالل موسم  % 85,22سنوات مقابل  5و 0من خروج القطيع تمثل الفئة العمرية بين. 

 94,96 %  2021/2020خالل موسم  %94.48مقابل سنوات  5و 0من القطيع تمثل الفئة العمرية بين. 



 

 

  األصول الثابتة المادية األخرى 2- 1-2

 226 942 7   دينارا مقابل 178 643 8 مبلغا قدره ،2022أوت  31في  لألصول الثابتة المادية األخرىالصافي  رصيدالبلغ 

    يلي:مفصلّة كما  ،خالل الموسم المنقضي دينارا

 القيمة الصافية
في              

31/08/2021  

 القيمة الصافية
في              

31/08/2022  

مجموع االستھالكات إلى 
 31/08/2022 موفي

 القيمة الخام في
2022/08/31 

 البيانات

- تجھيزات عامة 141 057 3 148 468 2- 993 588 559 664
- مباني على أرض الغير 857 284 10 908 891 4- 949 392 5 542 726 4
- معدات فالحية 538 213 10 811 215 8- 727 997 1 867 116 2
- معدات الري 557 172 2 992 888 1- 565 283 447 220
- معدات النقل 137 292 1 000 948- 137 344 244 188

- معدات إعالمية 383 60 347 53- 036 7 495 2
- معدات مكاتب 613 99 958 87- 655 11 899 12
- معدات المصنع 209 186 093 169- 116 17 174 10

  غارسات - 850 6 850 6- - -
  شجر الزيتون - 110 18 110 18- - -

 المجموع 395 391 27 217 748 18- 178 643 8 226 942 7
  .)1(جدول االستھالكات مفصل في ملحق عدد  

     األصول المالية- 1-3

ً قدره   17 129 بمبلغ قدره تخصيص مدخرات وقد وقع 2022أوت  31دينارا في  717 54بلغ الرصيد الخام لھذا البند مبلغا

  دينارا:

  لم يقع تتبعھا من طرف الشركة.تي والالمفّصلة أعاله المساھمات متعلقة بالمدخرات  (1) 

  

  الجارية   األصول- 2

   المخزون- 2-1

خالل الموسم  دينارا 882 025 10مقابل  دينارا 341 544 11 مبلغا قدره ،2022أوت  31لمخزون في الصافي ل رصيدالبلغ 

    يلي:دينارا مفصل كما   459 518 1 قدره رتفاعابالمنقضي أي 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 المبلغ بالدينار
  بيانات

2021/08/31 2022/08/31 
15 000 15 000 SODINO مساھمة في رأس مال شركة تنمية االستثمارات بالشمال الغربي -
10 000 10 000 CARTHAGO FLAVOR مساھمة في رأس مال شركة -
- مساھمة في رأس مال البنك التونسي للتضامن   000 2 000 2

والغازودائع وكفاالت الشركة التونسية للكھرباء  - 717 27 338 24
 المجموع الخام 717 54 338 51
)1(مدخرات على المساھمات  129 17- 129 17-  -
مجموع الصافيال 588 37 209 34  



 

 

 
 المبلغ بالدينار

 بيانات
2021/08/31 2022/08/31 

 )1( على الزراعات تتسبيقا  - 885 377 1 554 196 1
  )2(األبقارمخزون  - 525 717 5 398 024 5
  األغناممخزون  - 312 282 977 249

  )3(ستھالك مواد قابلة لال - 417 548 3 415 201 3
 المركزة االعالف - 167 6 731

 محاصيل في المغازة - 586 770 928 394
 المجموع الخام 892 702 11 002 068 10

 على الزراعات تتسبيقا مدخرات على - - 534 1-
مدخرات على مخزون قطع غيار  - 902 146- 090 31-
معالجة مواد  مدخرات على مخزون 828 5- 771 5-  -
أدوية بيطرية مدخرات على مخزون - 662 3- 646 3-

مواد مكتبية مدخرات على مخزون - 223- 79-
على مخزون مواد البناء مدخرات - 511- -
مدخرات على مخزون المواد والمعدات - 772- -
مدخرات على مخزون المواد المستھلكة - 553- -
 مدخرات على مخزون البذور والنباتات - 100- -

 المجموع الصافي 341 544 11 882 025 10
 

والتي تدخل في تقييم  ،خالل الموسم الحالي على الزراعات تكاليف األشغال والمواد والخدمات المستھلكة قاتييمثل حساب التسب )1(

ل تأتي خالل الموسم بعض المنتوجات التي لم تبلغ بعد مرحلة النضج في انتھاء السنة المحاسبية وتعتبر بذلك أعباء متصلة بمداخي

يجب تحميل ھذه األعباء على الموسم الحالي بل  القادم طبقا لمبدأ مقابلة األعباء واإليرادات واستقاللية السنة المحاسبية وبالتالي ال

  احتسابھا ضمن أعباء الموسم القادم.

أوت  31في  دينارا 554 196 1 بل، مقا2022أوت  31في  دينارا885 377 1قدره على الزراعات مبلغ  تالتسبيقابلغ رصيد 

   الرصيد مما يلي: ويتكون ھذا ،2021

 المبلغ بالدينار
 البيانات

2021/08/31 2022/08/31 
القادمتحضيرات للموسم  - 407 692 960 611
أشھر) 5تربية األغنام (أعباء   574 127 659 126  -
الزيتونأشجار  463 180 260 150  -
ةفص - 778 55 335 53
العلفيالدرع  - 182 69 532 65

سيالج الذرة - 481 252 808 188
 المجموع 885 377 1 554 196 1

  

جملي  بثمن رأسا 947 1 مقابل ،2022أوت  31في  دينارا  525 717 5 قدرهبثمن جملي  رأسا  058 2بلغ مخزون األبقار )2(

  .2021أوت  31دينارا في  5 024 398 قدره

 

 

  

 

 

  

 



 

 

 

  األبقار حسب األعمار كما يلي :      يتوزع مخزون

31/08/2021 31/08/2022 
 األعمار بالشھر

  العدد  معّدل ثمن الوحدة  الثمن الجملي   العدد  معّدل ثمن الوحدة  الثمن الجملي 
أشھر  3إلى  1من  - 389 681 926 264 424 679 941 287
أشھر 6إلى  4من  - 171 449 1 704 247 222 362 1 377 302
  أشھر  9إلى  7من  - 336 036 2 946 683 268 922 1 074 515
شھر  12إلى  10من  - 262 619 2 226 686 245 507 2 324 614
   شھر 15إلى  13من  - 215 165 3 446 680 168 077 3 921 516
     شھر 18إلى  16من  - 184 849 3 284 708 160 827 3 364 612

    شھر 21إلى 19من  - 283 525 4 520 280 1 280 421 4 884 237 1
      شھر 24إلى  22من  - 133 098 5 019 678 119 035 5 168 599
 شھر 27إلى  25من  - 65 501 5 541 357 55 430 5 623 298
شھر  28أكثر من  - 20 496 6 913 129 6 620 6 721 39

لمجموعا 058 2 778 2 525 717 5 947 1 581 2 398 024 5  
 

  من:المواد القابلة لالستھالك خاصة مخزون تكون ي )3(

 المبلغ بالدينار
 البيانات 

2021/08/31 2022/08/31 
      أعالف - 929 142 2 161 123 2
  قطع غيار - 614 744 050 595
   مواد بناء  - 130 101 069 23

   بذور ومشاتل  - 391 92 045 101
  بذور حيوانية - 934 43 664 17
   مواد معالجة  - 901 85 010 34
     زيوت ووقود - 349 66 981 65
     مواد صيدلية  - 373 79 166 56
     مواد مكتبية - 963 13 567 11
  اسمدة نباتية - 502 49 232 76
  مواد استھالكية - 442 106 209 81
  مواد وآالت صغيرة - 889 21 261 16

لمجموعا 417 548 3 415 201 3  

 .سنوات 5بتكوين مدخرات على المخزون الغير متحرك منذ  2021/2022ركة خالل موسم قامت الش )4(

 والحسابات المرتبطة بھم   الحرفاء- 2-2

الموسم المنقضي  نھاية دينارا في 767 624 مقابل ،2022 أوت 31في  دينارا  767 187بلغ رصيد الحرفاء مبلغا صافيا قدره 

   :منكون رصيد ھذا الحساب . ويتدينارا  000 437 هقدر بنقصأي 

  
  

 المبلغ بالدينار
 بيانات

2021/08/31 2022/08/31 
- حرفاء عاديون 767 187 767 624
إيفائھم مشكوك في حرفاء 692 66 692 66  -

 المجموع الخام 459 254 459 691
/ حرفاءمّدخرات 692 66- 692 66-  -

 المجموع الصافي 767 187 767 624

 



 

 

  ارية أخرى   ج أصول- 2-3

 132 887                  مقابل دينارا 686 201 1 ما قيمته، 31/08/2022 بلغ المجموع الصافي لألصول الجارية األخرى في

  دينارا.  554 314 قدره بارتفاعأي  في نھاية الموسم المنقضي دينارا

  يلي:تتكون األصول الجارية األخرى مما 

 المبلغ بالدينار
 بيانات

2021/08/31 2022/08/31 
تسبيقات للمزودين - 507 95 192 45

 سلف وتسبيقات للموظفين  - 337 235 885 303
 مدينون مختلفون مشكوك في وفائھم  - 726 2 726 2

 إيرادات للتحصيل  - 948 92 988 103
 أعباء محتسبة مسبقا - 201 781 604 447

  تامين جماعي  - 938 1 -
  مدفوعة ودائع - 000 12 -

 المجموع الخام 657 221 1 396 903
-16 264 -19 971 )1( مّدخرات - 

 المجموع الصافي  686 201 1 132 887

    
 وھي كاآلتي:تضبط المدخرات على األصول الجارية األخرى اعتمادا على مبدأ الحذر،  )1(
 

 المبلغ بالدينار
 العناصر

2021/08/31 2022/08/31 
 للموظفين المدخرات على تسبيقات مخصصات - 545 6 837 2
 مخصصات المدخرات على حساب الدائنين اآلخرين - 726 2 726 2

   أرصدة غير متحركةمخصصات المدخرات على  - 700 10 700 10
 المجموع 971 19 264 16

 

  السيولة      وما يعادل السيولة- 2-4

  
دينارا  398 998 1              مقابل دينارا 580 383 4 قدرهبلغا م، 31/08/2022يعادلھا في بلغ رصيد حسابات السيولة وما 

  :كاآلتيمفصلة الفارطة السنة المحاسبية  نھايةفي 

 المبلغ بالدينار
 العناصر

2021/08/31 2022/08/31 
  )TSBالبنك التونسي السعودي (حساب  - 919 066 3 411 164 1
  )BTحساب البنك التونسي ( - 780 180 1 634 686
 )BNA( الفالحي الوطنيحساب البنك  - 945 23 004 64
     )STB( حساب الشركة التونسية للبنك - 599 15 546 48
  )(الصندوق االجتماعي حساب الشركة التونسية للبنك - 701 58 839 16
  الخزينة - 711 15 964 17

 الخزينةصكوك في  - 925 21 -
 المجموع 580 383 4 398 998 1

 
  
 
 
 
 



 

 

  

  إيضاحات حول األموال الذاتية والخصوم

 
  الذاتية  األموال- 3

 دينارا  763 862 21       دينارا مقابل 691 996 26 ما قيمته ،2022أوت  31التخصيص في قبل  يبلغ حساب األموال الذاتية

   يلي:د كما دينارا ويتكون ھذا الرصي 928 133 5 بزيادة قيمتھاخالل نفس الفترة من السنة الماضية أي 

مبلغ بالدينار    
  البيانات

2021/08/31 2022/08/31 
 االجتماعي رأس المال -  150 464 10  150 464 10

 األخرى:األموال الذاتية  -  
1 046 415 1 046 415  احتياطات قانونية  
176 471 215 779  منح االستثمار 

 النتائج المؤجلة  - 152 969 8 513 565 5
 الصندوق االجتماعي احتياطات - 359 155 160 160

نتيجة السنة المحاسبية - 836 145 6 054 450 4
 المجموع 691 996 26 763 862 21

 

 

  2021/2022بيان حركة األموال الذاتية خالل موسم 

 العناصر
 رأس المال

 االجتماعي

إحتياطات 

  قانونية

أموال ذاتية 

أخرى 

(منح 

االستثمار)

 النتائج المؤجلة

ياطات احت

الصندوق 

االجتماعي

نتيجة السنة 

  المحاسبية
  المجموع

  763 862 21 054 450 4 160 160 513 565 5 471 176 415 046 1 150 464 10 31/08/2120الرصيد في 
 -  639 403 3- - 639 403 3 - - -  )*( تخصيص النتائج

 802 4- - 802 4- - - - -استيعاب الصندوق االجتماعي

 415 046 1 -  415 046 1- - - - - -  *)(باح توزيع األر

 258 140 - - -258 140  - - منح االستثمار

مخصصات إستيعاب منح 
  االستثمار

- - -100 949 - - -  -100 949 

 836 145 6 836 145 6 - - -  - نتيجة السنة المحاسبية

  691 996 26 836 145 6 359 155 152 969 8 779 215 415 046 1 150 464 10 31/08/2220الرصيد في 

 .العامة العاديةبمقتضى قرار الجمعية  )*(

 

  

 

 

 



 

 

  الغير جارية  الخصوم- 4

   القروض- 4-1

قدره               ايسجل ھذا الحساب القروض غير الجارية التي تفوق آجالھا السنة. ويبلغ رصيد ھذا الحساب مبلغ

  :التاليالقروض وفق البيان  ، وتتلخص2021 أوت 31في  دينارا 567 506 1مبلغ  مقابل ،2022أوت  31في  دينارا 000 050 1

 المبلغ بالدينار
  البيانات

2021/08/31 2022/08/31 
 البنك التونسي السعوديقرض  - - 067 194

القسط األول التونسي البنكقرض  - 000 825 250 031 1  
لقسط الثانيا التونسي البنكقرض  - 000 225 281250  

 المجموع 000 050 1 567 506 1
 

   المدخرات- 4-2

سجل خالل الموسم المنقضي أي  دينارا 806 505 مقابل دينارا 417 805 مبلغا قدره ،2022أوت  31بلغ رصيد المدخرات في 

 :يليفسر التغيير في الرصيد بما . ويدينارا   611 299زيادة قدرھاب

 العناصر
  مدخرات إلى
  حدود

31/08/2021 

 مخصصات
 الموسم

  إعادة
  مخصصات
  الموسم

  مدخرات إلى
  حدود

31/08/2022 
 000 105 000 59 000 105 000 59  النزاعاتمدخرات على  -
 417 700 699 32 310 286 806 446  مخاطر المدخرات على  -

 417 805 699 91 310 391 806 505 المجموع

 

  الجارية  الخصوم - 5
  

  ابات المرتبطة بھم   والحس المزودون- 5-1

  
السنة المنقضية  موفيفي  دينارا 628 067 2مقابل  دينارا 807 292 2مبلغا قدره  ،2022أوت  31بلغ رصيد ھذا الحساب في 

   يلي: مما. ويتكون الرصيد دينارا 179 225 اقدرھ بزيادةأي 

  

 المبلغ بالدينار
  بيانات

2021/08/31 2022/08/31 
مزودون: خدمات - وشراءات 555 675 1 284 403 1
 سندات للدفع  مزودون: - 512 237 676 348
 فواتير لم تصل بعد  مزودون: - 740 379 668 315

 المجموع 807 292 2 628 067 2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  الجارية األخرى    الخصوم- 5-2

، 2021أوت  31           في دينارا 127 507 1مقابل دينارا  298 783 1مبلغا قدره  ،2022 أوت 31بلغ رصيد ھذا البند في 

 يلي: ويتلخص كما

 المبلغ بالدينار
 بيانات

2021/08/31 2022/08/31 
تسبقات من الحرفاء - 626 55 281 73
 اقتطاع لفائدة االتحاد التونسي للشغل)( ديون على األعوان - 824 3 254 4

  مستحقات لألعوان - 969 28 049 29
 )1( أعباء للدفع خاصة باألعوان - 819 421 519 464
  الموسم الحالي بدل حضور - 750 97 750 74

 وضرائب  تأداءا - 028 990 874 606
  حضور غير مدفوعة بدل - - 500 6

  صناديق اجتماعية   - 792 148 783 226
    الھيئة العربية –عمولة للدفع  - - 822 5
  للدفع أرباح موزعة على المساھمين - 033 1 685

  ديون لفائدة الھيئة العربية (مساھمة الشركة في أجور المدير العام) - 35 000 000 14
  استردادات التامين على المرض الخاصة باالعوان - 457 -

 تأمين الموظفين - - 610
 المجموع 298 783 1 127 507 1

  :يليبند "أعباء للدفع خاصة باألعوان" مما  يتكون )1(

ارالمبلغ بالدين  
 بيانات

2021/08/31 2022/08/31 
عطل غير مدفوعة - 179 824 332 250
  للدفعمنح  - 241 995 187 214
 المجموع 819 421 519 464

  

  البنكية وغيرھا من الخصوم المالية    المساعدات- 5-3
  

 بانخفاض قدرهأي  ،2021أوت 31ي ـف دينارا 456 568 دينارا مقابل 500 262 ، قيمة2022أوت  31 فيبند البلغ رصيد ھذا 

  يلي:البنكية وغيرھا من الخصوم المالية كما  المساعدات صلوتف. دينارا 068 194

 
 المبلغ بالدينار

 بيانات 
2021/08/31 2022/08/31 

  (البنك التونسي السعودي) قروض للسداد بأجل أقل من سنة - - 068 194
 )القسط األول (البنك التونسيمن سنة قروض للسداد بأجل أقل  - 250 206 250 206
  )القسط الثاني (البنك التونسيقروض للسداد بأجل أقل من سنة  - 250 56 250 56

 المجموع 500 262 568 456
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  إيضاحات حول قائمة النتائج

 
   اإليـــرادات-6

  

  المداخيل- 6-1

خالل  دينارا 418 683 20مقابل دينارا  059 254 26 يمتهما ق، 2022/ 2021فالحيالشركة خالل الموسم ال لمداخيبلغت 

  دينارا. 641 570 5ھا قدر بزيادةالموسم المنقضي أي 

  يلي:تتكون جملة المداخيل كما  
  

% المرجع النسبة    البيانات 2022/08/31 2021/08/31 الفارق  
6-1-1  اني إيرادات اإلنتاج الحيو - 307 000 20 993 260 17 314 739 2 16% 
6-1-2  إيرادات اإلنتاج النباتي  - 558 253 6 987 421 3 571 831 2 83% 

 مداخيل أخرى - 194 438 244- 56%- 
 المجموع 059 254 26 418 683 20 641 570 5 27% 

  

 الحيوانياإلنتاج  مداخيل-6-1-1
  
 739 2 ھاقدر زيادة   دينارا مسجلة بذلك 307 000 20قيمتـه ما ، 31/08/2022غاية بلغت مداخيل اإلنتاج الحيواني إلى  

 :المواليحسب البيان  ه الزيادةوتتلخص ھذ % 16أي بنسبة  بنفس الفترة من السنة المحاسبيـة الفارطة دينارا مقارنـة 314
  

 البيانات 2022/08/31 2021/08/31 الفارق  %النسبة
 مبيعات الحليب - 117 527 18 639 448 16 478 078 2 13%

 مبيعات العجول - 201 212 1 658 451 543 760 168%
 مبيعات الخرفان - 281 259 696 360 415 101- 28%-
 (صوف) أخرىمبيعات حيوانية  - 708 1 - 708 1 100%
 مجموع اإلنتاج الحيواني  307 000 20 993 260 17 314 739 2 16%

 

  مداخيل اإلنتاج النباتـي –6-1-2
  

 571 831 2       قدره رتفاعاامسجال بذلك  2022أوت  موفي في دينارا 558 253 6بــ قـدرت  لمداخيسجـل النشاط النباتي 

   الفارطة. مقارنـة بالسنـة المحاسبيـة % 83 بنفس الفترة من السنة المحاسبيـة الفارطة أي بنسبـة تساوي مقارنـةدينارا 

 البيانات 31/08/2022 31/08/2021 الفارق  %النسبة
 مبيعات الحبوب  - 742 359 5 301 082 3 441 277 2 74%

 مبيعات الزيتون  - 898 242 773 44 125 198 443%
148% 347 166  487 112  834 278   السلجم مبيعات - 
  أخرىمبيعات  - 278 372 864 182 414 189 104%
 مجموع اإلنتاج النباتي 558 253 6 987 421 3 571 831 2 83%

  
  األخرى الستغاللا إيرادات- 6-2

 2021أوت  31دينارا في     284 505مقابل  2022أوت  31دينارا في  077 257بلغت إيرادات االستغالل األخرى ما قيمته 

 دينار. 207 248   هقدر بنقص أي
  

 النسبة% الفارق 31/08/2021 31/08/2022 البيانات
 %35- 346 64- 474 185 128 121 استرداد تأمين -
 %100- 649 204- 649 204 - تعديالت محاسبية –مختلفة  تإيرادا -
 %31 796 23 153 77 949 100 منح استثمار –استھالك سنوي  -
 %8- 008 3- 008 38 000 35 منح محروقات -

 %49- 207 248- 284 505 077 257 مجموع



 

 

  
 األصول إنتاج- 6-3

 دينارا  779 313         اقدرھ زيادة بذلك مسجال دينارا 311 729 3قيمتـه ما  ،2022شھر أوت  موفيبلغ إنتاج األصول إلى 

   . % 9 أي بنسبـة تساوي مقارنة بالسنة المحاسبية الفارطة

 البيانات 31/08/2022 31/08/2021 الفارق %النسبة
 تجديد القطيع - 311 729 3 532 415 3 779 313 9%
 مجموع 311 729 3 532 415 3 779 313 9%

  
   عباءاأل-7
  
   السلع والمواد المستھلكة مشتريات- 7-1

 مقارنـة دينارا 347 907 2 اقدرھزيادة  دينارا مسجلـة بذلك 927 634 11قيمته بلغـت شراءات المواد والسلع المستھلكة ما  

 الفارطة.  مقارنـة بالسنـة المحاسبية % 33السنة المحاسبيـة الفارطة أي بنسبـة تساوي  بنفس الفترة من

 البيانات 31/08/2022 31/08/2021 الفارق %لنسبةا
 أغذية حيوانية ومواد أولية - 603 419 7 402 218 5 201 201 2 42%
 مشاتل حيوانية - 621 160 196 121 425 39 33%
 مواد بيطرية - 480 292 075 260 405 32 12%
 مواد تنظيف - 637 239 773 165 864 73 45%
 كيميائية أسمدة - 580 910 043 612 537 298 49%
 أدوية نباتية - 397 624 255 537 142 87 16%
 محروقات - 979 013 1 748 914 231 99 11%
 ومواد حديديةقطع غيار  - 377 201 1 149 081 1 228 120 11%
 مشاتل نباتية - 646 371 514 229 132 142 62%
 مواد لف وتعليب - 743 178 838 129 905 48 38%
 مواد أخرى (مواد بناء...) - 130 582 481 529 649 52 10%

  مواد مختلفة - 751 152 866 73 885 78 107%
  تحويل أعباء - 015 166 1- 918 710- 097 455- 64%
 مجموع شراءات المواد والسلع المخزنة 929 981 11 422 162 9 507 819 2 31%
 ن المواد والسلعفارق مخزو - 002 347- 842 434- 840 87 20%-
 قيمة المواد والسلع المستھلكة  927 634 11 580 727 8 347 907 2 33%

  
  
  
  
 
 

  أعباء األعوان-  7-2

 723 113  هقدر نقصبذلك دينارا مسجلـة   575 728 5 تهقيمـ، مبلغا 2021/2022األعوان خالل الموسم بلغـت جملة أعباء 

  مقارنـة بالموسم الفارط. دينارا

 البيانات 31/08/2022 31/08/2021 الفارق %النسبة
 أجور  - 415 198 5 553 259 5 138 61- 1%-
 أعباء اجتماعية  - 459 696 787 718 328 22- 3%-
  تحويل أعباء - 629 171- 183 140- 446 31- 22%
  بدل الشغل - 330 5 141 4 189 1 29%
 المجموع 575 728 5 298 842 5 723 113- 2%-

 
  



 

 

  االستھالكات والمدخرات مخصصات-  7-3

، 2021أوت  31   في دينار 636 813 2مقابل  دينارا 075 573 3 ما قيمته ،2022شھر أوت  موفيفي  البندبلغـت قيمـة ھذا 

    :منوتتكون  ،دينارا 439 759 قـدرھازيادة  مسجال بذلك

 البيانات 31/08/2022 31/08/2021 الفارق %النسبة
  مخصصات االستھالكات - 507 019 3 590 645 2 918 373 14%
  استھالكات قطيع األبقار - 418 564 1 444 330 1 974 233 18%
  استھالكات قطيع األغنام - 980 61 928 58 052 3 5%

  استھالكات أخرى - 109 393 1 217 256 1 892 136 11%
 مخصصات المدخرات - 568 553 046 168 521 385 229%
 المجموع 075 573 3 636 813 2 439 759 27%

 

  االستغالل األخرى أعباء- 7-4

 زيادةمسجال  الموسم الفارط خالل 555 188 2مقابل  دينارا 124 878 2 ما قيمتـه الحالي الموسم موفيفي  البندبلـغ ھذا 

   :يليمفصلة كما  دينارا 569 689 قـدرھا

 البيانات 31/08/2022 31/08/2021 الفارق %النسبة
 كراء األراضي والمحالت - 998 638 057 508 941 130 26%
 كراء معدات فالحية     - 171 79 038 87 867 7- 9%-
 صيانة المعدات - 244 199 038 151 206 48 32%
 كھرباء  - 122 390 084 375 038 15 4%

 ماء صالح للشراب  - 556 85 869 26 58687 218%
                (1)اء الري م - 836 142 400 154 564 11- 7%-
 رواتب وأتعاب          - 912 51 916 37 996 13 37%
 معاليم التأمين - 447 226 744 201 703 24 12%
 مصاريف التنقل - 407 2 333 1 1074 81%
 خدمات بريدية ومتصلة باالتصاالت - 748 12 548 14 800 1- 12%-
 نكية           خدمات ب - 264 13 693 16 429 3- 21%-
  (2) خدمات أخرى - 728 822 862 376 866 445 118%
  )3(وضرائب أداءات  - 491 267 185 241 306 26 11%

  تحويل أعباء - 800 54- 212 4- 588 50- 1201%
 المجموع 124 878 2 555 188 2 569 689 32%

 
  .مياهجمع المرة تلقيمة التقديرية لالستھالك مع غياب فوالري في المحاسبة على أساس ا هايقامت الشركة بتسجيل أعباء م )1(
 
  

 خدمات األخرىال (2) 

 %النسبة الفارق 31/08/2021 31/08/2022 البيانات
 %47 115 38 804 80 919 118         وخدمات مختلفةشراءات، دراسات  -
 %100 295 372 - 295 372 استثمار وخدماتشراءات، دراسات  -
 %1 30 540 3 570 3 غاز -
 %16- 754 4- 093 30 339 25 خدمات خارجية أخرى -
 %102 219 1 198 1 417 2 وإشھار إعالنات -
 %10- 337 11- 207 113 870 101 بيوعات -نقل على الشراءات -
 %600 861 23 979 3 840 27 واستقبالمھمات  -
 %23 500 19 250 85 750 104 حضور منح -
 %12 937 6 791 58 728 65 وإعاناتھبات  -

 %118 866 445 862 376 728 822 المجموع 
 

 

 



 

 

  

 أداءات وضرائب  )3(

 %النسبة الفارق 31/08/2021 31/08/2022 البيانات
 %1 361 1 880 102 241 104 األداء على التكوين المھني -
 %69 058 32 156 46 214 78 تضامن)-األداء على بيع القمح (أداءات اإلحصاء -
 %1- 578- 873 52 295 52 المساھمة في صندوق النھوض بالمسكن -
 %17- 6535- 276 39 741 32 أداءات أخرى -

 %11 306 26 185 241 491 267 المجموع 

  
  األرباح والخسائر العادية-8
 
  مالية صافية أعباء- 8-1

 114 72قـدره  اانخفاض بذلكدينارا مسجلة  361 197 ما قيمته، 2021/2022السنـة المحاسبية  موفيبلغـت األعباء الماليـة في 

  .السنويـة الموظفـة على قروض الشركـة الفوائضمن  باألساس بنددينارا مقارنة بالسنة المحاسبية الفارطة. ويتكون ھذا ال

  %النسبة الفارق 31/08/2021 31/08/2022أعباء مالية صافية
 %9 215 3 816 34 031 38 فوائض على القرض الموسمي  ‐
 %13- 009 18- 140 134 131 116   ‐ القسط األول‐ فوائض على قرض البنك التونسي ‐
 %13- 912 4- 584 36 672 31   ‐ القسط الثاني‐ فوائض على قرض البنك التونسي ‐
 %87- 897 36- 578 42 681 5 متوسط المدى البنك التونسي السعوديفوائض على قرض  ‐
 %100- 822 5- 822 5 - مستحقة للھيئة العربية  البنك التونسي السعوديقرض  عمولة الضمان على ‐
 %61- 657 9- 734 15 077 6 فوائد التأخير ‐
 %16 32- 199- 231- مالية تإيرادا ‐

 %27- 114 72- 475 269 361 197المجموع
 
 األخرىالعادية  األرباح- 8-2

ً قدره، 31/08/2022بلغت األرباح العادية المسجلة في  دينارا في نھاية السنة الفارطة  613 167مقابل  دينارا 394 399 مبلغا

األرباح على التفويت في القطيع مفصلة كما  ھذا الرصيد متكون أساسا من .% 138دينارا أي بنسبة  781 231 ھاقـدر زيادةمسجلة بذلك 

  .يلي

 البيانات 31/08/2022 31/08/2021 الفارق %النسبة
 أرباح على تفويت أصول حيوانية - 567 194 770 110 797 83 76%

 المدخراتتوظيف  إعادة - 819 133 260 49 559 84 172%
 ماديةأرباح على تفويت أصول  - 557 37 - 557 37 100%
  أرباح عادية اخرى - 451 33 583 7 868 25 341%
 المجموع 394 399 613 167 781 231 138%

  
 األخرى العادية الخسائر-  8-3

ً قدره 2021/2022سنة في بلغـت ھذه الخسائر  آخر الموسم الفارط مسجلة  دينارا في 268 668 مقابل دينارا 651 744 مبلغا

  المنقضي.بالمقارنة مع الموسم  % 11 بنسبةأي  دينارا 383 76 قدرھا زيادة بذلك

 .) مفصلة كما يلياألموات/  تاعي(المب األبقاربخروج ساس الخسائر المتصلـة تمثل ھذه الخسائر باأل

 البيانات 31/08/2022 31/08/2021 الفارق %النسبة
  األبقار خروج ىخسائر عل - 226 702 919 626 307 75 12%
  األغنامخروج  ىخسائر عل - 792 18 717 13 075 5 37%
  لى نزاعات و أحكامخسائر ع - 633 983 18 350 18- 97%-
  خسائر مرتبطة بتعديالت محاسبية - 000 23 649 8 351 14 166%
 الجملة 651 744 268 668 383 76 11%

  



 

 

   األداءات على األرباح- 8-4

الجاري بھا كما تنص عليه القوانين الجبائية  االجتماعية التضامنية وكذلك المساھمة الشركاتضريبة على على البند اليحتوي ھذا 

       .مفصلة كما يلي الموسم الفارط دينارا في 509 584 مقابل دينار 180 025 1 بــ 2022/2021خالل الموسم  ه، ويقدر مبلغالعمل

  البيانات 31/08/2022 31/08/2021  الفارق النسبة%
 الشركات ضريبة علىال - 600 788 372 531 228 257 48%

 االجتماعية التضامنية المساھمة - 580 236 137 53 443 183 345%
  الجملة 180 025 1 509 584 671 440 75%

  ).2ملحق عدد  أنظر( 
  

  إطار الموازنةخارج  حول التعھدات إيضاحات- 9

  الشركةطرف  التعھدات الممنوحة من- 9-1
  
  التونسي بنك قرض ال-أ

ھذا يتكون و .بقارعلى قطيع األ رھونحليب باإلضافة إلى تبريد حلب وخزان  على قاعتي موظفةاألولى من الدرجة  رھون

  أراخي. 105وبقرة  764 منالقطيع 

  الزراعي  واإلنماءالعربية لالستثمار  اتفاقية الرھونات مع الھيئة- ب

 .دينار 2 690 000بقيمة  البنك التونسي السعودي الممنوح بموجب القرض األول المتحصل عليه من طرف تتعلق بالضمان

حتى نھاية فترة  تبقيالم أصل القرضعلى  ٪1بنسبة  ةسنوي عمولة ضمانعلى  الھيئة العربية حصلت، تقرض الممنوحعلى ال كضمان

ديسمبر  3 بتاريخمن القرض  خالص ما تبقى وذلك إثرلم تقم الشركة بتدوين اعباء تتعلق بعمولة الضمان  ،31/08/2022الضمان. في 

2021. 

 

الخارقة للعادة العامة الجمعية محاضر اجتماعات ل القرض المتبقي وفقا وإعادة جدولةإلى أسھم  من ھذا القرض جزءتم تحويل  

  .2016 جانفي 15و 2015أكتوبر  22بتاريخ 

  :التاليعلى النحو  الرھونات يينتح 2015مارس  5في  تموعالوة على ذلك 

  دينار. 1 853 000 :الفالحيةالمعدات واآلالت  رھن على -
  دينار. 2 624 310: ألبقارا ھن على قطيعر -

 :التاليعلى النحو  2021/2020الموسم وقع تحيين ھذه الرھونات خالل 

 دينار. 172 728األبقار: رھن على قطيع  -

من  اثر خالص ما تبقى 2022ماي  9و اإلنماء الزراعي شھادة رفع يد على ھذه الرھون بتاريخ  لالستثمارمنحت الھيئة العربية 

  .القرض مسبقا

  لشركةل الممنوحة التعھدات- 9-2
 

من الھيئة  تضامني، تم تقديم ضمان شركة المرجى والبنك التونسي السعوديالمبرم بين  د القرضعقمن  6 لفصلوفقا ألحكام ا

 العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي إلى البنك لصالح شركة المرجى.

ء واإلنما لالستثمارالھيئة العربية  البنك التونسي السعودي منح ،2021ديسمبر  3 بتاريخمن القرض  خالص ما تبقى إثر

 .2022 افريل 18 بتاريخ التضامني ھذا الضمان شھادة رفع يد على الزراعي

 

 
  



 

 

  األطراف ذات الصلة حولإيضاحات -  10
  

نسبة فائدة تقدر بمعدل دينار ب 700 000منح البنك التونسي السعودي قرضا موسميا للشركة بقيمة  ،2021/2022 موسمخالل  -

. أعالهبيع المحصول بالبنك المذكور إيرادات  بإيداعالشركة  بالمقابل تلتزم. )TMM+2.5٪فائدة السوق المالية زائد نقطتين ونصف (

  .2022/08/31في  دينار 031 38القرض المتعلقة بھذا قيمة الفوائض خالل نفس الفترة بلغت 

دينار  1 358 473       2016مارس  11من طرف البنك التونسي السعودي والذي تم جدولته في  بلغت قيمة القرض الممنوح -

بخالص ما  2022/2021 قامت شركة المرجى خالل الموسم .)TMM+1٪نسبة فائدة تقدر بمعدل فائدة السوق المالية زائد نقطة واحدة (ب

  . 2021/2022دينار خالل موسم  681 5 ھذا القرض المدفوعة على وائضبلغت قيمة الف مسبقا. القرض من تبقى

البنك  المرجى والھيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي بعنوان قرض متوسط المدى الذي منحهتم توقيع عقد رھن بين شركة 

عمولة على بموجبه الھيئة حصل ت، تقرض الممنوحعلى ال كضمان .دينار 2 690 000قيمته والبالغ لشركة المرجى  التونسي السعودي

 خالص القرض كليا، لم تعد ھذه العمولة مستوجبة. إثرفترة الضمان. حتى نھاية  تبقيالم أصل القرضعلى  ٪1بنسبة  ةسنوي ضمان

  لھيئة تتمثل في:لـ المرجى ضماناتقدمت شركة  المقابل،وفي 

  دينار. 172 728: بقاراأل ھن على قطيعر -

من  ص ما تبقىخال إثر 2022ماي  9شھادة رفع يد على ھذه الرھون بتاريخ  واإلنماء الزراعي لالستثمارمنحت الھيئة العربية 

  .القرض مسبقا

من الھيئة  تضامني، تم تقديم ضمان شركة المرجى والبنك التونسي السعوديالمبرم بين  عقد القرضمن  6 لفصلوفقا ألحكام ا

  العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي إلى البنك لصالح شركة المرجى.

واإلنماء  لالستثمارالھيئة العربية  نك التونسي السعوديالب منح ،2021ديسمبر  3 بتاريخمن القرض  خالص ما تبقى إثر

  .2022 افريل 18 بتاريخ التضامني ھذا الضمان شھادة رفع يد على الزراعي

لكل  ةصافي دينار 500 8 بـ 2021/2022الحضور في موسم  منحقيمة  قدرتيتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة منح حضور.  -

  .عضو

، خام دينار 875    ، وقع الترفيع في ھذه المنحة إلى 2018أكتوبر  1من  انطالقا .شھرية حةتع رئيس مجلس اإلدارة بمنيتم -

  .2022/2021 خالل موسمدينار  000 7 المنحة ھذه اجمالي . بلغ2018أكتوبر  16وذلك بمقتضى قرار مجلس االدارة المجتمع في 

 034 192 بـ      تقدر 2022/2021 خالل موسم ر العام للشركةالمسندة للمدي) االمتيازاتو منح(الرواتب وال المبالغ الخامة -

  دينار.

 100 بـ تقدر 2022/2021موسم خالل  المسندة للمدير العام المساعد للشركة) االمتيازاتو نح(الرواتب والم المبالغ الخامة -

 دينار. 225
    

  الوقائع الالحقة لتاريخ الختم حول إيضاحات-  11
  

  صادق عليھا مجلس اإلدارة للنشر. ھذه القوائم المالية

استمرارية االستغالل للشركة. ىيؤثر عل من ناحية أخرى، لم يقع أي حدث ھام من شأنه أن



 
  1ملحق عدد 

 31/08/2022جدول استھالكات األصول الثابتة المادية األخرى في 
 

مجموع    
االستھالكات 

 موفيإلى 
2022/08/31 

 االستھالكات  
 القيمة الخام في
2022/08/31 

  

  الشراءات
2022/2021 

القيمة الصافية
في        
2022/08/31

استرداد    
استھالكات 
2022/2021 

 التخصيص بعنوان
موسم          

2022/2021 

  إعادة ترتيب
  البند 

2022/2021  

 إلى االستھالكات
  موفي

2021/08/31  

  خروج 
2022/2021  

 ب

588 993 -2 468 148 - -123 232 - -2 344 916 3 057 141 - 47 666 
5 392 949 -4 891 908 - -428 932 - -4 462 976 10 284 857 - 1 095 339 
1 997 727 -8 215 811 -68 192 -680 203 - -7 603 799 10 213 538 - 561 063 
283 565 -1 888 992 - -57 954 - -1 831 038 2 172 557 - 121 072 
344 137 -948 000 - -88 408 -64 704 -924 296 1 292 137 65 147 244 743 

7 036 -53 347 - -5 746 - -47 601 60 383 - 10 287 
11 655 -87 958 - -5 229 - -82 729 99 613 - 3 985 
17 116 -169 093 - -2 875 - -166 219 186 209 - 9 817 

- -6 850 - - - -6 850 6 850 - - 
- -18 110 - - - -18 110 18 110 - - 

8 643 178 -18 748 217 -68 192 -1 392 579 -64 704 -17 488 534 27 391 395 65 147 2 093 973 



 

 

  2ملحق عدد 
 

  كاتملخص جدول احتساب الضريبة على الشر

  31/08/2022في  المختومة السنة المالية

  الدينار الوحدة:                                                                                                                                  

 العناصر المبلغ
    

 اتالمحاسبية قبل األداء على الشركالنتيجة  016 171 7
    
 االدماجات:  
    
 أعباء غير قابلة للطرح -1  
    

 خيول 9الراجعة للسيارات ذات القوة أكبر من  األعباء 137 36
 والھدايا والمأدباتالمھمات  840 7
 الغير مصرح بھا أوالزائدة واإلعانات الھبات  728 65
 الخطايا بكل أنواعھا 023 9

 أعباء أخرى مختلفة  446 169
 خسائر عادية أخرى  633
  
   
 االستھالكات -2 
   

 خيول 9الراجعة للسيارات ذات القوة أكبر من  االستھالكات  431 6
  
 المدخرات -3 
   

 مدخرات غير قابلة للطرح  568 553
  
   

 مجموع االدماجات  806 848
 

 المدخراتتوظيف  إعادة 819 133
ً طرح خسائر الصرف المدمجة ساب -  قا

   
  مجموع الطروحات 819 133

   
 النتيجة الجبائية قبل طرح المدخرات  003 886 7
 النتيجة الجبائية بعد طرح المدخرات 003 886 7
 النتيجة الجبائية بعد طرح المدخرات وقبل طرح الخسائر واالستھالكات 003 886 7

 
 
 والخسائر المؤجلة االستھالكاتطرح   
   

 الموسم االستھالكاتإدماج -1 507 019 3
 طرح الخسائر المؤجلة- 2  -

 الموسم االستھالكاتطرح - 3  507 019 3-
 المؤجلة للسنوات الخاسرة االستھالكاتطرح - 4  -

 النتيجة الجبائية بعد طرح الخسائر واالستھالكات 003 886 7
   

 االستغاللالنتيجة الجبائية قبل طرح األرباح المتأتية من   003 886 7



 

 

 
   
 األرباح التي تعتمد كقاعدة الحتساب نسبة األرباح المتأتية من االستغالل القابل للطرح  
 
   

 النتيجة الجبائية بعد طرح األرباح المتأتية من االستغالل 003 886 7
   

 النتيجة الجبائية (ربح)  002 886 7
   

  ) %10األداء على الشركات (  600 788
  )% 3( االجتماعية التضامنيةالمساھمة  580 236

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 



 

 

 التقرير العام لمراقب الحسابات
  2022أوت  31السنة المحاسبيّة المختومة في 

  
  

  حضرات الّسادة المساھميـن في شركة 
  المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة

  تونس 8170بوسالم  117ص .ب :
 
 

I.  القوائم الماليّة تدقيقتقرير حول 

  
  رأينا -1

  

القوائم  بتدقيق قمنا ،2021فيفري  25تنفيذا لمھمة مراقبة الحسابات التي أسندت لنا من طرف جلستكم العامة العادية المنعقدة في 

مثلة في الموازنة ، المت2022أوت  31الماليّة لشركة "المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة" للـسنة المـحاسبيّة المختومة في 

  وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية المختومة في ھذا التاريخ مع اإليضاحات المرفقة وملخص ألھم المعايير المحاسبية.
  

  دينار. 836 145 6 دينار بإعتبار ربحا صافيا بمقدار 691 996 26 إن القوائم المالية تبرز أمواال ذاتية إيجابية بمقدار
  

أوت  31 في الوضعيّة الماليّة للشركةن القوائم المالية المرفقة تظھر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوھرية، في رأينا، إ

 ، وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدية للسنة المنتھية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير المحاسبية التونسية.2022

  
  

 أساس الرأي -2
  

ير الدولية للتدقيق المعمول بھا في البالد التونسية. إن مسؤولياتنا وفقا لھذه المعايير موضحة الحقا في لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعاي

 ."مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية"تقريرنا ضمن فقرة 

ننا قد أوفينا بمسؤولياتنا نحن مستقلين عن الشركة وفقا لمتطلبات معايير السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم المالية وإ

  األخالقية األخرى وفقا لتلك المتطلبات.

 في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليھا كافية ومالئمة لتوفر أساسا إلبداء رأينا.

  
  

  مالحظة اتفقر -3

  للنقاط التالية: رة الشركةنود لفت انتباھكم من خالل المعطيات المقدمة من طرف إدا ،دون التأثير على رأينا المذكور أعاله

 الوضعية الصحية لقطيع األبقار :  -أ

 : الھامة للموسم الفالحي باألحداث القوائم المالية المتعلقة باإليضاحات حول 5كما وقع التنصيص عليه بالمذكرة عدد 

 مرض السل .و ھو خالي تماًما من  2022أوت  31رأس في  1916و تعداده  1قطيع األبقار الموجود بحظائر المرجى  -

و ھو خالي تماًما من  2022أوت  31رأس في  180و تعداده  2قطيع العجالت و األراخي الموجودة بحظائر المرجى  -
 مرض السل.

 ھو خالي تماًما من مرض السل. 2022أوت  31رأس في  1796و تعداده  3قطيع األبقار الموجود بحظائر المرجى  -

ألشھر سبتمبر و   3,78% و نسبة اإلستبعاد من %5,71نسبة اإلجھاض من  تحولت في ھذا اإلطار

   .2022 لنفس الفترة لسنة  8,46%و   %8,29 إلى  2021 أكتوبر

على ترخيص من اإلدارة العامة للصحة الحيوانية الراجعة بالنظر   2021ديسمبر  15 تحصلت الشركة بتاريخ أخيراً 

 ألراخي المؤصلة و ذلك إما للبيع أو لتجديد القطيع.لتربية ا امركز 2بأن تكون ضيعة مرجى   لوزارة الفالحة



 

 

 
 الوضعية الصحية لقطيع األغنام :  -ب

 الھامة للموسم الفالحي، باألحداث القوائم المالية المتعلقة باإليضاحات حول 5كما وقع التنصيص عليه بالمذكرة عدد 

  8,55%و   1,97% إلى 2021و أكتوبر  للصغار ألشھر سبتمبر 12,18%عند الوالدة و  1,66% من نفوقالنسبة  تحولت

  .2022لنفس الفترة لسنة 

و ذلك بعد استيراد اللقاحات الالزمة عبر الصيدلية  قبل السفاد "chlamydiose" ويفسر ذلك بالتطعيم ضد مرض

 .المركزية
 

 التعويضات على بيع األبقار المصابة :  -ت

 الھامة للموسم الفالحي، باألحداث لقوائم المالية المتعلقةا باإليضاحات حول 5كما وقع التنصيص عليه بالمذكرة عدد 

و تخص االبقار   المصابة سابقا بمرض السل  3قامت الشركة بإيداع ملف للحصول على التعويضات على بيع األبقار المرجى 

 ر.دينا 534 278بقرة قيمتھا الجملية  396و البالغ عددھم  2016 ،2015، 2014التي بيعت خالل السنوات 

  .بقرة 132دينار يخص  131 182على مبلغ قيمته سابقا تحصلت الشركة  

 . المتبقية بقرة 264لم تتحصل الشركة على التعويض على   في حين

 

  مجلس االدارة تقرير -4

  .مجلس اإلدارة إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات المعروضة في تقرير

  تضمنه تقرير مجلس اإلدارة، ونحن ال نضمن صحة ما ورد في ھذا التقرير.إن رأينا في القوائم المالية ال يشمل ما 

فان مسؤولياتنا ھي التحقق من صحة المعلومات الواردة في حسابات  من مجلة الشركات التجارية، 266وفقا ألحكام المادة 

ية. ويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس الشركة التي تضمنھا تقرير مجلس اإلدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم المال

اإلدارة وتقييم ما إذا كان ھناك تناقض جوھري بينه وبين القوائم المالية أو ما اطلعنا عليه خالل مھمة التدقيق أو إذا كان تقرير 

خالالت ھامة في مجلس اإلدارة على خالف ذلك به أخطاء جوھرية. وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن ھناك إ

  تقرير المجلس فإننا مطالبون باإلبالغ عنھا.

 و ليس لنا ما نذكره في ھذا الصدد.

 

  مسؤوليات اإلدارة و مسيري الشركة في القوائم المالية -5
  

ضا وضع إّن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد و تقديم القوائم الماليّة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات، و تشمل ھذه المسؤولية أي

نظام للمراقبة الداخلية الذي يراه ضروريا إلعداد وتقديم قوائم مالية صادقة وخالية من إخالالت ھاّمة نسبيا سواءا كانت ناتجة 

  عن غش أو عن أخطاء.

عند إعداد القوائم المالية، تقع على اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة الشركة على االستمرار واإلفصاح عند االقتضاء عن كل 

التساؤالت المتعلقة باستمرارية االستغالل و تطبيق المبدأ المحاسبي الستمرارية االستغالل ما لم تكن اإلدارة عازمة على تصفية 

  الشركة أو إنھاء نشاطھا أو إذا لم تتوفر لھا حلول واقعية أخرى.

 مجلس اإلدارة مسؤول على مراقبة سير المعطيات المالية للشركة. 

  



 

 

 قب الحسابات في تدقيق القوائم المالية مسؤوليات مرا -6
  

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة بأن القوائم المالية في مجملھا خالية من أية اخالالت جوھرية، سواء كانت ناتجة 

ان، وھذا عن الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات يحتوي على رأينا. والضمان المعقول ھو مستوى عال من الضم

ال يعني انه يضمن أن التدقيق الذي يتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية المعمول بھا في تونس يكشف دائما  عن أي اخالالت كبيرة 

قد تكون موجودة. وقد تكون االخالالت ناتجة عن غش أو خطأ وتعتبر جوھرية عندما يكون من المعقول توقع بصورة فردية أو 

  القرارات االقتصادية التي يتخذھا مستخدمي القوائم المالية على أساس ذلك.جماعية أن تؤثر على 

في إطار عملية التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية المعمول بھا في تونس، نمارس عملنا بمھنية وبحس نقدي خالل 

  عملية التدقيق و عليه:

 و القيام         لى اخالالت جوھرية سواء الناتجة عن الغش أو الخطأنقوم بتحديد وتقييم مخاطر احتواء القوائم المالية ع

بإجراءات التدقيق استجابة لھذه المخاطر، وتجميع أدلة تدقيق کافية ومناسبة لتأسيس رأينا. إن خطر عدم الكشف عن 

ي على تواطؤ إخالل كبير ناجم عن الغش أكبر من إحتمال وجود أخطاء جوھرية ناتجة عن خطأ، ألن الغش قد ينطو

  أو تزوير أو إغفاالت طوعية أو تحريف التصاريح أو االلتفاف على المراجعة الداخلية؛

  نحصل على فھم لعناصر المراجعة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ھذه

 الظروف؛

 ية التقديرات المحاسبية التي قامت بھا اإلدارة، وكذلك نقوم بتقييم مدى مالئمة المبادئ المحاسبية المتبعة ومعقول

 المعلومات ذات الصلة التي تقدمھا اإلدارة؛

  نتوّصل إلى استنتاج حول مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ المحاسبة المتعلقة بمبدأ االستمرارية، واستنادا إلى األدلة

يتعلق باألحداث أو المواقف من المرجح أن يلقي شكوكا كبيرة التي تم الحصول عليھا، سواء كان ھناك عدم يقين كبير 

على قدرة الشركة على االستمرار. وإذا استنتجنا أن ھناك عدم يقين، فإننا مطالبون بلفت انتباه قراء ھذا التقرير إلى 

ه المعلومات كافية. المعلومات الواردة في القوائم المالية بشأن ھذا الشك، أو بالتعبير عن رأي بتحفظ إذا لم تكن ھذ

و يمكن أن تؤدي األحداث أو  حين تاريخ إصدار تقريرنا. ىوتستند استنتاجاتنا إلى األدلة التي تم الحصول عليھا إل

  المواقف المستقبلية إلى توقف الشركة عن العمل؛

 ت وتقييم ما إذا كانت نقوم بتقييم عام في شكل ومحتوى القوائم المالية بما في ذلك المعلومات الواردة في اإليضاحا

  القوائم المالية تمثل المعامالت واألحداث القادرة بطريقة سليمة على إعطاء صورة صادقة؛ 

  نمد مسؤولي الحوكمة بالشركة خاصة بمجال و رزنامة أعمال التدقيق واستنتاجاتنا المھمة، بما في ذلك أي وجه من

 عمال التدقيق التي قمنا بھا.أوجه قصور المراجعة الداخلية التي الحظناھا خالل أ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. تقرير عن االلتزامات القانونية و التنظيمية  
  

بالبالد  قمنا بالمراجعات الخاصة المنصوصة بالمعايير التي نشرتھا ھيئة الخبراء المحاسبين الحسابات،في إطار مھمتنا لمراقبة 

  كل النصوص المنظمة سارية المفعول في ھذا الصدد.  التونسية و
  

 فعالية نظام المراجعة الداخلية -1
  

ھذا  وفيمن مجلة الشركات التجارية، أجرينا مراجعات دورية لفاعلية نظام المراجعة الداخلية للشركة.  266وفقا ألحكام المادة 

اإلدارة  الصدد، نذكر أن مسؤولية إحداث وتنفيذ نظام المراجعة الداخلية وكذلك المراقبة الدورية لفعاليته وكفاءته تقع على

وتم تقديم مالحظاتنا وتوصياتنا المتعلقة باإلجراءات اإلدارية والمالية والمحاسبية إلى اإلدارة العامة ضمن  ومجلس اإلدارة.

  .تقرير منفرد

  .بناءا على مراجعتنا، لم نالحظ وجود نقائص مھمة لنظام المراجعة الداخلية

  
 ن الجاري بھا العملمطابقة  مسك  حسابات األوراق المالية للقواني -2

  

، أجرينا المراجعات الخاصة 2001نوفمبر  20المؤرخ في  2001 – 2728من األمر عدد  19عمال بأحكام الفصل عدد 

  بمطابقة مسك حسابات األوراق المالية الصادرة عن الشركة مع القوانين المعمول بھا.

  على كاھل اإلدارة. تقع مسؤولية ضمان المطابقة لمتطلبات النصوص الجاري بھا العمل

مسك حسابات األوراق المالية الصادرة عن الشركة ال يتوافق تبين لنا أن واستنادا إلى ما رأيناه ضروريا ألخذه بعين االعتبار، 

  مع التشريع الجاري به العمل.

  

  

  2023فيفري  1 تونس، في
  

  مكتب أمجد علولو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 لمراقب الحسابات خاصالتقرير ال

  2022أوت  31السنة المحاسبيّة المختومة في 
 

 
  حضرات الّسادة المساھميـن في شركة 
  المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة

 تونس 8170بوسالم  117ص .ب :
  
 

نورد أدناه االتفاقيات والعمليات المشار إليھا بالنصوص  التجارية،الشركات  مجلةمن  وما يليه 200 فصلتطبيق الإطار في 

  المذكورة أعاله.

ترجمة االتفاقيات أو المعامالت وترجمتھا  للترخيص والمصادقة على ھذهإلجراءات القانونية ا حترامإن مسؤوليتنا ھي ضمان ا

ولية تحديد وإبرام مثل ھذه االتفاقيات أو المعامالت على وجه التحديد ولكن ؤالمالية. ال تقع على عاتقنا مس قوائمصحيحة في ال

 ،وخصائصھا بنا،، على أساس المعلومات المقدمة لنا وتلك التي تم الحصول عليھا من خالل إجراءات التدقيق الخاصة المّدكم بھ

مسؤولية تقييم الفائدة التي  متقع على عاتقكومزاياھا. وعليه فانه دون الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن فائدتھا  األساسية،والطرق 

 .المصادقة عليھاتنفيذ ھذه المعامالت في ضوء ينطوي عليھا عقد ھذه االتفاقات و

 
 

  االتفاقيات والعمليات التي تم تنفيذھا حديثا - أ
  

نسبة فائدة تقدر بمعدل دينار ب 700 000منح البنك التونسي السعودي قرضا موسميا للشركة بقيمة  ،2021/2022 موسمخالل 
بيع المحصول بالبنك المذكور إيرادات  بإيداعالشركة  بل تلتزمبالمقا. )TMM+2.5٪فائدة السوق المالية زائد نقطتين ونصف (

 دينار. 031 38القرض المتعلقة بھذا قيمة الفوائض خالل نفس الفترة بلغت . أعاله
  

  

  التي أبرمت سابقااالتفاقيات العمليات المتعلقة ب - ب
  

  :2021/2022 موسمنوات السابقة، خالل التي أبرمت في الس االتفاقياتبالنسبة إلى تواصل تنفيذ العمليات التالية، 
  

 1 358 473       2016مارس  11من طرف البنك التونسي السعودي والذي تم جدولته في  بلغت قيمة القرض الممنوح -1
قامت شركة المرجى خالل الموسم . )TMM+1٪نسبة فائدة تقدر بمعدل فائدة السوق المالية زائد نقطة واحدة (دينار ب
خالل  دينار 681 5           المدفوعة على ھذا القرض وائضبلغت قيمة الف. القرض مسبقا  من الص ما تبقىبخ 2022/2021
  . 2021/2022 موسم

  

 م توقيع عقد رھن بين شركة المرجى و الھيئة العربية لالستثمار و اإلنماء الزراعي بعنوان قرض متوسط المدى الذي منحهت -2
بموجبه الھيئة حصل ت، تقرض الممنوحعلى ال كضمان .دينار 2 690 000قيمته والبالغ المرجى  لشركة البنك التونسي السعودي

، لم تعد ھذه كليااثر خالص القرض حتى نھاية فترة الضمان.  تبقيالم أصل القرضعلى  ٪1بنسبة  ةسنوي عمولة ضمانعلى 
 .العمولة مستوجبة

 

  مثل في:لھيئة تتلـ المرجى ضماناتقدمت شركة  المقابل،وفي 
  

  دينار. 172 728: بقاراأل ھن على قطيعر -

من  خالص ما تبقى اثر 2022ماي  9منحت الھيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي شھادة رفع يد على ھذه الرھون بتاريخ 
 .القرض مسبقا

من  تضامني، تم تقديم ضمان شركة المرجى والبنك التونسي السعوديبين  المبرم عقد القرضمن  6 لفصلوفقا ألحكام ا -3
 الھيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي إلى البنك لصالح شركة المرجى.

الھيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء  البنك التونسي السعودي منح ،2021ديسمبر  3  من القرض بتاريخ خالص ما تبقى اثر
 .2022آفريل  18ريخ بتا  تضامنيال ھذا الضمان الزراعي شھادة رفع يد على

 
 



 

 

 

  مسيرينالشركة تجاه الو تعھدات التزامات  - ج
  

لكل  ةدينار صافي 500 8 بـ 2021/2022الحضور في موسم  منحقيمة  قدرتيتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة منح حضور.  -1
  .عضو

  

دينار، وذلك  875ذه المنحة إلى ، وقع الترفيع في ھ2018أكتوبر  1من  انطالقا .شھرية تع رئيس مجلس اإلدارة بمنحةتمي -2
  . 2022/2021خالل موسمدينار  000 7 المنحة ھذه اجمالي بلغ. 2018أكتوبر  16بمقتضى قرار مجلس االدارة المجتمع في 

  

 (على النحو التالي و تفّصل دينار 034 192  ھذا الموسمخالل  المسندة لمدير عام الشركة الخامة مكافئاتالرواتب وبلغت ال -3
 :) لديناربا
 
 

 العناصر
 المدير العام

 31/08/2022الخصوم في  أعباء الموسم
 )*( 35 000 777 124 الرواتب
 - 680 32 المنح

 - 577 34 االمتيازات العينية
 000 35 034 192 المجموع

   
  

واإلنماء الزراعي  تتمثل في مساھمة الشركة في راتب المدير العام والذي يجب تحويله إلى الھيئة العربية لالستثمار (*)
 .2009ماي  21المسؤولة عن دفعھا إليه بمقتضى قرار مجلس اإلدارة في 

 000 7  دينار إلى 000 4في أجرة المدير العام من  , وقع الترفيع2021فيفري  25بمقتضى قرار مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 
  .2021من غرة مارس  انطالقادينار، 

 

  إلى المدير العام. شركة المرجىتدفع مباشرة من فإنھا  العينية، بالمنح واالمتيازاتفيما يتعلق 
 

على النحو  وتفّصل دينار 225 100 الموسم ھذا المسندة للمدير العام المساعد للشركة الخامة مكافئاتالرواتب وبلغت ال -4
  :) بالدينار (التالي

 
 
 

 العناصر
 المدير العام المساعد

 31/08/2022الخصوم في  أعباء الموسم
 - 167 49 الرواتب
 - 876 27 المنح

 - 182 23 االمتيازات العينية
 - 225 100 المجموع

 
  

  

جانفي  24 بتاريخدينار من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه  2 600ب  للمدير العام المساعد الصافي الشھري الراتبتحديد  تم
2020.  

 
  

لم يكشف عملنا عن وجود عمليات  ثل،وبالم الفصول. بأي اتفاقيات أخرى تدخل في نطاق ھذه عالمنالم يتم إ ذلك،باإلضافة إلى 
 الشركات التجارية. مجلةوما يليھا من  200 فصلأخرى تدخل في نطاق أحكام ال

 
  2023فيفري  1 تونس، في

 
  مكتب أمجد علولو


