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 نشاط الشركة خالل الفترة

 2020ديسمبر  31جانفي إلى  1من 

 

 

 

 ةـدمـمق

 مباشرة يف أساسا تتمثل أغراضهاو  1985 جانفي يف أنشئت االسم خفية شركةهي  السعودية التونسية العقارية الشركة

 أو للسكن املعدة مجاعية أو رديةف وعمارات أراضي من للعقارات وجتديد وبناء شراء من العقاري بالبعث املتعلقة األنشطة مجيع

 وهتيئة تقسيم وكذلك .باخلارج أو التونسية بالبالد سواء غريها أو التقليدية الصناعة أو السياحية أو التجارية الصبغة ذات أو اإلدارة

 .ةالسياح أو التجارة وأ اإلدارة أو للسكن إعدادها غاية املخصصة األراضي وجتهيز

  م د(                  9ليبلغ ) 2005م د( و  7.5ليبلغ ) 1992مت الرتفيع فيه تباعا سنوات  ٬م د 5ها بلغ رأس ماهلا عند إنشاد

 .2014بعد الرتفيع فيه سنة م د  15.6يف  اآلنم د( ليستقر   13 ليبلغ) 2006و 

  2020٬يلي التقرير السنوي حول التصرف يف الشركة لسنة  مافينقدم 
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 :هائجنتا و الشركةنشاط 1. 

 :2020نشاط الشركة خالل سنة  .1.1

اجناز املشاريع السكنية والتجارية واإلدارية باإلضافة  علىيف السنوات األخرية  اركزت الشركة العقارية التونسية السعودية جمهوداهت

 للبناء يف أماكن جديدة. ةخزون من األراضي الصاحاملإىل تدعيم 

  التايل:على النحو  2020سنة السعودية خالل  العقارية التونسية نشاط الشركة وقد متحور

 مساحتها العاصمة بتونس النصر حبي أرض باقتناء 2011 العام خالل الشركة قامتالنصر:  ابانوراممشروع  (1

   عمارات أربعة على حتتوي سكنية إقامة من يتكون الفاخر الطراز من سكين مشروع لبناءختصيصها مت م م  .3 849
 .  السفلي بالطابق وخمازن سيارات مأوى إىل باإلضافة ٬م م .6009 قدرها بناء ةمبساح شقة 62 بعدد

 2020 ديسمرب مويف حىت املشروع مبيعات بلغت حيث السكنية الشقق تسويق 2020 سنة خالل الشركة واصلت
 .2020 سنةمسجلة بعنوان  م د 2.152منها  ٬املشروع حجم من % 80 ربايق ما وهوم د  16.420حوايل
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 العقارية الوكالة من العلين املزاد طريق عن أرضقطعة  باقتناء 2006 العام خالل الشركة قامت الخـزامـى: مشروع (2
 سكنية إقامة من يتكونوالذي  املشروع هلذا البناء رخصة على للحصولومن مث التقدم اىل السلط البلدية  للسكىن
 علوية طوابق وستة( جتارية حمالت) أرضي طابق على حتتوي الشمايل ينالعمرا املركز مبنطقة تقع الفاخر النوع من وجتارية
و  مت احصول على  ٬ .سفلي سيارات مأوى إىل باإلضافة م م .9 500 قدرها بناء مبساحة سكنية شقق على حتتوي

 . 2019افريل  02يف  شهادة مطابقة األشغال من بلدية تونس

 حوايل 2020 ديسمرب مويف حىت املشروع مبيعات بلغت حيث املشروع تسويق 2020 سنة خالل الشركة واصلت
 سنةمسجلة بعنوان  م د 8.700نها م املشروع حجم من % 76 من يقرب وهو ما )عقود بيع( م د 23.714

2020. 

 

 

 

            مساحتها تقدر أرض على بناؤها مت ٬سياحية سكنية إقامة من املشروع يتكون :طاوينالق شط مشروع (3
 أرضي حتت طابق على املشروع ٬ ويشتملبسوسة القنطاوي مبنطقة مباشرة البحر شاطئ على تقع م م 9.281ب 

    البناء تبلغ مساحةو  السكنية٬ للشقق خمصصة علوية طوابق ومخسة أرضي وطابق سيارات كمأوى يستخدم
 املشروع مبيعات تحيث بلغ السكنية الشققخمزون تسويق  يف 2019 العام خالل الشركة واصلتم م.  000.25
 .املشروع حجم من % 92 ربايق ما وهود م  36 حوايل 2020 ديسمرب موىف حىت

 .2020سنة  مبيعات بعنوانمل يتم تسجيل اي     
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 عن " بقلب مدينة املنستري بشارع اجلمهورية وهو عبارة3يقع مشروع "برج خفشة  :3مشروع برج خفشة المرحلة  (4

حمل جتاري باإلضافة  81ى سوق جتاري ذو طابقني )طابق أرضي ونصفية( يضم عدد مركب جتاري وإداري حيتوي عل
بداية من  مرت مربع٬ 1630مت الشروع يف بنائه على مساحة قدرها  مكتب إداري. 35إىل برج مكاتب يضم عدد 

املنستري  مبوجب حمضر قبول أشغال مسلم من بلدية 2005أكتوبر  10ومت اإلنتهاء من أشغاله بتاريخ  2004سنة 
 .3280حتت عدد  2005أكتوبر  10بتاريخ 

الف دينار  41منها  ٬مليون دينار  4.5مليون دينارا من مجلة رقم معامالت تقديري ب 2.94بلغ إمجايل املبيعات 
 .2020 سنةمسجلة بعنوان 
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 :2020خالل سنة  وأداء الشركةوضعية  2.1

نتيجة مقابل  دينار  مليون  3,148تقدر قيمتهاجيابية إنتيجة صافية  2020حققت الشركة العقارية التونسية السعودية سنة 

مليون دينار مقابل  4,4 لغاجيابية تبنتيجة  ٬2020 كما بلغت نتيجة االستغالل سنة 2019سنة دينار  مليون  3,943قدرها  اجيابة

مقابل  2020مليون دينار سنة  10,893قيمته ٬ و قد بلغ رقم املعامالت ما  2019سنة  مليون دينار 4,8 لغاجيابية تبنتيجة 

 .2019مليون دينار سنة  15,731

والنتيجة  نتيجة االستغالل وانعكاساهتا علىاخلمس األخرية  التايل تطور ايرادات االستغالل خالل السنواتو يربز اجلدول 

 السنوية: الصافية

 )د(

 

 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة

 000 12 700 083 16 704 520 2 740 772 5 4 711 869 ايرادات االستغالل

 341 410 4 746 880 4  541 355- 283 104 - -804  694 نتيجة االستغالل

 999 148 3 638 943 3 378 470 - 534 705 - -663 741 1 النتيجة الصافية
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 الشركة:نشاط ل المؤشرات الخاصة 3.1

 :2020يف هناية  السعوديةالعقارية التونسية  شركةشاط النل اخلاصةشؤشرات امل اجلدول التايلم يف نقد

 )د(

 2020 2019 2018 2017 2016 البيــانـــات

 330 000 12 700 083 16 704 520 2 740 772 5 4 711 869 المداخيل

 462 893 10 756 731 15 868 474 2 893 507 5 4 389 500 مبيعاتال

 673 572 178 422 418 356 906 348 386 441 ايرادات التوظيفات

 084 028 1 060 44 190 19 610 41 10 180 إيرادات أخرى

 917 908 30 477 896 38 309 677 44 680 464 39 40 654 415 المخزون

 302 781 010 418 1 010 387 154 129 1 5 926 739 ديون حرفاء

 139 999 5 346 895 8 054 277 12 800 040 9 878 127 9 اصول جارية اخرى

 989 589 7 955 202 11 245 876 2 023 877 5 563 516 5 اعباء االستغالل

 098 342 6 556 900 9 808 853 1 833 899 4 822 687 3 كلفة المحالت المباعة

    المساعدات البنكية

 والخصوم المالية
13 954 906 4 810 422 7 267 253 5 971 731 4 788 930 
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 المتوقعة والتطلعات المستقبلية: تالتطورا .1.4

  يلي ملخص ألهم املشاريع اليت تعتزم الشركة العقارية التونسية السعودية اجنازها وتسويقها خالل اخلماسية القادمة: فيمانقدم 

ء سنة ابرام عقد الشرا مت ٬مرت 1.896يف منطقة سكرة مبساحة مجلية تقدر ارض قطعةبإقتناء  الشركة قامت :1 مشروع سكرة-
 ٬القيمة املضافة دون إعتبار األداء علىمليون دينار  1.94بقيمة  2019

للظرف العام  نظرا وذلك 2021الثالثية الثانية من سنة  املشروع املزمع إنشاؤه على قطعة األرض املذكورة إىل إجناز الشروع يفتأجيل مت  
  .يف منح الشركة لرخصة البناء اليت الزالت إجراءاهتا جارية وما أفرزته من تعطيللبالد جراء جائحة كورونا الذي متال به ا

 

مرت  1.922بــ منطقة سكرة مبساحة مجلية تقدرثانية يف ارض  ةقطعشراء بالشركة  قامت يف اطار تدعيم املخزون: 2 سكرة مشروع -

 .قيمة املضافةال دون إعتبار األداء علىمليون دينار  1.94بقيمة  2019مت ابرام عقد الشراء سنة مربع 

 

 والثانية م م  4.444 مساحتها األوىل سوسة القنطاوي مبنطقة أراضي قطع 3 بإقتناء الشركة قامت مشروع سيتي سنتر القنطاوي: -
 السياحي املركز مشروع عليها سيقام اليت األرض مساحة إمجايل بلغ وبالتايل م م  8.132  مساحتها والثالثة م م  10.953  مساحتها

  .البحر شاطئ وحىت سوسة القنطاوي السياحية الطريق من ومتتد متميز موقع يف تقع وهي م م 23.529  والتجاري ينوالسك
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 المساهمات: .2

   عشر دينارا  ستةعشرة االف و تسعمائة و  2020يف هناية تبلغ القيمة اخلام حملفظة مسامهات الشركة العقارية التونسية السعودية 
 مفصلة على النحو التايل:د(  10.916،459)  مليما مخسونسعة و و ت اربعمائةو 

 )د(

قيمة االسهم في  
2019.12.31 

القيمة 
 االسمية

قيمة االسهم في  بيع
 المبلغ العدد 2020.12.31

 - 780 78 10 780 1الشركة المدنية االروقة 

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 10 233 5 2الشركة المدنية االروقة   5 233 

 460 62 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 10 460 62 الشركة المدنية نابل سنتر

 000 10 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 10 000 10 البنك التونسي للتضامن

ــــــــــــــــــــــ 10 766 838 10 سنتر سيتي إنترناشيونال شركة  766 838 10 ــــــــــــــــــــــ 

 459 916 10 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 239 917 10 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 كااليت:  مفصلةد  460 62على بعض املسامهات قيمتها  مدخرات ومت ختصيص

المدخرات الى غاية  الشركة
2020.12.31 

 جملة المدخرات الغاء مدخرات 2020مدخرات سنة 

الشركة المدنية نابل 
 سنتر

 62 460 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 62 460

 

 .د 10.853،999حملفظة السندات  القيمة الصافية وبذلك تبلغ
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 المساهمون في رأس المال: .3

 :2020مال الشركة في نهاية السنة المالية  رأستركيبة  .1.3

 15.6    إىل دينارمليون  13 من الشركة الـم رأس يف الرتفيع 2012 جوان 15 يف املنعقدة للعادة ارقةـاخل العامة اجلمعية قررت

 دينار 1 قدرهاو  االمسية القيمة يساوي إصدار بسعر نقدا اكتتاهبا وقع جديد سهم 2 000.600 ذلك بإصـدارو  دينارمليون 

 .2012 جانفي غرّة من اعتبارا املوزعة باألرباح اجلديدة األسهم تتمتع أن على دينار 2 قدرها إصدار منحة إليها يضاف

 .2013 جانفي 17 بتاريخ والدفع باالكتتاب التصريح ومت هذا

 كما يلي:2020ديسمرب  31حد  اىل وحقوق االقرتاعراس املال  وتوزع نسبة

 حقوق االقتراع النسبة عدد االسهم المساهمون

 280 615 11 % 74.45 528 161 1 بارتنار انفستمنت

 606 356 2 % 15.11 660.6 235 مساهمون أجانب

 114 628 1 % 10.44 811.4 162 مساهمون اخرون

 000 600 15 % 100 000 560 1 المجموع
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 العامة: الجمعية شروط حضور .2.3

ينص الفصل الثالث والثالثون من القانون األساسي للشركة العقارية التونسية السعودية املتعلق بشروط املشاركة والتمثيل على ما 
 يلي:

وا مباشرة أو عن طريق النيابة على أن يكون احق يف حضور اجلمعيات العامة "ملالكي األسهم والذين ميلكون عشرة أسهم على األقل
 مرمسني يف دفاتر الشركة قبل التاريخ املقرر للجلسة بثمانية أيام على األقل.

وعلى كل عضو يف اجلمعية العامة يرغب يف إنابة وكيل مساهم لتمثيله فيها أن يودع تفويضه قبل ثالثة أيام على األقل من انعقاد 
 اجللسة."

 

 :واإلدارةهياكل التسيير  .4

 أعضاء مجلس اإلدارة: .1.4

الفصل السادس الذي حدد بالشركة العقارية التونسية السعودية جملس إدارة تطبيقا ملا ورد يف الباب الثالث من القانون األساسي  يدير

وحماضر اجتماعات اجمللس ومداوالته٬ و ٬ املكتبوتركيبة ٬ الشغوروتسديد ٬ العضويةومدة عشر والفصول اليت تليه نظام اإلدارة٬ 

 وسلطاته. جلساته

 العامة إلى هياكل التسيير: الجمعيةلتفويضات الممنوحة من قبل ا .2.4

الفصل الثالث والعشرون من القانون األساسي ميتاز جملس اإلدارة بأوسع السلط يف جمال العمل نيابة عن الشركة بورد  تطبيقا ملا

 صالحيات اجلمعية العامة. ضمن ندرجتال  اليتبأهدافها و  املتصلة وقصد إمتام أو الرتخيص يف مجيع األعمال والعمليات

يعني جملس اإلدارة مديرا عاما يتوىل إدارة الشركة مع مراعاة السلطة اليت خيوهلا القانون صراحة جلمعيات املسامهني وجمللس اإلدارة 

اخلامس والعشرون من القانون األساسي عن الفصل نص الفصل الرابع والعشرون و  للغرضو  .ورئيسه كما يتوىل إمضاء العقود

 تفويضات السلط وإمضاء الشركة.
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 اللجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان: .3.4

 :لجنة فتح العروض 

شؤون املكلف بالش و  ٬ بصفة مقرر املدير العام للشركةو رئيس اللجنة  االدارة بصفةجملس  من رئيسترتكب جلنة فتح العروض 

 د. 50.000و تضطلع بفتح امللفات املتعلقة بطلبات العروض اليت تفوق قيمتها ٬بصفة عضو  بالشركةالقانونية 

 يف مناسبة وحيدة لفتح طلب عروض اختيار مهندس معماري ملشروع بناء ارض سكرة. 2020اجتمعت اللجنة خالل سنة 

 :لجنة الصفقات 

عضو من جملس  و ٬بصفة مقرر و املدير العام للشركة  ٬ بصفة رئيس اللجنة ترتكب جلنة الصفقات من رئيس جملس اإلدارة

 د. 50.000و تنظر قي تقارير الفرز املتعلقة بالشراءات اليت تفوق قيمتها  ٬بصفة عضو  اإلدارة يكون تونسيا

ملكتب  ارض سكرةمهندس معماري ملشروع بناء إلقرار اسناد مهمة يف مناسبة وحيدة  2020اجتمعت اللجنة خالل سنة 

 . « le repère  »الدراسات املعمارية 

  والماليلجنة الفرز الفني: 

  الفنية.و موظف من املصلحة  ٬ترتكب جلنة الفرز من املدير العام 

 اختيار مهندس معماري ملشروع بناء ارض سكرة. يف عروضيف مناسبة وحيدة للنظر  2020اجتمعت اللجنة خالل سنة 

  لتدقيق الداخلي:اللجنة الدائمة ل 

للسنوات املالية  2018أكتوبر 9كيز جلنة دائمة للتدقيق الداخلي خالل اجتماع جملس اإلدارة املنعقد يف مت تر 

ل سعيدان آعن شركة وممثل ٬ترتكب اللجنة من ممثل عن البنك التونسي السعودي بصفة رئيس  .2020/2019/2018

  .بصفة عضوشركة كابيتال بزنس انفيستمنت عن ممثل و  ٬عضو  نفيستمنت بصفةاشركة بارتنار  وممثل عن٬ للعقارات بصفة عضو

 يف ثالث مناسبات. 2020اجتمعت اللجنة خالل سنة 
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 السند في بورصة األوراق المالية:  .5

   2020.12.31د يف 2.36د لتبلغ 2.58ود 1.95شهدت تسعرية السهم تغيريات عديدة تراوحت بني 

 2020خالل سنة سهم الشركة العقارية التونسية السعودية تطور التايل  وميثل البيان

 
 

 النتائج تخصيص. .6

   :أحكام القانون األساسي المتعلقة بتخصيص النتائج .1.6

 ينص الفصل الرابع واألربعون من القانون األساسي للشركة العقارية التونسية السعودية على ما يلي:

وبعد  حاسبية الصافية بعد إضافة النتائج املشؤجلة من السنوات احملاسبية السابقة أو طرحهاـجة املتتكون األرباح القابلة للتوزيع من النتي“
 طرح ما يلي:

نسبة تساوي مخس باملائة من الربح احملدد على النحو املذكور بعنوان احتياطات قانونية ويصبح هذا اخلصم غري واجب إذا بلغ  -
 املال. االحتياطي القانوين عشر رأس

 خلاصة يف حدود النسب املبينة هبا.الحتياطي اليت نصت عليه النصوص التشريعية اا -

 تقررها اجلمعية العامة للمسامهني.كل االحتياطات األخرى اليت -

 حتدد حصة كل مساهم يف املرابيح بقدر مشاركته يف رأس مال الشركة٬ ويعترب كل شرط خمالف لذلك ملغى.
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 .التوزيعة العامة اليت قررت نسبة يف اجل مخس سنوات بداية من تاريخ انعقاد اجللسوتسقط دعوى خالص نسبة التوزيع 

عد وال ميكن القيام بأي توزيع على املسامهني إذا كانت األموال الذاتية للشركة أو أصبحت مبقتضى توزيع األرباح اقل من مبلغ رأس املال ب

 ”إضافة االحتياطات اليت حجر القانون توزيعها.

 

األخيرة:الخمس سنوات  الموزعة خاللوالمرابيح جدول تطور األموال الذاتية  .2.6
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 2020و 2019و 2018و 2017و 2016   سنواتجدول تطور األموال الذاتية والمرابيح الموزعة بعنوان 

 

 

  

 
 رأس المال

احتياطات 
 قانونية

 منح

 إصدار 

احتياطي 
 استثنائي

احتياطات 
 الصندوق

 االجتماعي

حتياطات ا
ة لنظام خاضع

 جبائي خاص

احتياطي اعادة 

 استثمار معفاة
 النتائج المؤجلة حصص تكميلية

نتيجة غير 

 مخصصة
 المجموع توزيع أرباح نتيجة السنة

 31الرصيد في 
 2016ديسمبر

15 600 000 1 560 000 11 430 301 - 41 839 4 436 921 - - 1 835 000 - (1 741 663) 1 560 000 33 162 398 

انتظار  نتائج في
 التخصيص

- - - - - - - - - (1 741 664) 1 741 664 - - 

فوائد على الصندوق 
  االجتماعي

- - - - 470 - - -    - 470 

 (534 705) - (534 705) - - - - - - - - - - نتيجة السنة

 31الرصيد في 
 333 457 32 - (534 705) (664 741 1) 000 835 1 - - 921 436 4 309 42 - 301 430 11 000 560 1 000 600 15 2017ديسمبر
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 رأس المال

احتياطات 
 قانونية

 منح

 إصدار 

احتياطي 
 استثنائي

احتياطات 
 الصندوق

 االجتماعي

حتياطات ا
خاضعة لنظام 
 جبائي خاص

احتياطي اعادة 

 استثمار معفاة
 النتائج المؤجلة حصص تكميلية

نتيجة غير 

 مخصصة
 المجموع حتوزيع أربا  نتيجة السنة

نتائج في انتظار 
 التخصيص

- - - - - - - - - (705 534) 705 534 - - 

فوائد على الصندوق 
  االجتماعي

- - - - 151 - - -    - 151 

 (378 470) - (378 470) - - - - - - - - - - نتيجة السنة

 31الرصيد في 
 2018ديسمبر

15 600 000 1 560 000 11 430 301 - 42 460 4 436 921 - - 1 835 000 (2 447 198) (470 378) - 31 987 106 
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 رأس المال

احتياطات 
 قانونية

 منح

 إصدار 

احتياطي 
 استثنائي

احتياطات 
 الصندوق

 االجتماعي

حتياطات ا
خاضعة لنظام 
 جبائي خاص

احتياطي اعادة 

 استثمار معفاة
 النتائج المؤجلة حصص تكميلية

نتيجة غير 

 مخصصة
 المجموع توزيع أرباح ةنتيجة السن

تخصيص النتائج 
الجلسة العامة 

 اوت 26فيالعادية 
2019 

- - - - - - - - (2 447 197) 2 447 197 - - - 

تخصيص النتائج 
الجلسة العامة 

 16 فيالعادية 
 2019 أكتوبر

- - - - - - - - (470 378)  470 378 - - 

فوائد على الصندوق 
 االجتماعي

- - - - 13 - - - - - - - 13 

 638 943 3 - 638 943 3 - - - - - - - - - - نتيجة السنة

 31الرصيد في 
 756 930 35 - 638 943 3 - (082575 1) - 921 436 4 - 472 42 - 301 430 11 000 560 1 000 600 15 2019ديسمبر
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 رأس المال

احتياطات 
 قانونية

 منح

 إصدار 

احتياطي 
 استثنائي

احتياطات 
 ندوقالص

 االجتماعي

حتياطات ا
خاضعة لنظام 
 جبائي خاص

احتياطي اعادة 

 استثمار معفاة
 النتائج المؤجلة حصص تكميلية

نتيجة غير 

 مخصصة
 المجموع توزيع أرباح نتيجة السنة

تخصيص النتائج 
الجلسة العامة 

 10 فيالعادية 

 2020 جويلية

- - - - - - - - 3 943 637 - (3 943 638) - - 

على الصندوق فوائد 
 االجتماعي

- - - - 59 - - - - - - - 59 

 999 148 3 - 999 148 3 - - - - - - - - - - نتيجة السنة

 31الرصيد في 
 2019ديسمبر

15 600 000 1 560 000 11 430 301 - 42 532 - 4 436 921 - 2 861 061 - 3 148 999 - 3 9 079 813 
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 التصرف في الموارد البشرية: .7

صرف قروض و مساعدات 2020أعوان قارين و مت اىل موىف سنة  7تضم الشركة العقارية التونسية السعودية  2020اية سنة يف هن
 :كاأليتمفصل  د) (130,000 31دينارا  مائة و ثالثونو  ألفا ثالثونو  واحد قدرهمببلغ مجلي  األعوانلفائدة 

 المبلغ عدد المنتفعين البيانات

 000 ,150 7 9 إعانات األعياد

 650,000 1 5 إعانات  مدرسية

 330,000 7 9 وصوالت األكل

 000,000 15 1 قرض شراء سيارة

 130,000 31 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 عناصر حول الرقابة الداخلية: .8

 تعريف للرقابة الداخلية وأهدافها: .1.8
 تشمل هذه املنظومة تطبيق إجراءات لضمان سالمة وفعالية إدارة أنشطة الشركة وتتعلق خاصة بالعناصر التالية:

 تنفيذ سياسات جملس اإلدارة واإلدارة العامة والتقيد هبا٬ 
 احملافظة على األصول٬ 
 الوقاية من املخاطر املتصلة باألنشطة٬ 
 احملاسبّية٬ السجالتاكتمال و التحقق من دقّة  
 وضع معلومات مالية موثوقة. 

والتصرف يف املوارد البشرية ٬والعمليات املالية واحملاسبية  ٬وحتقيق املشاريع العقارية ٬وتشمل الرقابة الداخلية للشركة الشراءات 
 وعمليات بيع الوحدات العقارية وخدمات ما بعد البيع. ٬والتصرف يف الششؤون القانونية٬والششؤون العامة 
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أنه على الرغم من أن أحد األهداف األساسية لنظام الرقابة الداخلية يتمثل يف الوقاية من املخاطر النامجة عن األعمال  مع املالحظ
بة مهما كان ناجحا٬ ال قااملالية٬ إال أن أي نظام للر  احملاسبة والششؤونو  التجارية وخطر وقوع أخطاء ال سيما يف جماالت اإلنتاج٬

 هذه املخاطر. يضمن القضاء النهائي على

 محيط الرقابة الداخلية بالشركة: .2.8
 :تكلفة األشغال المتعلقة بإنجاز المشاريع 

 تعتمد الشركة منظومة إجراءات إدارية مصادق عليها من طرف جملس اإلدارة٬ وتشمل هذه املنظومة خاّصة:
 عمليات الّصرف٬ 
 عمليات اإليرادات٬ 
 احجوزات وعقود البيع٬ 
 يات ما بعد البيع٬عمل 
 الششؤون القانونية٬ 
 ششؤون املوظفني٬ 
 ترتيب الّصفقات. 

 
 :الحرفاء 

٬ وفاخر٬ وفاخر عايل(٬ هي اقتصادي احملدود من احرفاء٬ مع احرص على تنويع املنتوج مستقبال )غريتنوّع عمالء الشركة والعدد 
الشركة يف آخر كل ثالثية بتصفية حسابات احرفاء وتعمل  وتقوم ٬عناصر من شأهنا التخفيف من خطر الرتاجع يف رقم املعامالت

 على دعم مصلحة ما بعد البيع لضمان أكثر فاعلية وجناعة.
 :التأمين 

تربم الشركة عقود التأمني عن املخاطر اليت ميكن أن تواجه أنشطتها٬ وخاصة فيما يتصل بالتأمني على خماطر إجناز األشغال٬ 
 ع العقارية طبقا للتشريع اجلاري به العمل.والتأمني العشري على املشاري

 :الجهات الفاعلة الرئيسية للرقابة الداخلية 

 وكذلك اإلدارة العامة يفتتمثل اجلهات الفعلة الرئيسية للرقابة الداخلية إضافة إىل الدور احملوري الذي تقوم به إدارة املالية واحملاسبة 
 ومان بعمليات املراقبة يف إطار املهام احملددة من خالل النصوص القانونية.يقالذين جلنة دائمة للتدقيق ومراقيب حسابات 
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 :اإلجراءات المتصلة بتطوير ومعالجة المعلومات المالية والحسابات 
 
 :التنظيم المحاسبي 

 إعداد القوائم املالية اخلاصة يف آخر كل ثالثّية٬ 
 ابات٬إعداد قوائم مالية نصف سنويّة مدقّقة من طرف مراقيب احس 
 إعداد احسابات التحليلّية اخلاصة بكل مشروع بعث عقاري. 

 :التنظيم المالي 
 .بانتظامإعداد الدفوعات )التحويالت٬ والشيكات٬ والكمبياالت(٬ والتوقعات النقدية وحتديثها 

 :البيوعات 
 إعداد عقود البيع طبقا للتشريع اجلاري به العمل٬ 
 علي للمبالغ.تسليم املفاتيح للحرفاء بعد القبض الف 

 :الشراءات 
٬ وقد أحدثت الشركة جلانا خاصة داخلية وأخرى من صلب جملس واالستشاراتتقوم الشركة بعمليات الشراء عن طريق املناقصات 

 اإلدارة تقرتح على جملس اإلدارة إسناد الصفقات وعقود األشغال.
 :نظم تأمين المعطيات المحاسبية 

وميا٬ وأسبوعيا وشهريا مباشرة على خادم معلوماتية خمّصص للغرض وكذلك على خمزن ي االحتياطيتقوم الشركة بالتسجيل 
 معلومات خارجي. مع العلم أنه يتم حفظ املخزن املعلومايت يف مكان آمن.

 :تنظيم مراقبة الميزانية 
للمشاريع٬ وتتم املقاربة بني امليزانية تعد اإلدارة املالية امليزانية التقديرية السنوية على أساس التوقعات واخلطط واملعطيات الفنية 

 املتوقعة واإلجنازات.
 :اإللتزامات والنزاعات 

 خبدمات مكتب حماماة. االستعانةاخلارجية مع  وااللتزاماتتقوم اإلدارة العامة مبتابعة اخلالفات٬ والنزاعات٬ 
 

 :الرقابة على المعلومات المالية والمحاسبة 

 ية املنشورة يقع التثبت منها عن طريق اإلدارات التابعة للشركة ومراقيب احساباتمجيع البيانات املالية واحملاسب

 


