
 
 

 بالغ الشركات
 

  
                      المجّمعة القوائم المالية

  

  الشركة العقارية التونســــــــّية السعـــــــــودية

  -تونس -مركز المدينة الّدولي (برج المكاتب)  - نوفمبر 7 شارع -المقّراإلجتماعي : المركز العمراني الّشمالي

 

  

لسنة المحاسبية ل المجّمعة قوائمھا الماليةتنشر الشركة العقارية التونســــــــّية السعـودية 

التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية. ھذه و 31/12/2021المختومة في 

 .محمد نجيب ذياب و  بن زينةشريف القوائم مصحوبة بتقرير مراقبي الحسابات : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

  

  
 

    



 2021ديسمبر  31القوائم المالية المجّمعة للسنة المنتھية في 

***************** 

 المــــــوازنــــــة
	(محتسب بالدينار التونسي)

 المذكرات ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 
 التفسيرية

 األصـــــــــــــول

 غير الجارية األصول

 الثابتة األصول

                 368 193    
 

                 369 304    
 

- األصول الثابتة غير المادية 

               (366 959)    
 

               (368 153)    
 

- االستھالكات

                    1 234                         1 151     
 5مذكرة 

              1 411 810    
 

              1 417 155    
 

- األصول الثابتة المادية 

               (872 267)    
 

               (965 124)    
 

- االستھالكات

                 539 543    
 

                 452 031    
 

 5مذكرة 

                  34 698    
 

                  42 238    
 

- االصول المالية 6مذكرة 

 
                 989 789                      987 626     

- المؤجلة األداءاتأصول 
  

              1 565 264    
 

              1 483 046    
 

 مجموع األصول الثابتة

              1 565 264    
 

              1 483 046    
 

 مجموع األصول غير الجارية

 األصول الجارية

            51 463 682    
 

- المخزونات 7مذكرة     335 326 54            

 
              1 821 002    

 
- والحسابات المتصلة بھم الحرفاء 8مذكرة  324093

 
              1 835 916    

 
- أصول جارية أخرى 9مذكرة     592 531 3              

 
              9 201 811    

 
- السيولة وما يعادل السيولة 10مذكرة     542 608                 

 
            64 322 412    

 
 مجموع األصول الجارية 790562 58            

            65 887 674 
 

 مجموع األصول 273607 60            

 



 

 2021ديسمبر  31القوائم المالية المجّمعة للسنة المنتھية في 

*************** 

 المــــــوازنــــــة
( بالدينار التونسيمحتسب  )	

 المذكرات ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 
 التفسيرية

 األموال الذاتية والخصوم

 األموال الذاتية

            15 600 000  
 

            15 600 000  
 

- االجتماعيرأس المال 

            13 133 538  
 

            18 548 160  
 

- المجمعة االحتياطات

  
            28 733 538  

 
            34 148 160  

 
 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة

 
              8 032 478  

 
              3 640808 

 
 نتيجة السنة الصافية المجمعة

            36 766 016  
 

            37 788968 
 

 مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص 11مذكرة 

              3 882 446                 3 354 588   
 حقوق األقلية 12مذكرة 

   

 الخصوم
        

 الخصوم الغير الجارية

              2 129 089  
 

              4 417 166  
 

 ـ القروض 13مذكرة 

                 539 799  
 

                 477 419  
 

 ـ مدخرات

                  76 993   
 

                  (8 652)   
 

 ـ المؤجلة األداءاتخصوم 

              2 745 881  
 

              4 885 933  
 

 مجموع الخصوم الغير الجارية
        

 الخصوم الجارية

              1 476 719                 1 713 631   
 ـ المزودون والحسابات المتصلة بھم 14مذكرة 

            15 338 282                 9 440 974   
 ـ األخرىالخصوم الجارية  15مذكرة 

              5 678 329                 3 089 513   
 ـ المساعدات البنكية وغيرھا من الخصوم المالية 16مذكرة 

            22 493 331  
 

            14 244 118  
 

 مجموع الخصوم الجارية

            25 239 212  
 

            19 130 051  
 

 مجموع الخصوم

            65 887 674  
 

            60 273607 
 

 مجموع األموال الذاتية والخصــــوم

 



 

 2021ديسمبر  31المجّمعة للسنة المنتھية في القوائم المالية 

*************** 

 قائمة النتائج
	(محتسب بالدينار التونسي)

 المذكرات ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 
 التفسيرية

 االستغالل إيرادات

            45 906 736    
 

              7 213 406    
 

- المداخيل  17مذكرة 

                  98 491    
 

                  21 250    
 

- األخرى االستغالل إيرادات 18مذكرة 

                  78 784    
 

                           -    
 

- تحويل أعباء ضمن المخزون

 
            46 084 011                   7 234 656     

 االستغالل إيراداتمجموع 

 أعباء االستغالل

          (28 978 996)    
 

            (5 213 928)    
 

- كلفة المحالت المباعة 19مذكرة 

               (414 246)    
 

               (579 396)    
 

- األعوانأعباء  20مذكرة 

               (393 980)    
 

               (132 610)    
 

- والمدخرات االستھالكاتمخصصات  22مذكرة 

              1 486 443    
 

233797 
 

- استرداد على مدخرات 22مذكرة 

            (1 364 514)    
 

               (685 496)    
 

- األخرى االستغاللأعباء  21مذكرة 

          (29 665 293)    
 

            (6 377633)    
 

 مجموع أعباء االستغالل

            16 418 718    
 

857023 
 

 نتيجة االستغالل

            (3 311 593)                    (572 931)     
- مالية صافيةأعباء  23مذكرة 

                 143 056                   4 422 531     
- إيرادات التوظيفات 24مذكرة 

                 556 728                      341 440     
- األخرىالعادية  األرباح 25مذكرة 

               (739 098)                    (145 596)     
- األخرىالخسائر العادية  26مذكرة 

            13 067 811                   4 902467  
 نتيجة األنشطة العادية للشركات المدمجة

                  (2 163)    
 

                  (2 163)    
 

- المؤجلة األداءات

            (2 765 468)    
 

               (235 391)    
 

- المستوجبة األداءات

            10 300 180    
 

              4 664913 
 

 النتيجة الصافية للشركات المدمجة

            (2 267 702)    
 

            (1 024 105)    
 

- حصة األقلية 12مذكرة 

              8 032 478    
 

              3 640808 
 

 النتيجة الصافية العائدة للشركة المجمعة

                    0,515    
 

                    0,233 
 

- نتيجة السھم الواحد

 

 



 

 2021ديسمبر  31القوائم المالية المجّمعة للسنة المنتھية في 

*************** 

 جدول التدفقات النقدية
 (محتسب بالدينار التونسي)

 المذكرات ديسمبر 31

 التفسيرية 2021 2020

 التدفقات النقدية المتصلة باالستغالل

            10 300 180                4 664913 
 

 النتيجة الصافية للشركات المدمجة
 لـ:تسويات بالنسبة 

  والمدخرات االستھالكاتمخصصات    610 132                   980 393                 
  استرداد على مدخرات    (233797)                 (443 486 1)            
  االجتماعيفوائد لفائدة الصندوق     732                          59                         
 تصفية القابضة إثرايرادات على    (153 283 4)                -                           
 المؤجلة األداءات    163 2                       163 2                    

 تغيرات: 
  المخزونات   (654 862 2)              517 576 29            
  الحرفاء والحسابات المتصلة بھم   748 706 1                866 937                 
  األصول الجارية األخرى    (855 722 1)              975 672 4              
  المزودون والخصوم الجارية األخرى    (947 539 5)              (352 963 8)            

 

 التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) االستغالل    (135239 8)              945 433 35            
 

 التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة االستثمار 
 

  المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية الدفوعات    (456 6)                     (210 59)                
 الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية     (000 15)                   (000 15)                
  المقابيض المتأتية من بيع وتسديد أصول مالية    959 10                     316 3                    

 

 التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة االستثمار    (497 10)                   (894 70)                
 

 التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل 
 

  المقابيض المتأتية من القروض   531 128 5                089 329 3              
  الدفوعات المتأتية من سداد قروض   (497 695 4)              (970 708 25)          
 التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة التمويل  034 433  (881 379 22)          

 

 التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التوظيفات   000 500 8                (000 500 8)            
 

 تغير الخزينة  298 787  170 483 4              
 

  الخزينة في بداية السنة    (092 188)                 (262 671 4)            

  الخزينة في نھاية السنة     (599206)                 (092 188)               

 

 

 

 

 

 



 

  اإليضاح األول : تقديم المجموعة
  

 الصيغة القانونية لشركات المجموعة – 1.1
  

  :العقاريمجال البعث مختصة في  شركتينتتكون مجموعة الشركة العقارية التونسية السعودية من 

 أساسا في  ھاتتمثل أغراضو  1984 الشركة العقارية التونسية السعودية شركة خفية االسم أنشئت في أفريل

مباشرة جميع األنشطة المتعلقة بالبعث العقاري من شراء وبناء وتجديد للعقارات من أراضي وعمارات فردية أو 

جماعية المعدة للسكن أو اإلدارة أو ذات الصبغة التجارية أو السياحية أو الصناعية التقليدية أو غيرھا سواء 

وكذلك تقسيم وتھيئة وتجھيز األراضي المخصصة غاية إعدادھا للسكن أو اإلدارة أو  .خارجبالبالد التونسية أو بال

  كل غاية أخرى التجارية منھا أو السياحية بدون تحديد.

دينار مقسم إلى  15.600.000ما قدره  2021يبلغ رأس مال الشركة في تاريخ اختتام السنة المالية 

  سھم بقيمة دينار للسھم الواحد. 15.600.000

  ويتمثل الغرض األساسي للشركة في  1991شركة انترناشيونال سيتي سنتر شركة خفية االسم أحدثت في أفريل

مباشرة جميع األنشطة المتعلقة بالبعث العقاري من شراء وبيع وتسويغ وبناء وتجديد للعقارات من أراضي 

ن أو اإلدارة أو ذات الصبغة التجارية أو السياحية أو الصناعية التقليدية وعمارات فردية أو جماعية المعدة للسك

وكذلك تقسيم وتھيئة وتجھيز األراضي المخصصة غاية إعدادھا  .أو غيرھا سواء بالبالد التونسية أو بالخارج

 للسكن أو اإلدارة أو كل غاية أخرى التجارية منھا أو السياحية بدون تحديد.

دينار ومقسم إلى  15.000.000ما قدره  2021كة في تاريخ اختتام السنة المالية يبلغ رأس مال الشر

 دنانير للسھم الواحد. 10سھم بقيمة  1.500.000

 

  مساھمة الشركة األم في رأس مال الشركات الفرعية – 2.1
  

  سيتي سنتر وھو ما  إنترناشيونالسھم في رأس مال شركة  1.050.000تملك الشركة العقارية التونسية السعودية

 .% 70,00يمثل مساھمة بنسبة 

 
  جداول المساھمات وھيكل المجموعة – 3.1

  

  يمكن عرض المساھمات داخل مجموعة الشركة العقارية التونسية السعودية ضمن الجداول اآلتية:

  
  ملخص مساھمات شركات المجموعة. 1الجدول عدد : 

  تحليل نسب الحقوق المباشرة وغير المباشرة للشركة المجّمعة. : 2الجدول عدد 

  محيط التجميع. 3الجدول عدد : 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعة الشركة العقارية التونسية السعودية 1جدول عدد 
 سيتس

 2021ديسمبر  31جدول المساھمات في 

  أ.س.س 

  عدد األسھم  النسبة     
      

 
      

               70,00%            1 050 000        
 الشركة العقارية التونسية السعودية

            
         

 سيتي سنتر لإنترناشيونا
            
               30,00%              450 000        

 الغير
            

             100,00%            1 500 000     
 المجموع



 

 مجموعة الشركة العقارية التونسية السعودية 2جدول عدد 
 سيتس

 2021ديسمبر  31نسب الحقوق المباشرة وغير المباشرة للشركة المجّمعة في  تحليل

  أ.س.س 

  النسبة المباشرة  النسبة غير المباشرة   
              
               70,00%    

 
  

 
 الشركة العقارية التونسية السعودية

            
      

 
  

 
 سيتي سنتر لإنترناشيونا

          

                         -               70,00%     
 المجموع

 70,00% 
 

 مجموع المساھمة

 
 



 

 محيط التجميع لمجموعة الشركة العقارية التونسية السعودية
 

 2021ديسمبر  31في 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سيتس

ا.س.س

70% 
 

 

 



 

 
  اإليضاح الثاني : طرق ومراحل التجميع

  
  طريقة التجميع  – 1.2

  

اختيار طريقة التجميع حسب نسبة حقوق التصويت التي تمتلكھا الشركة العقارية التونسية السعودية في كل من  يتم

الشركات الفرعية وكذلك حسب قدرتھا على توجيه السياسة المالية وكذلك التأثير بصفة فعالة على سياسة التصرف في 

  الشركة.

ام باعتبار درجة المراقبة التي تمارسھا الشركة األم، بصفة مباشرة أو وعلى ھذا األساس، تم اعتماد طريقة التجميع الت

  غير مباشرة، في كل من الشركات الفرعية.

  
  تاريخ اإلقفال – 2.2

  

ديسمبر من كل  31اعتمدنا كتاريخ للقوائم المالية المجّمعة نفس تاريخ القوائم المالية الفردية لشركات المجموعة وھو 

  سنة.

  
  التجميع  مراحل – 3.2

  

  تم إعداد القوائم المالية المجّمعة بإتباع المراحل التالية :

  

تجميع جميع بنود القوائم المالية للشركة األم والمؤسسات الفرعية سطرا سطرا وذلك عن طريق جمع  -

  العناصر المتشابھة لألصول والخصوم وحقوق المساھمين وكذلك الشأن بالنسبة لإليرادات والمصروفات،

 األرصدة والعمليات المنجزة بين شركات المجموعة، إلغاء -

 مراجعة كافة الطرق المحاسبية المعتمدة وذلك للتأكد من تطبيق نفس المبادئ في جميع شركات المجموعة، -

إلغاء القيمة المحاسبية لمساھمة الشركة األم في المؤسسات الفرعية والحصة الراجعة للشركة األم في حقوق  -

 المؤسسات الفرعية، المساھمين في ھذه 

تحتسب حصص األقلية من النتيجة الصافية للمؤسسة الفرعية وتخصم من نتيجة المجموعة للحصول على  -

 النتيجة الصافية المتعلقة بمالكي الشركة األم،

تحتسب حصص األقلية من األصول الصافية للمؤسسة الفرعية وتعرض بالموازنة المجمعة بصفة منفردة عن  -

 المساھمين للشركة األم.الخصوم وحقوق 

 
 

  أھداف التجميع  – 4.2
  

يقع إعداد القوائم المالية المجمعة ألھداف مالية واقتصادية وتبعا لذلك فإن الحسابات المجّمعة تھدف إلى إعطاء مساھمي 

ألسھمھم وذلك في إطار وحدة اقتصادية تجمع  (الشركة األم) القيمة الحقيقيةالشركة العقارية التونسية السعودية 

  حصص األغلبية واألقلية على حد سواء.



 

  وتترجم تبعات ھذا التوجه كاآلتي :

  

  .فارق االقتناء : يؤخذ ھذا الفارق في حدود نسبة الشركة األم عند االقتناء -

تلغى بالكامل النتائج المحققة والمتعلقة بصفقات مبرمة بين الشركة األم  النتائج بين شركات المجموعة : -

 .والمؤسسات تحت المراقبة الكاملة

عرض حصص األقلية : تعرض حصص األقلية بالموازنة وحساب النتيجة على التوالي بين حقوق  -

 المساھمين والخصوم، وخصما من النتائج المجّمعة.

  
  

  لمطابقة اإليضاح الثالث : التصريح با
 
  

المعيار المعيار العام للمحاسبة و أعدت القوائم المالية طبقا لمقتضيات نظام المحاسبة للمؤسسات ونخص بالذكر

(القوائم المالية المجّمعة) وخاصة المبادئ المتعلقة بتقنيات وقواعد العرض واإلفصاح الخاصة  35المحاسبي رقم 

 بإعداد ونشر القوائم المالية المجّمعة.

 
  

  اإليضاح الرابع : المعايير والمبادئ المحاسبية المعتمدة 
  

ديسمبر  31الشركة العقارية التونسية السعودية بالنسبة للسنة المحاسبية المنتھية في  مجموعةتشتمل القوائم المالية  ل

ألحكام نظام المحاسبة على الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات وقد تم إعدادھا طبقا  2021

  .للمؤسسات

  وتتلخص أھم المبادئ المحاسبية المعتمدة في إعداد القوائم المالية كاآلتي:

  الوحدة النقدية 1.4

  تحتسب الجداول المالية بالدينار التونسي.

  المجمدات 2.4

  ال تشمل المجمدات إال على العناصر التي تتجاوب مع ضوابط اإلقرار باألصول.

األداءات المتحملة والغير  المعاليم و وتسجل المجمدات بسعر تكلفتھا أو بقيمة اقتناءھا. يدرج في التكلفة ثمن الشراء و

  والمصاريف المباشرة مثل مصاريف التسليم والتركيب. لالسترجاعقابلة 

 

 

 

 



 

  تستھلك المجمدات عند بدأ االستعمال حسب طريقة االستھالك المتساوي االقساط وعلى أساس النسب التالية :

 %33  المنظومات اإلعالمية -

 %5  مبان -

 %20  معدات نقل -

 %15   إعالميةمعدات  -

 %10  األثاث والمعدات اإلدارية  -

 %10  أشغال الترتيب والتھيئة والتركيب  -

  سندات ثابتة  4-3

تسجل السندات الثابتة بقيمة اقتناءھا. ويتخذ مخصص لنقص القيمة بالنسبة للسندات التي تتجاوز قيمة اقتناءھا حصة 

 األصول الصافية الراجعة لشركات المجموعة. وتحدد ھذه األصول الصافية حسب آخر الجداول المالية المتوفرة.

  المخزونات 4.4

  المعدة للبيع بسعر التكلفة. تقيم األراضي والمحالت التجارية والشقق

تضم قيمة المخزون نسبة من الھامش بعنوان القسط الذي تمت فيه وعود بيع  3إال أنه وبالنسبة لمشروع برج خفشة 

وما يليھا من المعيار  11رسمية وذلك وفقا لطريقة النسبة المائوية لتقدم األشغال في إطار عقود البناء مثلما ورد بالفقرة 

  المتعلق بعقود البناء. 9د المحاسبي عد

  تسجل كل المصاريف المتعلقة باألشغال الجارية في الشراءات.

والقسط الصحيح من التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة التي تتصل بصفة  عند نھاية السنة تحول كل الشراءات

كلفة ”المخزونات إلى حساب  إلى حساب المخزونات وتحول تكلفة المحل المباع من حساب معقولة بكل مشروع

 .“المحالت المباعة 

في صورة بدء المبيعات من خالل إبرام عقود قبل نھاية األشغال، يعرض المخزون بالتكلفة التقديرية عند نھاية 

األشغال. حيث يتم تسجيل األشغال المزمع انجازھا عند نھاية األشغال كل السنة ضمن الخصوم الجارية األخرى تحت 

 وذلك بعنوان كل مشروع. “مصاريف األشغال المزمع إنجازھا  ”بند 

  القروض5.4

يتم احتساب أصل القروض التي يقع إسنادھا من طرف البنوك ضمن الخصوم الغير الجارية. فيما تدرج األقساط التي 

  ستحل آجالھا في أقل من سنة ضمن الخصوم الجارية.

 شاريع معينة، ضمن كلفة المخزونات.ھذا و يقع دمج فوائد القروض المخصصة لتمويل م

  المبيعات6.4

 تقوم الشركة بتدوين المبيعات في المحاسبة عند إمضاء عقود البيع النھائية.

إّما  وذلك إلى حين إستخالصھا “الحرفاء والحسابات المتصلة بھم”ھذا ويتم تسجيل مستحقات ھذه المبيعات ضمن بند

 مباشرة من الحريف أو عن طريق التمويالت من مؤسسات القرض.



 

 مجموعة الشركة العقـارية التونسية السعودية                

 االيضاحات حول الموازنة       

 : األصول الثابتة المادية وغير المادية 5مذكرة        

        

 ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 

                   368 193  
 

       369 304  
 

 األصول الثابتة غير المادية

                1 411 810  
 

    1 417 155  
 

 األصول الثابتة المادية

                              -   
  

                1 780 003      1 786 459  
 

 القيمة الخام

                 (366 959)  
 

     (368 153)  
 

 استھالكات األصول الثابتة غير المادية

                 (872 267)  
 

     (965 124)  
 

 استھالكات األصول الثابتة المادية

              (1 239 226)    (1 333 277)  
 

 قيمة االستھالكات

                   540 777         453 182  
 

 القيمة الصافية

 يلي:يقدم الجدول المفصل لألصول الثابتة المادية وغير المادية كما 

 

  



 
 

 

331ديسمبر2021 استھالكات 331ديسمبر2020 331ديسمبر2021 اءات  إقتن 31ديسمبر2020
    

األصول الثابتة غير المادية

1 151                                      40 905                                     1 194                39 711                           42 056                           1 111               40 945                   33% المنظومات اإلعالمية
-                                             327 248                                   -                       327 248                         327 248                         -                      327 248                 20% فارق اإلقتناء

1 151                                      368 153                                   1 194                366 959                         369 304                         1 111               368 193                 - المجموع

األصول الثابتة المادية

96 549                                     394 703                                   24 563              370 140                         491 252                         0 491 252                 5% مبان
27 280                                     106 120                                   14 880              91 240                           133 400                         -                      133 400                 20% معدات النقل 
2 255                                      92 860                                     875                   91 985                           95 115                           1 473               93 642                   10% أثاث ولوازم المكاتب

313 098                                   343 464                                   48 607              294 858                         656 562                         1 350               655 212                 10% التھيئة والتجھيز والتركيب 
12 849                                     27 977                                     3 933                24 044                           40 826                           2 522               38 304                   15% معدات اعالمية

452 031                                   965 124                                   92 857              872 267                         1 417 155                      5 345               1 411 810              - المجموع

453 182                                   1 333 277                                94 051              1 239 226                      1 786 459                      6 456               1 780 003              - المجموع العام

جدول االصول الثابتة المادية وغير المادية واالستھالكات 
في 31 ديسمبر 2021

(محتسب بالدينار التونسي)

القيمة الصافية المحاسبية
االستھالكات القيمة الخام 

نسبة االستھالكات األصول المادية وغير المادية



 : األصول المالية 6مذكرة        
 

 يلي:تحلل األصول المالية كما        
 

 ديسمبر 31

2020  2021  

 - مساھمات (أ)    693 82           693 82                     

                     17 965           22 005    
 - قروض (ب)

                   100 658         104 698  
 

 المجموع الخام

                   (65 960)  
 

      (62 460)  
 

 - الماليةقيمة األصول  النخفاضمدخرات 

                     34 698          42 238   
 

 المجموع الصافي

(أ) يلي:تحلل المساھمات كما 

                       5 233  
 

          5 233   
 

 - " 2الشركة المدنية " األروقة 

                     62 460  
 

        62 460   
 

 - الشركة المدنية " نابل سنتر"

                     15 000  
 

        15 000   
 

 - البنك التونسي للتضامن

 - سيتي سنتر إنترناشيونالمساھمات شركة             -                      -                              

 - مساھمات شركة القابضة العربية للتعمير            -                      -                              

                     82 693          82 693    
 المجموع

(ب) كاآلتي:تحلل عمليات التداول المسجلة في بند القروض 

          17 965   
 

 2020ديسمبر  31الرصيد في 

          15 000   
 

 القروض الممنوحة

        (10 959)  
 

 - تسديدات

 
   

          22 005   
 

 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 

         

 المؤجلة األداءات: أصول 6مذكرة 



 

 كاآلتي:المؤجلة  األداءاتتحلل أصول        
 

 ديسمبر 31

2020  2021  

 - المؤجلة األداءاتأصول           626 987           789 989                   

                   989 789         987 626  
 

 المجموع

 

 

 : المخزونات 7مذكرة       
 

 تحلل المخزونات كما يلي :      
 

 ديسمبر 31

2020  2021  

 - مخزون األراضي    863 678 24     223 770 19               

 - أشغال قيد اإلنجاز     571 574 19     629 406 16               

 - مخزون المحالت     589 161 10     517 375 15               

 مدخرات المخزون   (687 88)        (687 88)                   

               51 463 682    54 326 335  
 المجموع 

      
 

      
 

       
       
       
       
       

       

 



 

 : الحرفاء والحسابات المتصلة بھم 8مذكرة        
 

 ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 

                1 702 118   
 

    1 001 208  
 

 - الشركة العقارية التونسية السعودية حرفاء

                1 039 700   
 

        33 863   
 

 - سيتي سنتر إنترناشيونالحرفاء شركة 

    

                2 741 818       1 035 071  
 المجموع الخام 

                 (920 816)        (710978)    
 - قيمة حسابات الحرفاء النخفاضمدخرات 

                1 821 002   324093 
 المجموع الصافي 

 : أصول جارية أخرى 9مذكرة        
 

 كاآلتي:تتجزأ األصول الجارية األخرى        
 

 ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 

    

                   240 528   
 

       248 565  
 

 - تسبقات للمزودين

                       4 090   
 

        10 979   
 

 - تسبقات لألعوان

                   953 595   
 

    1 418 214  
 

 - فائض األداء على القيمة المضافة الدولة ،

                   625 355   
 

    1 716 794  
 

 - الدولة ، فائض الضريبة على الشركات

                     84 994   
 

       161 228  
 

 - مدينون مختلفون

                   (26 182)  
 

          1 037   
 

 - أعباء مسجلة مسبقا

                   348 596   
 

       348 596  
 

 - حساب مرتقب

 - القابضة العربية للتعمير           418 48            

    

                2 230 976       3 953 831  
 

 المجموع الخام

                 (395 060)  
 

     (422 239)  
 - مدخرات   

                1 835 916       3 531 592   
 المجموع الصافي



 

 السيولة لوما يعاد: السيولة  10مذكرة        
 

 يلي:تحلل أرصدة السيولة وما يعادل السيولة كما        
 

 ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 

 توظيفات وأصول مالية أخرى    -                    000 500 8                

                     13 700            10 700    
 - شيكات للقبض

                   687 894    
       597 671  

 
 - بنوك

                         217    
 

             170   
 

 - الخزينة

                9 201 811          608 542  
 

 المجموع

 : األموال الذاتية 11مذكرة        
 

 تحلل األموال الذاتية كاآلتي :       
 

 ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 

               15 600 000  
 

  15 600 000  
 - االجتماعيرأس المال   

                1 560 000   
 

    1 560 000  
 

 - احتياطات قانونية (أ)

               11 430 300  
 

  11 430 300  
 - إصدارمنح   

                     42 532   
 

        43 265   
 - احتياطات الصندوق االجتماعي  

                4 436 921   
 

    4 436 921  
 - استثمار معفاة إعادةاحتياطي   

              (4 336 216)  
 

    1 077 674  
 - النتائج المؤجلة  

               28 733 538    34 148 160  
 مجموع األموال الذاتية قبل النتيجة  

               10 300 181  
 

    4 664913 
 - النتيجة الصافية للشركات المدمجة   

              (2 267 702)  
 

  (1 024 105)  
 - حصة األقلية  

                8 032 479       3 640808 
 النتيجة الصافية العائدة للشركة المجمعة  

               36 766 017    37 788968  
 مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص (ب)

 - عدد األسھم  000 600 15     000 600 15               

 
                       0,515   

 
 - نتيجة السھم الواحد 0,233          

   



 

(أ) من مجلة الشركات التجارية. 287القانوني وفقا لمقتضيات الفصل  االحتياطيوقع تكوين 

وذلك إلى أن يبلغ عشر رأس مال  االحتياطيمن األرباح القابلة للتوزيع لھذا  %5حيث يجب على الشركة تخصيص نسبة 
 .االحتياطيالشركة. ھذا وال يمكن توزيع ھذا 

(ب) فيما يلي جدول العمليات المسجلة على األموال الذاتية :

 



الرصيد في 31 ديسمبر 2018       000 600 15         000 560 1       301 430 11             460 42     921 436 4        (737 640 2)                                            (975 772 2)       969 655 27

التخصيصات المصادق عليھا من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة                      -                      -                   -        (737 640 2)                                             737 640 2                      -
في26 اوت 2019

470 378                                                (470 378)           
التخصيصات المصادق عليھا من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة

في 16 أكتوبر 2019

فوائد على الصندوق اإلجتماعي                    13                    13

نتيجة السنة                      -                      -                   -                      -                                             499 077 1         499 077 1

(338 141)                                               338 141            
التخصيصات المصادق عليھا من طرف الجلسات العامة العادية 

للشركات الفرعية

الرصيد في 31 ديسمبر 2019       000 600 15         000 560 1       301 430 11             472 42     921 436 4        (712 413 5)                                             497 077 1       479 733 28

التخصيصات المصادق عليھا من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة                      -                      -                   -           (857 182)                                                857 182                      -
في10 جويلية 2020

فوائد على الصندوق اإلجتماعي                    59                    59

نتيجة السنة                      -                      -                   -                      -                                             478 032 8         478 032 8

(1 260 354)                                            1 260 354         
التخصيصات المصادق عليھا من طرف الجلسات العامة العادية 

للشركات الفرعية

الرصيد في 31 ديسمبر 2020       000 600 15         000 560 1       301 430 11             531 42     921 436 4        (216 336 4)                                             478 032 8       017 766 36

التخصيصات المصادق عليھا من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة                      -                   -       181 300 10                                          (181 300 10)                      -
في 28 افريل 2021                      -
-                      

فوائد على الصندوق اإلجتماعي                  732                  732
-                      -                                                          -                      -                   -                      

نتيجة السنة                                             808 640 3         808 640 3

إلغاء اإلحتياطات و النتائج المأجلة على اثر تصفيت القابضة        (966 892 2)        (966 892 2)
إسترجاع إحتياطات األقلية على اثر تصفية القابضة            377 274            377 274

-                      2 267 702                                             (2 267 702)        
التخصيصات المصادق عليھا من طرف الجلسات العامة العادية 

للشركات الفرعية
-                      

الرصيد في 31 ديسمبر 2021       000 600 15         000 560 1       301 430 11             264 43     921 436 4         674 077 1                                             808 640 3       968 788 37

ة ى األموال الذاتي جدول العمليات المسجلة عل
في 31 ديسمبر 2021
(محتسب بالدينار التونسي)



 : حقوق األقلية 12مذكرة        

 كاآلتي:تحلل حقوق األقلية        

 ديسمبر 31

2020  2021  

 حقوق األقلية في األموال الذاتية لشركة انترناشيونال سيتي سنتر   

                4 500 000       4 500 000   
 في رأس المال

              (1 584 055)     (2 443 894)   
 االحتياطاتفي 

 في النتيجة (1)   105 024 1       (881 423)                 

              (1 388 056)                    -     
 المساھمات الغير مباشرة

 تصفية القابضة إثرعلى  االحتياطات استرجاع          377 274         

 حقوق األقلية في األموال الذاتية لشركة القابضة العربية للتعمير  

                1 488 056  
 

                 -    
 

 في رأس المال

              (1 401 201)  
 

                 -    
 

 االحتياطاتفي 

                2 691 583  
 

                 -    
 

 في النتيجة (2)

  

                3 882 446      3 354 588  
 

 المجموع

   

                2 267 702      1 024 105  
 

(2+1) 
 

 حصة النتيجة العائدة لحقوق األقلية

  

   

 : القروض13مذكرة 

 كاآلتي:تحلل القروض        

 ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 

                2 129 089  
 

    4 417 166  
 

 القروض

                2 129 089      4 417 166  
 

 المجموع

 



 
 

 

مذكرة : القروض

-                                      -                                467 598                      467 598                    467 598                               (2021 - 2019) TMM + 2,25%  كل ثالثة أشھر     بنك اإلسكان                  836 280 1

-                                      -                                3 548 850                   3 548 850                 3 548 850                            (2021 - 2019) TMM + 2,25%  كل ثالثة أشھر     بنك اإلسكان                 000 000 11

2 129 089                         2 129 089                         2 129 089                            (2022 - 2022) TMM + 2,25%  كل ثالثة أشھر     بنك اإلسكان                  089 129 2

600 000 600 000 600 000 (2021 - 2020) TMM + 3%  شھريا بنك تونس العربي الدولي                  000 200 1

56 674                     575 642                            4 417 166                 4 992 808                  79 049                        TMM + 2% بنك األمان                  000 128 5

56 674                     2 704 731                         4 417 166                 4 992 808                  4 695 497                   4 616 448                 2 129 089                         6 745 537                            - - - جملـــــــة القروض                 925 737 20

جدول القروض في 31 ديسمبر 2021

(محتسب بالدينار التونسي)

الرصيد في  31 ديسمبر 2021

التسديدات

الرصيد في  31 ديسمبر 2020

مدة التسديد نسبة الفائدة
الرصيد في بداية الفترة

مبلغ القرض المقرضون
غير خالص أقل من سنة  أكثر من سنةأكثر من سنة الرصيد أقل من سنة 



 المزودون والحسابات المتصلة بھم : 14مذكرة        

 كاآلتي :» والحسابات المتصلة بھم  المزودون«يحلل بند        

 ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 

                   382 449   
 

       353 968   
 

 مزودو استغالل

                1 094 270   
 

       855 378   
 

 مزودون ، خصم بعنوان الضمان

                              -    
 

       504 285   
 

 مزودون ، سندات متعين دفعھا

                1 476 719       1 713 631    
 المجموع

 : الخصوم الجارية األخرى 15مذكرة 

 تحلل الخصوم الجارية األخرى كما يلي :

 ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 

                3 069 233   
 

    2 419 110   
 

 تسبقات الحرفاء

                       3 488   
 

        57 643    
 

 أجور مستحقة -األعوان 

                2 148 492   
 

    1 298 092   
 

 األداءات الدولة ، الضرائب و

                   304 516   
 

                 -    
 

 األداءات للدفع الدولة ، الضرائب و

                4 114 852   
 

                 -    
 

 األداء على القيمة المضافة الدولة ،

                     29 434   
 

          2 115    
 

 أخرى اجتماعية وھياكل  اجتماعيضمان 

                3 235 479   
 

        20 154    
 

 الحساب الجاري للمساھمين

                   656 172   
 

    3 235 479   
 

 أرباح للدفعحصص 

                   224 929   
 

       593 101   
 

 مختلف الدائنين

                   259 080   
 

       206 283   
 

 أعباء أخرى للدفع

                       9 016   
 

        77 934    
 

 مصاريف األشغال المزمع انجازھا / الخزامى

                              -    
 

        11 250    
 

 ايرادات مسجلة مسبقا

                              -    
 

       321 284   
 

 الحساب الجاري مع شركة القابضة العربية للتعمير

                     91 878   
 

                 -    
 

 عمولة مبيعات للدفع سيتس

                         200    
 

                 -    
 

 الدولة ، األداء على الشركات

                              -    
 

          7 014    
 

 المساھمة الظرفية للدفع

                1 191 515   
 

    1 191 515   
 

 IIمصاريف األشغال المزمع انجازھا / انترناشيونال سيتي سنتر 

               15 338 282  
 

    9 440 974   
 

 المجموع



 

 : المساعدات البنكية وغيرھا من الخصوم المالية 16مذكرة        

 ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 

                4 616 448   
 

    2 704 730   
 

 آجال أقل من سنة على قروض غير جارية  

                   171 978   
 

       318 772   
 

 فوائد مطلوبة  

                   889 399   
 

          9 336    
 

 بنك االمان  

                              -    
 

        56 674    
 

 قروض غير خالصة  

                         504    
 

                 -    
 

 بنك اإلسكان تونس 

                5 678 329       3 089 513    
 المجموع

 قائمة النتائجااليضاحات حول        

 : المداخيل 17مذكرة        

 تحلل المداخيل كما يلي :       

 ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 

                              -    
 

    1 840 142   
 

 مبيعات شاطئ القنطاوي

                     41 176   
 

       163 723   
 

 3مبيعات خفشة 

                2 152 040   
 

    2 136 283   
 

 مبيعات النصر

                8 700 246   
 

    3 252 155   
 

 مبيعات الخزامى

                              -    
 

     (280 000)   
 

 5مبيعات ديار الرحاب 

               31 000 000  
 

                 -    
 

 مبيعات سكاي سنتر

                   590 000   
 

        18 750    
 

 " محالت تجارية IIIمبيعات " انترناشيونال سيتي سنتر 

                3 350 000   
 

        82 353    
 

 " IIIسيتي سنتر  مبيعات " انترناشيونال

                     73 274   
 

                 -    
 

 (برج المكاتب) " Iمبيعات " انترناشيونال سيتي سنتر 

               45 906 736      7 213 406   
 

 المجموع



 

 : إيرادات اإلستغالل األخرى 18مذكرة        

 تحلل إيرادات اإلستغالل األخرى كما يلي :       

 ديسمبر 31

2020  2021  

 عمولة  اس س             -                     
 عمولة القابضة             -                     

                       3 100                     -     
 استرجاع مصاريف ملكية

                     14 600            15 250     
 استرجاع أتعاب انجاز العقود

                     80 791              6 000     
 استرجاع مصاريف ربط

 المجموع      250 21           491 98                     



 

 

 

 

 : كلفة المحالت المباعة 19مذكرة        

 تحلل كلفة المحالت المباعة كما يلي :       

 ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 

             (28 978 996)    
 

  (5 213 928)  
 

 كلفة المحالت المباعة

             (28 978 996)      (5 213 928)  
 

 المجموع

 : أعباء األعوان  20مذكرة        

 تحلل أعباء األعوان كالتالي :       

 ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 

                 (359 781)    
 

     (502 495)  
 

 الرواتب ومستحقات الرواتب

                   (48 779)    
 

      (70 351)   
 

 قانونية اجتماعيةأعباء 

                     (5 686)    
 

        (6 550)   
 

 أعباء إجتماعية أخرى

                 (414 246)         (579 396)  
 

 المجموع

 األخرى االستغالل: أعباء  21مذكرة        

 يلي:األخرى كما  االستغاللتحلل أعباء        

 ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 

 الخدمات الخارجية    

                     (8 531)    
 

        (8 531)   
 

 كراءات وأعباء أخرى

                   (16 189)    
 

      (11 152)   
 

 اصالحات صيانة و

                     (2 825)    
 

        (2 110)   
 

 أقساط التأمين

                     (4 152)    
 

        (3 927)   
 

 أخرى

                   (31 696)          (25 720)   
 

 )1المجموع الجزئي (



 

 

 

 الخدمات الخارجية األخرى    

                 (295 397)          (111487)    
 مرتبات الوسطاء وأتعاب

                   (22 668)            (11 652)   
 ونشريات وعالقات عامةإشھار 

                       (494)             (1 358)    
 مھمات

                   (13 451)             (8 050)    
 ھبات

                     (5 617)             (1 835)    
 مصاريف االستقباالت المختلفة

                     (6 782)             (7 142)    
 نفقات بريدية وھاتفية

                   (11 747)           (14 757)    
 كھرباء وماء

                     (7 783)           (11 228)    
 خدمات بنكية وخدمات مماثلة

                 (571 003)          (388 851)   
 خدمات خارجية أخرى

                 (934 941)         (556360)   
 

 )2المجموع الجزئي (

 أداءات ضرائب و    

                     (7 235)    
 

        (8 254)   
 

 األداء على التكوين المھني

                     (3 618)    
 

        (4 127)   
 

 صندوق النھوض بالمسكن لفائدة األجراء

                 (137 424)    
 

      (16 659)   
 

 معلوم الجماعات المحلية

                   (91 402)    
 

      (15 562)   
 

 أداء التسجيل والطابع الجبائي

                       (630)    
 

           (630)   
 

 معلوم جوالن السيارات

                   (47 567)    
 

        (3 186)   
 

 أداءات أخرى ضرائب و

                 (287 877)          (48417)     
 )3المجموع الجزئي (

 مكافآت حضور   (000 55)           (000 110)                 

              (1 364 514)         (685 496)  
 

 المجموع (1)+(2)+(3)

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 

 

 

 والمدخرات االستھالكات: مخصصات  22مذكرة        

 والمدخرات كما يلي : االستھالكاتتحلل مخصصات      

   ديسمبر 31

2020 
 

2021 
  

                     (5 613)    
 

        (1 194)   
 لألصول الثابتة غير المادية االستھالكاتمخصصات   

                   (96 620)    
 

      (92 857)   
 لألصول الثابتة المادية االستھالكاتمخصصات   

 مخصصات مدخرات للمخزون      -                      (687 14)                   

 قيمة حسابات الحرفاء النخفاضمخصصات       -                      (227 40)                   

                 (236 832)    
 

      (38 558)   
 مزودين تتسبيقامخصصات مدخرات   

                  -    
 مخصصات مدخرات للمخاطر واألعباء  

 المجموع    (610 132)         (980 393)                 

 ويتجزأ االسترداد على المدخرات كاآلتي :     

   ديسمبر 31

2020 
 

2021 
  

                              -     209 838     
قيمة المستحقات على  النخفاضاسترداد على مدخرات 

 الحرفاء
 على مدخرات المخاطر وأعباء استردادات     959 23             420 480 1                

                       6 023                      -        
قيمة حسابات المدينين  النخفاضاستردادات مدخرات 

 المختلفة

                1 486 443    233797 
 المجموع  

 : أعباء مالية صافية 23مذكرة        

 تحلل األعباء المالية الصافية كما يلي :     

  ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 

              (1 937 533)    
 

     (359 256)  
 

 فوائد القروض

                 (371 801)    
 

      (28 398)   
 

 فوائد بنكية

 فوائد الحسابات الجارية مع الشركاء          (485 179)           -                              

                 (932 539)    
 

                 -    
 

 فوائد التأخير على القروض

                   (69 720)             (2 503)    
 على القروض عموالت

                              -    
 

        (3 288)   
 

 فوائد على الحسابات الجارية القابضة

              (3 311 593)         (572 931)  
 

 المجموع



 

 

 

 : إيرادات التوظيفات 24مذكرة        

 التوظيفات كما يلي :تحلل إيرادات      

  ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 

 فوائد على الحسابات الجارية للشركاء            -                       092 8                       

                     40 186         4 285 929   
 إيرادات األصول المالية األخرى

                     94 779    
 

       136 602  
 

 مداخيل التوظيف

                              -    
 

                 -    
 

                   143 056        4 422 531  
 

 المجموع

 األرباح العادية األخرى : 25مذكرة        

        

 ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 

                   556 728    
 

       341 440  
 

 االرباح العادية االخرى

   

                   556 728           341 440  
 

 المجموع

 : الخسائر العادية األخرى 26مذكرة        

 يلي:تحلل الخسائر العادية األخرى كما        

 ديسمبر 31

2020 
 

2021 
 

                       (689)    
 

        (9 452)   
 

 خطايا تأخير

                              -    
 

     (100 947)  
 

 مصاريف أشغال لمشاريع تمت تصفيتھا

                 (738 409)    
 

      (35 197)   
 

 خسائر أخرى

                 (739 098)         (145 596)  
 

 المجموع



 

 

 

 : المعامالت بين األطراف المرتبطة  72مذكرة 

I - جاريةالحسابات ال  

 تتضمن البيانات المالية المعروضة عليكم حسابات جارية، بين شركتكم وشركات المجموعة يمكن تفصيلھا كاآلتي: 

  حساب جاري  2021أرصدة الحساب الجاري في نھاية سنة  %8فوائد مالية   %8اعباء مالية 

 شركة انترناشيونال سيتي سنتر  623 573 6 976 467 - 

 القابضة العربية للتعميرالشركة  418 48 -  (288 3)

 

II - أجور المسيرين 

III–1  أجر المدير العام 

 القاضي بتعيين السيد عدنان بالطيب  مديرا عاما للشركة   2021جويلية  15المنعقد بتاريخ  صادق مجلس إدارتكم

 سنوات 3و لمدة ا شھر 12 ىمد علىتصرف   ناردي 76 000قدره ا  خام ويسن راتبه منحمع 

  دينار.  000 76 مبلغ قدره 2021ولقد بلغ مجموع الرواتب الخام الممنوحة للمدير العام السيد عدنان بالطيب خالل سنة 

III–2  رئيس وأعضاء مجلس اإلدارةلاالمتيازات الممنوحة ل 

 أعضاء من  عضوضبط منح الحضور لكل  2021أفريل 28 بتاريخ   ةالمنعقد قررت جمعيتكم العامة العادية

 .اجتماع كل  عن األداء باعتباردينار تونسي  250 1بمبلغ  مجلس اإلدارة

الدائمة  اللجنة أعضاء مكافآت و بلغ مجموع منح حضور اجتماعات مجالس اإلدارة والجمعيات العامة

 .ردينا 000 55، ما قدره2021المسجلة خالل سنة للتدقيق

  : التعھدات خارج الموازنة 82مذكرة 

 
 تتمثل التعھدات خارج الموازنة في رھون عقارية مقّدمة لفائدة البنوك يمكن تفصيلھا كاآلتي :

 المشروع العقار اسم المستفيد البنك المبلغ

EHCالشمالي العمراني المركز  بنك اإلسكان 11.000.000  الخزامى

 سكرة  زھرة سكرة  التجاري بنك 5.000.000

 EHC15  قرطاجحدائق   بنك األمان 5.128.531

  

  
 
 
 
 
 



 

 

 

  تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية

  2021ديسمبر  31المجّمعة للسنة المنتھية في 
 

  

 حضرات السادة المساھمين،

 للشركة العقارية التونسية السعودية

 

I - تقرير حول تدقيق القوائم المالية 
 

 الرأي
 

لمجمع الشركة العقارية التونسية  العادية، قمنا بتدقيق القوائم المالية المجّمعةتنفيذا للمھمة التي أسندتھا لنا جمعيتكم العامة 

دينار تونسي، وقائمة النتائج 273607 60 تبرز مجموع موازنة يبلغ والتي 2021ديسمبر  31للسنة المنتھية في  السعودية

للسنة المحاسبية المختومة بھذا التاريخ  دينار تونسي،و جدول التدفقات النقدية640808 3  ب إيجابيةالتي أفرزت نتيجة 

ملخص  دينار واإليضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على599206في نھاية المدة ب إيجابيةسيولة  والتي أفرزت عن

 ألھم الطرق المحاسبية .

  

الوضعية نواحي الجوھرية، في رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة لھذا التقرير، صادقة وتعكس صورة مطابقة، من كافة ال

في نفس  للسنة المنتھية ھا، ولنتيجة عمليات2021ديسمبر 31كما ھي في  " العقارية التونسية السعوديةلشركة " المالية

 .التاريخ، وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات

 



 

 

 

  أساس الرأي 
. 

ً للمعايير الدولية المعتمدة بالبالد التونسية. ويرد الحقا في ھذا التقرير بيان توضيحي لمسؤولياتنا وفقا  لقد قمنا بالتدقيق وفقا

وفقا لقواعد السلوك  المجمع عن نحن مستقلون». مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية«لھذه المعايير ضمن فقرة 

ق القوائم المالية بالبالد التونسية وإننا قد أوفينا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لھذه المتطلبات األخالقي المعتمدة في تدقي

  والقواعد.

 نعتقد أّن عناصر اإلثبات التي تحصلنا عليھا كافية ومالئمة لتوفير أساسا لرأينا.
 
 

 مسائل التدقيق الرئيسية
  

 31للسنة المنتھية في  المجّمعةوفقا الجتھادنا المھني، األكثر أھمية في تدقيقنا للقوائم المالية  تعتبر مسائل التدقيق الرئيسية،

 .2021ديسمبر 

ككل وذلك لغرض تكوين رأينا بشأنھا، وال نبدي رأيا  المجّمعةوقد تم تناول ھذه المسائل في سياق تدقيقنا للقوائم المالية 

 منفصال بشأن ھذه المسائل.

 ال توجد مسائل تدقيق رئيسية يجب اإلبالغ عنھا في تقريرنا. حسب رأينا،

 
 مالحظة ةفقر

 
  التالية: النقاطإلى التأثير على الرأي المذكور أعاله، نلفت انتباھكم ودون 

 

 ضد الشركة العقارية التونسية  2017للطرد التعسفي خالل سنة  قام المدير العام السابق برفع قضايا شغلية

في  ابتدائياحيث تقرر رفض سماع الدعوى ,دينار 826 439السعودية مطالبا بمستحقات وغرامات مالية قدرھا

 .فاالستئناقضية و تحولت القضية إلى طور ال

 ة المخاطر المتعلقة بھذه القضايادينار لتغطي 000 300بتدوين مدخرات بمبلغ قدره  قامت ذلك الحظنا أن الشركة قد ءضو وعلى

 

  لمعاينة  باختبار 2021ديسمبر  16الشركة في  قيام إثرعلى  2020لقد تم إلغاء االحتراز المذكور في تقرير سنة

مقابل سعر تكلفة  دينارا 1 128 430" بالمنستير والذي أفرز عن مخزون قيمته 3وتقدير محالت "برج خفشة 

 .دينارا 1 028 440بقيمة 

 

  ال تغير رأينا حول القوائم المالية. النقاطھذه 

  

  تقرير مجلس اإلدارة  
 

 تقع مسؤولية تقرير مجلس اإلدارة على عاتق المجلس.

 

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

من مجلة الشركات التجارية، فان مسؤوليتنا تتمثّل في التحقق من صحة 266وفقا ألحكام المادة   



 

 

 

ة بالقوائم المضّمنة في تقرير مجلس اإلدارة للمجمع بالرجوع إلى المعطيات الواردالشركة المعلومات الواردة في حسابات 

ن القوائم وتقييم ما إذا كان ھناك تناقض جوھري بينه وبي المالية المجّمعة. ويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس اإلدارة

 المالية المجّمعة أو ما اطلعنا عليه خالل مھمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس اإلدارة به أخطاء جوھرية. 

 

غ عنھا.       بالمطالبون باإل وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن ھناك إخالالت ھامة في تقرير المجلس فإننا  

وليس لنا ما نذكره في ھذا الصدد.   

 

 

 

 

المجّمعة مسؤوليات اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية  
 

ما ھي إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية المجّمعة وعرضھا بصورة عادلة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات ك

اتجة ي الذي تراه ضرورياً إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوھرية، سواًء كانت نمسؤولة عن نظام الرقابة الداخل

 عن غش أو عن أخطاء، كذلك ھي مسؤولة عن تحديد التقديرات المحاسبية المعقولة في ضوء الظروف.

 

فصاح، مل كمنشأة مستمرة، واإلعلى الع المجمععند إعداد القوائم المالية المجّمعة ، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة 

ّمعة ، إال إذا حيث أمكن، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام ھذا المبدأ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية المج

أو إيقاف عملياته أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك. المجمعكان في نية اإلدارة تصفية   

عاتق مجلس اإلدارة مراقبة إجراءات إعداد التقارير المالية للمجمع.تقع على   

  مسؤولية مراقبي الحسابات

واًء كانت ككل خالية من األخطاء الجوھرية، س المجّمعة إن أھدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية

رأينا.  ناتجة عن الغش أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن  

المعمول بھا في تونس  يعتبر التأكيد المعقول ھو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير

ا سيكشف دائماً عن المعلومات الجوھرية الخاطئة عند وجودھا. إن األخطاء قد تحدث نتيجة غّش أو خطأ ويتم اعتبارھ

خدمي ھذه أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لھا تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستجوھرية، إذا كانت منفردةً 

.المجّمعة القوائم المالية  

على الشك  من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بھا في تونس، نمارس الحكم المھني والحفاظ كجزء

نقوم بما يلي:المھني في جميع مراحل التدقيق، وكما   

 

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوھرية في القوائم المالية، سواًء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتصميم  -

ً إلبداء  وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسا

مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوھري ناتج عن غش يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، لِما قد يتضمنه  رأينا. إن

 .الغش من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي

الحصول على فھم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة في ظل  -

 .لظروف القائمةا

 



 

 

 

اإلفصاحات ذات الصلة التي  تقييم مدى مالئمة الطرق المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية و -

 .قامت بھا اإلدارة

 

لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم  اإلدارةالتأكد من مدى مالئمة استخدام  -

من وجود أو عدم وجود شّك جوھري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تؤثر على قدرة الحصول عليھا، والتأّكد 

على االستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن ھناك شك جوھري، فعلينا اإلشارة في الشركة 

احات غير تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا إذا كانت ھذه اإلفص

كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليھا حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن 

 .في أعماله األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجمع

 

حات حولھا وفيما إذا كانت ومحتواھا بما في ذلك اإلفصا المجّمعةتقييم العرض العام وھيكل القوائم المالية  -

 .تحقق عرضا بشكل عادل للعمليات واألحداث الحاصلة المجّمعةالقوائم المالية 
  

II- تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية 
 

قمنا بالفحوصات الخاصة التي تنص عليھا المعايير الصادرة عن ھيئة الخبراء  في إطار مھمتنا كمراقبي حسابات،

 المحاسبين بالبالد التونسية والقوانين الجاري بھا العمل في ھذا الشأن.

 نظام الرقابة الداخلية فاعلية
 

اخلية. وفي ھذا الصدد، نذكر من مجلة الشركات التجارية، قمنا بتقييم عام لنجاعة نظام الرقابة الد 266عمال بأحكام الفصل 

بأن مجلس اإلدارة ھو المسؤول على تصميم ووضع نظام الرقابة الداخلية للمجمع واإلشراف الدوري على نجاعته و 

 فاعليته .

من شأنھا أن تؤثر على رأينا حول  بناًءا على الفحوصات التي قمنا بھا، لم نكتشف نقائص جوھرية في نظام الرقابة الداخلية

  ئم المالية.القوا
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