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 بالغ الشركات
 

 

                       القوائم المالية

 الّشركة الجهويّة للّتوريد و الّتصدير
 "سوريماكس"

صفاقس 3038شارع الشھداء  :مقرھا االجتماعي   
 

 
  
 

للسنة المحاسبية  قوائمھا المالية "سوريماكس"الشركة الجھوية للتوريد والتصدير تنشر 

 ةعقدمنللمصادقة في الجلسة العامة العادية ال تالتي عرضو 31/12/2020المختومة في 

. ھذه القوائم مصحوبة بالتقرير العام و الخاص لمراقب الحسابات : 2021جوان  19يوم 

  .عـبـد الـّرؤوف غــربـــال
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          BILAN AU 31.12.2020              موازنة في 

 

ACTIFS                                    األصول 2020 2019

Actifs Non Courants االصول الغير جارية

Actifs Immobilisés االصول الثابتة

Immobilisations Incorporelles  ادية الغير االصول م 74 215,545 62 605,455
Moins Amortissements Immo Incorp           االستھالكات ‐62 209,908 ‐62 105,587

VCN القيمة الصافية 12 005,637 499,868

Immobilisations Corporelles  المادية الثابتة االصول 17 305 350,025 16 042 827,868
Moins Amortissements Immo Corp          ح االستھالكات ‐9 678 564,089 ‐8 542 734,879

VCN القيمة الصافية 7 626 785,936 7 500 092,989

Immobilisations Financières         المالية االصول    718 783,572 718 783,572
Moins Provisions Immo Fin                  مدخرات لالنخفاض ‐71 776,000 ‐71 776,000

VCN القيمة الصافية 647 007,572 647 007,572

Total des Actifs Immobilisés جموع االصول الثابتة 8 285 799,145 8 147 600,429

Autres Actifs Non Courants           اخرى جارية غير صول 0,000 0,000

Total des Actifs Non Courants مجموع االصول الغير جارية 8 285 799,145 8 147 600,429

 Actifs Courants                         االصول الجارية

Stocks                                                       المخزونات 2 972 937,865 3 877 190,779
Moins Provisions / Stocks          85 510,208‐       مدخرات لالنخفاض ‐85 510,208

VCN des stocks القيمة الصافية 2 887 427,657 3 791 680,571

Clients et Comptes Rattachés      حرفاء والحسابات المتصلة بھم 2 622 852,415 2 704 272,189

Clients douteux                                     الحرفاء مشكوك في إيفائھم 1 012 414,755 1 169 630,106
Moins Provisions / Clients         692 288,674‐       مدخرات لالنخفاض ‐692 288,674

320 126,081 477 341,432

Fournisseurs, avances et acomptes               مزودون تسبقة 104 599,066 168 268,924
Moins Provisions / Avances Fournisseurs    النخفاض ‐24 400,000 ‐24 400,000

80 199,066 143 868,924

Autres actifs courants                   االخرى الجارية الصول 649 038,058 354 023,304
Moins Provisions / AAC                150,000‐       مدخرات لالنخفاض ‐150,000

648 888,058 353 873,304

Liquidités et équivalents de liquidités             سيولة وما يعادل السيولة 6 575 060,287 2 688 564,388

Total des Actifs Courants مجموع االصول الجارية 13 134 553,564 10 159 600,808

TOTAL DES ACTIFS مجموع االصول 21 420 352,709 18 307 201,237
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          BILAN AU 31.12.2020              موازنة في 

 

apitaux propres et Passifs                      موال الذاتية 2020 2019

Capitaux Propres                        االموال الذاتية

Capital Social                                            المال راس         1 255 725,000 1 255 725,000

Réserves                                             الذخر        183 581,119 183 581,119

Résultats Reportés                                    مؤجلـة نتائج   8 621 784,661 6 711 837,800

Autres Capitaux Propres               االخرى الذاتية الموال 479 514,524 479 514,524

Total  cap. prop. avant Rés.de l'ex. 10 540 605,304 8 630 658,443

مجوع االموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية

Résultat de l'exercice (Bénéfice)      ( ربح) جة السنة المحاسبية 2 307 899,880 2 035 519,361

Total des capitaux propres av.affectation 12 848 505,184 10 666 177,804

مجموع االموال الذاتية بعد نتيجة السنة المحاسبية

PASSIFS                                               الخصوم

Passifs Non courants                   الخصوم الغير جارية

Provisions pour risques et charges        المخاطر ات 2 429,000 2 429,000

Emprunts                                                      قروض 0,000 0,000
otal des Passifs Non Courants مجموع الخصوم الغير جارية 2 429,000 2 429,000

Passifs Courants                                الخصوم الجارية

Fournisseurs  et comptes  rattachés     ھم المتصلة والحسابات  ب 7 354 725,729 6 484 272,824

Clients  avances  et acomptes                      الحرفاء تســبقة   28 816,257 26 817,365

Autres passifs courants                     اخرى جارية خصوم 1 185 876,539 1 127 504,244

Total des Passifs Courants جموع الخصوم الجارية 8 569 418,525 7 638 594,433

TOTAL DES PASSIFS                مجموع الخصوم 8 571 847,525 7 641 023,433

Total  capitaux prop. et des passifs 21 420 352,709 18 307 201,237

مجموع االموال الذاتية والخصوم
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ETAT DE RESULTAT AU 31.12.2020  قـائمة النتائج في 

 

LIBELLE 2020 2019

Produits d'exploitation          ايرادات االستغالل

Revenus                                                       المـداخيل 49 454 126,715 57 166 559,708

Production Immobilisée 0,000 0,000

Autres produits d'exploitation       االخرى االستغالل  0,000 0,000

Total produits d'exploitation مجموع ايـرادات االستغالل 49 454 126,715 57 166 559,708

Charges d'exploitations              اعباء االستغالل

Variation Stock P.F. et Encours 0,000 0,000
 تغير مخزون المواد الجاھزة والنصف جاھزة  

Achats d'approvisionnements consommés            شراءات مستھلكة ‐42 844 310,279 ‐51 065 578,892

Charges de personnel                              االعوان اعباء ‐1 948 839,513 ‐1 985 276,205

Dot.amorti.provisions        والمدخرات االستھالكات ات ‐1 135 933,531 ‐1 106 780,393

Autres charges d'exploitations       االخرى االستغالل  ‐1 029 209,834 ‐978 027,833

Total des charges d'exploitation مجموع اعباء االستغالل -46 958 293,157 -55 135 663,323

Résultat d'exploitation              نتيجة االستغالل 2 495 833,558 2 030 896,385

Charges financières nettes                    صافية مالية اء ‐1 829,784 ‐14 288,792

Produits financiers                                      مالية ارباح 493 456,288 585 070,960

Autres Gains Ordinaires                     اخرى عادية رباح   277 470,050 229 981,665

Autres Pertes Ordinaires                     اخرى عادية عباء ‐147 841,232 ‐108 465,398

Résultat des activités ordinaires av.impôts 3 117 088,880 2 723 194,820

نتيجة االنشطة العادية قبل احتساب االداءات

Impôt sur les sociètés                      الشركات على االداء ‐809 189,000 ‐687 675,459

Résultat des activités ordinaires ap.impôts 2 307 899,880 2 035 519,361

نتيجة االنشطة العادية بعد احتساب االداءات

Elements Extraordinaires ( gains/pertes) 0,000

Résultat net de l'exercice تيجة الصافية للسنة المحاسبية 2 307 899,880 2 035 519,361
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LIBELLE 2020 2019

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat Net 2 307 899,880 2 035 519,361

Dotation aux Amortissements et Provisions 1 135 933,531 1 106 780,393

Reprise sur Amortissements et Provisions

Capacité Brute d'Autofinancement 3 443 833,411 3 142 299,754

Variation des:

    * Stocks 904 252,914 427 529,111

    * Créances 238 635,125 -937 993,274

    * Autres Actifs -295 014,754 -211 139,660

    * Fournisseurs et Autres Dettes 972 937,150 -1 460 596,025

    * Frais d'émission sur crédit

Flux de trésorerie affectés à l'exploitation 5 264 643,846 960 099,906

Flux de trésorerie liés au activités d'investissement

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobi -1 274 133,247 -759 759,536

corporelles et incorporelles

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations

corporelles et incorporelles

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations

financières

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations

financières

Flux de trésorerie provenant de l'investissemen -1 274 133,247 -759 759,536

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissement provenant des bons et des emprunts 

Payement des dividendes et bonifications -104 014,700 -125 572,500

Crédit mobilisé

Payement crédit mobilisé 0,000 0,000

Flux de trésorerie provenant du financement -104 014,700 -125 572,500

Incidences des variations des taux de change sur les

liquidités et équivalents de liquidités

Variation de Trésorerie 3 886 495,899 74 767,870

Trésorerie au début de la période 2 688 564,388 2 613 796,518

Trésorerie à la fin de la période 6 575 060,287 2 688 564,388

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE    AU 31.12.2020
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    اإليضاحات حول القائمات المالية   
 2020ديسمبر 31القائمات المالّية المختتمة في

 
  

I-  ّركة:تقديم الش 
  

وهي تعترب حسب الفصل  1970هي شركة خفّية اإلسم تكّونت سنة اجلهويّة للّتوريد والّتصدير "سورمياكس" ركة شّ إّن ال
  واملؤرّخ 2005ـدد لسنة 96واملنّقح بالقانون عـ1994نوفمرب  14واملؤرّخ يف  1994لسنة  ـدد117عـاألّول من القانون 

  املسامهة العاّمة.ن املؤسسات ذات م 2005أكتوبر 18يف  
  

ا يف  ،تعتمد الّشركة الّنظام احملاسيب باعتبار الّصبغة التجاريّة   ديسمرب منكّل سنة. 31وتقوم خبتم حسابا
      

II - :الّنشــاط 
    

  إّن موضوع الّشركة اجلهويّة للتوريد والّتصدير "سورمياكس" يتمّثل كاآليت:
 

وتوزيع مجيع املنتوجات الّتونسّية واألجنبّية املتعّلقة مبيادين املواّد الغذائّية والتجارة بالتفصيل الّتوريد والّتجارة باجلملة  -
واد األليمنيوم ومواد التجهيز الصحي والتسخني املركزي واملواد البالستيكية احلديديّة ومواد املالبناء و  ادّ و ومواملشروبات 

واجللد ومشتقاته والّتجهيز البحري واملواد مواد التنظيف والتجميل والدهن واملواد الفالحية الربية والبحرية و 
واألدوات املدرسّية ولوازم املغازات العاّمة وأدوات صناعة الّرصاص والّتدفئة وكهربائي الّدرجات  منزليةوالكهرو املنزلية

  إخل... واخلشب واللوح ومشتقاتهالعاديّة والّنارية و قطع الغيار جبميع أنواعها 
 

 تصدير مجيع املنتوجات واخلدمات التونسّية وغريها. -
  

 للّتوزيع وللخدمات بعد البيع يف تونس واخلارج.للشراء و إحداث مراكز  -
  

 أنواعها. الّنيابات الّتجاريّة على مجيع -
  

 واجلماعات احملّلية.للعموم والبيع باملناقصات إىل املؤّسسات احلكومّية واخلاّصة والتفصيل إحداث قاعدة بيع باجلملة  -

إنتاج الكهرباء عرب األلواح الشمسية وبيع ما زاد عن حاجة الشركة اجلهوية للتوريد والتصدير "سورمياكس" إىل الشركة  –
  التونسية للكهرباء والغاز.

هلا صلة مباشرة أو غريمباشرة وكذلك الّصناعّية واملالّية والعقاريّة اليت  وطنّيةوبصفة عاّمة كّل العملّيات الّتجاريّة الّدولية وال
 بالغرض املذكور أعاله.
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III -  المحاسبّية الخصائص الممّيزة للّسنة: 
 2020 ديسمبر 31القائمات المالّية المختتمة في  علىعلى النشاط و  19جائحة كوفيد  تأثير: 

 
 2020مارس  11الوضع العاملي يف لصحةل نظمة العامليةاملوصفت Covid-19باجلائحي. 

مارس  22بتاريخياحلكوم االمرو 2020مارس  22و18الرئاسيةاملؤرخة يف  األوامرالسلطات التونسية مجلة من  اسنت
 يف اطار احلجر الصحي الشامل. تدابري احلمايةتنفيذ ل،2020

 

 اختذت اإلدارة التدابري الالزمة حلماية موظفيها واألطراف األخرى.
 

 .املستمرة 19تأثرت احلسابات السنوية للشركة نسبيا جراء جائحة كوفيد
  

دينار   559 166 57دينار مقابل  126 454 49ما قيمته 2020بلغ رقم معامالت شركة "سورمياكس" لسنة 
  دينار.  432 712 7أي اخنفاض  قدره  2019لسنة

  
VI -  عليها المبادئ المحاسبّية المّتفق: 

 
  القائمات املالّية طبقا للمبادئ احملاسبّية املعتمدة بالبالد الّتونسّية.ّمت إعداد 

  

تتلّخص املبادئ احملاسبّية املّتفق عليها واّليت تعتمدها الّشركة اجلهويّة للّتوريد والّتصدير "سورمياكس" قصد إعداد وضبط 
  كاآليت:  2020ديسمرب  31القائمات املالّية املختتمة يف 

  

 الغير الجاريـة:  األصول -1
 

  : األصول الثّابتة الغير ماّديـة-أ
  

إّن األصول الثّابتة الغري املاديّة للّشركة اجلهويّة للّتوريد والّتصدير "سورمياكس" تربز ضمن األصول الغري اجلارية بقيمة 
  الّتكلفة الّتارخيّية.

  

 .اتــم637ومّليدينار 005 12ما قدره  2020ديسمرب  31القيمة احملاسبّية الّصافية لألصول الثّابتة الغري ماّدية يف  تبلغ
 

  الثّابتة الماّديـة:      األصول-ب
 

تربز ضمن األصول الغري اجلارية بقيمة الّتكلفة  األصول الثّابتة املاديّة للّشركة اجلهويّة للّتوريد والّتصدير "سورمياكس"
  الّتارخيية باستثناء ما يلي: 

 

ديسمرب  17إثر ترخيص جملس اإلدارة املنعــقدبتـاريخ 1998ديسمرب  31* األراضي الــيت ّمتت إعادة تقييــمها بتاريخ   
  على تقرير خبري يف الّشؤون العقاريّة مبوجب إذن على العريضة. وذلك باإلعتماد 1999

إثر  1999ديسمرب  31* املباين اليت ّمتت إعادة تقييمها طبقا للّضوابط القانونّية إلعادة الّتقييم وذلك باعتبار تاريخ   
 .2000أفريل3ترخيص جملس اإلدارة املنعقد بتاريخ   
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  لّنسب الّتالية:  تعتمد الّشركة لتدوين اإلستهالكات ا
  % 5          مباين -  

يئة -      % 10        جتهيزات و

 % 10      معّدات وأجهزة خمتلفة -    

 % 15        معّدات إعالمّية -    

 % 20        معّدات نقل -    

 % 10      معّدات وأدوات مكتبية -    

 
سنة وذلك  20إّن املباين اليت ّمتت إعادة تقييمها طبقا للّضوابط القانونّية إلعادة الّتقييم يتم استهالكها على مـّدة 

 .(La valeurcomptablenetteréévaluée)باإلعتماد على القيمة احملاسبّية الّصافية املعاد تقييمها 

 
 .مــات936ومّليدينار  785 626 7قدرهما  2020ديسمرب  31يف  املاّديـةتبلغ القيمة احملاسبّية الّصافية لألصول الثّابتة 

 
  األصول الماليّـة -ج

  
  تتكّون األصول املالّية من:

  

  دينار. 1 845    ودائع وكفاالت مدفوعة-
 ـمات.572دينار ومّليـ 716 938  مسامهات الّشركة اجلهويّة للّتوريد والّتصدير "سورمياكس"- 

  
  .2020ديسمرب 31دينار إىل حّد  71 776بلغت قيمة املدخرات الخنفاض قيمة املسامهات ما قدره 

  

ا طبقا للمعيار احملاسيب  باستثناء مسامهتها  ـدد7عـمل يتوّفر لشركة "سورمياكس" املعلومات الكافية والّضروريّة لتقييم مسامها
 مثالّية".يف رأس مال شركيت "سيكوب" و"الزّيتونةمغازة 

  

  المخزونــات: -2
  

  تعتمد الّشركة اجلهويّة للّتوريد والّتصدير"سورمياكس" طريقة اجلرد بالّتناوب كطريقة للّتقييد احملاسيب للمخزونات. 
  

ا وتولينا حضور عملية اجلرد وقمنا  قامت الّشركة اجلهويّة للّتوريد والّتصدير "سورمياكس" باجلرد املاّدي لكامل خمزو
  ات اليت رأيناها ضرورية والزمة.بالتثبت

  

 85 510خرات إلخنفاض قيمته مبا قدرهومتّ تدوين مدّ متوّسط الّتكلفة املرّجح مت تقييماملخزون باإلعتماد على طريقة 
  وختّص هاته املّدخرات املخزون الغري متحرك واملخزون الفاسد.  2020ديسمرب  31وذلك إىل حّد  ـمات208ومّليـدينار

  

  .مات719ــدينار ومّليـ 65315املقارنة بني املخزون املادي واملخزون النظري فارقا سلبيا مبا قدره  بينت
  

وجتدر املالحظة وأنه  Les risques inhérents à l’activitéبطبيعة النشاط هذا الفارق تفسر أسباب وجودوقد 
  .2019سنة يف األلف 1.25مقابل يف األلف من رقم املعامالت الصافي1.32ب2020نسبة الفارق تقدر سنة 
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قابضات رمست  5الكشف عن عمليات سرقة واستالء و توىل رفع قضية ضد  2013لقد توىل الرئيس املدير العام سنة 
 دد.ـــ13/35684ــــحتت  ع

  

ذه الوضعية وقد تولينا بدورنا إشعار السيد وكيل اجلمهورية لدى احملكمة االبتدائية  وقد توىل الرئيس املدير العام إعالمنا 
  . 2013نوفمرب  21بصفاقس بتاريخ 

  
 الحرفاء و الحسابات المّتصلة بهم:    -3

    

وهي مات 415ومّليـدينار 622852 2 قدرهما  2020ديسمرب  31بلغت مجلة الّديون املتخّلدة بذّمة احلرفاء إىل حّد 
 : مفصلة كما يلي

 .ـمات503ومّليـدينار 805866        حرفاء -

 ـمات.408دينار ومّليـ363920    اوراق مستحقة-حرفاء -

 .ــــمات504دينار ومّليـــ453065 1    تذاكر شراء-حرفاء -
      

دينار  414 012 1ما قدره  2020ديسمرب  31إىل حّد  بلغت مجلة الّديون املتخّلدة بذّمة "احلرفاء املشكوك يف إيفائهم"
  .ـمات755ومّليـ

  

ة احتمال عدم استخالص هاته الّديون يف   ما قدره  2020ديسمرب  31بلغ الّذخر اإلحتياطي جملا

 . ـمات674ومّليـدينار692288

نها ـمامت045مّليــو دينار 272920ما قدره "clients non mouvementés"بلغت مجلة ديون احلرفاء الغري متغري
 .2016غري متغري منذ سنة ماتـ365مّليــو دينار 64638مبلغ

  

  :مدينونمزودون  -4
  

دينار 072 45منها مبلغمات ـ066ـــدينار ومّلي104599ما قدره 2020ديسمرب  31إىل غاية  املدينون ملزودونمجلةا بلغت
 اإلنشاء.بعنوان  تسبقات على طلبيات أصول ثابتة يف طور 

  

  األصول الجارية األخرى: -5
  

  وهي مفّصلة كما يلي:ـماتـ058مّليـــــــدينار و 649038ما قدره  2020ديسمرب  31بلغت األصول اجلارية األخرى إىل غاية 
  دينار150      األعوان تسبيقات وأقساط-
  ـــمات626ـمّليدينار و 96355        الّدولة واجلماعات احملّلية-
  ماتـــ432ـدينار ومّلي532 112          إيرادات مستحّقة -
 دينار 000 440دائنون خمتلفون سيكوب -

  

ة خطر عدم استخالص "قروض لفائدة العملة" يف   .دينار 150ما قدره  2020ديسمرب  31بلغ الّذخر اإلحتياطي جملا
 
 
 
 
 
 



 

-10- 
 

 

 :لسيولة وما يعادل السيولةا-6
 

ـمات وهي مفّصلة 287ــدينار ومّليـ575060 6قدره ما2020ديسمرب 31إىل غاية  لسيولة وما يعادل السيولةاة تبلغ قيم
  ما يلي:

 
 ماتــــ300ــدينار ومّلي479264يلأوراق مالّية للتحص -

 ماتــ803ـينار ومّليد785736 5أموال مودعة بالبنوك -

 ماتــــ184ـــدينار ومّلي310059أموال يف اخلزينة -
  

 : رأس المال االجتماعي-7

 
  .دينار 725 255 1ما قدره  2020ديسمرب  31إىل غاية  االجتماعيرأس املال قيمةتبلغ 

 
  :الّذخائــر 8-

  

  وهي مفّصلة كما يلي: ـمات119ومّليـدينار  183 581ما قدره  2020ديسمرب  31إىل غاية تبلغ قيمة الّذخائر 
 

مات.ـــ906دينار ومّليـ 135 111الّذخر القانوين                              -   
ماتـــ881دينار ومّليـ 6 288الّذخائر اخلاّصة                              -  

  ماتـــ332دينار ومّليـ 42 180ذخائر أخرى                                -
 

 الّنتائج المؤّجلة:9-

 

  مات.661دينار ومّليـــ621784 8بلغت الّنتائج املؤّجلة ما قدره 
  

  الّذاتّية األخرى: األموال 10-
  

  تتمّثل األموال الّذاتية األخرى يف اإلحتياطي اخلاّص املتاّيت من إعادة الّتقييم وذلك باعتبار إمتصاص اخلسائر.
  

  دينار وهي مفّصلة على الّنحو الّتايل:  514479بلغت مجلة األموال الّذاتية األخرى ما قدره
  

  دينار  27682احتياطي خاّص متأّيت من إعادة تقييم معّدات الّلوز                   -  
دينار  1 478 784احتياطي خاّص متأّيت من إعادة تقييم األراضي                              -  

  دينار 204 805احتياطي خاّص متأّيت من إعادة تقييم املسامهات                            -
  دينار   372 636احتياطي خاّص متأّيت من إعادة تقييم املباين                             - 

  دينار > 1 658 987 <ما متّ امتصاصه من اخلسائر                                       -    
  

  الخصوم الغير جارية:-11
  

ة املخاطر تتمّثل اخلصوم الغري جارية في   دينار. 2 429مبا قدره واألعباءمّدخرات جملا
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 :مزّودون وحسابات مّتصلة بهم-12
  

مبلغت مجلة املزودون  وهي ـمات729ينار ومّليــد354725 7ما قدره  2020ديسمرب  31إىل غاية  واحلسابات املتصلة 
  مفّصلة كما يلي:

  
  ـماتــ998دينار ومّليـ177828 1     مزّودون استغالل -
  ـماتــ 381ومّليـدينار 208204   مزّودون أصول ثابتة -
 مات350ومّليـــدينار 968692 5    مزّودون كمبياالت للّدفع -

 
  :تسبقة الحرفاء13-

 

   .ـمات257ومّليــينار د816 28ما قدره  2020ديسمرب  31إىل غاية تسبقة احلرفاءبلغت 
 

 : األخرىجارية الخصوم ال14-

 
  وهي مفّصلة كما يلي: ـمات539مّليــو دينار 185876 1ما قدره  2020ديسمرب  31األخرىإىل غاية ارية بلغت اخلصوماجل

  
 ـمات524ــدينار ومّلي273321        الّدولة واجلماعات العمومّية -

م -  ـمات164دينار ومّليــ188370        أعوان وحسابات مرتبطة 

 ـمات117ـــدينار ومّلي162457            أعباء للدفع -

 ــمات134ـــينار ومّليد 727546        ختلفونمنو دائن  -

 ماتـــ600ـــدينار ومّلي15000        ت مسجلة مسبقااراديا -
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  التقرير العــــام  
2020ديسمبر31القائمات المالّية المختتمة في  

 
 
 

 السادة مساهموالّشركة الجهوّية للتوريد والّتصدير "سوريماكس"
 
 
 

I-تدقيق القائمات المالّية تقرير حول:  
 

 إبداء الرأي: -أ 
 

ا من طرف اجللسة العاّمة وطبقا للمعايري العاملّية للمراجعة املعتمدة من    01 تنفيذا ملهّمة مراقبة احلسابات اليت وقع تكليفنا 
يف املتكونة من املوازنة املختتمة "سورمياكسطرف هيئة اخلرباء احملاسبني بالبالد الّتونسّية،قمنا مبراجعة القائمات املاليّـة لشركة "

وقائمة النتائج وجدول الّتدفقات املالّية واإليضاحات حول القائمات املالّية املختتمة يف نفس التاريخ مبا 2020ديسمرب  31
  يف ذلك تلخيص ألهم الطرق احملاسبّية.  

 

ا جمموع   دينار.307899 2وتظهر رحبا حماسبيا صافيـا قدرهدينار 420352 21إّن املوازنة املرافقة هلذا التقرير 

وفقا للمعلومات و العناصر املتاحة يف ذلك التاريخ  2021مارس 27مت ضبط القائمات املالّية من قبل جملس اإلدارة بتاريخ 
 COVID-19.و يف سياق االزمة الصحية املتعلقةب

 

يف "ير تقّدم بصورة وفّية يف كّل جوانبها املهّمة احلالة املالّية لشركة "سورمياكسحسب رأينا إّن القائمات املالّية املرفقة هلذا التقر    02
ا  وكذلك 2020ديسمرب  31 ا والتحرّكات املالّية للّسنة احملاسبية املختتمة بالّتاريخ املذكور إىل جانب قدرا نتيجة عملّيا

  املالية وذلك طبقا لنظام احملاسبة للمؤسسات.
  

 الرأي:أســــاس -ب 
  

 تولينا القيام بأعمال التدقيق طبقا للمعايري العاملّية للمراجعة املعتمدة بالبالد التونسّية. وسنتوىل بيان املسؤولية اليت نتحملها  03
  بصفة دقيقة طبقا هلذه املعايري ضمن فقرة "مسؤولّية املدققني حول مراجعة القائمات املالية".

عتمدة لتدقيق القائمات املالّية تولينا القيام بأعمالنا يف إطار االستقاللية واستوفينا مسؤولياتنا وفقا لقواعد أخالقيات املهنة امل
  األخالقّية األخرى اليت هي على عاتقنا.

  إن أدلّة التدقيق اليت حصلنا عليها كافية ومالئمة لتأسيس رأينا.
  مالحظة:–ت
ضمن االيضاحات حول القوائم املالية للشركة اليت تصف IIIانتباهكم إىل النقطة اليت مت التنصيص عليها بالفقرة عدد  نلفت04

 .2020ديسمرب  31يف املختتمة على نشاط وحسابات الشركة COVID-19بشكل مناسب تأثري أزمة 

 .أن هذه املالحظة ال تغرب رأينا
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  التدقيق الرئيسية: أمور–ث
  

أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور اليت، يف تقديرنا املهين،كانت أكثر األمور أمهية أثناء تدقيقنا للبيانات املالية للفرتة 05
احلالية. وقد مت التطرق إليها يف سياق تدقيقنا للبيانات املالية ككل ويف تكوين رأينا فيها وال نقدم رأيا منفصال بشأن هذه 

  األمور.
  يرنا املهين، ليس لدينا أي أمر رئيسي للتدقيق جيب اإلبالغ عنه يف تقريرنا.وفقا لتقد  
 تقريرالتصرف:–ج 

 

  ترجع مسؤولية تقرير التصّرف إىل جملس اإلدارة.06
إّن رأينا حول القائمات املالّية ال ميتد إىل تقرير التصّرف املعّد من طرف جملس اإلدارة، وحنن ال نبدئ بأّي شكل من 

  مان على هذا التقرير.أشكال الض
من جملة الشركات التجاريّة، تقتصر مسؤولياتنا يف التحّقق من دّقة املعلومات حول حسابات  266طبقا ألحكام الفصل 

الشركة املضّمنة بتقرير جملس اإلدارة بالرجوع إىل البيانات الواردة بالقائمات املالّية. تتمّثل أعمالنا يف االطالع على تقرير 
ومن ّمث القيام بتقييم ما إذا كان هناك تعارض جوهري بينه وبني القائمات املالّية أو املعلومات اليت توصلنا إليها التصّرف 

أثناء التدقيق، أو إذا ما كان تقرير جملس اإلدارة يتضمن إخالل هام وإذا ماّمت التوّصل، على ضوء ما قمنا به من أعمال، إىل 
  اإلبالغ عن هذه الوضعية. وجود اخالل هام فإنّنا ملزمون ب

  

 و يف هذا الصدد ليس لدينا ما جيب اإلبالغ عنه.   

 

  مسؤولّية اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول القائمات المالّية:- ح 
  

مسؤول عن إّن جملس إدارتكم مسؤول عن إعداد وتقدمي القائمات املالّية بصورة وفّية وفقا للمبادئ احملاسبّية املعتمدة ، كما أنه 07
نظام املراقبة الداخلي الذي يراه الزما إلعداد قائمات مالّية خالية من اخالالت هامة سواءا كانت ناجتة عن وجه الغش أو 

  عن وجه اخلطأ.

 
مبناسبة إعداد القائمات املالّية، حيمل على إدارتكم مسؤوليةتقييم قدرة الشركة على مواصلة نشاطها وعن اإلفصاح عند 

ن املسائل املتعّلقة باستمراريّة نشاطها وتطبيق الفرّضية األساسّية املتعّلقة باالستمراريّة، إّال إذا كانت اإلدارة تنوي االقتضاء ع
  تصفية الشركة أو إيقاف نشاطها أو إذامل تتوفر هلا بدائل واقعّية أخرى. 

  

 .حيمل على القائمني على احلوكمة مراقبة منظومة املعلومات املالّية للشركة

 

  مسؤولّية المدقق حول تدقيق القائمات المالّية:-خ
 

دف أعمالنا إىل احلصول على الّضمان الكايف حول عدم احتواء القائمات املالّية علىاخالالت هامة سواءا كانت ناجتة عن 08
  غش أو خطئ، وإعداد تقرير يتضّمن رأينا.
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ولكّنه ال يضمن بأّن التدقيق الذي يتّم وفقا للمعايري العاملّية  إّن الضمان الكايف يتمّثل يف مستوى عايل من الضمان،
للمراجعة املعتمدة بالبالد التونسّية ميّكن من كشف كل اخالل هام. وميكن أن حتصالالخالالت بسبب الغش أو اخلطأ، 

ت اإلقتصاديّة اليت يتخذها وتعترب اخالالت هامة إذا كان من معقول التوقع بأن تؤثر بصفة فرديّة أو مجاعّية على القرارا
  مستعملي القائمات املالّية.  

  

يف إطار تنفيذ مهّمة تدقيق طبقا للمعايري العاملّية للمراجعة املعتمدة بالبالد التونسّية فإنّنا منارس رأينا املهين ونتوخى سلوك 
  الناقد على مدى مجيع مراحل التدقيق.كما نقوم باألعمال التالية:

  
 

 اطر احتواء القائمات املالّية على اخالالت هامة سواءا كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ، مع نشخص ونقيم خم
تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق اليت تستجيب لتلك املخاطر كما جنمع األدلّة الكافية واملالئمة لتأسيس رأينا. إّن 

حيث أن الغش يفرتضالتواطئو  عن اخلطأ، جخطر عدم اكتشاف اخالل هام ناتج عن غش هو أعلى من خطر نات
 التزوير و اإلغفال املعتمد و التصرحيات الكاذبة و حىت االلتفاف على نظام املراقبة الداخلي،

 
 

  دف تصميم إجراءات التدقيق املناسبة يف ظّل الظروف نكتسب فهم لعناصر نظام املراقبة الداخلي املهمة للتدقيق 
 القائمة,

 

  ا إدارة الشركة شأن نتوىل تقييم مدى مالئمة الطرق احملاسبّية املعتمدة ومعقولّية التقديرات احملاسبّية اليت قامت 
 ذلك شأن املعلومات ذات الصلة املّقدمة من قبل هذه األخرية,

 

 ة التدقيق اليت ّمت احلصول نستنتج مدى مالئمة استخدام اإلدارة ملبدأ احملاسبة املتعلق باالستمراريّة، استنادا على أدل
عليها، ىف خصوص وجودأو عدم وجودشّك مهم يتعلق بأحداث أو ظروف ميكن أن تثري شكوكا كبرية حول قدرة 
الشركة على مواصلة نشاطها. وإذا خلصنا إىل وجود شك مهم، فإنه يتوجب علينا لفت إنتبامهستعملي تقريرنا 

ة حول موضوع هذا الّشك، وإذا كانت هذه املعلومات غري مالئمة إلبداء حول املعلومات الواردة يف القائمات املاليّ 
رأي خمالف فإنّه يتوّجب علينا تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا على أدلة التدقيق اليت يتم احلصول عليها حىت تاريخ 

 إعداد التقرير. وقد تؤديأحداث أو ظروف مستقبلية، فضال على ذلك إىل توقف نشاط الشركة،
 

  نتوىل تقييم العرض الشامل والشكل وحمتوى القائمات املالّية مبا يف ذلك املعلومات الواردة يف اإليضاحات، ونتوىل
 والوقائع األساسّية بطريقة تعكس الصورة الوفّية، تقييم ما إذا كانت القائمات املالية تشمل املعامالت

  والرزنامة املخططة والنتائج اهلامة مبا يف ذلك كل إخالل نتوىل باخلصوص مداملسؤولني عن احلوكمة، مدى التدقيق
 مهم يف نظام الرقابة الداخلي الذي ّمت التوّصل إليه يف نطاق أعمالنا.

  ا يف شأن االستقاللية، كما نقدم أيضا للقائمني على احلوكمة بيانا بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية املعمول 
ا قد تؤثر على استقالليتنا، و سبل أننا نبلغهم جبميع العالقا ت و غريها من املسائل اليت يعتقد إىل حد معقول أ

 احلماية منها إن لزم األمر.
 

 ،فإننا حندد تلك األمور اليت كانت هلا األمهية القصوى أثناء  ومن بني األمور اليت مت ابالغها للقائمني على احلوكمة
التدقيق على البيانات املالية للفرتة احلالية و اليت متثل بدورها أمور التدقيق الرئيسية، مث ندرجها يف تقريرنا باستثناء ما 

أن أمرا ما ال ينبغي  - غايةيف حاالت نادرة لل-حتظر النظم أو التشريعات اإلفصاح عنه للرأي العام أو إذا قررنا 
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اإلفصاح عنه يف تقريرنا إذا كنا نتوقع إىل حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف يرتك تداعيات سلبية تفوق 
 املزايا اليت ستعود على الصاحل العام من جراء هذا اإلفصاح.

 

II -: التقرير حول االلتزامات القانونّية والتنظيمّية  
 

صفنا مراقب حسابات الشركة،تولينا القيام كذلك بالفحوصات اخلصوصّية اليت تنص عليها املعايري الصادرة عن يف نطاق مهامنا بو 
ا.   هيئة اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية والقوانني املعمول 

  
  

  نجاعة نظام المراقبة الداخلي:-أ 
 

املؤرخ  2005-96واملنقح بالقانون عدد  1994نوفمرب  14املؤرخ يف  94-117من القانون عدد  3طبقا ألحكام الفصل09
املتعلق بإعادة تنظيم السوق املالية، قمنا بتقيم عام لفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة. ويف هذا 2005أكتوبر  18يف 

 ة وكذلك الرصد الدوري لفعاليته وكفاءته تقع على عاتقبأن مسؤولية تصميم وإعداد نظام الرقابة الداخليالصدد، نذكر 
 .اإلدارةجملساإلدارة و 

  .ختص نظام املراقبة الداخليباالعتماد على أعمالنامل نالحظ نقائص جوهرية 

 مسك حسابات األوراق المالية لألنظمة المعمول بها: مطابقة–ب 

بشأن مطابقة مسك بالتثبت  قمنا،2001نوفمرب20املؤرخ يف2001-2728عدد األمرمن  19طبقا ألحكام الفصل 10
ا العمل  . حسابات األوراق املالية الصادرة عن الشركة لألحكام اجلاري 

 .مسؤولية ضمان اإللتزام مبتطلبات هذه اللوائح على عاتق اإلدارة تقع

 
الشركة لألحكام املتعلقة مبسك حسابات  ليس لنا أي مالحظة حول إحرتام و إستنادا إىل اإلجراءات اليت اعتربناها ضرورية،

ا العمل   .األوراق املالية اجلاري 
  

                   2021جوان02صفاقس في

  
 
 
 

     
   مراقب الحسابات      

  عبد الرؤوف غربال     
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 التقرير الخاص
2020ديسمبر 31القائمات المالّية المختتمة في  

 
للتوريد والّتصدير "سوريماكس" السادة مساهمو الّشركة الجهوّية  

 
مندّكم بالتقرير التايل حول اإلتفاقيات والعمليات املشار ‘جمّلة الشركات الّتجاريةمن 475و 200لنيالفص طبقا ملقتضيات
  إليها بالنصوص املذكورة،

  

اإلجراءات القانونية املتعلقة بالرتخيص واملصادقة على اإلتفاقيات أو  إّن مسؤوليتنا تتمثل يف التثبت من مدى إحرتام
العمليات وتدوينها التدوين الصحيح بالقائمات املالية. وال يدخل يف نطاق أعمالنا البحث بصفة خاصة وموسعة عن وجود 

ا أو تلك املتحصل عليها إتفاقيات أو عمليات حمتملة بل تقتصر أعمالنا على إعالمكم، إعتمادا على املعلومات اليت  يتّم مدنا 
من خالل إجراءاتنا املتعلقة بالتدقيق، خبصائصها وأحكام إبرامها بدون أن نبت يف منفعتها ووجاهتها ويرجع لكم النظر واحلكم 

  يف تقييم وجاهة إبرام هذه اإلتفاقيات وحتقيق هذه العمليات قصد املصادقة عليها.
  

 برمة حديثا:اإلتفاقّيات والعملّيات الم  )أ

  دينار بنسبة  440 000سيكوب"  بلغ ما قدره الصناعية و التجارية للخشب " شركةلفائدة المنح قرضمت
ا اجللسة العامة العادية املنعقدة بتاريخ  سنويا%8فائض  2019جوان  1و ذلك يف اطار احلوكمة الرشيدة اليت اوصت 

  .و متكني شركةسيكوب بالسيولة عند احلاجة وقدر االمكان "ركة "سورمياكسشيف خصوص االستغالل األمثل لسيولة 
و تعرض هذه اإلتفاقية على اجللسة  2020اوت  3مت ترخيص هذه اإلتفاقية من طرف جملس إدارتكم املنعقد بتاريخ 

  العامة العادية قصد املصادقة عليها.
.  

 اإلتفاقّيات والعملّيات القديمة:  )ب

  تسويغ قطعة أرض عددA28  أوت املنطقة الصناعية البودريار مع مجيع البنايات املستحدثة فوقها  13الكائنة بنهج
دينار بإعتبار األداء على القيمة  6 000مبعني كراء شهري قدره  « STPA»الغذائي  لإلنتاجلفائدة الشركة التونسية 

  على آخر معني كراء سنوي.سنة وذلك إعتمادا  كل  %5مع زيادة قدرها  1998فيفري  01املضافة بداية من 
  

  ـمات بإعتبار األداء على القيمة املضافة.ــــ153ــــدينار ومّلي782177مبلغ ما قدره2020بلغ الكراء سنة 
  

وجمالس اإلدارة املتتالية وآخرها 1997سبتمرب  22نعقد بتاريخ إدارتكم املجملس مت ترخيص هذه اإلتفاقية من طرف 
اجللسة العامة  اجملالس العامة السابقة وآخرها ومتت املصادقة على هذه اإلتفاقية من طرف2021مارس27املنعقد بتاريخ 

  .2020جوان20العادية املنعقدة بتاريخ 
  

 تسوبغ مبنيني ألغراض إداريّة وجتاريّة لفائدة شركة الزيتونة مغازة مثالّية. 
 

 األداء على القيمة املضافة. بإعتبارـمات 702دينار ومّليــ17274مبلغ ما قدره 2020بلغ الكراء سنة 
 

 .1998أوت  27ّمتت املصادقة على هذه اإلتفاقّية من طرف اجللسة العامة العاديّة املنعقدة بتاريخ 
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ذه اإلتفاقّية مع حتميل الزيادات القانونّية.2004جانفي 02كما رّخص جملس إدارتكم املنعقد بتاريخ    مواصلة العمل 
  

تكليف الرئيس املدير العام لـشركة "سورمياكس" للقيام باإلجراءات  2009أكتوبر  15ملنعقد بتاريخ قرر جملس إدارتكم ا
القانونية الالزمة لفسخ عقد الكراء بالرتاضي بني الشركة وشركة الزيتونة مغازة مثالية للمقر الكائن بشارع الشهداء 

  .1972جويلية  11واملسجل يف  1972جويلية  7صفاقس موضوع عقد الكراء املؤرخ يف 
مل يتخذ إىل حد تاريخ إعداد هذا التقرير قرار يف خصوص إختيار أي طريقة من الطرق املصادق عليها بالقرار التاسع 

جوان  25كما جددت اجللسة العامة العادية املنعقدة بتاريخ .2010جوان  12للجلسة العامة العاديّة املنعقدة بتاريخ 
واملتعلق بفسخ عقد الكراء  2010جوان  12ى القرار التاسع للجلسة العامة العادية املنعقدة بتاريخ موافقتها عل 2011

  بني الشركة وشركة الزيتونة مغازة مثالية كما وافقت على تعليق كل اإلجراءات ذات الصلة إىل حيث انتهاء األشغال.
 

  كة "سورمياكس" مبعني كراء سنوي قدره كراء حمل تابع لشركة صناعة و جتارة خشب الصيد البحري إىل شر
كل سنةو ذلك  %5 مع زيادة قدرها  2007سبتمرب1دينار دون اعتبار االداء على القيمة املضافة بداية من 36 000

 .اعتمادا على اخر معني كراء سنوي
 

 املضافة.مات بإعتبار األداء على القيمة 476دينار ومّليـــ93476ما قدره 2020بلغت أعباء كراء سنة 
  

  .2007اوت  22اإلتّفاقّية من طرف جملس إدارتكم املنعقد بتاريخ هذهّمت ترخيص 
  

  مجيع العمليات التجارية املربمة بني الّشركة اجلهويّة للّتوريد والّتصدير "سورمياكس" وشركة الزّيتونة مغازة مثالّية وشركة
 "سيكوب".

 .2006جويلية  01طرف جملس اإلدارة املنعقد بتاريخ  مناإلتّفاقّيةهذه ترخيصّمت 
  

ا وتعرض كل هذه . متت املصادقة على هذه االتفاقيات من طرف اجللسات العامة العادية لشركتكم ويتواصل العمل 
  لعامة قصد جتديد املصادقة عليها.اإلتفاقيات على جلستكم ا

 

 واجبات والتزامات الشركة تجاه مسّيريها:  )ج

 صافيا من كل نار دي7 000ـمات أي ما يعادل 502ومّليـــدينار  30010قدره خام شهريمرتب املدير العام  رئيسمنحال
 .األداءات

  

  ا كمصاريف استهالك الوقود وضع سيارة إدارية على ذمة الرئيس املدير العام مع حتّمل الشركة لكّل املصاريف املتعّلقة 
 والتأمني واالصالح.

 

 الشركة ملصاريف املهمات املنجزة داخل البالد التونسّية واملهّمات املنجزة باخلارج مع متكينه من هاتف جوال  تكّفل
 وحتّمل كّل األعباء الناجتة عن ذلك.

 

 .2019جوان 01تاريخ بّمت ترخيص هذه اإلتّفاقّيات من قبل جملس اإلدارة املنعقد 
 

  موظف بالشركة، مرتب  القانوين لشركة الزّيتونة مغازة مثالّية يف جملس إدارتكم، بصفته لالصامت، املمثمنح السيد وسيم
ينار د44723مات خاما أي ما يعادلـــ066دينار ومّليـ49934قدره  والعطل اخلالصة األجر سنوي مبا يف ذلك املنح

  .داءاتصافيا من األ ـمات989ومّليــ
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  000خام قدرهبلغمنحة حضور أعضاء جملس اإلدارة مب2020جوان 20اريخ بتاجللسة العامة العادية املنعقدة حّددت 
  .صافيا دينار60 000دينار أي ما يعادل75

  

  وتعرض كل هذه اإلتفاقيات على اجللسة العامة العادية قصد املصادقة عليها.
 

أو عمليات أخرىتدخل يف إطار  بإستثناءاإلتفاقيات والعمليات املذكورة أعاله، مل تكشف أعمالنا على وجود إتفاقيات
  من جملة الشركات التجارية.475و  200الفصلني 

  
    

1220جوان02صفاقس في           
           

 
 

 
   مراقب الحسابات      

 عبد الرؤوف غربال     
 


