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 حضرات السادة المساهمين

 ة السعوديةشركة العقارية التونسيلل
 

 

 الحسابات عن القوائم المالية لمراقبيالتقرير العام 

 2014ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 

 ،حضرات السادة المساهمين
 

نا حول نقّدم إليكم في ما يلي تقرير جمعيتكم العامة العادية، أسندتها لناالتي  للمهمةتنفيذا 

 للسنة المنتهية فيسية السعودية لقوائم المالية للشركة العقارية التونمراقبة ا
 دينار تونسي وربحا 63.387.367تبرز جملة للموازنة تبلغ  والتي 2014 ديسمبر 18

، وكذلك حول الفحوصات والمعلومات دينار تونسي 1.508.280 قدره صافيا

 .الخصوصية المنصوص عنها بالقانون والمعايير المهنية
 

كة العقارية التونسية السعودية المصاحبة لهذا التقرير لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية للشر

لنتائج وجدول التدفقات النقدية قائمة ا، 2014 ديسمبر 18 والشاملة للموازنة في

 .تشمل خالصة ألهم الطرق المحاسبية وإيضاحات تفسيرية أخرىإيضاحات و

 إعداد وعرض القوائم المالية يمسؤولية اإلدارة ف

اإلعداد والعرض العادل لهذه القوائم المالية وفقا للقانون المتعلق  إن اإلدارة مسؤولة عن (8

تشمل هذه المسؤولية تصور ووضع ومتابعة نظام . بنظام المحاسبة للمؤسسات بتونس

الّرقابة الداخلية لغرض إعداد وتقديم عادل لقوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية ناجمة 

 .لمحاسبية المعقولة بموجب الظروف المتوفرةعن غش أو خطأ وكذلك تحديد التقديرات ا

 مسؤولية مراقب الحسابات

لقد أجرينا . إّن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية بناءا على عملية التدقيق (5

تستدعي هذه المعايير إلتزامنا بقواعد . تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق المتداولة في تونس

ام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوصل إلى درجة مقبولة من أخالقيات المهنة والقي

 .القناعة فيما إذا كانت القوائم المالية خالية من أي خطأ جوهري

 شركة تدقيق، محاسبة ومساعدة

 شركة خبرة في المحاسبة

 مدرجة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين

 بالبالد التونسية

 فـــــينــــور 

 شركة خبرة في المحاسبة

 مدرجة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين

 بالبالد التونسية
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تتضمن عملية التدقيق القيام باإلجراءات للحصول على عناصر إثبات تؤيد المبالغ 

على أساس تقدير  ويتم إختيار هذه اإلجراءات. والمعلومات الواردة في القوائم المالية

الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر احتواء القوائم المالية على أخطاء جوهرية،  مراقب

الحسابات يأخذ  مراقبوعند تقييم تلك المخاطر فإّن . سواء كانت نتيجة للغش أو الخطـأ

ل في اإلعتبار الرقابة الداخلية المعمول بها بالمؤسسة والمتعلقة باإلعداد والعرض العاد

 .للقوائم المالية وذلك قصد تحديد إجراءات التدقيق المالئمة للظروف المتوفرة

تتضمن عملية التدقيق كذلك تقييما لمدى مالئمة القواعد المحاسبية المعتمدة ومدى معقولية 

التقديرات المحاسبية المتوخاة من قبل اإلدارة وكذلك تقييما لطريقة العرض اإلجمالي 

 .للقوائم المالية

عناصر اإلثبات و أّن  يالتالاإلحتراز  نتائج التدقيق توفر أساسا معقوال لصياغة عتقد أنّ ن

 .التي تحصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسا معقوال إلبداء رأينا حول القوائم المالية

 .دينار 8.555.864بقيمة  1 برج خفشةبيضّم رصيد المخزونات محالّت  (1

تسجل الشركة  لم 5774، إال أنه ومنذ سنة 5772سنة  تم انجاز هذا المشروع خالل

 .هبيوعات بعنوان

فإننا ال  ،قيمة التحقيق الصافية لهذه المحالّتلعدم توفر عناصر اثبات نظرا وبالتالي، و

 .ة هذا المخزوننستطيع إبداء رأي حول قيم

 رأينا في القوائم المالية

وانعكاسه على نتائج السنة  أعاله 1 ةرفي الفق المذكوراإلحتراز باستثناء  وحسب رأينا  (8

 للشركة العقارية التونسية السعوديةالقوائم المالية  إن ،الوضعية المالية للشركة المحاسبية و

والمرفقة لهذا التقرير قانونية وصادقة وتعكس بصورة  2014ديسمبر  18المقفلة في 

اتها النقدية للسنة المنتهية بذات عادلة الوضعية المالية للشركة ونتائج عملياتها وكذلك تدفّق

 .التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المعتمدة بالبالد التونسية

 الفحوصات والمعلومات الخصوصية

وبناءا على فحوصاتنا . قمنا طبقا للمعايير المهنية، بالفحوصات التي ينص عليها القانون (2

مات المحاسبية المضّمنة بتقرير مالحظة على مصداقية ومطابقة المعلو ةفإنّه ليس لدينا أي

 .مع القوائم المالية 2014نشاط الشركة لسنة 
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المتعلق بإعادة تنظيم  8118لسنة  880جديد من القانون عدد  1عمال بأحكام الفصل  (6

فحص اجراءات الرقابة الداخلية  بناءا على التنقيحات المدخلة عليه و السوق المالية و

حاسبية وبتقديم القوائم المالية، لم نالحظ نقائص جوهرية من المتعلقة بمعالجة المعلومة الم

 .ثر على رأينا حول القوائم الماليةؤشأنها أن ت

المؤرخ في  5778لسنة  5054من األمر عدد  81من جهة أخرى، وعمال بأحكام الفصل  (0

، قمنا بالتحريات الضرورية وليس لدينا مالحظات تتعلق بتطابق مسك 5778نوفمبر  57

 .ت األوراق المالية الصادرة عن الشركة مع التراتيب الجاري بها العملحسابا

 

  2015أفريل  29، في تونس

        

 شركة تدقيق، محاسبة ومساعدة      

رة دي  در خال

 فينور

بيو مصطفى المذ  
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 الحسابات لمراقبيالتقرير الخاص 

 بعنوان السنة المنتهية

 2014ديسمبر  13في 
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 نحضرات السادة المساهمي

 للشركة العقارية التونسية السعودية
  

 الحسابات بعنوان  لمراقبيالتقرير الخاص 

 2014ديسمبر  13السنة المنتهية في 

 ،حضرات السادة المساهمين

 ،ماان مجلااة الشااركات التجاريااة 802وكااذلك الفصاال ومايليااه  577تطبيقااا ألحكااام الفصاال 

 .لوالفص هاقيات المندرجة في إطار هذبجميع االتف ،نتشرف بإعالمكم من خالل هذا التقرير 

تتمثاال مسااؤولياتنا فااي التحقااق ماان ماادى إحتاارام اإلجااراءات القانونيااة المتعلقااة بااالترخيص 

ليس من . والمصادقة على هذه اإلتفاقيات أوالعمليات وتجسيمها الصحيح ضمن القوائم المالية

مل لهذه اإلتفاقيات أو تالمحمشموالتنا أن نبحث على وجه التحديد وبصفة معّمقة على الوجود 

العمليات ولكن أن نقدم لكم على أساس المعلومات التي تم مدنا بهاا وتلاك التاي تحصالنا عليهاا 

ماان خااالل إجااراءات التاادقيق ، خصائصااها وشااروطها األساسااية دون أن نباادي رأينااا حااول 

 .جدواها ومدى مالءمتها

ويرجااع إلاايكم تقياايم الفوائااد الناجمااة ماان إباارام هااذه اإلتفاقيااات والقيااام بهااذه العمليااات ، قصااد 

 .المصادقة عليها

I- مبرمةال ةتفـاقيـاال 

 شركة انترناشيونال سيتي سنتر 

  لفائادة شاركة علاى اتفاقياة تأدياة خادمات 5771بر ديسام 2المنعقد في  إدارتكمصادق مجلس 

 :ل انترناسيونال سيتي سنتر مقاب

 .من قيمة أشغال البناء والدراسة والمراقبة%  1عمولة بنسبة  -

 .من قيمة المبيعات السنوية  %5عمولة بنسبة  -

 .تحددها شركتكمتحمل نسبة من المصاريف غير المباشرة  -

 .تحمل تكلفة الدراسات السابقة لمراحل المشروع حتى حصولها على التراخيص -

شركة يق،  دق بة ت س ساعدة محا  وم

 شركة خبرة في المحاسبة

 مدرجة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين

 بالبالد التونسية

 فـــــينــــور 

 شركة خبرة في المحاسبة

 مدرجة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين

 بالبالد التونسية
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 دينااار 481.973 التااوالي علااى قاادره مااا العمااولتين قيمااة بلغاات ،2014 ساانة خااالل
 .دينار 633.280و 

 .دينار 505.979كما تم تحويل نسبة من المصاريف غير المباشرة بلغت قيمتها 

  القابضة العربية للتعميرشركة 

 اتفاقية تأدية خادمات لفائادة شاركة القابضاة العربياة  5785جانفي  88بتاريخ  شركتكم أبرمت

 :للتعمير مقابل 

 .من قيمة أشغال البناء والدراسة والمراقبة%  1سبة عمولة بن -

 .من قيمة المبيعات السنوية  %5عمولة بنسبة  -

 .تحمل نسبة من المصاريف غير المباشرة تحددها شركتكم -

 .تحمل تكلفة الدراسات السابقة لمراحل المشروع حتى حصولها على التراخيص -

لم يتم تحويل أي نسبة من  كما عمولتيناللم تسجل الشركة إيرادات بعنوان  ،2014خالل سنة 

 .المصاريف الغير المباشرة

II- جاريةالحسابات ال 

 بماا فااي ذلاك العمليااات  مدينااة تتضامن البياناات الماليااة المعروضاة علاايكم حساابات جاريااة ،

 :المذكورة أعاله، بين شركتكم وشركات المجموعة يمكن تفصيلها كاآلتي 

 دينار 2.636.357 انترنشيونال سيتي سنتر شركة -

على أرصدة هذا الحساا  الجااري بعناوان سانة  4%و قد سجلت شركتكم فوائد موظفة بنسبة 

 .دينار 144.101 قيمتها بلغت 2014

 دينار 41.078 شركة القابضة العربية للتعمير  -

على أرصادة هاذا الحساا  الجااري بعناوان سانة  4%شركتكم أعباء مالية بنسبة  تحملتو قد 

 .دينار 7.589 قيمتها بلغت 2014
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III-  المسيرينأجور 

III – 8 أجر المدير العام 
 

 على مانح المادير العاام راتاب شاهري  5775 أفريل 56مجلس إدارتكم المنعقد بتاريخ  صادق

و علااى تحماال الشااركة  يدوالر أمريكااي أو مااا يعادلااه بالاادينار التونساا 8.577صااافي قاادره 

 .لمصاريف سكنه و تنقله

 على 5787مارس  52قد بتاريخ صادق مجلس إدارتكم المنع : 

 ،5787 غرة أفريل من ابتداءا ليصبح  العام للمدير  هريالش  الراتب  في  الترفيع -

 ؛ األداءات و األعباء األخرى  من  فيصا  دينار  1.777

 ؛ ه مكافأة أداء سنوية يحددها مجلس اإلدارةمنح -

القااهرة  -تونس  "عائلته مرة واحدة في السنة، مصاريف سفره مع أفراد  الشركة،تحمل  -

 ." تونس -

  منحاه مكافاأة صاافية علاى  علاى 2014 ماارس 20المنعقد بتااريخ مجلس إدارتكم صادق كما

 .دينار 15.000قدرها  2013المالية نتائج السنة 

  ما قيمته 2014بلغ مجموع الرواتب واالمتيازات العينية الممنوحة للمدير العام بعنوان سنة 

 :كاآلتي  ايمكن تفصيلهدينار، 111.538 

 دينار، 65.035 أجر خام سنوي بما قدره -

 دينار، 23.198 خام بما قدره مكافأة -

 .دينار23.305 امتيازات أخرى خام بما قدره  -

  ماع تحّمال ، 5787كما وضعت الشركة على ذمة المدير العام سيارة وظيفية، تم اقتناؤها سانة

 .صلة بهاجميع المصاريف المتـ

III –5  يازات الممنوحة لرئيس و أعضاء مجلس اإلدارةاالمت 

على تحمل الشركة مصاريف وإقاماة  2013 ديسمبر 27وافق مجلس إدارتكم المنعقد بتاريخ 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل التنقل لتاونس بالنسابة لضعضااء الساعوديين أو خارجهاا 

ة أو حضااور اجتماعااات فااي إطااار متابعااة نشاااط الشاارك ، وذلااكبالنساابة لضعضاااء التونساايين

مبلغ بكل إجتماع لالمنحة المخصصة  قيمةمجالس إدارتها وجمعياتها العامة، كما صادق على 

 .لكل عضو دينار تونسي 2.000

 .دينار 55.495 ما قدره ،2014اإلدارة، بعنوان سنة  إقامة أعضاء مجلس بلغت مصاريف
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IV- الس وأعضوواء مجوو مووديرين العووامين، ر سوواءلجووور واإلمتيووااات الممنوحووة لاأل

 لشركات الفرعيةإدارة ا

 شركة انترناشيونال سيتي سنتر 

  5787ماارس  52المنعقاد بتااريخ " انترناشايونال سايتي سانتر " شاركة صادق مجلاس إدارة 

دينار ومكافاأة أداء سانوية يحاددها  8.777على منح مديرها العام منحة شهرية صافية قدرها 

ة ، مرة واحدة في السنة ، مصاريف سفره مع أفاراد تحمل الشركعلى  كذلكمجلس اإلدارة و 

 ." تونس -القاهرة  -تونس  "عائلته 

 .دينار 14.118 ما قدره ،2014مدير العام، بعنوان سنة للبلغ األجر الخام السنوي 

  علاى  5787مارس  52المنعقد بتاريخ  "انترناشيونال سيتي سنتر" شركة مجلس إدارة وافق

خالل التنقل لتاونس بالنسابة  إقامة رئيس و أعضاء مجلس إدارتهاتحمل الشركة مصاريف و 

فاي إطاار متابعاة نشااط  ، وذلاكلضعضاء السعوديين أو خارجها بالنسبة لضعضااء التونسايين

الشركة أو حضور اجتماعات مجالس إدارتها و جمعياتها العامة، كما صادق على الترفيع في 

رتير مجلااس عماال، لاارئيس و أعضاااء و سااكالمنحااة المخصصااة، عنااد كاال إجتماااع و مهمااة 

 . دينار تونسي اإلدارة إلى مبلغ ألفي

  .دينار 25.913 ما قدره ،2014بلغت مصاريف إقامة أعضاء مجلس اإلدارة، بعنوان سنة 

  سايارة وظيفياة،  س إدارتهاعلى ذمة رئيس مجل "انترناشيونال سيتي سنتر "   شركةوضعت

 .مع تحّمل جميع المصاريف المتّصلة

عمليات خاصة أخرى خاضعة بإستثناء العمليات المذكورة أعاله، لم يعلمنا مجلس إدارتكم بوجود 

 .ألحكام الفصول المبينة أعاله

 

  2015أفريل  29، في تونس

       

      

 

 شركة تدقيق، محاسبة ومساعدة

 خالد دريرة                    

 

 فينور

بيو مصطفى المذ  
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 اإليضاحات حول القوائم المالية
************************** 

 

 

 

 تقديم الشركة:  1مذكرة 
 

ا دينار 5.000.000 قدره رأس مالب 3184 أفريل 14تأسست الشركة العقارية التونسية السعودية في 

 .سهم  دينارا لكل 300بقيمة  اسهم 50.000مقسم إلى 

دينارا وذلك بقرار من الجمعية  0.500.000دينارا إلى  5.000.000وقع الترفيع في رأس المال من 

 . 3111أفريل  35العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 

التخفيض في القيمة االسمية لألسهم،  1005جوان  5قررت الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 

 3.500.000المكّونة لرأس المال دنانير للسهم الواحد ليصبح عدد األسهم  5 ىدينار إل 300وذلك من 

 .سهما 

فتح رأس مال الشركة وإدراج أسهمها بالسوق األولى لبورصة األوراق المالية الجمعية  قررت نفسو

طريق عرض  نسهم ع 140.000بإحالة  1002و قد تمت عملية اإلدراج في شهر فيفري  .بتونس

 نتج عنها الترفيع في ،دينار 33ساوي ي إصداربسعر  جديدة أسهم 100.000وبإصدار  للبيع،عمومي 

 .دينار 3.800.000  منحة إصدار قدرها و تحصيل دينار، 1.000.000ليصبح  رأس المال

 االسميةالتخفيض في القيمة  1002جوان  1قررت الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة في  كما

 .سهم  1.000.000كونة لرأس المال الم دنانير إلى دينار واحد ليصبح عدد األسهم 5، وذلك من لألسهم

الترفييع فيي رأس ميال الشيركة  1002ديسيمبر  8قررت الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة فيي  هذا و

أسهم جديدة بسيعر إصيدار  1.000.000دينار و ذلك بإصدار  31.000.000دينار إلى  1.000.000من 

 دينيييار، وبإصيييدار  4.500.000 اقيييدره ارإصيييدمنحييية نيييتج عييين ذليييك تحصييييل  دينيييار، 2,5يسييياوي 

 .وإسنادها مجانيا للمساهمين قع اقتطاعها من مدخرات الشركة و سهم جديد 3.000.000

الترفيع في رأس مال الشيركة  2012جوان  15الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة في  قررت و أخيرا

 اكتتابها وقع أسهم جديدة 2.600.000صدار دينارا و ذلك بإ 15.600.000دينار إلى  13.000.000من 

دينيار عليى  1 دينار يضاف إليها منحة إصيدار قيدرها 3و قدرها  االسميةنقدا بسعر إصدار يساوي القيمة 

 .1031من غّرة جانفي  اعتباراأن تتمتع األسهم الجديدة باألرباح الموزعة 

 .1031جانفي  30هذا وتم التصريح باإلكتتاب والدفع بتاريخ 
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 : يتمثل غرض الشركة فيما يلي 

مباشرة جميع األنشطة المتعلقة بالبعث العقاري من شراء وبناء وتجديد للعقارات من أراضي  -3

وعمارات فردية أو جماعية المعدة للسكن أو اإلدارة أو ذات الصبغة التجارية أو السياحية أو 

 .ارجبالخالصناعية التقليدية أو غيرها سواء بالبالد التونسية أو 

تقسيم وتهيئة وتجهيز األراضي المخصصة غاية إعدادها للسكن أو اإلدارة أو كل غاية أخرى  -1

 .تحديدالتجارية منها أو السياحية بدون 

إقتناء وبيع ، سواء عن طريق المساهمة أو المبادلة أو الشراء أو اإلكتتاب أو غيرها وبناء وهدم  -1

مبنية وكذلك كل األصول التجارية الالمبنية أو غير  وتركيز وتهيئة وإدارة وإستئجار كل العقارات

 .والمعدات والمواد المنقولة من أي نوع كانت وكل المؤسسات الصناعية والتجارية 

تكوين الشركات واإلكتتاب وشراء السندات وإكتساب مصالح والتجميع والمشاركة والمساهمة  -4

ت لكل المؤسسات الصناعية أو التجارية باألثاث أو بالعقارات واإلدماج والقرض وفتح اإلعتمادا

 .المرتبطة بغرض الشركة 

إقتناء الممتلكات المنقولة أو العقارية وشراء وتوريد كل المنتوجات والمعدات واألجهزة واألالت  -5

 .ليات المذكورة أعاله ات الصالحة والضرورية إلحدى العمواألدو

وم القيام بكل العمليات المالية أو التجارية أو الصناعية أو المنقولة أو العقارية أو وعلى وجه العم -2

غير ذلك من العمليات المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة أو بأي موضوع 

 .لهمماثل أو متمم 
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 المرجع المحاسبي 

 التصريح بالتقيد:  2مذكرة 

ام نظيام المحاسيبة للمؤسسيات حييث أن الطيرق والمبيادت المعتميدة لتقيييد ضبطت القوائم المالية وفقا ألحك

 . عليها ضمن المعايير المحاسبية المعمول بها والمبادت المنصوصالعمليات تتالءم كليا مع الطرق 

 الطرق والمبادئ المحاسبية المطبقة:  3مذكرة 

لحفيا  بقاعيدة التكلفية التاريخيية كقاعيدة ضبطت القيوائم الماليية باعتمياد المفهيوم الميالي ليرأس الميال ميع ا

 .للقيس

 :كثر داللة والمعتمدة العداد القوائم المالية كاآلتي تتلخص الطرق والمبادت المحاسبية األ

 الوحدة النقدية 3.1

 .تحتسب الجداول المالية بالدينار التونسي

 المجمدات 1.1

 .اإلقرار باألصولوابط ضلعناصر التي تتجاوب مع على ا تشمل المجمدات إالال

واألداءات يييدرج فييي التكلفيية ثميين الشييراء والمعيياليم  .هييائاقتناتهييا أو بقيميية وتسييجل المجمييدات بسييعر تكلف 

 .المتحملة والغير قابلة لإلسترجاع والمصاريف المباشرة مثل مصاريف التسليم والتركيب

القسياط وعليى أسياس النسيب االسيتعمال حسيب طريقية االسيتهالم المتسياوي ا تستهلك المجمدات عند بدء

 :التالية 

 33% المنظومات اإلعالمية -

 %5 مبان -

 %10 معدات نقل -

 %35 معدات اعالمية  -

 %30 األثاث والمعدات اإلدارية  -

 %30 أشغال الترتيب والتهيئة والتركيب  -

 سندات المساهمة  1-1

بالنسبة للسندات التي  ويتخذ مخصص لنقص قيمة سندات المساهمة. هاتسجل سندات المساهمة بقيمة اقتنائ

وتحيدد هيذه . تتجاوز قيمة اقتناءها حصة األصيول الصيافية الراجعية للشيركة العقاريية التونسيية السيعودية

 .الجداول المالية المتوفرة حسب آخراألصول الصافية 
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 المخزونات 4.1

 .يم األراضي والمحالت التجارية والشقق المعدة للبيع بسعر التكلفةتق

ي تمت فيه ذتضم قيمة المخزون نسبة من الهامش بعنوان القسط ال 1نسبة لمشروع برج خفشة البإال أنه و

 ر عقود البناء مثلميا ورد بيالفقرةوعود بيع رسمية وذلك وفقا لطريقة النسبة المائوية لتقدم األشغال في إطا

 .المتعلق بعقود البناء 1وما يليها من المعيار المحاسبي عدد  33

 .يف المتعلقة باألشغال الجارية في الشراءاتتسجل كل المصار

والقسيط الصيحيح مين التكياليف المباشيرة والتكياليف غيير المباشيرة  تحيول كيل الشيراءاتعند نهاية السنة 

مين حسياب  المبياع إليى حسياب المخزونيات وتحيول تكلفية المحيل التي تتصل بصفة معقولة بكيل مشيروع

 ."عة كلفة المحالت المبا" المخزونات إلى حساب 

 القروض 5.3

 فيميا تيدرج .الجاريةغير اليتم احتساب أصل القروض التي يقع إسنادها من طرف البنوم ضمن الخصوم 

 .الجاريةضمن الخصوم  جالها في أقل من سنةاألقساط التي ستحل آ

 .ضمن كلفة المخزونات يقع دمج فوائد القروض المخصصة لتمويل مشاريع معينة، وهذا 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزيع نتيجة  النتائج أرباح حصص إحتياطي إعادة  احتياطات خاضعة احتياطات الصندوق  منح اإلحتياطي رأس المال 

األرباح السنة المؤجلة مرصودة تكميلية أخرى إستثمار معفاة إلى نظام  جبائي خاص اإلجتماعي إصدار القانوني اإلجتماعي

الرصيد في 31 ديسمبر 2012    000 600 15    870 280 1    000 500 11         595 38               438 802 1      019 318 2    143 190     641 146 1       844 430         924 103 3    000 300 1       474 411 37

(2 808 000)        2 808 000    (3 103 924)        (310 407)      (1 146 641)    1 518 902      234 070       

التخصيصات المصادق

عليها من طرف الجلسة

العامة العادية المنعقدة

في 14 جوان 2013

فوائد على الصندوق اإلجتماعي              631                   631

نتيجة السنة            343 802            343 802

الرصيد في 31 ديسمبر 2013    000 600 15    940 514 1    000 500 11         226 39               438 802 1      921 836 3    143 190                    -       437 120            343 802    000 808 2       448 406 35

(780 000)           780 000       (802 343)           (120 437)      -                    600 000         (502 280)                 45 060         

التخصيصات المصادق

عليها من طرف الجلسة

العامة العادية المنعقدة

في 13 جوان 2014

فوائد على الصندوق اإلجتماعي              843                   843

نتيجة السنة         280 508 1         280 508 1

الرصيد في 31 ديسمبر 2014    000 600 15    000 560 1    000 500 11         069 40               158 300 1      921 436 4    143 190                    -                   -         280 508 1       000 780       571 135 36

جدول العمليات المسجلة على األموال الذاتية

في 31 ديسمبر 2014

( محتسب بالدينار)

المجموع
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  المعامالت بين األطراف المرتبطة:  62مذكرة 

 شركة انترناشيونال سيتي سنتر 

I- إسداء خدمات 

 لاائددة شدركة علد  اتااقيدة تيديدة خددمات 3001بر ديسدم 5المنعقدد فدي  اإلدارةصادق مجلس 

 :انترناسيونال سيتي سنتر مقابل 

 .من قيمة أشغال البناء والدراسة والمراقبة%  1عمولة بنسبة  -

 .من قيمة المبيعات السنوية  %3بنسبة عمولة  -

 .الشركةتحددها تحمل نسبة من المصاريف غير المباشرة  -

 .تحمل تكلاة الدراسات السابقة لمراحل المشروع حت  حصولها عل  التراخيص -

 633.280و  ديندار 481.973 التدوالي عل  قدره ما العمولتين قيمة بلغت ،2014 سنة خالل

 .دينار

 .دينار 505.979ة من المصاريف غير المباشرة بلغت قيمتها كما تم تحويل نسب

II- ضمن األصول( جاريالحساب ال( 

مددا قدددره  2014ديسددمبر  13فددي  لشددركة انترناشدديونال سدديتي سددنتر جدداريالحسدداب ال بلدد 

 .دينار 2.636.357

عل  أرصدة هداا الحسداب الجداري بعندواة سدنة  8%فوائد موظاة بنسبة الشركة و قد سجلت 

 .دينار 144.101 قيمتها تبلغ 2014

III-   إدارة وأعضاء مجالس الممنوحة للمديرين العامين، رؤساء واالمتيازاتاألجور 

 3030مدار   35المنعقدد بتداري   " انترناشديونال سديتي سدنتر " صادق مجلس إدارة شدركة

ديندار ومكافدية أداء سدنوية يحدددها  3.000عل  منح مديرها العام منحة شهرية صافية قدرها 

عل  تحمل الشركة، مرة واحدة في السدنة، مصداريف سداره مدر أفدراد  كالكلس اإلدارة و مج

 ". تونس -القاهرة  -تونس  " عائلته

  .دينار 14.118، ما قدره 2014بل  األجر الخام السنوي للمدير العام، بعنواة سنة 

علد   3030 مار  35المنعقد بتاري  " انترناشيونال سيتي سنتر" وافق مجلس إدارة شركة 

تحمل الشركة مصاريف و إقامة رئيس و أعضاء مجلس إدارتها خالل التنقدل لتدونس بالنسدبة 
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لألعضاء السعوديين أو خارجها بالنسبة لألعضداء التونسديين، وكلدك فدي إمدار متابعدة نشدام 

الشركة أو حضور اجتماعات مجالس إدارتها و جمعياتها العامة، كما صادق عل  الترفير في 

المخصصددة، عنددد كددل إجتمدداع و مهمددة عمددل، لددرئيس و أعضدداء و سددكرتير مجلددس  المنحددة

 . اإلدارة إل  مبل  ألاين دينار تونسي

 .دينار 25.913، ما قدره 2014بلغت مصاريف إقامة أعضاء مجلس اإلدارة، بعنواة سنة 

عل  كمة رئيس مجلس إدارتها سديارة وظيايدة،  "انترناشيونال سيتي سنتر " وضعت شركة  

 .دينار 380.000، بمبل  قدره 3008تم اقتناؤها سنة 

 شركة القابضة العربية للتعمير 

I- إسداء خدمات 

اتااقية تيدية خددمات لاائددة شدركة القابضدة العربيدة  3033جاناي  33بتاري   الشركة أبرمت

 :للتعمير مقابل 

 .من قيمة أشغال البناء والدراسة والمراقبة%  1عمولة بنسبة  -

 .من قيمة المبيعات السنوية  %3عمولة بنسبة  -

 .الشركةتحمل نسبة من المصاريف غير المباشرة تحددها  -

 .تحمل تكلاة الدراسات السابقة لمراحل المشروع حت  حصولها عل  التراخيص -

لم يتم تحويل أي نسبة من  كما العمولتينلم تسجل الشركة إيرادات بعنواة  ،2014خالل سنة 

 .المصاريف الغير المباشرة

II- األصول ضمن ( جاريالحساب ال ( 

مددا قدددره  2014ديسددمبر  13فددي  لشددركة القابضددة العربيددة للتعميددر جدداريالحسدداب ال بلدد 

 .دينار 41.078

علد  أرصددة هداا الحسداب الجداري بعندواة سدنة  8%الشركة أعباء مالية بنسبة  تحملتو قد 

 .دينار 7.589 قيمتها بلغت 2014

 مار اإلنمائيالشركة التونسية السعودية لإلستث 

  مددن الشددركة  دينددار 4.000.000بمددا قدددره علدد  قددر   2008خددالل سددنة الشددركة تحصددلت

بنسدبة فدائ   و 2013بالكامدل خدالل سدنة  التونسية السعودية لإلستثمار اإلنمائي يقر تسديده

 .تساوي المعدل الثالثي للنسب الشهرية للسوق النقدية زائد نقطة ونصف في السنة
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ديندار  666.666، وقعدت جدولدة جداري هداا القدر  والداي بلد  2014 و 3031خالل سنة 

و بنسدبة فدائ  تسداوي المعددل الثالثدي للنسدب  3035حيث يقدر تسدديده بالكامدل خدالل سدنة 

 .الشهرية للسوق النقدية زائد نقطتاة ونصف في السنة

 .دينار 39.478ما قدره  2014سنة  هاا القر  ة األعباء المالية بعنواةقيمو قد بلغت 

  ديندار مدن الشددركة   5.000.000علد  قدر  بمدا قدددره  3033خدالل سددنة الشدركة تحصدلت

بنسدبة فدائ  تسداوي المعددل الثالثدي للنسدب الشدهرية  اإلنمدائي التونسية السعودية لإلستثمار

 .للسوق النقدية زائد نقطة ونصف في السنة

ديندار حيدث  3.741.983جداري هداا القدر  والداي بلد  ، وقعت جدولدة 2014  خالل سنة 

و بنسبة فائ  تسداوي المعددل الثالثدي للنسدب الشدهرية  3035يقر تسديده بالكامل خالل سنة 

 .للسوق النقدية زائد نقطتاة ونصف في السنة

 .دينار 3.741.983ما قدره  2014ديسمبر  13و يبل  جاري القر  في 

 .دينار 244.384ما قدره  2014سنة  هاا القر  ة األعباء المالية بعنواةقيمو قد بلغت 

 أجور المسيرين 

I- أجر المدير العام 

 علد  مدنح المددير العدام راتدب شدهري  3003 أفريل 36المنعقد بتاري   اإلدارةمجلس  صادق

و علدد  تحمددل الشددركة  يدوالر أمريكددي أو مددا يعادلدده بالدددينار التونسدد 3.300صددافي قدددره 

 .لمصاريف سكنه و تنقله

  عل   3030مار   35قد بتاري  المنع اإلدارةصادق مجلس: 

 ،3030 غرة أفريل من ابتداءا ليصبح  العام للمدير  الشهري  الراتب  في  الترفير -

 ؛ األداءات و األعباء األخرى  من  صافي  دينار  1.000

 ؛ منحه مكافية أداء سنوية يحددها مجلس اإلدارة -

القاهرة  -تونس  "عائلته  تحمل الشركة، مرة واحدة في السنة، مصاريف ساره مر أفراد  -

 ". تونس -

  علد  منحده مكافدية صدافية علد   2014 مدار  20بتداري  المنعقدد  اإلدارةمجلس صادق كما

  .دينار 15.000قدرها  2013المالية نتائج السنة 
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  ما قيمته 2014بل  مجموع الرواتب واالمتيازات العينية الممنوحة للمدير العام بعنواة سنة 

 :نار، يمكن تاصيله كاآلتي دي111.538 

 دينار، 65.035 أجر خام سنوي بما قدره -

 دينار، 23.198 خام بما قدره مكافية -

 .دينار23.305 امتيازات أخرى خام بما قدره  -

  دل ، 3030كما وضعت الشركة عل  كمة المدير العام سيارة وظياية، تم اقتناؤها سدنة مدر تحمل

 .صلة بهاجمير المصاريف المتـ

II- ت الممنوحة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارةاالمتيازا 

عل  تحمل الشركة مصداريف وإقامدة  2013 ديسمبر 27بتاري  المنعقد  اإلدارةوافق مجلس 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل التنقل لتدونس بالنسدبة لألعضداء السدعوديين أو خارجهدا 

حضددور اجتماعددات بالنسددبة لألعضدداء التونسدديين، وكلددك فددي إمددار متابعددة نشددام الشددركة أو 

المنحة المخصصة لكل إجتماع بمبل   قيمةمجالس إدارتها وجمعياتها العامة، كما صادق عل  

 .لكل عضو دينار تونسي 2.000

 .دينار 55.495 ، ما قدره2014اإلدارة، بعنواة سنة  إقامة أعضاء مجلس بلغت مصاريف

 

 التعهدات خارج الموازنة:  62مذكرة 

 :يمكن تاصيلها كاآلتي  لموازنة في رهوة عقارية مقدلمة لاائدة البنوكخارج ا التعهدات تتمثل

 

 المشروع إسم العقار المستفيد البنك المبلغ

 شامئ القنطاوي Vشط المرس   ستوسيد بنك 9.000.000

 5الرحاب  السعادة التجاري بنك 3.000.000

 النصر 33وردة  بنك تونس العربي الدولي 9.400.000

 نك تونس العربي الدوليب 4.550.000
 نجمة القنطاوي 555نزهة 

 بنك األماة 10.600.000

 

 الوقائع الالحقة لتاريخ الختم:  28مذكرة 

ال توجد وقائر هامة جدت بعد تاري  ختم السنة المحاسبية والتي تجعل من الضروري تسدوية 

 .بع  عناصر وخصوم القوائم المالية أو تقديم معلومة تكميلية


