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 الحسابات مراقبيالتقریر العام ل

 2016 دیسمبر 31للسنة المالیة المنتھیة في 
 
 

 
 

السادة المساھمون في رأس مال 
شركة " الصناعات الكیمیائیة للفلیور" 

تونس 
 
 

 31تنفیذا للمھمة التي أوكلت إلینا من قبل الجمعیة العامة لشركتكم، نقدم لحضراتكم تقریرا حول مراجعة القوائم المالیة المنتھیة في
لشركة "الصناعات الكیمیائیة للفلیور"، باإلضافة إلى المراجعات والمعلومات الخاصة طبقا للقوانین والمعاییر المھنیة  2016 دیسمبر

المعمول بھا. 
 
. المسؤولیات: 1
 

. تم إعداد ھذه القوائم المالیة تحت  2016 دیسمبر31قمنا بفحص القوائم المالیة لشركة "الصناعات الكیمیائیة للفلیور" المنتھیة في
 نظام المراقبة الداخلیة الخاص بإعداد وتقدیم قوائم مالیة صادقة  متابعة وضع و وتشمل ھذه المسؤولیة تصمیم مسؤولیة إدارة الشركة.

 التخصیص قبل ذاتیة أموال مجموع تبرز ھذه القوائم المالیة وخالیة من أي خطأ جوھري باإلضافة إلى إعداد تقدیرات محاسبیة معقولة.
 .دینارا   278 401  بقیمة المحاسبیة السنة نتیجة ذلك في بما دینارا 067 419 69 بقیمة

 أنجزت مھمة التدقیق وفقا لمعاییر المراجعة المعمول و قدتتمثل مسؤولیتنا في إبداء رأي حول ھذه القوائم المالیة على أساس مراجعتنا 
 لغایة الحصول على نسبة ضمانات ھا التدقیق وتنفیذ أعمالتتطلب اإلمتثال ألخالقیات المھنة والقیام بتخطیط و التي بھا بالبالد التونسیة

معقولة ومطمئنة حول ما إذا كانت القوائم المالیة خالیة من أي خطأ جوھري. 
 

یشمل التدقیق فحصا على أساس اختباري لألدلة المؤیدة للمبالغ واإلیضاحات الواردة في القوائم المالیة، كما یشتمل التدقیق على تقییم 
للمبادئ المحاسبیة المستخدمة وللتقدیرات التي قامت بھا الشركة. 

 
وفي ھذه اإلطار، یأخذ مراقب الحسابات بعین االعتبار نظام الرقابة الداخلیة المعمول بھ في الشركة لغایة تحدید نوعیة االختبارات 

 ولیس بھدف إبداء رأي حول مدى نجاعة ھذا النظام. ھاالمتعلقة بمراجعة الحسابات ومجال
 

وفي اعتقادنا، توفر مراجعتنا أساسا معقوال نستند علیھ في إبداء رأینا حول القوائم المالیة. 
 
. الرأي: 2
 

وضعیة المالیة لشركة لل ،رأینا، فإن القوائم المالیة المشار إلیھا أعاله صادقة وتعكس صورة مطابقة، في كل النواحي الجوھریةحسب 
  و ذلكالمنتھیة في نفس التاریخللسنة  ولنتیجة عملیاتھا وتدفقاتھا المالیة 2016 دیسمبر 31في المختومة "الصناعات الكیمیائیة للفلیور" 

وفقا للمعاییر المحاسبیة التونسیة. 
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 . المراجعات الخاصة:3
 

لقد قمنا كذلك بإجراء مراجعات خاصة طبقا للقوانین والمعاییر المھنیة المعمول بھا. 
 

وعلى أساس ھذه المراجعات، لیس لدینا أي مالحظات حول نزاھة وتطابق المعلومات المحاسبیة المقدمة في تقریر مجلس اإلدارة 
 مع القوائم المالیة المشار إلیھا أعاله. 2016 بخصوص التصرف لسنة

 
 أن اإلعتقاد شأنھ مـن ما لنا یتبین لم فإنھ ، 2001 نوفمبر 20 في المؤرخ 2001 لسنة 2728 عدد األمر من 19 لفصل ا بأحكام عمالو

 العمل بھ الجاري التشریع مع یتوافق ال الشركة عن الصادرة المالیة األوراق حسابات مسك
 

باإلضافة إلى ذلك، وفي إطار مھمة التدقیق، قمنا بفحص نظام الرقابة الداخلیة المتعلق بإعداد المعلومات المحاسبیة والقوائم المالیة. 
 2005 لسنة 96 كما تم تنقیحھ بالقانون عدد 1994 نوفمبر 14 الصادر في 1994 لسنة 117 للقانون عدد 3وطبقا ألحكام الفصل عدد 

 تغییر رأینا الذي أبدیناه سابقا حول القوائم من شأنھا، فإننا لم نالحظ على أساس فحصنا نقائص ھامة 2005 أكتوبر 18الصادر بتاریخ 
المالیة. 

 
 
 

  2017  أفریل14تونس في 
 
 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التقریر الخاص لمراقبي الحسابات
 2016 دیسمبر 31 في للسنة المحاسبیة المختومة

  
 

 السادة المساھمون في رأس مال
شركة " الصناعات الكیمیائیة للفلیور" 

تونس 
 

 من مجلة الشركات التجاریة، نحیطكم علما فیما یلي باالتفاقیات والعملیات المنصوص علیھا في الفصل 200تطبیقا ألحكام الفصل 
 المذكور سابقا.

 

تتمثل مسؤولیاتنا في التثبت من احترام اإلجراءات القانونیة للترخیص والمصادقة على ھذه االتفاقیات والعملیات وترجمتھا الصحیحة 
 في القوائم المالیة.

 

لیس من مشموالتنا البحث بصفة خاّصة وبطریقة موسعة عن الوجود المحتمل لھذه االتفاقیات والعملیات، ولكن من واجبنا إعالمكم 
لیھا عن طریق إنا أو التي تمكنا من الوصول لبالخصائص والمعطیات األساسیة لھذه االتفاقیات والعملیات حسب المعلومات التي قدمت 

 إجراءات التدقیق، دون إعطاء رأینا حول أسباب تكوینھا ومدى جدواھا.
 

 یعود إلیكم النظر في الفائدة المرجوة من إبرام ھذه االتفاقیات من أجل المصادقة علیھا.
 
  2016: اتفاقیات أبرمت خالل السنوات السابقة لسنة .1

 قرض من البنك التونسي: .1.1

 دینارا. یتم 15 000 000في إطار مشروع وحدة إنتاج حامض الكبریت، تحصلت الشركة على قرض من طرف البنك التونسي بلغ 
 بلغ أصل الدین  .مع فترة سماح لمدة سنتین  بالمائة1سداد ھذا القرض على مدة عشر سنوات بنسبة فائدة بلغت نسبة السوق المالیة زائد 

 األعباء  أماسنةأقل من تحل في آجال دینارا ك  147 947 1 منھا2016 دیسمبر 31  فيدینارا 212 060 10  القرض ھذا من المتبقي
 دینارا.007 593  بلغت فقد فوائده بعنوان 2016 سنة في المسجلة

 تم ضمان ھذا القرض برھون على قطعتي األرض الكائنتین بقابس والمعدات التي تم شرائھا.
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 :قرض من التجاري بنك .2.1

 دینارا وذلك بنسبة فائدة 5 000 000في إطار برنامجھا االستثماري، تحصلت الشركة على قرض متوسط المدى من التجاري بنك بلغ 
 31 دینارا في 000 300 1 القرض  ھذا الدین المتبقي من  بلغ أصل.أسھم بالمائة وذلك مقابل رھن 0.85بلغت نسبة السوق المالیة زائد 

     بلغت فقد فوائده بعنوان 2016 سنة في المسجلة األعباء ، أماسنةأقل من تحل في آجال  دینارا ك009 000 بما في ذلك 2016 دیسمبر
 . دینارا081 90 

 قرض من بنك تونس العربي الدولي: .3.1

 دینارا من طرف بنك 10 000 000 یبلغ  متوسط المدىفي إطار مشروع وحدة إنتاج حامض الكبریت، تحصلت الشركة على قرض
مع فترة سماح لمدة سنتین.   بالمائة1تونس العربي الدولي یتم خالصھ على مدة سبع سنوات بنسبة فائدة تساوي نسبة السوق المالیة زائد 

أقل تحل في آجال  دینارا ك 778 077 2 بما في ذلك2016 دیسمبر 31 دینارا في  778 752 6  القرض  ھذا الدین المتبقي من بلغ أصل
 دینارا. 336 429 بلغت فقد فوائده بعنوان المسجلة األعباء ، أماسنةمن 

 تم ضمان ھذا القرض برھون على قطعتي األرض الكائنتین بقابس والمعدات التي تم شرائھا.

 

 التعّھدات مع المسّیرین: .2

 :الرئیس المدیر العام أتعاب .1.2

 خاماً  مبلغاً   من مجلة الشركات التجاریة5 (جدید) فقرة 200 الرئیس المدیر العام للشركة المنصوص علیھا بالفصل أتعاب بلغت
  .  دینارا 000 60  یساوي

 2016 ماي 19 في المنعقد اجتماعھ أثناء اإلدارة مجلس قرار بمقتضى لھا الترخیص تم التي االتفاقیة إطار في األتعاب ھذه مبلغ  حدد
 .2016 جانفي 01 في حدد سریان تاریخ مع سنوات لثالث مبرمة

 
 مبالغ ومكافئات المسیرین:    .2.2

 .دینارا 180 000 بلغت فقد 2016  سنة خالل المسیرون تحصل علیھا الحضور التي مكافئات یخص فیما أما

 
 من مجلة الشركات 200 تندرج ضمن نطاق الفصل 2016باستثناء ما سبق ذكره، لم یعلمنا المجلس بوجود عملیات أخرى سنة 

 .اإلطار نفس في تندرج أخرى اتفاقیات عن الكشفالتجاریة كما لم تفض مراجعتنا إلى 
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 الموازنة للسنة المنتھیة
 2016 دیسمبر 31في 

(بالدینار التونسي) 

 األصول إیضاحات 2016 2015

    
 األصول غیر الجاریة   

    
 األصول الثابتة   

 األصول الثابتة غیر المادیة  033 856 433 837    
 تطرح االستھالكات  <616 841> <022 834>

3 411 14 417 3  
 األصول الثابتة المادیة  446 224 86 988 256 85    

 تطرح االستھالكات  <458 559 46> <343 524 40>
44 732 645 39 664 988 4  

 األصول المالیة  377 685 21 010 626 21    
 تطرح المدخرات  <453 808> <933 649>
20 976 077 20 876 924 5  

 مجموع األصول الثابتة  329 556 60 133 712 65    

 أصول أخرى غیر جاریة 6 678 136 843 262    

 مجموع األصول غیر الجاریة  007 693 60 976 974 65    

    
 األصول الجاریة   

 المخزونات  794 143 29 496 071 34    
 تطرح المدخرات  <100 434> <275 565>
33 506 221 28 709 694 7  

 الحرفاء والحسابات المتصلة بھم  896 641 10 025 704 11    
 تطرح المدخرات  - -

11 704 025 10 641 896   
 أصول جاریة أخرى  851 868 3 342 951 3    

 تطرح المدخرات  <990 10> -
3 951 342 3 857 861 8  

 توظیفات وأصول مالیة أخرى 9 149 125 092 129    

 السیولة وما یعادل السیولة 10 519 060 1 548 681 4    

 مجموع األصول الجاریة  119 395 44 228 972 53    

    
 مجموع األصول  126 088 105 204 947 119

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 إن اإلیضاحات المرافقة تشكل جزءا من القوائم المالیة

 
 2016سنة                                                            مراقبي الحسابات تقاریر
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 الموازنة للسنة المنتھیة
 2016 دیسمبر 31 في 

 ) (بالدینار التونسي
 

 األموال الذاتیة والخصوم ایضاحات 2016 2015

    
 األموال الذاتیة   

 رأس المال االجتماعي  000 000 21 000 000 21    

 االحتیاطات  433 859 36 433 859 36    

 األموال الذاتیة األخرى  806 537 4 076 624 4    

 النتائج المؤجلة  550 620 6 017 689 7    

 مجموع األموال الذاتیة قبل احتساب نتیجة السنة المحاسبیة  789 017 69 526 172 70    

 نتیجة السنة المحاسبیة  278 401 532 611    

 مجموع األموال الذاتیة قبل التخصیص 11 067 419 69 058 784 70    

    
    
 الخصوم   

    
 الخصوم غیر الجاریة   

 قروض 12 065 188 13 990 112 18    

 مدخرات 13 488 997 1 341 906 1    

    
 مجموع الخصوم غیر الجاریة  553 185 15 331 019 20    

    
 الخصوم الجاریة   

 المزودون والحسابات المتصلة بھم 14 753 636 12 778 745 16    

 الخصوم الجاریة األخرى 15 171 905 2 930 703 2    

 حساب بنكي مدین وخصومات مالیة أخرى 16 582 941 4 107 694 9    

    
 مجموع الخصوم الجاریة  506 483 20 815 143 29    

    
 مجموع الخصوم  059 669 35 146 163 49    

 مجموع األموال الذاتیة والخصوم  126 088 105 204 947 119    
 

 

 

 

 إن اإلیضاحات المرافقة تشكل جزءا من القوائم المالیة

 

 2016سنة                                                            مراقبي الحسابات تقاریر
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 قائمة النتائج للسنة المنتھیة
 2016 دیسمبر 31 في 

 (بالدینار التونسي)
  ایضاحات 016 2 015 2

 مداخیل  061 661 82 818 830 93    

 تكلفة المبیعات جدول االنتقال <199 775 74> <134 112 85>    

    
 الھامش الخام  862 885 7 684 718 8    

    
 إیرادات االستغالل األخرى 17 404 942 1 404 551 2    

 نفقات التوزیع جدول االنتقال <136 168 4> <770 214 5>    

 نفقات إداریة “ <215 814 2> <215 776 2>    

 أعباء االستغالل األخرى “ <929 666 2> <949 305 3>    

    
 نتیجة االستغالل  986 178 <846 26>    

    
 أعباء مالیة صافیة 18 <853 282 2> <2111509>    

    
 إیرادات التوظیفات 19 344 472 2 524 821 2    

 المرابیح العادیة األخرى 20 721 115 807 37    

    
 نتیجة األنشطة العادیة قبل احتساب األداءات  198 484 976 720    

    
 الضریبة على األرباح  <920 82> <444 109>    

    
 نتیجة األنشطة العادیة بعد احتساب األداءات  278 401 532 611    

    
 العناصر الطارئة  - -    

    
 النتیجة الصافیة للسنة المحاسبیة  278 401 532 611    

    
 انعكاسات التعدیالت المحاسبیة   -    

 النتیجة بعد التعدیالت المحاسبیة  278 401 532 611    
 

 

 إن اإلیضاحات المرافقة تشكل جزءا من القوائم المالیة

 2016سنة                                                            مراقبي الحسابات تقاریر
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جدول التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة 
 2016  دیسمبر31في 

 (بالدینار التونسي)
 

  ایضاحات 016 2 015 2
    
 التدفقات النقدیة المتصلة باالستغالل   

 مقابیض من الحرفاء  042 294 79 432 368 91    
 مقابیض من مدینون متنوعون  094 967 973 930

 المبالغ المسددة للمزودین  <588 445 63> <191 718 75>
 المبالغ المسددة لألعوان  <991 549 10> <358 161 10>

 الضرائب المدفوعة على األرباح  <140 114> <559 102>

 التدفقات النقدیة المتأتیة من االستغالل 21 417 151 6 297 317 6    

    
    
 التدفقات النقدیة المتصلة بأنشطة االستثمار   

 الدفعات المتأتیة من اقتناء أصول ثابتة مادیة وأصول غیر مادیة  <039 984 3> <363 562 9>    
 المقابیض المتأتیة من التفویت في أصول ثابتة مادیة وأصول غیر مادیة  051 156 615 371

 الدفعات المتأتیة من اقتناء أصول مالیة  <283 47> <000 100>
 المقابیض المتأتیة من التفویت في أصول مالیة  - -

 التدفقات النقدیة المتأتیة من القروض لألعوان  <772 49> <710 15>
 المقابیض المتأتیة من إیرادات المساھمات  802 480 2 255 798 2
 أعباء مالیة  <829 100> <743 97>

 التدفقات النقدیة المتأتیة من أنشطة االستثمار 22 <070 545 1> <946 605 6>    

    
    
 التدفقات النقدیة المتصلة بأنشطة التمویل   

 حصص أرباح وغیرھا من أنواع التوزیع  <574 679 1> <326 730 2>    
 مقابیض متأتیة من منح االستثمار  547 104 242 349 1

 سداد القروض  <603 155 6> <132 397 5>
 مقابیض متأتیة من القروض  - 000 660 7

 مقابیض متأتیة من بعث أسھم جدیدة  - -
 مقابیض متأتیة من المساھمین  - -

 التدفقات النقدیة المخصصة ألنشطة التمویل 23 <630 730 7> 784 881    

 انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السیولة وما یعادل السیولة 24 <746 496> <462115>    

 تغییر السیولة  <029 621 3> 020 131    

 الخزینة في بدایة السنة المحاسبیة  548 681 4 528 550 4    
 الخزینة في نھایة السنة المحاسبیة  519 060 1 548 681 4

    
 تغییر السیولة  <029 621 3> 020 131

 إن اإلیضاحات المرافقة تشكل جزءا من القوائم المالیة
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 .جدول االنتقال من األعباء حسب وجھتھا إلى األعباء حسب طبیعتھا

 

 قائمة األعباء حسب وجھتھا المبلغ تقسیمات فرعیة

       
سلع مخزونة خروج من 

   مشتریات مستھلكة أعباء األعوان استھالك ومدخرات أعباء أخرى المخازن

       
 تكلفة المبیعات 199 775 74 958 025 65 249 899 7 292 095 6 849 871 <149 117 5>

       
 نفقات التوزیع 136 168 4 - 485 407 - 651 760 3 -

       
 نفقات إداریة 215 814 2 504 95 624 105 2 791 103 296 509 -

       
 أعباء أخرى 929 666 2 873 59 456 733 592 83 008 790 1 -

       

 المجموع 479 424 84 335 181 65 814 145 11 675 282 6 804 931 6 <149 117 5>
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 األرصدة الوسیطة للتصرف
 

 اإلیرادات األعباء األرصدة 2016 2015
      

 
  

 
  

 
  

      
 

  
 

  
 

  
      

 
  

 
82 661 061 

 
 مداخیل وغیرھا من إیرادات االستغالل

 149 117 5 أو (خروج السلع من المخازن)   -      
 

 إنتاج مخزون
      

 
  

 
25 554 

 
 إنتاج ثابت

 764 803 87 المجموع   - إنتاج 764 803 87 519 433 88
 

 المجموع
      

 
  

 
  

 
  

 764 803 87 مبیعات مستھلكة   959 333 65 ھامش على تكلفة المواد 805 469 22 654 119 22
 

 إنتاج
      

 
  

 
  

 
  

 - أعباء خارجیة أخرى   804 322 6      
 

 الھامش التجاري
      

 
  

 
22 469 805 

 
 الھامش على تكلفة كل مادة

      
 

  
 

190 817 
 

 منح االستغالل
      

 
  

 
1 179 568 

 
 إیرادات عادیة

 190 840 23 نتیجة   804 322 6 القیمة المضافة الخام 386 517 17 740 423 15
 

 نتیجة
      

 
  

 
  

 
  

 386 517 17 ضرائب وأداءات   -      
 

 القیمة المضافة الخام
   أعباء األعوان   814 145 11      

 
  

 386 517 17 المجموع   814 145 11 زائد االستغالل الخام 572 371 6 632 752 4
 

 المجموع
      

 
  

 
  

 
  

 572 371 6 ناقص االستغالل الخام   -      
 

 زائد االستغالل الخام
 190 150 أعباء عادیة أخرى   -      

 
 إیرادات عادیة أخرى

 222 709 4 أعباء مالیة   200 554 4      
 

 إیرادات مالیة
 465 546 مخصصات االستھالكات والمدخرات العادیة   051 739 6      

 
 إسترداد األعباء تحویل و

   أداءات على النتیجة العادیة   920 82      
 

  
 449 777 11 المجموع   171 376 11 نتیجة األنشطة العادیة 278 401 532 611

 
 المجموع

      
 

  
 

  
 

  
 278 401 النتیجة السلبیة لألنشطة العادیة   -      

 
 النتیجة اإلیجابیة لألنشطة العادیة

 - خسائر طارئة   -      
 

 مرابیح طارئة
 - االنعكاس السلبي للتعدیالت المحاسبیة   -      

 
 االنعكاس اإلیجابي للتعدیالت المحاسبیة

      -   
األداءات على العناصر الطارئة والتعدیالت 

   المحاسبیة
 

  

611 532 401 278 
النتیجة الصافیة بعد التعدیالت 

 المجموع   278 401 المجموع   - المحاسبیة
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إیضاحات حول القوائم المالیة 
 2016 دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 
 

 )(بالدینار التونسي
 
 

نشاط الشركة.  .1
 

ھدفھا األساسي إنتاج وتصدیر مادة " فلیور األلومنیوم". المصنع كائن بقابس   في شكل شركة خفیة االسم1971تأسست الشركة سنة 
 وقد وقع تحویر ھذا العقد بملحقین إضافیین. دخل المصنع 1973 دیسمبر 8وكان قد شید في نطاق عقد تجھیز مصنع بالكامل بتاریخ 

 .1976في طور اإلنتاج في جوان 
 

، قامت الشركة ببیع نسبة من ماّدة 2009 ، كان رقم معامالت الشركة متأت كلیا من التصدیر، بدایة من سنة2008إلى غایة سنة 
االنھدریت في الّسوق المحلّیة. 

 
المبادئ المحاسبیة ووقائع السنة.  .2
 

 والذي یرتكز على ضبط اإلیرادات 1اختارت الشركة تقدیم بیاناتھا المالیة حسب الضبط المرجعي، طبقا للمعیار العام للمحاسبة رقم 
واألعباء في قائمة النتائج حسب الوجھة. 

 
 یلي: فیماتتلخص أھم المبادئ المحاسبیة المعمول بھا إلعداد البیانات المالیة 

 
. األصول الثابتة. 1.2

 
اعتمدت تكلفة االقتناء لقیس األصول الثابتة التي یدرج فیھا ثمن الشراء والمعالیم واآلداءات المتعلقة وغیر القابلة لالسترجاع 

والمصاریف المباشرة مثل العموالت ومصاریف العقود وأجور المھندسین المعماریین والمھندسین. 
 

تدرج المصاریف العامة في تكلفة اقتناء أصل ثابت إال إذا ثبت أن ھذه المصاریف تتعلق مباشرة باقتناء ھذه المادة أو باستعمالھا. 
النفقات الالحقة المتعلقة بأصل ثابت مادي تضاف إلى القیمة المحاسبیة للمادة عندما یكون من المحتمل أن تستفید المؤسسة من منافع 

مستقبلیة تفوق مستوى األداء المقیم في البدء للمادة الموجودة، وینبغي أن تسجل كل النفقات الالحقة األخرى في أعباء السنة 
المحاسبیة التي تحملتھا. 

 
یوزع المبلغ القابل لالستھالك ألصل من األصول الثابتة المادیة آلیا على مدة استعمال ذلك األصل الثابت. 

 
. المخزونات. 2.2
 

تقیم المخزونات حسب التكلفة التاریخیة أو حسب قیمة التحقیق الصافیة إذا كانت أقل من ھذه التكلفة. وتوافق التكلفة التاریخیة 
 وتكلفة اإلنتاج فیما یتعلق بالعناصر المنتجة وتتضمن مجموعة التكالیف المشتراتللمخزونات تكلفة االقتناء فیما یخص العناصر 

التي تم تحملھا لوضع المخزونات في المكان وفي الحالة الموجودة علیھما. 
 

. "متوسط التكلفة"تقیم المخزونات شھریا بطریقة 
 

تتضمن تكلفة اقتناء المخزونات سعر الشراء والمعالیم الدیوانیة الموظفة عند التورید واالداءات التي ال تستردھا المؤسسة 
. المشتراتومصاریف النقل ومصاریف التامین المرتبطة بالنقل وباالستالم وغیرھا من التكالیف المرتبطة مباشرة باقتناء العناصر 

 
 تطرح جمیع التخفیضات التجاریة والعناصر المشابھة لھا من تكلفة االقتناء وذلك باستثناء المنح المرتبطة بالمواد المخزونة.

 
تتضمن تكلفة إنتاج المخزونات تكلفة اقتناء المواد المستھلكة عند اإلنتاج والقسط الصحیح من التكالیف المباشرة والتكالیف المباشرة 

والتكالیف غیر المباشرة لإلنتاج التي یمكن ان تتصل بصفة معقولة باإلنتاج. 
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تحتوي التكالیف المباشرة وغیر المباشرة لإلنتاج على تكالیف الید العاملة المباشرة والید العاملة غیر المباشرة واالستھالكات 
وصیانة المباني والتجھیزات الصناعیة. 

تستغل الشركة القدرة الكاملة لإلنتاج مما یؤدي إلى إدراج كل المصاریف في كلفة المخزونات. 
 

. العملیات بالعملة األجنبیة. 3.2
 

كل أصل أو خصم أو إیراد أو عبئ ناتج عن عملیة بالعملة األجنبیة قامت بھا المؤسسة، یجب أن یحول إلى عملة التقیید المحاسبي 
في تاریخ العملیة حسب سعر الصرف الجاري بھ العمل في ذلك التاریخ. 

حین تحدث تسویة العملیة أثناء السنة المحاسبیة التي أبرمت خاللھا العملیة، فإن فارق الصرف بین المبلغ المسجل أولیا والمبلغ 
الفعلي للتسویة یمثل ربحا أو خسارة في نتیجة السنة المحاسبیة. 

في تاریخ ختم كل سنة محاسبیة: 
 

تقییم العناصر النقدیة بالعملة األجنبیة اعتمادا على سعر الصرف المعمول بھ في تاریخ الختم.  -
یعتبر ربح الصرف أو خسارتھ نتیجة تقلبات السعر في السنة المحاسبیة المعنیة ویتم إقراره في تحدید الربح الصافي لتلك  -

السنة إال إذا كانت وفي ھذه الحالة یقع استھالك الفارق في التحویل تمتد مدة استعمالھ المحددة سلفا أو المتوقعة إلى ما بعد 
 السنة المحاسبیة الالحقة. على أساس منتظم ومنطقي على ما تبقى من مدة استعمال عنصر األصول أو الخصوم.

تبقى العناصر غیر النقدیة المقیدة محاسبیا بالتكلفة التاریخیة المدونة بالعملة األجنبیة مقیمة بسعر الصرف المعمول بھ  -
 تاریخ إنجاز العملیة.

 
حافظة المساھمات. .  4.2

 
 التي والعموالت البنكیة المصاریف المتحملة على غرار عموالت الوساطة، األتعاب ویتم اقصاءیتم تسجیل المساھمات حسب الكلفة 

 ضمن كلفة المساھمات. واالستشارات المباشرةیتم تسجیلھا ضمن المصاریف في حین یتم ادراج أتعاب الدراسات 
 مخصصات متعلقة بالقیم الناقصة في حین ال ویتم تسجیلفي تاریخ ختم القوائم المالیة، یتم تقییم المساھمات حسب القیمة المتداولة 

یتم تسجیل القیمة الزائدة.  
 .7تحتسب القیمة المتداولة باعتماد طرق مختلفة حسب ما یقتضیھ المعیار المحاسبي عدد 

 
 والوقائع الالحقة لتاریخ الختم. االحتماالت .5.2 

 
تقوم المؤسسة بتعدیل قوائمھا المالیة كلما أفرزت الوقائع التي جدت بین تاریخ ختم السنة المحاسبیة وتاریخ نشر القوائم المالیة 

 معلومة تكمیلیة أو تصحیحیة إزاء الوضعیة التي كانت قائمة عند تاریخ ختم السنة المحاسبیة.
 

. النزاع الجبائي. 6.2
 

، تعرضت الشركة إلى عملیة تدقیق جبائي معمق من طرف إدارة الجبایة أفضى إلى إصدار قرار بتوظیف إجباري 2000في سنة 
 دینار بعنوان الخصم من المورد) الذي تم إلغاؤه فیما بعد من طرف محكمة 755 41 دینار (من بینھم 104 632بمبلغ قدره 

 دینار. 112 71االستئناف لیصبح األداء المستوجب 
 المحكمة بقبول  وقد حكمتكما تجدر اإلشارة إلى أن اإلدارة العامة لألداءات قامت بتقدیم مطلب تعقیب للطعن في ھذا الحكم.

إلى محكمة االستئناف. مجددا  ومضمونا وإحالة القضیةالتعقیب شكال 
 دینارا مع العلم ان الشركة لم 519 000، صدر حكم إستئنافي یقر ما اتى بھ التوظیف االجباري في حدود مبلغ 2014خالل سنة 

 تتوصل بعد بنسخة من ھذا الحكم.
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األصول الثابتة غیر المادیة.  .3
 

2015 2016     
        

 برامج إعالمیة   243 448 643 429
 رخص عالمات تجاریة وطرق   790 407 790 407

        
 المجموع الجزئي   033 856 433 837

        
 یطرح االستھالك المتراكم   <616 841> <022 834>

        
3 411 14 417     

 
 .األصول الثابتة المادیة .4
 

2015 2016     
        

 األراضي   435 552 1 435 552 1
 البناءات   317 045 15 971 019 15
 التجھیزات، المعدات واألدوات   452 916 65 090 174 65

 معدات النقل   646 343 246 337
 أصول ثابتة أخرى   367 012 3 292 895 2

 أصول في طور اإلنجاز   228 354 954 277
        

 المجموع الجزئي   445 224 86 988 256 85
        

 یطرح االستھالك المتراكم   <458 559 46> <343 524 40>
        

44 732 645 39 664 987     
 

  في الجدول التالي:2016تتلخص التغییرات في األصول الثابتة المادیة وغیر المادیة لسنة 
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جدول التغییرات في األصول الثابتة 

 

القیمة المحاسبیة 
 العناصر القیمة الخامة االستھالكات الصافیة في

31/12/2016 االستھالكات المتراكمة  
 31/12/2016في 

استھالكات ستة 
االستھالكات المتراكمة  التعدیالت 2016

 31/12/2015في 
القیمة الخام في 

31/12/2016 
مبیعات وإعادة 

القیمة في  شراءات ترتیب
31/12/2015  

          
 برامج اإلعالمیة 643 429 600 18 - 243 448 417 426 - 502 7 919 433 324 14

 رخص عالمات تجاریة وطرق 790 407 - - 790 407 605 407 - 93 698 407 92

 أصول في طور االنجاز - - - - - - - - 
 مجموع األصول الغیر مادیة 433 837 600 18 - 033 856 022 834 - 595 7 617 841 416 14   - - - - - - - -

          
 األراضي 435 552 1 - - 435 552 1 - - - - 435 552 1
 البناءات 971 019 15 346 25 - 317 045 15 023 090 7 - 015 621 038 711 7 279 334 7

 التجھیزات، المعدات واألدوات 090 174 65 334 751 972 8 452 916 65 754 509 30 972 8 203 375 5 985 875 35 467 040 30
 معدات النقل 246 337 000 52 600 45 646 343 992 328 600 45 470 7 862 290 784 52

 أصول ثابتة أخرى 291 895 2 873 158 797 41 367 012 3 574 595 2 797 41 794 127 571 681 2 796 330
 أصول في طور اإلنجاز 954 277 119 515 845 438 228 354 - - - - 228 354

 مجموع األصول المادیة 987 256 85 672 502 1 214 535 445 224 86 343 524 40 369 96 482 131 6 456 559 46 989 664 39          

          
مجموع األصول الثابتة المادیة  420 094 86 272 521 1 214 535 478 080 87 365 358 41 369 96 077 139 6 073 401 47 405 679 39

 وغیر المادیة
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. صول ثابتة مالیةأ .5
 

2015 2016    
 قروض لألعوان  385 91 344 79    

 مساھمات  105 231 21 821 183 21
 ودائع وكفاالت  887 362 845 362

 المجموع الجزئي  377 685 21 010 626 21    

 مدخرات *  <453 808> <933 649>    

    20 976 076 20 876 924    
* تنقسم المدخرات كاآلتي: 

2015 2016   
 ACMGمدخرات النخفاض قیمة أسھم   000 150 000 150    

 SOTAGمدخرات النخفاض قیمة أسھم   500 500
 POULINA GROUPمدخرات النخفاض قیمة أسھم   - 757

 مدخرات النخفاض قیمة أسھم شركة االسمنت ببنزرت  076 111 101 110
 STBمدخرات النخفاض قیمة أسھم   442 489 575 388

- 55950  
 ECRYPTAGE ETمدخرات النخفاض قیمة أسھم شركة 

AMARRAGE NAVIRES 
 UNIMEDمدخرات النخفاض قیمة أسھم شركة   484 1 -

    
649 933 808 453    

 
: تتوزع المساھمات كما ھو مبین بالجدول التالي
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قیمة تداول السھم  المخصصات
 2016في دیسمبر 

معدل كلفة 
نسبة  عدد األسھم السھم

 المساھمة
الكلفة الجملیة 

2016 
تفویت في مساھمات 

2016 
شراء مساھمات 

2016 
الكلفة الجملیة 

 31/12/2016 31/12/2015 التغیرات المساھمة 2015
- - - 27,275 7,858 1 579 303 3,97% 12 409 429 - - 12 409 429 ATTIJARI BANK 
- - - 100 100 45 182 11,30% 4 518 200 - - 4 518 200 MARHABA BELVEDERE 
- - - 48,605 32,238 51 940 2,67% 1 674 419 - - 1 674 419 STE ALKIMIA 

100 867 388 575 489 442 3,897 11,641 63 200 0,25% 735 733 - - 735 733 STB 
- - - 10 10 69 700 8,71% 697 000 - - 697 000 ESSALAMA SICAF 
- 150 000 150 000 10 10 15 000 6,00% 150 000 - - 150 000 A.C.M.G 
- - - 50 50 200 0,91% 10 000 - - 10 000 FOIRE DE GABES 
- - - 10 10 1 000 0,03% 10 000 - - 10 000 BANQUE DE SOLIDARITE 
- 500 500 100 100 5 0,02% 500 - - 500 SOTAC 

- - - 100 100 5 000 27,78% 500 000 - 0 500 000 STE DE STOCKAGE 
PETRELIERS 

<757> 757 - 6,563 5,513 1 607 0,00% 8 860 - - 8 860 POULINA HOLDING 
- - - 8,875 8,089 24 232 0,61% 196 014 - 2 196 012 SOTRAPIL 

- - - 100,312 100,312 26 0,26% 2 608 - - 2 608 FCP MAXULA 
CROISSANCE 

975 110 101 111 076 2,954 11,498 13 000 0,03% 149 478 - - 149 478 CIMENTS DE BIZERTE 
- - - 14,409 10,7 2 017 0,01% 21 582 - - 21 582 ENNAKL 

55 950 - 55 950 4,405 10 10 000 20,00% 100 000 - - 100 000 STE D'ECRYPTAGE ET 
AMARRAGE NAVIRES 

1 484 - 1 484 10,09 10,417 4 539 0,02% 47 283  47283 - UNIMED 

            
 المجموع 819 083 21 285 47 - 105 231 21     453 808 933 649 520 158
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. جاریة أخرىغیر  أ صول  . 6   
 

2015 2016     
       

 أعباء للتوزیع   678 136 843 262
       

262 843 136 678     
 
 البضاعة بالمخازن.. 7
 

2015 2016     
       

 مواد أولیة   168 069 4 495 086 10
 مواد أولیة في مرحلة النقل     - -

 قطع غیار ومواد أخرى لالستھالك   862 847 2 695 036 3
 مواد لف تجاریة   662 536 462 706

 بضاعة قابلة للبیع   024 600 20 024 819 18
 منتوجات في طور الصنع        -                            763 22

 H2SO4منتوجات وسیطة    025 049 1 058 400 1
  ANHYDRITEبضاعة قابلة للبیع    052 41 -

  
 

    
 المجموع الجزئي   794 143 29 496 071 34

       
       

 یطرح االحتیاطي الستھالك البضاعة بالمخازن *      <100 434> <275 565>
       

33 506 221 28 709 694     
 

* تتلخص المدخرات النخفاض قیمة البضاعة في المخازن على النحو التالي: 
 * تتلخص المدخرات النخفاض قیمة البضاعة في المخازن على النحو التالي:   2016 2015

       
  ALF3   مدخرات النخفاض قیمة بضاعة قابلة للبیع   770 22 770 22

 مدخرات النخفاض قیمة المواد األولیة   597 90 776 238
 مدخرات النخفاض قیمة قطع الغیار   733 320 729 303

       
565 275 434 100     

 
  8 .أ صول جاریة أخرى

 
2015 2016     

       
 مدینون آخرون   910 4 441 8

 حساب مرتقب في األصول   - 541
 الدولة، األداء على القیمة المضافة لالسترجاع   912 746 3 094 745 3

 تسبیقات للمزودین   564 7 222 87
 أعباء مسجلة مسبقا   255 8 471 5

 تسبیقات الموظفین   225 26 590 29
 إیرادات للتحصیل   835 69 835 69

 مواد لف لإلرجاع   149 5 149 5
       

 المجموع الجزئي   851 868 3 342 951 3
       
 المدخرات      <990 10> -
       

3 951 342 3 857 861     
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 توظیفات وأصول مالیة أخرى.. 9
 

2015 2016     
       

  آجال أقل من سنة على قروض األعوان   149 125 092 129
  

 
    

129 092 125 149     
 

 السیولة و ما یعادل السیولة.. 10
 

2015 2016     
       

 سندات اإلیداع   000 500 000 500 1
 البنوك (الدینار التونسي)   664 148 241 541 1
 البنوك (العملة الصعبة)   979 405 949 634 1

 الخزینة   876 5 358 5
  

 
    

4 681 548 1 060 519     
 

 األموال الذاتیة قبل التخصیص.. 11
 

 مسجلة بذلك 31/12/2015دینارا في   058 784 70  مقابل31/12/2016 دینارا في 067 419 69 تبلغ األموال الذاتیة قبل التخصیص
دینارا.  991 364 1بـ انخفاضا 

 
 النحو التالي:على 2016 تتمثل التغییرات في األموال الذاتیة لسنة
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جدول التغییرات في األموال الذاتیة 
 

انعكاسات التعدیالت  المجموع
األموال الذاتیة  النتائج المؤجلة نتیجة السنة المحاسبیة

  رأس المال االحتیاطي القانوني احتیاطي اختیاري األخرى
 2015  دیسمبر31الوضعیة في  000 000 21 000 100 2 433 759 34 076 624 4 017 689 7 532 611 - 058 784 70         

 2015 انعكاسات التعدیالت المحاسبیة - - - - - - - -         
 الوضعیة بعد التعدیالت المحاسبیة 000 000 21 000 100 2 433 759 34 076 624 4 017 689 7 532 611 - 058 784 70         

 رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع -       -   - - - - - - 

 رأس مال مكتتب غیر مطلوب -       -   - - - - - - 
 مساھمون، رأس مال مكتتب غیر مطلوب - - - - - - - -         
 حصص األرباح وغیرھا من أنواع التوزیع -  - - <000 680 1> - - <000 680 1>         
 االحتیاطات - - - - - - - -         
 نتائج مؤجلة - - - - 532 611 <532 611>  -         
 منح االستثمار - - - 100 102 - - - 100 102         
 حصص منح االستثمار - - - <370 188> - - - <370 188>         
 2016النتیجة الصافیة للسنة المحاسبیة  - - - - - 278 401 - 278 401         
 2016انعكاسات التعدیالت المحاسبیة لسنة  - - - - - - - -         
 2016 دیسمبر 31األموال الذاتیة في  000 000 21 000 100 2 433 759 34 806 537 4 549 620 6 278 401 - 067 419 69         
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 :القروض .12
 

2015 2016     
       

 قرض متوسط المدى من التجاري بنك   000 400 000 300 1
 قرض من طرف البنك التونسي   065 113 8 212 060 10
 قرض من طرف بنك تونس العربي الدولي   000 675 4 778 752 6

  
 

    
18 112 990 13 188 065     

 
 المدخرات: .13

 

2015 2016     
       

 مدخرات لنزاعات التلوث  (أ) 363 562 316 452
 مدخرات للنزاعات الجبائیة  (ب) 237 519 237 519
 مدخرات لتغطیة منح اإلحالة على التقاعد  (ت) 889 915 788 934

  
 

    
1 906 341 1 997 488     

 

 
  تمثل ھذه المدخرات المبالغ التي یمكن أن تسددھا الشركة للفالحین المتضررین بسبب التلوث. )أ(
 .2000 تتعلق ھذه المدخرات بالنزاع القائم بین الشركة وإدارة المراقبة الجبائیة بعد المراجعة الجبائیة المعمقة التي وقعت سنة  )ب(
  لتغطیة المنح التي سیّتم تحملھا من قبل الشركة خالل العشرة سنوات القادمة.2009 تم تكوین ھذه المدخرات ابتدءا من سنة  )ت(

 أسلوب بوضع الشركة قامت, 2012 سنة منذ  دینارا.100 000 قامت الشركة بتخصیص مدخرات بقیمة 2012حتى موفي 
 .مدخرات لتغطیة منح اإلحالة على التقاعدقیمة  تحدید من یمكن خاص

 
 بھم: المزودون والحسابات المرتبطة .14

 

2015 2016     
       

 مزودو استغالل محلیین   686 259 1 152 807
 مزودو استغالل أجانب   276 488 9 158 000 11

 مزودو شراء أصول ثابتة محلیین   127 135 756 539
 مزودون، فواتیر لم تصل   504 639 1 416 080 4

 مزودون، حجز بعنوان الضمان   160 114 297 318
       

16 745 778 12 636 753     
 

 األخرى: الخصوم الجاریة .15
 

2015 2016     
       

 األعوان والحسابات المتصلة   629 057 1 142 875
 الدولة والجماعات العمومیة   947 395 955 483
 إیرادات مسجلة مسبقا   730 156 597 149

 شركاء – حصص أرباح للدفع   203 3 007 3
 ضمان اجتماعي وھیاكل اجتماعیة أخرى   986 831 297 824
 دائنون آخرون   675 459 931 367

  
 

    
2 703 930 2 905 171     
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 أخرى: وخصومات مالیة.حساب بنكي مدین 16
 

2015 2016     
       

 اجال أقل من سنة على قرض غیر جاري من طرف التجاري بنك   000 900 000 000 1
 فوائد مطلوبة على قرض غیر جاري من طرف التجاري بنك   657 16 912 34

 اجال أقل من سنة على قرض غیر جاري من طرف طرف البنك التونسي   147 947 1 147 947 1
 اجال أقل من سنة على قرض غیر جاري من طرف طرف بنك تونس العربي الدولي   778 077 2 778 077 2
 قرض قصیر المدى لتمویل الصادرات    - 270 634 4

       
9 694 107 4 941 582     

 

  إیرادات االستغالل األخرى..17
 

2015 2016     
       
       

 مداخیل األكریة   620 547 543 521
 إنتاج ثابت   554 25 605 37

 بیع االلمین   400 83 -
 تحویالت االعباء    -  904 71
 إرجاعات مختلفة   617 43 067 92

 بیوعات مختلفة   120 2 935 2
 إیرادات مختلفة متأّتیة من عملّیات تحمیل وتنزیل   312 217 185 175

 مكافآت الحضور   500 500 1
 استردادات على مدخرات قضایا الّتلّوث   055 182 496 146

 استردادات على مدخرات:     
 - مخزونات منتوج نھائي     -  983 195

 - مخزونات مواد أّولّیة    800 148 -
 - مخزونات قطع الغیار    430 547

 استردادات على مدخرات منح اإلحالة على التقاعد   563 171 679 249
 استردادات على مدخرات اجازات خالصة االجر    -  000 885
 حصص المنح المسّجلة بقائمة النتائج   370 188 251 87

 حصص المنح التدریبیة   447 2 -
 إیرادات متعلقة بالتعدیالت المحاسبیة   616 328 709 83

       
2 551 404 1 942 404     

 
 

 :  مالیة صافیةأعباء18. 
2015 2016     

        
 أعباء مالیة   301 139 1 999 308 1
 عبئ ناتج عن عملیة بالعملة األجنبیة   608 255 3 677 788 2

 إیراد ناتج عن عملیة بالعملة األجنبیة      <470 268 2> <793 949 1>
 مدخرات النخفاض قیمة أصول ثابتة مالیة   276 159 983 44

 استردادات على مدخرات النخفاض قیمة أصول ثابتة مالیة      <757> <836 47>
 أعباء مالیة / إیرادات متعلقة بالتعدیالت المحاسبیة      <105 2> <521 33>

    2 111 509 2 282 853   
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 التوظیفات: إیرادات . .19

2015 2016     
       

 التوظیفات النقدیة   469 34 721 90
 حصص األرباح   843 434 2 796 727 2

 إیرادات القروض المسندة لألعوان   032 3 007 3
       

2 821 524 2 472 344     
 

 األخرى: المرابیح العادیة .20
 

2015 2016     
       

 الربح المتأتي من بیع حصیلة المساھمات   - 300
 فوائض مدینة للحسابات الجاریة   294 11 185 15
 مرابیح أخرى   34 322 22

 الربح المتأتي من بیع معدات النقل   000 20  -
  إلغاء دیون من طرف المزودین   393 84 -

       
37 807 115 721     

 

 . التدفقات النقدیة المتأتیة من االستغالل:21
 

 :بین، وھي ناتجة عن الفارق 2016 دیسمبر 31 دینار في 417 151 6   بلغت التدفقات النقدیة المتعلّقة باالستغالل
 

 المقابیض: 136 261 80
 مقابیض من الحرفاء 042 294 79  

 مقابیض من مدینین مختلفین (دخل كراء مباني) 544 638
 مقابیض من مدینین مختلفین (أخرى) 550 328

 الدفعات: <719 109 74>  
 دفعات االستغالل <719 109 74>

 
. التدفقات النقدیة المتأتیة من أنشطة االستثمار: 22
 

 ودفعات مرتبطة مبلغ وھي ناتجة عن مقابیض 2016 دیسمبر 31 دینار في <070 545 1>باالستثمار بلغت التدفقات النقدیة المتصلة 
 باالستثمار والتي تتجزأ كالتالي:

 المقابیض: 411 783 2
 مقابیض تسدید قروض األعوان 558 146  

 مداخیل األوراق المالیة للّتوظیف 167 34
 مقابیض التوظیفات، حصص األرباح 843 434 2

 مقابیض ناتجة عن تفویت في أصول ثابتة مادیة وغیر مادیة 051 156
 مداخیل الحسابات الجاریة 292 11

 مكافآت الحضور 500
 الدفعات: <481 328 4>    
 دفعات ناتجة عن شراء أصول ثابتة مادیة وغیر مادیة <039 984 3>  

 دفعات ناتجة عن إسناد قروض لألعوان <330 196>
 دفعات ناتجة عن شراء  مساھمات <283 47>

 أعباء مالیة <829 100>
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 . التدفقات النقدیة المتأتیة من أنشطة التمویل:23

 
 : وتتجزأ كالتالي 2016  دیسمبر31دینار في  <630 730 7> التمویل بلغت التدفقات النقدیة المتأتیة من أنشطة 

 
 المقابیض: 547 104

 مقابیض متأتیة من منح االستثمار 547 104  

 الدفعات: <177 835 7>  
 دفعات حصص أرباح وغیرھا من أنواع التوزیع <574 679 1>  

 دفعات ناتجة عن أعباء مالیة لقرض البنك التونسي <007 593 >
 دفعات ناتجة عن أعباء مالیة لقرض التجاري بنك <423 73>

 دفعات ناتجة عن أعباء مالیة لقرض بنك تونس العربي الدولي <336 429>
 سداد القروض <912 34>

 آجال أقل من سنة على قرض البنك التونسي <147 947 1>
 آجال أقل من سنة على قرض التجاري بنك <000 000 1>
 آجال أقل من سنة على قرض بنك تونس العربي الدولي <778 077 2>

   
. انعكاسات تقلبات أسعار الصرف: 24
 

 .دینار <746 496>   صرف على الحسابات البنكیة بلغتخسائر أنتج2016 تغیر سعر صرف الدوالر األمریكي خالل سنة 
 

 . األطراف المرتبطة25

 األطراف المرتبطة عدد األسھم في رأس المال نسبة المساھمة
26,67% 560 000 ARMICO 
18,53% 389 355 SOCIETE MARHABA INTERNATIONAL 
17,22% 361 528 SOCIETE MARHABA BEACH 

4,83% 101 360 SOHOTO HOTEL SALEM 
4,49% 94 356 TOUR KHALAF 
2,80% 58 840 COMPTOIRE NATIONALE DU PLASTIQUE 
1,11% 23 355 MARHABA 
0,98% 20 584 DRISS HICHEM 
0,36% 7 483 MARHABA PALACE 
0,26% 5 508 ESSALAMA SICAF 
0,02% 348 DRISS M’HAMMED 
0,00% 70 DRISS M’HAMMED BEN HICHEM 
0,00% 35 LAKHDAR TLILI 
0,00% 35 TIJANI BEN HMIDA CHELLI 

 

  كاآلتي: 2016خالل سنة  المرتبطة االطراف مع العملیات تتمثل
 دینار. 790 48 بمبلغ قدره ESSALAMA SICAV  من طرف شركة حصص أرباحدفعات  -
 . دینار835 69 بمبلغ قدره  MARHABA  القبض من طرف شركة مستحقة حصص أرباحدفعات  -
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 التعھدات:. 26

 : في إطار مشروع وحدة إنتاج حامض الكبریت، تحصلت الشركة على قرضین متوسطي المدى بالشروط التالیة

. یتم سداد ھذا 2011 دیسمبر 28تم توقیع عقده بتاریخ   دینارا15 000 000قرض من طرف البنك التونسي بلغ  −

لم یتبقى   .مع فترة سماح لمدة سنتین  بالمائة1القرض على مدة عشر سنوات بنسبة فائدة بلغت نسبة السوق المالیة زائد 

 2016دیسمبر 31 في القرض ھذا من مسحوبة غیر تعھدات أي

 دینارا من طرف بنك تونس العربي الدولي یتم خالصھ على مدة سبع سنوات بنسبة فائدة 10 000 000قرض یبلغ  −

 القرض ھذا من مسحوبة غیر تعھدات لم یتبقى أي .سنتینمع فترة سماح لمدة   بالمائة1تساوي نسبة السوق المالیة زائد 

  2016دیسمبر 31 في

 تم شرائھا. والمعدات التيتم ضمان ھذین القرضین برھون على قطعتي األرض الكائنتین بقابس 

 
 الضرائب: .27

 
تتمتع الشركة باالمتیازات الجبائیة الممنوحة للشركات المصدرة كلیا بمقتضى أحكام مجلة التشجیع على االستثمار حیث أن إنتاجھا 

موجھ كلیا للتصدیر. 

 طبقا ألحكام الفصل 2013 دیسمبر 31 على ھذا األساس، تواصل الشركة طرح األرباح المتأتیة من التصدیر طرحا كلیا إلى حدود
 .2013 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2012 لسنة 2012-27 من القانون عدد 20

 وذلك طبقا %10الشركة بإخضاع المرابیح المتأتیة من التصدیر للضریبة على الشركات بنسبة قامت  2014بدایة من غرة جانفي 
للقوانین السالف ذكرھا. 

 األخرى المتأتیة من العملیات التي تقوم بھا الشركة في السوق الداخلیة، خاضعة للضریبة على الشركات بنسبة وتبقى اإلیرادات
25%. 

 2016سنة                                                            مراقبي الحسابات تقاریر


