
 
 

 
 

 بالغ الشرآات
 

 القوائم المالية                        
 

  نابللوالية الجهوية للنقل الشرآة
 شارع الحبيب ثامر نابــل: المقر اإلجتماعي 

 
العامة العادیة التي ستنعقد  التي ستعرض للمصادقة في الجلسة 31/12/2002 قوائمها المالية للسنة المحاسبية المختومة في  نابللوالیة الجهویة للنقل الشرآةتنشر
 .محمد بوعتور الذي لم یقم بأي تحفضاتهذه القوائم مصحوبة بالتقریر العام و الخاص لمراقب الحسابات السيد . 2003 جوان 18یوم  

 المـــوازنـــة
)بالديــنار(                             

 2001 ديسمبر 31 إلى 2002 ديسمبر 31 إلى 

    األصــول

  الجــاريــة غير األصــول

387,346 387,34669 69  المادیة الثابتة غير األصول

673,424 52-287,384 62-  (1) االستهـالآـــات

713,922 099,96216 7  الجـــملة

604,798 652 019,63035 503 37  المادیـة الثابتة األصول

207,830 076 24-135,449 974 24- (1) ـالآـــاتاالسته

396,968 576 884,18111 528 12  الجـــملة

873,800 873,800117 96 (2)  المـاليـــةاألصـول

500,000 82-000,000 74-      المـــدخـــرات

373,800 873,80035 22  الجـــملة

484,690 628 857,94311 558 12  الجــاريــة األصول غير مجموع

 

   الجــاريــةلاألصــو

926,091 165,267585 308 (3) المخــزونـــــــات

268,114 186-  المـــدخـــرات

657,977 165,267399 308  الجـــملة

225,024 262 074,2861 322 1 (4)  بهمالمتصلة والحسابات الحرفـاء

359,810 636-359,810 636-  المـــدخـــرات

865,214 714,476625 685  الجـــملة

946,909 491 053,2521 580 1 (5)  جاریة أخرىأصول

989,156 036 1 (6) أخرى و أصول مالية توظيفات

                                على المساهماتمدخرات

845,005 109,207468 187 (7) السيولة و ما یعادل السيولة

781,070 997 162,4592 767 1  الجـــملة

304,261 023 042,2024 761 2  الجــاريــة األصول مجموع

 

788,951 651 900,14515 319 15   األصـــولمجــمــوع
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       المـــوازنـــة

)بالديــنار(  

31 إلى 2002 ديسمبر 31 إلى 
2001 ديسمبر 

  الخــصوم الذاتية و األموال

   الذاتـيــةاألمــوال

000,000 000 000,0003 000 3   المال اإلجتـمــاعيرأس

019,781 829 868,6714 807 4 (8) اإلحتيــاطــات

  األخرى الذاتـيــة األموال

819,538 710-764,476 828 1- (9)  المؤجلــةالنتـائج

628,448 154 1-628,448 154 1-   في النتائج المؤجلةالمؤثرة المحاسبية التعديالت

571,795 963 475,7475 824 4   إحتساب نتيجة السنة المحاسبيةقبل األموال الذاتية مجموع

944,938 117 1-787,508 298 1-  ة السنة المحاسبينتيجة

626,857 845 688,2394 525 3   التخصيصقبل األموال الذاتية مجموع

 

  الخـــصــوم

   غير الجــاريةالخصوم

216,403 353 042,8464 929 4  القـــروض

763,539 763,53924 15 (10) مدخـــرات

979,942 377 806,3854 944 4  الجارية الخصوم غير مجموع

   الجــاريةمالخصو

546,747 296 422,8174 198 2 (11)  بهمالمتصلة و الحسابات المزودون

632,933 131 485,3752 243 4 (12) األخــرى الجـاریة الخصوم

497,3292,472 407   البنــكيـةالمســاعدات

182,152 428 405,5216 849 6   الخصوم الجاريةمجموع

162,094 806 211,90610 794 11   الخصــوممجموع

788,951 651 900,14515 319 15   الخصومو األموال الذاتية مجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

   نابللوالية الجهوية للنقل الشرآة
  النتائجقــائمة

)بالديــنار(  

 2001 ديسمبر 31 إلى2002 ديسمبر 31 إلى  

 (13)  اإلستغــاللإيرادات

258,009 287 331,66313 298 13   نقل المسافرینمداخيل

239,539 873,46234 36  األخرى اإلستغالل إیرادات

000,000 000,000160 620   اإلستغاللمنحة

259,180 845   التوازن منحة

497,548 481 464,30513 800 14  اإلستغالل إيرادات مجموع

   اإلستغاللأعبــاء

429,548 902 2-353,004 991 2- (14) المستهلكة التموینات مشتریات

033,804 409 7-656,838 272 8- (15)  األعوانأعباء

989,158 602 2-012,811 068 3- (16) المدخرات اإلستهالك و مخصصات

593,204 552 2-611,893 592 1- (17)  إستغالل أخرىأعباء

045,714 467 15-634,546 924 15-  الل أعباء اإلستغمجموع

548,166 985 1-170,241 124 1-   اإلستغاللنتيجة

748,796 464-001,905 518-   مالية صافيــةأعباء

145,031 551,628130 17 (13)  التوظيــفاتإیرادات

576,792 213 015,5011 390 (13) األخــرى العادیة األرباح

369,799 9-182,491 62-  األخـرى العادیة الخسائر

 إحتساب قبل األنشطة العادية نتيجة
944,938 115 1-787,508 296 1-  األداء

000,000 2-000,000 2-   على المرابيحاألداء

 إحتساب بعد األنشطة العادية نتيجة
944,938 117 1-787,508 298 1-  األداء

   طارئــةأربــاح

944,938 117 1-787,508 298 1-  الحسابيةلسنة  الصافية لالنتيجة

 النقدية التدفقات جدول
)بالديــنار(  

    

 2001 ديسمبر 31 إلى  2002 ديسمبر 31 إلى

      المتصلة باإلستغاللالنقديــة التدفقات

 944,938 117 1 -787,508 298 1-  : الصافية النتيجــة             

   :  بالنسبــة لــتسویة             

 158, 989 602 8112, 012 068 3  : و المدخــرات اإلستهالآات            

 947, 710 81-824, 760 277  المخــزونات : تغيــرات            
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 005, 611 8-262, 849 59- المستحقات            

 133, 764 343224, 106 88-  أخرىأصول              

 418, 568 458 9301, 123 098 2-  ودیون أخرىالمزودون                        

 845, 845 442655, 852 111 2  أخرىخصوم              

 292, 944 199 1-715, 703 208-  عـلي المـدخـراتاإلستردادات           

 956,372 533 055,3192 704 1  المتأ تية من اإلستغاللـديةالنقـ التدفقات

   النقدية المتصلة بأنشطة اإلستثمارالتدفقات

 554,235 621 6-417, 321 774 4-  أصول ثابتة مادیة إقتناء المتأ تية من الدفوعات

 -000, 855 37  أصول ثابتة مادیة التفویت المتأ تية من المقابيض

 554,235 621 6 -466,417 736 4 -  النقدية المتأتية من أنشطة اإلستثمارتدفقاتال

   المتصلة بأنشطة التمويلالنقدية التدفقات

 822,382 39-151,110 21-  وغيـرها من أنواع الـتوزیعاألرباح حـصص

 434,133 379 1-860,549 745 1- الـــقروض ســـداد

 292,000 249 220,0003 536 2 تية من القــروض المتــا المقـــابيض

 035,485 830 208,3411 769  المخصصة ألنشطة التمويلالنقدية التدفقات

 562,378 257 2-219,811 726 1- الخـــزينة تـــغير

 394,067 763 831,6893 505 1  بـدایة السنـة المحـاسبيةفي الخـزینة

 831,689 505 388,1221 220- ـتم السنـــة المحـــاسبيةالخـــزینة عـــند خــ
 

 اإليــضـــاحـــات             
                    ـ األ صـول المـالية2 ـ يــضـاحأ

 

 2001 ديسمبر 31 إلى  2002 ديسمبر 31 إلى  

 123,800 123,8004 4   ودائـــع و آفــاالتـ   

 750,000 750,000113 92  لمســاهمــات اـ   

 500,000 82-000,000 74-  المساهمات عــــلي مـــدخــرات ـ   

 373,800 873,80035 22                        المجمـــوع الصــــافي
     

   ـ المخزونـات3 ـإيــضـاح           
 

 2001 ديسمبر 31 إلى 2002 ديسمبر 31 إلى  

891,520 550,91413 34  اتمحـــروقــ  ـ         

412,176 133,12558 15   زیــــــوت  ـ         

240,562 339,672259 158   قـــطــع غيـــــــارـ         

439,817 715,1648 10   عجــــــالتـ          

822,859 317,3144 5   د وات أ  ـ          

567,522 458,09520 53  ات متفـــرقـــ          

374,456 514,284365 277   عالمجمــــو                                
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502,025 651,59532 30  مــصلحـة غــيار قــطع ـ    

876,481 165,879397 308   عالمجمــــو                                

149,610 149,610188 188  : غيــــرالصالــــح المخـــزون

102,427 102,427187 187   قــطع غيــار جــدیــدة ـ     

047,183 047,1831 1   قــطع غيـار مستعملـة و مصلحـةـ     

926,091 314,877585 496  :المخــــزون الجملـــي 

776,481 165,267397 308  لصـالح المخـزون اـ     

149,610 149,610188 188   المخـزون غيـر الصـالحـ     

268,114 186-149,610 188-    المــــدخـــرات

657,977 165,267399 308  القيمة الصـــافيـــة للمخـــزونات
 

   ـ الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم4 ـ أيــضـاح 
     

 2001 ديسمبر 31 إلى 2002سمبر  دي31 إلى  

 953,653 423,571594 651            ــــ  حـــرفاء عــادیـــون

 544,135 040,085625 636            ــــ  حـــرفــاء مشكوك في إیفــائـهم

 017,686 829,02730 32            ــــ  أوراق تجــاریة  مستحقـــة

 995,950 781,60311 1   أوراق تجـــاریــة غيـــر خـــالصــة          ــــ 

 286,400- -            ــــ  مـــزودون ــ تسبقـــة

 225,024 262 074,2861 322 1                                  الــمجمــــــوع

 359,810 636-359,810 636-             ــــ  الــمــدخـــرات

 865,214 714,476625 685             ــــ  المجمــــوع الصــــافي
  ـ أصول جارية أخرى5 ـ أيــضـاح

     

 2001 ديسمبر 31 إلى 2002 ديسمبر 31 إلى  

 891,367 883,8878 6      ـــ تسبقـــات لألعـــــوان

 203,587 929,153391 322      ـــ قــــروض لألعــــوان

 - -   نهــــائيـــة    ـــ خــــالصـــات

 791,201 791,20132 32      ـــ منــــازل بالهــــوریــة

 945,284 030 527,2081 094 1      ـــ تسبقـــات عــــلي األداءات و الضــــرائب

 185,549 7 -      ـــ صنــــادیـــق إجتمــــاعيـــة

 636,015 19 -      ـــ إیــــرادات مستحقــــة

 293,906 921,8031 122      ـــ أعبــــاء مسجلـــة مسبقـــا

 946,909 491 053,2521 580 1                                       المجمــــــوع
 

                                                                                                                                                             ـ توضيفات وأصول مالية6 ـ أيــضـاح

  
 
 2000 ديسمبر 31 لى

    
 2001ديسمبر         31  إلى

000,000 220 -      ــــ  بنـــك تـــونس العـــربي الـــدولــي

000,000 150 -      ــــ  بنــــك الجنـــــوب

989,156 316 -  الشـــرآـــة التـــونسيــة للبنـــك    ــــ 
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000,000 300 -      ــــ بنـــــك األمـــــان

000,000 50 -      ــــ  البنــــك القــــومـــي الفـــالحي

989,156 036 1 -                               المجمـــــــوع
 لسيولة و ما يعادل السيولة ـ ا7 ـ أيــضـاح

              

 2001 ديسمبر 31 إلى 2002 ديسمبر 31 إلى  

855,917 345,369307 171             ـــ  حســابــات جـــاریة بنكيـــة

774,868 969,805159 13             ـــ  حســـابـــات جـــاریة بـــریدیة

214,220 794,0331 1   ـــ  الخـــــزینـــــة          

845,005 109,207468 187    مجمــــوع  السيـــولة و ما یعادل السيولة

  :  ــــ  المساعدات البنكيـــة و الخصـــوم المـــالية  

2,472-2,472-                  البنــــك الــعــــربي لتــــونس

 -494,857 407-  آــة التـــونسيـــة للبنـــك               الشـــر

2,472-497,329 407-                              مجمــــوع المساعدات

842,533 388,122468 220-                              مجمــــوع العـــــام
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                     ـ اإلحتياطات8 ـ أيــضـاح 
   

 2001 ديسمبر 31 إلى 2002 ديسمبر 31 إلى  

188,818 188,818181 181       ــــ  إحتيـــاطــيات قـــانونيـــة

963,474 812,364473 452       ــــ  إحتيـــاطيــــات للصنــــدوق اإلجتمـــاعي

934,954 840 934,9542 840 2       ــــ  إحتيــــاطيـــات أخــــرى

932,535 332 932,5351 332 1      ــــ  إحتيـاطيات ألستثمــارات أخـرى معفــاة من األداءات

019,781 829 868,6714 807 4                          المجمـــــــوع
 

  ـ النتائج المؤجلة9 ـ أيــضـاح          
                         

 2001 ديسمبر 31 إلى 2002 ديسمبر 31 إلى 

 840,306 819,5381 710- 2000      ــــ  تخصيــــص نتيجـــة سنــة   

 785,598 684-944,938 117 1- 2001      ــــ  تخصيــــص نتيجـــة سنــة   

 819,538 710-764,476 828 1- لمجمـــــوع                               ا

 928,448 154 1-928,448 154 1-   التعــدیالت المحاسبية المؤثــرة علي النتـائج المؤجلة

   ـ مدخرات المخاطر و األعباء10 ـ أيــضـاح

 2001 ديسمبر 31 إلى 2002 ديسمبر 31 إلى 

 000,000 000,00010 10  ـــ  مــدخرات علي قـروض ممنوحة لألعوان المغادرین

 763,539 763,5395 5  ـــ مــــدخــرات علي خــــالصـــات نهـــائية

 000,000 8 -  ـــ مدخـــرات لألعباء اإلجتماعيــة علي األعوان الوقتيين
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000,000 1 -   ـــ  مــــدخــــرات أخــــــرى

763,539 763,53924 15                    المجمــــــــوع           
                                                                                                                                                        ـ المزودون و الحسابات المتصلة بهم11 ـ أيــضـاح   

         

 2001بر  ديسم31 إلى 2002 ديسمبر 31 إلى  

724,248 681,606279 605       ــــ  مـــزودوا أصــــول ثــــابتة

710,226 652 328,3311 334      ــــ  أوراق تجـاریــة  ـــ مزودوا أصـــول ثـــابتة

112,273 364 276,8622 131 1       ــــ  مــــــزودوا اإلستغــــالل

 -136,018 127      ــــ  أوراق تجـــاریـــة ـــ مــــزودوا اإلستغـــالل

546,747 296 422,8174 198 2                      الــــمجمـــــــــوع

 
  ـ خصوم جارية أخرى12 ـ أيــضـاح               

 2001 ديسمبر 31 إلى 2002 ديسمبر 31 إلى  

011,509 915,6213 2  أجــــــور مستحقــــــة, عـــــوان     ـــ  األ

012,226 460,39034 60  معـــــارضــــات,     ـــ  األعـــــوان 

106,432 562,092940 319  ضــــــرائب و أداءات,     ـــ  الـــــدولـــة

639,345 615,345109 109      ـــ  المســــــاهمــــون

294,699 347,3157 2  ــ  صنــــادیق إجتمــــاعيـــة    ـ

705,000705,000      ـــ  آفـــاالت علي مقـــاهي المحطــــات 

077,936 077,9369 9      ـــ  حجـــــوزات بعنــــوان الضـــــمان

295,574 602,691739 344 1      ـــ  أعبـــــاء للــــدفــــع

120,565 504,0474 11  ـــوعـــات في إنتضـــار التخصــــيص    ـــ  دف

369,647 195,497284 172      ـــ  أیــــرادات مسجـــــاــة مسبقـــــا

 -499,441 210 2      ـــ  قــــــروض أقـــــل مــن سنــــــة

632,933 131 485,3752 243 4                      المجمــــــــوع
                ـ مخصصات اإلستهالآات والمدخرات16 ـ أيــضـاح                                                                                                                              
  

 2001 ديسمبر 31 إلى 2002 ديسمبر 31 إلى  

989,158 602 131,3152 066 3        ــــ   مخصصـــــات اإلستهـــالآات

 -881,496 1        ــــ   مخصصـــــات المــــــدخــرات

989,158 602 012,8112 068 3                          المجمـــــــوع
 

              ـ أعباء اإلستغالل األخرى17 ـ أيــضـاح   
  

 2001 ديسمبر 31 إلى 2002 ديسمبر 31 إلى  

 745,207 925,862848 891  :    خـــــــدمات خــــارجية  

 587,658 341,747158 149  :خـــــرى     خـــــــدمات خــــارجية  أ

 378,159 068,017672 96  :    أعبــــــــاء اإلستغــــــالل األخــــــرى 

 882,180 276,267872 455  :    أداءات و ضـــــــرائـــب  

 593,204 552 611,8932 592 1                          المجمـــــــــوع
 



 
 

 
  نابللوالية الجهوية للنقل الشرآة

                                                                                                                                  الجبائيةالنتيجة إحتساب

 النتيجة المحاسبية: 
-1 298 787,508

 اإلدماجات

  على الشرآات ضریبة
2 000,000

 إلستغاللا التهم سنة أعباء
88 866,537

 الطروحات

122,724 89- )2000أقساط إحتياطية ( عا د یــة أرباح

703,715 208-  قدیمــةمــدخرات علي إستــردادات

 النتيجة الجبائية: 
-1 505 747,410

 
 

 تقرير مراقبة الحسابات للسنة المحاسبية
2002 

 إلى السادة مساهمي الشرآة الجهویة للنقل بوالیة نابـل
 

 آما قدمت إلينا من 31/12/2002عمال بالمهمة التي أوآلت إلى مكتبنا،قمنا بفحص القوائم المالية للشرآة الجهویة للنقل بوالیة نابـل للسنة المحاسبية المختومة في 1
                                                                      .                                                             طرف مجاس اإلدارة و آما أرفقت بهذا التقریر

  
أعدت القوائم المالية تحت مسؤولية مجلس إدارة الشرآة الجهویة للنقل بوالیة نابل ومسئوليتنا تنحصر في إبداء رأینا حول هذه البيانات المالية مستندین إلى -2 
                                                                                                                                                   .                      مراجعتنا لها
   

 على تأآيد معقول حول فيما إذا آانت البيانات  لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمعایير الدولية التي تتطلب بأن نقوم بتخطيط وتنفيذ عملية المراجعة لغرض   الحصول-3
.       و تتضمن عملية المراجعة فحصا لألدلة، على أساس السبر، و التي تؤید المبالغ و اإلفصاحات في البيانات  المالية . المالية خالية من معلومات جوهریة خاطئة

   
وإننا . مة و التقدیرات المهمة التي قامت بها اإلدارة، باإلضافة إلى تقييم عرض البيانات المالية آكلآذلك تتضمن عملية المراجعة تحدید المبادئ المحاسبية المستخد

             .                                                                                                 نعتقد بأن عملية المراجعة قد وفرت لنا أساسا معقوال إلبداء الرأي
   

 تعتمد الشرآة النموذج المسموح به لضبط قامة النتائج و جدول التدفقات المالية مع العلم أن استعمال هذا النموذج یجب أن یكون حال مؤقتا ویجدر بالشرآة -4
                                                                              .                                              استعمال النموذج المرجعي بالنسبة للسنوات القادمة 

 
 اعتمادا على أعمال المراجعة التي قمنا بها، نصادق على صحة و صدق الوضع المالي و القوائم المالية  للشرآة الجهویة للنقل بوالیة نابل للسنة المحاسبية -5

                                                                                                                                               .   2002 دیسمبر 31المختومة في 
 

ساب التعدیالت المحاسبية  دت وترتفع هذه القيمة باحت3.127.552 ما قيمته 2002 و ذلك باعتبار نتيجة 2002 دیسمبر 31 بلغت خسائر الشرآة في موفى -6
، آما أن هذه الحالة مدعوة  إلى التدهور و ذلك تبعا لتقدیرات من األموال الذاتية بالمائة 55 دت أي ما یعادتل 4.282.180المؤثرة في النتائج المؤجلة إلى  

.          63-99 آما تم تنقيحه بالقانون 34-95مالية وفقا للقانون  و تبعا لذلك تقع الشرآة تحت طائلة المؤسسات التي تمر بصعوبات 2003الموازنة بالنسبة لسنة 
                                                                                                                                          

المنصوص عتيها في التشریع الجاري به العمل و نقر بمصداقية و تطابق المعلومات الواردة في تقریر  آما قمنا حسب المعایير المهنية بأعمال التثبت الخاصة -7
.                                                                                           مجلس اإلدارة حول الوضع المالي للشرآة و نتائجها،مع الحسابات السنویة للشرآة

2003 ماي 15                                                                                                                                                          
 عن مراقبة مراجعة و تنظيم
 محمد بوعتور              

 
 قيات المبرمة بين الشرآة و أعضاء مجلس اإلدارة و الواردة بالفصلالتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول اإلتفا

  من مجلة الشرآات التجارية200 
 

 حضرات المساهمين،
 

 من مجلة الشرآات والخاص باإلطالع على العمليات المنصوص عليها بهذه المادة، نقر أن مجلس اإلدارة للشرآة الجهویة للنقل بنابل لم یعلمنا 200عمال بالفصل 
 . بوجود اتفاقية بين الشرآة و أحد أعضاء مجلس اإلدارة

 .آما أن الفحوص التي قمنا بها لم تكشف لنا عن وجود عمليات تنطوي تحت طائلة هذا الفصل
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 عن مراقبة مراجعة و تنظيم 
 محمود بوعتور             

 
 
 


