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 بالغ الشرآات
 

 القوائم المالية                     
 

 
 شرآة المغـــــــــــــــازة العــــــــــــــامة

  تونس1000شارع فرنسا  ,  24
 

  التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادیة التي31/12/2004تنشر المغازة العامة قوائمها المالية للسنة المحاسبية المختومة في 
.                        دویـريــيد الــهذه القوائم مصحوبة بالتقریر العام و الخاص لمراقب الحسابات عبد المج . 2005 جوان  24ستنعقد یوم  

                                   
 

 ة ــوازنــــالم
 )  بالــدیـنــار (

 
  دیسمـبر31حـاسـية مخــتومـة في  سنة م                                           

 الـتـغيـــيرات 2003 2004 إیضاحات األصــــــــــول
     اریةـول غـير الجــاألص

    4  ابتــة ـول الثـاألص
 1.587 430.175 431.762  األصول غير المادیة 
 >23.928< >369.395< >393.323<  تطرح االستهالآات 

 929.386 33.209.829 34.139.215  األصول الثابتة المادیة 
 >412.521< ><24.745.081 >25.157.602<  تطرح االستهالآات

 >202.618< 7.473.026 7.270.408 5 األصول المالية 
 - >929.641< >929.641<  تطرح المدخـرات

 291.906 15.068.913 15.360.819 موع األصول الثابتـة ـمج

 19.179 - 19.179  اریة أخرىأصول غير ج

 311.085 15.068.913 15.379.998 مجموع األصول غير الجـاریة 
      ول الجـاریةـاألص

 2.409.854 17.841.911 20.251.765 6 ات ـالمخزون
 >21.043< >163.439< >184.482<  تطرح المدخرات

 1.693.547 11.223.392 12.916.939 7 الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم 
 >257.307< >3.975.071< >4.232.378<  تطرح المدخرات

 1.233.139 2.317.635 3.550.774 8 أصول جاریة أخرى 
 >31.604< >348.057< >379.661<  تطرح المدخرات

 27.907 346.399 374.306 9 توظيفات و أصول مالية أخرى 
 1.306.407 10.008.786 11.315.193 10 السيولة و ما یعادل السيولة 
 6.360.900 37.251.556 43.612.456 مجـمـوع األصول الجـاریة 

 
 6.671.985 52.320.469 58.992.454 ـول ــمجـمـوع األص
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 ة ــوازنــــالم
 )  بالــدیـنــار (

 
  دیسمـبر31 سنة محـاسـية مخــتومـة في                                                     

إیضاحا األصــــــــــول
 ـــيراتالـتـغي 2003 2004 ت

 11  ةـذاتــّيـل الاومـاأل
   

 - 8.350.000 8.350.000   رأس المال االجتماعي
 292.152 4.608.465 4.900.617  اإلحـتيـاطات

 128.478 2.637.484 2.765.962  النتائــج المؤجلــة

 - >1.754.649< >1.754.649<  لمرتبطة بتعدیل محاسبيالنتائج المؤجلة ا

 2.923 49.108 52.031  األمــوال الذاتيــة األحــرى
 423.553 13.890.408 14.313.961 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية 

 
 1.490.350 1.048.924 2.539.274  المحـاسبيةنتـيجة الـسنة 

 
 1.913.903 14.939.332 16.853.235 موع األموال الذاتيـة قبل التخصيصمج

     الـخـصـوم

    12 اریةـالـخصوم غـير الج
 293 20.198 20.491  والدیــون الماليـة األخـرىالــقـروض 
 - - -  الـمـدخـرات

 293 20.198 20.491 مجموع الخصـوم غـير الجاریة
     الخــصـوم الــجاریـة

 6.047.974 30.186.874 36.234.848 13 الـمزودون و الحسابات المتصلة بهم 
 68.876 3.968.471 4.037.347 14 الخصوم الجاریـة األخـرى

 >1.359.061< 3.205.594 1.846.533 15 المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية

 4.757.789 37.360.939 42.118.728 وع الخـصوم الجـاریةـجمـم
 

 4.758.082 37.381.137 42.139.219 مـجمـوع الخـصـوم
 

 6.671.985 52.320.469 58.992.454 وع الخصوم و األمـوال الذاتيـة ـجمـم
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 ـائـجـقـائـمـة الـنت

 )  بالــدیـنــار (
 

  دیسمـبر31سنة محـاسـية مخــتومـة في 
 الـتـغيـــيرات 2003 2004إیضاحات األصــــــــــول

    16  غـاللـتـت االسراداـإی
 16.195.166 121.232.586 137.427.752  لـيــمداخ

 502.020 652.072 1.154.092  إیرادات استغالل أخرى 

 16.697.186 121.884.658 138.581.844 رادات االستغـاللـوع إیـمجـم

    17 تغـاللـاء االسـأعـب

 13.338.918 101.007.265 114.346.183  مستهلكةلالسلع امشتریات 
 827.041 13.562.069 14.389.110  أعباء األعوان

 327.375 1.571.045 1.898.420  مخصصات االستهالآات و المدخرات 

 882.034 5.089.924 5.971.958  أعباء االستغالل األخرى

 15.375.368 121.230.303 136.605.671 باء االستغـاللـموع أعـمج
 

 1.321.818 654.355 1.976.173 اللــة االسـتـغــنتـيج
 175.115 553.607 728.722 18 أعباء مالية صافية 
 190.255 190.117 380.372  اتـإیرادات التوظيف

 120.679 116.359 237.038  األرباح العادیة األخرى

 1.807.867 1.514.438 3.322.305 نتيجة األنشطة العادیة قبل احتساب األداءات

 >317.517< >465.514< >783.031<  اآلداءات على األرباح

 1.490.350 1.048.924 2.539.274  النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

 
 

 ةـدیـقـتدفـقـات النـدول الـج
 ) بالــدیـنــار (

  دیسمـبر31سنة محـاسـية مخــتومـة في 
 2004 2003 
    الـتدفقات النقدیة المتصلة باالستغالل

 1.048.924 2.539.274 النتيجة الصافية
   :تسویـــات بالنسبــة 

 1.408.835 749.328  االستهالك والمدخرات-    
 262.037 1.204.412  أصول ثابتة غير صالحة-    
   : تغييـــرات -    

 1.919.952 >2.409.854< المخزونات          * 
 >1.285.087< >1.693.548< اءمستحقات الحرف          * 
 201.097 >1.261.046< أصول أخرى          * 
 2.368.221 6.113.644 المزودون ودیون أخرى          * 

 5.923.979 5.242.210  التدفقات النقدیة المتأتية من االستغالل
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   التدفقات النقدیة المتصلة بأنشطة االستثمار
 >1.142.921< >2.135.386< ناء أصول ثابتة مادیة و أصول غير مادیةالدفوعات المتأتية من اقت

 - >19.179< جاریة أخرىغير  أصولاقتناء المتأتية من دفوعات ال
 >272.718< - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية

 - 202.619 المقابيض المتأتية من التفویت في أصول مالية
 >1.415.639< >1.951.946< ن االستثمارالتدفقات النقدیة المتأتية م

   التدفقات النقدیة المتصلة بأنشطة التمویل
 30.720 39.705 فوائد على قروض الصندوق االجتماعيمقابيض 

 7.182 7.804 فوائد بنكية مطلوبة
 3.765 292 تغير الكفاالت المحصلة
 >663.449< >664.794< خالص أرباح األسهم
 >621.782< >616.993< متأتية من أنشطة التمویلالـتدفقات النقدیة الـ

 3.886.558 2.673.271 زینةـتغير الخ

 2.928.264 6.814.822 الخزینة في بدایة السنة المحاسبة

 6.814.822 9.488.093 الخزینة في نهایة السنة المحاسبة
 
 

 اإلیضاحات حول القـوائم المالية
 2004 دیسمبر 31  بتاریخالمختومة

 
 مؤسسـةیـم الدـتـق:   ضـاح األول ـاإلی
 

 شرآـة المغـازة العامـة :   االسـم االجتماعـي
 شرآـة خفيـة اإلســم :   الشكل القانونـي
         دینارا8.350.000:    رأس المــال

  -1996- 13 665ب :   تعریـف السجـل التجـاري
 W.P.M 000 128 033 :             المعــرف الجبائــي

  تونس� فرنس  شارع24 :    العنـــوان
 تجارة ذات أجنحة متعددة :                نشاط األصليال

   44:    عــدد الفـروع
  2004:    السنة المحاسبيــة

                  
 :قواعد واألساليب المحاسبية ال:   اني ـاح الثـضـاإلی
 

 و المتعلق بنظام المحاسبة 1996 دیسمبر 30ؤرخ في  الم96-112ضبطت حسابات شرآة المغازة العامة وفقا لقانون المحاسبة عدد 
 . والمتعلق باإلطار المرجعي للمحاسبة1996 دیسمبر 30 المؤرخ في 96-2459للمؤسسات وألحكام األمر عدد 

 
 :ولقد تم ضبط الحسابات الختامية للسنة المحاسبية باالستناد إلى المبادئ المحاسبية األساسية التي نخص بالذآر منها 

 
  االستغالل ؛ة استمراری-  
  تماثل الطرق المحاسبية ؛-  
  الحـــذر ؛-  
  التكلفة التاریخية ؛-  
  الدوریــــة ؛-  
  مقابلة األعباء واإلیرادات ؛-  
 . الوحـدة النقدیـــة-  
 

  .2004 دیسمبر 31 إلى 2004 جانفي 01 تغطي آامل الفترة المتراوحة من 2004إن القوائم المالية للسنة المحاسبية 
 .آما أن الوحدة النقدیة المعتمدة في مسك حسابات الشرآة هي الدینار التونسي
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في هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أن الدیون التي في ذمة الشرآة بالعملة األجنبية، یقع تقييمها بالدینار التونسي حين إقفال الحسابات على 
 .وهي األسعار المضمنة طي منشورات البنك المرآزي التونسي)  دیسمبر31(في موفى السنة المالية أساس أسعار العملة الجاري بها العمل 

 
وذلك . أما فيما یتعلق بمختلف العمليات المنجزة بالعملة األجنبية خالل السنة المالية فإنه یقع تسجيلها عبر احتساب قيمتها المعادلة بالدینار

 ).تاریخ الدفع أو االستخالص(برامها على أساس أسعار العمالت في تاریخ إ
 

 .آما تجدر اإلشارة إلى أنه لم یقع إدخال أي تحویر على الطرق المحاسبية المعتمدة في ضبط حسابات السنة المالية المنقضية
 :وتبرز أهم الطرق المحاسبية المعتمدة من قبل شرآة المغازة العامة فيما یلي

 
  :سقاطاتاألصول الثابتة المادیة واال 1 - 2
 

 .إن األصول الثابتة المادیة لشرآة المغازة العامة مسجلة وفقا لتكلفة شراءها بدون احتساب األداءات القابلة للطرح 
تحتسب االستهالآات المتعلقة باالنخفاض الذي یطرأ على األصول الثابتة المادیة وفقا لقاعدة مدة االستعمال المحتملة بدایة من تاریخ 

 :استعمالها 
 

 :مـدة االستهالآــات 
 

  سنـــة20 مبــــان
  سنــوات10 المعدات والترآيبات واألثاث

   سنــوات5 معـــدات نقـــل
   سنــوات7 معدات الحاسب اآللي

 
 :نســب االستهالآــات 

 
 % 5 مبــــان

 % 10 تجهيزات عامة وتهيئة المباني وتجهيزها
 % 10 أجهزة صناعية
 % 10 ةمعدات صناعي

 % 10 ترآيب وتهيئة األجهزة والمعدات الصناعية
 % 20 معــدات نقــل

 % 10 تجهيــزات عامة وعمليات ترآيب وتهيئة مختلفة محددة
 % 10 تجهيزات عامة وعمليات ترآيب وتهيئة مختلفة غير محددة

 % 10 )أثاث مختلــف(تجهيز المكاتـــب 
 % 10 )معــدات مختلفــة(تجهيز المكاتب 

 % 15 تجهيـــزات إعالميـــة
 % 10 أوعيــة ووسائــل لـف قابلة لالسترجاع ومحــددة

  
یقع تطبيق اإلسقاطات بالنسبة للمباني والتجهيزات العامة في صور اإلنشاء المقتنية والغير مستعملة بدایة من السنة التي تلي سنة الشراء 

 . أو االستعمال 
 :استهالآــات استثنائيـــة 

 
ت  مقابل المخصصات العادیة التي . د88.942 أي ما یعادل مبلغ  % 50قد توخت الشرآة طریقة احتساب مخصصات استثنائية بنسبة ل

وقد سجل . 2004 و2003 ، 2001ت بالنسبة إلى الشقتين المعدة للسكنى بنابل التي اقتنتها الشرآة لسنة . د8.894 أي ما یعادل %  5تساوي نسبة 
 :ت آما یلي فارق المخصصا

 
 المجمـوع 2004 2003 2001 
 استهالآات استثنائية صافية من األداءات -

 ما قيمته
 

25.432 
 

23.676 
 

2.923 
 

52.031 
 28.017 1.574 12.748 13.69  أداءات مؤجلة على المرابيح بما قيمته-
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  :سنـــــدات المساهمـــــــة 2 - 2

  
س ثمن التكلفة ویقيم تقدیر النقص في القيمة المحتمل عند إقفال الحسابات على أساس المقارنة بين تحتسب قيمة هذه السندات على أسا

 .القيمة األصلية وقيمتها النفعية التي تحدد أساسا بحسب حصة المساهمة في صافي أصول الشرآة المعنية
 

 .عند نهایة آل سنة محاسبية تخصص مدخرات النخفاض قيمة سندات المساهمة
وتدون في أصول الموازنة حيث تطرح من القيمة الخام " مدخرات النخفاض قيمة المساهمات "  تلك المدخرات في حساب تسجل

 .للسندات
 
 :المخزونـــــات 3 - 2
 

 : طریقة معالجة المخزونات 
 

لطرح ، یقع احتساب انخفاض قيمة إن قيمة المخزونات لدى شرآة المغازة العامة محددة بحساب آخر ثمن الشراء خارج األداءات القابلة ل
 .المخزونات بطریقة تخفيض تقدیري لكل جناح

 
 والسلع الغير صالحة خالل آامل السنة المحاسبية ءبالنسبة إلى جناح النسيج والمواد الكهرومنزلية یقع خصم التنزیالت الممنوحة للحرفا

 .من انخفاض قيمة الخزونات
 
 :دیــون مشكـــوك في إیفائــها 4 - 2
 

 ".حرفاء مشكوك في إیفائهم ومتنازع معهم " آل الدیون الصعبة االستخالص تسجل في حساب 
 :تقدر مخاطر الدیون المشكوك في تحصيلها في ختام السنة المالية بحسب تقدیر مخاطر عدم السداد على النحة التالـــي 

 
 النسبــــة أقدميــة الدیــــون

 %  100 أآثر من سنتيــن 
  %  50 من سنة الى سنتيـــن 

 %  10 أقل من سنــــة
 

 : صكـــوك وأوراق غيــر خالصــة 5 - 2
 

وذلك قبل " أوراق غير خالصة " و "        صكوك غير خالصة " آل الصكوك واألوراق الغير خالصة تسجل على التوالي في حسابي 
 .اختتام السنة المحاسبية

 
 من مجموعها ، بينما حددت المدخرات للصكوك %  80 حددت بـ 2004 الغير خالصة سنة إن نسبة المدخرات المخصصة لألوراق

  .%  100الغير خالصة بنسبة 
 

 : ـزودون مدینــون مـ6 - 2
 

إن أمكانية . تحت هذا العنوان تسجل آل الدیون المستحقة للشرآة" مزودون مدینون " ضمن األصول المالية للموازنة یوجد حساب 
 .ك الدیون ضعيفة جدا ، لذلك وعند نهایة آل سنة محاسبية تخصص المدخرات الالزمةاستخالص تل

 
 : حسابـــات مدینــة أخـــرى 7 - 2

 
. آل الدیون المتأتية من األآریة لمحالت الشرآة وآذلك الدیون التي في ذمة األعوان المغادرین للشرآة تسجل ضمن هذا الحساب

 .یون عند نهایة آل سنة محاسبيةتخصص المدخرات الالزمة لتلك الد
 
 : مـادیـة أصـول ثابـتة 8 - 2

 
یقع تنزیل الفوائد المبوبة على المبيوعات بالتقسيط یوميا ، وفي نهایة السنة یعاد تعدیلها في دفاتر المحاسبة بحسب المدة المستحقة عنها 

 .في حساب النتائج
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 :ـراألجــ مدخـــرات االجـــازات الخالصـــة 9 � 2

 
" أعوان وحسابات مرتبطة بهم " تقدر اإلجازات الخالصة األجر عند اختتام السنة المحاسبية باحتساب األجر الشهري وتسجل في حساب 

 ".دیون مدخرة لإلجازات الخالصة " تحت عنوان 
 

 .ل في الحسابات المخصصة لها إن الدیون المنجرة عن اإلجازات الخالصة لفائدة الدولة والصندوق القومي للضمان االجتماعي تسج
  

 : المبيعـــــات 10 - 2
 

إیرادات وخدمات متبادلة " آل التحویالت بين الفروع التابعة للشرآة تسجل في حساب . یتكون رقم المعامالت من آل المبيعات للعموم
 " .حساب الربط بين الفروع " مقابل " بين الفروع 

 
  :  ـة األجنبيـةتسجيـــل العمليــات بالعملـ 10 - 2
 

  .2004 دیسمبر 31تقيم الدیون بالعملة األجنبية حسب سعر الصرف في 
 .15یسجل فارق الصرف في حساب نتيجة السنة تطبيقا لما جاء في المعيار المحاسبي رقم 

 
 األصول الغـير مـادیة:  اإلیـضاح الثـالث 

 
ت السنة الفارطة و نتج عن . د430.175ت مقابل . د431.762 مبلغ 2004ر  دیسمب31بلغت القيمة الخام لألصول الغير مادیة بتاریخ  

 :آما یلي تتمثل وت .د 1.587ذلك زیادة قدرها 
 

 التغييــرات 2003 2004 البيانــــات
 1.587 403.321 404.908 برامــج إعالميـة 
 - 26.854 26.854 أصـل تجــاري
 1.587 430.175 431.762 المجمــــوع

 
 ةـول المـادیـاألص:  ع  ـضـاح الراباإلی

 
 2003 دیسمبر 31ت في .د 33.209.829ت مقابل . د34.139.215 مبلغ 2004 دیسمبر 31بلغت القيمة الخام لألصول المادیة بتاریخ  

 : ي ـلـت تتوزع آما ی. د929.386 قدرها  زیادةو قد نتج عن ذلك
 

 التغـيرات  2003 2004 الـبيـانـات 

 - 361.975 361.975 ي ــأراض

 106.647 13.515.653 13.622.300 بنـــاءات

 8.800 1.580.172 1.588.972 تجهيزات فنية وأجهزة ومعدات صناعية

 368.220 3.143.827 3.512.047 معــدات النقــل

 أصــول ثابتــة مادیة أخرى
14.954.14 14.455.523 

498.626 

 >52.907< 152.679 99.772 مادیة في طور اإلنشاءأصول ثابتة 

 929.386 33.209.829 34.139.215 المجـمـوع الـخــام

 >412.521<  >24.745.081< >25.157.602< االسـتـهـالآـات

 
 516.865 8.464.748 8.981.613 الـقـيـمـة الـمـضـافـة

 
 : ماليـــة أصول ثـابتة: س  ـاإلیضاح الخام
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 :تتــوزع األصول المالية آما یلي  

 

 الـتغيـيـرات  2003 2004 الـبيـانــات 

 - 6.486.953 6.486.953 مساهمون ودیون مرتبطة بالمساهمات

 >187.670< 947.706 760.036 قـــروض مسنـــدة

 >14.948< 38.367 23.419 ودائــع وآفـاالت مدفوعــة

 >202.618< 7.473.026 7.270.408 المجمـــوع

 
 :مخزونــات ال: ادس  ـاإلیـضاح الس

 
 وقد نتج 2003 دیسمبر 31ت في . د17.841.911ت مقابل . د20.251.765 مبلغ 2004 دیسمبر 31بلغ الرصيد الخام للمخزونات في  

 :ت موزعة آما یلي . د2.409.854عن ذلك زیادة قدرها 
  

 الـتغيـيرات  2003 2004 الـبيـــانــــات 

 2.409.854 17.841.911 20.251.765 ـــــات السلـــعمخزون

 2.409.954 17.841.911 20.251.765 المـجـمــوع

 >21.043< >163.439< >184.482< مدخــــرات

 2.388.811 17.678.472 20.067.283 المـجـمــوع

 
وهذه الطریقة وتجدر اإلشارة في هذا الباب أن شرآة المغازة العامة تقوم بتقييم المخزونات في آخر السنة باحتساب آخر ثمن شراء 

وبالنسبة لجناح النسيج .  المتعلق بالمخزونات أما المدخرات فيقع احتسابها بطریقة تقدیریة لكل جناح4مخالفة لمقتضيات المعيار المحاسبي رقم 
 والمواد الكهرومنزلية فيقع 

 .ض قيمة المخزوناتخصم التنزیالت الممنوحة للحرفاء والسلع الغير صالحة خالل آامل السنة المحاسبية من انخفا
 
 :الحرفاء والحسابات المتصلة بهم : ع  ـابـاإلیضاح الس
 

              ت في. د12.916.939 إلى 2003 دیسمبر 31ت في . د11.223.392تحول رصيد الحرفاء والحسابات المتصلة بهم من 
  :ت موزعة آما یلـــي. د1.693.547 وقد نتج عن ذلك زیادة قدرها 2004 دیسمبر 31 
 

 الـتغـييـرات  2003 2004 الـبيـــانــــات 

 142.630 1.667.299 1.809.929 حرفـــاء

 1.455.893 5.340.491 6.796.384 حرفــاء أوراق مستحقــة

 95.024 4.215.602 4.310.626 حرفــاء مشكــوك في ایفائهــم

 1.693.547 11.223.392 12.916.939 المجـمـوع الـخـام
 >257.307< >3.975.071< >4.232.378< دخراتـم

 1.436.240 7.248.321 8.684.561 يـوع الصافـمـالمج
 

 :تحتسب المدخرات الخاصة بالحرفاء عند اختتام السنة المالية آما یلـــي 
 :یقع احتساب المدخرات على النحو التالــي : دیون مشكوك في إیفائها  -
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 النسبـــــة أقدميـــة الدیـــون
 %  100 أآثــر مـن سنتيــن

 %  50 مـن سنـة الـى سنتيــن
 %  10 أقــل مـن سنـــة

 
 %  100:    صكوك غير خالصة-
  80:   أوراق مالية غير خالصة        -
 
 رىـأصول جـاریة أخ:  ن ـامـاإلیضاح الث

 
 وقد 2003 دیسمبر 31ت في . د2.317.635ت مقابل . د3.550.774 : 2004 دیسمبر 31بلغ رصيد حساب أصول جاریة أخرى في  

 :ت موزعة آما یلـــي . د1.233.139: نتج عن ذلك زیادة قدرها 
 

 التغـيـيـرات 2003 2004 الـبيـانـات 
 >478.361< 604.583 126.222 مزودون مدینون 

 >6.610< 22.345 15.735  أقساط على األجور�األعوان 

 >262.248< 262.248 - ط احتياطية أقسا�الدولة 
 >54.263< 93.042 38.779  أداء على رقم المعامالت�الدولة 

 15.614 43.610 59.224  مستحقة على آداء التكوین المهنيت إیرادا�الدولة 

 127.213 - 127.213 "مرآزیة المغازة العامة"شرآة تابعة للمجموعة 

 1.550.231 202.194 1.752.425 " المغازة العامةعقاریة"شرآة تابعة للمجموعة 

 125 1.334 1.459 "المغازة العامة ترادنغ"شرآة تابعة للمجموعة 

 99.345 408.361 507.706 حسابات أخرى مدینة

 296.029 47.033 343.062 إیرادات مستحقة 

 - 63.521 63.521 حساب مرتقب للتسویة

 >53.936< 569.364 515.428 أعباء مسجلة مسبقا
 1.233.139 2.317.635 3.550.774 وع الخـامـالمـجـم

 
 دیسمبر 31الذي یبلغ في " الحسابات المرتقبة للتسویة "  لم تقع تغييرات على رصيد 2004وتجدر اإلشارة في هذا الباب أنه خالل سنة 

 . لذا فإننا نوصي الشرآة في إعادة النظر في هذا الرصيد وتطهيره في أقرب اآلجال. ت. د63.521 : 2004
ت وذلك لتغطية المستحقات المشكوك في . د379.661لعلم وأن الشرآة قامت باحتساب مدخرات بعنوان حسابات الغير بما قيمته مع ا

 :وتتوزع هذه المدخرات آما یلي . إیفائهم 
 
  ت. د269.364    مدینون آخرون-
 ت.   د63.521    حساب مرتقب -
 ت.   د46.776    مزودون مدینون -

            __________ 
 ت. د379.661   المجمــــوع

 
 :توظيفـات وأصـول مالية أخرى:  ع   ـاإلیـضـاح الـتـاس

 
 وقد نتج عن ذلك زیادة 2004 دیسمبر 31ت في. د374.306 إلى 2003 دیسمبر 31ت في . د346.399تحول رصيد هذا الحساب من  

 :ت موزعة آما یلــي . د27.907قيمتها 
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 التغـيـيـرات 2003 2004 الـبيـــانــــات 

 32.182 116.284 148.466 قروض جاریة مسندة مرتبطة بدورة االستغالل
 >4.275< 230.115 225.840 آجال أقل من سنة على قروض مسندة غير جاریة

 27.907 346.399 374.306  العــامالمـجـمـوع
 

 سيولـة وما یعــادل السيولــةال:  ر ـاشـاإلیضـاح الع
 

 وقد نتج عن ذلك 2003 دیسمبر 31ت في . د10.008.786ت مقابل . د11.315.193 : 2004 دیسمبر 31لغ رصيد هذا الحساب في ب 
 :ت موزعة آما یلـــي . د1.306.407زیادة قيمتها 

 
 التغـيـيرات 2003 2004 الـبيـانــات 

 2.500.000 4.500.000 7.000.000  سندات الخزینة
 105.784 411.036 516.820 أوراق للتحصيل

 1.294.713 5.022.389 3.727.676 حسابات جاریة بالبنوك
 >5.490< 19.182 13.692 حسابات جاریة بالبرید
 826 56.179 57.005 الرصيـد بالخزینــة

 1.306.407 10.008.786 11.315.193 ــامعالمجـموع ال
 

العدید من العمليات البنكية التي لم یقع احتسابها نظرا لعدم توفر الوثائق المدعمة لها بعد مراجعة الحسابات الجاریة البنكية تأآد لنا وجود 
 . علما وأن العدید منها یخص السنوات الفارطة وقد وجب على الشرآة اإلسراع في المطالبة بهذه الوثائق وتسویة هذه الوضعية 

 
 مــوال ذاتيــةأ:  اإلیضـاح الحـادي عـشر

 
 و قد نتج 2003 دیسمبر 31ت في . د14.939.332 ت مقابل. د16.853.235  :2004 دیسمبر31في ألموال الذاتية  ابلغ رصيد حساب 
 :ي ــت موزعة آما یل. د1.913.903 ا قدرهزیادةعن ذلك 

  
 يراتـــالتغ 2003 2004 الـبيـــانــــات 

 
 - 8.350.000 8.350.000  رأس المال االجتماعي

 292.252 4.608.465 4.900.617 االحتياطــات

 128.478 882.835 1.011.313 النتائج المؤجلة

 2.923 49.108 52.031 األموال الذاتية األخرى

 1.490.350 1.048.924 2.539.274 نتيجة السنة المحاسبية

 1.913.903 14.939.332 16.853.235 موع الـعـامـالمج
 

  :حتياطــــات  اإل1 - 11
 

 :حساب آما یلــي یتكون رصيد هذا ال
 يراتـــالتغ 2003 2004 الـبيـــانــــات 

 
 52.447 510.202 562.649   قانونيةتاحتياطيا

 - 1.275.000 1.275.000 منح مرتبطة برأس المال

 239.705 2.823.263 3.062.968 احتياطيات أخـرى

 292.152 4.608.465 4.900.617 موع الـعـامـالمج
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ت على النحو التالي وذلك اعتمادا . د1.048.924 أي  2003مرابيح الصافية لشرآة المغازة العامة للسنة المحاسبية وقد تم تخصيص ال
  :2004 جوان 21على القرار الثالث للجلسة العامة المادیة المنعقدة باریخ 

 
 ت  . د1.048.924 :  2003 المرابيح الصافية لسنة -
  ت. د882.835 :  طة  المرابيح المؤجلة للسنوات الفار-

 ت. د1.931.759 :  المجمـوع للتخصيـص 
 ت. د52.446 :  ) % 5(  القانونية ت االحتياطيا-
  من رأس المال بعنوان %  6 توزیع -

 ت. د501.000 :  أرباح األسهم طبقا لبنود العقد التأسيسي 
   إضافية بعنوان%  2 توزیع نسبة -

 ت. د167.000 :      أرباح األسهم
 ت. د200.000 :  تخصيص لتدعيم الصندوق االجتماعي-

 ت. د920.446 :   المجمــوع 
 ت . د1.011.313 :    النتائج المؤجلة من جدیـد-

 
 : نتائـــج المؤجلــــة  ال2 - 11
 

 :ما یلــي  موزع آ2003 دیسمبر 31ت في . د882.835ت مقابل . د1.011.313  :2004 دیسمبر 31بلغ رصيد النتائج المؤجلة في 
 

 
 الـبيـــانــــات

  
 يراتـــالتغ 2003 2004

 128.478 2.637.484 2.765.962 النتائـج المؤجلــة

 - >1.754.649< >1.754.649< نتائج مؤجلة مرتبطة بتعدیل محاسبي

 128.478 882.835 1.011.313 عـامــالمجــمـوع ال
  

 ة الخصــوم الغيـر جاریــ:شرـاني عـاإلیضاح الث
 

 وقد نتج عن ذلك 2003 دیسمبر 31ت في . د20.198ت مقابل . د20.491 : 2004 دیسمبر 31بلغ رصيد الخصوم الغير جاریة في 
 :ت موزعة آما یلــي . د293زیادة قيمتها 
 

 
 الـبيـــانــــات 

 
 يراتــالتغ 2003 2004

 293 20.198 20.491 ودائع وآفاالت محصلة 

 293 20.198 20.491 جـموع الـعــامالمـ
 

 :مزودون وحسابات مرتبطة بهم : شر ـاإلیضاح الثالث ع
 

 و قد نتج عن 2003 دیسمبر 31    يــت ف.د 30.186.874ت مقابل . د36.234.848 : 2004 دیسمبر 31بلغ رصيد هذا الحساب في  
 :ي ــ آما یلةت موزع. د6.047.974 زیادة قيمتهاذلك 

  
 

 ـبيـانـات ال
 

 يراتـــالتغ 2003 2004

 1.793.263 13.212.727 15.005.990 مزودو استغــالل
 3.974.481 16.722.331 20.696.812  أوراق للدفع�مزودو استغالل 

 280.230 251.816 532.046 مزودو أصول ثابتة
 6.047.974 30.186.874 36.234.848 المـجـمـوع العـام
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یخص "  أوراق الدفع �مزود استغالل " ت مسجل بحساب . د28.360حظة وجود مبلغ إن مراجعة حسابات المزودون مكنتنا من مال

 .السنوات الفارطة حيث أن المنتفعين بهذا المبلغ لم یقوموا باستخالصه 
 .لذا فإننا نرى أن على الشرآة القيام بتصفية هذا المبلغ 

 
 :الخصوم الجاریة األخرى : شر ـاإلیضاح الرابع ع

 
 و قد نتج عن 2003 دیسمبر 31ت في . د3.968.471ت مقابل .د 4.037.347  :2004 دیسمبر 31في وم الجاریة الخصبلغ رصيد  

 : ي ــت موزعة آما یل. د68.876 درها قزیادةذلك 
 

 الـتغـيرات 2003 2004 الـبيـانـات 
 4.193 20.473 24.666  أجور مستحقة �األعوان 

 >1.855< 13.292 11.437 یالت على األجور تحو�األعوان 

 88.697 1.148.433 1.237.130 دیون مدخرة لمنحة الموازنة واالجازات
 103.743 190.273 294.016  آداءات وضرائب مقتطعة من المورد�الدولة 

 >914< 1.966 1.052 ضرائب وآداءات ودفوعات مماثلة أخــرى

 89.636 - 89.636  آداءات على األرباح�الدولة 

 1.574 26.443 28.017  آداءات وضرائب على األرباح المؤجلة�الدولة 
 2.661 34.453 37.114 أعباء جبائية على اإلجازات ومنحة الموازنة

 >537.712< 537.712 - "ماقرو" شرآة تابعة للمجموعة 
 - 4.795 4.795 "شرآة توزیع الخدمات " شرآة تابعة للمجموعة 

 3.206 32.968 36.174 ــات ربح األسهـــم حساب�شرآاء 
 151.291 1.253.127 1.404.418 الضمان االجتماعي وهياآل اجتماعية أخرى

 >4.794< 18.917 14.123 حسابــات أخــرى دائنــــة
 44.907 236.206 281.113 أعباء مختلفة لإلیفاء وإیرادات مستحقة 

 124.243 449.413 573.656 إیرادات مسجلة مسبقا
 68.876 3.968.471 4.037.347 المجمـوع الـعــام

 
 مساعدات بنكية وغيرها من الخصوم المالية: ر ـشـامس عـضاح الخـاإلی
 

 ت في. د3.205.594 ت مقابل.د 1.846.533  :2004 دیسمبر 31 في هذا الحساببلغ رصيد  
 : ي ــت موزع آما یل. د1.359.061 تغيير قدره ذلك و قد نتج عن 2003 دیسمبر 31

 
 غـيــراتالـت 2003 2004 الـبيـــانــــات 

 7.804 11.630 19.434 فوائـــد بنكيــة مطلوبة

 > 1.366.865< 3.193.964 1.827.099 الحسابـات الجاریـة بالبنــوك

 1.359.061 3.205.594 1.846.533 المجـموع العـام

 
  : إیــرادات االستغـالل: ر ـشـاإلیضاح السادس ع

 
  :يــلمداخ  ال1 - 16

 
و قد نتج عن ذلك  2003 دیسمبر 31ت في . د121.232.586مقابل  2004  دیسمبر31في ت . د137.427.752المداخيل بلغ رصيد  
  :يــیلت موزعة آما . د16.195.166 قيمتها زیادة
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 الـتغـيــرات 2003 2004 الـبيـــانــــات 

 16.202.150 121.252.981 137.455.131 لعمبيعــات الس
 <2.781> 3.093 312 مبيعــات مختلفة

 1.568 > 1.568< - مبيعــات مرتبطة بتعدیل محاسبـي

 > 5.771< > 21.920< > 27.691< تنزیالت وتخفيضات واقتطاعات منحتها المؤسسة

 16.195.166 121.232.586 137.427.752 المجـمـوع
 

  :إیــرادات استغــالل أخــرى  2 - 16
 

 :هذا الحساب علــى یحتوي رصيد 
 

 الـتغـيــرات 2003 2004 الـبيـــانــــات 
 521.400 650.262 1.171.662 مداخيل المباني غير المخصصة ألنشطة مهنية

 > 11< 4.629 4.618 مكافآت الحضور
  > 19.369<  > 2.819< > 22.188< إیرادات متنوعة عادیة مرتبطة بتعدیل محاسبي 

 502.020 652.072 1.154.092  العـــام المجـمـوع
 

  :أعبــاء اإلستغـــالل: اإلیضاح السابع عـشر 
 

 و قد نتج عن 2003 دیسمبر 31في ت . د21.230.303ت مقابل . د136.605.671  :2004 دیسمبر 31في  أعباء اإلسغالل بلغ رصيد 
 :ي ــت موزعة آما یل. د15.375.368 قيمتها زیادةذلك 

 
 الـتغـيــرات 2003 2004 الـبيـــانــات 
 13.338.918 101.007.265 114.346.183  مشتریات السلع المستهلكة

 827.041 13.562.069 14.389.110 أعباء األعـــوان
 327.375 1.571.045 1.898.420 مخصصات االستهـالآات والمدخـرات

 882.034 5.089.924 5.971.958 أعبــاء االستغالل األخــرى
 15.375.368 121.230.303 136.605.671 المـجـمـوع العـام

 
  :مشتریــات مستهلكـــة 1 - 17

 
 ونتج عن 2004 دیسمبر 31ت في . د114.346.183 إلى  2003 دیسمبر 31ت في . د101.007.265تحول رصيد هذا الحساب من  

  : ت موزعة آما یلــي. د13.338.918ذلك زیادة قدرها 
 

 الـتغـيـرات 2003 2004 الـبيـانـات 

 >4.329.806< 1.919.952 > 2.409.854< )تموینات وسلع ( تغييرات المخزونات 

 18.153.328 99.455.030 117.608.358 مشتریــات سلــع

 > 17.862< 11.338 >6.524< مشتریات مرتبطة بتعدیل محاسبي

ل عليها تنزیالت وتخفيضات واقتطاعات متحص
 على مشتریات

 
>845.797< 

 
>379.055< 

 
> 466.742< 

 13.338.918 101.007.265 114.346.183 المجـمـوع العـام
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  :أعبــاء األعــوان  2 - 17
 : یتكون رصيد هذا الحساب من  

 
 الـتغـيــرات 2003 2004 الـبيـــانــات 

 611.990 11.269.095 11.881.085 أجــور وملحقــات األجــور

 155.906 1.774.803 1.930.709 أعبـــاء اجتماعيـة قانونيــة

 16.759 > 14.824< 1.935 أعباء األعوان مرتبطة بتعدیل محاسبي

 42.386 532.995 575.381 أعبـــاء اجتماعيـــة أخــرى

 827.041 13.562.069 14.389.110 مـوع العـامـالمج
 

  :مخصصـات اإلستهــالآات والمدخــرات  3 - 17
 

 : ستهالآات والمدخرات آما یلــي تتجزأ مخصصات اال 
 

 الـتغـيــرات 2003 2004 الـبيـــانــات 

 189.740 2.162.137 2.351.877 "أعباء عادیة"مخصصات االستهالآات والمدخرات   

مخصصات على االستهالآات والمدخرات مرتبطة بتعدیل 
 محاسبي

 
- 

 
60.315 

  
>60.315< 

 197.950 > 651.407< >  453.457< استردادات على االستهالآات والمدخرات

 327.375 1.571.045 1.898.420 مـوع العـامـالمج
 

  :أعبــاء اإلستغـــالل األخــرى 4 - 17
 

 : تتوزع أعباء اإلستغالل األخــرى آما یلــي  
 

 الـتغـيــرات 2003 2004 الـبيـــانــات 
 92.178 1.207.068 1.299.246 ن المواد واللوازممشتریات غير مخزنة م

 64.961 631.012 695.973 آــراء البيانـــات

 192.131 664.187 856.318 صيانـــة واصــالح

 15.533 100.568 116.101 أقساط التأمين

 30.795 7.369 38.164 أعباء أخرى مرتبطة بتعدیل محاسبي

 41.132 277.898 319.030 أعوان من خارج المؤسسة

 24.405 114.793 139.198 مرتبات الوسطاء و أتعاب

 281.508 821.833 1.103.341 إشهار نشریات وعالقات عامة

 > 657< 48.050 47.393 نقل المواد والنقل الجماعي لألعوان

 10.853 144.084 154.937 مهمات وحفالت االستقبال

 53.997 337.792 391.789 نفقات بریدیة ونفقات االتصاالت الالسلكية

 16.814 78.762 95.576 خدمات بنكية وخدمات مماثلة

 40.696 6.679 47.375 خدمات خارجية أخرى مرتبطة بتعدیل محاسبي

 > 100.948< 271.324 170.376 أعباء مختلفة عادیة
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 4.986 2.705 7.691 خسائر أخرى على عناصر غير متواترة أو استثنائية
 122.566 204.436 327.002 على المرتباتضرائب وأداءات 

 5.796 170.813 176.609 ضرائب وآداءات وإیداعات مماثلة أخرى 

 > 14.712< 551 > 14.161< ضرائب وأداءات مرتبطة بتعدیل محاسبي

 882.034 5.089.924 5.971.958 مـوع العـامـالمج
 

 أعبــاء ماليــة صافيـة: ر  ـشـاإلیضاح الثامن ع
 

 و قد 2003 دیسمبر 31ت في .د 553.607 ت مقابل .د 728.722 : 2004 دیسمبر 31في ية الصافية األعباء المالبلغ رصيد حساب  
 :ـي ـ آما یلةت موزع.د 175.115 اقدرهزیادة نتج عن ذلك 

 
 الـتغـيــرات 2003 2004 الـبيـــانــــات 

 > 13.534< 43.608 30.074 أعباء الفوائد البنكيـــة

 2.217 27.945 30.162 ـر الصــرفخسائـ

 391 > 8.273< > 7.882< إیــرادات اإلیــداع

 > 162.073< > 614.659< > 776.732< مداخيــل الدیــون األخــرى

 >2.116<  > 2.228< > 4.344< مرابيـح الصــرف

  > 175.115<  > 553.607< > 728.722< عـامـوع الـالمجـم
  
 

 2004نة المالية سـال ب الحسـاباتـام لمراقـالتقـریر العـ
 

 مغــازة الـعامـةة الـشرآ  نــمـيـساهـادة المــالس
    

     حضـرات السـادة، 
 

الموازنة وقائمة النتائج  بمراجعة نا، قم2004 جوان 21بتاریخ العادیة المنعقدة عمال بالمهمة التي أسندت إلينا من طرف جمعيتكم العامة  
 . 2004 دیسمبر 31ول القوائم المالية لشرآة المغازة العامة المختومة بتاریخ وجدول التدفقات النقدیة واإلیضاحات ح

 
 2.539.274 دینارا وأرباح محاسبية صافية بما قدره 58.992.454إن هذه القوائم المالية التي تبين مجموع موازنة صاف بما قدره    
إبداء رأینا حول هذه القوائم اعتمادا على االختبارات وأعمال التدقيق دینارا وقع ضبطها من طرف مجلس إدارة الشرآة وتنحصر مسؤوليتنا في 

 .التي قمنا بها 
 

وتستدعي هذه المعایير أن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق . لقد تمت مراجعة القوائم المالية وفقا لمعایير المراقبة المتعارف عليها في المهنة
ویتضمن التدقيق فحص الوثائق والمدعمات حسب عينات مختارة . ة خالية من أي خطأ جوهريللحصول على تأآيد معقول من أن القوائم المالي

وفي . آما یتضمن تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقدیرات الهامة المعدة من قبل شرآة المغازة العامة وتقييم العرض اإلجمالي للقوائم المالية
 .بداء الرأي حول هذه القوائم الماليةاعتقادنا فإن تدقيقنا یوفر أساسا معقوال إل

 
وقد أسفرت أعمالنا علي العدید من االستنتاجات والمالحظات وقع إبراز أهمها ضمن التقریر الخاص بالرقابة الداخلية المعمول بها في 

 .  الشرآة والباقي سيقع طرحه ضمن هذا التقریر
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I تمدةـ طریقـة المحاسبة المع�  
 

ـدد المؤرخ 96-112عـطبقا للقانون من الموازنة و قائمة النتائج و جدول التدفقات النقدیة لشرآة المغازة العامة ائم المالية لقد أعدت القو 
 .)ضبط مسموح به ( والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات1996 دیسمبر 30في
 
II -  رأي مراقب الحسابات 
 

بق واعتبارا لإلیضاحات حول البيانات المحاسبة، نشهد حسب رأینا أن القوائم المالية اعتمادا على األعمال التي قمنا بها ونتيجة لما س
 صادقة وتعكس بصورة وفية الوضعية المالية للشرآة ونتائج التدفقات النقدیة بهذا 2004 دیسمبر 31لشرآة المغازة العامة المختومة بتاریخ 

 . بالبالد التونسيةالتاریخ، طبقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما
 

III -   مراجعة المعلومات الخصوصية 
 

 من مجلة الشرآات التجاریة، قمنا بالتحقيق من صحة المعلومات التي تضمنها تقریر مجلس اإلدارة عن 266طبقا ألحكام الفصل 
 .وليست لنا مالحظات خاصة حول مصداقية وصحة هذه المعلومات. حسابات الشرآة

 
شرآة المغازة العامة آانت محل عمليات تحيل من طرف المسؤول األول على إحدى فروعها داخل الجمهوریة وتجدر اإلشارة أن 

 . بمحكمة الناحية بالحمامات16489 رسمت تحت عدد 2005 مارس 28وقد قامت الشرآة بتقدیم شكوى قضائية بتاریخ  ). مغازة الحمامات(
 

 .  دینارا آما أن األبحاث مازالت جاریة في هذا الموضوع157.000تية بما قدره مع العلم وأن مبلغ السرقة وقع تحدیده بصفة وق
 

 
 2005 ماي 25ي تونس،  ف  
  

  آمـــى آــنســلـتـنق
 دویـريــيد الــعبد المج  
 
 

 التقریر الخاص لمراقب الحسابات
 2004 للسنة المالية 

  
 

  مغــازة الـعامـةة الـشرآ نــمـيـساهـادة المــالس
  
 ادة، ـرات السـحض  

 
بأن رئيس مجلس إدارة الشرآة قام بإعالمنا إعالمكم یشرفنا من مجلة الشرآات التجاریة،  475و 200 ينوفقا لما جاء بالفصل  

 : بوجود اتفاقيات بين شرآة المغازة العامة وشرآات أخرى مساهم في رأس مالها، تتلخص في ما یلي
 
 وقد % 2 بهامش ربح تجاري منخفظ قدره 2004اء سلع من الشرآة المرآزیة للمغازة العامة خالل سنة  قامت شرآة المغازة العامة بشر� 1

  دینارا خال من األداء على القيمة المضافة ؛1.695.927: 2004بلغت الشراءات خالل سنة 
 دینارا خال من األداء 135.155 بما قيمته 2004 قامت شرآة المغازة العامة ببيع سلع لفائدة الشرآة المرآزیة للمغازة العامة خالل سنة � 2

 على القيمة المضافة ؛
 قامت شرآة المغازة العامة بتسویغ محل تجاري على ملكها لفائدة الشرآة المرآزیة للمغازة العامة مقابل معين 1994 جوان 8 بتاریخ � 3

  دینارا ؛3.000 تونس بما قدره  �ا  شارع فرنس24 دینارا ومحالت إداریة آائنة بـ 155.000آراء سنوي قدره   
  دینارا ؛24.000 قامت شرآة المغازة العامة بتقدیم خدمات إحاطة فنية لفائدة الشرآة المرآزیة للمغازة العامة بكلفة سنویة قدرها � 4
   للمغازة العامة قدرها للشرآة العقاریة7 بتسدید تسبقة على إقتناء عقار بالمنزه 2004 قامت شرآة المغازة العامة خالل سنة � 5
  دینارا1.550.000 
 
 2005 ماي 25ونس، في ـت

 آمـــى آــنســلـتـنق
 
 ري ـيد الدویـــبد المجـع


