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شركة الّنـقـل بـواسـطـة األنـابـیـب
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31/12/2019للسنة المحاسبیة المختومة في قوائمها المالیةاألنـابـیـبشركة النّـقـل بـواسـطـة تنشر 

. ھذه القوائم 2020جوان 17التي ستنعقد یوم التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادیةو

الشركة اإلئتمانیة للخبرة في (أحمد بن أحمدمصحوبة بالتقریر العام و الخاص لمراقب الحسابات : 

.)المحاسبة



2019ديسمبر 31الموازنة في 
(بالدينار التونسي)

اإليضاحات 2019/12/31 2018/12/31 األصــــــــــــول

األصـول غـيـر الـجـاريــة

األصـول الثـابتــة

316 508 321 638 الثابتة غير الماديةاألصول
(306 927) (318 082) تطـرح اإلستهــالكــات 

9 581 3 556

45 113 425 45 779 603 األصـول الثـابتـة المـاديـة
(36 748 084) (37 843 861) تطـرح اإلستهــالكــات

8 365 341 7 935 742 1-4 

1 012 865 848 501 األصـول المـاليــــة 
(16 605) (19 183) تــطـرح الـمـدخــــرات

996 260 829 318 2-4 

9 371 182 8 768 616 مجمــوع األصـــول الثـابتــــة

         -          - غيـر الجـاريـة األخــرىاألصـول

9 371 182 8 768 616 مجـمــــوع األصــول غيـر الجـاريــة

األصـول الـجـاريــة

131 969 156 353 المخزونات
(8 651) (8 651) تــطـرح الـمـدخــــرات

123 318 147 702 3-4 

9 210 457 12 844 520 الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
تــطـرح الـمـدخــــرات

9 210 457 12 844 520 4-4 

863 075 2 166 631 األصول الجــاريـة األخــرى 
(321 877) (538 513) الـمـدخــــراتتــطـرح 

541 198 1 628 118 5-4 

32 252 699 33 135 602 توظيفات وأصول مالية أخرى 6-4

1 096 889 1 289 049 السيـولـة ومـا يعــادل السيــولـة  7-4

43 224 561 49 044 991 األصــول الجـاريــةمجـمــــوع

52 595 743 57 813 607 مجـمــــوع األصــول 

بيانات مقارنية أعيدت معالجتها

إن اإليضاحات المرافقة تشكل جزءا من البيانات المالية



2019ديسمبر 31الموازنة في 
(بالدينار التونسي)

اإليضاحات 2019/12/31 2018/12/31 األمــــوال الذاتـيّـــة والخصــــــوم

األمــوال الذاتــيــة

20 691 000 20 691 000 رأس المال اإلجتماعي
3 166 494 3 263 479 اإلحــتــيــاطــات

139 510 139 510 األمــوال الذاتيـــة األخــرى
11 102 833 13 673 251 النتــائج الـمؤجــــلــة

35 099 837 37 767 240 مجموع األموال الذاتية قبـل إحتساب نتيجة 
السنة المحاسبية

7 103 434 7 412 342 السنــة المحـاسبيــةنتيـجـة 

42 203 271 45 179 582 مجموع األموال الـذاتـية قبل التـخصيص 8-4

الخصـــــوم

الخصــوم غيــر الجـاريــة 

         -          - القروض
2 727 730 3 205 759 مـدخــــرات 9-4

2 727 730 3 205 759 مجـمــــوع الخصـوم غيـر الجـاريـة

الخصــوم الجـاريــة 

954 665 868 424 المـزودون والحسـابـات المتصلـة بهـم 10-4
6 710 077 8 559 842 الجـاريـة األخـــرىالخصـوم  11-4

         -          - خصوم مالية جارية أخرى

7 664 742 9 428 266 مجـمــــوع الخصـوم الجـاريـة

10 392 472 12 634 025 مجموع الخصوم

52 595 743 57 813 607 األموال الـذاتـية والخصوممجموع

إن اإليضاحات المرافقة تشكل جزءا من البيانات المالية



2019ديسمبر31المحاسبية المختومة في سنةقائمـة الـنتـائج لل
(بالدينار التونسي)

(ضبط مسموح به)

الممتدةالفترة
اإليضـاحــات 2018/01/01من البـيــانــــــات 2019/01/01من 

2018/12/31إلى  2019/12/31إلى 

إيــرادات اإلستـغــــالل

17 479 695 17 054 467 المداخيل 1-5
347 609 375 604 إيـرادات اإلستغـالل األخرى 2-5

17 827 304 17 430 071 مجمــوع إيــرادات اإلستغـــــالل

أعبــاء اإلستـغـــــالل

تغيير مخزونات المنتوجات التي سيتم تسليمها -  - 
1 014 449 1 103 365 مشتريـات التموينات المستهلكة 3-5
4 932 041 5 267 748 أعبـاء األعـوان 4-5
1 949 407 2 107 047 مخصصات اإلستهالكـات والمدخـرات 5-5
1 255 428 1 229 235 أعبـاء اإلستغـالل األخـــرى 6-5

9 151 325 9 707 395 مجمـوع أعبــاء اإلسـتـغــــالل 

8 675 979 7 722 676 نـتـيـجة اإلستغــالل

(79 055) 405 اعباء مـاليـة صـافيـة 7-5

2 543 610 3 892 228 إيـرادات التـوظيـفــات 8-5

303 998 313 555 األربــاح العـاديـة األخـرى 9-5

(133 521) (245 379) الخسائر العادية االخرى 10-5

11 311 011 11 683 485 نتـيجة األنـشطة العادية قبل إحتساب اآلداءات

(4 207 577) (4 271 143) األداءات على األرباح

7 103 434 7 412 342 نتـيجة األنـشطة العادية بعد إحتساب اآلداءات

            -             - العناصر الطارئة

7 103 434 7 412 342 النتـيجة الصافـية للسنـة المحاسبيـة

            -             - إنعكاسات التعديالت المحاسبية (صافية من األداءات)

7 103 434 7 412 342 النتيجة بعد التعديالت المحاسبية
بيانات مقارنية أعيدت معالجتها

إن اإليضاحات المرافقة تشكل جزءا من البيانات المالية



2019ديسمبر31المحاسبية المختومة في سنةللجدول التدفّقات النقديّة
(بالدينار التونسي)

 (ضبط مسموح به)

الفترة الممتدة
اإليضـاحــات 2018/01/01من البـيــانــــــات 2019/01/01من 

2018/12/31إلى  2019/12/31إلى 

التدفقـات النقـدية المتصلـة باإلستغـالل

7 103 434 7 412 342 النتيجــة الصافيـــــــة

: تسويات بالنسبـــة لــ
1 829 890 1 813 770 اإلستهالكات والمدخرات صافية من اإلستردادات
            - (9 595) التعديالت المحاسبية 

تغيـــرات :
(9 863) (24 384) المخزونــات

(1 455 849) (3 634 063) المستحقـــات
(550 352) (1 022 095) األصول أخرى 1-6
1 900 851 1 730 985 أخرىالمزودون و ديون  2-6

زائد أو فائض القيمة عن التفويـــت

8 818 111 6 266 960 التدفقـات المالية المتأتية من أنشطة اإلستغالل

التدفقـات النقـدية المتصلة بأنشطـة اإلستثمــار

(504 438) (638 769) الدفـوعات المتأتية من إقتنـاء أصـول ثابتة مادية و أصول غير مادية
            -             - المقابيض المتأتية من التفويت في أصـول ثابتة مادية و أصول غير مادية
            -             - الدفـوعات المتأتية من إقتنـاء أصـول مالية 
200 000 200 000 المقابيض المتأتية من التفويت في أصـول مالية

(304 438) (438 769) التدفقـات المالية المخصصة ألنشطة اإلستثمــار

التدفقـات النقـدية المتصلة بأنشطـة التمـويــل

            -             - مقابيض إثر إصدار أسهم
(3 227 796) (3 931 290) حصص األرباح و غيرھا من أنواع التوزيع 

(410 245) (504 741) الصنــدوق اإلجتماعــــــي 3-6
            -             - مقابيض متأتية من القروض
            -             - سداد القروض

(3 638 041) (4 436 031) التدفقـات النقدية المخصصة ألنشطة التمـويـل

4 875 632 1 392 160 تغـيــر الـسيولة 

27 221 257 32 096 889 السيولة في بدايـة السنـة المحاسبيـة

32 096 889 33 489 049 المحاسبيةالسيولة في اختتام السنة 
بيانات مقارنية أعيدت معالجتها

إن اإليضاحات المرافقة تشكل جزءا من البيانات المالية



إيضاحات حول القوائم المالية
2019ديسمبر31المحاسبية المختومة في سنةلل

(بالدينار التونسي)

تقديم شركة النقل بواسطة األنابيب: 1مذكّرة عــدد 
و قد بلغ 1979سبتمبر 26شركة النّقل بواسطة األنابيب ھي شركة خفية اإلسم وقع تأسيسها في 

نشاطها األساسي في نقل دينارا. ويتمثل20691000مبلغ2019رأس مالها في موفى ديسمبر 
الصادر فـي غرة 1989لسنة 9المحروقات بواسطة األنابيـب، وھي منشـأة عمومية بمقتضى القانون عـدد 

. ھذا وقد قرّرت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة 1984دخلت طور اإلنتاج في فيفـري 1989فيفرى 
يوم
وإدراج أسهمها بالبورصة.%30م في حدود فتح رأس مال الشركة للعمو2000ديسمبر 13

األحداث الهامة:2مذكّرة عــدد 

المداخيل2-1

أي2018سنة خاللبالمداخيل مقارنة دينارا228425بقيمةانخفاض2019سنة خالل المداخيلتسّجل
. يفسر ھذا التراجع بـ: %2.43بنسبة 

:دينار241353بـرادس –انخفاض المداخيل عبر أنبوب بنزرت أّوّال:

دينارا.5150971ممّا أدّى إلى انخفاض المداخيل بـ%7.04ات المنقولة بـيناتج عن انخفاض الكم

دينارا.274744بــممّا أدّى إلى ارتفاع المداخيل2018ديسمبر 23بداية من %5مقابل ارتفاع األسعار بـ

:دينار98771انخفاض المداخيل عبر أنبوب نقل وقود الطائرات بـثانيا:

دينارا.588122ممّا أدّى إلى انخفاض المداخيل ب%9.41ناتج عن انخفاض الكمبات المنقولة بـ

ممّا أدّى إلى ارتفاع المداخيل 2018بداية من شهر أكتوبر %6مقابل ارتفاع األسعار بـما يقارب 
دينارا.60150بـ

النتيجة المحاسبيّة2-2

مقابل دينارا3424127إيجابيّة بلغتنتيجة2019سنة خاللسجلت شركة النقل بواسطة األنابيب
دينار308908يساويإيجابيبتغيير أي2018سنة خاللدينارا4341037بـــــتقــدرنتيــجة ايجابية 

بالخصوصناتج اإليجابي ھذا التغيير . %4.35أي بنسبة 

: ارتفاععن

دينار6183481ايرادات التوظيفات بــــ 

دينار)335707(أعباء األعوان بــــ

) دينار640157مخصصات اإلستهالكات و المدخرات بــ( 

) دينار858111الخسائر العادية األخرى بــ( 

:و عن انخفاض

دينار228425المداخيل بــــ

االرتفاقالخاصّة بحق االتفاقيات2-3

تطلبت عمليّة بناء واستغالل أنبوب نقل المواد البتروليّة الممتّدة من محطّة تكرير النفط ببنزرت إلى مركز 
على اتفاقيات خاصّة بحق االرتفاق 1983و1982اإليداع والخزن الكائن برادس، التوقيع خالل سنتي 

مقابل حق االرتفاق اإلشارة إلى أّن االثمان المتفق عليها نبوب معاالمسترسلة تمتد على فترة استغالل 
.سنة30يقع تحينها عند انتهاء مدة 



لكي يتسنى للشركة التفاوض مع مالكي األراضي المار منها األنبوب لتحديد منحة الحرمان جراء االرتفاقو
مرفق عمومي، توّلت 1995نة لس50المنقح بالقانون عدد 1982لسنة 60المصنّف طبق القانون عدد 

انجاز تقرير اختبار ، إال أّن مجلس إدارة شركة النقل 2015مارس 06اإلدارة العاّمة لإلختبارات بتاريخ 
بواسطة األنابيب وباإلطالع على ما ورد بتقرير اإلختبار والمنهجيّة المعتمدة الحظ أنها لم تأخذ بعين اإلعتبار 

األنبوب بأمثلة حوزة نشاط المرفق العمومي وال الوضعية المترتبة على إدماج اإلطار القانوني والترتيبي ل
التهيئة العمرانية واعتبار منطقة ارتفاقه منطقة غير صالحة للبناء. 

اعتبر المجلس أن التقرير ال يعكس حقيقة منحة الحرمان الفعلية المنجرّة عن مرور األنبوب بالمناطق كما 
ثلة التهيئة العمرانيّة قد نصّت على منطقة اإلرتفاق كمنطقة غير صالحة للبناء العمرانيّة خاصة وأّن أم

باإلضافة إلى أن أغلب قطع األراضي المعنية بمرور األنبوب قد خصّصت منطقة ارتفاقه كمناطق خضراء 
ملحقة او كمساحة بيضاء تحتسب ضمن المساحة المحجر البناء بها طبق نسبة استغالل االرض القسوى

(cos)المنصوص عليها بامثلة التقسيم و التهيئة الخاصة بها

كما ابدى المجلس ايضا تحفظه و رفضه لما تضمنه التقرير من تقديرات موصيا بعدم اعتماده بالنسبة لقطع 
633تحت عدد 2018فيفري 28االراضي الموجودة بالمناطق العمرانية لذا قامت الشركة بتوجيه مكتوب يوم 

زير امالك الدولة و الشؤون العقارية تحت اشراف السيد وزير الطاقة و المناجم و الطاقات الى السيد و
المتجددة للتفضل بدعوة مصالحه الى عدم االخد بعين االعتبار لهذا التقرير و للنتائج التي توصل اليها و 

اعتبار ه كانه لم ينجز.

الحتساب عليه باالختبار وقع اعتماده وقتيا فان المبلغ الجملى المنصوصأّما من الناحية المحاسبيّة 
اي بقيمة اجمالية دينارا.403309مبلغ 2019سنة والتي بلغت خالل على االستهالكات المدخرات

دينارا. 2243172تقدر بمبلغ2019ديسمبر31متراكمة الى حدود 

الطــرق والمبــادئ المحاسبيــــة:3مذكّرة عــدد 
1996ديسمبر 30المؤرّخ في 1996لسنة 112طبقـا للقانون 2019خالل سنة القوائم الماليةتّم إعداد 

المتعلّـق بالنظام المحاسبي للمؤسسات وذلك باعتماد الطرق والمبـادئ المحاسبيـة المنصوص عليها فـي 
المصادقـة على الذي يتعلق ب1996ديسمبـر 30المؤرخ في 1996لسنة 2459قـرار وزير المالية عـدد 

إلعداد القوائم الماليـة في :اعتمادھامعاييـر المحاسبـة. وتتمثل أھـم الطـرق والمبادئ التّي وقع 

األصــــول الثابتــة الماديــــــــة3-1

احتساب استهالكات األصول الثابتة بتطبيق طريقة اإلستهالكات المتساوية األقساط وذلك حسبيقع • 
التاليــة .النسب

%20%10%5بناءات أساسيّة وفرعيـة-
%10تجهيزات فنية وأجهزة ومعدات صناعية-
%20معـدات نقـل-
%10عامة وعمليات تركيب وتهيئة مختلفةتجهيــزات -
%10%15و معدات اعالميةمعـدات مكتبيـة-

من شانها ان تمدد العمر االفتراضي لالنبوب و لألنبوب واإلصالحات الكبرىتعتبر عمليّة التفقد الداخلي• 
إستثمارا. وھي عمليّة أساسيّة لها تأثير إيجابي على مردوديّة األنبوب وعلى مّدة تنجرّ عنها بالتالي 

إستغالله.

 Prorata« يتّم إحتساب المخصصات على إقتناءات السنة المحاسبية باعتماد قاعـدة " المحاة الزمنية" • 
Temporis.«

األعبــــاء المؤّجلـــــــــــة3-2

المؤّجلــة علـى مـّدة ثالث سنـوات.يقـع إستيعـاب األعبـاء 



المخـــــــــــــــزون3-3

مخـزون التموينـات األخـرى. 3-3-1

يتّم كـل آخر سنـة جرد قـطع الغيـار والمـواد القابلة لإلستهالك ويتم ضبط تكلفة المخزون بطريقة متوسط 
التكلفة بعد كل عملية اقتناء. 

التوظيفات القصيرة المدى3-4

لسندات الخزينة وسندات الخزانة عند تسجيلها. االسميةالقيمة اعتمادتم ي

تمثل إيرادات التوظيفات جزءا من الفوائد الحاصلة من تاريخ االقتناء إلى تاريخ إختتام السنة المحاسبية و 
يقع التمتع بهذه الفوائد في اآلجال.

صافي وضعيّة التلتير3-5

المتأتية من وضعيّة الحسابات الجارية للمواد مع الحرفاء في نهاية كّل مّدة محاسبيّة ھي األرباح والخسائر 
أو عند كّل تغيير في ھيكلة األسعار.

ويتّم تسجيل صافي ھذه األرباح والخسائر ضمن "إيرادات اإلستغالل األخرى".

إيضاحات حول الموازنة: 4مذكّرة عدد 

الثابتة المادية األصول4-1

3413658دينارا مقابل7429357قدره ما 2019ديسمبر 31الثابتة فيالقيمة الصافية لألصولبلغت 
:وھي مفصّلة كاآلتي2018ديسمبر 31فيدينارا

31/12/201931/12/2018

640 640625 625أراضي-

061 485 94735 896 134-1-4بناءات-

939 006 4204 071 5وأجهزة ومعّدات صناعيةتجهيزات فنية -

560 392 5601 392 1معّدات نقل-

455 563862 934معدات مكتبية-

778 379395 408تجهيزات عامة وعمليات تركيب وتهيئة مختلفة-

095 0952 2أوعية ووسائل لف قابلة لإلسترجاع والتجديد-

897 342 9992 447 42-1-2ثابتة في طور اإلنشاءأصول-

425 113 60345 779 45المجمــــــوع الخام

(084 748 36)(861 843 37)اإلستهـالكـات والمدخرات-

341 365 7428 935 7المجموع الصافــــــي

إلى2019الممتدة من غرة جانفي الفترة استهالكاتحول إقتناءات وولمزيد من اإليضاحات 
.1بالملحق عـددالمبيّنجدول األصول الثابتةأنظر،2019ديسمبر 31

بناءات4-1-1

31/12/201931/12/2018

002 740 0028 740 8رادس-أنبوب بنزرت -

967 364 9678 364 8أنبوب نقل محروقات الطائرات-

480 430 4806 430 6التفقد الداخلي لألنابيبالتهيئة و -

152 128 2961 161 1قطع غيار خاصة-

487 263 4875 263 5و مقرات الشركةمباني-

973 557 7155 936 4مباني ملحقة-

061 485 94735 896 34المجموع



أصول ثابتة في طور اإلنشاء4-1-2

31/12/201931/12/2018
113 824 1131 824 41-1-2-1 (الدراسات التقنية والمالية)أنبوب الصخيرة الساحل-
032 032348 4348-1-2-2 (حقوق اإلرتفاق )أنبوب الصخيرة الساحل -
542 542128 128مهمة تفقد داخلية لألنبوب-
-380 9قطاع غيار خصوصية-
531 17-تجديد عقود اإلرتفاق-
813 81323 23تسبقات إلقتناء معدات-
-613 92اقتناء أجهزة القيس االلي لكميات المواد بالخزانات-
-890 18إضافة و تجديد بعض أعمدة اإلرشاد-
-750 1اقتناء برمجيات اإلعالمية-
866866مشاريع أخرى-

897 342 9992 447 2المجموع الخام
(145 172 2)(145 172 2)منزل حياة-مشروع أنبوب الصخيرة -مدخرات لنقص القيمة -
(355 152)(220 153)مدخرات لنقص القيمةعلى األصول في طور اإلنشاء-

397 63418 122المجموع الصافي

الساحل الدراسات التقنية والماليةأنبوب الصخيرة 4-1-2-1

بدراسة تقنية و مالية تخص مشروع مّد أنبوب لنقل المحروقات من 2002قامت شركة سوترابيل خالل سنة
.دينارا1138241تساوي بتكلفة جمليةالصخيرة الى منزل حياة وذلك

الى 2008جويلية 29اريخ وكانت التكلفة الباھضة لبعث المشروع قد أدت بالمجلس الوزاري المنعقد بت
تخصيص مدخرات تساوي قيمة عناصر الدراسة 2008لذا فقد وقع سنة أخرى للمشروع. البحث عن صيغة 

 .دينارا622297الى التقنية التي أصبحت بدون جدوى و التي وصلت قيمتها

وع الى الصبغة وفي ظل المصاعب التي اتضحت الحقا أمام تنفيذ الصيغة الجديدة للمشروع. أصبح الرج
و من منطلق مبدأ الحذر قامت شركة سوترابيل خالل السنة المحاسبية للواقع لذلكاألصلية ھو األقرب 

المالية للمشروع وذلك لعدم وبتخصيص مّدخرات لنقص القيمة على كامل عناصر الدراسة التقنية2011
.يجب إعادتهاواألخرى التيمالها توفر معلومات كاملة ودقيقة تبين العناصر التي من الممكن إستع

و تجدر اإلشارة أنه والى حّد تاريخ اعداد ھذه القوائم المالية, لم يقع اتخاذ أي قرار بخصوص صيغة 
تحيين الدراسات و البدء في المشروع.تاريخالمشروع التي سيقع تنفيذھا أو

حقوق اإلرتفاق أنبوب الصخيرة الساحل2-2- 1- 4

دينارا 032348البالغةاإلرتفاقحقوقلمصاريف%100بقيمةمدخراتتخصيص2008سنة تّم خالل
منزل حياة, وذلك خالفا الى إعادة النظر في الصيغة األصلية للمشروع.-الصخيرة والخاصة بمّد أنبوب

الماليةاألصول4-2

دينارا 260996دينارا مقابل318829قدره ما 2019ديسمبر 31المالية فيالصافية لألصولبلغت القيمة 
كاآلتي :مفصّلةوھي2018ديسمبر 31في 

31/12/201931/12/2018
050 05061 61 4-2-1سندات مساھمة-
681 317541 577 4-2-2قروض مسندة لألعوان-
134 13410 10ودائع وكفاالت مدفوعة-
000 000400 200 4-2-3قرض رقاعي -

865 012 5011 848المجموع 
(605 16)(183 19)4-2-4مّدخرات على أصول مالية-

260 318996 829القيمة الصافية



سندات المساھمة4-2-1

القيمة (بالدينار)الموضوعالعددالسندات

)CAREPPالتطهير ( لجنةقرار5الشركة الوطنية لتوزيع البترول-
199650سبتمبر 12في 

)CAREPPالتطهير ( لجنةقرار600المنطقة الحرة بجرجيس-
000 200060فيفري 12في

قرار اللجنة الفنية للتخصيص 10شركة عجيل للتصرف و الخدمات -
000 20141جوان 11في 

050 61المجموع 

سهما إلى 147بواسطة األنابيب لدى راس مال الشركة الوطنية لتوزيع البترول بلغت اسهم شركة النقل 
سهما مجانيا.142انعقاد آخر جلسة خارقة للعادة لهذه األخيرة منها تاريخ2018ديسمبر 27غاية 

قروض مسندة لألعوان طويلة المدى4-2-2

31/12/201931/12/2018
858 681396 2018541ديسمبر31الرصيد إلى غاية -
485 498326 241طويلة المدى2019القروض المسندة في -
(730 22)(096 22)قبل أجالها2019القروض التي تم ارجاعها سنة -
(932 158)(766 183)2020القروض التي سيتم ارجاعها سنة -

681 317541 2019577ديسمبر 31الرصيد إلى غاية

قرض رقاعي4-2-3

31/12/201931/12/2018

CAPITAUXBNA80 000160 000الوسيط بالبورصة-

FINANCESTB80 000160 000الوسيط بالبورصة-

BH CIFIB40 00080 000الوسيط بالبورصة -

000 000400 200المجموع

على أصول ماليةمّدخرات4-2-4

31/12/201931/12/2018

822 4008 11مّدخرات على القروض المسندة لألعوان-

783 7837 7مّدخرات على ودائع وكفاالت مدفوعة-

19 18316 605
المخزون4-3

31في دينارا318123مقابل دينارا702147قدره ما2019ديسمبر 31في للمخزونالصافيةبلغت القيمة
:كاآلتيمفصّلةوھي2018ديسمبر 

31/12/201931/12/2018

969 353131 156 4-3-1قطع الغيار و التموينات األخرى-

969 353131 156المجمــــــوع الخام

(651 8)(651 8)اإلستهـالكـات والمدخرات-

318 702123 147الصافــــــيالمجموع



قطاع الغيار والتموينات األخرى4-3-1

31/12/201931/12/2018

105 019122 132رصيد المخزون في بداية السنة-

481 65054 201938شراءات سنة -

(617 44)(316 14)2019سنة مستهلكات-

969 353131 2019156ديسمبر 31رصيد المخزون إلى غاية 

الحرفاء والحسابات المتصلة بهم4-4

4572109دينارا مقابل 52084412ما قدره2019ديسمبر 31في الحساببلغ الرصيد الصافي لهذا
دينارا0636343بتغير أيجابي قدرهأي2018ديسمبر 31دينارا في 

31/12/201931/12/2018

461-شـــالشركة-

940 270 5741 759طوطـالشركة-

499 028 1-أويل ليبياشركة-

075 563567 580 3ستار أويلشركة-

663 058846 592 3الشركة الوطنية لتوزيع البترول-

223 125 3951 126 2شركة فيفو انرجي-

409 819215 295انرجيشركة أوال -

186 156 1114 490 2 4-4-1فواتير ستحرّر-حرفاء -

457 210 5209 844 12المجموع

: تسجل ھذه األرصدة

ي تفوق قيمة كميات المواد البترولية المسلمة من طرف شركة سوترابيل الى مختلف حرفائها والت-
و يتم تدوين قيمتها في "حرفاء الشركة التونسية لصناعات التكريرمن الكميات التي قاموا بطلبه

أما بالنسبة للكميات المواد البترولية المسلمة من طرف شركة سوترابيل الى . "فواتير ستحرر
من الشركة التونسية لصناعات التكرير مختلف حرفائها والتي تقل عن الكميات التي قاموا بطلبها

و يقع احتساب ھذه الفوارق على اثر كل تغيير في تسعيرة . "رفاء دائنونيتم تدوين قيمتها في "ح
 .المواد البترولية و عند اختتام كل سنة محاسبية

.ريف مقابل نقل المواد البتروليةالمبالغ المفوترة من طرف شركة سوترابيل الى كل ح-



حرفاء فواتير ستحرر4-4-1

في موفى دينار1861564دينارا مقابل1114902ما قدره2019ديسمبر31بلغ رصيد ھذا الحساب في 
.دينارا0756661بتغيير سلبي يصل الىأي2018شهر ديسمبر 

31/12/201931/12/2018
761 238205 631الحساب الجاري لشركة ستار أويل -

285 389-الحساب الجاري لشركة أويل ليبيا -

561 731252 319الحساب الجاري الشركة الوطنية لتوزيع البترول-

596 997267 111الحساب الجاري لشركة طوطال -

727 240 3571 73الحساب الجاري لشركة فيفو انرجي-

755 649166 123الحساب الجاري لشركة اوال انرجي-

587 099 4891 514نقل المواد البترولية- ستحرر فواتير-

725 63420 6اعادة احتساب تقسيم لشركة فيفو انرجي-

-276 40إعادة ا حتساب تقسيم شركة الوطنية لتوزيع البترول-

626 462422 595الحساب الجاري بالقنوات الفرعية-

227 2304 13الحساب الجاري لوقود الطائرات -

336 04886 60الحساب الجاري بحاويات التخزين-

186 156 1114 490 2المجموع

أصـول جـاريــة أخــرى4-5

مقابلدينارا1186281قدره ما2019ديسمبر 31فيلألصول الجارية األخرىالصافيةبلغت القيمة
كاآلتي :وھي مفصّلة2018ديسمبر 31في دينارا541198

31/12/201931/12/2018
097 46524 24مزودون مدينون-

116 42884 65تسبقات وأقساط- األعوان -

934 778543 893 1 4-5-1حسابات أخرى مدينة-

330 49155 60 4-5-2إيرادات مستحقة -

816 070147 111 4-5-3مسجلة مسبقاأعباء -

782 3997 11فائض األداء على القيمة المضافة-

075 631863 166 2المجموع
(877 321)(513 538) 4-5-4مّدخرات-

198 118541 628 1المجموع الصافي

حسابات أخرى مدينة4-5-1
31/12/201931/12/2018

525 39412 2 4-5-1-1ربط قناة شركة طوطال -

036 036128 128 4-5-1-2وزارة التجهيز-

647 647328 328وزارة الطاقة-

111 11174 74وزارة الصناعة و التجارة-

20-الشركة الوطنية لتوزيع البترول-

029204 2استرجاع مصاريف من المتسوغين-

-170 358 1 4-5-1-3تامينات و ودائع-

391391حسابات إنتقالية-

934 778543 893 1المجموع



ربط قناة طوطال4-5-1-1

تكفلت شركة سوترابيل بمصاريف ربط قناة شركة طوطال بأنبوبها لنقل وقود الطائرات. ھذا وقد اتفق 
مليم500ضارب 3الكميات المنقولة سنويا بحساب م بالكيفية التالية :المصاريفالطرفان بإرجاع ھذه 

وزارة التجهيز1-2- 5- 4

متخلدات وزارة التجهيز مقابل األشغال التي قامت بها شركة سوترابيل لفائدتها و قد تم تكوين مدخرات 
بقيمة كامل المتخلدات.

تامينات و ودائع4-5-1-3

تأمينات و ودائع) بخصوص المالية (يمثل المبلغ الذي تم إيداعه لدى القباضةدينار1348579-
قضية كومات ترابيل

يمثل المبلغ الذي تم إيداعه لدى القباضة المالية (تأمينات و ودائع) بخصوص قضية العون دينار9591-
المتقاعد محمد الزموري

إيرادات مستحقة4-5-2
31/12/201931/12/2018

151 7014 2استرجاع مصاريف الكراء -

100 45740 23سلم فوائض بنك االسكان-

69201سلم فوائض الشركة التونسية للبنك-

298 1265 4الوطني الفالحي خير الدين باشاسلم فوائض البنك-

120767 11العمراني الشماليالوطني الفالحي المركز سلم فوائض البنك-

CNAM(2 4301 526استرجاع مصاريف (-

-588 16المجمع التونسي للتأمين -

287 3-الشركة التونسية للتأمين ( تامين جماعي)-

330 49155 60المجموع

أعباء مسجلة مسبقا4-5-3
31/12/201931/12/2018

366 4858 8ضرائب على العربات - 

OMMP95 78391 221فاتورة ديوان البحرية التجارية و المواني- 

AE-TECH4025 793فاتورة شركة -

SIMAC-17 531فاتورة الشركة اإلعالمية لإلدارة واإلتصاالت - 

666 6661 1فاتورة الوسيط في البورصة - 

ARCHIDOC-9 252فاتورة -

-DELTA SPORT1 928فاتورة شركة -

SNDP2 8069 668فاتورة الشركة التونسية لتوزيع اليترول-

TOPNET-950فاتورة شركة -

369 3-أعباء اخرى مسجلة مسبقا -

816 070147 111المجموع 



مدخرات4-5-4
31/12/201931/12/2018

308 3087 7مدخرات على التسبيقات للمزودين-

-20مدخرات على التسبيقات األعوان-

-391مدخرات على حسابات انتقالية-

422 422112 112مدخرات على وزارة الصناعة-

036 036128 128مدخرات على وزارة التجهيز-

111 33674 290مدخرات على الوزارة المكلفة بالطاقة-

877 513321 538المجموع 

توظيفات و أصول ماليّة أخرى4-6

دينارا69925232مقابلدينارا60213533قدرهما2019ديسمبر 31فيالحسابرصيد ھذابلغ
 : كاآلتيمفصّلوھو2018ديسمبر 31في

31/12/201931/12/2018

932 766158 183قروض قصيرة المدى الصندوق اإلجتماعي-

000 000 00031 000 432-6-1توضيفات مالية أخرى-

000 000200 200قرض رقاعي-

767 836893 4751-6-2فوائد مطلوبة على رقاع وأذون وأوراق مماثلة-

699 252 60232 135 33المجموع 

توظيفات مالية أخرى4-6-1

فيدينارا00000031مقابل دينارا00000032قدرهما2019ديسمبر 31في الخزينةسنداترصيدغبل
كاآلتي :وھو مفصّل2018ديسمبر 31

31/12/201931/12/2018

000 000 0002 000 7بنك االسكان-حساب ألجل -

000 000 19-البنك الوطني الفالحي خير الدين باشا-حساب ألجل -

000 000 0006 000 21البنك الوطني الفالحي المركز العمراني الشمالي-حساب ألجل -

000 000 0003 000 4البنك التونسي الليبي-حساب ألجل -

000 000 1-بنك العربي التونسي-حساب ألجل -

000 000 00031 000 32المجموع 

فوائد مطلوبة على رقاع وأذون وأوراق مماثلة-2-6-4

31/12/201931/12/2018

214 92741 162البنك الوطني الفالحي( المركز العمراني الشمالي )-

812 634-البنك الوطني الفالحي ( خير الدين باشا )-

055 19-بنك العربي بتونس-

490 92830 424بنك االسكان-

684 973148 150البنك الليبي-

512 00819 13فوائد على قرض رقاعي -

767 836893 751المجموع 



السيولة وما يعادل السيولة4-7

8890961مقابل دينارا0492891ما قدره2019ديسمبر 31فيالسيولةيعادلو ماالسيولةرصيدبلغ
كاآلتي :وھو مفصّل2018ديسمبر31فيدينارا

31/12/201931/12/2018
272 1562البنك الوطني الفالحي (خير الدين باشا)-

201 711320 845بنك اإلسكان-

797 46745 13المهرجان)الشركة التونسية للبنك (حي -

007 54(978))العمراني الشماليالبنك التونسي الكويتي (المركز-

180177)المركزيالبنك التونسي الكويتي (-

9-بنك األمان ( الفيات )-

031 73-ج للصندوق اإلجتماعي)- البنك التونسي الكويتي (ح -

540 25468بنك الزيتونة-

612 8277البنك العربي لتونس (الشرقية)-

577976 1العمراني الشمالي)(المركزالبنك التونسي-

-397 1العمراني الشمالي)الليبي(المركزالبنك التونسي-

453 610514 327البنك الوطني الفالحي(المركز العمراني الشمالي)-

-073 98ج للصندوق اإلجتماعي)-البنك الوطني الفالحي(ح -

691 3309حسابات اخرى -

445123االجتماعيخزائن الفروع والمقر -

889 096 0491 289 1المجموع 

األموال الذاتية4-8

في دينارا27120342دينارا مقابل 58217945قدرهما2019ديسمبر 31فيبلغ مجموع األموال الذاتيّة
وھو مفصّل كاآلتي :2018ديسمبر 31

31/12/201931/12/2018

000 691 00020 691 20رأس مال الشركة-

494 166 4793 263 43-8-1اإلحتياطات-

510 510139 4139-8-2أموال ذاتية أخرى-

833 102 25111 673 413-8-3نتائج مؤجلة-

837 099 24035 767 37مجموع األموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية

434 103 3427 412 7نتيجة السنة المحاسبية-

271 203 58242 179 45مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص

.2جدول تغيير األموال الذاتية المبين بالملحق عــدد ولمزيد من اإليضاحات  أنظر

اإلحتياطات4-8-1

دينارا4941663مقابلدينارا4792633قدرهما2019ديسمبر 31رصيد اإلحتياطات في بلغ
:كاآلتيمفصّلوھو2018ديسمبر 31في 

31/12/201931/12/2018

373 017 1002 069 2إحتياطات قانونية-

205 205160 160إحتياطات إستثنائية-

916 175988 034 1 4-8-1-1إحتياطات الصندوق اإلجتماعي-

494 166 4793 263 3المجموع 



إحتياطات للصندوق اإلجتماعي4-8-1-1

31/12/201931/12/2018

161 916899 988الرصيد  في بداية السنة

106 845535 586موارد الفترة
000 000500 550مناب نتيجة السنة المحاسبية -
145 18613 15فوائد قروض ممنوحة ألعوان وموظفي الشركة-
754 2541 1فوائد بنكية-
207 40520 20مساھمات األعوان في سندات األكل-

351 586445 541إستعماالت الفترة
888 893246 277مصاريف سندات االكل-
557 25474 129مصاريف االصطياف-
600 20021 16كلفة العمرة و السفر-
800 1203 12اعانات على امراض مزمنة و وفايات-
223 05035 34ھدايا اخر السنة-
200 40043 40ھبة عيد اضحى-
423 83411 9حفل اختتام السنة الدراسية و الذھاب الى التقاعد-
660 8358 21منحة التمدرس-

916 175988 034 1ديسمبر من السنة31رصيد الصندوق اإلجتماعي في 

األموال الذاتية األخرى4-8-2

510139ما قدره والبالغةSICAVتحتوي األموال الذاتية األخرى على زائد القيمة المحقق على سندات 
دينارا.

نتائج مؤجلة4-8-3

و يتفصل حساب النتائج المؤجلة كما يلي:

المبلغالمبلغ

419 218 4346 103 20187نتيجة السنة المحاسبية لسنة  -

878 164 8339 102 201811ديسمبر 31نتائج مؤجلة إلى غاية -

297 383 26715 206 18القابلة للتخصيصالنتائج 
(784 493)-حساب خاص باإلستثمار-

(796 227 3)(290 931 3)حصص أرباح للدفع-

(000 500)(000 550)مناب الصندوق اإلجتماعي-

(491 23)-إدماج نتائج مؤجلة في رأس المال-

(393 35)(726 51)إحتياطات قانونية-

833 102 25111 673 201913ديسمبر 31نتائج مؤجلة إلى غاية 



مّدخرات للمخاطر واألعباء4-9

دينارا مفصلة كاالتي :7592053تم ّ تخصيص مّدخرات بمبلغ قيمته 

31/12/201931/12/2018

590 59058 58لقطعة أرض شركة " بلديار".حكم إبتدائي ضد الشركة في حق اإلرتفاق -

871 325650 644 4-9-1كومات ترابيل .%20بقيمة مّدخراتتخصيص-

769 933 1721 243 2 4-9-2مّدخرات إستهالكات حق اإلرتفاق .تخصيص-

95009500للعون محمد الزموري .مّدخراتتخصيص-

000 75-بعنوان فوائض التاخير كومات ترابيل .مّدخراتتخصيص-

-172 250 4-9-3بعنوان المراجعة الجبائيةمّدخراتتخصيص-

730 727 7592 205 3المجموع 

الباقية من مجموع الثالث المراحل األولى %20قامت شركة "سوترابيل" بإحتساب مدخرات بقيمة 4-9-1
دينار و ذلك إثر الدعوة القضائية التي رفعت ضدھا من طرف صاحب 325644بقيمة " لصفقة "كومات ترابيل

.2019الصفقة و التي تم حكم بها لقانون الضد في 

قامت الشركة بتخصيص مدخرات إلستهالكات عقود اإلرتفاق التي إنتهت مدتها التعاقديةبقيمة 4-9-2
.دينارا2243172

إلى 2015جانفي 1مدخرات بعنوان المراجعة الجبائية للفترة الممتدة من قامت الشركة بتخصيص 4-9-3
.2020فيفري 07و قد قامت شركة سوترابيل باعتراض بتاريخ 2018ديسمبر 31

المزودون والحسابات المتصلة بهم4-10

مقابلدينارا424868قدرهما2019ديسمبر31بهم في والحسابات المتصّلةالمزودينرصيدبلغ
كاآلتي :وھو مفصّل2018ديسمبر 31في دينارا665954

31/12/201931/12/2018

767 567470 179مزودون اإلستغالل-

161 343199 441مزودون اإلستغالل ـ فواتير غير وافدة-

671 491230 220حجز بعنوان الضمان-مزودون أصول ثابتة -

066 02354 27مزودون أصول ثابتة-

665 424954 868المجموع



الخصوم الجارية األخرى4-11

دينارا0777106دينارا مقابل 8425598قدرهما2019ديسمبر 31في األخرىالجاريةرصيد الخصومبلغ
:كاآلتيوھو مفصّل2018ديسمبر 31في

31/12/201931/12/2018

417 985 9343 146 6 4-11-1حرفاء دائنون-

774 766433 461خدمات إجتماعية- األعوان -

287 1291 1تسبقات ومعارضات- األعوان -

895 450624 895أعباء للدفع- األعوان -

045 139156 180الدولة األداءات المقتطعة من المورد-

431 9403 2الدولة واألداء على رقم المعامالت-

725 07557 8الدولةا ألداء على القيمة المضافة-

524 272 1191 725الدولة األداء على المرابيح-

714 98643 18دائنون متنوعون-

5454حسابات إنتقالية أو حسابات مستحقة-

337 40497 81 4-11-2أعباء للدفع-

780 9479 11حصص األسهم للتوزيع-

-600ضمانات واردة-

094 29924 25 4-11-3إيرادات مستحقة مسبقا-

077 710 8426 559 8المجموع 

حرفاء دائنون1- 4-11

دينارا بالمقارنة مع نفس 5171612تغيرا إيجابي قدره 2019ديسمبر 31رصيد ھذا الحساب في سجل
2018الرصيد في سنة 

31/12/201931/12/2018

510 518586 454الحساب الجاري  لشركة طوطال-

279 049 1-الحساب الجاري لشركة أويل ليبيا-

967 167 7981 293 2لشركة ستار أويلالحساب الجاري  -

063 119186 449 1الحساب الجاري الشركة الوطنية لتوزيع البترول-

766 213434 117الحساب الجاري لشركة فيفو انرجي-

740 010546 792 1الحساب الجاري لشركة أوال انرجي-

451 10-الوطنية لتوزيع البترولاعادة احتساب تقسيم الشركة -

527 2861 4الشركة طوطالاعادة احتساب تقسيم-

057822 1اعادة احتساب تقسيم الشركة ستار أويل-

-553 18اعادة احتساب تقسيم لشركة فيفو انرجي-

292 3801 16اعادة احتساب تقسيم لشركة أوال انرجي-

417 985 9343 146 6المجموع

قيمة كميات المواد البترولية التي طلبها حرفاء سوترابيل من الشركة التونسية تسجل ھذه األرصدة
".و يتم تدوين قيمتها في "حرفاء دائنون. لصناعات التكرير والتي لم يقع تسليمها اياھم



من طرف شركة سوترابيل الى مختلف حرفائها والتي اما بالنسبة لقيمة كميات المواد البترولية المسلمة 
ين قيمتها في "حرفاء يتم تدو،من الشركة التونسية لصناعات التكريرتفوق الكميات التي قاموا بطلبها

".فواتير ستحر

و يقع احتساب ھذه الفوارق على اثر كل تغيير في تسعيرة المواد البترولية و عند اختتام كل سنة 
محاسبية.

أعباء للدفع2- 4-11

31/12/201931/12/2018

000 70030 29مدخرات مكافآت الحضور  (مجلس اإلدارة)-

500 0007 9مدخرات مكافآت الحضور  (اللجنة الدائمة للتدقيق)-

500 25014 19مدخرات أتعاب مراقب الحسابات-

700 0005 5مدخرات نفقات اإلتصاالت الالّسلكية -

637 45439 18أعباء اخرى للدفع -

337 40497 81المجموع

إيرادات مستحقة مسبقا3- 4-11

31/12/201931/12/2018

151 3093 3كراء شركة اتصاالت تونس-

943 99020 21كراء البنك التونسي الكويتي-

094 29924 25المجموع

إيضاحات حول قائمة النتائج: 5مذكّرة عدد 

المداخيل5-1

دينارا مقابل 46705417ما قدره 2019ديسمبر 31شركة النقل بواسطة األنابيب الى غاية مداخيلبلغت
: وھي مفصلة كاآلتي2018في موفى ديسمبر دينارا69547917

31/12/201931/12/2018

408 464 51415 154 15 5-1-1رادس- أنبوب بنزرتالنقل عبر ايرادات-

667 320615 572 5-1-2االنابيب الفرعيةايرادات النقل عبر-

193 303 2061 231 1 5-1-3ايرادات أنبوب نقل وقود الطائرات-

427 42796 96 5-1-4ايرادات التخزين-

695 479 46717 054 17المجموع 

رادس-النقل عبر أنبوب بنزرتايرادات5-1-1

إيرادات النقلسعر المتر المكعبالكميات المنقولة 
946 673 6487,7237 993الغازوال -

245 7367,52373 9بترول -

756 029 8207,7232 262غازوال خالي من الكبريت-

525 371 5298,3735 641البنزين الرفيع الخالي من الرصاص-
CPC10 0680,6006 041غازوال -

514 154 80115 917 1المجموع



ايرادات النقل عبر االنابيب الفرعية5-1-2
إيرادات النقلسعر المتر المكعبالكميات المنقولة 

095 6480,300298 993الغازوال -
921 7360,3002 9بترول -
846 8200,30078 262غازوال خالي من الكبريت-
459 5290,300192 641البنزين الرفيع الخالي من الرصاص-

320 733572 907 1المجموع

ايرادات أنبوب نقل وقود الطائرات5-1-3

يحتوي ھذا الفصل على إيرادات نقل وقود الطائرات من رادس إلى مطار تونس قرطاج لكل من شركة 
البترول.طوطال و الشركة الوطنية لتوزيع 

إيرادات النقلسعر المتر المكعبالكميات المنقولة 
206 231 3797,4001 166وقود الطائرات-

206 231 3791 166المجموع

ايرادات التخزين5-1-4

تتأتى إيرادات التخزين من عملية تخزين الغازوال في األنبوب خارج فترات الضخ وقد تم اإلتفاق مع الحرفاء 
المتر المكعب الواحد. ھذا ويقع فوترة ھذه اإليرادات شهريا عليهم على دينارا لتخزين2.066على سعر 

حسب الكميات المنقولة للسنة الفارطة.
األخرىإيرادات اإلستغالل 5-2

609347مقابلدينارا604375ما قدره2019في موفى ديسمبر بلغ رصيد إيرادات اإلستغالل األخرى
: وھو مفصل كاآلتي2018ديسمبر دينارا في موفى

31/12/201931/12/2018

079 947347 179 5-2-1أرباح صافية ناتجة عن وضعية التلتير-

 - 657 195 5-2-2استرجاع المدخرات-

530 - بيع المناقصات-

609 604347 375المجموع

األرباح الصافية الناتجة عن وضعية التلتير5-2-1
تمثل ھذه الفوارق قيمة كميات المواد البترولية المسلمة من طرف شركة سوترابيل إلى حرفائها زيادة أو 

لصناعة التكرير وذلك باإلعتماد على الكميات الموجودة الشركة التونسية نقصان على الكميات المطلوبة من
.في حاويات التخزين للمواد الممزوجة

31/12/201931/12/2018
277 423 0692 959الحساب الجاري الشركة الوطنية لتوزيع البترول-

(254 325)(981 256)الحساب الجاري لشركة طوطال-

(751 618 2)890 335 1الحساب الجاري لشركة ستار أويل-

(834 635) - أويل ليبياالحساب الجاري-

(985 379)(231 263 2)أوال انرجيالحساب الجاري-

836 859 6501 249لشركة فيفو انرجيالحساب الجاري-

(527 1)(286 4)إعاداة احتساب تقسيم طوطال-

091 14(553 18)إعاداة احتساب تقسيم فيفو انرجي-

(451 10)276 40إعاداة احتساب تقسيم الشركة الوطنية لتوزيع البترول-

(292 1)(380 16)إعاداة احتساب تقسيم لشركة أوال انرجي-

(822)(057 1)إعاداة احتساب تقسيم ستار أويل-

791 55023 155 5-2-1-1التخزين و بالقنوات الفرعيةالحساب الجاري بحاويات -

079 947347 179المجموع 



الحساب الجاري بحاويات التخزين و بالقنوات الفرعية5-2-1-1

و 2019ديسمبر 31يمثل ھذا المبلغ الحساب الجاري الموجود بحاويات التخزين و بالقنوات الفرعية في 
.قع فوترتهتالذي س

31/12/201931/12/2018

(600 428)(854 426)2018الحساب الجاري بالقنوات الفرعية في موفى سنة -

854 692426 2019608الحساب الجاري بالقنوات الفرعية في موفى سنة -

(799 60)(336 86)2018الحساب الجاري بحاويات التخزين في موفى سنة -

336 04886 201960بحاويات التخزين في موفى سنة الحساب الجاري -

791 55023 155المجموع 

استرجاع المدخرات5-2-2

31/12/201931/12/2018

 - 546 81بعنوان نزاعات كومات ترابيلاسترجاع مّدخرات-

 - 676 89بعنوان انخفاض في المخزون الخصوصياسترجاع مّدخرات-

 - 435 24بعنوان انخفاض في أصول ثابتةاسترجاع مّدخرات-

 - 657 195المجموع 

مشتريـات التموينات المستهلكة5-3

31/12/201931/12/2018

379 65054 38مشتريات مخزنة-

(863 9)(334 24)تغير المخزونات-

243 843768 884مشتريات الطاقة لضخ المحروقات-

787 090101 107مشتريات المحروقات-

023 95554 70مشتريات الكهرباء بالمقر االجتماعي-

306 85111 7مشتريات الماء-

369 68234 16مشتريات أدوات مكتبية-

628205 1مشتريات اخرى -

449 014 3651 103 1المجموع 

أعباء األعوان5-4

دينارا في0419324دينارا مقابل 7482675ما قدره2019ديسمبر 31أعباء األعوان في بلغت 
دينارا وھو مفصل كاآلتي :707335بــ أي بتّغير اجابي يقدر2018ديسمبر 31

31/12/201931/12/2018

550 545 0113 782 3أجور-

CNSS924 333839 670أعباء اجتماعية -

CAVIS76 87572 282أعباء اجتماعية -

154 651443 329التأمين الجماعي-

877 9556 27أعباء مرتبطة بتغير محاسبي-

508 92324 126أعباء أعوان أخرى-

041 932 7484 267 5المجموع 

اإلستهالكات والمدخراتمخصصات5-5

مقابل دينارا0471072ما قدره2019في موفى ديسمبر والمدخراترصيد مخصصات اإلستهالكاتبلغ
وھو مفصل كاآلتي :2018ديسمبر موفىدينارا في1949407



31/12/201931/12/2018

472 381 2371 316 1مخصصات إستهالكات األصول  المادية -

773 403459 309مخصصات لمدخرات إستهالكات حق اإلرتفاق و النزاعات-

018 1557 11مخصصات إستهالكات األصول الغير المادية -

033 86627مخصصات لمدخرات اإلنخفاض في أصول ثابتة-

-578 2مخصصات لمدخرات اإلنخفاض في أصول مالية-

111 22574 216مخصصات لمدخرات اإلنخفاض في أصول الجارية االخرى-

-172 250لمدخرات بعنوان المراجعة الجبائيةمخصصات-

-20مخصصات لمدخرات على التسبيقات األعوان-

-391مخصصات لمدخرات على حسابات انتقالية-

407 949 0471 107 2المجموع 

أعباء اإلستغالل األخرى5-6

دينارا مقابل1229235قدرهما 2019ديسمبر في موفىرصيد أعباء اإلستغالل األخرىبلغ
وھو مفصل كاآلتي :2018ديسمبر دينارا في موفى1255428

31/12/201931/12/2018

607 475130 132أتاوات إلستغالل أصول ثابتة مادية -

813 413116 173صيانة وإصالح-

113 080181 136أقساط تأمين-

462 610215 129وبحوث وخدمات خارجية متنوعةدراسات-

781 897108 148حلقات التكوين لالعوان-

915 421129 124مرتبات الوسطاء وأتعاب-

049 61057 78إشهار ونشريات وعالقات-

033 36393 161نقل المواد، رحالت وتنقالت األعوان-

831 42346 43اإلتصاالت الالّسلكيةنفقات بريدية ونفقات -

065 9668 5خدمات بنكية وخدمات مماثلة-

531 311221 189ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة-

500 70037 38أعباء مختلفة عادية-

941 21411 24أعباء أخرى مرتبطة بتغير محاسبي-

(213 103)(248 157)تحويالت األعباء-

428 255 2351 229 1المجموع

أعباء مالية صافية5-7

دينارا 05579دينارا مقابل 405ما قدره2019رصيد األعباء المالية الصافية في موفى شهر ديسمبر بلغ
وھي مفصلة كاآلتي :2018في موفى شهر ديسمبر 

31/12/201931/12/2018

(936 79)(085 11)خسائر ناتجة عن الصرف-

044 9702 11أرباح ناتجة عن الصرف-

(163 1)(480)اعباء مالية اخرى-

(055 79)405المجموع 



يرادات التوظيفاتإ5-8

دينارا 6105432دينارا مقابل2288923قدره ما2019موفى شهر ديسمبر فيالتوظيفاتإيراداتبلغت
وھي مفصلة كاآلتي :2018ديسمبر في موفى شهر 

31/12/201931/12/2018

748 538 3732 885 3فوائد ناتجة عن سندات الخزينة واألصول الثابتة المالية-

62-حصص األرباح ألسهم الشركة الوطنية لتوزيع البترول-

 - 455 1فوائد مالية اخرى مرتبطة بتغيير محاسبي-

800 4004 5األرباح ألسهم المنطقة الحرة بجرجيسحصص -

610 543 2282 892 3المجموع 

األرباح العادية األخرى5-9

31/12/201931/12/2018

600 539249 262مداخيل المباني غير المخصصة ألنشطة مهنية-

155 81929 38مرابيح عادية مرتبطة بتعديل محاسبي-

243 19725 12مختلفة أخرىأرباح-

998 555303 313المجموع 

الخسائر العادية االخرى5-10

31/12/201931/12/2018
216 065120 244المساھمة االجتماعية التضامنية -

305 31413 1الخسائر العادية االخرى-

521 379133 245المجموع 

في موفى ديسمبر دينار065244اإلجتماعية التضامنية لفائدة الصناديق اإلجتماعية المساھمة بلغت
المتعلق بقانون المالية 2017لسنة 66من القانون عدد 53بموجب الفصل عدد والتي وقع إحداثها2019

.2018لسنة 

إيضاحات حول جدول التدفّقات النقدية: 6مذكّرة عدد 

أصول أخرى6-1

31/12/201931/12/2018

108 0975 317تغييرات األصول الجارية األخرى-

(637 410)(556 303 1)تعديالت األصول المالية-

(823 144)(636 35)مقابيض على قروض الصندوق الإلجتماعي-

(352 550)(095 022 1)المجموع 

مزودون وديون أخرى6-2

31/12/201931/12/2018

(337 272)(241 86)تغييرات المزودون والحسابات المتصلة بهم-

264 138 7652 849 1تغييرات الخصوم الجارية األخرى-

924 34(539 32)تغييرات حسابات مزودو األصول-

851 900 9851 730 1المجموع 



تخصيصات الصندوق اإلجتماعي6-3

2019ديسمبر 31دينارا في 741504الرصيد تغيرات احتياطي الصندوق االجتماعي و قد بلغتيمثل ھذا 
.2018ديسمبر 31في دينارا245410مقابل 

التعهدات المالية: 7مذكّرة عدد 

31/12/201931/12/2018

834 613 0234 152 5تعهدات ممنوحة

004 233217 220ضمانات ممنوحة-

830 396 7904 931 4ضمانات قيمة مخزون التعبئة-

995 056 4841 115تعهدات المتحصل عليها

995 056 4841 115ضمانات المتحصل عليها-

التعديالت المحاسبية: 8مذكّرة عدد 

، أعادت الشركة معالجة البيانات بالتعديالت المحاسبيةالمتعلق 11طبقا لمقتضيات المعيار المحاسبي عدد 
الكميات الموجودة بالقنوات الفرعية و بحاويات إثر تغيير الطريقة المحاسبية لتسجيل 2018المقاربية لسنة 

. حسبات مدينة ستحرر- التخزين من مخزون سيتم تسلمه الى حرفاء

:النتائج و جدول التدفقات النقدية قد أعيدت معالجتها كالتاليالبيانات المقارنية لبنود الموازنة و قائمة 

التعديالت على مستوى الموازنة8-1

المجموع كما في
2018ديسمبر 31

التعديالت 
المجموع كما في

2018ديسمبر 31

بعد التعديل  قبل التعديل 

ايرادات االستغالل

         131969           )513189(            645158 المخزون  

      9210457            513189         8697268 ايرادات االستغالل األخرى  

قائمة النتائجالتعديالت على مستوى 8-1

المجموع كما في
2018ديسمبر 31

التعديالت 
المجموع كما في

2018ديسمبر 31

بعد التعديل  قبل التعديل 

ايرادات االستغالل

ايرادات االستغالل األخرى  818 323           791 23             609 347         

أعباء االستغالل

تغيير مخزونات المنتوجات التي سيتم تسليمها  791 23             (791 23)             -              



جدول التدفقات النقديةالتعديالت على مستوى 8-1

المجموع كما في
2018ديسمبر 31

التعديالت 
المجموع كما في

2018ديسمبر 31

بعد التعديل  قبل التعديل 

التدفقات النقدية المتصلة باالستغالل

تغييرات المخزون  (654 33)            791 23             (863 9)           

تغييرات المستحقـــات  (058 432 1)        (791 23)            (849 455 1)     

الوقائع الالحقة لتاريخ الختم: 9مذكّرة عدد 

وقع ضبط ھذه القوائم المالية قصد نشرھا من قبل مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ
.ال تأخذ بعين االعتبار الوقائع التي جّدت بعد ھذا التاريخ. و بالتالي فإّن ھذه القوائم2020ماي 14

ھذا و تجدر اإلشارة إلى أّن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بتونس و حول العالم قد دفع الحكومة 
الحّد من انتشاره ممّا أثّر سلبا على التخاذ جملة من اإلجراءات قصد التونسية كسائر الحكومات في العالم

.االقتصاد العالمي و أدخله في مرحلة ركود لم يسبق لها مثيل

و يعّد قطاع النقل من أكبر المتضرّرين من ھذه األزمة بسبب إيقاف النقل الجوّي و البرّي مّما سيؤدي بصفة 
لوطيد لنشاط الشركة بحاجيات السوق من المواد البترولية.و باعتبار االرتباط احتمية إلى تراجع الطلب على

سلبا و يشهد تراجعا في نفس نسق تراجع طلب المواد البترولية، فإنّه من المحتمل أن يتأثّر نشاط الشركة
.الشركات الحريفة من المواد البترولية

نتشار الفيروس على إالّ أنّه في الوضع الحالي و باالعتماد على المعلومات المتوفّرة، فإّن التأثير المحتمل ال
ھذا و من المتوقع أن تتّم مالحظة . ال يمكن تقديره في الوقت الراھنالنشاط و الوضعية المالية للشركة

.2020تأثير ھذه الجائحة على القوائم المالية للشركة إبتداءا من الربع الثاني لسنة 



1حق عدد لم

2019ديسمبر 31جدول مخصصات اإلستهالكات ومدخرات األصول الثابتة المادية الى غاية 

المبالغ )  ( بالدينار

القيمة المحاسبيّة الصافيّةاإلستهالكات و المدخراتالقيمة الخام

إقتناءات31/12/2018
أوتفويت

اصالحات
31/12/201931/12/201831/12/2019تسويات31/12/201931/12/201831/12/2019

640 640625 625 - - - -640 625 - -640 625أراضي

534 866 3495 618 4136 030 29(891 810)592 712974 866 94728 896 34(878 718)764 061130 485 35بناءات

622 623942 797688 128 5324 949612 316197 318 4193 071 2585 222621 939443 006 4وأجهزة ومعّدات صناعيةتجهيزات فنية 

393 931117 167186 275 3591791 62969 205 5601 392 1 - -560 392 1معدات نقل

791 583224 773195 709(146 23)047 87266 564666 934 -109 45572 862معدات مكتبية

034 72334 34529 2891374 0558 379366 408 -601 77812 395تجهيزات عامة وعمليات ترتيب وتهيئة مختلفة

095 0952 2 - - - -095 2 - -095 2أوعية ووسائل لّف قابلة لإلسترجاع

109 813 9447 346 4958 518 35(325 221)236 316 5841 423 60434 331 43(620 97)696 528658 770 42مجموع األصول الثابتة المادية

633 397122 36618 325 8662 -500 324 9992 447 2(992 593)094 897699 342 2أصول ثابتة في طور اإلنشاء

742 935 3417 365 8618 843 37(459 220)236 316 0841 748 60336 779 45(612 691)790 357 4251 113 45المجموع 



2ملحق عدد 

جدول تغيير األموال الذاتية

المبالغ )  ( بالدينار

رأس المال 
اإلجتماعي

اإلحتياطات 
القانونية

اإلحتياطات 
اإلستثنائية

اإلحتياطات 
الخاصة إلعادة 

التقييم

الصندوق 
اإلجتماعي

النتيجة 
المحاسبية

النتائج 
المجموعالمؤجلة

201820691000ديسمبر 31المجموع في   2017373  160205  139510  988916  7103434  11102833  42203271  

51727 -2018توزيع نتيجة   - - 550000  )3172144(  2570418  -

)3931290( - - - - -حصص األرباح  - )3931290(  

36845 - - - -إيرادات الصندوق اإلجتماعي  -- 36845  

)541586( - - - -إستعماالت الصندوق اإلجتماعي  - - )541586(  

7412342- - - - -2019ديسمبر 31النتيجة في   - 7412342  

201920691000ديسمبر 31المجموع في   2069100  160205  139510  1034175  7412342  13673251  45179582  

دينارا1.791تبلغ قيمة النتيجة الصافية بالنسبة للسهم الواحد ما قدره



مثال األرصدة الوسيطة للتصرّف
المحاسبية المنتهية فيسنةلل

2019ديسمبر31
 (المبالغ بالدينار)

31/12/2018 31/12/2019 األعبـــاء اإليــرادات
17 054 467 مداخيـل وغيرھا من إيرادات اإلستغالل 

خروج السلع من المخزون إنتاج مخزون - 
17 503 486 17 054 467 0 اإلنتـاج 467 054 17 المجمـوع المجمـوع

14 316 467 054 17 شراءات مستهلكة اإلنتـاج
17 458 869 17 040 151 316 14 الهامش على تكلفة المواد 467 054 17 المجمـوع المجمـوع

2 283 987 151 040 17 أعباء خارجية أخرى الهامش على تكلفة المواد
375 604 إرادات إستغالل أخرى

15 677 084 15 131 768 987 283 2 القيمة المضـافة الخـام 755 415 17 المجموع المجمـوع
191 545 768 131 15 ضرائب وآداءات القيمة المضافة الخام

5 267 748 أعباء األعوان
10 522 173 9 672 475 293 459 5 زائد اإلستغالل الخـام 768 131 15 المجمـوع المجمـوع

9 672 475 زائد اإلستغالل الخام
2 107 047 مخصصات اإلستهالك والمدخرات العادية 313 555 األرباح العادية االخرى

1 314 228 892 3 أعباء عادية األخرى إيرادات التوظيفات
-405 248 157 أعباء مالية  تحويالت األعباء

4 271 143 األداء على األرباح
244 065 العناصر الطارئة

7 103 434 7 412 342 نتيجـة األنشطـة العاديـة 6 623 164 المجمـوع 14 035 506 المجمـوع
7 412 342 العاديّةالنتيجة اإليجابية لألنشطة 

إنعكاسات إيجابية للتعديالت المحاسبية
7 103 434 7 412 342 النتيجة الصافية بعد التعديالت المحاسبية 7 412 342 المجمـوع 7 412 342 المجمـوع



ملرا ساباتقبالتقررالعام ا
املختومةللسنة ية سم31املحاس 2019د

I.املالية القوائم تقررحول

تحفظالرأي :بدون

مة مل ساباتتنفيذا ا منمراقبة إلينا لت أو بتارخال املنعقدة العادية العامة لسة ا قمنا،2019جوان14طرف

املالية القوائم بواسطـــةلبتدقيق النقــل ب،شركـــة مناألناب ون تت سم31املوازنةوال جدول2019د و النتائج قائمة و

امل للسنة النقدية املختومةالتدفقات ية صحاس م ع تحتوي املالية القوائم حول إيضاحات إ باإلضافة التارخ نفس

و  امة ال ية املحاس أخرى.للسياسات ية تفس بيانات

ز قدرهوت صا أصول مجموع املالية السنة ختم تارخ املالية التخصيص607 813 57القوائم قبل ذاتية وأموال دينار

ا صافية582 179 45قدر يجة ن ذلك بما دينار.342 412 7تبلغإيجابيةدينار

املرفقةب املالية القوائم فإن صورةرأينا، عكس و صادقة التقرر، ذا املالية،عادلةل للوضعية رة، و ا النوا ل

بواسطـــةل النقــل بشركـــة سم31األناب املالية2019د ا وتدفقا ا عمليا يجة املختومةولن ية املحاس نفسللسنة

سيةالتارخ التو بالبالد املعتمدة ية املحاس للمعاي .وفقا

الرأي :أساس

ا املعمول للتدقيق الدولية للمعاي وفقا بالتدقيق قمنا سية،لقد التو التقرر بالبالد ذا الحقا رد "و فقرة ضمن

ساباتمسؤولية ا المراقب تدقيق .قوائمحول املعاي اتھ ل وفقا نا ملسؤولي بيانا " املالية

مستقلون وفقانحن الشركة األخالعن السلوك تدقيقلقواعد ع تنطبق املاليةال سية،البالدبالقوائم وقدالتو

القواعد ذه ل وفًقا األخرى األخالقية مسؤولياتنا .استوفينا

تاعتقادنا، ال ومالئمةعناصراإلثبات افية ا عل رأينا.حصلنا إلبداء معقوال توفرأساسا و

سية الرئ التدقيق :مسائل

ال التدقيق مسائل ةتتمثل للف املالية للقوائم تدقيقنا أثناء مية أ األك انت ، امل تقديرنا ، ال املسائل تلك سية رئ

الية. تما املسائلوقد ذه إ ا،التطرق شأ رأينا ن و ت لغرض وذلك ل ك املالية للقوائم تدقيقنا نبديو ذاسياق ال

منفصال  املسائلرأيا ذه .شأن

تقررنا. ا ع اإلبالغ يجب سية رئ تدقيق مسائل توجد ال رأينا، حسب

مالحظة :فقرة

رأيناالتأثدون سالفاع أبديناه فإنناالذي إنود، كم با ان :لفت التالية النقاط

مسار.1 رسم ع الواقعة األرا ي مال مع مة امل اإلرتفاق حق عقود عن الناتجة ضات التعو قيمة تحديد عملية إطار

نقل املمتّد أنبوب ولّية الب برادساملواد ائن ال زن وا اإليداع مركز إ رت بب النفط تكرر محّطة شركـــةتلقتمن

ب األناب بواسطـــة خالنقــل تقرر2015مارس6بتار التا، لالختبارات العامة والشؤوناإلدارة الدولة أمالك لوزارة عة

تقدير ةالعقار  ضاتقيمةحول التعو قدرهذه بمبلغ ا تحديد وقع ال دينار.6188062و



أن املنعقدةإال العمل جلسة خالل قرر الشركة إدارة :2017أوت24بتارخمجلس

بجلسةمواصلة- (املقررة اإلرتفاق حق عقود عن الناتجة ا بال ضات التعو قيمة تحديد )2016أفرل7عليق

التعوضات، قيمة بتحديد يتعلق فيما األمرللقضاء ترك و العمرانية الصبغة ذات لألرا سبة بال

االت- و ا وضعي ة سو إجراءات ناف إست الفالحية، الصبغة ذات لألرا سبة األثمانبال باعتماد ا مالك مع فاق

لإلختبارات. العامة بتقرراإلدارة املقدمة

ا صرف سيقع ال ضات للتعو ائية ال القيمة تحديد و االرتفاق، عقود مالحق إمضاء و التجديد عمليات اء إن إنتظار و

مبدئي الشركة قررت املحروقات، نقل ألنبوب ية املحاس القيمة ضمن ا إدماج القوائمو إعداد ذر ا ملبدئ تطبيقا و ا

طرف من املقدرة ضات التعو قيمة إعتماد والشؤوناملالية، الدولة أمالك أعالهالعقار وزارة ور املذ ا بتقرر كقاعدةة

خاللأّولية بلغت ال و األنبوب عبور حق باستغالل املتعلقة االقتصادية للمنافع التدر الك اإلس ساب سنةالح

مبلغ2019 حدود404 309، إ اكمة م إجمالية بقيمة سم31دينارأي بـــ2019د دينار.172 243 2تقدر

بواسطـــةخضعت.2 النقــل ــة سنةشركـ خالل ب و2019األناب الضرائب مختلف شملت ال و معمقة، جبائية مراجعة إ

ة للف جانفياألداءات غرة من سم31إ2015املمتدة ذا،2018د بائية. ا املراجعة تائج ب الشركة تبليغ وقع قد و

السنة نفس من سم رد .أواخرش

الفصل ام بأح عمال بتارخ44و الشركة قامت بائية، ا اإلجراءات و قوق ا مجلة نتائج2020فيفري7من ع بالرد

و دات املؤ بجميع اإلدارة مد و املراجعة بائية.ذه ا التعديالت من التقليص ا شأ من ال رات امل

التقدير يمكن ال التقرر، ذا تارخ حدود إ و فإنھ، متواصلة، تزال ال بائية ا باملراجعة املتعلقة اإلجراءات أن بإعتبار و

للشركة. املالية القوائم ع املراجعة ذه ملآل املحتمل ي ا ال للتأث دقيقة الشركةبصفة أن إ اإلشارة تجدر و ذا

أعاله. ا إل املشار بائية ا املراقبة عملية عن تج ت أن سائراملمكن ا لتغطية افية ال املدخرات يل ب قامت

عددش.3 تم"9املذكرة ا لتارخ الالحقة ع يجة"الوقا ن البالد ا د ش ال ية ال الوضعية وروناإ وس ف شار ان

العالماملس حول و بتوس اوتجد ع تج ي أن يمكن الشركةمنما شاط ع سنةتداعيات ما2020خالل ر ال و

ل نظرا و التالية. املتوّفرةالسنوات يمكنحاليا،لمعلومات نال الرا أثر تالوقت ائحةقدير ا وعذه شاط ال

للشركة املالية .الوضعية

ذهاذ غ املالية.منالنقطةوال القوائم حول رأينا

: أخرى مسائل

ل املالية القوائم تدقيق تم بواسطـــةلقد النقــل بشركـــة املختومةاألناب ية املحاس السنة سم31عنوان طرف2018د من

بتارخ تحفظ بدون رأيا ا شأ عرض قد ان آخر حسابات .2019أفرل22مراقب

اإلدارة :تقررمجلس

إإن عود تقررالتصرف اإلدارةمإعداد .جلس

شملالقوائمحول رأينا ال اإلدارةمتقرراملالية بالتاجلس و ال، أش من ل ش أي نبدي عال التقرر.التأكيد ذا

اموفقا دقة266الفصلألح من التحقق نا مسؤولي تقتصر ة، التجار ات الشر مجلة حساباتاملاليةاملعلوماتمن حول

بتقرر املضمنة اإلدارةمالشركة معجلس ا بمقار ذلك اإل للشركةاملاليةالقوائمضمنالواردةالبياناتو ذا و تتمثلطار. ،

تقررأعمالنا انل،التصرفقراءة إذا ما و تضاربناكتقييم نھ ب ري الجو ن املعقوائمب أو االرفةاملالية نا س إك



إذا ما أو التدقيق، أنھيانأثناء رأخطتضمنيبدو عاجو نادا اس تجنا، است إذا أخطاءاقمناالأعمالنا. وجود ،

تقرر رة اإلدارةمجو فإنناجلس ا، ع باإلبالغ .مطالبون

نذكره ما لدينا س ل و الصددذا، .ذا

وكمة ا عن ن املسؤول اص واأل اإلدارة القوائممسؤوليات :بخصوص املالية

إدارةإن املمجلس و الالشركة إعداد عن و قوائمسؤول بصورةاملالية ا لعادلةعرض للمؤسساتوفقا املحاسبة نظام

وعنباملعتمد سية، التو عتنظامالبالد ال الداخلية لتمكهالرقابة ضروري إعدادياإلدارة من منقوائما خالية مالية،

نا انت سواء رة، جو عنحتيالال اعنتجةأخطاء .طأاأو

ال إعداد عقوائمعند الشركة قدرة تقييم عن مسؤولة اإلدارة ون ت شاط،املالية، ال اإلقتضاء،عندواإلفصاح،مواصلة

تطبيقاملسائلعن و االستمرارة، بمبدأ باستمرارةبدأاملاملتعلقة اص ا لمشاطالاملحاس ما تإلدارةلتكن، صفيةنية

إيقاف أو ا،الشركة ذلك.أوشاط بخالف بديل واق حل أي ا لد يكن لم إذا

بالبيانات إعداد عملية ع اإلشراف مسؤولية التدقيق نة و اإلدارة مجلس يتحمل للشركة.و املالية

ساباتمسؤولية ا المراقب تدقيق :املاليةقوائمحول

ص الأتت انت إذا فيما معقول تأكيد ع صول ا األخطاءقوائمدافنا من خالية ل ك سوااملالية رة، و انتا ء

تقرر  وإصدار أوخطأ، احتيال عن رأيناالتدقيقناشئة يتضمن .الذي

املعقولعت املالتأكيد عا و تأكيدا الذيستوى، التدقيق بأن ضمانا س ل وفقايلكنھ املعتمدةتم للتدقيق الدولية للمعاي

سية، التو بابالبالد دائما شسمح رااءخطاأل فاك وجدةو األ .تإن أنإن يمكن عنخطاء تج و ت طأ، ا أو عتاالحتيال

رة مجتمعة،جو أو منفردة انت، إذا أن، ايمكن تأث ا ل ون االقتصاديةي القرارات اع إتخاذ يمكن قبلال من

املالية القوائم .مستخدمي

عملية بممارسةاملنجزةتدقيقالإطار نقوم سية، التو بالبالد املعتمدة للتدقيق الدولية للمعاي و وفقا امل نطبقالتقدير

ا التدقيق،مبدأ مراحل جميع امل :لشك ي بما نقوم كما

و - األخطاءتحديد مخاطر التقييم رة و ناقوائما انت سواء اتجةاملالية، أوإل عن كذلكو طأ،احتيال

تدقيق إجراءات وتنفيذ افيةلستجيبتصميم تدقيق أدلة ع صول املخاطروا توفرأساسو تلك إلبداءامالئمة

رأينا.

شاف اك عدم خطر ري أطخإن اجو عن طأ،ذلكمنكأعدحتيالإل ناتج ا عن يتضمنھالناتج قد االحتيالملا

ر أوتواطؤ من لإفاداتأو متعمدحذفأو تزو تجاوز أو المضللة الداخنظام .رقابة

ل- م ف ع صول اا نظام الداخضوابط مناسبةلرقابة تدقيق إجراءات تصميم لغايات بالتدقيق الصلة ذات

القائمة.الظروفظل

و - املتبعة ية املحاس السياسات مالئمة مدى و تقييم ية املحاس التقديرات قامتصلةالذاتيضاحاتاإل معقولية ال

.اإلدارةا

اإلدارة- تطبيق مالئمة مدى تاج املحاسملاست ة االستمرار تمالتأكد،و ،بدأ ال التدقيق أدلة ع صولبناءا ا

ا، مرتبطعل عدمھ من ري جو شّك وجود ظروفمن أو قدرةبأحداث ع تؤثر ا.الشركةقد شاط مواصلة

شكإذاو وجود يجة ن إ توصلنا ري،ما مطالبونجو التدقيقفإننا تقرر ذاتباإلشارة اإليضاحات الصلةإ

مالئمة.اليةاملقوائمال غ اإليضاحات ذه انت إذا رأينا عديل تاجاتناأو است يةإن أدلةمب تمع ال التدقيق



تقرر تارخ ح ا عل صول أن.تدقيقالا املمكن فمن ذلك، مستقبليةأحداثتدفعومع ظروف إأو الشركة

ا شاط .إيقاف

و - العام العرض اتقييم ل ااملاليةقوائملي محتوا الواردةو املعلومات ذلك انتو اإليضاحاتببما إذا فيما

لاليةاملقوائمال العادل العرض اصلة.واألحداعملياتلتحقق ا ث

مع نتواصل وكمةكما ا املحددمسؤو الزم اإلطار و التدقيق أعمال نطاق ا ضم من مواضيع عدة بخصوص بالشركة

ن جانب إ ا، أيل ذلك بما رة، و ا التدقيق قصورتائج الداخلينظاممةمأوجھ خاللةالرقابة ا شاف اك أعمالتم

ا. قمنا ال التدقيق

ملسؤو أيضا أننانقدم كما باإلستقاللية، يتعلق فيما ا املعمول امل السلوك لقواعد إمتثلنا قد أننا بموجبھ نؤكد وكمة ا

بجميع م إننبلغ ا م ماية ا سبل و نا، إستقاللي ع تؤثر قد ا أ معقول حد إ عتقد ال املسائل من ا غ و العالقات

األمر. لزم

املالية القوائم ع التدقيق أثناء قصوى مية أ ا ل انت ال تلك نحدد فإننا وكمة، ا ملسؤو املنقولة املسائل ن ب من و

ت ال و الية ا ة أوللف القانونية النصوص تحظر ما ناء باست تقررنا ا ندرج ثم سية، الرئ التدقيق أمور ا بدور مثل

كنا إذا تقررنا ا ع اإلفصاح ب ي ال ما مسألة أن للغاية، نادرة حاالت قررنا، إذا أو العام للرأي عنھ اإلفصاح التنظيمية

الس التداعيات ون ت أن معقول حد إ اإلفصاح.نتوقع ذا يجة ن العامة ة املص ع ال املنافع تفوق بذلك للقيام لبية

II.اماتتقرر اإلل والتحول نظيميةالقانونية

القانونيةإطار  متنا بمرام ساباتقبةاملتعلقة بامل،ا اصةقمنا ا شورةراجعات امل املعاي ا عل تنص يئةال قبل من

ن املحاسب اء سيةا التو املفعول و بالبالد سارة املنظمة النصوص الل صدد.ذا

الداخلية الرقابة نظام :فاعلية

الفصل ام بأح التجارة266عمال ات الشر مجلة عددمن القانون من الثالث الفصل املؤرخ1994لسنة117و

عدد1994نوفم14 بالقانون تنقيحھ تم ر18املؤرخ2005لسنة96كما السوق2005أكتو تنظيم بإعادة املتعلق و

ذااملالية و للشركة. الداخلية الرقابة نظام لنجاعة عام بتقييم قمنا بأن، نذكر نظامالصدد، وضع و تصميم مسؤولية

ال املراقبة كذلك و الداخلية عاتقالرقابة ع تقع نجاعتھ و لفعاليتھ ة اإلدارةدور .مجلس

رأينا ع تؤثر أن ا شأ من الداخلية الرقابة نظام رة جو نقائص شف نك لم ا، قمنا ال الفحوصات ع ا حولبناًء

املالية. جزءاالقوائم عد الذي و ا رفع تم ال النقائص بتقررحول الشركة إدارة وافينا قد ذا.و لتقررنا متمما

: العمل ا اري ا ن للقوان املالية األوراق حسابات مسك مطابقة

الفصل ام بأح عدد19عمال األمر بو2001نوفم20املؤرخ2001لسنة2728من األوراقضبطاملتعلق ترسيم شروط

املالية األوراق حسابات مسك م ل املرخص الوسطاء و نا،املالية األوراقأجر حسابات مسك بمطابقة اصة ا املراجعات

عن الصادرة باملالية األناب بواسطـــة النقــل املعمول شركـــة ن القوان ا.مع

عاتق ع العمل ا اري ا النصوص ملتطلبات املطابقة ضمان مسؤولية اإلدارةتقع مجلس و .اإلدارة

اعت ال نية امل العنايات إ نادا اوإس ضرور ا القيام املتعلقةنا ب ات لل الشركة ام باح متعلق إخالل أي شف نك لم ،

املاليةبم األوراق حسابات وإدارة العمل.سك ا اري ا

س 2020ماي15،تو



املحاسبة ة ل اإلئتمانية الشركة عن

أحمد بن أحمد

ساباتقبملرااصالتقررا ا
املختومةللسنة ية سم31املحاس 2019د

حساباتبصفتنا بمراقب األناب بواسطـــة النقــل تطبيقاشركـــة و الفصل، يلي200ملقتضيات ما اتھو الشر مجلة من
الفصلالتجارة ي29و ما علما نفيدكم للشركة، التأس العقد والعملياتمن مة امل اباالتفاقيات عل املنصوص
أعالهبالفصول ورة .املذ

العمليات، أو اإلتفاقيات ذه ع واملصادقة خيص بال املتعلقة القانونية اإلجراءات ام إح من التأكد نا مسؤولي تتمثل
ذه ملثل املحتمل الوجود عن خاصة بصفة البحث امنا م من س ول ذا املالية. القوائم يح ال ا عرض وكذلك

و العمليات أو عناإلتفاقيات التدقيق إجراءات طرق عن ا عل نتحصل ال و إلينا املقدمة للمعلومات وفقا إعالمكم لكن
ا إليكمفحوا عود و ا. ل ر م وجود أو ا جدوا حول رأينا إبداء دون ا خصوصي ذهو إبرام من املرجوة الفائدة النظر

وذلكاإلتفاقيات العمليات ا.أو عل املصادقة غية

I.ومتعّلقة منجزة ديثةحتفاقياتباعمليات
باتفاقيات ومتعّلقة منجزة عمليات بوجود علما إدارتكم مجلس يحطنا تدخللم أعاله.حديثة ورة املذ الفصول نطاق



II.باتفاقيات ومتعّلقة منجزة سابقةعمليات
االتفاق التاليةيتنفيذ خاللات مة امل الساب، تواصلقالسنوات املة، السنة يةخالل سم31ختومةاملحاس :2019د

1.: ولية الب املواد نقل إتفاقية
سنة خالل العمل بتارخباتفاقية2019تواصل املمضاة ولية الب املواد سم31نقل ن1984د بواسطـــةب النقــل شركـــة

ب ااألناب لصناعات سية التو الشركة فيفو، شركة طوطال، شركة ول، الب ع لتوز الوطنية (الشركة ع التوز ات شر و لتكرر
الية: ا السنة عنوان لة امل املعامالت أرقام و املنقولة الكميات ي فيما و ل). ستارأو شركة و إنر أوال شركة ، أنر

(بالدينار) املعامالت رقم املنقولة الكميات
مكعب) (م

وليةاملواد الب
الفرعية ب األناب األنبوب

قازوال    716 003 1                     988 679 7                     095 298                     

من    820 262                         756 029 2                     846 78                        خا يتقازوال الك

الرصاص    529 641                         525 371 5                     459 192                      من خا ين ب

ول    736 9                             245 73                           920 2                          ب

ن    379 166                         206 231 1                       -                                 وس الك

عو املجم    180 084 2                     720 385 16                   320 572                     

وليةتخزنإتفاقية.2 الب :باألنبوباملواد
سنة خالل العمل بتارختفاقيةإلبا2019تواصل ن1986ماي9املمضاة بب األناب بواسطـــة النقــل سيةشركـــة التو الشركة ،

شركة ، أنر فيفو شركة طوطال، شركة ول، الب ع لتوز الوطنية (الشركة ع التوز ات شر من ا حرفا و التكرر لصناعات
ل) أو ستار وشركة إنر نقلأوال أنبوب ع ولية الب املواد عملية ن لتأم املتطّلب القازوال تخزن ع تنص ال املوادو

املمتّد  ولّية برادسالب ائن ال زن وا مركزاإليداع إ رت بب النفط تكرر محّطة مھمن مكعب.3889البالغ م

ال قامت أعاله، ورة املذ لإلتفاقية مبلغبفوتشركـــةطبقا املضافة.96427رة القيمة ع األداء من دينارخا

أعوانإتفاقية.3 اق :إ
باإلت و الوزارات. ببعض القارن ا أعوا من عدد اق بإ املاضية السنوات خالل الشركة قامتقامت اق اإل ل يا مع فاق

املعنية. للوزارات ا فوتر ثم من و ن ق امل األعوان ا يتمتع ال ية العي املنافع و التأج عناصر جميع بتحمل الشركة

تارخ غاية إ ا سداد يقع لم ال الشركة مستحقات قائمة ي فيما سم31و :2019د

الشركة سم31مستحقات 2019د
(بالدينار)

اق اإل وزارة

املناجم-    647 328                      و الطاقة وزارة
التجارة-    033 49                        و الصناعة وزارة
التكنولوجيا-    078 25                        و الصناعة وزارة

عو املجم    758 402                     



III.ا ّ مس تجاه الشركة دات ع و امات إل
ص داتإتت ع و امات ينتجاهالشركةل بالفصلاملس ا عل التجارة5فقرةال-جديد200املنصوص ات الشر مجلة من
ي :فيما

1.: املديرالعام س الرئ
ضبط اوقع العامأجور املدير س بواسطـــةللرئ النقــل بشركـــة املؤرخاألناب ومة ا س رئ السيد قرار حسب

:2017فيفري22 ي كما ،

رأس- ع مباشرة سمية ال قبل قانونية بصفة لھ املسند املرتب ساوي ري ش بمرتب األناب بواسطـــة النقــل معشركـــة
بالفصل ا عل املنصوص املسؤولية عنوان التكميلية املنحة عدد3إضافة ومي ا األمر املؤرخ2015لسنة2217من

سم11 األغلبية2015د ذات ات الشر و العمومية شآت امل و املؤسسات رؤساء تأج نظام بضبط املتعلق و
نظرائھ لفائدة قانونية بصفة ا إقرار يتم ال و بالرتبة املرتبطة األجر عناصر ادة ز ل ب التمتع مع إطارهالعمومية،

، األص

بـ- تقدر وقود وحصص وظيفية سيارة منحھ تتمثل ية العي اإلمتيازات من و500مجموعة ر الش ل120ل دينارا
اتفية. خدمات عنوان ر أش ثالثة

-

مجلس.2 للتدقيقأعضاء الدائمة نة ال و :اإلدارة
افأة م للتدقيقتتم الدائمة نة ال و اإلدارة مجلس وأعضاء إدارتكم مجلس طرف من ا تحديد يقع حضور منح ل ش

من ل ل ضور ا منح حددت قد و للمصادقة. العادية العامة لسة ا ع ا الدائمةعرض نة ال و اإلدارة مجلس أعضاء
سنةللتدقيق دسبمبلغ2019عنوان وخمسون ّلينار تمائة عن ألسةجخام حّد أيبقمع ثالثة دال لغ اينار ف سنوّ خام

عضو. ل ل سبة بال

ي فيما اماتو اال ّ مس تجاه ب األناب بواسطـــة النقــل ــة شركـ دات ع يةو املحاس للسنة املالية بالقوائم وردت كما
سم31املختومة (بالدينار):2019د

للتدقيق الدائمة نة ال أعضاء اإلدارة مجلس أعضاء املدير س العامالرئ

31خصوم
سم 2019د

السنة أعباء
31خصوم
سم 2019د

السنة أعباء
31خصوم
سم 2019د

السنة أعباء

القص 935 110 502 28 700 29 700 29 000 9 000 9 املدى ع اإلمتيازات
- - - - (2) 28 502 (1) ية- 147 82 عي إمتيازات و منح أجور،
- - - - - 20 186 إجتماعية- أعباء
- - - - - 6 138 ن- التأم أعباء
- - - - - 2 464 جبائية- أعباء

ضور - - - 700 29 700 29 000 9 000 9 ا افآت م

املدى - - - - - - لة طو أخرى إمتيازات

دمة - - - - - - ا اية افآت م



م - - - - - - أس ل ش دفوعات

املجموع 935 110 502 28 700 29 700 29 000 9 000 9

سن1( أجور ع تذك عنوان سددت باعتبارمبالغ .2017و2018)
ية.2( املحاس السنة ختم تارخ األجر خالصة عطل عنوان ونة امل املدخرات املبلغ ذا يمثل (

أخرى عمليات أو إتفاقيات شاف إك إ أعمالنا تفض لم أعاله، ورة املذ العمليات و اإلتفاقيات عدا فيما و أخرى، ناحية من
ام أح مجال الفصل200الفصلتدخل و التجارة ات الشر مجلة من يليھ ما للشركة29و التأس العقد .من

2020ماي15،توس

اإلئتما الشركة املحاسبةعن ة ل نية

أحمد بن أحمد


