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، حّققت الّشركة الّتونسّية ألسواق  2019ابإلعتماد على املؤّشرات اإلحصائّية و املالّية لسنة             
  أي بنسبة منوّ   2018 ألف دينار سنة 3.186,4 ألف دينار مقابل 4.705,1اجلملة نتيجة صافية بلغت  

   املسّجل يف تزويد الّسوق مبنتوجات الفالحة والصيد البحري. اإلستقرار ابلّرغم من وذلك  % 47,7 قدرها 

 : املالّية للّشركة  للنتائج اإلحصائّية للّسوق وللنتائجي مايلي حتليل ـــوف      
 

 I-:النتائج اإلحصائيّة للّسوق 
 :رقم المعامالت -1

سجل رقم املعامالت اجلملي أبجنحة اخلضر والغالل واألمساك ابلسوق ذات املصلحة الوطنّية   
مقابل  2019سنة  مليون دينـــار541,1 ، ليبلغ 2018مقارنة بسنة   16,4 %ببئر القصعة ارتفاعا بنسبة  

 مفّصل كاآليت :  2018 مليون دينار سنة 465,1

 من جمموع رقم املعامالت.   80,2 %مليون دينار أي  433,8اخلضر والغالل:  - 
 من جمموع رقم املعامالت.   15,1% مليون دينار أي    81,7 األمساك:  - 
 من جمموع رقم املعامالت. %  4,7أي  مليون دينار  25,6املوّردة:  الغالل - 

 : الواردات -2  

املرّوجة  والغالل و األمساك كمّيات اخلضرجمموع  يف  إستقرارا نسبيا 2019عرفت حصيلة سنة     
 406.148مقابل  2019طن سنة  405.973بلغت حيث  ذات املصلحة الوطنية ببئر القصعـــــة لّسوقاب

   : مفّصلة كما يلي، 2018طن سنة 
 الطن الوحدة:                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
   

 ( % ) الفارق  
 املواد  2019 2018 ( 2019-2018) 

 خضـر  865 253 432 257 1,4-

 غالل  984 134 819 131 2,4+

 أمساك  791 11 731 10 9,9+

 مبغازات الّتمور الغالل املوردة   333 5 166 6 13,5 -

   اجملموع العام  973 405 148 406 0,04 -
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طن   8.600 مقابلطن  7.237 حوال ابلّسوق جة املروّ  كميات البلغت أما ابلنسبة للتمور فقد  
 .  15,8 %بـ إخنفاضا مسجلة بذلك  2018سنة 

   :معدل األسعار -3

   :إرتفاعا يف 2019خالل سنة سّجل  
 758مقابل  2019مليم الكغ سنة  937ليبلغ  2018مقارنة بسنة %  23,6بنسبة اخلضر  أسعارمعّدل  -

   ،2018مليم الكغ سنة 
مقابل   2019مليم الكغ سنة  1.452ليبلغ  2018مقارنة بسنة    7,2%بنسبة  الغاللمعّدل أسعار  -

  ،2018مليم الكغ سنة  1.354
  مقابل  2019مليم الكغ سنة  6.929ليبلغ  2018مقارنة بسنة    11,6%بنسبة ألمساك ا معّدل أسعار -

  .2018مليم الكغ سنة  6.211 
 

 II  -  النتائج الماليّة للشركة 
 حرتام املعايري احملاسبّية: إ  - 
  1996ديسمرب  30مــــؤرخ فــي  1996لسنة  112إعداد القوائــم املــالّية طبقـــا للقانــــون عـــدد  تّ  

بلغت مداخيل الشركة التونسّية ألسواق اجلملة )ابعتبار إيرادات  وقد  املتعلق بنظام احملاسيب للمؤسسات.
أي بنسبة زايدة    2018ر سنة ألف دينا 13.228,5 ألف دينار مقابل 15.718,2التوظيفات( ما قدره 

 14.642يف حدود  تكان   2019لسنة  . علما وأّن اإليرادات املربجمة ابمليزانية التقديرية%  18,8قدرها

 ألف دينار.  
دون اعتبار خمّصصات  اإلستهالكات  (لشركة التونسّية ألسواق اجلملة اأعباء يف حني سجلت  

. علما وأّن األعباء املربجمة 2018ألف دينــــار سنة  8.182,3 مقابل ألف دينـــار  8.356,7واملّدخرات 
 ألف دينار.  8.711,8كانت يف حدود  2019ابمليزانّية التقديريّة لسنة 

 
   :ويستنتج من خالل حتليل حساابت اإليرادات  واألعباء ما يلي     
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8201-9201  جدول مقارنة لإليرادات املسّجلة لسنت   
    د  1000الوحدة:  

 نسبة اإلجناز 
 )%( 

 مقارنة مبيزانّية 
9201سنة    

اإليرادات  
 املربجمة 

ابمليزانّية    
الّتقديريّة  
 لسنة  
2019 

 
 

 2018-2019خبصوص الفارق املسّجل بني سنت     املالحظـــــات 

 الفارق  
2019-2018 

 اإليرادات املسّجلة   
 لسنة  

 بيان احلساابت 
 النسبة  

 2019 2018 القيمة  )%(   

املراقبة داخل الّسوق وإىل إرتفاع أسعار بعض   حتّسن عمل هذا الّتطّور انتج أساسا عن 11.500 107,7
 املواد األساسّية. 

   ـ املداخيل املتآتية من اسداء اخلدمات    12.388,5 10.493,7 1.894,8+ 18,1+
 ) النسبة على رقم املعامالت( 

 . األمساك املرّوجة ابلّسوقكمّيات من إرتفاع    التطّور متأيت أساساهذا  65 130,9
 

 ـ املداخيل املتآتية من بيع الثّلج  85 77,7 7,3+ 9,4+

 ـ املداخيل املتآتية من كراءات املبان  1.379,3 1.488,1 108,8- 7,3- هذا الرتاجع يعود أساسا إىل عدم إستغالل خمزن التربيد ابلّسوق.  1.405 98,2

 ـ مداخيل أخرى  111 107,7 3,3+ 3,1+  112 99,1

 ـ مداخيل بيع املطبوعات اخلصوصية  115,3 107,1 8,2+ 7,7+ . اإلرتفاع انتج عن إرتفاع أسعار بيع املطبوعات اخلصوصّية لفائدة وكالء البيعهذا  110 104,8

هذا اإلرتفاع انتج عن تطّور نسبة الفائدة بعد إعتماد مبدأ اإلستشارة عند كّل عملّية   1.450 113
 األموال املودعة لدى املؤّسسات البنكّية. توظيف وكذلك تطّور قيمة 

 مداخيل األوراق املالّية للّتوظيف   ـ 1.639,1 954,2 684,9+ 71,8+

 اجملمـــــوع   15.718,2 13.228,5 2.489,7+ 18,8+  14.642 107,4

 *إبعتبار مداخيل األوراق املالّية للّتوظيف 
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8201-9201جدول مقارنة لألعباء املسّجلة لسنت    

 
        د   1000الوحدة:    

 نسبة اإلجناز 
 )%( 

 مقارنة مبيزانّية 
9201لسنة    

األعباء  
املربجمة  
ابمليزانّية  
 التقديريّة 

 2019لسنة  

 
 

 2018-2019خبصوص الفارق املسّجل بني سنت     املالحظـــــات 

 األعباء املسّجلة    2018-2019الفارق  
 لسنة 

 بيان احلساابت 
النسبة   

8201 القيمة  )%(   9201  

 مشرتايت  722,9 749 26,1- 3,5- هذا اإلخنفاض أساسا إىل الضغط على مصاريف اإلانرة. يعود  771,6 93,7

إىل تقلص مصاريف الصيانة واإلصالح  نتيجة عدم إستغالل خمزن   يعود هذا اإلخنفاض   432 85,5
 التربيد. 

 خدمات خارجّية  369,2 389,5 20,3- 5,2-

 خدمات خارجّية أخرى  367 376,8 9,8- 2,6-  420 87,4

 أعباء خمتلفة عادية  23,8 23,6 0,2- 0,8-  24 99,2

 أعباء األعوان  6.624,3 6.427,3 197+ 3,1+ القانونّية يف األجور. يعودهذا اإلرتفاع إىل الزايدة  6.835,1 96,9

يعود هذا اإرتفاع أساسا إىل إرتفاع قيمة املسامهة اإلجتماعية التضامنية نتيجة تطور نتائج   229,1 108,9
 الّشركة. 

 ضرائب و أداءات و دفوعات مماثلة  249,5 216,1 33,4+ 15,5+

95,9  8.711,8  +2,1 +174,4 8.182,3 8.356,7  
 * دون اعتبار مخّصصات االستهالكات و المدّخرات 
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 وقع استخراج الّنسب التالية :   2018و 2019بناء على التحليل املال ملوازنت 
 

 RATIO DE L’AUTONOMIE FINANCIERE نسبة اإلستقالل املال -

 

 األموال الذاتّية قبل احتساب نتيجة الّسنة احملاسبّيةجمموع               
                  68,1    = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

                  جمموع اخلصوم غري اجلارية                             
 

  ،2018سنة     64,3 مقابل

يتبنّي من خالل هذه النسبة أّن األموال الذاتّية تغّطي اخلصوم غري اجلارية  والت تتمّثل يف املبالغ   
 .املدفوعة للشركة من قبل وكالء البيع واملتسّوغني اآلخرين بعنوان كفاالت عن املواقع املتسّوغة من طرفهم 

 

 RATIO DE TRESORERIE IMMEDIATE   نسبة السيولة املباشرة -

 

 وما يعادل الّسيولة  توظيفات وأصول مالّية أخرى  و السيولة  
  3,5 =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 جمموع اخلصوم اجلارية                                   

 

 .2018سنة     3,2 مقابل        

 

 يتبنّي من خالل هذه النسبة أّن السيولة املتوفّرة تغّطي اخلصوم اجلارية للّشركة 
 

 RATIO DE MARGE  NETTE   نسبة هامش الربح الصايف  -

 النتيجة الصافية للّسنة احملاسبّية           
 %   33,4=      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          

 قيمة املداخيل                      
 .2018سنة     %  26   مقابل 
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 مردوديّة أسهم الّشركة   -
 النتيجة الصافية للّسنة احملاسبّية                    

 دينار   0,356 =    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   عدد األسهم                            
  

 2018دينار خالل سنة       0,241مقابل  
 

   RATIO DE RENTABILITE FINANCIERE   املالّية    نسبة املردوديّة    -
 النتيجة الصافية للّسنة احملاسبّية                                          
   %   21,6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

 جمموع األموال الّذاتّية قبل إحتساب  نتيجة السنة احملاسبّية
 

 .جّد مقبولةوتعترب هذه النسبة     2018 % خالل سنة 15,8  مقابل
 

دينار  4.705.105ما قيمته  2019بلغت املرابيح الصافية للشركة التونسّية ألسواق اجلملة بعنوان سنة * 
ّدد ـــــح 2019املربمج ابمليزانّية التقديريّة لسنة املرابيــح الصافية علما وأّن مبلغ  .2018 دينار سنة 3.186.420 مقابل 

 .(  %    133,5اإلجناز)نسبة   دينار  3.525.100بـ  

 

 ( سنوات األخيرة 05تطّور نتائج الشركة خالل الخمسة )
 الدينار  الوحدة =                                                                                                                                                                     

 2019 2018 2017 2016 2015 المحتوى

  مجموع إيرادات اإلستغالل

 مجموع أعباء اإلستغالل

 نتيجة اإلستغالل

 إيرادات التوظيفات

 الخسائر العاديّة األخرى 

 األرباح العاديّة األخرى

 نتيجة األنشطة العاديّة قبل احتساب األداءات

 األداءات على األرباح

 (%7,5المساهمة الظرفيّة على األداء )

 النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة 

9.787.683 

8.350.814 

1.436.869 

562.716 

280 

29.163 

2.028.468 

616.742 

- 

1.411.726 

11.333.472 

8.341.171 

2.992.301 

595.111 

2.719 

89.242 

3.673.935 

873.829 

262.148 

2.537.958 

12.053.495 

8.856.085 

3.197.410 

765.863 

28.917 

229.787 

4.164.143 

1.094.000 

- 

3.070.143 

12.342.627 

9.731.243 

2.611.384 

954.187 

308 

725.837 

4.291.100 

1.104.680 

- 

3.186.420 

14.100.030 

9.704.865 

4.395.165 

1.639.055 

455 

329.227 

6.362.992 

1.657.887 

- 

4.705.105 

     2019-2018-2017 جدول تطّور األموال الذاتيّة للشركة لسنوات



 

 

9 

 

      

 الدينار  الوحدة =                                                                                           

 2019 2018 2017 األموال الذاتيّة

 رأس المال اإلجتماعي 

 اإلحتياطات القانونيّة 

 اإلحتياطات الخارقة للعادة

 احتياطات الصندوق اإلجتماعي 

 احتياطات أخرى 

 اإلستثمار منح 

 النتائج المؤّجلة 

 نتيجة الّسنة المحاسبيّة 

13.200.000 

1.200.000 

1.729.868 

480.998 

40.000 

1.946.500 

338 

3.070.143 

13.200.000 

1.320.000 

3.052.868 

581.034 

40.000 

1.946.500 

467 

3.186.420 

13.200.000 

1.320.000 

4.468.868 

757.904 

40.000 

1.946.500 

245 

4.105.105 

 26.438.622 23.327.289 21.667.847 المجمـــــــــــوع

 
 :2018-2017-2016األرباح الموّزعة لسنـــوات 

 

من القانون األساسي   2فقرة   48من جمّلة الّشركات الّتجاريّة والفصل عدد  287طبقا للفصل  
 كما يلي:  2018- 2017-2016للّشركة الّتونسّية ألسواق اجلملة ّت توزيع األرابح لسنوات 

 
 الوحدة =   الدينار                                                                                      

 البيانـــــــــــــــات

 

2016 2017 2018 

 

 األرباح الموّزعة 

 

 

1.200.000 

 

1.320.000 

 

1.452.000 

 

 

 

 

 

 

 III-  معلومات خاّصة حول وضعيّة أسهم الشركة بالبورصة:   

  : شروط احلضور ابجللسات العاّمة  (1
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( أسهم على األقّل 10تتأّلف اجللسة العاّمة العاديّة السنويّة من املسامهني املالكني لعشرة  )   
مستوجبة كامل الدفوعات املطلوبة و ميكن ملن ميلك عددا  أقّل من األسهم أن يتجّمعوا فيما بينهم  

  لينوهبم ابجللسة.للحصول على العدد احملّدد من األسهم وإعطاء توكيل ألحد املسامهني  

 

 

   : توزيـــــــــع رأس املــــــــــال وحّق التصويت    ( 2
 
 

   %    النسبة  املسامهة ابلدينار ة  قـــــــيم  األسهم   عـــــــدد  ن و املسامه 

 العمــــــــــوم
 الدولة التونسّية 

 الديوان التونسي للتجارة 
 بلديّة تونس 

 بلديّة حلق الوادي  
 الدولّية ديوان األراضي 

 بلديّة  بن عروس    
 بلديّة الزهراء 
 بلديّة مقرين 

 ج طا بلديّة قر 

6.595.248 
4950.000 
996.072 
330.000 
89.760 
66.000 
54.912 
44.748 
40.260 
33.000 

6.595.248 
4950.000 
996.072 
330.000 
89.760 
66.000 
54.912 
44.748 
40.260 
33.000 

49,96 
37,5 
7,55 
2,5 

0,68 
0,5 

0,42 
0,34 
0,3 

0,25 
13.200.000 13.200.000 100 

 
 13.200.000 عدد األسهم = عدد حق التصويت =

 
 
 
 
 
 

 

 

   تركيبة جملس اإلدارة (3
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من  190يتّم تسمية أعضاء جملس اإلدارة من قبل اجللسة العاّمة العادية وذلك طبقا للفصل  
من القانون األساسي للّشركة   18والفصل عدد  2000نوفمرب  3املؤرّخ يف  2000لسنة  93القانون عدد 

 الّتونسّية ألسواق اجلملة. 
 
 
 

 اهليكل املمّثل  أعضاء جملس اإلدارة 
  الّرئيسة املديرة العاّمة للّشركة الغزوان  الورغـيفاتن  

  رائسة احلكومة  حازم بن سوسّية
 وزارة الفالحة و املوارد املائّية و الّصيد البحري ندوى قمرّي ضو

  جارةــالتّ   وزارة  كرمية اهلمامي
 املعهد الوطين لإلحصاء الشاذل الباجي 

 الّتونسي للّتجارةالّديوان   سامي بوعزيز
 شركة الطّرابلسي وأبناؤه مراد بن عبد احلميد الطّرابلسي

 (2020ماي    22خلفا للسّيد عمر الطّاليب بداية من  )  الّتعاضديّة العّمالّية لسوق اجلملة                           فوزي بن سامل
 صغار املسامهني حمفوظ البارون 
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  .9201يبيّن هذا الّرسم التّطّورات التي عرفتها أسهم الّشركة التّونسيّة ألسواق الجملة ونسق المعامالت بالبورصة خالل سنة 
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IV -  للشركـــة:  اإلجتماعيّة   السياسة 

طبقـــا ملا جاء به النظــام الداخـلي للصندوق اإلجتماعي للشركة ّت متكني األعوان خــــالل سنــة  
كإعاانت مبنــــــــاسبة  ألف دينار   130,2و و قروض سكن دينار كقروض إستثنائّية لفأ  210,5 من 2019

 العودة املدرسّية واألعياد الّدينّية واألنشطة اإلجتماعّية...  
 

V- :لجــان ووحدات المراقبة بالّشركة 

من القانون عدد   12: أحدثت هذه اللجنة طبقا للفصل عدد للجنة الّدائمة للتدقيق الّداخليا - 
تسهر على الّتأّكد من إرساء الشركة ألنظمة رقابة داخلّية ، و 2005أكتوبر  18املؤرّخ يف  2005لسنة  96

جمدية من شأهنا تطوير الكفاءة والّنجاعة ومحاية أصول الّشركة وضمان أمانة املعلومة وإحرتام األحكام 
 كما تتوىّل متابعة أعمال أجهزة الرّقابة لدى الّشركة وتقوم إبقرتاح مراقب أو مراقيب.  الرّتتيبّيةالقانونّية و 

 احلساابت واملصادقة على املدقّقني الّداخلينّي.
 2014لسنة  1039األمر عدد  ملقتضيات الّلجان املتعّلقة بتنظيم الصفقات العمومّية وذلك طبقا  - 

واملتمثّلة يف جلنة فتح العروض، جلنة تقييم العروض واللجنة الّداخلّية ملراقبة   2014مارس  13املؤرّخ يف 
 الصفقات والت تنظر يف شرعّية إجراءات املنافسة وإبرام الّصفقات وشروط تنفيذها وختمها. 

وحدة الّتدقيق الّداخلي: مراقبة اإلجراءات ومتابعة توصيات مراقب احلساابت خبصوص نظام   - 
 لّداخلّية. الرّقابة ا
امليزانّية ومراقبة مصاريف الّشركة والّتأّكد من سالمة اإلجراءات  وحدة مراقبة الّتصّرف :متابعة - 
 املعتمدة. 

 

VI-    مكافحة جائحة كورونامجال في اإلجراءات والتّدابير المتّخذة   

 : اإلجراءات والّتدابري املتخذة جملاهبة جائحة "كوروان"   -1 
يف إطار مساندة اجملهود الوطين يف مكافحة جائحة كوروان ،وعمال مبقتضيات األمر احلكومي عدد      
واملتعّلق بضبط احلاجيات األساسّية ومقتضيات  إستمراريّة  2020مارس  22املؤرّخ يف  2020لسنة  156

عملّية تزويد والايت تونس الكربى و الوالايت اجملاورة ابملواد الفالحّية   إلستمراريّةاملرافق احليوّي  وضماان 
ر  الطّازجة ومنتوجات الصيد البحري، وسعيا إىل وقاية كل املتدّخلني ابلّسوق ذات املصلحة الوطنّية ببئ

"فريوس كوروان املستجّد" واحلّد من إنتشاره قامت الّشركة الّتونسّية القصعة من خطر عدوى إنتقال 
 :ألسواق اجلملة بضبط خطّة عمل تضّمنت مجلة من اإلجراءات تتلّخص أساسا يف

 : * على مستوى اإلدارة 
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الّسلط اجلهويّة والغرف تكوين جلنة متابعة من مشموالهتا حتديد الّشراءات املستعجلة والتنسيق مع  -
 املهنّية ومجيع األطراف الفاعلة ملكافحة إنتشار هذا الوابء. 

 التقليص من عدد األعوان وهيكلة برانمج عمل يضمن إستمراريّة املرفق. -
التعقيم اليومي لإلدارة وأخذ مجيع اإلحتياطات الصحّية و الوقائّية الاّلزمة حلماية األعوان املباشرين   -

 خمتلف أحناء املؤّسسة وتوزيع كّمامات متعّددة اإلستعمال.  يفوذلك عن طريق تركيز أجهزة جال معقم 
 : * على مستوى كامل فضاءات الّسوق 

فضاءات البيع ابملاء واجلافال وذلك ابلّتعاون مع املندوبّية اجلهويّة للفالحة بنب  التعقيم اليومي لكامل  -
 عروس.

  ة املطّهر املواد التعقيم الدوري جلميع فضاءات الّسوق كّل يوم إثنني )يوم راحة الّسوق( إبستعمال  -
 املرّخص فيها. 

 تركيز ممّر معّقم جلميع املرتّجلني ابملدخل الرّئيسي للّسوق. -
 تعقيم كل أصناف العرابت الوافدة على الّسوق ابلباب الرّئيسي. -
كامريا حرارية عالية اجلودة ابملدخل الرّئيسي للّسوق هبدف قياس درجة حرارة كافة الوافدين        تركيز   -

الت الطبيعية هذا إضافة إىل إستعمال مقياس حرارة يدوي  والكشف عن كل احلاالت الت تتجاوز املعدّ 
 لنفس الغرض.

 تركيز أحواض لغسل اليدين داخل فضاءات البيع. -
 وإجتناب اإلكتضاض وتنظيم مسالك املرور. نتركيز حواجز داخل األجنحة إلحرتام مسافات األما -
ألف كمامة من   25من طرف كل الوافدين وتوزيع أكثر من  الواقيةالكمامات احلرص على إستعمال  -

 .بداية احلجر الصحي الشامل
دعوة األطراف املهنية للقيام ابلتعقيم اليومي ملكاتبهم وتوفري وسائل احلماية لألعوان الراجعني هلم   -

 ابلنظر.
بث ومضات إذاعية توعوية أثناء أوقات العمل بواسطة مضخمات الصوت و القيام حبمالت حتسيسّية  -

 يومّية ختّص اإلجراءات الوقائّية الواجب إتّباعها. 
  1818من كّل املنتوجات الفالحّية املوّجهة إىل الّسوق لفائدة صندوق  % 1إقتطاع نسبة هذا إىل جانب 

للّسادة وزراء الّداخلّية والّتجارة   2020مارس  25بتاريخ  3وفقا ملا تضّمنه املنشور الوزاري املشرتك عدد 
 والّشؤون احمللّية والفالحة واملوارد املائّية والصيد البحري.

 :   2020أتثريات جائحة كوروان على مداخيل الّشركة لسنة    -2



 

 

 15 

ائحة كوروان أي أتثريات تذكر على املؤّشرات املالّية للّشركة خالل الّثالثّية األوىل من سنة مل تكن جل
ما عدى األسبوع األخري من شهر مارس حني ّت إقرار احلجر الصّحي الشامل حيث إقتصر عمل  2020

، إاّل أنّه يتوقع أن تشهد مداخيل الّشركة املتأتية من يف األسبوع  مأاي 3الّسوق لفرتة وجيزة على مدى 
   2020برجمته سنة ة مبا ّت مقارنالنسبة على رقم املعامالت وخصوصا املتعّلقة مبنتوجات الصيد البحري أتثّرا 

 : ويرجع ذلك أساسا إىل
الّتدابري الوقائّية املّتخذة للحّد من تفّشي فريوس كوروان املستجّد يف قطاع الصيد البحري وخصوصا   -

يد ّلق بتعليق أنشطة الصّ عالّصادر عن وزير الفالحة والصيد البحري و املوارد املائّية واملت  59املنشور عدد 
يد ونسّية واإلقتصار فقط على نشاط الصّ واحل التّ باك الّدائرة ومجع القفالة بكامل السّ يد ابلشّ ابجلّر والصّ 

 يد خبصوصه يوما واحدا.الّساحلي الت ال تتعّدى رحلة الصّ 
غلق احلدود وتوقف املعامالت الّتجاريّة مع القطر اللييب و أثّر ذلك على تزويد الّسوق مبنتوجات الّصيد   -

فضاء جناح األمساك مصدرها القطر اللييب البحري إبعتبار أّن نسبة هاّمة من املنتوجات الواردة على 
 الّشقيق.

ياحي واألنشطة الّتجاريّة األخرى ذات اإلستهالك الكبري للمواد الفالحّية  توقف نشاط القطاع السّ  -
 يد البحري. الطّازجة ومنتوجات الصّ 

 
  V-  :اآلفاق المستقبليّة للّشركة 

 :خالل الفرتة القادمة إىل ألسواق اجلملةستسعى الّشركة الّتونسّية         
 من إنتشار "فريوس كوروان املستجّد"،  دّ مواصلة إخّتاذ مجيع الّتدابري واإلجراءات  الوقائّية الالّزمة للح -
 مواصلة أتهيل الّسوق وتطويره وتنويع وتدعيم موارد الّشركة، -
 اخلدمات املسداة،العمل على حتسني جودة  -
 تصدير خربات ومعارف الّشركة إىل خمتلف أسواق اجلملة داخل اجلمهوريّة،  -

 :وذلك من خالل الربانمج التال
تركيز األجهزة واملعّدات الضروريّة جملاهبة وابء كوروان والتنسيق مع خمتلف األطراف الفاعلة يف   مواصلة * 

 هذا اجملال،
عن طريق بناء وهتيئة خمزن اللف مبواصفات عصريّة  تّية للّسوق وتعصريها أتهيل البنية الّتحمواصلة * 

املصادقة الصحّية هتيئة جناح األمساك للحصول على  و مواصلة تستجيب ملتطّلبات املتدّخلني ابلّسوق
 يد البحري.املصادقة األوروبية لتصدير منتجات الصّ و 
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ابلسوق و ذلك يف إطار السعي إىل تنويع و تدعيم موارد بناء وهتيئة قاعة عرض وإشهار روع يف الشّ  *
 .الشركة و إحداث قطاعات مكّملة للّنشاط األصلي له

* الّشروع يف جتديد شبكة اإلانرة ابلّسوق  والّسعي إىل حّل اإلشكالّيات العالقة خبصوص إستغالل حمطّة 
 الطّاقة.تثمني النفاايت وذلك يف إطار الضغط على مصاريف 

مزيد تطوير األسطول املخصص لذلك ودعمه  عن طريق تعصري وسائل التنظيف مواصلة اإلستثمار يف* 
   إبقتناء آالت تنظيف متطّورة.

* مواصلة تنفيذ الربانمج اخلاص بتعميم نظام بيوعات الشركة لفائدة العديد من أسواق اجلملة داخل 
املتعّلق آبالت الوزن  2016أوت  11املؤرّخ يف  58شرتك عدد اجلمهورية وذلك عمال مبقتضيات املنشور امل

يد البحري  حيث يهدف هذا  و مّعدات الفوترة الواجب إستعماهلا أبسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والصّ 
 الربانمج إىل : 

          اعتماد نظام موّحد بكامل أسواق اجلملة داخل اجلمهورية من خالل برجميات و آليات موحدة -
 و كذلك آالت وزن إلكرتونية .   

 زمة على املعامالت داخله. بة داخل هذه األسواق إبضفاء الشفافية الالّ اقرّ التسهيل أعمال  -
 .... محام سوسة و  سوسة ،هذا و قد إنتفع هبذا الربانمج كّل من سوق منزل بورقيبة

 الفالحّية الطّازجة ومن مثّة تعليبها. الّسعي إىل إحداث وحدة لفرز وتصنيف املواد  -
يهّم توّجهات الّشركة والّسوق على حّد   يآنفا وسعيا إىل ضبط برانمج مستقبل إىل جانب ما ّت ذكره 

الّسواء، تعتزم الّشركة التونسّية ألسواق اجلملة القيام بدراسة شاملة ختّص أتهيل الّسوق وتطويره وسيتّم  
   .2021إدراج املبلغ املخصص هلا ضمن وثيقة إعداد امليزانية التقديرية لسنة 

الّشركة لتقدمي رؤاها وتصّوراهتا خبصوص هذا املوضوع كما أنّه  علما وأنه سيتم تركيز جلنة فنّية على مستوى 
 .شراف لتقدمي مقرتحاهتم يف الغرضسيتّم تشريك األطراف املعنّية املتدّخلة ابلّسوق و سلطة اإل
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- II 2019اإلحصـــــــــــائيّات والتّنميـــــــــة لسنة 
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 2019  سنة خالل  
 

 يف املعاليم الراجعة للشركة  % 17,3والسوق عامالت ميف رقم   % 16,4 بـــــــــ زايدة  2019سنة ل خالل سجّ 
 . الّتزويد   اتيف كميّ  %  0,04يف حني سجل تراجع طفيف بنسبة  

 ( التزويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد:   1
نة املاضيــة، من السّ  الفرتةمقارنــة بنفس %   0,04نسبةب الّتزويد تراجع طفيف يف  2019سنة خالل  سّجل   

ن اخلضر  ـــــــــــــــــم طنا  973 405 املصلحة الوطنيّـــــة ببئر القصعــــةات املباعــة ابلّسوق ذات حيث بلغ جمموع الكميّ 
 من الّسنة املاضية. الفرتةلنفس    طن  148 406مقابل  والغالل املستوردة     والغــــــــــــــــــــــــــــالل واألمســاك

 2019سنة  خالل  واردات الّسوق    جدول 
                  الطن الوحدة:                                                                                                         

 2019لواردات الّسوق خالل سنة   بيان    رسم 
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 2018/ 2017تذكري بـــــــــ  
 املواد  2019 2018 الفارق  %

 2017 الفارق  %

 خضـر  865 253 432 257 567 3 - 1,4- 893 239 539 17 7,3
 غالل  984 134 819 131 165 3 2,4 880 152 061 21- 13,8-
 اجملموع  849 388 251 389 402 - 0,1 - 772 392 521 3- 0,9-
 أمساك  791 11 731 10 060 1 9,9 457 12 726 1- 13,9-

 غالل مستوردة   333 5 166 6 833 - 13,5 - - - -
  : اجملموع العام  973 405 148 406 175- 0,04 - 229 405 - -



 

 

 19 

 253بلغت  حيث لّسوقاب  املرّوجةكّميات اخلضر يف   %  1,4بنسبة تراجع طفيف   2019سنة خالل سجل  ضـــــر :اخل   -أ 
 ابجلدول التال: هو مبنّي   كما  ضر بعض أنواع اخلهذا الرتاجع قد مشل    و  2018سنة  طن خالل 432 257مقابل   طن   865

                                                                                                                                                                            
 طن ابل : الوحدة 

 الفارق  % الفارق  2018 2019 املواد 
 7,5 - 111 3- 604 41 493 38 طماطم 

 5,3 - 410 1- 691 26 281 25 فلفل حار 
 4,6 - 408- 844 8 436 8 قرع أمحر 
 2 - 343- 202 17 859 16 سفنارية 
 10,1 - 813- 074 8 261 7 سالطة 
 2,8 - 114- 093 4 979 3 سبناخ 
 0,3 - 14- 461 4 447 4 سلق 
 4,9 - 70- 421 1 351 1 فجل 

 7,3 - 798- 997 10 199 10 بسباس 
 24,7 - 935- 783 3 848 2 جلبانة 
 20,9 - 914- 367 4 453 3 فول 

 134حيث بلغت  لّسوقاب املرّوجةكّميات الغالل يف   % 2,4  بنسبةزايدة  2019خالل سنة  سّجلت  الغــــــــــــــــــــــالل :  -ب         
 : ابجلدول التالهو مبنّي   بعض أنواع الغالل كما هذه الزايدة    ت قد مشل و  2018سنة  خاللطن 819 131  مقابل   طن 984

                                                                                                                                        
 ابلطن : الوحدة 

% الفارق  2018 2019 املواد  الفارق     
 1,3 93 960 6 053 7 قارص 
 83,2 966 2 564 3 530 6 إّجاص 
 27,5 489 779 1 268 2 لوز 

 7,8 679 673 8 352 9 بطيخ 
 5,5 127 298 2 425 2 عوينة 

 11,8 165 397 1 562 1 برتقال صيفي 
 32,8 431 315 1 746 1 تني 

 44,1 635 1 706 3 341 5 برتقال مالطي 
 49,7 212 1 441 2 653 3 برتقال مسكي 
 23 332 2 160 10 492 12 برتقال طمسون 

  791 11حيث بلغت    لّسوقاب  املرّوجة كّميات األمساكيف  %    9,9  بنسبة    زايدة 2019خالل سنة   سجلت    األمســـاك :    -ج      
               ابجلدول التال:مبنّي  كما هو  بعض أنواع األمســاك ه الزايدة  هذ   توقد مشل   2018سنة    خالل طن    731 10  مقابل طن  
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                                                                                                                                                                                                                            ابلطن : الوحدة   
% الفارق  2018 2019 املواد  الفارق     

 4,4 80 822 1 902 1 سردينة 
 1,6 20 267 1 287 1 شورو 

يا محراء ل تري   723 469 254 54,2 
 27 31 115 146 كلمار 
 39,8 239 600 839 مرجان 
 53,1 129 243 372 بوري 

 111,4 39 35 74 تريليا حجر 
 19,6 112 570 682 نزل 
 23 63 274 337 غزال 

 6,5 03 46 49 كحالية 
 147,3 81 55 136 قرنيط 

 37,1 134 361 495 قمري وردي 
 53,7 117 218 335 سوبية 
 12,5 35 280 315 بلميت 

 
مبغازات التمور   املرّوجة  املستوردة كّميات الغالل يف    %  13,5 بنسبة  تراجع 2019خالل سنة  سجل  :  الغالل املستوردة  -د   
 .  2018سنة   خاللطن  166 6 مقابل  طن  333 5   حيث بلغت  لّسوقاب

 الوحدة:الكغ  
 % الفارق  2018 2019 املواد 
 12,8 - 883 744 - 170 824 5 287 079 5 موز 

 47,3 - 848 115 - 725 244 877 128 كيوي 
 26,5 972 19 297 75 269 95 أانانس 
 14,1 499 2 766 17 265 20 أفوكا 
 187,5 316 2 235 1 551 3 ا ڤ مان 

 108,8 845 2 615 2 460 5 زجنبيل 
 13,5 - 099 833 - 808 165 6 709 332 5 اجملموع 
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 األسعـــــــــــــــــــــــــــــــــــار: (    2

  %  11,6و   7,2 % ،23,6 %زايدة بنسب متفاوتة: 2019سّجلت معّدالت أسعار اخلضر والغالل و األمساك خالل سنة       
 . 2018تباعا مقارنة بسنة 

 
 2019سنة  معّدل األسعار خالل                                      

 غ كالوحدة: املليم/                                                                               
ـ بــــــــــــــــــــتذكري   2018/2017  

 املواد  2019 2018 %
% 2017 

 خضـر  937 758 23,6 813 6,8-

 غالل  452 1 354 1 7,2 087 1 24,6

 أمساك  929 6 211 6 11,6 570 5 11,5
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   :رقــــم املعـــامـــــــالت   -  3

    دينار مقابل    893 152 541مبلغ   2019بلغ جمموع رقم معامالت اخلضر والغالل واألمســاك و الغالل املستوردة خالل سنة           
 .    16,4%مسجال بذلك زايدة بنسبة  2018دينار خالل سنة    245 099 465    

     2019  سنة جدول بيان يف رقم املعامالت خالل  
 دينار ابل الوحدة :                                                                                                     

8201/ 7201تذكري بـــــــــ   المـــــــواد 2019 2018 الفــارق % 
 2017 الفارق  الفارق %

0,05 88 916 195 057 
693 

21,9 42 710 
590 

195 146 609 237 857 
199 

 خضـر 

7,4 12 364 946 166 125 
157 

9,8 17 476 
480 

178 490 103 195 966 
583 

 غالل 

3,4 12 453 862 
361 182 

850 16,1 
60 187 

070 373 636 712 
433 823 

782 
 1اجملموع  

-3,9 -2 736 853 69 380 782 22,6 
15 049 

 أمساك  980 692 81 929 643 66 051

2,3 9 717 009 
430 563 

632 
17,1 

75 236 
121 

440 280 641 
515 516 

762 
 2اجملموع  

 مستوردة  غالل   131 636 25 604 818 24 527 817 3,3 369 546 21 235 272 3 15,2

2,9 12 989 244 
452 110 

001 
16,4 

76 053 
648 

465 099 245 
541 152 

893 
 اجملموع العام 

 
 2019سنة  رسم بيان يف رقم املعامالت خالل  
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  : املرّوجة ابلّسوق    الّتمـــور كميات     -  4  
  15,8%بنسبة  بذلك تراجعا مسّجلة 2018خالل سنة  طن   600 8مقابل   2019سنة  طن خالل   237 7الّتمـور   كميات  لغتب

 2019  سنة خالل  مــور  ّـ لت لكمّيات ا   جدول بيان 
 لطن اب الوحدة:                                                                                                                  

 % الفارق  2018 2019 النوع 

 35,2 114  324 438 متـر 

 22,8 181  793 974 فراك    لـة ڤ د 

 19,7 - 287 -  457 1 170 1 فروع    لـة ڤ د 

 29,1 - 834 -  866 2 032 2 عراجن    لـة ڤ د 

 37,2 - 439 - 180 1 741 رابط    لـة ڤ د 

 5,5 16  289 305 دقلة مطهرة 

 16,1 - 178 - 107 1 929 بقية الدقلة * 

 11 64  584 648 بقية التمور ** 

 15,8 - 363 1 -  600 8 237 7 الكميات :    جمموع 

 ,محراية,حرّة,بسر. ,ملسّية بقية التمور: كنتيشة    *                         
   لة معجونة. ڤ د    لة معلبة, ڤ د   لة رافية, ڤ د   لة شبابة , ڤ لة: د ڤ **بقية الد                        

 2019  سنة   خالل  مور رسم بيان لكمّيات التّ   
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  5 5 --معطيات حول املعاليم الرّاجعة للّشركة خالل سنة   معطيات حول املعاليم الرّاجعة للّشركة خالل سنة   9102 9102 

 ال
 
 الفارق  %سبة ن

  لفائدة املعاليم

 
 
ركــة الش  
ينار()بالد    

 رقم  املعامالت  
 (ينارد  بال ) 

نة   املواد  الس 

21,9 854 212 
4 757 144 237 857 199 2019 

 خضر
3 902 932 195 146 609 2018 

9,8 349 530 
3 919 332 195 966 583 2019 

 غالل 
3 569 802 178 490 103 2018 

16,1 1 203 742 
8 676 476 433 823 782 2019 

 1املجموع 
7 472 734 373 636 712 2018 

22,6 601 962 
3 267 719 81 692 980 2019 

 أسماك 
2 665 757 66 643 929 2018 

17,8 1 805 704 
11 944 195 515 516 762 2019 

 2املجموع 
10 138 491 440 280 641 2018 

3,3 12 263 
 مستوردة غالل  2019 131 636 25 542 384

 372 279 24 818 604 2018 

17,3 1 817 967 
12 328 737 541 152 893 2019 

 املجموع العام 
10 510 770 465 099 245 2018 

 

 

 رسم بياني في توزيع المعاليم 

 

 
 
 
 
  

3902932
4757144

2665757
32677193569802 3919332

372279 384542

10510770

12328737

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

2018 2019

خضر

أسماك

غالل

غالل مستوردة

المجموع العام



 

 

 25 

  2018و مقارنتها بسنة    2019سنة  خالل  ابلسوق   حسب األجنحة  و الّنسبة الراجعة للشرّكة  رقم املعامالت    الكمّيات،  توزيع - 6  
 ر الطن/ الدينا   الوحدة :                                  

 /                  املعطيات                   األجنحــة 2019 2018 الفارق  %الفارق 

ة 109 94 820 95 711 1- 1,8-  الكمي 

 1جناح عـــــــدد
 رقم معامالت 273 730 101 585 930 87 688 799 13 15,7

15,7 275 995 1 758 611 

 

ركة  606 034 2
 
 % 2النسبة الراجعة للش

ة 763 103 988 102 775 0,8  الكمي 

 2جناح عـــــــدد
 رقم معامالت 675 163 119 175 962 101 500 201 17 16,9

ركة  274 383 2 243 039 2 031 344 16,9
 
 % 2النسبة الراجعة للش

ة 836 113 877 112 959 0,8  الكمي 

 رقم معامالت 219 800 110 040 441 92 179 359 18 19,9 3جناح عـــــــدد

ركة  004 216 2 821 848 1 183 367 19,9
 
 % 2النسبة الراجعة للش

ة 731 51 807 51 76 - 0,1 -  الكمي 

 رقم معامالت 757 032 77 083 272 70 674 760 6 9,6 4جناح عـــــــدد

ركة  655 540 1 442 405 1 213 135 9,6
 
 % 2النسبة الراجعة للش

ة 410 25 759 25 349 - 1,4 -  الكمي 

 رقم معامالت 858 096 25 829 030 21 029 066 4 19,3 5جناح عـــــــدد

ركة  937 501 617 420 320 81 19,3
 
 % 2النسبة الراجعة للش

ة 791 11 731 10 060 1 9,9  الكمي 

 رقم معامالت 980 692 81 929 643 66 051 049 15 22,6 جناح األسماك

ركة  719 267 3 757 665 2 962 601 22,6
 
 % 4النسبة الراجعة للش

ة 640 400 982 399 658 0,2  الكمي 
   املجموع بأجنحة السوق :

 خضر 

 غالل و أسماكو 

 رقم معامالت 762 516 515 641 280 440 121 236 75 17,1

ركة  195 944 11 491 138 10 704 805 1 17,8
 
 النسبة الراجعة للش

ة 333 5 166 6 833 - 13,5 -  الكمي 

 الغالل مستوردة:

ار جملة (   ) تج 
 رقم معامالت 131 636 25 604 818 24 527 817 3,3

ركة  542 384 279 372 263 12 3,3
 
 % 1,5النسبة الراجعة للش

ة 973 405 148 406 175 - 0,04 -  الكمي 

 رقم معامالت 893 152 541 245 099 465 648 053 76 16,4 املجموع العام :

ركة  737 328 12 770 510 10 967 817 1 17,3
 
 النسبة الراجعة للش
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 III- 2019الموازنة لسنة التقرير المالي و 
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 : ئــــــــــــــةــوطــــت

 

عدد  طبقا للقانون 2019لسنة قامت الشركة التونسية لألسواق الجملة بإعداد القوائم المالية  

 للشركات. والمتعلّق بالنظام المحاسبي 96ـ 112

 

 تحليـــــل حســــــابـــات اإليـــرادات :ا ـ 

 

ألف  15.718,2 ما قدره 2019سنة بلغت مداخيل الشركة التونسية ألسواق الجملة خالل 

أي بنسبة إنجاز   لنفس السنة المحّينة دينار مبرمج بالميزانية التقديريةألف  14.642 مقابل دينار

 مقارنة بالميزانية مفّصلة كاآلتي: % 107,3
 

  .دينار ألف 85لتبلغ دينار  ألف 20 بــ ارتفاع: بيع الثلجـ 
 

 1.405دينار مقابل  ألف  1.379,3دينار حيث بلغت  الف 25,7بــ  انخفضت : الكراءات ـ

 .التقديرية  بالميزانية دينار ألف
 

  بالميزانيةالمبرمج   مقارنة بالمبلغدينار ألف 888,6: ارتفاعا بـ مداخيل اسداء الخدماتـ 

  .ةدينار مبرمج  لفأ 11.500دينار مقابل   ألف 12.388,6التقديرية حيث بلغت 
 

حيث بلغ   دينار ألف 189 التقديرية بـميزانية ارتفاع مقارنة بال :األوراق الماليةتوظيف ـ 

ة، وذلك نتيجة تطّور نسبة الفائدة بعد اعتماد دينار مبرمج ألف 1450دينار مقابل  ألف 1639

 االستشارة عند كل عملية توظيف وكذلك تطّور المبالغ المودعة لدى المؤسسات البنكية.مبدإ 
 

 مقابل دينار 115,3 ألف حيث بلغ دينار ألف 5,3بـ  رتفاع: االمطبوعات الخصوصية ـ

  .التقديرية بالميزانية دينــار ألف 110
 

ألـف دينار  112مقابل دينار ألف 111حيث بلغ  ألف دينار  : نقص بـالمداخيل األخرى -

 مبرمج بالميزانية  التقديرية.
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 جدول مقارنة لحسابات اإليرادات

 ـة 2019سنــــ

      د  1000الوحدة 

المسجلة يرادات اإلالمقارنة بين 

واإليرادات  2019خالل سنة 

 المحتملة لنفس السنة

اإليرادات 

المحتملة 

2019 

يرادات اال

2019 
 ايرادات

2018 
 بيان الحسابات

 القيمة النسبة  %

 من بيع الثّلج  المتأتيةـ المداخيل   77,7 85 65 20+ 30,7+

 من كراءات المباني المتأتيةـ المداخيل   1.488,1 1.379,3 1.405 25,7- 1,8-

 من اسداء الخدمات ) النسبة على رقم المعامالت( المتأتيةـ المداخيل  10.493,6 12.388,6 11.500 888,6+ 7,7+

 ـ مداخيل أخرى  107,8 111 112 1- 0,9-

 ـ مداخيل بيع المطبوعات الخصوصية 107,1 115,3 110 5,3+ 4,8 +

 مداخيل األوراق المالّية للتّوظيفـ  954,2 1.639 1.450 189+ 13+

 وعــــــــمــجـــمــال 13.228,5 15.718,2 14.642 1.076,2 + 7,3+
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II - : تحليل حسابات األعباء 

 

ــ ة ألســللشركة التونسي  االستغــاللأعباء سجلت    از تقدر ـــنسبة انج  2019سنة واق الجملة ـ

 دينار.ألف  8.356,7 المحّينة حيث بلغت  الميزانية التقديريةمن  % 95,9بــ 
 

 ما يلي :  2019  ويتّضح من خالل تحليل جدول مقارنة األعباء لسنة  
 

بالميزانية  دينار مبرمجة ألف 771,6مقابل  دينار ألف 722,8 ما قدرهـ بلغت قيمة المشتريات   

 .دينار ألف 48,8 قدره نقصب التقديرية لنفس السنة أي 
 

بالميزانية  دينار ألف 432 مقابلاردين  ألف 369,2ـ بلغت قيمة الخدمات الخارجية مبلغ   

  .دينار ألف 62,8 قدره اقتصادالتقديرية أي 
 

 مبرمجة دينار ألف   420 دينار مقابل ألف 367 ـ بلغت قيمة الخدمات الخارجية األخرى مبلغ  

 السوق و تطويره. تأهيل حولراسة دتأجيل  مردّه دينار ألف 53 قدره نقصبالتقديرية أي  بالميزانية
 

دينار مبرمجة بالميزانية  ألف 24 دينار مقابل ألف 23,9ـ بلغت األعباء العادية المختلفة   

  .دينار ألف 0,1 بنقص قدره اي التقديرية

دينار كمبلغ مبرمج  ألف 6.835,1 دينار مقابل ألف 6.424,3 ألعوانـ بلغت أعباء ا  

 .دينار  ألف 210,8 بالميزانية التقديرية أي باقتصاد قدره
 

دينـار بالميزانية   ألف  229,1 دينار مقابـــل ألف 249,5بلغـت قـيمة اآلداءات والضرائـب  ـ  

 .ألف دينار 20,4التقديرية أي بارتفاع قدره 
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 ألف دينار  1.549,2:  ستهالكات و المدّخرات *   دون اعتبار مخّصصات اإل 

  

 جدول مقارنة لحسابات األعباء

 ــــة2019ـ نســ  

      د  1000الوحدة 

المسجلة    عباء األالمقارنة بين 

واألعباء المحتملة  2019خالل سنة 

 لنفس السنة

األعباء 

المحتملة 

2019 

أعباء 

2019 
أعباء 

2018 
 بيان الحسابات

 القيمة النسبة  %

 مشتريات   749 722,8 771,6 48,8- 6,3-

 خدمات خارجّية   389,5 369,2 432 62,8- 14,5-

 خدمات خارجّية أخرى   376,8 367 420 53- 12,6-

 أعباء مختلفة عادية   23,6 23,9 24 0,1- 0,4-

 أعباء األعوان                          6.427,3 6.624,3 6.835,1 210,8- 3,1-

 ضرائب و أداءات و دفوعات مماثلة    216,1 249,5 229,1 20,4+ 8,9+

 وعــــــــمــجـــمــال 8.182,3 8.356,7 8.711,8 355,1- 4,1-
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    III  تحليل حسابات الموازنة : 

 : يدينار مقسمة كاآلت31.734.975,876قيمة    2019بلغ مجموع أصول الشركة سنة  

 أ ـ األصـــــــول 

 :األصول غير الجارية .1 

   دينار 309.330,206 :   األصول غير المادية 1.1 

                                دينار 299.635,634 :      اإلستهالكات 

 دينار     9.694,572   :     ّصافــــــــيال

إطار ويحتوي هذا الحساب على البرامج والمنظومات اإلعالمّية التي اقتنتها الّشركة في  

 . أو أنجنزتها عن طريق اطاراتها نشاطها العادي

  

  : الماديةاألصول   1.2 

 يحتوي هذا الباب على الحسابات التالية :

 دينار  113.408,816: ـىأراض 1.2.1  

 . 2019لم يطرأ أّي تغيير على هذا الحساب خالل سنة          
 

   دينار 45.245,770:  تهيئة األراضي و تجهيزها  1.2.2  

  دينار  45.245,770 :          اإلستهالكات                

 دينار0     :        افــــــــي  ـّ صال          

 . 2019لم يطرأ أّي تغيير على هذا الحساب خالل سنة          
 

 دينار  30.220.708,167 :          بـــنــــاءات  1.2.3  

    دينار 21.839.491,002:                  اإلستهالكات  

 دينار    8.381.217,165:               افــــــــي ـّ الص  

 يتمثل في :  دينار  30.785,113 سجل  هذا الحساب ارتفاعا بقيمة  

    الغاللفاتورة تكميلية لمكتب دراسات متعلقة بتغيير أسقف األجنحة للخضر و  -         

 دينار. 113,600

      .دينار  12.671,513           كشف نهائي ألشغال بناء جزء من السور - 

   دينار.   18.000,000          إعادة تصنيف                                                   - 
 

 دينار 2.048.350,602: تجهيزات عاّمة وتهيئة المباني وتجهيزها  1.2.4  

 دينار     1.672.245,217:                             اإلستهالكات             

 دينار    376.105,385:                     افــــــــيـّ الص             
  

 : اقتناء دينار تتمثل في : 35.043,575 ارتفاعا  بمبلغ  سّجل هذا الحساب

 دينار   13.355,602 مكيفات هوائية                               : 9 - 
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 دينار  4.998,000:  عالمات مضيئة لألجنحة بالسوق   6 - 

 دينار   700,000:  خزانات                                       3 - 

   دينار    850,000:                    باب أليمينيوم                 - 

 دينار    188,213 :     أجهزة هاتف 3 - 

 دينار  6.039,000:    أشغال اصالح عازل األسقف- 

 دينار  : w LED          6.099,600 150كشاف ضوئي  20 -        

 دينار  : 2.813,160     (MSG 4,OPB3)بطاقات لموزع الهاتف  -        
  

زال على اثر التفويت في  مواد  دينار 14.817,099كما سجل هذا الحساب انخفاضا بمبلغ     

 اإلنتفاع بها و ذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
 

   دينار 495.554,302 ة:تجهيزات فنّية وأجهزة ومعدات صناعي  12.5.   

 دينار 426.597,828 :            اإلستهالكات  

 دينار   68.956,474 :            افــــــــي ـّ الص  
  

 :دينار يتمثل في اقتناء   19.646,111سّجل هذا الحساب ارتفاعا بــ       

 دينار.                       11.984,000 :                      (Karcher)آلة تنظيف بالماء الساخن  -    

 دينار  931,180منشار آلي                                                        : -

 دينار 1.339,635حاويات                                                      :  10-

 دينار 479,280:                       (compresseur 25 L)ضاغط  01-

 دينار 4.750,057 لجناح األسماك                      :  (INOX)عربتان من -

 دينار161,959:                                آلة ثقب                             -
 

 دينار 824.836,279  :تبريد وصنع الثلج تجهيزات  6 .12.

 دينار 772.458,885    :      اإلستهالكات                     

 دينار 52.377,394       :     افــــــــيـّ الص  
 

إعادة تغليف مخزن صنع الثلج   دينار يتمثل في 4.573,770سّجل هذا الحساب ارتفاعا بــ    

 ضمانا لسالمة المنتوجات البحرية. وذلك  (panneaux sandwich)بمادة عازلة 

 دينارتتمثل في: 185.242,997كما سجل انخفاضا بـ      

 دينار 102.300,997 :     بيوت تبريد                            3التفويت في -

 دينار 64.942,000 :التفويت في آلة لصنع الثلج                               -

 دينار   18.000,000 :إعادة تصنيف                                               -

 دينار 1269.551,736 : ـــلمعّدات نق 7.2.1   

 دينار    922.713,163:   :اإلستهالكات  

 دينار    346.838,573:   افــــــــي ـّ الص  
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دينار ويتمثل في اقتناء سيارة  52.000,600 : ارتفاعا قدره 2019ب سنة سّجل هذا الحسا 

 وظيفية                         

   ISUZUعلى اثر بيع شاحنة  دينار 53.626,000كما سجل هذا الحساب انخفاضا بمبلغ  

 و سيارة وظيفية و قد تمت عملية التفويت طبقا لإلجراءات القانونية.
 

 دينار37.677,330 :  تجهيزات عاّمة وعملياّت تركيب وتهيئة مختلفة    8.2.1

 دينار 36.263,515  :                           اإلستهالكات                                             

 دينار.  1.413,815:                                    ــيـافــــّ الص                                   

 .2019لم يطرأ أي تغيير على هذا الحساب خالل سنة         
 

 دينار311.950,509    :               معّدات مكتبيّة 9.2.1  

  دينار 277.163,528      :                اإلستهالكات                       

 دينار   34.786,981 :         افــــــــي ـّ الص                
 

ديناريمثل اقتناء أثاث مكاتب ،و انخفاضا   11.161,838سجل هذا الحساب ارتفاعا بمبلغ      

 دينارو ذلك على اثر التفويت في معدات زال اإلنتفاع بها.  1.866,137بمبلغ 
 

 دينار 773.640,980:    معّدات إعالمية 10.2.1  

 دينار  711.846,708 :       اإلستهالكات                      

   دينار   61.794,272 :       افــــــــيـّ الص              
 

اقتناء حواسيب مركزية وآالت طباعة دينار يمثل  31.142,950ارتـفع هذا الحساب بمبلغ      

دينار على اثر التفويت في  معدات زال اإلنتفاع   44.216,015و انخفاضــا بــ  وحواسيب مكتبية

 .بها لفائدة مؤسسة تابعة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات و ذلك دون مقابل
 

 دينار  6.328,192 :     كصناديق لّف البالستي 11.2.1         

  دينار 6.328,192 :   اإلستهالكات                       

 دينار               0 :   افــــــــيـّ الص      
 

 دينار 2.899.415,693  :      أشغال في طور اإلنجاز 12.2.1  

 دينار 0المدخرات                :                                   

 دينار 2.899.415,693الصافي                   :                                   
 

 وي هذا الباب على المبالغ المدفوعة في نطاق انجازمحطة لتثمين  النفايات بسوق الجملة.يحت     
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 دينار  449.225,792:    ةاألصول المالي  3ـ1

 يحتوى هذا الباب على : 
  

 دينار 100.000,000  : 2014وطني قرض  1.3.1  

يقع استرجاعه  دينار 500.000,000بمبلغ  2014القرض الوطني لسنة يمثل هذا المبلغ باقي      

   )قرض صنف ب(. %  6,15خام قدرها  فائدة سنوات بما في ذلك سنتي إمهال بنسبة 7على 
 

 دينار 40.000,000 : ــمــهــأس 2.3.1  

وتحصلت اإلسالمي الدولي  يتعلق بالمساهمـة في رأس مال شـركة مـعـرض تـونــس      

دينار يمثل حصتها من مرابيح شركة معرض تونس اإلسالمي  12.000,000  الشركة على مبلغ 

  .2018الدولي لسنة 
 

 دينار  306.445,792:قروض األعوان 3.3.1  

يمـثـّل هـذا الـمـبلغ الجـزء طـويـل المدى من القروض المسنـدة ألعـوان الشركة فـي نطاق  

 .اإلجتماعي  الصندوق
 

 دينار 2.780,000: ودائع وكفاالت مدفوعة 4.3.1  

 مقابل اسداء خدمات مختلفة.في سنوات سابقة يمثـّل هذا المبلغ الكفاالت المدفوعة للمزّودين  

 

 :ةاألصول الجاري .2 
 

 .دينار107.249,673  :المخزونات  1.2    

 دينار  61.725,832:مخزونات المطبوعات الخصوصية 1.1.2  

 2019ديسمبر  31يمثـّل هذا المبلغ قيـمة مخزونـات المطبوعات الخصوصّية الى غـايـة    

  لفائدة وكالء البيع بالّسوق. المـعـدّة
 

 دينار 16.591,229  : آالت طباعةمخزونات  2.1.2  

قامت الشركة باقتناء آالت  طباعة لبيعها لوكالء البيع بشروط ميّسرة وذلك في إطار    

 .تطويرالمعامالت بالسوق وضمان المزيد من الشفافية
 

 دينار10.591,000 بطاقات مغناطيسية: مخزونات  3.1.2  

 المتعاملين بالسوق.قيمة البطاقات المغناطيسية التي اقتنتها الشركة لفائدة  يمثـّل هذا المبلغ    
 

 دينار  18.341,612:      مواد مختلفةمخزونات  4.1.2  

 دينار 18.341,612:   المدّخرات                                

 دينار                 0:   افـــيـّ الص                

وقد قامت الشركة  .الشركة بمغازةيمثل هذا المبلغ قيمة مواد زال االنتفاع بها ومتواجدة     

 بمدخرات تعادل القيمة الجملية لهذه المخزونات.
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 دينار 520.767,197: الحرفاء والحسـابات المتّصلة بهم 2.2  

 : على يحتوي هذا الباب
 

 دينار 420,320 :: حرفاء صكوك غير مستخلصة1.2.2  

 .2019ديسمبر  31 يمثل هذا المبلغ قيمة صكوك لحرفاء غير مستخلصة إلى حدود    
 

 دينار،  132.059,284 :أوراق مستحقةحرفاء  2.2.2  

 .يمثل هذا المبلغ كمبياالت مسحوبة على بعض المتداخلين  بالسوق تتعلق بمستحقات الشركة    
 

 دينار 388.287,593 :حرفاء مشكوك في إيفائهم 3.2.2  

  دينار388.287,593  :       المدّخرات                 

 دينار                   0:        افــيـّ الص                 

بذمـّة بعض المتداخلين القدامى بالّسوق والتّي لـم  متخلدّة  يمثـّل هذا المبلغ ديون قديمة     

لذا وجب القيام برصد مدّخرات بذات المبلغ مع العلم أّن الّشركة قامت  .تستخلص الى حدّ اآلن

 ـدّ اآلن لدى المحاكم.هاته المبالغ وهي منشورة الى ح   بقضايا عدلّية السترجاع
 

 دينار  1079.089,859: أصول جارية أخرى  3.2 

 :يحتوى هذا الباب على  
 

 دينار 246.890,307: عوان ـ قروض قصيرة المدىأ 1.3.2  

 قيمثـّل الجـزء  قصير المـدى من القروض المسـنـدة ألعوان الّشركة في إطار الصندو    

 .2020خالل سنة ها والتي سيقع استخالص التسبقات على االجربما في ذلك اإلجتماعي 
 

دينار         2.003,050 :تسبقة على األقساط مدفوعة على الطلبيات ـمزودون  2.3.2         

 .لكراسات الشروط طبقا وذلك SEAالتي تحصلت عليها  ةعلى الصفق ةتسبق يمثل هذا المبلغ
 

 دينار 413,509   :4آالت الوزن للجناح عـدد  3.3.2  

 للخضر و الغالل في ما يّخص ثمن 4بالجنـاح عــدد  وكالء البيع يمثـّل هـذا المبلغ باقـي ديون    

 هـا مـن طرف الشـّركة التّونسية ألسواق الجمـلة عن طريق عقــــــــدؤ آالت الـوزن التي وقع اقتنا

 لفائدتهم. إيجار مالي
 

 دينار  615.175,250 :إيرادات مستّحقة  4.3.2  

 :يمثـّل هذا المبلغ 

لم و قيمة فواتير تكميلية   معاليم على قيمة بيوعات و  المبانيكراء  باقي معينات - 

 دينار.  309.141,166: 2019ديسمبر  31تستخلص إلى 

 دينار.  306.034,084:  2019ديسمـبـر  31مداخيل توظيف األوراق المالّية الى  - 
 

 دينار77.542,447   : أعباء مسّجلة مسبّقا 5.3.2  

 اللـّوازم المكتبـيـّة ولوازم كهربائّية واللـّحام الصّحي وقطع يمثـّل هذا المبلغ قـيـمة مخـزونـات   

 .مسبقا وقع خالصها 2020تتعلق بسنة  وأعباء أخرى 2019ديسمبر  31مختلفة الى  غيار
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 دينار 77.914,579  :آخرون:استخالص فواتير كهرباء وماء مدينون 6.3.2   

  دينار 29.767,771:                            المدّخرات                        

 دينار 48.146,808:                   افـــيـّ الص                

 تـسـتـخـلص الــى التي لم و  للماء وللكهرباء استهالك وكالء البيع قـيـمةيمثـّل هذا المبلغ     

قيمة دينار تمثـّل  29.767,771وقد قامت الّشركة بمدّخرات قيمتها  .2019ديسمبر  31غــايــة 

 سابقة.خالل فترات  و للكهرباء  للماء   استهالكهم
 

        دينار    59150,717:آخرون مدينون 7.3.2  

 دينار 7.080,658  :مصّحات طبيــة*  

 فواتير مصحات طبية دفعت لمستحقيها متعلقة بمعالجة أعوان الشركة، وسيقـعيمثـّل هـذا المبلغ 

أجور أعوان عالج من طرف شركة التأمين ومن الاسترجاع مصاريف  عندهذه المبالغ  خـصـم

 .2020خالل سنة  الشركة

 دينار 546,000 :آخرون مدينون*  

يحتوي هذا الحـساب عـلى مـبلغ تسجيل عـقـود كـراء يـربط الّشركة ببعض متعامليها وذلـك 

وقد   بقةويعود ذلك الى سنوات سا  القيام باإلجراءات القانونّية ضدّهم لعدم خالص ديونهم قصـد

 .قامت الشركة بمدخرات لهذا المبلغ

 دينار 37.247,928 :وزارة التجارة * 

الرابعة لسنة  الثالثة و أجور أعوان الشركة ملحقون لدى وزارة التجارة للثالثية يمثل هذا المبلغ

 . وذلك طبقا لالتفاقية المبرمة في الغرض 2020سيقع تسديدها خالل شهر جانفي  2019

 دينار 14.276,131:وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن* 

يمثل المبلغ أجر عون الشركة ملحق لدى وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن للثالثية 

ك طبقا لإلتفاقية المبرمة و ذل 2020سيقع تسديده خالل شهر جانفي  2019الثالثة و الرابعة لسنة 

 في الغرض.

 

 دينار 16.100.000,000 :توظيفات وأصول ماليّة أخرى 4.2 

لـدى المؤسسات  المودعة التوظيفـات المالّية لـلـّشركة الـتونسّية  ألسـواق الجـمـلة يتعلق ب 

 .ةسنوي  نسبة فائدةالمصرفّية مقابل 

 دينار 1.569.577,191 :الّسيولة وما يعادل الّسيولة 5.2 

 .2019 ديسمبر 31إلى غاية سـيولة الّشركة المـودعة  لدى البنوك وخزينة الّشركة   

  ب ـ األموال الذاتيّة والخصوم 

 دينار  21.733.517,217 :  ةاألموال الذاتيّ  .1 

 دينار 13.200.000,000: رأس المال اإلجتماعي 1.1     

 .بدينار واحد مدفوعة كليا تقدر سهم بقيمة اسمية  13.200.000مقسم الى 
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 دينار6.586.772,284  :اإلحتياطات 2.1     
 

 دينار  1.320.000,000 :اإلحتياطات القانونية 1.2.1  

 لمجلّة الشركات. 287القـانـونيـة المرصودة وذلـك طبقـا للفصل  االحتياطات 
 

 دينار 4.468.867,719  :اإلحتياطات الخارقة للعادة 2.2.1  

يمثل هذا المبلغ نسبة من أرباح الشركة للسنوات الفارطة والتي تم تخصيصها في حساب    

 ة العادية للشركة.االحتياطات الخارقة للعادة وذلك طبقا لقرارات الجلسات العام
 

 دينار 757.904,565 :االجتماعيلّصندوق ا احتياطات 3.2.1  

 المتأتيةطبقا لقرارات الجلسات العامة وكذلك على الفوائض االجتماعي لصندوق امخّصصات     

 .لـى  أعوان الّشركةسندة إمن القروض الم

 تركيبة حساب الّصندوق اإلجتماعي

 المحتوى المّدة المخصّصات األعباء

 2017إىل 84من  3.515.839,361 
 املخصصات 

 318.641,996 2018 
 2018إىل  89من  400.806,237 

 فوائد القروض االجتماعية 
 18.497,028 2019 
 مسامهة األعوان يف عقد التأمني على املرض  96إىل  92من  30.068,361 
 اإلنتاجية نسبة منحة   87إىل  86من  15.633,128 

 2018إىل  92من   1.187.059,042
 استخالص عقد التأمني على املرض 

31.354,848  2019 

 2010إىل  93من   88.441,568
 استخالص عقد التأمني ضدّ 

 األضرار البدنية 
 2018اىل 92من   2.105.812,007

إعاانت مبناسبة األعياد الدينية والعودة املدرسية، تقاعد  
 2019  128.914,081 األعوان، مشاريع اجتماعية ومصاريف تسيري بعض  

3.541.581,546  4.299.486,111    

 

 دينار   40.000,000:إحتياطات أخرى 4.2.1  

التونسّية ألسواق  ةالمبلغ المعفى مــن الضـّريبة على الدّخـل والناتّج عن مسـاهمة الّشـركتمثل  

 مال شركة معرض تونس اإلسالمي الدّولي. في رأسالجملة 
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 دينار 244,933  :النتائج المؤجلة 3.1 

جميع  نسبة من مرابـيـح الّشركة للّسنوات الفـارطة المودعـة بـهــذا الحسـاب بعـد طرحهي 

 اإلحتياطات ومخّصصات  الّصندوق اإلجتماعي .
 

 دينار 1.946.500,000 :ارمنح االسـتـثـمـــ  4.1 

 منح استثمار تحصلت عليها الشركة في نطاق انجاز محطة تثمين النفايات بسوق الجملة.  
 

 دينار 4.705.104,590 :نتيجة السنة المحاسبية 5.1 

بنسبة  إرتفاعاوقد سجلت  2019المرابيح الّصافية للّشركة التّونسية ألسواق الجملة لسنة هي   

وأن النتيجة الصافية المتوقعة بالميزانية . علما 2018مقارنة بالنتيجة الصافية لسنة  % 47,7

 دينار.   3.525.100,000 كانت في حدود 2019التقديرية لسنة 
 

  :الواحدالسهم نتيجة   6.1 

 دينار 4.705.105 2019النتيجة الصافية 

 دينار 3.186.420 2018النتيجة الصافية 

  2019 عدد االسهم

 2018عدد األسهم 

13.200.000 

13.200.000 

 دينار 0,356 2019واحد نتيجة السهم ال

 دينار0,241  2018 واحدنتيجة السهم ال
 

 الخصــــــــوم   .2 

 ر دينا 318.961,619  :الخصوم غير الجارية 1.2 
 

 ردينا 318.961,619:  الخصوم المالية األخرى1.1.2  

كفاالت عن بعنوان والمتسوغين اآلخرين  المبالـغ المدفـوعة للّشـركة مـن طـرف وكـالء البـيع    

 .المحالت المسوغة لهمو المواقع 
 

 .دينار  4.977.392,450 : الخصوم الجارية 2.2 
 

 .دينار 1.151.943,931 :المزّودون والحسابات المتّصلة بهم 1.2.2  

 دينار 507.767,255  :مّزودون ـ شراء مواد أو إسـداء خدمات*        

وسيقع   2019سنة  يمثل هذا المبلغ قيمـة شراءات أو خـدمات تحّصـلت عـليها الشـّركة خالل   

  .2020سنة تسديد ثمنها خالل 

 دينار 584.562,590  :مّزودو أصول ثابتة *        

 2020خالل سنة خالصها  وسيقع يحتوي هـذا الحسـاب عـلى قـيمة أصول ثابتة اقتنتها الّشركة  

 اثر انتهاء األشغال و تخص باألساس محطة تثمين النفايات.
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دينار      15.594,592:شراء مواد أو اسداء خدمات حجز بعنوان الضمان ـ *مزودون       

 يمثل هذا المبلغ حجز بعنوان الضمان عن شراء مواد أو اسداء خدمات.

 دينار 8.276,578:شراء مواد أو اسداء خدمات كفاالت-مزودون*       

 يمثل هذا المبلغ كفالة عن شراء مواد أو اسداء خدمات.  

 دينار 34.897,402 :مّزودو أصول ثابتة ـ حجز بعنوان الّضمان*       

 قامت بها الّشركة .  اتءأو اقتنايمثل هذا المبلغ حجز بعنوان الّضمان عن أشغال  

 دينار 845,514:كفاالت ـمزودو أصول ثابتة *      

 يمثل هذا المبلغ كفالة عن أشغال أو اقتناءات قامت بها الشركة. 
 

 دينار3.825.448,519    الخصوم الجارية األخرى  2.2.2  

 دينار  234.785,104 :األعوان ـ ديون مّدخرة إلجازات ستستوفى*       

ألعــــوان الـشـركة والـتـي لـم  األجر الخـالـصـةالـمـبلـغ قـيـمـة إجـازات الراحـة  هــــذا يمثـّل    

 .2019ديسمبر  31غايةالى  تـسـتـوفــى

 دينار 485,273:أجور مستوجبة ـأعوان *       

يمثل هذا المبلغ تذكير و منحة انتاجية لعونين سيقع دفعهما لمستحقيهم في أوائل شهر جانفي    

2020 . 

 دينار   837,281:حصص أرباح للدفع  ـشركاء *       

 . 2017الى سنة  2010من سنة   نسبة األرباح التي لم يقع توزيعها  يمثل هذا المبلغ   

 دينار 2.358.161,193 الدولــة ـ آداءات و ضرائب*       

 الى : الحساب نقسم هذا ي  

 دينار  140.381,460   :   ـ اآلداءات المقتطعة مـن المورد  

  دينار  662.926,442   :    على األرباحاآلداءات  ـ    

 دينار 72.842,263المساهمة الضرفية التضامنية                         :-         

      دينار         7.783,827:   ـ اآلداءات على رقم المعامالت    

 دينار 164.988,386   :    ـ ضرائب على أعباء األعوان    

     دينار1.309.227,415  :       الخضر والغالل واألسماكء علي داـ األ    

 دينار 11,400            معلوم طابع جبائي                                     :  -         

 دينار  383.648,578 :الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي*       

  اإلجتماعي للثالثـّية للّضمان وطنيلصندوق ال الحساب على المبلغ المستوجب يحتوي هذا   

 .2020سيقع تسديده خـالل شهـر جانفي  2019سنة لالّرابعة  

 دينار 1.300,870 :* الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية   

 للتقاعد والحيطة اإلجتماعيةالوطني  ّصنـدوقلل يحتوي هذا الحساب على المبلغ المستوجب   

 .2020خالل شهر جانفي   تسديدهوسيقع   2019لشهر ديسمبر 

 دينار  370,501: الصندوق الوطني للتأمين على المرض *      
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يحتوي هذا الحساب على المبلغ المستوجب للصندوق الوطني للتأمين على المرض لشهر    

 .2020وسيقع دفعه  في جانفي  2019ديسمبر 

 دينار  5.428,387 عمليّات خاّصة: -* دائنون آخرون    

الفالحين والمزودين بالسوق ناتجة عن أخطاء قام بها  لفائدةيحتوي هذا الحساب على مبالغ    

 .راجعة لسنوات سابقةو  لفائدتهم وكالء البيع 

 دينار 8.254,565 :الوكالة التونسية لالتصال الخارجي*           

دين لفائدة الوكالة التونسية لالتصال الخارجي والناتج عن عمليات إشهار  يمثـّل هـذا المبلغ    

  .2010قامت بها الشركة عن طريق الصحف خالل سنة 

 دينار 163.419,349 : صيادلة ومخابر تحاليل متعاقدون*   

 مع المتعاقدينتحاليل ومخابر الالصيادلة المستوجبة لفائدة يحتوي هـذا الحساب على المـبالغ    

جزء منها سيقع خالصه من طرف شركة التأمين في نطاق التأمين على المرض والجزء  الّشركة

 ()األعوان المستفيدين من الخدمة.أجوراآلخر سيقع خصمه على 

 

 دينار 000,000 .580: ضمانات وقتية -*دائنون آخرون       

 6للمشاركين في اعالن ترشحات لكراء مواقع بيع بالجناح عدد يمثل هذا المبلغ الضمانات الوقتية 

 بالسوق.
 

 دينار 44.513,556 :دائنون آخرون*  

يمثل هذا المبلغ حجز على مرتبات األعوان لفائدة ودادية أعـــوان الشركة والمنظمــــات النقابية   

توي الضمانات الوقتية كما تح   وكذلك مبالغ وقع تحويلها  على وجه الخطأ في حسابات الشركة

 للمشاركين في اعالن ترشحات لكراء مواقع بيع بالسوق.

 دينار 5.128,618 : تأمينات *  

العشري    التأمينبعنوان قامت الشركة بطرح هذه المبلغ من الكشوفات الوقتية للمقاولين     

 .للبناءات

 دينار 25.818,592 :أعباء للدفع*  

 سيقع خالصها خالل سنة و  2019 بشهر ديسمبر على أعباء متـّعلقةيحتوي هذا الحساب     

2020   

 دينار 13.296,652 : إيرادات مسّجلة مسبـّقا*  

وقع استخالصها خالل شهر ديسمبر  2020على نسبة من ايرادات سنة يحـتـوي هـذا الحساب    

2019  . 
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 الموازنـة 

  2019ديسمبر 31في 

 بحساب الدينار                                                                                                                                                
    

 ديسمبر  31سنة محاسبية مختومة في 
 األصول

2018 2019 

 األصول غير الجارية    

 األصول الثابتة :   

 األصول الثابتة الغير مادية        330 309 654 294

 اإلستهالكات      635 299- 170 289-

 مجموع األصول الغير مادية  695 9 484 5

 األصول الثابتة المادية       668 046 39 082 162 39

 اإلستهالكات      354 710 26- 556 670 25-

 األصول الثابتة المادية مجموع  314 336 12 526 491 13

 األصول المالية       226 449 747 481

 المدخرات        

 مجموع األصول المالية  226 449 747 481

13 978 757 12 795 235 
  

 مجموع األصول الثابتة                          

13 978 757 12 795 235 
  

 مجموع األصول غير الجارية
 الجاريةاألصول   

 المخزونات     250 107 678 91

 المدخرات     342 18- 171 24-

 مجموع المخزونات 908 88 507 67

    

 الحرفاء والحسابات المتصلة بهم     767 520 702 389

 المدخرات     287 388- 677 374-

 مجموع الحرفاء والحسابات المتصلة بهم 480 132 025 15

    

 أصول جارية أخرى      090 079 1 708 854

 المدخرات     314 30- 348 27-

827 360 1 048 776 
 

  

 توظيفات وأصول مالية أخرى     000 100 16 000 100 12

 السيولة وما يعادل السيولة      577 569 1 545 606

 مجموع األصول الجارية 741 939 18 437 616 13

27 595 194 31 734 976 
  

 مجموع األصول 
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  الموازنـة

  2019ديسمبر 31في 
 (بحساب الدينار)

 ديسمبر  31سنة محاسبية مختومة في 
 األموال الذاتية والخصوم

2018 2019 

      

 األموال الذاتية      

 رأس المال اإلجتماعي      000 200 13 000 200 13

 اإلحتياطات      772 586 6 902 993 4

 النتائج  المؤجلة       245 467

 منح استثمار       500 946 1 500 946 1

    

 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية            517 733 21 869 140 20

    

 نتيجة السنة المحاسبية    105 705 4 420 186 3

    

23 327 289 26 438 622 
  

 مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص                   

  الخصوم  

   

 الخصوم غير الجارية  

          

 الخصوم المالية األخرى       962 318 201 313

    

 مجموع الخصوم غير الجارية                    962 318 201 313

    

 الخصوم الجارية   

 المزودون والحسابات المتصلة بهم      944 151 1 787 318 1 

 الخصوم الجارية األخرى       448 825 3 917 635 2

3 954 704 4 977 392 
 مجموع الخصوم الجارية                   

   

4 267 905 5 296 354 

 
 مجموع الخصوم

   

27 595 194 31 734 976 
  

 مجموع األموال الذاتية والخصوم 
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 قائمة النتائج

 2019ديسمبر   31في 

 (بحساب الدينار)

 ديسمبر  31سنة محاسبية مختومة في 
 المحتوى

2018 2019 

 إيرادات اإلستغالل   

 مداخيل       156 079 14 279 274 12 

 إيرادات اإلستغالل األخرى       198 6 348 68

 انتاج ثابت      676 14 0

 مجموع إيرادات اإلستغالل  030 100 14 627 342 12

 أعباء اإلستغالل  

   

 تغيير مخزونات المطبوعات      572 15-  048 7

 مشتريات      109 142  041 143

 مشتريات التموينات المستهلكة      327 596 961 598

 أعباء األعوان       284 624 6 327 427 6

 مخصصات اإلستهالكات والمدخرات      646 348 1 216 549 1

 أعباء أخرى لإلستغالل      071 009 1 650 005 1

 مجموع أعباء اإلستغالل  865 704 9 243 731 9

   

 اإلستغاللنتيجة  165 395 4 384 611 2

 إيرادات التوظيفات      055 639 1 187 954

 الخسائر العادية  األخرى       455- 308-

 األرباح العادية األخرى       227 329 837 725

 نتيجة األنشطة العادية قبل احتساب اآلداءات  992 362 6 100 291 4

    

 األداءات على األرباح      887 657 1- 680 104 1-

   

  نتيجة األنشطة العادية بعد احتساب اآلداءات  105 705 4 420 186 3

 النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 105 705 4 420 186 3
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 جدول التدفقات النقدية       

 2019ديسمبر   31في 
 (بحساب الدينار)

 ديسمبر  31سنة محاسبية مختومة في 
 المحتوى  

2018 2019 

 : التدفقات المالية المتصلة باإلستغالل    

 النتيجة الصافية    105 705 4 420 186 3

 تسويات بالنسبة لـ :     

 اإلستهالكات والمّدخرات        646 348 1 216 549 1

 استردادات على المّدخرات         198 6- 348 68 -

 :  تغييرات         

 المخزونات         572 15- 048 7

 الحرفاء والحسابات المتصلة بهم        065 131- 522 98-

 أصول جارية أخرى         382 224- 903 10 -

 خصوم جارية أخرى         296 112 1 650 579

  فائض قيمة التفويت               895 61-  0  

 التّدفقات النقدية المتآتية من اإلستغالل    935 726 6 561 144 5

      
 التّدفقات النقدية المتصلة بأنشطة اإلستثمار    

 الدفوعات المتآتية من إقتناء أصول ثابتة        027 271- 789 236 1 -

 المقابيض المتأتية من التفويت في األصول الثابتة       895 61 0

 التخفيض في قيمة أصول ثابتة  331 280

 ألعوان لقروض  الدفوعات المتأتية من اعطاء         989 206- 169 142-

 المقابيض المتأتية من قروض األعوان        510 139 454 119

 2014وطني قرض   000 100 000 100

 تغييرات الودائع والكفاالت  المحّصلة         761 5 908-

 توظيفات مالية طويلة المدى        0 000 500 2

 التفقّدات النقدية المخصصة ألنشطة اإلستثمار    519 170- 868 339 1
     

 التدّفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل    0 0

 حصص األرباح وغيرها من أنواع التوزيع        612 451 1- 607 319 1 -

 تمويل الصندوق اإلجتماعي         642 318- 014 307 -

 دفوعات الصندوق اإلجتماعي        870 176 036 100

 التدّفقات النقدية المخصصة ألنشطة التمويل   384 593 1- 585 526 1-
    

 تغيّر الخزينة       032 963 4 844 957 4

 الخزينة في بداية السنة المحاسبية       545 706 12 701 748 7

 الخزينة عند ختم السنة المحاسبية        577 669 17 545 706 12
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  األرصدة الوسيطة للتـّصرف

 البيان 2019 2018

 إيرادات    156 079 14 279 274 12

 إنتاج ثابت 676 14 0

 مجموع إيرادات اإلستغالل  832 093 14 279 274 12

 شراءات مستهلكة   864 722- 596 750 -

 أعباء خارجيّة أخرى    053 740- 900 772 -

 القيمة المضافة الخام    915 630 12 783 750 10

 أعباء األعوان     731 6747- 745 527 6 -

 ضرائب وآداءات    427 261- 608 230 -

 زائد اإلستغالل الخام    757 621 5 430 992 3

 إيرادات عاديّة أخرى    227 329 837 725

 إيرادات ماليّة    055 639 1 187 954

 إستردادات على المّدخرات    198 6 348 68

 أعباء عاديّة أخرى    855 23- 558 23 -

  تحويالت أعباء    256 139 072 123

 اإلستهالكات والمّدخرات العادية مخصّصات    646 348 1- 216 549 1 -

 النـّـتيجة اإليجابيّة لألنشطة العاديّة قبل اآلداء       992 362 6   100 291 4

 ضرائب على المرابيح       887 657 1-  680 104 1 -  

 النتيجة اإليجابية لألنشطة العادية بعد اآلداء       105 705 4    420 186 3

 بعد اآلداء  الصافيةالنتيجة       105 705 4  420 186 3

 النتيجة الصافيّة بعد التعديالت المحاسبيّة      105 705 4  420 186 3
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 تفاصيل حساب اإليرادات 

 31/12/2019الموقوفة في  

 البيان المبلغ

   

  والغاللمعاليم على قيمة بيوعات الخضر       9.120.758,892

  معاليم على قيمة بيوعات األسماك     3.267.755,606

  إيرادات بيوعات الثـّـلج      85.049,500

 )التثليج(  إيرادات بيوت التـّـبريد     10.327,150

  إيرادات كراءات مّربعات الخضر والغالل    617.482,896

  إيرادات كراءات مّربعات الّسمك    82.500,007

  إيرادات كراءات مّربعات البـّـطيخ والّدالع    15.400,000

  إيرادات كراءات مغازات التـّـمور    240.803,104

  إيرادات كراءات مختلفة     325.356,712

  إيرادات كراءات مخزن صناديق اللفّ      97.742,452

 اإلعالميّة إيرادات التسويق  للمنظومة      42.778,405

   بيع مطبوعات األسعار       31.013,200

  إيرادات بيع المطبوعات الخصوصيّـة     115.316,100

 بيع آالت طباعة        7.940,000

  إيرادات أخرى    12.740,000

  مبيعات متّصلة بتعديل محاسبي      6.191,884

 المجموع   14.079.155,908
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 تفاصيـــــل حسابات األعبــــاء

 31/12/2019الموقوفة في  

   

 البيان المبلغ

 المشتريات           

    لوازم قابلة لإلستهالك      15.364,347

  تغيير مخزونات مطبوعات خصوصيّـة       24.334,372-

 تغيير مخزونات آالت طباعة حرارية    3.381,488

 تغيير مخزونات معدات قديمة      5.829,204

 

 Laserتغيير مخزونات آالت طباعة      
 Laserتغيير مخزونات آالت طباعة        1.012,950-

 tonerتغيير مخزونات        565,411

  مشتريات غير مخزونة من المواد       4.983,177

 مـيـــــــــاه      131.899,117

  محروقــات        65.148,100

  إنـــــــــارة      378.361,674

  شراء مطبوعات خصوصيّة       068, 137.527

 شراء آالت طباعة حرارية   3.611,250

971,044 
 

571,200 
 

 شراء حبر آلالت طباعة 
 

 شراءات مربوطة بتعديل محاسبي 

 

 المجموع  722.865,758
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 تفاصيـــــــــــل حسابات األعبــــاء

 31/12/2019الموقوفة في  

 البيان  المبلغ

 خدمات خارجيّة     

  صيانة وإصالح المباني     180.029,740

 صيانة وإصالح الّسيارات       58.849,081

  صيانة وإصالح األثاث       21.431,182

 تحويل أعباء صيانة و اصالح األثاث      50,629-

  صيانة وإصالح مجمع التـّـبريد       19.880,064

  أقساط التـّـأمين       52.600,764

 تحويل أعباء أقساط التأمين         1.911,588-

   دراسات وبحوث وخدمات خارجية متنّوعة      38.215,056

153,872 

 

 

 
  مرتبطة بتغيير محاسبي أعباء أخرى     

 

 المجموع  369.197,542      

 

 

 

 البيان المبلغ

 خارجية أخرى  خدمات    

 

 

 

 

124.115,675 

 
 وأتعاب  مرتـّـبات الوسطاء      

 

 تحويل أعباء مرتبات الوسطاء و أتعاب         1.895,570-   

 إشـــــــهـار      19.785,596

 عاّمـــــة عــالقــات       185.800,000

 وتنقـّـــالت  رحــــالت       916,900

 واستقبـــال  حفــــالت       5.843,340

 ونفقات اإلتـّصاالت الالسلكية  نفقات بريديّة      31.333,244

 على اسداء خدمات   نفقات وعموالت أخرى        1.083,495

 محاسبي خدمات خارجية أخرى مرتبطة بتغيير   15,064

 المجموع  366.997,744
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 تفاصيـــــــــــل حسابات األعبــــاء                                          

 2019/ 12/ 31الموقوفة في                                        

  

 البيان المبلغ

 مختلفة عـــاديّة  أعباء     

  مـكـــافـــآت حضــــور       400,000 23

5,443 

 

118,051 

 خسائر على ديون غير قابلة لالسترداد 

 

 أعباء عادية أخرى مربوطة بتغيير محاسبي 

 التخفيض في قيمة أصول ثابتة  331,520

 المجموع  23.855,014
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 تفاصيـــــــــــل حسابات األعبــــاء                                                    

2019/12/31 الموقوفة في    

 البيان المبلغ

 األعوان أعباء      

 أجور أعـوان متعاقدين       78.184,417

 ساعات إضافية أعوان و متعاقدين   520,421

 قـاريـن  رواتب أعـوان       3.862.495,878

 قـاريـن  تحويل أعباء رواتب أعـوان        64.699,810-

 أعوان قارين   سـاعـات إضـافــيّـة      49.670,917

 أعوان قارين   سـاعـات إضـافــيّـة تحويل أعباء  13.934,866-

 اإلنـتـاج  أعوان قارين  منــح       814.563,781

   اإلنـتـاج  أعوان قارين  منــح   تحويل أعباء  14.976,476-

 أعوان قارين  الثـّالـث عـشـر عـالوات الشـهـر       239.299,372

 تحويل عباء عالوات الشهر الثالث عشر اعوان قارين        4.713,090- 

 عـيـنـيّة  امتــيازات       289.992,481

 أعـباء امتيازات عينية  تحويل        1.920,000-

   األجور أعوان قارين إجازات خــالصة       21.241,851

 قـانـونـيـة أعوان قارين  أعـباء اجـتـماعـيـة       882.831,841

   قـانـونـيـة أعوان قارين  أعـباء اجـتـماعـيـة  تحويل 16.448,535-

 أعباء اجتماعية قانونية أعوان متعاقدين  13.306,943

 )تأمين على المرض(  أعـباء اجـتـماعـيـة أخـرى      312.640,500

 أعـباء اجـتـماعـيـة أخـرى )تقاعد تكميلي(   158.790,660

 أعـباء اجـتـماعـيـة أخـرى )تأمين على المرض( تحويل      6.754,263-

 منحة الخروج الى التقاعد       24.088,896

 محاسبي األعوان مرتبطة بتغيير  أعباء      103,363

 المجموع  6.624.284,281
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 تفاصيـــــــــــل حسابات األعبــــاء                                                   

2019/12/31 الموقوفة في     

 البيان  المبلغ 

 وأداءات ودفوعــات مماثلة  ضرائــب     

 المهني  ضريبة التـّـكوين       107.486,772

 التـّـكوين المهني  تحويل أعباء ضريبة      10.966,759-

 بالمساكن اإلجتماعية  صندوق النـّـهوض       53.743,383

 بالمساكن اإلجتماعية  صندوق النـّـهوض   تحويل أعباء      984,427-

 متنّوعة ضرائب وأداءات       187,500

 قابلة لإلسترداد المعامالت غير  أداءات على رقم       28.283,555

 معـاليم التسجيل و طوابع      507,600

 ضرائب و اداءات مرتبطة بتعديل محاسبي      2,700

 ضرائب على العربات       4.160,000

 عقوبات و خطايا        40,000

 معـاليم أخرى   700,000

 المساهمة اإلجتماعية التضامنية   66.315,498

 المجموع  249.475,822
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  جدول استهالكات أصول
 2019الشركة التونسية ألسواق الجملة 

 

 التفويت إعادة تصنيف القيمة الشرائية النسبة التسمية 
اإلستهالكات 

 السابقة
 استرداد استهالكات 2019استهالكات 

اعادة تصنيف 

 استهالكات
 اإلستهالكاتجملة 

القيمة المحاسبية 

 الصافية

 694.572 9 635.634 299     466.098 10 169.536 289     330.206 309 %33 برامج إعالمية -

 0.000 245.770 45     574.141 1 671.629 43     245.770 45 %10 أراض و تهيأتها-

 217.165 363 8 491.002 839 21 000.000 18   556.048 908 934.954 912 20   000.000 18 708.167 202 30 %5 مباني-

 105.385 376 245.217 672 1   485.579 14- 737.037 118 993.759 567 1 817.099 14-   167.701 063 2 %15 تجهيزات عامة و تهيئة مباني-

 956.474 68 597.828 426     371.503 25 226.325 401     554.302 495 %15 تجهيزات فنية -

 377.394 70 458.885 772 000.000 18- 242.997 167- 786.624 43 915.258 913 242.997 167- 000.000 18- 079.276 010 1 %10 تجهيزات تبريد-

 838.573 346 713.163 922   626.000 53- 889.274 150 449.889 825 626.000 53-   177.736 323 1 %20 معدات نقل-

 413.815 1 263.515 36     193.705 1 069.810 35     677.330 37 %10 تجهيزات عامةو تهيئة مختلفة-

 786.981 34 163.528 277   866.137 1- 011.783 17 017.882 262 866.137 1-   816.646 313 %20 معدات مكتبية -

 794.272 61 846.708 711   216.015 44- 114.303 54 948.420 701 216.015 44-   856.995 817 %33 تجهيزات إعالمية-

33.33 صناديق البالستيك-

% 
6 328.192     6 328.192 0.000     6 328.192 0.000 

 184.631 333 9 989.442 009 27 0.000 436.728 281- 700.516 331 1 725.654 959 25 768.248 281- 0.000 942.321 624 36 عالمجمو
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 2019لسنة  جــــدول الـمــّدخــــرات

المدخرات الصافية في 

2019/12/31 

استردادات على 

 2019 المدخرات
 2019مخصصات  2019 المدخراتجملة 

المدخرات السابقة الى 

2018/12/31 
  القيمة الخام

 مدينون آخرون      

 خالد المهبولي 112,110 112,110 0 112,110 0 112,110

 مصرف داود للسمك 350,892 350,892 0 350,892 350,892 0

 فريد لمام 11,748 11,748 0 11,748 0 11,748

 رياض السعيد 14,220 0 14,220 14,220 0 14,220

 محمد أنيس األرياني 525,794 525,794 0 525,794 18,334 507,460

 عماد الدين المعاوي 340,890 340,890 0 340,890 0 340,890

 منصف الشوالي  14,336 14,336 0 14,336 0 14,336

 نجم الدين بوراوي  9,480 9,480 0 9,480 0 9,480

 فوزي باألخضر العوني 19,154 19,154 0 19,154 0 19,154

 محمد الهادي بوراوي 16,200 16,200 0 16,200 0 16,200

 محمد عربي حفيظ 16,536 16,536 0 16,536 0 16,536

 عمر بالرابح 101,278 101,278 0 101,278 0 101,278

 شركة اإلمتياز للخضر والغالل 20,400 20,400 0 20,400 0 20,400

 توزين الدويري 9,672 9,672 0 9,672 0 9,672

 مهدي بن عبد العزيز الطرابلسي 51,342 40,302 11,040 51,342 0 51,342

 حدائق برج التومي 183,598 183,598 0 183,598 0 183,598

 السويديوحيد بن عبد الرزاق  74,322 74,322 0 74,322 0 74,322

 شركة األمل للخضر و الغالل 16,116 16,116 0 16,116 0 16,116

 مصطفى بن عقيل 7,612 7,612 0 7,612 0 7,612

 شركة حدائق مجردة 20,646 20,646 0 20,646 0 20,646

 رضوان القرماسي بّكار 8,700 8,700   0 8,700   0 8,700  

 البوراويهدى  27,876 27,876 0 27,876 0 27,876

 الشركة المتوسطية للصناعة والتجارة 178,589 178,589 0 178,589 0 178,589

 مختار بن موسى      86,925 86,925 0 86,925 0 86,925

 محرز حمد و رضا صقر 74,412 74,412 0 74,412 0 74,412

 محمد أمين بن عربي 5,145 5,145 0 5,145 0 5,145
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 عرابي خالدي و أبناؤه 5,124 124, 5 0 5,124 0 5,124

 عبد هللا بن مبروك 8,484 8,484 0 8,484 0 8,484

 البريد التونسي 917,000 917,000 0 917,000 0 917,000

 الشركة الوطنية لتوزيع البترول 294,344 2 294,344 2 0 294,344 2 0 294,344 2

 الدراجيسعاد  72,497 72,497 0 72,497 0 72,497

 كمال الدين موسي )محسن بن جدي( 126,578 126,578 0 126,578 0 126,578

 نور الدين الشوالي 74,308 74,308 0 74,308 0 74,308

 غالية بوباية 66,792 66,792 0 66,792 0 66,792

 القباضة المالية 305,635 5 305,635 5 0 305,635 5 0 305,635 5

 عيشة الصيد 44,910 44,910 0 44,910 0 44,910

 معمل القرنب و الشوامي  82,060 82,060 0 82,060 0 82,060

 Bien Vuشركة    542,739 542,739 0 542,739 0 542,739

 منتصر السليمي 845,116  845,116 845,116 0 845,116

 حسام الطرابلسي/ معّز العمري  640,324 3 640,324 3 0 640,324 3 0 640,324 3

 2007-2002حسام الطرابلسي/معز العمري 448,532 1 448,532 1 0 448,532 1 0 448,532 1

 معّز الطرابلسي 440,099 440,099 0 440,099 0 440,099

 حسام الطرابلسي 334,034 334,034 0 334,034 0 334,034

 محرز عزاري 233,456 233,456 0 233,456 0 233,456

 الصادق الضريف 186,779 186,779 0 186,779 0 186,779

 شركة النقل 10.135,175 7.670,626 2.464,549 10.135,175 0 10.135,175

 فواتير ماء وكهرباء لم يقع خالصهم 237,413 237,413 0 237,413 0 237,413

 عبد الرزاق خضر 6,868 6,868 0 6,868 0 6,868

 شركة الزهرة 5,133 133, 5 0 5,133 0 5,133

 1نقابة الوكالء جناح رقم  785,603 785,603 0 785,603 0 785,603

 تسجيل عقد 546,000 546,000 0 546,000 0 546,000

 مجموع مدينون آخرون 30.136,996 26.802,071 3.334,925 30.136,996 369,226 29.767,770
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       إيفائهممّدخرات للحرفاء مشكوك في 

 SOTASEG  101 960,000 101 960,000 0 101 960,000 0 101 960,000شركة سوتساق 

 245,833 13 0 245,833 13 0 245,833 13 245,833 13 علياء بالليل

 159,270 1 0 159,270 1 0 159,270 1 159,270 1 حافظ بوسالمي

 590,000 3 0 590,000 3 0 590,000 3 590,000 3 محمد عرقوبي

 177,777 0 177,777 0 177,777 177,777 منصف السويسي 

 500,000 0 500,000 0 500,000 500,000 فريد لمام

 780,000 0 780,000 0 780,000 780,000 محمد عزيزي

 780,000 0 780,000 0 780,000 780,000 عيسي بوساق

 390,000 0 390,000 0 390,000 390,000 فوزي بن سعيد

 000,000 1 0 000,000 1 0 000,000 1 000,000 1 الهادي دويري

 450,000 3 0 450,000 3 0 450,000 3 450,000 3 رياض سعيد

 520,000 0 520,000 0 520,000 520,000 عبد الرحمان بو خشيم

 520,000 0 520,000 0 520,000 520,000 محسن بن علي الزاير

 780,000 0 780,000 0 780,000 780,000 العونيفوزي 

 220,000 0 220,000 0 220,000 220,000 مراد حّداد 

 358,335 0 358,335 0 358,335 358,335 عمر بالرابح

 844,941 2 0 844,941 2 0 844,941 2 844,941 2 محمد الّدبابي

 477,750 0 477,750 0 477,750 477,750 رمزي العوسجي

 189,372 0 189,372 0 189,372 189,372 مهدي بن عبد العزيز الطرابلسي

 496,125 0 496,125 0 496,125 496,125 سهام القاسمي

 496,125 0 496,125 0 496,125 496,125 سمير القرماسي

 76,256 0 76,256 0 76,256 76,256 حمزاوي رمزي

 265,453 5 0 265,453 5 0 265,453 5 265,453 5 شاذلي ذويب

 110,250 0 110,250 110,250  110,250 منتصر السليمي

 214,042 35 0 214,042 35 0 214,042 35 214,042 35 معّز عمري 

 13.500,000 0 13.500,000 13.500,000  13.500,000 بلدية سوسة

 077,662 49 0 077,662 49 0 077,662 49 077,662 49 الطرابلسي معزّ 

 437,065 3 0 437,065 3 0 437,065 3 437,065 3 أحمد كبيّر
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 محّمـد المطوسي  695,075 695,075 0 695,075 0 695,075

 محّمـد الناصر بن عليـّة 745,000 2 745,000 2 0 745,000 2 0 745,000 2

 الهادي السويعي 408,324 408,324 0 408,324 0 408,324

 سالم بن فرج         126,469 126,469 0 126,469 0 126,469

 محسن محواشي  820,472 13 820,472 13 0 820,472 13 0 820,472 13

4 346,484 0 4 346,484 0 4 346,484 4 346,484 Socograin   

 شركة ناتاشا 102,547 6 102,547 6 0 102,547 6 0 102,547 6

 حسام الطرابلسي 367,761 3 367,761 3 0 367,761 3 0 367,761 3

 علي بن عّطية 60,000 60,000 0 60,000 0 60,000

 عبد هللا الوسالتي 25,000 25,000 0 25,000 0 25,000

 سعيد الغفاري 15,000 15,000 0 15,000 0 15,000

 عادل الكسراوي 108,543 108,543 0 108,543 0 108,543

 محمد بوسنينة 520,000 520,000 0 520,000 0 520,000

 محمود عبد هللا 260,000 260,000 0 260,000 0 260,000

 علي الدعداع 135,000 135,000 0 135,000 0 135,000

43 224,397 0 43 224,397 0 43 224,397 43 224,397 HBA 

2 210,702 0 2 210,702 0 2 210,702 2 210,702 BESTCOM 

 الناصر العوادي 15,878 15,878 0 15,878 0 15,878

 مصلحة السجون 261,300 261,300 0 261,300 0 261,300

 شركة رحمة  696,967 4 696,967 4 0 696,967 4 0 696,967 4

 زياد الدريدي 049,999 4 049,999 4 0 049,999 4 0 049,999 4

 الحطابيسعد  020,000 4 020,000 4 0 020,000 4 0 020,000 4

 بيـــع الورق 874,900 874,900 0 874,900 0 874,900

 محرز عـزاري 272,389 5 272,389 5 0 272,389 5 0 272,389 5

 رضـا عـزابي 470,000 1 470,000 1 0 470,000 1 0 470,000 1

 حاتم فّوار 93,584 93,584 0 93,584 0 93,584

 عثمان الحطابي 184,166 6 184,166 6 0 184,166 6 0 184,166 6

 الصادق الضريف 876,072 4 876,072 4 0 876,072 4 0 876,072 4

 حسن بن ابراهيم القرماسي 770,000 770,000 0 770,000 0 770,000

 مهدي المحواشي 600,000 3 600,000 3 0 600,000 3 0 600,000 3
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 الطيب العياري 300,000 1 300,000 1 0 300,000 1 0 300,000 1

 عبد هللا فرادي 012,495 1 012,495 1 0 012,495 1 0 012,495 1

 بلدية جربة 144,200 144,200 0 144,200 0 144,200

 كمال الدين موسي 607,445 607,445 0 607,445 0 607,445

 الشنيتيعصام  354,166 10 354,166 10 0 354,166 10 0 354,166 10

 ابراهيم زروق 000,000 1 000,000 1 0 000,000 1 0 000,000 1

      0       

 معاليم قيمة الخضر و الغالل            

 شركة الدخلة 134,744 134,744 0 134,744 0 134,744

 محسن قيدارة شركة الفوز 59,238 59,238 0 59,238 0 59,238

12,546 0 12,546 0 12,546 12,546 

منصف السويسي الشركة التجارية 

 اإلفريقية

 رياض السعيد 821,722 821,722 0 821,722 0 821,722

 انور بوسنينة 707,680 707,680 0 707,680 0 707,680

 سليم بعبو 486,940 486,940 0 486,940 0 486,940

 طالبيمحمد  849,800 3 849,800 3 0 849,800 3 0 849,800 3

 شركة امان  103,600 1 103,600 1 0 103,600 1 0 103,600 1

 مهدي طرابلسي 44,840 44,840 0 44,840 0 44,840

 وليد صبري 422,460 422,460 0 422,460 0 422,460

 برج تومي 789,700 789,700 0 789,700 0 789,700

 مخزون زال االنتفاع به 24.170,816 24.170,816 0 24.170,816 5.829,204 18.341,612

 كمبياالت غير مستخلصة            

 رياض السعيد 463,732 10 463,732 10 0 463,732 10 0 463,732 10

407.175,205 5.829,204 399.394,159 13.610,250 399.394,159 413.004,409 

مجموع  مّدخرات للحرفاء مشكوك في 

 إيفائهم

 

 


