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 :تعريف املنشأة –1
شراف على إدارة وتسيري الّسوق ذات الّشركة الّتونسّية ألسواق اجلملة شركة خفّية اإلسم تتوّّل اإل     

املصلحة الوطنّية ببئر القصعة، الذي يعّد أكرب  فضاء جتاري للمواد الطّازجة للبالد التونسّية، والذي فتح 
 .7891ديسمرب  71ي ــوم فـأبوابه للعم

 .7888مارس  52وقع إدراج الّشركة الّتونسّية ألسواق اجلملة ببورصة األوراق املالّية بتاريخ 
 متعاقدا.  عوان 24عوان من بينهم 250 تشّغل الّشركة التونسّية ألسواق اجلملة حالّيا 

مستغّلة على  03شاغرة و  52هكتار منها  22ببئر القصعة حوايل ة متسح السوق ذات املصلحة الوطنيّ 
 :الّنحو الّتايل

 أجنحة خمّصصة لبيع اخلضر والغالل ، 6 - 
 يد البحري ،جناح خمصص لبيع منتوجات الص -
 حمّل معّدة لبيع  الّتمور الغالل املوّردة، 02 -
 طن،7633بيت تربيد بطاقة إستيعاب قدرها  15 -
 طن يف اليوم، 12مصنع إلنتاج الثلج طاقته  -
 طن، 13خزان ثلج بطاقة ختزين  -
 طن، 63جسر قبان إلكرتوين قدرته  -
 سّيارة، 6333مآوي للسيارات بطاقة إستيعاب تتجاوز  -
 حماّلت معّدة لبيع األكالت اخلفيفة و مشارب ، -
 قباضة مالّية، مكاتب للمنّظمات املهنية املعنية، مركز بريد، فرعان بنكّيان،:مكاتب خدمات  -
 مركز أمن عمومي، -
 حمطّة بنزين،-
 حمطّة لتثمني الّنفاايت ليست يف وضع إستغالل  يف إنتظار حل اإلشكاليات العالقة. -

وق ذات املصلحة الوطنّية ببئر القصعة أكرب قاعدة جتاريّة للمنتوجات الفالحّية الطّازجة،تزّود  تعترب السّ 
 كل من إقليم تونس الكربى وجّل والايت اجلمهوريّة.

غالل، وكالء بيع الضر و اخلعمالية، وكالء بيع العاضدية تّ اللني: وق عدة متدخّ ينشط داخل السّ   
 .جتاريّة ، مزودوا نزل ومطاعم ومساحات ، منتجون ، جّتار تفصيلامسا األ
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 :و أهم إجنازات الشركة خالل السنة املذكورة 2021حملة عن النتائج املالية املسجلة سنة -2
 :   2021 النتائج املالية املسجلة خالل سنة *
الّتدابري  وابلرغم من جائحة كوروان على اإلقتصاد الوطين االيت خلفته ةر العميقاثابلرغم من اآل         

من احلفاظ  5357، متّكنت الّشركة الّتونسية ألسواق اجلملة خالل سنة اإلستثنائّية املّتخذة يف هذا الّشأن
ابإلعتماد و  أنّه على توازانهتا املالية وبلوغ نسق منو جد مقبول مقارنة بنفس الفرتة من السنة املاضية حيث

الّشركة الّتونسّية ألسواق اجلملة نتيجة صافية  سّجلت 5357على املؤّشرات اإلحصائّية و املالّية لسنة 
وهي  %26,1 قدرها  تطّورأي بنسبة   2020 ألف دينار سنة 4.635,3 ألف دينار مقابل 5.846 بلغت 

 .أعلى نتيجة صافية مّت تسجيلها منذ نشأة الّشركة
 

 :   2021أهم إجنازات الشركة خالل سنة  *
  ة اإلستشرافّية الرّامية إّل ؤيعوان الّشركة وذل  متاشيا مع الر ا  أاخلساسي األظام نالإعداد

ومّت  5355فيفري  77ومّتت املصادقة النهائّية عليه يف جملس وزاري عقد بتاريخ تطوير الّسوق وتعصريه 
 .5355افريل  2بتاريخ  01نشره ابلرّائد الّرامسي عدد 

 جناز خمطط مديري إلكتب دراسات خمتص مّت التعاقد مع م :إجناز املخطط املديري لإلعالمّية
 5352 -5357لإلعالمّية للّسنوات 

 إّل:املخطط ويهدف هذا      

ودجمها يف ما بينها لتسهيل النفاذ للمعلومة إّل جانب  تطوير الربامج واملنظومات اإلعالمية احلالية  -
  التقليص من التعامل الورقي بني مصاحل الشركة،

 من جتهيزات وبرامج إعالمية، الرقمية العصريةنظمة عتماد وسائل التواصل واألإ -
 وضمان إستمرارية العمل ابلنظام املعلومايت، مزيد الرتكيز على سالمة األنظمة املعلوماتية -
 القيام ابلدراسات الاّلزمة و خاصة يف جمال السالمة املعلوماتية، -
ز على تكوين كامل أعوان وإطارات القيام ابإلنتداابت الاّلزمة ملصاحبة هاته اإلصالحات مع الرتكي -

 إدارة اإلعالمية .
   .علما أنّه وقع برجمة خطة عمل للقيام هباته اإلصالحات وإجنازها على مدى مخسة سنوات   
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 ابلّشركةهيكل تنظيمي للمؤّسسة وذل  يف إطار حتديث وحتيني آلّيات العمل  إعداد مشروع 
لّتطّورات ل وحوكمة الّتصّرف يف املنشآت العمومّية ومواكبة متاشيا مع التنقيحات احملدثة يف جمال تسيري

ضبطه ومراجعته من قبل أعضاء  5353ديسمرب  03احلاصلة يف جمال اجلودة والّرقمنة حيث مّت بتاريخ 
على  جملس إدارة الّشركة ومّتت مناقشته مع مصاحل وزارة الّتجارة وتنمية الّصادرات وإحالة وثيقة املشروع

 ومّتت إحالته على أنظار مصاحل رائسة احلكومة. 5357أوت  0اريخ أنظارها بت
 النصو  الرتتيبّية املنّظمة للّسوق ذات املصلحة الوطنّية ببئر القصعة  إعداد مشروع لتحيني

إلرتباطها الوثيق بتأمني شفافّية املعامالت الّتجاريّة من جهة وتنظيم العالقة القانونّية مع بقّية املتدّخلني 
مّد مصاحل وزارة الّتجارة وتنمية الّصادرات  5357مارس  51وق من جهة أخرى، حيث مّت بتاريخ ابلسّ 

أوت  73املؤرّخ يف  7889لسنة  7603مبشروع تنقيح النظام الّداخلي للّسوق ومقرتح تنقيح األمر عدد 
جات الفالحة املتعّلق ابملصادقة على كرّاس شروط يضبط طرق تنظيم وسري أسواق اجلملة ملنتو  7889

 والصيد البحري وذل  ابلتنسيق مع خمتلف اهلياكل ذات العالقة.
 :واملخاطر احملتملة 2021 الصعوابت اليت إعرتضت نشاط املؤسسة خالل سنة -3
 :2021 الصعوابت اليت إعرتضت نشاط املؤسسة خالل سنة -    

 أساسا فيما يلي: 5357تتلّخص الصعوابت اليت إعرتضت نشاط املؤّسسة خالل سنة          
* النقص املسّجل يف تزويد الّسوق مبنتجات الّصيد البحري نتيجة اآلاثر اليت خّلفتها الّتدابري الوقائّية اليت 

لألشخا  ومنع جوالن  التجوال حجروقع إخّتاذها للحّد من تفشي فريوس كوروان وخصوصا إجراءات 
يتزامن مع إنطالق عملّيات الّتزويد  يت حظر التجوالالعرابت بكامل تراب اجلمهوريّة إبعتبار أّن توق

من املناطق الّساحلّية كذل  الّسوق يتوافدون  والبيع خصوصا إذا ما أخذان بعني اإلعتبار أّن جّل مزّودي
أتثريا غلق احلدود وتوقف املعامالت الّتجاريّة مع القطر اللييب إبعتبار أّن نسبة هاّمة من املنتوجات الواردة 

ا هت. هذا إضافة إّل اإلحتجاجات اليت شهدمصدرها القطر اللييب الّشقيق فضاء جناح األامسا على 
موانئ الصيد البحري يف بعض الفرتات واملتمثّلة أساسا يف املطالبة ابلرّتفيع يف نسب الّدعم على ماّدة 

اجع منتجات الصيد وكذل  نتيجة تسجيل تر  ،املازوط نتيجة ارتفاع تكاليف اإلنتاج)وقود، قطع غيار..(
  البحري على املستوى الوطين.
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 * عدم إعتماد طرق تسيري و تّصرف موحّدة لكافة أسواق اجلملة داخل اجلمهورية:  
حيث ختضع أسواق اجلملة املتواجدة ابجلهات الداخلية إّل تسيري مباشر من طرف بلدايت اجلهة أو إّل 

نه أن يرّجح البعد الرحبي احملض ويغيب البعد التنظيمي تسيري ابلوكالة عن طريق عقود لزمات وهذا من شأ
املهيكل إبعتبار أّن مثل هذه الطرق التسيرييّة ختتلف من جهة إّل أخرى وتفتقد إّل أساليب تّصرف 
وآليات رقابة ذات فاعلية وجدوى وابلتايل يساهم هذا التباين يف حتويل وجهة عدد هام من املزودين حنو 

ى اليت تّتسم بضعف عملــها الرقـــــابــــــي وهو ما يستدعي الّتفكري يف ضرورة إصالح أسواق اجلملة األخر 
منظومة إستغالل أسواق اجلملة و توحيد طرق الّتّصرف فيها وتوحيد املعاليم واألداءات وتطبيق القوانني 

سال  توزيع املتعّلق مب 7881جويلية  50املؤرخ يف  7881لسنة  96بكل جّدية وخصوصا القانون عدد 
 ،منتوجات الفالحة والّصيد البحري

* ظاهرة بيع املواد الفالحية الطازجة ومنتوجات الّصيد البحري خارج مسال  الّتوزيع القانونية وهو ما 
يستوجب ضرورة تكثيف عمليات الّرقابة وردع املخــالفــيــن وتوجيه احملجوز حنو سوق اجلملة ببئر القصعة 

فعيل القرار املشرت  لوزير التجارة والصناعات التّقليدية ووزير الداخلية والتنمّية احمللية هذا ابإلضافة إّل ت
ووزير الفالحة واملوارد املائية والداعي إّل متتيع الّسوق ذات املصلحة الوطنية ببئر القصعة مبحيط محاية 

      كلم.  52يقّدر بـ 
 
  :املخاطر احملتملة -
فة اإلقتطاعات املوّظفة على املنتوجات املباعة ابلّسوق تتّم عن طريق تطبيقة إعتبارا إّل أّن كا      

تعّرض هذه األخرية إّل الّتعّطل أو اإلتالف أو ماشابه ذل  إمكانّية إعالمّية مربجمة ومعّدة للغرض فإّن 
املعلومايت  نتيجة إنقطاع كهرابئي، عطل فين ،ضرر ماّدي أو كارثة طبيعّية من شأنه هتديد سالمة النظام

داخله مع إمكانية التأثري املعامالت  راقبةمعمليات يف تسجيل إضطراب  وابلتايل املعتمد يف الّسوق
 .النسيب على مداخيل الشركة
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 اإلجراءات والتدابري املتخّذة ملكافحة جائحة كوروان: -4
إّل وقاية كل املتدّخلني ابلّسوق يف إطار مساندة اجملهود الوطين يف مكافحة جائحة كوروان، وسعيا          

ذات املصلحة الوطنّية ببئر القصعة من خطر العدوى قامت الّشركة الّتونسّية ألسواق اجلملة بضبط خطّة 
 عمل تضّمنت مجلة من اإلجراءات والّتدابري اليت تتلّخص فيما يلي:

 على مستوى اإلدارة: *      
لّشراءات املستعجلة والتنسيق مع الّسلط اجلهويّة والغرف تكوين جلنة متابعة من مشموالهتا حتديد ا -

 ،املهنّية ومجيع األطراف الفاعلة ملكافحة إنتشار هذا الوابء
خصوصا يف السّتة أشهر األوّل من سنة  احلر  على تقليص وجود األعوان داخل مكاتب العمل -

5357، 
مكاتب الّدراسات املتعاقدة الّتواصل مع ، لس اإلدارة اتفعيل تقنية التحاور عن بعد )إجتماعات جم -

 ،مع الّشركة(
 على مستوى كامل فضاءات الّسوق:*    
 ،5357البيع خالل الستة أشهر األوّل من سنة فضاءات لالتعقيم الدوري  -
 ،تركيز أحواض لغسل اليدين داخل فضاءات البيع -
 ،حدات القدميةالو هيل وحدات صحية جديدة لفائدة رّواد السوق وأت 05إقتناء وتركيز  -
 ،اماتحث رّواد الّسوق على إرتداء الكمّ  -
 تنظيم محالت للتقصي السريع لفريوس كوروان داخل فضاء السوق حتت إشراف وزارة الصّحة، -
 5357أوت  56واخلميس  51تنظيم محالت تلقيح ابلّسوق حتت إشراف وزارة الصّحة يومي الثالاثء  -

وذل  يف إطار معاضدة اجملهود الوطين لتحقيق املناعة  افدين على الّسوقهتّم مجيع املتدّخلني والو 
 ،اجلماعّية

بث ومضات إذاعية توعوية أثناء أوقات العمل بواسطة مضخمات الصوت و القيام حبمالت  -
 حتسيسّية يومّية ختّص اإلجراءات الوقائّية الواجب إتّباعها.
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 : 2022سنة ألسواق اجلملة خالل  اإلسرتاتيجية العاّمة للشركة التونسية - 5
 :أهم األولوايت و األهداف  -  
  ،أتهيل البنية الّتحتّية للّسوق  *
 ،وتعزيز محاية املستهل حتسني جودة اخلدمات املسداة  *
 ،احلر  على إنتظامّية التزويد وضمان شفافّية املعامالت الّتجاريّة *
 و أتهيله،ضبط اسرتاجتية عمل مستقبلية لتطوير السوق  *

 طرق حتقيق هذه األهداف: -    
 * مواصلة أتهيل البنّية الّتحتّية للّسوق عن طريق :

 بناء و هتيئة خمزن اللف مبواصفات عصرّية تستجيب ملتطلبات املتّدخلني ابلسوق. -       
 :السعي إّل التحّكم يف مصاريف الطاقة* 

 جتديد شبكة اإلانرة ابلسوق .        -       

 حتسني جودة اخلدمات املسداة عن طريق: * 
 إقتناء و تركيز آلة متطّورة لصنع الثلج و تعبئته، -       
 مواصلة اإلستثمار يف جتديد الّتجهيزات الفنّية والّصناعّية للّشركة، -       

اخلية، اجملامع * احلر  على إنتظامّية الّتزويد عن طريق التّنسيق مع األطراف املعنية )هياكل الّتجارة الدّ 
املهنية...( لضمان إنتظامية التزويد خالل فرتات الفجوات الناجتة عن تقاطع الفصول وتوفري مجيع 

 نتجاهتم عرب املسال  القانونية. الظروف اليت من شأهنا حّث املتعاملني اإلقتصاديني على ترويج م
 * ضمان شفافية املعامالت وتعزيز محاية املستهل  عن طريق:

مواصلة الربانمج اخلاّ  برتكيز شاشات إلكرتونية بكافة األجنحة و ربطها ابملنظومة اإلعالمية  -       
 للشركة لتوفري معلومات حينّية للكمّيات واألسعار املتداولة ابلّسوق،

 تركيز تطبيقة إعالمية خاصة مبتابعة الكمّيات الواردة على األجنحة، -       
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الباب الرّئيسي  مستوى لصحّية على املنتوجات املعروضة وتكثيف املراقبة علىتكثيف املراقبة ا -       
 للّسوق،
 .و ابلباب الرئيسي تكثيف وتوسيع عمليات املراقبة ابلفيديو على خمتلف مواقع الّسوق -       

 

 

 اآلفاق املستقبلّية للّشركة: -6
اهتا مبثابة خارطة طريق للمشاريع والربامج خمرجيف نطاق ضبط إسرتاتيجّية عمل مستقبلّية تكون          

 قيام بدراسة لايف الّتونسّية ألسواق اجلملة ، إنطلقت الّشركة املزمع القيام هبا خالل الّسنوات القادمة
مّت إعداد كرّاس الّشروط بتشري  كّل األطراف املتدّخلة ابلّسوق  االّسوق. كم أتهيل وتطويرختّص 

  .وكّل من وزاريت الفالحة والّصناعة وابلتنسيق مع سلطة اإلشراف

 :دوافع الّتأهيل والّتطوير-7
مواكبة الّتطّورات اليت تشهدها مسال  الّتوزيع ابجلملة ملنتجات الفالحة والصيد البحري على  -

 املستوى العاملي،
 (،هكتار غري مستغّلة 52توّفر خمزون عّقاري هام ميكن من إجناز عملّية الّتوسعة والّتطوير ) -
 إستغالل املوقع املتمّيز للّسوق كمنّصة للّتصدير لقربه من ميناء رادس ومطار تونس قرطاج،-
-بن عروس-منوبة-انبل -تواجد الّسوق مبنطقة إستهال  كربى وقربه من مناطق اإلنتاج )زغوان -

 أراينة وبنزرت(،
 توّقع تطّور اإلنتاج الفالحي وضرورة إجياد مسال  منظمة إلستيعابه، -
 ضمان اجلودة  وتثمني املنتجات املعروضة للبيع. -

 :أهداف الّتأهيل والّتطوير -5
 تـأهيل البنية األساسّية احلالّية وتعصري آلّيات العمل وحتسني اخلدمات، -   
 تنويع األنشطة وإستقطاب منتجات جديدة مكّملة للنشاط األصلي للّسوق، -   
 ات غري املرّوجة،دعم املنتوج احمللي وحتويل الكمي -   
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 تطوير رقم معامالت الّشركة وخلق مصادر ثروة جديدة. -   

 :احملاور األساسّية للّدراسة -0
احلاجّيات األساسّية اليت يتطلّبها مشروع أتهيل  حتديدو  ةاحلالي يةتشخيص الوضع حمور أّول:*     

ذات العالقة من غرف مهنّية ياكل اهلاألطراف و  يف هذه املرحلة تشري  متّ  ،علما أنّه الّسوق وتطويره
وزارة الّتجارة وتنمية الّصناعة و وزارة الفالحة واملوارد املائّية والّصيد البحري و  ةمصاحل وزار تعاضديّة عّمالّية 
 الّصادرات .

  يتم خالله جتسيد هذه الّتصّورات وحتديد جدول زمين إلجنازها حسب األولويّة. :حمور اثين*     
ّتصّورات األّولّية للّشركة خبصو  برانمج تطوير وإعادة هيكلّية الّسوق تتضّمن إحداث علما وأّن ال

 :فضاءات وخدمات جديدة منها
 هتيئة الطرقات والشبكات ابملساحة غري املستغلةّ   -
 فضاء جديد لبيع منتجات الصيد البحري،بناء  -
 ة،حمطّة لتنظيف املصطبات والّصناديق ووسائل اللف البالستيكيّ -
 ،حتويل فضاء بيع األامسا  القدمي إّل فضاء لبيع منتجات أخرى -
 بناء فضاء لتحويل املنتجات الفالحّية،-
 فضاء للتصنيف والتعليب، إحداث -
 بناء مقّر جديد لإلدارة، -
 تركيز ابب اثين ابلّسوق. -
 إجناز حمّول لربط الّسوق ابلطّريق السّيارة. -

رتبطة مبخرجات الّدراسة اخلاّصة بتأهيل وتطوير الّسوق ذات املصلحة وتبقى أغلبية هذه املقرتحات م
 .5355الوطنّية ببئر القصعة املزمع القيام هبا خالل سنة 
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II - النتائج اإلحصائيّة للّسوق 

  والنتائج الماليّة للّشركة
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 النتائج اإلحصائيّة للّسوق:-1 
 :رقم المعامالت *

ابلسوق ذات  وحمالت التمورواألامسا   سجل رقم املعامالت اجلملي أجنحة اخلضر والغالل 
سنة  مليون دينـــار609,7 ، ليبلغ 2020مقارنة بسنة   3,2 %بنسبة  تّطورااملصلحة الوطنّية ببئر القصعة 

 مفّصل كاآليت :  2020 مليون دينار سنة 591,1مقابل  2021

 من جمموع رقم املعامالت.  78,7 %مليون دينار أي  479,8ضر والغالل: اخل - 
 من جمموع رقم املعامالت.  13,8% مليون دينار أي    84األامسا :  - 

 من جمموع رقم املعامالت. % 4,5أي  مليون دينار 27,5املوّردة:  الغالل -         
 وع رقم املعامالت.من جمم  3 %مليون دينار أي  18,4: التمور -        

 
 :التزويد *  

من  الفرتةمقارنــة بنفس  ارتفاع طفيف يف املنتوجات الواردة على الّسوق 2021سنة سّجل خالل     
ــةنة املاضيــة، حيث بلغ جمموع الكميّ السّ  ــة ببئر القصعــ       ات املباعــة ابلّسوق ذات املصلحة الوطنيّـــ

من الّسنة  الفرتةلنفس  طن   626 417مقابل  والتمور لغــــالل واألامســا ن اخلضر  واـــم طنا 128 419
        املاضية.

 
 الطنالوحدة: 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 2020 الفارق
 

 املواد 2021

 خضـر 784 250 901 256 117 6-
 غالل 183 144 253 135 930 8
 جمموع كمّيات اخلضر و الغالل 967 394 154 392 813 2
 مساكأ 275 10 896 11 621 1-

 مورالغالل املستوردة مبغازات التّ  674 6 292 6 382

  املباعة مبغازات الّتمور الّتمور 212 7 284 7 72-
 اجملموع العام 128 419 626 417  502 1
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  :معدل األسعار * 
  :2021خالل سنة سّجل  

 2021مليم الكغ سنة  999بلغ لي 2020مقارنة بسنة  % 8,4بنسبة اخلضر  أسعارمعّدل يف  إرتفاعا -
  ،2020مليم الكغ سنة  922مقابل 
مقابل  2021مليم الكغ سنة  1.591ليبلغ  2020مقارنة بسنة   الغاللمعّدل أسعار يف إستقرارا نسبيا  -

  ،2020مليم الكغ سنة  1.586
يم الكغ سنة مل 8.171ليبلغ  2020مقارنة بسنة   11,6%بنسبة ألامسا  ا معّدل أسعار يف إرتفاعا -

  2020.  مليم الكغ سنة7.320  مقابل  2021
 

 :النتائج الماليّة للشركة   -  2 
 حرتام املعايري احملاسبّية:إ - 
ــون عـــدد  متّ    7886ديسمرب  03مــــؤرخ فــي  7886لسنة  775إعداد القوائــم املــالّية طبقـــا للقانــ

  املتعلق بنظام احملاسيب للمؤسسات.
 17.192,4بلغت مداخيل الشركة التونسّية ألسواق اجلملة )ابعتبار إيرادات التوظيفات( ما قدره *       

. علما وأّن اإليرادات %  1,1أي بنسبة زايدة قدرها  2020ألف دينار سنة  17.012 ألف دينار مقابل
 ألف دينار.  17.146يف حدود  تكان   2021لسنة  املربجمة ابمليزانية التقديرية

دون اعتبار خمّصصات  اإلستهالكات (لشركة التونسّية ألسواق اجلملة اأعباء سجلت * 
. علما وأّن األعباء املربجمة 2020ألف دينــــار سنة  9.664,4 مقابل ألف دينـــار  9.347,9 )واملّدخرات

 ألف دينار. 9.813,4كانت يف حدود  2153ابمليزانّية التقديريّة لسنة 
 
  خالل حتليل حساابت اإليرادات  واألعباء ما يلي : ويستنتج من    
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2020-1220 جدول مقارنة لإليرادات املسّجلة لسنيت  
   د 1000الوحدة: 

ازنسبة اإلجن  
)%( 
انّيةمقارنة مبيز   

1220سنة   

اإليرادات 
 املربجمة

ابمليزانّية  
الّتقديريّة 
 لسنة 
2021 

 
 

ــات  2020-2021سنيت خبصوص الفارق املسّجل بني   املالحظـــ

 الفارق 
2021-2020 

 اإليرادات املسّجلة  
 لسنة 

 بيان احلساابت
 النسبة 

 )%( 
1202 2020 القيمة  

رتفاع رقم املعامالت املسّجل ابجلناح إتدعيم عمل املراقبة ابلّسوق وإّل إّل يرجع هذا التطور أساسا  13.800 99,5
 أثره اإلجيايب على نسبة اإلقتطاع الّراجعة للّشركة (و 5353يف افريل دخل حيز اإلستغالل )6عدد 
 من رقم معامالته( % 5)

  ـ املداخيل املتآتية من اسداء اخلدمات    13.727,4 13.159,2 568,2 4,3
 ) النسبة على رقم املعامالت(

 تآتية من بيع الثّلجـ املداخيل امل 78,7 11 1.7 2,2 5353مّت تسجيل إستقرار يف هذا احلساب مقارنة بسنة  80 98,4
تعديل كراءات مغازات التمور نتيجة إخضاع هذا املنتوج إّل اإلقتطاع أساسا إّل  الرتاجع انتجهذا  1.360 100,3

  (.5353على رقم معامالته )ماي 
 ـ املداخيل املتآتية من كراءات املباين 1.363,9 1.401,4 37,5- 2,7-

 ـ مداخيل أخرى 102,3 153 50,7- 33,1-  5353مقارنة بسنة ق بفضاءات الّسو  الكمامات الطبية  عبيول عن العدإّل  اإلخنفاضيرجع هذا  131 78,1
 ـ مداخيل بيع املطبوعات اخلصوصية 124,7 701 9,3- 6,9-  135 92,4

 على  املقرتحة من طرف املؤسسات البنكيةلفائدة انتج عن الرتاجع املسّجل يف نسب ا اإلخنفاضهذا  1.640 109,5
 إستشارات بنكية عن طريق  واليت تتم 5353سنة مقارنة ب يهااألموال املودعة لد

-14 -292 1,5.391  مداخيل األوراق املالّية للّتوظيف ـ 1.795,4 

 اجملمـــــوع  17.192,4 110012 180,4+ 1,1+  17.146 100,3
 *إبعتبار مداخيل األوراق املالّية للّتوظيف
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2020-1220باء املسّجلة لسنيت جدول مقارنة لألع  
 

       د 1000الوحدة:   
ازنسبة اإلجن  
)%( 
ةزانيّ مقارنة مبي  

1220لسنة   

األعباء 
املربجمة 
ابمليزانّية 
 التقديريّة

 2021لسنة 

 
 

ــات  2020-2021خبصوص الفارق املسّجل بني سنيت   املالحظـــ

 2020-2021الفارق 
 األعباء املسّجلة  

 لسنة
 اابتبيان احلس

النسبة  
 2021 2020 القيمة )%(

املتعّلقة أساسا إبستغالل املياه داخل  الشراءاتمصاريف الضغط على انتج أساسا عن  هذا اإلخنفاض 901 83,4
  فضاءات الّسوق.

-10,1 -78,4 6,116  مشرتايت 698,2 

1,155 44,7 10,6  .رتفاع أعباء الصيانة و اإلصالحإهذا اإلرتفاع انتج أساسا عن  579,1 80,7  خدمات خارجّية 467,1 
)نذكر منها على سبيل املثال املخطط  عن قيام الّشركة ابلعديد من الدراساتأساسا هذا اإلرتفاع انتج  562,4 87,1

 عصريّة (. املديري لإلعالمّية ودراسة ختّص إقتناء آلة صنع ثلج
27 104,1 1,092  خدمات خارجّية أخرى 489,8 

 أعباء خمتلفة عادية 23,2 51 0,8- 3,3-  22,5 103,1

الزايدة يف عدد األعوان املتعاقدين ملدة حمدودة نتيجة تواصل الوضع الوابئي وتعزيز  إّلهذا اإلرتفاع يعود  7.242,4 98,2
  عمليات النظافة واحلراسة ابلّسوق.

0,9 63,3 2,1.316  أعباء األعوان 7.109,8 

سنة  %02حتيني نسبة اخلصم على إيرادات التوظيفات املالية من  ساسا عنانتج أاإلخنفاض هذا  570 98,2
 .5357طبقا لقانون املالية لسنة  5357سنة  %53اّل  5353

-44,5 -449,4 5,7.338  ضرائب و أداءات و دفوعات مماثلة 559,8 

95,3  9.813,4  -3,3 -316,5 9.664,4 9.347,9  
 و املّدخرات* دون اعتبار خمّصصات االستهالكات 
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 وقع استخراج الّنسب التالية :  5353و 5357بناء على التحليل املايل ملوازنيت 
 

 RATIO DE L’AUTONOMIE FINANCIERE نسبة اإلستقالل املايل -

 

 جمموع األموال الذاتّية قبل احتساب نتيجة الّسنة احملاسبّية             
                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

                  جمموع اخلصوم غري اجلارية                            
 

 :سنوات األخريةخالل اخلمس ويف مايلي تطّور نسبة اإلستقالل املايل 
 

 2021 2020 2012 2012 2011 السنة 

 )*(77,1 73,4 68,1 64,3 59,2 نسبة اإلستقالل املايل
 

الذاتّية تغّطي اخلصوم غري اجلارية  واليت تتمّثل يف املبالغ  من خالل هذه النسبة أّن األمواليتبنّي )*( 
 .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  ات وأصول مالّية أخرى  و السيولةتوظيف  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 جمموع اخلصوم اجلارية                                   
 

 :سنوات األخرية خالل اخلمس السيولة املباشرةويف مايلي تطّور نسبة 
 

 2021 2020 2012 2012 2011 السنة 

 )*(5,5 4,6 3,5 3,2 2    نسبة السيولة املباشرة
        

 

 يتبنّي من خالل هذه النسبة أّن السيولة املتوّفرة تغّطي اخلصوم اجلارية للّشركة )*(
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 RATIO DE MARGE  NETTE   نسبة هامش الربح الصايف  -

 النتيجة الصافية للّسنة احملاسبّية           
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          
 قيمة املداخيل                     

 :سنوات األخريةمس خالل اخل هامش الربح الّصايفويف مايلي تطّور نسبة 
 

 2021 2020 2012 2012 2011 السنة 

 %  37,9   % 31 % 33,4 % 26 % 25,5    نسبة هامش الربح الصايف
 
 مردوديّة أسهم الّشركة  -

 النتيجة الصافية للّسنة احملاسبّية                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   عدد األسهم                                     
  

 :سنوات األخرية ابلدينارخالل اخلمس ويف مايلي تطّور مردوديّة أسهم الّشركة 
 

 2021 2020 2012 2012 2011 نة الس

 0,443 0,351 0,356 0,241 0,233 مردوديّة أسهم الّشركة

 
 
  RATIO DE RENTABILITE FINANCIERE  املالّية  نسبة املردوديّة  -

 النتيجة الصافية للّسنة احملاسبّية                                         
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 اسبّيةجمموع األموال الّذاتّية قبل إحتساب  نتيجة السنة احمل
 

 :ويف مايلي تطّور نسبة املردوديّة املالية للّشركة خالل اخلمس سنوات األخرية
 2021 2020 2012 2012 2011 السنة 

 % 22,5 % 19 %21,6 %15,8 %16,5   املالّية  نسبة املردوديّة
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 2.916.333 ما قيمته 5720 بلغت املرابيح الصافية للشركة التونسّية ألسواق اجلملة بعنوان سنة* 
املربمج ابمليزانّية التقديريّة املرابيــح الصافية علما وأّن مبلغ  .5353 دينار سنة  1.602.592  دينار مقابل

 .( %   108,9نسبة اإلجناز) دينار 2.061.633 ّدد بــــــح 5357 لسنة

 

 ( سنوات األخيرة50تطّور نتائج الشركة خالل الخمسة ) 
 
 الدينار  الوحدة =                                                                                                                                                                     

 2021 0202 0222 0222 0222 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

 النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة

590.150.21 

.0.160..1 

505270.5. 

7610.65 

9.0257 

99207.7 

.056.05.5 

50.2.0... 

50.7.05.5 

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 

14.953.062 

11.118.776 

3.834.286 

2.087.424 

37 

10.849 

5.932.522 

1.297.237 

4.635.285 

15.429.133 

10.691.274 

4.737.859 

1.795.390 

- 

162.958 

6.696.207 

850.207 

5.846.000 

 
 2021 1515-1529 جدول تطّور األموال الذاتيّة للشركة لسنوات-     

 الوحدة =   الدينار                                                                                         

 2021 0202 0222 األموال الذاتيّة

 اإلجتماعي رأس المال

 اإلحتياطات القانونيّة

 الخارقة للعادةاإلحتياطات 

 احتياطات الصندوق اإلجتماعي

 احتياطات أخرى

 منح اإلستثمار

 النتائج المؤّجلة

 نتيجة الّسنة المحاسبيّة

5509..0... 

1.320.000 

4.468.868 

757.904 

40.000 

1.946.500 

245 

4.705.105 

5509..0... 

1.320.000 

6.854.868 

1.057.191 

40.000 

1.946.500 

839 

4.635.285 

13.200.000 

1.320.000 

8.122.868 

1.333.752 

40.000 

1.946.500 

596 

5.846.000 

 31.809.716 29.054.683 26.438.622 المجمـــــــــــوع
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   طريقة تخصيص المرابيح: 
 

من القانون األساسي  5فقرة   19من جمّلة الّشركات الّتجاريّة والفصل عدد  591طبقا للفصل  
 :يتّم ختصيص املرابيح كما يلياق اجلملة للّشركة الّتونسّية ألسو 

 احملاسبّية   املرابيح الصافية للّسنة
 من السنة احملاسبية الّسابقة    )+(الّنتائج املؤّجلة(-)
 األرابح القابلة للتخصيص= 
علما أّن هذا اخلصم يصبح غري ملزم إذا  من األرابح القابلة للّتخصيص %2( اإلحتياطات القانونّية )-)
  (من رأس مال الّشركة %73لغت اإلحتياطات القانونّية بما 
 (  10X%الصندوق اإلجتماعي  )املرابيح الصافية للّسنة احملاسبّية  إحتياطات (-)
                          األرابح القابلة للتوزيع= 
  (من القيمة اإلامسّية للسهم(نسبة  %)(:األرابح  املوّزعة(-)

        قة للعادةاإلحتياطات اخلار  (-)

 نتيجة مؤجلة  =
 كما يلي:5353- 5378- 5379مّت توزيع األرابح لسنوات  وابلّتايل

 
                 

 الوحدة =   الدينار                                                                                     
 البيانـــــــــــــــات

 

0222 0222 0202 

 

 األرباح الموّزعة

 

50.190... 

 

50...0... 

 

2.904.000 

 

 الموّزعة من القيمة اإلسميّة للّسهمالنسبة 

 

11% 

 

14% 

 

22% 
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 III-    عاّمة متعلقة بوضعيّة الّشركة بالبورصةمعلومات:  

  :شروط احلضور ابجللسات العاّمة (1
( أسهم على األقّل 73ني املالكني لعشرة  )تتأّلف اجللسة العاّمة العاديّة السنويّة من املسامه   

مستوجبة كامل الدفوعات املطلوبة و ميكن ملن ميل  عددا  أقّل من األسهم أن يتجّمعوا فيما بينهم 
  للحصول على العدد احملّدد من األسهم وإعطاء توكيل ألحد املسامهني  لينوهبم ابجللسة.

 

 

  :توزيـــــــــع رأس املــــــــــال  (2
 

  %  النسبة املسامهة ابلدينارة قـــــــيم األسهم عـــــــدد نو املسامه

ــوم ــــ  العمــــ
 الدولة التونسّية

 الديوان التونسي للتجارة
 بلديّة تونس

 بلديّة حلق الوادي 
 ديوان األراضي الدولّية
 بلديّة  بن عروس   

 بلديّة الزهراء
 بلديّة مقرين
 جطا 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 

1302000000 13.200.000 100 
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   تركيبة جملس اإلدارة (3

من  783مية أعضاء جملس اإلدارة من قبل اجللسة العاّمة العادية وذل  طبقا للفصل يتّم تس 
من القانون األساسي للّشركة  79والفصل عدد  5333نوفمرب  0املؤرّخ يف  5333لسنة  80القانون عدد 

 الّتونسّية ألسواق اجلملة.
 

 اهليكل املمّثل 2021لسنة  أعضاء جملس اإلدارة
مت تعيني السّيد حمّمد اهلادي اإلينوبلي متصّرف مفّوض  الرّئيسة املديرة العاّمة للّشركة واين الغز  الورغـيفاتن 

 5355أفريل  55للّشركة بداية من 
  رائسة احلكومة  حازم بن سوسّية
لطفي املسعي مهندس  سيدتعويضها المت  وزارة الفالحة و املوارد املائّية والّصيد البحري ندوى قمرّي ضو

  5355فيفري  77بداية من  رئيس
مّت تعويضها ابلسّيد حمّمد اهلادي اإلينوبلي متفّقد عام  و تنمية الصادرات جارةــالتّ  وزارة  كرمية اهلمامي

  5355أفريل  78بداية من للمراقبة 
 املعهد الوطين لإلحصاء الشاذيل الباجي 
 الّديوان الّتونسي للّتجارة سامي بوعزيز
 شركة الطّرابلسي وأبناؤه ميد الطّرابلسيمراد بن عبد احل
  الّتعاضديّة العّمالّية لسوق اجلملة                          فوزي بن سامل
 صغار املسامهني حمفوظ الباروين 
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 :تطّور قيمة الّسهم (4
 

 
 

  .2002لجملة ونسق المعامالت بالبورصة خالل سنة يبيّن هذا الّرسم التّطّورات التي عرفتها أسهم الّشركة التّونسيّة ألسواق ا

 

 

 تطّور قيمة السهم في البورصة خالل األربع سنوات األخيرة

 

سنةمن  ديسمبر 32بتاريخ  0222 0222 0202 0202  

 قيمة الّسهم )بالدينار( 2,330 2,360 3,180 3,800

من سنة إلى أخرى (%نسبة التّطّور ) 19,5 1,3 34,7 19,5  
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IV - للشركـــة:  اإلجتماعيّة   السياسة 
ــالل سنــة   طبقـــا ملا جاء به النظــام الداخـلي للصندوق اإلجتماعي للشركة مّت متكني األعوان خــ

كإعاانت مبنــــــــاسبة العودة ألف دينار   170و و قروض سكن دينار كقروض إستثنائّية ألف 549 من 5357
 املدرسّية واألعياد الّدينّية. 

  
V-  اإلستراتيجيّة التكوينيّة للّشركة: 
ديسمرب  51املؤرّخ يف  5378يف إطار أتهيل األعوان وعمال أحكام منشور رائسة احلكومة لسنة     
5378  

 :عديد احملاور منها 5355يتوقع أن يشمل برانمج الّتكوين لسنة 
 احلوكمة الّرشيدة واإلصالحات اهليكلّية صلب اإلدارة-
  5355لّية لسنة قانون املا-
 تطوير سبل العمل يف املوارد البشريّة  -
 تقنيات وأساليب اإلشهار– 
 إعداد كرّاسات الّشروط -
 متابعة األشغال وإستالمها -
 إعداد امليزانيات التقديريّة وخمّططات التنمية وعقود الربامج -
 أخطاء الّتصّرف وتقنيات إعداد وكتابة حماضر جلسات جملس اإلدارة  – 
 الدليل العملي للّتدقيق الّداخلي–
 الّرقابة على مصاريف املنشآت العمومّية -
 الّتصّرف يف املخاطر املتعّلقة ابلّتطبيقات اإلعالمّية - 
 قانون الّلزمات -
 النزاعات يف جمال الّصفقات العمومّية -
 إستعمال منظومة الّشراءات على اخلّط.– 

 ين طبقا ملا ورد ابملخّطط املديري لإلعالمّية.هذا ابإلضافة إّل إعداد برانمج تكو 



 

 

 24 

VI- :لجــان ووحدات المراقبة بالّشركة 
 :( جلان املراقبة 1
 86من القانون عدد  75: أحدثت هذه اللجنة طبقا للفصل عدد للجنة الّدائمة للتدقيق الّداخليا - 
الشركة ألنظمة رقابة داخلّية جمدية من تسهر على الّتأّكد من إرساء ، و 5332أكتوبر  79املؤرّخ يف  5332لسنة 

. الرّتتيبّيةشأهنا تطوير الكفاءة والّنجاعة ومحاية أصول الّشركة وضمان أمانة املعلومة وإحرتام األحكام القانونّية و 
كما تتوّّل متابعة أعمال أجهزة الّرقابة لدى الّشركة وتقوم إبقرتاح مراقب أو مراقيب احلساابت واملصادقة على 

 .وهي منبثقة عن أعضاء جملس اإلدارة دّققني الّداخلينّي امل
املؤرّخ  5371لسنة  7308األمر عدد  ملقتضياتالّلجان املتعّلقة بتنظيم الصفقات العمومّية وذل  طبقا  - 
ثقة املنبواملتمثّلة يف جلنة فتح العروض، جلنة تقييم العروض واللجنة الّداخلّية ملراقبة الصفقات  5371مارس  70يف 

 واليت تنظر يف شرعّية إجراءات املنافسة وإبرام الّصفقات وشروط تنفيذها وختمها. عن أعضاء جملس اإلدارة
 :وحدات املراقبة( 2

وحدة الّتدقيق الّداخلي: مراقبة اإلجراءات ومتابعة توصيات مراقب احلساابت خبصو  نظام الّرقابة  - 
 الّداخلّية.
 امليزانّية ومراقبة مصاريف الّشركة والّتأّكد من سالمة اإلجراءات املعتمدة. عةوحدة مراقبة الّتصّرف :متاب - 
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 المرفقــــات 
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 تقرير تفصيلي للنتائج اإلحصائيّة  (2
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 نشاط الّسوق ذات املصلحة الوطنّية
 2021 سنةخالل 

 

ارتفاعا  و يف املعاليم الراجعة للشركة % 4,2يف رقم معامالت السوق ،   % 3,2زايدة بـــــــــنسبة   2021سّجل خالل سنة    
 يف كمّيات الّتزويد.  % 0,4طفيفا بنسبة 

  التزويــــــد:التزويــــــد:  --11
ات املباعــة كميّ نة املاضيــة، حيث بلغ جمموع اللسّ ابمقارنــة %   0,4نسبةب الّتزويدارتفاعا طفيفا يف  2021سنة سّجل خالل 

 خالل طن  626 417مقابل   ن اخلضر  والغــــــــــــــــــــــــــــالل واألامســا ـــــــــــــــــم طنا 128 419 ابلّسوق ذات املصلحة الوطنيّـــــة ببئر القصعــــة
 املنقضية و ذل  على الّنحو الّتايل:الّسنة 

                          الطنالوحدة:  

 2021ل سنة  لواردات الّسوق خالبياين  رسم
 

 

 2020/2019تذكري بـــــــــ 
 املواد 2021 2020 فارقال الّنسبة

 2019 الفارق الّنسبة

 خضـر 784 250 901 256 117 6- 2,4- 865 253 036 3 1,2

 غالل 183 144 253 135 930 8 6,6 984 134 269 0,2

 اجملموع 967 394 154 392 813 2 0,7 849 388 305 3 0,8

 أمساك 275 10 896 11 621 1- 13,6- 791 11 105 0,9

 الغالل املستوردة مبغازات الّتمور 674 6 292 6 382 6,1      365 5 927 17,3
 مبغازات الّتمور الّتمور 212 7 284 7 72- 1,0- 646 6 638 9,6

 اجملموع العام 128 419 626 417 502 1 0,4 651 412  975 4 1,2
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 256مقابل  طن 250 784  بلغت حيث%  2,4بنسبة تراجعا  2021سنة كّميات اخلضر  الواردة على الّسوق خالل ت  شهد ضـــــر:اخل  -أ 

 ابجلدول التايل:مبنّي  كما هواخلضر  أنواع  الرّتاجعوقد مشل  هذا   2020سنة  خالل 901
 ابلطن: الوحدة                                                                                                                                             

 الفارق % الفارق 2020 2021 املواد
 3,7- 277 1- 459 34 182 33 بطاطا

 4,4- 861 1- 638 42 777 40 طماطم

 0,5- 163- 615 33 452 33 بصل

 5,2- 255- 878 4 623 4 فلفل حلو

 5,5- 383- 986 6 603 6 معدنوس

 0,4- 33- 074 9 041 9 قرع أمحر

 4,7- 283- 031 6 748 5 قرع بوطزينة

 2,9- 132- 554 4 422 4 سلق

 19,0- 317- 665 1 348 1 لوبيا

 12,0- 169 1- 712 9 543 8 بسباس

 20,1- 617- 070 3 453 2 جلبانة

 17,9- 910- 094 5 184 4 بروكلو

سنة  خاللطن  253 135مقابل   طن 183 144 أي ما يعادل%   6,6  بنسبةزايدة  2021خالل سنة  كّميات الغالل  سّجلت الغـــــــالل : -ب       
 ابجلدول التايل:هو مبنّي   قد مشل  هذا التطّور بعض أنواع الغالل كما و 2020

 ابلطن: الوحدة                                                                                                                    
% الفارق 2020 2021 املواد الفارق   
 19,9 353 1 785 6 138 8 قارص

 11,9 474 979 3 453 4 إّجاص

 12,8 670 245 5 915 5 مشمش

 26,9 568 108 2 676 2 لوز

 18,5 196 1 450 6 646 7 كليمنتني

 5,8 924 003 16 927 16 خوخ

 9,7 537 509 5 046 6 فراولو

 7,8 231 974 2 205 3 مدلينة
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 15,8 589 1 040 10 629 11 بطيخ

 26,9 085 1 032 4 117 5 برتقال مالطي

 7,4 591 940 7 531 8 دالع

 50,3 300 1 583 2 883 3 برتقال مسكي

 91,9 528 1 662 1 190 3 عوينة

قال طمسونبرت  13 893 9 635 4 258 44,2 

 66,3 790 192 1 982 1 برتقال صيفي

 1,1 20 758 1 778 1 تني

طن خالل  896 11 مقابل طن 275 10 أي ما يعادل%    13,6 بنسبة  تراجعا 2021خالل سنة  عرفت كّميات األامسا   األمســـاك :  -ج    
 ابجلدول التايل:مبنّي  كما هو األامســا  بعض أنواع الرّتاجعوقد مشل  هذا  2020سنة  

    ابلطن: الوحدة
% الفارق 2020 2021 املواد الفارق   
 16,4- 329- 007 2 678 1 سردينة

 28,7- 334- 164 1 830 شورو

 13,3- 22- 165 143 شلبة

 4,5- 34- 753 719 مرجان

 42- 86- 205 119 ورقة

 37,5- 39- 104 65 قمربي ملكي

 24,0- 124- 517 393 نزيل

 7,8- 101- 290 1 189 1 تريليا بيضاء

 53,6- 150- 280 130 غزال

 51,9- 82- 158 76 قرنيط

 17,6- 47- 267 220 بوقا

 31,0- 229- 738 509 قمربي وردي

 24,0- 31- 129 98 بومسك

 45,3- 194- 428 234 سوبية

 32,8- 134- 409 275 بلميت
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 18,8- 6- 32 26 مداس

 6 أي ما يعادل  %  6,1 بنسبة زايدة 2021خالل سنة  مبغازات التمور  املستوردة كّميات الغالل  شهدت :الغالل املستوردة  -د   
 . 2020سنة  خاللطن  292 6 مقابل طن  674

 الوحدة:الكغ 
 % الفارق 2020 2021 املواد
 4,9 913 293 273 988 5 186 282 6 موز

 29,7 161 47 636 158 797 205 كيوي
 25,9 322 28 413 109 735 137 أانانس
 66,1 952 15 121 24 073 40 أفوكا

 58,3- 248 3- 572 5 324 2 اڤمان
 4,5- 287- 390 6 103 6 زجنبيل

 50,0- 7- 14 1 جرافيوال
 6,1 806 381 419 292 6 225 674 6 اجملموع

 األسعــــــار:األسعــــــار:  --  22

 %  0,3،  %  8,4حيث بلغت لّسنة املنقضية ابمقارنة و الغالل و األامسا    أسعار اخلضر التمعدّ  ارتفاع يف 2021خالل سنة  سّجل   
  .باعات %  11,6و  

 2021سنة األسعار خالل  تمعّدال                                
 ليم/كغ    الوحدة: امل                                                                           

ـبــــــــــــــــــــتذكري  2020/2019  
 املواد 2021 2020 الفارق %

 2019 الفارق %
 خضـر 999 855 8,4 937 1,6-
 غالل       591 1 586 1 0,3 452 1 9,2
 أمساك 171 8 320 7 11,6 929 6 5,6

  

 

2021األسعار خالل سنة  ترسم بياين يف معّدال  
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 : 22002211سنة سنة حسب األجنحة خالل حسب األجنحة خالل الراجعة للشرّكة الراجعة للشرّكة   والّنسبةوالّنسبةرقم املعامالت رقم املعامالت   الكمّيات والكمّيات و    توزيعتوزيع  --  33           
 رالطن/ الدينا الوحدة :                                                                                                                                                                            

 األجنحــة 0202 0202 الفارق  %الفارق 

 الكمّية 652 89 487 91 835 1- 2,0-

ــــدد  رقم املعامالت 148 738 103 526 236 102 622 501 1 1,5 2جناح عـــ

ركة  763 074 2 731 044 2 032 30 1,5
ّ

 % 0النسبة الراجعة للش

 الكمّية 508 93 868 97 360 4- 4,5-

ــــدد  رقم املعامالت 647 109 113 720 383 115 073 274 2- 2,0- 2جناح عـــ

ركة  193 262 2 674 307 2 481 45- 2,0-
ّ

 % 0النسبة الراجعة للش

 الكمّية 364 110 477 112 113 2- 1,9-

ــــدد  رقم املعامالت 153 944 113 997 541 108 156 402 5 5,0 3جناح عـــ

ركة النسبة الراجعة  883 278 2 840 170 2 043 108 5,0
ّ

 % 0للش

 الكمّية 219 50 234 48 985 1 4,1

ــــدد  رقم املعامالت 362 886 89 284 140 79 078 746 10 13,6 4جناح عـــ

ركة  727 797 1 806 582 1 921 214 13,6
ّ

 % 0النسبة الراجعة للش

 الكمّية 251 27 064 28 813- 2,9-

ــــدد  رقم املعامالت 242 373 28 524 393 27 718 979 3,6 5جناح عـــ

ركة  465 567 870 547 595 19 3,6
ّ

 % 0النسبة الراجعة للش

 الكمّية 973 23 024 14 949 9 70,9

ــــدد  رقم املعامالت 126 773 30 560 583 18 566 189 12 65,6 6جناح عـــ

ركة  463 615 671 371 792 243 65,6
ّ

 % 0النسبة الراجعة للش

 الكمّية 275 10 896 11 621 1- 13,6-

 رقم املعامالت 743 960 83 125 075 87 382 114 3- 3,6- جناح األسماك

ركة  430 358 3 005 483 3 575 124- 3,6-
ّ

 % 4النسبة الراجعة للش

 الكمّية 242 405 050 404 192 1 0,3

 رقم املعامالت 421 785 563 736 354 538 685 430 25 4,7 املجموع

ركة 924 954 12 597 508 12 327 446 3,6
ّ

 النسبة الراجعة للش
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  ::رقــــم املعـــامـــــــالترقــــم املعـــامـــــــالت - 4
سنة املسّجل ابلّسوق ذات املصلحة الوطنيّة ببئر القصعة خالل  األامســا  وو الّتمور و املواد املوّردة بلغ جمموع رقم معامالت اخلضر والغالل   

 .  % 3,2 بنسبةزايدة  دينار خالل السنة املاضية مسجال بذل   459 045 591دينار مقابل 128 689 609 مبلغ 2021
                     2021سنة جدول بياين يف رقم املعامالت خالل                        

 الوحدة :ابلدينار                                                                                                     
0202/0222تذكير بـــ   

 المـــــــواد 0202 0202 الفــارق الفارق%
 0222 الفارق الفارق%

 خضـر  676 442 250 151 745 236 525 697 13 5,8 199 857 237 048 112 1- 0,5-

 غالل 002 382 229 460 534 214 542 847 14 6,9 583 966 195 877 567 18 9,5

 1اجملموع  678 824 479 611 279 451 067 545 28 6,3 782 823 433 829 455 17 4,0

 أمساك 743 960 83 125 075 87 382 114 3- 3,6- 980 692 81 145 382 5 6,6

 2اجملموع  421 785 563 736 354 538 685 430 25 4,7 762 516 515 974 837 22 4,4

 مستوردةغالل  836 497 27 863 068 27 973 428 1,6 114 635 25 749 433 1 5,6

 الّتمور 871 405 18 860 621 25 989 215 7- 28,2- 118 546 29 258 924 3- 13,3-

 اجملموع العام 128 689 609 459 045 591 669 643 18 3,2 994 697 570 465 347 20 3,6

 2021سنة رسم بياين يف رقم املعامالت خالل 
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::  20212021  سنةسنة  خاللخاللركة ركة اجعة للشّ اجعة للشّ املعاليم الرّ املعاليم الرّ   توزيعتوزيع  --  55   
مالحظة : بخصوص النّسبة الّراجعة للّشركة المتعلّقة بالتّمور يسري مفعولها بداية من غّرة ماي .9.9 / رقم المعامالت التّمور من 1/9/.9 

دينار0 961 577دينار ، النّسبة الّراجعة للّشركة:  55 .91 62.:  .59/9.9/ 55إلى  .9  

 رسم بياني في توزيع المعاليم

 

سبة ال
ّ
اليمفارق املع %ن  

  لفائدة املعاليم
ّ

ركــةالش  
ينار()بالّد   

 رقم  املعامالت 

 (ينارّد بال ) 
 املواد الّسنة

5,8 273 951 
5 008 854 250 442 676 5357 

 خضر
4 734 903 236 745 151 5353 

6,9 296 951 
4 587 640 229 382 002 5357 

 غالل
4 290 689 214 534 460 5353 

6,3 570 901 
9 596 494 479 824 678 5357 

 2 املجموع
9 025 592 451 279 611 5353 

-3,6 -124 575 
3 358 430 83 960 743 5357 

 أسماك
3 483 005 87 075 125 5353 

3,6 446 327 
12 954 924 563 785 421 5357 

 0املجموع 
12 508 597 538 354 736 5353 

1,6 6 435 
412 468 27 497 836 7535  

 مستوردةغالل 
 406 033 27 068 863 5353 

38,8 102 940 
368 117 18 405 871 5357 

مور 
ّ
 الت

265 177 25 621 860  5353 

4,2 555 701 
13 735 508 609 689 128 5357 

 املجموع العام
13 179 807 591 045 459 5353 
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 ةالماليّ تفصيلي للنتائج تقرير  -0 

 0202و الموازنة لسنة  
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 ئــــــــــــــة :ــوطــــت

 
واملتعّلق  86 -775طبقا للقانون عدد  2021قامت الشركة التونسية لألسواق اجلملة إبعداد القوائم املالية لسنة 

 ابلنظام احملاسيب للشركات.
I ــــابـــات  اإليـــرادات :  ـ تحليـــــل حســ

 مقابل ألف دينار 17.192,4 مـا قدره 2021الل سنة ــواق اجلملة خــونسية ألســركة التــل الشـبلغت مداخي
مقارنة ابمليزانية  % 100,3لنفس السنة أي بنسبة إجناز   احملّينة ابمليزانية التقديرية ةدينار مربجمألف  17.146

  مفّصلة كاآليت:
 دمات:ـ مداخيل اسداء اخل

التقديرية حيث بلغت  ابمليزانيةاملربمج  مقارنة ابملبلغ دينار ألف 72,6اخنفضت مداخيل إسداء اخلدمات بــــــــ  
  .ةدينار مربجم ألف 13.800دينار مقابل  ألف 13.727,4

 ـ بيع الثلج: 
  .دينار ألف 78,7لتبلغ  مقارنة ابمليزانية التقديرية، دينار ألف 1,3 بــاخنفضت مبيعات الثلج 

 الكراءات:  ـ
ف  1.363,9ث بلغت ـدينار حي الف 3,9بــــــــ  الكراءات ارتفعت  دينار ابمليزانية ألف 1.360ابل ــار مقــدينأل
 .التقديرية

 : املطبوعات اخلصوصية ـ
 135 مقابل دينار ألف 124,7  تحيث بلغ دينار ألف 10,3بـ  اخنفضت مبيعات املطبوعات اخلصوصية

  .التقديرية ابمليزانية ينــارد ألف
 املداخيل األخرى: ـ

ألـف دينار  131دينار مقابل  ألف 102,3حيــث بلغ  ألف دينار 27,7ـــــــــسجلت املداخيــل األخرى نقصــا ب
 مربجمة ابمليزانية التقديرية.

  :املالية ايرادات التوظيفاتـ 
 ألف 1.795,4حيث بلغت  دينارألف  155,4 التقديرية بـيزانية ارتفعت ايرادات التوظيفات املالية مقارنة ابمل

لغ املودعة لدى املؤسسات ة و ذل  نتيجة تطّور نسبة الفائدة و املبادينار مربجم ألف 1.640دينار مقابل 
البنكية.
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 جدول مقارنة لحسابات اإليرادات

 ــــة2021سنــــ

 د 2222الوحدة 

 اتـــابـــسـان الحـــيـب
 اتإيراد

2020 

 إيرادات

2021 

إيرادات محتملة 

2021 

المسجلة خالل سنة يرادات اإلمقارنة بين 

 واإليرادات المحتملة لنفس السنة 2021

 النسبة % القيمة

اخلدمات )النسبة على رقم  إسداء ـ املداخيل املتأتية من
 املعامالت(

13.159,2 13.727,4 13.800 -72,6 -0,5 

 1,6+ 1,3- 80 78,7 11 ة من بيع الثلجـ املداخيل املتأتي

 0,3+ 3,9+ 1.360 1.363,9 1.401,4 ـ املداخيل املتأتية من كراءات املباين

 7,6- 10,3- 135 124,7 701 ـ مداخيل بيع املطبوعات اخلصوصية

 22- 28,7- 131 102,3 720 ـ مداخيل أخرى

 9,5+ 155,4+ 1.640 1.795,4 2.087,4 التوظيفات املالية إيراداتـ 

 0,3+ 46,4 + 17.146 17.192,4 17.012 وعــــــــمــجـــمــال
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II -  : تحليل حسابات األعباء 

من  % 95,3نسبة اجنـــاز تقدر بــ  2021واق اجلملة سنة ـــة ألســللشركة التونسي االستغــاللأعباء سجلت 
 .الف دينار ابمليزانية التقديرية  9.813,4مقابل  ارــدينألف  .9.347,9 احملّينة حــيث بلغت ريةـــة التقديـــامليزاني

 ما يلي : 2021ويّتضح من خالل حتليل جدول مقارنة األعباء لسنة 

ابمليزانية التقديرية لنفس  دينار مربجمة ألف 837مقابل  دينار ألف 698,2 ما قدرهـ بلغت قيمة املشرتايت 
 مرده الضغط على الشراءات. دينار ألف 138,8 ابقتصاد قدرهالسنة أي 

ابمليزانية التقديرية أي  دينار ألف 579,1ار مقابل دين ألف 467,1ـ بلغت قيمة اخلدمات اخلارجية مبلغ 
  .يرجع اّل أتجيل بعض اإلستشارات املتعلقة أشغال صيانة السوق دينار ألف 112 قدره اقتصاد

 ابمليزانية مربجمة دينار ألف 562,4 دينار مقابل فأل 489,8 ـ بلغت قيمة اخلدمات اخلارجية األخرى مبلغ
 مرده التأخر يف اجناز دراسات بعض املشاريع. دينار ألف 72,6 قدره نقصبالتقديرية أي 

 الف دينار مربجمة ابمليزانية التقديرية.  22,5ألف دينار مقابل  23,2ـ بلغت األعباء العادية املختلفة 

دينار كمبلغ مربمج ابمليزانية التقديرية            ألف 7.242,4 دينار مقابل لفأ 7.109,8 ألعوانـ بلغت أعباء ا
 .دينار  ألف 132,6 أي ابقتصاد قدره

دينـار ابمليزانية  التقديرية أي إبقتصاد  ألف 570 دينار مقابـــل ألف 559,8بلغـت قـيمة اآلداءات والضرائـب  ـ
 ألف دينار. 10,2قدره 
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 ألف دينار  1.343,3: دون اعتبار مخّصصات اإلستهالكات و المدّخرات *

 ت األعباءجدول مقارنة لحسابا

 ــــة2021ـ نســ  

 د 2222الوحدة 

المسجلة خالل سنة عباء األالمقارنة بين 

األعباء المحتملة  واألعباء المحتملة لنفس السنة 2021

2021 

 أعباء

 2021 

 أعباء

2020 
 اتـــابـــسـان الحـــيـب

 القيمة النسبة  %

 مشرتايت   776,6 698,2 837 138,8- 16,6-
 خدمات خارجّية   422,4 467,1 579,1 112- 19,3-
 خدمات خارجّية أخرى   385,7 489,8 562,4 72,6- 12,9-
 أعباء خمتلفة عادية   24 23,2 22,5 0,7+ 3,1+
 أعباء األعوان   7.046,5 7.109,8 7.242,4 132,6- 18,3-
 ضرائب و أداءات و دفوعات مماثلة    1.009,2 559,8 570 10,2- 1,8-

 وعــــــــمــجـــمــال 9.664,4 9.347,9 9.813,4 465,5- 4,7-
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III -  : تحليل حسابات الموازنة 

 أـ  األصـــــــول
 دينار  41.182.224,117 :األصول غير الجارية .1

 ناردي  309.330,206: األصول غير المادية 1.1

 دينار 309.330,206  :   اإلستهالكات

 دينار 0   : ّصافــــــــيال

و مل يطرأ  نشاطها العاديإطار وحيتوي هذا احلساب على الربامج واملنظومات اإلعالمّية اليت اقتنتها الّشركة يف 
 . 5357أي تغيري على هذا احلساب خالل سنة 

 دينار 40.001.977,761: األصول المادية  1.2

 حيتوي هذا الباب على احلساابت التالية :

 دينار  118,803.311ي: أراضـ 1.2.1

 . 2021مل يطرأ أّي تغيري على هذا احلساب خالل سنة 

   دينار 45.245,770:   تهيئة األراضي و تجهيزها  1.2.2

  دينار 45.245,770  :   اإلستهالكات

 دينار 0   : ّصافــــــــيال

 . 2021على هذا احلساب خالل سنة  مل يطرأ أّي تغيري
 

 دينار   30.224.493,128 :بـــنــــاءات  1.2.8

 دينار 23.584.511,035  :   اإلستهالكات

 دينار 6.639.982,093   : ّصافــــــــيال

ميثل تسوية فاتورة أتعاب مكتب مراقبة مرتبط مبشروع  دينار 1.895,900 سجل هذا احلساب اخنفاضا بقيمة
 ة إدارة اإلعالمية.هتيئ
 

 دينار 2.347.334,456: تجهيزات عاّمة وتهيئة المباني وتجهيزها  1.2.8

 دينار 1.929.868,901 :    اإلستهالكات

 دينار 417.465,555 الّصافــــــــي:
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 دينار تتمثل يف:: 150.338,283 ارتفاعا مببلغ  سّجل هذا احلساب  
 دينار 8.816,382 أشغال هتيئة قاعة اإلجتماعات:  -
 دينار 45.739,342 :  1، 0، 5، 7أشغال هتيئة الوحدات الصحية ابألجنحة  -
 دينار 396,627 لوحة اعالانت من األليمنيوم :  -
 دينار 1.094,000 أبواب ونوافذ من األليمنيوم :  -
 دينار 87.201,061  :وحدات صحية 0تركيز  -
 دينار Triphasé  : 310,357عداد  7 -
 دينار 169,464 عداد مياه :  7 -
 دينار 6.611,050 كامريات مراقبة :   2 -

 
   دينار 534.850,584ة: تجهيزات فنّية وأجهزة ومعدات صناعي  12.5.

 دينار     468.410,377  :   اإلستهالكات

 دينار 66.440,207   : ّصافــــــــيال

 ينار يتمثل يف اقتناء :د  28.017,916سّجل هذا احلساب ارتفاعا بــ 
 دينار Tondeuse à gazon  1.682,927  7عدد  -
 دينارMeules à disque  : 717,859 5عدد  -
 دينار Manomètre  : 484,330 7عدد  -
 دينار Pulvérisateurs Électriques  : 415,200 5عدد  -
 دينار Nettoyeurs haute pression: 23.968,600  5عدد  -
 دينار Pinces Ampère métriques : 749,000  5 عدد -

 

 دينار 897.134,309  :تبريد وصنع الثلج تجهيزات  1 .12.

 دينار     812.193,918  :   اإلستهالكات

 دينار84.940,391    : ّصافــــــــيال
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 .5357مل يطرأ أي تغيري على هذا احلساب خالل سنة 
 

 دينار 1.715.667,496ـــل: معّدات نق 1,2,1 

 دينار     1.177.040,508  :   اإلستهالكات

 دينار538.626,988    : ّصافــــــــيال

دينار ميثل أشغال هتيئة شاحنة و اخنفاضا قدره  2.885,160 : ارتفاعا قدره 2021سّجل هذا احلساب سنة 
 سيارات. 2دينار ميثل قيمة بيع  143.200,000

 
3,2,1   ّ  دينار 37.677,330:   ت تركيب وتهيئة مختلفةتجهيزات عاّمة وعمليا

 دينار     37.677,330  :   اإلستهالكات

 دينار0    : ّصافــــــــيال

 2021مل يطرأ أي تغيري على هذا احلساب خالل سنة 
 

 دينار324.887,167 :  معّدات مكتبيّة 1,2,1

 دينار     297.971,699  :   اإلستهالكات

 دينار26.915,468    : ّصافــــــــيال

 : ميثل اقتناء دينار  11.784,363سجل هذا احلساب ارتفاعا مببلغ 
 دينار 8.568,600 آالت عّد أوراق مالية : 5عدد  -
 دينار 580,936  آالت حاسبة : 5عدد  -
 دينار 699,720 مضخم صوت: 7عدد  -
 دينار 930,600 :جهاز فاكس  7عدد  -
 دينار 1.004,507  : معدات مكتبية خمتلفة -

 

 دينار 855.534,820:  معّدات إعالمية 10,2,1

 دينار     813.948,786  :   اإلستهالكات

 دينار41.586,034    : ّصافــــــــيال
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أقرا  صلبة خارجية و تركيز نظام  0دينار ميثل اقتناء لوحة رقمية و  13.031,330ارتـفع هذا احلساب مببلغ 
 انذار.
 

 دينار  6.328,192ك     : صناديق لّف البالستي 11,2,1

 دينار     6.059,785  :   اإلستهالكات

 دينار 3   : ّصافــــــــيال

 دينار 2.899.415,693 : أشغال في طور اإلنجاز 12,2,1

 دينار     0  :   املدخرات

 دينار2.899.415,693    : ّصافــــــــيال

 حمطة لتثمني النفاايت بسوق اجلملة. املدفوعة يف نطاق اجناز حيتوي هذا الباب على املبالغ

 دينار  870.916,150:    ةاألصول المالي  8ـ1

 حيتوى هذا الباب على: 

 دينار 80,000.000 : ــمــهــأس 1.3.1

  وحتصلت الشركة على مبلغ اإلسالمي الدويل  يتعلق ابملسامهـة يف رأس مال شـركة مـعـرض تـونــس
  .2020دينار ميثل حصتها من مرابيح شركة معرض تونس اإلسالمي الدويل لسنة  12.000,000

 دينار  828.136,150:قروض األعوان 2,8,1

 االجتماعي. ميـثـّل هـذا الـمـبلغ اجلـزء طـويـل املدى من القروض املسنـدة ألعـوان الشركة فـي نطاق الصندوق 

 ينارد 2.130.000: ودائع وكفاالت مدفوعة 8,8,1

 مقابل اسداء خدمات خمتلفة.يف سنوات سابقة ميثـّل هذا املبلغ الكفاالت املدفوعة للمزّودين  

 دينار 25.229.140,469ة:األصول الجاري .2

 دينار. 120.907,008: المخزونات  1,2

 دينار 68.759,843: مخزونات المطبوعات الخصوصية 1,1,2

لفائدة وكالء البيع  املـعـّدة 2021ديسمرب  07وعات اخلصوصّية اّل غـايـة ميثـّل هذا املبلغ قيـمة خمزونـات املطب
  ابلّسوق.
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 دينار 24.070,553 :  آالت طباعةمخزونات  2,1,2

 قامت الشركة ابقتناء آالت  طباعة و مستلزماهتا لبيعها لوكالء البيع بشروط ميّسرة وذل  يف إطار تطوير
 .لشفافيةاملعامالت ابلسوق وضمان املزيد من ا

 دينار9.735,000 بطاقات مغناطيسية: مخزونات  8,1,2

 قيمة البطاقات املغناطيسية اليت اقتنتها الشركة لفائدة املتعاملني ابلسوق. ميثـّل هذا املبلغ

 دينار  18.341,612مواد مختلفة       :مخزونات  8,1,2

      

 

وقد قامت الشركة مبدخرات تعادل القيمة  .ميثل هذا املبلغ قيمة مواد زال االنتفاع هبا ومتواجدة مبغازة الشركة
 اجلملية هلذه املخزوانت.

 دينار 657.260,743: الحرفاء والحسـابات المتّصلة بهم 2,2

 : علىحيتوي هذا الباب 

 دينار 420,320: حرفاء صكوك غير مستخلصة: 1,2,2

 .2021ديسمرب  07ميثل هذا املبلغ قيمة صكو  حلرفاء غري مستخلصة إّل حدود 

 دينار  123.910,866أوراق مستحقة: حرفاء  2,2,2

 ميثل هذا املبلغ كمبياالت مسحوبة على بعض املتداخلني ابلسوق تتعلق مبستحقات الشركة.

 دينار 532.929,557: حرفاء مشكوك في إيفائهم 8,2,2

                 

قدمية  املبلغ ديون ميثـّل هذا 
متخلّدة بذمـّة بعض املتداخلني القدامى ابلّسوق واليّت لـم  تستخلص اّل حّد اآلن. لذا وجب القيام برصد 

هاته املبالغ وهي منشورة اّل حـّد اآلن   ااي عدلّية السرتجاعمّدخرات بذات املبلغ مع العلم أّن الّشركة قامت بقض
 لدى احملاكم.

 دينار     18.341,612  :   املدخرات

 دينار 3   : ّصافــــــــيال

 دينار     532.929,557  :   خراتاملد

 دينار 3   : ّصافــــــــيال
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 دينار  1.413.341,203: أصول جارية أخرى  8,2

 :حيتوى هذا الباب على

 دينار 358.698,614: عوان ـ قروض قصيرة المدىأ 1,8,2

مبا يف ذل   االجتماعي قالصندو ميثـّل اجلـزء  قصري املـدى من القروض املسـنـدة ألعوان الّشركة يف إطار 
 .2022خالل سنة ها واليت سيقع استخالص التسبقات على االجر

        دينار 1.646,050 :تسبقة على األقساط مدفوعة على الطلبيات ـمزودون  2,8,2

 لكراسات الشروط.طبقا وذل   SEAاليت حتصلت عليها  ةعلى الصفق ةتسبق ميثل هذا املبلغ

 دينار 413,509   :8ن للجناح عـدد آالت الوز 8,8,2

آالت الـوزن  للخضر و الغالل يف ما خّيص مثن 1ابجلنـاح عــدد  وكالء البيع ميثـّل هـذا املبلغ ابقـي ديون    
ـــدؤ اليت وقع اقتنا  لفائدهتم. إجيار مايل هـا مـن طرف الشـّركة الّتونسية ألسواق اجلمـلة عن طريق عقـــــ

 دينار  409.675,762: ةستحقّ إيرادات م  8,8,2

 :ميثـّل هذا املبلغ

 غاية           مل تستخلص إّلو قيمة فواتري تكميلية  معاليم على قيمة بيوعات و كراء املباين  * ابقي معينات
 دينار 289.504,126:  5357 ديسمرب 07

 ر.دينا  120.171,636:  2021ديسمـبـر  07مداخيل توظيف األوراق املالّية اّل * 

 دينار90.887,050  : أعباء مسّجلة مسبّقا  5,8,2

 07 غاية خمتلفة اّل غيار ميثـّل هذا املبلغ قـيـمة خمـزونـات اللـّوازم املكتبـيـّة ولوازم كهرابئّية واللـّحام الصّحي وقطع
 مسبقا. وقع خالصها 2022تتعلق بسنة  وأعباء أخرى 2021ديسمرب 

                  دينار 125.919,019:  واتير كهرباء وماءآخرون:استخالص ف مدينون 1,8,2 
 

 

 دينار     33.015,274  :   املدخرات

 دينار 92.903,745   : ّصافــــــــيال
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 .2021ديسمرب  07غــايــة إّل تـسـتـخـلص  اليت ملو للماء وللكهرابء  استهال  وكالء البيعميثـّل هذا املبلغ قـيـمة 
و للكهرابء خالل فرتات  للماءقيمة إستهالكهم  دينار متثـّل 33.015,274ة مبّدخرات قيمتها وقد قامت الّشرك

 سابقة.

 دينار           108.596,318:آخرون مدينون 1,8,2

 دينار 12.454,021 : مصّحات طبيــة* 

هذه  خـصـم سيقـعفواتري مصحات طبية دفعت ملستحقيها متعلقة مبعاجلة أعوان الشركة، و ميثـّل هـذا املبلغ 
 .2253خالل سنة  أجور أعوان الشركةاسرتجاع مصاريف العالج من طرف شركة التأمني ومن  عنداملبالغ 

 دينار 581.000 :آخرون * مدينون

القيام  حيتوي هذا احلـساب عـلى مـبلغ تسجيل عـقـود كـراء يـربط الّشركة ببعض متعامليها وذلـ  قصـد
وقد قامت الشركة مبدخرات   ويعود ذل  اّل سنوات سابقة  هم لعدم خال  ديوهنمابإلجراءات القانونّية ضدّ 

 .هلذا املبلغ

 دينار 81.320,166وزارة التجارة:  *

سيقع تسديدها خالل شهر  2021أجور أعوان الشركة امللحقون لدى وزارة التجارة لسنة  ميثل هذا املبلغ
 . لغرضوذل  طبقا لالتفاقية املربمة يف ا 2022جانفي 

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

ميثل املبلغ أجر عون الشركة امللحق لدى وزارة املرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن للثالثية الثالثة و الرابعة 
 . 5378لسنة 

 

  .دينار  317.504,881فائض الضريبة على الشركات :  8.3.2

على مداخيل   20%انتج عن احتساب آداء حتريري بنسبة  5357بلغ فائض على الضريبة لسنة ميثل هذا امل
يف حال أن  25%بنسبة  5357التوظيفات املالية لدى املؤسسات املصرفية و احتساب األقساط اإلحتياطية لسنة 

 .15%هو  5357لسنة   نسبة الضريبة على الشركات
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 دينار 2.000.000,0002: توظيفات وأصول ماليّة أخرى 8,2

 نسبة فائدةاملودعة لـدى املؤسسات املصرفّية مقابل  لتوظيفـات املالّية لـلـّشركة الـتونسّية ألسـواق اجلـمـلةيتعلق اب
 .ة و ذل  على اثر القيام إبستشارات موّسعة للحصول على أفضل نسبة فائدةسنوي

 اردين 1.037.631,515: الّسيولة وما يعادل الّسيولة 5,2

 .2021 ديسمرب 07إّل غاية سـيولة الّشركة املـودعة لدى البنو  وخزينة الّشركة 

 بـ  األموال الذاتيّة والخصوم   
 دينار  31.809.716,787 ة : األموال الذاتيّ  .1

 دينار 13.200.000,000: رأس المال اإلجتماعي 1,1

 .فوعة كلياسهم بقيمة اامسية تقدر بدينار واحد مد  13.200.000مقسم اّل 

 دينار 10.816.619,881االحتياطات:  2,1

 دينار 1.320.000,000: القانونية االحتياطات 1,2,1

 من جمّلة الشركات التجارية. 591القـانـونيـة املرصودة وذلـ  طبقـا للفصل  االحتياطات 
 دينار 8.122.867,719 : الخارقة للعادة االحتياطات 2,2,1

أرابح الشركة للسنوات الفارطة واليت مت ختصيصها يف حساب االحتياطات اخلارقة  ميثل هذا املبلغ نسبة من
 للعادة وذل  طبقا لقرارات اجللسات العامة العادية للشركة.

 دينار 1.333.752,162 االجتماعي:لّصندوق ا احتياطات 8,2,1

من القروض  املتأتية طبقا لقرارات اجللسات العامة وكذل  على الفوائضاالجتماعي لصندوق اخمّصصات 
 .لـى أعوان الّشركةسندة إامل
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 تركيبة حساب الّصندوق اإلجتماعي
 

 المحتوى المّدة المخصّصات األعباء
 املخصصات 2020اّل  91من  4.304.991,816 
 463.528,000 5357 
 5357 41.492,739  فوائد القروض االجتماعية 2053إّل  98من  447.528,806 
 مسامهة األعوان يف عقد التأمني على املرض 86إّل  85من  30.068,361 
 نسبة منحة اإلنتاجية 91إّل  96من  15.633,128 

 استخالص عقد التأمني على املرض 5353إّل  85من  ... 1.265.312,920
46.120,112 … 5357 
 لبدنيةاألضرار ا استخالص عقد التأمني ضدّ  5373إّل  80من  ... 99.117,269

إعاانت مبناسبة األعياد الدينية والعودة املدرسية، تقاعد  5353إّل   85من  ... 2.387.276,088
 5357 ... 182.340,000 بعض األعوان، مشاريع اجتماعية ومصاريف تسيري

3.969.490,688  5.303.242,850    
 

 دينار   40.000,000:أخرى احتياطات 8,2,1

مال  يف رأسالتونسّية ألسواق اجلملة  ةمــن الضـّريبة على الّدخـل والناّتج عن مسـامهة الّشـرك املبلغ املعفىمتثل  
 شركة معرض تونس اإلسالمي الّدويل.

 

 دينار   596,364:النتائج المؤجلة 8,1

ت مجيع اإلحتياطا نسبة من مرابـيـح الّشركة للّسنوات الفـارطة املودعـة بـهــذا احلسـاب بعـد طرحهي 
 وخمّصصات الّصندوق اإلجتماعي .

 

 دينار 1.946.500,000منح االسـتـثـمـــار:   8,1

 منح استثمار حتصلت عليها الشركة يف نطاق اجناز حمطة تثمني النفاايت بسوق اجلملة.  
 دينار 5.846.000,542 :نتيجة السنة المحاسبية 5,1

مقارنة  % 26,12وقد سجلت ارتفاعا بنسبة  2021لة لسنة هي املرابيح الّصافية للّشركة الّتونسية ألسواق اجلم
           كانت   2021. علما وأن النتيجة الصافية املتوقعة ابمليزانية التقديرية لسنة 2020ابلنتيجة الصافية لسنة 

 دينار. 5.367.600,000 يف حدود
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  السهم الواحد:نتيجة   1,1

 دينار 5.846.000 2021النتيجة الصافية 
 دينار 4.635.285 2020نتيجة الصافية ال

 70.533.333 2021 األسهم عدد 
 70.533.333 2020عدد األسهم 
 دينار 0,443 2021واحد نتيجة السهم ال
 دينار 0,351 2020 واحدنتيجة السهم ال

 

 

 دينار 8,588,385.021:  الخصــــــــوم   .2

 دينار 336.967,214الخصوم غير الجارية:   1,2

 

 دينار 336.967,214:  الخصوم المالية األخرى1,1,2

كفاالت عن املواقع واحملالت بعنوان  املتسوغني اآلخرين  و املبالـغ املدفـوعة للّشـركة مـن طـرف وكـالء البـيع
 املسوغة هلم.

 
 دينار. 4.197.867,815:  الخصوم الجارية 2,2

 .دينار 1.208.460,801: المزّودون والحسابات المتّصلة بهم 1,2,2

 دينار 560.297,073  :مّزودون ـ شراء مواد أو إسـداء خدمات* 

وسيقع تسديد مثنها   2021سنة  ميثل هذا املبلغ قيمـة شراءات أو خـدمات حتّصـلت عـليها الشـّركة خالل   
  .2022سنة خالل 
 دينار 558.286,189  :مّزودو أصول ثابتة* 

خالصها  وسيقعو ما قبلها  2021خالل سنة  صول اثبتة اقتنتها الّشركةحيتوي هـذا احلسـاب عـلى قـيمة أ
 اثر انتهاء األشغال و ختص ابألساس حمطة تثمني النفاايت. 2022خالل سنة 

 دينار: 29.620,160شراء مواد أو اسداء خدمات حجز بعنوان الضمان: ـ * مزودون

 داء خدمات.ميثل هذا املبلغ حجز بعنوان الضمان عن شراء مواد أو اس
 دينار 2.884,600شراء مواد أو اسداء خدمات كفاالت:-* مزودون

 ميثل هذا املبلغ كفالة عن شراء مواد أو اسداء خدمات.  
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 دينار 56.602,379 * مّزودو أصول ثابتة ـ حجز بعنوان الّضمان:

ناميثل هذا املبلغ حجز بعنوان الّضمان عن أشغال   ت  قامت هبا الّشركة .  اتءأو اق
 دينار2.989.407,014    الخصوم الجارية األخرى  2,2,2

 دينار  241.061,280 :األعوان ـ ديون مّدخرة إلجازات ستستوفى* 

ةاّل  ألعــــوان الـشـركة والـتـي لـم تـسـتـوفــى األجر الـمـبلـغ قـيـمـة إجـازات الراحـة اخلـالـصـة هــــذا ميثـّل  07غاي
 .2021ديسمرب 

 دينار   1.367,381:حصص أرباح للدفع  ـشركاء * 

 . 2020اّل سنة  5373من سنة  ميثل هذا املبلغ نسبة األرابح اليت مل يقع توزيعها
 دينار 1.931.172,150 الدولــة ـ آداءات و ضرائب* 

 اّل :احلساب  نقسم هذاي 
 دينار 211.470,722  اآلداءات املقتطعة مـن املورد: -
 دينار 65.410,095  :التضامنية املسامهة االجتماعية -
      دينار 13.463,869  اآلداءات على رقم املعامالت: -
 دينار 140.331,570 : ضرائب على أعباء األعوان -
     دينار 1.500.484,494  اخلضر والغالل واألامسا :  ىء علدااأل -
 دينار 11,400 معلوم طابع جبائي: -

 

 دينار  483.361,072: إلجتماعيالصندوق الوطني للضمان ا* 

 2021سنة لللثالثـّية الرّابعة  االجتماعي للّضمان وطينصندوق اللهذا احلساب على املبلغ املستوجب ل حيتوي

 .2022سيقع تسديده خـالل شهـر جانفي 
 دينار  5.428,387 عمليّات خاّصة: -* دائنون آخرون 

واملزودين ابلسوق انجتة عن أخطاء قام هبا وكالء البيع الفالحني  لفائدةحيتوي هذا احلساب على مبالغ 
 راجعة لسنوات سابقة. و لفائدهتم

 دينار 8.254,565 :الوكالة التونسية لالتصال الخارجي* 

دين لفائدة الوكالة التونسية لالتصال اخلارجي والناتج عن عمليات إشهار قامت هبا  ميثـّل هـذا املبلغ    
  .5373خالل سنة  الشركة عن طريق الصحف
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 دينار 199.456,509 :صيادلة ومخابر تحاليل متعاقدون* 

جزء منها  مع الّشركة املتعاقدينوخمابر التحاليل الصيادلة املستوجبة لفائدة حيتوي هـذا احلساب على املـبالغ 
أجور  سيقع خالصه من طرف شركة التأمني يف نطاق التأمني على املرض واجلزء اآلخر سيقع خصمه على

 .)األعوان( املستفيدين من اخلدمة
 

 دينار 45.700,390 :دائنون آخرون* 

ميثل هذا املبلغ اقتطاع على مرتبات األعوان لفائدة ودادية أعـــوان الشركة واملنظمــــات النقابية وكذل  مبالغ 
 .  وقع حتويلها  على وجه اخلطأ يف حساابت الشركة

 دينار 5.128,618 : تأمينات * 

 .العشري للبناءات التأمنيبعنوان امت الشركة بطرح هذه املبلغ من الكشوفات الوقتية للمقاولني ق
 دينار 29.850,103 :أعباء للدفع* 

  2022 سيقع خالصها خالل سنة و 2021 بشهر ديسمرب قةحيتوي هذا احلساب على أعباء متعلّ 
 دينار 38.626,559 : إيرادات مسّجلة مسبـّقا* 

 2021وقع استخالصها خالل شهر ديسمرب  2022على نسبة من ايرادات سنة ذا احلساب حيـتـوي هـ
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IV  - تخصيص المرابيح 

 

 أحكام القـانون األساسي بخصوص تخصيص المرابيح:  -أ
 

 :من القانون األساسي للشركة يتّم ختصيص املرابيح الصافية على النحو التايل  19تبعا ملا ينص عليه الفصل 
 
 

 النتيجة احملاسبية الصافية 
 ( )+( النتائج املؤّجلة من السنوات احملاسبية السابقة-) 
 األرابح القابلة للتخصيص =  
 ( من الربح القابل للتخصيص  %2( االحتياطات القانونية ) -)
 من رأس املال %73يصبح هذا اخلصم غري واجب إذا بلغ االحتياطي القانوين         

 ( من الربح القابل للتخصيص  %73ياطات الصندوق االجتماعي ) احت (-)
 ( االحتياطات اليت نّصت عليها النصو  التشريعية اخلاصة يف حدود النسب املبينة هبا -)
 ( االحتياطات اليت نّص عليها العقد التأسيسي -)
 األرابح القابلة للتوزيع = 
 ( االرابح املوّزعة-)
 للعادة ( االحتياطات اخلارقة-)

 النتائج املؤّجلة =
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  1512 – 1515 – 1529جدول تطّور األموال الذاتية    -ب
 الوحدة : دينار

2021 2020 2019 
 

 رأس المال 13.200.000 13.200.000 13.200.000

 االحتياطات 6.586.772 9.272.095 10.816.620

 االحتياطات القانونية 1.320.000 1.320.000 1.320.000
 االحتياطات اخلارقة للعادة 4.468.868 6.854.868 8.122.868
 الصندوق االجتماعي احتياطات 757.905 1.057.192 1.333.752

 أخرى احتياطات 40.000 40.000 40.000

 النتائج المؤجلة 245 839 596

 منح االستثمار 1.946.500 1.946.500 1.946.500

 لنتيجة الصافيةا 4.705.105 4.635.285 5.846.000

 المجموع 26.438.622 29.054.683 31.809.716

 

  1515 – 1529 – 1522حصص األرباح للسنوات    -ج
 

2020 2019 2018 
 

ع 1.452.000 1.848.000 2.904.000
ّ

 قيمة الرب  ح الموز

 عدد االسهم 13.200.000 13.200.000 13.200.000

 الواحد قيمة الرب  ح الموزع للسهم 0,110 0,140 0,220

عنسبة  % 46  % 39 % 63
ّ

 الرب  ح الموز
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 الموازنـة

 2021 ديسمبر 32في 
 بحساب الدينار

   
 ديسمبر 13سنة محاسبية مختومة في 

 األصول
2020 2021 

  
 األصول غير الجارية

  
 األصول الثابتة :

309 330 309 330 
 

 األصول الثابتة الغير مادية

 اإلستهالكات 330 309- 004 305-

 مجموع األصول الغير مادية 0 326 4

 األصول الثابتة المادية 978 001 40 016 941 39

 اإلستهالكات 197 173 29- 002 988 27-

 مجموع األصول الثابتة المادية 781 828 10 014 953 11

 األصول المالية 916 870 426 529

  
 المدخرات

 الماليةمجموع األصول  916 870 426 529

12 486 766 11 699 697 
 

 مجموع األصول الثابتة

12 486 766 11 699 697 
 

 مجموع األصول غير الجارية

  
 األصول الجارية

 المخزونات 907 120 735 88

 المدخرات 342 18- 342 18-

 مجموع المخزونات 565 102 393 70

   
 الحرفاء والحسابات المتصلة بهم 261 657 105 681

 المدخرات 930 532- 426 546-

 مجموع الحرفاء والحسابات المتصلة بهم 331 124 679 134

   
 أصول جارية أخرى 341 413 1 088 263 1

 المدخرات 015 33- 995 33-

1 229 093 1 380 326 

 
  

 توظيفات وأصول مالية أخرى 000 000 22 000 100 19

 ل السيولةالسيولة وما يعاد 632 037 1 191 695

 مجموع األصول الجارية 854 644 24 356 229 21

33 716 122 36 344 551 
 

 مجموع األصول
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  الموازنـة

 2021 ديسمبر 32في 
 )بحساب الدينار(

 ديسمبر 13سنة محاسبية مختومة في 
 األموال الذاتية والخصوم

0202 0203 

   

  
 األموال الذاتية

 س المال اإلجتماعيرأ 000 200 13 000 200 13

 اإلحتياطات 620 816 10 059 272 9

 النتائج  المؤجلة 596 839

 منح استثمار 500 946 1 500 946 1

   

 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية 716 963 25 398 419 24

   

 نتيجة السنة المحاسبية 000 846 5 285 635 4

   

29 054 683 31 809 716 
 

 مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص

  
 الخصوم

   

  
 الخصوم غير الجارية

   
 الخصوم المالية األخرى 967 336 729 332

   

 مجموع الخصوم غير الجارية 967 336 729 332

   

   
 الخصوم الجارية

 المزودون والحسابات المتصلة بهم 461 208 1 162 395 1

 الخصوم الجارية األخرى 407 989 2 548 933 2

4 328 710 4 197 868  
 مجموع الخصوم الجارية

 
 

 مجموع الخصوم  835 534 4 439 661 4
 

 
 مجموع األموال الذاتية والخصوم 551 344 36 122 716 33
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 قائمة النتائج

 2021ديسمبر  32في 

 ( بحساب الدينار) 

 سمبردي 13سنة محاسبية مختومة في 
 المحتوى

2020 2021 

  
 إيرادات اإلستغالل

 مداخيل      975 396 15 680 924 14

 إيرادات اإلستغالل األخرى      090 25 382 28

 انتاج ثابت      068 7 0

 مجموع إيرادات اإلستغالل 133 429 15 062 953 14

  
 أعباء اإلستغالل

   

 المطبوعاتتغيير مخزونات       172 32- 515 18

 مشتريات      264 143 598 167

 مشتريات التموينات المستهلكة      071 587 449 590

 أعباء األعوان      776 109 7 505 046 7

 مخصصات اإلستهالكات والمدخرات      334 343 1 348 454 1

 أعباء أخرى لإلستغالل     001 540 1 361 841 1

 موع أعباء اإلستغاللمج 274 691 10 776 118 11

   

 نتيجة اإلستغالل 859 737 4 286 834 3

 إيرادات التوظيفات      390 795 1 424 087 2

 الخسائر العادية  األخرى      0 37-

 األرباح العادية األخرى      958 162 849 10

 نتيجة األنشطة العادية قبل احتساب اآلداءات 207 696 6 522 932 5

  
  

 األداءات على األرباح      207 850- 237 297 1-

   

4 635 285 5 846 000 
 نتيجة األنشطة العادية بعد احتساب اآلداءات

 

 النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 000 846 5 285 635 4
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 جدول التدفقات النقدية    

 2021ديسمبر  32في 
 ( بحساب الدينار) 

 ديسمبر 13 سنة محاسبية مختومة في
 المحتوى  

2020 2021 

  
 : التدفقات المالية المتصلة باإلستغالل  

 النتيجة الصافية    000 846 5 285 635  4

  
 تسويات بالنسبة لـ :  

 اإلستهالكات والمّدخرات        334 343 1 348 454 1

 استردادات على المّدخرات        090 25- 011 1-

  
 : اتتغيير       

 المخزونات         172 32- 515 18

 الحرفاء والحسابات المتصلة بهم        844 23 338 160-

 أصول جارية أخرى        253 150- 998 183-

-952 438 177 031 
 

 خصوم جارية أخرى     

  فائض قيمة التفويت         784 113- 200 2-

 دية المتآتية من اإلستغالل التّدفقات النق   910 068 7 163 808 4

  
    

  
 التّدفقات النقدية المتصلة بأنشطة اإلستثمار  

 الدفوعات المتآتية من إقتناء أصول ثابتة        088 512- 569 599-

2 200 113 784 
 

 المقابيض المتأتية من التفويت في األصول الثابتة     

 ألعوانلقروض  ية من اعطاء الدفوعات المتأت        001 592- 132 381-

200 932 250 511 
 

 المقابيض المتأتية من قروض األعوان     

000 000 0 
 

 المقابيض المتأتية من قروض األعوان       511 250 4002القرض الوطني 

 تغييرات الودائع والكفاالت  المحّصلة        238 4 767 13

 المخصصة ألنشطة اإلستثمارات النقدية دفقالت   556 735- 802 663-

  
  

 

  
  

 التدفّقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
 

 حصص األرباح وغيرها من أنواع التوزيع        946 903 2- 524 847 1-

 تمويل الصندوق اإلجتماعي        528 463- 510 470-

 دفوعات الصندوق اإلجتماعي        561 276 287 299

 التدفّقات النقدية المخصصة ألنشطة التمويل   913 090 3- 747 018 2-

    
 تغيّر الخزينة       441 242 3 614 125 2

 الخزينة في بداية السنة المحاسبية       191 795 19 577 669 17

 الخزينة عند ختم السنة المحاسبية        632 037 23 191 795 19
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  األرصدة الوسيطة للتـّصرف

2020 2021 
 البيان

 إيرادات   975 396 15 680 924 14

 منحة استغالل   0 370 27

 إنتاج ثابت 068 7 0

 مجموع إيرادات اإلستغالل 043 404 15 050 952 14

 شراءات مستهلكة   600 698- 327 777-

 أعباء خارجيّة أخرى   552 978- 020 817-

 (VA)   خامالقيمة المضافة ال   891 726 13 703 357 13

 أعباء األعوان    985 240 7- 527 142 7-

 ضرائب وآداءات   364 590- 609 018 1-

   (EBE) زائد اإلستغالل الخام   542 895 5 567 196 5

 إيرادات عاديّة أخرى   958 162 849 10

 إيرادات ماليّة   390 795 1 423 087 2

 إستردادات على المّدخرات   090 25 011 1

 أعباء عاديّة أخرى   250 23- 036 24-

  تحويالت أعباء    096 184 056 115

 مخصّصات اإلستهالكات والمّدخرات العادية   343619 1- 348 454 1-

 النـّـتيجة اإليجابيّة لألنشطة العاديّة قبل اآلداء     207 696 6   522 932 5

 بيحضرائب على المرا      207 850-    237 297 1-

 النتيجة اإليجابية لألنشطة العادية بعد اآلداء      000 846 5    285 635 4

 بعد اآلداء الصافيةالنتيجة       000 846 5    285 635 4

 النتيجة الصافيّة بعد التعديالت المحاسبيّة      000 846 5    285 635 4
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 تفاصيل حساب اإليرادات

 32/20/2021الموقوفة في 

 البيان المبلغ

   

  معاليم على قيمة بيوعات الخضر والغالل     10.365.551,055

  معاليم على قيمة بيوعات األسماك     3.361.880,882

  إيرادات بيوعات الثـّـلج    78.671,800

 )التثليج( إيرادات بيوت التـّـبريد    8.572,800

  لخضر والغاللإيرادات كراءات مّربعات ا    658.783,650

  إيرادات كراءات مّربعات الّسمك    96.499,976

  إيرادات كراءات مّربعات البـّـطيخ والّدالع    0

  إيرادات كراءات مغازات التـّـمور    66.181,200

  إيرادات كراءات مختلفة    390.649,223

  إيرادات كراءات مخزن صناديق اللفّ     152.817,537

 إيرادات التسويق  للمنظومة اإلعالميّة    53.163,191

   بيع مطبوعات األسعار      27.906,600

  إيرادات بيع المطبوعات الخصوصيّـة     124.690,200

 بيع آالت طباعة      7.340,000

  إيرادات أخرى    5.333,580

  مبيعات متّصلة بتعديل محاسبي     1.065,965-

 جموعالم  15.396.975,729

 

 

 

 

*

  
*
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 تفاصيـــــل حسابات األعبــــاء

 13/30/2021الموقوفة في 

   

 البيان المبلغ

 المشتريات          

   لوازم قابلة لإلستهالك     21.841,851

  تغيير مخزونات مطبوعات خصوصيّـة      11.143,152-

 تغيير مخزونات آالت طباعة       20.527,400-

 (Carte de proximité)غيير مخزونات ت      619,500 

 tonerتغيير مخزونات       1.120,548-

  مشتريات غير مخزونة من المواد      35.008,819

 مـيـــــــــاه      84.620,364

 تحويل أعباء مياه      -436,478

  محروقــات      67.670,600

  إنـــــــــارة      374.400,854

  شراء مطبوعات خصوصيّة      113.837,093

 شراء آالت طباعة      25.680,600

 شراء حبر آلالت طباعة      3.746,120

 شراءات مربوطة بتعديل محاسبي      3.965,120

 المجموع 698.163,343
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 تفاصيـــــــــــل حسابات األعبــــاء

 32/20/2021وفة في الموق 

 البيان  المبلغ

 خدمات خارجيّة    

  صيانة وإصالح المباني       153.932,376

 تحويل أعباء صيانة و اصالح المباني       10.649,582-

89.478,427     

صيانة 

وإصالح 

 الّسيارات

 صيانة وإصالح الّسيارات    

 صيانة و اصالح أثاث      27.499,693

  صيانة وإصالح مجمع التـّـبريد      35.719,442

  أقساط التـّـأمين      116.267,589

 تحويل أعباء أقساط التأمين      1.885,708-

   دراسات وبحوث وخدمات خارجية متنّوعة      54.618,251

2.100,601 

 

 

  أعباء أخرى مرتبطة بتغيير محاسبي     

 

     

 المجموع 467.081,089
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 تفاصيــــل حســـابات األعبــــاء

 32/20/0202الموقوفة في 

 

 البيان المبلغ

 خارجية أخرى خدمات    

 

 

 

 

194.498,421 

 

 وأتعاب مرتـّـبات الوسطاء     

 

  

 تحويل أعباء مرتبات الوسطاء و أتعاب       9.104,115-

 إشـــــــهـار      21.749,261

 عاّمـــــة قــاتعــال      238.000,000

 وتنقـّـــالت رحــــالت      1.994,074

 واستقبـــال حفــــالت      6.717,062

 صاالت الالسلكيةتّ ونفقات اإل نفقات بريديّة      33.171,735

 تحويل أعباء نفقات بريدية      3,250-

 على اسداء خدمات  نفقات وعموالت أخرى      1.366,127

 خدمات خارجية أخرى مرتبطة بتغيير محاسبي      1.438,704

 المجموع 489.828,019

  

 تفاصيــــل حســـابات األعبــــاء               

 32/20/0202الموقوفة في 
 32/20/0202الموقوفة في              

 البيان المبلغ

 مختلفة عـــاديّة أعباء    

  رمـكـــافـــآت حضــــو      23.250,000

  
 المجموع 23.250,000
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 تفاصيـــــــــــل حسابات األعبــــاء                                               

الموقوفة في  2021/12/31  

 البيان المبلغ

 األعوان أعباء     

 أجور أعـوان متعاقدين      196.097,706

 ينساعات إضافية أعوان و متعاقد      2.803,452

 قـاريـن رواتب أعـوان      4.007.848,647

 قـاريـن تحويل أعباء رواتب أعـوان      75.448,248-

 أعوان قارين  سـاعـات إضـافــيّـة      39.638,945

 أعوان قارين  سـاعـات إضـافــيّـة تحويل أعباء      10.216,792-

 اإلنـتـاج  أعوان قارين منــح      893.701,417

   اإلنـتـاج  أعوان قارين منــح  تحويل أعباء      17.542,139-

 أعوان قارين الثـّالـث عـشـر عـالوات الشـهـر       234.007,951

 عباء عالوات الشهر الثالث عشر اعوان قارينأتحويل        4.671,470- 

 عـيـنـيّة امتــيازات      271.598,422

   األجور أعوان قارين ــالصةإجازات خ      28.202,587-

 قـانـونـيـة أعوان قارين أعـباء اجـتـماعـيـة      917.616,314

   قـانـونـيـة أعوان قارين أعـباء اجـتـماعـيـة تحويل     18.941,657-

 أعباء اجتماعية قانونية أعوان متعاقدين     33.832,973

 )تأمين على المرض(  أعـباء اجـتـماعـيـة أخـرى      449.539,923

 أعـباء اجـتـماعـيـة أخـرى )تأمين على المرض( تحويل      4.389,150-

 أعـباء اجـتـماعـيـة أخـرى )تقاعد تكميلي(      164.705,512

 منحة الخروج الى التقاعد      52.351,419

 األعوان مرتبطة بتغيير محاسبي أعباء      5.445,662

 جموعالم 7.109.776,300
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 تفاصيـــــــــــل حسابات األعبــــاء                                              

2021/12/31 الموقوفة في    

 البيان المبلغ

 وأداءات ودفوعــات مماثلة ضرائــب     

 المهني ضريبة التـّـكوين      114.378,097

 ـكوين المهنيالتـّ  تحويل أعباء ضريبة      29.439,616-

 بالمساكن اإلجتماعية صندوق النـّـهوض      57.189,042

 بالمساكن اإلجتماعية صندوق النـّـهوض  تحويل أعباء      1.082,470-

 متنّوعة ضرائب وأداءات      46,750

 المعامالت غير قابلة لإلسترداد أداءات على رقم      30.944,557

 يل و طوابعمعـاليم التسج      275,000

 ضرائب على العربات      6.900,000

 (%40خصم من المورد تحريري )      323.152,047

 معـاليم أخرى      700,000

 المساهمة اإلجتماعية التضامنية      56.680,470  

 ضرائب و اداءات مرتبطة بتعديل محاسبي      98,605

 المجموع 559.842,482
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 ت أصولجدول استهالكا

 2021الشركة التونسية ألسواق الجملة  

 

 اإلستهالكات السابقة التفويت الشرائيةالقيمة  النسبة التسمية
استهالكات 

2021 

استرداد 

 استهالكات
 جملة اإلستهالكات

القيمة المحاسبية 

 الصافية

 309.330,206 %33 برامج إعالمية -
 

305.003,996 4.326,210 
 

309.330,206 0 

 158.654,586 %10 و تهيئتها يضأرا -
 

45.245,770 0 
 

45.245.770 113.408,816 

 30.224.493,128 %5 مباني -
 

22.706.914,807 877.596,228 
 

23.584.511,035 6.639.982,093 

 2.347.334,456 %15 تجهيزات عامة و تهيئة مباني -
 

1.796.008,713 133.860,188 
 

1.929.868,901 417.465,555 

 534.850,584 %15 تجهيزات فنية -
 

446.807,080 21.603,297 
 

468.410,377 66.440,207 

 897.134,309 %10 تجهيزات تبريد -
 

787.536,163 24.657,755 
 

812.193,918 84.940,391 

 538.626,988 1.177.040,508 143.200,000 225.059,479 1.095.181,029 143.200,000 1.858.867,496 %20 معدات نقل -

 37.677,330 %10 تجهيزات عامة و تهيئة مختلفة -
 

37.337,717 339,613 
 

37.677,330 0 

 324.887,167 %20 معدات مكتبية -
 

287.986,024 9.985,675 
 

297.971,699 26.915,468 

 855.534,820 %33 تجهيزات إعالمية -
 

778.656,526 35.292,260 
 

813.948,786 41.586,034 

 6.328,192 %33 ناديق البالستيكص -
 

6.328,192 0 
 

6.328,192 0 

 7.929.365,552 29.482.526,326 143.200,000 1.332.720,671 28.293.006,017 143.200,000 37.554.892,274 المجموع
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 2021لسنة  الـمــّدخــــرات جــــدول 
المدخرات الصافية في 

2021/12/31 

استردادات على 

 2021 تالمدخرا

 جملة المدخرات

2021 
 2021مخصصات 

المدخرات السابقة 

 2020/12/31الى 
  القيمة الخام

 مدينون آخرون      

 خالد المهبولي 112,110 112,110 0 112,110 0 112,110
 أنيس المهبولي 329,640 0 329,640 329,640 0 329,640

 فريد لمام 11,748 11,748 0 11,748 0 11,748
 رياض السعيد 14,220 14,220 0 14,220 0 14,220

 محمد أنيس األرياني 507,460 507,460 0 507,460 0 507,460
 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 40,302 40,302 0 40,302 0 40,302

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

 وحيد بن عبد الرزاق السويدي 74,322 74,322 0 74,322 0 74,322

 ل للخضر و الغاللشركة األم 16,116 16,116 0 16,116 0 16,116

 MAG 4شركة  279,880 263,152 16,728 279,880 0 279,880

 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

 ويهدى البورا 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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 ابي خالدي و أبناؤهعر 5,124 5,124 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 2.294,344 2.294,344 0 2.294,344 0 2.294,344

 سعاد الدراجي 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 5.305,635 5.305,635 0 5.305,635 0 5.305,635

 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 2.570,285 2.570,285 0 2.570,285 2.570,285 0

 حسام الطرابلسي/ معّز العمري  3.640,324 3.640,324 0 3.640,324 0 3.640,324

 0222-0220حسام الطرابلسي/معز العمري 1.448,532 1.448,532 0 1.448,532 0 1.448,532

 هشام و نبيل العياري 610,170 610,170 0 610,170 610,170 0

 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

 تونس نقلشركة  13.083,314 11.229,549 1.853,765 13.083,314 0 13.083,314

 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

 2نقابة الوكالء جناح رقم  785,603 785,603 0 785,603 0 785,603

 مجموع مدينون آخرون 35.649,728 33.449,595 2.200,133 35.649,728 3.180,455 32.469,273
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       مّدخرات للحرفاء مشكوك في إيفائهم

 SOTASEG  101.960,000 101.960,000 0 101.960,000 0 101.960,000شركة سوتساق 

 13.245,833 . 13.245,833 . 13.245,833 13.245,833 علياء بالليل

 1.159,270 0 1.159,270 0 1.159,270 1.159,270 حافظ بوسالمي

 3.590,000 . 3.590,000 . 3.590,000 3.590,000 محمد عرقوبي

 177,777 . 177,777 . 177,777 177,777 منصف السويسي

 ...,..1 . ...,..1 . ...,..1 ...,..1 فريد لمام

 780,000 . 780,000 . 780,000 780,000 محمد عزيزي

 780,000 . 780,000 . 780,000 780,000 عيسي بوساق

 390,000 . 390,000 . 390,000 390,000 فوزي بن سعيد

 3.450,000 0 3.450,000 . 3.450,000 3.450,000 رياض سعيد

 520,000 . 520,000 . 520,000 520,000 عبد الرحمان بو خشيم

 520,000 . 520,000 . 520,000 520,000 محسن بن علي الزاير

 780,000 . 780,000 . 780,000 780,000 فوزي العوني

 220,000 . 220,000 . 220,000 220,000 مراد حّداد 

 551,.51 . 551,.51 . 551,.51 551,.51 عمر بالرابح

 2.844,941 . 2.844,941 . 2.844,941 2.844,941 محمد الّدبابي

 477,750 . 477,750 . 477,750 477,750 رمزي العوسجي

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

 MAG4  151.604,920 150.763,644 841,276 151.604,920 900,000 150.704,920شركة 

 26,591. . 26,591. . 26,591. 26,591. سهام القاسمي

 496,125 . 26,591. . 26,591. 26,591. سمير القرماسي

 2.400,000 0 2.400,000 2.400,000 0 2.400,000 شركة التسويق

 2.171,941 0 2.171,941 2.171,941 0 2.171,941 مختار بن موسى

 76,916 . 76,916 . 76,916 76,916 حمزاوي رمزي

 5.265,453 . 5.265,453 0 5.265,453 5.265,453 شاذلي ذويب

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

 3.000,000 0 3.000,000 3.000,000 0 3.000,000 شركة نقل تونس

 35.214,042 . 35.214,042 . 35.214,042 35.214,042 معّز عمري 

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

 49.077,662 . 49.077,662 . 49.077,662 49.077,662 الطرابلسي معزّ 

 3.437,065 . 3.437,065 . 3.437,065 3.437,065 أحمد كبيّر
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 حسام الطرابلسي 367,761 3 367,761 3 . 367,761 3 . 367,761 3
 ي بن عّطيةعل 60,000 60,000 . 60,000 . 60,000

 عبد هللا الوسالتي 25,000 25,000 . 25,000 . 25,000
 سعيد الغفاري 15,000 15,000 . 15,000 . 15,000

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

 محمد بوسنينة 520,000 520,000 . 520,000 . 520,000
 هللامحمود عبد  260,000 260,000 . 260,000 . 260,000
 علي الدعداع 135,000 135,000 . 135,000 . 135,000

43 224,397 . 43 224,397 . 43 224,397 43 224,397 HBA 

2 210,702 . 2 210,702 . 2 210,702 2 210,702 BESTCOM 

 الناصر العوادي 15,878 15,878 . 15,878 . 15,878
 نمصلحة السجو 261,300 261,300 . 261,300 . 261,300

 شركة رحمة 696,967 4 696,967 4 . 696,967 4 . 696,967 4
 زياد الدريدي 049,999 4 049,999 4 . 049,999 4 . 049,999 4
 سعد الحطابي 020,000 4 020,000 4 . 020,000 4 . 020,000 4

 بيـــع الورق 874,900 874,900 0 874,900 . 874,900
 محرز عـزاري 272,389 5 272,389 5 . 272,389 5 . 272,389 5
 رضـا عـزابي 470,000 1 470,000 1 . 470,000 1 . 470,000 1

 حاتم فّوار 93,584 93,584 . 93,584 . 93,584
 عثمان الحطابي 184,166 6 184,166 6 . 184,166 6 . 184,166 6
 الصادق الضريف 876,072 4 876,072 4 . 876,072 4 . 876,072 4

 حسن بن ابراهيم القرماسي 770,000 770,000 . 770,000 . 770,000
 مهدي المحواشي 600,000 3 600,000 3 . 600,000 3 . 600,000 3
 الطيب العياري 1.300,000 1.300,000 . 1.300,000 . 1.300,000
 عبد هللا فرادي 1.012,495 1.012,495 . 1.012,495 . 1.012,495

 بلدية جربة 144,200 144,200 . 144,200 . 144,200
 كمال الدين موسي 607,445 607,445 . 607,445 . 607,445

 عصام الشنيتي 10.354,166 10.354,166 . 10.354,166 . 10.354,166
 ابراهيم زروق 1.000,000 1.000,000 . 1.000,000 . 1.000,000
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 546,000 0 546,000 0 546,000 546,000 تسجيل عقد

 18.341,612 0 18.341,612 0 18.341,612 18.341,612   مخزون زال اإلنتفاع به

 

 معاليم قيمة الخضر و الغالل      
55.,744 . 55.,744 . 55.,744 5.5  شركة الدخلة 744,

 شركة الفوز 59,238 59,238 . 59,238 59,238 0
 اإلفريقية التجارية الشركة 59,546 59,546 . 59,546 . 59,546

 رياض السعيد 95,722. 95,722. . 95,722. . 821,722
 انور بوسنينة 707,680 707,680 . 707,680 . 707,680
 سليم بعبو 486,940 486,940 . 486,940 . 486,940

 محمد طالبي 3.849,800 3.849,800 . 3.849,800 . 3.849,800
 شركة امان 1.103,600 1.103,600 . 1.103,600 . 1.103,600

 مهدي طرابلسي 44,840 44,840 . 44,840 . 44,840
 وليد صبري 422,460 422,460 . 422,460 . 422,460
 تومي برج 789,700 789,700 . 789,700 . 789,700

 كمبياالت غير مستخلصة      

 لسعد عبد المومن  2.375,000 0 2.375,000 2.375,000 0 2.375,000

 كمال الدبابي 6.000,000 0 6.000,000 6.000,000 2.000,000 4.000,000

 رياض السعيد 10.463,732 10.463,732 . 10.463,732 5.231,866 5.231,866

 مجموع  مّدخرات للحرفاء مشكوك في إيفائهم 554.839,454 546.426,237 8.413,217 554.839,454 21.909,897 532.929,557


