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املـــوازنـــة
بالدينار) ا ج وقع  (أعداد

مختومة ية محاس سم31سنة د
2017 2018 إيضاحات

األصــول 
ــة ــار ا غ األصــول

الثابتة األصول
187 525 426 205 املاديةاألصول  غ

(168 689) (176 808) ات ال :اإلس تطرح
18 836 249 398   1.4 

78 269 960 83 464 769 املاديـة الثابتة األصول

(61 302 841) (65 984 211) ات ال :اإلس تطرح
16 967 119 17 480 558  2.4 

327 074 97 074 املـاليـــة األصـول

(74 000) (74 000) املّدخرات تطرح:
253 074 23 074 3.4 

17 239 029 17 753 030 الثابتة األصول مجموع
0 0 أخرى غأصول  ة جار

17 239 029 17 753 030 ة ار ا غ األصول مجموع
ــة ــار ا األصــول

1 100 751 1 318 471 املخــزونـــــــات

(74 107) (76 660) املّدخرات تطرح:
1 026 644 1 241 811 4.4 

20 278 097 23 426 296 سابات وا رفـاء ماملا تصلة

     (2 510 260)      (2 510 260) املّدخرات تطرح:
17 767 837 20 916 036 5.4 
أخرى أصول  6.4  295 912 3  911 838 2 ة جار

(40 053) (40 053) املّدخرات تطرح:
2 798 858 3 872 242

0 0 أصول  و أتوظيفات خرى مالية

1 645 895 1 149 444 ما 7.4 و السيولةالسيولة عادل



23 239 234 27 179 533 ة ار ا األصول مجموع
40 478 263 44 932 563 األصول  مجموع

املـــوازنـــة
بالدينار) ا ج وقع  (أعداد

مختومة ية محاس سم31سنة د
2017 2018 إيضاحات

ــصوم ا و الذاتية األموال
الّذاتـيــة األمــوال

3 000 000 3 000 000 اإلجتـمــا املال رأس
4 466 866 4 485 520 اإلحتيــاطـيـات
2 432 650 4 723 483 ثمار اإلس منحة

(39 227 646) (44 403 102) امل ؤجلــةالنتـائج
0 (343 098) النتائج املؤثرة ية املحاس املؤجلةالتعديالت

(29 328 130) (32 537 197) 8.4 
السنة يجة ن ساب اح قبل الذاتية األموال مجموع

ية املحاس
(5 175 456) (10 002 543 ية املحاس السنة يجة ن

(34 503 586) (42 539 740) التخصيص قبل الذاتية األموال مجموع
ـــصــوم ا

ة ــار ا غ صوم ا
16 714 847 13 019 377 القـــروض

177 323 177 323 للمخاطرواألعباء مدخرات

16 892 170 13 196 700 ارة ا غ صوم ا مجموع
ــ ا صوم ارةا

20 371 690 28 022 557 9.4 سابات ا و ماملزودون املتصلة
29 867 818 38 606 366 10.4 صوم األخــرى ا ـارة ا

7 850 171 7 646 680 11.4 البنكية املاليةاملساعدات صوم وا

58 089 679 74 275 603 ارة ا صوم ا مجموع
74 981 849 87 472 303 صــوم ا مجموع
40 478 263 44 932 563 صوم ا و الذاتية األموال مجموع



النتائج قائمة
بھ مسموح ضبط

بالدينار) ا ج وقع  (أعداد

مختومة ية محاس سم31سنة د

2017 2018 إيضاحات

إيرادات االستغالل

24 369 635 26 945 876 املسافرن نقل مداخيل

1 709 587 2 074 429 األخرى  اإلستغالل إيرادات

25 672 000 22 044 000 االستغالل منحة

51 751 222 51 064 306 االستغالل 1.5 إيرادات مجموع

االستغالل أعبــاء

           ( 10 693 053)            ( 12 791 172) يات 2.5 لكةمش املس نات التمو

          ( 34 414 558)           ( 36 809 602) األعوان 3.5 أعباء

           ( 4 422 845)            ( 5 199 341) املّدخراتمخّصصات 4.5 و ات ال اإلس

           ( 3 297 480)            ( 3 319 789) األخرى  5.5 االستغالل أعباء

  ( 52 827 936)   ( 58 119 904) االستغالل أعباء مجموع

(1 076 714) (7 055 598) االستغالل يجة ن



              ( 4 125 008)               ( 2 934 115) مالية صافيــةأعباء

50 251 44 018 التوظيــفات إيرادات

27 808 اح - األر األخــرى  العادية

− − األخـرى  سائرالعادية ا

       ( 5 123 663)        ( 9 945 695) األداءا ساب اح قبل العادية شطة األ يجة تن

               ( 51 793)                ( 56 848) اح األر ع األداءات

       ( 5 175 456)        ( 10 002 543) سابية ا للسنة الصافية يجة الن

− 343 098 ية املحاس التعديالت اسات ع ا

      ( 5 175 456)       (10 345 641) ي املحاس التعديالت عد يجة ةالن  

النقدية التدفقات جدول
بھ مسموح ضبط

بالدينار) ا ج وقع  (أعداد
مختومة ية محاس سم31سنة د

               2017   2018 
باإلستغالل املتصلة النقديــة التدفقات

     ( 5 175 456)      ( 10 002 543) الصافية يجــة الن
س ـ: لـ سبة بال ات و

4 422 845 5 199 341 املّدخــرات و ات ال اإلس
           (20 801)            217 720 : املخــزونات- غيــرات

           ( 3 297 673)            (3 148 199) املستحقات-
أخرى - (384 073 1)               (221 287 1)               أصول

5 357 901 4 249 505 أخرى - وديون املزودون
4 742 521 8 075 951 أخرى - خصوم

            ( 961 067)             ( 851 167) اإليرادات حساب لة امل ثمار اإلس منح حصص
               ( 0)                ( 0) املت اح ماديةاألر أصول تات تفو من أتية

             ( 0)              ( 0) اعباء ل تحو

3 781 049 2 667 224 اإلستغالل من تية املتأ النقــدية التدفقات

ثمار اإلس شطة بأ املتصلة النقدية التدفقات
         ( 9 112 952)          ( 6 294 952) املتأ ماديةالدفوعات ثابتة أصول إقتناء من تية



0 0 مادية ثابتة أصول ت التفو من املتأتية املقابيض
0 0 املتأ ماليةاملقابيض أصول ت التفو من تية

    ( 9 112 952)   ( 6 294 952) ثمار اإلس شطة أ من املتأتية النقدية التدفقات

ل التمو شطة بأ املتصلة النقدية التدفقات
         ( 3 745 718)          ( 3 247 377) الـــقروض ســـداد

5 870 401 3 218 000 املتــا ــابيض القــروضاملقـ من تية
2 180 000 3 142 000 ثمار اإلس منحة من املتــاتية ــابيض املقـ

             23 043              18 654 اإلجتما بالصندوق املدمجة الفوائد و املمنوحة بات ال صا

4 327 726 3 131 277 ل التمو شطة أل املخصصة النقدية التدفقات
(1 004 177) نة (451 496 ) ـــز ا تـــغ

2 650 072 1 645 895 ـز  يةا املحـاس السنـة بـداية نة
1 645 895 1 149 444 ية املحاس السنـــة خـــتم عـــند نة ـــز ا



للتصرف الوسيطة املختومةاألرصدة ية املحاس سم31للسنة -بالدينار-2018د

 2017 2018األرصدةاألعباءاإليرادات

لكة 876 945 26لاالستغالإيرادات املس الشراءات لفة التجاري  172 791 12ت امش  582 676 13 704 154 14ال

التجاري  امش  704 154 14ال

األخرى  اإلستغالل خارجية 263 223 1مداخيل  389 848 1أعباء

اإلستغالل  000 044 22منحة

ام 389 848 1وعاملجم 967 421 37املجموع ا املضافة  135 172 38 578 573 35القيمة

ام ا املضافة أداءات 578 573 35القيمة و  571 219 1ضرائب

األعوان  602 809 36أعباء

ام 173 029 38املجموع 578 573 35املجموع ا اإلستغالل  347 626 2 595 455 2-زائد

ام ا اإلستغالل  595 455 2-زائد

مالية أخرى  018 44إيرادات عادية  827 251أعباء

أخرى  عادية صافيــة 167 851إيرادات مالية  115 934 2أعباء

ات ال اإلس مخصصات
العادية واملدخرات

5 199 341 

 283 385 8املجموع 410 560 1-املجموع
قبل العادية شطة األ يجة ن

األداءات ساب إح
-9 945 695 - 5 123 663 

اح األر ع الصافية 848 56-األداءات يجة  456 175 5 - 543 002 10-الن



حول املاليةالاإليضاحات قوائم
سم31املختومة 2018د

الش1 ركة.تقديم
بتارخ نابل لوالية للنقل ة و ا الشركة النقل1961جانفي22تأسست عمليات القيام ا شاط يتمثل اإلسم خفية شركة و

املال رأس بلغ و اص لأل ك من3.000.000املش ون املحلية600.000دينارمت ماعات وا الدولة مة مسا وتبلغ م ن%53س ح
ا مة مسا .%47واصتبلغ

يــة2 املحاس والّطرق املعاي احتــرام حــول إيضاحيــة .مذّكــرة
املختومة ية املحاس للسنة نابل لوالية للنقل ة و ا للشركة واإليضاحات املالية القوائم ضبط و إعداد سم31وقع وفقا2018د

إعتبارا و سية التو ية املحاس واملعاي وللقواعد د) التع محاسبة و اإلستغالل ة إستمرار (فرضية ا املعمول األساسية للفرضيات
للمحاسبة. اإلطاراملرج ا عل املنصوص ية املحاس لإلتفاقيات

ية             3 املحاس واملبادئ املعتمدةو .الطرق س الق قواعد
املحا للسنة املالية القوائم ضبط و إعداد طرق دت املختومةش ية سم31س القوائم2018د إلعداد املّتبعة بتلك مقارنة ات غ

املختومة سم31املالية للتطبيقة2017د األو اإلستالم عملية تقع ولم اإلنجاز طور الزلت جديدة ية محاس منظومة بإعتماد وذلك
الشركة. طرف من ديدة ا

س1.3 الق قواعد
العن تقييم ية.تّم املحاس لالتفاقيات وفقا وذلك التارخية لفة ال أساس ع ّية بالّدفاتراملحاس لة ّ اصرامل

لسنة املالية القوائم وضبط إعداد السابقة.2018تّم الّسنوات املعتمدة س الق طرق نفس ع باالعتماد

الداللة2.3 ذات و املعتمدة ية املحاس املبادئ
النظم م أ ص املختومةتت ية املحاس للسنة املالية القوائم إلعداد املعتمدة ية سم31املحاس :2018د ي ما

الثابتة- أ األصول
املادية الثابتة األصول

النا املصارف ميع املتضمنة و التارخية ا لف بحساب املوازنة ضمن املادية الثابتة األصول يل ا.يتم إنتاج أو ا إقتناء عن تجة
األصول. ميـع سبة بال األقساط ساوي امل الك اإلس طرقة الشركة إعتمدت

يتم كما ا. إستعمال اية عند متبقية قيمة أي توجد ال التا و األصول إلستعمال املحتملة املّدة حسب املعتمدة الك اإلس سب حّددت
للقي سبة بال الك ــالك ااإلس قيم يتجاوز ال ال دينار.200م

ات: ال اإلس لتحديد التالية سب ال إعتماد تم و
سبةاألصول  ال

 %5البنــاءات-
صناعية- %10معدات
نقــل- %20معّدات
يــة- مكت ات   %15تج
ى - ك  %33.33إصالحات
إعــالميــة- 33.33%برامج



يةاملادغالثابتةاألصول 
خال ا الك إس يتم أن ع املادية الثابتة األصول يل ل املعتمدة القواعد حسب املوازنة ضمن املادية غ الثابتة األصول إدراج ليقع

سنوات. ثالث
املخزون-ب

ال الت حسب للشركة املخزونات تقييم الةييتم ا املخزونات لوضع ا تحمل تم ال رقمف املحاسبة ملعيار طبقا ا عل 04املوجودة
باملخزونات. املتعلق

املخزون. تقييم منظومة قبل من تحديده يتم كما ي ا ال املخزون لتقييم املر لفة الت متوسط طرقة إعتماد يقع و

العمومية-ج املساعدات
العمومية: املساعدات من ن نوع ع الشركة تحصل

ثمار اإلس مساعدات
حسب املساعدات ذه الك إس يتم و املساعدات. ع الفع صول ا عند املوازنة حسابات ضمن ثمار اإلس مساعدات إدراج يقع

أخرى. كمداخيل ا ا ال إس ل أن ع النقل) معدات (إقتناء املنجزة ثمارات اإلس الك إس
اإلستغالل مساعدات

مي يل ا.تم اإلنتفاع لسنة كمداخيل ليا تضّمن و املساعدات ذه ع الفع صول ا عند باملحاسبة اإلستغالل ساعدات

املوازنة.1 حول إيضاحات

املادية1.4 غ الثابتة األصول
سنةالقيمةبلغت مو املادية غ الثابتة لألصول ام سنةدينار525 187مقابلدينار205 426هماقدر 2018ا .2017مو

ب ات ال اإلس سنة808 176 تقدرقيمة مو سنة689 168مقابل 2018دينار مو . 2017دينار

املادية4.2 الثابتة األصول
: التا دول ا املادية الثابتة األصول اصلة ا ات التغ ص وتت



اتجدول  ال اإلس

البيـــان
ام ا القيمة

2017 
شــراءات

2018 
تات اتتفو سو و

2018 
ام ا القيمة

2018 
ات ال اإلس

اكمة 2017امل
ات ال إس

2018 
ة سو
2018 

اكمة امل ات ال اإلس
2018 

القيمة
الصافية

إعالمية 577 80821 118176 6898 385168 861198 52510 187بـرامج
اإلنجاز طور مادية غ 820 820227 820227 227أصول
املادية غ الثابتة األصول 037 168254 118172 6898 206168 681426 525238 187جملة

037 037879 037879 879أرا
ا وتج األرا 978 7634 163369 6013 741366 741374 374يئة

ي 870 103 6461 259 3032 343142 117 5162 363 4793 03775 288 3مبا
ي املبا يئة و عامة ات 063 623715 847 5961 028163 684 6861 562 1592 527206 356 2تج

ومعدات ات 353 112334 704 3631 74981 622 4651 038 3512 11433 005 2تج
واملعدات زة األج يئة و 906488 45445221 39421 39422 22تركيب

افالٌت  ا ٌ نقل 566 068 39313 717 26849 8611393 919 8003 190 95947 785 26862 393 7841 032 4435 146 59معدات
افالٌت  ا ٌ نقل اإلنتفاعمعدات 4550 582 4554 582 4554 582 2684 393 1861 189 3زال

افالٌت  ا ٌ نقل معدات 124 99014 783498208 7057 114201 957223 0719 233تصليحات
افالت ل 639 80797 942948 86575 446872 046 4461 046 1محرك

ات للمحر عامة 920 494290 562 3651 08646 773194 414 4141 853 5011 38550 530169 734 1أشغال
غيارخاصة 384 15144 039325 11213 535312 477369 0586 363قطع

121 836152 330476 9431 22424 957453 330628 6971 590113 516سيارات
ية مكت 570 20697 012492 19424 776468 584589 19227 562معدات
اعالمية 280 869155 168663 70142 149621 321828819 818معدات

مختلفة يئة و عامة ات 080 489174 853799 63636 569762 534973 03541 932تج
4710 4713 4713 4713 3املركزالثقا

شاء اإل طور ثابتة 084 084348 962348 282555 764105 798أصول
املادية الثابتة األصول 980 510 19117 984 46165 441 5641 729 1114 696 76962 464 01883 011 8282 205 9607 269 78جملة

ملة 017 765 99917 160 46166 441 6821 737 8004 864 97562 890 01883 011 6892 216 4857 457 78ا



املـالية4.3 األصـول

املخزونـات4.4
ب املخزونات سنة471 318 1تقدرقيمة مو سنة751 100 1مقابل2018دينار مو قدره2017دينار بإرتفاع أي ,217 720

ي: اآل مفصلة دينارو

ات التغ 2017 2018

8 724 188 136 196 860 محـــروقــات

12 521 26 893 39 414 ـــــوت ـ ز
115 509 624 500 740 009 غيـــــــار قـــطــع

15 862 32 913 48 775 ــــــالت
(2 155) 2 155 0 أدوات
19 548 116 979 136 527 متفـــرقــات

170 009 991 576 1 161 585 املجمــــوع
45 158 35 068 80 226 ـة مــص غــيار قــطع

215 167 1 026 644 1 241 811 املجمــــوع
2553 74 107 76 660 غيــــر الصالــــحاملخـــزون

217 720 1 100 751 1 318 471 ملـــي ا املخــــزون

املخزونات قيمة إلنخفاض املدخرات قيمة تبلغ سنة660 76و مو سنة107 74  مقابل2018دينار مو :2017دينار

اتالتغ 2017 2018

      (2 553)        ( 74 107)        ( 76 660) املــــّدخـــرات

215 167 1 026 644 1 241 811 للمخـــزونات الصـــافيـــة القيمة

م4.5 املتصلة سابات ا و رفاء ا
رفاء ا حساب رصيد ق2017سنةدينار097 278 20مقابل2018سنةمور دينا296 426 23ساوي ادة بز أي ــــــــــــــــــــ, ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ اــ در

ي:199 148 3 اآل مفصلة و

ات التغ 2017 2018

3 146 266 17 756 054 20 902 320 عــاديـــون  ــرفاء حـ

0 2 510 260 2 510 260 إيفـ وك مش محـــرفــاء ـائـ
1 933 11 783 13 716 تجــارة مستحقـــةأوراق

3 148 199 20 278 097 23 426 296 ـــوع الــمجمـــ

2017 2018
234 324 4 324 كفــاالت و ودائـــع

92 750 92 750 مــات املســا

       ( 74 000)        ( 74 000) مات املسا عــــ مـــدخــرات

253 074 23 074 الصــــااملجمـــوع



رفاء ا ع املدخرات قيمة سنة2605102وتبلغ مو رفاء2018دينار ا سابات الصا املبلغ يصبح بذلك 036 916 20و
دينار.

أخرى أصو 4.6 ة جار ل

ات التغ 2017 2018

2 661 16 434 19 095 لألعـــــوان سبقـــات
88 161 343 135 431 296 لألعــــوان قــــروض

0 3 624 3 624 ــــائيـــة خــــالصـــات
895 879 1 396 914 2 292 793 الضـ و األداءات عــــ ـــرائبسبقـــات
(56 962) 56 962 0 إجتمــــاعيـــة صنــــاديـــق

85 446 0 85 446 مستحقــــة إيــــرادات
49 362 972 022 1 021 384 مسبقـــا لـــة م أعبــــاء

0 40 053 40 053 التخصــــيص إنتظـــار دفـــوعـــات
8 737 9 767 18 504 سبقـــةمـــزو  ــ دون

1 073 384 2 838 911 3 912 295 املجمــــــوع

األخرى  ة ار ا األصول ع املدخرات قيمة تبلغ سنة   053 40 و مو األصول2018دينار سابات الصا املبلغ يصبح بذلك و
دينار.242 872 3

السيولة4.7 عادل ما و السيولة
ات التغ 2017 8201

(492 774) 1 630 967 1 138 193 بنكيـــة ة جـــار حســابــات
3 333 2 349 5 682 بـــردية ة جـــار حســـابـــات

2 990 2 579 5 569 نـــــة ـــــز ا
(10 000) 10 000 0 مستحقة ة تجار اوراق

(496 451) 1 645 895 1 149 444 املجموع

الذ4.8 صوماألموال ا و يجةاتية ن تخصيص قبل الذاتية األموال مجموع قدره2018بلغ ان-74053942ما أن عد دينار
سنة(586 503 34) مو ي:2017دينار اآل مفصلة

ات التغ 2017 2018

0 3 000 000 3 000 000 املال رأس

0 181 189 181 189 ق ـــانونيـــةإحتيـــاطــيات

     18 654 111 810 130 464 اإلجتمـــا للصنــــدوق ــاطيــات إحتيـ

0 2 840 935 2 840 935 أخــــرى  حتيــــاطيـــات

0
0

1 460 064
-127 132

1 460 064
-127 132

معفــاة أخـرى ثمارات ألس إحتيـاطيات
األداءات من

نائية إست ات ال اس



2 290 833
-5 518 555
-4 827 087

2 432 650
-39  227 646

- 5 175 456

4 723 483
-44  746 201
- 10 002 543

ثمار اإلس منحة
مؤجلة نتائج

ية املحاس السنة يجة ن

- 8 036 154 -34 503 586 -42 539 740 املجموع

ا ات التغ ص :وتت التا دول ا الذاتية األموال اصلة



الذاتية األموال ات التغ جدول

املال رأس
ماعات ا
املحلية

املال رأس
واص ا

اإلحتياطات
القانونية

ــاطيــات إحتيـ
ـــدوق للصنـ
ــا اإلجتمـ

إحتيـاطيات
ثمارات ألس
من معفــاة
األداءات

ات ال إس
نائية إست

ياطاتإحت
أخرى 

مؤّجلة ثمارنتائج اإلس منحة
ثمار اإلس منحة

لة امل
يجة بالن

السنة يجة ن
ية املحاس

املجموع

سم31الرصيد 586 503 34-456 175 5-568 193 7-218 626 6469 227 39-934 840 1312 127-064 460 8101 189111 000181 410 0001 590 20171د

ا ثمارمنحة 000 142 0003 142 3إلس

لة ثمارامل اإلس منحة
يجة بالن

-851 167-851 167

الصندوق مساعدات و بات
االجتما

18 65418 654

يجة ن 456 175 4565 175 5-2017تخصيص

يةالتعد املحاس 098 343 -يالت

ية املحاس السنة يجة 543 002 10-543 002 10-ن

سم31الرصيد 740 539 42-543 002 10-735 044 8 -218 10212768 403 44-934 840 1312 127-064 460 4641 189130 000181 410 0001 590 20181د



م4.9 املتصلة سابات ا و املزودون
م املتصلة سابات ا و املزودون ساب ا رصيد سنة557 022 28بلغ مو سنة69020 371مقابل2018دينار مو ادة2017دينار بز أي

ا ي:867 650 7قدر اآل مفصلة دينارو

ات التغ 2017 2018 املزودون  طبيعة

1 867 189 634 220 2 501 409 ثــــابتة أصــــول مـــزودو

(350 307) 551 290 200 983 ثـــابتة أصـــول مزودو : ــة تجـار أوراق

4 152 251 17 065 461 21 217 712 اإلستغــــالل ــــزودو مــ

1 981 734 2 120 719 4 102 453 ا مــــزودو : ـــة تجــار إلستغـاللأوراق

   7 650 867 20 371 690 28 022 557 املجموع

األخرى 4.10 ة ار ا صوم ا
ات التغ 2017 2018

(4 346) 15 486 11 140 مستحقــــــة ــــور أجــ األعـــــوان

34 462 514 574 549 036 ــــارضــــات معـ األعـــــوان
846 154 2 257 164 3 103 318 للدفع أعباء األعـــــوان

4 658 493 أداءات 831 488 23 338 830 18 و ـــــرائب ضـ الـــــدولـــة,
0 109 615 109 615 مــــون  املســــــا

2 790 605 7 259 245 10 049 850 ن وتأم إجتمــــاعيـــة صنــــاديق
7 202 7 212 14 414 مقــ ع املحطــــاتكفـــاالت ـا

0 604 604 الضـــــمان عنــــوان ـــــوزات

408 720 175 128 583 848 للــــدفــــع ــــاء ومدخراتأعبـ

0         22 646         22 646 إنتظـــار التخصــــيصدفـــوعـــات
139 1 023 1 162 رف سبقةا اء

(2 882) 674 783 671 901 مسبقـــــا ــــاــة ـ م إيــــرادات

8 738 548 املجموع 366 606 38 818 867 29

املالية4.11 صوم وا البنكية املساعدات
ات التغ 2017 2018

446)(240 713 0465 472 6005 : سنة من أقل قروض
0  1 208 189 1 208 189 للبنك سية التو الشركة

(43 415)  1 130 601 1 087 186 الفال البنك
(179 743)  784 597 604 854 التو البنك

(10 336)  90 336 80 000 جارة فوائد
-6 952  2 499 323 2 492 371 االجتما للضمان القومي الصندوق

36 956 137 1252 174 0812 : البنكية املساعدات

17 235  2 137 125 2 154 360 للبنك سية التو الشركة
19 721  - 19 721 ان اإلس بنك

(203 489) 7 850 171 7 646 680 املجمــــــــوع



النتائج.2 قائمة حول إيضاحات

اإليرادات5.1
اإليرادات مجموع سنة32410851بلغ مو سنة281 829 51مقابل2018دينار مو قدره2017دينار بانخفاض أي دينار.957 720،

ية املحاس السنة خالل تم سنة2017كما إتفاقيات ع باإلعتماد واملالية العدل الداخلية, وزارات أعوان نقل من املتأتية اإلستغـــــالل ـــــرادات إيـ يل
سن2013 جديدة إتفاقيات إبرام لعدم .2017ةوذلك

ات التغ 2017 2018
اإلستغـــــالل إيــــــرادات

املسافرن: نقل مداخيل
1 174 280 17 435 380 18 609 660 التــــــذاكـــر

248 884 4 794 911 5 043 795 اإلشتــــراكــات

610 835 1 537 740 2 148 575 ـــــــةاألك ـــــر
542 242 601 604 1 143 846 م ق أ من معفاة أكرة

2 576 241 24 369 635 26 945 876 املسافرن نقل مداخيل مجموع

أخـرى: إستغــالل إيــرادات
(3 628 000) 25 672 000 22 044 000 اإلستغــــالل منحــــة

30 072      276 280 306 352 امل ن التكـو ع األداء جاع إس
334 771 1 433 307 1 768 078 أخـــــرى  مقــــابيض

(3 263 157) 27 381 587 24 118 430 األخرى  اإلستغالل إيرادات مجموع

(686 916) 51 751 222 51 064 306 اإلستغالل إيرادات مجموع
      (9 680) 13 774 4 094 التــوضيفــات مــــداخيـــل

3 447 36 477 39 924 بنكــية حســابــات فـوائـــد

 (6 233) 50 251 44 018 املالية اإليرادات مجموع

(27 808) 27 808 0 املــدخـرات علـــى إستــردادات

(27 808) 27 808 0 األخرى  العادية اح األر مجموع

(720 957) 51 829 281 51 108 324 اإليـــرادات مجمــــوع

لكة5.2 املس نات التمو يات مش

لكة مس شراءات املخزون غ 2018شــراءات البــيـانــات
8 678 682        (8 724) 8 687 406 ـــاتمحــــروق

408 823 (12 522) 421 345 ـــــــوت ز
2 326 113 (163 212) 2 489 325 غيـــار قــــطع

459 884 (24 232) 484 116 ـــــالت ــــ



154 267        (22 487) 176 754 تذاكرومطبوعات ، ية مكـت أدوات
15 211 8 371 6 840 ة مص ـــــــــالت

7 824         2 156 5 668 لكة مس لوازم
740 368 2 931 737 436 أخرى لكة مس شراءات

12 791 172 (217 719) 13 008 891 املجمـــوع

األعوان5.3 أعباء
األعوان أعباء قيمة سنة60280936تبلغ مو م55841434مقابل2018دينار سنةدينار ا2017و قدر ادة بز أي دينارو0443952,

ي: اآل مفصلة

ات التغ 2017 2018
1 938 974 26 249 062 28 188 036 رواتــــــب و أجـــور
(170 285) 354 310 184 025 باألجــــور  قــــة م أعبــــاء

364 675 5 620 158 5 984 833 قـ إجتماعيـة ـــانونيـةأعبــاء
261 680 2 191 028 2 452 708 أخــرى  عـيـة إجتما أعبــاء

2 395 044 34 414 558 36 809 602 املجمــــــوع

العادية قيات ال عن أساسا ناتجة ادة الز ذه نائيةواالختيارةو باملفاوضاتواالست اصة ا ادات الز .االجتماعيةو

امل5.4 و ات ال دخراتاإلس
ات التغ 2017 2018

326 730 4 410 952 4 737 682 ة السنو ات ال اإلس
449 766 11 893 461 659 ة السنو املدخرات

776 496 4 422 845 5 199 341 املجموع

األخرى 5.5 اإلستغالل أعباء

ات التغ 2017 2018
(126 132) 1 679 440 1 553 308 خ :خدمات ارجية

(190 381) 632 737 442 356 يئة و اصالحات : ا م
6 219 59 631 65 850 وتنظيف حراسة

57 662 937 022 994 684 النقل وسائل ن تأم

49 559 245 527 295 086 أخرى: خارجية خدمات
61 882 57 823 119 705 اتف ال مصارف : ا م
10 954 57 181 68 135 السرعة الطرق مصارف

2 273 10 919 13 192 اإلستقباالت مصارف
(17 096) 67 471 50 375 عاب واأل الوسطاء مرتبات

10 544 241 283 251 827 األخرى: اإلستغالل أعباء



(1 925) 145 825 143 900 واإلعانات بات ال : ا م
11 564 95 458 107 022 مختل فةأعباء
88 341 1 131 230 1 219 571 وأداءات: ضرائب
35 232 517 280 552 512 ن و الت ع األداء : ا م
17 616 258 640 276 256 باملسكن وض ال صندوق
35 493 355 310 390 803 العرات ع ضرائب
22 308 3 297 480 3 319 788 املجمــــــوع

ثمارات.3 اإلس
الدفوعات سبقات ال غي الشراءات

75 479 0 75 479 ي مبا

61 763         0 61 763 وأثاث معدات

5 366 082 333 298 5 032 784 نقل معدات

247 693 0 247 693 يئة و اتعامة تج

543 026 242 606 300 420 أخرى  ثمارات اس

6 294 043 575 904 5 718 139 الصــــا املجمـــوع

املوازنة.4 خارج دات التع
ملية ا القيمة املقبولة دات التع

2 733 694 املزودين طرف من مقدمة بنكية ضمانات

3 226 130 ائي ةضمانات

2 417 866 سبقات ع ضمانات

8 377 691 املجموع

املقدمة دات التع

بنكية مؤسسات لصا ممنوحة حافالتامتيازات لشراء بقروض التمتع مقابل

اإلمتياز مدة
سنوات5

للشراءات م ا املبلغ
8 967 845

البنك
التو البنك

627 500 13 سنوات 5  للبنك سية التو الشركة
414 646 14 سنوات5 الفال القومي البنك

37 114 886 املجموع

بائية ا يجة الن



- 9 865 084 ية املحاس للسنة الصافية يجة الن

اإلدماجات

56 848 ات الشر ع الضربة

5 062 778 ا ال ةاإلس السنو ت

1 843 027 التأخ خطايا

123 900 بھ املسموح د ا تجاوزت أعباء

الطروحات
-5 062 778 ة السنو ات ال اإلس

-44 403 102 املؤجلة ات ال اإلس

-52 244 411 بائية ا يجة الن

العامتقرير  ال
تقرير مراقبة الحسابات 

2018ديسمبر 31ختومة في حول القوائم المالية الم  

19/03/2020الحمد هللا، تونس في 

الرأي بتحفظ حول القوائم المالية :.1
ا، قمنا بأعمال املراجعة والتدقيق يف القوائم املالية الشركة الجهوية للنقل لوالية نابليف إطار إجناز مهمة مراجعة حسابات  واليت تتكون من اليت تفضلتم بتكليفنا 

للسياسات احملاسبية مبا يف ذلك ملخص وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم املالية 2018ديسمرب 31املختومة بتاريخ وازنة بيان امل
دت543 002 10قدرها  ةسلبيسنوية ونتيجة حماسبية دت563 932 44جمموع صايف للموازنة قدره 2018اهلامة وتربز هذه القوائم املالية يف موىف سنة 

دت.444 149 1 ورصيد السيولة عند ختم السنة حسب جدول التدفقات النقدية مبا قدره 
شركة الجهوية للنقل لل، فان القوائم املالية "أساس الرأي بتحفظ" باستثناء التأثريات اليت ميكن أن تنتج عن التحفظات املنصوص عليها ضمن الفقرة و حسب رأينا،

، وأدائها 2018ديسمرب 31واملصاحبة هلذا التقرير تظهر بصورة عادلة من مجيع النواحي اجلوهرية املركز املايل للشركة يف 2018يف موىف شهر ديسمرب نابللوالية 
ا النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً للنظام احملاسيب للمؤسسات.  املايل وتدفقا

أساس الرأي بتحفظ:.2
التحفظات التالية:2018ديسمرب 31للسنة املالية املنتهية يف لشركة الجهوية للنقل لوالية نابللأينا حول القوائم املالية يتضمن ر 

:األصول الثابتة 1.2
.2018تة يف موىف سنة أعمال اجلرد املادي ألصوهلا الثابشركةالتستكمل ، مل 1996ديسمرب 30املؤرخ يف 96-112خالفا ملقتضيات القانون احملاسيب عدد 

هذا .الثابتة مع املعطيات احملاسبية. وال متكن هذه الوضعية من التأكد من الوجود الفعلي هلذه األصولاقم بعملية املقاربة بني نتائج اجلرد املادي ألصوهلتوبالتايل مل 
ة.لشركاأراضي وعقارات ونفيدكم أنه مل يقع إستكمال تسوية الوضعية العقارية لكل 

.شركةلذا فإنه ال ميكننا حتديد تأثري تسوية هذه الوضعيات على قيمة األصول الثابتة وعلى األموال الذاتية لل
الحرفاء والحسابات المتعلقة بهم :2.2



اين ألعوان وإطارات األسالك يتعلق2017أوت17مؤرخ يف 2017لسنة 987أمر حكومي عدد صدر  النشيطة يف وسائل بضبط طرق احتساب كلفة النقل ا
يتم متتيع أعوان وإطارات األسالك النشيطة املباشرين بوزارات الداخلية والعدل والدفاع الوطين واملصاحل وجاء به أنه النقل العمومي للشركات الوطنية واجلهوية للنقل الربي

بني املدن على اخلطوط الداخلية للنقل العمومي اجلماعي املستغلة من قبل الشركات الديوانية ومصاحل الديوان الوطين للحماية املدنية مبجانية النقل احلضري واجلهوي و 
انية النقل و الوطنية واجلهوية للنقل الربي طبقا للشروط اليت يضبطها هذا األمر احلكومي مقررات مشرتكة من وزير املالية ووزير جزافيا مبقتضىتضبط الكلفة السنوية 

اب ملدير العام للديوان الوطين للحماية املدنية املشار إليهم بالفصل األول من هذا األمر احلكومي من جهة أخرى وحتدد هذه املقررات املنالنقل من جهة والوزراء وا
لشركات الوطنية واجلهوية تربم الوزارات املذكورة بالفصل األول من هذا األمر احلكومي والديوان الوطين للحماية املدنية اتفاقيات مع اهذا و .املخصص لكل شركة نقل

.وتدفع املبالغ احملددة على أربعة أقساط متساوية مع بداية كل ثالثية2للنقل الربي تتضمن كلفة اخلدمات طبقا ملا مت حتديده باملقررات املشرتكة املذكورة بالفصل 
والسنوات السابقة هلا مع اإلشارة أن أرصدة حسابات احلرفاء املشار إليهم 2018هذا وجتدر اإلشارة أنه مل يتم تقدمي املقررارت املشرتكة واإلتفاقيات املتعلقة بسنة

. هذا ومل يقع تقدمي ما يفيد إمكانية إستخالص هذا املبلغ يف غياب 2018يف موىف سنة دت055 286 20باألمر احلكومي واملضمنة كحرفاء عاديني تبلغ ما قدره 
لنقص قيمة أرصدة احلرفاء خاصة يف وجود مبالغ قدمية وغياب إطار 2018ة أن الشركة مل تقم بتدوين مدخرات خالل سنة أسس ترتيبية وتعاقدية واضحة. مع اإلشار 

واضح ألعمال الفوترة وضعف اإلستخالص. 
قصد تبيان الفوارق إن 2018 موىف سنة مل تقم الشركة بإعداد حمضر مقاربة بني األرصدة احملاسبية واألرصدة املستخرجة من تطبيقة الفوترة ومراقبة املداخيل يف-

وجدت والقيام باملعاجلات الضرورية يف الغرض.
.شركةوعلى األموال الذاتية للأرصدة احلرفاءلذا فإنه ال ميكننا حتديد تأثري تسوية هذه الوضعيات على قيمة 

األصول والخصوم الجارية:3.2
د مبالغ عالقة تستوجب القيام بدراستها قصد تطهريها مع اإلشارة أنه مل يتم إعداد حمضر مقاربة بني يربز رصيد حساب إسرتجاع مصاريف التأمني اجلماعي وجو 

الشؤون االجتماعية حول خمتلف احلسابات املتعلقة باألعوان (التأمني اجلماعي، خمتلف املصاحل املعنية باملوارد البشرية و املعطيات احملاسبية واملعطيات املمسوكة من طرف
مل يقع هذا و .1. كما تضمنت اخلصوم واألصول اجلارية حسابات عالقة أو قدمية مفصلة باإليضاح التكميلي عدد ض، الوضعية املالية للصندوق اإلجتماعي)القرو 

مة أعباء التأمني وقيمة التخفيضات حتديد قيمع 2018مني مبد الشركة بقائمة النتيجة لسنة أمل يقع تقدمي ما يفيد قيام شركة التى لألسطول كما ممضتقدمي عقد تأمني
ان وجدت. 

.شركةوعلى األموال الذاتية للحسابات اخلصوم واألصول اجلاريةلذا فإنه ال ميكننا حتديد تأثري تسوية هذه الوضعيات على قيمة 
:حسابات السيولة4.2

داع املبالغ باحلساب البنكي دون تدوينها مسبقا حبسابات خمتلف خزانات الشركة يتم التدوين احملاسيب للمبالغ النقدية املستخلصة من احلرفاء على أساس وصوالت إي-
داخلية حيث ال متكن من وبالتايل إخضاعها ألعمال الرقابة وخاصة أعمال اجلرد الدورية والفجئية. وهذه الطريقة يف التدوين متثل ضعف على مستوى نظم الرقابة ال

وحماضر جرد خزانات علقة بإيداع املبالغ النقدية املستخلصة من احلرفاء بني ما هو مدون حبسابات اخلزانات وحبسابات البنوكالقيام بأعمال املقاربة للمعطيات املت
.املداخيل

فوارق مل يقع تربيرها مفصلة كما يلي:2018أفرزت أعمال املقاربة بني حماضر اخلزانات واألرصدة احملاسبية يف موىف سنة -

ةمنة مبحضر جرد اخلزاناملبلغ املض الفارق   عدد احلساب    البيان الرصيد احملاسيب 
-737,400 562,000 1 299,400 خزانة املقر اإلجتماعي 541000
-156,500 143,500 300,000 خزانة مركز منزل متيم 542040

-37,682 25,050 62,732 بين خالدخزانة مركز  542080
-278,900 121,100 400,000 خزانة مركز زغوان 542140

-1 210,482 851,650 2 062,132

. 2018كما نفيدكم أنه مل يقع تقدمي حماضر جرد خزانات مركزي نابل والفحص يف موىف سنة 
ا وكذلك جداول مل تقم الشركة بالتدوين احملاسيب ألربعة حسابات بنكية مفتوحة لدى البنك الوطين الفالحي ومل تقم مبدنا بكافة الكشو - فات البنكية املتعلقة 

ال أفادنا الرئيس املدير العام للشركة بتاريخ  مبا يلي: "نود إفادتكم أنه يف إطار جتميع املداخيل اليومية الراجعة ملراكز 2020مارس 03املقاربة البنكية ويف هذا ا
بنابل 03300027011500621491نكي املفتوح لدى البنك الوطين الفالحي رقم احلمامات والفحص تقوم الشركة بصبها يف احلساب الب-قربة-قليبية

ية نابل لكل فرع دون وذلك جسب مطالب وقع توجيهها إىل البنك املذكور. إال أن البنك الوطين الفالحي قام بفتح حسابات فرعية بإسم الشركة اجلهوية للنقل لوال
ل لوالية نابل وحسب إجراءات داخلية للبنك حبيث يقع إيداع املداخيل اليومية للشركة باحلساب الفرع لكل مركز مطلب كتايب يف الغرض من الشركة اجلهوية للنق



ز الشركة مع كشف احلساب البنكيوحتويله يوما وبصفة آلية إىل احلساب اجلاري" األم" املفتوح بنابل وتقوم الدائرة املالية مبقاربة مجيع املبالغ املودعة من طرف مراك
البنك (وبصفة خاصة فرع اجلاري املفتوح لدى احلساب األم بفرع نابل بصفة شهرية وتقع اإلستعانة بكشوفات احلسابات الفرعية عند جتميع املبالغ اليومية من طرف 

تتعلق باإلطار القانوين وطريقة فتح مبراسلة البنك الوطين الفالحي لطلب توضيحات2020فبفري 11قربة) وحتويلها مببالغ مجلية. هذا وقامت الشركة بتاريخ 
مع اإلشارة أنه الحظنا أخطاء مل يقع تربيرها على مستوى بعض الكشوفات هذا احلسابات الفرعية املذكورة وكيفية تشغيلها ولكن دون إجابة إىل حد هذا التاريخ". 

البنكية هلذه احلسابات كإختالف الرصيد يف ختم شهر وبداية الشهر املوايل.
وي جداول املقاربة البنكية على مبالغ عالقة لدى البنك تستوجب مزيد العمل على تطهريها مفصلة كما يلي:حتت-

 عدد احلساب بيان احلساب اجلانب الدائن اجلانب املدين
62 5 726 STB1 COMPTE ABONNEMENT           532008

  5 508 AMEN BANK  NABEUL                532009
  1 880 B H CC 3021017001583/17          532022

419 4 477 STB2 N 101810478843 AB           532026
 المجموع 591 17 480

.شركةوعلى األموال الذاتية للحسابات السيولةعلى قيمة ةلذا فإنه ال ميكننا حتديد تأثري تسوية هذه الوضعي

:النظام المعلوماتي للشركة5.2
باالعتماد على املنظومة اجلديدة للتصرف املندمج دون أن يقع إعداد وتقدمي حمضر 2018ديسمرب 31شركة مبسك احملاسبة وإعداد القوائم املالية املنختومة يف قامت ال

استالم  يف الغرض
عدم التحصل على كافة الردود إلستفسارتنا الكتابية:6.2

فإن أعمال التدقيق مل تشمل عملية املقاربة بني املعطيات وك، املزودين، احلرفاء واحملامني وغريهمنا الكتابية املوجهة إىل البنيف غياب حتصلنا على كافة الردود إلستفسارت
يق.املتوفرة باحملاسبة واملعطيات املمكن التحصل عليها من طرف اهلياكل املذكورة املوجه إليها االستفسارات الكتابية طبقا ملعايري التدق

النشاط السنوي:تقرير.3
ر النشاط.  كما ال يبدي مراقب مسؤولية إعداد تقرير النشاط السنوي راجعة إلدراة الشركة وال يتضمن رأي مراقب احلسابات حول القوائم املالية البيانات املضمنة بتقري

ة، تقتصر مسؤوليتنا على التثبت من صحة البيانات املتعلقة من جملة الشركات التجاري266هذا وطبقا ملقتضيات الفصل .احلسابات أي نوع من التأكيد حوهلا
سجمة بشكل جوهري مع حبسابات الشركة واملضمنة بتقرير النشاط. وتشمل أعمالنا قراءة تقرير النشاط حبيث يؤخذ باالعتبار فيما إذا كانت هذه البيانات غري من

ل التدقيق أو يف حال ظهر أن يف تلك املعلومات األخرى أخطاء جوهرية، ويف حال استنتاج وجود خطأ القوائم املالية  أو املعلومات اليت مت التوصل إليها من خال
جوهري يف هذه البيانات املضمنة بتقرير النشاط، فإنه يتوجب بيان ذلك صلب تقريرنا.

نفيدكم بأنه ليس لدينا مالحظات حول صحة املعلومات ذات )(أسس التحفظات حول القوائم املالية2واعتمادا على فحوصنا وباستثناء ما مت ذكره بالفقرة عدد 
.2018الطابع احملاسيب الواردة بتقرير النشاط لسنة 

مسؤوليات اإلدارة  واألشخاص المسؤولين عن الحوكمة  عن القوائم المالية .4
اسيب للمؤسسات، وعن  الرقابة الداخلية اليت يعتربها ضرورية لتمكنها من إعداد إن جملس اإلدارة مسؤول عن إعداد البيانات املالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للنظام احمل

قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.
ن أمور تتعلق باالستمرارية واستخدام أساس عند إعداد القوائم املالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار واإلفصاح، عندما ينطبق ذلك، ع

االستمرارية احملاسيب، ما مل تنوي اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف أعماهلا أو ال يوجد بديل واقعي غري ذلك.
.واألشخاص املسؤولون عن احلوكمة هم املسؤولون عن اإلشراف على إجراءات البيانات املالية

انات الماليةمسؤولية المدقق حول تدقيق البي.5
أو خطأ، وإصدار تقريرنا إن أهدافنا هي احلصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات املالية ككل خالية من األخطاء اجلوهرية، سواًء كانت ناشئة عن إحتيال

 القيام به وفقا للمعايري الدولية للتدقيق سيكتشف دائما أي والذي يتضمن رأينا. التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي مت
كل معقول على خطأ جوهري، إن وجد. إن االخطاء ميكن أن تنشأ من اإلحتيال أو اخلطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إمجايل، ممكن أن تؤثر بش

كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق، نقوم مبمارسة االجتهاد املهين لبيانات املالية.القرارات االقتصادية املتخذة من قبل املستخدمني على أساس هذه ا
واحملافظة على تطبيق مبدأ الشك املهين خالل التدقيق، باإلضافة اىل:



وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك حتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ،-
من اخلطر الناتج عن املخاطر، واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساسًا لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف األخطاء اجلوهرية الناجتة عن احتيال أعلى 

مد، سوء التمثيل أو جتاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.اخلطأ، حيث أن االحتيال قد يشتمل على التواطؤ، التزوير، احلذف املتع
ية الرقابة احلصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعال-

الداخلية يف الشركة.
ية التقديرات احملاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعدة من قبل اإلدارة.تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة ومدى معقول-
هنالك وجود لعدم تيقن االستنتاج حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية احملاسيب و بناءًا على أدلة التدقيق اليت مت احلصول عليها، فيما إذا كان -

كًا جوهريا حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فإننا جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف ميكن أن تثري ش
 مالئم،  فسنقوم بتعديل مطالبون أن نلفت االنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف البيانات املالية، وإذا كان اإلفصاح عن هذه املعلومات غري

مستقبلية تنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق اليت مت احلصول عليها حىت تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنه من املمكن أن تتسبب أحداث أو ظروفرأينا.إن اس
يف توقف الشركة على االستمرار. 

نات املالية متثل املعامالت واألحداث بشكل حيقق العرض العادل.تقييم العرض العام والشكل واحملتوى للبيانات املالية مبا فيها اإلفصاحات وفيما إذا كانت البيا-
اهلامة، مبا يف لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤولني عن احلوكمة خبصوص، واليت هي من ضمن أمور أخرى، نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له  ومالحظات التدقيق

ها خالل تدقيقنا.ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية اليت مت حتديد

مالحظات أخرى:.6
مبا يلي:دون أن منس من رأينا املذكور أعاله، نعلمكم 

من جملة الشركات 388، الحظنا أن الوضعية املالية الصافية سلبية وتطبيقا ملقتضيات الفصل 2018مبراجعة حسابات األموال الذاتية للشركة يف موىف سنة -
دارة الدعوة جللسة عامة خارقة للعادة للمسامهني للنظر يف هذه الوضعية.التجارية فإنه يستوجب على جملس اإل

ا- ذا اجلدول.وقع إعداد جدول التدفقات النقدية حسب الطريقة املسموح  ويستوجب على الشركة تقدمي مزيد اإليضاحات حول خمتلف املبالغ الواردة 
تقرير التفقدية 18/31034مضمن حتت عدد 2018ديسمرب 07ورية باحملكمة اإلبتدائية بنابل بتاريخ أحال الرئيس املدير العام للشركة إىل السيد وكيل اجلمه-

صلحة اإلجتماعية العام لوزارة النقل حول ملف التأمني اجلماعي على املرض ألعوان الشركة قصد فتح حبث حتقيقي خبصوص التصرفات املنسوبة لكل من رئيس امل
لعام األسبق.والتكوين والرئيس املدير ا

ضد عون بالشركة والذي كان يشرف على مصلحة الشؤون اإلجتماعية 2019/13305مضمنة حتت عدد 2019ماي 27قامت الشركة بشكوى بتاريخ -
م بالشر 2017نوفمرب 10والتكوين منذ  كة وتلقي رشاوي مقابل لوجود فارق يف وصوالت األكل ولشبهة حتيل وتدليس وثائق إدارية إليهام الغري مبناظرة إلنتدا

ذلك. 
وقد أفادتنا مصاحل دت951324فارق ب أفرزت أعمال املقاربة بني كشف حساب للشركة الوطنية لتوزيع البرتول والرصيد احملاسيب املمسوك من قبل الشركة -

ب العمل على دراسة هذا املبلغ والقيام باملعاجلة احملاسبة الضرورية الشركة أنه متأيت أساسا من فوائض تأخري مل يقع إرسال فواتري يف الغرض للشركة وبالتايل فإنه جي
يف الغرض.

دت أي 805,548 7وجود فوارق اجيابية وسلبية بني نتائج اجلرد املادي واجلرد النظري للمخزون مبا قيمته اجلملية ب 2018تضمن تقرير جرد املخزون لسنة -
ل على معاجلة خمتلف األسباب هذه الوضعية والقيام باإلجراءات الضرورية يف الغرض. تستوجب العممن قيمة املخزون %0,59بنسبة 

المتطلبات القانونية والتشريعة :تقرير حول.7
ل.ي به العميف نطاق مهمة مراقبة حسابات الشركة، قمنا بالفحوصات اخلاصة طبقا للمعايري هئية اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية والتشريع اجلار 

جناعة قمنا بتقييم ، املاليةيتعلق بإعادة تنظيم السوق 1994نوفمرب 14مؤرخ يف 1994لسنة 117قانون عدد الثالث من الوطبقا ملقتضيات الفصل 
ال أن جملس اإلدارة هو املسؤول على التصور ووضع نظم رقابة داخلية والتثب ت الدوري من جناعته وفاعليته. اجراءات املراقبة الداخلية للشركة ونذكركم يف هذا ا

ذي يعترب جزءا من تقريرنا.وقد مكنتنا عملية التقييم من الوقوف عند بعض النقائص وقع تضمينها ضمن التقرير املتعلق باإلجراءات اإلدارية واملالية واحملاسبية ال
قمنا بالفحوصات الضرورية ونفيدكم يف هذا ،2001نوفمرب20يفاملؤرخ2001لسنة2728عدداالمرمن19الفصلوعمال بأحكاماخر،وعلى صعيد

طبقا ملا جاء برتتيب هيئة السوق املالية املتعلق مبسك أن مصاحل الشركة بصدد حتيني دفرت املسامهني قصد إدراج كافة البيانات الضرورية موضوع كراس الشروط السياق 
.2006اوت 28السيد وزير املالية املؤرخ يف وإدارة حسابات األوراق املالية املنصوص عليه بقرار 



مراجع الحسابات
عن شركة تكوين استشارة
سمير بن جمعة

التقرير الخاص للسنة المحاسبية  
2018ديسمبر  31المختومة بتاريخ  

19/03/2020الحمد هللا، تونس في 

2018نة الموضوع: التقرير الخاص لمراجع الحسابات لس
واملتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات املؤسسات العمومية ذات 1987أفريل 01املؤرخ يف 1987لسنة 529من األمر عدد 9عمال بأحكام الفصل 

الشركة نتشرف بإعالمكم بأن مصاحل من جملة الشركات التجارية200وعمال بأحكام الفصل الصبغة الصناعية والتجارية والشركات اليت متلك الدولة كامل رأس ماهلا، 
ذه 2018أفادتنا باملعطيات التالية اخلاصة باالتفاقيات اليت ال تزال سارية املفعول أو اليت مت ابرامها يف سنة اجلهوية للنقل لوالية نابل .  وتتفّصل أهم البيانات املتعلقة 

:االتفاقيات كما يلي

:     البنكيةالقروض.5
:مفصل كما يليدت397 436 10ما قدره 2018رصيد للقروض البنكية يف موىف سنة يبلغ املتبقي بال

نسبة القرض المتبقي بالرصيد 2018اإلستخالصات الى غاية  قيمة القروض سنة التحرير 	+3%	TMMالبيانات 40	460 161	840 202	300 2014 	+3%	TMMالشركة التونسية للبنك 47	800 191	200 239	000 2014 	+3%	TMMالشركة التونسية للبنك 143	400 573	600 717	000 2015 	+3%	TMMالشركة التونسية للبنك 210	000 735	000 945	000 2015 	+3%	TMMالشركة التونسية للبنك 181	556 635	444 817	000 2015 	+3%	TMMالشركة التونسية للبنك 545	714 409	286 955	000 2015 	+3%	TMMللبنكالشركة التونسية  471	429 353	571 825	000 2016 	+3%	TMMالشركة التونسية للبنك 460	000 345	000 805	000 2016 	+3%	TMMالشركة التونسية للبنك 165	629 414	071 579	700 2016 	+3%	TMMالشركة التونسية للبنك 200	237 100	119 300	356 2017 	+1,5%	TMMالشركة التونسية للبنك 71	442 1	071	630 1	143	072 2014 	+1,5%	TMMالفالحيالوطينالبنك  208	880 626	628 835	508 2014 الفالحيالوطينالبنك 



TMM+2%	 154	500 51	500 206	000 2017 	TMM+2%الفالحيالوطينالبنك  486	709 162	236 648	945 2017 	TMM+2%الفالحيالوطينالبنك  962	893 262	607 1	225	500 2017 	TMM+2%الفالحيالوطينالبنك  644	657 140	143 784	800 2017 	TMM+2%الفالحيالوطينالبنك  644	657 140	143 784	800 2017 	TMM+2%الفالحيالوطينالبنك  208	929 25	071 234	000 2018 	TMM+2%الفالحيالوطينالبنك  1	764	000 0 1	764	000 2018 +0,75%	TMMلفالحياالوطينالبنك  129	420 1	064	118 1	193	538 2012 	TMM+2%البنك التونسي 1	573	005 346	995 1	920	000 2017 	TMM+2%البنك التونسي 1	121	081 98	919 1	220	000 2018 البنك التونسي
10 436 397 7 909 122 18 345 519 المجموع

ة الجهوية للنقل لوالية نابل:            تأجير الرئيس المدير العام للشرك.6
نشآت العمومية وهي مفصلة كاآليت:يضبط األجر واملنح واالمتيازات العينة اليت يتحصل عليها الرئيس املدير العام طبقا للنصوص القانونية املتعلقة بنظام تأجري رؤساء امل

:2018جويلية 12إلى2018جانفي 01للفترة من معز سالم السيد  -
وجاء بالفصل األول به 2017جويلية 18قرار رئيس احلكومة املؤرخ يف طبقا لمعز ساملتضبط مرتبات الرئيس املدير العام للشركة اجلهوية للنقل لوالية نابل السيد 

كما يلي: 2017ي ما26الرئيس املدير العام للشركة اجلهوية للنقل بنابل إبتداءا من معز ساملأنه يضبط املرتب الشهري للسيد 
دينار900األجر األساسي:-
دينار200منحة سكن:  -
دينار4102منحة املسؤولية:-
ا العملاملنحة العائلية:- تسند وفقا للرتاتيب اجلاري 

كل ثالثة دينارا بعنوان خدمات هاتفية  120شهريا ولرتا من الوقود500يتمتع عالوة على ذلك بــ: سيارة وظيفية ومعز ساملكما جاء بالفصل الثاين أنه السيد 
أشهر.

:2018ديسمبر 31إلى 2018جويلية 13للفترة من هشام العساس السيد  -
ء بالفصل األول وجا2018نوفمرب 12قرار رئيس احلكومة املؤرخ يف طبقا لهشام العساستضبط مرتبات الرئيس املدير العام للشركة اجلهوية للنقل لوالية نابل السيد 

كما يلي: 2018جويلية 13به أنه يضبط املرتب الشهري للسيد الرئيس املدير العام للشركة اجلهوية للنقل بنابل إبتداءا من 
دينار662,369 1 األجر األساسي:- 

دينار7,500 ملحق األجر األساسي:-
دينار13,332 املنحة التكميلية:-
دينار2,080 :منحة احلضور-

دينار10,000 منحة النقل:-
دينار96,794 منحة اإلنتاج الشهرية-

دينار246,000 منحة السكن:-
دينار360,000 املنحة الوظيفية:-
دينار185,000 منحة اخلدمة:-

دينار27,000 الرتفيع يف منحة اخلدمة:-
دينار700,575 منحة اإلنتاج السنوية:-

دينار25,000 مة السنوية:منحة اخلد-
دينار467,050 منحة آخر السنة:-
دينار560,000 منحة تكميلية بعنوان املسؤولية-

كل ثالثة دينارا بعنوان خدمات هاتفية  120لرتا من الوقود شهريا و500يتمتع عالوة على ذلك بــ: سيارة وظيفية وهشام العساسكما جاء بالفصل الثاين أنه السيد 
.يف شكل بطاقات شحنيتم إسنادهاأشهر



مكفآت حضور أعضاء مجلس اإلدارة:            .7
بلغت وقدقيمة منحة حضور أعضاء جملس إدارة الشركة بألف دينارا سنويا لكل عضو مبجلس اإلدارة. حتديد2013جويلية 04قررت اجللسة العامة العادية املنعقدة يف 

.دت00015قدره مبلغا خاما 2018بسنةواملتعلقة ب مكافآت احلضور قيمة أعباء الشركة املدونة باحملاسبة ضمن حسا
من جملة 200وأحكام الفصل األمرهذاملقتضياتختضعأخرىاتفاقياتإىل2018احملاسبيةللسنةاملاليةللقوائممراجعتناأثناءنتعرضملناحيتنا،ومن

.الشركات التجارية
كة تكوين استشارةعن شر : مراجع الحسابات

سمير بن جمعة

اإليضاحات التكميلية  

:01اإليضاح التكميلي عدد 
:تستوجب العمل على دراستها والقيام بالتسويات الضروريةتضمنت اخلصوم واألصول اجلارية حسابات عالقة أو قدمية 

التغييرات 2017رصيد سنة  2018رصيد سنة البيان عدد الحساب
0,000 636,863 636,863 AVANCES SUR SALAIRES            421100

1 171,456 4 467,425 3 295,969 AUTRES AVANCES                  421101
28 054,087 49 501,626 77 555,713 PRETS ORDINAIRES                423100
16 308,220 1,547 16 309,767 ASS MALADIE/PRET             423150

9 695,247 28 796,498 19 101,251 PRETS CONSTRUCTIONS             423200
86 020,000 264 838,669 350 858,669 PRETS MOUTONS                   423400

89,820 0,000 89,820 AUTRES PRETS 423600
8 703,052 10 453,977 1 750,925 REMUNERATIONS REGLEMENT DEFINI  425100

0,000 3 624,370 3 624,370 REMUNERATIONS DUES AUX REDEVAB  425200
4 356,205 5 032,529 9 388,734 AUTRES REMUNERAT DUES AUX PERS  425300

3 832,252 11 329,700 15 161,952 PERSONNEL DEPOTS RETRAITE       426100
41 242,000 3 103,000 44 345,000 AMICALE SRTGN                   426200

9 982,000 39 708,285 49 690,285 SYNDICAT                        427100
0,000 1 496,940 1 496,940 U T T                           427150

439,025 2 051,645 1 612,620 PRETS C N S S            427600
63 627,684 176 273,886 112 646,202 AUTRES DIVERSES OPPOSITIONS     427900
97 019,320 172 641,967 269 661,287 TICKETS RESTAURANT              427930
85 222,757 119 186,784 33 964,027 OPPOSIT TUNISIANA               427950

0,000 109 615,345 109 615,345 ACTIONNAIRES DIVIDENDES A PAYE  447100
2 392,768 1 058,377 3 451,145 AUTRES ORGANISME SOCIAUX        453180
254,345 291,754 37,409 ASSURANCE GROUPE                453182
314,000 8,000 322,000 ASSGROUP PERSONNEL ASSAINISS   453183

8 657,779 2 215,677 10 873,456 ASSGROUP PERS RETRAITE         453184
90 090,032 704 587,815 794 677,847 REMBOURSEMENTS ASSGROUPE       457100
51 281,813 6 833,869 58 115,682 ASSGROUPE RETRAITE             457150

0,000 1 364,950 1 364,950 CAUTIONS CAFES GARES            457300
7 202,117 5 847,129 13 049,246 CAUTIONS SURENCHERES            457400

51 324,051 175 128,168 123 804,117 CHARGES A PAYER                 458600
85 446,282 0,002 85 446,284 PRODUITS A RECEVOIR 458700

0,000 22 646,192 22 646,192 VERSE EN INSTANCE AFFECTATION   461000
0,000 29 139,512 29 139,512 VERS EN INST AFFEC REC ABONNEM  461001
0,000 1 999,836 1 999,836 V I AFFECT PRET ELEC MENAG      461002
0,000 2 048,670 2 048,670 V I AFFECT PRET OMRA            461003
0,000 6 865,162 6 865,162 V I AFFECT AUTRES PRETS         461004

.د 09459ويبلغ جمموع هذه األرصدة 2018كما الحظنا أن بعض أرصدة حسابات بعض املزودين مل تشهد تغيري خالل سنة 


