
 بالغ الشركات
 

 

                       القوائم المالية
  

 الشركة الجھوية للنقل لوالية نابل 

نابل - شارع الحبيب ثامر  144المقر االجتماعي :   

 

 

ل ة ناب ل لوالي ة للنق ركة الجھوي ر الش ة تنش ا المالي ي  قوائمھ ة ف بية المختوم نة المحاس للس

ي عرض 31/12/2019 ي الج توالت ادقة ف ة الللمص ة العادي ة العام دملس وم  ةنعق وبر   21ي أكت

  .بيـرج محمـد: ر العام و الخاص لمراقب الحساباتھذه القوائم مصحوبة بالتقري .2021

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 



 

 

 





 2019 رديسمب 31للسنة المحاسبية المختومة في  األرصدة الوسيطة للتصرف

 بالدينار

 اإليرادات
 

 األعباء
 

 2019 2018 رصدةاأل

 13 614 521 14 154 704 الھامش التجاري 14 762 535 تكلفة الشراءات المستھلكة 055 377 28 إيرادات اإلستغالل

 13 614 521 الھامش التجاري
  

 051 770 1 أعباء خارجية 725 201 1 مداخيل اإلستغالل األخرى
  

 000 744 21 منحة اإلستغالل
  

35 المجموع 1المجموع560 246  34 790 195 35 573 578القيمة المضافة الخام 770 051

 063 182 1 ضرائب و أداءات 34 790 194 القيمة المضافة الخام
  

 
 312 995 37 أعباء األعوان

  
 2 455 595‐ 4 387 179‐ زائد اإلستغالل الخام 39 177 374 المجموع 34 790 195 المجموع

 4 387 179‐ زائد اإلستغالل الخام

 107 321 أعباء عادية أخرى 122 17 إيرادات مالية
  

 746 183 3 أعباء مالية صافيــة 400 213 1 إيرادات عادية أخرى
  

    
و مخصصات اإلستھالكات 
 المدخرات العادية

9 623 601 
    

 13 128 454 المجموع 3 156 658‐ المجموع
اب نتيجة األنشطة العادية قبل إحتس

 9 945 695‐ 16 285 112‐األداءات

    
 60 443‐ األداءات على األرباح

 
 10 002 543‐ 16 345 555‐ النتيجة الصافية



 

 

 تقديم الشركة.       1

وهي شركة خفية اإلسم  يتمثل  1961جانفي  22سست الشركة الجهوية للنقل لوالية نابل بتاريخ تأ

دينار متكون من  3.000.000نشاطها في القيام  بعمليات النقل المشترك لألشخاص ويبلغ رأس المال 

 .%47في حين تبلغ مساهمة الخواص  % 53سهم وتبلغ مساهمة الدولة والجماعات المحلية  600.000

 ةــياسبحمــرام المعايير والّطرق الحتول اــح ـةيــرة إيضاحـذكّ م.2         

وقع إعداد و ضبط القوائم المالية واإليضاحات  للشركة الجهوية للنقل لوالية نابل للسنة المحاسبية المختومة 

ات األساسية المعمول وفقا للقواعد والمعايير المحاسبية التونسية و إعتبارا للفرضي  2019ديسمبر  31في 

بها (فرضية إستمرارية اإلستغالل و محاسبة التعهد) و لإلتفاقيات المحاسبية المنصوص عليها في اإلطار 

  المرجعي للمحاسبة. 

 

 قواعد القيس المعتمدة  والمبادئ المحاسبية ولطرق ا.             3  

تغيرات  2019ديسمبر  31المختومة في  لم تشهد طرق إعداد و ضبط القوائم المالية  للسنة المحاسبية

 .2018 ديسمبر 31مقارنة بتلك المتّبعة إلعداد القوائم المالية المختومة في 

 قواعد القيس 3.1

لالتفاقيات  افقو لك ذو  على أساس الكلفة التاريخيةة يّ سباصر المسّجلة بالّدفاتر المحاعنالم ييتق تمّ  
.المحاسبية  

 
  دة في الّسنوات السابقة.متعنفس طرق القيس الم لىع ادتمعاالب 2019مالية لسنة ال ئموالقا طبضو  داعدإ مّ ت

  

  



 

 

         المبادئ المحاسبية المعتمدة و ذات الداللة 3.2  

ديسمبر  31تتلخص أهم النظم المحاسبية المعتمدة إلعداد القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 

  :في ما يلي 2019

               األصول الثابتة-أ    

 األصول الثابتة المادية                 

يتم تسجيل األصول الثابتة  المادية ضمن الموازنة بحساب كلفتها التاريخية و المتضمنة لجميع المصاريف  
  .الناتجة عن إقتناءها أو إنتاجها

   ألصول.لجميـع ا الك المتساوي األقساط بالنسبةهتسإلا ةقير ط شركةالت مدعتإ

 وجد أي قيمة متبقية عندت الي اللتباو  المعتمدة حسب المّدة المحتملة إلستعمال األصول كهالتسإلا بسن تددّ ح  
  .دينار 200الكلي بالنسبة للقيم التي ال يتجاوز قيمتها  اإلستهــالكيتم  كما ها.العمستإ يةهان

    هالكات:ستو تم إعتماد النسب التالية لتحديد اإل

  ولصاأل
  النسبة

 %5  تءاـانـلبا -

  %10  صناعية تادعم -

  %20  ات نقــلمعدّ  -

  %15  ت مكتبيــةاز تجهي -

 %33.33  إصالحات كبرى -

 33.33%  ــةـالميـعإرامج ب -

 



 

 

 المادية غير الثابتة األصول          

يقع إدراج األصول الثابتة غير المادية ضمن الموازنة حسب القواعد المعتمدة لتسجيل األصول الثابتة 

               .هالكها خالل ثالث سنواتستى أن يتم إالمادية عل

               المخزون -ب 

ف التي تم تحملها لوضع المخزونات في الحالة الموجودة عليها ييتم تقييم المخزونات للشركة حسب التكال

       .المتعلق بالمخزونات 04طبقا لمعيار المحاسبة رقم 

لمخزون النهائي كما يتم تحديده من قبل منظومة تقييم و يقع إعتماد طريقة متوسط التكلفة المرجح لتقييم ا

               .المخزون

               المساعدات العمومية -ج

           :تحصل الشركة على نوعين من المساعدات العمومية

 مساعدات اإلستثمار 

و يتم  .يقع إدراج مساعدات اإلستثمار ضمن حسابات الموازنة عند الحصول الفعلي على المساعدات

ك هذه المساعدات حسب إستهالك اإلستثمارات المنجزة (إقتناء معدات النقل) على أن تسجل إستهال

           .إستهالكاتها كمداخيل أخرى

 مساعدات اإلستغالل 

تم تسجيل مساعدات اإلستغالل بالمحاسبة عند الحصول الفعلي على هذه المساعدات و تضّمن كليا ي

  .كمداخيل لسنة اإلنتفاع بها



 

 

  

 : بعض بنود القوائم المالية عرضطرق تغيير  - 3-3
في إطار تحسين طريقة عرض الوضعية المالية للشركة ونتيجة نشاطها وفقا لمبادئ المحاسبة      

  المتعارف عليها بالبالد التونسية، قامت الشركة بمراجعة طريقة عرضها للبنود التالية :
  عوضا عن القروض، األخرى الجارية ضمن الخصوم االجتماعي الضمان صندوق عرض ديون  -
 األخرى الجارية االجتماعي (آجال أقل من سنة)ضمن الخصوم الضمان صندوق عرض ديون  -

  المالية، الخصوم من وغيرها البنكية عوضا عن المساعدات
  و لم يكن لهذا التغيير انعكاسا على النتيجة المحاسبية و على األموال الذاتية.

و ذلك  11طبقا لما ينص عليه المعيار المحاسبي عدد  2018م المالية لسنة و بالتالي وقعت معالجة القوائ
 لضمان مقارنة أفضل للقوائم المتالحقة للشركة و قد شملت البنود التالية :

  

 الفارق
  31/12/2018الرصيد في 

 بعد المعالجة

  31/12/2018الرصيد في 

 قبل المعالجة
 البند

 وضالقر  377 019 13 169 536 7 208 483 5

 األخرى الجارية الخصوم 366 606 38 945 581 46 579 975 7-

2 492 371 5 154 309 7 646 680 
 من غيرها و البنكية المساعدات

 المالية الخصوم

  

  

  

  

  



 

 

           إيضاحات حول الموازنة .1

           األصول الثابتة غير المادية 1.4  

مقابل  دينار  472 449 هماقدر  2019  فى سنةفي مو  الخام لألصول الثابتة غير المادية القيمة   بلغت

                 .2018 في موفى سنة دينار  205 426

دينار في موفى  808 176مقابل    2019دينار في موفى سنة 939 336  تقدر قيمة اإلستهالكات  ب

                        . 2018سنة

   

 األصول الثابتة المادية 2. 4 

          ثابتة المادية في الجدول التالي:وتتلخص التغيرات الحاصلة في األصول ال



 

 

  جدول اإلستھالكات
 

شــراءاتالقيمة الخام البيـــان
تفويتات و 
القيمة الخام تخريدات

 اإلستھالكات
 تسويةإستھالكاتالمتراكمة

 اإلستھالكات
 القيمة المتراكمة

 الصافية 2018 2019 2019 2019 2018 2019 2019 2019

 198 38545 204243 589176 80835 327212 135 31 454بـرامج إعالمية  

 227 82021 937205 883124 804124 804 81 079  في طور اإلنشاءغير ماديةأصول 

 426 20645 20421 937449 472176 808160 131336 939 112 534 األصول الثابتة غير المادية جملة 

 879 037879 037879 037 أراضي  

 374 741374 741369 7631 390371 153 3 588تھيئة األراضي وتجھيزھا  

 3 363 5163 363 5162 259 646146 0112 405 657 957 859 مباني  

 2 562 686522 9443 085 6301 847 623174 3012 021 924 1 063 706تجھيزات عامة وتھيئة المباني   

 2 038 465369 9532 408 4181 704 11276 5351 780 647 627 771تجھيزات ومعدات  

 22 39422 39421 90634422 250 144تركيب وتھيئة األجھزة والمعدات  

 62 785 95914 053 0245 540 84671 298 13749 717 3935 497 7285 540 84649 674 275 21 623 862معدات نقل ٌ الحافالٌت  

 4 582 4555 540 84610 123 3004 582 4555 540 84610 123 300 0 زال اإلنتفاع معدات نقل ٌ الحافالٌت  

 223 114223 114208 9907 783216 773 6 341تصليحات معدات نقل ٌ الحافالٌت 

 1 046 44657 4001 103 846948 80779 52819 5351 008 800 95 046محرك للحافالت  

 184 282  1 853 41471 9711 925 3861 562 494816 618638 009 1 741 103أشغال عامة للمحركات

 369 535369 535325 15114 145339 296 30 239قطع غيار خاصة  

 628 957123 160752 117476 83658 419535 255 216 862 سيارات  

 589 77614 320604 096492 20619 850512 056 92 040معدات مكتبية  

 819 149115 399934 548663 86955 686719 554 214 993  اعالميةمعدات 

 973 569133 9991 107 568799 48937 601837 090 270 478تجھيزات عامة وتھيئة مختلفة  

 3 4713 4713 4713 471 0المركز الثقافي  

 348 0841 665 2481 741 229272 103272 103أصول ثابتة في طور اإلنشاء  

 83 464 76922 668 2647 282 07598 850 95765 984 21112 526 7856 198 39072 312 604 26 538 352صول الثابتة الماديةاأل جملة 

 83 890 97522 713 4687 304 01299 300 42966 161 01912 686 9166 198 39072 649 543 26 650 885 الجملة



 

 

  المـالية األصـول3.4

 

 

 

 المخزونـات 4. 4

 موفى في دينار 1 318 471 مقابل 2019 سنة موفى في دينار  1 535 628 ب المخزونات قيمة تقدر
 :كاآلتي مفصلة هي و دينار   217 016 هقدر   إرتفاعب أي, 2018 سنة

 2019  2018  التغيرات

(80 569) 
 

196 860 
 

 محـــروقــات             291 116

13 000 
 

39 414 
 

 زيــــــوت             414 52

196 772 
 

740 009 
 

 قـــطــع غيـــــــار          781 936

16 914 
 

48 775 
 

 عجــــــالت          689 65

0 
 

0 
 

 أ د وات            0

 متفـــرقــات           493 197  527 136  966 60

 المجمــــو ع 668 368 1  585 161 1  083 207

9 933 
 

80 226 
 

 قــطع غــيار مــصلحـة       159 90
217 016 

 
1 241 811 

 
 المجمــــو ع 827 458 1

 المخـــزون غيــــرالصالــــح  801 76  660 76  141

  المخــــزون الجملـــي 628 535 1  471 318 1  157 217
 

 

2018 2019 
4 324 

 
ودائع وكفاالت                                   324 4

 المســاھمــات    750 92  750 92 
خــرات عــــلى المساھماتمـــد     (324 78 )         (000 74 )         

23 074 
 

 الصــــافي المجمـــوع                   750 18



 

 

              مقابل 2019 سنة موفى في دينار  76 801 المخزونات قيمة إلنخفاض المدخرات قيمة تبلغ و
 :2018 سنة موفى في دينار76 660 

 

  التغيرات
2018 

 
2019 

 المــــّدخـــرات   (801 76 )         (660 76 )        (141)      
217 016 1 241 811 

 
 القيمة الصـــافيـــة للمخـــزونات 827 458 1

 

 

 بهم المتصلة الحسابات و الحرفاء 5. 4

 

  دينار296 426 23  مقابل   2019 سنة  موفى في ردينا 328 178 26 يساوي  رصيد حساب الحرفاء

 :و ھي مفصلة كاآلتي032 752 2 , أي بزيادة قدرھا  2018سنة 

 

   2019  2018  التغيرات
 حـــرفاء عــاديـــون         907 560 10 320 902 20 (413 341 10)

 حـــرفــاء مشكوك في إيفــائـھم 421 617 15 260 510 2 161 107 13

 مستحقـــة  أوراق تجــارية 0 716 13 716 13-

  

 الــمجمــــــوع 328 178 26 296 426 23 032 752 2
 

 

 المبلغ يصبح بذلك و 2019 سنة موفى في دينار  421 617 15 الحرفاء على المدخرات قيمة وتبلغ
 .دينار  907 560 10 الحرفاء لحسابات الصافي

 

 

 

 



 

 

 أخرى جارية أصول 6. 4

 

 2019  2018  التغيرات

 تسبقـــات لألعـــــوان     848 32 095 19 753 13

لألعــــوان قــــروض      537 530 296 431 241 99  

 خــــالصـــات نھــــائيـــة     983 91 624 3 359 88

1 733 551 
 

2 292 893 
 

 تسبقـــات عــــلي األداءات و      444 026 4
 الضــــرائب

 إيــــرادات مستحقــــة      0 446 85 (446 85)

ـاأعبــــاء مسجلـــة مسبقــ      760 072 1 384 021 1 376 51  

دفـــوعـــات في إنتظـــار  053 40  053 40  0
 التخصــــيص

 مـــزودون ــ تسبقـــة 546 32 504 18 042 14
 المجمــــــوع 171 827 5  295 912 3  876 914 1

 

 بذلك و 2019 سنة موفى في ينارد164 671  األصول الجارية األخرى على المدخرات قيمة تبلغ و
 . دينار 5 662 499 األصول لحسابات الصافي المبلغ يصبح

 السيولة يعادل ما و السيولة 7. 4

 2019  2018  التغيرات
حســابــات جـــارية بنكيـــة 201 698  193 138 1  (992 439)

 حســـابـــات جـــارية بـــريدية 122 6  682 5  440
ـةالخـــــزينــــ         (*)   071 86  569 5  502 80  

 اوراق تجارية مستحقة 0  0  0
 المجموع 394 790  444 149 1  (050 359)

 

 

. بينما بلغ رصيد هذا الحساب ضمن  2018دينار في موفى سنة  5 569هذا الحساب  بلغ رصيد(*)
  دينار. 42أي بفارق سلبي قدره  2019دينار في بداية سنة   527  5النتائج المؤجلة مجددا 

  



 

 

  قدره ما 9201 نتيجة تخصيصقبل  الذاتية األموال مجموع بلغ   الخصوم و  الذاتية لاألموا 8.    4
 إزيادةب أي  2018 سنة موفى في دينار  (741 539 42)       كان أن بعد دينار) (150 241 70
 :كاآلتي مفصلة هي و دينار (409 701 27) 

 

 2019  2018  التغيرات
 

0 
 

3 000 000 
 

مالرأس ال 000 000 3  

 إحتيـــاطــيات قـــانونيـــة        189 181  189 181  0

 إحتيـــاطيــات للصنــــدوق اإلجتمـــاعي 472 147  464 130  008 17      

 إحتيــــاطيـــات أخــــرى        935 840 2  935 840 2  0
0 
0  

1 460 064 
- 127 132  

1 460 064
- 127 132 

 أخـرى معفــاة من األداءاتإحتيـاطيات ألستثمارات 
استھالكات إستثنائية                               

 
-1 213 400 

-20 162 005 
-6 343 012 

 

 
4 723 483 

-44  746 201 
- 10 002 543 

 

 
3 510 083

-64 908 206
- 16 345 555

   
 منحة اإلستثمار
نتائج مؤجلة

نتيجة السنة المحاسبية

المجموع      150 241 70-  741 539 42-  409 701 27 -

 

 :التالي الجدول في  الذاتية األموال في الحاصلة التغيرات وتتلخص



 

 

 

  

  

 جدول التغيرات في األموال الذاتية

  
رأس المال 
الجماعات 
 المحلية

س المال رأ
  الخواص

اإلحتياطا
ت 

  القانونية

إحتيـــاطيــات 
 للصنــــدوق
 اإلجتمـــاعي

إحتيـاطيات 
ألستثمارات 
 معفــاة من
  األداءات

إستھالكات 
  إستثنائية

إحتياطات 
  أخرى

  نتائج مؤّجلة
منحة 
  اإلستثمار

منحة 
اإلستثمار 
المسجلة 
  بالنتيجة

نتيجة السنة 
  المحاسبية

  المجموع

  741 539 42-  585 002 10-  735 044 8-  218 768 12  201 746 44- 934 840 2  131 127- 064 460 1  464 130  189 181 000 410 1 000 590 1  2018ديسمبر  31الرصيد في 

                                     منحة اإلستثمار 
  

  400 213 1-      400 213 1-                            منحة اإلستثمار المسجلة بالنتيجة

و مساعدات الصندوق ھبات 
  008 17                        008 17           االجتماعي

  585 002 10        585 002 10-                        2018 تخصيص نتيجة
  

  421 159 10-    421 159 10-         إنعكاسات التعيالت المحاسبية

          نتيجة السنة المحاسبية
   

  
                            -16 345 555  -16 345 555  

 150 241 70- 065 399 13- 135 258 9 - 218 12768 206 908 64- 934 840 2 131 127- 064 460 1 472 147 189 181 000 410 0001 590 1  2019ديسمبر  31الرصيد في 



 

 

 

 بهم المتصلة الحسابات و المزودون 9. 4

  مقابل 2019  سنة موفى في دينار 32 261 265 بهم المتصلة الحسابات و المزودون الحساب رصيد بلغ
 :  كاآلتي مفصلة هي و دينار   4 238 708 هاقدر  زيادةب أي 2018  سنة موفى في دينار 28 022 557

 طبيعة المزودون 2019  2018  التغيرات
 مـــزودو أصــــول ثــــابتة 620 231 1  409 501 2  (565 269 1)

174 740 
 

200 983 
 

: مزودو أصـــول  أوراق تجـاريــة 722 375
 ثـــابتة

 مــــــزودو اإلستغــــالل 245 381 25  712 217 21  533 163 4

أوراق تجــاريـــة : مــــزودو  453 272 5  453 102 4  000 170 1
 اإلستغـالل

 
4 238 708 

 
28 022 557 

 
 المجموع 265 261 32

 

 األخرى الجارية الخصوم 10. 4

 2019  2018  التغيرات
 األعـــــوان  أجــــــور مستحقــــــة 197 735 1  140 11  057 724 1

 األعـــــوان  معـــــارضــــات      696 508  036 549  (340 40)
 األعـــــوان أعباء للدفع      964 563 2  318 103 3  (354 539)
 , ضــــــرائب و أداءاتالـــــدولـــة 870 289 28  831 488 23  039 801 4

0 
 

109 615 
 

 المســــــاھمــــون       615 109
 صنــــاديق إجتمــــاعيـــة وتأمين      303 950 22  429 025 18  874 924 4

  كفـــاالت على مقـــاھي المحطــــات 564 14  414 14  150
 حجـــــوزات بعنــــوان الضـــــمان 604  604  0

 أعبـــــاء للــــدفــــع      255 145 1  848 583  677 561

0 
 

        22 646 
 

              دفـــوعـــات في إنتظـــار 646 22        
                          التخصــــيص

(439) 
 

1 162 
 

                          الحرفاء تسبقة 723

103 000 
 

671 901 
 

يــــرادات مسجـــــاــة مسبقـــــاإ       902 774  
 المجموع 609 116 58 945 581 46  664 534 11

 

 



 

 

 المالية والخصوم البنكية المساعدات 11. 4

 

   2019 2018 التغيرات

1 396 658 2 980 229 4 376 887   :  قروض أقل من سنة

(788 844) 1 208 189 419 345  الشركة التونسية للبنك 

567 023 0 567  023  الزيتونةبنك 

1 514 774 1 087 186 2 601 960  البنك الفالحي

(19 256) 604 854 585 598  البنك التونسي

122 961 80 000 202 961  فوائد جارية

1 767 201 2 174 081 3 941 282  المساعدات البنكية  :

1 134 087 2 154 360 3 288 447  الشركة التونسية للبنك

652 835 0 652 835  البنك الفالحي

(19 721) 19 721 0  بنك اإلسكان 

3 163 860 5 154 309 8 318 169  المجمــــــــوع

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 



 

 

 إيضاحات حول قائمة النتائج .2
 

 اإليرادات 1. 5

 موفى في دينار 51 108 324 مقابل 2019 سنة موفى في دينار 52 553 302 اإليرادات مجموع بلغ
   .دينار  1 444 978 هقدر  رتفاعاب أي ،2018 سنة
المتأتية من نقل أعوان وزارات الداخلية,  اإلستغـــــالل إيــــــرادات تسجيل 2019خالل السنة المحاسبية  تم كما

 .2019 سنةوذلك لعدم إبرام إتفاقيات جديدة  2013 سنةعلى إتفاقيات باإلعتماد  والمالية العدل

 2019  2018  التغيرات

  إيــــــرادات اإلستغـــــالل
:   مداخيل نقل المسافرين

 التــــــذاكـــر         512 681 20 660 609 18 852 071 2

 اإلشتــــراكــات         914 869 4 795 043 5 (881 173)

 األكـــــريـــــــة          179 437 1 575 148 2 (396 711)

 أكرية معفاة من أ ق م      450 388 1 846 143 1 604 244

مداخيل مركز التكوين 0 0 0

   مجموع مداخيل نقل المسافرين 055 377 28 876 945 26 179 413 1

:   إيــرادات إستغــالل أخـرى

 منحــــة اإلستغــــالل          000 744 21 000 044 22 (000 300)

 إسترجاع األداء على التكـوين المھني 496 322 352 306 145 16

 مقــــابيض أخـــــرى          628 092 2 078 768 1 (850 888)

 ل األخرىمجموع  إيرادات اإلستغال  125 159 24 430 118 24 695 40
      

 لمجموع إيرادات اإلستغال 180 536 52 306 064 51 874 471 1

 مــــداخيـــل التــوضيفــات          191 2 094 4 (903 1)      

 فـوائـــد حســابــات بنكــية          931 14 924 39 (993 24)

 مجموع  اإليرادات المالية  122 17 018 44 (896 26) 

 إستــردادات علـــى المــدخـرات 0 0 0

  مجموع األرباح العادية األخرى 0 0 0

 مجمــــوع اإليـــرادات           302 553 52 324 108 51 978 444 1
 

 

 



 

 

 المستهلكة التموينات مشتريات 2. 5

 

2019شــراءات    تغير المخزون  شراءات مستھلكة  البــيـانــات

 محــــروقـــات  235 130 10 569 80        804 210  10

 زيـــــــوت  472 409 (001 13) 471 396

 قــــطع غيـــار  775 141 3 (847 206) 928 934 2

 عجـــــــــالت 751 415 (913 16) 838 398

 أدوات مكـتبية ، تذاكرومطبوعات 060 168 (573 26)        487 141

 عجـــــــــالت مصلحة 518 12 0 518 12
 لوازم مستھلكة  680 14 0         680 14

 شراءات مستھلكة أخرى                  200 687 (392 34) 809 652

 المجمـــوع 691 979 14 (157 217) 534 762 14

 

 

 األعوان أعباء 3. 5

 

 في دينار 36 809 602 مقابل 2019 سنة موفي في دينار 37 995 312 األعوان أعباء قيمة تبلغ
 :كاآلتي مفصلة هي و دينار  1 185 710 قدرها بزيادة أي, 2018 سنة موفى

 

 2019  2018  التغيرات

 أجـــور و رواتــــــب         842 096 29 036 188 28 806 908
 أعبــــاء ملحقــــة باألجــــور 721 187 025 184 696 3

 أعبــاء إجتماعيـة قــــانونيـة 681 185 6 833 984 5 848 200
 أعبــاء إجتما عـيـة أخــرى         068 525 2 708 452 2 360 72

 المجمــــــوع 312 995 37 602 809 36 710 185 1

  
 

 بالمفاوضات الخاصة زياداتال و واإلستثنائية واإلختيارية العادية الترقيات عن أساسا  ناتجة  الزيادة هذه و
 .اإلجتماعية

 
  
  
 



 

 

 المدخرات و اإلستهالكات 4. 5

 2019  2018  لتغيراتا

 اإلستھالكات السنوية 302 421 6 682 737 4 620 683 1
 المدخرات السنوية 300 202 3 659 461 641 740 2

 المجموع 601 623 9 341 199 5 260 424 4

   

 األخرى اإلستغالل أعباء 5. 5 

 2019  2018  التغيرات

 ارجية  :خدمات خ 013 456 1 308 553 1 (295 97)

 منھا : اصالحات وتھيئة 198 227 356 442 (424 215)

 حراسة وتنظيف 566 44 850 65 (124 18)

 تأمين وسائل النقل 123 106 1 684 994 663 110      

 خدمات خارجية  أخرى: 038 314 086 295 952 18

 منھا : مصاريف الھاتف 205 81 705 119 (500 38)

 مصاريف الطريق السريعة 117 80 135 68 969 11

 مصاريف اإلستقباالت 190 20 192 13 998 6

 مرتبات الوسطاء واألتعاب 237 69 375 50 (138 9)

 أعباء اإلستغالل األخرى: 107 321 827 251 280 69

 منھا : الھبات واإلعانات 940 157 900 143 040 14

 ء مختلفةأعبا 167 163 022 107 494 2

 ضرائب وأداءات: 063 182 1 567 219 1 (504 37)

 منھا : األداء على التكوين 585 554 512 552 418 9

 صندوق النھوض بالمسكن 026 277 256 276 709 4

 ضرائب على العربات 998 302 803 390 ((805 87)
 المجمــــــوع   220 273 3  789 319 3  (069 44)

 

 

 

 

 



 

 

 

 6 إيضاحات حول التدفقات النقدية :

 تشمل قائمة التدفقات النقدية على :

  الخزينة في بداية السنة المحاسبية -  444 149 1  

  االستغالل أنشطة التدفقات النقدية المتأتية من -   340 148 1  

  االستثمارالمتصلة بأنشطة التدفقات النقدية  -   - 257 713 15  

  التمويل بأنشطة المتأتيةالنقدية  التدفقات -   585 264 10  

  الخزينة في نهاية السنة المحاسبية   888 150 3-  (أ)

 

 الخزينة في نهاية السنة مفصلة كاآلتي:  )أ(

  السيولة وما يعادل السيولة -  394 790

  البنكية  التغطية -   - 282 941 3

  الخزينة في نهاية السنة المحاسبية   888 150 3-

  
  
  

 

 

 اإلستثمارات .3

 الشراءات  تغيير التسبقات  الدفوعات

 مباني     0 0 0
 معدات وأثاث     672 499 0         672 499

 معدات نقل     584 233 14 103 272 687 505 14
 تجھيزات عامة و تھيئة    943 656 0 943 656
 استثمارات أخرى 058 323 0 058 323

 المجمـــوع الصــــافي   257 713 15 103 272 360 985 15
  

 



 

 

 الموازنة خارج التعھدات .4

الجملية القيمة  التعھدات المقبولة     

3 514 591 
 

 ضمانات بنكية مقدمة من طرف المزودين
ةضمانات نھائي               980 872 2  
قاتضمانات على تسب               466 961 1  

                                   
8 349 038 

 
          المجموع              

 
 

 التعھدات المقدمة
  

 مقابل التمتع بقروض لشراء حافالت امتيازات ممنوحة لصالح مؤسسات بنكية :        

   مدة اإلمتياز
 
 سنوات 7

  الجملي للشراءات المبلغ
 

5 807 609  

 البنك              
 

  البنك التونسي

بنكالشركة التونسية لل               780 122 4 سنوات 7   
   

 البنك القومي الفالحي               311 980 23 سنوات 7 
 المجموع               700 910 33

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 النتيجة الجبائية

   

 
 
 

 النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 555 345 16 -

 

  
 اإلدماجات

60 443 

 

 الضريبة على الشركات

9 623 601 

 

 اإلستھالكات السنوية

1 631 354 

 

 خطايا التأخير

138 130 

 

 أعباء تجاوزت الحد المسموح به

17 000 

 

 استردادات على المدخرات

  

 الطروحات

-9 623 601 

 

 اإلستھالكات السنوية

-67 855 946 

 

 اإلستھالكات المؤجلة

 

 النتيجة الجبائية 574 354 82-
 

 

 

 

  

	



 

 

	



 

 

	



 

 

	



 

 

	

	



 

 

	

	



 

 

	

	



 

 

	

	



 

 

	



 

 

	



 

 

	



 

 

	



 

 

  


