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م��� ����   �
ا������ ا�������� ����� ا�����آ� ا������ ا��!� ����� ا����"��

�,�ض ���*����د�� ����� ا  31/12/2017���  �����
م   وا����� /�,����  ��������"���� ا�,�م���� ا�,�د����� ا�

6  �������� 2018 .  ���������� ��
: � ا�,����م و ا������ص ���ا����8 ا�!"������ت  ه���45 ا�����
ا�3 م*���!

  . ��� �> ج�,�

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 ا	�ـــ�از�ـــ�
 (أ��اد و�� ���ه� ��	���ر)

 �� د�&���  31"� م#�"�!� م ��م� 
2016 

 
 �تإ�,�ح 2017

 
   

 ا01ــ�ل

   
 ا01ــ�ل 3!� ا	2ــ�ر�ــ�

   
 ا�01ل ا	4����

170 981 
 

 ��B ا���د��  اAص
ل 525 187

(166 451) 
 

��Hآ�ت :��Gح   (689 168) Iا 

4 530 
 

18 836   1.4 
 

69 327 123 
 

�� ا���د�ـ� 960 269 78��K�ل ا
 اAص

(56 894 127) 
 

��Hآ�ت:��Gح  (841 302 61) Iا  

12 432 995 
 

16 967 119  2.4  
97 074 

 
    اAصـ
ل ا��ـ���ـــ� 074 327

(74 000) 
 

   ا��ّ/خ�ات: ��Gح         (000 74)

23 074 
 

253 074 3.4 
 

12 460 599 
 

 م��2ع ا�01ل ا	4���� 029 239 17
0 

 
 ��ر�� أخ�ى  3!�  أ�0ل 0

12 460 599 
 

 م��2ع ا�01ل 3!� ا	2�ر�� 029 239 17

   
 ا01ــ�ل ا	2ــ�ر�ــ�

1 121 552 
 

  ا���ــNو�ـــــــ�ت 751 100 1

(62 214) 
 

   ا��ّ/خ�ات: ��Gح         (107 74)
1 059 338

 
1 026 644 4.4 

 
16 980 424 

 
 ا���*�� ��3 ا�!��ـ�ء وا�!"���ت 097 278 20

     (2 538 069) 
 

   ا��ّ/خ�ات: ��Gح         (260 510 2)     
14 442 355 

 
17 767 837 5.4 

  
4 126 132  

 
 ج�ر�� أخ�ى أص
ل 6.4  911 838 2

(40 053) 
 

   ا��ّ/خ�ات: ��Gح         (053 40)
4 086 079 

 
2 798 858 

  
0 

 
 م���� أخ�ى �
�S�Tت و أص
ل 0

2 650 072 
 

 �,�دل ا�"�
�� ا�"�
�� و م� 7.4 895 645 1

22 237 844 
 

 م��2ع ا�01ل ا	2�ر�� 234 239 23
34 698 443 

 
  م��2ع ا�01ل 263 478 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ا	�ـــ�از�ـــ�
 (أ��اد و�� ���ه� ��	���ر)

 �� د�&���  31"� م#�"�!� م ��م� 
2016 

 
 إ�,�ح�ت 2017

 
   

 ا1م�ال ا	@ات!� و ا	 ــ<�م

   
 ا1مــ�ال ا	ّ@اتـ!ــ�

3 000 000 
 

3 000 000 �Uـ�ــ�� رأس ا���ل اIج
4 443 824 

 
 اIح��ــ�Wـ�ـ�ت    866 466 4

1 213 717 
 

���Kر 650 432 2 Iا �! م
(33 203 706) 

 
(39 227 646)   Y��ا Zـ��� ج�ــ�ا�

0 
 

0 
Z��� ا��,/�Hت ا��!� ��� ا��Yث�ة �� ا�

 ا��Yج��

(24 546 166) 
 

(29 328 130) 8.4 
م��2ع ا1م�ال ا	@ات!� ��C اح�&�ب ��!�2  

� ا	�#�"�!� ا	&
(6 023 940) 

 
���� ا�"� ا��!� ��� (456 175 5)� 

(30 570 106) 
 

 م�ال ا	@ات!� ��C ا	� <!Dم��2ع ا1 (586 503 34)

   
 ا	 ـــ<ــ�م

   
 ا	 <�م 3!� ا	2ــ�ر��

13 487 507 
 

 ا��ـــ�وض 847 714 16
177 323 

 
 م/خ�ات ������W واUA��ء 323 177

13 664 830 
 

 م��2ع ا	 <�م 3!� ا	2�ر�� 170 892 16

   
 ا	 <�م ا	2ــ�ر��

18 628 251 
 

 ا���*�� ��3 ا��Nودون و ا�!"���ت 9.4 690 371 20
25 623 100 

 

م 10.4 818 867 29*� ا��ـ�ر�� اAخــ�ى ا�

7 352 368 
 

7 850 171 11.4 ��^
م ا������ ا��"�U/ات ا��*� وا�
51 603 719 

 
 م��2ع ا	 <�م ا	2�ر�� 679 089 58

65 268 549 
 

 ��2ع ا	 <ــ�مم 849 981 74
34 698 443 

 
 م��2ع ا1م�ال ا	@ات!� و ا	 <�م 263 478 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

EF�� ����F ا	
G� م&��ح Iض� 

 (أ��اد و�� ���ه� ��	���ر)

 �� د�&���  31"� م#�"�!� م ��م� 
   

2016 
 

2017 

 

 إ�,�ح�ت
 

    
 

 ا"M�KLل داتإ��ا                            

24 053 914 
 

24 369 635 
 

 

 م/اخ�� ��� ا��"����>

1 662 379 
 

1 709 587 
 

 

�_Hل اAخ�ى Iإ��ادات ا 

18 672 000 
 

25 672 000 
 

 

 م!� ا	 �_Hل

44 388 292 
 

51 751 222 
 1.5 

 م��2ع إ��ادات ا"M�KLل

    
 

 أ��ــ�ء ا"M�KLل

           ( 10 455 737) 
 

           ( 10 693 053) 
 

�ت ا��"���^� م�����ت 2.5�
�� ا�

          ( 30 607 987) 
 

          ( 34 414 558) 
 


ان 3.5UAء ا��Uأ 

           ( 4 364 580) 
 

           ( 4 422 845) 
 

��Hآ�ت و ا��ّ/خ�ات م�ّ**�ت 4.5 Iا 

           ( 3 019 398) 
 

           ( 3 297 480) 
 

 أU��ء ا	 �_Hل اAخ�ى 5.5

  ( 48 447 701) 

 

  ( 52 827 936) 

  

 م��2ع أ���ء ا"M�KLل

(4 059 409) 
 

(1 076 714) 
 

 

 ��!�2 ا"M�KLل

              ( 1 935 408) 
 

              ( 4 125 008) 
  

 أU��ء م���� ص���ــ�

15 326 
 

50 251 
 

 


�Tــ�Sت� إ��ادات ا�

6 308 
 

27 808 
 

 

 ا�,�د�� اAخــ�ى اAر��ح

− 
 

− 
 

 

 ا��"��� ا�,�د�� اAخـ�ى

       ( 5 973 182) 
 

       ( 5 123 663) 
 

 

 ��!�2 ا�PQ�1 ا	O�د�� ��C اح�&�ب ا1داءات

               ( 50 758) 
 

               ( 51 793) 
  

Aر��حاAا b�U داءات 

       ( 6 023 940) 
 

       ( 5 175 456) 
 

 

� ا	#&��!�&R	 �!� ا	�!�2 ا	<�

− 
 

− 
 

 

    ا�,^� �ت ا��,/�Hت ا��!� ���

      ( 6 023 940) 
 

      ( 5 175 456) 
 

 

 ا	�!�O� �2 ا	�K��Oت ا	�#�"�!�

 
 
 
 
 
 



 

 

���S ��ول ا	���S�ت ا	

G� م&��ح Iض� 

 (أ��اد و�� ���ه� ��	���ر)

 �� د�&���  31"� م#�"�!� م ��م� 
               2016           2017 

  
 ا	���S�ت ا	��Sــ� ا	��<"T�� �R�KLل

     ( 6 023 940) 
 

     ( 5 175 456)  �!�ا	�!2ــ� ا	<�  
    :� ��"ــ�"
��ت ���  

4 364 580 
 

��Hآ�ت و ا��ّ/خــ�ات     845 422 4 Iا  
 ا���ــNو��ت -: �_�ــ�ات  (801 20)            (469 7)           
           ( 3 592 

891) 
           ( 3 297 

 ا��"�!��ت - (673

              (365 391)  
              

 أص
ل أخ�ى -  (221 287 1)
 ا��Nودون ود�
ن أخ�ى - 901 357 5 241 034 9
 خ*
م أخ�ى - 521 742 4 971 650 3

            ( 663 594)             ( 961 067) 
���Kر ا��"��� �� ح"�ب     Iا eح*f م

 ا��Iادات
��ت  �� أص
ل م�د��     (0 )                (0 )               �
S� <م ���g�اAر��ح ا��  


�� اU��ء    (0 )              (0 )             !�  

ا	���S�ت ا	Sــ��� ا	��V ت!� مU ا"T�KLل  049 781 3 507 396 6  

ا	���S�ت ا	���S ا	��<�PQ�V� �R اT"��4�ر   
�ء أص
ل ث���� م�د�� ا�/�
�Uت ا���g ��� م     (952 112 9 )          (127 724 2 )         �> إ�  


�h أص
ل ث���� م�د��      0 0S�ا������i ا���g ��� م> ا�  

�h أص
ل م����      0 0S�ا������i ا���g ��� م> ا�  

 ا	���S�ت ا	���S ا	��Vت!� مU أ��PQ اT"��4�ر  (952 112 9 )   (127 724 2 )    

	��<�PQ�V� �R ا	����Cا	���S�ت ا	���S ا   
  ـــ/اد ا�ـــ��وض       (718 745 3 )          (216 500 3 )         

ا���ـــ���i ا���ــ� ��� م> ا��ــ�وض      401 870 5 700 209 2  
���Kر      000 180 2 0 Iا �!ا���ـــ���i ا���ــ� ��� م> م  

             ( 59 718)              23 043 �U���
ا�/ ا��/م�� ���*/وق اIجS�ح� و ا
 ص��� ا����ت ا���

(1 350 234) 4 327 726     C����	ا �PQ�1 �>> �	ا ���Sا	���S�ت ا	  

2 322 146 ( 1 004 177)      ��Wـــ 	ا �!Lتـــ  

� �ـ�ا�� ا	&ـ� ا	�#ـ�"�!�     072 650 2 926 327� ��Wـ 	ا  

� �ـــ� خـــ�X ا	&ـــ� ا	�#�"�!�     895 645 1 072 650 2�Wـــ 	ا  



 

 

� ا1ر�0ة ا	�"! �P	R�<�ف �� ا	�#�"�!� ا	� ��م� &R	31  ���&ر  - 7201د����	��- 

 ا��Tادات
 

 ا��1�ء
 

 2016 2017 ا1ر�0ة

 إ��ادات ا"T�KLل
 

24 369 635 
  

R\�&�	اءات ا�Q	ا �]R^ت�^ 
 

-10 693 053 
 

 177 598 13 582 676 13 ا	\�م` ا	�2�ري

 ا	\�م` ا	�2�ري
 

13 676 582 
        

 م�اخ!C ا"T�KLل ا1خ�ى
 

748 520 
  

 أ���ء خ�ر�!�
 

-1 924 967 
    

 م#� ا"T�KLل
 

25 672 000 
        

 ا	���2ع
 

40 097 102 
 

 ا	���2ع
 

-1 924 967 
 

 379 506 31 135 172 38 ا	S!�� ا	�,��� ا	 �م

 ا	S!�� ا	�,��� ا	 �م
 

38 172 135 
 

 ض�اaF و أداءات
 

-1 131 230 
    

    
 أ���ء ا��1ان

 
-34 414 558 

    
 ا	���2ع

 
38 172 135 

 
 ا	���2ع

 
- 35 545 788 

 
 346 139- 347 626 2 زا�F ا"T�KLل ا	 �م

L�"Tا �Fمزا� 	ل اK 
 

2 626 347 

 إ��ادات م�	!�        
 78 059  

 أ���ء ��د�� أخ�ى

 

- 241 283 
    

 إ��ادات ��د�� أخ�ى
 

961 067 
 

 008 125 4 - أ���ء م�	!� 0��!ــ�
    

    
م <<�ت ا"T�K\آ�ت 

  وا	��خ�ات ا	O�د��
- 4 422 845 

    

 ا	���2ع
 

3 665 473 
 

 ا	���2ع
 

- 8 789 136 
 

�� C�� د���O	ا �PQ�1�2 ا!
 إح�&�ب ا1داءات

- 5 123 663 - 5 973 182 

    
 ا1داءات �dR ا1ر��ح

 
- 51 793 

 
�!� 940 023 6 - 456 175 5 - ا	�!�2 ا	<�



 

 

  �SاXF ا	��	!� ا	ا�T,�ح�ت ح�ل 
 ��  2017 د�&��� 31ا	� ��م� 

 
 تX��S ا	�Qآ�.       1

��
��ر�h" g�  k ا���آ� ا���� ���� ��	
� ����22  �Sم   1961ج������ا �� ��W��� �K���  3 Iا ��Sوه� ش�آ� خ

ن م>  �3.000.000,����ت ا��� ا�����ك �nش��ص و���m رأس ا���ل ^� �3 و���m م"�ه�� ا�/و��  600.000د��ر م


اص  % 53وا�����Uت ا��!��� �  .%��47 ح�> ���m م"�ه�� ا�
 

 ــ�ة إ�,�ح!ــ� حــ�ل اح�ــ�ام ا	�O��!� وا	�Pّق ا	�#�"�!ــ�م@ّآ.2       

م� �� ��� ا��!� ��� ا��"�� ���� ��	
� ���� ��
د�"���  31و�t إU/اد و s�r ا��
ا�3 ا������ وا�q�Iح�ت  ����آ� ا���

���را ����s�Sت اA � �� ا��,�  2017Uو إ ��"�
�����s إ ���ار�� (
ل ��� و��� ���
اU/ وا��,���� ا��!� ��� ا�
/�,��_Hل و م!� �� ا� I) ا��!� ���ج,� ���ر ا�WIا �� ����U ص
*  . و �����S�uت ا��!� ��� ا��

 
 ��ا�� ا	g!S ا	�O���ة  وا	�Pق وا	���دئ ا	�#�"�!� .             3


م� �� ���_��ات م��ر�� ���v ا��ّ��,�  �2017"��� د 31��W /��� 3ق إU/اد و s�r ا��
ا�3 ا������  ��"� ا��!� ��� ا��

م� �� ��  .2016د�"���  UI31/اد ا��
ا�3 ا������ ا��

 
1.3 g!S	ا�� ا�� 

.�3ّ ����3 ا�,�ص� ا��"ّ��� ���ّ/���� ا��!� �ّ�� b�U أ �س ا�^��S ا���ر���� وذ�v و��� �����S�Hت ا��!� ���   
 �
ات ا�"����� 3ّ�2017 إU/اد وs�r ا��
ا�3 ا������ �"���د �W xS� b�Uق ا���x ا��,��/ة �� ا�ّ"U	�.  

2.3 �	M�	ة و ذات ا���O�	#�"�!� ا�	دئ ا���	ا        

م� �� ���f أه3 ا�3y ا��!� ��� ا��,��/ة UI/اد ا��
ا�3 ا������ ��"� ا��!� ��� ا����  :�� م� ��� 2017د�"���  �31

               ا�01ل ا	4����- أ  
               �� ا	��د��  ا�01ل ا	4�� �

  <U ����� ����t ا��*�ر�z ا��q���� ا���ر���� و ا��Sاز�� �!"�ب آ�
��  ا���د�� �s> ا����K�ل ا
�3 �"��� اAص�
�ءه� أو إ���ج���  .إ�

��Hك ا���"�وي ا�A"�ط ���"�� ����ـt اAص
ل Iا ����W آ����ت ا/��Uإ .  
��Hك ا��,��/ة ح"8 ا� Iحّ/دت �"8 ا ����� /U �����
ج/ أي ���� م� 	 �����,��ل اAص
ل و��� I �����ّ/ة ا��!

�����,����وز ������ . إ � 	 ����ــHك ا�^�� ���"�� ����3 ا� I3 ا�  .د��ر 200آ�� �
��Hآ�ت Iا /�/!�� ��������د ا�"8 ا�Uو �3 إ:   

  

  ا	&��  ا�01ل

 %5  ا��ــ�ءات -
- ��U�  %10  م,/ات ص
  %20  م,ّ/ات ��ــ� -
  N����  15%ات م^���ــ� -
 %33.33  إصHح�ت آ��ى -

 33.33%  ��امZ إUــHم�ــ� -
 

          ا	��د�� 3!� ا	4���� ا�01ل �
 3��� ا���د�� b�U أن ���K�ل ا
�� ��B ا���د�� �s> ا��
از�� ح"8 ا��
اU/ ا��,��/ة ��"��� اAص��K�ل ا
��t إدراج اAص


اتإ ��Hآ��     .خHل ثHث  



 

 

           
               ا	� Wون -ب 

��^�
ts ا���Nو��ت �� ا�!��� ا��
ج
دة W ����U��� ��,��ر ���3 ����3 ا���Nو��ت ����آ� ح"8 ا�� ����!� 3� ��z ا�
�Nو��ت 04ا��!� �� ر�3 ���� ��,�       .ا��

����3 ا���Nون ا����� آ��� eج���ا �S�^�
 r ا�����د ��W�� مUإ t�� ون وN�
م� ����3 ا��y�3 �!/�/4 م> ��� م�.  
             

               ا	�&���ات ا	��Oم!� -ج

�U> م> ا��"�U/ات ا�,�
م��� b�U آ����ا �*!�:           

���Kر � Iات ا/U�"م 
/ ا�!*
ل ا�b�U ��,S ا��"�U/اتU از��
���Kر �s> ح"���ت ا�� Iات ا/U�"إدراج م t�� . 45ك هH��و ��3 إ 

���Kرات ا���Nة ا��"�U/ات ح" Iك اH���ء م,/ات ا���(8 إ �  .b�U أن �"�� إ ��Hآ���� آ�/اخ�� أخ�ى) إ�
         
�_Hل � Iات ا/U�"م 

��Sع ��Iا �/ ا�!*
ل ا�b�U ��,S ه45 ا��"�U/ات و �qّ�> آ��� آ�/اخ�� �"U �� �!���� لH_� Iات ا/U�"3 �"��� م�
���. 
  

     إ�,�ح�ت ح�ل ا	��از�� .1
       

           ا�01ل ا	4���� 3!� ا	��د�� 1.4  
h_��   �����ا �  b�
�� ��B ا���د�� �� م��K�ل ا
��  د��ر  981 170م����  د��ر  525 187 4م��/ر 2017  ا���م �nص

 �  b�
   .2016م
��Hآ�ت  ب  I689 168 ��/ر ���� ا �  b�
� 451 166م����    2017د��ر �� م  b�
  . 2016د��ر �� م

                         
 ا�01ل ا	4���� ا	��د�� 2. 4 

������ ا���د�� �� ا��/ول ا���K�ل ا
�f ا��_��ات ا�!�ص�� �� اAص��          :و�



 

 

  ��ول ا"T�K\آ�ت
 

 ا	S!�� ا	 �م ا	�!ـــ�ن
2016 

 شــ�اءات
2017 

ت[����ت و 
 ت ���ات
2017 

 ا	S!�� ا	 �م
2017 

ا"T�K\آ�ت 
 ا	���اآ��
2016 

 �تإ"�\Kآ
2017 

 ت&���
2017 

ا"T�K\آ�ت 
 ا	���اآ��
2017 

 ��!S	ا 
�!� ا	<�

 836 18 689 168 238 2 451 166 525 187 544 16 981 170 �ـ�امE إ�Kم!�  
 �R�� 170 981 16 544 187 525 166 451 2 238 168 689 18 836 ا�01ل ا	4���� 3!� ا	��د�� 
  � 037 879 037 879 037 879 أراض
 140 8 601 366 410 5 191 361 741 374 741 374 ت\!�k ا1راض� وتW!\2ه�  
  � 694 170 1 343 117 2 183 128 160 989 1 037 288 3 037 288 3 م���
   � 499 672 028 684 1 041 163 987 520 1 527 356 2 402 137 125 219 2 تW!\2ات ��م� وت\!�k ا	����
 365 382 749 622 1 799 71 950 550 1 114 005 2 402 228 712 776 1 وم�Oات تW!\2ات  
 940 454 21 625 829 20 394 22 394 22 ت�آ!a وت\!�k اW\�1ة وا	��Oات  
 643 955 11 800 190 47 007 539 2 285 597 3 522 132 46 443 146 59 007 539 2 699 452 7 752 232 54 م�Oات �CSٌ  ا	#��Kٌت  
 0 186 189 3 405 572 186 189 3 781 616 2 572405  زال ا�T�[�ع م�Oات �CSٌ  ا	#��Kٌت  
 366 31 705 201 819 35 940 1 583 235 071 233 818 35 306 33 583 235 ت<R!#�ت م�Oات �CSٌ  ا	#��Kٌت 
�Kت  �#R	 581 173 865 872 058 89 808 783 446 046 1 586 31 860 014 1 م#�ك 

 757 319 773 414 1 955 41 082 225 647 231 1 530 734 1 955 41 566 182 919 593 1 أشL�ل ��م� 	�R#�آ�ت
 �P� 350 172 12 886 363 058 302 289 9 822 312 112 50 946 3!�ر خ��0  
 366 63 224 453 891 18 332 434 590 516 813 25 777 490 "!�رات  

  O!�م��998 93 194 468 692 25 502 442 192 562 723 27 945 534 �ات م^ 
 620 196 701 621 729 33 972 587 321 818 840 99 481 718  م�Oات ا�Kم!�

  �]R� م �k!\ات ��م� وتW!\2399 169 636 762 157 38 479 724 035 932 421 65 614 866 ت 
  ���S4	ا Wآ��	471 3 471 3 471 3 471 3 ا 
� �nر اQ�T�ء  � 764 798 764 798 401 653 066 299 1 099 153 أ�0ل ث���� 
 �R�� 69 327 123 12 213 491 3 270 182 78 269 960 56 894 127 4 408 714 61 302 841 16 967 119 ا�01ل ا	4���� ا	��د�� 

�R�2	955 985 16 530 471 61 862 410 4 578 060 57 485 457 78 182 270 3 035 230 12 104 498 69 ا 



 

 

 ا01ـ�ل ا	�ـ�	!�4.3
 

 ا	� Wو�ـ�ت 4. 4
�   751 100 1 ��/ر ���� ا���Nو��ت ب  b�
�  552 121 1م����  2017د��ر �� م  b�
أي , 2016د��ر �� م

 :د��ر و ه� مS*�� آ����   800 ���20��Sض  �/ر4 

 ا	�L!�ات
 

2016 
 

2017 

 9 604 
 

178 532 
 

 ــ�تم!ـــ�و�             136 188

      (3 474) 
 

30 367 
 

  ز�ــــــ
ت             893 26

24 555 
 

599 945 
 

 �ـــGــ�B tـــــــ�ر          500 624

(14 814) 
 

47 727 
 

 �UــــــHت          913 32

980 
 

1 175 
 

  أدوات            155 2

     4 698 
 

112 281 
 

 م�Sـــ��ــ�ت           979 116

21 549 
 

970 027 
 

 ا����ــــ
 ع 576 991

(54 243) 
 

89 311 
 

 �ــB tGــ��ر مــ*�!ـ�       068 35

(32 694) 
 

1 059 338 
 

 ا����ــــ
 ع 644 026 1

11 893 
 

62 214 
 

74 107  eــــ�*��ــــ�ا�B ونNـــ�  ا��

(20 801) 
 

1 121 552 
 

  ا���ــــNون ا����ـــ� 751 100 1

 
�� m��� و��ت وN���Sض ���� ا���I /خ�ات��107 ��74 ا   �  b�
د��ر �� م
�b  214 62    م���� 2017د��ر �� م

 � 2016: 
 

 ا	�L!�ات
 

2016 
 

2017 

 ا��ــــّ/خـــ�ات   (107 74 )         (214 62 )        893 11      

(32 694) 1 059 338 
 

 ـNو��تا����� ا�*ـــ���ـــ� ����ــ 644 026 1

 
  
 
 
 
  
 

2016 2017  

4 324 
 

 ودا�ـــt و آSــ�	ت     324 234

92 750 
 

 ا��"ــ�ه�ــ�ت    750 92

       ( 74 000) 
 

 مـــ/خــ�ات Uــــ�b ا��"�ه��ت     (000 74 )       

23 074 
 

 ا�*ــــ��� ا����ـــ
ع                   074 253



 

 

4 .5 X\� �R>��	#&���ت ا	ء و ا�� ا	#�
أي ���Nدة , 2016 �   د  424 980 16  م����   2017  �  م
�b د �� 097 278 �20"�وي  رص�/ ح"�ب ا�!���ء 

 :وه� مS*�� آ���� د 673 297 3 �/ره�  
 

 ا	�L!�ات
 

2016 
 

2017 
  

 حـــ���ء Uــ�د�ـــ
ن         054 756 17 778 411 14 276 344 3

(27 809) 
 

2 538 069 
 

 حـــ��ــ�ء م�^
ك �� إ�Sــ��ـ�3 260 510 2

 م"�!�ـــ�  أوراق ��ــ�ر�� 783 11 577 30 (794 18)
     

  

 ا�ــ���ــــــ
ع 097 278 20 424 980 16 673 297 3
 

�  2 510 260و���m ���� ا��/خ�ات b�U ا�!���ء   b�
و �5�*� v�e ا����m ا�*��� �!"���ت  2017د��ر �� م
 .د��ر  837 767 17ا�!���ء 

 

 أ�0ل ��ر�� أخ�ى 6. 4

 ا	�L!�ات
 

2016 
 

2017 

 �"��ـــ�ت �Unـــــ
ان     434 16 324 3       110 13

 �ــــ�وض �Unــــ
ان      135 343 446 368 (311 25)     

 Hصـــ�ت ��ــــ���ـــ�خــــ     624 3 083 4 (459)

(1 344 076) 
 

2 740 990 
 

1 396 914 
�"��ـــ�ت Uــــ�� اAداءات و      

 ا�qــــ�ا�8

 صــــ�د�ـــ� إج��ــــ��Uـــ�     962 56 228 3 734 53

 إ�ــــ�ادات م"�!�ــــ�      0 000 66 (000 66)

 ــ� م"��ـــ�أU�ــــ�ء م"��ـ      022 972 241 890 781 81

  م�زل ا��
ر�� 0 0 0

0 
 

40 053 
 

40 053 fــــ�*�� د�ـــ
Uـــ�ت �� إ��yـــ�ر ا�

 مـــNودون ــ �"��ـــ� 767 9 767 9 0

(1 287 221) 
 

4 126 132 
 

 ا����ــــــ
ع 911 838 2

�  د   40 053 و���m ���� ا��/خ�ات b�U اAص
ل ا���ر�� اAخ�ى  b�
و �*�e ا����m ا�*��� �!"���ت  ��2017 م
  .د 858 798 2اAص
ل 

 
 ا	&!�	� و م� �O�دل ا	&!�	� 7. 4

 ا	�L!�ات
 

2016 
 

2017 

  ح"ــ��ــ�ت جـــ�ر�� �^�ـــ� 967 630 1  088 611 2   (121 980)

 ح"ـــ��ـــ�ت جـــ�ر�� �ـــ��/�� 349 2  398 3  (049 1)

(304)  2 883  2 579            �ـــــ�ا��Nـــــ 

(22 703)  32 703  10 000 ��!� اوراق ���ر�� م"

 ا����
ع 895 645 1  072 650 2  (177 004 1)

  
  
 



 

 

   -  د��ر �,/ أن آ�ن -34 586 503م� �/ر4   2017  ���m م��
ع اAم
ال ا�5ا���    ا1م�ال ا	@ات!�  و ا	 <�م 8. 4
30 570 106  �  b�
 :د��ر و ه� مS*�� آ����480 933 3 -  �_��� �/ر4 � أي  2016د��ر �� م

 
 ا	�L!�ات

 
2016 

 
2017 

 
0 

 
3 000 000 

 
 رأس ا���ل 000 000 3

0 
 

181 189 
 

 إح��ـــ�Wــ��ت �ـــ��
��ـــ�        189 181

      23 043 
 

88 767 
 

111 810 �Uـــ��� إح��ـــ��Wــ�ت ��*ــــ/وق اIج

0 
 

2 840 935 
 

 إح��ــــ��Wـــ�ت أخــــ�ى        935 840 2

0 
0  

1 460 064 
- 127 132  

1 460 064 
- 127 

132 

 إح�!ـ�n!�ت 1"��4�رات أخـ�ى مO[ــ�ة مU ا1داءات
                                ����K� ا ��Hآ�ت إ 

 
1 218 933 

-6 023 940 
848 484 

 

 
1 213 717 

-33 203 706 
- 6 023 940 

 

 
2 432 650 

-39  
227 646 

- 5 175 456 

   
���Kر Iا �! م

���Z مYج��� 
���� ا�"� ا��!� ����   

- 3 933 480 
 

-30 570 106  
 

-34 503 
586 

  ا	���2ع     

�����f ا��_��ات ا�!�ص�� �� اAم
ال ا�5ا���  �� ا��/ول ا��� :و�



 

 

 
  
  

� ا1م�ال ا	@ات!�� ��ول ا	�L!�ات 

              

  
رأس ا	��ل 
ا	�2���ت 

�!R#�	ا 

رأس ا	��ل 
  ا	 �اص

�n�!�حTا
ت 

�!����S	ا  

إح�!ـــ�n!ــ�ت 
ــــ�وق >R	
�  ا�T��ـــ��

إح�!ـ�n!�ت 
1"��4�رات 
 Uــ�ة م]Oم

  ا1داءات

إ"�\Kآ�ت 
�!F�  إ"�4

إح�!�n�ت 
  أخ�ى

�R�ّrم EF���  
 �#م

  اT"��4�ر

 �#م
اT"��4�ر 
 �R2&�	ا
�2!�	��  

2!�� �� ا	&
  ا	�#�"�!�

  ا	���2ع

 ��  106 570 30-  940 023 6-  502 232 6-  218 446 7  706 203 33-  934 840 2  131 127-  064 460 1  767 88  189 181  000 410 1  000 590 1  2016د�&���  31ا	�0!� 

���Kر  Iا �!             000 2180                           م

�������Kر ا��"��� ��� Iا �!  067 961-      067 961-                             م

ه��ت و م"�U/ات ا�*/وق 
�U���  ا	ج

  

         23 043                        23 043  

 ����� f�*��2016                        -6 023 940        6 023 940    

456 175 5-  456 175 5-                                          ����� ا�"� ا��!� ���  

 �� 586 503 34- 456 175 5- 568 193 7 - 218 626 9 646 227 39- 934 840 2 131 127- 064 460 1 810 111 189 181 000 410 1 000 590 1  2017د�&���  31ا	�0!� 



 

 

4 .9 X\� �R>��	#&���ت ا	ودون و اW�	ا 
 3�� ��*�� m��20 371 690 رص�/ ا�!"�ب ا��Nودون و ا�!"���ت ا��  b�
 18 251 628م����   2017  د��ر �� م

�  b�
 :  د��ر و ه� مS*�� آ����   439 743 1أي ���Nدة �/ره�  2016  د��ر �� م

 ا	�L!�ات
 

2016 
 

 �O!�n ا	�Wودون 2017

344 014 
 

290 206 
 

634 220 �� مـــNودو أصــــ
ل ثــــ��
551 290 

 
0 

 
 مNودو أصـــ
ل ثـــ����: أوراق ��ـ�ر�ــ�  290 551

(6 158) 
 

17 071 619 
 

�_ــــHل 461 065 17 Iودو اNمــــــ 
 854 293 

 
1 266  426 

 
�_ـHل: أوراق ��ــ�ر�ـــ�  719 120 2 Iودو اNمــــ 

   1 743 
439 

 ا����
ع 690 371 20 251 628 18
 

 
 ا	 <�م ا	2�ر�� ا1خ�ى 10. 4

 ا	�L!�ات
 

2016 
 

2017 
6 312 

 
9 174 

 
 ــــــ
ر م"�!�ــــــ�اUAـــــ
ان  أج 486 15

208 842 
 

305 732 
 

 اUAـــــ
ان  م,ـــــ�رsــــ�ت      574 514
298 796 

 
1 958 368 

 
2 257 164      t�/�� ء��Uان أ
 اUAـــــ

3 377 314 
 

15 453 024  
 

 sــــــ�ا�8 و أداءات, ا�ـــــ/و�ـــ�  338 830 18
0 

 
109 615 

 
 ـ�ه�ــــ
نا��"ـــــ       615 109

2 205 840 
 

5 053 405 
 

 صــــ�د�� إج��ــــ��Uـــ�       245 259 7
(495) 

 
7 707 

 
  آSـــ�	ت b�U م�ـــ�ه� ا��!Gــــ�ت 212 7

0 
 

604 
 

 ح�ـــــ
زات �,ــــ
ان ا�qـــــ��ن 604
9 049 

 
166 079 

 
175 128      tــــ/�ــــ��ـــــ�ء �Uأ 

        500 
 

        22 146 
 

        22 646 
�*ــــ�f    د�ـــ
Uـــ�ت �� إ��yـــ�ر�     ا�

                      
(194) 

 
1 217 

 
                            ا�!���ء �"��� 023 1

(1 861 246) 
 

2 536 029 
 

 إ�ــــ�ادات م"�ـــــ�ــ� م"��ـــــ�       783 674
4 244 718 

 
 ا����
ع  818 867 29 100 623 25

 
 

 ا	�&���ات ا	�^!� وا	 <�م ا	��	!� 11. 4
   2017 2016 ا	�L!�ات

635 973 5 077 073 5 713 046  �" Uم Cوض أ���  : 
50 059 1 158 130 1 208 189  v��� ��"�
� ا���آ� ا�

v اIم�ن 0 0 0� 
 ا��v ا�HSح� 601 130 1 375 439 1 774 308-

-8 963 793 560 784 597 �"�
� ا��v ا�

ا�/ ج�ر�� 336 90 008 76 328 14� 

889 323 1 610 000 2 499 323 �U��� ا�*/وق ا��
م� ����qن ا	ج
-138 170 2 275 295 2 137 125   �!^ :ا	�&���ات ا	�
113 733 2 023 392 2 137 125 v��� ��"�
� ا���آ� ا�

 ا��v ا�HSح� 0 903 251 903 251-
v اI ^�ن  - - -� 

 ا	��2ــــــــ�ع 171 850 7 368 352 7 803 497
 
 
 
 
 
 



 

 

2. EF�� إ�,�ح�ت ح�ل ����F ا	
 ا��Tادات 1. 5

�  m��51 829 281 م��
ع ا��Iادات   b�
� 927 409 44م����  2017د��ر �� م  b�
، أي ��ر��Sع 2016د �� م
  . د 354 419 �7/ر4 


ان وزارات ا�/اخ��� 2017 ��� آ�� �3 خHل ا�"� ا��!�Uم> ��� أ ���g��_ـــــHل ا�� I,/ل , �"��� إ�ــــــ�ادات ا�ا
 ����د b�U إ�����Sت  UI�� ������2013وا  � .2017وذ�v �,/م إ��ام إ�����Sت ج/�/ة  

 ا	�L!�ات
 

2016 
 

2017 

  إ�ــــــ�ادات ا"T�LـــــKل  
: �> م/اخ�� ��� ا��"���  

 ا��ــــــ5اآـــ�         380 435 17 598 113 17 782 321
 اIش�ــــ�اآــ�ت         911 794 4 744 861 4 (833 66)
 اAآـــــ��ـــــــ�          740 537 1 231 417 1 509 120
 أآ��� م,�Sة م> أ ق م      604 601 341 661 (737 59)

0 0 0 <�
^� م/اخ�� م�آN ا�

315 721 
 

24 053 914 
 

 م��
ع م/اخ�� ��� ا��"����>   635 369 24

 إ�ــ�ادات إ �_ــHل أخـ�ى :       
�_ــــHل          000 672 25 000 672 18 000 000 7 Iــــ� ا! م

19 040     257 240 276 280 � إ ��ج�ع اAداء b�U ا��^ـ
�> ا���
 م�ــــ���i أخـــــ�ى          307 433 1 139 405 1 168 28

�_Hل اAخ�ى  587 381 27 379 334 20 208 047 7 Iع  إ��ادات ا
 م��
      

 م��2ع إ��ادات ا"T�KLل 222 751 51 292 388 44 929 362 7
      13 449 325 13 774          s
�Sــ�تمــــ/اخ�ـــ� ا��ــ  

 �ـ
ا�ـــ/ ح"ــ��ــ�ت �^ــ��          477 36 001 15 476 21

 م��
ع  ا��Iادات ا������  251 50 326 15 925 34

 إ �ــ�دادات �Uـــb ا��ــ/خـ�ات 808 27 308 6 500 21
  م��
ع اAر��ح ا�,�د�� اAخ�ى 808 27 308 6 500 21

 م�2ــــ�ع ا�Tـــ�ادات           281 829 51 927 409 44 354 419 7
 

 

5 .2 �^R\�&�	ت ا� مQ����ت ا	����
 

�^R\�&ش�اءات م 
 

 تL!� ا	� Wون
 

 ا	�ــ!ـ��ــ�ت 2017شــ�اءات 

 م!ــــ�و�ـــ�ت  364 849 6 (604 9)        760 839 6
 ز�ـــــــ
ت  294 262 475 3 769 265

 �ــــ�B tGـــ�ر  838 617 2 931 17 769 635 2
 �UـــــــــHت 437 488 315 17 752 505

�Uت 535 101 227 16        762 117�G5اآ�وم� ، ���� أدوات م^ـ

 �UـــــــــHت م*�!� 085  28 (501 2) 584 25
30 602         (981) 31 583  �^���
ازم م"� 

 ش�اءات م"���^� أخ�ى                  116 293 (061 21) 055 272

 ا����ـــ
ع 252 672 10 801 20 053 693 10

 
 
 
 
 

 



 

 

 أ���ء ا��1ان 3. 5

ان UAء ا��Uأ ���� m���558 414 34  �  ��
�  30 607 987م����  2017د��ر �� م  b�
أي , 2016د��ر �� م

 :د��ر و ه� مS*�� آ���� ��N�571 806 3دة �/ره� 

 ا	�L!�ات
 

2016 
 

2017 

 أجـــ
ر و روا�ــــــ8         062 249 26 806 576 23 256 672 2

118 633 
 

235 677 
 

 أU�ــــ�ء م�!�ــــ� ��Aجــــ
ر 310 354

 أU�ــ�ء إج����Uـ� �ــــ��
��ـ� 158 620 5 493 902 4 665 717

إج��� Uـ�ـ� أخــ�ىأU�ــ�ء          028 191 2 011 893 1 017 298  

 ا����ــــــ
ع 558 414 34 987 607 30 571 806 3
  

���� وا	خ���ر��وه45 ا���Nدة  �����  أ � � U> ا������ت ا�,�د�� K� .ا	ج�����Uو ا���Nدات ا���ص� �����Sو�sت  وا	 
 
 ا"T�K\آ�ت و ا	��خ�ات 4. 5

 ا	�L!�ات
 

2016 
 

2017 

102 972 4 307 980 4 410 952 ��
��Hآ�ت ا�" Iا 

(44 707) 56 600 11 893 ��
 ا��/خ�ات ا�"

 ا����
ع 845 422 4 580 364 4 265 58

   
 أ���ء ا"T�KLل ا1خ�ى 5. 5 

 ا	�L!�ات
 

2016 
 

2017 
 :خ�م�ت خ�ر�!�   440 679 1 967 542 1 473 136

65 508 567 229 632 737  ����اصHح�ت و���: م 
19 717 39 914 59 631 z�y ح�ا � و�

      31 724 905 298 937 022 �� �gم�> و ��� ا�
 :خ�م�ت خ�ر�!�  أخ�ى 527 245 616 219 913 25

15 074 42 749 57 823  �� م*�ر�z ا����z: م

112 
 

57 069 
 

 م*�ر�z ا����G ا�"��,� 181 57
(23 238) 34 157 10 919 zت م*�ر�	���� Iا  

 م����ت ا�
 �Gء وا�A,�ب 471 67 715 59 756 7
 :أ���ء ا"T�KLل ا1خ�ى 283 241 077 219 206 22
91 185 54 640 145 825  �� ا����ت وا���UIت: م

(68 978) 164 436 95 458 �S��� أU��ء م
 :ض�اaF وأداءات 230 131 1 738 037 1 494 93

45 868 
 

471 412 
 

517 280  ��
�>: م^� اAداء b�U ا�


ض ����"^> 640 258 706 235 934 22� ص/وق ا�
 �sا�b�U 8 ا�,���ت 310 355 071 292 239 63

278 082 
 

3 019 398 
 

 ا����ــــــ
ع   480 297 3

 
 
  



 

 

 اT"��4�رات .3

 ا	�����ت
 

 تL!!� ا	�&�S�ت
 

 ا	�Qاءات

 م����     0 0 0
 م,/ات وأث�ث     965 355 0         965 355

 م,/ات ���     699 452 7 807 645 506 098 8
202 823 0 202 823    ��  ����Nات �Uم� و ���
455 658 

 
152 957 

 
 ا ���Kرات أخ�ى 701 302

 ا����ـــ
ع ا�*ــــ���   188 314 8 764 798 952 112 9

  
 ا	�O\�ات خ�رج ا	��از�� .4

S	ا�!R�2	ا ��!      �	��S�	ات ا�\O�	ا 
            ����sت �^�� م�/م� م> �Wف ا��Nود�>         979 389 2

�����sت �����               909 428 2             

            ����sت b�U �"���ت               666 525 1
                                   

6 344 554 
 

         ا����
ع              

  
 ا	�O\�ات ا	��Sم�

        : ��^
ح� �*��e مY "�ت ��t ���وض ���اء ح��Hت ام���زات م���    م���� ا�

   م�ة اTم�!�ز

ات 5  

� 	�QRاءاتR�2	ا uR��	ا  
7 219 456  

              v ا	�
�"�
�      ا��v ا�


ات 5   13 500 627               v��� ��"�
�  ا���آ� ا�

ات 5   ا��v ا��
م� ا�HSح�               14 312 087  

 ا����
ع               170 032 35
 

 

�!F��2	�2 ا!� ا	

- 5 175 456 
 

���� ا�*���� ��"� ا��!� ��� ا�
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  تقرير مراقبة احلسابات 

2017ديسمرب  31حول القوائم املالية املختومة يف   
  

 

 11/07/2018احلمد هللا، تونس يف 

  "                                                                           الشركة اجلهوية للنقل لوالية نابل"السادة املسامهون يف 

 بة احلسابات حول القوائم املاليةتقرير مراق

  
  

 :الرأي بتحفظ حول القوائم املالية  .1

اليت تفضلتم بتكليفنا ا، قمنا بأعمال املراجعة والتدقيق يف القوائم املالية  الشركة اجلهوية للنقل لوالية نابليف إطار إجناز مهمة مراجعة حسابات 
مبا يف وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم املالية  2017ديسمرب  31املختومة بتاريخ واليت تتكون من بيان املوازنة 

ونتيجة  دت 263 478 40جمموع صايف للموازنة قدره  2017ذلك ملخص للسياسات احملاسبية اهلامة وتربز هذه القوائم املالية يف موىف سنة 

  .دت895 645 1 يولة عند ختم السنة حسب جدول التدفقات النقدية مبا قدره ورصيد الس دت 456 175 5حماسبية سلبية قدرها  

شركة لل، فان القوائم املالية "أساس الرأي بتحفظ" باستثناء التأثريات اليت ميكن أن تنتج عن التحفظات املنصوص عليها ضمن الفقرة و حسب رأينا،

صاحبة هلذا التقرير تظهر بصورة عادلة من مجيع النواحي اجلوهرية املركز املايل للشركة وامل 2017يف موىف شهر ديسمرب  اجلهوية للنقل لوالية نابل
 . ، وأدائها املايل وتدفقاا النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً للنظام احملاسيب للمؤسسات 2017ديسمرب  31يف 

  

  :أساس الرأي بتحفظ .2

  :التحفظات التالية 2017ديسمرب  31للسنة املالية املنتهية يف  اجلهوية للنقل لوالية نابللشركة ليتضمن رأينا حول القوائم املالية 

  :األصول الثابتة  1.2

أعمال اجلرد املادي ألصوهلا الثابتة يف موىف  شركةالتستكمل ، مل 1996ديسمرب  30املؤرخ يف  96-112خالفا ملقتضيات القانون احملاسيب عدد 
وال متكن هذه الوضعية من التأكد من . الثابتة مع املعطيات احملاسبية اقم بعملية املقاربة بني نتائج اجلرد املادي ألصوهلت وبالتايل مل .2017سنة 

 .ةلشركاأراضي وعقارات هذا ونفيدكم أنه مل يقع إستكمال تسوية الوضعية العقارية لكل  .الوجود الفعلي هلذه األصول

  .شركةسوية هذه الوضعيات على قيمة األصول الثابتة وعلى األموال الذاتية لللذا فإنه ال ميكننا حتديد تأثري ت

  :احلرفاء واحلسابات املتعلقة م  2.2

بضبط طرق احتساب كلفة النقل ااين ألعوان وإطارات األسالك  يتعلق 2017 أوت 17مؤرخ يف  2017لسنة  987أمر حكومي عدد صدر 
يتم متتيع أعوان وإطارات األسالك النشيطة املباشرين وجاء به أنه  لشركات الوطنية واجلهوية للنقل الربيالنشيطة يف وسائل النقل العمومي ل

وبني املدن على بوزارات الداخلية والعدل والدفاع الوطين واملصاحل الديوانية ومصاحل الديوان الوطين للحماية املدنية مبجانية النقل احلضري واجلهوي 
 نقل العمومي اجلماعي املستغلة من قبل الشركات الوطنية واجلهوية للنقل الربي طبقا للشروط اليت يضبطها هذا األمر احلكومياخلطوط الداخلية لل

مقررات مشتركة من وزير املالية ووزير النقل من جهة والوزراء واملدير العام للديوان الوطين  جزافيا مبقتضىتضبط الكلفة السنوية انية النقل و
هذا  .ية املدنية املشار إليهم بالفصل األول من هذا األمر احلكومي من جهة أخرى وحتدد هذه املقررات املناب املخصص لكل شركة نقلللحما

للنقل  تربم الوزارات املذكورة بالفصل األول من هذا األمر احلكومي والديوان الوطين للحماية املدنية اتفاقيات مع الشركات الوطنية واجلهويةو
وتدفع املبالغ احملددة على أربعة أقساط متساوية مع بداية  2ربي تتضمن كلفة اخلدمات طبقا ملا مت حتديده باملقررات املشتركة املذكورة بالفصل ال

  .كل ثالثية



 

 

شارة أن أرصدة حسابات والسنوات السابقة هلا مع اإل 2017هذا وجتدر اإلشارة أنه مل يتم تقدمي املقررارت املشتركة واإلتفاقيات املتعلقة بسنة 
هذا ومل يقع تقدمي ما يفيد . 2017دت يف موىف سنة  104 313 17احلرفاء املشار إليهم باألمر احلكومي واملضمنة كحرفاء عاديني تبلغ ما قدره 

لنقص  2017خالل سنة  مع اإلشارة أن الشركة مل تقم بتدوين مدخرات. إمكانية إستخالص هذا املبلغ يف غياب أسس ترتيبية وتعاقدية واضحة
  . قيمة أرصدة احلرفاء خاصة يف وجود مبالغ قدمية وغياب إطار واضح ألعمال الفوترة وضعف اإلستخالص

قصد  2017مل تقم الشركة بإعداد حمضر مقاربة بني األرصدة احملاسبية واألرصدة املستخرجة من تطبيقة الفوترة ومراقبة املداخيل يف موىف سنة  -
  .ق إن وجدت والقيام باملعاجلات الضرورية يف الغرضتبيان الفوار

  .شركةوعلى األموال الذاتية لل أرصدة احلرفاءلذا فإنه ال ميكننا حتديد تأثري تسوية هذه الوضعيات على قيمة 
  

  : اخلصوم اجلارية وحسابات األعباء 3.2

قيام بدراستها قصد تطهريها مع اإلشارة أنه مل يتم إعداد يربز رصيد حساب إسترجاع مصاريف التأمني اجلماعي وجود مبالغ عالقة تستوجب ال
الشؤون االجتماعية حول خمتلف خمتلف املصاحل املعنية باملوارد البشرية و حمضر مقاربة بني املعطيات احملاسبية واملعطيات املمسوكة من طرف

ى لألسطول كما ممض مل يقع تقدمي عقد تأمنيهذا و .)دوق اإلجتماعيالتأمني اجلماعي، القروض، الوضعية املالية للصن(احلسابات املتعلقة باألعوان 
مع . حتديد قيمة أعباء التأمني وقيمة التخفيضات ان وجدتمع  2017مني مبد الشركة بقائمة النتيجة لسنة أمل يقع تقدمي ما يفيد قيام شركة الت

  . بتهااإلشارة أن كشوفات األجور تفتقر إىل إمضاءات املصاحل املعنية مبراق
  .شركةوعلى األموال الذاتية لل حسابات اخلصوملذا فإنه ال ميكننا حتديد تأثري تسوية هذه الوضعيات على قيمة 

 : حسابات السيولة 4.2

تلف بات خميتم التدوين احملاسيب للمبالغ النقدية املستخلصة من احلرفاء على أساس وصوالت إيداع املبالغ باحلساب البنكي دون تدوينها مسبقا حبسا
وهذه الطريقة يف التدوين متثل ضعف على مستوى نظم . خزانات الشركة وبالتايل إخضاعها ألعمال الرقابة وخاصة أعمال اجلرد الدورية والفجئية

ا هو مدون حبسابات الرقابة الداخلية حيث ال متكن من القيام بأعمال املقاربة للمعطيات املتعلقة بإيداع املبالغ النقدية املستخلصة من احلرفاء بني م
  .شركةوعلى األموال الذاتية لل حسابات السيولةعلى قيمة  ةلذا فإنه ال ميكننا حتديد تأثري تسوية هذه الوضعي .اخلزانات وحبسابات البنوك

  :عدم التحصل على كافة الردود إلستفسارتنا الكتابية 5.2

فإن أعمال التدقيق مل تشمل عملية  وك، املزودين، احلرفاء واحملامني وغريهمهة إىل البنيف غياب حتصلنا على كافة الردود إلستفسارتنا الكتابية املوج
بية طبقا ملعايري املقاربة بني املعطيات املتوفرة باحملاسبة واملعطيات املمكن التحصل عليها من طرف اهلياكل املذكورة املوجه إليها االستفسارات الكتا

 .التدقيق

 
  

  :تقرير النشاط السنوي .3

.  ر النشاطمسؤولية إعداد تقرير النشاط السنوي راجعة إلدراة الشركة وال يتضمن رأي مراقب احلسابات حول القوائم املالية البيانات املضمنة بتقري
نا على من جملة الشركات التجارية، تقتصر مسؤوليت 266هذا وطبقا ملقتضيات الفصل  .كما ال يبدي مراقب احلسابات أي نوع من التأكيد حوهلا

وتشمل أعمالنا قراءة تقرير النشاط حبيث يؤخذ باالعتبار فيما إذا . التثبت من صحة البيانات املتعلقة حبسابات الشركة واملضمنة بتقرير النشاط
حال ظهر أن يف كانت هذه البيانات غري منسجمة بشكل جوهري مع القوائم املالية  أو املعلومات اليت مت التوصل إليها من خالل التدقيق أو يف 

تلك املعلومات األخرى أخطاء جوهرية، ويف حال استنتاج وجود خطأ جوهري يف هذه البيانات املضمنة بتقرير النشاط، فإنه يتوجب بيان ذلك 
  .صلب تقريرنا

س لدينا مالحظات حول صحة بأنه لينفيدكم  )أسس التحفظات حول القوائم املالية( 2واعتمادا على فحوصنا وباستثناء ما مت ذكره بالفقرة عدد 
 .2017املعلومات ذات الطابع احملاسيب الواردة بتقرير النشاط لسنة 

 
 
 
 
  

  



 

 

  مسؤوليات اإلدارة  واألشخاص املسؤولني عن احلوكمة  عن القوائم املالية  .4

ات، وعن  الرقابة الداخلية اليت يعتربها إن جملس اإلدارة مسؤول عن إعداد البيانات املالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للنظام احملاسيب للمؤسس
  .ضرورية لتمكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ

ق باالستمرارية عند إعداد القوائم املالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار واإلفصاح، عندما ينطبق ذلك، عن أمور تتعل
  .واستخدام أساس 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
  

  

  يةمسؤولية املدقق حول تدقيق البيانات املال .5

أو  إن أهدافنا هي احلصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات املالية ككل خالية من األخطاء اجلوهرية، سواًء كانت ناشئة عن إحتيال
ه وفقا التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي مت القيام ب. خطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا

إن االخطاء ميكن أن تنشأ من اإلحتيال أو اخلطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، . للمعايري الدولية للتدقيق سيكتشف دائما أي خطأ جوهري، إن وجد
كجزء  .اليةبشكل فردي أو إمجايل، ممكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات االقتصادية املتخذة من قبل املستخدمني على أساس هذه البيانات امل

  :يق، باإلضافة اىلمن عملية التدقيق وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق، نقوم مبمارسة االجتهاد املهين واحملافظة على تطبيق مبدأ الشك املهين خالل التدق
يم وتنفيذ إجراءات تدقيق حتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وكذلك تصم -

إن خطر عدم اكتشاف األخطاء اجلوهرية الناجتة عن . مستجيبة لتلك املخاطر، واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساساً لرأينا
تمثيل أو جتاوز ألنظمة احتيال أعلى من اخلطر الناتج عن اخلطأ، حيث أن االحتيال قد يشتمل على التواطؤ، التزوير، احلذف املتعمد، سوء ال

 .الرقابة الداخلية
احلصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي  -

 .حول فعالية الرقابة الداخلية يف الشركة
 .ات احملاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعدة من قبل اإلدارةتقييم مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة ومدى معقولية التقدير -
هنالك االستنتاج حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية احملاسيب و بناءاً على أدلة التدقيق اليت مت احلصول عليها، فيما إذا كان  -

إذا . حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف ميكن أن تثري شكاً جوهريا
وإذا كان استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فإننا مطالبون أن نلفت االنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف البيانات املالية، 

تعتمد على أدلة التدقيق اليت مت احلصول عليها حىت تاريخ تقرير إن استنتاجاتنا .اإلفصاح عن هذه املعلومات غري مالئم،  فسنقوم بتعديل رأينا
 . ومع ذلك، فإنه من املمكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الشركة على االستمرار. تدقيقنا

ة متثل املعامالت واألحداث بشكل تقييم العرض العام والشكل واحملتوى للبيانات املالية مبا فيها اإلفصاحات وفيما إذا كانت البيانات املالي -
  .حيقق العرض العادل

لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤولني عن احلوكمة خبصوص، واليت هي من ضمن أمور أخرى، نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له  ومالحظات 
 .قيقناالتدقيق اهلامة، مبا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية اليت مت حتديدها خالل تد

 
  

  

 :مالحظات أخرى .6

  :مبا يلي دون أن منس من رأينا املذكور أعاله، نعلمكم 
من  388، الحظنا أن الوضعية املالية الصافية سلبية وتطبيقا ملقتضيات الفصل 2017مبراجعة حسابات األموال الذاتية للشركة يف موىف سنة  -

 .عوة جللسة عامة خارقة للعادة للمسامهني للنظر يف هذه الوضعيةجملة الشركات التجارية فإنه يستوجب على جملس اإلدارة الد
وص مت إسناد هبات وفقا لقرارات اللجنة الفنية اخلاصة بالنظر يف مطالب احلصول على التمويل العمومي واليت ال تتضمن كافة األعضاء  املنص -

  .وشروط إسناد التمويل العموميواملتعلق بضبط معايري وإجراءات  2013لسنة  5183عليهم بأحكام األمر عدد 
ويستوجب على الشركة تقدمي مزيد اإليضاحات حول خمتلف املبالغ الواردة  وقع إعداد جدول التدفقات النقدية حسب الطريقة املسموح ا -

 .ذا اجلدول
 



 

 

  :املتطلبات القانونية والتشريعة  تقرير حول .7

اخلاصة طبقا للمعايري هئية اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية والتشريع اجلاري به  يف نطاق مهمة مراقبة حسابات الشركة، قمنا بالفحوصات
  .العمل

قمنا ، املاليةيتعلق بإعادة تنظيم السوق  1994نوفمرب  14مؤرخ يف  1994لسنة  117قانون عدد الثالث من الوطبقا ملقتضيات الفصل 
كركم يف هذا اال أن جملس اإلدارة هو املسؤول على التصور ووضع نظم رقابة داخلية اجراءات املراقبة الداخلية للشركة ونذجناعة بتقييم 

وقد مكنتنا عملية التقييم من الوقوف عند بعض النقائص وقع تضمينها ضمن التقرير املتعلق باإلجراءات  . والتثبت الدوري من جناعته وفاعليته
 .تقريرنا اإلدارية واملالية واحملاسبية الذي يعترب جزءا من

قمنا بالفحوصات الضرورية  ،2001 نوفمرب 20 يف املؤرخ 2001 لسنة 2728 عدد االمر من 19 الفصل وعمال بأحكام اخر، وعلى صعيد
طبقا ملا جاء أن مصاحل الشركة بصدد حتيني دفتر املسامهني قصد إدراج كافة البيانات الضرورية موضوع كراس الشروط ونفيدكم يف هذا السياق 

  .2006اوت  28تيب هيئة السوق املالية املتعلق مبسك وإدارة حسابات األوراق املالية املنصوص عليه بقرار السيد وزير املالية املؤرخ يف بتر

  مراجع احلسابات                     

  عن شركة تكوين استشارة

  مسري بن مجعة

  
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

        التقرير الخاص للسنة المحاسبية التقرير الخاص للسنة المحاسبية التقرير الخاص للسنة المحاسبية التقرير الخاص للسنة المحاسبية 

            2017ديسمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر     31تومة بتاريخ تومة بتاريخ تومة بتاريخ تومة بتاريخ المخالمخالمخالمخ
  

 

 11/07/2018احلمد هللا، تونس يف 

  "الشركة اجلهوية للنقل لوالية نابل"السادة املسامهون يف 
 2017التقرير اخلاص ملراجع احلسابات لسنة : املوضوع

  
 

وطرق مراجعة حسابات واملتعلق بضبط شروط  1987أفريل  01املؤرخ يف  1987لسنة  529من األمر عدد  9عمال بأحكام الفصل 
من جملة  200وعمال بأحكام الفصل املؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات اليت متلك الدولة كامل رأس ماهلا، 

يات اليت ال تزال سارية أفادتنا باملعطيات التالية اخلاصة باالتفاق الشركة اجلهوية للنقل لوالية نابلنتشرف بإعالمكم بأن مصاحل  الشركات التجارية
 :وتتفصل أهم البيانات املتعلقة ذه االتفاقيات كما يلي.  2017املفعول أو اليت مت ابرامها يف سنة 

  

    :     البنكية القروض .1

 :مفصل كما يلي دت 774 465 10ما قدره   2017يبلغ املتبقي بالرصيد للقروض البنكية يف موىف سنة 

  
 البيانات سنة التحرير قيمة القروض 2017اإلستخالصات اىل غاية  يداملتبقي بالرص نسبة القرض

TMM +3% 80 920 121 380 202 300 2014 الشركة التونسية للبنك 

TMM +3% 95 600 143 400 239 000 2014 الشركة التونسية للبنك 

TMM +3% 286 800 430 200 717 000 2015 الشركة التونسية للبنك 

TMM +3% 420 000 525 000 945 000 2015 الشركة التونسية للبنك 

TMM +3% 363 111 453 889 817 000 2015 الشركة التونسية للبنك 

TMM +3% 682 143 272 857 955 000 2015 الشركة التونسية للبنك 

TMM +3% 589 286 235 714 825 000 2016 الشركة التونسية للبنك 

TMM +3% 575 000 230 000 805 000 2016 الشركة التونسية للبنك 

TMM +3% 331 257 248 443 579 700 2016 الشركة التونسية للبنك 

TMM +3% 250 297 50 059 300 356 2017 الشركة التونسية للبنك 

TMM +1,5% 27 342 410 130 437 472 2013 البنك القومي الفالحي 

TMM +1,5% 52 305 784 695 837 000 2013 مي الفالحيالبنك القو 

TMM +1,5% 34 875 523 125 558 000 2013 البنك القومي الفالحي 

TMM +1,5% 357 210 785 862 1 143 072 2014 البنك القومي الفالحي 

TMM +1,5% 417 756 417 752 835 508 2014 البنك القومي الفالحي 

TMM+2% 183 929 22 071 206 000 2017 البنك القومي الفالحي 

TMM+2% 579 415 69 530 648 945 2017 البنك القومي الفالحي 



 

 

TMM+2% 1 137 964 87 536 1 225 500 2017 البنك القومي الفالحي 

TMM+2% 756 771 28 029 784 800 2017 البنك القومي الفالحي 

TMM+2% 756 771 28 029 784 800 2017 البنك القومي الفالحي 

TMM +0,75% 334 441 2 441 704 2 776 145 2011 البنك التونسي 

TMM +0,75% 301 979 891 559 1 193 538 2012 البنك التونسي 

TMM+2% 1 850 601 69 399 1 920 000 2017 البنك التونسي 

 اموع   136 736 19 362 270 9 774 465 10  

  
  

  

        :      تأجري الرئيس املدير العام للشركة اجلهوية للنقل لوالية نابل .2
نشآت العمومية يضبط األجر واملنح واالمتيازات العينة اليت يتحصل عليها الرئيس املدير العام طبقا للنصوص القانونية املتعلقة بنظام تأجري رؤساء امل

 :وهي مفصلة كاآليت

  : 2017201720172017 ماي 25252525إىل  2012012012017777جانفي  01010101للفترة من السيد زهري ميالد السيد      ----

ديسمرب  18للشركة اجلهوية للنقل لوالية نابل السيد زهري ميالد طبقا لقرار رئيس احلكومة املؤرخ يف  السابق ير العامضبط مرتبات الرئيس املدت
نوفمرب  05وجاء بالفصل األول به أنه يضبط املرتب الشهري للسيد زهري ميالد الرئيس املدير العام للشركة اجلهوية للنقل بنابل إبتداءا من  2015
  : يكما يل  2015

  دينار 900  :األجر األساسي -
  دينار 200  :  منحة سكن -
  دينار 350  :منحة تصرف-
  دينارا 795  :منحة متثيل -
  دينارا 705  :منحة وقتية السترجاع املصاريف املرتبطة باملسؤولية-

  دينار 560  :منحة خاصة-

   تسند وفقا للتراتيب اجلاري ا العمل  :املنحة العائلية -
وقع الترفيع وصوالت (لترا من الوقود شهريا  450سيارة وظيفية و: بالفصل الثاين أنه السيد زهري ميالد يتمتع عالوة على ذلك بــ كما جاء

وحدة هاتفية لكل ثالثة  2000و) 2015ديسمرب  11املؤرخ يف  2015لسنة  2217لتر شهريا وفقا لألمر احلكومي عدد  500البرتبن إىل 
  .أشهر

  : 2012012012017777ديسمرب  31313131إىل 2017201720172017ماي  26262626للفترة من سامل  معزالسيد      ----

 2017جويلية  18قرار رئيس احلكومة املؤرخ يف طبقا ل معز ساملتضبط مرتبات الرئيس املدير العام للشركة اجلهوية للنقل لوالية نابل السيد 
  2017ماي  26للشركة اجلهوية للنقل بنابل إبتداءا من الرئيس املدير العام  معز ساملوجاء بالفصل األول به أنه يضبط املرتب الشهري للسيد 

  : كما يلي
  دينار 900  :األجر األساسي -
  دينار 200  :  منحة سكن -
  دينار 2 410  :منحة املسؤولية-
   تسند وفقا للتراتيب اجلاري ا العمل  :املنحة العائلية -

  

دينارا بعنوان  120لترا من الوقود شهريا و 500سيارة وظيفية و: لى ذلك بــيتمتع عالوة ع معز ساملكما جاء بالفصل الثاين أنه السيد 
  .كل ثالثة أشهرخدمات هاتفية 

  



 

 

 :            مكفآت حضور أعضاء جملس اإلدارة .3

يا لكل عضو مبجلس قيمة منحة حضور أعضاء جملس إدارة الشركة بألف دينارا سنو حتديد 2013جويلية  04قررت اجللسة العامة العادية املنعقدة يف 

  . دت15  000مبلغا خاما قدره   2017 بسنة واملتعلقة بلغت قيمة أعباء الشركة املدونة باحملاسبة ضمن حساب مكافآت احلضور  وقد. اإلدارة
 

وأحكام  ألمرا هذا ملقتضيات ختضع أخرى اتفاقيات إىل 2017 احملاسبية للسنة املالية للقوائم مراجعتنا أثناء نتعرض مل ناحيتنا، ومن
 .من جملة الشركات التجارية 200الفصل 

  
  

  مراجع احلسابات                      

  عن شركة تكوين استشارة

  مسري بن مجعة 

  
  


