
بالغ الشركات

القوائم المالیة

شركة الّنـقـل بـواسـطـة األنـابـیـب
تونس- الخضراء1003- المركز العمراني الشمالي–شارع األرض 

31/12/2018للسنة المحاسبیة المختومة في قوائمها المالیةشركة النّـقـل بـواسـطـة األنـابـیـبتنشر 
. ھذه القوائم 2019جوان 14التي ستنعقد یوم ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادیةالتي و

.أ.ب.س)–یحي الرواتبي (مجمع فیناكو مصحوبة بالتقریر العام و الخاص لمراقب الحسابات : 



الـمـوازنــة 

(المبـالغ بالدينـار)

2017ديسمبر31 2018ديسمبر 31 اإليضاحات األصــــــــــــول

األصـول غـيـر الـجـاريــة

األصـول الثـابتــة

307 050 316 508 األصـول غـيـر المـاديــة

(299 909) (306 927) تطـرح اإلستهــالكــات 

7 141 9 581

44 798 299 45 113 425 األصـول الثـابتـة المـاديـة

(35 604 026) (36 748 084) تطـرح اإلستهــالكــات                 

9 194 273 8 365 341 1-4

1 068 042 1 012 865 األصـول المـاليــــة 

(16 605) (16 605) تــطـرح الـمـدخــــرات                     

1 051 437 996 260 2-4

10 252 851 9 371 182 مجمــوع األصـــول الثـابتــــة

األصـول غيـر الجـاريـة األخــرى

10 252 851 9 371 182 الجـاريــةمجـمــــوع األصــول غيـر 

األصـول الـجـاريــة

611 504 645 158 المخزونات

(8 651) (8 651) تــطـرح الـمـدخــــرات                     

602 853 636 507 3-4

7 265 210 8 697 268 الحرفاء وحسابات متصلة بهم

تــطـرح الـمـدخــــرات                     

7 265 210 8 697 268 4-4

868 183 863 075 األصول الجــاريـة األخــرى 

(247 766) (321 877) تــطـرح الـمـدخــــرات                     

620 417 541 198 5-4

25 042 062 32 252 699 6-4 توظيفات وأصول مالية أخرى

3 021 257 1 096 889 7-4 السيـولـة ومـا يعــادل السيــولـة 

36 551 799 43 224 561 مجـمــــوع األصــول الجـاريــة

46 804 650 52 595 743 مجـمــــوع األصــول 



الـمـوازنـة

(المبـالغ بالدينـار)

2017ديسمبر 31 2018ديسمبر 31 اإليضاحات األمــــوال الذاتـيّـــة والخصــــــوم

األمــوال الذاتــيــة

20 173 725 20 691 000 رأس المال اإلجتماعي

3 041 346 3 166 494 اإلحــتــيــاطــات

139 510 139 510 األمــوال الذاتيـــة األخــرى  

9 164 878 11 102 833 النتــائج الـمؤجــــلــة

32 519 459 35 099 837 مجموع األموال الذاتية قبـل إحتساب
نتيجة 

السنة المحاسبية

493 784 حساب خاص باإلستثمار

5 724 635 7 103 434 نتيـجـة السنــة المحـاسبيــة                     

6 218 419 7 103 434 نتيـجـة السنــة المحـاسبيــة                     

38 737 878 42 203 271 8-4 مجموع األموال الـذاتـية قبل التـخصيص

الخصـــــوم

غيــر الجـاريــة الخصــوم 

القروض

2 267 957 2 727 730 9-4 مـدخــــرات

2 267 957 2 727 730 مجـمــــوع الخصـوم غيـر الجـاريـة

الخصــوم الجـاريــة 

1 227 002 954 665 10-4 المـزودون والحسـابـات المتصلـة بهـم

4 571 813 6 710 077 11-4 الخصـوم الجـاريـة األخـــرى

5 798 815 7 664 742 مجـمــــوع الخصـوم الجـاريـة

8 066 772 10 392 472 مجموع الخصوم

46 804 650 52 595 743 مجموع األموال الـذاتـية والخصوم



(ضبط مسموح به)

31 ديسمبر 2017 31 ديسمبر 2018 اإليضـاحــات البـيــانــــــات

إيــرادات اإلستـغــــالل

15 101 361 17 479 695 1-5 المداخيل

1 554 206 323 818 2-5 إيـرادات اإلستغـالل األخرى

16 655 567 17 803 513
مجمــوع إيــرادات 

اإلستغـــــالل

أعبــاء اإلستـغـــــالل

(53 973) تغيير مخزونات المنتوجات التي سيتم تسل(791 23)

824 397 1 014 449 3-5 مشتريـات التموينات 
المستهلكة

4 982 618 4 932 041 4-5 أعبـاء األعـوان

2 171 645 1 949 407 5-5 مخصصات اإلستهالكـات 
والمدخـرات

1 157 207 1 255 428 6-5 أعبـاء اإلستغـالل األخـــرى

9 081 894 9 127 534
مجمـوع أعبــاء 
اإلسـتـغــــالل

7 573 673 8 675 979

(33 118) (79 055) 7-5 اعباء مـاليـة صـافيـة

1 796 483 2 543 610 8-5 إيـرادات التـوظيـفــات

273 754 303 998 9-5 األربــاح العـاديـة األخـرى

(943) (13 305) الخسائر العادية االخرى

9 609 849 11 431 227 نتـيجة األنـشطة العادية قبل إحتساب اآلدا

(3 391 430) (4 207 577) 10-5 األداءات على األرباح

6 218 419 نتـيجة األنـشطة العادية بعد إحتساب اآلداء650 223 7

(120 216) 11-5 العناصر الطارئة

6 218 419 7 103 434 النتـيجة الصافـية للسنـة المحاسبيـة

6 218 419 7 103 434 النتيجة بعد التعديالت المحاسبية
المذكرات المصاحبة جزء من القوائم المالية

قائمـة الـنتـائج 
(المبالغ بالدينار)

إنعكاسات التعديالت المحاسبية (صافية 
من األداءات)

    نـتـيـجة اإلستغــالل



(ضبط مسموح به)

31 ديسمبر 2017 31 ديسمبر 2018 اإليضـاحــات البـيــانــــــات

التدفقـات النقـدية المتصلـة باإلستغـالل

6 218 419 7 103 434 النتيجــة الصافيـــــــة

تسويات بالنسبـــة لــ :   

1 762 358 1 829 890   اإلستهالكات والمدخرات

(27 764)    إستردادات مدخرات

  التعديالت المحاسبية

تغيـــرات :

(50 530) (33 654)   المخزونــات

(836 488) (1 432 058)   المستحقـــات

67 903 (550 352) 1-6   األصول أخرى

370 032 1 900 851 2-6  المزودون و ديون أخرى

(14 826)  زائد أو فائض القيمة عن التفويـــت

7 489 104 8 818 111   التدفقـات المالية المتأتية من أنشطة اإلستغالل

التدفقـات النقـدية المتصلة بأنشطـة اإلستثمــار

(6 301) (9 458)
الدفـوعات المتأتية من إقتنـاء األصـول الثابتة  غير 

مادية

(88 053) (494 980) الدفـوعات المتأتية من إقتنـاء األصـول الثابتة  
المادية

200 000 200 000 المقابيض المتأتية من التفويت في األصـول المالية

14 826 المقابيض المتأتية من التفويت في األصـول الثـابتـة

(120 472) (304 438)   التدفقـات المالية المخصصة ألنشطة اإلستثمــار

التدفقـات النقـدية المتصلة بأنشطـة التمـويــل

(2 576 574) (3 227 796) حصص األرباح و غيرھا من أنواع التوزيع

(413 392) (410 245) 3-6  الصنــدوق اإلجتماعــــــي

(2 989 966) (3 638 041)   التدفقـات النقدية المخصصة ألنشطة التمـويـل

4 619 610 4 875 632 تغـيــر الـسيولة

22 601 647 27 221 257 السيولة في بدايـة السنـة المحاسبيـة

27 221 257 32 096 889  السيولة في اختتام السنة المحاسبية

المذكرات المصاحبة جزء من القوائم المالية

جدول التدفّقات النقديّة 
(المبالغ بالدينار)



تقديم شركة النقل بواسطة األنابيب: 1مذكّرة عــدد 

و قد بلغ رأس 1979سبتمبر 26شركة النّقل بواسطة األنابيب ھي شركة خفية اإلسم وقع تأسيسها في 

دينارا. ويتمثل نشاطها األساسي في نقل المحروقات 00069120مبلغ2018مالها في موفى ديسمبر 

الصادر فـي غرة فيفرى 1989لسنة 9القانون عـدد بواسطة األنابيـب، وھي منشـأة عمومية بمقتضى 

13. ھذا وقد قرّرت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 1984دخلت طور اإلنتاج في فيفـري 1989

وإدراج أسهمها بالبورصة.%30فتح رأس مال الشركة للعموم في حدود 2000ديسمبر 

األحداث الهامة:2مذكّرة عــدد 

المداخيل.21.

أي 2017سنة خالل بالمداخيل مقارنة 3343782بقيمةارتفاع2018سنة خالل المداخيلتسّجل

مقارنة 3م816156ب 2018ھذا اإلرتفاع ناتج عن إرتفاع الكميات المنقولة سنة . %15.75بنسبة 

من %8.21أسعار النقل بنسبة من ناحية و عن إرتفاع%7.54أي بنسبة 2017بالكميات خالل سنة 

ناحية أخرى.

النتيجة المحاسبيّة22.

دينارا مقابل 4341037نتيجة إيجابيّة بلغت2018سنة خاللسجلت شركة النقل بواسطة األنابيب

أي دينار015885يساويايجابيأي بتغيير 2017سنة دينارا 4192186بـــــ نتيــجة ايجابية تقــدر

ناتج بالخصوصااليجابي ھذا التغيير . %14.23بنسبة 

: ارتفاععن

دينار3343782بـــــالمداخيل 

دينار127747ايرادات التوظيفات بــــ 

دينار) 363936(األداءات على األرباح ب 

دينار)052190(مشتريات التموينات المستهلكة 

دينار) 22198(أعباء اإلستغالل األخرى 

: و عن انخفاض 

دينار)3882301(إيرادات االستغالل األخرى بــــ

دينار238222مخصصات اإلستهالكات و المدخرات ب 

االرتفاقالخاصّة بحق االتفاقيات.23.

تطلبت عمليّة بناء واستغالل أنبوب نقل المواد البتروليّة الممتّدة من محطّة تكرير النفط ببنزرت إلى مركز 

على اتفاقيات خاصّة بحق االرتفاق 1983و1982اإليداع والخزن الكائن برادس، التوقيع خالل سنتي 

مقابل حق االرتفاق المتفق عليها مع اإلشارة إلى أّن االثمانمسترسلة تمتد على فترة استغالل االنبوب 

.سنة30يقع تحينها عند انتهاء مدة 



لكي يتسنى للشركة التفاوض مع مالكي األراضي المار منها األنبوب لتحديد منحة الحرمان جراء االرتفاق  و

مرفق عمومي، توّلت 1995لسنة 50المنقح بالقانون عدد 1982لسنة 60المصنّف طبق القانون عدد 

انجاز تقرير اختبار ، إال أّن مجلس إدارة شركة النقل 2015مارس 06دارة العاّمة لإلختبارات بتاريخ اإل

بواسطة األنابيب وباإلطالع على ما ورد بتقرير اإلختبار والمنهجيّة المعتمدة الحظ أنها لم تأخذ بعين اإلعتبار 

األنبوب بأمثلة حوزة ية المترتبة على إدماج اإلطار القانوني والترتيبي لنشاط المرفق العمومي وال الوضع

التهيئة العمرانية واعتبار منطقة ارتفاقه منطقة غير صالحة للبناء. 

اعتبر المجلس أن التقرير ال يعكس حقيقة منحة الحرمان الفعلية المنجرّة عن مرور األنبوب بالمناطق كما 

ت على منطقة اإلرتفاق كمنطقة غير صالحة للبناء العمرانيّة خاصة وأّن أمثلة التهيئة العمرانيّة قد نصّ 

باإلضافة إلى أن أغلب قطع األراضي المعنية بمرور األنبوب قد خصّصت منطقة ارتفاقه كمناطق خضراء 

ملحقة او كمساحة بيضاء تحتسب ضمن المساحة المحجر البناء بها طبق نسبة استغالل االرض القسوى 

(cos)يم و التهيئة الخاصة بهاالمنصوص عليها بامثلة التقس

كما ابدى المجلس ايضا تحفظه و رفضه لما تضمنه التقرير من تقديرات موصيا بعدم اعتماده بالنسبة لقطع 

تحت عدد 2018فيفري 28االراضي الموجودة بالمناطق العمرانية لذا قامت الشركة بتوجيه مكتوب يوم 

رية تحت اشراف السيد وزير الطاقة و المناجم و الطاقات الى السيد وزير امالك الدولة و الشؤون العقا633

المتجددة للتفضل بدعوة مصالحه الى عدم االخد بعين االعتبار لهذا التقرير و للنتائج التي توصل اليها و 

اعتبار ه كانه لم ينجز.

الحتساب يا فان المبلغ الجملى المنصوص عليه باالختبار وقع اعتماده وقتأّما من الناحية المحاسبيّة 

دينارا. اي بقيمة اجمالية 403309مبلغ 2018سنة والتي بلغت خالل على االستهالكات المدخرات

دينارا. 7699331تقدر بمبلغ 2018ديسمبر31متراكمة الى حدود 

الطــرق والمبــادئ المحاسبيــــة:  3مذكّرة عــدد 

1996ديســمبر 30المــؤرّخ فــي 1996لســنة 112طبقـــا للقــانون 2018ســنة تــّم إعــداد القــوائم الماليــة

المتعلّـق بالنظام المحاسبي للمؤسسات وذلك باعتماد الطرق والمبـادئ المحاسبيـة المنصوص عليها فـي 

الـذي يتعلـق بالمصادقــة علـى 1996ديسمبــر 30المـؤرخ فـي 1996لسـنة 2459قـرار وزير المالية عــدد 

إلعداد القوائم الماليـة في :اعتمادھاـة. وتتمثل أھـم الطـرق والمبادئ التّي وقع معاييـر المحاسب

األصــــول الثابتــة الماديــــــــة1.3

يقع احتساب استهالكات األصول الثابتة بتطبيق طريقـة اإلسـتهالكات المتسـاوية األقسـاط وذلـك حسـب  • 

التاليــة .النسب

%20%10%5بناءات أساسيّة وفرعيـة   

%10تجهيزات فنية وأجهزة ومعدات صناعية                                                           

%20نقـل                                                                                           معـدات

%10تجهيــزات عامة وعمليات تركيب وتهيئة مختلفة                                               

%10%15و معدات اعالميةمعـدات مكتبيـة  



من شانها ان تمدد العمر االفتراضي لالنبوب و تعتبر عمليّة التفقد الداخلي لألنبوب واإلصالحات الكبرى• 

تنجرّ عنها إستثمارا. وھي عمليّة أساسيّة لها تأثير إيجابي على مردوديّة األنبوب وعلى مّدة بالتالي 

إستغالله.

 Prorata« تساب المخصصات على إقتناءات السنة المحاسبية باعتماد قاعـدة " المحاة الزمنية" يتّم إح• 

Temporis.«

األعبــــاء المؤّجلـــــــــــة2.3

يقـع إستيعـاب األعبـاء المؤّجلــة علـى مـّدة ثالث سنـوات.

المخـــــــــــــــزون33.

مخـزون التموينـات األخـرى. 1- 3-3

يتّم كـل آخر سنـة جرد قـطع الغيـار والمـواد القابلة لإلستهالك ويتم ضبط تكلفة المخزون بطريقة متوسط 

التكلفة بعد كل عملية اقتناء. 

مخزون المواد التي سيتم تسليمهـا. 2- 3-3

لممزوجة الفرعية وحاويات التخزين للمواد اباألنابيبيتمثّل ھذا المخزون في كمية المحروقات الموجودة  

حسب سعر البيع للشركة التونسية لصناعات التكرير. قيمتهاتضبط و2018ديسمبر 31يوم 

التوظيفات القصيرة المدى4.3

لسندات الخزينة وسندات الخزانة عند تسجيلها. االسميةالقيمة اعتماديتم 

جزءا من الفوائد الحاصلة من تاريخ االقتناء إلى تاريخ إختتام السنة المحاسبية و تمثل إيرادات التوظيفات

يقع التمتع بهذه الفوائد في اآلجال.

صافي وضعيّة التلتير5.3

ھي األرباح والخسائر المتأتية من وضعيّة الحسابات الجارية للمواد مع الحرفاء في نهاية كّل مّدة محاسبيّة 

في ھيكلة األسعار.أو عند كّل تغيير 

"..ويتّم تسجيل صافي ھذه األرباح والخسائر ضمن "إيرادات اإلستغالل األخرى



مذكّرة عدد 4 :  إيضاحات حول الموازنة

4 - 1 - األصول  الثابتة المادية

     في31 ديسمبر 2017  وھي  مفصّلة  كاآلتي :

التغيرات31/12/201831/12/2017

-640 640625 625 -  أراضي

524 537775 709 06134 485 35 4-1-1 -  بناءات

001 93853 953 9393 006 4 -  تجهيزات فنية وأجهزة ومعّدات صناعية

-560 392 5601 392 1 -  معّدات نقل

398 05741 455821 862 -  معدات مكتبية

(745 144)523 778540 395 -  تجهيزات عامة وعمليات تركيب وتهيئة مختلفة

-095 0952 2 -  أوعية ووسائل لف قابلة لإلسترجاع والتجديد

(052 410)949 752 8972 342 42-1-2 -  أصول ثابتة في طور اإلنشاء

45 113 42544 798 299315 126

(058 144 1)(026 604 35)(084 748 36) - اإلستهـالكـات والمدخرات

8 365 3419 194 273(828 932)

ولمزيد من اإليضاحات حول  إقتناءات  وإستهالكات  الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2018،  أنظر  جدول األصول الثابتة  

 4-1-1 بناءات

31/12/2018

002 740 8 - أنبوب بنزرت - رادس

967 364 8 - أنبوب نقل محروقات الطائرات

480 430 6 -التهيئة و التفقد الداخلي لألنابيب

152 128 1 - قطع غيار خاصة

487 263 5 -مبانى و مقرات الشركة

973 557 5 - مباني ملحقة

35 485 061

المجموع الصافــــــي

المبيّن  بالملحق عـدد1.

المجموع

 بلغت  القيمة  الصافية  لألصول   الثابتة  في 31 ديسمبر 2018  ما   قدره  341 365 8 دينارا  مقابل 273 194 9     دينارا

المجمــــــوع الخام



4-1-2 أصول ثابتة في طور اإلنشاء

التغيرات31/12/201831/12/2017

-113 824 1131 824 41-1-2-1  -  أنبوب الصخيرة الساحل(الدراسات التقنية والمالية)

-032 032348 4348-1-2-2  -  أنبوب الصخيرة الساحل (حقوق اإلرتفاق )

-542 542128 128 -  مهمة تفقد داخلية لألنبوب

(400 36)400 36- - قطاع غيار خصوصية

699 8324 53112 17 -  تجديد عقود اإلرتفاق

-813 81323 23 -  تسبقات إلقتناء معدات

(846 138)846 138- -  اقتناء وحدة ضخ ماء إطفاء الحرائق

(000 20)000 20- -  تجديد مقر الحراسة

(545 212)545 212 -  -  التفقد الداخلي لألنبوب

(960 6)960 6- - تهيئة مبنى أخذ العينات

-866866 -  مشاريع أخرى

2 342 8972 752 949(410 052)

-(145 172 2)(145 172 2) -  مدخرات لنقص القيمة - مشروع أنبوب الصخيرة - منزل حياة

-(355 152)(355 152) -  مدخرات لنقص القيمةعلى األصول في طور اإلنشاء

18 397428 449(410 052)

4 -1-2-1  أنبوب الصخيرة الساحل الدراسات التقنية والمالية

قامت شركة سوترابيل خالل سنة2002 بدراسة تقنية و مالية تخص مشروع مّد أنبوب لنقل المحروقات من الصخيرة الى منزل حياة وذلك 

بتكلفة جملية  تساوي 113 824 1 دينارا.

وكانت التكلفة الباھضة لبعث المشروع قد أدت بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 جويلية 2008 الى البحث عن صيغة أخرى  للمشروع.

 لذا فقد وقع سنة 2008 تخصيص مدخرات تساوي قيمة عناصر الدراسة التقنية التي أصبحت بدون جدوى و التي وصلت قيمتها

الى 622 297 دينارا.

 تاريخ  تحيين الدراسات و البدء في المشروع.

4 -1-2-2  حقوق اإلرتفاق أنبوب الصخيرة الساحل

348  دينارا والخاصة بمّد أنبوب تّم خالل  سنة 2008  تخصيص  مدخرات  بقيمة  100%  لمصاريف  حقوق  اإلرتفاق  البالغة  032

الصخيرة - منزل حياة, وذلك خالفا الى إعادة النظر في الصيغة األصلية للمشروع.

وفي ظل المصاعب التي اتضحت الحقا أمام تنفيذ الصيغة الجديدة للمشروع. أصبح الرجوع الى الصبغة األصلية ھو األقرب للواقع  لذلك

المجموع الصافي

المجموع الخام

و من منطلق مبدأ الحذر قامت شركة سوترابيل خالل السنة المحاسبية 2011 بتخصيص مدّخرات لنقص القيمة على كامل عناصر الدراسة التقنية

 والمالية للمشروع وذلك لعدم توفر معلومات كاملة ودقيقة تبين العناصر التي من الممكن إستعمالها واألخرى  التي يجب إعادتها.

 و تجدر اإلشارة أنه والى حّد تاريخ اعداد ھذه القوائم المالية, لم يقع اتخاذ أي قرار بخصوص صيغة المشروع التي سيقع تنفيذھا أو



 4 - 2  األصول  المالية

996   دينارا  مقابل 437 051 1دينارا  في  31 ديسمبر 2017 بلغت القيمة الصافية  لألصول المالية  في 31 ديسمبر 2018 ما قدره  260

 وھي  مفصّلة  كاآلتي :

التغيرات31/12/201831/12/2017

-050 05061 461-2-1 -  سندات مساھمة

823 858144 681396 4541-2-2 -  قروض مسندة لألعوان

-134 13410 10 -  ودائع وكفاالت مدفوعة

(000 200)000 000600 4400-2-3 - قرض رقاعي 

1 012 8651 068 042(55 177)

-(605 16)(605 16)4-2-4 -  مّدخرات على أصول مالية

996 2601 051 437(55 177)

القيمة (بالدينار)العددالسندات

550

000 60060 -  المنطقة الحرة بجرجيس

101 000

050 61المجموع 

بلغت اسهم شركة النقل بواسطة األنابيب لدى راس مال الشركة الوطنية لتوزيع البترول 147 سهما إلى غاية 27 ديسمبر 2018   تاريخ 

انعقاد آخر جلسة خارقة للعادة لهذه األخيرة منها 142 سهما مجانيا.

31/12/2018

396 858

326 485

(22 730)

(158 932)

541 681

31/12/2018

BNA CAPITAUX 000 160  - الوسيط بالبورصة

STB FINANCE 000 160  - الوسيط بالبورصة

BH CIFIB 000 80  - الوسيط بالبورصة

400 000

قرار  لجنة   التطهير ( 
CAREPP)  في 12 سبتمبر 

1996

4 -2- 1 سندات المساھمة

القيمة الصافية

المجموع 

الموضوع

  قرار اللجنة الفنية للتخصيص 
في 11 جوان 2014

 الرصيد إلى غاية   31ديسمبر 2018 

 - شركة عجيل للتصرف و الخدمات 

4-2-2 قروض مسندة لألعوان طويلة المدى

 - الرصيد إلى غاية 31 ديسمبر 2017

 - القروض المسندة في 2018 طويلة المدى

4-2-3 قرض رقاعي

 - القروض التي سيتم ارجاعها سنة 2019

  قرار  لجنة  التطهير ( 
CAREPP)   في  12 فيفري 

2000

 - القروض التي تم ارجاعها سنة 2018 قبل أجالها

 - الشركة الوطنية لتوزيع البترول



31/12/2018

822 8 -  مّدخرات على القروض المسندة لألعوان

783 7 -  مّدخرات على ودائع وكفاالت مدفوعة

16 605

4- 3- المخزون

 بلغت القيمة  الصافية  للمخزون  في 31 ديسمبر 2018  ما  قدره507  636  دينارا  مقابل 853 602 دينارا  في 31 ديسمبر 2017

التغيرات31/12/201831/12/2017

864 1059 969122 4131-3-1 -  قطع الغيار و التموينات األخرى

057 90534 962474 4508-3-2 - مخزون المحروقات المتواجد باالنابيب الفرعية

(267 10)494 22714 4 - مخزون وقود الطائرات المتواجد بحاويات التخزين

645 158611 50433 654

-(651 8)(651 8) - اإلستهـالكـات والمدخرات

636 507602 85333 654

31/12/2018

122 105

44 617

(34 753)

131 969

4-3-2 مخزون المحروقات المتواجد باالنابيب الفرعية

31/12/2018

346 425 4 - الكميات الموجودة في االنابيب بحساب  ( م 3 )

(428 889 3) - الكميات المخصصة لتعبئة االنبوب بحساب ( م 3 )

918 535 - المخزون  الموجود باالنابيب بحساب  ( م 3 )

626 422 - المخزون  الموجود باالنابيب بالدينار

336 86 - المخزون الموجود بحاويات المواد الممزوجة بالدينار 

508 962

4-2-4  مّدخرات على أصول مالية

 - شراءات سنة 2018

المخزون إلى غاية 31 ديسمبر 2018

رصيد المخزون إلى غاية 31 ديسمبر 2018

المجموع الصافــــــي

المجمــــــوع الخام

 وھي  مفصّلة  كاآلتي 

4-3-1 قطاع الغيار والتموينات األخرى

 - رصيد المخزون في بداية السنة

 - مستهلكات  سنة 2018



بلغ الرصيد الصافي لهذا  الحساب  في 31 ديسمبر 2018 ما قدره   268 697 8  دينارا مقابل 210 265 7 دينارا في 31 ديسمبر 2017 أي

بتغير أيجابي قدره   058 432 1 دينارا

التغيرات31/12/201831/12/2017

-461461 - شركة  شـــال

438 502262 008 9401 270 1 - شركة  طوطـال

090 409353 499675 028 1 - شركة   أويل ليبيا

610 465221 075345 567 - شركة  ستار أويل

(408 99)071 663946 846 -  الشركة الوطنية لتوزيع البترول

677 546236 223888 125 1 - شركة فيفو انرجي

409 215-409 215 - شركة أوال انرجي

241 756242 400 9973 642 43-4-1 -  حرفاء - فواتير ستحرّر

8 697 2687 265 2101 432 058

تسجل ھذه األرصدة :

- قيمة كميات المواد البترولية المسلمة من طرف شركة سوترابيل الى مختلف حرفائها والتي تفوق الكميات التي قاموا بطلبها

 من الشركة التونسية لصناعات التكرير  و يتم تدوين قيمتها في "حرفاء فواتير ستحرر "

 أما بالنسبة للكميات المواد البترولية المسلمة من طرف شركة سوترابيل الى مختلف حرفائها والتي تقل عن الكميات التي قاموا بطلبها

 من الشركة التونسية لصناعات التكرير يتم تدوين قيمتها في "حرفاء دائنون" . 

 و يقع احتساب ھذه الفوارق على اثر كل تغيير في تسعيرة المواد البترولية و عند اختتام كل سنة محاسبية. 

-  المبالغ المفوترة من طرف شركة سوترابيل الى كل حريف مقابل نقل المواد البترولية

 4 -4 -1    حرفاء فواتير ستحرر

 بلغ رصيد ھذا الحساب في 31 ديسمبر  2018 ما قدره  997 642 3 دينارا مقابل  756 400 3 دينار  في موفى شهر ديسمبر 2017 أي

بتغيير إيجابي يصل الى  241 242 دينارا.

التغيرات31/12/201831/12/2017

463 298182 76123 205 -  الحساب الجاري لشركة ستار أويل 

(183 123)468 285512 389 -  الحساب الجاري لشركة أويل ليبيا 

(426 043 1)987 295 5611 252 -  الحساب الجاري الشركة الوطنية لتوزيع البترول

784 81281 596185 267 -  الحساب الجاري لشركة طوطال 

975 752735 727504 240 1 -  الحساب الجاري لشركة فيفو انرجي

755 166-755 166 -  الحساب الجاري لشركة اويل انرجي

(049 242)538 587857 099 1 -  فواتير ستحرر - نقل المواد البترولية

(091 14)634 7256 20 -  اعادة احتساب تقسيم لشركة فيفو انرجي

(225 5)225 5- -  اعادة احتساب تقسيم لشركة طوطال

(042 9)042 9- -   اعادة احتساب تقسيم أويل ليبيا

3 642 9973 400 756242 241

 4 - 4 الحرفاء والحسابات المتصلة بهم

المجموع

المجموع



التغيرات31/12/201831/12/2017

876 2751 1512 4 -استرجاع مصاريف الكراء 

(009 1)009 1- -سلم فوائض بنك االمان

570 53027 10012 40 -سلم فوائض بنك االسكان

(280)201481 -سلم فوائض الشركة التونسية للبنك

(64)64- -سلم فوائض البنك التونسي

298 5-298 5 -سلم فوائض  الوطني الفالحي خير الدين باشا

767-767 -سلم فوائض  الوطني الفالحي المركز العمراني الشمالي

(CNAM) 526708818 1 - استرجاع مصاريف

(001 4)288 2877 3 - الشركة التونسية للتأمين ( تامين جماعي)

55 33024 35530 975

31/12/2018

8 366

91 221

5 793

17 531

1 666

9 252

9 668

950

3 369

147 816

التغيرات31/12/201831/12/2017

308 3087 7 - مدخرات على التسبيقات للمزودين
-

-422 422112 112 - مدخرات على وزارة الصناعة

-036 036128 128 - مدخرات على وزارة التجهيز

111 74-111 74 - مدخرات على الوزارة المكلفة بالصناعة 

321 877247 76674 111

ضرائب على العربات - 

 - أعباء اخرى مسجلة مسبقا 

TOPNET فاتورة شركة - 

              4 - 5 -2 إيرادات مستحقة

ARCHIDOC فاتورة - 

AETECH فاتورة المتقدمة لتكنوليجيات اإلتصال - 

المجموع 

SIMAC فاتورة الشركة اإلعالمية لإلدارة واإلتصاالت - 

OMMPفاتورة ديوان البحرية التجارية و المواني - 

SNDPفاتورة الشركة التونسية لتوزيع اليترول - 

              4 - 5 -3 أعباء مسجلة مسبقا

              4 - 5 -4 مدخرات

 - فاتورة الوسيط في البورصة

المجموع 



بلغت القيمة  الصافية  لألصول الجارية األخرى  في  31 ديسمبر 2018  ما  قدره  198  541 دينارا  مقابل 417 620  دينارا

في 31 ديسمبر 2017  وھي مفصّلة  كاآلتي :

التغيرات31/12/201831/12/2017

583 5141 09722 24 -  مزودون مدينون

353 7632 11681 84 -  األعوان - تسبقات وأقساط

(498 18)432 934562 4543-5-1 -  حسابات أخرى دائنة أو مدينة

975 35530 33024 455-5-2 -  إيرادات مستحقة 

(289 22)105 816170 4147-5-3 -  أعباء مسجلة مسبقا

014768 7827 7 -  فائض األداء على القيمة المضافة

863 075868 183(5 108)

(111 74)(766 247)(877 321)4-5-4 -  مّدخرات

541 198620 417(79 219)

التغيرات31/12/201831/12/2017

(286 13)811 52525 412-5-1-1 - ربط قناة شركة طوطال 

-036 036128 4128-5-1-2 - وزارة التجهيز

-647 647328 328 - وزارة الطاقة

-111 11174 74 - وزارة الصناعة و التجارة

-2020 - الشركة الوطنية لتوزيع البترول

(212 5)416 2045 - استرجاع مصاريف من المتسوغين

391391-

543 934562 432(18 498)

تكفلت شركة سوترابيل بمصاريف ربط قناة شركة طوطال بأنبوبها لنقل وقود الطائرات. ھذا وقد اتفق الطرفان بإرجاع ھذه المصاريف 

              4 - 5 -1 - 2 وزارة التجهيز

المجموع

المجموع الصافي

بالكيفية التالية :  الكميات المنقولة سنويا بحساب م 3  ضارب 500 مليم

متخلدات وزارة التجهيز مقابل األشغال التي قامت بها شركة سوترابيل لفائدتها و قد تم تكوين مدخرات بقيمة كامل المتخلدات

              4 - 5 -1-1 ربط قناة طوطال

المجموع

4 - 5  أصـول جـاريــة أخــرى

4 - 5 -1 حسابات أخرى دائنة او مدينة

 - حسابات إنتقالية



 بلغ   رصيد ھذا  الحساب  في  31ديسمبر 2018 ما  قدره    699 252 32   دينارا   مقابل   062 042 25 دينارا  في  31 ديسمبر 2017  وھو  مفصّل

 كاآلتي :  

التغيرات31/12/201831/12/2017

384 54811 932147 158 -  قروض قصيرة المدى الصندوق اإلجتماعي

000 000 0007 000 00024 000 431-6-1 - توضيفات مالية أخرى

-000 000200 200 - قرض رقاعي

253 514199 767694 4893-6-2 - فوائد مطلوبة على رقاع وأذون وأوراق مماثلة

637 210 0627 042 69925 252 32المجموع 

  بلغ  رصيد  سندات  الخزينة  في 31 ديسمبر 2018  ما  قدره   000 000 31   دينارا  مقابل 000 000 24 دينارا  في  31 ديسمبر 2017

 وھو مفصّل   كاآلتي :

التغيرات31/12/201831/12/2017

000 000 0001 000 0001 000 2 -حساب ألجل - بنك االسكان

(000 000 2)000 000 2- -حساب ألجل - البنك التونسي الكويتي

000 000 0003 000 00016 000 19 -حساب ألجل - البنك الوطني الفالحي خير الدين باشا

000 000 6-000 000 6 -حساب ألجل - البنك الوطني الفالحي المركز العمراني الشمالي

000 000 3-000 000 3 -حساب ألجل - البنك التونسي الليبي

(000 000 5)000 000 5- -حساب ألجل - البنك التونسي

000 000 1-000 000 1 -حساب ألجل -بنك العربي التونسي

000 000 0007 000 00024 000 31المجموع 

4-6-2 - فوائد مطلوبة على رقاع وأذون وأوراق مماثلة

31/12/2018

214 41 - البنك الوطني الفالحي( المركز العمراني الشمالي )

812 634 - البنك الوطني الفالحي ( خير الدين باشا )

055 19 -بنك العربي بتونس

490 30 - بنك االسكان

684 148 - البنك الليبي

512 19 - فوائد على قرض رقاعي 

767 893المجموع 

4-6-1    توظيفات مالية أخرى

 4 - 6  توظيفات  و أصول  ماليّة  أخرى



  4 -7  السيولة وما يعادل السيولة

بلغ  رصيد  السيولة  و ما  يعادل  السيولة  في  31 ديسمبر 2018  ما قدره   889 096 1 دينارا  مقابل 257 021 3 دينارا  في  31 ديسمبر2017

وھو مفصّل  كاآلتي :

التغيرات31/12/201831/12/2017

(829 274)101 272277 2 - البنك الوطني الفالحي ( خير الدين باشا )

(509 838 1)710 158 2012 320 - بنك اإلسكان

(319 138)116 797184 45 - الشركة التونسية للبنك ( حي المهرجان )

(170 96)177 007150 54 - البنك التونسي الكويتي ( المركزالعمراني الشمالي )

1771743 - البنك التونسي الكويتي ( المركزي )

(904 39)913 939 - بنك األمان ( الفيات )

(335 2)366 03175 73 - البنك التونسي الكويتي (  ح -ج للصندوق اإلجتماعي )

(039 48)579 540116 68 - بنك الزيتونة

(148 9)760 61216 7 - البنك العربي لتونس ( الشرقية )

(348 1)324 9762 - البنك التونسي  ( المركزالعمراني الشمالي )

453 514-453 514 - البنك الوطني الفالحي( المركز العمراني الشمالي )

691 9-691 9 - حسابات اخرى 

(86)12337 - خزائن الفروع والمقر اإلجتماعي

(368 924 1)257 021 8893 096 1المجموع 

4 - 8  األموال الذاتية

بلغ مجموع األموال الذاتيّة  في  31 ديسمبر 2018    ما  قدره   271 203 42  دينارا مقابل 878 737 38  دينارا  في 31 ديسمبر 2017

 وھو مفصّل كاآلتي :

التغيرات31/12/201831/12/2017

275 725517 173 00020 691 420-8-1 - رأس مال الشركة

148 346125 041 4943 166 43-8-2 - اإلحتياطات

-510 510139 4139-8-3 - أموال ذاتية أخرى

955 937 8781 164 8339 102 411-8-4 - نتائج مؤجلة

378 580 4592 519 83732 099 35مجموع األموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية

015 419885 218 4346 103 7 - نتيجة السنة المحاسبية

393 465 8783 737 27138 203 42مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص



ولمزيد من اإليضاحات  أنظر جدول تغيير األموال الذاتية المبين بالملحق عــدد 2.

قررت الجمعية العامة الخارقة للعادة بتاريخ 25 ماي 2018 الترفيع في رأس مال الشركة وذلك بإصدار455 103 سهما بقيمة إسمية

 تساوي 5 دنانير بالكيفية التالية :

31/12/2018

784 493 - إدماج حساب خاص لإلستثمار

491 23 - إدماج نتائج مؤجلة

275 517المجموع 

 بلغ  رصيد اإلحتياطات في 31 ديسمبر 2018 ما  قدره  494 166 3   دينارا  مقابل  346 041 3  دينارا  في 31 ديسمبر 2017  وھو  مفصّل

 كاآلتي :

التغيرات31/12/201831/12/2017

393 98035 981 3731 017 2 - إحتياطات قانونية

-205 205160 160 - إحتياطات إستثنائية

755 16189 916899 4988-8-2-1 - إحتياطات الصندوق اإلجتماعي

148 346125 041 4943 166 3المجموع 

4-8-2-1 إحتياطات للصندوق اإلجتماعي

31/12/201831/12/2017

553 161862 899  الرصيد  في بداية السنة

726 106485 535موارد الفترة

000 000450 500 - مناب نتيجة السنة المحاسبية 

441 14512 13 - فوائد قروض ممنوحة ألعوان وموظفي الشركة

044 7541 1 - فوائد بنكية

241 20722 20 - مساھمات األعوان في سندات األكل

118 351449 445إستعماالت الفترة

592 888227 246 - مصاريف سندات االكل

222 557120 74 مصاريف االصطياف

824 60017 21 - كلفة العمرة و السفر

000 8001 3 - اعانات على امراض مزمنة و وفايات

555 22326 35 - ھدايا اخر السنة

800 20044 43 - ھبة عيد اضحى

125 42311 11 - حفل اختتام السنة الدراسية و الذھاب الى التقا عد

660 8 - منحة التمدرس

161 916899 988 رصيد الصندوق اإلجتماعي في 31 ديسمبر من السنة

4 -8 -2  اإلحتياطات

4 -8 -1 رأس مال الشركة



4-8-3  األموال الذاتية األخرى

139 دينارا .  تحتوي األموال الذاتية األخرى على زائد القيمة المحقق على سندات SICAV و البالغة ما قدره 510

التغيرات31/12/201831/12/2017

955 937 8781 164 8339 102 11 - أرباح مؤجلة

955 937 8781 164 8339 102 11المجموع 

و يتفصل حساب النتائج المؤجلة كما يلي:

المبلغ

419 218 6 - نتيجة السنة المحاسبية لسنة  2017

878 164 9 - نتائج مؤجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2017

297 383 15النتائج القابلة للتخصيص

(784 493) - حساب خاص باإلستثمار

(796 227 3) - حصص أرباح للدفع (800) مليم للسهم

(000 500) - مناب الصندوق اإلجتماعي

(491 23) - إدماج نتائج مؤجلة في رأس المال

(393 35) - إحتياطات قانونية

833 102 11نتائج مؤجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2018

4-9 - مّدخرات للمخاطر واألعباء

تم ّ تخصيص  مّدخرات بمبلغ قيمته  730 727 2 دينارا مفصلة كاالتي :

التغيرات31/12/201831/12/2017

-590 59058 58  حكم إبتدائي ضد الشركة في حق اإلرتفاق لقطعة أرض شركة " بلديار".

370 50175 871575 4650-9-1 تخصيص  مّدخرات  بقيمة 20 % كومات ترابيل .

403 366309 624 7691 933 41-9-2 تخصيص  مّدخرات إستهالكات حق اإلرتفاق .

-95009500 تخصيص  مّدخرات  للعون محمد الزموري .

000 75-000 475-9-3 تخصيص  مّدخرات  بعنوان فوائض التاخير كومات ترابيل .

773 957459 267 7302 727 2المجموع 

قامت شركة "سوترابيل" بإحتساب مدخرات بقيمة 20% الباقية من مجموع الثالث المراحل األولى لصفقة "كومات ترابيل" 1-9-4

بقيمة 871 650 دينار و ذلك إثر الدعوة القضائية التي رفعت ضدھا من طرف صاحب الصفقة.

قامت الشركة بتخصيص مدخرات إلستهالكات عقود اإلرتفاق التي إنتهت مدتها التعاقدية  بقيمة 769 933 1 دينارا,2-9-4

ورد علينا يوم 4 مارس 2019 محضر اعالم بحكم نهائي لفائدة شركة كومات ترابيل يلزمنا بدفع فوائض التاخير على خصم ضمان3-9-4

 وعلى اثر ھذا قامت الشركة بتخصيص مدخرات يفيمة 75000  دينار وقع احتسابها بنسبة 8% من 24 نوفمبر 2012بنسبة 5 %

 الى تاريخ 31ديسمبر 2018.

4-8-4  نتائج مؤجلة



4-10- المزودون والحسابات المتصلة بهم

بلغ  رصيد  المزودين  والحسابات المتصّلة  بهم في 31 ديسمبر2018 ما  قدره  665 954   دينارا  مقابل  002 227 1 دينارا

في 31 ديسمبر 2017     وھو مفصّل  كاآلتي :

التغيرات31/12/201831/12/2017

478 28919 767451 470 - مزودون اإلستغالل

(279 335)440 161534 199 - مزودون اإلستغالل ـ فواتير غير وافدة

(196 157)262 066211 54 - مزودون أصول ثابتة - حجز بعنوان الضمان

660 011200 67130 230 - مزودون أصول ثابتة

(337 272)002 227 6651 954المجموع 

4-11 - الخصوم الجارية األخرى

6  دينارا مقابل 813 571 4 دينارا  في  31 ديسمبر 2017  بلغ   رصيد الخصوم  الجارية  األخرى  في 31 ديسمبر 2018  ما  قدره  077 710

 وھو مفصّل  كاآلتي :

التغيرات31/12/201831/12/2017

433 188 9842 796 4171 985 43-11-1 - حرفاء دائنون

(780 10)554 774444 433 - األعوان - خدمات إجتماعية

(444)731 2871 1 - األعوان - تسبقات ومعارضات

353 54244 895580 624 - األعوان - أعباء للدفع

298 7473 045152 156 - الدولة األداءات المقتطعة من المورد

988443 4312 3 - الدولة واألداء على رقم المعامالت

736 98944 72512 57 - الدولةا ألداء على القيمة المضافة

(806 155)330 428 5241 272 1 - الدولة األداء على المرابيح

(457)171 71444 43 - مدينون ودائنون متنوعون

-5454 - حسابات إنتقالية أو حسابات مستحقة

093 24421 33776 497-11-2 - أعباء للدفع

816 9641 7807 9 - حصص األسهم للتوزيع

579 5151 09422 424-11-3 - إيرادات مستحقة مسبقا

264 138 8132 571 0774 710 6المجموع 



4-11 -1  حرفاء دائنون

سجل رصيد ھذا الحساب في 31 ديسمبر 2018 تغيرا إيجابي قدره 433 188 2 دينارا بالمقارنة مع نفس الرصيد في سنة 2017

التغيرات31/12/201831/12/2017

370 140265 510321 586 - الحساب الجاري  لشركة طوطال

438 841654 279394 049 1 - الحساب الجاري لشركة أويل ليبيا

768 199739 967428 167 1 - الحساب الجاري  لشركة ستار أويل

(119 357)182 063543 186 - الحساب الجاري الشركة الوطنية لتوزيع البترول

979 787349 76684 434 - الحساب الجاري لشركة فيفو انرجي

740 546   -                           740 546 - الحساب الجاري لشركة أوال انرجي

(627 10)078 45121 10 - اعادة احتساب تقسيم الشركة الوطنية لتوزيع البترول

527 1   -                           527 1 - اعادة احتساب تقسيمالشركة طوطال

(935 2)757 8223 - اعادة احتساب تقسيم الشركة ستار أويل

292 1   -                           292 1 - اعادة احتساب تقسيم لشركة أوال انرجي

433 188 9842 796 4171 985 3المجموع 

تسجل ھذه األرصدة :

قيمة كميات المواد البترولية التي طلبها حرفاء سوترابيل من الشركة التونسية لصناعات التكرير والتي لم يقع تسليمها اياھم .

و يتم تدوين قيمتها في "حرفاء دائنون" . 

- اما بالنسبة لقيمة كميات المواد البترولية المسلمة من طرف شركة سوترابيل الى مختلف حرفائها والتي تفوق الكميات التي قاموا بطلبها

 من الشركة التونسية لصناعات التكرير ,  يتم تدوين قيمتها في "حرفاء فواتير ستحرر "

 و يقع احتساب ھذه الفوارق على اثر كل تغيير في تسعيرة المواد البترولية و عند اختتام كل سنة محاسبية. 

التغيرات31/12/201831/12/2017

   -                       000 00030 30 - مدخرات مكافآت الحضور  (مجلس اإلدارة)

   -                       500 5007 7 - مدخرات مكافآت الحضور  (اللجنة الدائمة للتدقيق)

(500 7)000 50022 14 - مدخرات أتعاب مراقب الحسابات

700 0002 7003 5 - مدخرات نفقات اإلتصاالت الالّسلكية 

893 74425 63713 39 - أعباء اخرى للدفع 

093 24421 33776 97المجموع 

التغيرات31/12/201831/12/2017

564587 1512 3 - كراء الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي

946997 94319 20 - كراء البنك التونسي الكويتي

(5)5- - ايرادات مسجلة مسبقا اخرى

579 5151 09422 24المجموع 

 4-11-2 أعباء للدفع

4-11-3 إيرادات مستحقة مسبقا



مذكّرة عدد 5 :  إيضاحات حول قائمة النتائج

5-1  - المداخيل

101 15 دينارا  بلغت  مداخيل  شركة النقل بواسطة األنابيب الى غاية 31 ديسمبر 2018 ما قدره 695 479 17 دينارا مقابل 361

في موفى ديسمبر 2017 وھي مفصلة كاآلتي :

التغيرات31/12/201831/12/2017

370 865 0381 599 40813 464 515-1-1 - ايرادات  النقل عبر أنبوب بنزرت-رادس

106 56144 667571 5615-1-2 - ايرادات النقل عبراالنابيب الفرعية

858 335468 193834 303 51-1-3  -ايرادات أنبوب نقل وقود الطائرات

   -                       427 42796 596-1-4 -ايرادات التخزين

334 378 3612 101 69515 479 17المجموع 

5-1 - 1 ايرادات  النقل عبر أنبوب بنزرت-رادس

إيرادات النقل عــبر األنبــوبسعر الكميات المنقولة 

31/12/2018المتر المكعب31/12/2018

558 274 9417,3238 129 1 - الغازوال من 01 جانقي 2018 الى 22 ديسمبر 2018 

870 2667,723341 44 - الغازوال من 23 ديسمبر 2018 الى 31 ديسمبر 2018 

264 610 8917,3231 219 -غازوال خالي من الكبريت

501 6547,123111 15 -بترول من 01 جانقي 2018 الى 22 ديسمبر 2018 

470 8607,5236 - بترول من 23 ديسمبر 2018 الى 31 ديسمبر 2018 

160 043 5307,9735 632 - البنزين الرفيع الخالي من الرصاص الى غاية 22 ديسمبر 2018

040 0828,37376 9 - البنزين الرفيع الخالي من الرصاص من 23 ديسمبر 2018 الى 31 ديسمبر 2018

CPC 9090,600545 -غازوال

408 464 13315 053 2المجموع 

5-1-2  ايرادات النقل عبر االنابيب الفرعية

إيرادات النقل عــبر األنبــوبسعر الكميات المنقولة 

31/12/2018المتر المكعب31/12/2018

262 2070,300352 174 1 - الغازوال 

954 5140,3004 16 - بترول 

967 8910,30065 219 -غازوال خالي من الكبريت

483 6110,300192 641 - البنزين الرفيع الخالي من الرصاص

667 224615 052 2المجموع 



5-1-3  ايرادات أنبوب نقل وقود الطائرات

يحتوي ھذا الفصل على إيرادات نقل وقود الطائرات من رادس إلى مطار تونس قرطاج لكل من شركة طوطال و الشركة الوطنية لتوزيع البترول.

إيرادات النقل عــبر األنبــوبسعر الكميات المنقولة 

31/12/2018المتر المكعب31/12/2018

459 6377,000977 139 - الكميات المنقولة من 01 جانفي إلى 30 سبتمبر 2018

734 0187,400325 44 - الكميات المنقولة من 01 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2018

183 6551 303 193

5-1-4 ايرادات التخزين

تتأتى إيرادات التخزين من عملية تخزين الغازول في األنبوب خارج فترات الضخ وقد تم اإلتفاق مع الحرفاء على سعر 2.066 دينارا لتخزين

 المتر المكعب الواحد. ھذا ويقع فوترة ھذه اإليرادات شهريا عليهم على حسب الكميات المنقولة للسنة الفارطة.

 - إيرادات التخزين الى غاية 31 ديسمبر 2018

إيرادات التخزين سعر طاقة التخزين

31/12/2018المتر المكعب31/12/2018

46 6732,06696 427

5-2  - إيرادات اإلستغالل األخرى

 بلغ رصيد إيرادات اإلستغالل األخرى  في موفى ديسمبر 2018  ما قدره  818 323 دينارا  مقابل  206 544 1 دينارا في موفى  ديسمبر 2017

 وھو مفصل كاآلتي :

التغيرات30/06/201831/12/2017

(194 202 1)482 525 2881 5323-2-1 - أرباح صافية ناتجة عن وضعية التلتير

(764 27)764 27   -                         - استرجاع المدخرات

(430)530960 - بيع المناقصات

(388 230 1)206 554 8181 323المجموع



5-2 -1  األرباح الصافية الناتجة عن وضعية التلتير

تمثل ھذه الفوارق قيمة كميات المواد البترولية المسلمة من طرف شركة سوترابيل إلى حرفائها زيادة أو نقصان على الكميات المطلوبة من 

الشركة التونسية لصناعة التكرير وذلك باإلعتماد على الكميات الموجودة في حاويات التخزين للمواد الممزوجة. 

التغيرات 31/12/201831/12/2017

953 324129 293 2772 423 2 - الحساب الجاري الشركة الوطنية لتوزيع البترول

(649 221)(605 103)(254 325) - الحساب الجاري لشركة طوطال

(298 876 1)(453 742)(751 618 2) - الحساب الجاري لشركة ستار أويل

(929 351)(905 283)(834 635) - الحساب الجاري  أويل ليبيا

(985 379)   -                           (985 379) - الحساب الجاري  أوال انرجي

715 497 1211 836362 859 1 - الحساب الجاري  لشركة فيفو انرجي

(752 6)225 5(527 1) - إعاداة احتساب تقسيم طوطال

457 6347 0916 14 -  إعاداة احتساب تقسيم فيفو انرجي

693 6(144 17)(451 10) -  إعاداة احتساب تقسيم الشركة الوطنية لتوزيع البترول

(334 10)042 9(292 1) -  إعاداة احتساب تقسيم لشركة أوال انرجي

935 2(757 3)(822) - إعاداة احتساب تقسيم ستار أويل

(194 202 1)482 525 2881 323المجموع 

5-3  مشتريـات التموينات المستهلكة

التغيرات 31/12/201831/12/2017

021 35812 37942 54 - مشتريات مخزنة

(307 13)444 3(863 9) - تغير المخزونات

842 401177 243590 768 - مشتريات الطاقة

364 4231 787100 101 - مشتريات المحروقات

299 7245 02348 54 - مشتريات الكهرباء

184122 30611 11 - مشتريات الماء

153 21613 36921 34 - مشتريات أدوات مكتبية

(442 6)647 2056 - مشتريات اخرى 

1 014 449824 397190 052



5-4  أعباء األعوان

بلغت أعباء األعوان في 31 ديسمبر 2018 ما قدره  041 932 4 دينارا مقابل 618 982 4  دينارا في 31 ديسمبر 2017 أي بتغّير سلبي يقدر

بـــــ 577 50 دينارا وھو مفصل كاآلتي :

التغيرات 31/12/201831/12/2017

123 42732 513 5503 545 3 - أجور

 CNSS 751 91932 670806 839 - أعباء اجتماعية

CAVIS (899 23)181 28296 72 - أعباء اجتماعية

(753 22)907 154465 443 - التأمين الجماعي

(843 17)720 87724 6 - أعباء مرتبطة بتغير محاسبي

(956 50)464 50875 24 - أعباء أعوان أخرى

(577 50)618 982 0414 932 4المجموع 

5-5 - مخصصات  اإلستهالكات والمدخرات

 بلغ  رصيد مخصصات اإلستهالكات  والمدخرات  في موفى ديسمبر 2018  ما قدره    407 949 1 دينارا  مقابل 645 171 2  دينارا في  موفى

ديسمبر 2017 وھو مفصل كاآلتي :

التغيرات 31/12/201831/12/2017

(934 274)406 656 4721 381 1 - مخصصات إستهالكات األصول  المادية 

(173 24)946 773408 459 - مخصصات لمدخرات إستهالكات حق اإلرتفاق و النزاعات

(176 9)194 01816 7 - مخصصات إستهالكات األصول الغير المادية 

(423)423 -  - مخصصات لإلستهالكات مرتبطة بتعديالت محاسبية 

(643 62)676 03389 27 - مخصصات لمدخرات اإلنخفاض في أصول ثابتة

111 74 - 111 74 - مخصصات لمدخرات اإلنخفاض في أصول الجارية االخرى

(238 297)645 171 4072 949 1المجموع 



5-6  أعباء اإلستغالل األخرى

1 دينارا في موفى 157 بلغ  رصيد أعباء اإلستغالل األخرى  في موفى  ديسمبر 2018  ما قدره    428 255 1 دينارا مقابل 207

ديسمبر 2017 وھو مفصل كاآلتي :

التغيرات 31/12/201831/12/2017

995 6125 607124 130 - أتاوات إلستغالل أصول ثابتة مادية 

(389)202 813117 116 - صيانة وإصالح

684 4291 113179 181 - أقساط تأمين

(053 55)515 462270 215 - دراسات وبحوث وخدمات خارجية متنوعة

651 1307 781101 108 - حلقات التكوين لالعوان

(332 34)583 91595 129 - مرتبات الوسطاء وأتعاب

098 95117 04939 57 - إشهار ونشريات وعالقات

813 22012 03380 93 - نقل المواد، رحالت وتنقالت األعوان

(409 3)240 83150 46 - نفقات بريدية ونفقات اإلتصاالت الالّسلكية

994 0711 0656 8 - خدمات بنكية وخدمات مماثلة

651 88042 531178 221 - ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة

 - 500 50037 37 - أعباء مختلفة عادية

(169 13)110 94125 11 - أعباء أخرى مرتبطة بتغير محاسبي

(023 46)(236 149)(213 103) - تحويالت األعباء

221 20798 157 4281 255 1المجموع

5-7   أعباء مالية صافية

 بلغ  رصيد األعباء المالية الصافية في موفى شهر ديسمبر 2018 ما قدره   055 79 دينارا مقابل 118 33 دينارا في موفى شهر ديسمبر 2017

 وھي مفصلة كاآلتي :

التغيرات 31/12/201831/12/2017

(766 44)(170 35)(936 79) - خسائر ناتجة عن الصرف

(163)207 0442 2 - أرباح ناتجة عن الصرف

(008 1)(155)(163 1) -اعباء مالية اخرى

(937 45)(118 33)(055 79)المجموع 



5-8   إيرادات التوظيفات

796 1 دينارا في موفى شهر ديسمبر 2017 543 2 دينارا مقابل  483  بلغت  إيرادات  التوظيفات  في  موفى شهر ديسمبر 2018 ما  قدره 610

 وھي مفصلة كاآلتي :

التغيرات 31/12/201831/12/2017

265 483748 790 7481 538 2 - فوائد ناتجة عن سندات الخزينة واألصول الثابتة المالية

62 - 62 - حصص األرباح ألسهم الشركة الوطنية لتوزيع البترول

(200 1)000 8006 4 - حصص األرباح ألسهم المنطقة الحرة بجرجيس

127 483747 796 6101 543 2المجموع 

التغيرات 531/12/201831/12/2017-9   األرباح العادية األخرى

198 40213 600236 249 -  مداخيل المباني غير المخصصة ألنشطة مهنية

005 15017 15512 29 -مرابيح عادية مرتبطة بتعديل محاسبي

(417 15)417 15 -  - بيع سيارة

458 78515 2439 25 -أرباح مختلفة أخرى

244 75430 998273 303المجموع 

5-10  األداءات على األرباح

سجلت االداءات على األرباح ارتفاعا سنة 2018 بقيمة 147 816 دينار مقارنة بسنة 2017 ناتجا عن ارتفاع النتيجة الجبائية بقيمة 064 838 1 دينار 

مع إلغاء الطرح بعنوان اإلستثمار بموجب قانون المالية لسنة 2018.

5-11 العناصر الطارئة

تتمثل العناصر الطارئة خالل سنة 2018 والتي بلغت 216 120 دينارالمساھمة اإلجتماعية التضامنية لفائدة الصناديق اإلجتماعية 

التي وقع إحداثها بموجب الفصل عدد 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.



مذكّرة عدد 6 :  إيضاحات حول جدول التدفقّات النقدية

التغيرات 631/12/201831/12/2017-1   أصول أخرى

356 7523 1081 5 - تغييرات األصول الجارية األخرى

(182 468)545 57(637 410) -تعديالت األصول المالية

(429 153)606 8(823 144) - مقابيض على قروض الصندوق الإلجتماعي

(255 618)903 67(352 550)المجموع 

التغيرات 631/12/201831/12/2017-2  مزودون وديون أخرى

(621 630)284 358(337 272) - تغييرات المزودون والحسابات المتصلة بهم

976 117 2882 26420 138 2 - تغييرات الخصوم الجارية األخرى

464 43(540 8)924 34 - تغييرات حسابات مزودو األصول

1 900 851370 0321 530 819

6-3  تخصيصات الصندوق اإلجتماعي

413 دينارا 410 دينارا في 31 ديسمبر 2018 مقابل 392 يمثل ھذا الرصيد تغيرات احتياطي الصندوق االجتماعي و قد بلغت  245

في 31 ديسمبر 2017  

مذكّرة عدد 7 :  التعهدات المالية

التغيرات 31/12/201831/12/2017

632 202798 815 8343 613 4تعهدات ممنوحة

334 6707 004209 217 - ضمانات ممنوحة

298 532791 605 8303 396 4 - ضمانات قيمة مخزون التعبئة

670 32585 995971 056 1تعهدات المتحصل عليها

670 32585 995971 056 1 - ضمانات المتحصل عليها

المجموع 





النتيجة الصندوق اإلحتياطات الخاصاإلحتياطات رأس المال 

المحاسبيةاإلجتماعيإلعادة التقييماإلستثنائيةاإلجتماعي

878 737 87838 164 4199 218 1616 510899 205139 980160 981 7251 173 20المجموع في 31 ديسمبر 2017

0260 183 6(419 218 6)393 35توزيع نتيجة 2017

(275 517)275 517الترفيع في رأس المال

(796 227 3)(796 227 3)حصص األرباح

0(000 500)000 500توزيع على الصندوق اإلجتماعي

106 10635 35إيرادات الصندوق اإلجتماعي

(351 445)(351 445)إستعماالت الصندوق اإلجتماعي

434 103 4347 103 7النتيجة في 31 ديسمبر 2018

271 203 83342 102 43411 103 9167 510988 205139 373160 017 0002 691 20المجموع في 31 ديسمبر 2018

1.717 دينارا   تبلغ قيمة النتيجة الصافية بالنسبة للسهم الواحد ما قدره 

( المبالغ بالدينار )

جدول تغيير األموال الذاتية

المجموعالنتائج المؤجلةاإلحتياطات القانونية





رال ساباتتقر ا ملراقب حول العاّم
املختومةا املالية سم31لقوائم 2018د

والسادة موالسيدات بشركةمسا األناب بواسطة ،النقل

ـر املاليةالقوائمالتدقيقتقر

I.تحفظ بدون الرأي

ب األناب بواسـطة النقـل شركة حسابات مراقبة ّمة مل طرفتنفيذا من إلينا أسندت خال بتار املنعقدة العادية العامة لسة ا

املالية2016ماي26 القوائم بالتدقيق قمنا للسنة، يةللشركة املن ية سم31املحاس ذا،2018د ل تتضمنالتقرر املرفقة وال

املالية القوائم حول اإليضاحات تتضمن كما التارخ ذا ية املن للسنة النقدية التدفقات وجدول النتائج وقائمة سطةاملوازنة الطــرقحولو

يــــة املحاس بعة.واملبــادئ املت

ز املالّيةذهت للموازنةمجموعالقوائم صافيا بـ،دينارا74359552قدرها تقدر إيجابية صافية يجة إيجابيا،دينارا4341037ون ا غ و

بلغ .دينارا6328754للسيولة

رأينا املالّيةفإن،وحسب ذاالقوائم ل ةاملرفقة رّ و ا النوا افة بأمانة وتمّثل وصادقة حقيقية بصورة ع للوضعيةالتقرر

بلشركةاملالية األناب بواسطة املختومةالنقل ية املحاس للسنة النقدّية ا وتدفقا ا شاط يجة سم31ون لنظام2018د طبقا

للمؤّسسات .املحاسبة

II.حول أساس املاليةالرأي القوائم

ا املعمول الدولية املراجعة ملعاي وفقًا بالتدقيق قمنا تفصيًاللقد أك ل ش موصوفة املعاي ذه بموجب ومسؤولياتنا الفقرةتوس.

البـاملتعلقة عن سابات ا مراقب التقرر.قوائم"مسؤولية ذا املالية"

عن مستقلون منالنحن تحققنا ولقد س تو املالية املعلومات تدقيق ع تنطبق ال األخالقيات لقواعد وفًقا امنامدىشركة ملبادئاح

عاتقنا.ا ع تقع ال األخرى األخالقية ملسؤوليات

املختومة املالّية القوائم حول لرأينا لتوفرأساًسا ومناسبة افية ا عل تحصلنا ال التدقيق أدلة أن سم31عتقد .2018د

III.الحظاتامل

اال  حق عقود عن الناتجة ضات التعو قيمة تجديد حملة إطار أّنھ إ كم با ان لفت نود سالفا أبديناه الذي رأينا ع التأث دون رتفاقو
رت "ب املحروقات نقل أنبوب مسار رسم ع الواقعة األرا ي مال مع مة رادس"–امل

شركة بتلقت األناب بواسطة العقارة2015مارس06بتارخالنقل والشؤون الدولة أمالك لوزارة عة التا لالختبارات العامة اإلدارة تقرر ،

: بــــــــــــــــــ ر التقر ضمن واملحددة ضات التعو ذه تقديرقيمة دينارا.0621886حول

بتارخ املنعقدة العمل جلسة خالل قرر الشركة إدارة مجلس اّن :2017أوت24إال



بجلسة (املقررة ا بال ضات التعو قيمة تجديد حملة عليق الصبغة2016أفرل07مواصلة ذات األرض لقطاع سبة بال (

ضات؛ التعو قيمة بتحديد يتعلق فيما للقضاء األمر وترك العمرانية

سب اإلدارةبال بتقرر املقدمة األثمان طبق ا مالك مع واالتفاق ا وضعي ة سو إجراءات ناف است الفالحية، الصبغة ذات لألرا ة

لالختبارات العامة

ضم ا وإدماج ا صرف سيقع ال ضات للتعو ائية ال القيمة وتحديد االرتفاق، عقود مالحق وإمضاء التجديد، حملة اء ان انتظار القيمةو ن

امل ضات التعو قيمة اعتماد املالية، القوائم إعداد ذر ا مبدئ إ نادا واس مبدئيا الشركة قررت املحروقات، نقل ألنبوب ية قدرةاملحاس

االقتصادي للمنافع التدر الك االس ساب الح أّولية كقاعدة أعاله ورة املذ ة العقار والشؤون الدولة أمالك وزارة طرف املتعلقةمن ة

عبور  حق سنةباستغالل خالل بلغت وال مبلغ2018األنبوب حدوددينارا403309، إ اكمة م إجمالية بقيمة أي سم31. 2018د

: بـــ .دينارا7699331تقدر

IV.عملية ا إل تطرقنا ال اّمة ال :التدقيقاملسائل

ا إل تطرقنا ال اّمة ال التدقيقاثناءاملسائل ةعملية للف املالية القوائم مراجعة مية أ األك امل تقديرنا حسب ال املسائل

من نتمكن ح وذلك حصري، ل ش س ول عام ل ش للشركة املالية القوائم التدقيق إطار املسائل ذه ة معا تمت وقد املحددة.

القوائ مصداقية حول مستقل رأي نبدإبداء ال فإننا التا و عام. ل ش املالية فحسب.يم املسائل ذه حول مستقل رأي

ي ما املوصوفة املسائل فإّن "املالحظات"، بفقرة ورة املذ املسائل ع ادة ز بأنھ قدرنا فإننا افقط إل التطرق يجب امة مسائل

ذا. رنا تقر

املح السنة خالل سوترابيل شركة يةحققت معامال 2018اس مقابل17,8بلغترقم دينار ية16,6مليون املحاس للسنة سبة بال دينار مليون

من2017 املمتدة ة األخ سنوات األرع املستقرخالل شبھ املعامالت رقم معدل مقابل املعامالت رقم نوعية قفزة األرقام ذه وتمثل .2013

:2016إ قدره د12,5والذي ينار.مليون

ية املحاس السنة خالل الشركة لت السياق نفس :2018و بـــــ صافيا :7,1رحا بـــــ صا رح مقابل دينار دينارخالل6,2مليون مليون

من2017سنة املمتدة سنوات األرع خالل مستقر صا رح معدل :2016إ2013ومقابل قدره بار 3,6والذي أي دينار. تفاعمليون

لسنة سبة من3,5ساوي2018بال املمتدة سنوات لألرع الصا الرح بمعدل مقارنتا دينار .2016إ2013مليون

الصا الرح ام تطور يقابلھ والذي املعامالت رقم وظ امل التطور ذا مصداقية اّن ا قمنا ال التدقيق أعمال خالل منوقدرنا

ام ال الشركة.املسائل حسابات ع تأث من ا ل ملا االعتبار ن ع ا أخذ يجب ال فقدة التدقيقكزتتر الذلك اأعمال قمنا ال

:ب ع صوص ا

ذه وطبيعة سياق م ف أجل من الشركة ن املسؤول مختلف مع الثنائية ات؛املحادثات التغ

الشركة مداخيل يل عملية وشمولية سالمة ضمان اجل من الشركة داخل املعتمدة الداخلية الرقابة أدوات ؛تقييم

املالية واملعلومات الكمّية املعطيات ملختلف الشاملة ة الشركة؛املقار مصا مختلف من املتأتية

امل املداخيل تأكيد من تمكن ال واإلثباتات دة املؤ األدلة ؛علنةجمع

االستغالل شطة بأ اصة ا املالية املعطيات وإثبات مقارة بقصد التحليلية ؛املراجعة

الشركة بموازنة املضمنة األرصدة ملختلف تأكيد ع صول ا أجل من رفاء ا مختلف ؛مراسلة



سنة خالل البعدي ت باألرصدة2018التث واملتعلقة رفاء ا قبل من املنجزة الص ا عمليات ايةاملضمنمن الشركة بموازنة ة

؛2018سنة

V.اإلدارة تقررمجلس

اإلدارة تقررمجلس إعداد عملّية املإن مشموالت لمن ش أي عن ع وال اإلدارة تقررمجلس شمل ال املالية القوائم حول رأينا و جلس

التأكيد ال أش التقرر.ملعطياتمن ذا

امو  ألح ة266الفصلوفقًا التجار ات الشر قانون نامن مسؤولي تنحصر للشركة، املالية البيانات دقة من تقررالواردةالتحقق ضمن

اإلدارة معمجلس ا بمقار الواردةوذلك للشركة.ضمنالبيانات املالية القوائم

متناوتتمثل لم اإلدارةقراءة مجلس بذلك،تقرر القيام وعند أو، املالية املعلومات ن و نھ ب مادي تضارب ناك ان إذا ما تقييم يتم

املرا أثناء ا نا س اك ال اإلدارة،قبةاملعرفة مجلس تقرر ان إذا ندناو ذلكخالفيأو واس ا. رً جو
ً
خطأ ر صورةأعمالناإظ وجودو

تقرراملجلس ري جو عنخطأ باإلعالم مطالبون فإننا .ذلك،

ّية املحاس للسنة الشركة شاط عن اإلدارة بتقررمجلس الواردة املعلومات ة من بالتحقق قمنا فإّنھواعتمادا.2018لقد فحوصنا، ع

املالّية. القوائم مع ا ومطابق بھ املضّمنة املالّية املعلومات أمانة حول مالحظات لدينا س ل

VI.الق وعرض إعداد اإلدارة املاليةمسؤولية وائم

الشركةمجلسإن لسؤولاملو إدارة ش ا وعرض املالية البيانات إعداد عندقيقعن فضًال س، تو املعتمدة ّية املحاس للمعاي وفقا

الداخليةللمنظومةوضعمسؤوليتھ منرقابة أوقوائمإعدادتمكن الغش ب س سواء ة، رّ و ا األخطاء من خالية ومالية .الس

عاتق ع يقع املالية، البيانات إعداد شاطمجلسعند ال مواصلة ع القدرة تقييم الشركة يكما.إدارة أن بإثارةيجب االقتضاء، عند قوم،

املتعلقة ةاملسائل تطبيقباالستمرار قع املحاسو ةاملبدأ باستمرار اص شا ال إيقاف تنوي الشركة إدارة تكن لم ما شاط، إذاال أو اط

ا. ل آخرمتاح واق بديل أي ناك ان

املالشركةإدارةومجلس إعدادسؤولو عمليةعن بالشركة.املاليةاملعلوماتتقديمومراقبة اصة ا

VII.ال عن سابات ا مراقب املاليةقوائممسؤولية

مّنا تقت ّ وال ا. قمنا ال التدقيق أعمال ع بناءا املالّية القوائم ذه حول رأي إبداء نا مسؤولي بضوابطتنحصر ام آدابو االل

أعمال وتنفيذ وتخطيط نة ةلغرضاملراقبةامل رّ جو معلومات من خالية املالّية البيانات انت إذا ما حول معقول تأكيد ع صول ا

خاطئة.

أعمال املدرجةاملراقبةوتتضمن والبيانات للمبالغ دة املؤ األدلة ع صول ل بإجراءات املختارةبالقيام اإلجراءات عتمد و املالّية. القوائم

مخاطر تقييم ذلك بما تقديرنا املالّيةاحتواءع الأل القوائم عن ناتجة انت سواء رة، جو اغشخطاء وعند طأ. ا تلكأو بتقييم لقيام

ن ع نأخذ الداخلّيةنظاماالعتبار املخاطر، واملتعلقساري الرقابة بالشركة الاملفعول والعرض دفدقيقباإلعداد وذلك املالّية للقوائم

املرا إجراءات ون املناسبة.قبةتحديد ت خطأاألخطاءوقد أو غش عن أو،ناتجة فردًيا تؤثر، أن توقع املعقول من ون ي عندما رة جو عت و

املالية. البيانات مستخدمو ا يتخذ ال القرارات ع جماعًيا،

أعمال تتضمن طرقةاملراقبةكما تقييم إ باإلضافة اإلدارة ا قامت ال مة امل التقديرات معقولية ومدى املتبعة ّية املحاس للمبادئ تقييما

ل. ك املالّية القوائم عرض



االطالع مكن بالبالدو ن املحاسب اء ا يئة ل ي و اإللك املوقع ع املالية القوائم تدقيق حول املدقق ملسؤوليات تفصيًال أك وصف ع

سّية .www.oect.org.tnالتو

منو  جزًءا ل ش الوصف التقرر.ذا ذا

األخرى  والتنظيمّية القانونّية املتطلبات تقررحول

متناكجز م من حساباتء بواسـطـةمراقبة النقــل ال،األنابيـــبشركــة التحقق عمليات أيًضا نا شورةأجر امل املعاي ا اصةتتطل ا

سابات ا و بمراق ابتوس املعمول التنظيمية .النصوص

I.الداخلية الرقابة نظام أداء

الفصل ام بأح بتارخ94-117عددقانون المن3عمًال املالية،1994نوفم14الصادر السوق لة ي بإعادة وتقييمواملتعلق بتحليل قمنا

الداخلّية الرقابة بواسـطـةلنظام النقــل ذااألنابيـــبشركــة و و . تصميم مسؤولية أن نذكر وكذلكلنظامإرساءالصدد، الداخلية لرقابة

الشركة. إدارة مجلس عاتق ع تقع وكفاءتھ لفعاليتھ الدوري الرصد

عو  املالّية،تدقيقناناًء القوائم حول رأينا ع تؤّثر أن ا شأ من اّمة نقائص وجود لنا ن ّ ب ي كمالم العاّم . اإلدارة سليم ب تقررناقمنا ة

نظام الداخليةحول التقرر.و الرقابة ذا ل متّمما جزءا ه عت الذي

II.الصادرة املالية دفاتراألوراق نعنمطابقة القوان مع االشركة اري العملا



الفصل ام بأح عدد19عمًال األمر الصادرة،2001نوفم20املؤرخ2728-2001من املالية األوراق دفاتر مطابقة من بالتحقق نعقمنا

ن القوان مع االشركة اري ل.العما

او  املعمول ن القوان ملتطلبات االمتثال ضمان مسؤولية بتقع يتعلق املاليةما األوراق دفاتر عاتق،مطابقة و ع العاّمة مجلساإلدارة

الشركة. إدارة

عو  اناًء قمنا ال املالية،الفحوصات األوراق حسابات مسك إجراءات حول مالحظات لدينا س مقتضياتللشركةل مع ا تطابق ومدى

العمل بھ اري ا شرع .ال
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رال ساباتتقر ا ملراقب اّص حول ا
املختومةا املالية سم31لقوائم 2018د

والسادة موالسيدات بشركةمسا األناب بواسطة ،النقل

الفصل ملقتضيات وتطبيقا ا، ليفنا بت تفضلتم ال سابات ا مراقبة مة مل نفيدكم200تنفيذا ة التجار ات الشر مجلة من يليھ وما جديد

بالعمليات ي ما يةواالتفاقياتعلما املحاس بالسنة .2018املتعلقة

للعمليات واملصادقة خيص لل القانونية اإلجراءات من التأكد نا مسؤولي املالية.واالتفاقياتتتمّثل بالقوائم ا يل ة وكذلك مة امل

ذه مثل وجود ع البحث متنا م شمل إعطااالتفاقياتوال ع تقتصر بل العمليات وذلكأو ا وخصوصي ا فحوا حول معلومات ء



نادا فائدةاس تقدير وعليكم ا. منفع أو ا جدوا حول رأينا إبداء ودون الشركة لنا ا وفر ال واملعطيات ا قمنا ال التدقيق أعمال ع

ذه ا.االتفاقياتإبرام عل املصادقة أجل من العمليات ذه وإنجاز

حديثااالتفاقات.1 املنجزة والعمليات

أعاله. ور املذ الفصل إطار تدخل حديثة باتفاقيات ومتعّلقة منجزة عمليات بوجود علما إدارتكم مجلس يحطنا لم

سابقة.2 باتفاقيات ومتعّلقة منجزة عمليات

خالل العمل بتارخباالتفاقية2018سنةتواصل املمضاة ولّية الب املواد نقل شروط سم31املتعّلقة النقل1984د شركة ن ب

، أنر فيفو شركة طوطال، شركة ول، الب ع لتوز الوطنّية (الشركة رفاء وا التكرر لصناعات سّية التو والشركة ب األناب بواسطة

الكمّيات بلغت وقد يا). لي ل أو وشركة ل ستارأو ّيةشركة املحاس السنة خالل ل امل املعامالت ورقم :2018املنقولة ي ما

ولّية الب املواد
املنقول  م ا
املكعب) (بامل

(بالدينار) املعامالت رقم
الفرعّيةاألنبوب ب األناب

 262 352 973 616 8 116 175 1قازوال

يتقازوال الك من  967 65 264 610 1 891 219خا

رصاص  483 192 200 119 5 611 641بدون

ول  954 4 972 117 514 16 ب

 - 193 303 1 655 183جات

 667 615 602 767 16 787 236 2املجموع

سنة خالل العمل ع1986ماي09باتفاقية2018استمّر لتوز الوطنّية (الشركة رفاء وا ب األناب بواسطة النقل شركة ن ب مة امل

بتخزن املتعلقة يا) لي ل أو وشركة ل أو ستار شركة ، أنر فيفو شركة طوطال، شركة ول، عد8893الب القازوال من مكعب م

: ي كما ل امل املعامالت ورقم ّية املحاس السنة خالل املخّزنة الكمّية وقدرت . دورة ل

املكعب) (بامل املخّزن م املعامالتا (بالدينار)رقم
6734642796

مل اق إ اتفاقيات بإبرام الفارطة السنوات خالل الشركة لألعواقامت ع ناديرتا :القاّر التا دول ا نھ يب كما وذلك

اقوزارة ةاإل الف

والتكنولوجيا الصناعة 15/06/2015إ01/08/2012وزارة

واملناجم الطاقة 31/08/2016إ01/02/2016منوزارة

والتجارة الصناعة 10/09/2017إ01/09/2016منوزارة

ب األناب بواسطة النقل شركة قامت جميعوقد التا دول ا ن ّ ب و اإلطار. ذا ا يتمّتع ال ية العي واملنافع التأج عناصر جميع بتحّمل

لسنةاملبالغ تّمو 2018السابقة الشركةال طرف من ا اصرف املعنية:وزار للوفوتر ات



اق اإل الوزار سنة املفوترإ الوزار اتاملبلغ من املدفوع اتاملبلغ
201213420-
201356264-
201448262-
201510736-
201671564-
201724449-

-244297املجموع

اواجبات.3 ّ مس تجاه الشركة امات وال

الفصل.1.3 ا عل نّص كما العام املدير س الرئ تجاه الشركة امات وال اتII §5جديد200واجبات الشر مجلة من
.التجارة

العام املدير س الرئ أجر ملاحّدد عليھطبقا ومةنص ا س ي2017فيفري22املؤرخقراررئ كما ،:

بالدينار)(املبلغ

36178(*) من: ونة مت االمتيازات من مجموعة ذلك بما خام أجرسنوي

98071 أ (أودي وظيفية بتارخ4سيارة ا اقتناؤ لية22تّم )2013جو

ر500 الش ل وقود مقتطعات

92530 املؤّجر أعباء

للثالثية)120( دينار قار اتف خدمات

األجرالسنوي (*) عنوان سددت ال املبالغ سنةتحتوي خالل اّم سنوات2018ا رواتب ع تذك .2018و2017و2016ع
.

املختومة.2.3 املالّية القوائم مراجعة خالل من لنا ن ّ تب كما العام املدير س الرئ تجاه الشركة امات وال 31واجبات
سم .2018د

بالدينار) (املبلغ

صوم سم31ا 2018د ّية املحاس السنة أعباء

18626(*) 766109 القص املدى ع اإلمتيازات

- - دمة ا اء إن عد اإلمتيازات

- - املدى لة طو أخرى إمتيازات

- - العمل عقد اء إ ضات عو

- - م أس ل ش دفوعات

18626 766109 املجموع

سنة(*) ّ مو األجرإ خالصة عطل عنوان ونة امل املدّخرات املبلغ ذا .7201يمّثل



تجاه.2.4 الشركة امات وال اإلدارةواجبات املختومةمجلس املالّية القوائم مراجعة خالل من لنا ن ّ تب كما
سم31 2018د

بالدينار) (املبلغ
ّية املحاس السنة صومأعباء سم31ا 2018د

اإلدارة للتدقيقمجلس الّدائمة نة اإلدارةال للتدقيقمجلس الّدائمة نة ال
حضور  افآة 000305007000305007م

000305007000305007املجموع

مجال تدخل أخرى عمليات وجود عن تفرز لم أعمالنا فإّن أخرى، ناحية امومن ة.200الفصلأح التجارّ ات الشر مجلة من يليھ وما
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