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سـادة أعضاء مجلس إدارة
السيدّات وال ّ
الوكالة التونسية للتضامن
التقرير العام لمراجع الحسابات
المتعلقة بالقوائم المالية المختومة في  31ديسمبر 2019

حضرات السادة،
.I

تقريـرالتدقيق في القوائم املالية

 .1الرأي املحتفظ
القانونية لحسابات الوكالة التونسية للتضامن ّ
التي أسندت إلينا  ،قمنا بالتدقيق في القوائم ّ
ّ
تنفيذا ّ
املالية
ملهمة املراجعة
للوكالة املرفقة لهذا التقرير و التي تضم املوازنة املختومة بتاريخ  31ديسمبر 2019و قائمة النتائج و جدول التدفقات
ّ
النقدية بعنوان السنة املختومة بنفس التاريخ ،و كذلك اإليضاحات حول القوائم ّ
املالية ،و التي تشـمل ملخص للسياسات
املحاسبية ّ
الهامة و املعلومات التوضيحية ذات العالقة .
ّ
تبين هذه القوائم املالية مجموع أصول صافية بعد االستهالكات و املدخرات بقيمة  11 089 673دينارا و نتيجة محاسبية
ّ
ً
النقدية يبلغ  357 742دينارا.
إيجابية قدرها  584 278دينارا و تغييرا ايجابيا للتدفقات
و حسب رأينا ،و باستثناء املسائل املذكورة في قسم "أساس الرأي املتحفظ" من تقريرنا ،فإن القوائم املال ّية املصاحبة
ّ
للوضعية ّ
ّ
تعكس بصورة ّ
املالية للوكالة التونسية للتضامن بتاريخ  31ديسمبر2019
الجوهرية
وفية كافة الجوانب
ّ
ّ
املحاسبية املختومة بنفس التاريخ ،طبقا للنظام املحاسبي
النقدية بالنسبة للسنة
و نتيجة نشاطها و تدفقاتها
ّ
للمؤسسات.
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ّ
املحاسبية املختومة في  31ديسمبر2019
تقرير مراجع الحسابات السنة

الوكالة التونسية للتضامن

 .2أساس الرأي املتحفظ
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق املعتمدة في تونس .إن مسؤولياتنا بموجب تلك املعايير موضحة في فقرة
ّ
"مسؤولية مراجع الحسابات حول تدقيق القوائم ّ
املالية" من تقريرنا .كما أننا مستقلون عن الوكالة التونسية للتضامن
وفقا لقواعد األخالق املهنية التي تنطبق على التدقيق في القوائم ّ
املالية بتونس ،وقد استجبنا لجميع املسؤوليات األخرى
املتعلقة باألخالق ّ
املهنية والتي نحن ملزمون بها وفقا لهذه القواعد.
ونحن نعتقد بأن املعطيات و األدلة و عناصر اإلثبات التي تحصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا للرأي الذي نبديه.
ويتضمن رأينا حول القوائم ّ
املالية للوكالة التونسية للتضامن التحفظات التالية:
 2.1الصول الثابتة املادية للوكالة
قامت الوكالة التونسية للتضامن في موفى السنة املحاسبية  2019بالجرد املادي ألصولها الثابتة غير أن عملية مقاربتها مع
األرصدة املحاسبية التي بلغت قيمتها الخام  3 823ألف دينارا لنفس الفترة ،لم يقع انجازها .هذا و تجدر االشارة إلى أن
بعض من األصول املادية التي هي على ملك الوكالة و املتواجدة في محل الدغباجي املسوغ من قبلها ،ال يمكن القيام بجردها
وال يمكن حتى استغاللها نظرا لعدم التمكن من الولوج إلى املحل اآليل للسقوط و الذي صدر قرار بإخالئه منذ 16
أكتوبر 2007من طرف بلدية تونس.
وفي غياب جرد كامل ألصول الوكالة و مقاربة نتائج الجرد مع األرصدة املحاسبية و إدراج التعديالت االزمة على إثره فأنه ال
يمكننا حاليا تحديد تأثير هذه الوضعية على كل من األصول الثابتة و النتيجة املحاسبة و األموال الذاتية للوكالة.
 2.2السيولة و ما يعادل السيولة
قامت الوكالة بالجرد املادي للخزائن غير أنه في  31ديسمبر  2019تم تسجيل فوارق بين نتائج الجرد املادي و األرصدة
املحاسبية للخزائن التالية .

الخزائن

محضرجرد الخزينة في
 31ديسمبر2019

الرصيد املحاسبي في  31ديسمبر
2019

الفارق (بالدينار)

خزينة تونس
خزينة الرهانات المباشرة
خزينة المقر االجتماعي

83 170
15 532
225

46 493
41 516
330

36 677
)(25 984
)(105

كما أنه لم يقع الجرد املادي لخزائن الرهانات بنقاط البيع ما عدى نقطة بيع قصر سعيد.
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املحاسبية املختومة في  31ديسمبر2019
تقرير مراجع الحسابات السنة

 2.3رقم املعامالت الخاص بالوكالة
من خالل مراجعة رقم معامالت الوكالة التونسية للتضامن تبين لناما يلي :
يتم القيام بعملية التسجيل املحاسبي للمبيعات على أساس دفاتر املبيعات املستخرجة يوميا من املنظومة بقصر سعيد
غير أن هذه الدفاتر غير مؤشرة مما ال يؤكد التثبت فيها ومراقبتها كما ال تقوم مصالح الوكالة باملقاربة بين التسجيالت
املحاسبية لرقم املعامالت مع بيانات الخادم ) (serveurاملخزنة في أقراص واملسلمة ملصلحة اإلعالمية واملالية وال تمكن
هذه الوضعيات من ضمان موثوقية رقم معامالت الوكالة.
 2.4مواصلة النشاط و استغالل الوكالة
تعتبر املعدات الخاصة باالستغالل و ألتي اقتنتها الوكالة لدى املزود الفرنس ي  PMCمنذ  2006قديمة و غير مواكبة
ملتطلبات االستغالل كما ال يتوفر حتى لدى املزود قطع غيار لهته املعدات و ذلك نظرا لقدمها.
و قد قام خالف بين الوكالة و املزود في ما يخص عقد الصيانة حيث تشبث املزود بالترفيع في اتعاب إصالح و صيانة املعدات
وامتنع عن التدخل إلصالح األعطاب في منظومة التصرف في الرهانات منذ  15أكتوبر .2011
و تجدر اإلشارة إلى أن الوكالة تمتلك احتجاز للضمان على املزود بمبلغ قدره  129ألف دينار لم يقع تفعيله رغم مراسلة
رئاسة الحكومة الصادرة في أفريل  2013و التي تأمر بتفعيله و بتقديم قضية في األصل ضد املزود.
ثم أنه قامت الوكالة منذ سنة 2017بعدة طلبات عروض القتناء معدات استغالل جديدة غير أن هذه الطلبات تبقى غير
مثمرة.
كل هذه امللحوظات مأخوذة بصفة جماعية و في غياب حلول بديلة في اقتناء معدات عمل متاحة للوكالة في مستقبل
القريب تعد وضعيات عدم يقين جوهرية حول قدرة الوكالة على مواصلة نشاطها و بالتالي على تحصيل أصولها و خالص
ديونها أثناء السير العادي للعمل مما يمثل تهديد لفرضية مواصلة االستغالل.
 .3مالحظات ما بعد الرأي
و من دون املساس من رأينا حول القوائم ّ
املالية نورد لكم املالحظات التالية:
طبقا للفصل  8من األمر عدد  2006 -1996الصادر في  17جويلية  2006و املتعلق بالتنظيم االداري و املالي و طرق تيسيرالوكالة التونسية للتضامن .تقوم الوكالة باحتساب خصم مسبق تعويضا عن املصاريف التي قامت بها لتحسين مداخيل
الرهانات.
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وفي هذا الصدد تقوم الوكالة بالتسجيل املحاسبي لعدة عناصر وقع تعويضها باستعمال حسابات االرادات لتقيد املبالغ
التي تمكنت الوكالة من الحصول عليها كتعويض واستعمال حسابات األعباء لتقيد جملة املصاريف التي تحملتها الوكالة ,
في حال أن بعض العمليات األخرى الخاضعة للتعويض يقع تسجيل مصاريفها باستعمال حساب الغير ( )46و ال تتحمل
اعباء الوكالة اال النسبة الخاصة بها ،ويعد هذا االختالف في معالجة عمليات متطابقة غير مبرر برأينا و يستحسن استعمال
حسابات األعباء لتسجيل كل مصاريف الوكالة و حسابات االرادات لتسجيل التعويضات املتحصل عليها.
تميز الثالثي األول من عام  2020بتفش ي فيروس ) (COVID-19الذي تم تصنيفه على أنه جائحة من قبل منظمة الصحةالعاملية في  11مارس  ،2020والتي ال تزال آثارها النهائية على االقتصاد العاملي بأسره وأسواق املال غير محددة.
من أجل التخفيف من التداعيات االقتصادية واملالية لهذا الوباء على الصعيد الوطني ،فقد اتخذت السلطات التونسية
تدابير اقتصادية واجتماعية استثنائية .غير أنه يمكن الستمرار إجراءات الوقاية باإلضافة إلى انعدام الرؤية للتداعيات
االقتصادية واالجتماعية لهذا الوباء أن تشكل عوامل خطر يمكن أن يكون لها تأثير على أنشطة الوكالة.
ً
حدثا ً
مهما بعد  31ديسمبر  ،2019لم يؤدي إلى تعديالت على البيانات املالية املقفلة في ذلك
وبالنضر ملا سبق ،يعد هذا
التاريخ حيت ال يمكن تقدير تأثيرها املالي املحتمل بطريقة معقولة في هذا الوقت على نشاط الوكالة
 .4مسؤولـية مجلس الوكالة املتعلقة بالق ــوائم امل ــالية
إن إعداد وعرض قوائم مالية مطابقة للنظام املحاسبي للمؤسسات هو من مسؤولية مجلس إدارة الوكالة وفقا للسياسات
املحاسبية املبينة باإليضاحات للقوائم ّ
املالية .وتشمل هذه املسؤولية إرساء نظام للرقابة الداخلية الذي يعتبر ضروريا
قصد إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ.
وعند إعداد القوائم املالية ،تقع على عاتق اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة الوكالة التونسية للتضامن على مواصلة
االستغالل ،والتواصل ،حسب االقتضاء ،مع املسائل التي تهم استمرارية االستغالل وتطبيق املبدأ املحاسبي املتعلق
باستمرارية االستغالل ،إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية الوكالة أو وقف نشاطها أو إذا لم يتوفر لديها أي حل واقعي آخر.
وتقع على عاتق االدارة ومجلس الوكالة مهمة اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للوكالة التونسية للتضامن.
 .5مسؤولية مراجع الحسابات املتعلقة بالتدقيق في القوائم املالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة بأن القوائم املالية ككل خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية ،سواء
كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ ،وتقديم تقرير مراقبة يتضمن رأينا.
و يوافق التأكيد املعقول مستوى عال من التأكيد ،لكن دون أن يضمن أن التدقيق الذي يتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق
املعتمدة في تونس ،سوف يكشف دائما عن أي إخالل جوهري قد يوجد .ويمكن أن تنتج االخالالت عن االحتيال أو الخطأ،
ل ّ
توقع أن تؤثرً ،
ً
جماعيا ،على القرارات االقتصادية التي يتخذها مستعملو
فرديا أو
وتعتبر جوهرية عندما يكون من املعقو
القوائم املالية باالعتماد عليها.
ً
ُويمكن االطالع على وصف أكثر تفصيال ملسؤوليات مراجع الحسابات املتعلقة بالتدقيق في القوائم املالية على املوقع
اإللكتروني لهيئة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسية  www.oect.org.tn :ويشكل هذا الوصف ً
جزءا من هذا التقرير.
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 .6تقريرالنشاط السنوي للوكالة
املضمنة في تقرير النشاط السنوي للوكالة و ّ
ّ
إن رأينا حول القوائم ّ
ّ
املالية ال يشمل
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن املعلومات
ّ
املعلومات املعروضة في هذا التقرير و إننا ال نبدي أي نوع من التأكيد حولها .و لقد قمنا بالفحوص الخاصة كما ينص عليها
ّ
القانون واملعايير ّ
املحاسبية الواردة بتقرير نشاط الوكالة التونسية للتضامن لسنة 2019
املهنية .ونصرح بأن املعلومات
تثير نفس املالحظات ّ
ّ
املبينة برأينا حول القوائم ّ
النهائية لنفس السنة بعد التدقيق فيها..
املالية
 .IIإفصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى
في إطار مهمة مراجعة الحسابات ،قمنا ً
أيضا بإجراء عمليات املراقبة الخاصة التي نصت عليها املعايير الصادرة عن هيئة
الخبراء املحاسبين بالبالد التونسية والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل في هذا املجال .ويحتوي تقريرنا حول االلتزامات
القانونية والترتيبية رأينا حول فاعلية نظام الرقابة الداخلية.
-

فاعلية نظام الرقابة الداخلية

في إطار إنجاز ّ
مهمة مراجعة حسابات الوكالة ،قمنا بأعمال مراقبة حول فعالية نظام الرقابة الداخلية .و في هذا الصدد،
ّ
نذكر أن مسؤولية تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية وكذلك املتابعة الدورية لفعاليته وكفاءته تقع على عاتق االدارة
ومجلس اإلدارة.
بناء على مراجعتناّ ،
و ً
تم الوقوف على العديد من النقائص في نظام الرقابة الداخلية قمنا بتبويبها حسب املحاور والوظائف
بالوكالة وتصنيفها حسب األهمية ،وأعددنا تقريرا في الغرض يشمل التوصيات املقترحة لتحسين نظام الرقابة ّ
الداخلي تم
ّ
مده الى إدارة الوكالة و الذي نعتبره جزءا من هذا التقرير.
تونس ،في  17ديسمبر 2020
عن مكتب نادرة الجالص ي السمار
نادرة الجالص ي السمار
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التقرير الخاص
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الصفحة 8 :
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سـادة أعضاء مجلس إدارة
السيدّات وال ّ
الوكالة التونسية للتضامن
تقرير مراجع الحسابات حول االتفاقيات المقننة
حضرات السادة،
في إطار تنفيذ مهمة مراجعة حسابات الوكالة التونسية للتضامن للسنة املحاسبية  2019و عمال بأحكام الفصل التاسع
من األمر عدد  529لسنة  1987املؤرخ في  1أفريل  1987املتعلق بضبط طرق مراجعة حسابات املؤسسات العمومية ذات
الصبغة الصناعية و التجارية و الشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها⸲ يشرفنا إعالمكم أنه لم نتعرض خالل مهمتنا
في سنة  2019إلى عمليات وقعت بين الوكالة التونسية للتضامن و أعضاء مجلس إدارتها و التي ينطبق عليها أحكام الفصل
املذكور.
كما نحيطكم علما بأنه لم يقع إعالمنا بعمليات تدخل في إطار أحكام هذا القانون هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى فقد سددت الوكالة بعنوان تأجير الرئيس املدير العام سنة  2019املبالغ التالية و ألتي أسندت على
التوالي كما يلي :
الرئيس املديرالعام السابق

الرئيس املديرالعام الحالي

 10أشهرو ستة أيام (بالدينار)

شهرو  20يوم (بالدينار)

تأجيرالرئيس املديرالعام

36 038

8 782

استفادة بسيارة وظيفية و منح وقود

7 690

1 989

فواتيرالهاتف الجوال

409

71

تونس ،في  17ديسمبر 2020
عن مكتب نادرة الجالص ي السمار
نادرة الجالص ي السمار
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الوكالـة التونسيـة للتضامـن

القوائـــم الماليّــة
املقفلة بتاريخ  31ديسمرب 2019
( بعد المراجعــة )
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المحتـــــوى
القوائـــم الماليّـــة
الموازن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
قائم ـ ـة النتـائ ـ ـ ـ ـج
جدول التدفقـات النقديـ ـ ـ ـة
الجدول العـام لإلستغ ـ ـ ـالل
إيضاحـات حـول القوائـم الماليـة
 – 1تقديـ ـ ـم الوكال ـ ـ ـ ــة
 – 2قواعـد وطـ ـرق المحاسب ـ ـة
 – 3إيضاحات حـ ـول الموازن ـ ـة
 – 4إيضاحـات ح ـول قائمـة النتائـج
 – 5إيضاحات حول الجدول العام لإلستغالل
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الماليـة
ائـم
و
الق
ّ
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المــوازنــة
) املبالغ ابلدينار (
سنة محاسبية مختومة في  2019و2018
األصـــــــول

إيضاحات

2019/12/31

2018/12/31

األصول غير الجارية
األصول الثابتة
األصول الثابتة غير المادية

741 810

707 088

><714 717

)(691 916

27 094

15 172

األصول الثابتة المادية

3 081 183

3 040 897

اإلستهالكات

><2 894 447

)(2 850 578

186 736

190 319

41 853

43 864

اإلستهالكات

1.3

األصول المالية

2.3

مدخرات
41 853

43 864

أصول غير جارية أخرى
مجموع األصول غير الجارية

255 683

249 355

األصول الجارية
المخـزونات

3.3

319 830

265 636

أصول جارية أخرى

4.3

1 386 835

1 318 162

><164 947

)(188 660

1 221 888

1 129 502

توظيفات وأصول مالية أخرى

5.3

6 200 000

6 300 000

السيولة وما يعادل السيولة

6.3

3 092 272

2 734 530

مجموع األصول الجارية

10 833 990

10 429 668

مجموع األصول

11 089 673

10 679 023

مدخرات
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المــوازنــة
) املبالغ ابلدينار (
سنة محاسبية مختومة في  2019و 2018

األموال الذاتية والخصوم

إيضاحات

2018/12/31

2019/12/31

األموال الذاتية

االحتياطات

2 331 924

2 331 924

إحتياطات إستثمار

3 200 000

3 200 000

834 199

839 261

النتائج المؤجلة

759 104

427 399

مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية

7 125 226

6 798 584

نتيجة السنة المحاسبية

584 278

416 005

مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص

7 709 504

7 214 589

احتياطات أخرى (الصندوق االجتماعي)

7.3

الخصوم

الخصوم غير الجارية

22 636

1 136

قروض وديون مماثلة

1 136

1 136

21 500

-

3 357 533

3 463 298

المزودون والحسابات المتصلة بهم

8.3

169 065

356 021

الخصوم الجارية األخرى

9.3

3 188 468

3 107 277

مجموع الخصوم

3 380 169

3 464 434

مجموع األموال الذاتية والخصوم

11 089 673

10 679 023

مدخرات

8.3

الخصوم الجارية
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قائمة النتائج
) املبالغ ابلدينار (
(ضبط مسموح به)

سنة محاسبية مختومة في  2019و 2018
إيضاحات

إيـرادات االستغالل

2019/12/31

2018/12/31

5 493 270

5 255 401

1.4

3 097 628

3 011 107

2.4

2 395 642

2 244 294

أعباء االستغالل

5 406 830

5 125 582

تغير المخزونات

><54 194

><47 863

مشتريات التموينات

3.4

392 630

373 648

أعباء األعوان

4.4

4 457 290

4 183 696

مخصصات اإلستهالكات والمدخرات

5.4

105 810

12 529

6.4

505 294

603 572

نتيجة االستغالل

86 440

129 819

أعباء مالية صافية

><9 803

()20 413

7.4

729 277

468 106

8.4

13 419

13 921

مداخيل

إيرادات االستغالل األخرى

أعباء االستغالل األخرى

إيرادات التوظيفات

األرباح العادية األخرى

الخسائر العادية األخرى

نتيجة األنشطة العادية قبل احتساب األداءات

819 333

591 433

األداء على األرباح

235 055

175 428

نتيجة األنشطة العادية بعد احتساب األداءات
نتيجة األنشطة غير العادية بعد احتساب األداءات

584 278

416 005

التعديالت المحاسبية

النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

584 278
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جدول التدفقات النقدية
( املبالغ ابلدينار )

سنة محاسبية مختومة في  2019و 2018

(ضبط مسموح به)

إيضاحات

2019/12/31

2018/12/31

التدفقات النقدية المتصلة باالستغالل

النتيجة الصافية

584 278

416 005

تسويات بالنسبة لـ :

اإلستهالكات والمدخرات

تغييرات المخزون

تغييرات أصول أخرى

تغييرات المزودون وديون أخرى

106 980

62 687

)(54 194

)(47 863

)(68 673

14 684

)(105 765

311 762

تغييرات توظيفات وأصول مالية أخرى

100 000

المدخرات والتحويل
إستردادات على ّ
خسائر صرف

)(23 713

التدفقات النقدية المخصصة لإلستغالل

538 913

)(50 898
20 413
726 790

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة االستثمار
دفوعات متأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية

)(93 819

مقابيض متاتية من التفويت في أصول ثابتة مادية

)(48 343

2 011

دفوعات متأتية من قروض مسندة

)(15 000

مقابيض متأية من قروض مسندة

)(91 808

التدفقات النقدية المخصصة ألنشطة اإلستثمار

)(63 343

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
حصص األرباح وغيرها من أنواع التوزيع
دفوعات على هبات ومساهمات من الصندوق االجتماعي

)(217 779

)(153 363

مقابيض لحساب الصندوق االجتماعي

128 417

84 245

التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل

)(89 362

)(69 118

تغيير الخزينة

357 742

594 329

الخزينة في بداية السنة المحاسبية

2 734 530

2 140 201

الخزينة عند ختم السنة المحاسبية

3 092 272

2 734 530
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الجدول العام لالستغالل

2018/2019

( المبالغ بالدينار )
احلس ـ ـاب ـات
حجم الرهاانت

2019

2018

الرهاانت على السباقات التونسية

131 541

159 193

131 541

159 193

احلس ـ ـاب ـات

2019

2018

أرابح الرهاانت

الرهاانت على السباقات التونسية

98 182

118 030

الرهان املباشر
الرهاانت الصافية املباشرة
الرهاانت القابلة لإلسرتجاع

98 182

118 030

128 166

156 501

إستخالص األرابح

94 807

115 338

3 375

2 692

إستخالص املسرتجعات

3 375

2 692

الرهاانت على السباقات الفرنسية

7 196 417

 69 852 990الرهاانت على السباقات الفرنسية

51 308 368

50 722 279

املزدوج

131 502

156 541

81 199

96 508

الرهاانت الصافية
الرهاانت القابلة لإلسرتجاع

125 372

149 649

إستخالص األرابح

75 069

89 616

6 130

6 892

إستخالص املسرتجعات

6 130

6 892

الثنائي

435 539

428 000

263 013

258 945

الرهاانت الصافية املباشرة
الرهاانت القابلة لإلسرتجاع

430 464

421 809

إستخالص األرابح

257 938

252 754

إستخالص املسرتجعات

5 075

6 191

4 091 743

3780 800

5 075

6 191

6 786 708

6 277 597

الرهاانت الصافية د املباشر
الرهاانت القابلة لإلسرتجاع

2 093 070

2 001 334

9 109

12 188

الرهاانت الصافية داخل املدن

4 629 998

4 229 823

الرهاانت القابلة لإلسرتجاع

54 531

34 252

الرابعي

23 037 453

21 277 915

الثالثي

الرهان املباشر

الرهان املباشر

الثنائي

الثالثي
إستخالص األرابح

1 252 959

1 198 285

إستخالص املسرتجعات

9 109

12 188

2 775 144

2536 075

54 531

34 252

13 876 543

12 861 199

1 666 555

1 492 142

إستخالص األرابح

999 803

894 162

10 193

12 050

إستخالص املسرتجعات

10 193

12 050

21 214 487

19 528 445

إستخالص األرابح

12 720 329

11 709 709

146 218

245 278

إستخالص املسرتجعات

146 218

245 278

41 317 395

41 462 378

32 843 443

33 573 654

41 111 176

41 136 338

إستخالص األرابح

32 637 224

33 247 614

206 219

326 040

إستخالص املسرتجعات

206 219

326 040

252 820

250 559

152 427

151 173

250 536
2 284

247 970
2 589

150 143
2 284

148 584
2 589

اجملمـوع اخلـام للرهـانـات

72 092 958

 70 012 183جمـمـوع األربـاح²

51 406 550

50 840 309

إيرادات بيع التذاكر وبرامج السباق
تعويضات

1 937 776
1 159 853

1 863 060
1 148 047

أرابح غري مستخلصة

242 834

266 948

مليمات متبقية

15 536

13 049

جمموع اإليرادات الراجعة للوكالة

3 355 998

3 291 104

املـجـمـوع

75 448 957

73 303 287

الرهاانت الصافية املباشر
الرهاانت القابلة لإلسرتجاع
الرهاانت الصافيةداخل املدن
الرهاانت القابلة لإلسرتجاع

البطاقات الزرقاء

الرهاانت الصافية املباشر
الرهاانت القابلة لإلسرتجاع

الثالوث

الرهاانت الصافيةداخل املدن
الرهاانت القابلة لإلسرتجاع

الرهاانت الصافية داخل املدن
الرهاانت القابلة لإلسرتجاع

الرابعي

البطاقات الزرقاء

الثالوث
إستخالص األرابح
إستخالص املسرتجعات

مليمات متبقية
املناابت اخلام الراجعة للهياكل املنتفعة

15 536

13 049

18 534 195

17 191 795

األرابح املؤجلة للدفع

594

2 733

مشرتايت مستهلكة
أعباء األعوان

338 436

325 785

4 572 290

4 183 696

105 810

12 529

505 294

603 572

جممـوع األرابح واألعبـاء

75 362 517

73 173 468

نتيجة األستغالل

86 440

129 819

75 448 957

73 303 287

خمصصات اإلستهالكات امل ّدخرات
أعباء إستغالل أخرى
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