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الممـول الـرئيسـي للـجمـاعـات الـمحليـة
الموازنة المقارنة المقفلة في

األصـــــول

( 2015/12/31بالدينار التونسي)

األمـوال الذاتيـة والخصـوم

2015/12/31

2014/12/31

األصـول الثـابتـة

8 226 350

8 294 973

اعتمـاد البدايـة

األصـول المـاليـة

325 547 972

328 680 983

احتياطات الصندوق االجتماعي

493 990

قروض بصدد اإلنجاز

29 326 642

37 563 288

األموال الذاتية األخرى

-

-

قروض بصدد التسديد

295 494 542

290 305 972

النتـائج المـؤجلـة

175 996 980

153 226 864

فوائض فاصلة بين آجال الحلول

728 788

811 723

التعديالت المحاسبية

-

-

أصـول غير جاريـة أخـرى

6 771 620

5 897 457

نتيجـة السنة المحاسبيـة

25 381 004

23 435 116

مجمـوع األصـول غير الجـاريـة

340 545 942

342 873 413

مجموع األمـوال الـذاتيـة

288 033 028

263 140 998

الحسابات المالية

504 900

493 388

مدخرات للنزاعات

-

-

أصول جارية أخرى

2 242 126

4 511 401

مدخ ارت على الديون المجدولة

1 350 746

3 516 343

قروض مستحقة من البلديات

99 299 371

99 109 243

القروض الخارجيـة

163 896 364

200 193 414

آجـال أقل من سنة

53 916 938

55 611 666

مجمـوع الخصوم غير الجـاريـة

165 247 110

203 709 757

آجـال مستحقة غير مسددة

89 489 476

86 562 896

حسـابـات الغيـر

1 377 224

1 612 514

مدخـرات على األقسـاط غيـر المسددة

><71 968 380

><69 782 520

الدولـة والجماعـات العمومية

201 409 687

146 093 360

فـوائد مطلـوبـة

27 861 337

26 717 201

الحسابات االنتقاليـة أو المرتقبـة

11 289 209

10 789 158

السيـولـة وما يعـادل السيـولـة

262 688 718

217 136 854

آجال أقل من سنة على القروض الخارجية

37 924 799

38 778 512

مجمـوع األصـول الجـاريـة

364 735 115

321 250 886

مجمـوع الخصوم الجـاريـة

252 000 919

197 273 544

705 281 057

664 124 299

مجموع األموال الذاتية والخصوم

705 281 057

664 124 299

مجـمــوع األصـــول

قـائـمة النتائــج المقارنـة في 2015/12/31
البيـان

) بالدينار التونسي)

86 151 054

86 161 054
317 964

جـدول الـتـدفـقـات الـنـقـدية المقارنـة في 2015/12/31
البيـان

2014/12/31

) بالدينار التونسي)

2015/12/31

2014/12/31

إيرادات فوائد القروض المسندة للجماعات المحلية

27 471 437

26 951 613

التدفقات النقدية المتصلة باالستغالل

31 197 331

33 228 938

إيرادات االستغالل األخرى

6 190 654

6 900 567

فوائد القروض المقبوضة

20 888 036

19 537 455

إيـرادات االستغـالل

33 662 691

33 852 180

مداخيل األوراق المالية للتوظيف

13 318 245

10 186 079

أعباء فوائض الديون

><7 610 022

><9 000 157

مداخيل مختلفة

13 826 529

21 010 588

أجور وأعباء اجتماعية

><5 166 108

><4 729 443

أعباء التسيير

><6 501 993

><5 355 952

مخصصات االستهالكات والمدخرات

><6 490 528

><7 214 658

فوائض الديون المدفوعة

><10 333 486

><12 149 232

أعباء االستغالل األخرى

><858 815

><755 284

التدفقات النقدية المتصلة باالستثمار

><671 928

><5 256 259

أداءات

><201 459

><200 202

المداخيل المتأتية من التفريط في أصول ثابتة

-

99 000

أعباء االستغـالل

><20 326 932

الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة وأصول مالية

><671 928

><5 355 259

التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل

14 872 401

><55 845 142

نتيجـة االستغـالل

13 335 159

11 952 436

اعتمادات الدولة واعتمادات أخرى

135 319 731

88 770 996

مقابيض متأتية من القروض

58 564 445

61 266 655

أعباء الحسابات البنكية

><10 132

><973

السحب على القروض الخارجية

-

506 783

خسائر عادية أخرى

-

-

مقابيض على العمليات الخاصة

55 763

-

مرابيح الصرف والمرابيح األخرى

1 040 853

4 581

إعانات للجماعات المحلية

><80 050 704

><99 638 972

مداخيل األوراق المالية للتوظيف

11 015 124

11 380 072

قروض ممنوحة للجماعات المحلية

><50 149 920

><56 334 421

-

99 000

سداد القروض الخارجية

><48 474 564

><49 694 418

نتيجـة األنشطـة العاديـة

25 381 004

23 435 116

دفوعات على العمليات الخاصة

><392 350

><721 765

التدفقات النقدية المتصلة بعمليات لحساب الغير

154 060

><5 503 873

النتيجـة الصافية للسنة المحاسبيـة

25 381 004

23 435 116

مقابيض لحساب الغير

4 307 671

35 132

دفوعات لحساب الغير

><4 153 611

><5 539 005

انعكاسـات التعديالت المحاسبية

-

-

تغير الخزينة

45 551 864

><33 376 336

الخزينة في بداية السنة المحاسبية

217 136 854

250 513 190

النتيجـة بعد التعديالت المحاسبيـة

25 381 004

23 435 116

الخزينة في ختم السنة المحاسبية

262 688 718

217 136 854

إيرادات صافية للتفويت في أصول ثابتة مادية

2015/12/31

2015/12/31

2014/12/31

><21 899 744

مجلس اإلدارة

بعــد اإلطــالى علــى التقريــر الســنو لســنة  2015وعلــى تقــارير م ارجــا الحســابات للســنة المحاســبية  2015وعلــى مــداوالت مجلــإ إدارة صــندوق القــروض ومســاعدة الجماعــات

المحلية المجتما يوم  2أوت  ،2016صادقت سلطة اإلشراف بتاريخ  17أوت  2016على القوائم المالية المختومة في  31ديسمبر .2015

مقتطفات من التقرير العـام لمراجع الحسابات حول القوائـم المـالية المقفلـة في  31ديسمبر 2015
" لقد أنجزنا أعمالنا وفقا لمعايير التدقيق المتداولة فـي تـونإ .تسـتدعي ـذم المعـايير بـأن نقـوم بتخطـيط وتنفيـذ عمليـة التـدقيق للتوصـل إلـى درجـة مقبولـة مـن القناعـة فيمـا إذا

كانت القـوائم الماليـة خاليـة مـن أ خطـأ جـو ر  .تتضـمن عمليـة التـدقيق القيـام بـاإلجراءات الضـرورية لغايـة الحصـول علـى أدلـة إثبـات حـول المبـالا واإليضـاحات الـواردة فـي القـوائم
المالية .يقا اختيار ذم اإلجراءات باالعتماد على تقدير مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخـاطر احتـواء القـوائم الماليـة علـى أخطـاء جو ريـة ،سـواء كانـت نتيجـة للغـأ أو الخطــأ.

تتضـمن عمليـة التـدقيق كـذلك تقييمــا لمـدى مالئمـة الطـرق المحاسـبية المعتمــدة ومـدى معقوليـة التقـديرات المحاســبية التـي قامـت بهـا اإلدارة وكـذلك تقييمــا لطريقـة عـرض القـوائم الماليــة

بشكل عام.

أن أدلة اإلثبات التي تحصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساإ معقول إلبداء رأينا.
واننا نعتقد ّ
حسب رأينا إن القوائم المالية لصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية صحيحة وصادقة وتعبر بصورة وفية من كافة الجوانب الجو رية ،عـن مركـزم المـالي وعـن نتيجـة

نشاطه بالنسبة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2015طبقا للمبادئ المحاسبية المعتمدة بالبالد التونسية.

وتجدر اإلشارة إلى أن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص بمعالجـة المعلومـات المحاسـبية وباعـداد وعـرض القـوائم الماليـة لـم يبـرز نقـائص جو ريـة مـن شـأنها أن تـؤثر علـى

رأينا حول القوائم المالية" .

مراجع الحسابـات

عن اتحاد المراجعة التونسي
عبد اللطيف عباس

