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الممـول الـرئيسـي للـجمـاعـات الـمحليـة
الموازنة المقارنة المقفلة في

اأصـــــول

( 2017/12/31بالدينار التونسي)

اأمـوال الذاتيـة والخصـوم

2017/12/31

2016/12/31

اأصـول الثـابتـة

7 944 985

8 015 110

اعتمـاد ا بدايـة

اأصـول المـاليـة

313 826 298

309 356 820

احتياطات ا صندوق ااجتماعي

479 052

قروض بصدد اإنجاز

29 038 032

18 235 867

اأموال ا ذاتية اأخرى

207 427

103 612

قروض بصدد ا تسديد

284 075 872

290 697 276

ا نتـائج ا مـؤجلـة

220 957 678

200 772 984

فوائض فاصلة بين آجال ا حلول

712 394

423 677

ا تعديات ا محاسبية

-

-

أصـول مالية أخـرى وأصول غير جاريـة أخـرى

36 505 806

6 630 353

نتيجـة السنة المحاسبيـة

22 625 474

20 676 507

مجمـوع اأصـول غير الجـاريـة

358 277 089

324 002 283

مجموع اأمـوال الـذاتيـة

330 430 685

308 285 035

ا حسابات ا ما ية

752 577

634 228

مدخرات لنزاعات

967 270

515 683

أصول جارية أخرى

3 509 118

2 796 249

مدخرات على ا ديون ا مجدو ة

-

-

قروض مستحقة من البلديات

76 461 966

91 359 673

ا قروض ا خارجيـة

116 515 060

135 975 157

آجـال أقل من سنة

37 285 985

46 499 984

مجمـوع الخصوم غير الجـاريـة

117 482 330

136 490 840

آجـال مستحقة غير مسددة

92 191 810

92 793 994

حسـابـات ا غيـر

1 566 785

3 327 063

مدخـرات على اأقسـاط غيـر ا مسددة

><78 214 917

><74 924 370

ا دو ـة وا جماعـات ا عمومية

176 474 427

227 286 192

فـوائد مطلـوبـة

25 199 088

26 990 065

ا حسابات اانتقا يـة أو ا مرتقبـة

10 635 574

12 314 639

السيـولـة وما يعـادل السيـولـة

230 199 239

305 391 361

آجال أقل من سنة على ا قروض ا خارجية

32 610 188

36 480 025

مجمـوع اأصـول الجـاريـة

310 922 900

400 181 511

مجمـوع الخصوم الجـاريـة

221 286 974

279 407 919

669 199 989

724 183 794

مجموع اأموال الذاتية والخصوم

669 199 989

724 183 794

مجـمــوع اأصـــول

قـائـمة النتائــج المقارنـة في 2017/12/31

) بالدينار التونسي)

2017/12/31

2016/12/31

86 161 054

86 161 054
570 878

جـدول الـتـدفـقـات الـنـقـدية المقارنـة في 2017/12/31
البيـان

) بالدينار التونسي)

البيـان

2017/12/31

2016/12/31

إيرادات فوائد ا قروض ا مسندة لجماعات ا محلية

25 956 502

26 830 512

التدفقات النقدية المتصلة بااستغال

إيرادات ااستغال اأخرى

3 952 512

3 896 643

فوائد ا قروض ا مقبوضة

21 528 941

إيـرادات ااستغـال

29 909 014

30 727 155

مداخيل اأوراق ا ما ية لتوظيف

11 605 760

11 496 077

أعباء فوائض ا ديون

><5 355 467

><6 290 150

مداخيل مختلفة

25 383 352

17 416 288

أجور وأعباء اجتماعية

><5 657 024

><5 623 291

أعباء ا تسيير

><9 614 825

><7 356 773

مخصصات ااستها ات وا مدخرات

><7 966 982

><6 279 388

فوائض ا ديون ا مدفوعة

><6 512 183

><7 998 599

أعباء ااستغال اأخرى

><1 233 085

><870 215

التدفقات النقدية المتصلة بااستثمار

><30 599 929

779 306

أداءات

><218 229

><206 061

ا مداخيل ا متأتية من ا تفريط في أصول ثابتة وتنزيل أصول ما ية

1 000 000

1 000 000

أعباء ااستغـال

><20 430 787

><19 269 105

ا دفوعات ا متأتية من اقتناء أصول ثابتة وأصول ما ية

><31 599 929

><220 694

التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل

><87 194 313

7 430 234

نتيجـة ااستغـال

9 478 227

11 458 050

اعتمادات ا دو ة واعتمادات أخرى

59 148 400

107 892 169

مقابيض متأتية من ا قروض

52 589 803

56 478 874

أعباء ا حسابات ا بن ية

><1 989

><195

ا سحب على ا قروض ا خارجية

14 942 500

7 290 600

خسائر عادية أخرى

-

><7 224

مقابيض على ا عمليات ا خاصة

-

-

مرابيح ا صرف وا مرابيح اأخرى

400 237

85 064

إعانات لجماعات ا محلية

><72 613 195

><74 285 513

مداخيل اأوراق ا ما ية لتوظيف

12 748 999

10 861 330

قروض ممنوحة لجماعات ا محلية

><39 557 455

><30 611 943

إيرادات صافية لتفويت في أصول ثابتة مادية

-

-

سداد ا قروض ا خارجية

><62 132 005

><52 166 841

نتيجـة اأنشطـة العاديـة

22 625 474

22 397 025

دفوعات على ا عمليات ا خاصة

><39 572 361

><7 167 112

المساهمة الظرفية ااستثنائية لفائدة ميزانية الدولة

-

><1 720 518

التدفقات النقدية المتصلة بعمليات لحساب الغير

211 075

><1 011 499

النتيجـة الصافية للسنة المحاسبيـة

22 625 474

20 676 507

مقابيض حساب ا غير

7 673 349

4 361 156

دفوعات حساب ا غير

><7 462 274

><5 372 655

انع اسـات ا تعديات ا محاسبية

-

-

تغير الخزينة

><75 192 122

42 702 643

الخزينة في بداية السنة المحاسبية

305 391 361

262 688 718

النتيجـة بعد التعديات المحاسبيـة

22 625 474

20 676 507

الخزينة في ختم السنة المحاسبية

230 199 239

305 391 361

2017/12/31

2016/12/31

42 391 045

35 504 602
21 947 609

مجلس اإدارة

بعــد اإطــاى علــى ا تقريــر ا ســنو ســنة  2017وعلــى تقــارير م ارجــع ا حســابات لســنة ا محاســبية  2017وعلــى مــداوات مجلــس إدارة صــندوق ا قــروض ومســاعدة ا جماعــات

ا محلية ا مجتمع يوم  07أوت  ،2018صادقت سلطة اإشراف بتاريخ  27سبتمبر  2018على ا قوائم ا ما ية ا مختومة في  31ديسمبر .2017

مقتطفات من التقرير العـام لمراجع الحسابات حول القوائـم المـالية المقفلـة في  31ديسمبر 2017
" قــد أنجزنــا أعما نــا وفقــا لمعــايير ا دو يــة لتــدقيق ا معتمــدة بــا باد ا تونســية .تســتدعي هــذم ا معــايير بــأن نقــوم بتخطــيط وتنفيــذ عمليــة ا تــدقيق لتوصــل إ ــى درجــة مقبو ــة مــن

ا قناعة فيما إذا انت ا قوائم ا ما ية خا ية من أ خطأ جوهر  .تتضمن عملية ا تدقيق ا قيام باإجراءات ا ضرورية غاية ا حصول على أد ة إثبات حول ا مبا غ واإيضاحات ا واردة
في ا قوائم ا ما ية .يقع اختيار هذم اإجراءات بااعتماد على تقدير مدقق ا حسابات بما في ذ ك تقييم مخاطر احتواء ا قوائم ا ما ية على أخطاء جوهرية ،سواء انت نتيجة لغـ

أو

ا خطـأ .تتضمن عملية ا تدقيق ـذ ك تقييمـا مـدى مائمـة ا طـرق ا محاسـبية ا معتمـدة ومـدى معقو يـة ا تقـديرات ا محاسـبية ا تـي قامـت بهـا اإدارة و ـذ ك تقييمـا طريقـة عـرض ا قـوائم

ا ما ية ومحتواها بش ل عام.

أن أد ة اإثبات ا تي تحصلنا عليها افية ومائمة توفير أساس معقول إبداء رأينا.
واننا نعتقد ّ
حسب رأينا إن ا قوائم ا ما ية صندوق ا قروض و مساعدة ا جماعات ا محلية صحيحة وصادقة وتعبر بصورة وفية من افة ا جوانب ا جوهرية ،عـن مر ـزم ا مـا ي وعـن نتيجـة

نشاطه با نسبة لسنة ا منتهية في  31ديسمبر  2017طبقا لمبادئ ا محاسبية ا معتمدة با باد ا تونسية.

وتجدر اإشارة إ ى أن فحص نا نظام ا رقابة ا داخلية ا خاص بمعا جـة ا معلومـات ا محاسـبية وباعـداد وعـرض ا قـوائم ا ما يـة ـم يبـرز نقـائص جوهريـة مـن شـأنها أن تـؤثر علـى

رأينا حول ا قوائم ا ما ية ،ما انه يست دينا ماحظات حول امانة ا معلومات ا ما ية ا واردة بتقرير ا نشاط ومدى تطابقها مع ا قوائم ا ما ية" .

مراجع الحسابـات
السيدة المجبرى بن سفطة
خبيرة محاسبة
عضوة بهيئة الخبراء المحاسبين بالباد التونسية

