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  التونسيةالتونسية  الجمهوريةالجمهورية

    العملياتالعمليات  فيفي  البحوثالبحوث  فيفي  التونسيالتونسي  المجتمعالمجتمع  جمعيةجمعية
  

  الجمعيةالجمعية  لنشاطلنشاط  الماليالمالي  التقريرالتقرير
  20120188  ديسمبرديسمبر  3131  إلىإلى  20120188  انفيانفيجج  0101  منمن  لفترةلفترة

 
  

تمع التونسي يف البحوث يف العمليات أعضاء مجعية ، اجلمعيةالسيد رئيس  السادة   ا
دة احلضورالسا  

 01 منلفرتة نورد على حضراتكم فيما يلي بيانا ملا ورد يف الدفاتر احلسابية لنشاط اجلمعية 
  31/12/2018و قد مت توقيف حساب بتاريخ .2018ديسمرب  31إىل  2018 انفيج

 .ن املداخيل والدفوعات املاليةعيف هذا التقرير نربز التدفقات املالية الناجتة 

I- يةالمال التدفقـات: ses flux financierL  
 و اعداد بتنظيم2018ديسمرب  31إىل  2018 انفيج 01فرتة خالل  اجلمعيةقامت هيئة 

 املشاركةعدة أطراف لدن من  مسامهات حتصلت على و عمل   ورشات تكوين 

دينار هذا الفائض هو  2894.123قدر بـ  31/12/2018بتاريخ  امالي فائضاهذا النشاط أنتج 
  فيما يلي: املبينة و باقي حساب البنوك اخيل والدفوعات املاليةنتيجة املد
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  Analyse des recettes: المالیة المداخیل تحلیل /1  

 

 دينار مفصلة كما يلي:30500.000بـــ  هلذه الفرتةبلغت املداخيل املالية املتأتية من نشاط اهليئة 

 ما تم قبضه نوع المدخول

 28075.000  ورشات التكوين و 2018للجمعية لسنة  معلوم االشتراكات في المؤتمر

  975.000  2018االنخراطات 

  1450.000  مساعدات محلية

  30500.000  المجموع

  Analyse des dépenses : المالیة الدفوعات تحلیل /2
  املصاريف  -

  
   دينار42171.080بلغت املصاريف العامة املشرتكة 

  
 مصاريف مكتبية 381.445
صاريف مراسالت و اتصاالتم  261.590  
 مصاريف تنقل  432.090
 مصاريف اشهار و اعالم  114.250
 دعم  للباحثني للمشاركة يف ا ملؤمترات و الرتبصات   1859.400
 مصاريف تنظيم املؤمترات و ملتقيات و ورشات تكوين 37485.903
 مصاريف بنكية        215.682
 مصاريف أخري    1420.720

 المجموع 42171.080
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  La trésorerie : الخزینة رصید/ 3
 

  خالصة لكل ما ورد يف عنصري املداخيل والدفوعات املالية
  دينار   30500.000                           بلغت         قابيضفإن مجلة امل       

  دينار     42170.580                                 مجلة الدفوعاتبلغت  بينما       
  دينار        11670.580                                      مما يعطينا فارق مايل         
  دينار      14564.703                       31/12/2017يضاف له قيمة اخلزينة يف       

  دينار     2894.123         :ا  31/12/2018اخلزينة عند ختم السنة أي يف  بذلك تكون
واملفصلة كما  2018 ديسمرب 31 يفمقيدة بارصدة احلسابات املتعلقة بالعمليات املالية واملوقوفة 

  يلي:
 2886.003 مصرف الزيتونة

 8.120 خزانة

 2894.123  الخزينة

  
  

  و بناء على ما تقدم أمضينا حنن السادة:
  

 المال أمین
  عمار ھیكل محمد

 الجمعیة رئیسة
  یلالوك معلى تیسیر

  
  


