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  بسم هللا الرحمان الرحيم
 اية شهربدالممتدة من  خالل السنة اإلداريةغصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس شهدت شبكة 

لمعتمدة لت جوهر الميزانية امالية وعينية شكّ  عمليات 2019 شهر ديسمبر الى نهاية موفى 2019جانفي 

 ة و ستونثماني وستة وتسعون ألفا و ثالثمائة  لهذه السنة المتراكمةالمداخيل المالية  بلغت حيث ،للشبكة

لفا و أة و احدى عشر ئما بلغت جملة المصاريفبينما  )دينارا 96368.632مليما ( 632دينارا و 

في الي منا الرصيدليبلغ بذلك  )ارادين 111851.933( مليما 933خمسون دينارا و و ثمانمائة و واحد 

ننا أاعتبار ب) دينارا 2074.750( مليما 750سبعون دينارا وألفان و أربعة و  31/12/2019موفى يوم 

نارا و سون ديألفا و خمسمائة و ثمانية و خمبسبعة عشر  سنة اإلداريةانطلقنا برصيد موجب في بداية ال

 .)دينارا 17558.051مليما ( 51

دينارا  (12550) شر الفا وخمس مائة وخمسون دينارااثنا عالعينية  العمليات مداخيلبينما بلغت 

  .2019العينية في موفى ديسمبر  ي الموادف وقد تم توزيعها واستهالكها بالكامل ليكون رصيدنا ال شيء

:يرهاوالمصاريف وتفسم اآلن تفاصيل العمليات المالية والعينية مبوبة حسب نوعية المداخيل وإليك  

  :2019لسنة  المـــالية عملياتال

 

 المبلغ بالدينار البيان

 17558.051 2019الرصيد في بداية سنة 

 96368.632 2019جملة المداخيل المالية لسنة 

339.151118 2019جملة المصاريف المالية لسنة   

5074.720 2019نهاية سنة  الرصيد في  

  :9201-12-31في  الرصيد بيان

 المبلغ بالدينار البيان

 1625.136 الحساب البريدي حسب الكشف البريدي 

614449. الخزينة   

5074.720 لشبكةارصيد  المجموع :  
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  :المــداخيـــل مفصلة

  

 النسبة المئوية القيمة النـــــــوع

 انخراطات 

 300.000  2018انخراطات مسددة عن سنة 

 1400.000 2019سنة  انخراطات 2%

 1700.000  جملة االنخراطات

  لجنة التنمية المستدامة والعمل االجتماعيلتبرعات: 

 7249.400 زكاة 

50% 

 1000.000  تبرعات للعودة المدرسية 

  29750.000  الجماعي لإلفطارتبرعات 

  9940.000  باليتامىتبرعات لألنشطة الخاصة 

العمل وجملة التبرعات للجنة التنمية المستدامة 
  االجتماعي

47939.400 

  لجنة الحوكمة والعمل البلدي لتبرعات
 والبيئي 

0.000 0% 

  5 5234.232 لجنة الشؤون الثقافية  لتبرعات% 

  0 0.000 لجنة االدارة لتبرعات% 

  0 0.000 جنة المشاريعللتبرعات% 

 0 0.000 مشاريع لجنة االعالمتبرعات ل% 

 0 0.000 تبرعات لتهيئة المقر% 

  43 41495.000 تبرعات عامة% 

 %100 96368.632 الجملة
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  رسم بياني للمداخيل مفصلة

2%

50%

5%

43%

انخراطات

مل تبرعات لمشاريع لجنة التنمية المستدامة والع
االجتماعي 

تبرعات لمشاريع لجنة الشؤون الثقافية  

تبرعات لمشاريع لجنة االدارة 

تبرعات لمشاريع لجنة المشاريع

تبرعات لمشاريع لجنة االعالم

تبرعات لتهيئة المقر

تبرعات عامة 

  

  :مفصلة المصــــاريف

 
 النسبة المئوية القيمة النوع

 %92.2 103139.479 المناشط

 %3.3 3704.555 تجهيزات مكتبيةو تهيئة المقر

.001103 أداءات على الحساب البريدي  0.1% 

 %0.5 580.539 وتسجيل وثائقدفوعات للقباضة المالية 

 % 1.2 1288.800 أتعاب المحاسب

 %0.6 705.200 الماء والكهرباءفواتير 

 %2 2204.260 أدوات مكتبية واعالمية

 %0.1 126.000 متفرقات

339.151811 الجملة  100% 
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 رسم بياني للمصاريف مفصلة

 

 

 

 

 مصاريف المناشط مفصلة:

 النوع اللجنة
مصاريف متخلدة 

  2018عن سنة 
سنة  مصاريف

2019 
النسبة 
 المئوية

  لجنة العمل

  البلدي 

RESDAM 815620.30 المؤتمر   

15% 
 36.000  احتفال ذكرى عيد الشجرة

815656.30  العمل البلديمناشط لجنة  مصاريف جملة  

العمل  لجنة
الجتماعي 
 والتنموي

 3925.855  االفطار الجماعي 

71% 

 27000.000  كسوة العيد
 3104.000  احتفال عيد االضحى

 1164.840  رحلة قرقنة

 3937.155  رحلة رجيش
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 2197.957   1يوم ترفيهي لأليتام 

 1594.470   2يهي لأليتام يوم ترف

 680.146   قوافل صحية

 1890.000   العودة المدرسية

 9760.000   اعانات للعائالت المعوزة

 17863.500   مساهمات للجمعيات

 73117.923  مناشط لجنة التنمية  مصاريف جملة

 

لجنة العمل 
 الثقافي

 

"ملتقى   الملتقى األول لشباب الشبكة
  الطاقة المتجددة"وية في العمل اإليجاب

 
4206.716 

9% 

 998.060  دورة تكوينية "التربية على المواطنة"

 1539.800  دورة تدريبية  "شباب ضد الفساد"

 2410.000  دورة تكوينية "تفعيل آليات مكافحة الفساد"

 59.500  عرض فيلم قصير
 9214.076 مناشط لجنة الثقافةمصاريف جملة 

  RESDAM 1588.682الفتات خاصة بمؤتمر   
  RESDAM 1970.582 مؤتمرخاص بوفيدي   

 لجنة اإلعالم

 326.313  الصحيةخاصة بالقوافل  اتالفت

5% 

 133.409  الفتات خاصة بالدورات التكوينية والثقافية

 1132.186  االجتماعي بالعملالفتات خاصة 

 5151.172 عالم مناشط لجنة االمصاريف جملة 

 %100  103139.479 جملة مصاريف مناشط اللجان
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  رسم بياني لمصاريف المناشط مفصلة
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  :2019لسنة  العمليات العينية

  

المداخيل  قيمة النوع النشاط المصدر
 المستلمة

قيمة المداخيل 
 الموزعة

 الرصيد
 المتبقي

 تبرع

 قفة رمضان

دينار 12500 كيس غذائي 250 ينارد 12500   0,000 

دينار 473.5 - كيس غذائي 12 شراء  0.000 

دينار 35  مواد تنظيف تبرع  0,000 استهالك داخلي 

 0,000 استهالك داخلي دينار 15   مواد ادارية تبرع

 0.000  دينار 12973.5  دينار 12550      

 

 

  رسم بياني للعمليات العينية
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  التالية: مالحظاتالوق من خالل هذه المعطيات نسفي الختام و

ة لجنة المتخلدة بذم RESDAMالدولي  تم تسديد جميع االفواتير مستوجبة الخالص الخاصة بالمؤتمر /1
ددنا جميع سبذلك نكون قد و دينار 19179.572 التي بلغت قيمتها الجملية ولجنة االعالم والعمل البلدي 

   .مصاريف المؤتمر

  ناشط قات المالعمل االجتماعي على مركز الصدارة في الموارد و نفحافظت  لجنة التنمية المستدامة و / /2

  ا ملجنتي الثقافة واالعالم في حاجة لدعم مصادر تمويله /3

باب األس الوقوف علىتقهقر واضح لموارد ونفقات لجنة الحوكمة والعمل البلدي والبيئي والذي يتطلب  /4
  إلنقاذ الوضع

 ظرا لتجاوزالذي يتعلق بتنظيم الجمعيات ونو 2011لسنة  88دد للمرسوم ع 43طبقا ألحكام الفصل  /5
عيين دينار) فانه يتعين على الشبكة ت 100 000(دينار الموارد النقدية والعينية للشبكة سقف المائة ألف 

مراقب لحساباتها يتم اختياره من ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد 
".مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبالد التونسية في قائمة "المختصين في الحسابية وأالتونسية   

 
يتم الحقا وفي ظرف شهر واحد من تسلم القوائم المالية نشر هاته القوائم مرفقة بالتقرير المالي لمراقب  /6

.بإحدى وسائل اإلعالم المكتوبةالحسابات   
  

  والسالم
 

  اإلمضاء
  لأمين الما  الرئيس

    

  


