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 2015لسنة  القوائم المالیة

  

  فیما یخص حسابات األصول: أوال 
  : األصـول غـیـر الجـاریـة:  1مـذّكـرة عــدد  
تتكون األصول غیر الجاریة من األصول المھیأة لالستعمال بصفة مستمرة حسب  

الحاجیات التي تفرضھا نشاطات الصندوق ومن األصول المحتفظ بھا لغایة التوظیف ألجل 
  .ثني عشر شھرا إبتداء من تاریخ ختم القوائم المالیةطویل أو غیر المھیأة للتحقق في األ

  

ي و   ة ف ر الجاری ول غی افي لألص وع الص غ المجم مبر 31یبل ا   2015دیس ـدره م ق
  .بالمائة من مجموع األصول 11,14 و یمثل نسبة  د ،  039 199 105

 
  

  : األصـول الثابتـة غیـر المادیـة 1.1
. فة البرمجیات المعلوماتیة التي تم اقتناؤھاغیر المادیة في تكلتتمثل األصول الثابتة   

        مقابل  ، 2015د سنة  2 029 685  وقد بلـغت القیـمة الخـام لـھذه األصول ما قدره
   .  2015اقتناءات تخص د  65 359 أي بزیادة قدرھا  2014دیسمبر 31في  د 1 964 326

  
 إلى غایةوع إھتالكھا بالمائة سنویا ویبلغ مجم 33ـوتقدر نسبة إھتالك ھذه األصول ب

أي   2014دیسمبر 31في  د 1 898 472مقابل د  1 940  958ما قدره 2015دیسمبر  31
  . 2015 تمثل مخصصات إھتالك سنة  د 42 486 بزیادة قدرھا

 
  :  األصـول الثابتـة المـادیـة 2-1

اءات  ي والبن ن األراض ة م ة المادی ول الثابت ون األص را(تتك دة للك ة والمع ) ءاإلداری
  .إضافة إلى المعدات اإلعالمیة والمكتبیة ومعدات النقل والتجھیزات الخاصة بھا

  

  :ألراضـي ا 1.2.1
ما  2015بلغت القیمة الجملیة لألراضي التي ھي على ملك الصندوق حتى موفى سنة 

   .2014 د حیث لم تسجل أي تغییر مقارنة بسنة 6 137 347قدره 
  

 

   :المباني اإلداریة 2.2.1
حیث لم  2015دیسمبر  31د في  669 114 3غ القیمة الخام للمباني اإلداریة ما قدره تبل 

   . 2014 تسجل أي تغییر مقارنة بسنة
  

 2015دیسمبر 31في  د 2 115 236 بلغ فقد حساب اإلھتالك الخاص بھذه المباني أما
ات یمثل مخصص د 41 807قدره  بارتفاع أي 2014دیسمبر  31في  د 2 073 429 مقابل

 . 2015اھتالك سنة 
  

  :المباني المعدة للكراء  3.2.1          
دیسمبر  31د في   44 338  487ما قدره  بلغت القیمة الخام للمباني المعدة للكراء 

   .  2014حیث لم تسجل أي تغییر مقارنة بسنة  2015
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 2015دیسمبر 31في  د 28 585 825 بلغ فقد حساب اإلھتالك الخاص بھذه المباني أما
یمثل مخصصات  د   866 193أي بارتفاع قدره  2014دیسمبر  31في  د 27 719 632مقابل

 . 2015اھتالك سنة 
 

  :  التجھیزات الخاصة بالمباني اإلداریة  4.2.1
 31ي ــف  د  95 87 069 بلغت القیمة الخام للتجھیزات الخاصة بالمباني اإلداریة ما قدره

     قــدرهرتفاعا امسجلة  2014بر ـدیسم 31في  د 95 20 508  مقابل 2015دیسمبر
 :في  مثلتی د   66  561

  د   50 175تركیب أسالك خاصة بالتجھیزات اإلعالمیة بقیمة . 
  د  386 16  بما قیمتھو تجھیزات مختلفة و تھیئة إقتناء و وضع ستائر. 
  

وع إھتالكھا بالمائة سنویا وقد تطور مجم 15وتقدر نسبة إھتالك ھذه التجھیزات بـ 
مسجال  2015دیسمبر  31في  د 5 268 060إلى 2014دیسمبر 31في  د   5 043 928من

  .2015د تمثل مخصصات إھتالك سنة    224 132 ارتفاعا قــدره
 

  : التجھیزات الخاصة بالمباني المعدة للكراء5.2.1 
ي  د  4 324 300 تطورت القیمة الخام للتجھیزات الخاصة بالمباني المعدة للكراء من  ف

مبر 31 ى 2014دیس ي 4 325 926إل مبر 31د ف اعأي با 2015دیس دره رتف              د 1 626 ق
   . بعض الشقق بآالت تسخین الماء تزویدیخص 

  
 

 31ي وبـلغ مجموع إھتالكھا ف ،بالمائة سنویا 15تقدر نسبة إھتالك ھذه التجھیزات بـ   
مسجال  2014دیسمبر 31في  د 3 696 619مقابل د 3 861 674 ما قدره 2015دیسمبر 
  . 2015في مخصصات اھتالك سنة یتمثل  د  165 055ـب ارتفاعا

 
 

  :   التجھیزات الخاصة بالمباني على ملك الغیر 6.2.1
   

 التي ھي بمختلف المباني یزھایتكون ھذا الحساب من مختلف التجھیزات التي تم ترك  
  .داریة للصندوق على وجھ الكراءعلى ملك الغیر والتي تأوي بعض المصالح اإل

  
  د 820 458یمتھ قا م 2015دیسمبر 31بلغت القیمة الخام لھذه التجھیزات في               

  . 2014 حیث لم تسجل أي تغییر مقارنة بسنة
   

ـ  زات ب ذه التجھی تالك ھ بة إھ در نس نویا،  15تق ة س ابالمائ وع إھتالكھ ـلغ مجم د ب                       وق
ل 2015دیسمبر  31في  د 396 854 ي  د 382 218مقاب ا مسجال 2014دیسمبر  31ف  ارتفاع

 2015في مخصصات اھتالك سنة یتمثل  د 14 636ـب
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    :التجھیزات والمعدات اإلداریة  7.2.1 
  :تتكون التجھیزات و المعدات اإلداریة من 
  وسـائـل التنقـل  
 ت والتجھیزات المكتبیة المعدا  
 معدات اإلعالمیـة  
  معدات وتجھیزات أخرى مختلفة  
 

ذه األصول سنة  ة نخفاضا ا 2015وقد سجلت القیمة الخام لھ ث  د  202 637بقیم حی
أساسا  اتجا، ن  2014 سنة د 12 360 551مقابل   2015دیسمبر 31في  د 12 157 914بلغت 
وسائل  د 1 337 858ة لإلستعمال بما قیمتھ الخام معدات إعالمیة غیرصالحالتفویت في على 
وسائل نقل  ، د 394 013بما قیمتھ إعالمیة اقتناء معدات  كما تم. د 37 000الخام بما قیمتھ نقل 
ة  ، د 131 121أثاث مكتبي ب ، د 405 264 بقیمة ف بقیم  120 096ھواتف و موزعات ھوات

                     . د 83 201  بما قیمتھمكیفات ھواء ،
            دره ــما ق 2015بلغت سنة فقد   مخصصات اإلھتالك المتعلقة بھذه األصولأما 

 د  609 939قدره نخفاض أي با 2014سنة  د 10 329 406قابلم  2015 سنةد  9 719 467
سنة معدات اإلعالمیة التي تم التفویت فیھا اھتالك عود أساسا إلى استرجاع مخصصات ی

2015 .  
  :بین الجداول التالیة محتوى ھذه األصول وتطورھاوت
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  ةجدول تطور التجھیزات والمعدات اإلداری
   بالدینار                                                                                                                                     

 
 

  
    
    
    
    
    
      

  
 

  جھیزات والمعدات اإلداریة ملخص الت
  بالدینار                                                                                

  

139 173 0002 26437 875405 804 1وسائل التنقل
071 713 1211 951131 581 1أثاث مكتبي

653 139828 51524 804معدات مكتبیة
507 884 8584 337 0131 351394 828 5معدات اإلعالمیة

955 519 6842 271217 302 2معدات أخرى
589 58938 38تجھیزات عامة
914 157 85812 374 2211 172 5511 360 12المجموع

القیمة عند ختم طبیعة األصول
السنة

 القیمة في بدایة 
تفویتاإلقتناءاتالسنة

 القیمة الصافیةاإلھتالكالقیمة الخام القیمة الصافیةاإلھتالكالقیمة الخام

ل       018 285                    042 60 833 744 1 -    875 804 1        060 345 079 828 1 -       139 173 2وسائل التنق
          242 5                  629 327 321 254 1 -    950 581 1        872 332 199 380 1 -       071 713 1أثاث مكتبي

 477 12 -                  416 102 099 702 -       515 804          939 89 715 738 -          654 828معدات مكتبیة

        194 36               007 160 1 345 668 4 -    351 828 5     201 196 1 306 688 3 -       507 884 4معدات اإلعالمیة
        325 93                  050 381 220 921 1 -    271 302 2        376 474 579 045 2 -       955 519 2معدات أخرى

                  -                             - 589 38 -         589 38                    - 589 38 -            589 38تجھیزات عامة
      303 407               145 031 2 406 329 10 -  551 360 12     448 438 2 467 719 9 -     914 157 12المجموع

سنة 2015

التطورطبیعة األصول

سنة 2014
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 جدول إھتالكات التجھیزات والمعدات اإلداریة
بالدینار              

   
 : صـول الثابتـة بصدد اإلنجـازاأل 3.1
و الصیانة  ھیئة والتوسیع والترمیمل األصول الثابتة بصدد اإلنجاز في أشغال التثتتم

حتى موفى السنة  في شأنھا ختم نھائيیقوم بھا الصندوق في مختلف المباني ولم یتم  التي
  . 2015المالیة

  
د  781 568 1 قدره ما 2015دیسمبر  31وقد بلغت قیمة ھذه األصول في           

  :  د یتمثل في 706 450   قدره رتفاعا امسجلة  2014د سنة     075 118 1  مقابل
  
  
  
  
  
 
 
  
  

نسبة طبیعة األصول
اإلھتالك % 

مجموع إھتالك 
السنوات السابقة

مخصصات 
إھتالك 2015

طرح اھتالك 
معدات تم بیعھا 

سنة 2015

مجموع اإلھتالك 
عند ختم السنة

079 828 0001 24637 833120 744 1         25وسائل التنقل
199 380 8791 321125 254 1         15أثاث مكتبي

715 616738 09936 702         15معدات مكتبیة
306 688 8583 337 8191 345357 668 4         15معدات اإلعالمیة

579 045 3592 220124 921 1         15معدات أخرى
589 58938 38         15تجھیزات عامة
467 719 8589 374 9181 406764 329 10المجموع
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     5201تطور األصـول الثابتـة بصدد اإلنجـاز خالل سنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 
 

المبلغ بالدینارالعنوان
706 450التطور

2015 706 450أشغال  منجزة  سنة  
روس ن ع یف بب ر األرش المنزه السادس  و مق المبنى اإلداري ب              879 13أشغال تجھیزات كھربائیة  ب

رائق آالت السالمة وكشف الح روس ب ن ع ر األرشیف بب المنزه السادس و مق              369 73أشغال تجھیزالمبنى اإلداري ب
روس ن ع ر األرشیف بب المنزه السادس  و مق المبنى اإلداري ب              341 98أشغال تركیب كامیرات المراقبة ب

القیروان وي ی ركز الجھ ر الم              965 57أشغال توسیع مق
د للصندوق ر اإلجتماعي الجدی اء المق              504 21دراسة بن

اردو د بب ركز المحلي الجدی ر الم                853 3دراسة حول مق
ندوق اعي للص المقر اإلجتم ائي ب                240 2دراسة تركیب مصعد كھرب

ة دمات بنفط                654 3أشغال تھیئة دار الخ
ن دمات بغمراس ة دار الخ                501 2أشغال تھیئ

وي بباجة ركز الجھ ر الم                240 2دراسة تھیئة مق
الحي السكني بالرمانة ة و تقنیة لألراضي المبنیة ب              442 28دراسة جیولوجی

از رادس بشبكة الغ              309 86أشغال ربط الحي السكني ب
رادس الحي السكني ب                040 5دراسة تركیب المصاعد الكھربائیة ب

ي كني بقبل الحي الس ار ب م الكب ركز لتعلی              735 35أشغال تھیئة م
اوین كني بتط الحي الس                419 2أشغال تھیئة ب

الحي السكني المنزه السادس                136 3دراسة و خبرة تقنیة ب
ابس وي بق ركز الجھ                480 4دراسة أشغال تھیئة الم

تیر وي بالمنس ركز الجھ                600 5دراسة أشغال تھیئة الم
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  : مساھمات وتوظیفات مالیة ألجل أكثر من السنة 4.1
ي  ة والمساھمات ف ات المالی ة الخام للتوظیف دره 2015دیسمبر  31بلغت القیم ا ق       م

  .  2014م تسجل أي تغییر مقارنة بسنةحیث لد  360 459 1
  

  :وتتوزع ھذه األصول على النحو التالي  
   بالدینار

  
 :التوظیفات المالیة طویلة األجل       1.4.1

  

ة األجل من  ة طویل ل سنة تتكون التوظیفات المالی ا قب ى م ود إل ة تع ة أسھم قدیم قیم
ي          ة،، قام الصندوق بتكوین مدخرات لتغطیة قیمتھا الجملی1976 د بلغت ف  31وق

    . 2014 لم تسجل أي تغییر بالنسبة لسنةحیث د   5 448ما قدره  2015دیسمبر 

  : المساھمات في رأس مال الشركات  2.4.1      
ث  2015دیسمبر 31في د  912 453 1ما قدره  المساھماتبلغت القیمة الخام لھذه  م حی ل
  .  2014  تسجل أي تغییر بالنسبة لسنة

 

  :وتتوزع ھذه المساھمات كما یلي  
  بالدینار                                                                                                  

 
 
 
 

2015العنوان

             448 5 توظیفات مالیة طویلة األجل مغطاة بمدخرات

       912 453 1 مساھمات في رأس مال بعض الشركات
       360 459 1المجموع

مساھمة الصندوقالشركات
 مخصصات
المدخرات

القیمة الصافیة في  
31 دیسمبر 2015

          050 962                 -        050 962الشركة التونسیة للخطوط الجویة
            612 35                 -          612 35الشركة العقاریة التونسیة
          000 375                 -        000 375الشركة التونسیة السعودیة

                      -       250 81          250 81شركة التوفیق

       662 372 1       250 81     912 453 1المجموع
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  :القروض اإلجتماعیة ألجل أكثر من السنة 5.1
ي  روض ف ذه الق افیة لھ ة الص ت القیم مبر 31بلغ دره 2015دیس ا ق  د  861 154 37 م

 .د 731 089 11 قدره بانخفاضأي  2014دیسمبر  31في  د 592 244 48قابلم
 :و تتوزع ھذه القروض على النحو التالي

  
 

  جدول توزیع القروض االجتماعیة ألجل أكثر من السنة 
  بالدینار

 
 

 
 : تطور قروض السكن1.5.1  

 بالدینار                                                                                                                       

  
       

 
                 

سنة 2014سنة 2015العنوان
640 298 27534 202 27قروض سكن

588 703169 88قروض سیارات

ة روض جامـعیـ 136 603 27913 371 9قـ

یة روض شخص 227 604173 492قـ

592 244 86148 154 37المجموع

سنة 2014سنة 2015العنوان
ة السنة : 867 205 34251 705 41مبلغ القروض في بدای

274 605 64042 298 34قروض طویلة األجل: 

593 600 7028 406 7قروض قصیرة األجل: 

00القروض المسندة خالل السنة :
996 4111 2تأمین قروض السكن :

521 502 9-695 160 8-استخالص السنة  :
ن السنة  ل م طرح المستحقات ألق
702 406 7-783 344 6-وتسجیلھا بالدیون قصیرة األجل :

640 298 27534 202 27المجموع
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  :تطور قروض السیارات 2.5.1
  

  بالدینار                      

  
 

  :القروض الجامعیةتطور  3.5.1
ة سنة  در  قروضا 2014أسند الصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعی ة تق جامعی

أما مبلغ استخالص األصل بعنوان نفس القروض  .2014سنة  د 824 500مقابل د 704 750ـب
 .  2014 د سنة 6 769 314د مقابل 5 236 176 ما قدره 2015فقد بلغ سنة 

  

 2015دیسمبر 31  بلغت القیمة الجملیة للقروض الجامعیة ألجل أكثر من السنة  في
 :د موزعة كاآلتي  9 371 279ما قدره 

  بالدینار                      
 
 
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  

سنة 2014سنة 2015العنوان
           532 739 9    402 658 6أصل الدین:

           604 863 3    878 712 2الفوائد الجاریة المؤجلة:

         136 603 13    279 371 9المجموع

سنة 2014سنة 2015العنوان
205 185527 281مبلغ القروض في بدایة السنة :

224 588328 169قروض طویلة األجل: 

981 597198 111قروض قصیرة األجل: 

00القروض المسندة خالل السنة :

020 246-231 120-استخالص السنة  :
ل من السنة  طرح المستحقات ألق
597 111-252 72-وتسجیلھا بالدیون قصیرة األجل :

              588 169                 703 88المجموع
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   :تطور القروض الشخصیة  4.5.1
  بالدینار                                                    

 

 

 :قروض مسندة على الرصید االجتماعي ألجل أكثر من السنة 6.1
       

ة    ت القیم ام البلغ نة خ وفى س ي م روض ف ذه الق ـدر 2015لھ ا ق                  د  21 166 468 م
و یعود ذلك  .د  7 580 878 أي بارتفاع قدره  2014دیسمبر  31في    د 13 586 589 مقابل

وارد بمحضر  ار ال ف دین ى تسعین أل تین إل ن س كنیة م روض الس قف الق ي س ع ف ى الترفی إل
،مقابل احتیاطات بمقر وزارة الشؤون اإلجتماعیة  2014جویلیة  03الجلسة المنعقدة بتاریخ 

اعي تقلصت من  ي    د 5 641 037 للرصید اإلجتم ى  2014دیسمبر  31ف  3 609 412  إل
  . 2015في نفس الفترة من سنة     د

             د  38  482  ما قدره بلغتأما المدخرات المخصصة لھذا الصنف من القروض فقد 
 . 2015دیسمبر  31في 

                          
  بالدینار                                                                                                                    

  
                            

 
 

سنة 2014سنة 2015العنوان
405 102 62111 054 16مبلغ القروض في بدایة السنة :

810 255 5869 589 13قروض طویلة األجل: 

594 846 0351 465 2قروض قصیرة األجل: 

474 068 5086 011 10القروض المسندة خالل السنة :

257 116 1-566 431 1-استخالص السنة  :
ل من السنة  طرح المستحقات ألق
035 465 2-396 166 3-وتسجیلھا بالدیون قصیرة األجل :

586 589 16613 468 21المجموع

المبلغ بالدینارالعنوان
775 749 5مبلغ القروض في بدایة السنة :

227 173قروض طویلة األجل: 

548 576 5قروض قصیرة األجل: 

035 566 14القروض المسندة خالل السنة :

388 789 9-استخالص السنة  :
ن السنة  ل م طرح المستحقات ألق
818 033 10-وتسجیلھا بالدیون قصیرة األجل :

604 492المجموع
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 :  أكثر من السنة ألجل دیون مجدولة 7.1
ي  دیون ف ذه ال افیة لھ ة الص ت القیم مبر  31بلغ دره  2015دیس ا ق                   د 4 076 349م

لى ناتجا أساسا ع د  879 844 قدرهنخفاض باأي  2014دیسمبر  31في  د  5 956 193مقابل 
 . بعض البلدیات و المؤسسات دیون متخلدة بذمة استخالص 

  
  :وتتوزع ھذه الدیون على النحو التالي

 بالدینار                                                                                                            

                                       
  تسبیقات لفائدة الموظفین ألجل أكثر من السنة 8.1

ي ھذه التسبیقات بلغت    ا  2015دیسمبر 31ف لد  12  342 452 ةقیمم  د   10 041 213مقاب
ي  دره  2014دیسمبر  31ف اع ق غ  د  3012 239 أي بارتف ي المبل ع ف ى الترفی ك ال ود ذل یع

ى الم بقة عل ذكرة األقصى للتس وارد بم ب ال دد إرت راءات ع ي  01/2013ج ة ف  11المؤرخ
مذكرة بمقتضى  ھاقبل نھایة فترة إستخالصھا إجراءات تجدیدعلى مراجعة و .2013فیفري 

ي  07/2014اإلجراءات عدد  ا 21المؤرخة ف ا أصبحت تشمل أعوان  2014ي م ا أنھ ،كم
و لقد صدرت سنة .على الحیاة ن عقد تأمیشرط إبرام ،المزمع احالتھم على التقاعد  لصندوقا

رات  10/2015مذكرة اجراءات عدد  2015 ة م ي السقف من ثمانی ع ف تم من خاللھا الترفی
   .  لمدة استخالص أقصاھا خمس سنوات ،األجر المرجعي إلى اثنتي عشر مرة 

   
 

  : أصول مالیة أخرى  9.1
م د  848 19ما قدره  2015دیسمبر  31ھذه األصول في لیمة الخام ـبلغت الق حیث ل

ة. 2014تسجل أي تغییر بالنسبة لسنة ة وتمثل ھذه األصول ضمانات مادی مدفوعة من  قدیم
  .وقد تم تكوین مدخرات في مجمل الرصید .قبل الصندوق لمختلف المتعاملین معھ

 
 
 
 
 

20152014نوع الدینالمؤسسة

دیون بذمة شركة النقل بتونسالوزارة األولى
00

مساھمات شھریةمؤسسات أخرى
1 211 3321 418 519

بلدیات مختلفة
مساھمات شھریة وضم خدمات 

437 775 7443 137 3وتعدیل آلي للجرایات وتنفیل

956 193 0765 349 4المجموع
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  : األصــول الجـاریـة:  2مـذّكـرة عــدد 
وم  ایرتب األصل باعتباره أصال جاریا عندما یمثل جزء  ي یق من أنشطة االستغالل الت

تغالل  ة االس ادي لعملی یر الع اء الس تھلك أثن ق أو یس ر أن یتحق ن المنتظ ندوق وم ا الص بھ
ق  أوعندما یحتفظ بھ أساسا لغایة توظیفھ لفترة قصیرة أو ألجل قصیر ومن المنتظر أن یتحق

  .في اإلثني عشر شھرا ابتداء من تاریخ ختم السنة المحاسبیة
 : المـؤسسات المشغـلة حساب 1.2

 416 512               ما قدره  2015دیسمبر  31بلغت القیمة الخام لھذا الحساب في 
  .د  645 671 82  قدرهرتفاع أي با 2014دیسمبر  31في  د 823 744 429 مقابل ، د  468

 
 :وتتكون ھذه المستحقات من

 بالدینار                                                                     

 
                             

  : مستحقات على المؤسسات المشغلة 1.1.2
ي  اب ف ذا الحس ام لھ ة الخ ت القیم مبر 31بلغ دره 2015 دیس ا ق                       د 963 388 468 م

                    د 141 178 69 قدره رتفاع أي با 2014دیسمبر  31في  د  823 210 399 مقابل

التغییراتسنة 2014سنة 2015العنوان

     141 178 69   823 210 399   963 388 468مستحقات على المؤسسات المشغلة:

وان استرجاع  ة بعن مستحقات على الدول
ة للتقاعد : ة الخاص عجز األنظم

3 208 581       454 873           2 753 708       

ة بعنوان التقاعد  ى الدول مستحقات عل
ة المنشآت  المبكر في إطار إعادة ھیكل

العمومیة:
26 938 320     21 836 434     5 101 885       

وان  ة بعن ى الدول مستحقات عل
ن في  ى األعوان الملحقی المساھمات عل

اون الفني: نطاق التع
2 185 188       2 145 248        39 940             

ة  ة بعنوان األنظم ى الدول مستحقات عل
971 597 4455 097 4166 695 11الممولة:

     645 671 82   823 744 429   468 416 512المجموع
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اج  الدیون وتتكون ھذه  باألساس من متخلدات المساھمات لشھر دیسمبر و منحة اإلنت
نة  ع س ي مطل ھا ف تم خالص ر، ی ث عش ھر الثال وان 2016والش اھمات بعن ب المس ى جان ، إل

  .التنفیل والتعدیل اآللي للجرایات
  
  :تقاعدلل مستحقات على الدولة بعنوان استرجاع عجز األنظمة الخاصة 2.1.2 

تم  ة الخاصة للتقاعد، ی ى مستوى األنظم تنفیذا لقرار الدولة بتحمل العجز الحاصل عل
   : كاآلتي حقات الصندوقـاحتساب ھذا العجز ضمن مست

  
  

  
  

مستحقات  على الدولة بعنوان التقاعد المبكر في إطار إعادة ھیكلة المنشآت 3.1.2      
  :العمومیة
  
دره بكرـاعد المـنوان التقـحقات بعـتـیمة المسـغت قـبل ا ق                د  26 938 320 م

مبر  31ي ـف ل  2015دیس ي  21 836 434مقاب اع باأي  2014سمبر ـدی 31د ف    رتف
 :وتتوزع ھذه المستحقات كالتالي. د   5 101 886 درهـق

        

                        
  

المبلغ بالدینارالعنوان
873 454الرصید في 31 دیسمبر 2014

708 208 15تحمل الدولة لعجز سنة 2015 :
978 116 18-جرایات سنة 2015 :

270 908 2-یطرح منھا المساھمات بعنوان األنظمة الخاصة لسنة 2015

000 455 12-المبالغ المستخلصة خالل سنة 2015
581 208 3الرصید في 31 دیسمبر 2015

المجموع بالدینارمصاریف سنة 2015رصید 2014العنوان

895 841 46229 005 4348 836 21جرایات التقاعد المبكر

- 2 903 576

26 938 320

استخالص سنة 2015 :

مبر 2015 : الرصید في 31 دیس
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 لى األعوان الملحقین في نطاق التعاون مستحقات على الدولة بعنوان المساھمات ع4.1.2

  :الفني
د مفصلة   2 185 188 ما قدره 2014دیسمبر  31ھذه المستحقات في  بلغت قیمة

      :كاآلتي
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المبلغ بالدینارالعنوان
              810 707 3 مساھمات سنة 2003
              798 953 2 مساھمات سنة 2004

ني اون الف ار التع ي إط اء  ف دة أعوان النقل والكھرب               661 949 3 مساھمات لفائ
              539 144 3 مساھمات سنة 2005

              594 306 3 مساھمات سنة 2006

              027 342 3 مساھمات سنة 2007

              898 105 3 مساھمات سنة 2008

              221 018 5 مساھمات سنة 2009

              412 976 4 مساھمات سنة 2010

              065 689 4 مساھمات سنة 2011

              226 310 5 مساھمات سنة 2012

              194 088 6 مساھمات سنة 2013

              047 993 7 مساھمات سنة 2014

              940 809 7 مساھمات سنة 2015

 414 274 3 -إصالح مساھمات سنوات 2006- 2007- 2008- 2009

 832 268 2 -إصالح مساھمات سنوات 2004- 2005

نة 2005 ة س  000 807 1 - المبالغ المستخلص

نة 2006 ة س  000 160 12 - المبالغ المستخلص

نة 2007 ة س  000 000 3 - المبالغ المستخلص

نة 2008 ة س  000 000 3 - المبالغ المستخلص

نة 2009 ة س  000 000 4 - المبالغ المستخلص

نة 2010 ة س  000 750 4 - المبالغ المستخلص

نة 2011 ة س  000 750 3 - المبالغ المستخلص

نة 2012 ة س  226 560 6 - المبالغ المستخلص

نة 2013 ة س  774 189 2 - المبالغ المستخلص

نة 2014 ة س  000 680 8 - المبالغ المستخلص

نة 2015 ة س  000 770 7 - المبالغ المستخلص

          188 185 2المجموع
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  : بعنوان األنظمة الممولةات على الدولة 
    د416 695 11  لىإ 2014دیسمبر 31في  د 445 097 6 ھذه المستحقات من إرتفعت 

 :د تتمثل في   971 597 5 ، بما قیمتھ 2015دیسمبر  31في 
  

 
 
     
  
  
  
  
  

  

  :مدخرات على حساب المؤسسات المشغلة  6.1.2
 299     مقابل 2015دیسمبر  31في  د 5 806 080 ما قدره قیمة ھذه المدخرات بلغت

 .د  708  781أي بارتفاع قدره  2014دیسمبر  31في  د 5 097
بعنوان التعدیل اآللي و قد تم تخصیص ھذه المدخرات على مجمل أرصدة المستحقات 

  .على المؤسسات التي وقعت تصفیتھا للجرایات
  

  :ویبین الجدول التالي تطور ھذه المدخرات 
  

  

المبلغ بالدینارالعنوان

ة السنة تحقات بدای 445 097 6قیمة المس

نة 2015 ات بعنوان س 270 148 46 دفوع

نة 2015 الل س ابیض خ 299 550 40- مق

مبر 2015 ي 31 دیس ة المستحقات ف 416 695 11قیم

59 5التطور 7 9 71



 الصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیةالصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة
    

 2015لسنة   القوائم المالیة 16

  

  :                    تطور المدخرات على حساب المؤسسات المشغلة
  

  بالدینار
 

 
 
 
  

مخصصات أواسترجاع 201520142015العنوان

ري                   790 281               637 670 1             428 952 1الدیوان الوطني للصید البح

ة                     049 84                  221 929             270 013 1الشركة التجاریة لمنتوجات الصناعات التقلیدی

                  891 125                  707 625                598 751شركة االنتاج للصناعات التقلیدیة

ة ات اآللی                   916 156                  625 778                542 935الشركة الوطنیة للزراع

ذھبي ة السھل ال                     000 18                  517 350                517 368شركة االحیاء والتنمیة الفالحی

                              -                  413 208                413 208شركة التنمیة الفالحیة سیدي منصور

ة رج توت                     400 14                  417 233                817 247شركة اإلحیاء و التنمیة الفالحیة ب

ة1                     808 11                  653 138                461 150شركة التنمیة الفالحیة جلم

ر                     763 14                  966 105                728 120الدار التونسیة للنش

دن                               -                    410 27                  410 27الشركة الوطنیة للنقل بین الم

ة                       164 1                    078 20                  242 21شركة التنمیة الفالحیة موران

                              -                      654 8                    654 8شركة النقل تونس

                  781 708               299 097 5             080 806 5المجموع
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  : ریة غیر الخالصةقــروض و األكال2.2   
  

ا  تبلغ ي آجالھ ھا ف تم استخالص م ی ي ل ة الت روض واألكری ام للق ة الخ ة الجملی القیم
وفى سنة   11 094 933  التعاقدیة ما قیمتھ ل  2015د في م  2014سنة   د 11 287 616 مقاب

  .د  807 316 هقدررتفاع باأي 
 528 مقابل 2015بر دیسم 31د في  7 599 569مخصصات بھذا العنوان ال بلغتو قد 

تمثل مخصصات سنة  د 1  183 041أي بارتفاع قدره  2014 دیسمبر 31د في  6 416
2015.    
                 : وتتوزع القروض واألكریة غیر الخالصة  كاآلتي      

  بالدینار                                                                                   

 

التطورسنة 2014سنة 2015العنوان
   607 290           696 821 9      303 112 10القروض غیر الخالصة

-مخصصات المخاطر 6 246 590-  5 211 207   -  1 035 383   

-   489 610 4    713 865 3القیمة الصافیة  744 776   
-827 711203 166قروض السیارات غیر الخالصة  37 116   

-مخصصات المخاطر 143 430- 166 771              23 341   

-056 28037 23القیمة الصافیة  13 775   

   719                   130 752 8492 752 2قروض السكن غیر الخالصة

-مخصصات المخاطر 1 725 417- 1 602 375-  123 042   

-755 149 4321 027 1القیمة الصافیة  122 323   
   201 109            169 033 3701 142 1القروض الشخصیة غیر الخالصة

-مخصصات المخاطر 763 190- 702 022-  61 168   
   033 48              147 180331 379القیمة الصافیة

   804 217            570 832 3745 050 6القروض الجامعیة غیر الخالصة
-مخصصات المخاطر 3 614 553- 2 740 039-  874 514   

-531 092 8203 435 2القیمة الصافیة  656 710   
   878 28             396 786 1      274 815 1أكریة غیر خالصة

-مخصصات المخاطر 1 352 979-  1 205 321   -  147 658   
-   075 581       295 462القیمة الصافیة  118 780   

-   195 8          517 5دیون على الغیر بعنوان بیع شقق  2 678   
   807 316          287 616 11  094 933 11المجموع الخام

-مخصصات المخاطر  7 599 569   -  6 416 528   -  1 183 041   
-   759 199 5       525 333 4      القیمة الصافیة  866 234   
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  :ات لفائدة الصندوق الوطني للتأمین على المرضتسبیق 3.2
 

وفى سنة   2015بلغت التسبیقات لفائدة الصندوق الوطني للتأمین على المرض في م
دره 2014د في موفى 743 350 18 د مقابل239 028 21 ما قدره  اع ق د  497 677 2أي بارتف

  :تيمفصل كاآل
  

      بالدینار

 
  :المال عند الوفاة  بیقات على حساب نظام رأستس  4.2

ن  ات م ذه النفق ون ھ بیقاتتتك دفعھا  التس ي ی اة الت د الوف ال عن نح رأس الم ى م عل
ة  ي انتظار استكمال اإلجراءات والتصفیة النھائی الصندوق لذوي الحق عند وفاة المنخرط ف

  .للملف
  

اةتحولت التسبیقات   د الوف دیسمبر  31ي فد   180 766  من على منح رأس المال عن
 .  د  680 49 قدرهنخفاضا امسجلة  2015دیسمبر  31د في    860 815 إلى 2014

  
  

رصید سنة 2015استخالصات تحققت خالل 2015مصاریف إضافیة خالل 2015رصید سنة 2014العنوان

أجور األعوان المدمجین صلب الصندوق الوطني 
للتأمین على المرض

642 62200642 622

نفقات التأمین الجماعي على المرض المدفوعة 
لألعوان المدمجین صلب الصندوق الوطني للتأمین 

على المرض
261 56900261 569

دة  مصاریف عالج بعنوان سنة 2006 تم دفعھا لفائ
منخرطي الصندوق الوطني للتأمین على المرض ولم 

تسترجع إلى غایة 31 دیسمبر 2009
268 86500268 865

نفقات مختلفة  صرفت لفائدة الصندوق الوطني 
للتأمین على المرض

463 50300463 503

اء  نفقات غیر قابلة لالسترجاع صرفت على األحی
السكنیة الراجعة للصندوق الوطني للتأمین على 

المرض

1 461 881556 9472 018 828

عجز النفقات قابلة لالسترجاع و التي صرفت على 
األحیاء السكنیة الراجعة للصندوق الوطني للتأمین 

على المرض
-38 422-49 682-88 104

مناب الصندوق الوطني للتأمین على المرض في 
أعباء التصرف:

15 290 7242 170 231017 460 956

المصاریف المنجرة عن استخالص القروض 
االجتماعیة

893 47800893 478

901 418 81409 233 0861 185 8نفقات التصرف العقاري

المصاریف المنجرة عن استخالص 
المساھمات

6 212 160936 41707 148 577

239 028 497021 677 7432 350 18المجموع



 الصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیةالصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة
    

 2015لسنة   القوائم المالیة 19

  

  :  علـى حسـاب الطلـبیاتیقات و دفوعات تسب 5.2
ب   ن تس ات م ذه النفق ون ھ ام یتتك د القی زودین قص بعض الم دفعھا ل ام الصندوق ب قات ق

 . ببعض األشغال أو بتقدیم الخدمات لتزویده ببعض المقتنیات
 

دره  التسبیقاتیمة ھذه وتبلغ ق ل 2015دیسمبر 31د في 182 916ما ق  د 240 105 مقاب
  .د  57 189 قدرهنخفاضا امسجلة  2014 دیسمبر 31في 

  

  :  ألجل أقل من السنة الموظـفیـنیقات لفائدة تسب 6.2 
ة  الخام  للتسب  ى  قاتیبلغت  القیم ل من السنة األجورعل المدفوعة  ألعوان  ألجل أق

   .د    163 199 8 ا قدرهـم 2015دیسمبر 31يفالصندوق 
 

   :قاتیویبین الجدول التالي تطور ھذه التسب
 بالدینار           

 
التسبیقات لفائدة الموظفین غیر الخالصة ما بعنوان ة خصصدخرات الممال بلغتو قد 

  .2015دیسمبر  31د في  48 799 قیمتھ 
    

  
  : قـروض اجتماعیة ألجل أقل من السنة 7.2

ھ ا قیمت اب م ذا الحس ي لھ ید الجمل غ الرص ي  19 999 837 بل مبر  31د ف  2015دیس
ـرتفاعا مسجال ا 2014دیسمبر  31د في  18 094 127مقابل ذا  ،د  1 905 710ب وزع ھ و یت

 :الرصید على النحو التالي

الرصید في  العنوان
31دیسمبر 2014

ة  تسبقات ممنوح
خالل سنة 2015

استخالص بعنوان 
سنة 2015

 مستحقات ألجل 
أقل من  السنة و 
تسویة محاسبیة

الرصید في 31 
دیسمبر 2015

ات -694 708 0726 556تسبیقات على المرتب 7 120 2147 007 2837 151 835

اعي -651 827438 394تسبیقات على التأمین الجم 36 066- 441 256356 157

د الفطر -800 197583 438تسبیقات بعنوان عی 608 576413 421

-700 724281 653تسبیقات بعنوان عید االضحى 657 674277 750

-845 012 8208 042 2المجموع 8 422 5296 566 0278 199 163
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 بالدینار          

 
  : قـروض مسندة على الرصید اإلجتماعي ألجل أقل من السنة 8.2

ھ بل   ا قیمت اب م ذا الحس ي لھ ید الجمل ي  3  396 166غ الرص مبر  31د ف  2015دیس
 .د  361 701أي بزیادة قدرھا  2014دیسمبر  31د في  2 035 465 قابلـم
  

 :أقل من السنةألجل  دیون مجدولة 9.2
ى حدود تبلغ قیمة الدیون المجدولة     ا 2015دیسمبر  31إل دره ، م               د 2 405 525  ق

 :مفصلة كما یلي

 أقل من السنةألجل  دیون مجدولة                                     

 بالدینار                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20152014العنوان
                  594 111                              249 72أقساط قروض سیارات

               602 406 7                         683 344 6أقساط قروض سكن

               384 999 4                         088 549 3قروض جامعیة

               548 576 5                       818 033 10القروض الشخصیة

             127 094 18                       837 999 19المجموع

20152014نوع الدینالمؤسسة
128 845 4-128 845 4-تعدیل آلي للجریات وتنفیلوزارة المالیة
ةالوزارة األولى ات مختلف 843 950 8435 950 5مخلف

ام 978 97890 90مساھماتشركة التنمیة الفالحیة لیم

970 970288 492مساھماتالوكالة البلدیة للخدمات البیئیة
ة 634 1-634 1-مساھماتدیون مختلفة قدیم

اد مساھماتشركة التنمیة الفالحیة حش
130 726130 726

ة 753 93933 36مساھمات شركات مختلف

ة ل  بلدیات مختلف ضم خدمات - تعدیل آلي للجرایات و تنفی
946 711682 669ومستحقات أخرى

2 525 4052 331 453 المجموع
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  :ة أخـرىأصـول جـاریـ 10.2
  مقابل    2015سنة  د 18 030 135 بلغت القیمة الخام لألصول الجاریة األخرى ما قدره

 .د    1537 965 قدرهنخفاض أي با 2014سنة  د 10 768 170
  

  :وتتكون ھذه األصول من
 بالدینار       

 
دره   ا ق ت م د بلغ رى فق ة األخ ول الجاری اب األص ى حس ة عل دخرات المخصص ا الم            أم

  : كما یلي  تتوزع  2015دیسمبر  31في  د 9 993 733
 بالدینار                                                                                

20152014العنوان
اة  اون الفني مغط مستحقات على الملحقین في نطاق التع

بمدخرات
8 358 326           8 358 326

رى ة أخـ ابات دائن 721 095 1           307 180 1حس

مستحقات لدى المنضوین تحت قانون عدم المباشرة 
الخاصة و تسویة

(459 978) -198 821

098 670              296 660مخزون المواد المعدة لإلستھالك

ة ار التسـویـ ي إنتظ ابات ف 031 90           971 526 7حس

207 313              095 309أعباء مسجلة مسبقا

مستحقات على األعوان بعنوان مخلفات قروض وتسبیقات 
مسندة على الرصید اإلجتماعي وأجور ممنوحة

455 119              547 609

170 876 10         135 030 18المجموع

2015العنوان
مدخرات على المستحقات على الملحقین في 

إطارالتعاون الفني
8 358 326         

            068 926مدخرات على حسابات دائنة أخرى

مدخرات على مخزون المواد المعدة 
لإلستھالك الغیر صالحة لإلستعمال

94 093             

             246 21مدخرات بعنوان الصكوك غیر الخالصة

         733 399 9المجموع
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  : سنـدات متـداولـة ألجل أقـل مـن السـنة 11.2
دة ال تتكون السندات المتداولة ألقل من سنة من األموال الموظفة في السوق    ة لم الّنقدی

ذه السنداتو 2015إستخالصھا خالل سنة  تمتتجاوز السنة التي سی ى ھ  الفوائد المستحقة عل
  .ولم یحل أجل خالصھا

 

 د  212 204   000 ، ما قیمتھ2015سمبر ـدی 31لغت ھذه التوظیفات المالیة في ب
            

                                                                                          
  :السیولة و ما یعادل السیولة   12.2

ة  ادل السیولة من األرصدة المحاسبیة للحسابات المالّی ا یع یتكون حساب السیولة وم
ابات  ودة بحس وال الموج ن األم ة وم رفیة والمالی ات المص دى المؤسس ة ل ندوق المفتوح للص

  .الخزینة لمختلف فروع الصندوق
    

سنة دیسمبر من  31في د   209 409 59 حاسبیة ما قدرهـوقد بلغت ھذه األرصدة الم
 قــــدره   نخفاضا مسجلة ا 2014سنة من في نفس التاریخ  د  297 279 110قابلـم 2015

   .د 088 870 50
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  فیما یخص حسابات األموال الذاتیة والخصوم:  ثانیا
 
  

  : تیةاألموال الذا:  3مـذّكـرة عــدد 
ات    ة واحتیاطی ة االجتماعی ات األنظم ن احتیاطی ندوق م ة للص وال الذاتی ون األم تتك

  .الرصید االجتماعي والنتائج غیر الموزعة
  

  : إحتـیاطیات األنظـمـة االجتماعیة 1.3
 ،1976ألول مرة منذ إنشاء الصندوق سنة   تحولت احتیاطیات األنظمة االجتماعیة  

د سنة  56 654 588إلى رصید سلبي ب  2012د سنة  68 205 914من مجموع إیجابي ب 
قد بلغ ھذا الرصید  و. الذي یعني استھالك جمیع إحتیاطات األنظمة اإلجتماعیة ، و2013

د على إثر توزیع النتیجة المحاسبیة  540 637 490ما قیمتھ  2015السلبي في موفى سنة 
عند الوفاة  امي التقاعد و رأس المالنظ احتیاطیاتبین  2014د لسنة  285 278 651 السلبیة

 .للشغل الدوليوفق صیغة التقسیم المعتمدة من طرف المكتب ،
  

  :وتتوزع إحتیاطیات األنظمة االجتماعیة كما یلي 
 بالدینار

  
      : إحتیاطیـات الرصید االجتماعي 2.3

 2015دیسمبر  31د في  3 609  412ید االجتماعي ما قدره ـت احتیاطیات الرصـبلغ
ألول مرة منذ بدء نشاط سجل انخفاضا  مسجلة 2014دیسمبر  31في  د 5 037 641مقابل

و قد عرف ھذا اإلنخفاض نسقا تصاعدیا إذ بلغ في موفى ،2014سنة  الرصید اإلجتماعي
یعود باألساس إلى توسیع مجال تدخل الرصید اإلجتماعي  د 1 428 229قدره  ما 2015سنة 

بتحمل و سیشھد ھذا اإلنخفاض ارتفاعا . اإلحالة على التقاعد بعد منحة ،لیشمل منحة العید
أعوان الضمان ب التقاعد الخاصة فارق احتساب تصفیة جرایاتالرصید اإلجتماعي ل

من النظام الداخلي للرصید اإلجتماعي بتسدید قسط من  18،و بتفعیل الفصل اإلجتماعي 
تمثل یحیة و المبالغ المسترجعة و الفارق بین المصاریف المدفوعة إلى مسدي الخدمات الص

       :فيھذا اإلنخفاض 
 
 
  

                                           

مجموع االحتیاطیات العنوان
في31 دیسمبر 2014

نة  توزیع نتیجة س
2014

مجموع االحتیاطیات 
في31 دیسمبر 2015

ّقاعد 163 029 926-146 983 337-017 046 588- نظام الت

673 391 496385 704 17752 687 332 نظام رأس المال عند الوفاة

490 637 540-650 278 285-840 358 255-المجموع
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  بالدینار                                                                        

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وان 20152014العن

          171 305          343 392فوائد قروض الرصید االجتماعي

ح االحالة على التقاعد  816 423 - 919 965 -اسناد من

رض ى الم أمین الجماعي عل  134 114 - 840 122 -منحة الت

د  000 297 - 100 425 -اسناد منحة العی

ندوق  اء اإلجتماعیة ألعوان الص األعب
المتقاعدین

- 306 712 

وع  779 529 - 229 428 1 -المجم
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 :الخـصـوم:  4مـذّكـرة عــدد  
  

    :الخصوم غیر الجاریة 1.4    
الدیون طویلة المدى المتخلدة بذمة الصندوق لفائدة  تتكون الخصوم غیر الجاریة من  

المخصصات التي تم تكوینھا لتغطیة مصاریف من و الصندوق الوطني للتأمین على المرض
وق المحتمل أن یتحملھا الصندوق في السنوات المقبلة ومن الضمانات المالیة المدفوعة للصند

  . طرف متسوغي المباني اإلداریة والتجاریة والمعدة للسكن من
  

 2015سنة  د 75 717 785وم ما قدره ـالخص الجملیة لھذه ةـوقد بلغت القیم
  .د  109 823 قدرهنخفاضا مسجلة ا 2014سنة  د  75 827 608لــمقاب

  

 :لفائدة الصندوق الوطني للتأمین على المرض الدیون 1.1.4
لفائدة الصندوق الوطني للتأمین  طویلة المدى المتخلدة بذمة الصندوقبلغت الدیون 

على المرض بعنوان تحویل منابھ من احتیاطیات األنظمة االجتماعیة التي تم التخلي عنھا 
سنة ب حیث لم تسجل أي تغییر مقارنة  2015د في موفى سنة  64 727 197لفائدتھ ما قدره  

الصندوق الوطني للتأمین على المرض في االحتیاطیات  إدراج باقي مناب و قد تم  .2014
والممتلكات الراجعة لھ بالنظر ضمن الخصوم غیر الجاریة وذلك في انتظار صدور قرار 
بخصوص صیغ تحویلھ من قبل اللجنة الفنیة المكلفة بتحدید االحتیاطیات والممتلكات الراجعة 

  .للصندوق المحدث
  :على النحو التالي 2015 دیسمبر 31وتتوزع ھذه الدیون في 
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 : المدخرات  غیر الجاریة  2.1.4
 

 د 10 821  850 ما قدره 2015دیسمبر 31بلغت قیمة المدخرات غیر الجاریة في        
  .د 110 981أي بانخفاض قدره  2014 سنة د 10 932 831مقابل 

    

المبلغ بالدینارالعنوان
مناب الصندوق الوطني للتأمین على المرض من 

       293 849 146اإلحتیاطیات بتاریخ 31 دیسمبر 2005
تحویل أرصدة البنود المحاسبیة  الخاصة بنظام الحیطة 

         097 126 18االجتماعیة   لفائدة الصندوق الوطني للتأمین على المرض

 429 686 18 -تحویالت لفائدة الصندوق الوطني للتأمین على المرض
 222 555 12 - ممتلكات عقاریة

 988 855 2 - مساھمات في رأس مال بعض الشركات
 552 149 1 -تجھیزات ومعدات مختلفة

 011 067 2 -قروض على الرصید االجتماعي وتسبیقات على األجور
 656 58 -تحویالت أخرى

 763 561 81 -مناب الصندوق الوطني للتأمین على المرض في استخالص:
 000 037 59 -القروض االجتماعیة

 898 394 20 -الدیون المجدولة

 865 129 2 -التوظیفات المالیة

         197 727 64المجموع

وان دینارالعن غ بال المبل
مدخرات  لتغطیة التكلفة المالیة التي من الممكن أن تنجر عن صرف جرایات    ( 

قضایا مرفوعة ضد الصندوق)
41 984              

استرجاع على مدخرات  لتغطیة التكلفة المالیة المنجرة عن تعدیل جرایات بعض 

المتقاعدین
- 152 965 

وع  981 110 -المجم
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  :جموع ھذه المدخرات كما یليویتوزع م 
  بالدینار                                                                      

  
 

  : خصوم غیر جاریة أخرى3.1.4 
  

المعدة تتكون ھذه الخصوم من الضمانات المدفوعة للصندوق من طرف متسوغي المباني 
 31في  د  167 580 قابلـم 2015یسمبر د 31د في  168 738 ما قدره و قد بلغت للكراء،
 .د  1 158مسجلة زیادة قدرھا  2014دیسمبر 

  
  :الخصوم الجاریة  2.4

تتكون الخصوم الجاریة من التزامات قائمة على الصندوق نشأت نتیجة معامالت   أو 
أحداث وقعت وستتم تسویتھا باستعمال األموال الناتجة عن عناصر تنتمي إلى األصول 

  .الجاریة
ا قدره ـم 2015دیسمبر  31ملیة للخصوم الجاریة في ـالقیمة الج بلغت وقد 

 487 766 410  ا قدرهارتفاعمسجلة  2014سنة  د 1 298 647 340 مقابلد  1 785 413 751
و إلى تسبیقات  یعود باألساس الى ارتفاع مستحقات الصندوق الوطني للتأمین على المرض د

 .الخزینة العامة
 
 
  

2015العنوان

ة   مدخرات  لتغطیة التكلفة المالیة التي من الممكن أن تنجر على مطالب
الدولة بالمساھمات المدفوعة على الملحقین لدى وكالة التعاون الفني. 

5 090 994     

 مدخرات  لتغطیة التكلفة المالیة التي من الممكن أن تنجر على إثر 
تعدیل جرایات بعض متقاعدي النقل والكھرباء والغاز

1 338 104     

مدخرات  لتغطیة التكلفة المالیة التي من الممكن أن تنجر عن 
نة  ة س االمتیازات العینیة الممنوحة لألعوان من سنة 2007 إلى غای

 .2010
1 251 903     

 مدخرات لتغطیة التكلفة المالیة المحتملة بعنوان اآلداء على التكوین 
المھني بعنوان سنوات 2003 -  2004 - 2005- 2006 - 2007

2 418 469     

ن   مدخرات للمخاطرالتي من الممكن أن تنجر من المطالبة بدفع باقي ثم
أراضي حي رادس و حي الرمانة

119 650        

 مدخرات لتغطیة التكلفة المالیة التي من الممكن أن تنجر عن القضایا 
المرفوعة ضد الصندوق

602 730        

   850 821 10المجموع
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   : ابل خـدمـات مستھلكة للصرفمق 1.2.4
  

    قدره ما  2015دیسمبر  31بلغت القیمة الجملیة للخدمات المستھلكة للصرف في   
تمثل القیمة و 986 440 6قدره رتفاع أي با 2014سنة  د 937 492 7 د مقابل 923 933 13

 .2015الجملیة للخدمات الواجب على الصندوق دفعھا للمنخرطین في موفى سنة 
  

  :مستحقات في إنتظار إعادة الصرف 2.42.
ات    ة بجرای ة المتعلق واالت البریدی ة والح ویالت البنكی ن التح دمات م ذه الخ ون ھ تتك

ا من  تمالتقاعد التي كان الصندوق قد أصدرھا لفائدة المنخرطین ولم ی ي آجالھ استخالصھا ف
  .طرف المنتفعین

  

وفى سنة وقد بلغت قیمة الخدمات التي ھي في انتظار إعاد   ي م ا للمنخرطین ف ة دفعھ
ا مب 2014د في موفى سنة   28 885 379 د مقابل 32 610 943ما قیمتھ  2015 لغ ا،من بینھ
  . غیر قابلة إلعادة الصرفو  بدون موجب اتم صرفھ د 9 175 027بقیمة 

  .د 3 725 564قدره ارتفاعا  2015و قد سجلت ھذه المستحقات سنة 
 

  : دولـة والجـماعـات العمومیة حسـابـات الـ 3.2.4  
تتكون حسابات الدولة والجماعات العمومیة من الضریبة على الدخل التي تم إقتطاعھا   

املین بالصندوق و ضرائب أخرى  اقتطعت خالل شھر من جرایات المتقاعدین وأجور الع
ع الصندوق  2015دیسمبر  املین الخارجیین م ف المتع ي یمن حسابات مختل ا تحوی تموالت لھ

 .حسب القوانین المعمول بھا 2016إلى الخزینة العامة خالل شھر جانفي 
ي و   وم ف رائب والرس ذه الض ة ھ ت قیم مبر  31بلغ ھ 2015دیس ا قیمت                          م

 .2014دیسمبر  31د  في   24 569 140د مقابل  27 522 156
  

  : وتتوزع ھذه الحسابات كما یلي  
  ربالدینا                                                               

 
 

20152014العنوان
       639 289 19       363 172 23اإلقتطاع من المورد على الجرایات

المساھمات في صندوق النھوض بالمساكن 
         737 956 2         737 956 2اإلجتماعیة

         401 178 1         244 191 1اإلقتطاع من المورد على مرتبات األعوان
ى القیمة  األداء لفائدة الجماعات المحلیة واألداء عل

               328 32               760 32المضافة على األكریة

اإلقتطاع من المورد بعنوان األداء على القیمة 
               741 19               183 31المضافة

               099 23               304 40اإلقتطاع من المورد على  األكریة
                 870 1                 052 2اإلقتطاع من المورد بعنوان الضریبة على الشركات

                 726 5                 782 5اإلقتطاع من المورد على األتعاب
         598 061 1               731 89آداءات أخرى(بما فیھا مساھمات صندوق التعویض)

       140 569 24       156 522 27المجموع
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 :الصندوق الوطني للتأمین على المرضحسـاب  4.2.4
 

ى  أمین عل وطني للت ندوق ال اب الص جلة بحس دى المس یرة الم دیون قص ت ال بلغ
دره المرض بعنوان منابھ من احتیاطیات األنظمة االجتماعیة التي تم التخلي عنھا  لفائدتھ ما ق

 .2014د سنة   8 664 664مقابل  2015د في موفى سنة  7 453 157
  

 :وتتوزع ھذه الدیون كالتالي
 بالدینار

  
 
  
 
 

5
.

2
.

4 
تحقات5.2.4 وان  مس رض بعن ى الم أمین عل وطني للت ندوق ال الص

 :التصرف
وان التصرف أساسا  تتكون مستحقات الصندوق الوطني للتأمین على المرض بعن

ة لشھر دیسمبر من مد ة الراجع ي  2014اخیل أنظمة الحیطة االجتماعی ا ف م تحویلھ ي ت والت
طبقا لالتفاقیة المبرمة بین الصنادیق االجتماعیة إلى جانب منابھ في  2015بدایة شھر جانفي 
   .إیرادات االستغالل

نة  وفى س ي م تحقات ف ذه المس ت ھ دره  2015بلغ ا ق                   د1 854 240 320م
 :مبوبة كالتالي 2014في موفى سنة  د  180 910 905 مقابل

  بالدینار

الرصید في 31 العنوان
دیسمبر2014

إیرادات سنة 2015 
الراجعة للصندوق 

الوطني للتأمین على 
المرض

التحویالت المنجزة 
في سنة 2015

الرصید في 31 
دیسمبر2015

دیون بعنوان نظام الحیطة االجتماعیة متخلدة 
بذمة المؤسسات المشغلة

892 436 427844 589 283431 977 8471 305 047 863

ى  مناب الصندوق الوطني للتأمین عل
المرض في إیرادات االستغالل:

13 473 7531 719 238015 192 991

727 103 23815 719 4881 384 13مداخیل األكریة

00 إیرادات القروض

 إیرادات المساھمات في رأس مال 
الشركات

20 02620 026

239 23969 69موارد بیع العقارات

854 240 320 8471 977 522431 308 180846 910 905المجموع

مبالغ  مستخلصة سنة آجال سنة 2016العنوان
2015

الرصید في 31 دیسمبر 
2015

الرصید في 31 دیسمبر 
2014

دیون بعنوان المبالغ 
المتأتیة من استرجاع 

أصل القروض االجتماعیة
01 211 5077 384 9228 596 429

دیون بعنوان المبالغ 
المتأتیة من استرجاع 

الدیون المجدولة
0068 23568 235

664 664 1578 453 5077 211 01المجموع
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اوزت  د تج تحقات و لق ذه المس ا ھ غ مجموعھ ي بل ندوق الت ول الص وع أص مجم

ب  2015في موفى سنة  م د  944 ما قیمتھ الصافي  ة صعبة و یتطل ،و یؤشر ذلك بوضعیة مالی
 ، كمھاتحدید روزنامة لجدولة ھذه الدیون و الحد من ترا

    : و یبین الجدول التالي تطور ھذه المستحقات
 بالدینار                                                             

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  : حسـاب المـؤسـسات اإلجـتماعـیـة 4.2.6
المتخلدة بذمة الصندوق  من الدیونأساسا یتكون حساب المؤسسات االجتماعیة 

  .وق الوطني للضمان االجتماعي بعنوان التنسیق بین األنظمة االجتماعیةالصند لفائدة
ت د بلغ ة وق ذه القیم ة لھ ا  الجملی دیون م دره ال نة  24 716 668ق ل   2015د س مقاب

  .2014سنة  د 42 402 509
  
  

 :وتتـوزع ھذه الدیـون كمـا یلـي 
 بالدینار

 

بة القیمة النس
2006139 232 136         112 990 642        26 241 494        18,85%
2007173 079 603         157 878 024        15 201 579        8,78%
2008268 782 991         234 757 601        34 025 390        12,66%
2009414 284 595         382 973 545        31 311 050        7,56%
2010509 696 350         487 351 687        22 344 663        4,38%
2011572 152 475         440 150 162        132 002 312      23,07%
2012643 000 333         543 754 019        99 246 314        15,43%
2013717 145 951         509 253 343        207 892 608      28,99%
2014772 342 036         434 697 266        337 644 770      43,72%
2015846 308 522         431 977 847        414 330 675      48,96%

وع 854 240 320 1 138 784 735 3  992 024 056 5المجـمـ  26,11      

دین            ال
دفوعاتالسنة  ال رادات اإلی

التطورسنة 2014سنة 2015العنوان

الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي(التنسیق بین األنظمة 

االجتماعیة)
42 708 168      42 399 009       309 159             

                  000 5                 500 3                500 8مؤسسات أخرى

             159 314       509 402 42      668 716 42المجموع
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وطني للتقاع ندوق ال ة الص دة بذم دیون المتخل ت ال دة تحول ة لفائ ة االجتماعی د والحیط
ة من ین األنظم وان التنسیق ب اعي بعن ي  د   42 399 009الصندوق الوطني للضمان االجتم ف

مبر  31 ى  2014دیس ي د  42 708 168إل مبر  31ف جلة ا 2015دیس ا مس ـدرهرتفاع   قـ
 :د تتمثل في   309 159

  بالدینار

 
  : المـزودون والحـسابـات المتـصلـة بـھـم 7.2.4

ـیمتھ  ا ق زودین م دة الم ندوق لفائ ة الص دة بذم دیون المتخل ت ال              د 3   959 006 بلغ
  .د  686 238قدره رتفاعا امسجلة  2014سنة  د 2   273 768مقابل 2015سنة 

  

 : وتتوزع ھذه الدیون كما یلي
                                                                          

 بالدینار                                                                                                                    

  
  : حساب الموظفین 8.2.4

غ    ور للدف تبل وزاتو عـاألج ي ـع المحج ور ف دره 2015سمبر ـدی 31لى األج ا ق         م
القـیمة المـالیة ألیام العطل كون أساسا من تـتو 2014سنة  د  3 227 391مقابل د  3 408 866

 .2015دیسمبر  31التي لم یتمتع بھا أصحابھا إلى غایة 
  

  : الخصوم الجاریة األخرى 9.2.4
د                  665 024 293 ا قدرهـم 2015دیسمبر 31بلغت الخصوم الجاریة األخرى في  

  د 125 748 13        قدرهنخفاضا مسـجلة ا 2014سـمبـردی 31فـي  د790 772 306  مـقابل
 

 
 

التطورسنة 2014سنة 2015العنوان

اولون  442 44 -               281 72             839 27المق

             359 323         810 471 2         169 795 2مزودو إستغالل

 232 40 -            182 224           950 183محجوزات بعنوان الضمان

             686 238         273 768 2         959 006 3المجموع

20152014العنوان

مبالغ دفعھا الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي لفائدة متقاعدي الصندوق الوطني 

للتقاعد والحیطة االجتماعیة
13 006 577     14 883 431     

مبالغ دفعھا الصندوق الوطني للتقاعد 
والحیطة االجتماعیة لفائدة متقاعدي 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

- 12 697 418 - 13 398 561 

      870 484 1         159 309المجموع
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 :وتتوزع ھذه الخصوم كما یلي 
  بالدینار

  
ما یقارب ب 2015سنة التسبیقات الممنوحة من قبل الدولة على حساب األنظمة نخفضت ا      

د .م 275د مقابل .م 265ما قدره  2015حیث بلغ رصید ھذه التسبیقات أواخر سنة ،د .م 10
  . 2014نة س

  :أساسا من أما األعباء المختلفة للدفع فتتكون  
فیتھا  - تم تص م ی ات ل رفھا جرای ة أو ص ى غای مبر 31إل دره  ؛ 2015دیس ا ق     بم

  د؛ 1 082 591
 2015دیسمبر 31و صرفھا إلى غایة أمنح رأس المال عند الوفاة لم یتم تصفیتھا  -

 د؛ 3 263 112  بما قدره،
دره 2015دیسمبر  31م خالصھا إلى غایة زیادة في الجرایات لم یت -  000    بما ق

 د؛ 15 642
 

  : المساعدات البنكیة وغیرھا من الخصوم المالیة 10.2.4
دى المؤسسات        ة ل ةیتكون ھذا الحساب من األرصدة المحاسبیة المدین د و البنكی ق

ي  دره  2015دیسمبر  31بلغت ف ا ق ل   596 495 7م ـي     د    037 954 9 د مقاب فـــ
  .د  441 458 2 هقدرنخفاضا مسجلة ا 2014دیسمبر  31

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

التطورسنة 2014سنة 2015العنوان

 تسبیقات ممنوحة من طرف
الدولة على حساب األنظمة

265 248 837275 208 837- 9 960 000   

   477 769 3 -984 071 50725 302 21أعباء مختلفة للدفع

   765 53 -745 186 9796 132 6حسابات اإلنتظار

   117 35           224 341305 340دائنون متنوعون

   125 748 13 -790 772 665306 024 293المجموع
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  فیما یخص المداخیل والنتائج: ثالثا 
   : مـداخیل األنظـمة اإلجتـماعیة:  5مـذّكـرة عــدد 

  

ة        ت جمل داخیل  بلغ ـاألنظ  م ة ف  مةــــ ـاالجتماعی ـن  يــ ـس  ھایةـ ـم 2015نة ـ ا ـــ
ـاعا لةـــمسج 2014 سنـــــــةد    540 5302 595 د  مقابل  887 3372 862  درهـــــق   ارتفــــ
  .بالمائة 13,65 مثل نسبة ید    د  267 807 346درهـق

 

   : مـداخـیل نظـام التقاعـد 1.5
وان ضم  وان التقاعد والمساھمات بعن تتأتى مداخیل نظام التقاعد من المساھمات بعن

  . ترتبة عن التعدیل اآللي للجرایات وعن التنفیلالخدمات ومن المقابیض الم
  

نة ب ة س ي نھای د ف ة التقاع داخیل أنظم ة م ت جمل ـدره 2015لغ ا  ق د                                                                                                                     461 424 769 2 م
تمثل نسبة     د  337   412 448  مسجلة  زیادة  قدرھا  2014د سنة    013 012 432 2مقابل 
 .بالمائة 13,87

 

 :و تتكون ھذه المداخیل من 
 مساھمات النظام العام للتقاعد ؛ 
 مساھمات األنظمة الخاصة للتقاعد ؛ 
 مداخیل تغطیة العجز الحاصل بعنوان األنظمة الخاصة للتقاعد ؛ 
 التقاعد المبكر تمویل الدولة بعنوان جرایات. 
  

   : نظـام العام للتقاعـدالمـداخـیل  1.1.5
ھ 2015بلغت مداخیل النظام العام للتقاعد خالل سنة    ل    501 616 742 2ما قیمت د مقاب

درھا 2014سنة   د    093 727 402 2 ادة ق ذلك زی جلة ب ـبة  339 889 408 مس ل نســــــ د تمث
  .بالمائة   14,15

  

  :  العام للتقاعد كما یلي نظامالوتتوزع مداخیل 
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    نظـام العام للتقاعـدالمـداخـیل 
  بالدینار                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                   

  
باألساس إلى الزیادات العامة في األجور ویعود تطور مداخیل نظام التقاعد 

  .واالنتدابات والتدرج العادي في الحیاة المھنیة
  

   :مـداخـیل األنظمة الخاصة للتقاعد ومداخیل تغطیة العجز  2.1.5
واب    س الن اء مجل ة وأعض اء الحكوم ادة أعض د الس ة للتقاع ة الخاص مل األنظم تش

  .ومجلس المستشارین والوالة
في توازناتھا المالیة بما أن  اختالال 2001وقد كانت ھذه األنظمة تشكو إلى نھایة سنة   

ي یالمداخیل المتأتیة م ات الت وان الجرای ات بعن صرفھا سنویا  تمن المساھمات ال تغطي النفق
 .باعتبار تدني المؤشر الدیمغرافي لھذه األنظمة

ة   نة المالی ذ الس ة من رت الدول عیة، أق ذه الوض ام ھ ز  2002وأم ة العج ا بتغطی بتكفلھ
  .  الحاصل على مستوى ھذه األنظمة

ل العجز المس   رار،  حم ذا الق ـ 2015جل سنة وبناء على ھ در ب د  15 208 708والمق
م   18 116 978 على میزانیة الدولة بما أن تكلفة ھذه األنظمة بلـغت داخیلھا ل د في حین أن م

  .د  2 908 270تبلغ سوى 
 :ویبین الجدول التالي تطور التوازن المالي لھذه األنظمة  

  
  

ة بة %القیم النس
           9,40          909 367 81                505 406 865                 415 774 946مساھمات األجراء
           9,24        173 088 121             100 428 310 1              273 516 431 1مساھمات المشغل

م  وان ض مساھمات األجراء بعن
دمات الخ

1 145 329                    1 018 602                   126 727                12,44        

م  وان ض مساھمات المشغل بعن
دمات الخ

2 725 889                    2 097 116                   628 773                29,98        

ل المساھمات  <44,18> <189 79>                      242 179                       053 100تحوی
وان  مساھمات المنخرطین بعن

ات ي للجرای دیل اآلل التع
184 604 224               143 264 663              41 339 561          28,86        

وان  مساھمات المشغل بعن
ات ي للجرای دیل اآلل التع

106 501 610               16 661 945                89 839 665          539,19      

ام  وان النظام الع ل بعن التنفی
د للتقاع

54 368 150                 43 684 929                10 683 221          24,46        

ى  ة عل وان اإلحال مساھمات بعن
د التقاع

10 066 666                 11 089 291                <1 022 626> <9,22> 

ویة  مداخیل أخرى ناتجة عن تس
محاسبیة

4 813 892                    8 896 700                   <4 082 808> <45,89> 

وع     14,15        408 889 339           093 727 402 2            501 616 742 2المجـمـ

ور            التط
وان سنة 2014 العن سنة 2015 
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بالدینار                                     

   
 : بعنوان جرایات التقاعد المبكر تمویل الدولة 3.1.5

  

 ابلــــمق  د 120 997 7 درهــا قـم 2015سنة  تكلفة جرایـات التقـاعد المبـكربلغت 
ة ــــمثل نسبـــد ت 3 053 877انخفاضا قدره   مسجلة 2014  خالل سنة  د  997 050 11

لتي تم صرفھا خالل ویمكن تمویل الدولة من تغطیة مجمل الجرایات الخام ا. بالمائة  27,63
في إطار التقاعد المبكر طبقا لإلجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضیق  2015سنة 

  .2002سبتمبر  20المنعقد بتاریخ 
 

  : 48/2014في إطار قانون  تمویل  جرایات التقاعد المبكر  4.1.5                    
    

ا ـم 2015سنة  48/2014قانون  في إطار تكلفة جرایـات التقـاعد المبـكربلغت 
 2015أوت  26مصالح الصندوق ،حسب اإلتفاقیة الممضاة بتاریخ قوم ت. د  861 693 درهــق

إلى " اتصاالت تونس"التي تم صرفھا لفائدة أعوان قائمات شھریة في مبالغ الجرایات بإحالة 
أجل أقصاه ثالثین یوما ،على أن یتم تحویل ھذه المبالغ لفائدة الصندوق في الشركة المذكورة 

  .من تاریخ التوصل بتلك القائمات 
  
  

 :  مـداخـیل نـظام رأس المـال عنـد الـوفاة 2.5
  

ذا     داخیل ھ ت م امالبلغ اریخ   نظ مبر  31بت دره  2015دیس ا ق د 402 913 117 م
ل ي د  582 518 108مقاب مبر  31ف ـدرھا 2014دیس ادة قـ ـجلة زی لد   9 394 820  مسـ  تمث
  .بالمائة ناتجة باألساس عن االنتدابات والتدرج في الحیاة المھنیة 8.66 نسبة

ة بة %القیم النس
 <0,64> <944 116>  922 233 18        978 116 18تكلفة األنظمة الخصوصیة:

ة: اھمات الفعلی          4,64        031 129    239 779 2          270 908 2المس
ن  دعم م ل و الم العجز الحاص

ة: ة الدول قبل میزانی
15 208 708        15 454 683  <245 975> <1,59> 

ور            التط
وان سنة  2014العن سنة  2015
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  :تكـلـفة األنظـمة اإلجتماعـیة :  6مـذّكـرة عــدد 
 2015موفى سنة  في د  007 994 196 3ما قدرهبلغت تكلفة األنظمة اإلجتماعیة 

مـثل ید   412 809 097 ارتفاعا قدرهمسجلة  2014د خالل سنة    910 184 784 2مقابل
  . بالمائة  14,83  بةــــنس

  
  : نظام التقاعدتكـلـفة  1.6

 2015د في موفى سنة   282 236 121 3قدرهما  بلغت تكلفة نظام التقاعد
بة ـمثل نسـد ت  411 998  147قدرھا زیادة  مسجلة 2014د خالل سنة   135 238 709 2مقابل

  .بالمائة 15,21
  

  : للتقاعد النظام العامتكـلـفة  1.1.6
  :النظام العام للتقاعد فـي  تكلفةتتمثل        

 ؛ جرایات المتقاعدین واألرامل  
 ؛ جرایات المتقاعدین واألرامل المقیمین بالخارج   
  المنح العائلیة والمنح الوقتیة لألیتام واسترجاع المساھمات من طرف المنخرطین

     .أو تحویلھا إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
  

د مقابل  323 428 094 3دره ــــا قـــم 2015نة ــقاعد ســـام للتـــام العـــبلغت تكلفة النظ  
نة  د 216 953 679 2 الل س درھا  2014خ ادة ق جلة زی ل نس  414 475 107مس ـد تمث بة ـــ

  .بالمائة 15,47
  

  : العام للتقاعد كما یلي النظام تكلفةوتتوزع 
  بالدینار                        

                             
ویعود التطور الحاصل على مستوى ھذه النفقات أساسا إلى مفعول التعدیل اآللي   

 .للجرایات على اثر الزیادات العامة في األجور وتطور عدد المنتفعین بجرایة
 
  
  

  : للتقاعد الخاصةتكلـفة األنظمة  2.1.6
ي ی ات الت ن الجرای د م ة للتقاع ة الخاص ة األنظم ون تكلف ى تمتتك نویا إل رفھا س  ص

والة  المتقاعدین من س المستشارین وال السادة أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجل
  .وأراملھم واألیتام من أبنائھم

النسبة %القیمة
         15,58        393 354 409        381 638 626 2       774 992 035 3جریات المتقاعدین واألرامل
امى ح الیت            9,48            015 042 5              179 183 53             194 225 58المنح العائلیة ومن
         59,78                  699 78                    656 131                  355 210استرجاع وتحویل مساھمات

وع      15,47  107 475 414  216 953 679 2 323 428 094 3المجـمـ

ور            التط
وان سنة 2014 العن سنة 2015 
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سنة د  922 233 18 د مـقابل 978 116 18 ما قدره 2015بلغت تكلفة ھذه األنظمة سنة  
  . بالمائة  0,64د أي بنسبة    116  944 قدرھا انخفاضامسجلة  2014

ة  ة میزانی تتم تغطیة ھذه التكلفة بالكامل بواسطة المساھمات من ناحیة، و بواسطة تغطی
 .أعاله 5.1.2الدولة للفارق من ناحیة أخرى كما ورد في الفقرة 

 
  : جرایات التقاعد المبكرتكلـفة  3.1.6

رطین المحالین تتكون تكلفة جرایات التقاعد المبكر من الجرایات التي یتم صرفھا للمنخ
  .على التقاعد في إطار برنامج تطھیر وإعادة ھیكلة المنشآت العمومیة

  

 050 11ابلـــــــمق  د  120 997 7درهــا قــم 2015سنة الجرایات لفة ھذه ـغت تكـلوقد ب
   .بالمائة 27,63د یمثل نسبة   3 053 877   انخفاضا قدره  مسجلة 2014  خالل سنة  د   997

ى كاھل المؤسسة المشغلة وتتم تغطی ة، عل ة ھذه التكلفة بالكامل بوضعھا،  حسب الحال
  .أو على كاھل صندوق إعادة ھیكلة رأس مال المنشآت العمومیة

 
  : 48/2014في إطار قانون عدد  جرایات التقاعد المبكرتكلـفة  1.64.

ة  ة المبرم ول اإلتفاقی ر دخ ى إث اریخ  عل ندوق و  2015أوت  26بت ین الص ركةال ب  ش
ة لإل االتالوطنی ونس" تص االت ت ز  "اتص ق الحی دد تطبی انون ع ام الق ا ألحك نة  48،وفق لس

ي  2014 ؤرخ ف ة  24الم رف، 2014جویلی م ص ھ ت ا قیمت دي ، د 693 861 م دة متقاع لفائ
 . 2015 سنةتمثل جرایات  مذكورةالشركة ال

     
   

   :تكـلفة نظـام رأس المـال عـند الوفاة  2.6
ا 2015سنة  النظام ھذا تكلفة بلغت دره   م ل  724 757 75ق خالل سنة د  775 946 74د مقاب
  .بالمائة 1,08  نسبة د یمثل   810 949قدره رتفاعا ا مسجلة  2014
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  :الھـامـش الفـني الخـام :  7مـذّكـرة عــدد 
ي الخام النتیجة المباشرة ثیم  دیرھل الھامش الفن ي ی ة الت ة االجتماعی ف األنظم ا لمختل

  :وفي ما یلي تطور الھامش الفني الخام لكل األنظمة  .الصندوق
 بالدینار

  
  5201 - 5200تطور الھامش الفني الخام خالل سنوات 

         
  بالدینار                                            

  

-500 000   
-400 000   
-300 000   
-200 000   
-100 000   

-
100 000   

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

الوحدة ألف دینار
نظام التقاعد
نظام رأس المال عند الوفاة

  
 
  

  : من خالل الجدول والرسم البیانيویالحظ 
یع في نسب المساھمات بعنوان أنظمة التقاعد خالل السنوات أنھ بالرغم من الترف -

فإن العجز المالي لھذه األنظمة قد تفاقم نظرا  2011و ،2009و 2008و 2007
 .لتطور عدد المنتفعین بجرایات

أن نظام رأس المال عند الوفاة قد حافظ على توازناتھ المالیة وساھم في تحسین  -
  . مستوى الھامش الفني الخام

سنة 2015 سنة 2014 سنة 2015 سنة 2014 
د              0,925             0,946 <700 585 74> 822 811 351 - 123 226 277 - نظام التقـاعـ

اة د الوف ال عن              1,568             1,240          870 583 8        677 155 42       807 571 33نظام رأس الم

وع              0,948 <829 001 66> 145 656 309 - 315 654 243 -المـجمـ

وان العن
ام ي الخـ ّ الھامش الفن

ور            التط
ة (مّرة)  نسبة التغطی
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   : إیرادات اإلستغالل األخرى : 8ـرة عــدد مـذكّ 
  

اري         راء المحالت ( تتأتى إیرادات االستغالل األخرى أساسا من النشاط العق ین ك مع
ویغ دة للتس روض ) المع ة (والق روض االجتماعی د الق ات) فوائ ى المخصص  واالسترجاع عل

  .واالھتالكات
  

سنة  د 985 229 13قابل ـــمد  605 570 12 متھ یـق اـم  2015وقد بلغت ھذه اإلیرادات سنة  
  .بالمائة 4,98یمـثل نسبــة  د   659 379 قدره نخفاضا ا  مسجلة 2014

  
           :وتتوزع ھذه اإلیرادات كما یلي  
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 إیرادات اإلستغالل األخرى
  بالدینار                                                                                                                                         

  

 
 
 
 
 
  

بة %القیمة النس
ة ة لألكری داخیل الجملی                   3,84         486 419198 164 9055 362 5 الم
ني   ندوق الوط مناب الص

ى المرض أمین عل -                     -للت                     

افي غ الص                   3,84         486 419198 164 9055 362 5المبل
روض   21,36 - 745 303 1 -452 103 7076 799 4 فوائض الق

ني   ندوق الوط مناب الص
ى المرض أمین عل  100,00 - 168 820 -168 820-0للت

افي غ الص  9,15 - 577 483 -284 283 7075 799 4المبل
 46,72 - 235 24 -874 64051 27 قروض السیارات

مناب الصندوق الوطني  
للتأمین على المرض

-                        -                     -                     

 46,72 - 235 24 -874 64051 27المبلغ الصافي

 18,96 - 687 675 -484 563 7963 887 2 قروض  السكن

مناب الصندوق الوطني  
للتأمین على المرض

-                        -820 168- 820 168 - 100,00 

                   5,27           481 315144 743 7962 887 2المبلغ الصافي

 2,46 - 823 23 -186 363968 944 القروض الشخصیة

مناب الصندوق الوطني  
للتأمین على المرض

-                        -                     -                     -                      

 2,46 - 823 23 -186 363968 944المبلغ الصافي

 39,68 - 153 595 -925 499 7721 904 القروض الجامعیة

مناب الصندوق الوطني  
للتأمین على المرض

-                        -                     -                     

 39,68 - 153 595 -925 499 7721 904المبلغ الصافي

             736 53410 27014 25 فوائض أخرى(تسبیقات/األجور)
                 81,07               418 4494 8665 9  موارد بیع العقارات

مناب الصندوق الوطني  
للتأمین على المرض

-                        -                     -                     

 81,07 - 418 4 -449 8665 9المبلغ الصافي
دخرات  ى م  استرجاع عل

اء  13,45 - 289 374 -282 782 9932 407 2وتحویل أعب

وع  4,98 -379 659-985 229 60513 570 12المجـمـ

ور            التط
وان سنة 2014العن سنة 2015
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د في  993 407 2أما االسترجاع على المدخرات وتحویل األعباء فقد بلغت قیمتھا    
دره   قنخفاضا ا مسجلة،  2014د في موفى سنة  282 782 2مقابل 2015موفى سنة 

 :یتمثل في  د   374 289
                                                                                                                                                                                                             

 
   :أعـباء اإلستـغـالل األخـرى  : 9ـدد مـذّكـرة عـ

 د مــقابل 015 660 58 مــا قدره 2015بلغت أعباء االستغالل األخرى سنة        
  .بالمائة 6,78ة ـنسب یمثل د 4 265 121 قدرهنخفاضا مسجلة ا 2014سنة  د   136 925 62

   

  :تتكون ھذه األعباء من العناصر التالیة 
 أجور أعوان الصندوق  
 دات أمات الخارجیة كالصیانة واإلصالحات ومصاریف التالخد زود بالمع ات الت مین ونفق

  المكتبیة
 مصاریف النقل والتنقل  
 مصاریف النشر واإلشھار  
  الضرائب والّرسوم  
 اإلھتالك والمّدخرات اتمخصصات حساب 

 

 :وتتوزع كما یلي 

ارق20152014 الف
           677 46                 696 92             373 139الغاء مدخرات على أحكام صادرة لصالح الصندوق

 <024 125>               822 209               797 84الغاء مدخرات على قروض وأكریة غیر خالصة و المتعاونین الفنیین

اء  الغاء مدخرات على مخلفات جرایات  صرفت لفائدة مستخدمي صندوق الكھرب
والغاز والنقل

13 592               24 333                 <10 741> 

أمین على المرض في نفقات التصرف  <200 285>           431 455 2          231 170 2مناب الصندوق الوطني للت

 <477 143>                 477 143                           -استخالص القروض

 <572 80>              386 314 1            814 233 1النشاط العقاري

 <151 61>                 568 997               417 936استخالص مساھمات الحیطة االجتماعیة

 <289 374>           282 782 2          993 407 2المجموع

وان العن
دینار غ بال المبل
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  بالدینار                                                                                   

 
  

   : و یعود تراجع كتلة األجور إلى األسباب التالیة
و  2012، 2011صرف مخلفات أجور بعنوان سنوات  2014سنة تم خالل  -

على إثر اإلعالن عن نتائج المناظرة الداخلیة و نتائج الترقیة عن  2013
 . 2011و  2010، 2009طریق التسمیة المباشرة بعنوان سنوات 

 2015  سنة  1463إلى  2014عون سنة  1542انخفاض عدد األعوان من  -
بسبب اإلحالة على التقاعد و الوفاة و اإللحاق، مقابل تجمید اإلنتدابات إلى 

 . 2015غایة نوفمبر 
، 2014  أوت  18بمقتضى محضر جلسة مجلس إدارة الصندوق المؤرخ في  -

على میزانیة الرصید اإلجتماعي  م تحمیل منحة اإلحالة على التقاعد كلیات
    .أجزاء من میزانیة األجور 4/5بینما كانت تصرف في حدود 

إلى تراجع المبالغ المدفوعة لفائدة  ،و یعود انخفاض المصاریف النثریة العامة باألساس
ما  2015، حیث بلغت سنة د 2 164  200اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي بما قیمتھ 

  . 2014سنة  د 4 555 200مقابل  د 2 391 000قدره 
  
  

   
  
  

النسبة % القیمة

أجور األعوان   ونفقات النھوض 
اإلجتماعي

42 458 077      44 764 041       - 2 305 964 - 5,15 

 2,30 - 366 127 -        030 548 5       664 420 5 الخدمات الخارجیة

          22,98             451 27           469 119          920 146 نقل وتنقل

 38,31 - 834 612 2 -        695 819 6       861 206 4مصاریف نثریة عامة

          16,32           413 329        394 018 2       807 347 2 الضرائب والّرسوم

            2,38             297 93049 069 2272 119 2 مخصصات اإلھتالك

          23,64           881 577374 585 4581 960 1 مخصصات المدخرات

وع  6,78 - <121 265 4>    136 925 62   015 660 58المجـمـ

ور            التط
وان سنة 2014 العن سنة 2015 
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   : ألربـاح العـادیـةا : 10مـذ ّكـرة عــدد 
  

ون ة  تتك اح العادی ن األرب اھماتم ندات المس د س وق إو فوائ ي الس وال ف تثمار األم س
وبعض األرباح األخرى المتكونة من فوائد الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات البنكیة  النقدیة

.  
  
  

د احذه بلغت ھ وق ھ 2015سنة ادیة ـالع األرب ا قیمت ل 642 905 9 م   د 816 070 8د مقاب
  .یعود إلى السوق النقدیة د 1  834 826 بـ رتفاعا امسجلة  2014سنة 

  

  :كما یلي األرباح العادیةوتتوزع 
  بالدینار         

  

ة بة %القیم النس

اھمات ن المس ة م                    -                     -                         -أرباح متأتی

ة وق النقدی ن الس           18,19    125 199 1      445 591 6          570 790 7 فوائد متأتیة م

دى  د الحسابات المفتوحة ل  فوائ
ة المؤسسات البنكی

1 231 004          884 636         346 368       39,15          

رى ة أخ           48,65       333 289         735 594             068 884 أرباح عادی

ام وع الع %22,73    826 834 1      816 070 8          642 905 9المجـمـ

ور            التط
وان سنة 2014العن سنة 2015



 الصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیةالصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة
    

 2015لسنة   القوائم المالیة 44

  

 : نتیجـة السـنة المحـاسبیة 11: مـذّكـرة عــدد
  

  قدرهسلبیا قبل التعدیالت المحاسبیة ناتجا  2015للصندوق سنة  أفرزت القوائم المالیة
  .د  651 278 285قدره  2014سنة  سلبيمقابل ناتج د  912 839 345

 
 : بعد التعدیالت المحاسبیة نتیجـة السـنة المحـاسبیة 12: مـذّكـرة عــدد

 

 بتعدیالت محـاسبیة  2015قم الصـندوق خالل سنة لم ی
    

تساوي بعد التعدیالت المحاسبیة  2015فإن النتیجة المحاسبیة للسنة المالیة  وتبعا لذلك،
                                                 .د 912 839 345 ناتجا سلبیا قدره

  
       

 توزیع ھذه النتیجة على مختلف األنظمة االجتماعیة وفق صیغة التقسیم تموسی
  :للشغل وھي كاآلتي ليدوالمعتمدة من طرف المكتب ال
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  5201جدول توزیع النتیجة المحاسبیة لسنة 
                                                        

     
  بالدینار                    

  
  
  

                                                                                                                                                                   

623 604 408-8010 792 82256 811 351-282 236 121 4603 424 769 2نظام التقاعد

د  نظام رأس المال عن
اة الوف

117 913 40275 757 72442 155 6771 867 21422 476 24862 764 711

وع 912 839 345-2480 476 01522 660 14558 656 309-007 994 196 8623 337 887 2المجـمـ

وان ةالعن افیةمداخیل األنظم النتیجة الص امتكلفة األنظمة الھامش الفني الخ
تغالل  أعباء االس
الموظفة على كل 

نظام

تغالل  إیرادات االس
ام الراجعة لكل نظ

انعكاسات 
التعدیالت 
المحاسبیة
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  :  جدول التدفقات النقدیة : 13مـذّكـرة عــدد                     

 نخفاضا ا 2015سجلت خزینة الصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة سنة 
إلــى  2014دیسمبر  31د في  288 035 260د حیث تحولت من  31 909 647قدره 

 :كاآلتي مفصلة 2015دیسمبر  31د في  256 125 613
 بالدینار                    

  
  

 :إلىرتفاع ویعود ھذا اال
 بالدینار           

  
  
 
 
 
 
  
  
  

سنة 2014سنة 2015العنوان

297 279 209110 409 59السیولة

000 710 000187 212 204سندات الخزینة

036 954 9-596 495 7-مساعدات بنكیة

261 035 613288 125 256المجموع

20152014العنوان

 895 793 163 - 930 195 517 -التدفقات النقدیة المرتبطة بأنشطة اإلستغالل :

          945 692 7 458 283 6 -التدفقات النقدیة المرتبطة بأنشطة اإلستثمار :

ى  أمین عل التدفقات النقدیة المرتبطة بنشاط الصندوق الوطني للت
المرض :

491 569 741       328 747 048      

      098 646 172 647 909 31 -المجموع
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  : تدفقات النقـدیـة المتصلة بأنـشطـة االستغاللال 1.13  
 ه قدر عجزا  2015نة ـشطة االستغالل سـأنـقات النقدیة المرتبطة بـالتدف سجلت

        :مفصال كما یلي  د 517 195 930
  بالدینار                                                                                              

  
تتكون المبالغ المقبوضة من الدولة و المؤسسات المشغلة والمنخرطین أساسا من المساھمات و

  .  .بعنوان األنظمة اإلجتماعیة
لمبالغ المسددة لذوي الحق بعنوان األنظمة اإلجتماعیة فتخص باألساس الجرایات و رأس أما ا

  المال عند الوفاة
  

  : صلـة بأنشـطة اإلسـتثمـارـالتـدفـقات النقـدیة المت2.13     
ة الم ول الثابت راء األص ع وش ات بی ن عملی دفقات م ذه الت أتى ھ ةتت ر  ادی ةوغی  المادی

  .لیةواألصول الثابتة الما
  

د سج دفقات النـوق دره عجزا 2015ثمار سنة ـشطة اإلستـصلة بأنـقدیة المتـلت الت  ق
        :د مفصال كاآلتي  544 283 6

                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

20152014العنوان

     953 841 415 3842 295 435 2مبالغ مقبوضة من الدولة و المؤسسات المشغلة و المنخرطین

 829 279 310 2 -333 208 644 2-مبالغ مسددة لذوي الحق بعنوان األنظمة اإلجتماعیة

 277 756 28 -345 064 36-مبالغ مسددة لألعوان

           212 707 7697 997 8مبالغ مقبوضة بعنوان فوائد التوظیفات المالیة

 762 807 241 -814 054 275-أداءات مدفوعة

 192 499 6 -593 161 6-مبالغ مسددة لذوي الحق من المزودین

 895 793 163 -930 195 517-المجموع
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 بالدینار             

                     
 

  :الصندوق الوطني للتأمین على المرضالتدفقات النقدیة المرتبطة ب3.13 
غلة و  ات المش ن المؤسس ة م داخیل المقبوض ن الم ة م دفقات النقدی ذه الت أتى ھ تت
وطني  ندوق ال دة الص ة لفائ الغ المحول ة و المب ة اإلجتماعی ة الحیط وان أنظم رطین بعن المنخ

  .ة للتأمین على المرض خالل نفس الفتر
  

نة  ة س دفقات النقدی ذه الت جلت ھ د س ا  2014و ق ال  491 569 741  ب فائض د مفص
  :كاآلتي 

    بالدینار                       

 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
  

20152014العنوان

 662 302 -812 865-الدفوعات الناتجة عن شراء األصول الثابتة

الّیة ّدفوعات الّناتجة عن اإلستثمارات المـ ال
-25 338 673- 14 927 944 

ة مارات المالّیـ ن اإلستـث ة م ابیض المتأتّی      351 920 47222 898 19المق

             200 5543 22المقابیض المتأتّیة من التفویت في األصول

       945 692 4587 283 6-المجموع

20152014العنوان

335 080 437-354 189 433-الدفوعات

383 827 096765 759 924المقابیض

048 747 741328 569 491المجموع
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 التعھدات خارج الموازنة :رابعا
  
  : التعھدات المقبولة - 1

 
  : رھنیات بعنوان القروض 1-1
 

ن الدر ات م ول رھنی ر قب ى اث ة عل روض االجتماعی ناد الق تم إس ى لفای ة االول دة ئج
 د  921 052 58ما قدره  2015دیسمبر 31وقد بلغت قیمة ھذه الرھنیات في ,الصندوق

 :تتوزع ھذه التعھدات كالتالي

 

 

 

 

 

 

 :ضمانات بنكیة بعنوان الصفقات العمومیة  1-2

 31ھذه الضمانات في في قیمة وقد بلغت ,نات بنكیة بعنوان الصفقات العمومیةایتم قبول ضم
 .د  090 360 ما قدره  2015ردیسمب

 :التعھدات المقدمة - 2

تتمثل التعھدات المقدمة أساسا في تخویل الحقوق لالنتفاع بجرایات ومنح رأس المال عند 
الوفاة یلتزم الصندوق بدفعھا لمستحقیھا و المترتبة عن المساھمات التي یتم خصمھا من 

  .المورد على المنخرطین

 
  
 

2015العنوان

    889 546 33قروض سكن

         955 160قروض سیارات

اعي قروض مسندة على الرصید االجتم
24 345 077    

    921 052 58المجموع



الصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة اإلجتماعیة

(بالدینار)

31 دیسمبر 312014 دیسمبر 2015

1األصول غیر الجاریة
326 964 6851 029 1.12األصول الثابتة غیرالمادیة

(472 898 1)(958 940 1)      تطرح اإلھتالكات
88 72765 854

239 619 90527 782 2.126األصول الثابتة المادیة

394 310 3942 310 1.2.12أراضي بیضاء
703 107 7031 107 1.2.11أراضي مبنیة لإلستغالل اإلداري
040 929 0402 929 1.2.12أراضي مبنیة لإلستغالل العقاري

669 114 6693 114 2.2.13المباني اإلداریة
(429 073 2)(236 115 2)      تطرح اإلھتالكات

999 4331 041 240

487 338 48744 338 3.2.144المباني المعدة للكراء
(632 719 27)(825 585 28)      تطرح اإلھتالكات

15 752 66116 618 854

508 920 0695 987 4.2.15التجھیزات الخاصة بالمباني اإلداریة
(928 043 5)(061 268 5)      تطرح اإلھتالكات

719 009876 580

300 324 9264 325 5.2.14التجھیزات الخاصة بالمباني المعدة للكراء
(620 696 3)(674 861 3)      تطرح اإلھتالكات

464 252627 680

820 820458 6.2.1458التجھیزات الخاصة بالمباني على ملك الغیر
(218 382)(854 396)      تطرح اإلھتالكات

61 96676 602

551 360 91412 157 7.2.112التجھیزات و المعدات اإلداریة
(406 329 10)(467 719 9)      تطرح اإلھتالكات

2 438 4482 031 145

075 118 7811 568 3.11األصول الثابتة بصدد اإلنجاز

360 459 3601 459 4.11مساھمات و توظیفات مالیة ألجل أكثر من السنة
(698 86)(698 86)      تطرح المخصصات

1 372 6621 372 662

267 312 53648 222 5.137القروض اإلجتماعیة ألجل أكثر من السنة
(675 67)(675 67)      تطرح المخصصات

37 154 86048 244 592

586 589 16713 468 6.121قروض مسندة على الرصید اإلجتماعي ألجل أكثر من السنة
(273 100)(482 38)      تطرح المخصصات

21 429 68513 489 314

956 193 0775 349 7.14دیون مجدولة ألجل أكثر من السنة

041 213 34210 452 8.112تسبیقات لفائدة الموظفین ألجل أكثر من السنة

848 84819 9.119أصول مالیة أخرى
(848 19)(848 19)      تطرح المخصصات

00

731 316 039107 199 105مجموع األصول غیر الجاریة

یتبع

1

الموازنة

إلى غایةاألصول االیضاحات



الصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة اإلجتماعیة

(بالدینار)

2األصول الجاریة

823 744 468429 416 1.2512حساب المؤسسات المشغلة
(299 097 5)(080 806 5)      تطرح المخصصات

506 610 388424 647 524

286 616 09411 933 2.211القروض و األكریة غیر الخالصة
(528 416 6)(569 599 7)      تطرح المخصصات

4 333 5255 199 759

743 350 23918 028 3.221تسبیقات لفائدة الصندوق الوطني للتأمین على المرض

180 860766 4.2815تسبیقات على حساب نظام رأس المال عند الوفاة

105 917240 5.2182تسبیقات و دفوعات على حساب الطلبیات

819 042 1632 199 6.28تسبیقات لفائدة الموظفین
(153 45)(799 48)      تطرح المخصصات

8 150 3641 997 666

127 094 83718 999 7.219قروض إجتماعیة ألجل أقل من السنة

035 465 3962 166 8.23قروض مسندة على الرصید اإلجتماعي ألجل أقل من السنة

453 331 4052 525 9.22دیون مجدولة ألجل أقل من السنة

169 876 13510 030 10.218أصول جاریة أخرى
(733 399 9)(733 399 9)      تطرح المخصصات

8 630 4011 476 436

000 710 000187 212 11.2204سندات متداولة ألجل أقل من السنة

297 279 209110 409 12.259السیولة و ما یعادل السیولة

326 558 541773 064 839مجموع األصول الجاریة

057 875 580880 263 944مجموع األصول 
یتبع

2

الموازنة 



الصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة اإلجتماعیة

(بالدینار)

31 دیسمبر 312014 دیسمبر 2015

3األموال الذاتیة 

(840 358 255)(490 637 540)1.3إحتیاطیات األنظمة اإلجتماعیة
(017 046 588)(163 029 926)إحتیاطیات نظام التقاعد

177 687 672332 391 385إحتیاطیات نظام رأس المال عند الوفاة

641 037 4125 609 2.33إحتیاطیات الرصید اإلجتماعي

(651 278 285)(912 839 345)نتیجة السنة المالیة قبل التعدیالت المحاسبیة

إنعكاسات التعدیالت المحاسبیة

(651 278 285)(912 839 345)نتیجة السنة المالیة بعد التعدیالت المحاسبیة

(849 599 535)(990 867 882)مجموع األموال الذاتیة  قبل التخصیص

4الخصوم

608 827 78575 717 1.475الخصوم غیر الجاریة
197 727 19764 727 1.1.464دیون لفائدة الصندوق الوطني للتأمین على المرض

831 932 85010 821 2.1.410مخصصات غیر جاریة
580 738167 3.1.4168خصوم غیر جاریة أخرى

298 647 340 7851 413 751 2.41الخصوم الجاریة
937 492 9237 933 1.2.413مقابل خدمات مستھلكة للصرف

379 885 94328 610 2.2.432مستحقات في إنتظار إعادة الصرف
140 569 15624 522 3.2.427حساب الدولة و الجماعات العمومیة

664 664 1578 453 4.2.47حساب الصندوق الوطني للتأمین على المرض
180 910 854905 240 320 5.2.41مستحقات الصندوق الوطني للتأمین على المرض بعنوان التصرف 

509 402 66842 716 6.2.442حساب المؤسسات الصحیة و اإلجتماعیة
273 768 9592 006 7.2.43المزودون و الحسابات المتصلة بھم

391 227 8663 408 8.2.43حساب الموظفین
790 772 665306 024 9.2.4293الخصوم الجاریة األخرى

036 954 5969 495 10.2.47المساعدات البنكیة وغیرھا من الخصوم

906 474 416 5701 131 827 1مجموع الخصوم

057 875 580880 263 944مجموع األموال الذاتیة و الخصوم

     

3

إلى غایةاألموال الذاتیة و الخصوم االیضاحات

الموازنة 



الصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة اإلجتماعیة

(بالدینار)

31 دیسمبر 312014 دیسمبر 2015

595 530 540 8622 337 887 52 مداخیل األنظمة اإلجتماعیة

013 012 432 4602 424 769 1.52 مداخیل نظام التقاعد

093 727 402 5012 616 742 1.1.52 النظام العام

922 233 97818 116 2.1.518 األنظمة الخصوصیة
239 779 2702 908 2 المساھمات

683 454 70815 208 15 مساھمة میزانیة الدولة
 

CAREPP 997 050 12111 997 3.1.57   مساھمة الدولة بعنوان جرایات التقاعد المبكر

861 4.1.5693    تمویل جرایات التقاعد المبكر في اطار القانون 2014/48

582 518 402108 913 2.5117  مداخیل نظام رأس المال عند الوفاة

910 184 784 0062 994 196 63  تكلفة األنظمة اإلجتماعیة

135 238 709 2822 236 121 1.63  تكلفة نظام التقاعد

216 953 679 3232 428 094 1.1.63  النظام العام
381 638 626 7742 992 035 3 جرایات المتقاعدین و األرامل

179 183 19453 225 58 المنح العائلیة ومنح الیتامى
656 355131 210 إسترجاع و تحویل المحجوزات

922 233 97818 116 2.1.618 األنظمة الخصوصیة

(CAREPP) 997 050 12111 997 3.1.67 جرایات التقاعد المبكر

861 4.1.6693 جرایات التقاعد المبكر في اطار القانون 2014/48

775 946 72474 757 2.675 تكلفة نظام رأس المال عند الوفاة

(315 654 243)(145 656 309)7 الھامش الفني الخام

یتبع

               

4

االیضاحات إلى غایة       

قائمة النتائج 



(بالدینار)

985 229 60613 570 812إیرادات اإلستغالل األخرى

419 164 9055 362 5إیرادات كراء العقارات
284 283 7075 799 4إیرادات القروض اإلجتماعیة

282 782 9932 407 2إسترجاع على مدخرات و تحویل أعباء

136 925 01562 660 958أعباء اإلستغالل األخرى

041 764 07744 458 42أجور الموظفین
030 548 6645 420 5الخدمات الخارجیة

469 920119 146مصاریف النقل و التنقل
695 819 8616 206 4مصاریف نثریة عامة

394 018 8072 347 2الضرائب و الرسوم
507 655 6863 079 4مخصصات حسابات اإلھتالك و المدخرات

(467 349 293)(554 745 355)نتیجة اإلستغالل

816 070 6428 905 109األرباح العادیة

081 476 5747 021 9إیرادات التوظیفات المالیة
735 068594 884األرباح العادیة األخرى

(651 278 285)(912 839 345)نتیجة األنشطة العادیة قبل إحتساب الضرائب

الضرائب على األرباح

(651 278 285)(912 839 345)نتیجة األنشطة العادیة بعد إحتساب الضرائب

(651 278 285)(912 839 345)نتیجة الفترة المالیة قبل التعدیالت المحاسبیة

إنعكاسات التعدیالت المحاسبیة

(651 278 285)(912 839 345)11نتیجة الفترة المالیة بعد التعدیالت المحاسبیة

5



  الصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة االجتماعیة

جدول التدفقات النقدیة  
(حسب األنموذج المرجعي )

بالدینار
20152014اإلیضاحاتالبیانات

895 793 163-930 195 517-13-1التدفقات النقدیة المرتبطة بأنشطة اإلستغالل

953 841 415 3842 295 435 2مبالغ مقبوضة من الدولة و المؤسسات المشغلة و المنخرطین

829 279 310 2-333 208 644 2-مبالغ مسددة لذوي الحق بعنوان األنظمة االجتماعیة 

277 756 28-345 064 36-مبالغ مسددة لألعوان

212 707 7697 997 8مبالغ مقبوضة بعنوان فوائد التوظیفات المالیة

762 807 241-814 054 275-آداءات مدفوعة
192 499 6-593 161 6-مبالغ مسددة للمزودین 

945 692 4597 283 6-13-2التدفقات النقدیة المرتبطة بأنشطة اإلستثمار

662 302-812 865-الدفوعات الناتجة من إقتناء أصول ثابتة مادیة وأصول غیر مادیة

944 927 14-673 338 25-الدفوعات الناتجة من إقتناء أصول ثابتة مالیة

351 920 47222 898 19المقابیض المتأتیة من التفویت أو إستخالص أصول ثابتة مالیة

200 5543 22المقابیض المتأتیة من التفویت في أصول ثابتة مادیة وأصول غیر مادیة

048 747 741328 569 13491-3التدفقات النقدیة المرتبطة بالمعامالت مع الصندوق الوطني للتأمین على المرض

383 827 096765 759 924مقابیض راجعة لفائدة الصندوق الوطني للتأمین على المرض

335 080 437-354 189 433-دفوعات لفائدة الصندوق الوطني للتأمین على المرض

098 646 647172 909 31-تغییر الخزینة

163 389 261115 035 288الخزینة في بدایة السنة

261 035 614288 125 256الخزینة عند ختم السنة
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بالدینار

سنة 2014سنة 2015القیمة المضافة الخامالقیمةاألعباءالقیمةاإلیرادات

   315 654 243 -145 656 309-الھامش الفني الخام   007 994 196 3     تكلفة األنظمة االجتماعیة   862 337 887 2      مداخیل األنظمة االجتماعیة

   145 656 309 -الھامش الفني الخام

   584 567 5            أعباء اإلستغالل األخرى   606 570 12           إیرادات اإلستغالل األخرى

   829 091 236 -123 653 302-القیمة المضافة الخام   584 567 5           المجموع   539 085 297 -المجموع

   077 458 42          أجور األعوان   123 653 302 -القیمة المضافة الخام

   807 347 2            ضرائب و آداءات

   264 874 282 -007 459 347-زائد أو ناقص اإلستغالل الخام   884 805 44         المجموع

   007 459 347 -زائد أو ناقص اإلستغالل الخام

   861 206 4            أعباء عادیة أخرى   068 884                إیرادات عادیة أخرى

   686 079 4             مخصصات اإلھتالك و المدخرات   574 021 9             إیرادات التوظیفات المالیة

   651 278 285 -912 839 345-نتیجة األنشطة العادیة   547 286 8           المجموع   365 553 337 -المجموع

   912 839 345 -نتیجة األنشطة العادیة

 انعكاس التعدیالت المحاسبیة

   651 278 285 -   912 839 345 -   912 839 345 -المجموع
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مثال األرصدة الوسیطة للتصرف لسنة 2015 

الصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة اإلجتماعیة

النتیجة الصافیة بعد التعدیالت المحاسبیة
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