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ت  التقرير العام ملراجع احلسا
 2020ديسمرب  31حول القوائم املالية املختومة يف 

  

 جملس مؤسسة  والسادة أعضاءالسيدات 
 التنافسية والدراسات الكميةاملعهد التونسي للقدرة 

 
  

I- ت املالية   تقرير حول مراجعة البيا

 إبداء الرأي -1

ت اليت أسندت إلينا من طرف جملس مؤسسة  لتنافسية املعهد التونسي للقدرة اتنفيذا ملهمة مراجعة احلسا
ل والدراسات الكمية،  2020ديسمرب  31للسنة احملاسبية املختومة يف  تدقيق يف القوائم املالية للمعهدقمنا 

 املدخرات بقيمةو التقرير. تبَني هذه القوائم املالية صايف إمجايل للموازنة بعد اإلستهالكات  واملرفقة هلذا
وتغيريا دينارا  413.871 بعد التعديالت احملاسبية قدرها إجيابية ونتيجة حماسبيةدينارا،  3.369.690

  دينارا. 489.766لنقدية يبلغ للتدفقات ا سلبيا

ستثناء التأثريات  حسب رأينا، من فقرة "أساس الرأي ض ميكن أن حتدث على التحفظ املنصوص عليه اليتو
بتاريخ  معهدالية للة كافة اجلوانب اجلوهريّة للوضعية امليفإن القوائم املالّية املصاحبة تعكس بصورة وف ،تحفظ"امل

ونتيجة نشاطه وتدفقاته النقديّة للسنة احملاسبية املختومة بنفس التاريخ، طبقا للنظام  2020ديسمرب  31
 احملاسيب للمؤّسسات. 
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  تحفظامل أساس الرأي -2

لتدقيق وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق املعتمدة يف تونس.  جب هذه املعايري موصوفة ومسؤولياتنا مبو لقد قمنا 
لتدقيق يف القوائم املالية" ض ت املتعلقة  من بشكل أكثر تفصيالً يف الفقرة املتعلقة بـ "مسؤولية مراجع احلسا

 هذا التقرير.

نية اليت تنطبق وفًقا لقواعد األخالق امله املعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميةحنن مستقلون عن 
على التدقيق يف القوائم املالية يف تونس ولقد حتققنا من مدى إحرتامنا ملبادئ املسؤوليات األخالقية األخرى 

  اليت تقع على عاتقنا.

نعتقد أن املعطيات و األدلة اليت حتصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساًسا لرأينا حول القوائم املالّية املختومة 
  . 2020ديسمرب  31يف 

  : ملالية املصاحبة التحفظ التايليتضمن رأينا حول القوائم ا

 لمقر اإلجتماعي للمعهد :ل الوضعية العقاريةعدم تسوية . 1ت  

بنقل  اإلجراءات املتعلقة . إال أناالجتماعي احلايل على ذمة املعهد من طرف سلطة اإلشراف مت وضع املقر
ثري ذلك على امل لتايل مل يقع تضمني هذا املقر ضمن القوائم املالية. وال ميكن تقدير  لكية مل يتم استكماهلا و

 القوائم املالية.

 تقرير النشاط -3

ت حول القوائم  املعهد راجعة إلدارةمسؤولية إعداد تقرير النشاط السنوي  وال يتضمن رأي مراجع احلسا
ت أي نوع من التأكيد حوهلا ت املضمنة بتقرير النشاط. كما ال يبدي مراجع احلسا تقتصر  .املالية البيا

لقوائم املالية  ر النشاط السنوي و مع تقري للمعهدمسؤوليتنا على التثبت من مدى تطابق املعلومات الواردة 
  التثبت من كونه ال حيتوي على أخطاء جوهرية.

عمال الفحوص اخلاصة كما ينص عليها القانون و املعايري املهنية و مل نستنتج ما  ويف هذا الصدد، قمنا 
  يستدعي مالحظات بشأن املعلومات احملاسبية املقدمة بتقرير النشاط.

 ط القوائم املالية مسؤولية اإلدارة يف إعداد وضب -4

، فاإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم املالية عرضا عادال وواضحا ئم املالية مسؤولية إدارة املعهدالقوا
وفقا للنظام احملاسيب للمؤسسات. وتتضمن مسؤولية اإلدارة تصميم وتنفيذ واحلفاظ على رقابة داخلية ذات 
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عداد وعرض قوائم مالية عرضا عادال  جتة عن صلة  و واضحا خالية من أية حتريفات هامة ومؤثرة سواء 
   غش أو خطأ.

لتقديرات احملاسبية املالئمة.    كما تتضمن هذه املسؤولية إختيار السياسات احملاسبية املالئمة وتطبيقها والقيام 

ت املالية، يقع على عاتق إلفصاح إن شاطه و اعلى مواصلة ن اإلدارة تقييم قدرة املعهد أثناء إعداد البيا
ستمرارية النشاط. إلستمرارية و تطبيق املبدأ احملاسيب اخلاص    إقتضى األمر عن املسائل املتصلة 

لتدقيق يف القوائم املالية -5 ت املتعلقة   مسؤولية مراجع احلسا

ا. والّيت تقتضي على أعمال التدقيق اليت قمنا  تنحصر مسؤوليتنا يف إبداء الرّأي حول هذه القوائم املالّية بناءا
كيد معقول حول  مّنا اإللتزام  بضوابط وآداب املهنة وختطيط وتنفيذ أعمال املراجعة لغرض احلصول على 

ت املالّية خالية من معلومات جوهريّة خاطئة.  ما إذا كانت البيا

جراءات للحصول على األ ت املدرجة يف الوتتضمن أعمال املراجعة القيام  قوائم دلة املؤيدة للمبالغ والبيا
املالّية. وتعتمد اإلجراءات املختارة على تقدير مبا يف ذلك تقييم خماطر احتواء القوائم املالّية على أخطاء 
خذ بعني االعتبار الرقابة جتة عن الغّش أو اخلطأ. وعند القيام بتقييم تلك املخاطر،   جوهرية، سواء كانت 

ملعهدال دف حتديد إ داخلّية السارية املفعول  إلعداد والعرض الدقيق للقوائم املالّية وذلك  جراءات واملتعلقة 
جتة عن غش أو خطأ، وتعترب جوهرية عندما يكون من املعقول توقع  املراقبة املناسبة. و قد تكون األخطاء 

ت املالية.أن تؤثر، فردً أو مجاعًيا، على القرارات اليت يتخ   ذها مستخدمو البيا

ا  كما تتضمن أعمال املراجعة تقييما للمبادئ احملاسبّية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املهمة اليت قامت 
إلضافة إىل تقييم طريقة عرض القوائم املالّية ككل.    اإلدارة 

وقع اإللكرتوين القوائم املالية على املو ميكن االطالع على وصف أكثر تفصيالً ملسؤوليات املدقق حول تدقيق 
لبالد التونسّية    . هذا الوصف يشكل جزءًا من هذا التقرير.www.oect.org.tnهليئة اخلرباء احملاسبني 

II- إفصاح حول املتطلبات القانونّية والتنظيمّية األخرى 

ت، أجرينا أيًضا عمليات التحقق احملددة ال عايري املنشورة يت تتطلبها املكجزء من مهمتنا يف مراجعة احلسا
ا يف تونس و حيتوي تقرير حول املتطلبات  ت بتونس والنصوص التنظيمية املعمول  اخلاصة مبراقيب احلسا

 .ية نظام الرقابة الداخلية للمعهدالقانونّية والتنظيمّية  رأينا حول جناعة و فاعل
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  جناعة نظام الرقابة الداخلية

حكام الفصل  ، قمنا بتحليل  1987أفريل  01املؤرخ يف  1987لسنة  529من األمر عدد  6عمًال 
. ويف هذا الصدد، نذكر أن املسؤولية عن تصميم وإرساء نظام الرقابة م نظام الرقابة الداخلّية للمعهدوتقيي

  .الداخلية وكذلك الرصد الدوري لفعاليته وكفاءته تقع على عاتق جملس املؤسسة

حسب احملاور و  ابناًء على تدقيقنا، مت الوقوف على عدد من النقائص يف نظام الرقابة الداخلية قمنا بتبويبه
ملعهد  لمعهدلو تصنيفها حسب األمهية وأعدد تقريرا يف الغرض قمنا بتسليمه لإلدارة العاّمة  الوظائف 

  والذي نعتربه جزءا متّمما هلذا التقرير.

 

 2021 مربديس 12تونس، يف 

  عن مكتب بروقراس لالستشارة

  كرمي بن امساعيل
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ت   التقرير اخلاص ملراجع احلسا
  2020ديسمرب  31السنة احملاسبية املختومة يف  

  

 السيدات والسادة أعضاء جملس مؤسسة 
  نسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميةو املعهد الت

 

شروط املتعلق بضبط  1987ل يفر أ 01املؤرخ يف  1987لسنة  529من األمر عدد  9تطبيقا ألحكام الفصل 
ت املؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و الشركات اليت متتلك الدولة كامل  وطرق مراجعة حسا
  نعلمكم ان جملس مؤسستكم مل يشعر بوجود أي إتفاق خاص يقع حتت طائلة هذا النص. ماهلا،رأس 

ا أن متثل إتفاقي ات ميكن أن تدخل حتت كما أننا مل نكتشف من خالل أعمالنا أي عمليات خاصة من شأ
  طائلة الفصل سالف الذكر.

 2021 ديسمرب 12تونس، يف 

  عن مكتب بروقراس لالستشارة    

  كرمي بن امساعيل

 



 
 

   

         

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 
 

 
 
 

   
  
  
  
  

    



 

20202019إيضاحاتاألصول

4-أاألصول غرياجلارية

األصول الثابتة 

802 329   135 343   4-أ-1األصول الثابتة غري املادية 

633 317   -122 331   -تطرح الإلستهالكات

168 12   013 12   األصول الثابتة غري املادية  الصافية

002 474 2  691 426 2  4-أ-2األصول الثابتة  املادية 

853 937 1  -575 896 1  -تطرح اإلستهالكات و  املدخرات

149 536   116 530   األصول الثابتة  املادية  الصافية

317 548   129 542   جمموع األصول الثابتة 

317 548   129 542   جمموع األصول غرياجلارية

4-باألصول اجلارية

354 81   902 71   4-ب-0املخزون

474 310   513 643   أصول جارية  أخرى

276 10   -587 11   -املدخرات

198 300   926 631   4-ب-1أصول جارية  أخرى صافية

0    0    توضيفات وأصول مالية أخرى

499 613 2  733 123 2  4-ب-2السيولة و ما يعادل السيولة

051 995 2  561 827 2  جمموع األصول اجلارية

367 543 3  690 369 3  جمموع األصول

    سنة حماسبية خمتومة يف 31 ديسمرب 2020

املوازنة
لدينار) )

                                        املعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ت حول القوائم املالية لسنة 2020                                             تقرير مراجع احلسا

  1 القوائم املالية



 

20202019إيضاحاتاألموال الذاتية واخلصوم
 

5-أاألموال الذاتية 
 

645 775   992 460   الفواضل السابقة

805 803 2  828 769 2  منح اإلستثمار املستعملة

850 205 2  -632 210 2  -تطرح اإلستهالكات

954 597   196 559   منح اإلستثمار الصافية املستعملة

657 757   800 880   منح اإلستثمار غري املستعملة 

257 131 9882 900 1جمموع املوارد الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة احملاسبية

653 49   -871 413   نتيجة السنة احملاسبية

603 081 2  859 314 2  جمموع األموال الذاتية 

5-باخلصوم 

اخلصوم غري اجلارية 

000 25   000 25   5-ب-0مدخرات

000 25   000 25   جمموع اخلصوم غري اجلارية 

اخلصوم اجلارية 

م ت املتصلة  235 375   439 230   5-ب-1املزودون واحلسا

529 061 1  392 799   5-ب-2اخلصوم اجلارية  األخرى

764 436 1  831 029 1   جمموع اخلصوم اجلارية  

764 461 1  831 054 1  جمموع اخلصوم

367 543 3  690 369 3   جمموع األموال الذاتية واخلصوم

                                          املعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ت حول القوائم املالية لسنة 2020                                           تقرير مراجع احلسا

املوازنة
لدينار) )

    سنة حماسبية خمتومة يف 31 ديسمرب 2020

   2 القوائم املالية



ت 20202019اإليضاحاتالبيا

6إيرادات اإلستغالل

984 676 4685 664 5مداخيل متاتية من منح استغالل 

289 858137 153إيرادات اإلستغالل األخرى

274 814 3265 818 5جمموع إيرادات اإلستغالل 

أعباء اإلستغالل

ت التموينات املستهلكة 996 159-450 142-7مشرت

200 572 4-482 462 4-8أعباء األعوان

043 140-035 122-9خمصصات اإلستهالكات واملدخرات

556 982-035 733-10أعباء اإلستغالل األخرى

796 854 5-002 460 5- جمموع أعباء اإلستغالل

523 40-323 358نتيجة اإلستغالل

930 9-916 117إيرادت  التوظيفات واألعباء املالية الصافية

ح العادية 632800 1247األر

653 49-871 413نتيجة األنشطة العادية

653 49-871 413النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

                                          املعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ت حول القوائم املالية لسنة 2020                                           تقرير مراجع احلسا

(ضبط مسموح به)
    سنة حماسبية خمتومة يف 31 ديسمرب 2020

قائمة النتائج
لدينار) )

   3 القوائم املالية



ت 20202019البيا

إلستغالل التدفقات النقدية املتصلة 

342 996   -054 102 1  -     املبالغ املسددة للمزودين
996 763 4  -502 849 4  -     املبالغ املسددة بعنوان خالص أجور

000 619   916 7        توضيفات و مقابيض مالية
756 280   710 292        مقابيض متأتية من إسرتجاع أجور الألعوان امللحقني

466 032 5  921 277 5       تدفقات نقدية متأتية من منحة الدولة
762 21   154 75   -     تدفقات نقدية خمتلفة

646 193   163 448   -التدفقات النقدية املخصصة لإلستغالل

نشطة اإلستثمار التدفقات النقدية  املتصلة 

بتة مادية وغري مادية 277 195   -825 94   -     الدفوعات املتأتية من إقتناء أصول 
بتة مادية وغري مادية 800    392 48        املقابيض املتأتية من التفويت يف  أصول 

477 194   -433 46   -التدفقات النقدية املخصصة ألنشطة اإلستثمار

لتمويل التدفقات النقدية  املتصلة 
000 345   830 4        املقابيض املتأتية من ميزانية العنوان الثاين

نشطة   التمويل 000 345   830 4   التدفقات النقدية  املتصلة 

170 344   766 489   -تغيري اخلزينة
329 269 2  499 613 2  اخلزينة يف بداية السنة احملاسبية

499 613 2  733 123 2  اخلزينة عند ختم السنة احملاسبية

                                          املعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ت حول القوائم املالية لسنة 2020                                           تقرير مراجع احلسا

( ضبط مرجعي)

 جدول التدفقات النقدية 
    سنة حماسبية خمتومة يف 31 ديسمرب 2020

لدينار) )

  4 القوائم املالية



20202019األرصدة
296 879   -أعباء خارجية أخرى468 664 5  ميزانية التصرف

858 153   مداخيل وغريها من إيرادات اإلستغالل
موع 910 667 4  030 939 4  القيمة املضافة اخلام296 879   -326 818 5  ا

811 3   ضرائب و أداءات030 939 4  القيمة املضافة اخلام
482 462 4  -أعباء األعوان

موع موع030 939 4  ا 521 99   359 480   زائد اإلستغالل اخلام671 458 4  -ا
0    أعباء عادية أخرى359 480   زائد اإلستغالل 

0    أعباء مالية632 47   إيرادات عادية أخرى
035 122   -خمصصات اإلستهالك916 7   إيرادات مالية

موع موع907 535   ا 653 49   -871 413   نتيجة األنشطة العادية035 122   -ا

موع موع874 873 5  ا 653 49   -871 413   النتيجة الصافية002 460 5  -ا

                                         املعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ت حول القوائم املالية لسنة 2020                                           تقرير مراجع احلسا

مثال االرصدة الوسيطة للتصرف 
    سنة حماسبية خمتومة يف 31 ديسمرب 2020

االعباءااليرادات

 5 القوائم املالية
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  اإليضاحات
  

  .: تقدمي املعهد 1مــــــذكرة عدد 
تصرف سنة مبقتضى قانون املالية املتعلق ب ةالكميتونسي للقدرة التنافسية والدراسات عهد الاملأحدث 

وضبط تنظيمه اإلداري واملايل وطرق سريه مبوجب األمر  ، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة غري إدارية1968
ألمر عدد   1998نوفمرب  2املؤرخ يف  2134عدد  املؤرخ يف  2008لسنة  2474كما مت تنقيحه وإمتامه 

  .2008غرة جويلية 

  .التونسية احملاسبية: إحرتام املعايري  2مــــــذكرة عدد 

لسنة احملاسبية املختومة يف  ، طبقا للطرق 2020 ديسمرب 31مت إعداد القوائم املالية للمعهد املتعلقة 

إلطار املرجعي  ملعايري التونسية والفرضيات األساسية واالتفاقات احملاسبية املنصوص عليها  احملاسبية الواردة 
اائج املعهد إعداد قائمة النت اختارللمحاسبة املالية ، وقد  الظبط د طريقة اواعتم، طبقا للطريقة املسموح 

  يف جدول التدفقاتاملرجعي 

  : أسس القيس واملبادئ احملاسبية املعتمدة 3مــــــذكرة عدد 
املعهد طريقة  عتمد. و ياالقتناءتم تقييم األصول الثابتة عند دخوهلا ضمن ممتلكات املعهد بتكلفة ي

لنسبة لكل األصول    املعدات اإلعالمية. ا يف ذلكمب الثابتة،االستهالك املتساوي األقساط 
 املعتمدة من قبل املعهد فيما يلي : االستهالكوتتمثل نسب 

 

  املدة  النسبة    األصول

  سنوات   3  %  33  :  برامج وتطبيقات و معدات إعالمية
ث مكتيب           سنوات 10  %  10  :  جتهيزات عامة وأ

  سنوات 5  %  20  :  معدات نقل
  سنوات 5  %  20  :         معدات خمتلفة

  سنوات 10  %  10  :  معدات االتصال و التصوير
  سنوات 10  %  10  :  معدات طبية و منزلية و مشربة
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  إيضاحات حول املوازنة    
  

  إيضاحات حول األصول :4مذكرة عدد 
  : األصول غري اجلارية  أ:-4  

 دينار 317 548 مقابل دينار  :129 542 2020  ديسمرب 31بلغت األصول غري اجلارية يف 
 كاآليت:دينارا مفصال     188 6 ره قد اخنفاضا امسجلة  2019ديسمرب  31يف 

 

ت  2019 2020 البيا

 168 12 013 12 1-أ-4األصول الثابتة غري املادية: 

 149 536 116 530  2-أ-4األصول الثابتة املادية    : 

موع  317 548 129 542 ا
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  األصول الثابتة غري املادية 1-أ-4
  168 12مقابل 2020دينارا يف موىف ديسمرب 013 12 ألصول الثابتة غري املادية ل الصافية قيمةالبلغت 

 كاآليت:  2020وميكن تلخيص التغريات اليت حدثت يف سنة  2019. دينارا يف موىف ديسمرب

  البيان
 31الرصيد يف 

  2019ديسمرب 
  التغريات

 31الرصيد يف 

  2020ديسمرب 

  594 29  0  594 29وبراءات ورخص وعالمات تنازالت 

  941 292  334 13  607 279  برامج اعالمية

  160 6  0  160 6  صياغة و تطوير موقع الواب

  440 14  0  440 14  غري مادية يف طور اإلجنازأصول 

موع اخلام  135 343 334 13 802 329  ا

  122 331-  -488 13 633 317-  واملدخرات تطرح االستهالكات

موع الصايف   013 12  154-  168 12  ا

  
 .دينارا 400 14  نظومة التصرف يف طور االجناز بقيمةمب متعلقةاحتساب مدخرات  2017سنة مت 

  .ومل تسجل األشغال أي تقدم نتيجة خالف مع املزود
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 األصول الثابتة املادية 2-أ-4
            مقابل 2020دينارا يف موىف ديسمرب 116 530 ألصول الثابتة املادية ل الصافية قيمةالبلغت 

 كاآليت:  2020وميكن تلخيص التغريات اليت حدثت يف سنة  2019. دينارا يف موىف ديسمرب149 536

  

  البيان
 31الرصيد يف 

  2019ديسمرب 
  التغريات

 31الرصيد يف 

  2020ديسمرب 

  799 1  -213  012 2  أدوات تقنية

 725 334 -662 56 387 391  معدات نقل

يئة خمتلفة  244 778 356 188 888 589  جتهيزات عامة عمليات 

 925 10 0 925 10  التنظيفجتهيزات 

 942 173 259 7 683 166  شبكات اعالمية

 816 361 -675 21 734 374  معدات مكتبية

  695 725  499 40  954 693  إعالميةمعدات 

  540 1  269 1  272  معدات طبية

  683  238  445  معدات املشرب

  839 5  0  839 5  معدات التصوير

  483 31  0  483 31  معدات االتصال

  0  -381 206  381 206  يف طور اإلجناز مادية أصول

موع اخلام  691 426 2 -311 47 002 474 2  ا

 575 896 1-  278 41- 853 937 1-  واملدخرات تطرح االستهالكات

موع الصايف   116 530  033 6-  149 536  ا

  
 فيما يلي: 2020تتمثل إقتناءات سنة 

يئة وجتهيزات عامة  -   تتمثل يف :دينار  852 26قيمته  مبا عمليات 
o  دينار 687 16مبا قيمته  أجهزة تكييف 9عدد  
o دينار 596 4بقيمة  تركيب حنفية إلطفاء احلرائق مع خزان وحمرك  
o دينار 569 5بقيمة  تركيب رفوف حديدية لقاعات االرشيف  
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ث مكتب معدات مكتبية تتمثل يف  -   .دينار 22674مبا قيمته أ
  : تتمثل يفدينار  280 64مبا قيمته  معدات إعالمية  -

o  دينار 592 55مببلغ  حاسوب 35عدد  
o  ت  موزع 1عدد   دينار 695 5مببلغ حفظ بيا
o  دينار 389مببلغ  حممولقرص صلب  2عدد  
o  دينار 110مببلغ  قش أقراص 1عدد  
o  دينار 2493ماسح ضوئي مببلغ  5عدد.   

 
معدات نسخ  4و  دينار 662 56 إدارية قيمتها اخلام سيارات  2التفويت يف عدد  2020كما مت سنة 

  دينار. 878 44جهاز تكييف قيمتها اخلام  51دينار وعدد  537 47وقص وجتليد قيمتها اخلام 
  

لدفاتر احملاسبية  جلرد املادي لسنة مت احتساب مدخرات  واليت تقدر قيمتها  2020طبقا للفوارق املسجلة 
  دينارا. 2667بـ: 
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 ب األصول اجلارية-4
  

 : املخزون 0-ب-4
مسجال إخنفاضا قدر ب دينارا 902 71 :  2020ديسمرب  31 يف للمخزونبلغت القيمة اجلملية 

لقيمة املسجلة يف سنة   452 9   .2019دينار مقارنة 

  ::أصول جارية أخرى1-ب-4
دينارا يف 198 300 دينارا، مقابل  926 631 :2020 ديسمرب  31بلغت األصول اجلارية يف 

 دينارا مفصال كاآليت :  728 331قدره    رتفاعاامسجلة  .2019ديسمرب  31

ت  2019 2020 البيا

م ت مرتبطة   461 1 311 1 األعوان و حسا

 0 200 354 منح للدفع -الدولة 

 394 302 626 280 مدينون خمتلفون (*)

ت إنتقالية   34 202 حسا

ت تسوية  586 6 174 7 حسا

موع   474 310 513 643  اخلام  ا

 276 10- 587 11- املدخرات (**)

موع  198 300 926 631 الصايف ا
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  (*) يتفصل رصيد مدينون خمتلفون كما يلي:

ت  2020ديسمرب  31يف رصيد ال البيا
لكاهية (التأمني   835,519 1 ملرض)علي امبالغ إحتياطية مل تسرتجع سليم 

 162,132 3 2020مبالغ إحتياطية مل تسرتجع  البورشاين (التأمني علي املرض) 

لوزارة   988,252 264  2020أجور  األعوان امللحقون 

 985,903 269 وزارة التنمية و االستثمار و التعاون الدويل

 160,434 1 2010مبالغ إحتياطية مل تسرتجع بوزارة النقل 

 593,751 1 2011مبالغ إحتياطية مل تسرتجع بوزارة النقل 

 521,916 7 2012/ 5+4مبالغ إحتياطية مل تسرتجع بوزارة النقل سامل امليالدي  

 276,101 10 وزارة النقل

 BIT" 363,652مشروع  "

 625,656 280 مدينون خمتلفون

 
مل الصول اجلارية  لتسبيقا زارة النقلو من مل تسرتجع اليت حتياطية اإلبالغ (**) تتعلق املدخرات اخلاصة   تو

  .املمنوحة لألعوان
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 :  السيولة و ما يعادل السيولة:2-ب-4 
 498 613 2 دينارا، مقابل  733 123 2020:2 ديسمرب  31بلغت السيولة وما يعادل السيولة يف 

  :دينارا مفصال كاآليت765 489  قدره  خنفاضاامسجلة   2019ديسمرب  31يف    دينارا

ت  2019 2020 البيا

 251 925 صندوق املعهد

 447 6 صندوق املرصد

    البنوك:

 936 49 0 بنك األمان

B5-59-00053-1 حساب رقم BIAT 0 89 628 

B5-30-00076-1 حساب رقم BIAT 19 106 19 240 

B5-30-00080-0 حساب رقم BIAT 59 055 43 436 

BIAT  021 297 803 157 663000621حساب رقم 

STB   827 21 0 0621019954حساب رقم 

    الربيد:

PTT  954 143 1 025 046 1 484977مبونبليزير حساب رقم 

 PTT مبونبليزير حسابtitre   II  839 145 946 092 

 667 1 667 1 :  اخلزينة العامة

موع العام  499 613 2 733 123 2 ا
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ت البنكية على عمليات عالقة ختص السنوات املاضية مل يقع تسويتها بعد.   حتتوي جداول املقار

 وتتلخص هذه العمليات كما يلي:

  مقابيض غري حمتسبة رقم احلساب البنك
  مقابيض غري

 مسجلة لدى البنك
  مصاريف غري حمتسبة

 مصاريف غري
مسجلة لدى  

 البنك

STB 9954 53210900 1 082.858 - - - 

BIAT 621 53210700 5 104.827 - 3 515.034 - 

CCP 484977 53400000 46.750 - 948.015 8 .73 177 
موع  873.177 463.049 4 - 234.435 6 ا
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  .إيضاحات حول األموال الذاتية واخلصوم  -5مذكرة عدد 
  

 : األموال الذاتيةأ:-5  
دينارا يف  603 081 2مقابل  دينارا،  859 314 2  :  2020ديسمرب 31بلغت األموال الذاتية يف 

 مفصال كاآليت : دينارا  256 233  قدره   رتفاعاا. مسجلة 2019ديسمرب  31

ت  2019 2020 البيا

 645 775 992 460 فوائض النتائج السابقة

 954 597 196 559 منح االستثمار املستعملة الصافية

 657 757 800 880 منح االستثمار غري املستعملة 

 653 49- 871 413 نتيجة السنة احملاسبية  

موع  603 081 2 859 314 2 ا

 
الموال الذاتية ب:   تتعلق أهم التغيريات املسجلة 

  )+دينار ضمن حساب الفواضل السابقة ( -653 49  و البالغة 2019إدراج نتيجة سنة  -
  )-( 2019ميزانية سنة ختص فواضل  السابقةفوائض النتائج من  دينار000 265 مبلغ  طرح -
  )+دينار (243 28 مبا قيمته  االستثمار املستعملة و املتأتية من العنوان الثاينقيد منح  -
 )-(858 153 ضمن حساب النتائج مبا قيمته  املستعملة حصص منح االستثمار  طرح -
 )+دينار (000 210 مبا قيمته  2020سنة منح االستثمار غري املستعملة قيد  -
 )+(524 463تغري النتيجة احملاسبية مبا قدره  -
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  :ب:اخلصوم-5
دينارا يف    764 461 1، مقابل 2020ديسمرب 31دينارا يف 831 054 1بلغ جمموع اخلصوم 

  دينارا مبو كاآليت : 933 406قدره  خنفاضاا. مسجال 2019ديسمرب  31
  

  :اخلصوم غري اجلارية :0-ب-5
لدفاتر احملاســـبية  10 000وقع تســـجيل مبلغ  كمدخرات على نزاعات قد تنشـــأ على 2009 لســـنة دينار 

جاء  حسب ما تقادملاملبدأ  تطبيقا بعض الديون املرمسة بدفاتر احملاسبة ضمن حجوز بعنوان الضمانإثر إلغاء 
  .الديونذه  من قبل املزودين وذلك حتسبا ألي مطالبة جلة احملاسبة العموميةمب

لدفاتر احملاسبية لسنة  15 000كما وقع تسجيل مبلغ  تكميلية لتغطية التعويض  كمدخرات  2011دينار 
  صفقة منظومة التصرف.  على إثر إلغاءرفوع لدى احملاكم املنزاع املتوقع لل
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  :اخلصوم اجلارية :1-ب-5

م :1-ب-5 ت املتصلة    : املزودون واحلسا
م يف  ت املتصلة     مقابل دينارا،  439 230 :2020ديسمرب  31بلغ رصيد املزودين واحلسا

      دينارا مفصال كاآليت:796 144قدره  ااخنفاض . مسجال 2019ديسمرب  31دينارا يف  235 375

ت  2019 2020 البيا

 998 275 697 124 مزودو استغالل

بتة   044 54 748 74 مزودو أصول 

 112 45 983 43 فواتري مل تصل  -مزودون  

 AGILIS -12 989 81–مزود  

موع  235 375 439 230 ا

 
يعود دينار  143 1بقيمة  ATCEيضم حساب مزودو االستغالل دين قدمي لوكالة االتصال اخلارجي  -

   2010لسنة 
اليت توقف   CREAPلفائدة شركة دينار  881 32بقيمة األصول الثابتة دينا  يتضمن حساب مزودو -

  يئة مقر املعهد. شغالالتعامل معها نظرا لوجود خالف تعلق 
الثابتة حجوزات بعنوان الضمان مل يقع خالصها تعود لسنوات سابقة  األصولكما يتضمن حساب مزودو 

  .CREAPدينار يعود لشركة  407 1منها مبلغ 
دينار خيص فاتورة استهالك املقر الرئيسي  403 3بقيمة  احساب مزودون فواتري مل تصل مبلغيتضمن  -

ء وفاتورة استهالك ء تعود لسنة  للكهر   والذي جيب تصفيته. 2015املأوي للكهر
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    يتفصل حساب مزودو االستغالل كاآليت:

ت   2020ديسمرب  31الرصيد يف  البيا

  871,800 66 الشركة التونسية لتوزيع البرتول 
  924,353 16 إتصاالت تونس

  962,705 15 مزودو إستغالل خمتلفون
 773,200 12  اكسرباس اسونسار

ء والغاز   984,995 5 الشركة التونسية للكهر
ألعوان إتصاالت تونس إتفاقية خاصة   4 724,171 

  142,560 1 2010الوكالة التونسية لإلتصال اخلارجي مستحقات فواتري
  383,784 124 مزودو استغالل

  313,600 حجز بعنوان الضمان -مزودو استغالل 
  697,384 124 جمموع مزودو استغالل 

 
    يتفصل حساب مزودو ااألصول الثابتة كاآليت:

ت   2020ديسمرب  31الرصيد يف  البيا

CREAP 32 880,557 
بتة خمتلفون  984,250 31  مزودو أصول 

بتة   864,807 64 مزودو أصول 
بتة   882,914 9 حجز بعنوان الضمان -مزودو أصول 

بتة  747,721 74   جمموع مزودو اصول 
  

    كاآليت:فواتري مل تصل   -مزودون يتفصل حساب 

ت   2020ديسمرب  31الرصيد يف  البيا

 705,385 33 فواتري مل ترد – الشركة التونسية لتوزيع البرتول
 968,739 5 فواتري مل ترد –مزودون خمتلفون 

 308,750 4 وصول بنزين مل ترد – الشركة التونسية لتوزيع البرتول
 982,874 43  فواتري مل ترد – نمزودو 
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  :اخلصوم اجلارية األخرى:2-ب-5
 061 1  دينارا ، مقابل392 799:  2020 ديسمرب 31بلغ رصيد اخلصوم اجلارية األخرى يف  

 دينارا مفصال كاآليت:138 262  قدره خنفاضاا. مسجال  2019ديسمرب 31دينارا يف  529

ت  2019 2020 البيا

 492 390 655 375  (*)  أعباء للدفع -أعوان 

 551 116 721 116 (**) أعباء للدفع -الدولة 

 798 553 362 306 (***) دائنون خمتلفون

ت إنتقالية  688 653 حسا

موع  529 061 1 392 799 ا

 
    كاآليت:  أعباء للدفع -االعوان يتفصل حساب (*) 

ت   2020ديسمرب  31الرصيد يف  البيا

 024,644 320 ديون مدخرة لإلجازات ستستوىف

 600,615 55  أجور مستحقة-األعوان 

 30,000 خصم لفائدة تعاونية موظفي املعهد

 655,259 375 أعباء للدفع -جمموع االعوان 

 
    كاآليت:  أعباء للدفع - الدولةيتفصل حساب (**) 

ت   2020ديسمرب  31الرصيد يف  البيا

 521,092 113  األداءات املخصومة من املورد

 200,246 3 أعباء جبائية على اجازات ستستوىف 

 721,338 116 أعباء للدفع -جمموع الدولة 
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    كاآليت:  يتفصل حساب دائنون خمتلفون(***)  

ت   2020ديسمرب  31يف الرصيد  البيا

 827,614 4  الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي

 404,217 56 مساهة التقاعد

 107,119 16 حيطة إجتماعية

 209,601 2 رأس املال عند الوفاة

 369,401 71 2020أعباء اجتماعية على اجازات ستستوىف 

 917,952 150 ضمان اجتماعي وهياكل اجتماعية أخرى 

 425,000 حبيب منصور

 457,804 55 مينات ستار

 EMNES" 18 249,898مشروع  

 AFD" 56 061,342مشروع  

ت أخرى دائنة  444,044 131 حسا

 000,000 24 أعباء خمتلفة لاليفاء

 361,996 306 دائنون خمتلفون
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  قائمة النتائجإيضاحات حول 

  

  إيرادات اإلستغالل: 6مــذكرة عدد 
 31دينارا يف  274 814 5دينارا ، مقابل 326 818 5:  2020 جمموع إيرادات اإلستغالل لسنةبلغ 

  مفصال كاآليت:دينارا 052 4 قدره  ارتفاعا. مسجال  2019ديسمرب

  

ت  2019 2020 البيا

 984 676 5 468 664 5 من منح استغالل  متأتيةمداخيل 
 0 0 من بيع دراسات متأتيةمداخيل 
 289 137 858 153 اإلستغالل األخرىإيرادات 

 274 814 5 326 818 5 جمموع إيرادات اإلستغالل 
  

  تتمثل إيرادات االستغالل األخرى يف حصص منح االستثمار املسجلة ضمن اإليرادات.
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ت التموينات املستهلكة: 7مــذكرة عدد   مشرت
ت التموينات املستهلكة تبلغ دينارا يف 996 159 دينارا ، مقابل 450 142 :  2020 لسنة مشرت

  مفصال كاآليت:دينارا 546 17قدره  خنفاضاا ةمسجل   2019ديسمرب 31

ت  2019 2020 البيا

  889 3 458 4  استهالك ماء

ء  254 76 654 67  استهالك كهر
 527 19 415 1 استهالك وقود

 938 32 215 50  مواد مكتبية وإعالمية 
ئية   236 15 996 5  مواد كهر
 069 4 323 4  مواد تنظيف

 083 8 389 8  شراءات أخرى

ت التموينات املستهلكةجمموع   996 159 450 142 مشرت
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  : أعباء األعوان8مــذكرة عدد 

ملرتبات و األجور و التكاليف االجتماعية سنة  دينارا 793 738 4 2020:بلغت مجلة األعباء اخلاصة 
دينارا. هذا و جتدر 602 128 قدره  خنفاضاامسجلة  2019ديسمرب  31دينارا يف  395 867 4 مقابل

دينارا) متثل املبالغ اليت مت صرفها لفائدة  311 276(  من جمموع هذه األعباء %  5.8اإلشارة إىل أن نسبة 
يتم مبوجبها  يف إطار اتفاقيات ثنائية، وزارة اإلشراف بعنوان أجور و منافع اجتماعية ب امللحقني أعوان املعهد 

  .اسرتجاع هذه األجور و التكاليف االجتماعية  من املؤسسات املعنية
جور األعوان482 462 4  و بناء عليه ، مت تسجيل مبلغ تائج املباشرين  مبقر املعهد بقائمة الن دينارا املتعلق 

  بعد أن مت خصم املبالغ اليت يتعني اسرتجاعها واليت يتم تسجيلها ضمن حساب "حتويالت األعباء".
 

ت  2019 2020 البيا

   274 595 3         652 510 3        أجور ومنح
   944 232            437 201          االمتيازات العينية

   531 38              129 39             اجازات خالصة االجر
   318 722          495 710  مسامهات الضمان االجتماعي

   328 278            080 277           مسامهات التأمني اجلماعي
موع  395 867 4 793 738 4  ا

   195 295       - 311 276       -  شرافاإل امللحقني بوزارةحتويالت أعباء أعوان املعهد 
  200 572 4        482 462 4 أعباء األعوانجمموع 
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  خمصصات اإلستهالكات واملدخرات: 9مــذكرة عدد 
دينارا 043 140 دينارا ، مقابل 035 122 :  2020 لسنة خمصصات اإلستهالكات واملدخرات تبلغ
  مفصال كاآليت:دينارا 008 18 قدره  خنفاضاا ةمسجل  2019ديسمرب 31يف 
  

ت  2019 2020 البيا

    594 13    489 13 استهالكات االصول الثابة الغري مادية 

    695 123 805 139  استهالكات االصول الثابة  مادية 

    754 2    978 3  مدخرات

 0  -237 35  اسرتداد على مدخرات األصول الثابتة

 043 140 035 122 اإلستهالكات واملدخراتخمصصات 
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 أعباء اإلستغالل األخرى: 10مــذكرة عدد 
 31دينارا يف 556 982 دينارا ، مقابل 035 733 :  2020 لسنة أعباء اإلستغالل األخرى تبلغ

  مفصال كاآليت:دينارا 521 249قدره  خنفاضاا ة. مسجل 2019ديسمرب
 

ت  2019 2020 البيا

    354 366         627 315      كراءات
    039 41           333 65          واصالحات صيانة 
    356 16           253 18         التامني

    837 71           883 32        جرائد ومراجع وأعمال نسخ
    068 38           554 16         ندوات وتكوين
ملعهد      949 119         0       احلاق 

    539 20           893 45         أتعاب
ت واستقباالت  030 8       527 7      مأد

    334                1884             وطلبات عروضاشهار، عالقات عامة 
    969 143         000 91        ومجعية املعهدمسامهات لفائدة ودادية 

 888 25    513         مصاريف تنقل وإقامة
    262 81           680 83         نفقات االتصاالت

 0    000 5     هبات
    0     440 5      أعباء أخرى مرتبطة بتغيري حماسيب

    412 1             753 2           عموالت وخدمات بنكية
    519 47           696 40         ضرائب وأداءات 

 556 982 035 733 أعباء اإلستغالل األخرىجمموع 
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  التوظيفات واألعباء املالية الصافية: 11مــذكرة عدد 

 31دينارا يف 930 9- دينارا ، مقابل 916 7 :  2020 لسنة التوظيفات واألعباء املالية الصافية تبلغ
  دينارا مفصال كاآليت: 846 17 قدره  رتفاعاا ةمسجل  2019ديسمرب

  

ت  2019 2020 البيا

ت البنكية اجلارية     801 4           785 6         فوائض احلسا
    204 2           335         خطا 

    935 16    -    796      فوارق الصرف

 930 9- 916 7  جمموع التوظيفات واألعباء املالية الصافية
 

ح العادية األخرى: 12مــذكرة عدد    األر

ح العادية األخرى تبلغ   2019ديسمرب 31دينارا يف 800 دينارا ، مقابل 632 47 :  2020 لسنة األر
  دينارا مفصال كاآليت: 832 46 قدره  رتفاعاا ةمسجل

  

ت  2019 2020 البيا

بتة  0      632 47  إيرادات صافية على التفويت يف أصول 
ح عادية أخرى     800    0      أر

 800 632 47  جمموع التوظيفات واألعباء املالية الصافية
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