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 المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

سنة تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية لل
2019ديسمبر  31المنتهية في   
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ت   التقرير اخلاص ملراجع احلسا
  2019ديسمرب  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 إتفاقيات ميكن أن تدخل حتت طائلة  كما أننا مل نكتشف من خالل أعمالنا أي عمليات خاصة من شأ
  الفصل سالف الذكر.

 2021أفريل  12تونس، يف 

  عن مكتب بروقراس لالستشارة    

  كرمي بن امساعيل

 



 
 

   

         

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 
 

 
 
 

   
  
  
  
  

    



 

20192018إيضاحاتاألصول

4-أاألصول غرياجلارية

األصول الثابتة 

802 310   802 329   4-أ-1األصول الثابتة غري املادية 

039 304   -633 317   -تطرح الإلستهالكات

763 6   168 12   األصول الثابتة غري املادية  الصافية

095 395 2  002 474 2  4-أ-2األصول الثابتة  املادية 

159 814 1  -853 937 1  -تطرح اإلستهالكات و  املدخرات

936 580   149 536   األصول الثابتة  املادية  الصافية

699 587   317 548   جمموع األصول الثابتة 

699 587   317 548   جمموع األصول غرياجلارية

4-باألصول اجلارية

0    354 81   4-ب-0املخزون

881 404   474 310   أصول جارية  أخرى

522 7   -276 10   -املدخرات

359 397   198 300   4-ب-1أصول جارية  أخرى صافية

930 628   0    4-ب-2توضيفات وأصول مالية أخرى

329 269 2  499 613 2  4-ب-3السيولة و ما يعادل السيولة

618 295 3  051 995 2  جمموع األصول اجلارية

317 883 3  367 543 3  جمموع األصول

    سنة حماسبية خمتومة يف 31 ديسمرب 2019

املوازنة
لدينار) )

                                        املعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ت حول القوائم املالية لسنة 2019                                             تقرير مراجع احلسا

  1 القوائم املالية



 

20192018إيضاحاتاألموال الذاتية واخلصوم
 

5-أاألموال الذاتية 
 

110 762   645 775   الفواضل السابقة

898 705 2  805 803 2  منح اإلستثمار املستعملة

561 068 2  -850 205 2  -تطرح اإلستهالكات

337 637   954 597   منح اإلستثمار الصافية املستعملة

466 700   657 757   منح اإلستثمار غري املستعملة 

913 099 2572 131 2جمموع املوارد الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة احملاسبية

735 458   653 49   -نتيجة السنة احملاسبية

647 558 2  603 081 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  053 458   235 375   5-ب-1املزودون واحلسا

618 841   529 061 1  5-ب-2اخلصوم اجلارية  األخرى

670 299 1  764 436 1   جمموع اخلصوم اجلارية  

670 324 1  764 461 1  جمموع اخلصوم

317 883 3  367 543 3   جمموع األموال الذاتية واخلصوم

                                          املعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ت حول القوائم املالية لسنة 2019                                           تقرير مراجع احلسا

املوازنة
لدينار) )

    سنة حماسبية خمتومة يف 31 ديسمرب 2019

   2 القوائم املالية



ت 20192018اإليضاحاتالبيا

6إيرادات اإلستغالل

658 369 9845 676 5مداخيل متاتية من منح استغالل 

000 035مداخيل متاتية من بيع دراسات

977 289132 137إيرادات اإلستغالل األخرى

636 537 2745 814 5جمموع إيرادات اإلستغالل 

أعباء اإلستغالل

ت التموينات املستهلكة 386 83-996 159-7مشرت

056 149 4-200 572 4-8أعباء األعوان

977 132-043 140-9خمصصات اإلستهالكات واملدخرات

027 828-556 982-10أعباء اإلستغالل األخرى

446 193 5-796 854 5- جمموع أعباء اإلستغالل

190 523344 40-نتيجة اإلستغالل

352 93039 9-11إيرادت  التوضيفات

ح العادية 193 80075األر

735 653458 49-نتيجة األنشطة العادية

735 653458 49-النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

                                          املعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ت حول القوائم املالية لسنة 2019                                           تقرير مراجع احلسا

(ضبط مسموح به)
    سنة حماسبية خمتومة يف 31 ديسمرب 2019

قائمة النتائج
لدينار) )

   3 القوائم املالية



ت 20192018البيا

إلستغالل التدفقات النقدية املتصلة 

305 940   -342 996   -     املبالغ املسددة للمزودين
028 384 4  -996 763 4  -     املبالغ املسددة بعنوان خالص أجور

474 38   000 619        توضيفات و مقابيض مالية
321 292   756 280        مقابيض متأتية من إسرتجاع أجور الألعوان امللحقني

600 626 4  466 032 5       تدفقات نقدية خمتلفة
18    -0         دفوعات مصاريف مالية

647 91   762 21        تدفقات نقدية خمتلفة

309 275   -646 193   التدفقات النقدية املخصصة لإلستغالل

نشطة اإلستثمار التدفقات النقدية  املتصلة 

بتة مادية وغري مادية 952 255   -277 195   -     الدفوعات املتأتية من إقتناء أصول 
بتة مادية وغري مادية 195 75   800         املقابيض املتأتية من التفويت يف  أصول 

757 180   -477 194   -التدفقات النقدية املخصصة ألنشطة اإلستثمار

لتمويل التدفقات النقدية  املتصلة 
000 260   000 345        املقابيض املتأتية من ميزانية العنوان الثاين

نشطة   التمويل 000 260   000 345   التدفقات النقدية  املتصلة 

064 196   -170 344   تغيري اخلزينة
393 465 2  329 269 2  اخلزينة يف بداية السنة احملاسبية

329 269 2  499 613 2  اخلزينة عند ختم السنة احملاسبية

                                          املعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ت حول القوائم املالية لسنة 2019                                           تقرير مراجع احلسا

( ضبط مرجعي)

 جدول التدفقات النقدية 
    سنة حماسبية خمتومة يف 31 ديسمرب 2019

لدينار) )

  4 القوائم املالية



20192018األرصدة
363 146 1  -أعباء خارجية أخرى984 676 5  ميزانية التصرف

289 137   مداخيل وغريها من إيرادات اإلستغالل
موع 844 620 4  910 667 4  القيمة املضافة اخلام363 146 1  -274 814 5  ا

811 3   ضرائب و أداءات910 667 4  القيمة املضافة اخلام
200 572 4  -أعباء األعوان

موع موع910 667 4  ا 167 477   521 99   زائد اإلستغالل اخلام389 568 4  -ا
0    أعباء عادية أخرى521 99   زائد اإلستغالل 

0    أعباء مالية800    إيرادات عادية أخرى
043 140   -خمصصات اإلستهالك930 9   -إيرادات مالية

موع موع391 90   ا 735 458   653 49   -نتيجة األنشطة العادية043 140   -ا

موع موع144 805 5  ا 735 458   653 49   -النتيجة الصافية796 854 5  -ا

                                         املعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ت حول القوائم املالية لسنة 2019                                           تقرير مراجع احلسا

مثال االرصدة الوسيطة للتصرف 
    سنة حماسبية خمتومة يف 31 ديسمرب 2019

االعباءااليرادات

 5 القوائم املالية



 الكمية والدراسات التنافسية للقدرة التونسي املعهد
  2019 لسنة املالية القوائم حول احلساابت مراجع تقرير

 

 اإليضاحات حول القوائم املالية 6
  

 

 اإليضاحات
 

 .: تقدمي املعهد 1مــــــذكرة عدد 
تصرف سنة مبقتضى قانون املا ية املتهعلق ب ةا كميتونسي  لقدرة ا تنافسية وا دراسات هعدد ا املأحدث 

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

 .2008غرة جويلية 
 .التونسية احملاسبية: إحرتام املعايري  2مــــــذكرة عدد 

، طبقا  لطرق 2019 ديسمرب 31مت إعداد ا قوائم املا ية  لمهعدد املتهعلقة اب سنة احملاسبية املختومة يف 
جهعي ملهعايري ا تونسية وا ررضيات األساسية واتاتراقات احملاسبية املنصو  عليدا ابإلطار املر احملاسبية ا واردة اب

ا ظبط د طريقة اواعتم، طبقا  لطريقة املسموح هبااملهعدد إعداد قائمة ا نتائج  اختار لمحاسبة املا ية ، وقد 
 يف جدول ا تدفقاتاملرجهعي 

 اسبية املعتمدة: أسس القيس واملبادئ احمل 3مــــــذكرة عدد 
هعتمد املهعدد طريقة . و ياتاقتناءتم تقييم األصول ا ثابتة عند دخوهلا ضمن ممتلكات املهعدد بتكلرة ي

 املهعدات اإلعالمية. ا يف ذ  مب ا ثابتة،اتاستدالك املتساوي األقساط اب نسبة  كل األصول 
 املهعتمدة من قبل املهعدد فيما يلي : اتاستدالكوتتمثل نسب 

 
 املدة النسبة  لاألصو 

 سنوات   3 %  33 : برامج وتطبيقات و مهعدات إعالمية
 سنوات 10 %  10 : جتديزات عامة وأاثث مكتيب        

 سنوات 5 %  20 : مهعدات نقل
 سنوات 5 %  20 :        مهعدات خمتلرة

 سنوات 10 %  10 : مهعدات اتاتصال و ا تصوير
 سنوات 10 %  10 : مهعدات طبية و منز ية و مشربة
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 اإليضاحات حول القوائم املالية 7
  

 إيضاحات حول املوازنة  
 

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

     مقابل دينار   548 317 ما قيمته   2019ديسمرب 31بلغت األصول غري اجلارية يف 
 يت:كاآلدينارا مرصال     39 382ره قد اخنراضا امسجلة  2018ديسمرب  31يف  دينار  699 587

 

 2018 2019 البياانت
 763 6 168 12 1-أ-4األصول ا ثابتة غري املادية: 
 936 580 149 536  2-أ-4األصول ا ثابتة املادية    : 

 699 587 317 548 اجملموع
 

واب تايل تا ميكن ا تحقق من ا وجود  2019يف موىف سنة ا ثابتة مل يتوىل املهعدد ا قيام ابجلرد املادي ألصو ه 
 .2019ديسمرب  31 رهعلي  كل عناصر هذه األصول املسجلة ابحملاسبة يف اتريخ ا
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 األصول الثابتة غري املادية 1-أ-4
 763 6 مقابل 2019دينارا يف موىف ديسمرب 168 12 ألصول ا ثابتة غري املادية   ا صافية قيمةا بلغت 

 كاآليت:  2019 يت حدثت يف سنة وميكن تلخيص ا تغريات ا 2018. دينارا يف موىف ديسمرب

 البيان
 31الرصيد يف 

 2018ديسمرب 
 التغريات

 31الرصيد يف 
 2019ديسمرب 

وبراءات ورخص وعالمات تنازتات 
 جتارية

29 594 0 29 594 

 6078 279 000 19 608 260 برامج اعالمية

 160 6  160 6 صياغة و تطوير موقع ا واب

 440 14 0 440 14 أصول غري مادية يف طور اإلجناز

 802 329 000 19 802 310 اجملموع اخلام

 634 317- -595 13 -039 304 واملدخرات تطرح االستهالكات
 168 12 405 5 763 6 اجملموع الصايف

 
 دينار. 000 19مببلغ  ملراقبة ا تصرفيف تطبيقة إعالمية  2019تتمثل إقتناءات سنة 

ومل  .دينارا 400 14  نظومة ا تصرف يف طور اتاجناز بقيمةمب متهعلقةاحتساب مدخرات  2017سنة مت 
 تسجل األشغال أي تقدم نتيجة خالف مع املزود.
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 األصول الثابتة املادية 2-أ-4
 936 580 مقابل 2019دينارا يف موىف ديسمرب 149 536 ألصول ا ثابتة املادية   ا صافية قيمةا بلغت 

 كاآليت:  2019وميكن تلخيص ا تغريات ا يت حدثت يف سنة  2018. دينارا يف موىف ديسمرب
 

 البيان
 31الرصيد يف 

 2018ديسمرب 
 التغريات

 31الرصيد يف 
 2019ديسمرب 

 012 2 0 012 2 أدوات تقنية

 387 391 0 387 391 مهعدات نقل

 888 589 0 888 589 جتديزات عامة عمليات هتيئة خمتلرة

 925 10 0 925 10 جتديزات ا تنظيف

 683 166 0 683 166 شبكات اعالمية

 734 374 399 2 335 372 مهعدات مكتبية

 954 693 173 18 781 675 مهعدات اعالمية

 272 0 272 مهعدات طبية

 445 0 445 مهعدات املشرب

 839 5 0 839 5 مهعدات ا تصوير

 483 31 0 483 31 مهعدات اتاتصال

 381 206 336 58 045 148 يف طور اإلجناز أصول مادية

 002 474 2 907 78 095 395 2 اجملموع اخلام

 853 937 1- 694 123- 159 814 1- واملدخرات تطرح االستهالكات
 149 536 787 44- 936 580 اجملموع الصايف

 
 فيما يلي: 2019تتمثل إقتناءات سنة 

 دينار  399 2مبا قيمته أاثث مكتب مهعدات مكتبية تتمثل يف  -
 دينار 757 8مببلغ آتات نسخ دينار و  416 9حواسيب حممو ة مببلغ  4عالمية تتمثل يف مهعدات إ -



 الكمية والدراسات التنافسية للقدرة التونسي املعهد
  2019 لسنة املالية القوائم حول احلساابت مراجع تقرير
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مبا قيمته   STPCزود من قبل امل أشغال هتيئة املقر اتاجتماعيأصول مادية يف طور اتانشاء تتمثل يف  -
 407مبا قيمته EXCEL CONTROL من قبل شركة   دينار ومراقبة أشغال ا تديئة 929 57

 دينار.
وا يت تقدر قيمتدا  2016لروارق املسجلة ابجلرد املادي  سنة طبقا  مت احتساب مدخرات اب دفاتر احملاسبية 

 ومل يقع حتيني هذه املدخرات يف ظل غياب اجلرد املادي  ألصول ا ثابتة. دينارا. 237 35بـ: 
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 ب األصول اجلارية-4
 

 : املخزون 0-ب-4
 دينارا .354 81 : 2019ديسمرب  31 يف  لمخزونجلملية بلغت ا قيمة ا
"أعباء مسجلة مسبقا" املهعروض  471، تغيري طريقة عرض املخزون من احلساب ا دائن 2019وقد مت يف سنة 

املخزوانت. هذا وقد بلغت قيمة املخزوانت املهعروض ضمن  31ضمن األصول اجلارية األخرى إىل احلساب 
  احملاسبية إعادة مهعاجلة ا بياانتريي املهعايقتضدينار. وت 827 106ما قدره  2018ديسمرب  31يف اتريخ 
 املقارنية.

 

 ::أصول جارية أخرى1-ب-4
دينارا يف    359 397دينارا، مقابل  198 300 :2019ديسمرب  31بلغت األصول اجلارية يف 

 دينارا مرصال كاآليت :  161 97قدره   اخنراضا مسجلة  .2018ديسمرب  31
 

 2018 2019 البياانت
 461 1 461 1 األعوان و حساابت مرتبطة هبم

 0 0 منح  لدفع -جمموع ا دو ة 
 727 285 394 302 مدينون خمتلرون )*(

 0 34 حساابت إنتقا ية 
 693 117 586 6 حساابت تسوية

 881 404 474 310 امخلا  اجملموع 
 522 7- 276 10- املدخرات )**(

 359 397 198 300 الصايف اجملموع
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 )*( يترصل رصيد مدينون خمتلرون كما يلي:

 البياانت
ديسمرب  31يف رصيد ال

2019  
 835,519 1 مبا غ إحتياطية مل تسرتجع سليم اب كاهية )ا تأمني علي املرض(

 162,132 3 2019مبا غ إحتياطية مل تسرتجع  ا بورشاين )ا تأمني علي املرض( 
 386,831 281  2019ة أجور  األعوان امللحقون اب وزار 

 384,482 286 وزارة األشراف 
 160,434 1 2010مبا غ إحتياطية مل تسرتجع بوزارة ا نقل 
 593,751 1 2011مبا غ إحتياطية مل تسرتجع بوزارة ا نقل 

 521,916 7 2012/ 5+4مبا غ إحتياطية مل تسرتجع بوزارة ا نقل سامل امليالدي  
 276,101 10 وزارة النقل

 BAD" 5 369,311شروع  "م
 BIT" 363,652مشروع  "

 393,546 302 مدينون خمتلفون
 

 .زارة ا نقلو من مل تسرتجع ا يت حتياطية اإلبا غ )**( تتهعلق املدخرات اخلاصة ابتاصول اجلارية ابمل
 

 : توظيفات وأصول مالية أخرى  2-ب-4

 2018 2019 البياانت
 000 600 0 يراتبن  تونس ا هعريب ا دويل حساب ا توظ

 930 28 0 فوائد مطلوبة

 930 628 0 خرىاألالية املصول األجمموع التوظيفات و 
 
 .2019ا سيو ة خالل سنة مل يقم املهعدد إبعادة توظيف فائض   
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 :  السيولة و ما يعادل السيولة:3-ب-4 
 328 269 2 قابلدينارا، م  499 613 2019:2ديسمرب  31بلغت ا سيو ة وما يهعادل ا سيو ة يف 

  :دينارا مرصال كاآليت171 344  قدره  رتراعاامسجلة   2018ديسمرب  31يف    دينارا

 2018 2019 البياانت
 33 251 صندوق املعهد
 907 447 صندوق املرصد

     البنوك:
AMAN BANK  49 936 0 

B5-59-00053-1 حساب رقم BIAT 89 628 84 119 
B5-30-00076-1 حساب رقم BIAT 19 240 31 100 
B5-30-00080-0 حساب رقم BIAT 43 436 39 653 

BIAT  070 366 021 297 663000621حساب رقم 
STB   588 21 827 21 0621019954حساب رقم 

     الربيد:
PTT  788 840 954 143 1 484977مبونبليزير حساب رقم 

 PTT مبونبليزير حسابtitre   II  946 092 883 403 

 667 1 667 1 : اخلزينة العامة

 328 269 2 499 613 2 اجملموع العام
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 حتتوي جداول املقارابت ا بنكية على عمليات عا قة ختص ا سنوات املاضية مل يقع تسويتدا بهعد.

 وتتلخص هذه ا هعمليات كما يلي:

  مقابيض غري حمتسبة رقم احلساب البنك
 مقابيض غري

يف غري حمتسبةمصار  مسجلة لدى البنك   
 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 

 873.177 463.049 4 - 234.435 6 اجملموع
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  .صومإيضاحات حول األموال الذاتية واخل  -5مذكرة عدد 
 

 : األموال الذاتيةأ:-5 
 

 31دينارا يف  647 558 2مقابل  دينارا، 6032 081   : 2019ديسمرب 31بلغت األموال ا ذاتية يف 
 مرصال كاآليت : دينارا  044 477  قدره  خنراضا ا. مسجلة 2018ديسمرب 

 2018 2019 البياانت
 110 762 645 775 فوائض ا نتائج ا سابقة

 337 637 954 597 ر املستهعملة ا صافيةمنح اتاستثما
 466 700 657 757 منح اتاستثمار غري املستهعملة 

 735 458 653 49- نتيجة ا سنة احملاسبية  

 647 558 2 603 081 2 اجملموع
 

 تتهعلق أهم ا تغيريات املسجلة ابتاموال ا ذاتية ب:
 ب ا رواضل ا سابقة )+(دينار ضمن حسا 735 458و ا با غة  2018إدراج نتيجة سنة  -
 (-) 2017ميزانية سنة ضمن حساب ا تهعديالت احملاسبية وا يت ختص فواضل  200 445إدراج مبلغ  -
 دينار )+( 000 345قيد منح ا هعنوان ا ثاىن املقبوضة مبا قيمته  -
 717 201ضمن منح اتاستغالل مبا قيمته  2019قيد حتويل املنح املرصودة  نرقات املرصد  سنة  -

 (-دينار)
 (-)289 137قيد حصص منح اتاستثمار ضمن حساب ا نتائج مبا قيمته   -
 (-) 418 508تغري ا نتيجة احملاسبية مبا قدره  -
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 :ب:اخلصوم-5
دينارا    670 324 1، مقابل 2019ديسمرب 31دينارا يف    764 461 1بلغ جمموع اخلصوم 

 دينارا مبواب كاآليت : 094 137قدره  رتراعاا. مسجال  2018ديسمرب  31يف 
 

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

جاء  حسب ما تقادم املبدأ  تطبيقا بهعض ا ديون املرمسة بدفاتر احملاسبة ضمن حجوز بهعنوان ا ضمانإثر إ غاء 
  .ذه ا ديونهب من قبل املزودين وذ   حتسبا ألي مطا بة اسبة ا هعموميةجلة احملمب

تكميلية  تغطية ا تهعويض  كمدخرات  2011دينار اب دفاتر احملاسبية  سنة  15 000كما وقع تسجيل مبلغ 
 صرقة منظومة ا تصرف.  إ غاءعلى إثر رفوع  دى احملاكم املنزاع املتوقع  ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الكمية والدراسات التنافسية للقدرة التونسي املعهد
  2019 لسنة املالية القوائم حول احلساابت مراجع تقرير

 

 اإليضاحات حول القوائم املالية 17
  

 :اخلصوم اجلارية :1-ب-5
 : املزودون واحلساابت املتصلة هبم :1-ب-5

  053 458مقابل دينارا،  235 375 :2019ديسمرب  31بلغ رصيد املزودين واحلساابت املتصلة هبم يف 
      دينارا مرصال كاآليت:  818 82قدره  ااخنراض . مسجال 2018ديسمرب  31دينارا يف 

 2018 2019 البياانت
 775 279 998 275 مزودو استغالل

 415 151 044 54 مزودو أصول اثبتة 
 863 26 112 45 فواتري مل تصل  -مزودون  
 AGILIS 81 0–مزودون  

 053 458 235 375 اجملموع
 
يهعود  دينار 143 1بقيمة  ATCEجي يضم حساب مزودو اتاستغالل دين قدمي  وكا ة اتاتصال اخلار  -

  2010 سنة 
ا يت توقف   CREAP رائدة شركة دينار  881 32بقيمة األصول ا ثابتة دينا  يتضمن حساب مزودو -

 هتيئة مقر املهعدد. أبشغالا تهعامل مهعدا نظرا  وجود خالف تهعلق 
ة قا ثابتة حجوزات بهعنوان ا ضمان مل يقع خالصدا تهعود  سنوات ساب األصولكما يتضمن حساب مزودو 

 .CREAPدينار يهعود  شركة  407 1مندا مبلغ 
دينار خيص فاتورة استدالك املقر ا رئيسي  403 3بقيمة  احساب مزودون فواتري مل تصل مبلغيتضمن  -

 وا ذي جيب تصريته. 2015املأوي  لكدرابء تهعود  سنة   لكدرابء وفاتورة استدالك
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    يترصل حساب مزودو اتاستغالل كاآليت:
 2019ديسمرب  31الرصيد يف  بياانتال

 084,800 103 ا شركة ا تونسية  توزيع ا برتول 
FASCAR  PARKING 59 408,078 

 312,629 30 إتصاتات تونس
HOTEL IBEN KHALDOUN 14 975,000 

 442,553 13 ا شركة ا تونسية  لكدرابء وا غاز
FORMATION STATA TRAINING 8 283,600 

 144,838 7 اراكسرباس اسونس
 966,550 6 ا تهعاونية ا توزيع

DROGUERIE EL AMEL 4 994,425 
VOGUE DISTRIBUTION 4 081,110 

BON RESTAU 3 969,000 
PLANET LC.M LIGHT 2 736,431 

 415,997 2 مينيزيس 
HOTEL DONIA 1 690,600 

SEMINAIRE IACE SAMI BOUSSIDA 1 600,000 
SEMINAIRE IACE IMED BEN RABAH 1 600,000 

 589,364 1 اورونج 
CIFED FORMATION RAJA SLIM 1 273,900 
FORMATION SOFTWAY TUNIS 1 143,000 

 142,560 1 2010ا وكا ة ا تونسية  إلتصال اخلارجي مستحقات فواتري
TECHNOMEDIA BEN ALI "SEMIN" 1 100,000 

HOTEL ORIENT PALACE 923,200 
SOCIETE AYDIS 435,659 

DAR ELFOUNOUN 336,291 
MITFATTT 276,080 

SCANTECH 214,200 
LOYER PARKING 204,000 

COMPUTER MEDIA 173,740 
STE D’IMPRESSION ET DES JOURNAUX 167,200 

 684,805 275 مزودو استغالل
 313,600 حجز بعنوان الضمان -مزودو استغالل 

 998,405 275 جمموع مزودو استغالل 
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    يترصل حساب مزودو ااألصول ا ثابتة كاآليت:

 2019ديسمرب  31الرصيد يف  البياانت
STE S T P C  3 355,134 

CREAP 32 880,557 
 235,691 36 مزودو أصول اثبتة 

 461,502 (2008سكانتاك )
 152,007 (2009قان  إلعالمية )

 519,887 (2011ساميتال)
 INFOLOG  205,296 

 406,861 1 (2017ايب )كر 
 218,897 2 دااتكوم

STE S T P C  9 944,011 
 FLEXOS "ACQUI DIVERS" 2 121,175 

 GAMMA INFO "ACQUI 4 PC" 470,800 
 INFO DISTRIPLUS 5% 308,032 

 808,468 17 حجز بعنوان الضمان -مزودو أصول اثبتة 
 044,159 54 جمموع مزودو اصول اثبتة

 
    كاآليت:  فواتري مل تصل -مزودون ب يترصل حسا

 2019ديسمرب  31الرصيد يف  البياانت
 309,234 3   2015/ 7فاتورة استدالك  املقر ا رئيسي  لكدرابء  
 93,800 2015فاتورة استدالك  املأوي  لكدرابء  
 537,535 12/2019-11 فاتورة استدالك  اامقر ا ررعي    لماء 
 690,599 1 12/2019 و ا ررعي  لغازفاتورة استدالك  املقر ا رئيسي  
 215,200 12/2019-11 فاتورة استدالك  املقر ا رئيسي  لماء 
 2T-3T-4T/2019 13 674,528 فاتورة اورونج 

 839,358 1  2019  اكسرباس اسونسار
 360,254 21 فواتري مل تصل -مزودون 
 751,405 23 ة التونسية لتوزيع البرتولالشرك-وصول بنزين مل تصل بعد 

 111,659 45 فواتري مل تصل -جمموع مزودون 
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 :اخلصوم اجلارية األخرى:2-ب-5
دينارا ، مقابل  529 061 1:  2019 ديسمرب 31بلغ رصيد اخلصوم اجلارية األخرى يف  

 رصال كاآليت:دينارا م911 219  قدره رتراعاا. مسجال  2018ديسمرب 31دينارا يف   618 841

 2018 2019 البياانت
 537 330 492 390 ()*  أعباء  لدفع -أعوان 
 544 101 551 116 )**( أعباء  لدفع -ا دو ة 

 865 408 798 553 )***( دائنون خمتلرون
 671 688 حساابت إنتقا ية

 618 841 529 061 1 اجملموع
 

    :كاآليت  أعباء  لدفع -اتاعوان يترصل حساب )*( 

 2019ديسمرب  31الرصيد يف  البياانت

 260,483 44 أجور مستحقة-األعوان 
 130,293 52 أجور مستحقة-أعوان اتاستبيان

 616,667 5 املهعارضات-األعوان 
 484,584 288 ديون مدخرة  إلجازات ستستوىف

 492,027 390 أعباء للدفع -جمموع االعوان 
 

    كاآليت:  فعأعباء  لد - يترصل حساب ا دو ة)**( 

 2019ديسمرب  31الرصيد يف  البياانت
 666,313 113 األداءات املخصومة من املورد

 884,846 2 أعباء جبائية على اجازات ستستوىف 
 551,159 116 أعباء للدفع -جمموع الدولة 
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    كاآليت:  يترصل حساب دائنون خمتلرون)***(  

 2019ديسمرب  31الرصيد يف  البياانت
 586,173 4 ا وطين  لضمان اإلجتماعيا صندوق 

 013,698 129 مساهة ا تقاعد
 938,761 19 حيطة إجتماعية

 784,402 2 رأس املال عند ا وفاة
 095,636 64 2019أعباء اجتماعية على اجازات ستستوىف 

 418,670 220 ضمان اجتماعي وهياكل اجتماعية أخرى 
 300,000 حبيب منصور
 216,025 58 أتمينات ستار

 948,647 119  2018-2019اجور  انور ا شائيب  
 EMNES" 18 383,178مشروع  
 AFD" 40 412,195مشروع  

 119,374 84 مشروع  ماد برو
 379,419 321 حساابت أخرى دائنة

 000,000 12 أعباء خمتلرة  اليراء
 798,089 553 دائنون خمتلفون
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 قائمة النتائجإيضاحات حول 

 
 إيرادات اإلستغالل: 6مــذكرة عدد 

دينارا يف   636 537 5دينارا ، مقابل  274 814 5:  2019 جمموع إيرادات اإلستغالل  سنةبلغ 
 مرصال كاآليت:دينارا 638 276 قدره  ارتراعا. مسجال  2018ديسمرب 31
 

 2018 2019 البياانت

 658 369 5 984 676 5 من منح استغالل  متأتيةمداخيل 
 000 35 0 من بيع دراسات متأتيةمداخيل 

 977 132 289 137 إيرادات اإلستغالل األخرى
 636 537 5 274 814 5 جمموع إيرادات اإلستغالل 

 
 تتمثل إيرادات اتاستغالل األخرى يف حصص منح اتاستثمار املسجلة ضمن اإليرادات.
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 ةمشرتايت التموينات املستهلك: 7مــذكرة عدد 
 31دينارا يف 386 83 دينارا ، مقابل 996 159 :  2019  سنة مشرتايت ا تموينات املستدلكة تبلغ

 مرصال كاآليت:دينارا 610 76قدره  ارتراعا. مسجال  2018ديسمرب

 2018 2019 البياانت
 211 4   889 3  استدالك ماء

 804 47 254 76  استدالك كدرابء
 479 4 527 19 استدالك وقود

 628 9 938 32 واد مكتبية وإعالمية م
 171 5 236 15 مواد كدرابئية 

 864 2 069 4 مواد تنظيف
 229 9 083 8 شراءات أخرى

 386 83 996 159 مشرتايت التموينات املستهلكةجمموع 
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 : أعباء األعوان8مــذكرة عدد 
 395 867 4ما يهعادل  2019ا يف اتاجتماعية سنة بلغت مجلة األعباء اخلاصة ابملرتبات و األجور و ا تك

دينارا.    913 436 قدره  ارتراعامسجلة  2018ديسمرب  31دينارا يف   482 430 4 مقابل  دينارا
دينارا( متثل املبا غ ا يت مت  195 295)  من جمموع هذه األعباء %  6هذا و جتدر اإلشارة إىل أن نسبة 

ار اتراقيات ثنائية يف إط، وزارة اإلشراف بهعنوان أجور و منافع اجتماعية ب لحقني املصرفدا  رائدة أعوان املهعدد 
 .يتم مبوجبدا اسرتجاع هذه األجور و ا تكا يف اتاجتماعية  من املؤسسات املهعنية

املباشرين  مبقر املهعدد بقائمة  دينارا املتهعلق أبجور األعوان 200 572 4  و بناء عليه ، مت تسجيل مبلغ
 ئج بهعد أن مت خصم املبا غ ا يت يتهعني اسرتجاعدا وا يت يتم تسجيلدا ضمن حساب "حتويالت األعباء".ا نتا
 

 2018 2019 البياانت

    018 336 3            274 595 3       أجور ومنح
   396 206    944 232          اتامتيازات ا هعينية

    712 6    531 38            اجازات خا صة اتاجر
    742 601               318 722          مسامهات ا ضمان اتاجتماعي

    614 279               328 278          مسامهات ا تأمني اجلماعي
 482 430 4 395 867 4 اجملموع

    426 281         -    195 295       - شرافاإل امللحقني بوزارةحتويالت أعباء أعوان املعهد 
    056 149 4          200 572 4       أعباء األعوانجمموع 
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 خمصصات اإلستهالكات واملدخرات: 9مــذكرة عدد 
دينارا 977 132 دينارا ، مقابل 043 140 :  2019  سنة خمصصات اإلستدالكات واملدخرات تبلغ
 صال كاآليت:مردينارا 066 7 قدره  ارتراعا. مسجال  2018ديسمرب 31يف 
 

 2018 2019 البياانت
    592 14     594 13 استدالكات اتاصول ا ثابة ا غري مادية 

    386 118     695 123 استدالكات اتاصول ا ثابة  مادية 
 0    754 2 مدخرات

 977 132 043 140 خمصصات اإلستهالكات واملدخرات
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 غالل األخرىأعباء اإلست: 10مــذكرة عدد 
 31دينارا يف 027 828 دينارا ، مقابل 556 982 :  2019  سنة أعباء اإلستغالل األخرى تبلغ

 مرصال كاآليت:دينارا 529 154 قدره  ارتراعا. مسجال  2018ديسمرب
 

 2018 2019 البياانت
    233 352         354 366      كراءات
    830 37           039 41         واصالحات صيانة 
    116 18           356 16        ا تامني

    068 63           837 71        جرائد ومراجع وأعمال نسخ
    274 51           068 38        ندوات وتكوين
      0                  949 119      احلاق ابملهعدد 

    357 8             539 20        أتهعاب
    415 1             334              وطلبات عروضاشدار، عالقات عامة 

    000 140         969 143       ومجهعية املهعددمسامهات  رائدة ودادية 
    312 25           918 33        مصاريف تنقل وإقامة

    443 88           262 81        نرقات اتاتصاتات
    349 1             412 1          خدمات بنكيةعموتات و 

    632 40           519 47        ضرائب وأداءات 
 027 828 556 982 أعباء اإلستغالل األخرىجمموع 
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 التوظيفات واألعباء املالية الصافية: 11مــذكرة عدد 
 31دينارا يف 351 39 دينارا ، مقابل 930 9- :  2019  سنة ا توظيرات واألعباء املا ية ا صافية تبلغ

 دينارا مرصال كاآليت: 281 49 قدره  خنراضاا. مسجال  2018ديسمرب
 

 2018 2019 البياانت

    127 39         801 4        مداخيل ا توظيرات 
    225              204 2        خطااي 

 0    935 16    - فوارق ا صرف
 352 39 930 9- يفات واألعباء املالية الصافيةجمموع التوظ
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