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املوازنة
(بالدينار التونس ي)
الاصول
الاصول غير جارية
الاصول الثابتة
الاصول الثابتة غير املادية

الايضاحات

1

31/12/2015

31/12/2014

4 831

4 831

-2 514

-1 395

2 317

3 436

1 319 083

990 183

-224 134

-74 574

1 094 950

915 609

الاصول املالية

15 000

15 000

مجموع الاصول غير الجارية

1 112 267

934 045

الاصول الجارية
اصول جارية أخرى

130 317

67 304

2 000 000

0

1 172 917

2 260 954

مجموع الاصول الجارية

3 303 234

2 328 258

مجموع الاصول

4 415 501

3 262 303

الاستهالكات
الاصول الثابتة املادية

2

الاستهالكات

3

توظيفات مالية
السيولة و ما يعادل السيولة
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املوازنة
(بالدينار التونس ي)
الاموال الذاتية و الخصوم

الايضاحات

31/12/2015

31/12/2014

الاموال الذاتية و الخصوم
الاموال الذاتية
صندوق اجتماعي
منح الاستثمار

1

مجموع الاموال الذاتية

5 953

0

1 575 353

1 371 032

1 581 306

1 371 032

الخصوم
الخصوم الجارية
املزودون و الحسابات املتصلة بهم

2

45 725

8 461

خصوم جارية أخرى

3

2 788 470

1 882 810

مجموع الخصوم الجارية

2 834 195

1 891 271

مجموع الخصوم

2 834 195

1 891 271

مجموع الاموال الذاتية و الخصوم

4 415 501

3 262 303
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قائمة النتائج
(بالدينار التونس ي)
الايضاحات

31/12/2015

31/12/2014

إيرادات الاستغالل
24 600

43 400

املداخيل

1 873 875

1 486 338

حصص منح الاستثمار املسجلة في الايرادات

150 679

75 968

مجموع إيرادات الاستغالل

2 049 154

1 605 706

منح الاستغالل

1

اعباء الاستغالل
مشتريات التموينات املستهلكة

2

137 032

70 923

اعباء الاعوان

3

1 368 535

1 132 002

مخصصات الاستهالك
اعباء الاستغالل الاخرى

150 679

75 968

4

456 411

326 813

مجموع أعباء الاستغالل

2 112 726

1 605 706

نتيجة الاستغالل

-63 211

0

63 503

0

0

0

مداخيل التوظيفات
النتيجة الصافية للسنة املحاسبية
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جدول التدفقات النقدية
(بالدينار التونس ي)
2015/12/31

2014/12/31

التدفقات النقدية املتصلة باالستغالل
النتيجة الصافية للسنة املحاسبية
ّ
مخصصات إلاستهالكات

0

0

- 970.051

- 57.101

منح استثمار مدرجة بحسابات النتائج

970.051

57.101

تغيرات
الاصول الجارية ألاخرى

- 06.096

-67 304

املزودون و الخصوم ألاخرى

149 194

1 657 199

التدفقات النقدية املتأتية من الاستغالل

968 800

1 119 716

ّ
التدفقات النقدية املتصلة بأنشطة الاستثمار
الدفوعات املتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية

-693 100

-992 029

الدفوعات املتأتية من اقتناء أصول مالية

-9 000 000

-15 000

ّ
املخصصة ألنشطة الاستثمار
التدفقات النقدية

-2 328 811

-1 007 029

التدفقات النقدية املتصلة بأنشطة التمويل
مقابيض متأتية من منح استثمار
رصيد الصندوق الاجتماعي

355 000

617 000

7 179

0

ّ
املتأتية من أنشطة التمويل
التدفقات النقدية

171 825

182 111

تغيير الخزينة

-0 199 116

696 269

الخزينة في بداية السنة املحاسبية

9 900 174

1 564 650

الخزينة عند نهاية السنة املحاسبية

0 065 806

2 260 954
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إلايضاحات حول القوائم املالية
 .0التعريف بالهيئة
أحدث الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري بمقتض ى املرسوم عدد  990لسنة  9099املؤرخ في
 9نوفمبر  ،9099املتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري  ،الذي ينص الفصل السادس منه على ما يلي " تحدث
هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية والاستقالل املالي مقرها تونس العاصمة تسمى الهيئة العليا
املستقلة لالتصال السمعي والبصري تكلف بالسهر على ضمان حرية الاتصال السمعي والبصري وتعدديته ،وفقا
للمقتضيات املنصوص عليها بهذا املرسوم".
و تتمثل مهامها في البت في مطالب الترخيص بإحداث واستغالل منشآت السمعي البصري وإسناد الرخص ومراقبة
تقيد هذه املنشآت بمضمون كراسات الشروط ،وصياغة كراسات الشروط الخاصة باملؤسسات العمومية لالتصال
السمعي البصري والسهر على ضمان حرية التعبير من خالل إعداد تقارير دورية ،مع وضع القواعد السلوكية املتعلقة
باإلشهار.
ينص الفصل التاسع عشر على أن تتولى الهيئة إبداء الرأي للحكومة وللبرملان حول مشاريع القوانين ،أو مشاريع
املراسيم املتعلقة بالقطاع ،واقتراح ما يلزم من اقتراحات تتماش ى والتغيرات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية
املتصلة بأنشطة القطاع.
يشرف على إدارة الهيئة مجلس هيئة مكون من تسعة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا و نائبا له.
ّ
تمتد السنة املحاسبية للهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري من  1جانفي إلى  31ديسمبر من كل سنة.
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ّ
 .5املبادئ والطرق
املحاسبية:
املذكرة عدد  :1التقيد بمعايير املحاسبة
ّ
املالية للهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري للسنة املحاسبية املختتمة في
لقد تم إعداد القوائم
 31ديسمبر  9097وفق املعايير املحاسبية املعتمدة حاليا ،كما نشير إلى عدم وجود أي اختالف ذي داللة بين املعايير
املحاسبية و املبادئ التي وقع اعتمادها إلعداد و تقديم القوائم املالية.
املذكرة عدد  : 2أسس القيس املعتمدة :
لغرض إعداد القوائم املالية للسنة املحاسبية املختتمة في  31ديسمبر  9094تم اعتماد التكلفة التاريخية في تحديد
القيمة التي يقيد ألجلها عنصر ما في املحاسبة.
املذكرة عدد  : 3قواعد وطرق املحاسبة
إن القواعد والطرق املحاسبية ألاكثر ّ
أهمية املستعملة من قبل الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري
ّ
تفصل كاآلتي :
ألاصول غير املادية
ألاصول الغير مادية املدرجة باملوازنة تتكون من برامج إلاعالمية و غيرها من العناصر التي ليس لها جوهر مادي ،و التي
تم اقتناؤها أو إحداثها قصد استعمالها ألكثر من فترة محاسبية ،وقد تم تسجيلها باملحاسبة حسب تكلفة اقتنائها
دون اعتبار ألاداء على القيمة املضافة .ويقع احتساب إلاستهالكات للبرامج إلاعالمية و غيرها من العناصر غير املادية
بصفة متساوية و على مدى ثالث سنوات.
منح الاستغالل
ُ
تقيد منح الاستغالل خالل سنة الحصول عليها  ،و تتولى الهيئة إنجاز نفقات التسيير من خالل هذا الحساب ،على
أن تقيد بقايا منحة الاستغالل في حساب " عمليات مخصوصة مع الدولة"سواء كانت دائنة أم مدينة تجنبا لظهور
ُ
نتيجة استغالل ايجابية أو سلبية ،و تفتح السنة املحاسبية املوالية بالرصيد الدائن أو املدين لحساب منح الاستغالل.
منح الاستثمار
ُ
تقيد منح الاستثمار خالل سنة الحصول عليها  ،و هي منح مخصصة القتناء أصول ثابتة مادية أو غير مادية  ،و يقع
استهالك هذه املنح  ،بالتوازي مع استهالكات ألاصول الثابتة املادية و غير املادية التي تم تمويلها جزئيا أو كليا باعتماد
هذه املنح.
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 .1إلايضاحات حول املوازنة
 1.IIIألاصول
املذكرة عدد  :0الاصول غير املادية :
تبلغ قيمة هذا العنصر في موفي ديسمبر  2015ما قدره  2 316,745دينارا مقابل  3 435,888دينار كمبلغ صافي في
موفي ديسمبر  2014ويتوزع رصيد هذا العنوان كاآلتي:
القيمة الخام
5102
91344400
93404990
4 830,520

البيان
برمجيات اعالمية
موقع الهيئة
املجموع

الاستهالكات  5102القيمة الصافية
2015
1288,982
644,394
90954506
4544541
2 316,745
1 119,143

القيمة الصافية
2014
1 933,376
97094799
3 435,888

املذكرة عدد :5ألاصول املادية:
ترتفع قيمة هذا العنصر في موفي ديسمبر  9097إلى مبلغ  1 319 083,491دينارا مقابل  990 182,563في موفي
ديسمبر  9094ويتوزع رصيد هذا العنوان كاآلتي:
البيان

القيمة الخام 5102

443566,000
معدات نقل
تجهيزات عامة و عمليات تركيب و تهيئة مختلفة 9170744707
9465034779
معدات مكتبية
9693634964
تجهيزات اعالمية
9301064499
معدات سمعية بصرية
2089,040
معدات تصوير
14263,788
اصول مادية في طور إلانشاء
1 319 083,491
املجموع

القوائم املالية لسنة 5102

القيمة الخام 2014
9914444900
9973194999
126760,165
130452,634
9377444499
2089,040
990 182,563

8

الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري

املذكرة عدد  :1أصول جارية اخرى:
ترتفع قيمة هذا العنصر في موفي ديسمبر  9097إلى مبلغ  960.690،160دينار مقابل  05.606،346في موفي ديسمبر
 9094ويتوزع رصيد هذا العنوان كاآلتي:
البيان
ايرادات مستحقة
أعباء مسجلة مسبقا (كراءات)
معلوم إلاجازات
مزودون تسبقات
حساب انتظار للتسوية
املجموع

5102
75.990،463
00.730،937
9.000،000
9.970،000
1.904،605
011.107.811

5104
04000
05.606،346
0

76.111.941

املذكرة عدد  :4السيولة و ما يعادل السيولة:
بلغت قيمة هذا العنصر في موفي ديسمبر  9097ما قدره  9.959.190،709دينارا مقابل  9.900.174،454دينار في
موفي ديسمبر  9094ويتوزع رصيد هذا العنوان كاآلتي:
البيان
بنك الاسكان OIF 5141
بنك الاسكان SNG 6185
بنك الاسكان EXPLOITATION 9483
البريد التونس ي EXPLOITATION 3136
البريد التونس ي (الصندوق الاجتماعي)
الخزينة
املجموع

القوائم املالية لسنة 5102

5102
901.3634073
07.335،493
97,986
133.507,141
7.1794919
2.435,188
1.175.807,210

5104
1.0564754
46.610،100
9.111.111،954
905.991،709
04000
0774904
5.571.824,464
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 -2.IIIالاموال الذاتية والخصوم:

املذكرة عدد  :9منح الاستثمار:
البيان
منح استثمار بعنوان سنة 9096

2015
9.079.000،000

2014
9.079.000،000

منح استثمار بعنوان سنة 9094

615.059،551

617.000،000

منح استثمار بعنوان سنة 9097
املجموع الخام
منح الاستثمار املدرجة في حسابات النتائج
املجموع الصافي

677.000،000
0.915.111.111
- 990.045،910
0.262.125.614

0.446.111.111
- 57.103،960
0.160.110.661

املذكرة عدد :5املزودون والحسابات املتصلة بهم:
ترتفع قيمة هذا العنصر في موفي ديسمبر  9097الى مبلغ  47.594،375دينارا مقابل  8460,874دينارا في موفي ديسمبر
 9094ويتوزع رصيد هذا العنوان كاآلتي:
2014
2015
البيان
مزودون
8026,414
49.453،009
434,460
3.246,795
مزودون حجز بعنوان الضمان
8460,874
42.654.926
املجموع

القوائم املالية لسنة 5102

10

الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري

املذكرة عدد  : 1الخصوم الجارية الاخرى :
البيان
الاعوان ،اجور مستحقة
خصم من مورد على اجور القضاة (تعاونية القضاة)
خصم من املورد على اجور الاعوان
خصم من املورد على الاتعاب
خصم من املورد على املزودين
خصم من املورد على الاداء على القيمة املضافة
خصم من املورد لتمويل صندوق الدعم
الصندوق القومي الضمان و الحيطة الاجتماعية
مدينون و دائنون مختلفون
حجز بعنوان قروض
مشروع Open society
مشروع OIF
القباضة املالية
مشروع الاذاعات الجمعياتية
عطل ألاعوان خالصة ألاجر
حسابات الانتظار والتسوية
منح الاستغالل املرحلة إلى السنة القادمة
املجموع

القوائم املالية لسنة 5102

5102
43.794،796
6074999
0.901،373
9.790،635
0
0
307،661

5104
933994640
99194070
933994505
90164004
91104030
943974097
9344996

93.443،971
9.990،414
38325,767
101290,952
909064610
466364145
907.194،315
9.407،317
9.614.560،336
5.699.478.781

9904954770
59794163

57.679،033
9.059،551
9.093.007،310
0.995.901.257
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 .4إلايضاحات حول قائمة النتائج:
املذكرة عدد  :0منح الاستغالل :
البيان
منح استغالل بعنوان السنة الجارية
منح الاستغالل املتأتية من السنة املاضية
منح FOSI
منح OIF
منح الاستغالل املرحلة الى السنة القادمة
املجموع

5102
9.070.000،000
9.093.007،310
- 9.614.560،336
0.961.962.101

5104
9.039.0004000
696.956،537
593094570
36908,240
- 9.093.007،310
0.497.116.968

املذكرة عدد  :5مشتريات التموينات املستهلكة:
ترتفع قيمة هذا العنصر في موفي ديسمبر 2015الى مبلغ  137031,540دينارا مقابل  70922,589دينارا في موفى
ديسمبر  2014ويتوزع رصيد هذا العنوان كاآلتي :
البيان
شراءات غير مخزنة من املواد و الوازم
مواد مكتبة
محروقات
املجموع

2015
52.650,100
29.937,440
54.444,000
137.031,540

2014
90.796،733
97.919،709
67.995،700
61.855.298

املذكرة عدد  :1اعباء الاعوان
ترتفع قيمة هذا العنصر في موفى ديسمبر 2015الى مبلغ  9.603.767،790دينار مقابل  9.969.009،939دينار في موفى
ديسمبر 2014و يتوزع رصيد هذا العنوان كاآلتي:
البيان
اجور و منح
اعباء اجتماعية
أعباء عطل خالصة ألاجر
املجموع

القوائم املالية لسنة 5102

2015
9.909.064،176
950.695،673
60.756،901
0.179.212.251

2014
807.868,063
248.782,431
57.679,033
0.015.115.095
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املذكرة عدد  :4أعباء الاستغالل الاخرى
ترتفع قيمة هذا العنصر في موفي ديسمبر  9097الى مبلغ  427.401.690دينارا مقابل  157.901.019دينارا في موفى
ديسمبر  9094ويتوزع رصيد هذا العنوان كاآلتي :
البيان
خدمات خارجية
اعباء كراءات
صيانة وإصالحات
دراسات و بحوث وخدمات خارجية متنوعة
اعوان من خارج املؤسسة
مرتبات الوسطاء و اتعاب
اشهار و نشريات
رحالت و تنقالت
مهمات و حفالت استقبال
نفقات بريدية ونفقات الاتصاالت الالسلكية
خدمات بنكية و خدمات مماثلة
معاليم تسجيل ومعاليم اخرى
صندوق النهوض باملساكن الاجتماعية
تأمينات
منح مدفوعة
أموال مخصصة للصندوق الاجتماعي
أعباء أخرى
أعباء تكوين (تحويل أعباء)
املجموع

2015
6.691،600
911.519،099
90.017،661
97.090،500
05.355،013
747614795
2016,250
42283,253
630914157
770,868
0.507،965
11526,089
1262,324
2000,000
18000,000
642,920
-93.990،000
427.401.690

2014
9402,080
9945744790
12721,637
69.546،049
4224,138
49750,685
10505,102
33025,238
32377,112
7720,855
4474,401
4248,015
-

865,626
157.901.019

املذكرة عدد  :5عائدات مالية صافية:
البيان
فوائد التوظيفات
خطايا التأخير
املجموع

القوائم املالية لسنة 5102

2015
59967,123
3535,705
63502,828

2014
0,000
0,000
0,000
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