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ل ��آ�ة 31/12/2017 31/12/2016�� ا

9 508 666 57 686 303  � 1ا�
أرص*ة ب��'�*وق و�*ى ا���� 

 ا���آGي

326 243 245 126 829 218  � 2ا�

K وم���+�ت �*ى ا��Jس��ت ودا

��Lا��� 
351 719 194 391 096 392  � م���+�ت %�$ ا�����ء 3ا�

4 199 410  123 620  � ا����NO ا���*ات ا����ر�� 4ا�
48 734 677 47 514 675  � م��NO اQس���Pر 5ا�
39 619 413 48 678 489  � اSص�ل ا��Pب�� 6ا�

8 289 456 9 016 122  � أخ�ىأص�ل  7ا�

ل    819 944 680 061 314 788��
ع ا#$�  

 ا�'&
م       
- - 

 ا���� ا���آGّي وا����ب ا����*ّي 

 1خ&)  075 851 224 321 485 369
إ�*ا%�ت وأرص*ة ا��Jس��ت 

 ا�����L وا������
 ودا
K ا�����ء 2خ&)  728 410 278 200 425 273

 م�ارد خ'�ص�� اY���ا�Xت و 3خ&)  702 831 29 341 110 10
 خ'�م أخ�ى 4خ&)  408 321 40 932 753 22


ع ا�'&
م     913 414 573 794 774 675#$� 


ق    118 1 428 1+,-��.� ا


ال ا��ات�-       �� ا

 رأس ا���ل 2�1ل ذات0                        000 000 100 000 000 100
11 636 681 12 133 495 

 
 ا������ اQح���]��ت 2�2ل ذات0                     

901 158 -4 604 707 
 ا������ ا����س�ّ��                       


ال ا��ات�-      788 528 107 839 537 112��
ع ا#$� 

    
788 314 061 680 944 819   

   

ال ا��ات�-��
ق ا4.��-و  �$#
ع ا�'&
م و ا+, 

 ب)غ ا���آ	ت
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 جدول التعهدات خارج الموازنة المجمعة جدول التعهدات خارج الموازنة المجمعة جدول التعهدات خارج الموازنة المجمعة جدول التعهدات خارج الموازنة المجمعة 

2016ديسمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر     31للسنة المحاسبية المختومة في للسنة المحاسبية المختومة في للسنة المحاسبية المختومة في للسنة المحاسبية المختومة في      

دينار تونسيدينار تونسيدينار تونسيدينار تونسي: : : : الوحدةالوحدةالوحدةالوحدة     

 

       

د ��آ�ة 31/12/2017    31/12/2016 ا��

    
   ا�[����ت و ا�Q�OLت ا��+ّ*م� - 1ت678  053 009 75 232 596 68
 إ%���دات م���*�� - 2ت678  812 946 58 338 946 93


ع خ&
م �9�#�-    865 955 133 570 542 162#$� 

    
 (*)ت�8*ات ت���, م+*م� - 3ت678  028 321 82 128 169 96


ع ت678ات ا�#+�6-    028 321 82 128 169 96#$� 

    
 ����Xت م+���� - 4ت678  568 855 163 862 573 136

136 573 862 163 855 568    -�

ع ت678ات ا�#+�#$� 

(*)  ����	 
	����رن� ���2016�  	���ات ا������ ا����� ا���� 

    

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  البنك التونسي الليبيالبنك التونسي الليبيالبنك التونسي الليبيالبنك التونسي الليبي

ج المجمعة ج المجمعة ج المجمعة ج المجمعة قـائـمـة الـنـتـائـقـائـمـة الـنـتـائـقـائـمـة الـنـتـائـقـائـمـة الـنـتـائـ   
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د ��آ�ة 31/12/2017   31/12/2016 ا��

 
   

 ا��@� ا4س�<=لإی�ادات 

26 931 215 
 

 ��ا
* م����� وإ��ادات أخ�ى 1ای�اد  191 430 28
8 874 511 

 
 %��Qت 2ای�اد  646 177 10

1 369 287 
 

 أرب�ح ا����NO ا����ر�� وا������ت ا������ 3ای�اد  214 239 2

 اQس���Pرأرب�ح م��NO  4ای�اد  258 693   135 726

 ا��@� ا4س�<=ل�$#
ع إی�ادات    309 540 41   148 901 37

 
    

 
   

 ا��@� ا4س�<=لأ2�Bء 
15 058 205 

 
 �ث����ا
* م*��%� وأ%��ء م� DB1ء 449 260 17

226 590 
 

 %��Qت م*��� DB2ء 820 601

 خ��
� م��NO ا����دات ا����ر�� و ا������ت ا������ DB3ء 078 18   367 34

 ا��@� ا4س�<=ل�$#
ع أ2�Bء    347 880 17   162 319 15

            

22 581 986   23 659 962    �E2&ا� �@ ا�2تF ا��

-410 287 
 

 ''�ت ا��ّ*خ�ات و����� ت'��a ��1 ا�����+�تم� DB4ء 345 797 4-

-47 782 
 

 م�''�ت ا��ّ*خ�ات و����� ت'��a ��1 م��NO اQس���Pر DB5ء 966 48-

-13 518 186 
 

 اج���%��أج�ر وتDB6  <���Lء 550 065 15-

-5 047 583 
 

 ت���L> اQس�c6ل ا���ّم�  DB7ء 587 467 5-

-2 272 858 
 

-2 894 272 
 

 �ا��Pب�و م*خ�ات اQص�ل  �c8آ�تاQسرص* 

 ا4س�<=ل	��$-     758 613 4-    290 285 1

 
    

-28 465 
 

       103 080 
 

 رص�* ربa او  خ��
� %�$ %��ص� %�د��   
1 256 825     -4 510 678    -$�6 	��$- ا4	IH- ا�28دی- ���Hآ2ت ا�#
-271 376 

 
-94 370 

 
 اQداء %� اQرب�ح

-84 220            0      aخ��رة /رص�* رب�
 م�eت�� م; ا����ص� ا��dر
901 229   -4 605 048    -$�6 ا���$- ا�&�H�� -�E2آ2ت ا�#

 ,&- ا4.��-    341-   71

 ا���$- ا�&�E2- ا�6J28ة ���Hآ- ا�8#$#-    707 604 4-   158 901
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 ا���ــــــ2	ــــ2 ت 2017/12/31 2016/12/31

 أ	IH- ا4س�<=ل    
      

 ا������ ا�'���� 707 604 4- 158 901
 ا���*�, ب���ان ا���''�ت واQس�c8آ�ت 583 740 7 927 730 2

��ص�� ا�O�ارق ا�    : 
17 814 974 -72 646 327  K
 س��ب�ت �*ى ا��Jس��ت ا�����L و ا������ اSخ�ى/ ودا
 ودا
K ا�����ء 528 985 4 856 188 28

 س*اد ��وض ��وض ������ء و ت���+�ت/��وض ������ء و ت���+�ت     544 174 44-    751 335 37-
3 346 181 4 075 790 <�h�س�*ات ا�� 
 أص�ل أخ�ى 666 726-           379 276 1
 خ'�م أخ�ى 476 567 17 384 540-

      

 ا��E6+2ت ا�+6ی- ا�&�E2- ا�#�Mت�- �L أ	IH- ا4س�<=ل 867 782 87- 340 382 16

      
 أ	IH- ا4س�O#2ر    

      
 م��NO اQس���Pر/  ا����ء 036 136 1 034 71� i��Oت 

 أص�ل ث�ب��/  ا����ء 348 953 11- 636 539 16-� i��Oت 
      

 ا��E6+2ت ا�+6ی- ا�&�E2- ا�#�Mت�- �L أ	IH- ا4س�O#2ر 312 817 10- 602 468 16-

      
    � أ	IH- ا��#
ی
      

 ا���Oض رأس ا���ل/ ارت�Oع  - -
 و ا���ارد ا��'�ص�� ا���Qا�Xتا���Oض / ارت�Oع  361 721 19 213 153 8
-432 579 -418 473  اس����Qت %�$ ا�'�*وق اQج���%

 ح'k أرب�ح م*��%�   - -

7 720 634 19 302 888 � ا��E6+2ت ا�+6ی- ا�&�E2- ا�#�Mت�- �L أ	IH- ا��#
ی

      

7 634 372 -79 297 291 - ا��<��� ا�&�E �E2 ا���
�- أو �2 ی28د�27 خ=ل ا��

 ی28د�27 ب6ای- ا��- ا���
�- أو �2  008 844 21 636 209 14

21 844 008 -57 453 283 - ا���
�- أو �2 ی28د�27 	27ی- ا��



 

 
 

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعةإيضاحات حول القوائم المالية المجمعةإيضاحات حول القوائم المالية المجمعةإيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
    

        تقديم المجموعةتقديم المجموعةتقديم المجموعةتقديم المجموعة: : : : اإليضاح األول اإليضاح األول اإليضاح األول اإليضاح األول 
  

  :تتكون مجموعة البنك التونسي الليبي من ثالث شركات مختصة في مجاالت متكاملة 
  

أ�lاض ا���� أس�س�  ت��P,و  1983البنك التونسي الليبي شركة خفية االسم أنشئت في ديسمبر  •
 ���ل ا��دا
K م; ا����م آ���O آ��i مّ*ت�8 وش�8�L و��a ا����ب�ت ا������m�8�� �Oت �

�� اSخ�ى ����Yت اc�8ا��� aاد و%+* ا�+�وض وم���Sك وا���آ�ت وا�س��ت وا���Jوا��

  .pج�ل م����O وذ�� ب������ ا������ أو ب��e %��� أخ�ى

 ا���� اSو���� d������, ا����ر�K اYس���Pر�� وا����ر�� وب�Sخkّ ا����ر�K ا�����آ� م��8 و�
  .ب�; ا���*�;

وا�����s  2016ج�����  11ا��Jرخ �  K]��48  ����2016 ���ط ا���� ��+���ن %*د 
  .ب�Jس��ت ا�+�ض

وع مدف(مليون دينار  70ما قدره  2009يبلغ رأس مال البنك في تاريخ اختتام السنة المالية  
  .دينار للسهم الواحد  100ألف سهم بقيمة  700مقسم إلى ) بالكامل

 رأس  �2013�����  20ه3ا و�* ��رت ا������ ا���م� ا���ر�� ����دة ا����+*ة ��م � Kا�����  ،
د���ر �'* د%1 م�آ2G ا���� وتd��� ���]	 وت���; ����  30.000.000م�ل ا���� ب�� �*ر2 

  .ا������

س18 ����  1 000.000د���ر م+�1 إ�$  100.000.000أص�a رأس ا���ل � ح*ود و����� ���3 
  .د���ر 100آ, س18 

  
  
ويتمثل الغرض األساسي  2002العربية لالستخالص شركة خفية االسم أحدثت في أكتوبر  •

يبلغ رأس مال . للشركة في تحصيل الديون التي يفوت فيها البنك التونسي الليبي لفائدتها 
دينار للسهم  100سهم بقيمة  27 000مقسم إلى ) مدفوع بالكامل(ألف دينار  2 700الشركة 
 .الواحد 

 

ويتمثل غرضها األساسي في  2002كاب انفست سيكار شركة خفية االسم أنشئت في أكتوبر  •
المساهمة لحسابها أو لحساب الغير وبهدف إعادة إحالتها في تدعيم األموال الذاتية للمؤسسات 

ظة من القيم المنقولة وبصفة عامة القيام بكل العمليات المالية أو التجارية أو وإدارة محف
المنقولة والتي لها عالقة وثيقة بغرض الشركة وتتماشى معه باستثناء امتالك العقارات عدى 

) مدفوع بالكامل(ألف دينار  1000ماهو ضروري للقيام بنشاط الشركة يبلغ رأس مال الشركة 
 . دينار للسهم الواحد 10سهم بقيمة  100.000مقسم إلى 

  
  مساهمة الشركة األم في رأس مال الشركات الفرعية – 2.1

سهما المكونة لرأس مال شركة  27.000سهما من مجموع  26.993يملك البنك التونسي الليبي 
  . %99,97نسبة ب مساهمة وهو ما يمثل " العربية لالستخالص"



 

 

، فإن عـدد األسـهم التي يملكها "كاب انفست سيكار " كة أما بخصوص مساهمته في رأس مال شر
بإعتبار المساهمة عن طريق  % 99,98سهما وبـذلك تكون المسـاهمـة بنسبة 50.001بلـغ 

  . %49,99العربية لالستخالص بنسبة
 

 

طرق ومراحل التجميع  طرق ومراحل التجميع  طرق ومراحل التجميع  طرق ومراحل التجميع  : : : : اإليضاح الثانياإليضاح الثانياإليضاح الثانياإليضاح الثاني     
  

  طريقة التجميع  – 1.1
  

قوق التصويت التي يمتلكها البنك التونسي الليبي في كل من يتم اختيار طريقة التجميع حسب نسبة ح
الشركتين وكذلك حسب قدرتها على توجيه السياسة المالية وكذلك التأثير بصفة فعالة على سياسة 

  .التصرف في الشركة 
ي وعلى هذا األساس، تم اعتماد طريقة التجميع التام باعتبار درجة المراقبة التي تمارسها الشركة األم ف

  ) .من حقوق التصويت بالشركتين % 99,98و   % 99,97(كل من الشركتين الفرعيتين
  

  تاريخ اإلقفال – 2.2
  

 31اعتمدنا كتاريخ للقوائم المالية المجمعة نفس تاريخ القوائم المالية الفردية لشركات المجموعة وهـو  
  . ديسمبر من كل سنة

  
  مراحل التجميع  – 3.2

  
  :لية المجمعة باتباع المراحل التالية تم إعداد القوائم الما

  
تجميع جميع بنود القوائم المالية للشركة األم والمؤسسات الفرعية سطرا سطرا وذلك عن  -

طريق جمع العناصر المتشابهة لألصول والخصوم وحقوق المساهمين وكذلك الشأن بالنسبة 
  لإليرادات والمصروفات،

 كات المجموعة،إلغاء األرصدة والعمليات المنجزة بين شر -
مراجعة كافة الطرق المحاسبية المعتمدة وذلك للتأكد من تطبيق نفس المبادئ في جميع شركات  -

 المجموعة ،
إلغاء القيمة المحاسبية لمساهمة الشركة األم في المؤسسات الفرعية والحصة الراجعة للشركة  -

 األم في حقوق المساهمين في هذه المؤسسات الفرعية، 
قلية من النتيجة الصافية للمؤسسة الفرعية وتخصم من نتيجة المجموعة تحتسب حصص األ -

 للحصول على النتيجة الصافية المتعلقة بمالكي الشركة األم،
تحتسب حصص األقلية من األصول الصافية للمؤسسة الفرعية وتعرض بالموازنة المجمعة  -

 .بصفة منفردة عن الخصوم وحقوق المساهمين للشركة األم 
  
  
 



 

 

  أهداف التجميع  – 4.2
  

يقع إعداد القوائم المالية المجمعة ألهداف مالية واقتصادية وتبعا لذلك فإن الحسابات المجمعة تهدف إلى 
القيمة الحقيقية ألسهمهم وذلك في إطار وحدة ) الشركة األم(إعطاء مساهمي البنك التونسي الليبي 

  .اقتصادية تجمع حصص األغلبية واألقلية على حد سواء 
  

  :وتترجم تبعات هذا التوجه كاآلتي 
  

  يؤخذ هذا الفارق في حدود نسبة الشركة األم عند االقتناء: فارق االقتناء  -
تلغى بالكامل النتائج المحققة والمتعلقة بصفقات مبرمة بين : النتائج بين شركات المجموعة  -

 الشركة األم والمؤسسات تحت المراقبة الكاملة 
حصص األقلية بالموازنة وحساب النتيجة على التوالي بين تعرض : عرض حصص األقلية  -

 ..حقوق المساهمين والخصوم ، وخصما من النتائج المجمعة
  

  التصريح بالمطابقةالتصريح بالمطابقةالتصريح بالمطابقةالتصريح بالمطابقة: : : : اإليضاح الثالثاإليضاح الثالثاإليضاح الثالثاإليضاح الثالث
  

أعدت القوائم المالية طبقا لمقتضيات نظام المحاسبة للمؤسسات ونخص بالذكر المعيار المحاسبي رقم 
) المساهمات في المؤسسات المشتركة( 36والمعيار المحاسبي رقم ) معةالقوائم المالية المج( 35

وخاصة المبادئ المتعلقة بتقنيات وقواعد العرض واإلفصاح الخاصة بإعداد ونشر القوائم المالية 
 .المجمعة

  

  المعايير والمبادئ المحاسبية المعتمدةالمعايير والمبادئ المحاسبية المعتمدةالمعايير والمبادئ المحاسبية المعتمدةالمعايير والمبادئ المحاسبية المعتمدة: : : : اإليضاح الرابعاإليضاح الرابعاإليضاح الرابعاإليضاح الرابع
  

د�����  31��� ا���� ب������ ����� ا����س��� ا������8 � ت���, ا�+�ا
1 ا������  �����%� ا���� ا��
%�$ ا���از�� وج*ول ا���8*ات خ�رج ا���از�� و��
�� ا����
w وج*ول ا��*�+�ت ا��+*��   2015

ا�����+� ) 25إ�$  21م; ( وا�Y[�ح�ت و�* ت1 إ%*اده� ]�+� ������ر ا����س� ا���م  وا������� ا����س��� 
  .1999م�رس  �25'���� و�+� �+�ار وز�� ا������ ا��Jرخ � ب���Jس��ت ا�

   :وت���k أه1 ا����دئ ا����س��� ا�����*ة � إ%*اد ا�+�ا
1 ا������ آ�pت

   ا�+�وض واSی�ادات ا�#��8+- ب27 – 1.4

 ��lا������ م+*م� و *
ت�8N ا�+�وض �'��ة ا��*ى � ا���از�� ب+����8 اSص��� ب�* خ'1 ا�O�ا
�+�  .ا����

����� �O'ت1 ص���8 ب . آ�� ت*رج ا�+�وض ا����س�d وا�d���� ا��*ى � ا���از�� ب+��� ا�����| ا��
  .وب�����، ت�+$ ا�����| ا�� �K+� 1 ص���8 م���� �X; اG��Qام�ت خ�رج ا���از��

���� وا���ب�� ����� ا������ �X; ا��Yادات ���� ت*رج ا�O�ا� �O'ب ��'�
* ا�����+� وت��, ا�O�ا
* ا��
  ".ح��ب ت���� ا��'�م"ب����� ا���ا��� � ج��{ خ'�م ا���از�� �X; ب�* 

�+�����، ����8 ت��, �X; ح��ب ��ا
*  %�$ ا�*��ن ا��'��O أم� ا�O�ا
* ا����� �O'ب ��'�و��l ا��
  " . م���+�ت %�$ ا�����ء"مJج�� وتeت خ'�� م; ب�* 



 

 

Oت*رج ه23 ا� ،����� �O'�8 ب��'�  . �ا
* �X; ا��Yادات و%�* ت

  أ�
ل اSی$2ر ا���2# – 2.4

ب+��� ش�ا
�8 دون ا%���ر اSداء  لموازنةت��, اSص�ل ا��Pب�� ا���ص� ب����Yر ا���� �X; اSص�ل ب�
م���+�ت %�$ "وب����� ت1 إدراج�8  ب��* . %�$ ا�+��� ا��[��� وه ش���8 ب��+�وض ا����*ة ������ء 

  " .ا�����ء

  :� ا���Yر %�$ ا���� ا���� ت�زع ���

��, %�$ أص, م��| ا�*�; -�   جGء أص�
-  *
  .وجGء خ�ص ب��O�ا
 

  �UV9- ا��6ات – 3.4

م��NO ا���*ات ا����ر�� وم��NO : ت�+�1 م��NO ا���*ات ا�� ت�ج* ب��زة ا��'�ف إ�$ ����;
  .اQس���Pر

�'�ف ا��O��i ���8 ب����K %�$ ت���ي م��NO ا���*ات ا����ر�� ح'�ا %�$ ا���*ات ا�� ���ي ا�
  .ا��*ى ا�+'��

  :ت�[�; م��NO اQس���Pر أس�س� 


*ة %�$ ���ط ا��'�ف  -�Oد ب������+* أن ام�cآ�8 ��*ة ]���� ��  أس18(ا���*ات ا��
   )ور��ع

ا���*ات ذات ا��Yاد ا�+�ر وا�� ت1 ا����ؤه� م; ��, ا��'�ف ب��� اQح��Oظ ب�8 إ�$  -
 . )س�*ات اQس���Pر(���l ح��ل أج��8 

  .ت*رج ا�+��� ��l ا��*��%� م; ا���*ات �X; اG��Qام�ت خ�رج ا���از�� ح�{ ���� اYص*ار

�8���آ�� ت��, %����ت ا���اء . ت��, ا���*ات ح�{ ���� ا���اء دون ا%���ر ا��'�ر�> ا�� و�K ت
, ا��+* ب��رص� اSوراق ا������ وا���K ����*ات � ت�ر�� ا��+�ل ا�����L وا�3ي ��ا�s إم� ت�ر�� ت���

  .ب���� أو ت�ر�� اQآ���ب 

 Kز��ادات ب���د ا��'�د�� رس��� %�$ ت��Yا ;�X ب��*ات ا��'�ف �+��ت*رج ح'k اSرب�ح ا���
  .ه23 اSرب�ح

  

4.4 – �W2'#2ت ا�&&'�  

  �'&&2ت ا�#'LB �W2 ا�+�وض –1.4.4
وم��ب�� اG��Qام�ت ا���'�ص %���8 ب���ش�� ا���''�ت ]�+� ����دئ ت+��1 وت��d6 ا����]�  ح*دت

ب�s��d ����  2012- 02 و 2001  -12و 2001- 04و  99- 04و  91-24ا���� ا���آGي ا����� %*د
  .م�'k ا�'�> %�$ ���� اG��Qام ا����+ ب�* خ'1 ت+��1 ا�[����ت ا������ة %; آ, ح��>

��s ب�+��1 ا���8*ات � إ]�ر اYج�اءات و ����2012  2أص*ر ا���� ا���آGي ا����� ا�����ر %*د ��
م*خ�ات "ا�����N �����*ة ا��Jس��ت اY��'�د�� وا�3ي أوج{ تL��; م*خ�ات ذات ص��6 %�م� ت��$ 

وت�� ا�� )  0ص�> ( ���
��d6�� w ا����]� ا��Lم�� %�$ ا���8*ات ا���ر�� ا�ت�'1 م; " ج��%��
  ) . 1ص�> ( ت���ج{ م��ب�� خ�ص� 

أّن ا����ك ا�� ��8 د��ن م���Pة وم�L�ك �  ����2013  21م���ر ا���� ا���آGي %*د آ�� ج�ء �
س��ات ،%���8 رص*  5و  3اس��ج�%�8 وا�� ت��وزت �ج�ل ت�*�*ه� ا��+�رة ب�*ة ت��اوح ب�; 



 

 

ب������ ��*��ن ا�� ت��وزت �ج�ل ت�*�*ه� م*ة  % 70م; ���� ه23 ا�*��ن وبـ  %40م�''�ت ب���� 
س��ات أو أآ�P �ج�ل  8ب������ ��*��ن ا�� ت��وزت بـ  % 100س��ات وب����  7و  5ح ب�; ت��او

  . ت�*�*ه�

 5وا���+a ب������ر %*د  ����2015  12ر ا���� ا���آGي %*د آ�� ا%��* ا���� %�$ م+�[��ت م���
 م��$ د�����  ����2017 � *���Jس��ت ا���ش�d ب������ ��� 2014و ذ�� ب�Yب+�ء %�$ ا��'��> ا��

�
��Pس�Qج�اءات اYب� ��Oو ا����  ا�+�dع ا����ح��.  

  :و�* ت1 ت���> أص��ف ا�*��ن م; ��, ا���� ا���آGي ا����� آ�� ��

  ) ACTIFS COURANTS( ا�6ی
ن ا�28دّی- : ا�&X أ 

  :ا ا�'�> بـ و�ّ�'> ا�����ء م; ه3. وه ا�*��ن ا�� ��*و اس��cص�8 ب'�O آ��� ومJآ*ة � �ج���8

�ّ�ـ�ت م��س�ّ��  �Xس�ّ�� م'ـ�دق %�ــ��8 وو��وXـ�ـّ�ـ� مـ��ـّ�� م��از�� م*ّ%�� ب�ث�
s م
  .أش�8 3مQ ���J ����وز إ%*اده� 

��ّ�� �����وع و�*رت	 %�$ ت�*�*  �Oج��ت ا���ت�dبs ا�+�وض ا����ّ', %���8 مK ا�
  .د���	

  

   (ACTIFS CLASSES)ا�6ی
ن ا�#&ّV- : ا�&X ب 

  ا�6ی
ن ا��� ت��
جD ��2ب8- خ�2- :  �1&X ب ا ����

 ) ACTIFS NECESSITANT UN SUIVI PARTICULIER(  

وتّ�'> ا����ر�K ا�� ��8 د��ن م; . وه ا�*��ن ا�� �L�ن اس��cص�8 ب'�O آ�ّ�� و� اSج, مJّآ*ا
�ّ�� م��ّ�� ت�8*Xب�ت، أو ذات و�� ��dع ا��'�دي ��8* ص� ,��وب���1l . ت+8+�ا ه3ا ا�'�> ب�8�ّe ت

���Lاض ا�����Qم��ش�ة إ�$ ا �O'ء ب��8 دون ا�ّ����درة %�$ ت�*�* د��� Kم; ذ�� ت�+$ ه23 ا����ر� .  

و����s ب�+��1 ا���8*ات � إ]�ر اYج�اءات  ����2012  2أص*ر ا���� ا���آGي ا����� ا�����ر %*د 
��Lد�� وا�3ي أوج{ ت�'��Yس��ت اJة ا��*����� ����Nم*خ�ات "; م*خ�ات ذات ص��6 %�م� ت��$ ا�

وت�� )  0ص�> ( ����d6 ا����]� ا��Lم�� %�$ ا���8*ات ا���ر��  2011ت�'1 م; ���
w س�� " ج��%��
  ) . 1ص�> ( ا�� ت���ج{ م��ب�� خ�ص� 

  

  ) ACTIFS INCERTAINS:( ا�6ی
ن ��a ا�#`ّآ6ة :  2ا�&X ب  ����

ّ�  وه ا�*��ن ا��Lص�8 ا�cن م; ه3ا  ��*و اس����8 د�� ��l مJّآ* � اpج�ل وتّ�'> ا����ر�K ا��
 م; ص��ب�ت م��ّ�� ت8ّ*د ب+�ءه� وإس���ار�8��ّ وه� م� ����ج{ ا�+��م ب���ّ�� إ%�دة ���ا�'�> ب�8�ّe ت

����8 ا����ّ��X��8 وd�8 وت��Lه�.  

  .  ��م� 180و  90م�3 م� ب�;  وب����XY إ�$ ذ�� تL�ن ب3ّم� ه23 ا����ر�K د��ن ��l م�ّ*دة حّ, أج��8

 20 %:  2	��- ا�#'ّ&&2ت 0�B ا�&X ب   �

  ) ACTIFS PREOCCUPANTS:( ا�6ی
ن ا�#��O8ة :  3ا�&X ب  ����

��*و اس��cص�8 م8ّ*دا وا�� ��L; أن ���ّ� %��8 خ��
� �����ك مّ�� ����ج{ ت*ّخ,   وه ا�*��ن ا��
�ّ* م��8�� ��  . ه23 اSخ��ة ب'�O ��ج



 

 

XYم�ّ*دة حّ, أج��8 م�3 م� ب�; وب� ��l ن�د� Kن ب3ّم� ه23 ا����ر��Lم�  360و  ���180 إ�$ ذ�� ت��
  .  وا�� �* ����ج{ اس��cص�8 ا�ّ���ء إ�$ ا��Gا%�ت

     % 50:  3	��- ا�#'ّ&&2ت 0�B ا�&X ب   �


ك 27�E :  4ا�&X ب   ����@H#ن ا�
   ) ACTIFS COMPROMIS:( ا�6ی

� �8� � خ�ص��ت ا�'�> ب وه ا�*��ن ا��O3    ;م �Pحّ, أج��8 م�3 أآ   ��م�   360وا��

   % 100:  4	��- ا�#'ّ&&2ت 0�B ا�&X ب  �

  ا�6ی
ن ا�0�B -�29# ا�cا2Bت:  5ا�&X ب  ����

��; اح���ب�X �8; ا����
� وه ا�*��ن��   .ا�� ت�i إح����8 %�$ ا��Gا%�ت وآ��3 ا�*��ن ا��

   % 100 : 5	��- ا�#'ّ&&2ت 0�B ا�&X ب  �

   :ت��P, ا�[����ت ا�� أخ3ت ب��; اQ%���ر �

 ا�[����ت ا��+*م� م; ��, ا�*و�� -

 ا�[����ت ا��+*م� م; ��, ا����ك -

 اSص�ل ا������ ا���ص�دة ���6ض -

 ح��ب�ت ا�[��ن -� K
 ا��دا

 ا��ه�ن ا������ -

-    ���� ا���*ات ا�� ت1 ا����ؤه� � إ]�ر %+�د ا���Yر ا����

  

  :��1 ا�[����ت ا�����ف ب�8 ب������ Sه�d� 1%�ت ا����ط آ�� �� ت���k ]�ق ت+

ت���{ ���� ا��ه; ب������ �����ر�K ا����ح�� ب�%���ر ص�> ا��Gل و]���  �
وت�*ل ا�+��� ب�s��d ���� اس�c8ك ح�{ أ�*م�� . اس����ب	 وآ��O ا����� 

 ا����وع وح'� ا��'�ف � ت����	

�d%�ت اSخ�ى %�$ أس�س ت+��1 م��+, ت���{ ���� ا�[��ن ب������ ��+ �
 داخ� أو خ�رج وح�{ ح'� ا��'�ف � ت���, ا����وع 

 ا���*ات ا�� ت1 ا����ؤه� � إ]�ر ا���Yر  �� ,P1 ت+��1 ���� ا�[��ن ا������
  :ا���� آ�� ��

  س���� %�$ س�� ا���اء  % 20تs��d ا���Oض بـ : ا���*ات ا���د��  •

  س���� %�$ س�� ا���اء % 40ا���Oض بـ  تs��d: ا���*ات ا���ص� •

  س���� %�$ س�� ا���اء % 5تs��d ا���Oض بـ : ا��+�رات  •

 *
وتs�d ���� ا���'k ا�����ج{ %; آ, ص�> %�$ اG��Qام ا�'�� ب�* خ'1 ���� ا�[��ن وا�O�ا
    .ا��Jج�� م; م���ع اG��Qام اSص�

  



 

 

  �'&&2ت UV9� LB- ا��6ات – 2.4.4

��*ات ا����ر�� ح�{ أس��ره� ب��رص� اSوراق ا������ � ت�ر�� خ�1 ا���از�� إذا آ��i ��1 ت+��1 ا�
���� %�$ ا���قOره� ا��� . ا���آ�ت ا�����+� ب�8 م*رج� ب����رص� أو بeس� k+� د�و���� %; وج

 ;�X ,ت�� Q ��دل ا�O��Qض ا����, و� ص�رة وج�د ���� زا
*ة، �8� k'م� ;��L�8 ت����
��Yاداتا.  

�+K ت+��1 م��NO اQس���Pر و�+� ���� اSس18 ب����رص� إذا آ��i ش�آ�ت�8 م*رج� ب��رص� اSوراق 
ا������ ب���� أو ح�{ �����8 ا����س��� ا�� ��1 اح���ب�8 %�$ أس�س ا�+�ا
1 ا������ اSخ��ة ا������ة �*ى 

��Oض ���� ه23 اSسs��[ ;% 18 و�+K ت��d6 ا�. ا��'�ف ب������ ����آ�ت ��l ا��*رج� ب����رص�
  .ا���''�ت


ل ا�2Oب�- - 5. 4��  :��28$- ا

  : ت��, اSص�ل ا��Pب�� ب�O�L ا���اء وت���* ا�����%� ]��+� اQس�c8ك ا�+�ر ح�{ ا���{ ا������

o 5  ا����ءات % 

o }ت�Lات ا��*� % 10  أث�ث وم

o �m�8ات وتG�810  ت� % 

o ,+� ات*� % 20  م

o م�ت�����  % 33 و  10%  ب�امw و م�*ات م

  :	2Uم ا�#29س�- ��68دة ا�8#=ت - 6. 4

ا�����s  23ت���* ا�����%� %�$ ��Nم ا����س�� ا����*دة ا���cت ]�+� ��� ج�ء ب����ر ا����س�� ر�1 
 ��Lس��ت ا���Jا�� و�+�م ا��'�ف ب����, ا��'�و��ت . ب������ ا������ت ب������ اSج���� �

����ا�����ل ب	  اSج���� إ�$ ا�*���ر ا����� %�$ أس�س س�� ا�'�ف ب�����X وا��Yادات ا������ ب��
 ت�ر�� ت�����8 م��س��� �.  

%�* ����8 آ, ���ة م��س��� ��1 ت���, %��ص� اSص�ل وا��'�م ب�%���د أس��ر ا�'�ف ا��'�ح ب�8 
 ت�ر�� خ�1 ا�+�ا
1 ا������ وت���, اSرب�ح � وا����
� ا�����+� بeو�Xع م; ��, ا���� ا���آGي ا�����

   .ا�'�ف م��س��� ]�+� ��� ج�ء ب����Nم ا����س�

  :ا��dاDJ ا�#`ج�- 7. 4

 �+��dت����OتQ  ، 3ر� 12وم� ����8 م; ا�����ر ا����س� ا�*و�  35إ�$ م� ج�ء � ا�O+�ة  وب�Qس���دا�
IAS ا����+�, ا �� ت*ّل %�$ وج�د م�اب�a آ���� �Xش�ات واJو���6ب م ;���+��{ ، �e� 1خ3 ا���� ب

 وت�*ر . اY%���ر ا�[�ا
{ ا��Jج�� ب���ان ا����
� ا������ � إ]�ر ت��ل ا���� إ�$ ب�� ش���
  .اYش�رة إ�$ أّن ا���� ب�م��L	 ت�ح�, ه23 ا����
� ب'Q �O م����8 

�8�% � أ�'$ ا���Q 45.556ه3ا و�* ب�i6 ه23 ا����
� ا��Jج��  w��� ،أ�> د���ر ����X ,ت أص
  .أ�> د���ر 15.945مJج�� ب�� �*ر2 

     



 

 
 

المجمعةالمجمعةالمجمعةالمجمعة الموازنةالموازنةالموازنةالموازنة إيضاحات حولإيضاحات حولإيضاحات حولإيضاحات حول  
 


ل  - 1��  :ا
 �  :خcا	- وأ�
ال �6ى ا��� ا�#�آcي و��آc ا�&@
ك ا���ی6ی- وا�'cی- ا��28- ���=د ا��
	��- :  1أ�

 31د���ر �    9.508.666م+�ب,  2017د�����  31د���ر �  57.686.303ب�| رص�* ه3ا ا���* 
  :، وه� آ�pت  2016د����� 

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة

 ا���ــ2	ــ2ت 2017دی�#��  2016دی�#�� 

299 441 2 762 815 3 ���Gب��� ��*+� 

367 067 7 541 870 53 
 ���Gك ا����*�� و ا���L'ا� Gي و م�آGال �*ى ا���� ا���آ�أم

 ا���م� ���cد ا�������

 ا�#$#
ع 57 686 303 9 508 666

 

 �  :	+6ی- بc'�2ی- :  1ـ 1أ�

� ا���ر�� م; س��  2017د�����  31ت��P, ا��+*�� ب������G ب��ر�� O2015م+�ر�� ب�    :آ�� ��

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة

��	
 ا����6 ب6�2ی2ر ا��
 ا��#8-

31/12/2016 31/12/2017 

 ا�*���ر ا��L*ي  264 1 060

 اSورو 759 011 593 909

079 478 1 862 325 2  ا�*���ر ا�����

  ا����O ا������ي  10 638 6 333

483  259 1   ا����	 اQس�����

  ا��Lو�� ا����*��  1 492  1 396

0  350  ���Lا�*���ر ا�  

  ا����ل ا����دي  706   877

162 359 0   Lم��Sر اQا�*و 

 ا�#$#
ع 3 815  762 2 441  299



 

 

 �  :6ى ا��� ا�#�آcي و��آc ا�&@
ك ا���ی6ی- وا�'cی- ا��28- ���=د ا��
	��- أ�
ال �:  2ـ 1أ�

  : ��+�1 ه3ا ا���* آ�pت

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016 31/12/2017 

363 067 7 537 870 53  ا���� ا���آGي ا�����

 م�آG ا�'L�ك ا����*�� 4 4


عا�# 53 870 541 7 067 367#$  

 �  :���9+2ت 0�B ا�#`س�2ت ا��@�- و ا�#��2- :  2أ�

د�����  �31   326.243.245م+�ب,  2017د����� 31د���ر �  126.829.218ب�| رص�* ه3ا ا���*  
2016    :ت�Oص��	 آ�pت

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة

g��#ا� 
 ا���ــ2	ــ2ت

31/12/2016 31/12/2017 

 ا����ك ا������ ح��ب�ت�� �*ى 38 958 459 699

600 981 59 167 399 35 
  ح��ب�ت�� �*ى ا���اس��; اSج��{

 (*) وت�c�8ت م'����


ك 35 438 125 60 441 299 ,�2ب2ت ا�#&�ف �6ى ا��

  ���9+2ت 0�B ا�#`س�2ت ا���2#- 15 579 546 19 258 872


ك 75 811 547 246 543 074 ت
2V�iت �6ى ا��

 ا�#$#
ع  ا�28م 126 829 218 326 243 245

�2015���ي رص�* ح��ب�� �*ى ا��'�ف ا���� ا���رج %�$ م���| م�ّ�+� م�3 ����8 ا�ّ��� ا����ّ�� (*)  

*ة ا����> 2.829.800: ب+����O� �8زة ت1ّ ص��Gّ� ا%���دات ت'*�� م� ,Pوت�� Lر أم��Qو  دو

 ح��ب ��Xن ب����� أورو  1.129.466: ب���درة م; ه3ا اSخ�� ت1ّ إ�*اع م��|�. 

     s
إّن ه23 ا�����| ��l م�L�ك � ت�'���8 ب�%���ر أّن ا���اس, م��d{ ب��*�*ه� ب�����N إ��$ س�cم� ا��ث��
�$ ج�ه*ا �*ى م'�ف ����� ا���آGي ���'��ل %��$ ا���ا�+�� %��$ ا�����d6 ب������� وه��         ا��+ّ*م� وأّ�	��

  .�*�	 ب��*���ر ا���� % 100ا����K ا��ح�* �*�	 ��*اد ا�+��� ا���ص�دة 



 

 

 �
ك ا�#��9- : 1ـ 2أ�  :ا��

    :ب�i6 ح��ب�ت�� ب��*���ر ا����� �*ى ا����ك ا������ م� ��

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة

g��#ا� 
 ا�#�اس�
ن ا���9#
ن

31/12/2016 31/12/2017 

937 2 915 2 �����  ا���� ا���ب
 ب�� اSم�ن 6 045 6 045

  �آ�ب�� ا��  0  157 445
  أآ��� آ����ل ب�رص  29 998  293 272

ا�28م  ا�#$#
ع 38 958 459 699  

 �
ك :  3ـ 2أ�  :ت
2V�iت �6ى ا��

� ا���ر�� م; س��  2017د�����  31ب��ر��  �*ى ا����ك ت��P, ا����O�hتO2016م+�ر�� ب�    :آ�� ��

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة

g��#ا� 
 ا��
2V�iت

31/12/2016 31/12/2017 
ا�����  ا����  20 000 000���Lا�  ب��*���ر ا�����
500 248 17 000 899 4 Lم��Sر اQب��*و ���� ب�� ت��� ا�
 ا���� ا��]� ا�cOح ب�Sورو  14 555 100
ب�� ا���ب�ي   3 919 200  8 509 260Lم��Sر اQب��*و 
239 238 20    ����  ��dا���� ب��*وQر اSما����ري ا���بL��          
 ب��*���ر ا�����اQس�Lن ب��   16 000 000 50 000 000
000 000 10   ا���� ا��]� ا�cOح ب��*���ر ا�����
800 798 13  Lم��Sر اQب��*و  ا���� ا��]� ا�cOح
 ب��*���ر ا�����اSم�ن ب��  11 744 400 10 000 000

 ���ر م'�ف ش��ل ا���+�� ب��* 2 000 000 
000 000 34 400 232 37  ا���� ا���آGي ا����� ب��*���ر ا�����
 ب��*���ر ا�����اQت��د ا�*و� �����ك   30 000 000
 ب��*���ر ا�����ت��� واQم�رات ب��   5 000 000

 ب��*���ر ا����� ا��Jس�� ا���ب�� ا��'����  13 000 000

 ���O�hت ح��ب�ت م�ت��d ب�� 16 547 193 175
074 543 246 547 811 75 

 ا�#$#
ع
  

  :آ�pت  2017د�����  31ح�{ ا��*ة ا����+�� �  وت�+�1 م���+�ت %�$ ا��Jس��ت ا�����L و ا������

   112.629.220: أش�8                         3م���+�ت %�$ ا��Jس��ت ا�����L و ا������ ����6  -

- �Lس��ت ا���Jت %�$ ا���+�  3.950.001 :أش�8 وأ�, م; س�� 3 � و ا������ Sآ�P م;م��



 

 

  10.249.997 :س��ات  5م���+�ت %�$ ا��Jس��ت ا�����L و ا������ Sآ�P م; س�� وأ�, م; -

  0:     س��ات              5م���+�ت %�$ ا��Jس��ت ا�����L و ا������ Sآ�P م;  -

   218.829.126:                                                   ا�#$#
ع                                  

 

 �  :���9+2ت 0�B ا�2E�9ء :  3أ�

د������    ��31  351.719.194م+�ب,  2017د�����  31د���ر �   391.096.392ب�| رص�* ه3ا ا���*  
2016   :، ت�Oص��	 آ�pت

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة 

g��#2ت ا�	ا���ـــ2 

2016 2017  

 أرص*ة م*��� ������ء 62 096 372 44 446 643

 م��%*ات أخ�ى ������ء 460 093 036 431 165 391

 ا�#$#
ع ا�'2م 522 189 408 475 612 034

 ��ا
* مJج��  - 20 168 769 - 16 449 646

 ا���L�ك � ت�'���8  ا�*��نم�''�ت  -  108 804 256 -  105 385 356

 (*) م�''�ت ج��%�� - 2 119 991 - 2 057 838

ا�&�E2 ا�#$#
ع 391 096 392 351 719 194  

 �  :��6B2ات أخ�ى ��2E�9ء :  1ـ 3أ�

 31د�����ر ���   431.165.391م+�ب��,  2017د�������  31د�����ر ���   460.093.036:ب���| رص���* ه��3ا ا�����*   
 :، ت�Oص��	 آ�pت  2016د����� 

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة 

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016 31/12/2017 

 ��وض  ������ء 317 643 507 302 982 975

 م���+�ت ��l م�*دة 40 280 706 24 558 561

 ��وض � ا��Gا%�ت  27 333 455 27 737 292

 م���+�ت � اYس��cص 74 835 368 75 886 563

 ا�#$#
ع  460 093 036 431 165 391



 

 

 �  :.�وض  ��2E�9ء :  1ـ1ـ 3أ�

  :ا���* %�$ م� �� ����, ه3ا 

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة 

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016  31/12/2017  

 ت���, %����ت ت��ر�� 144 159 650 133 311 245

 م��NO ��وض ا�����, 80 118 346 74 421 262

 ��وض م���� 16 954 072 20 136 650

 ج*و�� ��وض  75 029 450 74 354 534

284 612  989 234 1   )1(��وض ا���Yر ا����

 ح��ب ج�ري ����آ�ء  147 000  147 000

 ا�#$#
ع 317 643 507 302 982 975

 . ب�* خ'1 اQس�c8آ�ت  )1 (

 �  :���9+2ت ��a ��6دة :  2ـ1ـ 3أ�

   24.558.561م+�ب�,   2017د������   31د����ر ��      40.280.706ب�i�6 م����+�ت ا����� ���l ا����*دة       
  :، وه  آ�pت 2016د�����  31 د���ر �

  دی2ر ت
	�� : ا�
,6ة 

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016  31/12/2017  

 ��وض ��l م�*دة %�$ %����ت ت��ر�� 12 204 986 7 781 288

 ��وض ��l م�*دة  أصc %�$ ��وض  ا������ 14 536 869 9 861 395

 ��وض ا������ ��ا
* ��l م�*دة %�$  5 545 761 3 906 110

 ��وض ��l م�*دة  %�$ ��وض  م���� 7 881 136 2 894 646

122 115  954 111   ��وض ��l م�*دة %�$ ا���Yر ا����

 ا�#$#
ع 40 280 706 24 558 561

  

 �  :���9+2ت �E اSس�'=ص :  3ـ1ـ 3أ�

          75.886.563م+�ب��,    د�����ر 74.835.368:  م��� ���*ر2   2017د�������  31ب���| رص���* ه��3ا ا�����*  ���
   :%�* ����8 ا���� ا��Oر]� ،وت��Gء آ�pت 2016د�����  31د���ر �



 

 

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016 31/12/2017 

944 436 90 944 436 90  - 2004ا�6ی
ن ا�#�29- س

012 365 12 012 365 12  - 2005ا�6ی
ن ا�#�29- س

 2007- س- ا�6ی
ن ا��29# 2 500 879 2 500 879

418  698 5 418  698 5  - 2011ا�6ی
ن ا�#�29- س


ع   - 36 165 885 - 35 114 690#$�S27ا�E ط�V#ن ا�
 س�'=�2ت و ا�6ی

  ا�#$#
ع 74 835 368 75 886 563

 �  :�UV9- ا��6ات ا��$2ری- :  4أ�

د������   31د����ر ��      123.620ب�| رص�* م��NO ا���*ات ا����ر��� ب��* خ'�1 ا���''��ت               
  . 2016د���ر%�* خ�1 س��    4.199.410م+�ب,  2017

  :ت��Gأ م��NO ا���*ات آ�pت

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة 

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016 31/12/2017 

393 139 4 0  
 

�dم�ت� *
 ر��ع خ���G و��ا

 "أآ��� آ���ل " ت��O�hت �*ى   123 620  60  017

 ا�#$#
ع 123 620 4 199 410

  :�UV9- ا4س�O#2ر: �5� أ

 2017د�����  31د���ر �   47.514.675ب�| رص�* م��NO اYس���Pر ب�* خ'1 ا���''�ت           
  :و ت��Gأ م��NO اYس���Pر آ�pت. 2016خ�1 س��  48.734.677م+�ب, 

 دی2ر ت
	��: ا�
,6ة 

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016 31/12/2017 
 م��ش�ة و أرب�ح م�ت��dم��ه��ت  36 898 461 36 898 461
 م��ه��ت �*ى آ�ب أ�i�O س��Lر  6 088 662 6 088 662
 ت��O�hت � ص�*وق رأس م�ل م��]�  2 692  435 2 752  435
 ATD SICARت��O�hت � ص�*وق رأس م�ل م��]� �*ى   170 000  170 000
 ����آ�ء وس�*ات أخ�ىح��ب ج�ري   9 530 947 10 641 983

ع  55 380 505 56 551 541#$� 
 م�''�ت و��ا
* مJج�� %�$ ا����ه��ت - 7 865 830 - 7 816 864
 ا�#��g ب68 خ&) ا�#'&&2ت 47 514 675 48 734 677

 

      ب���  "  NAIB"ت���ي م��NO اQس���Pر %�$ م��ه�� ا���� � رأس م��ل م'��ف ش���ل إ���+��� ا��*و�
وت���*ر اYش���رة إ���$ أن م'���ف ش����ل إ���+���� ا���*و� ���*ار م��; ����,    .أ���> د�����ر ت�����   29 254���*ر2 



 

 

. ا����ه��; � رأس م�ل ا���� وه1 م; ����$ ا��[�ر � ا�����ت ا���م� وا������O*ون م�; أرب��ح ا�����    
ا�*و�� ا������� وا��'�ف ا���� ا���رج(مK ا���1 بeن م��% م�+*م� ت�3ل  م; ��, ا����ه��;  ( ������

         ����dخ ,����Oوت ��� و�'��, م������L م'���ف ش�����ل إ���+���� ا����*و� %��; ا������� ا������� ا����������X�ه��23 ا�
  .إس��ات���� ��d��� ا����ط

 

 

 �
ل ا�2Oب�-:  6أ���  :ا

م+�ب���,  2017د��������  31د������ر ����   48.678.489اQس����c8آ�ت ب�i���6 اSص����ل ا��Pب����� ب����* خ'���1    
39.619.413    . 2016د�����  31د���ر �

    :و���ض ت�Oص���8 ب���*ول ا����

��	
  ا�
,6ة دی2ر ت

 ا���2	2ت 2017دی�#��  2016دی�#�� 
 أ�
ل ��a �2دی-    

 ب�امw م���م�ت�� 10 253 295 10 000 710
 اس�c8آ�ت -4 493 797 -3 192 733

ل ��a ا�#2دی- 5 759 498 6 807 977�� ا

 أ�
ل �2دی-    
 ��l أرا 0 1 283 062Xم���� 
 ]�ر ا���Yء 1 375 277 24 145 276� �m�8أش�6ل ت 
000 72 062 355 1  Xم����أرا 
 ب��ءات 31 244 624 6 095 116
616 004 7 886 396 12 �m�8ت 
 أث�ث وم�*ات ا���Lت{ 6 461 556 2 941 197
 وس�
, ا��+, 986 254 889 035
 أص�ل ث�ب�� أخ�ى 13 760 13 760

ل ا�#2دی- 53 833 419 42 444 062�m� ا�+�#- ا�'2م 

 اس�c8آ�ت     
688 527 4  - 984 122 5  - �m�8ت 
 أث�ث وم�*ات ا���Lت{ -2 616  648 -2 141  070
 وس�
, ا��+, - 621 111 - 763 532
 ب��ءات - 2 553 685 - 2 200 336

ع اSس�7=آ2ت - 10 914 428 - 9 632 626#$� 

ل ا�#2دی- 42 918 991 32 811 436�� ��E2  ا

ل ا�2Oب�- 48 678 489 39 619 413�m� �E2&ع ا�
 ا�#$#

  

  

  

  

  



 

 

 �
ل ا�خ�ى:  7أ���  :ا

د������   31د���ر �   8.289.456م+�ب,  2017د�����  31د���ر �  9.016.122ب�| رص�* ه3ا ا���*  
2016    :وه آ�pت

 دی2ر ت
	��: ا�
,6ة 

g��#ا� 
ـــ2	2تا���  

31/12/2016 31/12/2017 

 ح��ب ا�*و�� ��داءات  587 453 1 033 124

 صL�ك وآ����Qت ت�i ا���'�, و ح��ب ا��ب� 4 408 160 4 280 173

 م*���ن م���O�ن  1 556 374 1 122 453

712 374 1 648 942 1 ,�'� أ%��ء م���� م��+� و إ��ادات ���

 ت �����Oh;��وض وت��+� 571 487 528 994

 أ%��ء ����ز�K وأص�ل أخ�ى 1 145 271 1 064 557

557 064 1 - 271 145 1 - Kز��ء �����%S آ�تc8إس� 

 م�''�ت  - 50 000 - 50 000

 ا�#$#
ع 9 016 122 8 289 456

  

  

  :ـ ا�'&
م    2
  :وداnJ وأ�
ال ا�#`س�2ت ا��@�- وا�#��2-  : 1خ&) 

 ���ي  ه3ا ا���* %�$ م� ���:  

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة 

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016 31/12/2017 

729 390 127 889 274 40 }�dا� i� ح��ب�ت ا���اس��; ت

 ودا
K ا����ك Sج, 129 320 250 161 992 000

 ا���ا�Xت م; ا����ك 53 664 320 78 126 316

276 976 1 616 591 1 �dن ا���ت��ا�*� 

 ا�#$#
ع 224 851 075 369 485 321



 

 

  


ك �ج� : 1ـ 1خ&)   :وداnJ ا��

   :آ�pت  2017د�����  31ت��P, ودا
K ا����ك Sج, �

  د���ر ت���: ا��ح*ة 

  

  


ك : 2ـ 1خ&)   :اS.��اض2ت �L ا��

   :آ�pت  2017د�����  31ت��P, اY���ا�Xت م; ا����ك �

  د���ر ت���: ا��ح*ة 

  

  

   :آ�pت  2017د�����  31وت�+�1 ودا
K وأم�ال ا��Jس��ت ا�����L وا������ ح�{ ا��*ة ا����+�� �

    224.202.065:      أش�8                      3أم�ال ا��Jس��ت ا�����L وا������ ����6 ودا
K و -

   150.644:  .أش�8 وأ�, م; س��  3ودا
K وأم�ال ا��Jس��ت ا�����L وا������ Sآ�P م;  -

  498.366:  .س��ات 5ودا
K وأم�ال ا��Jس��ت ا�����L وا������ Sآ�P م; س�� وأ�, م;  -

- K
  0:  س��ات                 5وأم�ال ا��Jس��ت ا�����L وا������ Sآ�P م;  ودا

  075.851.224:                                                ا�#$#
ع                                    

  

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

 ب�� ا���ب�ي  97 980 000Lم��Sر اQب��*و 
  ا���� اSه� ا����ري 5 000 000
  ب�� ا���ب�ف 7 340 250
 ب��*���ر ل ا���+��ش��ب��  19 000 000

 ا�#$#
ع ا�28م 129 320 250

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت


ك *  :اS.��اض2ت �L ا��
 ب�� ا���آ� 26 000 000

 :اS.��اض2ت �L ا��
ق ا�+6ی- * 
 ت��� ا��]� ��dب��  5 000 000
 ب�� ا���آ� 22 000 000

 * -.
 :اS.��اض2ت ا�#�
320 664  Lم��Sر اQك ب��*و�����  اYت��د ا�����
 ا�#$#
ع  53 664 320



 

 

  :وداnJ وأ�
ال ا�2E�9ء  :  2خ&) 

��31   273.425.200م+�ب,  2017د�����  31د���ر �  278.410.728ب�i6 ودا
K وأم�ال ا�����ء  
  :وه آ�pت  2016د����� 

 د���ر ت���: ا��ح*ة 

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016 31/12/2017 
615 672 153 828 256 131  D�I6 ا�B nJودا: 
727 633 47 729 470 30  ح��ب�ت ا�����ء ب��*���ر ا�����

 ا�����ء ب������ اSج����ح��ب�ت  99 335 440 104 929 712
176 109 1 659 450 1 ,��� ح��ب�ت ا�����ء ب��*���ر ا�+�ب, ���

      
 وداnJ وأ�
ال أخ�ى ��2E�9ء 24 257 973 15 065 052

   
 ,�2ب2ت اSدخ2ر 14 167 538 11 858 212

      
492 906 46 328 438 47 � وداnJ ا�2E�9ء �ج
 أش3 �8��O�hت Sآ�P م; ت 47 438 328 46 906 492

   
 ش27دات اSی6اع و ر.2ع ا�&6وق 60 565 000 45 000 000

   
829 922  061 725  -Iن ا�#�ت�
  ا�6ی

 ا�#$#
ع 278 410 728 273 425 200

 

   :آ�pت  2017 د����� 31وت�+�1 ودا
K وأم�ال ا�����ء ح�{ ا��*ة ا����+�� �

   200 385 763:  أش�8                                       �3 ودا
K وأم�ال ا�����ء ���6 -

  64 053 965:  أش�8 وأ�, م; س��                 3ودا
K وأم�ال ا�����ء Sآ�P م;  -

 13 971 000:  س��ات               5ودا
K وأم�ال ا�����ء Sآ�P م; س�� وأ�, م;  -

  0:  ��ات                              س 5ودا
K وأم�ال ا�����ء Sآ�P م;  -

  

  278.410.728:                                      ا�#$#
ع                                    

  

  

  

  ا.��اض2ت و�
ارد خ&
��- :  3خ&) 

 ا���اض وت��P,   2017د�����  31د���ر �  29.831.702ب�i6 اY���ا�Xت وا���ارد ا��'�ص�� �
 د���ر 20.994.833و ا���اض ر��% ب+��� د���ر  �8.836.868*ى ب�� ا���آ�  ب���| 



 

 

  خ&
م أخ�ى  :  4خ&) 

 31د����ر ��     22.753.932م+�ب�,   2017د�����  31د���ر �  40.321.408ب�i6 ا��'�م اSخ�ى  
  :وه آ�pت  2016د����� 

  

  

  د���ر ت���: ا��ح*ة 

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016 31/12/2017 
��2 خ2رج ا�#
از	-  B -�I>�� 2ت&&'� 

 �6خ�ات ��'&
م و ا�2�Bء  1 859 363 1 509 363
000 225 1 0 nزی
 ,&t أرب2ح ���
 ,�2ب2ت ��ت+�- و ,�2ب2ت ا���
ی-  12 316 868 13 196 868

401 518 9 055 601 8 ,�'� صL�ك و آ����Qت ت�i ا��
 ا��Gا%�ت ح��ب  769 824  769 824� K���ام�ت ب���Gا�[����ت %�$ ا�� 
 م'�و��ت ��*�K وإ��ادات م��+� 2 945 989 2 908 643

ن  21 583 560 4 030 743V��'� ن
Jدا 
 ��a ذ��  4 561 617 2 791 958
 ح��ب ا�*و�� ��داءات 1 576 388 1 528 043
403 787 878 011 1 K�*�� م�''�ت %�$ إج�زات 
 ح��ب�ت ا��ب� وح��ب ت���� ا�'�ف 1 973 351  476 512

 ا�#$#
ع 40 321 408 22 753 932


ال ا��ات�- 3��  : ـ ا

��31  112.537.839م+�ب�,   2017د������   31د����ر ��    107.528.789ب�| م���ع اSم�ال ا�3ات���    
 :وه آ�pت  2016د����� 

  د���ر ت���: ا��ح*ة 

g��#2ت ا�	ا���ـــ2 
2016 2017  

      
 رأس ا���ل   100 000 000   100 000 000
681 636 11 495 133 12 �� اح���]��ت م�ّ�

   

ال ا��ات�- .�� 	��$- ا��- ا�#29س��- 112 133 495 111 636 681��
ع ا#$� 

      
 ا������ ا������ ����� ا����س���  - 4 604 707  901 158

      

ال ا��ات�-  107 528 788 112 537 839��
ع ا#$� 



 

 

  رأس ا�#2ل  :  2�1ل ذات� 

ح*د رأس ا���ل اSص� ����� ب��
� م���ن د���ر ، و�K ا�����O ��	 ب+�ار م; ا����� ا���م� ا���ر�� 
ه3ا  ، 2003وذ�� Qس���ب ��� م; ا����
� ا������ � م��$  2004د�����  ��25��دة ا����+*ة ��م 

� رأس ا���ل ا����  �2013�����  �20م� ا���ر�� ����دة ا����+*ة ��م و�* ��رت ا������ ا�� Kا�����  ،
  .د���ر �'* د%1 م�آ2G ا���� وتd��� ���]	 وت���; ���� ا������ 30.000.000ب�� �*ر2 

س18 ���� آ, س18  1 000.000د���ر م+�1 إ�$  100.000.000و����� ���3 أص�a رأس ا���ل � ح*ود 
  .د���ر 100

   ا��*ول ا����� 	��Lه� kن د���ر وت����م�� �
 :��'�a �*ر2 م�

  

-�� ا�#�2ه#
ن 6Bد ا�س7) ا�
      

50 % 000 500 ��	
 ا�#�2ه) ا��
      

 ا�*و�� ا������� 237 496 % 23,750
26,247 % 470 262  ا�'�*وق ا�+�م ��[��ن اQج���%

 م��ه��ن �خ�ون 34 %   0,003
      

 ا�#�2ه) ا����� 500 000 % 50
50 % 000 500  ا��'�ف ا���� ا���رج

      

 ا�#$#
ع 1 000 000 % 100

  

  

  ا,S��2�W2ت ا�#$ّ#8- :  2�2ل ذات� 

   :تd�رت اQح���]��ت ا���ّ��� آ�� ��

  د���ر ت���: ا��ح*ة 

 ا���2	2ت 31/12/2017 31/12/2016

 ���اح���]��ت ا� 9 758 026 9 594 943

 ح'� ا���� م; اح���]��ت ا���آ� ا���ب�� ��س��cص 2 308 693 1 974 841

 ح'� ا���� م; اح���]��ت ش�آ� آ�ب ا�i�O س��Lر   66 776  66 897

ا��FJ2 ا�#`ج�-�$#
ع  12 133 495 11 636 681  

  



 

 

  إی2,2dت ,
ل ج6ول ا��678ات خ2رج ا�#
از	- ا�8#ّ$#-

  

  :�+�6- ض#2	2ت وآ42Vت :  1ت678 

���ي ه3ا ا���* %�$ ا���8*ات خ�رج ا���از�� ا������ �:  

د���ر ت���: ا��ح*ة   

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016  31/12/2017  
      

810 018 67  080 951 73   آQ�Oتو  خ�dب�ت ا�[��نو ����Xت  

422 577 1  973 057 1  ��OLام�ت مGت    إ������Xأخ�ىو  

232 596 68  053 009 75  
 ا�#$#
ع

  

 ت678 2 : اB�#2دات ���6ی- :

:ت�+�1 اQ%���دات ا�����*�� إ�$ ��%�;   

 

د���ر ت���: ا��ح*ة   

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016  31/12/2017  

654 381 26  373 871 21  ا%���دات ا���ر�*  

684 564 67  439 075 37  ا%���دات ا��'*�� 

338 946 93  812 946 58 
عا�# #$  

 

 ت678 3 : ت678ات ا��#
ی� ا�#+�6- :

وت���s ب��8*ات ا��'�ف  2017د�����  31د���ر  ب��ر��  82.321.028ب�| م���ع ه23 ا���8*ات  
  .ا�����+� ب��+�وض ا����*ة ������ء و��l ا��*��%� 

  

  

  

  :ض#2	2ت �+�
�- :  4ت678 



 

 

�� وا���8*ات اSخ�ى ا��+���� م; ا�����ء ا������ وا�[����ت ا���'�[����ت %�$ ا����ي ه3ا ا���* 

*ة ا�����ء وا�[����ت ا��+���� م; ا�*و�� ب���ان ا%���دات �O� 8*ات أخ�ى��[��ن ا%���دات م���ح� وت
وت�8*ات ت���* %���8 ا���� مK ح���
	 وآ��3 ا�[����ت ا����', %���8 م; ��, مJس��ت ا��eم�; 

   .:وه آ�pت ا������  وا��Jس��ت ا�����L اSخ�ى وا��Jس��ت

د���ر ت���: ا��ح*ة   

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016  31/12/2017  

ا��Jس��ت ا�����L وا������ ومJس��تا�[����ت ا��+���� م;     

321 445 8  461 974 8  ا��eم�; 

684 608 126  011 644 153  ا�[����ت ا��+���� م; ا�����ء 

857 519 1  096 237 1 �ت ا��+���� م; ا�*و��ا�[���   

862 573 136  568 855 163  ا�#$#
ع 

  

 

  

  

  



 

 

  

  إی2,2dت ,
ل  .J2#- ا��FJ2 ا�8#ّ$#-

I  -  �@  إی�ادات ا4س�<=ل ا��

- و�6اخ�� �#2ث�- :J6 داJا
E : 1 إی�اد 

د�ـ�ــ�ر 26.931.215م+�ب,  2017د�����  31د���ر � 28.430.191ب�i6 ا�O�ا
* ا�*ا
��  وا��*اخ�, ا����ث��  
   د���ر أي ب����  1.498.976 .بـ ز��دةم����  2016د���ـ��  �31ـ

% 5,57     :ت�Oص���8 آ�pت

  

31/12/2016  31/12/2017  ا���ـــ2	2ت 
372 203  664 160  ��ا
* ح��ب�ت ا���اس��; 

703 482 3  436 512 3  <�h�إ��ادات ا�� 

326 189 11  587 588 10 �س�d و]���� ا��*ى��ا
* ��وض �'��ة م�   

954 802 5  168 650 6  ��ا
* %�$ ا�+�وض ا����ر�� 

968 542 2  870 587 2  ��ا
* %�$ %����ت ا����رة ا���رج�� 

032 546 3  821 766 4  ��ا
* م*��� %�$ ح��ب�ت ا�����ء 

696 65  398 86   إ��ادات ا���Yر ا����

164 98  247 77  ���� اس��cص ا�O�ا
* ا��

215 931 26  191 430 28  ا�#$#
ع 

   

  

:-J4ت  دا
#B : 2 إی�اد 

أوراق ,��a وت�G�G اQ%���دات(ت���ي ه23 ا��Yادات ب�Sس�س %�$ م���> ا����Qت %�$ ا�[����ت ا��+*م� 
���Gادات   )ا����Yع ه23 ا�10.177.646و�* ب�| م��      8.874.511م+�ب,  2017د���ـ��  31د���ر �
  د�ـ�ـ�ر   1.303.135 ز��دةم��ـ�ـ�   2016د���ـ��  �31ـ د�ـ�ــ�ر 

 ) ����%14,68 (   : ت�Oص���8 آ�pت

د���ر ت���: ا��ح*ة   

31/12/2016  31/12/2017  ا���ـــ2	2ت 

235 260  958 188  %��Qت %�$ ��وض م��س�d و]���� ا��*ى 

355 848 3  578 665 4  %��Qت %�$ ��وض و%����ت ت��ر�� 

699 865  220 980  K���ام�ت ب���G��Yت %�$ اQ��% 

222 900 3  890 342 4  %��Qت %�$ %����ت ا����رة ا���رج�� 

511 874 8  646 177 10  ا�#$#
ع 

  



 

 

 إی�اد 3 : ��اب�UV9� z-ا��6ات ا��$2ری- وا�8#��2ت ا���2#- :

د���ـ��  31د�ـ�ــ�ر �ـ  1.369. 287م+�ب,   2017د�����  31د���ر �  2.239. 214 ب�i6 ه23 ا��Yادات
  . د���ر   869.927بـ  ز��دةم����  2016

 إی�اد 4 : �6اخ�� �UV9- ا4س�O#2ر:

أرب�ح ا���*ات ا����%�� م; و ت�L�ن أس�س� ر  2017د�����  31د���ر �   693. 258ب�i6 ه23 ا��Yادات  
 ب�� ا���� 637. 190ب+��� � i�Oوت'�ف آ�ب أ� i��Oب�� وإ��ادات ت��ه��ت  و��ا
* ت��h> ا���آ� ا�

  . د���ر 56.068ب+���  وب*ل ا��[�ر ص�*وق رأس م�ل م��]�/��س��cص 

  

  

II -  �@  أ2�Bء ا4س�<=ل ا��


ا6J �6ی- وأ2�Bء �#2ث�-:E : 1 ءDB 

  ���ي ه3ا ا���*  %�$ م� ���:  

د���ر ت���: ا��ح*ة   

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016  31/12/2017  

510 444 6  307 607 6 ودا
K ا���اس��;و ��ا
* %�$ ا���ا�Xت ا���ق ا��+*��   

 ��ا
* %�$ ا���ا�Xت م��س�d ا��*ى م; ا����ك   

508 190 4  412 366 3  وا��Jس��ت ا������ 

187 423 4  645 215 6  ��ا
* %�$ ودا
K ا�����ء 

 085 071 1  $�% *
وا���ارد ا��'�ص�� ���ا�XتاQ ��ا  

205 058 15  449 260 17  ا�#$#
ع 

 

: -
4ت �6ی#B : 2 ءDB 

����8 ا���� م+�ب, ا��*م�ت ا��+*م� م; ]�ف ا���6 وم; ب��18   �� ت��P, ه23 اS%��ء  � ا����Qت ا��
��Lس��ت ا���Jا�� . i6601.820و�* ب�   31د�ـ�ــ�ر �ـ    226.590م+�ب,  2017د�����  31د�ـ�ــ�ر �

  . د�ـ�ــ�ر  375.230بـ   ز��دةم����  2016د���ـ�� 

   

 DBء 3 : خ�UV9� �J2- ا��6ات ا��$2ری- وا�8#��2ت ا���2#- :

  

 �
 2016د���ـ��  31د�ـ�ــ�ر �ـ  34 .367م+�ب,  2017د�����  31د���ر �  18.078ب�i6 ه23 ا����
  . د���ر   16.289بـ   �+'�م���� 



 

 

  

��2 خ2رج ا�#
از	- وا�'&
م �'&&2ت ا�#6خ�ات و	��$- ت&:  DB4ء B9+2ت و�ا�#� (�. z�9:  

���ي ه3ا ا���* %�$ ا���Oص�, ا������ �:  

  د���ر ت���: ا��ح*ة 

g��#2ت ا�	ا���ـــ2 

2016 2017  
676 090 3 - 915 459 5 -  م�''�ت ا��*خ�ات %�$ م���+�ت ا�����ء  
327 372 1  744 182 1   �+�ت ا�����ءاس��ج�ع  م�''�ت س�ب+�  %�$ م��  
913 452 1 214 180  ���� اس��ج�ع  م�''�ت %�$ ا�����+�ت ا��
226 803- 688  569 -  خ��
� و م�''�ت م*خ�ات ���'�م واS%��ء 

547 68 -  �8�� ���Oت ت1 ا��+� خ��
�  %�$ م��
 اس��ج�ع  م�''�ت م*خ�ات ���'�م واS%��ء  0  696 873
498 38 - 153 62 -  م�''�ت ج��%�� 

287 410  - 345 797 4 -  ا�#$#
ع 

 DBء 5 : �'&&2ت ا�#6خ�ات و	��$- ت&UV9� (�. z�9- ا4س�O#2ر:

:����, ه3ا ا���* %�$ ا���Oص�, ا������   

د���ر ت���: ا��ح*ة   

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016  31/12/2017  
782 47 -  966 48 -  م�''�ت ا��*خ�ات %�$ م��NO اQس���Pر 

م�''�ت س�ب+� %�$ م��NO اYس���Pر  اس��ج�ع    
782 47 -  966 48 -  ا�#$#
ع 

  


ان :  DB6ء B�  :�&2ریX ا

 ���ي ه3ا ا���* %�$ م� ���:  

د���ر ت���: ا��ح*ة   

g��#ا� 
31/12/2016 ا���ـــ2	2ت  31/12/2017  

848 325 13  469 877 14  أج�ر وروات{ وأ%��ء اج���%�� 

338 192  081 188 ا��L��; ت�ب'�ت    

186 518 13  550 065 15  ا�#$#
ع 

 

 



 

 

 DBء 7 : أ2�Bء ا4س�<=ل ا��28- :

���ي ب�*  أ%��ء اQس�c6ل ا���م� %�$ ا���Oص�, ا������ �:  

د���ر ت���: ا��ح*ة   

g��#ا� 
31/12/2016 ا���ـــ2	2ت  31/12/2017  

503 171  879 155 تGو�*ات ا���Lت{      
853 107  985 169 ر�> ا������ وا������تم'�      
875 372  125 403 ب*ل ا��[�ر      
539 679  310 727 م'�ر�> ا��8ت> وا����*      
988 395  331 463     1����ا�[�ا
{ وا��  
992 18  841 53 م'�ر�> م��8ت       
321 107  162 50 م'�ر�> ا�[����       
275 36  332 20 ج�ا
* وم�cت      
576 128  851 136     c+رت��Oت وأس  
017 222  387 214 م�a ا��eم�;      
195 238  446 289 م�ء وآ�8ب�ء وتGو�*ات أخ�ى      
753 80  333 20 د%��� وإ%cن      
575 914  897 943 م���Lت وأت��ب      
049 798  529  1040     a��'ص���� وت  
000 170  000 188 م��ه�� � وداد�� ا����      
797 61  552 53 و إ%���ت اش��اآ�ت      
125 489  640 494 ا���Qر وم'�ر�> أخ�ىم'�ر�>       
150 54  987 41 أ%��ء اYس��cص      

583 047 5  587 467 5  ا�#$#
ع 

  

  



 

 

        المجمعةالمجمعةالمجمعةالمجمعةالتقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية 
  2017دی�#��  31ا��- ا�#��2- ا�#+�V- ب�2ری} 

 

  

  بنك التونسي الليبيحضرات السادة المساهمين لل

  
I. عة تقرير حول تدقيق القوائم الماليةالمجم  

 
  الرأي -1

  

ة المجمعة يلي تقرير مراقبتنا للقوائم المالي فيماتنفيذا للمهمة التي أسندتها لنا جلستكم العامة، نقدم إليكم 

، جدول 2017ر ديسمب 31في والشاملة للموازنة المصاحبة لهذا التقرير لمجموعة البنك التونسي الليبي 
 .المجمعة التعهدات خارج الموازنة، قائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم المالية

  

المصاحبة لهذا التقرير والتي  2017 ديسمبر 31في لبنك التونسي الليبي ل القوائم المالية المجمعةلقد قمنا بتدقيق 

 تبلغ  سلبيةمحاسبية ونتيجة دينار تونسي  819 .944 .680 تبلغ موازنة  مجموعتبرز 

 .تونسي 707 .604. 4 -   
 

كافة النواحي  وفية، منوتعبر بصورة  التقرير صادقةالمرفقة لهذا  المجمعة في رأينا، فإن القوائم المالية

وتدفقاته  ة عملياتهلنتيج و2017 ديسمبر 31كما هي في لمجمع البنك التونسي الليبي الجوهرية، الوضعية المالية 
  .النقدية للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد التونسية

 

 أساس الرأي -2
 

مسؤولياتنا بموجب هذه  إن. في البالد التونسية المعتمدة تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية
الواردة في المجمعة تدقيق القوائم المالية  فيبند مسؤوليات مدققي الحسابات  المعايير مفصلة أكثر ضمن

وفقاً لقواعد السلوك التونسي الليبي البنكنحن مستقلون عن . تقريرنا هذا



 

 
 

مراجعة القوائم المالية في البالد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية الخاصة باألخالقي 
نعتقد أن عناصر اإلثبات التي تحصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر  إننا. القواعداألخرى وفقاً لهذه 

  .إلبداء رأيناأساسا معقوال 
 

 فقرة مالحظة -3
 

 :ا������ +�ط��� 1Lص�� ا��أي ا���*ئ أ%2c، ��ى م; ا�'��a أن ��iO ا����ه علىدون ا��eث�� 

البنك في رأس مال مصرف اهمة على مسمحفظة االستثمار  تحتوي"5أصل "كما ورد باإليضاح  -

غير أن البنك ال يتمتع بالحقوق  .ألف دينار تونسي 254 29 بما قيمته "NAIB"شمال إفريقيا الدولي 
المستمدة السنوية بالعوائد المنجرة عن ملكية األسهم مثل الحضور في الجلسات العامة واالنتفاع 

على فصل ) سية والمصرف الليبي الخارجيالدولة التون(هذا ويعمل المساهمون  .من أرباح البنك
عيل خطة استراتيجية لتطوير مصرف شمال إفريقيا الدولي عن البنك التونسي الليبي وتف ملكية
 .هذا المصرفنشاط 

 

وبما أن هذه المساعي ال تزال جارية فإنّه ال يمكننا تقييم مدى تأثير هذه الحالة على المركز المالي 

  ،2017ديسمبر 31للبنك بتاريخ 
  

توجد معلقات بنكية   » مستحقات على المؤسسات البنكية و المالية « 2اصلكما ورد باإليضاح  -

دوالر أمريكي ومتعقلة باعتمادات تصدير 800 .829 .2 مدينة مع المصرف الليبي الخارجي بقيمة 

لتغطية هذه المعلقات في انتظار  أورو.1  129.466 وقد تحصل البنك على مبلغ. معززة
الكلي بعد الحصول على الموافقة من قبل مصرف ليبيا المركزي على التغطية  ستخالصاال

 . بالعملة

  

 تقرير مجلس اإلدارة -4

 
  .مجلسلتقع مسؤولية تقرير مجلس اإلدارة على عاتق ا

وإننا ال نبدي أيشكل من ال يشمل ما تضمنه تقرير مجلس اإلدارة،  المجمعةإن رأينا في القوائم المالية 
  .ما ورد في هذا التقرير على استنتاجات التأكيد أشكال

ي التحقق من صحة ف تتمثّل فان مسؤوليتنا من مجلة الشركات التجارية، 266وفقا ألحكام المادة 
المعطيات الواردة  بالرجوع إلىي تقرير مجلس اإلدارة ة فنضمالم بنكالمعلومات الواردة في حسابات ال

في قراءة تقرير مجلس اإلدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض  تمثل عملناوي. المجمعة بالقوائم المالية
أو ما اطلعنا عليه خالل مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير  المجمعة جوهري بينه وبين القوائم المالية
ة وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخالالت هام .مجلس اإلدارة به أخطاء جوهرية

  .في تقرير المجلس فإننا مطالبون باإلبالغ عنها
 .وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد

 
  



 

 

  

 المجمعة عن القوائم المالية اإلدارة جلسمو اإلدارة مسؤوليات -5

 
وعرضها بصورة عادلة وفقا للمبادئ  المجمعة إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية

عموما بالبالد التونسية وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة  المحاسبية المتفق عليها
خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو  مجمعة ضرورياً إلعداد قوائم مالية

 .الخطأ
لى العمل عالبنك المسؤول عن تقييم قدرة  يكون مجلس اإلدارة ، المجمعة الماليةعند إعداد القوائم 

كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام 
، إال إذا كان في نية مجلس اإلدارة تصفية المجمعة مبدأ االستمرارية المحاسبي عند إعداد القوائم المالية

                           القيام بذلك أو إيقاف عملياته أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوىالبنك 

                             
  .للبنكإعداد التقارير المالية  إجراءات مراقبة مسؤولي الحوكمة على عاتق تقع
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ككل خالية من األخطاء  المجمعةالمالية إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم 

 . الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا
يعتبر التأكيد المعقول تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق 

إن . سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودهاالمعمول بها في تونس  الدولية
األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن 

 .المجمعة أن يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية
المعمول بها في تونس، نمارس االجتهاد المهني  لية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةكجزء من عم

  :والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي

 

سواء كانت ناتجة عن  ،المجمعة تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية •
تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة  إجراءاتوتصميم وتنفيذ االحتيال أو الخطأ، 

إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن . تدقيق كافية ومالئمة توفر أساساً إلبداء رأينا
احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، ِلما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو 

 .اوز لنظام الرقابة الداخليحذف متعمد أو تحريف أو تج

 

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة  •

 .في ظل الظروف القائمة
 

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات  •

 .رةذات الصلة التي قام بها مجلس اإلدا



 

 

•  التوصل الى نتيجة حول مالئمة استخدام مجلس االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناء
على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط 

السعودي على  بنك التونسيبأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة ال
وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة . ة مستمرةاالستمرار كمنشأ

أو تعديل رأينا إذا  المجمعة في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية
إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها . كانت هذه اإلفصاحات غير كافية

ر التدقيق، ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم حتى تاريخ تقري

 .في أعمالها كمنشأة مستمرة البنكاستمرار 
 

ومحتواها بما في ذلك اإلفصاحات حولها  المجمعة تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية •

 .اث التي تحقق العرض العادلتمثل المعامالت واألحد المجمعةوفيما إذا كانت القوائم المالية 

 

 التدقيق وأمور التدقيق ورزنامة أعماليتعلق بمجال  فيما بنكلل اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة
الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي الحظناها 

  .خالل أعمال التدقيق التي قمنا بها
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