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(*)بالغ الشرآات  
 

 القوائم المالية                     
 

   الماليلإلیجار الشرآة العربية الدولية
  تونس1001نهج الهادي نویرة . 11

 
عامة العادیة التي   التي عرضت للمصادقة في الجلسة ال31/12/2004 قوائمها المالية للسنة المحاسبية المختومة في المالي  لإلیجار الشرآة العربية الدوليةتنشر

                                    .                   هذه القوائم مصحوبة بالتقریر العام و الخاص لمراقب الحسابات فيصل دربال . 2005 جوان  2انعقدت یوم  
                                                       

 
 المــــــوازنــــــة

 )لدینار التونسيمحتسب با(
                                                    

  إیضاحات   دیسمبر 31

2003  2004  

 األصول غير الجاریة     

 األصول غير المادیة   547 49  547 49

 تطرح اإلستهالآات   (073 49)  (732 48)

815  474 3 

 األصول المادیة   802 275  728 259

 تطرح اإلستهالآات   (592 134)  (538 95)

164 190  141 210 4 

 أصول مسلمة في نطاق اإلیجار المالي   089 227 93  937 853 80

 تطرح اإلستهالآات   (937 911 52)  (959 620 45)

 تطرح المدخرات   (315 268 1)  (974 855)

34 377 004  39 046 837 5 

 صول المالية األ  120 276 1  855 236 1

1 236 855  1 276 120 6 

 مجموع األصول الثابتة   641 464 40  865 778 35

 أصول غير الجاریة أخرى  7 368 44  100 89

 مجموع األصول الغير الجاریة   009 509 40  966 867 35

 أصول جاریة     

 الحرفاء و حسابات المتصلة بهم   279 130 8  300 852 7

 تطرح المدخرات و المداخيل المخصصة   (098 980 5)  (813 844 4)

3 007 487  2 150 181 8 

     

 أصول جاریة أخرى  9 247 783  543 834

 توظيفات و أصول مالية أخرى  10 988 62  228 9

 السيولة و ما یعادل السيولة  11 860 350  611 838 1

 مجموع األصول الجاریة   276 347 3  869 689 5

  مجموع األصول   285 856 43  835 557 41
 

 ------------------------------------------------------------------------------  
.د جلستها العامة العادیة بعد انعقا2004 دیسمبر 31بقوائمها المالية المختومة في  وافت الشرآة هيئة السوق المالية (*)  
 وذلك حسب ما یقتضيه النظام 2004 دیسمبر 31سنة المختومة في  المتعلق بال التدفقات النقدیةیضاحات حول جدولإلطلبت هيئة السوق المالية من الشرآة مدها با(*) 

. المحاسبي للمؤسسات  
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 - یتبع�  الماليلإلیجار العربية الدولية
 المــــــوازنــــــة

 )حتسب بالدینار التونسيم(
 إیضاحات  دیسمبر 31

 األموال الذاتية و الخصوم   2004  2003
 األموال الذاتية     

10 000 000  10 000 000  رأس المال اإلجتماعي 
961 386  966 967  اإلحتياطات  

(893 727)  (791 868)  النتائج المؤجلة  
10 067 659  10 175 099  ال الذاتية قبل إحتساب نتجة السنة المحاسبية مجموع األمو 

101 859  (657 961)  نتيجة السنة المحاسبية  
 مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص  12 138 517 9  518 169 10

 الخصوم     
 الخصوم غير الجاریة     

19 727 600  13 727 600  القروض  13
109 340  80 340  ية األخرى الخصوم المال 14

19 836 940  13 807 940  مجموع الخصوم غير الجاریة  
 الخصوم الجاریة     

769 699  2 007 985  المزودن و الحسابات المتصلة بهم  15
2 095 351  2 833 489  الخصوم الجاریة األخرى  16
8 686 327  15 689 733  المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية  17

11 551 377  20 531 207  مجموع الخصوم الجاریة  
31 388 317  34 339 147  مجموع الخصوم  
41 557 835  43 856 285  مجموع األموال الذاتية و الخصوم  

 
 قائمة النتائج

 )محتسب بالدینار التونسي(
     دیسمبر31

  إیضاحات   2004  2003
 غــالل إیـــردات اإلســتـ     

- المداخيل الخام لإلیجار المالي    493 457 21  155 144 19
- مداخيل أخرى    529 165  311 170
- تغير الفوائد المخصصة    160 58  679 107

- مخصصات اإلستهالآات للموجودات المؤجرة    (512 559 17)  (666 484 15)
 جموع إیردات اإلستغالل م 18  670 121 4  479 937 3

- أعباء المالية الصافية  19  (163 256 2)  (531 205 2)
- إیرادات التوظيفات  20  060 37  228 48

1 780 176  1 902 567   
- أعباء األعوان  21  006 494  748 472
-  أعباء اإلستغالل األخرى  22  029 379   245 319
- مخصصات اإلستهالآات  23  395 39  188 33

- مخصصات المدخرات 24  787 605 1  153 872
 مجموع أعباء اإلستغالل    217 518 2  334 697 1

 
- نتيجة اإلستغالل    (650 615)  842 82

- مرابيح  العادیة األخرى  25  731 17  667 133
- الخسائر العادیة األخرى    -  (151 13)
 نتيجة األنشطة العادیة قبل إحتساب األداءات    (919 597)  358 203

- اآلداءا على األرباح  26  (042 60)  (499 101)
 نتيجة األنشطة العادیة بعد إحتساب اآلداءات    (961 657)  859 101
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 - یتبع�  الماليرلإلیجا العربية الدولية
 جدول التدفقات النقدیة

 )محتسب بالدینار التونسي(

   دیسمبر 31

2003  2004  

 التدفقات النقدیة المتصلة باإلستغالل    

 مقابيض من الحرفاء  068 556 25  613 648 22

 المبالغ المسددة للمزودین  (061 571)  (251 739 2)

 سددة لألعوان المبالغ الم (096 430)  (701 448)

 الفوائد المدفوعة  (127 280 2)  (653 180)

 األداءات المدفوعة  (948 57)  (025 25)

 تدفقات أخرى متصلة باإلستغالل 500 32  000 39

 اإلستغالل ) المخصصة لــ( التدفقات النقدیة المتأتية من  337 249 22  984 293 19

 إلستثمار التدفقات النقدیة المتصلة بأنشطة ا   

 الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادیة و أصول غير مادیة  (061 816 24)  (943 797 17)

 المقابيض المتأتية من التفویت في أصول ثابتة مادیة و أصول غير مادیة  33  800 357

 الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية  (380 65)  (950 38)

 قابيض المتأتية من التفویت في أصول مالية الم 123 5  980

 أنشطة اإلستثمار)  المخصصة لـــ( التدفقات النقدیة المتأتية من  (284 876 24)  (113 478 17)

 التدفقات النقدیة المتصلة بأنشطة التمویل    

 حصص األرباح و غيرها من أنواع التوزیع  (176 8)  (334 4)

 مقابيض متأتية من القروض  000 700 9  600 227 8

 سداد القروض  (000 450 11)  (000 750 9)

 أنشطة التمویل ) المخصصة لــ(التدفقات النقدیة المتأتية من   ( 176 758 1)  ( 734 526 1)

 التدفقات النقدیة المتصلة بأنشطة التوضيفات (000 50)  -

 تغير الخزینة  ( 124 435 4)  137 289

 الخزینة في بدایة السنة المحاسبية  611 838 1  474 549 1

 الخزینة عند ختم السنة المحاسبية  (513 596 2)  611 838 1

 ا
 
 

 

2003 2004 األرصدة 2003 2004 األعباء 2003 2004 االیرادات

15 484 666 17 559 512 إستهالآات الموجودات المسلمة في نطاق اإلیجار المالي 19 119 831 21 431 933 معاليم الكراء

24 324 25 560 معاليم ما قبل الكراء

90 036 69 304 تغيير االرادات المخصصة

3 749 525 3 967 285 المداخيل الصافية لإلیجار المالي 15 484 666 17 559 512 مجموع اإلستهالآات 19 234 191 21 526 797 المدخول الخام لإلیجار المالي

3 749 524 3 967 285 المدخول الصافي لإلیجار المالي
2 205 531 2 256 163 أعباء مالية صافية 94 353 126 516 فوائد التأخير

17 644 (11 144) تغير فوائد التأخير المخصصة
75 958 39 013 اإلیرادات الثانویة

1 731 948 1 865 507 الهامش التجاري 2 205 531 2 256 163 مجموع األعباء المالية 3 937 479 4 121 670 إیرادات اإلستغالل

319 245 379 029 أعباء عادیة أخرى 1 731 948 1 865 507 الهامش التجاري
472 748 494 006 أعباء األعوان 48 228 37 060 إیرادات التوظيفات

988 183 1 029 532 زائد اإلستغالل الخام 791 993 873 035 المجموع 1 780 176 1 902 567 المجموع

33 188 39 395 مخصصات اإلستهالآات 988 183 1 029 532 زائد اإلستغالل الخام
1 340 684 1 926 068 مخصصات المدخرات 468 531 320 281 استرداد المدخرات

13 151 - خسائر عادیة 133 667 17 731 إیرادات عادیة أخرى
101 499 60 042 األداء على األرباح

101 859 (657 961) نتيجة األنشطة العادیة 1 488 522 2 025 505 المجموع 1 590 381 1 367 544 المجموع

101 859 (657 961) نتيجة الفترة

االرصدة الوسيطة للتصرف
(محتسب بالدینار التونسي)
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 العربية الدولية لإلیجار المالي � یتبع-
 اإليضاحات حول القوائم المالية

 إیضاح 1 : تقدیم الشرآة
 .10 ةبقيم سهم 1.000.000 إلى دینار مقسم 10.000.000 برأس مال قدره 1996 نوفمبر 29 في تأسستفية اإلسم  شرآة خ هي   الشرآة العربية الدولية لإلیجار المالي    

  . الواحددنانير للسهم
 األنش�طة المهني�ة ،    الشرآة خاصة في القيام بجميع عمليات اإلیجار المالي و الت�ي تش�تمل أساس�ا عل�ى التجهي�زات ، المع�دات و العق�ارات المع�دة لالس�تعماالت ف�ي                  نشاطیتمثل  

 .التجاریة ، الصناعية، الفالحية ، الصيد البحري أو في الخدمات  

 الم�ؤرخ ف�ي      1994 لس�نة   89  ع�دد ق�انون ال  المتعل�ق بمؤسس�ات الق�رض  و    2001 جویلي�ة  10 الم�ؤرخ ف�ي   2001  لس�نة 65ع�دد  ق�انون  التقوم الشرآة بأعماله�ا بمقتض�ى   
 . المالي   المتعلق باإلیجار1994 جویلية 26

 . أما في ما یخص النظام الجبائي فتخضع الشرآة لمقتضيات القانون العام 
لتجهيزات المستعملة في إطار لو االستهالك التنازلي بالنسبة أ احتساب اإلستهالك القار السریع  إمكانية للشرآة العربية الدولية لإلیجار الماليآان، 1999  موّفى سنةإلى

 . استهالك العقارات المستغلة في نطاق  اإلیجار المالي حسب مدة العقد  ّماإلیجار المالي آما ت

موضوع عقود اإلیج�ار الم�الي م�ن ال�ربح       لألمالك للمعدات والتجهيزات والعقارات ، یمكن لمؤسسات اإلیجار المالي طرح اإلستهالآات المالية      2000 جانفي   غرةمن  ابتداءا  
 .2000 دیسمبر 25 المؤرخ في 2000  لسنة98  قانون المالية عـددالخاضع للضریبة و ذلك طبقا لمقتضيات

 . تطّبق على شرآات اإلیجار المالي لقانون الضریبة على األشخاص الطبيعيين و الضریبة على الشرآات48فصل لل 1 الفقرة  ، فإّن مقتضيات1996آذلك وابتداءا من سنة 
 2001لسنة  123عدد  من قــــانون المالية 16فصل  (2006 إلى سنة 2002 لضبط الربح الحاصل من سنة % 75وقع ترفيع نسبة المدخرات القابلة للطرح إلى وقد 

 .) 2004 دیسمبر 31المؤرخ في  2004 لسنة 90 من قانون المالية  عدد 44فصل  (% 85ثم إلى )  2001 دیسمبر 28 المؤرخ في
 

 إیضاح 2 : المعایير و المبادىء المحاسبية المعتمدة :
 

.الشكل باستثناء اتفاقية أفضلية الجوهر عن طبقا للمعيار المحاسبي العام،تم ضبط القوائم المالية   
   : القوائم المالية  آما یلي المعتمدة في إعدادتتلخص أهم المناهج المحاسبية 

 2-1 األصول المستغلة من طرف الشرآة : 

حسب النسب التالي  آما تستهلك باعتبار نسب االستهالك القار آلفة الشراءالجاریة ، باالعتماد على  المادیة و غير المادیة في األصول الغير األصول تدرج   

  معلوماتي برامج           %33
معدات نقل وسائل          %20      

% 15               معدات إعالمية
%10 المكاتب    أثاث و معدات       
%10               تجهيزات عامة

 2-2 األصول المسلمة في نطاق اإلیجار المالي  : 

.  مدة اإلیجار وذلك طيلة الشراء بكلفةمسجلة بأصول الشرآة وهي  التي تم اقتناؤها في نطاق اإلیجار المالي لمدة تتراوح من ثالث إلى سبع سنوات ، األصولوقع احتساب 
 .  المتبقي المتفق عليه مسبقا  ملك الحریف في نهایة المدة بعد دفع مبلغ  التفویتاألصولتصبح هذه 

 .إن عمليات اإلیجار المالي تشتمل على تجهيزات و  معدات و عقارات 
 . المسلمة في نطاق اإلیجار المالي مغطاة بعقود تأمين األصولآل 

 .یا ألنها على ملك الشرآة إلى نهایة مدة القرض  المسلمة في نطاق اإلیجار المالي ، ال یمكن للحریف  أن یفوت فيها أو یرهنها رهنا حيازاألصولعلما و أن هذه 
 . حسب نسق استرجاع أصل المبلغ المقترض األصولیقع استهالك 

 . بإبرام مالحقمدتها وذلك و تمدید سجّل استحقاقاتهابعض العقود یقع مراجعة 

 2-3 القروض : 

  "الجاریة الخصوم" ،  أما اآلجال ألقل من سنة و  یقع احتسابها   في بند"م الغير الجاریةالخصو" إن أصل الدین للقروض الطویلة المتحصلة عليها الشرآة مبوب في بند

 2-4 سياسة المدخرات : 

 االلتزامات تغطية المخاطر و متابعةو و المتعلق بتقسيم 1991 دیسمبر 17 المؤرخ في 1991 لسنة 24 ألحكام منشور البنك المرآزي التونسي عدد حددت المدخرات طبقا
   : طرح یقع بمستحقات الشرآة ةلدراسة المخاطر المرتبطو
 
 الضمانات العينية المقدمة من طرف الحرفاء -  
  القيمة االقتصادیة لألمالك المؤجرة -  

   .أما في ما یخص نسبة المدخرات فهي منقسمة حسب  تصنيف األصول

 2- 4 � 1  تعد هذه األقسام   5  مصنفة آاآلتي : 

 للمدخراتالحد األدنى  
  مؤآد استخالصها في آجالها المحددة أصول:  أصول جاریة : أ 

 یمكن استخالصها  أصول: التي تستوجب متابعة خاصة األصول 1ب 
  و لكن تتطلب متابعة خاصة 

     غير موآد استخالصها في أصول : غير المؤآدة  األصول2 ب
 % 20:  آجالها المحددة

    ن اعتبار استخالصها بالكاملیمك أصول: األصول المتعثرة 3ب 
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 % 50:  دةغير ممكن في أجالها المحد

     ذات خطورة و یمكن اعتبار أصول :  المشكوك فيهااألصول 4 ب
 % 100:  استخالصها شبه مفقود

 2-4-2 الضمانات العينية : 

 : تتوزع هذه الضمانات آاآلتي 

o آفالة بنكية  
o  أصول مالية مرصودة 
o  إیداع ضمانات 
o  رهنية مسجلة. 

 2-4-3 قيمة األمالك المؤجرة : 
 

 :   نسب انخفاض القيمة آما یلي حسبتقييم القيمة االقتصادیة لألمالك المؤجرة یتّم 

o  سنویا على سعر الشراء% 5    العقارات  
o سنویا على سعر الشراء% 20  التجهيزات العادیة  
o سنویا على سعر الشراء% 40صة  التجهيزات الخا  

 2-5 احتساب المداخيل : 

 . أشهر حسب العقد6و أ أشهر3یقع فوترة معاليم الكراء للحرفاء و احتسابها  ضمن المداخيل مسبقا آل شهر،  !
 .جاریة و یقع احتسابها آمداخيل مؤجلةوفقا لمبدأ استقاللية السنوات المالية یقع خصم معاليم الكراء  التي حل آجالها و التي ال تخص السنة المالية ال !
 .الفوائد ما قبل الكراء یقع احتسابها على أساس التسبقات و الدفوعـــــات للمزودین و ذلك من تاریخ خالص المزودین إلى بدایة جدول الخالص !
ق�ع خص�مها م�ن الم�داخيل و یق�ع احتس�ابها بالموازن�ة           أما فيما یخص الفوائ�د المتفرع�ة ع�ن  مع�اليم الك�راء الت�ي حل�ت آجاله�ا و الت�ي ل�م یق�ع استخالص�ها في                              !

 4، ب3، ب2و ال ینطبق هذا التمشي إال على  األصول المصنفة بأقس�ام ب " حرفاء  و الحسابات المتصلة بهم     " آمداخيل  مخصصة تطرح  من الحساب        
 .1991 دیسمبر 17 ي المؤرخ ف1991 لسنة 24 من منشور البنك المرآزي التونسي عدد 9طبقا لمقتضيات الفصل عدد

 2-6 الضریبة على الشرآة : 

 .تخضع الشرآة للضریبة على األرباح حسب قواعد القانون العام و ال تتمتع بأي امتياز جبائي

زات المس�تغلة ف�ي نط�اق     لضبط الربح الخاضع للضریبة یمكن للشرآة احتس�اب اإلس�تهالك الق�ار الس�ریع و التن�ازلي بالنس�بة للمع�دات و التجهي�                       1999 دیسمبر   31إلى حدود   
 .اإلیجار المالي باستثناء أثاث و معدات المكتب و السيارات السياحية 

 
 : هذه الطریقة أدت الشرآة لـــ 

 إسترجاع اإلستهالآات المالية ، •
 ،طرح اإلستهالآات المسموح بها جبائيا  •
 .بار  عند التفویت و ذلك على  مستوى جدول إحتساب النتيجة الجبائية متابعة الفوارق في اإلستهالآات الموجودة بين العقود و أخذ هذا بعين اإلعت •

 یمك�ن لش�رآات اإلیج�ار الم�الي إحتس�اب اإلس�تهالك الم�الي لض�بط ال�ربح          2000 دیس�مبر  28 الم�ؤرخ ف�ي   2000لسنة  98  و طبقا لقانون المالية عدد2000إبتداء من سنة 
 .الخاضع للضریبة على الشرآات 

 و ذل�ك عل�ى   2003فلق�د وق�ع تس�ویتها نهائي�ا س�نة       ،  قبل ه�ذا الق�انون   المحتسبةارق الموجودة بين اإلستهالك المالي و اإلستهالآات المسموح طرحها جبائيا   أما من ناحية الفو   
 ) .الطرح و اإلسترجاع(مستوى جدول إحتساب النتيجة الجبائية بإستعمال 

 لقانون الضریبة على الدخل لإلشخاض الطبيعي�ين و الض�ریبة عل�ى الش�رآات و ذل�ك من�ذ            48 الفصل   1الفقرة عدد   و من ناحية أخرى  تخضع شرآات اإلیجار المالي ألحكام           
  2006 إل�������ى س�������نة 2002  بالنس�������بة للم�������رابيح الحاص�������لة م�������ن س�������نة % 75أم�������ا نس�������بة الم�������دخرات المس�������موح طرحه�������ا فق�������د إرتفع�������ت إل�������ى .1996س�������نة 

 الم��ؤرخ ف��ي          2004 لس��نة 90 م��ن ق��انون المالي��ة ع��دد   44فص��ل  (% 85 ث��م إل��ى  )2001 دیس��مبر 28ف��ي خ الم��ؤر 2001  لس��نة123ع��دد  لق��انون المالي��ة  16فص��ل (
 ).2004 دیسمبر 31

 2-7 اآلداء على القيمة المضافة : 

.یقع إحتساب آل المصاریف و اإلیرادات خارج اآلداء على القيمة المضافة آذلك بالنسبة لإلستثمارات أیضا   
أما األداءات الناجمة عن الشراءات فتقيد في دائنية   .� الدولة  أداء على القيمة المضافة المجمعة �على القيمة المضافة المفوتر للحرفاء و یقيد في مدینية حساب یحتسب األداء 

  .� األداء على القيمة المضافة للطرح �حساب 
 .لمالية إذا آان الحساب مدین أو یرحل الدائن إلى الفترة القادمة في آل آخر فترة یقع تسویة هذین الحسابين سواء بالدفع إلى قابض ا

 
 إیضاح 3 : األصول الغير مادیة                                                 

:ي  سنوات بطریقة إستهالك قار آما یبينه الجدول التال3 یحتوي هذا البند عن شراءات برامج إعالمية و یكون إستهالآها لمدة     
 

2003  2004        

  - قيمة شراء البرامج اإلعالمية      547 49  547 49

(48 732)  (49 073)   - اإلستهالآات     

   القيمة المحاسبية الصافية     474  815
 

. دینار341 ، 2004 دیسمبر 31بلغت قيمة مخصصات اإلستهالآات القارة في         
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 إیضاح 4  :                                   

 جدول األصول المادیة و اإلستهالآات 
           

   المبلغ الخام  اإلستهالآات   المبلغ 
اإلستهالآات  نهایة   المحاسبي   المعطيات   بدایة  نهایة  بدایة 
  الفترة  الفترة  الفترة  لفترة ا  الصافي 

 شراءات 
 الفترة 

النسبة
  

68 741  57 593 22 787 34 806  126 334 350 125 984  وسائل النقل   20%
24 525  28 333 4 914 23 419  52 858 5 431 47 427  أثاث و معدات مكتبية   10%
33 644  41 583 9 244 32 339  75 227 9 634 65 593  معدات إعالمية   15%
14 300  7 083 2 109 4 974  21 383 659 20 724  تجهيزات عامة   10%
141 210  134 592 39 054 95 538  275 802 16 074 259 728  المجموع    

 
 أصول مسلمة في نطاق االیجار المالي : 5إیضاح 

 المبلغ الصافي 
 
مدخرات و إستهالآات

 
 مبلغ خام

 

 - أصول في نطاق اإلیجار 533 372 65  (972 653 29)  561 718 35

 - أصول و معدات محجوزة  621 451  ( 084 291 )  537 160 

 - أصول عقود مؤجلة  989 586 5  ( 671 999 2)  318 587 2

 - أصول عقود حلت آجالها  905 007 20  ( 210 967 19)  695 40 

 - أصول في طور اإلنشاء 041 808 1    041 808 1

  المجموع  089 227 93  ( 937 911 52)  152 315 40
      

 - مدخرات إلنخفاض القيمة    ( 315 268 1)  ( 315 268 1)
 

  2004  دیسمبر 31  الرصيد المتبقي لغایة   089 227 93  ( 252 180 54)  837 046 39

   مبلغ خام   إستهالآاتمدخرات و  المبلغ الصافي 

 - 2003 دیسمبر 31رصيد الى غایة  937 853 80  ( 959 620 45)  978 232 35

 -   مدخرات متكونة لتغطية الرصيد المالي الجاري    ( 974 855 )  ( 974 855 )

2003  دیسمبر 31  الرصيد في  937 853 80  ( 933 476 46)  004 377 34  

  فترة زیادة ال     

 - إستثمارات  244 448 23    244 448 23

 - تحویل عقود 457 513 1  (232 477)  225 036 1

 - إعادة آراء  841 188    841 188

 - ضم مجمع     271 209   271 209

  سحب الفترة     

(19 425)  7 061 530  (7 080 955)  - التفویت بالقيمة المتبقية 

(1 048 290)  2 684 637  (3 732 927)  - تفویت مسبق 

(1 036 225)  477 232  (1 513 457)  - تحویل عقود

(136 955)  313 096  (450 051)  - إعادة آراء 

 - إستهالآات السنة    ( 512 559 17)  (512 559 17)

 - مدخرات السنة     ( 948 641 )  (948 641)

 - سترداد السنةإ   607 229   607 229

  2004 دیسمبر 31الرصيد المتبقي لغایة  089 227 93  ( 252 180 54)  837 046 39

  . دینار23.448.244بلغت قيمة اإلستثمارات في األصول المسلمة في إطار اإلیجار المالي   

  . دینار19 425ابل مبلغ متبقي    دینار مق7.080.995تم التفویت في األصول عند نهایة  عقود اإلیجار المالي بقيمة 

  . دینار1.048.290بلغت قيمة التفویت المسّبق أو الجزئي   

  . دینار وذلك حسب جدول السندات للقرض الذي یحتوي عن أصل و فوائد17.559.512بلغت قيمة مخصصات اإلستهالآات 
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 5-1  تحليل حسب قطاعات النشاط  

  :األصول المسلمة في نطاق اإلیجار المالي تتوزع آما یلي      

   مبلغ خام   مبلغ  صافي   

 - بناءات و أشغال عامة  369 130 15  706 295 3  

 - الصناعة  137 902 21  190 099 9  

 - السياحة  994 903 11  248 555 5  

 -  و الخدمات التجارة 576 925 40  997 599 20  

 - الفالحة 013 365 3  011 765 1  

  المجموع 089 227 93  152 315 40  

 5- تحليل حسب نوعية المعدات  2 -     
   مبلغ خام   مبلغ صافي   

  معدات  719 561 21  555 176 8  

  وسائل نقل  642 790 58  327 465 24  

  سائل مختلفة و  508 119 3  120 922 1  

  34 564 002  83 471 869   

  العقارات  220 755 9  150 751 5  

  المجموع  089 227 93  152 315 40  

  أصول مالية: 6إیضاح         

   :تحلل األصول المالية آاآلتي       2004  2003
- سندات مساهمة   000 100 1  000 100 1
- قروض للموضفين    815 175   550 136 

- ودائع وآفاالت       305  305
1 236 855  1 276 120        

 

 : آما یلي 2004  دیسمبر 31تتجزأ سندات المساهمة في       
 
 

عدد األسهم القيمة األصلية  المبلغ الجملي  تاریخ االآتتاب   المؤسسة 

- سيكار البنك التونسي الكویتي للتنمية  500 4 100  000 450   2001/2002

- سيكار الالتحاد الدولي للبنوك 500 6 100  000 650   1999/2000

  المجموع      000 100 1  
 أصول  غير جاریة أخرى : 7إیضاح           

 جدول تغيرات األصول الغير جاریة األخرى 
 )محتسب بالدینار التونسي(

 
    المبلغ الغام   اإلستيعاب   المبلغ 

نهایة الفترة   الصافي   المعطيات   بدایة الفترة  یزاد  نهایة الفترة   بدایة الفترة  یزاد 
                  المحاسبي 

                   

44 368  233 159 44 732 188 427  277 527 0  صاریف اصدارالقروض الرقاعية م  527 277

44 368  233 159 44 732 188 427  277 527 0  المجموع   527 277
                   

 
 .یتم إستعاب مصاریف إصدار القروض الرقاعية  طيلة مدة الدین و بنسبة الفوائد المتراآمة  

 .  دینار مدرجة ضمن األعباء المالية 44 732تبلغ قيمة مخصصات إستعاب مصاریف إصدار القروض الرقاعية  
      

  ایضاح 8 : حرفاء والحسابات المرتبطة بهم
      

:یتوزع هذا البند آما یلي   
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2003  2004     

  حرفاء عادیون     

 - مستحقات    148 406 3  733 005 4
  یطرح    

 - مدخرات   ( 172 191 1)  ( 216 874 )

 - فوائد مخصصة    ( 354 296 )  ( 732 438 )

   المبلغ الصافي   622 918 1  785 692 2

  حرفاء متنازع معهم      

 - مستحقات    131 724 4  567 846 3

  یطرح     

 - مدخرات    ( 736 701 3)  ( 247 825 2)

 - فوائد مخصصة    ( 836 790 )  ( 618 706 )

   المبلغ الصافي   559 231   702 314 

   رصيد الحرفاء و الحسابات المرتبطة بهم   181 150 2  487 007 3
     حرفاء عادیون 1 � 8
 

  :تتوزع مستحقات  الحرفاء العادیون  حسب األقدیمة بالجدول التالي 

2003  2004     

 - أقل من شهر    050 667   956 824 

 -  أشهر 3مابين شهر و    570 839   331 999 

 -  أشهر 6 أشهر و 3مابين    632 473   568 624 

 -  أشهر و سنة 6مابين    579 627   660 656 

 - أآثر من سنة    880 839   742 909 

 - مصاریف    293 70   906 82 

 - صكوك غير مستخلصة بعد انتهاء السنة   ( 856 111 )  ( 430 92 )

   مجموع المستحقات   148 406 3  733 005 4

  حرفاء متنازع معهم �2 8     

  :یتوزع مجموع المخاطر على الحرفاء المتنازع معم آما یلي      

2003  2004    

 - مستحقات    131 724 4  567 846 3

 - الرصيد المالي الجاري    175 966 1  565 706 1

 - تسبقات ودفوعات   ( 263 70 )  ( 770 6 )

       

   المبلغ الخام   043 620 6  362 546 5

  یطرح     
      

 - مدخرات    ( 280 677 4)  ( 219 226 3)
 - فوائد مخصصة    ( 836 790 )  ( 618 706 )

   المبلغ الصافي   927 151 1  526 613 1

  یطرح      

  اإلیجار المالي العقاري   )  50طرح    (%   ( 359 194 )  ( 224 122 )

   المخاطر الجاریة  568 957   302 491 1
  :مدخرات النخفاض المستحقات      8-3
 

 .1991 دیسمبر 17 المؤرخ في 1991 لسنة 24 عدد قامت الشرآة بتحدید قيمة المدخرات طبقا لمنشور البنك المرآزي التونسي
:تتوزع العمليات التي ادخلت على هدا الحساب آما یلي        
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2003  2004     

 - رصيد بدایة الفترة    463 699 3  254 955 2

 - إسترداد الفترة    ( 674 90 )  ( 531 468 )

 - مخصصات الفترة    120 284 1  740 212 1
   رصيد آخر الفترة   909 892 4  463 699 3

 
       فوائد مخصصة 8-4
 

رفاء و الحسابات الفوائد المتفرعة عن معاليم الكراء التي حلت آجالها و التي لم یقع استخالصها، یقع خصمها من المداخيل و یقع احتسابها بالموازنة آمداخيل مخصصة تطرح من حساب ح
 1991 لسنة 24 من منشور البنك المرآزي التونسي عدد 9 وذلك طبقا لمقتضيات الفصل عدد 4 و ب3، ب2المتعلقة بهم وال ینطبق هدا التمشي إال على االصول المصنفة  باقسام ب

 .1991 دیسمبر 17المؤرخ في 
        

:تتوزع العمليات التي ادخلت على هذا الحساب آما یلي   

 2003  2004    

 - رصيد بدایة الفترة    350 145 1  029 253 1

 - تحویل الفوائد ضمن مداخيل الفترة    ( 815 233 )  ( 241 271 )

 - فوائد مخصصة ألواخر الفترة    655 175   562 163 

        

   رصيد آخر الفترة   190 087 1  350 145 1

  اریة اخرى أصول ج : 9ح     

 :یتوزع هدا البند آما یلي      
2003  2004   

11 078  10 301 - مزودون تسبقات و أقساط مدفوعة   
13 968  22 099 - آجال ألقل من سنة على قروض الموظفين   
35 560  90 173 - داء على القيمة المضافة قابل للتأجيلفائض األ  

547 284  437 827 - اآلداء على القيمة المضافة المجّمد  )أ( 
25 025  5 788 - الدولة ، األداءات المقتطعة من المورد    )26إیضاح  ( 

-  52 160 - الدولة ، أقساط إحتياطية  )26إیضاح  ( 
109 876  33 401 - ة ، فائض الضریبة على الشرآاتالدول  )26إیضاح  ( 
52 638  106 933 - أعباء مسجلة مسبقا   
37 987  23 130 - إیرادات مستحقة   

1 127  1 435 - حساب مرتقب   
     

834 543  783 247   المبلغ الخام  

 :أ   .1998 دیسمبر 28 المؤرخ في 1998 لسنة 111ة عدد  وما بعده لقانون المالي53 جّمد األداء على القيمة المضافة حسب مقتضيات الفصل 
  . دینار656.740 ، 1999 دیسمبر 31بلغت قيمة األداء على القيمة المضافة المجمدة في 

 و قد تحصلت الشرآة في سنة55تمتعت الشرآة بإرجاع الفائض على مدة ثالث سنوات بمعدل السدس في آل نصف سنة و ذلك حسب مقتضيات الفصل 
  .   دینار109.457 على مبلغ قدره 2004

 توضيفات و أصول مالية أخري  : 10إیضاح        
 
 

   Univers Obligataires SICAV سهم موظفة في 600 دینار وتتكون من 62.988بلغ رصيد التوضيفات واألصول المالية األخرى 
 
 

 السيولة و ما یعادل السيولة  : 11إیضاح        
 
 

  :تتوزع آما یلي      2004  2003
 - بنوك      092 347   369 834 1

 - خزینة      768 3   242 4 
المجموع    860 350   611 838 1    

 
       

  إيضاح 12 : األموال الذاتية   
 :تتوزع آما یلي 
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2003  2004    

 - رأس المال اإلجتماعي  )أ(   000 000 10  000 000 10

 )ب(   477 101   477 101 
 إحتياطات قانونية 

  
 - إحتياطات خارقة للعادة    000 650   000 650 
 - إحتياطات للصندوق اإلجتماعي  )ت(   490 215   909 209 

 - نتائج مؤجلة    ( 868 791 )  ( 727 893 )

 مجموع األموال الذاتية قبل إحتساب النتيجة المحاسبية    099 175 10  659 067 10
 101 859  ( 657 961 )   (1)  - نتيجة السنة 

 مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص  )ث(   138 517 9  518 169 10
1 000 000  1 000 000   (2)  - مجموع األسهم 

 - )  2)/(1(النتيجة بحساب األسهم    ( 0.657)  0.102
   . دنانير للسهم الواحد مدفوع آليا 10 سهم بقيمة 1 000 000 دینار موزع على 10 000 000یبلغ رأس مال الشرآة ) أ(

    
  المساهمون   الرأس المال   النسبة 

   المكتتب و المدفوع  
 - البنك الكویتي التونسي للتنمية   900 999 4  50.00%
 - اإلتحاد الدولي للبنوك   900 999 1  20.00%
 - الشرآة العربية لإلستثمار   000 000 2  20.00%

 - الشرآة التونسية للبنك   000 500   5.00%
 -  الشرآة العربية لمصائد األسماك  000 500   5.00%

 - إمحمد بنور   100  0.001%
 - طه الواد   100  0.001%

       
  المجموع   000 000 10  100.00%

بعنوان مدخرات قانونية ویصبح هذا الخصم غير واجب قانونا إذ بلغ المدخر  %  5 لقانون الشرآات التجاریة خصصت الشرآة نسبة 287طبقا ألحكام فصل  )ب(
   .س مال الشرآة ، ال یمكن توزیع هذه اإلحتياطاتعشر رأ

یتكون إحتياطي الصندوق اإلجتماعي بتخصيص من نتائج السنة ویعتبر من طرف الشرآة آإحتياطي غير قابل للتوزیع ، حيث یستعمل إلسناد قروض  )ت (
  .للموظفين 

              أنظر إلى الجدول المصاحب )ث(
      

 لة على األموال الذاتيةجدول العمليات المسج
 2004 دیسمبر 31في 
 )محتسب بالدینار (

    رأس المال  إحتياطيات إحتياطات  إحتياطات  النتائج نتيجة   

للصندوق اإلجتماعي المؤجلة السنة المجموع     اإلجتماعي قانونية خارقة للعادة

10 063 531 (1 071 794) 178 067 205 781 650 000 101 477 10 000 000   
 2002 دیسمبر 31الرصيد في 

 التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة                
                 

                         -  1 071 794 (1 071 794) - -   -  2003جوان 10العامة العادیة المنعقدة في   
                 

4 128     4 128  فوائد عن قروض الصندوق اإلجتماعي        
                

 2003 لسنة النتيجة الصافية            859 101 859 101

10 169 518 101 859 (893 727) 209 909         650 000 101 477 10 000 000   
 2003 دیسمبر 31الرصيد في 

 التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة                

 2004 جوان 10منعقدة في العامة العادیة ال           859 101 (859 101)  -                         

5 581     5 581  فوائد عن قروض الصندوق اإلجتماعي        

 2004النتيجة الصافية لسنة             (961 657) (961 657)

9 517 138 (657 961) (791 868) 215 490         650 000 101 477 10 000 000  2004 دیسمبر 31الرصيد في   
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 إیضاح 13  القروض

    

 إیضاح  14 : خصوم مالية أخرى                       
 

:یتوزع آما یلي         

 2003  2004       

 - إیداع ضمانات       340 80   340 109 

المجموع    340 80   340 109      
    

          إیضاح 15 :  المزودون و الحسابات المرتبطة بهم          
 :یتوزع آما یلي         

2003  2004      
 مزودون اإلستغالل       
- مزودون شراء مواد و إسداء خدمات       295  032 2 
   )1(مجموع    295  032 2 

 ة مزودون أصول ثابت        
- فواتير شراء أصول ثابتة       911 408  017 143
- سندات للدفع      491 560 1  574 584

- مزودون حجز بعنوان الضمان      288 5  288 5
- فواتير لم تصل       000 33  788 34

      
    )2(مجموع    690 007 2  667 767 
   )2) +(1(المزودون و الحسابات المرتبطة بهم رصيد  985 007 2  699 769 

        

            خصوم جاریة أخرى : 16إیضاح        
  :یتوزع آما یلي        

 - حرفاء دائنون      040 913   348 406 

 - أعوان ، دیون مدخرة إلجازات      440 80   864 64 

 - ن ، أعباء أخرى للدفع أعوا     137 42   207 37 

 - الدولة ، الخصم على المرتبات      632 6   451 6 

 - الدولة ، الخصم على االتعاب      768 1   579 1 
     

 - )26إیضاح (الدولة ، أداءات على األرباح      042 60   499 101
 

أقل من سنة أآثر من سنة الرصيد التسديدات اإلستعماالت الرصيد في بداية الفترة مدة التسديد نسبة الفائدة مبلغ القرض المقرضون

قروض بنكية

0 000 0 000 0 000 750 000 0 000 750 000 TMM+1,5% آل ثالثة أشهر(2000 - 2004) 5 000 000 البنك التونسي الكويتي للتنمية

0 000 0 000 0 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 TMM+1,75% 3 000 000 البنك التونسي الكويتي للتنمية (إنتقالي)

0 000 0 000 0 000 1 700 000 1 700 000 31 اوت 2004 7,65% 1 700 000 اإلتحاد الدولي للبنوك  (إنتقالي)

3 000 000 0 000 3 000 000 0 000 3 000 000 يعاد آل ثالث أشهر لمدة 3 سنوات TMM+2% 3 000 000   بيت التمويل السعودي   

3 000 000 0 000 3 000 000 0 000 3 000 000 30 افريل 2005 TMM+ 1.75 % 3 000 000 البنك القومي  الفالحي

0 000 5 727 600 5 727 600 0 000 0 000 5 727 600 %8,25 20 فيفري 2013 5 727 600 البنك األوروبي لإلستثمار *

6 000 000 5 727 600 11 727 600 5 450 000 9 700 000 7 477 600 مجموع القروض البنكية

قروض رقاعية

2 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 0 000 6 000 000 سنويا (2006-2002) 7% 10 000 000 الشرآة الدولية العربية لإليجار المالي 99

2 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 0 000 6 000 000 سنويا (2006-2002) 7% 10 000 000 الشرآة الدولية العربية لإليجار المالي 2000

2 000 000 4 000 000 6 000 000 2 000 000 0 000 8 000 000 سنويا (2007-2003) 7,4% 10 000 000 الشرآة الدولية العربية لإليجار المالي 2002

6 000 000 8 000 000 14 000 000 6 000 000                 - 20 000 000 مجموع القروض الرقاعية

12 000 000 13 727 600 25 727 600 11 450 000 9 700 000 27 477 600 المجموع العام

يقع تسديده مرة واحدة في 20 فيفري 2013 ، فيما يقع  دفع الفوائد آل ستة أشهر .  قرض من البنك األوروبي لإلستثمار قيمته 4.000.000 أورو بنسبة فائدة %8,25   *

الرصيد في 31 ديسمبر 2004

جدول القروض في 31 دیسمبر 2004

(محتسب بالدینار)
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 - الدولة ، أداءات اخرى للدفع      005 6   531 5 

 - الدولة ، أداء على القيمة المضافة للدفع            -                   634 14 

 - الصندوق القومي للضمان اإلجتماعي      008 18   053 16 

 - التامين على المرض      935 4   499 4 

 - دائنون آخرون      083 53   857 38
 - أعباء اخرى للدفع      132 187   091 89 

 - إیرادات مسجلة مسبقا      267 460 1  738 308 1

المجموع   489 833 2  351 095 2     
                                     

 إیضاح 17 : المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم         
  : یتوزع آما یلي        

2003  2004       

  - أجال األقل من سنة عن القروض الرقاعية      000 000 6  000 000 6

1 750 000  6 000 000     
أجال القل من سنة عن القروض المسندة من 

  - البنوك  

           

      )13إیضاح  ( المجموع  000 000 12  000 750 7

  - وائد مطلوبة على القروض الرقاعية ف     963 700   014 929 
  - فوائد مطلوبة على القرو ض البنكية      397 41   313 7 

  - مساعدات بنكية     373 947 2  -

      المجموع   733 689 15  327 686 8
 

ات اإلستغاللإیراد : 18إیضاح       
 :تتوزع آما يلي       

 

2003  2004     

 - معاليم الكراء     933 431 21  831 119 19

 - معاليم ماقبل الكراء     560 25   324 24 

  المداخيل الخام لإليجار المالي    )أ( 493 457 21  155 144 19
 - خير فوائد التا    516 126   353 94 

 - فوائد على الدفوعات     684 16   555 63 

 - منح الفسخ     83  403 12
 - ايرادات أخري    246 22   -

  مجموع اإليرادات األخرى     529 165   311 170 
  تحويل إليرادات الفترة       

 - فوائد معاليم الكراء السابقة     201 232   843 252 

 - فوائد التاخير السابقة     614 1   398 18 

  إيرادات مخصصة       

 - فوائد مدرجة ضمن معاليم الكراء    ( 897 162 )  ( 807 162 )

 - فوائد التأخير     (758 12)  (755)

  تغيير المداخيل المخصصة     160 58   679 107 
  يطرح       

 - مخصصات إستهالآات األصول المسلمة في نطاق اإليجار المالي   )ب( ( 512 559 17)  ( 666 484 15)

  مجموع إيرادات اإلستغالل     670 121 4  479 937 3
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 الرصيد المالي الجاري 
 

 - أول الفترة     253 180 34  674 989 3

 - آخر الفترة     530 111 39  253 180 34

 - معدل    )ت( 892 645 36  963 084 34

)ب(-)أ)= (ج( 981 897 3  489 659 3  - إيرادات الفترة   

  ج /  معدل النسبة ت    10.64%  10.74%

 األعباء المالية الصافية : 19إیضاح       
 :تتوزع هذه األعباء آما یلي       

2003  2004     

- فوائد على القروض الرقاعية   465 300 1  691 774 1

- فوائد على القروض البنكية   531 929   713 511 

- مخصصات إلستيعاب مصاریف إصدار القروض الرقاعية  732 44   794 60 

         

2 347 198  2 274 728   مجموع األعباء المالية للقروض  )أ(
( 87 266 )  ( 16 975 ) - فوائد عن الحسابات الدائنة  

( 4 447 )  ( 1 590 ) - إیرادات مالية أخرى  

( 49 954 )   - - وراق الخزینة فوائد على توضيفات أ   

( 141 667 )  ( 18 565 )   مجموع األعباء المالية األخرى  
  المجموع العام   163 256 2  531 205 2

  الرصيد الجاري للقروض       
- بدایة الفترة     600 477 27  000 000 29

- نهایة الفترة     600 727 25  600 477 27

- المعدل    )ب( 600 602 26  800 238 28

8.31%  8.55% - ب / معدل السنة أ    

  إیرادات التوظيفات  : 20إیضاح         

   :تتوزع آما یلي         

2003  2004       
         

 - ى تفویت التوظيفات الزیادة عل      560 4  228 9

 - حصص األرباح       500 32  000 39

      المجموع   060 37  228 48

 أعباء األعوان  : 21إیضاح       
 :یتوزع آما یلي       

2003  2004    

 أجور و ملحقات األجور     800 229   367 240 

 اء ملحقة على األجور أعب    132 110   183 90 

 إشترآات في الضمان اإلجتماعي على األجور     631 66   041 63 

 أعباء أخرى     443 87   157 79 

   المجموع   006 494   748 472 
 أعباء اإلستغالل األخرى  : 22إیضاح       
 :تتوزع آما یلي       

2003  2004     

 - شراء مواد و لوازم   449 23   488 15 

مجموع الشراءات   449 23   488 15     
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 - آراء     172 84   560 72 

 -  صيانة و إصالح     450 6   366 11 

 - أقساط التامين     600 7   137 8 

 - خدمات أخرى     292 7   923 10 

         

  مجموع الخدمات الخارجية  514 105   986 102 
 - مرتبات الوسطاء و اتعاب   560 49   367 31 

 - إشهار و نشریات و عالقات عامة   109 19   414 6 

 - إعانات و هبات    048 23   143 11 

 - ت إستقبال نقل مهمات و حفال   713 45   576 32 

 - نفقات بریدیة و نفقات اإلتصال    568 23   894 20 

 - خدمات بنكية و خدمات مماثلة   352 15   274 31 

 - نفقات على سندات   000 1   000 1 

         
مجموع الخدمات الخارجية االخرى   350 177   668 134    

 - ور منح الحض    000 12   294 11 

  مجموع المصاریف المختلفة   000 12   294 11 
 - ضرائب و أداءات على المرتبات  684 9   751 8 

 - المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجاریة أو المهنية  319 49   585 43 

 - و طوابع معاليم تسجيل   34 7   291 1 

 - ضرائب و أداءات أخرى   79 9   182 1 

         

   مجمو ع الضرائب و األداءات    716 60   809 54 
   المجموع العام    029 379   245 319 

 مخصصات اإلستهالآات  : 23إیضاح      
 :تتوزع مخصصات اإلستهالك آما یلي      

2003  2004   
 مخصصات إستهالآات الموجودات غير مادیة    341  857 1

 مخصصات إستهالآات الموجودات المادیة    054 39  331 31
  المجمو ع   395 39   188 33 

 مخصصات المدخرات الصافية و نتيجة المستحقات المشطبة  : 24إیضاح      
 لي تتوزع آما ی :      

2003  2004   
 مخصصات المدخرات لمخاطر الحرفاء    068 926 1  684 340 1
(468 531)  (320 281)  إسترداد المدخرات الناتجة عن إستخالص الدیون   

       
 872 153  1 605 787   المجمو ع  

 مرابيح عادیة اخرى  : 25إیضاح       
 تتوزع آما یلي       

2003  2004    
 إیرادات صافية على تفویت موجودات مسلمة في نطاق اإلیجار المالي     025 16   221 12 
 إیرادات صافية على تفویت موجودات الشرآة     -  780 119

 إیرادات أخرى     706 1   666 1 
   المجموع   731 17   667 133 

  اآلداء على االرباح  : 26إیضاح         

:وقع احتساب األداء على األرباح طبقا لمقتضيات القانون العام آاآلتي          
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2003  2004       

 - الربح المحاسبي       ( 919 597 )  358 203 
  إسترجاع         

 - إستهالآات مالية       -  849 28 
 - مخصصات المدخرات       068 926 1  684 340 1

 - إسترداد عن المدخرات الجبائية       715 152   608 82 
 -  على قضایا جاریة 2001مدخرات جبائية       879 719   354 653 

 - 2003 / 2004 إجازات خالصة األجر مدخرات عن      576 15   -
 - أعباء أخرى غير قابلة للطرح       -  151 13 

  یطرح         
 -  على قضایا جاریة2001مدخرات جبائية       879 719   354 653 
 - إسترداد مدخرات محاسبية       281 320   531 468 

 - 2002/2003خرات عن إجازات خالصة األجر مد      -  129 1 
 - حصص األرباج       500 32   000 39 

           
  النتيجة الجبائية قبل المدخرات       659 143 1  990 159 1

 - %)85(مدخرات عن الدیون المشكوك فيها       ( 110 972 )  ( 993 869 )
  لجبائي الربح ا      549 171   997 289 
 - أو الضریبة الدنيا  ( نسبة األداء (       042 60   499 101 

  یدرج        
 - فائض األداء المتأتي من السنة الفارطة      ( 402 33 )  ( 876 109 )

 - تياطية أقساط إح      ( 160 52 )  - 
 - الخصم عن التوضيفات       ( 788 5 )  ( 025 25 )
  )فائض األداء(األداء لإلستخالص       (308 31)  (402 33)

 I-  داتـية المخاطر و متابعة التعهـم و تغطــالمتــــعلق بتقسي 1991لسنة  24 التونسي عـدد المرآزيطبيق منشور البنك ت

 : لمخاطر تقسيم و تغطية ا : 1إیضاح 

  :  تطبيق الفصل األول1 .1
 ) أ(  دینار 3.584.183موال الذاتية األ  من % 5یبلغ مجموع المخاطر الجاریة على المستفيدین الذین تفوق مخاطر الواحد منهم  أو تساوي  

  )ب( الشئ : ة   من األموال الذاتي% 15تساوي  منهم أو مخاطر الواحدیبلغ مجموع المخاطر الجاریة على مستفيدین تفوق 

 ) 3أنظر إیضاح ) ( ت ( 9.472.770=       مبلغ األموال الذاتية الصافية 

 5 أقل من 0,38)                 =   ت )          /          ( أ( 
  2   أقل من00)                   =    ت)         /          (ب( 

 لقد تم إحترام الفصل األول  : خاتمة 

 : بيق الفصل الثاني  تط1-2

 ال شيء :  من األموال الذاتية % 25 مخاطرهم الجاریة تفوق نمستفيدی
 لقد تم إحترام تطبيق الفصل الثاني  : خاتمة

 :  تطبيق الفصل الثالث 1-3

 ) أ( ال شيء  :   % 10یبلغ مجموع المخاطر الجاریة على المسيرین ،أو  أعضاء مجلس اإلدارة أو المساهمين في رأس المال بسنة  تفوق 
 )3أنظر إیضاح )  ( ب ( 9.472.770=   مبلغ االموال الذاتية الصافية 

  3أقل من  0)                = ب)         /          (أ( 
 لقد تم إحترام الفصل الثالث : خاتمة

  تطبيق الفصل الرابع  1-4

 ) 3أنظر إیضاح (  % 8وق   یف% 24,10= المخاطر الجاریة / ألموال الذاتية الصافية ا
 لقد تم احترام الفصل الرابع  : خاتمة

 التعهدات ة متابع : 2إیضاح 

  تصنيف األصول 2-1

 .ضعية الحریف آمقياس تقدیر محفظة الشرآة و إنما یقع تصنيفها على أساس الموازنة حسب أقدیمة المستحقات على الحریف ونأخذ  ال
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 -یتبع �  الماليلإلیجار العربية الدولية
 .عقود اإلیجار المالي ال تخول  حق الرقابة على الوثائق المحاسبية و الوضعية المالية للحریف 

 .ة لبعض الحرفاء الذین قامو بإحترام جدول تسدید معاليم الكراء نّيهذا یجرنا إلى عدم وجود الوضعيات المالية المح

 : إحتساب المداخيل 2-2

اليم الك�راء الت�ي حل�ت آجاله�ا و الت�ي ل�م یق�ع استخالص�ها م�ن الم�داخيل و یق�ع احتس�ابها بالموازن�ة آم�داخيل  مخصص�ة تط�رح  م�ن                          یقع خصم الفوائد المتفرعة ع�ن  مع�        
 م�ن منش�ور البن�ك    9 طبقا لمقتضيات الفصل عدد   4، ب 3، ب 2ال ینطبق هذا التمشي إال على األصول المصنفة بأقسام ب         و" حرفاء  و الحسابات المتصلة بهم       " الحساب  

 .1991 دیسمبر 17 المؤرخ في 1991  لسنة  24 المرآزي التونسي عدد

  تقييم الضمانات 2-3

 1991لسنة  24  لمنشور البنك المرآزي التونسي عدد10قامت الشرآة بتقييم الضمانات طبقا للفصل 
 : تتوزع الضمانات  آما یلي 

 آفالة بنكية  !
 أصول مالية مرصودة  !
 إیداع ضمانات  !
 .رهنية مسجلة  !

 المقایس  المتبعة لتقييم قيمة األمالك  المستغلة في نطاق اإلیجار المالي متوزعة حسب النوعية آما یلي 

  لكل سنة % 5 القيمة االصلية یطرح منها   :العقارات  --
  لكل سنة % 20 القيمة األصلية یطرح منها   :التجهيزات العادیة  --
  لكل سنة % 40 القيمة األصلية یطرح منها   :التجهيزات الخاصة  --

 :  المدخرات 2-4

ف حس�ب الص�نف ع�ن مجم�وع المخ�اطر یخص�م منه�ا الض�مانات ع�ن الحرف�اء و القيم�ة االقتص�ادیة                   ی على آل حر   تحددطبقا لمنشور البنك المزآزي التونسي فإن المدخرات        
  .للمعدات

 األصناف  نسبة المدخرات حسب
 -    األصول العادیة أ
 -  خاصةاألصول التي تستوجب متابعة  1ب
 % 20   األصول الغير مؤآدة 2ب 
 %50   األصول المتعثرة 3ب 
 % 100   األصول المشكوك فيها 4ب 
 

 إیضاح 3: إحترام قواعد الفصل 4 للمنشور عدد24 لسنة   1991
  3-1المخاطر الجاریة حسب المنشور عدد 08 لسنة 1993  

   2004سنة 
   التعهدات  التداول  المخاطر 
   الخام   یة الجار

 )1-4إیضاح (مخاطر عن اإلیجار المالي للمعدات   388 560 40   554 436 34
 )2-4إیضاح (مخاطر عن اإلیجار المالي العقاري   582 114 6   080 160 3

 األصول المادیة و الغير مادیة للشرآة   684 141 100% 684 141
 ساهمات مكتتبة م  988 162 1 100% 988 162 1

 أصول مالية أخرى   219 198 100% 219 198
 أصول جاریة أخرى   799 141 100% 799 141
 بنوك و خزینة   860 350 20% 172 70

         
 مجموع المخاطر   520 670 48   497 311 39

   

    
 األموال الذاتية الصافية للشرآة-3-2
 

 الرأس المال اإلجتماعي +   000 000 10
 اإلحتياطات +   967 966

 النتائج المؤجلة  +   (868 791)
 نتجة السنة   +   (961 657)
  أخرى أصول غير جاریة -   (368 44)

      
 مجموع األموال الذاتية الصافية أ   770 472 9

 األموال الذاتية اإلیضافية ب   0
 األموال الذاتية الصافية ب+ أ    770 472 9

 مخاطر /  األموال الذاتية الصافية      24.10%



B.O N° 2367 du lundi 13 juin 2005 page-17- 

 العربية الدولية لإلیجار المالي � یتبع-
 

 

 وتصنيف دیون الحرفاءتحليل  : 4إیضاح       

     تحليل حسب الصنف 

  أ 1ب  2ب  3ب 4ب  المجموع

  الرصيد المالي  الجاري 952 174 27 236 915 6 230 107 1 604 552 507 361 3 529 111 39

  الدیون الغير مستخلصة 275 254 852 681 746 382 299 456 107 355 6 279 130 8

(913 041) (73 476) (14 532)  
- 

(9 094) (815 938)   تسبقة مقبوضة

  الرصيد العام 289 613 26 993 587 7 976 489 1 371 994 139 643 9 767 328 46

1 087 190 976 161 73 659 37 369 
-

                 -   الفوائد المخصصة

  مجموع الموازنة 289 613 26 993 587 7 607 452 1 711 920 977 666 8 577 241 45

1 433 391  
- 

 
- 

 
- 

 تعهدات خارج الموازنة على عمليات اإلیجار المالي 872 394 1 519 38
  

1 433 391  
- 

 
- 

 
- 

  مجموع تعهدات خارج الموازنة 872 394 1 519 38

 مجموع التعهدات                              أ 161 008 28 512 626 7 607 452 1 711 920 977 666 8 968 674 46

80 340 4 500 7 500  
- 

 ضمانات تدرج على المخاطر               ب 340 61 000 7

             ضمانات ال تدرج على المخاطر 395 460 33 913 887 7 841 705 1 638 092 1 237 282 3 024 429 47

1 268 315 1 265 508 2 807  
- -

                 -  مدخرات على الرصيد الجاري المالي         ت

4 892 908 4 774 993 76 301 41 614 
-

                 -  مدخرات على الدیون الغير مستخلصة        ث

53 670 588 9 327 238 1 179 246 1 747 456 7 894 913   التغطية الجملية 735 521 33

 ج %)    50طرح (الإلیجار المالي العقاري  495 957 1 000 375 207 243 798 54 273 206 772 836 2

ج-ث-ت-ب-المخاطر  أ 326 989 25 512 244 7 786 167 1 305 779 704 415 2 633 596 37

إیضاح 4-1 : تحليل وتصنيف دیون الحرفاء   

  إیجار مالي للمعدات
 تحليل حسب الصنف 

 أ 1ب  2ب  3ب 4ب المجموع 
 الرصيد المالي  الجاري  962 259 23 236 165 6 816 620 008 443 962 948 2 984 437 33

 خلصة الدیون الغير مست 651 237 713 638 393 325 211 433 128 808 5 095 443 7
(876 651) (68 114) (14 532)              -     (9 094) (784 910)  تسبقة مقبوضة 

 
 الرصيد العام  702 712 22 854 794 6 209 946 687 861 976 688 8 430 004 40

877 433 787 431 67 844 22 158             -                     -  الفوائد المخصصة     
 

 مجموع الموازنة  702 712 22 854 794 6 051 924 842 793 545 901 7 996 126 39

1 433 391                 -              -               -     38 519 1 394 872 
الموازنة على عمليات تعهدات خارج 

 اإلیجار المالي  
  

 مجموع تعهدات خارج الموازنة  872 394 1 519 38     -               -              -                 391 433 1
                            امجموع التعهدات 574 107 24 373 833 6 051 924 842 793 545 901 7 388 560 40

             بضمانات تدرج على المخاطر 340 61 000 7     -              500 7 500 4 340 80
         تضمانات ال تدرج على المخاطر 680 074 28 416 656 6 261 053 1 450 898 718 534 2 525 217 39

1 268 315 1 265 508 2 807              -                 -                     -    ثمدخرات على الرصيد الجاري المالي     
4 775 179 4 657 263 76 301 41 614             -                     - یون الغير مستخلصة      مدخرات على الد    

 
 التغطية الجملية  020 136 28 416 663 6 875 094 1 057 985 990 461 8 359 341 45
 ث-ت-ب-المخاطر      أ 234 046 24 373 826 6 437 882 234 707 273 974 1 554 436 34
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 تحليل وتصنيف دیون الحرفاء : 2-4إیضاح      ر مالي للعقاراتإیجا 
 

  تحليل حسب الصنف      
  أ 1ب  2ب  3ب 4ب   المجموع  
 الرصيد المالي  الجاري  990 914 3 000 750 413 486 595 109 546 412   544 673 5 
 دیون الغير مستخلصة ال 624 16 139 43 353 57 089 23 979 546   184 687 

 (36 389)   (5 361)            -    
              
-                -      (31 028)  تسبقة مقبوضة 

 الرصيد العام  587 900 3 139 793 766 543 684 132 164 954   339 324 6 
                
 209 757   188 730 5 815 15 211           -                   -  الفوائد المخصصة     
                
 مجموع الموازنة  587 900 3 139 793 555 528 869 126 433 765   582 114 6 

                -     
                 
-                 -    

              
-                -                   -  تعهدات خارج الموازنة على عمليات اإلیجار المالي      

                -     
                 
-                 -    

              
-                -                   -  مجموع تعهدات خارج الموازنة     

A  مجموع التعهدات                              أ 587 900 3 139 793 555 528 869 126 433 765   582 114 6

B               -     
                 
-                 -    

              
-                -                   -  ضمانات تدرج على المخاطر               ب    

 ضمانات ال تدرج على المخاطر            ت 715 385 5 497 231 1 580 652 188 194 519 747   499 211 8 

C               -     
                 
-                 -    

              
-                -                   -   المالي       ثمدخرات على الرصيد الجاري    

D 117 729   117 729            -    
              
-                -                   -  مدخرات على الدیون الغير مستخلصة     

 التغطية الجملية  715 385 5 497 231 1 580 652 188 194 248 865   228 329 8 
E  ج %)    50طرح (الإلیجار المالي العقاري  495 957 1 000 375 207 243 798 54 273 206   772 836 2
 ج-ث-ت-ب-المخاطر                أ 091 943 1 139 418 349 285 071 72 430 441   080 160 3 
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 ب الحسابات عن القوائم المالّية لمراقالتقریر العام

 2004 دیسمبر 31 للّسنة المنتهية في 
 

                            حضرات الّسادة المساهمين،
 

ّية الّدولّية لإلیجار المالي و ذلك العرب المالية للشرآة القوائم بالّتدقيق في قمنا ،2003 جوان 10 آّلفتنا بها جمعّيتكم العامة العادّیة المنعقدة بتاریخ  التيلمهمةل  تنفيذا -1
.2004  دیسمبر 31في المنتهية  للسنة بالّنسبة  

 
.ا تتمّثل في إبداء رأي حول هذه القوائم المالّية بناءا على تدقيقناتنمسؤولّيإن هذه البينات المالّية هي من مسؤولّية إدارة الّشرآة، و إّن   

 
جعة المقبولة عادة و الّذي تضّمن المراقبة و فحص العّينات و آذلك اإلجراءات األخرى الّتي اعتبرناها ضرورّیة بالّنظر إلى قواعد  المرا وفقا لمعایيرّتدقيق قمنا بال لقد-2

 تغطية المخاطر  و وفقا لقواعد متابعة المستحقات و1993 لسنة 23و نخّص بالّذآر منها تلك المنصوص عليها بمذّآرة البنك المرآزي الّتونسي عدد . الحرص الّطبيعي
1991 دیسمبر 17 المؤرخ في 1991 لسنة 24الواردة بمنشور البنك المرآزي عدد   

 
المحاسبية  المراجعة  تقييم المبادىء عمليةآذلك تتضمن . و تتضمن عملية المراجعة فحصا لألدّلة على أساس االختبار، التي تؤید المبالغ و اإلفصاحات في البيانات المالّية

  .اإلجمالي للقوائم المالّيةعرض ال المهمة التي قامت بها اإلدارة، باإلضافة إلى تقييم طریقة والتقدیراتة تعملالمس
  

بداء  تم تخطيط و تنفيذ عملّية الّتدقيق لغرض الحصول على تأآيد معقول حول فيما إذا آانت البيانات المالّية خالية من معلومات جوهرّیة خاطئة، و بالّتالي للتمكن من إ-3
.رأینا على أسس صحيحة  

 
 . دینارا657.961 دینارا و خسارة قدرها  43.856.285 للموازنة بمبلغ  ص�����اف��ي�ة   ، جملة  31 دیس����م��ب��ر   2004 فيال�مخ��توم�ة    المالية  القوائمت����ب���رز  - -4

قواعد ضبط القوائم المالّية، التقييم، التدوین و اإلفصاح عن العملّيات آما نشير أنه تّم إعداد القوائم المالّية طبقا لمقتضيات النظام المحاسبي للمؤّسسات و باألخص فيما یتعلق ب
 .الناتجة عن المعامالت التي قامت بها الشرآة، باستثناء إتفاقّية أفضلية الجوهر عن الشكل

 

II- التعهدات خارج الموازنة 
  : التعهدات المقدمة-1إیضاح 

 :تتوزع التعهدات المقدمة آما یلي 
 1.433.391تعهدات في إطار اإلیجار المالي -
 1.198.000فوائد على قروض رقاعية  -
 3.849.270فوائد على قرض البنك األوروبي لإلستثمار -
 46.102دي فوائد على شهادات اإلیجار المالي لبيت التمویل السعو -

________ 
 6.526.763 المجموع 

 :  التعهدات المقبولة-2إیضاح 
 :تتوزع التعهدات المقبولة آما یلي 

 6.321.838فوائد غير مستحقة على عمليات اإلیجار المالي -
 1.959.000ضمانات عينية مقدمة من الحرفاء  -
 15.727.222آفاالت مقدمة من البنوك على القروض الرقاعية -

_________ 
 24.008.060 المجموع 

III- المعلومات حول األطراف المرتبطة 
 :تتوزع المعامالت مع األطراف المرتبطة آما یلي 

  :البنك التونسي السعودي للتنمية
 90.806فوائد على قروض بنكية  -
 35.330عموالت على آفاالت مقدمة على قروض رقاعية -
 14.473عموالت بنكية على إیداع أوراق تجاریة  -
 763عموالت بنكية على إیداع شيكات -
 146.990فوائد على مساعدات بنكية  -
 47.360أعباء آراء -
 5.520مكافآت حضور -

 _______ 
 341.242 المجموع  

 . دینارا15.104فيما بلغت قيمة الفوائد المقبوضة من طرف الشرآة ، 
  :اإلتحاد الدولي للبنوك

 82.358فوائد على قروض بنكية  -
 51.887على آفاالت مقدمة على قروض رقاعية عموالت  -
 2.760مكافآت حضور -

 _______ 
 137.005 المجموع  

 
 . دینارا1.872فيما بلغت قيمة الفوائد المقبوضة من طرف الشرآة ، 
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 رأینا في القوائم المالّية
 
ب����ن�اءا    -5   و المرفقة لهذا التقریر قانونية2004 دیسمبر 31العربّية الّدولّية لإلیجار المالي المقفلة في للشرآة بها، نشهد بأن القوائم المالية على  اإلجراءات التي قمنا  

بادىء المحاسبية المقبولة بالبالد  و صادقة و تعكس بصورة وفية الوضعية المالية للشرآة و نتائج عملياتها و آذلك تدفقاتها النقدیة للسنة المنتهية بذات التاریخ، وفقا للم
 .التونسية

 
 المراقبة و المعلومات الخصوصّية

 
 من مجلة الشرآات التجاریة، قمنا بفحص المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية و الحسابات المعطاة من طرف مجلس اإلدارة ضمن 266 و 201 طبقا ألحكام الفصول -6

 .جمعية العامةالوثائق المعروضة عليكم بمناسبة ال
 

 .هذه المعلومات ال تستدعي منا أیة مالحظات خاصة
 
 2000 لسنة 35 من جهة أخرى، نالحظ أن شروط تسجيل السندات الصادرة عن الشرآة في حسابات تفتح لكل مالك ألوراق مالية، متطابقة مع مقتضيات القانون عدد -7

 20 المؤرخ في 2001 لسنة 2728 الشرآات التجاریة و آذلك األحكام التي نص عليها األمر عدد  من مجلة315 و 314 و الفصلين 2000 مارس 21المؤرخ في 
 .   و المنظم لشروط تسجيل األوراق المالية2001نوفمبر 

 
 2005 أفریل 26تونس في 

 
 مراقب الحسابات

 شرآة الخبرة في المحاسبة فينور
 فيصل دربال

    
ن السنة لمراقب الحسابات بعنواالخاص التقریر  

2004 دیسمبر 31 المنتهية في   
 

 حضرات الّسادة المساهمين،
 

. التجاریة، نتشرف بإعالمكم أن مجلس إدارتكم لم یعلمنا بأي إتفاقية خاضعة لهاته األحكاممن مجلة الشرآاتو ما یليه  200 الفصل تطبيقا ألحكام  
.ام الفصول المذآورة أعالهو نحن من جهتنا، لم نكتشف خالل تقّصياتنا أیة عملية تخضع ألحك  

 
 

 2005 أفریل 26تونس في 
 

 مراقب الحسابات
 شرآة الخبرة في المحاسبة فينور

    فيصل دربال
 
 

 


