
المجمعة القوائم المالیة
البنك التونسي اللیبي

، شارع األرض، المركز العمراني الشماليالبنك التونسي اللیبيمبنى :المقر اإلجماعي

التي ستعرض للمصادقة 31/12/2018عة  للسنة المحاسبية المختومة في مالتونسي الليبي قوائمه المالية المجينشر البنك 
السيد فتحي ھذه القوائم مصحوبة  بتقرير مراقبي الحسابات.2019افريل 30التي ستنعقد يومعلى الجلسة العامة العادية

ناجي و السيد سامي قرمازي.

بالغ الشركات



الـمــوازنــــــة المجّمعة
2018دیسمبر 31السنة المحاسبیة المختومة في   

الوحدة: دینار تونسي

31/12/2017 31/12/2018 مذكرة األصول
57686303 106351633 1اصل  أرصدة بالصندوق ولدى البنك المركزي

126829218 176971765 2اصل  البنكيةودائع ومستحقات لدى المؤسسات 
391096392 440140141 3اصل  مستحقات على الحرفاء

123620  143 119 4اصل  المحفظة التجارية
47514 675 46115078 5اصل  محفظة االستثمار
48678489 48092693 6اصل  األصول الثابتة
9016122 17755125 7اصل  أصول أخرى

680944819 835569554 مجموع األصول
الخصوم

- - البنك المركزّي والحساب البريديّ 
224851075 327974664 1خصم  إيداعات وأرصدة المؤسسات البنكية والمالية
278410728 356498534 2خصم  ودائع الحرفاء

29831702 24 269 124 3خصم  و موارد خصوصيّةإقتراضات 
40321408 33944854 4خصم  خصوم أخرى

573414913 742687176 مجموع الخصوم
1 118 1 131 األقلیةحقوق 

األموال الذاتیة
100 000 000 100 000 000 1مال ذاتى  رأس المال

12133495 6911413 2مال ذاتى  المجمعةاالحتياطيات
-4 604707 -14030166 النتيجة المحاسبيّة

107528788 92881247 الذاتیةمجموع األموال 

680944819 835569554 حقوق االقلیةومجموع الخصوم و األموال الذاتیة



جدول التعھدات خارج الموازنة المجّمعة 
2018دیسمبر 31للسنة المحاسبیة المختومة في   

الوحدة: دینار تونسي

31/12/2017 31/12/2018 مذكرة البنود

75009053 56 998 609 1تعھد  الضمانات و الكفاالت المقّدمة-
58 946 812 443 785 304 2تعھد  مستنديةإعتمادات -
133955865 500783913 مجموع خصوم محتملة

82321028 72929637 3تعھد  تعهدات تمويل مقدمة-
82 321028 72929637 مجموع تعھدات المقدمة

163855568 255315857 4تعھد  ضمانات مقبولة-
163855568 255315857 مجموع تعھدات المقبولة



قـائـمـة الـنـتـائـج المجّمعة 
2016دیسمبر 31السنة المحاسبیة المختومة في   

الوحدة: دینار تونسي

31/12/2017 31/12/2018 مذكرة البنود
البنكياالستغاللإیرادات 

28430191 34503805 1ایراد  فوائد مستلمة وإيرادات أخرى
10177646 15116683 2ایراد  عموالت

2239214 2705362 3ایراد  أرباح المحفظة التجارية والعمليات المالية

693258 688842 4ایراد  االستثمارأرباح محفظة 
41540309 53014692 البنكياالستغاللمجموع إیرادات 

البنكياالستغاللأعباء 
17260449 30649405 1عبء مماثلةفوائد مدفوعة وأعباء 

601820 652470 2عبء عموالت مدينة
18078 0 3عبء خسائر محفظة السنادات التجارية و العمليات المالية

17880347 31301875 البنكياالستغاللمجموع أعباء 

23659962 21712817 الناتج البنكي الصافي
-4 797 345 -12526942 4عبء المّدخرات ونتيجة تصحيح قيم المستحقاتمخصصات 

-48 966 -33242 5عبء مخصصات المّدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار
-15 065 550 -17815758 6عبء اجتماعيةأجور وتكاليف 

-5 467 587 -7322999 7عبء تكاليف االستغالل العاّمة 
-2 894 272 -4532549 ةالثابتو مدخرات االصول االستهالكاتد يرص
-4 613 758 -20518673 االستغاللنتیجة 

       103 080 6 639 794 رصيد ربح او  خسائر على عناصر عادية   
-4 510 678 -13878879 نتیجة االنشطة العادیة للشركات المندمجة

-94 370 -151273 االداء علي االرباح
         0           0 متأتية من العناصر الطارئةرصيد ربح/خسارة 

-4 605 048 -14030152 النتیجة الصافیة للشركات المندمجة
-341 14 حصة االقلیة

-4 604 707 -14030166 النتیجة الصافیة العائدة للشركة المجمعة



جدول التدفقات النقدیة المجّمعة
2018دیسمبر 31المحاسبیة المختومة في السنة   

الوحدة: دینار تونسي

31/12/2017 البیــــــانــــا ت 31/12/2018 
أنشطة االستغالل

-4 604 707 -14030166 النتيجة الصافية
7 740 583 10167733 التعديل بعنوان المخصصات واالستهالكات

الفوارق الحاصلة :
-72 646 327 -649010 ودائع / سحوبات لدى المؤسسات البنكية و المالية األخرى

4 985 528 78087806 ودائع الحرفاء
-44 174 544  -56861308 قروض للحرفاء و تسبيقات /سداد قروض قروض للحرفاء و تسبيقات

4 075 790 -19499 سندات التوظيف
أصول أخرى 666 739 8-           666 726-          

17 567 476 -6376554 خصوم أخرى

-87 782 867 1579999 التدفقات النقدیة الصافیة المتأتیة من أنشطة االستغالل

أنشطة االستثمار

1 136 036 1 366355 / تفويت في محفظة االستثماراقتناء
-11 953 348 2978247 / تفويت في أصول ثابتةاقتناء

-10 817 312 4344602 التدفقات النقدیة الصافیة المتأتیة من أنشطة االستثمار

أنشطة التمویل

- - ارتفاع / انخفاض رأس المال
19 721 361 -5562578 و الموارد الخصوصيةاالفتراضاتارتفاع / انخفاض 

-418 473 -619248 استعماالت على الصندوق االجتماعي
- - حصص أرباح مدفوعة

19 302 888 -6181826 التدفقات النقدیة الصافیة المتأتیة من أنشطة التمویل

-79 297 291 - 257225 التغییر الصافي في السیولة أو ما یعادلھا خالل السنة
21 844 008 -57453283 بدایة السنةالسیولة أو ما یعادلھا

-57 453 283 -57 710508 السیولة أو ما یعادلھا نھایة السنة



اإلیضاح األول : تقدیم المجموعة

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

تتمثل أغراض البنك أساسا و 1983البنك التونسي الليبي شركة خفية االسم أنشئت في ديسمبر 
في قبول الودائع من العموم كيفما كانت مّدتها وشكلها وفتح الحسابات المختلفة للهيئات 
والمؤسسات والبنوك والشركات واألفراد وعقد القروض ومنح التسهيالت اإلنتمائية األخرى 

لفة وذلك بالعملة المحلية أو بأية عملة أخرى.آلجال مخت
ويعطي البنك األولوية لتمويل المشاريع اإلستثمارية والتجارية وباألخّص المشاريع المشتركة منها 

بين البلدين.
والمتعلق 2016جويلية 11المؤرخ في 2016لسنة 48يخضع نشاط البنك للقانون عدد 

.بمؤسسات القرض
مليون دينار (مدفوع 70ما قدره 2009يبلغ رأس مال البنك في تاريخ اختتام السنة المالية 

دينار للسهم الواحد.100ألف سهم بقيمة 700بالكامل) مقسم إلى 
،  الترفيع في رأس 2013نوفمبر 20ھذا وقد قررت الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 

دينار قصد دعم مركزه المالي وتطوير نشاطه وتحسين نسبة 30.000.000مال البنك بما قدره 
السيولة.

سهم قيمة 000.0001دينار مقسم إلى 100.000.000ونتيجة لذلك أصبح رأس المال في حدود 
دينار.100كل سهم 

ويتمثل الغرض األساسي 2002العربية لالستخالص شركة خفية االسم أحدثت في أكتوبر 
يبلغ رأس مال الشركة لفائدتها.صيل الديون التي يفوت فيها البنك التونسي الليبي للشركة في تح

الواحد.دينار للسهم 100سهم بقيمة 00027ألف دينار (مدفوع بالكامل) مقسم إلى 7002

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

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

ألف دينار (مدفوع بالكامل) مقسم 1000للقيام بنشاط الشركة يبلغ رأس مال الشركة ضروري
.دينار للسهم الواحد10سهم بقيمة 100.000إلى 

مساھمة الشركة األم في رأس مال الشركات الفرعیة–1.1

"العربية سهما المكونة لرأس مال شركة 27.000سهما من مجموع 26.993يملك البنك التونسي الليبي 
.%99,97نسبة مساھمةبلالستخالص" وھو ما يمثل

أما بخصوص مساھمته في رأس مال شركة " كاب انفست سيكار "، فإن عـدد األسـهم التي يملكها بلـغ 
المساھمة عن طريق العربية باعتبار%99,98سهما وبـذلك تكون المسـاھمـة بنسبة50.001

.%49,99لالستخالص بنسبة

إیضاحات حول القوائم المالیة المجّمعة



اإلیضاح الثاني: طرق ومراحل التجمیع  

طریقة التجمیع –1.2

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

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

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

تاریخ اإلقفال–2.2

31فردية لشركات المجموعة وھو اعتمدنا كتاريخ للقوائم المالية المجمعة نفس تاريخ القوائم المالية ال
.سنةديسمبر من كل 

مراحل التجمیع –3.2

تم إعداد القوائم المالية المجمعة باتباع المراحل التالية :
تجميع جميع بنود القوائم المالية للشركة األم والمؤسسات الفرعية سطرا سطرا وذلك عن طريق -

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

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

المجموعة ،
فرعية والحصة الراجعة للشركة إلغاء القيمة المحاسبية لمساھمة الشركة األم في المؤسسات ال-

األم في حقوق المساھمين في ھذه المؤسسات الفرعية، 
تحتسب حصص األقلية من النتيجة الصافية للمؤسسة الفرعية وتخصم من نتيجة المجموعة -

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

بصفة منفردة عن الخصوم وحقوق المساھمين للشركة األم .

أھداف التجمیع –4.2

يقع إعداد القوائم المالية المجمعة ألھداف مالية واقتصادية وتبعا لذلك فإن الحسابات المجمعة تهدف إلى 
ة الحقيقية ألسهمهم وذلك في إطار وحدة إعطاء مساھمي البنك التونسي الليبي (الشركة األم) القيم

اقتصادية تجمع حصص األغلبية واألقلية على حد سواء .
وتترجم تبعات ھذا التوجه كاآلتي :

،فارق االقتناء : يؤخذ ھذا الفارق في حدود نسبة الشركة األم عند االقتناء-
ة بصفقات مبرمة بين تلغى بالكامل النتائج المحققة والمتعلقالمجموعة:النتائج بين شركات -

الكاملة،الشركة األم والمؤسسات تحت المراقبة 



تعرض حصص األقلية بالموازنة وحساب النتيجة على التوالي بين األقلية:عرض حصص -
وخصما من النتائج المجمعة..والخصوم،حقوق المساھمين 

اإلیضاح الثالث: التصریح بالمطابقة
35نظام المحاسبة للمؤسسات ونخص بالذكر المعيار المحاسبي رقم أعدت القوائم المالية طبقا لمقتضيات

(المساھمات في المؤسسات المشتركة) وخاصة 36(القوائم المالية المجمعة) والمعيار المحاسبي رقم 
المبادئ المتعلقة بتقنيات وقواعد العرض واإلفصاح الخاصة بإعداد ونشر القوائم المالية المجمعة.

المعاییر والمبادئ المحاسبیة المعتمدةاإلیضاح الرابع:
ديسمبر 31تشتمل القوائم المالية  لمجموعة البنك التونسي الليبي بالنسبة للسنة المحاسبية المنتهية في 

على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية 2015
) المتعلقة 25إلى 21واإليضاحات وقد تم إعدادھا طبقا للمعيار المحاسبي العام  والمعايير المحاسبية ( من 

.1999مارس 25بالمؤسسات المصرفية وفقا لقرار وزير المالية المؤرخ في 
أھم المبادئ المحاسبية المعتمدة في إعداد القوائم المالية كاآلتي:وتتلخص 

القروض واإلیرادات المتعلقة بھا–1.4
تظهر القروض قصيرة المدى في الموازنة بقيمتها األصلية بعد خصم الفوائد المسجلة مقدما وغير 

المستحقة.
الغ التي تم صرفها بصفة فعلية. كما تدرج القروض المتوسطة والطويلة المدى في الموازنة بقيمة المب

وبالتالي، تبقى المبالغ التي لم يقع صرفها مسجلة ضمن االلتزامات خارج الموازنة.
وتسجل الفوائد المحصلة بصفة فعلية والتابعة للسنة المالية ضمن اإليرادات فيما تدرج الفوائد المتعلقة 

تسوية الخصوم".بالسنة الموالية في جانب خصوم الموازنة ضمن بند "حساب 
وغير المحصلة بصفة فعلية، فإنها تسجل ضمن حساب فوائد على الديون المصنفةأما الفوائد المستحقة

مؤجلة وتأتي خصما من بند "مستحقات على الحرفاء" . 
. تدرج ھذه الفوائد ضمن اإليراداتوعند تحصيلها بصفة فعلية،

أصول اإلیجار المالي–2.4
بقيمة شرائها دون اعتبار األداء لموازنةالثابتة الخاصة باإليجار المالي ضمن األصول باتسجل األصول 

. وبالتالي تم إدراجها  ببند "مستحقات على ي شبيهة بالقروض المسندة للحرفاءعلى القيمة المضافة وھ
الحرفاء" .

توزع قيمة اإليجار على النحو التالي :
،جزء أصلي يحمل على أصل مبلغ الدين-
وجزء خاص بالفوائد .-

محفظة السندات–3.4
تنقسم محفظة السندات التي توجد بحوزة المصرف إلى قسمين: محفظة السندات التجارية ومحفظة 

االستثمار.
تحتوي محفظة السندات التجارية حصرا على السندات التي ينوي المصرف التفويت فيها بالبيع على 

المدى القصير.



ثمار أساسا :تتضمن محفظة االست
)ورقاعأسهم(السندات التي يعتقد أن امتالكها لمدة طويلة يعود بالفائدة على نشاط المصرف -
السندات ذات اإليراد القار والتي تم اقتناؤھا من قبل المصرف بنية االحتفاظ بها إلى غاية حلول -

.)سندات االستثمار(أجلها 
االلتزامات خارج الموازنة حسب قيمة اإلصدار.تدرج القيمة غير المدفوعة من السندات ضمن 

تسجل السندات حسب قيمة الشراء دون اعتبار المصاريف التي وقع تحملها. كما تسجل عمليات الشراء 
والبيع للسندات في تاريخ انتقال الملكية والذي يوافق إما تاريخ تسجيل العقد ببورصة األوراق المالية 

بتونس أو تاريخ االكتتاب .
رج حصص األرباح المتعلقة بسندات المصرف ضمن اإليرادات بمجرد المصادقة رسميا على توزيع تد

ھذه األرباح.

مخصصات المخاطر–4.4

مخصصات المخاطر عن القروض–1.4.4
المخصصات طبقا لمبادئ تقسيم وتغطية المخاطر ومتابعة االلتزامات المنصوص عليها بمناشير حددت

بتطبيق نسبة 2012-02و2001-12و2001-04و 99-04و 91-24سي عددالبنك المركزي التون
مخصص الصنف على قيمة االلتزام المتبقي بعد خصم تقييم الضمانات المتوفرة عن كل حريف.

ويتعلق بتقييم التعهدات في إطار اإلجراءات 2012لسنة 2أصدر البنك المركزي التونسي المنشور عدد 
اإلقتصادية والذي أوجب تكوين مدخرات ذات صبغة عامة تسمى "مدخرات الظرفية لمساندة المؤسسات

وتلك التي )0نتائج لتغطية المخاطر الكامنة على التعهدات الجارية ( صنف الجماعية" تخصم من 
.)1تستوجب متابعة خاصة (صنف 

متعثرة ومشكوك في أّن البنوك التي لها ديون 2013لسنة 21كما جاء في منشور البنك المركزي عدد
سنوات ،عليها رصد 5و 3استرجاعها والتي تجاوزت آجال تسديدھا المقررة بمدة تتراوح بين 

بالنسبة للديون التي تجاوزت آجال تسديدھا مدة  %70من قيمة ھذه الديون وبـ  %40مخصصات بنسبة 
سنوات أو أكثر آجال 8بالنسبة للديون التي تجاوزت بـ  %100سنوات وبنسبة 7و 5تتراوح بين 

.تسديدھا
لسنة 5والمنقح بالمنشور عدد 2015لسنة 12كما اعتمد البنك على مقتضيات منشور البنك المركزي عدد 

بالنسبة للمؤسسات الناشطة في 2014و ذلك باإلبقاء على التصنيف المعتمد في موفى ديسمبر 2017
.ةيالقطاع السياحي و المنتفعة باإلجراءات االستثنائ

:وقد تم تعريف أصناف الديون من قبل البنك المركزي التونسي كما يلي
) ACTIFS COURANTSالصنف أ : الدیون العادیّة ( 

وھي الديون التي يبدو استخالصها بصفة كلية ومؤكدة في آجالها. ويتّصف الحرفاء من ھذا الصنف بـ :
وضـعـيّـة مـالـيّة متوازنة مدّعمة بوثائق محاسبيّة مصـادق علــيها ووضعيّـات محاسبيّة مؤقتة ال 

أشهر.3يتجاوز إعدادھا 

.تطابق القروض المتحّصل عليها مع الحاجيات الفعليّة للمشروع وقدرته على تسديد ديونه

 (ACTIFS CLASSES)الصنف ب : الدیون المصنّفة 



: الدیون التي تستوجب متابعة خاصة 1الصنف ب 
) ACTIFS NECESSITANT UN SUIVI PARTICULIER(

وھي الديون التي يكون استخالصها بصفة كليّة وفي األجل مؤّكدا. وتتّصف المشاريع التي لها ديون من 
وبالرغم ھذا الصنف بأنّها تعمل في قطاع اقتصادي يشهد صعوبات، أو ذات وضعيّة ماليّة تشهد تقهقرا.

من ذلك تبقى ھذه المشاريع قادرة على تسديد ديونها دون اللّجوء بصفة مباشرة إلى االقتراض التكميلي. 
ويتعلق بتقييم التعهدات في إطار اإلجراءات 2012لسنة 2أصدر البنك المركزي التونسي المنشور عدد 

ذات صبغة عامة تسمى "مدخرات الظرفية لمساندة المؤسسات اإلقتصادية والذي أوجب تكوين مدخرات
) وتلك 0الكامنة على التعهدات الجارية (صنف لتغطية المخاطر2011جماعية" تخصم من نتائج سنة 

) .1صنف التي تستوجب متابعة خاصة (

)ACTIFS INCERTAINS: الدیون غیر المؤّكدة :( 2الصنف ب 
اآلجال وتتّصف المشاريع التي لها ديون من ھذا وھي الديون التي يبدو استخالصها الكلّي غير مؤّكد في 

الصنف بأنّها تعاني من صعوبات ماليّة تهّدد بقاءھا وإستمراريّتها وھو ما يستوجب القيام بعمليّة إعادة 
ھيكلتها وتطهير وضعيتها الماليّة.

يوما.  180و 90وباإلضافة إلى ذلك تكون بذّمة ھذه المشاريع ديون غير مسّددة حّل أجلها منذ ما بين 

20 %: 2نسبة المخّصصات على الصنف ب  

)ACTIFS PREOCCUPANTS: الدیون المتعثرة :( 3الصنف ب 
وھي الديون التي يبدو استخالصها مهّددا والتي يمكن أن ينجّر عنها خسائر للبنوك مّما يستوجب تدّخل 

ھذه األخيرة بصفة ناجعة للحّد منها. 
يوما 360و 180وباإلضافة إلى ذلك تكون بذّمة ھذه المشاريع ديون غير مسّددة حّل أجلها منذ ما بين 

.والتي قد يستوجب استخالصها اللّجوء إلى النزاعات

 %50: 3نسبة المخّصصات على الصنف ب  

)ACTIFS COMPROMIS: الدیون المشكوك فیھا :( 4الصنف ب  
يوما  360والتي حّل أجلها منذ أكثر من 3وھي الديون التي لها نفس خاصيات الصنف ب 

%100: 4نسبة المخّصصات على الصنف ب 

: الدیون المحالة على النزاعات5الصنف ب 

.وھي الديونالتي تمت إحالتها على النزاعات وكذلك الديون التي يتعين احتسابها ضمن الخسائر

%100: 5نسبة المخّصصات على الصنف ب 
تتمثل الضمانات التي أخذت بعين االعتبار في :

الضمانات المقدمة من قبل الدولة-
الضمانات المقدمة من قبل البنوك-
األصول المالية المرصودة للغرض-
الودائع في حسابات الضمان-



الرھون المسجلة-
إليجار المالي قيمة المعدات التي تم اقتناؤھا في إطار عقود ا-

تتلخص طرق تقييم الضمانات المعترف بها بالنسبة ألھم قطاعات النشاط كما يلي :
تحتسب قيمة الرھن بالنسبة للمشاريع السياحية باعتبار صنف النزل وطاقة 

. وتعدل القيمة بتطبيق نسبة استهالك حسب أقدمية كلفة السريراستيعابه و
.المشروع وحصة المصرف في تمويله

تسب قيمة الضمان بالنسبة للقطاعات األخرى على أساس تقييم مستقل تح
.داخلي أو خارجي وحسب حصة المصرف في تمويل المشروع

يتم تقييم قيمة الضمان المتمثل في المعدات التي تم اقتناؤھا في إطار اإليجار 
المالي كما يلي :

سنويا على سعر الشراء %20المعدات العادية : تطبيق انخفاض بـ 
سنويا على سعر الشراء%40المعدات الخاصة: تطبيق انخفاض بـ 

سنويا على سعر الشراء%5العقارات : تطبيق انخفاض بـ 
وتطبق نسبة المخصص المستوجب عن كل صنف على االلتزام الصافي بعد خصم قيمة الضمان والفوائد 

المؤجلة من مجموع االلتزام األصلي.
مخصصات عن محفظة السندات–2.4.4

يتم تقييم السندات التجارية حسب أسعارھا ببورصة األوراق المالية في تاريخ ختم الموازنة إذا كانت 
الشركات المتعلقة بها مدرجة بالبورصة أو بأسعارھا الفعلية على السوق. وينجر عن وجود نقص في 

صورة وجود قيمة زائدة، فهي ال تسجل ضمن قيمتها تكوين مخصص يعادل االنخفاض المسجل وفي
اإليرادات.

يقع تقييم محفظة االستثمار وفقا لسعر األسهم بالبورصة إذا كانت شركاتها مدرجة ببورصة األوراق 
المالية بتونس أو حسب قيمتها المحاسبية التي يتم احتسابها على أساس القوائم المالية األخيرة المتوفرة لدى 

للشركات غير المدرجة بالبورصة. ويقع تغطية انخفاض قيمة ھذه األسهم عن طريق المصرف بالنسبة
المخصصات.

معالجة األصول الثابتة:-5. 4
تسجل األصول الثابتة بكلفة الشراء وتعتمد المجموعة طريقة االستهالك القار حسب النسب التالية: 

o5و%2.5البناءات%
o10أثاث ومعدات المكاتب%
o 10وتهيئةتجهيزات%
o20معدات نقل%
o33و 10%برامج و معدات معلوماتية%
نظام المحاسبة متعددة العمالت:-6. 4

المتعلق 23تعتمد المجموعة على نظام المحاسبة المتعددة العمالت طبقا لما جاء بمعيار المحاسبة رقم 
مصرف بتحويل المصروفات . ويقوم اللة األجنبية في المؤسسات البنكيةبمعالجة العمليات بالعم



واإليرادات المسجلة بالعملة األجنبية إلى الدينار التونسي على أساس سعر الصرف بالحاضرالمعمول به 
في تاريخ تسجيلها محاسبيا .

عند نهاية كل فترة محاسبية يتم تحويل عناصر األصول والخصوم باعتماد أسعار الصرف المصرح بها 
سي في تاريخ ختم القوائم المالية وتسجيل األرباح والخسائر المتعلقة بأوضاع من قبل البنك المركزي التون

الصرف محاسبيا طبقا لما جاء بالنظام المحاسبي .
الضرائب المؤجلة:7. 4

12وما يليها من المعيار المحاسبي الدولي 35إلى ما جاء في الفقرة وباالستنادالحذر ، التفاقيةتطبيقا 
IASواضحة تدّل على وجود مرابيح كافية في المستقبل القريب ، لم يأخذ البنك بعين ولغياب مؤشرات

. وتجدر ي إطار تحول البنك إلى بنك شمولياإلعتبار الضرائب المؤجلة بعنوان الخسائر المسجلة ف
اإلشارة إلى أّن البنك بإمكانه ترحيل ھذه الخسائر بصفة ال منتهية .



المجّمعةالموازنةإیضاحات حول
األصول :

::أرصدة بالصندوق ولدى البنك المركزي1أصل 
ديسمبر 31دينار في 57.686.303مقابل 2018ديسمبر 31دينار في 106.351.633بلغ رصيد ھذا البند 

، وھو كاآلتي 2017
دینار تونسيالوحدة: 

2017دیسمبر  2018دیسمبر  مذكرة البیــانــات
7628153 8178915 1-1 نقدية بالخزينة
54187053 816459100 1-2 الخزينة العامة للبالد التونسيةأموال لدى البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية و
30368657 633351106 المجموع

بالخزینة:نقدیة :1ـ 1أصل 

كما يلي :2017مقارنة بنفس التاريخ من سنة 2018ديسمبر 31تتمثل النقدية بالخزينة بتاريخ 
الوحدة: دینار تونسي

الرصید بالدینار التونسي
العملة

31/12/2017 31/12/2018
5063253 8597802 الدينار التونسي
011759 7498141 األورو
180716 5812741 األمريكيالدوالر 
2591 79920 الجنيه االسترليني
63810 611 الفرنك السويسري
264 219 الدينار الكندي
4921 0 الكرونا السويدية
350 0 الدرھم االماراتي
706 0 الريال القطري
7628153 8178915 المجموع

التونسیة:أموال لدى البنك المركزي ومركز الصكوك البریدیة والخزینة العامة للبالد :2ـ 1أصل 

:ينقسم ھذا البند كاآلتي
الوحدة: دینار تونسي

المبلغ
البیـــانات

31/12/2017 31/12/2018
53787053 812459100 البنك المركزي التونسي

4 4 مركز الصكوك البريدية
54187053 816459100 المجموع

:ودائع ومستحقات لدى المؤسسات البنكیة: 2أصل 



ديسمبر 31دينار في 126.829.218مقابل 2018ديسمبر31دينار في 176.971.765بلغ رصيد ھذا البند  
تفاصيله كاآلتي :2017

الوحدة: دینار تونسي

المبلغ
مذكرة البیــانــات

31/12/2017 31/12/2018
16739935 55636949 حساباتنا لدى المراسلين األجانب وتسهيالت مصرفية

95838 1289 2-1 حساباتنا لدى البنوك المحلية
12543835 68437849 حسابات المصرف لدى البنوك

54781175 799835116 2-2 توظيفات لدى البنوك
54657915 28275710 مستحقات على المؤسسات المالية

218829126 765971176 المجموع  العام

:البنوك المحلیة :1ـ 2أصل 
بلغت  حساباتنا بالدينار التونسي لدى البنوك المحلية ما يلي  :

الوحدة: دینار تونسي

المبلغ
المراسلون المحلیون

31/12/2017 31/12/2018
0456 0456 بنك األمان
9152 9152 البنك العربي لتونس

99829 168 كبيتال بورصأكسيس 
95838 1289 المجموع  العام

: توظیفات لدى البنوك :2ـ 2أصل 
كما يلي :2017مقارنة بنفس التاريخ من سنة 2018ديسمبر 31بتاريخ لدى البنوكتتمثل التوظيفات

الوحدة: دینار تونسي

المبلغ 31/12/2018 31/12/2017التوظیفات
40023237 06006349 المركزي التونسي بالدوالر األمريكيالبنك 

0 04583921 بالدوالر األمريكيالبركة  البنك 
بالدوالر األمريكيالتجاري العربي البريطاني لبنك 57035117  0

0008994 25095814 بنك تونس العالمي بالدوالر األمريكي
0 1254797 بالدوالر األمريكيالمصرف الليبي الخارجي

2009193  3009835 بالدوالر األمريكيبنك اليوباي 
بالدينار التونسياالسكان بنك  0 00000016
بالدينار التونسياألمان بنك  0 40074411
0000002 0 مصرف شمال افريقيا بالدينار
54716 449161 حسابات مرتبطة بالتوظيفات

54781175 799835116 المجموع



كاآلتي :2018ديسمبر 31وتنقسم مستحقات على المؤسسات البنكية و الماليةحسب المدة المتبقية في 
الوحدة: دینار تونسي

المبلغالمستحقات
767 571 166أشهر3مستحقات على المؤسسات البنكية و المالية لغاية 

000 950سنةأشهر وأقل من 3مستحقات على المؤسسات البنكية و المالية ألكثر من
997 449 9سنوات5مستحقات على المؤسسات البنكية و المالية ألكثر من سنة وأقل من

0سنوات5مستحقات على المؤسسات البنكية و المالية ألكثر من 
765 971 176المجموع

: مستحقات على الحرفاء :3أصل 
د   ي 440.140.141بلغ رصيد ھذا البن ار ف ل 2018ديسمبر 31دين ار391.096.392مقاب ديسمبر 31فيدين

كاآلتي:تفاصيله ،2017
الوحدة : دینار تونسي

المبلغ
مذكرة البیـــانات

31/12/2017 31/12/2018
036093460 279907516 3-1 مساعدات أخرى للحرفاء
37209662 41986974 أرصدة مدينة للحرفاء

408189522 698776591 المجموع الخام
256804108- 301514113- مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها
76916820- 14616028- فوائد مؤجلة
9911192- 1109629- مخصصات جماعية

392096391 141140440 المجموع الصافي

: مساعدات أخرى للحرفاء :1ـ 3أصل 
ديسمبر 31دينار في 460.093.036مقابل 2018ديسمبر 31دينار في 516.907.279:بلغ رصيد ھذا البند

، تفاصيله كاآلتي2017
الوحدة : دینار تونسي

المبلغ
مذكرة البیـــانات

31/12/2017 31/12/2018
148566317 469912330 3-1 -1 قروض  للحرفاء
70628040 52188875 3-1 -2 مستحقات غير مسددة

36883574 74762074 3-1 -3 االستخالصمستحقات في 
45533327 54248535 قروض في النزاعات

036093460 279907516 المجموع



: قروض  للحرفاء :1ـ1ـ 3أصل 
يشتمل ھذا البند على ما يلي :

الوحدة : دینار تونسي

المبلغ
البیـــانات

31/12/2017 31/12/2018
650159144 822665148 تمويل عمليات تجارية
98704080 40857780 محفظة قروض التمويل
45002975 27683470 جدولة قروض
07295416 37930829 قروض مسوقة

9892341 5843791 )1(قروض اإليجار المالي

000147 000147 حساب جاري للشركاء
148566317 469912330 المجموع

.)بعد خصم االستهالكات 1(

دقق الحظنا ل م عدم وجود تصنيف حديث صادر عن وكالة تصنيف و / أو بيانات مالية حديثة ومراجعة من قب
ا  ات كل منه ار، و25خارجي، لعدة حرفاء لهم التزامات مع النظام المالي بشكل فردي تتجاوز عتب ون دين 5ملي

.1991ديسمبر 17لصادر في ا24-91من المنشور رقم 7مليون دينار ، على النحو المنصوص عليه في المادة 

: مستحقات غیر مسددة :2ـ1ـ 3أصل 

ي   75.888.521بلغت مستحقات البنك غير المسددة   ل2018ديسمبر 31دينار ف ي 40.280.706مقاب ار ف دين
وھي  كاآلتي:،2017ديسمبر 31

الوحدة : دینار تونسي

المبلغ
البیـــانات

31/12/2017 31/12/2018
12 204 986 39 055 507 قروض غير مسددة على عمليات تجارية
14 536 869 26 986 563 قروض التنميةعلى مسددة أصالقروض غير 
5 545 761 9 791 531 فوائد غير مسددة على قروض التنمية
7 881 136 0 قروض مسوقةقروض غير  مسددة عل

111 954 54 920 قروض غير مسددة على اإليجار المالي
40 280 706 75 888 521 المجموع



: مستحقات في اإلستخالص :3-1ـ 3أصل 

دره :  2018ديسمبر 31بلغ رصيد ھذا البند  في    ل74.620.747ما ق ار مقاب ي 74.835.368دين ار ف 31دين
عند نهاية السنة الفارطة،وتتجزء كاآلتي:2017ديسمبر 

دینار تونسيالوحدة:

المبلغ
البیـــانات

31/12/2017 31/12/2018

94443690 94443690 2004الديون المحالة سنة 
01236512 01236512 2005الديون المحالة سنة 
8795002 8795002 2007الديون المحالة سنة 
4186985 4186985 2011الديون المحالة سنة 

88516536- 50638036- الديون المفرط فيهاستخالصات و اإلمجموع 
36883574 74762074 المجموع

: المحفظة التجاریة :4أصل 
مقابل 2018ديسمبر 31دينار في  143.119بلغ رصيد محفظة السندات التجارية بعد خصم المخصصات  

. تتجزأ محفظة السندات كاآلتي:2017دينارعند ختم سنة 123.620
الوحدة : دینار تونسي

المبلغ البیـــانات
31/12/2017 31/12/2018

620123 119143 توظيفات لدى " أكسيس كبتال "
620123 119143 المجموع

:محفظة االستثمار:5أصل 
مقابل 2018ديسمبر 31دينار في  46.115.078المخصصات بعد خصم االستثماربلغ رصيد محفظة 

محفظة اإلستثمار كاآلتي:. و تتجزأ 2017دينار ختم سنة 47.514.675
دینار تونسيالوحدة:

المبلغ البیـــانات
31/12/2017 31/12/2018

46189836 46189836 أرباح مرتبطةمباشرة ومساھمات 
6620886 6620886 مساھمات لدى كاب أنفست سيكار 
4356922 4356322 توظيفات في صندوق رأس مال مخاطر 
000170 000170 ATD SICARتوظيفات في صندوق رأس مال مخاطر لدى 
9475309 5922248 حساب جاري  للشركاء وسندات أخرى
50538055 15001454 مجموع ال
8308657- 0728997- مخصصات وفوائد مؤجلة على المساھمات

67551447 07811546 المبلغ بعد خصم المخصصات



" بما قدره NAIBعلى مساھمة البنك في رأس مال مصرف شمال إفريقيا الدولي "تحتوي محفظة االستثمار 
وتجدر اإلشارة إلى أن مصرف شمال إفريقيا الدولي يدار من قبل المساھمين في .ألف دينار تونسي 25429

ن مساعي رأس مال البنك وھم من يتولى الحضور في الجلسات العامة والمستفيدون من أرباح البنك. مع العلم بأ
متقدمة تبذل  من قبل المساھمين (الدولة التونسية والمصرف الليبي الخارجي) لتسوية ھذه الوضعية وفصل ملكية 

مصرف شمال إفريقيا الدولي عن البنك التونسي الليبي وتفعيل خطة إستراتيجية لتطوير النشاط.
: األصول الثابتة:6أصل 

مقابل 2018ديسمبر 31دينار في 48.092.693بلغت األصول الثابتة بعد خصم االستهالكات والمخصصات 
. ونعرض تفاصيلها بالجدول التالي :2017ديسمبر 31في 48.678.489

الوحدة دینار تونسي

2018دیسمبر 31  2017دیسمبر  31 البیانات
أصول غیر مادیة

29525310 12325211 معلوماتيةبرامج 
7974934- 8758085- استهالكات
4987595 2484435 األصول غیر المادیة

أصول مادیة
2773751 3 346 288 طور اإلنشاءأصول في

0623551 0622831 أراضي مبنية
62424431 08287927 بناءات
88639612 5848839 تهيئة
5564616 9220306 أثاث ومعدات المكاتب
254986 677925 وسائل النقل
76013 76013 أصول ثابتة أخرى

41983353 91797950 القیمة الخام لألصول المادیة
استھالكات

6271145- 8077662- تهيئة
6486162- 3382573- أثاث ومعدات المكاتب

111621- 843668- وسائل النقل
6855532- 8645901- بناءات

42891410- 4723308- مجموع اإلستھالكات
99191842 44564942 المادیةصافي األصول
48967848 69309248 المجموع الصافي لألصول الثابتة



: األصول األخرى:7أصل 
ديسمبر 31دينار في 9.016.122مقابل 2018ديسمبر 31دينار في 17.755.125بلغ رصيد ھذا البند  

وھي كاآلتي :2017
دینار تونسيالوحدة : 

المبلغ
البیـــانات

31/12/2017 31/12/2018
453587 667585 حساب الدولة لألداءات

1604084 90614212 حساب الربطحت التحصيل وصكوك وكمبياالت ت
3745561 6710412 مدينون مختلفون
6489421 9495082 إيرادات للتحصيلأعباء مسجلة مسبقا و

487571 932525 قروض وتسبقات للموظفين
2711451 5852221 أعباء للتوزيع وأصول أخرى
2711451- 5852221- إستهالكات ألعباء للتوزيع

00050- 00050- مخصصات
1220169 12575517 المجموع

الخصوم :
:المالیّةإیداعات وأرصدة المؤسسات البنكیّة و:1خصم 

يلي:البند على ما يحتوي ھذا
دینار تونسيالوحدة:

المبلغ
مذكرة البیـــانات

31/12/2017 31/12/2018
250320129 750540164 1-1 ودائع البنوك ألجل
88927440 268069135 حسابات المراسلين تحت الطلب
32066453 89020227 1-2 اقتراضات من البنوك
6165911 7561611 الديون المرتبطة

075851224 664974327 المجموع

ودائع البنوك ألجل::1ـ 1خصم 
كاآلتي :2018ديسمبر 31تتمثل ودائع البنوك ألجل في 

الوحدة : دینار تونسي

المبلغ البیـــانات
000666119 بالدوالر األمريكيبنك اليوباي 
75087444 البنك األھلي التجاري

750540164 المجموع العام



اإلقتراضات من البنوك::2ـ 1خصم 
كاآلتي :2018ديسمبر 31تتمثل اإلقتراضات من البنوك في 

دینار تونسيالوحدة:

كاآلتي :2018ديسمبر 31وتنقسم ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية حسب المدة المتبقية في 
دینار تونسيالوحدة:

المبلغالبیـــانات 
575 953 323أشهر3البنكية والمالية لغاية ودائع وأموال المؤسسات 

089 021 4أشهر وأقل من سنة3ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية ألكثر من 
0سنوات5ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية ألكثر من سنة وأقل من 

0سنوات5ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية ألكثر من 
664 974 327المجموع

ودائع الحرفاء ::2خصم 
31دينار في 278.410.728مقابل  2018ديسمبر 31دينار في 356.498.534بلغت ودائع وأموال الحرفاء 

وھي كاآلتي :2017ديسمبر 
الوحدة : دینار تونسي

المبلغ
البیـــانات

31/12/2017 31/12/2018
828256131 153020180 ودائع عند الطلب 

72947030 29902646 حسابات الحرفاء بالدينار التونسي
44033599 749955131 حسابات الحرفاء بالعملة األجنبية

6594501 1050382 حسابات الحرفاء بالدينار القابل للتحويل

97325724 74465337 ودائع وأموال أخرى للحرفاء

53816714 34739819 اإلدخارحسابات 

37608048 47734991 ودائع الحرفاء ألجل
37608048 47734991 أشهر3توظيفات ألكثر من 

00056560 40092825 شھادات اإلیداع و رقاع الصندوق

المبلغ البیـــانات
*اإلقتراضات من البنوك :

00000020 بنك البركة
*اإلقتراضات من السوق النقدیة :

0000004 البنك المركزي التونسي
األليبافبنك  0000003

*اإلقتراضات المسوقة :
890202 اإلتحاد التونسي للبنوك بالدوالر األمريكي

89020227 المجموع



061725 4131482 الدیون المرتبطة
728410278 534498356 المجموع

كاآلتي :2018ديسمبر31المتبقية في وتنقسم ودائع وأموال الحرفاء حسب المدة 
الوحدة : دینار تونسي

المبلغالبیـــانات
670357264أشهر                                      3ودائع وأموال الحرفاء لغاية 

01642682أشهر وأقل من سنة                3ودائع وأموال الحرفاء ألكثر من 
8487149سنوات              5ودائع وأموال الحرفاء ألكثر من سنة وأقل من 

0سنوات                              5ودائع وأموال الحرفاء ألكثر من 
534 498 356المجموع

اقتراضات وموارد خصوصیة:3خصم 
ي24.269.124بلغت اإلقتراضات والموارد الخصوصية  ار ف ل 2018ديسمبر 31دين دى وتتمث راض ل ي اقت ف

دينار16.799.253و اقتراض رقاعي بقيمة دينار 7.469.871بنك البركة  بمبلغ 
خصوم أخرى:4خصم 

ديسمبر 31دينار في 40.321.408مقابل2018ديسمبر 31دينار في 33.944.854بلغت الخصوم األخرى  
وھي كاآلتي :2017

دینار تونسيالوحدة : 

المبلغ 31/12/2018 31/12/2017البیـــانات
3638591 9264752 مدخرات للخصوم و األعباء

86831612 58712322 حسابات مرتقبة و حسابات التسویة
0556018 47686617 صكوك و كمبياالت تحت التحصيل

824769 824769 حساب الضمانات على التزامات بالتوقيع في النزاعات
9899452 2874873 مصروفات للدفع وإيرادات مسبقة

56058321 5016085 دائنون مختلفون
6175614 8407363 غیر ذلك
3885761 1067392 حساب الدولة لألداءات

8780111 734997 مخصصات على إجازات للدفع
3519731 0 حسابات الربط وحساب تسوية الصرف
40832140 85494433 المجموع

:ـ األموال الذاتیة3
ديسمبر 31في107.528.788مقابل 2018ديسمبر 31دينار في 92.881.247بلغ مجموع األموال الذاتية  

وھي كاآلتي :2017
دینار تونسيالوحدة:

المبلغ
مذكرة البیـــانات

31/12/2017  31/12/2018
000000100 000000100 1مال ذاتي  رأس المال
49513312 6 911 413 2مال ذاتي  احتياطيات مجّمعة



495133112 106 911 413 مجموع األموال الذاتیة قبل نتیجة السنة المحاسبیة

7076044- 16603014- النتيجة المجمعة للسنة المحاسبية
788528107 92 881 247 مجموع األموال الذاتیة

رأس المال :1مال ذاتي 
، وقع التخفيض فيه بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة األصلي للبنك بمائة مليون ديناررأس المالحدد 

، ھذا وقد قررت 2003وذلك الستعاب قسط من الخسائر المسجلة في موفى 2004ديسمبر 25المنعقدة يوم 
في رأس المال البنك بما قدره ،  الترفيع2013نوفمبر 20الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 

دينار قصد دعم مركزه المالي وتطوير نشاطه وتحسين نسبة السيولة.ونتيجة لذلك أصبح رأس 30.000.000
دينار. ليصبح قدره 100سهم قيمة كل سهم 000.0001دينار مقسم إلى 100.000.000المال في حدود 

:مائةمليون دينار وتتلخص ھيكلته في الجدول التالي

النسبة عدد األسھم المساھمون
50% 000500 المساھم التونسي
23,750% 496237 الدولة التونسية
26,247% 470262 الصندوق القومي للضمان االجتماعي
0,001  % 10 الديوان التونسي للتجارة
0,001  % 10 الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين
0,0007  % 7 الوطني للزيتالديوان 
0,0007  % 7 الشركة التونسية للمالحة

50% 000500 المساھم اللیبي
50% 000500 المصرف الليبي الخارجي

100% 0000001 المجموع

اإلحتیاطیات المجّمعة:2مال ذاتي 
تطورت االحتياطيات المجّمعة كما يلي :

الوحدة : دینار تونسي

31/12/2017 31/12/2018 البیانات

0267589 4568585 احتياطيات البنك

6933082 769975 حصة البنك من احتياطيات الشركة العربية لإلستخالص

77666 18877 حصة البنك من احتياطيات شركة كاب انفست سيكار 

49513312 4139116 النتائج المؤجلةمجموع 



إیضاحات حول جدول التعھدات خارج الموازنة المجّمعة

: ضمانات وكفاالت مقدمة :1تعھد 
يحتوي ھذا البند على التعهدات خارج الموازنة التالية :

الوحدة : دینار تونسي

المبلغ
البیـــانات

31/12/2017  31/12/2018  
08095173 50498756 ضمانات و خطابات الضمان و كفاالت
9730571 10511 إلتزاماتمكفلة  وضمانات  أخرى
05300975 60999856 المجموع

تعھد 2 : اعتمادات مستندیة :

تنقسم االعتمادات المستندية إلى نوعين :
الوحدة : دینار تونسي

المبلغ
البیـــانات

31/12/2017  31/12/2018  
43907537 220490408 اعتمادات التصدير
37387121 08429535 اعتمادات التوريد
81294658 304785443 المجموع

تعھد 3 : تعھدات التمویل المقدمة :

وتتعلق بتعهدات المصرف المتعلقة 2018ديسمبر 31دينار  بتاريخ 72.929.637بلغ مجموع ھذه التعهدات  
بالقروض المسندة للحرفاء وغير المدفوعة . 

: ضمانات مقبولة :4تعھد 
العينية والضمانات الشخصية والتعهدات األخرى المقبولة من الحرفاء لضمان لضمانات على ايحتوي ھذا البند 

اعتمادات ممنوحة وتعهدات أخرى لفائدة الحرفاء والضمانات المقبولة من الدولة بعنوان اعتمادات وتعهدات تعاقد 
لبنكية األخرى عليها البنك مع حرفائه وكذلك الضمانات المتحصل عليها من قبل مؤسسات التأمين والمؤسسات ا

وھي كاآلتي :والمؤسسات المالية 
الوحدة : دینار تونسي

المبلغ
البیـــانات

31/12/2017  31/12/2018  
4619748 44843411 التأميننالتاميالضمانات المقبولة من المؤسسات البنكية والمالية ومؤسسات
011644153 130815242 الضمانات المقبولة من الحرفاء
0962371 2790661 الضمانات المقبولة من الدولة
568855163 857315255 المجموع



إیضاحات حول  قائمة النتائج المجّمعة

I - إیرادات االستغالل البنكي
إیراد 1 : فوائد مستلمة وإیرادات أخرى:
ديـنــار 28.430.191مقابل2018ديسمبر 31دينار في34.503.805بلغت الفوائد الدائنة  والمداخيل المماثلة

دينار أي بنسبة 6.073.614زيادة بـمسجلة 2017ديسمـبر 31فـي 
كاآلتي : تفاصيلها %  21,36

الوحدة : دینار تونسي

إیراد 2 : عموالت  دائنة:

فتح وتعزيز االعتمادات,أوراق (تحتوي ھذه اإليرادات باألساس على مختلف العموالت على الضمانات المقدمة 
مقابل  2018ديسمـبر31دينار في 15.116.683وقد بلغ مجموع ھذه اإليرادات )الخزينة

تفاصيلها )%47,83( نسبة 4.939.037زيادة بـمسجـلـة2017ديسمـبر 31ديـنــار فـي 10.177.646
كاآلتي : 

الوحدة : دینار تونسي

البیـــانات 2018/12/31 2017/12/31
5786654 9503546 عموالت على قروض وعمليات تجارية

8903424 9034377 عمليات التجارة الخارجيةعموالت على
220980 3211871 عموالت على اإللتزامات بالتوقيع
958188 136 509 عموالت على قروض متوسطة وطويلة المدى

64617710 68311615 المجموع

إیراد 3 : مرابیح محفظةالسندات التجاریة والعملیات المالیة :

ديسمـبر 31ديـنــار فـي 214.2.239مقابل  2018ديسمبر 31دينار في 362.2.705بلغت ھذه اإليرادات 
دينار.  148.466مسجلة زيادة بـ  2017

إیراد 4 : مداخیل محفظة االستثمار:

31/12/7201  31/12/2018 البیـــانات 
160 664 422 108 فوائد حسابات المراسلين

3 512 436 5 167 062 إيرادات التوظيف
83466510 44930912 فوائد قروض قصيرة متوسطة وطويلة المدى

6 650 168 7 581 878 فوائد على القروض التجارية
2 587 870 2 866 622 فوائد على عمليات التجارة الخارجية
4 766 821 6 022 582 فوائد مدينة على حسابات الحرفاء

86 398 134 104 اإليجار الماليإيرادات 
19143028 80550334 المجموع



أرباح السندات الرقاعية من و تتكون أساسا ر 2018ديسمبر 31دينار في 688. 842بلغت ھذه اإليرادات  
وإيرادات تفويت وتصرف كاب أنفست في بعض المساھمات  وفوائد توظيف الشركة العربية 993.584بقيمة 

دينار. 103.849بقيمة وبدل الحضورلإلستخالص /صندوق رأس مال مخاطر

II- أعباء االستغالل البنكي

: فوائد مدینة وأعباء مماثلة:1عبء 

يحتوي ھذا البند  على ما يلي :
تونسيالوحدة : دینار   

المبلغ 31/12/2017البیـــانات  31/12/2018  
3076076 16762318 فوائد على اقتراضات السوق النقدية وودائع المراسلين
4123663 582439 والمؤسسات الماليةفوائد على اقتراضات متوسطة المدى من البنوك
6452156 3146519 فوائد على ودائع الحرفاء
0850711 3429351 فوائد على االقتراضات والموارد الخصوصية
44926017 40564930 المجموع

 عبء 2 : عموالت مدینة :

تتمثل ھذه األعباء  في العموالت التي يتحملها المصرف مقابل الخدمات المقدمة من طرف الغير ومن بينهم 
ديسمـبر 31ديـنــار فـي 601.820مقابل 2018ديسمبر 31ديـنــار في 652.470المؤسسات البنكية. وقد بلغت 

دينار .50.650زيادة بـ مسجلة 2017

:: مخصصات المدخرات ونتیجة تصحیح قیم المستحقات وعناصر خارج الموازنة والخصوم 4عبء 

يحتوي ھذا البند على التفاصيل التالية :
الوحدة : دینار تونسي

المبلغ
البیـــانات

2017 2018
9154595- -7 070 073 مخصصات المدخرات على مستحقات الحرفاء

1 182 744 2 184 348 استرجاع  مخصصات سابقة  على مستحقات الحرفاء
214180 042944 المحالةمستحقات الاسترجاع  مخصصات على 

-569 688 -729 494 مدخرات للخصوم واألعباءوخسائر على مخصصات 
-68 547 -13 646 خسائرعلى مستحقات تم التفريط فيها
-62 153 -7 842 119 مخصصات جماعية

3457974- 94252612- المجموع

 عبء 5 : مخصصات المدخرات ونتیجة تصحیح قیم محفظة االستثمار:

يشتمل ھذا البند على التفاصيل التالية :
الوحدة : دینار تونسي

المبلغ البیـــانات



31/12/2017 31/12/2018
96648- 24233- مخصصات المدخرات على محفظة االستثمار

-48 966 -33 242 المجموع

: مصاریف األعوان :6عبء 

يحتوي ھذا البند على ما يلي :
الوحدة : دینار تونسي

المبلغ 31/12/2018 31/12/2017البیـــانات
46987714 94859017 أعباء اجتماعيةو أجور ورواتب

188 081 224 810 تربصات التكوين
55006515 75881517 المجموع

 عبء 7 : أعباء االستغالل العامة :

يحتوي بند  أعباء االستغالل العامة على التفاصيل التالية :      
الوحدة : دینار تونسي

المبلغ 31/12/7201البیـــانات  31/12/8201  
تزويدات المكاتب 662141 879155
مصاريف المجالس والجمعيات 201268 985169
بدل الحضور 875471 125403
مصاريف الهاتف والبريد 628668 310727
331463 8621176 الضرائب والمعاليم 
مصاريف مهمات 712103 84153
مصاريف الضيافة 390123 16250
وتوثيقجرائد ومجالت 64937 33220

تنقالت وأسفار 212106 851136
منح التأمين 097287 387214
ماء وكهرباء وتزويدات أخرى 217363 446289
دعاية وإعالن 585158 33320

897943 9401149 وأتعابخدمات 
5291040  9261316 صيانة وتصليح 

مساھمة في ودادية البنك 000210 000188
اشتراكات و إعانات 885109 55253

ومصاريف أخرىااليجار مصاريف  645589 640494
98741  51339 أعباء اإلستخالص 

المجموع 9993227 5874675



المالیة المجّمعةالقوائمالتقریر العام لمراقبي الحسابات حول 
2018دیسمبر 31السنة المالیة المقفلة بتاریخ 

حضرات السادة المساھمین للبنك التونسي اللیبي

I.المجّمعةتقریر حول تدقیق القوائم المالیة

الرأي-1

ة المجّمعة يلي تقرير مراقبتنا للقوائم الماليفيماتنفيذا للمهمة التي أسندتها لنا جلستكم العامة، نقّدم إليكم 
، جدول التعهدات 2018ديسمبر 31في والشاملة للموازنة المصاحبة لهذا التقرير لمجموعة البنك التونسي الليبي 
.المجّمعةوجدول التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم الماليةخارج الموازنة، قائمة النتائج 

المصاحبة لهذا التقرير والتي  2018  ديسمبر31في لبنك التونسي الليبي لالقوائم المالية المجّمعةلقد قمنا بتدقيق 
.دينار تونسي-14.030.166تبلغ سلبيةمحاسبية ونتيجة دينار تونسي 835.569.554تبلغموازنة مجموعتبرز 

المرفقة لهذا التقرير صادقة وتعبّر بصورة وفيّة، من كافة النواحي المجّمعةفي رأينا، فإن القوائم المالية
ولنتيجة عملياته وتدفقاته النقديّة 2018ديسمبر 31الجوھرية، الوضعية المالية للبنك التونسي الليبي كما ھي في 

فقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد التونسية.للسنة المنتهية في نفس التاريخ، و

أساس الرأي-2

ً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في البالد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب ھذه المعايير  تمت عملية التدقيق وفقا
في تقريرنا ھذا. نحن مفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات في تدقيق القوائم المالية الواردة 

ً لقواعد السلوك األخالقي الخاّصة بمراجعة القوائم المالية في البالد التونسي الليبي مستقلون عن البنك وفقا
نعتقد أّن عناصر اإلثبات التي تحصلنا التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد. إننا 

توفر أساسا معقوال إلبداء رأينا.عليها كافية ومالئمة و

فقرة مالحظة-3

التالية:ط اللنقأعاله، نرى من الصالح أن نلفت انتباھكم يدون التأثير على صحة الرأي المبد

البنك في رأس مال مصرف شمال على مساھمة محفظة االستثمار "تحتوي5أصل ما ورد باإليضاح "-
غير أن البنك ال يتمتع بالحقوق المنجرة عن .ألف دينار تونسي254 29بما قيمته"NAIB"إفريقيا الدولي 

ھذا .من أرباح البنكالمستمدة السنوية بالعوائد ملكية األسهم مثل الحضور في الجلسات العامة واالنتفاع 
ويعمل المساھمون (الدولة التونسية والمصرف الليبي الخارجي) على فصل ملكية مصرف شمال إفريقيا 

البنك التونسي الليبي وتفعيل خطة استراتيجية لتطوير نشاط ھذا المصرف.الدولي عن 

وبما أن ھذه المساعي ال تزال جارية فإّنه ال يمكننا تقييم مدى تأثير ھذه الحالة على المركز المالي للبنك 
.2018ديسمبر31بتاريخ 



بقيمة  حريفرات على ملك تحصل البنك على قرار استئنافي مدني بات لفائدته باحالة جملة من العقا-
خبير لدى المحاكم مع العلم ان الدين الجملي يبلغ مليون دينار حسب تقرير اختبار12.5بـ 2011قدرت سنة 

ويجدر الذكر ان .2018ديسمبر31في مؤجلةمخصصات وفوائد بمغطى بالكامل مليون دينار وھو 15.2
في مرحلة اولى ثم لصالحه ليتم تسجيلها ضمن االصول المعدة للبيعالعقاريةالبنك بصدد تسوية الرسوم

االنطالق في عملية البيع في مرحلة ثانية.

تقریر مجلس اإلدارة-4

ول على المعلومات الواردة في التقرير السنوي. ؤالمسإن مجلس اإلدارة ھو

شكل من أشكال وإننا ال نبدي أيّ ال يشمل ما تضمنه تقرير مجلس اإلدارة، المجّمعةإن رأينا في القوائم المالية
ما ورد في ھذا التقرير.علىاستنتاجات التأكيد

ي التحقق من صحة المعلومات فتتمّثلمن مجلة الشركات التجارية،فان مسؤوليتنا266وفقا ألحكام المادة 
المعطيات الواردة بالقوائم المالية. بالرجوع إلىي تقرير مجلس اإلدارة ة فنضمّ المبنكالواردة في حسابات ال

في قراءة تقرير مجلس اإلدارة وتقييم ما إذا كان ھناك تناقض جوھري بينه وبين القوائم المالية أو ويتمثل عملنا
استنتجنا استنادا إلى ما اطلعنا عليه خالل مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس اإلدارة به أخطاء جوھرية.وإذا
العمل الذي قمنا به أن ھناك إخالالت ھامة في تقرير المجلس فإننا مطالبون باإلبالغ عنها.

.وليس لنا ما نذكره في ھذا الصدد

المجمعةعن القوائم المالیةاإلدارةجلسمواإلدارةمسؤولیات-5

وعرضها بصورة عادلة وفقا للمبادئ المجّمعةإن مجلس اإلدارة ھو المسؤول عن إعداد القوائم المالية 
المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد التونسية وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضرورياً 

.إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوھرية، سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ

على العمل كمنشأة البنك المسؤول عن تقييم قدرة يكون مجلس اإلدارة،جّمعةالمالماليةعند إعداد القوائم 
مستمرة، واإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية 

قاف عملياته أو عدم أو إيالبنك المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في نية مجلس اإلدارة تصفية 
.وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك

للبنك.إعداد التقارير المالية إجراءاتمراقبةمسؤولي الحوكمةعلى عاتقتقع

المجمعةمسؤولیات مدققي الحسابات حول تدقیق القوائم المالیة-6

ككل خالية من األخطاء الجوھرية، المجّمعةإن أھدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية
سواًء 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 الدولية
ً عن المعلومات الجوھرية الخاطئة عند وجودھا. إن األخطاء قد تحدث المعمول بها في تونس سيكشف د ائما

نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارھا جوھرية، إذا كانت منفردًة أو مجتمعًة، يمكن أن يكون لها تأثير على 
.المجّمعةالقرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي ھذه القوائم المالية



ً لمعايير التدقيق الدوليةكجزء من عملية  المعمول بها في تونس، نمارس االجتهاد المهني والحفاظ التدقيق وفقا
:على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي

، سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو المجّمعةتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوھرية في القوائم المالية
تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية إجراءاتم وتنفيذ الخطأ، وتصمي

ومالئمة توفر أساساً إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوھري ناتج عن احتيال يعد أكبر من 
ذلك الناتج عن خطأ، لِما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز 

.نظام الرقابة الداخليل

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة في ظل 
.الظروف القائمة

اإلفصاحات ذات تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية و
.الصلة التي قام بها مجلس اإلدارة

التوصل الى نتيجة حول مالئمة استخدام مجلس االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على 
أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان ھناك عدم تيقن جوھري مرتبط بأحداث أو ظروف 

مرة. وإذا ما على االستمرار كمنشأة مستليبيالبنك التونسي قد تلقي بشكوك جوھرية حول قدرة ال
توصلنا إلى نتيجة بأن ھناك شك جوھري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصلة 
في القوائم المالية أو تعديل رأينا إذا كانت ھذه اإلفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة 

ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع
.في أعمالها كمنشأة مستمرةالبنك تؤدي إلى عدم استمرار 

ومحتواھا بما في ذلك اإلفصاحات حولها وفيما إذا المجّمعةتقييم العرض العام وھيكل القوائم المالية
.عرض العادلتمثل المعامالت واألحداث التي تحقق الالمجّمعةكانت القوائم المالية

الرئيسية، وأمورالتدقيقالتدقيقورزنامة أعماليتعلق بمجال بنك فيماللنتواصل مع مسؤولي الحوكمةإننا
بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور ھامة في نظام الرقابة الداخلية التي الحظناھا خالل أعمال التدقيق 

.التي قمنا بها

II. والتنظیمیةتقریر عن االلتزامات القانونیة

راء الحسابات،في إطار مهمتنا لمراقبة  ة الخب ي نشرتها ھيئ قمنا بالمراجعات الخاصة المنصوصة بالمعايير الت
. المنظمة سارية المفعول في ھذا الصددوكل النصوصبالبالد التونسية المحاسبين

سب  الحذر المتعلّقة لنسبة كفایة رأس المال ونسبة السیولة ونالتونسي اللیبيعدم إحترام البنك-1
بتقسیم المخاطر على الحرفاء

ي التونسي الليبيبنكللتبرز القوائم المالية ة ف ـ2018ديسمبر 31المختوم ة صافية ب وال ذاتي ألف 08272أم
دولي " هNAIBدينار  بعد طرح مساھمة البنك في رأس مال مصرف شمال إفريقيا ال ا قيمت ألف 25429"بم

ك من من مجموع مخاطر البنك و%6.33ثل أصبحت تمللبنكدينار. وبالتالي فإن األموال الذاتية  ال تمكن البن
ال المحددة ب ة رأس الم بة كفاي ا %10ـاحترام نس اء طبق ى الحرف يم المخاطر عل ة بتقس ونسب الحذر المتعلق

اوزات %300جدر االشارة انه و بدون احتساب .وتالتونسيلمتطلبات مناشير البنك المركزي 434(من التج
يولة .%10,2تصبح في حدودنسبة كفاية رأس المال مليون دينار) فان بة الس ي نس ام ف كما الحظنا انخفاض ھ

.%90ـمقابل نسبة ترتيبية ب%37,1الى مستوى 



ى الغرامات الم ك ال د تعرض البن ة ق ي المنشور وبالتالي فان ھذه الوضعية المالي ا ف 06-2018نصوص عليه
المتعلق بنسبة السيولة.14-2014المتعلق بمالئمة األموال الذاتية والمنشور 

ادي  ة وتف ات الهيكلي حيح التوازن س االدارة لتص رف مجل ن ط ة م ول المقترح يم الحل دم تجس ورة ع ي ص وف
المخاطر فقد ينجر عن ھذه الوضعية صعوبات مالية.

2019افریل15في،تونس

مراقبي الحسابات

مكتب فتحي ناجي أي - بي- شركة خدمات األعمال والتدقیق آس
فتحي ناجي                                        سامي قرمازي                      


