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 الموازنة
 2017ديسمبر 31المحاسبية المختومة في السنة 

 )د���ر ���� 1000: ا����ة(

 األصول إيضاحات 31/12/2017 31/12/2016    

10 809 26 690 1 

الخزينة وأموال لدى البنك المركزي ومركز  -
الصكوك البريدية والخزينة العامة للبالد 

 التونسية
 مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية - 2 192 135 097 131
 مستحقات على الحرفاء - 3 160 995 302 821
 السندات التجاريةمحفظة  - 4 430 4 776 10

 محفظة اإلستثمار - 5 046 135 201 139
 أصول ثابتة - 6 901 25 930 27
 أصول أخرى - 7 640 17 481 9

1 150 596 1 340 059 
 

 مجموع األصول

   
 الخـصـوم

 ودائع وأموال البنك المركزي - 8 081 111 068 115
 البنكية الماليةودائع وأموال المؤسسات  - 9 118 412 652 421
 ودائع وأموال الحرفاء - 10 308 608 176 505

 اقتراضات وموارد خصوصية - 11 706 1 253 2
 خصوم أخرى - 12 350 27 833 28

1 072 982 1 160 563 
 

 مجموع الخصوم

   

 األموال الذاتية
160 000 260 000 

 
 رأس المال -

-       49 666 -       83 033 

 

 مرحل من جديدمبلغ  -
647 647 

 

 إحتياطيات -
-       33 367 1 882 

 

 نتيجة السنة المحاسبية -
 مجموع األموال الذاتية 13 496 179 614 77

1 150 596 1 340 059 
 

 مجموع الخصوم واألموال الذاتية 
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 )د���ر ���� 1.000بـ : ا����ة (

    

    31/12/2016  31/12/2017    إيضاحات 

   
 الخصوم المحتملة

        46 356           70 759    
 ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى ممنوحة 

        37 909         824 71   
 اعتمادات مستندية  

 مجموع الخصوم المحتملة     583 142            265 84           

   
 التعهدات المقدمة

 تعهدات التمويل المقدمة للحرفاء  14   005 49           602 25        

 مجموع التعهدات المقدمة     005 49              602 25           

   
 التعهدات المقبولة

   
 البنوكتعهدات التمويل مقبولة من 

       181 274   890 207  ضمانات مقبولة من الحرفاء 15 

        14 352             2 352    
ضمانات مقبولة من البنوك ومن الشركة  

 التونسية للضمان

         195 626   242 210  مجموع التعهدات المقبولة   

 

 

 

 



 
 

 

 قائمة النتائج 

 2017ديسمبر  31إلى  جانفي 1ة المحاسبية من السن

 )دينارتونسي 1.000: الوحدة (

جانفي إلى  1من     
 2016ديسمبر  31

جانفي إلى  1من 
 2017ديسمبر  31

   إيضاحات

   

 إيرادات اإلستغالل البنكي
 *فوائد دائنة و مداخيل مماثلة  - 16    298 73          505 55      
 *عموالت دائنة  - 17    983 7            575 6        
 مرابيح محفظة السندات التجارية و العمليات المالية  - 18    939 6            292 3        
 مداخيل محفظة اإلستثمار - 19    668 8            960 8        
 مجموع إيرادات اإلستغالل البنكي      889 96          332 74      

   

 اإلستغالل البنكيتكاليف 
 فوائد مدينة و وأعباء مماثلة - 20    036 34     -    164 27     -
-         461    -         423    

 

 عموالت -
 خسارة على محفظة السندات التجارية و العمليات المالية - 21    587 12     -    996 11     -
 تكاليف اإلستغالل البنكي مجموع      045 47    -    621 39    -
 الناتج البنكي الصــافـي      844 49          711 34      

-     27 383    -      7 854    22 

مخصصات إحتياطي المخاطر و نتيجة تصحيح قيم  المستحقات  -
 و عناصر خارج الموازنة و الخصوم

          446    -         331    23 

إحتياطي المخاطر و نتيجة تصحيح قيمة  محفظة مخصصات  -
 اإلستثمار

          199              164    

 

 إيرادات إستغالل أخرى -
 مصاريف األعوان - 24    934 25     -    078 25     -
  * العامةتكاليف اإلستغالل  - 25    838 9      -    933 11     -
 مخصصات استهالكات األصول الثابتة والقيمة االضافية  - 6    935 3      -    118 4      -
 نتيجة اإلستغالل     115 2           156 33    -
-          10                -      

 
 خسارة على عناصر عادية أخرى/رصيد ربح -

 األداء على األرباح - 26    228         -    197         -
 نتيجة األنشطة العادية    887 1           363 33    -
 خارقة للعادةخسارة على عناصر /رصيد ربح -              5         -    5          -

 النتيجة الصافية       882 1          367 33    -
 )دينار (النتيجة للسهم الواحد  27   0.106           2.085      -

 * ������	
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 ا���"/�ت ا��/���

 �� 2017د��&*  31!��3� إ�1  1ا��)�س&%� م0 ا�

 )د���ر ���� 1.000: ا����ة(

 31!��3� إ�1  1م0     
 *&� 2016د�

 31!��3� إ�1  1م0  
 *&�  2017د�

   إ����5ت

 أنشطة اإلستغالل
 إيرادات اإلستغالل البنكي المقبوضة -    378 97             305 67          
 تكاليف اإلستغالل البنكي المدفوعة -    580 47       -    751 40         -
 سحوبات الحرفاء /ودائع -    031 103           605 116         
 سداد القروض الممنوحة للحرفاء/قروض مسندة -    388 186     -    690 81         -
 تفويت في سندات التوظيف/ إقتناء -    438 6              052 23          
 مبالغ مسددة لألعوان و دائنون آخرون -    392 26       -    786 23         -
 عمليات إستغاللتدفقات أخرى ناتجة عن  -    808 17       -    276 48         -
 الضريبة المدفوعة على األرباح -    204           -    166             -

          12 293    -      71 525    
  

نشطة أل المخصصةالتدفقات النقدية الصافية 
 االستغالل

 أنشطة اإلستثمار
 من سندات المساهمةمقابيض متأتية  -    739 7              418 5            
 تفويت في سندات المساهمة/ إقتناء -    753 4              445 8            
 تفويت في أصول ثابتة/ إقتناء -    425 1         -    957 1          -

          11 906            11 067   
  

التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة 
 اإلستثمار

  

 أنشطة التمويل

 

 الترفيع في راس المال -    000 100       
 سداد إقتراضات/ إصدار إقتراضات  -    50             -    49              -

 مرابيح توزيع- 

-              49            99 950    
  

المتأتية من أنشطة  التدفقات النقدية الصافية
 التمويل

نتيجة تغيير في نسبة الصرف على السيولة و ما  -
 يعادل السيولة

          24 150             39 493    

التغيير الصافي في السيولة و ما يعادلها خالل  -
 السنة المحاسبية 

 المحاسبيةالسيولة و ما يعادلها في بداية السنة  -    813 493     -    963 517       -

 السيولة وما يعادلها في نهاية السنة المحاسبية 28    320 454     -    813 493      -



 
 

 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المختومة 

  31/12/2017في 

  

  األساس المرجعي إلعداد القوائم المالية .1
  

على المبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما في البالد التونسية  2017ديسمبر 31اعتمدت القوائم المالية المختومة في 

المتعلقة بالمؤسسات البنكية و التي دخلت حيز التطبيق بداية من ) 25إلى م م  21م م (و خاصة المعايير المحاسبية 

  .1999غرة جانفي 
  

  الطرق المحاسـبية المعـتمدة .2
  

وتتلخص .على أساس قيس عناصر القوائم المالية بالتكلفة التاريخية تونستم إعداد القوائم المحاسبية بنك قطر الوطني ب
  :أهم المبادئ المحاسبية المعتمدة فيما يلي

  

  القروض والمداخيل المتعلقة به -1.2
  

التمويل ضمن التعهدات خارج الموازنة عند التعاقد ويتم تسجيلها في الموازنة عند صرف األموال  يتم إعتبار إلتزامات

  .المتعلقة بها

  

  .ويقع اإلقرار بعمولة التصرف ضمن النتيجة عند أول استعمال للقرض

  

جل ضمن يتم اإلقرار بمداخيل القروض بعنوان فوائد وعموالت على التعهدات التي تحتسب مسبقا عند حلول األ
  .حسابات التسوية

  

  .ويقع إدراجها ضمن النتيجة عند اإلستخالص وحسب مبدأ اإلستحقاق الزمني عند كل إقفال محاسبي 

  

بإستثناء الفوائد المتعلّقة بأصول غير مصنّفة ، تدرج الفوائد المستحقة وغير المستخلصة والمتعلقة بالقروض المصنفة 

أو في باب ) 3قسم ب " (أصول موضوع خطر"أو في باب ) 2قسم ب ( "أصول إستخالصها غير متأكد"في باب 
 24طبقا لمنشور البنك المركـزي التونسي رقم " الفوائد المعلقة" ضمن بند ) 4قسم ب " (أصول عسيرة االستخالص"

  .و تطرح بالتالي من بنود األصول المتعلقة بها  1991لسنة 

  .عند تحصيلها الفعلي ويتم اإلقرار بهاته الفوائد ضمن اإليرادات 

 
  



 
 

 

  محفظة السندات واإليرادات المتعلقة بها  -2.2

  

  .تشتمل محفظة السندات على سندات المساهمة وسندات التوظيف

  
وتقيد هذه الفئة ضمن . وتصنّف ضمن سندات التوظيف السندات التي ينوي البنك بيعها في آجال قصيرة المدى

  .محفظة السندات التجارية بند

  

  :و تشتمل سندات المساهمة  التي تسجل ضمن بند محفظة اإلستثمار على 
  

المساهمات التي يقع إمتالكها بنية المحافظة عليها على المدى الطويل و المتوسط والتي تعتبر مفيدة  −

 لنشاط البنك ،
  

  .المساهمات التي أبرمت بشأنها عقود تفويت و لم تتم عملية بيعها −

  

  .لمساهمة المكتتبة و غير المحررة ضمن التعهدات خارج الموازنة بقيمة اإلصداريقع إبراز إلتزامات ا

تسجل سندات المساهمة عند إقتنائـها حسب ثمن التكلفـة دون إعتبار مصاريف اإلقتناء و يتم إقرار التفويت في سندات 

  .ية بتونسالمساهمة عند نقلة الملكية أي في تاريخ تسجيل عملية البيع ببورصة األوراق المال
  

ببورصة األوراق المالية ) مقابل كمبياالت عادية(يقع تسجيل عقود سندات المساهمات التي وقع التفويت فيها بالقسط 

  .بتونس عند التحصيل الفعلي للكمبياالت

  

إقرار زائد قيمة التفويت المستحق في الفترة السابقة مرة واحدة ضمن نتائج السنة المالية التي وقع خاللها تحصيل  و يتم

  .الكمبياالت
  

 .ويتم اإلقرار بحصص األرباح ضمن اإليرادات عند المصادقة الرسمية على قرار توزيعها
  

  تسجيل الموارد و تكاليفها المتعلقة بها -3.2

  

تصنيف تعهدات التمويل المقبولة ضمن التعهدات خارج الموازنة عند التعاقد و يتم تسجيلها في الموازنة عند  يتم
  .السحب

  .تسجل الفوائد و منح الصرف على القروض ضمن التكاليف حسب مبدأ اإلستحقاق الزمني

 

  إحتياطي المخاطر على القروض ومحفظة السندات -4.2

  



 
 

 وضإحتياطي المخاطر على القر •

  

يتم تقييم مخصصات المخاطر على القروض طبقا لمعايير تصنيف وتغطية المخاطر ومتابعة التعهدات المنصوص عليها 

الذي حدد  1999لسنة  4كما وقع تنقيحه بالمنشور عدد  1991لسنة  24ضمن منشور البنك المركزي التونسي عدد 

 :أقسام المخاطر كما يلي 
  

 األصول العادية  –أ    

 

 األصول المصنفة –ب   

 

  أصول تستحق المتابعة - 1ب

  أصول إستخالصها غير متأكد - 2ب

  أصول موضوع خطر - 3ب

  أصول عسيرة االستخالص - 4ب

  
ويقع تحديد نسب مخصصات احتياطي المخاطر على القروض بتطبيق النسب الدنيا لكل قسم على المخاطر غير المغطاة 

ويتم تقييم الضمانات بالنسبة للمشاريع الممولة من طرف  .بعد طرح قيمة الضمانات المتعلقة بها ، أي مبلغ اإللتزامات

  .البنك باالستناد على تقييم خارجي يقوم به خبير مختص وذلك على أساس الرهون العقارية التي يملكها البنك 

  

 4للقسم ب %  100، و 3للقسم ب%  50،  2بالنسبة للقسم ب%  20: و تتمثل النسب الدنيا لكل قسم كما يلي 

.  

على البنك تكوين مدخرات إضافية ذات  20-2012المنقح بالمنشور عدد  24- 91من المنشور عدد  3أوجب الملحق 

لتغطية المخاطر الكامنة على األصول  2013نتائج بعنوان سنة التخصم من " مدخرات جماعية" صبغة عامة تسمى
  .و يتم إحتسابها حسب مقتضيات هذا الملحق .لمتابعةالعادية و األصول التي تستوجب ا

 

، المتعلق 1991لسنة  24-91منشور عدد  لل المعدل 2013 لسنة 21 عددمنشور البنك المركزي التونسي ل طبقا

أكبر  أقدميةعلى البنوك تكوين مدخرات إضافية على التعهدات ذات  يجب التعهدات، متابعة و المخاطر تغطية و بتوزيع
و قد تم تحديد . اإلفتتاحية، و ذلك باقتطاعها من النتيجة المحاسبية و األموال الذاتية 4سنوات مصنفة  3أو تساوي 

 .أعاله المذكورطريقة احتسابها بالمنشور 
 

  

  

  

 



 
 

 

 

 إحتياطي المخاطر على محفظة السندات •

  

و ذلك بالرجوع خاصة إلى سعر البـورصة بالنسبة  و يتم تقييم سندات المساهمة باإلعتماد على القيمة اإلستعمالية
التي تأخذ بعين اإلعتبار القيمة المحينة (للسندات المدرجة بالسوق المالية و إلى القيمة المحاسبية الصافية و المعدلة 

  .األخرىبالنسبة للسندات ) عادة تاريخ إقفال السنة المحاسبية السابقة(في أحدث تاريخ ) لممتلكات الشركة المصدرة

 .ويقع تغطية ناقص القيمة المحتملة والدائمة بمخصصات

 

 العمليات بالعملة األجنبية 5.2
 

والمدونة بالعملة األجنبية أساسا المعامالت المتعلقة باإلقتراضات الخارجية و  تشمل العمليات المنجزة من قبل البنك
 :بالنشاط الدولي 

 اإلقـتـراضات الـخارجيـة  •

 

  .اإلقتراضات الخارجية ضمن القوائم المالية بالدينار التونسي حسب سعر الصرف التاريخييقع إبراز 

 1999فارق الصرف عند تسديد اقتراضات البنك وذلك انطالقا من سنة " الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين"تتحمل 

. 
   

 :الـنـشاط الدولي  •

 

ازنة المدونة بالعملة األجنبية إلى عملية إعادة تقييم وذلك بسعر تخضع حسابات الموازنة و الحسابات خارج المو

  .الصرف المعمول به عند تاريخ ختم السنة المحاسبية

أما سعر الصرف المعتمد في عناصر األصول و الخصوم النقدية و في تعهدات الصرف بالحاضر و ألجل مضاربي 
  .هو معدل سعر الشراء أو البيع بالحاضر أو لألجل

  .تقييم تعهدات الصرف ألجل بسعر الصرف لألجل المتبقيويتم 

حسابات مقابل قيمة وضعية "من جهة و " حسابات وضعـية الصرف بعد إعادة تقـييمها"و يمـثل الفـرق المسجل بين 
  .من جهة أخرى نتيجة الصرف" الصرف

  

  األصـول الـثابـتة المقـدمة لإليجـار الـمالـي -6.2

  

تسجل األصول الثابتة المقدمة لإليجار المالي حسب تكلفة إقتنائها بدون إعتبار األداء على القيمة المضافة في بند 

  . مثل القروض العادية الممنوحة للحرفاء " مستحقات على الحرفاء "

الفوائد ضمن  ينقسم اإليجار بين أصل و فوائد و يقع احتساب األصل المستخلص على مستحقات األصول ويسجل قسط

 .المداخيل عند تحصيله الفعلي



 
 

  

  

 األصول الثابتة  -7.2

 

وتعتمد نسب اإلستهالك التالية . ويقع إستهالكها حسب طريقة األقساط. تسجل األصول الثابتة المادية حسب تكلفة اإلقتناء
:  

  

 األصول الثابتة نسب اإلستهالك

 البناءات  - % 2,5

 أثاث ومعدات المكاتب  - % 20أو  10

 معدات و تجهيزات إعالمية - 15%

 معدات النـقـل  - 20%

 تهـيئـة وتركيب  - 10%

 برمجيات إعالمية - 33%

 األصل التجاري - 5%

  
  التغييرات -3

  :كما يلي تعديالت على مستوى بعض البنود و تتفصل  2016سجلت سنة 

  

31/12/2016 

 معدل
 البيانات 31/12/2016 التعديالت

 عموالت على قروض مستنديه 218 1 477- 741

 عموالت على كفاالت وضمانات 505 705 210 1

 عموالت التعهدات 908 707- 201

 عموالت على شيكات تحويالت  كمبياالت و موالت اخرى 363 2 708 071 3

 عموالت التصرف على القروض الطويلة ومتوسطة األجل 048 1 12- 036 1

 عموالت على نقديات 924 1 925

 عموالت على تعهدات باإلمضاء     -               58 58

 عموالت على عمليات مالية   39 151 190

 عموالت اخرى 427 427-     -             

 الجملة 432 7   -          432 7



 
 

  

  

  اإليضاحات حول القوائم المالية –3

 البنك المركزي و مركز الصكوك البريدية و الخزينة العامة للبالد التونسيةالخزينة و أموال لدى  :1إيضاح

 

مفصال  31/12/2016ت في .د.أ 10.809ت مقابـل .د.أ 26.690رصيدا بمقدار  31/12/2017يمثّل هذا البـند في 

  :كما يلي 
 

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 الـخـزيـنـة     556 5                     946 4

 ) IBS(الـخـزيـنـة     507 2                     167 1  

 الـبـنك المركـزي التونسي     627 18                   696 4

 الجملة   690 26                   809 10  

 
  :مستحقات على المؤسسات البنكية و المالية: 2إيضاح 

 

 31/12/2016ت في .د.أ  131.097ت مقابـل .د.أ 135.192رصيدا بمقدار  31/12/2017يمثـل هذا البند في 

  :تفصيلها كما يلي 
 

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 بنوك األجنبية     278 5  525 6  

 شركات مالية     643 15  931 20

 توظيفات في السوق النقدية     704 113  079 103

 مستحقات أخرى     567  562

 الجملة   192 135  097 131
 

 :وتتوزع المستحقات على المؤسسات البنكية و المالية حسب الفترة المتبقية كما يلي 

 

 المجموع
 5أكثر من 

 سنوات 

 5من سنة إلى 

 سنوات

أشهر  3من 

 إلى سنة 

 3أقل من 

 أشهــر

  

  

 البنوك األجنبية   278 5                278 5      

 شركات مالية   321 1         679 3         643 10     -    643 15    



 
 

 توظيفات في السوق النقدية   704 113            704 113  

  مستحقات أخرى   567                  567        

 الجملة   870 120     679 3         643 10     -   192 135  



 
 

  

 مستحقات  على  الحرفاء:  3إيضاح 

 

  :موزعة كما يلي  31/12/2016ت في.د.أ 821.302ت مقابل.د.أ 995.160ما قدره  31/12/2017بلغـت جملة المستحقات الصافـية على الحرفاء في : 3.1إيضاح 

  
 

مدخرات  الرصيد الصافي   الرصيد الصافي 

 جماعية
 احتياطات إضافية  

فوائد   فوائد معلقة   احتياطي المخاطر  

مستخلصة 

 مسبقا 

 القـروض المجموع الخام  

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017   

 قروض طويلة ومتوسطة األجل 981 431   349 18- 914 16 -         

 قـروض قصيرة األجل 567 546 531 3- 275 24- 079 37-        

 قـروض لألفراد 794 145 307- 729 2- 710 5-        

 قروض اإليجار المالي 148 23   483 2- 446 4-        

 المجموع 489 147 1 838 3- 836 47- 149 64- 787 18- 720 17- 160 995 302 821

  
  

  

  
 



 
 

 توزيع الـتعهدات حسب المخـاطـر : 2.3 إيضاح

  :حسب ترتيب المخاطر كمايلي) بما في ذلك تعهدات خارج الموازنة( 31/12/2017تتوزع تعهدات البنك في 

  

 المجموع
أصول  4ب 

 منعدمة

أصول شبه  3ب 

 ميؤوس من تحصيلها

أصول إسترجاعها  2ب 

 غير مضمون

أصول  1ب  

 تستوجب المتابعة 
 التعهدات السنة   األصول الجارية  

1 302 980 198 201 23 337 45 458 280 783 755 201 2 017 
 التعهدات

1 060 375 189 368 42 593 25 537 234 087 568 790 2 016 

-47 836 -41 911 -2 717 -2 148 -835 -225 2 017 
 فوائد معلقة

-39 082 -33 409 -3 129 -1 545 -998 -1 2 016 

الفوائد مستخلصة  017 2 838 3- 838 3-

 016 2 037 2- 037 2- مسبقا

-102 497 -78 179 -4 297 -2 301 -17 720 2 017 
 احتياطي المخاطر

-94 094 -69 477 -7 357 -2 251 -15 009 2 016 

  

 :صافية من فوائد معلقة و  إحتياطي المخاطر حسب الفترة المتبقية كما يلي بدون اعتبار تعهدات خارج الموازنة الحرفاءوتتوزع مستحقات على 

 

 أشهــر 3أقل من  أشهر إلى سنة  3من  سنوات 5من سنة إلى  سنوات  5أكثر من  المجموع
  

  
 م$#���ت "!  ا�����ء   287 520       055 136       207 283       610 55         160 995    

 الجملة   287 520      055 136      207 283      610 55       160 995   



 
 

 

 :محفظة السندات التجارية:  4إيضاح 
 

ت في .د.أ 10.776ت مقابل  .د.أ 4.430ما قدره  31/12/2017التجارية فيبلغ رصيد محفظة السندات 

  :و يفصل كما يلي  31/12/2016
 

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 سندات التوظيف المتداولة في السوق المالية    430 4             872 3         

 سندات خزينة الشركاتورقاع الخزينة       -                 000 7         

-            96                 -      
رقاع الخزينة وقروض / فوائد مستخلصة مسبقا 

 مستندية

 الرصيد الصافي    430 4            776 10      

  

  :كما يلي  زينة الشركاتسندات خو تتلخص العمليات المسجلة خالل السنة على مستوى 
  

 الرصيد الخام في أول الفترة     000 7                   

 اقتناءات السنة    000 14                 

 تفويتات السنة     000 21               -

 الرصيد الخام في آخر الفترة      -                        

  

 :محفظة  اإلسـتـثـمار:  5إيضاح 

   31/12/2016ت في .د.أ 139.201ت مقابل .د.أ 135.046ما قدره  31/12/2017اإلستثمار فيبلغ رصيد محفظة 
  :و يفصل كما يلي 

 

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 سندات المساهمة     246 2           515 2       

 الشركة التونسية  القطرية لإلستخالص    000 6           000 6       

 رقاع الخزينة و سندات توظيف    860 125        950 129    

 رقاع الخزينة و سندات توظيف/ مستحقات أخرى     849 2        203 2       

 مستحقات بعنوان مرابيح بصدد التوزيع    10               120          

 سندات المساهمة /إحتياطي المخاطر     919 1      -    587 1      -

 الرصيد الصافي    046 135      201 139   



 
 

 
 
 
 

 :وتفصل سندات المساهمة المتعلقة بشركات فرعية أو شريكة كما يلي 

 

 الشركة القطاع   نسبة المراقبة   مساهمةالبنك 

 ) TQR(الشركة التونسية  القطرية لإلستخالص   المالي   100% 300

 ) TQF(سيكاف  –شركة المالية التونسية القطريةال المالي   100% 500

 المجموع   800
 

  

  :و تتلخص العمليات المسجلة خالل السنة على مستوى رقاع الخزينة و سندات توظيف كما يلي 
  

 الرصيد الخام في أول الفترة     950 129               

 السنة اقتناءات    800 2                   

 تفويتات السنة     443 7                 -

 استهلكات  من مبلغ خصم على رقاع الخزينة   551                     

 الرصيد الخام في آخر الفترة    860 125                 

  

  :وتتوزع محفظة  اإلسـتـثـمار  حسب الفترة المتبقية كما يلي

  

 المجموع
 5أكثر من 

 سنوات 

من سنة إلى 

 سنوات 5

أشهر  3من 

 إلى سنة 

 3أقل من 

 أشهــر

  

 البيانات 

 ا���آ� ا�#
ن$��  ا����ی� �(س#'�ص         000 6          000 6     

 س,ات ا��$�ه�� .���� م- ا��,خ�ات     124             214            338       

ر��ع ا�'3ی� و س,ات �
1�2 و     175 1         965 62       268 39       300 25        708 128 
 م$#���ت أخ�ى

 الجملة    175 1        089 63      268 39      514 31       046 135 

  
  

  

  

  

  



 
 

  
 

 :األصـول الـثابتة:  6إيضاح 
 

ديسمبر  31ت في .د.أ 27.930ت مقابل .د.أ 25.901ما قدره  31/12/2017بلغت جملة األصول الثابتة الصافية في

2016.  
  :و تتلخص العمليات المسجلة خالل السنة على حساب األصول  الثابتة  كما يلي 

 

 معدات النـقـل المجموع
معدات و 

 تجهيزات إعالمية

تهـيئـة 

 وتركيب
 البيانات البناءات

     ا�$�ا��.�, ا�'�م �9.
ل  �� أول    111 15       165 18       973 9         591           840 43    
)31-12 -2016( 

           B��C� 

      1 907           1 270           637             -     � ا�#�ءات ا�$

-        87   -        87          �
ی#�ت ا�$D� 

� ا��.�, ا�'�م �9.
ل  �� Eخ� ا�   111 15       802 18       243 11       504           660 45    $
)31-12 -2017( 

�آ�ت �� أول ا�   334 3    -   554 7    -   524 4    -   499       -   911 15   -G#سHر.�, ا�$ 
)31-12 -2016( 

�آ�ت   366       -   404 2    -   107 1    -   58        -   935 3    -G#سIا 

 �C��B إ�#�ءات          

          87             87          �
ی#�ت ا�$D� 

�آ�ت �� Eخ�    700 3    -   958 9    -   631 5    -   470       -   759 19   -G#سHا�ر.�, ا �$
)31-12 -2017( 

    25 901             34         5 612         8 844       11 411   
  سنةالرصيد في آخر ال

)31-12-2017( 
 

  

  

  
  

  

  

  

  



 
 

  
 

 أصول أخرى:  7إيضاح  

و يفصل  31/12/2016ت في .د.أ 9.481ت مقابل .د.أ 17.640ماقيمته  31/12/2017بلغ بند األصول األخرى في 
  :كما يلي

  

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 دائنون مختلفون    821 1             308 3         

 حسابات تسوية مرتبطة بالمقاصة    489 11            123 1         

 مستحقات محملة على الدولة    330 4             050 5         

 الـجـملـة    640 17          481 9        
 

 :ودائع وأموال البنك المركزي:  8إيضاح 

 
و    31/12/2016ت في .د.أ 115.068ت مقابل  .د.أ 111.081رصـيدا بمقدار  31/12/2017يمثل هذا البنـد في 

 :يفصل كما يلي 

 

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 اقتراضات من البنك المركزي    000 111          000 115      

 ديون مرتبطة    81                  68              

 الجملة    081 111         068 115     
 

 ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية:  9إيضاح 

و    31/12/2016ت في .د.أ 421.652مقابل ت .د.أ 412.118رصـيدا بمقدار  31/12/2017يمثل هذا البنـد في 
  :يفصل كما يلي 

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 البنوك التونسية    919 85            194 25        

 البنوك األجنبية    153 11            072 14        

 المؤسسات المالية    894                381            

 اقترضات أجنبية    920 391          960 459      

 ديون مرتبطة    220 1             345 1         

 SWAPSنتيجة إعادة تقييم متعلقة بعملية     988 78      -    300 79      -

 الجملة    118 412         652 421     
 



 
 

 
 

 :وتتوزع ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية حسب الفترة المتبقية كما يلي 

 

 المجموع
 5أكثر من 

 سنوات 

إلى من سنة 

 سنوات 5

أشهر  3من 

 إلى سنة 

 3أقل من 

 أشهــر

  

  

 البنوك التونسية   919 85               919 85      

 البنوك األجنبية   153 11               153 11      

 المؤسسات المالية   894                   894          

 اقترضات بالعملة األجنبية   920 391             920 391    

 ديون مرتبطة   220 1                220 1       

-    78 988         -    78 988    SWAPS    '����-��� إ+�دة )
��.	�� ��.�-�  

 الجملة   118 412            118 412   
 
 

 ودائع و أموال الحرفاء:  10إيضاح 
 

و  31/12/2016ت في .د.أ 505.176ت مقابل .د.أ 608.308رصـيدا بمقدار  31/12/2017يمثل هذا البنـد في 

  :يفصل كما يلي

  
 

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 ودائع تحت الطلب    534 263                   020 208                       

 ودائع ألجل    220 229                   553 194                       

 حسابات ادخار    323 57                     312 57                         

 شهادات إيداع    500 29                     500 17                         

 ديون مرتبطة بالودائع    155                         435                             

 مستحقات أخرى للحرفاء    576 28                     356 27                         

 الجملة    308 608                   176 505                      
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 :المتبقية كما يلي وتتوزع ودائع وأموال الحرفاء حسب الفترة 

 

 المجموع
 5أكثر من 

 سنوات 

من سنة إلى 

 سنوات 5

أشهر  3من 

 إلى سنة 

 3أقل من 

 أشهــر
 البيانات  

 حسابات ادخار   590 56         733             323 57    

 ودائع تحت الطلب   534 263            534 263   

 ودائع ألجل   010 87       053 107      157 35         220 229   

 شهادات إيداع   500 25       000 2         000 2           500 29    

 ديون مرتبطة بالودائع   127           21             7                 155        

 أخرى للحرفاء مستحقات   576 28             576 28    

 الجملة   337 461    074 109    897 37        -            308 608 
 
 

 اقتراضات و موارد خاصة:  11إيضاح 

   
  :ويتوزع كما يلي  31/12/2016ت في .د.أ 2.253مقابل  31/12/2017ت في .د.أ 1.706بلغ رصيد هذا البند  

 

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 ديون مرتبطة باإلقتراضات   5                            36                               

 قرض رقاعي خاص     -                          000 1                           

 الخط اإليطالي   701 1                       217 1                           

 الجملة   706 1                     253 2                         
 

 :وتتوزع اقتراضات و موارد خاصة حسب الفترة المتبقية كما يلي 

 

  ا�&%���ت   ا�$@ ا?�<���  >*ض ر>�;� ��ص

 ا��.�, ا�'�م �� أّول ا�D#�ة     217 1                       000 1                   

                        534    � ا�#�ا�Mت ا�$

-                  1 000    -                       50     � �$,ی,  ا�#�ا�Mت ا�$

 ا��.�, ا�'�م �� Eخ� ا�D#�ة    701 1                         -                         
 



 
 

 

  

  :حسب الفترة المتبقية كما يلي وتتوزع اقتراضات و موارد خاصة 

  

 المجموع
 5أكثر من 

 سنوات 

 5من سنة إلى 

 سنوات

أشهر  3من 

 إلى سنة 

 3أقل من 

 أشهــر

  

  

 الخط اإليطالي    30               25               882             770              706 1       

 الجملة    30             25              882            770             706 1      

  

 خصوم أخرى:  12إيضاح 

 
ويفصلكما  31/12/2016ت في  .د.أ  28.833ت مقابل .د.أ 27.350بمقدار  31/12/2017يمثل هذا البند رصيدا في 

  :يلي
 

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 أعباء اجتماعية وجبائية   960 3                      196 3

 حسابات للتسوية   875 4                      426 8

 مدينون مختلفون   022 5                      837 4

                     5 936   
                     7 901   

حسابات تسوية مرتبطة / مدينون مختلفون 

 بالمقاصة

 SWAPSفوائد مرتبطة بعملية    076 2                        367 2                     

 إحتياطي على مخاطر أخرى   516 3                      071 4

 الجملة   350 27                     833 28                  
 

  

  

  

  
  

  

  

  
  



 
 

 

 

 األموال الذاتية:  13إيضاح 
 

  . 31/12/2016ت في .د.أ 77.614ت مقـابل .د.أ 179.496ما قـدره  31/12/2017األموال الذاتـية فيبلغت 

و القاضي بالترفيع في  2017أكتوبر  30تونس المؤرخ في  -تبعا لقرار الجلسة العامة غير العادية لبنك قطر الوطني 

البنك في إتخاذ اإلجراءات القانونية المستوجبة و قد دينار شرع ) 100.000.000(رأس مال البنك نقدا بمبلغ مائة مليون 

بتحرير قيمة الزيادة و بالتالي تحقيق عملية الترفيع في رأس  2017إختتمت هذه اإلجراءات خالل شهر ديسمبر من سنة 

  .دينار) 260.000.000(دينار إلى مائتين و ستّين مليون ) 160.000.000(مال البنك من مائة و ستّين مليون 

  
 

 الرصيد في
 التااستعم 2017نتيجة 

ترفيع في رأس 

 المال

تخصيص 

 2016النتيجة 

  الرصيد في 
 البيانات

31/12/2017 31/12/2016 

   260 000          100 000   -    160 000    
رأس المال 

 المكتتب 

 احتياطات أخرى     -           -        

 تعديالت محاسبية     -           -        

 احتياطات قانونية    647         -          647        

        -           -     
الصندوق 

 اإلجتماعي

 أرباح موزعة     -           -        

-   83 033         -   33 367   -   49 666    
مبلغ مرحل من 

 جديد

 نتيجة الفترة     367 33   -  367 33            882 1          882 1      

 الجملة    614 77      -     000 100        882 1         496 179   

 
 
 

 تعهدات التمويل المقدمة للحرفاء: 14إيضاح 
 

ألف دينار تونسي وتتعلق بالمبالغ غير  49.005ما قدره   31/12/2017بلغت تعهدات التمويل المقدمة للحرفاء في '

  .31/12/2016ألف دينار تونسي في  25.602المستعملة بعنوان القروض الطويلة و متوسطة المدى مقـابل 

  

  
 



 
 

  

 ضمانات مقبولة من الحرفاء: 15إيضاح 

 
 31/12/2017ات المقبولة من الحرفاء فيبلغت الضمان. يمثل هذا البند الضمانات العينية المدققة على القروض المصنفة

  .31/12/2016ألف دينار تونسي في  181.274ألف دينار تونسي مقـابل  207.890ما قـدره  
 

  * فوائد دائنة ومداخيل مماثلة:  16إيضاح 
 

  :و يتوزع كما يلي 31/12/2016ت في .د.أ 55.505مقابل .د.أ  73.298ما قدره  31/12/2017بلغ هذا البند في 
 

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 فوائد التوظيف   731 2                568 3              

 فوائد على القروض الطويلة و متوسطة األجل   810 27              127 21            

 األجل على األفرادفوائد على القروض الطويلة و متوسطة    492 11              199 9              

 فوائد على القروض قصيرة األجل و قروض التمويل المسبق   787 7                088 5              

 فوائد عمليات اإلسقاط   001 5                556 4              

 فوائد حسابات جارية   136 14              341 8              

 عموالت على قروض مستنديه   165 1                741                

 عموالت على كفاالت وضمانات   666 1                210 1              

 عموالت التعهدات   283                  201                

 قروض اإليجار الماليفوائد    227 1                474 1              

 الجملة 298 73 505 55
  

        * ������	
��ر�� 2016و��� ���
�� �����ت ا
�� ا	
��ی� ا
  

  

  

  
  

  

  

  
 



 
 

 

  * عموالت قارة دائنة:  17إيضاح 
 

ت في .د.أ 6.575ت مقابل .د.أ 7.983ما قـدره  31/12/2017بلغ الرصيد المتعلق بعموالت دائنـة في 

  :كما يلي  و يوزع 31/12/2016
 

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 عموالت على حسابا ت جارية 594 1 295 1

 عموالت على شيكات تحويالت  كمبياالت و موالت اخرى 085 3 071 3

 عموالت التصرف على القروض الطويلة ومتوسطة األجل 873 1 036 1

 عموالت على نقديات 636 925

 باإلمضاءعموالت على تعهدات  561 58

 عموالت على عمليات مالية   233 190

 الجملة 983 7 575 6
  

                * ������	
��ر�� 2016و��� ���
�� �����ت ا
�� ا	
��ی� ا
 
 

 أرباح محفظة السندات التجارية و العمليات المالية:  18إيضاح 

 
ما قدره  31/12/2017والعمـليات الـمالية فـي بلـغ الرصيد المتعلق بأربـاح محفظة السنـدات التجـارية 

  :و يوزع كما يلي   31/12/2016ت في .د.أ 3.292ت مقابل .د.أ 6.939

 

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 أرباح صافية متعلقة بمحفظة السندات التجارية 889 705

 حصص أرباح موزعة  177 175

 فوائد على سندات خزينة الشركات 330 576

 أرباح على اعادة تقييم محفظة السندات التجارية 382 47                   -

 أرباح صافية من عمليات مالية 050 6 587 2

 أرباح صافية على عمليات الصرف 050 6 587 2

 الجملة   939 6                     292 3               

  
 



 
 

  

  مداخيل محفظة اإلستثمار:  19إيضاح 
 
ت في .د.أ 8.960ت مقابل .د.أ 8.668ما قدره   31/12/2017بلغـت مداخيل محفظة اإلستـثمار في "

 :وهي تتمثل في حصص أرباح موزعة تتعلّق بسندات اإلستثمار كما يلي 31/12/2016

 

 ا�&%���ت 31/12/2017 31/12/2016

%�  ا�/<*�� �Bس�$Aص - -��� أرب�ح ا�D*آ� ا�

8 960 8 628 ���G$1 ر>�ع ا�I; �Jا�" 

 أرب�ح ش*آ�ت أ�*ى 40 -

8 960  8 668 �I�Mا� 

 

 فوائد مدينة و أعباء مماثلة:  20إيضاح 

 
ت في .د.أ (27.164)ت مقابل .د.أ (34.036)ما قدره   31/12/2017بلغـت مداخيل محفظة اإلستـثمار في 

  :وهي تتمثل في حصص أرباح موزعة تتعلّق بسندات اإلستثمار كما يلي  31/12/2016
 

 ا
�����ت 31/12/2017 31/12/2016

 "�ا1I; �J ا>�*اض�ت م0 ا��ق ا��/��� 889 5                    - 280 2                   -

 "�ا1I; �J ا>�*اض�ت أ!�&%� 888 8                    - 932 5                   -

 "�ا1I; �J إ��ا;�ت ا�)*"�ء 259 19                   - 952 18                 -

 الجملة 036 34                  - 164 27                  -

 

 خسارة على محفظة السندات التجارية و العمليات المالية: 21إيضاح 

ت .د.أ) 11.996(ت مقابل .د.أ) 12.587(ما قـدره  31/12/2017في    SWAPبلغـت جملة الفوائد على عملية 

  :و تتوزع كما يلي  31/12/2016في 

  

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 مع البنك المركزي  SWAPفوائد على عملية    587 12                  -   996 11                  -

 الجملة   587 12                 -   996 11                 -
 



 
 

  

مخصصات احتياطي المخاطر و نتيجة تصحيح قيم المستحقات وعناصر خارج الموازنة :  22إيضاح 

  والخصوم
 

ويتوزع   31/12/2016ت في .د.أ) 27.383(ت مقابل .د.أ) 7.854(ما قدره   31/12/2017بلغ رصيد هذا البند في 
  :كما يلي 

 

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 مخصصات  السنة على القروض   671 9                  -   896 23                -

 مدخرات عامة   711 2                  -   860 1                  -

 استرجاع مخصصات السنة على القروض   362 9                      492 5                    

 مخصصات صافية بعنوان مدخرات اضافية   381 5                  -   699 8                  -

 استرجاع مخصصات أخرى/ خسائر صافية    227                    -   88                      -

 مخصصات و استرجاع على مخاطر أخرى   775                         668 1                    

 الجملة    854 7                -   383 27                -
 

  

  مخصصات احتياطـي المخاطر ونتيجة تصحيح قيمة محفظة السندات:  23إيضاح 
 

ويتوزع كما يلي   31/12/2016ت  في .د.أ 446ت مقابل .د.أ) 331(ما قدره  31/12/2017بلغ رصيد هذا البند في 

:  
  
 

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 مخصصات  السنة على محفظة السندات   331                   -   234                   -

 ارباح  نتيجة تفويت سندات     -                        680                    

 إسترجاع مخصصات السنة على محفظة السندات     -                       

 الجملة    331                 -    446                   

  

  

  
 



 
 

  
 

  مصاريف األعوان: 24إيضاح 
 

  31/12/2016ت في .د.أ) 25.078(ت مقابل .د.أ)25.934(، مصاريف بمبلغ 31/12/2017سجل هذا البند في 

  :ويتوزع كما يلي 
 

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 جرايات    590 19              -   489 18              -

 أعباء اجتماعية و جبائية    388 4               -   028 4                -

 مستحقات أخرى   345 2                -   089 2                -

 مستحقات العطل السنوية   631                       286                   -

 مخصصات على احالة على تقاعد   242                   -   186                   -

 الجملة   934 25             -   078 25             -
 
 

  تكاليف االستغالل العامة:   25إيضاح 
 
ويتوزع  31/12/2016ت في .د.أ) 11.933(ت مقابل .د.أ) 9.838(، تكاليف بمبلغ31/12/2017سجل هذا البند في   

  :كما يلي 

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 آ*اء  ا�3*وع   966                    -   817                  -

 م�Tر�S ا��Rا�� و اQس�/&�Qت    266                    -   284                  -

-                    67   -                    119    �IUوا�*س ��Rا�� Vر��� م�Tر�S ا�

-                4 944   -                  4 847   Qم ا�X� اآ�ت*� �Q�Tتاش

 م�Tر�S ا��D* وا?ش�Rر   540                    -   520                  -

� و ا�3*وع   184                    -   138                  -%J*م%��ت ا��/* ا�Y� 

 م�U"]ت وأ���ب   643 1                  -  571 1                -

-                  416   -                    549    \%ITص%��� و� 

 ��ازم ا��V��U وا��<&�;�ت   836                    -   094 1                -

 م�Tر�S أ�*ى    112                       082 2                -

 الجملة    838 9                -   933 11             -



 
 

 

 ضريبة على الشركات:  26إيضاح 

 

 .على الربح الخاضع للضريبة%  35للضريبة على الشركات بنسبة القانون العام أي  2003البنك بداية من سنة يخضع 

، الخاص بالتطهير المالي لبنوك 2003أفريل  28المؤرخ في  2003لسنة  32إالّ أنّه تطبيقا لمقتضيات القانون عدد "

ائر المتأتية من عملية التفويت في محفظة القروض و اإلستثمار و الذي يخول لهذه األخيرة إمكانية طرح الخس

المساهمات المصنّفة إلى شركة إستخالص الديون شركة اإلستثمار ذات رأس مال قار من الربح الخاضع للضريبة على 

تكون صافية من الضريبة وذلك لحد اإلستيعاب الكلّي للخسائر الناتجة عن  2017الشركات، فإن نتيجة البنك لسنة 

 .ملية التفويتع

 19و المؤرخ في  2005لسنة  106وفقا للقانون عدد ( هو المبلغ األدنى القانوني  2017وبذلك يكون مبلغ األداء لسنة 

 .31/12/2016ألف دينار تونسي في ) 197(ألف دينار تونسي مقابل ) 228(بما قدر)  2005ديسمبر 
 
 

 النتيجة للسهم الواحد:   27إيضاح 

 
دينار تونسي في ) 2.085(دينار تونسي مقابل  0.106مبلغ ، 31/12/2017الواحد في  النتيجة للسهمسجلة 

31/12/2016. 

  
 

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 دينار تونسيالنتيجة الصافية في نهاية السنة  -   000 882 1              000 367 33         -

 عدد األسهم  -   667 666 17         000 000 16          

 النتيجة للسهم الواحد دينار تونسي -   0.106   2.085                -
 

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  



 
 

 

 
 

 السيولة و ما يعادل السيولة:   28إيضاح 

 

ت في  .د.أ) .493.813(ت مقابل .د.أ).454.320(ما قدره 31/12/2017تبلـغ السيولة وما يعادل السيولـة 
 : وتحتوي على العناصر التالية 31/12/2016

  
 

 البيانات 31/12/2017 31/12/2016

 الخزينة    064 8                     113 6                  

 البنك المركزي التونسي   627 18                   696 4                  

 بنوك أجنبية   278 5                     525 6                  

 توظيفات في سوق النقدية    703 113                 079 103              

 افتراضات من السوق النقدية     000 111             -   000 115             -

 بنوك تونسية    919 85              -   194 25              -

 افتراضات أجنبية   920 391             -   960 459             -

 البنوك األجنبية   153 11              -   072 14              -

 الجملة   320 454           -   813 493           -
 

 

 .الموالية الختتام القوائم المالية األحداث: 29إيضاح 

ولذلك فإنها ال . XX/XX 2017/تمت المصادقة على هاته القوائم المالية من قبل مجلس ادارة البنك المنعقد بتاريخ '
 .تشمل األحداث التى وقعت بعد ذلك التاريخ

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 المالية حول القوائمأخرى  إيضاحات-5
 

��Rات  �V ا�/<�;�ت •� :��ز�^ ا�
 

�/�+�ت 
�ه	�ت آ	� ی.7 )-6زع ا
-�23ات ح0 ا	
�;وض و ا
 :��> ا
 

 

 القطاعات مساهمات   قروض 

 قطاع البعث العقاري   620             691 152       

 قطاع الخدمات   159 1          921 355       

 القطاع السياحي   399             613 41         

 القطاع الصناعي   188             909 268       

 القطاع الفالحي  -    196 41         

 قطاع التجارة  -    387 302       

 قروض للمؤسسات العمومية  -    547 27         

 قروض لألفراد  -    678 164       

 الجملة   366 2          942 354 1    
 

 :ا��ـ�I%�ت م^ اa`ـ*اف ا��*�&<� •
 

 :)TQR(العمليات المنجزة مع الشركة التونسية القطرية لإلستخالص

 
بعمليات توظيف ألجل لدى بنك قطر  2017خالل سنة ) TQR(قامت الشركة التونسية القطرية لإلستخالص 

  .ألف دينار تونسي132 فوائد بقيمة   نتج عنهاالوطني تونس وقد 

ائتمانية  اقتناء محفظةأدت لتتمة ثمن  11.000الوطني تونس بمبلغ  وبنك قطر) TQR(اتفاقية قرض بين 

  .2017أدت خالل سنة  482ونتح عنها فوائد بقيمة  TMM+0.5 فائدة بنسبة
اقتناء أدت لتتمة ثمن  6.000بمبلغ ) TQR(مساهمة اصدرت من  تشهادا تونس فيقطر الوطني  اكتتاب بنك

  .2017أدت خالل سنة  452,397ائتمانية   ونتح عنها فوائد بقيمة  محفظة

  .2017خالل سنة  أدت 36 لها مقابلمقر رئيسي ) TQR(وفّر بنك قطر الوطني تونس لفائدة 

 
%� ا�/<*�� ��� :)TQF(س%�Uف  - ا���I%�ت ا���GMة م^ ا����%� ا�

 



 
 

 ��ّ
�	

@�?2ة ا
<;آ� ا A�6( 7�B6
�/;ی� وC�� ;Dّ �/; ا
�6�� ا-

�G��)TQF ( �3ف  -ا 7�G-��> آ	�ّ; ر?�
M��� .�2ون �

 

 

 :العمليات المنجزة مع البنك األم

 

  :بإقراض بنك قطر الوطني تونس  كاآلتي  الدوحة قام بنك قطر الوطني   
 

 نسبة الفائدة الفترة   مبلغ القرض

 %1.45  04/01/2017إلى    30/09/2016من   ألف دوالر أمريكي 100.000

 %1.49  14/02/2017إلى  14/11/2016من   ألف دوالر أمريكي 100.000

 %1.60  04/04/2017إلى  04/01/2017من   ألف دوالر أمريكي 100.000

 %1.64  15/05/2017إلى  14/02/2017من   ألف دوالر أمريكي 100.000

 %1.75  05/07/2017إلى  04/04/2017من   ألف دوالر أمريكي 100.000

 %1.78  15/08/2017إلى  15/05/2017من   ألف دوالر أمريكي 100.000

 % 1.97  07/09/2017إلى  07/08/2017من  ألف دوالر أمريكي 100.000

 %1.82  07/08/2017إلى  05/07/2017من   ألف دوالر أمريكي 100.000

 %1.98  15/09/2017إلى  15/08/2017من   ألف دوالر أمريكي 100.000

 %2.08  05/10/2017إلى  07/09/2017من   ألف دوالر أمريكي 100.000

 %2.12  15/11/2017إلى  15/09/2017من   ألف دوالر أمريكي 100.000

 %2.22  05/12/2017إلى  05/10/2017من   ألف دوالر أمريكي 100.000

 %2.62  15/02/2018إلى  15/11/2017من   ألف دوالر أمريكي 60.000

 %2.73  05/03/2018إلى  05/12/2017من   ألف دوالر أمريكي 100.000

 
  .ألف دوالر أمريكي   3.729مبلغ , 2017و قد بلغت الفوائد الناتجة عن هذا الحساب خالل سنة 

في حساب  ألف دوالر أمريكي 4495.96 2017ديسمبر 31في  بلغ رصيده قام بنك قطر الوطني الدوحة بإيداع مبلغ

ألف دوالر  26 مبلغ ،2017و قد بلغت الفوائد الناتجة عن هذا الحساب خالل سنة %.  0,5جاري بنسبة فائدة تساوي 

  .أمريكي

واستشارات الوطني تونس بعنوان خدمات دعم تقني  وبنك قطرفي نطاق االتفاقية المبرمة بين بنك قطر الوطني الدوحة 

  .أدت 3.426 مبلغ 2017الوطني تونس خالل سنة  لة المصاريف المسجلة في حسابات بنك قطرجم بلغت



 
 

 
 



 
 

  
&�  /%���ز�^ اaص�ل و ا�$�Tم و اaم�ال ا�gا�%� �V ا�3�*ة ا��

 
 

 ا����Mع

 أ>i م0 أشR* 3م0  م0 س�� أآh* م0

 أشRــ* 3 إ�1 س�� س��ات 5إ�1  س��ات 5   

 الخزينة وأموال لدى البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية  والخزينة العامة للبالد التونسية -   608 26          -             -              82             690 26     

 مستحقات على مؤسسات بنكية -   870 120      679 3       643 10           -            192 135   

 مستحقات على الحرفاء -   287 520      055 136    207 283        610 55       160 995   

 محفظة السندات التجارية  -     -             430 4         -                -            430 4      

 محفظة اإلستثمار -   176 1         964 62      268 39         638 31       046 135   

 أصول ثابتة -     -             35           611 5           255 20       901 25     

 أصول أخرى -   569 12        358 1       723 2           989           640 17     

 مـجـمـوع األصــول     511 681         521 208      453 341           575 108        059 340 1    

 ودائع وأموال البنك المركزي -   081 111        -             -                -            081 111   

 ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية -   118 412        -             -                -            118 412   

 ودائع وأموال الحرفاء -   337 461      074 109    898 37           -            308 608   

 اقتراضات وموارد خصوصية -   30             25           882             770           706 1      

 خصوم أخرى -   576 22        714 2       59               001 2         350 27     

 األموال الذّاتية  -     -               -             -              496 179      496 179   

 مجـموع الخصوم و األمـوال الذاتـيـة   141 007 1      812 111      838 38             267 182        059 340 1    



 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


