
     

 بالغ الشركات
 

  

  القوائم المالية المجمعة 

 مجمع بنك البركة تونس
 تونس 1002، شارع الھادي شاكر  88مقرھا االجتماعي: 

 

في  المحاسبية المختومةللسنة  المجمعة   بنــك البركــة تـونس قوائمه المالية مجمع ينشر

. 2022أفريل  20والتي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية يوم  31/12/2021

  .لمجد بن مباركو  برھان الشابي ھذه القوائم مصحوبة بالتقرير العام لمراقبي الحسابات : 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2021ديسمبر  31الموازنة المجمعة المختومة فـي 

دينار تونسي) 1 000الوحدة: (  
 

إيضاحات 2021/12/31   األصــول 

 المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة للبالد التونسيةالخزينة وأموال لدى البنك  1 484 69
 مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية  2 202 291

 مستحقات على الحرفاء   3 209 425 1
 محفظة السندات التجارية  4 516 563
 محفظة االستثمار  5 687 34
 أسھم تمت معادلتھا  6 078 22

 أصول ثابتة  7 608 123
 أصول أخرى  8 079 25

 مجـمـوع األصـول    864 554 2

 الخصوم      

 البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية   -               
 ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية  9 812 468

 ودائع وأموال الحرفاء  10 919 726 1
 مــوارد خــاصـة  11 610 61
 وديعة مجموعة البركة المصرفية    459 2

 موارد خاصة أخرى    -
 خصوم أخرى  12 837 58

 مجـموع الخصـوم    637 318 2

      

 مساھمة األقلية في االحتياطات المجمعة 1
 المجمعة النتيجة في األقلية مساھمة 0

1     

  األموال الذاتية     

 رأس المال 000 120
 احتياطيات   - 

 النتائج المؤجلة   -               
 نتيجة السنة   -               

 االحتياطيات المجمعة 436 76
 النتيجة المجمعة للسنة المالية 791 39

  الذاتـية مجـموع األموال 13 227 236

     

  مجموع الخصوم واألموال الـذاتية   864 554 2

 

 اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من القوائم المالية



 

  المجمعة جـدول التعھدات خارج الموازنـة
 2021 ديسمبر 31المختوم فـي 

دينار تونسي) 1 000(الوحدة:   
  
 

  الخصـوم المحتمـلة   إيضاحات  2021/12/31

  ضمانات وكفاالت مقّدمة  441 33

 اعتمادات مستنديةّ   173 6

 األصول المقدمة في شكل ضمانات    -              

 مجموع الخصـوم المحتمـلة    614 39

 التعھـّدات المـقّدمـة     

 تعھّدات التمويل المقدّمة للحرفاء     14 390 52

 مجموع التعھدات المقّدمة    390 52

 التعھـّدات المـقبـولـة     

 ضمانات مقبولة                                             15 932 283 1

 مجموع التعھدات المقبولة    932 283 1

  
 

 اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من القوائم المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المجمعة قـائمـة النتـائـج
 2021ديسمبر  31جانفي إلى  01للفترة الممتدة من 

دينار تونسي) 1 000 (الوحدة:   
 

  إيرادات االستغالل البنكي  إيضاحات 2021/12/31

 مماثلة                                    أرباح ومداخيل 16 568 135
 عموالت محصلـة                                          17 272 24
 مرابيح محفظة السندات التجاريةّ والعمليات المالية 18 290 20
 مداخيل محفظة االستثمار                                19 173 3

 مجموع إيرادات االستغالل البنكي      303 183

  تكاليف االستغالل البنكي    

 أرباح المودعين وأعباء مماثلة              20 (978 43)
 عموالت    (538 2)

 خسائر مسجلة على محفظة السندات التجاريةّ -

  مجموع تكاليف   (516 46)

  

 الناتـج البنـكي الّصـافـي                                  787 136

(22 439) 21 
مخصصات المدخرات (المؤونات) نتيجة تصحيح قيم المستحقات وعناصر خارج الموازنة 

 والخصوم 
 مخصصات المدخرات (المؤونات) ونتيجة تصحيح قيمة محفظة االستثمار  22 (898)

 إيرادات استغالل أخرى    134
 مصاريف األعوان    (337 42)
 أعباء االستغالل العاّمة                                23 (719 15)
   مخصصات اإلستھالكات ومّدخرات على األصول الثابتة (827 5)

 نتيجة االستغالل     701 49

 الحصص في الشركات التي تمت معادلتھا  068 3
 خسارة على عناصر عادية أخرى  رصيد ربح / 24 (311 1)

 الضريبة على األرباح                                    25 (693 10)

 نتيجة األنشطة العاديةّ                                   765 40

 رصيد  ربح / خسارة على العناصر الطارئة          26 (975)

 الصافية                                        النتيجة    791 39

 حصة النتيجة الراجعة لألقلية    0

 النتيجة الصافية العائدة للمجمع     791 39

 

 

 اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من القوائم المالية

 



 

  جدول التدفقـات النقـديـة المجمعة
 2021ديسمبر  31جانفي إلى  01للفترة الممتدة من 

 دينار تونسي) 1 000(الوحدة:  

 

 

إيضاحات 2021/12/31   أنشطة التشغيل

 حافظات االستثمار)الدخل التشغيلي للبنك (باستثناء دخل   029 169
 مصروفات التشغيل المصرفية المدفوعة (819 44)

 القروض والسلف/القروض والسلف المقدمة إلى المؤسسات المالية  967 19
 الودائع/المبالغ المسحوبة من المؤسسات المصرفية والمالية األخرى (077 86)

 للعمالءالقروض والسلف/السلف والسلف المقدمة  (018 148)
 الودائع/السحوبات من الزبائن  168 71

 األوراق المالية/األوراق المالية االستثمارية  107 141
 المبالغ المدفوعة للموظفين وحسابات الدفع المتنوعة (377 42)
 التدفقات النقدية األخرى من أنشطة التشغيل (139 17)

 ضرائب الشركات (981 2)

 النقدية من أنشطة التشغيلالتدفقات    860 59

 أنشطة االستثمار    

 الفوائد واألرباح المتلقات من حافظة االستثمار  952 3
 التصرف في عمليات الشراء على حافظة االستثمار (53)

 التصرف في الموجودات الثابتة (967 16)

 صافي النقدية المتأتية من أنشطة االستثمار   (067 13)

 التمويل أنشطة    

 إصدار/سداد القروض  153 4
 زيادة/انخفاض الموارد الخاصة  782

 أرباح األسھم المدفوعة (754 1)
 الجمع بعد إصدار األسھم  1

 صافي النقدية المتأتية من أنشطة التمويل   182 3

 التغير الصافي في النقدية والمعادالت النقدية خالل السنة 975 49
 النقدية والمعادالت النقدية في بداية السنة 187 22

 النقدية والمعادالت النقدية في نھاية السنة 27 162 72

 

 

 اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من القوائم المالية

 

 

 



  المجمعة إيضاحات حول القوائم المالية
  2021ديسمبر  31في  المختومة

 التعريف بالشركة االم .1
 1983جوان  15دينار تم إنشاؤھا في  120.000.000خفية االسم رأس مالھا  شركة  »الشركة االم   «تونسبنك البركة 

"، من طرف الدولة التونسية و الشيخ " صالح عبد هللا BEST BANK –تحت اسم "بيت التمويل التونسي السعودي 
والمتعلق  2016جويلية  11في المؤرخ  48-2016القانون عدد  وتخضع ألحكامكامل" مؤسس مجموعة "دله البركة". 

  والمؤسسات المالية. بالبنوك

سنة التحول األول في تاريخ البنك حيث تم تغيير تسمية البنك ليصبح "بنك البركة تونس" وذلك في إطار  2009كانت سنة 
  .توحيد الھوية التجارية لمجموعة البركة المصرفية

على ترخيص لتحويل نشاطه من بنك غير مقيم إلى بنك شمولي مقيم يستجيب الى  2013تحصل بنك البركة تونس سنة 
  .متطلبات كامل شرائح الحرفاء: األفراد والمھنيين والشركات وذلك في إطار شراكة ثقة دائمة

بقيم المشاركة والشراكة  التزامهئه بفضل خالل أكثر من ثالثين عاماً، تمكن بنك البركة من إقامة عالقات مميزة مع حرفا
  .األطراف المتعاقدة وتمنع جميع أشكال المزايدة والخسائر بينإلى المشاركة في األرباح  والتي تدعو

  جھاز صراف آلي. 38فرًعا و 37من  ةتعمل حاليًا بشبكة متكون

  بادئ التمويل اإلسالمي.ويقدم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تمتثل لم

  وتتمثل النشاطات الرئيسية للبنك في: 

 بيع المرابحة لآلمر بالشراء، -
 اإلجارة مع خيار التملك، -
 في األسھم والمشاركة، االستثمار -
 المضاربة، -
 باالستثماروكالة  -

 
  وتتمثل أھم منتجات التمويل فيما يلي:

 تمويل دار البركة  -
 المسكن األول للبركة -
 سيارة البركة -
 تحسين مسكن البركة -
 رفاھة البركة  -
 رحالت البركة -
 تحسين مسكن البركة+ -
 عمرة البركة  -
 دراسة البركة  -
 تمويل المشاريع العقارية -
 Al Baraka proتمويل معدات مھنية  -
 Appropharmaتمويل األدوية  -
  (Academic Line) المؤسسات التعليمية تمويل -
 إجارة البركة لوسائل النقل  -
 للعقاراتإجارة البركة  -
 تمويل مواسم البركة  -
 تمويل مخزون البركة -
 تمويل صفقة البركة  -
 البركة للتصدير  -



 البركة للتوريد -
 WESTERN UNIONخدمة تحويل األموال على الصعيد الدولي  -

  
  تتمثل أھم الحسابات والمنتجات االستثمارية المعروضة فيما يلي:

 البركة ادخارحساب  -
 مسكن البركة ادخارحساب  -
 عمرة البركة ادخارحساب  -
 حج البركة ادخارحساب  -
 "مضاربة" استثماريحساب  -
 مخصص استثماريحساب  -

 تتمثل أھم البطاقات النقدية المعروضة فيما يلي:

 بطاقة البركة التكنولوجية -
 بطاقة البركة الذھبية الدولية  -
 بطاقة البركة الذھبية المحلية  -
 البركة ادخاربطاقة  -
 بطاقة التوانسة الكل -
 الكالسيكيةفيزا  بطاقة -
 + الكالسيكيةبطاقة فيزا  -
 بطاقة فيزا الدولية -
 بطاقة بالتينوم -
 + بطاقة بالتينوم -
 بطاقة المرأة -

  تتمثل أھم الحسابات المسوقة فيما يلي:
 الحسابات األجنبية بالعملة -
 الحسابات مھنية بالعملة  -
 الحسابات الجارية -
 حسابات األشخاص الطبيعيين المقيمين -
 الداخلية لغير المقيمينالحسابات  -
 حساب الطلبة -

  تتمثل أھم العمليات الدولية فيما يلي:
 االعتياديالتحصيل  -
 التحصيل المستندي -
 المستندية االعتمادات -

 

 التعريف بشركة البركة سيكار .2

دينار  100سھم بقيمة اسمية قدرھا  87 000دينار مقسمة إلى  8 700 000ھي شركة خفية االسم رأس مالھا  شركة البركة سيكار

تخضع    .% 99.99في تونس كشركة تابعة لبنك البركة تونس بمساھمة جملية تساوي  2021مارس  23للسھم الواحد. تم إنشاؤھا في 

أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  92جمھورية التونسية وخاصة منھا القانون عدد الشركة للقوانين والتراتيب الجاري بھا العمل في ال

 والمتعلق بشركات االستثمار ومجلة الشركات التجارية وقانون االستثمار، كما تم تعديلھا وتكميلھا بالنصوص الالحقة.  1988

من نظامھا األساسي. يتمثل نشاط  3ال بالفصل عدد تقوم الشركة بمباشرة جميع أعمالھا وفقا لألغراض التي تأسست من أجلھا وذلك عم

تعزيز فرص االستثمار وتدعيم األموال الذاتية للشركات، خاصة  الشركة، من خالل المساھمة لحسابھا الخاص أو لحساب الغير، في

 مج تأھيل والشركات التي تمرمنھا الشركات حديثة النشأة والشركات الكائنة بمناطق التنمية الجھوية، والشركات التي تندرج ضمن برنا



اقتصادية والشركات المستثمرة في قطاع الفالحة والصيد البحري، والشركات المنشأة وكذلك الشركات التي تقوم  بصعوبات

 باستثمارات تمكنھا من تعزيز التكنولوجيا أو التحكم فيھا وكذلك االبتكار في جميع القطاعات االقتصادية.

  للشركة: يمكن 

ر استعمال ر - دة الغي ة لفائ ال تنمي أس المال المكتتب والمحرر لفائدتھا أو المبالغ الموظفة لدى الشركة في شكل صناديق ذات رأس م

اع  ول االنتف ي تخ ات الت درھا المؤسس ي تص ھم الت ى أس ل إل ة للتحوي ندات قابل ي س ة أو ف ات اجتماعي ھم أو منب ي أس اب ف لالكتت

ال شركات باالمتيازات الجبائية. ويقع االستثمار  لغرض التفويت أو إعادة اإلحالة أو ألغراض أخرى ويتم عبر الترفيع في رأس م

ة أو  ة الدول وارد ميزاني ة من م وال متأتي قائمة أو عبر المساھمة في رأس مال شركات جديدة. كما يمكن للشركة قبول واستعمال أم

 من مصادر تمويل أجنبية وفقا للنسب والقوانين الجاري بھا العمل.

كالمساھمة في جميع الشركات أو المؤسسات التي تمارس نشاطات مشابھة أو مكملة لنشاط الشركة وذلك عن طريق  - حصص  تمل

  أو أسھم في رؤوس أموالھا أو شرائھا أو تكوين شركات جديدة.

 :كما يمكن للشركة  

  إسناد تسبقات في شكل حساب جاري للشركاء.  -

  اكتتاب أو اقتناء رقاع قابلة للتحويل إلى أسھم أو سندات المساھمة.  -

 وبصفة عامة كل الصيغ األخرى الشبيھة باألموال الذاتية. -

 وعموما يجوز للشركة القيام بكافة األعمال والنشاطات التي تساعدھا على تحقيق أغراضھا.

 المتطلبات الشرعية: 

امالت وبخاصة تلتزم الشركة في ممارسة أعمالھا وفق أغ ام في المع ه الشريعة اإلسالمية من أحك راضھا المفصلة أعاله بكل ما توجب

  اجتناب الربا وما في حكمه وما تفرضه المعايير الشرعية.

درج ضمن قطاعات  ي ال تن ام واألخالق والصحة والت ام الع ع النظ افى م ي ال تتن ة والت تثمارات الشركة األنشطة القانوني تستھدف اس

  مع أحكام الشريعة اإلسالمية أو تدر دخالً غير مشروع، بما في ذلك:تتعارض 

 األنشطة التي تنطوي على أي شكل من أشكال العمل القسري أو الضار أو االستغاللي وأي شكل من أشكال عمل األطفال؛ - 

 إنتاج أو االتجار في أي منتج يمنعه القانون؛ - 

 ذخيرة أو االتجار بھا؛إنتاج الخمور ولحم الخنزير والتبغ واألسلحة وال - 

  ألعاب الرھان والقمار والكازينوھات وأنشطة مماثلة. - 

ة  ة التالي عند المساھمة في رأس مال أو توظيف مال في شركات، يجب أن تضمن شركة البركة سيكار باستمرار احترام الضوابط المالي

  الجاري بھا العمل من قبل المؤسسات المالية اإلسالمية مالم يتم تغييرھا:

 ؛%33القيمة غير المسددة للقروض التقليدية بفائدة / قيمة الشركة أقل من  -

 ؛%33قيمة االستثمارات والودائع والقروض التقليدية التي تدر فائدة / قيمة المشروع أقل من  -

 ؛%70الذمم المدينة والنقد وما يعادله / قيمة الشركة أقل من  -

  .%5الدخل غير المشروع / رقم المعامالت أقل من  -

  تھدف شركة البركة سيكار إلى تعزيز االستثمار في القطاعات اإلنتاجية التي تساھم في النمو االقتصادي ورفاھية البشرية. 



 المجمعة مبادئ اإلعداد واإلفصاح للقوائم المالية .3

 طبقا لألحكام المنصوص عليھا في: مجمع بنك البركة تونس" المجمعة لـ " لقد تّم إعداد القوائم المالية

والمتعلّق بنظام المحاسبة للمؤّسسات وكذلك قرار وزير الماليّة  1996ديسمبر  30المؤرخ في  112-96القانون عدد  -

 المتعلّق بالمصادقة على المعايير المحاسبيّة القطاعيّة الخاّصة بالمؤّسسات البنكيّة. 1999مارس  25المؤرخ في 

 .جاروالمتعلق بعقود اإلي 41المحاسبي عدد المعيار  -

مارس  25المتعلقة بالمؤسسات المصرفية وفقا لقرار وزير المالية المؤرخ في  25على  21ة من معايير المحاسب -

1999. 

 .2003ديسمبر  1المنشورة بأمر من وزير المالية المؤرخ في  38 إلى 35معايير المحاسبة من  -

 مية البنكية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.المنشورات والمذكرات التنظي  -

خاصةً بالنسبة  )AAOIFIالضوابط المحاسبية الصادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (  -

 ً   للمواضيع التي لم يتم التطرق إليھا في األنظمة التي ذكرناھا سابقا

ائم الماليّة القوضبط المتعلّق ب 21للنموذج المنصوص عليه في معيار المحاسبة عدد كما تّم إعداد القوائم المالية طبقا 

  للمؤّسسات البنكيّة

 المعطيات المقارنة .4

مالية مجمعة ناتج عن انشاء الشركة التابعة "البركة سيكار" في مارس  وعرض قوائمان التزام البنك (الشركة االم) بتقديم 

ال وجود  ونتيجة لذلك 2020المسماة "مجمع بنك البركة تونس" لم يكن لھا وجود سنة , أي ان الوحدة المحاسبية  2021

  .2021ديسمبر  31لعمود مقارنة مخصص ألرقام الفترة المختومة في 

 السنة المحاسبيّة  .5
  ديسمبر من نفس السنة. 31تبدأ الّسنة المحاسبيّة في غّرة جانفي وتختتم في 

  

  المحاسبيّة المعتمدة أسس المقاييس والمبادئ  .6

مجمع بنك البركة تونس" على أساس القيمة التاريخيّة لكّل عناصر القوائم الماليّة.  المجمعة لـ" تم إعداد القوائم الماليّة

 وتتلخص أھم المبادئ المحاسبيّة كما يلي:

  مبادئ التجميع           1.5 

  مجال التجميع 1.1.5  

التأثير الواضح الواقعة تحت الرقابة المقترنة أو أو لرقابة الكلية لجميع الشركات الخاضعة المجمعة المالية  القوائمتشمل 

  تلك التي ال يكون تأثيرھا ذا أھمية. والجلي باستثناء

  من تاريخ السيطرة الفعلية. التابع للمجمع لفرعاتجميع يتم 

ً في المدى القريب. كما يتم استثناء  أسھم الشركات التي تمت المساھمة بھاال يشمل مجال التجميع  بغرض بيعھا الحقا

الوحدات التي لم يتمكن المجمع من مراقبة سياسة نشاطھا وأصولھا وذلك نتيجة لوجود قيود مشددة ودائمة. ويقع ادماج قيمة 

  المساھمة في ھذه الشركات تحت بند "االستثمارات واألسھم في الشركات التابعة غير المجمعة".



  طريقة التجميع 2.1.5

على شركة الكلية يملك المجمع الرقابة  الشامل.الدماج على طريقة ا باالعتمادللرقابة الكلية يتم تجميع الشركات التي تخضع 

   قيادة السياسات المالية والتشغيلية لھا من أجل االستفادة من أنشطتھا. علىقادرا كون يعندما له تابعة 

  الكليةالرقابة تعريف :  

  امتالك المجمع ألكثر من نصف حقوق التصويت سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.  :1 الحالة

من حقوق التصويت في شركة بشرط عدم  ٪40امتالك المجمع بشكل مباشر أو غير مباشر ما ال يقل عن  :2الحالة 

   ;أي مساھم آخر لحصةً أكبر من حصته  امتالك

ى التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة بموجب اتفاقية، أو تعيين أو القدرة عل مجمععندما يكون لل :3الحالة 

  .فصل أو جمع أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة

  يملك المجمع الرقابة  النسبي.تجميع الحسابات  على طريقة باالعتماديتم تجميع الشركات الخاضعة للرقابة المشتركة

والتشغيلية القرارات المالية  للشركة،المشتركة على شركة ما بموجب اتفاق تعاقدي لرقابة النشاط االقتصادي 

  الرقابة.اجماع األطراف التي تتقاسم  والتي تتطلبالمرتبطة بالنشاط  االستراتيجية

  التأثير الواضح والجلي:تعريف  

من دون أن تكون ھناك  القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة مجمععندما يكون لل :1الحالة 

  .كليةرقابة 

أو أكثر من حقوق التصويت في المؤسسة  % 20امتالك المجمع بشكل مباشر أو غير مباشر ما ال يقل عن  :2الحالة 

يكن للمجمع، من حيث المضمون، سلطة  وتكون ھذه الفرضية قابلة للدحض إذا لم مباشر.مباشر أو غير  سواء بشكل

  فعلية للمشاركة في السياسات التشغيلية والمالية للشركة. 

في إطار التجميع إذا كانت تمثل استثماًرا استراتيجيًا من جھة، وإذا  ٪20يقع إدراج المساھمات التي تقل عن  :3الحالة 

  كان المجمع يمارس تأثيًرا ھاًما من جھة أخرى.

كما  .»أسھم تمت معادلتھا «تغييرات األموال الذاتية للشركات التي تمت معادلتھا في بند األصول تحت عنوان  وتدرج

 »أسھم تمت معادلتھا «يتم إدراج الفرق في ثمن الشراء بالنسبة لھذه الشركات تحت بند 

ھا في ھذه الشركة، فإنه يتوقف إذا كانت حصة المجمع في خسائر الشركة التي تمت معادلتھا مساوية أو أكبر من حصت

تقييد مخصصات بعنوان  عن إدراج الخسائر المستقبلية. وبالتالي يتم عرض ھذه المساھمة بقيمة تساوي صفر. وال يتم

قانوني أو ضمني للقيام بذلك أو عندما يكون قد سدد  الخسائر اإلضافية لھذه الشركة إال عندما يكون لدى المجمع التزام

 الشركة. دفوعات لفائدة

تعرض حقوق األقلية في الموازنة المجمعة بصفة منفصلة عن الخصوم واألموال الذاتية للشركة األم. كما يتم أيضا 

  .عرض حقوق األقلية في نتيجة المجمع بصفة منفصلة

 تسجل نتائج بيع األسھم المجمعة في حساب النتيجة تحت بند " مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة محفظة

 ." الستثمارا



  التجميع قواعد     3.1.5

يقع إعداد القوائم المالية المجمعة باستعمال نفس الطرق المحاسبية لمعامالت وأحداث أخرى مشابھة طرأت في ظروف 

  مماثلة

 المجمع والمعامالت داخلاألرصدة  إلغاء-أ 

األرصدة المتبادلة الناتجة عن المعامالت بين الشركات الموحدة للمجمع وكذلك المعامالت نفسھا، بما في ذلك  تلغى

األصول داخل المجمع، في لتفويت لاإليرادات واألعباء وأرباح األسھم. كما ال يتم إدراج األرباح والخسائر المحققة نتيجة 

  إال في حالة خسارة قيمته بشكل دائم.

 فارق الشراء وفارق التقييم اقتناء األسھم، ةتكلف- ب 

 تكلفة شراء األسھم

تعتبر ذات أھمية  التي مع إضافة المصاريف المرتبطة بھا تساوي كلفة شراء األسھم المبلغ الذي دفعه المشتري للبائع

  .جوھرية مع خصم الضرائب المتعلقة بھا

 فارق الشراء

 تكلفة اقتناء األوراق المالية وبين قيمة أصول والتزامات الشركة المعنية. ھو الفرق بين

 فارق التقييم

 الدفترية لھذه العناصر. وبين القيمةيتمثل في الفرق بين القيمة العادلة في الموازنة الموحدة للشركة المقتناة 

 في نسبة المساھمة في شركة مجمعة التغير- ج

 يتم إھالكه وفقًا للقواعد المحددة أعاله إضافيتؤدي الزيادة في نسبة المساھمة في شركة مجمعة إلى تقييد فارق شراء 

 فيھاالتي تم التفويت يؤدي انخفاض نسبة المساھمة في شركة مجمعة إلى إلغاء تقييد فارق الشراء في حدود نسبة المساھمة 

 التجميع إلغاء-  د

بالقيمة المحاسبية الموحدة بتاريخ خروجھا من نطاق  مجمعة ومازال المجمع محتفظا بھا،تقييد أسھم شركة غير  يقع

 التجميع، أي حصتھا في األموال الذاتية الموحدة في ذلك التاريخ مع إضافة حصتھا في الفارق في الشراء المتبقي

 .يخ الخروج من نطاق التجميعتساوي تكلفة المساھمة قيمتھا المحاسبية المسجلة في تار

 وتبقى ھذه القيمة بدون تغيير ما لم يحدث لھا انخفاض الحقاً، عندما تصبح قيمتھا الحقيقية أقل من القيمة المحاسبية الجديدة.

 تقييد التعھدات والمداخيل المتعلقة بھا  2.5

 تقييد التعھدات 1.2.5 

تسجيلھا  متيو  التعاقد، ثم تحّول إلى الموازنة بقيمتھا االسمية عند سحب األموالتسجل تعھدات التمويل خارج الموازنة عند 

 .علقة بھافي الموازنة عند صرف األموال المت

 تقييد المداخيل 2.2.5

بإحدى  االعتبارالمداخيل بعين  تأخذتمثل المداخيل اإليرادات المتأتية من االستغالل. ال يمكن تقييد المداخيل إال عند تحقيقھا. 

   الحاالت التالية:

 العملية  تحقيق المداخيل في وقت إنجاز -

 تحقيق المداخيل عند تنفيذ العقود  -



 تحقيق المداخيل عند القيام بالخدمات  -

 

  وفي ھذا اإلطار:

 على  2021ديسمبر 31تحتسب األرباح واإليرادات المماثلة وكذلك العموالت ضمن نتيجة السنة المحاسبيّة المختومة في

 قدر المبالغ المرتبطة بھذه الّسنة. 

  ستخالصھا.اتحتسب عموالت الّدراسة والتصّرف ووضع التمويالت في النتيجة المحاسبية إثر 

  تحتسب عموالت التعھدات خارج الموازنة (عموالت التعھدات، عموالت االعتمادات المستنديّة، عموالت الضمان، إلى

  في النتيجة المحاسبية عند استحقاقھا.  غير ذلك)

تسجل ضمن بند أرباح معلقة، األرباح المستحقة وغير المستخلصة والمتعلّقة بالتمويالت المصنّفة ضمن األصول المشكوك 

) واألصول شبه 3) واألصول التي يصعب استرجاعھا كليّا في اآلجال (صنف 2ستخالصھا في اآلجال (صنف افي 

ويتم خصمھا من  1991لسنة  24)، وفقا لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 4الصھا (صنف الميؤوس من استخ

  وتدرج ھذه األرباح ضمن النتيجة المحاسبية عند استخالصھا.  األصول.

ت وطبقا لنفس المنشور ال يتم إلغاء اإليرادات التي تم احتسابھا خالل السنوات المحاسبية الماضية ولكن يتم تكوين المدخرا

  .الضرورية عليھا مع االخذ بعين االعتبار لقيمة الضمانات

) أو باألصول التي 0كما تسّجل في قائمة النتائج األرباح المستحقة وغير المستخلصة والمتعلّقة باألصول الجارية (صنف 

  ) بمرور الفترات المحاسبية المعنية.1تتطلّب متابعة خاّصة (صنف 

ة تبعا للضوابط الشرعية المعتمدة ضمن نتائج السنة بل يقع إدراجھا، صافية من الضرائب، وال يتم احتساب األرباح المجنب

  في حسابات للتسوية في انتظار قرار تصفيتھا من قبل مجلس اإلدارة ومجلس المساھمين.

  تسجيل مداخيل على التمويالت التي تم التفاوض بشأنھا أو المعدلة باستثناء تمويل اإلجارة:  3.2.5 

 19بتاريخ  06-2020وفقًا لمناشير البنك المركزي التونسي المتعلقة بتأجيل أقساط التمويالت و خاصة منھا المنشور رقم 

،  2020أفريل  1بتاريخ  08- 2020و المنشور رقم  2020مارس  25بتاريخ  07-2020، و المنشور رقم  2020مارس 

آلمر بالشراء لفائدة الخواص دون زيادة في العائد األولي، بالنظر إلى أن بتمديد فترة تمويل المرابحة ل البركة تونس قام بنك

مبادئ التمويل اإلسالمي (وعلى وجه الخصوص "المعيار الشرعي لھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

ومن الناحية المحاسبية، يشابه  لتعاقدية." المرابحة ") ال تجيز الزيادة في األرباح أو العوائد في حالة تمديد المدة ا 8رقم 

  ذلك منح العميل تمويل جديد بنسبة صفر بالمائة (قرض حسن).

شكل تأجيل األقساط الناتجة عن اشكال أخرى من إعادة التفاوض، تغيير في التدفقات النقدية التعاقدية على معنى المذكرة ي

  .2020ديسمبر  30يخ الصادرة عن المجلس الوطني للمحاسبة بتار A -2020عدد 

وبالتالي، فإن الرأي المذكور يوصي بمعالجة المداخيل وفقًا للطريقة المرجعية لتمويالت المرابحة لآلمر بالشراء 

الصادرة عن ھيئة المراجعة  AAB -1/2020توافق أيًضا مع المذكرة ھذه المعالجة تاإلشارة أن  ، معوالتمويالت األخرى

  .COVID-19بالتأثيرات المحاسبية لجائحة  اإلسالمية المتعلقةة المالي والمحاسبة للمؤسسات

ع وفقًا لھذه الطريقة، يتم تقييد أرباح العملية على الفترة التعاقدية وفقًا لنسبة العائد الفعلي الجديد. وتتوافق الفترة التعاقدية م

  .الفترة الجديدة الممددة



أوصت اإلدارة العامة للرقابة المالية للبنك المركزي التونسي (عبر بريد إلكتروني بتاريخ  ومن جھة أخرى،

خسارة، الوتقييد  احتسابالطريقة المحاسبية المرخص لھا، والتي تنص على  باعتماد) جميع البنوك المحلية، 13/01/2021

التمديد الجديدة.  متساوي األقساط خالل كامل فترةأساس  علىوتوزيعھا والذي سيؤدي إلى تخفيض مداخيل السنة المحاسبية 

تسمح بتقييد تمويل بقيمته المحينة  والتي الإال أنه ال يمكن تقييد خسارة أولية على التمويل تطبيقا لمبادئ التمويل اإلسالمي 

  الصافية، وال بتطبيق مفھوم الفرصة البديلة في المحاسبة.

أقرت حق البنك في وضع "رسم  البركة تونس بنكبقة معايير الصيرفة اإلسالمية لاوتجدر اإلشارة إلى أن ھيئة مراقبة مط

 االستثنائيةباإلجراءات  االنتفاعفي  ينعن كل عملية معالجة ديون الحرفاء الراغب استخالصهمصاريف" يقع  استرداد

إطار  والشركات فيوالمھنيين أقساط التمويالت لفائدة األفراد رة عن البنك المركزي التونسي حول تأجيل سداد الصاد

ومساويا غير مرتبط بقيمة الدين  امقطوع اجائحة فيروس كورونا، على أن يكون ھذا الرسم مبلغ انتشارمجابھة تداعيات 

  .والموسرالتفريق بين حالة المعسر ومع مراعاة الحقيقية دون زيادة فيھا  للمصاريف

  اإلجارة للمستأجر:التسھيالت الممنوحة    4.2.5

  يتم تقييد اإلرادات المالية على أساس منتظم ومنطقي على مدى المدة المتبقية من عقد اإليجار.

قام المجمع بمراجعة شروط تمويل اإلجارة وفقًا للوضع المالي للعمالء وظروف السوق وما إلى ذلك. ھذا وتسمح المعايير 

  الشرعية بمراجعة اإليجارات المتفق عليھا أوليا مع العمالء.

م إھالك مداخيل اإلجارة غير المقيدة محاسبيا (بما في ذلك اإلجار الزائد المفوتر) على أساس منتظم، ويتم فوترة يت

  اإلھالكات ذات الصلة على مدى المدة المددة لإلجارة.

  تجدر اإلشارة أنه ال يوجد أي تغيير في األصول المقيدة.

  

  المدخرات (المؤونات) المتعلّقة بالتعھدات 3.5

 العادية  المدخرات الخاصة 1.3.5

 24-91المتعلّقة بالتعھدات حسب مقتضيات منشور البنك المركزي التونسي عدد  العادية الخاصة يتم احتساب المدخرات

أصناف  والنصوص المعدلة له والمتعلق بمعايير توزيع وتغطية المخاطر ومتابعة التعھدات، الذي يعرف 1991لسنة 

 المخاطر والنسب الدنيا للمدخرات كاآلتي: 

 

  % 0  أصول جارية     : 0صنف 

  % 0  أصول تتطلّب متابعة خاّصة   : 1صنف 

  % 20        أصول مشكوك في استخالصھا في اآلجال  : 2صنف 

   % 50         أصول يصعب استرجاعھا كليّا في اآلجال  : 3صنف 

  % 100   من استخالصھا أصول شبه ميؤوس  : 4صنف 

 

العادية حسب أصناف المخاطر على قيمة التعھدات الصافية الغير مغطاة والتي تتمثل  الخاصة يقع تطبيق نسب المدخرات

  مقتضيات المنشور المذكور أعاله. في قيمة التعھد الخام بعد خصم األرباح المعلّقة وقيمة الضمانات المقبولة حسب



  سنوات 3ذات أقدمية تفوق أو تساوي  4مدخرات إضافية على التعھدات المصنفة  2.3.5

، المتعلق 1991لسنة 91-24 المعدل للمنشور عدد  2013لسنة  21-2013لمنشور البنك المركزي التونسي عدد  طبقا

ذات  4البنوك تكوين مدخرات إضافية على التعھدات المصنفة يتوجب على بتوزيع وتغطية المخاطر ومتابعة التعھدات، 

  ريقة احتسابھا بنفس ھذا المنشور.سنوات. وقد تم تحديد ط 3أقدمية تفوق أو تساوي 

  المدخرات العامة المتعلّقة بالتعھدات   3.3.5

ية والتعھدات التي تستوجب يتوجب على البنوك تكوين مدخرات ذات صبغة عامة لتغطية المخاطر المحتملة للتعھدات الجار

، المتعلق بتوزيع وتغطية المخاطر ومتابعة التعھدات 1991لسنة  91-24متابعة خاصة، تطبيقا لمقتضيات المنشور عدد 

الزيادة في  االعتباربعين  والذي أخذ 2021جانفي  11بتاريخ  2021- 1 والمنشور عدد 2012- 09 المنشور عددب المنقح

  .2022مارس  04 بتاريخ 02/2022و كذلك المنشور عدد المخاطر الناتجة عن جائحة كورونا 

  الضمانات القابلة للطرح 3.4.5

  يتم إحتساب المدخرات الخاصة العادية والمدخرات اإلضافية أخذا بعين اإلعتبار الضمانات المقبولة التالية:

 وشركات التأمين إذا كانت مكتوبة. ضمانات الدولة التونسية والبنوك -

 الضمانات في شكل أدوات مالية. -

 الرھون المسجلة والتي تخص عقارات مقيدة بإدارة الملكية العقارية والقابل للتسييل في غضون فترة زمنية معقولة. -

العقارية للصناعة أو  وعود الرھن العقاري على األراضي التي تم اقتناءھا من قبل الوكالة العقارية للسكنى أو الوكالة -

 الوكالة العقارية السياحية.

 الودائع المخصصة. -

 لتخفيض سنوي على كلفة الشراء.  االعتبارقيمة الموجودات الممنوحة للعمالء عن طريق تمويل اإلجارة بعد األخذ بعين  -

 يختلف ھذا الخصم حسب طبيعة الموجودات الممولة ويتم تفصيله على النحو التالي: -

 30 بنسبة سنوي من القيمة األصلية مع خصم 1/5قل: معدات الن٪  

  :40 بنسبة سنوي من القيمة األصلية مع خصم 1/3معدات خاص٪  

  :10 بنسبة سنوي من القيمة األصلية مع خصم 1/7المباني٪  
 

  تحويل العمليات بالعملة األجنبيّة   4.5

عند ختم السنة المحاسبية يقع اعادة تقييم الحسابات بالعمالت األجنبيّة داخل الموازنة وخارجھا وذلك باستعمال سعر 

الّصرف المعمول به في تاريخ ختم القوائم المالية. يتوافق ھذا السعر مع متوسط سعر صرف العملة بين البنوك الذي يتم 

على متوسط سعر صرف العملة الذي تم عرضه من قبل البنك المركزي التونسي نشره من قبل البنك المركزي. اعتمد البنك 

  31/12/2021بتاريخ 

  الصرف الناتجة عن تقييم وضعية الصرف ضمن نتيجة الّسنة.فوارق يتم احتساب  

  تصنيف وتقييم محفظة السندات    5.5

حسب تكلفة االقتناء وتقيد بالموازنة ضمن األصول بالنسبة للجزء  المجمعتسجل سندات االستثمار المكتتبة من طرف 

  التعھدات خارج الموازنة بالنسبة للجزء الغير محرر.المحرر وضمن 

  

  



  

تقيم السندات المدرجة بالبورصة حسب معدل سعر البورصة اما السندات االخرى فيتم تقييمھا حسب القيمة الحسابية التي 

  القوائم المالية المتوفرة. لى آخريتم تحديدھا باإلعتماد ع

  والقيمة العادلة للسندات.قيمة االقتناء تسجل المدخرات عند حصول فارق في القيمة بين 

  وسندات التوظيف ضمن محفظة السندات التجارية. المتاجرة تدرج سندات 

  احتساب مداخيل محفظة السندات 6.5

ضمن اإليرادات حالما يتم المصادقة على توزيعھا من قبل مجلس  المجمعتسجل حصص أرباح السندات التي يمتلكھا 

المساھمين (العام أو الخاص حسب الحالة). وتسجل ضمن نتيجة السنة أرباح سندات التوظيف بقدر المبالغ المستحقة 

  والمرتبطة بھذه السنة.

  األصول الثابتة واالستھالكات    7.5

وتكون نسب االستھالك  على أساس متساوي األقساط خالل كامل المدة. ستھالكھاتسجل األصول الثابتة بتكلفة اقتنائھا ويقع ا

  كاآلتي:

 % 20      معّدات النقل -

 % 10      أثاث ومعّدات المكاتب  -

 % 15      معّدات معلوماتيّة -

  % 6,66                                       المعلوماتي النظام -

    % 33                                      برمجيّات معلوماتيّة أخرى                                      -

 % 10      عمليّات تھيئة، تركيب وتجھيز الصراف االلي -

 % 5      بناءات  -

  يع.ال يتم احتساب استھالكات على األصول الثابتة الغير مدرجة بدورة االستغالل والموجھة للب

  ھة والقيمة العادلة من جھة أخرى.يتم تقييمھا باالعتماد على القيمة الدنيا بين كلفة االقتناء من ج

  قواعد تقييد األعباء: 8.5

  لسنة المالية وربطھا بنفس السنة.األعباء التي ساھمت في تحقيق المداخيل المتعلقة با وتقييد جميعيجب تحديد 

  صندوق ضمان الودائع البنكية: 9.5

المتعلق  48-2016في صندوق ضمان الودائع البنكية حسب مقتضيات القانون البنكي عدد  )الشركة االمالبنك ( انخرط

المؤرخ في غرة فيفري  268- 2017واألمر الحكومي عدد  2016جويلية  11بالبنوك والمؤسسات المالية المؤرخ في 

2017.  

على قائم  باعتبار جميع الضرائب)( %0.3من ھذا المرسوم نسبة مساھمة البنوك بـ  17باإلضافة إلى ذلك حدد الفصل 

  الودائع للسنة المحاسبية المنقضية.

األرباح تقاسم مبدأ  وخاصة منھامعايير المالية اإلسالمية  احترام وحتى يتمخصوصية الشركة االم بنك البركة  باعتبار

  .لراجعة لهمن المرابيح اويتم خصمھا  االستثماريةلودائع المودع المساھمة في الصندوق المتعلقة باتحمل ي ،والخسائر

  .االستثماريةالودائع  باستثناءالمساھمة المتبقية على الودائع  ويتحمل البنك



  الخدمة: انتھاءمزايا ما بعد  10.5 

  إلى فئتين: الشركة األمتصنف المزايا الممنوحة لموظفي 

  الضمان  والمكافئات وكذلك اشتراكات واإلجازات السنويةالمزايا قصيرة األجل مثل المرتبات

 واألمراض المھنيةحوادث الشغل  والتعويض عنالمرض  والتأمين علىاالجتماعي 

  ومنحة التكميلي  ونظام التقاعدالمساھمات بنظام التقاعد األساسي  والتي تتكونالخدمة  انتھاءالمزايا بعد

 القطاعية للبنوك. االتفاقيةمن  53المنصوص عليھا في الفصل  التقاعد

، واالتحاد العام (APTBEF) المھنية للبنوك والمؤسسات المالية الجمعيةبين ية اتفاق توقيع 26/07/2021تم بتاريخ 

لتنصيص على الترفيع في مزايا . وقد تم ا(UGTT)للشغل واالتحاد العام التونسي  المالية،للبنوك والمؤسسات 

  . 2021ماي  31وذلك بداية من  6أجرة شھرية عوضا عن  12 الموظفين بعد اإلنتھاء الخدمة لتبلغ

  األرباح:الضريبة على  11.5 

  وذلك تطبيقا لألحكام الجبائية الجاري بھا العمل. الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة يتم التفريق بين

 :المستحقة الضرائب 1.11.5

خالل الفترة التي تتعلق لكل شركة على حدة يتم تحديد ضريبة الدخل مستحقة الدفع على أساس القواعد والنسب المعمول بھا 

 بھا النتائج.

   :الضرائب المؤجلة 2.11.5

  الموازنة.الضرائب المؤجلة عند وجود فروق مؤقتة بين القيم المحاسبية والقيم الضريبية لألصول وخصوم  يتم احتساب

 الضرائب المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة باستثناء: مطلوبات اعتباريتم 

  الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناتجة عن االحتساب األولي للفرق في الشراء 

  الما أن المجمع ط للرقابة الكلية،الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المتعلقة باالستثمارات في الشركات الخاضعة

قادر على التحكم في التاريخ الذي سيتم فيه عكس الفرق المؤقت ومن المحتمل أال يتم عكس ھذا الفرق المؤقت في 

 المستقبل القريب.

لة طالما أنه من  يتم تقييد موجودات الضرائب المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم وخسائر الضرائب الُمرحَّ

ل الشركة المعنية أرباحا مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن أن تطرح على أساسھا ھذه الفروق المؤقتة المحتمل أن تسج

 والخسائر الضريبية.

يتم تقييم األصول والخصوم الضريبية المؤجلة باستخدام طريقة الترحيل المتغيرة (المنصوص عليھا في معيار المحاسبة 

 يوجد مثيل لھا في تونس) بالرجوع إلى نسبة الضريبة التي يُفترض تطبيقھا ، ضرائب على النتيجة، التي ال12الدولي رقم 

خالل الفترة التي سيتم خاللھا تحقيق األصل أو تسوية االلتزام. تحقق أو تسوية االلتزام، على أساس معدل الضرائب 

 حديث.واللوائح المالية التي تم أو سيتم تبنيھا قبل تاريخ إغالق الفترة والتي ال تخضع للت

  الزكاة 12.5

النظام األساسي وال من  وال بموجبغير مكلف بدفع الزكاة طالما لم يتم تفويضه للقيام بذلك ال بموجب القانون  لمجمعإن ا

  للمساھمين وال من قبل الحرفاء.  العمومية قبل الجمعية



  

  حيز التجميع  .7

  الشركات التي يشملھا التجميع 1.6

  ثالثة شركات، باإلضافة إلى الشركة األم: 2021ديسمبر  31يتضمن نطاق القوائم المالية المجمعة في 

  االدماج الشاملبطريقة  معالجتهتمت فرع  •

  مؤسستان شريكتان تمت معالجتھما عن طريق التقييم بالمعادلة  •

  :يليكما والطرق المعتمدة  التجميع مجالوعلى ضوء ما تقّدم ذكره يمكن تقديم 

  المساھمة نسبة المراقبة نسبة  طريقة التجميع  

  %100,00  %100,00  االدماج الشامل  بنك البركة      

 %99,99 %99,99  االدماج الشامل  البركة سيكار    

  %23,60  %23,60  التقييم بالمعادلة  بيت اإليجار المالي التونسي السعودي    

  %29,77  %29,77  التقييم بالمعادلة  األمانة تكافل    

 

  التجميع:الشركات خارج نطاق  2.6

  سبب االقصاء  الشركة 

 

 

  2الصندوق التونسي للتنمية 

بحق  TDF IIالمساھمون في الصندوق المشترك لالستثمار المحفوف بالمخاطر  ال يتمتع

 .مراقبة السياسات التشغيلية المالية واالستثمارية للصندوق

المتصرف في الصندوق (شركة الخليج المتحد للخدمات المالية) بتعين ھيئة االستثمار  يقوم

أعضاء يتم اختيارھم حسب معيار  4والتي تتكون من ممثل عن شركة التصرف في األصول و

  .الكفاءة في الميادين االستثمارية وممثلين عن المساھمين المالكين ألكبر عدد من الحصص

بحق  TDF IIIالمساھمون في الصندوق المشترك لالستثمار المحفوف بالمخاطر  ال يتمتع 3الصندوق التونسي للتنمية 

 .مراقبة السياسات التشغيلية المالية واالستثمارية للصندوق

بتعين ھيئة االستثمار  يقوم المتصرف في الصندوق (شركة الخليج المتحد للخدمات المالية)

أعضاء يتم اختيارھم حسب معيار  4والتي تتكون من ممثل عن شركة التصرف في األصول و

  .الكفاءة في الميادين االستثمارية وممثلين عن المساھمين المالكين ألكبر عدد من الحصص

ركة حيث أنه غير ممثل في مجلس ال يتمتع بنك البركة بحق مراقبة التصرف في ھذه الش شركة تونس إفريقيا للتصدير

  اإلدارة.

 شركة عتيد لرأس مال ثابت
  سيكاف

ھذه الشركة في طور التصفية كما ال تملك الشركة أي حق لمراقبة السياسات التشغيلية و 

  المالية.

 

 

 



 اإليضاحات  .8

 (إن األرقام المقدمة في اإليضاحات معروضة باأللف دينار تونسي)

وأموال لدى البنك المركزي ومركز الصكوك البريديّة والخزينة العاّمة للبالد  : الخزينة،1يضاح إ
  التونسيّة

  
   :مفصلة كاآلتيألف دينار   484 69مجموعا قدره  2021ديسمبر 31بلغ رصيد ھذا البند في 

 

 بيانات   2021/12/31

 خزينة  261 10
 خزينة الصراف اآللي  689 2

 أموال لدى البنك المركزي  573 52
 أموال لدى شركة إ.ب.س 960 3

 المجموع  484 69

  

  : مستحقات على المؤّسسات البنكيّة والماليّة 2إيضاح 

 مفصلة كاآلتي:  ألف دينار 202 291 ،2021ديسمبر 31بلغ مجموع ھذا البند في 

 بيانات   2021/12/31

 مستحقات على المؤّسسات البنكيّة 909 64
 على المؤّسسات الماليةّ  مستحقات 293 226

 المجموع  202 291

 
  ّسات البنكيّة على النحو التالي: يفّصل رصيد بند المستحقات على المؤس 

 بيانات   2021/12/31

 بنوك مقيمة    887 29

 مرابحة لآلمر بالشراء  883 28

 مرتبطة لدى البنوك المقيمة مستحقات 612

 مستحقات أخرى على البنوك المحلية 393

  بنوك غير مقيمة 022 35

 المجموع اإلجمالي  909 64

  
  :يفّصل رصيد بند المستحقات على المؤّسسات الماليّة على النحو التالي 

 بيانات  2021/12/31

 مستحقات عادية (شھادات إيجار)  306 224

 مستحقات مرتبطة (شھادات إيجار) 987 1

 المجموع  293 226

  
  



  مستحقات على الحرفاء – 3إيضاح 

 تفصيلھا كاآلتي:ألف دينار   209 425 1مـا قدره  2021ديسمبر 31بلغ رصيد ھذا البند في 

 

 بيانات   2021/12/31

 مرابحة لآلمر بالشراء  076 611

 مستحقات مرتبطة بھا  970 9

 مرابحة في السلع   220 584

 مستحقات مرتبطة بھا  094 6

 تمويل إجارة   259 102

 مستحقات مرتبطة بھا  323 1

 متعثرات إجارة  495 1

 إعادة جدولة تمويل إجارة   104

 متعثرات / إعادة جدولة تمويل إجارة   487 59

 قرض حسن   209

 ديون غير مستخلصة ومصاريف قضائيةّ  263 24

 ديون إعادة الجدولة  240 74

 مستحقات أخرى    248 6
 مجموع مستحقات محفظة التمويل  986 480 1

 ارباح معلقة   (736 1)

 ارباح معلقة/تمويل اإلجارة   (966 4)

 مدخرات   (075 49)

 المجموع الّصافي  209 425 1

  
 ويمكن تحليل المستحقـات على الحرفاء كما يلــي:

    المجمـوع
مستحقات   

   4مصنفة 
مستحقات 

  3مصنفة 
مستحقات  

  2مصنفة 
مستحقات   

   1مصنفة 
مستحقات 
  عادية

  بيانات 

1 480 986 29 393 126 082 9 902 142 380 1 173 228 
المبلغ الخام للمستحقات على الحرفاء (تعھدات 

 الموازنة)
 التعھدات خارج الموازنـة  822 80 881 5 1     -        229 933 86

  مجموع التعھدات على الحرفاء الخام  946 253 1 261 148 903 9 082 126 622 29 814 567 1

  التعھدات المصنفة نسبة   11%  
 (*)األموال المستثمرة للحرفاء  627 103 664 1 967 68 702 961 173

6 702 1 425 5 109 168             -               -  أرباح معلقة    
49 075 18 608 15 421 3 773             -  مـــدخـــرات    273 11  

69%  
نسبة تغطية التعھدات المصنفة بالمؤونات  

  والودائع المخصصة لھذا الصنف 
 

 يتضمن ھذا البند األموال المستثمرة من قبل الحرفاء على التمويالت، يتم إدراجھا في بند "ودائع وأموال الحرفاء"(*)  

ح ضمن الخصوم ويتم اعتمادھا في إطار عقود وكالة باالستثمار أو مضاربة. يكون استرداد األموال المستثمرة واألربا

وبالتالي يتم تحمل مخاطر الخسارة المحتملة للمشروعات التي تخصص لھا (أصال وربحا) من مرتبطا بتحصيل التمويالت 

  قبل المودعين.

  



  

 محفظة السندات التجاريّة – 4إيضاح 

 يحلّل رصيد محفظة السندات التجارية كما يلي: 

 بيانات   2021/12/31

 سندات التوظيف  071 587
 مستحقات مرتبطة بھا  313 4

 مخصصات على سندات التوظيف (868 27)

 المجموع الصافي  516 563
 

  

 :يحلّل رصيد سندات التوظيف كما يلي   

القيمة الصافية     القيمة الخام    مخصصات
  بيانات 

2021ديسمبر  2021 ديسمبر 2021 ديسمبر 

61 610 - 61 610  بنك البركة بحرين                      

              -  -                -  مستحقات مرتبطة  
45 585 - 45 585  بنك البركة تركيا 

154 - 154  مستحقات مرتبطة 
              -  (27 868) 27 868  بنك البركة لبنان 
              -  -                -  مستحقات مرتبطة  

402 879 - 402 879  مجموعة البركة المصرفية  
3 756 - 3 756  مستحقات مرتبطة 

806 - 806  عقارية االبداع 
2 - 2  مستحقات مرتبطة 

48 724 - 48 724  المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة

563 516 (27 868) 591 384  المجموع 

 

  

  محفظة االستثمار – 5إيضاح  

 تحلّل محفظة االستثمار على النحو التالي:

 بيانات   2021/12/31 

 سندات االستثمار  673 31

 سندات المساھمة  962 7
 مدخرات  (947 4)

 المجموع الصافي 687 34

  
  
  
  
  
  
  



 ت المساھمة الغير مجمعة كما يلي:يحلّل رصيد سندا 

القيمة الصافية 
 2021ديسمبر 

مدخرات   
   2021ديسمبر 

القيمة الخام 
  2021ديسمبر 

  بيانات 

9 102  (1 133) 10 235  (TDFII) 2الصندوق التونسي للتنمية 

                    -  (2 246) 2 246   (PROMOCHIMICA)شركة بروموكيمكا 
2 104  -  2 104  شركة البحيرة للتطھير واالستصالح واالستثمار   
1 959 (100) 2 059  شركة عتيد لرأس مال ثابت (سيكاف) 

182 (730) 912 BH   لاليجار المالي 
1 679  -  1 679   (MEDI LOISIR)شركة ميدي لوازير  

675  -  675  فضاء األنشطة االقتصادية ببنزرت 
199  -  199  معرض تونس الدولي   

90  -  90   (SIBTEL)المصرفية المشتركة للمقاّصة 
               -  (313) 313  بنك األعمـال المغــاربــي 

                   -  (89) 89  (ATID)الشركة العربية التونسية لالستثمار والتنمية 

64  -  64  الشركة التونسيةّ للنقديات    
                   -  (140) 140  باكوفيل     
                   -  (39) 39  بوليفار     

9 802  -  9 802   (TDF III) 3الصندوق التونسي للتنمية 
               -  (56) 56  للتجارة السنيغاليةالشركة التونسية 

 (SLAL)شركة األنشطة السياحية الثقافية   0,10             -   -                   
                    -  (100) 100  تونس افريقيا للتصدير 
 خدمات التأجير الدولية  0,16             -   -                   

869  -  869  الشركة اإلسالمية لتمويل التجارة

26 726 (4 946) 31 672   1المجموع 

6 897                    -  6 897  شھادات الزيتونة والمستحقات المرتبطة بھا   

1 065                    -  1 065  شھادات باسـت ليـز والمستحقات المرتبطة بھا 

7 962 - 7 962   2المجموع 

34 687 (4 946) 39 634  المجموع 

 

  تمت معادلتھا أسھم-  6إيضاح 

   تتعلق استثمارات المجمع في الشركات التي تمت معادلتھا كاآلتي:
 

31/12/2021 
  الشركة النشاط

 مساھمة المجمع %  القيمة المعادلة
  بيت اإليجار المالي التونسي السعودي إيجار شركة 23,60% 494 16
  األمانة تكافل شركة تأمين 29,77% 585 5
 المجموع   078 22

  
  



  أصول ثابتة   – 7إيضاح 

 يفصل كاآلتي:ألف دينار تونسي  608 123 مجموعا قدره  2021ديسمبر 31بلغ رصيد ھذا البند في 

بيانات 2021/12/31  

 القيمة الخام لألصول غير المادية    613 17
 اإلستھالكات    (719 12)

 القيمة الصافية لألصول غير المادية   894 4
 القيمة الخام لألصول الثابتة المادية    691 162
 اإلستھالكات  (828 43)

 انخفاض قيمة  (149)

 القيمة الصافية لألصول الثابتة المادية 715 118

 القيمة الصافية في نھاية السنة   608 123
  

 )1 (رصيد األصول الثابتة الماديّة الصافية كما يلي:  يحلّل 

بيانات 2021/12/31  

 أرض  931 22
 بناءات   363 19

 أصول ثابتة خارج االستغالل  58
 عمليات تھيئة، تركيب وتجھيز   600 5

 معّدات نقل  293
 معّدات إعالميةّ   811 1
 معدات وتجھيزات المكاتب  623 1

 موزع نقدي -
 معّدات نقدية  603

 أصول ثابتة في طور اإلنجاز (المقر الجديد للبنك) 433 66

الصافي المجموع 715 118  
  
 

  أصول أخرى    – 8إيضاح 

 ويفّصل كاآلتي: ألف دينار تونسي 079 25رصيدا قدره  2021ديسمبر  31بلغ بند "األصول األخرى" في 

 بيانات  2021/12/31

 حسابات االرتقاب والتسوية  091 2
 أعباء مسّجلة مسبقا   760

 جبائيه واجتماعيةحسابات   739 6
 تسبقه للمزودين   106

 قروض حسنة للموظفين   432 7
 أصول أخرى   949 7

 المجموع الصافي  079 25
  



  ودائع وأموال المؤسسات البنكيّة والماليّة    – 9إيضاح 

 ألف دينار تونسي  812 468مبلغا قدره  2021ديسمبر  31ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية" في بند "رصيد  بلغ

 يفصل كما يلي:و

 بيانات  2021/12/31

 البنكيةودائع وأموال المؤسسات  (569 437)
 ودائع وأموال المؤسسات المالية (244 31)

 المجموع الصافي  (812 468)
  

 ودائع وأموال الحرفاء   – 10إيضاح 

  تفصل كاآلتي: ألف دينار تونسي 919 726 1 قدره مجموعا  2021ديسمبر  31بلغت ودائع وأموال الحرفاء في 

 بيانات   2021/12/31

  )1(حسابات إيداع   248 013 1
 )2(للحرفاء مبالغ أخرى راجعة   671 713

 المجموع    919 726 1

 

 " يلي:"كما  حسابات إيداعيحلّل رصيد  

 بيانات   2021/12/31

 حسابات تحت الطلب  928 663
 حسابات إدخار    320 349

 المجموع    248 013 1

 
 " يلي:"كما  مبالغ أخرى راجعة للحرفاءيحلّل رصيد  

 بيانات   2021/12/31

 (أ)حسابات استثماريةّ غير مخّصصة 061 270
 مطلوبات مرتبطة بھا   793 15

 (ب)استثمارات للحرفاء في إطار وكالة باالستثمار أو مضاربة  641 378

 مطلوبات مرتبطة بھا   705 8

 حسابات غير قابلة للتصّرف   677 2
  (ج)مبالغ أخرى مطلوبة  794 37

 المجموع   671 713

تستعمل األموال المرصودة في الحسابات االستثمارية غير المخّصصة لتمويل المشاريع المقدمة للحرفاء. وتوزع   )أ(

األم " بنك البركة تونس " والحريف حسب الشروط التعاقدية بعد  الشركةاألرباح الناتجة عن ھذه التمويالت بين 

 ر استقرار الودائع.اقتطاع األرباح المعلقة والمدخرات مع األخذ بعين االعتبا

ويجب أن تكون عملية االستثمار مدونة في عقود مع الحرفاء بصيغة مشاريع التستعمل استثمارات الحرفاء لتمويل   )ب(

 يكون استرداد األموال المستثمرة واألرباح مرتبطا بتحصيل التمويالت.. ومضاربةبصيغة وكالة باالستثمار أو 

 



 : وتفصل كاالتي 2021ديسمبر  31يمثل ھذا الّرصيد المبالغ المجّمدة في انتظار تصفية العمليّات العالقة   )ج(

 بيانات   2021/12/31

 مبالغ مضمنة لخطابات االعتمادات  344 2
 مبالغ مضمنة لخطابات الضمان والكفالة    436 5

 مبالغ مضمنة لشيكات مستحقة الدفع و شيكات مضمونة من البنك 430 13
 السندات التجارية المقدمة ضمانا  770 1
 مبالغ كمبياالت مضمنة لتمويالت  427 4

 مبالغ أخرى مطلوبة   387 10

 المجموع   794 37

  قتراضات وموارد خصوصيةإ -11إيضاح 

 ويفصل كما يلي:ألف دينار تونسي   069 64مجموعا قدره  2021ديسمبر  31بلغ رصيد ھذا البند في 

 بيانات    2021/12/31

 وديعة مجموعة البركة المصرفية (*) 610 61
 موارد خاصة أخرى 459 2

 المجموع    069 64

 
 2013أكتوبر  19تم توقيع اتفاقية وديعة استثمارية بصيغة المضاربة بين الشركة األم ومجموعة البركة المصرفية في (*) 

 24-91من منشور البنوك رقم  5خاصة إضافية وفقًا للمادة  مليون دوالر. تعتبر ھذه الوديعة أموال 75بمبلغ إجمالي قدره 

  .1991ديسمبر  17بتاريخ 

  خصوم أخرى – 12إيضاح 

 ويفصل كما يلي: ألف دينار تونسي  837 58مجموعا قدره  2021ديسمبر  31بلغ رصيد ھذا البند في 

 بيانات   2021/12/31

 حسابات االرتقاب والتسوية  763 7
 أعباء للدفع  001 12
 على األعباء والمخاطر مدخرات 173 4

 (*) أرباح مجنبة  106
 أعباء للدفع لفائدة المزودين  520 9

 حسابات جبائية واجتماعية   525 15
 أعباء للدفع لفائدة الموظفين  542 6

 مساھمة ظرفية استثنائية لفائدة الدولة  -
 خصوم أخرى  208 3

 المجموع   837 58
  

المجنبة  موالغرامات المماطلة المستخلصة واألالفوائض المتأتية من اإليداعات لدى البنوك األخرى ويضّم ھذا البند  (*)

تبعا للضوابط الشرعية المعتمدة من قبل ھيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة اإلسالمية للبنك، وال يتّم إدراجھا ضمن نتائج 

  السنة.
 



 األموال الذاتيّة  – 13إيضاح 

 :ويفصل كما يلي، ألف دينار تونسي 227 236إلى  2021ديسمبر  31الذاتية المجمعة في  صلت األموالو

 بيانات   2021/12/31

 األموال الذاتية المجمعة قبل نتيجة السنة 436 196

  النتيجة الصافية: حصة المجمع 791 39

 المجموع   227 236

  

 يعرض الجدول التالي تغييرات األموال الذاتية:

مجموع األموال 
الذاتية قبل النتيجة 

 المجمعة

احتياطات 
  األقلية

الضريبة 
  المؤجلة

حصة المجمع 
احتياطيات في 

الشركات التي 
  تمت معادلتھا

  حذف األسھم
أموال ذاتية قبل 
النتيجة بيانات 

  فردية
  الشركة المجمعة 

196 435 - 2 289 7 592 -  بنك البركة 554 186

- (1) - - (8 699)  البركة سيكار 700 8

196 436 (1) 2 289 7 592 (8 699)  المجموع العام 254 195

  
  من النتائج الفردية إلى النتائج الموحدة:جدول االنتقال 

النتيجة 
 المجمعة

الضريبة 
  المؤجلة

حصة المجمع 
ئج في نتا

الشركات التي 
  تمت معادلتھا

تحييد 
  االرباح

تحييد العمليات 
التي تؤثر على 
  النتيجة الموحدة

إلغاء 
المعامالت 
  المتبادلة

  الشركة الموحدة  طريقة التجميع  النتيجة 

36 467 772 - (779) 0 77 36 396   بنك البركة االدماج الشامل 

256 - - - - (77) 333   سيكارالبركة  االدماج الشامل

2 379 - 2 379 - - - -  طريقة المعادلة
بيت اإليجار المالي  
  التونسي السعودي

689 - 689 - - - -   األمانة تكافل طريقة المعادلة

 النتيجة الصافية: حصة المجمع 791 39

 

  التعھـّدات المـقّدمـة –14إيضاح 

 المنتج كما يلي:حسب طبيعة    تحلّل تعھّدات التمويل المقدّمة للحرفاء

 بيانات   2021/12/31

 تعھّدات قصيرة االجل 066 17
 االجلتعھّدات طويلة  324 35

 المجموع   390 52

  

  



  ضمانات المقبولة                        ال – 15إيضاح 

  تحلّل الضمانات المقبولة كما يلي:

 بيانات  2021/12/31

 ضمانات مقبولة من الحرفاء   401 003 1
 ضمانات سيادية   519 270

 ضمانات مقبولة من التأمين -
 كفالة مقبولة من المؤسسات البنكيّة  -

 الضمانات البنكية 012 10

 المجموع 932 283 1

  

  مماثلة    أرباح ومداخيل – 16إيضاح 

 تحلّل األرباح والمداخيل المماثلة حسب طبيعة الدخل كما يلي:

 بيانات   2021/12/31

 أرباح شھادات اإليجار  506 21
 أرباح مرابحة في السلع   805 38
 أرباح مرابحة لآلمر بالشراء 326 43
 أرباح اإليجار   538 31

 أرباح أخرى 393

 المجموع   568 135

 

  عموالت محصلـة – 17 إيضاح

 وتفصل كما يلي:ألف دينار تونسي  272 24مجموعا قدره  2021سجلت العموالت المحصلة بعنوان سنة 

 بيانات    2021/12/31

 التعھدات  عموالت الدراسة التصرف و  661 6
 عموالت على السندات التجارية والصكوك   087 2
 عموالت على عمليات التحويل   618 3

 عموالت على عمليات الخزينة  390
 عموالت على عمليات النقد االلكتروني  082 3
 عموالت على الحسابات واألرصدة   371 3
 عموالت على عملياّت التجارة الخارجيةّ  745 2

 عموالت التصرف صناديق اإلستثمارية و عموالت الوساطة في التأمين 171
 عموالت الرقمنة  426

 عموالت أخرى   721 1

 المجموع   272 24

 
 
 
 
 
 



  أرباح محفظة عمليات االستثمار والصرف – 18إيضاح 

 تحلّل أرباح محفظة السندات التجارية والعمليات المالية كاآلتي:

 بيانات  2021/12/31

 المرابيح الصافية للّصرف    214 5
 أرباح محفظة السندات التجارية  076 15
 أرباح مضاربة مقيدة  579 14

 المرابيح محفظة السندات   496

 المجموع  290 20

 

 مدا خيل محفظة االستثمار   – 19إيضاح 

  تفصل مداخيل محفظة االستثمار كاآلتي: 

 بيانات    2021/12/31

 بنك الزيتونة  360
 بيت اإليجار المالي التونسي السعودي  65

     1 المجموع 425
 بيت اإليجار المالي التونسي السعودي  0

 معرض تونس الدولي  38
 شركة البحيرة لالستثمار 045 2

 شركة ميدي لوازير  550
 فضاء األنشطة االقتصادية ببنزرت  80
 مداخيل أخرى لمحفظة اإلستثمار  34

   2المجموع  747 2

 المجموع   173 3

  أرباح المودعين وأعباء مماثلة    – 20إيضاح 

 دينة واألعباء المماثلة كاآلتي:يأتي تفصيل األرباح الم

 بيانات  2021/12/31

 (*)أرباح الودائع غير المخّصصة وحسابات االدخار  103 19
 أرباح الحسابات االستثمارية للحرفاء  875 24

 المجموع   978 43
 

   

تتمتع الحسابات االستثمارية غير المخصصة وحسابات التوفير بنصيبھا من األرباح المتأتية من التمويالت  (*)

بعد اقتطاع األرباح المعلّقة والمدخرات المكونة بعنوان الديون واالستثمارات  الشركة األمبھا  تقام واالستثمارات التي

  المتعثرة واألعباء واألداءات.

تتم عملية توزيع األرباح طبقا للمعايير الشرعية لھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والئحة توزيع األرباح 

  .الشركة األم بركة "المعتمدة من قبل "بنك ال



مخّصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة المستحقات والعناصر خارج الموازنة  – 21إيضاح 

  والخصوم   

 تحلّل المخّصصات الصافية المتعلّقة بديون الحرفاء كما يلي:

 بيانات   2021/12/31

 مخّصصات المدخرات على محفظة التمويالت التجارية  (701 27)
 مخّصصات المدخرات على تعھدات الحرفاء  (748 5)
 مخّصصات المدخرات على المخاطر واألعباء  (764 1)
 مخّصصات المدخرات ذات صبغة عامة  (500 2)
 استرداد مؤونات على تمويالت الحرفاء   262 15

 استرداد مؤونات على المخاطر واألعباء   12

 المجموع   (439 22)

  

   مخّصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة محفظة االستثمار  – 22إيضاح 

 تحلّل مخّصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة محفظة االستثمار كما يلي: 

 بيانات    2021/12/31

 مخّصصات واستردادات على المدخرات (923)
 /محفظة االستثمار  استرداد مؤونات  25

 المجموع   (898)
  

  

 أعباء االستغالل العاّمة  – 23إيضاح 

 تحلّل أعباء االستغالل العاّمة كما يلي:

 بيانات   2021/12/31

 نفقات بريديةّ ونفقات االتصاالت الالسلكية 392 1
 نفقات الصيانة واإلصالحات   496 3

 اشھار وعالقات عامة   444
 أتعاب المستشارين والمراقبين الخارجيين 551 1

 أعباء اللجان ومجلس اإلدارة  243
 مكافئات الحضور     371
 أعباء المكتبية واإلدارة  598
 خدمات خارجيةّ  599
 مصاريف الماء والكھرباء  786
 مصاريف ومھمات بالخارج  13

 بوليصة التأمين والسالمة  511
 ضرائب وأداءات  724
 كراء الموزعات اآللية   44

 أعباء صندوق ضمان الودائع البنكية  634 3
 التبرعات  1

 مصاريف السالمة  584
 أعباء أخرى   728



 المجموع   719 15
  

   خسارة على عناصر عاديّة أخرى   رصيد ربح / – 24إيضاح 

 يحلّل رصيد ربح / خسارة على عناصر عاديّة أخرى كاآلتي:

 بيانات   2021/12/31

 أرباح عاديةّ أخرى  156
 خسائر عاديةّ أخرى (467 1)

 المجموع   (311 1)

 

  الضريبة على األرباح – 25إيضاح 

:اعباء الضريبة على األرباح كما يلي تنقسم  

 بيانات   2021/12/31

 الضرائب المستحقة (466 11)
 الضرائب المؤجلة  772

 المجموع   (693 10)

 
   رصيد ربح / خسارة على عناصر طارئة – 26إيضاح 

، تم إحداث مساھمة ظرفية 2020من قانون المالية لسنة  39والفصل  2019من قانون المالية لسنة  52المادة  عمال بأحكام

  من األرباح الخاضعة للضريبة. % 3تساوي  2021سنة بعنوان  استثنائية لفائدة الدولة

  السيّولة وما يعادل السيّولة في نھاية السنة المحاسبية – 27إيضاح 

 تحلّل السيّولة في نھاية السنة المحاسبية كاالتي:   

 بيانات   2021/12/31

 الخزينة وأموال لدى البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية  والخزينة العاّمة   484 69
 ودائع لدى المؤسّسات البنكيةّ 694 35

 ودائع وأموال المؤسّسات البنكيةّ والمالية (016 33)

 المجموع   162 72

 
 من جملة التعھدات ونسبة تغطيتھا   األصول المصنفةنسبة  – 28إيضاح 

المجمـوع 
عادية     

 مستحقات
 4مصنفة 

مستحقات 
  3مصنفة 

مستحقات 
 2مصنفة 

مستحقات 
  1مصنفة 

  بيانات  مستحقات

2 426 558 42 826 154 083 9 902 142 380 2 077 367
المبلغ  الخام  للمستحقات  على  الحرفاء 

 (*)والمؤسسات البنكية والمالية تعھدات الموازنة 
 التعھدات خارج الموازنـة  878 85 881 5 1  -             243 003 92

2 518 561 43 069 154 083 9 903 148 261 2 163 245   مجموع التعھدات على الحرفاء الخام

 التعھدات المصنفة نسبة     8%  

 مستحقات الودائع االستثمارية المخّصصة  340 589 665 340 589 966 68 702 673 659
7 063 1 517 5377 169             -              -  أرباح معلقة    
 مـــدخـــرات   346 13 773 3 122 43 957 31 198 92



75% 
نسبة تغطية التعھدات المصنفة بالمدخرات  

واألرباح المعلقة والودائع المخصصة لھذا الصنف 
  

  العمليات مع األطراف ذات العالقة- 29إيضاح 

  لمجموعة البركة المصرفيةالمؤسسات التابعة 

  األطراف  مكـان التـواجد 

  مجموعة البركة المصرفية  البحرين 

  بنك البركة اإلسالمي   البحرين 
  بنك البركة تركيا   تركيا 
  بنك البركة مصر   مصر 
  بنك البركة لبنان   لبنان 

  بنك البركة الجزائر   الجزائر 
  بنك البركة سوريا   سوريا 
  بنك البركة أردن   أردن
  بنك البركة سودان   سودان

  

  البركة المصرفيةأرصدة العمليات والحسابات مع مؤسسات تابعة لمجموعة 

األرباح والعموالت المتأتية من 
 أطراف ذات العالقة 

  المطلوبات لألطراف ذات العالقة 
مستحقات على األطراف 

  ذات العـالقـة 

  بيانات 
المصاريف 

أرباح   لفـائدة 
تمويالت 

عموالت 

وديعة 
مجموعة 
البركة 

المصرفية 

ودائع 
استثمارية 

ودائع أخرى 
التزامات 
خارج 

الميزانية  

التزامات 
داخل 

األطراف   الميزانية 
 ذات العالقة

 بنك البركة تركيا   520 2 317 4 1 - - 1 520 2 388

 بنك البركة مصر  - 74 - - - - - 230
بنك البركة اإلسالمي البحرين  783 61 - - 621 8 - - 794 685 1

 بنك البركة لبنان  000 28 - 6 - - 1 3- -
 مجموعة البركة المصرفية 635 406 - -  - 610 61 - 894 10 58
  بنك البركة الجزائر  - 479 - - - 1 - -

995 - 1 - 45 698  بنك البركة سوريا   - - 573 12
 بنك البركة سودان  - - 132 - - - - -

3 357 14 205 4 61 610 54 319  المجموع  299 543 870 4 712 12
  
 " المؤسسات التابعة لمجموعة" دله البركة: 

  األطراف   مكـان التـواجد 

  الشركة العربية للتأجير الدولي   المملكة العربية السعودية 

  شركة أليف للتجارة   العظمى  البريطانية 
  دله البركة    المملكة العربية السعودية 
  شركة دله البركة القابضة   المملكة العربية السعودية 
  شركة إتقان كابيتال  المملكة العربية السعودية 

  المؤسسة الجزائرية السعودية لإليجار المالي   الجزائر 

  شركة البركة العقارية      تونس 

  بيت اإليجار المالي التونسي السعودي    تونس
  شركة البحيرة للتطھير واالستصالح واالستثمار  تونس 



  شركة االمانة تكافل   تونس 
  معرض تونس الدولي   تونس 

 

 أرصدة العمليات والحسابات مع مؤسسات تابعة لمجموعة دله البركة السعودية: 

المصاريف 
لفـائدة 

األطراف ذات 
 العالقة 

األرباح والعموالت المتأتية من 
  أطراف ذات العالقة 

لألطـراف ذات العـالقـة  مطلـوبات
مستحقات على األطراف 

  ذات العـالقـة 
 بيانات 

أعباء 
الودائع غير 
المخصصة 

أرباح 
االسھم 

أرباح 
تمويالت 
 واستثمارات

عموالت 
ودائع 
غير 

مخصصة 

ودائع 
استثمارية 

ودائع 
  اخرى 

التزامات 
خارج 

 الميزانية 

التزامات 
داخل 

  الميزانية 
 باسـت ليـز  138 90 - 42 - 249 3 15 895 6 779 -

 شركة أليف   - - 8 651 8 609 4 4 - - 323 2
 دله البركة   - - - 30 - - - - -

91 - - 0 3 - 30 - - 
شركة دله البركة 

 القابضة 

2 320 - - 4 2 645 7 638 4 - - 
شركة اإلجار 

الجزائرية 
 السعودية  

- - 1 053 2 6 - 211 - 13 709 
شركة البركة 

 العقارية    

288 
2 

045 
- 9 1 180 8 014 740 - 2 105 

شركة البحيرة 
للتطھير 

واالستصالح 
 واالستثمار 

2 175 - - 18 - 35 032  االمانة تكافل  527 5 198 611 4

605 38 - 2 136 9 580 184 - 199 
معرض تونس 

 الدولي 

- - - 240 - - 360 - - 
شركة إتقان 

 كابيتال

7 802 
2 

862 
7 948 295 11 828 68 945  المجموع  678 111 198 190 6

  

 أرصدة العمليات األخرى 

  األطراف   مكـان التـواجد 

  البركة سيكار  تونس 

  

  أرصدة العمليات والحسابات البركة سيكار 

المصاريف لفـائدة 
األطراف ذات العالقة 

األرباح والعموالت المتأتية من 
  أطراف ذات العالقة 

مطلـوبات لألطـراف ذات 
  العـالقـة 

مستحقات على 
 األطراف ذات العـالقـة 

 بيانات 

أعباء الودائع غير 
 المخصصة 

أرباح 
 االسھم 

أرباح 
تمويالت 
 واستثمارات

 عموالت 
ودائع 
غير 

مخصصة 

ودائع 
استثمارية 

ودائع 
اخرى 

التزامات 
خارج 

الميزانية 

التزامات 
داخل 

 الميزانية 



 البركة سيكار 699 8 - 49 - - - - - 90

 المجموع  699 8 0 49 0 0 0 0 0 90

  

 .تم توطين شركة البركة سيكار مجانا لدى بنك البركة تونس (الشركة األم) دون أية أعباء 

  أبرمت البركة سيكار اتفاقيات مضاربة مع بنك البركة تونس وباست ليز تفصل ما يلي: 2021خالل السنة المالية ، 

 الشركة األصل  األرباح المقيدة 

  بنك البركة تونس 000 700 8  227 77  

 باست ليز 000 750 8 726 372

 باست ليز 000 000 9 000 20

 

  أخرىأرصدة العمليات والحسابات 

 

المصاريف 
لفـائدة 

األطراف 
ذات العالقة 

األرباح والعموالت 
المتأتية من أطراف 

  ذات العالقة 

مطلـوبات لألطـراف ذات 
مستحقات على   العـالقـة 

األطراف ذات 
  العـالقـة 

  األطراف ذات العالقة
أرباح 

تمويالت 
 واستثمارات

عموالت  ودائع اخرى 
ودائع 

  استثمارية 

 أعضاء مجلس اإلدارة 360 241 2 432 516 8 466 554 414 066 218 658 417

 اإلدارة التنفيذية 954 93 126 528 441 28 138 767 6 472 22

- 2 048 2 302 153 997 - 60 729 
الشركات التي يكون فيھا أحد أعضاء مجلس 

مالكا أو شريكا أو وكيال مفوضا    إدارة البنك
 أو مديرا أو عضوا لمجلس إدارتھا 

28 419 - 93 2 488 1 549 587 - 
واألصول والفروع لألطراف ذات  األزواج
 العالقة 

468 549 226 881 2947 739 392 10 594 145  المجموع  043 396 2

 

  األحداث ما بعد توقيف القوائم المالية- 30إيضاح 

بالتالي فإنھا  ،2022 مارس 03المنعقد في  الشركة األم لبنك البركة تونستّم اعتماد ھذه القوائم الماليّة من قبل مجلس إدارة 

 لم تأخذ بعين االعتبار األحداث القائمة بعد ھذا التاريخ.

 
 
 
 
 
 



  بنك البركة تونس مجمع
  تقرير مراقبي الحسابات

 2021ديسمبر 31السنة المحاسبّية المختومة في 

 

  السادة مساھمي بنك البركة تونس،

I. المجمعة تقرير حول تدقيق القوائم المالية  
 الرأي -1

 

تنفيذا لمھمة مراقبة الحسابات الموكلة إلينا بموجب جلستكم العامة العادية، قمنا بتدقيق القوائم المالية 
تونس والتي تشتمل على الموازنة وجدول التعھدات خارج الموازنة  –البركة  لمجمع بنكالمجمعة  

في ذلك التاريخ،  ، وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية للسنة المنتھية2021ديسمبر 31في
 .المتضمنة على ملخص ألھم الطرق المحاسبية المجمعة واإليضاحات حول القوائم المالية

  

ار 236 226 ذاتية تبلغتظھر ھذه القوائم المالّية أموال  ا  ألف دين ا فيھ احتونسي، بم  39 791 بلغت أرب

  تونسي. ألف دينار

 

فإن القوائم المالية المجمعة المرفقة لھذا التقرير، صادقة وتعكس صورة مطابقة، من كافة  في رأينا،
، ولنتيجة عملياته للسنة 2021ديسمبر 31النواحي الجوھرية، الوضعية المالية لمجمع البركة كما ھي في

 .المنتھية في نفس التاريخ، وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات

 أساس الرأي -2
 

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

في  المجمعة ّصة بمراجعة القوائم الماليةھذا. نحن مستقلون عن البنك وفقاً لقواعد السلوك األخالقي الخا
البالد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لھذه القواعد. إننا نعتقد أن األدلة المؤيدة 

 .التي حصلنا عليھا كافية ومالئمة لتوّفر أساساً إلبداء رأينا

  
  فقرة المالحظة -3

ة لشركتي المجمعة لمجمع البركة تونس أعدت على أساس قوائم مالينود لفت انتباھكم أن القوائم المالية 
التجميع عن ( افل) واألمانة تكالتجميع عن طريقة التقييم بالمعادلة(االيجار المالي التونسي السعودي  بيت

لمعنية و ھذا التقرير، ضبطھا من قبل مجالس اإلدارة ا) لم يتم الى حين اعداد طريقة التقييم بالمعادلة
مام تقارير مراقبي الحسابات لكل شركةإت  

 

 ال يحتوي رأينا حول القوائم المالية المجمعة تحفظاً بخصوص ھذه المالحظة

 



 تقرير مجلس اإلدارة -1

 

  .تقع مسؤولية تقرير إدارة المجموعة على عاتق إدارة الشركة األم

اإلدارة، ونحن ال نضمن صحة ما إن رأينا في القوائم المالية المجمعة ال يشمل ما تضمنه تقرير مجلس 
 .ورد في ھذا التقرير

في التحقق من صحة  فان مسؤوليتنا تتمّثل من مجلة الشركات التجارية، 266وفقا ألحكام المادة 
المضّمنة في تقرير مجلس اإلدارة بالرجوع إلى المعطيات المجمع المعلومات الواردة في حسابات 
عملنا في قراءة تقرير مجلس اإلدارة وتقييم ما إذا كان ھناك تناقض  الواردة بالقوائم المالية. ويتمثل

جوھري بينه وبين القوائم المالية أو ما اطلعنا عليه خالل مھمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس اإلدارة 
  به أخطاء جوھرية.

 

لمجلس فإننا مطالبون وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن ھناك إخالالت ھامة في تقرير ا
  باإلبالغ عنھا.

 .وليس لنا ما نذكره في ھذا الصدد

  
 المجمعة عن القوائم المالية اإلدارة اإلدارة ومجلس مسؤوليات -2

 

إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضھا بصورة عادلة وفقا لنظام المحاسبة 
ً إلعداد قوائم مالية خالية من  للمؤسسات كما ھي مسؤولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه ضروريا

ھي مسؤولة عن تحديد التقديرات  كذلك األخطاء الجوھرية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو عن أخطاء،
 .ضوء الظروف المحاسبية المعقولة في

على العمل كمنشأة  المجمعقدرة ند إعداد القوائم المالية المجمعة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم 
مستمرة، واإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام ھذا المبدأ المحاسبي 

أو إيقاف عملياته أو عدم  المجمععند إعداد القوائم المالية المجمعة، إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية 
  .بذلكوجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام 

 .لمجمع البنكإعداد التقارير المالية  إجراءات مجلس اإلدارة مراقبة على عاتق تقع

 

 المجمعة مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية -3

 

 إن أھدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوھرية،
 سواًء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا. 

ً لمعايير  ً بأن التدقيق الذي يتم وفقا يعتبر التأكيد المعقول ھو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضمانا
إن  .جودھاالتدقيق الدولية المعمول بھا في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوھرية الخاطئة عند و



األخطاء قد تحدث نتيجة غّش أو خطأ ويتم اعتبارھا جوھرية، إذا كانت منفردًة أو مجتمعًة، يمكن أن 
 .يكون لھا تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي ھذه القوائم المالية المجمعة

ً لمعايير التدقيق الدولية في تونس، نمارس الحكم المھني  المعمول بھا كجزء من عملية التدقيق وفقا
 :والحفاظ على الشك المھني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي

  

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوھرية في القوائم المالية المجمعة، سواًء كانت ناتجة عن الغش  -
دلة تدقيق أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أ

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

 .تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي
المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة الحصول على فھم لنظام الرقابة الداخلي  -

 .في ظل الظروف القائمة
 

تقييم مدى مالئمة الطرق المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات  -
 .الصلة التي قامت بھا اإلدارة

 

وبناًء على أدلة التدقيق  التأكد من مدى مالئمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، -
التي تم الحصول عليھا، والتأّكد من وجود أو عدم وجود شّك جوھري مرتبط بأحداث أو ظروف 

على االستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن ھناك  المجمعقد تؤثر على قدرة 
صلة في القوائم المالية أو شك جوھري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات ال

تعديل رأينا إذا كانت ھذه اإلفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي 
حصلنا عليھا حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي 

 .في أعماله المجمعإلى عدم استمرار 
 

ھيكل القوائم المالية ومحتواھا بما في ذلك اإلفصاحات حولھا وفيما إذا تقييم العرض العام و -
 .بشكل عادل للعمليات واألحداث الحاصلةكانت القوائم المالية  المجمعة تحقق عرضا 

 
اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة للبنك فيما يتعلق بمجال ورزنامة أعمال التدقيق وأمورالتدقيق  -

وجه من أوجه قصور ھامة في نظام الرقابة الداخلية التي الحظناھا  الرئيسية، بما في ذلك أي
  خالل أعمال التدقيق التي قمنا بھا.

 

 

 

 

 

 

 



II. تقرير عن االلتزامات القانونية والتنظيمية  
 

ا بالمراجعات الخاصة المنصوصة ابات، قمن ة الحس ا لمراقب ة  في إطار مھمتن ايير التي نشرتھا ھيئ بالمع
  . الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية وكل النصوص المنظمة سارية المفعول في ھذا الصدد

  

 فعالية نظام الرقابة الداخلية-1

 

داد  بية وإع ة بمعالجة المعلومات المحاس ة المتعلّق ة الداخلي تولّينا في نطاق تدقيقنا، فحص إجراءات الرقاب
وائم المال ا يقتضيهالق ا لم ة وطبق انون ي ن الق د) م ث (جدي ي  117-94الفصل الثال ؤرخ ف وفمبر  14الم ن

 .2005أكتوبر  18المؤرخ في  2005-96والمنقح بالقانون  1994

ذكر أن مسؤولي ة ةوفي ھذا الصدد ن ة الداخلي ق الّرقاب ة تصميم وتطبي ا بصفة  و متابع ا و كفاءتھ نجاعتھ
  ى مجلس اإلدارة.دورية تعود إلى إدارة البنك وإل

 

ة من   ة الداخلي ة في نظام الرقاب بناءا على عملية التدقيق التي قمنا بھا لم نكتشف وجود اخالالت جوھري
 .أعاله كما ھو شأنھا أن تؤثر على رأينا حول القوائم المالية المجمعة ا

  وقد وافينا إدارة البنك بتقرير حول النقائص التي تم رفعھا.

  

إلى ما رأيناه ضروريا من أعمال تدقيق، لم نكتشف أي إخالل متعلق بمطابقة حسابات الشركة  واستنادا
  .للقوانين الجاري بھا العمل
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