
 
 

 

 

 

 
 القوائم المالية 

 

ونست –بنك اليوباف الدولي   
  المقر االجتماعي: شارع البورصة –حدائق البحيرة 2 تونس 3501

 

هذه القوائم مصحوبة بالتقرير . 13/32/2520للسنة المحاسبية المختومة في  المالية هقوائم تونس–بنك اليوباف الدولي  ينشر

 .سفيان مجادي و دمحم مرابطالسيد  الحسابات العام و الخاص لمراقبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالغ الشركات

 

 

 



 
 

 

 

  

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0220ديسمبر  13

 

 النشاطات -3
 

تونس كشركة مساهمة تونسية غير مقيمة مركزها تونس خفية األسم خاضعة  –تأّسس بنك اليوباف الدولي 

المتعلق بتنظيم شروط ممارسة  6102-48للقوانين النافدة في الجمهورية التونسية وخاصة القانون عدد 

العمليات  البنكية والرقابة على البنوك و المؤسسات المالية وتنطبق أحكام مجلة إسداء الخدمات المالية 

على البنوك و المؤسسات المالية الغير المقيمة ما لم تتعارض 6112-26يرالمقيمين الصادرةبالقانون عددلغ

ويمتلك مباشرة  المصرف الليبي الخارجي جميع أسهم المصرف منذ سنة  .6102-64مع أحكام القانون 

6110 . 

 

 أهم السياسات المحاسبية المتبعة -0
 

 :المعتمدة في إعداد البيانات المالية هي التالية إّن أهم السياسات المحاسبية

 قواعد االعداد 

تم إعداد هذه البيانات المالية وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات المعتمد في تونس عمال بأحكام القانون -

مدة من قبل تمع االستئناس بالمعايير الصادرة عن أو المع 0222ديسمبر  01المؤرخ في  22-006عدد

 .ايير المحاسبية الدولية و التفسيرات الصادرة عن اللجنة المالية الدولية المسؤولة عن التفسيراتمجلس المع

 .تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية -

تونس مؤسسة مصرفية غير مقيمة  -تم إعداد البيانات المالية بالدوالر األمريكي ألن بنك اليوباف الدولي-

 . ة قيود على العمليات بالعملة المحليةوأنّه ثم

 .إتفاقية ربط األعباء مع االيرادات إستنادا إلى إعداد البيانات المالية تم-

 .الحذر تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ-

 .لتلك المتبّعة أثناء السنة السابقة إّن هذه السياسات المحاسبية مطابقة

 الماليةالودائع لدى المصارف والمؤسسات 

 .تّم قيد الودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية خالية من أية مبالغ أو مخصصات ديون معدومة 

 القروض والتسهيالت

تم قيد القروض والتسهيالت بعد استبعاد أية مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها أو مبالغ ديون 

مناشير البنك المركزي التونسي و المعايير المحاسبية المتعلقة بالقطاع  معدومة، عمال بما جاءت به

 .المصرفي

 



 
 

 مخصصات عامة على القروض والتسهيالت

يتم تكوين    0220لسنة  66منمنشور البنك المركزي التونسي  عدد ) جديد(مكرر 10 طبقاً ألحكام الفصل

ية المخاطر الكامنة على التعهدات لتغط" مخصصات جماعية"مخصصات ذات صبغة عامة تحت تسمية 

 .من نفس المنشور4على معني الفصل ( 0صنف )وتلك التي تستوجب متابعة خاصة (  0صنف )الجارية

ويتم تحديد مبلغ المخصصات المذكورة وفقاً للقياس المنصوص عليها في المذكرة الخاصة بالمؤسسات المالية 

 .6106ديسمبر  6والصادر بتاريخ  6106-20رقم 

 الودائع

 .تدرج ودائع العمالء بالتكلفة ناقص المبالغ المدفوعة

 األصول الثابتة

 .تقيد األصول الثابتة بتكلفتها التاريخية

 االستهالك

تم احتساب االستهالك على جميع األصول الثابتة باستثناء األراضي بالمعدالت المعتمدة الستهالك تكلفة 

 .األصول طيلة مدّتها المتّوقعة

 اإليرادات

 .الّسنة بهذه المرتبطة قدرالمبالغ على المحاسبيّة السنة نتيجة ضمن  ذات الصلة  الرسوموا الفوائد تحتسب

ايرادات السنة  ضمن الضمان وعموالت التمويالت وتنفيذ والتصّرف الدّراسة عموالت تحتسب

 .الّسنة بهذه المرتبطة قدرالمبالغ على

 .تحصيلها ايرادات السنة عند   ضمن  الموازنة  جخار التعهدات عموالت يقع تسجيل

ً 4و  3, 2المتعلقة بالحرفاء المصنفين العموالت وتستبعد من الدخل الفوائد البنك المركزي  لمنشور  وفقا

 .و المعايير المحاسبية المتعلقة بالقطاع البنكي 1991لسنة  24التونسي عدد 

 

 األرصدة النقدية وما يعادلها

أشهر من تاريخ  0تشمل األرصدة النقدية وما يعادلها أرصدة العناصر التالية المستحقّة خالل فترة أقصاها 

 :دخولها فيملكية المصرف

 .النقد في الصندوق -

 .األرصدة النقدية لدى المصارف بما في ذلك البنك المركزي -

 .الودائع ألجل لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى -

 .ائع المستحقة للمصارف والمؤسسات المالية األخرىالود -

 المشتقات المالية

تقيّد األدوات المالية . يتداول المصرف بأدوات مالية مشتقّة السيما بعقود القطع اآلجلة في سوق القطع األجنبية

و الخسارة غير المحقّقة تعتبر القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة على أنّها الربح أ. المشتقة بقيمتها العادلة



 
 

تدرج . والناتجة بعد تغطية قيمة المشتقات باالستناد إلى معدالت السوق السارية أو نماذج التسعير الداخلية

في حين " موجودات أخرى"في الميزانية تحت بند ( ربح غير محقّق)المشتقات ذات القيمة السوقية اإليجابية 

 ".المطلوبات األخرى"تحت بند ( خسارة غير محقّقة)لبية تدرج المشتقات ذات القيمة السوقية الس

 

 المقاّصة

ال تجرى المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية كما وال تدرج القيمة الصافية في الميزانية اال بموجب 

حق قانوني يسمح بإجراء المقاصة بين المبالغ المسجلة وفي حال أراد المصرف إجراء المقاصة على أساس 

 .لقيمة الصافية أو بيع األصول وتسديد الدين في الوقت نفسها

 

 العمالت األجنبية

يتم تحويل حسابات الموجودات والمطلوبات المحررة بالعمالت االجنبية الى ما يوازي قيمتها بالدوالر 

 .األمريكي وفقاً لسعر الصرف الساري بتاريخ الميزانية

 .القطع الناتجة عنها في حساب األرباح والخسائر تدرج أرباح أو خسائر فروقات

 األصول المالية المشكوك بتحصيلها أو المعدومة

تُجرى عملية التقييم لألصول في نهاية السنة المالية للتحقق من وجود أي دليل موضوعي يستشف منه  عدم 

صول المشكوك في تحصيلها إمكانية تحصيل أصول محددة وفي حال توفر مثل هذا الدليل يتم تحديد قيمة األ

 .وتكوين المخصص الالزم لها على أساس  القيمة االقتصادية الحالية

 تاريخ الشراء والبيع

تسجل جميع عمليات البيع والشراء العادية لألصول المالية بتاريخ العملية وهو التاريخ الذي يتعهد فيه 

 .ددة في القوانين أو المعمول بها في السوقالمصرف بشراء األصول التي يستوجب تسليمها ضمن المهلة المح

 

 



 
 

 



 
 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 



 
 



 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  تونس -اليوباف الدولي بنك

 الحسابات لمراقبي العام التقرير

 2020 ديسمبر 31 في المختومة المحاسبيّة السنة

 

  ، "تونس -اليوباف الدولي بنك "مساهمي السادة

I. التقرير حول تدقيق القوائم المالية 

 الرأي

اليوباف  لبنك" المالية  القوائم العاديّة ، قمنا بتدقيق العاّمة جلستكم طرف تم تكليفنا بها من التي الحسابات مراقبة لمهّمة تنفيذا

 2020.ديسمبر 31المختومة في المحاسبيّة للسنة "تونس -الدولي

 كذلك و النقدية التدفقات جدول و النتائج قائمة الموازنة و خارج التعهدات جدول و على الموازنة الماليّة القوائم هذه تشتمل 

 .الماليّة القوائم حول أخرى إيضاحات و الطرق المحاسبية و المبادئ ملخص ألهم

 فيها بما مليون دوالر أمريكي، 105,556 موجبة تبلغ ذاتية أمواال الماليّة القوائم هذه تظهر

  .للسنة السلبية أمريكي النتيجة دوالر مليون 3,303 

كافة النواحي الجوهرية للوضعية المالية في  فإن القوائم المالية المرفقة بتقريرنا صادقة و تعكس بصورة وفية و حسب رأينا ،

، طبقا للنظام  2022ديسمبر 31و نتائج أعماله و تدفقاته النقدية للسنة المحاسبية المختومة في" تونس-اليوباف الدولي لبنك"

 .المحاسبي للمؤسسات بالبالد التونسية

 اس الرأي أس

مسؤولية "لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة بالبالد التونسية ويرد الحقا في هذا التقرير ضمن فقرة 

 .بيانا لمسؤوليتنا وفقا لهاته المعايير" مراقبي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

وقد استوفينا . خالقي للمهنة المعتمدة بتونس ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم الماليةنحن مستقلون عن البنك وفقا لقواعد السلوك األ

 .مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات والقواعد

 .إلبداء رأينا نعتقد أن العناصر المتوفرة لنا من خالل أعمال التدقيق كافية ومالئمة و توفر لنا أساسا معقوال

 التدقيق األساسية مسائل

إن مسائل التدقيق األساسية هي تلك األمور التي كانت، بحسب تقديرنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية 

رأيا و قد تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل لغاية بلورة رأي حولها، إال أننا ال نبدي . للفترة الحالية

 .منفصال في تلك المسائل

 :و قدرنا أن النقاط التالية تعتبر مسائل أساسية للتدقيق وجب اإلفصاح عنها في تقريرنا 

 

 

 



 

 

 

 تقييم مخاطر القروض وتغطية التعهدات 

 ألة التدقيق األساسيّةمس

البنك تقييم المخاطر الثابتة بصفة فردية  ويتولى. تونس في إطار أنشطته لمخاطر القروض-اليوباف الدولي يتعرض بنك

كما تم إتمامه  1991لسنة  24وفقا لمعايير تغطية المخاطر ومتابعة التعهدات موضوع منشور البنك المركزي عدد 

 . وتنقيحه بالنصوص الالحقة

والتعهدات التي بتكوين مدخرات جماعية لتغطية المخاطر الكامنة على التعهدات الجارية  البنك من جهة أخرى، يقوم

 .2212لسنة  22عمال بمقتضيات المنشور عدد ( 1و 2األصناف )تتطلب متابعة خاصة 

سواءا منها  لقد اعتبرنا أن تقييم مخاطر القروض وتغطية التعهدات تمثل مسألة أساسية في التدقيق نظرا ألهمية التعهدات

 المضمنة بالميزانية أو خارجها و المتعلقة بالحرفاء 

دوالر أمريكي صافية من المدخرات والفوائد  مليون 315,233، والتي بلغت في نهاية السنة المحاسبية سات الماليةو المؤس

 . مليون دوالر أمريكي  8,345و دوالر أمريكي مليون15,420 المؤّجلة، البالغة تباعا 

عية وكمية تتطلب درجة عالية من حيث أن تصنيف اإلعتمادات وتقييم الضمانات المقبولة تعتمد على معايير تقييم نو

 .التقدير حسب الحكم المهني للمدقق

 

 

 اإلجراءات المعتمدة

وشملت أعمال المراقبة التي قمنا بها . لقد قمنا بتقييم نظام الرقابة الداخلية للبنك المتعلق بتحديد وتقييم مخاطر القروض

 : أساسا

 نظام الرقابة الداخلية فيما يتعلّق بتحديد وتقييم مخاطر القروض وتصنيف التعهدات وتغطية المخاطر  نجاعة تقييم

 وتأجيل الفوائد؛

 ،مطابقة المنهجيّة المعتمدة من طرف البنك لمتطلبات البنك المركزي 

 ن حيث االستخالصات في مالئمة المعايير النوعية المعتمدة في تصنيف التعّهدات ومراقبة سلوكيّات الحرفاء م تقييم

 فترات مختلفة؛

 فحص الضمانات المقبولة في تقييم المدّخرات و تقييم كفاية الفرضيّات المعمول بها ؛ 

 إجراءات تحليلية بشأن تطور التعهدات والمدّخرات؛ تطبيق 

 من استمراريّة طرق تحديد المدخرات الجماعية ، التأكد 

 ات حول القوائم الماليةمن المعلومات الواردة في اإليضاح التثبت. 

 

 

 



 

 

 

 تسجيل إيرادات الفوائد والعموالت ضمن النتائج 

 ألة التدقيق األساسيّةمس

دوالر  مليون 4,243مبلغ قدره  2222والعموالت المسّجلة ضمن نتائج سنة  الصافية المتأتية من الفوائدبلغت اإليرادات 

من مجموع إيرادات  %68ما يعادل إجماال )بالنسبة للعموالت  أمريكيدوالر  مليون 2,023بالنسبة للفوائد و  أمريكي

 (.االستغالل البنكية

والعموالت أمرا رئيسيا للتدقيق بسبب أهمية هذا البند، وبالنظر الرتباط إيرادات البنك بنسب الفائدة  الفوائد ويمثل إدراج

 .سارية المفعول وبالعموالت المعتمدة وجداول استخالص القروض

 اإلجراءات المعتمدة

 

لقد قمنا بتقييم نظام الرقابة الداخليّة للبنك والمتعلق بتسجيل إيرادات القروض والعموالت ضمن النتائج وشملت أعمال 

 :الرقابة التي قمنا بها أساسا

 

 تقييم النظام المعلوماتي للبنك باعتبار اإلدماج اآللي لإليرادات ضمن المحاسبة؛ 

  بالتعهدات واإليرادات ذات الصلة في المؤسسات "والمتعلق  24امتثال البنك ألحكام المعيار المحاسبي عدد

 ؛"البنكية

 تقييم السياسات واإلجراءات والضوابط في االعتراف باإليرادات وتسجيلها؛ 

 موثوقية الطرق المعتمدة في تأجيل الفوائد؛ 

  والعموالت وفقا لمؤشرات نشاط البنك، سياسات التسعير والقوانين تطبيق إجراءات تحليلية بشأن تطور الفوائد

 المتعلقة بها؛

 التثبت من المعلومات الواردة في اإليضاحات حول القوائم المالية. 

 لفت نظرفقرات 

تونس -الدولي اليوباف المرفقة بالقوائم المالية حيث خضع بنك 1-31و 22و 14عدد  نود أن نلفت اإلنتباه إلى اإليضاحات -

، إلى عملية مراقبة لوضعيته الجبائية، والتي شملت مختلف الضرائب واألداءات وذلك بالنسبة للفترة 2019خالل سنة 

 .2212ديسمبر  31إلى  2212الممتدة من ّغرة جانفي 

والتي ّ تضمنت مطالبة البنك بضرائب وأداءات  إعالم البنك بنتائج المراجعة الجبائية 2219 أوت 21وقع بتاريخ  قد و

مليون  4.103مليون دوالر أمريكي بما في ذلك الخطايا بقيمة  40622مليون دينار أي ما يعادل  12.869تكميلية قدرها 

األصول  ألف دينار أي بطرح مبلغ 98 ب  2212ديسمبر  31دينار و ضبط فائض الضريبة على الشركات بتاريخ 

 .ألف دوالر أمريكي 412مليون دينار ما يعادل   1.112قدره االجبائية بم

باإلعتراض على  2219سبتمبر  13من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية، قام البنك بتاريخ  44وعمال بأحكام الفصل  

 .نتائج هذه المراقبة ومد اإلدارة بجميع المؤيدات والمبررات

وال . بقبول بعض النقاط التي من شأنها تقليص التعديالت الجبائية 2222مارس  12كما قامت اإلدارة في ردها بتاريخ 

 .تزال اإلجراءات في هذا الشأن جارية



 

 

 

( مليون دينار1.021)ألف دوالر أمريكي  381مخصصات بقيمة  البنك بتسجيل قام 2222وتجدر اإلشارة أنه خالل سنة 

ديسمير  31في ( دينار مليون 2.449)مليون دوالر  2.233الجبائية  المخصصات المتعلقة بتغطية المخاطر ليبلغ مجموع

2222 .  

 .ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا األمر

برفع قضية ضد  « ITF »حيث قامت مجموعة التمويل و التجارة الدولية  2-31عدد  نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح -

مليون أورو كتعويض لخسائر لحقتها حسب  5.324تونس طالبة إلزام البنك بأن يؤدي لها مبلغ  -يوباف الدوليال بنك

و قد تم تعيين خبير من قبل المحكمة لتقدير قيمة هذه الخسائر . إدعائها جراء عدم خالص البنك إلعتماد مستندي لصالحها

بمحكمة تونس و لم يصدر حتى تاريخ  42019/22تحت عدد  وال تزال القضية جارية في طورها االبتدائي. إن وجدت

 . هذا التقرير أي حكم بإلزام البنك بدفع أي تعويضات

وبناء عليه لم يقم البنك بقيد أي مخصصات بعنوان مخاطر  ونتيجة لذلك ال يمكن توقع النتيجة النهائية المتعلقة بهذه القضية

 . متعلقة بهذه القضية

مليون دوالر  3.842لدى البنك  « ITF »ومن ناحية أخرى بلغت قيمة تعهدات مجموعة التمويل و التجارة الدولية 

وقد تم قيد (. 24صنف )، تم إعتبارها سابقا من بين التعهدات متعسرة االستخالص 2020ديسمبر  31أمريكي في 

مليون دوالر أمريكي بهذا  1.221بقيمة مليون دوالر أمريكي وتسجيل فوائد مؤجلة  2.841 مخصصات بقيمة

 .الخصوص

 تقرير مجلس اإلدارة حول التصرف

 .إن مسؤولية إعداد تقرير التصرف هي من مشموالت مجلس اإلدارة

و بالتالي فإننا ال نقوم بإبداء رأي حول  إن رأينا حول القوائم المالية ال يشمل تقرير التصرف المعد من طرف مجلس اإلدارة،

 .هذا التقرير

من مجلة الشركات التجارية، تنحصر مسؤوليتنا في التحقق من دقة المعلومات حول حسابات البنك  288طبقا ألحكام الفصل 

أشغالنا فحص تقرير وفي هذا الصدد، تشمل . المضمنة بتقرير مجلس اإلدارة بالرجوع إلى البيانات الواردة بالقوائم المالية

التصرف ومن ثم القيام بتقييم ما إذا كان هناك تعارض جوهري بينه وبين القوائم المالية أو المعلومات التي توصلنا إليها أثناء 

إذا استنتجنا من خالل أعمالنا إحتواء تقرير . التدقيق، أو ما إذا كانت تبدو أنها تتضمن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى

 .خطاء جوهرية، وجب علينا التوقف عندها و اإلفصاح عنها ضمن تقريرناالتصرف أ

 .هذا وليس لدينا ما يجب ذكره واإلفصاح عنه في هذا الصدد

 مسؤولية اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول القوائم المالية

مطابقة للنظام المحاسبي للمؤّسسات هي من مسؤولية مجلس اإلدارة و تشمل هذه المسؤولية  قوائم مالية وعرض  إن إعداد

إرساء نظام الرقابة الداخلية الذي يعتبر ضروريا إلعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو 

 .خطأ

تقدير ما إذا كان البنك قادرا على مواصلة نشاطه واإلفصاح، إن  وعند إعداد القوائم المالية، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن

إقتضى األمر ذلك، عن المسائل المتعلقة باالستمرارية و يقع تطبيق المبدأ المحاسبي الخاص باستمرارية النشاط، إال إذا ارتأت 

 .اإلدارة خالف ذلك إراديا أو في غياب بديل واقعي لمواصلة النشاط

 .س اإلدارة مراقبة عملية إعداد التقارير المالية للبنكويقع على عاتق مجل



 

 

 

 مسؤولية مراقبي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

ناتجة عن  إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت

 .ابات الذي يتضمن رأينااحتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدققي الحس

هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانا بأن التدقيق الذي يتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة بالبالد  المعقول التأكيد

يمكن أن تنشأ األخطاء عن احتيال أو خطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من . التونسية سيكشف دائما عن خطأ جوهري إن وجد

توقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، إفرادا أو إجماال، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساسا الم

 .هذه القوائم المالية

س كجزء من أعمال التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة بالبالد التونسية، إننا نمارس التقدير المهني مع االستدالل بالح

 :كما نقوم باآلتي. الناقد في جميع مراحل التدقيق

تصميم والقيام  تحديد وتقييم األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ وكذلك -

ن خطر عدم إ. بإجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا

اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة، ناتجة عن االحتيال، أعلى من خطر عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناتجة عن 

 .الخطأ، حيث قد ينطوي االحتيال على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية

الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية ذات  -

 .القائمة

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت  -

 .بها اإلدارة

واستنادا إلى أدلة التدقيق التي تّم الحصول عليها،  إستنتاج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، -

ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري يتعلق بإحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول قدرة البنك على البقاء كمنشأة 

ات ذات العالقة في وإذا خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى االفصاح. مستمرة

تستند استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي يتم . القوائم المالية، أو إذا كانت هذه االفصاحات غير كافية، يتوجب علينا تعديل رأينا

ومن الممكن لألحداث أو الظروف المستقبلية أن تدفع البنك للتوقف عن البقاء كمنشأة . الحصول عليها حتى تاريخ هذا التقرير

 .ستمرةم

األحداث األساسية بطريقة  تمثل إذا كانت القوائم المالية تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية وفيما -

 .عادلة

بنطاق التدقيق وتوقيت أعماله المخطط لها والنقاط المهمة التي برزت  إننا نتواصل مع اإلدارة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى،

 .أثناء أعمال التدقيق بما في ذلك أوجه القصور الهامة، إن وجدت، في الرقابة الداخلية

أننا نبلغكم بجميع نقدم أيضا للقائمين على الحوكمة بيانا بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية المعمول بها في شأن االستقاللية، كما 

 .العالقات وغيرها من المسائل التي يعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقالليتنا، وسبل الحماية منها إن لزم األمر

من بين األمور التي تم إبالغها للقائمين على الحوكمة، فإننا نحدد تلك األمور التي كانت لها األهمية القصوى أثناء التدقيق في 

ئم المالية للفترة الحالية والتي تمثل بدورها أمور التدقيق الرئيسية، ثم ندرجها في تقرير مدقق الحسابات باستثناء ما تحظر القوا

أن أمرا ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في  –في حاالت نادرة للغاية  –النظم أو التشريعات اإلفصاح عنه للرأي العام أو إذا قررنا 

إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف يترك تداعيات سلبية تفوق مزايا التي ستعود على تقريرنا إذا كنا نتوقع 

 .الصالح العام من جراء هذا اإلفصاح

 



 

 

 

II. تقرير حول الفحوصات الخصوصية 

خبراء في نطاق مهمتنا القانونية لمراجعة الحسابات قمنا بالفحوصات التي تنص عليها المعايير المنشورة من قبل هيئة ال

 .المحاسبين التونسية والقوانين المعمول بها في هذا الشأن

 فعالية نظام الرقابة الداخلية 

المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، قمنا بتقييم  1994نوفمبر  14المؤرخ في  112-94طبقا ألحكام الفصل الثالث من القانون 

الصدد، نذكر بأن مسؤولية تصميم وإرساء نظام الرقابة الداخلية وكذلك  وفي هذا. عام لفاعلية نظام الرقابة الداخلية بالبنك

 .الرصد الدوري لفاعليته وكفاءته تقع على عاتق اإلدارة ومجلس اإلدارة

إن الفحوص التي قمنا بها قد بينت جملة من النقائص في منظومة الرقابة الداخلية للبنك تم ذكرها صلب خطاب التوصية الذي تم 

 .ى اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي و اإلدارة العامة للبنك و الذي يمثل جزءا من هذا التقريرتوجيهه إل

  مطابقة مسك حسابات األوراق المالية لألنظمة المعمول بها

 ، قمنا بالتثبت بشأن مطابقة مسك حسابات األوراق المالية الصادرة2221لسنة  2226من المرسوم رقم  19عمال بأحكام المادة 

 .عن البنك لألحكام الجاري بها العمل

 .تقع مسؤولية ضمان اإللتزام بمتطلبات هذه اللوائح على عاتق اإلدارة ومجلس اإلدارة

واستنادا إلى اإلجراءات التي اعتبرناها ضرورية، ليس لنا أي مالحظات جوهرية حول احترام البنك لألحكام المتعلقة بمسك 

 .بها العملحسابات األوراق المالية الجاري 

   0206أفريل  61تونس في                                              

 

                                              

 الحسابات مراقبي

 أوديت أند منجمنت سكيلزعن مكتب                عن مكتب الخبراء الشركاء المتحدون

 دمحم مرابط             سفيان مجادي         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تونس -اليوباف الدولي بنك

 التقرير الخاص لمراقبي الحسابات

 2020ديسمبر  16للسنة المحاسبية المختومة في 

 

 ،"تونس -اليوباف الدولي بنك"مساهمي السادة

 واستنادا إلى أحكام الفصلالمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية  2016 لسنة48 من القانون عدد 82و  43عمال بأحكام الفصول 

من مجلة الشركات التجارية نحيطكم علما في ما يلي باالتفاقيات المبرمة والعمليات  422و ما يليه و الفصل " جديد" 222

 .المنصوص عليها في الفصول المذكورة أعاله

ه اإلتفاقيات والعمليات وترجمتها تتمثل مسؤولياتنا في التثبت من إحترام اإلجراءات القانونية للترخيص والمصادقة على هذ

 .الصحيحة في القوائم المالية

ليس من مشموالتنا البحث بصفة خاّصة و بطريقة موسعة عن الوجود المحتمل لهذه اإلتفاقيات والعمليات، ولكن من واجبنا 

لينا والتي تمكنا من الحصول إعالمكم بالخصائص والمعطيات األساسية لهذه االتفاقيات والعمليات حسب المعلومات التي قدمت إ

 .عليها عن طريق إجراءات التدقيق، دون إعطاء رأينا حول أسباب تكوينها ومدى جدواها

 .يعود إليكم النظر في الفائدة المرجوة من إبرام هذه االتفاقيات و من القيام بها و ذلك من أجل المصادقة عليها

I. 2020لها تأثير على سنة سنوات الماضية و التيال خالل اإلتفاقيات المبرمة : 

 

 : القرض المسند لفائدة الشركة التركية لإليجار المالي -1

 بنسبة فائدة يورو 402220222قرضا بقيمة     2212للشركة التركية لإليجار المالي خالل سنة "  بنك اليوباف الدولي" لقد منح

 الموظفة على هذا القرض 2020كما بلغت الفوائد المالية لسنة  ، 11/22/2222وتم تسديد المبلغ بتاريخ % 2.411تساوي 

 .دوالر أمريكي  360232 مبلغ إيرادات البنك، ضمن والمسجلة

II. واجبات وتعهدات البنك تجاه المسيّرين: 

و  بواجبات بمدكم نتشرف من مجلّة الشركات التجارية(جديد)222الفصل  من الخامسة والفقرة الثاني الباب بمقتضيات عمال

 :تعهدات البنك تجاه مسيّريه

 :تجاه المدير العام -1

  2020منح البنك للمدير العام الحالي بعنوان سنة  : 

بما في ذلك مخصصات صندوق التقاعد بإعتبار الفوائد بقيمة )دوالر أمريكي  3810444جراية سنوية خام بقيمة  -

 ( .   دوالر أمريكي 320229

استرجاع مصاريف مداواة،تذاكر طائرة،ماء، غاز،كهرباء )دوالرأمريكي  120399  إمتيازات عينية قدرت ب -

 (.وهاتف

 .دوالر أمريكي 80222  مكافئات حضور لجنة التعيينات والتأجير بقيمة -

 كما وضع البنك سيارة وظيفية على ذمة المدير العام مع تحّمل مصاريفها كاملة. 

 



 

 

 

 

 :المساعد تجاه المدير العام -2

  2020منح البنك للمدير العام المساعد بعنوان سنة  : 

بما في ذلك مخصصات صندوق التقاعد بإعتبار الفوائد ) دوالر أمريكي 2260321 جراية سنوية خام بقيمة -

 (. دوالر أمريكي 190126بقيمة  

 (.تذاكر طائرة)دوالر أمريكي  90341 إمتيازات عينية قدرت ب  -

 المساعد مع تحّمل مصاريفها كاملة وظيفية على ذمة المدير العام وضع البنك سيارة. 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة -3

 دوالر أمريكي 8310222بلغت 2020 بعنوان سنة  سنوية ومكافأة مصاريف. 

 

 :تتفّصل كاآلتي  2020ديسمبر 31 إن واجبات و تعهدات البنك تجاه المسيّرين كما هو مبين في القوائم المالية في

 

 
 

 

أحكام الفصول تدخل في نطاق  2022خالل سنة أخرى عمليات بوجود يعلمنا لم إدارتكم مجلس نأب علما نحيطكم خرآ جانب من

من مجلة  422وما يليه والفصل  200 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والفصل 2218لسنة  46 من القانون عدد 82و 43

 .الشركات التجارية

 

 0206أفريل  61تونس في 

 الحسابات مراقبي

 

 سكيلز أوديت أند منجمنت عن مكتب   عن مكتب الخبراء الشركاء المتحدون

 دمحم مرابط            سفيان مجادي

300 000     631 750      - جرايات، منح ومكافآت         814 342        892 16         515 198                   

-              - صندوق التقاعد          279 35       495 133           178 19               329 4              

-              - مخصص مكافأة نهاية الخدمة        098 108       002 332           771 35             635 41              

-              - إجازات سنوية غير مستهلكة          848 44       748 127           976 14             917 18              

المجموع        038 531       245 593        892 16         440 268             881 64      750 631     000 300

ديون مستحقة في 
31/12/2020

مصاريف السنة

أعضاء مجلس اإلدارة المدير العام المساعد )الحالي( المدير العام

ديون مستحقة في 
31/12/2020

مصاريف السنة
ديون مستحقة 

في31/12/2020
مصاريف السنة

المدير العام المساعد )السابق(

ديون مستحقة 

في31/12/2020
مصاريف السنة


