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تقریر التصّرف لمجلس اإلدارة والقوائم المالیة للشركة األّم للسنة المحاسبیة المختومة تــالوة
.2018دیسمبر 31في 

ومة في ــات للسنة المحــاسبیة المختــاص لمراقبي الحســابــام والخــالتقریـریـن العتــالوة
للشركة األم .2018دیسمبر 31

تقریر التصّرف لمجلس اإلدارة والخاص بمجّمع بنك تونس واإلمارات وفي القوائم النظـر في
.2018دیسمبر 31المالیة المجّمعة للسنة المحاسبیة المختومة في 

المختومة في مراقبي الحسابات حول القوائم المالیة المجّمعة للسنة المحاسبیة تقریرتــالوة
.2018دیسمبر 31

المصادقة على تقریري مجلس اإلدارة والقوائم المالیة للشركة األّم والقوائم المالیة المجّمعة 
.2018دیسمبر 31للسنة المحاسبیّة المختومة في 

.2018إبراء ذّمة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المحاسبیّة 

.2018توظیف نتائج السنة المحاسبیة 

ــدالت الحضـــور.تحدید ب

تسمیـة أعضـاء جــدد بمجلس إدارة البنك

تجدیــــد نیـابـة أعضــاء مجــلس اإلدارة
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الفهــــــرس

2018دیسمبر حول نشاط ومالیة البنك في موفى تقریر

2018دیسمبر نشاط البنك في موفى -1
مجال القروض متوّسطة وطویلة المدىفينشاط ال-1-1

المصادقات1-1-1
فوعاتالدّ 1-1-2

جاريشاط التّ النّ -1-2
تطّور قائم القروض قصیرة المدى1-2-1
ات مع الخارج : القروض االستنادیةالعملیّ 1-2-2
ضمانات وكفاالت ممنوحة للحرفاء1-2-3

2018دیسمبرفي موفىمــــوارد البنــك-2
اتیةالذّ الموارد -2-1
موارد االقتراض-2-2
المــوارد المتأتیة من االیــداعات-2-3
ةتكلفة الموارد المالیّ -2-4

2018دیسمبرتطـــّور األصــول في موفى-3
القـــــروض-3-1
اإلستثمارمحفظة-3-2
ــالتدخّ ة التّ مردودیّ -3-3
القروضنسب الفائدة علىھــــامش-3-4
صّرف في األصولالتّ -3-5

2018دیسمبرفي موفى نتـــــائج البنــك-4
تطّور المحاصیل البنكیّة1-4-

المالیةتطّور األعباء-4-2
تطّور األجور و األعباء العامة-4-3
اتج البنكي الصافيتطّور النّ -4-4
تیجة النّ -4-5

استخــــالص القــــروض-5
ةالجملیّ االستخالصات-5-1

2018دیسمبرفي موفىمذكـرة حــول مراقبـة المخـاطر 6-

2018دیسمبرفي موفى التـــزامات بنـــك تونس واالمـــارات -7

ــراتّھــــــم المــؤشّ أ8-
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:2017دیسمبرمقارنة بمستواھا في موفى  2018دیسمبرأھّم مؤشرات نشاط البنك في موفى من

 مقابل 2018دیسمبرم د في موفى 156المصادقات على قروض متوّسطة و طویلة المدى إلى نمّو
.2017دیسمبرفي موفى  م د135

 2017دیسمبرفي موفى  م د 118,7م د مقابل 129,9نمّو الّدفوعات إلى.

2017دیسمبرم د في موفى 254م د مقابل 261نمّو قروض التّصّرف الى.

  م د في موفى537,5حیث ارتفعت  من2018دیسمبرم د  في موفى 104.8نمو  إیداعات الحرفاء
.19,5%بنسبة أي2018دیسمبرى م د في موف642,3الى2017دیسمبر

مقابل2018دیسمبرموفـــى م د في1.142,2إذ بلغ10%تطــّور مجموع الموازنة بنسبة
.2017دیسمبرم د في موفى1.037,7

 مقابلم د من إجمالي تدّخالت البنك136.2ما قدره 2018دیسمبربلغت التّدخالت المصنّفة في موفى
فیما بلغت تغطیة التدّخالت المصنّفة بالمرصودات والفوائد 2017دیسمبرفي موفى 144.6

.2017دیسمبرفي  موفى 49,3%مقابل  59,7%المخّصصة نسبة  

 موفى م د في79,5مقابل2018دیسمبرم د في موفى 103,4نمّو إیرادات االستغالل البنكي إلى
.2017دیسمبر

م د في 44,4مقابل 2018دیسمبرم د في موفى48,4حیث بلغ 9%بـ نمّو النّاتج الّصافي البنكي
.2017دیسمبرموفى 

 دیسمبرم د في موفى  0,782مقـابل2018دیسمبرفي موفى  م د 0,950بلغت النتیجــة الصافیة
2018م د خالل سنة 12,5قیمتھوتجدر اإلشارة الى انھ وقع تخصیص مدخرات صافیة بما .2017
مدّخرات جماعیة 2,557و)2013ـ21افیة (منشور البنك المركزي ـــضإرات ـــخم د مدّ 8,994منھا 

.)91ـ24م د مدخرات فردیة (منشور البنك المركزي 1,554و 
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2018دیسمبر نشاط البنك في موفى -1

دىــلة المــال القروض متوّسطة وطویــفي مجنشـــاط ال-1-1

المصــــادقــات

م د مقابل156إلى 2018دیسمبرفي موفى دىــلة المــعلى القروض متوّسطة وطویصادقات ّور المــتط

.)(15,2%+م د20,5أي  نمّو  بـ  2017دیسمبرفي موفى  د م135

نمــــّو المصادقات
(بحساب ألف دینار)

انجازات

سبتمبر

2018

انجازات

2018

انجازات

2017

تقدیرات 
لسنةالمحیّنة 

2018

النمــوّ نسبـة

2018/2017دیسمبر

نسبة انجاز 
میزانیة

2018

قروض متوسطة وطویلة المدى للمؤسسات-

المساھمـــات-

اإلیجار المالي-

13.215

-

25.400

25.200

-

45.796

26.863

-

32.113

31.000

-

27.000

6,2-%

-

42,6%

%81,3

-

%169,6

122,4%%38.61570.99658.97658.00020,4مجمـــوع القروض للمؤسسات

113,0%%63.90284.73776.21175.00011,2*مجموع  القروض لألفراد

117,1%%102.517155.733135.187133.00015,2مجمـــــوع القروض

لألفرادالموجھةبالقروضالمتعلقةالدفوعاتعلىاالعتمادتم*

.القروض متوّسطة وطویلة المدى للمؤسساتباستثناءاإلنجازات التوقعات، فاقت2018بالنسبة الى میزانیة 

ألفراد حسب النوعیة كاآلتي :اقروض علىصادقاتالموتتوّزع

توزیع قروض األفراد
ألف دینار)(بحساب

الّصنـــف
سبتمبر

2018

دیسمبر

2018

دیسمبر

2017
التطّور

نسبـة

التطّور

قروض استھالك-

قروض سیارات-

قروض السكن-

36.738

643

26.521

48.655

680

35.402

35.863

1.112

39.236

12.792

-432

-3.834

%35,7

%-38,8

%-9,8

11,2%63.90284.73776.2118.526فرادمجمــوع  القروض  لأل
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اتعــــالدفــــــو

ویفّسر 2017سنةبالمقارنة مع 9,4+%أي نسبة دم 11نمّوا  یقــّدر بـ2018سنةخالل سّجــلت الّدفوعــات 
م د بالمقارنة 5,5بما قیمتھ  قروض اإلیجار المالي م د و8,5ھذا النمّو بتطّور مستوى القروض لألفراد بما قیمتھ 

.2017مع سنة 

نمــــّو الدفوعــــــات
(بحساب ألف دینار)

انجازات
سبتمبر 
2018

انجازات
سنة

2018

انجازات
سنة

2017

تقدیرات 
لسنةالمحیّنة 

2018

نسبـة
دیسمبرالنمــوّ 
2018/2017

نسبة انجاز 
2018میزانیة

قروض متوسطة وطویلة المدى للمؤسسات-

المساھمـــات -

اإلیجار المالي-

19.866

-

15.981

23.041

-

22.113

25.927

-

16.571

24.800

-

22.000

%-11,1

-

%33,4

%92,9

-

%100,5

96,5%6,2%35.84745.15442.49846.800مجمــــوع  القروض للمؤسسات

113,0%11,2%63.90284.73776.21175.000مجمـــــوع  القروض لألفراد

106,6%9,4%99.749129.891118.709121.800مجمـــــوع القـــــــروض

القروض متوّسطة وطویلة المدى للمؤسسات حیث بلغت بإستثناء2018بالنسبة للمیزانیة فاقت اإلنجازات توقّعات 
.2018في موفى دیسمبر 92,9%نسبة اإلنجاز في ھذا المنتوج 

جــــاريشاط التّ النّ 2-1-

 تطّور قائم القروض قصیرة المدى

معارنةـمق2%بنسبـة  قدرھا  م د5یقّدر بـنمّوا2018موفــى دیسمبر القروض قصیرة المدى فيد قائم ـشھ
%.12,6تبعا لنمـّو التسھیالت على الخزینة بـ  2017دیسمبر 

جـــــاريشـــــاط التّ النّ 

)دینارألفبحساب(

سبتمبر
2018

دیسمبر
2018

دیسمبر
2017

دیسمبرالفارق
2017/2018

نسبـة النمــّو  
2017/2018

المحیّنةتقدیرات 
2018سنةل

نسبة انجاز 
2018میزانیة

قروض التصّرف بالدینار-

تسھیالت على الخزینة -

قروض تصّرف بالعملة األجنبیة-

تسبقة على إیداعات-

116.745

45.221

79.308

1.321

132.607

48.124

74.148

5.287

133.266

42.731

77.518

1.603

-659

5.393

-3.370

3.684

%-0,5

%12,6

%-4.5

%229,8

117.472

45.314

83.374

1.327

%112,9

%106,2

%88,9

%398,4

105,1%2247.487%242.595260.166255.1185.048المجمــــوع
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تأتیة أساسا من م د م12,7جتاز النّشـاط التّجاري التقدیرات  بـ ، ا2018یزانیة مع التّوقعات في ممقارنة

.(112,9%)قروض التصّرف بالدینار

 ّات مع الخارج : القروض اإلستنادیةالعملی

دیسمبر م د في موفى 13,5إلى2017دیسمبرم د في موفى 26,5منتراجعاسّجلت العملیات مع الخارج 

49,0-%.بنسبة أي 2018

ج المعـــامالت مع الخــــار

(بحساب ألف دینار)

البنــــــد
سبتمبر
2018

20182017
نسبة التطّور

2018/2017دیسمبر 

47,4-%20.07013.52225.707اعتماد تورید

100,0-%829-0اعتماد تصدیر

49-%20.07013.52226.536المجمــــــــــــوع

ضمانات وكفاالت للحرفاء

اــاعــارتفمسجلّة2018رــدیسمبموفىفيد م86,8اء ما قیمتھــاالت للحرفــانات والكفـــبلغت الضم

.2017دیسمبرموفىعّما كانت علیھ في (11,3%)م د 8,8بـ 

كفــاالت للحرفـــاءالضمــانــات وتوزیع ال

(بحساب ألف دینار)

سبتمبر30البنــــــد
2018

دیسمبر31
2018

دیسمبر31
2017

نسبة التطّور
2018/2017دیسمبر 

صفقاتضمانات على 

ضمانات وكفاالت أخرى

ضمانات االیجار المالي

65.898

7.757

5.078

67.674

9.269

4.382

56.083

10.746

5.493

%20,7

%-13,7

%-20,2

الضمانات لفائدة الحرفاء

الضمانات لفائدة البنوك

78.733

5.265

81.325

5.460

72.322

5.649

%12.4

%-3.3

11,3%83.99886.78577.971المجموع
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2018دیسمبر موفىفيالبنكموارد2-

موفى يـــفم د1.020.397ابلـــم د مق1.120.761یمتھــما ق2018دیسمبر وارد البنك في موفى ــبلغت م
.2017دیسمبر 

نمّو موارد البنــــك

)ألف دیناربحساب(

سبتمبر
2018

دیسمبر
2018

دیسمبر
2017

نسبة
التطّور

التوقّعات
نسبة انجاز 

2018میزانیة 

98,9%0,8132.531%127.883131.050130.027المـــــوارد الذاتیّـــــة

90,5%1,6383.691-%374.687347.369352.850مــــوارد االقتـــــراض

105,3%19,5610.000%626.644642.342537.520*إیــداعــــــات الحرفـــــاء

.1المجــــموع 129.2141.120.7611. 020.397%9.81.126.222%99,5

تشمل إیداعات  الحرفاء إیداعات المؤسسات المالیة المختّصة.(*)

المــوارد الذاتیـة-1-2

2017موفى دیسمبر د في م130مقابلدم131,1ما قیمتھ2018موفى دیسمبر بلغت الموارد الذاتیة في 

كاآلتي :وتتوّزع

ـةاتیّ المــوارد الذّ روّ تط

(بحساب ألف دینار)

سبتمبر

2018

دیسمبر

2018

دیسمبر

2017

نسبة

التطّور
التوقّعات

نسبة میزانیة

2018

100,0%90.000-90.00090.00090.000رأس المال

100,0%840--840-840-840-األسھم الذاتیة

0,2%47.48147.51347.440االحتیاطات

42.474%96,4 10,6-%7.355-6.573-6.573-نتائج مرّحلة

105,9%21,5897%950782-2.185النتیجة الصافیة

98,9%0,8132.531%127.883131.050130.027المجــــموع
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مــوارد االقتــراض-2-2

موفى د فيم 352,9مقابل 2018موفى  دیسمبر فيد م 347.4ارجیةـــلیة والخـــاخالدّ بلغت االقتراضات 

.م د5,5بـتراجع  ، أي 2017دیسمبر 

نمّو مــوارد االقتــراض

(بحساب ألف دینار)

سبتمبر
2018

دیسمبر
2018

دیسمبر
2017

دیسمبرالفارق
2018/2017

التوقعات
نسبة انجاز 

میزانیة
2018 %النسبة القیمة

إقتراضات خارجیة

إقتراضات رقاعیة

اقتراضات متوسطة المدى من مؤسسات بنكیة

اقتراضات بالعملة األجنبیة في السوق النقدیة

بالعملة.Swapبما فیھا 

قصیرة  المدى  من  السوق النقدیةاقتراضات

بالدینار.Swapبما فیھا 

4.377

79.472

-

49.338

241.500

4.123

83.940

-

113.090

146.216

4.631

109.085

-

169.131

70.003

-508

-25.145

-

-56.041

76.213

%-11

%-23,1

-

%-33,1

%52,1

4.080

129.472

-

75.639

174.500

%101,1

%64,8

-

%149.5

%83,8

90,5%1.5383.691-%5.481-374.687347.369352.850مجموع االقتراضات

حیث ارتفعت بالدینارSWAPاالشارة إلى لجوء البنك إلى االقتراضات من السوق النقدیة والى عملیات تجدر 

المتواصل على خزینة البنك.نتیجة الّضغط م د 76.2ھذه االقتراضات بـ  

على أن مواصلة النشاط على ھاتھ الوتیرة وتحقیق األھداف یستدعي تعبئة موارد مالیة متوّسطة المدى إضافیّة من 

.2019أجل الحفاظ على التوازنات المالیة للبنك منھا اصدار القرض الرقاعي 

المــوارد المتأتیة من االیــداعات-3-2

مسّجلة ارتفاع 2017دیسمبر 31م د في537,5مقابل2018دیسمبر 31فيدم 642,3بلغت ودائع الحرفاء

19,5%.م د ونسبة104,8حوالي 
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الموارد المتأتّیة من اإلیداعاتروّ تط

(بحساب ألف دینار)

نسبــة 2017دیسمبر 2018دیسمبر 2018سبتمبر 
النّمــو

التوقعات
نسبة انجاز 

2018میزانیة
%المبلــغ%المبلــغ%المبلــغ

حسابات إدخار

حسابات ألجل

98.543

244.295

%15,7

%39,0

94.134

279.295

%14,6

%43,6

66.987

196.215

%12,4

%36,6

%40,5

%42,3

98.000

250.000

%96,1

%111,7

107,3%41,9348.000%49%58,2263.202%54,7373.429%342.838جملة الحسابات  ألجل

102,6%2262.000-%51%41,8274.318%45,3268.913%283.806حسابات تحت الطّلب

105,3%18,8610.000%100%100537.520%100642.342%626.644المجمــــــــــــوع

م د تقریبا عن مستواھا في الّسنة الماضیة  متأتیة من ارتفاع 104,8موارد البنك المتأتیة من االیداعات  بـ ارتفاع 

تجدر اإلشارة أن اإلیداعات تحت الطلب والحسابات ألجل.م د110,2حسابات ألجل وحسابات اإلّدخار بـ 

.م د32,2بـ 2018تجاوزت التقدیرات المرسومة بالمیزانیة لسنة 

حسب العملةاإلیداعاتالموارد المتأتّیة من تطّور 

(بحساب ألف دینار)

موارد بالدینار
نسبــة2017دیسمبر 2018دیسمبر2018سبتمبر 

النّمــو
التوقعات

نسبة انجاز 
2018میزانیة 

%المبلــغ%المبلــغ%المبلــغ

حسابات إدخار

حسابات ألجل

98.543

227.960

%15,7

%36,4

94.134

257.059

%14,6

%40,1

66.987

189.339

%12,4

%35,2

%40,5

%35,8

98.000

231.700

%96,1

%110,9

106,5%37329.700%47,7%54,7256.326%52,1351.193%326.503جملة الحسابات  ألجل

85,4%3,7225.400-%37,2%29,9199.849%34,9192.430%218.768حسابات تحت الطّلب

98%19,1555.100%84,9%84,6456.175%87543.623%545.271بالدینارداعات مجمـوع االی

موارد بالعملة األجنبیة

حسابات ألجل

حسابات تحت الطلب

16.335

65.038

%2,6

%10,4

22.236

76.483

%3,5

%11,9

6.876

74.469

%1,3

%13,8

%223,3

%2,71

18.300

36.600

%121,5

%209,0

179,8%21,454.900%15,1%15,481.345%13,098.719%81.373بالعملةداعات مجمـوع االی

105,3%19,5610.000%100%100537.520%100642.342%626.644یـــداعاتمجمـــوع اال

اإلیداعات ألجل  إلى التّوقعات في ما یخّص إجمالي ، تبرز اإلنجازات نمّوا  بالنسبة2018بالنسبة لمیزانیة 
التوقعات فیما یخّص 2018كما تجاوزت إنجازات 106,5%نسبة 2018حیث بلغ إنجاز میزانیة بالدینار

.79,8%مجموع اإلیداعات بالعملة بنسبة 
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تكلفة المــوارد المالیـــة-2-4

تكلفة الموارد المالیةنموّ 

(بحساب ألف دینار)

في موفى 4,94%إلى  2017في موفى دیسمبر 3,91%یتبیّن من ھذا الجدول أن معّدل تكلفة الموارد ارتفع من 
.39,4%أي بنسبة زیادة بلغت 2018دیسمبر 

وإعادة النّظر في ھیكلة الموارد ینارخاّصة االیداعات بالدّ موارده بالتحّكم أكثر في تكلفة االبنك مطالبویبقى 

بالتّركیز على الموارد المتأتیّة من االّدخار ومن الودائع تحت الطلب األقل كلفة مع العلم أّن معّدل نسبة الفائدة في 

.37,8%بلغت أي بنسبة زیادة 2017خالل  سنة 4,86%مقابل 6,70%بلغ  2018السوق النقدیّة خالل 

النـــــــوع

2017دیسمبر 2018دیسمبر 2018سبتمبر  
التقدیرات

2018دیسمبر
نسبة انجاز 

میزانیة 
2018

معدل
المبالغ 
الجاریة

معدل
التكلفة

معدل
المبالغ 
الجاریة

معدل
التكلفة

معدل
المبالغ
الجاریة

معدل
التكلفة

معدل
المبالغ 
الجاریة

معدل
التكلفة

االقتـــراضمــــــوارد 

مــوارد خارجیة-

مــوارد من السوق المالیة المحلیة-

ر ــوارد من السوق النقدیة بالدینام-

(Swap)بما فیھ 

موارد من السوق النقدیة بالعملة-

(Swap)بما فیھ 

موارد من المؤسسات البنكیة بالدینار-

388.740

4.494

88.778

212.189

83.279

-

%5,82

%4,87

%6,93

%7,1

%1,41

-

391.515

4.444

92.409

221.819

72.843

-

%6,07

%4,87

%7,05

%7,24

%1,32

-

307.632

5.336

121.197

122.558

52.499

6.042

%4,74

%5,14

%6,44

%4,68

%0,8

%6,00

391.586

4.417

95.533

207.767

83.869

-

%5,77

%5,07

%7,00

%7,1

%1,10

-

%99,98

%100,6

%96,7

%106,76

%86,9

-

إیــــداعات الحـــرفاء

بالعملةإیداعات  الحرفاء-

إیداعات الحرفاء بالدینار-

573.741

80.994

492.747

%3,91

%0,27

%4,51

587.110

83.518

503.592

%4,19

%0,27

%4,84

552.535

105.943

446.592

%3,45

%0,25

%4,21

585.152

77.313

507.839

%4,03

%0,27

%4,60

%100,3

%108,0

%99,2

100,2%4,73%3,91976.738%4,94860.167%4,70978.625%962.481وعـــــــالمجم

اجمالي الموارد بالدینار

اجمالي الموارد بالعملة

798.208

164.273

%5,50

%0,85

822.264

156.361

%5,74

%0,76

701.724

158.443

%4,70

%0,44

815.556

161.182

%5,52

%0,70

%100,8

%97
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تجدر اإلشارة في ھذا المجال الى الضغوطات المسّجلة على مستوى الّسیولة بصفة عاّمة في ظّل لجوء الدولة 

الى االقتراض الداخلي بنسب فائدة عالیة مّما یزید في شح الموارد وارتفاع أكثر  لنسب الفائدة خالل الفترة 

القادمة. 

یلي :تتوّزع ایداعات الحرفاء كما

إیداعات الحرفاءتكلفة نموّ 

(بحساب ألف دینار)

النـــــــوع

2017دیسمبر 2018دیسمبر  2018سبتمبر   
التقدیرات

2018دیسمبر 
نسبة انجاز 

2018میزانیة 
معدل 

المبالغ 
الجاریة

معدل
التكلفة

معدل 
المبالغ 
الجاریة

معدل
التكلفة

معدل 
المبالغ 
الجاریة

معدل
التكلفة

معدل 
المبالغ 
الجاریة

معدل
التكلفة

اّدخــــار

إیداعات ألجل بالدینار 

سندات ودائع

ایداعات تحت الطلب بالدینار

77.632

157.470

63.501

194.144

5,00%

8,04%

8,61%

0,11%

82.414

163.993

63.584

193.601

%5,00

%8,63

%9,28

%0,11

64.898

179.231

47.125

155.338

%3,97

%7,12

%7,02

%0,11

82.770

157.168

65.326

202.575

%5,00

%8,29

%8,61

%0,28

%99,6

%104,3

%97,3

%95,6

99,2%4,60%4,21507.839%4,84446.592%503.592%492.7474,51إجمالي إیداعات الحرفاء بالدینار

103,9%0,34%0,3417.779%0,345.237%18.467%16.5670,34ایداعات ألجل بالعملة

109,3%0,25%0,2559.534%0,25100.706%65.051%64.4270,25ایداعات تحت الطلب بالعملة

108,0%0,27%0,2577.313%0,27105.943%83.518%80.9940,27إجمالي إیداعات الحرفاء بالعملة 

100,4%4,03%3,45585.152%4,19552.535%587.110%573.7413,91وعـــــــالمجم



بتـــونس2019أفریـل 24المنعقـد یوم 37اجتمــاع الجمعیـة العــامة العــادیة رقـم 
15

2018دیسمبر ى في موفّ تطــّور األصــول3-

القـــروض1-3-

كما یلي :2018دیسمبر ىموفّ فيع محفظة القروض تتوزّ 

نمــــّو القــــروض
(بحساب ألف دینار)

نسبة انجاز 
میزانیة 
2018

نسبة التطور
دیسمبر

2018/2017

محیّنةمیزانیة 
2018لسنة

2017دیسمبر  31 2018دیسمبر 31 2018سبتمبر 30

الصنـــــــــــف
النسبة

%
القیمة

(*)الخام 
النسبة

%
القیمة
(*)الخام 

النسبة
%

القیمة
(*)الخام 

النسبة
%

القیمة
(*)الخام 

%96,0

%98,4

%90,9

-

-

-

%-4,3

%-1,2

%-10,6

%-44,0

%-55,5

%-9,2

%31,4

%21,3

%10,1

-

-

-

272.576

184.701

87.875

-

-

-

%32,6

%22,0

%10,7

%0,1

%0,3

%10,7

273.208

183.853

89.355

540

2.211

86.604

%30,1

%20,9

%9,2

%0,0

%0,1

%9,1

261.606

181.721

79.885

302

984

78.599

%31,1

%21,3

%9,8

%0,1

%0,2

%10,7

267.614

183.072

84.542

1.106

1.556

81.880

قروض متوسطة وطویلة المدى للمؤسسات-

قروض متوسطة وطویلة المدى غیر مصنفة-

قروض متوسطة وطویلة المدى مصنفة-

2قروض صنف 

3قروض صنف 

5و 4قروض صنف 

%103,7

%102,4

%111,7

%3,6

%2,2

%13,0

%28,6

%24,8

%3,7

248.318

215.766

32.552

%29,7

%25,8

%3,8

248.545

216.360

32.186

%29,7

%25,5

%4,2

257.414

221.042

36.372

%28,9

%24,6

%4,3

248.586

211.648

36.938

قروض قصیرة المدى للمؤسسات -

قروض قصیرة المدى غیر مصنفة-

قروض قصیرة المدى  مصنفة-

%99,6 %-0,5 %60,0 520.824 %62,3 521.753 %59,8 519.020 %60,0 516.200 مجمــــوع القـــــروض للمؤسســــات

%100,7

%101,1

%92,8

%10,5

%10,9

%3,3

%33,2

%31,7

%1,6

288.682

275.173

13.509

%31,4

%30

%1,4

263.066

250.930

12.136

%33,5

%32,1

%1,4

290.755

278.224

12.531

%33,2

%91,6

%1,9

285.668

271.893

13.775

متوسطة وطویلة المدى لألشخاصقروض -

قروض متوسطة وطویلة المدى غیر مصنفة-

قروض متوسطة وطویلة المدى مصنفة-

%97,5

%117,8

%72,7

%17,3

%14,3

%23,6

%1,2

%0,7

%0,6

10.782

5.930

4.852

%1,1

%0,7

%0,3

8.969

6.113

2.856

%1,2

%0,8

%0,4

10.518

6.988

3.530

%1,2

%0,8

%0,4

10.279

6.987

3.292

قروض قصیرة المدى لألشخاص -

قروض قصیرة المدى غیر مصنفة-

قروض قصیرة المدى  مصنفة-

%100,6 %10,7 %34,5 299.464 %32,5 272.035 %34,7 301.273 %34,4 295.947 مجمـوع القـروض لألشخـاص

%100,0

%100,9

%95,3

%3,3

%4,7

%-3,1

%94,4

%78,5

%16,0

820.358

681.570

138.788

%94,8

%78,5

%16,3

793.788

657.256

136.532

%94,5

%79,3

%15,2

820.293

687.975

132.318

%94,4

%78,3

%16,1

812.147

673.600

138.547

المجمـــوع العــام للقــروض-

قروض غیر مصنفة 

قروض مصنفة

%108,5

%48,3

%23,2

%-52,6

%4,6

%0,9

40.375

7.965

%4,2

%1

35.594

8.100

%5,0

%0,4

43.827

3.851

4,5

%1,0

39.124

8.612

مجموع اإلیجار المالي غیر المصنف

مجموع اإلیجار المالي  المصنف

%98,6 %9,1 %5,6 48.339 %5,2 43.694 %5,5 47.678 %5,6 47.736 المجمــــوع العــام لإلیجـــار المالــي

%101,4

%92,8

%5,6

%-5,9

%83,1

%16,9

721.944

146.753

%82,7

%17,3

692.830

144.653

%84,3

%15,7

731,802

136.169

%82,9

%17,1

712.724

147.160

مجموع القروض غیر المصنفة  باعتبار اإلیجار 
المالي

مجموع القروض المصنفة باعتبار اإلیجار المالي

%99,9 %3,6 %100,0 868.697 %100 837.484 %100,0 867.971 %100,0 859.884 المجمـــــوع العــــــــــــام

%16,9 %17,3 %15,7 %17,1 نسبة القروض المصنفة-

%98,7 %14,0 82.354 71.310 81.268 81.523 تغطیة القروض المصنفة بالمرصودات-
والفوائد المخصصة

%106,4 %21,1 %56,1 %49,3 %59,7 %55,4 تغطیة  القروض المصنفةنسبة-

إلستخالص.اتشمل القیمة الخام القائم  للقروض والمستحقات من أصل الدین والفوائد المستخلصة  مّسبقا وفوائد *
.الدولةمنالمدعومةوالقروضالمختصةالمالیةالمؤسساتعلىالقروضیشملالخامالمبلغ*

دون احتساب 2018موفى دیسمبر دینار من االحتیاطي لمخاطر بنكیة عاّمة لمرصودات فيالف130توظیف مبلغ **
ملیون دینار.8,351المرصودات الجماعیة بما قیمتھ 
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السیاحيلى القطاع إتنتمي 2018دیسمبر31القروض المصنّفة الى غایة ةمن جمل33,8%مع االشارة الى أنّ 

.(25,6%)م د 34,8یلیھا القطاع الصناعي بما قیمتھ دم 46أي ما یقاربـ 

2018دیسمبر القروض المصنّفة حسب القطاعات في موفى

ـاعـــــالقطــ

المبلغ الخام

دیسمبر 31في 
2018

%

من القروض 

القروض المصنّفة

دیسمبر  31في 
2018

%

من القروض 

%

من اجمالي 
القروض القطاعیة

*تغطیة

القروض 
المصنّفة

نسبة التغطیة 
*القطاعیّة

السیــــــــــاحة

الصنـــــــــاعة

الخدمــــــــات

البعــث العقـــاري

الفالحـــــــــة

األشـخـــــاص

69.914

225.839

216.147

44.412

10.385

301.273

%8,1

%26,0

%24,9

%5,1

%1,2

%34,7

46.034

34.835

29.142

9.242

855

16.061

%33,8

%25,6

%21,4

%6,8

%0,6

%11,8

%65,8

%15,4

%13,5

%20,8

%8,2

%5,3

29.970

22.276

15.498

4.644

721

8.159

%65,1

%63,9

%53,2

%50,2

%84,3

%50,8

59,7%15,781.268%100%100136.169%867.971االجمالــــــي

عاّمة.ن االحتیاطي لمخاطر بنكیّةالف دینار م130دون اعتبار مبلغ

 ملیون دینار مدّخرات جماعیة على القروض غیر المصنّفة.8,351دون اعتبار مبلغ

:ھذا وتجدر االشارة الى

 2018دیسمبرفي موفى دم 868لىإ2017دیسمبر في موفى د م 837,5نمّو محفظة قروض البنـك من

.م د 301الى د م 272نتیجة أساسا ارتفاع  قائم القروض  لألشخاص  من 

تطّور القروض المصنّفة حسب القطاعات 
2018دیسمبر و2017بین دیسمبر 

(بحساب ألف دینار)

ــاعـــــــــالقطـــ

القروض المصنّفة
دیسمبرالفارق

2018/2017
النسبة سبتمبر30

2018

دیسمبر31

2018

دیسمبر31

2017

السیــــاحة
الصنـــاعة
الخــــدمات

البعث العقاري
الفـــالحة

األشخـــاص

48.045
36.299
35.436
9.339

973
17.068

46.034
34.835
29.142
9.242

855
16.061

49.627
34.826
29.786
14.379
1.045

14.991

-3.593
9

-644
-5.137

-190
1.070

%-7,2
%0,0

%-2,2
%-35,7
%-18,2

%7,1

5,9-%8.485-147.160136.169144.654االجمالــــــي
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اإلستثمارمحفظة2-3

االبقاءعلىالبنكنیةاوھدافأعلىتعتمدالمحاسبیة التونسیة التيلمعاییراستجابةالبندھذاتعدیلوقع

)محددة.لفترةللتجدیدقابلةثابتة اوالمدفوعات-االستحقاقاجلحتىعلیھاوالحفاظ

الغاءم د من سندات خزینة ضمن محفظة اإلستثمار مّما نتج عنھ 35,2لقد تّم إدراج في ھذا السیاق ما قّدره 

م د.2بـ قیمة الناقصة

موفىفيدم59,7ابل ــمق2018دیسمبرىـموفّ فيدم90,2االستثمار لمحفظةالصافيوعــالمجمبلغ

.2017دیسمبر

اإلستثمـــــارمحفظة

)بحساب ألف دینار(

2018دیسمبر التطّور2017دیسمبر 

4.66423.435-28.099الرقاعات
9.0325099.541سندات المساھمة للمجمع

5011.303-11.353مساھمات أخرى

50014.292-14.792صندوق ذات رأس مال مخاطر

35.20035.200+-سندات خزینة

63.276+30.49593.771

1891.845+1.656حسابات مرتبطة

125-125--حسابات مرتبطة بسندات الخزینة

30.55895.490+64.932المجموع الخام

5.313-51-5.263-المّدخرات

59.66930.50890.177المجموع الصافي

دخالتمردودیة التّ -3-3

.2017دیسمبرد في م 678مقابل 2018دیسمبرم د في موفى 703بلغ معدل المبالغ الجاریة للتّدخالت 

8,49%نسبةإذ بلغ2018دیسمبروسّجل معّدل نسب الفائدة الموظّفة على القروض ارتفاعا خالل شھر 

.2017دیسمبرفي  7,30%مقابل 
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ة القروضتطّور مردودیّ 

)دینارألفبحساب(

، علما وأّن میزانیة البنك اعتمدت 2018في موفى دیسمبر 9,10%بلغ معّدل نسبة الفائدة على القروض بالدینار 

مقابل 6,70%بلغ  2018دیسمبر مع العلم أّن معّدل نسبة الفائدة بالسوق النقدیّة في7%نسبة فائدة مرجعیّة بـ 

.2017في دیسمبر %4,86

ھـــامش نسب الفائدة على القـــروض4--3

دینارألفبحساب

سبتمبر
2018

دیسمبر
2018

دیسمبر
2017

التقدیـرات
المحیّنة 
2018

نسبة انجاز 
2018میزانیة

معّدل نسبة الفائدة على القروض بالدینار

معّدل نسبة الفائدة على القروض بالعملة

*معّدل نسبة التكلفة على الموارد المالیة بالدینار

بالعملةمعّدل نسبة التكلفة على الموارد المالیة 

%9,0

%3,42

%5,5

%0,85

%9,10

%3,64

%5,74

%0,76

%7,94

%2,61

%4,70

%0,44

%10,14

%3,40

%5,52

%0,70

%89,7

%107,1

%104,0

%108,6

72,7%4,62%3,24%3,36%3,50%بالدینارھـــامش نسب الفائدة على القروض

106,7%2,70%2,17%2,88%2,57%ھـــامش نسب الفائدة على القروض بالعملة

دون اعتبار الموارد الّذاتیة(*)

3,24%مقابل 2018في دیسمبر 3,36%غإذ بلارتفاعا  ینار على القروض بالدّ لفائدةانسبة سّجل ھامش 

.2017في دیسمبر 

التدخـــالت
2017دیسمبر 2018دیسمبر  2018سبتمبر 

التقدیرات
2018المحیّنة 

نسبة انجاز 
میزانیة
2018

معدل المبالغ 
الجاریة

نسبة
الفائدة

معدل المبالغ 
الجاریة

نسبة 
الفائدة

معدل المبالغ 
الجاریة

نسبة 
الفائدة

معدل المبالغ 
الجاریة

نسبة 
الفائدة

قروض قصیرة المدى للمؤسسات بالدینار

متوسطة وطویلة المدى للمؤسساتقروض 

قروض متوسطة وطویلة وقصیرة  المدى لألشخاص

إیجــار مالـــي

130.274

179.723

269.475

41.434

%9,96

%8,92

%8,67

%8,47

131.446

178.141

272.572

41.863

%10,11

%9,08

%8,72

%8,49

124.756

188.934

245.301

37.268

%8,27

%7,48

%8,07

%8,33

126.473

190.895

276.207

38.659

%10,77

%9,65

%10,43

%8,50

%103,9

%93,3

%98,7

%108,3

98,7%10,14%7,94632.234%9,10596.259%9,0624.022%620.906المجمــــوع بالدینــــــار

107,8%3,40%2,6173.137%3,6481.929%3,4278.857%83.059بالعملة األجنبیّةقروض قصیرة المدى للمؤسسات

107,8%3,40%2,6173.137%3,6481.929%3,4278.857%83.059بالعملة األجنبیّةالمجمــــوع

99,6%9,45%7,30705.370%8,49678.188%8,34702.879%703.966المجمـــــــوع
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صـرف في األصـولالتّ 5--3

.2017دیسمبر د في م1.023مقابلد م 1.034ما قیمتھ2018موفى دیسمبر خالت في دّ بلغ مجموع التّ 
دم 149من مجموع التدخـالت مقابل13,3%أي ما یعادل م د 137فة فقد بلغتالت المصنّ دخّ أّما التّ 

.2017في  دیسمبر 14,1%بنسبة  

تغطیة األصول المصنّفة
(بحساب ألف دینار)

التدخـــــــالت
2017دیسمبر  في موفى 2018دیسمبر في موفى 2018سبتمبر في موفى 

تدخالت
تدخالت 
مصنفة

نسبةال
%

تدخالت
تدخالت
مصنفة

النسبة
%

تدخالت
تدخالت 
مصنفة

النسبة
%

قروض للمؤسسات

قروض لألشخاص

إیجار مالي

516.200

295.947

47.736

121.480

17.068

8.612

%23,5

%5,8

%18,0

519.020

301.273

47.678

116.258

16.061

3.851

%22,4

%5,33

%8,07

521.753

272.035

43.695

121.541

14.991

8.121

%23,3

%5,5

%18,6

17,3%15,7837.484144.653%17,1867.971136.169%859.884147.160إجمالي القــروض

0,4%0,699.495422%1,0165.581940%163.4861.674تعھّدات باإلمضاء

.1023.369148المجمـــــــوع 834%14,11033.552137.109%13,3936.978145.076%15,5

81.52381.26871.310المرصودات والفوائد المخّصصة

49,3%59,7%55,4%نسبة تغطیة التدّخالت المصنّفة

 الف دینار من االحتیاطي لمخاطر بنكیّة عاّمة الى مرصودات.130باعتبار توظیف
 الف دینار في 233و2018دیسمبرالف دینار في موفى336باعتبار مرصودات على التعھّدات باالمضاء بما قیمتھ

.2017دیسمبرموفى
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2018موفى دیسمبر نتائــج البنـك في -4

.2017دیسمبر د في م 44,4م د مقابل 201848,4دیسمبر موفىافي في سّجل الناتج البنكي الصّ 

2018دیسمبر حسابات النتائج في موفى

(بحساب ألف دینار)

إنجازات
سبتمبر
2018

إنجازات
دیسمبر
2018

إنجازات
دیسمبر
2017

نسبة
التطّور

میزانیة
محیّنة لسنة 

2018

نسبة انجاز 
میزانیة
2018

فوائد دائنة ومداخیل مماثلة 

عموالت دائنة

ربح /خسارة على عملیات صرف 

مداخیل محفظة اإلستثمار و المحفظة التجاریة

47.883

11.762

3.362

4.022

70.646

16.888

4.823

11.038

54.789

14.586

3.489

6.644

%28,9

%15,8

%38,2

%66,1

66.161

17.326

3.509

7.054

%106,8

%117,9

%137,4

%156,5

109,9%3094.050%67.029103.39579.508مجموع إیرادات اإلستغالل البنكیة

فوائد مدینة واعباء مماثلة

عموالت مدینة

36.200

711

53.325

1.624

34.732

405

%53,5

%301,0

47.601

1.077

%112,0

%150,8

112,9%56,448.678%36.91154.94935.137مجموع اعباء اإلستغالل البنكیة

106,7%9,145.372%30.11848.44644.371الناتج البنكي الصافي 

و األجورأعباء اإلستغالل العاّمة

اإلستھالكات

-20.518

-1.340

-32.651

-2.239

-30.324

-2.176

%7.7

%2,9

-30.203

-1.916

%108,1

%116,9

102,3%14,213.253%8.27013.55611.871نتیجة اإلستغالل قبل طرح  المرصودات

و نتائج تصحیحمرصودات 

و غیر عادیة/خسائر على عناصر عادیةأرباح

-10.194

-313

-12.570

230

-9.887

133

%27.1

%72,9

-11.970

-266

%105

%86,5

119,5%42,61.017-%2.1851.2162.116-النتیجـــــــــــــــة  

221,7%120-80,1-%1.335-266--أداء على األربـــاح

105,9%21,5897%2.185950782-النتیجـــة الصـــافیة

في دیسمبر 30%، سّجلت إیرادات االستغالل البنكي نمّوا بـ  2017دیسمبر 31مع النتائج المسّجلة في مقارنة 
ومداخیل محفظة اإلستثمار والمحفظة التجاریّة )م د(28,915,9%یرجع إلى تطّور الفوائد الدائنة بـ 2018

في المقابل سّجلت أعباء االستغالل )م د(38,21,3%ومداخیل عملیات الصرف بـ  )م د(66,14,4%بـ 
2017خالل دیسمبر د م 701,7نتیجة ارتفاع معّدل قائم الموارد المالیّة بالدینار من56,4%البنكیّة نمّوا بنسبة 

.2018خالل  دیسمبر د م 822,3الى 

(9,9%).م د  9,3، تطّورت إیرادات االستغالل البنكیّة بـ 2018بالمقارنة مع التّقدیرات في میزانیة 
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تطــّور المحـاصیل البنكیة1-4-

2017م د في  دیسمبر 79,6مقابل  2018دیسمبر فيد م 103,4تحّسنا إذ بلغتسّجلت االیرادات البنكیة 
د م 4,2ما قیمتھبللمؤسسات طة والطویلة المدىمداخیل محفظة القروض المتوسّ ویعود ھذا التطّور الى ارتفاع

مقابل  2018في دیسمبر د م 21,7إذ بلغت ساتللمؤسّ مداخیل القروض قصیرة المدىوكذلك(%29,9+)
دم4,3بـ تطورافراد لألالمسندة القروضایراداتعرفتكما.(32,7%+)2017في  دیسمبر د م 16,3

م د 4,4تجدر اإلشارة الى ارتفاع مداخیل محفظة اإلستثمار والمحفظة التّجاریّة بما قیمتھ ).+21,7%(
.(38,2+%)م د 1,3كذلك أرباح الصرف بما قیمتھ (%66,1)

تطّورت إیرادات االستغالل البنكي كالتالي :

2018دیسمبر االیرادات البنكیة  في  موفى 
(بحساب ألف دینار)

إنجازات
سبتمبر
2018

إنجازات
دیسمبر
2018

إنجازات
دیسمبر
2017

نسبة
التطّور

2017/2018

میزانیة
محیّنة

2018لسنة 

نسبة انجاز 
2018میزانیة

المحاصیل المتأتّیة من الفوائد الدائنة المتوسطة وطویلة المدى

فوائد على المؤسسات

فوائد على األشخاص

28.855

11.581

17.274

42.747

18.391

24.356

34.177

14.159

20.018

%25,1

%29,9

%21,7

42.017

17.636

24.381

%101,7

%104,3

%99,8

المحاصیل المتأتّیة من الفوائد الدائنة القصیرة المدى

فوائد على قروض على المؤسسات

 الحسابات الجاریة المدینةفوائد على

فوائد على خصم تجاري

فوائد على تمویالت بالعملة األجنبیة

فوائد على تسبیقات على حسابات آلجل

15.448

4.753

4.145

2.861

3.589

100

21.668

7.293

5.525

3.921

4.796

133

16.334

5.144

4.444

3.420

3.151

175

%32,7

%41,8

%24,3

%14,6

%52,2

%-24,0

18.920

-

-

-

-

-

%114,5

-

-

-

-

-

110,6%29,83.341%2.4973.6952.847عموالت التعّھد والضمان و الدراسة

103,8%13,41.198-%8991.2431.436عموالت على العملیات البنكیة مع الخارج

93,5%15,712.972%8.49812.12310.478عموالت على العملیات البنكیة المحلیة

131,0%38,63.180%2.3684.1653.006مداخیـــــل اإلیجار المالي

137,4%38,23.509%3.3624.8233.489عملیات الصرف/خسائر على أرباح

101,8%72,61.859%1.0801.8931.097المداخیل المتأتیة من التوظیفات في السوق النقدیة

156,5%66,17.054%4.02211.0386.644والمحفظة التجاریةمداخیل محفظة االستثمار

92,5%3094.050%67.029103.39579.508المجمــــــــــوع

(92,5+%)،  تجدر االشارة الى النمّو المسّجل على مستوى االیرادات البنكیّة 2018میزانیة سنة مقارنة مع 

(137,4%)م د 1,3بـ والمداخیل المتأتیّة من عملیات الصرفخاصة مداخیل القروض القصیرة المدى 

.(156,5%)م د 4,4ومداخیل محفظة اإلستثمار والمحفظة التجاریّة بـ 
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المالیةتطـــّور األعبــاء 2-4-

2018دیسمبر في  موفىمالیةألعباء الا

(بحساب ألف دینار)

سبتمبر
2018

دیسمبر
2018

دیسمبر
2017

نسبة
التطّور

میزانیة
المحیّنة

2018لسنة 

نسبة انجاز میزانیة
2018

أعباء على االقتراضات الخارجیة

فوائد مدینة دائنة-

عموالت مدینة دائنة-

97

97

-

131

131

-

192

185

7

%-31,8

%-29,2

%-100,0

144

139

5

%91,0

%94,2

-

أعباء على االقتراضات من البنـوك

فوائد على إقتراضات  قصیرة المدى -

فوائد على  إقتراضات  متوسطة المدى-

11.835

11.830

5

17.539

17.534

5

7.784

7.291

493

%125,3

%140,5

%-99,0

15.396

15.390

6

%113,9

%113,9

%83,3

100,3%15,46.113-%4.7106.1317.247أعباء على القروض الرقاعیة

113,8%51,325.948%19.55829.52419.509أعباء على  إیداعات الحرفاء

150,8%301,01.077%7111.624405(*)عموالت مدینة

112,9%56,448.678%36.91154.94935.137المجمــــــــــوع

بلغتحیث، 2017دیسمبرارنة معــمق2018في موفى دیسمبراعا  ــالل البنكي ارتفـاء االستغــسّجلت أعب
على السنة الماضیة.56,4%أي بزیادة بـ  2017دیسمبر د فيم 35,1مقابل2018دیسمبرد فيم 54,9

دیسمبر في موفى م د10,2ـبمن البنوك  یناربالدّ قصیرة المدىاالقتراضاتالفوائد علىبارتفاعلك ذیفّسر
(51,3%)م د 10وإرتفاع األعباء على إیداعات الحرفاء بـ 2017دیسمبر بالمقارنة مع  (%140,5)2018

.2017مقارنة بسنة 

على ودائع الحرفاء م د عموالت1,236ما قیمتھ 2018تجدر اإلشارة الى أن العموالت المدینة شملت في موفى 
ومضمونھ مساھمة البنوك 2017فیفري 1المؤّرخ في 2017لسنة 268التي نّص علیھا األمر الحكومي عدد 

من قائم الودائع بالدینار وبالعملة األجنبیّة 0,3%المنخرطة في صندوق ضمان الودائع البنكیّة بنسبة سنویّة تساوي 
ع بالدینار التونسي في نھایة كّل ثالثیّة .و تستخلص على أربعة أقساط متساویة تدف

لى التخفیض من إشاط البنكي، ویسعى البنك في النّ للربحیة ا ة عنصرا أساسیّ یطرة على تكلفة الموارد المالیّ تمثّل السّ 
تكلفة موارده المالیة لضمان تموقع جیّد بین البنوك المنافسة من أجل توفیر تمویالت ذات شروط تنافسیة مقبولة.

أن األعباء المالیة تجاوزت األھداف المرسومة بالمیزانیة بنسبة تجدر اإلشـارة إلى 2018بالنسبة إلى میزانیة
مقارنة مع النسبة المعتمدة في ھیكلة میزانیة 2018ویرجع ذلك أساسا الى ارتفاع نسبة السوق النقدیة في %12,9

دى واألعباء على إیداعات الحرفاء. والتي أثّرت على كلفة الموارد قصیرة الم2018سنة 
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طّور األجور واألعباء العامةت3-4-

.2017م د في موفـّى دیسمبر 22,3مقابل 2018موفى دیسمبر في م د  24,0راألجوبلغت

نمّو األجور والنفقات العامة
(بحساب ألف دینار)

دیسمبر
2018

دیسمبر
2017

محیّنةمیزانیة  
2018

نسبة النموّ 
/2018دیسمبر

2017دیسمبر

نسبة انجاز میزانیة
2018

األجور
األعباء العامة

24.293
8.358

22.350
7.974

23.133
7.070

%8,7
%4,8

%105
%118

108%7,7%32.65130.32430.203المجمــــــــــوع

الى :راجع أساسا (8.7%)م د 1,9رتفاعا بـ األجور سّجلت ار اإلشارة الى أّن تجد

م د : 674ا قیمتھ ــبم2017لسنة 2018الل ــا خـع صرفھـول رجعي وقـاعیّة بمفعــادة القطـالزی
الزیادة .من %40

من الزیادة).18%م د : 297عتبار نفقات المؤّجر : (اب2017ات جدول الترقی
من الزیادة).16%م د : 270عتبار نفقات المؤّجر (اات بـــدابــالترسیم واإلنت

ــاتج  البنكي الصـــافيتطــّور النـّ -4-4

2017م د في موفى دیسمبر 44,4مقابل 2018م د في موفى دیسمبر 48,4البنكي الصافيالناتج بلغ

.(9%)م د4مسّجال تطّورا بـ 

ـتیجــــــة  النّ 5-4-

دیسمبر منى ــــفي موفد م0,782مقابل2018دیسمبريـــموفد في م0,950الصافیةجةــــبلغت النتی

.2017سنة 

دم9منھا2018سنةخاللدم12,5قیمتھبمامدخرات صافیةتخصیصوقعانھالىاإلشارةوتجدر
المركزيالبنكمنشور(فردیةمدخراتدم1,6و)2013ـ21المركزي البنكمنشور(اضافیةمدخرات

:التاليالجدولیبرزهم د مدّخرات جماعیّة كما2,6و  )91ـ24

مخّصصات للمدّخرات حسب النوعیّة
مخّصصات 
للمدّخرات

سترجاع ا
مرصودات

صافي المدّخرات

10.4241.4308.994مخّصصات للمدّخرات اإلضافیّة على القروض

3.4091.8251.584مخّصصات للمدّخرات الفردیّة على القروض

2.7762192.557مخّصصات للمدّخرات الجماعیّة على القروض

728-246974مخّصصات للمدّخرات على اإلیجار المالي

21461153مخّصصات خارج الموازنة

17.0694.50912.560المجموع 
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استخالص القــــروض-5

اإلستخالصــات الجملیّـــة-5-1

 اإلستخالصات الجملّیة دون اعتبار القروض في طور الّنزاعات

في نھایة شھر للقروض الطویلة ومتوّسطة المدى وقروض اإلیجار مالي بلغت اإلستخالصات الجملیّة
وعرفت نسبة .2017لنفس الفترة من سنة  م د 69,254م د مقابل73,705ما قیمـتھ 2018دیسمبر

.2017مقارنة بنفس الفترة لسنة استقرارا2018دیسمبر الى غایةالجملیّةاإلستخالصات

نمــــّو االستخالصـــــات

(بحساب ألف دینار)

%النمّو 20172018دیسمبر31إلــى غایــة 

6,6%93.32499.454(*)المبلــغ المطلـــوب لإلستخــــالص-

6,4%69.25473.705اإلستخـــــالصــــــــــــاتحجـــم -

0,1-%74,1%74,2%نسبـــــــــــــــــة اإلستخـــــــــــــــالص-

7%24.07025.749المبالــــــغ الغیـــر المستخلصــــــــــة-

0,1+%25,9%25,8%نسبـــة المبالــغ الغیـر المستخلصــة-

بدون اعتبار فوائد التأخیر ومصاریف مختلفة *

توزیــع اإلستخالصــات حسب آجــال األقســاط-أ

توزیــع اإلستخالصــات حسب آجــال األقســاط

(بحساب ألف دینار)

دیسمبر31إلى غایــة 

األقســــــــاط  بعد آجالھــــــــــــا
یوما)15( مدة االستخالص أكثر من 

األقســـــــاط  في  آجالھـــــــــا
یوما)15( مدة االستخالص أقل من 

اإلستخالصات
نسبــــــــة 

اإلستخالصات
اإلستخالصات

نسبــــــــــة  
اإلستخالصات

73.70528.750%3944.955%61
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توزیـع اإلستخالصـات حسـب نوعیّــة التدخــالت-ب

اإلستخالصــات حسب نوعیة التدّخالتتوزیــع 

(بحساب الف دینار)

دیسمبر31إلى غایة  

20172018

المطلوب 
لالستخالص

المبلغ 
المستخلص

المطلوب النسبة
لالستخالص

المبلغ 
المستخلص

النسبة

66,4%68,4474.47349.447%72.08949.338القروض الطویلة ومتوسطة المدى-

97,1%93,7824.98124.258%21.23519.916اإلیجـــــــار المالـــــــي-

74,1%74,299.45473.705%93.32469.254المجمـــــــــــوع

م د 49,447ما قیمتھ 2018دیسمبربلغ حجم استخالصــات القروض طویلة ومتوّسطة المدى إلى نھـــایة شھر

في 2,04%نخفاضا بـ . إذ عرفت نسبة االستخالص ا2017ة لنفس الفترة من سنم د بالنسبة 49,338مقابل 

في66,4%إذا أصبحت نسبة  االستخالص2017مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018دیسمبرنھایة شھر

.2017دیسمبرفي نھایة شھر68,44%بالنسبة  لـ 2018ر دیسمبرنھایة شھ

في نھایة شھر دیسمبر 3,32%بـرتفاعااار المالي فقد سّجلت نسبة االستخالص أّما بالنسبة لقروض اإلیج

دیسمبرفي نھایة شھر97,1%إذا أصبحت نسبة االستخالص2017مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018

.2017دیسمبرفي نھایة شھر93,78%بالنسبة  لـ 2018
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2018مراقبـة المخـاطر في موفى  دیسمبر-6

التعّھــــداتنمــو -6-1

م د في 972,5ابل ــم د مق1.068,6ما یناھز 2018دیسمبر 31اّم للبنك في ـــدات الخـــلغ مجموع التّعھّ ــیب
.9,9%أي زیادة تقّدر بـ 2017دیسمبر 31

وتتوّزع ھذه التعھّدات كما یلي :

التعّھــــداتنمـــــوّ 

(بحساب ألف دینار)

التعّھــــــــدات
سبتمبر30

2018
دیسمبر31

2018
دیسمبر31

2017
معّدل

نسبة النمو

4,25-%267.614261.592273.208القروض الطویلة والمتوسطة المدى للمؤسسات

10,53%285.668290.756263.066القروض الطویلة والمتوسطة المدى لألشخاص الطبیعیین

3,57%248.586257.414248.545القروض قصیرة المدى للمؤسسات

17,26%10.27910.5178.969القروض قصیرة المدى لألشخاص الطبیعیین

9,11%47.73647.67743.695قروض  اإلیجار المالي

3,64%859.883867.956837.483إجمالي التعھدات باستثناء التعھدات خارج الموازنة والمساھمات

65,76%163.486165.58199.889(*)التعھّدات خارج الموازنة

10,26%1023.3691033.537937.372إجمالي التعھدات باستثناء المساھمات

0,10-%34.95235.13635.177المساھمات

9,9%1058.3211068.673972.549المجمـــوع العــــام

ترجع باألساس 2018دیسمبرو 2017دیسمبربین وضعیة 65,76%بـالمسجل في التعھّدات خارج الموازنة التطّور(*)
الى تصحیح محاسبي بإدراج خطوط التمویل الغیر مستعملة والقروض التي تعھّد بھا البنك تجاه الحرفاء ولم یتّم صرفھا 

.م د70,883والتي بلغت في ھذا التاریخ

25%

28%

25%

1%

5%

16%

29% 28%
27%

1%

5%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

التعھدات متوّسطة 
وطویلة المدى 

للمؤّسســات

التعھدات متوّسطة 
وطویلة المـدى 

لألفـراد

التعھدات قصیـرة 
المدى للمؤّسســـات 

التعھدات قصیرة 
المدى لألفــراد

التعھدات إیجـــار 
مـــالــي

التعھدات خارج 
الموازنة

2017دیسمبرتطورالتعھدات بین -2018

2018دیسمبر 

2017دیسمبر  
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:ما یلي2017دیسمبر 31مقارنة مع 2018دیسمبر 31یبرز نمّو التعھّدات في 

28%جعلھا تمثّل 10,53%بلغت نمو القروض الطویلة والمتوّسطـة المدى لألشخاص الطبعیین بنسبة
.2017دیسمبر31فـيوھي النسبة المسّجلة إجمالي التعھّدات (باستثنـاء المساھمـات)من

وتمثّل ھذه 2017مقارنة مع دیسمبر 4,25%الطویلة والمتوّسطة المدى للمؤّسسات بـ القروض تراجع
).2017في دیسمبر 29%من إجمالي تعھّدات البنك باستثناء المساھمات (مقابل  25,3%القروض 

 وتمثّل ھذه 2017دیسمبر 31مقارنة مع 3,57%نمّو القروض قصیرة المدى للمؤّسسات بـ
.2018جمالي تعھّدات البنك في دیسمبر من إ25%القروض

  من 4,6%وتمثّل ھذه القروض 2017دیسمبر 31بالمقارنة مع 9%نمّو قروض االیجار المالي بنسبة
.2018اجمالي تعھّدات البنك في دیسمبر 

التّوزیـــع القطــاعـــي للتعّھــــدات-6-2

2017دیسمبرائج  ـــارنة مع نتــبالمق)باستثناء المساھمات(،2018دیسمبر31دات البنك قطاعیّا في ــتتوّزع تعھّ 
:كما یلي

)2018-2017(التوزیع القطاعي للتعھدات

(بحساب ألف دینار)

قطـــــاع النشـــــاط
التعھدات في

2018سبتمبر 
التعھدات في

2018دیسمبر  
التعھدات في

2017دیسمبر 

النموّ نسبة
/2017دیسمبر 
2018دیسمبر 

النسبة المستھدفة 
المعتمدة من قبل 
مجلس إدارة البنك

8%7-%9%781.090%775.041%76.416القطــاع السیـــاحي - %5

27%3%21%20197.910%20203.644%208.727القطـاع الصنــاعي - %23

37%20%35%38325.329%37389.127%376.208قطـــاع الخدمـــات - %34

2%0,03%1%1,0811.178%111.175%11.254القــطاع الفـــالحي - %1

8%3-%5%549.830%548.576%50.020قطـــاع البعث العقـاري -%5

32%12%29%30272.035%29305.974%300.744االفراد - %28

10%100%100937.372%1001033.537%1023.369الجملـــــة

مقابل تطّور 3%وقطاع البعث العقاري بـ7%من خالل ھذا الجدول نالحظ تراجع التعھّدات في قطاع الّسیاحة بـ
بالمقارنة مع 3%،  وقطاع الصناعة بـ 12%، تعھّدات األفراد بنسبة 20%التعھّدات في قطاع الخدمات بـ

.2017دیسمبر 
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یلي :القطاعي ماویستنتج من خالل التوزیع 

 2018من تعھّدات البنك في قطاع الخدمات في دیسمبر 38%توظیف.

 2018من تعھّدات البنك في قطاع الصناعة في دیسمبر 20%توظیف.

2018من تعھّدات البنك في قروض األفراد في دیسمبر 30%توظیف.

 2018من تعھّدات البنك في قطاع السیاحة في دیسمبر 7%توظیف.

 2018من تعھّدات البنك في قطاع البعث العقاري دیسمبر 5%توظیف.

7%

20%

37%
1%

5%

30%

2018دیسمبر التوزیع القطاعي في 

القطــاع السیـــاحي

القطـاع الصنــاعي

قطـــاع الخدمـــات

القــطاع الفـــالحي

قطـــاع البعث العقـاري

االفراد

7%

20%

38%

1%

5%

30%

9%

21%

35%

1%

5%

29%

0%

5%

10%
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20%

25%

30%

35%

40%

القطــاع 
السیـــاحي

القطـاع 
الصنــاعي

قطـــاع 
الخدمـــات

القــطاع 
الفـــالحي

قطـــاع البعث 
العقـاري

االفراد

2017-2018دیسمبر  تطور التوزیع القطاعي للتعّھدات  بین

2018دیسمبر 

2017دیسمبر  
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)2018(دیسمبر التوزیع القطاعي للتعّھدات المصنّفة

(بحساب ألف دینار)

قطـــــاع النشـــــاط
التعھدات في

دیسمبر 
2018

الفوائد
المخصصة

النسبة التغطیةالمرصودات

66%50.32210.54422.46733.011القطــاع السیـــاحي

62%29.4231.75916.37918.138القطـاع الصنــاعي

54%31.0622.67113.96216.633قطـــاع الخدمـــات

75%55388329417القــطاع الفـــالحي

52%9.6615754.4885.063قطـــاع البعث العقـاري

51%16.2431.7026.5068.207االفراد

59%137.26417.33964.13181.469الجملـــــة

المخاطر الكبرى المتعلّقة بالمجّمعات-6-3

إجمالي ویمثّلمن األموال الّذاتیة الّصافیة للبنك.5%زمجّمع كّل على حدة بتمویالت تساوي أو تتجاو23متّعیت

.2018دیسمبرموفّى من األموال الذاتیة للبنك في249%المخاطر المتعلّقة بھذه المجّمعات 
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تالمخاطر الكبرى المتعلقة بالمجّمعا

(بحساب ألف دینار)

المجمـــــع
الصافیةالتعھدات

2018دیسمبر31
الصافیةالتعھدات

2017دیسمبر31

النسبة من
فياألموال الذاتیة

2018دیسمبر 31

24%29.64719.556مجمع فتحي حشیشة-1

22%26.49817.442مجمع نوري شعبان-2

18%21.38421.289لیكومجمع ل-3

17%20.04822.151مجمع الھادي بن عیّاد-4

16%19.59016.703مجمع فرحات الكاتب-5

16%19.34815.667مجمع جالني عطیّة-6

13%16.3599.130السبريحبیبمجمع-7

13%15.68311.687المنصوريتوفیقمجمع-8

12%14.2979.130اويشمّ بومجمع -9

12%14.1459.981الماليلإلیجارتونسمجمع-10

11%13.3846.969مجمع الكرامة-11

9%10.93912.274سوسیةبنمجمع-12

9%10.58810.189مجمع بنك االسكان-13

7%8.1559.576العامةلألشغالSOBATRAPشركة-14

7%7.9807.884كمونموحدینمجمع-15

6%7.8404.319مجمع بنك البركة-16

SOMER7.3638.142%6مجمع شركة -17

6%7.2017.196عاشورمجمع علي-18

6%7.19111.049مجمع ناجي المھیري-19

CIL6.4562.238%5مجمع -20

5%6.2517.358بوجبلمجمع محسن  -21

5%6.17529.361مجمع النوري صمیدة-22

SAFAC5.6733.157%5أضباشيمجمع-23

249%302.134272.346المجمـــــــوع

من إجمالي 29%من األموال الذاتیة الصافیة للبنك 5%التي تتجاوز أو الشركاتتمثّل التّعھّدات لدى المّجمعات
من األموال الذاتیّة للبنك علما وأن الحّد 249%وتمثّل ھذه التعھّدات 2018دیسمبر31تعھّدات البنك في 

.300%حدد بـ 1991-24األقصى لھذه التعھّدات حسب منشور البنك المركزي عدد 
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القروض الغیــر مجدیــة (باستثناء المساھمات)-6-4

من إجمالي التعھّدات و یبرز الجدول اآلتي 13%نسبة 2018دیسمبر 31تمثّل القروض الغیر مجدیة في 

:توزیع ھذه التعھّدات حسب األصناف

التّعھدات المصنّفــــة

التعھدات

2017دیسمبر 31في  

التعھدات

2018دیسمبر 31في 

التعھدات

2018سبتمبر 30في  الصنـــــف 

النسبة القیمة النسبة القیمة النسبة القیمة

%85 792.296 %87 896.273 %85 874.389 التعھدات غیر المصنفة

%2 3.251 %4 5.630 %6 8.415 2صنف 

%5 7.348 %4 6.162 %5 7.498 3صنف 

%36 52.221 %27 36.496 %26 39.431 4صنف 

%57 82.255 %65 88.976 %63 93.636 5صنف 

%15 145.076 %13 137.264 %15 148.980 المصنفةمجموع التعھدات 

%100 937.372 %100 1 033.537 %100 1023.369 مجموع التعھدات 

(باستثناء المساھمات) :أّما فیما یتعلّق بالمرصودات والفوائد المخّصصة المتعلقة بتعھّدات البنك فھي كما یلي

تغطیة التّعھدات المصنّفة

)بالملیون(

%النسبة التغطیةالمرصوداتالفوائد المخصصةالقیمة الخامالصنـــــف

18%25.6291528571.009صنــف 

11%36.162169536705صنــف 

48%436.4967.51010.17617.686صنــف

70%588.9769.50852.56262.070صنــف 

59%137.26417.33964.13181.470المجمــــــــــوع

نسبة محترمة یبقى البنك مطالب بتحسینھا وھي59%نسبة 2018دیسمبر 31تمثّل تغطیة القروض المصنّفة في 

في المستقبل.

في حدود نسب أعلى مرتبطا بتخصیص مّدخرات إضافیة كما یبقى تحسین نسبة تغطیة القروض بالمرصودات

غیر قابلة للطّرح من الّضریبة على الشركات باعتبار وجود ضمانات عینیة تغطّي مخاطر القروض المصنّفة.
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المعـــایـــــیــــر-5-6

1991-24االلتزام بمعایر التصّرف الحذر المدرجة في منشور البنك المركزي التونسي عدد 
.2012سبتمبر29خ بتاریّ 2012-9منشور عدد الوالمنقّح ب1991جوان17المؤّرخ في 

1المعـیـــــار رقــم -1

(بلغت ھذه أضعاف األموال الّذاتیة3من األموال الّذاتیة للبنك 5%تتجاوز جملة التعھّدات التي تفوق فردیّا  ال

).2018دیسمبر31من األموال الذاتیة في 249%التعھّدات 

من مبلغ األموال الّذاتیة (بلغت 1,5من األموال الّذاتیة للبنك 15%عھّدات التي تفوق فردیّاال تتجاوز جملة التّ 

).2018دیسمبر 31من األموال الذاتیة في 113%ھذه التعھّدات 

2المعـیـــــار رقــم -2

من األموال الّذاتیّة الصافیة للبنك.25%نسبة 2018دیسمبر 31وجود لمجّمع تفوق تعھّداتھ في ال

3المعیـــــار رقـــم -3

من 43بمعنى الفصل واالمـــاراتات لدى مسیّري أو أعضاء مجلس إدارة بنك تونس ـــال وجود اللتزام

والمتعلّق بمؤسسات القرض.2016جویلیة 11المؤرخ في 2016-48القانون عدد 
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2018دیسمبر 31التـــزامات بنـــك تونس واالمـــارات في -7

منشورالح بــالمنّق1991ن جوا17المؤّرخ في 1991-24دد ــونسي عــزي التــور البنك المركـعمال بمنش
محفظة كّون ، تتالمتعلّق بتغطیة المخاطر ومتابعة التزامات البنوك2012ر سبتمب29خ یاربت2012-9عدد 

ا یلي :مّ م2018دیسمبر 31التزامات بنك تونس واالمارات في 

(بحساب ألف دینار)

2018دیسمبر  31
الصنـــــــــــف

%النسبة  القیمة الخام 

%30,1

%20,9

%9,2

%0,0

%0,1

%10,7

261.607

181.721

79.885

302

984

78.599

ساتطة وطویلة المدى للمؤسّ قروض متوسّ -
فةطة وطویلة المدى غیر مصنّ قروض متوسّ --
فةطة وطویلة المدى مصنّ قروض متوسّ --

2قروض صنف 
3قروض صنف 
5و 4قروض صنف 

%29,7

%25,5

%4,2

257.414

221.041

36.372

سات قروض قصیرة المدى للمؤسّ -
فةقروض قصیرة المدى غیر مصنّ -
فةقروض قصیرة المدى  مصنّ -

%59,8 519.020 ســــاتمجمــــوع القـــــروض للمؤسّ 

%33,5
%32,1

%1,4

290.756
278.224

12.531

فرادطة وطویلة المدى لألقروض متوسّ -
فةطة وطویلة المدى غیر مصنّ متوسّ لألفراد قروض --
فةطة وطویلة المدى مصنّ متوسّ لألفراد قروض --

%1,2
%0,8
%0,4

10.517
6.988
3.530

فرادلألقروض قصیرة المدى-
فةقصیرة المدى غیر مصنّ لألفراد قروض -
فةقصیرة المدى  مصنّ لألفراد قروض -

%34,7 301.273 فراد مجمـوع القـروض لأل

%94,5

%79,3

%15,2

820.293

687.975

132.318

المجمـــوع العــام للقــروض
فة قروض غیر مصنّ 

فةقروض مصنّ 

%5,0

%0,4

43.827

3.851

فاإلیجار المالي غیر المصنّ مجموع 

فمجموع اإلیجار المالي  المصنّ 

%5,5 47.677 المجمــــوع العــام لإلیجـــار المالــي

%84,3

%15,7

731.801

136.169

فة  باعتبار اإلیجار الماليمجموع القروض غیر المصنّ 

فة باعتبار اإلیجار الماليمجموع القروض المصنّ 

%100,0 867.971 ات باالمضاءتعّھدبدون المجمـوع العــام

165.581 ات باالمضاءتّعّھدال-

1033.552 المجمــــــــوع العــــــام 

137.109 اجمالي األصول المصنّفة-

%13,3 نسبـــة األصول المصنّفة-

81.604 تغطیة األصول المصنّفة بالمرصودات والفوائد المخّصصة-

%59,5 تغطیة  األصول المصنّفةنسبة-
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راتـــأھــــم المؤّشـ-8

(بحساب ألف دینار)

دیسمبر
2018

دیسمبر
2017

میزانیة محیّنة
2018سنةل

نسبة إنجاز 
2018میزانیة 

مـــؤشــــرات التصــــــرف

مجموع الموازنة-

القروض -

مجموع االیرادات البنكیة-

مجموع أعباء االستغالل البنكي-

أعباء االستغالل العامة واألجور-

الناتج الصافي البنكي-

نتیجة االستغالل-

النتیجة الصافیة-

1.142.212

867.971

103.395

54.949

32.651

48.446

986

950

1.037.690

837.484

79.508

35.137

30.324

44.371

1.984

782

1.146.426

868.697

94.050

48.678

30.203

45.372

1.017

897

%99,6

%99,9

%109,9

%112,9

%108,1

%106,7

%96.9

%105,9

ھیكلة اإلیرادات البنكیة

الفــــــــــــــوائد-

العمـــــــــــوالت-

أرباح/خسائر على عملیات الصرف-

والسندات التجاریّةعائدات محفظة السندات االستثمار-

%68,3

%16,3

%4,7

%10,7

%68,7

%18,3

%4,4

%8,6

%70,3

%18,4

%3,7

%7,5

-

-

-

-

نســـــب المردودیــــــــة

2018دیسمبراألمـــوال  الذاتیة في موفى -

2018دیسمبرمدیونیـة البنـك في موفى -

ROEمردودیة األموال الذاتیة -

ROAمردودیة األصــــول -

كلفة الموارد -

مردودیة محفظة القروض-

131.050

343.338

%0,72

%0,08

%4,94

%8,49

130.027

344.818

%0,6

%0,08

%3,91

%7,30

132.531

383.691

%0,68

%0,08

%4,73

%9,45

%98,9

%89,5

-

-

-

-

نســـــب المخـــاطر

تدّخالت مصنّفة/مجموع التّدخالت-

تدخالت مصنّفة -

قروض مصنّفة-

مجموع القروض/قروض مصنفة-

وفوائد مخصصة على القروض المصنفةمرصودات-

نسبة  التغطیة للقروض المصنّفة-

%13,3

137.109

136.169

%15,7

81.268

%59,7

%15,5

145.076

144.653

%17,3

71.310

%49,3

-

-

146.753

%16,9

82.354

%56,1

-

-

%92,8

-

%98,7

-
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2018في موفى  دیسمبر أھّم المشاریع المصنّفة في قطاع الخدمات

التغطیةالمبلـــغ الخـــامالمشـــــــروع

Bricoramaشركة  .1
Diarشركة  .2 Cheikh
Jerbaشركة.3 de Promotion Touristique
Résidenceشركة  .4 Ibn Khaldoun
مصّحة الیاسمینشركة.5
Benشركة .6 Hamida d’Aliments Composés
Logisticsشركة .7 Services Transport
lesشركة.8 Thermes Marins de Hammamet STM
d’Investissementشركة .9 et de Placement Immobilier

Arabشركة.10 Export SARL
Immobilièreشركة.11 Anis
L’OZONEشركة .12
laشركة .13 Tunisienne du Chaud et Froid
Distriproشركة .14
Greenشركة .15 Land & Cie

3.722
3.700
2.383
2.322
2.105
1.891
1.429
1.325

798
756
690
626
608
582
574

3.722
1.583
1.236
1.710

726
180
648

1.319
319

21
346

76
449
117
234

23.51112.686وعــــــالمجم

2018في موفى  دیسمبر أھّم المشاریع المصنّفة في القطاع الصناعي

التغطیةالمبلـــغ الخـــامالمشـــــــروع

leشركة.1 Monde du Cable
I.N.Bشركة.2
Idéalشركة .3 Briques
Voltaشركة .4
Nagatiشركة.5 Med Ali
Meublatexشركة .6
Hafedhشركة.7 Koubaa
Tunisieشركة.8 Palettes Export
NCSشركة.9 & Télécom

7.017
6.151
3.709
1.360
1.353

983
803
792
735

3.390
5.305
3.709
1.241

603
18

560
648
735

22.90316.209وعــــــالمجم

2018في موفى  دیسمبر األشــــخاص المصنّفیـــن 

التغطیةالمبلـــغ الخـــامنوعیـــة التعھـــد
قـــروض لألشخـــاص-
حسابات جاریة مدینة مجّمدة-

12.531
3.530

5.008
3.151

16.0618.159المجمــــــــــــوع
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المــوازنة

التعّھـــدات خــارج المـوازنة

 النتـــــائجقـــــائمة

جـــــدول التّدفقـــات النقـــدیة

ت حــول القـــوائم المــالیةیضاحااإل
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 بنك تونس واإلمارات
 موازنـة

 2018ديسمبر  31حاسبية المختومة في الفترة الم

             

 ل  دياا األ بحساب
 

 األصــول اإليضاحات 31/12/2018 31/12/2017

         18 360             55 995    1 

الخزياة، واألموال المودعة لدى الباك المركزي 

ياة العامة للبالد ومركز الصكوك البريدية والخز

 التونسية

 مستحقات على المؤسسات الباكيّة والمالية 2    922 188            815 153        

 مستحقات على الحر فاء   3    377 733            072 722       

 محفظة تجا ية )*( 4    384 31             043 55         

 )*(االستثما محفظة  5    177 90             669 59          

 أصول ثابتة 6    229 28             469 16         

 أصول أخرى 7    128 14              262 12         

      

 مجموع األصول        212 142 1         690 037 1     

        

 الخصوم      

 ودائع وأموال المؤسسات الباكية والمالية 8    590 255           608 232       

 ودائع وأموال الحرفاء 9    342 642           520 537       

 إقتراضات وموا د خصوصيّة 10    779 91             242 120        

 خصوم أخرى  11    451 21              293 17         

      

 مجموع الخصوم    162 011 1    663 907       

        

 األموال الذاتية      

  أس المال االجتماعي      000 90            000 90        

 تطااحتيا      513 47             440 47         

 أسهم ذاتية      (840)                (840)           

 نتائج مؤجلة        (573 6)            (355 7)        

 الاتيجة الصافية           950               782             

 مجموع األموال الذاتية      050 131           027 130       

      

  مجموع الخصوم واألموال الذاتية      212 142 1         690 037 1     

                                                                   

 لغاية المقارنة. 13/38/8132)*( تمت معالجة المعطيات المتعلقة بالسنة المحاسبيّة المقفلة في 
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 بنك تونس واإلمارات

 جدول التعّهدات خا ج الموازنة

 2018ديسمبر  31 المحاسبية المختومة في الفترة
 

 ل  دياا األ بحساب
 

 الخصوم المحتملة  حاتاإليضا 31/12/2018 31/12/2017

 ضمانات وكفاالت مقدّمة 11    785 86             971 77         

         26 536             13 522    
  

 اعتمـاد مستننـدي

 مجموع الخصوم المحتملة      307 100         507 104     

      

      
 التعّهدات المقّدمة

         59 516             70 882    
14 

 تعهدات التمويل المقدّمة

        20 550             58 075    
  

 تعّهدات الّسندات

      80 066         128 957    
  

 مجموع التعّهدات المقّدمة

      

 التعّهدات المقبولة        

              -                    -      
  

 لمقبولةتعهدات التمويل ا

       638 963            661 656    
31 

 ضمانات مقبولة

 مجموع التعّهدات المقبولة        656 661         963 638     
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 بنك تونس واإلمارات

  قائمة الاتائج

 2018ديسمبر  31 إلى 1118جـانفي  11من الممتدة  لفترةل
 

 ل  دياا األ بحساب
              

 الااتج االستغالل الباكي  اإليضاحات 31/12/2018 31/12/2017

 فوائد دائنة ومداخيل مماثلة  16    646 70         789 54     

 عموالت دائنة     888 16         586 14     

 أرباح على عمليات الصرف   17    823 4          489 3      

 خيل المحفظة التجارية )*(مدا 18    234 5          707 3      

 مداخيل محفظة اإلستثمار)*( 19    804 5          937 2          

 مجموع إيرادات اإلستغالل الباكي )*(     395 103       508 79     

 فوائد مدينة وأعباء مماثلة 20    (325 53)       (732 34)   

 مدينةعموالت      (624 1)        (405)        

 مجموع أعباء اإلستغالل الباكي     (949 54)       (137 35)   

 الااتج الباكي الصافي)*(     446 48       371 44   

      

  (10 016)         (12 498)    21 
مخّصصات المدّخرات ونتيجة تصحيح قيمة المستحقات وعناصر 

 خارج الموازنة والخصوم  

 مخّصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة محفظة اإلستثمار 22   (72)                129         

 األعوان أعباء 23    (293 24)     (350 22) 

 أعباء اإلستغالل العاّمة  24    (358 8)        (974 7)   

 مخّصصات إستهالكات ومدّخرات على األصول الثابتة     (239 2)       (176 2)   

 نتيجة اإلستغالل       986             984 1      

 رصيد ربح / خسارة على عناصر عاديّة     268             324         

 األداء على األرباح  26 (266)            (335 1)    

 نتيجة األنشطة العاديّة       988        973       

 ناصر خارقة للعادةع 27     (38)             (191)      

 الاتيجة الصافية          950        782       
 

 لغاية المقارنة. 13/38/8132)*( تمت معالجة المعطيات المتعلقة بالسنة المحاسبيّة المقفلة في 
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 بنك تونس واإلمارات

 جدول التدفقات الاقدية 

 2018ديسمبر  31الفترة المحاسبية المختومة في 
 

 ل  دياا األ بحساب
 

   اإليضاحات 31/12/2018 31/12/2017

 باالستغاللالتدفقات الاقدية المتصلة       

 البنكي المقبوضة  االستغاللإيرادات       666 311         179 77      

 البنكي المدفوعة االستغالل ةكلف    (122 51)      (527 29)    

 ض مسندة / سداد القروض الممنوحة للحرفاءقرو      (051 28)      (177 19)    

 ودائع / سحوبات الحرفاء        584 95         (289 49)   

 مبالغ مسددة لألعوان ودائنون آخرون       (418 40)       (720 29)   

  ستغاللاالتدفقات أخرى ناتجة عن عمليات       692 10          (967)        

 الضريبة المدفوعة على األرباح      (919 3)        (798)        

 التدفقات الاقدية الصافية المخصصة لإلستغالل                                                       148 81       (299 52)

 التدفقات الاقدية المتصلة بأنشطة اإلستثما       

 يض متأتية من سندات المساهمةمقاب      006 1           463         

 إقتناء / تفويت في سندات المساهمة      (752 8)         (366 1)     

 إقتناء / تفويت في أصول ثابتة      (513 8)        (198 6)     

 التدفقات الاقدية الصافية المخصصة ألنشطة اإلستثما       (264 16) (101 7)

 المتصلة بأنشطة التمويلالتدفقات الاقدية       

 سداد اقتراضات في الّسوق المحليّة       (028 7)         805 10     

 إصدار اقتراضات في الّسوق المحليّة     (250 17)      (250 17)    

 خصوصيّة إصدار إقتراضات / سداد إقتراضات      134              (899 20)    

 التدفقات الاقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل                                                       (144 24)    (344 27)

    

 التغيير الصافي للسيولة وما يعادلها خالل السنة المحاسبية      740 40          (744 86)    

 بداية السنة المحاسبية  السيولة وما يعادلها في      (453 88)       (709 1)      

      

 السيولة وما يعادلها من السيولة في نهاية الساة المحاسبية                  12    (713 47)    (453 88)
 

 

  



8132بر ديسم 13القوائم المالية لبنك تونس واالمارات المختومة في   19  

 اإليضاحات حول القوائم المالية
 

 مراجع إعداد وتقديم القوائم المالية-1
 

ة قواعد المحاسبة المعمول بها بالبالد التونسية وخاصللتم إعداد القوائم المالية لبنك تونس واإلمارات طبقا 

المتعلقة    NC 83والقاعدة المحاسبية  3996ديسمبر  11المؤرخة في  13عدد  القاعدة المحاسبيةمنها 

ضمن المنشور  كذلك لتراتيب البنك المركزي التونسي المدرجةو 3999مارس  81بالبنوك والمؤرخة في 

 12-2001و 14-99المعدّلة بالمناشير عدد  3993ديسمبر  32المؤرخ في  84-93عدد 

  

 قواعد المقاييس-1
 

كون األصول وبالتالي تر لعناص ةالتاريخيالقيمة  باعتمادلبنك تونس واإلمارات  تم إعداد القوائم المالية

 عناصر األصول خالية من كّل هامش إعادة تقييم.

 

 القواعد المحاسبية المعمول بها -3
 

 القروض و عائداتها اباحتس -3-1

 
سحب االموال  م تحول ضمن الموازنة عندثبها  االلتزامتسجل تعهدات التمويالت خارج الموازنة عند 

 بقيمتها اإلسمية.

ض تحتسب عائدات القروالنتيجة إثر أّول دفع للقروض  تحتسب عمولة الدراسة بكاملها ضمن حسابات

ت النتيجة حسب الفترة تسوية ثم تنقل ضمن حساباالمسلمة مسبقا عند حلول اجلها ضمن حساب لل

 الفترة شهريا. انقضاءتحتسب عائدات القروض المسلمة عند  .المنقضية

 
أو باألصول التي تستوجب  )1صنف ( مصنّفة المتعلقة باألصول الجاريةوتسّجل عائدات القروض ال

ضمن حسابات النتائج  24-91 وذلك طبقا لمنشور البنك المركزي التونسي عدد )3صنف (متابعة خاصة 

متعلّقة والتي لم تسدّد بعد واللقروض المسلمة مسبقا أو المسلمة عند انقضاء الفترة. مع العلم بأّن عائدات ا

واألصول  )8صنف (دة في اآلجال المحدّ  استرجاعهابالقروض المصنفة ضمن األصول التي ال يوثق في 

 الميؤوسواألصول ذات خطورة وشبه  )1صنف (دودة  التي يصعب استرجاعها كلّيا في اآلجال المح

تخصم من األصول  24 -91وفقا لمنشور البنك المركزي التونسي عدد   )4صنف (من استخالصها 

 وتسّجل ضمن بند الفوائد المخّصصة. وتدرج هذه الفوائد ضمن حسابات النتائج عند استخالصها.

 

  إحتساب القروض القصيرة المدى وعائداتها-1-8

 
خيص خ حصوله على ترشرع البنك في منح قروض قصيرة المدى بداية من تاري نشاطه،في إطار توسيع 

زنة ل إلى الموابها ثّم تحوّ  االلتزامتعهدات قصيرة المدى خارج الموازنة عند ال. وتسّجل البنك الشمولي

  انقضاء الفترة.. وتسّجل عائدات هذه القروض عند عند سحب األموال
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 ساب األصول الممّولة بطريقة اإليجار المالياحت-1-1

 
مة األداءات على القي اعتبارتسّجل األصول الممّولة بطريقة اإليجار المالي حسب قيمتها اإلسمية بدون 

المضافة وتدرج ضمن بند قروض على الحرفاء مع العلم وأّن هذه األصول تحتسب طبقا للنظرية 

 االقتصادية وليس النظرية االمتالكية.

 
 اتااللتزامتسّجل القيمة المتبقيّة لألصول الممّولة بطريقة اإليجار المالي خارج الموازنة ضمن بند 

 المسندة.

 

 إحتساب المساهمات وعائداتها-1-4

 
دون غيرها مع العلم بأّن البنك يحتفظ بهذه السندات مع نيّة التفويت  استثمارسندات  تحتوي المحفظة على

 :أو بعيدة. وهي تحتوي على صنفينة فيها في آجال متوّسط

 
 للبنك استراتيجيةالسندات التي تعتبر  -

 التفويت فيها اتفاقيةإطار تمويل ومدرجة ضمن السندات المكتتبة في  -

 
وتدرج ضمن الموازنة عند دفعها  االقتناءتسّجل األسهم غير المدفوعة خارج الموازنة طبقا لقيمتها عند 

درج أرباح ملكيّتها. وت انتقال. كما يسّجل التفويت في األسهم بتاريخ اءاالقتنوذلك دون اعتبار مصاريف 

األسهم ضمن حسابات النتائج عندما يقع الموافقة على توزيعها بصفة رسمية. كما تدرج زائد القيمة لألسهم 

 الفعلي. استخالصهاالمفّوت فيها ضمن حسابات النتائج عند 

 

 محفظة السندات التجاريةتجاه بعض مكونات  هيل استراتيجيتبتعد 8132قام البنك خالل سنة هذا وقد 

. وشملت هذه التعديالت جزء من رقاع الخزينة، الّرقاع واألموال محفظة االستثماربإعادة إدراجها ضمن 

لغاية  8132المودعة بصندوق رأس مال مخاطر. وعلى هذا األساس تمت معالجة المعطيات لسنة 

 المقارنة.

 

 ارد واألعباء المتعلّقة بهاإحتساب المو-1-1

 
 حوباتإلى الموازنة في تاريخ الستدرج تعهدات التمويل المقبولة خارج الموازنة في تاريخ إبرامها ثمّ تنقل 

  ضمن األعباء في تاريخ استحقاقها.تحتسب فوائد وعموالت تغطيّة الّصرف بعنوان اإلقتراضات 
 

 تقدير المخاطر وتغطية التعّهدات-1-6

 

 مرصودات للقروض-6-3   3--   
 حسب المخاطر التالية: 84-93طبقا ألحكام منشور البنك المركزي التونسي عدد  المردوداتتّم تقدير 

 

 )1صنف (مخاطر جارية  -

 )3صنف (مخاطر تستوجب متابعة خاّصة  -

 )8صنف (في استرجاعها في اآلجال المحدودة  مخاطر ال يوثق -
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 )1صنف (ال المحدودة مخاطر يصعب استرجاعها كليّا في اآلج -

 )4صنف (  مفقودةمخاطر ذات خطورة وشبه  -

 

سب المعتمدة وعلى أساس التعّهدات بعد خصم نّ اليقع تقييم المرصودات اعتمادا على التصنيف وحسب 

 الفوائد المخّصصة وقيمة الضمانات المتحّصل عليها.

 

 :نحو التاليتكون نسب المرصودات على ال

 

 8متبقية بالنسبة للديون المرسمة بالصنف من قيمة المخاطر ال 20% -

 1من قيمة المخاطر المتبقية بالنسبة للديون المرسمة بالصنف  50% -

 4من قيمة المخاطر المتبقية بالنسبة للديون المرسمة بالصنف  100% -
 

متعلق بإجراءات استثنائية  8131-38بإصدار منشور عدد  8131جويلية  88قام البنك المركزي بتاريخ 

 :اندة المؤسسات الناشطة في القطاع السياحيلمس

 

  و تجميد االقدمية على معنى  8134يمكن لمؤسسات القرض االبقاء على التصنيف المعتمد في موفى

بالنسبة للمؤسسات المنتفعة باإلجراءات  93-84رابعا من منشور البنك المركزي  31الفصل 

 االستثنائية.  

 

 قساط القروض الممنوحة لفائدة المؤسسات الناشطة في يمكن لمؤسسات القرض تأجيل خالص ا

. ويمكن 5102و 5102القطاع السياحي بعنوان االصل والفوائض والتي يحل اجلها خالل سنتي 

 . 5102التسديد انطالقا من بداية سنة 

      

  لالنتفاع بهاذه االجراءات تقدم المؤسسة المعنية مطلبا في الغرض مصحوبا بالقوائم المالية

مقارنة بنفس الفترة    ٪01وبالمؤيدات الضرورية التي تفيد تراجع رقم المعامالت بنسبة ال تقل عن 

 من السنة الماضية. 

 

   المدخرات الجماعية- 8 -3-6  -

 
المؤرخ في  84-93يتم ترتيب التعهدات وتحديد االحتياطات طبقا لمقتضيات منشور البنك المركزي عدد 

 . 8131سنة حتى موفى  3993ديسمبر  32

 

و نتيجة إلى األوضاع التي شهدتها البالد التونسية إثر الثورة، قام البنك المركزي  8133خالل سنة  

ديسمبر  32المؤرخ في  3993لسنة 84بتعديل قواعد احتساب المدخرات المنصوص عليها بالمنشور عدد 

المتعلق باإلجراءات  8133أفريل  38المؤرخ في  8133لسنة  4وذلك من خالل المنشور عدد    3993

 الظرفية لمساندة المؤسسات االقتصادية و الذي ينص على:
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على الحرفاء في نطاق القروض الممنوحة  8133التمديد في أجال التسديدات المستوجبة خالل سنة  -

 و إسنادهم قروض قصيرة المدى إضافية لمجابهة الظرف االستثنائي.  

( أو التي 1دة من هذه اإلجراءات ضمن التعهدات الجارية )صنف إبقاء تعهدات المؤسسات المستفي -

 . 8131دم تغيير تصنيفها بالمقارنة بسنة وع (3تستوجب متابعة خاصة )صنف 

 

يتوجب على البنوك عدم تسجيل الفوائد والعموالت على  في ذات اإلطار واستنادا لنفس المنشور،

 شور.التسديدات المؤجلة والخاضعة لترتيبات ذات المن

 

 المدّخــــرات اإلضــافيّـــة3-6-3 -
 

من خالله يطالب  8131-83منشور عدد  بإصدار, قام البنك المركزي التونسي  8131في موفى ديسمبر 

من  األصولبالصافية المتعلقة  كافة المؤسسات االئتمانية باحتساب مرصودات اضافية لتغطية المخاطر

سنوات ويقع احتساب هذه المرصودات كما يلي  1او تفوق  مع اقدمية في هذا الصنف تساوي 4الصنف 

: 

 

 سنوات، 1و  1من قيمة األصول التي تتراوح اقدميتها بين  40%مرصودات تبلغ  -

 سنوات، 2و  6من قيمة األصول التي تتراوح اقدميتها بين  70%مرصودات تبلغ  -

 سنوات. 2من قيمة األصول التي تفوق اقدميتها  100%مرصودات تبلغ  -

 

 قيمة االصول بعد طرح: ،الصافية ونعني بالمخاطر

 

 فوائـــــــد مخّصصة -

 وكاالت التامين ومؤسسات االئتمان. ،الضمانات المقبولة من الدولة -

 ايداعات قابلة للسيولة دون المساس من قيمتها. ضمانات في شكل اصول مالية او -

والمتعلق بالمؤسسات    93-84عدد  من المنشور 31المرصودات التي تم احتسابها طبقا للفصل  -

 االئتمانية.

 

 بما قيمته 31/12/2018سنة المقفلة في للوقد بلغ مبلغ المقدر للمخصصات على المدخرات االضافية 

 الف دينار. 8.351

 

 مرصودات للمساهمات -1-6-4 -
 

تغطية لتم تقييم السندات عند اقفال الحسابات على أساس القيمة االستعمالية ويقع تخصيص مرصودات 

 ناقص القيمة ذي الطابع الدائم المحتمل في قيمتها. 
 

خصيص للشركة ويقع ت محينهمها على أساس آخر قيمة ييقع تقي ،بالنسبة لألسهم غير المدرجة بالبورصة

 مرصودات لتغطية ناقص القيمة ذي الطابع الدائم المحتمل في قيمتها. 
 

 االجنبية عمليات بالعملة -1-2
 

المنفذّة بالعملة يقع معالجتها وفقا لمعيار المحاسبة المتعلق بمعالجة العمليات بالعملة االجنبية  إّن المعامالت

 .(NC 23)في المؤسسات البنكية 
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تسجل العمليات المنجزة بالعملة االجنبية في المحاسبة بصورة منفصلة بمسك محاسبة مستقلة بالنسبة لكّل 

سوكة حسب نظام القيد المزدوج من التحديد الدوري لوضعية عملة مستعملة وتمكّن هذه المحاسبة المم

 الصرف.
 

يتّم في كّل اقفال محاسبي تحويل عناصر األصول وعناصر الخصوم والعناصر خارج الموازنة المسّجلة 

 جها في المحاسبة بالعملة المرجعية.افي كل محاسبة بالعملة االجنبية وإدر
 

  يةجاراألصول الثابتة وأصول أخرى غير  -1-2

 

 2,5% بناءات -

 20% أثاث المكاتب -

 10% معدّات المكاتب -

 20% معدّات النقل -

 10% التهيئة والمنشئات  -

 15% معدات اعالمية -

 33% انظمة اعالمية -

 
إيجابي على السنوات  انعكاسضمن بند أصول أخرى عندما يكون لها  يقع تسجيل االعباء المؤجلة

  دى ثالث سنوات.المحاسبيّة القادمة ويقع امتصاصها على م
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 )   دياا حساب ألب (اإليضاحات-4
 

 األصـــــول -4-1
 

 الخزياة العامة للبالد التونسيةصدة لدى الباك المركزي والبريد واأل : الخزياة و1اإليضاح 
 

لتونسية لخزينة العامة للبالد ااتفصيل الخزينة واألرصدة لدى البنك المركزي والبريد وهذا البند  يتضمن

 :كما يليوهي مفصلة  13/38/8132غاية إلى 
 

  بحساب األلف دينار

 المسّمى 31/11/1118 31/11/1112

 خزينة الفروع بالدينار 371 5 1 311

 خزينة الفروع بالعملة 695 2 3 111

 البنك المركزي التونسي بالدينار 372 22 624

 البنك المركزي التونسي بالعملة 557 25 31 832

  المجمــــــوع 995 55 18 361

 

 مستحقات على المؤسسات الباكية والمالية: 1اإليضاح 
 

ألف دينار  322.988ما قيمته  13/38/2018في المستحقات على المؤسسات البنكيّة والمالية بلغت جملة 

  ، وهي موزعة كاآلتي:13/38/8132ألف دينار في  311.231مقابل 
  

 بحساب األلف دينار                                                                                        

 المسّمى 31/11/1118 31/11/1112

 البنوك المحليين قروض لدى 553 150 381 894

 قروض لمؤسسات مالية مختصة 369 38 521 30

 المجمــــــوع 922 188 815 153

 

 لبند:ا هذاتوزيع مكونات ويبّين الجدول التالي 
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 39 619 019 15 قروض بالعملة في السوق النقدية

 - 445 17 قروض بالدينار في السوق النقدية

 74 703 578 96 (swap)قروض بالعملة 

 63 63 البنوك المحليين مستحقات لدى

 6 991 323 43 البنوك والمراسلين األجانب

 39 - ستحقات متعلقةم

 521 30 369 38 قروض لمؤسسات مالية مختصة

 815 153 922 188 المجمــــــوع
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 مستحقات على الحرفاء : 3اإليضاح
 

 13ألف دينارا في  282.431وقد بلغت قيمتها  المستحقات على الحرفاءيحتوي هذا البند على 

:كما يلي ةفّصلم 13/38/8132ألف دينارا في  214.444مقابل  8132ديسمبر  
  

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 19 816 372 44 حسابات جارية دائنة

 071 762 045 780 للحرفاء أخرى قروض

 1 362 993 2 قروض لمؤسسات مالية مختصة

 444 804 410 827 المجمــــــوع

 

لمخّصصة الفوائد ابعد احتساب  ستحقات على الحرفاءويبّين الجدول التالي مكونات المجموع الصافي للم

 :والمدّخرات
  

 بحساب األلف دينار 

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 831 938 831 924 (1)قروض قصيرة االجل وحسابات مرتبطة 

 632 505 139 166 (2)قروض طويلة ومتوسطة االجل وحسابات مرتبطة 

 206 39 372 44 حسابات جارية دائنة

 694 43 678 47 (3)إيجار مالي 

 - - قيم في االستخالص

 804 444 812 411 المجمـــوع االجمــــالي 

 )88 611( )83 222( فوائـــــــد مخّصصة 

 )11 981( )61 291( فرديّة مــــــدّخــــــرات

 (794 5) (351 8)   (*) جماعيّة مــــــدّخــــــرات

 072 722 377 733 المجمــوع الصــــافي

  

 مــــــدّخــــــراترصد تم مجموعة البنوك الدائنة في خصوص شركة إسمنت قرطاج، على إثر االتفاق الحاصل بين البنك المركزي و (*)

 13/38/8132وتبلغ القيمة المرصودة من قبل البنك في  من إجمالي تعهداتها متوسطة وطويلة المدى تجاه القطاع.  81%تعادل  جماعيّة

 .أد 8.226حوالي 
 

 يلي: كما المدىتفصل القروض القصيرة   (1)
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 831 983 811 212 -المدى قروض القصيرة 

 603 1 287 5 تسبقات على حساب ألجل

 30 187 فوائد غير مسددة

 604 5 088 9 أصل غير مسدد

 (246 2) (605 2) فوائد مستخلصة مسبقا

 112 911 112 924 المجمـــــــوع
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  :فهي مفصلة كاالتيالمرتبطة  المدى والحساباتلقروض طويلة ومتوسطة ل أما بالنسبة (1)
 

 بحساب األلف دينار           

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 068 466 292 486 قروض جارية

 134 26 20 984 مسددالاألصل غير 

 928 7 080 7 غير مسددةت فوائد وعموال

 333 5 041 5 فوائد لالستخالص

 169 169 تسبقة على حسابات جارية

 - - فوائد مستخلصة مسبقا

 632 505 566 519 المجمـــــــوع

 

 يلي:تفصل التعّهدات في شكل إيجار مالي كما  في حين (3)
      

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 48 882 46 991 قروض جارية

 611 181 غير مسدداألصل 

 491 21 الفوائد غير مسددة

 343 312 فوائد جارية

 818 382 مستحقات أخرى

 43 694 42 628 المجمـــــــوع

 

 السادات التجا يةمحفظة  :4اإليضاح 
 

ة إدراجها بإعاد محفظة السندات التجاريةتجاه بعض مكونات  هبتعديل استراتيجيت 8132قام البنك خالل سنة 

 واألموال المودعة بصندوق ، الّرقاع. وشملت هذه التعديالت جزء من رقاع الخزينةمحفظة االستثمارضمن 

بلغ إجمالي صافي  لغاية المقارنة. 8132لسنة رأس مال مخاطر. وعلى هذا األساس تمت معالجة المعطيات 

 : مفّصلة كما يلي ألف دينار 13.142ما قيمته  8132ديسمبر السندات التجارية في موفي محفظة 
  

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1118 المسّمى
31/11/1112 

 )معالجة(
31/11/1112 

 062 81 963 52 30 719 سادات ذات دخل ثــابت

 BTA 481 18 55 625 55 625 -رقاع الخزينة

 099 28 - - الرقاع

 (801 1) (801 1) (234 1) منحة اإلقتناء

 BTA (472) (861) (861) -ناقص القيمة

 14 291 - - سادات ذات دخل متغير

 792 14 - -  صندوق رأس مال مخاطر

 3 136 080 2 662 حسابات مرتبطة

 990 98 043 55 384 31 المجموع الخام

 (797 2) - - لمرصوداتا

 96 193 043 55 384 31 المجموع الصافي
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 االستثما ظة محف :2اإليضاح 
 

محفظة  رصيديشمل هذا البند ، محفظة السندات التجاريةت المجراة على عديالتال االعتبارن يباألخذ بع

 :كاآلتيانخفاضات القيمة وهي مفصلة والمدخرات المرصودة لتغطية  13/38/8132في االستثمار 
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1118 المسّمى
31/11/1112 

 )معالجة(
31/11/1112 

 - 099 28 435 23 اتالرقاع

 054 11 032 9 541 9 سندات المساهمة للمجمع

 331 9 353 11 303 11 خرىسندات المساهمة األ

 - 792 14 292 14 صندوق رأس مال مخاطر

 - - BTA 35 200 -الخزينة اترقاع

 11 382 63 126 93 221 المجموع الخام

 - 056 1 920 ةفوائد مستحقة على السندات الرقاعيّ 

 600 611 925 خرىاأل اتعلى المساهم فوائد مستحقة

 - - 513 1 فوائد للتلقي على رقاع الخزينة

 - - BTA (985) -منحة اإلقتناء

 - - BTA (654) -تمدّد القيمة

 985 20 932 64 490 95 المجموع الخام

 (466 2) (263 5) (313 5) مدّخراتال

 519 18 669 59 90 177 المجموع الصافي

 

 :8132في موفى ديسمبر الموقوفة سندات المساهمة محفظة ويبرز الجدول التالي مكونات 
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 2 288 2 269 أسهم مدرجة

 31 097 31 575 أسهم غير مدرجة

 611 925 حسابات مرتبطة 

 985 20 769 21 المجموع الخام

 (466 2) (532 2) مدّخراتال

 519 18 237 19 المجموع الصافي

 

 أصول ثابتة :6اإليضاح 
 

 على العناصر المادية الملموسة المستعملة لغايات إدارية ولدعم النشاط. بنكتحتوي األصول الثابتة لل 

 8132ر ديسمب 13في ألف دينارا 82.889وبلغت القيمة الصافية المحاسبية لألصول المادية الثابتة 

 :كاالتيمفصلة 
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 بحساب األلف دينار     

 األصول

األصول الثابتة 

ديسمبر  31في 

2017 

 /تصحيحتفويت

2018 

اقتااءات 

2018  

القيمة الخام 

 31في 

 2018ديسمبر

االستهالكات 

 31في 

 2018 ديسمبر

القيمة الصافية 

 ديسمبر 31في 

2018 

 002 4 - 002 4 - - 002 4 األراضي

 306 5 (121 2) 427 7 - (14) 441 7 البنــاءات

 469 11 - 469 11 196 6 - 373 5 منشاءات في طور االنجاز

 461 (423 1) 884 1 43 - 841 1 تجهيزات المكاتب

 555 2 (435 5) 990 7 348 1 - 848 6 اإلعالمية

 173 (365) 538 143 - 395 وسائل نقل

 263 4 (589 7) 852 11 643 - 211 11 تجهيزات عامة

 229 28 (933 16) 162 45 063 8 (14) 113 37 المجـــــوع

 

 أصول أخرى :7اإليضاح 
 

ألف دينارا  38.868ألف دينارا مقابل  34.382ما قدره  13/38/8132في  األصول األخرى بلغت قيمة

  يلي:كما مفصلة  13/38/8132في 

 
 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 4 614 4 725 وتسبيقات للموظفين روضق

 3 641 3 501 الدولة والجماعات المحلية

 1 124 5 279 مدينون آخرون

 311 313 اعباء مؤجلة

 368 546 عمليات نقدية

8 312 764 1 قروض على كاهل الدولة  

 11 161 128 14 المجموع 
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 الخصـــــــوم -4-1
 

 سسات الباكية والماليةودائع وأموال المؤ: 8اإليضاح 
 

ألف  811.191، 8132بلغت قيمة إجمالي الودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية في موفى ديسمبر  

 ألف دينارا مثلما هي مبينة بالجدول التالي:  818.612دينارا مقابل 

 
 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 63 111 312 111 بالدينارالبنك المركزي لدى وإعادة التمويل اقتراضات 

 369 313 331 191 اقتراضات لدى االسوق النقدي بالعملة الصعبة

 - 128 3 بالدينار اقتراضات لدى االسوق النقدي

 108 123 األجانبالبنوك والمراسلين 

 - - مستحقات مرتبطة

3 849 أموال لدى المؤسسات المالية المختصة  169 8  

 131 618 122 291 ع المجمو

 

 ودائع وأموال الحرفاء:   9 اإليضاح
 

قدرت قيمها الجمليّة في ، وخرىاأليداعات اإلتحت الطلب و الحرفاء إيداعاتالبند على يحتوي هذا 

كما مفصلة  ،13/38/8132ألف دينار في  112.181ألف دينارا مقابل  648.148ب  13/38/8132

 يلي:
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 سّمىالم

 129 916 418 142  تحت الطلب ايداعات

أخرى ايداعات  894 831  124 312  

 232 211 641 341 المجموع 
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 ويبرز الجدول الموالي مختلف أرصدة مكونات هذا البند:
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 708 150 058 322 دينارايداعات ألجل بال

6 226 236 22 ايداعات ألجل بالعملة الصعبة  

86 448 حساب جاري الشخاص طبيعيين   139 11  

69 284 حساب جاري الشخاص معنويين  243 29  

91 224 حساب ادخار   464 64  

9 684 حساب جاري ألشخاص مهنيين بالعملة   918 1  

 804 4 129 1 ايداع بالدينار قابل للتحويل

69 111 إيداعشهادة   111 41  

 413 - حساب خاص بالعملة األجنبية

 19 321 حسابات تجارة عالمية

61 116 ايداعات لألشخاص غير مقيمين  842 61  

22 249 416 99 ودائع أخـــــرى  

 232 211 641 341 المجموع 

 

 اقتراضات وموا د خصوصية:  10اإليضاح 
 

ألف  93.229 ما قدره 13/38/8132ارد الخصوصية للبنك إلى غاية بلغ إجمالي اإلقتراضات والمو

 كما يلي:مفصلة  ،13/38/8132ألف دينار في  381.848دينارا مقابل 
  

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 631 4 4 381  الخارجية االقتراضات

أخرى االقتراضات  87 656 115 611 

 242 120 779 91 المجموع 

 

 والموارد الخصوصية للبنك على النحو التالي: وتوزع اإلقتراضات
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 631 4 4 381 الخارجية االقتراضات

 31 - اعباء مالية للدفع

 311 211 29 428 قرض رقاعي

 6 516  1 236  أخرىقروض 

لرقاعياعباء مالية متعلقة بالقرض ا  462 4  111 1  

 242 120 779 91 المجموع 
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 خصوم أخرى :11اإليضاح 
 

ألف دينارا في  32.891مقابل  13/38/8132ألف دينارا في  83.413بلغت القيمة الجملية لهذا البند 

 :كما يليمفصلة ، 13/38/8132
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 272 1 820 1 مؤسسات اجتماعية

4 422 موّظفون  332 4  

8 111 الدولة والجماعات المحلية  111 1  

 094 7 688 9 دائنون آخرون 

 454 1 971 2 قيم مستحقة بعد االستخالص

 293 17 451 21 المجموع 

 

 األمـــــــوال الذاتيــــــة -4-3
 

 األمـوال الذاتيـة: 12اإليضاح 
  

ألف  311.182ألف دينارا مقابل  313.131ب 13/38/8132الموقوفة في  قدّرت األموال الذاتية للبنك

    :كما يلي هي مفّصلةدينارا، و
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 91 111 91 111 رأس المال

 42 440 42 513 اإلحتياطات

 )241( )241( أسهم ذاتية

 )2 111( )6 121(  مؤجلة نتائج

جة الصافيةالنتي     911 228 

 131 027 131 121  األمـوال الذاتيـة مجمــــوع
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 التعّهدات خا ج الموازنة -44-
 

 كفاالت مقّدمة ،ضمانات: 13اإليضاح 
  

  :كاآلتييشمل هذا البند الضمانات والكفاالت المقدمة من طرف البنك وهي موزعة 
              

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 829 66 943 76 الحرفاءضمانات لفائدة 

 649 5 461 1 مؤسسات بنكيةضمانات لفائدة 

 493 5 128 4 القيمة المتبقية االيجار المالي

 22 921 86 282 المجمــــوع 

 

 التمويل المقدمةالتعّهدات : 14اإليضاح 
 

ألف دينار مقابل  70.882 ،8132وفي ديسمبر للحرفاء في م التمويل المقدمةتعهدات  بلغت جملة

               :13/38/8132ألف دينار في  19.136

 
 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 516 59 882 70 الحرفاء تعهدات التمويل

 516 59 882 70 المجمــــوع 

 

 الضمانات المقبولة :15اإليضاح 
 

 612.961مقابل  الف دينار 663.616 ما قيمته 2018 ديسمبرفي موفى  المقبولة الّضماناتجملة بلغت 

 2017. ديسمبرموفى  الف دينار

 

  



8132بر ديسم 13القوائم المالية لبنك تونس واالمارات المختومة في   33  

 قائمــــــة الاتائــــــــج -4-2

 

 فوائد دائاة ومداخيل مماثلة :16اإليضاح 
 

لة في حاسبية المقفوالفوائد الدائنة والمداخيل المماثلة خالل السنة المسّجلت مداخيل البنك المتأتية من 

ألف دينار إلى  14.229مقارنة بالسنة الماضية، حيث مّرت من  82,9%بحوالي زيادة  13/38/8132

  :وهي موزعة كاآلتي ألف دينار 21.646
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 3 192 3 291 البنوك مععمليات 

حرفاءال مععمليات   211 62  698 11  

 24 289 21 646 المجمــــوع 

 

 حسب المكونات:ويبرز الجدول التالي توزيع المداخيل 
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 3 192 3 291 مداخيل عمليات مالية بين البنوك

 11 133 415 64 فوائد على القروض 

 1 116 4 361 مداخيل متعلّقة باإليجار المالي

على تعهدات  ــــــوالتعمـ  321 321 

 24 289 21 646 المجمــــوع 

 

 أ باح عمليات الصرف: 17اإليضاح 
 

 :13/38/8132إلى غاية يتضمن هذا البند أرباح عمليات الصرف المحقّقة 

 
 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 489 3 823 4 أرباح عمليات الصرف

 489 3 823 4 المجمــــوع 

 

 السادات التجا يةمداخيل محفظة : 18اإليضاح 
 

وتجدر ، 8132في موفى ديسمبر  محفظة السندات التجارية المتأتية من مداخيلالجدول التالي ال يتضمن

اإلشارة إلى أنه تبعا لسياسة البنك المعتمدة في مجال التوظيفات تمت معالجة المعطيات المقفلة في 

 :كما يليرنة االمق بغاية 13/38/8132
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 بحساب األلف دينار  

 31/11/1118 المسّمى
31/11/1112 

 )معالجة(
31/11/1112 

 1 212 707 3 1 814 مداخيل رقاع الخزينة

 8 193 - - مداخيل الرقاع

 198 - - مداخيل صندوق ذات رأس مال مخاطر

 6 391 707 3 2 134 المجموع 

 

 تثما اإلسمداخيل محفظة : 19اإليضاح 
 

، وتجدر اإلشارة 8132االستثمار في موفى ديسمبر محفظة  المتأتية من مداخيلالجدول التالي ال لخصي

بغاية  13/38/8132إلى أنه تبعا لسياسة البنك المعتمدة في هذا المجال تمت معالجة المعطيات المقفلة في 

 كما يلي:المقارنة 
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1118 المسّمى
31/11/1112 

 )معالجة(
31/11/1112 

  814 254 053 1 عائدات الشركات الفروع

  - 091 2  878 1 مداخيل الرقاع

 - 592  867 مداخيل صندوق ذات رأس مال مخاطر

BTA  - - 006 2  -مداخيل سندات االستثمار

 124 937 2 804 5 المجموع 

 

ألف دينار  3.111، حيث بلغت ما قدره 13/38/8132حصص األرباح الموزعة في  يبرز هذا الجدولو

 ، مفصلة كاآلتي:13/38/8132ألف دينار في  814مقابل 
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 411 992 حصص أرباح موزعة

 )813( 16 زائد قيمة على األسهم

 124 053 1 المجمــــوع 

 

 : فوائد مدياة واعباء مماثلة20إليضاح 
 

 يتضمن هذا البند الفوائد المدينة الناجمة عن العمليات مع البنوك والحرفاء وأعباء القروض الخارجيّة.
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 784 7 539 17 مع البنوك عمليات مالية

6 868 اعباء على القروض الخارجية  419 2  

حرفاءال مععمليات   184 89  119 39  

 732 34 325 53 المجمــــوع 
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 ويبرز الجدول التالي توزيع هذه األعباء:
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 784 7 539 17 مع البنوك عمليات مالية

 185 131 اعباء على القروض الخارجية

 7 - عموالت على القروض الخارجية

6 133 اعباء على القروض الرقاعية  7 247 

89 184 فوائد ممنوحة على الودائع  119 39  

 732 34 325 53 المجمــــوع 

 

مّخصصات للمدخرات ونتيجة تصحيح قيم المستحقات وعااصر خا ج الموازنة  :21اإليضاح 

  والخصوم
 

 31.136ألف دينار مقابل  38.492ما قدره  8132الصافية للمدخرات بعنوان سنة الجملية بلغت القيمة 

      :كما يلي مفصلة 8132في سنة ألف دينار 

 
 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

1 424 استرجاع مرصودات على القروض  429 1  

) على القروض مخّصصات للمدخرات 619 36 ) ( 111 33 ) 

 (11) (834) مخّصصات خارج الموازنة 

) (846) على االيجار المالي مخّصصات للمدخرات 818 3 ) 

 369 924 االيجار المالياسترجاع مرصودات على 

) (393) دائنون آخرون على مخّصصات للمدخرات 616 3 ) 

 898 63 استردادات خارج الموازنة

مدخرات ذات طابع عام استرجاع  811 - 

 )11 116( )11 498( المجمــــوع 

 

 فظة االستثما  مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة مح :22اإليضاح 
 

سنة نوان بع محفظة االستثمارلتغطية االنخفاضات المحتملة ل المرصودة يلخص الجدول التالي المدخرات

8132: 
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 (213) (147) مخّصصات للمدخرات المتعلّقة باالسهم

 342 97 استرجاع مرصودات على األسهم

 - BTA (22) -ات منحة اإلقتناء اندثار

 129 (72) المجمــــوع 
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 األعوان عباءأ :23اإليضاح  
 

يف اجتماعية باإلضافة إلى روامتيازات ومصاهذا البند جميع مستحقات األعوان من أجور ومنح يشمل 

ار ألف دين 84.891، 13/38/8132مخّصصات العطل خالصة األجر. وقدّرت قيمتها الجملية إلى غاية 

 :13/38/8132ألف دينار في  88.111مقابل 
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 36 213 32 321 الرواتب والمكمالت

 291 966 اإلمتيازات التّكميليّة

 1 923 4 412 مصاريف إجتماعيّة 

 124 681 مصاريف أعوان أخرى

 49 384 العطل المدفوعة اتمخّصص

 11 350  293 24 المجموع

 

 أعباء اإلستغالل العاّمة :24اإليضاح 
 

ألف  2.112مبلغ  8132ديسمبر  13المتعلقة بالفترة المحاسبية المختومة في اإلستغالل العاّمةبلغت أعباء 

 ي السنة المنقضية مبيّنة كما يلي:ف يناردألف  2.924مقابل دينار 
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 4 281 4 289 مصاريف االستغالل غير البنكية

 1 813 1 689 االخرى أعباء اإلستغالل العاّمة

 2 924 8 328 المجمــــوع 

 

 ويلخص الجدول التالي أبرز مكونات هذا البند:
 

 بحساب األلف دينار  

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 213 212 االداءات

 1 221 1 239 يةالخدمات الخارج اجور

 18 28 مصاريف التنقل

األخرى أعباء اإلستغالل العاّمة  689 1 813 1 

 2 924 8 328 المجموع
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 األ باحداء على األ :26اإليضاح 
 

دينار  الف 3.111مقابل  دينار الف 866 ما قدره 2018 لسنة بالنسبةبلغت قيمة االداء على االرباح 

 .8132بعنوان سنة 
 

 خا قة للعادة:عااصر  :27 اإليضاح
 

, قام البنك  18في فصله عــــدد  8132ديسـمبر  32والمؤرخ فــي  8132لسنة  66طبقا للقانون عــدد 

، تضاف إليها 8139بعنوان المعلوم الظرفي لفائــدة ميزانية الدولة لسنة بالمائة من األرباح 4   بتخصيص

ألف  12التضامنية. وقد بلغت القيمة الجملية المخصصة  بالمائة من األرباح بعنوان المساهمة 3نسبة 

 دينار.
 

 سهم لكلالاتيجة  :18اإليضاح 
 

 :التي أدت الى تحديدها عناصرنتيجة السهم الواحد وال يتضمن الجدول التالي
 

 دينارالبحساب   

 31/11/1112 31/11/1118 المسّمى

 228 461 911 139   النتيجة الصافية

 - - أولوية حصة االسهم ذات

 228 461 911 139 العادية لألسهمالنتيجة الصافية 

 000 000 35 000 000 35 عدد األسهم

 0,0223 0,0271 النتيجة لكل سهم

 

 قائمـة التدفقات الاقديّة -4-6
 

 السيولة وما يعادل السيولة: 25اإليضاح 
 

 :2018ديسمبر 31في السيولة وما يعادل السيولة  يتضمن الجدول التالي مختلف مكونات
  

   بحساب األلف دينار

 المسّمى 31/11/1118 31/11/1112

311 1  128 1  الخزينة الفروع بالدينار 

111 3  694 8  الخزينة الفروع بالعملة 

 البنك المركزي التونسي بالدينار 372 22 624

832 31  112 81  البنك المركزي التونسي بالعملة 

 ل للبنوكقروض يوم ليوم و الج - -

392 336  918 613  قروض بالعملة في السوق النقدية 

 البنوك والمراسلين المحليين 61 61

991 6  181 41  البنوك والمراسلين األجانب 

( 111 63 ) ( 111 343  اقتراضات بالدينار من البنك المركزي التونسي (

( 162 369 ) ( 861 313  اقتراضات  بالعملة من السوق النقدية (

 المجموع    )42 213( )88 423(
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ةطبرتالمعامالت مع األطراف الم : 4-2  
 

البنك و التي لها تأثير على الحسابات للسنة المنتهية في  مع ةطرتبالمالمعامالت الرئيسية مع األطراف 

 تكون كما يلي :  13/38/8132

 

متأتية من شركة  رباححصص االالف دينار تتمثل في  881، تحصل البنك على مبلغ  8132 في سنة -3

من رأسمال  22%. ويستحوذ البنك على 8132إلمارات للتنمية التابعة للبنك بعنوان سنة تونس وا

 الشركة.

 

تفاضلية من حيث الفوائد  بإمتيازات BTE SICAR للتنميةكما تتمتع شركة تونس واالمارات 

 3 332 هذه االمتيازات ما قيمتهالفوائد الناتجة عن  وقد بلغ مجموع .المستخلصة من الحسابات الجارية

 .ادينار

 

وبلغت جملة األموال المودعة تحت التصرف  BTE SICARقام البنك بإيداع مبالغ متعددة بشركة  -8

الف دينار. وفي مقابل هذه االموال المودعة تحصل البنك  34 893مبلغ قدره  8132ديسمبر  31 لغاية

 ألف دينار بعنوان القيمة الزائدة عند 682و الف دينار 341مبلغ عائدات الوظيف بعلى  8132 سنةفي 

 الف دينار. 861حوالي تقدر بعمولة تصرف  BTE SICAR. كما دفع البنك لفائدة حالةاعادة اإل

 

بإمضاء اتفاقية ايداع مع شركة سيكاف تونس واالمارات بتاريخ  2007 كما قام البنك خالل سنة -1

بعملية االيداع لالسهم و االموال الخاصة بالشركة و بالمقابل يتحصل بمقتضاها يقوم البنك  2007جانفي31

 .دينار  000 5مبلغ ب عمولة تصرف صافية البنك على

 

بمقتضاها يتقاضى البنك عمولة توزيع تحتسب على أساس تم إمضاء اتفاقية توزيع  2010منذ سنة  -4

قد تمت المصادقة على هذه االتفاقية من ، وبما في ذلك االداءات % 0.4قدرها األصول الصافية للشركة 

ل من قبفي نهاية الفترة تدفع هذه العمولة كل ثالثي  .2009ديسمبر  16قبل مجلس اإلدارة  المنعقد بتاريخ 

 8132 ديسمبر 13وقد بلغت قيمة هذه العموالت المتعلقة بالسنة المختومة في " سيكاف تونس واإلمارات "

 ألف دينار. 891مبلغ 

 

البنك بإمضاء اتفاقية مع شركة سيكاف تونس واالمارات يتقاضى بموجبها بنك تونس واالمارات  قام -1

دينار سنويا و  1.500كراء مكتب تّم وضعها على ذّمة شركة سيكاف تونس واالمارات وقيمة الكراء 

 متر مربع يقع بمقر البنك. 30بمكتب مساحتها  SICAVبمقتضاه تتمتع شركة  

 .متجدد ضمنيا  2006نوفمبر  13 سنوات ابتداء من  1لمدة هذا العقد يدوم 

 

بإمتيازات تفاضلية من حيث الفوائد المستخلصة من  TESتتمتع شركة سيكاف تونس واإلمارات  -6

 .دينار 11 222الفوائد الناتجة عن هذه االمتيازات ما قيمته  الحسابات الجارية. وقد بلغ مجموع

 

  99,73التي يملك البنك "االستخالص السريع"إلى شركة  2003 في سنة أوكل بنك تونس واإلمارات  -2

من رأس مالها، تفويضا باالستخالص للحساب يتعلق ببعض المستحقات و بالمقابل تحصل الشركة  %

تمت المصادقة على هذه االتفاقية من قبل  .على عمولة يقع احتسابها حسب الجدول المصاحب لالتفاقية 

 .2004أفريل  27 عادية الملتئمة فيالجلسة العامة ال
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باقي الف دينار وهي تتمثل في  311مبلغ  31/38/8132وتجدر االشارة ان االصول بالموازنة تشمل في 

بإمتيازات تفاضلية من حيث  "االستخالص السريع"كما تتمتع شركة  رباح لالستخالص.األحصص 

الفوائد الناتجة عن هذه االمتيازات ما قيمته  عالفوائد المستخلصة من الحسابات الجارية. وقد بلغ مجمو

 .دينار 81 464

 

 . باالضافة الى8131ديسمبر  31حددت مستحقات المدير العاّم بقرار من وزارة المالية مؤرخ في  -2

صادق مجلس إدارة البنك  المدير العام بسيارة خدمة مع التكفل بجميع مصاريفها. هذه المستحقات، يتمتع 

هذا على تسمية السيّد جالل عزوز مديرا عاما جديدا للبنك بداية من  8132جوان  82ريخ المنعقد بتا

 .التاريخ

 

 سنةالستة أشهر األولى من خالل السابق  المدير العامالسيد خالد بن ميالد تمتع  ،وعلى هذا األساس 

الخام  متيازاتاالوجور ، في حين بلغت جملة األالف دينار 318 بما قدرهخام بأجور وامتيازات  8132

 .الف دينار 21الجديد خالل الفترة المتبقية ما قدره  المدير العامبها  التي تمتع

 

 81المنعقدة بتاريخ تسند ألعضاء مجلس اإلدارة منح حضور وقع إقرارها في الجلسة العامة العادية  -9

 ألف دينار. 42وقد قدّر المبلغ الخام لمنح الحضور بـ  8132أفريل 

 

جهة أخرى، تمتع أعضاء مجلس اإلدارة المنتمون للهيئة المنبعثة عن المجلس، والمنتمون للجنة  من 

قدّر مبلغها  8132القارة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطرة واللجنة التنفيذية للقرض بمكافآت خالل سنة 

 ألف دينار. 319الخام بـ 

 

 

 أحداث بعد غلق الحسابات :4-8

 

مارس  12من قبل مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ  13/38/2018القوائم المالية للبنك المختومة في تم وقف 

 وبالتالي التؤخذ بعين اإلعتبار كل األحداث التي جدت بعد هذا التاريخ. 2019
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مســاحة مجمع بنــك تـــونس واإلمــارات-1

شركات تنشط في مختلف القطاعات االقتصادیة (شركة 4یتكون مجمع بنك تونس واالمارات من 
مؤسسات وشركات ذات رأس مال تنمیةواستخالص الدیون، مؤسسات توظیف جماعي لألموال

1982وھي مؤسسة قرض تأسست سنةالخ). والشركة األم : بنك تونس واالمارات،خدمات
.2001جویلیة 10والمؤّرخ في 65-2001وتخضع ألحكام القانون عدد

90.000.000ھمارات مدرج بالبورصة ویبلغ رأس مالجدر اإلشارة الى أن بنك تونس واإلكما ت
دینار 20سھم عادي بقیمة أسمیة تساوي  3.500.000دینار تونسي مدفوع بالكامل ویتكون من 

سھم ذو أولویة في الربح بدون حق التصویت بقیمة أسمیة 1.000.000غیر متداولة بالبورصة و
دینار متداولة بالبورصة.20تساوي 

ینشط مجمع بنك تونس واالمارات في قطبین اقتصادیین اثنین :

65-2001: تنشط ضمن ھذا المجال المؤسسات المرخص لھا بمقتضى القانون القطب المالي

المنظم لمؤسسات القرض والمؤسسات التي یرتبط نشاطھا بھا وھي الوساطة في البورصة، 

أوت 2المؤّرخ في 99-88التصرف في مؤسسات التوظیف الجماعي لألموال (القانون عدد 

) وشركات االستثمار ذات 2001جویلیة 24المؤّرخ في83-2001والقانون عدد 1988

).1995أكتوبر 30المؤرخ في  8783-1995راس مال تنمیة التي ینظمھا القانون عدد 

 : یضم ھذا القطب المؤسسات العاملة في مجال استخالص الدیون.قطب الخدمات
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الستخالص السریعشركة ا

الف دینار 300ت شركة االستخالص السریع في  شكل شركة خفیة االسم رأس مالھا ئلقد أنش

.في استخالص الدیون  لحسابھا الخاص و لحساب الغیرویتمثل نشاطھا

.99,73%مارات في رأس مال شركة االستخالص السریع تبلغ نسبة مساھمة بنك تونس واإل

ة  یسمالدینار الرمزي للشركة قیمتھا اإلبالتفویت في  دیون متعثّرة  ب2002لقد قام البنك منذ سنة 

:لى القطاعات التالیة إمشروع ینتمي 49دینار تتعلّق بـ  ألف50.662تقّدر بـ

التوزیع القطاعي للقروض

التي تّم تفویتھا لشركة االستخالص السریع

(الوحدة : الف دینار)

القیمةعدد المشاریع القطـــــــــاع

2841.438القطاع السیاحي

51.527القطاع الفالحي
105.995الصناعيالقطاع 

61.702قطاع الخدمات

4950.662المجمــــــــــوع

بما أرباح مقـابل 2018دینار سنة الف518بقیمة أرباحسّجلت شركة اإلستخالص السریع

.2017الف  دینار سنة 259قیمتھ 
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ماراتیّة للمساھماتالشركة التونسیّة اإل

5.000.000على شكل شركة خفیة االسم برأس مال یقدر بـ  2002ست الشركة في جویلیة تأسّ 

.على ملك بنك تونس واإلمارات99,99%دینار منھا نسبة 

بالتفویت في بعض المساھمات بما قدره 2002ودیسمبر 2002لقد قام البنك ما بین جوان 

2,677تم التفویت فیھا بالدینار الرمزي وملیون دینار 6,858ملیون دینار منھا  حوالي 9,535

.ملیون دینار فّوت فیھا بالقیمة المحاسبیة الصافیة

:وفیما یلي جدول تحلیلي للمساھمات التي فّوت فیھا البنك للشركة

التوزیع القطاعي للمساھمات

ألف دینار):(الوحدة 

القطـــــاع

تفویت بالدینار
الرمزي

تفویت بالقیمة
المحاسبیة الصافیة

مجموع
التفویت

المبلغعدد الشركاتالمبلغ
عدد

الشركات
المبلغ

عدد
الشركات

الفالحــــــــة-
الصناعــــــة-
السیاحـــــــة-
الخدمـــــــات-

210
3.956
2.322

370

1
6
8
6

-
178

1.869
630

-
2
7
6

210
4.734
4.191
1.000

1
8

15
12

6.858212.677159.53536المجمــــــــوع

لف دینار مقابلأ81بقیمةأرباح2018خالل سنةالشركة التونسیّة االماراتیّة للمساھماتسّجلت 

.2017الف دینار خالل سنة 77بقیمةأرباح
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شركة تونس واالمارات  للتنمیة

BTEتأسست شركة تونس واالمارات للتنمیة ( SICARبرأس مال 2004دیسمبر 20) في

. مع العلم وأن حصة البنك في رأس مال الشركة تبلغ كامالهملیون دینار وقع تحریر3یقدر بـ 

75%.

المؤرخ 92-88انون شركات اإلستثمار عدد ــــركة تونس واإلمارات للتنمیة إلى قــــتخضع ش

وبالقانون عدد  1992نوفمبر 23المؤرخ في 113-92والمنقح بالقانون عدد 1988أوت 2في 

.1995أكتوبر 30المؤرخ في  95-87

ملیون دینار في شكل 23,4یف مبالغ قیمتھا الجملیة في حدود ظقام بنك تونس واالمارات بتو

Fonds)صندوق ذات رأس مال مخاطر Gérés) لدى شركة تونس واالمارات 2004منذ سنة

إعادة 2018دیسمبر 31للتنمیة مع االشارة أّن شركة تونس واالمارات للتنمیة قامت الى حّد 

ملیون دینار لفائدة بنك تونس واالمارات لتبلغ القیمة المتبقیّة للمبالغ 9,1مبلغ جملي قیمتھ 

ملیون دینار في 14,292ت للتنمیة في حدود المدرجة من قبل البنك لدى شركة تونس واالمارا

.2018دیسمبر 31

مقابل 2018الف دینار خالل سنة 721سّجلت شركة تونس واإلمارات للتنمیة نتیجة صافیة تبلغ 

.2017خالل سنة الف دینار303
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شركة  سیــكاف تـونس واالمــارات

صادر عن ھیأة السوق المالیة عدد تّم تأسیس شركة سیكاف تونس واالمارات بمقتضى قرار 

.2006نوفمبر 8المؤّرخ في 2006-45

ملیون دینار  مع اإلشارة الى أنّھ تّم  فتح  االكتتاب في األسھم في 1یبلغ رأس مال األّولي للشركة 

وأّن شركة سیكاف تونس واإلمارات سّجلت نتائج إیجابیة منذ دخولھا طور االستغالل.2007ماي 

ملیون دینار في 3,204ملیون دینار مقابل 3,993نتیجة صافیة قدرھا 2018ل سنة  سّجلت خال

علما وأّن المردودیة الصافیة لشركة سیكاف تونس واالمارات بلغت خالل سنة 2017موفى 

2018.أفضل مردودیة سّجلت على الساحة خالل سنة وھي 5,4%نسبة2018

لوحدة : الف دینار)(ا

النتیجة
الصافیة

مجموع
األموال الذاتیة

مجموع
األصول

950 131.050 1.142.212 بنك تونس واالمارات

518 3.557 3.889 شركة االستخالص السریع

81 3.349 3.421 الشركة التونسیّة االماراتیّة للمساھمات

721 3.905 19.574 BTEشركة   Sicar

3.993 69.565 69.698 شركة  سیكاف تونس واالمارات



بتـــونس2019أفریـل 24المنعقـد یوم 37اجتمــاع الجمعیـة العــامة العــادیة رقـم 
84

تعریف المراقبة

بمؤسسة ما بغرض العملیاتیةتتمثل المراقبة في النفوذ الذي یخول قیادة السیاسات المالیة و

التمتع باالمتیازات المنجرة عن أنشطتھا.

ویة للمراقبةئالنسب الم

ئویة للمراقبة عالقة االرتباط المباشر و/ أو غیر المباشر بین البنك والشركات تبرز النسبة الم

المجّمعة وتمكن من تحدید المؤسسة التي تدخل في مساحة المجموعة زیادة عن اختیار 

ئویة للمراقبة عدد الحقوق التي یمتلكھا البنك اسبة للتجمیع. وتوافق النسبة المالطریقة المن

كمؤسسة مساھمة في الشركة المجمعة ویتم احتسابھا بجمع عدد الحقوق المملوكة. بصفة 

اشرة. للمؤسسات التي یراقبھا البنك بشكل حصري.مباشرة أو غیر مب

2018في موفى دیسمبر على التواليئویة التي تم تسجیلھاویبرز الجدول اآلتي النسبة الم

.2017موفى دیسمبر و

النسب المئویة للمراقبـة

نسبة المراقبة
2017

نسبة المراقبة
2018

%100 %100 بنك تونس واالمارات

%99,73 %99,73 شركة االستخالص السریع

%100 %100 الشركة التونسیّة االماراتیّة للمساھمات

%100 %100 BTEشركة   Sicar

%7,36 %10,87 شركة  سیكاف تونس واالمارات
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ویة للحصص أو االرتباط المالي بالمجموعةاِئالنسب الم

البنك، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، في ئویة للحصص في القسط الذي یمتلكھ تتمثل النسبة الم

ة ئویة للمراقبة التي تحدد اختیار الطریقة المناسبشركة مجمعة، وبمقابل النسبة المرأس مال كل

ئویة لتجمیع. و تمكن معرفة النسبة المئویة للحصص من القیام باللتجمیع یخول تعیین النسبة الم

ركات المجمعة إضافة الى القسط الراجع للحصص من تقییم حقوق البنك في صافي أصول الش

للمساھمین الذین یمثلون أقلیة.

كما تستخدم ھذه النسبة كأداة أساسیة لتحدید حسابات التجمیع عند القیام باستبعاد العملیات 

ئویة للحصص بجمع نسب األقساط  التي ل الذاتیة. ویتم حساب النسبة المالمتبادلة وتوزیع األموا

األم، بصفة مباشر، في رأس مال البنك التابعة لھا وتقدیر حاصل ضارب النسب تمتلكھا الشركة 

المملوكة، بصفة مباشرة، في رؤوس أموال الشركات المتفّرعة عن المؤسسات التابعة.

و 2018ئویة التي تم تحدیدھا، على التوالي، في موفى دیسمبر ویبرز الجدول اآلتي النسب الم

.2017موفى دیسمبر 

المئویة للحصصالنسب

نسبة الحصص
2017

نسبة الحصص
2018

%100 %100 بنك تونس واالمارات

%99,73 %99,73 شركة االستخالص السریع

%100 %100 الشركة التونسیّة االماراتیّة للمساھمات

%99,93 %100 BTEشركة   Sicar

%7,36 %10,87 شركة  سیكاف تونس واالمارات
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القوائم المالیة المجمعةتحلیل 2-

الحسابات المجمعة للبنك طبقا للمبادئ المحاسبیة المتفق علیھا عموما في تونس.تم اعداد 

ملیون دینار 1.205,1، بلغ مجموع الموازنة المجمعة، ما قیمتھ 2018دیسمبر 31في تاریخ 

ملیون دینار أي103,6أي بزیادة قدرھا 2017ملیون دینار في موفى سنة 1.101,6مقابل

9, 2017.مقارنة بالمستوى المسجل في موفى دیسمبر 4%

2018دیسمبر31ملیون دینار في تاریخ 735,6وبلغ قائم المستحقات على الحر فاء ما قیمتھ 

ملیون 11,1وسجل بذلك نمّوا بحوالي2017دیسمبر 31ملیون دینار  في  724,5مقابل 

الحرفاء في الشركة األم.علىالمستحقات دینار ویعزى ھذا النمو أساسا بتطور 

ملیون 199,7ما قیمتھ 2018في موفى سنة حّصة األقلیةرباعتبابلغ مجموع األموال الذاتیة 

ملیون دینار أي9,4قدرهانخفاضأي ب2017ملیون دینار في موفى سنة 209,1دینار مقابل 

.2017مقارنة بالمستوى المسجل في موفى دیسمبر 4,51-%

بما قیمتھملیون دینار مقابل أرباح 0,9بما قیمتھ 2018قدّرت األرباح المنجزة في نھایة سنة 

.2017دینار سنة ملیون0,6

29,6%ملیون دینار أي24,8وفي ھذا السیاق سجلت إیرادات االستغالل البنكي تطورا بـ

ویفّسر ھذا النمو  أساسا بنمو الفوائد  2018ملیون دینار خالل  سنة 108,3لتستقّر في حدود

مستوى  الشركة األم أساسا .على

ملیون 52,6بلغلت49,9%ملیون دینار أو17,5وارتفعت تكالیف االستغالل البنكي بحوالي

.2017ملیـون دینار سنة35,2مقابل 2018دینار سنة 

، مقارنة بالسنة السابقة 14,9%ملیون دینار أي  7,2كما ارتفع الناتج البنكي الصافي للمجمع بـ 

. وتفسر الزیادة أساسا، بارتفاع ھذا 2017ملیون دینار سنة 48,4ملیون دینار مقابل 55,7لیبلغ 

الحاصل على مستوى الشركة األم.
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شــــركة االستخـــالص الســــریع

النتـــــــائجقـــــــائمة 

)( الوحدة : الف دینار

2017 2018

846

-4

1.357

-10

مدا خیـــــل االستخــــالص-

أعبـــــاء االستخــــــــالص-

842 1.347 المدخــول الصـــافي لالستخالص

-544

-45

-173

-577

-25

-181

أعبــــاء األعـــــوان-

ومداخیل أخرىـراتصصات االستھـالك والمدخّ مخ-

أعبـــــاء عــــــامة-

80 564 نتیجـــــــة االستغــــــــالل

163

18

164

-16

إیرادات التوظیفــات الصـــافیة-

أعبـــاء/أربــــــاح مختلفة-

261 712 ادیّةنتیجـــــة األنشطــــة العــ

-2 -194 األداءات على الشركات-

259 518 الصـــــــافیةالنتیجـــــــة 
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شــــركة االستخـــالص الســــریع

المــــــوازنة

)( الوحدة : الف دینار

2017 2018

ـــــولـــــــــــاألصــ

610
350
22

670

668
510
41

450

األصول الجاریة
السیولة و ما یعادل السیولة-
أصول مالیة أخرىتوظیفات و-
المتصلة بھمالحرفاء والحسابات-
أصول جاریة أخرى-

1.652 1.669 مجمـــــوع األصــول الجــاریة

11
138

2.055

16
146

2.058

األصول غیــر  الجاریة
األصول الثابتة

األصول الثابتة غیر المادیة-
األصول الثابتة المادیة-
األصول المالیة-

2.203 2.220 مجموع األصول غیر الجاریة

3.855 3.889 مجمـــــــــوع األصــــــــول

األمــــــــــوال الذاتیـــــــــــة 
300300رأس المال -

2.7392.480و نتائج مؤّجلةمّدخــرات-

518259نتیجة السنة-

3.5573.039مجمـــوع األمـــوال الذاتیـــــة

الخصـــــــــــوم الجاریــــة
-قــــــــروض-
279781أخــــرىخصـــوم -

279781مجمــوع الخصـــوم الجاریــة

خصــــــــوم غیـــــر الجاریــــة
5336وخصوم أخرىمخّصصات المخاطر واألعباء-

5336ر الجاریـــةغیــمجمـــوع الخصـــوم 

3.8893.855مجمـــوع األمــــوال الذاتیــة و الخصـــــوم
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االماراتیّة للمساھماتالشركة التونسیّة 

قـــــــائمة النتـــــــائج

)( الوحدة : الف دینار

2017 2018

2
16
50

1
155
130

1.021
-72
43

2
-

64
-

75
395
998

-131
21

إیــرادات االستغــــالل
عموالت-
حصص مرابیح متأتیة من محفظة المساھمات-
متأتیة من محفظة األسھم بالبورصةحصص مرابیح-
زائد قیمة من مبیعات في البورصة -
زائد قیمة من مبیعات األسھم-
Sicavغیر المتحققة و زائد قیمة من مبیعات األسھم في البورصة-
Sicavو استردادات على مدخرات األسھم في البورصة-
الفارطةإلغاء زائد القیمة الكامنة على األسھم في البورصة في السنة -
إیرادات أخرى -

1.349 1.354 مجمـــوع إیــــــرادات 

102
42

998
35
88

104
43

1.039
25
53

أعبــــاء االستغـــــالل
أجـــور-
مخصصات االستھالكات والمدّخرات-
مخصصات المدخرات على األسھم -
بدالت حضور مجلس اإلدارة-
أعباء إستغالل أخرى-

1.266 1.264 أعبــــــاء االستغـــــاللمجموع 

83
-3
-

-2

90
-

-8
-

نتیجـــة االستغـــــالل
أربـــاح أخـــرى-
خســـائر أخـــرى-
أعباء مالیة/مرابیح مالیة-

78 82 نتیجة األنشطة العادیة قبل احتساب األداءات

-1 -1 األداءات على الشركـــات-

77 81 المحـــاسبیةالنتیجة الصـــافیة للسنـــة 
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الشركة التونسیّة االماراتیّة للمساھمات

المــــــــوازنة
)( الوحدة : الف دینار

2017 2018

األصـــــــــــــــــــــــــــول

1.426
-544

1.426
-544

محفظة المساھمات-
مخّصصات على المساھمات-

882 882 صافي محفظة المساھمات

2.307
130

-998

2.307
318

-1.039

استثمارات بالبورصة-
زائد قیمة محتملة من استثمارات بالبورصة-
خسائر محتملة من استثمارات بالبورصة -

1.439 1.586 صافي محفظة المساھمات بالبورصة

2.321 2.468 صافي محفظة المساھمات واالستثمارات

282
171
362
-44

356
12

415
-45

و أصول مالیة أخرىتوظیفات -
سیولة و ما یعادل السیولة-
أصول جاریة أخرى-
المدخرات على القیمة المضافة-

317 358 صافي أصول جاریة أخرى

3.092 3.206 مجمـــــوع األصــول الجــاریة

477
-218

467
-254

األصول المادیة-
االستھـــالكات-

262 215 مجموع األصول الثــــــابتة

3.354 3.421 مجمـــــــــوع األصــــــــــــــول

األمــــــــــوال الذاتیـــــــــــة

5.000 5.000 رأس المال -

6 6 المخّصصات القانونیّة-

-1.815 -1.738 النتائج المرّحلة-

77 81 نتیجة السنة-

3.268 3.349 مجمـــوع األمـــــوال الذاتیــــــة

37 24 الجاریــــةغیرالخصـــــــــــوم

49 49 الخصــــــوم الجاریـــــة

86 72 مجمـــــوع الخصــــــوم

3.354 3.421 مجموع األموال الذاتیة و الخصوم
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شـركة تونس واالمــارات للتنمیــــة

قـــــــائمة النتـــــــائج

)( الوحدة : الف دینار

2017 2018

76

143

352

20

434

200

365

21

إیــرادات االستغــــالل

حصص مرابیح متأتیة من محفظة االستثمار-

حصص مرابیح متأتیة من التوظیفات-

عمــــوالت-

إیرادات أخرى -

590 1.020 مجمـــوع إیــــــرادات 

99

42

16

55

110

38

16

51

أعبــــاء االستغـــــالل

أعبـــاء عــــــامة-

أجـــــــور-

مخصصات االستھالكات والمدّخرات-

أعباء إستغالل أخرى-

212 215 مجموع أعبــــــاء االستغـــــالل

379 805 نتیـجـــة االستغــــــالل

379 805 نتیجة األنشطة العادیة قبل احتساب األداءات

-76 -82 األداءات على الشركـــات-

- -2 مساھمة في صندوق التضامن -

303 721 النتیجة الصـــافیة للسنـــة المحـــاسبیة
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شـركة تونس واالمــارات للتنمیــــة
المــــــــوازنة

)( الوحدة : الف دینار

20182017
األصـــــــــول

1.6621.800األصول غیــر  الجاریة

لفائدة الغیراالستعماالت على الموارد الخاصة الموضوعة على الذمة للتصرف فیھا 

13.61714.840حافظة سندات

640-652-تطرح التسبیقات على  األسھم

2.610-2.695-تطرح المدخرات

10.26911.591المجموع الصافي

1.230806توظیفات

2.4202.135أصول أخرى

441-441-تطرح المدخرات

1.9781.693المجموع الصافي

12الخزینـــــــــــة

13.47814.092مجموع االستعماالت على الموارد الخاصة

15.14015.892مجموع األصول غیر الجاریة

األصول الجاریة

422409حسابات الحرفاء

--تطرح المدخرات

422409المجموع الصافي

245166أصول جاریة أخرى

3.7052.997توظیفات و أصول مالیة أخرى

6213یعادل السیولةالسیولة و ما 

4.4343.584مجموع األصول الجاریة

19.57419.476مجموع األصول

األموال الذاتیة و الخصوم

3.0003.000رأس المال االجتماعي

157140االحتیاطیات

2741النتائج المؤجلة

3.1843.181مجموع األموال الذاتیة قبل احتساب نتیجة السنة المحاسبیة

721303نتیجة السنة المحاسبیة

3.9053.484مجموع األموال الذاتیة قبل التخصیص

وارد خاصـــــــــةــــــم

13.47814.092موارد خاصة موضوعة على الذمة للتصرف فیھا لفائدة الغیر

13.47814.092مجموع الموارد الخاصة

الخصــــــــــــــــــــوم

2.1911.900األخرىالخصوم الجاریة 

2.1911.900مجموع الخصوم الجاریة

19.57419.476مجموع األموال الذاتیة و الخصوم
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شـركة تونس واالمــارات ذات رأس مال متغیّر
"سیـــــكاف"

قـــــــائمة النتـــــــائج

)( الوحدة : الف دینار

20182017
2.8682.722مداخیل محفظة السندات

مداخیل الّرقاع والقیم المماثلة-

مداخیل أسھم التوظیف الجماعي-

2.744

124

2.631

91

1.5191.050مداخیل التوظیفات النقدیة

4.3883.773مجموع مداخیل التوظیفات

287-300-أعباء التصرف في التوظیفات

4.0873.486دخل التوظیفات الصافي

372-179-أعباء أخرى

3.9083.114نتیجة االستغالل

278271-تسویة نتیجة االستغالل

3.6303.385مبالغ السنة المحاسبیة القابلة للتوزیع

181-363+تعدیالت أخرى

3.9933.204النتیجــــة الصـــافیة
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شـركة تونس واالمــارات ذات رأس مال متغیّر
"سیـــــكاف"

المـــــــوازنة
)( الوحدة : بالدینار

20182017

األصـــــــــــول

محفظة السندات

الّرقاع والقیم المماثلة-

أسھم شركات التوظیف الجماعي-

51.241

48.092

3.149

52.691

49.523

3.168

التوظیفات النقدیة والسیولة

التوظیفات النقدیة-

السیــولة-

18.447

18.059

388

24.990

21.940

3.050

1037مستحقات االستغالل

أصـــــــــــول أخرى 

69.69877.718مجمــــــــوع األصـــــــول

الخصـــــــــــــوم

7781متعاملون دائنون-

57271دائنون مختلفون آخرون-

134352مجمــــــوع الخصـــــــوم

األصــــول الّصافیــــة

65.93473.980رأس المال

--مبالغ السنوات المحاسبیة السابقة القابلة للتوزیع

3.6303.385مبالغ السنة المحاسبیة القابلة للتوزیع

69.56477.365مجموع األصــول الّصـــافیة

69.69877.718مجموع الخصوم واألصول الصافیة
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8132ديسمبر  13القوائم المالية المجمعة المختومة في   11 

 بنك تونس واإلمارات مجّمع

 الـمـوازنـة المجّمعة

 8132ديسمبر  13السنة المحاسبـية المختومة فـي 
 

 دينار( 3111)الوحدة : 

 

8132/38/13 اإليضاحات األصــول  31/12/2017 

البريدية  الخزينة وأموال لدى البنك المركزي ومركز الصكوك

55 999 3 العامة للبالد التونسية ةوالخزين  19 486 

899 999 8 مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية  153 890 

535 989 3 مستحقات على الحرفاء   724 486 

 931 107 780 99 4 *محفظة السندات التجارية

 040 64 614 83 5 *استثمارات في مؤّسسات شريكة

85 895 6 أصول ثابتة  16 932 

92 239 7 أصول أخرى  14 817 

ـولمجـمـوع األص   318 815 3  528 313 3  

    الخصـوم

955 932 8 ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية  235 939  

939 983 9 ودائع وأموال الحرفاء  999 599  

99 223 10 اقتراضات وموارد خصوصية  925 885  

98 985 11 خصوم أخرى  925 98  

3 115 764  مجـموع الخصـوم  892 476 

    األموال الذاتية

92 222 38 رأس المال   222 92  

52 893 31  احتياطيات مجّمعة  959 52  

(922) (840)  أسهم ذاتيّة  

(9 553) 37 نتائج مؤّجلة  (355 5)  

 929 929 35 النتيجة المحاسبية

314 656  لمجمعحّصة ا  711 314  

68 110 36 حّصة األقلية  646 43  

300 566  مجـموع األموال الذاتية  316 810  

3 815 318  مجموع الخصوم واألموال الـذاتية وحقوق األقليّة  528 313 3  

 لغاية المقارنة. 38/89/9285)*( تمت معالجة المعطيات المتعلقة بالسنة المحاسبيّة المقفلة في 
  



8132ديسمبر  13القوائم المالية المجمعة المختومة في   12 

 مجّمع بنك تونس واإلمارات 

 جـدول التعهدات خارج الموازنـة المجّمعة

 8132ديسمبر  13ـي السنة المحاسبـية المختومة ف

 
 دينار( 3111)الوحدة : 

 

     

 31/12/2017 31/12/2018 اإليضاحات الخصوم المحتملة

99 595  ضمانات وكفاالت مقدّمة  958 55  

83 599  اعتمـاد مستننـدي  539 99  

  317 514 311 114  مجموع الخصوم المحتملة

    التعّهدات المقّدمة

52 999  تعهدات التمويل المقدّمة   589 59  

59 255  تعّهدات الّسندات   552 92  

 21 166 382 054  مجموع التعّهدات المقّدمة

    التعّهدات المقبولة

 - -  تعّهدات التمويل المقبولة 

998 959  ضمانات مقبولة   993 939  

 612 061 663 656  قبولةمجموع التعّهدات الم
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 مجمع بنك تونس واإلمارات

 مـة النتـائـج المجّمعةقـائ

 2018ديسمبر 13السنة المحاسبـية المختومة فـي 

 
 دينار( 3111)الوحدة : 

 

 2017سنة  2018سنة  إيضـاحات 

 264 54 685 67 17 فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 

 312 15 045 18 18 عموالت دائنة

 489 3 366 13  مرابيح على عمليات الصرف

 939 5 473 5 19 *التجاريّة والعمليّات الماليّة مرابيح محفظة السندات

 534 4 721 3 20 *مداخيل محفظة اإلستثمار

21 512 290 108  مجموع إيرادات اإلستغالل البنكي  

58 999 83 فوائد دائنة و مداخيل مماثلة  585 32  

 895 605 1  عموالت مدينة

(898)  خسائر على المحفظة التجارية وعمليات مالية   929 

58 671  مجموع تكاليف اإلستغالل البنكي  351 15  

72 125 647 55  مجموع إيرادات اإلستغالل البنكي  

مخصصات إحتياطي المخاطر ونتيجة تصحيح قيم المستحقات 

 وعناصر خارج الموازنة و الخصوم
 (552 89)  (382 9)  

(8 239)  مخصصات إحتياطي مخاطر محفظة االستثمار  (959)  

ت إستغالل أخرىإيرادا   359 893 

(92 598) 88 مصاريف األعوان  (592 99)  

(88 239) 81 أعباء اإلستغالل العاّمة    (939 9)  

(9 352) 87 مخصصات استهالكات ومدّخرات على األصول الثابتة  (939 9)  

1 872  نتيجة اإلستغالل  125 7  

8 359 268 1  رصيد ربح / خسارة على عناصر عادية أخرى  

(29)  األداء على األرباح  (283 8)  

7 764  نتيجة األنشطة العاديّة  187 7  

(229) -  رصيد ربح / خسارة على عناصر استثنائية  

7 764  النتيجة الصافية  632 1  

3 598  حصة األقلية  999 9  

(النتيجة الصافية ) حصة المجمع   016 670 

 لغاية المقارنة. 38/89/9285محاسبيّة المقفلة في )*( تمت معالجة المعطيات المتعلقة بالسنة ال
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 مجمع بنك تونس واإلمارات

 جدول التدفقـات النقـديـة المجّمعة

 2018ديسمبر 13السنة المحاسبـية المختومة فـي 

 
 دينار(30111)الوحدة :  

 

 2017سنة 2018سنة  التدفقات النقدية المتصلة باإلستغالل

 354 82 665 107  المقبوضةإيرادات اإلستغالل البنكي 

 )166 31( )847 56(  تكاليف اإلستغالل البنكي المدفوعة

 (177 19) 574 95  قروض مسندة / سداد القروض الممنوحة للحرفاء

 )117 47( (370 68)   ودائع / سحوبات الحرفاء

 )314 30( 448 9  مبالغ مسددة لألعوان ودائنون آخرون

 )828( (789 1)  مليات إستغاللتدفقات أخرى ناتجة عن ع

 )880( (128)  ضريبة المدفوعة على األرباحال

25 551  التدفقات النقدية الصافية المخصصة لإلستغالل  (382 74)  

    التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة اإلستثمار

(92) 955  مقابيض متأتية من سندات المساهمة  

(3 292)  إقتناء / تفويت في سندات المساهمة  (995 89)  

(9 859)  إقتناء / تفويت في أصول ثابتة  (953 2)  

 )604 17 ( (324 9)  التدفقات النقدية الصافية المخصصة ألنشطة اإلستثمار

    التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل

(82 332)  المحلّيةرإصدارأسهمفي السوق  995 9  

(5 299)   إصدار اقتراضات في السوق المحليّة  925 82  

(92 989) (708 1)  سداد اقتراضات في السوق النقدية  

(85 993)  توظيفات  (995 9)  

(355)  إصدار إقتراضات / سداد إقتراضات خصوصيّة  (922 85)  

 - -  مقبوضة /حصص أرباح مدفوعة

(30 155) (728 36)  التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل  

(93 595) 501 39  تغيير الصافي في السيولة و ما يعادلها خالل السنة المحاسبيةال  

(95 989)  السيولة وما يعادلها في بداية السنة المحاسبية  (295 3)  

(74 433) 85 السيولة و ما يعادلها في نهاية السنة المحاسبية     (838 24)  
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 القوائم الماليّة المجّمعة وتقديمها:  مراجع إعداد 30

يتّم إعداد القوائم الماليّة المجّمعة لبنك تونس واإلمارات طبقا للمبادئ المحاسبيّة المتعارف عليها في 

 تونس وخاّصة المنصوص عليها في : 

  8999يسمبر د 32المؤرخ في  8المعيار المحاسبي عدد  -

 ( 95إلى عدد  98المعايير المحاسبيّة للمؤّسسات البنكيّة )عدد  -

 ( 35إلى عدد  35المعايير المحاسبيّة المتعلّقة بالقوائم الماليّة المجّمعة )عدد  -

 المتعلّق بتجميع المؤّسسات  39المعيار المحاسبي عدد  -

ديسمبر  85ي المؤرخ ف 98سنة ل 92قواعد البنك المركزي التونسي المنصوصة في منشوره عدد  -

 9289لسنة  9وعدد  9228لسنة  89وعدد  8999لسنة  2عدد  والمنقّح بالمناشير 8998
 

 :تاريخ الختم 80

 9289ديسمبر  38الماليّة المختومة في  يتّم إعداد القوائم الماليّة المجّمعة باإلعتماد على القوائم

 بالشركات المنتميّة إلى مجال التجميع. 
 

 : قيسطرق ال 10

يقع إعداد القوائم الماليّة المجّمعة لبنك تونس واإلمارات بإتباع طريقة قيس عناصر األصول حسب 

 التكلفة التاريخيّة .
 

 مجال وطرق التجميع  70

 يتكّون مجال القوائم الماليّة المجّمعة من : 

 الشركة األّم : بنك تونس واإلمارات  -

 يمارس عليها بنك تونس واإلمارات  رقابة حصريّة المؤّسسات الفرعيّة : وهي المؤّسسات التي  -

 المؤّسسات الشريكة: وهي المؤّسسات التي يمارس عليها البنك تأثيرا ملحوظا . -

 : يمكن تقديم طرق التجميع المستعملة كما يلي

   التجميع التّام 

فرعيّة بجملة ات التتطلّب هذه الطريقة تعويض كلفة اقتناء سندات المساهمة التي يملكها البنك في الشرك

عناصر األصول والخصوم لهذه الشركات مع إبراز حقوق األقليّة في األموال الذاتيّة والنتيجة . وتطبّق 

 هذه الطريقة على الشركات الفرعيّة لبنك تونس واإلمارات  المنتميّة إلى القطاع المالي .

 

   التقييم بالمعادلة 

ألخذ يا بسعر التكلفة ثم الترفيع أو التخفيض في قيمة المساهمة لتتطلّب هذه الطريقة تقييد المساهمة مبدئ

بعين اإلعتبار حّصة المستثمر في نتائج المؤّسسة المملوكة بعد تاريخ اإلقتناء . ويقع تطبيق هذه الطريقة 

 على المؤّسسات الشريكة لبنك تونس واإلمارات.  
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مالها إلعداد القوائم الماليّة المجّمعة لمجمع يحوصل الجدول التالي مجال وطرق التجميع التي وقع استع

 بنك تونس واإلمارات: 
 

نسبة  القطاع الشركة 

 المراقبة

طريقة  الصفة

 التجميع

 الحّصة 

 % 311 تجميع تام الشركة األمّ  % 311 المالي بنك تونس واإلمارات 

 % 100 تجميع تام مؤّسسة فرعيّة % 311 المالي التونسية اإلمراتية للمساهمات

 % 00,41 تجميع تام مؤّسسة فرعيّة % 00,41 المالي شركة اإلستخالص الّسريع 

 % 100 تجميع تام مؤّسسة فرعيّة % 311 المالي شركة ذات رأس مال تنمية

 10.87% تجميع تام مؤّسسة فرعيّة 10.87% المالي شركة سيكاف تونس واالمارات

 

 القواعد المحاسبية المعمول بها 50

 ب القروض و عائداتهااحتسا 503

تسجل تعهدات التمويالت خارج الموازنة عند اإللتزام بها ، ثم تحّول إلى الموازنة عند سحب االموال 

 بقيمتها اإلسمية 

تحتسب عمولة الدراسة بكاملها ضمن حسابات النتيجة إثرر أّول تسرريح للقرروض . تحتسرب عمروالت 

 ة التعهد . الكفاالت ضمن حسابات النتيجة على امتداد فتر

تحتسررب عائرردات القررروض المسررلمة مسرربقا عنررد حلررول اجلهررا ضررمن حسرران للتسرروية ثررم تنقررل ضررمن 

 حسابات النتيجة حسب الفترة المنقضية . 

 تحتسب عائدات القروض المسلمة عند إنقضاء الفترة شهريا.

لتي تتطلّب أو باألصول ا )2صنف (وتسّجل عائدات القروض المصنّفة المتعلقة باألصول الجارية 

ضمن  8998لسنة  92وذلك طبقا لمنشور البنك المركزي التونسي عدد  )8صنف (متابعة خاصة 

حسابات النتائج عند انقضاء الفترة. مع العلم بأّن عائدات القروض المسلمة مسبقا أو المسلمة  والتي لم 

صنف (في اآلجال  تسدّد بعد والمتعلّقة بالقروض المصنفة ضمن األصول المشكوك في استخالصها

( واألصول شبه الميئوس من 3صنف (واألصول التي يصعب استرجاعها كلّيا في اآلجال  )9

تخصم من األصول  8998لسنة  92وفقا لمنشور البنك المركزي التونسي عدد   )2صنف (استخالصها 

 ها.خالصوتسّجل ضمن بند الفوائد المخّصصة. وتدرج هذه الفوائد ضمن حسابات النتائج عند است
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 عمليّات اإليجار المالياحتساب    508

تسّجل األصول الممنوحة بطريقرة اإليجرار المرالي حسرب قيمتهرا اإلسرمية بردون إعتبرار األداءات علرى 

القيمررة المضررافة وترردرج ضررمن بنررد قررروض علررى الحرفرراء مررع العلررم بررأّن هررذه األصررول تحتسررب طبقررا 

 ية.للنظرية االقتصادية وليس النظرية االمتالك
 

 توّزع األكريّة المفوترة بين جزئي األصل والفوائد . 

تسّجل القيمة المتبقيّرة لألصرول الممّولرة بطريقرة اإليجرار المرالي خرارج الموازنرة ضرمن بنرد التعهردات 

 المعطاة.
 

تّم معالجة التمويل في شركل إيجرار مرالي إللغراء القرروض واالقتراضرات و األعبراء والمرداخيل البينيرة 

لذلك وقع تدوين الممتلكات المكتسبة في إطار اإليجار المرالي علرى مسرتوى األصرول المجمعرة ونتيجة 

 ويقع احتسان المستهلكات على أساس نسب االستهالك المعتمدة على مستوى المجمع.
 

 احتساب محفظة السندات و عائداتها    501

 لإلستثمار على : تحتوي محفظة الّسندات الممسوكة من قبل مجمع بنك تونس واإلمارات 

 سندات تجاريّة  -

 سندات مساهمة  -

السندات المقيمة بطريقة المعادلة ضرمن األصرول علرى مسرتوى الموازنرة المجّمعرة فري  إدراج وقد وقع

 بند خاص .
 

 محفظة الّسندات التجاريّة  : 

 تحتوي هذه المحفظة على : 

ا لغاية إعادة بيعها في أجل ال يتجراوز ثالثرة سندات المتاجرة : والمتميّزة بسيولتها والتي وقع اقتناؤه -

 أشهر . 

 سندات التوظيف : وهي السندات التي وقع اقتناؤها لغاية إعادة بيعها في آجل ال يتجاوز الّسنة . -
 

  : سندات المساهمة 

 للمجمع .  إستراتجيةالّسندات التي تعتبر  -

 كليّا.تفويت والتي لم يتّم بعد التفويت فيها والمدرجة ضمن اتفاقيّة  التمويلالّسندات المكتتبة في إطار  -

وتردرج ضرمن الموازنرة فري  االقتنراءوتسّجل األسهم غير المدفوعة خارج الموازنرة طبقرا لقيمتهرا عنرد 

 . كما يسّجل التفويت في األسهم بتاريخ انتقال ملكيتها . االقتناءتاريخ دفعها دون اعتبار مصاريف 

علرى مسرتوى  التونسرية اإلمراتيرة للمسراهماتي تّم التفويرت فيهرا لفائردة وقد وقع إدراج تقييم األسهم الت

 الموازنة المجّمعة باعتبار القيمة الدنيا بين التكلفة التاريخيّة والقيمة الحسابيّة . 

وتدرج أرباح األسرهم ضرمن حسرابات النترائج عنردما تقرع الموافقرة علرى توزيعهرا بصرفة رسرميّة . كمرا 

سهم المفوت فيها في إطار اتفاقيّات االكتتان مع إعادة التفويت عند استخالصها يدرج فائض القيمة لأل

 الفعلي اعتبارا لمخاطر االستخالص . 
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  : الّسندات المقيمة بطريقة المعادلة 

يتّم إدراج التغيرات في حّصة المجمع في األصول الصافيّة للشرركات المقيمرة بطريقرة المعادلرة ضرمن 

ؤّسسات شريكة" بين أصول الموازنة المجّمعة وفري المقابرل ضرمن بنرد "النتيجرة بند "استثمارات في م

للمجمرع  االسرتغاللالمجّمعة" بين األموال الذاتيّة المجّمعة . وتعتبر هذه التغييررات عنصررا مرن نتيجرة 

حيرري يررتم إدراجهررا ضررمن بنررد "الحّصررة فرري أربرراح الشررركات المجّمعررة حسررب التقيرريم بالمعادلررة" علررى 

 قائمة النتائج المجّمعة. مستوى 

إذا تجاوزت أو تساوت حّصرة المجمرع فري خسرائر المؤّسسرة الشرريكة مرع القيمرة المحاسربيّة للمسراهمة 

المسّجلة حسب طريقة التقييم بالمعادلة ، فإّن المجمع عادة ما يتوقف عن األخرذ بعرين االعتبرار حّصرته 

 .تساوي الصفر ضبط المساهمة بقيمةفي الخسائر الالحقة . وبالتالي ت
 

 احتساب الموارد واألعباء المتعلّقة بها    507

ترردرج تعهرردات التمويررل المقبولررة خررارج الموازنررة فرري ترراريخ إبرامهررا ثررم تنقررل إلررى الموازنررة فرري ترراريخ 

ة الّصرررف بعنرروان اإلقتراضررات ضررمن األعبرراء فرري ترراريخ يّررالسررحوبات. تحتسررب فوائررد وعمرروالت تغط

 استحقاقها . 
 

 ر المخاطر وتغطية التعّهداتتقدي  505

 مخّصصات للقروض 50503

حسب المخراطر  8998لسنة  92طبقا ألحكام منشور البنك المركزي التونسي عدد  المخصصاتتّم تقدير 

 التالية :

 )2صنف (مخاطر جارية  -

 )8صنف (مخاطر تتطلّب متابعة خاّصة  -

 )9صنف (مخاطر مشكوك في استخالصها في اآلجال  -

 )3صنف (ترجاعها كليّا في اآلجال مخاطر يصعب اس -

 )2صنف (مخاطر ذات مخاطرة  شبه  ميئوس من استخالصها -

يقررع تقيرريم المخّصصررات اعتمررادا علررى التصررنيف وحسررب نسررب المرصررودات المعتمرردة وعلررى أسرراس 

 التعّمدات بعد خصم الفوائد المخّصصة وقيمة الضمانات المتحّصل عليها.

 تالي :تكون نسب المرصودات على النحو ال

 9من قيمة المخاطر المتبقية بالنسبة للديون المدرجة بالصنف  20% -

 3من قيمة المخاطر المتبقية بالنسبة للديون المدرجة بالصنف  50% -

 2من قيمة المخاطر المتبقية بالنسبة للديون المدرجة بالصنف  100% -

  



8132ديسمبر  13الية المجمعة المختومة في القوائم الم  20 

 مرصودات للمساهمات 50508

أسراس القيمرة المتعررارف عليهرا ويقررع توظيرف مخّصصررات  ترم تقيريم السررندات عنرد اقفررال الحسرابات علررى

 لتغطية ناقص القيمة ذي الطابع الدائم المحتمل في قيمتها. 

التونسرية يتّم تطبيق نفس هذه القواعد على الّسندات التي تّم التفويت فيها من بنرك ترونس واإلمرارات إلرى 

 . اإلمراتية للمساهمات

يقع تقييمها على أساس آخر قيمة محيّنة للشركة  ويقع توظيرف  ،ةبالنسبة لألسهم غير المدرجة بالبورص

 مخّصصات لتغطية ناقص القيمة ذي الطابع الدائم المحتمل في قيمتها. 

السرندات التري ترم التفرريط  علرىالمذكورة اعراله  التقييم  هذا ويخص بالذكر ، انه وقع تطبيق نفس قواعد

 .اتية للمساهماتالتونسية اإلمرفيها من قبل البنك لفائدة 
 

 عمليات بالعملة605

إّن المعامالت المنجزة بالعملة األجنبيّرة تخرّص أساسرا االقتراضرات الخارجيرة التري يقرع احتسرابها ضرمن 

المخرراطر البيانررات الماليررة للبنررك بالرردينار التونسرري بإعتمرراد القيمررة التارخيررة لإلسررتعماالت و يقررع تحّمررل 

الناتجة عرن تقلّرب العملرة مرن قبرل الشرركة التونسرية إلعرادة الترأمين وذلرك مقابرل دفرع عمولرة يردفعها لهرا 

 البنك.

بالنسبة لألصرول والخصروم التري يتحّمرل البنرك مرن خاللهرا مخراطر تقلّرب العملرة يقرع تقييمهرا عنرد إقفرال 

 عملة.الحسابات ويقع االحتياط للنقص المحتمل الناتج عن تقلّب ال
 

 األصول الثابتة وأصول أخرى غير جاريّة 705

تحتسب األصول الثابتة بقيمة اقتنائها ويقرع اطفاؤهرا حسرب الطريقرة الخطيّرة . وتكرون نسرب االسرتهالك 

 كالتالي : 
 

 %2.5 بناءات -

 %20 أثاث المكاتب -

 %10 معدّات المكاتب -

 %20 معدّات النقل -

 %10 التهيئة والمنشئات -

 %15 يّةمعدات معلومات -

 %33 برمجيات معلوماتيّة -
 

يقررع تسررجيل االعبرراء المؤجلررة ضررمن بنررد أصررول أخرررى ذلررك أّن لهررا انعكاسررا إيجابيررا علررى السررنوات 

المحاسبيّة الّسابقة . ويقع امتصاصـها على مدى ثالث سنوات على أساس الدّراسة التي بررت إدراجهرا 

 ضمن األصول.
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 القواعد الخاّصة بالتجميع 60

 معالجة فوارق التجميع   6.1    

ة تمثّل فوارق التجميع الفوارق بين أسرعار اقتنراء الّسرندات والحّصرة التري تمثلهرا فري األصرول المحاسربيّ 

ويرتّم توزيرع هرذه الفروارق برين فروارق التقيريم والقيمرة اإلضرافيّة الناتجرة عرن الّصافيّة للشركة المجّمعرة .

 اإلقتناء كما يلي : 

 فوارق التقييم : 

الفوارق بـين القيمة الصحيحة لألصول والخصروم المحردّدة المقتنراة وقيمتهرا المحاسربيّة فري تراريخ  وهي

 اإلقتناء .   

 القيمة اإلضافيّة الناتجة عن اإلقتناء : 

وهي الفرق بين فوارق التجميع وفوارق التقيريم المحتسربة . ويرتّم إدراجهرا ببنرد "القيمرة اإلضرافيّة" ويرتّم 

 دّة استعمالها دون أن تتعدّى مدّة اإلستهالك عشرين سنة . استهالكها على م

 

 األرصدة والمعامالت داخلة المجّمع   6.2    

جة عنها والتري تخرّص يقع حذف كامل األرصدة والمعامالت داخل المجّمع وكذلك األرباح الكاملة والنات

 . شركات فرعيّة

 

 معالجة األداء 6.3

موحدة باعتماد طريقة األداء المؤّجرل . ويقرع حسرب هرذه الطريقرة األخرذ بعرين يتّم إعداد القوائم الماليّة ال

اإلعتبررار لإلنعكاسررات الجبائيّررة المقبلررة ، األكيرردة أو المحتملررة ، الدائنررة أو المدينررة ، لألحررداث والعمليّررات 

التي يمكن طرحها  الماضيّة أو الجاريّة. ويتّم احتسان األداء الدّائن المؤجل بالنسبة لكل الفوارق الزمنيّة

إذا أمكن اعتبار أنّه من المحتمل تحقيق ربح خاضع لألداء يمكن أن تطرح منره هرذه الفروارق الزمنيّرة . 

يرا والخاضرعة لرألداء أما األداء المدين المؤجل فيقع احتسابه بالنسبة لكّل الفوارق الزمنيّة المطروحرة حال

 في المستقبل
 

 إطار إعداد القوائم الماليّة المجّمعة  أهم المعالجات التي تّم إجرائها في 40

 مجانسة الطرق المحاسبيّة 7.1    

لقد تّم القيام بالتعديالت المطلوبة على القوائم الماليّرة للشرركات المنتميّرة إلرى مجرال التجميرع  لغايرة تطبيرق 

جّمعة ، وقد تمثلرت هرذه الطرق المحاسبيّة المعتمدة من قبل المجمع قبل استعمالها إلعداد القوائم الماليّة الم

 التعديالت في : 

 طرق استهالك األصول الثابتة الماديّة  -

 احتسان الممتلكات المقبولة والمقدّمة بعنوان اإليجار المالي حسب التمشي اإلقتصادي  -

 حذف احتياطيات إعادة التقييم . -
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 حذف األرصدة والعمليات داخل المجّمع :  7.2   

مليّات داخل المجّمع بغاية إلغاء تأثيرها على القوائم الماليّة المجّمعة، وقد وقد وقع حذف األرصدة والع

 شمل الحذف: 

 الحسابات الجاريّة بين شركات التجّمع  -

 العموالت بين شركات التجّمع  -

 المدّخرات المكّونة من طرف البنك بعنوان سندات الشركات المنتميّة إلى مجال التجميع  -

 ر التي وزعتها الشركات المجّمعة لفائدة بنك تونس واإلمارات  أرباح األسهم ومنح الحضو -

 التفويت في جزء من المستحقات على الحرفاء لفائدة شركة اإلستخالص الّسريع  -

 .   التونسية اإلمراتية للمساهماتالتفويت في سندات مساهمة لفائدة  -

شركة  ع تخالص السريع مالمخصصات المتعلقة بالتصرف في الصناديق من قبل البنك و شركة االس -

 .تونس واالمارات للتنمية
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 )األرقام بآالف الدنانير(اإليضاحات  20
 

 األصول    203
 

ومركز الصكوك البريدية والخزينة العاّمة  ،: خزانة وأموال لدى البنك المركزي 3اإليضاح 

 للبالد التونسية 
 

ديررـنار  ألرف 89 299مقابرلدينرار ألرف  998 55ه مرا قيمتر 2018ديسرمبر 38بلرغ رصريد هرذا البنرد فري

 كاآلتي : وتفصيله 2017ديسمبر  38في
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 584 5 9 299 خزانة وأموال لدى الفروع

 902 13 25 932 خزانة وأموال لدى البنك المركزي

 486 19 55 002 المجموع

 

 سات البنكية والمالية: مستحقات على المؤس 8اإليضاح 
 

ألرف ديرـنار 890 153مقابرل الرف دينرار922 188 مرا قيمتره 2018ديسرمبر 38بلغ رصيد هذا البنرد فري 

 كاآلتي: وتفصيله2017ديسمبر38في
 

 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 369 123 23 295 مستحقات على المؤسسات البنكية 

 521 30 825 295 مستحقات على المؤسسات المالية

 890 153 322 088 المجموع

 

 : مستحقات على الحرفاء 3اإليضاح 
 

ألرف دينرار فري 486 724 ألف دينار مقابل  619 735ما قيمته2018ديسمبر38بلغ رصيد هذا البند في 

 تفصيلها كاآلتي :  2017ديسمبر 38
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 39 929 829 929 حسابات جارية دائنة 

 999 883 989 999 أخرى للحرفاءقروض 

 3 895 89 282 قروض على موارد خاصة

     486 724    619 735 المجموع الّصافي
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 محفظة الّسندات التجاريّة  :7اإليضاح 
 

 وتفصيله كاآلتي: 9289ديسمبر  38ألف دينار في تاريخ 780 99بلغ رصيد هذا البند 
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 931 107 99 592 ندات التجاريّةالسّ 

 314 013 00 421 المجموع

 

محفظرة السرندات تجراه بعرض مكونرات  هبتعرديل اسرتراتيجيت 9289خالل سرنة  بنك تونس واإلمارات قام

. وشرملت هرذه التعرديالت جرزء مرن رقراع الخزينرة، محفظرة االسرتثماربإعرادة إدراجهرا ضرمن  التجاريرة

رأس مال مخاطر. وعلى هذا األساس تمت معالجرة المعطيرات لسرنة  دوقالّرقاع واألموال المودعة بصن

 لغاية المقارنة. 9285
 

 ّسندات استثمارات ة: محفظ 5اإليضــاح
 

ألررف دينررار تفصرريلها  93 982قيمترره  مررا2018ديسررمبر  38بلررغ رصرريد محفظررة ّسررندات اسررتثمارات فرري 

  : كاآلتي
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 040 64 93 982 ثماراالست ّسندات

 040 64 21 637 المجموع

 

 أصــول ثابتــة :6اإليضاح 
 

 الف ديناروتفصيله  كاآلتي :167 17ما قيمته  2018ديسمبر38بلغ رصيد هذا البند في 
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 445 451 اصول الغير الثابتة 

 487 16 716 16 اصول الثابتة

 932 16 167 17 المجموع

 

 أصول أخرى :4اإليضاح 
 

 مقابل ألف دينار92  239رصيدا صافيا قدره 9289ديسمبر  38في تاريخ  الخرىمثلت األصول ا

 تفصيلـها كاألتي : 2017ديسمبر  38ألف دينار في   817 14 
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 31/12/2017 31/12/2018 المسّمى

 476 11 082 21 الحسان في طور التسوية

 341 3 950 2 أصول أخرى

 817 14 032 24 المجمـــــــــوع

 

 : ودائع و مستحقات البنوك والمؤسسات المالية 8اإليضاح 
 

هذا تفصيل الودائع ومستحقات البنوك والمؤسسات الماليرة لمجمرع بنرك ترونس واالمرارات الخراص بسرنة 

 :2018و 2017
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 067 230 955 932 ليةودائع ومستحقات البنوك والمؤسسات الما

 9 352 - مستحقات متعلقة

 437 232 855 934 المجموع

 

 : ودائع وأموال الحرفاء9اإليضاح 
 

 :2018و 2017هذا تفصيل الودائع اموال الحرفاء لمجمع بنك تونس واالمارات الخاص بسنة 
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 743 323 372 363 ودائع ألجل

 246 199 841 274 أخرى ودائع وأموال

 989 522 213 638 المجموع

 

 :اقتراضات وموارد خصوصية 03اإليضاح 
 

 2017هررذا تفصرريل االقتراضررات والمرروارد الخصوصررية لمجمررع بنررك تررونس واالمررارات الخرراص بسررنة 

 :2018و
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 241 2 8 922 اقتراضات وموارد خصوصية 

 604 113 599 87 اقتراضات أخرى

 845 115 403 89 المجموع
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 :خصوم أخرى11اإليضاح 
 

 :الخصوم االخرى لمجمع بنك تونس واالمارات تتمحور فيما يلي
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 510 2 643 1 مرصودات للخصوم واألعباء

 624 8 869 7 الحسان في طور التسوية

 071 10 405 12 خصوم أخرى

 205 21 917 21 المجموع

 

 :رأس المـــال 12اإليضاح 
 

 :9289ديسمبر  38الف دينار في تاريخ  92 222واالمارات مبلغ بلغ راس المال المجمع لبنك تونس 
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 000 90 000 90 رأس المـــال

 000 90 000 90 المجموع

 

 احتياطات: 13اإليضاح 
 

 ك تونس واالمارات يمكن تفصيلها كاالتي:احتياطات المجمع لبن
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 976 54 52 893 احتياطات مجمعة

 976 54 57 361 المجموع

 

 : نتائـــج مؤّجلـــة14اإليضاح 
 

 لمجمع بنك تونس واالمارات يمكن تفصيلها كاالتي: النتائج المؤجلة
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 (355 7) (573 6) نس واالماراتبنك تو

 (355 7) (573 6) المجموع

 

 : نتيجة السنة المحاسبية15اإليضاح 
 

 :نتيجة السنة المحاسبية لمجمع بنك تونس واالمارات يمكن تفصيلها كاالتي
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 649 906 حقوق األغلبية

 649 906 المجموع
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 تيّة وحقوق األقليّة: األموال الذا16اإليضاح 
 

 هذا تفصيل لحقوق االقلية :
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 99 707 447 58 االحتياط الخاص باألقلية

 969 2 562 3 نتيجة األقلية

 676 71 009 62 المجموع

 

 : فوائد دائنة ومداخيل مماثلة17اإليضاح 
 

 نك تونس واالمارات فيما يلي:لفوائد الدائنة والمداخيل المماثلة لمجمع بتتمثال
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 208 1 839 1 عمليات مع المؤسسات البنكية

 872 52 672 65 عمليات مع الحرفاء

 184 174 مداخيل أخرى

 264 54 685 67 المجموع

 

 : عمــــوالت18اإليضاح 
 

 هذا تفصيل للعموالت الخاصة بالمجمع بنك تونس واالمارات:
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 312 15 045 18 على العمليات البنكية

 312 15 045 18 المجموع

 

 على محفظة السندات والعمليّات الماليّة : أرباح19اإليضاح 
 

 يلي:يتمثل تطّور هذا البند كما 
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 415 5 701 4 الربح الصافي على البنود قصيرة المدى

 524 772 الربح الصافي على البنود التجارية

  5 939 473 5 المجموع

 

وتجدر اإلشارة إلى أنه تبعا لسياسة البنك المعتمدة في مجال التوظيفات تمت معالجة المعطيات المقفلة 

 بغاية المقارنة 38/89/9285في 
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 : مداخيل محفظة االستثمار20اإليضاح 
 

 فيما يلي:2018و 2017تثمارلمجمع بنك تونس واالمارات لسنة مداخيل محفظة االستتمحور 
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 215 4 542 1 على المساهمات   المماثلة   األرباح والمداخيل 

 319 179 2 على الشركات ذات الصلة   المماثلة   األرباح والمداخيل 

 534 4 721 3 المجموع

 

 مماثلة وأعباء : فوائد مدينة21اإليضاح 
 

 لمجمع بنك تونس واالمارات  فيما يلي: الفوائد المدينة واالعباء المماثلةتتمثل 
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 997 6 191 15  عمليات مع المؤسسات البنكية

 480 19 99 229 عمليات مع الحرفاء

 016 8 760 6 اقتراضات وموارد خصوصية 

 224 236 فوائد واعباء أخرى

 717 34 53 880 المجموع

 

 : تكاليــف العمــّال 22اإليضاح 
 

 لمجمع بنك تونس واالمارات  فيما يلي: تتمثل تكاليــف العمــّال
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 898 18 530 20 الرواتب والمكمالت

 882 3 261 4 مصاريف اجتماعية

 780 22 791 24 المجموع

 

 كاليف عامة لالستغالل: ت23اإليضاح 
 

 فيما يلي: 2018و 2017لمجمع بنك تونس واالمارات لسنة  تتمحور التكاليف العامة لالستغالل
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 674 2 758 2 تكاليف عامة لالستغالل

 164 6 681 8 تكاليف عامة اخرى

 838 8 439 11 المجموع

 

 ت والمدّخرات: مخّصصات االستهالكا24اإليضاح 
 

 فيما يلي: 2018و 2017لمجمع بنك تونس واالمارات لسنة  تتمثل مخّصصات االستهالكات والمدّخرات
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 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 (632 2) (354 2) مخّصصات االستهالكات

 (632 2) (354 2) المجموع

 

  : السيولة وما يعادل السيولة25اإليضاح 
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 281 4 374 5 خزينة الفروع بالدينار

 303 1 694 2 خزينة الفروع بالعملة

 684 372 22 البنك المركزي التونسي بالدينار

 218 13 557 25 البنك المركزي التونسي بالعملة

 369 123 932 106 قروض في السوق النقدية

 (067 230) (640 210) اقتراضات  أخرى

 (212 87) (711 47) المجموع

 

 إيضاح تكميلي
 

 دول اإلقامة لشركات المجمع
 

 بلد التسجيل القطاع الشركة 
نسبة 

 المراقبة
 الصفة

طريقة 

 التجميع
 الحّصة 

 % 822 تجميع تام الشركة األمّ  % 822 الدولة التونسية المالي بنك تونس واإلمارات 

 % 100 تجميع تام مؤّسسة فرعيّة % 822 الدولة التونسية المالي التونسية اإلمراتية للمساهمات

 % 99,53 تجميع تام مؤّسسة فرعيّة % 99,53 الدولة التونسية المالي شركة اإلستخالص الّسريع 

 % 100 تجميع تام مؤّسسة فرعيّة % 822 الدولة التونسية المالي شركة ذات رأس مال تنمية

 10.87% تجميع تام مؤّسسة فرعيّة 10.87% ةالدولة التونسي المالي شركة سيكاف تونس واالمارات

 

 : سيكاف  إمارات و شركة تونس بنك تونس واإلمارات طبيعة العالقة بين الشركة االم
 

-9228هي شركة إستثمار ذات رأس مال متغير يحكمها القانون رقم  إمارات سيكاف شركة تونس

 جانفي 99 في رك. تم إنشاؤهقانون صناديق االستثمار المشتب الخاص 9228 جويلية92من  93

 .بمبادرة من بنك تونس واإلمارات 9225

، وبالتالي إدارة BTEتكون أساسا من ممثلي مجموعة ي إمارات سيكاف شركة تونس مجلس إدارة

 تحت السيطرة الحصرية للمجموعة. سيكاف  إمارات شركة تونس
  



8132ديسمبر  13الية المجمعة المختومة في القوائم الم  30 

 : الصبغة القانونية لشركات المجمع
 

 الغرض االجتماعي الصبغة القانونية الشركة 

 مؤسسة بنكية  شركة خفية االسم بنك تونس واإلمارات 

 إستخالص االرادات الحرفاء  شركة خفية االسم شركة اإلستخالص الّسريع

المساهمة والستثمار في   شركة خفية االسم سيكاف  شركة تونسإمارات

 الشركات

 حفظة السنداتالتصرف في م  شركة خفية االسم شركة ذات رأس مال تنمية

 

 : النتيجة لكل سهم للمجمع
 

 13/38/8134 13/38/8132 المسّمى

 649 906  النتيجة الصافية

 0 0 الحصة الخاصة باألسهم ذات أولوية للربح

 649 906 النتيجة الصافية لالسهم العادية

 500 3 500 3 معدل األسهم العادية

 0.185 0.259 سهم النتيجة لكل 

 

 : اتيةاألموال الذ
 

االحتياطات  األسهم الذاتيّة رأسالمال المسّمى

 المجمعة

النتيجة الصافيّة  نتائج مرحلة

 للسنة

 المجموع

 430 137 649 (355 7) 976 54 (840) 000 90 2017/12/31في الرصيد

تطور االحتياطات  

 المجمعة

- - (814) 782 - (32) 

 (649) (649) - - - - أرباحالفترة السابقة

 906 906 - - - - ن المجمع في النتيجةمنا

 655 137 906 (573 6) 162 54 (840) 000 90 13/38/8132الرصيد في 
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ȒȲȄȮׁاملص Ȅࡧȹ ɨȣ ɭࡧʅȳՌʈȳɜȕࡧʃՌɨɏ ȓɛȮȆՌࡧ

ɯǾȄɽࡧȄםȓʊɦȆࡧ ɜɦȄɼ�Քɬֿ ȄࡧȓɟȳՌȼ ɨɦ

ȓՌʊȎȷࡧ ȆՌȨ ȓՌɳȸࡧȄם ɨɦࡧȓՌɐ Քɮȣ ɯǾȄɽࡧȄםȓʊɦȆՌՌࡧȄם ՌɜɦȄɼ

ȓՌՌɭɽࡧʎՌɗࡧࡧ ՌՌȗȬ ȳՌȍɮȸࡧࡧȄ31ם ՌՌʇȮ2018ࡧ
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ȔࡧȄݍݨȓՌՌʊɐɮࡧȓɭȆՌɐɦȄࡧȓʆȮȆՌɐɦȄࡧ ȄȲȄȳՌՌɛࡧɎ ɼȳՌՌȼ ɭ

ɰɽࡧ ՌՌՌțֺ ՌՌțɼࡧȓՌɐȊȆՌՌ
Ք
Ռȸ ɦȄ
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قراءة :إّن الجلسة العامة العادیة بعد االستماع إلى 

القوائم 2018تقاریر مجلس اإلدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة المحاسبیة)

.المجّمعة)ردیة والقوائم المالیّة المالیّة الف

 2018تقاریر مراقبي الحسابات حول القوائم المالیة الفردیة والمجمعة للسنة المحاسبیة.

الجلسة العامة العادیة بدون أّي تحفظ على تقریر مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالیة تصادق

.2018دیسمبر 31الفردیة والقوائم المالیة المجمعة للسنة المحاسبیة المختومة في 

بـ .................................تّمت المصادقة على ھذا القرار 

ّص بمراقبي الحسابات المتعلق إّن الجلسة العاّمة العادیّة بعد االستماع الى قراءة التقریر الخا

ؤرخ في ــالم2016لسنة 48انون عدد ـــمن الق62وص علیھا بالفصل ــاقات المنصـــباالتف

وما یلیھ وبالفصل 200والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالیة وبالفصل 2016جویلیة 11

من مجلة الشركات التجاریة تصادق على ھذه االتفاقیات. 475

بـ .................................تّمت المصادقة على ھذا القرار 

تبرئ ذّمة أعضاء 2018إّن الجلسة العاّمة العادیّة بعد اإلطالع على نتائج السنة المحاسبیة 

.2018مجلس اإلدارة إبراء تاّما وبدون أي تحفظ على تصّرفھم خالل السنة المحاسبیة 

تّمت المصادقة على ھذا القرار بـ ..................................
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إّن الجلسة العامة العادیة تقّرر توظیف النتیجة المالیة كما یلي :

(بالدینار)

6:نتـــــــــــائـــــج مــؤّجــلــة )+( 572.915,279-
2018:950.319,150الصافیة لسنة) النتیجة +(

5:لــــــیــرحـــتـى للـقــبــ(=) ما ت 622.596.129-

دینار لكّل عضو 1.000بـ إّن الجلسة العامة العادیة تقّرر تحدید بدالت الحضور بمبلغ صافي

بالنسبة لكّل اجتماع مجلس إدارة. 

بـ .....................................تّمت المصادقة على ھذا القرار 

تونسبنكإدارةاء التالیین بمجلستعیین األعضإّن الجلسة العامة العــادیة تصادق على 

:واإلمارات

متصّرفة ممثلة عن الدولة التونسیة عوضا عن السید الھـادي دّمق السیّـدة فتیـحة الغـربي
للفترة المتبقیـة من نیـابتھا. 2018أكتـوبر 3بتـاریخ 

متصّرفا ممثال عن الدولة التونسیة عوضا عن السید منیـر السیّـد عبد المنعم الّسعـداوي
للفترة المتبقیـة من نیـابتھ. 2019مـارس 12الرمضـاني بتـاریخ 

 متصّرفا ممثال عن الدولة التونسیة عوضا عن السید بـاسل مجـدوبالـالسیّـد عـاطف
للفترة المتبقیـة من نیـابتھ. 2019مـارس 12حمیـد بتـاریخ 

التدقیـقللجنةورئیسـااإلماراتيالجانبعنمستقالعضواالعامريسالمصقرالسیـد
.2021-2019النیابیةللمدةالداخلـــي

المخاطرللجنةورئیسـاالتونسيالجانبعنمستقالعضوافوزي القبليالسیـدتعیین
.2021-2019النیابیةللمدة

.....................................بـ تّمت المصادقة على ھذا القرار 
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تجدید نیابة أعضاء مجلس اإلدارة الممثلین للجانب إّن الجلسة العامة العــادیة تصادق على 

ة إلى حّد انعقاد الجمعی2021و2020و2019التونسي وللجانب اإلماراتي للسنوات المالیة 

.2021العامة العادیة التي تبّت في القوائم المالیة للسنة المحاسبیة 

جـبـر زعـل خلـیـفھ الفـالسـي

یـد مـراد الســویــديـبــع

خـلــیـــفة علـي القمـــزي

نـــاصـر شـطیــط الكتبــي

اجريـــارك الھـبـمحمد م

)عضـو مستقـل(الم العــــامريــقـر سـص

عبــد الرحمـان الخشـتـالـي

ــانــرشــاد بـن رمضــ

فتیـــحة الغــــــــــربي

عبـد المنعـم السعــداوي

ـدوبـــــجـمالــاطف ـع

)عضـو مستقـل(فــوزي الــقــبـلـــــــــي

....................................بـ تّمت المصادقة على ھذا القرار 


