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عوــــــوضـلما ةـلنقطا

ة المختومة سبیتالوة تقریر التصّرف لمجلس اإلدارة والقوائم المالیة للشركة األّم للسنة المحا
2020دیسمبر 31في 

1

دیسمبر 31ة فيالمحاسبیة المختومتالوة التقریرین العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة 
للشركة األم2020

2

تالوة تقریر التصّرف لمجلس اإلدارة والخاص بمجّمع بنك تونس واإلمارات والقوائم المالیة 
2020دیسمبر 31سبیة المختومة في المجّمعة للسنة المحا

3

ومة في سبیة المختالمحاتالوة تقریري مراقبي الحسابات حول القوائم المالیة المجّمعة للسنة
2020دیسمبر 31

4

المصادقة على تقریري مجلس اإلدارة والقوائم المالیة للشركة األّم والقوائم المالیة المجّمعة 
2020دیسمبر 31المختومة في المحاسبیّةللسنة 

5

2020رة بالنسبة للسنة المحاسبیة إبراء ذّمة أعضاء مجلس اإلدا 6

2020ةالسنة المالیتوظیف نتائج  7

ــورحـدیــــد بـــدالت الحضـت 8

میـة أعضـاء جـدد بمجلـس اإلدارةتس

2023-2022-2021تجدیــد مھّمـة مراقبـي الحسابـات للمدة النیـابیـة 

المصادقة على إصدار قرض رقاعي

9

10

11

الـــــدول أعمــــج
اإلجتمــاع التـاسع وثـالثـون للجلسة العـامة العادیة

2021أفریل 28لبنك تونس واإلمـارات المقـّرر انعقاده یوم 
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في تقریر التصرف لمجلس اإلدارةالنظر 
األّم للسنة المحاسبیة للشركةوالقوائم المالیة 
2020دیسمبر 31في المختومة
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البنكومـالیةنشـاط

2020دیسمبر31غایةإلى

الفھــــــرس

2020دیسمبرحول نشاط ومالیة البنك في موفى تقریر

2020دیسمبرنشاط البنك في موفى -1
في مجال القروض متوّسطة وطویلة المدىنشاط 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

2020دیسمبرفي موفىمــــوارد البنــك-2
اتیةالموارد الذّ -2-1
موارد االقتراض-2-2
المــوارد المتأتیة من االیــداعات-2-3
ةتكلفة الموارد المالیّ -2-4

2020دیسمبرتطـــّور األصــول في موفى-3
القـــــروض-3-1
ــالتدخّ ة التّ مردودیّ -3-2
القروضنسب الفائدة علىھــــامش-3-3
في األصولصّرف التّ -3-4

2020دیسمبرفي 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

2020دیسمبرفي موفىمذكـرة حــول مراقبـة المخـاطر 6-

2020دیسمبرالتـــزامات بنـــك تونس واالمـــارات في موفى 7-
ــراتّھــــــم المــؤشّ أ8-
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البـنكومـالیةنشـاطحــولتقـریــر
2020دیسمبرغایةإلى

مقــــدمة :

2021.الصادرة في جانفي 130مقتطف من دوریة البنك المركزي التونسي عدد 

البیئة الدولیة

فیما 2021المراجعة التصاعدیة من قبل صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو االقتصادي العالمي لعام -

وإجراءات دعم المیزانیة اإلضافیة التي تم اإلعالن التعدیالتیتعلق بالموافقة األخیرة على العدید من 

.2020عنھا في نھایة عام 

.في الدول الصناعیة الرئیسیة2020تحسین أوضاع التشغیل خالل األشھر األخیرة من عام -

.ارتفاع أسعار السلع العالمیة باستثناء الطاقة التي استمرت في االنخفاض-

.دول المتقدمة الرئیسیة بسبب انخفاض أسعار الطاقةاستمرار انخفاض معدالت التضخم في ال-

.المحافظة على التوجھات التوسعیة للسیاسات النقدیة التي تتبناھا البنوك المركزیة الرئیسیة-

.ارتفاع طفیف للیورو مقابل الدوالر-

الوضع الوطني

بأكملھ مرتبط بشكل أساسي بالموجة الثانیة 2020االنكماش االقتصادي أقوى مما كان متوقعًا لعام -
.Covid-19جائحةمن

.2021-2020انخفاض متوقع في إنتاج زیت الزیتون لموسم -

.2020تراجع اإلنتاج الصناعي خالل األشھر العشرة األولى من عام -

.2020تدھور مؤشرات النشاط السیاحي عام -

.2020انخفاض التضخم خالل عام -

.2020استمرار التخفیف من احتیاجات السیولة لدى البنوك خالل الربع األخیر من عام -

.ارتفاع طفیف في مؤشر البورصة في سیاق توحید إصدارات األوراق المالیة الحكومیة والشركات-

.2020ارجي في عام تخفیف العجز الجاري وانكماش التدفقات الصافیة لرأس المال الخ-

، 2020ارتفاع سعر الدینار مقابل الدوالر ، وانخفاض قیمتھ مقابل العمالت الرئیسیة األخرى في عام -

ي.وزیادة التعامالت بالعمالت مقابل الدینار الفور

بأكملھ مرتبط بشكل رئیسي 2020االنكماش االقتصادي أقوى مما كان متوقعا لعام :النشاط االقتصادي

.جائحةنبالموجة الثانیة م COVID-19 بأكملھ 2020تم تعدیل معدل النمو االقتصادي المقدر لعام

، بعد انكماش النشاط االقتصادي في القطاعات اإلنتاجیة الرئیسیة باستثناء 8,8-%إلى 7,3-%من

.زراعة وصید األسماك التي استفادت من حصاد زیت الزیتون االستثنائيال
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بشكل كبیر على نشاط خدمات السوق، 19-وبالفعل، أثرت تداعیات األزمة الصحیة الناجمة عن وباء كوفید 

.2019اللتین تدھورت مؤشراتھما بشكل حاد مقارنة بتلك التي تحققت في عام ال سیما السیاحة والنقل ،

كذلك، الفروع الرئیسیة من الصناعات التحویلیة، بصرف النظر عن الصناعات الغذائیة، شھدت انكماًشا 

.منطقة الیوروفيفیما یتعلق بانخفاض الطلب 

السیاحة

وإجراءات االحتواء التي تم تبنیھا في العدید من البلدان إلى 19-بكاملھ، أدى وباء كوفید2020طوال عام 

إغراق قطاع السیاحة في أزمة غیر مسبوقة، تحت تأثیر الصدمة الوحشیة الھائلة التي أحدثھا على النشاط 

بل عام، ق15,4%قابل زیادة قدرھا م82,1%السیاحي. وبالفعل انخفض تدفق السائحین األجانب بنسبة 

64,1%ملیون سائح. ونتیجة لذلك، انخفضت إیرادات السائحین بالعمالت األجنبیة بنسبة 1,4إلى لیعودوا 

بدون تأثیر العملة، كانت ھذه اإلیرادات ملیون دینار. 2,018إلى تراجعفي العام السابق لت35,6+%قابل م

.2019في عام 27,6+%قابل م63,1%ستنخفض بنسبة 

حالة النظام المالي

2020استمرار التخفیف من احتیاجات السیولة لدى البنوك في الربع األخیر من عام 

تدخالت البنك المركزي وحالة سوق المال

، إلى قیام البنك المركزي 2020أدى التحسن في مستوى السیولة لدى البنوك ، خالل الربع األخیر من عام 

.بتقلیل تدخالتھ  في سوق المال

ةالسوق المالی

.ع طفیف في مؤشر البورصة في سیاق توحید إصدارات األوراق المالیة الحكومیة والشركاتارتفا

بانعكاسات مباشرة وغیر مباشرة النتشار 2020وفي ھذا اإلطار تتسم الوضعیة المالیة للبنك خالل سنة 

عن كثب ھذا وتجدر اإلشارة الى أّن البنك یراقب الوضع .على أنشطتھا(Covid-19)جائحة الكورونا 

.لضمان سالمة موّظفیھ واستمراریّة النشاط وتعمل الفرق بال كلل للمساعدة في التخفیف من المخاطر

تدھورا ألنشطتھا مّما أدّى في المجال الصناعي من البنك عرفت بعض المشاریع الممّولة ،وفي ھذا اإلطار

مّما كان لھ انعكاسا سلبیّا على نتائج البنك (تخصیص مرصودات تصنیفھاإلى البنك المركزي التونسي

الذي قام 2021جانفي 11المؤّرخ في 01-2021وتحفیز فوائد) كذلك إصدار منشور البنك المركزي عدد 

) زیادة على 0بتعدیل قواعد احتساب المدّخرات الجماعیّة. فقد شمل ھذا المنشور المخاطر الجاریة (صنف 

) في ھذا السیاق كان لھذین العاملین انعكاسا مباشرا على نتائج 1ي تستوجب متابعة (صنف المخاطر الت

م د.0,966-ن العاملین فإّن النتیجة في موفى دیسمبر تصبح تبار ھذیالبنك، إذا لم نأخذ بعین اإلع
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 م د17,165-:2020نتائج البنك في موفى دیسمبر

Tunisieانعكاسات  تصنیف شركة - Sucre:+11,559م د
انعكاسات منشور البنك المركزي -

م د4,640+:(مرصودات جماعیة)01-2021عدد 
___________

م د0,966-:النتیجـــــة

:2019دیسمبرمقارنة بمستواھا في موفى 2020ردیسمبأھّم مؤشرات نشاط البنك في موفى من

مقابل2020دیسمبرم د في موفى 171,0المصادقات على قروض متوّسطة و طویلة المدى إلىتطّور
.2019دیسمبرفي موفى  م د106,3

2019دیسمبرفي موفى  د م 115,4م د مقابل139,3الدّفوعات إلى تطّور.
2019دیسمبرم د في موفى 260,4مقابل م د 286,6الى مستوى قروض التّصّرف تطّور.
م د في موفى766,8بلغتحیث 2020دیسمبرم د  في موفى 92,4إیداعات الحرفاء  بـتطّور

12,0%.بنسبةأي2019دیسمبرم د في موفى674,4مقابل 2020دیسمبر
م د في موفى1.128,8مقابل2020دیسمبرموفـــى م د في1.197,9إذ بلغمجموع الموازنةلتطّور

.2019دیسمبر
 مقابلم د من إجمالي تدّخالت البنك172,7ما قدره2020دیسمبربلغت التدّخالت المصنّفة في موفى

لمرصودات والفوائد بافیما بلغت تغطیة التدّخالت المصنّفة2019دیسمبري موفى م د ف164,6
.2019دیسمبرفي موفى 51,4%مقابل2020دیسمبرموفى في 54,2%المخّصصة نسبة

موفى م د في110,6مقابل2020دیسمبرم د في موفى 106,9رادات االستغالل البنكيــإیبلغت
.2019دیسمبر

م د 53,3مقابل2020دیسمبرم د في موفى48,9حیث بلغ 8,3%بـالنّاتج الّصافي البنكيتراجع
.2019دیسمبرفي موفى 

دیسمبرم د في موفى  5,913مقـــابل2020دیسمبرفي موفى  دم 17,165-بلغت النتیجــة الصافیة
بما فیھا اإلیجار م د كمدّخرات صافیة على القروض 23,238مع العلم أنّھ وقع توظیف ما قیمتھ 2019
منشور البنك المركزي (م د مدّخرات إضافیة صافیة 5,684منھاوالتعّھدات خارج الموازنةالمالي
كمدّخرات جماعیّة.3,268كمدّخرات فردیّة و م د 13,980و )21-2013عدد 

دینار)ملیون(

المبلغ الصافياسترجاعتخصیص 2020مدّخرات 

مدّخرات إضافیّة-

ةمدّخرات فردیّ -

مدّخرات جماعیّة-

مدّخرات على اإلیجار المالي-

تعّھدات باإلمضاءمدّخرات على -

8,366

16,479

4,640

0,727

0,149

2,682

2,499

1,372

0,535

0,036

5,684

13,980

3,268

0,192

0,113

30,3627,12423,238مجمـــوع ال
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2020دیسمبرنشاط البنك في موفى -1

طویلة المدىفي مجال القروض متوّسطة ونشـــاط ال-1-1

المصــــادقــات
م د 171,0إلى2020دیسمبرفي موفى على القروض متوّسطة وطویلة المدىصادقات المتطّور

.60,9%بنسبةأي  2019دیسمبرفي موفى د م106,3مقابل

نمــــّو المصادقات
(بحساب ألف دینار)

انجازات

سبتمبر

2020

انجازات

دیسمبر
2020

انجازات

دیسمبر
2019

تقدیرات 
2020

تطّورالنسبـة

1920/2020

نسبة انجاز 
2020میزانیة

قروض متوسطة وطویلة المدى للمؤسسات-

المساھمـــات-

اإلیجار المالي-

36.572

-

14.090

57.827

2.072

25.746

20.319

-

8.464

45.000

-

25.000

%184,6

-

%204,2

%128,5

-

%103,0

122,4%197,6%50.66285.64528.78370.000القروض للمؤسساتمجمـــوع

81,3%10,1%56.06185.37577.510105.000(*)مجموع  القروض لألفراد

97,7%60,9%106.723171.020106.293175.000مجمـــــوع القروض

لألفرادالموجھةبالقروضالمتعلقةالدفوعاتعلىاالعتمادتم(*)

.97,7%بلغت نسبة اإلنجاز ، 2020لسنة دیسمبرة بالنسبة الى میزانی

ألفراد حسب النوعیة كاآلتي :اقروض علىالدفوعاتتتوّزع

توزیع قروض األفراد
ألف دینار)(بحساب

الّصنـــف
سبتمبر

2020

دیسمبر
2020

دیسمبر

2019

تطّورال

1920/2020
تطّورالنسبة 

1920/2020

قروض استھالك-

قروض سیارات-

قروض السكن-

39.579

785

15.697

58.417

1.178

25.780

52.938

449

24.123

5.479

729

1.657

%10,3

%162,4

%6,9

10,1%56.06185.37577.5107.865فرادمجمــوع  القروض  لأل
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اتعــــالدفــــــو

بالمقارنة مع 20,8%أي نسبةدم 23,9یقــدّر بـتطّورا2020دیسمبرسّجــلت الدّفوعــات خالل 

.2019دیسمبر

نمــــّو الدفوعــــــات
(بحساب ألف دینار)

انجازات
سبتمبر
2020

انجازات
دیسمبر

2020

انجازات
دیسمبر
2019

تقدیرات 
2020

تطّورالنسبـة

1920/2020

نسبة انجاز 
2020سنة ل

قروض متوسطة وطویلة المدى للمؤسسات-

المساھمـــات -

اإلیجار المالي-

30.371

-

7.738

36.824

2.072

15.030

20.293

-

17.559

45.000

-

22.000

%81,5

-

%-14,4

%81,8

-

%68,3

80,5%42,5%38.10953.92637.85267.000مجمــــوع  القروض للمؤسسات

81,3%10,1%56.06185.37577.510105.000مجمـــــوع  القروض لألفراد

81,0%20,8%94.170139.301115.362172.000مجمـــــوع القـــــــروض

.2020دیسمبرفي موفى81,0%بلغت نسبة اإلنجاز بالنسبة للمیزانیة 

جــــاريشاط التّ النّ 2-1-

 تطّور قائم القروض قصیرة المدى

10,0%بنسبــة قدرھام د26,1یقدّر بـارتفاعا2020دیسمبر موفــى رة المدى فيــد قائم القروض قصیــشھ

فقد التصّرف بالعملةقروض أّما 18,7%قروض التصرف بالدینار  بـ تطّورلتبعا 2019دیسمبرمع ارنةـــمق

.6,2%بـ شھدت تراجعا بـ 

جـــــاريشـــــاط التّ النّ 
)دینارألفبحساب(

سبتمبر
2020

دیسمبر
2020

دیسمبر
2019

دیسمبرالفارق
2019/2020

تطّورالنسبـة
دیسمبر

1920/2020

دیسمبرتقدیرات 
2020

نسبة انجاز 
دیسمبرمیزانیة

2020سنة ل

التصّرف بالدینارقروض -

خزینة تسھیالت -

قروض تصّرف بالعملة األجنبیة-

تسبقة على إیداعات-

120.647

52.705

71.557

15.020

146.671

56.806

78.306

4.817

123.518

50.909

83.439

2.660

23.153

5.897

-5.133

2.157

%18,7

%11,6

%-6,2

%81,1

112.432

73.422

82.146

-

%130,5

%77,4

%95,3

-

106,9%10,0268.000%259.929286.600260.52626.074المجمــــوع
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 ّات مع الخارج : القروض اإلستنادیةالعملی

م د في موفى 13,6إلى2019دیسمبرم د في موفى 20,1منتراجعاسّجلت العملیات مع الخارج 

32,2-%.بنسبة  أي 2020دیسمبر

ج مع الخــــارالمعـــامالت

(بحساب ألف دینار)

2019دیسمبر2020دیسمبر 2020سبتمبرالبنــــــد
نسبة التطّور

1920/2020

38,1-%20.63412.13719.608اعتماد تورید

199,7%5421.484495اعتماد تصدیر

32,2-%21.17613.62220.103المجمــــــــــــوع

 للحرفاءضمانات وكفاالت

حیث بلغت2019استقرارا مقارنة بما كانت علیھ في دیسمبر اءــاالت للحرفــالضمانات والكفسجلت

.2019في موفى دیسمبر 84,3مقابل 2020دیسمبرموفىفيدم84,7

كفــاالت للحرفـــاءالضمــانــات وتوزیع ال
(بحساب ألف دینار)

سبتمبرالبنــــــد
2020

دیسمبر
2020

دیسمبر
2019

نسبة التطّور

1920/2020

ضمانات على صفقات

ضمانات وكفاالت أخرى

ضمانات االیجار المالي

51.461

6.099

55

53.316

6.998

55

51.246

6.713

55

%4,0

%4,2

%0,0

الضمانات لفائدة الحرفاء

الضمانات لفائدة البنوك

خزانة مقّدمة كضمانسندات 

57.615

-

21.224

60.369

-

24.300

58.014

-

26.300

%4,1

-

%-7,6

0,4%78.83984.66984.314المجموع
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2020دیسمبرموفىفيالبنكموارد-2

موفى فيم د1.105,2م د مقابل1.163,8ةما قیم2020ردیسمببلغت موارد البنك في موفى 
.2019دیسمبر

نمّو موارد البنــــك

)ألف دیناربحساب(

سبتمبر
2020

دیسمبر
2020

دیسمبر
2019

تطّورالنسبـة

1920/2020

تقدیرات 
2020

نسبة انجاز میزانیة
2020

85,6%12,5140.025-%127.830119.875137.023المـــــوارد الذاتیّـــــة

68,6%6,5400.963-%203.140275.137294.175مــــوارد االقتـــــراض

97,1%14,1792.709%752.016769.335674.002(*)ء إیــداعــــــات الحرفـــــا

87,3%5,41.333.697%1.082.9861.164.3471.105.200المجــــموع

ل إیداعات الحرفاء إیداعات المؤسسات المالیة المختّصة. تشم(*)

المــوارد الذاتیـة-1-2

دیسمبرموفى  د في م137,0مقابلدم119,9ما قیمتھ2020دیسمبرموفى بلغت الموارد الذاتیة في 

كاآلتي :وتتوّزع2019

ـةاتیّ المــوارد الذّ روّ تط
(بحساب ألف دینار)

سبتمبر
2020

دیسمبر
2020

دیسمبر
2019

تطّورالنسبـة

1920/2020

تقدیرات
2020

نسبة انجاز میزانیة
2020سنة ل

100,0%90.000-90.00090.00090.000رأس المال

100,0%840--840-840-840-األسھم الذاتیة

47.65247.60447.57232االحتیاطات

52.977%90,4
5.6225.898-276276نتائج مرّحلة

812,7%2.112-23.078-17.1655.913-9.258-النتیجة الصافیة

85,6%17.148140.025-127.830119.875137.023المجــــموع
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مــوارد االقتــراض-2-2

موفىفيدم 294,2مقابل 2020دیسمبرموفى  فيد م 275,1اخلیة و الخارجیةبلغت االقتراضات الدّ 

.م د19,0بـتراجع، أي 2019دیسمبر

مــوارد االقتــراضنمّو 

(بحساب ألف دینار)

سبتمبر
2020

دیسمبر
2020

دیسمبر
2019

الفارق 
تقدیرات2020/2019

2020

نسبة انجاز
میزانیة
2020 القیمة

النسبة
%

إقتراضات خارجیة

إقتراضات رقاعیة

بالعملة األجنبیة في السوق النقدیةاقتراضات

بالعملة.Swapبما فیھا 

اقتراضات  قصیرة  المدى  من  السوق النقدیة

بالدینار وإقتراضات فیما بین البنوكSwapبما فیھا 

20.169

73.794

2.675

106.502

21.673

73.794

35.284

144.386

15.513

81.720

82.189

114.753

6.160

-7.926

-46.905

29.633

%39,7

%-9,7

%-57,1

%26,0

16.337

73.794

80.800

230.032

%132,7

%100,0

%43,7

%62,8

68,6%6,5400.963-%19.038-203.140275.137294.175مجموع االقتراضات

المــوارد المتأتیة من االیــداعات-3-2

مسّجلة2019دیسمبرموفىم د في674,0مقابل2020دیسمبرموفىفيدم 769,3بلغت ودائع الحرفاء

14,1%.ة  ونسبدم 95,3حوالي تطّورا

الموارد المتأتّیة من اإلیداعاتروّ تط

(بحساب ألف دینار)

تطّورالنسبـة2019دیسمبر2020دیسمبر2020سبتمبر

2019/2020

تقدیرات 
2020

نسبة انجاز 
2020لسنة 

%المبلــغ%المبلــغ%المبلــغ

حسابات إدخار

حسابات ألجل

112.525

324.203

%15,0

%43,1

138.027

280.214

%17,9

%36,4

99.442

324.093

%14,8

%48,0

%38,8

%-15,7

125.485

272.383

%110,0

%102,9

105,1%1,3397.868-%62,8%54,4423.535%58,1418.241%436.728جملة الحسابات  ألجل

88,9%28,7394.841%37,2%45,6250.467%41,9351.095%315.288حسابات تحت الّطلب

97,1%14,1792.709%100,0%100,0674.002%100,0769.336%752.016المجمــــــــــــوع
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م د متأتیّة من ارتفاع اإلیداعات تحت 95,3م د أي بـ 769,3ارتفاع موارد البنك المتأتیّة من اإلیداعات الى 

م د كما ارتفعت اإلیداعات تحت 64,0حسابات آلجل بالدینار بما قیمتھ تراجعوم د 46,4الطلب بالدینار  بـ 

م د. 38,6م د وحسابات اإلدّخار بـ 54,2بالعملة بـ الطلب

حسب العملةالموارد المتأتّیة من اإلیداعاتتطّور 

(بحساب ألف دینار)

موارد بالدینار
تطّورالنسبـة2019دیسمبر2020دیسمبر2020سبتمبر

1920/2020

تقدیرات 
لسنة

2020

نسبة انجاز 
لسنة میزانیة 

2020
%المبلــغ%المبلــغ%المبلــغ

حسابات إدخار

حسابات ألجل

112.525

282.600

%15,0

%37,6

138.027

238.736

%17,9

%31,0

99.442

302.706

%14,8

%44,9

%38,8

%-21,1

125.485

253.301

%110,0

%94,2

99,5%6,3378.786-%59,7%49,0402.148%52,5376.763%395.125جملة الحسابات  ألجل

81,2%35,0220.314%19,7%23,3132.552%24,4178.931%183.151حسابات تحت الّطلب

92,8%3,9599.100%79,3%72,2534.700%76,9555.694%578.276بالدینارداعات مجمـوع االی

حسابات ألجل

حسابات تحت الطلب

41.603

132.137

%5,5

%17,6

41.478

172.164

%5,4

%22,4

21.387

117.915

%3,2

%17,5

%93,9

%46,0

19.082

174.527

%217,4

%98,6

110,3%53,4193.609%20,7%27,8139.302%23,1213.642%173.740بالعملةداعات مجمـوع االی

97,1%14,1792.709%100%100,0674.002%100,0769.336%752.016یـــداعاتمجمـــوع اال

.97,1%بلغت نسبة انجاز مجموع اإلیداعات ، 2020دیسمبربالنسبة لمیزانیة
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تكلفة المــوارد المالیـــة-2-4

تكلفة الموارد المالیةنموّ 

(بحساب ألف دینار)

في 5,80%إلى2019دیسمبرفي موفى 5,87%من ضدول أن معدّل تكلفة الموارد انخفیتبیّن من ھذا الج
الدینـار.بلمالیة على نسبة فائدة الودائع آلجل . ویرجع ذلك للمزایدات التي عرفتھا السوق ا2020دیسمبرموفى 

لى بین مختلف المتداخلین في الّسـوق المالیة التونسیة عھذا وتجدر اإلشارة بأنھ في نھایة شھر أفریل تم اإلتفـاق
ایجـابیـا عكسانتوظیف فائدة على الودائع ألجـل بالدینـار ال تتعـدّى نسبـة فـائدة السوق النقـدیـة + نقطة وھو ما 

دینار دون اعتبار لفي األشھر األخیرة : فقد بلغت نسبة تكلفة الودائع ألجل باعلى تكلفـة المـوارد المــالیة للبنـك 
,11%و 2020سبتمبرفي موفى 10,78%مقابل 2020دیسمبرفي موفّى 10,24%سندات اإلیداع  في 6

.2020جوانموفى 

النـــــــوع
2019دیسمبر2020دیسمبر2020سبتمبر 

التقدیرات
2020

نسبة انجاز 
میزانیة 

سبتمبر
2020

معدل
المبالغ 
الجاریة

معدل
المبالغ 
الجاریة

معدل
المبالغ 
الجاریة

معدل
التكلفة

معدل
المبالغ
الجاریة

معدل
التكلفة

معدل
المبالغ 
الجاریة

معدل
التكلفة

مــــــوارد االقتـــراض

مــوارد خارجیة-

مــوارد من السوق المالیة المحلیة-

ر ــوارد من السوق النقدیة بالدینام-

(Swap)بما فیھ 

موارد من السوق النقدیة بالعملة-

(Swap)بما فیھ 

قروض أخرى-

217.877

17.071

77.877

88.060

17.201

17.668

%8,35

%8,87

%8,92

%8,80

%1,53

%9,76

225.631

18.127

76.856

96.576

16.775

17.297

%8,17

%8,21

%8,92

%8,53

%1,48

%9,22

256.380

5.278

64.384

129.424

45.889

11.405

%7,12

%5,27

%7,09

%8,76

%1,89

%10,72

466.973

3.980

81.340

304.237

77.415

-

%7,55

%3,31

%8,74

%8,85

%1,40

-

%48,3

%455,4

%94,5

%31,7

%21,7

-

إیــــداعات الحـــرفاء

بالعملةإیداعات  الحرفاء-

إیداعات الحرفاء بالدینار-

700.243

144.970

555.273

%5,37

%0,50

%6,64

710.502

155.480

555.022

%5,05

%0,52

%6,32

670.198

109.583

560.614

%5,39

%0,27

%6,40

753.350

170.256

583.094

%5,87

%0,27

%7,5

%94,3

%91,3

%95,2

76,7%6,51%5,871.220.323%5,80926.578%6,08936.133%918.120وعـــــــالمجم

اجمالي الموارد بالدینار

بالعملةاجمالي الموارد 

755.949

162.171

%7,25

%0,61

763.879

172.254

%6,97

%0,61

771.106

155.472

%6,91

%0,75

972.652

247.671

%8,01

%0,63

%78,5

%69,5



16-ص / عن بــعد 2021أفريـل 28المنعقـد يوم 39اجتمــاع الجمعیـــة العـامة العـــادية عـدد 

تتوّزع ایداعات الحرفاء كما یلي :

إیداعات الحرفاءتكلفة نموّ 

(بحساب ألف دینار)

النـــــــوع

التقدیرات2019دیسمبر2020دیسمبر2020سبتمبر
نسبة انجاز2020

میزانیة
2020

معدل 
المبالغ 
الجاریة

معدل
التكلفة

معدل
المبالغ 
الجاریة

معدل
التكلفة

معدل
المبالغ 
الجاریة

معدل
التكلفة

معدل 
المبالغ 
الجاریة

معدل
التكلفة

ادّخــــار

إیداعات ألجل بالدینار 

سندات ودائع

ایداعات تحت الطلب بالدینار

104.517

202.880

75.722

172.153

%5,00

%10,78

%12,63

%0,12

110.408

211.241

63.292

170.081

%5,00

%10,24

%12,15

%0,14

95.599

206.040

76.833

182.143

%5,00

%10,41

%12,28

%0,10

110.396

230.916

98.682

143.100

%5,00

%10,65

%12,50

%0,90

%100,0

%88,7

%64,1

%118,9

95,2%7,50%6,40583.094%6,32560.614%6,64555.022%555.273إجمالي إیداعات الحرفاء بالدینار

105,9%0,40%0,3427.156%1,6920.788%1,7028.753%25.128ایداعات ألجل بالعملة

86,3%0,25%0,25143.100%0,2588.795%0,25126.726%119.842ایداعات تحت الطلب بالعملة

91,3%0,27%0,27170.256%0,52109.583%0,50155.480%144.970إجمالي إیداعات الحرفاء بالعملة 

94,3%5,87%5,39753.350%5,05670.198%5,37710.502%700.243وعـــــــالمجم
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2020دیسمبرى في موفّ تطــّور األصــول3-

القـــروض1-3-

كما یلي :2020دیسمبرىموفّ فيع محفظة القروض تتوزّ 

نمــــّو القــــروض
(بحساب ألف دینار)

نسبة انجاز 
میزانیة 
2020

نسبة التطور
1920/2020

2020میزانیة  2019دیسمبر31 2020دیسمبر31 2020سبتمبر30

الصنـــــــــــف
النسبة

%
القیمة

(*)الخام 
النسبة

%
القیمة
(*)الخام 

النسبة
%

القیمة
(*)الخام 

النسبة
%

القیمة
(*)الخام 

%86,8

%79,4

%110,0

-

-

-

%-3,6

%2,5

%-14,9

%-84,0

%-48,7

%-7,7

%29,1

%22,1

%7,0

-

-

-

282.545

214.523

68.022

-

-

-

%28,9

%18,9

%10,0

%0,2

%1,5

%8,4

254.315

166.308

88.007

1.395

12.924

73.687

%26,2

%18,2

%8,0

%0,0

%0,7

%7,3

245.277

170.425

74.852

223

6.627

68.002

%28,6

%19,2

%9,4

%0,0

%0,1

%9,3

264.806

178.161

86.645

0

602

86.043

قروض متوسطة وطویلة المدى للمؤسسات-

المدى غیر مصنفةقروض متوسطة وطویلة-

قروض متوسطة وطویلة المدى مصنفة-

2قروض صنف 

3قروض صنف 

5و 4قروض صنف 

%100,0

%102,9

%91,6

%9,5

%2,7

%39,4

%28,2

%20,9

%7,3

273.891

203.152

70.739

%28,4

%23,1

%5,3

249.948

203.456

46.492

%29,2

%22,3

%6,9

273.791

209.001

64.790

%28,1

%22,4

%5,7

259.987

207.208

52.779

قروض قصیرة المدى للمؤسسات-

قروض قصیرة المدى غیر مصنفة-

قروض قصیرة المدى  مصنفة-

%93,3 %2,9 %57,2 556.436 %57,3 504.263 %55,4 519.068 %56,6 524.794 مجمــــوع القـــــروض للمؤسســــات

%100,4

%101,7

%83,7

%10,7

%10,9

%8,2

%35,6

%33,1

%2,5

346.514

321.853

24.660

%35,8

%33,6

%2,2

314.354

295.293

19.061

%37,2

%35,0

%2,2

348.021

327.392

20.629

%36,4

%34,1

%2,3

337.614

315.976

21.638

متوسطة وطویلة المدى لألشخاصقروض -

قروض متوسطة وطویلة المدى غیر مصنفة-

قروض متوسطة وطویلة المدى مصنفة-

%107,9

%103,1

%119,1

%22,4

%21,4

%24,5

%1,6

%1,1

%0,5

15.177

10.624

4.553

%1,5

%1,0

%0,5

13.376

9.020

4.356

%1,7

%1,2

%0,6

16.377

10.953

5.424

%1,6

%1,0

%0,6

14.697

9.406

5.291

قروض قصیرة المدى لألشخاص-

قروض قصیرة المدى غیر مصنفة-

قروض قصیرة المدى  مصنفة-

%100,7 %11,2 %37,2 361.691 %37,3 327.730 %38,9 364.398 %38,0 352.311 مجمـوع القـروض لألشخـاص

%96,2

%95,7

%98,6

%6,2

%6,5

%4,9

%94,4

%77,2

%17,3

918.126

750.152

167.974

%94,6

%76,7

%18,0

831.993

674.078

157.915

%94,3

%76,6

%17,7

883.466

717.771

165.695

%94,7

%76,7

%18,0

877.104

710.751

166.353

المجمـــوع العــام للقــروض-

قروض غیر مصنفة

قروض مصنفة

%101,3

%72,4

%12,0

%12,9

%5,0

%0,6

48.348

5.665

%5,0

%0,4

43.734

3.635

%5,2

%0,44

48.965

4.105

%4,9

%0,44

45.395

4.035

مجموع اإلیجار المالي غیر المصنف

مجموع اإلیجار المالي  المصنف

%98,3 %12,0 %5,6 54.013 %5,4 47.369 %5,7 53.070 %5,3 49.430 المجمــــوع العــام لإلیجـــار المالــي

%96,0

%97,8

%6,8

%5,1

%82,1

%17,9

798.500

173.640

%81,6

%18,4

717.812

161.550

%81,9

%18,1

766.736

169.800

%81,6

%18,4

756.146

170.388

مجموع القروض غیر المصنفة  باعتبار اإلیجار المالي

مجموع القروض المصنفة باعتبار اإلیجار المالي

%96,3 %6,5 %100,0 972.140 %100,0 879.362 %100,0 936.536 %100,0 926.534 المجمـــــوع العــــــــــــام

- - %17,9 %18,4 %18,1 %18,4 نسبة القروض المصنفة-

- - 97.353
84.353 93.244 95.851 والفوائدتغطیة القروض المصنفة بالمرصودات-

(**)المخصصة

- - %56,1 %52,2 %54,9 %56,3 نسبة تغطیة  القروض المصنفة-

المختصةةالمالیالمؤسساتعلىوالقروضإلستخالصاروض والمستحقات من أصل الدین والفوائد المستخلصة مّسبقا وفوائد الققائم لتشمل القیمة الخام (*)
.الدولةمنالمدعومةوالقروض

11,659دون احتساب المرصودات الجماعیة بما قیمتھ 2020دیسمبرموفى دینار من االحتیاطي لمخاطر بنكیة عاّمة لمرصودات فيالف130توظیف مبلغ (**)
ملیون دینار.
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القطاع تنتمي الى 2020دیسمبر31القروض المصنّفة الى غایة ةمن جمل34,9%مع االشارة الى أنّ 

وقطاع الخدمات بما (21,0%)م د 35,6بما قیمتھ السیاحةیلیھا قطاع دم 59,3أي ما یقاربـ الصناعي

.(19,4%)م د 32,9قیمتھ 

2020ردیسمبالقروض المصنّفة حسب القطاعات في موفى

ـاعـــــالقطــ
المبلغ الخام

دیسمبر31في 
2020

%
من القروض 

القروض المصنّفة
دیشسمبر31في 

2020

%
من القروض 

%
من اجمالي 

القروض القطاعیة

تغطیة
القروض 

(*)المصنّفة

نسبة التغطیة 
القطاعیّة

السیــــــــــاحة

الصنـــــــــاعة

الخدمــــــــات

البعــث العقـــاري

الفالحـــــــــة

األشـخـــــاص

55.335

241.877

230.651

32.976

11.299

364.398

%5,9

%25,8

%24,6

%3,5

%1,2

%38,9

35.582

59.284

32.936

15.484

461

26.053

%21,0

%34,9

%19,4

%9,1

%0,3

%15,3

%64,3

%24,5

%14,3

%47,0

%4,1

%7,1

23.673

34.706

15.102

6.478

323

12.832

%66,5

%58,5

%45,9

%41,8

%70,1

%49,3

54,8%18,193.114%100,0%100,0169.800%936.536االجمالــــــي

ن االحتیاطي لمخاطر بنكیّة عاّمة.دینار مالف130دون اعتبار مبلغ(*)

:ھذا وتجدر االشارة الى

 ّدیسمبرفي موفى دم 936,5الى 2019دیسمبرفي موفى دم 879,4محفظة قروض البنــــك من نمو

والقروض (3,7+%).م د 572,1الى د م 551,6الرتفاع القروض للمؤسسات من نتیجة 2020

.(11,2+%)م د 364,4م د الى 327,7لألشخاص من 

2020دیسمبرةتطّور القروض المصنّف

(بحساب ألف دینار)

القطـــــاع

القروض المصّنفة
الفارق

1920/2020
النسبة سبتمبر30

2020

دیسمبر31

2020

دیسمبر31

2019

السیــــاحة

الصنـــاعة

الخــــدمات

البعث العقاري

الفـــالحة

األشخـــاص

47.059

43.873

34.940

16.099

1.489

26.929

35.582

59.284

32.936

15.484

461

26.053

45.096

43.008

30.707

18.982

340

23.417

-9.514

16.276

2.229

-3.498

121

2.636

%-21,1

%37,8

%7,3

%-18,4

%35,6

%11,3

5,1%170.388169.800161.5508.250االجمالــــــي

2020جوانفي التمدید في مھلة الخالص لألفراد منذ شھر ویرجع ارتفـاع مبلغ القـروض المصنفـة 

.دة خـاصة خالل الحجر الصحـيعلى المستحقـات غیـر المسدّ ـالصاتتعّطـل بعض اإلستخو
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دخالتمردودیة التّ -3-2

د في موفىم710,9مقابل 2020دیسمبرم د في موفى 791,4بلغ معدل المبالغ الجاریة للتّدخالت

.2019دیسمبر

ة القروضتطّور مردودیّ 

)دینارألفبحساب(

في موفّى 9,76%مقابل 2020في موفّى دیسمبر 9,56%بلغ معدّل نسبة الفائدة على القروض بالدینار 

.2019دیسمبر 

.2019خالل سنة 7,74%مقابل 2020خالل سنة 6,86%في السوق النقدیّة بلغ معدّل نسبة الفائدة 

6,8%.بـ  للقروض بالدینار تبلغ اعتمدت میزانیة البنك نسبة فائدة مرجعیّة 

التدخـــالت

2019دیسمبر2020دیسمبر 2020سبتمبر
تقدیرات 

2020
نسبة انجاز 

میزانیة 
2020

معدل المبالغ 
الجاریة

نسبة 
الفائدة

معدل المبالغ 
نسبةالجاریة

الفائدة

معدل المبالغ 
الجاریة
الجاریة

نسبة
الفائدة

معدل المبالغ 
نسبة الجاریة

الفائدة

بالدینارقروض قصیرة المدى للمؤسسات 

قروض متوسطة وطویلة المدى للمؤسسات

قروض متوسطة وطویلة وقصیرة  المدى 

لألشخاص

إیجــار مالـــي

115.069

164.616

313.796

42.701

%10,84

%9,59

%9,29

%10,18

122.203

165.038

381.971

42.621

%10, 61

%9,37

%9,24

%10,14

119.709

162.508

296.799

45.426

%11,11

%9,95

%9,13

%9,57

172.981

167.684

326.713

43.900

%10,4

%10,24

%10,53

%9,75

%70,6

%98,4

%116,9

%97,1

100,1%11,07%9,76711.278%9,56624.442%636.1819,71711.833المجمــــوع بالدینــــــار

بالعملة قروض قصیرة المدى للمؤسسات

األجنبیّة

74.712%5,7179.522%5,5986.551%6,6286.870%5,70%91,5

91,5%5,70%6,6286.870%5,5986.551%5,7179.522%74.712بالعملة األجنبیّةالمجمــــوع

99,1%10,49%9,38798.148%9,16710.993%9,29791.355%710.893المجمـــــــوع
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ھـــامش نسب الفائدة على القـــروض3--3

دینارألفبحساب

سبتمبر
2020

دیسمبر
2020

دیسمبر
2019

التقدیـرات
2020

نسبة انجاز 
سنةمیزانیة

2020

معدّل نسبة الفائدة على القروض بالدینار

القروض بالعملةمعدّل نسبة الفائدة على 

(*)معدّل نسبة التكلفة على الموارد المالیة بالدینار

معدّل نسبة التكلفة على الموارد المالیة بالعملة

%9,71

%5,71

%7,25

%0,61

%9,56

%5,59

%6,97

%0,61

%9,76

%6,62

%6,91

%0,75

%11,07

%5,70

%8,01

%0,63

%86,3

%98,1

%87,0

%96,8

84,6%3,06%2,85%2,59%2,46%بالدینارعلى القروضھـــامش نسب الفائدة 

98,2%5,07%5,87%4,98%5,10%ھـــامش نسب الفائدة على القروض بالعملة

دون اعتبار الموارد الذّاتیة(*)

2,85%ل مقاب2020دیسمبرفي 2,59%غإذ بلانخفاضاینار على القروض بالدّ لفائدةانسبة سّجل ھامش 

5,87%مقابل  4,98%ھامش نسب الفائدة على القروض بالعملة انخفاضا إذ بلغ سّجل و2019دیسمبري ف

.2019دیسمبرفي موفى 

صـرف في األصـولالتّ 4--3

.2019دیسمبرد في م994,7مقابلدم 1.072,0ما قیمت2020دیسمبرموفى خالت في دّ بلغ مجموع التّ 

دم 164,6من مجموع التدخـالت مقابل16,1%أي ما یعادل م د 172,7فة فقد بلغتالت المصنّ دخّ أّما التّ 

.2019دیسمبرفي16,6%ة نسبما یعادل 
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تغطیة األصول المصنّفة
(بحساب ألف دینار)

التدخـــــــالت
2019دیسمبرفي موفى 2020دیسمبرفي موفى 2020سبتمبرفي موفى 

تدخالت
تدخالت 
مصنفة

نسبةال
%

تدخالت
تدخالت 
مصنفة

نسبةال
%

تدخالت
تدخالت 
مصنفة

النسبة
%

قروض للمؤسسات

قروض لألشخاص

إیجار مالي

524.794

352.311

49.430

139.424

26.929

4.035

%26,6

%7,6

%8,2

519.068

364.398

53.070

139.642

26.053

4.105

%26,9

%7,1

%7,7

504.263

327.730

47.369

134.499

23.417

3.635

%26,7

%7,1

%7,7

18,4%18,1879.362161.550%18,4936.536169.800%926.534170.388إجمالي القــروض

2,7%2,1115.3493.092%3,1135.4702.872%111.8823.467تعّھدات باإلمضاء

16,6%16,1994.711164.642%16,71.072.006172.672%1.038.416173.855المجمـــــــوع

96.19193.60584.601(*)المرصودات والفوائد المخّصصة

51,4%54,2%55,3%نسبة تغطیة التدّخالت المصنّفة

على التعّھدات مرصوداتلمخاطر بنكیّة عاّمة الى مرصودات ولف دینار من االحتیاطي أ130باعتبار توظیف (*)
.2019دیسمبرلف دینار في موفىأ248و2020دیسمبرلف دینار في موفىأ361باالمضاء بما قیمتھ 
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2020ردیسمبموفى نتائــج البنـك في -4

.2019دیسمبرد في م 53,3م د مقابل 202048,9دیسمبرافي في موفىالناتج البنكي الصّ بلغ

2020دیسمبرحسابات النتائج في موفى

(بحساب ألف دینار)

إنجازات
سبتمبر
2020

إنجازات
دیسمبر
2020

إنجازات
دیسمبر
2019

نسبة التطور
1920/2020

میزانیةال
المحیّنة
2020

نسبة انجاز 
میزانیةال

المحیّنة
2020

فوائد دائنة ومداخیل مماثلة 

عموالت دائنة

خسارة على عملیات صرف /ربح 

مداخیل محفظة اإلستثمار و المحفظة التجاریة

55.691

13.388

2.250

4.180

78.382

19.917

2.807

5.823

81.227

19.845

2.575

6.974

%-3,5

%0,4

%9,0

%-16,5

78.505

18.318

3.815

5.179

%99,8

%108,7

%73,6

%112,4

101,1%3,3105.817-%75.509106.929110.621مجموع إیرادات اإلستغالل البنكیة

فوائد مدینة واعباء مماثلة

عموالت مدینة

44.680

555

57.626

434

56.619

733

%1,8

%-40,8

57.595

729

%100,1

%59,5

99,5%1,258.324%45.23558.06057.352مجموع اعباء اإلستغالل البنكیة

102,9%8,347.493-%30.27448.86953.269الناتج البنكي الصافي 

و األجورأعباء اإلستغالل العاّمة

أرباح أخرى

اإلستھالكات

-29.177

-

-1.363

-40.885

-

-1.806

-39.302

-

-1.590

%4,03

-

%13,6

-37.855

-

-1.738

%108,0

-

%103,9

78,2%50,17.900-%2666.17812.377-المرصوداتنتیجة اإلستغالل قبل طرح  

مرصودات ونتیجة تصحیح قیم

و غیر عادیةخسائر على عناصر عادیة/أرباح

-9.181

296

-23.162

+51

-5.986

75

%286,9

%-32

-9.842

-20

%235,3

%-255,0

862,9%1.962-370,2-%16.9336.466-9.152-النتیجـــــــــــــــة  

154,7%150-58,0-%553-232-106-أداء على األربـــاح

812,7%2.112-390,3-%17.1655.913-9.258-النتیجـــة الصـــافیة

3,3%بـتراجعا، سّجلت إیرادات االستغالل البنكي 2019لسنة دیسمبرموفى مقارنة مع النتائج المسّجلة في 

.1,2%سّجلت أعباء اإلستغالل البنكي نمّوا بنسبة  و 2020دیسمبرموفىيف

فیما 101,1%بلغت إیرادات االستغالل البنكّي  ، 2020دیسمبرفي میزانیة المحیّنة بالمقارنة مع التّقدیرات 

من المیزانیة.99,5%مثلت أعباء االستغالل البنكیّة  

.2,9%المیزانیة بـالناتج البنكي الصافيفاق

Tunisieإذا لم نأخذ بعین اإلعتبار انعكاسات تصنیف شركة  Sucre) م د) 11,559من قبل البنك المركزي بما قیمتھ

-م د) فإّن النتیجة الصافیة تقدّر بما قیمتھ 4,640بما قیمتھ (21-2021منشور البنك المركزي عدد وانعكاسات 

نة).من المیزانیة المحیّ 45,7%م د (0,966
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تطــّور المحـاصیل البنكیة1-4-

دیسمبرموفىم د في110,6مقابل 2020دیسمبرموفى فيد م 106,9إذ بلغتتراجعاسّجلت االیرادات البنكیة 

في د م 26,3إذ بلغتللمؤسسات المدىالقصیرةمداخیل القروض الى تراجعأساساویعود ھذا التراجع2019

ت مداخیل القروض في المقابل سّجل(10,1-%)2019دیسمبرموفىفي د م 29,3مقابل 2020دیسمبرموفى 

.4,4%المتوسطة وطویلة المدى تحسنا بـ 

.6,8%كما عرفت العموالت على العملیات  البنكیّة مع الخارج تراجعا بـ 

تطّورت إیرادات االستغالل البنكي كالتالي :و

2020دیسمبراالیرادات البنكیة  في  موفى 

(بحساب ألف دینار)

إنجازات
سبتمبر
2020

إنجازات
دیسمبر
2020

إنجازات
دیسمبر
2019

نسبة التطور
1920/2020

میزانیةال
المحیّنة

2020سنة 

سبة انجاز ن
میزانیة 

2020سنة

المحاصیل المتأتّیة من الفوائد الدائنة المتوسطة وطویلة 
المدى

فوائد على المؤسسات

 األشخاصفوائد على

31.325

11.324

20.001

46.297

17.479

28.818

44.326

17.030

27.296

%4,4

%2,6

%5,6

45.954

15.968

29.986

%100,7

%109,5

%96,1

المحاصیل المتأتّیة من الفوائد الدائنة القصیرة المدى

فوائد على قروض على المؤسسات

فوائد على الحسابات الجاریة المدینة

 على خصم تجاريفوائد

فوائد على تمویالت بالعملة األجنبیة

فوائد على تسبیقات على حسابات آلجل

19.833

5.234

5.842

4.082

4.529

146

26.335

6.448

7.755

5.787

6.040

305

29.305

9.673

7.706

5.089

6.416

421

%-10,1

%-33,3

%0,6

%13,7

%-5,9

%-27,6

24.625

24.625

%106,9

%106,9

161,7%1,62.157%1.6782.9292.884عموالت التعّھد والضمان و الدراسة

78,0%6,81.569-%8911.2241.313عموالت على العملیات البنكیة مع الخارج

105,5%0,714.938%10.81915.76315.648عموالت على العملیات البنكیة المحلیة

93,6%9,94.521-%3.3434.2314.696مداخیـــــل اإلیجار المالي

73,6%9,03.815%2.2502.8072.575عملیات الصرف/خسائر على أرباح

49,7%47,63.059-%1.1901.5202.900المداخیل المتأتیة من التوظیفات في السوق النقدیة

112,4%16,55.179-%4.1805.8236.974والمحفظة التجاریةمداخیل محفظة االستثمار

101,1%3,3105.817-%75.509106.929110.621المجمــــــــــوع
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المالیةتطـــّور األعبــاء 2-4-

2020دیسمبرفي  موفىمالیةألعباء الا

(بحساب ألف دینار)

سبتمبر 
2020

دیسمبر
2020

دیسمبر
2019

نسبة التطور
1920/2020

میزانیةال
المحیّنة لسنة

2020

نسبة انجاز 
میزانیة 
2020

أعباء على االقتراضات الخارجیة

فوائد مدینة دائنة-

عموالت مدینة دائنة-

91

91

-

161

161

-

138

138

%16,7

%16,7

-

118

118

-

%136,4

%136,4

-

االقتراضات من البنـوكعباء على 

فوائد على إقتراضات  قصیرة المدى -

فوائد على  إقتراضات  متوسطة المدى-

8.128

8.128

-

10.513

10.513

-

13.255

13.255

-

%-20,7

%-20,7

-

11.304

11.304

-

%93,0

%93,0

-

98,5%43,96.972%5.2146.8684.773أعباء على القروض الرقاعیة

102,3%4,239.201%31.24740.08438.453إیداعات الحرفاءأعباء على  

59,5%40,8729-%556434733عموالت مدینة

99,5%1,258.324%45.23658.06057.352المجمــــــــــوع

حیث، 2019دیسمبرموفىارنة معــمق2020دیسمبرفي موفى الل البنكي ارتفاعا ـاء االستغــسّجلت أعب

.م د0,7أي بزیادة بـ2019ردیسمبموفى د فيم 57,4مقابل2020دیسمبرموفى فيم د 58,1بلغت

م د 6,9القروض الرقاعیّةاألعباء على بلغتوم د2,1ـبالقروض الرقاعیّةأعباء على بارتفاعلك ذیفّسر

وارتفاع أعباء على إیداعات (43,9%)2019دیسمبرم د موفى 4,8مقابل 2020دیسمبرفي موفى 

.(4,2+%)م د 1,6الحرفاء بـ 

لى إنك شاط البنكي، ویسعى البفي النّ للربحیة ا ة عنصرا أساسیّ یطرة على تكلفة الموارد المالیّ تمثّل السّ 

جیّد بین البنوك المنافسة من أجل توفیر تمویالت ذات التخفیض من تكلفة موارده المالیة لضمان تموقع

شروط تنافسیة مقبولة.

6,86%الى2019سنة دیسمبرفي 7,74%تجدر اإلشارة الى معدّل نسبة السوق النقدیّة انخفضت من 

.2020خالل سنة 
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طّور األجور واألعباء العامةت3-4-

.2019دیسمبرد في موفـّى م 39,3مقابل2020دیسمبرموفى في م د40,9ر واألعباء العامة األجوبلغت

نمّو األجور والنفقات العامة
(بحساب ألف دینار)

سبتمبر
2020

دیسمبر
2020

دیسمبر
2019

میزانیةال
المحیّنة
2020

نسبة النموّ 
2020/2019

نسبة انجاز 
2020میزانیة 

األجور

العامةاألعباء 

21.992

7.185

29.400

11.485

27.254

12.048

28.935

8.920

%7,9

%-4,7

%101,6

%128,8

108,0%4,03%29.17740.88539.30237.855المجمــــــــــوع

(4,0%).م د 1,6سّجلت إرتفاعا بـ واألعباء العاّمة تجدر اإلشارة الى أّن األجور 

:لـ راجعة أساسا (7,9+%)م د 2,1بالنسبة لألجور بلغت الزیادة 

ـ الزیادة القطاعیّة .1 53,9%:الترقیاتجدولبما في ذلكالف دینار بإعتبار نفقات المؤّجر1.151ب
.من الزیادة 

…)الزیادة في النفقات اإلجتماعیّة .2 CAVIS – CNSS)تكمیلي التقاعد البما في ذلك:
(4,7%).الف دینار 100

26,8%:لف دینارأ(572بما في ذلك خدمات مطاعم، الزیادة في منح أخرى وامتیازات عینیة.3
).من الزیادة

221المرصودات على العطل خالصة االجراحتساب.4 ).من الزیادة10,1%:ألف دینار(
من الزیادة).1,5%الف دینار (33الزیادة في مصاریف طّب الشغل بما قیمتھ .5
من الزیادة).2,8%ألف دینار (60:من الزیادة)2,8%(ة ودادیّ المصاریفالزیادة في .6

فقات.نم د نتیجة سیاسة التحّكم في ال0,6أّما بالنسبة لألعباء العامة فقد عرفت تراجعا بـ 

ــاتج  البنكي الصـــافيتطــّور النـّ -4-4

2019دیسمبرم د في موفى 53,3مقابل 2020دیسمبرفي موفى م د48,9الناتج البنكي الصافيبلغ

.(8,3-%)م د4,4مسّجال تراجعا بـ 

ـتیجــــــة  النّ 5-4-

سنة مندیسمبرفي موفى د م5,9مقابل2020دیسمبرموفيد في م17,2-بلغت النتیجة الصافیة

واإلیجار المالي م د كمدّخرات صافیة على القروض23,238مع العلم أنّھ وقع توظیف ما قیمتھ 2019

-2012منشور البنك المركزي عدد (م د مدّخرات إضافیة صافیة5,7منھا والتعّھدات خارج الموازنة 

د.م 3,3مدّخرات جماعیّة كو )02
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استخالص القــــروض-5

اإلستخالصــات الجملیّـــة-5-1

دون اعتبار القروض في طور النّزاعات اإلستخالصات الجملیّة

في نھایة شھرللقروض الطویلة ومتوّسطة المدى وقروض اإلیجار مالي بلغت اإلستخالصات الجملیّة

وعرفت نسبة .2019لنفس الفترة من سنة م د 73.763م د مقابل69.155ما قیمـتھ2020دیسمبر

.2019مقارنة بنفس الفترة لسنة 9,43%بـ ارتفاعا 2020دیسمبرالجملیّة الى غایةاإلستخالصات

نمــــّو االستخالصـــــات
(بحساب ألف دینار)

%النمّو 202020192020دیسمبر31إلــى غایــة 

17,1-%102.50884.981(*)المبلــغ المطلـــوب لإلستخــــالص-

6,24-%73.76369.155اإلستخـــــالصــــــــــــاتحجـــم -

9,43+%81,38%71,95%نسبـــــــــــــــــة اإلستخـــــــــــــــالص-

44,94-%28.74515.826المبالــــــغ الغیـــر المستخلصــــــــــة-

9,43-%18,62%28,05%نسبـــة المبالــغ الغیـر المستخلصــة-

بدون اعتبار فوائد التأخیر ومصاریف مختلفة (*)

توزیــع اإلستخالصــات حسب آجــال األقســاط-أ

توزیــع اإلستخالصــات حسب آجــال األقســاط

(بحساب ألف دینار)

2020دیسمبر31إلى غایــة 

األقســــــــاط  بعد آجالھــــــــــــا
یوما)15االستخالص أكثر من ( مدة

األقســـــــاط  في  آجالھـــــــــا
یوما)15( مدة االستخالص أقل من 

اإلستخالصات
نسبــــــــة 

اإلستخالصات
اإلستخالصات

نسبــــــــــة  
اإلستخالصات

69.15526.970%3942.185%61



27-ص / عن بــعد 2021أفريـل 28المنعقـد يوم 39اجتمــاع الجمعیـــة العـامة العـــادية عـدد 

حسـب نوعیّــة التدخــالتتوزیـع اإلستخالصـات-ب

توزیــع اإلستخالصــات حسب نوعیة التدّخالت

(بحساب الف دینار)

2020دیسمبر31إلى غایة  

20192020

المطلوب 
لالستخالص

المبلغ 
المستخلص

المطلوب النسبة
لالستخالص

المبلغ 
المستخلص

النسبة

79,44%63,4767.67453.761%76.96548.850القروض الطویلة ومتوسطة المدى-

88,94%97,5317.30715.394%25.54324.913اإلیجـــــــار المالـــــــي-

81,38%71,9584.98169.155%102.50873.763المجمـــــــــــوع

53.761ما قیمتھ2020دیسمبربلغ حجم استخالصــات القروض طویلة ومتوّسطة المدى إلى نھـــایة شھر

15,97%بـرتفاعاعرفت نسبة االستخالص ا. إذ 2019سنة م د بالنسبة لنفس الفترة من 48.850م د مقابل

إذا أصبحت نسبة  2019سنة مقارنة مع نفس الفترة من 2020دیسمبري نھایة شھرف

.2019دیسمبرفي نھایة شھر63,47%بالنسبة  لـ2020دیسمبرر نھایة شھفي79,44%االستخالص

2020ردیسمبي نھایة شھر ف8,59%ـ بتراجعا أّما بالنسبة لقروض اإلیجار المالي فقد سّجلت نسبة االستخالص 

2020دیسمبرفي نھایة شھر88,94%إذا أصبحت نسبة االستخالص2019سنةمقارنة مع نفس الفترة من 

.2019دیسمبرفي نھایة شھر97,53%بالنسبة  لـ
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2020دیسمبرمراقبـة المخـاطر في موفى6-

التعّھــــداتنمــو -6-1

م د في 1.033,4ل م د مقاب1.113,5ما یناھز 2020دیسمبر 31یبلغ مجموع التّعّھدات الخاّم للبنك في 

.7,75%قدّر بـ  یبارتفاع أي 2019دیسمبر31

:وتتوّزع ھذه التعّھدات كما یلي

التعّھــــداتنمـــــّو 
(بحساب ألف دینار)

التعّھــــــــدات
سبتمبر30

2020
دیسمبر31

2020
دیسمبر31

2019
معّدل

نسبة النمو

%3,53-264.806245.297254.261القروض الطویلة والمتوسطة المدى للمؤسسات

%337.614348.055314.40710,70القروض الطویلة والمتوسطة المدى لألشخاص الطبیعیین

%259.987273.817249.9709,54القروض قصیرة المدى للمؤسسات

%14.69716.30113.36421,04القروض قصیرة المدى لألشخاص الطبیعیین

12,04%49.43053.07047.369قروض  اإلیجار المالي

%926.534936.540879.3716,5والمساھماتإجمالي التعھدات باستثناء التعھدات خارج الموازنة 

17,44%111.882135.470115.349(*)التعّھدات خارج الموازنة

%1.038.4161.072.010994.7207,77إجمالي التعھدات باستثناء المساھمات

%4094041.54738.7037,35المساھمات

%1.079.3561.113.5771.033.4237,75المجمـــوع العــــام

23%

32%

26%

2%

5%

11%

26%

32%

25%

1%

5%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

ة التعھدات متوّسط
وطویلة المدى 

للمؤّسســات

ة التعھدات متوّسط
وطویلة المـدى 

لألفـراد

التعھدات قصیـرة 
المدى للمؤّسســـات

التعھدات قصیرة 
المدى لألفــراد

التعھدات إیجـــار 
مـــالــي

التعھدات خارج 
الموازنة

2020-2019دیسمبرتطورالتعھدات بین

2020دیسمبر 

2019دیسمبر 
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:ما یلي2019دیسمبر31مقارنة مع 2020دیسمبر31یبرز نمّو التعّھدات في 

جعلھا 10,7%بلغت نمو القروض الطویلة والمتوّسطـة المدى لألشخاص الطبعیین بنسبة
.إجمالي التعّھدات (باستثنـاء المساھمـات)من32%تمثّل 

 ھذه وتمثّل2019دیسمبر31معمقارنة %9,54بـللمؤّسساتنمو القروض قصیرة المدى
.2020دیسمبر31من إجمالي تعّھدات البنك في 25%القروض 

2019دیسمبر 31مقارنة مع 21%نمو القروض قصیرة المدى لألشخاص الطبیعیین بـ.
2019دیسمبر31مقارنة مع 3,5%القروض الطویلة والمتوّسطة المدى للمؤّسسات بـ تراجع

في 25%مقابل (من إجمالي تعّھدات البنك باستثناء المساھمات23%وتمثّل ھذه القروض 
.)2019دیسمبر 

لتّوزیـــع القطــاعـــي للتعّھــــداتا2-6-

نتائج مع بالمقارنة)باستثناء المساھمات(2020دیسمبر31قطاعیّا في البنك تعّھداتتتوّزع 
:كما یلي2019دیسمبر31

)2020-2019(التوزیع القطاعي للتعھدات
(بحساب ألف دینار)

قطـــــاع النشـــــاط
التعھدات في

2020سبتمبر
التعھدات في

2020دیسمبر 
التعھدات في

2019دیسمبر

النموّ نسبة
/2019دیسمبر
2020دیسمبر

النسبة المستھدفة 
المعتمدة من قبل 
مجلس إدارة البنك

8%10-%7%666.506%59.772%69.3407القطــاع السیـــاحي - %4

27%8%31%31305.900%329.276%315.42530القطـاع الصنــاعي - %22

32%10%24%25243.455%268.319%248.10924قطـــاع الخدمـــات - %27

2%54%1%18.870%13.684%11.3241القــطاع الفـــالحي - %1

6%22-%4%338.640%30.156%34.3393قطـــاع البعث العقـاري - %3

35%12%33%34331.349%370.803%359.87935االفراد - %30

8%100%100994.720%1.072.010%1.038.416100الجملـــــة

بـ الّسیاحيعقطاوال، %22بـالبعث العقّاري التعّھدات في قطاع تراجعمن خالل ھذا الجدول نالحظ 
الخدمات بـ قطاع، 12%، تعّھدات األفراد بـ 54%مقابل تطّور في تعّھدات القطاع الفالحي بـ 10%
.2019دیسمبرمع بالمقارنة 8%و قطاع الصناعي بـ 10%

6%

31%

25%
1%

3%

34%

2020دیسمبر التوزیع القطاعي في 

�ᢝᣐ ቲᅱᅱᅱᘭ፭ ᑢቨ�ᎫቲᅱᅱᎣᏽᑢቨ

�ᢝᣘ ቲᅱᅱᒙᎏ ᑢቨ�ᎫቲᅱᎣᏽᑢቨ

قطـــاع الخدمـــات

�ᢝᣐ ᕙᅱᅱᅱᏟᑢቨ�ᎫቲᎣᅱᅱᏽᑢቨ

ᓭጳቲᅱᏽᎻᑢቨ�ኺ Ꮋᘘᑢቨ�ᎫቲᅱᅱᅱᎣᏸ

االفراد
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یلي :القطاعي ماویستنتج من خالل التوزیع 

2020دیسمبر من تعّھدات البنك في قروض األفراد في34%توظیف.

2020دیسمبرمن تعّھدات البنك في قطاع الصناعة في31%توظیف.

 2020دیسمبرفي الخدماتمن تعّھدات البنك في قطاع 25%توظیف.

 2020دیسمبرمن تعّھدات البنك في قطاع السیاحة في 6%توظیف.

 2020دیسمبرفي البعث العقاريمن تعّھدات البنك في قطاع3%توظیف.

  2020دیسمبرفي الفالحيفي قطاعمن تعّھدات البنك 1%توظیف.

)2020(دیسمبر التوزیع القطاعي للتعّھدات المصنّفة
(بحساب ألف دینار)

قطـــــاع النشـــــاط
التعھدات في

2020دیسمبر 
التعھدات

فيالمصنّفة
2020دیسمبر 

التعھداتنسبة
المصنفة

الفوائد
المخصصة

النسبة التغطیةالمدّخرات

68%627.64517.62525.270%59.77237.307القطــاع السیـــاحي

57%193.97331.28035.253%329.27661.773القطـاع الصنــاعي

42%121.42511.51112.936%268.31930.872قطـــاع الخدمـــات

70%326297323%13.684463القــطاع الفـــالحي

43%532.4644.4206.884%30.15615.889قطـــاع البعث العقـاري

49%72.34510.45912.804%370.80326.377االفراد

54%1617.87875.59293.470%1.072.010172.682الجملـــــة

6%

31%

25%

1%
3%

34%

7%

31%

24%

1%
4%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

القطــاع 
السیـــاحي

القطـاع 
الصنــاعي

قطـــاع 
الخدمـــات

القــطاع 
الفـــالحي

قطـــاع البعث
العقـاري

االفراد

2019-2020دیسمبر  تطور التوزیع القطاعي للتعّھدات  بین

2020دیسمبر 

2019دیسمبر 
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المخاطر الكبرى المتعلّقة بالمجّمعات3-6-

من األموال الذّاتیة الّصافیة للبنك.5%زمجّمع كّل على حدة بتمویالت تساوي أو تتجاو18متّعیت

.2020سبتمبرموفّى من األموال الذاتیة للبنك في%218إجمالي المخاطر المتعلّقة بھذه المجّمعاتویمثّل

تالمخاطر الكبرى المتعلقة بالمجّمعا

(بحساب ألف دینار)

المجمـــــع
الصافیةالتعھدات

2020دیسمبر 31

الصافیةالتعھدات
2019دیسمبر 31

النسبة من
فياألموال الذاتیة

2020دیسمبر  31

20,47%23.82919.094مجمع فرحات الكاتب-1

17,44%20.30220.517مجمع فتحي حشیشة-2

16,76%19.50622.063مجمع نوري شعبان-3

15,77%18.35515.637المنصوريتوفیقمجمع-4

15,64%18.20018.316لیكومجمع ل-5

15,48%18.02414.427مجمع جالني عطیّة-6

15,3%17.80712.132الماليلإلیجارتونسمجمع -7

14,2%16.52816.428مجمع بولینا-8

13,73%15.98211.401مجمع الھادي بن عیّاد-9

11,86%13.80624.982مجمع النوري صمیدة-10

11,82%13.76014.476السبريحبیبمجمع-11

11,77%13.70514.710سوسیةبنمجمع-12

8,71%10.13314.501مجمع الكرامة-13

SOMER7.3776.455%6,34مجمع شركة -14

6,16%7.1715.630المحسن بوجبلمجمع -15

5,66%6.5876.584المھیريمجمع ناجي -16

5,31%6.17911.429مجمع بنك البركة-17

5,22%6.0812.025المدیمغمجمع-18

217,64%253.334250.852المجمـــــــوع

من إجمالي 23%من األموال الذاتیة الصافیة للبنك 5%التي تتجاوزأو الشركاتتمثّل التّعّھدات لدى المّجمعات

من األموال الذاتیّة للبنك علما وأن الحدّ 218%وتمثّل ھذه التعّھدات2020دیسمبر 31تعّھدات البنك في 

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

من إجمالي التعّھدات و یبرز الجدول اآلتي 16%نسبة  2020دیسمبر 31تمثّل القروض الغیر مجدیة في 
:توزیع ھذه التعّھدات حسب األصناف

التّعھدات المصنّفــــة

التعھدات

2019دیسمبر  31في  

التعھدات

2020دیسمبر31في 

التعھدات

2020سبتمبر30في  الصنـــــف 

النسبة القیمة النسبة القیمة النسبة القیمة

%83 830.064 %84 899.328 83% 864.463 التعھدات غیر المصنفة

%3 5.686 %3 5.443 2% 3.981 2صنف 

%16 27.004 %19 33.623 7% 11.626 3صنف 

%25 40.502 %25 43.644 32% 55.560 4صنف 

%56 91.465 %52 89.972 59% 102.786 5صنف 

%17 164.656 %16 172.682 17% 173.953 مجموع التعھدات المصنفة

%100 994.720 %100 1.072.010 100% 1.038.416 مجموع التعھدات 

(باستثناء المساھمات):والفوائد المخّصصة المتعلقة بتعّھدات البنك فھي كما یليمدّخراتأّما فیما یتعلّق بال

تغطیة التّعھدات المصنّفة

)دیناربالملیون(

%النسبة التغطیةالمدّخراتالفوائد المخصصةالقیمة الخامالصنـــــف
7%25.443129248377صنــف 
37%333.6231.72810.77212.500صنــف 
52%443.6446.37816.37622.754صنــف

64%589.9729.64248.19557.837صنــف 
54%172.68217.87775.59193.468المجمــــــــــوع

نسبة محترمة یبقى البنك مطالب وھي54%نسبة2020تمثّل تغطیة القروض المصنّفة في دیسمبر 
بتحسینھا في المستقبل.
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المعایـــــیــــر-5-6

المؤّرخ في 1991-24االلتزام بمعایر التصّرف الحذر المدرجة في منشور البنك المركزي التونسي عدد 

.2012سبتمبر29بتاریّخ 2012-9والمنقّح بالمنشور عدد 1991سبتمبر17

1المعـیـــــار رقــم -1

أضعاف األموال الذّاتیة3من األموال الذّاتیة للبنك 5%تتجاوز جملة التعّھدات التي تفوق فردیّا  ال

%(بلغت ھذه التعّھدات  ).2020دیسمبر31من األموال الذاتیة في218

من مبلغ األموال 150%من األموال الذّاتیة للبنك 15%عّھدات التي تفوق فردیّاال تتجاوز جملة التّ 

%الذّاتیة (بلغت ھذه التعّھدات  ).2020دیسمبر31من األموال الذاتیة في116,86

2المعـیـــــار رقــم -2

من األموال الذّاتیّة الصافیة للبنك.25%نسبة 2020دیسمبر 31وجود لمجّمع تفوق تعّھداتھ في ال

3المعیـــــار رقـــم -3

من 43بمعنى الفصل واالمـــاراتال وجود اللتزامات لدى مسیّري أو أعضاء مجلس إدارة بنك تونس 

والمتعلّق بمؤسسات القرض.2016جویلیة 11المؤرخ في 2016-48القانون عدد 
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مؤشـــر المــــالءة-6-6

%مقابل 11,47%نسـبة2020دیسمبر31بـلغ مؤشـر المالءة فـي  . ویعود 2019دیسمبر31في 13,33

1إلى 2019دیسمبرم د في 936ھذا التراجع إلى تطّور مجموع المخاطر الجاریة من  موفيفي م د 015

.م د4,8بـ الصافیةالذاتیةاألموالتراجعمقابل 2020ردیسمب

مؤشـــر المــــالءة

2020دیسمبر  2020سبتمبر 2019دیسمبر المالءةمؤشرإحتساب

107 994 115 949 121 399 (FPNB)األساسیةالصافیةالذاتیةاألموال

8 409 4 941 3 391 (FPC)التكمیلیةالذاتیةاألموال

11 659 8 391 8 391 األولىالدرجةمنالتكمیلیةالذاتیةاألموال

-3 250 3 450- -5 000 الثانیةالدرجةمنالتكمیلیةالذاتیةاألموال

116 403 120 890 124 790 (FPN)الصافیةالذاتیةاألموال

1 014 524 982 578 936 162 (RE)الجاریة المخاطرمجموع

862 243 842 104 785 383 المالیةالمشتقاتوالقرضمخاطربعنوانالمرجحةاألصولـ1

861 765 841 268 783 872 القرضمخاطربعنوانالمرجحةألصولا1ـ1

578 836 1 512 المالیةالمشتقاتبعنوانالمرجحةألصولا2ـ1

94 853 92 041 92 041 التشغیلیةالمخاطربعنوانالمرجحةاألصولـ 2

57 329 48 433 58 737 السوقمخاطربعنوانالمرجحةاألصولـ3

0 2 497 15 405 الفائدةنسبةمخاطربعنوانالمرجحةاألصول1ـ3

33 197 33 197 33 197 الملكیةسنداتسعرتقلببعنوانالمرجحةاألصول2ـ3

10 627 4 775 9 422 الصرفسعرمخاطربعنوانالمرجحةاألصول3ـ3

13 505 7 963 713 التسلیموالتسویةمخاطربعنوانالمرجحةاألصول4ـ3

المركزيالبنكمنشورفيالمحددةالمعاییرخاللمنالمسجلةالتجاوزاتمن٪300نسبة

% 11,47 % 12,30 % 13,33 (RS)المالءةنسبة

% 10,64 % 11,80 % 12,97 التكمیلیةالذاتیةاألموالاعتباردونالمالءةنسبة
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مؤشر التعّھدات على الموارد-7-6

احتسابالمتعلّق بتحدید قواعد 2018-10عــــــددالمنشور 2018نوفمبر 1أصدر البنك المركزي بتاریخ 

مؤّشر التعّھدات على الموارد و ینبغي على البنوك تحسین ھذا المؤّشر بنقطتین في كّل ثالثیّة حتّى بلوغ المؤّشر 

دیسمبر 31تاریخمنبدایةالمنشورھذاوتّم تطبیق %120و البالغ المركزي المرجعي المحدّد من البنك 

2018.سبتمبر 30المسّجل في المرجعي وذلك مقارنة مع المؤّشر 2018

%115,55ویبرز الجدول التالي قیمة مؤّشر التعّھدات على الموارد بالنسبة لبنك تونس واإلمارات والذي بلغ 

ة بحیث أن وضعیّ %120,54ھي 2020سبتمبرعلما أن النسبة المستھدفة لنھایة 2020دیسمبر31فـي 

وینبغي على البنك اتخاذ اإلجراءات الالزمة المتعلّقة أساسا بتعبئة الموارد بالدینار البنك سلیمة من ھذه الناحیة

.بنك احترام ھذا المؤّشر خالل الفترة القادمةالیواصلوإسناد القروض للحرفاء حتّى 

(بحساب ألف دینار)

2020دیسمبر 2019دیسمبر  2020سبتمبر  2018سبتمبر 

799 782 743 210 796 250 731 862 التعھدات الجاریة الخام على الحرفاء

60 751 0 55 690 0 والقروض االستثنائیةاألقساط المؤجلة 

739 031 743 210 740 560 731 862
صافیة من األقساط التعھدات الجاریة الخام على الحرفاء

االستثنائیةالمؤجلة و القروض 

544 738 446 564 515 443 432 788 موارد الحرفاء بالدینار

29 651 25 153 26 889 31 387 مبالغ أخرى مستحقة على الحرفاء

9 000 86 000 62 000 66 000 شھائد إیداع

4 276 15 698 4 233 4 377 الموارد الخاصة

73 910 78 982 35 650 60 608 والعملةبالدینار بنوك مقیمةموارد أخرى من 

0 0 0 0 والعملةموارد أخرى من بنوك غیر مقیمة بالدینار 

37 293 11 851 33 969 11 569 وارد أخرىــــــم

739 031 743 210 740 560 731 862 التعھدات الخام

639 566 613 943 624 406 543 955 الموارد المحتسبة حسب المنشور 

% 115,55 % 121,05 % 118,60 %134,54 تعھدات/مواردالمؤشر: 
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2020دیسمبر31التـــزامات بنـــك تونس واالمـــارات في-7

عدد منشورالالمنّقح ب1991سبتمبر17المؤّرخ في 1991-24عمال بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 

زامات محفظة التكّون المتعلّق بتغطیة المخاطر ومتابعة التزامات البنوك، تت2012ر سبتمب29خ یاربت9-2012

ا یلي :مّ م2020دیسمبر31بنك تونس واالمارات في 

(بحساب ألف دینار)

2020دیسمبر31
الصنـــــــــــف

%النسبة  القیمة الخام 

%26,2

%18,2

%8,0

%0,0

%0,7

%7,3

245.277

170.425

74.852

223

6.627

68.002

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 

%29,2

%22,3

%6,9

273.791
209.001

64.790

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

%55,4 519.068 ســــاتمجمــــوع القـــــروض للمؤسّ 

%37,2
%35,0

%2,2

348.021
327.392

20.629

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

%1,7
%1,2
%0,6

16.377
10.953

5.424

فرادقروض قصیرة المدى لأل-
فةقصیرة المدى غیر مصنّ لألفراد قروض -
فةقصیرة المدى مصنّ لألفراد قروض -

%38,9 364.398 فراد مجمـوع القـروض لأل

%94,3
%76,6
%17,7

883.466
717.771
165.695

المجمـــوع العــام للقــروض
فة قروض غیر مصنّ 

فةقروض مصنّ 

%5,2
%0,4

48.965
4.105

فمجموع اإلیجار المالي غیر المصنّ 
فمجموع اإلیجار المالي  المصنّ 

%5,7 53.070 المجمــــوع العــام لإلیجـــار المالــي

%81,9
%18,1

766.736
169.800

باعتبار اإلیجار الماليفة  مجموع القروض غیر المصنّ 
فة باعتبار اإلیجار الماليمجموع القروض المصنّ 

%100,0 936.536 ات باالمضاءتعّھدبدون المجمـوع العــام

135.470 ات باالمضاءتّعّھدال-

1.072.006 المجمــــــــوع العــــــام 

172.672 اجمالي األصول المصنّفة-

%16,1 المصنّفةنسبـــة األصول -

93.605 تغطیة األصول المصنّفة بالمرصودات والفوائد المخّصصة-

%54,2 نسبة تغطیة  األصول المصنّفة-
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راتـــأھــــم المؤّشـ-8

(بحساب ألف دینار)

2019دیسمبر2020دیسمبر2020سبتمبر
ة المحیّنةمیزانیال

2020

انجاز نسبة 

میزانیة

2020

مـــؤشــــرات التصــــــرف

مجموع الموازنة-

القروض -

مجموع االیرادات البنكیة-

مجموع أعباء االستغالل البنكي-

أعباء االستغالل العامة واألجور-

الناتج الصافي البنكي-

بعد طرح المرصوداتنتیجة االستغالل-

النتیجة الصافیة-

1.116.637

926.534

75.509

45.235

29.177

30.274

-266

-9.258

1.198.454

936.536

106.929

58.060

40.885

48.573

-16.933

-17.165

1.128.775

879.362

110.621

57.352

39.302

53.269

6.466

5.913

1.355.305

972.140

105.817

58.324

37.855

47.493

-1.962

-2.112

%88,4

%96,3

%101,1

%99,5

%108,0

%102,3

%862,9

%812,7

ھیكلة اإلیرادات البنكیة

الفــــــــــــــوائد-

العمـــــــــــوالت-

خسائر على عملیات الصرف/أرباح-

والسندات عائدات محفظة السندات االستثمار-
التجاریّة

%73,8

%17,7

%3,0

%5,5

%73,3

%18,6

%2,6

%5,4

%73,4

%17,9

%2,3

%6,3

%74,2

%17,3

%3,6

%4,9

-

-

-

-

نســـــب المردودیــــــــة

2020دیسمبراألمـــوال  الذاتیة في موفى -

2020دیسمبرمدیونیـة البنـك في موفى -

ROEمردودیة األموال الذاتیة -

ROAمردودیة األصــــول -

كلفة الموارد -

مردودیة محفظة القروض-

127.830

203.140

%-7,24

%-0,83

%6,08

%9,29

119.875

275.137

-

-

%5,80

%9,16

137.023

294.175

%4,32

%0,52

%5,87

%9,38

140.025

400.963

-

-

%6,51

%10,5

%85,2

%68,6

-

-

-

-

نســـــب المخـــاطر

مجموع التدّخالت/تدّخالت مصنّفة-

تدخالت مصنّفة -

قروض مصنّفة-

مجموع القروض/قروض مصنفة-

وفوائد مخصصة على القروض مرصودات-
المصنفة

نسبة  التغطیة للقروض المصنّفة-

%16,7

173.855

170.388

%18,4

95.851

%56,3

%16,1

172.672

169.800

%18,1

93.244

%54,9

%16,6

164.642

161.550

%18,4

84.353

%52,2

%17,9

173.640

173.640

%17,9

97.353

%56,1

-

-

%97,8

-

-

-
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2020دیسمبرفي موفى  أھّم المشاریع المصنّفة في قطاع الخدمات

(بحساب ألف دینار)

التغطیةالمبلـــغ الخـــامالمشـــــــروع

Benشركة .1 Hamida d’Amilents Composés
Médicalشركة  .2 Dispositif
Highشركة .3 Magreb Techology HMT
Cliniqueشركة .4 El yasmine
S.T.M"Lesشركة ".5 Thermes Marins de Hammamet
L’O-ZONEشركة .6
Brahemشركة .7 de Commerce
Karimشركة .8 Aissi
L.S.Tشركة .9

Christineشركة .10 de Confection

1.840
1.781
1.571
1.513
1.327

698
671
764

1.438
651

814
681
268
889

1.327
368

46
46

1.053
24

12.2545.516المجمـــــــوع

2020دیسمبرفي موفى البعث العقاريقطاع أھّم المشاریع المصنّفة في 
(بحساب ألف دینار)

التغطیةالمبلـــغ الخـــامالمشـــــــروع

العقاریة السرایاشركة ال.1
Dollyالعقاریة شركةال.2
Diarشركة  ال.3 Cheikh
Ibnالعقاریة شركة  ال.4 Khaldoun
ANISالعقاریة شركة  ال.5

4.696
3.766
3.739
2.324

694

788
1.192
1.598
2.324

521

15.2196.423وعــــــالمجم

2020دیسمبر في موفى أھّم المشاریع المصنّفة في القطاع الصناعي
(بحساب ألف دینار)

التغطیةالمبلـــغ الخـــامالمشـــــــروع

Tunisieشركة .1 Sucre
leشركة .2 Monde du Cable
Industrieشركة .3 de Nouvelles Briques
Servitraشركة .4
الشركة التونسیة للماء .5
Voltaشركة .6
Medشركة .7 Ali Nagati
Simferشركة .8
NCSشركة .9 Télécom

Servicomشركة .10

26.356
7.021
6.153
1.983
1.073
1.363
1.354
1.147

737
727

11.559
5.208
5.730
1.983

-
1.288

603
90

737
292

47.91427.480وعــــــالمجم

2020دیسمبرفي موفى األشــــخاص المصنّفیـــن 
(بحساب ألف دینار)

التغطیةالمبلـــغ الخـــامنوعیـــة التعھـــد

قـــروض لألشخـــاص-
حسابات جاریة مدینة مجّمدة-

20.629
5.424

7.982
4.850

26.05312.832المجمــــــــــــوع



39-ص / عن بــعد 2021أفريـل 28المنعقـد يوم 39اجتمــاع الجمعیـــة العـامة العـــادية عـدد 

ین العـام والخــاصتقریرالفي النظر 
للسنة المحاسبیة المختومةلمـراقبـي الحسـابات

للشركة األم2020دیسمبر 31في 
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 مكتب نور الهدى هنان       شقيرمكتب هشام 
 عمارة الصفصاف، نهج اليابان       المركز العمراني الشمالي

 تونس  2801مونبليزير       تونس 2801 -باالص عمارة قرطاج
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I. اقبي العام التقرير  الحسابات لمر
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اقبي العام التقريـر ائم حول  الحسابات لمر  القو

 1212 حاسبيةامل للسنة المالية

 

 واالمارات تونس بنك مساهمي والسادة السيدات

I. المالية القوائم في التدقيق حول  تقرير 

 لرأيا -2

 في تدقيقالب قمنا ،5102أفريل52 في المنعقدة العادية العامة الجلسة في إلينا وكلتأ التي الحسابات مراقبة لمهمة تنفيذا

 خارج التعهدات جدول ل ,5151ديسمبر 10 في املختومة موازنةلل المتضمنة ،» البنك «واإلمارات تونس لبنك المالية القوائم

رات وكذلك التاريخ، ذات في المنتهية للسنة النقدية التدفقات وجدول  النتائج ةلقائم الموازنة،
ّ
 ذلك في بما اإليضاحّية المذك

 .معتمدةال املحاسبية والقواعد المبادئ ألهم ملخص
 

 خسائر ذلك في بما ألف دينار221 875 قدره الذاتية لألموال إيجابيا رصيدا 5151 سنةل للتدقيق الخاضعة المالية القوائم تبرز

 .ألف دينار 165 17 قيمتها والبالغ السنة
 

 بتقريرنا قةالمرف المالية القوائم أن إلى أنجزناها التي التدقيق أشغال خلصت بمهامنا القيام في عناية من أوليناه لما واعتبارا

 النقدية تهوتدفقا المالي ائهدأو  ،5151 ديسمبر 10 في بنكلل المالي المركز ،الجوهرية النواحي جميع من عادلة بصورة عكست

  التاريخ، اتذ في المنتهية للسنة
 
 التونسية. املحاسبية للمعايير وفقا

 الرأي  تبرير  أساس -1

بالبالد التونسية. إن المسؤولية المناطة إلينا من خالل المتبّناة  "ISA" أنجزت أشغال التدقيق باعتماد المعايير الدولية

 ."الرأي حول القوائم المالية مسؤولية مراجع الحسابات في إبداء" تطبيق هذه المعايير وقع وصفها بإسهاب بالفقرة الخاصة
ي الجاري به العمل ك المنهيتمتع باالستقاللية والحياد في القيام بمهامه وفقا للقواعد والسلو  لبنكنعتبر هيكال مستقال عن ا

 باإلضافة إلى أخالقيات أخرى وجب اعتمادها أثناء أشغال تدقيق القوائم المالية بالبالد التونسية.
 

رة لدينا من خالل أشغال التدقيق والمثبتة للمعطيات الواردة بالقوائم المالية كافية ومالئمة كما  نعتقد أن العناصر
ّ
المتوف

ر لنا أساسا 
ّ
 معقوال إلبداء رأينا دون تحفظ.تسمح وتوف
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 مسائل التدقيق الرئيسية  -1

المالية للسنة  مراجعتنا للقوائم لدىأهمية بالغة  المنهيتكتس ي حسب تقديرنا التي  النقاطهي  تدقيقالرئيسية لل المسائلإن 

  نبديال إال أننا  حولها رأيبلورة  لغاية للقوائم المالية ككل تدقيقناسياق  يف ه المسائلهذ ناالحالية. وقد تناول
 
 منفصال

 
رأيا

 .المسائل بشأن هذه
 

 .في تقريرنا ااالفصاح عنه رئيسية وجب نقاطالتالية تعتبر  ائلوقدرنا أن المس
 

 الدائنة والعموالت المماثلة والمداخيل الدائنة الفوائد إقرار-1-2.
 

 الرئيسية التدقيق مسألة
 

 بقيمة أي دينار ألف 07 708و دينار ألف 82 125 تباعا الدائنة العموالت وكذلك المماثلة والمداخيل الدائنة الفوائد تبلغ

 .5151 سنة موفى في البنكي االستغالل إيرادات مجموع من %75 مثلت دينار ألف 72 577 
 

 لقوائما حول  اتاإليضاحب لها التطرق  تم الواردة الدائنة العموالت كذلك و المماثلة المداخيل و الدائنة دالفوائ إقرار طرق  إن

 ."وعائداتها المدى قصيرة القروض احتساب" 5-1 و "وعائداتها القروض احتساب" 0-1 عدد المالية
 

 الدائنة ائدالفو  إقرار أن اعتبرنا للبنك المعلوماتي النظام عبر آلية بصفة محاسبيا  تسجيلها يتم المداخيل هاته جل نأ بما

 قارنةم الخانة هذه أهميةو  المعامالت ألهمية نظرا للمراجعة رئيسيا أمرا يمثل الدائنة العموالت وكذلك المماثلة والمداخيل

 البنكي. االستغالل إيرادات بمجموع
 

  المنجزة الفحوصات
 

 : التالية العناصر خاص بشكل أعمالنا شملت للحسابات، مراجعتنا إطار في

 املحاسبة؛ في للمداخيل اآللي اإلقرار االعتبار بعين واألخذ المعلوماتي النظام تقييم 

 التأكد من التطبيق الفعلي إلجراءات المراقبة اآللية واليدوية الموضوعة؛ 

 القيام بإجراءات تحليلية حول تطور المبالغ الجارية الفوائض والمداخيل المماثلة؛ 

المتعلددددددددق بتعهدددددددددات المؤسسددددددددات البنكيددددددددة والمددددددددداخيل المرتبطددددددددة  هددددددددا فددددددددي  42التأكددددددددد مددددددددن احاددددددددرام المعيددددددددار املحاسدددددددد ي  

 مجال األخذ بعين االعتبار للمداخيل والفصل بين السنوات المالية؛

 القيام من خالل تقنية أخذ العينات إبداء رأي حول قوائم احتساب مداخيل البنك؛ 

 لتأكد من صحة قوائم تخصيص المداخيل وفق عينة تمثيلية؛القيام باختبارات عملية ل 

 التأكد من الطابع المناسب للمعلومات المقدمة ضمن اإليضاحات للقوائم المالية. 
 

 المدخرات وتقدير الحرفاء تعهدات تصنيف-1-1
 

 الرئيسية التدقيق مسألة
 

 افيم دينار ألف 86 906 بمبلغ مخصصات بشأنها رصد دينار ألف 710 855 قيمة 5151 ديسمبر 10  في الحرفاء تعهدات بلغت

 .دينار ألف02 852 املخصصة الفوائد تبلغ
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 بمنشور  بوطةالمض والشروط المعايير تتوفر عندما  ها المتصلة المدخرات وتسجيل التعهدات تقييم تصنيف، البنك يتولى

  اتاإليضاحب المعايير هذه تعريف وتم هذا الالحقة. بالمناشير المنقح 52-70 عدد التونس ي المركزي  البنك

 "وعائداتها المدى قصيرة القروض احتساب" 5-1 و "وعائداتها القروض احتساب" 0-1 عدد المالية القوائم حول 

 . »الحرفاء على مستحقات«  1 -0-2 و
 

 أن عتبرناا الحكم، من عال مستوى  تستوجب ونوعية كمية لعوامل تقديرها يستجيب التي القرض ملخاطر البنك لتعرض نظرا

 .للمراجعة ارئيسي اأمر  املخصصة الفوائد واحتساب  ها المتصلة المدخرات سجيلوت الحرفاء تعهدات تصنيف
 

  المنجزة الفحوصات
 

البنك قمنا بالتعرف على طريقة تقييم املخاطر المتصلة  أرساهاالرقابة التي  تإجراءادارة وفحص الحوار مع اإل إثر 

عتبار الضمانات الحاصلة. وتعتمد طريقة تصنيف تعهدات البنك ابالطرف المقابل ورصد المدخرات الضرورية ب

 على أقدمية المستحقات
 
 .أساسا

 

 : حول النقاط التالية لنااشغأ حورتتم و

   ؛المعطيات المقدمة من البنكالتأكد من أمانة  

 ؛مقاربة جدول التعهدات بالمعطيات املحاسبية 

  ؛قواعد البنك المركزي  بالنظر إلىتقدير داللة منهجية البنك  

 ؛المداخيل خصيصأمانة منظومة تصنيف المستحقات، تغطية املخاطر وتمدى تقدير  

الناتجدددددددة عدددددددن العمليدددددددات المنجدددددددزة ومدددددددن سدددددددلوك العالقدددددددة التأكدددددددد مدددددددن األخدددددددذ بعدددددددين االعتبدددددددار لدددددددبعض المعدددددددايير النوعيدددددددة  

 طيلة السنة المالية؛

فحددددددددص الضددددددددمانات المعتمدددددددددة الحتسدددددددداب المدددددددددخرات وتقدددددددددير قيمتهددددددددا مددددددددع احاددددددددرام القواعددددددددد التددددددددي تددددددددم سددددددددنها والطددددددددرق  

 المعتمدة، واعتمدنا أثناء أشغالنا منهجية املخاطر في مجال أخذ العينات؛

غ المدددددددددخرات المسددددددددتوجب علددددددددى مسدددددددددتحقات الحرفدددددددداء علددددددددى األسددددددددا  الفدددددددددردي التثبددددددددت مددددددددن العمليددددددددة الحسددددددددابية لمبلددددددددد 

 والجماعي واإلضافي تطبيقا للقواعد السارية؛

 التثبت من أن التعديالت المقارحة تم األخذ  ها من طرف البنك. 

 مالحظات ما بعد الرأي -4

ي أبديناه سابقا ضمن الفقرة عدد
ّ
 إلى الّنقاط التالية : دددد، نلفت انتباهكم0دون التأثير على رأينا الذ

من القوائم المالية والمتعلق بالمستحقات على الحرفاء، تضّمن هذا البند من .2.0.1 باإليضاح عدد. بينمثلما هو م -

 .  5151"خالل سنة  ةالثالث الدرجةلحريف تّم تصنيفه ضمن  عوددينار تألف  356 26القوائم المالية مستحقات بقيمة 

ن بعياألخذ هذا وقد تم لتغطية املخاطر املحتملة لهذه العالقة،  ألف دينار 990 9مدخرات بقيمة  رصدالبنك تولى هذا و 

تطبيق عملية التصنيف واعتماد الضمان إلى أنه تم  ونشير . هذادينار ألف 807 3.االعتبار لضمان حقيقي يقدر بد

 رعاية البنك المركزي التونس ي.بالحقيقي 
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 " COVID-19 جائحة" تداعياتمتعلق بالحول القوائم المالية  27ضاح عدد اإلي إلى فحوى  انتباهكم نلفت كما -

بما في ذلك التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية في هذا الصدد، وتقدير  5151سنة لالقوائم المالية للبنك على 

على نشاط البنك بما في ذلك المعامالت املحاسبية المارتبة عن تأجيل استحقاقات الحرفاء التي حّل أجلها  انعكاسها

 .5151لسنة  12وعدد  18و  18مناشير البنك المركزي عدد ب وردلما  واألفراد طبقاوالممنوحة للشركات والمهنيين 

 تقرير التصرف  -5

 من مشموالت مجلس اإلدارة. تعّد  على الجلسة العامة تقرير التصرف عرضو إعداد مسؤولية ان 
 

. حول هذا التقرير ارأي نبديبالتالي فإننا ال ال تتعداها لتشمل تقرير التصرف و حول القوائم المالية  تتعلق مهامنا بإبداء الرأي
ول الواردة ح دددددددددددد من مجلة الشركات التجارية، تنحصر مسؤوليتنا في توكيد صحة المعطيات588لمقتضيات الفصل عددددددددد وفقا

 مالية.البالقوائم  بتقرير التصرف وبالتثبت كذلك من مدى تطابقها مع المعطيات الواردةالمضمنة حسابات البنك 
 

 جالء حصول تناقضات جوهرية من عدمها بين هذا األخير والقوائم المالية تشمل أشغالنا تفحص تقرير التصرف واست

أو المعرفة الحاصلة من خالل أشغال التدقيق احتواء تقرير التصرف إخالالت جوهرية. وإذا ما تبين من خالل أشغالنا احتواء 

 عنها. واالفصاحتقرير التصرف إخالالت جوهرية وجب علينا التوقف عندها 
 

 لك.مطالبون باإلشارة إلى ذ فإننا، أنجزناهاالتي  وجود خطأ جوهري ضمن تقرير التصرف من خالل األشغالوإذا ما استنتجنا 

  هذا الخصوص.لنا مالحظات  تليس

 مسؤولية اإلدارة العامة والقائمين على الحوكمة في إعداد وعرض القوائم المالية -6

إعداد وبسط قوائم مالية مطابقة للمعايير املحاسبية التونسية المعتمدة وتشمل هذه  عن-إن مجلس اإلدارة مسؤول 

ن من عرض عادل وإعداد قوائم مالية ال تحتوي على أخطاء جوهرية 
ّ
المسؤولية تصميم وتركيز ومتابعة رقابة داخلية تمك

 عمليات احتيال أو أخطاء. سواء كانت ناتجة من
 

أثناء إعداد القوائم المالية تقدير ما إذا كان البنك قادرا على مواصلة نشاطه وموافاة، إذا اقتض ى كما وجب على اإلدارة العامة 

في هذه الحالة إال إذا ارتأت اإلدارة خالف ذلك إراديا أو  املحاسبيةاألمر ذلك، المسائل الرئيسية ذات الصلة وتطبيق المبادئ 

 في غياب حل واقعي لمواصلة النشاط.
 

 اإلدارة عملية مراقبة مسار إعداد وبسط المعلومة المالية للبنك. ملجلس وتعود

 مسؤولية مراجع الحسابات في إطار تدقيق القوائم المالية -7

ر أسا  تبرير معقول بأن القوائم المالية خالية في 
ّ
نصبو من خالل أشغال التدقيق إلى الحصول على القناعة الكافية وتوف

كان نتيجة عملية احتيال أو خطأ ما وإعداد تقرير في الغرض يتضمن بلورة رأينا بشكل واضح مجملها من أي خطأ جوهري سواء 

 وقاطع.

ر أسا  تبرير معقول بدرجة عالية ال يضمن في كل األحوال بأن عملية التدقيق 
ّ
غير أن الحصول على معطيات مثبتة كافية وتوف

 كشف عن كل إخالل جوهري محتمل.المنجزة طبقا للمعايير الدولية المعتمدة بتونس تسمح بال
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تكّيف اإلخالالت بالجوهرية سواء كانت نتيجة عمليات غش أو أخطاء عندما يتوفر أسا  معقول بأن حصولها بصفة فردية 

 أو جماعية من شأنه التأثير عل الخيارات والقرارات االقتصادية لمتداولي البيانات المالية.

يير التدقيق الدولية المعتمدة بتونس، نمار  تقديرنا المنهي مع االستدالل بالحّس خالل إنجاز عملية التدقيق وفقا لمعا

 الناقد، عالوة على ذلك:

تحديدددددددددد إذا مدددددددددا كاندددددددددت القدددددددددوائم الماليدددددددددة تحتدددددددددوي علدددددددددى إخدددددددددالالت جوهريدددددددددة سدددددددددواء تعلقدددددددددت بأخطددددددددداء أو عميدددددددددات  نتدددددددددولى 

دقيق الحتدددددددواء هددددددددذه املخدددددددداطر. كمددددددددا مغالطدددددددة أو غددددددددش و تقيدددددددديم مخاطرهدددددددا وكددددددددذلك بلددددددددورة تصددددددددّور و إرسددددددداء اجددددددددراءات تدددددددد

 نقوم بجمع المؤيدات والمعطيات المثبتة الكافية والمبررة إلبداء رأينا.
 

فرضددددددية عدددددددم رصددددددد إخددددددالالت جوهريددددددة ناتجددددددة عددددددن عمليددددددة احتيددددددال غددددددش تكددددددون أعلددددددى مددددددن تلددددددك المتعلقددددددة  مخدددددداطرإن 

يدددددددر، السدددددددهو عدددددددن قصدددددددد، التصددددددداريح بارتكددددددداب أخطددددددداء نظدددددددرا ألن احتيدددددددال الغدددددددش يمكدددددددن أن يكدددددددون مدددددددرّده التواطدددددددؤ، الازو 

 .الخاطئة أو النأي بدور الرقابة الداخلية

نتدددددددولى إدراك و كسدددددددب فهدددددددم عناصدددددددر الرقابدددددددة الداخليدددددددة الرئيسدددددددية ذو الداللدددددددة لغايدددددددة إنجددددددداز أشدددددددغال التددددددددقيق و بلدددددددورة  

 تصّور إجراءات تتالئم مع ظروف و مراحل إنجاز المهمة.

المعتمدددددددة و معقوليددددددة التقددددددديرات الحاصددددددلة مددددددن طددددددرف اإلدارة العامددددددة نتددددددولى تقدددددددير مدددددددى مالئمددددددة الطددددددرق املحاسددددددبية  

 إضافة إلى المعطيات و البيانات المتعلقة  ها الصادرة عن هذه األخيرة.

 نتدددددددددولى التثبدددددددددت و اسدددددددددتنتاج فيمدددددددددا إذا كاندددددددددت اإلدارة العامدددددددددة تعمدددددددددل علدددددددددى تطبيدددددددددق مبددددددددددأ اسدددددددددتمرارية النشددددددددداط باعتمددددددددداد 
أو وجدددددددود مؤشدددددددرات مؤكددددددددة هامدددددددة متعلقدددددددة بأحددددددددا  أو وضدددددددعيات مدددددددن شدددددددأنها  العناصدددددددر المثبتدددددددة للمعطيدددددددات المتدددددددوفرة

 إحدا  ريبة في قدرة البنك على مواصلة نشاطه.
 

وإذا مدددددددا خلصدددددددنا إلدددددددى حصدددددددول غمدددددددوض جدددددددوهري حدددددددول قددددددددرة البندددددددك علدددددددى مواصدددددددلة نشددددددداطه وجدددددددب لفدددددددت انتبددددددداه قدددددددار ي 

لمتعلقدددددة بدددددده. وفددددددي صدددددورة مددددددا إذا كانددددددت هددددددذه تقريرندددددا لدددددده مددددددن خدددددالل المعطيددددددات والمعلومددددددات الدددددواردة بددددددالقوائم الماليددددددة ا

المعطيدددددددددددات غيدددددددددددر كافيدددددددددددة ودقيقدددددددددددة وجدددددددددددب إبدددددددددددداء رأي معلدددددددددددل بشدددددددددددأنه. ترتكدددددددددددز اسدددددددددددتنتاجاتنا علدددددددددددى العناصدددددددددددر المثبتدددددددددددة 

رة لدددددددينا عنددددددد تدددددداريخ إعددددددداد تقريرنددددددا إال أندددددده ال يمكننددددددا أن تسددددددتث ي حصددددددول أحدددددددا  أو 
ّ
للمعطيددددددات والمعلومددددددات المتددددددوف

 ها إعاقة مواصلة نشاط البنك.وجود وضعيات مستقبلية من شأن

نتدددددولى تقيدددددديم البسددددددط االجمددددددالي للقددددددوائم الماليددددددة ال سدددددديما المتعلقددددددة منهددددددا بمضددددددمونها و شددددددكلها بمددددددا فددددددي ذلددددددك المعلومددددددات  

الددددددواردة بااليضدددددداحات المصدددددداحبة و التددددددي علددددددى ضددددددو ها يمكننددددددا تقدددددددير إذا مددددددا كانددددددت القددددددوائم الماليددددددة تف ددددددح بوفدددددداء عددددددن 

 ية.العمليات و األحدا  األساس

نددددددوافي المسددددددؤولين عددددددن الحوكمددددددة برزنامددددددة مهمددددددة التدددددددقيق و مجددددددال و امتددددددداد أشددددددغالنا و كددددددذلك بددددددأهم مالحظاتنددددددا  

و اسدددددددددددتنتاجاتنا ال سددددددددددديما المتعلقدددددددددددة منهدددددددددددا بددددددددددداإلخالالت المسدددددددددددجلة بنظدددددددددددام الرقابدددددددددددة الداخليدددددددددددة و المفدددددددددددرزة أثنددددددددددداء 

 التدقيق.

مهامندددددددددا طبقدددددددددا للقواعدددددددددد األخالقيدددددددددة األساسدددددددددية نصدددددددددرّح كدددددددددذلك للقدددددددددائمين علدددددددددى الحوكمدددددددددة بأنندددددددددا امتثلندددددددددا و أّديندددددددددا  

المتعلقدددددددددة باالسدددددددددتقاللية و إذا اقتضددددددددد ى الحدددددددددال بموافدددددددددداتهم بدددددددددالروابط أو بكدددددددددل عنصدددددددددر مسدددددددددتجد لصددددددددددلة  للمهندددددددددة

قرابددددددة أو لعوامددددددل أخددددددرى مددددددن شددددددأنها أن تددددددؤثر و تحددددددد بصددددددفة فاعلددددددة و واقعيددددددة اسددددددتقالليتنا و إشددددددعارهم بالتدددددددابير 

 األمر ذلك.الضرورية ذات الصلة إذا استوجب 
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تحديددددددد أهددددددم المسددددددائل المطروحددددددة علددددددى القددددددائمين علددددددى الحوكمددددددة فددددددي إطددددددار تدددددددقيق القددددددوائم الماليددددددة للفاددددددرة  نتددددددولى 

المعنيددددددددة و هددددددددي تعتبددددددددر مسددددددددائل التدددددددددقيق الرئيسددددددددية. نقددددددددوم ببسددددددددط وإبددددددددراز هددددددددذه المسددددددددائل ضددددددددمن تقريرنددددددددا إال إذا 

وضددددددعيات جددددددّد نددددددادرة يمكددددددن أن نرت ددددددي  تتعدددددارض ذلددددددك مددددددع وجددددددود نصددددددوص قانونيددددددة أو تنظيميددددددة تعيدددددق نشددددددرها وفددددددي

أنددددددده ال يستحسدددددددن إثدددددددارة مسدددددددألة معيندددددددة ضدددددددمن تقريرنددددددددا تحسدددددددبا مدددددددن العواقدددددددب الوخيمدددددددة املحتملدددددددة التدددددددي تتعدددددددددى 

 المصلحة العامة.

II. األخرى  القانونية واألحكام االلتزامات حول  التقرير 

الصادرة عن هيئة الخبراء املحاسبين بالبالد بالفحوصات الخاصة الواردة بالمعايير  قمنافي إطار مهمة مراقبة الحسابات، 

 التونسية وكذلك النصوص القانونية الجاري  ها العمل في هذه الخصوص.

 نجاعة نظام الرقابة الداخلية -2

 78-5112الذي وقع تنقيحه بالقانون  0772نوفمبر 02المؤرخ في  0772لسنة  008من القانون عدد 1عمال بأحكام الفصل 

 نظام الرقابة الداخلي تقييم عام حول نجاعةب المتعلق بإصدار إعادة تنظيم السوق المالية، قمنا 5112أكتوبر 02المؤرخ في 

 كذلك المراقبة الدورية لنجاعته و و في هذا الصدد نذكر بأن مسؤولية تصميم و تطبيق نظام الرقابة الداخلي . للبنك

 .و فعاليته هي مسؤولية اإلدارة العامة و مجلس اإلدارة
 

 . 5120خالل سنة  تتعلق بالرقابة الداخليةذات أهمية  نقائص حصول  تفرز أشغالنا لم

وقد تم موافاة اإلدارة العامة بتقرير حول نظام الرقابة الداخلية ويعد هذا التقرير جزءا ال يتجزأ من التقرير العام حول هذا 

 القوائم المالية.

 تطابق مسك حسابات األوراق المالية للضوابط التنظيمية السارية  -1

تولينا التثبت من مدى تطابق مسك ، 4009نوفمبر 40المؤرخ في  4009لسنة  4242من األمر عدد  91عمال بمقتضيات الفصل 

 حسابات األوراق المالية الصادرة عن البنك للوائح الجارية.

 مسؤولية الحرص على تطبيق مقتضيات الفصل المذكور أعاله ومتابعة تنفيذه إلى اإلدارة العامة. عهدت 
 

 واستنادا للعنايات التي نعتقد بضرورة اعتمادها في إطار تنفيذ األمر الوارد آنفا، لم نرصد مخالفة تتعلق بتطبيقه.

  2021فربلأ8  تونس في
 

اقبي الحسابات  مر

 نور الهدى هنان            رـــــام شقيــــشـه  
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II. اقبي الخاص التقرير  الحسابات لمر



  

 
       

 
  
 

          

 مكتب نور الهدى هنان       مكتب هشام شقير
 عمارة الصفصاف، نهج اليابان       المركز العمراني الشمالي

 تونس  2801مونبليزير       تونس 2801 -عمارة قرطاج 

 + 272 17 409 252هاتف :         + 122 02 240 245هاتف : 

 + 122 02 284 152:الفاكس       + 122 02 422 211الفاكس : 
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اقبي الخاص التقريـر ائم حول  الحسابات لمر  القو

 1212 ديسمبر 12 في املختومة حاسبيةامل للسنة المالية
 

 واالمارات تونس بنك مساهمي والسادة السيدات

ق  5108جويلية  00المؤرّخ في  5108لسنة  22من القانون عدد  85و 21الفصلين عمال بأحكام 
ّ
بالبنوك والمؤسسات المتعل

والعمليات التالية التي  باالتفاقياتمن مجلة الشركات التجارية، نحيطكم علما  282وما يليه والفصل  511المالية والفصل 

 .ةل المذكور و حكام الفصأل  و الخاضعة 5151إبرامها أو إنجازها خالل سنة  تم

 
ّ
ليات والمصادقات على هذه اإلتفاقيات والعم ة بالاراخيصاإلجراءات القانونية الخاصّ  احارامد من تتمثل مسؤوليتنا في التأك

حاطتكم ما إوليس من مهامنا البحث المعمق عن وجود مثل هذه اإلتفاقيات والعمليات وإنّ  بالقوائم المالية. بسطهاومن صحة 

ء القيام اة من خالل المعلومات التي وقع مدنا  ها أو التي أمكن لنا الحصول عليها أثنعلما بخصوصياتها وشروطها األساسيّ 

بأعمال المراجعة دون إبداء الرأي حول جدوى هذه اإلتفاقيات والعمليات، حيث يرجع لكم النظر في تقييم المصلحة الناتجة 

 .عن إبرامها أو إنجازها وذلك لغرض المصادقة عليها

I. المالية السنة هذه خالل المبرمة والعمليات االتفاقيات: 

الرمزي،  ر، بالدينابإحالة بعض الديون المصنفة 5151سبتمبر  25قام البنك وفقا لقرار مجلس اإلدارة المنعقد يوم  -0

 دينار. 87ألف دينار و قد بلغ سعر التفويت  05 510لشركة االستخالص السريع بما قيمته 

 .الف دينار  0111بالبنك  تونس واإلمارات لشركة سيكاف 05/5120/ 10تبلغ قيمة شهائد اإليداع في  -5

II. سابقا: مبرمة باتفاقيات والمتعلقة المنجزة العمليات 

  الحالية كما يلي:خالل السنة جارية التالية المبرمة خالل السنوات المالية الماضية الزالت  االتفاقياتأفادنا البنك أن 

 ألف دينار اثر الحصول على موافقة  21 111و 11 111قام البنك بإصدار قرض رقاعي بمبلغ ياراوح بين  -0

 بمبلغ قدره  5151جانفي  01وقع غلقه في  5107أكتوبر  1بتاريخ  07  -0111هيئة السوق المالية تحت عدد 

 الف دينار بالمواصفات التالية : 11 221
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 التسديدطرق  نسبة الفائدة المدة الصنف

 سنوات 2 أ

11%- 

  + نسبة الفائدة على السوق المالية-

2,75% 

 أقساط ثابتة

 مع سنتين امهال سنوات 8 ب

11,5%- 

  + نسبة الفائدة على السوق المالية -

3,25% 

 أقساط ثابتة

 

 2020التابعة ونسبة الفائدة خالل سنة  االستخالص السریع يبرز الجدول التالي المبلغ المكتتب من طرف شركة
 (الف دينار)                                                                                                                                                                                             

 1220فائدة  المبلغ المكتتب  الشركة

 22  200 السريعاالستخالص 

 ألف01 112 وبلغت جملة األموال المودعة تحت التصرفية الفرع BTE SICARقام البنك بإيداع مبالغ متعددة بشركة  -5

 .5151ديسمبر 10 لغايةدينار 

ألف  82ومبلغ قدره  ستثماراتاال فائدة على ك ألف دينار 521على مبلغ قدره  ،بموجب هذه العملية 5151سنة البنك حصل ت

ألف 028قدرت بمبلغ قدره SICAR  BTE عمولة لفائدةدفع البنك  تولى. كما بعنوان القيمة الزائدة عند اعادة االحالةدينار 

 دينار.

 

من  المستخلصة الفوائدبعنوان تفاضلیة  بامتيازات BTE SICAR مخاطرةتونس واإلمارات ذات رأ  مال تتمتع شركة كما 

يبلغ مجموع الحساب الجاري  دينارا. 285 4االمتيازات عن هذه  ةقد بلغ المبلغ الجملي للفوائد الناتجو  .الجاریةالحسابات 

 .دينار 494 5 ما قيمته 10/05/5120 في BTE SICARل

تولى  5118 جانفي 10تاريخ بمع شركة سيكاف تونس واالمارات  ايداع بإمضاء اتفاقية 5118قام البنك خالل سنة  -1

نار المقابل يتحصل البنك على مبلغ ألف ديفي  ايداع لألسهم واالموال الخاصة بالشركة و بعمليةبمقتضاها البنك 

 .اعتبار األداءاتدون 

وقد تمت  .األداءات اعتباراالف دينار ب 2وبمقتضاها اصبحت عمولة االيداع  5117جانفي  12هذه االتفاقية تم تعديلها في 

 .5117 ديسمبر 08المصادقة على هذه االتفاقية من قبل مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

لفائدة  (TES)واإلماراتمن قبل شركة سيكاف تونس  5101تدفع ابتداء من سنة  0,4%عمولة توزيع بنسبة  إقرارتّم  -2

 تلغواإلمارات. بلشركة سيكاف تونس وتحّدد قيمة هذه العمولة على مبلغ األصول الصافية  واإلماراتبنك تونس 

 .  5120دينار في سنة الف 336قيمة هذه العمولة 

 .5117ديسمبر  08اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد في  إثر االتفاقيةتمت الموافقة على هذا 
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كما قام البنك بإمضاء اتفاقية مع شركة سيكاف تونس واالمارات يتقاض ى بموجبها بنك تونس واالمارات كراء مكتب  -2

 SICAVوبمقتضاه تتمتع شركة  سنويا ادينار  0 211 تبلغ قيمة كراءبتّم وضعه على ذّمة شركة سيكاف تونس واالمارات 

متجدد  5118نوفمبر  0سنوات ابتداء من  1مار مربع يقع بمقر البنك. هذا العقد يدوم لمدة  11بمكتب مساحته 

 ضمنيا.

 .ةالجاريتفاضلية من حيث الفوائد المستخلصة من الحسابات  بامتيازاتTESتمتع شركة سيكاف تونس واإلمارات ت -8

 في TES يبلغ مجموع الحساب الجاري لل  .دينارألف  85 ازاتبلغ المبلغ الجملي للفوائد الناتج عن هذه االمتي دوق

 .دينار ألف 997 17 ما قيمته 10/05/5120

 دينار دون اعتبار 5111للبنك بمبلغ قدره الشركة التونسية اإلماراتية للمساهمات بفوترة عمولة الدراسات  قامت -8

 القيمة المضافة. األداء على

الفوائد المستخلصة من الحسابات  بعنوانتفاضلية  بامتيازات TEPللمسهاماتتمتع الشركة التونسية االمارتية ت -2

يبلغ مجموع الحساب الجاري هذا و   .دينارألف  8 بلغ المبلغ الجملي للفوائد الناتج عن هذه االمتيازات دوق .الجارية

 .دينار ألف 38 ما قيمته 10/05/5120 في TEP ل

من رأ  مالھا،  % 99,73التي یملك البنك "االستخالص السریع"إلى شركة 2003بنك تونس واإلمارات في سنة  سندأ -7

تفویضا باالستخالص للحساب یتعلق ببعض المستحقات وبالمقابل تحصل الشركة على عمولة یقع احتسابھا 

الملتئمة  العاديةمن قبل الجلسة العامة  االتفاقيةتمت المصادقة على ھذه  .حسب الجدول المصاحب لالتفاقية

 .2004أفریل  27 يف

  وقد .الجاريةمن حیث الفوائد المستخلصة من الحسابات  تفاضلية بامتيازات "السريعاالستخالص "كما تتمتع شركة  

  .ادينار  ألف  37 بلغ المبلغ الجملي للفوائد الناتج عن هذه االمتيازات

 المسيرين: لفائدة المتخذة والتعهدات اإللتزامات -22

من مجلة الشركات التجارية  2)جديد( فقرة عدد  511لفائدة المسييرين المنصوص عليها بالفصل  اإللازامات و التعهدات

 تفصل كاألتي :

 .5107ديسمبر    08مجلس اإلدارة المنعقد في  من طرف مستحقات المدير العامّ  وقع تحديد -0

 لار من املحروقات شهريا. 821 خدمة وبسيارة  ا اإلطار يتمتع المدير العام عالوة على االجرذو في ه

 دينار. لفأ 227ما قدره  5151ولقد بلغت جملة األجور واالمتيازات الخام التي تمتع  ها المدير العام خالل سنة

وقد قّدر . 2051أفريل  24المنعقدة بتاريخ تسند ألعضاء مجلس اإلدارة منح حضور وقع إقرارها في الجلسة العامة العادية  -5

 ألف دينار.22 لمنح الحضور بدالمبلغ الخام 
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مجلس اإلدارة المنتمون للهيئة المنبعثة عن املجلس، والمنتمون للجنة القارة للتدقيق  أعضاءمن جهة أخرى، تمتع  

 ألف دينار. 27قّدر مبلغها الخام بد  2051الداخلي ولجنة املخاطرة واللجنة التنفيذية للقرض بمكافآت خالل سنة 

 بالدينار التونس ي 5151ديسمبر  10تعهدات البنك تجاه المسيرين في يبين الجدول التالي  .1

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المدير العام 

 12الخصوم في  1212أعباء سنة 

 1212ديسمبر 

 12الخصوم في  1212أعباء سنة 

 1212ديسمبر 

امتيازات قصيرة 

 المدى

228 558 - 111 022 111 28 

 56 222 244 222 - 116 887 املجموع بالدينار

 

من ناحية أخرى و ما عدى هذه العمليات، نعلمكم أّنه لم يتم إحاطتنا علما بعقد أّية اتفاقية أخرى خالل السنة المالية 

من القانون  62وأن أعمال التدقيق التي قمنا  ها لم تكشف عن عمليات أخرى تدخل في إطار أحكام الفصل  املختومة،

 282و ما بعده و الفصل  511بالبنوك و المؤسسات المالية ، الفصل  المتعلق 2016جويلية 11في خ المؤر دد2016-48عدد

 من مجلة الشركات التجارية.

 

  2021أفربل8 تونس في،

 

اقبي الحسابات  مر

 

 نور الهدى هنان            هشام شقير
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III. 1212 ديسمبر 12 في املختومة المالية القوائم 
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 بنك تونس واإلمارات 
 موازنـة

 2020ديسمبر  31حاسبية المختومة في الفترة الم

             

 ل  ديناراأل بحساب
 

 األصــول اإليضاحات 2020/12/31 2019/12/31

62 596 64 988 1 

الخزينة، واألموال المودعة لدى البنك المركزي 

الصكوك البريدية والخزينة العامة للبالد ومركز 

 التونسية

 مستحقات على المؤسسات البنكيّة والمالية 2 614 150 737 150

 مستحقات على الحرفاء   3 188 796 425 744

 محفظة تجارية  4 510 16 845 15

 االستثمارمحفظة  5 434 99 922 92

 أصول ثابتة 6 849 47 282 41

 أصول أخرى 7 871 22 968 20

     

 مجموع األصول     454 198 1 775 128 1    

        

 الخصوم      

 ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية 8 041 182 736 196

 ودائع وأموال الحرفاء 9 154 767 780 674

 إقتراضات وموارد خصوصيّة 10 092 102 512 100

 خصوم أخرى  11 292 27 724 19

     

 مجموع الخصوم    579 078 1 752 991     

        

 األموال الذاتية      

 رأس المال االجتماعي   000 90 000 90

 تطااحتيا   604 47 572 47

 أسهم ذاتية   (840) (840)

 نتائج مؤجلة     276 (622 5)

 النتيجة الصافية        (165 17) 913 5

 مجموع األموال الذاتية  12        875 119           023 137   

     

  مجموع الخصوم واألموال الذاتية   454 198 1      775 128 1    
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 بنك تونس واإلمارات

 جدول التعّهدات خارج الموازنة

 2020ديسمبر  31 المحاسبية المختومة في الفترة
 

 ل  ديناراأل بحساب
 

 الخصوم المحتملة  اإليضاحات 2020/12/31 2019/12/31

 ضمانات وكفاالت مقدّمة 13 369 60 014 58

 اعتمـاد مستننـدي  622 13 103 20

 تعّهدات الّسندات  300 24 300 26

 مجموع الخصوم المحتملة   291 98    417 104

 

      
 التعّهدات المقّدمة

 تعهدات التمويل المقدّمة 14 072 63 937 37

37 937      63 072 
  

 مجموع التعّهدات المقّدمة

 

 التعّهدات المقبولة        

  
  

 تعهدات التمويل المقبولة

 ضمانات مقبولة 11 245 650 541 673

 مجموع التعّهدات المقبولة     245 650    541 673   
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 بنك تونس واإلمارات

  قائمة النتائج

 2020ديسمبر  31 إلى 2020جـانفي  11الممتدة من  لفترةل
 

 ل  ديناراأل بحساب
            

  

 الناتج االستغالل البنكي  اإليضاحات 2020/12/31 2019/12/31

 فوائد دائنة ومداخيل مماثلة  16 382 78 227 81

 عموالت دائنة  917 19 845 19

 أرباح على عمليات الصرف   17 807 2 575 2

 مداخيل المحفظة التجارية 18 089 1 956

 مداخيل محفظة اإلستثمار 19 734 4 018 6

 مجموع إيرادات اإلستغالل البنكي  929 106 621 110

 فوائد مدينة وأعباء مماثلة 20 (626 57) (619 56)

 عموالت مدينة  (434) (733)

 مجموع أعباء اإلستغالل البنكي  (060 58) (352 57)

 الناتج البنكي الصافي  869 48    269 53   

     

(10 986) (23 207) 21 
مخّصصات المدّخرات ونتيجة تصحيح قيمة المستحقات وعناصر 

 خارج الموازنة والخصوم  

 تصحيح قيمة محفظة اإلستثمارمخّصصات المدخرات ونتيجة  22 45 000 5

 األعوان أعباء 23 (400 29) (254 27)

 أعباء اإلستغالل العاّمة  24 (485 11) (067 12)

 مخّصصات إستهالكات ومدّخرات على األصول الثابتة  (806 1) (590 1)

 نتيجة اإلستغالل    (984 16) 372 6

 رصيد ربح / خسارة على عناصر عاديّة  88 141

 األداء على األرباح   (232) (553)

 نتيجة األنشطة العاديّة    (128 17) 960 5     

 عناصر خارقة للعادة  (37) (47)

 النتيجة الصافية       (165 17) 913 5   

 النتيجة حسب اآلسهم بالدينار 25 (4,904)    1,689
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 بنك تونس واإلمارات                                                                   

 جدول التدفقات النقدية 

 2020ديسمبر  31الفترة المحاسبية المختومة في 
 

 ل  ديناراأل بحساب
 

   اإليضاحات 2020/12/31 2019/12/31

 التدفقات النقدية المتصلة باالستغالل      

 إيرادات االستغالل البنكي المقبوضة    685 95 070 116

 االستغالل البنكي المدفوعة ةكلف   (289 58) (776 61)

 قروض مسندة / سداد القروض الممنوحة للحرفاء   (077 57) (848 20)

 ودائع / سحوبات الحرفاء     655 96 239 31

 مبالغ مسددة لألعوان ودائنون آخرون    (953 38) (346 40)

 ستغالل االتدفقات أخرى ناتجة عن عمليات    899 3 (001 8)

 الضريبة المدفوعة على األرباح   (660) 460

 التدفقات النقدية الصافية المخصصة لإلستغالل                                                    260 41 798 16

 التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة اإلستثمار      

 مقابيض متأتية من سندات المساهمة   582 557

 إقتناء / تفويت في سندات المساهمة   (874 7) 102 13

 إقتناء / تفويت في أصول ثابتة   (059 10) (041 16)

 اراإلستثمالتدفقات النقدية الصافية المخصصة ألنشطة    (351 17)     (382 2)    

 التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل      

 سداد اقتراضات في الّسوق المحليّة    324 7 526 26

 إصدار اقتراضات في الّسوق المحليّة   (250 15) (278 24)

 خصوصيّة إصدار إقتراضات / سداد إقتراضات   172 6 396 11

 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل                                                    (754 1)      644 13     

 

 

 

 
  

 التغيير الصافي للسيولة وما يعادلها خالل السنة المحاسبية   155 22 060 28

 السيولة وما يعادلها في بداية السنة المحاسبية    (654 19) (713 47)

     

 السيولة وما يعادلها من السيولة في نهاية السنة المحاسبية                  26 501 2 (653 19)
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 اإليضاحات حول القوائم المالية
 

 مراجع إعداد وتقديم القوائم المالية-1
 

قواعد المحاسبة المعمول بها بالبالد التونسية لتم إعداد القوائم المالية لبنك تونس واإلمارات طبقا ل

   NC 12والقاعدة المحاسبية  2222ديسمبر  18المؤرخة في  82عدد  القاعدة المحاسبيةوخاصة منها 

 كذلك لتراتيب البنك المركزي التونسي المدرجةو 2222مارس  15المتعلقة بالبنوك والمؤرخة في 

  84-22المعدّلة بالمناشير عدد  2222سمبر دي 20المؤرخ في  14-22ضمن المنشور عدد 

 12-2001و

  

 قواعد المقاييس-2
 

تكون  األصول وبالتالير 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 احتساب -3-1

 
 سحب االموال بها ثم تحول ضمن الموازنة عند االلتزامتسجل تعهدات التمويالت خارج الموازنة عند 

 بقيمتها اإلسمية.

 

وض تحتسب عائدات القرالنتيجة إثر أّول دفع للقروض  تحتسب عمولة الدراسة بكاملها ضمن حسابات

ة ت النتيجة حسب الفترحساب للتسوية ثم تنقل ضمن حساباالمسلمة مسبقا عند حلول اجلها ضمن 

 الفترة شهريا. انقضاءتحتسب عائدات القروض المسلمة عند  .المنقضية

 
أو باألصول التي تستوجب  )8 صنف) الجاريةمصنّفة المتعلقة باألصول وتسّجل عائدات القروض ال

ضمن حسابات  24-91نسي عدد وذلك طبقا لمنشور البنك المركزي التو )2صنف (متابعة خاصة 

سدّد بعد والتي لم تلقروض المسلمة مسبقا أو المسلمة النتائج عند انقضاء الفترة. مع العلم بأّن عائدات ا

 صنف) دةالمحدّ في اآلجال  استرجاعهاوالمتعلّقة بالقروض المصنفة ضمن األصول التي ال يوثق في 

واألصول ذات خطورة  )1صنف (ال المحدودة  واألصول التي يصعب استرجاعها كلّيا في اآلج )1

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

من األصول وتسّجل ضمن بند الفوائد المخّصصة. وتدرج هذه الفوائد ضمن حسابات النتائج عند 

 استخالصها.
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  وعائداتهاإحتساب القروض القصيرة المدى -1-1

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

ل إلى بها ثّم تحوّ  االلتزام. وتسّجل التعهدات قصيرة المدى خارج الموازنة عند ترخيص البنك الشمولي

  انقضاء الفترة.. وتسّجل عائدات هذه القروض عند الموازنة عند سحب األموال

  

 احتساب األصول الممّولة بطريقة اإليجار المالي-1-1

 
يمة األداءات على الق 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.

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

 المسندة.

 

 المساهمات وعائداتهاإحتساب -1-4

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

 :ة أو بعيدة. وهي تحتوي على صنفينفيها 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 

تدرج أرباح ملكيّتها. و انتقال. كما يسّجل التفويت في األسهم بتاريخ االقتناءوذلك دون اعتبار مصاريف 

وزيعها بصفة رسمية. كما تدرج زائد القيمة األسهم ضمن حسابات النتائج عندما يقع الموافقة على ت

 الفعلي. استخالصهالألسهم المفّوت فيها ضمن حسابات النتائج عند 

 

 محفظة السندات التجاريةتجاه بعض مكونات  هبتعديل استراتيجيت 1820قام البنك خالل سنة هذا وقد 

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

لغاية  1820المودعة بصندوق رأس مال مخاطر. وعلى هذا األساس تمت معالجة المعطيات لسنة 

 المقارنة.

 
 إحتساب الموارد واألعباء المتعلّقة بها-1-5

 
 خإلى الموازنة في تاريتدرج تعهدات التمويل المقبولة خارج الموازنة في تاريخ إبرامها ثّم تنقل 

ضمن األعباء في تاريخ تحتسب فوائد وعموالت تغطيّة الّصرف بعنوان اإلقتراضات  السحوبات

  استحقاقها.
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 تقدير المخاطر وتغطية التعّهدات-1-2

 

 للقروض مرصودات  -1-2-2 -

 
 حسب المخاطر التالية: 14-22طبقا ألحكام منشور البنك المركزي التونسي عدد  المردوداتتّم تقدير 

 )8صنف (مخاطر جارية  -

 )2صنف (مخاطر تستوجب متابعة خاّصة  -

 )1صنف (في استرجاعها في اآلجال المحدودة  مخاطر ال يوثق -

 )1صنف (مخاطر يصعب استرجاعها كليّا في اآلجال المحدودة  -

 )4صنف (  مفقودةمخاطر ذات خطورة وشبه  -

 

م تمدة وعلى أساس التعّهدات بعد خصسب المعنّ اليقع تقييم المرصودات اعتمادا على التصنيف وحسب 

 الفوائد المخّصصة وقيمة الضمانات المتحّصل عليها.

 

 :نحو التاليتكون نسب المرصودات على ال

 1من قيمة المخاطر المتبقية بالنسبة للديون المرسمة بالصنف  20% -

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

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

متعلق بإجراءات استثنائية  1825-21بإصدار منشور عدد  1825جويلية  11قام البنك المركزي بتاريخ 

 :لمساندة المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي
 

  و تجميد االقدمية على  1824يمكن لمؤسسات القرض االبقاء على التصنيف المعتمد في موفى

بالنسبة للمؤسسات المنتفعة باإلجراءات  22-14رابعا من منشور البنك المركزي  28معنى الفصل 

 االستثنائية.  
 

 ي طة فيمكن لمؤسسات القرض تأجيل خالص اقساط القروض الممنوحة لفائدة المؤسسات الناش

. 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    ٪01معامالت بنسبة ال تقل عن وبالمؤيدات الضرورية التي تفيد تراجع رقم ال

 الفترة من السنة الماضية. 
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   المدخرات الجماعية- 1 -2--   3

 
والمتعلّق بتحيين اإلجراءات المتّخذة في  1812جانفي  22بتاريخ  1812لسنة  82تم إصدار المنشور عدد

في تغيير جذري في طريقة احتساب المدخرات مجال مراقبة المخاطر واآلليات الضرورية للحد منها وهو يتمثّل 

 .1821لسنة  18الجماعية مقارنة بالمنشور عدد 

 

 تقديم ألهّم التغييرات:

توسيع وحّل تقسيم القطاعات فيما يخص المؤسسات واألفراد حسب مدى تأثّر أنشطتها بجائحة  -

( الى 2و8وكذلك بمراجعة نسبة التحول من تعهدات غير مصنفة )صنف  Covid 19كورونا 

 خاص بكل قطاع نشاط.  ∆ ( وذلك عبر زيادة هامش قار 5و4و1و1تعهدات مصنفة )صنف

سنوات السابقة على األقل بهدف تغطية  5هذا ويجدر الذكر بأنه يتم احتساب نسبة التحّول على مدى  -

 التعّهدات الغير المصنّفة للقطاعات.

مقارنة  15قطاع حيث بلغت أقصاها % الترفيع في النسب الدنيا للمدّخرات المستوجبة على كلّ  -

 في المنشور القديم.  15بنسبة %

 

 المدّخــــرات اإلضــافيّـــة 3-6-3 -
 

يطالب من  1821-12, قام البنك المركزي التونسي بإصدار منشور عدد  1821في موفى ديسمبر 

ة الصافية المتعلقخالله كافة المؤسسات االئتمانية باحتساب مرصودات اضافية لتغطية المخاطر 

سنوات ويقع احتساب هذه  1مع اقدمية في هذا الصنف تساوي او تفوق  4باألصول من الصنف 

 المرصودات كما يلي :

 سنوات، 5و  1من قيمة األصول التي تتراوح اقدميتها بين  40%مرصودات تبلغ  -

 سنوات، 0و  2من قيمة األصول التي تتراوح اقدميتها بين  70%مرصودات تبلغ  -

 سنوات. 0من قيمة األصول التي تفوق اقدميتها  100%تبلغ  مرصودات -

 

 قيمة االصول بعد طرح: ،ونعني بالمخاطر الصافية

 فوائد مخّصصة -

 وكاالت التامين ومؤسسات االئتمان. ،الضمانات المقبولة من الدولة -

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

والمتعلق بالمؤسسات    22-14من المنشور عدد  28التي تم احتسابها طبقا للفصل  المرصودات -

 االئتمانية.

 

 بما قيمته 31/12/2020وقد بلغ مبلغ المقدر للمخصصات على المدخرات االضافية للسنة المقفلة في 

 ألف دينار. 33.380
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 مرصودات للمساهمات -1-2-4 -
 

تم تقييم السندات عند اقفال الحسابات على أساس القيمة االستعمالية ويقع تخصيص مرصودات لتغطية 

 ناقص القيمة ذي الطابع الدائم المحتمل في قيمتها. 
 

ع تخصيص للشركة ويق محينهيقع تقييمها على أساس آخر قيمة  ،بالنسبة لألسهم غير المدرجة بالبورصة

 مرصودات لتغطية ناقص القيمة ذي الطابع الدائم المحتمل في قيمتها. 
 

 االجنبية عمليات بالعملة -1-0
 

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

 .(NC 23)االجنبية في المؤسسات البنكية 

العمليات المنجزة بالعملة االجنبية في المحاسبة بصورة منفصلة بمسك محاسبة مستقلة بالنسبة تسجل 

لكّل عملة مستعملة وتمكّن هذه المحاسبة الممسوكة حسب نظام القيد المزدوج من التحديد الدوري 

 لوضعية الصرف.
 

ّجلة خارج الموازنة المسيتمّ في كّل اقفال محاسبي تحويل عناصر األصول وعناصر الخصوم والعناصر 

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

  يةاألصول الثابتة وأصول أخرى غير جار -1-0

 

 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

  المحاسبيّة القادمة ويقع امتصاصها على مدى ثالث سنوات.
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 )   دينارأل حسابب (اإليضاحات-4
 

 األصـــــول -4-1
 

 الخزينة العامة للبالد التونسيةصدة لدى البنك المركزي والبريد واألر: الخزينة و1اإليضاح 
 

د التونسية لخزينة العامة للبالاتفصيل الخزينة واألرصدة لدى البنك المركزي والبريد وهذا البند  يتضمن

 :كما يليوهي مفصلة  12/21/2020إلى غاية 
 

 المسّمى 2020/12/31 2019/12/31

 خزينة الفروع بالدينار 605 5 496 4

 الفروع بالعملةخزينة  936 1 747 2

 البنك المركزي التونسي بالدينار 748 3 738 1

 البنك المركزي التونسي بالعملة 699 53 615 53

 المجمــــــوع 988 64     596 62    

 

 مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية: 2اإليضاح 
 

ألف  150.614ما قيمته  12/21/2020المستحقات على المؤسسات البنكيّة والمالية في بلغت جملة 

 ، وهي موزعة كاآلتي: 12/21/2019ألف دينار في  150.737دينار مقابل 
  

 المسّمى 2020/12/31 2019/12/31

 البنوك المحليين قروض لدى 869 116 987 111

 قروض لمؤسسات مالية مختصة 745 33 750 38

 المجمــــــوع 614 150     737 150    

 

  الجدول التالي توزيع مكونات هذا البند:ويبّين 
 بحساب األلف دينار 

 2011/12/31 2021/12/31 المسّمى

 416 55 804 67 قروض بالعملة في السوق النقدية

 068 7 035 6 قروض بالدينار في السوق النقدية

 30 424 32 172 (SWAP)قروض بالعملة 

 001 3 000 3 قروض في السوق النقدية في إعادة الشراء

 - - البنوك المحليين مستحقات لدى

 330 14 485 9 البنوك والمراسلين األجانب

 - 121 مستحقات متعلقة

 750 38 745 33 قروض لمؤسسات مالية مختصة

 737 150     614 150     المجمــــــوع
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 : مستحقات على الحرفاء 3اإليضاح
 

 12ألف دينارا في  901.722يحتوي هذا البند على المستحقات على الحرفاء وقد بلغت قيمتها 

 مفّصلة كما يلي 12/21/1822ألف دينارا في  012.220مقابل  1818ديسمبر

 
 بحساب األلف دينار

 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 863 63 843 72 حسابات جارية دائنة

 591 772 583 826 للحرفاء أخرى قروض

 714 2 296 2 قروض لمؤسسات مالية مختصة

 168 839 722 901 المجمــــــوع
 

ويبّين الجدول التالي مكونات المجموع الصافي للمستحقات على الحرفاء بعد احتساب الفوائد المخّصصة 

 والمدّخرات:
 بحساب األلف دينار

  
 2019/12/31 2020/12/31 لمسّمى

  164 185 560 210 (1)قروض قصيرة االجل وحسابات مرتبطة 

 773 542 248 565 (2)قروض طويلة ومتوسطة االجل وحسابات مرتبطة 

 863 63 843 72 حسابات جارية دائنة

 368 47 071 53 (3)إيجار مالي 

 - - قيم في االستخالص

 168 839 722 901 المجمـــوع االجمــــالي 

 (269 20) (628 18) مخّصصة فوائـــــــد 

 (083 66) (247 75) فرديّة مــــــدّخــــــرات

 (391 8) (659 11)   جماعيّة مــــــدّخــــــرات

 425 744 188 796 المجمــوع الصــــافي
  

 

 :يلي كما المدىتفصل القروض القصيرة   (1)
 بحساب األلف دينار  

 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 804 179 226 202 -المدى قروض القصيرة 

 660 2 817 4 تسبقات على حساب ألجل

 49 440 1 فوائد غير مسددة

 551 4 114 4 أصل غير مسدد

 (900 1) (137 2) فوائد مستخلصة مسبقا

 - 100 فوائد لالستخالص

 164 185 560 210 المجمـــــــوع

 

 

  :فهي مفصلة كاالتيالمرتبطة  والحسابات المدىلقروض طويلة ومتوسطة ل أما بالنسبة (2)
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 بحساب األلف دينار
  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 391 448 167 485 قروض جارية

 20 1 المستحق األصل

 407 30 915 14 مسددالاألصل غير 

 204 7 618 3 غير مسددةفوائد وعموالت 

 267 4 919 9 فوائد لالستخالص

 169 11 جاريةتسبقه على حسابات 

 - - فوائد مستخلصة مسبقا

 315 52 617 51 مستحقات في طور النّزاعات

 773 542 248 565 المجمـــــــوع
 

 

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

    

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 567 46 374 49 قروض جارية

 453 344 1 غير مسدداألصل 

 83 342 الفوائد غير مسددة

 168 801 1 فوائد جارية

 - (93) فوائد مستخلصة مسبقا

 97 303 مستحقات أخرى

 368 47 071 53 المجمـــــــوع
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 السندات التجارية: محفظة 4اإليضاح 

 
مفّصلة  ألف دينار 16.510ما قيمته  2020السندات التجارية في موفي ديسمبر محفظة بلغ إجمالي صافي 

 كما يلي:
 

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 280 15 933 15 سندات ذات دخل ثــابت

 BTA 16 525 16 525 -رقاع الخزينة

 - - الرقاع

 (603) (443) منحة اإلقتناء

 BTA (149) (642) -ناقص القيمة

 - - سندات ذات دخل متغير

 - -  مخاطر صندوق رأس مال

 565 577 حسابات مرتبطة

 845 15 510 16 المجموع الخام

 - - لمرصوداتا

 845 15 510 16 المجموع الصافي

 

 االستثمارمحفظة  :1اإليضاح 

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 442 18 750 13 اتالرقاع

 244 10    414 10 سندات المساهمة للمجمع

 896 15    967 17 خرىسندات المساهمة األ

  563 12 034 11 صندوق رأس مال مخاطر

  BTA 51 100 39 100 -الخزينة اترقاع

 245 96 265 104 المجموع الخام

 789 647 فوائد مستحقة على السندات الرقاعيّة

 737 697 خرىاأل اتعلى المساهم فوائد مستحقة

 511 1 841 1 الخزينةفوائد للتلقي على رقاع 

 BTA (2 228) (866) -منحة اإلقتناء

 BTA (400) (527) -تمدّد القيمة

 889 97 822 104 المجموع الخام

 (967 4) (388 5) مدّخراتال

 922 92 434 99 المجموع الصافي
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 :2020ويبرز الجدول التالي مكونات محفظة سندات المساهمة الموقوفة في موفى ديسمبر 
 

  
بحساب األلف 

 دينار

 

 2020/12/31 المسّمى
2019/12/31 

(*) 

2019/12/31 

 140 26 140 26 381 28 أسهم المساهمة

 576 14 881 11 953 13 أسهم مدرجة

 564 11 259 14 428 14 أسهم غير مدرجة

مرتبطة  حسابات  697 737 737 

 877 26 877 26 078 29 المجموع الخام

 (020 2) (020 2) (020 2) مدّخراتال

 857 24 857 24 058 27 المجموع الصافي

 ال  دينار 2911تمت إعادة تصني  اسهم سيكاف تونس و االمارات ضمن  األسهم الغير مدرجة ب  (*)
 أصول ثابتة :6اإليضاح 

 

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

 1820ديسمبر  12 في ألف دينارا 47.849وبلغت القيمة الصافية المحاسبية لألصول المادية الثابتة 

 :كاالتيمفصلة 

 بحساب األلف دينار

 

 

  

 األصول

األصول الثابتة 

 31في 

ديسمبر 

2019 

 ح/تصحيتفويت

2020 

اقتناءات 

2020  

القيمة الخام 

 31في 

 2020ديسمبر

االستهالكات 

 31في 

 2020 ديسمبر

القيمة الصافية 

 ديسمبر 31في 

2020 

 002 4 - 002 4 - - 002 4 األراضي

 292 6 542 2 834 8 585 - 249 8 البنــاءات
منشاءات في طور 

 االنجاز
24 283 - 6 887 31 170 - 31 170 

 334 663 1 997 1 70 - 927 1 تجهيزات المكاتب

 402 2 568 6 970 8 722 - 248 8 اإلعالمية

 168 296 464 38 - 426 وسائل نقل

 481 3 862 8 343 12 71 - 272 12 تجهيزات عامة

 849 47 931 19 780 67 373 8 - 407 59 ـــوعمالمجــ
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 أصول أخرى :7اإليضاح 
 

ألف دينارا  20.968ألف دينارا مقابل  22.871ما قدره  12/21/2020في  األصول األخرى بلغت قيمة

  يلي:كما مفصلة  12/21/1822في 

 

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 010 5 304 5 وتسبيقات للموظفين قروض

 285 1 475 1 الدولة والجماعات المحلية

 644 12 371 14 مدينون آخرون

 313 313 اعباء مؤجلة

 324 389 عمليات نقدية

 392 1 019 1 قروض على كاهل الدولة

 968 20 871 22 المجموع 

 

 الخصـــــــوم -4-2
 

 ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية: 8اإليضاح 
 

، 2020بلغت قيمة إجمالي الودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية في موفى ديسمبر  

 مثلما هي مبينة بالجدول التالي:  12/21/1822ألف دينار في  196.736دينارا مقابل  ألف182.041

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 000 59 000 52 بالدينارالبنك المركزي لدى وإعادة التمويل اقتراضات 

 617 98 139 62 النقدي بالعملة الصعبة السوقاقتراضات لدى 

 975 24 054 46 بالدينار النقدي السوقاقتراضات لدى 

 851 11 412 19 في إعادة الشراء البنوك بين اقتراضات

 571 189 األجانبالبنوك والمراسلين 

 - 65 مستحقات مرتبطة

 722 1 182 2 أموال لدى المؤسسات المالية المختصة

 736 196 041 182 المجموع 
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 وأموال الحرفاءودائع :   9 اإليضاح
 

يحتوي هذا البند على إيداعات الحرفاء تحت الطلب واإليداعات األخرى، وقدرت قيمها الجمليّة في 

كما مفصلة  ،12/21/1822ألف دينار في  674.780ألف دينارا مقابل  767.154ب  12/21/2020

  يلي:

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 687 436 940 495  الطلبتحت  ايداعات

أخرى ايداعات  271 214 238 093 

 780 674 154 767 المجموع 

 

 ويبرز الجدول الموالي مختلف أرصدة مكونات هذا البند:

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 706 216 736 229 ايداعات ألجل بالدينار

 387 21 478 41 ايداعات ألجل بالعملة الصعبة

 549 31 890 31 حساب جاري الشخاص طبيعيين 

 514 59 438 101 حساب جاري الشخاص معنويين

 442 99 027 138 حساب ادخار 

 734 9 015 10 حساب جاري ألشخاص مهنيين بالعملة 

 706 4 518 3 ايداع بالدينار قابل للتحويل

 000 86 000 9 إيداعشهادة 

 - - األجنبيةحساب خاص بالعملة 

 20 33 حسابات تجارة عالمية

 425 55 977 109 ايداعات لألشخاص غير مقيمين

 297 90 042 92 ودائع أخـــــرى

 780 674 154 767 المجموع 

 

 اقتراضات وموارد خصوصية:  10اإليضاح 
 

ألف 092 102قدره ما  12/21/2020بلغ إجمالي اإلقتراضات والموارد الخصوصية للبنك إلى غاية 

  كما يلي:مفصلة ، 12/21/1822ألف دينار في  512 100 مقابل دينارا
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 والموارد الخصوصية للبنك على النحو التالي: وتوزع اإلقتراضات
 

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

  513 15 674 21 الخارجية االقتراضات

 - - اعباء مالية للدفع

 720 81 794 73 قرض رقاعي

 - - أخرىقروض 

 233 97 468 95 قروض

 279 3 624 6   اعباء مالية متعلقة بالقرض الرقاعي

المالية التكالي   279 3 624 6 مرتبطة 

 512 100 092 102 المجموع 

 

 خصوم أخرى :11اإليضاح 
 

ألف دينارا في  19.724مقابل  12/21/2020دينارا في  ألف27.292 بلغت القيمة الجملية لهذا البند 

 :كما يليمفصلة ، 12/21/1822
 

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 990 1 961 1 مؤسسات اجتماعية

 497 5 118 6 موّظفون

 963 2 499 4 الدولة والجماعات المحلية

 096 8  868 13 دائنون آخرون 

 178 1 846 قيم مستحقة بعد االستخالص

 724 19 292 27 المجموع 
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 األمـــــــوال الذاتيــــــة -4-3

 

 األمـوال الذاتيـة: 12اإليضاح 
  

 ألف 137.023ألف دينار مقابل  119.875 ب 12/21/2020قدّرت األموال الذاتية للبنك الموقوفة في 

  ، وهي مفّصلة كما يلي:  12/21/1822دينار في 
 

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 000 90 000 90 رأس المال

 572 47 604 47 اإلحتياطات

 (840) (840) أسهم ذاتية

 (622 5) 276  مؤجلة نتائج

 913 5 (165 17)    النتيجة الصافية

 023 137 875 119  األمـوال الذاتيـة مجمــــوع

 

 التعّهدات خارج الموازنة -44-
 

 كفاالت مقّدمة ،ضمانات: 13اإليضاح 
  

  :يشمل هذا البند الضمانات والكفاالت المقدمة من طرف البنك وهي موزعة كاآلتي
              

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 959 57 314 60 الحرفاءضمانات لفائدة 

 - - مؤسسات بنكيةضمانات لفائدة 

المالي القيمة المتبقية االيجار  55 55 

 014 58 369 60 المجمــــوع 

 

 التمويل المقدمةالتعّهدات : 14اإليضاح 
 

ألف دينار مقابل  63.072 ،2020للحرفاء في موفي ديسمبر  التمويل المقدمةتعهدات  بلغت جملة

               :12/21/1822ألف دينار في 37.937

 

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 937 37 072 63 الحرفاء تعهدات التمويل

 937 37 072 63 المجمــــوع 
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 الضمانات المقبولة :15اإليضاح 

 
دينار مقابل  ألف  650.245 ما قيمته 1820الّضمانات المقبولة في موفى ديسمبر  جملة بلغت

 .1822دينار موفى ديسمبر  ألف 201.542

 

 النتائــــــــجقائمــــــة  -4-1

 

 فوائد دائنة ومداخيل مماثلة :16اإليضاح 
 

سّجلت مداخيل البنك المتأتية من الفوائد الدائنة والمداخيل المماثلة خالل السنة المحاسبية المقفولة في 

ألف دينار إلى 81.227 مقارنة بالسنة الماضية، حيث مّرت من  ,53% حواليبتراجع  12/21/2020

  :وهي موزعة كاآلتي ألف دينار78.382
 

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 900 2 269 1 البنوك مععمليات 

حرفاءال مععمليات   72 631 73 630 

 696 4 231 4 مداخيل متعلّقة باإليجار المالي

على تعهدات عمـــــــوالت  251 1 

 227 81 382 78 المجمــــوع 

 
 

 

 أرباح عمليات الصرف: 17اإليضاح 
 

 :12/21/2020يتضمن هذا البند أرباح عمليات الصرف المحقّقة إلى غاية 
 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 575 2 807 2 أرباح عمليات الصرف

 575 2 807 2 المجمــــوع 

 

 السندات التجاريةمداخيل محفظة : 18اإليضاح 
 

 :2020في موفى ديسمبر  محفظة السندات التجارية المتأتية من مداخيلالجدول التالي ال يتضمن

 

 

 

 

 

 

 بحساب األلف دينار  
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 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 956 089 1 مداخيل رقاع الخزينة

 - - مداخيل الرقاع

 - - مداخيل صندوق ذات رأس مال مخاطر

 956 089 1 المجموع 

 

 اإلستثمارمداخيل محفظة : 19اإليضاح 
 

 :2020االستثمار في موفى ديسمبر محفظة  المتأتية من مداخيليلخص الجدول التالي ال

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 843 266 عائدات الشركات الفروع

 470 1 059 1 مداخيل الرقاع

 949 348 مداخيل صندوق ذات رأس مال مخاطر

BTA  756 2 061 3  -مداخيل سندات االستثمار

 018 6 734 4 المجموع 
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 : فوائد مدينة واعباء مماثلة20اإليضاح 
 

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

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 255 13 513 10 مع البنوك مالية عمليات

 138 161 اعباء على القروض الخارجية

 453 38 084 40  حرفاءال مععمليات 

والموارد الخاصة على القروض عمليات   6 868 4 773 

 619 56 626 57 المجمــــوع 

 

 ويبرز الجدول التالي توزيع هذه األعباء:
 

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 255 13 513 10 مع البنوك عمليات مالية

 138 161 اعباء على القروض الخارجية

 - - عموالت على القروض الخارجية

 773 4 6868 اعباء على القروض الرقاعية

 453 38 084 40 فوائد ممنوحة على الودائع

 619 56 626 57 المجمــــوع 
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مّخصصات للمدخرات ونتيجة تصحيح قيم المستحقات وعناصر خارج الموازنة  :21اإليضاح 

  والخصوم
 

 10.986ألف دينار مقابل 23.207 ما قدره  2020بلغت القيمة الجملية الصافية للمدخرات بعنوان سنة 

      كما يلي: مفصلة 1822ألف دينار في سنة 

 
 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 246 5 160 5 استرجاع مرصودات على القروض

 (339 16) (112 28) على القروض مخّصصات للمدخرات

 (86) (149) مخّصصات خارج الموازنة 

 (263) (727) على االيجار المالي مخّصصات للمدخرات

 284 535 االيجار المالياسترجاع مرصودات على 

 (123) - آخروندائنون  على مخّصصات للمدخرات

 150 36 استردادات خارج الموازنة

مدخرات ذات طابع عام استرجاع  50 145 

 (986 10) (207 23) المجمــــوع 

 

 

 مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة محفظة االستثمار  :22اإليضاح 
 

عنوان سنة ب االستثمارمحفظة لتغطية االنخفاضات المحتملة ل المرصودة يلخص الجدول التالي المدخرات

2020: 
 

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 (104) (541) باألسهممخّصصات للمدخرات المتعلّقة 

 450 120 استرجاع مرصودات على األسهم

 (3) (6) على األسهم خسائر

 BTA (22) (22) -اندثارات منحة اإلقتناء 

 679 4 1 زائد قيمة على األسهم

 - BTA 493 - ناقص القيمة

 000 5 45 المجمــــوع 
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 األعوان أعباء :23اإليضاح   
 

وامتيازات ومصاريف اجتماعية باإلضافة إلى هذا البند جميع مستحقات األعوان من أجور ومنح يشمل 

ألف دينار  29.400، 12/21/2020مخّصصات العطل خالصة األجر. وقدّرت قيمتها الجملية إلى غاية 

 :12/21/1822ألف دينار في  27.254مقابل 
 

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 077 20 669 21 الرواتب والمكمالت

 075 1 212 1 اإلمتيازات التّكميليّة

 548 5 649 5 مصاريف إجتماعيّة 

 358 452 مصاريف أعوان أخرى

 196 418 العطل المدفوعة اتمخّصص

 254 27 400 29 المجموع

 

 أعباء اإلستغالل العاّمة :24اإليضاح 
 

 11.485مبلغ  2020ديسمبر  12بلغت أعباء اإلستغالل العاّمة المتعلقة بالفترة المحاسبية المختومة في

 ي السنة المنقضية مبيّنة كما يلي:ف يناردألف  12.067مقابل ألف دينار 
 

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 684 5 480 5 مصاريف االستغالل غير البنكية

 383 6 005 6 االخرى أعباء اإلستغالل العاّمة

 067 12 485 11 المجمــــوع 

 

 

 

 ويلخص الجدول التالي أبرز مكونات هذا البند:
 

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 937  984 تاالدعاءا

 662 4 481 4 الخدمات الخارجية اجور

 85 15 مصاريف التنقل

األخرى العاّمة االستغاللأعباء   6 005 6 383 

 067 12 485 11 المجموع
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 سهم لكلالنتيجة  :52اإليضاح 
 

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

 دينارالبحساب   

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 512 913 5 (969 164 17)   النتيجة الصافية

 - - أولويةحصة االسهم ذات 

 512 913 5 (969 164 17) النتيجة الصافية لألسهم العادية

 000 500 3 000 500 3 عدد األسهم

 1,689 (4,904) سهم لكل النتيجة

 

 قائمـة التدفقات النقديّة -4-9
 

 السيولة وما يعادل السيولة: 26اإليضاح 
 

 :2020ديسمبر 31السيولة وما يعادل السيولة في  يتضمن الجدول التالي مختلف مكونات
  

   بحساب األلف دينار

 المسّمى 2020/12/31 2019/12/31

 الخزينة الفروع بالدينار 605 5 496 4

 الخزينة الفروع بالعملة 936 1 747 2

 التونسي بالدينار البنك المركزي 748 3 738 1

 البنك المركزي التونسي بالعملة 699 53 615 53

 وألجل للبنوكقروض يوم ليوم  - -

 قروض بالعملة في السوق النقدية 228 107 589 97

 البنوك والمراسلين المحليين - -

 البنوك والمراسلين األجانب 485 9 330 14

 بالدينار من البنك المركزي التونسي افتراضات (650 97) (700 83)

 من السوق النقدية اقتراضات بالعملة (550 81) (468 110)

 المجموع    501 2 (653 19)
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ةرتبطالمعامالت مع األطراف الم  : 4-7  

 
البنك و التي لها تأثير على الحسابات للسنة المنتهية في  معة رتبطالمعامالت الرئيسية مع األطراف الم

 كما يلي : تكون 12/21/1820

 

 ألف دينار.  BTE SICAR 05شركة متأتية من البنك الرباح حصص االتتمثل  ،1820 سنة في-2

 

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

 4 الفوائد الناتجة عن هذه االمتيازات ما قيمته وقد بلغ مجموع .المستخلصة من الحسابات الجارية

 .دينار ألف

 .دينار ألف  5 ما قيمته  12/21/1820 في BTE SICAR يبلغ مجموع الحساب الجاري لل

 

وبلغت جملة األموال المودعة تحت التصرف  BTE SICARالبنك بإيداع مبالغ متعددة بشركة  قام-1

. وفي مقابل هذه االموال المودعة تحصل البنك دينارالف  034 11مبلغ قدره  2020ديسمبر  31 لغاية

 ألف دينار بعنوان القيمة الزائدة عند 68و دينارألف   280  مبلغعائدات الوظيف بعلى  1822 سنةفي 

 .دينار ألف 200 حوالي تقدر بعمولة تصرف  BTE SICAR . كما دفع البنك لفائدةحالةاعادة اإل

 

 بتاريختونس واالمارات  سيكافايداع مع شركة  اتفاقيةبإمضاء  2007 قام البنك خالل سنة كما-1

و االموال الخاصة بالشركة و بالمقابل  لالسهم اإليداع بعمليةيقوم البنك  بمقتضاها  2007جانفي31

 .دينار  000 5مبلغ ب عمولة تصرف صافية يتحصل البنك على

 

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

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

من في نهاية الفترة تدفع هذه العمولة كل ثالثي  .2009يسمبر د 16 قبل مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

 ديسمبر 12وقد بلغت قيمة هذه العموالت المتعلقة بالسنة المختومة في " سيكاف تونس واإلمارات "قبل 

 ألف دينار. 112مبلغ  2020

 

 البنك بإمضاء اتفاقية مع شركة سيكاف تونس واالمارات يتقاضى بموجبها بنك تونس واالمارات قام-5

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

 متر مربع يقع بمقر البنك. 30بمكتب مساحتها  SICAVو بمقتضاه تتمتع شركة 

 .متجدد ضمنيا  2006نوفمبر  82 سنوات ابتداء من 1لمدة هذا العقد يدوم 

 

بإمتيازات تفاضلية من حيث الفوائد المستخلصة من  TESتتمتع شركة سيكاف تونس واإلمارات  -2

 .الف دينار 86الفوائد الناتجة عن هذه االمتيازات ما قيمته  الحسابات الجارية. وقد بلغ مجموع

 .الف دينار 997 17  ما قيمته 12/21/1820 في TES يبلغ مجموع الحساب الجاري لل

 

  .الف دينار 000 1, 12/21/2020 في تبلغ قيمتها بشهائد إيداع TESال اشتركتو  7-

 

بإمتيازات تفاضلية من حيث الفوائد المستخلصة   TEPالشركة التونسية االماراتية للمساهماتتتمتع 8- 

 .دينار ألف 8الفوائد الناتجة عن هذه االمتيازات ما قيمته  من الحسابات الجارية. وقد بلغ مجموع

 .الف دينار 38  ما قيمته 12/21/1820 في TEP يبلغ مجموع الحساب الجاري لل
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دينار تونسي  1.888مبلغ  1818 بلغت عموالت الدراسات مع "بنك تونس واإلمارات" المتعلقة بعام -2

 دون احتساب الضرائب

 

التي يملك  "االستخالص السريع"شركة  الى 2003 أوكل بنك تونس واإلمارات في سنة   -11

من رأس مالها، تفويضا باالستخالص للحساب يتعلق ببعض المستحقات و بالمقابل  %  99,73البنك

تمت المصادقة على هذه  .تحصل الشركة على عمولة يقع احتسابها حسب الجدول المصاحب لالتفاقية 

 .2004أفريل  27 من قبل الجلسة العامة العادية الملتئمة في االتفاقية

 

بإمتيازات تفاضلية من حيث الفوائد المستخلصة من الحسابات  "االستخالص السريع"تتمتع شركة 

 الجارية. 

 

 .الف دينار 37 الفوائد الناتجة عن هذه االمتيازات ما قيمته  بلغ مجموع-

 .الف دينار 277ما قيمته  12/21/1820اإلستخالص الّسريع في يبلغ الحساب الجاري لشركة -

 

الف  227 ما قدره  السنةخالل  المدير العامالخام التي تمتع بها  متيازاتاالجور وبلغت جملة األ -22

 .دينار

 

فريل أ فيالمنعقدة ألعضاء مجلس اإلدارة منح حضور وقع إقرارها في الجلسة العامة العادية  تسند-21

 ألف دينار.55 وقد قدّر المبلغ الخام لمنح الحضور بـ  1820

 

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

قدّر مبلغها  2020القارة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطرة واللجنة التنفيذية للقرض بمكافآت خالل سنة 

 ينار.ألف د 89 الخام بـ 
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 :2121على القوائم المالية للبنك سنة  «COVID 19»: تداعيات انتشار جائحة كورونا 27اإليضاح 

 

إلى ظهور بوادر أزمة إقتصادية حادّة وعميقة  « COVID 19 »أدّى إنتشار جائحة كورونا 

 على المستويين الوطني والدولي.
 

بإصدار جملة من المنشورات تتعلّق  ، بادر البنك المركزي1818اإلطار ومنذ شهر مارس وفي 

بإجراءات إستثنائية موّجهة لمساندة األفراد والمهنيّين والمؤسسات لغاية منها الحدّ من وطأة هذه 

 .األزمة إقتصاديا وإجتماعيّا

 

 .%2,05إلى  %0,05: التخفيض في نسبة الفائدة الميئوية من  1818مارس  20 -

 

ق بإتّخاذ إجراءات إستثنائية لمساندة األفراد والمهنّيين : إصدار منشورات تتعلّ  1818مارس  20 -

 والمؤّسسات تتمثّل أساسا في تأجيل خالص أقساط القروض أصال وفائضا.

 

: تأجيل خالص أقساط القروض الممنوحة  1818-82 عدد المركزي البنك منشور .2

إلى  1818للمؤّسسات  والمهنيّين التي يحّل أجلها خالل الفترة الممتدّة من غّرة مارس 

وتعديل جــدول الخالص تبعـــا لذلك ويشمل هذا اإلجـــراء   1818موفّى سبتمبر 

 .1822ى ديسمبر في موفّ  2و  8القروض المهنية الممنوحة للحرفاء    المصنّفين 

 

: تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة لألفــراد  1818-80 عدد المركزي البنك منشور .1

دينار والتي يحّل أجلها خالل الفترة الممتدّة  2888الذين يقّل دخلهم الشهري الّصافي عن 

وتمديد أجل سداد القرض تبعا لذلك.  1818إلى موفّى سبتمبر  1818من غّرة مارس 

 .1822في موفّى ديسمبر  2 و 8هذا اإلجراء الحرفاء المصنّفين  ويشمل

 

: تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة خالل 1818-80البنك المركزي عدد  منشور .1

وتمديد أجل سداد القرض  1818إلى موفّى جـوان  1818 أفريلالفترة الممتدّة من غّرة 

 .1822إلى موفّى ديسمبر  2 و 8 المنّفينتبعا لذلك. ويشمل هذا اإلجراء الحرفاء 

 

العموالت الموّظفة على  بإقتطاع: تعليق  1818-85 عدد المركزي البنك منشور .4

 دينار. 288المعامالت بالبطاقات البنكية ألقل من 

 

: تعليق آجال وإجراءات التسوية والتّتبع والتنفيذ  1818-12 عدد المركزي البنك منشور .5

 المتعلّقة بالشيكات.

 

لتمويل المؤّسسات  إستثنائية: إرساء إجراءات  1818-21 عدد المركزي البنك منشور .2

 والمهنيّين.

 

لمساندة المؤّسسات  إستثنائية: إرساء إجراءات  1818-22 عدد المركزي البنك منشور .0

 والمهنيّين في قطاعي السياحة والّصناعات التّقليدية. 
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 التمويالت الممنوحة :

 

 1818-82يلّخص الجدول التالي جملة التمويالت الممنوحة في إطار منشوري البنك المركزي 

 :  1818-21و 

 

 المبلغ بحساب أل  دينار المنشور

82-1818 2.452 

21-1818 4.118 

 

ضمن ايراداته تم احتسابها على أساس الرأس  intérêts intercalaires قام البنك بتسجيل فوائد 

 المتبقي و ذلك بالنسبة للقروض التي تم تأجيل دفعها.المال 
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تقـریـر التصّرف لمجـلس اإلدارة في النظر 
للسنة المحاسبیة حـول مجّمع بنك تـونس واإلمــارات

2020دیسمبر 31المختومة في 
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تقدیـــم

مجمــع بنك تونس واإلمارات

مســاحة مجمع بنــك تـــونس واإلمــارات-1

تقدیـــم عـــام لمجمع بنك تونس واإلمارات-1-1

شركات تنشط في مختلف القطاعات االقتصادیة (شركة 4یتكون مجمع بنك تونس واالمارات من 

استخالص الدیون، مؤسسات توظیف جماعي لألموال، شركات ذات رأس مال تنمیة، مؤسسات خدمات،

وتخضع ألحكام 1982الخ). والشركة األم :  بنك تونس و االمارات وھي مؤسسة قرض تأسست سنة

.2001جویلیة 10والمؤّرخ في 65-2001القانون عدد

دینار 90.000.000ھكما تجدر اإلشارة الى أن بنك تونس واالمارات مدرج بالبورصة ویبلغ رأس مال

دینار غیر متداولة 20سھم عادي بقیمة أسمیة تساوي  3.500.000تونسي مدفوع بالكامل ویتكون من 

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

متداولة بالبورصة.

ینشط مجمع بنك تونس واالمارات في قطبین اقتصادیین اثنین :

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

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

والقانون عدد 1988أوت 2المؤّرخ في 99-88مؤسسات التوظیف الجماعي لألموال (القانون عدد 

) وشركات االستثمار ذات راس مال تنمیة التي ینظمھا 2001جویلیة 24المؤّرخ في 2001-83

).1995أكتوبر 30المؤرخ في  8783-1995القانون عدد 

 : یضم ھذا القطب المؤسسات العاملة في مجال استخالص الدیون.قطب الخدمات
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تقدیم الشركــــات التابعة لبنك تونس واالمارات-1-2

شركة االستخالص السریع

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

.نشاطھا في استخالص الدیون  لحسابھا الخاص و لحساب الغیر

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

مبرمة في السنوات الفارطةاتفقیات

في إطار نشاطھا المتعلق بإستخالص الدیون المصرفیة لحسابھا الخاص، قامت شركة اإلستخالص 

بإبرام اتفاقیة شراء دیون مصرفیة تابعة للبنك التونسي اإلماراتي 2019نوفمبر 20السریع بتاریخ 

. و تبلغ القیمة الخام لھذه الدیون 2020في جان30دینار تونسي و قد تم تسجیلھا بتاریخ 42بمبلغ قدره 

دینار تونسي. وقع الترخیص لھذه االتفاقیة من قبل مجلس اإلدارة المنعقد في 560.045.9مبلغا قدره 

. في نفس اإلطار قامت الشركة بإبرام اتفاقیة شراء دیون مصرفیة تابعة للبنك التونسي 2019أكتوبر 02

دینار تونسي. 490.820تونسي و تبلغ القیمة الخام لھذه الدیون مبلغا قدره دینار 2اإلماراتي بمبلغ قدره 

بتسجیل اتفاقیة شراء دیون مصرفیة تابعة للبنك التونسي اإلماراتي 2020كما قامت الشركة خالل سنة 

دینار. 467582بالدینار الرمزي وتبلغ القیمة الخام لھذا الدین 2015وقع الترخیص لھا خالل سنة 

اتفقات مبرمة في السنوات الفارطة

، 2020نذكركم بوجود اتفاقیات مبرمة في السنوات السابقة، والتي ال تزال ساریة المفعول في سنة 

وتشمل ھذه االتفاقیات :

-��ϡϻ�Δϛήθϟ�ΓΪΎϔϟ�ι ϼΨΘγϻ�Ϧϣ�ΔϴΗΎѧѧѧѧѧѧ˰ΘϤϟ�ϞϴΧΪϤϟ�ΖϐϠΑBTE 2020" في حدود موفى سنة،

13.177ΔϓΎѧѧѧѧѧπ Ϥϟ�ΔϤϴϘϟ�ϰϠϋ�ΔΒϳήѧѧѧѧѧπ ϟ�έΎΒΘϋΈΑ�ϲѧѧѧѧѧδϧϮΗ�έΎϨϳΩ. 31في�ήΒϤѧѧѧѧѧδϳΩ2020 بلغت ،

دینار تونسي شاملة الضریبة.2.627العموالت التي لم یتم استالمھا 

BTE»بلغ المبلغ الموّظف في شركة استثمار ذات راس مال تنمیة تابعة للمجموعة - SICAR»

بلغت عموالت التصرف التي تحملتھا شركة و2020دیسمبر31تونسي بتاریخ دینار1.550.332

بإعتبار الضریبة على القیمة تونسيدینار27.673االستثمار االستخالص السریع المتعلقة بھذا

المضافة.

BTEبلغ حجم االستثمار في شركة- SICAV»« دینار تونسي  580.672مبلغ قدره 2020لسنة

دینار تونسي.33.388المحققة المتأتیة من ھاتھ االستثمارات و قد بلغت المرابیح

بما قیمتھ مقـابل  أرباح 2020دینار سنة الف416خسارة  بقیمة سّجلت شركة اإلستخالص السریع 
.2019الف  دینار سنة 696
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الشركة التونسیّة االماراتیّة للمساھمات

دینار 5.000.000على شكل شركة خفیة االسم برأس مال یقدر بـ 2002تأسست الشركة في جویلیة 

.على ملك بنك تونس واإلمارات99,99%منھا نسبة 

ملیون 9,535بالتفویت في بعض المساھمات بما قدره 2002ودیسمبر 2002لقد قام البنك ما بین جوان 

ملیون دینار فّوت فیھا 2,677رمزي وملیون دینار تم التفویت فیھا بالدینار ال6,858دینار منھا حوالي 

.بالقیمة المحاسبیة الصافیة

للشركة:وفیما یلي جدول تحلیلي للمساھمات التي فّوت فیھا البنك 

التوزیع القطاعي للمساھمات
دینار)ألف :(الوحدة 

القطـــــاع

تفویت بالدینار

الرمزي

تفویت بالقیمة

المحاسبیة الصافیة

مجموع

التفویت

المبلغ
عدد 

الشركات
المبلغ

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
4.134
4.191
1.000

1
8

15
12

6.858212.677159.53536المجمــــــــوع

الف  دینار مقابل288بقیمة خسارة2020خالل سنةالشركة التونسیّة االماراتیّة للمساھماتسّجلت 

.2019الف دینار خالل سنة 18بقیمةأرباح
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شركة تونس واالمارات  للتنمیة

BTEتأسست شركة تونس واالمارات للتنمیة ( SICAR 3برأس مال یقدر بـ 2004دیسمبر 20) في

.%75. مع العلم وأن حصة البنك في رأس مال الشركة تبلغ كامالهملیون دینار وقع تحریر

2المؤرخ في 92-88عدد انون شركات اإلستثمارــــركة تونس واإلمارات للتنمیة إلى قــــتخضع ش

87-95وبالقانون عدد  1992نوفمبر 23المؤرخ في 113-92والمنقح بالقانون عدد 1988أوت 

.1995أكتوبر 30المؤرخ في  

ملیون دینار في شكل 23,421قام بنك تونس واالمارات بتوضیف مبالغ قیمتھا الجملیة في حدود 

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

إعادة مبلغ جملي قیمتھ 2020دیسمبر 31مع االشارة أّن شركة تونس واالمارات للتنمیة قامت الى حدّ 

ملیون دینار لفائدة بنك تونس واالمارات لتبلغ القیمة المتبقیّة للمبالغ المدرجة من قبل البنك 12,387

.2020دیسمبر 31ملیون دینار في 11,034مارات للتنمیة في حدود لدى شركة تونس واال

299مقابل 2020الف دینار خالل سنة 110سّجلت شركة تونس واإلمارات للتنمیة نتیجة صافیة تبلغ 

.2019خالل سنة الف دینار
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شركة  سیــكاف تـونس واالمــارات

-2006تّم تأسیس شركة سیكاف تونس واالمارات بمقتضى قرار صادر عن ھیأة السوق المالیة عدد 

.2006نوفمبر 8المؤّرخ في 45

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

ائج إیجابیة منذ دخولھا طور االستغالل.وأّن شركة سیكاف تونس واإلمارات سّجلت نت2007

ملیون دینار في 4,580ملیون دینار مقابل 6,695نتیجة صافیة قدرھا 2020سّجلت خالل سنة  

2020علما وأّن المردودیة الصافیة لشركة سیكاف تونس واالمارات بلغت خالل سنة 2019موفى

2020.على الساحة خالل سنة ةسّجلالماتمردودیالأفضل منوھي6,69%نسبة

المؤشرات الرئیسیة لنشاط شركات مجمع بنك تونس واالمارات-1-3

الوحدة : الف دینار)(

النتیجة

الصافیة

مجموع

األموال الذاتیة

مجموع

األصول

-17.165 119.875 1.198.454 تونس واالماراتبنك 

-416 3.037 3.730 شركة االستخالص السریع

-288 3.368 3.420 الشركة التونسیّة االماراتیّة للمساھمات

110 3.324 16.716 BTEشركة   Sicar

6.695 135.097 135.319 شركة  سیكاف تونس واالمارات
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النسب المئویّة للمراقبة والنسب المئویة للحصص وتغییر المساحةتطور-1-4

تعریف المراقبة

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

التمتع باالمتیازات المنجرة عن أنشطتھا.

ویة للمراقبةئالنسب الم

عالقة االرتباط المباشر و/ أو غیر المباشر بین البنك ئویة للمراقبةتبرز النسبة الم

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

یمتلكھا ئویة للمراقبة عدد الحقوق التياسبة للتجمیع. وتوافق النسبة الماختیار الطریقة المن

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

بصفة مباشرة أو غیر مباشرة. للمؤسسات التي یراقبھا البنك بشكل حصري.

2020ئویة التي تم تسجیلھا، على التوالي، في موفى دیسمبر ویبرز الجدول اآلتي النسبة الم

.2019موفى دیسمبر و

النسب المئویة للمراقبـة

نسبة المراقبة

2019

نسبة المراقبة

2020

%100 %100 بنك تونس واالمارات

%99,73 %99,73 شركة االستخالص السریع

%100 %100 الشركة التونسیّة االماراتیّة للمساھمات

%100 %100 BTEشركة   Sicar

%10,79 %5,7 شركة  سیكاف تونس واالمارات
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ةبالمجموعویة للحصص أو االرتباط المالي ئالنسب الم

تتمثل النسبة المئویة للحصص في القسط الذي یمتلكھ البنك، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، في رأس مال 

كل شركة مجمعة، وبمقابل النسبة المئویة للمراقبة التي تحدد اختیار الطریقة المناسبة للتجمیع یخول 

ییم حقوق معرفة النسبة المئویة للحصص من تقتعیین النسبة المئویة للحصص من القیام بالتجمیع. و تمكن

البنك في صافي أصول الشركات المجمعة إضافة الى القسط الراجع للمساھمین الذین یمثلون أقلیة.

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

ألم، بصفة تمتلكھا الشركة ااألقساط التيساب النسبة المئویة للحصص بجمع نسب األموال الذاتیة. ویتم ح

مباشر، في رأس مال البنك التابعة لھا وتقدیر حاصل ضارب النسب المملوكة، بصفة مباشرة، في رؤوس 

أموال الشركات المتفّرعة عن المؤسسات التابعة.

و موفى 2020، على التوالي، في موفى دیسمبر ویبرز الجدول اآلتي النسب المئویة التي تم تحدیدھا

2019دیسمبر 

النسب المئویة للحصص

نسبة الحصص

2019

نسبة الحصص

2020

%100 %100 بنك تونس واالمارات

%99,73 %99,73 شركة االستخالص السریع

%100 %100 االماراتیّة للمساھماتالشركة التونسیّة 

%100 %100 BTEشركة   Sicar

%10,79 %5,7 شركة  سیكاف تونس واالمارات
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تحلیل القوائم المالیة المجمعة-2

أھم تطورات بنود الموازنة المجمعة-2-1

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

ملیون دینار مقابل1.385,3، بلغ مجموع الموازنة المجمعة، ما قیمتھ 2020دیسمبر 31في تاریخ 

%17,0+ملیون دینار أي200,6هقدرأي بنمو2019ملیون دینار في موفى سنة 1.184,1

2019.مقارنة بالمستوى المسجل في موفى دیسمبر 

مقابل 2020دیسمبر31ملیون دینار في تاریخ 875,6غ قائم المستحقات على الحر فاء ما قیمتھ وبل

ملیون دینار ویعزى 130,2وسجل بذلك نمّوا بحوالي2019دیسمبر 31ملیون دینار  في  745,4

الحرفاء في الشركة األم.المستحقات علىھذا النمو أساسا بتطور 

ملیون دینارمقابل 327,3ما قیمتھ 2020في موفى سنة حّصة األقلیةرباعتبااتیة بلغ مجموع األموال الذ

مقارنة 58,1+%ملیون دینار أي120,3أي بنمّو قدره 2019ملیون دینار في موفى سنة 207,0

.2019بالمستوى المسجل في موفى دیسمبر 

أھم تطورات بنود النتیجة المجمعة-2-2

ملیون4,4ملیون دینار مقابل أرباح بما قیمتھ 18,3-بما قیمتھ 2020في نھایة سنة الخسائرقدّرت 

.2019دینار سنة 

لتستقّر في 1,2-%ملیون دینار أي1,4بـتراجعوفي ھذا السیاق سجلت إیرادات االستغالل البنكي 

الفوائد  على انخفاضا بأساستراجعویفّسر ھذا ال2020ملیون دینار خالل  سنة 113,3حدود

مستوى  الشركة األم أساسا .

ملیون دینار سنة 57,5بلغلت9,1+%ملیون دینار أو4,8وارتفعت تكالیف االستغالل البنكي بحوالي

.2019ملیـون دینار سنة52,7مقابل 2020

رنة بالسنة السابقة لیبلغ ، مقا9,9-%ملیون دینار أي  6,2الناتج البنكي الصافي للمجمع بـ تراجعكما 

ھذا انخفاضأساسا بتراجع. ویفّسر ھذا ال2019ملیون دینار سنة 62,0ملیون دینار مقابل 55,8

على مستوى  الشركة األم .الحاصل
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ـــاتــــــــالمـلحقــ
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شــــركة االستخـــالص الســــریع

النتـــــــائجقـــــــائمة 

( الوحدة : الف دینار)

2019 2020

1.555

-7

244

10-

مدا خیـــــل االستخــــالص-

أعبـــــاء االستخــــــــالص-

1.548 234 المدخــول الصـــافي لالستخالص

-587

-27

-232

13

-627

-33

-222

-

أعبــــاء األعـــــوان-

ومداخیل أخرىمخصصات االستھـالك والمدّخـرات-

أعبـــــاء عــــــامة-

ایرادات استغالل أخرى-

715 -648 نتیجـــــــة االستغــــــــالل

291

19

210

23

إیرادات التوظیفــات الصـــافیة-

أعبـــاء/أربــــــاح مختلفة-

1.025 -415 نتیجـــــة األنشطــــة العــادیّة

-329 -1 األداءات على الشركات-

696 -416 النتیجـــــــة الصـــــــافیة
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شــــركة االستخـــالص الســــریع

المــــــوازنة

)( الوحدة : الف دینار

2019 2020

ـــــولـــــــــــاألصــ

1.067
548
51

160

200
581
48

437

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

1.826 1.266 مجمـــــوع األصــول الجــاریة

9
125

2.254

3
203

2.258

األصول غیــر  الجاریة
األصول الثابتة

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

2.388 2.464 الجاریةمجموع األصول غیر 

4.214 3.730 مجمـــــــــوع األصــــــــول

األمــــــــــوال الذاتیـــــــــــة 
300300رأس المال -
3.1532.957و نتائج مؤّجلةمدّخــرات-

416696-نتیجة السنة-

3.0373.953مجمـــوع األمـــوال الذاتیـــــة
الخصـــــــــــوم الجاریــــة

قــــــــروض-

565207خصـــوم أخــــرى-

565207مجمــوع الخصـــوم الجاریــة

خصــــــــوم غیـــــر الجاریــــة
12854وخصوم أخرىمخّصصات المخاطر واألعباء-

12854ر الجاریـــةغیــمجمـــوع الخصـــوم 

3.7304.214مجمـــوع األمــــوال الذاتیــة و الخصـــــوم
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تالشركة التونسیّة االماراتیّة للمساھما

قـــــــائمة النتـــــــائج

)( الوحدة : الف دینار

2019 2020

2
5

72
92

103
158

1.209
-323

16

2
-

27
-
2

99
1.090
-157

18

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

1.334 1.081 مجمـــوع إیــــــرادات 

3
3

113
40

1.090
20
52

23
1

121
38

1.117
20
55

أعبــــاء االستغـــــالل
Sicavو خســـائر على مبیعات األسھم /أربـــاح -
عموالت-
أجـــور-
مخصصات االستھالكات والمدّخرات-
مخصصات المدخرات على األسھم -
بدالت حضور مجلس اإلدارة-
أعباء إستغالل أخرى-

1.321 1.374 مجموع أعبــــــاء االستغـــــالل

13 -294 نتیجـــة االستغـــــالل

1
-
4

1
-
6

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

18 -287 نتیجة األنشطة العادیة قبل احتساب األداءات

-
-

-1
-

األداءات على الشركـــات-
المساھمة االجتماعیة للتضامن-

18 -288 النتیجة الصـــافیة للسنـــة المحـــاسبیة
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الشركة التونسیّة االماراتیّة للمساھمات

المــــــــوازنة
)( الوحدة : الف دینار

2019 2020

األصـــــــــــــــــــــــــــول

1.426
-374

1.426
-374

محفظة المساھمات-
مخّصصات على المساھمات-

1.052 1.052 محفظة المساھماتصافي 

2.355
156

-1.090

2.334
98

-1.116

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

1.421 1.316 صافي محفظة المساھمات بالبورصة

2.473 2.368 صافي محفظة المساھمات واالستثمارات

211
196

-

199
38
11

توظیفات و أصول مالیة أخرى-
سیولة و ما یعادل السیولة-
سوق األوراق المالیةبوسیط-

418 422 أصول جاریة أخرى-

-45 -45 المدخرات على القیمة المضافة-

373 377 صافي أصول جاریة أخرى

3.253 2.993 مجمـــــوع األصــول الجــاریة

-
757

-293

-
757

-330

المادیةاألصول الثابتة غیر -
األصول المادیة-
االستھـــالكات-

464 427 مجموع األصول الثــــــابتة

3.717 3.420 مجمـــــــــوع األصــــــــــــــول

األمــــــــــوال الذاتیـــــــــــة

5.000 5.000 رأس المال -

295 295 احتیاطي إعادة التقییم والمخّصصات القانونیّة-

-1.657 -1.639 النتائج المرّحلة-

18 -288 نتیجة السنة-

3.656 3.368 مجمـــوع األمـــــوال الذاتیــــــة

8 - الجاریــــةغیرالخصـــــــــــوم

53 52 الخصــــــوم الجاریـــــة

61 52 مجمـــــوع الخصــــــوم

3.717 3.420 مجموع األموال الذاتیة و الخصوم
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واالمــارات للتنمیــــةشـركة تونس 

قـــــــائمة النتـــــــائج

)( الوحدة : الف دینار

2019 2020

13

212

373

26

12

112

221

18

إیــرادات االستغــــالل

حصص مرابیح متأتیة من محفظة االستثمار-
حصص مرابیح متأتیة من التوظیفات-
عمــــوالت-
إیرادات أخرى -

624 363 مجمـــوع إیــــــرادات 

121

35

30

50

136

35

14

49

أعبــــاء االستغـــــالل

أعبـــاء عــــــامة-
أجـــــــور-
مخصصات االستھالكات والمدّخرات-
أعباء إستغالل أخرى-

236 234 مجموع أعبــــــاء االستغـــــالل

388 129 نتیـجـــة االستغــــــالل

388 129 نتیجة األنشطة العادیة قبل احتساب األداءات

-84 -18 األداءات على الشركـــات-

-5 -1 مساھمة في صندوق التضامن -

299 110 النتیجة الصـــافیة للسنـــة المحـــاسبیة
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شـركة تونس واالمــارات للتنمیــــة

)( الوحدة : الف دینارالمــــــــوازنة

20202019
األصـــــــــول

1.6331.648األصول غیــر  الجاریة

االستعماالت على الموارد الخاصة الموضوعة على الذمة للتصرف فیھا لفائدة الغیر

12.58912.777حافظة سندات

1.343-1.269-تطرح التسبیقات على  األسھم

11.32011.434المجموع الصافي

954898توظیفات

7192.811أصول أخرى

12.99315.143المجموع الصافي

11الخزینـــــــــــة

12.99415.144مجموع االستعماالت على الموارد الخاصة

14.62716.792مجموع األصول غیر الجاریة

األصول الجاریة

708444حسابات الحرفاء

--تطرح المدخرات

708444المجموع الصافي

233273أصول جاریة أخرى

1.1443.713توظیفات و أصول مالیة أخرى

420السیولة و ما یعادل السیولة

2.0894.450مجموع األصول الجاریة

16.71621.242مجموع األصول

األموال الذاتیة و الخصوم

3.0003.000رأس المال االجتماعي

210194االحتیاطیات

410النتائج المؤجلة

3.2143.204المحاسبیةمجموع األموال الذاتیة قبل احتساب نتیجة السنة 

110299نتیجة السنة المحاسبیة

3.3243.503مجموع األموال الذاتیة قبل التخصیص

وارد خاصـــــــــةــــــم

12.99415.144موارد خاصة موضوعة على الذمة للتصرف فیھا لفائدة الغیر

12.99415.144مجموع الموارد الخاصة

الخصــــــــــــــــــــوم

3992.595الخصوم الجاریة األخرى

3992.595مجموع الخصوم الجاریة

16.71621.242مجموع األموال الذاتیة و الخصوم
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متغیّرشـركة تونس واالمــارات ذات رأس مال 

"سیـــــكاف"

قـــــــائمة النتـــــــائج

)( الوحدة : الف دینار

20202019

3.1832.638مداخیل محفظة السندات

مداخیل الّرقاع والقیم المماثلة-

التوظیف الجماعيمداخیل أسھم -

3.031

152

2.493

145

3.8212.334مداخیل التوظیفات النقدیة

7.0044.972مجموع مداخیل التوظیفات

293-405-أعباء التصرف في التوظیفات

6.5994.679دخل التوظیفات الصافي

175-211-أعباء أخرى

6.3884.504نتیجة االستغالل

9-2.282تسویة نتیجة االستغالل

8.6704.495مبالغ السنة المحاسبیة القابلة للتوزیع

85+1.975-تعدیالت أخرى

6.6954.580النتیجــــة الصـــافیة
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ـركة تونس واالمــارات ذات رأس مال متغیّرش
"سیـــــكاف"

المـــــــوازنة

)( الوحدة : بالدینار

20202019
األصـــــــــــول

محفظة السندات
الّرقاع والقیم المماثلة-
أسھم شركات التوظیف الجماعي-

79.106
72.470
6.636

45.431
42.365
3.066

التوظیفات النقدیة والسیولة
التوظیفات النقدیة-
السیــولة-

56.167
38.160
18.007

27.807
27.198

609
4610مستحقات االستغالل

أصـــــــــــول أخرى 
135.31973.248مجمــــــــوع األصـــــــول

الخصـــــــــــــوم
13577متعاملون دائنون-
8755دائنون مختلفون آخرون-

222132مجمــــــوع الخصـــــــوم
األصــــول الّصافیــــة

126.42668.621رأس المال

-1السابقة القابلة للتوزیعمبالغ السنوات المحاسبیة 

8.6704.495مبالغ السنة المحاسبیة القابلة للتوزیع

135.09773.116مجموع األصــول الّصـــافیة
135.31973.248مجموع الخصوم واألصول الصافیة
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ي مراقبـي الحسـابـات حول القـوائمتقـریـرفي النظر 
المحاسبیة المختومةالمـالیة المجّمـعة للسنة 

2020دیسمبر 31في 
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اقبيم تقريـر ائم حول  الحسابات ر  القو

 0202 ديسمبر 13 في املختومة حاسبيةامل للسنة املجمعة المالية

 
 

 االمارات و تونس بنك مساهمي السادة و داتالسي

I-املجمعة المالية القوائم في تدقيقال حول  تقرير 

 لرأيا -3

 في تدقيقالب قمنا ،5102أفريل52 في المنعقدة العادية العامة الجلسة في إلينا وكلتأ التي الحسابات مراقبة لمهمة تنفيذا

 ،5151ديسمبر 10 في املختومة املجمعة موازنةلل المتضمنة ، »جمعامل « ماراتل ا و تونس بنك ملجمع املجمعة المالية القوائم

 ذات يف المنتهية للسنة املجمع النقدية التدفقات وجدول  املجمعة النتائج قائمةل ،املجمع الموازنة خارج التعهدات جدول ل

رات وكذلك التاريخ،
ّ
 .معتمدةال حاسبيةامل القواعد و لمبادئا  ألهم ملخص ذلك في بما اليضاحّية المذك

 ألف دينار 200 294 قدره املجمعة الذاتية لألموال إيجابيا يدارص 5151 سنة للتدقيق الخاضعة املجمعة المالية القوائم تبرز

 .ألف دينار 31 324قيمتها ةالبالغو  املجمعة السلبية النتيجة في املجمع حصة باعتبار

 المرفقة عةاملجم المالية القوائم أن إلى أنجزناها التي التدقيق أشغال خلصت نابمهام القيام في عناية من أوليناه لما واعتبارا

 ،5151 ديسمبر 10 في والمارات تونس بنك ملجمع المالي المركز ،الجوهرية النواحي جميع من عادلة بصورة عكست بتقريرنا

  التاريخ، ذلك في المنتهية للسنة النقدية وتدفقاته المالي ائهدأو 
 
 التونسية. املحاسبية عاييرللم وفقا

  الرأي تبرير أساس -0

المتبّناة بالبالد التونسية. إن المسؤولية المناطة إلينا من خالل  "ISA" أنجزت أشغال التدقيق باعتماد المعايير الدولية

المالية ائم الرأي حول القو  مسؤولية مراجع الحسابات في إبداء" تطبيق هذه المعايير وقع وصفها بإسهاب بالفقرة الخاصة

 ."املجمعة
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به  القيام بمهامه وفقا للقواعد والسلوك المنهي الجاري  والحياد فينعتبر هيكال مستقال عن المؤسسة يتمتع باالستقاللية 

 بالبالد التونسية.املجمعة العمل بالضافة إلى أخالقيات أخرى وجب اعتمادها أثناء أشغال تدقيق القوائم المالية 

رة لدينا من خالل أشغال التدقيق  نعتقد أن العناصر
ّ
كافية  املجمعةالواردة بالقوائم المالية  والمثبتة للمعطياتالمتوف

ر لنا أساسا معقوال لبداء رأينا ومالئمة كما
ّ
 .تحفظ دون  تسمح وتوف

  الرئيسية التدقيق مسائل -1

املجمعة الية مراجعتنا للقوائم الم لدىبالغة أهمية  المنهيتكتس ي حسب تقديرنا التي  النقاطالرئيسية هي  تدقيقال مسائلإن 

 نبديال ننا أإال  احوله رأيبلورة  لغاية ككل املجمعةللقوائم المالية  تدقيقناسياق  يف ه المسائلهذ ناللسنة الحالية. وقد تناول

 
 
 منفصال

 
 .المسائل ن هذهأبشرأيا

 .في تقريرنا اهاالفصاح عن رئيسية وجب اطانقالتالية تعتبر  ائلوقدرنا أن المس

 الدائنة والعموالت المماثلة والمداخيل الدائنة الفوائد إقرار -1-3

 الرئيسية التدقيق مسألة

  بقيمة أي دينار ألف51 016و دينار ألف 82 561 تباعا الدائنة العموالت وكذلك المماثلة والمداخيل الدائنة الفوائد تبلغ

 .5151 سنة موفى في البنكي االستغالل تإيرادا مجموع من %28 مثلت دينار ألف 82 166

 لقوائما حول  اتاليضاحب لها التطرق  تم الواردة الدائنة العموالت كذلك و المماثلة المداخيل و الدائنة دالفوائ إقرار طرق  إن

 . »وعائداتها القروض احتساب«  0-2 عدد املجمعة المالية

 إقرار أن رنااعتب للبنك المعلوماتي النظام طريق عن آلية بصفة سبيامحا وتقييدها تسجيلها يتم المداخيل هاته جل أن رغم

 هذه سبةنو  المعامالت ألهمية نظرا للمراجعة ارئيسي اأمر  يمثل الدائنة العموالت وكذلك المماثلة والمداخيل الدائنة الفوائد

 البنكي. االستغالل إيرادات بمجموع مقارنة خانةال

  المنجزة الفحوصات

 : التالية العناصر خاص بشكل أعمالنا شملت للحسابات، جعتنامرا إطار في

  ؛ واألخذ بعين االعتبار القرار اآللي للمداخيل في املحاسبة المعلوماتي النظامتقييم  

 ؛ الموضوعةواليدوية راقبة اآللية التأكد من التطبيق الفعلي لجراءات الم 
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 ؛ المماثلة والمداخيلالفوائض  ةالقيام بإجراءات تحليلية حول تطور المبالغ الجاري 

المرتبطة بها في مجال األخذ  والمداخيلالمتعلق بتعهدات المؤسسات البنكية  52التأكد من احترام المعيار املحاسبي  

 ؛ خيل والفصل بين السنوات الماليةبعين االعتبار للمدا

 ؛ البنك إبداء رأي حول قوائم احتساب مداخيل خذ العيناتأالقيام من خالل تقنية  

 ؛ المداخيل وفق عينة تمثيلية تخصيصللتأكد من صحة قوائم  عملية القيام باختبارات 

 .املجمعة التأكد من الطابع المناسب للمعلومات المقدمة ضمن اليضاحات للقوائم المالية 

 المدخرات وتقدير الحرفاء تعهدات تصنيف -1-0

 الرئيسية التدقيق مسألة

 .دينار ألف 282 575 قدره صافيا مبلغا 5151 ديسمبر 10 تاريخ في الحرفاء تعهدات بلغت

 بمنشور  بوطةالمض والشروط المعايير تتوفر عندما بها المتصلة المدخرات وتسجيل التعهدات تقييم ،تصنيف البنك يتولى

 حول  اتاليضاحب رالمعايي هذه تعريف تم و هذا .الالحقة بالمناشير تنقيحه وقع كما 52-80 عدد التونس ي المركزي  البنك

 . »وعائداتها القروض احتساب« 0-2 عدد املجمعة المالية القوائم

 أن اعتبرنا ،الحكم من عال ى مستو  تستوجب ونوعية كمية لعوامل تقديرها يستجيب التي القرض ملخاطر البنك لتعرض نظرا

 .للمراجعة ارئيسي ار أم املخصصة الفوائد احتسابو  بها المتصلة المدخرات سجيلوت الحرفاء تعهدات تصنيف

  المنجزة الفحوصات

البنك قمنا بالتعرف على طريقة تقييم املخاطر المتصلة  أرساهاالرقابة التي  تإجراءادارة وفحص من خالل الحوار مع ال 

 علابالطرف المقابل ورصد المدخرات الضرورية ب
 
 ىعتبار الضمانات الحاصلة. وتعتمد طريقة تصنيف تعهدات البنك أساسا

 .أقدمية المستحقات

 : حول النقاط التالية لنااشغأ حورتوتم

 ؛ التأكد من أمانة المعطيات المقدمة من البنك 

 ؛ مقاربة جدول التعهدات بالمعطيات املحاسبية 
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  ؛ قواعد البنك المركزي  بالنظر إلىتقدير داللة منهجية البنك  

 ؛ المداخيل خصيصوت أمانة منظومة تصنيف المستحقات، تغطية املخاطرمدى تقدير  

 نة العالقة طيلة الس ومن سلوكبعين االعتبار لبعض المعايير النوعية الناتجة عن العمليات المنجزة  األخذالتأكد من  

 ؛ المالية

 دة. المعتم الطرق  ومع احترام القواعد التي تم سنها  تقدير قيمتها والضمانات المعتمدة الحتساب المدخرات  فحص 

 ؛خذ العيناتأمنهجية املخاطر في مجال  أشغالنا ءأثنااعتمدنا  و

 والجماعي الفردي األساس ىعل الحرفاء مستحقات ىعل المستوجب المدخرات لمبلغ الحسابية العملية من التثبت 

 السارية؛ للقواعد تطبيقا والضافي

 البنك. طرف من بها األخذ تم المقترحة التعديالت أن من التثبت 

 مالحظات ما بعد الرأي -4

ي أبديناه سابقا ضمن الفقرة عــ
ّ
 ــدد، نلفت انتباهكم إلى الّنقاط التالية :0دون التأثير على رأينا الذ

الحرفاء، تضّمن هذا البند من  ائم المالية والمتعلق بالمستحقات علىمن القو 8.1.3.مثلما هو مفّصل باليضاح عدد -

تّم تصنيفه ضمن   لبنك تونس و االمارات )شركة االم(  لحريفألف دينار تابعة  56126القوائم المالية مستحقات بقيمة 

ألف دينار تونس ي لتغطية املخاطر  8881.  هذا وقام البنك بتخصيص مدخرات بقيمة 5151القسم الثالث "" خالل سنة 

تطبيق عملية  تّم  دينار تونس ي. هذا وقد  ألف   1218 .املحتملة لهذه العالقة، مع األخذ في االعتبار لضمان حقيقي يقدر بـ

 اعتماد الضمان الحقيقي تحت رعاية البنك المركزي التونس ي.و التصنيف 

 على "COVID-19 "وباء تداعياتب والمتعلق المالية القوائم حول  58عدد اليضاح محتويات حول  انتباهكم نلفت أن نّود 

 على يرهاتأث وتقدير الصدد، هذا في العمومية طاتالسل اتخذتها التي التدابير ذلك في بما 5151 سنة للبنك المالية القوائم

 للشركات حةوالممنو  أجلها حّل  التي الحرفاء استحقاقات تأجيل عن المترتبة املحاسبية المعامالت ذلك في بما البنك نشاط

 5151 لسنة 12 وعدد 18 عدد و 16 عدد المركزي  البنك مناشير عليه نّصت لما طبقا واألفراد والمهنيين

  التصرف تقرير -5

 مسؤولية إعداد تقرير التصرف هي من مشموالت مجلس الدارة.

 . وفقالتقريراال نقوم بإبداء رأي حول هذا  وبالتالي فإنناال يتعداها ليشمل تقرير التصرف املجمعة رأينا حول القوائم المالية 

ــــ ــ ـــدد من مجلة الشركات التجارية، تنحصر 566لمقتضيات الفصل عـــ ــ ــ ــ الواردة حول  مسؤوليتنا في توكيد صحة المعطياتـ

 .معةاملج الماليةبالقوائم  من مدى تطابقها مع المعطيات الواردة وبالتثبت كذلكبتقرير التصرف  جمعحسابات امل
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ية المالوالقوائم تناقضات جوهرية من عدمها بين هذا األخير  واستجالء حصول تقرير التصرف  تفحصتشمل أشغالنا 

ما تبين من خالل  وإذا حتواء تقرير التصرف إخالالت جوهرية.و اأو المعرفة الحاصلة من خالل أشغال التدقيق أ املجمعة

 عنها. أشغالنا احتواء تقرير التصرف إخالالت جوهرية وجب علينا التوقف عندها واالفصاح

 لك.ذ ىبالشارة إلمطالبون  نحن ضوء األعمال التي قمنا بها، نستنتج وجود خطأ جوهري ضمن تقرير التصرف ىإذا، عل

 .بهذا الخصوصلنا مالحظات  تليس 

 

 املجمعة المالية القوائم وعرض إعداد في الحوكمة على والقائمين العامة اإلدارة مسؤولية -6

 مل هذهوتشمطابقة للمعايير املحاسبية التونسية المعتمدة  مجمعةمالية  وبسط قوائمإن مجلس الدارة مسؤول على إعداد 

ن من عرض عادل  وتركيز ومتابعة رقابةلمسؤولية تصميم ا
ّ
ال تحتوي على أخطاء  مجمعةمالية  وإعداد قوائمداخلية تمك

 عمليات احتيال أو أخطاء. جوهرية سواء كانت ناتجة من

، افاةومو لة نشاطه قادرا على مواصجمع تقدير ما إذا كان امل جمعةاملكما وجب على الدارة العامة أثناء إعداد القوائم المالية 

املحاسيبة في هذه الحالة إال إذا ارتأت الدارة خالف  وتطبيق المبادئإذا اقتض ى األمر ذلك، المسائل الرئيسية ذات الصلة 

 النشاط. واقعي لمواصلةذلك إراديا أو في غياب حل 

 .مجمعبسط المعلومة المالية لل الدارة عملية مراقبة مسار إعداد و تعود ملجلس و

 املجمعة المالية القوائم تدقيق إطار في الحسابات مراجع سؤوليةم -7

ر أساس ونصبو من خالل أشغال التدقيق إلى الحصول على القناعة الكافية 
ّ
 جمعةملاتبرير معقول بأن القوائم المالية  توف

الغرض يتضمن بلورة رأينا  في وإعداد تقريرخالية في مجملها من أي خطأ جوهري سواء كان نتيجة عملية احتيال أو خطأ ما 

 .قاطع وبشكل واضح 

ر أساسغير أن الحصول على معطيات مثبتة كافية 
ّ
تبرير معقول بدرجة عالية ال يضمن في كل األحوال بأن عملية التدقيق  وتوف

 المنجزة طبقا للمعايير الدولية المعتمدة بتونس تسمح بالكشف عن كل إخالل جوهري محتمل.

لجوهرية سواء كانت نتيجة عمليات غش أو أخطاء عندما يتوفر أساس معقول بأن حصولها بصفة فردية تكّيف الخالالت با

 لمتداولي البيانات المالية. والقرارات االقتصاديةأو جماعية من شأنه التأثير عل الخيارات 

حّس ا المنهي مع االستدالل بالخالل إنجاز عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة بتونس، نمارس تقديرن

 : الناقد، عالوة على ذلك
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تحتوي على إخالالت جوهرية سواء تعلقت بأخطاء أو عميات مغالطة  جمعةاملتحديد إذا ما كانت القوائم المالية  نتولى 

ت المؤيدا كما نقوم بجمع غش و تقييم مخاطرها وكذلك بلورة تصّور و إرساء اجراءات تدقيق الحتواء هذه املخاطر. أو

 رأينا. والمبررة لبداءالكافية  والمعطيات المثبتة

إن مخاطر فرضية عدم رصد إخالالت جوهرية ناتجة عن عملية احتيال غش تكون أعلى من تلك المتعلقة بارتكاب أخطاء 

لرقابة نأي بدور امرّده التواطؤ، التزوير، السهو عن قصد، التصاريح الخاطئة أو ال يكون  نظرا ألن احتيال الغش يمكن أن

 الداخلية.

إدراك و كسب فهم عناصر الرقابة الداخلية الرئيسية ذو الداللة لغاية إنجاز أشغال التدقيق و بلورة تصّور  نتولى 

 م مع ظروف و مراحل إنجاز المهمة.ءإجراءات تتال

 طرف الدارة العامة إضافة إلىمة الطرق املحاسبية المعتمدة و معقولية التقديرات الحاصلة من ءنتولى تقدير مدى مال 

 المعطيات و البيانات المتعلقة بها الصادرة عن هذه األخيرة.

لعناصر المثبتة ا التثبت و استنتاج فيما إذا كانت الدارة العامة تعمل على تطبيق مبدأ استمرارية النشاط باعتماد نتولى 

 عجمأو وضعيات من شأنها إحداث ريبة في قدرة امل للمعطيات المتوفرة أو وجود مؤشرات مؤكدة هامة متعلقة بأحداث

 على مواصلة نشاطه.

على مواصلة نشاطه وجب لفت انتباه قارئي تقريرنا له من  جمعاملوإذا ما خلصنا إلى حصول غموض جوهري حول قدرة 

ر ت هذه المعطيات غيما إذا كان وفي صورةالمتعلقة به.  جمعةاملبالقوائم المالية  والمعلومات الواردةخالل المعطيات 

رةوالمعلومات اإبداء رأي معلل بشأنه. ترتكز استنتاجاتنا على العناصر المثبتة للمعطيات  ودقيقة وجبكافية 
ّ
 لمتوف

تستثني حصول أحداث أو وجود وضعيات مستقبلية من شأنها إعاقة  يمكننا أنلدينا عند تاريخ إعداد تقريرنا إال أنه ال 

 .جمعاملمواصلة نشاط 

 سيما المتعلقة منها بمضمونها و شكلها بما في ذلك المعلومات ال جمعةاملالمالية تقييم البسط االجمالي للقوائم  ولىنت 

فاء عن تفصح بو  جمعةاملالواردة بااليضاحات المصاحبة و التي على ضوئها يمكننا تقدير إذا ما كانت القوائم المالية 

 العمليات و األحداث األساسية.

ؤولين عن الحوكمة بروزنامة مهمة التدقيق و مجال و امتداد أشغالنا و كذلك بأهم مالحظاتنا و استنتاجاتنا المس نوافي 

 ال سيما المتعلقة منها بالخالالت المسجلة بنظام الرقابة الداخلية و المفرزة أثناء التدقيق.
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لمتعلقة ا لقواعد األخالقية األساسية للمهنةكذلك للقائمين على الحوكمة بأننا امتثلنا و أّدينا مهامنا طبقا ل نصرّح 

باالستقاللية و إذا اقتض ى الحال بموافاتهم بالروابط أو بكل عنصر مستجد لصلة قرابة أو لعوامل أخرى من شأنها أن 

 تؤثر و تحد بصفة فاعلة و واقعية استقالليتنا و إشعارهم بالتدابير الضرورية ذات الصلة إذا استوجب األمر ذلك.

ترة المعنية للف جمعةاملتحديد أهم المسائل المطروحة على القائمين على الحوكمة في إطار تدقيق القوائم المالية  ىنتول 

 المسائل ضمن تقريرنا إال إذا تتعارض ذلك مع وجود نصوص وإبراز هذهتعتبر مسائل التدقيق الرئيسية. نقوم ببسط وهي 

ّد نادرة يمكن أن نرتئي أنه ال يستحسن إثارة مسألة معينة ضمن تقريرنا ج وفي وضعياتقانونية أو تنظيمية تعيق نشرها 

 تحسبا من العواقب الوخيمة املحتملة التي تتعدى المصلحة العامة.

II - األخرى  القانونية األحكام و االلتزامات حول  التقرير 

البالد ب الخبراء املحاسبينادرة عن هيئة بالفحوصات الخاصة الواردة بالمعايير الص قمنافي إطار مهمة مراقبة الحسابات، 

 القانونية الجاري بها العمل في هذه الخصوص. وكذلك النصوصالتونسية 

 للمجمع الداخلية الرقابة نظام نجاعة 

 قمناالمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية،  1449نوفمبر  19المؤرخ في  49-111من القانون عدد  3بمقتضيات الفصل  عمال

 .مجمعام لمدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية للبتقييم ع

والت فعاليته ونجاعته بصفة دورية هي من مشم وتأمين متابعةرقابة داخلية  وإرساء نظامنشير في هذا السياق إلى أن استحداث 

 الدارة العامة ومجلس الدارة.

بات المؤسسات التابعة للمجمع لم نالحظ وجود منها فحص تقارير مراقبي حسا وباالعتماد على الفحوصات التي أنجزناها  و

 .5151هامة تتعلق بالرقابة الداخلية للمجمع من شأنها أن تمس من مصداقية القوائم المالية املجمعة لسنة  نقائص

 0203 أفريل 21تونس في 

اقبي الحسابات  مر
 نور الهدى هنان هشام شقير
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II. 0202 ديسمبر 13 في املختومة املجمعة المالية القوائم 
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 بنك تونس واإلمارات مجّمع
 الـمـوازنـة المجّمعة

 0202ديسمبر  13السنة المحاسبـية المختومة فـي 
 

 دينار( 3222)الوحدة : 

 31/12/2019 31/12/2020 اإليضاحات األصــول

 البريدية الخزينة وأموال لدى البنك المركزي ومركز الصكوك

 التونسية والخزينة العامة للبالد
3 64 989 62 599 

 742 150 331 149 0 مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية

 429 745 575 875 3 مستحقات على الحرفاء 

 117 79 504 134 4 محفظة السندات التجارية

 240 82 874 87 5 استثمارات في مؤّسسات شريكة

 897 41 484 48 6 أصول ثابتة

 079 22 505 24 7 أصول أخرى

 103 184 1 262 385 1  مجـمـوع األصـول

    الخصـوم

 737 196    040 182    8 ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية

 894 661 837 747 9 ودائع وأموال الحرفاء

81 851 266 99 10 اقتراضات وموارد خصوصية  

 333 20 829 28 11 خصوم أخرى

 122 977 972 057 1  مجـموع الخصـوم

    األموال الذاتية

80 000 30 رأس المال   000 80  

 168 53 182 129 31  احتياطيات مجّمعة

 )840( )840(  أسهم ذاتيّة

(5 626) 276 31 نتائج مؤّجلة  

4 641 (324 18) 35 النتيجة المحاسبية  

848 646 294 200     لمجمعحّصة ا  

65 265 996 126 36 حّصة األقلية  

موع األموال الذاتيةمجـ      327 290 183 026  

 103 184 1 262 385 1  مجموع الخصوم واألموال الـذاتية وحقوق األقليّة
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 مجّمع بنك تونس واإلمارات 

 جـدول التعهدات خارج الموازنـة المجّمعة

 0202ديسمبر  13السنة المحاسبـية المختومة فـي 

 

 دينار( 3222)الوحدة : 

     

 31/12/2019 31/12/2020 لمحتملةالخصوم ا

51 084 369 60 ضمانات وكفاالت مقّدمة  

20 806 622 13 اعتمـاد مستننـدي  

تعّهدات الّسندات   24 300 600 26  

 104 431 291 98 مجموع الخصوم المحتملة

   التعّهدات المقّدمة

66 866 072 63 تعهدات التمويل المقّدمة   

 937 37 072 63 ةمجموع التعّهدات المقّدم

   التعّهدات المقبولة

 - - تعّهدات التمويل المقبولة 

666 548 245 650 ضمانات مقبولة   

611 513 245 650 قبولةمجموع التعّهدات الم  
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 مجمع بنك تونس واإلمارات

 قـائمـة النتـائـج المجّمعة

 0202ديسمبر 13السنة المحاسبـية المختومة فـي 

 دينار( 3222)الوحدة : 

 2019سنة  0220سنة  إيضـاحات 

 016 80 260 78 17 فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 

 123 21 106 20 18 عموالت دائنة

 575 2 616 2  مرابيح على عمليات الصرف

 129 5 440 7 19 مرابيح محفظة السندات التجاريّة والعمليّات المالّية

 833 5 852 4 20 مداخيل محفظة اإلستثمار

 676 114 274 113  مجموع إيرادات اإلستغالل البنكي

18 912 843 55 03 فوائد دائنة و مداخيل مماثلة  

1 214 057 2  عموالت مدينة  

(182) (442)  خسائر على المحفظة التجارية وعمليات مالية   

 704 52 458 57  مجموع تكاليف اإلستغالل البنكي

 972 61 816 55  الناتج البنكي الخام

مخصصات إحتياطي المخاطر ونتيجة تصحيح قيم المستحقات 
 وعناصر خارج الموازنة و الخصوم

 (23 255) (130 22)  

 938 4 31 22 مخصصات إحتياطي مخاطر محفظة االستثمار

 474 856 1  إيرادات إستغالل أخرى

 مصاريف األعوان
 

2323 
(30 170) (717 19)  

(29 027) (192 14) 2423 أعباء اإلستغالل العاّمة    

(2 293) (894 1) 25 مخصصات استهالكات ومّدخرات على األصول الثابتة  

8 135 (808 11)  نتيجة اإلستغالل  

 488 141  رصيد ربح / خسارة على عناصر عادية أخرى

 (312) (317)  األداء على األرباح

8 181 (994 11)  نتيجة األنشطة العاديّة  

ارة على عناصر استثنائيةرصيد ربح / خس   -37 13-  

8 116 (031 12)  النتيجة الصافية  

4 800 293 6  حصة األقلية  

(النتيجة الصافية ) حصة المجمع   (18 324) 118 1  

 

 



 

14 

 مجمع بنك تونس واإلمارات

 جدول التدفقـات النقـديـة المجّمعة

 0202ديسمبر 13السنة المحاسبـية المختومة فـي 

 دينار(30222)الوحدة :  

  2019سنة 2020سنة  التدفقات النقدية المتصلة باإلستغالل

 455 123 582 102  إيرادات اإلستغالل البنكي المقبوضة

 )362 63( )464 60(  تكاليف اإلستغالل البنكي المدفوعة

 390 10 655 96  قروض مسندة / سداد القروض الممنوحة للحرفاء

 (38560) (077 57)   ودائع / سحوبات الحرفاء

 (079 9) (364 54)  مبالغ مسددة لألعوان ودائنون آخرون

 827 (421)  تدفقات أخرى ناتجة عن عمليات إستغالل

 (140) (349)  ضريبة المدفوعة على األرباحال

 531 23 566 26  التدفقات النقدية الصافية المخصصة لإلستغالل

ثمارالتدفقات النقدية المتصلة بأنشطة اإلست     

 357 582  مقابيض متأتية من سندات المساهمة

 819 9 (488 52)  إقتناء / تفويت في سندات المساهمة

 (511 14) (952 9)  إقتناء / تفويت في أصول ثابتة

 (335 4) (858 61)  التدفقات النقدية الصافية المخصصة ألنشطة اإلستثمار

لالتدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التموي     

 558 460 57  المحلّية في السوق إصدارأسهم

 526 26 324 7  إصدار اقتراضات في السوق المحلّية 

 (271 26) (635 17)  سداد اقتراضات في السوق النقدية

 200 463 3  توظيفات

 376 11 119 6  إصدار إقتراضات / سداد إقتراضات خصوصيّة

 (323 3) 510  مقبوضة /حصص أرباح مدفوعة

 066 9 241 57  التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل

 262 28 949 21  التغيير الصافي في السيولة و ما يعادلها خالل السنة المحاسبية

 (711 47 ) (449 19 )  السيولة وما يعادلها في بداية السنة المحاسبية

ية   السيولة و ما يعادلها في نهاية السنة المحاسب  06 2500 (19 449) 
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 مراجع إعداد القوائم الماليّة المجّمعة وتقديمها:  .3

ونس وخاّصة ا في تيتمّ إعداد القوائم الماليّة المجّمعة لبنك تونس واإلمارات طبقا للمبادئ المحاسبيّة المتعارف عليه

 المنصوص عليها في : 

  8886ديسمبر  60المؤرخ في  8المعيار المحاسبي عدد  -

 ( 25إلى عدد  28المعايير المحاسبيّة للمؤّسسات البنكيّة )عدد  -

 ( 66إلى عدد  65المعايير المحاسبيّة المتعلّقة بالقوائم الماليّة المجّمعة )عدد  -

 بتجميع المؤّسسات  المتعلّق 61المعيار المحاسبي عدد  -

 8888ديسمبر  86المؤرخ في  88لسنة  24قواعد البنك المركزي التونسي المنصوصة في منشوره عدد  -

 2082لسنة  8وعدد  2008لسنة  82وعدد  8888لسنة  4والمنقّح بالمناشير عدد 
 

 :تاريخ الختم .0

بالشركات المنتميّة  2020ديسمبر  68ة المختومة في يتّم إعداد القوائم الماليّة المجّمعة باإلعتماد على القوائم الماليّ 

 إلى مجال التجميع. 
 

 : طرق القيس .1

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

. 
 

 مجال وطرق التجميع  .1

 يتكّون مجال القوائم الماليّة المجّمعة من : 

 لشركة األّم : بنك تونس واإلمارات ا -

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

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

 : يمكن تقديم طرق التجميع المستعملة كما يلي

   التجميع التّام 

ب هذه الطريقة تعويض كلفة اقتناء سندات المساهمة التي يملكها البنك في الشركات الفرعيّة بجملة عناصر تتطلّ 

األصول والخصوم لهذه الشركات مع إبراز حقوق األقليّة في األموال الذاتيّة والنتيجة. وتطبّق هذه الطريقة على 

 اع المالي .الشركات الفرعيّة لبنك تونس واإلمارات المنتميّة إلى القط

   التقييم بالمعادلة 

تتطلّب هذه الطريقة تقييد المساهمة مبدئيا بسعر التكلفة ثم الترفيع أو التخفيض في قيمة المساهمة لألخذ بعين 

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

 تونس واإلمارات.  الشريكة لبنك 
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يحوصل الجدول التالي مجال وطرق التجميع التي وقع استعمالها إلعداد القوائم الماليّة المجّمعة لمجمع بنك تونس 

 واإلمارات: 
 

نسبة  القطاع الشركة 

 المراقبة

طريقة  الصفة

 التجميع

 الحّصة 

 % 322 تجميع تام الشركة األمّ  % 322 المالي بنك تونس واإلمارات 

 % 100 تجميع تام مؤّسسة فرعيّة % 322 المالي التونسية اإلمراتية للمساهمات

 % 11,11 تجميع تام مؤّسسة فرعيّة % 11,11 المالي شركة اإلستخالص الّسريع 

 % 100 تجميع تام مؤّسسة فرعيّة % 322 المالي شركة ذات رأس مال تنمية

 5.7% تجميع تام سة فرعيّةمؤسّ  5.7% المالي شركة سيكاف تونس واالمارات

 

والتي كانت تندرج ضمن محيط التجميع النسبي، نظرا لعدم  %46.66خروج شركة "جربة أغير" والتي يمتلك فيها بنك تونس واإلمارات نسبة 
 .2080توفر القوائم المالية المصادق عليها من طرف إدارتها منذ سنة 

 

 القواعد المحاسبية المعمول بها .5

 احتساب القروض و عائداتها    5.3

تسجل تعهدات التمويالت خارج الموازنة عندد اإللتدزام بهدا، ثدم تحدّول إلدى الموازندة عندد سدحب اممدوال بقيمتهدا 

  .اإلسمية

تحتسب عمولدة الدراسدة بكاملهدا ضدمن حسدابات النتيجدة إثدر أّول تسدريح للقدروع. تحتسدب عمدومت الكفدامت 

 د فترة التعهد. ضمن حسابات النتيجة على امتدا

تحتسب عائدات القروع المسلمة مسبقا عند حلول اجلها ضمن حساب للتسدوية ثدم تنقدل ضدمن حسدابات النتيجدة 

 حسب الفترة المنقضية. 

 تحتسب عائدات القروع المسلمة عند إنقضاء الفترة شهريا.

ل التي تتطلّب متابعة خاصة أو باألصو )0صنف (وتسّجل عائدات القروع المصنّفة المتعلقة باألصول الجارية 

ضمن حسابات النتائج عند انقضاء  8888لسنة  24وذلك طبقا لمنشور البنك المركزي التونسي عدد  )8صنف (

الفترة. مع العلم بأّن عائدات القروع المسلمة مسبقا أو المسلمة والتي لم تسدّد بعد والمتعلّقة بالقروع المصنفة 

واألصول التي يصعب استرجاعها كلّيا في اآلجال  )2صنف (ها في اآلجال ضمن األصول المشكوك في استخالص

 24وفقا لمنشور البنك المركزي التونسي عدد   )4صنف (( واألصول شبه الميئوس من استخالصها 6صنف (

تخصم من األصول وتسّجل ضمن بند الفوائد المخّصصة. وتدرج هذه الفوائد ضمن حسابات النتائج  8888لسنة 

 ستخالصها.عند ا
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 احتساب عمليّات اإليجار المالي    5.0

تسددّجل األصددول الممنوحددة بطريقددة اإليجددار المددالي حسددب قيمتهددا اإلسددمية بدددون إعتبددار األداءات علددى القيمددة 

المضافة وتدرج ضمن بند قروع على الحرفداء مدع العلدم بدأّن هدذه األصدول تحتسدب طبقدا للنظريدة امقتصدادية 

 الكية.وليس النظرية اممت
 

 توّزع األكريّة المفوترة بين جزئي األصل والفوائد. 

 تسّجل القيمة المتبقيّة لألصول الممّولة بطريقة اإليجار المالي خارج الموازنة ضمن بند التعهدات المعطاة.
 

ة لدذلك تّم معالجة التمويل في شكل إيجار مالي إللغاء القروع وامقتراضات و األعبداء والمدداخيل البينيدة ونتيجد

وقددع تدددوين الممتلكددات المكتسددبة فددي إطددار اإليجددار المددالي علددى مسددتو  األصددول المجمعددة ويقددع احتسدداب 

 المستهلكات على أساس نسب امستهالك المعتمدة على مستو  المجمع.
 

 احتساب محفظة السندات و عائداتها    5.1

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

 سندات تجاريّة    -

 سندات مساهمة    -

 وقد وقع إدراج السندات المقيمة بطريقة المعادلة ضمن األصول على مستو  الموازنة المجّمعة في بند خاص .
  

 محفظة الّسندات التجاريّة  : 

 تحتوي هذه المحفظة على : 

 ع اقتناؤها لغاية إعادة بيعها في أجل م يتجاوز ثالثة أشهر . سندات المتاجرة : والمتميّزة بسيولتها والتي وق   -

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

  : سندات المساهمة 

 الّسندات التي تعتبر إستراتجية للمجمع .    -

 ة ضمن اتفاقيّة تفويت والتي لم يتّم بعد التفويت فيها كليّا.الّسندات المكتتبة في إطار التمويل والمدرج   -

وتسّجل األسهم غير المدفوعة خارج الموازنة طبقا لقيمتها عند امقتناء وتدرج ضدمن الموازندة فدي تداريخ دفعهدا 

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

يم األسدهم التدي تدّم التفويدت فيهدا لفائددة التونسدية اإلمراتيدة للمسداهمات علدى مسدتو  الموازندة وقد وقع إدراج تقيد

 المجّمعة باعتبار القيمة الدنيا بين التكلفة التاريخيّة والقيمة الحسابيّة. 

 وتدرج أرباح األسهم ضمن حسابات النتائج عندما تقدع الموافقدة علدى توزيعهدا بصدفة رسدميّة. كمدا يددرج فدائض

القيمة لألسهم المفوت فيها في إطار اتفاقيّات امكتتاب مع إعادة التفويت عند استخالصها الفعلي اعتبارا لمخداطر 

 امستخالص. 
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  : الّسندات المقيمة بطريقة المعادلة 

يددتّم إدراج التغيددرات فددي حّصددة المجمددع فددي األصددول الصددافيّة للشددركات المقيمددة بطريقددة المعادلددة ضددمن بنددد 

" بدين ثمارات في مؤّسسات شريكة" بين أصول الموازنة المجّمعة وفي المقابدل ضدمن بندد "النتيجدة المجّمعدة"است

. وتعتبر هذه التغييرات عنصرا من نتيجة امستغالل للمجمع حيث يتم إدراجها ضدمن بندد األموال الذاتيّة المجّمعة

 على مستو  قائمة النتائج المجّمعة. "الحّصة في أرباح الشركات المجّمعة حسب التقييم بالمعادلة" 

إذا تجاوزت أو تساوت حّصة المجمع في خسائر المؤّسسة الشريكة مع القيمة المحاسبيّة للمساهمة المسّجلة حسب 

طريقة التقيديم بالمعادلدة ، فدإّن المجمدع عدادة مدا يتوقدف عدن األخدذ بعدين امعتبدار حّصدته فدي الخسدائر الالحقدة . 

 .اهمة بقيمة تساوي الصفرضبط المسوبالتالي ت
 

 احتساب الموارد واألعباء المتعلّقة بها    5.1

تدددرج تعهدددات التمويددل المقبولددة خددارج الموازنددة فددي تدداريخ إبرامهددا ثددم تنقددل إلددى الموازنددة فددي تدداريخ السددحوبات. 

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

 تقدير المخاطر وتغطية التعّهدات    5.5

 مخّصصات للقروض 5.5.3

 حسب المخاطر التالية : 8888لسنة  24تّم تقدير المخصصات طبقا ألحكام منشور البنك المركزي التونسي عدد 

 )0صنف (مخاطر جارية  -

 )8صنف (مخاطر تتطلّب متابعة خاّصة  -

 )2صنف (مخاطر مشكوك في استخالصها في اآلجال  -

 )6صنف (خاطر يصعب استرجاعها كليّا في اآلجال م -

 )4صنف (مخاطر ذات مخاطرة  شبه  ميئوس من استخالصها -

يقدع تقيدديم المخّصصددات اعتمددادا علدى التصددنيف وحسددب نسددب المرصددودات المعتمددة وعلددى أسدداس التعّمدددات بعددد 

 خصم الفوائد المخّصصة وقيمة الضمانات المتحّصل عليها.

 على النحو التالي :تكون نسب المرصودات 

 2من قيمة المخاطر المتبقية بالنسبة للديون المدرجة بالصنف  20% -

 6من قيمة المخاطر المتبقية بالنسبة للديون المدرجة بالصنف  50% -

 4من قيمة المخاطر المتبقية بالنسبة للديون المدرجة بالصنف  100% -
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 مرصودات للمساهمات 5.5.0

الحسابات على أساس القيمة المتعارف عليهدا ويقدع توظيدف مخّصصدات لتغطيدة نداق  تم تقييم السندات عند اقفال 

 القيمة ذي الطابع الدائم المحتمل في قيمتها. 

يتّم تطبيق نفس هذه القواعد على الّسندات التي تّم التفويدت فيهدا مدن بندك تدونس واإلمدارات إلدى التونسدية اإلمراتيدة 

 للمساهمات. 

درجة بالبورصة، يقع تقييمها على أساس آخر قيمة محيّنة للشركة ويقع توظيف مخّصصات بالنسبة لألسهم غير الم

 لتغطية ناق  القيمة ذي الطابع الدائم المحتمل في قيمتها. 

هذا ويخ  بالذكر، انه وقع تطبيق نفس قواعد التقييم المذكورة اعاله على السندات التدي تدم التفدريط فيهدا مدن قبدل 

 سية اإلمراتية للمساهمات.البنك لفائدة التون
 

 عمليات بالعملة    6.5

إّن المعددامالت المنجددزة بالعملددة األجنبيّددة تخددّ  أساسددا امقتراضددات الخارجيددة التددي يقددع احتسددابها ضددمن البيانددات 

عملدة المالية للبنك بالدينار التونسي بإعتماد القيمة التارخية لإلستعمامت و يقدع تحّمدل المخداطر الناتجدة عدن تقلّدب ال

 من قبل الشركة التونسية إلعادة التأمين وذلك مقابل دفع عمولة يدفعها لها البنك.

بالنسبة لألصول والخصوم التي يتحّمل البنك من خاللها مخاطر تقلّب العملة يقع تقييمها عند إقفدال الحسدابات ويقدع 

 امحتياط للنق  المحتمل الناتج عن تقلّب العملة.
 

 ة وأصول أخرى غير جاريّةاألصول الثابت    7.5

 تحتسب األصول الثابتة بقيمة اقتنائها ويقع اطفاؤها حسب الطريقة الخطيّة . وتكون نسب امستهالك كالتالي : 
 

 %2.5 بناءات -

 %20                                                               أثاث المكاتب -

 %10                                                             معدّات المكاتب -

 %20                                                                معدّات النقل -

 %10 التهيئة والمنشئات -

 %15 معدات معلوماتيّة -

 %33 برمجيات معلوماتيّة -
 

سا إيجابيدا علدى السدنوات المحاسدبيّة الّسدابقة . يقع تسجيل امعباء المؤجلة ضمن بند أصول أخر  ذلك أّن لها انعكا

 ويقع امتصاصـها على مد  ثالث سنوات على أساس الدّراسة التي بررت إدراجها ضمن األصول.
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 القواعد الخاّصة بالتجميع .6

 معالجة فوارق التجميع   6.1    

هدا فددي األصدول المحاسددبيّة الّصددافيّة تمثّدل فددوارق التجميدع الفددوارق بدين أسددعار اقتنداء الّسددندات والحّصدة التددي تمثل

  يلي:كما  امقتناءتوزيع هذه الفوارق بين فوارق التقييم والقيمة اإلضافيّة الناتجة عن  المجّمعة. ويتمّ للشركة 

  التقييم:فوارق 

 .    ءامقتناوهي الفوارق بـين القيمة الصحيحة لألصول والخصوم المحدّدة المقتناة وقيمتها المحاسبيّة في تاريخ 

  امقتناءالقيمة اإلضافيّة الناتجة عن : 

وهي الفرق بين فوارق التجميع وفوارق التقيديم المحتسدبة . ويدتّم إدراجهدا ببندد "القيمدة اإلضدافيّة" ويدتّم اسدتهالكها 

 عشرين سنة .  امستهالكعلى مدّة استعمالها دون أن تتعدّ  مدّة 

 

   األرصدة والمعامالت داخلة المجّمع 6.2    

يقع حذف كامل األرصدة والمعامالت داخل المجّمع وكدذلك األربداح الكاملدة والناتجدة عنهدا والتدي تخدّ  شدركات 

 فرعيّة. 

 

 معالجة األداء     6.3

يتّم إعداد القوائم الماليّدة الموحددة باعتمداد طريقدة األداء المؤّجدل . ويقدع حسدب هدذه الطريقدة األخدذ بعدين اإلعتبدار 

ائيّة المقبلدة ، األكيددة أو المحتملدة ، الدائندة أو المديندة ، لألحدداث والعمليّدات الماضديّة أو الجاريّدة. لإلنعكاسات الجب

ويددتّم احتسدداب األداء الدددّائن المؤجددل بالنسددبة لكددل الفددوارق الزمنيّددة التددي يمكددن طرحهددا إذا أمكددن اعتبددار أنّدده مددن 

لفددوارق الزمنيّدة . أمددا األداء المددين المؤجددل فيقددع المحتمدل تحقيددق ربدح خاضددع لدألداء يمكددن أن تطدرح مندده هدذه ا

 احتسابه بالنسبة لكّل الفوارق الزمنيّة المطروحة حاليا والخاضعة لألداء في المستقبل
 

 أهم المعالجات التي تّم إجرائها في إطار إعداد القوائم الماليّة المجّمعة  .1

 مجانسة الطرق المحاسبيّة 7.1    

الت المطلوبدة علدى القدوائم الماليّدة للشدركات المنتميّدة إلدى مجدال التجميدع  لغايدة تطبيدق الطدرق لقد تّم القيام بالتعددي

 المحاسبيّة المعتمدة من قبل المجمع قبل استعمالها إلعداد القوائم الماليّة المجّمعة ، وقد تمثلت هذه التعديالت في : 

 طرق استهالك األصول الثابتة الماديّة  -

 لمقبولة والمقدّمة بعنوان اإليجار المالي حسب التمشي اإلقتصادي احتساب الممتلكات ا -

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

 وقد وقع حذف األرصدة والعمليّات داخل المجّمع بغاية إلغاء تأثيرها على القوائم الماليّة المجّمعة، وقد شمل الحذف: 

 ات الجاريّة بين شركات التجّمع الحساب -

 العمومت بين شركات التجّمع  -

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

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

 حرفاء لفائدة شركة اإلستخالص الّسريع التفويت في جزء من المستحقات على ال -

 التفويت في سندات مساهمة لفائدة التونسية اإلمراتية للمساهمات.   -

المخصصات المتعلقة بالتصرف في الصناديق من قبل البندك و شدركة امسدتخالص السدريع مدع شدركة تدونس  -

 .واممارات للتنمية
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 )راألرقام بآالف الدناني(اإليضاحات  .8
 

 األصول    8.3
 

: خزانة وأموال لدى البنكك المرككز و ومرككز الصككوب البريديكة والخزينكة العاّمكة للكبالد  3اإليضاح 

 التونسية 
 

ديسمبر  68 ديـنار في ألف  599 62 مقابلألف دينار  989 64ما قيمته  2020ديسمبر 68بلغ رصيد هذا البند في

 كاآلتي : وتفصيله 2088
 

 13/30/2019 13/30/0220 المسّمى

 6 246 542 7 خزانة وأموال لد  الفروع

 55 656 447 57 خزانة وأموال لد  البنك المركزي

 60 511 989 64 المجموع

 

 

 : مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية. 0اإليضاح 
 

ـنار ألددف ديددد742 150مقابدددل الددف دينددار331 149 مددا قيمتددده 2020ديسددمبر68بلددغ رصدديد هدددذا البنددد فدددي 

 كاآلتي: وتفصيله2088ديسمبر68في
 
 

 13/30/2019 13/30/2020 المسّمى

 336 17 323 11 مستحقات على المؤسسات البنكية 

 406 133 008 138 مستحقات على المؤسسات المالية

 742 150 331 149 المجموع

 

 

 : مستحقات على الحرفاء 3اإليضاح 
 

 ألددف دينددار فددي 429 745 ألددف دينددار مقابددل 575 875  قيمتددهمددا 2020ديسددمبر68بلددغ رصدديد هددذا البنددد فددي 

 تفصيلها كاآلتي :  2088ديسمبر 68
 

 13/30/2019 31/12/2020 المسّمى

 590 115 852 105 حسابات جارية دائنة 

 522 606 253 740 قروع أخر  للحرفاء

 317 23 470 29 قروع على موارد خاصة

    429 745   575 875 المجموع الّصافي
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 : محفظة الّسندات التجاريّة 1اإليضاح 
 

 وتفصيله كاآلتي: 2020ديسمبر  68ألف دينار في تاريخ 504 134  بلغ رصيد هذا البند 
 

 31/12/2019 31/12/2020 المسّمى

 117 79 504 134 الّسندات التجاريّة

 117 79 504 134 المجموع

 

 

 

 محفظة ّسندات استثمارات : 5اإليضــاح
 

  : ألف دينار تفصيلها كاآلتي 874 87 ما قيمته 2020ديسمبر  68لغ رصيد محفظة ّسندات استثمارات في ب
 

 13/30/2019 2020/12/31 المسّمى

 240 82 874 87 امستثمار ّسندات

 240 82 874 87 المجموع

 

 

 : أصــول ثابتــة 6اإليضاح 
 

 الف ديناروتفصيله  كاآلتي :484 48ما قيمته  2020ديسمبر68بلغ رصيد هذا البند في 
 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 444 438 اصول الغير الثابتة 

 453 41 046 48 اصول الثابتة

 897 41 484 48 المجموع

 

 

 : أصول أخرى1اإليضاح 
 

يندار ألف د 079 22ألف دينار مقابل 505 24رصيدا صافيا  2020ديسمبر  68مثلت األصول امخر  في تاريخ 

 تفصيلـها كاألتي : 2088ديسمبر 68في 

 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 779 14 531 11 الحساب في طور التسوية

 300 7 974 12 أصول أخر 

 079 22 505 24 المجمـــــــــوع
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 : ودائع و مستحقات البنوب والمؤسسات المالية 8اإليضاح 
 

 2088ك والمؤسسددات الماليددة لمجمددع بنددك تددونس واممددارات الخدداص بسددنة هددذا تفصدديل الودائددع ومسددتحقات البنددو

 :2020و
 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 886 666 040 182 ودائع ومستحقات البنوك والمؤسسات المالية

 - - مستحقات متعلقة

 316 111 040 182 المجموع

 

 

 : ودائع وأموال الحرفاء9اإليضاح 
 

 :2020و 2088موال الحرفاء لمجمع بنك تونس واممارات الخاص بسنة هذا تفصيل الودائع ا
 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 427 331 506 432 ودائع ألجل

 467 330 331 315 ودائع وأموال أخر 

 894 661 837 747 المجموع

 

 

 وموارد خصوصية  ت: اقتراضا03اإليضاح 
 

 :2020و 2088ية لمجمع بنك تونس واممارات الخاص بسنة والموارد الخصوص تراضاتقامهذا تفصيل 
 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 8 616 8 408 اقتراضات وموارد خصوصية 

 772 96 858 97 اقتراضات أخر 

 158 98 266 99 المجموع
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 :خصوم أخرى11اإليضاح 
 

 :الخصوم امخر  لمجمع بنك تونس واممارات تتمحور فيما يلي
 

 2019/12/31 2020/12/31 مسّمىال

 628 1 480 1 مرصودات للخصوم واألعباء

 194 6 008 10 الحساب في طور التسوية

 511 12 341 17 خصوم أخر 

 333 20 829 28 المجموع

 

 

 :رأس المـــال 12اإليضاح 
 

 :2020مبر ديس 68دينار في تاريخ  ألف 80 000بلغ راس المال المجمع لبنك تونس واممارات مبلغ 
 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 000 90 000 90 رأس المـــال

 000 90 000 90 المجموع

 

 

 : احتياطات 13اإليضاح 
 

 احتياطات المجمع لبنك تونس واممارات يمكن تفصيلها كامتي:
 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 861 53 182 129 احتياطات مجمعة

 861 53 182 129 المجموع

 

 

 : نتائـــج مؤّجلـــة14اإليضاح 
 

 لمجمع بنك تونس واممارات يمكن تفصيلها كامتي: النتائج المؤجلة
 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 (623 5)     276 بنك تونس واممارات

 (623 5)     276 المجموع

 

  



 

27 

 : نتيجة السنة المحاسبية15اإليضاح 
 

 :مجمع بنك تونس واممارات يمكن تفصيلها كامتينتيجة السنة المحاسبية ل
 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 348 4 (324 18) حقوق األغلبية

 348 4 (324 18) المجموع

 

 

 : األموال الذاتيّة وحقوق األقليّة16اإليضاح 
 

 هذا تفصيل لحقوق امقلية :
 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 147 61 704 120 ليةامحتياط الخاص باألق

 4 011 292 6 نتيجة األقلية

 65 015 996 126 المجموع

 

 

 : فوائد دائنة ومداخيل مماثلة17اإليضاح 
 

 الفوائد الدائنة والمداخيل المماثلة لمجمع بنك تونس واممارات فيما يلي: تتمثل
 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 096 2 333 1 عمليات مع المؤسسات البنكية

 667 77 865 76 عمليات مع الحرفاء

 253 62 مداخيل أخر 

 016 80 260 78 المجموع

 

 

 : عمــــوالت18اإليضاح 
 

 هذا تفصيل للعمومت الخاصة بالمجمع بنك تونس واممارات:
 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 123 21 106 20 على العمليات البنكية

 123 21 106 20 المجموع
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 : أرباح على محفظة السندات والعمليّات الماليّة19إليضاح ا
 

 يتمثل تطّور هذا البند كما يلي:
 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 5129 440 7 الربح الصافي على البنود قصيرة المد 

 129 5 440 7 المجموع

 

 

 : مداخيل محفظة االستثمار20اإليضاح 
 

 فيما يلي:2020و 2088بنك تونس واممارات لسنة  عار لمجمامستثمتتمحور مداخيل محفظة 
 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 712 3               437 على المساهمات   المماثلة   األرباح والمداخيل 

 143 1               - محفظة امستثمار على المماثلة    األرباح والمداخيل

 978                 415 4 على الشركات ذات الصلة   ة المماثل  األرباح والمداخيل 

 833 5 852 4 المجموع

 

 

 مماثلة وأعباء: فوائد مدينة 21اإليضاح 
 

 بنك تونس واممارات  فيما يلي: عالمماثلة لمجمتتمثل الفوائد المدينة وامعباء 
 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 163 6 632 5  عمليات مع المؤسسات البنكية

 66 868 516 39 عمليات مع الحرفاء

 092 6 647 8 اقتراضات وموارد خصوصية 

 525 048 2 فوائد واعباء أخر 

 52 153 843 55 المجموع
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 : مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة محفظة االستثمار 22اإليضاح 

 

عنوان سنة ب محفظة امستثمارحتملة للتغطية امنخفاضات الم المرصودة يلخ  الجدول التالي المدخرات

2020: 

 بحساب األلف دينار  

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 103 (34) باألسهممخّصصات للمدخرات المتعّلقة 

 835 4 65 زائد قيمة على األسهم

 938 4 31 المجمــــوع 

 
 

 : تكاليــف العمــّال 23اإليضاح 
 

 ع بنك تونس واممارات  فيما يلي:للمجم تتمثل تكاليــف العمــّال
 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 383 24 759 26 الرواتب والمكمالت

 (630 1) ) 8 (820 أخر  تكاليــف العمــّال

 206 5 231 5 مصاريف اجتماعية

 01 151 170 30 المجموع

 
 

 

 : تكاليف عامة لالستغالل24اإليضاح 
 

 فيما يلي: 2020و 2088للمجمع بنك تونس واممارات لسنة  لتغاللالستتمحور التكاليف العامة 
 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

  6 868  0106  تكاليف عامة لالستغالل

 84 641 182 11 تكاليف عامة اخر 

 31 831 192 14 المجموع

 

 

 : مخّصصات االستهالكات والمدّخرات25اإليضاح 
 

 فيما يلي: 2020و 2088لمجمع بنك تونس واممارات لسنة  لمدّخراتتتمثل مخّصصات امستهالكات وا

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 8 666 894 1 مخّصصات امستهالكات

 3 611 894 1 المجموع
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  : السيولة وما يعادل السيولة26اإليضاح 
 

 2019/12/31 2020/12/31 المسّمى

 700 4 605 5 خزينة الفروع بالدينار

 747 2 936 1 ة الفروع بالعملةخزين

 738 1 748 3 البنك المركزي التونسي بالدينار

 615 53 699 53 البنك المركزي التونسي بالعملة

 330 14 9485  البنوك والمراسلين األجانب

 589 97 228 107 قروع في السوق النقدية

 (168 194) (201 179) اقتراضات  أخر 

 (449 19) 500 2 المجموع

 

 :0202سنة  شركة االمعلى القوائم المالية لل «COVID 19»: تداعيات انتشار جائحة كورونا 01ح يضااإل

 

إلى ظهور بوادر أزمة إقتصادية حادّة وعميقة  « COVID 19 »أدّ  إنتشار جائحة كورونا 

 على المستويين الوطني والدولي.

 

بإصدار جملة من المنشورات تتعلّق  ، بادر البنك المركزي2020اإلطار ومنذ شهر مارس وفي 

بإجراءات إستثنائية موّجهة لمساندة األفراد والمهنيّين والمؤسسات لغاية منها الحدّ من وطأة هذه 

 .األزمة إقتصاديا وإجتماعيّا

 

 .%6765إلى  %6765: التخفيض في نسبة الفائدة الميئوية من  2020مارس  86 -

 

ق بإتّخاذ إجراءات إستثنائية لمساندة األفراد والمهنّيين : إصدار منشورات تتعلّ  2020مارس  81 -

 والمؤّسسات تتمثّل أساسا في تأجيل خالص أقساط القروع أصال وفائضا.

 

: تأجيل خالص أقساط القروع الممنوحة  2020-06 عدد المركزي البنك منشور .8

إلى  2020ارس للمؤّسسات  والمهنيّين التي يحّل أجلها خالل الفترة الممتدّة من غّرة م

وتعديل جــدول الخالص تبعـــا لذلك ويشمل هذا اإلجـــراء   2020موفّى سبتمبر 

 .2088في موفّى ديسمبر  8و  0القروع المهنية الممنوحة للحرفاء    المصنّفين 

 

: تأجيل سداد أقساط القروع الممنوحة لألفــراد  2020-06 عدد المركزي البنك منشور .2

دينار والتي يحّل أجلها خالل الفترة الممتدّة  8000لشهري الّصافي عن الذين يقّل دخلهم ا

وتمديد أجل سداد القرع تبعا لذلك.  2020إلى موفّى سبتمبر  2020من غّرة مارس 

 .2088في موفّى ديسمبر  8 و 0ويشمل هذا اإلجراء الحرفاء المصنّفين 
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قروع الممنوحة خالل : تأجيل سداد أقساط ال2020-01البنك المركزي عدد  منشور .6

وتمديد أجل سداد القرع  2020إلى موفّى جـوان  2020 أفريلالفترة الممتدّة من غّرة 

 .2088إلى موفّى ديسمبر  8 و 0 المنّفينتبعا لذلك. ويشمل هذا اإلجراء الحرفاء 

 

العمومت الموّظفة على  بإقتطاع: تعليق  2020-05 عدد المركزي البنك منشور .4

 دينار. 800بطاقات البنكية ألقل من المعامالت بال

 

: تعليق آجال وإجراءات التسوية والتّتبع والتنفيذ  2020-28 عدد المركزي البنك منشور .5

 المتعلّقة بالشيكات.

 

لتمويل المؤّسسات  إستثنائية: إرساء إجراءات  2020-82 عدد المركزي البنك منشور .6

 والمهنيّين.

 

لمساندة المؤّسسات  إستثنائية: إرساء إجراءات  2020-88 عدد المركزي البنك منشور .6

 والمهنيّين في قطاعي السياحة والّصناعات التّقليدية. 

 

 التمويالت الممنوحة :

 

 2020-06يلّخ  الجدول التالي جملة التمويالت الممنوحة في إطار منشوري البنك المركزي 

 :  2020-82و 

 

 المبلغ بحساب ألف دينار المنشور

06-2020 8.458 

82-2020 4.220 

 

ضمن ايراداته تم احتسابها على أساس الرأس  intérêts intercalaires قام البنك بتسجيل فوائد 

 المال المتبقي و ذلك بالنسبة للقروع التي تم تأجيل دفعها.
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 إيضاح تكميلي
 

 دول اإلقامة لشركات المجمع

 

 بلد التسجيل القطاع الشركة 
نسبة 

 المراقبة
 الصفة

ريقة ط

 التجميع
 الحّصة 

 % 800 تجميع تام الشركة األمّ  % 800 الدولة التونسية المالي بنك تونس واإلمارات 

 % 100 تجميع تام مؤّسسة فرعيّة % 800 الدولة التونسية المالي للمساهمات اإلمارتيةالتونسية 

 % 88766 تجميع تام ةمؤّسسة فرعيّ  % 88766 الدولة التونسية المالي الّسريع  امستخالصشركة 

 % 100 تجميع تام مؤّسسة فرعيّة % 800 الدولة التونسية المالي شركة ذات رأس مال تنمية

 5.7% تجميع تام مؤّسسة فرعيّة 5.7% الدولة التونسية المالي شركة سيكاف تونس واممارات

 

 : ت سيكافإمارا و شركة تونس بنك تونس واإلمارات طبيعة العالقة بين الشركة االم

 

من  16-2008هي شركة إستثمار ذات رأس مال متغير يحكمها القانون رقم  إمارات سيكاف شركة تونس

بمبادرة من بنك  2006جانفي  28بقانون صناديق امستثمار المشترك. تم إنشاؤه في  الخاص 2008جويلية 24

 .تونس واإلمارات

 ، وبالتالي إدارة شركة تونسBTEن ممثلي مجموعة إمارات سيكاف تتكون أساسا م مجلس إدارة شركة تونس

 تحت السيطرة الحصرية للمجموعة. إمارات سيكاف
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 : الصبغة القانونية لشركات المجمع

 

 الغرض االجتماعي الصبغة القانونية الشركة 

 مؤسسة بنكية  شركة خفية امسم بنك تونس واإلمارات 

 إستخالص امرادات الحرفاء  شركة خفية امسم الّسريع امستخالصشركة 

المساهمة ومستثمار في   شركة خفية امسم سيكاف  إمارات شركة تونس

 الشركات

 التصرف في محفظة السندات  شركة خفية امسم شركة ذات رأس مال تنمية

 

 للمجمع:النتيجة لكل سهم 

 

 2020/12/31 2019/12/31 المسّمى

 324 18- 348 4  النتيجة الصافية

 0 0 ة الخاصة باألسهم ذات أولوية للربحالحص

 324 18- 348 4 النتيجة الصافية لالسهم العادية

 500 3 500 3 معدل األسهم العادية

 1.242 النتيجة لكل سهم 
-5.235 

 

 : األموال الذاتية

 

 رأس المسّمى

 المال

األسهم 

 الذاتيّة

االحتياطات 

 المجمعة

النتيجة الصافيّة  نتائج مرحلة

 للسنة

 المجموع

 746 141 348 4 (5623) 861 53 (840) 000 90 31/12/2019في الرصيد

 220 81  899 5 321 75   تطور امحتياطات المجمعة 

 (348 4) (348 4)     الفترة السابقة أرباح

 (324 18) (324 18)     مناب المجمع في النتيجة

 294 200 (324 18) 276 182 129 (840) 000 90 31/12/2020الرصيد في 

 

 

 

 



59-ص / عن بــعد 2021أفريـل 28المنعقـد يوم 39اجتمــاع الجمعیـــة العـامة العـــادية عـدد 

المصادقـة علـى تقریـري مجلـس اإلدارة والـقوائـم 
المالیة للشركة األم والقـوائم المالیـة المجّمعـة للسنة 

2020دیسمبر 31المختومة في 



60-ص / عن بــعد 2021أفريـل 28المنعقـد يوم 39اجتمــاع الجمعیـــة العـامة العـــادية عـدد 

مشـروع قـرارات
العـامة التـاسعة وثالثــونالجمعیـة 
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الّســـابعالقــرار 
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