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ة المختومة سبیتالوة تقریر التصّرف لمجلس اإلدارة والقوائم المالیة للشركة األّم للسنة المحا
2021دیسمبر 31في 

1

دیسمبر 31ة في للسنة المحاسبیة المختومتالوة التقریرین العام والخاص لمراقبي الحسابات 
للشركة األم2021

2

تقریر التصّرف لمجلس اإلدارة والخاص بمجّمع بنك تونس واإلمارات والقوائم النظر في 
2021دیسمبر 31سبیة المختومة في المالیة المجّمعة للسنة المحا

3

ومة في سبیة المختالمجّمعة للسنة المحاتالوة تقریري مراقبي الحسابات حول القوائم المالیة 
2021دیسمبر 31

4

المصادقة على تقریري مجلس اإلدارة والقوائم المالیة للشركة األّم والقوائم المالیة المجّمعة 
2021دیسمبر 31المختومة في للسنة المحاسبیّة

5

2021رة بالنسبة للسنة المحاسبیة إبراء ذّمة أعضاء مجلس اإلدا 6

2021توظیف نتائج السنة المالیة 7

ــورحـدیــــد بـــدالت الحضـت 8

میـة أعضـاء جـدد بمجلـس اإلدارةتس 9



4-ص 2022أفريـل 27المنعقـد يوم 40اجتمــاع الجمعیـــة العـامة العـــادية عـدد 



5-ص 2022أفريـل 27المنعقـد يوم 40اجتمــاع الجمعیـــة العـامة العـــادية عـدد 

نشـاط ومـالیة البنك

2021ديسمبر31إلى غاية 

الفھــــــرس
2021ـى دیسمبر نشاط ومالیة البنك في موفتقریـــر حول

2021دیسمبر ى ـنشاط البنك في موف-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

2021دیسمبر ىـفي موفمــــوارد البنــك-2
اتیةالموارد الذّ -2-1
موارد االقتراض-2-2
المــوارد المتأتیة من االیــداعات-2-3
ةتكلفة الموارد المالیّ -2-4

2021دیسمبرىـتطـــّور األصــول في موف-3
القـــــروض-3-1
ــالتدخّ ة التّ مردودیّ -3-2
القروضنسب الفائدة علىھــــامش-3-3
صّرف في األصولالتّ -3-4

2021دیسمبرىـنتـــــائج البنــك في موف-4
تطّور المحاصیل البنكیّة1-4-

المالیةتطّور األعباء-4-2
األعباء العامةتطّور األجور و-4-3
اتج البنكي الصافيتطّور النّ -4-4
جةــتیالنّ -4-5

استخــــالص القــــروض-5
ةالجملیّ االستخالصات

2021ى دیسمبرمذكـرة حــول مراقبـة المخـاطر في موف6-
2021دیسمبرالتـــزامات بنـــك تونس واالمـــارات في موفى7-
ــراتّھــــــم المــؤشّ أ8-
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كتقـریــر حــول نشـاط ومـالیة البـن

2021دیسمبرإلى غایة

مقــــدمة 

في بیان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي(الظرف االقتصادي والمالي-1

)2022فیفري 2اجتماعھ المنعقد یوم 
وبحث التطورات األخیرة على الصعیدین 2022فیفري 2اجتمع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاریخ 

االقتصادي والمالي واألفاق االقتصادیة الكلیة على المدى المتوسط، والتي تبرز ما یلي:

على الصعید الدولي
 2021االقتصادي العالمي خالل سنة ، تعافى النشاط 2020بعد تسجیل انكماش غیر مسبوق في سنة ،

ال سیما في منطقة األورو وھي الشریك التجاري الرئیسي لتونس. بید أنھ على الرغم من التقدم 
المحرز في مجال التلقیح في العدید من البلدان، فقد زادت الشكوك المحیطة بآفاق النشاط للفترة القادمة 

الناجم عن ساللة أومیكرون 19-اإلصابة بكوفید وذلك أساسا جراء االرتفاع األخیر في حاالت
الجدیدة األكثر عدوى.

 وفیما یتعلق باألسعار عند االستھالك، الحظ المجلس تصاعد التضخم في العالم والذي من شأنھ أن
یتخذ طابعا استمراریا، نتیجة باألساس لتواصل االضطرابات على صعید سالسل التزوید وتوقع بقاء 

. وفي ھذا الصدد وبعد مرحلة من التوسع المالي والنقدي 2022في مستویات مرتفعة في أسعار الطاقة
التي أملتھا تداعیات األزمة الصحیة على النشاط االقتصادي، دخلت عدة بنوك مركزیة في العالم منذ 

ھدف ببضعة أشھر في دورة تشدید للسیاسة النقدیة من خالل اللجوء للترفیع في نسب الفائدة الرئیسیة 
كبح توقعات التضخم والتمكن من تعدیل منحى األسعار في اتجاه النسب المستھدفة على المدى 

المتوسط.

على الصعید الوطني

 2,9سّجل المجلس انتعاشة معتدلة نسبیا للنشاط االقتصادي الذي من المتوقع أن یتطور بنسبة تناھز⁒
.2022سنةمحتشمةآفاقمع،2021سنةكاملخالل

 وعلى مستوى القطاع الخارجي، وبالرغم من تفاقم حاصل المیزان التجاري نتیجة انتعاش النشاط
مقابل 2021من إجمالي الناتج المحلي خالل كامل سنة ⁒ 6,3االقتصادي، بلغ عجز العملیات الجاریة 

سي قدره اقبل سنة وذلك بفضل األداء الجید لتحویالت التونسیین بالخارج التي بلغت مستوى قی⁒ 6,1
ملیون 23.313ملیون دینار. ھذا إلى جانب تماسك مستوى االحتیاطي من العملة الذي بلغ 8.600

.2021یوما من التورید في موفى سنة 133دینار أو 
 2021كما أشار المجلس إلى أنھ وفقا للتقدیرات السابقة، واصل التضخم مساره التصاعدي لیقفل سنة

قبل سنة. كما الحظ المجلس تواصل ⁒ 4,9و2021في شھر نوفمبر ⁒6,4مقابل ⁒ 6,6في مستوى 
الضغوط التضخمیة على مستوى أھم مؤشرات التضخم األساسي، أي "التضخم فیما عدا المواد 
الغذائیة الطازجة والمواد ذات األسعار المؤطرة" و"التضخم فیما عدا المواد الغذائیة والطاقة"، والتي 

قبل سنة.⁒ 5,9و⁒ 5على التوالي مقابل ⁒ 6,4و⁒ 6,1سبیا قدرھا ظلت في مستویات مرتفعة ن
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 سیتواصل 2021وأشار المجلس إلى أن ارتفاع األسعار عند االستھالك المسجل بحلول نھایة سنة
لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق خاصة وأن الضغوط التضخمیة على مستوى أھم مكونات 

من شأنھ الدفع بالتضخم نحو مستویات عالیة نسبیا على المدى المتوسط األسعار تعتبر مرتفعة بما 
نتیجة تصاعد األسعار العالمیة ال سیما المواد الموردة والتوجھ نحو التحكم في نفقات الدعم، فضال 

عن التأثیر الناجم عن شح الموارد المائیة.

رة عن عمیق انشغالھ إزاء وعلى إثر استعراضھ للوضع االقتصادي والمالي، أعرب مجلس اإلدا
2022التأخیر الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجیة الضروریة لتمویل میزانیة الدولة لسنة 

ویحّث جمیع األطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون اإلصالحات بما یتیح االنطالق في المفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي إلرساء برنامج جدید.

أھمیة التزام الحكومة بالشروع في اإلصالحات الھیكلیة الالزمة لدفع النمو وأّكد المجلس على
االقتصادي وإحكام التصرف في المیزانیة بما یتیح النفاذ للموارد الخارجیة الضروریة لتمویل میزانیة 

وتجنب أي لجوء للتمویل النقدي الذي قد تكون عواقبھ وخیمة على االستقرار 2022الدولة لسنة 
ي والمالي.النقد

 وقد أكد المجلس أنھ سیواصل متابعتھ الدقیقة لتطور األسعار خالل الفترة القادمة وأنھ سیستخدم
كافة الوسائل المتاحة لھ لمجابھة أي انحراف للتضخم. وفي نھایة أشغالھ، قرر المجلس اإلبقاء 

.⁒6,25على نسبة الفائدة الرئیسیة للبنك المركزي دون تغییر، أي في مستوى 

التطورات األخیرة-2

تصفیة البنك الفرنسي التونسي

 2016لسنة 48تعلم لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالیة المتعثرة المحدثة بموجب القانون عدد
المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالیة العموم بأنھا عاینت توقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع 

في الغرض للمحكمة االبتدائیة بتونس إلصدار حكم بالحل والتصفیة وتعذر إنقاذه وأحالت تقریرا 
وتعیین مصفي للبنك طبقا لمقتضیات القانون سالف الذكر.

 مفوض إنقاذ عمل على تنفیذ برنامج إلنقاذ البنك 2018تذّكر لجنة اإلنقاذ أنھا عیّنت منذ أواخر سنة
سنوات أثّرت على توازناتھ المالیة ولم الفرنسي التونسي الذي واجھ صعوبات مالیة منذ عدید ال

یتمكن من تطویر نشاطھ وذلك نتیجة للتداعیات المباشرة للنزاع القائم منذ ما یزید عن ثالثة عقود 
بین أحد مساھمیھ األوائل والدولة التونسیة.

وقف تیؤّكد البنك المركزي التونسي أن المرور إلى مرحلة تصفیة البنك الفرنسي التونسي ال یعني ال
عن استخالص قروض البنك حیث سیواصل المصفي عملیات االستخالص بأیة وسیلة قانونیة أو 
بصفة رضائیة تحت رقابة المحكمة وذلك لتحصیل أقصى ما یمكن ضمانا لحقوق دائني البنك 

الفرنسي التونسي.
ائع البنكیة دیعلم البنك المركزي التونسي المودعین بالبنك الفرنسي التونسي أن صندوق ضمان الو

2018وھو اآللیة المحدثة بموجب القانون البنكي كشبكة أمان والذي دخل حیّز النشاط منذ بدایة سنة 
ألف دینار لكل مودع 60سیتولى تعویض المودعین في اآلجال القانونیة وفي حدود مبلغ أقصى بـ 

لي لترتیب التفاضوما زاد عن ذلك سیتم استرجاعھ من المحصول الصافي لتصفیة البنك وفق ا
المنصوص علیھ بالقانون.



8-ص 2022أفريـل 27المنعقـد يوم 40اجتمــاع الجمعیـــة العـامة العـــادية عـدد 

 وعلى إثر تعھده بالملف سیتولى الصندوق المذكور إعالم العموم ومودعي البنك بإجراءات عملیة
التعویض طبقا للتراتیب الجاري بھا العمل وسوف یقوم تباعا بتعویض المودعین.

اط الضروریة لتأمین السیر العادي للنشیعلم البنك المركزي التونسي العموم أنھ تم اتخاذ اإلجراءات
المصرفي ومنظومة الدفع بالعالقة مع إغالق البنك الفرنسي التونسي وتوقفھ عن الدفع.

 یطمئن البنك المركزي التونسي العموم وكافة المتعاملین االقتصادیین أن القطاع المصرفي یتمتع
ي التونسي لن یكون لھا تداعیات علىبمقومات الصالبة المالیة وأن عملیة تصفیة البنك الفرنس

استقرار القطاع البنكي باعتبار ضعف حجم نشاطھ وحجم ایداعاتھ.
 قامت الحكومة التونسیة بالمساعي الضروریة إلعادة توظیف جمیع أعوان البنك الفرنسي التونسي

ستجابت االمباشرین في تاریخ التوقف عن الدفع لدى البنوك والمؤسسات المالیة التونسیة. وقد
الجمعیة المھنیة التونسیة للبنوك والمؤسسات المالیة لھذه المساعي وتعھدت بأخذ ھذا الملف على 

عاتقھا.
 وأخیرا یدعو البنك المركزي التونسي الحرفاء الموّطنة جرایاتھم وأجورھم لدى البنك الفرنسي

ھم مؤجریھم بذلك حتى یتسنى لالتونسي إلى اإلسراع بفتح حسابات جدیدة لدى بنوك أخرى وإعالم 
قبول جرایاتھم وأجورھم ضمن الحسابات الجدیدة.

أوكرانیااندالع الحرب في

) في اندالع الحربمارس) إن1أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي یوم الثالثاء
.الوقت الحاليفي البالد في سعر الصرفأوكرانیا لیس لھ أي تداعیات على 

 اد واالقتصإن اندالع الحرب في أوكرانیا، سیكون لھ تداعیات على االقتصاد العالمي بشكٍل عام
.بشكٍل خاص كونھ اقتصادًا مفتوًحاالتونسي

 من المتوقع حدوث طفرة في األسعار العالمیة للغاز والحبوب وغیرھا ... خاصة وأن روسیا ھي
.للقمح في العالمثاني أكبر منتج للغاز والمورد والمصدر الرئیسي

 ًضا وأیستتأثر البالد بشكل خاص على مستوى واردات الھیدروكربونات والحبوب والمواد الخام
مستوى النشاط السیاحي.على

 2022مارس 04المؤرخ في، 2022-02منشورالبنك المركزي عدد
تغطیة المخاطر ومتابعة االلتزامات)(

 لتي اتطبیق المنھجیة، المدخراتیجب على البنوك والمؤسسات المالیة، من أجل تقییم مبلغ ھذه
.اویالجماعیة سنالمدخرات. یجب مراجعة مقدار را المنشوالبنك المركزي التونسي المرفقة بھذسنھا

عناصر تحسین معاییر المخاطر بتقدیم الجماعیة المدخراتیجب تبریر أي انتعاش في مقدار
سسات لمؤلومناقشتھ مسبقا مع البنك المركزي التونسي. یجب على مراجعي الحسابات القانونیة 

رأیھ بشأن مدى كفایة المدخرات الجماعیة لطبیعة المخاطر الكامنة المرتبطة عنالتعبیرالمالیة 
.)1ة (فئة ) وتلك التي تتطلب متابعة خاص0بااللتزامات الحالیة (الفئة 

السنوات و2021على السنة المالیة ھحیز التنفیذ في تاریخ النشر وتطبیق أحكامرالمنشوادخل ھذی
.الالحقة
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2020مقارنة بمستواھا في موفى 2021أھّم مؤشرات نشاط البنك في موفى-3

م د-2021:31,671دیسمبرنتائج البنك في موفى

م دElectrostar:+6,541انعكاسات  تصنیف شركة -
+ م دHHW:2,969انعكاسات  تصنیف شركة -
Auresانعكاسات  تصنیف شركة - Auto:1,964م د +
1,513+انعكاسات  تصنیف شركة- : ECONOMIC AUTOم د

م د-18,684:الشركاتھالنتیجـــــة دون اعتبار تصنیف ھات

Tunisieشركة  تدھور تصنیفانعكاسات- Sucre
م د :20219,688في موفى 4الى صنف 2020في موفى 3من صنف

م د-8,996:الشركةھھاتتدھور تصنیفالنتیجـــــة دون اعتبار

2021م د في موفى دیسمبر204,7المصادقات على قروض متوّسطة و طویلة المدى إلىتطّور
.2020دیسمبرموفى في م د171مقابل

2020د في موفى  دیسمبرم 139,3ل م د مقاب197,2الدّفوعات إلى تطّور.

2020م د في موفى دیسمبر286,6م د مقابل 285,6الى مستوى قروض التّصّرف تراجع.

م د في موفى876,9بلغتحیث 2021م د في موفى دیسمبر107,6إیداعات الحرفاء بـتطّور
.%14أي بنسبة2020دیسمبرم د في موفى769,3مقابل 2021دیسمبر

م د في 1.198,5مقابل2021دیسمبرموفـــىم د في1.274,2بلغإذمجموع الموازنةتطّور ل
.2020دیسمبرموفى

 م د من إجمالي تدّخالت البنك218,1ما قدره2021التدّخالت المصنّفة في موفى دیسمبربلغت
بالمرصودات فیما بلغت تغطیة التدّخالت المصنّفة2020ي موفى دیسمبرم د ف172,7مقابل

دیسمبرفي موفى %54,2مقابل2021موفى دیسمبرفي 60,4%والفوائد المخّصصة نسبة
2020.

دیسمبرموفىم د في106,9مقابل2021دیسمبرم د في موفى123,7رادات االستغالل ــإیبلغت
2020.

مقابل2021دیسمبرم د في موفى63,1حیث بلغ 29,1%بـي البنكيـــالنّاتج الّصافتطـــّور
.2020م د في موفى دیسمبر48,9

دیسمبرموفـى م د17,2-مقابلدم31,7-،2021في موفى دیسمبرالصافیةالنتیجــةبلغت
م د كمدّخرات صافیة على القروض بما فیھا اإلیجار 40,1مع العلم أنّھ وقع توظیف ما قیمتھ 2020

م د مدّخرات إضافیة صافیة (منشور البنك المركزي 9,7المالي والتعّھدات خارج الموازنة منھا
.21-2013عدد  (
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ملیون دینار

2021دیسمبر البنك في موفىنشاط-1

في مجال القروض متوّسطة وطویلة المدىنشـــاط ال-1-1

المصــــادقــات
م د مقابل204,7إلى 2021في موفى دیسمبر وطویلة المدىعلى القروض متوّسطة صادقات تطّور الم

.%19,7بنسبة أي2020في موفى دیسمبرد م171

نمــــّو المصادقات

(بحساب ألف دینار)

انجازات
سبتمبر

2021

انجازات

دیسمبر

2021

انجازات

دیسمبر
2020

2021تقدیرات 
تطّورالنسبـة

2020/2120

نسبة انجاز
دیسمبرمیزانیة 

2021

قروض متوسطة وطویلة المدى للمؤسسات-

المساھمـــات-

اإلیجار المالي-

31.971

-

14.385

57.695

-

31.526

57.827

2.072

25.746

71.234

-

28.321

0,2-%

100,0-%

22,5%

81,0%

-

111,3%

%%46.35689.22185.64599.5554,2مجمـــوع القروض للمؤسسات 89,6

%81.117115.43285.375114.803(*)مجموع  القروض لألفراد 35,2100,5%

%127.473204.653171.020214.358مجمـــــوع القروض 19,7% 95,5

لألفرادالموجھةبالقروضالمتعلقةالدفوعاتعلىاالعتمادتم(*)

%، بلغت نسبة اإلنجاز2021بالنسبة الى میزانیة  95,5.

المبلغ الصافياسترجاعتخصیص 2021دیسمبر مدّخرات

مدّخرات إضافیّة-

مدّخرات فردیّة-

جماعیةمدّخرات-

مدّخرات على اإلیجار المالي-

تعّھدات باإلمضاءمدّخرات على -

11,486

33,815

3,828

0,748

0,284

1,796

6,212

1,403

0,411

0,191

9,690

27,603

2,425

0,337

0,093

50,16110,01340,148مجمـــوع ال
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ألفراد حسب النوعیة كاآلتي :اقروض الدفوعات علىتتوّزع

توزیع قروض األفراد
لف دینار)أ(بحساب

الّصنـــف
انجازات

سبتمبر

2021

انجازات

دیسمبر

2021

انجازات

2020دیسمبر
دیسمبرتطّور

2020/2120
دیسمبرتطّورالنسبة 

2020/2120

قروض استھالك-

قروض سیارات-

قروض السكن-

53.826

1.629

25.662

76.048

2.413

36.971

58.417

1.178

25.780

17.631

1.235

11.191

30,2%

104,8%

43,4%

%81.117115.43285.37530.05735,2فرادمجمــوع  القروض  لأل

اتعــــالدفــــــو

%أي نسبةدم57,9تطّورا یقــدّر ب2021سنةسّجــلت الدّفوعــات خالل .2020سنةبالمقارنة مع 41,5

نمــــّو الدفوعــــــات
(بحساب ألف دینار)

انجازات
سبتمبر
2021

انجازات
2021دیسمبر 

انجازات
2020دیسمبر 

تقدیرات 
2120

نسبة 
دیسمبرتطّورال

2020/2120

نسبة انجاز
دیسمبرمیزانیة 

2021

قروض متوسطة وطویلة المدى للمؤسسات-

المساھمـــات -

اإلیجار المالي-

32.135

-

12.898

63.254

-

18.486

36.824

2.072

25.746

62.205

-

27.300

71,8%

100,0-%

23,0%

101,7%

-

67,7%

%91,3%45.03381.74085.64589.50551,6مجمــــوع  القروض للمؤسسات

%103,8%81.117115.43285.375111.25035,2مجمـــــوع  القروض لألفراد

%98,2%126.150197.172139.301200.75541,5مجمـــــوع القـــــــروض

%بالنسبة للمیزانیة بلغت نسبة اإلنجاز .2021في موفى98,2
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جــــاريشاط التّ النّ 2-1-

 تطّور قائم القروض قصیرة المدى

ارنةـقم0,4-%بنسبة قدرھام د1یقدّر بـتراجعا2021موفــى رة المدى فيــد قائم القروض قصیــشھ

.2020موفــى مع

جـــــاريشـــــاط التّ النّ 

(بحساب ألف دینار)

سبتمبر 
2021

دیسمبر
2021

دیسمبر
2020

الفارق 
دیسمبر

2020/2021

نسبة التطّور 
دیسمبر 

2020/2021

تقدیرات 
دیسمبر 
2021

نسبة انجاز 
میزانیة 
دیسمبر 
2021

قروض التصّرف بالدّینار-

تسھیالت خزینــة-

قروض تصّرف بالعملة األجنبیة-

تسبقة على إیداعات-

156.571

54.541

78.034

2.298

176.791

53.531

52.812

2.443

145.456

56.806

79.522

4.817

31.335

-3.275

-26.710

-2.374

% 21,5

% -5,8

% -33,6

% -49,3

124.945

60.858

76.158

-

% 141,5

% 88,0

% 69,3

-

%1.024-291.444285.577286.601المجمـــــــــــــــــــــــوع -0,4261.961109,0%

المؤسسات المالیة المختّصة.علىتشمل القروض قصیــرة المدى قروض التصرف 

 ّةات مع الخارج : القروض اإلستنادیّ العملی

م د في موفى 8,5إلى2020م د في موفى  شھر دیسمبر13,6انخفاضا منسّجلت العملیات مع الخارج 

%.-37,6أي بنسبة2021دیسمبر 

ج المعـــامالت مع الخــــار

(بحساب ألف دینار)

2020دیسمبر 2021دیسمبر 2021سبتمبر البنــــــد
دیسمبر نسبة التطّور

2020/2120

%-15.8068.21912.13732,3اعتماد تورید

%8842751.484اعتماد تصدیر -81,4

%-16.6908.49413.62137,6المجمــــــــــــوع
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ضمانات وكفاالت للحرفاء

دم52,3حیث بلغت2020مقارنة بما كانت علیھ في موفـى تراجعااءــاالت للحرفــمانات والكفالضّ سّجلت

.2020في موفى دیسمبرم د84,7مقابل2021ى دیسمبر موففي

كفــاالت للحرفـــاءالضمــانــات وتوزیع ال

(بحساب ألف دینار)

سبتمبرالبنــــــد
2021

دیسمبر2021دیسمبر
2020

التطّورنسبة 

2020/2021دیسمبر 

ضمانات على صفقات

ضمانات وكفاالت أخرى

ضمانات االیجار المالي

44.517

6.191

169

46.345

5.131

169

53.316

6.998

55

13,1-%

%-26,7

%208,8

الضمانات لفائدة الحرفاء

الضمانات لفائدة البنوك

سندات خزانة مقّدمة كضمان

50.877

467

11.000

51.645

608

-

60.369

-

24.300

14,5-%

-

100,0-%

%-62.34452.25384.66938,3المجموع

2021دیسمبر موفىفيالبنكموارد-2

.2020د في موفى دیسمبرم 1.164,3م د مقابل1.225,6ةما قیم2021دیسمبربلغت موارد البنك في موفى

نمّو موارد البنــــك

)ألف دیناربحساب(

سبتمبر
2021

دیسمبر2021دیسمبر
2020

تطّورالنسبـة
دیسمبر

2020/2120

تقدیرات 
دیسمبر 
2021

نسبة انجاز میزانیة
2021دیسمبر

%110.964%-110.01188.178119.87526,4المـــــوارد الذاتیّـــــة 79,5

%238.361260.508275.137مــــوارد االقتـــــراض - 5,3258.114% 100,9

%897.839%860.407876.913769.33514,0(*)ء إیــداعــــــات الحرفـــــا 97,7

%1.208.7791.225.5991.164.347المجــــموع 5,31.266.916% 96,7

تشمل إیداعات الحرفاء إیداعات المؤسسات المالیة المختّصة. (*)
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المــوارد الذاتیـة-1-2

2020موفى  دیسمبر د في م119,9مقابلدم88,2قیمتھ ما 2021موفى دیسمبر بلغت الموارد الذاتیة في 
وتتوّزع كاآلتي :

ـةاتیّ المــوارد الذّ روّ تط
(بحساب ألف دینار)

سبتمبر
2021

دیسمبر        
2021

دیسمبر
2020

تطّورنسبـةال

2020/2120

دیسمبر تقدیرات 
2021

نسبة انجاز میزانیة
2021دیسمبر 

100,0%90.000-90.00090.00090.000رأس المال
100,0%840--840-840-840-األسھم الذاتیة

0,1-%47.59247.57847.604االحتیاطات
30.715% 99,9

%-2766.219,2-16.889-16.889نتائج مرّحلة
355,4%8.911-84,5%17.165-31,671--9.852النتیجة الصافیة

%110.964%-110.01188.178119.87526,4المجــــموع 79,5

مــوارد االقتــراض-2-2

موفى فيدم 275,1مقابل 2021موفى  دیسمبرفيد م 260,5اخلیة و الخارجیةبلغت االقتراضات الدّ 

م د.14,6ب .تراجع، أي2020دیسمبر 

مــوارد االقتــراضنمّو 

(بحساب ألف دینار)

سبتمبر
2021

دیسمبر        

2021
دیسمبر
2020

الفارق 
تقدیرات2021/2020

2021دیسمبر

نسبة انجاز
میزانیة 
دیسمبر
2021 القیمة

النسبة
%

إقتراضات خارجیة

إقتراضاترقاعیة

النقدیةاقتراضات بالعملة األجنبیة في السوق 

بالعملة.Swapبما فیھا 

اقتراضات  قصیرة  المدى  من  السوق النقدیة

بالدینار وإقتراضات فیما بین البنوكSwapبما فیھا 

27.710

87.747

23.284

99.621

28.549

87.746

32.089

112.124

21.673

73.794

35.284

144.386

6.876

13.952

-3.195

-32.262

%31,7

18,9%

%-9,1

22,3-%

31.304

87.338

41.810

97.661

%91,2

%100,5

%76,7

%114,8

%14.629-238.361260.508275.137مجموع االقتراضات -5,3258.114%100,9



15-ص 2022أفريـل 27المنعقـد يوم 40اجتمــاع الجمعیـــة العـامة العـــادية عـدد 

المــوارد المتأتیة من االیــداعات-3-2

مسّجلة2020رموفى دیسمبد فيم 769,3مقابل2021رموفى دیسمبفيدم876,9بلغت ودائع الحرفاء

%.ونسبةدم 107,6تطّورا بحوالي 14

الموارد المتأتّیة من اإلیداعاتروّ تط

(بحساب ألف دینار)

تطّورنسبـةال2020دیمسبر2021دیسمبر 2021سبتمبر 
دیسمبر
2021

تقدیرات 
2021دیسمبر

نسبة 
میزانیةانجاز

2021دیسمبر %المبلــغ%المبلــغ%المبلــغ

حسابات إدخار

حسابات ألجل

147.045

347.976

17,1%

40,4%

161.306

368.566

%18,4

%42,0

138.027

280.214

%17,9

%36,4

16,9%

24,0%

155.326

367.031

%103,9

%100,4

%522.357101,4%54,421,1%60,4418.241%529.872%495.02157,5جملة الحسابات  ألجل

92,4%375.482%1,2-45,6%39,6351.095%347.040%365.38642,5حسابات تحت الّطلب

%897.839%100,014,0%100,0769.336%876.913%860.407100,0المجمــــــــــــوع 97,7

م د متأتیّة من ارتفاع اإلیداعات ألجل بالعملة األجنبیّة 876,9ارتفاع موارد البنك المتأتیّة من اإلیداعات الى 

م د بینما تراجعت 23,3م د وحسابات اإلدّخار بـ 5,49م د واإلیداعات تحت الطلب بالدینار ب 79,2بـ 

م د.53,6اإلیداعات تحت الطلب بالعملة األجنبیّة بـ

حسب العملةالموارد المتأتّیة من اإلیداعاتتطّور 

(بحساب ألف دینار)

موارد بالدینار
تطّورالنسبـة2020دیسمبـر 2021دیسمبر 2021سبتمبر 

دیسمبـر
2020/2120

تقدیرات 
دیسمبـر
2021

نسبة انجاز 
میزانیة 

2021دیسمبـر
%المبلــغ%المبلــغ%المبلــغ

حسابات إدخار

حسابات ألجل

147.045
235.777

17,1%
27,4%

161.306
247.926

%18,4
%28,3

138.027
238.736

%17,9
%31,0

%16,9
% 3,8

155.326
248.654

103,9%
99,7%

%49,0%46,7376.763%409.232%382.82244,5جملة الحسابات  ألجل 8,6403.980101,3%

%212.785107,4%23,327,7%26,1178.931%228.438%238.63627,7حسابات تحت الّطلب

%616.765103,4%72,214,8%72,7555.694%637.671%621.45872,2بالدینارداعات مجمـوع االی

حسابات ألجل

حسابات تحت الطلب

112.199
126.750

13,0%
14,7%

120.640
118.602

%13,8
%13,5

41.478
172.164

%5,4
%22,4

190,9%
31,1-%

118.376
162.697

% 101,9
% 72,9

%281.073%27,812,0%27,3213.642%239.242%238.94927,8بالعملةداعات مجمـوع االی 85,1

%897.839%100,014,0%100,0769.336%876.913%860.407100,0یـــداعاتمجمـــوع اال 97,7

%اإلیداعات، بلغت نسبة انجاز مجموع 2021بالنسبة لمیزانیة 97,7.
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تكلفة المــوارد المالیـــة-2-4

تكلفة الموارد المالیةنموّ 

(بحساب ألف دینار)

%یتبیّن من ھذا الجدول أن معدّل تكلفة الموارد انخفض من في 4,54%إلى2020دیسمبر موفىفي 5,80
. ویرجع ذلك للمزایدات التي عرفتھا السوق المالیة على نسبة فائدة الودائع آلجل بالدینـار.2021موفى دیسمبر

تم اإلتفـاق بین مختلف المتداخلین في الّسـوق 2020من سنة ھذا وتجدر اإلشارة بأنھ في نھایة شھر أفریل
یف فائدة على الودائع ألجـل بالدینـار ال تتعـدّى نسبـة فـائدة السوق النقـدیـة + نقطة المالیة التونسیة على توظ

وھو ما انعكس ایجـابیـا على تكلفـة المـوارد المــالیة للبنـك في األشھر األخیرة : فقد بلغت نسبة تكلفة الودائع 
في موفى %10,24مقابل 2021في موفّى دیسمبر 8,16%ألجل بالدینار دون اعتبار سندات اإلیداع 

.2020دیسمبر

النـــــــوع
نسبة انجاز 2021دیسمبرتقدیرات 2020دیسمبر 2021دیسمبر 2021سبتمبر 

میزانیة 
2021دیسمبر

معدل
المبالغ 
الجاریة

معدل
التكلفة

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 مــوارد من السوق النقدیة بالدینا-

(Swap)بما فیھ 

موارد من السوق النقدیة بالعملة-

(Swap)بما فیھ 

أخرىقروض-

223.766

24.643

68.275

98.857

9.791

22.200

7,76%

% 9,90

% 8,21

7,76%

% 0,38

7,29%

228.671

25.575

73.143

98.113

10.660

21.180

%7,75

%9,94

%8,18

%7,76

%0,41

%7,28

225.631

18.127

76.856

96.576

16.775

17.297

%8,17

%8,21

%8,92

%8,53

%1,48

%9,22

231.000

26.071

73.109

98.558

16.612

16.650

%7,15

%10,11

%8,53

%6,79

%0,34

% 5,47

%110,7

% 98,1

%100,0

%99,5

% 64,2

% 127,2

إیــــداعات الحـــرفاء

إیداعات  الحرفاء بالعملة-

إیداعات الحرفاء بالدینار-

826.013

239.589

586.424

3,70%

1,23%

%4,71

836.355

238.739

597.616

%3,66

%1,03

%4,71

710.502

155.480

555.022

%5,05

%0,52

%6,32

840.065

246.450

593.615

%3,58

%0,86

%4,70

%99,6

%96,9

%100,7

%5,801.071.065%4,54936.133%4,561065.026%1.049.779وعـــــــالمجم 4,35% 99,4

بالدیناراجمالي الموارد 

اجمالي الموارد بالعملة

800.398

249.381

%5,61

1,2%

815.627

249.398

%5,62

%1,01

763.879

172.254

%6,97

%0,61

808.003

263.062

% 5,49

%0,83

% 100,9

% 94,8
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تتوّزع ایداعات الحرفاء كما یلي :

إیداعات الحرفاءنمّوتكلفة 

(بحساب ألف دینار)

النـــــــوع

2020دیسمبر2021دیسمبر 2021سبتمبر 
نسبة انجاز2021دیسمبرتقدیرات 

میزانیة
دیسمبر

2021

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

139.970

232.360

18.500

195.594

5,00%

8,16%

%7,25

0,15%

143.636

231.829

17.542

204.609

% 5,00

% 8,16

% 7,38

% 0,36

110.408

211.241

63.292

170.081

%5,00

%10,24

%12,15

%0,14

143.119

232.736

16.500

201.260

%5,06

%7,97

%7,25

%0,47

%100,4

%99,6

%106,3

%101,7

%586.424إجمالي إیداعات الحرفاء بالدینار 4,71597.616% 4,71555.022% 6,32593.615% 4,70%100,7

%116.321%116.4262,27ایداعات ألجل بالعملة 2,1228.753%1,69116.399%1,83%99,9

%122.417%123.1630,25ایداعات تحت الطلب بالعملة 0,00126.726%0,00130.051%0,00%94,1

%238.739%239.5891,23إجمالي إیداعات الحرفاء بالعملة  1,03155.480%0,31246.450% 0,86% 96,9

%826.013وعـــــــالمجم 3,70836.355% 3,66710.502% 5,00840.065% 3,58% 99,6
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2021دیسمبر ى في موفّ تطــّور األصــول-3

القـــروض1-3-

كما یلي :2021ى دیسمبر موفّ فيع محفظة القروض تتوزّ 

نمــــّو القــــروض
(بحساب ألف دینار)

نسبة انجاز 
میزانیة 
2021

نسبة التطور
2020/2021

2120میزانیة  2020دیسمبر 31 2021دیسمبر 31 2021سبتمبر 30

الصنـــــــــــف
النسبة

%
القیمة

(*)الخام 
النسبة

%
القیمة
(*)الخام 

النسبة
%

القیمة
(*)الخام 

النسبة
%

القیمة
(*)الخام 

124,9%

132,3%

111,6%

-

-

-

18,7%

15,8%

%25,1

% 281,8

%101,3

% 16,8

23,8%

15,2%

8,6%

-

-

-

233.050

149.152

83.898

-

-

-

%26,2

%18,2

%8,0

%0,0

%0,7

%7,3

245.277

170.425

74.852

223

6.627

68.002

27,8%

18,9%

9,0%

0,1%

1,3%

7,6%

291.036

197.396

93.640

853

13.342

79.445

28,1%

19,0%

9,1%

0,8%

0,7%

7,7%

286.238

193.221

93.017

8.038

6.654

78.325

قروض متوسطة وطویلة المدى للمؤسسات-

قروض متوسطة وطویلة المدى غیر مصنفة-

وطویلة المدى مصنفةقروض متوسطة -

2قروض صنف 

3قروض صنف 

5و 4قروض صنف 

112,7%

% 110,7

% 118,0

8,9%

%1,5

% 32,7

27,0%

19,5%

7,4%

264.459

191.610

72.849

%29,2

%22,3

%6,9

273.791

209.001

64.790

28,5%

20,3%

8,2%

298.123

212.149

85.974

28,4%

20,0%

8,4%

288.695

203.487

85.208

قروض قصیرة المدى للمؤسسات-

قروض قصیرة المدى غیر مصنفة-

قروض قصیرة المدى  مصنفة-

118,4% 13,5% 50,7% 497.509 %55,4 519.068 56,4% 589.159 56,5% 574.933 مجمــــوع القـــــروض للمؤسســــات

95,7%

% 96,5

85,7%

10,5%

10,1%

16,7%

40,9%

38,1%

2,9%

401.635

373.521

28.114

%37,2

%35,0

%2,2

348.021

327.392

20.629

36,8%

34,5%

2,3%

384.534

360.453

24.081

36,5%

34,1%

2,4%

372.038

347.222

24.816

متوسطة وطویلة المدى لألشخاصقروض -

قروض متوسطة وطویلة المدى غیر مصنفة-

قروض متوسطة وطویلة المدى مصنفة-

% 102,9

103,6%

%101,5

-6,2%

-8,6%

%-1,2

% 1,5

1,0%

0,5%

14.940

9.663

5.277

%1,7

%1,2

%0,6

16.377

10.953

5.424

1,5%

1,0%

0,5%

15.369

10.013

5.356

1,5%

0,9%

0,5%

14.781

9.416

5.365

قروض قصیرة المدى لألشخاص-

قروض قصیرة المدى غیر مصنفة-

المدى  مصنفةقروض قصیرة -

96,0% 9,7% % 42,5 416.575 %38,9 364.398 38,3% 399.903 38,0% 386.819 مجمـوع القـروض لألشخـاص

108,2%
% 107,7

% 109,9

12,0%
% 8,7

% 26,2

93,2%
% 73,8

19,4%

914.084

723.946

190.138

%94,3
%76,6

%17,7

883.466
717.771

165.695

94,6%

74,6%

%20,0

989.062

780.064

209.051

94,5%

74,0%

20,5%

961.752

753.346

208.406

المجمـــوع العــام للقــروض-

قروض غیر مصنفة

قروض مصنفة

86,5%

63,0%

3,7%

27,1%

6,0%

0,8%

58.693

8.283

%5,2

%0,44

48.965

4.105

4,9%

0,5%

50.762

5.218

4,9%

0,6%

49.815

6.418

مجموع اإلیجار المالي غیر المصنف

مجموع اإلیجار المالي  المصنف

83,6% 5,5% 6,8% 66.976 %5,7 53.070 5,4% 55.980 5,5% 56.233 المجمــــوع العــام لإلیجـــار المالــي

% 106,2

% 108,0

% 8,4

% 26,2

79,8%

20,2%

782.639

198.421

%81,9

%18,1

766.736

169.800

79,5%

20,5%

830.773

214.269

78,9%

21,1%

803.161

214.825

مجموع القروض غیر المصنفة  باعتبار اإلیجار 
المالي

مجموع القروض المصنفة باعتبار اإلیجار المالي

% 106,5 11,6% 100,0% 981.060 %100,0 936.536 100,0% 1.045.042 100,0% 1.017.986 العــــــــــــامالمجمـــــوع 
- - % 20,2 %18,1 20,5% 21,1% نسبة القروض المصنفة-

- - 97.987 93.234 131.263 112.119 والفوائدتغطیة القروض المصنفة بالمرصودات-
(**)المخصصة

- - %49,4 %54,9 61,3% 52,2% نسبة تغطیة  القروض المصنفة-

المختصةالمالیةالمؤسساتعلىوالقروضإلستخالصاروض والمستحقات من أصل الدین والفوائد المستخلصة مّسبقا وفوائد الققائم لالقیمة الخام تشمل(*)
.الدولةمنالمدعومةوالقروض

14.084دون احتساب المرصودات الجماعیة بما قیمتھ 2021موفى دیسمبر دینار من االحتیاطي لمخاطر بنكیة عاّمة لمرصودات فيالف130توظیف مبلغ (**)
ملیون دینار.
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%مع االشارة الى أنّ  القطاع تنتمي الى 2021دیسمبر31القروض المصنّفة الى غایةةمن جمل36,0

%م د (55,3یلیھا  قطاع الخدمات بما قیمتھدم 77,3أي ما یقاربـالصناعي و قطاع السیاحة بما )25,7

%)م د38قیمتھ  17,7)

2021دیسمبر القروض المصنّفة حسب القطاعات في موفى

ـاعـــــالقطــ
المبلغ الخام

دیسمبر31في 
2021

%
من القروض 

القروض المصنّفة
في 

2021دیسمبر31

%
من القروض 

%
من اجمالي 

القروض القطاعیة

تغطیة
القروض 

(*)المصنّفة

التغطیةنسبة 
القطاعیّة

السیــــــــــاحة

الصنـــــــــاعة

الخدمــــــــات

البعــث العقـــاري

الفالحـــــــــة

األشـخـــــاص

59.024

236.407

307.990

26.913

14.805

399.903

% 5,6

%22,6

% 29,5

% 2,6

% 1,4

% 38,3

38.048

77.310

55.291

13.769

414

29.437

% 17,7

% 36,0

% 25,7

% 6,4

% 0,2

% 13,9

% 64,5

% 32,7

% 18,0

% 51,2

% 2,8

% 7,4

29.472

51.246

28.337

7.346

319

14.413

% 77,5

% 66,3

% 51,3

% 53,4

% 77,1

% 49,0

%%214.269100,0%1.045.042100,0االجمالــــــي 20,5131.133% 61,2

الف دینار من االحتیاطي لمخاطر بنكیّة عاّمة.130دون اعتبار مبلغ (*)

:ھذا وتجدر االشارة الى

2021في موفى دیسمبردم 1.045الى2020في موفى دیسمبر دم936,5نمّو محفظة قروض البنك من
). والقروض لألشخاص %+13,5م د (589,2الـــىد م 519,1نتیجة الرتفاع القروض للمؤسسات من 

).%+5,5(م د 56لى  إم د 53,1و االیجار المالي من)%+9,7م د (399,9د الىم364,4من 

2021دیسمبر تطّور القروض المصنّفة

(بحساب ألف دینار)

القطـــــاع

القروض المصنّفة
الفارق

2020/2120
النسبة سبتمبر30

2021

دیسمبر31

2021

دیسمبر31

2020

السیــــاحة

الصنـــاعة

الخــــدمات

البعث العقاري

الفـــالحة

األشخـــاص

41.241

81.939

45.593

15.341

530

30.181

38.048

77.310

55.291

13.769

414

29.437

35.582

59.284

32.936

15.484

461

26.053

2.466

18.026

22.355

-1.715

-47

3.384

% 6,9

30,4%

%67,9

11,1-%

10,2-%

13,0%

%214.825214.269169.80044.46926,2االجمالــــــي

والخدمات بعض الشركات التابعة لقطاعي الصناعة فنیصتویرجع ارتفـاع مبلغ القـروض المصنفـة في

تعّطـل بعض اإلستخـالصات على المستحقـات غیـر المسدّدة خـاصة خالل الحجر الصحـي.جانبالى
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دخالتالتّ مردودیة -3-2

.2020دیسمبرموفى د في م791,4مقابل 2021دیسمبرموفى م د في 856,9بلغ معدل المبالغ الجاریة للتّدخالت

ة القروضتطّور مردودیّ 

)بحساب ألف دینار(

في موفّى 9,56%مقابل2021دیسمبرفي موفّى 9,42%الفائدة على القروض بالدیناربلغ معدّل نسبة 

.2020دیسمبر

2020خالل سنة6,86%مقابل2021سنة خالل%6,24بلغ معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدیّة 

%.6,25نسبة فائدة مرجعیّة للقروض بالدینار تبلغ بـ 2021لسنةاعتمدت میزانیة البنك

ھـــامش نسب الفائدة على القـــروض3--3

ألف دیناربحساب

سبتمبر
2021

دیسمبر
2021

دیسمبر
2020

التقدیـرات
2021

نسبة انجاز 
2021میزانیة

معدّل نسبة الفائدة على القروض بالدینار

معدّل نسبة الفائدة على القروض بالعملة

(*)على الموارد المالیة بالدینارمعدّل نسبة التكلفة 

معدّل نسبة التكلفة على الموارد المالیة بالعملة

9,43%

6,17%

%5,68

1,20%

%9,42

%6,08

%5,62

%1,01

%9,56

%5,59

%6,97

%0,61

% 9,88

% 4,68

% 5,49

%0,83

% 95,30

% 130,10

% 102,27

% 121,41

%بالدینارھـــامش نسب الفائدة على القروض 3,75% 3,80%2,59% 4,39% 86,57

%ھـــامش نسب الفائدة على القروض بالعملة 4,97% 5,07%4,98% 3,85% 131,7

دون اعتبار الموارد الذّاتیة(*)

التدخـــالت

2020دیسمبر 2021دیسمبر  2021سبتمبر 
تقدیرات

نسبة 2021دیسمبر
انجاز 

میزانیة 
دیسمبر

2021

معدل المبالغ 
الجاریة

نسبة 
الفائدة

معدل المبالغ 
الجاریة

نسبة
الفائدة

معدل المبالغ 
الجاریة

نسبة
الفائدة

معدل المبالغ 
الجاریة

نسبة 
الفائدة

قروض قصیرة المدى للمؤسسات بالدینار

للمؤسساتقروض متوسطة وطویلة المدى

لألشخاصالمدىوقصیرة قروض متوسطة وطویلة 

إیجــار مالـــي

قروض قصیرة المدى للمؤسسات بالعملة األجنبیّة

156.676

186.859

348.302

44.621

82.250

10,01%

8,82%

9,24%

11,44%

% 6,17

176.931

193.715

365.499

45.113

75.678

% 9,99

% 8,67

% 9,27

% 11,56

% 6,08

122.203

165.038

381.971

42.621

79.522

%10, 61

%9,37

%9,24

%10,14

% 5,59

171.609

210.522

371.164

48.306

75.079

% 10,11

%,8,84

% 9,28

% 10,93

% 4,68

% 103,1

% 92,0

% 98,5

% 93,4

% 100,8

%856.936%818.7089,10االجمالــــــي 9,12791.355%9,16876.680% 9,44% 97,7
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2,59%مقابل2021في موفّى 3,80%غإذ بلارتفاعاینار على القروض بالدّ لفائدةانسبة سّجل ھامش 
%إذ بلغارتفاعاھامش نسبة الفائدة على القروض بالعملةوسّجل2020في موفّى  4,98%مقابل5,07
.2020في موفى 

صـرف في األصـولالتّ 4--3

الت دخّ . أّما التّ 2020د في م1.072مقابلدم 1.151,5ة ما قیم2021موفى خالت في دّ بلغ مجموع التّ 

ما یعادل دم 172,7من مجموع التدخـالت مقابل18,9%أي ما یعادلم د 218,1فة فقد بلغتالمصنّ 

.2020موفّىفي16,1%نسبة

تغطیة األصول المصنّفة

(بحساب ألف دینار)

التدخـــــــالت
2020دیسمبرموفى2021دیسمبرموفى2021سبتمبرموفى 

تدخالت
تدخالت 
مصنفة

نسبةال
%

تدخالت
تدخالت 
مصنفة

النسبة
%

تدخالت
تدخالت 
مصنفة

النسبة
%

قروض للمؤسسات

قروض لألشخاص

إیجار مالي

574.933

386.819

56.233

178.225

30.182

6.418

31,0%

7,8%

11,4%

589.159

399.903

55.980

179.613

29.437

5.218

% 30,5

% 7,4

% 9,3

519.068

364.398

53.070

139.642

26.053

4.105

%26,9

%7,1

%7,7

%1.045.042214.269%1.017,986214.82521,1إجمالي القــروض 20,5936.536169.800%18,1

%106.4093.843%113.7265.6124,9تعّھدات باإلمضاء 3,61135.4702.872%2,1

%1.151.451218.112%1.131,711220.43719,5المجمـــــــوع 18,91.072.006172.672%16,1

112.575131.72093.595(*)المرصودات والفوائد المخّصصة

%51,1%نسبة تغطیة التدّخالت المصنّفة 60,4%54,2

457باالمضاء بما قیمتھ مرصودات على التعّھدات وألف دینار من االحتیاطي لمخاطر بنكیّة عاّمة الى مرصودات130باعتبار توظیف (*)
.2020دیسمبر ألف دینار في موفى361و2021دیسمبرألف دینار في موفى
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2021دیسمبرموفىنتائــج البنـك في -4

.2020د في موفى دیسمبرم 48,9مقابل م د202163,1دیسمبرافي في موفىالناتج البنكي الصّ بلغ

2021جوانحسابات النتائج في موفى

(بحساب ألف دینار)

إنجازات
سبتمبر
2021

إنجازات
دیسمبر
2021

إنجازات
دیسمبر
2020

نسبة التطور
2020/2021

میزانیة
2021

نسبة انجاز 
میزانیة
2021

فوائد دائنة ومداخیل مماثلة 

عموالت دائنة

ربح /خسارة على عملیات صرف 

مداخیل محفظة اإلستثماروالمحفظة التجاریة

63.146
18.331

3.942
5.348

85.513
25.976

5.084
7.114

78.382
19.917

2.807
5.823

%9,1
%30,4

%81,1

%22,2

86.046
22.661

4.200
5.271

%99,4
%114,6

%121,0

%135,0

104,7%15,7118.178%90.767123.687106.929مجموع إیرادات اإلستغالل البنكیة

فوائد مدینة واعباء مماثلة

عموالت مدینة

42.750
504

60.046
537

57.626
434

% 4,2

%23,7
51.629

820
%116,3

%65,5

115,5%4,352.449%43.25460.58358.060مجموع اعباء اإلستغالل البنكیة

96,0%29,165.729%47.51363.10448.869الناتج البنكي الصافي 

و األجورالعاّمةأعباء اإلستغالل

أرباح أخرى

اإلستھالكات

35.855-
-

1.353-

-50.625
-

-1.783

-40.885
-

-1.806

%23,8
-

1,3-%

45.850–
-

2.062-

%110,4
-

%86,5

%10.30510.6966.178نتیجة اإلستغالل قبل طرح  المرصودات 73,117.818%60,0

مرصودات ونتیجة تصحیح قیم

و غیر عادیة/خسائر على عناصر عادیةأرباح

20.013–
0

-42.068
-34

-23.162
+51

% 81,6
166,7-%

26.579–
0

% 158,3
-

358,5%-85,58.761%16.933-31.406--9.709النتیجـــــــــــــــة  

%232-265--144أداء على األربـــاح 14,2-150% 176,7

-84,5%17.165-31.671--9.852النتیجـــة الصـــافیة 8.911%355,4

15,7%بـ، سّجلت إیرادات االستغالل البنكي تطّورا 2020موفى دیسمبرمقارنة مع النتائج المسّجلة في 
.%4,3بنسبة تطّوراو سّجلت أعباء االستغالل البنكي 2021في موفى 

فیما من المیزانیة104,7%، بلغت إیرادات االستغالل البنكّي 2021بالمقارنة مع التّقدیرات في میزانیة 

من المیزانیة.115,5%مثلت أعباء االستغالل البنكیّة

%الناتج البنكي الصافي بلغ .من المیزانیة96
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تطــّور المحـاصیل البنكیة1-4-

دیسمبرموفىم د في106,9مقابل 2021دیسمبرموففيد م123,7تطّورا إذ بلغتسّجلت االیرادات البنكیة 

م د و العمـــوالت 6لقروض متوسطة وطویلة المدى لألفراد بـ مداخیل اویعود ھذا التطّور أساسا الى 2020

.م د2,3بـارباح على عملیات الصرف وم د2,9ى للمؤسسات بـ  قصیرة المدلقروضاومداخیلم د6,1بـ 

تطّورت إیرادات االستغالل البنكي كالتالي :و

2021دیسمبر البنكیة  في  موفىاالیرادات 

(بحساب ألف دینار)

إنجازات
سبتمبر
2021

إنجازات
دیسمبر
2021

إنجازات
دیسمبر
2020

نسبة التطور 
2020/2021

میزانیة
2021سنة 

نسبة انجاز 
میزانیة 

2021سنة 

المحاصیل المتأتّیة من الفوائد الدائنة المتوسطة وطویلة 
المدى

 المؤسساتفوائد على

فوائد على األشخاص

35.694

10.688

25.007

49.566

14.737

34.829

46.297

17.479

28.818

%7,06

15,69-%

%20,86

53.654

19.699

33.955

% 92,4

%74,8

%102,6

المحاصیل المتأتّیة من الفوائد الدائنة القصیرة المدى

فوائد على قروض على المؤسسات

 الحسابات الجاریة المدینةفوائد على

فوائد على خصم تجاري

فوائد على تمویالت بالعملة األجنبیة

فوائد على تسبیقات على حسابات آلجل

22.458

6.712

5.727

5.198

4.660

161

29.247

9.059

7.573

6.941

5.489

185

26.335

6.448

7.755

5.787

6.040

305

%11,06

%40,49

2,35-%

%19,94

%-9,12

%-39,34

24.219

24.219

%120,8

%120,8

126,4%23,252.857%2.4773.6102.929عموالت التعّھد والضمان و الدراسة

117,8%14,791.193%1.0221.4051.224عموالت على العملیات البنكیة مع الخارج

113,9%32,9718.398%14.83120.96115.763عموالت على العملیات البنكیة المحلیة

112,5%35,975.116%4.2135.7534.231مداخیـــــل اإلیجار المالي

121,0%81,124.200%3.9425.0842.807عملیات الصرف/خسائر على أرباح

31,0%3.057%-7809471.52037,73المداخیل المتأتیة من التوظیفات في السوق النقدیة

135,0%22,195.271%5.3487.1145.823والمحفظة التجاریةاالستثمارمداخیل محفظة 

104,7%15,67118.178%90.767123.687106.929المجمــــــــــوع
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المالیةتطـــّور األعبــاء 2-4-

2021دیسمبر في  موفىمالیةألعباء الا

(بحساب ألف دینار)

سبتمبر
2021

دیسمبر
2021

دیسمبر
2020

نسبة التطور 
2020/2021

میزانیة
2021

نسبة انجاز
میزانیة
2021

أعباء على االقتراضات الخارجیة

فوائد مدینة دائنة-

عموالت مدینة دائنة-

71

71

91

91

161

161

-

43,48-%

43,48-%

-

880

880

-

%10,3

%10,3

-

عباء على االقتراضات من البنـوك

فوائد على إقتراضات  قصیرة المدى -

فوائد على  إقتراضات  متوسطة المدى-

10.297

10.297

14.821

14.821

10.513

10.513

-

40,98%

40,98%

-

11.538

11.538

-

%128,5

%128,5

-

126,0%5.238%-4.5926.6006.8683,90أعباء على القروض الرقاعیة

113,4%33.973%-27.79038.53440.0843.87أعباء على  إیداعات الحرفاء

%504537434عموالت مدینة 23,73820%65,5

43.25460.58358.0604,35المجمــــــــــوع %52.449%115,5

حیث، 2020دیسمبرموفىارنة معــمق2021دیسمبرفي موفىالل البنكي تطّوراـاء االستغــسّجلت أعب

.4,35%بنسبةأي 2020دیسمبرموفىد فيم 58,1مقابل2021دیسمبرموفىفيم د 60,6بلغت
االقتراضات من السوق النقدیة.یرجع ھذا االرتفاع الى اللجوء الى 

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

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

شروط تنافسیة مقبولة.

.2021خالل سنة%6,24الى2020سنة6,86%معدّل نسبة السوق النقدیّة منتراجعتجدر اإلشارة الى
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طّور األجور واألعباء العامةت3-4-

.2020د في موفـى م40,9مقابل2021موفى في م د50,6األجور واألعباء العامةبلغت

نمّو األجور والنفقات العامة
(بحساب ألف دینار)

سبتمبر
2021

دیسمبـر
2021

دیسمبر
2020

میزانیة سبتمبر
2021

نسبة النموّ 
2020/2021

نسبة انجاز 
2021میزانیة 

األجور

األعباء العامة

26.022

9.833

35.565

15.060

29.400

11.485

35.409

10.441

%21,0

% 31,1

%100,4

% 144,2

110,4%23,8%35.85550.62540.88545.850المجمــــــــــوع

) راجعة لـ :%21الف دینار(6,165بالنسبة لألجور بلغت الزیادة 

بألف دینار

والترقیات والترسیم 2021و2020الّزیادة القطاعیّة لسنتي .1
3.791:باعتبار نفقات المؤجرواإلنتدابات

870:النفقات اإلجتماعیّــــة.2
615:احتساب منحة اإلحالة على التقاعد.3
329:تأمیـــن على التقاعـــد.4
ألف دینار197:االجرالمرصودات على العطل خالصةاحتساب.5
338:بدالت أخرى (المنحة الوظیفیة ، التقنیة ، النقل ، العینیة، إلخ...).6

ألف دینار عائدة أساسا لـ :3.575أّما بالنسبة لألعباء العامة فقد عرفت إرتفاعا بـ 

1.564:المساھمة في صندوق دعم االقتصاد الوطني.1
416:المساھمة في صندوق ضمان الودائع البنكیة.2
194:خدمات الدفع اإللكترونيتكالیف.3
363:صیانة األجھزة اإلعالمیّة.4
167:التقنيكالیف الدعمت.5
217:ةالعملبوالتدریبالتكوینندوات.6
197:اإلیجارات.7
141:كالیف سویفت ورویترزت.8
153:اإلضاءة والمیاه تكالیف.9

الصـــافيــاتج  البنكي تطــّور النـّ -4-4

مسّجال نمّوا  بـ 2020م د في موفى 48,9مقابل 2021في موفى م د63,1الناتج البنكي الصافيبلغ

).%29,1(م د14,2
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ـتیجــــــة  النّ 5-4-

مع العلم أنّھ وقع 2020في موفى 17,2-مقابل 2021موفى د في م-31,7بلغت النتیجة الصافیة

م د كمدّخرات صافیة على القروض واإلیجار المالي  والتعّھدات خارج الموازنة 40,1توظیف ما قیمتھ 

).02-2012(منشور البنك المركزي عــــدد م د مدّخرات إضافیة صافیة9,7منھا 

استخالص القــــروض-5

الجملیّـــةاإلستخالصــات-5-1

الجملیّة دون اعتبار القروض في طور النّزاعات اإلستخالصات

في نھایة شھرللقروض الطویلة ومتوّسطة المدى وقروض اإلیجار مالي الجملیّةبلغت اإلستخالصات

وعرفت نسبة .2020لنفس الفترة من سنة م د 69.155م د مقابل56.905ما قیمـتھ2021دیسمبر 

.2020مقارنة بنفس الفترة لسنة %4,68انخفـاضا بـ 2021دیسمبر غایةلىإالجملیّة اإلستخالصات

نمــــّو االستخالصـــــات
(بحساب ألف دینار)

%النمّو 202120202021دیسمبر 31إلــى غایــة 

%-84.98174.18612,70(*)المبلــغ المطلـــوب لإلستخـالص-

%-69.15556.90517,71حجـــم اإلستخـــــالصـات-

%-4,68%76,70%81,38نسبـــــــــة اإلستخــــالص-

%+15.82617.2819,19المبالـغ الغیر المستخلصة-

%+4,68%23,30%18,62نسبـة المبالغ الغیـر المستخلصة-

بدون اعتبار فوائد التأخیر ومصاریف مختلفة (*)

اإلستخالصــات حسب آجــال األقســاطتوزیــع -أ

توزیــع اإلستخالصــات حسب آجــال األقســاط

(بحساب ألف دینار)

2021دیسمبر31إلى غایــة 

األقســــــــاط  بعد آجالھــــــــــــا
یوما)15( مدة االستخالص أكثر من 

األقســـــــاط  في  آجالھـــــــــا
یوما)15من ( مدة االستخالص أقل 

اإلستخالصات
نسبــــــــة 

اإلستخالصات
اإلستخالصات

نسبــــــــــة  
اإلستخالصات

56.90521.62438%35.28162%
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اإلستخالصـات حسـب نوعیّــة التدخــالتتوزیـع-ب

توزیــع اإلستخالصــات حسب نوعیة التدّخالت

(بحساب الف دینار)

2021دیسمبر31إلى غایة

20202021

المطلوب 
لالستخالص

المبلغ 
المستخلص

المطلوب النسبة
لالستخالص

المبلغ 
المستخلص

النسبة

%51.47536.04970,03%67.67453.76179,44القروض الطویلة ومتوسطة المدى-

%22.71120.85691,83%17.30715.39488,94اإلیجـــــــار المالـــــــي-

%74.18656.90576,70%84.98169.15581,38المجمـــــــــــوع

م د 36.049ھـما قیمت2021دیسمبر بلغ حجم استخالصات القروض طویلة ومتوّسطة المدى إلى نھــایة شھر

ي ف%9,41. إذ عرفت نسبة االستخالص انخفاضا بـ 2020م د بالنسبة لنفس الفترة من سنة 53.761مقابل

نھایة في%70,03إذا أصبحت نسبة االستخالص2020سنة مقارنة مع نفس الفترة من 2021دیسمبرنھایة شھر

.2020دیسمبر في نھایة شھر%79,44بالنسبة  لـ2021ر دیسمبر شھ

2021في نھایة شھر دیسمبر%2,89ـ بارتفاعا أّما بالنسبة لقروض اإلیجار المالي فقد سّجلت نسبة االستخالص 
2021دیسمبر في نھایة شھر%91,83إذا أصبحت نسبة االستخالص2020مقارنة مع نفس الفترة من سنة 

.2020دیسمبر في نھایة شھر%88,94بالنسبة  لـ

الجملیّـــةاإلستخالصــات-5-1

الجملیّة دون اعتبار القروض في طور النّزاعات اإلستخالصات

في نھایة شھر للقروض الطویلة ومتوّسطة المدى وقروض اإلیجار مالي الجملیّةبلغت اإلستخالصات
وعرفت نسبة .2020لنفس الفترة من سنة م د 36.323م د مقابل37.370ما قیمـتھ2021سبتمبر

.2020مقارنة بنفس الفترة لسنة %17,46ارتفاعا بـ 2021سبتمبرالجملیّة الى غایةاإلستخالصات

االستخالصـــــاتنمــــّو 
(بحساب ألف دینار)

%النمّو 202120202021دیسمبر 31إلــى غایــة 

%-64.09150.40921,34(*)المبلــغ المطلـــوب لإلستخــــالص-
%+36.32337.3702,88حجـــم اإلستخـــــالصــــــــــــات-
%+17,46%74,13%56,67اإلستخـــــــــــــــالصنسبـــــــــــــــــة -
%-27.76813.03953,04المبالــــــغ الغیـــر المستخلصــــــــــة-
%-17,46%25,87%43,33نسبـــة المبالــغ الغیـر المستخلصــة-

بدون اعتبار فوائد التأخیر ومصاریف مختلفة (*)
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اإلستخالصــات حسب آجــال األقســاطتوزیــع-أ

توزیــع اإلستخالصــات حسب آجــال األقســاط

(بحساب ألف دینار)

2021سبتمبر30إلى غایــة 

األقســــــــاط  بعد آجالھــــــــــــا
یوما)15( مدة االستخالص أكثر من 

األقســـــــاط  في  آجالھـــــــــا
یوما)15من ( مدة االستخالص أقل

اإلستخالصات
نسبــــــــة 

اإلستخالصات
اإلستخالصات

نسبــــــــــة  
اإلستخالصات

37.37014.94840%22.42260%

اإلستخالصـات حسـب نوعیّــة التدخــالتتوزیـع-ب

توزیــع اإلستخالصــات حسب نوعیة التدّخالت

(بحساب الف دینار)

2021سبتمبر30إلى غایة  

20202021

المطلوب 
لالستخالص

المبلغ 
المستخلص

المطلوب النسبة
لالستخالص

المبلغ 
المستخلص

النسبة

%34.54322.95366,45%53.79927.47351,06القروض الطویلة ومتوسطة المدى-

%15.86614.41790,86%10.2928.85085,99اإلیجـــــــار المالـــــــي-

%50.40937.37074,13%64.09136.32356,67المجمـــــــــــوع

م د 22.953ھـما قیمت2021سبتمبربلغ حجم استخالصات القروض طویلة ومتوّسطة المدى إلى نھـایة شھر

%15,39بـ . إذ عرفت نسبة االستخالص ارتفاعـــا2020م د بالنسبة لنفس الفترة من سنة 27.473مقابل
%66,45إذا أصبحت نسبة  االستخالص2020سنة مقارنة مع نفس الفترة من 2021سبتمبري نھایة شھرف

.2020سبتمبرفي نھایة شھر%51,06بالنسبة  لـ2021ر سبتمبرنھایة شھفي

في نھایة شھر %4,87ـ بارتفاعاأّما بالنسبة لقروض اإلیجار المالي فقد سّجلت نسبة االستخالص 

ي نھایة شھرف%90,86إذا أصبحت نسبة االستخالص2020قارنة مع نفس الفترة من سنةم2021سبتمبر

.2020سبتمبرفي نھایة شھر%85,99بالنسبة  لـ2021سبتمبر
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2021مراقبـة المخـاطر في موفى دیسمبر -6

التعّھــــداتنمــو-1

م د في 1.113,6م د مقابل 1.191,5ما یناھز 2021دیسمبر 31بلغ مجموع التّعّھدات الخاّم للبنك في 

.7%أي بارتفاع یقدّر بـ  2020دیسمبر 31

:وتتوّزع ھذه التعّھدات كما یلي

نمـــــّو التعّھــــدات
(بحساب ألف دینار)

التعّھــــــــدات
سبتمبر30

2021
دیسمبر31

2021
دیسمبر31

2020
معّدل

نسبة النمو

%286.234291.031245.29719القروض الطویلة والمتوسطة المدى للمؤسسات

%372.042384.589348.05510القروض الطویلة والمتوسطة المدى لألشخاص الطبیعیین

%288.713298.135273.8179القروض قصیرة المدى للمؤسسات

%6-14.77015.31416.301قصیرة المدى لألشخاص الطبیعیینالقروض 

%56.40255.98053.0705قروض  اإلیجار المالي

%1.018.1611.045.049936.54012إجمالي التعھدات باستثناء التعھدات خارج الموازنة والمساھمات

%21-113.726106.409135.470(*)التعّھدات خارج الموازنة

%1.131.8871.151.4581.072.0107إجمالي التعھدات باستثناء المساھمات

%4-42.74540.07741.547المساھمات

%1.174.6321.191.5351.113.5777المجمـــوع العــــام

0,00%
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20,00%
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ة التعھدات متوّسط
وطویلة المدى 

للمؤّسســات

ة التعھدات متوّسط
وطویلة المـدى 

لألفـراد

التعھدات قصیـرة 
ت المدى للمؤّسســـا

التعھدات قصیرة 
المدى لألفــراد

التعھدات إیجـــار 
مـــالــي

التعھدات خارج 
الموازنة

2020دیسمبرتطورالتعھدات بین -2021

2021دیسمبر  2020دیسمبر 
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:ما یلي2020دیسمبر 31مقارنة مع 2021دیسمبر 31یبرز نمّو التعّھدات في 

 نمو القروض الطویلة والمتوّسطة المدى للمؤّسسات بـ% وتمثّل 2020دیسمبر 31مقارنة مع 19
من إجمالي تعّھدات البنك باستثناء المساھمات 25%ھذه القروض 

33%جعلھا تمثّل 10%بلغت نمو القروض الطویلة والمتوّسطـة المدى لألشخاص الطبیعیین بنسبة
.استثنـاء المساھمـات)إجمالي التعّھدات (بمن

 26%ھذه القروض وتمثّل2020دیسمبر 31مقارنة مع%9نمو القروض قصیرة المدى للمؤّسسات بـ
.2021دیسمبر 31من إجمالي تعّھدات البنك في 

 بلغت بنسبةاإلیجار المالينمو قروض% من5%تمثّل  جعلھا 2020دیسمبر31مقارنة مع 5
(باستثنـاء المساھمـات)إجمالي التعّھدات 

القطــاعـــي للتعّھــــداتالتّوزیـــع2-

دیسمبر 31نتائج بالمقارنة مع )باستثناء المساھمات(2021دیسمبر 31قطاعیّا في البنكتتوّزع تعّھدات
:كما یلي2020

)2021-2020(التوزیع القطاعي للتعھدات
(بحساب ألف دینار)

قطـــــاع النشـــــاط
التعھدات في

2021سبتمبر
التعھدات في

2021دیسمبر 
التعھدات في

2020دیسمبر 

النموّ نسبة
/2020دیسمبر 
2021دیسمبر

النسبة المستھدفة 
المعتمدة من قبل 
مجلس إدارة البنك

%6%659.772%63.424%64.4276القطــاع السیـــاحي 6%8 - %4

%31%29329.276%333.609%327.14229القطـاع الصنــاعي 1%27 - %22

%25%27268.319%306.153%305.72627قطـــاع الخدمـــات 14%32 - %27

%1%113.684%15.345%11.3831القــطاع الفـــالحي 12%2 - %1

%3%230.156%24.825%27.1252قطـــاع البعث العقـاري -18%6 - %3

%34%35370.803%408.103%396.08535االفراد 10%35 - %30

%100%1001.072.010%1.151.458%1.131.888100الجملـــــة 7

،%12بـ  القـطاع الفـالحي ، %14بـ الخدماتعقطامن خالل ھذا الجدول نالحظ تطّور التعّھدات في 

قطـاع البعث مقابل تراجع%1والقطـاع الصناعي بـ %6القطاع الّسیاحي بـ ، %10األفراد بـقطاع 

.2020مع دیسمبربالمقارنة 18%العقـاري بـ
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یلي :القطاعي ماویستنتج من خالل التوزیع 

 توظیف% .2021من تعّھدات البنك في قروض األفراد في دیسمبر35
 توظیف% .2021من تعّھدات البنك في قطاع الصناعة في دیسمبر 29
 توظیف% .2021من تعّھدات البنك في قطاع الخدمات في دیسمبر 27
 توظیف% .2021من تعّھدات البنك في قطاع السیاحة في دیسمبر 6
2021من تعّھدات البنك في قطاع البعث العقاري في دیسمبر %2توظیف.
 2021بنك في قطاع الفالحي في دیسمبر من تعّھدات ال1%توظیف.

6%

29%

27%
1%

2%

35%

�ᢝ
ᡧ
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�ᢝᣘ ቲᅱᅱᒙᎏ ᑢቨ�ᎫቲᅱᎣᏽᑢቨ

قطـــاع الخدمـــات
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يالقطـاع الصنــاع قطـــاع الخدمـــات يالقــطاع الفـــالح قطـــاع البعث 
العقـاري

االفراد

2020-2021دیسمبر  تطور التوزیع القطاعي للتعّھدات  بین

2021دیسمبر 

2020دیسمبر 
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)2021(دیسمبرالتوزیع القطاعي للتعّھدات المصنّفة
(بحساب ألف دینار)

قطـــــاع النشـــــاط
التعھدات في

2021دیسمبر
التعھدات

فيالمصنّفة
2021دیسمبر 

التعھداتنسبة
المصنفة

الفوائد
المخصصة

النسبة التغطیةالمدّخرات

%9.18421.75530.93978%63.42439.47462القطــاع السیـــاحي
%4.13555.34159.47665%333.60991.95128القطـاع الصنــاعي
%1.52216.77418.29644%306.15342.00415قطـــاع الخدمـــات
%2229731975%15.3454263القــطاع الفـــالحي

%2.3945.7698.16355%24.82514.74331قطـــاع البعث العقـاري
%2.45911.94214.40149%408.10329.5287االفراد

%19.716111.878131.59460%1.151.459218.12619الجملـــــة

78%

65%

44%

75%

55%

49%

نسبة التغطیة

القطــاع السیـــاحي القطـاع الصنــاعي قطـــاع الخدمـــات

القــطاع الفـــالحي قطـــاع البعث العقـاري االفراد

62%

28%

15%

3%

31%

7% نسبة التعھدات المصنفة

القطــاع السیـــاحي القطـاع الصنــاعي قطـــاع الخدمـــات

القــطاع الفـــالحي قطـــاع البعث العقـاري االفراد
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المخاطر الكبرى المتعلّقة بالمجّمعات3-

من األموال الذّاتیة الّصافیة للبنك.5%زكّل على حدة بتمویالت تساوي أو تتجاومجّمع 20متّعیت

.2021دیسمبر موفّى من األموال الذاتیة للبنك في%205المجّمعات إجمالي المخاطر المتعلّقة بھذه ویمثّل

تالمخاطر الكبرى المتعلقة بالمجّمعا

(بحساب ألف دینار)

المجمـــــع
الصافیةالتعھدات

2021دیسمبر 31
الصافیةالتعھدات

2020دیسمبر 31

النسبة من
فياألموال الذاتیة

2021دیسمبر  31
%19.36118.35517المنصوريتوفیقمجمع-1

%18.32313.70516سوسیةبنمجمع-2

%17.14218.02415الني عطیّةیمجمع ج-3

%16.49323.82914مجمع فرحات الكاتب-4

%14.9276.17913البركةمجمع بنك -5

%14.61216.52813مجمع بولینا-6

PROMOTEX14.14110.20912%مجمع-7

%13.75519.50612مجمع نوري شعبان-8

%12.53617.80711الماليلإلیجارتونسمجمع -9

%12.14113.76010السبريحبیبمجمع-10

%10.8755.1609النقبيمجمع الھادي-11

%10.86620.3029حشیشةمجمع فتحي -12

%10.3635.6179مجمع بنك االسكان-13

%9.69310.1338مجمع الكرامة-14

%9.36018.2008لیكومجمع ل-15

%7.8276.0817المدیمغمجمع-16

%7.6287.1717محسن بوجبلمجمع -17

SEGOR6.6715.3106%شركة التطھیر -18

AIL6.6385.5636%العربیة العالمیة لإلیجار -19

PANNEAUXشركة -20 DU MAGHREB5.9635.2175%

%239.315246.656205المجمــــــــــوع

من 20%من األموال الذاتیة الصافیة للبنك 5%التي تتجاوزأو الشركاتتمثّل التّعّھدات لدى المّجمعات

%وتمثّل ھذه التعّھدات2021دیسمبر 31إجمالي تعّھدات البنك في  من األموال الذاتیّة للبنك علما وأن 205

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

من إجمالي التعّھدات و یبرز الجدول اآلتي 19%نسبة  2021دیسمبر31تمثّل القروض الغیر مجدیة في 

:توزیع ھذه التعّھدات حسب األصناف

التّعھدات المصنّفــــة

التعھدات

2020دیسمبر  31في  

التعھدات

2021دیسمبر31في 

التعھدات

2021سبتمبر30في  الصنـــــف 

النسبة القیمة النسبة القیمة النسبة القیمة

%84 899.328 81% 933.331 81% 911.430 التعھدات غیر المصنفة

%3 5.443 6% 12.217 15% 32.574 2صنف 

%19 33.623 15% 32.655 15% 33.048 3صنف 

%25 43.644 31% 68.248 22% 47.549 4صنف 

%52 89.972 48% 105.006 49% 107.283 5صنف 

%16 172.682 19% 218.127 19% 220.454 التعھدات المصنفةمجموع 

%100 1.072.010 100% 1.151.458 100% 1.131.884 مجموع التعھدات 

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

تغطیة التّعھدات المصنّفة
)دیناربالملیون(

%النسبة التغطیةالمدّخراتالفوائد المخصصةالخامالقیمة الصنـــــف

%212.2172523.2543.50629صنــف 

%332.65598210.99211.97437صنــف 

%468.2488.40241.22849.63073صنــف

%5105.00610.08056.40466.48463صنــف 

%218.12619.716111.878131.59460المجمــــــــــوع

نسبة محترمة یبقى البنك مطالب وھي60%نسبة2021تمثّل تغطیة القروض المصنّفة في دیسمبر

بتحسینھا في المستقبل.
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المعایـــــیــــر-5

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

.2012سبتمبر 29بتاریّخ 2012-9والمنقّح بالمنشور عدد 1991سبتمبر 17

1المعـیـــــار رقــم -1

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

%(بلغت ھذه التعّھدات  ).2021دیسمبر 31من األموال الذاتیة في 205

من مبلغ األموال الذّاتیة 150%من األموال الذّاتیة للبنك 15%عّھدات التي تفوق فردیّاال تتجاوز جملة التّ 
%(بلغت ھذه التعّھدات  ).2021دیسمبر 31من األموال الذاتیة في 32

2المعـیـــــار رقــم -2

من األموال الذّاتیّة الصافیة للبنك.25%نسبة 2021دیسمبر31وجود 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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بالبنكمؤشر الّسیولة -6

.282%نسبة 2021دیسمبر31بلغ مؤشر السیولة بالبنك في 

2021خالل سنة السیولةمؤشرنموّ 

بحسب مقتضیات 2019بدایة من شھر جانفي وذلكبالمائة100یبقى البنك مطالبا بضمان نسبة سیولة تتجاوز 

.2014نوفمبر 10بتاریخ 14-2014منشور البنك المركزي عدد 
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مؤشـــر المــــالءة-7

%مقابل 11,05%نسـبة2021دیسمبر31بـلغ مؤشـر المالءة فـي  . ویعود 2020دیسمبر31في 11,48

1ھذا التراجع إلى تطّور مجموع المخاطر الجاریة من  1إلى 2020دیسمبرم د في 014 في م د 055

.م د116,5في حدود الصافیةالذاتیةاألموالاستقرارمقابل 2021ردیسمبموفي

%مقابل 7,23%نسـبةالتكمیلیةاألموال الذاتیةدون اعتبارفیما بـلغ مؤشـر المالءة دیسمبر31في 9,50

بلغت م د حیث 31,7اسیة بــاألساألموال الذاتیة الصافیة اضــانخفإلىود ھذا التراجعــ. ویع2020

علما وأن 2021ویرجع ذلك إلى النتیجة السلبیة المسجلة مع نھایة سنة 2021دیسمبرموفيم د في 76,3

.%7لھذا المؤشر حدد بـ القانونيالحد األدنى 

لیة ـة التكمیـــالذاتیوالــاع األمـارتفإلى2021و2020افیة بین سنة ــة الصـــوال الذاتیـاألمرارـاستقیرجع 

مقابل 2021خالل سنة م د30بمبلغ المشروط م د ویعود ذلك إلى عملیة إصدار القرض الرقاعي 31,8ـب

م د ویعود ذلك إلى النتیجة السلبیة المسجلة مع نھایة سنة 31,7األساسیة باألموال الذاتیة الصافیة انخفاض

2021

مؤشـــر المــــالءة

2021دیسمبر  2021سبتمبر 2020دیسمبر المالءةمؤشرإحتساب

76 297 98 130 107 994 (FPNB)األساسیةالصافیةالذاتیةاألموال

40 246 40 359 8 409 (FPC)التكمیلیةالذاتیةاألموال

11 346 11 659 11 659 األولىالدرجةمنالتكمیلیةالذاتیةاألموال

28 900 28 700 -3 250 الثانیةالدرجةمنالتكمیلیةالذاتیةاألموال

116 543 138 489 116 403 (FPN)الصافیةالذاتیةاألموال

1 055 151 1 033 038 1 013 824 (RE)الجاریة المخاطرمجموع

907 724 879 648 861 643 المالیةالمشتقاتوالقرضمخاطربعنوانالمرجحةاألصولـ1

907 680 878 965 861 065 القرضمخاطربعنوانالمرجحةألصولا1ـ1

44 1 683 578 المالیةالمشتقاتبعنوانالمرجحةألصولا2ـ1

102 898 94 853 94 853 التشغیلیةالمخاطربعنوانالمرجحةاألصولـ 2

44 529 58 537 57 329 السوقمخاطربعنوانالمرجحةاألصولـ3

0 1 317 0 الفائدةنسبةمخاطربعنوانالمرجحةاألصول1ـ3

39 232 44 337 33 197 الملكیةسنداتسعرتقلببعنوانالمرجحةاألصول2ـ3

4 795 7 654 10 627 الصرفسعرمخاطربعنوانالمرجحةاألصول3ـ3

503 5 229 13 505 التسلیموالتسویةمخاطربعنوانالمرجحةاألصول4ـ3

المركزيالبنكمنشورفيالمحددةالمعاییرخاللمنالمسجلةالتجاوزاتمن٪300نسبة

% 11,05 % 13,41 % 11,48 (RS)المالءةنسبة

% 7,23 % 9,50 %10,65 التكمیلیةالذاتیةاألموالاعتباردونالمالءةنسبة
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مؤشر التعّھدات على الموارد-8

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 مع المؤّشر وذلك مقارنة2018

%117,68یبرز الجدول التالي قیمة مؤّشر التعّھدات على الموارد بالنسبة لبنك تونس واإلمارات والذي بلغ 
بحیث أن وضعیّة البنك %120ھي 2021علما أن النسبة المستھدفة لنھایة دیسمبر2021دیسمبر31فـي 

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

.بنك احترام ھذا المؤّشر خالل الفترة القادمةالیواصلالقروض للحرفاء حتّى 

(بحساب ألف دینار)
2021دیسمبر 2021سبتمبر  2018سبتمبر 

898 519 862 626 731 862 الجاریة الخام على الحرفاءالتعھدات 

66 316 64 403 0 األقساط المؤجلة والقروض االستثنائیة

832 202 798 223 731 862
والقروض صافیة من األقساط المؤجلة التعھدات الجاریة الخام على الحرفاء

االستثنائیة

616 112 600 849 432 788 موارد الحرفاء بالدینار

32 514 31 345 31 387 مبالغ أخرى مستحقة على الحرفاء

16 500 11 500 66 000 شھائد إیداع

3 654 4 130 4 377 الموارد الخاصة

28 653 19 661 60 608 موارد أخرى من بنوك مقیمة بالدینار والعملة

0 0 0 موارد أخرى من بنوك غیر مقیمة بالدینار والعملة

34 450 34 450 0 والعملةموارد أخرى بالدینار 

40 297 44 043 11 569 مــــــوارد أخرى

832 202 798 223 731 862 التعھدات الخام

707 153 683 289 543 955 الموارد المحتسبة حسب المنشور 

117,68% 116,82% 134,54% المؤشر: تعھدات/موارد



2021التـــزامات بنـــك تونس واالمـــارات في موفى دیسمبر -7

منشورعدد الالمنّقح ب1991سبتمبر17المؤّرخ في 1991-24عمال بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 
محفظة كّون المتعلّق بتغطیة المخاطر ومتابعة التزامات البنوك، تت2012ر سبتمب29خ یاربت9-2012

ا یلي :مّ م2021دیسمبر31التزامات بنك تونس واالمارات في 

(بحساب ألف دینار)

2021دیسمبر 31
الصنـــــــــــف

%النسبة  القیمة الخام 

27,8%

18,9%

9,0,%

0,1%

1,3%

7,6%

291.036

197.396

93.640

853

13.342

79.445

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 

%28,5

%20,3

%8,2

298.123

212.149

85.974

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

56,4% 589.159 ســــاتمجمــــوع القـــــروض للمؤسّ 

36,8%

34,5%

2,3%

384.534

360.453

24.081

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

1,5%

1,0%

0,5%

15.369

10.013

5.356

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

38,3% 399.903 فراد القـروض لألمجمـوع 

94,6%
%74,6

%20,0

989.062

780.011

209.051

المجمـــوع العــام للقــروض
فة قروض غیر مصنّ 

فةقروض مصنّ 

4,9%

0,5%

50.761

5.218
فمجموع اإلیجار المالي غیر المصنّ 

فمجموع اإلیجار المالي  المصنّ 

%5,4 55.980 المالــيالمجمــــوع العــام لإلیجـــار 
%79,5

%20,5

830.773

214.269
فة  باعتبار اإلیجار الماليمجموع القروض غیر المصنّ 

فة باعتبار اإلیجار الماليمجموع القروض المصنّ 

100,0% 1.045.042 المجمــــوع العــام 

106.409 التعّھــدات باإلمضـــاء-

1.151.451 المجمــــوع العــام

218.112 إجمالیاألصول المصنّفــة-

%18,9 نسبة األصول المصنّفـــــة-

131.720 تغطیة األصول المصنّفة بالمرصودات والفوائد المخّصصة-

%60,4 نسبة تغطیة األصول المصنّفة-
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راتـــأھــــم المؤّشـ-8

(بحساب ألف دینار)

2021میزانیة 2020دیسمبر2021دیسمبر 2021سبتمبر

نسبة انجاز 

2021میزانیة  

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-

1.247.864

1.017,986

90.767

43.254

35.855

47.513

-9.709

9.852-

1.266.487

1.045.042

123.687

60.583

50.625

63.104

-31.406

-31.671

1.198.454

936.536

106.929

58.060

40.885

48.573

-16.933

-17.165

1.289.169

981.060

118.178

52.449

45.850

65.729

-8.761

8.911-

98,2%

106,5%

104,7%

115,5%

% 110,4

96,0%

%358,5

%355,4

ھیكلة اإلیرادات البنكیة

الفــــــــــــــوائد-

العمـــــــــــوالت-

أرباح/خسائر على عملیات الصرف-

والسنداتعائدات محفظة السندات االستثمار-
التجاریّة

69,6%

20,2%

4,3%

5,9%

%69,1

%21,0

%4,1

%5,8

%73,3

%18,6

%2,6

%5,4

72,8%

19,2%

3,6%

4,5%

94,4%

108,9%

111,1%

140,0%

نســـــب المردودیــــــــة

2021دیسمبراألمـــوال  الذاتیة في موفى -

2021دیسمبرمدیونیـة البنـك في موفى-

ROEمردودیة األموال الذاتیة -

ROAمردودیة األصــــول -

كلفة الموارد -

محفظة القروضمردودیة -

110.011

238.361

-

-

4,62%

9,10%

88.178

260.508

-

-

%4,54

%9,12

119.875

275.137

-

-

%5,80

%9,16

110.964

258.114

-

-

%4,35

%9,44

% 79,5

% 100,9

-

-

% 104,4

% 96,6

نســـــب المخـــاطر

تدّخالت مصنّفة/مجموع التدّخالت-

تدخالت مصنّفة -

مصنّفةقروض -

مجموع القروض/قروض مصنفة-

مرصودات وفوائد مخصصة على القروض -
المصنفة

نسبة  التغطیة للقروض المصنّفة-

19,5%

220.437

214.825

21,1%

112.119

52,2%

%18,9

218.112

214.269

%20,5

131.263

%61,3

%16,1

172.672

169.800

%18,1

93.244

%54,9

198.421

20,2%

97.987

%49,4

%109,9

% 101,5

%134,0

%124,1
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2021موفى دیسمبر في أھّم المشاریع المصنّفة في قطاع الخدمات
(بحساب ألف دینار)

التغطیةالمبلـــغ الخـــامالمشـــــــروع

UNIVERSALشركة .1 AUTO DIST
AURESشركة.2 AUTO
ECONOMICشركة.3 AUTO
Benشركة .4 Hamidad’AmilentsComposés
MédicalDispositifشركة  .5
Highشركة .6 MagrebTechology HMT
Cliniqueشركة .7 El yasmine
S.T.M"Lesشركة".8 ThermesMarins de Hammamet
LOGISTICSشركة .9 SERVICES TRANSPORT

ELشركة.10 FARABI

4.676
3.927
3.025
1.852
1.778
1.704
1.522
1.328
1.326
1.273

386
1.964
1.513

819
1.119

354
962

1.328
975

13

22.4119.433المجمـــــــوع

2021موفى دیسمبر في البعث العقاريأھّم المشاریع المصنّفة في قطاع 
(بحساب ألف دینار)

التغطیةالمبلـــغ الخـــامالمشـــــــروع

الشركة العقاریة السرایا.1
Diarالعقاریةالشركة.2 Cheikh
Dollyالشركة  .3
Ibnالعقاریةالشركة  .4 Khaldoun

4.696
2.427
3.752
2.324

788
1.718
2.216
2.324

13.1997.046وعــــــالمجم

2021موفى دیسمبر في أھّم المشاریع المصنّفة في القطاع الصناعي
(بحساب ألف دینار)

التغطیةالخـــامالمبلـــغ المشـــــــروع

Tunisieشركة .1 Sucre
ELECTROSTARشركة .2
Leشركة .3 Monde du Cable
HHWشركة .4
INDUSTRIEشركة .5 DE NOUVELLES BRIQUES
Afriqueشركة.6 Acier
lesشركة .7 Ateliers Mécaniques du Sahel
Servitraشركة .8
Voltaشركة .9

Medشركة .10 Ali Nagati
Travauxشركة .11 et Matériel

24.344
13.750
7.024
6.788
6.154
4.367
2.918
1.983
1.365
1.354
1.271

20.322
7.209
5.209
3.119
6.154

51
2.918
1.983
1.365

962
450

71.31849.742وعــــــالمجم

2021موفى دیسمبر في األشــــخاص المصنّفیـــن 
(بحساب ألف دینار)

التغطیةالمبلـــغ الخـــامنوعیـــة التعھـــد

قـــروض لألشخـــاص-
حسابات جاریة مدینة مجّمدة-

24.081
5.356

9.669
4.743

29.43714.412المجمــــــــــــوع



42-ص 2022أفريـل 27المنعقـد يوم 40اجتمــاع الجمعیـــة العـامة العـــادية عـدد 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

اقبي تقرير  المالية القوائم حول  الحسابات مر

3202 ديسمبر 13 في ختومةامل المالية للسنة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 أفريل  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      

 
  
 

          

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

 تونس  2801مونبليزير       تونس 2801 -باالص عمارة قرطاج
 + 272 17 409 252هاتف :         + 122 08 120 840هاتف : 

 + 122 02 284 152:الفاكس       + 122 02 422 211الفاكس : 

 

 



1   

 

  
 المحتويات

 
 
 

 الصفحة
 

 

اقبي الحسابات                                                        2  I. التقرير العام لمر

اقبي الحسابات 9  II. التقرير الخاص لمر

 III. 2023ديسمبر  13القوائم المالية للسنة المالية المقفلة في  14

 

 

 

  



2                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

I. اقبي العام 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 : 
 
 

3   

 

اقبي العام التقريـر  القوائم حول  الحسابات لمر

 2023 حاسبيةامل للسنة المالية

 

 واالمارات تونس بنك مساهمي والسادة السيدات

I. المالية القوائم في التدقيق حول  تقرير 

 لرأيا -3

 القوائم في تدقيقالب قمنا ،8282أفريل82 في المنعقدة العادية العامة الجلسة في إلينا وكلتأ التي الحسابات مراقبة لمهمة تنفيذا

 الموازنة، خارج التعهدات جدول ل ,8282ديسمبر 12 في املختومة موازنةلل المتضمنة ،» البنك «واإلمارات تونس لبنك المالية

راتال وكذلك التاريخ، ذات في المنتهية للسنة النقدية التدفقات وجدول  النتائج ةلقائم
ّ
 ألهم ملخص ذلك في بما اإليضاحّية مذك

 .معتمدةال املحاسبية والقواعد المبادئ
 

 خسائر ذلك في بما ألف دينار11 371 قدره الذاتية لألموال إيجابيا رصيدا 8282 سنةل للتدقيق الخاضعة المالية القوائم تبرز

 .ألف دينار 13 173 قيمتها والبالغ السنة
 

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

 النقدية وتدفقاته المالي ائهدأو  ،8282 ديسمبر 12 في بنكلل المالي المركز ،الجوهرية النواحي جميع من عادلة بصورة عكست

  التاريخ، اتذ في المنتهية للسنة
 
 التونسية. املحاسبية للمعايير وفقا

 الرأي  تبرير  أساس -2

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

 ."الرأي حول القوائم المالية إبداءمسؤولية مراجع الحسابات في " هذه المعايير وقع وصفها بإسهاب بالفقرة الخاصة
نعتبر هيكال مستقال عن البنك يتمتع باالستقاللية والحياد في القيام بمهامه وفقا للقواعد والسلوك المنهي الجاري به العمل 

 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  العناصرنعتقد أن 
ّ
المتوف

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

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

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

 
بشأن أيا

 .المسائل هذه
 

 .رنافي تقري ااالفصاح عنه رئيسية وجب نقاطالتالية تعتبر  ائلوقدرنا أن المس
 

 الدائنة والعموالت المماثلة والمداخيل الدائنة الفوائد إقرار-1-3
 

 الرئيسية التدقيق مسألة
 

 بقيمة أي دينار ألف 83 967و دينار ألف 23 321 تباعا الدائنة العموالت وكذلك المماثلة والمداخيل الدائنة الفوائد تبلغ

 .8282 سنة موفى في البنكي االستغالل إيرادات مجموع من %92 مثلت دينار ألف 222 929 
 

 وائمالق حول  اتاإليضاحب لها التطرق  تم الواردة الدائنة العموالت كذلكو  المماثلة والمداخيل الدائنة دالفوائ إقرار طرق  إن

 وعائداتها". المدى قصيرة القروض "احتساب 8-1 و وعائداتها" القروض "احتساب 2-1 عدد المالية
 

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

 رنةمقا الخانة هذه وأهمية 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؛ 

 تحليلية حول تطور المبالغ الجارية الفوائض والمداخيل المماثلة؛القيام بإجراءات  

المتعلدددددددددددق بتعهددددددددددددات المؤسسدددددددددددات البنكيدددددددددددة والمدددددددددددداخيل المرتبطدددددددددددة  هدددددددددددا فدددددددددددي  42التأكدددددددددددد مدددددددددددن اح دددددددددددرام المعيدددددددددددار املحاسددددددددددد ي  

 مجال األخذ بعين االعتبار للمداخيل والفصل بين السنوات المالية؛

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

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

 التأكد من الطابع المناسب للمعلومات المقدمة ضمن اإليضاحات للقوائم المالية. 
 

 المدخرات وتقدير الحرفاء تعهدات تصنيف-1-2
 

 الرئيسية التدقيق مسألة
 

 افيم دينار ألف 283 328 بمبلغ مخصصات بشأنها رصد دينار ألف 999 922 قيمة 8282 ديسمبر 12 في الحرفاء تعهدات بلغت

 .دينار ألف82 317 املخصصة الفوائد تبلغ
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 بمنشور  طةالمضبو  والشروط المعايير تتوفر عندما  ها المتصلة المدخرات وتسجيل التعهدات تقييم تصنيف، البنك يتولى

  اتاإليضاحب المعايير هذه تعريف وتم هذا الالحقة. بالمناشير المنقح 89-92 عدد التونس ي المركزي  البنك

 وعائداتها" المدى قصيرة القروض "احتساب 8-1 و وعائداتها" القروض "احتساب 2-1 عدد المالية القوائم حول 

 . »الحرفاء على مستحقات«  1 -2- 9 و
 

 أن تبرنااع 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 

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

 .على أقدمية المستحقات
 

 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  

جدددددددددة عدددددددددن العمليدددددددددات المنجدددددددددزة ومدددددددددن سدددددددددلوك العالقدددددددددة التأكدددددددددد مدددددددددن األخدددددددددذ بعدددددددددين االعتبدددددددددار لدددددددددبعض المعدددددددددايير النوعيدددددددددة النات 

 طيلة السنة المالية؛

فحدددددددددددص الضدددددددددددمانات المعتمددددددددددددة الحتسددددددددددداب المددددددددددددخرات وتقددددددددددددير قيمتهدددددددددددا مدددددددددددع اح دددددددددددرام القواعدددددددددددد التدددددددددددي تدددددددددددم سدددددددددددنها والطدددددددددددرق  

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

دخرات المسدددددددددددتوجب علدددددددددددى مسدددددددددددتحقات الحرفددددددددددداء علدددددددددددى األسدددددددددددا  الفدددددددددددردي التثبدددددددددددت مدددددددددددن العمليدددددددددددة الحسدددددددددددابية لمبلدددددددددددغ المددددددددددد 

 والجماعي واإلضافي تطبيقا للقواعد السارية؛

 التثبت من أن التعديالت المق رحة تم األخذ  ها من طرف البنك. 

 تقرير التصرف  -4

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

 .تتعلق مهامنا بإبداء الرأي حول القوائم المالية وال تتعداها لتشمل تقرير التصرف بالتالي فإننا ال نبدي رأيا حول هذا التقرير
 الواردة حول  دددددددددددد من مجلة الشركات التجارية، تنحصر مسؤوليتنا في توكيد صحة المعطيات877لمقتضيات الفصل عددددددددد وفقا

 الية.المبالقوائم  المضمنة بتقرير التصرف وبالتثبت كذلك من مدى تطابقها مع المعطيات الواردةحسابات البنك 
 

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

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

 عنها. تقرير التصرف إخالالت جوهرية وجب علينا التوقف عندها واالفصاح
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وإذا ما استنتجنا وجود خطأ جوهري ضمن تقرير التصرف من خالل األشغال التي أنجزناها، فإننا مطالبون باإلشارة إلى ذلك. 

 صوص. هذا الخلنا مالحظات  تليس

 مسؤولية اإلدارة العامة والقائمين على الحوكمة في إعداد وعرض القوائم المالية -5

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

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

 عمليات احتيال أو أخطاء. كانت ناتجة من
 

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

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

 غياب حل واقعي لمواصلة النشاط.
 

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

 مسؤولية مراجع الحسابات في إطار تدقيق القوائم المالية -1

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

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

 وقاطع.

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

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

 

تكّيف اإلخالالت بالجوهرية سواء كانت نتيجة عمليات غش أو أخطاء عندما يتوفر أسا  معقول بأن حصولها بصفة فردية أو 

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

خالل إنجاز عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة بتونس، نمار  تقديرنا المنهي مع االستدالل بالحّس الناقد، 

 عالوة على ذلك:

تحديدددددددد إذا مدددددددا كاندددددددت القدددددددوائم الماليدددددددة تحتدددددددوي علدددددددى إخدددددددالالت جوهريدددددددة سدددددددواء تعلقدددددددت بأخطددددددداء أو عميدددددددات مغالطدددددددة  نتدددددددولى 

أو غددددددددش وتقيددددددددديم مخاطرهددددددددا وكدددددددددذلك بلدددددددددورة تصددددددددّور وإرسددددددددداء اجددددددددراءات تددددددددددقيق الحتدددددددددواء هددددددددذه املخددددددددداطر. كمددددددددا نقدددددددددوم بجمدددددددددع 

 المؤيدات والمعطيات المثبتة الكافية والمبررة إلبداء رأينا.
 

فرضددددددددية عدددددددددم رصددددددددد إخددددددددالالت جوهريددددددددة ناتجددددددددة عددددددددن عمليددددددددة احتيددددددددال غددددددددش تكددددددددون أعلددددددددى مددددددددن تلددددددددك المتعلقددددددددة  مخدددددددداطرإن 

بارتكدددددددددداب أخطدددددددددداء نظددددددددددرا ألن احتيددددددددددال الغددددددددددش يمكددددددددددن أن يكددددددددددون مددددددددددرّده التواطددددددددددؤ، ال زويددددددددددر، السددددددددددهو عددددددددددن قصددددددددددد، التصدددددددددداريح 

 .الخاطئة أو النأي بدور الرقابة الداخلية

ليدددددددددددة الرئيسدددددددددددية ذو الداللدددددددددددة لغايدددددددددددة إنجددددددددددداز أشدددددددددددغال التددددددددددددقيق وبلدددددددددددورة نتدددددددددددولى إدراك وكسدددددددددددب فهدددددددددددم عناصدددددددددددر الرقابدددددددددددة الداخ 

 تصّور إجراءات تتالئم مع ظروف ومراحل إنجاز المهمة.

نتدددددددددولى تقددددددددددير مددددددددددى مالئمدددددددددة الطدددددددددرق املحاسدددددددددبية المعتمددددددددددة ومعقوليدددددددددة التقدددددددددديرات الحاصدددددددددلة مدددددددددن طدددددددددرف اإلدارة العامدددددددددة  

 هذه األخيرة. لبيانات المتعلقة  ها الصادرة عناإضافة إلى المعطيات و 



7                                                                                                            

 نتددددددددددددولى التثبدددددددددددددت واسددددددددددددتنتاج فيمدددددددددددددا إذا كانددددددددددددت اإلدارة العامدددددددددددددة تعمددددددددددددل علدددددددددددددى تطبيددددددددددددق مبددددددددددددددأ اسددددددددددددتمرارية النشددددددددددددداط باعتمددددددددددددداد 
العناصدددددددددر المثبتدددددددددة للمعطيدددددددددات المتدددددددددوفرة أو وجدددددددددود مؤشدددددددددرات مؤكددددددددددة هامدددددددددة متعلقدددددددددة بأحددددددددددا  أو وضدددددددددعيات مدددددددددن شدددددددددأنها 

 إحدا  ريبة في قدرة البنك على مواصلة نشاطه.
 

لصدددددددددنا إلدددددددددى حصدددددددددول غمدددددددددوض جدددددددددوهري حدددددددددول قددددددددددرة البندددددددددك علدددددددددى مواصدددددددددلة نشددددددددداطه وجدددددددددب لفدددددددددت انتبددددددددداه قدددددددددار ي وإذا مدددددددددا خ

تقريرندددددددا لدددددددده مددددددددن خددددددددالل المعطيددددددددات والمعلومدددددددات الددددددددواردة بددددددددالقوائم الماليددددددددة المتعلقددددددددة بددددددده. وفددددددددي صددددددددورة مددددددددا إذا كانددددددددت هددددددددذه 

عناصدددددددر المثبتدددددددة للمعطيدددددددات المعطيدددددددات غيدددددددر كافيدددددددة ودقيقدددددددة وجدددددددب إبدددددددداء رأي معلدددددددل بشدددددددأنه. ترتكدددددددز اسدددددددتنتاجاتنا علدددددددى ال

رة لددددددددددددينا عنددددددددددددد تدددددددددددداريخ إعدددددددددددداد تقريرنددددددددددددا إال أنددددددددددده ال يمكننددددددددددددا أن تسددددددددددددتث ي حصدددددددددددول أحدددددددددددددا  أو وجددددددددددددود 
ّ
والمعلومدددددددددددات المتددددددددددددوف

 وضعيات مستقبلية من شأنها إعاقة مواصلة نشاط البنك.

نتددددددددولى تقيدددددددديم البسددددددددط االجمددددددددالي للقددددددددوائم الماليددددددددة ال سدددددددديما المتعلقددددددددة منهددددددددا بمضددددددددمونها وشددددددددكلها بمددددددددا فددددددددي ذلددددددددك المعلومددددددددات  

الددددددددواردة بااليضدددددددداحات المصدددددددداحبة والتددددددددي علددددددددى ضددددددددوحها يمكننددددددددا تقدددددددددير إذا مددددددددا كانددددددددت القددددددددوائم الماليددددددددة تف ددددددددح بوفدددددددداء عددددددددن 

 العمليات واألحدا  األساسية.

 مجدددددددددددددال وامتدددددددددددددداد أشدددددددددددددغالنا وكدددددددددددددذلك بدددددددددددددأهم مالحظاتنددددددددددددددا برزنامدددددددددددددة مهمدددددددددددددة التددددددددددددددقيق و الحوكمدددددددددددددة  ندددددددددددددوافي المسدددددددددددددؤولين عدددددددددددددن 

 واستنتاجاتنا ال سيما المتعلقة منها باإلخالالت المسجلة بنظام الرقابة الداخلية والمفرزة أثناء التدقيق.

 ية للمهندددددددددددةنصدددددددددددّرح كدددددددددددذلك للقدددددددددددائمين علدددددددددددى الحوكمدددددددددددة بأنندددددددددددا امتثلندددددددددددا وأّديندددددددددددا مهامندددددددددددا طبقدددددددددددا للقواعدددددددددددد األخالقيدددددددددددة األساسددددددددددد 
المتعلقددددددددددة باالسددددددددددتقاللية وإذا اقتضدددددددددد ى الحددددددددددال بموافدددددددددداتهم بددددددددددالروابط أو بكددددددددددل عنصددددددددددر مسددددددددددتجد لصددددددددددلة قرابددددددددددة أو لعوامددددددددددل 

أخدددددددددرى مدددددددددن شدددددددددأنها أن تدددددددددؤثر وتحدددددددددد بصدددددددددفة فاعلدددددددددة و واقعيدددددددددة اسدددددددددتقالليتنا و إشدددددددددعارهم بالتددددددددددابير الضدددددددددرورية ذات الصدددددددددلة 

 إذا استوجب األمر ذلك.

وحدددددددددددة علدددددددددددى القدددددددددددائمين علدددددددددددى الحوكمدددددددددددة فدددددددددددي إطدددددددددددار تددددددددددددقيق القدددددددددددوائم الماليدددددددددددة للف دددددددددددرة تحديدددددددددددد أهدددددددددددم المسدددددددددددائل المطر  نتدددددددددددولى 

المعنيدددددددددة وهدددددددددي تعتبدددددددددر مسدددددددددائل التددددددددددقيق الرئيسدددددددددية. نقدددددددددوم ببسدددددددددط وإبدددددددددراز هدددددددددذه المسدددددددددائل ضدددددددددمن تقريرندددددددددا إال إذا تتعدددددددددارض 

حسددددددن ذلددددددك مددددددع وجددددددود نصددددددوص قانونيددددددة أو تنظيميددددددة تعيددددددق نشددددددرها وفددددددي وضددددددعيات جددددددّد نددددددادرة يمكددددددن أن نرت ددددددي أندددددده ال يست

 إثارة مسألة معينة ضمن تقريرنا تحسبا من العواقب الوخيمة املحتملة التي تتعدى المصلحة العامة.

II. األخرى  القانونية واألحكام االلتزامات حول  التقرير 

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

 التونسية وكذلك النصوص القانونية الجاري  ها العمل في هذه الخصوص.

 نجاعة نظام الرقابة الداخلية -3

 97-8223الذي وقع تنقيحه بالقانون  2999نوفمبر 29المؤرخ في  2999لسنة  226من القانون عدد 1عمال بأحكام الفصل 

 نظام الرقابة الداخلي تقييم عام حول نجاعةب المتعلق بإصدار إعادة تنظيم السوق المالية، قمنا 8223أكتوبر 22المؤرخ في 

 وفي هذا الصدد نذكر بأن مسؤولية تصميم وتطبيق نظام الرقابة الداخلي وكذلك المراقبة الدورية لنجاعته . للبنك

 فعاليته هي مسؤولية اإلدارة العامة ومجلس اإلدارة.و 
 

 . 8220خالل سنة  ذات أهمية تتعلق بالرقابة الداخلية نقائصلم تفرز أشغالنا حصول 

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

 المالية.القوائم 
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 تطابق مسك حسابات األوراق المالية للضوابط التنظيمية السارية  -2

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

 حسابات األوراق المالية الصادرة عن البنك للوائح الجارية.

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

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

 

 

  2022أفريل  5تونس في 

 

اقبي الحسابات  مر

 نور الهدى هنان            هـشــــام شقيـــــر  
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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 : 
 
 

1818ديسمبر  12القوائم المالية لبنك تونس واالمارات المختومة في   10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اقبي الخاص التقريـر  القوائم حول  الحسابات لمر

 2023 ديسمبر 13 في املختومة حاسبيةامل للسنة المالية
 

 

 واالمارات تونس بنك مساهمي والسادة السيدات

 

ق  8227جويلية  22المؤّرخ في  8227لسنة  92من القانون عدد  78و 91الفصلين عمال بأحكام 
ّ
بالبنوك والمؤسسات المتعل

 متوالعمليات التالية التي  باالتفاقياتمن مجلة الشركات التجارية، نحيطكم علما  963وما يليه والفصل  822المالية والفصل 

 .ةل المذكور و حكام الفصأل  و الخاضعة 8282إبرامها أو إنجازها خالل سنة 

 
ّ
ة بال راخيص والمصادقات على هذه اإلتفاقيات والعمليات اإلجراءات القانونية الخاصّ  اح رامد من تتمثل مسؤوليتنا في التأك

  بالقوائم المالية. بسطهاومن صحة 
ّ
طتكم ما إحاوليس من مهامنا البحث المعمق عن وجود مثل هذه اإلتفاقيات والعمليات وإن

ال  ها أو التي أمكن لنا الحصول عليها أثناء القيام بأعم ة من خالل المعلومات التي وقع مدناعلما بخصوصياتها وشروطها األساسيّ 

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. يةالمال السنة هذه خالل المبرمة والعمليات االتفاقيات: 

الرمزي،  ر، بالدينابإحالة بعض الديون المصنفة 8282مار   89قام البنك وفقا لقرار مجلس اإلدارة المنعقد يوم  -2

 دينار. 431ألف دينار و قد بلغ سعر التفويت  918 1لشركة االستخالص السريع بما قيمته 

وتتوزع كما هو    الف دينار500 8بالبنك  تونس واإلمارات لشركة سيكاف 28/8220/ 12تبلغ قيمة شهائد اإليداع في  -8

  مبين بالجدول التالي:

 تاريخ حلول األجل االكتتابتاريخ  المبلغ تونس واإلمارات شهادة اإليداع شركة سيكاف

 8288ماي  22 8282نوفمبر  18 000 3 تونس واإلمارات شركة سيكاف

 8288 فيفري  88 8282نوفمبر  89 000 1 تونس واإلمارات شركة سيكاف

 8288فيفري  82 8282نوفمبر  12 500 1 تونس واإلمارات شركة سيكاف

 8288جوان  22 8282ديسمبر  22 500 1 تونس واإلمارات شركة سيكاف

 8288ماي  82 8282ديسمبر  82 500 1 تونس واإلمارات شركة سيكاف
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تنص على كراء مكاتب لفائدة األخيرة تستعمل  BTE SICARبإمضاء اتفاقية مع  8282ديسمبر  88قام البنك بتاريخ  -1

ويتم تجديدها كل سنة. وتم  8288ديسمبر  12جانفي و  22ألغراضها التجارية. ويشمل العقد الف رة الم راوحة بين 

ترفيع  دينار سنويا باعتبار األداء على القيمة المضافة ويتم دفعها بصفة مسبقة مع 2.822تحديد مبلغ الكراء ب 

 .8288جانفي  22انطالقا من السنة الثانية.  ويدخل هذا العقد حيز التنفيذ انطالقا من 5% سنوي ب 

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  32 222و 12 222قام البنك بإصدار قرض رقاعي بمبلغ ي راوح بين  -2

 بمبلغ قدره 8282جانفي  22وقع غلقه في  8229أكتوبر  1بتاريخ  29-2212هيئة السوق المالية تحت عدد 

 الف دينار بالمواصفات التالية : 11 232
 

 التسديدطرق  نسبة الفائدة المدة الصنف

 سنوات 3 أ
11%- 

 %2,75  + نسبة الفائدة على السوق المالية-
 أقساط ثابتة

 مع سنتين امهال سنوات 6 ب
11,5%- 

 %3,25  + نسبة الفائدة على السوق المالية -
 أقساط ثابتة

 

 2021التابعة ونسبة الفائدة خالل سنة  االستخالص السریع يبرز الجدول التالي المبلغ المكتتب من طرف شركة
 (دينار ألف)                                                                                                                                                                                             

 2320فائدة  المبلغ المكتتب  الشركة

 18 160 السريعاالستخالص 

 ألف 919 10 وبلغت جملة األموال المودعة تحت التصرفية الفرع BTE SICARقام البنك بإيداع مبالغ متعددة بشركة  -8

 .8282ديسمبر 12 لغايةدينار 

ألف  83ومبلغ قدره  ستثماراتاال فائدة على ك ألف دينار 282على مبلغ قدره  ،بموجب هذه العملية 8282البنك سنة حصل ت

 ألف دينار.273قدرت بمبلغ قدره SICAR  BTEعمولة لفائدة دفع . كما تولى البنك بعنوان القيمة الزائدة عند اعادة االحالةدينار 

 

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

دد يبلغ مجموع الحساب الجاري ل دينارا. 500 1االمتيازات عن هذه  ةقد بلغ المبلغ الجملي للفوائد الناتجو  .الجاریةالحسابات 

BTE SICAR دينار ألف 97 ما قيمته 12/28/2021 في. 

تولى  8226 جانفي 12تاريخ بمع شركة سيكاف تونس واالمارات  ايداع بإمضاء اتفاقية 8226قام البنك خالل سنة  -1

البنك بمقتضاها بعملية ايداع لألسهم واالموال الخاصة بالشركة و في المقابل يتحصل البنك على مبلغ ألف دينار 

 .اعتبار األداءاتدون 
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تمت وقد  .األداءات اعتباراالف دينار ب 3وبمقتضاها اصبحت عمولة االيداع  8229جانفي  23هذه االتفاقية تم تعديلها في 

 .8229 ديسمبر 27المصادقة على هذه االتفاقية من قبل مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

لفائدة  (TES)واإلماراتمن قبل شركة سيكاف تونس  8222تدفع ابتداء من سنة  0,4%عمولة توزيع بنسبة  إقرارتّم  -9

قيمة  تغواإلمارات. بلوتحّدد قيمة هذه العمولة على مبلغ األصول الصافية لشركة سيكاف تونس  واإلماراتبنك تونس 

 .  8220دينار في سنة الف 992هذه العمولة 

 .8229ديسمبر  27اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد في  إثر االتفاقيةتمت الموافقة على هذا 

كما قام البنك بإمضاء اتفاقية مع شركة سيكاف تونس واالمارات يتقاض ى بموجبها بنك تونس واالمارات كراء مكتب  -3

 SICAVوبمقتضاه تتمتع شركة  سنويا ادينار  2 322 تبلغ قيمة كراءبتّم وضعه على ذّمة شركة سيكاف تونس واالمارات 

متجدد  8227نوفمبر  2سنوات ابتداء من  1د يدوم لمدة م ر مربع يقع بمقر البنك. هذا العق 12بمكتب مساحته 

 ضمنيا.

 .الجاريةتفاضلية من حيث الفوائد المستخلصة من الحسابات  بامتيازاتTESتمتع شركة سيكاف تونس واإلمارات ت -7

 في TES ددديبلغ مجموع الحساب الجاري لل  .دينارألف  266 بلغ المبلغ الجملي للفوائد الناتج عن هذه االمتيازات دوق

 .دينار ألف 912 ما قيمته 12/28/8220

 .ألف دينار 223بمبلغ  TESسيكاف تونس واإلمارات حصته من أرباح شركة  على 8282تحصل البنك خالل سنة  -6

الفوائد المستخلصة من الحسابات  بعنوانتفاضلية  بامتيازات TEPتمتع الشركة التونسية االمارتية للمسهاماتت -2

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

TEP دينار ألف 29 ما قيمته 12/28/8220 في. 

باالستخالص للحساب یتعلق  ، تفویضا "االستخالص السریع"إلى شركة 2003بنك تونس واإلمارات في سنة  سندأ -9

تمت  .ببعض المستحقات وبالمقابل تحصل الشركة على عمولة یقع احتسابھا حسب الجدول المصاحب لالتفاقية

 الملتئمة في العاديةمن قبل الجلسة العامة  االتفاقيةالمصادقة على ھذه 

 .ألف دينارا 22مبلغ هذه العموالت  8282وقد بلغ خالل سنة  .2004أفریل  27 

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

االستخالص "شركة ليبلغ مجموع الحساب الجاري هذا و   .ادينار  ألف 3 المبلغ الجملي للفوائد الناتج عن هذه االمتيازات

 .دينار ألف 187 ما قيمته 12/28/8220 في   "السريع

III. المسيرين: لفائدة المتخذة والتعهدات اإللتزامات 

من مجلة الشركات التجارية تفصل  3)جديد( فقرة عدد  822اإلل زامات و التعهدات لفائدة المسييرين المنصوص عليها بالفصل 

 كاألتي :

 .8229ديسمبر    26مجلس اإلدارة المنعقد في  من طرف مستحقات المدير العامّ  وقع تحديد -2
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 ل ر من املحروقات شهريا. 732ا اإلطار يتمتع المدير العام عالوة على االجر بسيارة خدمة و ذوفي ه

 دينار. لفأ 223ما قدره  8282ولقد بلغت جملة األجور واالمتيازات الخام التي تمتع  ها المدير العام خالل سنة

وقد قّدر . 2182أفريل  28المنعقدة بتاريخ تسند ألعضاء مجلس اإلدارة منح حضور وقع إقرارها في الجلسة العامة العادية  -8

 ألف دينار.48 المبلغ الخام لمنح الحضور بد

مجلس اإلدارة المنتمون للهيئة المنبعثة عن املجلس، والمنتمون للجنة القارة للتدقيق  أعضاءمن جهة أخرى، تمتع  

 ألف دينار. 104قّدر مبلغها الخام بد  2182الداخلي ولجنة املخاطرة واللجنة التنفيذية للقرض بمكافآت خالل سنة 

 :بالدينار التونس ي 8282ديسمبر  12التالي تعهدات البنك تجاه المسيرين في  الجدول يبين  -1

 

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المدير العام

 2023أعباء سنة 
 الخصوم في

 2023ديسمبر  13
 2023أعباء سنة 

 الخصوم في

 2023ديسمبر  13

امتيازات قصيرة 

 المدى
222 670 - 152 000 128 000 

امتيازات طويلة 

 المدى
- - - - 

 000 128 000 152 - 670 222 املجموع بالدينار

ه لم يتم إحاطتنا علما بعقد أّية اتفاقية أخرى خالل السنة المالية 
ّ
من ناحية أخرى وما عدى هذه العمليات، نعلمكم أن

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

من  963وما بعده والفصل  822بالبنوك والمؤسسات المالية، الفصل  المتعلق 2016جويلية 11في المؤرخ دد2016-48عدد

 مجلة الشركات التجارية.

 

  2022أفربل5 تونس في،

 

اقبي الحسابات  مر

 

 نور الهدى هنان            هشام شقير
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III. 2023 ديسمبر 13 في املختومة المالية القوائم 
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 بنك تونس واإلمارات
 موازنـة

 2021ديسمبر  31حاسبية المختومة في الفترة الم

             

 ل  ديناراأل بحساب
 

 األصــول اإليضاحات 2021/12/31 2020/12/31

64 988 36 586 1 
الخزينة، واألموال المودعة لدى البنك المركزي 

والخزينة العامة للبالد ومركز الصكوك البريدية 

 التونسية
 مستحقات على المؤسسات البنكيّة والمالية 2    724 167 614 150

 مستحقات على الحرفاء   3    363 853 188 796

 محفظة تجارية  4  339 19 510 16

 االستثمارمحفظة  5    112 110 434 99

 أصول ثابتة 6    375 58 849 47

 أصول أخرى 7    734 28 871 22

     

 مجموع األصول     233 274 1 454 198 1

        
 الخصوم      

 والماليةودائع وأموال المؤسسات البنكية  8 710 149 041 182

 ودائع وأموال الحرفاء 9 455 871 154 767

 إقتراضات وموارد خصوصيّة 10 118 123 092 102

 خصوم أخرى  11 772 41 292 27

     

 مجموع الخصوم    055 186 1 579 078 1

        
 الذاتيةاألموال       

 رأس المال االجتماعي   000 90 000 90

 تطااحتيا   578 47 604 47

 أسهم ذاتية   (840) (840)

 نتائج مؤجلة     (889 16) 276

 النتيجة الصافية        (671 31) (165 17)

 مجموع األموال الذاتية  12        178 88           875 119   

     

  مجموع الخصوم واألموال الذاتية   233 274 1 454 198 1
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 بنك تونس واإلمارات

 جدول التعّهدات خارج الموازنة

 2021ديسمبر  31 المحاسبية المختومة في الفترة
 

 ل  ديناراأل بحساب
 

 الخصوم المحتملة  اإليضاحات 2021/12/31 2020/12/31

 ضمانات وكفاالت مقدّمة 13    253 52 369 60

 اعتمـاد مستننـدي     495 8 622 13

 تعّهدات الّسندات       - 300 24

 مجموع الخصوم المحتملة   748 60    291 98   

 

 التعّهدات المقّدمة      

 تعهدات التمويل المقدّمة 14 084 46 072 63

     63 072      46 084 
 مجموع التعّهدات المقّدمة  

 

 التعّهدات المقبولة        

  
  

 تعهدات التمويل المقبولة

 ضمانات مقبولة 15 621 658 245 650

 مجموع التعّهدات المقبولة     621 658    245 650   
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 بنك تونس واإلمارات

  قائمة النتائج
 2021ديسمبر  31 إلى 2021جـانفي  11من الممتدة  لفترةل

 
 ل  ديناراأل بحساب

              

 الناتج االستغالل البنكي  اإليضاحات 2021/12/31 2020/12/31

 فوائد دائنة ومداخيل مماثلة  16 513 85 382 78

19 917 25 976 
 

 عموالت دائنة

 أرباح على عمليات الصرف   17 084 5 807 2

 مداخيل المحفظة التجارية 18 107 1 089 1

 مداخيل محفظة اإلستثمار 19 007 6 734 4

106 929 123 687 
 

 مجموع إيرادات اإلستغالل البنكي

 فوائد مدينة وأعباء مماثلة 20 (046 60) (626 57)

(434) (537) 
 

 عموالت مدينة

 مجموع أعباء اإلستغالل البنكي  (583 60) (060 58)

 الناتج البنكي الصافي  104 63    869 48   
 

    

(23 207) (40 172) 21 
مخّصصات المدّخرات ونتيجة تصحيح قيمة المستحقات وعناصر 

 خارج الموازنة والخصوم  

 مخّصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة محفظة اإلستثمار 22 (896 1) 45

 األعوان أعباء 23 (565 35) (400 29)

 أعباء اإلستغالل العاّمة  24 (060 15) (485 11)

(1 806) (1 783) 
 

 مخّصصات إستهالكات ومدّخرات على األصول الثابتة

(16 984) (31 372) 
 

 نتيجة اإلستغالل  

88 (34) 
 

 رصيد ربح / خسارة على عناصر عاديّة

 األداء على األرباح   (265) (232)

 نتيجة األنشطة العاديّة    (671 31) (128 17)

 عناصر خارقة للعادة  - (37)

 النتيجة الصافية        (671 31) (165 17)

 النتيجة حسب اآلسهم بالدينار 25 (9,049) (4,904)
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 بنك تونس واإلمارات                                                                          

 جدول التدفقات النقدية 

 2021ديسمبر  31الفترة المحاسبية المختومة في 
 
 ل  ديناراأل بحساب

 

   اإليضاحات 2021/12/31 2020/12/31

 باالستغاللالتدفقات النقدية المتصلة       
 إيرادات االستغالل البنكي المقبوضة    695 109 685 95

 االستغالل البنكي المدفوعة ةكلف   (718 60) (289 58)

 قروض مسندة / سداد القروض الممنوحة للحرفاء   (368 100) (077 57)

 ودائع / سحوبات الحرفاء     134 103 655 96

 مبالغ مسددة لألعوان ودائنون آخرون    (365 51) (953 38)

 ستغالل االتدفقات أخرى ناتجة عن عمليات    040 21 899 3

 الضريبة المدفوعة على األرباح   (255) (660)

 التدفقات النقدية الصافية المخصصة لإلستغالل                                                    163 21 260 41
 التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة اإلستثمار      

 مقابيض متأتية من سندات المساهمة   526 1 582

 / تفويت في سندات المساهمة إقتناء   (912 15) (874 7)

 إقتناء / تفويت في أصول ثابتة   (335 14) (059 10)

 التدفقات النقدية الصافية المخصصة ألنشطة اإلستثمار   (721 28)     (351 17)    
 التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل      

 سداد اقتراضات في الّسوق المحليّة    000 30 324 7

 إصدار اقتراضات في الّسوق المحليّة   (047 16) (250 15)

 خصوصيّة إصدار إقتراضات / سداد إقتراضات   875 6 172 6

 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل                                                    828 20      (754 1)     
 
 

 
   

22 155 13 270   
التغيير الصافي للسيولة وما يعادلها خالل السنة 

 المحاسبية
 السيولة وما يعادلها في بداية السنة المحاسبية    501 2 (654 19)

 
    

 السيولة وما يعادلها من السيولة في نهاية السنة المحاسبية                  26  771 15 501 2
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 اإليضاحات حول القوائم المالية
 
 مراجع إعداد وتقديم القوائم المالية-1
 

ة قواعد المحاسبة المعمول بها بالبالد التونسية وخاصللبنك تونس واإلمارات طبقا ل تم إعداد القوائم المالية

المتعلقة    NC 12والقاعدة المحاسبية  2222ديسمبر  18المؤرخة في  82عدد  القاعدة المحاسبيةمنها 

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

 12-2001و 84-22المعدّلة بالمناشير عدد  2222ديسمبر  20المؤرخ في  14-22عدد 
  

 قواعد المقاييس-2
 

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

 عناصر األصول خالية من كّل هامش إعادة تقييم.

 

 المحاسبية المعمول بهاالقواعد  -3
 

 القروض و عائداتها احتساب -3-1

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

 بقيمتها اإلسمية.

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

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

 الفترة شهريا. انقضاءتحتسب عائدات القروض المسلمة عند  .المنقضية

 
أو باألصول التي تستوجب  )8 الجارية( صنفمصنّفة المتعلقة باألصول وتسّجل عائدات القروض ال

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

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

واألصول  )1 دة( صنفالمحدّ في اآلجال  استرجاعهابالقروض المصنفة ضمن األصول التي ال يوثق في 

 الميؤوسواألصول ذات خطورة وشبه  )1صنف (ب استرجاعها كلّيا في اآلجال المحدودة  التي يصع

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

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

 

  القروض القصيرة المدى وعائداتهاإحتساب -3-2

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

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

  انقضاء الفترة.ض عند . وتسّجل عائدات هذه القروعند سحب األموال
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 احتساب األصول الممّولة بطريقة اإليجار المالي-3-3

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

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

 االقتصادية وليس النظرية االمتالكية.

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

 المسندة.

 

 المساهمات وعائداتهاإحتساب -3-4

 
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 

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

م توزيعها بصفة رسمية. كما تدرج زائد القيمة لألسهاألسهم ضمن حسابات النتائج عندما يقع الموافقة على 

 الفعلي. استخالصهاالمفّوت 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-3-5

 
 خ السحوباتتاريإلى الموازنة في تدرج تعهدات التمويل المقبولة خارج الموازنة في تاريخ إبرامها ثمّ تنقل 

  ضمن األعباء في تاريخ استحقاقها.تحتسب فوائد وعموالت تغطيّة الّصرف بعنوان اإلقتراضات 
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 تقدير المخاطر وتغطية التعّهدات -3-6
 
 مرصودات للقروض -3-6-1 -
 

 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  -
 

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

 الفوائد المخّصصة وقيمة الضمانات المتحّصل عليها.

 
 :نحو التاليتكون نسب المرصودات على ال

 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 معنى  1824يمكن لمؤسسات القرض االبقاء على التصنيف المعتمد في موفى

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

 االستثنائية.  

 ي شطة فيمكن لمؤسسات القرض تأجيل خالص اقساط القروض الممنوحة لفائدة المؤسسات النا

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

 . 5102التسديد انطالقا من بداية سنة 

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

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

 من السنة الماضية. 
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   الجماعية المدخرات - 2 -3-6 -
 

 المتخذة مؤخرا من قبل البنك المركزي التونسي بمقتضى منشوره  فحوى اإلجراءات اإلستثنائية

 وتأثيرها في مستوى المدخرات الجماعية: 1811لسنة  81عدد
 

المتعلّق بتحيين  1811مارس  84بتاريخ  1811لسنة  81أصدر البنك المركزي التونسي منشوره عدد

اإلجراءات المتّخذة في مجال مراقبة المخاطر واآلليات الضرورية للحد منها، وهو ما يشكل تغييرا جذريا في 

 1821لسنة  18طريقة احتساب المدخرات الجماعية مقارنة باإلجراءات المنصوص عليها بالمنشور عدد 

 .1812لسنة  82والمنشور عدد 

 

 :تقديم ألهّم التغييرات 

 

 4و 1و 1( إلى تعهدات مصنفة )صنف 2و 8مراجعة نسبة التحول من تعهدات غير مصنفة )صنف  .2

، 1812إصدار المنشور سنة  على إثرتم العمل به  الذي∆ (، وذلك عبر الزيادة في الهامش القار 5و

 يخص هذا التحيين بعض القطاعات.

 
( إلى تعهدات 2و 8في احتساب نسب التحول من تعهدات غير مصنفة )صنف  1818عدم إدراج سنة  .1

(، وذلك اعتبارا لإلجراءات االستثنائية التي اتخذها البنك المركزي سنة 5و 4و 1و 1مصنفة )صنف 

والمتعلقة أساسا بتأجيل خال ص أقساط القروض لألفراد والمؤسسات ومدى تأثيرها على  1818

 التصنيف الفعلي للحريف.
 

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

 التعّهدات غير المصنّفة للقطاعات.

 

 %18مراجعة النسب الدنيا للمدّخرات المستوجبة على كّل قطاع حيث تم ضبط هذه النسب في حدود   -ت

 القطاعات التالية:لجميع القطاعات باستثناء 

 

 15 % لشركات البعث العقاري 

 15 % للقروض السكنية 
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 اإلضــافيّـــة المّدخــــرات - 3-6-3 -
 

خالله  من يطالب 1821-12منشور عدد  بإصدارقام البنك المركزي التونسي  ،1821 ديسمبر موفى في

من  صولباألالمتعلقة  الصافية اضافية لتغطية المخاطر مرصوداتكافة المؤسسات االئتمانية باحتساب 

 : يليكما  المرصوداتسنوات ويقع احتساب هذه  1مع اقدمية في هذا الصنف تساوي او تفوق  4الصنف 

 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%مرصودات تبلغ  -

 
 قيمة االصول بعد طرح: ،الصافية ونعني بالمخاطر

 مخّصصة فوائـــــــد -

 وكاالت التامين ومؤسسات االئتمان. ،الضمانات المقبولة من الدولة -

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

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

 االئتمانية.

 
  قيمته بما 31/12/2021المقفلة في  سنةللبلغ مبلغ المقدر للمخصصات على المدخرات االضافية  وقد

 دينار. ألف 42.044 
 
 مرصودات للمساهمات -3-6-4 -
 

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

 ناقص القيمة ذي الطابع الدائم المحتمل في قيمتها. 
 

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

 مرصودات لتغطية ناقص القيمة ذي الطابع الدائم المحتمل في قيمتها. 
 

 االجنبية عمليات بالعملة -3-7
 

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

 .(NC 23)في المؤسسات البنكية 

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

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

 الصرف.
 

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

 جها في المحاسبة بالعملة المرجعية.افي كل محاسبة بالعملة االجنبية وإدر
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  يةالثابتة وأصول أخرى غير جار األصول -3-8

 

 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 
 

لتونسية لخزينة العامة للبالد ااالبنك المركزي والبريد وتفصيل الخزينة واألرصدة لدى هذا البند  يتضمن

 :كما يليوهي مفصلة  12/21/2021إلى غاية 
 

 المسّمى 2021/12/31 2020/12/31

 خزينة الفروع بالدينار 067 6 605 5

 خزينة الفروع بالعملة 235 1 936 1

 المركزي التونسي بالدينارالبنك  765 1 748 3

 البنك المركزي التونسي بالعملة 519 27 699 53

 المجمــــــوع 586 36     988 64    
 

 مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية: 2اإليضاح 
 

ألف دينار  167.724ما قيمته  12/21/2021في المستحقات على المؤسسات البنكيّة والمالية بلغت جملة 

  ، وهي موزعة كاآلتي:12/21/1818ألف دينار في  150.614مقابل 
  

 المسّمى 2021/12/31 2020/12/31

 البنوك المحليين قروض لدى 778 122 869 116

 قروض لمؤسسات مالية مختصة 946 44 745 33

 المجمــــــوع 724 167     614 150    

 
  البند: هذاتوزيع مكونات ويبيّن الجدول التالي 

 بحساب األلف دينار 

 2121/12/31 2021/12/31 المسّمى

 804 67 294 61 قروض بالعملة في السوق النقدية
 035 6 - قروض بالدينار في السوق النقدية

 48 908 30 424 (SWAP)قروض بالعملة 
 000 3 - قروض في السوق النقدية في إعادة الشراء

 - 3 البنوك المحليين مستحقات لدى
 485 9 556 12 البنوك والمراسلين األجانب

 121 17 مستحقات متعلقة
 745 33 946 44 مختصةقروض لمؤسسات مالية 

 614 150 724 167 المجمــــــوع
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 مستحقات على الحرفاء : 3اإليضاح
 

 ألف دينارا في 999.401يحتوي هذا البند على المستحقات على الحرفاء وقد بلغت قيمتها 

 مفّصلة كما يلي 12/21/1818ألف دينارا في  901.722مقابل  1181ديسمبر 12
 

 بحساب األلف دينار
 

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 843 72 365 76 حسابات جارية دائنة
 583 826 990 919 للحرفاء أخرى قروض

 296 2 046 3 قروض لمؤسسات مالية مختصة

 722 901 401 999 المجمــــــوع
 

لمخّصصة الفوائد ابعد احتساب  ويبيّن الجدول التالي مكونات المجموع الصافي للمستحقات على الحرفاء

 :والمدّخرات
 بحساب األلف دينار

  
 2020/12/31 2021/12/31 لمسّمى

 560 210 977 230 (1)قروض قصيرة االجل وحسابات مرتبطة 
 248 565 081 636 (2)قروض طويلة ومتوسطة االجل وحسابات مرتبطة 

 843 72 365 76 حسابات جارية دائنة
 071 53 978 55 (3)إيجار مالي 

 - - قيم في االستخالص

 722 901 401 999 المجمـــوع االجمــــالي 
 (628 18) (536 20) فوائـــــــد مخّصصة 

 (867 41) (374 69) فرديّة مــــــدّخــــــرات
 (380 33) (044 42) إضافية مــــــدّخــــــرات
 (659 11) (084 14)   جماعيّة مــــــدّخــــــرات

 188 796 363 853 المجمــوع الصــــافي

  

 

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

 

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 226 202 666 200 -المدى قروض القصيرة 
 817 4 442 2 تسبقات على حساب ألجل

 440 1 362 فوائد غير مسددة
 114 4 620 29 مسددأصل غير 

 (137 2) (424 2) فوائد مستخلصة مسبقا
 100 311 فوائد لالستخالص

 560 210 977 230 المجمـــــــوع
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  :فهي مفصلة كاالتيالمرتبطة  المدى والحساباتلقروض طويلة ومتوسطة ل أما بالنسبة (2)
 

 األلف ديناربحساب 
  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 167 485 333 547 قروض جارية
 1 1 المستحق األصل

 915 14 158 14 مسددالاألصل غير 
 618 3 656 6 غير مسددةفوائد وعموالت 

 919 9 424 12 فوائد لالستخالص
 11 11 حسابات جاريةتسبقه على 

 - - فوائد مستخلصة مسبقا
 617 51 498 55 مستحقات في طور النّزاعات

 248 565 081 636 المجمـــــــوع
 
 

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

    

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 374 49 850 51 قروض جارية
 344 1 160 1 غير مسدداألصل 

 342 354 الفوائد غير مسددة
 801 1 550 2 فوائد جارية

 (93) (189) فوائد مستخلصة مسبقا
 303 253 مستحقات أخرى

 071 53 978 55 المجمـــــــوع
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 السندات التجاريةمحفظة  :4اإليضاح 
 

مفّصلة  ألف دينار 19.339ما قيمته  2021السندات التجارية في موفي ديسمبر محفظة بلغ إجمالي صافي 

 يلي:كما 
 

 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 933 15 788 18 سندات ذات دخل ثــابت
 BTA 19 525 16 525 -رقاع الخزينة

 - - الرقاع
 (443) (669) منحة اإلقتناء
 BTA (68) (149) -ناقص القيمة

 - - سندات ذات دخل متغير
 - -  صندوق رأس مال مخاطر

 577 551 حسابات مرتبطة
 510 16 339 19 المجموع الخام

 - - لمرصوداتا
 510 16 339 19 المجموع الصافي

 
 االستثمارمحفظة  :5اإليضاح 

 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 750 13 500 15 اتالرقاع
    414 10    191 11 سندات المساهمة للمجمع

    967 17    967 17 خرىسندات المساهمة األ

 034 11 920 10 صندوق رأس مال مخاطر
 BTA 61 100 51 100 -الخزينة اترقاع

 265 104 678 116 المجموع الخام

 647 743 فوائد مستحقة على السندات الرقاعيّة
 697 375 خرىاأل اتعلى المساهم فوائد مستحقة

 841 1 044 2 فوائد للتلقي على رقاع الخزينة
 BTA (2 147) (2 228) -منحة اإلقتناء

 BTA (274) (400) -تمدّد القيمة

 822 104 419 117 المجموع الخام

 (388 5) (307 7) مدّخراتال

 434 99 112 110 المجموع الصافي
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 أصول ثابتة :6اإليضاح 
 
 على العناصر المادية الملموسة المستعملة لغايات إدارية ولدعم النشاط. بنكتحتوي األصول الثابتة لل 

 1812ديسمبر  12 في ألف دينارا 58.375وبلغت القيمة الصافية المحاسبية لألصول المادية الثابتة 

 :كاالتيمفصلة 

 بحساب األلف دينار

 
 

  

 األصول

األصول الثابتة 

 31في 

 2020ديسمبر 

 ح/تصحيتفويت

2021 

اقتناءات 

2021  

القيمة الخام 

 31في 

 2021ديسمبر

االستهالكات 

 31في 

 2021 ديسمبر

القيمة الصافية 

 31في 

 2021 ديسمبر

 335 15 350 350 - - المادية غير األصول
 335 15 350 350 - - أصول تجارية
 040 58 698 21 738 79 958 11 - 780 67 المادية األصول
 002 4 - 002 4 - - 002 4 األراضي
 072 6 762 2 834 8 - - 834 8 البنــاءات

منشاءات في طور 

 االنجاز
31 170 - 10 196 41 366 - 41 366 

 328 759 1 087 2    90  - 997 1 تجهيزات المكاتب
  698 2 307 7 005 10    035 1  - 970 8 اإلعالمية

 126 338 464      -  - 464 نقلوسائل 
 448 3 532 9 980 12    637  - 343 12 تجهيزات عامة
 375 58 713 21 088 80 308 12 - 780 67 ـــوعمالمجــ
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 أصول أخرى :7اإليضاح 
 

ألف دينارا  22.871ألف دينارا مقابل  28.734ما قدره  12/21/2021في  األصول األخرى بلغت قيمة

  يلي:كما مفصلة  12/21/1818في 
 

 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 304 5 908 4 وتسبيقات للموظفين قروض
 475 1 309 1 الدولة والجماعات المحلية

 371 14 965 20 مدينون آخرون
 313 313 اعباء مؤجلة
 389 592 عمليات نقدية

 019 1 647 قروض على كاهل الدولة

 871 22 734 28 المجموع 

 

 الخصـــــــوم -4-2
 

 ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية: 8اإليضاح 
 

 ،2021ديسمبر  موفىقيمة إجمالي الودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية في  بلغت 
 هي مبينة بالجدول التالي:  مثلما 12/21/1818دينار في  ألف 182.041مقابل  ديناراألف 149.710  

 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 000 52 000 10 بالدينارالبنك المركزي لدى وإعادة التمويل اقتراضات 
 139 62 360 77 النقدي بالعملة الصعبة السوقاقتراضات لدى 
 054 46 764 41 بالدينار النقدي السوقاقتراضات لدى 

 412 19 765 14 في إعادة الشراء البنوك بين اقتراضات

 189 40 األجانبالبنوك والمراسلين 
 65 324 مستحقات مرتبطة

 182 2 457 5 أموال لدى المؤسسات المالية المختصة

 041 182 710 149 المجموع 
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 ودائع وأموال الحرفاء:   9 اإليضاح
 

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

كما مفصلة  ،12/21/1818ألف دينار في  767.154ألف دينارا مقابل  871.455ب  12/21/2021

  يلي:

 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2020/12/31 المسّمى

 940 495 389 519  تحت الطلب ايداعات
أخرى ايداعات  352 066 271 214 

 154 767 455 871 المجموع 
 

 ويبرز الجدول الموالي مختلف أرصدة مكونات هذا البند:
 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 736 229 426 231 ايداعات ألجل بالدينار
 478 41 640 120 ايداعات ألجل بالعملة الصعبة

 890 31 342 34 حساب جاري الشخاص طبيعيين 
 438 101 471 141 حساب جاري الشخاص معنويين

 027 138 306 161 حساب ادخار 
 015 10 920 8 حساب جاري ألشخاص مهنيين بالعملة 

 518 3 025 4 ايداع بالدينار قابل للتحويل
 000 9 500 16 إيداعشهادة 

 - - حساب خاص بالعملة األجنبية
 33 321 حسابات تجارة عالمية

 977 109 040 55 ايداعات لألشخاص غير مقيمين
 042 92 464 97 ودائع أخـــــرى

 154 767 455 871 المجموع 

 
 

 اقتراضات وموارد خصوصية:  10اإليضاح 
 

 ما قدره 12/21/2021بلغ إجمالي اإلقتراضات والموارد الخصوصية للبنك إلى غاية 
  كما يلي:مفصلة  ،12/21/1818ألف دينار في  102.092مقابل  ألف دينارا 123.118
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 والموارد الخصوصية للبنك على النحو التالي: وتوزع اإلقتراضات
 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 674 21 549 28 الخارجية االقتراضات
 - - اعباء مالية للدفع

 794 73 746 87 قرض رقاعي
 - - أخرىقروض 
 468 95 295 116 قروض

 624 6   823 6   اعباء مالية متعلقة بالقرض الرقاعي
المالية التكالي   624 6 823 6 مرتبطة 

 092 102 118 123 المجموع 

 
 

 خصوم أخرى :11اإليضاح 
 

ألف دينارا في  27.292مقابل  12/21/2021دينارا في  ألف41.772 البند بلغت القيمة الجملية لهذا 

 :كما يليمفصلة ، 12/21/1818
 

 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 961 1 297 2 مؤسسات اجتماعية
 118 6 105 8 موّظفون

 499 4 566 2 الدولة والجماعات المحلية
  868 13 614 26 دائنون آخرون 

 846 280 2 قيم مستحقة بعد االستخالص

 292 27 772 41 المجموع 
 

 األمـــــــوال الذاتيــــــة -4-3
 

 األمـوال الذاتيـة: 12اإليضاح 
  

 مقابلألف دينار  88.178 ب 12/21/2021قدّرت األموال الذاتية للبنك الموقوفة في 
    :كما يلي هي مفّصلة، و12/21/1818دينار في  ألف119.875  

 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 000 90 000 90 رأس المال

 604 47 578 47 اإلحتياطات

 (840) (840) أسهم ذاتية

 276 (889 16)  مؤجلة نتائج

 (165 17) (671 31)    النتيجة الصافية

 875 119 178 88  األمـوال الذاتيـة مجمــــوع
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 التعّهدات خارج الموازنة -44-
 

 كفاالت مقّدمة ،ضمانات: 13اإليضاح 
  

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

 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 314 60 476 51 الحرفاءضمانات لفائدة 

 - 169 مؤسسات بنكيةضمانات لفائدة 

المالي القيمة المتبقية االيجار  608 55 

 369 60 253 52 المجمــــوع 
 

 التمويل المقدمةالتعّهدات : 14اإليضاح 
 

  ألف دينار مقابل  46.084 ،2021للحرفاء في موفي ديسمبر  التمويل المقدمةتعهدات  بلغت جملة
               :21/1820/ 12في  دينارألف 63.072 

 
 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 072 63 084 46 الحرفاء تعهدات التمويل

 072 63 084 46 المجمــــوع 

 

 الضمانات المقبولة :15اإليضاح 
 

مقابل  دينار ألف  658.621 ما قيمته 1812في موفى ديسمبر الّضمانات المقبولة جملة بلغت

 .1820دينار موفى ديسمبر  ألف  650.245
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 قائمــــــة النتائــــــــج -4-5

 
 فوائد دائنة ومداخيل مماثلة :16اإليضاح 

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

 دينار إلىألف 78.382 مقارنة بالسنة الماضية، حيث مّرت من  9.1% حواليبتطور  12/21/2021
  :وهي موزعة كاآلتي دينارألف  85.513 

 

 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 269 1 943 البنوك مععمليات 

حرفاءال مععمليات   78 813 72 631 

 231 4 753 5 مداخيل متعلّقة باإليجار المالي

على تعهدات عمـــــــوالت  4 251 

 382 78 513 85 المجمــــوع 
 

 حسب المكونات:ويبرز الجدول التالي توزيع المداخيل 
 

 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 269 1 943 مداخيل عمليات مالية بين البنوك

 631 72 813 78 فوائد على القروض 

 231 4 753 5 مداخيل متعلّقة باإليجار المالي

على تعهدات  عمـــــــوالت  4 251 

 382 78 513 85 المجمــــوع 
 

 أرباح عمليات الصرف: 17اإليضاح 
 

 :12/21/2021إلى غاية يتضمن هذا البند أرباح عمليات الصرف المحقّقة 
 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 807 2 084 5 أرباح عمليات الصرف

 807 2 084 5 المجمــــوع 

 
 السندات التجاريةمداخيل محفظة : 18اإليضاح 

 
وتجدر ، 2021في موفى ديسمبر  محفظة السندات التجارية المتأتية من مداخيلالجدول التالي ال يتضمن

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

 :كما يليرنة ابغاية المق 12/21/1818
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 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 089 1 107 1 مداخيل رقاع الخزينة

 089 1 107 1 المجموع 
 
 

 اإلستثمارمداخيل محفظة : 19اإليضاح 
 

، وتجدر اإلشارة 2021االستثمار في موفى ديسمبر محفظة  المتأتية من مداخيلالجدول التالي ال لخصي

بغاية  12/21/1818إلى أنه تبعا لسياسة البنك المعتمدة في هذا المجال تمت معالجة المعطيات المقفلة في 

 كما يلي:المقارنة 
 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 266 862 محفظة االستثمارعائدات 
 059 1 004 1 مداخيل الرقاع

 348 149 مداخيل صندوق ذات رأس مال مخاطر
BTA  061 3 992 3  -مداخيل سندات االستثمار

 734 4 007 6 المجموع 

 

 

 مماثلة: فوائد مدينة واعباء 20يضاح اإل
 

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

 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 513 10 821 14 مع البنوك عمليات مالية
 868 6 600 6 على القروض  أخرى اعباء

 084 40 534 38  حرفاءال مععمليات 
والموارد الخاصة على القروض عمليات   91 161 

 626 57 046 60 المجمــــوع 
 

 ويبرز الجدول التالي توزيع هذه األعباء:
 

 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 513 10 821 14 عمليات مالية مع البنوك
 161 91 اعباء على القروض الخارجية

 - - عموالت على القروض الخارجية
 868 6 600 6 اعباء على القروض الرقاعية

 084 40 534 38 فوائد ممنوحة على الودائع
 626 57 046 60 المجمــــوع 
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مّخصصات للمدخرات ونتيجة تصحيح قيم المستحقات وعناصر خارج الموازنة  :21اإليضاح 

  والخصوم
 

 دينار مقابلألف 40.172 ما قدره  2021الصافية للمدخرات بعنوان سنة الجملية بلغت القيمة 
      :كما يلي مفصلة 1818في سنة ألف دينار  23.207 

 
 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 160 5 348 9 استرجاع مرصودات على القروض

 (112 28) (129 49) على القروض مخّصصات للمدخرات

 (149) (284) مخّصصات خارج الموازنة 

 (727) (748) على االيجار المالي مخّصصات للمدخرات

 535 411 االيجار المالياسترجاع مرصودات على 

 - 39 دائنون آخرون على مخّصصات للمدخرات

 36 191 استردادات خارج الموازنة

مدخرات ذات طابع عام استرجاع  - 50 

 (207 23) (172 40) المجمــــوع 

 

 

 

 مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة محفظة االستثمار  :22اإليضاح 
 

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

 :2021سنة 
 

 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 (541) (357 2) باألسهممخّصصات للمدخرات المتعلّقة 

 120 438 استرجاع مرصودات على األسهم

 (6) (36) على األسهم خسائر

 BTA (22) (22) -اندثارات منحة اإلقتناء 

 1 - زائد قيمة على األسهم

 BTA 81 493 - ناقص القيمة

 45 (896 1) المجمــــوع 
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 األعوان عباءأ :23اإليضاح   
 

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

ألف دينار  35.565، 12/21/2021مخّصصات العطل خالصة األجر. وقدّرت قيمتها الجملية إلى غاية 

 :12/21/1818ألف دينار في  29.400مقابل 
 

 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 669 21 711 25 الرواتب والمكمالت

 212 1 308 1 اإلمتيازات التّكميليّة

 649 5 519 6 مصاريف إجتماعيّة 

 452 412 1 مصاريف أعوان أخرى

 418 615 العطل المدفوعة اتمخّصص

 400 29 565 35 المجموع
 
 

 

 أعباء اإلستغالل العاّمة :24اإليضاح 
 

 2021ديسمبر  12المتعلقة بالفترة المحاسبية المختومة في اإلستغالل العاّمةبلغت أعباء 
 يلي:ي السنة المنقضية مبيّنة كما ف يناردألف  11.485مقابل ألف دينار  15.060مبلغ 

 

 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 480 5 646 6 مصاريف االستغالل غير البنكية

 005 6 414 8 االخرى أعباء اإلستغالل العاّمة

 485 11 060 15 المجمــــوع 
 

 ويلخص الجدول التالي أبرز مكونات هذا البند:
 

 بحساب األلف دينار  

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

  984  115 1 تاالدعاءا

 481 4 520 5 الخدمات الخارجية اجور

 15 11 مصاريف التنقل

األخرى العاّمة االستغاللأعباء   8 414 6 005 

 485 11 060 15 المجموع
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 سهم لكلالنتيجة  :52اإليضاح 
 

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

 دينارالبحساب   

 2020/12/31 2021/12/31 المسّمى

 (969 164 17) (370 671 31)   النتيجة الصافية

 - - أولويةحصة االسهم ذات 

 (969 164 17) (370 671 31) الصافية لألسهم العاديةالنتيجة 

 000 500 3 000 500 3 عدد األسهم

 (4,904) (9,049) سهم لكل النتيجة

 

 قائمـة التدفقات النقديّة -4-6
 

 

 

 السيولة وما يعادل السيولة: 26اإليضاح 
 

 :2021ديسمبر 31السيولة وما يعادل السيولة في  مكوناتيتضمن الجدول التالي مختلف 
  

   بحساب األلف دينار

 المسّمى 2021/12/31 2020/12/31

 الخزينة الفروع بالدينار 067 6 605 5

 الخزينة الفروع بالعملة 235 1 936 1

 بالدينارالبنك المركزي التونسي  765 1 748 3

 البنك المركزي التونسي بالعملة 519 27 699 53

 وألجل للبنوكقروض يوم ليوم  - -

 قروض بالعملة في السوق النقدية 201 110 228 107

 البنوك والمراسلين المحليين 3 -

 البنوك والمراسلين األجانب 557 12 485 9

 بالدينار من البنك المركزي التونسي افتراضات (450 51) (650 97)

 من السوق النقدية اقتراضات بالعملة (126 92) (550 81)

 المجموع    771 15 501 2
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ةرتبطالمعامالت مع األطراف الم  : 4-7  
 

في  ةيعلى الحسابات للسنة المنته ريالبنك و التي لها تأث معة رتبطمع األطراف الم ةيسيالمعامالت الرئ

 : لييكما  تكون 12/21/2021

 
الفوائد  ثيمن ح تفاضلية بامتيازات BTE SICAR للتنميةتتمتع شركة تونس واالمارات  (2

   الفوائد الناتجة عن هذه االمتيازات ما قيمته وقد بلغ مجموع .ةيالمستخلصة من الحسابات الجار

 دينار. ألف 1,5
 دينار. ألف  46ما قيمته  12/21/2021في  BTE SICARيبلغ مجموع الحساب الجاري لل 

 

وبلغت جملة األموال المودعة تحت  BTE SICARمبالغ متعددة بشركة  داعيقام البنك بإ (1

. وفي مقابل هذه االموال دينارالف  919 10مبلغ قدره  2021 سمبريد 31 ةيالتصرف لغا

ألف  25ودينار  ألف 128 مبلغبالوظيف  عائداتعلى  1818 سنةالمودعة تحصل البنك في 

عمولة  BTE SICAR. كما دفع البنك لفائدة حالةدينار بعنوان القيمة الزائدة عند اعادة اإل

 .دينار ألف165 حوالي ب تقدرتصرف 
 

 بتاريختونس واالمارات  سيكافمع شركة  داعيا اتفاقيةبإمضاء  2007 قام البنك خالل سنة كما (1

 بالمقابلوبالشركة  الخاصة واالموال لألسهم اإليداع بعمليةالبنك  قومي بمقتضاها 2007 جانفي31

 .دينارف الأ 5مبلغ بالبنك على عمولة تصرف صافية  تحصلي
 

يتقاضى البنك عمولة توزيع تحتسب على  بمقتضاها عيتوز ةيتم إمضاء اتفاق 2010منذ سنة  (4

، وقد تمت المصادقة على بما في ذلك االداءات % 0.4 أساس األصول الصافية للشركة قدرها 

تدفع هذه العمولة كل  .2009 سمبريد 16  خيمن قبل مجلس اإلدارة  المنعقد بتار ةيهذه االتفاق

وقد بلغت قيمة هذه العموالت المتعلقة " تونس واإلمارات كافيس "نهاية الفترة من قبل  فيثالثي 

 دينار.ألف  441مبلغ  2021ديسمبر  12بالسنة المختومة في 

 
 بموجبها بنك تونس تقاضىيتونس واالمارات  كافيمع شركة س ةيقام البنك بإمضاء اتفاق (5

  الكراء  مةيتونس واالمارات وق كافيواالمارات كراء مكتب تّم وضعها على ذّمة شركة س
بمقر  قعيمربع  متر 18بمكتب مساحتها SICAV و بمقتضاه تتمتع شركة ايسنو ناريد1.500

 البنك.
 .ايمتجدد ضمن  2006نوفمبر  82سنوات ابتداء من  1لمدة  دوميهذا العقد 

 
الفوائد المستخلصة  ثيمن ح ةيتفاضل ازاتيبإمت TESتونس واإلمارات  كافيتتمتع شركة س (2

 ألف 177الفوائد الناتجة عن هذه االمتيازات ما قيمته  . وقد بلغ مجموعةيمن الحسابات الجار

 .ناريد

 .دينار ألف 931ما قيمته 2021 /12/21في  TESيبلغ مجموع الحساب الجاري لل 
 

  الف دينار. 500 8, 2021 /12/21بشهائد إيداع تبلغ قيمتها في   TESال اشتركتو  (0
 

الفوائد  ثيمن ح ةيتفاضل ازاتيبإمت  TEPتتمتع الشركة التونسية االماراتية للمساهمات (0

الفوائد الناتجة عن هذه االمتيازات ما قيمته  . وقد بلغ مجموعةيالمستخلصة من الحسابات الجار

 .ناريد ألف 1
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 .الف دينار 14 ما قيمته  12/21/2021في  TEPيبلغ مجموع الحساب الجاري لل 
 

 ملكيالتي  "عياالستخالص السر"إلى شركة  2003 أوكل بنك تونس واإلمارات في سنة  (2

ببعض المستحقات  تعلقيباالستخالص للحساب  ضايمن رأس مالها، تفو %  99,73البنك

تمت  . ةياحتسابها حسب الجدول المصاحب لالتفاق قعيبالمقابل تحصل الشركة على عمولة و

 .2004 ليأفر 27 الملتئمة في ةيمن قبل الجلسة العامة العاد ةيالمصادقة على هذه االتفاق
 

 الحصول اثر دينار ألف 58 888و 18 888 بين يتراوح بمبلغ رقاعي قرض بإصدار البنك قام (28

 28 في غلقه وقع 1822 أكتوبر 1 بتاريخ 22-2818 عدد تحت المالية السوق هيئة موافقة على

 الف دينار بالمواصفات التالية : 11 058 قدره بمبلغ 1818 جانفي

 
 

 طرق التسديد نسبة الفائدة المدة الصنف

 سنوات 5 أ
11%- 

 %2,75  + نسبة الفائدة على السوق المالية-
 أقساط ثابتة

 مع سنتين امهال سنوات 0 ب
11,5%- 

 %3,25  + نسبة الفائدة على السوق المالية -
 أقساط ثابتة

 

لفائدة التابعة ونسبة ا االستخالص السريع يبرز الجدول التالي المبلغ المكتتب من طرف شركة

 2021خالل سنة 
                                                                                                                                                                                             

 (دينار )ألف

 1220فائدة  المبلغ المكتتب  الشركة

 18 160 السريعاالستخالص 

 
 

الفوائد المستخلصة من  ثيمن ح ةيتفاضل ازاتيبإمت "عياالستخالص السر"تتمتع شركة   (22

 . ةيالحسابات الجار
 

 ناريدأالف  3 الفوائد الناتجة عن هذه االمتيازات ما قيمته  بلغ مجموع. 
 

  دينار ألف 187ما قيمته  12/21/2021يبلغ الحساب الجاري لشركة اإلستخالص الّسريع في. 
 

 
تنص على كراء  BTE SICARبإمضاء اتفاقية مع  1812ديسمبر  11البنك بتاريخ  قام (21

جانفي  82مكاتب لفائدة األخيرة تستعمل ألغراضها التجارية. ويشمل العقد الفترة المتراوحة بين 

دينار سنويا  2.188ويتم تجديدها كل سنة. وتم تحديد مبلغ الكراء ب  1811ديسمبر  12 و

 من انطالقا5%  بسنوي  ترفيع باعتبار األداء على القيمة المضافة ويتم دفعها بصفة مسبقة مع

 .1811 جانفي 82 من انطالقا التنفيذ حيز العقد هذا ويدخل.  الثانية السنة
 



42                                                                                                            

 واالمتيازات الخام التي تمتع بها المدير العام خالل السنة ما قدرهبلغت جملة األجور   (21

  الف دينار. 111 
 

 فيالمنعقدة تسند ألعضاء مجلس اإلدارة منح حضور وقع إقرارها في الجلسة العامة العادية  (24

 ألف دينار. 40 دّر المبلغ الخام لمنح الحضور بـوقد ق 1812أفريل  10
 

من جهة أخرى، تمتع أعضاء مجلس اإلدارة المنتمون للهيئة المنبعثة عن المجلس، والمنتمون   (25

 1812للجنة القارة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطرة واللجنة التنفيذية للقرض بمكافآت خالل سنة 

 ألف دينار. 284قدّر مبلغها الخام بـ 
 

 
 

 



74-ص 2022أفريـل 27المنعقـد يوم 40اجتمــاع الجمعیـــة العـامة العـــادية عـدد 



75-ص 2022أفريـل 27المنعقـد يوم 40اجتمــاع الجمعیـــة العـامة العـــادية عـدد 

تقدیـــم
مجمــع بنك تونس واإلمارات

واإلمــاراتمســاحة مجمع بنــك تـــونس-1

تقدیـــم عـــام لمجمع بنك تونس واإلمارات-1-1

شركات تنشط في مختلف القطاعات االقتصادیة (شركة استخالص الدیون، 4یتكون مجمع بنك تونس واالمارات من 
الخ). والشركة األم :  بنك مؤسسات توظیف جماعي لألموال، شركات ذات رأس مال تنمیة، مؤسسات خدمات،

10والمؤّرخ في 65-2001وتخضع ألحكام القانون عدد1982االمارات وھي مؤسسة قرض تأسست سنةتونس و 
2001جویلیة 

دینار تونسي 90.000.000ھكما تجدر اإلشارة الى أن بنك تونس واالمارات مدرج بالبورصة ویبلغ رأس مال
دینار غیر متداولة بالبورصة و 20سھم عادي بقیمة أسمیة تساوي  3.500.000مدفوع بالكامل ویتكون من 

دینار متداولة بالبورصة.20سھم ذو أولویة في الربح بدون حق التصویت بقیمة أسمیة تساوي  1.000.000
ینشط مجمع بنك تونس واالمارات في قطبین اقتصادیین اثنین :

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

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

24المؤّرخ في 83-2001والقانون عدد 1988أوت 2المؤّرخ في 99-88الجماعي لألموال (القانون عدد 
المؤرخ في  8783-1995نظمھا القانون عدد ) وشركات االستثمار ذات راس مال تنمیة التي ی2001جویلیة 

).1995أكتوبر 30

 : 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 نشاطھا في 300ت شركة االستخالص السریع في  شكل شركة خفیة االسم رأس مالھا ئلقد أنش

.استخالص الدیون  لحسابھا الخاص و لحساب الغیر

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

2021سنةفيمبرمةجدیدة وعملیات اتفاقیات 

في إطار نشاطھا المتعلق باستخالص الدیون المصرفیة لحسابھا الخاص، قامت شركة االستخالص السریع 

431بإبرام اتفاقیة شراء دیون مصرفیة تابعة للبنك التونسي اإلماراتي بمبلغ قدره 2021نوفمبر 26بتاریخ 
دینار1.918.197الدیون مبلغا قدره القیمة الخام لھذه. وتبلغ2021دینار تونسي وقد تم تسجیلھا خالل سنة 

.2021مارس 24تونسي. وقع الترخیص لھذه االتفاقیة من قبل مجلس اإلدارة المنعقد في 
بتسجیل اتفاقیة شراء دیون مصرفیة تابعة للبنك التونسي اإلماراتي وقع 2021كما قامت الشركة خالل سنة 

دینار.11.380.870بالدینار الرمزي وتبلغ القیمة الخام لھذه الدیون 2020الترخیص لھا خالل سنة 

اتفاقیات مبرمة في السنوات الفارطة

،2021سنةفيالمفعولساریةتزالالوالتيالسابقة،السنواتفيمبرمةاتفاقیاتبوجودنذكركم
:االتفاقیاتھذهوتشمل

بعضتحصیلمھمةالسریعاالستخالصشركةإلى"BTE"عھدت الشركة االم،2003في سنة -

المرفقللجدولوفقامحسوبةعمولةالسریعاالستخالصشركةتتلقىمقابل خدمتھا،وفي.الدیون

من االستخالص لفائدة الشركة االمالمتأتیةوبلغت المداخیل .الطرفینبینالمبرمةباالتفاقیة

"BTE" 31فيالمضافةالقیمةعلىاألداءباعتبارتونسيدینار2021،21.534خالل سنة
دینار تونسي بإعتبار األداء على القیمة 6.649استالمھایتملمالتيالعموالتبلغت،2021دیسمبر

المضافة.
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معمخاطرةمالرأسصندوقفيتصرفاتفاقیةالسریعاالستخالصشركةبرمتا-

»شركة BTE SICAR قیمتھالبالغالصندوقفيالتصرفذلكبموجبتتولىالتي«

BTE«شركة تتقاضى2021.دیسمبر31فيتونسيدینار1.304.943 SICAR« مقابل ذلك عمولة

.المستثمرةاألموالقیمةعلىتحتسبالمضافةالقیمةعلىاالداءاتبدون اعتبار%1,5تصرف قدرھا 
2021سنةخاللاالستثماربھذاالمتعلقةالسریعاالستخالصشركةتحملتھاالتيالتصرفعموالتوبلغت

2021سنةخاللاستثمارعائداتوالمضافةالقیمةعلىاألداءبإعتبارتونسيدینار27.663قدرهمبلغ
.المضافةالقیمةعلىاألداءبإعتبارتونسيدینار24.734قدرهمبلغ

BTE»بلغ حجم االستثمارات في شركة- SICAV» دینار 172.301مبلغ قدره 2021دیسمبر 31في

دینار تونسي.32.557وبلغت األرباح المتأتیة من ھاتھ االستثمارات تونسي

416قیمتھ بماخسارة مقـابل 2021الف دینار سنة 750بقیمة خسارةسّجلت شركة اإلستخالص السریع-
.2020الف  دینار سنة 
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الشركة التونسیّة االماراتیّة للمساھمات

5.000.000على شكل شركة خفیة االسم برأس مال یقدر بـ 2002تأسست الشركة في جویلیة 
.على ملك بنك تونس واإلمارات99,99%دینار منھا نسبة 

9,535بالتفویت في بعض المساھمات بما قدره 2002ودیسمبر 2002لقد قام البنك ما بین جوان 
ملیون دینار 2,677ملیون دینار تم التفویت فیھا بالدینار الرمزي و6,858ملیون دینار منھا  حوالي 

.فّوت فیھا بالقیمة المحاسبیة الصافیة

:وفیما یلي جدول تحلیلي للمساھمات التي فّوت فیھا البنك للشركة

التوزیع القطاعي للمساھمات

ألف دینار):(الوحدة 

القطـــــاع

تفویت بالدینار
الرمزي

تفویت بالقیمة
المحاسبیة الصافیة

مجموع
التفویت

عددالمبلغ
الشركات

عددالمبلغ
الشركات

عددالمبلغ
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 دینار148بقیمةخسارة2021سنة خالل التونسیّة االماراتیّة للمساھماتالشركة سّجلت 

.2020الف دینار خالل سنة 288بقیمةخسارةمقابل
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شركة تونس واالمارات  للتنمیة

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

.%75. مع العلم وأن حصة البنك في رأس مال الشركة تبلغ كامالهملیون دینار وقع تحریر3بـ 

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

-95وبالقانون عدد  1992نوفمبر 23المؤرخ في 113-92والمنقح بالقانون عدد 1988أوت 2
.1995أكتوبر 30المؤرخ في  87

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 2004منذ سنة

إعادة مبلغ 2021دیسمبر 31للتنمیة مع االشارة أّن شركة تونس واالمارات للتنمیة قامت الى حدّ 

ملیون دینار لفائدة بنك تونس واالمارات لتبلغ القیمة المتبقیّة للمبالغ المدرجة 12,501جملي قیمتھ 

دیسمبر 31ملیون دینار في 10,920ارات للتنمیة في حدود من قبل البنك لدى شركة تونس واالم

2021.

مقابل 2021الف دینار خالل سنة 80سّجلت شركة تونس واإلمارات للتنمیة نتیجة صافیة تبلغ 

.2020خالل سنة الف دینار110
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شركة  سیــكاف تـونس واالمــارات

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

.2006نوفمبر 8المؤّرخ في 2006-45

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

تائج إیجابیة منذ دخولھا طور االستغالل.وأّن شركة سیكاف تونس واإلمارات سّجلت ن2007ماي 

ملیون دینار 6,695ملیون دینار مقابل 10,534نتیجة صافیة قدرھا 2021سّجلت خالل سنة 

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

.6,28%نسبة2021

شركات مجمع بنك تونس واالماراتالمؤشرات الرئیسیة لنشاط -1-3

(الوحدة : الف دینار)

النتیجة
الصافیة

مجموع
األموال الذاتیة

مجموع
األصول

-31.671 88.178 1.266.487 بنك تونس واالمارات

-750 2.287 3.067 شركة االستخالص السریع

-148 3.220 3.272 للمساھماتالشركة التونسیّة االماراتیّة 

80 3.304 16.193 BTEشركة   Sicar

10.534 173.775 174.035 شركة  سیكاف تونس واالمارات
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تطور النسب المئویّة للمراقبة والنسب المئویة للحصص وتغییر المساحة-1-4

تعریف المراقبة

بمؤسسة  ما بغرض التمتع تتمثل المراقبة في النفوذ الذي یخول قیادة السیاسات المالیة والعملیاتیة 

باالمتیازات المنجرة عن أنشطتھا.

ویة للمراقبةئالنسب الم

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

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

المناسبة للتجمیع. وتوافق النسبة المئویة للمراقبة عدد الحقوق التي یمتلكھا البنك كمؤسسة مساھمة 

في الشركة المجمعة ویتم احتسابھا بجمع عدد الحقوق المملوكة. بصفة مباشرة أو غیر مباشرة. 

التي یراقبھا البنك بشكل حصري.للمؤسسات 

2021ویبرز الجدول اآلتي النسبة المئویة التي تم تسجیلھا، على التوالي، في موفى دیسمبر 
.2020موفى دیسمبر و

النسب المئویة للمراقبـة

نسبة المراقبة
2020

نسبة المراقبة
2021

%100 %100 بنك تونس واالمارات

%99,73 %99,73 االستخالص السریعشركة 

%100 %100 الشركة التونسیّة االماراتیّة للمساھمات

%100 %100 BTEشركة   Sicar

%5,7 %4,57 شركة  سیكاف تونس واالمارات
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ویة للحصص أو االرتباط المالي بالمجموعةئالنسب الم

اشرة، في مباشرة أو غیر مبتتمثل النسبة المئویة للحصص في القسط الذي یمتلكھ البنك، بصفة 

رأس مال كل شركة مجمعة، وبمقابل النسبة المئویة للمراقبة التي تحدد اختیار الطریقة المناسبة 

للتجمیع یخول تعیین النسبة المئویة للحصص من القیام بالتجمیع. و تمكن معرفة النسبة المئویة 

إضافة الى القسط الراجعللحصص من تقییم حقوق البنك في صافي أصول الشركات المجمعة

للمساھمین الذین یمثلون أقلیة.

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

وتوزیع األموال الذاتیة. ویتم حساب النسبة المئویة للحصص بجمع نسب األقساط  التي تمتلكھا 

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

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

موفى و2021ویبرز الجدول اآلتي النسب المئویة التي تم تحدیدھا، على التوالي، في موفى دیسمبر 

.2020دیسمبر 

للحصصالنسب المئویة 

نسبة الحصص
2020

نسبة الحصص
2021

%100 %100 بنك تونس واالمارات

%99,73 %99,73 شركة االستخالص السریع

%100 %100 الشركة التونسیّة االماراتیّة للمساھمات

%100 %100 BTEشركة   Sicar

5,7% %4,57 شركة  سیكاف تونس واالمارات
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المالیة المجمعةتحلیل القوائم -2

أھم تطورات بنود الموازنة المجمعة-2-1

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

ملیون دینار مقابل1.522,9، بلغ مجموع الموازنة المجمعة، ما قیمتھ 2021دیسمبر 31في تاریخ 

مقارنة 9,9+%أيملیون دینار 137,6قدره أي بنمو2020سنة موفيملیون دینار في 1.385,3

2020.دیسمبر موفيبالمستوى المسجل في 

مقابل 2021دیسمبر31ملیون دینار في تاریخ 945,9وبلغ قائم المستحقات على الحر فاء ما قیمتھ 

ملیون دینار ویعزى 70,3وسجل بذلك نمّوا بحوالي2020دیسمبر 31ملیون دینار  في  875,6

الحرفاء في الشركة األم.المستحقات علىھذا النمو أساسا بتطور 

ملیون 349,2ما قیمتھ 2021في موفى سنة حّصة األقلیةرباعتبابلغ مجموع األموال الذاتیة 

ملیون دینار أي21,9أي بنمّو قدره 2020ملیون دینار في موفى سنة 327,3دینار مقابل 

.2020مقارنة بالمستوى المسجل في موفى دیسمبر 6,7+%

أھم تطورات بنود النتیجة المجمعة-2-2

سنة ملیون دینار18,3-مقابل ملیون دینار 32,4-بما قیمتھ 2021في نھایة سنة الخسائرقدّرت 

2020.

17,4+%ملیون دینار أي19,7وفي ھذا السیاق سجلت إیرادات االستغالل البنكي ارتفاعا بـ
رتفاع الفوائد  اویفّسر ھذا االرتفاع  أساسا ب2021ملیون دینار خالل  سنة 133لتستقّر في حدود

.على مستوى  الشركة األم أساسا 

%ملیون دینار أو0,2وارتفعت تكالیف االستغالل البنكي بحوالي ملیون دینار 57,7بلغلت0,4+

.2020ملیـون دینار سنة57,5مقابل 2021سنة 

، مقارنة بالسنة السابقة 34,9+%ملیون دینار أي  19,5كما ارتفع الناتج البنكي الصافي للمجمع بـ 

.2020ملیون دینار سنة 55,8ملیون دینار مقابل 75,3لیبلغ 
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قـــــالحالمـ
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شــــركة االستخـــالص الســــریع

قـــــــائمة النتـــــــائج

)( الوحدة : الف دینار

2020 2120
244

-10

188

-1

مدا خیـــــل االستخــــالص-

أعبـــــاء االستخــــــــالص-

234 187 المدخــول الصـــافي لالستخالص

-627

-33

-222

-

-781

-46

-213

-

األعـــــوانأعبــــاء -

ومداخیل أخرىمخصصات االستھـالك والمدّخـرات-

أعبـــــاء عــــــامة-

ایرادات استغالل أخرى-

-648 -853 نتیجـــــــة االستغــــــــالل

210

23

99

5

إیرادات التوظیفــات الصـــافیة-

أعبـــاء/أربــــــاح مختلفة-

-415 -749 العــادیّةنتیجـــــة األنشطــــة 

-1 -1 األداءات على الشركات-

-416 -750 النتیجـــــــة الصـــــــافیة
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شــــركة االستخـــالص الســــریع

المــــــوازنة

)( الوحدة : الف دینار

2020 2021

ـــــولـــــــــــاألصــ

200
581
48

437

30
172
45
440

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

1.266 687 مجمـــــوع األصــول الجــاریة

3
203

2.258

-
162

2.218

األصول غیــر  الجاریة
األصول الثابتة

األصول الثابتة غیر المادیة-
المادیةاألصول الثابتة -
األصول المالیة-

2.464 2.380 مجموع األصول غیر الجاریة

3.730 3.067 مجمـــــــــوع األصــــــــول

األمــــــــــوال الذاتیـــــــــــة 
300300رأس المال -
2.7373.153و نتائج مؤّجلةمدّخــرات-
416-750-نتیجة السنة-

2.2873.037الذاتیـــــةمجمـــوع األمـــوال 
الخصـــــــــــوم الجاریــــة

قــــــــروض-
630565خصـــوم أخــــرى-

630565مجمــوع الخصـــوم الجاریــة
خصــــــــوم غیـــــر الجاریــــة

150128وخصوم أخرىمخّصصات المخاطر واألعباء-
150128ر الجاریـــةغیــمجمـــوع الخصـــوم 

3.0673.730مجمـــوع األمــــوال الذاتیــة و الخصـــــوم
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الشركة التونسیّة االماراتیّة للمساھمات

قـــــــائمة النتـــــــائج

)( الوحدة : الف دینار

2020 2021

2
-

27
-
2

99
1.090
-157

18

-
-

69
-
-

115
1.117
-100
59

االستغــــاللإیــرادات 
عموالت-
حصص مرابیح متأتیة من محفظة المساھمات-
حصص مرابیح متأتیة من محفظة األسھم بالبورصة-
زائد قیمة من مبیعات في البورصة -
Sicavو زائد قیمة من مبیعات األسھم-
Sicavغیر المتحققة و زائد قیمة من مبیعات األسھم في البورصة-
Sicavو في البورصةاستردادات على مدخرات األسھم -
إلغاء زائد القیمة الكامنة على األسھم في البورصة في السنة الفارطة-
إیرادات أخرى -

1.081 1.260 مجمـــوع إیــــــرادات 

23
1

120
38

1.117
20
55

2
1

145
43

1.148
17
51

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

1.374 1.407 مجموع أعبــــــاء االستغـــــالل

-294 -147 نتیجـــة االستغـــــالل

1
-
6

-
-
-

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

-287 -147 نتیجة األنشطة العادیة قبل احتساب األداءات

-1
-

-1
-

األداءات على الشركـــات-
المساھمة االجتماعیة للتضامن-

-288 -148 النتیجة الصـــافیة للسنـــة المحـــاسبیة
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الشركة التونسیّة االماراتیّة للمساھمات

المــــــــوازنة
)( الوحدة : الف دینار

2020 2021

األصـــــــــــــــــــــــــــول

1.426
-374

1.426
-374

محفظة المساھمات-
مخّصصات على المساھمات-

1.052 1.052 صافي محفظة المساھمات

2.334
98

-1.116

2.373
113

-1.148

استثمارات بالبورصة-
محتملة من استثمارات بالبورصةزائد قیمة -
خسائر محتملة من استثمارات بالبورصة -

1.316 1.338 صافي محفظة المساھمات بالبورصة

2.368 2.390 صافي محفظة المساھمات واالستثمارات

199
38
11

114
14

8

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

422 407 أصول جاریة أخرى-

-45 -45 المدخرات على القیمة المضافة-

377 362 صافي أصول جاریة أخرى

2.993 2.888 مجمـــــوع األصــول الجــاریة

-
757

-330

-
757
-373

األصول الثابتة غیر المادیة-
األصول المادیة-
االستھـــالكات-

427 384 مجموع األصول الثــــــابتة

3.420 3.272 مجمـــــــــوع األصــــــــــــــول

5.000 5.000 رأس المال -

295 296 احتیاطي إعادة التقییم والمخّصصات القانونیّة-

-1.639 -1.928 النتائج المرّحلة-

-288 -148 نتیجة السنة-

3.368 3.220 مجمـــوع األمـــــوال الذاتیــــــة

- - الجاریــــةغیرالخصـــــــــــوم

52 52 الخصــــــوم الجاریـــــة

52 52 مجمـــــوع الخصــــــوم

3.420 3.272 مجموع األموال الذاتیة و الخصوم
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شـركة تونس واالمــارات للتنمیــــة

قـــــــائمة النتـــــــائج

)( الوحدة : الف دینار

2020 2021

12
112
221
18

8
75
193
29

إیــرادات االستغــــالل

حصص مرابیح متأتیة من محفظة االستثمار-

حصص مرابیح متأتیة من التوظیفات-

عمــــوالت-

إیرادات أخرى -

363 305 مجمـــوع إیــــــرادات 

136
35
14
49

153
35
14
22

أعبــــاء االستغـــــالل

أعبـــاء عــــــامة-

أجـــــــور-

االستھالكات والمدّخراتمخصصات -

أعباء إستغالل أخرى-

234 224 مجموع أعبــــــاء االستغـــــالل

129 81 نتیـجـــة االستغــــــالل

129 81 نتیجة األنشطة العادیة قبل احتساب األداءات

-18 -1 األداءات على الشركـــات-

-1 - مساھمة في صندوق التضامن -

110 80 الصـــافیة للسنـــة المحـــاسبیةالنتیجة 
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شـركة تونس واالمــارات للتنمیــــة
المــــــــوازنة

)( الوحدة : الف دینار

20212020
األصـــــــــول

1.6201.633األصول غیــر  الجاریة
الغیراالستعماالت على الموارد الخاصة الموضوعة على الذمة للتصرف فیھا لفائدة

12.58912.589حافظة سندات
1.269-1.314-تطرح التسبیقات على  األسھم

11.27511.320المجموع الصافي
838954توظیفات

557719أصول أخرى
12.67012.993المجموع الصافي

11الخزینـــــــــــة
12.67112.994مجموع االستعماالت على الموارد الخاصة

14.29114.627مجموع األصول غیر الجاریة
األصول الجاریة

522708حسابات الحرفاء
--تطرح المدخرات
522708المجموع الصافي

243233أصول جاریة أخرى

1.0931.144توظیفات و أصول مالیة أخرى

444السیولة و ما یعادل السیولة
1.9022.089مجموع األصول الجاریة

16.19316.716مجموع األصول
األموال الذاتیة و الخصوم

3.0003.000رأس المال االجتماعي
216210االحتیاطیات

84النتائج المؤجلة
3.2243.214مجموع األموال الذاتیة قبل احتساب نتیجة السنة المحاسبیة

80110نتیجة السنة المحاسبیة
3.3043.324التخصیصمجموع األموال الذاتیة قبل 

وارد خاصـــــــــةــــــم
12.67112.994موارد خاصة موضوعة على الذمة للتصرف فیھا لفائدة الغیر

12.67112.994مجموع الموارد الخاصة
الخصــــــــــــــــــــوم

218399الخصوم الجاریة األخرى
218399مجموع الخصوم الجاریة

16.19316.716الذاتیة و الخصوممجموع األموال 
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شـركة تونس واالمــارات ذات رأس مال متغیّر
"سیـــــكاف"

قـــــــائمة النتـــــــائج

)( الوحدة : الف دینار

20212020
7.0843.183مداخیل محفظة السندات

مداخیل الّرقاع والقیم المماثلة-

التوظیف الجماعيمداخیل أسھم -

6.826

258

3.031

152

3.9253.821مداخیل التوظیفات النقدیة

11.0097.004مجموع مداخیل التوظیفات

405-675-أعباء التصرف في التوظیفات

10.3346.599دخل التوظیفات الصافي

211-290-أعباء أخرى

10.0446.388نتیجة االستغالل

3582.282االستغاللتسویة نتیجة 

10.4028.670مبالغ السنة المحاسبیة القابلة للتوزیع

1.975-132تعدیالت أخرى

10.5346.695النتیجــــة الصـــافیة
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شـركة تونس واالمــارات ذات رأس مال متغیّر
"سیـــــكاف"

المـــــــوازنة
)( الوحدة : بالدینار

20212020
األصـــــــــــول

محفظة السندات

الّرقاع والقیم المماثلة-

أسھم شركات التوظیف الجماعي-

131.360
127.304

4.056

79.106
72.470
6.636

التوظیفات النقدیة والسیولة

التوظیفات النقدیة-

السیــولة-

42.647
41.726

921

56.167
38.160
18.007

2846االستغاللمستحقات 
أصـــــــــــول أخرى 

174.035135.319مجمــــــــوع األصـــــــول
الخصـــــــــــــوم

183135متعاملون دائنون-
7787دائنون مختلفون آخرون-

260222مجمــــــوع الخصـــــــوم
األصــــول الّصافیــــة

163.371126.426رأس المال

21السنوات المحاسبیة السابقة القابلة للتوزیعمبالغ 

10.4028.670مبالغ السنة المحاسبیة القابلة للتوزیع

173.775135.097مجموع األصــول الّصـــافیة
174.035135.319مجموع الخصوم واألصول الصافیة
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 مكتب نور الهدى هنان       مكتب هشام شقير
 اليابانعمارة الصفصاف، نهج        المركز العمراني الشمالي

 تونس  2801مونبليزير       تونس 2801 -عمارة قرطاج 

 + 272 17 409 252هاتف :        + 122 02 740 241هاتف : 
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 واالمارات تونس بنك مساهمي والسادة السيدات
 
 I- المجمعة المالية القوائم في التدقيق حول قريرت 

 لرأيا -3

 ،8282أفريل82 في المنعقدة العادية العامة الجلسة في إلينا أوكلت التي الحسابات مراقبة لمهمة تنفيذا
 للموازنة المتضمنة ،»المجمع «واإلمارات تونس بنك لمجمع المجمعة المالية القوائم في بالتدقيق قمنا

 ةالمجمع النتائج لقائمة المجمع، الموازنة خارج التعهدات لجدول ،8282ديسمبر 12 في المختومة المجمعة

 ذلك في بما ةاإليضاحيّ  المذّكرات وكذلك التاريخ، ذات في المنتهية للسنة المجمع النقدية التدفقات وجدول
 المعتمدة. المحاسبية القواعد و المبادئ  ألهم ملخص

  المجمعة الذاتية لألموال إيجابيا رصيدا 8282 سنة للتدقيق الخاضعة المجمعة المالية القوائم تبرز
  اقيمته والبالغة المجمعة السلبية النتيجة في المجمع حصة باعتبار ألف دينار 381 151 قدره

 .دينار ألف 12 724

 المالية القوائم نأ إلى أنجزناها التي التدقيق أشغال خلصت بمهامنا القيام في عناية من أوليناه لما واعتبارا
 بنك معلمج المالي المركز الجوهرية، النواحي جميع من عادلة بصورة تعكس بتقريرنا المرفقة المجمعة

 لتاريخ،ا ذلك في المنتهية للسنة النقدية وتدفقاته المالي وأدائه ،8282 ديسمبر 12 في واإلمارات تونس
 التونسية. المحاسبية للمعايير وفقا  
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  الرأي تبرير أساس -2

المتبّناة بالبالد التونسية. إن المسؤولية المناطة  "ISA" أنجزت أشغال التدقيق باعتماد المعايير الدولية
مسؤولية مراجع الحسابات في " ا بإسهاب بالفقرة الخاصةإلينا من خالل تطبيق هذه المعايير وقع وصفه

 ."الرأي حول القوائم المالية المجمعة إبداء

نعتبر هيكال مستقال عن المؤسسة يتمتع باالستقاللية والحياد في القيام بمهامه وفقا للقواعد والسلوك 
المالية  أشغال تدقيق القوائم المهني الجاري به العمل باإلضافة إلى أخالقيات أخرى وجب اعتمادها أثناء

 المجمعة بالبالد التونسية.

المتوّفرة لدينا من خالل أشغال التدقيق والمثبتة للمعطيات الواردة بالقوائم المالية  نعتقد أن العناصر
 المجمعة كافية ومالئمة كما تسمح وتوّفر لنا أساسا معقوال إلبداء رأينا دون تحفظ.

  الرئيسية التدقيق مسائل -1

إن مسائل التدقيق الرئيسية هي النقاط التي تكتسي حسب تقديرنا المهني أهمية بالغة لدى مراجعتنا 
للقوائم المالية المجمعة للسنة الحالية. وقد تناولنا هذه المسائل في سياق تدقيقنا للقوائم المالية المجمعة 

 هذه المسائل.ككل لغاية بلورة رأي حولها إال أننا ال نبدي رأيا  منفصال  بشأن 

 .وقدرنا أن المسائل التالية تعتبر نقاطا رئيسية وجب االفصاح عنها في تقريرنا

 الدائنة والعموالت المماثلة والمداخيل الدائنة الفوائد إقرار -1-3

 الرئيسية التدقيق مسألة

 ألف 88 848و دينار ألف 28 242 تباعا الدائنة العموالت وكذلك المماثلة والمداخيل الدائنة الفوائد تبلغ

 سنة موفى في البنكي االستغالل إيرادات مجموع من %21 مثلت دينار ألف 222 828 بقيمة أي دينار
8282.  

 باإليضاحات لها التطرق  تم الواردة الدائنة العموالت وكذلك المماثلة المداخيل و الدائنة الفوائد إقرار طرق  إن
 .»وعائداتها القروض احتساب« 2-8 عدد المجمعة المالية القوائم حول

 للبنك لوماتيالمع النظام طريق عن آلية بصفة محاسبيا وتقييدها تسجيلها يتم المداخيل هاته جل أن رغم
 نظرا لمراجعةل رئيسيا أمرا يمثل الدائنة العموالت وكذلك المماثلة والمداخيل الدائنة الفوائد إقرار أن اعتبرنا
 البنكي. االستغالل إيرادات بمجموع مقارنة خانةال هذه ونسبة المعامالت ألهمية



5                                                                     
 
 

  المنجزة الفحوصات

 : التالية العناصر خاص بشكل أعمالنا شملت للحسابات، مراجعتنا إطار في
 تقييم النظام المعلوماتي واألخذ بعين االعتبار اإلقرار اآللي للمداخيل في المحاسبة ؛  
 اآللية واليدوية الموضوعة ؛التأكد من التطبيق الفعلي إلجراءات المراقبة  
 القيام بإجراءات تحليلية حول تطور المبالغ الجارية الفوائض والمداخيل المماثلة ؛ 
المتعلق بتعهدات المؤسسات البنكية والمداخيل المرتبطة  84التأكد من احترام المعيار المحاسبي  

 مالية ؛بها في مجال األخذ بعين االعتبار للمداخيل والفصل بين السنوات ال
 القيام من خالل تقنية أخذ العينات إبداء رأي حول قوائم احتساب مداخيل البنك ؛ 
 القيام باختبارات عملية للتأكد من صحة قوائم تخصيص المداخيل وفق عينة تمثيلية ؛ 
 التأكد من الطابع المناسب للمعلومات المقدمة ضمن اإليضاحات للقوائم المالية المجمعة. 

 المدخرات وتقدير الحرفاء تعهدات تصنيف -1-2

 الرئيسية التدقيق مسألة

 دينار. ألف 448 424 قدره صافيا مبلغا 8282 ديسمبر 12 تاريخ في الحرفاء تعهدات تبلغ

 والشروط معاييرال تتوفر عندما بها المتصلة المدخرات وتسجيل التعهدات تقييم تصنيف، البنك يتولى
 تم و هذا الالحقة. بالمناشير تنقيحه وقع كما 84-42 عدد لتونسيا المركزي  البنك بمنشور المضبوطة

 . »وعائداتها القروض احتساب« 2-8 عدد المجمعة المالية القوائم حول باإليضاحات المعايير هذه تعريف

 من عال ستوى م تستوجب ونوعية كمية لعوامل تقديرها يستجيب التي القرض لمخاطر البنك لتعرض نظرا
 المخصصة ائدالفو  واحتساب بها المتصلة المدخرات وتسجيل الحرفاء تعهدات تصنيف أن ااعتبرن الحكم،

 للمراجعة. رئيسيا أمرا

  المنجزة الفحوصات

من خالل الحوار مع اإلدارة وفحص إجراءات الرقابة التي أرساها البنك قمنا بالتعرف على طريقة تقييم 
الضرورية باعتبار الضمانات الحاصلة. وتعتمد  المخاطر المتصلة بالطرف المقابل ورصد المدخرات

 طريقة تصنيف تعهدات البنك أساسا  على أقدمية المستحقات.
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 وتمحورت أشغالنا حول النقاط التالية :
 التأكد من أمانة المعطيات المقدمة من البنك ؛ 
 مقاربة جدول التعهدات بالمعطيات المحاسبية ؛ 
 قواعد البنك المركزي ؛  تقدير داللة منهجية البنك بالنظر إلى 
 تقدير مدى أمانة منظومة تصنيف المستحقات، تغطية المخاطر وتخصيص المداخيل ؛ 
بعين االعتبار لبعض المعايير النوعية الناتجة عن العمليات المنجزة ومن سلوك  األخذالتأكد من  

 ؛العالقة طيلة السنة المالية 
دير قيمتها مع احترام القواعد التي تم سنها الضمانات المعتمدة الحتساب المدخرات وتق فحص 

 ؛واعتمدنا أثناء أشغالنا منهجية المخاطر في مجال أخذ العينات والطرق المعتمدة.
 الفردي ساساأل على الحرفاء مستحقات على المستوجب المدخرات لمبلغ الحسابية العملية من التثبت 

 السارية؛ للقواعد تطبيقا واإلضافي والجماعي
 البنك. طرف من بها األخذ تم المقترحة التعديالت أن من التثبت 

  التصرف تقرير -7

 مسؤولية إعداد تقرير التصرف هي من مشموالت مجلس اإلدارة.

رأينا حول القوائم المالية المجمعة ال يتعداها ليشمل تقرير التصرف وبالتالي فإننا ال نقوم بإبداء رأي 
ــــــــــدد من مجلة الشركات التجارية، تنحصر مسؤوليتنا 822لمقتضيات الفصل عـــــــــ . وفقاحول هذا التقرير

الواردة حول حسابات المجمع بتقرير التصرف وبالتثبت كذلك من مدى  في توكيد صحة المعطيات
 المالية المجمعة.بالقوائم  تطابقها مع المعطيات الواردة

جالء حصول تناقضات جوهرية من عدمها بين هذا األخير تشمل أشغالنا تفحص تقرير التصرف واست
والقوائم المالية المجمعة أو المعرفة الحاصلة من خالل أشغال التدقيق أو احتواء تقرير التصرف إخالالت 
جوهرية. وإذا ما تبين من خالل أشغالنا احتواء تقرير التصرف إخالالت جوهرية وجب علينا التوقف 

 عنها. عندها واالفصاح

إذا، على ضوء األعمال التي قمنا بها، نستنتج وجود خطأ جوهري ضمن تقرير التصرف نحن مطالبون 
 باإلشارة إلى ذلك.
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 ليست لنا مالحظات بهذا الخصوص. 

 المجمعة المالية القوائم وعرض إعداد في الحوكمة على والقائمين العامة اإلدارة مسؤولية -5

قوائم مالية مجمعة مطابقة للمعايير المحاسبية التونسية إن مجلس اإلدارة مسؤول على إعداد وبسط 
المعتمدة وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتركيز ومتابعة رقابة داخلية تمّكن من عرض عادل وإعداد قوائم 

 عمليات احتيال أو أخطاء. مالية مجمعة ال تحتوي على أخطاء جوهرية سواء كانت ناتجة من

ثناء إعداد القوائم المالية المجمعة تقدير ما إذا كان المجمع قادرا على كما وجب على اإلدارة العامة أ
مواصلة نشاطه وموافاة، إذا اقتضى األمر ذلك، المسائل الرئيسية ذات الصلة وتطبيق المبادئ المحاسيبة 

 في هذه الحالة إال إذا ارتأت اإلدارة خالف ذلك إراديا أو في غياب حل واقعي لمواصلة النشاط.

 د لمجلس اإلدارة عملية مراقبة مسار إعداد وبسط المعلومة المالية للمجمع.وتعو 

 المجمعة المالية القوائم تدقيق إطار في الحسابات مراجع مسؤولية -6

نصبو من خالل أشغال التدقيق إلى الحصول على القناعة الكافية وتوّفر أساس تبرير معقول بأن القوائم 
من أي خطأ جوهري سواء كان نتيجة عملية احتيال أو خطأ ما  المالية المجمعة خالية في مجملها

 وإعداد تقرير في الغرض يتضمن بلورة رأينا بشكل واضح وقاطع.

غير أن الحصول على معطيات مثبتة كافية وتوّفر أساس تبرير معقول بدرجة عالية ال يضمن في كل 
خالل لمعتمدة بتونس تسمح بالكشف عن كل إاألحوال بأن عملية التدقيق المنجزة طبقا للمعايير الدولية ا

 جوهري محتمل.

تكّيف اإلخالالت بالجوهرية سواء كانت نتيجة عمليات غش أو أخطاء عندما يتوفر أساس معقول بأن 
حصولها بصفة فردية أو جماعية من شأنه التأثير عل الخيارات والقرارات االقتصادية لمتداولي البيانات 

 المالية.

لية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة بتونس، نمارس تقديرنا المهني مع خالل إنجاز عم
 االستدالل بالحّس الناقد، عالوة على ذلك :

تحديد إذا ما كانت القوائم المالية المجمعة تحتوي على إخالالت جوهرية سواء تعلقت بأخطاء  نتولى 
أو عميات مغالطة أو غش وتقييم مخاطرها وكذلك بلورة تصّور وإرساء اجراءات تدقيق الحتواء هذه 

 المخاطر. كما نقوم بجمع المؤيدات والمعطيات المثبتة الكافية والمبررة إلبداء رأينا.
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ن مخاطر فرضية عدم رصد إخالالت جوهرية ناتجة عن عملية احتيال غش تكون أعلى من تلك إ
المتعلقة بارتكاب أخطاء نظرا ألن احتيال الغش يمكن أن يكون مرّده التواطؤ، التزوير، السهو عن 

 قصد، التصاريح الخاطئة أو النأي بدور الرقابة الداخلية.
ة الداخلية الرئيسية ذو الداللة لغاية إنجاز أشغال التدقيق إدراك وكسب فهم عناصر الرقاب نتولى 

 وبلورة تصّور إجراءات تتالءم مع ظروف ومراحل إنجاز المهمة.
نتولى تقدير مدى مالءمة الطرق المحاسبية المعتمدة ومعقولية التقديرات الحاصلة من طرف اإلدارة  

 ادرة عن هذه األخيرة.العامة إضافة إلى المعطيات والبيانات المتعلقة بها الص
 التثبت واستنتاج فيما إذا كانت اإلدارة العامة تعمل على تطبيق مبدأ استمرارية النشاط باعتماد نتولى 

العناصر المثبتة للمعطيات المتوفرة أو وجود مؤشرات مؤكدة هامة متعلقة بأحداث أو وضعيات من 
 شأنها إحداث ريبة في قدرة المجمع على مواصلة نشاطه.

وإذا ما خلصنا إلى حصول غموض جوهري حول قدرة المجمع على مواصلة نشاطه وجب لفت 
انتباه قارئي تقريرنا له من خالل المعطيات والمعلومات الواردة بالقوائم المالية المجمعة المتعلقة به. 
وفي صورة ما إذا كانت هذه المعطيات غير كافية ودقيقة وجب إبداء رأي معلل بشأنه. ترتكز 
استنتاجاتنا على العناصر المثبتة للمعطيات والمعلومات المتوّفرة لدينا عند تاريخ إعداد تقريرنا إال 
أنه ال يمكننا أن تستثني حصول أحداث أو وجود وضعيات مستقبلية من شأنها إعاقة مواصلة نشاط 

 المجمع.
كلها بما ة منها بمضمونها وشتقييم البسط االجمالي للقوائم المالية المجمعة ال سيما المتعلق نتولى 

في ذلك المعلومات الواردة بااليضاحات المصاحبة والتي على ضوئها يمكننا تقدير إذا ما كانت 
 القوائم المالية المجمعة تفصح بوفاء عن العمليات واألحداث األساسية.

حظاتنا بأهم مالالمسؤولين عن الحوكمة بروزنامة مهمة التدقيق ومجال وامتداد أشغالنا وكذلك  نوافي 
 واستنتاجاتنا ال سيما المتعلقة منها باإلخالالت المسجلة بنظام الرقابة الداخلية والمفرزة أثناء التدقيق.

 كذلك للقائمين على الحوكمة بأننا امتثلنا وأّدينا مهامنا طبقا للقواعد األخالقية األساسية للمهنة نصّرح 
و موافاتهم بالروابط أو بكل عنصر مستجد لصلة قرابة أالمتعلقة باالستقاللية وإذا اقتضى الحال ب

ضرورية واقعية استقالليتنا وإشعارهم بالتدابير ال لعوامل أخرى من شأنها أن تؤثر وتحد بصفة فاعلة و
 ذات الصلة إذا استوجب األمر ذلك.
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المالية  متحديد أهم المسائل المطروحة على القائمين على الحوكمة في إطار تدقيق القوائ نتولى 
المجمعة للفترة المعنية وهي تعتبر مسائل التدقيق الرئيسية. نقوم ببسط وإبراز هذه المسائل ضمن 
تقريرنا إال إذا تتعارض ذلك مع وجود نصوص قانونية أو تنظيمية تعيق نشرها وفي وضعيات جّد 

ب الوخيمة ن العواقنادرة يمكن أن نرتئي أنه ال يستحسن إثارة مسألة معينة ضمن تقريرنا تحسبا م
 المحتملة التي تتعدى المصلحة العامة.

II - األخرى  القانونية األحكام و االلتزامات حول التقرير 

في إطار مهمة مراقبة الحسابات، قمنا بالفحوصات الخاصة الواردة بالمعايير الصادرة عن هيئة الخبراء 
 الجاري بها العمل في هذه الخصوص.المحاسبين بالبالد التونسية وكذلك النصوص القانونية 

 للمجمع الداخلية الرقابة نظام نجاعة 

المتعلق بإعادة  2444نوفمبر  24المؤرخ في  44-221من القانون عدد  1عمال بمقتضيات الفصل 
 تنظيم السوق المالية، قمنا بتقييم عام لمدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية للمجمع.

استحداث وإرساء نظام رقابة داخلية وتأمين متابعة فعاليته ونجاعته بصفة نشير في هذا السياق إلى أن 
 دورية هي من مشموالت اإلدارة العامة ومجلس اإلدارة.

وباالعتماد على الفحوصات التي أنجزناها ومنها فحص تقارير مراقبي حسابات المؤسسات التابعة 
لية للمجمع من شأنها أن تمس من مصداقية للمجمع لم نالحظ وجود نقائص هامة تتعلق بالرقابة الداخ

 .8282القوائم المالية المجمعة لسنة 

 2222 افريل 5تونس في 
 مراقبي الحسابات

 نور الهدى هنان     هشام شقير       
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  بنك تونس واإلمـــــارات لمجّمع القوائم المالية المجّمعة

 0203ديسمبر  13 للسنة المالية المقفلة في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2021-لبنك تونس واالمارات المجّمعة القوائم المالية                                                                   12

 
 

 

 بنك تونس واإلمارات مجّمع

 الـمـوازنـة المجّمعة

 0203ديسمبر  13السنة المحاسبـية المختومة فـي 
 
 دينار( 3222)الوحدة : 

 

 31/12/2020 31/12/2021 اإليضاحات األصــول
 البريدية المركزي ومركز الصكوكالخزينة وأموال لدى البنك 

 989 64 586 36 3 والخزينة العامة للبالد التونسية

 331 149 477 166 0 مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية
 575 875 914 945 3 مستحقات على الحرفاء 

 504 134 050 185 4 محفظة السندات التجارية
 874 87 883 98 5 استثمارات في مؤّسسات شريكة

 484 48 241 60 6 أصول ثابتة
 505 24 701 29 7 أصول أخرى

  مجـمـوع األصـول

 
1 522 852 

 
1 385 262 

    الخصـوم
 040 182    710 149 8 ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية

 837 747 739 861 9 ودائع وأموال الحرفاء
 266 99 346 118 10 اقتراضات وموارد خصوصية

 829 28 868 43 11 خصوم أخرى

 663 173 1  مجـموع الخصـوم
 1 057 972 

    األموال الذاتية
90 000 000 90 30 رأس المال   

 182 129 508 143 31  احتياطيات مجّمعة
 )840( (840)  أسهم ذاتيّة

 276 (888 16) 31 نتائج مؤّجلة
 (324 18) (427 32) 35 النتيجة المحاسبية

 294 200    353 183  لمجمعحّصة ا
 996 126 837 165 36 حّصة األقلية

 290 327    190 349  مجـموع األموال الذاتية
 262 385 1 853 522 1  مجموع الخصوم واألموال الـذاتية وحقوق األقليّة
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 مجّمع بنك تونس واإلمارات 

 جـدول التعهدات خارج الموازنـة المجّمعة

 0203ديسمبر  13السنة المحاسبـية المختومة فـي 

 
 دينار( 3222)الوحدة : 

 

     

 31/12/2020 31/12/2021 الخصوم المحتملة

    369 60 253 52 ضمانات وكفاالت مقدّمة

  622 13 495 8 اعتمـاد مستننـدي

تعّهدات الّسندات   - 24 300 

 291 98 748 60 مجموع الخصوم المحتملة

   التعّهدات المقّدمة

 072 63 084 46 تعهدات التمويل المقدّمة 

 072 63 084 46 مجموع التعّهدات المقّدمة

   التعّهدات المقبولة

 -  تعّهدات التمويل المقبولة 

 245 650 621 658 ضمانات مقبولة 

   245 650 621 658 قبولةمجموع التعّهدات الم
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 واإلماراتمجمع بنك تونس 

 قـائمـة النتـائـج المجّمعة

 0203ديسمبر 13السنة المحاسبـية المختومة فـي 

 
 دينار( 3222 الوحدة:)

 
 0202سنة  0203سنة  إيضـاحات 

 260 78 040 85 17 فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 
 106 20 542 25 18 عموالت دائنة

 616 2 969 4  مرابيح على عمليات الصرف
  440 7 155 11 19 محفظة السندات التجاريّة والعمليّات الماليّةمرابيح 

 852 4 276 6 20 االستثمارمداخيل محفظة 

  مجموع إيرادات اإلستغالل البنكي
 

132 982 
 

113 274 

مماثلة ومداخيل فوائد دائنة   03 54 620 55 843 
 057 2 014 4  عموالت مدينة

 (442) (933)  خسائر على المحفظة التجارية وعمليات مالية 

 458 57 701 57  مجموع تكاليف اإلستغالل البنكي

 816 55 281 75  الناتج البنكي الخام
مخصصات إحتياطي المخاطر ونتيجة تصحيح قيم المستحقات 

والخصوموعناصر خارج الموازنة    (40 172) (23 255) 

مخاطر محفظة االستثمارمخصصات إحتياطي   22 (1 404) 31 
 856 1 358 3  إيرادات إستغالل أخرى

  مصاريف األعوان
2323 

(36 741) (30 170) 

 (192 14) (047 20) 2423 أعباء اإلستغالل العاّمة  
 (894 1) (840 2) 25    مخصصات استهالكات ومدّخرات على األصول الثابتة

 (808 11) (565 22)  نتيجة اإلستغالل
 141 36  رصيد ربح / خسارة على عناصر عادية أخرى

األداء نتيجة     153 (327) 

 (994 11)      (376 22)  نتيجة األنشطة العاديّة

   رصيد ربح / خسارة على عناصر استثنائية
             

(37)  

 (031 12) (376 22)  النتيجة الصافية
 293 6 (051 10)  حصة األقلية

(النتيجة الصافية ) حصة المجمع   (32 427) (18 324) 
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 مجمع بنك تونس واإلمارات
 جدول التدفقـات النقـديـة المجّمعة

 0203ديسمبر 13السنة المحاسبـية المختومة فـي 

 
 دينار(30222)الوحدة :  

 

  0202سنة 0203سنة  التدفقات النقدية المتصلة باإلستغالل
 586 102 884 120  البنكي المقبوضةإيرادات اإلستغالل 

 )464 60( (269 64)  تكاليف اإلستغالل البنكي المدفوعة
 655 96 (368 100)  قروض مسندة / سداد القروض الممنوحة للحرفاء

 (077 57) 134 103   ودائع / سحوبات الحرفاء
 (364 54) (628 33)  مبالغ مسددة لألعوان ودائنون آخرون

 (421) 154 20  ناتجة عن عمليات إستغالل تدفقات أخرى
 (349) (360)  ضريبة المدفوعة على األرباحال

 566 26 547 45  التدفقات النقدية الصافية المخصصة لإلستغالل

    التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة اإلستثمار
 582 526 1  مقابيض متأتية من سندات المساهمة

 (488 52) (767 71)  المساهمةإقتناء / تفويت في سندات 

 (952 9) (250 14)  إقتناء / تفويت في أصول ثابتة
 (858 61) (491 84)  التدفقات النقدية الصافية المخصصة ألنشطة اإلستثمار

    التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
 460 57 695 31  المحليّة في السوق إصدارأسهم

 324 7 000 30  إصدار اقتراضات في السوق المحليّة 
 (635 17) (354 16)  سداد اقتراضات في السوق النقدية

 463 3 847 6  توظيفات
 119 6 126  إصدار إقتراضات / سداد إقتراضات خصوصيّة

 510 (100)  مقبوضة /حصص أرباح مدفوعة

التمويلالتدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة    52 214 57 241 
التغيير الصافي في السيولة و ما يعادلها خالل السنة 

 949 21 270 13  المحاسبية

 (449 19 ) 500 2  السيولة وما يعادلها في بداية السنة المحاسبية

 500 2 770 15 06 السيولة و ما يعادلها في نهاية السنة المحاسبية   
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 إيضاحات حول القوائم المالية المجّمعة 

 0203ديسمبر  13المختومة في 
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 القوائم الماليّة المجّمعة وتقديمها:  مراجع إعداد 30

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

 المنصوص عليها في : 

  1996ديسمبر  30المؤرخ في  1المعيار المحاسبي عدد  -

 ( 25إلى عدد  21المعايير المحاسبيّة للمؤّسسات البنكيّة )عدد  -
 ( 37إلى عدد  35المعايير المحاسبيّة المتعلّقة بالقوائم الماليّة المجّمعة )عدد  -
 المتعلّق بتجميع المؤّسسات  38المعيار المحاسبي عدد  -
 1991ديسمبر  17ي المؤرخ ف 91لسنة  24ي التونسي المنصوصة في منشوره عدد قواعد البنك المركز -

 2012لسنة  9وعدد  2001لسنة  12وعدد  1999لسنة  4عدد  والمنقّح بالمناشير
 

 :تاريخ الختم 00

بالشركات المنتميّة  2021ديسمبر  31الماليّة المختومة في  يتّم إعداد القوائم الماليّة المجّمعة باإلعتماد على القوائم

 إلى مجال التجميع. 
 

 : طرق القيس 10

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

 التاريخيّة.
 

 مجال وطرق التجميع  10

 يتكّون مجال القوائم الماليّة المجّمعة من : 

 الشركة األّم : بنك تونس واإلمارات  -

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

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

 : يمكن تقديم طرق التجميع المستعملة كما يلي

   التجميع التّام 

تتطلّب هذه الطريقة تعويض كلفة اقتناء سندات المساهمة التي يملكها البنك في الشركات الفرعيّة بجملة عناصر 

 . وتطبّق هذه الطريقة علىة في األموال الذاتيّة والنتيجةاألصول والخصوم لهذه الشركات مع إبراز حقوق األقليّ 

 القطاع المالي. الشركات الفرعيّة لبنك تونس واإلمارات المنتميّة إلى
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   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 

 الشريكة لبنك تونس واإلمارات.  

التالي مجال وطرق التجميع التي وقع استعمالها إلعداد القوائم الماليّة المجّمعة لمجمع بنك تونس يحوصل الجدول 

 واإلمارات: 
 

 القطاع الشركة
نسبة 

 المراقبة
 الصفة

طريقة 

 التجميع
 الحّصة

 % 322 تجميع تام الشركة األمّ  % 322 المالي بنك تونس واإلمارات 

 % 100 تجميع تام مؤّسسة فرعيّة % 322 المالي التونسية اإلمراتية للمساهمات

 % 77,71 تجميع تام مؤّسسة فرعيّة % 77,71 المالي شركة اإلستخالص الّسريع 

 % 100 تجميع تام مؤّسسة فرعيّة % 322 المالي شركة ذات رأس مال تنمية

 4.57% تجميع تام مؤّسسة فرعيّة 4.57% المالي شركة سيكاف تونس واالمارات

 
والتي كانت تندرج ضمن محيط التجميع النسبي، نظرا لعدم  %43.67خروج شركة "جربة أغير" والتي يمتلك فيها بنك تونس واإلمارات نسبة 

 .2010توفر القوائم المالية المصادق عليها من طرف إدارتها منذ سنة 
 

 القواعد المحاسبية المعمول بها 50

 احتساب القروض و عائداتها    503

تسجل تعهدات التمويالت خارج الموازنة عند اإللتزام بها ، ثمم تحمّول إلمى الموازنمة عنمد سمحب االمموال بقيمتهما 

 اإلسمية 

تحتسب عمولة الدراسة بكاملها ضممن حسمابات النتيجمة إثمر أّول تسمريح للقمروض . تحتسمب عمموالت الكفماالت 

 ضمن حسابات النتيجة على امتداد فترة التعهد . 

ئدات القروض المسلمة مسبقا عند حلول اجلها ضمن حساب للتسوية ثمم تنقمل ضممن حسمابات النتيجمة تحتسب عا

 حسب الفترة المنقضية . 

 تحتسب عائدات القروض المسلمة عند إنقضاء الفترة شهريا.

صة أو باألصول التي تتطلّب متابعة خا )0صنف (وتسّجل عائدات القروض المصنّفة المتعلقة باألصول الجارية 

ضمن حسابات النتائج عند انقضاء  1991لسنة  24وذلك طبقا لمنشور البنك المركزي التونسي عدد  )1صنف (

الفترة. مع العلم بأّن عائدات القروض المسلمة مسبقا أو المسلمة  والتي لم تسدّد بعد والمتعلّقة بالقروض المصنفة 

األصول التي يصعب استرجاعها كلّيا في اآلجال و )2صنف (ضمن األصول المشكوك في استخالصها في اآلجال 

 24وفقا لمنشور البنك المركزي التونسي عدد   )4صنف (( واألصول شبه الميئوس من استخالصها 3صنف (

تخصم من األصول وتسّجل ضمن بند الفوائد المخّصصة. وتدرج هذه الفوائد ضمن حسابات النتائج  1991لسنة 

 عند استخالصها.
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 عمليّات اإليجار المالياحتساب     500

تسممّجل األصممول الممنوحممة بطريقممة اإليجممار المممالي حسممب قيمتهمما اإلسمممية بممدون إعتبممار األداءات علممى القيمممة 

المضافة وتدرج ضمن بند قروض على الحرفاء ممع العلمم بمأّن همذه األصمول تحتسمب طبقما للنظريمة االقتصمادية 

 وليس النظرية االمتالكية.
 

 توّزع األكريّة المفوترة بين جزئي األصل والفوائد . 

 تسّجل القيمة المتبقيّة لألصول الممّولة بطريقة اإليجار المالي خارج الموازنة ضمن بند التعهدات المعطاة.
 

تّم معالجة التمويل في شكل إيجار مالي إللغاء القروض واالقتراضات و األعباء والممداخيل البينيمة ونتيجمة لمذلك 

وقممع تممدوين الممتلكممات المكتسممبة فممي إطممار اإليجممار المممالي علممى مسممتوى األصممول المجمعممة ويقممع احتسمماب 

 المستهلكات على أساس نسب االستهالك المعتمدة على مستوى المجمع.
 

 احتساب محفظة السندات و عائداتها    501

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

 سندات تجاريّة    -

 سندات مساهمة    -

 السندات المقيمة بطريقة المعادلة ضمن األصول على مستوى الموازنة المجّمعة في بند خاص . إدراج وقد وقع
  

 محفظة الّسندات التجاريّة  : 

 تحتوي هذه المحفظة على : 

 سندات المتاجرة : والمتميّزة بسيولتها والتي وقع اقتناؤها لغاية إعادة بيعها في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر .    -

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

  : سندات المساهمة 

 للمجمع .  إستراتجيةالّسندات التي تعتبر    -

 كليّا.والمدرجة ضمن اتفاقيّة تفويت والتي لم يتّم بعد التفويت فيها  التمويلالّسندات المكتتبة في إطار    -
وتدرج ضمن الموازنمة فمي تماريخ دفعهما  االقتناءوتسّجل األسهم غير المدفوعة خارج الموازنة طبقا لقيمتها عند 

 . كما يسّجل التفويت في األسهم بتاريخ انتقال ملكيتها . االقتناءاريف دون اعتبار مص

علمى مسمتوى الموازنمة  التونسمية اإلمراتيمة للمسماهماتوقد وقع إدراج تقييم األسمهم التمي تمّم التفويمت فيهما لفائمدة 

 المجّمعة باعتبار القيمة الدنيا بين التكلفة التاريخيّة والقيمة الحسابيّة . 

وتدرج أرباح األسهم ضمن حسابات النتائج عندما تقع الموافقة علمى توزيعهما بصمفة رسمميّة . كمما يمدرج فمائض 

القيمة لألسهم المفوت فيها في إطار اتفاقيّات االكتتاب مع إعادة التفويت عند استخالصها الفعلي اعتبارا لمخاطر 

 االستخالص . 
 

  : الّسندات المقيمة بطريقة المعادلة 

إدراج التغيممرات فممي حّصممة المجمممع فممي األصممول الصممافيّة للشممركات المقيمممة بطريقممة المعادلممة ضمممن بنممد  يممتمّ 

"استثمارات في مؤّسسات شريكة" بين أصول الموازنة المجّمعة وفي المقابل ضممن بنمد "النتيجمة المجّمعمة" بمين 

للمجمع حيث يتم إدراجها ضممن بنمد  ستغاللاالاألموال الذاتيّة المجّمعة. وتعتبر هذه التغييرات عنصرا من نتيجة 

 "الحّصة في أرباح الشركات المجّمعة حسب التقييم بالمعادلة" على مستوى قائمة النتائج المجّمعة. 
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إذا تجاوزت أو تساوت حّصة المجمع في خسائر المؤّسسة الشريكة مع القيمة المحاسبيّة للمساهمة المسّجلة حسب 

فمإّن المجممع عمادة مما يتوقمف عمن األخمذ بعمين االعتبمار حّصمته فمي الخسمائر الالحقمة .  طريقة التقيميم بالمعادلمة ،

 .ضبط المساهمة بقيمة تساوي الصفروبالتالي ت
 

 احتساب الموارد واألعباء المتعلّقة بها    501

السممحوبات. تمدرج تعهممدات التمويممل المقبولمة خممارج الموازنممة فمي تمماريخ إبرامهمما ثمم تنقممل إلممى الموازنمة فممي تمماريخ 

 ة الّصرف بعنوان اإلقتراضات ضمن األعباء في تاريخ استحقاقها . يّ تحتسب فوائد وعموالت تغط
 

 تقدير المخاطر وتغطية التعّهدات    505

 مخّصصات للقروض 50503

 حسب المخاطر التالية : 1991لسنة  24طبقا ألحكام منشور البنك المركزي التونسي عدد  المخصصاتتّم تقدير 

 )0صنف (اطر جارية مخ -
 )1صنف (مخاطر تتطلّب متابعة خاّصة  -
 )2صنف (مخاطر مشكوك في استخالصها في اآلجال  -
 )3صنف (مخاطر يصعب استرجاعها كليّا في اآلجال  -
 )4صنف (مخاطر ذات مخاطرة  شبه  ميئوس من استخالصها -

وعلممى أسمماس التعّمممدات بعممد  يقمع تقيمميم المخّصصممات اعتمممادا علمى التصممنيف وحسممب نسممب المرصممودات المعتممدة

 خصم الفوائد المخّصصة وقيمة الضمانات المتحّصل عليها.

 تكون نسب المرصودات على النحو التالي :

 2من قيمة المخاطر المتبقية بالنسبة للديون المدرجة بالصنف  20% -
 3من قيمة المخاطر المتبقية بالنسبة للديون المدرجة بالصنف  50% -
 4ر المتبقية بالنسبة للديون المدرجة بالصنف من قيمة المخاط 100% -
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 مرصودات للمساهمات 50500

تم تقييم السندات عند اقفال الحسابات على أساس القيمة المتعارف عليها ويقمع توظيمف مخّصصمات لتغطيمة نماقص 

 القيمة ذي الطابع الدائم المحتمل في قيمتها. 

التونسمية اإلمراتيمة يتّم تطبيق نفس هذه القواعد على الّسندات التي تّم التفويت فيهما ممن بنمك تمونس واإلممارات إلمى 

 . للمساهمات

يقممع تقييمهمما علممى أسمماس آخممر قيمممة محيّنممة للشممركة  ويقممع توظيممف  ،بالنسممبة لألسممهم غيممر المدرجممة بالبورصممة

 المحتمل في قيمتها. مخّصصات لتغطية ناقص القيمة ذي الطابع الدائم 

السندات التي تم التفريط فيها ممن قبمل  علىالمذكورة اعاله  التقييم  هذا ويخص بالذكر ، انه وقع تطبيق نفس قواعد

 .التونسية اإلمراتية للمساهماتالبنك لفائدة 
 

 عمليات بالعملة    605

الخارجيممة التممي يقممع احتسممابها ضمممن البيانممات إّن المعممامالت المنجممزة بالعملممة األجنبيّممة تخممّص أساسمما االقتراضممات 

المالية للبنك بالدينار التونسي بإعتماد القيمة التارخية لإلستعماالت و يقع تحّمل المخماطر الناتجمة عمن تقلّمب العملمة 

 من قبل الشركة التونسية إلعادة التأمين وذلك مقابل دفع عمولة يدفعها لها البنك.

يتحّمل البنك من خاللها مخاطر تقلّب العملة يقع تقييمها عند إقفال الحسمابات ويقمع بالنسبة لألصول والخصوم التي 

 االحتياط للنقص المحتمل الناتج عن تقلّب العملة.
 

 األصول الثابتة وأصول أخرى غير جاريّة    705

 هالك كالتالي : تحتسب األصول الثابتة بقيمة اقتنائها ويقع اطفاؤها حسب الطريقة الخطيّة . وتكون نسب االست
 

 %2.5 بناءات -
 %20                                                               أثاث المكاتب -

 %10                                                              معدّات المكاتب -
 %20                                                                معدّات النقل -
 %10 التهيئة والمنشئات -
 %15 معدات معلوماتيّة -
 %33 برمجيات معلوماتيّة -

 

يقع تسجيل االعباء المؤجلة ضمن بند أصول أخرى ذلك أّن لها انعكاسا إيجابيا على السنوات المحاسمبيّة الّسمابقة . 

 امتصاصـها على مدى ثالث سنوات على أساس الدّراسة التي بررت إدراجها ضمن األصول.ويقع 
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 القواعد الخاّصة بالتجميع 60

 معالجة فوارق التجميع   6.1    

ة الّصمافيّة تمثّل فموارق التجميمع الفموارق بمين أسمعار اقتنماء الّسمندات والحّصمة التمي تمثلهما فمي األصمول المحاسمبيّ 

  يلي:كما  االقتناءتوزيع هذه الفوارق بين فوارق التقييم والقيمة اإلضافيّة الناتجة عن  ويتمّ  المجّمعة.للشركة 
  التقييم:فوارق 

 .    االقتناءوهي الفوارق بـين القيمة الصحيحة لألصول والخصوم المحدّدة المقتناة وقيمتها المحاسبيّة في تاريخ 

  االقتناءالقيمة اإلضافيّة الناتجة عن : 

وهي الفرق بين فوارق التجميع وفوارق التقييم المحتسمبة . ويمتّم إدراجهما ببنمد "القيممة اإلضمافيّة" ويمتّم اسمتهالكها 

 عشرين سنة .  االستهالكعلى مدّة استعمالها دون أن تتعدّى مدّة 

 

 األرصدة والمعامالت داخلة المجّمع   6.2    

جمة عنهما والتمي تخمّص شمركات المجّمع وكذلك األربماح الكاملمة والناتيقع حذف كامل األرصدة والمعامالت داخل 

 . فرعيّة

 

 معالجة األداء     6.3

يتّم إعداد القوائم الماليّمة الموحمدة باعتمماد طريقمة األداء المؤّجمل . ويقمع حسمب همذه الطريقمة األخمذ بعمين اإلعتبمار 

دائنمة أو المدينمة ، لألحمداث والعمليّمات الماضميّة أو الجاريّمة. لإلنعكاسات الجبائيّة المقبلة ، األكيمدة أو المحتملمة ، ال

ويممتّم احتسمماب األداء الممدّائن المؤجممل بالنسممبة لكممل الفمموارق الزمنيّممة التممي يمكممن طرحهمما إذا أمكممن اعتبممار أنّممه مممن 

ل فيقممع المحتمممل تحقيممق ربممح خاضممع لممألداء يمكممن أن تطممرح منممه هممذه الفمموارق الزمنيّممة. أممما األداء المممدين المؤجمم

 يا والخاضعة لألداء في المستقبلاحتسابه بالنسبة لكّل الفوارق الزمنيّة المطروحة حال
 

 أهم المعالجات التي تّم إجرائها في إطار إعداد القوائم الماليّة المجّمعة  70

 مجانسة الطرق المحاسبيّة 7.1    

المنتميّممة إلممى مجممال التجميممع لغايممة تطبيممق الطممرق  لقممد تممّم القيممام بالتعممديالت المطلوبممة علممى القمموائم الماليّممة للشممركات

 المحاسبيّة المعتمدة من قبل المجمع قبل استعمالها إلعداد القوائم الماليّة المجّمعة، وقد تمثلت هذه التعديالت في : 

 طرق استهالك األصول الثابتة الماديّة  -

 احتساب الممتلكات المقبولة والمقدّمة بعنوان اإليجار المالي حسب التمشي اإلقتصادي  -
 التقييم.حذف احتياطيات إعادة  -
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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: 

 الحسابات الجاريّة بين شركات التجّمع  -

 العموالت 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   -

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

   التونسية اإلمراتية للمساهماتالتفويت في سندات مساهمة لفائدة  -

ة تونس شركالمخصصات المتعلقة بالتصرف في الصناديق من قبل البنك وشركة االستخالص السريع مع  -

 .واالمارات للتنمية
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 )األرقام بآالف الدنانير(اإليضاحات  80
 

 األصول    803
 

ومركدز الصدكوا البريديدة والخزيندة العاّمدة للدبالد  ،: خزانة وأموال لددى البندك المركدز  3اإليضاح 

 التونسية 
 

ديسممبر  31 ديـنار في ألف 989 64 مقابلدينار ألف  586 36ه ما قيمت 2021ديسمبر 31بلغ رصيد هذا البند في

 كاآلتي : وتفصيله 2020
 

 13/30/0202 13/30/0203 المسّمى

 542 7 302 7 خزانة وأموال لدى الفروع

 447 57 284 29 وأموال لدى البنك المركزيخزانة 

 989 64 586 36 المجموع

 

 
 : مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية0 0اإليضاح 

 

ألممف ديمممـنار 331 149مقابمممل المممف دينممار477 166 مممما قيمتممه 2021ديسمممبر31بلممغ رصمميد همممذا البنممد فمممي 

 كاآلتي: وتفصيله2020ديسمبر31في
 

 

 13/30/0202 13/30/0203 المسّمى

 323 11 330 11 مستحقات على المؤسسات البنكية 

 008 138 147 155 مستحقات على المؤسسات المالية

 331 149 477 166 المجموع

 

 
 : مستحقات على الحرفاء 3اإليضاح 

 

 ألممف دينممار فممي 575 875 ألممف دينممار مقابممل 914 945  ممما قيمتممه2021ديسمممبر31بلممغ رصمميد هممذا البنممد فممي 
 تفصيلها كاآلتي :  2020ديسمبر 31

 

 13/30/0202 31/12/2021 المسّمى

 852 105 373 103 حسابات جارية دائنة 

 253 740 814 804 قروض أخرى للحرفاء

 470 29 727 37 قروض على موارد خاصة

   575 875 914 945 المجموع الّصافي
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 محفظة الّسندات التجاريّة  :1اإليضاح 
 

 وتفصيله كاآلتي: 2021ديسمبر  31ألف دينار في تاريخ 050 185  بلغ رصيد هذا البند 
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 504 134 050 185 الّسندات التجاريّة

 504 134 050 185 المجموع

 

 

 
 محفظة ّسندات استثمارات : 5 اإليضــاح

 

  : ألف دينار تفصيلها كاآلتي883 98قيمته  ما2021ديسمبر  31بلغ رصيد محفظة ّسندات استثمارات في 
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 874 87 883 98 االستثمار ّسندات

 874 87 883 98 المجموع

 

 
 أصــول ثابتــة : 6اإليضاح 

 

 وتفصيله كاآلتي : الف دينار241 60ما قيمته  2021ديسمبر31بلغ رصيد هذا البند في 
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 438 785 اصول الغير الثابتة 

 046 48 456 59 اصول الثابتة

 484 48 241 60 المجموع

 

 
 أصول أخرى :7اإليضاح 

 

ألف دينمار  505 24مقابل  ألف دينار701 29رصيدا صافيا  2021ديسمبر  31في تاريخ  الخرىمثلت األصول ا

 تفصيلـها كاألتي : 2020ديسمبر 31في 
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 531 11 045 12 الحساب في طور التسوية

 974 12 656 17 أصول أخرى

 505 24 701 29 المجمـــــــــوع
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 : ودائع و مستحقات البنوا والمؤسسات المالية 8اإليضاح 
 

 2020هممذا تفصمميل الودائممع ومسممتحقات البنمموك والمؤسسممات الماليممة لمجمممع بنممك تممونس واالمممارات الخمماص بسممنة 

 :2021و
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 040 182 710 149 ودائع ومستحقات البنوك والمؤسسات المالية

 - - مستحقات متعلقة

 040 182 710 149 المجموع

 

 
 وأموال الحرفاء: ودائع 9اإليضاح 

 

 :2020و 2021هذا تفصيل الودائع اموال الحرفاء لمجمع بنك تونس واالمارات الخاص بسنة 
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 506 432 097 526 ودائع ألجل
 331 315 642 335 ودائع وأموال أخرى

 837 747 739 861 المجموع

 

 
 وموارد خصوصية  ت: اقتراضا03اإليضاح 

 

 :2021و 2020والموارد الخصوصية لمجمع بنك تونس واالمارات الخاص بسنة  تراضاتقاالهذا تفصيل 
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 1 408 633 اقتراضات وموارد خصوصية 

 858 97 714 117 اقتراضات أخرى

 266 99 347 118 المجموع
 
 
 
 

 خصوم أخرى :11اإليضاح 
 

 :بنك تونس واالمارات تتمحور فيما يليالخصوم االخرى لمجمع 
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 480 1 520 1 مرصودات للخصوم واألعباء

 008 10 620 19 الحساب في طور التسوية

 341 17 728 22 خصوم أخرى

 829 28 868 43 المجموع
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 رأس المـــال : 12اإليضاح 
 

 :2021ديسمبر  31دينار في تاريخ  ألف 90 000واالمارات مبلغ بلغ راس المال المجمع لبنك تونس 
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 000 90 000 90 رأس المـــال

 000 90 000 90 المجموع

 

 
 احتياطات:  13اإليضاح 

 

 احتياطات المجمع لبنك تونس واالمارات يمكن تفصيلها كاالتي:
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 182 129 508 143 احتياطات مجمعة

 182 129 508 143 المجموع

 

 
 : نتائـــج مؤّجلـــة14اإليضاح 

 

 لمجمع بنك تونس واالمارات يمكن تفصيلها كاالتي: النتائج المؤجلة
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

( 16 888) )بنك تونس واالمارا  276     

     276 (36 888) المجموع

 

 
 : نتيجة السنة المحاسبية15اإليضاح 

 

 :نتيجة السنة المحاسبية لمجمع بنك تونس واالمارات يمكن تفصيلها كاالتي
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 324 18- 427 32- حقوق األغلبية

 324 18- 427 32- المجموع
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 : األموال الذاتيّة وحقوق األقليّة16اإليضاح 
 

 االقلية :هذا تفصيل لحقوق 
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 704 120 786 155 االحتياط الخاص باألقلية

 292 6 051 10 نتيجة األقلية

 996 126 837 165 المجموع

 
 
 

 : فوائد دائنة ومداخيل مماثلة17اإليضاح 
 

 الفوائد الدائنة والمداخيل المماثلة لمجمع بنك تونس واالمارات فيما يلي: تتمثل
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 333 1 982 عمليات مع المؤسسات البنكية

 865 76 921 83 عمليات مع الحرفاء

 62 137 مداخيل أخرى

 260 78 040 85 المجموع

 

 
 

 : عمــــوالت18اإليضاح 
 

 هذا تفصيل للعموالت الخاصة بالمجمع بنك تونس واالمارات:
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 106 20 542 25 على العمليات البنكية

 106 20 542 25 المجموع

 
 
 

 على محفظة السندات والعمليّات الماليّة : أرباح19اإليضاح 
 

 يلي:يتمثل تطّور هذا البند كما 
 

 المسّمى
31/12/2021 31/12/2020 

 440 7 155 11 الربح الصافي على البنود قصيرة المدى

 440 7 155 11 المجموع
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 : مداخيل محفظة االستثمار20اإليضاح 
 

 فيما يلي:2021و 2020بنك تونس واالمارات لسنة  عاالستثمار لمجممداخيل محفظة تتمحور 
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 437 170 5 على المساهمات   المماثلة   األرباح والمداخيل 

4 415 96 االستثمارمحفظة  على المماثلة    األرباح والمداخيل  

 - 010 1 على الشركات ذات الصلة   المماثلة   األرباح والمداخيل 

 852 4 276 6 المجموع

 

 
 مماثلة وأعباء: فوائد مدينة 21اإليضاح 

 

 بنك تونس واالمارات فيما يلي: عالمماثلة لمجمالفوائد المدينة واالعباء تتمثل 
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 632 5 848 5  عمليات مع المؤسسات البنكية

 516 39 960 37 عمليات مع الحرفاء

 647 8 227 8 اقتراضات وموارد خصوصية 

 048 2 585 2 فوائد واعباء أخرى

 843 55 620 54 المجموع

 

 : مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة محفظة االستثمار 22اإليضاح 

 

عنوان سنة ب محفظة االستثمارلتغطية االنخفاضات المحتملة ل المرصودة المدخراتيلخص الجدول التالي 

2021: 

 بحساب األلف دينار 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 34- 1404- باألسهممخّصصات للمدخرات المتعّلقة 

 65  *زائد قيمة على األسهم

 31 1404- المجمــــوع 
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 : تكاليــف العمــّال 23اإليضاح 
 

 للمجمع بنك تونس واالمارات  فيما يلي: لتتمثل تكاليــف العمــّا
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 759 26 591 30 الرواتب والمكمالت

 - 1 820  أخرى تكاليــف العمــّال

 231 5 150 6 مصاريف اجتماعية

 170 30 741 36 المجموع

 

 
 عامة لالستغالل : تكاليف24اإليضاح 

 

 فيما يلي: 2021و 2020للمجمع بنك تونس واالمارات لسنة  للالستغالتتمحور التكاليف العامة 
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

  0103  073 3 تكاليف عامة لالستغالل

 182 11 974 16 *تكاليف عامة اخرى

 192 14 047 20 المجموع

 

 

 االستهالكات والمدّخرات: مخّصصات 25اإليضاح 
 

 فيما يلي: 2021و 2020لمجمع بنك تونس واالمارات لسنة  تتمثل مخّصصات االستهالكات والمدّخرات

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 (894 1) (840 2) مخّصصات االستهالكات

 (894 1) (840 2) المجموع

 

 

  : السيولة وما يعادل السيولة26اإليضاح 
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 605 5    067 6                          خزينة الفروع بالدينار

 936 1    235 1                          خزينة الفروع بالعملة

 748 3    765 1                          البنك المركزي التونسي بالدينار

 699 53    519 27                        البنك المركزي التونسي بالعملة

 9485     559 12                        البنوك والمراسلين األجانب

 228 107    201 110                      قروض في السوق النقدية
 (201 179) (  576 143)                      اقتراضات أخرى

 500 2 770 15 المجموع
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 تكميلي إيضاح
 

 دول اإلقامة لشركات المجمع
 

 بلد التسجيل القطاع الشركة 
نسبة 

 المراقبة
 الصفة

طريقة 

 التجميع
 الحّصة 

 % 100 تجميع تام الشركة األمّ  % 100 الدولة التونسية المالي بنك تونس واإلمارات 

 % 100 تجميع تام مؤّسسة فرعيّة % 100 الدولة التونسية المالي للمساهمات اإلمارتيةالتونسية 

 % 99,73 تجميع تام مؤّسسة فرعيّة % 99,73 الدولة التونسية المالي الّسريع  االستخالصشركة 

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

 4.57% تجميع تام فرعيّةمؤّسسة  4.57% الدولة التونسية المالي شركة سيكاف تونس واالمارات

 

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

من  83-2001ذات رأس مال متغير يحكمها القانون رقم  استثمارهي شركة  إمارات سيكاف شركة تونس

بمبادرة من بنك  2007 جانفي 29 في قانون صناديق االستثمار المشترك. تم إنشاؤهب الخاص 2001 جويلية24

 .تونس واإلمارات

 شركة تونس، وبالتالي إدارة BTEتتكون أساسا من ممثلي مجموعة  إمارات سيكاف شركة تونس مجلس إدارة
 تحت السيطرة الحصرية للمجموعة. سيكاف إمارات
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 : الصبغة القانونية لشركات المجمع
 

 االجتماعيالغرض  الصبغة القانونية الشركة 

 مؤسسة بنكية  شركة خفية االسم بنك تونس واإلمارات 

 إستخالص االرادات الحرفاء  شركة خفية االسم الّسريع االستخالصشركة 

المساهمة والستثمار في   شركة خفية االسم سيكاف  إمارات شركة تونس

 الشركات

 السنداتالتصرف في محفظة   شركة خفية االسم شركة ذات رأس مال تنمية

 

 للمجمع:النتيجة لكل سهم 
 

 31/12/2020 31/12/2021 المسّمى

 324 18- 427 32-  النتيجة الصافية

 0 0 الحصة الخاصة باألسهم ذات أولوية للربح

 324 18- 427 32- النتيجة الصافية لالسهم العادية

 500 3 500 3 معدل األسهم العادية

 5.235- 9.265- النتيجة لكل سهم 

 

 
 
 

 : األموال الذاتية
 

 رأس المسّمى
 المال

األسهم 

 الذاتيّة

االحتياطات 

 المجمعة

النتيجة الصافيّة  نتائج مرحلة

 للسنة

 المجموع

 294 200 (324 18) 276 182 129 (840) 000 90 31/12/2020في الرصيد

 846 15  164 17- 326 14   تطور االحتياطات المجمعة 

 324 18 324 18     الفترة السابقة أرباح

 427 32- 427 32-     مناب المجمع في النتيجة

 353 183 427 32- 888 16- 508 143   31/12/2021الرصيد في 
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المـزمـع عرضـھاالقراراتالنظـر فـي مشــروع

على الجلسـة العـامة العـادیـة

2022أفریـل 27المقـّرر انعقـادھا في 

القـــرار األّول

:تالوةإّن الجلسة العامة العادیة بعد االستماع  إلى 
(القوائم 2021البنك وحول حسابات السنة المحاسبیةتقاریر مجلس اإلدارة حول نشاط -

المالیّة الفردیة والقوائم المالیّة المجّمعة ) .

.2021تقاریر مراقبي الحسابات حول القوائم المالیة الفردیة والمجمعة للسنة المحاسبیة -

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

.2021دیسمبر 31والقوائم المالیة المجمعة للسنة المحاسبیة المختومة في 

القـــرار الثـاني

التقریر الخاّص بمراقبي الحسابات المتعلق باالتفاقات تالوةإّن الجلسة العاّمة العادیّة بعد االستماع الى 

والمتعلق 2016جویلیة 11المؤرخ في 2016لسنة 48من القانون عدد 62المنصوص علیھا بالفصل 

من مجلة الشركات التجاریة تصادق 475وما یلیھ وبالفصل 200بالبنوك والمؤسسات المالیة وبالفصل 

على ھذه االتفاقیات. 

رار الثــالثالقـــ

تبرئ ذّمة أعضاء مجلس اإلدارة 2021إّن الجلسة العاّمة العادیّة بعد اإلطالع على نتائج السنة المحاسبیة 

.2021إبراء تاّما وبدون أي تحفظ على تصّرفھم خالل السنة المحاسبیة 

رابـــعالقــرار الـ

یلي :إّن الجلسة العامة العادیة تقّرر توظیف النتیجة المالیة كما

(بالدینارات )

-2020:976,59988816ما تبقـى من مرابیــــح )+(

31-:2021) النتیجة الصافیة  لسنة +( 671 370, 074

-:یاط القانوني                                    تاالح)+(

-050,97055948:(=) ما تبقى للترحیل
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ـامسالقــرار الخــ

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

اجتماع مجلس إدارة. 

دینار لكّل عضو بالنسبة لكّل اجتماع 2000اسناد منح الحضور بمبلغ صافي بـ كما أنھا تصادق على 

للجان القارة المنبثقة عن مجلس اإلدارة وھي لجنة التدقیق الداخلي واللجنة التنفیذیة للقرض ولجنة المخاطر 

ولجنة التعیینات والتأجیر.

ادســالسالقــرار

ك كعضـوة بمجـلس إدارة بنشیبـوبفاطمة ثابت السیّـدة تسمیـةإّن الجلسة العامة العــادیة تصادق على 

من قِبل وزارة االقتصاد والمـالیـة 2021سبتمبر6تــونس واإلمـارات ممثّـلة للدولة التونسیة منذ یوم 

وذلك لباقـي مدّة نیـابتھ. عبد المنعم السعداويودعم االستثمار عوضا عن السید 

ـا للجنتي ي متصّرفا مستقـالّ ورئیسالسیّد فوزي القبلكما تصادق الجلسة العامة العادیـة على تجدیـد تسمیة 

التدقیـق الداخلـي بصفة استثنائیة وبموافقة البنك المركزي التونسي لغایة انتھاء عملیـة التفویـت والمخـاطر 

.2024-2022وذلك للمدة النیابیة في رأس مال البنك

تصادق الجلسة العامة العــادیة على تجدید نیابة أعضاء مجلس اإلدارة الممثلین للجانب كما

إلى حدّ انعقاد الجمعیة 2024و2023و2022التونسي وللجانب اإلماراتي للسنوات المالیة 

.2024العامة العادیة التي تبّت في القوائم المالیة للسنة المحاسبیة 

أعضاء مجلس اإلدارة الممثلین للجانب االماراتي 

جـبـر زعـل خلـیـفھ الفـالسـي.1

عــبـیـد مـراد الســویــدي.2

خـلــیـــفة علـي القمـــزي.3

نـــاصـر شـطیــط الكتبــي.4

صـقـر ســالم العــــامري .5

محمد مـبـارك الھـــاجري.6

أعضاء مجلس اإلدارة الممثلین للجانب التونــسي 

ــدوبـعــاطف الـمـجـ.7

فتیـــحة الغــــــــــربي.8

ــزاويــــكلثــوم الحمـ.9

يــــــسیـــدة المطیــط.10

فــاطمة ثـابت شیـبوب.11

القـبلــي (عضو مستقـل)فـوزي.12


