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التي و2021 /31/12قوائمه المالية  للسنة المحاسبية المختومة في  التونسي السعودي بنكالينشر 

هذه القوائم مصحوبة  .2022مــاي  12التي ستنعقد يوم  ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية

. بالتقرير العام و الخاص لمراقبي  السيدة نادرة  سمارالجالصي والسيد زياد خديم ّللاه
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 0202القوائم المالية لسنة  البنك التونسي السعودي

2 صفحة  ال   

 المقارنةنة المواز

 2021نهاية ديسمبرفي 

 ) الوحدة : ألف دينار تونسي   (
 

  
 

 البنود مذكرة 2020/12/31 2021/12/31

 األصول   

 أرصدة بالصندوق ولدى البنك المركزي 1 987 22 547 22

 ودائع ومستحقات لدى المؤسسات البنكية 2 984 16 268 49

 مستحقات على الحرفاء 3 142 722 429 779

 المحفظة التجارية 4 234 107 482 182

 محفظة االستثمار 5 671 98 191 91

 األصول الثابتة 6 344 13 907 12

 أصول أخرى 7 471 65 901 69

 مجموع األصول  833 046 1 725 207 1

 الخصوم   

 البنك المركزّي والحساب البريديّ   075 136 143 106

 البنكية والماليةإيداعات وأرصدة المؤسسات  8 382 23 040 56

 ودائع الحرفاء 9 279 632 623 789

 اإلقتراضات الخارجية 10 883 49 928 27

 خصوم أخرى 11 603 81 514 97

 مجموع الخصوم  222 923 248 077 1

    

 األموال الذاتية 12  

 رأس المال  000 100 000 100

 االحتياطيات  289 83 38 286

 أموال ذاتية أخرى  - -

 أرباح مرحلة  842 44- - 481 56

 النتيجة المحاسبيّة  836 14- 672 3

 األموال الذاتيةمجموع   611 123 477 130

    

 األموال الذاتية مجموع الخصوم و  833 046 1 725 207 1
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3 صفحة  ال   

 الموازنة المقارنةخارج  التعهدات

 2021في نهاية ديسمبر  
 )الوحدة : ألف دينار تونسي(

 
 

 البنود مذكرة 31/31/2020 31/31/2021

    

 الضمانات و الكفاالت المقّدمة  997 92 378 102

 مستندية إعتمادات  335 6 091 5

 األصول المقدمة بضمان  000 136 000 106

 مجموع خصوم محتملة 13. 1 332 235 469 213

    

 تعهدات تمويل مقدمة -  369 78 307 79

 المساهماتتعهدات على   188 188

 مجموع تعهدات ممنوحة للحرفاء  557 78 495 79

    

 اقتراضات متعهّد فيها وغير مسحوبة  - -

 ضمانات مقبولة  428 715 539 889

 مجموع تعهدات مستلمة 2.13 428 715 539 889

 

 

 

 
 

  



 0202القوائم المالية لسنة  البنك التونسي السعودي

4 صفحة  ال   

 المقارنة النتائج قائمة

 2021ديسمبر 13جانفي الى  3من 
 دينار تونسي( )الوحدة :ألف

 

 البنود مذكرة 13/31/2020  13/31/2021

 إيرادات اإلستغالل البنكي    

 فوائد مستلمة وإيرادات أخرى 1.1.14 691 60  245 63

 عموالت 2.1.14 065 16  223 17

 أرباح المحفظة التجارية والعمليات المالية 3.1.14 643 7  593 12

 أرباح محفظة اإلستثمار 4.1.14 950 9  703 5

 مجموع إيرادات اإلستغالل البنكي  349 94  764 98

     

 أعباء اإلستغالل البنكي    

 فوائد مدفوعة وأعباء أخرى 5.1.14 458 49-  420 51-

 مجموع أعباء اإلستغالل البنكي  458 49-  420 51-

     

 البنكي الصافي ناتجال 1.14 891 44  344 47

 مخصصات المّدخرات ونتيجة تصحيح قيم المستحقات 4.14 834 28-  865 31-

  مخصصات المّدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار 5.14 901 2  193 29

 إيرادات اإلستغالل األخرى 7.14 77  65

 أجور وتكاليف إجتماعيّة 3.14 967 21-  398 27-

 تكاليف االستغالل العاّمة  2.14 891 8-  510 10-

 واإلطفاءات رصد اإلستهالكات 6.14 012 2-  073 2-

     

 نتيجة اإلستغالل  835 13-  756 4

     

 أرباح وخسائر عادية أخرى 8.14 779-  808-

 الضريبة على الشركات 4.11 253-  313-

     

 نتيجة األنشطة العادية  867 14-  635 3

 خارقة للعادة وخسائر أرباح  31  37

 بعد مفعول  التغيرات المحاسبيةنتيجة السنة المالية   836 14-  672 3
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5 صفحة  ال   

 

 جدول التدفقات النقدية المقارن

 2021في نهاية ديسمبر
 )الوحدة: ألف دينار تونسي(

 

 البنود مذكرة 13/31/2020 13/31/2021

 أنشطة االستغالل   

 االستغالل البنكي المقبوضإيرادات   963 88 277 97
 أعباء االستغالل البنكي المدفوعة  897 59- 823 89-
 ايداعات المؤسسات المالية والبنكية  122 3 682 17

 قروض و تسبيقات/سداد قروض و تسبيقات ممنوحة للحرفاء  635 113- 980 52-
 ودائع/ مسحوبات للحرفاء  435 74 118 156
 سندات التوظيف  037 76- 247 74 -
 مبالغ مسددة لألعوان ودائنون آخرون  206 23- 386 27 -

 تدفقات نقدية أخرى متأتية من أنشطة اإلستغالل  958 6 005 36
 األداءات المدفوعة على األرباح  263- 313-

 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة االستغالل 1.15 561 99- 333 62

    
 االستثمار أنشطة   

 فوائد وحصص أرباح مقبوضة على محفظة االستثمار  454 5 486 1
 إقتناء/تفويت في محفظة االستثمار  086 7 573 6

 إقتناء/تفويت في أصول ثابتة  421 1- 636 1 -

 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة االستثمار 2.15 119 11 423 6

    
 أنشطة التمويل   
 إصدار أسهم  0 0
 إصدار إقتراضات  - -
 سداد إقتراضات  - -

 إرتفاع / إنخفاض الموارد الخصوصية  912 39 954 21-

 حصص أرباح مدفوعة  - -

 تمويلالتدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة ال 3.15 912 39 954 21-

    
 في السيولة أو ما يعادلها خالل الفترة المحاسبية الصافيالتغيير   530 48- 802 46

 الفترة المحاسبية بدايةالسيولة أو ما يعادل السيولة في   500 47- 030 96 -

 الفترة المحاسبية نهايةالسيولة أو ما يعادل السيولة في  15 030 96- 228 49 -
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6 صفحة  ال   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المالية القوائم حول إيضاحات
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7 صفحة  ال   

 حول القوائم المالية توضيحات -5

 

 الخزينة العامةالبريد وأرصدة بالصندوق ولدى البنك المركزي و : 3ح توضي
 

خزينة والحسابات الجارية بالبريد وال يشمل هذا البند رصيد الصندوق نقدا ورصيد البنك لدى البنك المركزي

 .العامة

  2020.ألف دينار لسنة  987 22ألف دينار مقابل  547 22 وعند تاريخ اإلقفال بلغ مجموع السيولة 
 )الوحدة : ألف دينار(

2021 2020 

 
 البيان

 نقد في الصندوق 135 6 212 8

 البنك المركزي 852 16 335 14

 المجموع 987 22 547 22

 

 على المؤسسات البنكية والمالية مستحقات : 1ح توضي
 

ليوم بيوم وطويلة المدى وألجل  عمليات القرضيشمل هذا البند األرصدة السائلة و المستوجبة كما يشمل  

 للبنوك والمؤسسات المالية.

ألف  268 49بلغ مجموع اإلستحقاقات على البنوك و المؤسسات المالية ،2021ديسمبر  82وإلى غاية 

 كاآلتي:  والمفصلة2020  نهايةألف دينار في  984 16 دينار مقابل
 )الوحدة : ألف دينار(

 البيان 2020 2021

 المراسلون 287 5 710 5

 توظيفات مالية 697 11 558 43

 المجموع 984 16 268 49

 

 مستحقات على الحرفاء : 1 توضيح
 

ألف  142 722  دينار مقابل ألف429 779 على الحرفاءعند تاريخ اإلقفال بلغ مجموع صافي المستحقات 

 كاآلتي : دينار بالنسبة للسنة الفارطة. و تتوّزع
 )الوحدة : ألف دينار(  

 2021 2020 مذكرة البيان

 792 592 840 591 2.2.8 قروض لم يحل أجلها

 630 267 915 246 0.2.8 قروض غير مسددة )أصول وفوائد(

 075 2 509 2 8.2.8 إستحقاقات أخرى

 776 193 811 161 3.2.8 حرفاء مدينون

 848 24 839 17 2.2.8 فوائد مستحقة

 121 081 1 914 020 1 3.1 مجموع اإلستحقاقات

 575 10 320 10  اإليداع تسبيقات على قسائم الصندوق و شهادات

على تسبيقات على قسائم الصندوق و  فوائد مستحقة

 شهادات اإليداع
 938 1 458 

 991 2-  714 2-  فوائد مسجلة مسبقا

 163 090 1 458 029 1  (3مجموع )
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8 صفحة  ال   

 724 144- 777 137- 2.5.1.3 الفوائد المؤجلة

 010 166- 539 169 - 1.5.1.3 مخصصات على الديون

 734 310- 316 307- 5.1.3 (1مجموع )

 429 779 142 722  (1+ )(3صافي الديون )

 777 186 701 177  تعهدات خارج الموازنة
 

 هيكلة المستحقات على الحرفاء. 3.1
 

في نهاية  ألف دينار 142 728 مبلغ (2و2بلغت القيمة الخامة للمستحقات الجارية والتي هي من الصنف )

ألف دينار في  264 668 مقابل البنك التونسي السعودي من مجموع مستحقات %67، وهو ما يمثل2021

 من مجموع المستحقات. %65وهو ما يوازي 2020 نهاية 
 

 ، 2021ألف دينار في نهاية سنة 979 352 بلغ(، فقد 5و  3، 8، 0أّما مجموع المستحقات من األصناف )

ألف  650 352 جموع المستحقات، مقابلمن م %33لتعهدات خارج الموازنة وهو ما يمثل ادون اعتبار 

 من مجموع المستحقات. %35وهو ما يمثل  ،2020دينار بالنسبة لسنة 
 

 توزيع المستحقات حسب صنف المخاطر 
 

 يكون توزيع جميع المستحقات على النحو التالي :

 )الوحدة : ألف دينار(          
 2021 2020 

 الصنف
 القيمة % القيمة %

2الصنف  093 526 51% 592 500 46%  

2الصنف  171 142 14% 550 227 21%  

0الصنف  020 26 3% 165 33 3%  

8الصنف  872 8 1% 308 18 2%  

3الصنف  384 126 12% 082 83 8%  

5الصنف  374 191 19% 424 218 20%  

 المجموع 914 020 1 100% 121 081 1 100%

 

 المستحقات الجارية. 3.3.1
 

ألف دينار في  679 609 ف دينار مقابلأل 640 617ت المستحقا، بلغ مجموع هذه 2021في نهاية سنة 

 مفصلة على النحو التالي  ،2020نهاية 

 )الوحدة: ألف دينار( 

 الصنف 2020  2021

 2صنف  157 425  455 392

 2صنف  993 108  945 158

 0صنف  629 15  603 10

 8صنف  633 2  324 9

 3صنف  425 31  191 15

 5صنف  003 8  274 6

 فوائد مستحقة 839 17  848 24

 المجموع 679 609  640 617
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9 صفحة  ال   

 . مستحقات غير مستخلصة1.3.1
 

 915 246مقابل ،2021ديسمبر  82ألف دينار بتاريخ  267  630ة المستخلصبلغت قيمة المستحقات غير 

من مجموع  %24,8 نسبة ،2021ت غير المستخلصة إلى نهاية وتمثّل المستحقا . 2020ألف دينارسنة

 وتتوزع المستحقات غير المستخلصة كما يلي:. 2020في نهاية  24,2% القروض مقابل
 

 توزيع المستحقات غير المستخلصة حسب األصل والفوائد 

 الوحدة : ألف دينار()

 المبلغ التغييرات 

 2020 2021 القيمة % البيان

 األصل 087 170 183 198 096 28 17%

 الفوائد 191 30 652 25 539 4- 15%-

 فوائد التأخير 637 46 795 43 842 2- 6%-

 المجموع 915 246 630 267 715 20 8%

 

  أصناف المخاطر  المستحقات غير المستخلصة حسبتوزيع 
 

 صنف المخاطر كما يلي : حسب ،2021تتوّزع هذه المستحقات في نهاية 
)الوحدة : ألف دينار(              

 

 المجموع
 0صنف  3صنف  1صنف  1صنف  4صنف  5صنف 

غير  إستحقاقات

 مستخلصة

 األصل 051 10  990 27 790 11 830 2 367 26 155 119 183 198

 الفوائد 507 785 2 292 1 589 095 5 384 15 652 25

 فوائد التأخير 83 479 505 202 819 5 707 36 795 43

   2021 مجموع 641 10 254 31 587 13 621 3 281 37 246 171 630 267

  2020 مجموع 718 16 117 16 710 4 028 2 490 63 852 143 915 246

 التغيرات 077 6- 137 15 877 8 593 1 209 26- 394 27 715 20

 % التغيرات 36%- 94% 188% 79% 41%- 19% 8%

 

 مستحقات أخرى. 1.3.1
 

 لف دينارا و تتمثل في مبالغ مختلفة غير مسددة.أ 075 2بلغ مجموع المستحقات االخرى 

 

 حسابات مدينة للحرفاء . 4.3.1
 

لف أ 811 161مقابل  ،2021لف دينارا في نهاية سنة أ 776 193ء بلغت ارصدة الحسابات المدينة للحرفا

 %19,7ه قدر رتفاعامحققة ا ،2020دينار في نهاية 
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10 صفحة  ال   

 مخصصات المّدخرات والفوائد المؤجلة  .5.3.1
 

ألف 316 307مقابل ،2021ألف دينار في نهاية  734 310 بلغ إجمالي مخّصصات المّدخرات والفوائد المؤجلة

 و يمكن تحليلها على النحو التالي:  ،2020دينار عند إقفال سنة 

 )الوحدة : ألف دينار(

 مخصصات وفوائد مؤجلة 2020 2021

 مخصصات مّدخرات  لألصل 539 169 010 166

 فوائد مؤجلة  777 137 724 144

 المجموع  316 307 734 310
 

 

 مخصصات المّدخرات. 3.5.3.1
 

ألف دينار 539 169 ألف دينار مقابل  010 166 مبلغ ،2021بلغ مجموع مخصصات المّدخرات في نهاية 

 ألف ديناروالتي يمكن تقييمها على النحو التالي :  529 3- ية السنة الفارطة وبلغت التغيراتفي نها

  )دينار )الوحدة :ألف

  المخصصات

 13/31/2020مخصصات الّمدخرات  في 539 169

 2021تكوين مخصصات المدخرات في 742 13

 2021مخصصات تكميلية   573-

 2021مخصصات مدخرات جماعية  377 3

 2021استرجاع مخصصات المدخرات في  075 20-

 13/31/2021 الّمدخرات فيمخصصات  010 166

 

 مخصصات مدخرات فردية. 3.3.5.3.1
 

ومتابعة التعهّدات  لمخاطروض طبقا لمعايير تصنيف وتغطية القرا على لمخاطرتم تقييم مخصصات ا

، 2021ديسمبر  82إلى غاية  2992لسنة 03 رقم نسيالتو ضمن منشور البنك المركزيليها عالمنصوص 

 .لف دينارأ 291 81 بلغت هذه المخصصات

 

 مخصصات مدخرات جماعية. 1.3.5.3.1
 

و تلك التي  (0لتغطية المخاطر الكامنة على التعهدات الجارية)صنف  جماعيةلا مدخراتلا هذه تكوين تم

  (.2تستوجب متابعة خاصة )صنف 

 

 .ألف دينار 780 23ما قدره  ،2021في نهاية  بلغت هذه المخصصات الجماعية
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11 صفحة  ال   

 الفوائد المؤجلة .1.5.3.1
 

سبية للقطاع المالي قد وقع االذي أورد المعايير المح ،2999مارس  05طبقا لقرار وزير المالية المؤرخ في 

ديسمبر  82خصم الفوائد المؤجلة من المستحقات. وبلغ مجموع الفوائد المؤجلة عند تاريخ اإلقفال في 

 يمكن تحليلها كاآلتي: 2020ألف دينار عند ختم 777 137 ألف دينار مقابل 724 144 ،2021

   (الوحدة : ألف دينار(

 البيان 2020 2021

 فوائد مؤجلة/فوائد غير مستخلصة 165 30  791 24

 فوائد مؤجلة/فوائد توطيد 456 22 270 25

 فوائد مؤجلة/فوائد تأخير/األصل 177 37 553 35

 فوائد مؤجلة/فوائد تأخير/فوائد 459 9 242 8

 فوائد مؤجلة على الحسابات الجارية 129 34 842 37

  covid   تخّص جائحةحسابات فوائد مؤجلة على  391 4 026 13

 المجموع  777 137 724 144

 

 المحفظة التجارية : 4رقم  توضيحال
 

تشمل المحفظة التجارية أسهم التداول وأسهم التوظيف الممسوكة من البنك لحسابه الخاص. بلغ مجموع هذه 

 : 2020لف دينار في نهاية أ234 107مقابل، 2021ألف دينار في نهاية 482 182 المحفظة التجارية

 )الوحدة : ألف دينار(

 البيان مذكر ة 2020 2021

 أسهم تداول وأسهم توظيف  411 411

 القابلة للتنظيرسندات الخزينة  2.3 214 73 778 177

 قصيرة المدىسندات الخزينة   000 30 0

 الخزينةفوائد مطلوبة لم يحل أجلها بعد على سندات  0.3 050 3 293 4

 فوائد مستلمة مسبقا على رقاع الخزينة قصيرة المدى  441- 0

 شهادة إيداع  000 1 0

 المجموع  234 107 482 182

 

 . رقاع الخزينة القابلة للتنظير1.4
 

 لف دينار وهو يتوزع كما يلي:أ778 177بلغ الرصيد عند اإلقفال

 )الوحدة : ألف دينار(

 البيان 2020 2021

 (22/20/0200) %6 رقاع الخزينة  891 9 984 9

 (22/20/2027)%7,2 رقاع الخزينة  096 27 567 27

 (13/05/2027)%7,2 رقاع الخزينة  967 17 284 18

 (09/12/2027)%7,3 رقاع الخزينة   541 27

 (13/12/2028)%7,5 رقاع الخزينة   057 9

 (24/11/2025)%8 رقاع الخزينة   547 48

 (18/11/2030)%8 رقاع الخزينة  260 18 798 36

 المجموع 214 73 778 177
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12 صفحة  ال   

 فوائد مطلوبة لم يحل أجلها متعلقة برقاع الخزينة القابلة للتنظير .2.4
 

 2021ديسمبر 82ألف دينارفي  293 4البند ابلغ رصيد هذ

 )الوحدة : ألف دينار(  
 

 البيان 2020 2021

 (22/20/0200) %6 أجلها بعد/رقاع الخزينة  لفوائض جارية لم يح 532 531

 (22/20/2027)%7,2 أجلها بعد/رقاع الخزينة  لفوائض جارية لم يح 663 1 911 1

 (13/05/2027)%7,2 أجلها بعد/رقاع الخزينة  لفوائض جارية لم يح 667 900

 (09/12/2027)%7,3 أجلها بعد/رقاع الخزينة  لفوائض جارية لم يح  132

 (13/12/2028)%7,5 أجلها بعد/رقاع الخزينة  لفوائض جارية لم يح  37

 (24/11/2025)%8أجلها بعد/رقاع الخزينة  لفوائض جارية لم يح  405

 (18/11/2030)%8 أجلها بعد/رقاع الخزينة  لفوائض جارية لم يح 188 377

 المجموع 050 3 293 4

 

 اإلستثمارمحفظة  : 5 رقم التوضيح
 

يتكون رصيد المحفظة من أسهم استثمار و أسهم مساهمات في المؤسسات الشريكة والمؤسسات ذات صلة 

 وكذلك الحصص في الشركات المرتبطة. شراكة

عند تاريخ اإلقفال  لف دينارأ 191 91 المدخرات بعد طرح مخصصات المساهماتبلغ صافي محفظة 

 :اآلتيك اإلستثمار تتوزع محفظةو  2020.ألف دينار بنفس التاريخ لسنة  671 98 مقابل

 )الوحدة : ألف دينار(  
 البيان مذكر ة 2020 2021

 أسهم استثمار 1.5 115 66 942 60

 أسهم مساهمات 2.5 173 42 773 39

 المخصصات 3.5 617 9- 524 9-

 المجموع  671 98 191 91

 اإلستثمار أسهم. 3.5

 كما يلي: القروض السندية يمكن تحليل
 الوحدة : ألف دينار()

 البيان قيمة السهم

 بنك تونس و االمارات 500 3

 القرض الرقاعي الوطني 0

 البنك التونسي الليبي 600

 بنك األمان 0

 حنبعل لإليجار 000 1

 بنك اإلسكان 800 1

 العربية التونسية لاليجار 258

 3المجموع  158 7

 مستحقات مرتبطة 580

 المجموع 738 7
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 : كما يلي أسهم اإلستثماررقاع الخزينة  يمكن تحليل

 البيان قيمة السهم مستحقات مرتبطة المجموع

29/25/0200الخزينة رقاع  004 6 026 270 6  

22/20/0200الخزينةرقاع  996 4 025 261 5  

22/23/0200 الخزينةرقاع  877 19 434 311 20  

25/22/0208 الخزينةرقاع  675 20 236 362 21  

الخام المجموع 552 51 652 1 204 53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محفظة المساهماتهيكلة . 2.5

ألف دينار عند تاريخ اإلقفال  619 30 المدخرات بلغ صافي محفظة المساهمات بعد طرح مخصصات

 : تتوزع على القطاعات االقتصادية األتيةو ، 2020ألف دينار بنفس التاريخ لسنة 926 32 مقابل
 

ألف دينار( )الوحدة :  

2021 2020 
 القطاعات

 المبلغ % المبلغ %

 الصناعة 608 20 49% 608 20 52%

 السياحة والعقار 077 12 28% 077 12 30%

 الخدمات 589 7 18% 189 5 13%

 الفالحة 899 1 5% 899 1 5%

 المجموع الخام 173 42 100% 773 39 100%

المؤجلةالمخصصات والفوائد  247 9-  154 9-   

 القيمة الصافية 926 32  619 30 

 

 اتمحفظة المساهمالمدخرات على . مخصصات 3.5

تقييم محفظة األسهم عند ختم القوائم المالية بالرجوع إلى قيمة إستعمال األسهم وذلك لتغطية نقص القيمة تّم 

 الناتجة عن التقييم.

 البورصة.يقع تقييم أسهم الشركات المدرجة بالبورصة حسب سعر 

يقع تقييم الشركات الغير المدرجة بالبورصة حسب القيمة المحاسبية الصافية للمشروع باإلعتماد على القوائم 

 المالية المتوفرة.

القيمة العامة لمحفظة  من%  9,5بنسبةأي ، 2021ألف دينار عند نهاية سنة  524 9 دخراتالميبلغ إجمالي 

 : و يتوزع على النحو التالي االستثمار

 )الوحدة : ألف دينار(

 البيان 2020 2021

/ أسهم االستثمار مخصصات 370 862  

محفظة المساهمات/  مخصصات 038 9 945 8  

محفظة المساهماتفوائد مؤجلة /  029 209  

 المجموع 617 9 524 9
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 األصول الثابتة : 6توضيح رقم 

ألف دينار  344 13 مقابل ،2021ديسمبر 82ألف دينار في تاريخ  907 12 بلغ مجموع رصيد هذا البند

 بالنسبة للسنة الفارطة و يتوزع على النحو التالي :

)الوحدة : ألف دينار(      

2021 1020 
 البيان

 إجمالي خام إستهالكات الصافي إجمالي خام إستهالكات الصافي

 أصول ثابتة غير مادية  568 3  105 3     463  707 3  405 3  302      

 أصول ثابتة مادية   125 29  607 19  518 9  162 30  240 21  922 8

 أصول ثابتة في طور اإلنشاء 363 3    -           363 3     683 3            -           683 3   

 المجموع  056 36  712 22  344 13  552 37        645 24  907 12 

 

 . األصول غير المادية3.6

تشمل األصول غير المادية كلفة اقتناء برمجيات إعالمية. ويفصل الجدول اآلتي التغييرات المدققة بهذا 

 البند: 

 )الوحدة : ألف دينار( 

 البيان المبلغ

 82/20/2020إجمالي القيمة الخامة في  568 3

 2021إقتناءات 139

 13/31/2021إجمالي القيمة الخامة في  707 3

 82/20/2020اإلستهالكات  في إجمالي  105 3

 021 2إستهالكات 300

 13/31/2021قيمة إجمالي اإلستهالكات في  405 3

  2021/12/31القيمة الصافية في  302

 . األصول الثابتة المادية1.6

   :                           يلخص الجدول التالي محتوى األصول الثابتة المادية
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الخام القيمة البيان  اإلستهالكات 
القيمة 

 المحاسبية

 الصافية 2021 استرجاع استهالكات 2020 2021 بيوعات اقتناء 2020  

 386 0 0 0 0 386 0 0 386 أرض المقر

 808 717 1 0 51 666 1 525 2 0 0 525 2 المقر بناءات

 542 269 0 16 253 811 0 0 811 صفاقص فرع

 7 30 0 2 28 37 0 0 37 مختلفة معدات

 228 571 139 105 605 799 139 219 719 نقل معدات

 161 600 3 0 213 387 3 761 3 0 181 580 3 إعالمية معدات

 70 543 0 47 496 613 0 24 589 مكاتب معدات

 33 832 0 20 812 865 0 13 852 مكاتب أثاث

 0 25 0 3 22 25 0 0 25 نسخ معدات

 994 3 129 7 0 719 410 6 123 11 0 652 471 10 وتجهيزات وترتيبات عامة تهيئة

 28 296 0 4 292 324 0 0 324 تهيئة وتجهيزات وترتيبات عامة صفاقس  

 36 106 0 6 100 142 0 9 133 وتجهيزات وترتيبات عامة سوسة تهيئة

 38 291 0 6 285 329 0 0 329 تهيئة وتجهيزات وترتيبات عامة نابل 

عامة بنزرتوتجهيزات وترتيبات  تهيئة  422 1 0 423 395 4 0 399 24 

 39 262 0 5 257 301 0 1 300 وتجهيزات وترتيبات عامة منستير تهيئة

 45 306 0 6 300 351 0 6 345 وتجهيزات وترتيبات عامة شارع فلسطين تهيئة

 55 304 0 8 296 359 0 0 359 وتجهيزات وترتيبات عامة جربة تهيئة

وترتيبات منوبةوتجهيزات  تهيئة  280 6 0 286 225 7 0 232 54 

 134 447 0 26 421 581 0 0 581 تهيئة وتجهيزات وترتيبات عامة القيروان  

 27 217 0 4 213 244 0 3 241 وتجهيزات وترتيبات عامة قايس تهيئة

 35 248 0 5 243 283 0 0 283 وتجهيزات وترتيبات عامة مساكن تهيئة

وترتيبات عامة أريانةتهيئة وتجهيزات    466 0 0 466 286 22 0 308 158 

 29 208 0 7 201 237 0 0 237 وتجهيزات وترتيبات عامة البحيرة تهيئة

 71 263 0 32 231 334 0 20 314 وتجهيزات وترتيبات عامة مقرين تهيئة

 45 233 0 27 206 278 0 4 274 وتجهيزات وترتيبات عامة المروج تهيئة

 46 293 0 34 259 339 0 0 339 وتجهيزات وترتيبات عامة سهلول تهيئة

 92 268 0 36 232 360 0 0 360 وتجهيزات وترتيبات عامة النصر تهيئة

 77 229 0 31 198 306 0 0 306 وتجهيزات وترتيبات عامة المهدية تهيئة

 112 279 0 39 240 391 0 0 391 وتجهيزات وترتيبات عامة قصر هالل تهيئة

 121 232 0 35 197 353 0 0 353 وتجهيزات وترتيبات عامة الزهروني تهيئة

2وتجهيزات وترتيبات عامة صفاقص تهيئة  402 0 0 402 218 40 0 258 144 

 151 232 0 38 194 383 0 0 383 وتجهيزات وترتيبات عامة حلق الوادي تهيئة

 157 163 0 32 131 320 0 1 319 وتجهيزات وترتيبات عامة حمام األنف تهيئة

وتجهيزات وترتيبات عامة اإلدارة الجهوية  تهيئة
 5 6 0 1 5 11 0 0 11 سوسة

وتجهيزات وترتيبات عامة مركز العمران  تهيئة
 107 93 0 20 73 200 0 0 200 الشمالي

 378 241 0 62 179 619 0 1 618 وتجهيزات وترتيبات عامة المرسى تهيئة

5عامةالمنزه وتجهيزات وترتيبات تهيئة  178 0 0 178 18 17 0 35 143 

2وتجهيزات وترتيبات عامة بنزرت تهيئة  382 35 0 417 33 42 0 75 342 

 922 8 240 21 139 772 1 607 19 162 30 139 176 1 125 29 المجموع
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 األصول األخرى : 7توضيح رقم 

   901 69مجموعأخرى  الموظفين و مستحقات بلغ رصيد األصول األخرى على حسابات التسوية و قروض

. و تتوزع هذه األصول 2020ألف دينار في نهاية سنة 471 65 مقابل ،2021ديسمبر  82ألف دينار في 

 كاآلتي :

 )الوحدة : ألف دينار( 

 البيان مذكرة 1020 1021

 مدينون مختلفون 2.7 876 60 559 65

 حساب تسوية الموجودات 0.7 178 1 228 1

 قروض الموظفين 3.7 417 3 114 3

 المجموع   471 65 901 69

 مدينون مختلفون. 3.7

 اآلتية : يشمل هذا البند اإلستحقاقات

 )الوحدة : ألف دينار( 

 البيان مذكرة 2020 1021

 مختلفون مدينون    125 3 079 3

 آخرون        مدينون  2.2.6 751 57 480 62

 المجموع   876 60 559 65

 . مدينون آخرون3.3.7

 و اجتماعية وأخرى قيد التحصيل. وهي تتوزع كما يلي: جبائية يحتوي هذا الحساب على إستحقاقات

 )الوحدة : ألف دينار( 

 البيان 2020 2021

 مستحقات تكفلت بها الّدولة  بما في ذلك فوائد قيد الدفع 538 3 758 2

- 891 

 

 الفوائد المؤجلة على مستحقات تكفلت بها الّدولة  153 1-

 أصول للبيع 327 1 327 1

 كمبيالت للمقاصة 146 13 983 14

 كمبياالت تقدم للحرفاء 0 0

 شيكات في انتظار المقاصة 764 8 723 6

 شيكات في طور اإلسقاط 729 2 281 6

 كمبياالت وشيكات موظفة للتحصيل 427 11 266 23

 جبائية الدولة، إستحقاقات 291 2 223 2

 أخرىعمليات  682 15 810 5

 المجموع 751 57 480 62
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 حساب تسوية األصول.1.7

 تتركب حسابات التسوية لألصول من :

 )الوحدة : ألف دينار( 

 البيان 2020 2021

 أرباح على األسهم للتحصيل  881 881

 أعباء تّم دفعها أو ادراجها محاسبيا  97 97

 إيرادات مختلفة للتحصيل   48 48

 عمولة تعهد للتحصيل 15 9

 نفقات تاسيس 137 193

 المجموع 178 1 228 1

 قروض للموظفين. 1.7

 2021يشتمل حساب قروض الموظفين على أرصدة القروض و التسبيقات ألعوان التي بلغت في نهاية 

 .2020ألف دينار في نهاية  417 3لف دينار مقابل أ 114 3 مبلغ

 يفصل الجدول التالي تركيبة هذه األرصدة :

 )الوحدة : ألف دينار( 

 البيان 2020 2021

 االجتماعيقروض على الصندوق  019 2 811 1

 تسبيقات على منحة نهاية السنة 28 28

 قروض على الموارد الذاتية             308 1 237 1

 تسبقات أخرى 62 38

 المجموع 417 3 114 3

 

 إيداعات المؤسسات البنكية والمالية : 8توضيح رقم 

ألف دينارفي  040 56 ن البنوك وقد بلغ هذا الرصيديتمثل هذا الحساب في قروض طويلة المدى بي 

 .2020ديسمبر  82 ألف  دينار بتاريخ382 23 مقابل  ، 2021نهاية

 يبين الجدول التالي تفاصيل هذه اإليداعات :

ألف دينار(  )الوحدة :  
 البيان 2020 2021

 قروض ألجل بين البنوك  292 20 800 40

 قروض يوم بيوم  000 15

 فوائد مستحقة لم يحن أجلها على قروض العملة األجنبية  2 

 فوائد مستحقة لم يحن أجلها على قروض بالدينار التونسي  79 240

 شراء و إعادة البيع للسندات 000 3 

 ديون مرتبطة على شراء و إعادة البيع للسندات 9 

 المجموع 382 23 040 56
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 إيداعات الحرفاء : 9توضيح رقم 

ألف دينار  279 632 لألف دينار مقاب623 789 مبلغ  ،2021بلغ رصيد إيداعات الحرفاء في نهاية سنة 

. ويبيّن %24,9ةأي بنسب ألف دينار 344 157عند تاريخ اإلقفال للسنة الفارطة مسجلة بذلك تطورا بـ

 الجدول التالي تركيبة رصيد بند إيداعات الحرفاء :

 )الوحدة : ألف دينار( 

 البيان مذكرة 2020 2120

 إيداعات تحت الطلب  2.9 387 223 321 273

 إيداعات ألجل   831 162 953 151

 قسائم الصندوق 0.9 429 66 873 65

وحسابات مرتبطةشهادات اإليداع  8.9 493 73 141 151  

 إستحقاقات أخرى دائنة للحرفاء  3.9 159 5 465 5

 حساب االتجار الدولي  10 26

 إيداعات إدخار 5.9 129 99 220 140

بالدينار القابل للتحويل أجنبية  حسابات  605 1 388 1  

بالدينار القابل للتحويل حساب خاص  - -  

األجنبيةحساب خاص بالعمالت   - -  

بالدينار حساب خاص  236 236  

 اإليجارالمالي  - -

 المجموع  279 632 623 789

 

 إيداعات تحت الطلب.3.1

 : ألف دينار موزعة كاآلتي321 273تبلغ أرصدة الودائع تحت الطلب مبلغ 

 )الوحدة : ألف دينار( 
 البيان مذكرة 2020 2021

 حسابات ودائع تحت الطلب  141 163 481 216

 حسابات موقفة 1.1.9 336 32 712 30

 حسابات أجنبية بالعملة الصعبة  514 18 696 16

 شيكات مضمنة على حسابات ودائع تحت الطلب  074 2 246 1

 حسابات بالعملة األجنبية  322 7 186 8

 المجموع  387 223 321 273

 . حسابات موقفة3.3.1
 

 يقع اللجوء لهذا الحساب في الحالتين التاليتين :

 عند نقص في المؤونة المتاحة لوقف الرصيد الدائن لحساب وديعة تحت الطلب. -

 عند اإلقتضاء لتغطية شيك مقاص فيه عيب في الشكل. -

 ألف دينار.712 30عند تاريخ اإلقفال بلغ رصيد هذا البند

 . قسائم الصندوق1.1

 .2021ديسمبر  82ألف دينار في  873 65 بلغت قسائم الصندوق ما قيمته
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الوحدة : ألف دينار( )  
 البيان 2020 2021

 قسائم الصندوق 144 69 670 67

 فوائد مسجلة مسبقا على قسائم الصندوق 715 2- 797 1-

65 873 

 

66 429 

 
 المجموع

 شهادات إيداع. 1.1

 )الوحدة : ألف دينار(                                                                             يتجزأ هذا البند كما يلي:

 البيان 2020 2021

 شهادات إيداع ذات فوائد مسبقة 500 73 000 131

 شهادات إيداع ذات فوائد مؤجلة 500 500 25

 حسابات مرتبطة لشهادات إيداع ذات فوائد مسبقة 529- 416 6-

 حسابات مرتبطة لشهادات إيداع ذات فوائد مؤجلة 22 057 1

 المجموع 493 73 141 151

 الودائع األخرى للحرفاء. 4.1

لف دينار أ159 5مقابل ،2021ديسمبر  82 خبتاريألف دينار 465 5 أّما الودائع األخرى للحرفاء فقد بلغت

 )الوحدة : ألف دينار(                                                                 وتتفرع كما يلي: ،2020سنة 

 البيان مذكرة 2020 2021

 تنفيل في انتظار التسوية  18 18

 تسوية معلقة لإلنجاز     583 1 783

 تسبقة على شراء أسهم  226 226

 التكوينحسابات غير متاحة لشركات في طور  1.4.9 597 2 423 3

 حسابات غير متاحة لشركات في طور التكوين قيد التصفية   136 136

 حسابات غير متاحة للخواص المتوفين  1 1

 مستحقات أخرى للدفع  598 878

 المجموع  159 5 465 5

 حسابات غير متاحة للمؤسسات في طور التكوين1.4.9

 و يتحلل كما يلي:، 2021دينار في نهاية سنة  ألف423 3 البند بلغ رصيد هذا 

 البيان 2021

 حساب غير متاح للمؤّسسات في طور التّكوين بالّدينار 370 3

 حساب غير متاح للمؤّسسات في طور التّكوين بالّدينار القابل للتّحويل 12

 حساب غير متاح للمؤّسسات في طور التّكوين بالعملة 41

 المجموع 423 3

 حسابات اإلدخار5.9.

 :2021ديسمبر  82ألف دينار في تاريخ  220 140 الحساب هذا تبلغ قيمة 
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 البيان 2020 2021

 حساباإلدخار 146 93 434 133

 حساباإلدخارالسكني 572 1 608 1

الدراسيحساباإلدخار 658 716  

 حساب إدخار خاص ببطاقة 070 2 990 1

حساباإلدخاراريحيّة 437 415  

 مستحقات مرتبطة 246 1 057 2

 المجموع 129 99 220 140

 القروض و الموارد الخصوصيّة : 30توضيح رقم 

وتتفرع كما  .2020ألف دينار في نهاية سنة 883 49ألف دينار مقابل  928 27بـ  يقدر رصيد هذه الموارد

 يلي :

 البيان 2020 2021

 اقتراضات  883 46 289 21

 خط تمويل وزارة الصناعة  000 3 639 6

 المجموع 883 49 928 27

 الخصوم األخرى : 33توضيح رقم 

ألف دينار عند ختم سنة 603 81 دينار مقابل  ألف 514 97 مبلغ ،2021بلغت الخصوم األخرى في نهاية 

 : وتشمل البنود اآلتية، 2020

 )الوحدة : ألف دينار( 

 البيان مذكرة 2020 2021

 ديون أخرى قصيرة المدى 2.12 173 67 056 77

 حسابات تسوية للمطلوبات 0.12 037 4 538 4

 مدخرات على المخاطر 3.12 393 10 920 15

 المجموع  603 81 514 97
 

 . ديون أخرى للدفع قصيرة المدى3.33

وقد بلغ مجموع هذه  و إجتماعية. تمثل الديون األخرى القصيرة المدى ديون إستغالل وأخرى جبائية

 :وهي تلخّص على النحو التالي  ،2021ألف دينار في نهاية  056 77 الحسابات
 )الوحدة : ألف دينار(

 البيان 1020 2021

 مددةمكمبياالت  762 13 928 10

 كمبياالت ترجع إلى الحريف 179 179

 كمبياالت للمقاصة و التسديد 855 10 478 8

 مودعون،أوراق بعد التحصيل 491 13 105 26

 في حالة تصفية صكوك 977 10 908 13

 كمبياالت مسقطة 947 4 305 6

 كمبياالت حاصلة من المقاصة 120 5 609 3

 الدولة، ضرائب للدفع 258 2 370 3

 صندوق الضمان اإلجتماعي والتأمين 200 2 602 2

 دائنون مختلفون 196 198
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 مزودون  322 282

 مزودون، حجز بعنوان الضمان 200 200

 ضمانات مقبولة 3 3

 مستحقات أخرى للدفع 1 5

 صكوك مقدمة عن طريق الفروع إلى المقاصصة 19 0

 أسباب رفض من قبل سبتال في حالة تصفية 29 5

 شهادة عدم خالص في حالة تصفية 109 159

 كمبياالت مرفوضة من طرف سبتال 0 190

 ديون أخرى للدفع 58 17

 صكوك للتسوية بين الفروع 272 2 275

 مسحوبات للتصفية 97 156

 منالفروعكمبياالت متأتية  78 82

 المجموع العام 173 67 056 77

 . حسابات التسوية "الخصوم"1.33

ألف دينار في 037 4ألف دينار مقابل 538 4 ،2021ديسمبر  82بلغ إجمالي حسابات التسويةإلى غاية 

 . ويأتي الجدول التالي محلال تركيبة هذه األرقام:  2020نهاية

 )الوحدة : ألف دينار( 

 البيان 2020 2021

 أعباء للدفع 910 3 378 4

 حساب رصيد الصرف اليدوي 0 273 1

 حرفاء حسابات تسوية مرتقبة 95 95

 حساب رصيد الصرف 32 208 1-

 المجموع 037 4 538 4

 . مدخرات لتغطية المخاطر1.33

 10مقابل ،2021دينار في موفى ديسمبرون ملي 920 15 ا قدرهالمدخرات لتغطية المخاطر م تبلغ

 وهي تتوزع كما يلي : ،2020مليون دينار في موفى ديسمبر 393

 
)الوحدة : ألف دينار(       

 البيان 2020 2021

 لحرفاءمدخرات لمخاطرا  - 812 812

 مختلفونمدينون مدخرات لمخاطر  - 37 37

 مدخراتاسترداد   - (30) (30)

 مدخرات إلرصدة محاسبية عالقة  - 407 1 407 1

 مدخرات على عمليات االختالس  - 647 647

 مدخرات اإلمتيازات الحقة للعمل  - 329 1 329 1

 مدخرات على العمليات المسترابة بالفرع المركزي - 901 902

 أرباحمدخرات على حصص - 881 881

 مدخرات على عقلة تنفيذية- 531 531

 بمنح اللجنة االستراتيجية مدخرات خاصة - 105 

 مدخرات منحة الخروج للتقاعد-   390 3

 SABمدخرات على مصاريف  المنظومة المعلوماتية    - 305 3 305 3

 مدخرات على الحسابات العالقة في النقديات-  2915
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  péréquation de changeمدخرات على عموالت -   127

 وحسابات المراسلون في النقدياتمدخرات على الحسابات العالقة -  200

 مدخرات أخرى مخصصة  - 520 520

 المجموع 393 10 120 15

 . الضريبة على دخل الشركات4.33

 39سلبية. ولذلك، و تطبيقا لما ورد بالفقرة الثانية من الفصل  على نتيجة جبائية ،2021أقفلت موازنة سنة 

، حيث 0225من قانون المالية للتصرف لسنة  38من مجلة الضريبة على الشركات وللفصل المنقح له رقم 

 من رقم المعامالت الخام لكامل السنة. %0.2  يكون األداء األدنى المستوجب في هذه الحالة

ألف دينار و قد تم تسجيله على فائض األداءات المتمثل في  313ب  قدر ،2021لسنة  و بالتالي، فإن األداء

 .2021المبلغ القديم المؤجل و األقساط اإلحتياطية لسنة 

 األموال الذاتية : 31توضيح رقم 
  إلى ، 2020ديسمبر 82ألف دينار في   611 123 من لبنك التونسي السعودياألموال الذاتية لت رتفعا

 : للبنكويبيّن الجدول التالي تركيبة األموال الذاتية  ،2021ديسمبر 82دينار في  ألف 477 130
 )الوحدة : ألف دينار(

 البيان 31/12/2020 31/12/2021

 رأس المال 000 100 000 100

 إحتياطيات قانونية 320 14 320 14

 احتياطيات الصندوق  اإلجتماعي 550 2 547 2

 احتياطيات ذات نظام خاص 084 15 084 15

 زيادةالقيمةاحتياطيات  635 12 635 12

 احتياطيات اختيارية أخرى 700 38 700 38

 نتائج مرحلة 842 44- 481 56-

 النتيجة المحاسبيةللسنة 836 14- 672 3

 المجموع 611 123 477 130
 

 

 .رأس المال3.31
دينار  222سهم تبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد  2 222 222من  البنك التونسي السعودييتكون رأس مال 

 و يتوزع كاآلتي:

 البيان العدد المبلغ %
 مساهمون تونسيون مقيمون: -   

 الدولة التونسية 390 399 39 039 922 % 3940399

 االجتماعية*صندوق التقاعد والحيطة  8 652 865 222 % 24865

 *الديوان الوطني للسياحة التونسية 2 052 205 222 % 24205

 *الشركة التونسية لألنشطة البترولية 2 052 205 222 % 24205

 *تونس الجوية 2 052 205 222 % 24205

 *الخزينة العامة 2 222 % 242222

 مساهمون أجانب غير مقيمون: -      

 * دولة المملكة العربية السعودية 522 222 52 222 222 % 52

 المجموع 3 000 000 300 000 000 300%
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23 صفحة  ال   

 تعهدات وكفاالت خارج الموازنة : 31رقم  توضيح

 التعهدات الممنوحة 3.31

ألف  889 313 مقابل ، 2021نهاية في ألف دينار 964 292 الكفاالت الممنوحةلي التعهدات وبلغ إجما

 وهي مفصلة كاآلتي : ،  2020دينار لسنة

 
)الوحدة : ألف دينار(       

 البيان 2020 2021

 تعهدات مقدمة لمؤسسات القرض - -

 تعهدات تمويل لفائدة الحرفاء 369 78 307 79

 فتح اعتمادات سندية  335 6 091 5

 الضمانات و الكفاالت المقدمة 997 92 378 102

 مساهمات مكتتبة وغير محررة  تعهدات 188 188

 األصول المقدمة بضمان 000 136 000 106

 المجموع 889 313 964 292

 التعهدات المستلمة 1.31

 

دينار عند  ألف 428 715 مقابل ،2021دينار عند قفل حساب سنة  539 889 ة التعهدات المستلم بلغت

 .2020قفل حساب سنة 

 وتشمل التعهدات المستلمة الضمانات اآلتية :

)الوحدة : ألف دينار(       

 البيان 2020 2021

 ضمانات مقبولة على قروض ممنوحة جارية ومصنفة 428 715 139 782

 من المؤسسات البنكيةضمانات مقبولة   400 107

 المجموع 428 715 539 889
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 حساب النتائج : 34توضيح 

 :الناتج البنكي الصافي . تطور3.34

دينار عند  ألف 891 44 ألف دينار مقابل 344 47 بلغي، ل2021ديسمبر 82في البنكي الصافي الناتج ارتفع

 و يتكون هذا البند من العناصر التالية:  %5. 5نسبة رتفاعاأي ب ، 2020إقفال
 )الوحدة : ألف دينار(

 البيان مذكرة 2020 2021

61 235 

 

58 231 

 
 فوائد مستلمة وإيرادات أخرى 2.2.23

 فوائد التوظيف 2.2.23 460 2 010 2

17 223 

 

16 065 

 
 عموالت 0.2.23

12 593 

 

7 643 

 
حفظة التجارية والعمليات الماليةمأرباح ال 8.2.23  

5 703 

 

9 950 

 
حفظة اإلستثمارمأرباح  3.2.23  

-51 420 

 

-49 458 

 
 فوائد مدفوعة وأعباء أخرى 5.2.23

47 344 

 

44 891 

 
 المجموع 

    

 . فوائد مستلمة وإيرادات أخرى3.3.34

الف  691 60 مقابل 2021ألف دينار في نهاية  245 63 خرىبلغ مجموع الفوائد المستلمة واإليرادات األ

 كما يبينها الجدول التالي:، 2020دينار في نهاية 

 
)الوحدة: ألف دينار(   

 البيـــان 2020 2021

3 487 

 

3 955 

 
 فوائد تأخير على القروض

9 039 10 176 

 
 فوائد على قروض طويلة المدى

22 661 

 

15 437 

 
 متوسطة المدىفوائد على قروض 

1 119 

 

437 

 
 فوائد على قروض ااإليجار المالي

1 780 

 

2 049 

 
 فوائد على القروض بالعملة األجنبية

 يةفوائد قروض موسم 531 527

 فوائد على قروض تمويل المخزون 184 1 232 1

 فوائد على قروض تمويل المحصول 41 19

 على تصدير فوائد تسبقات 413 232

2 739 3 139 

 
 ل الديون اإلداريةييفوائد  تس

 معداتفالحيةفوائد على قروض  6 0

 إسقاطاتعلىعملياتمعالخارج 538 605

 إسقاطاتعلىعملياتمحلية 671 5 201 5

 حساباتجاريةمدينةفوائد على  453 10 450 9

 فوائد على قروض غير قابلة للتعبئة 815 1 341 1

 حسابات طويلة المدى فوائد/ تسبقات 284 201

 فوائد/ تسبقات قسائم الصندوق 602  527

 covidفوائد قصيرة المدى    366

60 526  56 731 

 
 إجمالي فوائد القروض

 فوائد على قروض ألجل بين البنوك 144 2  861 1

 فوائد لقروض يوم بيوم بين البنوك 316  149

 إجمالي فوائد التوظيفات 460 2  010 2



 0202القوائم المالية لسنة  البنك التونسي السعودي

25 صفحة  ال   

 استرجاع فوائد معلقة 500 1  709

 المجموع 691 60  245 63

 . عموالت1.3.34

ألف دينار عند إقفال حسابات  065 16 مقابل ،2021ألف دينار إلى نهاية  223 17 بلغ مجموع العموالت

 ، وتتفصل على النحو اآلتي:2020

 )الوحدة : ألف دينار(

  2020ديسمبر 2021ديسمبر

 العموالت  

 عموالت الدراسة 550 1 480 1
 عموالت التعهد 31 48
 عموالت إعداد الملفات 198 216
 عموالت على نشاط الّتجارة الخارجيّة 990 911

على الحسابات المدينة  عموالت 577 2 542 2  
 عموالت على استخالص الشيكات بمقتضى إنذارا 104 2 332 2
 عموالت على االلتزامات بالتوقيع 787 3 102 4
 عموالت على نشاط الّنقديات 161 1 500 1
 عموالت مسك الحساب 554 1 687 1
 عموالت نشاط االستغالل القصير المدى  365 366
 عموالت تأمينات " سليم" 96 131
الجماعي المختلط عموالت التوظيف بالصندوق  37 61  
 الخزينة رقاع لتوظيفات الوساطة عموالت 92 40

عموالت أخرى   523 1 807 1  

17 223 16 065 

1 

 المجموع

 

 . أرباح الحافظة التجارية والعمليات المالية1.3.34
 

 

ألف 643 7مقابل ، 2021ألف دينار لسنة593 12 بلغ مجموع أرباح الحافظة التجارية والعمليات المالية 

 : ، وتشتمل على الحسابات التالية2020دينار لسنة 
 

 )الوحدة : ألف دينار( 

 البيان 2020 2021

 فوائد على رقاع الخزينة القابلة للتنظير 791 5 256 11

 صافي على تقييم عمليات بالعملة الصعبة  723 1 335 1

 أخرى أرباح 1 1

 فوائد على شهدات إيداع 128 1

 المجموع 643 7 593 12

 . أرباح محفظة اإلستثمار4.3.34

،  2020لسنة ألف دينار 950 9 مقابل 2021 لسنة ألف دينار 703 5 بلغ مجموع أرباح محفظة االستثمار

 وتقدم كما يلي:
 )الوحدة : ألف دينار(

 البيان 2020 2021

 أرباح المساهمات 174 5 283 1

 إستثمار أسهم رقاع الخزينة المنظرة فوائد 437 3 440 3
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 فوائد/ قروض سندية جبرية 128 1 777

 بدل الحضور  211 203

 المجموع 950 9 703 5
 

في نهاية ينار دألف  174 5 ، مقابل2021في نهاية ديسمبر  يناردألف  283 1 بلغت حصص األرباح

 :و تتأتى باألساس من الّشركات التّالية ،2020ديسمبر
 )الوحدة : ألف دينار(

 البيان 2020 2021

 شركة طانكماد لتخزين المحروقات 000 4 

 شركة استخالص الديون 800 400

 شركة المرجى 128 128

 التونسية السعودية للوساطة 61 150

 الشركة التونسية لمواد التزييت  32

 شركة تونس سنتر 150 400

 الشركات األخرى 35 119
 

 المجموع 174 5 283 1

 فوائد مدفوعة وأعباء أخرى. 5.3.34

 :اإلقفـال من األعباء التاليةألف دينار عنـد تاريخ 420 51-يتكون مجموع هذا البند، والبالغ 
 )الوحدة : ألف دينار(

 البيان 2020 2021

 أعباء عمليات خزينة  و بين البنوك 423 14- 926 16-

 أعباء على عمليات الموارد الخصوصيّة 063 2- 757 3-

 أعباء على عمليات صرف 278- 427-

 أعباء بنكية أخرى 23- 40-

ألجلفوائد إيداعات  337 24- 151 17-  

 فوائد إيداعات الحرفاء 279 8- 108 13 -

 أعباء على عمليات مع الحرفاء 639 32- 299 30-

أعباء على عمليات سندات  45- 0 -  

أسهم التوظيف خسائر أرباح 10- 11-  

 المجموع 458 49- 420 51-

 

 
. أعباء اإلستغالل العام1.34  

 ألف دينار يكون تفصيلها كاآلتي:510 10- قدره ، ما2021بلغ إجمالي أعباء اإلستغالل في نهاية 
 )الوحدة : ألف دينار(

 البيان 2020 2021

 أعباء خدمات خارجية 048 1- 156 1-

 أعباء خدمات خارجية أخرى إشهار مهمات هاتف ... 186 3- 181 3-

 أعباء أكرية وصيانة وتأمين 103 2- 153 3-

 أعباء االستغالل المختلفة 186 2- 580 2-

 الّرسوم والّضرائب 368- 440-

 المجموع 891 8- 510 10-
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 . أجور وتكاليف إجتماعية1.34

، يبينها 2021ديسمبر  82ألف دينارفي 398 27-في تاريخ اإلقفال بلغ مجموع أجور وتكاليف إجتماعية

 : الجدول اآلتي

 )الوحدة : ألف دينار( 

 البيانات  2020 2021

 أجور  114 16- 322 20-

 أعباء اجتماعية  053 5- 167 6-

 أعباء أخرى للموظفين )ملبس، تكوين، مصالح إجتماعية( 800- 909-

 المجموع 967 21- 398 27-

 . تخصيصات للمدخرات ونتائج تعديل قيمة المستحقات4.34

 : ، كاآلتي2021تتفصل جملة التخصيصات الصافية على المستحقات لسنة 

 )الوحدة : ألف دينار(
 البيان 2020 2021

  فيها تخصيصات على المستحقات مشكوك 401 25-  736 23-

 تخصيصات لمخاطرعامة /مستحقات                       

 إسترجاع تخصيصات على مستحقات مشكوك فيها 056 8 033 30

 خسائر على مستحقات تم التفويت فيها 556 2- 984 28-

/مستحقات تخصيصات لمخاطرجماعية 703 5- 436 3-  

 إسترجاع تخصيصات المستحقات المرتبطة  180  256

 استرجاع تخصيصات لمخاطر عامة   105

 تخصيصات على المستحقات المرتبطة  471-

 تخصيصات لمخاطر عامة 410 3- 632 5-

 المجموع 834 28- 865 31-
 

 اإلستثمار. التخصيصات الصافية للمدخرات ونتائج التعديالت على قيمة محفظة 5.34

 تحلل التخصيصات الصافية للمدخرات على محفظة اإلستثمار للسنة كما يلي:
 )الوحدة : ألف دينار(

 البيان 2020 2021

رات النخفاض قيمة أسهم اإلستثمارتخصيصات لمدخ 430- 35-  

 استرجاع تخصيصات لمخاطر عامة / مساهمات 177 203

(تانكماد)شركة  قيمة بيع أسهمعلى زيادة 154 3 100 29  

 المجموع 901 2 193 29

 

 واإلطفاءات . مخصصات اإلستهالكات6.34.

ألف   -012 2مقابل  2021ألف دينارسنة  073 2-بلغ إجمالي مخصصات السنة لإلستهالكات و اإلطفاءات

 . وتتكون مخصصات السنة من البنود اآلتية:2020دينار عند  إقفال سنة 
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 ()الوحدة : ألف دينار

 البيان 2020 2021

دراسة اريفمخصصات إلطفاءات مص 0 0  

 مخصصات إلطفاءات برمجيات إعالمية 220- 300-

 مخصصات صور و فيديو 5- 2-

 مخصصات إلستهالكات بناءات المقر 50- 50-

 مخصصات إلستهالكات فرع صفاقس 16- 16-

 مخصصات إلستهالكات أجهزة و معدات 3- 3-

إلستهالكات معدات نقلمخصصات  86- 105-  

 مخصصات إلستهالكات معدات إعالمية 237- 213-

 مخصصات إلستهالكات معدات مكاتب 48- 47-

 أثاث مكاتب مخصصات إلستهالكات 38- 20-

يبات و التهيئاتتمخصصات إلستهالكات التر 695- 719-  

يبات فرع صفاقستمخصصات إلستهالكات التر 5- 4-  

يبات فرع سوسةتإلستهالكات الترمخصصات  7- 6-  

يبات فرع نابلتمخصصات إلستهالكات التر 6- 6-  

يبات فرع بنزرتتمخصصات إلستهالكات التر 4- 4-  

يبات فرع المنستيرتمخصصات إلستهالكات التر 6- 5-  

يبات فرع شارع فلسطينتمخصصات إلستهالكات التر 5- 6-  

جربة يبات فرعتمخصصات إلستهالكات التر 6- 8-  

يبات فرع منوبةتمخصصات إلستهالكات التر 5- 7-  

يبات فرع القيروانتمخصصات إلستهالكات التر 26- 26-  

يبات فرع قابستمخصصات إلستهالكات التر 3- 4-  

يبات فرع مساكنتمخصصات إلستهالكات التر 5- 5-  

أريانة يبات فرعتمخصصات إلستهالكات التر 43- 23-  

البحيرة يبات فرعتإلستهالكات الترمخصصات  23- 7-  

مقرين يبات فرعتمخصصات إلستهالكات التر 31- 32-  

المروج يبات فرعتمخصصات إلستهالكات التر 27- 28-  

 سهلول سوسة يبات فرعتمخصصات إلستهالكات التر 83- 34-

يبات فرع النصرتمخصصات إلستهالكات التر 35- 36-  

يبات فرع المهديةتالتر مخصصات إلستهالكات 30- 31-  

0مخصصات إلستهالكات الترتيبات فرع صفاقس  39- 39-  

 مخصصات إلستهالكات الترتيبات فرع قصر الهالل 33- 35-

 مخصصات إلستهالكات الترتيبات فرع الزهروني 40- 40-

 مخصصات إلستهالكات الترتيبات فرع حلق الوادي 38- 38-

نفالترتيبات فرع حمام األ مخصصات إلستهالكات 32- 32-  

 مخصصات إلستهالكات الترتيبات االدارة الجهوية سوسة 2- 1-

5المنزه  مخصصات إلستهالكات الترتيبات االدارة الجهوية 33- 17-  

 مخصصات إلستهالكات الترتيبات فرع المركز العمراني الشمالي 20- 20-

 مخصصات إلستهالكات الترتيبات فرع المرسى 62- 62-



 0202القوائم المالية لسنة  البنك التونسي السعودي

29 صفحة  ال   

0 يبات فرع بنزرتتمخصصات إلستهالكات التر 17- 42-   

 المجموع 012 2- 073 2-

 . إيرادات إستغالل أخرى7.34

ألف دينار عند تاريخ  77مقابل  2021ألف دينار في نهاية 65تشتمل إيرادات اإلستغالل األخرى، والتي بلغت 

 ، على البنود التالية:2020إقفال سنة 
 )الوحدة : ألف دينار(

2021 

 
 البيان 2020

 مختلفة بيوعاتأكرية /  14 6

 فوائد على قروض الموظفين        63 59

 المجموع 77 65

 . أرباح وخسائر عادية أخرى4.34

 :يحلل هذا البند على النحو التالي
 )الوحدة : ألف دينار(

2021 

 
 البيان  2020

 خسائر مرتبطة بسنوات فارطة  629- 517-

 أرباح مرتبطة بسنوات فارطة  492 283

 فائض على الخزينة  33 54

 عجز على الخزينة  21- 33-

 أرباح استثنائية  1 85

 خسائر استثنائية  546 1- 57-

 خطية تأخير   335-

 خطيّة مؤشر السيولة  14- 30-

 خطية مؤشر القروض على الودائع  331- 258-

 مساهمة البنك في صندوق اإلعانة ضد كوفيد  200- 0

 استرجاع مدخرات على المخاطر  436 1 

 المجموع  779- 808-
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 جدول التدفقات النقدية : 15توضيح رقم 
 

            ، مقابل2021ديسمبر  82ألف دينار في  228 49- أفرزت التدفقات المالية للبنك التونسي السعودي مبلغ 

  2020.ألف دينار في نهاية  -030 96

 

 البيان 2020 2021

62 333 

 
 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة االستغالل 561 99-

 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة االستثمار 119 11 423 6

 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل 912 39 954 21-

 التغيير الصافي في السيولة أو ما يعادلها خالل الفترة المحاسبية 530 48- 802 46

 السيولة أو ما يعادل السيولة في بداية الفترة المحاسبية 500 47- 030 96-

 السيولة أو ما يعادل السيولة في نهاية الفترة المحاسبية 030 96- 228  49-

 

 

 باإلستغالل. التدفقات النقدية المتصلة 1.15

 تشتمل التدفقات النقدية لعمليات اإلستغالل على التحصيالت و الدفوعات اآلتية:

)الوحدة : ألف دينار(                  

 البيان 2020 2021

 إيرادات االستغالل البنكي المقبوض 963 88 277 97

 أعباء االستغالل البنكي المدفوعة 897 59- 823 89-

 ايداعات المؤسسات المالية والبنكية 122 3 682 17

 قروض و تسبيقات/سداد قروض و تسبيقات ممنوحة للحرفاء 635 113- 980 52-

 ودائع/ مسحوبات للحرفاء 435 74 118 156

 سندات التوظيف 037 76- 247 74-

 مبالغ مسددة لألعوان ودائنون آخرون 206 23- 386 27-

 تدفقات نقدية أخرى متأتية من أنشطة اإلستغالل 958 6 005 36

 األداءات المدفوعة على األرباح 263- 313-

 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة االستغالل 561 99- 333 62
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 . التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة اإلستثمار1.35
 

 : على التحصيالت والدفوعات التالية تشتمل التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة اإلستثمار
)الوحدة : ألف دينار(     

 البيان 2020 2021

 فوائد وحصص أرباح مقبوضة على محفظة االستثمار 454 5 486 1

 إقتناء/تفويت في محفظة االستثمار 086 7 573 6

 إقتناء/تفويت في أصول ثابتة 421 1- 636 1-

 الصافية المتأتية من أنشطة االستثمارالتدفقات النقدية  119 11 423 6

 

 . التدفقات النقدية المتصلة بنشاط التمويل1.35
 

 تشتمل التدفقات النقدية لعمليات التمويل على التحصيالت والدفوعات اآلتية:

)الوحدة : ألف دينار(        

 البيان 2020 2021

 إرتفاع / إنخفاض الموارد الخصوصية 912 39 954 21-

 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل 912 39 954 21-

 




























