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النظر في تقریر التصّرف لمجلس اإلدارة والقوائم المالیة للشركة األّم للسنة المحاسبیة 
.2019دیسمبر 31المختومة في 

النظر في التقریـریـن العام والخاص لمراقبي الحســابات للسنة المحــاسبیة المختومة في 
للشركة األم .2019دیسمبر 31

دارة والخاص بمجّمع بنك تونس واإلمارات وفي النظر في تقریر التصّرف لمجلس اإل
.2019دیسمبر 31القوائم المالیة المجّمعة للسنة المحاسبیة المختومة في 

النظر في تقریري مراقبي الحسابات حول القوائم المالیة المجّمعة للسنة المحاسبیة المختومة 
.2019دیسمبر 31في 

م المالیة للشركة األّم والقوائم المالیة المجّمعة المصادقة على تقریري مجلس اإلدارة والقوائ
.2019دیسمبر 31للسنة المحاسبیّة المختومة في 

.2019إبراء ذّمة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المحاسبیّة 

.2019توظیف نتائج السنة المحاسبیة 

تحدید بــدالت الحضـــور.

تسمیة أعضاء جدد بمجلس اإلدارة .
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الفهــــــرس

2019دیسمبر حول نشاط ومالیة البنك في موفى تقریر

2019دیسمبر نشاط البنك في موفى -1
في مجال القروض متوّسطة وطویلة المدىنشاط ال-1-1

المصادقات1-1-1
فوعاتالدّ 1-1-2

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

2019دیسمبر في موفىالبنــكمــــوارد -2
اتیةالموارد الذّ -2-1
موارد االقتراض-2-2
المــوارد المتأتیة من االیــداعات-2-3
ةتكلفة الموارد المالیّ -2-4

2019دیسمبر تطـــّور األصــول في موفى-3
القـــــروض-3-1
ــالتدخّ ة التّ مردودیّ -3-2
القروضنسب الفائدة علىھــــامش-3-3
صّرف في األصولالتّ -3-4

2019دیسمبر في موفى نتـــــائج البنــك-4
تطّور المحاصیل البنكیّة1-4-

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

القــــروضاستخــــالص-5
ةالجملیّ االستخالصات-5-1

2019دیسمبر مذكـرة حــول مراقبـة المخـاطر في موفى6-

2019دیسمبرالتـــزامات بنـــك تونس واالمـــارات في موفى 7-

ــراتّھــــــم المــؤشّ أ-8

على مجمع بنك تونس واالمارات)( تنطبق ھذه المذكرة أیضا 2019أحداث ما بعد اختتام السنة المالیة -9

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیةلمعاییر المحاسبة الدولیّة ومشروع اعتماد بنك تونس واإلمارات-10
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:2018دیسمبر مقارنة بمستواھا في موفى  2019دیسمبر أھّم مؤشرات نشاط البنك في موفى من

مقابل 2019دیسمبر م د في موفى 106المصادقات على قروض متوّسطة و طویلة المدى إلىتراجع

.2018دیسمبر في موفى  م د156

2018سمبر دیفي موفى  م د 130م د مقابل 115الّدفوعات إلى تراجع.

 2018دیسمبر م د في موفى 260,8مقابل م د 260,5على مستوى قروض التّصّرف استقرار.

م د في موفى641حیث ارتفعت  من 2019دیسمبرم د  في موفى 33نمو  إیداعات الحرفاء  بـ

5,1%.بنسبةأي2019دیسمبرم د في موفى674الى2018دیسمبر 

م د في موفى1.142,2مقابل2019دیسمبرموفـــى م د في1.128,8إذ بلغمجموع الموازنةتراجع

.2018دیسمبر

 مقابلم د من إجمالي تدّخالت البنك164,6ما قدره2019دیسمبربلغت التّدخالت المصنّفة في موفى

لمرصودات والفوائد المخّصصة بافیما بلغت تغطیة التدّخالت المصنّفة2018دیسمبري موفى م د ف137,1

.2018في موفى دیسمبر59,5%مقابل 2019دیسمبرموفى نفس النسبة في 51,4%نسبة

موفى م د في103,3مقابل2019دیسمبرم د في موفى 110,6نمّو إیرادات االستغالل البنكي إلى

.2018دیسمبر 

م د في 49,6مقابل2019دیسمبرد في موفىم53,3حیث بلغ 7,3%بـنمّو النّاتج الّصافي البنكي

.2018دیسمبر موفى 

2018دیسمبرم د في موفى  0,950مقـــابل2019دیسمبرفي موفى  م د5,9بلغت النتیجــة الصافیة

م د مدّخرات إضافیة صافیة 4,5م د كمدّخرات صافیة منھا 11,0مع العلم أنّھ وقع توظیف ما قیمتھ 

).21-2013(منشور البنك المركزي عدد 
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2019نشاط البنك في موفى دیسمبر -1

في مجال القروض متوّسطة و طویلة المدىنشـــاط ال-1-1

المصــــادقــات
م د مقابل106إلى2019دیسمبر في موفى على القروض متوّسطة وطویلة المدىصادقات المتراجع

31,8-%.بنسبةأي  2018دیسمبرفي موفى د م156

نمــــّو المصادقات
(بحساب ألف دینار)

انجازات 

سبتمبر

2019

انجازات 

2019سنة 

انجازات 

2018سنة 

تقدیرات 
لسنةالمحیّنة

2019

تطّورالنسبـة

2018/2019دیسمبر

نسبة انجاز
میزانیة

2019

*قروض متوسطة وطویلة المدى للمؤسسات-

المساھمـــات-

اإلیجار المالي-

19.164

-

6.968

20.319

-

8.464

25.200

-

45.796

30.000

-

15.000

%-19,4

-

%-81,5

%67,7

-

%56,4

64,0%59,5-%26.13228.78370.99645.000مجمـــوع القروض للمؤسسات

91,2%8,5-%59.80277.51084.73785.000**لألفرادمجموع  القروض 

81,8%31,8-%85.934106.293155.733130.000مجمـــــوع القروض

م د.36,1دون اعتبار إعادة الجدولة و قدرھا *
لألفرادالموجھةبالقروضالمتعلقةالدفوعاتعلىاالعتمادتم**

.81,8%بلغت نسبة اإلنجاز ، 2019ة بالنسبة الى میزانی

ألفراد حسب النوعیة كاآلتي :اقروض علىالدفوعاتتتوّزع

توزیع قروض األفراد

ألف دینار)(بحساب

الّصنـــف
سبتمبر

2019

دیسمبر

2019

دیسمبر

2018

التطّور

2018/2019دیسمبر

التطّورنسبـة

2018/2019دیسمبر

قروض استھالك-

قروض سیارات-

قروض السكن-

38.313

334

21.155

52.938

449

24.123

48.655

680

35.402

4.283

-231

-11.279

%8,8

%-34,0

%-31,9

8,5-%7.227-59.80277.51084.737فرادمجمــوع  القروض  لأل
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اتعــــالدفــــــو

دیسمبر بالمقارنة مع 11,2-%أي نسبةدم 14,5یقــّدر بـتراجعا2019دیسمبر خالل سّجــلت الّدفوعــات 

2018.

نمــــّو الدفوعــــــات
(بحساب ألف دینار)

انجازات
سبتمبر
2019

انجازات
دیسمبر
2019

انجازات
دیسمبر
2018

تقدیرات 
لسنةالمحیّنة

2019

نسبـة
دیسمبرتطّورال

2018/2019

نسبة انجاز 
میزانیة
2019

قروض متوسطة وطویلة المدى للمؤسسات-

المساھمـــات -

اإلیجار المالي-

26.017

-

15.985

20.293

-

17.559

23.041

-

22.113

24.000

-

20.000

%-11,9

-

%-20,6

%84,6

-

%87,8

86,0%16,2-%42.00237.85245.15444.000مجمــــوع  القروض للمؤسسات

91,2%8,5-%59.80277.51084.73785.000مجمـــــوع  القروض لألفراد

89,4%11,2-%101.804115.362129.891129.000مجمـــــوع القـــــــروض

.2019دیسمبرفي موفى 89,4%بلغت نسبة اإلنجاز بالنسبة للمیزانیة 

جــــاريشاط التّ النّ 2-1-

 تطّور قائم القروض قصیرة المدى

بنسبــة قدرھام د0,256یقّدر بـتراجعا طفیفا2019دیسمبرموفــى رة المدى فيــد قائم القروض قصیــشھ

وتطّور قروض 6,9-%قروض التصرف بالدینار  بـ  لتراجعتبعا 2018دیسمبرمع ارنةـــمق0,1-%

.التصّرف بالعملة األجنبیّة بـ   %11,6

جـــــاريشـــــاط التّ النّ 
)دینارألفبحساب(

سبتمبر 
2019

دیسمبر
2019

دیسمبر
2018

دیسمبرالفارق
2018/2019

تطّورالنسبـة 
دیسمبر

2018/2019

المحیّنةتقدیرات 
2019لسنة 

نسبة انجاز 
میزانیة
2019

التصّرف بالدینارقروض-

خزینة تسھیالت -

قروض تصّرف بالعملة األجنبیة-

تسبقة على إیداعات-

101.382

48.488

63.006

3.155

123.518

50.909

83.439

2.660

132.607

48.124

74.764

5.287

-9.089

2.785

8.675

-2.627

%-6,9

%5,8

%11,6

%-49,7

88.450

52.243

67.014

3.155

%139,6

%97,4

%124,5

%84,3

123,6%0,1210.862-%256-216.031260.526260.782المجمــــوع
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 ّات مع الخارج : القروض اإلستنادیةالعملی

م د في موفى 20,1إلى2018دیسمبر م د في موفى 13,5منتطّوراسّجلت العملیات مع الخارج 

48,7%.بنسبة  أي 2019دیسمبر

ج المعـــامالت مع الخــــار

(بحساب ألف دینار)

2018دیسمبر2019دیسمبر 2019سبتمبر البنــــــد
نسبة التطّور

2018/2019دیسمبر

45,0%7.11819.60813.522اعتماد تورید

--1.940495اعتماد تصدیر

48,7%9.05820.10313.522المجمــــــــــــوع

 وكفاالت للحرفاءضمانات

انخفاضالّةـــمسج2019سنة ىــــــموففيد م58,0متھـــاء ما قیــاالت للحرفــانات والكفـــبلغت الضم

.2018سنةموفىعّما كانت علیھ في (33,2-%)م د 28,8-بـ 

كفــاالت للحرفـــاءالضمــانــات وتوزیع ال

ألف دینار)(بحساب 

سبتمبرالبنــــــد
2019

دیسمبر
2019

دیسمبر
2018

نسبة التطّور
2018/2019دیسمبر

ضمانات على صفقات

ضمانات وكفاالت أخرى

ضمانات االیجار المالي

51.661

6.575

1.730

51.246

6.713

55

67.544

9.269

4.382

%-24,1

%-27,6

%-98,7

الضمانات لفائدة الحرفاء

الضمانات لفائدة البنوك

59.966

654

58.014

-

81.195

5.590

%-28,5

%-100,0

33,2-%60.62058.01486.785المجموع
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2019دیسمبر موفىفيالبنكموارد-2

موفى فيم د1.115,8م د مقابل1.105,2ما قیمتھ2019دیسمبر بلغت موارد البنك في موفى 
.2018دیسمبر 

نمّو موارد البنــــك

)ألف دیناربحساب(

سبتمبر
2019

دیسمبر
2019

دیمسبر
2018

نسبة التطّور
دیسمبر

2018/2019
التوقّعات

نسبة انجاز 
2019میزانیة 

101,0%4,56135.672%132.131137.023131.050المـــــوارد الذاتیّـــــة

73,5%14,4400.349-%284.441294.175343.530مــــوارد االقتـــــراض

96,3%5,1700.000%648.313674.002641.221*إیــداعــــــات الحرفـــــاء

89,4%0,91.236.021-%1.064.8851.105.2001.115.801المجــــموع

تشمل إیداعات  الحرفاء إیداعات المؤسسات المالیة المختّصة.(*)

المــوارد الذاتیـة-1-2

دیسمبر موفى  د في م131,0مقابلدم137,0ما قیمتھ2019دیسمبر موفى بلغت الموارد الذاتیة في 

كاآلتي :وتتوّزع2018

ـةاتیّ المــوارد الذّ روّ تط
(بحساب ألف دینار)

سبتمبر
2019

دیسمبر
2019

دیسمبر

2018

التطّورنسبة
دیسمبر

2018/2019
التوقّعات

نسبة میزانیة
2019

100,0%90.000-90.00090.00090.000رأس المال

100,0%840--840-840-840-األسھم الذاتیة

0,1%47.57247.57247.513االحتیاطات

43.868%95,6
14,5-%6.573-5.622-5.623-نتائج مرّحلة

223,6%522,52.644%1.0225.913950النتیجة الصافیة

101,0%4,56135.672%132.131137.023131.050المجــــموع
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مــوارد االقتــراض-2-2

موفىفيدم 343,5مقابل 2019دیسمبر موفى  فيد م 294,2اخلیة و الخارجیةبلغت االقتراضات الدّ 

.م د49,3بـتراجع، أي 2018دیسمبر

مــوارد االقتــراضنموّ 
(بحساب ألف دینار)

سبتمبر
2019

دیسمبر
2019

دیسمبر
2018

دیسمبرالفارق 
التوقعات2018/2019

المحیّنة

نسبة انجاز 
میزانیة 
2019 %النسبة القیمة

إقتراضات خارجیة

إقتراضات رقاعیة

بالعملة األجنبیة في السوق النقدیةاقتراضات

بالعملة.Swapبما فیھا 

اقتراضات  قصیرة  المدى  من  السوق النقدیة

بالدینار وإقتراضات فیما بین البنوكSwapبما فیھا 

3.869

55.194

99.178

126.200

15.513

81.720

82.189

114.753

4.123

79.472

65.091

194.844

11.390

2.248

17.098

-80.091

%276,3

%2,8

%26,3

%-41,1

3.478

85.194

114.177

197.500

%446,0

%95,9

%72,0

%58,1

73,5%14,4400.349-%49.355-284.441294.175343.530مجموع االقتراضات

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

ملیون 33,850بمبلغ 2019القرض الرقاعي البنكصدارویأتي إأجل الحفاظ على التوازنات المالیة للبنك 

دینار في ھذا السیاق.

المــوارد المتأتیة من االیــداعات-3-2

مسّجلة2018دیسمبر موفىم د في641,2مقابل2019دیسمبر موفىفيدم 674,0بلغت ودائع الحرفاء

5,1%.ةم د ونسب32,8حوالي ارتفاع

الموارد المتأتّیة من اإلیداعاتروّ تط

(بحساب ألف دینار)

2018دیسمبر2019دیسمبر2019سبتمبر 
التطّورنسبــة 

دیسمبر 
2018/2019

التوقعات
المحیّنة

نسبة انجاز 
2019میزانیة 

%المبلــغ%المبلــغ%المبلــغ

حسابات إدخار

حسابات ألجل

100.855

295.300

%15,6

%45,5

99.442

324.093

%14,8

%48,0

94.013

279.295

%14,7

%43,6

%5,8

%16,0

102.000

330.000

%97,5

%98,2

98,0%13,5432.000%58,2%62,8373.308%61,1423.535%396.155الحسابات  ألجلجملة 

93,5%6,5268.000-%41,8%37,2267.913%38,9250.467%252.158حسابات تحت الطّلب

96,3%5,1700.000%100,0%100,0641.221%100,0674.002%648.313المجمــــــــــــوع
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وحسابات م د 44,8م د متأتیة من ارتفاع حسابات ألجل 32,8موارد البنك المتأتیة من االیداعات بـ ارتفاع

مثّلت  م د تجدر اإلشارة أن اإلیداعات 17,4م د بینما تراجعت اإلیداعات تحت الطلب بـ 5,4اإلّدخار بـ 

.2019المرسومة بالمیزانیة لسنة من التقدیرات%96,3

حسب العملةالموارد المتأتّیة من اإلیداعاتتطّور 

(بحساب ألف دینار)

موارد بالدینار
2018دیسمبر2019دیسمبر2019سبتمبر

التطّورنسبــة 
دیسمبر 

2018/2019
التوقعات

نسبة انجاز 
میزانیة 
2019

%المبلــغ%المبلــغ%المبلــغ

إدخارحسابات 

حسابات ألجل

100.855

277.267

%15,5

%42,8

99.442

302.706

%14,8

%44,9

94.013

257.058

%14,7

%40,1

%5,8

%17,8

102.000

309.000

%97,5

%98,0

97,8%14,5411.000%54,8%59,7351.071%58,3402.148%378.122جملة الحسابات  ألجل

98,9%30,8134.000-%29,9%19,7191.430%19,9132.552%128.772حسابات تحت الطّلب

98,1%1,4545.000-%84,6%79,3542.501%78,2534.700%506.894بالدینارداعات مجمـوع االی

حسابات ألجل

حسابات تحت الطلب

18.033

123.386

%2,8

%19,0

21.387

117.915

%3,2

%17,5

22.237

76.483

%3,5

%11,9

%-3,8

%54,2

21.000

134.000

%101,8

%88,0

89,9%41,1155.000%15,4%20,798.720%21,8139.302%141.419بالعملةداعات مجمـوع االی

96,3%5,1700.000%100%100641.221%100,0674.002%648.313یـــداعاتمجمـــوع اال

.96,3%بلغت نسبة انجاز مجموع اإلیداعات ، 2019بالنسبة لمیزانیة 
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تكلفة المــوارد المالیـــة-2-4

تكلفة الموارد المالیةنموّ 

(بحساب ألف دینار)

في موفى 5,87%إلى2018دیسمبر في موفى 4,94%یتبیّن من ھذا الجدول أن معّدل تكلفة الموارد ارتفع من 
ویبقى البنك مطالبا بالتحّكم أكثر في تكلفة موارد خاصة باإلیداعات بالدینار.2019دیسمبر 

النـــــــوع
2018دیسمبر2019دیسمبر2019سبتمبر

التقدیرات
نسبة انجاز 2019دیسمبر

میزانیة 
2019

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 ــوارد من السوق النقدیة بالدینام-

(Swap)بما فیھ 

من السوق النقدیة بالعملةموارد-

(Swap)بما فیھ 

موارد من المؤسسات البنكیة بالدینار-

قروض أخرى-

266.819

3.986

64.500

138.559

49.138

-

10.636

%6,81

%4,66

%7,06

%8,19

%1,83

-

%11,18

256.380

5.278

64.384

129.424

45.889

-

11.405

%7,12

%5,27

%7,09

%8,76

%1,89

-

%10,72

391.515

4.444

86.451

221.819

72.843

-

5.958

%6,07

%4,87

%6,53

%7,24

%1,32

-

%8,04

276.484

3.906

64.673

136.016

71.889

-

-

%6,37

%5,22

%7,09

%8,68

%1,40

-

-

%92,7

%135,1

%99,6

%95,2

%63,8

-

-

إیــــداعات الحـــرفاء

بالعملةالحرفاءإیداعات  -

إیداعات الحرفاء بالدینار-

671.753

98.968

572.785

%5,06

%0,27

%5,89

670.198

109.583

560.614

%5,39

%0,27

%6,40

587.110

83.518

503.592

%4,19

%0,27

%4,84

670.663

107.160

563.503

%5,37

%0,27

%6,35

%99,9

%102,3

%99,5

97,8%5,66%4,94947.147%5,87978.625%5,56926.578%938.572وعـــــــالمجم

اجمالي الموارد بالدینار

اجمالي الموارد بالعملة

790.466

148.106

%6,45

%0,79

771.106

155.472

%6,91

%0,75

822.264

156.361

%5,74

%0,76

768.098

179.049

%6,82

%0,72

%100,4

%86,8
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تتوّزع ایداعات الحرفاء كما یلي :

إیداعات الحرفاءتكلفة نموّ 

(بحساب ألف دینار)

النـــــــوع

2018دیسمبر2019دیسمبر2019سبتمبر
المحیّنةالتقدیرات
نسبة انجاز 2019دیسمبر

2019میزانیة معدل 
المبالغ 
الجاریة

معدل
التكلفة

معدل 
المبالغ 
الجاریة

معدل
التكلفة

معدل 
المبالغ 
الجاریة

معدل
التكلفة

معدل 
المبالغ 
الجاریة

معدل
التكلفة

اّدخــــار

إیداعات ألجل بالدینار 

سندات ودائع

ایداعات تحت الطلب بالدینار

94.340

205.144

74.611

198.690

%5,00

%10,08

%10,91

%0,10

95.599

206.040

76.833

182.143

%5,00

%10,41

%12,28

%0,10

82.414

163.993

63.584

193.768

%5,00

%8,63

%9,28

%0,11

96.159

203.767

77.917

185.659

%5,00

%10,27

%12,21

%0,27

%99,4

%101,1

%98,6

%98,1

99,5%6,35%4,84563.503%6,40503.592%5,89560.614%572.785إجمالي إیداعات الحرفاء بالدینار

101,1%0,34%0,3420.562%0,3418.467%0,3420.788%20.745ایداعات ألجل بالعملة

102,5%0,25%0,2586.599%0,2565.051%0,2588.795%78.223ایداعات تحت الطلب بالعملة

102,3%0,27%0,27107.160%0,2783.518%0,27109.583%98.968إجمالي إیداعات الحرفاء بالعملة 

99,9%5,37%4,19670.663%5,39587.110%5,06670.198%671.753وعـــــــالمجم
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2019دیسمبر ى في موفّ تطــّور األصــول-3

القـــروض1-3-

كما یلي :2019دیسمبر ىموفّ فيع محفظة القروض تتوزّ 

نمــــّو القــــروض
(بحساب ألف دینار)

نسبة انجاز 
میزانیة 
2019

نسبة التطور
دیسمبر

2018/2019

محیّنةمیزانیة 
2019لسنة 

2019دیسمبر31 2018دیسمبر31 2019سبتمبر30

الصنـــــــــــف
النسبة

%
القیمة

(*)الخام 
النسبة

%
القیمة
(*)الخام 

النسبة
%

القیمة
(*)الخام 

النسبة
%

القیمة
(*)الخام 

%106,6

%109,9

%100,9

-

-

-

%-2,8

%-8,5

%10,2

-

-

-

%27,8

%17,6

%10,2

-

-

-

238.581

151.319

87.262

-

-

-

%28,9

%18,9

%10,0

%0,2

%1,5

%8,4

254.315

166.308

88.007

1.395

12.924

73.687

%30,1

%20,9

%9,2

%0,0

%0,1

%10,7

261.607

181.721

79.885

302

984

78.599

%29,8

%19,6

%10,2

%0,3

%0,9

%9

256.932

168.737

88.195

2.677

7.956

77.562

قروض متوسطة وطویلة المدى للمؤسسات-

قروض متوسطة وطویلة المدى غیر مصنفة-

قروض متوسطة وطویلة المدى مصنفة-

2قروض صنف 

3قروض صنف 

5و 4قروض صنف 

%108,8

%103,2

%142,7

%-2,9

%-8,0

%27,8

%26,8

%23,0

%3,8

229.693

197.103

32.590

%28,4

%23,1

%5,3

249.948

203.456

46.492

%29,7

%25,5

%4,2

257.414

221.041

36.372

%26,7

%21,5

%5,3

230.269

184.937

45.333

قروض قصیرة المدى للمؤسسات -

قروض قصیرة المدى غیر مصنفة-

قروض قصیرة المدى  مصنفة-

%107,7 %-2,8 %54,6 468.274 %57,3 504.263 %59,8 519.020 %56,6 487.201 القـــــروض للمؤسســــاتمجمــــوع

%97,1

%97,9

%85,6

%8,1

%6,1

%52,1

%37,8

%35,2

%2,6

323.866

301.610

22.256

%35,8

%33,6

%2,2

314.354

295.293

19.061

%33,5

%32,1

%1,4

290.756

278.224

12.531

%35,9

%33,5

%2,4

309.108

288.165

20.943

متوسطة وطویلة المدى لألشخاصقروض -

قروض متوسطة وطویلة المدى غیر مصنفة-

قروض متوسطة وطویلة المدى مصنفة-

%93,5

%140,1

%55,3

%27,2

%29,1

%23,4

%1,7

%0,8

%0,9

14.312

6.440

7.871

%1,5

%1,0

%0,5

13.376

9.020

4.356

%1,2

%0,8

%0,4

10.517

6.988

3.530

%1,6

%1,1

%0,5

13.616

9.299

4.317

قروض قصیرة المدى لألشخاص -

قروض قصیرة المدى غیر مصنفة-

قروض قصیرة المدى  مصنفة-

%96,9 %8,8 %39,4 338.177 %37,3 327.730 %34,7 301.273 %37,5 322.725 مجمـوع القـروض لألشخـاص

%103,2

%102,7

%105,3

%1,4

%-2,0

%19,3

%94,0

%76,5

%17,5

806.451

656.471

149.980

%94,6

%76,7

%18,0

831.993

674.078

157.915

%94,5

%79,3

%15,2

820.293

687.975

132.318

%94

%75,6

%18,4

809.925

651.138

158.788

المجمـــوع العــام للقــروض-

قروض غیر مصنفة 

قروض مصنفة

%94,9

%72,1

%-0,2

%-5,6

%5,4

%0,59

46.081

5.040

%5,0

%0,4

43.734

3.635

%5,0

%0,4

43.827

3.851

%5,5

%0,48

47.195

4.152

مجموع اإلیجار المالي غیر المصنف

مجموع اإلیجار المالي  المصنف

%92,7 %-0,6 %6,0 51.121 %5,4 47.369 %5,5 47.677 %6 51.347 المجمــــوع العــام لإلیجـــار المالــي

%102,8

%104,2

%-1,9

%18,6

%81,9

%18,1

702.552

155.020

%81,6

%18,4

717.812

161.550

%84,3

%15,7

731,801

136.169

%81,1

%18,9

698.333

162.940

مجموع القروض غیر المصنفة  باعتبار اإلیجار المالي

مجموع القروض المصنفة باعتبار اإلیجار المالي

%102,5 %1,3 %100,0 857.572 %100,0 879.362 %100,0 867.971 %100,0 861.273 المجمـــــوع العــــــــــــام

%18,1 %18,4 %15,7 %18,9 نسبة القروض المصنفة-

89.460
84.353 81.268 92.549 والفوائدتغطیة القروض المصنفة بالمرصودات-

(**)المخصصة

%57,7 %52,2 %59,7 %56,8 نسبة تغطیة  القروض المصنفة-

علىوالقروضإلستخالصاروض والمستحقات من أصل الدین والفوائد المستخلصة مّسبقا وفوائد قالقائم لتشمل القیمة الخام *
.الدولةمنالمدعومةوالقروضالمختصةالمالیةالمؤسسات

دون احتساب المرصودات 2019دیسمبر موفى دینار من االحتیاطي لمخاطر بنكیة عاّمة لمرصودات فيالف130توظیف مبلغ **
ملیون دینار.8,391قیمتھ بما الجماعیة 
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القطاع تنتمي الى 2019دیسمبر 31القروض المصنّفة الى غایة ةمن جمل27,9%مع االشارة الى أنّ 

.(26,6%)م د 43,0یلیھا قطاع الصناعة بما قیمتھ دم 45,1أي ما یقاربـ السیاحي 

2019دیسمبر القروض المصنّفة حسب القطاعات في موفى

ـاعـــــالقطــ

المبلغ الخام

دیسمبر31في 
2019

%

من القروض 

القروض المصنّفة

دیسمبر31في 

2019

%

من القروض 

%

من اجمالي 
القروض القطاعیة

(*)تغطیة

القروض 
المصنّفة

نسبة التغطیة 
القطاعیّة

(*)

السیــــــــــاحة

الصنـــــــــاعة

الخدمــــــــات

العقـــاريالبعــث

الفالحـــــــــة

األشـخـــــاص

62.134

225.919

218.286

36.857

8.436

327.730

%7,1

%25,7

%24,8

%4,2

%1,0

%37,3

45.096

43.008

30.707

18.982

340

23.417

%27,9

%26,6

%19,0

%11,7

%0,2

%14,5

%72,6

%19,0

%14,1

%51,5

%4,0

%7,1

29.962

23.470

13.368

6.824

221

10.378

%66,4

%54,6

%43,5

%35,9

%65,0

%44,3

52,1%18,484.223%100%100161.550%879.362االجمالــــــي

ن االحتیاطي لمخاطر بنكیّة عاّمة.الف دینار م130دون اعتبار مبلغ(*)

:ھذا وتجدر االشارة الى

 في موفى دم 879,4الى 2018دیسمبر في موفى دم 868,0نمّو محفظة قروض البنــــك من

.م د 327,7الى د م 301,0نتیجة أساسا ارتفاع  قائم القروض  لألشخاص  من 2019دیسمبر

تطّور القروض المصنّفة حسب القطاعات 
2019و دیسمبر 2018دیسمبر بین 

(بحساب ألف دینار)

القطـــــاع

القروض المصنّفة
دیسمبرالفارق

2018/2019
النسبة سبتمبر30

2019

دیسمبر31

2019

دیسمبر31

2018

السیــــاحة

الصنـــاعة

الخــــدمات

البعث العقاري

الفـــالحة

األشخـــاص

48.367

39.883

35.594

12.967

869

25.260

45.096

43.008

30.707

18.982

340

23.417

46.034

34.835

29.142

9.242

855

16.061

-938

8.173

1.565

9.740

-515

7.356

%-2,0

%23,5

%5,4

%105,4

%-60,2

%45,8

18,6%162.940161.550136.16925.381االجمالــــــي
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دخالتمردودیة التّ -3-2

.2018دیسمبرد في م 702,9مقابل 2019دیسمبرم د في موفى 711بلغ معدل المبالغ الجاریة للتّدخالت

9,38%نسبةإذ بلغ2019دیسمبروسّجل معّدل نسب الفائدة الموظّفة على القروض ارتفاعا خالل شھر 

2018.دیسمبر في  8,49%قابلم

ة القروضتطّور مردودیّ 

)دینارألفبحساب(

علما وأّن میزانیة البنك اعتمدت ،2019دیسمبر في موفى 9,76%بلغ معّدل نسبة الفائدة على القروض بالدینار

7,82%.نسبة فائدة مرجعیّة بـ

التدخـــالت

نسبة انجاز 2019تقدیرات 2018دیسمبر2019دیسمبر2019سبتمبر
میزانیة 

2019
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

قروض متوسطة وطویلة المدى للمؤسسات

وقصیرة  المدى لألشخاصقروض متوسطة وطویلة 

إیجــار مالـــي

122.469

164.575

303.509

47.182

%11,10

%9,92

%9,02

%9,38

119.709

162.508

296.799

45.426

%11,11

%9,95

%9,13

%9,57

131.446

178.141

272.572

41.863

%10,11

%9,08

%8,72

%8,49

118.668

186.367

314.886

41.852

%11,34

%10,17

%11,01

%9,40

%100,9

%87,2

%94,3

%108,5

94,4%10,73%9,10661.773%9,76624.023%9,68624.442%637.736المجمــــوع بالدینــــــار

122,6%2,85%3,6470.588%6,6278.857%6,2186.551%80.511بالعملة األجنبیّةقروض قصیرة المدى للمؤسسات

122,6%2,85%3,6470.588%6,6278.857%6,2186.551%80.511األجنبیّةبالعملة المجمــــوع

97,1%9,97%8,49732.361%9,38702.879%9,29710.993%718.247المجمـــــــوع
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ھـــامش نسب الفائدة على القـــروض3--3

دینارألفبحساب

سبتمبر
2019

دیسمبر
2019

دیسمبر
2018

التقدیـرات
دیسمبر
2019

نسبة انجاز 
2019ة میزانی

معّدل نسبة الفائدة على القروض بالدینار

على القروض بالعملةمعّدل نسبة الفائدة 

*معّدل نسبة التكلفة على الموارد المالیة بالدینار

معّدل نسبة التكلفة على الموارد المالیة بالعملة

%9,68

%6,21

%6,45

%0,79

%9,76

%6,62

%6,91

%0,75

%9,10

%3,64

%5,74

%0,76

%10,73

%2,85

%6,82

%0,72

%90,9

%232,3

%101,3

%104,2

72,9%3,91%3,36%2,85%3,23%بالدینارنسب الفائدة على القروضھـــامش

275,6%2,13%4,20%5,87%5,42%ھـــامش نسب الفائدة على القروض بالعملة

دون اعتبار الموارد الّذاتیة(*)

3,36%ل  مقاب2019في دیسمبر 2,85%غإذ بلانخفاضاینار على القروض بالدّ لفائدةانسبة سّجل ھامش 

مقابل     5,87%فیما سّجل ھامش نسب الفائدة على القروض بالعملة تحّسنا إذ بلغ  2018دیسمبر ي ف

.2018في موفى دیسمبر %4,20

صـرف في األصـولالتّ 4--3

.2018دیسمبرد في م1.033,6مقابلدم 994,7ما قیمتھ2019دیسمبرموفى خالت في دّ بلغ مجموع التّ 

دم 137,1من مجموع التدخـالت مقابل16,6%أي ما یعادل م د 164,6فة فقد بلغتالت المصنّ دخّ أّما التّ 

.2018دیسمبر في13,3%ة بنسب
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تغطیة األصول المصنّفة

(بحساب ألف دینار)

التدخـــــــالت
2018دیسمبرفي موفى 2019دیسمبرفي موفى 2019سبتمبرفي موفى 

تدخالت
تدخالت 
مصنفة

نسبةال
%

تدخالت
تدخالت
مصنفة

النسبة
%

تدخالت
تدخالت 
مصنفة

النسبة
%

قروض للمؤسسات

قروض لألشخاص

إیجار مالي

487.201

322.725

51.347

133.528

25.260

4.152

%27,4

%7,8

%8,1

504.263

327.730

47.369

134.499

23.417

3.635

%26,7

%7,1

%7,7

519.020

301.273

47.677

116.258

16.061

3.851

%22,4

%5,33

%8,07

15,7%18,4867.971136.169%18,9879.362161.550%861.273162.940إجمالي القــروض

0,6%2,7165.581940%4,8115.3493.092%125.1285.983تعھّدات باإلمضاء

13,3%16,61033.552137.109%17,1994.711164.642%986.401168.923المجمـــــــوع

92.87384.60181.604المرصودات والفوائد المخّصصة

59,5%51,4%55,0%نسبة تغطیة التدّخالت المصنّفة

 لف دینار من االحتیاطي لمخاطر بنكیّة عاّمة الى مرصودات.أ130باعتبار توظیف
 لف دینار في أ336و2019دیسمبر لف دینار في موفىأ248مرصودات على التعھّدات باالمضاء بما قیمتھ باعتبار

.2018دیسمبر موفى
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2019موفى دیسمبر نتائــج البنـك في -4

.2018دیسمبر د في م 49,6م د مقابل 201953,3دیسمبر افي في موفىالناتج البنكي الصّ بلغ

2019دیسمبر النتائج في موفىحسابات 

(بحساب ألف دینار)

إنجازات
سبتمبر
2019

إنجازات
دیسمبر
2019

*إنجازات
دیسمبر
2018

التطّورنسبة
دیسمبر 

2018/2019

میزانیةال
المحیّنة

2019سنة 

نسبة انجاز 
میزانیةال

المحیّنة
2019

فوائد دائنة ومداخیل مماثلة 

دائنةعموالت

ربح /خسارة على عملیات صرف 

مداخیل محفظة اإلستثمار و المحفظة 
التجاریة

57.423

14.347

2.060

4.188

81.227

19.845

2.575

6.974

70.646

16.888

4.823

10.982

%15,0

%17,5

%-46,6

%-36,5

77.548

20.635

3.360

5.871

%104,7

%96,2

%76,6

%118,8

103,0%7,0107.414%78.018110.621103.339اإلستغالل البنكیةمجموع إیرادات 

فوائد مدینة واعباء مماثلة

عموالت مدینة

40.754

470

56.619

733

53.325

388

%6,2

%88,9

55.347

588

%102,3

%124,7

102,5%6,855.935%41.22457.35253.713مجموع اعباء اإلستغالل البنكیة

103,5%7,351.479%36.79453.26949.626الناتج البنكي الصافي 

و األجورأعباء اإلستغالل العاّمة

اإلستھالكات

-25.504

-1.208

-39.302

-1.590

-33.887

-2.239

%16,0

%-29,0

-34.721

-1.711

%113,2

%92,9

82,3%8,315.047-%10.08212.37713.500نتیجة اإلستغالل قبل طرح  المرصودات

مرصودات ونتیجة تصحیح قیم

و غیر /خسائر على عناصر عادیةأرباح
عادیة

-8.506

-453

-5.986

75

-12.514

+230

%-52,2

%-67,4

-12.141

-142

%49,3

%-52,8

233,9%431,72.764%1.1236.4661.216النتیجـــــــــــــــة  

460,8-%120-107,9%266-553-101-أداء على األربـــاح

223,6%522,42.644%1.0225.913950النتیجـــة الصـــافیة

معطیات وقعت معالجتھا من أجل المقارنة.*

في7,0%، سّجلت إیرادات االستغالل البنكي نمّوا بـ2018موفى دیسمبر سنة مقارنة مع النتائج المسّجلة في 

م د في المقابل 3,0والعموالت بما قیمتھم د10,6الدائنة بـ إلى تطّور الفوائد ھذایرجعو2019دیسمبر موفى

.م د3,6سجلت أعباء االستغالل البنكي نمّوا بنسبة 

فیما مثلت أعباء 103,0%بلغت إیرادات االستغالل البنكّي ، 2019بالمقارنة مع التّقدیرات في میزانیة 

یزانیة.من الم102,5%االستغالل البنكیّة 

.3,5%فاق الناتج البنكي الصافي المیزانیة بـ 
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تطــّور المحـاصیل البنكیة1-4-

موفىم د في103,3مقابل 2019موفى دیسمبر فيد م 110,6تحّسنا إذ بلغتسّجلت االیرادات البنكیة 

في د م 27,3إذ بلغتلألشخاصالمدىطویلةمداخیل القروض ویعود ھذا التطّور الى ارتفاع2018دیسمبر

القروضایراداتعرفتكما.(12,1+%)2018دیسمبر موفىفي د م 24,3مقابل 2019موفى دیسمبر

).(35,2%دم7,6بـ تطّورامؤسساتللالمسندة قصیرة المدى

تطّورت إیرادات االستغالل البنكي كالتالي :و

2019دیسمبر االیرادات البنكیة  في  موفى 

(بحساب ألف دینار)

إنجازات
سبتمبر
2019

إنجازات
دیسمبر
2019

*إنجازات
دیسمبر
2018

نسبة
التطّور

2018/2019

میزانیة
محیّنة لسنة 

2019

نسبة انجاز 
2019میزانیة 

المحاصیل المتأتّیة من الفوائد الدائنة المتوسطة وطویلة 
المدى

فوائد على المؤسسات

فوائد على األشخاص

31.334

11.601

19.733

44.326

17.030

27.296

42.746

18.405

24.341

%3,7

%-7,5

%12,1

45.236

17.160

28.076

%98,0

%99,2

%97,2

المحاصیل المتأتّیة من الفوائد الدائنة القصیرة المدى

فوائد على قروض على المؤسسات

فوائد على الحسابات الجاریة المدینة

خصم تجاريفوائد على

فوائد على تمویالت بالعملة األجنبیة

فوائد على تسبیقات على حسابات آلجل

20.726

6.152

5.699

3.735

4.856

284

29.305

9.673

7.706

5.089

6.416

421

21.668

7.293

5.525

3.921

4.796

133

%35,2

%32,6

%39,5

%29,8

%33,8

%216,5

24.534

24.534

-

-

-

-

%119,4

%119,4

-

-

-

-

98,9%21,92.915-%2.1742.8843.696عموالت التعّھد والضمان و الدراسة

112,2%5,61.170%9281.3131.243عموالت على العملیات البنكیة مع الخارج

92,8%29,116.856%11.24515.64812.123عموالت على العملیات البنكیة المحلیة

119,2%12,73.941%2.9484.6964.165اإلیجار الماليمداخیـــــل 

76,6%46,63.360-%2.0602.5754.823عملیات الصرف/خسائر على أرباح

82,1%57,23.531%2.4152.9001.893المداخیل المتأتیة من التوظیفات في السوق النقدیة

118,8%36,55.871-%4.1886.97410.982والمحفظة التجاریةمداخیل محفظة االستثمار

103,0%7,0107.414%78.018110.621103.339المجمــــــــــوع

معطیات وقعت معالجتھا من أجل المقارنة.*
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المالیةتطـــّور األعبــاء 2-4-

2019دیسمبر في  موفىمالیةألعباء الا

(بحساب ألف دینار)

سبتمبر
2019

دیسمبر
2019

*دیسمبر
2018

التطّورنسبة
دیسمبر 

2018/2019

المحیّنةمیزانیة 
2019لسنة 

نسبة انجاز 
میزانیة 
2019

أعباء على االقتراضات الخارجیة

مدینة دائنةفوائد-

عموالت مدینة دائنة-

85

85

-

138

138

131

131

-

%5,3

%5,3

127

124

3

%108,7

%111,3

-

أعباء على االقتراضات من البنـوك

فوائد على إقتراضات  قصیرة المدى -

فوائد على  إقتراضات  متوسطة المدى-

10.966

10.966

-

13.255

13.255

-

17.539

17.534

5

%-24,4

%-24,4

%-100,0

14.979

-

-

%88,5

-

-

106,6%22,14.477-%3.4844.7736.131أعباء على القروض الرقاعیة

107,5%30,235.764%26.21938.45329.524أعباء على  إیداعات الحرفاء

124,7%88,9588%470733388عموالت مدینة

102,5%6,855.935%41.22457.35253.713المجمــــــــــوع

معطیات وقعت معالجتھا من أجل المقارنة.*

حیث، 2018دیسمبرموفىارنة معــمق2019دیسمبر في موفى الل البنكي ارتفاعا ـاء االستغــسّجلت أعب

على م د 3,6أي بزیادة بـ2018موفى دیسمبر د فيم 53,7مقابل2019موفى دیسمبرفيم د 57,4بلغت

الماضیة.السنة 

م د 201938,5دیسمبر في موفى إذ بلغت م د8,9ـبمن البنوك أعباء على إیداعات الحرفاءبارتفاعلك ذیفّسر

.(30,2%)2018م د موفى دیسمبر29,5مقابل 

لى التخفیض من إشاط البنكي، ویسعى البنك في النّ للربحیة ا ة عنصرا أساسیّ یطرة على تكلفة الموارد المالیّ تمثّل السّ 

تكلفة موارده المالیة لضمان تموقع جیّد بین البنوك المنافسة من أجل توفیر تمویالت ذات شروط تنافسیة مقبولة.

نسبة اجتازت األھداف المرسومة بالمیزانیة أن األعباء المالیة تجدر اإلشـارة إلى 2019سنةبالنسبة إلى میزانیة

مقارنة مع النسبة المعتمدة في 2019موفى دیسمبر ع نسبة السوق النقدیة في ویرجع ذلك أساسا الى ارتفا%2,5

م د في موفّى 33,8بما قیمتھ 2019مع العلم أنّھ وقع  صرف القرض الرقــــاعي لسنة 2019ھیكلة میزانیة سنة 

.2019سنة 
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طّور األجور واألعباء العامةت3-4-

.2018دیسمبرد في موفـّى م 33,9مقابل2019دیسمبرموفى في م د 39,3ر واألعباء العامة األجوبلغت

نمّو األجور والنفقات العامة
(بحساب ألف دینار)

دیسمبر
2019

دیسمبر
2018

محیّنةمیزانیة 
2019

تطّورالنسبة 
/2018دیسمبر
2019دیسمبر

نسبة انجاز
2019میزانیة 

األجور
العامةاألعباء

27.254
12.048

24.293
9.594

25.974
8.747

%12,2
%25,6

%104,9
%137,7

113,2%16,0%39.30233.88734.721المجمــــــــــوع

(16,0%).م د 5,4سّجلت إرتفاعا بـ واألعباء العاّمة تجدر اإلشارة الى أّن األجور 

راجعة أساسا :(12,2+%)م د 3بالنسبة لألجور بلغت الزیادة

من الزیادة .40,4%:دینار بإعتبار نفقات المؤّجرملیون1,3بـ الزیادة القطاعیّة .1
…)الزیادة في النفقات اإلجتماعیّة .2 CAVIS – CNSS):1,141 (35,5%)م د
من الزیادة)0,9%:ألف دینار(30بإعتبار نفقات المؤّجرلإلطارات العلیا 2019جدول الترقیات .3
من الزیادة)8,2%:ألف دینار(263الترسیم واإلنتدابات بإعتبار نفقات المؤّجر .4
من الزیادة)2,3%ألف دینار : (73مدّخرات على قائم أیّام العطل للموظفین .5
من الزیادة)3,3%م د (107تكالیف خدمات المطاعم : .6
من الزیادة)2,2%ألف دینار (70منح أخرى : .7

:باألساسراجعة (25,6%)د م2.454بالنسبة لألعباء العامة بلغت الزیادة 

)من الزیادة(13,9%الف دینار533نفقات متعلّقة بالخدمات النقدیّة .1

)من الزیادة(10,4%الف دینار 398نفقات  استغالل وتوزیع المیاه والكھرباء والغاز والھاتف  : .2

)من الزیادة(7,6%ألف دینار 291نفقات الكراء .3

)من الزیادة(6,9%الف دینار 2019:264القرض الرقاعي نفقات انشاء.4

)من الزیادة(5,8%ألف دینار 22معّدات المكاتب  : .5

ــاتج  البنكي الصـــافيتطــّور النـّ -4-4

2018م د في موفى دیسمبر 49,6مقابل 2019في موفى دیسمبر م د53,3الناتج البنكي الصافيبلغ

.(7,3%)م د3,6مسّجال تطّورا بـ 

ـتیجــــــة  النّ 5-4-

مع 2018سنة مندیسمبرفي موفى د م0,950مقابل2019دیسمبر موفيد في م5,9بلغت النتیجة الصافیة

م د مدّخرات إضافیة صافیة (منشور البنك 4,5م د كمدّخرات صافیة منھا 11,0العلم أنّھ وقع توظیف ما قیمتھ  

).21-2013المركزي عدد 
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استخالص القــــروض-5

اإلستخالصــات الجملیّـــة-5-1

 اإلستخالصات الجملّیة دون اعتبار القروض في طور الّنزاعات

في نھایة شھر للقروض الطویلة ومتوّسطة المدى وقروض اإلیجار مالي بلغت اإلستخالصات الجملیّة

وعرفت نسبة .2018لنفس الفترة من سنة م د 73.705م د مقابل73.763ما قیمـتھ2019دیسمبر 

.2018مقارنة بنفس الفترة لسنة 2,15%بـ تراجعا2019دیسمبر الجملیّة الى غایةاإلستخالصات

صـــــاتنمــــّو االستخال
(بحساب ألف دینار)

%النمّو 201920182019دیسمبر 31إلــى غایــة 

3+%99.454102.508(*)المبلــغ المطلـــوب لإلستخــــالص-

0%73.70573.763حجـــم اإلستخـــــالصــــــــــــات-

2,15-%71,95%74,1%اإلستخـــــــــــــــالصنسبـــــــــــــــــة -

11,63+%25.74928.745المبالــــــغ الغیـــر المستخلصــــــــــة-

2,15+%28,05%25,9%نسبـــة المبالــغ الغیـر المستخلصــة-

بدون اعتبار فوائد التأخیر ومصاریف مختلفة *

حسب آجــال األقســاطتوزیــع اإلستخالصــات-أ

توزیــع اإلستخالصــات حسب آجــال األقســاط

(بحساب ألف دینار)

2019دیسمبر 31إلى غایــة 

األقســــــــاط  بعد آجالھــــــــــــا
یوما)15( مدة االستخالص أكثر من 

األقســـــــاط  في  آجالھـــــــــا
یوما)15( مدة االستخالص أقل من 

اإلستخالصات
نسبــــــــة 

اإلستخالصات
اإلستخالصات

نسبــــــــــة  
اإلستخالصات

102.50838.953%3863.555%62
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توزیـع اإلستخالصـات حسـب نوعیّــة التدخــالت-ب

توزیــع اإلستخالصــات حسب نوعیة التدّخالت

(بحساب الف دینار)

2019دیسمبر 31إلى غایة  

20182019

المطلوب 
لالستخالص

المبلغ 
المستخلص

المطلوب النسبة
لالستخالص

المبلغ 
المستخلص

النسبة

63,47%66,476.96548.850%74.47349.447القروض الطویلة ومتوسطة المدى-

97,53%97,125.54324.913%24.98124.258اإلیجـــــــار المالـــــــي-

71,95%74,1102.50873.763%99.45473.705المجمـــــــــــوع

ما قیمتھ2019ر ــدیسمبطة المدى إلى نھـــایة شھرــلة ومتوسّ ـالصــات القروض طویــبلغ حجم استخ

. إذ عرفت نسبة االستخالص إنخفاضا بـ2018سنة م د بالنسبة لنفس الفترة من 49.447م د مقابل48.850

إذا أصبحت نسبة  االستخالص2018سنة مقارنة مع نفس الفترة من 2019دیسمبري نھایة شھرف%2,93

.2018دیسمبر في نھایة شھر66,4%بالنسبة  لـ2019دیسمبر ر نھایة شھفي%63,47

ر في نھایة شھ0,43%ـ بإرتفاعاأّما بالنسبة لقروض اإلیجار المالي فقد سّجلت نسبة االستخالص 

في نھایة شھر97,53%إذا أصبحت نسبة االستخالص2018سنةمقارنة مع نفس الفترة من 2019دیسمبر

.2018دیسمبر في نھایة شھر97,1%بالنسبة  لـ2019دیسمبر 
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2019دیسمبر مذكـرة حــول مراقبـة المخـاطر في موفى-6

التعّھــــداتنمــو -6-1

31م د في 1.068,7م د مقابل1.033,4ما یناھز 2019دیسمبر 31یبلغ مجموع التّعھّدات الخاّم للبنك في 

%قّدر بـ   یأي بتراجع2018دیسمبر  3,3.

:وتتوّزع ھذه التعھّدات كما یلي

التعّھــــداتنمـــــوّ 
(بحساب ألف دینار)

التعّھــــــــدات
سبتمبر30

2019
دیسمبر31

2019
دیسمبر31

2018
معّدل

نسبة النمو

%257.772254.261261.592القروض الطویلة والمتوسطة المدى للمؤسسات -2,8

%308.268314.407290.756القروض الطویلة والمتوسطة المدى لألشخاص الطبیعیین 8,13

%230.269249.970257.414القروض قصیرة المدى للمؤسسات -2,89

%13.61613.36410.517القروض قصیرة المدى لألشخاص الطبیعیین 27,07

%51.34747.36947.677الماليقروض اإلیجار -0,65

%861.272879.371867.956إجمالي التعھدات باستثناء التعھدات خارج الموازنة والمساھمات 1,32

%125.128115.349165.581(*)التعھّدات خارج الموازنة -30,34

%986.400994.7201033.537إجمالي التعھدات باستثناء المساھمات - 3,76

%34.95238.70335.136المساھمات 10,15

%1021.3521033.4231068.673المجمـــوع العــــام - 3,3

25%

28%

25%

1%

5%

16%

26%

32%

25%

1%

5%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

التعھدات متوّسطة 
وطویلة المدى 

للمؤّسســات

التعھدات متوّسطة 
وطویلة المـدى 

لألفـراد

التعھدات قصیـرة 
المدى للمؤّسســـات 

التعھدات قصیرة 
المدى لألفــراد

التعھدات إیجـــار 
مـــالــي

التعھدات خارج 
الموازنة

دیسمبرتطورالتعھدات

2018 - 2019
دیسمبر
2019

دیسمبر
2018
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:ما یلي2018دیسمبر 31مقارنة مع 2019دیسمبر 31یبرز نمّو التعھّدات في 

بلغت نمو القروض الطویلة والمتوّسطـة المدى لألشخاص الطبعیین بنسبة% 32%جعلھا تمثّل 8,13

.إجمالي التعھّدات (باستثنـاء المساھمـات)من

القروض الطویلة والمتوّسطة المدى للمؤّسسات بـ   تراجع% وتمثّل ھذه 2018مقارنة مع دیسمبر2,8

%القروض   ).2018في دیسمبر 26%من إجمالي تعھّدات البنك باستثناء المساھمات (مقابل  25

 تراجع ّ القروض قصیرة المدى للمؤّسسات بـ% وتمثّل2018دیسمبر 31مقارنة مع 2,9

.2019من إجمالي تعھّدات البنك في دیسمبر 25%ھذه القروض   

تالتّوزیـــع القطــاعـــي للتعّھــــدا-6-2

2018دیسمبربالمقارنة مع نتائج  )باستثناء المساھمات(،2019دیسمبر31تتوّزع تعھّدات البنك قطاعیّا في 

:كما یلي

)2019-2018(التوزیع القطاعي للتعھدات
(بحساب ألف دینار)

قطـــــاع النشـــــاط
التعھدات في

2019سبتمبر 
التعھدات في

2019دیسمبر  
التعھدات في

2018دیسمبر 

النموّ نسبة
/2018دیسمبر 
2019دیسمبر 

النسبة المستھدفة 
المعتمدة من قبل 
مجلس إدارة البنك

%766.506%73.357القطــاع السیـــاحي 775.041%7% -11%8 - %5

%246.322القطـاع الصنــاعي 25255.467% 25281.712%27% -9%27 - %23
%288.618قطـــاع الخدمـــات 29293.888% 30311.059%30% -6%37 - %34
%9.906القــطاع الفـــالحي 18.870% 111.175%1,08% -21%2 - %1

%40.860قطـــاع البعث العقـاري 438.640% 448.576%5%-20%8 -%5
%327.337االفراد 33331.349% 33305.974%30% 8%32 - %28

%986.400الجملـــــة 100994.720% 1001033.537%100% -4

20%وقطاع البعث العقاري بـ 11%من خالل ھذا الجدول نالحظ تراجع التعھّدات في قطاع الّسیاحة بـ 

%وقطاع الصناعة بـ  %مقابل تطّور في تعھّدات األفراد بنسبة 9 .2018،  بالمقارنة مع دیسمبر 8

7%

25%

30%1%

4%

33%

دیسمبرفيالقطاعيالتوزیع 2019

القطــاع السیـــاحي

القطـاع الصنــاعي

قطـــاع الخدمـــات

القــطاع الفـــالحي

قطـــاع البعث العقـاري

االفراد
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یلي :القطاعي ماویستنتج من خالل التوزیع 

 2019دیسمبر من تعھّدات البنك في قطاع الخدمات في 30%توظیف.

2019دیسمبر من تعھّدات البنك في قطاع الصناعة في25%توظیف.

2019دیسمبر من تعھّدات البنك في قروض األفراد في33%توظیف.

 2019دیسمبر من تعھّدات البنك في قطاع السیاحة في 7%توظیف.

 2019من تعھّدات البنك في قطاع البعث العقاري دیسمبر 4%توظیف.

)2019(دیسمبر التوزیع القطاعي للتعّھدات المصنّفة

(بحساب ألف دینار)

قطـــــاع النشـــــاط
التعھدات في

2019دیسمبر
التعھدات

فيالمصنّفة
2019دیسمبر

التعھداتنسبة
المصنفة

الفوائد
المخصصة

النسبة التغطیةالمدّخرات

%66.50646.697القطــاع السیـــاحي 709.40422.15931.563% 68

%255.46739.358القطـاع الصنــاعي 151.83617.71119.547% 50

%293.88833.934الخدمـــاتقطـــاع 122.11813.36315.481% 46

%8.870334القــطاع الفـــالحي 423192215% 64

%38.64020.464قطـــاع البعث العقـاري 532.4894.7427.231% 35

%331.34923.869االفراد 72.2708.16510.435% 44

%994.720164.656الجملـــــة 16,5518.14066.33284.472% 51,3

7%

25%

30%

1%
4%

33%

7%

27%
30%

1%

5%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

القطــاع 
السیـــاحي

القطـاع 
الصنــاعي

قطـــاع 
الخدمـــات

القــطاع 
الفـــالحي

قطـــاع البعث 
العقـاري

االفراد

2019دیسمبر تطور التوزیع القطاعي للتعّھدات  بین -2018

2019سبتمبر 

2018سبتمبر 
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المخاطر الكبرى المتعلّقة بالمجّمعات-6-3

إجمالي ویمثّلمن األموال الّذاتیة الّصافیة للبنك.5%زمجّمع كّل على حدة بتمویالت تساوي أو تتجاو18متّعیت

.2019دیسمبرموفّى فيمن األموال الذاتیة للبنك200%المخاطر المتعلّقة بھذه المجّمعات

تالمخاطر الكبرى المتعلقة بالمجّمعا

(بحساب ألف دینار)

المجمـــــع
الصافیةالتعھدات

2019دیسمبر31
الصافیةالتعھدات

2018دیسمبر31

النسبة من
في األموال الذاتیة

2019دیسمبر 31

%24.9826.175مجمع النوري صمیدة-1 19,5

%22.06326.498مجمع نوري شعبان-2 17,2

%20.51729.647مجمع فتحي حشیشة-3 16,0

%19.09419.590مجمع فرحات الكاتب-4 14,9

%18.31621.384لیكومجمع ل-5 14,3

%16.4284.484مجمع بولینا-6 12,8

%15.63715.683المنصوريتوفیقمجمع-7 12,2

%14.71010.939سوسیةبنمجمع-8 11 ,5

%14.50113.384مجمع الكرامة-9 11,3

%14.47616.359السبريحبیبمجمع-10 11,3

%14.47219.348مجمع جالني عطیّة-11 11 ,3

%12.13214.145الماليلإلیجارتونسمجمع-12 9,5

%11.4297.840مجمع بنك البركة-13 8,9

%11.40120.048مجمع الھادي بن عیّاد-14 8,9

5,5%7.0277.980كمونموحدینمجمع-15

5,2%6.67810.588مجمع بنك االسكان-16

5,1%6.5487.191مجمع ناجي المھیري-17

SOMER6.4557.363%مجمع شركة -18 5

%256.903258.646المجمـــــــوع 200,16

من إجمالي 26%من األموال الذاتیة الصافیة للبنك 5%التي تتجاوز أو الشركاتتمثّل التّعھّدات لدى المّجمعات

%وتمثّل ھذه التعھّدات 2019دیسمبر31تعھّدات البنك في  من األموال الذاتیّة للبنك علما وأن الحّد األقصى 200

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

من إجمالي التعھّدات و یبرز الجدول 16,55%نسبة2019دیسمبر31تمثّل القروض الغیر مجدیة في 

:اآلتي توزیع ھذه التعھّدات حسب األصناف

التّعھدات المصنّفــــة

التعھدات

2018دیسمبر 31في  

التعھدات

2019دیسمبر 31في 

التعھدات

2019سبتمبر 30في  الصنـــــف 

النسبة القیمة النسبة القیمة النسبة القیمة

%87 896.273 % 83 830.064 %83 817.468 التعھدات غیر المصنفة

%4 5.630 % 3 5.686 %7 12.223 2صنف 

%4 6.162 % 16 27.004 %10 16.725 3صنف 

%27 36.496 % 25 40.502 %23 38.147 4صنف 

%65 88.976 % 56 91.465 %60 101.837 5صنف 

%13 137.264 %17 164.656 %17 168.932 مجموع التعھدات المصنفة

%100 1 033.537 % 100 994.720 %100 986.400 مجموع التعھدات 

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

تغطیة التّعھدات المصنّفة
)بالملیون(

%النسبة التغطیةالمدّخراتالفوائد المخصصةالقیمة الخامالصنـــــف

%25.685100246346صنــف  6,09

%327.0041.5839262.509صنــف  9,29

%440.5026.73813.87820.616صنــف 50,90

%591.4659.71851.16760.885صنــف  66,57

%164.65618.13966.21784.356المجمــــــــــوع 51,23

یبقى البنك مطالب محترمةنسبة وھي51%نسبة 2019دیسمبر31تمثّل تغطیة القروض المصنّفة في 

بتحسینھا في المستقبل.

بلغت 2019خالل الثالثي الرابع لسنة علما أن البنك قام بالتفویت في مجموعة من القروض المصنفة 

.السریع مما أثر على نسبة التغطیة بثالث نقاط مأویةاالستخالصم د لشركة 10,23

في حدود نسب أعلى مرتبطا بتخصیص مّدخرات مدّخراتكما یبقى تحسین نسبة تغطیة القروض بال

ضمانات عینیة تغطّي مخاطر إضافیة غیر قابلة للطّرح من الّضریبة على الشركات باعتبار وجود 

القروض المصنّفة.
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المعایـــــیــــر-5-6

المؤّرخ في 1991-24االلتزام بمعایر التصّرف الحذر المدرجة في منشور البنك المركزي التونسي عدد 
.2012سبتمبر29بتاریّخ 2012-9والمنقّح بالمنشور عدد 1991جوان17

1المعـیـــــار رقــم -1

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

%(بلغت ھذه التعھّدات  ).2019دیسمبر31من األموال الذاتیة في 200,2

ال الّذاتیة من مبلغ األمو1,5من األموال الّذاتیة للبنك 15%عھّدات التي تفوق فردیّاال تتجاوز جملة التّ 

%(بلغت ھذه التعھّدات  ).2019دیسمبر31من األموال الذاتیة في 67,52

2المعـیـــــار رقــم -2

من األموال الّذاتیّة الصافیة للبنك.25%نسبة 2019دیسمبر31وجود لمجّمع تفوق تعھّداتھ في ال

3المعیـــــار رقـــم -3

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

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

31بوضعیةھذا المؤّشر مقارنة ارتفاعویفسر 13,85%نسـبة2019دیسمبر 31بـلغ مؤشـر المالءة فـي 

ملیون 122,7أوال بارتفاع األموال الّذاتیة الصافیة للبنك من ،12,57%كان في حدودحیث2018دیسمبر 

مخاطروبعنوان مخاطر القرضالجاریةالمخاطرمجموعملیون دینار وثانیا بانخفاض 127,0دینار الى 

مع 2019دیسمبر 31فيدینارملیون 827الى2018دیسمبر 31في ارملیون دین894من السوق

المخاطر العلم أن ھذا المؤّشر شھد عدید التغیرات استجابة لمناشیر البنك المركزي في ھذا الخصوص بإدراج 

والتي یقة احتسابھ في طر2018جوانشھرمنبدایةالسوقمخاطرو2016دیسمبرشھرمنبدایة التشغیلیة 

بالمائة بحیث أن وضعیّة البنك سلیمة 10على مستواه علما أن الحد األدنى المطلوب قانونیا ھو ةانعكست بنقط

من ھذه الناحیة. 

مؤشـــر المــــالءة
2019دیسمبر 2018دیسمبر  المالءةمؤشرإحتساب

125 142 123 762 (FPNB)األساسیةالصافیةالذاتیةاألموال

3 191 -1 078 (FPC)التكمیلیةالذاتیةاألموال

8 391 5 872 األولىالدرجةمنالتكمیلیةالذاتیةاألموال

- 5 200 - 6 950 الثانیةالدرجةمنالتكمیلیةالذاتیةاألموال

128 333 122 684 (FPN)الصافیةالذاتیةاألموال

926 559 975 770 (RE)الجاریة المخاطرمجموع

769 825 811 542 المالیةالمشتقاتوالقرضمخاطربعنوانالمرجحةاألصولـ1

768 240 811 276 القرضمخاطربعنوانالمرجحةألصولا1ـ1

1 585 266 المالیةالمشتقاتبعنوانالمرجحةألصولا2ـ1

99 585 81 995 التشغیلیةالمخاطربعنوانالمرجحةاألصولـ2

57 148 82 233 السوقمخاطربعنوانالمرجحةألصولاـ3

15 723 الفائدةنسبةمخاطربعنوانالمرجحةصولاأل1ـ3

29 153 الملكیةسنداتسعرتقلببعنوانالمرجحةألصولا2ـ3

11 359 82 233 الصرفسعرمخاطربعنوانالمرجحةصولاأل3ـ3

913 التسلیموالتسویةمخاطربعنوانالمرجحةصولاأل4ـ3

2018ـ06عددالمركزيالبنكر منشوفيالمحددةالمعاییرخاللمنالمسجلةالتجاوزاتمن٪300نسبة

%13,85 %12,57 (RS)المالءةنسبة

%13,51 %12,68 التكمیلیةالذاتیةاألموالاعتباردونالمالءةنسبة
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مؤشر التعّھدات على الموارد-7-6

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

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

دیسمبر 31تاریخمنبدایةنشورلماطبیق ھذاتّم ت% و120و البالغ البنك المركزي المرجعي المحّدد من

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

%121,05ویبرز الجدول التالي قیمة مؤّشر التعھّدات على الموارد بالنسبة لبنك تونس واإلمارات والذي بلغ 
وینبغي على البنك اتخاذ اإلجراءات الالزمة المتعلّقة أساسا بتعبئة الموارد بالدینار 2019دیسمبر31في تاریخ 

.بنك احترام ھذا المؤّشر خالل الفترة القادمةالیواصلوإسناد القروض للحرفاء حتّى 

ألف دینار

دیسمبر
2019

سبتمبر 
2019

مارس
2019

دیسمبر
2018

سبتمبر 
2018

743 210 747 945 758 262 741 950 731 862 التعھدات الجاریة الخام على الحرفاء

446 564 428 28 444 034 420 740 432 788 موارد الحرفاء بالدینار

25 153 31 333 33 018 34 258 31 387 مبالغ أخرى مستحقة على الحرفاء

86 000 81 500 78 500 69 000 66 000 شھائد إیداع

15 698 3 886 4 120 4 119 4 377 الموارد الخاصة

78 982 105 316 59 228 42 656 60 608 موارد أخرى من بنوك مقیمة بالدینار والعملة

0 0 0 0 0 موارد أخرى من بنوك غیر مقیمة بالدینار والعملة

11 851 16 679 4 716 3 716 11 569 مــــــوارد أخرى

743 210 747 945 758 262 741 950 731 862 التعھدات الخام

613 943 604 335 557 580 505 972 543 955 الموارد المحتسبة حسب المنشور 

% 121,05 %123,76 %135,99 %146,60 %134,54 المؤشر: تعھدات/موارد
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2019دیسمبر 31التـــزامات بنـــك تونس واالمـــارات في -7

منشورالالمنّقح ب1991ن جوا17المؤّرخ في 1991-24عمال بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 
كّون المتعلّق بتغطیة المخاطر ومتابعة التزامات البنوك، تت2012ر سبتمب29خ یاربت2012-9عدد 

ا یلي :مّ م2019دیسمبر 31محفظة التزامات بنك تونس واالمارات في 

(بحساب ألف دینار)

2019دیسمبر 31
الصنـــــــــــف

%النسبة  القیمة الخام 

%28,9

%18,9

%10,0

%0,2

%1,5

%8,4

254.315

166.308

88.007

1.395

12.924

73.687

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 

%28,4

%23,1

%5,3

249.948

203.456

46.492

سات قروض قصیرة المدى للمؤسّ -

فةقروض قصیرة المدى غیر مصنّ -

فةقروض قصیرة المدى  مصنّ -

%57,3 504.263 ســــاتمجمــــوع القـــــروض للمؤسّ 

%35,7

%33,6

%2,2

314.354

295.293

19.061

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

13.376

9.020

4.356

فرادلألقروض قصیرة المدى-

فةقصیرة المدى غیر مصنّ لألفراد قروض -

فةقصیرة المدى مصنّ لألفراد قروض -

%37,3 327.730 فراد مجمـوع القـروض لأل

%94,6
%76,7
%18,0

831.993
674.078
157.915

المجمـــوع العــام للقــروض
فة قروض غیر مصنّ 

فةقروض مصنّ 
%5,0
%0,4

47.734
3.635

فاإلیجار المالي غیر المصنّ مجموع
فمجموع اإلیجار المالي  المصنّ 

%5,4 47.369 المجمــــوع العــام لإلیجـــار المالــي

%81,6
%18,4

717.812
161.550

فة  باعتبار اإلیجار الماليمجموع القروض غیر المصنّ 
فة باعتبار اإلیجار الماليمجموع القروض المصنّ 

%100,0 879.362 ات باالمضاءتعّھدبدون المجمـوع العــام

115.349 ات باالمضاءتّعّھدال-

994.711 المجمــــــــوع العــــــام 

164.642 اجمالي األصول المصنّفة-

%16,6 نسبـــة األصول المصنّفة-

84.601 تغطیة األصول المصنّفة بالمرصودات والفوائد المخّصصة-

%51,4 تغطیة  األصول المصنّفةنسبة-
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راتـــأھــــم المؤّشـ-8

(بحساب ألف دینار)

2019دیسمبر
دیسمبر 
2018

المیزانیة المحیّنة
2019

نسبة انجاز 
2019میزانیة 

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-

1.128.775

879.362

110.621

57.352

39.302

53.269

6.466

5.913

1.142.212

867.971

103.339

53.713

33.887

49.626

1.216

950

1.267.730

857.572

107.414

55.935

34.721

51.479

2.764

2.644

%89,0

%102,5

%103,0

%102,5

%113,2

%103,5

%233,9

%223,6

ھیكلة اإلیرادات البنكیة

الفــــــــــــــوائد-

العمـــــــــــوالت-

أرباح/خسائر على عملیات الصرف-

والسندات التجاریّةعائدات محفظة السندات االستثمار-

%73,4

%17,9

%2,3

%6,3

%68,4

%16,3

%4,7

%10,6

%72,2

%19,2

%3,1

%5,5

-

-

-

-

نســـــب المردودیــــــــة

2019دیسمبر األمـــوال  الذاتیة في موفى -

2019دیسمبر  مدیونیـة البنـك في موفى -

ROEمردودیة األموال الذاتیة -

ROAمردودیة األصــــول -

كلفة الموارد -

مردودیة محفظة القروض-

137.023

294.175

%4,32

%0,52

%5,87

%9,38

131.050

343.338

%0,72

%0,08

%4,94

%8,49

135.672

400.349

%1,95

%0,21

%5,66

%9,97

%101,0

%73,5

-

-

-

-

نســـــب المخـــاطر

تدّخالت مصنّفة/مجموع التّدخالت-

تدخالت مصنّفة -

مصنّفةقروض-

مجموع القروض/قروض مصنفة-

مرصودات وفوائد مخصصة على القروض المصنفة-

نسبة  التغطیة للقروض المصنّفة-

%16,6

164.642

161.550

%18,4

84.353

%52,2

%13,3

137.109

136.169

%15,7

81.268

%59,7

-

-

155.020

%18,1

89.460

%57,7

-

-

%104,2

-

%94,3

-
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2019دیسمبر في موفى  المشاریع المصنّفة في قطاع الخدماتأھّم 

التغطیةالمبلـــغ الخـــامالمشـــــــروع

Benشركة .1 Hamida d’Amilents Composés
Médicalشركة  .2 Dispositif
Highشركة .3 Magreb Techology HMT
Cliniqueشركة .4 El yasmine
Logisticsشركة  .5 Services Transport
KTMC"Karim"شركة.6 AISSA
L’O-ZONEشركة .7
Dianusشركة .8 Loisirs
Christineشركة .9 confection

Arabشركة .10 Export

1.865
1.776
1.715
1.566
1.455

766
667
646
641
524

130
669
148
863
671

46
337

35
0

36

11.6212.935المجمـــــــوع

2019دیسمبر في موفى العقاريالبعث قطاع أھّم المشاریع المصنّفة في 

التغطیةالمبلـــغ الخـــامالمشـــــــروع

Essarayaالشركة العقاریة .1
Dollyالشركة العقاریة .2
Diarشركة العقاریة ال.3 Cheikh
Résidenceشركة  .4 Ibn Khaldoun
SINANشركة للبعث العقاري.5
"EBJشركة ".6

4.695
3.766
3.735
2.323
1.313

969

664
1.192
1.596
1.710

143
122

16.8015.427وعــــــالمجم

2019دیسمبر في موفى  أھّم المشاریع المصنّفة في القطاع الصناعي

التغطیةالمبلـــغ الخـــامالمشـــــــروع

leشركة .1 Monde du Cable
Labrifiantsشركة .2 Applications Diverses “LAD”
I.N.Bشركة  .3
Idéalشركة .4 Briques
SAIPHشركة .5
Servitraشركة  .6
Voltaشركة  .7
Nagatiشركة .8 Mohamed Ali
Meublatexشركة .9

Koubaaشركة .10 Hafedh

7.022
6.205
6.153
2.692
2.012
1.974
1.357
1.353

828
804

3.394
160

5.730
1.077

30
1.995
1.284

603
189
804

30.40015.266وعــــــالمجم

2019دیسمبر في موفى األشــــخاص المصنّفیـــن 

التغطیةالمبلـــغ الخـــامنوعیـــة التعھـــد
قـــروض لألشخـــاص-
حسابات جاریة مدینة مجّمدة-

19.061
4.356

6.497
3.881

23.41710.378المجمــــــــــــوع
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(تنطبق ھذه المذكرة أیضا 2019مذكرة بشأن أحداث ما بعد اختتام السنة المالیة -9

على مجمع بنك تونس واالمارات)

2019أحداث ما بعد اختتام السنة المالیة 1-9

وبالتالي ال ،2019لسنةبنشر البیانات المالیة2020مارس 17بتاریخ بنكالقد أذن مجلس إدارة -
تعكس األحداث التي وقعت بعد ھذا التاریخ. 

.النشاطتم إعداد ھذه البیانات المالیة على أساس مبدأ استمراریة-

وبالتالي لیس لھ تأثیر على المالیة،بعد نھایة السنة (COVID-19)وباء الفیروس التاجيظھر-
2019.لسنةالبیانات المالیة 

، ومن المحتم أن تعاني الشركة من 2020مارس وقد بدأت األنشطة تتأثر بوباء الفیروس اعتبارا من-
.2020یة في عامعواقب سلبیة لم یعرف بعد حجمھا وأثرھا على بیاناتھا المال

على علم بأي لبنكاالتي اعتمدھا مجلس اإلدارة ، لم یكن2019وحتى تاریخ البیانات المالیة لعام -
نشاطھ.عوامل تشكك في قدرتھ على مواصلة 

2020في أوائل عام وباء الفیروس التاجينتائج ظھور -9-2

.ویراقب البنك التطورات عن كثب.الواضح أن تفشي الفیروس التاجي األخیر یشكل مصدر قلقومن-
.كانت سالمة موظفینا وشركائنا على رأس األولویات

، وتعمل فرقنا بال كلل للمساعدة في التخفیف یة النشاطكما أننا نبذل كل ما في وسعنا لضمان استمرار-
.من المخاطر

ومن المحتم أن یعاني البنك من عواقب سلبیة، لم یعرف 2020األنشطة تتأثر اعتبارا من مارس بدأت-
.2020بعد مدى وتأثیر ذلك على بیاناتھ المالیة في عام 
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مشروع اعتماد بنك تونس واإلمارات-10
المعاییر الدولیة للتقاریر لمعاییر المحاسبة الدولیّة و

المالیة

معاییر المحاسبة الدولّیة والمعاییر الدولیة للتقاریر المالیةالمجلس الوطني للمحاسبة اعتماد قّرر
.2021بالنسبة للشركات والمؤّسسات االقتصادّیة لعرض قوائمھم المالیة على أسس مجّمعة مع مطلع سنة 

نوك والمؤّسسات المالّیة في ومن جھتھ، یعمل البنك المركزي الّتونسي على اعتماد ھذه المعاییر من قبل الب
.2021أفق سنة 

المالیةللتقاریرالدولیةلمعاییر المحاسبة الدولّیة والمعاییربنك تونس واإلماراتیندرج اعتماد و
الماليالتنظیمبمستوىاالرتقاء لعرض قوائمھ المالیة الفردّیة والمجّمعة في إطار سیاسة وطنّیة تھدف إلى

لوطني اة على المستویین الحوكممتطلباتلمواكبةةیّ الشفافزوتعزیالموثوقةالمعلومةتقدیم ة لضمانسلمؤسّ ل
معاییر ستكون لھ انعكاسات ھاّمة، سواء على الصعید المعلوماتي ھذه اللبنكالأّن اعتماد مع اإلشارة والدولي.

أو على الصعید العملیاتي.

29/01/2020بتاریخ 2020-01مركزي التونسي منشورا تحت عدد وفي سیاق ذلك فلقد أصدر البنك ال
یحدد فیھ التدابیر التمھیدیة الذي یجب تركیزھا من قبل البنوك و المؤسسات المالیة إلرساء معاییر المحاسبة 

اإلدارة.صادق علیھ مجلس یبوضع برنامج عمل االبنك مطالبیكون ، والذي بمقتضاه IFRSالدولیة 

ویتمّثل ھذا البرنامج في:
تركیز مسار القیادة االستراتیجّیة للمشروع-
وضع خارطة الطریق لتنفیذ المشروع-
تكوین فریق العمل والھیاكل المتداخلة-
اّتخاذ االجراءات الّالزمة لمالئمة النظام المعلوماتي-
اعتماد برنامج تواصل داخلي وخارجي-
لمشروعوضع برنامج تكوین لكّل المتداخلین في ا-

:ـكما أّن البنك مطالب بإرساء لجنة قیادة تعنى ب
تكوین فریق العمل-
متابعة ومراقبة سیر المشروع-
متابعة األھداف المرسومة في ظّل التوجھات االستراتیجّیة المعتمدة-
التنسیق بین مختلف اإلدارات والخطط المتدّخلة-
المصادقة على مخرجات المراحل المھّمة للمشروع.-

یلي:  ھذا وقد قام البنك بما
10/02/2020بتاریخ 18-2403عدد إنشاء لجنة قیادة للمشروع بمقتضى المذّكرة اإلداریة -
بمشاركة عدد من موظفي وإطارات البنك المعاییر الدولیة للتقاریر المالیةتنظیم أّیام تكوینّیة حول -

المعنیین بھذا المشروع.
مكتب مختص في ھذا المجال لمرافقة البنك في تركیز معاییر إعالن طلب استشارة قصد اختیار -

المحاسبة الدولیة بكیفّیة تتالءم مع تنظیم البنك وتساعده على إدماج مختلف األطراف الفاعلة بھ 
لضمان تحقیق النجاعة المرجّوة.
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 بنك تونس واإلمارات

 موازنـة

 2019ديسمبر  31حاسبية المختومة في الفترة الم

             

 ل  دياا األ بحساب
 

 األصــول اإليضاحات 2019/12/31 31/12/2018

         55 995    62 596 1 

واألموال المودعة لدى الباك المركزي الخزياة، 

ومركز الصكوك البريدية والخزياة العامة للبالد 

 التونسية

 مستحقات على المؤسسات الباكيّة والمالية 2 737 150    922 188        

 مستحقات على الحر فاء   3 425 744    377 733        

 محفظة تجا ية  4 845 15    384 31         

 االستثما محفظة  5 922 92    177 90         

 أصول ثابتة 6 282 41    229 28         

 أصول أخرى 7 968 20    128 14          

      

 مجموع األصول     775 128 1        212 142 1     

        

 الخصوم      

 الباكية والماليةودائع وأموال المؤسسات  8 736 196    590 255       

 ودائع وأموال الحرفاء 9 780 674    342 642       

 إقتراضات وموا د خصوصيّة 10 512 100    779 91         

 خصوم أخرى  11 724 19    451 21          

      

 مجموع الخصوم    752 991         162 011 1

        

 األموال الذاتية      

  أس المال االجتماعي   000 90    000 90        

 تطااحتيا   572 47    513 47         

 أسهم ذاتية   (840)    (840)            

 نتائج مؤجلة     (5622)    (573 6)        

 الاتيجة الصافية        5913    950           

 مجموع األموال الذاتية          023 137       050 131       

      

  مجموع الخصوم واألموال الذاتية        775 128 1        212 142 1     
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 بنك تونس واإلمارات

 جدول التعّهدات خا ج الموازنة

 2019ديسمبر  31 المحاسبية المختومة في الفترة
 

 ل  دياا األ بحساب
 

 الخصوم المحتملة  اإليضاحات 2019/12/31 31/12/2018

 ضمانات وكفاالت مقدّمة 11 014 58    785 86         

         13 522    20 103 
  

 مستندياعتمـاد 

         58 075    26 300 
 

 أصول مقدمة كضمانات

 مجموع الخصوم المحتملة   114 101         318 151     

      

      
 التعّهدات المقّدمة

         70 882    37 937 
14 

 تعهدات التمويل المقدّمة

  
  

 تعّهدات الّسندات

    118 40     734 34  
  

 مجموع التعّهدات المقّدمة

      

 التعّهدات المقبولة        

              -       
  

 المقبولةتعهدات التمويل 

        661 656    673 541 
31 

 ضمانات مقبولة

 مجموع التعّهدات المقبولة     541 673       656 661     
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 بنك تونس واإلمارات

  قائمة الاتائج

 2019ديسمبر  31 إلى 2019جـانفي  01من الممتدة  لفترةل
 

 ل  دياا األ بحساب
 الااتج االستغالل الباكي  اإليضاحات 2019/12/31 31/12/2018

 فوائد دائنة ومداخيل مماثلة  16 227 81    646 70     

 عموالت دائنة  845 19    888 16     

 أرباح على عمليات الصرف   17 575 2    823 4      

 مداخيل المحفظة التجارية  18 956    234 5      

 مداخيل محفظة اإلستثمار)*( 19 018 6    748 5      

 مجموع إيرادات اإلستغالل الباكي   621 110    339 103   

 فوائد مدينة وأعباء مماثلة 20 (619 56)    (325 53)   

 (*)*عموالت مدينة  (733)    (388)     

 مجموع أعباء اإلستغالل الباكي  (352 57)    (713 53)   

 الااتج الباكي الصافي  269 53       626 49

      

     (12 498)    (10 986) 21 
مخّصصات المدّخرات ونتيجة تصحيح قيمة المستحقات وعناصر 

 خارج الموازنة والخصوم  

 *()مخّصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة محفظة اإلستثمار 22 000 5   (16)            

 األعوان أعباء 23 (254 27)    (293 24)  

 (*)*أعباء اإلستغالل العاّمة  24 (067 12)    (594 9)    

 مخّصصات إستهالكات ومدّخرات على األصول الثابتة  (590 1)    (239 2)    

 نتيجة اإلستغالل    372 6    986         

 رصيد ربح / خسارة على عناصر عاديّة  141    268         

 األداء على األرباح  26 (553) (266)        

 نتيجة األنشطة العاديّة    960 5         988    

 عناصر خارقة للعادة 27  (47)    (38)         

 الاتيجة الصافية       913 5       950    

  األسهمالاتيجة حسب   1.819 0.271

 

 99و  32تمت معالجة المعطيات للمقارنة كما يبينه االيضاح عدد )*( 

94 تمت معالجة المعطيات للمقارنة كما يبينه االيضاح عدد  *(*)
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 بنك تونس واإلمارات

 جدول التدفقات الاقدية 

 2019ديسمبر  31الفترة المحاسبية المختومة في 
 

 ل  دياا األ بحساب
 

   اإليضاحات 2019/12/31 31/12/2018

 باالستغاللالتدفقات الاقدية المتصلة       

 إيرادات االستغالل البنكي المقبوضة    070 116    666 311     

 االستغالل البنكي المدفوعة ةكلف   (776 61)  (183 51)  

 قروض مسندة / سداد القروض الممنوحة للحرفاء   (848 20)    (051 28)  

 ودائع / سحوبات الحرفاء     239 31    584 95     

 مبالغ مسددة لألعوان ودائنون آخرون    (346 40)    (419 40)   

 ستغالل االتدفقات أخرى ناتجة عن عمليات    (001 8)    623 10      

 الضريبة المدفوعة على األرباح   460    (212 3)     

 التدفقات الاقدية الصافية المخصصة لإلستغالل                                                    798 16    148 81   

 التدفقات الاقدية المتصلة بأنشطة اإلستثما       

 مقابيض متأتية من سندات المساهمة   557    006 1       

 إقتناء / تفويت في سندات المساهمة   102 13    (753 8)     

 إقتناء / تفويت في أصول ثابتة   (041 16)    (513 8)    

 التدفقات الاقدية الصافية المخصصة ألنشطة اإلستثما    (382 2)        (261 16)

 التدفقات الاقدية المتصلة بأنشطة التمويل      

 سداد اقتراضات في الّسوق المحليّة    526 26    (028 7)     

 إصدار اقتراضات في الّسوق المحليّة   (278 24)   (250 17)  

 خصوصيّة إصدار إقتراضات / سداد إقتراضات   396 11    134          

 التدفقات الاقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل                                                    644 13         (144 24)

 
 

 
  

 التغيير الصافي للسيولة وما يعادلها خالل السنة المحاسبية   060 28    740 40      

 السيولة وما يعادلها في بداية السنة المحاسبية    (713 47)    (453 88)   

      

 السيولة وما يعادلها من السيولة في نهاية الساة المحاسبية                  85 (653 19)    (713 47)
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 اإليضاحات حول القوائم المالية
 

 تقديم القوائم المالية مراجع إعداد و -1
 

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

 والقاعدة المحاسبية 3226ديسمبر  11المؤرخة في  13عدد  القاعدة المحاسبيةالتونسية وخاصة منها 

93 NC    كذلك لتراتيب البنك المركزي التونسي و 3222مارس  91المتعلقة بالبنوك والمؤرخة في

 14-22المعدّلة بالمناشير عدد  3223ديسمبر  33المؤرخ في  94-23ضمن المنشور عدد  المدرجة

 12-2001و

  

 قواعد المقاييس -8
 

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

 عناصر األصول خالية من كّل هامش إعادة تقييم.

 

 القواعد المحاسبية المعمول بها -3
 

 القروض و عائداتها احتساب -3-1

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

 اإلسمية.

 

تحتسب عائدات القروض النتيجة إثر أّول دفع للقروض  تحتسب عمولة الدراسة بكاملها ضمن حسابات

 .قضيةت النتيجة حسب الفترة المنحساب للتسوية ثم تنقل ضمن حساباالمسلمة مسبقا عند حلول اجلها ضمن 

 الفترة شهريا. انقضاءتحتسب عائدات القروض المسلمة عند 

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

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

والتي لم تسدّد بعد والمتعلّقة لقروض المسلمة مسبقا أو المسلمة انقضاء الفترة. مع العلم بأّن عائدات ا

ول واألص )9صنف (دة في اآلجال المحدّ  استرجاعهابالقروض المصنفة ضمن األصول التي ال يوثق في 

من  الميؤوسواألصول ذات خطورة وشبه  )1صنف (التي يصعب استرجاعها كلّيا في اآلجال المحدودة  

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

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

 

  إحتساب القروض القصيرة المدى وعائداتها -1-9

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

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

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

 
األداءات على القيمة  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.

 
 لمسندة.ا االلتزاماتتسّجل القيمة المتبقيّة لألصول الممّولة بطريقة اإليجار المالي خارج الموازنة ضمن بند 

 

 المساهمات وعائداتها إحتساب -1-4

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

 : ة أو بعيدة. وهي تحتوي على صنفينفيها في آجال متوّسط

 ،للبنك استراتيجيةالسندات التي تعتبر  -

 .التفويت فيها اتفاقيةإطار تمويل ومدرجة ضمن السندات المكتتبة في  -

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

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

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

 الفعلي. استخالصهاالمفّوت فيها ضمن حسابات النتائج عند 

 

 إحتساب الموارد واألعباء المتعلّقة بها -1-1

 
 اتإلى الموازنة في تاريخ السحوبتدرج تعهدات التمويل المقبولة خارج الموازنة في تاريخ إبرامها ثّم تنقل 

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

 تقدير المخاطر وتغطية التعّهدات -1-6

 

 مرصودات للقروض -1-6-3

 حسب المخاطر التالية: 94-23طبقا ألحكام منشور البنك المركزي التونسي عدد  المردوداتتّم تقدير 

 ،)1صنف (مخاطر جارية  -

 ،)3صنف (مخاطر تستوجب متابعة خاّصة  -

 ،)9صنف (في استرجاعها في اآلجال المحدودة  مخاطر ال يوثق -

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

 .)4صنف (  مفقودةمخاطر ذات خطورة وشبه  -

 

م التعّهدات بعد خص سب المعتمدة وعلى أساسنّ اليقع تقييم المرصودات اعتمادا على التصنيف وحسب 

 الفوائد المخّصصة وقيمة الضمانات المتحّصل عليها.
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 : نحو التاليتكون نسب المرصودات على ال

 ،9من قيمة المخاطر المتبقية بالنسبة للديون المرسمة بالصنف  20% -

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

 .4بقية بالنسبة للديون المرسمة بالصنف من قيمة المخاطر المت 100% -

 

متعلق بإجراءات استثنائية  9131-39بإصدار منشور عدد  9131جويلية  99قام البنك المركزي بتاريخ 

 :   لمساندة المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي

 االقدمية على معنى  و تجميد 9134 موفيلمؤسسات القرض االبقاء على التصنيف المعتمد في  يمكن

بالنسبة للمؤسسات المنتفعة باإلجراءات  23-94رابعا من منشور البنك المركزي  31الفصل 

 االستثنائية.  

  يمكن لمؤسسات القرض تأجيل خالص اقساط القروض الممنوحة لفائدة المؤسسات الناشطة في

يمكن  . و9136و 9131 القطاع السياحي بعنوان االصل والفوائض والتي يحل اجلها خالل سنتي

 . 9133التسديد انطالقا من بداية سنة 

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

مقارنة بنفس الفترة    ٪11وبالمؤيدات الضرورية التي تفيد تراجع رقم المعامالت بنسبة ال تقل عن 

 من السنة الماضية. 

 

   المدخرات الجماعية -1-6-9 

 
المؤرخ في  94-23يتم ترتيب التعهدات وتحديد االحتياطات طبقا لمقتضيات منشور البنك المركزي عدد 

 . 9131سنة  ىحتى موف 3223ديسمبر  33

 

و نتيجة إلى األوضاع التي شهدتها البالد التونسية إثر الثورة، قام البنك المركزي بتعديل  9133خالل سنة 

   3223ديسمبر  33المؤرخ في  3223لسنة 94قواعد احتساب المدخرات المنصوص عليها بالمنشور عدد 

رفية المتعلق باإلجراءات الظ 9133أفريل  39المؤرخ في  9133لسنة  4وذلك من خالل المنشور عدد 

 : لمساندة المؤسسات االقتصادية و الذي ينص على

على الحرفاء في نطاق القروض الممنوحة  9133التمديد في أجال التسديدات المستوجبة خالل سنة  -

   ،و إسنادهم قروض قصيرة المدى إضافية لمجابهة الظرف االستثنائي

( أو التي 1دات الجارية )صنف إبقاء تعهدات المؤسسات المستفيدة من هذه اإلجراءات ضمن التعه -

 .9131دم تغيير تصنيفها بالمقارنة بسنة وع (3تستوجب متابعة خاصة )صنف 

 

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

 المؤجلة والخاضعة لترتيبات ذات المنشور.
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 اإلضافيّةالمدّخرات  -1-6-1 
 

من خالله يطالب  9131-93منشور عدد  بإصدارقام البنك المركزي التونسي  ،9131في موفى ديسمبر 

من  ولباألصالصافية المتعلقة  كافة المؤسسات االئتمانية باحتساب مرصودات اضافية لتغطية المخاطر

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

 يلي :

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

 سنوات، 3و  6من قيمة األصول التي تتراوح اقدميتها بين  70%مرصودات تبلغ  -

 سنوات. 8يمة األصول التي تفوق اقدميتها من ق 100%تبلغ  مرصودات -

 

 : قيمة االصول بعد طرح ،الصافية ونعني بالمخاطر

 فوائد مخّصصة -

 ، وكاالت التامين ومؤسسات االئتمان ،الضمانات المقبولة من الدولة -

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

والمتعلق    23-94عدد  من المنشور 31التي تم احتسابها طبقا للفصل  المرصودات -

 بالمؤسسات االئتمانية.

 

 بما قيمته 31/12/2019سنة المقفلة في للوقد بلغ مبلغ المقدر للمخصصات على المدخرات االضافية 

 لف دينار.أ 32.248

 

 مرصودات للمساهمات -1-6-4
 

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

 القيمة ذي الطابع الدائم المحتمل في قيمتها. 

 

صيص للشركة ويقع تخ محينهمها على أساس آخر قيمة ييقع تقي ،بالنسبة لألسهم غير المدرجة بالبورصة

 ة ذي الطابع الدائم المحتمل في قيمتها. مرصودات لتغطية ناقص القيم

 

 االجنبية عمليات بالعملة -1-3
 

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

 .(NC 23)في المؤسسات البنكية 

 

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

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

 الصرف.
 

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

 جها في المحاسبة بالعملة المرجعية.االعملة االجنبية وإدرفي كل محاسبة ب
  



9132ديسمبر  13القوائم المالية لبنك تونس واالمارات المختومة في   21  

  يةاألصول الثابتة وأصول أخرى غير جار -1-8

 

 2,5% بناءات -

 20% أثاث المكاتب -

 10% معدّات المكاتب -

 20% معدّات النقل -

 10% التهيئة والمنشئات  -

 15% معدات اعالمية -

 33% انظمة اعالمية -

 
يّة إيجابي على السنوات المحاسب نعكاسإضمن بند أصول أخرى عندما يكون لها  عباء المؤجلةيقع تسجيل األ

  القادمة ويقع امتصاصها على مدى ثالث سنوات.
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 )   دياا حساب ألب( اإليضاحات -1
 

 األصـــــول -4-1
 

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

إلى ونسية لخزينة العامة للبالد التاتفصيل الخزينة واألرصدة لدى البنك المركزي والبريد وهذا البند  يتضمن

 : كما يليوهي مفصلة  13/39/2019غاية 
 

  بحساب األلف دينار

 المسّمى     31/12/2019 31/18/8011

 خزينة الفروع بالدينار 496 4 371 5

 بالعملةخزينة الفروع  747 2 695 2

 البنك المركزي التونسي بالدينار 738 1 372 22

 البنك المركزي التونسي بالعملة 615 53 557 25

  المجمــــــوع 596 62 995 55

 

 

 

 المالية مستحقات على المؤسسات الباكية و:  8اإليضاح 
 

ألف دينار  150.737ما قيمته  13/39/2019في المستحقات على المؤسسات البنكيّة والمالية بلغت جملة 

    : ، وهي موزعة كاآلتي13/39/2018ألف دينار في  188.922مقابل 
  

 بحساب األلف دينار                                                                                        

 المسّمى 2019/12/31 31/18/8011

 البنوك المحليين قروض لدى 987 111 553 150

 قروض لمؤسسات مالية مختصة 750 38  369 38 

 المجمــــــوع 737 150     922 188

 

  : البند هذاتوزيع مكونات ويبّين الجدول التالي 
 

 بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 019 15 416 55 قروض بالعملة في السوق النقدية

 445 17 068 7 السوق النقدية قروض بالدينار في

 32 172 74 703 (swap)قروض بالعملة 

 - 001 3 قروض في السوق النقدية في إعادة الشراء

 63 - البنوك المحليين مستحقات لدى

 323 43 330 14 البنوك والمراسلين األجانب

 - - مستحقات متعلقة

 369 38 750 38 قروض لمؤسسات مالية مختصة

 922 188 737 150 المجمــــــوع
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 مستحقات على الحرفاء : 3ح اإليضا
 

 ألف دينارا في 812.368يحتوي هذا البند على المستحقات على الحرفاء وقد بلغت قيمتها 

 : مفّصلة كما يلي 13/39/9138ألف دينارا في  893.431مقابل  9132ديسمبر 13

  
بحساب األلف 

 دينار

 

 31/18/8011 )*(31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 372 44 386 57 863 63 حسابات جارية دائنة

 045 780 857 766 591 772 للحرفاء أخرى قروض

 993 2 167 3 714 2 قروض لمؤسسات مالية مختصة

 410 827 410 827 168 839 المجمــــــوع

 )*(تمت معالجة  االيضاح للمقارنة 

 
ّصصة الفوائد المخبعد احتساب  المجموع الصافي للمستحقات على الحرفاءويبّين الجدول التالي مكونات 

 : والمدّخرات
  ربحساب األلف دينا  

 31/18/8011 (*)31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 794 215 780 202  164 185 (1)قروض قصيرة االجل وحسابات مرتبطة 

 566 519 132 166 773 542 (2)قروض طويلة ومتوسطة االجل وحسابات مرتبطة 

 372 44 386 57 863 63 حسابات جارية دائنة

 678 47 678 47 368 47 (3)إيجار مالي 

 - - - قيم في االستخالص

 184 110 184 110 168 839 المجمـــوع االجمــــالي 

 )93 883( )93 883( (269 20) فوائـــــــد مخّصصة 

 )61 321( )61 321( (083 66) اضافيةو  فرديّة مــــــدّخــــــرات

 (351 8) (351 8) (391 8)   جماعيّة مــــــدّخــــــرات

 377 733 377 733 425 744 المجمــوع الصــــافي

 )*(تمت معالجة  االيضاح للمقارنة  

 
 : يلي كما المدىتفصل القروض القصيرة   (1)

  بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 837 203 321 891 804 179 -المدى قروض القصيرة 

 287 5 287 5 660 2 تسبقات على حساب ألجل

 (605 2) (605 2) (900 1) فوائد غير مسددة

 088 9 088 9 551 4 أصل غير مسدد

 187 187 49 فوائد مستخلصة مسبقا

 794 215 808 410 164 185 المجمـــــــوع

 *(تمت معالجة  االيضاح للمقا نة)
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  :فهي مفصلة كاالتيالمرتبطة  المدى والحساباتلقروض طويلة ومتوسطة ل أما بالنسبة (8)
 

 بحساب األلف دينار           

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 476 428 391 448 قروض جارية

 24 20 المستحق األصل

 20 960 407 30 مسددالاألصل غير 

 080 7 204 7 غير مسددةفوائد وعموالت 

 041 5 267 4 فوائد لالستخالص

 169 169 على حسابات جارية تسبقه

 - - فوائد مستخلصة مسبقا

 816 57 315 52 مستحقات في طور النّزاعات

 566 519 773 542 المجمـــــــوع

 
 : يليتفصل التعّهدات في شكل إيجار مالي كما  في حين (3)

 األلف دينار بحساب     

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 46 221 567 46 قروض جارية

 191 453 غير مسدداألصل 

 31 83 الفوائد غير مسددة

 313 168 فوائد جارية

 398 97 مستحقات أخرى

 14 841 368 47 المجمـــــــوع

 السادات التجا يةمحفظة  : 1اإليضاح 
 

مفّصلة  ألف دينار 15.845ما قيمته  2019السندات التجارية في موفي ديسمبر محفظة بلغ إجمالي صافي 

 : كما يلي
  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 30 719 280 15 سادات ذات دخل ثــابت

 BTA 16 525 491 19 -رقاع الخزينة

 (234 1) (603) منحة اإلقتناء

 BTA (642) (472) -ناقص القيمة

 - - متغيرسادات ذات دخل 

 885 565 حسابات مرتبطة

 384 31 845 15 المجموع الخام

 - - لمرصوداتا

 384 31 845 15 المجموع الصافي
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 ستثما اإلمحفظة  : 5اإليضاح 
  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 435 23 442 18      اتالرقاع

 541 9 244 10 سندات المساهمة للمجمع

 303 11 896 15     خرىسندات المساهمة األ

 292 14 563 12 صندوق رأس مال مخاطر

 BTA 39 100 35 200 -الخزينة اترقاع

 21 333 245 96 المجموع الخام

 920 789 فوائد مستحقة على السندات الرقاعيّة

 925 737 خرىاأل اتعلى المساهم فوائد مستحقة

 513 1 511 1 فوائد للتلقي على رقاع الخزينة

 BTA (866) (985) -منحة اإلقتناء

 BTA (527) (654) -تمدّد القيمة

 490 95 889 97 المجموع الخام

 (313 5) (967 4) مدّخراتال

 90 177 922 92 المجموع الصافي

 

 : 2019في موفى ديسمبر الموقوفة سندات المساهمة محفظة ويبرز الجدول التالي مكونات 
 

 بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 844 20 140 26 أسهم المساهمة

 288 7 576 14 *أسهم مدرجة

 31 116 564 11 أسهم غير مدرجة

 925 737 حسابات مرتبطة 

 769 21 877 26 المجموع الخام

 (532 2) (020 2) مدّخراتال

 237 19 857 24 المجموع الصافي

 
 .االستثمارالموجودة في محفظة  BNAلــ ، قام بنك تونس واإلمارات ببيع وإعادة شراء جزء من األسهم التابعة ل9132سنة  لخال )*(

 

 .لف دينارأ 4129قيمة األسهم في هذه العمليّة مبلغ  يبلغ زائد و
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 أصول ثابتة : 6اإليضاح 

 

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

مفصلة  9132ديسمبر  13في ألف دينارا 43.989بلغت القيمة الصافية المحاسبية لألصول المادية الثابتة  و

 : كاالتي

 
 

 أصول أخرى : 7اإليضاح 
 

ألف دينارا في  14.128ألف دينارا مقابل  20.968ما قدره  13/39/2019في  األصول األخرى بلغت قيمة

  : كما يليمفصلة  13/39/2018
 

 بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 4 725 010 5 وتسبيقات للموظفين قروض

 3 501 285 1 الدولة والجماعات المحلية

 5 279 644 12 مدينون آخرون

 313 313 مؤجلةاعباء 

 546 324 عمليات نقدية

 764 1 392 1 قروض على كاهل الدولة

 128 14 968 20 المجموع 

 

 

 

  

 بحساب األلف دينار     

 األصول

األصول الثابتة 

ديسمبر  31في 

2018 

 /تصحيحتفويت

2019 

اقتااءات 

2019  

القيمة الخام 

 31في 

 2019ديسمبر

االستهالكات 

 31في 

 2019 ديسمبر

القيمة الصافية 

 ديسمبر 31في 

2019 

 002 4 - 002 4 - - 002 4 األراضي

 942 5 307 2 249 8 822 - 427 7 البنــاءات

منشاءات في طور 

 اإلنجاز
11 469 - 12 814 24 283 -  24 283 

 377 550 1 927 1 43 - 884 1 تجهيزات المكاتب

 373 2 875 5 248 8 258 - 990 7 اإلعالمية

 167 259 426 - (112) 538 وسائل نقل

 138 4 134 8 272 12 420 - 852 11 تجهيزات عامة

 282 41 125  18 407 59 357 14 (112) 162 45 المجـــــوع
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 الخصـــــــوم -4-8
 

 

 ودائع وأموال المؤسسات الباكية والمالية:  8اإليضاح 
 

ألف 196.736، 2019بلغت قيمة إجمالي الودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية في موفى ديسمبر  

 :  ألف دينارا مثلما هي مبينة بالجدول التالي 255.590دينارا مقابل 
 

 بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 318 111 000 59 بالدينارالبنك المركزي لدى وإعادة التمويل اقتراضات 

 331 121 617 98 اقتراضات لدى االسوق النقدي بالعملة الصعبة

 128 3 975 24 بالدينار اقتراضات لدى االسوق النقدي

 - 851 11 في إعادة الشراء بين البنوك  اقتراضات

 123 571 األجانبالبنوك والمراسلين 

 - - مستحقات مرتبطة

3 942 722 1 أموال لدى المؤسسات المالية المختصة  

 855 570 736 196 المجموع 

 

 
 الحرفاءودائع وأموال :   9اإليضاح

 

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

كما مفصلة  ،13/39/2018ألف دينار في  642.342ألف دينارا مقابل  674.780ب  13/39/2019في 

 : يلي
 

 بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 419 148 687 436  تحت الطلب ايداعات

أخرى ايداعات  238 093 924 931  

 818 318 780 674 المجموع 
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 يبرز الجدول الموالي مختلف أرصدة مكونات هذا البند: و
 

 بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 058 388 706 216 ايداعات ألجل بالدينار

 236 22 387 21 ايداعات ألجل بالعملة الصعبة

96 449 549 31 حساب جاري الشخاص طبيعيين   

62 894 514 59 حساب جاري الشخاص معنويين  

21 884 442 99 حساب ادخار   

2 694 734 9 حساب جاري ألشخاص مهنيين بالعملة   

 132 1 706 4 ايداع بالدينار قابل للتحويل

62 111 000 86 إيداعشهادة   

 - - حساب خاص بالعملة األجنبية

 331 20 حسابات تجارة عالمية

61 116 425 55 ايداعات لألشخاص غير مقيمين  

 416 99 297 90 ودائع أخـرى

 818 318 780 674 المجموع 

 

 
 اقتراضات وموا د خصوصية: 10اإليضاح 

 

ألف دينارا  100.512 ما قدره 13/39/2019بلغ إجمالي اإلقتراضات والموارد الخصوصية للبنك إلى غاية 

 كما يلي:مفصلة  ،13/39/2018ألف دينار في  91.779مقابل 
  

 بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 4 391 513 15 الخارجية االقتراضات

 32 439 720 81 قرض رقاعي

 1 336 - أخرىقروض 

 311 87 233 97 قروض

4 468 279 3 اعباء مالية متعلقة بالقرض الرقاعي  

1 181 279 3 مرتبطة التكالي  المالية  

 779 91 512 100 المجموع 
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 خصوم أخرى : 11اإليضاح 
 

ألف دينارا في  21.451مقابل  13/39/2019دينارا في  ألف19.724البند بلغت القيمة الجملية لهذا 

 :كما يليمفصلة ، 13/39/2018
 

 بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 820 1 990 1 مؤسسات اجتماعية

 4 488 497 5 موّظفون

 9 111 963 2 الدولة والجماعات المحلية

 699 2 096 8 دائنون آخرون 

 971 2 178 1 قيم مستحقة بعد االستخالص

 451 21 724 19 المجموع 

 

 

 األمـــــــوال الذاتيــــــة -4-3

 

 األمـوال الذاتيـة:  12اإليضاح 
  

ألف 131.050ألف دينارا مقابل 137.024 ب 13/39/2019قدّرت األموال الذاتية للبنك الموقوفة في 

    :كما يلي هي مفّصلةدينارا، و
 

 بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 21 111 000 90 رأس المال

 43 513 572 47 اإلحتياطات

 )841( (840) أسهم ذاتية

 )6 131( (622 5)  مؤجلة نتائج

 211 913 5    النتيجة الصافية

 131 050 023 137  األمـوال الذاتيـة مجمــــوع
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 التعّهدات خا ج الموازنة -41-
 

 

 كفاالت مقّدمة ،ضمانات:  13اإليضاح 
  

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

 بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 943 76 959 57 الحرفاءضمانات لفائدة 

 461 1 - مؤسسات بنكيةضمانات لفائدة 

 189 4 55 القيمة المتبقية االيجار المالي

 18 415 014 58 المجمــــوع 

 

 
 التمويل المقدمةالتعّهدات :  14اإليضاح 

 

 ألف دينار مقابل 37.937 ،2019للحرفاء في موفي ديسمبر  التمويل المقدمةتعهدات  جملةبلغت 

               :13/39/2018ألف دينار في  70.882

 
 بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 882 70 937 37 الحرفاء تعهدات التمويل

 882 70 937 37 المجمــــوع 

 

 
 الضمانات المقبولة : 15اإليضاح 

 

لف أ 663.616ل مقاب لف دينارأ 631.143 ما قيمته 9132 ديسمبرفي موفى  الّضمانات المقبولةجملة بلغت 

 .9138 ديسمبردينار موفى 
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 قائمــــــة الاتائــــــــج  -1-5

 

 فوائد دائاة ومداخيل مماثلة : 16اإليضاح 
 

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

ألف دينار إلى  70.646مقارنة بالسنة الماضية، حيث مّرت من  31%بحوالي زيادة  13/39/2019

  :وهي موزعة كاآلتي ألف دينار 81.227
 

 بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 3 821 900 2 البنوك مععمليات 

حرفاءال مععمليات   73 630 64 415 

 165 4 696 4 مداخيل متعلّقة باإليجار المالي

على تعهدات عمـــــــوالت  1 173 

 40 818 227 81 المجمــــوع 

 

 
 أ باح عمليات الصرف:  17اإليضاح 

 

 : 13/39/9913إلى غاية يتضمن هذا البند أرباح عمليات الصرف المحقّقة 

 
 بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 823 4 575 2 أرباح عمليات الصرف

 823 4 575 2 المجمــــوع 

 

 
 السادات التجا يةمداخيل محفظة : 18اإليضاح 

 

 :محفظة السندات التجارية المتأتية من مداخيلالجدول التالي ال يتضمن
  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 1 914 956 مداخيل رقاع الخزينة

 5 831 956 المجموع 
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 اإلستثما مداخيل محفظة :  19اإليضاح 
 

تجدر اإلشارة إلى  ، و2019االستثمار في موفى ديسمبر محفظة  المتأتية من مداخيلالجدول التالي ال لخصي

بغاية المقارنة  13/39/2018المقفلة في أنه تبعا لسياسة البنك المعتمدة في هذا المجال تمت معالجة المعطيات 

 : كما يلي
   

 2019/12/31 المسّمى
31/18/ 8011 

 معالجة
31/18/8011 

 3111 997 843 *عائدات الشركات الفروع

 878 1 878 1 470 1 مداخيل الرقاع

 863 867 949 مداخيل صندوق ذات رأس مال مخاطر

BTA  006 2 006 2 2756  -مداخيل سندات االستثمار

 5101 748 5 018 6 المجموع 

 

 .مخّصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة محفظة اإلستثمارالف دينار الى  16القيمة على األسهم المقدرة ب  -تمت تحويل +/ )*(

 

ل مقاب ألف دينار 841، حيث بلغت ما قدره 13/39/2019حصص األرباح الموزعة في يبرز هذا الجدول و

 : ، مفصلة كاآلتي13/39/2018ألف دينار في  223
 بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 223 843 حصص أرباح موزعة

 997 843 المجمــــوع 

 

 
 فوائد مدياة واعباء مماثلة : 20إليضاح ا
 

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

 بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 539 17 255 13 مع البنوك عمليات مالية

6 313 773 4 اعباء على القروض الخارجية  

92 194 453 38  حرفاءال مععمليات   

والموارد الخاصة على القروض عمليات   138 131 

 325 53 619 56 المجمــــوع 
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 : ويبرز الجدول التالي توزيع هذه األعباء
 

 بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 539 17 255 13 مع البنوك عمليات مالية

 131 138 اعباء على القروض الخارجية

 - - عموالت على القروض الخارجية

6 313 773 4 اعباء على القروض الرقاعية  

ممنوحة على الودائعفوائد   38 453 194 92  

 325 53 619 56 المجمــــوع 

 

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

  الخصوم و
 

 ألف دينار مقابل10.986ما قدره  2019الصافية للمدخرات بعنوان سنة الجملية بلغت القيمة 

      :كما يلي مفصلة 2018في سنة ألف دينار  12.498
 

 بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

1 434 246 5 استرجاع مرصودات على القروض  

) (339 16) على القروض مخّصصات للمدخرات 612 36 ) 

 (934) (86) مخّصصات خارج الموازنة 

 (946) (263) على االيجار المالي مخّصصات للمدخرات

 234 284 االيجار المالياسترجاع مرصودات على 

 (323) (123) دائنون آخرون على مخّصصات للمدخرات

 63 150 استردادات خارج الموازنة

مدخرات ذات طابع عام استرجاع  145 911 

 )18 171( (986 10) المجمــــوع 
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 مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة محفظة االستثما   : 22اإليضاح 
 

سنة ان بعنو محفظة االستثمارلتغطية االنخفاضات المحتملة ل المرصودة يلخص الجدول التالي المدخرات

2019 : 
 بحساب األلف دينار   

 2019/12/31 المسّمى
31/18/8011 

 معالجة

31/18/8011 

 (147) (147) (104) باألسهممخّصصات للمدخرات المتعلّقة 

 97 97 450 )*( استرجاع مرصودات على األسهم

 - - (3) على األسهم خسائر

 BTA (22) (22) (22) -اندثارات منحة اإلقتناء 

  56 679 4 )***( )**( زائد قيمة على األسهم

 (48)  (16) 000 5 المجمــــوع 

 .التابعة للبنك TEPهذا المبلغ إلى قيمة أسهم  ع*( يرج)

 .ماراالستثالموجودة في محفظة  BNAلــ ، قام بنك تونس واإلمارات ببيع وإعادة شراء جزء من األسهم التابعة ل9132سنة  ل*( خال*)

 .دينار ألف 4129قيمة على األسهم في هذه العمليّة مبلغ  يبلغ زائد و

 .اإلستثمارالف دينار الى مخّصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة محفظة  16على األسهم المقدرة ب  القيمة -تحويل +/ ت*( تم)**

         

 
 األعوان عباءأ : 23اإليضاح 

 

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

ألف دينار  27.254، 13/39/2019قيمتها الجملية إلى غاية مخّصصات العطل خالصة األجر. وقدّرت 

 :13/39/2018ألف دينار في  24.293مقابل 
 بحساب األلف دينار  

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 38 331 077 20 الرواتب والمكمالت

 266 075 1 اإلمتيازات التّكميليّة

 4 413 548 5 مصاريف إجتماعيّة 

 691 358 أخرىمصاريف أعوان 

 394 196 العطل المدفوعة اتمخّصص

 293 24 254 27 المجموع
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 أعباء اإلستغالل العاّمة :24اإليضاح 
 

ألف دينار مبلغ  2019ديسمبر  13المتعلقة بالفترة المحاسبية المختومة في اإلستغالل العاّمةبلغت أعباء 

 : ي السنة المنقضية مبيّنة كما يليف يناردألف  8.358مقابل 
 

 بحساب األلف دينار   

 2019/12/31 المسّمى
31/18/8011 

 معالجة
31/18/8011 

  4 392 4 392 684 5 مصاريف االستغالل غير البنكية

 1 692 4 861 6 181 األخرى )*( أعباء اإلستغالل العاّمة

 1 351 7 571 18 084 المجمــــوع 

 

 الف دينار.3 916تحويل عموالت صندوق ضمان الودائع البنكية من عموالت مدينة الى أعباء االستغالل العامة بمبلغ قدره  م)*( ت

 

 : يلخص الجدول التالي أبرز مكونات هذا البند و
 

  
بحساب األلف 

 دينار

 

 2019/12/31 المسّمى
31/18/8011 

 معالجة
31/18/8011  

 818 818 937 تاالدعاءا

 1 832 1 832 662 4 الخدمات الخارجية اجور

 39 39 85 مصاريف التنقل

األخرى* العاّمة االستغاللأعباء   181 6 861 4 3 629 

 358 8 7 571 18 084 المجموع

 

 .%13نسبة الزيادة في أعباء اإلستغالل العامة  ت*( تطور)

الخدمات المصرفية اإللكترونية، مصاريف طرح قرض الّسندات والخطايا التي  األعباء و مصاريف علالرتفاهذا التطور يعود أساسا 

 تعّرض لها البنك من طرف البنك المركزي التونسي.

 

 
  خا قة للعادةعااصر  : 88اإليضاح 

 

, قام البنك  19في فصله عــــدد  9133ديسـمبر  38والمؤرخ فــي  9133لسنة  66طبقا للقانون عــدد 

، تضاف إليها 9132بعنوان المعلوم الظرفي لفائــدة ميزانية الدولة لسنة بالمائة من األرباح 4   بتخصيص

 دينار.ألف  43بالمائة من األرباح بعنوان المساهمة التضامنية. وقد بلغت القيمة الجملية المخصصة  3نسبة 
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 سهم لكلالاتيجة  : 84اإليضاح 
 

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

 دينارالبحساب   

 31/18/8011 2019/12/31 المسّمى

 319 950 512 913 5   النتيجة الصافية

 - - أولويةحصة االسهم ذات 

 319 950 512 913 5 النتيجة الصافية لألسهم العادية

 000 500 3 000 500 3 عدد األسهم

 0,271 1,689 لكل سهمالاتيجة 

 

 
 قائمـة التدفقات الاقديّة -4-8
- 

 السيولة وما يعادل السيولة:  25اإليضاح 
 

 : 2019ديسمبر 31السيولة وما يعادل السيولة في  يتضمن الجدول التالي مختلف مكونات
 

   بحساب األلف دينار

 المسّمى 2019/12/31 31/18/8011

139 1  بالدينارالخزينة الفروع  496 4 

624 9  الخزينة الفروع بالعملة 747 2 

 البنك المركزي التونسي بالدينار 738 1 372 22

113 91  البنك المركزي التونسي بالعملة 615 53 

 وألجل للبنوكقروض يوم ليوم  - -

219 316  قروض بالعملة في السوق النقدية 589 97 

 البنوك والمراسلين المحليين - 61

191 41  البنوك والمراسلين األجانب 330 14 

( 111 343  بالدينار من البنك المركزي التونسي افتراضات (700 83) (

( 196 331  من السوق النقدية اقتراضات بالعملة (468 110) (

 المجموع    (653 19) )14 413(
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ةرتبطالمعامالت مع األطراف الم  : 1-4  

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

 كما يلي : تكون9132 /13/39في 

 

متأتية من رباح حصص االدينار تتمثل في  ألف 191تحصل البنك على مبلغ  ،9132 سنة في -3

 من رأسمال الشركة. 45%شركة تونس واإلمارات للتنمية التابعة للبنك. ويستحوذ البنك على 

 

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

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

 .دينار 9316

 

 ألف 99 ما قيمته  13/39/9132 في BBE S EPA ـيبلغ مجموع الحساب الجاري لل

 .دينار

 

ألف دينار إثر الحصول  11 111و 11 111البنك بإصدار قرض رقاعي بمبلغ يتراوح بين  قام -9

وقع غلقه في  9132أكتوبر  1بتاريخ  32  -3111على موافقة هيئة السوق المالية تحت عدد 

 الف دينار بالمواصفات التالية 11 811بمبلغ قدره  9191جانفي  31

 

 طرق التسديد نسبة الفائدة المدة الصا 

 -%11 سنوات 1 أ

   + نسبة الفائدة على السوق المالية-

2,75% 

 أقساط ثابتة

مع سنتين  سنوات 3 ب

 امهال

11,5%- 

  + نسبة الفائدة على السوق المالية -

3,25% 

 أقساط ثابتة

 

فائدة خالل التابعة ونسبة ال االستخالص السريع يبرز الجدول التالي المبلغ المكتتب من طرف الشركة

 .9132سنة 

 

 8017فائدة  المبلغ المكتتب )دياا ( الشركة

 858 3 000 200 االستخالص السريع

 

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

. وفي مقابل هذه االموال المودعة دينارالف  39161مبلغ قدره  9132ديسمبر  31 التصرف لغاية

ألف دينار  169و الف دينار 311مبلغ عائدات الوظيف بعلى  9132 سنةتحصل البنك في 

عمولة تصرف  BTE SICAR. كما دفع البنك لفائدة حالةاعادة اإل بعنوان القيمة الزائدة عند

 .دينار ألف 914حوالي تقدر ب

 



9132ديسمبر  13القوائم المالية لبنك تونس واالمارات المختومة في   38  

 خبتاريتونس واالمارات  سيكافايداع مع شركة  فاقيةاتبإمضاء  2007 قام البنك خالل سنة كما -4

 و االموال الخاصة بالشركة  لالسهم اإليداع بعمليةيقوم البنك  بمقتضاها 2007جانفي31

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

 

بمقتضاها يتقاضى البنك عمولة توزيع تحتسب على تم إمضاء اتفاقية توزيع  2010منذ سنة  -1

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

تدفع هذه العمولة كل  .2009ديسمبر  16هذه االتفاقية من قبل مجلس اإلدارة  المنعقد بتاريخ 

وقد بلغت قيمة هذه العموالت المتعلقة " ماراتسيكاف تونس واإل "من قبل في نهاية الفترة ثالثي 

 ألف دينار. 949مبلغ  9132 ديسمبر 13بالسنة المختومة في 

 

البنك بإمضاء اتفاقية مع شركة سيكاف تونس واالمارات يتقاضى بموجبها بنك تونس  قام -6

 500 واالمارات كراء مكتب تّم وضعها على ذّمة شركة سيكاف تونس واالمارات وقيمة الكراء 

 متر مربع يقع بمقر البنك. 30بمكتب مساحتها  SICAVدينار سنويا و بمقتضاه تتمتع شركة  3

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

 

بإمتيازات تفاضلية من حيث الفوائد المستخلصة  TESسيكاف تونس واإلمارات  تتمتع شركة -3

الف  31الفوائد الناتجة عن هذه االمتيازات ما قيمته  وقد بلغ مجموعمن الحسابات الجارية. 

 .دينار

 

 .الف دينار 538 ما قيمته 13/39/9138 في TES يبلغ مجموع الحساب الجاري لل

 

 .الف دينار 4500  لدى البنك 2019/12/31  فيTES لل لألجل عاإليداكما يبلغ  -8

      

  .الف دينار 6111 13/39/9132 في قيمتهاتبلغ  بشهائد إيداع SEPال اشتركتو قد 

 

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

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

تمت  .لالتفاقية و بالمقابل تحصل الشركة على عمولة يقع احتسابها حسب الجدول المصاحب 

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

 

، تسلم بنك تونس واإلمارات حصص على األرباح من شركات "االستخالص 9132خالل سنة 

 ":عيالسر

 9112الف دينار بعنوان سنة   100 -

 9138الف دينار بعنوان سنة   300 -

 

من حيث الفوائد المستخلصة من  تفاضليةبإمتيازات  "االستخالص السريع"شركة  كما تتمتع

 الحسابات الجارية. 

 .الف دينار 11الفوائد الناتجة عن هذه االمتيازات ما قيمته  بلغ مجموع -

 



9132ديسمبر  13القوائم المالية لبنك تونس واالمارات المختومة في   39  

 ما قيمته 13/39/9132الحساب الجاري لشركة اإلستخالص الّسريع في  يبلغ -

 الف دينار 3398

 

بإحالة بعض الديون المصنفة 9132أكتوبر  9لقرار مجلس اإلدارة المنعقد يوم قام البنك وفقا  -31

 .ألف دينار 2116لشركة االستخالص السريع بما قيمته 

 

الشركة التونسية اإلماراتية للمساهمات بفوترة عمولة الدراسات للبنك بمبلغ قدره  قامت  -33

 دينار خالي من القيمة المضافة. 9111

 

 9133مارس  34في  مجلس اإلدارة المنعقد من طرف مستحقات المدير العامّ  وقع تحديد  -39

 .9132ديسمبر    33و المنقح في 

 

أكتوبر  3دينار إبتداءا من  لفأ 911ا اإلطار يتمتع المدير العام بأجر سنوي خام يقدر ب ذو في ه

 لتر من المحروقات شهريا. 611و بسيارة خدمة  و  9132

 

ما قدره  9132بلغت جملة األجور و االمتيازات الخام التي تمتع بها المدير العام خالل سنة و لقد

 دينار. لفأ 333

 

 يفالمنعقدة ألعضاء مجلس اإلدارة منح حضور وقع إقرارها في الجلسة العامة العادية  تسند -31

 ألف دينار. 42.1وقد قدّر المبلغ الخام لمنح الحضور بـ  9132أفريل 

 

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

 9132للجنة القارة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطرة واللجنة التنفيذية للقرض بمكافآت خالل سنة 

 ألف دينار. 313قدّر مبلغها الخام بـ 

 

 أحداث بعد غلق الحسابات :1-1

 

 من قبل مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 13/39/9132القوائم المالية للبنك المختومة في  ايقافتم 

 تؤخذ بعين اإلعتبار كل األحداث التي جدت بعد هذا التاريخ. وبالتالي ال 9191مارس  13

 نه:أو في هذا االطار تجدر اإلشارة الى 

 والمتعلقة بجائحة الكورونا. 0202حداث الواقعة في اخر شهر مارس إثر األ -

 والمتعلقة بتأجيل 0202-20و 0202-20المركزي  ومناشير البنكالقرارات الحكومية  إثر -

خالص قروض المؤسسات و األشخاص الطبيعيين فان الوضعية المالية للبنك خالل السداسية 

مع األرقام المحققة خالل سنة ملحوظا مقارنة  ن تسجل تراجعاأيمكن  0202سنة األولى من 

0202. 

 


