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)**( : ت�سمية ال�سيد محمد زروق عو�سا عن ال�سيد محمد اإدري�س : مجل�س اإدارة 29 جوان 2015.
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لهذه  االأ�سا�سية  المهمة  تتمثل  الداخلي  للتدقيق  الدائمة  اللجنة 

المراقبة الداخلية وح�سن �سيره  ال�سهر على تركيز جهاز  اللجنة في 

و�سمان متابعة اأن�سطة المراقبة الداخلية واالإ�سراف عليها.

مخاطر  وتقييم  بتحديد  يعنى  المتثال  لمراقبة  الدائم  الهيكل 

العادي  ال�سير  وقواعد  بها  المعمول  والتنظيمات  للقوانين  االمتثال 

للمهنة واالأ�ساليب الح�سنة. 

اللجنة التنفيذية للقر�س يتمثل دورها اأ�سا�سا في اإبداء الراأي حول 

القرو�ض  لمبالغ  بالن�سبة  االأجل  ومتو�سطة  ق�سيرة  التمويل  مطالب 

التي تتجاوز �سقوفا معينة.

لجنة تحديد المكافئات والت�سميات تتمثل مهامها في اإعانة مجل�ض 

االإيجابية  النتائج  مع  تتالءم  مكافاآت  �سيا�سة  �سبط  على  االإدارة 

المتو�سطة والطويلة المدى للبنك.

االإيفاء  على  االدارة  مجل�ض  بم�ساعدة  تهتم   : المخاطر  لجنة 

بم�سوؤولياته المتعلقة بالت�سرف في المخاطر ومراقبتها وعلى احترام 

القوانين وال�سيا�سات الم�سبوطة في هذا المجال.

يعمل مراقبو الح�سابات على التاأكد من �سحة القوائم المالية ووثوقها 

وتطابقها مع المعايير المحا�سبية التون�سية وكذلك مع القواعد التي 

ال�سوق  التون�سي وهيئة  المركزي  المالية )البنك  ال�سلطات  تفر�سها 

جهاز  فعالية  يقيمون  كما  والمجمع.  االأداءات...(  واإدارة  المالية 

المراقبة الداخلية للبنك. 

مالحظة : ح�سب مكتوب وزارة المالية عدد 513 بتاريخ 8 اأفريل 2015 )األغي وعو�س بمكتوب عدد 526 بتاريخ 10 اأفريل 2015(

عو�ســا عـن :ت�سميـــة :

اآمال المدينيال�سيدة جمال الدين ال�سي�ستيالـ�ســادة :

مراد الجمو�سيال�سيدعبد العزيز المحفوظي 

دليلة بوعتورال�سيدة  غازي بوليلة

ح�سن غنيةال�سادة : درة بالراي�ضال�سيدات :  

ر�سيد الباروني               ناجية الغربي

اللجان املرتبطة Ãجل�ض االإدارة 

مراقبو احل�صابات 
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االإدارة العـــامة

الرئي�ض املدير العام 
ال�سيد عبد الوهاب النا�سي )*(

املدير العام امل�صاعد 
الم�ساندة  وهياكل  اال�ستغالل  بهياكل  مكلف  بكار  مــــراد  ال�سيد 

)بالنيابة(

مراقÖ الدولة
ال�سيد في�سل اال�سطنبولي )**(

مراقبو احل�صابات
مكتب »GEM« العامة للمراجعة والت�سرف

مجمع فيناكو – تدقيق وا�ست�سارة

مكتب يحي الرواتبي مالية – تدقيق وا�ست�سارة »فيناكو«

مكتب »ABC تدقيق وا�ست�سارة«

)*( :  اإثر تغيير نمط الحوكمة : 

عينت ال�سيدة ناجية الغربي رئي�سة لمجل�ض االإدارة )اجتماع مجل�ض االإدارة بتاريخ 2015/11/30(. 

وتمت ت�سمية ال�سيد �سمير �سعيد مديرا عاما بداية من 18 جانفي 2016 خلفا لل�سيد عبد الوهاب النا�سي طبقا لمكتوب وزارة المالية بتاريخ 

26 نوفمبر 2015 )مجل�ض اإدارة منعقد بتاريخ 2015/11/30(.

)**( تم تعيين ال�سيد اأن�ض الهاني في اأفريل 2016 خلفا لل�سيد في�سل االإ�سطنبولي.

ال�سيد عبد الوهاب النا�سي

الرئي�ض المدير العام

مــــراد بكار

المدير العام الم�ساعد
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يمكن  للبنك،  االأ�سا�سي  القانون  من   40 الف�سل  لمقت�سيات  طبقا 

الم�ستحقة ح�سور  الدفعات  خال�سة  االأقل  على  اأ�سهم   10 لمالكي 

هذه الجل�سة اأو اإنابة م�ساهم اآخر بموجب تفوي�ض يتم ت�سليمه وجوبا 

ال�سندات  اإدارة  اإلى  قانوني  ب�سكل  اإم�سائه  بعد  اإر�ساله  اأو  لموكلهم 

لل�سركة  والثروات  والممتلكات  االأ�سول  في  والت�سرف  والبور�سة 

موعد   قبل  تون�ض   1001  – نويرة  الهادي  نهج   : للبنك  التون�سية 

االجتماع بثالثة اأيام على االأقل.

التجمع  فيمكنهم  اأ�سهم  ع�سرة  من  اأقل  يملكون  لمن  بالن�سبة  اأما 

للح�سول على هذا العدد من االأ�سهم وتفوي�ض اأحدهم اأو ع�سو من 

الجل�سة لتمثيلهم.

Tسـروط M†سور ا÷ل�ساä ال©اeة

بنية راأ�ض مال ال�صركة التون�صية للبنك اإلى موفى 2015

%الن�سبــة المائويــةعــدد الأ�سهـمالم�ساهمون

98,7%877 378766 375 153الم�ساهمون التون�سيون

90,7%683 689704 936 140ذوات اعتبارية

83,5%547 310648 709 129ذوات اعتبارية عمومية

7,2%137 37956 227 11ذوات اعتبارية اأخرى

8,0%193 68962 438 12الأ�سخـــــــــــــا�س

1,3%998 6229 999 1م�ساهمون اأجانب

1,14%866 2778 773 1ذوات اعتبارية

0,15%132 3451 226اأ�سخا�ض

100,0%875 000776 375 155المجمــــــــوع
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املحيط االقت�صـــــــــادي الــــــــــــــدويل

مقابل   %3,1 بـ  تطورا  م�سجال   2015 �سنة  العالمي  االقت�ساد  تباطاأ 

3,4% �سنة 2014 ويعود هذا التراجع الذي يغطي تباينا في النتائج 

ح�سب المناطق اأ�سا�سا اإلى انخفا�ض ن�سق النمو في البلدان ال�ساعدة 

والبلدان النامية لل�سنة الخام�سة على التوالي والتي ت�ساهم باأكثر من 

70% من النمو العالمي.

�سنة   %1,9 بـ  المتطورة  للبلدان  االإجمالي  الداخلي  الناتج  تقدم 

االأمريكي  االقت�ساد  ويوا�سل  الما�سي.  العام   %1,8 مقابل   2015

 2015 �سنة   %2,5 بـ  االإجمالي  الداخلي  ناتجه  بتطور  تو�سعه 

ارتفاع  بف�سل  وذلك  المتطورة  البلدان  نمو  في   %50 بـ  م�ساهما 

المتوا�سل  والتح�سن  الحقيقي  الدخل  وزيادة  الداخلي  الطلب 

للت�سغيل  موافق  م�ستوى  البطالة  ن�سبة  بلغت  اإذ  ال�سغل  ل�سوق 

الكامل.

في منطقة اليورو توا�شلت االنتعا�شة المعتدلة للن�شاط التي تحققت 

 2015 �سنة   %1,6 االإجمالي  الداخلي  الناتج  نمو  وبلغ   2014 �سنة 

تقريبا جميع  الما�سي. وخ�ست هذه االنتعا�سة  العام   %0,9 مقابل 

بلدان المنطقة وهي تعتمد على تدعيم الطلب الداخلي الذي انتفع 

وعلى  البطالة  ن�سبة  وبتراجع  البترول  الأ�سعار  المنخف�ض  بالم�ستوى 

اإلى  باالإ�سافة  اليورو  �سرف  �سعر  خف�ض  بف�سل  ال�سادرات  زيادة 

االإبقاء على �شروط مي�شرة لتمويل مختلف القطاعات.

االإجمالي الداخلي  ناتجها  نمو  تباطوؤ  ال�ساعدة  البلدان   �سجلت 

بـ 4% �سنة 2015 مقابل 4,6% �سنة 2014.

وتعتبر ال�سين منذ �سنة 2014 اأول اقت�ساد عالمي من حيث تكافوؤ 

بن�سق  االإجمالي  الداخلي  ناتجها  تطور  �سهدت  وقد  ال�سرائية  القوة 

اأ�سعف �سنة 2015 اإذ بلغ 6,9% مقابل 7,3% العام الما�سي ون�سبة 

ق�سوى بـ 14,2% �سنة 2007. ويعزى هذا التناق�ض التدريجي للنمو 

ي�ستند  نموذج  من  االقت�ساد  توجيه  اإعادة  اإلى  اأ�سا�سا  ال�سين  في 

اال�ستهالك  على  يرتكز  نمو  اإلى  وال�سادرات  اال�ستثمارات  على 

والخدمات.

وبالتوازي مع تراجع الن�شاط ودعم مجهودات ال�شلط ال�شينية للحد 

انخف�ض  واال�ستهالك  االإنتاج  في  الم�ستخدمة  الطاقة  كثافة  من 

الطلب على المواد االأولية ووا�سلت اأ�سعارها في التراجع �سنة 2015 

وبالتالي انكم�ش الن�شاط في البلدان الم�شدرة للمواد االأولية مخلفا 

عواقب �سلبية على م�ستوى ميزانياتها.

واأثر هذا التباطوؤ الملحوظ على م�ستوى االقت�ساديات ال�ساعدة �سلبا 

على تطور التجارة العالمية الذي بلغ 2,6% �سنة 2015 مقابل %3,4 

�سنة 2014.

محيطا  ف�ساعدا  االآن  من  اإفريقيا  تواجه  القوي،  النمو  من  عقد  بعد 

المنطقة هذه  في  االقت�شادي  الن�شاط  حجم  تنامى  اإذ  مالءمة   اأقل 

بـ 3,7% مقابل 5% �سنة 2014 ومع ذلك تبقى هذه الن�سبة اأف�سل 

جنوب  االإفريقية  البلدان  و�سجلت   .)%3,1( العالمي  المعدل  من 

مناطق  مع  مقارنة  مّطردا  نموا  الجنوبية،  اإفريقيا  وبا�ستثناء  ال�سحراء، 

بلدان  اأداء  بف�سل  وذلك   2015 �سنة   %4,2 بلغ  اإذ  �ساعدة  اأخرى 

االنهيار  لكن   .%6,2 بـ  نمو  معدل  حققت  التي  ال�سرقية  اإفريقيا 

ت�شاهال  االأقل  التمويل  و�شروط  االأولية  المواد  الأ�شعار  المتوا�شل 

اآفاق  ح�سر  في  �ساهمت  العالمية  المنظمات  طرف  من  المقترحة 

االقت�ساديات االإفريقية التي تنوعت وراهنت على الخدمات بالرغم 

من الم�ساكل الهيكلية العديدة.
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االقت�صــــاد التـــــون�صي

اأثرت البيئة االأمنّية االإقليمّية والوطنّية �سنة 2015 �سلبا على االإقت�ساد 

االإجمالي الداخلي  لناتجه  نموا  ذلك  مع  حقق  الذي   التون�سي 

الباهرة  النتائج  بف�سل  اأ�سا�سا   2014 �سنة   %2,3 مقابل   %0,8 بـ 

لقطاع الزيت ولنفقات الدولة.

وانخف�ض الناتج الداخلي االإجمالي بدون اعتبار الفالحة بـ %0,5 

خالل هذه ال�سنة بينما لم يتطور الناتج الداخلي االإجمالي التجاري 

)القطاعات المنتجة( اإال بـ 0,1% مقارنة ب�سنة 2014.

في ما يخ�ض قطاع غرا�سة االأ�سجار بلغ اإنتاج زيت الزيتون 340 األف طن 

�سنة 2015 مقابل معدل بـ 165 األف طن خالل الع�سريتين الما�سيتين.

و�سجل الميزان الغذائي مع الخارج �سنة 2015 عجزا بـ 91,1 مليون 

دينار مقابل عجز بـ 1.380,5 مليون دينار �سنة 2014 نتيجة ل�سادرات 

زيت الزيتون التي ارتفعت عائداتها اإلى 1.892 مليون دينار اأو %52 

مقابل   %97,6 التغطية  ن�سبة  وبلغت  الغذائية  المواد  �سادرات  من 

59,7% �سنة 2014.

الم�سافة  القيمة  م�ستوى  على  ركودا  ال�سناعي  القطاع  عرف 

باالأ�سعار القارة لل�سناعات المعملية بينما انخف�ست القيمة الم�سافة 

لل�سناعات غير المعملية بـ 4,1 %.

2015 �سنة  ال�سياح  وفود  بتراجع  خطير  ب�سكل  ال�سياحة  قطاع   تاأثر 

بـ 30,8% مقارنة مع �سنة 2014.

الليبيين ووفود   %53,6 بـ  االأوروبيين  ال�سياح  وفود   وانخف�ست 

بـ 30,9% بينما �سجل عدد الجزائريين الوافدين زيادة بـ %15,4.

تراجعا عرفت  اأي  مليون   16,2 ال�سياحية  البيتات  جملة   وبلغت 

ال�سياحية.  المناطق  �سمل جميع   2014 �سنة  مع  مقارنة   %44,4 بـ 

العام  مع  مقارنة   %35,1 بـ  انخفا�سا  ال�سياحية  المقابي�ض  و�سجلت 

الفارط بالغة 2.355 مليون دينار.

الن�ساطات  في  وخا�سة  اال�ستثمار  بانخفا�ض   2015 �سنة  واختتمت 

12,5% لعدد  بـ  نوايا اال�ستثمار في ال�سناعة  اإذ تراجعت  ال�سناعية 

الم�ساريع الم�سرح بها وبـ 22,8% لمبالغ اال�ستثمار وبـ 9,3% في 

ما يخ�ض خلق فر�ض العمل.

اأما اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر فقد بلغ 2,4 مليار دينار �سنة 2015 

منها مليار دينار موجه اإلى قطاع الطاقة و0,4 مليار دينار اإلى محفظة 

المبلغ  من   %19,5 ال�سناعية  اال�ستثمارات  وبلغت  ال�سندات. 

االإجمالي مقابل 21,3 % �سنة 2010.

كما ا�ستقطب القطاع الفالحي من ناحيته 9,3 مليون دينار اأو %0,4 

من مجموع اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر.

على م�ستوى التجارة الخارجية، تراجعت المبادالت بـ 4,5% �سنة 

2015. وانخف�ست قيمة ال�سادرات بـ 2,8% مقارنة مع �سنة 2014 

بينما تراجعت قيمة الواردات بـ %5,7.

في ما يخ�ض ال�سادرات كانت المواد ال�سناعية غير المعملية االأكثر 

ت�سررا من انهيار االأ�سعار العالمية بـ 46,9 % بالن�سبة للطاقة والزيوت 

وبـ 31,4 % بالن�شبة للمناجم والف�شفاط وم�شتقاته.

كما �سجلت المواد ال�سناعية المعملية انخفا�ض �سادراتها بـ %1,2 

مقابل ارتفاع بـ 8,7% �سنة 2014 وخا�سة الن�سيج والمالب�ض والجلد 

 )%1,1-( والكهرباء  الميكانيكية  وال�سناعات   )%7,1-( واالأحذية 

اليورو  منطقة  وخا�سة  لتون�ض  ال�سريكة  البلدان  حققت  حين  في 

انتعا�سة اقت�سادية. 

وبالعك�ض تنامت �سادرات المواد الغذائية بـ 74,5 % بف�سل زيت 

الزيتون.

المنجمية والمواد  بالطاقة  اأ�سا�سا  الواردات  انخفا�ض   تعلق 

)-27,1%( ومعدات التجهيز )-%4,2(.

بينما  المبادالت  مجموع  من   )%17,9-( التجاري  العجز  وبلغ 

ارتفعت ن�سبة التغطية اإلى 69,6% مقابل 67,6% �سنة 2014.

�سنة   %4,8 مقابل   2015 �سنة  اآخر   %4,1 الت�سخم  ن�سبة  بلغت 

زيادة  والكحول  والتبغ  الغذائية  المواد  اأ�سعار  �سجلت  اإذ   2014

الت�سخم  ن�سبة  اأن  اإال  الموا�سالت.  اأ�سعار  انخف�ست  بينما  معتدلة 

في  مرتفعة  تزال  ال  والموؤطرة(  الطازجة  المواد  )خارج  االأ�سا�سي 

حدود %5,3.

RAP_ARABE_STB_2015_PH.indd   9 15/12/16   10:47



10

الـ�ســـركـــــة الــتون�سيــــــة للــبنـــــــك

 ن�ساط ال�سركة التون�سية للبنك :
االأرقام الرئي�صية

دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014دي�سمبر 2013دي�سمبر 2012دي�سمبر 2011ماليين الدنانير
معدل تطور 

ن�سبة النمّو

الن�شـاط

2,1%693,6 340,87 015,27 544,17 072,27 7مجموع الموازنة

0,2%285,1 332,05 175,45 517,35 240,15 5اإيداعات الحرفاء

0,2%729,1 823,95 525,75 937,75 689,55 5مجموع الموارد المجمعة

-1,0%341,4 610,85 469,15 653,45 557,35 5قائم القرو�ض ال�سافية للحرفاء

1,9%478,3 340,36 981,96 160,95 013,56 6مجموع الم�ساعدات ال�سافية لالقت�ساد

النتـائج

2,2%139,3140,9155,2162,2152,2هام�ض الو�ساطة

-0,6%53,151,954,355,351,8حجم العموالت ال�سافية

5,5%407,3400,5449,1499,7504,1رقم االأعمال

5,1%221,4225,7247,2262,3269,7الناتج البنكي ال�سافي

3,4%121,0126,2126,9141,5138,1اأعباء الت�سرف

7,3%103,7103,3125,1126,3137,5النتيجة االإجمالية لال�ستغالل

30,5%115,521,133,0-4,7-11,4النتيجة ال�سافية لل�سنة المحا�سبية

الأموال الذاتية

58,1%124,3124,3124,3124,3776,9راأ�ض المال

6,7%358,1358,8359,3359,8464,7احتياطيات منها منحة الدمج

57,8%-727,8-633,4748,9-225,5--117,3اأرباح موؤجلة

 117,0117,0117,0117,0117,0اأموال مخ�س�سات

30,5%115,521,133,0-4,7-11,4ربح ال�سنة

7,1%695,7-113,892,2-528,0404,3اأموال ذاتية

مخاطـر

13,48%-5,17%%6,21-%9,858,57%ن�سبة المالءة

136,3%87,4%%80,0%89,593,8%ن�سبة ال�سيولة

)LCR( 169,0%51,0%ن�سبة تغطية ال�سيولة

30,3%28,8%%28,7%23,026,9%ن�سبة الديون الم�سنفة

67,9%65,7%%61,9%33,134,3%ن�سبة تغطية الديون الم�سنفة

دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014دي�سمبر 2013دي�سمبر 2012دي�سمبر 2011

مردودية

5,0%-18,6%--2,20%مردودية االأموال الذاتية

0,4%0,3%-1,6%-0,1%0,16%مردودية االأ�سول

12,3%8,0%-46,7%-2,1%5,1%النتيجة ال�سافية/الناتج البنكي ال�سافي

العموالت ال�سافية /الناتج البنكي 

ال�سافي

%24,0%23,0%22,0%21,1%19,2

56,4%61,8%62,8%62,4%62,9%هام�ض الو�ساطة/الناتج البنكي ال�سافي

48,6%51,2%54,8%52,5%56,4%عموالت �سافية/مجموع االأجور

اإنتاجية

784,6 643,52 433,22 462,02 249,02 2اإيداعات/عدد االأعوان )اآالف الدنانير(

814,2 781,82 571,32 522,72 385,12 2قرو�ض/عدد االأعوان )اآالف الدنانير(

ناتج بنكي �سافي/عدد االأعوان )اآالف 

الدنانير(

95,0100,7116,2130,1142,1

51,21%%51,353,9%55,9%54,7%معامل اال�ستغالل

موؤ�سرات اأخرى

118118121123123عدد الفروع

191175165175174عدد الموزعات االآلية

000920885790 0001 1عدد المطارف

موؤ�سرات ال�سوق 

المالية

251,1222,8129,8124,3870,1الر�سملة في البور�سة )مليون دينار(

042 517 0762 845372 056390 187 4741 510 2عدد ال�سندات المتبادلة 

809 2748 5461 8701 2244 9عدد التبادل

25,8-4,2-11,341,7-46,8-المردود الكلي )%(

10,1008,9605,2205,0005,600�سعر االإقفال )الدينار(

19,50010,9909,0006,3008,150ال�سعر االأعلى )الدينار(

8,0107,5005,1004,4704,150ال�سعر االأدنى )الدينار(
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الـتقـريــر ال�سنــوي 2015

قائمة النتائج

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014 ماليين الدنانير 

)6%( )10,0( 152,2  162,2 الهام�ض ال�سافي للفوائد 

)6%( )3,5( 51,8  55,3 عموالت �سافية 

59%  18,6  50,2  31,6 اأرباح على محفظة ال�سندات التجارية وعمليات مالية 

16%  2,2  15,5  13,3 مداخيل محفظة �سندات اال�ستثمار 

3%  7,4  269,7  262,3 الناتج البنكي ال�سافي 

9%  0,5  5,9  5,4 اإيرادات ا�ستغالل اأخرى 

3%  7,8  275,6 267,8 اإيرادات ال�ستغالل ال�سافية 

)1%( 1,3  )106,7()108,0(اأعباء االأعوان 

)8%( 2,2  )25,0()27,2(االأعباء العامة لالإ�ستغالل 

2%  )0,1( )6,4()6,3(مخ�س�سات ا�ستهالك ومدخرات لالأ�سول الثابتة 

)2%( 3,4  )138,1()141,5(اأعباء عملية 

9%  11,2  137,5  126,3 النتيجة الإجمالية لال�ستغالل 

12%  )8,9( )85,8( )76,9(مخ�س�سات للمدخرات ونتائج ت�سحيح القيم على الديون وخارج الموازنة والخ�سوم 

18%  )2,3( )15,7( )13,4(مخ�س�سات للمدخرات ونتائج ت�سحيح القيم على محفظة اال�ستثمار 

12%  )11,3( )101,5( )90,3(�سافي كلفة المخاطر  

)0%( )0,0( 35,9  36,0 نتيجة ال�ستغالل 

)255%( )3,1( )1,9( 1,2 ر�سيد الربح اأو الخ�سارة المتاأتية من العنا�سر العادية االأخرى 

)94%( 15,0  )1,0( )16,1(االأداء على ال�سركات 

57%  11,9  33,0  21,1 نتيجة ال�سنة المحا�سبية 

56% 62% الهام�ض ال�سافي للفوائد/الناتج البنكي ال�سافي 

19% 21% عموالت/الناتج البنكي ال�سافي 

51% 54% معامل اال�ستغالل 

40% 41% اأعباء االأعوان/ الناتج البنكي ال�سافي 
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الـ�ســـركـــــة الــتون�سيــــــة للــبنـــــــك

املوازنة

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014 ماليين الدنانير 

 الأ�ســــــــــول 

18,3%  35,5  229,5  194,0 خزانة واأموال البنك المركزي ومركز ال�سكوك البريدية والخزينة العامة 

68,2%  95,3  235,1  139,7 م�ستحقات على الموؤ�س�سات البنكية والمالية 

)4,8%( )269,4( 341,4 5  610,8 5 م�ستحقات �سافية على الحرفاء 

106,1%  419,2  814,4  395,2 محفظة ال�سندات التجارية 

)4,3%( )13,4( 299,2  312,6 محفظة اال�ستثمار 

4,7%  4,0  88,0  84,1 االأ�سول الثابتة 

13,5%  81,5  685,9  604,5 اأ�سول اأخرى 

4,8%  352,8  693,6 7  340,8 7 مجموع الأ�ســول 

 الخ�سوم 

)46,4%( )270,8( 312,8  583,6 البنك المركزي، ومركز ال�سكوك البريدية 

)62,6%( )146,9( 87,6  234,5 اإيداعات واأموال الموؤ�س�سات البنكية والمالية 

)0,9%( )46,9( 285,1 5  332,0 5 اإيداعات واأموال الحرفاء 

)9,6%( )46,9( 444,0  491,0 اقترا�سات وموارد خ�سو�سية 

9,7%  76,5  868,4  792,0 خ�سوم اأخرى 

 -  - 

)5,9%( )435,1( 997,9 6  433,0 7 مجموع الخ�ســـوم 

 اأموال ذاتية  

525,0%  652,6  776,9  124,3 راأ�ض المال 

0,0%  -  117,0  117,0 مخ�س�سات الدولة 

29,2%  104,9  464,7  359,8 احتياطيات 

91,6%  )2,6( )5,5( )2,9(اأ�سهم ذاتية 

0,0%  -  37,3  37,3 اأموال ذاتية اأخرى 

)2,8%( 21,1  )727,8( )748,9(نتائج موؤجلة 

56,5%  11,9  33,0  21,1 نتيجة ال�سنة المحا�سبية 

)854,4%( 787,9  695,7  )92,2(اأموال ذاتية 

 -  - 

4,8%  352,8 693,6 7 340,8 7 مجموع الخ�سوم والأموال الذاتية 
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الـتقـريــر ال�سنــوي 2015

ن�ساط ال�سركة التون�سية للبنك

اإعادة  مخطط  اإنجاز  في  بال�سروع  اأ�سا�سا  المحا�سبية  ال�سنة  تميزت 

هيكلة البنك.

فباالإ�سافة اإلى دخول اال�سالحات المو�سى بها في المر�سوم بتاريخ 

المتعلقة  تلك  بالخ�سو�ض،  ومنها  التنفيذ  حّيز   2013 دي�سمبر   05

بالف�سل بين مهام المدير العام ومهام رئي�ض مجل�ض االدارة، توفقت 

ال�سركة التون�سية للبنك في عملية الترفيع من راأ�ض مالها االجتماعي.

قديمة  اأ�سهم   4 لـ  جديد  �سهم   21 بح�ساب  اكتتاب  اأ�سا�ض  وعلى 

ومنحة اإ�سدار تبلغ 0,8 دينار، �سجلت االأموال الذاتية للبنك ارتفاعا 

بـ 757 مليون دينار ف�سلت كاالآتي :

مليون   124,3 من  لينتقل  دينار  مليون   652,6+  : المال  راأ�س   -

دينار اإلى 776,9 مليون دينار.

احتياطيات : +104,4 مليون دينار في �سكل منح اإ�سدار  -

طبقا  وذلك  الدولة  �سندات  في  االأموال  هذه  من  جزء  ا�ستثمار  تم 

ناحية  من  مخاطر  دون  مردود  تحقيق  اإلى  الرامية  البنك  لتوجهات 

واإلى الترفيع في ح�سة العمليات على ال�سوق من ناحية اأخرى.

بالتوازي، تح�سنت الو�سعية ال�سافية للخزينة ب�سفة ملحوظة مكنت 

اإعادة التمويل على ال�سوق النقدية  اإلى  من الحد من لجوء البنك 

وبين البنوك.

من ناحية اأخرى، وا�سل البنك مجهوداته فيما يتعلق بتعبئة الودائع 

في ظرف يت�سم باأزمة �سيولة حادة وتو�سع عمليات المزايدة.

في هذا االإطار، �سجلت اإيداعات الحرفاء تراجعا طفيفا بـ 47 مليون 

المتعلقة  البنك  توجهات  التراجع  هذا  ويعك�ض   .%0,9 اأو  دينار 

باحتواء كلفة مكافاآت هذه الموارد في حدود مقبولة.

على  ال�سافية  الديون  �سجلت  فقد  اال�ستعماالت،  يخ�ض  فيما  اأما 

الحرفاء تراجعا بـ 269,4 مليون دينار اأو %4,8.

القطاعات  م�ستوى  على  الملحوظ  التباطوؤ  الو�سعية  هذه  وتعك�ض 

ال�شياحة  قطاع  خ�شو�شا  بينها  ومن  االقت�شادي  للن�شاط  الرئي�شية 

الذي تاأثر كثيرا بالعمليات االإرهابية التي �سهدتها البالد.

هامة  ب�سفة  الدولة  �سندات  محفظة  قائم  ارتفع  اأخرى،  ناحية  من 

لينتقل من 395,2 مليون دينار اإلى 814,4 مليون دينار. تحققت هذه 

الزيادة التي تندرج في اإطار توجهات البنك بف�سل عملية الترفيع في 

راأ�ض المال اإذ تم ا�ستثمار جزء منه في رقاع الخزينة وذلك ل�سمان 

م�سدر مداخيل قارة وقليلة المخاطر.

تبعا لهذا التطور، �سهد الناتج البنكي ال�سافي ارتفاعا بـ 7,4 مليون 

دينار اأو 3% ليبلغ 270 مليون دينار في نهاية �سنة 2015.

كما تراجعت االأعباء العملية بـ 3,4 مليون دينار اأو 2% لتنتقل من 141,5 

مليون دينار اإلى 138,1 مليون دينار بين �سنتي 2014 و2015 ليتح�سن 

بذلك معامل اال�ستغالل بـ 3 نقاط مائوية وي�شتقر في حدود %51.

بتغطية  يتعلق  فيما  مجهوداته  البنك  وا�سل  اأخرى،  ناحية  من 

دينار  مليون   101,5 قيمته  بما  �سافية  بتخ�سي�ض مدخرات  المخاطر 

في  المخاطر،  كلفة  و�سملت   .)2014 �سنة  في  دينار  مليون   90,3(

الم�سنفة وذلك  الديون  االإ�سافية على  المدخرات  منها،  جزء كبير 

القا�سي   21-2013 عدد  التون�سي  المركزي  البنك  لمن�سور  طبقا 

بتخ�سي�ض مدخرات اإ�سافية على الديون الم�سنفة.

وعلى �سوء هذه التطورات بلغت النتيجة ال�سافية 33,0 مليون دينار 

في نهاية �سنة 2015 )مقابل 21,1 مليون دينار في موفى �سنة 2014(.

املـــــوارد
اأقفلت ال�سركة التون�سية للبنك ال�سنة المحا�سبية 2015 بتراجع على 

مقابل   %2,7 اأو  دينار  مليون   162,4 بـ  المو�سعة  الموارد  م�ستوى 

ارتفاع بـ 74,2 مليون دينار اأو 1,2% ال�سنة الفارطة.

ات�سم  التي  ال�سيولة   اأزمة  الواقع،  في  االنخفا�ض،  هذا  ويعك�ض 

التحكم  نحو  البنك  توجه  اإلى  باالإ�سافة  ناحية  من  القطاع  بها 
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على  بالمزايدات  يتميز  �سياق  في  الموارد  كلفة  في  االأف�سل 

العمومية  الموؤ�س�سات  من  عدد  اإزاء  تبعيته  وقطع  الودائع 

الهامين. والحرفاء 

وفي هذا ال�سدد، تراجعت االإيداعات تحت الطلب بـ 41,8 مليون 

�سجلت  التي  للودائع الأجل  بالن�سبة  ال�ساأن  هو  كما   %2,1 اأو  دينار 

تراجعا بـ 28,1 مليون دينار اأو %2,7.

يتعلق  فيما  البنك ت�شديد مبالغ االأق�شاط  اأخرى، وا�شل  ناحية  من 

بموارد االقترا�ض التي انتقل قائمها من 491 مليون دينار اإلى 444 

مليون دينار.

اإيداعات  من  متين  باأ�سا�ض  تمتعه  البنك  يوا�سل  ذلك،  رغم 

3,6% مكنه  اأو  75,3 مليون دينار  بـ  االدخار التي �سهدت ارتفاعا 

من  ال�سنف  هذا  يخ�ض  فيما  الريادي  تموقعه  على  المحافظة  من 

الموارد.

1 - اإيداعات احلرفاء : 

بلغ قائم اإيداعات الحرفاء 5.285,1 مليون دينار في نهاية �سنة 2015 

مقابل 5.332,0 مليون دينار في موفى ال�سنة المحا�سبية 2014.

واالإيداعات  الطلب  تحت  االإيداعات  اأ�سا�سا  الم�سجل  التراجع  ميز 

الأجل التي انتقلت على التوالي من 1.989,2 مليون دينار اإلى 1.947,3 

مليون دينار ومن 1.044,1 مليون دينار اإلى 1.016,0 مليون دينار.

)تبعا  ال�سافية  الخزينة  المح�سو�ض على م�ستوى  بالتح�سن  مدعوما 

عدد  تجديد  عن  البنك  تخلى  المال(  راأ�ض  في  الترفيع  لعملية 

والحرفاء  العمومية  الموؤ�س�سات  من  لعدد  المكلفة  التوظيفات  من 

حدود  في  موارده  كلفة  واحتواء  تبعيته  من  للحد  وذلك  الهامين 

معقولة.

كما �سجلت اإيداعا ت االدخار زيادة بـ 75,3 مليون دينار اأو %3,6 

لتبلغ 2.191,3 مليون دينار مقابل 2.116,0 مليون دينار قبل �سنة.

في هذا ال�سدد، تجدر االإ�سارة اإلى موا�سلة البنك اال�ستئثار باأف�سل 

ح�سة �سوق الإيداعات االدخار والتي تمتاز بت�ستت كبير.

تقريبا  الحرفاء  اإيداعات  هيكلة  بقيت  التطورات،  هذه  �سوء  على 

مماثلة للهيكلة المالحظة في نهاية �سنة 2014 والتي تميزت بهيمنة 

االأربع  تقريبا  بلغت  بح�سة  �سعيفة  مكافاأة  ن�سب  ذات  االإيداعات 

اأخما�ض )4/5(.

الـموارد الـمو�سعــة

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

-0,9%-285,146,9 332,05 5اإيداعات الحرفاء

-23,2%-296,0227,468,6و�ساطة مالية

-9,6%-491,0444,046,9موارد اقترا�ض

-2,7%-956,5162,4 118,95 6مجموع الموارد المو�سعة

اإيداعات الحرفاء

%التغير الح�سةدي�سمبر 2015الح�سةدي�سمبر 2014ماليين الدنانير

-2,1%-3741,8%947,3 371%989,2 1اإيداعات تحت الطلب

3,7%1221,8%11617,7%596,0منها اإيداعات تحت الطلب بالعملة االأجنبية

-2,7%-1928,1%016,0 201%044,1 1اإيداعات الأجل

3,6%4175,3%191,3 402%116,0 2اإيداعات االإدخار

-28,6%-252,3%3130,4%182,8مبالغ اأخرى م�ستحقة للحرفاء

-0,9%-285,146,9 332,05 5مجموع اإيداعات الحرفاء
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2 - موارد االقرتا�ض

االقترا�ض موارد  قائم  بلغ   ،2015 المحا�سبية  ال�سنة  نهاية   في 

مقارنة   %9,6 اأو  دينار  مليون   46,9 بـ  متراجعا  دينار  مليون   444

بم�ستواه في نهاية دي�سمبر 2014.

المتعلقة  االأق�شاط  مبالغ  ت�شديد  اإلى  اأ�شا�شا  ويعزى هذا االنخفا�ش 

بعدد من االقترا�سات الرقاعية والخا�سة.

من ناحية اأخرى، تجدر االإ�سارة اإلى تراجع قائم الموارد الخ�سو�سية 

مليون   205,5 دينار مقابل  مليون   193,7 ليبلغ  دينار  مليون   11,8 بـ 

دينار قبل �شنة اإثر خف�ش التجاء البنك لخطوط التمويل الخارجية 

نظرا لكلفتها المرتفعة.

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

-12,3%-285,5250,435,1اقترا�سات مج�سمة

-12,3%-274,1240,333,7اقترا�سات رقاعية

-12,3%-11,410,01,4فوائد للدفع وديون مرتبطة

-5,7%-205,5193,711,8موارد خ�سو�سية

-5,7%-201,4189,811,5خطوط االقترا�ش

-6,4%-4,13,80,3فوائد ومنح م�ستحقة

-9,6%-491,0444,046,9موارد الإقترا�س

اال�صتعماالت :
1 - امل�صاعدات  لالقت�صاد :

خالل �سنة 2015، وا�سل البنك مجهوداته لدعم االقت�ساد لي�سهد 

اأو  دينار  مليون   343,4 بـ  نموا  لالقت�ساد  الم�ساعدات  اإجمالي 

.%3,9

دينار  مليون   423,1+( البنك  �سندات  محفظة  الزيادة  هذه  �سملت 

للحرفاء الممنوحة  االإجمالية  القرو�ض  تراجعت  بينما   )%45,8  اأو 

بـ 81,2 مليون دينار اأو %1,0.

ارتفع  الموؤجلة،  والفوائد  للمدخرات  االإ�سافي  المبلغ  وباعتبار 

القائم ال�سافي للم�ساعدات لالقت�ساد بن�سق اأ�سعف من ن�سق تطور 

ليبلغ   )%2,2 اأو  دينار  مليون   138,0+( االجمالية  الم�ساعدات 

6.340,3 مليون  2015 مقابل  نهاية دي�سمبر  6.478,3 مليون دينار 

دينار قبل �سنة.

بـ %التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

 3,9%258,5343,4 915,09 8الم�ساعدات الإجمالية لالإقت�ساد

-1,0%-887,481,2 968,67 7الم�ستحقات االإجمالية على الحرفاء

45,8%347,8423,2 924,61محفظة ال�سندات

6,9%21,823,31,5اأوراق الخزينة

8,0%780,2205,5 574,72 2مدخرت وفوائد معلقة

6,8%635,3104,4 530,91 1مدخرات

9,7%144,9101,1 043,81 1فوائد معلقة

2,2%478,3138,0 340,36 6الم�ساعدات ال�سافية لالإقت�ساد
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2 - القـــرو�ض ال�صافية على احلرفـــاء
مليون   7.887,4 للحرفاء  الممنوحة  للقرو�ض  االإجمالي  القائم  بلغ 

�سنة.  قبل  دينار  مليون   7.968,6 مقابل   2015 �سنة  نهاية  في  دينار 

و�سمل هذا التراجع اأ�سا�سا قرو�ض االأفراد التي انتقلت من 1.607,5 

مليون دينار اإلى 1.510,8 مليون دينار اأو ما يعادل انخفا�سا بـ 96,7 

مليون دينار اأو 6% مقارنة بم�ستواها في موفى 2014.

اأو  دينار  مليون   29,7 بـ  ارتفاعا  الت�سرف  قرو�ض  �سجلت  ذلك،  مع 

1,2% لت�ستقر في حدود 2.609,8 مليون دينار في نهاية �سنة 2015 

ويتما�سى هذا التطور مع توجهات البنك الرامية اإلى  الرفع من ح�سة 

هذا ال�سنف من التعهدات والذي يمثل في الواقع ن�ساطه االأ�سا�سي.

الوطني،  الم�شتوى  على  االقت�شادي  الن�شاط  لتباطوؤ  ونظرا  بالتوازي، 

�سهدت قرو�ض اال�ستثمار زيادة طفيفة بـ 6,2 مليون دينار لتنتقل خالل 

الفترة قيد الدر�ض من 3.549,4 مليون دينار اإلى 3.555,7 مليون دينار.

ال�سرورية  المدخرات  تخ�سي�ض  البنك  وا�سل  اأخرى،  ناحية  من 

لتغطية الديون المتعثرة ومن بينها خا�سة الديون ذات االأقدمية التي 

لمن�سور  و5 وذلك طبقا   4 المخاطر  �سنوات في �سنفي   3 تجاوزت 

بتخ�سي�ض  القا�سي   2013-21 عدد  التون�سي  المركزي  البنك 

مدخرات اإ�سافية.

 1.401 اإلى  دينار  مليون   1.314 من  المدخرات  قائم  انتقل  وبهذا 

مليون دينار اأو ما يعادل زيادة بـ 87 مليون دينار اأو %6,6.

ة   الموؤجل والفوائد  المدخرات  من  ال�سافية  القرو�ض  بلغت  كما 

�سنة  نهاية  في  دينار  مليون   5.610,8 مقابل  دينار  مليون   5.341,4

2014 اأي بانخفا�ض يقدر بـ 269,4 مليون اأو %4,8.

وقرو�ض  الت�سرف  قرو�ض  ح�س�ض  تح�سنت  �سبق،  ما  وباعتبار 

 %33,1 اإلى  مائوية  نقطة  و0,5   0,7 بـ  التوالي  على  اال�ستثمار، 

و45,1% على ح�ساب قرو�ض االأفراد )-1% لتبلغ %19,2(. 

بـ %التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

-1,0%-887,481,2 968,67 7الم�ستحقات الإجمالية على الحرفاء

1,2%609,829,7 580,22 2قرو�ض الت�سرف

0,2%555,76,2 549,43 3قرو�ض اال�ستثمار

-6,0%-510,896,7 607,51 1قرو�ض لالأفراد

-8,8%-231,5211,120,4قرو�ض اأخرى

8,0%546,0188,2 357,82 2مدخرات وفوائد معلقة

6,6%401,187,1 314,01 1مدخرات

9,7%144,9101,1 043,81 1فوائد معلقة

-4,8%-341,4269,4 610,85 5الم�ستحقات ال�سافية على الحرفاء

5 823 

5 729 
5 611 5 341 

%96,4 

%93,2 

2014 2015 

(¢VGÎb’G OQGƒe ∂dP ‘ ÉÃ) OQGƒe πjƒëàdG áÑ°ùfAÉaô◊G ≈∏Y äÉ≤ëà°ùe

تطور ن�سبة التحويل

اأ�سرع من  بن�سق  ال�سافية  الديون  تراجع  ترجم 

ن�سبة  بانخفا�ض  منطقّيا  الموارد  تراجع  ن�سق 

دي�سمبر  �سهر  نهاية  بم�ستواها  مقارنة  التحّول 

2014 لتبلغ 93٫2% )96٫4% اآخر 2014(
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3 - حمفظـــــــــة ال�صنـــدات
�سهد القائم االجمالي لمحفظة ال�سندات زيادة هامة بـ 423,1 مليون 

دينار ليبلغ 1.347,8 مليون دينار في نهاية 2015 مقابل 924,6 مليون 

دينار قبل �سنة.

ويعزى هذا التطور اأ�سا�سا اإلى الزيادة الم�سجلة على م�ستوى :

✓ محفظة ال�سندات التجارية )+419,2 مليون دينار(

بلغت محفظة ال�سندات التجارية المكونة من �سندات الدولة 814,4 

اأو  دينار  مليون   419,2 بـ  تقدر  بزيادة   2015 نهاية  في  دينار  مليون 

106,1% مقارنة بم�ستواها الم�سجل في موفى �سنة 2014.

اإلى الترفيع في  اإطار توجهات البنك الرامية  يندرج هذا التطور في 

محفظة ال�سندات لح�سابها الخا�ض وخف�ض االلتجاء اإلى ال�سوق ما 

اإذ تم ا�ستثمار جزء هام من االأموال المتاأتية من عملية  بين البنوك 

ذات  للتنظير  القابلة  الخزينة  رقاع  في  البنك  مال  راأ�ض  في  الترفيع 

المردود العالي واالآجال الطويلة وذلك ل�سمان م�سدر مداخيل قارة 

ودون مخاطر.

تتميز بنية محفظة ال�سندات التجارية من هنا ف�ساعدا بهيمنة ح�سة 

�سندات التوظيف )رقاع الخزينة القابلة للتنظير(.

محفظة ال�سندات التجارية

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

)10%()11,8( 103,3 115,1�سندات المبادلة

 154% 431,0 711,1              280,0�سندات التوظيف

 106%395,2814,4419,2محفظة ال�سندات التجارية 

محفظة �سندات ال�ستثمار : )+3,9 مليون دينار(

مليون   533,4 اال�ستثمار  �سندات  لمحفظة  االإجمالي  القائم  بلغ 

دينار في نهاية �سنة 2015 مقابل 529,5 مليون دينار في موفى ال�سنة 

المحا�سبية 2014 لي�سجل ارتفاعا طفيفا بـ 3,9 مليون دينار اأو %0,7.

مليون   1,8+( اال�ستثمار  �سندات  قائم  اأ�سا�سا  الزيادة  هذه  �سملت 

دينار( و�سندات الم�ساهمة )+2,2 مليون دينار(.

اال�ستثمار �سندات  لمحفظة  المدخرات  من  ال�سافي  القائم   ناهز 

مقارنة   %4,3 اأو  دينار  مليون   13,4 بـ  تراجع  في  دينار  مليون   299

بم�ستواه في اآخر �سنة 2014 وذلك، تبعا لتخ�سي�ض مدخرات �سافية 

لتغطية نق�ض قيمة محفظة اال�ستثمار بما قيمته 17,3 مليون دينار.

 115  

280

 103  

711

12/2014 12/2015 

%87

(∫hGóà∏d á∏HÉb áæjõN ¿hPCG) ∞«XƒJ äGóæ°S (πLC’G IÒ°üb áæjõN ¿hPCG) ádOÉÑe äGóæ°S

تركيبة محفظة اأذون الخزينة )ماليين الدنانير(
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االأموال الذاتيــــــــــة
ال�سنة  نتيجة  تخ�سي�ض  قبل  للبنك،   الذاتية  االأموال  �سجلت 

 92,2- من  لتنتقل  دينار  مليون   787,9 بـ  زيادة   ،2015 المحا�سبية 

مليون دينار نهاية �سنة 2014 اإلى 695,7 مليون دينار اآخر �سنة 2015.

يعزى هذا النمو اأ�سا�سا  اإلى عملية الترفيع في راأ�ض مال البنك بما 

الخارقة  العامة  الجل�سة  في  المقررة  دينار،  األف   652.575 قيمته 

من  البنك  مال  راأ�ض  لينتقل   2015 جوان   3 في  المنعقدة  للعادة 

اإ�سدار  عبر  دينار وذلك  األف   776.875 اإلى  دينار  األف   124.300

130.515.000 �سهم جديد ب�سعر اإ�سدار يبلغ 5,8 دينار اأي 5 دنانير 

قيمة اإ�سمية و0,800 دينار منحة اإ�سدار.

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

0,7%529,5533,43,9المحفظة الإجمالية لل�سندات

1,8%97,699,41,8�سندات اال�ستثمار

1,1%199,7201,92,2�سندات الم�ساهمة

0,0%87,287,20,0ح�س�ض في ال�سركات ال�سريكة والم�ستركة

0,0%123,7123,70,0ح�س�ض في ال�سركات المرتبطة

-0,2%21,221,20,0م�ساهمات الإعادة التفويت

8,0%216,9234,217,3مدخرات

-4,3%-312,6299,213,4�سافي محفظة ال�سندات

التعهدات خارج املوازنة
 51,5 ب�سفة اإجمالية، �سجلت التعهدات خارج الموازنة انخفا�سا بـ 

مليون دينار لتبلغ 1.221,4 مليون دينار مقابل 1.272,9 مليون دينار 

قبل �سنة.

تف�سر هذه الو�سعية بتراجع التعهدات لفائدة اأو باأمر الحرفاء )-106 

فتح  م�ستوى  على  بالخ�سو�ض  المالحظ   )%11,4- اأو  دينار  مليون 

االعتمادات الم�ستندية )-69,2 مليون دينار اأو -28,2%( والقرو�ض 

الممنوحة غير الم�ستعملة )-69,2 مليون دينار اأو -47,5%( اإال اأن 

زيادة التعهدات في �سكل �سمانات وكفاالت )+29,9 مليون دينار 

اأو 5,7%( مكنت من تخفيف حدة هذا التراجع.

دينار  مليون   54 بـ  تطورا  البنوك  باأمر  اأو  لفائدة  التعهدات  �سهدت 

المحا�سبية  ال�سنة  موفى  في  دينار  مليون   401,5 لتبلغ   %15,7 او 

.2015

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

-11,4%-925,8819,9105,9تعهدات ل�سالح اأو باأمر الحرفاء

-28,2%-245,3176,169,2فتح اعتمادات م�ستندية

-47,5%-145,776,569,2قرو�ض ممنوحة عير م�ستعملة

5,7%527,3557,229,9�سمانات وكفاالت

-10,8%-3,53,10,4م�ساهمات غير مدفوعة

75,0%4,07,03,0تعهدات على اأوراق الخزينة

15,7%347,0401,554,4تعهدات ل�سالح اأو باأمر البنوك

15,7%347,0401,554,4بنوك غير مقيمة منت�سبة بالخارج

89,7%26,349,823,6تاأكيد القرو�ض الم�ستندية

9,6%320,8351,630,9�سمانات اأخرى نهائية

-4,0%-221,451,5 272,91 1مجموع التعهدات خارج الموازنة
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الـتقـريــر ال�سنــوي 2015

منحة  بلغت  قديمة،  اأ�سهم   4 لـ  �سهم جديد مكتتب   21 وباحت�ساب 

االإ�سدار الخا�سة بعملية الترفيع في راأ�ض مال البنك 104,4 مليون دينار.

وتندرج عملية اإعادة ر�سملة البنك في اإطار اإنجاز مخطط اإعادة هيكلة 

البنك الم�ستند اإلى نتائج مهمة  التدقيق ال�سامل.

لل�سنة  ال�سافية  النتيجة  بلوغ  اإلى  االإ�سارة  تجدر  اأخرى،  ناحية  من 

في  الزيادة  في  لت�ساهم  دينار  مليون   33 قدره  ما   2015 المحا�سبية 

حجم االأموال الذاتية ودعم موؤ�سر المالءة :

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

525,0%124,3776,9652,6راأ�ض المال

0,0%117,0117,00,0مخ�س�سات الدولة

29,2%359,8464,7104,9احتياطيات

 104,4104,4 منها منحة اإ�سدار زيادة راأ�ض المال 2015

91,6%-2,6-5,5-2,9اأ�سهم ذاتية

0,0%37,337,30,0اأموال ذاتية اأخرى

2,8%21,1-727,8-748,9نتائج مرحلة

56,5%21,133,011,9نتيجة ال�سنة المحا�سبية

854,4%695,7787,9-92,2اأموال ذاتية

جــودة االأ�صــــول
1 - تطــــــــــــّور الديــــون املتعثـــرة

كنتيجة مبا�شرة لتباطوؤ الن�شاط االقت�شادي على الم�شتوى الوطني، 

المتعثرة  الديون  قائم  بلغ  ال�سياحة،  بقطاع  يتعلق  فيما  وخ�سو�سا 

اإجمالي  من   %30,3 ليمثل   2015 �سنة  نهاية  دينار  مليون   2.508

الديون )28,8% في �سنة 2014(.

خ�سو�سا  بينها،  ومن  القطاعات  جميع  المتعثرة  الديون  تفاقم  وميز 

قطاعي ال�سياحة وال�سناعة.

كما تجدر االإ�سارة اإلى اأن ارتفاع ن�سبة الديون المتعثرة يف�سر جزئيا 

بتراجع التعهدات االإجمالية للبنك )-61 مليون دينار(.

يقدم الجدول التالي تطور الديون المتعثرة :

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

)1%()61(                  273 3348 8اإجمالي الم�ستحقات

)3%()169(              765 9345 5م�ستحقات �سليمة

4% 508108 4002 2م�ستحقات م�سكوك في خال�سها اأو متنازع عليها

  30,3%28,8%ن�سبة اإجمالي الم�ستحقات

7% )86(                )327 1(            )241 1(            مدخرات

8% )42(                )552(              )510(               فوائد معلقة

)3%()189(              394 5836 6�سافي الم�ستحقات

  75%73%ن�سبة تغطية الديون المتعثرة )المعنى المو�سع(

  68%66%ن�سبة تغطية الديون المتعثرة )�سافية من الفوائد المعلقة(
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دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

879,7 333,82 2اأ�سول قابلة للتحقيق مرجحة

113,4 670,52 2خ�سوم جارية مرجحة

136,3%87,4%ن�سبة ال�سيولة

100%100%الحد القانوني االأدنى

766,3-336,7فائ�س/عجز ال�سيولة

2 - تغطية الديون املتعرثة

تبعا للمجهودات المبذولة لتخ�سي�ض المدخرات ابتداء من ال�سنة 

االإجمالية  التغطية  ن�سبة  تح�سنت  بالخ�سو�ض   2013 المحا�سبية 

ال�سنة  اآخر   %68 اإلى   2014 �سنة  نهاية  في   %66 من  لتنتقل 

المحا�سبية 2015 بزيادة تناهز نقطتين مائويتين.

اإ�سافية  اإلى تكوين مدخرات  للتغطية  المرتفع  الم�ستوى  يرجع هذا 

هامة على الديون ذات االأقدمية التي تجاوزت 3 �سنوات في ق�سمي 

المخاطر 4 و5.

المعلقة  والفوائد  المدخرات  قائم  ارتفع  االأ�سا�ض،  هذا  وعلى 

 %7,3 اأو  دينار  مليون   128 بـ  المتعثرة  الديون  لتغطية  المخ�س�سة 

لتبلغ حجما هاما يناهز 1.879 مليون دينار في نهاية �سنة 2015 مقابل 

1.751 مليون دينار في موفى �سنة 2014.

3 - مـــــــــوؤ�صر املــــــــالءة

لعملّية  تبعا  ال�سافية  الذاتية  االأموال  لتطور  المزدوج  التاأثير  تحت 

اإعادة ر�سملة البنك من ناحية وتراجع المخاطر المحتملة من ناحية 

 %13,48 لتناهز  ملحوظ  ب�سكل  المالءة  ن�سبة  تح�سنت  اأخرى، 

مقابل موؤ�سر مالءة �سلبي م�سجل في نهاية �سنة 2014 )-%5,17(

انتقلت االأموال الذاتية ال�سافية الماأخوذة بعين االعتبار في احت�ساب 

موؤ�سر المالءة مدعومة بعملية الترفيع في راأ�ض مال البنك الناجحة 

من م�ستوى �سلبي يقدر بـ 302,7 مليون دينار اإلى +760,6 مليون 

فيما  المفرو�سة  الحذر  معايير  اإلى  اال�ستجابة  �ساأنه  من  وهذا  دينار 

يتعلق بتغطية المخاطر.

في  االإجمالي  والمالءة   tier-1 موؤ�سري  ا�ستقر  ال�سدد  هذا  وفي 

م�ستوى يفوق الحد المطلوب اأي على التوالي 9,05% و%13,48 

مقابل متطلبات تنظيمية بـ 7% و%10.

 : )buffers( وترتب عن ذلك بلوغ فائ�ض االأموال الذاتية

196 مليون دينار بعنوان موؤ�سر المالءة االإجمالي ؛ 	•
.tier-1 115,4 مليون دينار بعنوان موؤ�سر 	•

دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

510,2-302,7�سافي االأموال الذاتية االأ�سا�سية

0,0250,4اأموال ذاتية اإ�سافية

760,6-302,7مجموع االأموال الذاتية ال�سافية

640,2 859,55 5مجموع المخاطر المحتملة

13,48%-5,17%الن�سبة الإجمالية للمالءة

10%10%الحد القانوني االأدنى

Tier-1 9,05%-5,17%ن�سبة المالءة

7%7%الحد القانوني االأدنى
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ال�صيـــــــــــــولة :
)LCR( 1 - ن�صبة تغطية ال�صيــــــولة

منذ اإن�ساءه، ا�ستقر موؤ�سر ن�سبة تغطية ال�سيولة ال�سهري الذي يقا�ض 

النقدية  التدفقات  اإلى �سافي  الجودة  عالية  ال�سائلة  االأ�سول  بن�سبة 

المفرو�سة من قبل  المعايير  يزيد عن  المدفوعة عموما في م�ستوى 

البنك المركزي التون�سي.

زيادة  ال�سيولة  تغطية  ن�سبة  موؤ�سر  م�ستوى  �سهد  �سبتمبر،  �سهر  ومنذ 

هامة ليبلغ 169,0% في نهاية �سهر دي�سمبر 2015 مقابل حد قانوني 

يقدر بـ 70% وذلك تحت تاأثير عملية الترفيع في راأ�ض المال التي 

مكنت من تنمية االأ�سول ال�سائلة ذات الجودة العالية للبنك.

2 - موؤ�صر ال�صيــــــــــــــــــــولة 

بلغ موؤ�سر ال�سيولة المعرف بمعدل االأ�سول المحققة اإلى الخ�سوم 

الحد  يفوق بكثير  2015 في م�ستوى  �سنة  نهاية   %136,3 المطلوبة 

التنظيمي المطلوب )%100(.

تعزى هذه الو�سعية اإلى االرتفاع الم�سجل على م�ستوى قائم محفظة 

ا�ستثمار  عبر  الخا�ض  البنك  لح�ساب  بها  المحتفظ  الدولة  �سندات 

في  المال  راأ�ض  في  الترفيع  عملية  من  المتاأتية  االأموال  من  جزء 

عمليات اكتتاب في رقاع الخزينة.

دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

879,7 333,82 2اأ�سول قابلة للتحقيق مرجحة

113,4 670,52 2خ�سوم جارية مرجحة

136,3%87,4%ن�سبة ال�سيولة

100%100%الحد القانوني االأدنى

766,3-336,7فائ�س/عجز ال�سيولة
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3 - ال�صيــــــولة وما يعـــــــــــادلها :

ب�سفة  يعادلها  وما  ال�سيولة  انتع�ست  النقدية،  التدفقات  اأ�سا�ض  على 

ملحوظة لتنتقل من )-389,2( مليون دينار في نهاية �سنة 2014 اإلى 

دينار.  مليون   546,2 بـ  دينار م�سجلة بذلك تح�سنا  مليون   )157+(

التمويل  ن�شاط  المتاأتية من  التدفقات  اأ�شا�شا  الو�شعية  وميزت هذه 

)اإ�سدار اأ�سهم جديدة(.

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

--170,9-171,9-1,0التدفقات النقدية الأن�سطة اال�ستغالل

-114,2%6,955,7-48,7التدفقات النقدية الأن�سطة اال�ستثمار

-711,1739,2-28,1التدفقات النقدية الأن�سطة التمويل

801,9%546,2624,0-77,8التغير ال�سافي لل�سيولة

--77,8-389,2-311,4التدفقات النقدية في بداية ال�سنة المحا�سبية

140,3%157,0546,2-389,2ال�سيولة وما يعادلها في اآخر ال�سنة المحا�سبية

النتــــــــــائج
1 - تطــور النــاجت البنكــــي ال�صـــايف :

 269,7 ال�سافي  البنكي  الناتج  بلغ   ،2015 دي�سمبر  �سهر  نهاية  في 

مليون دينار لي�سجل زيادة بـ 7,4 مليون دينار اأو 2,8% مقارنة بال�سنة 

المحا�سبية 2014. ويعزى هذا التطور اإلى مختلف التغيرات االآتية :

 17,5+( الدولة  �سندات  عن  المتاأتية  للمداخيل  الهام  االرتفاع  	•
الخزينة  رقاع  قائم  معدل  الرتفاع  تبعا   )%115,1 اأو  دينار  مليون 

المحتفظ بها من قبل البنك.

اأو  مليون   2,2+( اال�ستثمار  �سندات  محفظة  مداخيل  تطور  	•
.)%16,5

بينها،  ومن  دينار(  مليون   11,8-( الفوائد  مداخيل  تراجع  	•
خ�سو�سا تلك المتعلقة بمحفظة االأوراق التجارية )15,5 مليون 

دينار(.

ال�سافية العموالت  م�ستوى  على  الم�سجل  االنخفا�ض  	•�
القرو�ش  ن�شاط  تباطوؤ  عن  اأ�شا�شا  والناتج  دينار  مليون   3,5 بـ 

الممنوحة لالأفراد.

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

)3%()11,8(        382,7           394,5            فوائد ومداخيل مماثلة

)1%(1,8             )230,6(        )232,4(          فوائد متكبدة واأعباء مماثلة

)6%(10,0          152,2          162,2           الهام�س ال�سافي للفوائد 

)8%()4,6(          55,7            60,2              عموالت مقبو�سة

)22%(1,1             )3,9(            )5,0(             عموالت مدفوعة

)6%()3,5(          51,8            55,3             �سافي العمولت 

59% 18,6          50,2            31,6             اأرباح على محفظة ال�سندات التجارية وعمليات مالية

16% 2,2            15,5            13,3             مداخيل محفظة �سندات ال�ستثمار

3% 7,4            269,7          262,3           الناتج البنكي ال�سافي
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بين  الن�شاط  ال�شافي ح�شب  البنكي  الناتج  تطور  كما مكن تحليل 

�سهري دي�سمبر 2014 ودي�سمبر 2015 من مالحظة تراجع م�ساهمة 

ن�شاط التمويل والتي بقيت رغم ذلك مهيمنة بح�شة تقارب الثالث 

اأرباع )¾( والتح�شن الملحوظ  لم�شاهمة ن�شاط الخزينة بالدينار.

55 52 
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45 
66 
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152
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 2015 Èª°ùjO  2014 Èª°ùjO 

بنية الناتج البنكي ال�سافي

تحليل الهام�س ال�سافي للفوائد

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

)3%()11,8(      382,7        394,5         فوائد واإيرادات مماثلة

)1%(1,8          )230,6(     )232,4(      فوائد واأعباء مماثلة

)38%(10,8        )17,8(       )28,7(        الهام�ض ال�سافي على العمليات ما بين البنوك

)12%()23,7(      180,0        203,7         الهام�ض ال�سافي على العمليات مع الحرفاء

)22%(2,9          )10,0(       )12,9(        الهام�ض ال�سافي على عمليات اأخرى

)6%()10,0(      152,2        162,2         الهام�س ال�سافي للفوائد

     

    ن�سبة الناتج البنكي ال�سافي

  56%62%الهام�ض ال�سافي للفوائد

  )7%()11%(الهام�ض ال�سافي للفوائد على عمليات الخزينة وما بين البنوك

  67%78%الهام�ض ال�سافي للفوائد على عمليات مع الحرفاء

  4%5%الهام�ض ال�سافي للفوائد على عمليات اأخرى

الو�شاطة  ن�شاط  بهيمنة  متميزة  ال�شافي  البنكي  الناتج  بنية  تزال  ال 

مداخيل  لم�ساهمة  الملحوظ  التح�سن  رغم   %56 بلغت  بح�سة 

�سنة  في   %17 مقابل   2015 �سنة  في   %24( ال�سندات  محفظة 

.)2014

2 - حتليل مكونات الناجت البنكي ال�صايف

ال�سافي : الفوائد  ◊ هام�س 
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 152,5 اإلى  دينار  مليون   162,1 من  ال�سافي  الفوائد  هام�ض  انتقل 

تراجعا لي�سجل   2015 المحا�سبية  ال�سنة  موفى  في  دينار   مليون 

بـ 10 مليون دينار اأو 6%. فباالإ�سافة اإلى التاأثير المختلط وال�سلبي 

عن  اأي�سا  الو�سعية  هذه  نجمت  الرئي�سية،  الفائدة  ن�سب  النخفا�ض 

المالحظ  التجارية  االأوراق  الفوائد على محفظة  انخفا�ض مداخيل 

بالخ�سو�ض على م�ستوى القرو�ض الممنوحة لالأفراد.

تح�سن   )2015 موفى  في  دينار  مليون   17,8-( �سلبيا  بقائه  رغم 

الهام�ض ال�سافي على العمليات ما بين البنوك بـ 10,8 مليون دينار اأو 

38% والذي يف�سر بالتراجع الهام للجوء البنك الإعادة التمويل على 

ال�سوق النقدية وبين البنوك اإذ انخف�ض معدل لجوء البنك اإلى هذا 

الم�سدر للتمويل لينتقل من 834 مليون دينار اإلى 691 مليون دينار 

اإثر عملية اإعادة الر�سملة الناجحة للبنك.

وبالتوازي، تراجع الهام�ض ال�سافي للعمليات مع الحرفاء من 203,7 

انخفا�ض  عن  اأ�سا�سا  ذلك  ونتج  دينار  مليون   180 اإلى  دينار  مليون 

م�ستوى القرو�ض الممنوحة لفائدة االأفراد.

ال�سافية ◊ العمــــولت 

اأو  دينار  مليون   3,5 بحوالي  انخفا�سا  ال�سافية  العموالت  �سهدت 

نهاية  في  دينار  مليون   51,8 لتبلغ  الدر�ض  قيد  الفترة  6,2% خالل 

�سهر دي�سمبر 2015. وخ�ض هذا التراجع اأ�سا�سا العموالت المتعلقة 

بن�شاط التمويل )-2,9 مليون دينار اأو -%22,7(.

بقيت العموالت ال�شافية في اأغلبها مركزة على ن�شاط الت�شرف في 

الح�سابات بح�سة بلغت 59% بينما تراجعت ح�شة ن�شاط التمويل 

من 23% نهاية �سنة 2014 اإلى 19% اآخر �سنة 2015

%59,4 

%19,2 

%13,5 
%7,6 %0,4 

äÉHÉ°ù◊G ‘ ±öüàdG

πjƒªàdG

πjƒ–h á«LQÉN IQÉŒ

öTÉÑe ∂æHh äÉjó≤f

iôNCG äÉWÉ°ûf

وعمليات  التجارية  ال�سندات  محفظة  على  الأرباح   ◊
ال�سرف

ملحوظا ارتفاعا  التجارية  ال�سندات  محفظة  على  االأرباح   �سجلت 

اأو 115,1% لتنتقل، خالل الفترة قيد الدر�ض،  بـ 17,5 مليون دينار 

الهام  التطور  ويف�سر  دينار  مليون   32,7 اإلى  دينار  مليون   15,2 من 

م�ستوى  على  بالزيادة  التجارية  ال�سندات  محفظة  على  لالأرباح 

المحفظة المتو�سطة لرقاع الخزينة المت�سرف فيها للح�ساب الخا�ض 

اإلى �سمان م�سدر  الرامية  اال�ستراتيجية  توجهاته  مع  تما�سيا  للبنك 

مداخيل ثابتة واأقّل خطورة. 

كما تح�سنت م�ساهمة محفظة ال�سندات التجارية في تركيبة الناتج 

البنكي ال�سافي لتنتقل من 5,8% اإلى %12,1.

ميز هذا الن�سق، اأي�سا، لكن بدرجة اأقّل االأرباح ال�سافية على عمليات 

ال�سرف التي �سجلت تقدما بـ 1,1 مليون دينار اأو 6,8% لتنتقل من 

16,4 مليون دينار اإلى 17,5 مليون دينار.
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%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

%3,95,92,050فوائد ومداخيل مماثلة على �سندات اال�ستثمار

%9,49,60,23اأرباح ومداخيل مماثلة على �سندات الم�ساهة

%13,315,52,216مداخيل محفظة �سندات ال�ستثمار

ال�ستثمار �سندات  ◊ مداخيل محفظة 

بلغت مداخيل محفظة �سندات اال�ستثمار 15,5 مليون دينار في نهاية 

�سنة 2015 بزيادة تقدر بـ 2,2 مليون دينار اأو 16,5% مقارنة بم�ستواها 

اآخر �سنة 2014.

ميز االرتفاع الم�سجل اأ�سا�سا المداخيل في �سكل : 

دينار  مليون   2+  : الرقاعية  اال�ستثمار  �سندات  على  فوائد  	•
كنتيجة، اأ�سا�سا، الكتتاب البنك في القر�ض الرقاعي الوطني بما 

قيمته 70 مليون دينار في بداية ال�سدا�سي الثاني من �سنة 2014 ؛

مليون   8,8 لتبلغ  دينار  مليون   0,7+  : الم�ساهمات  على  اأرباح  	•
دينار في نهاية �سنة 2015 )8,1 مليون دينار في 2014(.

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

128%4,410,05,6اأرباح �سافية على �سندات المبادلة

110%10,822,711,9اأرباح �سافية على �سندات التوظيف

7%16,417,51,1اأرباح �سافية على عمليات ال�سرف

59%31,650,218,6اأرباح على محفظة ال�سندات التجارية وعمليات مالية

  262270الناتج البنكي ال�سافي

  18,6%12,0%ن�سبة الناتج البنكي ال�سافي

  12,1%5,8%اأرباح على محفظة ال�سندات التجارية

  6,5%6,2%اأرباح �سافية على عمليات ال�سرف

  302532معدل محفظة اأذون الخزينة

 5,57%5,32%اأرباح على محفظة ال�سندات التجارية

3 - النتيجة االإجمالية لال�صتغالل

الموارد  اأعباء  من  اأغلبها  في  )المكونة  العملية  االأعباء  تراجعت 

الب�سرية( بـ 3,4 مليون دينار اأو 2,4% لتنتقل من 141,5 مليون دينار 

اإلى 138,1 مليون دينار بين �سهري دي�سمبر 2014 ودي�سمبر 2015 

ويف�سل هذا التغير كاالآتي :

-1,3 مليون دينار اأو -%1,2  : االأعوان  اأعباء  	•

-2,2 مليون دينار اأو -%8,0  : لال�ستغالل  عامة  اأعباء  	•

+0,1 مليون دينار اأو %1,5  : لال�ستهالك  مخ�س�سات  	•
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تف�سيل الأعباء العملية

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

)2%()1,9(           83,8                        85,7                        اأجور ورواتب

%0,63               22,9                        22,3                        اأعباء اجتماعية

)1%()1,3(           106,7                      108,0                      اأعباء الأعوان 

21% 2,3               13,1                        10,9                        اأعباء ا�ستغالل غير بنكية

)27%()4,4(           11,9                        16,3                        اأعباء ا�ستغالل اأخرى

)8%()2,2(           25,0                        27,2                        اأعباء عامة لال�ستغالل 

2% 0,1               6,4                          6,3                           مخ�س�سات لال�ستهالك والمدخرات من الأ�سول الثابتة

)2%()3,4(           138,1                      141,5                      مجموع اأعباء ال�ستغالل 

   

%40 41% اأعباء االأعوان/الناتج البنكي ال�سافي 

%53,951,2%معامل اال�ستغالل 

898 0171 2عدد االأعوان في اآخر ال�سنة المحا�سبية 

958 0721 2معدل عدد االأعوان 

52,154,5اأعباء االأعوان/معدل عدد االأعوان 

كما تح�سن معامل اال�ستغالل الذي يقا�ض بالن�سبة بين االأعباء العملية والناتج البنكي ال�سافي بنحو 2,7 نقطة مائوية و�سوال اإلى%51,2.

108,0 106, 7

27, 2 25, 0

6, 3 6, 4

%53,9  
%51,2  

2014 Èª°ùjO 2015 Èª°ùjO
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هيكلة الأعباء العملية

وتبعا لتح�سن الناتج البنكي ال�سافي والتحكم في االأعباء العملية، 

�سجلت النتيجة االإجمالية لال�ستغالل ارتفاعا بـ 11,2 مليون دينار اأو 

8,9% لتبلغ 137,5 مليون دينار في موفى ال�سنة المحا�سبية 2015 

مقابل 126,3 مليون دينار في نهاية �سنة 2014.
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4 - كلفة املخاطر على القرو�ض

اإلى  اأ�سا�سا،  بقيت كلفة المخاطر على القرو�ض عالية ويرجع ذلك، 

تطبيق اجراءات البنك المركزي التون�سي فيما يتعلق »باالحتفاظ« 

بالديون المتعثرة.

في هذا ال�سياق وبالنظر اإلى اأهمية حجم الديون المتعثرة من ناحية 

واأقدميتها في ق�سمي المخاطر 4 و5 من ناحية اأخرى وا�سل البنك 

المركزي  البنك  لمن�سور  طبقا  لتغطيتها  هامة  مدخرات  تخ�سي�ض 

التون�سي 2013-21 : بلغت المدخرات االإ�سافية، في هذا ال�سدد، 

74 مليون دينار )مقابل 55 مليون دينار �سنة 2014(.

ودون اعتبار المدخرات االإ�سافية، بلغ مجهود تخ�سي�ض المدخرات 

 15,6( فقط  دينار  مليون   13 بـ  تقدر  �سافية  قيمة  المحا�سبية  لل�سنة 

مليون دينار �سنة 2014( وتعزى هذه الو�سعية اإلى :

.2015 �شنة  القرو�ش  منح  ن�شاط  تراجع  	•

خالل  المبذولة  المدخرات  لتخ�سي�ض  الهامة  المجهودات  	•
ال�سنوات االأخيرة.

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

3%7,4            269,7               262,3               الناتج البنكي ال�سافي

9% 0,5            5,9                   5,4                  اإيرادات ا�ستغالل اأخرى

3% 7,8            275,6               267,8               اإيرادات ال�ستغالل ال�سافية

)1%(1,3            )106,7(             )108,0(             اأعباء االأعوان

)8%(2,2            )25,0(               )27,2(               االأعباء العامة لال�ستغالل

2% )0,1(          )6,4(                 )6,3(                مخ�س�سات لال�ستهالك والمدخرات على االأ�سول الثابتة

)2%(3,4            )138,1(             )141,5(            اأعباء عملية

9% 11,2          137,5               126,3               النتيجة الجمالية لال�ستغالل

  126  

  138  %6,1  

%2,7  

%0,2  

%8,9+

∫Ó¨à°SÓd á«dÉªL’G áé«àædG
2014-12 
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تطور مكونات النتيجة الجمالية لال�ستغالل

RAP_ARABE_STB_2015_PH.indd   27 15/12/16   10:47



28

الـ�ســـركـــــة الــتون�سيــــــة للــبنـــــــك

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

3% )1,5( )55,9( )54,4( مخ�س�سات للمدخرات على الديون

10% 4,0  42,7  38,8  ا�ستعادة المدخرات على الديون

35% )22,3( )85,2( )62,9( مخ�س�سات للمدخرات االإ�سافية

38% 3,0  10,8  7,8  ا�ستعادة المدخرات االإ�سافية

)71%()1,3( 0,5  1,8  ا�ستعادة فوائد على ديون تم التخلي عنها

60% 2,5  )1,7( )4,1( ديون قيدت في �سكل خ�سارة 

21% )15,6( )88,6( )72,9( �سافي المخ�س�سات على المدخرات على ديون الحرفاء

15,6 

55,0 

13,0 

71,0 

2014 2015 

%85

%15

á«aÉ°VEG äGôNóŸ á«aÉ°U äÉ°ü°üfl (QôµàŸG •É°ûædG) äGôNóª∏d á«aÉ°U äÉ°ü°üfl
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تطور تكلفة مخاطر القرو�س عدا القرو�س في �سكل خ�سارة

الحرفاء  ديون  على  للمدخرات  ال�سافية  المخ�س�سات  وتف�سل 

كاالآتي :

5 - كلفة املخاطر على »حمفظة 
امل�صاهمات«

تقريبا  اال�ستثمار  �سندات  قيمة محفظة  لنق�ض  المخاطر  كلفة  بقيت 

نف�سها اأو 17,3 مليون دينار في نهاية �سنة 2015 مقابل 17,4 مليون 

دينار في موفى �سنة 2014 وخ�س�ست اأ�سا�سا لتغطية ال�سندات التي 

يملكها البنك في ال�سركات المالية التابعة.

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

)12%(2,0  )14,7( )16,7( مخ�س�سات المدخرات لنق�ض محفظة اال�ستثمار 

40% 0,6  2,2  1,6  ا�ستعادة المدخرات لنق�ض محفظة اال�ستثمار

73% )2,4( )5,7( )3,3( مخ�س�سات للمدخرات لنق�ض االأموال المت�سرف فيها

)18%()0,2( 0,9  1,0  ا�ستعادة المدخرات على االأموال المت�سرف فيها 

)61%()2,4( 1,6  4,0  فائ�ض اأو ناق�ض القيمة في تفويت محفظة اال�ستثمار

18% )2,3( )15,7( )13,4( مخ�س�سات المدخرات ونتائج ت�سحيح القيم على محفظة ال�ستثمار

RAP_ARABE_STB_2015_PH.indd   28 15/12/16   10:47



29

الـتقـريــر ال�سنــوي 2015

6 - النتيجة ال�صافية

بلغت النتيجة ال�سافية للبنك 33 مليون دينار م�سجلة زيادة بـ 11,9 

�سنة  موفى  في  الم�سجل  بم�ستواها  مقارنة   %56,5 اأو  دينار  مليون 

.2014

�ساعد على تحقيق هذه النتيجة اعتماد حد اأدنى من ال�سرائب فيما 

 2015 �سنة  دينار  مليون   1(  )IS( ال�سركات  على  بال�سريبة  يتعلق 

العملية   والمخاطر  ناحية  من   )2014 �سنة  دينار  مليون   16 مقابل 

االإيجابية من ناحية اأخرى.

2,8 مليون دينار، يقدم الجدول التالي لمحة عن المخ�س�سات للمدخرات ل�سنتي  وباعتبار كلفة المخاطر العملية االإيجابية التي قدرت بـ 

2014 و2015.

تحليل كلفة المخاطر

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

3%)1,5( )55,9( )54,4( مخ�س�سات للمدخرات على الديون

10% 4,0  42,7  38,8  ا�ستعادة المدخرات على الديون

35% )22,3( )85,2( )62,9( مخ�س�سات لمدخرات اإ�سافية

38% 3,0  10,8  7,8  ا�ستعادة المدخرات االإ�سافية

)71%()1,3( 0,5  1,8  ا�ستعادة فوائد على ديون متخلى عنها

)60%(2,5  )1,7( )4,1( ديون في �سكل خ�سارة

21% )15,6( )88,6( )72,9( مخ�س�سات �سافية للمدخرات على ديون الحرفاء 

)34%(1,6  )3,1( )4,7( مخ�س�سات للمدخرات للمخاطر واالأعباء

705% 5,1  5,9  0,7  ا�ستعادة لمدخرات للمخاطر واالأعباء

)170%(6,7  2,8  )4,0( مخ�س�سات �سافية للمدخرات على المخاطر وال�سرف 

12% 2,0  )14,7( )16,7( مخ�س�سات المدخرات لنق�ض محفظة اال�ستثمار

40% 0,6  2,2  1,6  ا�ستعادة المدخرات لنق�ض محفظة اال�ستثمار

73% )2,4( )5,7( )3,3( مخ�س�سات المدخرات لنق�ض االأموال المت�سرف فيها

)18%()0,2( 0,9  1,0  ا�ستعادة المدخرات على االأموال المت�سرف بها

)61%()2,4( 1,6  4,0  فائ�ض/ناق�ض قيمة التفويت في محفظة اال�ستثمار

18% )2,3( )15,7( )13,4( مخ�س�سات المدخرات ونتائج ت�سحيح القيم على محفظة ال�ستثمار 

12% )11,3( )101,5( )90,3( كلفة المخاطر الجملية 
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%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

3% 7,4              269,7          262,3          الناتج البنكي ال�سافي

3% 7,8              275,6          267,8          اإيرادات �سافية لال�ستغالل

)2%(3,4              )138,1(       )141,5(        اأعباء عملية

9% 11,2            137,5          126,3          النتيجة الإجمالية لال�ستغالل

12% )11,3(          )101,5(       )90,3(          كلفة المخاطر ال�سافية

0% )0,0(            35,9            36,0            نتيجة ال�ستغالل

)255%()3,1(            )1,9(           1,2              ر�سيد ربح/خ�سارة العنا�سر العادية االأخرى

)94%(15,0            )1,0(           )16,1(          اأداء على ال�سركات

57% 11,9            33,0            21,1            النتيجة ال�سافية لل�سنة المحا�سبية

%0,29  

%0,43  

2014-12 2015-12 

(%18,63) 

%6,01  

2014-12 

2015-12 

مردودية الأ�سول

مردودية الأموال الذاتية

RAP_ARABE_STB_2015_PH.indd   30 15/12/16   10:47



31

الـتقـريــر ال�سنــوي 2015

2 - قاعة االأ�صواق بالعملة االأجنبية

تراجع رقم معامالت �سوق ال�سـرف بالحا�سر من 14466,7 مليون 

دينار �سنة 2014 اإلى 12482,8 مليون دينار �سنة 2015 اأي بانخفا�ض  

اأي  تقريبا  الما�سية  ال�سنة  م�ستوى  في  نتيجته  بقيت  و   .%13,8 بـ 

9945 األف دينار.  

وفي المقابل زادت نتيجة ال�سرف االآجل بن�سبة  115% مقارنة ب�سنة 

2014 لتبلغ 3.535,6 األف دينار نهاية �سنة 2015. 

نتيجته  �سجلت  فقد  االأجنبية  بالعملة  النقدية  لل�سوق  بالن�سبة  اأما 

ال�سافية تطـــورا ملحوظا بـ %31,8 اإذ بلغــت 11,2 مليون دينار �سنة 

2015 مقابل 8,5 مليون دينار في ال�سنة ال�سابقة. 

3 - العالقات الدولية 

تعزيز  على  اأ�سا�سا   2015 �شنة  خالل  للبنك  الدولي  الن�شاط  تركز 

اأعمال جديدة  فر�ض  على  والبحث  االأجانب  المرا�سلين  مع  تعاونه 

عبر العالم. 

وقام ممثلو البنوك االأجنبية بـما يقارب عن 72 زيارة تركزت حول 

م�ستوى العالقات مع ال�سركة التون�سية للبنك واالإجراءات الواجب 

اتخاذها لتطويرها. 

كما �سهدت ال�سنة المحا�سبية 2015 تو�سيع �سبكة المرا�سلين للبنك 

بالخارج وتدعيمها بالدخول في عالقة مع  اأربعة بنوك اأجنبية جديدة 

من ايطاليا واالأردن والت�ساد وم�سر.  

وفيما يتعلق بتنمية االأعمال الدولية، �شمل ن�شاط البنك ا�شتقطاب 

في  م�ساركة  اأجنبية  و�سركات  كليا  م�سدرة  جديدة  موؤ�س�سات 

بالدينار  فتح ح�سابات  من  تمكينها  وتم  التون�سية  بالبالد  مناق�سات 

القابل للتحويل وبالعملة االأجنبية.

التي كانت محل طلبات  الكبرى  الم�ساريع  البنك بمتابعة  قام  كما 

و�سجلت  المناق�سة.  اإتمام  وحتى  طرحها  منذ  وذلك  دولية  عرو�ض 

اإ�سدار  2015 في هذا المجال  ال�سركة التون�سية للبنك خالل �سنة 

عدد كبير من ال�سمانات الوقتية والنهائية. 

الن�ســــــــاط الـــدويل

التجارة  لتطور  المالئم  غير  بالظرف  للبنك  الدولي  الن�شاط  تاأثر 

العالمية وكذلك بالظرف الوطني ال�سعب على ال�سعيد االقت�سادي. 

مع  البنكية  الت�سوية  عمليات  بانكما�ض  الو�سعية  هذه  وترجمت 

الخارج اأ�سا�سا على م�ستوى عمليات التحويل.   

1 - العمليات مع اخلارج

تراجعت عمليات الت�سوية البنكية مع الخارج خالل �سنة 2015 من 

13.398,9 مليون دينار اإلى 12.011,0 مليون دينار.         

مليون   2.464,0 للبنـك  الموكلة  والت�سدير  التوريد  بلغت عمليات 

دينار و1.520,4 مليون دينار على التوالي اأي بنق�ض بـ %19 و24% 

تباعا.  

وتراجعت التحويالت المالية بـ %3,8 خالل �سنة 2015 اإذ بلغت 

8.026,6 مليون دينار. ويعزى هذا التراجع اأ�سا�سا اإلى نق�ض حركات 

ح�سابات  اأ�سحاب  من  البنك  مرا�سلو  بع�ض  بها  قام  التي  التغطية 

الدينار القابل للتحويل وذلك اثر تدهور المحيط االقت�سادي الدولي.

%التغير دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014ماليين الدنانير

الت�سويات الخارجية

%19-)595,2(           464,0 2           059,2 3           الواردات

%24-)472,4(           520,4 1           992,8 1           ال�سادرات

%4-)320,3(           026,6 8           346,9 8           التحويالت )عمليات غير تجارية(

%10-)387,9 1(011,0 12           398,9 13 المجموع
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قيمة ال�صركة التون�صية 
للبنك 

124,3 مليون دينار  من  للبنك  التون�سية  ال�سركة   قيمة  ر�سملة   ارتفعت  	•
�سنة 2014 اإلى 870,1 مليون دينار اآخر �سنة 2015 مما طور ح�ستها في 

ر�سملة ال�سوق المالية من 0,7% اإلى %4,9.

: االآتية   التطورات  للبنك  التون�سية  ال�سركة  �سهم  �سعر  عرف  	•
ارتفع من 5 دينارات في 31-12-2014 اإلى 5,6 دينار اآخر �سنة 2015.  -

في �سجل  م�ستوى  اأدنى  )وهو  دينار   4,150 بين  تفاوت   - 

في �سجل  م�ستوى  )اأعلى  دينار  و8,150   )2015-03-24 
.)2015-05-15

مقابل   2015 �سنة  في  �سهما   2517042 المتبادلة  االأ�سهم  عدد  بلغ  	•
372076 �سهما فقط �سنة 2014.
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5.000

i-15                    f-15                m-15                a-15               m-15                 i-15                  i-15                a-15                  s-15                o-15                n-15                d-15

5,6

7,85

4,15

تطور �سعر قيمة ال�سركة التون�سية للبنك

 خالل �سنة 2015

التنمية التجـــــــارية
بتطوير   2015 �شنة  للبنك  والت�شويقي  التجاري  الن�شاط  اهتم 

ا�ستراتيجية المحافظة على الحرفاء وتطبيقها مما رفع عدد االتفاقيات 

المم�ساة لفائدة الحرفاء الهامين اإلى 162 اتفاقية.

وق�سد تنويع ت�سكيلة نواتجه وتدعيمها قام البنك باإعداد برنامج عمل 

لدرا�سة  بعث منتجات جديدة.  

وفي جانب اآخر، وا�سل البنك ت�سويق منتجاته النقدية والمعلوماتية 

عن بعد وفتح الح�سابات ومنح القرو�ض لالأفراد وعمليات موني قرام 

)Money Gram( وال�سرف اليدوي.   

على م�ستوى االت�ساالت وفي اإطار المناف�سة الحادة تمركزت ال�سركة 

)�سحافة-  التقليدية  االإعالم  و�سائل  مختلف  على  للبنك  التون�سية 

– �سبكات اجتماعية...( بهدف  راديو ...( والجديدة )مواقع واب 

قام  وهكذا  الحرفاء.  جميع  لدى  و�سوح  اأكثر  روؤية  على  الح�سول 

للبنك  التون�سية  ال�سركة  منتج  ببعث   2015 �سنة  خالل  البنك 

»الجوال البنكي« وموقع واب جديد. كما رعى البنك عديد االأن�سطة 

منح  عمليات  موا�سلة  مع  والطالبية  والثقافية  والعلمية  االقت�سادية 

هدايا اآخر ال�سنة وتنظيم حفالت اال�ستقبال.

وطبقا لتوجهاتها اال�ستراتيجية دعمت ال�سركة التون�سية للبنك خالل 

جديد  فرع   12 لفتح  الموافقة  على  بالح�سول  فروعها  �سبكة   2015
اأو  اأ�سغالها  اآخر انتهت  12 فرع  اإلى  اإ�سافة  موزعة على كامل البالد 

في طور التهيئة. 
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في اإطار ا�ستراتيجيته الجديدة )2016-2020( المرتكزة على تق�سيم 

جديد للحرفاء وروؤية جديدة لعالقة البنك معهم،  تم اتخاذ اإجراءات 

اأف�شل  اإلى نقاط بيع تعمل على تلبية  هامة لتحويل البنك والفروع 

لحاجيات الحرفاء ومنها باالأ�سا�ض : 

القدرات  ذات  المناطق  في  الفروع  فتح  برنامج  مراجعة  	•
االقت�سادية العالية.

وتنظيم(. )هند�سة  للفرع  جديد  �سكل  ت�سميم  	•
الحرفاء. اأق�سام  ح�سب  المنتجات  تنويع  	•

الفروع. في  والمعدات  )االنتداب(  الب�سرية  االإمكانيات  تعزيز  	•
الفروع. اأعوان  تكوين  	•

م�ساريع  وا�ستك�ساف  الفالحي  القطاع  تمويل  اآليات  تح�سين  	•
جديدة.

حتديث و�صائل الت�صرف
على  العمل   2015 �سنة  خالل  للبنك  التون�سية  ال�سركة  وا�سلت 

تحديث منظومتها االإعالمية لتتما�سى مع اأف�سل ممار�سات ال�سوق 

وذلك  وال�سفافية  الدقة  وفي  البينية  العمليات  في  والزيادة  البنكية 

تحقيق  تم  وهكذا  الم�سروع.  هذا  حول  الالزمة  الكفاءات  بتجميع 

عدة اأعمال تهم اإعادة تاأهيل بع�ض التطبيقات المعلوماتية  وتطويرها 

لتتداخل مع نواة المنظومة االإعالمية وت�سمح بتح�سينها على م�ستوى 

الهند�سة واالأمن والتنا�سق.  

وهي  البنكية  المهن  بع�ض  المعلوماتية  التطبيقات  هذه  وتغطي 

الت�سرف في التعهدات والفرع واالأموال الجاهزة والعمليات البنكية 

اإطار  في  كله  هذا  ويدخل  الم�ساهمات  في  والت�سرف  الخارج  مع 

مخطط االأعمال المقترح من قبل مكتب التدقيق Pwc. كما �ستمكن 

البنك من الح�سول على منظومة اإعالمية اأكثر تجان�سا باالأ�سا�ض فيما 

يخ�ض تطبيقات »الفرع« و»التعهدات« بما اأن المكونات االأ�سا�سية قد 

تم ت�سميمها من قبل نف�ض النا�سر لنواة المنظومة االإعالمية. 

ومن جهة اأخرى، خ�ست بع�ض م�ساريع البنية التحتية )الرامية اإلى 

التحكم في كلفة اال�ستغالل وتاأمين المنظومة االإعالمية وا�ستغالل 

والربط  للبنك  النجدة  موقع  اإخراج  الجديدة(  التكنولوجيات 

المعلوماتي والهاتفي لع�سرين فرع. 

في اإطار اال�ستراتيجية الجديدة للبنك تم البدء في اأعمال اأخرى اأو 

هي في طور الت�سميم ومنها باالأ�سا�ض : 

الخزينة  )اأوراق  المهنية  بالوحدات  للتكفل  برمجية  خلق  	•
والجرايات الم�سلمة(.

الخلفي. وال�سباك  للنقديات  جديدة  برمجية  اقتناء  	•
تطوير التجارة االلكترونية وتجهيز بع�ض الجهات بمطارف الدفع  	•

االلكتروني. 

كما ال يفوتنا باأن ن�سير اأن ال�سركة التون�سية للبنك قد تح�سلت على 

المهنية  الجمعية  اإهداء  من  المبتكر  للجوال  برمجية  اأح�سن  جائزة 

التون�سية للبنوك والموؤ�س�سات المالية بمنا�سبة الن�سخة الخام�سة من 

»درويدكون تون�ض«. 

املـــوارد الب�صــــرية
اإلى   2015 دي�سمبر   31 في  البنك  لموظفي  الجملي  العدد  ا�ستقر 

1898 منهم 54% موزعون على �سبكة الفروع.

ويتميز الموظفون بمعدل عمر ن�سبيا مرتفع اإذ يناهز 49 �سنة وبن�سبة 

تاأطير تبلغ 33,03% تمثل الذين تح�سلوا على �سهادة االأ�ستاذية وما 

فوق.

وفي  البنك  داخل  اأن�سطة  عدة  اإنجاز  تم  التكوين  م�ستوى  على 

مختلف المجاالت وقد خ�ست 530 م�ساركا يعملون بالمقر الرئي�سي 

اأوبالفروع.
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بين  ما  ن�ساطا   67 اإنجاز  تم  الخارجي  التكوين  يخ�ض  ما  وفي 

�سملت  بينما   2015 �سنة  خالل  م�ساركا   134 ل�سالح  الموؤ�س�سات 

الدورات التكوينية الم�سفوعة ب�سهادة 21 �سخ�سا.

الموؤ�س�سات  مختلف  مع  البنك  تعاون  اإطار  وفي  اآخر  جانب  من 

الجامعية ومراكز ومدار�ض التكوين المهني المرخ�ض فيها من طرف 

المراكز  من  مترب�سا  و30  جامعيا  مترب�سا   950 قبول  تم  الدولة، 

المهنية.

وا�سلت ال�سركة التون�سية للبنك تطبيق �سيا�ستها االجتماعية الهادفة 

اإلى اال�ستماع للمطالب الحقيقية لموظفيها لتحفيزهم مع ال�سهر على 

ن�سر مجموعة قيم يتقا�سمها الجميع.

مجاالت   2015 �شنة  الم�شدى  االجتماعي  الن�شاط  خ�ش  ولهذا 

الطب الوقائي والحيطة والتغطية االجتماعية والت�سرف في القرو�ض 

االجتماعية وامتيازات اأخرى )المطعم، التمدر�ض...(.

اال�ستراتيجية  طرف  من  المقررة  للبنك  الجديدة  الروؤية  اإطار  في 

وااللتزام  الفعال  واالأداء  الم�سوؤولية  قيم  حددت   )2020-2016(

مراحل  عبر  تطبيقها  ويمر  البنك  موظفو  جميع  فيها  ي�سترك  كقيم 

مختلفة منها :     

اأ�سا�ض  على  االرتقاء  معايير  ومراجعة  وم�سكها  المواهب  تحديد  	•
االأعمال المنجزة.

التكوين في كل  العمل على مزيد حرفية جميع الموظفين عبر  	•
المهن البنكية.

وتقنيات  االت�سال  مجاالت  في  الفروع  في  العاملين  تكوين  	•
الذاتي  بالتطور  ي�سمح  مما  النزاعات  في  والت�سرف  التفاو�ض 

والمهني.

املــــــراقبة الداخلــــــية
اختارت ال�سركة التون�سية للبنك في �سنة 2015 تغيير نمط الحوكمة 

العام  والمدير  االإدارة  مجل�ض  رئي�ض  وظيفة  بين  بالف�سل  وذلك 

كما  الداخلية.  المراقبة  منظومة  وتعزيز  الحوكمة  تح�سين  اإطار  في 

بعدة  القيام  وتم  فعال.  ب�سكل  المخاطر  الإدارة  مجهوداتها  وا�سلت 

اأعمال في هذا االتجاه :

المخاطر  في  للت�سرف  المركزية   االإدارة  عن  م�سوؤولين  تعيين   ➢
القرو�ض  مخاطر  مراقبة  اإدارة  وهي  لها  التابعة  واالإدارات 

واإدارة  ومتابعتها  العملية  المخاطر  مراقبة  واإدارة  ومتابعتها 

مراقبة مخاطر ال�سوق ومتابعتها ق�سد تهيئة هياكلها لتكون عملية 

وتن�سيط الت�سرف في المخاطر داخل البنك.

لمختلف  المخاطر  تحليل  بمنظومة  تتعلق  طريق  خارطة  اإن�ساء   ➢
المهن البنكية وقيا�سها ومراقبتها وذلك تحت اأنظار لجنة المخاطر.

الوقائية  االجراءات  بخ�سو�ض  االمتثال  مراقبة  دور  تعزيز   ➢
لتبيي�ض االأموال وتمويل االإرهاب وذلك بـ :

ق�سد  الح�سابات  على  العمليات  مراقبة  تطبيقة  اإر�ساء  	•
غير  باأن�سطة  والخا�سة  الم�سبوهة  ال�سفقات  عن  الك�سف 

�سرعية منها باالأ�سا�ض تبيي�ض االأموال وتمويل االإرهاب ؛

قانون  بتطبيق  ت�سمح  اإجراءات  مذكرة  م�سروع  تح�سير  	•
االلتزام ب�سريبة الح�ساب االأجنبي )FATCA( ؛

الجهوية  االإدارات  م�ستوى  على  دائمين  مراقبين  تعيين  	•
الحرفاء  ح�سابات  تطهير  الإجراء  قريب  من  المتابعة  ق�سد 

الفروع  مختلف  ومراقبة  الح�سابات  فتح  ومراقبة  وتحديثها 

في القيام بواجباتها بكّل يقظة.

تعزيز دور اللجان التابعة لمجل�ض االإدارة وهي اللجنة  التنفيذية   ➢
مع  المخاطر  ولجنة  الداخلية  للمراقبة  الدائمة  واللجنة  للقر�ض 

م�ساعفة تواتر اجتماعاتها.

وعلى �سعيد منظومة المراقبة الداخلية وبالرجوع خا�سة اإلى من�سور 

 .2006/11/28 بتاريخ   2006/19 عدد  التون�سي  المركزي  البنك 

RAP_ARABE_STB_2015_PH.indd   34 15/12/16   10:47



35

الـتقـريــر ال�سنــوي 2015

معالجة   منظومة  تح�سين  تتمحور حول  التي  �سيا�سته  البنك  وا�سل 

المعلومة واإجراءات مراقبة العمليات.

�سرعت  وللمعطيات  العمل  لموقع  المادي  االأمن  �سعيد  وعلى 

ال�سركة التون�سية للبنك �سنة 2015 في تنفيذ م�ساريع هيكلية تتعلق 

بالمعدات و�سبكة الفروع :

•	موقع النجدة :

لل�سركة  النجدة  موقع  معطيات  لتاأمين  خارجي  مكتب  اختيار  تم 

التون�سية للبنك. ولهذا الغر�ض تم القيام با�ست�سارة لتخزين المعدات 

بم�ستوى عال  تتمتع  �سركات خدمات متخ�س�سة  لدى  المعلوماتية 

لتوا�سل الخدمات وت�ستجيب لمتطلبات المرونة الخا�سة بالتخزين 

المعلوماتي.

بالن�سبة لدليل الموؤ�س�سة  التنفيذ  ودخل حاليا الموقع المختار حيز 

والتطبيقات  االأخرى  المعطيات  تحويل  اأما  االإلكتروني  والبريد 

المعلوماتية فهو طور االإنجاز.

وي�سمح هذا الموقع باال�ستغال ب�سفة طبيعية في حال حدوث عطب 

المقر  خارج  موجود  مركز  في  المعطيات  على  والحفاظ  معلوماتي 

االجتماعي.

•	املراقبة بالفيديو :

المركزي  البنك  قبل  الممالة من  االأمن  لمتطلبات  االمتثال  ق�سد 

التون�سي تم بعث م�سروع لتجهيز المقر االجتماعي للبنك والبناءات 

التابعة واالإدارات الجهوية والفروع وم�ستودعات االأر�سيف ومكاتب 

ال�سرف واأماكن الموزعات االلية للبنك بمنظومة المراقبة بالفيديو.

اأما بخ�سو�ض المراقبة الدائمة لالأن�سطة في�ستمل الهيكل التنظيمي 

للبنك على هياكل المراقبة االأ�سا�سية التالية : 

اإدارة مراقبة الت�سرف  -

اإدارة مراقبة التعهدات  -

اإدارة المراقبة المحا�سبية  -

الالمركزية  والعمليات  والمحا�سبية  التنظيمية  المراقبة  اإدارة   -

)بالن�سبة للعمليات بالعملة االأجنبية ومع الخارج(

اإدارة متابعة العمليات الالمركزية لل�سوؤون القانونية ومراقبتها  -

اإدارة متابعة العمليات الالمركزية للنزاعات ومراقبتها  -

اإدارة تحقيق القرو�ض ومتابعة العمليات الالمركزية  -

االأ�سخا�ض  �سالمة  )م�سلحة  الم�ستركة  الم�سالح  اإدارة   -

والممتلكات والقيم...(.

كما ي�ستمل البنك طبقا للتنظيمات القانونية والت�سريعية على هيكل 

قار �سمن الهيكل التنظيمي مكلف بمراقبة االمتثال وتكمن مهمته 

االأ�سا�سية في : 

بالن�شاط  المتعلقة  والت�شريعات  القوانين  احترام  على  ال�شهر   -

البنكي

التعريف بمخاطر عدم االمتثال وتقييمها �سواء بالن�سبة للت�سريع   -

الداخلي اأو الخارجي المرتبط بالن�شاط البنكي ؛

تبيي�ض  بمكافحة  المتعلقة  االأ�سغال  على  االإ�سراف  دور  تاأمين   -

االأموال وتمويل االإرهاب ؛

ال�سهر على احترام اأعوان البنك لمجلة ال�سلوك الجيد وتكوينهم   -

في ما يخ�ض اأخالقيات المهنة البنكية.

اإ�سافة اإلى االإدارات المذكورة ي�سم البنك هياكل مراقبة دورية هي 

التالية :

اإدارة التفقد العام ؛  -

اإدارة التدقيق الداخلي.  -

بدورها  وهي  العامة  للمراقبة  المركزية  باالإدارة  الهياكل  هذه  ترتبط 

تحت اإ�سراف المدير العام وت�سهر على احترام التنظيمات المعمول 

منظومة  نجاعة  لتح�سين  تو�سيات  وتقدم  الداخلية  واالإجراءات  بها 

اأ�سا�ض برامج  الت�سرف وت�سطلع بمهامها بكل ا�ستقاللية �سواء على 

تدخل �سنوية م�سادق عليها اأو باأمر من االإدارة العامة.
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اآفــــــــــاق التنميــــــــــــــة

اإطار و�سع االختيارات اال�ستراتيجية مثلما حددت في مخطط  في 

تعهد  ال�سامل،  التدقيق  اإثر  المقترح   2018-2015 الهيكلة  اإعادة 

المحاور  حول  بالخ�سو�ض  تتبلور  التي  الن�ساطات  بعديد  البنك 

التالية :

التي  الر�سملة  اإعادة  عملية  نجاح   : الموازنة  تطهير  عن�سر  	•
مكنت من االمتثال للن�سب التنظيمية للمالءة وال�سيولة ؛

بمقت�سى  للحوكمة  جديد  نمط  اإن�ساء   : الحوكمة  عن�سر  	•
تن�ض  والتي   2014 ل�سنة  العادية  العامة  الجل�سة  قرارات 

والمدير  المجل�ض  رئي�ض  وظيفتي  بين  الف�سل  على  بالخ�سو�ض 

العام ؛

عن�سر التنظيم : خلق اإدارة مركزية للت�سرف ال�سامل في المخاطر  	•
واإعادة تن�سيط اإدارة ا�سترجاع الديون واإدارة تمويل ال�سياحة التي 

�سبطها  اأجل  من  ال�سياحة  في  التعهدات  هيكلة  اإعادة  �ستتولى 

وتخفيف الديون المتعثرة. كما تمت مراجعة قرار »تفوي�ض ال�سلط« 

الممنوح للمديرين الجهويين في مجال اإبرام ال�سلح ؛

باالنتدابات  الموارد  هذه  دعم   : الب�سرية  الموارد  عن�سر  	•

الجماعية والهادفة. ويجدر التو�سيح اأن عملية االنتداب هي االآن 

في طور لم�ساتها االأخيرة واأن مخطط الت�سريح المبكر �سيتم تنفيذه 

وفقا لبرنامج االنتداب كما �ستنال عملية التكوين اأهمية ق�سوى ؛

عن�سر المنظومة الإعالمية : تقدم تنفيذ التطبيقات »فرع«  	•
وبالخزينة الخارج  مع  بالعمليات  الخا�سة  وتلك   و»تعهدات« 

»IBANSYS وMEGARA« ؛

تق�سيم  اعتماد  على  االتفاق  تم  التجاري :  الن�شاط  عن�شر  	•
المتو�سطة  والموؤ�س�سات  ال�سركات  اإلى  البنك  لحرفاء  جديد 

روؤية  اإعداد  تم  وباالإ�سافة  والخوا�ض.  والمهنيين  وال�سغرى 

انتظار  اأو تحديثها في  فتحها  �سيتم  التي  للفروع  بالن�سبة  جديدة 

تعميمها على بقية الفروع ؛

عن�سر مخطط الأعمال : ا�ستلزمت مراجعة مخطط االأعمال  	•
باعتبار االأحداث التي وقعت �سنة 2015 في البالد.

الإعادة  االأخرى  بالمتطلبات  المتعلقة  التحديات  رفع  وبهدف  لكن 

الهيكلة والتحديث وا�سترجاع موقع الريادة في ال�سوق لي�سبح قاطرة 

 2016 �سنة  بداية  منذ  البنك  التزم  جديد،  من  التون�سي  االقت�ساد 

بعملية اإعداد وتنفيذ ا�ستراتيجية خما�سية جديدة 2020-2016.

الحوكمة  نمط  وتغيير  الر�سملة  اإعادة  عملية  نجاح  وبف�سل  وفعال، 

توجهات  تحيين  الواجب  من  اأنه  الجديدة  العامة  االإدارة  قررت 

وتدعيم  المالية  ال�سالبة  تعزيز  اإلى  والهادفة  اال�ستراتيجية  البنك 

في  والنجاعة  التناف�سية  القدرة  وتقوية  والعملية  الب�سرية  القدرات 

ال�سامل  التدقيق  عملية  ا�ستنتاجات  من  انطالقا  االقت�ساد  تمويل 

االقت�سادي  الظرف  باعتبار  واقعية  اأكثر  فر�سيات  اإدراج  مع 

الجديد.

التون�سية  »ال�سركة  ال�ساملة  لال�ستراتيجية  االأولى  الن�سخة  وتتمحور 

فعالة  قاطرة  البنك  »يعود  اال�ستراتيجية  الروؤية  2020« حول  للبنك 

مختلف  تطلعات  تلبية  في  مهامها  وتتمثل  التون�سي«  االقت�ساد  في 

�سركاء البنك واأما القيم التي تحملها فهي كاالآتي : 

التون�سيالروؤية االقت�ساد  في  الفعالة  القاطرة  البنك  •	يعود 

المهام

ومنفتحين. اأكفاء  موظفون  فيه  ويعمل  لم�ساهميه  مريحا  نموا  ي�سمن  حرفائه  تنمية  في  مرجعي  •	�سريك 
للبالد. وال�ساملة  الم�ستديمة  التنمية  في  وموؤثر  م�سوؤول  •	عن�سر 

فعالية في االأداءثقةاإخال�ضم�سوؤوليةالتزامالقيم
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الجديدة  اال�ستراتيجية  هذه  اأن  االإ�سارة  تجدر  اأخرى  ناحية  من 

ترتكز على 12 ور�سة تغيير )8 محاور تخ�ض االأداء و4 محاور تخ�ض 

الو�سائل( واأي�سا اأكثر من 200 اإجراء ملمو�ض وهي تتوقع في خارطة 

الطريق ثالث اآفاق تاأثير : 

)مرحلة  البنك  اأداء  تح�سين  على  التركيز  �سيتم   : مبا�سرة   ➢
التاأهيل(

لتاأ�سي�س   60 للذكرى  )المطابقة   2018 �سنة   ➢
البنك( : على ال�سركة التون�سية للبنك اأن تحرز مرتبة م�سرفة 

)مرحلة الت�سريع(.

2020 �ستعتلي ال�سركة التون�سية للبنك من�سة  �سنة  من  ابتداء   ➢
البنوك الفعالة والكفاأة )مرحلة االإقالع( .

وتتمركز الروؤية االإ�ستراتيجّية الجديدة للبنك حول :

ركائز روؤية ال�سركة التون�سية للبنك :

يعود البنك القاطرة الفعالة في القت�ساد التون�سي

4لتون�س3للموظفين2للم�ساهمين1للحرفاء

�سريك في التنمية مبتكر وفعال 

وفي اال�ستماع لهم

نمو مطرد على اأ�س�ض �سليمة 

�سامن للربح الدائم

بيئة جذابة ت�سمح بالحيوية 

واالنتعا�ض والكفاءة

فاعل على الم�ستوى االجتماعي 

واالقت�سادي موؤثر وم�سوؤول

اآخر �سنة 2016

عك�ض منحى االأداء

التاأهيل االإقالع

 ا�ستعادة نمو

مريح ودائم

اعتالء المن�سة

2018 2020

الت�سريع
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القوائم املالية
املختومة يف 31 دي�صمرب 2015

- املوازنة 

- قائمة التعهدات خارج املوازنة

- قائمة النتائج

- جدول التدفقات املالية

- اإي�صاحات حول القوائم املالية
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املوازنة
يف 31 دي�صمرب 2015

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 2014   31 دي�سمبر 2015الإي�ساح

الأ�ســول

975 512193 1.3229خزانة واأموال البنك المركزي التون�سي ومركز ال�سكوك البريدية والخزينة العامة للبالد التون�سيةاأ�سل 1

740 090139 2.3235م�ستحقات على الموؤ�س�سات البنكية والماليةاأ�سل 2

820 610 4405 341 3.35م�ستحقات على الحرفاءاأ�سل 3

173 370395 4.3814محفظة ال�سندات التجاريةاأ�سل 4

560 204312 5.3299محفظة اال�ستثماراأ�سل 5

084 04984 6.388االأ�سول الثابتةاأ�سل 6

452 941604 7.3685اأ�سول اأخرىاأ�سل 7

804 340 6057 693 7مجمــــوع الأ�ســـــول

الخ�ســــوم

588 780583 312البنك المركزي التون�سي ومركز ال�سكوك البريديةخ�سم 1

521 624234 8.387اإيداعات واأموال الموؤ�س�سات البنكية والماليةخ�سم 2

978 331 0815 285 9.35اإيداعات واأموال الحرفاءخ�سم 3

968 035490 10.3444قرو�ض وموارد خ�سو�سيةخ�سم 4

969 424791 11.3868خ�سوم اأخرىخ�سم 5

024 433 9437 997 6مجمـــوع الخ�ســـوم

الأمـــوال الذاتيـــة

300 875124 776راأ�ض المالاأذ 1

000 000117 12.3117تخ�سي�سات الدولةاأذ 2

791 676359 1.12.3464االحتياطاتاأذ 3

859 2-478 5-االأ�سهم الذاتيةاأذ 4

324 32437 37اأموال ذاتية اأخرىاأذ 5

883 748-776 727-نتائج مرحلةاأذ 6

107 04221 33نتيجة ال�سنة المحا�سبيةاأذ 7

220 92-663 695مجموع الأموال الذاتية

804 340 6057 693 7مجموع الخ�سوم والأموال الذاتية
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التعهدات خارج املوازنة
اإلى موفى 31 دي�صمرب 2015

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 2014   31 دي�سمبر 2015الإي�ساح

الخ�سوم المحتملة

078 848852 915�سمانات وكفاالت و�سمانات اأخرى مقدمةخ م 1

599 948271 225اعتمادات م�ستنديةخ م 2

اأ�سول مقدمة ك�سماناتخ م 3

677 123 7961 141 13.31مجموع الخ�سوم المحتملة

التعهدات المقدمة

735 531145 76تعهدات تمويل مقدمةخ م 4

735 531145 76تعهدات تمويلخ م 4 -أ

00تعهدات ت�سديد للدولةخ م 4 -ب

458 0833 3تعهدات خا�سة بال�سنداتخ م 5

193 614149 14.379مجموع التعهدات المقدمة

التعهدات المقبولة

تعهدات تمويل مقبولةخ م 6

729 308 9631 259 15.31�سمانات مقبولةخ م 7
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قائمة النتائج 
الفرتة من Zرة جانفي اإلى 31 دي�صمرب 2015

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 2014   31 دي�سمبر 2015الإي�ساح

اإيرادات ال�ستغالل البنكي

529 720394 16.3382فوائد دائنة ومداخيل مماثلةاإيرادات 1

246 69460 17.355عموالت دائنةاإيرادات 2

576 17931 18.350مرابيح محفظة ال�سندات التجارية والعمليات الماليةاإيرادات 3

346 54413 19.315مداخيل محفظة ال�ستثماراإيرادات 4

697 137499 504مجموع اإيرادات ال�ستغالل البنكي

اأعباء ال�ستغالل البنكي

377 232-566 230-20.3فوائد مدينة وتكاليف مماثلةاأعباء 1

977 4-877 3-عموالت مدينةاأعباء 2

00خ�سائر على محفظة ال�سندات التجارية والعمليات الماليةاأعباء 3

354 237-443 234-مجموع اأعباء ال�ستغالل البنكي

343 694262 269الناتج البنكي ال�سافي

5/ع4 909 76-819 85-21.3مخ�س�سات اتحياطي المخاطر ونتيجة ت�سحيح قيم الم�ستحقات وعنا�سر خارج الموازنة والخ�سوماأ

384 13-726 15-22.3مخ�س�سات احتياطي المخاطر ونتيجة ت�سحيح قيم محفظة االإ�ستثماراأ6/ع5

419 8985 5اإيرادات ا�ستغالل اأخرىاإيرادات 7

999 107-673 106-23.3م�ساريف االأعواناأعباء 6

160 27-992 24-24.3تكاليف اال�ستغالل العامةاأعباء 7

346 6-443 6-مخ�س�سات ا�ستهالك ومدخرات لالأ�سول الثابتةاأعباء 8

964 93935 35نتيجـــــــــــة ال�ستــــــــغالل

8/ع9 205 8721 1-25.3ر�سيد الربح اأو الخ�سارة المتاأتية من العنا�سر العادية االأخرىاأ

062 16-025 1-26.3االأداء على ال�سركاتاأعباء 11

107 04221 33نتيجة الأن�سطة العادية

00ر�سيد الربح اأو الخ�سائر المتاأتية من العنا�سر الخارقة للعادةاأ9/ع10

107 04221 33النتيجة ال�سافية لل�سنة المحا�سبية

تاأثيرات التغييرات المحا�سبية )�سافية من االأداءات(

107 04221 33النتيجة بعد التغييرات المحا�سبية
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جـــــــدول التدفقــــــات النقــــــــــدية
الفرتة من Zرة جانفي اإلى 31 دي�صمرب 2015

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 2014   31 دي�سمبر 2015الإي�ساح

اأن�ســـــطة ال�ستغـــــالل

440 301509 499اإيرادات االإ�ستغالل البنكي المقبو�سة

343 238-553 237-اأعباء اال�ستغالل البنكي المدفوعة

797 3918 9اإيداعات/�سحوبات لدى موؤ�س�سات بنكية ومالية اأخرى

436 243-860 152قرو�س وت�سبقات/ ت�سديد قرو�س وت�سبقات ممنوحة للحرفاء

268 252159 43-اإيداعات/ �سحوبات اإيداعات الحرفاء

010 131-250 414-اقتناءات/ تفويت في �سندات توظيف

285 110-786 105-مبالغ م�سددة لالأعوان ودائنون اآخرون

831 95145 30-تدفقات نقدية اأخرى متاأتية من اأن�سطة اال�ستغالل

238 1-646 1-اأداءات على ال�سركات مدفوعة

975- 885 171- التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة ال�ستغالل

اأن�سطــــــة الإ�ستثــــــمار

721 63710 15فوائد واأرباح مقبو�سة على محفظة اال�ستثمار

494 52-705 1اقتناءات/تفويت في محفظة اال�ستثمار

973 6-408 10-اقتناءات/ تفويت في االأ�سول الثابتة

745 48- 934 6 التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة ال�ستثمار

اأن�ســـــــطة ال�ستـــــــثمار

0 987 756 اإ�سدار االأ�سهم

092 28-886 45-اإ�سدار/ ت�سديد قرو�س وموارد خ�سو�سية

0 0 اأرباح موزعة

092 28- 101 711 التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة التمويل 

812 77- 150 546 التغير ال�سافي لل�سيولة وما يعادلها خالل ال�سنة المحا�سبية

355 311- 167 389- ال�سيولة وما يعادلها في بداية ال�سنة المحا�سبية

167 389- 983 156 27.3ال�سيولة وما يعادلها في نهاية ال�سنة المحا�سبية
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االإي�صــاحات حــول القــوائم املــالية

1 - االأ�صا�ض املرجعي الإعداد القوائم املالية 

تم اإعداد القوائم المالية لل�سركة التون�سية للبنك لل�سنة المنتهية في 

31 دي�سمبر 2015 طبقا للمبادئ المحا�سبية المتفق عليها عموما في 

المتعلقة  المحا�سبية )21 و22 و24 و25(  المعايير  �سيما  تون�ض وال 

بالموؤ�س�سات البنكية.

2 - قواعد القيا�ض واملبـادئ املحا�صبية 
املعتمدة

اأ�سا�ض تقييم عنا�سر الممتلكات وفق  اإنجاز القوائم المالية على  تم 

مبداأ التكلفة االأ�سلية وتتلخ�ض اأهم المبادئ المحا�سبّية فيما يلي :

المتعلقة  والمداخيل  للتعهدات  المحا�سبي  التقييد   -  1-2

بها

2-1-1 - التقييد المحا�سبي للتعهدات خارج الموازنة 

وطويلة  متو�سطة  بالقرو�ض  المتعلقة  التمويل  تعهدات  تقييد  يتم 

كفاالت  �سكل  في  وال�سمانات  الم�ستندية  واالعتمادات  المدى 

التعاقد  عند  الموازنة  خارج  التعهدات  بقائمة  اإ�سافية  و�سمانات 

ل   االأموا ت�سريحات  ن�سق  ح�سب  الموازنة  اإلى  نقلها  ويقع  ب�ساأنها 

باعتماد القيمة اال�سمية. 

2-1-2 - التقييد المحا�سبي للقرو�س لفائدة الحرفاء

يقدم �شافي قرو�ش االإ�شقاط في الموازنة بقيمته اال�شمية بعد طرح 

الفوائد المح�سوبة م�سبقا والتي لم يحن اأجل ا�ستحقاقها.

طرح  بعد  المدينة  الجارية  والح�سابات  المدفوعة  القرو�ض  وتقدم 

المحت�سبة  اأو  المقبو�سة  واالإيرادات  المخ�س�سة  والفوائد  الفوائد 

م�سبقا والمدخرات المتعلقة بها.

الممنوحة  القرو�س  لمداخيل  المحا�سبي  التقييد   -  3-1-2

للحرفاء

تح�سب الفوائد والمداخيل المماثلة اإ�سافة اإلى العموالت في نتائج 

المبالغ  بقيمة   2015 دي�سمبر   31 في  المنتهية  المحا�سبية  ال�سنة 

المتعلقة بها بعنوان ال�سنة المحا�سبية المذكورة.

يتم تح�سيل الفوائد على القرو�ض ق�سيرة االأجل م�سبقا وتقييدها في 

ح�سابات الت�سوية عند ت�سريح هذه القرو�ض وتقع في �سكل ا�ستراك 

في نهاية ال�سهر للجزء الم�ستحق.

بالقرو�ض  والمتعلقة  بعد  ت�سدد  ولم  اأجلها  حان  التي  الفوائد  تقيد 

)�سمن  والم�سنفة  في خال�سها  الم�سكوك  االأجل  وطويلة  متو�سطة 

المركزي  البنك  من�سور  معنى  على  وب4(  وب3  ب2  االأق�سام 

المعلقة وتخ�سم من  1991، في االإيرادات  24 ل�سنة  التون�سي عدد 

قائمة  في  الفوائد  هذه  اعتبار  ويقع  الحرفاء«.  على  »م�ستحقات  بند 

النتائج عند تح�سيلها الفعلي. 

الجارية  الفوائد  اال�ستحقاق  تاريخ  في  النتائج  قائمة  في  وتدرج 

»االأ�سول  الم�سنفة �سمن  بالقرو�ض  اأجلها والمتعلقة  التي لم يحل 

خا�سة«  متابعة  تتطلب  التي  »االأ�سول  �سمن  اأو  اأ(  )ق�سم  الجارية« 

)ق�سم ب1( ح�سب من�سور البنك المركزي التون�سي عدد 24 ل�سنة 

الفعلي ما عدى  قب�شها  البنك مو�شوعيا  اأّن ي�شمن  1991 وي�شترط 

فوائد القرو�ض المعالجة في اإطار المن�سور الجديد للبنك المركزي 

التون�سي عدد 4 ل�سنة 2011.

على  المدينة  الجارية  الح�سابات  على  الفوائد  بتعليق  القيام  ويقع 

الفوائد  على  التعليق  ويقت�سر  الح�ساب«  »تجميد  قاعدة  اأ�سا�ض 

الناتجة عن الح�سابات المجمدة.

ال�سافية  الدائنة  العمليات  اإذا كان مجموع  الح�ساب مجمدا  ويعتبر 

المنزلة به اأقل من قيمة الفوائد المدينة التي اأنتجها الح�ساب. 

بالح�سابات  الخا�سة  نزاع  الم�ستحقات محل  اإيرادات  تحت�سب  وال 

الجارية المدينة المقفلة.

2-1-4 - التقييد المحا�سبي لفوائد التاأخير

قيام  للبنك، عند  التون�سية  ال�سركة  قبل  التاأخير، من  فوائد  تح�سب 

الحريف بالخال�ض اأو عند اإجراء اإعادة جدولة ديون بالن�سبة لحريف 

معين.

غير اأنه ونظرا لدخول برنامج االإعالمية الجديد للت�سرف في النزاعات 

فوائد  من  احت�ساب جزء  تّم   ،2007 �سنة  منذ  العمل،  »IMX« حيز 

التاأخير وتاأجيلها وتقييدها بما قيمته 538.613 األف دينار.
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2-1-5 - مدخرات مخ�س�سة للتعهدات

i - مدخرات فردية

لمعايير  طبقا  الحرفاء  لتعهدات  المخ�س�سة  المدخرات  �سبط  تم 

الحذر المتعلقة بتوزيع المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات الواردة 

المنقح   1991 ل�سنة   24 عدد  التون�سي  المركزي  البنك  من�سور  في 

بالمن�سورين عدد 23 ل�سنة 1993 وعدد 4 ل�سنة 1999 الذي يحدد 

النحو  على  المدخرات  لتخ�سي�ض  الدنيا  والن�سب  المخاطر  اأق�سام 

االآتي :

%0 جارية  اأ�سول  اأ-   	•
%0 اأ�سول تتطلب متابعة خا�سة  ب-1   	•

%20 اأ�سول غير موؤكدة  ب-2   	•
%50 اأ�سول مقلقة  ب-3   	•

%100 اأ�سول معلقة  ب-4   	•

المخاطر  اأق�سام  من  ق�سم  لكل  المدخرات  تخ�سي�ض  ن�سب  تطبق 

على �سافي المخاطر غير المغطاة، اأي مبلغ التعهد بعد طرح الفوائد 

اأ�سوال  كانت  �سواء  عليها  المتح�سل  ال�سمانات  وقيمة  الموؤجلة 

مالية اأو عقارات مرهونة اأو �سمانات من الدولة والبنوك وموؤ�س�سات 

التاأمين.

تقدم المدخرات على الديون والح�سابات المدينة بعد طرح البنود 

المتعلقة بها.

الم�سمى  بالبند  الموازنة  خارج  التعهدات  على  المدخرات  تقدم 

»خ�سوم اأخرى«.

ii - مدخرات جماعية

ل�سنة   24 عدد  المن�سور  من  )جديد(  مكرر   10 للف�سل  تطبيقا 

الالحقة  بالن�سو�ض  والمنقح   1991 دي�سمبر   17 بتاريخ   1991

 ،2012 دي�سمبر   6 بتاريخ   2012 ل�سنة   20 عدد  المن�سور  وخا�سة 

ت�سمى  عام  طابع  ذات  مدخرات  للبنك  التون�سية  ال�سركة  كونت 

»مدخرات جماعية« ق�سد تغطية المخاطر المحتملة على التعهدات 

1( ح�سب  الجارية )�سنف 0( والتي تتطلب متابعة خا�سة )�سنف 

ل�سنة   24 عدد  التون�سي  المركزي  البنك  من�سور  من   8 الف�سل 

.1991

الم�سمنة  المنهجية  البنك  اتبع  المدخرات  هذه  مبلغ  ولتحديد 

بالمنهجية المرجعية بالمن�سور عدد 24 ل�سنة 1991 التي تن�ّض على 

المراحل التالية : 

متجان�سة ح�سب  في مجموعات  و1   0 التعهدات �سنف  تجميع   -

قطاع الن�شاط ؛

تطابق  التي  مجموعة  لكل  و�سطية  ترحيل  ن�سب  احت�ساب   -

بالتعهدات مقارنة  ن  ال�سنة  من  للمجموعة  االإ�سافية   المخاطر 

0 و1 لنف�ض المجموعة من ال�سنة ن-1. وقد تم هذا االحت�ساب 

باإزالة التعهدات ذات مخاطر محددة اأال وهي : جماعة بن علي 

وموؤ�س�سات عمومية ؛

تعك�ض  التي  الديون  مجموعة  ح�سب  العددي  العامل  تحديد   -

باعتبار  تم  قد  احت�سابه  اأن  اإلى  االإ�سارة  وتجدر  المخاطر.  تفاقم 

هذه  اأن  بما  العمومية  والموؤ�س�سات  علي  بن  جماعة  تعهدات 

االأخيرة قد تاأثرت بالظرف اال�ستثنائي ال�سائد في 2011 ؛ 

مجموعة  ح�سب  تطبيقها  �سيتم  التي  المدخرات  ن�سب  تقدير   -

مبلغ  بت�ساعف  الجماعية  المدخرات  مبلغ  وتحديد  الديون 

التعهدات 0 و1 بهذه العوامل المتغيرة الثالثة.    

iii - مدخرات اإ�سافية 

 2013/12/30 في  الموؤرخ   2013 ل�سنة   21 عدد  لمن�سور  تطبيقا 

ومتابعة  وتغطيتها  المخاطر  بتق�سيم  والمتعلق  للبنوك  الموجه 

التعهدات يتوجب على موؤ�س�سات القر�ض تكوين مدخرات اإ�سافية 

على االأ�سول ذات اأقدمية في الق�سم 4 تفوق اأو ت�ساوي 3 �سنوات 

لتغطية المخاطر ال�سافية وذلك طبقا للن�سب المئوية الدنيا التالية :

-  40% لالأ�سول ذات اأقدمية في الق�سم 4 من 3 اإلى 5 �سنوات

70% لالأ�سول ذات اأقدمية في الق�سم 4 من 6 و7 �سنوات  -

ت�ساوي اأو  تفوق   4 الق�سم  في  اأقدمية  ذات  لالأ�سول   %100  - 

8 �سنوات.
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وتعرف المخاطر ال�سافية بقيمة االأ�سول بعد طرح :

الفوائد الموؤجلة،  -

�سمانات الدولة و�سركات التاأمين وموؤ�س�سات القر�ض،  -

اأ�سول مالية قابلة لل�سرف دون  اأو  اإيداعات  �سمانات في �سكل   -

الم�ض من قيمتها،

المن�سور  من   10 الف�سل  الأحكام  طبقا  المكونة  المدخرات   -

الموجه لموؤ�س�سات القر�ض عدد 24 ل�سنة 1991.

اإجراءات ا�ستثنائية للقطاع ال�سياحي 

بتاريخ  12-2015 عدد  من�سورا  التون�سي  المركزي  البنك   اأ�سدر 

موؤ�س�سات  لدعم  ا�ستثنائية  اإجراءات  يت�سمن   2015 جويلية   22

القطاع ال�سياحي. وتتلخ�ض معطيات هذا المن�سور كاالآتي : 

�سنتي  ا�ستحقاقات  جدولة  اإعادة  القر�ض  موؤ�س�سات  ت�ستطيع   -

ال�سياحية  للموؤ�س�سات  الممنوحة  القرو�ض  من  و2016   2015

ويمكن دفعها بداية من �سنة 2017.

تدفع  ا�ستثنائية  جديدة  قرو�ض  منح  القر�ض  موؤ�س�سات  ت�ستطيع   -

الحاجيات  لتمويل  اإعفاء موجهة  �سنتان  �سنوات منها  �سبع  على 

جويلية   01 من  للفترة  ال�سياحية  للموؤ�س�سات  المتداول  للمال 

2015 اإلى 31 دي�سمبر 2016. 

ال يمكن لمبلغ هذه القرو�ض اأن يتجاوز 10% من القيمة المحا�سبية 

ال�سافية لالأ�سول الثابتة طبقا للقوائم المالية المقفلة في 31 دي�سمبر 

2014 ويتم قبول هذه القرو�ض الإعادة التمويل لدى البنك المركزي 

التون�سي.

ال�شركة المعنية لمطلب  ي�شترط للتمتع بهذه االإجراءات تقديم   -

االأقل على  االأعمال  رقم  انخفا�ض  بتبريرات  مرفقا  الغر�ض   في 

بــ 30% مقارنة بنف�ض الفترة لل�سنة الما�سية.

طور  في  الموؤ�س�سات  اال�ستثنائية  االإجراءات  تخ�ض  ال   -

بتاريخ   34-95 عدد  القانون  الأحكام  طبقا  الق�سائية  الت�سوية 

تمر  التي  الموؤ�س�سات  بم�ساعدة  المتعلق   1995/04/17

اقت�سادية. ب�سعوبات 

 31 في  المخاطر  ق�سم  على  الحفاظ  القر�ض  موؤ�س�سات  ت�ستطيع   -

دي�سمبر 2014 للموؤ�س�سات التي انتفعت باالإجراءات اال�ستثنائية 

و تجميد االأقدمية ح�سب الف�سل 10 مكرر 4 من المن�سور عدد 

التي  ال�سياحية  للموؤ�س�سات   1991 دي�سمبر   17 بتاريخ   24-91

المركزي  البنك  من�سور  من  و2   1 الف�سلين  باإجراءات  انتفعت 

التون�سي عدد 12 ل�سنة 2015. 

البنك  يخ�س�ض  لم  القواعد  لهذه  وتطبيقا   2015 دي�سمبر   31 في 

قدره  بمبلغ  ال�سياحي  القطاع  من  حريف   19 لـ  اإ�سافية  مدخرات 

41.651 األف دينار.

والمداخيل  ال�سندات  لمحفظة  المحا�سبي  التقييد   -  2-2

المتعلقة بها

تنق�سم محفظة �سندات البنك اإلى �سنفين :

اال�ستثمار •	محفظة 
التجارية ال�سندات  •	محفظة 

بهـا المتعلقـة  والـمداخيل  ال�ستثمار  2–2–1 – محـفظة  

ي�سنف �سمن محفظة اال�ستثمار ما يلي :

التي  ال�سركات  مال  راأ�ض  في  ح�س�سا  تمثل  التي  ال�سندات  	•
)�شندات  البنك  لن�شاط  مفيدة  الم�شتديمة  ملكيتها  تعتبر 

في  وح�س�ض  م�ساهمة  �سندات   : الم�ستديمة(  الم�ساهمة 

موؤ�س�سات �سريكة وح�س�ض في موؤ�س�سات مرتبطة.

نّية  مع  البنك  اقتناها  التي  القار  الدخل  ذات  ال�سندات  	•
خا�سة  ومنها  اال�ستثمار  )�سندات  اآجالها  حلول  حتى  حيازتها 

االقترا�سات الرقاعّية(.

اإعادة  باتفاقية  مرتبطة  تمويل  م�ساهمات  �سكل  في  ال�سندات  	•
االإحالة والتي لم يقع التفويت فيها نهائيا.
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راأ�ض  اال�ستثمار ذات  �سركات  قبل  فيها من  المت�سرف  االأموال  	•
مال التنمية. 

هذه  مختلف  على  للعمليات  المحا�سبي  التقييد  قواعد  وتتلخ�ض 

االأ�سناف من ال�سندات كاالآتي :

i - �سـنـدات المـ�سـاهـمـة المـ�سـتـديـمـة

تقيد هذه ال�سندات في الموازنة ب�سعر اقتنائها دون اعتبار الم�ساريف 

واالأعباء وت�سجل الم�ساهمات المكتتبة وغير المدفوعة في التعهدات 

خارج الموازنة بقيمة اإ�سدارها.

وتدرج عمليات اقتناء �سندات الم�ساهمة والتفويت فيها بتاريخ تحويل 

ملكيتها اأو بتاريخ ت�سجيل المعاملة ببور�سة االأوراق المالية بتون�ض. 

في  ال�سندات  هذه  في  التفويت  الناتجة عن  القيمة  فوائ�ض  وتدرج 

بند »اعتمادات للمدخرات ونتيجة ت�سحيح قيم محفظة اال�ستثمار«.

في  البنك  بحوزة  هي  التي  ال�سندات  على  االأ�سهم  اأرباح  وت�سجل 

قائمة النتائج عند الموافقة الر�سمية على توزيعها.

ii - �سـنـدات ال�ستثـــمار

في  االقترا�ض(  )رقاع  القار  الدخل  ذات  ال�سندات  تدرج مداخيل 

االإيرادات ب�سفة تغطي الفترة المعنية.

iii - �سـنـدات المـ�سـاهـمـات للتـمـويـل

وينظر  للتمويل  الرئي�شي  للن�شاط  امتدادا  التمويل  م�شاهمات  تعتبر 

اإلى فوائ�ض القيمة الناتجة عن التفويت فيها كفوائد وتحت�سب كجزء 

من اإيرادات اال�ستغالل البنكي. وتدرج فوائ�ض القيمة كاإيرادات مرة 

واحدة عند التفويت وتقدم في بند »مداخيل محفظة اال�ستثمار«.

قائمة  في  البنك  بحوزة  هي  التي  ال�سندات  على  االأرباح  وتدرج 

النتائج عند الموافقة الر�سمّية على توزيعها.

ويقع تحويل المبالغ غير المدفوعة من الفوائد التي وقع تحويلها اإلى 

م�ساهمات من ح�سابات الم�ستحقات اإلى ح�سابات الم�ساهمات في 

راأ�ض المال. كما تحول االإيرادات الموؤجلة المتعلقة بها اإلى ح�ساب 

المدخرات للم�ساهمات.

iv - مدخرات مخ�س�سة للم�ساهمات

اإقفال  تاريخ  عند  ال�سارية  بالقيمة  الم�ساهمة  �سندات  تح�سب 

الح�سابات، وهي تتطلب تخ�سي�ض مدخرات تغطي النق�ض المحتمل 

في القيمة ال �سيما اإذا كان يكت�سي طابعا م�ستديما.

ويقع االأخذ بعين االعتبار عند ح�ساب هذه القيمة لما يلي :

المدرجة. لالأ�سهم  بالن�سبة  بالبور�سة  ال�سهم  قيمة  	•

موازنة  اآخر  من  انطالقا  تحديدها  يتم  التي  الح�سابية  القيمة  	•
متوفرة بالن�سبة للم�ساهمات في الم�ساريع غير الفندقية.

القيمة الح�سابية التي يتم تحديدها انطالقا من اآخر موازنة متوفرة  	•
الثابتة  االأ�سول  على  الم�سجل  القيمة  فائ�ض  ح�سب  ومعدلة 

بالن�سبة للم�ساهمات في الم�ساريع الفندقية.

�سركات  فيها  تت�سرف  التي  االأموال  في  الم�ساهمات  تح�سب 

اإحالة،  اتفاقيات  اإطار  في  وذلك  تنمية،  مال  راأ�ض  ذات  اال�ستثمار 

بالقيمة ال�سارية وباعتبار اآفاق اال�ستخال�ض.

الم�ساهمات  بعنوان  مدخرات  تخ�سي�ض  يتّم  االأ�سا�ض،  هذا  وعلى 

اآجال االإحالة والتي ال تغطي  انتهاء  التي لم يقع ا�ستخال�سها عند 

قيمتها ال�سارية كلفة اقتناء ال�سندات.

2–2–2 – محفظة ال�سندات التجارية والـمـداخـيل الـمـتـعلقـة 

بهـا

تق�سم محفظة البنك من ال�سندات التجارية اإلى �سنفين :

�سندات المعامالت : ال�سندات المتميزة ب�سيولتها والتي ال تفوق 

مدة حيازتها ثالثة اأ�سهر )رقاع الخزينة ق�سيرة االأجل(.

�سندات التوظيف : �سندات مقتناة مع نية حيازتها لمدة ال تتجاوز 

ال�سنة.

يقع اإدراج المداخيل المتعلقة بهذه ال�سندات في قائمة النتائج ب�سفة 

تغطي الفترة المعنية.
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تتاأتى من  التي  التوظيف وهي  المتعلقة ب�سندات  المنحة  كما تقيد 

الفارق بين �سعر االقتناء وقيمة الت�سديد ب�سفة تغطي الفترة المعينة.

والأعباء  الحرفاء  لإيداعات  المحا�سبي  التقييد   -  3-2

المتعلقة بها

نوعية  ح�سب  الحرفاء  واأموال  اإيداعات  على  الفوائد  اأعباء  تقيد 

االإيداع بالطريقة االآتية :

الحرفاء  ح�سابات  في  الجارية  الح�سابات  على  الفوائد  تدرج   -

القيمة  تواريخ  وتختلف  اأ�سهر.  ثالثة  كل  محا�سبيا  وتقيد 

الفوائد على الح�سابات الجارية للحرفاء  الم�ستعملة الحت�ساب 

لمن�سور  طبقا  وذلك  االإيداع  اأو  ال�سحب  عمليات  باختالف 

البنك المركزي التون�سي عدد 22 ل�سنة 1991. 

تدرج الفوائد على الح�سابات الأجل في ح�سابات الحرفاء عند   -

حلول اأجلها وتكون مو�سوع ا�ستراك عند كل تاريخ اإقفال.

2-4 - التقييد المحا�سبي للموارد والأعباء المتعلقة بها

تدرج اقترا�سات البنك في الموازنة كلما وقعت عملية �سحب. وتقيد 

الفوائد على االقترا�سات �سمن االأعباء متى حل اأجل ا�ستحقاقها.

قد  التي  ال�سرف  خ�سارة  بتحمل  التاأمين«  الإعادة  »تون�ض  تتكفل 

القوائم  في  ت�سجل  والتي  الخارجية  البنك  اقترا�سات  عن  تترتب 

المالية بالدينار التون�سي على اأ�سا�ض �سعر �سرفه االأ�سلي.

التون�سية  ال�سركة  تتحمل  والتي  االأجنبية  بالعملة  االقترا�سات  اأما 

اإقفال  عند  تقييمها  اإعادة  فتقع  بها  المتعلقة  ال�سرف  مخاطر  للبنك 

التاريخ.  ذلك  في  ال�ساري  ال�سرف  �سعر  ح�سب  المحا�سبية  ال�سنة 

وتدرج خ�سارة ال�سرف المحتملة في قائمة النتائج.

2-5 - الحـ�سابات بالعـملة الأجـنـبـية ونتـيجة الـ�سـرف

اليدوي  ال�سرف  عمليات  على  ال�سرف  نتيجة  تحديد  يوميا  يتم 

وتمثل  العملية.  تاريخ  في  ال�سرف  �سعر  ح�سب  النقدية  لالأوراق 

نتيجة ال�سرف، في هذه الحالة، الفارق بين �سعر االقتناء و�سعر البيع 

لليوم المعين.

ال�سرف  �سعر  اإلى  القار  ال�سعر  من  تقييم  اإعادة  عملية  اإجراء  يقع 

ال�ساري عند تاريخ االإقفال لكافة ح�سابات الموازنة بالعملة االأجنبية 

عن  الناتج  الفارق  ت�سجيل  ويتم  ال�سرف.  و�سعيات  ذلك  في  بما 

فارق   38.391« للغر�ض  مخ�س�ض  موازنة  ح�ساب  في  التقييم  هذا 

التحويل«.

2-6 - الأ�سـول الـثـابـتـة وال�ستهالكات

المئوية  الن�سبة  اعتبار  مع  اقتنائها  بتكلفة  الثابتة  االأ�سول  تقيد 

الم�سترجعة من االأداء على القيمة الم�سافة الخا�ض بال�سنة ال�سابقة.

والتي  ال�سنوية،  ح�س�سه  المت�ساوية  اال�ستهالك،  ن�سب  وتف�سل 

يعتمدها البنك كاالآتي :

%2 •	عقارات 
%20 نقل  •	معدات 

)*( %20 - 15 - 10 مكاتب  ومعدات  •	اأثاث 
%10 وتكييف  وات�ساالت  �سالمة  •	معدات 

)*( %33 – 15 معلوماتية  •	معدات 
%33 معلوماتية  •	برمجيات 
%10 واإن�ساءات  وتهيئة  •	تجهيز 

)*( : ن�سبة موظفة على االإقتناءات منذ غرة جانفي 2008.

االأ�سلية،  للتكلفة  المحا�سبي  المبداأ  ا�ستثنى  الذي  البنك  اأن  بيد 

قام خالل ال�سنة المحا�سبية 2000 باإعادة تقييم االأرا�سي والمباني، 

وقد ترتب عن هذه العملية زيادة في االأموال الذاتية للبنك بمبلغ 

37.324 األف دينار تم تقديمها في بند »اأموال ذاتية اأخرى«.

ما  اأخرى  ومنافع  للتقاعد  المغادرة  لمنح  مدخرات   -  7-2

بعد الت�سغيل 

تقيد المدخرات لمنافع االأعوان من قبل البنك لمجابهة التعهدات 

بالمنح  والمتعلقة  المكت�سبة  للحقوق  الحالية  للقيمة  المطابقة 

عن  وتنتج  للتقاعد.  المغادرة  حال  في  اأ�سهر(  �ستة  )اأجر  التعاقدية 

احت�ساب )ح�سب طريقة االأثر الرجعي( وحدات االئتمان المقدرة 

)ح�سب المعيار الدولي عدد 19 »منافع االأعوان« الذي ال وجود لما 

يعادله بتون�ض(. وهذا االحت�ساب ياأخذ بعين االعتبار خا�سة مخاطر 
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الوفاة والتطور التقديري لالأجور وتواتر عدد االأعوان ون�سبة التحيين 

المالي.

اأعوانه  تجاه  البنك  تعهدات  لتغطية  للمدخرات  ملحق  يقيد  كما 

المتقاعدين بخ�سو�ض التاأمين االجتماعي با�ستعمال نف�ض الطريقة 

اأمل الحياة للمنتفعين واالأعباء  اإلى تقديرات  المحا�سبية وبالرجوع 

ال�سنوية المنبثقة عن عقد التاأمين االجتماعي.

3 - اإي�صاحات حول بنود القوائم املالية

المركـزي  البنـك  لــدى  واأمـوال  خزانــة   -  1-3 اإي�ساح 

للبالد  العامة  والخزينة  البريدية  ال�سكوك  ومركز  التون�سـي 

التون�سيـة

 2015 دي�سمبر   31 في  دينار  األف   229.512 البند  هذا  ر�سيد  بلغ 

مقابل 193.975 األف دينار في نف�ض التاريخ من �سنة 2014 وتركيبته 

كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

280 89548 42الخزينة

382 613144 186البنك المركزي التون�سي

309 01مركز ال�سكوك البريدية

44الخزينة العامة للبالد التون�سية وا�ستعادة ال�سيولة

975 512193 229المجمـــوع

تحتوي ح�سابات »البنك المركزي التون�سي« بالدينار على عدة مبالغ �سابقة معلقة قيد الت�سوية.   -

اأقدميتها.  تاريخ  ح�سب  العالقة  الح�سابات  االآتي  الجدول  ويف�سل 

االأجنبية  بالعملة  التون�سي«  المركزي  »البنك  ح�سابات  تحتوي   -

على عدة مبالغ �سابقة معلقة قيد الت�سوية. 

وح�سب  االأجنبية  العملة  ح�سب  العالقة  الح�سابات  هذه  جمعت 

اأقدميتها بالجدول االآتي :

باآالف الدنانير

اأقدمية
ح�ساب مدين للبنك 

المركزي التون�سي

ح�ساب مدين لل�سركة 

التون�سية للبنك

ح�ساب دائن للبنك 

المركزي التون�سي

ح�ساب دائن لل�سركة 

التون�سية للبنك

467 016 95338 216 201148 660 19976 472 103اأقل من ثالثية

087 635 02010 866 05615 292 98915 226 8اأكثر من ثالثية

577 354 5604 691 0898 275 3818 760 6اأكثر من �سدا�سية

559 139 253116 724 83785 922 93 133 951 117اأكثر من �سنة

690 145 786169 498 177258 150 702194 410 236المجموع
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العملة 

الأجنبية
اأقدمية

ح�ساب 

دائن 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك

ح�ساب 

مدين 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك

ح�ساب 

دائن 

للمرا�سلين

ح�ساب 

مدين 

للمرا�سلين

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك 

وللمرا�سلين 

بالعملة 

الأجنبية

ح�ساب مدين 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالعملة 

الأجنبية

القيمة 

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالدينار 

التون�سي

ح�ساب مدين 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالدينار 

التون�سي

درهم 

الإمارات

AED

0000000.54900اأقل من ربع �سنة

140001401401400.5497777اأكثر من ربع �سنة

0000000.54900اأكثر من ن�سف �سنة

174 72129 1410.54911 35053 95021 35052 019121اأكثر من �سنة

AED 251 79829 28111 49053 09021 35053 14019121مجموع

دولر كندي

CAD

053128 857881.4527 85700884 4اأقل من ربع �سنة

100201201.452229اأكثر من ربع �سنة

8630 97201.4522 9720001 1اأكثر من ن�سف �سنة

552 47730 0421.45273 60421 89550 68219 1465 9231 44اأكثر من �سنة

CAD 709 39530 15083 43421 00357 68220 1465 7531 51مجموع

الفرنك 

ال�سوي�سري

CHF

206 4412.0216231 30001413115 3115اأقل من ربع �سنة

000260262.021053اأكثر من ربع �سنة

542152 752752.0213 75200751 1اأكثر من ن�سف �سنة

969 5771 7669742.021100 65794949 1092549اأكثر من �سنة

CHF 379 18033 516104 54916 19151 6571 32549 89215 1مجموع

كورونة 

دنماركية

DKK

00024002400.294071اأقل من ربع �سنة

000200200.29406اأكثر من ربع �سنة

200002000.29460اأكثر من ن�سف �سنة

0101026003610.2940106اأكثر من �سنة

DKK 201010520206216183مجموع

الدينار 

الجزائري

DZD

0000000.01900اأقل من ربع �سنة

0000000.01900اأكثر من ربع �سنة

0000000.01900اأكثر من ن�سف �سنة

754 7200.019768 000460 7204 000460 004اأكثر من �سنة

DZD 754 720768 000460 7204 000460 004مجموع

اليــــورو

EURO

619 884 8187 328 2312.2196 553 1043 852 6382 714 0982 443 5931 005838 409 1اأقل من ربع �سنة

079 718882 5122.219822 761397 637370 23087 875283 531309 87اأكثر من ربع �سنة

345 240 2961 9662.219826 373558 199372 81487 767148 559471 223اأكثر من ن�سف �سنة

707 498 664230 436 0372.219251 875 800103 310 014113 369 1366 173 02326 506 66497 137 87اأكثر من �سنة

ORUE 750 505 497240 414 746259 384 037108 906 488116 258 2789 048 25828 126 75999 857 88مجموع

الجنيه 

الإ�سترليني

GBP

855 053492 0002.987348 523165 000116 52300165 116اأقل من ربع �سنة

0000002.98700اأكثر من ربع �سنة

95320 98870098872.9872اأكثر من ن�سف �سنة

583 340409 946 1222.9872 388137 233986 45246 889107 93590 878اأكثر من �سنة

GBP 459 345902 297 1293 899302 103 2331 452211 896107 44790 996مجموع

اليان الياباني

JPY

757 0000.01703 0000221 000221اأقل من ربع �سنة

10000.0173760 10000022 22اأكثر من ربع �سنة

000.01700اأكثر من ن�سف �سنة

677 7652 4770.01743 423157 574 4762 42310157 574 2اأكثر من �سنة

JPY 434 1416 47744 523378 596 4762 52310378 596 2مجموع

الدينار 

الكويتي

KWD

783 971 9701 046 0006.6391 700297 000157 700297 00157اأقل من ربع �سنة

0000006.63900اأكثر من ربع �سنة

0000006.63900اأكثر من ن�سف �سنة

0000006.63900اأكثر من �سنة

KWD 783 971 9701 046 0001 700297 000157 700297 00157مجموع
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العملة 

الأجنبية
اأقدمية

ح�ساب 

دائن 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك

ح�ساب 

مدين 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك

ح�ساب 

دائن 

للمرا�سلين

ح�ساب 

مدين 

للمرا�سلين

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك 

وللمرا�سلين 

بالعملة 

الأجنبية

ح�ساب مدين 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالعملة 

الأجنبية

القيمة 

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالدينار 

التون�سي

ح�ساب مدين 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالدينار 

التون�سي

الدينار الليبي

LYD

0000001.44700اأقل من ربع �سنة

0000001.44700اأكثر من ربع �سنة

0000001.44700اأكثر من ن�سف �سنة

0000001.44700اأكثر من �سنة

LYD 00000000مجموع

الدرهم 

المغربي

MAD

0000000.20300اأقل من ربع �سنة

0000000.20300اأكثر من ربع �سنة

0000000.20300اأكثر من ن�سف �سنة

00612061200.2031240اأكثر من �سنة

MAD 00612061201240مجموع

وقية 

موريطانية

MRO

0000000.00600اأقل من ربع �سنة

0000000.00600اأكثر من ربع �سنة

0000000.00600اأكثر من ن�سف �سنة

0000000.00600اأكثر من �سنة

MRO 00000000مجموع

كورونة 

نرويجية 

NOK

0000000.22900اأقل من ربع �سنة

014000140.22903اأكثر من ربع �سنة

0000000.22900اأكثر من ن�سف �سنة

701 8000.22913132 30097500571142 474142اأكثر من �سنة

NOK 704 81413132 31497500571142 474142مجموع

الريال 

القطري

QAR

0000000.55300اأقل من ربع �سنة

0000000.55300اأكثر من ربع �سنة

0000000.55300اأكثر من ن�سف �سنة

8140 55600.55310 556019 0019اأكثر من �سنة

QAR 8140 556010 556019 0019مجموع

الريال 

ال�سعودي

SAR

0000000.53700اأقل من ربع �سنة

0000000.53700اأكثر من ربع �سنة

0000000.53700اأكثر من ن�سف �سنة

0000000.53700اأكثر من �سنة

SAR 00000000مجموع

الكورونة 

ال�سويدية

SEK

00030003000.239072اأقل من ربع �سنة

0000000.23900اأكثر من ربع �سنة

0000000.23900اأكثر من ن�سف �سنة

96896 8914000.23910 57940045 312045اأكثر من �سنة

SEK 968168 89170010 57970045 312045مجموع

الدولر 

الأمريكي

USD

332 629 51411 168 0972.03217 723 0725 449 8788 241 4324 065 2191 481 6401 383 7اأقل من ربع �سنة

191 597207 9642.032158 050101 40178 96524 56414 08577 63اأكثر من ربع �سنة

980 751127 9822.032782 21262 515385 17317 46824 03945 361اأكثر من ن�سف �سنة

096 613 337135 633 7282.03289 738 89466 110 07644 475 10920 464 65215 263 78646 646 28اأكثر من �سنة

USD 599 577 199147 743 771107 626 22872 023 87053 758 67924 568 90316 867 55047 454 36مجموع
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اإي�ساح 3-2 - م�ستحقات على الموؤ�س�سات البنكيـة والماليـة

بلغ ر�سيد هذا البند 235.090 األف دينار في 31 دي�سمبر 2015 مقابل 139.740 األف دينار في 31 دي�سمبر 2014. وتف�سيله كاالآتي :

باآالف الدنانير

دي�سمبر 2014دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

008 55529 87م�ستحقات على الموؤ�س�سات البنكية

22- ح�سابات جارية للبنوك المقيمة

815 07428 85- ح�سابات جارية للبنوك غير المقيمة

479191 2- ح�سابات مدينة للمرا�سلين بالدينار القابل للتحويل

898 22398 138قرو�س للموؤ�س�سات البنكية

000 20070 75قرو�ض على ال�سوق النقدية بالدينار

898 02328 63قرو�ض على ال�سوق النقدية بالعملة االأجنبية

405 9937 4قرو�س للموؤ�س�سات المالية المخت�سة )الإيجار المالي(

430 3184 4- م�ستحقات تابعة

2820- م�ستحقات تابعة على قرو�ض ما بين البنوك بالدينار

409 2904 4- م�ستحقات تابعة على قرو�ض ما بين البنوك بالعملة االأجنبية

740 090139 235المجموع

يتم تقديم ح�سابات المرا�سلين المدينة �سافية وباعتبار ح�سابات   -

المرا�سلين الدائنة لكل عملة اأجنبية.

قيد  معلقة  �سابقة  مبالغ  عدة  على  المرا�سلين  ح�سابات  تحتوي   -

الت�سوية.

االأجنبية  العملة  ح�سب  العالقة  الح�سابات  االآتي  الجدول  ويف�سل 

واأقدميتها.

اأقدمية الح�سابات العالقة
العملة 

الأجنبية

ح�ساب مدين 

للمرا�سلين

ح�ساب دائن 

للمرا�سلين

ح�ساب مدين 

لل�سركة التون�سية 

للبنك

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك

ح�ساب مدين 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك 

وللمرا�سلين 

بالعملة 

الأجنبية

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالعملة 

الأجنبية

معدل 

ال�سعر

ح�ساب مدين 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالدينار التون�سي

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالدينار التون�سي

DZD2 731018 21438 36620 94538 3660.019398729اأقدمية < 3 اأ�سهر و > 6 اأ�سهر

EUR377 057242 115277 757442 283654 814684 3982.2191 453 0321 518 679اأقدمية < 3 اأ�سهر و > 6 اأ�سهر

GBP853407901 0261 6431 0662.9874 9083 184اأقدمية < 3 اأ�سهر و > 6 اأ�سهر

JPY22 5003 354025 17322 50028 5270.017383485اأقدمية < 3 اأ�سهر و > 6 اأ�سهر

KWD100001006.639660اأقدمية < 3 اأ�سهر و > 6 اأ�سهر

LYD0000001.44700اأقدمية < 3 اأ�سهر و > 6 اأ�سهر

NOK475191004751910.22910944اأقدمية < 3 اأ�سهر و > 6 اأ�سهر

SAR69 160240055 35069 16055 5900.53737 13929 852اأقدمية < 3 اأ�سهر و > 6 اأ�سهر

SEK2 8889 7001 7001004 5889 8000.2391 0972 342اأقدمية < 3 اأ�سهر و > 6 اأ�سهر

315 555 1311 497 1مجموع الح�سابات العالقة ذات الأقدمية  < 3 اأ�سهر و > 6 اأ�سهر
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اأقدمية الح�سابات العالقة
العملة 

الأجنبية

ح�ساب مدين 

للمرا�سلين

ح�ساب دائن 

للمرا�سلين

ح�ساب مدين 

لل�سركة التون�سية 

للبنك

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك

ح�ساب مدين 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك 

وللمرا�سلين 

بالعملة 

الأجنبية

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالعملة 

الأجنبية

معدل 

ال�سعر

ح�ساب مدين 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالدينار التون�سي

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالدينار التون�سي

DZD1 4630001 46300.019280اأقدمية < 6 اأ�سهر و > 12 اأ�سهر

EUR538 160185 468224 162462 402762 322647 8702.2191 691 5921 437 623اأقدمية < 6 اأ�سهر و > 12 اأ�سهر

GBP14 7224 07117 59421 90932 31525 9802.98796 52677 602اأقدمية < 6 اأ�سهر و > 12 اأ�سهر

JPY08 668037 500046 1680.0170785اأقدمية < 6 اأ�سهر و > 12 اأ�سهر

KWD290002906.6391921اأقدمية < 6 اأ�سهر و > 12 اأ�سهر

LYD0000001.44700اأقدمية < 6 اأ�سهر و > 12 اأ�سهر

NOK4009 5229 00009 4009 5220.2292 1532 181اأقدمية < 6 اأ�سهر و > 12 اأ�سهر

SAR24700024700.5371330اأقدمية < 6 اأ�سهر و > 12 اأ�سهر

SEK2 1901 8011 39903 5891 8010.239858431اأقدمية < 6 اأ�سهر و > 12 اأ�سهر

623 518 4811 791 1مجموع الح�سابات العالقة ذات الأقدمية  < 6 اأ�سهر و > 12 اأ�سهر

DZD289 82212 299 8754 2002 606 463294 02214 906 3370.0195 586283 220اأقدمية < 12 �سهرا

EUR32 935 51162 874 973121 276 89785 433 299154 212 408148 308 2712.219342 197 334329 096 054اأقدمية < 12 �سهرا

GBP476 385961 9761 804 073527 4732 280 4581 489 4502.9876 811 7274 448 986اأقدمية < 12 �سهرا

JPY2 367 56517 95049 373215 3922 416 938233 3420.01741 0883 967اأقدمية < 12 �سهرا

KWD54003 017543 0176.63935620 028اأقدمية < 12 �سهرا

LYD350 021437 176839 111675 1381 189 1311 112 3151.4471 720 6731 609 519اأقدمية < 12 �سهرا

NOK2 15012 75331 5441 88333 69414 6360.2297 7163 352اأقدمية < 12 �سهرا

SAR12 17043010 52624 63722 69625 0670.53712 18813 461اأقدمية < 12 �سهرا

SEK25 64544 16185 5274 190111 17248 3520.23926 57011 556اأقدمية < 12 �سهرا

MRO0300 16505 421 19005 721 35500اأقدمية < 12 �سهرا

143 490 239335 823 350مجموع الح�سابات العالقة ذات الأقدمية  < 12 �سهر

)1( تف�سيل الم�ستحقات على الموؤ�س�سات البنكية والمالية )عدا الديون المرتبطة( ح�سب المدة المتبقية بتاريخ 31 دي�سمبر 2015 :

باآالف الدنانير

5 �سنوات[]3 اأ�سهر- �سنة[3 اأ�سهر ≥البيانات المجموع 5 �سنوات >]�سنة- 

555 55500087 87م�ستحقات على الموؤ�س�سات البنكية

20002ح�سابات جارية للبنوك المقيمة 

074 07400085 85ح�سابات جارية للبنوك غير المقيمة

479 4790002 2ح�سابات مدينة للمرا�سلين بالدينار القابل للتحويل

223 223000138 138قرو�س للموؤ�س�سات البنكية

200 20000075 75قرو�ض على ال�سوق النقدية بالدينار

023 02300063 63قرو�ض على ال�سوق النقدية بالعملة االأجنبية

993 15604 9512 8861قرو�س للموؤ�س�سات المالية المخت�سة )الإيجار المالي(

301 15602 9512 6641 226المجموع
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)2( تف�سيل الديون على الموؤ�س�سات البنكية المالية )اإعداد الديون المرتبطة( ح�سب نوعية الحريف : �سركات مرتبطة و�سريكة و�سركات 

واأخرى :

باآالف الدنانير

المجموع�سركات اأخرى�سركات �سريكة�سركات مرتبطةالبيان

555 63887 91772 014ديون على الموؤ�س�سات البنكية

0022ح�سابات جارية للبنوك المقيمة

074 15785 91770 014ح�سابات جارية للبنوك غير المقيمة

479 4792 002ح�سابات مدينة للمرا�سلين بالدينار القابل للتحويل

223 032138 66547 52615 75قرو�س للموؤ�س�سات البنكية

200 20075 00005 70قرو�ض على ال�سوق النقدية بالدينار

023 83263 66541 52615 5قرو�ض على ال�سوق النقدية بالعملة االأجنبية

993 9934 004قرو�س للموؤ�س�سات المالية المخت�سة )الإيجار المالي(

771 663230 582124 52630 75المجموع

)3( تف�سيل الديون على الموؤ�س�سات البنكية والمالية )عدا الديون المرتبطة( ح�سب تاأهيلها من عدمه اإلى اإعادة التمويل لدى البنك المركزي

البيــان

موؤهلة لإعادة التمويل 

لدى البنك المركزي

غير موؤهلة لإعادة التمويل 

لدى البنك المركزي

المجموع

771 771230 0230ديون على الموؤ�س�سات البنكية والمالية

)4( تف�سيل الديون على الموؤ�س�سات البنكية والمالية )عدا الديون المرتبطة( المج�سدة اأو غير المج�سدة ب�سندات ال�سوق ما بين البنوك.

البيـــان

مج�سدة ب�سندات ال�سوق 

ما بين البنوك

غير مج�سدة ب�سندات ال�سوق 

ما بين البنوك

المجموع

771 771230 0230ديون على الموؤ�س�سات البنكية والمالية

ال ت�سمح التطبيقة الم�ستعملة للت�سرف في القرو�ض بالعملة االأجنبية من تتبع كل العمليات المنجزة من طرف البنك.
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اإي�ساح 3-3 - م�ستحقات على الحرفاء

يو�سح الجدول التالي تطور التعهدات ال�سافية بين �سنتي 2014 و2015 :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

968 175815 885ح�سابات جارية مدينة

786 645268 270قرو�ض من موارد خ�سو�سية 

814 33452 39م�ستحقات تتحملها الدولة

913 01915 12تنفيل تتحمله الدولة

505 014201 192ح�سابات جارية لل�سركاء

554 573 1546 452 6م�ساعدات اأخرى للحرفاء

562 5623 3ديون للتفويت

585 89047 42ديون تابعة 

688 979 7937 897 7المجموع الإجمالي

955 313 0821 401 1مدخرات

271 061220 240- مدخرات على ح�سابات جارية

022 194141 138- مدخرات على موارد خ�سو�سية

995 160835 906- مدخرات على "قرو�ض اأخرى للحرفاء"

459 45960 60- مدخرات على ح�سابات جارية لل�سركاء

455455- مدخرات على ديون للتفويت 

753 75355 55- مدخرات جماعية

829 043 8911 144 1فوائد موؤجلة

279 28567 78- فوائد موؤجلة على ح�سابات جارية

626 370827 936- فوائد موؤجلة على قرو�ض اأخرى للحرفاء

264 39139 38- فوائد موؤجلة على ح�سابات جارية لل�سركاء

329 51497 79- فوائد موؤجلة على موارد خ�سو�سية

107 1073 3- فوائد موؤجلة على ديون للتفويت 

224 2249 9- فوائد موؤجلة على ديون تابعة 

083 37911 10اإيرادات مقبو�سة م�سبقا

820 610 4405 341 5المجموع ال�سافي

تف�سل تركيبة �سافي القائم الجاري للديون على الحرفاء في 31 دي�سمبر 2015 كاالآتي :

باآالف الدنانير

فوائد موؤجلةمدخرات اإ�سافيةمدخرات ذاتيةالقائم الجمليالبيــــــــــــانات
اإيرادات مقبو�سة 

م�سبقا
القائم ال�سافي

828 285566 78 -281 51 -781 188 -175 885ح�سابات جارية مدينة

937 51452 79 -718 85-476 52-645 270قرو�ض من موارد خ�سو�سية

165 39193 38 -267 14-191 46-014 192ح�سابات جارية لل�سركاء

597 650 3794 10-370 936 -093 451-068 455-507 503 6 قرو�ض اأخرى للحرفاء

1070 3-455-562 3   ديون للتفويت

666 22433 9-890 42ديون معّلقة

193 397 3795 10-891 144 1-359 602-971 742-793 897 7المجموع

753 55-مدخرات جماعية

440 341 5القائم ال�سافي
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ال يوؤمن النظام المعلوماتي للبنك التتبع والمقارنة والمراقبة الأر�سدة 

ح�سابات »اإيرادات مقبو�سة م�سبقا« المتعلقة بالقرو�ض للحرفاء. غير 

تنجز  المحا�سبية  ال�سنة  اآخر  االأر�سدة  هذه  لتقدير  ت�سحيحات  اأن 

على اأ�سا�ض و�سعيات غير محا�سبية لمحفظة البنك.  

الفوائد الموؤجلة : 

دي�سمبر   31 في  المختومة  لل�سنة  الموؤجلة  الفوائد  تف�سل ح�سابات 

2015 كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

279 28567 78فوائد موؤجلة على ح�سابات جارية

923 0576 7فوائد موؤجلة على كفاالت و�سمانات

603 816152 181فوائد موؤجلة على فوائد القرو�ض متو�سطة المدى العادية

337 710186 205فوائد موؤجلة على فوائد القرو�ض متو�سطة المدى المجمعة

453 1743 3فوائد موؤجلة على قرو�ض م�سمونة من الدولة

329 51497 79فوائد موؤجلة على موارد خ�سو�سية

264 39139 38فوائد موؤجلة على الح�سابات الجارية لل�سركاء

311 613478 538فوائد عن التاأخير موؤجلة على الديون المتنازع عليها

107 1073 3فوائد موؤجلة على ديون للتفويت

224 2249 9فوائد موؤجلة على ديون تابعة

829 043 8911 144 1المجمــوع الجزئي

411 5708 7فوائد موؤجلة على ديون مكفولة من الدولة

240 052 4611 152 1المجمـــــــوع

النزاعات  في  للت�سرف  الجديدة  المعلوماتية  المنظومة  دخول  اإثر 

فوائد  من  جزء  احت�ساب  تم   2007 �سنة  منذ  العمل  حيز   »IMX«

األف دينار. وتخ�ض   538.613 التاأخير وتاأجيلها وتقييدها بما قيمته 

من  فقط  جزءا  نزاع  محل  بديون  والمتعلقة  الموؤجلة  التاأخير  فوائد 

الديون المتنازع حولها والمت�سرف فيها من قبل المنظومة المعلوماتية 

للنزاعات التي تح�سبها وت�سجلها محا�سبيا ب�سفة اآلية.

تقيد الفوائد الموؤجلة على الح�سابات الجارية لل�سركاء في جزء منها 

في ح�ساب الفوائد الموؤجلة على الح�سابات الجارية لل�سركاء وجزء 

في ح�ساب الفوائد الموؤجلة على التعهدات االأخرى.

ال�سنة  خالل  التالية  التغيرات  المدخرات  ح�سابات  و�سهدت 

المحا�سبّية 2015 :

باآالف الدنانير

المبلــغالبيــــــــــــانات

608 697 1الر�سيد في 31 دي�سمبر 2014

858 55مخ�س�سات لمدخرات على التعهدات

176 85مخ�س�سات لمدخرات اإ�سافية على التعهدات 

361 20مخ�س�سات المدخرات لل�سندات

108 3مخ�س�سات المدخرات للمخاطر واالأعباء

746 42-ا�ستعادة المدخرات للتعهدات

847 10-       ا�ستعادة المدخرات االإ�سافية للتعهدات

070 3-ا�ستعادة المدخرات لل�سندات

865 5-  ا�ستعادة المدخرات للمخاطر  واالأعباء

583 799 1الر�سيد في 31 دي�سمبر 2015
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3-3-1 - ال�سمانات :

الحت�ساب  البنك  قبل  من  بها  المحتفظ  ال�سمانات  تحديد  يتم 

جزء  غياب  في  الحاالت  بع�ض  في  التعهدات  على  المدخرات 

االإدارة  �سهادات  الملكية،  )�سهادات  تبررها  التي  القانونية  للوثائق 

العقارية لل�سياحة اأو لل�سناعة...(

3-3-2 - المدخرات الإ�سافية :

تطبيقا لمن�سور البنك المركزي التون�سي عدد 21-2013 بتاريخ 30 

نتائج  من  بالخ�سم  للبنك  التون�سية  ال�سركة  كونت   ،2013 دي�سمبر 

التعهدات  على  �سافية  اإ�سافية  مدخرات   2015 المحا�سبية  ال�سنة 

اأو تفوق اأقدميتها في ال�سنف الرابع 3 �سنوات وذلك  التي ت�ساوي 

بما قيمته 74.329 األف دينار.

 ،2015 31 دي�سمبر  هكذا وبالن�سبة لل�سنة المحا�سبية المختومة في 

بلغ ر�سيد المدخرات االإ�سافية 616.108 األف دينار.

3-3-3 - المدخرات الجماعية : 

بتاريخ   91-24 عدد  للمن�سور  )الجديد(  مكرر   10 للف�سل  تطبيقا 

منها  وخا�سة  الالحقة  بالن�سو�ض  تغييره  تم  كما   1991 دي�سمبر   17

المن�سور عدد 20-2012 بتاريخ 6 دي�سمبر 2012، خ�س�ست ال�سركة 

»مدخرات  بـ  �سميت  عام  طابع  ذات  مدخرات  للبنك  التون�سية 

)ق�سم  الجارية  التعهدات  على  المحتملة  المخاطر  لتغطية  جماعية« 

0( وتلك التي تتطلب متابعة خا�سة )ق�سم 1( تطبيقا للمذكرة عدد 8 

بمن�سور البنك المركزي التون�سي عدد 91-24.

للمنهجية  طبقا  المحت�سب  الجماعية،  المدخرات  مبلغ  وقدر 

المرجعية الملحقة بالمن�سور عدد 24-91 بـ 55.753 األف دينار اآخر 

�سنة 2015.

دينار  األف   55.753 بـ  المقدرة  الجماعية  المدخرات  وتف�سل 

كاالآتي :

بالدينار

الن�شاط
اأق�سام 0 و1

دي�سمبر 2015

ن�سبة الترحيل الو�سطية

2014/2010

العامل العددي

2015/2014
ن�سبة المدخرات

المدخرات الجماعية

2015

714 627 2%1.4344.78%6429.16 880 44الفالحة

341 878%1.0034.96%17428.20 909 8�سناعات اأخرى

948 387 4%1.0030.87%7342.14 793 664خدمات اأخرى

347 450 7%3.7522.02%2622.48 345 363بناء و اأ�سغال عامة

876 381 6%1.0032.60%4663.17 676 617تجارة

959 684 12%1.0026.24%5113.83 281 263 1�سناعات معملية

768 580%1.007.31%6093.93 072 202التنمية العقارية

471 471 8%1.1111.44%14319.54 010 341ال�سياحة

181 259 2%1.0040.43%8082.81 337 127ن�ساطات اأخرى

296 221 6%1.5451.53%9460.72 101 082 1اال�ستهالك

827 808 3%1.6146.18%9041.86 405 276ال�سكن

728 752 55المجموع

3-3-4 - ديون وقعت اإعادة جدولتها وديون تكفلت بها الدولة 

دون فوائد

تتمثل الديون التي تكفلت بها الدولة في :

ديون عدد من ال�سركات العمومية والتي تكفلت بها الدولة في   -

اإطار قانون المالية ل�سنة 1999 والتي بلغ قائمها 39.334 األف 

دينار. ووقعت اإعادة جدولة هذه الديون على فترة تمتد من 20 

اإلى 25 �سنة، دون فوائد ومع �سمان الدولة.

اإي�ساح 3-4 - محفظة ال�سندات التجارية

قار  دخل  ذات  �سندات  من  التجارية  ال�سندات  محفظة  تتكون 

هذا  ر�سيد  وبلغ  متغير.  دخل  ذات  �سندات  ومن  الدولة  ت�سدرها 
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باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

�سندات المبادلة

023 474118 104- رقاع خزينة ق�سيرة االأجل

884 2 -169 1 -فوائد مقبو�سة م�سبقا

�سندات التوظيف

462 428274 690- رقاع الخزينة القابلة للتنظير

572 5   637 20- ديون مرتبطة

173 370395 814المجمـــــوع

البند 814.370 األف دينار في 31 دي�سمبر 2015 مقابل 395.173 األف دينار في 31 دي�سمبر 2014.

وكانت تركيبتها كاالآتي :

اإي�ساح 3-5 - محفظة �سندات ال�ستثمار

انتقلت محفظة اال�ستثمار من 312.560 األف دينار في 31 دي�سمبر 2014 اإلى 299.204 األف دينار في 31 دي�سمبر 2015. وتف�سل تركيبة 

هذه المحفظة كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

506 20594 96�سندات اال�ستثمار

344 87    153 80     اأموال تت�سرف فيها �سركات اال�ستثمار ذات راأ�سمال التنمية

640 74022 22�سناديق التوظيف الجماعي

636 68988 100�سندات الم�ساهمة

783 84188 85ح�س�ض في الموؤ�س�سات ال�سريكة والم�ستركة

559 709123 123ح�س�ض في الموؤ�س�سات المرتبطة

547582�سركات في طور التفويت

657 65720 20م�ساهمات مع اإعادة االإحالة

766 8682 2م�ستحقات وديون تابعة

473 409529 533القيمة الخام

913 205216 234مدخرات

560 312     204 299     القيمة ال�سافية
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ويبرز الجدول التالي التغيرات ح�سب نوعية ال�سندات الم�سنفة في محفظة اال�ستثمار :

باآالف الدنانير

الر�سيد في 

2014/12/31
الكتتاب

تفويت /ت�سديد /

تعوي�س
نتائج مر�سمة

اإعادة ت�سنيف 

)+(

اإعادة ت�سنيف

)-(

الر�سيد في 

2015/12/31

205 45700096 1563 5065 94�سندات اال�ستثمار

اأموال تت�سرف فيها �سركات اال�ستثمار ذات 

راأ�سمال التنمية

87 344 9 6312 4400 80 153

740 22    640100 22�سناديق التوظيف الجماعي

689 700908100 3 380119 6369 88�سندات الم�ساهمة

841 70085 7583   783 88ح�س�ض في الموؤ�س�سات ال�سريكة والم�ستركة

710 5591001500123 123ح�س�ض في الموؤ�س�سات المرتبطة

547   35 582�سركات في طور التفويت

657 6570000020 20م�ساهمات مع اإعادة االإحالة

542 608530 6084 4404 2422 63713 70714 526المجموع

تف�سل ال�سندات في 2015/12/31 اإلى �سندات م�سعرة وغير م�سعرة كاالآتي :

باآالف الدنانير

المجموع�سندات غير م�سعرة�سندات م�سعرةالبيــــــــــــانات

542 511530 031419 111محفظة �سندات اال�ستثمار

تف�سل قائمة اأهم الموؤ�س�سات التابعة في 31 دي�سمبر 2015 كاالآتي :

باآالف الدنانير

الـموؤ�س�ســة الـتابعـــة

الح�سة في

راأ�س المال

بـ  %

اإجمالي القيمة 

المحا�سبية
المدخرات

�سافي القيمة 

المحا�سبية

القطاع المالي

8010 80133 91,433ال�سركة التون�سية ال�ستخال�ض الديون

905 905010 55,810�سركة اال�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية

676 67634 94,434�سركة اال�ستثمار لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك

749 7494 61,34ال�سركة المالية للت�سرف

5350 5353 78,23البنك الفرن�سي التون�سي

القطاع ال�سياحي

1800 1806 99,86ق�سر �سقان�ض الدولي

0500 0509 96,99ال�سركة ال�سياحية اإفريقيا �سو�سة

221 2213 61,23ال�سركة ال�سياحية الدخيلة

488 4882 70,32ال�سركة ال�سياحية و�سط المدينة

قطاع المباني والعقارات

461 4617 84,77عقارية ال�سارع

قطاع الخدمات

184 0008161 502ال�سركة العامة للبيع
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ت�سمل محفظة اال�ستثمار االأموال التي تت�سرف فيها �سركة اال�ستثمار 

ذات راأ�ض مال تنمية التابعة لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك بقيمة 

80.153 األف دينار خ�س�ست لها مدخرات في حدود 50.073 األف 

دينار.  ويف�سل ح�ساب االأموال المت�سرف فيها كاالآتي :

باآالف الدنانير

نتائج  مر�سملةرد الأموالت�سديد م�سبقمال اأ�سليالأموال المت�سرف فيها لل�سركة التون�سية للبنك
الر�سيد اإلى 

31 دي�سمبر 2015
االأموال المت�سرف فيها - �سركة ا�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 1

8 0001 970157-1 1124 761

االأموال المت�سرف فيها - �سركة ا�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 2 

8 0004 0832481 6255 294

االأموال المت�سرف فيها - �سركة ا�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 3 

5 0001 6104671 3074 230

االأموال المت�سرف فيها - �سركة ا�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 4

6 5001 7222861 5696 061

االأموال المت�سرف فيها - �سركة ا�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 5

6 8242 1584752 0626 253

االأموال المت�سرف فيها - �سركة ا�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 6 

2 7077243614972 119

االأموال المت�سرف فيها - �سركة ا�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 7 

800140146805

االأموال المت�سرف فيها - �سركة ا�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 8 

6 7523 8213 0896 020

االأموال المت�سرف فيها - �سركة ا�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 9 

4 8005195214 802

االأموال المت�سرف فيها - �سركة ا�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 10 

8 7481868259 387

االأموال المت�سرف فيها - �سركة ا�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك  11 

6 0001 0917 091

االأموال المت�سرف فيها - �سركة ا�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 12 

9 8981 56111 459

االأموال المت�سرف فيها - �سركة ا�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 13

10 00010 00000

ID 1 264 6308941 0001 2االأموال المت�سرف فيها  - �سركة ا�ستثمار وتنمية �سيكار

ID 2 278 0009572351 2االأموال المت�سرف فيها  - �سركة ا�ستثمار وتنمية �سيكار

ID  3 857 2603 83451 4362 5االأموال المت�سرف فيها  - �سركة ا�ستثمار وتنمية �سيكار

ID 4 3602835367االأموال المت�سرف فيها  - �سركة ا�ستثمار وتنمية �سيكار

ID 5 286 1331733261 1االأموال المت�سرف فيها  - �سركة ا�ستثمار وتنمية �سيكار

ID 6 819 00010238423 4االأموال المت�سرف فيها  - �سركة ا�ستثمار وتنمية �سيكار

153 77380 86216 71617 95817 98المجمـــــــوع
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وتبرز و�سعية ا�ستعماالت االأموال المت�سرف فيها، في 31 دي�سمبر 2015 كاالآتي :

باآالف الدنانير

الأموال المت�سرف فيها
�سندات م�ساهمات 

لالإحالة

م�ساهمات 

مبا�سرة

�سندات �سركة ال�ستثمار 

ذات راأ�س المال المتغير

094118 2162 2االأموال المت�سرف فيها  - ال�سركة التون�سية للبنك 1 )1999(

875299300 4االأموال المت�سرف فيها  - ال�سركة التون�سية للبنك 2 )2000(

000329 4831 2االأموال المت�سرف فيها  - ال�سركة التون�سية للبنك 3 )2001(

297489 6االأموال المت�سرف فيها  - ال�سركة التون�سية للبنك 4 )2002(

352231924 5االأموال المت�سرف فيها  - ال�سركة التون�سية للبنك 5 )2003(

06179701 2االأموال المت�سرف فيها  - ال�سركة التون�سية للبنك 6 )2005(

225390172االأموال المت�سرف فيها  - ال�سركة التون�سية للبنك 7 )2006(

357 6203821 3االأموال المت�سرف فيها  - ال�سركة التون�سية للبنك 8 )2007(

107611 4االأموال المت�سرف فيها  - ال�سركة التون�سية للبنك 9 )2008(

556837 8االأموال المت�سرف فيها  - ال�سركة التون�سية للبنك  10 )2008(

036 386831 5االأموال المت�سرف فيها  - ال�سركة التون�سية للبنك  11 )2009(

692 5261 4241 6االأموال المت�سرف فيها  - ال�سركة التون�سية للبنك  12 )2009(

 )2002( 1 ID 28933 1االأموال المت�سرف فيها  - �سركة ا�ستثمار وتنمية �سيكار

)2002( 2 ID 63921 1االأموال المت�سرف فيها  - �سركة ا�ستثمار وتنمية �سيكار

)2003( 3 ID 87414066 3االأموال المت�سرف فيها  - �سركة ا�ستثمار وتنمية �سيكار

)2005( 4 ID 35811االأموال المت�سرف فيها  - �سركة ا�ستثمار وتنمية �سيكار

)2006( 5 ID 951313االأموال المت�سرف فيها  - �سركة ا�ستثمار وتنمية �سيكار

 )2007( 6 ID 003884 3االأموال المت�سرف فيها  - �سركة ا�ستثمار وتنمية �سيكار
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اإي�ساح 3-6 - الأ�سول الثابتة

بلغت االأ�سول الثابتة ال�سافية 88.049 األف دينار في 31 دي�سمبر 2015. وتف�سل العمليات الم�سجلة خالل ال�سنة المحا�سبية 2015 كما 

يلي :

باآالف الدنانير

البيانات

اإجمالي قيمة 

القتناء في 

31 دي�سمبر 2014

عمليات

اقتناء \تفويت 

2015

قيمة القتناء 

2015

ا�ستهالك في 

31 دي�سمبر 

2014

مخ�س�سات 

ت�سوية 2015

خروج ا�ستهالك 

اأ�سول في

31 دي�سمبر 2015

ا�ستهالك في 

31 دي�سمبر 

2015

القيمة ال�سافية 

في 31 دي�سمبر 

2015

658 4751 339012 1361 13311 15897514 13اأ�سول ثابتة غير مادية

601 4751 33912 1361 07611 10197514 13برمجيات معلوماتية

570570057حق االإيجار

391 00086 1140118 8965 391112 433204 9589 194اأ�سول ثابتة مادية

773 77317 773017 17اأرا�سي

050 00645 179182730 05628 29575 7613 71مباني

041653 8831585 6944 2104845 5اأثاث مكاتب

161865560921240 16101 1معدات نقل

206154 544662032 36031 75460632 31معدات معلوماتية

058 9271 8011261 9851 921642 2معدات ات�سال

217825 83937815 04214 54849416 15معدات مكاتب

320606 2141062 9262 7981282 2معدات �سالمة

318871 1072144 1894 9372525 4معدات تكييف

223 78712 44023 3471 01022 19936 8112 33اأ�سغال تهيئة وتجهيز

32032290293اأثاث مكاتب خارج اال�ستغالل

3246330294830228معدات مكاتب خارج اال�ستغالل

494 9266 7871391 4201 5608 8601 6مبان خارج اال�ستغالل

6734541200412اأ�سغال بناء قيد االإنجاز

00000000اأ�سول ثابتة في طور االإدراج 

049  47588 4530130 0326 524124 408218 11610 208المجموع
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لم يقم البنك في �سنة 2015 بجرد مادي الأ�سوله الثابتة. ومن جهة 

اأخرى ال تتوفر بالبنك قاعدة معطيات تف�سل االأ�سول الثابتة المقيدة 

ح�سب نوعيتها ومرجعيتها.

اإي�ساح 3-7 - اأ�سول اأخرى

 31 في  دينار  األف   685.941 االأخرى  االأ�سول  بنود  مجموع  بلغ 

دي�سمبر 2015، مقابل 604.452 األف دينار في 31 دي�سمبر 2014 

تف�سل كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

750 621124 138قرو�ض لالأعوان

147 1473 3م�ساريف مداواة لال�سترجاع

705 25828 29م�ستحقات للدولة واأداءات و�سرائب

000 9162 1مخزونات مختلفة

031 14410 9تغير اأ�سعار ال�سرف تتحمله الدولة

984 8934 21فارق التحويل 

296 95433 39المقر الرئي�سي والوكاالت والفروع )1(

830 887250 311ح�سابات ت�سوية االأ�سول 

517 90842 36قيم مقدمة للمقا�سة

107107اأوراق مالية مح�سلة

037 29111 1ح�سابات دائنة للت�سوية

727469اأعباء مدفوعة م�سبقا

210 10010 3اإيرادات للتح�سيل

136 1362 2�سندات ديون مفوت فيها 

5730الفارق في محفظة ال�سندات الم�ستحقة بعد الدفع )2(

233 27980 85بنود اأخرى

452 941604 685المجمـــوع

)1( تم تخ�سي�ض مدخرات المبالغ المدينة العالقة الخا�سة بما بين 

الفروع بما قدره 8.051 األف دينار. وتم تحديد هذا المبلغ بتطبيق 

ن�سبة مدخرات بـ 100% للمبالغ العالقة قبل 2015 و50% للمبالغ 

الثالثية  لمبالغ  و%20   2015 االأولى  بال�سدا�سية  الخا�سة  العالقة 

الثالثة 2015.

مدينا  ر�سيدا  الدفع  بعد  الم�ستحقة  القيم  محفظة  بند  يقدم   )2(

عدة  بين  المقا�سة  نتيجة  الر�سيد  هذا  ويمثل  دينار.  األف   573 بـ 

والقيم  للدفع  بالقيم  المتعلقة  والخ�سوم  االأ�سول  من  ح�سابات 

الم�ستحقة بعد الدفع.

ويف�سل هذا البند كاالآتي :

باآالف الدنانير

المبلغ

979 144قيم للدفع

406 144-قيم م�ستحقة بعد الدفع

573الـمجمــــوع
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ويقدم تف�سيل المدخرات على عنا�سر االأ�سول االأخرى كاالآتي :

باآالف الدنانير

البيــــــــــــانات
 المدخرات

2014/12/31
مخ�س�سات 2015ا�ستعادة 2015

 المدخرات

2015/12/31

731 731001 1- قرو�ض لالأعوان

920900830- م�ستحقات للدولة واأداءات و�سرائب

290029- مخزونات مختلفة

641 86107807 6- فارق التحويل

064 6938 37101 6- المقر الرئي�سي والوكاالت والفروع

753 482913627 7- ح�سابات ت�سوية االأ�سول

4130011- قيم مقدمة للمقا�سة

11100111- اأوراق مالية مح�سلة

785064849- ح�سابات دائنة للت�سوية

13400134- اأعباء مدفوعة م�سبقا

000- اإيرادات للتح�سيل

137 137002 2- �سندات ديون مفوت فيها

44200442- الفارق في محفظة ال�سندات الم�ستحقة بعد الدفع

569 34218321 7284 25- بنود اأخرى

301 08251 5533 7724 52المجموع

اإي�ساح 3-8 – اإيداعات الموؤ�س�سات البنكية والمالية واأموالها

بلغ ر�سيد هذا البند 87.624 األف دينار في 31 دي�سمبر 2015 مقابل 234.521 األف دينار في 31 دي�سمبر 2014. وتق�سيمه ح�سب نوعية 

الموؤ�س�سة البنكية والمالية كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

212 23025 18موؤ�س�سات بنكية

11بنوك اإيداع

211 22925 18بنوك غير مقيمة

309 394209 69اقترا�سات فيما بين البنوك

521 624234 87المجموع

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

212 53025 17ح�سابات تحت الطلب للموؤ�س�سات المالية

11بنوك اإيداع

211 52925 17بنوك غير مقيمة

326 700208 68اقترا�سات لدى الموؤ�س�سات المالية

600 700137 68اقترا�سات بالدينار

726 070اقترا�سات بالعملة االأجنبية

394984 1ديون مرتبطة

521 624234 87المجموع
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تقدم ح�سابات المرا�سلين الدائنة معدلة و�سافية من ح�سابات   -

المرا�سلين المدينة لكل عملة اأجنبية.

قيد  �سابقة  معلقة  مبالغ  عدة  على  المرا�سلين  تحتوي ح�سابات   -

الت�سوية.

اأقدمية الح�سابات العالقة
العملة 

الأجنبية

ح�ساب مدين 

للمرا�سلين

ح�ساب دائن 

للمرا�سلين

ح�ساب مدين 

لل�سركة 

التون�سية للبنك

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك

ح�ساب مدين 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك 

وللمرا�سلين 

بالعملة 

الأجنبية

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك 

وللمرا�سلين 

بالعملة 

الأجنبية

معدل 

ال�سعر

ح�ساب مدين 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالدينار التون�سي 

باآلف الدنانير

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالدينار التون�سي 

باآلف الدنانير

CAD9 8281 8053 7374 29513 5656 1001.45219 6978 858اأقدمية < 3 اأ�سهر > 6 اأ�سهر

CHF13 5524 0081 2081 00014 7605 0082.02129 83010 121اأقدمية < 3 اأ�سهر > 6 اأ�سهر

USD202 20292 783126 387279 167328 589371 9502.032667 693755 803اأقدمية < 3 اأ�سهر > 6 اأ�سهر

DKK1 6520001 65200.2944860اأقدمية < 3 اأ�سهر > 6 اأ�سهر

MAD6380550 000551 984550 638551 9840.203111 779112 053اأقدمية < 3 اأ�سهر > 6 اأ�سهر

AED40000040000.5492200اأقدمية < 3 اأ�سهر > 6 اأ�سهر

717 220774 781

CAD37 6872 2792 8299 15440 51611 4331.45258 82916 601اأقدمية < 6 اأ�سهر > 12 اأ�سهر

CHF8 9895 9761 510410 4995 9802.02121 21812 086اأقدمية < 6 اأ�سهر > 12 اأ�سهر

USD470 827234 488181 761168 443652 588402 9312.0321 326 059818 755اأقدمية < 6 اأ�سهر > 12 اأ�سهر

AED705002007052000.549387110اأقدمية < 6 اأ�سهر > 12 اأ�سهر

DKK4 9950004 99500.2941 4690اأقدمية < 6 اأ�سهر > 12 اأ�سهر

MAD884007 6048847 6040.2031791 544اأقدمية < 6 اأ�سهر > 12 اأ�سهر

1 406 107847 442

CAD573 454328 7761 068 2501 451 3911 641 7041 780 1671.4522 383 7542 584 802اأقدمية < 12 �سهرا

CHF87 343191 650585 197458 741672 539650 3922.0211 359 2021 314 442اأقدمية < 12 �سهرا

USD43 046 86653 135 97648 529 18957 942 82391 576 055111 078 7992.032186 082 544225 712 120اأقدمية < 12 �سهرا

AED228434548 24523348 6790.54912826 725اأقدمية < 12 �سهرا

DKK7 2429 10713 55289520 79410 0020.2946 1132 941اأقدمية < 12 �سهرا

MAD229 431144 3984 802307 134234 233451 5320.20347 54991 661اأقدمية < 12 �سهرا

189 825 500229 611 364

1( تف�سيل ايداعات واأموال الموؤ�س�سات البنكية والمالية )ما عدا الديون المرتبطة(

)1.1( ح�سب المدة المتبقية في 2015/12/31

باآالف الدنانير

5 �سنوات[]3 اأ�سهر- �سنة[≥ 3 اأ�سهرالـبيانـــات المجموع< 5 �سنوات ]�سنة- 

530 53000017 17ايداعات تحت الطلب للموؤ�س�سات المالية

10001بنوك ايداع

529 52900017 17بنوك غير مقيمة

700 70000068 68اقترا�سات لدى الموؤ�س�سات المالية

700 70000068 68اقترا�سات بالدينار

00000اقترا�سات بالعملة االأجنبية

230 23000086 86المجموع
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)1.2( ح�سب نوعية الحريف في 2015/12/31

باآالف الدنانير

المجموعموؤ�س�سات اأخرىموؤ�س�سات �سريكةموؤ�س�سات مرتبطةالبيــــــــــــانات

530 53017 0017ايداعات تحت الطلب للموؤ�س�سات المالية

0011بنوك ايداع

529 52917 0017بنوك غير مقيمة

700 70068 0068اقترا�سات لدى الموؤ�س�سات المالية

700 70068 0068اقترا�سات بالدينار

0000اقترا�سات بالعملة االأجنبية

230 23086 0086المجموع

)3( ح�سب القترا�سات المج�سدة اأو غير المج�سدة ب�سندات من ال�سوق بين البنكية

المجموعغير مج�سدة ب�سنداتمج�سدة ب�سنداتالبيــــــــــــانات

700 70068 068اقترا�سات لدى الموؤ�س�سات المالية

اإي�ساح 3-9 - اإيداعات الحرفاء واأموالهم

بلغ ر�سيد هذا البند 5.285.081 األف دينار في 31 دي�سمبر 2015 مقابل 5.331.978 األف دينار في 31 دي�سمبر 2014 وتف�سيله كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

204 393 6171 329 1اإيداعات تحت الطلب

958 115 2822 191 2اإيداعات االدخار

343 267508 528ح�سابات الأجل

875 48477 75ح�سابات بالدينار القابل للتحويل

282 625285 387ح�سابات بالعملة االأجنبية

399 226232 154توظيفات بالعملة االأجنبية

652 028326 347رقاع ال�سندوق

760 449182 130مبالغ اأخرى م�ستحقة للحرفاء

-252 1-897 4م�ستحقات تابعة

757 000210 146�سهادات االإيداع

978 331 0815 285 5المجموع
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ال ت�سمح التطبيقة الم�ستعملة للت�سرف في توظيفات الحرفاء بالعملة 

طرف  من  المنجزة  العمليات  كل  تحديد  من  وبالدينار  االأجنبية 

البنك.

اإي�ساح 3-10 - اقترا�سات وموارد خ�سو�سية

 2015 دي�سمبر   31 في  دينار  األف   444.035 البند  هذا  ر�سيد  بلغ 

مقابل 490.968 األف دينار في 31 دي�سمبر 2014 وتف�سيله كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

066 344274 240اقترا�سات رقاعية وخا�سة

098 898201 189موارد خ�سو�سية 

804 79315 13م�ستحقات تابعة 

968 035490 444المجموع

)اأ( اقترا�سات رقاعية وخا�سة

)1( تف�سيل القترا�سات الرقاعية والخا�سة ح�سب المدة المتبقية في 2015/12/31 

باآالف الدنانير

5 �سنوات[]3 اأ�سهر- �سنة[≥ 3 اأ�سهرالـبيـــــان المجموع< 5 �سنوات ]�سنة- 

344 278240 14457 69197 23164 21اقترا�سات رقاعية وخا�سة

)2( تف�سيل القترا�سات الرقاعية والخا�سة اإلى اقترا�سات طويلة المدى وق�سيرة المدى

باآالف الدنانير

الـبيـــــان
 الر�سيد 

2014/12/31
اإعادة ت�سنيفت�سديدات اقترا�سات جديدة

 الر�سيد 

2015/12/31

544 9220170 466024 195اقترا�سات طويلة المدى

800 800069 60008 78اقترا�سات ق�سيرة المدى

344 7220240 066033 274المجموع

)ب( موارد خ�سو�سية

)1( تف�سيل الموارد الخ�سو�سية ح�سب المدة المتبقية في 2015/12/31

باآالف الدنانير

5 �سنوات[]3 اأ�سهر- �سنة[≥ 3 اأ�سهرالـبيـــــان المجموع< 5 �سنوات ]�سنة- 

898 088189 41856 324121 0688 4موارد خ�سو�سية

)2( تف�سيل الموارد الخا�سة اإلى موارد طويلة المدى وق�سيرة المدى

باآالف الدنانير

الـبيـــــان
 الر�سيد 

2014/12/31
اإعادة ت�سنيفت�سديد اقترا�سات جديدة

 الر�سيد 

2015/12/31

580 614160 10-557 01817 7336 182موارد طويلة المدى

318 61429 7040010 18موارد ق�سيرة المدى

898 5570189 01817 4376 201مجموع الموارد
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اإي�ساح 3-11 -  خ�سوم اأخرى

بلغ ر�سيد هذا البند 868.424 األف دينار في 31 دي�سمبر 2015 مقابل 791.969 األف دينار في 31 دي�سمبر 2014 وتف�سيله كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

564 121168 166مدخرات للخ�سوم واالأعباء )1(

063 42921 20م�ستحقات للدولة واأداءات و�سرائب وديون اجتماعية )2(

462 531206 251اأوراق مالية لم يحل اأجل خال�سها )3(

411 5708 7فوائد موؤجلة تكفلت بها الدولة

524 68932 40اأعباء للدفع

385 4142 2دائنون مختلفون

915 9155 5ح�سابات عالقة للت�سوية

45262 5المقر الرئي�سي والفروع والوكاالت

499 06896 114ح�سابات ت�سوية للخ�سوم

138 545226 236قيم مقدمة للمقا�سة االإلكترونية قيد الخال�ض

361348قرو�ض اأخرى

609908 3قرو�ض للت�سوية

719 72013 13فوائد لال�ستخال�ض على الموارد الخ�سو�سية

971 08فارق الفوائد للتح�سيل والجارية

969 791   424 868المجموع

في  البنك  كونها  التي  واالأعباء  للخ�سوم  المدخرات  بلغت   )1(

مقابل  دينار  األف   166.121 قدره  ما   2015 المحا�سبية  ال�سنة  موفى 

وتغطي   .2014 المحا�سبية  ال�سنة  نهاية  في  دينار  األف   168.564

المدخرات المكونة المخاطر على العنا�سر خارج الموازنة والمخاطر 

المختلفة وتف�سل كاالآتي :

باآالف الدنانير

البيــــــــــــانات
 المدخرات في

2014/12/31

 ا�ستعادة

مدخرات

 مخ�س�سات

للمدخرات 

اإعادة اإدراج

وت�سحيح  

 المدخرات في

2015/12/31

958 36-010 8111 2-486 6431 36المدخرات للتعهدات باالإم�ساء

464 46426 26المدخرات للمغادرة اإلى التقاعد

699 108102 3-866 4575 105المدخرات للمخاطر المختلفة 

121 166-010 9191 5-352 5647 168المجموع

)2( يف�سل هذا الباب كما يلي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

799 4921 1االأداء على القيمة الم�سافة

798 5669 9خ�سم على المورد

795 9916 6�سندوق تعديل اأ�سعار ال�سرف

671 3802 2متفرقات

063 21     429 20  المجموع
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)3( يف�سل هذا الباب كما يلي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

466 86372 76اأوراق مالية متو�سطة االأجل لم يحل اأجل خال�سها

773 368103 146اأوراق مالية ق�سيرة االأجل لم يحل اأجل خال�سها

676 75429 27اأوراق مالية/فوائد متو�سطة االأجل لم يحل اأجل خال�سها

546547اأوراق مالية لم يحل اأجل خال�سها مقبولة عن طريق المقا�سة

462 531206 251المجموع

اإي�ساح 3-12 - الأموال الذاتية

األف دينار،   776.875 المال  راأ�ض  بلغ  اإقفال الح�سابات  تاريخ  عند 

5 دنانير  155.375.000 �سهم بقيمة ا�سمية ت�ساوي  وهو يتكون من 

الذاتية  االأموال  العمليات على  وتاأتي  بالكامل.  وهو مدفوع  لل�سهم 

للبنك كاالآتي :
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الر�سيد قبل 

التخ�سي�ض في 

31 دي�سمبر 2014

124 300117 00038 25112 43049 479196 9069 9747 72445 028-2 85937 324-108 773-640 11021 107-92 220

تخ�سي�ض نتيجة 

2014
21 107-21 1070

اإدراجات على 

راأ�ض المال

652 575652 575

266 619102 2-412473 104اإدراجات اأخرى

النتيجة اإلى 31 

دي�سمبر 2015

33 04233 042

الر�سيد في 31 

دي�سمبر 2015

776 875117 000142 66312 43049 479196 9069 9748 19745 028-5 47837 324-87 666-640 11033 042695 663

)1( تتمثل في احتياطيات اإعادة تقييم بما قيمته 37.324 األف دينار )اأرا�سي : 15.328 األف دينار ومباني اال�ستغالل 21.996 األف دينار(.

3-12-1 - مخ�س�سات الدولة :

طبقا للقانون عدد 2012-17 الموؤرخ في 17 �سبتمبر 2012، اأدرجت 

الدولة  مخ�س�سات  الذاتية  اأموالها  �سمن  للبنك  التون�سية  ال�سركة 

ا�ستعاد  اإرجاعها في حال  باإمكانية  دينار م�سحوبة  مليون   117 بمبلغ 

البنك توازنه المالي.

بعنوان  التخ�س�سات  للبنك من هذه  التون�سية  ال�سركة  انتفعت  وقد 

الخارجية  القرو�ش  خطوط  اآجال  ت�شديد  بخ�شو�ش  الدولة  �شمان 

التالية :
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باآالف الدنانير

الجاري 2010الجاري  2011الـخــــط

�سمان الدولةاآجال للدفع 2012-2014الآجال المدفوعة 2011

الفوائدالأ�سلالفوائدالأ�سلالفوائدالأ�سل

033 0183 07210 7152 3039617 8012 49817 15اقترا�ض البنك االأوروبي لال�ستثمار

اقترا�ض البنك االإفريقي للتنمية ال�ساد�ض/

البنك الوطني للتنمية ال�سياحية �سابقا

1835 90017 95064817 95064335 9001 291

169 18-626 13-542 4-624 62495 95اقترا�ض GSI البنك الوطني للتنمية ال�سياحّية

اقترا�ض البنك االإفريقي للتنمية الخط ال�سابع 

بنك تنمية االقت�ساد التون�سي

37 97448 82410 8502 10232 5503 34743 3995 449

941 31727 68889 21519 25358 1028 14931 115198 149المجموع

اإي�ساح 3-13 – خ�سوم محتملة

يف�سل بند الخ�سوم المحتملة المتكون من »�سمانات وكفاالت و�سمانات اأخرى مقدمة« و»اعتمادات م�ستندية« في 31 دي�سمبر 2015 كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

309 202527 557�سمانات وكفاالت باأمر الحرفاء

769 646324 358�سمانات اأخرى غير م�سروطة اأو قابلة للنق�ض اأذنت بها البنوك

078 848852 915مجموع ال�سمانات والكفالت و�سمانات اأخرى مقدمة

325 111245 176اعتمادات م�ستندية وم�سادقات على عمليات توريد

274 83726 49اعتمادات م�ستندية وم�سادقات على عمليات ت�سدير

599 948271 225مجموع العتمادات الم�ستندية

678 123 7961 141 1المجمـــوع

ال  بالتالي  وهي  الموازنة  خارج  التعهدات  ح�سابات  تبرير  يقع  لم 

ولذلك  للبنك.  الحقيقية  التعهدات  و�ساملة  دقيقة  ب�سفة  تعك�ض 

وق�سد تغطية هذه الو�سعية تم اإعداد قائمة التعهدات خارج الموازنة 

من الت�ساريح غير المحا�سبية.

اإي�ساح 3-14 – تعهدات تمويل مقدمة

 2015 دي�سمبر   31 في  المقدمة«  التمويل  »تعهدات  بند  يت�سمن 

 149.193 مقابل  دينار  األف   79.614 قيمته  بما  التمويل  تعهدات 

األف دينار في 31 دي�سمبر 2014.

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

735 531145 76تعهدات تمويل

458 0833 3تعهدات على ال�سندات

193 614149 79المجمـــوع

اإي�ساح 3-15 - �سمانات مقبـولة

بلغ ر�سيد هذا البند 1.259.963 األف دينار في موفى دي�سمبر 2015، مقابل 1.308.729 األف دينار في نهاية ال�سنة المحا�سبية 2014.
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باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

876 731377 409�سمانات مقابلة مقبولة من البنوك المنت�سبة بالخارج

100 35913 10�سمانات مقبولة من البنوك والموؤ�س�سات المالية المنت�سبة بتون�ض

311 587635 548�سمانات مقبولة من الدولة وموؤ�س�سات التاأمين

442 286282 291�سمانات مقبولة  من الحرفاء  

729 308 9631 259 1المجمـــوع

بيانات غير محا�سبية  بناء على  البند  اإعداد معطيات هذا  جرى  	•
حددت باالعتماد على مختلف اإدارات البنك.

بند  �سمن  البنوك  من  والواردة  المقابلة  ال�سمانات  اإبراز  يتم  	•
الخ�سوم المحتملة وبند ال�سمانات المقبولة من البنوك.

الحرفاء  قبل  من  المقدمة  الفعلية  ال�سمانات  اأخذ  يتم  ال  	•
قائمة  االعتبار �سمن  بعين  لهم  الممنوحة  الم�ساعدات  لتغطية 

التعهدات خارج الموازنة.

اإي�ساح 3-16 – فوائد ومداخيل مماثلة

ارتفعت الفوائد والمداخيل المماثلة اإلى 382.720 األف دينار في 

موفى  دينار  األف   394.529 مقابل   2015 المحا�سبية  ال�سنة  نهاية 

دي�سمبر 2014، وتف�سيلها كما يلي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

241 13  552 16  فوائد على الم�ستحقات على الموؤ�س�سات البنكية والمالية

290 816367 351فوائد على الم�ستحقات على الحرفاء

998 13  352 14مداخيل مماثلة

529 720394 382  المجموع

اإي�ساح 3-17 – عمولت )في �سكل اإيرادات(

بلغ ر�سيد هذا البند 55.694 األف دينار في 31 دي�سمبر 2015 مقابل 60.246 األف دينار في 31 دي�سمبر 2014. وتف�سيل ذلك كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

230 52724 24�سكوك واأوراق مالية وتحويالت وم�سك الح�ساب

109 4781عمليات على ال�سندات

802 9878 7عمليات ال�سرف 

409 6341 1عمليات التجارة الخارجية

3334كراء خزائن مح�سنة

632 7908 5درا�سات

030 24516 15عموالت اأخرى

246 60      694 55  المجموع

اإي�ساح 3-18 – اأرباح على محفظة ال�سندات التجارية والعمليات المالية

ارتفع ر�سيد هذا البند اإلى 50.181 األف دينار في 31 دي�سمبر 2015 مقابل 31.576 األف دينار في 31 دي�سمبر 2014. وتف�سيله كاالآتي :
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باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

368 9684 9اأرباح �سافية على �سندات المعامالت

828 71510 22اأرباح �سافية على �سندات التوظيف

380 49616 17اأرباح �سافية على عمليات ال�سرف

576 17931 50     المجموع

تتوزع االأرباح ال�سافية على �سندات المعامالت كما يلي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

320215فائ�ض القيمة على تفويت ال�سندات

278688 4فائ�ض القيمة على اإعادة تقييم ال�سندات

32-27-ناق�ض القيمة على تفويت ال�سندات

520 1-522 1-ناق�ض القيمة على اإعادة تقييم ال�سندات

017 9185 6فوائد على رقاع الخزينة ق�سيرة االأجل

368 9684 9المجموع

تتوزع االأرباح ال�سافية على �سندات التوظيف كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

828 71510 22فوائد ومداخيل مماثلة

00حقوق الم�ساهمين ومداخيل مماثلة 

828 71510 22المجموع

اإي�ساح 3-19 - مداخيل محفظة �سندات ال�ستثمار

بلغت المداخيل الم�سجلة �سمن هذا البند 15.544 األف دينار في 31 دي�سمبر 2015 مقابل 13.346 األف دينار في موفى دي�سمبر 2014، 

وهي تتوزع كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

939 9003 5فوائد ومداخيل مماثلة بعنوان �سندات اال�ستثمار

407 6449 9اأرباح اأ�سهم ومداخيل مماثلة على �سندات الم�ساهمات

346 54413 15    المجموع

تف�سل االأرباح والمداخيل المماثلة في �سكل م�ساهمات وموؤ�س�سات مرتبطة وموؤ�س�سات في 2015/12/31 كاالآتي :

باآالف الدنانير

الر�سيداإعادة ت�سنيفت�سديد اقترا�سات جديدةالر�سيد الـبيـــــان

583 77408 7154 0942 1اأرباح

78329921230ر�سوم الح�سور

831000831مداخيل �سركات اال�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية

644 873219 7474 0032 2المجموع
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اإي�ساح 3-20 – فوائد مدينة واأعباء مماثلة

 ،2014 دي�سمبر  نهاية  في  دينار  األف   232.377 مقابل  دينار  األف   230.566 اإلى   ،2015 المحا�سبية  ال�سنة  نهاية  في  الفوائد،  هذه  ارتفعت 

وتف�سيل ذلك كما يلي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

901 39541 34عمليات مع الموؤ�س�سات البنكية

568 771163 171عمليات مع الحرفاء

884 03326 24اقترا�سات وموارد خ�سو�سية

36724فوائد واأعباء اأخرى

377 566232 230   المجموع

اإي�ساح 3-21 - مخ�س�سات للمدخرات ونتائج ت�سحيح قيم الم�ستحقات والعنا�سر خارج الموازنة والخ�سوم

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

573 52-859 55-مخ�س�سات للمدخرات على الديون الم�سكوك في خال�سها

882 62-176 85-مخ�س�سات للمدخرات االإ�سافية

825 1 -0 مخ�س�سات المدخرات الجماعية

143 4-677 1-ديون مدرجة في ح�ساب الخ�سائر

793 74638 42ا�ستعادة مدخرات على ديون م�سكوك في خال�سها وتعهدات خارج الموازنة وخ�سوم

837 8477 10ا�ستعادة مدخرات اإ�سافية

849 5431ا�ستعادة الفوائد المعلقة على الديون المتخلي عنها

694 4-108 3-مخ�س�سات للمدخرات على المخاطر واالأعباء

865729 5ا�ستعادة مدخرات على المخاطر واالأعباء

909 76-819 85-المجموع

اإي�ساح 3-22 - مخ�س�سات للمدخرات ونتائج ت�سحيح قيم محفظة ال�ستثمار

يتوزع ر�سيد هذا الح�ساب، في موفى دي�سمبر 2015، كما يلي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

691 16-663 14-مخ�س�سات للمدخرات على انخفا�ض قيمة محفظة اال�ستثمار

296 3-698 5-مخ�س�سات للمدخرات على االأموال المت�سرف فيها

5653975 1فائ�ض اأو نق�ض قيمة التفويت في محفظة اال�ستثمار

00خ�سائر على اأموال �سركات اال�ستثمار ذات راأ�ض مال التنمية

585 2111 2ا�ستعادة مدخرات على انخفا�ض قيمة محفظة اال�ستثمار

043 8591ا�ستعادة مدخرات على االأموال المت�سرف فيها

384 13-726 15-المجموع

اإي�ساح 3-23 – م�ساريف الأعوان

بلغت م�ساريف االأعــوان 106.673 األف دينار في 31 دي�سمبـر 2015 مقابل 107.998 األف دينار في 31 دي�سمبر 2014، وتف�سيلها كاالآتي :
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باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

649 82883 81اأجور االأعوان

319 90022 22االأعباء االجتماعية

030 9452 1اأعباء اأخرى مرتبطة باالأعوان

998 107          673 106المجموع

اإي�ساح 3-24 – تكاليف ال�ستغالل العامة

بلغت تكاليف اال�ستغالل العامة 24.992 األف دينار في موفى دي�سمبر 2015 مقابل 27.160 األف دينار في 31 دي�سمبر 2014، وتف�سيلها 

كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

514 9862 2كراء

992 4742 3عمليات �سيانة واإ�سالح موكولة للغير

107 3353 4اأ�سغال من اإنجاز الغير

417293م�شاريف واأق�شاط تاأمين

964 9251 1تكاليف اأخرى

733 4451 1اأداءات و�سرائب

887 7561 1اإمدادات للموؤ�س�سة

187 8392 1اأجور واأتعاب و�سطاء وخبراء ومحامين

295256م�ساريف نقل وتنقل االأعوان

227 52010 6م�ساريف مختلفة للت�سيير

160 99227 24المجموع

اإي�ساح 3-25 – ر�سيد الربح/الخ�سارة المتاأتي من العنا�سر العادية الأخرى :

بلغ ر�سيد الربح/الخ�سارة المتاأتي من العنا�سر العادية االأخرى -1.872 في 2015/12/31 مقابل 1.205 األف دينار في 2014/12/31 ويف�سل 

كاالآتي : 

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــان

205 8721 1-ت�سحيح القيم

00زيادة قيمة التفويت

00نق�سان قيمة التفويت

205 8721 1-المجموع

اإي�ساح 3-26 – الأداء على ال�سركات 

بانخفا�ض اأي   2014 في  دينار  األف   16.062 مقابل  دينار  األف   1.025 قيمته  ما   2015 المحا�سبية  ال�سنة  بعنوان  ال�سركات  على  االأداء   بلغ 

بـ 15.037 األف دينار والذي يف�سر كاالآتي :
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باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

230 374163 174قاعدة االأداء قبل طرح المدخرات 

339 933117 141مدخرات للخ�سم

891 44145 32النتيجة الجبائية

062 02516 1الأداء على ال�سركات *

* يطابق االأداء على ال�سركات لل�سنة المالية 2015 الن�سبة الدنيا لالأداءات

اإي�ساح 3-27 – اإي�ساحات حول جدول التدفقات النقدية

التدفق النقدي ال�سافي المخ�س�س لأن�سطة ال�ستغالل

اأبرزت اأن�سطة اال�ستغالل خالل ال�سنة المحا�سبية 2015 تدفقا نقديا 

�ساف �سلبي بـ 885 171 األف دينار.

وتف�سل اأهم التغيرات كاالآتي : 

�سجلت اإيرادات اال�ستغالل المقبو�سة فائ�سا بـ 748 261 األف   -

دينار مقارنة باأعباء اال�ستغالل المدفوعة.

اأبرزت القرو�ض والت�سديدات على القرو�ض للحرفاء تدفقا �ساف   -

ايجابي بـ 860 152 األف دينار.

�سلبي �ساف  تدفقا  الحرفاء  و�سحوبات  اإيداعات  اأبرزت   - 

بـ 252 43 األف دينار.

�ساف  تدفقا  التوظيف  �سندات  في  تفويت  اقتناءات/  اأبرزت   -

�سلبي بـ 250 414 األف دينار.

بلغت المبالغ الم�سددة لالأعوان و دائنون اآخرون 786 105 األف   -

دينار.

و�سعية  اال�ستغالل  الأن�سطة  االأخرى  النقدية  التدفقات  بلغت   -

مدفوعات �سافية بـ 951 30 األف دينار.

التدفق النقدي ال�سافي المخ�س�س لأن�سطة ال�ستثمار

اأبرزت اأن�سطة اال�ستثمار خالل ال�سنة المحا�سبية 2015 تدفقا �ساف 

ايجابي بـ 934 6  األف دينار اعتبارا اأ�سا�سا لقب�ض الفوائد واالأرباح 

على محفظة اال�ستثمار بمبلغ متراكم بـ 637 15 األف دينار من جهة 

و اقتناء اأ�سول ثابتة بـ  407 10 األف دينار من جهة اأخرى.

التدفق النقدي ال�سافي المخ�س�س لأن�سطة التمويل

نقديا  تدفقا   2015 المحا�سبية  ال�سنة  خالل  التمويل  اأن�سطة  اأبرزت 

�ساف ايجابي بـ 101 711 األف دينار متاأتي من اإ�سدار اأ�سهم اثر زيادة 

االقترا�سات  واإ�سدار/ت�سديد  دينار  األف   756 987 بـ  المال  راأ�ض 

والموارد الخ�سو�سية بتدفق �سافي �سلبي بـ 886 45 األف دينار. 

ال�سيولة وما يعادلها

بلغ ر�سيد ال�سيولة وما يعادلها 156.984 األف دينار في 31 دي�سمبر 

2015 مقابل 389.167- األف دينار في 31 دي�سمبر 2014، وتف�سيله 

كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

593 89549 42الخزانة ومركز ال�سكوك البريدية وا�ستعادة ال�سيولة

206 439-166 126-البنك المركزي التون�سي )*(

�سة 232 7-185 72بنوك وموؤ�س�سات متخ�سّ

461 107-768 64قرو�ض واقترا�سات من ال�سوق النقدية

139 305115 103�سندات المعامالت

167 389-983 156المجموع

)*( تمثل المبالغ الم�سجلة في بند البنك المركزي التون�سي الفارق بين الممتلكات والتعهدات للبنك تجاه البنك المركزي التون�سي.
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 التقرير العام ملراقبي احل�صابات
حول القوائم املالية املختومة يف 31 دي�صمرب 2015

ـادة الم�ساهمون،
ّ
ال�ّسيدات وال�ســ

لتم بتكليفنا بها، نقّدم لكم  تنفيذا لمهّمة مراقبة الح�سابات الّتي تف�سّ

فيما يلي التقرير العام لمراقبة القوائم المالية لل�سركة التون�سية للبنك 

لل�سنة المحا�سبية المختومة في 31 دي�سمبر 2015 والم�ساحبة لهذا 

القانون  عليها  ن�ّض  التي  الخا�سة  الفحو�سات  اإلى  اإ�سافة  التقرير، 

وكذلك المعايير المهنّية.

1. التقرير حول القوائم املالّية :

 2015 دي�سمبر   31 في  المختومة  المالّية  القوائم  بتدقيق  قمنا  لقد 

قائمة  الموازنة،  خارج  التعّهدات  قائمة  الموازنة،  تت�سّمن  والّتي 

النتائج، جدول الّتدفقات الّنقدية واالإي�ساحات حول القوائم المالية. 

وتظهر هذه القوائم المالية مجموعا �سافيا لالأ�سول يبلغ 605 693 7 

األف دينارا واأمواال ذاتية اإيجابّية بقيمة 663 695 األف دينار ونتيجة 

اإيجابية �سافية تقدر بـــ 042 33 األف دينارا تّم �سبطها دون تخ�سي�ض 

مدخرات اإ�سافية مقدرة بــ 651 41 األف دينارا وذلك تطبيقا لمن�سور 

جويلية   22 بتاريخ   2015 ل�سنة   12 عدد  التون�سي  المركزي  البنك 

القطاع  �سركات  لفائدة  ا�ستثنائية  اجراءات  ن�ّض على  والذي   2015

ال�سياحي.

2. م�صوؤولّية هياكل الّت�صيري يف اإعداد وعر�ض 
القوائم املالية :

ّت�سيير  هياكل  م�سوؤولّية  من  هو  المالّية  والبيانات  القوائم  اإعداد  اإن 

الم�سوؤولّية  هذه  وت�سمل  اإدارتها.  ومجل�ض  للبنك  التون�سية  ال�سركة 

ت�سميم وتركيز منظومة رقابة داخلّية تمكن من اإعداد وعر�ض قوائم 

الطرق  وتطبيق  اختيار  ت�سمل  اأخطاء جوهرّية. كما  من  مالّية خالّية 

مختلف  اإزاء  المحا�سبّية  الّتقديرات  وتحديد  المالئمة  المحا�سبية 

الو�سعّيات الممكنة.

3. م�صوؤولية مراقبي احل�صابات :

للبنك  المالّية  القوائم  حول  الراأي  اإبداء  في  م�سوؤوليتنا  تتمثل 

اعتمادا على االختبارات واأعمال الّتدقيق التي قمنا بها. وقد قمنا 

عليها  المتعارف  والدولّية  الوطنّية  للمعايير  وفقا  الّتدقيق  بعملّية 

للح�سول  الّتدقيق  اأعمال  وتنفيذ  بتخطيط  نقوم  اأن  تتطّلب  والتي 

من  خالية  المالّية  والبيانات  القوائم  اأن  على  معقول  تاأكيد  على 

معلومات جوهرية خاطئة.

المتبعة  والتراتيب  لالإجراءات  تقييما  الّتدقيق  عملّية  وتت�سّمن 

وفح�سا لالأدلة على اأ�سا�ض االختبار، كما ت�ستمل على تقييم للمبادئ 

االإدارة  بها  قامت  التي  الهامة  والتقديرات  المتبعة  المحا�سبّية 

باالإ�سافة اإلى تقييم العر�ض االإجمالي للقوائم المالّية.

وفي اعتقادنا فاإن االأعمال الّتي قمنا بها تمّثل اأ�سا�سا معقوال الإبداء 

راأينا حول هذه القوائم والبيانات المالّية.

4. اأ�صا�ض الراأي بالتحّفظ :

تقت�سيه  ما  على  واعتمادا  بها  قمنا  الّتي  الّتدقيق  الأعمال  نتيجة 

المعايير المحا�سبية، فاإن القوائم المالّية المو�سوعة على ذمتكم تلقى 

منا التحفظات التالية:      

4-1. وقع الحّد من اأعمالنا بالّنظر اإلى :

قوائم  و/اأو  ترقيم  وكالة  قبل  من  م�سند  حديث  ترقيم  غياب  	•
قانونّيا،  مكّلف  ح�سابات  مراقب  قبل  من  ومدققة  محّينة  مالّية 

لفائدة  تعّهدات  بهم  تعّلقت  الذين  الحرفاء  من  للعديد  وذلك 

القطاع المالي تتجاوز �سقفي 25 مليون دينار و5 مليون دينار كما 

 24 عدد  التون�سي  المركزي  البنك  من�سور  من   7 بالف�سل  ورد 

ل�سنة 1991 بتاريخ 17 دي�سمبر 1991.

حرفائه  قبل  من  للبنك  الم�سّلمة  مانات  لل�سّ ماّدي  جرد  غياب  	•
بع�ض  بقيمة  ة  الخا�سّ الموؤّيدات  توّفر  عدم  اإلى  باالإ�سافة 

تقارير  غرار  على  البنك  لفائدة  المقدمة  العينّية  ال�سمانات 

االختبارات وذلك خالفا للت�سريع الجاري به العمل.

االإيجابية  اأو  ال�سلبية  االنعكا�سات  تحديد  بالتالي  يمكننا  وال 

المحتملة على نتيجة ال�سنة المالية واالأموال الذاتية للبنك والتي قد 

تنتج عن جرد ال�سمانات المقّدمة لفائدته وعن االأخذ بعين االعتبار 

للمعطيات المالّية الخا�سة بتقييم تعهدات بع�ض الحرفاء.
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بعنوان  الواردة  للّتعهدات  المحا�سبّية  االأر�سدة  ت�سجل   .2-4

خارج  و»التعّهدات  اأخرى«  و»اأ�سول  الحرفاء«  على  »م�ستحقات 

بقاعدة  الواردة  الّتعّهدات  باأر�سدة  مقارنة  �سلبيا  فارقا  الموازنة« 

الفارق هذا  ويقّدر  البنك.  طرف  من  المعتمدة   المعلومات 

بــ 709 14 األف دينار ويتعلق اأ�سا�سا بالتعهدات من خالل االإم�ساء 

)engagements par signature( هذا ولم يقم البنك بتبرير 

الفارق المالحظ.

 31 بتاريخ  المختومة  الموازنة  خارج  التعهدات  قائمة  تبرز   .3-4

م�سندة  وتعهدات  البنك  قبل  من  مقدمة  تعهدات   2015 دي�سمبر 

لفائدته بقيمة تبلغ تباعا 409 221 1 األف دينار و963 259 1 األف 

على  المحا�سبية  التطبيقة  القائمة خارج  هذه  اإعداد  وقع  وقد  دينار. 

اأ�سا�ض جرد منجز من قبل مختلف هياكل البنك. وال يمكننا بالّتالي 

تاأكيد �سمولّية هذه التعهدات.

بالعمليات  خا�ض  محا�سبي  نظام  بو�سع  بعد  البنك  يقم  لم   .4-4

المحا�سبي  للمعيار  خالفا  وذلك  االأجنبّية  بالعمالت  المنجزة 

الّتون�سي عدد )23( المتعّلق بمعالجة هذه العمليات في الموؤ�س�سات 

البنكّية.

وال تمّكن هذه الو�سعّية من تحديد تاأثير هذه العملّيات على عنا�سر 

االأ�سول والخ�سوم واالأموال الذاتّية للبنك.

الموّدعة  »الخزانة واالأموال  بـ  المتعّلقة  الموازنة  بنود  4-5. تحتوي 

العاّمة  والخزينة  البريدّية  كوك  ال�سّ ومركز  المركزي  البنك  لدى 

للبالد التون�سّية« و»الم�ستحقات على الموؤ�س�سات البنكّية والمالية« 

عالقة  مبالغ  على  والمالّية«  البنكية  الموؤ�س�سات  واأموال  و»ايداعات 

تخ�ض اأ�سا�سا »ح�سابات البنك المركزي بالدينار« و»ح�سابات البنك 

والمرا�سلين  البنوك  و»ح�سابات  االأجنبية«  بالعمالت  المركزي 

االأجانب«. 

كما تبرز ح�سابات »البنوك والمرا�سلين المحليين« وح�سابات »البنك 

المركزي BDET – BNDT« اأر�سدة قديمة وغير متحركة والتي تم 

تخ�سي�ض مدخرات في �ساأنها دون اأن تتم مقاربتها وت�سفيتها.

)اأنظر االإي�ساحات حول القوائم المالّية عدد 1.3، 2.3، و8.3(

من جهة اأخرى تحتوي ح�سابات »االأ�سول والخ�سوم االأخرى« على 

اأر�سدة قديمة وغير متحركة تبلغ تباعا 670 8 األف دينار و327 12 

األف دينار باالإ�سافة اإلى وجود مبالغ عالقة تخ�ّض اأ�سا�سا »ح�سابات ما 

ئي�سي والفروع« )بالدينار التون�سي 
ّ
بين الوحدات المحا�سبية للمقر الر

ة االلكترونّية«. وبالعملة االأجنبية( وح�سابات »المقا�سّ

القديمة غير  االأر�سدة  تبرير وت�سفية  اأعمال  ا�ستكمال  يتم  هذا ولم 

البنك خالل  اإنجازها  �سرع في  والتي  العالقة  والعمليات  المتحركة 

�سنة 2014 وذلك اإلى غاية تاريخ اإعداد هذا التقرير. 

وبالّتالي فاإّنه ال يمكننا تحديد انعكا�ض نتائج اأعمال الت�سفية ب�سفة 

دقيقة على عنا�سر االأ�سول والخ�سوم واالأموال الذاتّية ونتيجة ال�سنة 

المحا�سبّية للبنك.

�سيد المحا�سبي لديون بع�ض ال�ّسركات والموؤ�ّس�سات 
ّ
4-6. بلغ الر

العمومّية التي تتمتع ب�سمان الدولة والتي تكّفلت الدولة بخال�سها 

والمعادة جدولتها على فترة تتراوح بين 20 و25 �سنة بدون فائ�ض، 

طبقا للف�سل 25 من قانون المالية ل�سنة 1999 ما قدره 334 39 األف 

دينارا بتاريخ 31 دي�سمبر 2015.

مجموع  تحيين  على  اعتمادا  الديون  لهذه  ال�سحيحة  القيمة  وتقّدر 

بال�ّسوق ال�ّسائدة  الفائدة  ن�سبة  اأ�سا�ض  على  الم�ستقبلية  االإيرادات 
 

من   )7( الفقرة  لمقت�سيات  تطبيقا  وذلك  دينار  األف   29  421 بــ 

المعيار المحا�سبي التون�سي عدد )3( المتعّلق بالمداخيل.

 ويكون بذلك نق�ض القيمة غير المدّون من قبل البنك 913 9 األف 

دينار.

4-7. بلغ ر�سيد ح�ساب »احتياطات ال�سندوق االجتماعي« ما قدره 

197 8 األف دينار في 31 دي�سمبر 2015، في حين تقّدر قيمة الديون 

غير الم�ستخل�سة والم�سندة من ال�سندوق االجتماعي 150 20 األف 

دينار في موفى �سنة 2015.

وت�سفية  تبرير  في   ،2016 �سهر جوان  البنك، خالل  �سرع  وقد  هذا 

الفارق المقدر بـ 953 11 األف دينار غير اأنه لم يتم موافاتنا بنتائج هذه 

االأعمال وذلك اإلى غاية تاريخ اإعداد هذا التقرير.
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4-8. خالفا لمقت�سيات الف�سل 17 من القانون عدد 112-96 الموؤّرخ 

لم  للموؤ�س�سات،  المحا�سبة  بنظام  والمتعّلق   1996 دي�سمبر   30 في 

يقم البنك بمقاربة نتائج الجرد الماّدي لالأ�سول الثابتة المادية وغير 

بتاريخ االأ�سول  بهذه  ة  الخا�سّ المحا�سبية  المعطيات  مع   المادية 

31 دي�سمبر 2015.

وفي غياب هذه المقاربة، ال يمكننا تاأكيد وجود و�سمولية االأ�سول 

�سافيا  محا�سبيا  ر�سيدا  ت�سّجل  والتي  المادية  وغير  المادية  الّثابتة 

يقدر بــ 049 88 األف دينار.

تلك  وتحديدا  للمحا�سبة  العام  المعيار  لمقت�سيات  خالفا   .9-4

لة، ال تحتوي  المتعلقة بعر�ض القوائم المالية وتقديم معطيات مف�سّ

تف�سير  من  تمكن  التي  االإي�ساحات  على  للبنك  المالية  القوائم 

خارج  والتعهدات  النتائج  وقائمة  الموازنة  اأركان  مختلف  وتحليل 

الموازنة وجدول التدفقات النقدية.

لم�ستعمليها  اإ�سافية  معلومات  المالية  القوائم  هذه  توفر  ال  كما 

بالمعايير  عليها  المن�سو�ض  الم�ستوجبة  المعلومات  كل  تقدم  وال 

المحا�سبية الخا�سة بالقطاع البنكي.

ون�سير اإلى اأن غياب هذه االإي�ساحات يعود اإلى بع�ض النقائ�ض على 

م�ستوى النظام المعلوماتي للبنك.

5. الراأي بالّتحّفظ حول القوائم املالية :

القوائم  فاإن   9.4 اإلى   1.4 بالفقرات من  تّم ذكره  براأينا وبا�ستثناء ما 

كافة  عن  باأمانة  وتعّبر  و�سادقة،  عادلة  �سورة  تعطي  الملحقة  المالّية 

الّنواحي الجوهرّية للو�سعّية المالّية لل�ّسركة التون�سّية للبنك ونتيجة 

ن�ساطها وتدّفقاتها النقدّية لل�ّسنة المحا�سبية المنتهية في 31 دي�سمبر 

2015، وذلك وفقا للمبادئ المحا�سبّية المتعارف عليها.

6. مالحظات ما بعد الّراأي : 

دون اأّي تاأثير على راأينا نوّد لفت انتباهكم اإلى المالحظات الّتالية :

الفرن�سي  للبنك   2014 ل�سنة  المدّققة  المالية  القوائم  تن�ض   .1-6

ن�سبة للبنك  التون�ّسية  ال�سركة  م�ساهمة  تبلغ  والذي   التون�سي 

بقدرة  تتعّلق  جدّية  �سكوك  وجود  على  ماله،  راأ�ض  ن  78،18% م

البنك على موا�سلة ن�ساطه ب�سفة عادّية.

 2001 ل�سنة   65 عدد  القانون  من   40 الف�سل  بمقت�سيات  وعمال 

الموؤّرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بموؤ�ّس�سات القر�ض، فاإّنه يمكن 

ئي�سي في 
ّ
اأن تتم دعوة ال�سركة التون�سية للبنك، باعتبارها الم�ساهم الر

راأ�ض مال البنك الفرن�سي التون�سي، لتقديم الدعم ال�سروري لهذه 

الموؤ�س�سة ق�سد ا�سترجاع توازناتها المالية.

تخ�سي�سه  وقع  مبلغ  على  للبنك  الذاتية  االأموال  تحتوي   .2-6

القانون  بمقت�سى  دينار  مليون   117 بقيمة  التون�سّية  الدولة  قبل  من 

�سهر  خالل  التاأ�سي�سي  الوطني  المجل�ض  قبل  من  عليه  الم�سادق 

�سبتمبر 2012 والذي تم اإبرام اتفاقية في �ساأنه بين الدولة التون�سية 

وال�سركة التون�سية للبنك بتاريخ 09 اأكتوبر 2012. 

هذا  اإرجاع  يتم  االتفاقية،  هذه  من   4 الف�سل  بمقت�سيات  وعمال 

االتفاقية  اإم�ساء  تاريخ  من  �سنوات  خم�ض  مدة  انق�ساء  بعد  المبلغ 

وبعد ا�ستعادة البنك لتوازناته المالية. 

7. الفحو�صات اخل�صو�صية :

لمعايير  ووفقا  للقانون  طبقا  الخ�سو�سّية  بالفحو�سات  قمنا  لقد 

المراجعة المعمول بها في الجمهورّية التون�سّية :

بالتقرير  الواردة  المالية  للمعلومات  فح�سنا  على  اعتمادا   .1-7

ال�سنوي لمجل�ض االإدارة حول الت�سرف �سنة 2015 فاإّنه لي�ست لدينا 

المالية  القوائم  مع  وتطابقها  المعلومات  هذه  اأمانة  حول  مالحظات 

المختومة في 31 دي�سمبر 2015.

7-2. تطبيقا لمقت�سيات الف�سل 266 من مجلة ال�سركات الّتجارية 

والف�سل 3 من القانون عدد 117 ل�سنة 1994 الموؤّرخ في 14 نوفمبر 

في الموؤّرخ   2005 ل�سنة   96 عدد  بالقانون  تنقيحه  تم  كما   1994 

لل�سركة  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  بفح�ض  قمنا   ،2005 اأكتوبر   18

 التون�سية للبنك والخا�سة باإعداد وتقديم القوائم المالية المختومة في

31 دي�سمبر 2015.
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من  التي  النقائ�ض  بع�ض  وجود  اإلى  اأف�ست  اأعمالنا  اأن  اإلى  ون�سير 

�ساأنها اأن توؤثر على فاعلية نظام الرقابة الداخلية وتخ�ّض اأ�سا�سا النظام 

المعلوماتي واالأنظمة المعلوماتية المّت�سلة.

البنك  هياكل  مختلف  مع  الّنقائ�ض  هذه  مناق�سة  ب�سدد  واأّننا  علما 

و�سيقع على اإثرها موافاة االإدارة العامة بتقريرنا في الغر�ض.

7-3. تطبيقا للف�سل 19 من االأمر عدد 2728 ل�سنة 2001 الموؤّرخ 

ة بم�سك  الخا�سّ ال�سرورية  بالفحو�سات  2001، قمنا  نوفمبر   20 في 

اأية  لدينا  ولي�ست  البنك  عن  ادرة  ال�سّ المالّية  االأوراق  ح�سابات 

مالحظات حول تطابق اإجراءات م�سك هذه الح�سابات مع الت�سريع 

الجاري به العمل.

تون�ض في 14 جويلية 2016

مـراقبــو الـح�سابـــات

عن/ مجمع فيـــنــــاكو - اأ.ب.�ضعن/ العاّمة للمراجعة والّت�سرف

يحــي الّرواتبــيعــلــي بن مــحمــد

عن/ العاّمة للمراجعة والّت�سرف

عــلــي بن مــحمــد

عن/ مجمع فيـــنــــاكو - اأ.ب.�ض

يحــي الّرواتبــي
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التقرير اخلا�ض ملراقبي احل�صابات
 حول القوائم املالية املختومة يف 31 دي�صمرب 2015

ـادة الم�ساهمون،
ّ
ال�ّسيدات وال�ســ

في الموؤّرخ   2001-65 القانون  من   29 الف�سل  باأحكام   عمال 

وما   200 والف�سل  القر�ض  بموؤ�س�سات  والمتعلق   2001 جويلية   10

بعده والف�سل 475 من مجّلة ال�سركات التجارّية، نت�سرف باإعالمكم 

دي�سمبر   31 غاية  اإلى  المتوا�سلة  اأو  المبرمة  والعملّيات  باالّتفاقيات 

2015، والّتي تدخل تحت طائلة الف�سول المذكورة اأعاله.

تتمّثل م�سوؤولّيتنا في التحّقق من مدى احترام االإجراءات القانونّية 

وتدوينها  العمليات  اأو  االتفاقّيات  هذه  على  والم�سادقة  للّترخي�ض 

حيح �سمن القوائم المالّية ولي�ض من مهامنا البحث على وجه  ال�سّ

االتفاقيات  لهذه  المحتمل  الوجود  على  معّمقة  وب�سفة  الّتحديد 

تم  التي  المعلومات  اأ�سا�ض  لكم على  نقّدم  اأن  ولكن  العمليات  اأو 

الّتدقيق،  اإجراءات  خالل  من  عليها  تح�سلنا  التي  وتلك  بها  مدنا 

جدواها  حول  راأينا  اإبداء  دون  االأ�سا�سية  و�سروطها  خ�سائ�سها 

ومبرراتها.

الناجمة عن هذه االتفاقيات وانجاز هذه  الفوائد  تقييم  ويرجع لكم 

العمليات ق�سد الم�سادقة عليها.

�صنة  خالل  املربمة  والعمليات  االتفاقيات   .1
2015 ما عدا اأجور امل�صريين :

الفرعية ال�سركة  مع  التالية  االتفاقيات  باإبرام  البنك   قام 

»STB FINANCE«

1-1. اتفاقية تفوي�ض للت�شرف في خطوط القر�ض الرقاعي 

الوطني ل�سنة 2014 :

 STB« الفرعية  ال�سركة  االتفاقية  هذه  بمقت�سى  البنك  فّو�ض 

خطوط  كل  �شندات  على  العمليات  في  للت�شرف   »FINANCE

لفائدة  اأو  لفائدته  المكتتبة   2014 ل�سنة  الوطني  الرقاعي  القر�ض 

حرفائه. وتحيل �سركة »STB FINANCE« ثلث العموالت المحققة 

بلغت  وقد  للبنك.  التون�سية  ال�سركة  اإلى  العمليات  هذه  اإطار  في 

العموالت الممنوحة لفائدة هذه االأخيرة بعنوان �سنة 2015 ما قدره 

899 4 دينارا دون اعتبار االأداءات.

مال  راأ�س  في  الترفيع  عملية  في  للت�سرف  اتفاقية   .2-1

ال�سركة التون�سية للبنك :

الفرعية ال�سركة  االتفاقية  هذه  بمقت�سى  البنك   كلف 

الترفيع  لعملية  الم�ستوجبة  االإجراءات  باإنجاز   »STB FINANCE«

في راأ�ش ماله والعمل على احترام كل ال�شروط القانونية والترتيبية. 

 »STB FINANCE« وقد بلغت العمولة الجزافية الممنوحة ل�سركة

اإلى عمولة  باالإ�سافة  االأداءات  اعتبار  دون  دينارا   40 000 قدره  ما 

توظيف قدرها 458 23 دينارا دون اعتبار االأداءات.

1-3. اتفاقية للت�سرف في الم�ساهمات في راأ�س المال :

�سركة االتفاقية  هذه  بمقت�سى  للبنك  التون�سية  ال�سركة   كّلفت 

بم�سك  الخا�سة  بالعمليات  بالقيام   »STB FINANCE«

�سركة وتتقا�سى  العامة.  الجل�سات  وعقد  الم�ساهمين   �سجل 

»STB FINANCE« بعنوان هذه الخدمات مبلغا �سمولّياآ �سنويا يقّدر 

بــ 000 40 دينار دون اعتبار االأداءات.

الأ�شهم  محفظات  خطوط  في  للت�شرف  اتفاقية   .4-1

ال�سركة  بح�سابات  المودعة  والرقاع  بها  المتعلقة  والحقوق 

التون�سية للبنك :

بـتحويل  االتفاقية  هذه  بمقت�سى  للبنك  التون�سية  ال�سركة  تلتزم 

ال�سركة  اإلى  لفائدة حرفائها  اأو  لفائدتها  المكتتبة  االأ�سهم  محفظات 

البنك  لفائدة  االأخيرة  هذه  وتحيل   .»STB FINANCE« الفرعية 

   %40 تعادل   )Commission de courtage( �سم�سرة  عمولة 

المتاأتية من  بالعمليات  والمتعلقة  قبلها  المفوترة من  العموالت  من 

ال�سركة  تمنح  المقابل  في  للبنك.  التون�سية  ال�سركة  فروع  �سبكة 

التي  العمليات  كل  على   %0,2 بــ  تقّدر  عمولة  للبنك  التون�سية 

تحديد  يقع  اأن  على  باإنجازها   »STB FINANCE« �سركة  تكلف 

اإلى  ون�سير  الطرفين.  بين  باتفاق  العموالت  لهذه  االأق�سى  ال�سقف 

بال�سندات  المعلومات الخا�سة  باإحالة قاعدة  البنك لم يقم بعد  اأن 

تاريخ  غاية  اإلى  وذلك   »STB FINANCE« �سركة  اإلى  المكتتبة 

اإعداد هذا التقرير.
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ال�صنوات  خالل  منجزة  وعمليات  اتفاقيات   .2
الفارطة ما عدا اأجور امل�صريين:

اأموال  على  للبنك  التون�سّية  لل�سركة  الذاتّية  االأموال  تحتوي   .1-2

دينار  مليون   117 بقيمة  التون�سّية  الّدولة  قبل  من  تخ�سي�سها  وقع 

 ،2012 �سبتمبر   21 في  الموؤّرخ   2012-17 عدد  القانون  بمقت�سى 

ا�سترجاع  واإثر  �سنوات  خم�ض  بعد  اإرجاع  اإمكانّية  بها  تتعّلق  والّتي 

البنك لتوازنه المالي.

الوزاري  المجل�ض  قرار  اإثر  على  المبرمة  االتفاقية  بمقت�سى   .2-2

الفرعية  لل�سركة  البنك  اأ�سند   ،2011 جوان   02 بتاريخ  المنعقد 

»البنك الفرن�سي التون�سي«، قر�سا بقيمة 70 مليون دينار يمتد على 

ثالث اأ�سهر قابلة للّتجديد بن�سبة فائدة تقّدر بــ %5.25.

جارية  ح�سابات  �سكل  في  تمويل  اتفاقيات  البنك  اأبرم   .3-2

لل�سركاء مع ال�سركات الفرعية الّتالية :

باآالف الدنانير

فوائد �سنة 2015خدمة الّدينالّر�سيد بتاريخ 2015/12/31ال�سركات الفرعّية

500TMM+0.5%3 425 60ال�ّسركة التون�سّية ال�ستخال�ض الّديون

-700TMM+2% 24عقاّرية ال�ّسارع

ACTIVHOTELS 800 12�سركةTMM+2%-

SMT. Maison Blanche بدون فوائد623 1نزل-

425 6233 99المجمـــــوع

»ال�سركة  الفرعية  ال�سركة  مع  اتفاقيات  عّدة  البنك  اأبرم   .4-2

ف 
ّ
التون�سّية للبنك ذات راأ�ض مال مخاطرة« )STB SICAR( للّت�سر

دي�سمبر   31 لة بتاريخ  في �سناديق ذات راأ�ض مال مخاطرة، والمف�سّ

2015 على الّنحو الّتالي:

باآالف الدنانير

ندوق الّر�سيد في 31-12-2015المبلغ المكتتبتاريخ الكتتابال�سّ

FG STB 122/03/19998 0004 761

FG STB 223/02/20018 0005 294

FG STB 305/05/20015 0004 230

FG STB 423/02/20026 5006 061

FG STB 531/10/20036 8246 253

FG STB 613/09/20042 7072 119

FG STB 728/11/2006800805

FG STB 828/03/20086 7526 020

FG STB 923/03/20094 8004 802

FG STB 1023/03/20098 7489 387

FG STB 1112/01/20106 0007 091

FG STB 1212/01/20109 89811 459

FG ID 128/12/20022 0001 264

FG ID 228/12/20022 0001 278

FG ID 322/09/20035 4363 857

FG ID 415/06/2005360367

FG ID 530/09/20061 1331 286

FG ID 629/03/20084 0003 819

153 95880 88المجمــــــــــــــوع
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وتتلّخ�ض عموالت الت�سرف في هذه ال�سناديق كما يلي :

عمولة �سنوّية دون اعتبار االداءات بن�سبة 1 % تحت�سب اعتمادا   -

على قيمة االأ�سول في اآخر كل �سنة محا�سبية وتدفع قبل خ�سم 

قيمة الم�ساريف والعموالت ؛

المحّققة  الزائدة  القيمة  من   %20 بــ  المقدرة  الفاعلية  عمولة   -

والمرابيح  االجتماعية  والح�س�ض  االأ�سهم  بيوعات  على 

الموّزعة ؛

الّتوظيفات  اإيرادات  قيمة  من   %10 ت�ساوي  اإنتاجية  عمولة   -

المحّققة من قبل هذه ال�سناديق.

بقيمة جملية  اأعباء  بت�سجيل   2015 �سنة  خالل  البنك،  قام   وقد 

هذه  في  ف 
ّ
الّت�سر عموالت  مختلف  بعنوان  دينار  األف   1  115

ال�سناديق.

التون�شية  ال�شركة  بين  المبرمة  الكراء  عقود  �ّشروط  تتلّخ�ش   .5-2

للبنك وبع�ض ال�سركات الفرعية على الّنحو الّتالي :

باآالف الدنانير

كراء �سنة 2015 )اأ ج اأ(الّزيادة ال�ّسنوّيةتاريخ بداية الكراءمعين الكراء ال�ّسنويال�ّسركة الفرعّية

STRC سركة�

102004/07/01 )اأ ج اأ(الّطابق االأّول
516,696% من �سنة الكراء الّثانية        

102001/09/01 )اأج اأ( الّطابق الّثاني
519,092% من �سنة الكراء الّثانية        

102005/04/01 )اأج اأ(  الّطابق الّثالث
516,095% من �سنة الكراء الّثانية        

STB FINANCE 558,521%44,9832011/11/01 )خ ج اأ(  �سركة

STB INVEST 527,305%20,9882011/12/01 )خ ج اأ(  �سركة

STB MANAGER 525,432%19,5492011/12/01 )خ ج اأ(  �سركة

SOFI ELAN 5,2272011/12/01 )خ ج اأ( �سركة
5% كل �سنتين ابتداءا من ال�سنة الثالثة 

للكراء

5,488

168,629المجمــــــــــــــوع

باآالف الدنانير

الر�سيد بتاريخ 2015/12/31المبلغ المكتتبن�سبة الفائدةالقر�سع�سو مجل�س الدارة

ال�سركة التون�سّية للتاأمين واإعادة 

التاأمين

713 0005 10%6,10قر�ض 2011 - �سنف اأ

TMM+1,752 0001 300قر�ض 1/2008 �سنف ج

TMM+25 0003 600قر�ض 1/2008 �سنف د

250 0006 10%6,50قر�ض 2/2008

330 00013 20%5,30قر�ض 1/2010 �سنف ب

عبد القادر حمروني

750 0004 8%6,10قر�ض 1/2011 �سنف اأ

000 0008 20%6,15قر�ض 1/2012

763 00042 75المجمــــــــــــــوع

قدره ما   ،2015 دي�سمبر   31 تاريخ  اإلى  الم�سّددة  وغير  البنك  اإدارة  اأع�ساء مجل�ض  قبل  المكتتبة من  الرقاعّية  القرو�ض  ر�سيد  بلغ   .6-2 

763 42 األف دينار وفيما يلي تف�سيل هذه القرو�ض لكل ع�سو :
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2-7. يتقا�سى البنك بعنوان اإيداع �سندات واأموال لفائدة �سركات 

»الم�ستثمر«  »المّدخر«،  المتغّير  المال  راأ�ض  ذات  اال�ستثمار 

الّتالية : العموالت  و»الم�ستقبل« 

ن�سبة 0.05% من مجموع االأ�سول ال�سافية ل�سركة »المّدخر«   -

وتحت�سب ب�سفة يومّية ؛

0.1% من مجموع االأ�سول ال�سافية ل�سركة »الم�ستثمر«  ن�سبة   -

وتحت�سب ب�سفة يومّية ؛

�سنوّية  ب�سفة  ي�سرف  االآداءات(  اعتبار  )دون  دينار  األف  مبلغ   -

»الم�ستقبل«. من قبل �سركة 

لفائدة  البنك  قبل  من  الممنوحة  القرو�ض  ر�سيد  بلغ   .8-2

قدره ما   2015 دي�سمبر   31 بتاريخ  اإدارته  مجل�ض  واأع�ساء   م�سيريه 

بــ 738 118 األف دينار موّزعة على الّنحو الّتالي :

باآالف الدنانير

الّر�سيد بتاريخ 2015/12/31اأع�ساء مجل�س الدارة

536 104مجمع ب�سير خلف اهلل

202 11مجمع عبد القادر الحمروني

12عبد الرزاق اللواتي

2,877ال�سركة التون�سية للتاأمين واإعادة التاأمين

627 118المجموع 1

الم�سيرون

97المدير العام الم�ساعد

14الرئي�ض المدير العام )ال�سيد عبد الوهاب نا�سي(

111المجموع 2

738 118المجمــوع العــام

امل�صرّيين  جتاه  وااللتزامات  الّتعّهدات   .3
واأع�صاء جمل�ض االإدارة :

ل تعّهدات والتزامات البنك نحو م�سّيريه والمن�سو�ض  3-1. تتف�سّ

النحو  على  التجارية  ال�سركات  مجّلة  من   200 بالف�سل  عليها 

الّتالي :

�سادر  قرار  بمقت�سى  العام  المدير  ئي�ض 
ّ
الر اأجر  تحديد  وقع   ■

االأجر  ويتكّون   2013 مار�ض   25 بتاريخ  الحكومة  رئا�سة  عن 

ال�ّسهري الخام من العنا�سر الّتالية :

اأجر اأ�سا�سي بــ 900 دينار ؛  -

منحة �سكن بــ 200 دينار ؛  -

ف بــ 350 دينار ؛
ّ
-  منحة ت�سر

-  منحة تمثيل بــ 580 1 دينار ؛

120 1 دينار؛ منحة وقتّية ال�سترجاع م�ساريف الّتمثيل بــ   -

-  منحة تكميلّية بــ 150 1 دينار.

ئي�ض المدير العام خالل ال�سنة المالية 2015 باالمتيازات 
ّ
ويتمّتع الر

ة �سهرّية بــ 500 لتر من الوقود و�سّيارة وظيفّية  العينّية الّتالية: ح�سّ

الهاتفّية. المكالمات  بم�ساريف  الّتكّفل  اإلى  باالإ�سافة 

تاأجير  ب�سبط   2013 �سبتمبر   26 بتاريخ  االإدارة  مجل�ض  قام   ■

خام �سنوي  اأجر  من  والمتكّون  الم�ساعد  العام   المدير 

 48 632 بــ 842 64 دينارا )بما يوافق اأجرا �سنويا �سافيا بــ 

وظيفّية  و�سّيارة  الوقود  من  لتر   400 بــ  �سهرّية  ة  وح�سّ دينارا( 

الهاتفّية. المكالمات  بم�ساريف  الّتكّفل  اإلى  باالإ�سافة 

بتاريخ المنعقدة  للبنك  العادّية  العاّمة  الجل�سة  حّددت   ■ 

03 جوان 2015 مكافاآت الح�سور بعنوان �سنة 2014 الأع�ساء 

مجل�ض االإدارة بمبلغ يقّدر بــ 5000 دينار لكل ع�سو.
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 2015 دي�سمبر   31 في  المختومة  المالّية  بالقوائم  والمدّونة  اإدارته  واأع�ساء مجل�ض  م�سيريه  نحو  البنك  والتزامات  تعّهدات  ل  تتف�سّ  .2-3

كما يلي :

باآالف الدنانير

اأع�ساء مجل�س الإدارةالمدير العام الم�ساعدالرئي�س المدير العام

اأعباء ال�ّسنةالمتيازات
الخ�سوم في 

2015/12/31
اأعباء ال�ّسنة

الخ�سوم في 

2015/12/31
اأعباء ال�ّسنة

الخ�سوم في 

2015/12/31

96,26733,50360,00080,235-131,913امتيازات على المدى الق�سير

--20,988---امتيازات الحقة بعد نهاية الخدمة

96,26754,49160,00080,235-131,913المجمـــوع

كما اأّن عملّيات المراجعة التي قمنا بها لم تفرز وجود اتفاقيات اأو عمليات اأخرى قد تندرج تحت طائلة الن�سو�ض القانونية المذكورة اأعاله.

تون�ض في 14 جويلية 2016

مـراقبـــو الـح�سابـــات

عن/ مجمع فيـــنــــاكو - اأ.ب.�ضعن/ العاّمة للمراجعة والّت�سرف

يحــي الّرواتبــيعــلــي بن مــحمــد يحــي الّرواتبــيعــلــي بن مــحمــد
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القرار االأول :

دعوتها  في  الم�سجل  التاأخير  على  العادية  العامة  الجل�سة  ت�سادق 

الذي ال يم�ض بم�سالح الم�ساهمين وتعتبر انعقادها قانوني.  

بعد عر�ض هذا القرار للت�سويت تمت الم�سادقة عليه بـاالإجماع.

القرار الثاين :

بال�سنة المحا�سبية  بعد االإطالع على تقرير مجل�ض االإدارة المتعلق 

االإ�سافية  واالإي�ساحات  الح�سابات  لمراقبي  العام  والتقرير   2015

االإدارة  تقرير مجل�ض  العادية على  العامة  الجل�سة  ت�سادق  المقدمة، 

وعلى القوائم المالية للبنك المتعلقة بال�سنة المحا�سبية المنتهية في 

31 دي�سمبر 2015 طبقا لل�سيغ التي قدمت عليها.

بعد عر�ض هذا القرار للت�سويت تمت الم�سادقة عليه بـاالإجماع.

القرار الثالث :

بعد االإطالع على التقرير الخا�ض لمراقبي الح�سابات طبقا للف�سل 

200 وما يليه و الف�سل 475 من مجلة ال�سركات التجارية وكذلك 

الف�سل 29 من القانون عدد 65 ل�سنة 2001 الموؤرخ في 10 جويلية 

لن�شاط  والمنظم   2006 ل�سنة   19 عدد  بالقانون  والمنقح   2001

مجمل  على  العادية  العامة  الجل�سة  ت�سادق  القر�ض،  موؤ�س�سات 

طبقا  وذلك  الذكر  �سالفة  القانونية  للف�سول  الخا�سعة  العمليات 

لل�سيغ التي قدمت عليها.

بعد عر�ض هذا القرار للت�سويت تمت الم�سادقة عليه بـاالإجماع.

القرار الرابع :

للبنك  التون�سية  ال�سركة  مجمع  في  الت�سرف  تقرير  في  النظر  بعد 

والتقرير العام لمراقبي الح�سابات، ت�سادق الجل�سـة العامـة العاديـة 

فــي  المنتهيـة  المحا�سبيـة  لل�سنـة  المجمعـة  الماليـة  القوائم  على 

31 دي�سمبر 2015 كما وقع عر�سها عليها.  

بعد عر�ض هذا القرار للت�سويت تمت الم�سادقة عليه بـاالإجماع.

القرار اخلام�ض :

تبرئ الجل�سة العامة العادية ذمة اأع�ساء مجل�ض االإدارة اإبراء تاما دون 

قيد اأو �شرط بعنوان ت�شرفهم بالن�شبة لل�شنة المحا�شبية 2015.

بعد عر�ض هذا القرار للت�سويت تمت الم�سادقة عليه بـاالإجماع.

القرار ال�صاد�ض :

قررت الجل�سة العامة العادية، بناءا على اقتراح مجل�ض االإدارة، �سم 

نتيجة ال�سنة المحا�سبية ، المبينة اأ�سفله، للنتائج المرحلة :

بالدينار

529,321 041 33نتيجة ال�سنة المحا�سبية 2015                             

777,646 775 727-النتائج المرحلة )2014(

248,325 734 694-النتيجة المرحلة 

بعد عر�ض هذا القرار للت�سويت تمت الم�سادقة عليه بـاالإجماع.

القرار ال�صابع :

المنعقد  االإدارة  مجل�ض  قرار  على  العادية  العامة  الجل�سة  ت�سادق 

ناجية  ال�سيدة  تعيين  بمقت�ساه  تم  والذي   2015 نوفمبر   30 بتاريخ 

الغربي كرئي�سة لمجل�ض اإدارة البنك خالل مدتها النيابية )2015-

2017(، وال�سيد �سمير �سعيد مديرا عاما.

بعد عر�ض هذا القرار للت�سويت تمت الم�سادقة عليه بـاالإجماع.

القرار الثامن :

اإن الجل�سة العامة العادية بعد معاينتها النتهاء مدة ع�سوية كل من 

في  الخا�ض  القطاع  وممثلين  العمومية  ال�سبه  الموؤ�س�سات  ممثل 

�سنوات  ثالث  ولمدة  تعيين  تقرر   ،2015 المحا�سبية  ال�سنة  موفي 

تنتهي بحلول اأجل انعقاد الجل�سة العامة العادية المدعوة للنظر في 

ح�سابات ال�سنة المحا�سبية 2018 :

قرارات اجلل�صـة العامـة العاديـة
لل�صركــة التون�صيـة للبنـك

اخلمي�ض 28 جويلية 2016 )ال�صنـة املحا�صبية 2015(
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الفترة الع�سو

الموؤ�س�سات �سبه العمومية

2018-2016
ال�سركة التون�سية للتاأمين و اإعادة التاأمين في �سخ�ض 

رئي�سها ومديرها العام

ممثلي القطاع الخا�س

2018-2016 ال�سيد عبد القادر الحمروني

2018-2016 ال�سيد محمد �سالح خلف اهلل

بعد عر�ض هذا القرار للت�سويت تمت الم�سادقة عليه بـاالإجماع.

القرار التا�صع :

االإدارة  مجل�ض  في  اثنين  ع�سوية  مدة  انتهاء  على  اطالعها  بعد 

ال�سيد عبد  تعيين كل من  العادية  العامة  الجل�سة  تقرر  الم�ستقلين، 

م�ستقلين  كع�سوين  �سيود  عودة  بن  األفة  وال�سيدة  اللواتي  الرزاق 

الدائمة  الجنة  رئا�سة  التوالي  على  لهم  وعهدت  االإدارة،  بمجل�ض 

بعد  تنتهي  �سنوات،  لمدة ثالث  المخاطر  ولجنة  الداخلي  للتدقيق 

ح�سابات  في  للنظر  المدعوة  العادية  العامة  الجل�سة  اجتماع  عقد 

ال�سنة المحا�سبية 2018. 

الفترة الع�سو

االأع�ساء الم�ستقلين

2018-2016
ال�سيد عبد الرزاق اللواتي )رئي�ض الجنة الدائمة للتدقيق 

الداخلي(

2018-2016 ال�سيدة األفة بن عودة �سيود)رئي�سة لجنة المخاطر(

بعد عر�ض هذا القرار للت�سويت تمت الم�سادقة عليه باالأغلبية.

القرار العا�صر :

تحدد الجل�سة العامة العادية مبلغ منحة الح�سور باألفي دينار )2.000 

اأو  دينار( عن كل جل�سة و لكل ع�سو من اأع�ساء المجل�ض حا�سرا 

ممثال.

قدره  �سافي  بمبلغ  مكافاأة  منح  العادية  العامة  الجل�سة  تقرر  كما 

األف دينار )1.000 دينار(  لروؤ�ساء كل من اللجنة الدائمة للتدقيق 

الداخلي ولجنة المخاطر عن كل اإجتماع ولكل رئي�ض. 

وتقرر الجل�سة العامة العادية منح مكافاأة الأع�ساء اللجان المنبثقة عن 

مجل�ض االإدارة بمبلغ �سافي قدره خم�ض مائة دينار )500 دينار( عن 

كل اإجتماع ولكل ع�سو. 

بعد عر�ض هذا القرار للت�سويت تمت الم�سادقة عليه باالأغلبية.

القرار احلادي ع�صر :

ترخ�ض الجل�سة العامة العادية لل�سركة التون�سية للبنك اإ�سدار قرو�ض 

رقاعية و/اأو م�سروطة بمبلغ اإجمالي قدره 300 مليون دينار على ق�سط 

واحد اأو على عدة اأق�شاط و ذلك لمدة خم�ش �شنوات.

�سبط  �سالحية  للبنك  التون�سية  ال�سركة  اإدارة  لمجل�ض  وتفو�ض 

المبلغ و تحديد �شروط و اإجراءات كل عملية اإ�شدار.

بعد عر�ض هذا القرار للت�سويت تمت الم�سادقة عليه بـاالإجماع.

القرار الثاين ع�صر :

تعطى كل ال�سالحيات اإلى الممثل القانوني للبنك اأو وكيله لغر�ض 

واالإيداع  بالت�سجيل  المتعلقة  الالزمة  القانونية  االإجراءات  اإتمام 

واالإعالن. 

بعد عر�ض هذا القرار للت�سويت تمت الم�سادقة عليه بـاالإجماع.
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القرار االأول :

بعد االإ�ستماع اإلى تقرير مجل�ض االإدارة وطبقا للقانون عدد 10 ل�سنة 

التوجيهي  بالقانون  والمتعلق   1993 فيفري   17 في  الموؤرخ   1993

في الموؤرخ   1993 ل�سنة   696 عدد  والمر�سوم  المهني،   للتكوين 

5 اأفريل 1993 والمتعلق ب�شبط �شروط وطرق اإ�شناد العائدات بعنوان 

تحيين  للعادة  الخارقة  العامة  الجل�سة  قررت  التكوين،  على  االأداء 

الف�سل 3 من النظام االأ�سا�سي للبنك.

بعد عر�ض هذا القرار للت�سويت تمت الم�سادقة عليه بـاالإجماع.

القرار الثاين :

تقرر الجل�سة العامة الخارقة للعادة اإ�سافة نقطة لغر�ض البنك وتحيين 

البند 3 من النظام االأ�سا�سي للبنك، كما يلي :

وت�سجيع  تطوير  في  الم�ساهمة  في  االجتماعي  الغر�ض  يتمثل 

في  بالموؤ�س�سات  والنهو�ض  للبالد  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية 

بممار�سة  والخدمات  والتجارة  والفالحة  وال�سياحة  ال�سناعة  ميادين 

االأن�سطة البنكية خا�سة بتوفير االدخار بجميع اأنواعه ومنح القرو�ض 

والم�ساهمة في راأ�ض مال الموؤ�س�سات القائمة اأو المزمع بعثها. 

ويمكن لها خا�سة على �سبيل الذكر ال الح�سر :

قبول الودائع من العموم كيفما كانت مدتها و�سكلها.   -

منح القرو�ض بجميع اأ�سكالها ب�سمان اأو بدونه.  -

القيام كو�سيط بعمليات ال�سرف.  -

و�سع و�سائل الدفع على ذمة الحرفاء و اإدارتها.  -

والم�ساعدة  كاالإ�ست�سارات  بن�ساطها  المرتبطة  بالعمليات  القيام   -

الت�سرف  في  الم�ساعدة  الممتلكات وكذلك  في  الت�سرف  في 

المالي والهند�سة المالية وب�سفة عامة كل الخدمات التي تهدف 

اإلى ت�سهيل بعث الموؤ�س�سات وتطويرها واإعادة هيكلتها.

والقيام ب�سفة عامة لح�سابها اأو لح�ساب الغير داخل الجمهورية   -

واالإ�شقاط  البنكية  العمليات  بجميع  خارجها  اأو  التون�شية 

واالإ�سدار  واالكتتاب  والو�ساطات  واالعتمادات  والت�سبيقات 

وال�سمان  كالكفالة  بالتوقيع  وااللتزامات  االأموال  واإيداع 

الديون  واإدارة  المالي  واالإيجار  اآخر  �سمان  اأي  اأو  االحتياطي 

والتجارية  والفالحية  وال�سناعية  المالية  العمليات  من  وغيرها 

مبا�سرة  غير  اأو  مبا�سرة  �سلة  لها  التي  العقارية  وغير  والعقارية 

بالن�شاط البنكي.

لفائدة  للر�سكلة  دورات  وتنظيم  الم�ستمر  بالتكوين  القيام   -

الموظفين في اإطار ن�شاط البنك.

بعد عر�ض هذا القرار للت�سويت تمت الم�سادقة عليه بـاالإجماع.

القرار الثالث :

تعطى كل ال�سالحيات اإلى الممثل القانوني للبنك اأو وكيله لغر�ض 

واالإيداع  بالت�سجيل  المتعلقة  الالزمة  القانونية  االإجراءات  اإتمام 

واالإعالن. 

بعد عر�ض هذا القرار للت�سويت تمت الم�سادقة عليه بـاالإجماع.

قرارات اجلل�صـة العامـة اخلارقة للعادة
لل�صركــة التون�صيـة للبنـك

املنعقدة يوم اخلمي�ض 28  جويلية  2016 
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تقرير الت�صرف ملجمع ال�صركة التون�صية للبنك
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1 - تقدمي حميط جمموعة ال�صركة التون�صية 
للبنك

1-1 - تقديم عام لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 

تن�سط  �سركة   22 من  للبنك  التون�سية  ال�سركة  مجموعة  تتكون 

الديون،  ا�ستخال�ض  )�سركة  االقت�سادية  القطاعات  مختلف  في 

بالبور�سة،  و�سطاء  المالية،  لالأوراق  الجماعي  التوظيف  موؤ�س�سات 

هي  االأم  وال�سركة  وعقارية(.  خدمات  موؤ�س�سات  فندقية،  �سركات 

ال�سركة التون�سية للبنك، موؤ�س�سة قر�ض تاأ�س�ست �سنة 1958 وتخ�سع 

الأحكام القانون عدد 65 ل�سنة 2001 والموؤرخ في 10 جويلية 2001. 

وهي �سركة مدرجة بالبور�سة ويبلغ راأ�ض مالها 776.875.000 دينار 

عادي  �سهم   155.375.000 من  ويتكون  بالكامل  مدفوع  تون�سي 

بقيمة ا�سمية ت�ساوي 5 دنانير.

وين�سط مجمع ال�سركة التون�سية للبنك في اأربعة اأقطاب اقت�سادية : 

الموؤ�س�سات  المجال  هذا  �سمن  تن�سط   : المالي  القطب   ➢
المنظم   2001 ل�سنة   65 عدد  القانون  بمقت�سى  لها  المرخ�ض 

بها  ن�ساطها  يرتبط  التي  والموؤ�س�سات  القر�ض  لموؤ�س�سات 

التوظيف  موؤ�س�سات  في  والت�سرف  البور�سة  في  الو�ساطة  وهي 

الجماعي لالأوراق المالية )القانون عدد 92 ل�سنة 1988 الموؤرخ 

في  الموؤرخ   2001 ل�سنة   83 عدد  والقانون   1988 اأوت   2 في 

24 جويلية 2001( و�سركات اال�ستثمار ذات راأ�ض مال التنمية 

التي ينظمها القانون عدد 87 ل�سنة 1995 الموؤرخ في 30 اأكتوبر 

.1995

المرخ�ض  الموؤ�س�سات  القطب  هذا  ي�سمل   : العقاري  القطب   ➢
لها بمقت�سى  القانون عدد 17 ل�سنة 1990 الموؤرخ في 26 فيفري 

1990 في القيام مهنيا بعمليات التق�سيم العقاري وتهيئة مقا�سم 

االأرا�سي المعدة اأ�سا�سا لل�سكن وكذلك البناء اأو تجديد مبان 

جماعية اأو �سبه جماعية مخ�س�سة لل�سكن اأو التجارة اأو اأن�سطة 

مهنية اأو اإدارية.

القطب ال�سياحي : ي�سم هذا القطب الموؤ�س�سات المرخ�ض لها   ➢
اإدارة الوحدات الفندقية وال�سياحية.

في  العاملة  الموؤ�س�سات  القطب  هذا  ي�سم   : الخدمات  قطب   ➢
واال�ست�سارة  والفكرية  التجارية  والخدمات  الدرا�سات  مجال 

وا�ستخال�ض الديون.

التون�سية  لل�سركة  التابعة  ال�سركات  باأهم  التعريف   -  2-1

للبنك

»BFT« البنك الفرن�سي التون�سي

�سركة خفية اال�سم ت�ستهدف القيام بكل العمليات المالية والبنكية 

وقد تم بعثها �سنة 1879. 

يبلغ راأ�ض مال هذه ال�سركة 5 ماليين دينار ويتكون من مليون �سهم 

بقيمة ا�سمية ت�ساوي 5 دنانير وتقدر م�ساهمة ال�سركة التون�سية للبنك 

2015. وتم تخ�سي�ض مدخرات  31 دي�سمبر  تاريخ  %78,18 في  بـ 

لكامل م�ساهمة البنك.

و�سجل هذا البنك عجزا موفى دي�سمبر 2015.    

وتقع متابعة ملف هذا البنك من طرف ال�سلطات وهي ب�سدد در�ض 

يوا�سل  التون�سي  الفرن�سي  البنك  اأن  اال�سارة  تجدر  كما  م�ستقبله. 

ت�سجيل عجز في نتائجه..

البنك الأجنبي التون�سي )اتحاد البنوك التون�سية �سابقا( :

�سركة خفية اال�سم ت�ستهدف القيام بكل العمليات المالية والبنكية 

فروع   3 من  اال�ستغالل  �سبكة  تتكون   .1977 �سنة  بعثها  تم  وقد 

بباري�ض ومر�سيليا وفرع غير مقيم بتون�ض. وتجدر االإ�سارة اإلى االإجراء 

راأ�ض  هيكلة  اإعادة  عملية  اإطار  في  البنك  له  خ�سع  الذي  التاأديبي 

التون�سي  المركزي  )البنك  الم�ساهمين  اأ�سا�سية من  نواة  ماله حول 

وال�سركة التون�سية للبنك وبنك االإ�سكان(.

المالية  وزارة  تعهدت  للبنك  ال�ساملة  الهيكلة  اإعادة  اإطار خطة  وفي 

وباتخاذ  ا�ستراتيجي  �سريك  عن  وبالبحث  تنمية  مخطط  باإعداد 

جذب  في  البنك  دور  ودعم  الحوكمة  لتح�سين  عاجلة  اإجراءات 

ادخار التون�سيين المقيمين بالخارج. 

من  ويتكون  اأورو   49.594.008 ال�سركة  هذه  مال  راأ�ض  يبلغ 

3.254.200 �سهم بقيمة ا�سمية ت�ساوي 15,24 اأورو وتقدر م�ساهمة 

تقرير الت�صرف ملجمع ال�صركة التون�صية للبنك 
ال�صنة املحا�صبية 2015
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تاريخ في   %43,41 بـ  المال  راأ�ض  في  للبنك  التون�سية   ال�سركة 

31 دي�سمبر 2015 وتم تخ�سي�ض مدخرات لـ 43% منها. و�سجلت 

النتيجة عجزا في موفى دي�سمبر 2015.

الدخيلــــــــــــة :

تتخ�س�ض هذه ال�سركة، التي تم بعثها في �سنة 1966، في اإحداث 

وحدات فندقية و�سياحية واإدارتها. وهي ت�ستغل منذ �سنة 1968 قرية 

»اإقامة نادي �سقان�ض« في المنطقة ال�سياحية بالمن�ستير.

القطاعات  في  العاملة  ال�سركات  في  التفويت  برنامج  اإطار  وفي 

الحتياطي  المالكة  الفندقية  الوحدة  هذه  خو�س�سة  تقرر  التناف�سية 

اإرجاء  تقرر  فقد  وموقعه  الأهميته  ونظرا  هكتار.   33 بحوالي  عقاري 

عملية الخو�س�سة في انتظار تحقيق درا�سة جدوى وعائدات اأف�سل 

لهذا االحتياطي.

 وتجدر االإ�سارة اإلى اأن الفندق يحتل م�ساحة 16 هكتار وهو حاليا 

اإبرام عقد كراء جديد لمدة  2014 تم  مرتبط بعقد كراء. وفي �سنة 

ع�شر �شنوات ب�شرط تحقيق ا�شتثمارات تو�شع وتجديد تبلغ 15 مليون 

دينار.

من  ويتكـــون  دينــــارا   7.500.000 ال�ســـركة  مال  راأ�ض  يبلغ 

1.500.000 �سهم بقيمة ا�سميــة ت�ســـاوي 5 دنانير. وتقدر م�ساهمة 

ال�سركة التون�سيــة للبنك في راأ�ض مال هذه ال�سركة بـ 61,21% في 

تاريخ 31 دي�سمبر 2015.

عقارية ال�ســــارع :

في  النا�سطة  ال�سركات  اأقدم  اإحدى  وهي   1931 �سنة  في  بعثها  تم 

هذا القطاع ونظرا للمناف�شة الحادة ولالأعباء الهامة �شجل ن�شاط هذه 

ال�سركة عجزا منذ عدة �سنوات.

ويجرى حاليا اإعداد مخطط تطهير واإعادة هيكلة يرتكز اأ�سا�سا على :

؛ االجتماعي  التطهير  	•
؛ االإنجاز  لم�ساريف  دقيقة  مراقبة  	•

تاأمين �سهولة الت�سويق ؛ اأرا�سي ق�سد  ا�ستك�ساف فر�ض اقتناء  	•
لل�سركة. التنظيمية  الهيكلة  اإعادة  	•

مغادرة  وخ�ست  االأعوان  عن  التخلي  عملية  تمت  االإطار  هذا  وفي 

23 عونا. وتم تركيز هيكلة تنظيمية جديدة )هيكل تنظيمي ودليل 

اإجراءات وقانون داخلي(.

في  المبرمجة  االأ�سغال  تطبيق  االإطار  هذا  في  ال�سركة  بداأت  كما 

بتاريخ  االإدارة  مجل�ض  قبل  من  عليه  الم�سادق  االأعمال  مخطط 

 .2015/03/03

عليه  المن�سو�ض   2015 المحا�سبية  لل�سنة  التفويت  برنامج  ويخ�ض 

بمخطط االأعمال االأ�سول خارج اال�ستغالل التالية :

مقر جان جوري�ض المقدر بـ 1.800 األف دينار ؛  -

اأر�ض »قرين بارك« المقدرة بـ 11.700 األف دينار ؛  -

األف   2.371 المحا�سبية  قيمتها  بلغت  التي  الم�ساهمة  �سندات   -

دينار.

و�ست�ستغل اإيرادات تفويت هذه االأ�سول في التخفيف من تعهدات 

في  ال�سركة  فوتت  وقد  هذا  للبنك.  التون�سية  ال�سركة  اإزاء  ال�سركة 

اأر�ض »قرين بارك« وبداأت اجراءات التفويت في االأ�سلين االآخرين.

يبلغ راأ�ض مال ال�سركة 9.400.000 دينارا ويتكون من 1.880.000 

�سهم بقيمة ا�سمية ت�ساوي 5 دينار. وتقدر م�ساهمة ال�سركة التون�سية 

للبنك في راأ�ض مالها بـ 84,71% بتاريخ 31 دي�سمبر 2015.

للبنـك التون�سيــة  ال�سركــة  لمجموعــة  ال�ستثمــار   �سركــة 

: STB INVEST

تنمية  في   1991 �سنة  بعثت  التي  ال�سركة،  هذه  تتخ�س�ض 

راأ�ض  ذات  اال�ستثمار  �سركات  نظام  اإطار  في  وذلك  اال�ستثمارات 

المال الثابت.

من  ويتكون  دينارا   36.000.000 ال�سركة  هذه  مال  راأ�ض  يبلغ 

هذه  تحقق  دنانير.   10 ت�ساوي  ا�سمية  بقيمة  �سهم   3.600.000

التون�سية  ال�سركة  م�ساهمة  وتقدر  بانتظام  وتوزعها  اأرباحا  ال�سركة 

للبنك في راأ�ض مالها بـ 94,39% بتاريخ 31 دي�سمبر 2015.
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الم�ستثمر  )�سيكاف  متغير  مال  راأ�س  ذات  ال�ستثمار  �سركات 

و�سيكاف المدخر و�سيكاف الم�ستقبل( :

تم بعثها �سنة 1994 وتتخ�س�ض كل واحدة في اإدارة محفظة اأوراق 

مالية وذلك با�ستخدام اأموالها الذاتية.

لفائدة  وقيم  منتظم  مردود  توفير  اإلى  ال�سركات  هذه  وتهدف 

وتوزعها  اأرباحا  ت�سجل  وهي  عالية.  �سيولة  اإلى  اإ�سافة  م�ساهميها 

بانتظام.

الأوراق  في  الجماعي  التوظيف  موؤ�س�سات  في  الت�سرف  �سركة 

: STB MANAGER المالية

االأوراق  في  لال�ستثمار  الم�ستركة  ال�سناديق  اإدارة  في  تتخ�س�ض 

 .2002 المالية لمجمع ال�سركة التون�سية للبنك. وقد تم بعثها �سنة 

و�سجلت هذه ال�سركة اأرباحا.

�سهم   5.000 ويتكون من  دينارا   500.000 ال�سركة  راأ�ض مال  يبلغ 

بقيمة ا�سمية ت�ساوي 100 دينار.

: »STRC« ال�سركة التون�سية ل�ستخال�س الديون

1999، وهي ال�سركة االأولى ال�ستخال�ض الديون  تم بعثها في �سنة 

البنكية المرخ�ض لها طبقا لمقت�سيات القانون 4 ل�سنة 1998 الموؤرخ 

لح�سابها  الديون  ب�سراء  ال�سركة  هذه  وتقوم   .1998 فيفري   02 في 

الخا�ض اأو لح�ساب الغير. 

ولال�ستجابة الأهداف النجاعة والكفاءة يجب على ال�سركة اأن تدعم 

االإعالمية  منظومتها  وتطوير  واللوج�ستية  والمادية  الب�سرية  مواردها 

واإجراءاتها وتنظيمها.

ويتم حاليا در�ض واإعداد مخطط تطهير واإعادة هيكلة لل�سركة لتركيزه 

بعد موافقة مجل�ض اإدارته.

يبلغ راأ�ض مال ال�سركة 37.000.000 دينار ويتكون من 370.000 

ال�سركة  م�ساهمة  وتقدر  دينار.   100 ت�ساوي  ا�سمية  بقيمة  �سهم 

التون�سية للبنك في راأ�ض مالها بـ 91,35% بتاريخ 31 دي�سمبر 2015.

ال�سركة  لمجموعة  التنمية  مال  راأ�س  ذات  ال�ستثمار  �سركة 

: STB SICAR التون�سية للبنك

لمجمع  التابعة  التنمية  مال  راأ�ض  ذات  اال�ستثمار  �سركة  بعث  تم 

لح�سابها  بالم�ساهمة  وتقوم   1998 �سنة  للبنك  التون�سية  ال�سركة 

الخا�ض اأو لح�ساب الغير في راأ�ض مال ال�سركات، مع �سمان التفويت 

في الم�ساهمات.

ومنذ تاأ�سي�سها بقيت هذه ال�سركة رهينة االأموال المر�سودة وعموالت 

الت�سرف المدفوعة من طرف البنك.

وبعد ارجاع االأموال التي حان اأجلها تبقى هذه ال�سركة في و�سعية 

هذه  دفع  وبهدف  اأعباءها.  تغطي  ال  اإيراداتها  اأن  بما  التوازن  عدم 

ال�سركة لتاأمين ا�ستقالليتها المالية وتطوير ن�ساطها تم اإعداد مخطط 

تطهير واإعادة هيكلة خ�ض االأعمال التالية :

راأ�ش  مخاطر  لن�شاط  ت�شتجيب  ت�شيير  وطريقة  تنظيم  اإر�شاء   −
المال ؛

؛ جديدة  اإعالمية  منظومة  اإر�ساء   −

التوجه نحو منتجات جديدة ؛   -

تبني �سيا�سة ا�ستخال�ض ن�سيطة في تناغم مع ال�سركة التون�سية   −
ال�ستخال�ض الديون؛

واالأعباء  والمردودية  االإنتاجية  بين  تركيبة  اأف�سل  اإيجاد   −
؛ العملية 

التقليدية  للقرو�ض  ومرافقة   تمويل  كنمط  ال�سركة  هذه  اعتبار   −
للبنك.

ال�سركة  م�ساهمة  وتقدر  دينار  األف   19495 ال�سركة  مال  راأ�ض  يبلغ 

دي�سمبر   31 بتاريخ   %55,83 بـ  مالها  راأ�ض  في  للبنك  التون�سية 

�سركة  دمج  �سهدت   2009 �سنة  اأن  اإلى  االإ�سارة  وتجدر   .2015

ا�ستثمار وتنمية �سيكار ID SICAR في �سركة اال�ستثمار ذات راأ�ض 

.STB SICAR مال تنمية لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك

RAP_ARABE_STB_2015_PH.indd   92 15/12/16   10:48



93

الـتقـريــر ال�سنــوي 2015

للت�سرف  المالية  )ال�سركة  للبنك  التون�سية  لل�سركة  المالية 

�سابقا( :

هي �سركة عاملة في مجال الو�ساطة بالبور�سة تم بعثها �سنة 1967. 

القيم  في  والت�سرف  المبادلة  عمليات  بكل  القيام  اإلى  وتهدف 

تموقعها  تراجع  كما  �سعيفة  ال�سوق  من  ح�ستها  وتبقى  المنقولة. 

بالن�سبة للو�سطاء االآخرين مما اأثر على قدرتها التناف�سية.

وقد تم اإر�شاء برنامج لتاأهيلها يحتوي عدة نقاط )تغيير الت�شمية وتهيئة 

المقر وتحيين موقع الواب وبعث منتجات جديدة(.

�سجلت هذه ال�سركة في 2015 عجزا في ن�ساطها.

يبلغ  الذي  مالها  راأ�ض  في  للبنك  التون�سية  ال�سركة  م�ساهمة  وتقدر 

6500 األف دينار بـ 61,34% بتاريخ 31 دي�سمبر 2015.

 SOFI ELAN SICAF ال�سركة المالية �سوفي ايالن

تتخ�س�ض هذه ال�سركة في اإدارة محافظ ال�سندات. وقد تم بعثها �سنة 

1994. وهي ت�سجل اأرباحا وتوزعها بانتظام.

 500.000 ويتكون من  دينارا   5.000.000 ال�سركة  مال  راأ�ض  يبلغ 

�سهم بقيمة ا�سمية ت�ساوي 10 دنانير. وتقدر م�ساهمة ال�سركة التون�سية 

للبنك في راأ�ض مالها بـ 58,59% بتاريخ 31 دي�سمبر 2015.

»GEVE« ال�سركة العامة للبيع

تم بعث هذه ال�سركة طبقا لقرار لجنة التطهير واإعادة هيكلة المن�ساآت 

عملية  اإطار  في   2007 ما�ض   12 بتاريخ  العمومية  الم�ساهمات  ذات 

في  تتخ�س�ض  وهي  ال�سيارات.  ل�سناعة  التون�سية  ال�سركة  خو�س�سة 

اقتناء االأ�سول خارج اال�ستغالل لل�سركة التون�سية ل�سناعة ال�سيارات 

)م�ساهمات واأرا�سي وبناءات( واإعادة بيعها.

ومن اأجل تمويل م�سترياتها تح�سلت ال�سركة على قر�ض بـ 11.800 

والبنك  للبنك  التون�سية  ال�سركة  بين  بالت�ساوي  يوزع  دينار  األف 

الوطني الفالحي.

وتمكنت هذه ال�سركة �سنة 2013 من بيع عمارة وت�سجيل فائ�ض قيمة 

بـ 2 مليون دينار.

ل�سركة  �سهم   340.000 في  التفويت  2014 تمكنت من  �سنة  وفي 

اال�ستثمار ذات راأ�ض مال التنمية وحققت فائ�ض قيمة بـ 636 األف 

دينار. و�ساهمت اإيرادات التفويت في التخفيف من تعهداتها.

يبلغ راأ�ض مال ال�سركة 4.000.000 دينارا ويتكون من 4.000.000 

�سهم بقيمة ا�سمية ت�ساوي دينارا واحدا. 

وتقدر م�ساهمة ال�سركة التون�سية للبنك في راأ�ض مالها بـ 50% بتاريخ 

31 دي�سمبر 2015.

ACTIV HOTELS اأكتيف اوتلز

واقتناء  بعث  بهدف   2006 �سنة  بعثها  تم  اال�سم  خفية  �سركة  هي 

وبيع وكراء وا�ستغالل والت�سرف في كل مجموعة فندقية و �سياحية 

ال�سركة وحدتين  اقتنت  اال�ستغالل  طور  ومنذ دخولها  �ساحلية.  اأو 

فندقيتين تن�سط في القطاع ال�سياحي.

و�سجلت نتائج هذه ال�سركة عجزا نظرا للتاأخير الم�سجل في التفويت 

الجارية  الح�سابات  على  المالية  الم�ساريف  احت�ساب  في  والتاأخير 

هتين  للبنك القتناء  التون�سية  ال�سركة  قبل  من  الممنوحة  ال�سريكة 

الوحدتين.

يبلغ راأ�ض مال ال�سركة 1.000.000 دينارا ويتكون من 10.000 �سهم 

التون�سية  ال�سركة  م�ساهمة  وتقدر  دينار.   100 ت�ساوي  ا�سمية  بقيمة 

للبنك في راأ�ض مالها بـ 30% ب�سفة مبا�سرة بتاريخ 31 دي�سمبر 2015.

الو�سائل العامة لل�سركة التون�سية للبنك :

بتاأمين  وتقوم   2014 جويلية  في  بعثها  تم  اال�سم  خفية  �سركة  هي 

خدمة  بكل  عامة  وب�سفة  والموؤ�س�سات  ات 
ّ
المقر تنظيف  خدمات 

مرتبطة مبا�سرة اأو ب�سفة غير مبا�سرة لمهمتها االأ�سلية.

يبلغ راأ�ض مال ال�سركة 500.000 دينارا ويتكون من 50.000 �سهم 

بقيمة ا�سمية ت�ساوي 10 دنانير مكتتبة كليا ومدفوعة بالكامل. وتقدر 

م�ساهمة ال�سركة التون�سية للبنك في راأ�ض المال بـ 30% في تاريخ 

31 دي�سمبر 2015 وم�ساهمة كامل مجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 

بـ %99.
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1-3 - قائمة �سركات مجمع ال�سركة التون�سية للبنك في موفى ديم�سبر 2015 :

باآالف الدنانير

راأ�س المالقطب الن�شاطالإ�ســـم

875 776موؤ�س�سات القر�ضال�سركة التون�سية للبنك )ال�سركة االأم( 

000 36موؤ�س�سات مالية�سركة اال�ستثمار لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 

000 5موؤ�س�سات ماليةال�سركة المالية �سوفي اإيالن 

500موؤ�س�سات مالية�سركة الت�سرف في موؤ�س�سات التوظيف الجماعي )في االأوراق المالية(

500 6موؤ�س�سات ماليةالمالية لل�سركة التون�سية للبنك

495 19موؤ�س�سات مالية�سركة اال�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك

400 9خدماتعقارية ال�سارع

000 37خدماتال�سركة التون�سية ال�ستخال�ض الديون

000 4خدماتال�سركة العامة للبيع

500 7�سياحيةالدخيلة

000 1�سياحية�سركة اأكتيفوتلز

000 5موؤ�س�سات القر�ضالبنك الفرن�سي التون�سي

000 1موؤ�س�سات مالية�سيكاف الم�ستثمر

795 1موؤ�س�سات مالية�سيكاف الم�ستقبل )�سيكاف بنك التنمية لالقت�ساد التون�سي �سابقا(

555 2�سياحية�سركة نزل نبتونيا

008 594 49 اأوروموؤ�س�سات القر�ضالبنك االأجنبي التون�سي )اتحاد البنوك التون�سية �سابقا(

500خدماتالو�سائل العامة لل�سركة التون�سية للبنك 

400 2خدماتال�سركة التون�سية للمراقبة فريتا�ض 

12 مليار فرنك CFAموؤ�س�سات القر�ضال�سركة النيجيرية للبنك 

000 1�سياحية�سركة الدرا�سات والتنمية ب�سو�سة ال�سمالية 

885 8خدماتال�سركة المدنية العقارية "دار الم�سرفي" 

000 20�سياحية�سركة القطب التنموي المن�ستير الفجة 

ال�سالمة والحرا�سة لل�سركة التون�سية للبنك :

هي �سركة خفية اال�سم تم بعثها موؤخرا وتقوم بتاأمين �سالمة وحرا�سة 

المرتبطة  الخدمات  كل  عامة  وب�سفة  والموؤ�س�سات  الممتلكات 

مبا�سرة اأو ب�سفة غير مبا�سرة بمهمتها االأ�سلية.

يبلغ راأ�ض مال ال�سركة 200.000 دينارا ويتكون من 20.000 �سهم 

بقيمة ا�سمية ت�ساوي 10 دنانير مكتتبة كليا ومدفوعة بالكامل.

تقدر م�ساهمة ال�سركة التون�سية للبنك في راأ�ض مالها بـ 0,5% في 

 تاريخ 31 دي�سمبر 2015 وم�ساهمة مجموعة ال�سركة التون�سية للبنك

بـ %99.
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1-4 - ال�سركات التي تعد �سمن مجال التجميع في موفى دي�سمبر 2015 :

�سركات مدمجة ب�سفة �ساملة

باآالف الدنانير

قطب الن�شاطراأ�س مالالإ�سم

موؤ�س�سات القر�ض875 776ال�سركة التون�سية للبنك )ال�سركة االأم(

موؤ�س�سات مالية000 36�سركة اال�ستثمار لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك

موؤ�س�سات مالية000 5ال�سركة المالية �سوفي اإيالن

موؤ�س�سات مالية500�سركة الت�سرف في موؤ�س�سات التوظيف الجماعي )في االأوراق المالية(

موؤ�س�سات مالية500 6المالية لل�سركة التون�سية للبنك

موؤ�س�سات مالية495 19�سركة اال�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك

خدمات400 9عقارية ال�سارع

خدمات000 37ال�سركة التون�سية لال�ستخال�ض الديون

خدمات000 4ال�سركة العامة للبيع

�سياحية500 7الدخيلة

�سياحية000 1اأكتيف اأوتلز

موؤ�س�سات القر�ض000 5البنك الفرن�سي التون�سي

�سياحية555 2�سركة نزل نبتونيا

خدمات500الو�سائل العامة لل�سركة التون�سية للبنك

�سركات مدمجة ح�سب طريقة التقييم بالمعادلة :

للمجموعة  تابعتين  متغير  مال  راأ�ض  ذات  ا�ستثمار  �سركتي  تجميع 

ح�سب طريقة التقييم بالمعادلة :

قبل  من  للمجموعة  تابعتين  ا�ستثمار  �سركتي  اإحداث  تم  	•
وتملك  موؤتمنا  ب�سفتها  تعمل  التي  للبنك  التون�سية  ال�سركة 

م�ساهمات متفاوتة االأهمية في راأ�ض مال كلتيهما ؛

للمجموعة  التابعة  اال�ستثمار  �سركات  اإدارة  مجال�ض  تخ�سع  	•
خالل  من  اأو  مبا�سرة  للبنك  التون�سية  ال�سركة  لمراقبة 

ال�سركة  مجموعة  حالة  )في  المفو�سين  الماليين  اأعوانها 

خالل من  المبا�سرة  غير  الم�ساهمة   : للبنك   التون�سية 

اأحدثتها  مرتبطة  تابعة  �سركة  وهي   STB MANAGER

الجماعي  التوظيف  موؤ�س�سات  لتدير  للبنك  التون�سية  ال�سركة 

الن�سبة  يف�سر  ما  للمجموعة(. وهذا  التابعة  المالية  االأوراق  في 

المئوية المرتفعة للمراقبة ويبرر طريقة االندماج ال�سامل كطريقة 

لتجميع هذه الموؤ�س�سات. 

باأن  يق�سي  تون�ض  في  اال�ستثمار  ل�سركات  التنظيمي  االإطار  اأن  اإال 

عليها  وتطبق  المالية،  ال�سوق  هيئة  لمراقبة  ال�سركات  هذه  تخ�سع 

قواعد خ�سو�سية فيما يتعلق ب�سفة االأ�سول التي يمكن اأن تملكها 

وتوزيعها.

ال�سركة  تمار�سها  اأن  يفتر�ض  التي  الح�سرية  المراقبة  فاإن  وفعال، 

التنظيمي  االإطار  مع  تت�سارب  ال�سركات  للبنك على هذه  التون�سية 

ل�سركات اال�ستثمار ذات راأ�ض المال المتغير ال �سيما واأن ال�سركة 

التون�سية للبنك ال ت�سمن في الوقت الراهن نتائج هذه ال�سركات وال 

تتحمل المخاطر المرتبطة باأن�سطتها اأو اأ�سولها رغم اأن ملكية اأ�سهم 

هذه الوحدات الخا�سة تدخل في ال�سياق التقليدي لحيازة م�ستدامة 

ر�شمتها ال�شركة االأم ولي�ش في �شياق ن�شاط تجاري.

�سركتي  تجميع  طريقة  المجمع  اختار  ذكره،  �سبق  ما  اأ�سا�ض  وعلى 

التابعتين »�سيكاف الم�ستثمر«  راأ�ض المال المتغير  اال�ستثمار ذات 

و»�سيكاف الم�ستقبل« بالمعادلة.
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�سركات جمعت بالمعادلة )معيار المحا�سبة الدولي 28.5 ومعيار 

المحا�سبة التون�سي 36( :

هذه  على  كبيرا  نفوذا  للبنك  التون�سية  ال�سركة  تمار�ض  اأن  يفتر�ض 

الموؤ�س�سات. ويتج�سم االأمر من خالل ال�سالحيات المفو�سة للبنك 

المالي  الت�سيير  ب�سيا�سات  المتعلقة  القرارات  اتخاذ  في  للم�ساهمة 

والعملياتي بالن�سبة لكل �سركة تمتلكها دون ممار�سة رقابة على هذه 

ال�سيا�سات. وتعمل �سركات المجموعة المدمجة بطريقة المعادلة في 

القطاع  واأ�سا�سا  الخدمات  قطاع  و  المالي  كالقطاع  مختلفة  قطاعات 

تمار�ض  الوطني،  لالقت�ساد  دعمها  اإطار  وفي  وبالتالي  ال�سياحي. 

ال�سركة االأم نفوذا كبيرا يتجلى من خالل ما يلي :

م�سابه  ت�سيير  هيكل  في  اأو  االإدارة  مجل�ض  في  بتمثيل  التمتع  	•
بالموؤ�س�سة التي يملكها البنك؛

اال�ست�سارة  بتقديم  الت�سيير  �سيا�سات  �سياغة  في  الم�ساهمة  	•
والم�ساعدة اللوج�ستية والمالية ؛

والموؤ�س�سة  للبنك  التون�سية  ال�سركة  بين  هامة  مبادالت  وجود  	•
و/اأو  بالم�ساهمة  التعهدات  يخ�ض  فيما  �سيما  ال  تملكها  التي 

بالقرو�ض )في اإطار مجموعة م�سالح بنكية( ؛

ملحقين(. )كاأعوان  الت�سيير  اأعوان  تبادل  	•

باآالف الدنانير

قطب الن�شاطراأ�س مالالإ�سم

موؤ�س�سات مالية000 1�سيكاف الم�ستثمر

موؤ�س�سات مالية795 1�سيكاف الم�ستقبل

خدمات711 3بنك تون�ض لالأعمال

خدمات400 2ال�سركة التون�سية للمراقبة فريتا�ض

موؤ�س�سات القر�ض008 594 49 اأوروالبنك االأجنبي التون�سي )اتحاد البنوك التون�سية �سابقا(

موؤ�س�سات مالية000 20الوفاق لالإيجار المالي

موؤ�س�سات القر�ضM FCFA 000 000 12ال�سركة النيجيرية للبنك

�سياحية000 20�سركة القطب التنموي المن�ستير الفجة

خدمات885 8ال�سركة المدنية العقارية "دار الم�سرفي"

�سياحية000 1�سركة الدرا�سات والتنمية ب�سو�سة ال�سمالية

المئوية  والن�سب  للمراقبة  المئوية  الن�سب  تطور   -  5-1

للح�س�س وتغيير محيط الدمج

الن�سبة المئوية للمراقبة

المالية  ال�سيا�سات  قيادة  يخول  الذي  النفوذ  في  المراقبة  تتمثل 

عن  الناتجة  باالمتيازات  التمتع  بغر�ض  ما  بموؤ�س�سة  والعملياتية 

اأن�سطتها.

غير  و/اأو  المبا�شر  االرتباط  عالقة  للمراقبة  المئوية  الن�شبة  تبرز 

المبا�سر بين ال�سركة التون�سية للبنك وال�سركات المجمعة. ويمّكن 

من تحديد الموؤ�س�سات التي يتم اإدخالها في م�ساحة المجموعة زيادة 

عن اختيار الطريقة المنا�سبة للتجميع. 

وتوافق الن�سبة المئوية للمراقبة عدد حقوق الت�سويت التي تملكها 

ويتم احت�سابه بجمع  المجمعة  ال�سركة  للبنك في  التون�سية  ال�سركة 

في  مبا�سرة  غير  اأو  مبا�سرة  ب�سفة  المملوكة،  الت�سويت  عدد حقوق 

الموؤ�س�سات التي يراقبها البنك ب�سكل ح�سري.

ويبرز الجدول االآتي الن�سب المائوية التي تم �سبطها، في 31 دي�سمبر 

2015 و31 دي�سمبر 2014 على التوالي :
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�سركات المجمع

التغير 2015-2014تطور ن�سبة المراقبة

بالن�سبة المائوية 20152014

%0,26%99,43%99,69ال�سركة التون�سية للبنك )ال�سركة االأم(

%0,00%99,01%99,01 �سركة اال�ستثمار لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 

%0,00%59,40%59,40 ال�سركة المالية �سوفي اإيالن 

%0,00%99,96%99,96�سركة الت�سرف في موؤ�س�سات التوظيف الجماعي )في االأوراق المالية(

%0,00%96,70%96,70المالية لل�سركة التون�سية للبنك

%0,00%99,51%99,51�سركة اال�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك

%0,00%99,91%99,91عقارية ال�سارع

%0,00%99,99%99,99ال�سركة التون�سية ال�ستخال�ض الديون

%0,00%50,00%50,00ال�سركة العامة للبيع

%0,00%67,87%67,87الدخيلة

%0,00%99,97%99,97�سركة اأكتيفوتلز

%0,00%78,80%78,80البنك الفرن�سي التون�سي

%0,11%73,44%73,55�سيكاف الم�ستثمر

%0,04-%98,66%98,62�سيكاف الم�ستقبل )�سيكاف بنك التنمية لالقت�ساد التون�سي �سابقا(

%46,81%46,81�سركة نزل نبتونيا

%0,00%43,42%43,42البنك االأجنبي التون�سي )اتحاد البنوك التون�سية �سابقا(

%100,00%100,00 الو�سائل العامة لل�سركة التون�سية للبنك 

%0,00%27,06%27,06 ال�سركة التون�سية للمراقبة فريتا�ض 

%0,00%25,00%25,00 ال�سركة النيجيرية للبنك 

%0,00%24,92%24,92 �سركة الدرا�سات والتنمية ب�سو�سة ال�سمالية 

%0,00%21,64%21,64 ال�سركة المدنية العقارية "دار الم�سرفي" 

%0,00%20,00%20,00 �سركة القطب التنموي المن�ستير الفجة 

الن�سب المائوية للح�س�س اأو التبعية المالية للمجمع :

تملكه  الذي  الق�سط  عن  )الفائدة(  للح�س�ض  المئوية  الن�سبة  تعبر 

راأ�ض  للبنك، ب�سفة مبا�سرة و/اأو غير مبا�سرة، في  التون�سية  ال�سركة 

مال كل �سركة مجمعة. وخالفا للن�سبة المئوية للمراقبة التي تمكن 

من تحديد الطريقة المنا�سبة للتجميع، فاإن الن�سبة المئوية للح�س�ض 

تمكن من القيام بعملية التجميع.

حقوق  تقييم  من  للح�س�ض  المئوية  الن�سبة  معرفة  تمكن  وبالفعل، 

ال�سركة التون�سية للبنك في �سافي اأ�سول ال�سركات المجمعة اإ�سافة 

اإلى الق�سط الراجع للم�ساهمين الذين يمثلون اأقلية.

عند  التجميع  بنود  لو�سع  اأ�سا�سية  كاأداة  الن�سبة  هذه  ت�ستخدم  كما 

القيام باإلغاء العمليات المتبادلة وعند توزيع االأموال الذاتية.

ويتم احت�شاب الن�شبة المئوية للح�ش�ش بجمع ن�شب االأق�شاط التي 

تملكها ال�سركة االأم، ب�سفة مبا�سرة، في راأ�ض مال ال�سركة التابعة لها 

وتقدير حا�سل �سارب الن�سب المملوكة، ب�سفة مبا�سرة وغير مبا�سرة، 

في روؤو�ض اأموال ال�سركات المتفرعة عن الموؤ�س�سات التابعة.

في تحديدها،  تم  التي  المئوية  الن�سب  التالي  الجدول   ويبرز 

31 دي�سمبر 2015 و31 دي�سمبر 2014 على التوالي :
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�سركات المجمع

التغير 2015-2014تطور ن�سبة المراقبة

بالن�سبة المائوية 20152014

%0,26%99,43%99,69 ال�سركة التون�سية للبنك )ال�سركة االأم( 

%0,26%98,24%98,50 �سركة اال�ستثمار لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 

%0,15%57,85%58,00 ال�سركة المالية �سوفي اإيالن 

%0,24%91,28%91,52�سركة الت�سرف في موؤ�س�سات التوظيف الجماعي )في االأوراق المالية(

%0,24%93,01%93,25المالية لل�سركة التون�سية للبنك

%0,22%85,38%85,60�سركة اال�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك

%0,26%97,84%98,10عقارية ال�سارع

%0,26%99,36%99,62ال�سركة التون�سية ال�ستخال�ض الديون

%0,13%49,72%49,85ال�سركة العامة للبيع

%0,17%67,41%67,58الدخيلة

%0,25%96,28%96,53�سركة اأكتيفوتلز

%0,21%78,31%78,52البنك الفرن�سي التون�سي

%0,30%72,40%72,70�سيكاف الم�ستثمر

%0,17%95,77%95,94�سيكاف الم�ستقبل )�سيكاف بنك التنمية لالقت�ساد التون�سي �سابقا(

%46,67%46,67�سركة نزل نبتونيا

%0,12%43,17%43,29البنك االأجنبي التون�سي )اتحاد البنوك التون�سية �سابقا(

%90,79%90,79 الو�سائل العامة لل�سركة التون�سية للبنك 

%0,07%26,91%26,98 ال�سركة التون�سية للمراقبة فريتا�ض 

%0,06%24,86%24,92 ال�سركة النيجيرية للبنك 

%0,07%24,78%24,85 �سركة الدرا�سات والتنمية ب�سو�سة ال�سمالية 

%0,06%21,16%21,22 ال�سركة المدنية العقارية "دار الم�سرفي" 

%0,05%19,89%19,94 �سركة القطب التنموي المن�ستير الفجة 
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2 - ملحة على تطورات املوؤ�صرات املجمعة

2-1 - الأرقــام الرئي�سيــــــــــة :

دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014دي�سمبر 2013دي�سمبر 2012دي�سمبر 2011باآلف الدنانير
معدل تطور 

ن�سبة النمّو

الن�شـاط

%764,22,0 481,27 228,27 856,17 160,07 7مجموع الموازنة

%434,20,1 459,05 339,65 667,65 407,35 5اإيداعات الحرفاء

%0,5-538,1 533,15 439,45 749,85 650,95 5قائم �سافي القرو�ض للحرفاء

النتـائج

%123,4131,2141,2142,7129,71,3هام�ض الو�ساطة

%0,4-54,653,356,455,753,6حجم العموالت ال�سافية

%414,4405,5454,0506,6503,75,0رقم االأعمال

%210,0220,5238,3246,8252,64,7الناتج البنكي ال�سافي

%155,2168,1153,0180,1177,33,4اأعباء عملية

%28,6-3,5-25,4-132,8-32,6-13,5-النتيجة ال�سافية لل�سنة المحا�سبية

الأموال الذاتية

%124,3124,3124,3124,3776,958,1راأ�ض المال

327,9-229,1355,9-274,7208,9احتياطيات مجمعة

%5,517,7-2,9-2,9-2,9-2,9-اأ�سهم ذاتية

%28,5-3,5-25,4-132,8-32,6-13,5-نتائج ال�سنة

%259,0440,03,2-235,0-387,6303,5اأموال ذاتية

المردودية

%0,8-%10,7-%3,5-مردودية االأموال الذاتية

%0,05-%0,3-%1,8-%0,4-%0,2-مردودية االأ�سول

%1,4-%10,3-%55,7-%14,8-%6,4-النتيجة ال�سافية/الناتج البنكي ال�سافي

%21,2%22,6%23,7%24,2%26,0العموالت ال�سافية/الناتج البنكي ال�سافي

%51,4%57,8%59,3%59,5%58,8هام�ض الو�ساطة/الناتج البنكي ال�سافي

%43,2%44,5%49,4%47,4%50,8عموالت �سافية/مجموع االأجور

%70,2%73,0%64,2%76,2%73,9معامل اال�ستغالل

2-2 - اأهّم التطّورات للموازنة المجمعة:

على م�ستوى بنود الأ�سول :

للبنك  التون�سية  ال�سركة  لمجمع  المجمعة  االأ�سول  مجموع  بلغ 

7.764,2 مليون دينار في ارتفاع بـ 283 مليون دينار اأو 3,8% مقارنة 

المتباينة  بالتطورات  الم�سجل  التقدم  ويف�سر   .2014 �سنة  بم�ستوى 

التالية :

اأو  دينار  مليون   415,8+ التجارية  ال�سندات  محفظة  في  زيادة  	•
94,5% اإذ تقدم قائم ال�سركة االأم بـ 419 مليون دينار.

ارتفاع ر�سيد بند »خزانة واأموال لدى البنك المركزي التون�سي  	•
التون�سية« بالبالد  العامة  والخزينة  البريدية  ال�سكوك   ومركز 

االأم ال�سركة  من  اأ�سا�سا  متاأتية  دينار  مليون   50,7  بـ 

)+35,5 مليون دينار(.

  5 538,1 بلغ  الذي  الحرفاء  على  الم�ستحقات  قائم  ا�ستقرار  	•
مليون دينار نهاية 2015 في تطور بـ 4,9 مليون دينار اأو %0,1.

دينار  مليون   23,5- بـ  اال�ستثمار  �سندات  محفظة  انخفا�ض  	•
محفظة  تراجع  من  متاأتية  دينار  مليون   13,4- منها   %9,6- اأو 

ال�سركة االأم.
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على م�ستوى بنود الخ�سوم :

انخفا�سا للبنك  التون�سية  ال�سركة  مجمع  خ�سوم  مجموع   �سجل 

المتباينة  بالتطورات  اأ�سا�سا  يف�سر   %5,2- اأو  دينار  مليون   407,1 بـ 

التالية :  

البنك المركزي التون�سي ومركز ال�سكوك البريدية والخزينة  	•
العامة للبالد التون�سية : -185,6 مليون دينار اأو -31,7% وقد 

�سجل قائم ال�سركة االأم تراجعا للجوء بـ 270,8 مليون دينار.

 330,2-  : والمالية  البنكية  الموؤ�س�سات  وممتلكات  اإيداعات  	•
مليون دينار اأو -%66,6.

-24,8 مليون دينار اأو -%0,5   : الحرفاء  وممتلكات  اإيداعات  	•
 5.459 مقابل   2015 نهاية  دينار  مليون   5.434,2 قائمها  ليبلغ 

مليون دينار في نهاية �سنة 2014. ويرجع هذا التغير، اأ�سا�سا اإلى 

انخفا�ض اإيداعات الحرفاء الم�سجلة على م�ستوى ال�سركة االأم 

)-46,9 مليون دينار(.

+51,4 مليون دينار اأو %12,8.  : خا�سة  وموارد  اقترا�سات  	•

على م�ستوى بنود الأموال الذاتية :

 440 للبنك  التون�سية  ال�سركة  لمجمع  الذاتية  االأموال  مجموع  بلغ 

هذه  وتتف�سر  دينار.  مليون   700 بـ  زيادة  لي�سـجل  دينار  ملـيون 

الو�سعية بزيادة راأ�ض مال ال�سركة االأم. 

2-3 - تطور نتيجة المجمع ومكوناتها الأ�سا�سية :

في نهاية �سهر دي�سمبر 2015، �سجل مجمع ال�سركة التون�سية للبنك 

نتيجة �سافية �سلبية تقدر بـ -3,5 مليون دينار. ونتجت هذه الو�سعية 

اأ�سا�سا عن : 

مليون   27,1-( التون�سي  الفرن�سي  للبنك  ال�سلبية  الم�ساهمات   -

دينار( والبنك االأجنبي التون�سي )-12,1 مليون دينار(.

وعقارية  دينار(  مليون   24( االأم  لل�سركة  االإيجابية  الم�ساهمات   -

ال�ستخال�ض  التون�سية  وال�سركة  دينار(  مليون   5,9( ال�سارع 

الديون )3,3 ماليين دينار(.

ومن ناحية اأخرى، يمّكن تحليل تركيبة النتيجة ال�سافية للمجمع من 

مالحظة ما يلي : 

 252,6 ال�سافي  البنكي  الناتج  بلغ   : ال�سافي  البنكي  الناتج  	•
مليون دينار لي�سجل زيادة بـ 5,8 مليون دينار اأو 2,4% تف�سل 

كاالآتي : 

-3 مليون دينار اأو -%0,6.  : البنكي  اال�ستغالل  اإيرادات  	•

-8,8 مليون دينار اأو -%3,4.  : البنكي  اال�ستغالل  اأعباء  	•

2,8 ماليين دينار لتبلغ 177,3  بـ  انخف�ست   : العملية  االأعباء  	•
التغيرات  اإلى  الو�سعية  هذه  وترد   .2015 نهاية  دينار  مليون 

المتباينة التالية : 

ما  مثل   %0,9- اأو  دينار  مليون   1,1 بـ  االأجور  مجموع  تراجع  	•
مليون   1,3 بـ  اأجورها  مجموع  انخف�ض  اإذ  االأم  ال�سركة  �سجلته 

دينار.

2,5 مليون دينار.  بـ  لال�ستغالل  العامة  االأعباء  تراجع  	•

73% اإلى  من  وانتقل  طفيفة  ب�سفة  اال�ستغالل  معامل  تح�سن  	•
70,2% بينما بلغ معامل ال�سركة االأم 51,2% �سنة 2015 مقابل 

53,9% �سنة 2014.

للمجمع  اال�ستغالل  نتيجة  بلغت   : للمجمع  اال�ستغالل  نتيجة  	•
-16 مليون دينار  2015 مقابل  نهاية دي�سمبر  -6,5 مليون دينار 

�سنة 2014.
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توزيع النتيجة ال�سافية للمجمع ح�سب معيار التجميع :

باآالف الدنانير

نتائج مجمعةاحتياطيات مجمعة

2015201420152014ال�سركات المجمعة

870 20-112 1264 387-362 365-◆ �سركات مدمجة ب�سفة �ساملة 

895 95024 24723 165-880 83-ال�سركة التون�سية للبنك1

9237-412 89813 13�سركة اال�ستثمار لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك2

586109185 6551 1 ال�سركة المالية �سوفي اإيالن 3

813634325350�سركة الت�سرف في موؤ�س�سات التوظيف الجماعي )في االأوراق المالية(4

318-008 1-835 4783 3المالية لل�سركة التون�سية للبنك5

650923960345 1�سركة اال�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك6

463 5-861 2805 6-514 11-عقارية ال�سارع7

879 23-347 8453 22-992 48-ال�سركة التون�سية ال�ستخال�ض الديون8

52-285-817-812-ال�سركة العامة للبيع9

525148-560 3561الدخيلة10

522 1-320 1-467 3-986 4-�سركة اأكتيفوتلز11

596 15-108 27-420 210-756 234-البنك الفرن�سي التون�سي12

107-272 2-�سركة نزل نبتونيا13

05الو�سائل العامة لل�سركة التون�سية للبنك14

521 4-624 7-197 48131 37◆ �سركات مدمجة بالتقييم بالمعادلة 

9069-225165�سيكاف الم�ستثمر15

5057-41-0�سيكاف الم�ستقبل )�سيكاف بنك التنمية لالقت�ساد التون�سي �سابقا(16

26-0بنك تون�ض لالأعمال17

028943391447 1ال�سركة التون�سية للمراقبة فريتا�ض18

467 11-097 12-542 9254 9البنك االأجنبي التون�سي )اتحاد البنوك التون�سية �سابقا(19

952648 2الوفاق لالإيجار المالي20

959 2464 9834 33920 17ال�سركة النيجيرية للبنك )فرنك المجموعات المالية االإفريقية(21

353223752 8751 1�سركة القطب التنموي المن�ستير الفجة22

3733055440 دار الم�سرفي 23

301-5-716 6 �سركة الدرا�سات والتنمية ب�سو�سة ال�سمالية 24

391 25-512 3-929 355-881 327-الـمجمـــوع 

توزيع النتيجة ال�شافية للمجمع ح�شب قطاع الن�شاط :

باآالف الدنانير

احتياطيات مجمعةنتائج مجمعةالقطاع

153 281-782 10-موؤ�س�سات القر�ض

494 29321موؤ�س�سات مالية

903 6-951 1-ال�سياحة

319 61-928 8الخدمات

881 327-512 3-المجمــــــــــوع
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3 - اآفاق تطور ن�ساط جممع ال�سركة التون�سية 
للبنك

ا�ستراتيجية جديدة  اإعداد   2016 ل�سنة  االأول  ال�سدا�سي  تم خالل 

وزن  اأهمية  وباعتبار  االأم  ال�سركة  قبل  من   2020-2016 خما�سية 

الذي  الت�ساركي  الت�ساعدي  والنمط  للبنك  التابعة  ال�سركات 

ال�سركات  ممثلي  ت�سريك  تم  فقد  اال�ستراتيجية  عليه هذه  ارتكزت 

الجديدة  اال�ستراتيجية  التوجهات  اإعداد  في  مبا�سرة  ب�سفة  التابعة 

للبنك وخا�سة منها تلك المتعلقة بال�سركات التابعة.

 »2020 للبنك  التون�سية  »ال�سركة  اال�ستراتيجية  هذه  وترتكز 

ناجعة  كقاطرة  البنك  »عودة  اال�ستراتيجية  الروؤية  على  المتمحورة 

للنجاعة  محاور  )ثمانية  تنمية  محور   12 على  التون�سي«  لالقت�ساد 

وهو  التابعة  ال�سركات  يخ�ض  محور  منها  للو�سائل(  محاور  واأربعة 

االأهداف  ويخ�ض  والم�ساهمات«  التابعة  ال�سركات  »مردودية 

والتوجهات وور�سات العمل التالية :

الأهداف :

؛ البنك  نجاعة  في  التابعة  وال�سركات  الم�ساهمات  دور  	زيادة  	•

الم�ساهمات. محفظة  مردود  تح�سين  	•

التوجهــات :

تطهيرها  خالل  من  الحالية  البنك  محفظة  مردودية  	تح�سين  	•
وتحديد اأولوياتها ؛

؛ الواعدة  القطاعات  نحو  موجهة  ا�ستثمار  �سيا�سة  تحديد  	•

التابعة  وال�سركات  للبنك  التون�سية  ال�سركة  بين  التناغم  تدعيم  	•
لها لتح�سين النجاعة الم�ستركة.

ور�سات مف�سلة ومبادرات :

بهدف: المجمع  خدمة  في  التابعة  ال�سركات  تخ�س�ض  	•
في  التابعة  ال�سركات  كفاءات  وم�ستوى  الخبرة  تدعيم   -

اخت�سا�سها؛

وجوب ا�ستفادة المجموعة من هذا التخ�س�ض.  -

)الناتج  التابعة  وال�سركات  المجمع  بين  التناغم  ا�ستك�ساف  	•
البنكي ال�سافي والكلفة واال�ستثمار( بهدف :

التناغم  خالل  من  للبنك  التون�سية  ال�سركة  عر�ض  اإثراء   -

المحدد ؛

تح�سين النجاعة ال�ساملة للمجمع.  -

اإعادة �سياغة وظيفة الت�سرف في الم�ساهمات وتطهير محفظتها  	•
بهدف :

القطاعات  في  بالم�ساهمة  المحفظة  مردودية  ن�سبة  تح�سين   -

الواعدة وتدعيم الم�ساهمات المربحة ؛

تح�سين مردودية ال�سركات التابعة وتنظيمها ؛  -

واإعداد  الحوكمة  نمط  وتح�سين  التابعة  ال�سركات  اإ�سالح   -

مخططات تنمية.

اال�ستراتيجية  اإطار  في  المختلفة  المبادرات  لهذه  التخطيط  و�سيتم 

اأف�سل  مردودية  با�سترجاع  �ست�سمح  التي  المف�سلة  العملية 

للم�ساهمات وتناغم قوي مع ال�سركة االأم.
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القوائم املالية املجمعة
املختومة يف 31 دي�صمرب 2015

- املوازنة املجمعة

- قائمة التعهدات املجمعة خارج املوازنة

- قائمة النتائج املجمعة

- جدول التدفقات املالية املجمعة

- اإي�صاحات حول القوائم املالية املجمعة

RAP_ARABE_STB_2015_PH.indd   103 15/12/16   10:48



الـ�ســـركـــــة الــتون�سيــــــة للــبنـــــــك

املوازنة املجمعة
يف 31 دي�صمرب 2015

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 2014   31 دي�سمبر 2015الإي�ساح

990 181 738 232 خزانة واأموال لدى البنك المركزي التون�سي ومركز  ال�سكوك البريدية والخزينة العامة للبالد التون�سية

537 154 469 171 م�ستحقات علىالموؤ�س�سات البنكية والمالية

140 533 5 868 537 5 م�ستحقات على الحرفاء

164 440 915 855 2.1محفظة ال�سندات التجارية 

706 243 217 220 2.2محفظة اال�ستثمار

595 90 451 57 2.3�سندات مجمعة بالمعادلة

097 2 507 فارق االإقتنــــــــــــاء

026 99 645 114 االأ�سول الثابتة

071 4 139 7 اأ�سول االأدءات الموؤجلة

857 731 267 566 اأ�سول اأخرى

183 481 7 216 764 7 مجموع الأ�ســـــــــــول

الخ�ســـــــــــــوم

309 586 711 400 البنك المركزي التون�سي ومركز ال�سكوك البريدية

996 495 784 165 اإيداعات واأموال الموؤ�س�سات البنكية والمالية

001 459 5 187 434 5 اإيداعات واأموال الحرفاء

217 400 640 451 اقترا�سات وموارد خ�سو�سية

949 14 436 23 خ�سوم االأداءات الموؤجلة

592 839 219 913 خ�سوم اأخرى

064 796 7 977 388 7 مجمـــــــــوع الخ�ســـوم

002 55- 765 64- حقــــــــوق الأقلية

الأموال الذاتية

300 124 875 776 راأ�ض المال

929 355- 881 327- 2.5احتياطيات مجمعة

859 2- 478 5- 2.6اأ�سهم ذاتية*

391 25- 512 3- 2.5نتائج مجمعة

879 259- 004 440 مجموع الأموال الذاتية

183 481 7 216 764 7 مجموع الخ�سوم والحقوق الأقلية والأموال الذاتية

104
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الـتقـريــر ال�سنــوي 2015

التعهدات خارج املوازنة املجمعة
يف 31 دي�صمرب 2015

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 2014   31 دي�سمبر 2015الإي�ساح

الخ�ســـــــــوم المحتملة

861 954881 2.7943�سمانات وكفاالت و�سمانات اأخرى مقدمة

059 807273 2.8228اعتمادات م�ستندية

اأ�سول مقدمة ك�سمانات

920 154 7611 172 1مجموع الخ�سوم المحتملة

التعهدات المقدمة

735 031145 77تعهدات تمويل مقدمة

458 0833 3تعهدات خا�سة بال�سندات

193 114149 80مجموع التعهدات المقدمة

التعهدات المقبولة

تعهدات تمويل مقبولة

237 254 2501 261 2.91�سمانات مقبولة

237 254 2501 261 1مجموع التعهدات المقبولة

105
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قائمة النتائج املجمعة 
الفرتة من Zّرة جانفي اإلى 31 دي�صمرب 2015

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 2014   31 دي�سمبر 2015

اإيرادات ال�ستغالل البنكي 

350 517397 376فوائد دائنة ومداخيل مماثلةاإيراد 1

663 64360 56عموالت )على االإيرادات(اإيراد 2

147 13734 53مرابيح محفظة ال�سندات التجارية والعمليات الماليةاإيراد 3

472 37614 17مداخيل محفظة �سندات اال�ستثماراإيراد 4

632 673506 503مجموع اإيرادات ال�ستغالل البنكي 

اأعباء ال�ستغــــــــــــالل البنـــــــــكي 

602 254-794 246-فوائد مدينة واأعباء مماثلةعبء 1

917 4-040 3-عموالت مدينةعبء 2

323-228 1-خ�سائر على محفظة ال�سندات التجارية والعمليات الماليةعبء 3

842 259-062 251-مجموع اأعباء ال�ستغالل البنكي

790 611246 252النــــــــاتج البنكــــــــــي ال�ســـــــــــــافي 

167 105-533 100-مخ�س�سات للمدخرات ونتيجة ت�سحيح قيم الم�ستحقات وعنا�سر خارج الموازنة والخ�سوماإيراد5/عبء4

418 6-463 17-مخ�س�سات للمدخرات ونتيجة ت�سحيح قيم محفظة اال�ستثماراإيراد6/عبء5

224 85033 43اإيرادات ا�ستغالل اأخرىاإيراد 7

132 125-046 124-م�ساريف االأعوانعبء 6

363 47-846 44-اأعباء اال�ستغالل العامةعبء 7

574 7-422 8-مخ�س�سات اال�ستهالكات والمدخرات على االأ�سول الثابتةعبء 8

316 4-7624-الح�سة في نتائج ال�سركات المجمعة بالمعادلةعبء 8

ة ال�ستغالل  956 15-473 6-نتيج

512 1962 1-ر�سيد الربح اأو الخ�سارة على العنا�سر العادية االأخرىاإيراد8/عبء9

260 16-619 3-االأداء على ال�سركاتعبء 11

704 29-288 11-نتيجة الأن�سطة العادية 

240ر�سيد الربح اأوالخ�سارة على العنا�سر اال�ستثنائيةاإيراد9/عبء10

704 29-264 11-النتيجة ال�سافية لل�سنة المحا�سبية 

313 4-752 7-2.4حقوق االأقلية في النتيجةاإيراد9/عبء10

00ح�سة الأقلية في النتيجة المدرجة لالأغلبية 

391 25-512 3-2.5النتيجة ال�سافية المجمعة قبل التغييرات المحا�سبية 

00تاأثيرات التغييرات المحا�سبية

391 25-512 3-النتيجة ال�سافية المجمعة بعد التغييرات المحا�سبية
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جدول التدفقــات النقــدية املجمعة
الفرتة من Zّرة جانفي اإلى 31 دي�صمرب 2015

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 2014   31 دي�سمبر 2015الإي�ساح

اأن�سطة ال�ستغالل

775 666512 501اإيرادات اال�ستغالل البنكي المقبو�سة

877 257-330 259-اأعباء اال�ستغالل البنكي المدفوعة

797 3918 9اإيداعات اأو �سحوبات لدى موؤ�س�سات بنكية ومالية اأخرى

788 209-582 177قرو�ض وت�سبقات اأو �سداد قرو�ض وت�سبقات ممنوحة للحرفاء

074 837132 30-اإيداعات اأو �سحوبات الحرفاء

251 127-830 419-اقتناءات اأو تفويت في �سندات توظيف

888 127-557 141-مبالغ م�سددة لالأعوان ودائنون اآخرون

576 48848 6-تدفقات نقدية اأخرى متاأتية من اأن�سطة اال�ستغالل

222 2-275 2-اأداءات على ال�سركات مدفوعة

804 22- 678 171- التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة ال�ستغالل

اأن�سطة ال�ستثمار

390 11 094 15 فوائد واأرباح مقبو�سة على محفظة اال�ستثمار

749 49- 977 5 اقتناءات اأو تفويت في محفظة اال�ستثمار

606 7- 167 14- اقتناءات اأو تفويت في االأ�سول الثابتة

965 45- 904 6 التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة ال�ستثمار

اأن�سطة التمويل

9870 756اإ�سدار االأ�سهم

427 28-501 45-اإ�سدار اأو ت�سديد قرو�ض وموارد خ�سو�سية

703-137-اأرباح موزعة

130 29- 349 711 التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة التمويل

899 97-575 546التغير ال�سافي لل�سيولة وما يعادلها خالل ال�سنة المحا�سبية

503تعديل نتيجة لتغير مجال التجمع المحا�سبي

267 420-166 518-ال�سيولة وما يعادلها في بداية ال�سنة المحا�سبية

166 518- 912 28 2.1ال�سيولة وما يعادلها في نهاية ال�سنة المحا�سبية
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الـ�ســـركـــــة الــتون�سيــــــة للــبنـــــــك

االإي�صــاحات حول القوائم املالية املجمعة

1 - املبادئ املحا�صبية املعتمدة  اإي�صاح 
املجمعة  املالية  القوائم  تقييم  يف 

وتقدميها

1-1. الأ�سا�س المرجعي لإعداد القوائم المالية المجمعة

تم اإعداد القوائم المالية لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك وتقديمها 

التون�سية  بالبالد  عموما  عليها  المتعارف  المحا�سبية  للمبادئ  طبقا 

ومنها خا�سة التي يحددها:

)1 ت  م  )م  العام  المحا�سبي  المعيار  	•

21 اإلى 25( ت  م  )م  البنكية  المحا�سبية  المعايير  	•

ت  م  )م  المحا�سبي  بالتجميع  المتعلقة  المحا�سبية  المعايير  	•
35 اإلى 37(

المعيار المحا�سبي المتعلق بتجميع الموؤ�س�سات )م م ت 38( 	•

التون�سي  المركزي  البنك  اأ�سدرها  التي  الترتيبية  القواعد  	•
في  الموؤرخ   1991 ل�سنة   24 عدد  بالمن�سور  عليها  والمن�سو�ض 

 1999 ل�سنة   04 عدد  بالمن�سورين  والمنقح   1991 دي�سمبر   17

الموؤرخ في 19 مار�ض 1999 وعدد 12 ل�سنة 2001 الموؤرخ في 4 

ماي 2001.

1-2. محيط التجميع المحا�سبي وطرقه

1-2-1 محيط التجميع المحا�سبي

التون�سية  ال�سركة  لمجموعة  المحا�سبي  التجميع  محيط  يت�سمن 

للبنك ما يلي :

للبنك التون�سية  ال�سركة   : االأم  ال�سركة  	•

التابعة : وهي التي تخ�سع لمراقبة ال�سركة التون�سية  ال�سركات  	•
للبنك ب�سفة ح�سرية

الموؤ�س�سات ال�سريكة : وهي التي توؤثر ال�سركة التون�سية للبنك  	•
ب�سفة ملحوظة في ن�ساطها و�سير اأعمالها

وي�ستبعد من مجال التجميع المحا�سبي :

الت�سفية، قيد  ال�سركات  	•

المالية، قوائمها  تتوفر  لم  التي  ال�سركات  	•

التون�سية  ال�سركة  لرقابة  خا�سعة  غير  اأ�سبحت  التي  ال�سركات  	•
للبنك بمقت�سى اأحكام ق�سائية،

ملحوظ  نفوذ  للبنك  التون�سية  لل�سركة  يعد  لم  التي  ال�سركات  	•
في ن�ساطها و�سير اأعمالها،

ال�سركات التي تم �سراوؤها وامتالكها بهدف بيعها الحقا اإ�سافة  	•
اإلى ال�سركات التي بداأت عملية التفويت فيها،

التون�سية  ال�سركة  اإلى  اأموال  تحويل  عن  العاجزة  ال�سركات  	•
للبنك اأو التي تمر ب�سعوبات دائمة.

اإلى  اإ�سافة  المحا�سبي وطرقه  التجميع  التالي محيط  الجدول  ويبرز 

ن�سب الح�س�ض المعتمدة الإعداد القوائم المالية لمجموعة ال�سركة 

التون�سية للبنك.

اأنجزت  التجميع قد  اأعمال  اأن  اإلى  اأخرى تجدر االإ�سارة  ومن جهة 

5 �سركات من مجال  لـ  اأ�سا�ض قوائم مالية غير م�سادق عليها  على 

تجميع يتكون من 22 �سركة.  
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ال�سركات المجمعة

قوائم مالية% ح�س�س المجمعطريقة التجميع% مراقبة المجمع

2015 Var %2015201420152014التغير 20152014%

1. ال�سركة التون�سية للبنك 

)ال�سركة االأم(

م�سادق عليها%0,26%99,43%99,69الدمج الكليالدمج الكلي99,69%99.43%0,26%

2. �سركة اال�ستثمار لمجموعة 

ال�سركة التون�سية للبنك

م�سادق عليها%0,26%98,24%98,50  الدمج الكليالدمج الكلي99,01%99,01%0,00%

م�سادق عليها%0,15%57,85%58,00الدمج الكليالدمج الكلي%0,00%59,40%359,40. ال�سركة المالية �سوفي اإيالن

4. �سركة الت�سرف في 

موؤ�س�سات التوظيف الجماعي 

في االأوراق المالية

م�سادق عليها%0,24%91,28%91,52الدمج الكليالدمج الكلي99,96%99,96%0,00%

5. المالية لل�سركة التون�سية 

للبنك

م�سادق عليها%0,24%93,01%93,25الدمج الكليالدمج الكلي96,70%96,70%0,00%

6. �سركة ا�ستثمار ذات راأ�ض 

مال تنمية لمجموعة ال�سركة 

التون�سية للبنك

%0,22%85,38%85,60الدمج الكليالدمج الكلي99,51%99,51%0,00%
غير م�سادق 

عليها

م�سادق عليها%0,26%97,84% 98,10الدمج الكليالدمج الكلي%0,00%99,91%799,91. �سركة عقارية ال�سارع

8. ال�سركة التون�سية 

ال�ستخال�ض الديون

م�سادق عليها%0,26%99,36%99,62الدمج الكليالدمج الكلي99,99%99,99%0,00%

%0,13%49,72% 49,85الدمج الكليالدمج الكلي%0,00%50,00%950,00. ال�سركة العامة للبيع
غير م�سادق 

عليها

م�سادق عليها%0,17%67,41%67,58الدمج الكليالدمج الكلي%0,00%67,87%1067,87. ال�سركة ال�سياحية الدخيلة

م�سادق عليها%0,25%96,28%96,53الدمج الكليالدمج الكلي%0,00%99,97%1199,97. �سركة اأكتيفوتلز

%0,21%78,31%78,52الدمج الكليالدمج الكلي%0,00%78,80%1278,80. البنك الفرن�سي التون�سي 
غير م�سادق 

عليها

م�سادق عليها%0,30%72,40%72,70التقييم بالمعادلةالتقييم بالمعادلة%0,11%73,44%1373,55. �سيكاف الم�ستثمر 

م�سادق عليها%0,17%95,77%95,94التقييم بالمعادلةالتقييم بالمعادلة%0,04-%98,66%1498,62. �سيكاف الم�ستقبل

م�سادق عليها%46,67-%46,67خارج المحيطالدمج الكلي%46,81-%1546,81. �سركة نزل نبتونيا

16. البنك االأجنبي التون�سي 

)اتحاد البنوك التون�سية �سابقا(

%0,12%43,17%43,29التقييم بالمعادلةالتقييم بالمعادلة43,42%43,42%0,00%
غير م�سادق 

عليها

م�سادق عليها%90,79-%90,79خارج المحيطالدمج الكلي%100,00-%17100,00. �سركة الو�سائل العامة

18. ال�سركة التون�سية للمراقبة 

فريتا�ض

م�سادق عليها%0,07%26,91%26,98التقييم بالمعادلةالتقييم بالمعادلة27,06%27,06%0,00%

م�سادق عليها%0,06%24,86%24,92التقييم بالمعادلةالتقييم بالمعادلة%0,00%25,00%1925,00. ال�سركة النيجيرية للبنك

20. �سركة الدرا�سات والتنمية 

ب�سو�سة ال�سمالية

%0,07%24,78%24,85التقييم بالمعادلةالتقييم بالمعادلة%24,92%0,00% 24,92
غير م�سادق 

عليها

م�سادق عليها%0,06%21,16%21,22التقييم بالمعادلةالتقييم بالمعادلة%0,00%21,64% 2121,64. »دار الم�سرفي«

التنموي  القطب  �سركة   .22

المن�ستير الفجة

م�سادق عليها%0,05%19,89%19,94التقييم بالمعادلةالتقييم بالمعادلة20,00%20,00%0,00%
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1-2-2 تغيير محيط تجميع مجمع ال�سركة التون�سية للبنك )2014-2015(

عرف محيط التجميع لمجمع ال�سركة التون�سية للبنك في 2015/12/31 التغييرات التالية :

ال�سركات التي خرجت من مجال مجموعة ال�سركة التون�سية للبنك

في 31 دي�سمبر 2015

ال�سركات التي دخلت في مجال مجموعة ال�سركة التون�سية للبنك

في 31 دي�سمبر 2015

ال�سم الجتماعي

الح�س�س 

2014

%

اأ�سباب  الدخول في )2015(ال�سم الجتماعياأ�سباب الخروج  في )2015(

بنك االأعمال 

29,83 %التون�سي

في  للبنك  التون�سية  ال�سركة  ت�ساهم  لم 

االآن  تملك  وال  ال�سركة  مال  راأ�ض  زيادة 

اإال 14,99 % من راأ�ض المال

1.  �سركة نزل  نبتونيا

للبنك  التون�سية  ال�سركة  لمراقبة  تخ�سع 

المالية  اأوراقها  وردت  وقد  ح�سرية  ب�سفة 

بعك�ض ال�سنة المحا�سبية الما�سية.

30,02 %بنك الوفاق

في  للبنك  التون�سية  ال�سركة  ت�ساهم  لم 

زيادة راأ�ض مال ال�سركة وال تملك حاليا 

اإال 7,3 % من راأ�ض المال

2. �سركة الو�سائل العامة

للبنك  التون�سية  ال�سركة  لمراقبة  تخ�سع 

المالية  اأوراقها  وردت  وقد  ح�سرية  ب�سفة 

بعك�ض ال�سنة المحا�سبية الما�سية.

واأ�سباب  التجميع  محيط  من  الم�ستبعدة  ال�سركات  قائمة  تقدم 

االإق�ساء في الملحق عدد 1 لهذه االإي�ساحات.

1-2-3 طرق التجميع المحا�سبي

➢ الموؤ�س�سات المجمعة عن طريق الدمج الكلي

ال�سركات المدمجة كليا هي الموؤ�س�سات التابعة والتي تقوم ال�سركة 

االأم بمراقبتها ب�سفة ح�سرية قانونيا، �سمنيا اأو �سكليا.

االآتي  المتتالية  المراحل  اإنجاز  على  الكلي  الدمج  طريقة  وتقوم 

ذكرها :

وللموؤ�س�سات  االأم  لل�سركة  الفردية  المالية  القوائم  تجميع  يتم  	•
م�ستوى  على  المت�سابهة  بنودها  مختلف  بجمع  لها  التابعة 

واالإيرادات  الذاتية  واالأموال  والخ�سوم  االأ�سول  عنا�سر 

واالأعباء ؛

المكونة  ال�سركات  مختلف  بين  المتبادلة  العمليات  تطرح  	•
للمجموعة ب�سكل متماثل ؛

التابعة  لل�سركات  ال�سافية  النتائج  في  االأقلية  ح�س�ض  تح�سر  	•
النتيجة  على  للح�سول  المجموعة  نتيجة  من  وتطرح  المجمعة 

ال�سافية الراجعة لمالكي ال�سركة االأم ؛

�سركة  كل  في  المجموعة  لم�ساهمة  المحا�سبية  القيمة  تطرح  	•
لتحديد  الذاتية  االأموال  المجموعة في  اإلى ح�سة  اإ�سافة  تابعة 

االحتياطيات المجمعة وح�سة االأقلية فيها.

➢ الموؤ�س�سات المجمعة عن طريق التقييم بالمعادلة

الموؤ�س�سات  هي  بالمعادلة  التقييم  طريق  عن  المجمعة  ال�سركات 

�سير  في  جدية  ب�سفة  توؤثر  التي  للبنك  التون�سية  لل�سركة  التابعة 

اأعمالها.

وتتمثل طريقة التقييم بالمعادلة في المراحل المتتالية االآتي ذكرها: 

طريق  عن  المجمعة  لل�سركة  الذاتية  االأموال  احت�ساب  اإعادة  	•
التقييم بالمعادلة بطرح العمليات المتبادلة والتي لها تاأثير على 

النتائج اأو االحتياطيات ؛

لل�سركة  الذاتية  االأموال  �سمن  المجموعة  ح�سة  اإدراج  	•
هو  االأ�سول  من  بند  في  بالمعادلة  التقييم  طريق  المجمعة عن 

»�سندات مجمعة ح�سب التقييم بالمعادلة« ؛

ال�سركة  �سمن  كليا  المدمجة  ال�سركات  م�ساهمات  طرح  	•
في  المجموعة  بح�سة  بالمعادلة  التقييم  طريق  عن  المجمعة 

االأموال الذاتية واإدراج الفارق في النتيجة المجمعة �سمن بند 
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»الح�سة في نتائج ال�سركات المجمعة ح�سب التقييم بالمعادلة« 

مع اعتبار االآثار على االحتياطيات المجمعة. 

1-3 - قواعد خا�سة بالتجميع المحا�سبي

1-3-1 معالجة الفوارق الناتجة عن التجميع الأولي

تكلفة  بين  االقتناء  عند  الح�سابي  الفرق  في  التجميع  فارق  يتمثل 

ال�سافية  المحا�سبية  القيمة  في  المطابقة  والح�سة  ال�سندات  اقتناء 

الأ�سول ال�سركة المجمعة.

لناق�ض  اأو  لفائ�ض  مطابق  تقييم  فارق  من  المذكور  الفارق  ويتركب 

القيمة الكامن بالن�سبة لالأ�سول ومن فارق االقتناء الموافق لل�سمعة 

التجارية »GOOD WILL« الموجبة اأو ال�سالبة. 

وفي كل مرة تتوفر فيها البيانات، يقع تحديد فوارق االقتناء واإدراجها 

�سمن االأ�سول الثابتة الالمادية. وقع ا�ستهالك فوارق االقتناء على 

مدة 5 �سنوات ب�سفة مت�ساوية. 

1-3-2 معالجـــة ال�سرائب الموؤجلة

النتائج  على  تاأثير  لها  التي  المتبادلة  العمليات  اإلغاء  عن  ترتب 

واالحتياطيات ح�سريا عملية �سريبة موؤجلة.

المنفردة  المالية  القوائم  من  المتاأتية  الزمنية  الفوارق  تولد  ولم 

ل�سركات المجمع اإدراجا محتمال لل�سرائب الموؤجلة.

اإي�صاح  2 - اإي�صاحات حول بنود القوائم املالية 
املجمعة )باآالف الدنانري(

2-1 محفظة ال�سندات التجارية

بلغ مجموع هذا البند، في نهايـة دي�سمبر 2015، ما قدره 855.915 

األف دينار في موفى ال�سنة المحا�سبية  األف دينار مقابل 440.164 

2014 وتف�سيل ذلك كاالآتي :

باآالف الدنانير

20152014الم�سمى

174 370395 814محفظة ال�سركة التون�سية للبنك

990 54544 41محفظة ال�سركات التابعة المجمعة بالدمج الكلي

164 915440 855المجموع

2-2 محفظة �سندات ال�ستثمار

بلغ مجموع هذا البند، في نهاية دي�سمبر 2015، ما قدره 220.217 األف دينار مقابل 243.706 األف دينار في موفى ال�سنة المحا�سبية 2014 

وتف�سيل ذلك كاالآتي :

باآالف الدنانير

20152014الم�سمى

043 103160 134محفظة ال�سركة التون�سية للبنك

663 11483 86محفظة ال�سركات التابعة المجمعة بالدمج الكلي

706 217243 220المجموع

2-3  �سندات مجمعة ح�سب التقييم بالمعادلة

  2014 المحا�سبية  ال�سنة  موفى  في  دينار  األف   90.595 مقابل  دينار  األف   57.451 قدره  ما   2015 دي�سمبر  نهاية  في  البند  هذا  بلغ مجموع 

وتف�سيل ذلك كاالآتي :

RAP_ARABE_STB_2015_PH.indd   111 15/12/16   10:49



112

الـ�ســـركـــــة الــتون�سيــــــة للــبنـــــــك

باآالف الدنانير

20152014�سركات ح�سب التقييم بالمعادلة

033 19131 - �سيكاف الم�ستثمر

272 1871 21 - �سيكاف الم�ستقبل

914-3 - بنك االأعمال التون�سي

504 5341 41 - ال�سركة التون�سية للمراقبة فريتا�ض

433 44422 58 - البنك االأجنبي التون�سي

294 13-6 - الوفاق لالإيجار المالي

129 77234 729 - ال�سركة النيجيرية للبنك

636 7865 85 - �سركة القطب التنموي المن�ستير الفجة

048 1051 91 - دار الم�سرفي

332 7109 108 -  �سركة الدرا�سات والتنمية �سو�سة ال�سمالية

595 45190 57المجموع

2-4 ح�س�س الأقلية

بلغ مجموع هذا البند )-765 64( األف دينار في نهاية ال�سنة المحا�سبية 2015 مقابل )-002 55( األف دينار في �سنة 2014 وتف�سيلها كاالآتي :

باآالف الدنانير

2015/12/312014/12/31

ال�سركة

ح�س�س الأقلية 

في النتائج

ح�س�س الأقلية في 

الحتياطيات

المجموع

ح�س�س الأقلية 

في النتائج

ح�س�س الأقلية في 

الحتياطيات

المجموع

033 1-149 1-454116-504-150. ال�سركة التون�سية للبنك )ال�سركة االأم(

2. �سركة اال�ستثمار لمجموعة ال�سركة 

التون�سية للبنك

-15685676602608

312 1783 3071343 2283 3 379. ال�سركة المالية �سوفي اإيالن

4. �سركة الت�سرف في موؤ�س�سات التوظيف 

الجماعي في االأوراق المالية

30761 06336295

24435411-73466393-5. المالية لل�سركة التون�سية للبنك

6. �سركة ا�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك

16237353559224283

296-175-121-101-215-7114. �سركة عقارية ال�سارع

300-145-155-171-184 -813. ال�سركة التون�سية ال�ستخال�ض الديون

121 1741 531-183896 2871- 9. ال�سركة العامة للبيع

599 5282 328712 5802 2522-10. ال�سركة ال�سياحية الدخيلة

170-111-59-226-179-47-�سركة اأكتيفوتلز

632 61-313 57-319 4-583 70-167 63-416 7-11. البنك الفرن�سي التون�سي

---1361-238 1 -123-13. �سركة نزل نبتونيا

--14101. �سركة الو�سائل العامة

)002 55-()690 50-()312 4-()765 64-()013 57-()752 7-(المجموع
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2-5 الحتياطيات والنتائج المجمعة

بلغ ر�سيد النتائج المجمعة )-512 3( األف دينار نهاية 2015 مقابل )-391 25( األف دينار في 31 دي�سمبر 2014. ومن جهة اأخرى بلغت 

االحتياطات المجمعة �سنة 2015 ما قيمته )-881 327( األف دينار.

باآالف الدنانير

النتائج مجمعةالحتياطيات مجمعة

2015201420152014ال�سركات المجمعة

870 20-112 1264 387-362 365-◆ ال�سركات المجمعة عن طريق الدمج 

895 95024 24723 165-880 83-ال�سركة التون�سية للبنك   )ال�سركة االأم(1

9237-412 89813 13�سركة اال�ستثمار لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك2

586109185 6551 1ال�سركة المالية �سوفي اإيالن3

813634325350�سركة الت�سرف في موؤ�س�سات التوظيف الجماعي4

318-008 1-835 4783 3في االأوراق المالية5

650923960345 1�سركة ا�ستثمار ذات راأ�ض مال تنمية لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك6

463 5 -861 2805 6-514 11-�سركة عقارية ال�سارع7

879 23 -347 8453 22-992 48-ال�سركة التون�سية ال�ستخال�ض الديون8

52-285 -817-812-ال�سركة العامة للبيع9

525148-560 3561ال�سركة ال�سياحية الدخلية10

522 1 -320 1-467 3-986 4-�سركة اأكتيفوتلز11

596 15-108 27 -420 210-756 234-البنك الفرن�سي التون�سي12

-107--272 2-�سركة نزل نبتونيا13

-5-0�سركة الو�سائل العامة14

521 4 -624 7 -197 48131 37◆ ال�سركات المجمعة من خالل التقييم بالمعادلة 

9069 -225165�سيكاف الم�ستثمر15

5057-41-0�سيكاف الم�ستقبل16

26--0-بنك االأعمال التون�سي17

028943391447 1ال�سركة التون�سية للمراقبة فريتا�ض18

467 11-097 12-542 9254 9البنك االأجنبي التون�سي )اتحاد البنوك التون�سية �سابقا(19

952648 2الوفاق لاليجار المالي20

959 2464 9834 33920 17ال�سركة النيجيرية للبنك21

223752 353 8751 1�سركة القطب التنموي المن�ستير الفجة22

3733055440دار الم�سرفي23

-301-5-716 6�سركة الدرا�سات والتنمية ب�سو�سة ال�سمالية24

391 25-512 3-929 355-881 327-الـمجمـــوع 

2-6 اإعادة �سراء اأ�سهم ذاتية من قبل �سركات المجمع :

بلغ مجموع هذا البند 5.478 األف دينار، في نهاية دي�سمبر 2015 مقابل 2.859 نهاية دي�سمبر 2014، ويحتوي على االأ�سهم التي تمت اإعادة 

�سرائها من قبل ال�سركة المجمعة.
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قائمة ال�سركات القابلة للتجميع والتي تم ا�ستبعادها من مجال التجميع المحا�سبي لمجمع ال�سركة التون�سية للبنك في 31 دي�سمبر 2015

طبقا لمقت�سيات المعيار المحا�سبي التون�سي عدد 35

العدد 

الرتبي

ال�سم الجتماعي

القيمة الإ�سمية 

لراأ�س المال

الحوز

%
�سرح الأ�سباب

ال�سركة قيد الت�سفية %00099.76 195 6�سركة ق�سر �سقان�ض الدولي1

ال�سركة قيد الت�سفية %00096.94 800 9�سركة افريقيا �سو�سة2

ال�سركة قيد الت�سفية%00085.94 174 5ال�سركة التون�سية لل�سناعات الكهروميكانيكية3

%00070.28 540 3ال�سركة الفندقية لو�سط المدن نزل االأندل�ض4
�سركة في حالة ركود وموا�سلة ا�ستغاللها مهددة وال 

يوؤمل ا�سترجاع االأ�سول

ال�سركة قيد الت�سفية %00050 10ال�سركة التون�سية للنهو�ض بال�سينما والقطاع ال�سمعي الب�سري5

ال�سركة قيد الت�سفية%50049.66 299 2ال�سركة ال�سياحية بعين دراهم »نزل نور العين«6

غياب الرقابة  على ال�سركة%80047.88 947 5�سركة رملة توزر7

%84042.68 259 4�شركة التن�شيط ال�شياحي بي�شاط8

لقيود  ال�سركة  هذه  خ�سعت   2015 �سنة  نهاية  في 

دائمة وهامة حدت ب�سفة كبيرة قدرتها على تحويل 

االأموال لل�سركة التون�سية للبنك

%00045.29 429 3ال�سركة المتو�سطية لل�سياحة نزل الداليا9
موؤتمن  ويديرها  ق�سائية  رقابة  تحت  ال�سركة  هذه   

عدلي

%00039.61 770�سركة التنمية لاّل ح�سرية10
تحقيق  لغاية  الن�شاط  توقف  اأو  ا�شتثمار  حالة  في 

برنامج ا�ستثماري

%00041.96 523 1�سركة ال�سياحة والتن�سيط نادي الراي�ض11

لقيود  ال�سركة  هذه  خ�سعت   2015 �سنة  نهاية  في 

دائمة وهامة حدت ب�سفة كبيرة قدرتها على تحويل 

االأموال لل�سركة التون�سية للبنك

%00037.44 637 4�شركة الن�شاط ال�شياحي نزل زودياك12

لقيود  ال�سركة  هذه  خ�سعت   2015 �سنة  نهاية  في 

دائمة وهامة حدت ب�سفة كبيرة قدرتها على تحويل 

االأموال لل�سركة التون�سية للبنك

التفويت في الم�ستقبل القريب%00035.07 675 2نزل بيزان�ض13

ال�سركة قيد الت�سفية%00034.78 380 1�سركة المرا�سي14

15
�سركة الدرا�سات والتنمية ال�سياحية 

نزل ماريكوين جربة ماريتيم

غياب الرقابة  على ال�سركة50036.70% 087 4

ال�سركة قيد الت�سفية%00031.03 059 2�سركة التن�سيط والترفيه برادايز بارك نزل فيدرا16

ال�سركة قيد الت�سفية %00030 000 1�سركة الدرا�سات والتنمية بالحمامات الجنوبية17

%00030 250�سركة تنمية قرب�ض الكبري18
�سركة في حالة ركود وموا�سلة ا�ستغاللها مهددة وال 

يوؤمل ا�سترجاع االأ�سول

ال�سركة قيد الت�سفية%00028.33 015 1�سركة الدرا�سات والتنمية ال�سمعية الب�سرية بتون�ض19

%12028 098 15ال�سركة ال�سياحية العربية )مارينا المن�ستير(20

لقيود  ال�سركة  هذه  خ�سعت   2015 �سنة  نهاية  في 

دائمة وهامة حدت ب�سفة كبيرة قدرتها على تحويل 

االأموال لل�سركة التون�سية للبنك

ال�سركة في طور اال�ستثمار%00025 520 3ال�سركة العالمية للت�سرف ال�سياحي نزل بيبلو�ض21

ال�سركة قيد الت�سفية %52526.24 532�سركة التعليب والطباعة واالإ�سهار22

%00025 000 1�سركة الدرا�سات والتنمية ب�سو�سة23
�سركة في حالة ركود وموا�سلة ا�ستغاللها مهددة وال 

يوؤمل ا�سترجاع االأ�سول

ملحق عدد 1 :
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العدد 

الرتبي

ال�سم الجتماعي

القيمة الإ�سمية 

لراأ�س المال

الحوز

%
�سرح الأ�سباب

%00025 200�سركة الدرا�سات والتنمية الزوارع24
�سركة في حالة ركود وموا�سلة ا�ستغاللها مهددة وال 

يوؤمل ا�سترجاع االأ�سول

%00024.76 987 3�سركة نزل يون�ض25

لقيود  ال�سركة  هذه  خ�سعت   2015 �سنة  نهاية  في 

دائمة وهامة حدت ب�سفة كبيرة قدرتها على تحويل 

االأموال لل�سركة التون�سية للبنك

غياب الرقابة على ال�سركة%00024.58 182 3ال�سركة الفندقية للتنمية ال�سياحية نزل دريمز بيت�ض26

%51023.97 423 5ال�سركة ال�سياحية بال ار27
موؤتمن  ويديرها  ق�سائية  رقابة  تحت  ال�سركة  هذه 

عدلي

غياب الرقابة على ال�سركة%05523.56 236 6�سركة التنمية االقت�سادية بالق�سرين28

%00022.50 200�سركة التجارية العالمية بقبلي29
برنامج  لتحقيق  نظرا  للن�شاط  توقف  في حالة  �شركة 

ا�ستثماري

ال�سركة قيد الت�سفية%00021.47 025 2�سركة ال�سناعات المعدنية30

غياب الرقابة على ال�سركة%00021 319 4�سركة التطوير ال�سياحي نزل �سيكلمان31

%00020.18 375 1ال�سركة ال�سياحية �سفاف 2000  نزل اأتريوم32
�سركة في حالة ركود و موا�سلة ا�ستغاللها مهددة وال 

يوؤمل ا�سترجاع اأ�سول

%00020 150 2نزل حمامات قاردن33
�سركة في حالة ركود و موا�سلة ا�ستغاللها مهددة وال 

يوؤمل ا�سترجاع اأ�سول

غياب الرقابة على ال�سركة%50026.86 808 8�سركة التنمية ال�سياحية ال�سحراوية بلمير34

%40022.87 868 2كثبان نفزاوة35
�سركة في حالة ركود و موا�سلة ا�ستغاللها مهددة وال 

يوؤمل ا�سترجاع اأ�سول

36
ال�سركة ال�سياحية دار ال�سيافة نادي تروبيكانا

2 550 00031.26%
في  المختومة  المالية  القوائم  تقديم  ا�ستحالة 

2015/12/31 في االآجال المحددة.

%08019.60 226 16�سركة اال�ستثمار والتنمية بالو�سط الغربي �سيكار37
في  المختومة  المالية  القوائم  تقديم  ا�ستحالة 

2015/12/31 في االآجال المحددة.

%00039.01 640 3ال�سركة المتو�سطية لل�سياحة »نزل البيت االأبي�ض«38
في  المختومة  المالية  القوائم  تقديم  ا�ستحالة 

2015/12/31 في االآجال المحددة.

%0000,5 200�سركة ال�سالمة والحرا�سة لل�سركة التون�سية للبنك39
في  المختومة  المالية  القوائم  تقديم  ا�ستحالة 

2015/12/31 في االآجال المحددة.
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 تقرير مراقبي احل�صابات
 حول القوائم املالية املجّمعة املختومة

يف 31 دي�صمرب 2015
ـادة الم�ساهمون،

ّ
ال�ّسيدات وال�ســ

نقّدم  بها،  بتكليفنا  لتم  تف�سّ الّتي  الح�سابات  مراقبة  لمهّمة  تنفيذا 

ال�سركة  لمجمع  المالية  القوائم  مراقبة  حول  تقريرنا  يلي  فيما  لكم 

 2015 31 دي�سمبر  التون�سية للبنك لل�سنة المحا�سبية المختومة في 

ن�ّض  كما  الخا�سة  الفحو�ض  اإلى  اإ�سافة  التقرير،  لهذا  والم�ساحبة 

عليها القانون وكذلك المعايير المهنّية.

1. التقرير حول القوائم املالّية املجّمعة :

للبنك  التون�سّية  ال�ّسركة  لمجمع  المالّية  القوائم  بتدقيق  قمنا  لقد 

وقائمة  الموازنة  تت�سّمن  والّتي   2015 دي�سمبر   31 في  والمختومة 

الّنقدية  الّتدفقات  النتائج وجدول  وقائمة  الموازنة  التعّهدات خارج 

واالإي�ساحات حول القوائم المالية.

بقيمة اإيجابية  ذاتّية  اأمواال  المجّمعة  المالّية  القوائم  هذه  وتظهر 

 

ة المجمع( باعتبار النتيجة ال�سلبية لل�ّسنة  004 440 األف دينار )ح�سّ

المحا�سبّية 2015 والبالغة 512 3 األف دينار.

2. م�صوؤولّية هياكل الّت�صيري يف اإعداد وعر�ض 
القوائم املالية املجّمعة :

اإن اإعداد القوائم والبيانات المالّية المجّمعة هو من م�سوؤولّية هياكل 

االأم.  ال�سركة  اإدارة  مجل�ض  واأع�ساء  ال�سركة  مجمع  واإدارة  ت�سيير 

وت�سمل هذه الم�سوؤولّية ت�سميم وتركيز منظومة رقابة داخلّية تمكن 

من اإعداد وعر�ض قوائم مالّية خالّية من اأخطاء جوهرّية. كما ت�سمل 

الّتقديرات  وتحديد  المالئمة  المحا�سبية  الطرق  وتطبيق  اختيار 

المحا�سبّية اإزاء مختلف الو�سعّيات الممكنة.

3. م�صوؤولية مراقبي احل�صابات :

المجمعة  المالّية  القوائم  حول  الراأي  اإبداء  في  م�سوؤوليتنا  تتمثل 

بها. وقد قمنا  التي قمنا  الّتدقيق  واأعمال  اعتمادا على االختبارات 

بعملّية الّتدقيق وفقا للمعايير الوطنّية والدولّية المتعارف عليها والتي 

على  للح�سول  الّتدقيق  اأعمال  وتنفيذ  بتخطيط  نقوم  اأن  تتطّلب 

تاأكيد معقول على اأن القوائم والبيانات المالّية المجّمعة خالية من 

معلومات جوهرية خاطئة.

المتبعة  والّتراتيب  لالإجراءات  تقييما  الّتدقيق  عملّية  وتت�سّمن 

وفح�سا لالأدلة على اأ�سا�ض االختبار، كما ت�ستمل على تقييم للمبادئ 

المحا�سبّية المتبعة والتقديرات التي قامت بها االإدارة باالإ�سافة اإلى 

تقييم العر�ض االإجمالي للقوائم المالّية المجّمعة.

وفي اعتقادنا فاإن االأعمال الّتي قمنا بها تمّثل اأ�سا�سا معقوال الإبداء 

راأينا حول هذه القوائم والبيانات المالّية.

4. اأ�صا�ض الراأي بالتحّفظ :

تقت�سيه  ما  على  واعتمادا  بها  قمنا  الّتي  الّتدقيق  الأعمال  نتيجة 

المعايير المحا�سبية، فاإن القوائم المالّية المو�سوعة على ذمتكم تلقى 

منا التحفظات التالية :

1.4. وقع الحّد من اأعمالنا بالّنظر اإلى :

2015 لل�سركات الفرعية االأربعة  ل�سنة  مالّية مدّققة  قوائم  غياب  	•
 STB التالية : »ال�سركة التون�سية للبنك ذات راأ�ض مال مخاطرة

  » GEVE للبيوعات  »العاّمة  و�سركة  الدخيلة  و�سركة   »SICAR

و»البنك التون�سي الفرن�سي BFT« ولموؤ�ّس�ستين �سريكتين وهما 

ل�سو�سة  والتنمية  الّدرا�سات  و�سركة  الخارجي«  تون�ض  »بنك 

ال�سمالّية«.

وقد تّم القيام باأعمال حذف االأر�سدة والعملّيات داخل المجمع   

والّتقييم بالمعادلة بناء على قوائم التجميع المعّدة من قبل هذه 

ال�ّسركات.

 2014 ل�سنة  المدّققة  المالّية  القوائم  اأّن  االإ�سارة  وتجدر   

االأم  ال�ّسركة  م�ساهمة  تبلغ  والّذي  الّتون�سي  الفرن�سي  للبنك 

بقيمة �سلبّية  ذاتية  اأموال  تبرز  ماله،  راأ�ض  في   %78.18  ن�سبة 

984 293 األف دينار. هذا وقد اعتبر مراقبي ح�سابات البنك 

المالّية  للو�سعّية  حقيقّية  �سورة  تعطي  ال  القوائم  هذه  اأّن 
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توا�سل  باإمكانّية  المتعّلقة  الجدّية  ال�ّسكوك  اإلى  بالّنظر  للبنك 

ن�ساطه.

مجال  اقت�سر   ،2.1 عدد  االإي�ساحية  بالمذّكرة  مبّين  هو  كما  	•
اإق�ساء تّم  وقد  موؤ�ّس�سة   22 على  المجّمعة  المالّية  القوائم 

 

39 موؤ�ّس�سة من هذا المجال لالأ�سباب الّتالية :

)i(. عدم توّفر القوائم المالّية المختومة بتاريخ 31 دي�سمبر 2015 

ة بـ 4 موؤ�ّس�سات. الخا�سّ

اإق�ساء 35 �سركة من مجال القوائم المالية المجّمعة لعّدة   .)ii(

اأ�سباب لم يت�سّنى لنا الّتثّبت من �سّحتها خالل اأعمالنا.

ح�سابات  مراقبة  لنتائج  االعتبار  بعين  االأخذ  فاإّن  وبالتالي   

�سركة  والثالثين  الت�سعة  واإدماج  اأعاله،  المذكورة  ال�ّسركات 

ب�سكل  يغّير  اأن  يمكن  المجّمعة  المالّية  القوائم  مجال  �سمن 

ملحوظ القوائم المالّية لمجمع ال�سركة التون�سية للبنك.

قوائم  و/اأو  ترقيم  وكالة  قبل  من  م�سند  حديث  ترقيم  غياب  	•
قانونيا  مكّلف  ح�سابات  مراقب  قبل  من  ومدققة  محّينة  مالّية 

تعّهدات  بهم  تعّلقت  الذين  االأم  ال�سركة  حرفاء  من  للعديد 

مليون  و5  دينار  مليون   25 �سقفي  تتجاوز  المالي  القطاع  لفائدة 

دينار كما ين�ّض الف�سل 7 من من�سور البنك المركزي التون�سي 

عدد 24 ل�سنة 1991 بتاريخ 17 دي�سمبر 1991.

قبل  من  االأم  لل�سركة  الم�سّلمة  مانات  لل�سّ ماّدي  جرد  غياب  	•
بقيمة  ة  الخا�سّ الموؤّيدات  توّفر  عدم  اإلى  باالإ�سافة  حرفائها 

تقارير  غرار  على  لفائدتها  المقدمة  العينّية  ال�سمانات  بع�ض 

االختبارات وذلك خالفا للت�سريع الجاري به العمل. 

وال يمكن بالتالي تحديد االنعكا�سات المحتملة على نتيجة ال�سنة   

جرد  عن  تنتج  قد  والتي  االم  لل�سركة  الذاتية  واالأموال  المالية 

ال�سمانات المقّدمة لفائدتها وعن االأخذ بعين االعتبار للمعطيات 

المالّية الخا�سة بتقييم المخاطر المتاأتية من بع�ض حرفائها.

االأم  ال�سركة  قامت  الّتي  البنكّية  الديون  معالجة  اقت�سرت   .2-4

بالّتفويت فيها لفائدة ال�سركة الفرعّية »ال�سركة التون�سّية ال�ستخال�ض 

لل�سركاء«  الجاري  الح�ساب   « ر�سيد  من  حذفها  على   « الديون 

التون�سّية  »ال�سركة  بح�سابات  واإدماجها   2015 دي�سمبر   31 بتاريخ 

مجان�سة  دون  المجّمعة  المالّية  القوائم  الّديون« �سمن  ال�ستخال�ض 

الطرق المحا�سبّية.

بعنوان  الواردة  للّتعهدات  المحا�سبّية  االأر�سدة  ت�سجل   .3-4

و»التعّهدات  اأخرى«  و»اأ�سول  الحرفاء«،  على  »م�ستحقات 

الواردة  الّتعّهدات  باأر�سدة  مقارنة  �سلبيا  فارقا  الموازنة«،  خارج 

الفارق هذا  ويقّدر  االأّم.  ال�سركة  من  المعّدة  المعلومات  بقاعدة 
 

باالإم�ساء. بالتعهدات  اأ�سا�سا  ويتعلق  دينار  األف   14  709 بــ 

ر 
ّ
)Engagements par signature(. هذا، وعلى البنك اأن يبر

الفارق المالحظ.

بتاريخ المختومة  الموازنة  خارج  التعهدات  قائمة  تبرز   .4-4 

االأم  ال�سركة  قبل  من  مقدمة  تعهدات   2015 دي�سمبر   31

األف دينار  1 221 409 تباعا  تبلغ  بقيمة  لفائدتها   وتعهدات م�سندة 

و963 259 1 األف دينار. 

المنجز من  المادي  الجرد  اأ�سا�ض  القائمة على  اإعداد هذه  وقد وقع 

هذه  �سمولّية  تاأكيد  بالّتالي  يمكننا  وال  البنك  هياكل  مختلف  قبل 

التعهدات.

بالعمليات  نظام محا�سبي خا�ض  بو�سع  االأم  ال�سركة  تقم  لم   .5-4

المحا�سبي عدد  للمعيار  االأجنبّية وذلك خالفا  بالعمالت  المنجزة 

)23( المتعّلق بـــمعالجة هذه العمليات.

وال تمّكن هذه الو�سعّية من تحديد تاأثير هذه العملّيات على عنا�سر 

االأ�سول والخ�سوم واالأموال الذاتّية للمجمع.

الموّدعة  »الخزانة واالأموال  بـ  المتعّلقة  الموازنة  بنود  4-6. تحتوي 

العاّمة  والخزينة  البريدّية  كوك  ال�سّ ومركز  المركزي  البنك  لدى 

للبالد التون�سّية« و»الم�ستحقات على الموؤ�س�سات البنكّية والمالية« 

عالقة  مبالغ  على  والمالّية«  البنكية  الموؤ�س�سات  واأموال  و»اإيداعات 

تخ�ض اأ�سا�سا »ح�سابات البنك المركزي بالدينار« و»ح�سابات البنك 

والمرا�سلين  البنوك  و»ح�سابات  االأجنبية«  بالعمالت  المركزي 

االأجانب بالعمالت االأجنبية«. 
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كما تبرز ح�سابات »البنوك والمرا�سلين المحليين« وح�ساب »البنك 

تم  والتي  متحركة  وغير  قديمة  اأر�سدة   »BDET-BNDT المركزي 

تخ�سي�ض مدخرات في �ساأنها دون اأن تتم مقاربتها وت�سفيتها.

و»الخ�سوم  االأخرى«  »االأ�سول  ح�سابات  تحتوي  اأخرى  جهة  من 

األف   8 670 اأر�سدة قديمة وغير متحركة تبلغ تباعا  االأخرى« على 

تخ�ّض  عالقة  مبالغ  وجود  اإلى  باالإ�سافة  دينار  األف   12 و327  دينار 

ئي�سي 
ّ
الر للمقر  المحا�سبية  الوحدات  بين  ما  »ح�سابات  اأ�سا�سا 

ة  والفروع« )بالدينار التون�سي وبالعملة االأجنبية( وح�سابات »المقا�سّ

االلكترونّية«.

القديمة غير  االأر�سدة  تبرير وت�سفية  اأعمال  ا�ستكمال  يتم  هذا ولم 

المتحركة والعمليات العالقة والتي �سرعت ال�سركة االأّم في اإنجازها 

منذ �سنة 2014 وذلك اإلى غاية تاريخ اإعداد هذا التقرير. 

وبالّتالي فاإّنه ال يمكننا تحديد انعكا�ض نتائج اأعمال الت�سفية ب�سفة 

دقيقة على عنا�سر االأ�سول والخ�سوم واالأموال الذاتّية ونتيجة ال�سنة 

المحا�سبّية لمجمع ال�سركة التون�سية للبنك.

�سيد المحا�سبي لديون ال�سركة االأم التي تتمتع ب�سمان 
ّ
7-4. بلغ الر

الدولة اأو التي تكّفلت الدولة بخال�سها والمعادة جدولتها على فترة 

قانون  25 من  للف�سل  طبقا  فائ�ض،  بدون  �سنة  و25   20 بين  تتراوح 

المالية ل�سنة 1999، ما قدره 334 39 األف دينار بتاريخ 31 دي�سمبر 

.2015

مجموع  تحيين  على  اعتمادا  الديون  لهذه  ال�سحيحة  القيمة  وتقّدر 

بال�ّسوق ال�ّسائدة  الفائدة  ن�سبة  اأ�سا�ض  على  الم�ستقبلية  االإيرادات 
 

بــ 421 29 األف دينار وذلك تطبيقا لمقت�سيات الفقرة )7( من معيار 

المحا�سبة عدد )3( المتعّلق بالمداخيل. ويكون بذلك نق�ض القيمة 

غير المدّون من قبل ال�ّسركة االأم 913 9 األف دينار.

ح�ساب  ر�سيد  على  للمجمع  الذاتية  االأموال  تحتوي   .4-8

 8  197 قدره  ما  االأم  لل�سركة  االجتماعي«  لل�سندوق  »احتياطات 

الديون غير  قيمة  تقّدر  2015، في حين  دي�سمبر   31 في  دينار  األف 

األف   20  150 االجتماعي  ال�سندوق  على  والم�سندة  الم�ستخل�سة 

دينار في موفى �سنة 2015.

وت�سفية  تبرير  في   ،2016 �سهر جوان  البنك ،خالل  �سرع  وقد  هذا 

اأنه لم يتم موافاتنا بنتائج  الفارق المقدر بـ. 953 11 األف دينار غير 

هذه االأعمال وذلك اإلى غاية تاريخ اإعداد هذا التقرير.

4-9. خالفا لمقت�سيات الف�سل 17 من القانون عدد 112-96 الموؤّرخ 

لم  للموؤ�س�سات،  المحا�سبة  بنظام  والمتعّلق   1996 دي�سمبر   30 في 

تقم ال�سركة االأم بمقاربة نتائج الجرد الماّدي لالأ�سول الثابتة المادية 

ة بهذه االأ�سول بتاريخ  وغير المادية مع المعطيات المحا�سبية الخا�سّ

31 دي�سمبر 2015.

وفي غياب هذه المقاربة، ال يمكننا تاأكيد وجود و�سمولية االأ�سول 

والتي  االأّم  ال�سركة  بموازنة  المدّونة  المادية  وغير  المادية  الّثابتة 

ت�سّجل ر�سيدا محا�سبيا �سافيا يقدر بــ 049 88 األف دينار.

المحا�سبي  المعيار  من   30 الفقرة  لمقت�سيات  خالفا   .10-4

بالموؤ�س�سات  المالّية  القوائم  بتقديم  المتعّلق   21 عدد  الّتون�سي 

الخا�سة  المالّية  القوائم  حول  االإي�ساحات  تحتوي  ال  البنكية، 

بالموازنة المجّمعة على كل المعلومات ال�سرورية والمتعّلقة بالبنود 

الهاّمة.

بقائمة  المتعّلقة  المالّية  االإي�ساحات  باإعداد  المجمع  يقم  لم  كما 

الموازنة  خارج  واالإي�ساحات  النقدية  التدفقات  وجدول  الّنتائج 

للمجمع.

املالية  القوائم  حول  بالّتحّفظ  الراأي   .5
املجّمعة :

براأينا وبا�ستثناء ما تّم ذكره بالفقرات من 1.4 اإلى 10.4 فاإن القوائم 

المالّية المجّمعة والملحقة بهذا الّتقرير تعطي �سورة عادلة و�سادقة، 

لمجمع  المالّية  للو�سعّية  الجوهرّية  الّنواحي  كافة  عن  باأمانة  وتعّبر 

لل�ّسنة  النقدّية  وتدّفقاته  ن�ساطه  ونتيجة  للبنك  التون�سّية  ال�سركة 

للمبادئ  وفقا  وذلك   2015 دي�سمبر   31 في  المنتهية  المحا�سبية 

المحا�سبّية المتعارف عليها في البالد التون�سّية.
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6. مالحظة ما بعد الّراأي :

دون تغيير راأينا المبين اأعاله نلفت انتباهكم اإلى اأّن االأموال الذاتية 

التون�سية للبنك تحتوي على مبالغ وقع تخ�سي�سها  ال�سركة  لمجمع 

من قبل الدولة التون�سّية بقيمة 000 117 األف دينار بمقت�سى القانون 

�سهر  خالل  التاأ�سي�سي  الوطني  المجل�ض  قبل  من  عليه  الم�سادق 

�سبتمبر 2012 والتي تم اإبرام اتفاقية في �ساأنها بين الدولة التون�سية 

وال�سركة االأم بتاريخ 09 اأكتوبر 2012.

هذا  اإرجاع  يتم  االتفاقية،  هذه  من   4 الف�سل  بمقت�سيات  وعمال 

االتفاقية  اإم�ساء  تاريخ  من  �سنوات  خم�ض  مدة  انق�ساء  بعد  المبلغ 

وبعد ا�ستعادة البنك لتوازناته المالية. 

7. الفحو�صات اخل�صو�صّية :

لمعايير  ووفقا  للقانون  طبقا  الخ�سو�سية  بالفحو�سات  قمنا  لقد 

المالّية  للمعلومات  فح�سنا  على  واعتمادا  بها.  المعمول  المراجعة 

 2015 �سنة  ت�سرف  االإدارة حول  لمجل�ض  ال�سنوي  بالتقرير  الواردة 

اأمانة  حول  مالحظات  لدينا  لي�ض  فاإّنه  اأعاله  ذكره  تّم  ما  وبا�ستثناء 

هذه المعلومات وتطابقها مع القوائم المالّية المجّمعة المختومة في 

31 دي�سمبر 2015.

تون�ض في 14 جويلية 2016

مراقبو الح�سابات

عن/ مجمع فيـــنــــاكو - اأ.ب.�ضعن/ العاّمة للمراجعة والّت�سرف

يحــي الّرواتبــيعــلــي بن مــحمــد
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