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اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي : تتمثل المهمة االأ�صا�صية لهذه 

المراقبة الداخلية وح�صن �صيره  ال�صهر على تركيز جهاز  اللجنة في 

و�صمان متابعة اأن�صطة المراقبة الداخلية واالإ�صراف عليها..

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

بم�صوؤولياته المتعلقة بالت�صرف في المخاطر ومراقبتها وعلى احترام 

القوانين وال�صيا�صات الم�صبوطة في هذا المجال.

اإعانة  في  مهامها  تتمثل   : والت�سميات  المكافاآت  تحديد  لجنة 

النتائج  مع  تتالءم  مكافاآت  �صيا�صة  �صبط  على  االإدارة  مجل�ض 

المتو�صطة والطويلة المدى للبنك.

اللجنة ال�ستراتيجية : يتمثل دورها في مرافقة مجل�ض االإدارة فيما 

يتعلق بمتابعة تنفيذ ا�صتراتيجية ومخطط اأعمال البنك.

التي  القواعد  مع  التون�صية وكذلك  المحا�صبية  المعايير  مع  وتطابقها  ووثوقها  المالية  القوائم  التاأكد من �صحة  الح�صابات على  مراقبو  يعمل 

تفر�صها ال�صلطات المالية )البنك المركزي التون�صي وهيئة ال�صوق المالية واإدارة االأداءات...( والمجمع. كما يقيمون فعالية جهاز المراقبة 

الداخلية للبنك. 

اللجان املرتبطة Ãجل�ض االإدارة   

مراقبو احل�سابات 

نور الهدى هنانال�سيد �سمير العبيديال�سيد فتحي ال�سعيدي

ال�صعيدي  فتحي  ال�صيد  قبل  من  •	مجمع "CNH-CSL" •	مكتب "CFA" ممثل 
العبيدي �صمير  ال�صيد  قبل  من  - مكتب "CSL" ممثل 

هنان الهدى  نور  قبل  من  - مكتب "CNH" ممثل 
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االإدارة العـــامة

املديــــــــــــر العــــــــــــام 
ال�صيد �صمــير �صعّيــــــد

املديــــــــــــر العــــــــــــام امل�ساعــــــــــد  
الم�صاندة  وبهياكل  اال�صتغالل  بهياكل  بكار مكلف  مــــراد  ال�صيد 

)بالنيابة(

ال�سيد �سمير �سعّيد

المدير العام

ال�سيد مــراد بكار

المدير العام الم�صاعد

ال�سيد اأن�ش الهاني

مراقـــÖ الدولـــــــــــة
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يمكن  للبنك،  االأ�صا�صي  القانون  من   40 الف�صل  لمقت�صيات  طبقا 

الم�صتحقة ح�صور  الدفعات  خال�صة  االأقل  على  اأ�صهم   10 لمالكي 

هذه الجل�صة اأو اإنابة م�صاهم اآخر بموجب تفوي�ض يتم ت�صليمه وجوبا 

ال�صندات  اإدارة  اإلى  قانوني  ب�صكل  اإم�صائه  بعد  اإر�صاله  اأو  لموكلهم 

لل�صركة  والثروات  والممتلكات  االأ�صول  في  والت�صرف  والبور�صة 

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

االجتماع بثالثة اأيام على االأقل.

التجمع  فيمكنهم  اأ�صهم  ع�صرة  من  اأقل  يملكون  لمن  بالن�صبة  اأما 

للح�صول على هذا العدد من االأ�صهم وتفوي�ض اأحدهم اأو ع�صو من 

الجل�صة بتمثيلهم.

Tســـــــروط M†سور ا÷ل�ساä ال©امــــــــة

بنية راأ�ض مال ال�سركة التون�سية للبنك اإلى موفى 2017

الن�سبــة المائويــة %المبلغ باآالف الدنانيرعــدد الأ�سهـمالم�ساهمون

98,71%927 774765 375 153الم�ساهمون التون�سيون

90,5%086 157703 617 140ذوات اعتبارية

83,4%842 465647 568 129ذوات اعتبارية عمومية

7,1%243 69255 048 11ذوات اعتبارية اأخرى

8,21%841 61762 758 12الأ�سخـــــــــــــا�ش

1,29%996 2269 999 1م�ساهمون اأجانب

0,84%564 7246 312 1ذوات اعتبارية

0,44%433 5023 686اأ�صخا�ض

100,0%923 000775 375 155المجمــــــــوع
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لل�صنة الثانية على التوا›، ‚حت ال�صركة التون�صية للبنك ‘ Œ�صيم 

عقد   ‘ اإليها  اŸ�صندة  االأهداف  –قيق  و  اال�صÎاتيجية  توجهاتها 

الÈنامج اŸوقع مع الدولة التون�صية للفÎة 2020-2016.

وا�صحة  حوكمة  على  اŸرتكزة  ا÷ديدة  اال�صÎاتيجية  �صممت 

و�صفـافة واŸدعومة باإعادة هيكلة البنك والتي تتمحور حول 7 اأقطاب 

�صيا�صة  تنفيذ  من  البنك   Úلتمك االأن�صطة،  اأو  اŸهن  طبيعة  ح�صب 

Œارية، مرتكزة على Œزئة مالئمة للحرفاء وفهم جيد ◊اجياتهم من 

خالل عر�ض منتجات و خدمات منا�صبة ◊اجياتهم وتطلعاتهم.

و‘ هذا الإطار، �سجلت اŸ�ؤ�سرات الأ�سا�سية للن�ساط والنتائج –�سنا 

ملحوظا مقارنة Ã�صتوياتها اŸ�صجلة ‘ نهاية �صنة 2016.

لن�صق  زيادة   2017 اŸحا�صبية  ال�صنة  عرفت  اŸوارد،  ناحية  فمن 

وا�صلت  فقد   ، اال�صتعماالت  يخ�ض  فيما  اأما  ا◊رفاء.  ايداعات  ‰و 

ال�صركة التون�صية للبنك ‹هوداتها الرامية لدعم اأكÈ لنمو البــالد 

رغم الظرف االقت�صادي ال�صعب وايالء اأهمية خا�صة لتطهÒ و تغطية 

fiفظة ديونها اŸتعÌة.

الن�ساط   م�ؤ�سرات  م�ست�ى  على  اŸلح�ظ  التح�سن  هذا  انعك�س 

االإجمالية  والنتيجة  البنكي  ال�صا‘   œالنا �صجل  حيث  والنتائج 

كما  اŸحددة  التقديرات  Œاوز  تطورا  ال�صافية  والنتيجة  لال�صتغالل 

�صاهم ايجابيا ‘ –�صن م�صتويات مردودية االأ�صول )ROA( ومردودية 

.)ROE( االأموال الذاتية

حرفائه،  من  واالقÎاب  التجاري  اال�صل  ولدعم  اأخرى  ناحية  من 

 10 بفتح  وذلك  فروعه  �صبكة  تعزيز  على   2017 �صنة  البنك،  عمل 

 Òن�صتŸوا  Úومدن وقف�صة  وبنزرت  تون�ض  على  موزعة  جديدة  فروع 

ونابل و�صو�صة.

كما ” دعم هذا القرب با�صتخدام التكنولوجيات ا◊ديثة للمعلومات 

وتعيÚ مكلفÚ با◊رفاء لالإن�صات اإ¤ flتلف الفئات مع االهتمام 

الن�صيج  اŸتو�صطة والذي Áثل  و  ال�صغرى  اŸوؤ�ص�صات  ب�صوق  اŸتزايد 

االقت�صادي االأكÌ ات�صاعا ‘ البالد و االأداة الناجعة الإعادة انعا�صه. 

باالإ�صافة اإ¤ ذلك وكتكملة لنواة اŸنظومة اŸعلوماتية ا÷ديدة، التي 

بداأ البنك ‘ ا�صتغاللها منذ �صهر دي�صمÈ 2013، قام الـبنك باقـتناء 

و‚حــت   "BFI" �صركة  مـن  و"التعهدات"  "الفرع"  تطبيقات 

واالإدارات  الفروع  م�صـتوى جـميع  عــلى  وتعميــمها  تــركيزها   ‘

ا÷هوية وم�صالح اŸقر الرئي�صي ‘ �صنة 2017.

وخا�صة  للبنك  الرقمي  التحول   ‘ بال�صروع   2017 �صنة  “يزت  كما 

والذي  البنكية  والعمليات  االإجراءات  من  لعدد  الرقمي  التحويل 

�صيمكن البنك من ‹اراة حقبة القرارات اŸرتكزة على –ليل اŸعطيات.

اإعادة   ‘ البنك  بداأ  الب�صرية،  اŸوارد   ‘ الت�صرف  م�صتوى  وعلى 

اŸخطط  ح�صب   ÚوظفŸا عدد  وتعديل  االجتماعية  الهيكلة 

االجتماعي   Òالتطه flطط  تطبيق   ‘ بالبدء  وذلك  اال�صÎاتيجي 

وا�صح ‘  اإ¤ –�صن  �صيف�صي  ‡ا  اŸوجه  االنتداب  وŒ�صيم عمليات 

ن�صبة التاأطÒ وت�صهيل عملية –ول البنك.

بالتوازي، �صرع البنك ‘ ار�صاء منظومة –فيز Ÿوارده الب�صرية و تقييم 

اأداء فرق العمل.

و ‘ اإطار وعيه بتاأثÒ تناغم اŸجموعة وانعكا�ض ن�صاطات ال�صركات التابعة 

على النتيجة اŸجمعة لل�صركة التون�صية للبنك، �صجع ‹ل�ض االإدارة 

على فح�ض و�صعيات ال�صركات التابعة التي تنتمي ا¤ fiيط الدمج 

Ÿجمع ال�صركة التون�صية للبنك و ذلك �صعيا لتطهfi Òفظة اŸ�صاهمات.

وبتواجدها ‘ قلب عملية االنتقال االقت�صادي وال�صتفادتها من الرفع 

والق�صائي،   Êالقانو باŸحيط  اŸتعلقة  الهيكلية  للم�صاكل  التدريجي 

�صتحر�ض ال�صركة التون�صية للبنك على تفعيل اŸقÎحات اŸن�صو�ض 

قواعد  نف�ض  البنك  منح  �صاأنه  من  ما  وهو  برنا‹ها  عقد   ‘ عليها 

ت�صرف و �صالحيات البنوك اÿا�صة.

اŸـحافظة على دوره كطرف ما› فاعل ذو �صــالبة  البنك  اذ يعتزم 

وم�صوؤول كما �صيتمكن من ناحية اأخرى، من التاأكيد اأكÌ على دوره 

كبنك مواطنة وذلك، بتطوير �صيا�صته فيما يتعلق باŸ�صوؤولية االجتماعية 

والبيئية مع موا�صلة اأعماله ‘ flتلف اŸجاالت ذات ال�صلة.

وختاما، با�صتطاعة ال�صركة التون�صية للبنك اليوم اال�صتفادة من الفر�ض 

امكانياتها  باعتبار  وذلك،  اŸنتظر  االقت�صادي  باالنتعا�ض  اŸرتبطة 

التجارية الفعلية و تنوع عرو�صها التجارية و ثراء راأ�ض مالها الب�صري.

ناجيـة الـغربــي

رئي�ســة ‹لــ�ش الدارة

كلمة رئي�سة جمل�ض االإدارة
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املحيط االقت�ســـــــــادي الــــــــــــــدو›
منو �سمل جميع املناطق ليبل≠ 3,7% وهو اأعلى م�ستوى منذ 2011

عرف االقت�صاد العالمي �صنة 2017 نموا �صمل المناطق االقت�صادية 

الرئي�صية وبلغ 3,7% اجماليا وهو اأعلى م�صتوى منذ 2011.

�صنة   %1,7 مقابل   %2,3 بـ  نموا  المتقدمة  االقت�صاديات  �صجلت 

وبديناميكية  المرنة  النقدية  بال�سيا�سات  الن�ساط  وتدعم   .2016

الطلب الداخلي وخا�صة اال�صتثمار والت�صغيل.

بـ  االجمالي  الداخلي  لناتجها  نموا  ال�صاعدة  البلدان  �صجلت  كما 

الثروة  من   %58,7 تمثل  وهي   2016 �صنة   %4,4 مقابل   %4,7

العالمية المحققة �صنة 2017.

اإذ   2017 �صنة  خالل  الأمريكية  المتحدة  الوليات  نمو  تدعم 

تنامى بـ 2,3% مقابل 1,5% �صنة 2016. ولم تتعدى ن�صبة البطالة 

4,1% ب�صبب خلق فر�ض العمل. وتعزز اال�صتهالك الخا�ض بالتطور 

في  الت�صخم  وبقي  االأجور.  وبارتفاع  االأ�صول  الأ�صواق  االيجابي 

لتدعم  ونظرا   .%2 اأي  الم�صتهدفة  الن�صبة  من  اأ�صعف  م�صتوى 

اإلى  االقت�صاد، رفع البنك الفيدرالي الن�صب الرئي�صية ثالث مرات 

1,25% - 1,5%. كما تم اإقرار اإ�صالحات جبائية اآخر العام ت�صمح 

بتخفي�ض الجباية على مداخيل االأ�صخا�ض وعلى اأرباح ال�صركات.

وتطبيق  جدا  المرنة  التم�يل  �سروط  على  الإبقاء  تم  اليــابان  في 

انتعا�ض  ت�صارع  اإلى  اأدى  مما  االقت�صاد  لدعم  كبرى  اجراءات 

االقت�صاد اإذ تنامى الناتج الداخلي االجمالي بـ 1,8% مقابل %0,9 

ال�صنة الما�صية.

الت�صخم  لكن   %3 من  اأقل  م�صتوى  في  البطالة  ن�صبة  وتحددت 

)خارج الطاقة والمنتوجات الغذائية( بقي قريبا من ال�صفر. كما ال 

الناتج  من   %4 يفوق  عجز  مع  التو�صع  في  الميزانية  ال�صيا�صة  تزال 

الداخلي االجمالي.

في المملكة المتحدة تباطاأ نم� الن�ساط ليبلغ 1,5% مقابل %1,9 

عن  الناجم  الخا�ض  اال�صتهالك  تباطوؤ  ب�صبب  اأ�صا�صا   2016 �صنة 

اإثر خف�ض �صعر الجنيه وارتفاع الت�صخم  انخفا�ض المقدرة ال�صرائية 

.)%3,1(

وانخف�ست  ملح�ظ  ب�سكل  ال�سادرات  ارتفعت  اأخرى  ناحية  من   

ن�صبة البطالة اإلى اأقل من %4٫5.

مغادرة  عزمها  عن   2017 مار�ض   29 في  البريطانية  الحكومة  اأبلغت 

االتحاد االوروبي والمحادثات جارية في ما يخ�ض م�صتقبل العالقة 

والفترة  المتحدة  والمملكة  االوروبي  االتحاد  بين  االقت�صادية 

االنتقالية التي �صتتحدد عند االنق�صام يوم 29 مار�ض 2019.

اقت�صادها  ديناميكية  في  زيادة   2017 �صنة  اليورو  منطقة  �صجلت 

وتطور ناتجها الداخلي االجمالي بـ 2,2% مقابل 1,8% �صنة 2016. 

وعمت هذه االنتعا�صة كل بلدان المنطقة.

وتدعمت  النمو  لهذا  الرئي�صي  المحرك  الخا�ض  اال�صتهالك  مّثل 

مداخيل العمل بخلق فر�ض �صغل جديدة.

التم�يل  ب�سروط  م�ستفيدا   2017 �صنة  خالل  اال�صتثمار  ت�صارع 

ال�صوق  على  �صواء  الطلب  وبزيادة  المردودية  وبارتفاع  المالءمة 

المحلية اأو على الت�صدير وتزايدت ال�صادرات االوروبية بن�صق اأ�صرع 

مقارنة بالواردات رغم ارتفاع �صعر �صرف اليورو مما �صاهم مبا�صرة في 

نمو الناتج الداخلي االجمالي.

وبقي الت�صخم في م�صتوى منخف�ض نتيجة للتطور ال�صعيف لالأجور 

وتحدد الت�صخم اال�صا�صي بـ 1% فقط �صنة 2017 لذا حافظ البنك 

المركزي االوروبي على �صيا�صة نقدية مرنة.

في ال�سين ال يزال ن�صق النمو على وتيرة ثابتة بـ 6,8% بف�صل زيادة 

ا�صتثمار  تراجع  اإذ  الداخلي  الطلب  بطء  عو�صت  التي  ال�صادرات 

ال�صلطات  وقررت  م�صتعملة.  غير  انتاج  طاقات  لوجود  ال�صركات 

في  وذلك  للقر�ض  المتوا�صل  االرتفاع  تحد من  اجراءات  ال�صينية 

ظرف تميز بزيادة المديونية.

 %6,7 اإلى  ا�صتقر  ن�صق نموه الذي  الهند تراجعا في  اقت�صاد  عرف 

مقابل 7,1% �صنة 2016. واأثرت االجراءات المقررة من اأجل الحد 

من االقت�صاد الموازي، وهي تن�صيق ال�صرائب على ال�صلع والخدمات 

�صلبا  روبية،  و1000   500 فئتي  من  النقدية  الورقات  قيمة  واإلغاء 
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اأخيرا من دعم امكانات  الن�ساط ولكن ب�سفة وقتية و�ستمكن  على 

االقت�صاد على المدى الطويل.

ا�صتعادت رو�سيا �صنة 2017 عافيتها االقت�صادية بف�صل ارتفاع اأ�صعار 

الناتج  وتطور  الخا�صة.  واال�صتثمارات  اال�صتهالك  وزيادة  البترول 

2016. وارتفعت  -0,2% �صنة  1,8% مقابل  بـ  الداخلي االجمالي 

مقابل   %3,8 اإلى  الت�صخم  ا�صتقر  كما   %5,1 اإلى  البطالة  ن�صبة 

15,5% �صنة 2015. 

و�سجل البرازيل ا�ستعادة الن�ساط �سنة 2017 وتنامى الناتج الداخلي 

2016 و-3,8% �صنة  -3,5% �صنة  اإثر تراجع بـ   %1,1 االجمالي بـ 

 .2015

وتعزز هذا النمو بالفالحة اأوال ثم بباقي القطاعات. كما دعم انخفا�ض 

الت�صخم ا�صتهالك االأ�صر بينما انتفعت اال�صتثمارات بمرونة ال�صيا�صة 

النقدية.

بعد التباطوؤ الم�صجل �صنة 2016، ارتفع ن�صق النمو في افريقيا اإلى 

بالموارد  الغنية  البلدان  في  اأ�صرع  كان  ولكنه   2017 �صنة   %3,6

واال�صتثمارات  الفالحة  تطور  النمو  هذا  في  �صاهم  وقد  الطبيعية. 

الهامة في البنية التحتية. وهكذا توجد �صتة بلدان افريقية بين الع�صر 

اأقوى ن�صب نمّو في العالم. وكانت منطقة الغرب االأكثر ديناميكية. 

اأف�صل  وال�صنغال  ودجيبوتي  ديفوار  والكوت  واأثيوبيا  غانا  و�صجلت 

نمو بينما تمثل غانا البلد الوحيد المنتج للبترول.

بف�صل   2017 �صنة   %4,9 اإلى  افريقيا  �سمال  في  النمو  ارتفع 

اإلى  تعود  النتائج  وهذه  والجزائر.  وليبيا  لم�صر  الهامة  الم�صاهمات 

اأوروبا،  في  االقت�صادية  واالنتعا�صة  االأ�صا�صية  المواد  اأ�صعار  ارتفاع 

الحليف االقت�صادي الرئي�صي.

العام   %2,5 مقابل   2017 �صنة   %4,7 بـ  العالمية  التجارة  تنامت 

ن�صق  النمو  هذا  فاق  الفارطة  ال�صنوات  عك�ض  وعلى  الما�صي 

المتقدمة  البلدان  وخ�ض  العالمي  االجمالي  الداخلي  الناتج  تطور 

مواد  في  اال�صتثمارات  ارتفاع  عن  التطور  هذا  ونتج  وال�صاعدة. 

التجهيز المتاأتي من تدعيم النمو في  الواليات المتحدة وفي منطقة 

اليورو وفي ال�صين.
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االقت�ســــاد التـــــون�سي
منو معتدل لالقت�ساد )1,9%( نتج عن قطاع الفالحة وال�سيد البحري وال�سناعات املعملية...

 %1,9 بـ  ن�صبيا  معتدل  بن�صق   2017 �صنة  التون�صي  االقت�صاد  تطور 

2,3% رغم ظرف عالمي مالئم  بـ  2016 وتوقعات  1% �صنة  مقابل 

في كل المناطق وخا�صة في منطقة اليورو الحليف الرئي�صي لتون�ض.

الداخلي االجمالي خا�صة على م�صاهمة  للناتج  التطور  وارتكز هذا 

قطاع الفالحة وال�صيد البحري وقطاع ال�صناعات المعملية.

وفعال ارتفع الناتج الداخلي االجمالي الفالحي بـ 2,5% �صنة 2017 

في  النق�ض  مثل  ال�صعبة  الظروف  رغم   2016 �صنة   %8,5- مقابل 

اأي  األف طن   140 الزيتون  زيت  انتاج  وبلغ  المو�صم.  بداية  االأمطار 

بزيادة بـ 40% مقارنة بالمو�صم الما�صي.

الثاني  الن�صف  خالل  ن�صبيا  ن�صاطا  المعملية  ال�صناعة  قطاع  ا�صترد 

انخفا�ض مقابل  �صنوي  كمعدل   %2,1 بـ  تطور  اإذ   2017 �صنة   من 

القطاع  هذا  وانجز   .2016 �صنة  من  الفترة  نف�ض  خالل   %0,3 بـ 

ال�صناعات  بف�صل ما حققته   %0,5 بـ  زيادة طفيفة   2017 �صنة  اآخر 

الميكانيكية والكهربائية )+3,3%( وال�صناعات الغذائية )+%1,2(. 

وعلى عك�ض ذلك اأثر �صعف اأداء قطاع اال�صمنت )-5,2%( على 

ال�صناعات  �صهدت  كما   .)%4,8-( البناء  مواد  �صناعة  قطاع  نتائج 

الكيميائية انخفا�صا في انتاجها بـ 1,5% مقابل ارتفاع بـ 11,4% �صنة 

 .2016

نتيجة   %1,1 بـ  ال�صناعي  االنتاج  تراجع   2017 �صنة  كامل  وعلى 

النخفا�ض انتاج البترول والغاز )-6,8% �صنة 2017 و-4,9% �صنة 

�صنة   %19,9 بـ  زيادة  الف�سفاط  انتاج  حقق  المقابل  وفي   .)2016

.2017

وال�صياحة  )النقل  ال�صوق  لخدمات  الخام  الداخلي  ناتج  ارتفع 

ال�صنة  3,3% في  2017 مقابل  4,0% في �صنة  بن�صبة  والتجارة...( 

الفارطة.

 %23,5 بـ  الوافدين  ال�صياح  لعدد  ارتفاعا  ال�صياحة  قطاع  �صجل 

لي�صل اإلى 6,5 مليون زائر. وبلغت المداخيل ال�صياحية 2,8 مليار 

دينار مقابل 2,4 مليار دينار �صنة 2016 اأي بزيادة 17,7% وهي تمثل 

2,9% من الناتج الداخلي االجمالي مقابل 6% �صنة 2010.

بالخارج المقيمين  التون�صيين  طرف  من  االموال  تحويل   وتطور 

بـ 15,5% مقارنة ب�صنة 2016 لت�صتقر اإلى 3,5 مليار دينار اأي %3,6 

من الناتج الداخلي االجمالي.

التون�صيين  طرف  من  المحولة  االموال  فاقت   2015 �صنة  ومنذ 

المقيمين بالخارج اإلى تون�ض المداخيل ال�صياحية.

 3.526,6 ال�صناعات  قطاع  في  بها  الم�صرح  اال�صتثمارات  بلغت 

اأي  �صغل  موطن  و55.500  م�صروعا   3.488 خ�صت  دينار  مليون 

انخف�صت تباعا بـ 7,7% و9,5% و%3,0.

بها  الم�صرح  اال�صتثمارات  تطورت  ال�صناعي  القطاع  عك�ض  وعلى 

 .2017 �صنة  دينار  مليون   1.858,7 لتبلغ   %14,1 بـ  الخدمات  في 

تباعا الخدمات  في  واالأجنبية  المختلطة  اال�صتثمارات   وارتفعت 

بـ 148,5% و%45,7.

ل�صعر  الهام  التخفي�ض  من  وبالرغم  الخارجية  التجارة  بخ�صو�ض 

الدينار �صنة 2017 فاإن الواردات ازدادت بـ 19,8% اأي بن�صق اأ�صرع 

من زيادة ال�صادرات التي بلغت %18,1.

وارتفعت قيمة واردات مواد الطاقة بـ 40% وتطورت �صراءات مواد 

مجموع  من   %25,7 ومثلت  الجارية  باالأ�صعار   %8,9 بـ  التجهيز 

الواردات مقابل 30% �صنة 2010.

 %74,7  )Off Shore( المقيم  غير  القطاع  �صادرات  ومثلت 

قطاع  وقدم   .2013 �صنة   %62,8 مقابل  ال�صادرات  جملة  من 

 %79,1 اأي  المبيعات  من  االأكبر  الجزء  المعملية  ال�صناعات 

والمالب�ض  والن�صيج  والكهربائية  الميكانيكية  لل�صناعات  بالن�صبة 

االأخرى. وال�صناعات 

ونتيجة لهذه التطورات انخف�صت ن�صبة تغطية الواردات بال�صادرات 

ال�صادرات �صجلت  2016. لكن  �صنة   %69,8 68,8% مقابل  اإلى 

خف�ض  عملية  بعد  تحقق   2017 جويلية  منذ  كميتها  في  ارتفاعا 

 %2,5 مقابل   %6,3 بـ  ال�صادرات  كمية  تزايدت  وبالفعل  الدينار. 

للواردات خالل الن�صف الثاني للعام مما قد ي�صمح بعك�ض منحى 

المبادالت الخارجية.
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عرفت ن�صبة الت�صخم تقدما هاما �صنة 2017 لتبلغ 6,4% اآخر دي�صمبر 

اإلى قرار البنك  2017 مقابل 3,7% �صنة 2016. ويعود هذا التطور 

المركزي تعويم الدينار منذ اأوا�صط �صنة 2016 واإلى ارتفاع االأ�صعار 

العالمية للمواد االأ�صا�صية.

ارتفاع  ونتج  الموؤطرة  والمواد  الحرة  المواد  االأ�صعار  غالء  وخ�ض 

اأ�صعار المواد الحرة عن زيادة اأ�صعار المواد الغذائية )المواد الطازجة( 

والمواد الم�صنعة )التجهيزات المنزلية ومواد البناء ومواد التنظيف(. 

"خارج  االأ�صا�صي  الت�صخم  بموؤ�صري  الت�صخم  ا�صتمرارية  وتتجلى 

المواد الغذائية والطازجة" و"خارج المواد الغذائية والطاقة" اللذان 

ا�صتقرا اإلى 5,3% و5,4% خالل االأحد ع�صر �صهرا من �صنة 2017 

مقابل 5,1% و4,7% خالل نف�ض الفترة من �صنة 2016.
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 ن�ساط ال�سركة التون�سية للبنك :
االأرقام الرئي�سية

دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014دي�سمبر 2013ماليين الدنانير
معدل تطور 

ن�سبة النمّو

الن�سـاط

6,6%050,371 279,2329 693,6058 340,8037 015,1747 7مجموع الموازنة

3,6%963,809 443,2315 285,0815 331,9785 175,3965 5اإيداعات الحرفاء

-13,6%519,002491,000444,035354,291288,958موارد االقترا�ض

3,1%252,767 797,5226 729,1155 823,9465 525,6795 5مجموع الموارد المجمعة

51,5%134,342 066,5421 215,475395,173814,3701محفظة ال�صندات التجارية

6,3%274,583312,560299,204354,612350,899محفظة �صندات اال�صتثمار ال�صافية

3,0%626,850 262,1388 887,4158 968,6007 672,2007 7قائم القرو�ض االإجمالية للحرفاء

2,8%114,770 529,7766 341,4405 610,8005 469,2005 5قائم القرو�ض ال�صافية للحرفاء

6,2%600,012 997,7807 478,2646 318,5486 981,9406 5مجموع الم�صاعدات ال�صافية لالقت�صاد

النتـائج

5,2%155,168162,152152,518160,032190,353هام�ض الو�صاطة

9,1%54,31855,26951,74067,62977,059حجم العموالت ال�صافية

9,5%449,105499,697504,137527,677646,790رقم االأعمال

12,1%247,213262,343269,694309,581390,161الناتج البنكي ال�صافي

12,9%126,890141,505138,109155,078206,144اأعباء الت�صرف

11,1%125,082126,257137,482160,561190,872النتيجة االإجمالية لال�صتغالل

21,10733,04240,51851,778-115,453النتيجة ال�صافية لل�صنة المحا�صبية

الأموال الذاتية

58,1%124,300124,300776,875776,875776,875راأ�ض المال

5,4%393,760394,283496,522496,946485,084احتياطيات منها منحة الدمج

0,3%-641,871-694,734-727,776-748,883-633,430اأرباح موؤجلة

0,0%117,000117,000117,000117,000117,000منحة الدولة

21,10733,04240,51851,778-115,453ربح ال�صنة

695,664736,605788,866-92,220-113,823اأموال ذاتية

دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014دي�سمبر 2013

مخاطـر

11,49%12,13%13,48%-5,17%-6,21%ن�صبة المالءة
Tier 1%6,21-%5,17-%9,05%8,47%7,74

)LCR( 88,29%199,30%169,4%51,4%-ن�صبة تغطية ال�صيولة
384 5272 5082 4002 3682 2الديون المتعثرة

)LCR( 24,38%28,2%30,3%29,1%28,7%ن�صبة الديون الم�صنفة
80,22%79,5%74,9%73,0%69,5%ن�صبة تغطية الديون الم�صنفة

ن�صبة تغطية الديون الم�صنفة )�صافي من 

الفوائد الموؤجلة(

%61,9%65,7%67,9%73,1%73,46

مردودية

7,02%5,8%5,0%-18,6%-مردودية االأموال الذاتية

0,60%0,5%0,4%0,3%-1,6%مردودية االأ�صول

13,27%13,1%12,3%8,0%-46,7%النتيجة ال�صافية/الناتج البنكي ال�صافي

19,75%21,8%19,2%21,1%22,0%العموالت ال�صافية /الناتج البنكي ال�صافي

48,79%51,7%56,6%61,8%62,8%هام�ض الو�صاطة/الناتج البنكي ال�صافي

49,24%59,2%48,5%51,2%54,8%عموالت �صافية/مجموع االأجور

اإنتاجية

907,8 542,42 784,62 643,52 433,22 2االإيداعات/عدد االأعوان )اآالف الدنانير(

997,7 595,52 813,52 781,82 571,32 2القرو�ض/عدد االأعوان )اآالف الدنانير(

 الناتج البنكي ال�صافي/عدد االأعوان

)اآالف الدنانير(

116,2130,1142,1144,6190,2

52,8%50,1%51,2%53,9%51,3%معامل اال�صتغالل

موؤ�سرات 

اأخرى

051 1412 8982 0171 1272 2عدد االأعوان

121123123130140عدد الفروع

165175174178184عدد الموزعات االآلية

920885790775848عدد المطارف

موؤ�سرات 

ال�سوق المالية

375 375155 375155 860155 86024 24عدد االأ�صهم )باالآالف(

5,2205,0005,6003,9003,580�صعر االإقفال )بالدينار(

130124870606558الر�صملة في البور�صة )مليون دينار(

0,8490,2560,2610,489-4,644المرابيح في ال�صهم الواحد )بالدينار(
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قائمة النتائج

%التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016باآالف الدنانير  

18%  734 68  596 442  862 373 فوائد ومداخيل مماثلة

18%  )066 38( )243 252( )177 214(فوائد متكبدة واأعباء مماثلة

19%  668 30  353 190  685 159 الهام�ش ال�سافي للفوائد 

13%  550 9  445 81  895 71 عموالت مقبو�صة

12%  )467( )386 4( )919 3(عموالت مدفوعة

13%  083 9  059 77  976 67 �سافي العمولت 

59%  000 39  634 104  634 65 اأرباح على محفظة ال�صندات التجارية والعمليات المالية

11%  828 1  115 18  287 16 مداخيل محفظة �صندات اال�صتثمار

26%  579 80  161 390  581 309 الناتج البنكي ال�سافي

13%  798  855 6  058 6 ايرادات ا�صتغالل اأخرى

37%  )285 42( )505 156( )219 114(اأعباء االأعوان

25%  )491 8( )096 42( )605 33(االأعباء العامة لال�صتغالل

4%  )290( )543 7( )253 7(مخ�ص�صات لال�صتهالك

19%  311 30  872 190  561 160 النتيجة الجمالية لال�ستغالل 

23%  )364 24( )596 129( )231 105(مخ�ص�صات للمدخرات ونتائج ت�صحيح القيم على الديون وخارج الموازنة والخ�صوم 

)14%( 763 1  )423 10( )186 12(مخ�ص�صات للمدخرات ونتائج ت�صحيح القيم على محفظة اال�صتثمار 

18%  710 7  854 50  144 43 نتيجة ال�ستغالل

)250%( 801 3  280 2  )521 1(ر�صيد ربح/خ�صارة عنا�صر عادية اأخرى

23%  )251( )351 1( )100 1(اأداءات على ال�صركات

28%  260 11  783 51  523 40 نتيجة الأن�سطة العادية

0%  -  )5( )5(اأداءات وم�صاهمات دورية

28%  260 11  778 51  518 40 النتيجة ال�صافية
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املوازنة

%التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016 باآالف الدنانير  

الأ�ســــــــــول 

1,8%  088 5 853 765284 279خزانة واأموال البنك المركزي ومركز ال�صكوك البريدية والخزينة العامة 

8,2%  943 26 759 816355 328م�صتحقات على الموؤ�ص�صات البنكية والمالية 

10,6%  994 584 770 114 7766 529 5م�صتحقات �صافية على الحرفاء 

6,4%  801 67 342 134 5421 066 1محفظة ال�صندات التجارية 

)1,0%( )714 3(899 612350 354محفظة اال�صتثمار 

23,6%  423 23 606 183122 99االأ�صول الثابتة 

10,7%  604 66 141 538687 620اأ�صول اأخرى 

9,3%  138 771 370 050 2329 279 8مجموع الأ�ســول 

الخ�ســــــــوم 

51,8%  790 428 663 256 8731 827البنك المركزي، ومركز ال�صكوك البريدية 

)10,0%( )296 8(756 05274 83اإيداعات واأموال الموؤ�ص�صات البنكية والمالية 

9,6%  578 520 809 963 2315 443 5اإيداعات واأموال الحرفاء 

)18,4%( )333 65(958 291288 354اقترا�صات وموارد خ�صو�صية 

)18,8%( )861 156(319 180677 834خ�صوم اأخرى 

9,5%  879 718 505 261 6268 542 7مجموع الخ�ســـوم 

7,1%  260 52 866 605788 736اأموال ذاتية 

9,3%  139 771 371 050 2329 279 8مجموع الخ�سوم والأموال الذاتية 
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ن�ساط ال�سركة التون�سية للبنك
اال�سرتاتيجي  للمخطط  الثانية  ال�سنة   ،2017 لـ  بالن�سبة  املر�سومة  لالأهداف  مطابقة  اإجنازات 

اخلما�سي للبنك

في اإطار موا�صلة تركيز ا�صتراتيجية جديدة متبناة منذ منت�صف �صنة 

االأ�صا�صية  اال�صتراتيجية  انجازات  تج�صيم  في  البنك  نجح   ،2016

وت�صجيل   2017 المحا�صبية  ال�صنة  بعنوان  المر�صومة  اأهدافه  وبلوغ 

تتلخ�ض نجاحات  المحددة.  التقديرات  تتفق تماما مع  اإنجاز  ن�صب 

اال�صتراتيجية الجديدة اأ�صا�صا، في ما يلي :

ح�صب  البنك  اأعوان  عدد  و�صبط  االجتماعية  الهيكلة  اإعادة  	•
المغادرة  برنامج  بداية  في  ال�صروع  عبر  اال�صتراتيجي  المخطط 

الطوعية للتقاعد وتج�صيم عملية االنتداب الموجه

تركيز المنظومة االعالمية الجديدة على م�صتوى �صبكة الفروع  	•

10 فروع جديدة فتح  	•

يتمحور  تنظيمي  هيكل  بتبني  للتنظيم  اال�صتراتيجية  مالئمة  	•
حول 7 اأقطاب

محيط  في  تدخل  التي  التابعة  ال�صركات  و�صعية  ت�صخي�ض  	•
محفظة  لتطهير  وذلك  للبنك  التون�صية  ال�صركة  مجمع  دمج 

الم�صاهمات

المعنية  الهياكل  اإلى  واإ�صنادها  بنجاح  الور�صات  ختم عدد من  	•
للتكفل بها 

تركيز منظومة جديدة لتحفيز االأعوان وتقييم نتائج فرق العمل. 	•

والنتائج   للن�ساط  الأ�سا�سية  الم�ؤ�سرات  �سجلت  الطار،  هذا  في 

تح�صنا ملحوظا مقارنة بم�صتوياتها في نهاية �صنة 2016.

فمن ناحية الموارد، عرفت ال�صنة المحا�صبية 2017 زيادة �صرعة ن�صق 

نمو اإيداعات الحرفاء باالإ�صافة اإلى الموارد المو�صعة.

وهو ما يترجم اإرادة البنك المتمثلة في م�صاعفة مجهوداته في مجال 

تعبئة الموارد وذلك، لمواجهة اأزمة ال�صيولة الحادة من ناحية  وتو�صع 

عمليات المزايدة من ناحية اأخرى.

 %9,6+ بـ  زيادة  التي �صجلت  الحرفاء  اإيداعات  �صمل تح�صن  	•
دينار  مليون   5.964 لبلوغ  �صنة  قبل   %3 بـ  ارتفاع  مقابل 

االدخار  اإيداعات  الطلب،  تحت  )االيداعات  اأ�صنافها  جميع 

وااليداعات الأجل( مع بنية قارة تقريبا.

�صنة  في  فقط   %1 مقابل   %7,7 بـ  المو�صعة  الموارد  تطورت  	•
2016 لتبلغ 6.475 مليون دينار وذلك، رغم التراجع المالحظ 

.GSI على م�صتوى الموارد الخارجية اإثر ت�صديد القر�ض الخارجي

للبنك  التون�صية  ال�صركة  وا�صلت  اال�صتعماالت،  يخ�ض  فيما 

مجهوداتها الرامية لدعم نمو البالد اأكثر رغم ظرف اقت�صادي �صعب 

مع ايالء اأهمية خا�صة لتطهير وتغطية محفظة ديونها المتعثرة.

الممنوحة  للقرو�ض  االجمالي  القائم  �صجل  ال�صياق،  هذا  في  	•
اأ�صا�صا  �صملت،   %4,4 اأو  دينار  مليون   365 بـ  زيادة  للحرفاء 

االأفراد  قرو�ض  اأقل،  وبدرجة   )%14,4+( الت�صرف  قرو�ض 

.)%7,2+(

الموؤجلة  والفوائد  المدخرات  من  ال�صافية  القرو�ض  ناهزت  كما 

6.114,8 مليون دينار في نهاية �صنة 2017 وهو ما يعادل زيادة بـ 585 

مليون دينار اأو 10,6% مقارنة بم�صتواها في موفى ال�صنة المحا�صبية 

ال�صابقة.

يف�صر الن�صق االأخير للتطور، االأهم من ن�صق تطور القرو�ض االجمالية 

من  لتنتقل   %8,1 بـ  المعلقة  والفوائد  المدخرات  قائم  بتراجع 

اإلى 2.512,1 مليون دينار. نجم هذا التراجع  2.732,4 مليون دينار 

عن تح�صن جودة االأ�صول. اإذ تراجعت ن�صبة الديون المتعثرة بـ 3,8 

نقاط مئ�ية لتنتقل من 28,2% اإلى %24,4.

ن�صبة  تح�صنت  ال�صابقة،  التغيرات  وباعتبار  اأخرى  ناحية  من  	•
لتبلغ   2016 دي�صمبر  �صهر  نهاية  في  بم�صتواها  مقارنة  التحول 

143,0% مقابل 138% في موفى �صهر دي�صمبر 2017.

ملحوظا  ارتفاعا  بدوره  التجارية،  ال�صندات  محفظة  قائم  �صهد  	•
دينار  مليون   1.134,3 اإلى  دينار  مليون   1.066,6 من  لينتقل 
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وذلك، في اإطار توجهات البنك الرامية اإلى اإعادة تكوين محفظة 

ال�صندات و�صمان م�صدر مداخيل قاّر.

اال�صتثمار  �صندات  لمحفظة  االجمالي  القائم  بلغ  بالتوازي،  	•
مليون   568,9 مقابل   2017 �صنة  نهاية  في  دينار  مليون   576,1

زيادة بذلك،  لي�صجل   2016 المحا�صبية  ال�صنة  موفى  في   دينار 

بـ 7,2 مليون دينار.

على  الن�ساط  م�ؤ�سرات  م�ست�ى  على  الملح�ظ  التح�سن  انعك�س 

موؤ�صرات النتائج. اإذ بلغ الناتج ال�صافي البنكي 390,2 مليون دينار 

لي�صجل تح�صنا بـ 80,6 مليون دينار اأو +26% كما هو الحال بالن�صبة 

مليون   30,3 بـ  زيادة  �صجلت  التي  لال�صتغالل  االجمالية  للنتيجة 

دينار اأو +18,9% لت�صل اإلى 190,9 مليون دينار.

كما �صجلت النتيجة ال�صافية تقدما هاما بـ 11,3 مليون دينار لتنتقل 

51,8 مليون دينار. وتح�صنت م�صتويات  اإلى  40,5 مليون دينار  من 

مردودية االأ�صول )ROA( ومردودية االأموال الذاتية )ROE( لتنتقل 

على التوالي من 0,5% اإلى 0,6% ومن 5,8% اإلى %7,0.

.

املـــــوارد
ذات  الودائع   بهيمنة  تميزت  التي  الحرفاء  لودائع  هامة  تعبئة 

الكلفة ال�سعيفة والمحافظة على قاعدة تجارية  قارة ومتنوعة

اأقفلت ال�صركة التون�صية للبنك ال�صنة المحا�صبية 2017 بزيادة على 

لتبلغ   %7,7 اأو  دينار  مليون   460,4 بـ  المو�ّصعة  الموارد  م�صتوى 

6.475 مليون دينار. 

في الواقع، �صجلت اإيداعات الحرفاء ارتفاعا بـ 520,6 مليون دينار 

اأو 9,6% �صمل ايداعات االدخار )+203,8 مليون دينار اأو %8,8( 

 )%11,2 اأو  دينار  مليون   +232,7( الطلب  تحت  وااليداعات 

باالإ�صافة اإلى االيداعات الأجل التي �صهدت زيادة بـ 75,6 مليون 

دينار اأو %8,6.

 354,3 لتتراجع من  التنازلي  ن�صقها  االقترا�ض  موارد  وا�صلت  كما 

مليون دينار اإلى 289,0 مليون دينار ويعزى هذا االنخفا�ض، اأ�صا�صا 

اإلى ت�سديد مبالغ الأق�ساط المتعلقة بعدد من القترا�سات وخا�سة 

البنك  ولجوء  دينار  مليون   223 قيمته  بما   »GSI« اقترا�ض  ت�صديد 

ال�سعيف اإلى �سح�بات على خط�ط خارجية.
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1 - اإيداعات احلرفاء 

بلغ قائم ايداعات الحرفاء 5.963,8 مليون دينار في نهاية �صنة 2017 

مقابل 5.443,2 مليون دينار في موفى ال�صنة المحا�صبية 2016. ميز 

االرتفاع المالحظ مختلف اأ�صناف االيداعات.

في الواقع، انتقلت ايداعات االّدخار وااليداعات تحت الطلب التي 

على  الحرفاء  ايداعات  مجموع  من  التكلفة  ال�صعيف  الجزء  تمثل 

ومن  دينار  مليون   2.524,1 اإلى  دينار  مليون   2.320,3 من  التوالي 

2.084,2 مليون دينار اإلى 2.316,9 مليون دينار.

كما انتقلت االيداعات الأجل التي تمثل ن�صبة المكافاأة االأعلى من 

876,4 مليون دينار في نهاية �صهر دي�صمبر 2016 اإلى 952,1 مليون 

دينار في موفى �صهر دي�صمبر 2017 اأو ما يعادل زيادة بـ 8,6% مقابل 

تراجع بـ 139,6 مليون دينار اأو 13,7% م�صجل قبل �صنة.

على �صوء هذه التطورات، بقيت بنية ايداعات الحرفاء تقريبا مماثلة 

للبنية المالحظة في نهاية �صنة 2016 والتي تميزت بهيمنة ايداعات 

االدخار وااليداعات تحت الطلب بح�صة جملية بلغت حوالي %81 

من مجموع ايداعات الحرفاء في نهاية �صنة 2017.

2 - موارد االقرتا�ض

 289 في حدود  االقترا�ض  موارد  قائم  ا�صتقر   ،2017 �صنة  نهاية  في 

18,4% مقارنة  اأو  65,3 مليون دينار  بـ  مليون دينار لي�صجل تراجعا 

بم�صتواه في موفى �صهر دي�صمبر 2016.

يعزى هذا االنخفا�ض، اأ�صا�صا، اإلى تراجع قائم االقترا�صات الرقاعية 

والخا�سة المتاأتي، اأ�سا�سا من ت�سديد مبالغ الأق�ساط المتعاقد ب�ساأنها.

ليبلغ  ملحوظة  ب�صفة  الخ�صو�صية  الموارد  قائم  انخف�ض  بالتوازي، 

101,3 مليون دينار مقابل 192,7 مليون دينار قبل �صنة تبعا للت�صديد 

المكثف القترا�ض GSI وذلك بما قيمته 223 مليون دينار.

%التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016بماليين الدنانير

9,6%963,8520,6 443,25 5اإيداعات الحرفاء

2,4%217,0222,25,2و�صاطة مالية

-18,4%65,3-354,3289,0موارد اقترا�ض

7,7%475,0460,4 014,66 6مجموع الموارد المو�ّسعة

اإيداعات الحرفاء

%التغير الح�سةدي�سمبر 2017الح�سةدي�سمبر 2016بماليين الدنانير

11,2%38,8232,7%316,9 38,32%084,2 2اإيداعات تحت الطلب

18,5%12,3114,3%11,4732,2%618,0منها اإيداعات تحت الطلب بالعملة االأجنبية

8,6%16,075,6%16,1952,1%876,4اإيداعات الأجل

8,8%42,3203,8%524,1 42,62%320,3 2اإيداعات االإدخار

5,2%2,98,4%3,0170,7%162,3مبالغ اأخرى م�صتحقة للحرفاء

9,6%100,0520,6%963,8 100,05%443,2 5مجموع اإيداعات الحرفاء
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%التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016ماليين الدنانير

16,1% 26,1  187,7  161,6 اقترا�سات مج�سمة

15,7% 24,3  178,7  154,4 اقترا�صات رقاعية

25,3% 1,8  9,0  7,2 فوائد للدفع وديون مرتبطة

)47,4%( )91,4( 101,3  192,7 موارد خ�سو�سية

)44,6%( )84,7( 105,3  190,0 خط�ط القترا�س

)250,7%( )6,7( )4,1( 2,7 فوائد ومنح م�صتحقة

)18,4%( )65,3( 289,0  354,3 موارد الإقتـــرا�ش

3 - و�ســـــاطة مـــــــالية

في  الحرفاء  توظيفات  قائم  بلغ   ،2017 المحا�صبية  ال�صنة  موفى  في 

االأدوات النقدية والمالية 222,2 مليون دينار مقابل 217 مليون دينار 

اأو  دينار  مليون   5,2 بـ  تغيرا  بذلك،  لي�صجل   2016 �صنة  نهاية  في 

مليون  الخزينة )17,2  اأوراق  الزيادة على م�صتوى  2,4%. نجم عن 

دينار( وتراجع التوظيفات في اأذون الخزينة )12 مليون دينار(.

اال�ستعماالت 
للبنك  التون�سية  ال�سركة   اقت�سادي �سعب، وا�سلت  رغم ظرف 

الفاعلين  مختلف  تمويل  في  اأ�سا�سي  كطرف  دورها  لعب 

القت�ساديين.

1 - امل�ساعدات  لالقت�ساد 

456,9 مليون دينار  بـ  اإجمالي الم�صاعدات لالقت�صاد نموا  �صجل 

اأو 4,6% ليبلغ 10.374,1 مليون دينار في نهاية �صنة 2017 مقابل 

9.917,2 مليون دينار في موفى ال�صنة المحا�صبية 2016.

�صملت هذه الزيادة، اأ�صا�صا القرو�ض االجمالية الممنوحة للحرفاء 

)365 مليون دينار اأو 4,4%( وبدرجة اأقل، محفظة �صندات البنك 

)+75 مليون دينار اأو %4,6(. 

وباعتبار تراجع مخزون المدخرات والفوائد الموؤجلة، �صجل القائم 

اأو  دينار  مليون   666,2 بـ  تطورا  لالقت�صاد  للم�صاعدات  ال�صافي 

 2017 دي�صمبر  �صهر  نهاية  في  دينار  مليون   7.636,8 ليبلغ   %9,6

مقابل 6.970,5 مليون دينار قبل �صنة.

بـ %التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016ماليين الدنانير

4,6%456,9 374,1 10  917,2 9 الم�ساعدات الإجمالية لالقت�ساد

4,4%8262,18626,9364,7الم�صتحقات االإجمالية على الحرفاء

4,6%710,575,0 635,51 1محفظة ال�صندات

87,5%19,636,817,2اأوراق الخزينة

-7,1%209,4- 737,3 2  946,7 2 مدخرات وفوائد معلقة

-5,3%90,1-599,3 689,41 1مدخرات

-9,5%119,3-138,0 257,21 1فوائد معلقة

9,6%666,2 636,8 7  970,5 6 الم�ساعدات ال�سافية لالقت�ساد
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2 - القـــرو�ض ال�سافية على احلرفـــاء

في نهاية �صهر دي�صمبر 2017، بلغ القائم االجمالي للقرو�ض الممنوحة 

للحرفاء 8.626,9 مليون دينار مقابل 8.262,1 مليون دينار قبل �صنة 

لت�صّجل، بذلك، زيادة بـ 365 مليون دينار اأو 4,4% مّيز هذا الن�صق 

الت�صاعدي العديد من اأ�صناف القرو�ض، وفي هذا ال�صياق :

اأو  دينار  مليون   395,0 بـ  تح�صنا  الت�صرف  قرو�ض  �صّجلت  	•
14,4% لت�صتقر في حدود 3.130,8 مليون دينار في نهاية �صنة 

2017 ويتما�صى هذا التطور مع توجهات البنك الرامية اإلى الرفع 

من ح�صة هذا ال�صنف من التعهدات ؛.

1.650,0 مليون دينار اإلى 1.769,3  من  االأفراد  قرو�ض  انتقلت  	•
مقارنة   %7,2 اأو  دينار  مليون   119,3 بلغت  بزيادة  دينار  مليون 

 %20,5 بـ  تقدر  ح�صة  لتمثل   2016 �صنة  نهاية  في  بم�صتواها 

من اإجمالي القرو�ض الممنوحة للحرفاء )بزيادة تبلغ 0,5 نقطة 

مئوية(.

رغم ذلك، �صجلت قرو�ض اال�صتثمار تراجعا بـ 139,6 مليون دينار اأو 

-3,8% لتنتقل من 3.672,6 مليون دينار اإلى 3.533 مليون دينار في 

موفى ال�صنة المحا�صبية 2017 تحت تاأثير عملّيات التفويت والتخلي 

 263,6 قيمته  بما  النزاعات  المحالة على  الديون  عن مجموعة من 

ة قرو�ض اال�صتثمار من  تراجعت ح�صّ مليون دينار وكنتيجة لذلك، 

44,5% في �صنة 2016 اإلى 41% في �صنة 2017.

لتغطية  ال�صرورية  المدخرات  تخ�صي�ض  البنك  وا�صل  بالتوازي، 

التي  االأقدمية  ذات  الديون  خا�صة  بينها،  ومن  المتعثرة  الديون 

وذلك،  و5   4 المخاطر  �صنفي  في  اأكثر  اأو  �صنوات   3 تجاوزت 

القا�صي   2013-21 عدد  التون�صي  المركزي  البنك  لمن�صور  طبقا 

بتخ�صي�ض مدخرات اإ�صافية.

الموؤجلة  والفوائد  المدخرات  من  ال�صافية  القرو�ض  قائم  و�صجل 

دينار  مليون   6.114,8 ليبلغ   %10,6 اأو  دينار  مليون   585 بـ  ارتفاعا 

ال�صنة  دينار في موفى  مليون   5.529,8 مقابل   2017 �صنة  نهاية  في 

المحا�صبية 2016.

iôNCG ¢Vhôb

QÉªãà°S’G ¢Vhôb

±öüàdG ¢Vhôb

2017 Èª°ùjO2016 Èª°ùjO

OGôaCÓd ¢Vhôb

33,1%

20%

2,5% 2,2%

44,5%

36,3%

20,5%

41,0% بنية  �صهدت  �صبق،  ما  وباعتبار 

طفيفا  تغيرا  االجمالية  القرو�ض 

 )%3,2+( الت�صرف  قرو�ض  لفائدة 

اال�صتثمار  قرو�ض  ح�صاب  على 

.)%3,5-(

بـ %التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016ماليين الدنانير

 4,4%364,7 626,9 8  262,1 8 الم�ستحقات الإجمالية على الحرفاء

 14,4%395,0 130,8 3  735,8 2 قرو�ض الت�صرف

)3,8%(-139,6 533,0 3  672,6 3 قرو�ض اال�صتثمار

 7,2%119,3 769,3 1  650,0 1 قرو�ض لالأفراد

)4,9%(-10,0 193,7  203,8 قرو�ض اأخرى

)8,1%(-220,3 512,1 2  732,4 2 مدخرات وفوائد معلقة

)6,8%(-101,0 374,1 1  475,1 1 مدخرات

)9,5%(-119,3 138,0 1  257,2 1 فوائد معلقة

10.6%114,8585,0 529,86 5الم�ستحقات ال�سافية على الحرفاء
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االجمالية  القرو�ض  الرتفاع  كنتيجة 

تطور  ن�صق  من  حدة  اأقل  بن�صق 

االقترا�ض(  موارد  )باعتبار  الموارد 

تح�صنت ن�صبة التحول )ديون الحرفاء 

المتعلقة بموارد الحرفاء( التي بلغت 

مقابل   2017 �صنة  نهاية  في   %138

143,0% في موفى �صنة 2016.

3 - حمفظـــــــــة ال�سنـــدات

75 مليون دينار  بـ  تقدما  ال�صندات  القائم االجمالي لمحفظة  �صهد 

مقابل   2017 �صنة  نهاية  في  دينار  مليون   1.710,5 ليبلغ   %4,6 اأو 

1.635,5 مليون دينار قبل �صنة.

3-1 - محفظة ال�سندات التجارية : )+67,8 مليون دينار اأو 

)%6,4

الدولة  �صندات  من  المكونة  التجارية،  ال�صندات  محفظة  بلغت 

1.134,3 مليون دينار في موفى �صنة 2017 بزيادة تقّدر بـ 67,8 مليون 

دينار اأو 6,4% مقارنة بم�صتواها الم�صجل في موفى ال�صنة المحا�صبية 

.2016

قابلة  خزينة  رقاع  من  اأ�صا�صا  التجارية،  ال�صندات  محفظة  تتكون 

وم�صتويات  طويلة  اآجال  ذات  دينار(  مليون   63,6+( للتنظير 

عالية.  مردودية 

اإلى  الرامية  البنك  توجهات  اإلى  اال�صارة  تجدر  ال�صياق  هذا  في 

ودون  قارة  مداخيل  م�صدر  و�صمان  الخزينة  �صندات  محفظة  دعم 

مخاطر.

محفظة ال�سندات التجارية

%التغيردي�سمبر 2017دي�سمبر 2016ماليين الدنانير

 20% 4,2  25,1  20,9 �صندات المبادلة

 6% 63,6  109,3 1  045,7 1 �صندات التوظيف

 6,4% 67,8  134,3 1  066,5 1 محفظة ال�سندات التجارية

1 046

21 25

2017 Èª°ùjO2016 Èª°ùjO
 ∞«XƒàdG äGóæ°S  ádOÉÑª`dG äGóæ°S

1 109

تركيبة محفظة اأذون الخزينة )ماليين الدنانير(

8 262,1 8 626,9

5 797,5 6 252,8

12-2016 12-2017

(¢VGÎb’G OQGƒe É¡æe) OQGƒeAÉaô◊G ¿ƒjO

Ò
fÉf

ódG
 Ú

jÓ
Ã

%138

%143

تطور ن�سبة التحويل
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التعهدات خارج املوازنة
دينار  مليون   281,4 بـ  تقدما  الموازنة  خارج  التعهدات  �صهدت 

لت�صتقر في حدود 1.891,2 مليون دينار مقابل 1.609,8 مليون دينار 

قبل �صنة.

خ�ض هذا التطور اأ�صناف التعهدات التالية :

233,1 مليون  باأمر الحرفاء زيادة بـ  اأو  �صجلت التعهدات لفائدة  	•
دينار ؛

48,3 مليون دينار  بـ  البنوك  باأمر  اأو  لفائدة  التعهدات  تنامت  	•
المحا�صبية  ال�صنة  موفى  في  دينار  مليون   605 لتبلغ   %8,7 اأو 

.2017

3-2 - محفظة �سندات ال�ستثمار : )+7,2 مليون دينار(

 7,2 بـ  القائم االجمالي لمحفظة �صندات اال�صتثمار تح�صنا  �صجل 

مليون دينار اأو 1,3% ليبلغ 576,1 مليون دينار في نهاية �صهر دي�صمبر 

2017 مقابل 568,9 مليون دينار في موفى ال�صنة المحا�صبية 2016. 

ال�صركات  في  البنك  ح�صة  ارتفاع  عن  اأ�صا�صا  التح�صن،  هذا  نتج 

المرتبطة وت�صديد قرو�ض رقاعية.

�صندات  لمحفظة  المدخرات  من  ال�صافي  القائم  ا�صتقر  كما 

مليون   3,7 بلغ  بتراجع  دينار  مليون   350,9 حدود  في  اال�صتثمار 

دينار اأو -1% مقارنة بم�صتواه الم�صجل في نهاية �صنة 2016.

%التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016ماليين الدنانير

 1,3%568,9576,17,2المحفظة الجمالية لل�سندات

)8,1%(-160,5147,413,1�صندات اال�صتثمار

)1,2%(-198,5196,12,4�صندات الم�صاهمة

)1,6%(-48,347,60,8ح�ص�ض في ال�صركات ال�صريكة والم�صتركة

16,5% 142,0165,423,5ح�ص�ض في ال�صركات المرتبطة

0,0% 19,719,70,0م�صاهمات في اإعادة التفويت

5,1% 214,3225,210,9مدخرات

)1,0%(-354,6350,93,7�سافي محفظة ال�سندات

%التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016ماليين الدنانير

%286,2233,122,1 053,21 1تعهدات ل�سالح اأو باأمر الحرفاء

%285,2437,3152,153,3فتح اعتمادات م�صتندية

%128,2143,315,111,8قرو�ض ممنوحة عير م�صتعملة

%634,8702,868,110,7�صمانات وكفاالت

%43,1-2,1-4,92,8م�صاهمات غير مدفوعة

تعهدات على اأوراق الخزينة

%556,7605,048,38,7تعهدات ل�سالح اأو باأمر البنوك

%556,7605,048,38,7بنوك غير مقيمة منت�صبة بالخارج

%50,1-25,2-50,325,1تاأكيد القرو�ض الم�صتندية

%506,4579,973,514,5�صمانات اأخرى نهائية

%891,2281,417,5 609,81 1مجموع التعهدات خارج الموازنة
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االأموال الذاتيــــــــــة
تح�سن متوا�سل لالأموال الذاتية منذ عملية الترفيع في راأ�ش مال 

البنك في �سنة 2015. 

معايير  واحترام  للمخاطر  الكلية  التغطية  من  التح�سن  هذا  مكن 

الحذر...

�صجلت االأموال الذاتية للبنك زيادة بـ 52,3 مليون دينار لتنتقل من 

736,6 مليون دينار في نهاية �صنة 2016 اإلى 788,9 مليون دينار في 

موفى �صنة 2017.

�صنتي  موفى  في  الم�صجلة  االيجابية  النتائج  اإلى  النمو  هذا  يعزى 

2016 )40,5 مليون دينار( و2017 )51,8 مليون دينار(

%التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016ماليين الدنانير

0,0% 0,0 776,9  776,9 راأ�ض المال

0,0% 0,0 117,0  117,0 مخ�ص�صات الدولة

0,1% 0,5 465,6  465,1 احتياطيات

0,0% 0,0 )5,5( )5,5(اأ�صهم ذاتية

)33,1%(-12,3 25,0  37,3 اأموال ذاتية اأخرى

)7,6%(52,9 )641,9( )694,7(نتائج مرحلة

27,8% 11,3 51,8  40,5 نتيجة ال�صنة المحا�صبية

7,1% 52,3 788,9  736,6 اأموال ذاتية

(114) (92)

789

737
696

2013 2014 2015 2016 2017

اأمـــوال ذاتيـــة )ماليين الدنانير(

جـودة االأ�سـول وال�سيولة
اإنـــجـاز عـملّيات تخّلي وتفويت في ديون  متعثرة مــا من �ساأنه 

تـحقيق تغطية اأف�سل للمخاطر

1 - تطــــــــــــّور الديــــون املتعثـــرة

للديون  االجمالي  الحجم  �صجل   ،2017 دي�صمبر  �صهر  موفى  في 

المتعثرة تراجعا بـ 5,7% ليبلغ 2.384 مليون دينار في موفى ال�صنة 

المحا�صبية 2017.

 7.393 لتبلغ   %14,7 بـ  ال�صليمة  الم�صتحقات  تح�صنت  بالتوازي، 

مليون دينار.
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2 - تغطية الديون املتعرثة

 ،2017 المحا�صبية  ال�صنة  للبنك، خالل  التون�صية  ال�صركة  وا�صلت 

مجهوداتها المبذولة في ما يتعلق بتخ�صي�ض المدخرات ال�صرورية.

المتعثرة  للديون  االجمالية  التغطية  ن�صبة  انتقلت  االطار،  هذا  في 

)�صافية من الفوائد الموؤجلة( من 73,1% في نهاية �صنة 2016 اإلى 

زيادة  يعادل  ما  وهو   2017 المحا�صبية  ال�صنة  موفى  في   %73,46

طفيفة بـ 0,36 نقاط مئ�ية.

اإ�صافية خالل  تكوين مدخرات  اإلى  للتغطية  الم�صتوى   يرجع هذا 

هذه ال�صنوات، على الديون ذات االأقدمية  التي تجاوزت 3 �صنوات 

تبعا  المتعثرة  الديون  وتراجع  ناحية  من  و5   4 المخاطر  ق�صمي  في 

على  المحالة  الديون  من  مجموعة  في  والتفويت  للتخلي  اأ�صا�صا 

النزاعات �صنة 2017، من ناحية اأخرى.

ونتج عن العملية االأخيرة تراجع لقائم المدخرات والفوائد المعلقة 

 %5,8 اأو  117,1 مليون دينار  بـ  المخ�ص�صة لتغطية الديون المتعثرة 

لت�صتقر في حدود 1.912,4 مليون دينار في نهاية �صنة 2017 مقابل 

2.010,1 مليون دينار في موفى �صنة 2016.

6 446

7 393

2 528 2 384

2016 2017

áª«∏°S äÉ≤ëà°ùe
IÌ©àŸG ¿ƒjódG äÉ≤ëà°ùe

ádƒ«°ùdG á«£¨J áÑ°ùf 

%24,38
%28,17
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تطور ن�سبة م�ستحقات الديون المتعثرة

%التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016ماليين الدنانير

8,9%  803  777 9  974 8 اإجمالي الم�ستحقات

14,7%  947  393 7  446 6 م�صتحقات �صليمة

)5,7%( )144( 384 2  528 2 م�صتحقات م�صكوك في خال�صها اأو متنازع عليها

%24,4 %28,2 ن�سبة الديون المتعثرة

)7,2%( 102  )305 1( )407 1(مدخرات

0,7%  )4( )607( )603(فوائد معلقة

12,9%  901  865 7  964 6 �سافي الم�ستحقات

  80,2% 79,5% ن�صبة تغطية الديون المتعثرة )المعنى المو�صع(

  73,46% 73,1% ن�صبة تغطية الديون المتعثرة ال�صافية من الفوائد المعلقة

�صاهم التاأثيرين المذكورين اأعاله في التح�صن المح�صو�ض لن�صبة الديون المتعثرة التي تراجعت من 28,2% اإلى 24,4% وك�صبت بذلك، 

حوالي 3,8 نقاط مئ�ية.
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3 - مـــــــــوؤ�سر املــــــــالءة

الحد  تفوق  م�صتويات  في  م�صتقرة  المالءة  موؤ�صرات  بقيت 

المطلوب وذلك، رغم اأخذ احتياجات البنك من االأموال الذاتية 

العملية  المخاطر  لتغطية  التون�صي  المركزي  البنك  فر�صها  التي 

االعتبار. بعين 

في هذا االطار، �صجلت المخاطر المحتملة تطورا بـ 791 مليون دينار 

لتغطية  ال�صروري  المبلغ  تغير  تمثل  دينار  مليون   79,9 بينها  من 

 03-2016 عدد  المركزي  البنك  لمن�صور  طبقا  العملية  المخاطر 

لينتقل من 526,0 مليون دينار اإلى 605,9 مليون دينار.

بالتوازي، �صجلت االأموال الذاتية ال�صافية االأ�صا�صية الماأخوذة بعين 

االعتبار في احت�صاب موؤ�صر Tier 1 ارتفاعا بـ 13,8 مليون دينار لتبلغ 

569,1 مليون دينار. كما بلغ مجموع االأموال الذاتية ال�صافية 844,6 

مليون دينار مقابل 795,3 مليون دينار في نهاية 2016.

وتحت تاأثير هذه العوامل، تراجعت الموؤ�صرات التنظيمية كما يلي :

7,74% مقابل  اإلى   %8,47 لينتقل من    %0,73-  :  Tier 1  −
حد تنظيمي بـ 7% ؛

-0,64% لينتقل من 12,13% اإلى %11,49   : المالءة  موؤ�صر   −
مقابل حد تنظيمي بـ %10

رغم هذا التراجع وا�صل البنك تمتعه بفوائ�ض اأموال ذاتية تقدر :

110 مليون دينار بعنوان موؤ�صر المالءة االإجمالي 	•
   Tier 1 55 مليون دينار بعنوان موؤ�صر 	•

%التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016ماليين الدنانير

2,5%555,3569,113,8�صافي االأموال الذاتية االأ�صا�صية

14,8%240,0275,535,5اأموال ذاتية اإ�صافية

6,2%795,3844,649,3مجموع االأموال الذاتية ال�صافية

12,1%349,9791,0 558,97 6مجموع المخاطر المحتملة

11,49% 12,13% الن�سبة الإجمالية للمالءة

10% 10% الحد القانوني االأدنى

Tier-1 7,74% 8,47% ن�سبة المالءة

7% 7% الحد القانوني االأدنى

%11,49
%7,74
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%التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016ماليين الدنانير

)9%( 32  )314,6( )346,7(التدفقات النقدية الأن�صطة اال�صتغالل

)95%( 62  )3,1( )64,9(التدفقات النقدية الأن�صطة اال�صتثمار

)27%( 24  )64,0( )87,8(التدفقات النقدية الأن�صطة التمويل

)24%( 118  )381,7( )499,4(التغير ال�سافي لل�سيولة

)318%( )499( )342,4( 157,0 التدفقات النقدية في بداية ال�صنة المحا�صبية

111%  )382( )724,1( )342,4(ال�سيولة وما يعادلها في اآخر ال�سنة المحا�سبية

)LCR( 4 - ن�سبة تغطية ال�سيــــــولة

بلغ موؤ�صر تغطية ال�صيولة الق�صير المدى )LCR( 88,3% في نهاية 

�صهر دي�صمبر 2017 )مقابل 199,3% في �صهر دي�صمبر 2016(، في 

تم  الذي   %90 المطلوب  التنظيمي   الحد  بقليل من  اأقل  م�صتوى 

ال�صروع في تطبيقه بداية من �صهر جانفي 2018 والذي كان في حدود 

80% �صنة 2017.

5 - ال�سيــــــولة وما يعـــــــــــادلها 

على اأ�صا�ض التدفقات النقدية، تراجعت ال�صيولة وما يعادلها في نهاية 

�صنة 2017 لتنتقل من -342,4 مليون دينار في نهاية �صنة 2016 اإلى 

دينار  مليون   382 بـ  انخفا�صا  بذلك  وت�صجل  دينار  مليون   724,1-

اال�صتغالل  باأن�صطة  المتعلقة  ال�صافية  الدفوعات  تراجع  رغم  وذلك 

واأن�صطة اال�صتثمار ،

�صنة  منذ  النقدية  البنك  حاجيات  تراكم  اإلى  الو�صعية  هذه  تعزى 

2016 الناجم عن اأزمة ال�صيولة.

%التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016ماليين الدنانير

189% 222642420�صافي التدفقات النقدية المدفوعة

28% 442566125االأ�صول ال�صائلة عالية الجودة

88,3% 199,3% ن�سبة تغطية ال�سيولة 

90% 80% الحد القانوني

642
566

222

442

%88,3  

%199,3

2017 Èª°ùjO 2016 Èª°ùjO

IOƒ÷G á«dÉY á∏FÉ°ùdG ∫ƒ°UC’G

áYƒaóŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ‘É°U

ádƒ«°ùdG á«£¨J áÑ°ùf

(Ò
fÉf

ódG
 Ú

jÓ
e)

تطّور ن�سبة ال�سيولة
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347- (3,1)
(64,0) 157

á£°ûfC’ á«æ≤àdG äÉ≤aóàdG
á«Ñ°SÉëª`dG áæ°ùdG ájGóH ‘ 

á«æ≤àdG äÉ≤aóàdG
 ∫Ó¨à°SE’G á£°ûfC’ 

 á«æ≤àdG äÉ≤aóàdG
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á«æ≤àdG äÉ≤aóàdG
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‘ É¡dOÉ©jÉeh ádƒ«°ùdG
á«Ñ°SÉëŸG áæ°ùdG ôNBG 

(314,6) (342,4)
(724,1)

موؤ�ســــرات النتـــــــائج
تح�سن ملحوظ على م�ستوى جميع الأر�سدة الو�سيطة للت�سرف 

اإعادة  كلفة  تحمل  من  يمكن  ما  ال�سافي  البنكي  الناتج  وخا�سة 

الهيكلة الجتماعية وعك�ش منحى النتائج.

•	الناجت البنكي ال�سايف

 390,2 ال�صافي  البنكي  الناتج  بلغ   ،2017 دي�صمبر  �صهر  موفى  في 

مقارنة   %26 اأو  دينار  مليون   80,6 بـ  زيادة  لي�صجل  دينار  مليون 

بم�صتواه في ال�صنة المحا�صبية 2016.

ال�سافي  البنكي  الناتج  مكّ�نات  جميع  الملح�ظ  التط�ر  �سمل 

التجارية  ال�صندات  محفظة  بمداخيل  المتعلقة  تلك  خا�صة  ومنها 

والعمليات المالية.

وذلك   )%19,2 اأو  دينار  مليون   30,7+( للفوائد  ال�سافي  الهام�ش 

تحت تاأثير تطور مداخيل الفوائد على القرو�ض الممنوحة للحرفاء.

العمولت ال�سافية :  )+9,1 مليون دينار اأو 13,4%( خ�ض هذا  	•
االرتفاع مختلف اأ�صناف العموالت وباالأ�صا�ض، العموالت على 

درا�صة ملفات القرو�ض وم�صك الح�صابات ؛

 : المالية  والعمليات  الدولة  �سندات  عن  الناجمة  المداخيل  	•
)+39 مليون دينار اأو 59,4%( ؛

اأو  دينار  مليون   1,8+(  : ال�ستثمار  �سندات  محفظة  مداخيل  	•
.)%11,2

%التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016باآالف الدنانير

18,4%  734 68  596 442  862 373 فوائد ومداخيل مماثلة

17,8%  )066 38( )243 252( )177 214(فوائد متكبدة واأعباء مماثلة

19,2%  668 30  353 190  685 159 الهام�ش ال�سافي للفوائد 

13,3%  550 9  445 81  895 71 عموالت مقبو�صة

11,9%  )467( )386 4( )919 3(عموالت مدفوعة

13,4%  083 9  059 77  976 67 �سافي العمولت 

59,4%  000 39  634 104  634 65 اأرباح على محفظة ال�صندات التجارية والمالية

11,2%  828 1  115 18  287 16 مداخيل محفظة �صندات اال�صتثمار

49,8%  829 40  749 122  920 81 مداخيل اأخرى 

26,0%  579 80  161 390  581 309 الناتج البنكي ال�سافي 
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%التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016اآالف الدنانير

18,4%  734 68  596 442  862 373 فوائد واإيرادات مماثلة

17,8%  )066 38( )243 252( )177 214(فوائد واأعباء مماثلة

243,9%  )289 29( )295 41( )006 12(الهام�ض ال�صافي على العمليات ما بين البنوك

30,3%  442 53  618 229  176 176 الهام�ض ال�صافي على العمليات ما بين البنوك

)145,3%( 514 6  030 2  )484 4(الهام�ض ال�صافي على عمليات اأخرى

19,2%  668 30  353 190  685 159 الهام�ش ال�سافي الجمالي

 161 390  581 309 الناتج البنكي ال�سافي

ن�سبة الناتج البنكي ال�سافي

%49 52% الهام�ض ال�صافي للفوائد

)%11()4%(الهام�ض ال�صافي للفوائد على عمليات الخزينة وما بين البنوك

%59 57% الهام�ض ال�صافي للفوائد على عمليات مع الحرفاء

%1 )1%(الهام�ض ال�صافي للفوائد على عمليات اأخرى

تطّور مكونات الناجت البنكي ال�سايف

1 - هام�ش الفوائد ال�سافي : ارتفع هام�ض الفوائد ال�صافي للبنك 
لينتقل من 159,7 مليون دينار في نهاية 2016 اإلى 190,3 مليون دينار 

في موفى ال�صنة المحا�صبية 2017 بزيادة بلغت 30,7 مليون دينار. 

 29,3- بـ  البنوك  بين  ما  العمليات  على  الفائدة  هام�ض  تراجع  اإذ 

مليون دينار وهو ما يعك�ض اللجوء الهام الإعادة التمويل لدى البنك 

مع  العمليات  على  الفائدة  هام�ض  تح�صن  بينما  التون�صي  المركزي 

الحرفاء بـ 53,4 مليون دينار.

äGóæ°ùdG á¶Øfi
á«dÉe äÉ«∏ªY h

á«aÉ°U ä’ƒªY

óFGƒØ∏d ‘É°üdG ¢ûeÉ¡dG

2017 Èª°ùjO2016 Èª°ùjO

159,7

68,0

81,9

190,4

77,1 19,8%+13,4%

+49,8%

+19,2%

31,5%

48,8%

22,0%

26,5%

51,6%

122,7

بنية الناتج البنكي ال�سافي )ماليين الدنانير(

ال��ساطة  ن�ساط  بهيمنة  متميزة  ال�سافي  البنكي  الناتج  بنية  بقيت 

بح�صة بلغت 48,8% مقابل 51,6% قبل �صنة مع :

تراجع م�صاهمة ح�صة العموالت )-2,2 نقاط مئ�ية ( لت�ستقر في   -

حدود 19,8% من الناتج البنكي ال�صافي.

ال�صندات  محفظة  عن  الناجمة  المداخيل  م�صاهمة  تح�صن   -

في   %31,5 بلغت  التي  اال�صتثمار  �صندات  ومحفظة   التجارية 

�صنة 2017 مقابل 26,5% في �صنة 2016.
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بـ  ارتفاعا  ال�صافية  العموالت  �صهدت   : ال�سافية  العمولت   - 2
9,1 مليون دينار اأو 13,4% خالل الفترة قيد الدر�ض لتبلغ 77,1 مليون 

دينار في نهاية �صهر دي�صمبر 2017. �صملت هذه الزيادة، بالخ�صو�ض، 

المقبو�صة  الح�صابات والعموالت  المقبو�صة على م�صك  العموالت 

على درا�صة ملفات القرو�ض..

2017، بقيت العموالت ال�صافية في جزء كبير منها  في موفى �صنة 

مركزة حول :

%51,3 بلغت  بح�سة  الح�سابات«  في  »الت�سرف  ن�ساط  	•
.%29,1 بلغت  بح�سة  »التم�يل«  ن�ساط  	•

3 - الأرباح على محفظة ال�سندات التجارية : �صجلت االأرباح 
على محفظة ال�صندات التجارية ارتفاعا ملحوظا بـ 31 مليون دينار اأو 

اإلى  44,4 مليون دينار  70% لتنتقل خالل الفترة قيد الدر�ض من 

75,4 مليون دينار.

الم�صجلة على م�صتوى  بالزيادة  المداخيل  الهام لهذه  التطور  يف�صر 

البنك  لح�صاب  فيها  المت�صرف  الخزينة  لرقاع  المتو�ّصطة  المحفظة 

الخا�ض )+77,8 مليون دينار اأو 8%(. كما تح�صنت م�صاهمة محفظة 

االإجمالي  ال�صافي  البنكي  الناتج   تركيبة  في  التجارية  ال�صندات 

لتنتقل من 14,4% اإلى %19,3.

%التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016ماليين الدنانير

14% 8,2 67,5  59,3 الأرباح

)51%( )0,8( 0,8  1,6 اأرباح �صافية على �صندات المبادلة

16% 9,0 66,7  57,8 اأرباح �صافية على �صندات التوظيف

)153%(22,8 7,9  )14,9(الهام�ش ال�سافي

70%  31  75,4  44,4 المجموع

4 - االأرباح ال�سافية على عملّيات ال�سرف : �صجلت االأرباح 
 %38 اأو  دينار  مليون   8 بـ  تقدما  ال�صرف  عمليات  على  ال�صافية 

 29,3 اإلى   2016 دي�صمبر  �صهر  في  دينار  مليون   21,2 من  لتنتقل 

مليون دينار في نهاية �صهر دي�صمبر 2017. ميز التط�ر الملح�ظ اأ�سا�سا 

نتائج عمليات ال�صرف بالحا�صر تبعا لتطور حجم المعامالت وتح�صن 

فارق �صعر التفاو�ض )Spread( خالل الفترة قيد الدر�ض.

مداخيل  �صهدت   : ال�ستثمار  �سندات  5 - مداخيل محفظة 
محفظة  �صندات اال�صتثمار زيادة طفيفة بـ 1,8 مليون دينار اأو %11,2 

مقارنة بم�صتواها في نهاية �صنة 2016 لتبلغ 18,1 مليون دينار في موفى 

�صنة 2017.

على  فوائد  �صكل  في  المداخيل  اأ�صا�صا  الم�صجل،  االرتفاع  ميز 

�صندات اال�صتثمار الرقاعية )+2,75 مليون دينار(.

بينما تراجعت االأرباح على الم�صاهمات بـ 0,92 مليون دينار. ويف�صر 

هذا التراجع بانخفا�ض المداخيل على �صندات الم�صاهمة.

%التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016ماليين الدنانير

40,6%  749 2 527 7789 6فوائد ومداخيل مماثلة على �صندات اال�صتثمار 

)9,7%( )920(588 5088 9اأرباح ومداخيل مماثلة على �صندات م�صاهمة 

113,9%  529 464993مداخيل اأموال �صيكار 

)16,0%( )449 1(595 0447 9مداخيل �صندات الم�صاهمة 

11,2%  828 1 115 28718 16مداخيل محفظة �سندات ال�ستثمار 
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النتيجة الجمالية لال�ستغالل

%التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016اآالف الدنانير

26,0% 579 80  161 390  581 309 الناتج البنكي ال�سافي

13,2%  798  855 6  058 6 اإيرادات ا�صتغالل اأخرى

25,8% 377 81  016 397  639 315 اإيرادات ال�ستغالل ال�سافية

37,0%  )285 42( )505 156( )219 114(اأعباء االأعوان

25,3%  )491 8( )096 42( )605 33(االأعباء العامة لال�صتغالل

4,0%  )290( )543 7( )253 7(مخ�ص�صات لال�صتهالك والمدخرات على االأ�صول الثابتة

32,9% )066 51( )144 206( )078 155(اأعباء عملية

18,9% 311 30  872 190  561 160 النتيجة الجمالية لال�ستغالل

النتيجة االإجمالية لال�ستغالل

والزيادة   )%26+( ال�صافي  البنكي  الناتج  تح�صن  اإلى  بالنظر 

�صجلت   .)%32,9+( العملية  االأعباء  م�صتوى  على  المالحظة 

النتيجة االجمالية لال�صتغالل تطورا بـ 30,3 مليون دينار اأو %18,9 

لتبلغ 190,9 مليون دينار في موفى �صنة 2017 مقابل 160,6 مليون 

دينار في نهاية �صنة 2016.

اأعباء الموارد  اأغلبها من  اإذ ارتفعت االأعباء العملية  ) المكونة في 

مليون   155,1 لتنتقل من   %32,9 اأو  دينار  مليون   51,1 بـ  الب�صرية( 

دينار اإلى 206,1 مليون دينار بين نهاية �صنة 2016 وموفى �صنة 2017. 

يتم تق�صيم هذا التباين كما يلي :

اأعباء الأعوان : +42,3 مليون دينار اأو 37% تف�صر هذه الزيادة،  	•
اأ�صا�صا بكلفة عملية االنتداب التي قام بها البنك خالل الثالثي 

الطوعية  بالمغادرة  المتعلقة  واالأعباء   2016 �صنة  من  الثالث 

ال�صنة  نهاية  ترقيات  وتاأثير  اأولى من االأعوان  للتقاعد لمجموعة 

والزيادات القانونية لالأجور.

 %25,3+ اأو  دينار  مليون   8,5+  : لال�ستغالل  العامة  الأعباء  	•
و�صمل هذا التطور اأ�صا�صا م�صاريف المناولة وم�صاريف الدعاية.

وباعتبار ما �صبق، ا�صتقر معامل اال�صتغالل في حدود 52,8% في �صهر دي�صمبر 2017 مقابل 50,1% قبل �صنة.
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هيكلة اأعباء ال�ستغالل

املخاطر« كلفة 

%التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016ماليين الدنانير

99%  )906 43( )468 88( )563 44(مخ�ص�صات للمدخرات على الديون 

349%  954 120  642 155  689 34 ا�صتعادة المدخرات على الديون 

)780%( 048 77  174 67  )874 9(�سافي مخ�س�سات المدخرات )ن�ساط متكرر(

3%  )639 2( )612 80( )973 77(مخ�ص�صات للمدخرات االإ�صافية 

1362%  398 103  987 110  589 7 ا�صتعادة المدخرات االإ�صافية 

)143%( 758 100  375 30  )384 70(�سافي مخ�س�سات المدخرات )ن�ساط اإ�سافي(

.n.a 215 61  215 61  - ا�صتعادة فوائد على ديون تم التخلي عنها 

23788%  )284 264( )395 265( )111 1(ديون قيدت في �صكل خ�صارة 

31%  )263 25( )631 106( )369 81(�سافي مخ�س�سات المدخرات لخف�ش ديون الزبائن 

62%  )110 16( )136 42( )026 26(مخ�ص�صات المدخرات للمخاطر واالأعباء 

786%  008 17  171 19  163 2 ا�صتعادة المدخرات للمخاطر واالأعباء 

)4%( 898  )964 22( )862 23(�سافي مخ�س�سات المدخرات للمخاطر والأعباء 

233%  )136 9( )061 13( )925 3(مخ�ص�صات المدخرات لنق�ض محفظة اال�صتثمار 

)92%( )526 21( 759 1  285 23 ا�صتعادة المدخرات لنق�ض محفظة اال�صتثمار

28%  )287( )309 1( )022 1(مخ�ص�صات للمدخرات لنق�ض االأموال المت�صرف فيها

11%  166  689 1  523 1 ا�صتعادة المدخرات على االأموال المت�صرف فيها 

)102%( 591 32  549  )042 32(فائ�ض اأو ناق�ض القيمة في تفويت محفظة اال�صتثمار

967%  )45( )50( )5(خ�صارة على اأموال �صيكار

)14%( 763 1  )423 10( )186 12(مخ�س�سات المدخرات ونتائج ت�سحيح القيم على محفظة ال�ستثمار

19%  )601 22()018 140( )417 117( كلفة المخاطر 

بلغت المخ�ص�صات ال�صافية للمدخرات ما قيمته 140,0 مليون دينار 

بزيادة تقدر بـ 22,6 مليون دينار تحت تاأثير التغيرات المختلفة على 

م�صتوى المكونات الثالثة لكلفة المخاطر : 

: الديون  على  للمدخرات  ال�سافية  المخ�س�سات  ارتفاع   

ال�صافية  المخ�ص�صات  عن  نتجت  دينار  مليون   25,3+

الن�ساط  على  ال�سافية  والمخ�س�سات  ال�سافية  للمدخرات 

االعتيادي.
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%التغير دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016باآالف الدنانير

26,0%  80,6  390,2  309,6 الناتج البنكي ال�صافي

25,8%  81,4  397,0  315,6 اإيرادات �صافية لال�صتغالل

32,9%  )51,1( )206,1( )155,1(اأعباء عملية

18,9%  30,3  190,9  160,6 النتيجة االإجمالية لال�صتغالل

19,2%  )22,6( )140,0( )117,4(كلفة المخاطر ال�صافية

17,9%  7,7  50,9  43,1 نتيجة اال�صتغالل

249,9%  3,8  2,3  )1,5(ر�صيد ربح/خ�صارة العنا�صر العادية االأخرى

22,8%  )0,3( )1,4( )1,1(اأداء على ال�صركات

27,8%  11,3  51,8  40,5 النتيجة ال�سافية لل�سنة المحا�سبية

 : والأعباء  المخاطر  على  ال�سافية  المخ�س�سات  انخفا�ش  	•
-0,9 مليون دينار وذلك رغم اإدراج تغطية التكاليف المتعلقة 

قيمته  بما  اإ�صافية  بمخ�ص�صات  االجتماعي  التطهير  بمخطط 

33,3 مليون دينار.

انخفا�ش مخ�س�سات �سافية على محفظة �سندات ال�ستثمار :   •
-1,8 مليون دينار

النتيجة ال�سافية

ال�صنة  موفى  في  دينار  مليون   51,8 للبنك  ال�صافية  النتيجة  بلغت 

 %27,8 اأو  دينار  مليون   11,3 بـ  زيادة  لت�صجل   2017 المحا�صبية 

مقارنة بم�صتواها في �صنة 2016..

الــــرقابة الــــداخلية 
دعم متوا�سل لتبّني معايير بازل... 

اإطار تدعيم منظومة الرقابة الداخلية للبنك وتطبيقا لمقت�صيات  في 

من�صور البنك المركزي التون�صي 19-2006 بتاريخ 28 نوفمبر 2006 

المتعلق   2016 11 جويلية  بتاريخ   2016-48 البنكي عدد  والقانون 

بالبنوك والموؤ�ص�صات المالية، وا�صلت ال�صركة التون�صية للبنك تنفيذ 

الم�صاريع الخا�صة بهذا المجال والتي تندرج في اإطار مخطط التحول 

اال�صتراتيجي 2020-2016.

في الواقع تم اتخاذ اإجراءات مختلفة في هذا االتجاه :

مراقبة العمليات واالإجراءات   

التون�صية  ال�صركة  اأن�صاأت  لن�صاطها،  الدائمة  الرقابة  تدعيم  اإطار  في 

الدائمة  الرقابة   اإدارة  الجديد،  التنظيمي  هيكلها  �صمن  للبنك، 

المزمع  الدائمة  الرقابة  جهاز  قيادة  في  االأ�صا�صية  مهمتها  وتتمثل 

اأ�صناف المراقبة التي �صيتم العمل بها في المراقبة  و�صعه وتحديد 

من الم�صتوى االأول والمراقبة من الم�صتوى الثاني.

تتمثل هياكل المراقبة االأ�صا�صية للبنك في :

؛ الت�صرف  مراقبة  اإدارة   ➢

؛ القرو�ض  مخاطر  ومتابعة  مراقبة  اإدارة   ➢

؛ ال�صوق  ومخاطر  العملية  المخاطر  ومتابعة  مراقبة  اإدارة   ➢

؛ التجاوزات  وتراخي�ض  حدود  مراقبة  اإدارة   ➢

التعهدات يخ�ض  فيما  والتقارير  المراقبة  اإدارة   ➢

؛ ومراقبتها  ال�صمانات  في  التحقق  اإدارة   ➢

؛ المحا�صبية  المراقبة   اإدارة   ➢
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؛ بعد  عن  والمعامالت  النقديات  لعمليات  الخلفي  المكتب   ➢

؛ للخزينة  الخلفي  المكتب   ➢

؛ النفقات  مراقبة  اإدارة   ➢

االأجنبية  بالعملة  للعمليات  بالن�صبة  التنظيمية  المراقبة  اإدارة   ➢
والعمليات البنكية مع الخارج(.

باالإ�صافة اإلى ذلك وتطبيقا للمقت�صيات القانونية والتنظيمية ت�صتمل 

االمتثال  بمراقبة  مكلف  قار  هيكل  على  للبنك  التون�صية  ال�صركة 

تتمثل مهمته االأ�صا�صية في ما يلي :

المتعلقة  التنظيمية  والت�صريعات  القوانين  احترام  على  ال�صهر  	•
بالن�ساط البنكي ؛

تحديد مخاطر عدم االمتثال وتقييمها على الم�صتوى التنظيمي  	•
الداخلي والخارجي للن�ساط البنكي ؛

االأموال  تبيي�ض  مكافحة  اأ�صغال  على  اال�صراف  دور  تاأمين  	•
وتمويل االإرهاب ؛

وتدريبهم  الح�صن  ال�صلوك  لقواعد  الموظفين  احترام  �صمان  	•
على اأخالقيات العمل الم�صرفي.

وتمويل  االأموال  تبيي�ض  ومكافحة  االمتثال  بمراقبة  يتعلق  فيما 

االإرهاب، قام البنك بـ :

اقتناء تطبيقة خا�صة بت�صنيف المخاطر  ومراقبة العمليات على   -

عادية  الغير  المبادالت  لك�صف  وذلك   )OPCC( الح�صابات 

والم�صبوهة والتي من الممكن ارتباطها بن�صاطات غير قانونية من 

بينها خا�صة تبيي�ض االأموال وتمويل االإرهاب ؛

اإعداد مذكرة اإجراءات جديدة خا�صة بمكافحة تبيي�ض االأموال   -

وتمويل االإرهاب ؛

االلتزام  قانون  بتطبيق  ت�صمح  اإجراءات  مذكرة  م�صروع  اإعداد   -

)FATCA( ب�صريبة الح�صاب االأجنبي

تعيين مراقبين دائمين على م�صتوى االإدارات الجهوية وذلك،   -

لمتابعة اإجراءات التطهير عن قرب وتحيين ملف الحرفاء ومراقبة 

اأداء مختلف الفروع  فتح الح�صابات على م�صتوى ثاني ومراقبة 

لواجبها فيما يتعلق باليقظة.

للبنك  التون�صية  ال�صركة  ت�صم  المذكورة.  االإدارات  اإلى  باالإ�صافة 

هياكل مراقبة دورية تقليدية هي :

؛ العام  التفقد  اإدارة  	•

الداخلي. التدقيق  اإدارة  	•

العمل  بها  الجاري  الت�صريعات  احترام  على  االإدارات  هذه  وت�صهر 

منظومات  نجاعة  لتح�صين  تو�صيات  وتقدم  الداخلية  واالإجراءات 

الت�صرف وترتبط باالإدارة المركزية للتدقيق والتفقد المرتبطة بدورها 

بالمدير العام.

اأ�صا�ض  على  �صواء  ا�صتقاللية  بكل  بمهامها  الهياكل  هذه  وت�صطلع 

برامج تدخل �صنوية م�صادق عليها اأو باأمر من االإدارة العامة.

باللجنة  وظيفيا  الداخلي  التدقيق  اإدارة  ترتبط  ا�صتقالليتها،  ل�صمان 

الدائمة للتدقيق الداخلي.

وهي  االإدارة  لمجل�ض  التابعة  اللجان  مهام  تاأطير  اإعادة  تمت  كما 

تحديد  ولجنة  المخاطر  ولجنة  الداخلي  للتدقيق  الدائمة  اللجنة 

المكافاآت والت�صميات مع تح�صين تواتر اجتماعاتها.

التنظيم املحا�سبي ومعاجلة املعلومة  

المعلوماتية  المنظومة  نواة  وحدات  مختلف  اإر�صاء  اإتمام  اإثر  على 

باال�صتغالل  للبنك  التون�صية  ال�صركة  قامت  للبنك  الجديدة 

التدريجي لعدد من التطبيقات االإعالمية ق�صد التداخل اأ�صا�صا مع 

هذه النواة.

وتغطي هذه التطبيقات عددا من المهن البنكية وهي الت�صرف في 

التعهدات ون�ساط الفروع والت�سرف في الأم�ال الجاهزة والعمليات 

مع الخارج وتدخل في اإطار التحول اال�صتراتيجي كما �صتمكن هذه 
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بها  وموثوق  ناجعة  معلوماتية  بمنظومة  التمتع  البنك من  التطبيقات 

واأكثر تنا�صق خا�صة فيما يتعلق بتركيز تطبيقات »الفرع« و»تعهدات« 

بما اأن المكونات االأ�صا�صية تمت �صياغتها من قبل نف�ض النا�صر لنواة 

المنظومة المعلوماتية.

�صرعت  والمعطيات  العمل  لمواقع  المادي  االأمن  �صعيد  وعلى 

ال�صركة التون�صية للبنك في تنفيذ م�صاريع هيكلية تتعلق بالمعدات 

و�صبكة الفروع :

موقع النجدة 

اأ�صبح موقع النجدة الخارجي حاليا عملي بالن�صبة لدليل الموؤ�ص�صة 

والتطبيقات  االأخرى  المعطيات  تحويل  اأما  االلكتروني  والبريد 

المعلوماتية فهو في طور االإنجاز.

وي�سمح هذا الم�قع بم�ا�سلة الن�ساط ب�سفة طبيعية في حال حدوث 

خارج  م�ج�د  مركز  في  المعطيات  على  والحفاظ  معل�ماتي  عطب 

المقر االجتماعي.

خمطط موا�سلة الن�ساط  

.تم تكليف مكتب مخت�ض بمهمة اإنجاز م�صروع و�صع مخطط ل�صمان 

م�ا�سلة الن�ساط )PCA( وي�ستمل مخطط م�ا�سلة الن�ساط المق�سم 

اإلى مخطط  موا�صلة اإعالمي ومخطط موا�صلة عملي على مجموعة 

من االإجراءات الرامية اإلى �صمان المحافظة على المهن االأ�صا�صية 

ة   للبنك، ب�صفة وقتية، ح�صب مختلف �صيناريوهات االأزمة واال�صتعاد

المخطط لها لهذه االأن�صطة.

املراقبة بالفيديو  

المركزي  البنك  قبل  الممالة من  االأمن  لمتطلبات  االمتثال  ق�صد 

المقر  تجهيز  اأ�صغال  في  للبنك  التون�صية  ال�صركة  �صرعت  التون�صي 

والفروع  الجهوية  واالإدارات  التابعة  والبناءات  للبنك  االجتماعي 

االآلية  الموزعات  واأماكن  ال�صرف  ومكاتب  االأر�صيف  وم�صتودعات 

بمنظومة مراقبة بالفيديو. 

تقييم املخاطر ومراقبتها والتحكم فيها

في اإطار مخططها اال�صتراتيجي، �صرعت ال�صركة التون�صية للبنك في 

المعنية.  الهياكل  الم�صاريع هي في طور االنجاز بم�صاركة  عدد من 

ترمي هذه الم�صاريع اإلى اإر�صاء :

هيكل ت�صرف في االأ�صول-الخ�صوم )ALM( ؛ 	• 

؛ المخاطر  في  ت�صرف  �صيا�صة  	•

؛ القرو�ض  لمخاطر  داخلية  تقييم  منظومة  	•

ال�صوق ومخاطر  العملية  المخاطر  في  ت�صرف  جهاز  	•

العملية. المخاطر  من  للحد  دائمة  رقابة  جهاز  	•

في انتظار تنفيذ هذه الم�صاريع وا�صلت اإدارات مراقبة ومتابعة مخاطر 

الراجعة  ال�صوق  ومخاطر  العمليات  مخاطر  مراقبة  واإدارة  القرو�ض 

االجمالية   والمخاطر  العامة  للمراقبة  المركزية  االإدارة  اإلى  بالنظر 

الديون ح�صب متطلبات  للتعهدات وت�صنيف  اإنجاز عمليات مراقبة 

البنك المركزي التون�صي وتحليل مخاطر ال�صرف والن�صبة وال�صيولة 

وتاأثيرها على االأموال الذاتية للبنك. 

منظومة التوثيق واالإعالم 

اأعد البنك مذكرات اإجرائية ت�صف ترتيبات الت�صجيل ومعالجة  	•
العمليات وا�صترداد المعلومات.

اإلى االإدارة  اإثر عمليات المراقبة الدورية  تقدم التقارير المنجزة  	•
تو�صع على ذمة  الداخلي. كما  للتدقيق  الدائمة  واللجنة  العامة 

مراقبي الح�صابات والبنك المركزي التون�صي.

المراقبة  منظومة  عمل  ظروف  حول  �صنويا  تقريرا  البنك  يعّد  	•
الداخلي  للتدقيق  الدائمة  اللجنة  اإلى  تقديمه  ويتم  الداخلية 

والبنك  الح�صابات  مراقبي  اإلى  باالإ�صافة  االإدارة  ومجل�ض 

المركزي التون�صي ؛

ال�صفة  اإ�صفاء  مالي هي في طور  توا�صل  ب�صيا�صة  البنك  يتمتع  	•
الر�صمية لها.
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الت�سرف يف املخاطر
بها  اجلاري  القوانني  الحرتام  حذر  ت�سرف 

العمل...

�صهر  تم و�صعه في  الذي  للبنك،  الجديد  التنظيمي  الهيكل  �صمل 

 »Global Risk« ال�صاملة  للمخاطر  مركزية  اإدارة   ،2017 نوفمبر 

�صمت 3 اإدارات هي :

-  اإدارة المراقبة الدائمة ؛

اإدارة الت�صرف في مخاطر القرو�ض ؛  -

-  اإدارة الت�صرف في المخاطر العملية ومخاطر ال�صوق.

في  وت�صرف  دائمة  مراقبة  جهاز  اإر�صاء  على  الهيكل  هذا  ويحر�ض 

عدد  التون�صي  المركزي  البنك  من�صور  خالل  من  موؤطر  المخاطر 

الوطني  الم�صتوى  على  الممار�صات  واأف�صل  ناحية  من   19-2006

 ISO خا�صة   ISO ومعايير  لبازل،  التنظيمية  واالجراءات  والعالمي 

31000 واالطار المرجعي co.so من ناحية اأخرى.

يمتلك البنك �صيا�صة ت�صرف في المخاطر، كما تحدد مكونات جهاز 

الت�صرف التي تمكن من التحكم والقيادة الفعالة للمخاطر.

املراقبة الدائمة

بها  الجاري  التنظيمية  للن�صو�ض  تطبيقا  المن�صاأة  المراقبة  هذه  اإن 

العمل وخا�صة من�صوري البنك المركزي التون�صي عدد 19-2006 

و2011-06 تتمثل في :

بعث اإدارة الرقابة الدائمة للمخاطر المتعلقة بمعالجة العمليات   -

وذلك بالن�صبة لجميع الم�صتويات الوظيفّية والهرمّية.

الجهوية  االدارات  م�صتوى  على  دائمين  مراقبين  هيئة  اإر�صاء   -

واالدارات المركزية للبنك

الم�صتوى  من  المراقبة  وتحديد  الدائمة  المراقبة  جهاز  قيادة   -

االأول والمراقبة من الم�صتوى الثاني الموكلة اإليه.

منظومة ترقيم داخلية :

ال�صركة  �صرعت  العالمي،  البنك  قبل  من  مكلف  مكتب  بم�صاركة 

بم�صاركة   )SNI( داخلي  ترقيم  منظومة  اإر�صاء  في  للبنك  التون�صية 

االجراءات  وتخ�ض  ال�صاملة  للمخاطر  المركزية  االإدارة  اإطارات 

المتخذة : 

المكتب  هذا  قبل  من  نموذج  ت�صميم  مو�صوع  عينة،  اختيار   -

 وتحديد العيب باعتبار متطلبات من�صور البنك المركزي التون�صي

2016-06 ومعايير بازل.

تجزئة المحفظة بين �صركات، �صركات �صغيرة ومتو�صطة الحجم.  -

اإح�صاء المتغيرات ال�صرورية الإر�صاء نظام ترقيم داخلي  -

التنميـــة التجارية
من  التمكن  على  ترتكز  جديدة  ديناميكية 

البيانات ومعرفة احلريف

على  البنك  2016، عمل  �صنة  المقررة  التنمية  تطبيقا ال�صتراتيجية 

مف�صلة  ومقارنة  للحرفاء  اأدق  تجزئة  بف�صل  حرفاءه  مع  عالقته  دعم 

مع المناف�صة.

بو�صع  المتعلقة  الم�صاريع  من  العديد  اإنهاء   2017 �صنة  وتم 

العر�ض ح�صب  وتنمية  الحريف  معرفة  وتعميق  التجارية  االأدوات 

وتع�سير  التجارية  الفعالية  من  والرفع  ال�ستراتيجي  الن�ساط 

التوزيع. قنوات 

وتهدف كل هذه االأعمال اإلى جذب الحرفاء الجدد وتاأمين وفائهم 

عبر توفير المنتوج المطلوب في الوقت المنا�صب عبر القناة االأن�صب 

لكل حريف.

وتم و�صع دليل يهدف اإلى اإثراء عر�ض المنتجات الجديدة الخا�صة 

بالخارج  المقيمين  والتون�صيين  )الموظفين  الحرفاء  من  فئة  بكل 
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�صنة  خالل  المنتجات  عديد  البنك  �صوق  كما  الحرة...(  والمهن 

الجزار  وابن  �صينا  ابن  وحزمتي  العليا  الدرا�صات  قر�ض  مثل   2017

وقر�ض الم�صكن االأول...

التجارية  �صهرته  لتدعيم  فروعه  �صبكة  اإثراء  على  البنك  وعمل 

تون�ض  على  موزعة  جديدة  فروع   10 بفتح  حرفائه  من  واالقتراب 

فروع  توجد  و�صو�صة. كما  ونابل  والمن�صتير  وقف�صة ومدنين  وبنزرت 

جديدة اأخرى هي في طور الدرا�صة والموافقة.

الحرفاء  لوفاء  الهادفة  �صيا�صته   2017 �صنة  خالل  البنك  وا�صل 

باإم�صاء اتفاقيات قر�ض مع �صركات وهيئات ل�صالح موظفيها وارتفع 

عددها اإلى 194 اتفاقية �صنة 2017.

لل�صركة  قوي  بتواجد   2017 �صنة  تميزت  االت�صال  م�صتوى  على 

 22 تخ�صي�ض  وتم  التوا�صل.  قنوات  مختلف  على  للبنك  التون�صية 

حملة ات�صال حول الفروع الجديدة والمنتجات الجديدة.

والمجالت  الجرائد  في  ومالي  ا�صهاري  اإدراج   457 البنك  وحقق 

و824 نقطة ا�صهارية بالراديو تم بثها على موجات االذاعات التون�صية 

و95 اإدراج لرايات ا�صهارية على مواقع الواب.

ونظمت ال�صركة التون�صية للبنك تظاهرات مختلفة من اأجل النهو�ض 

بعالقاتها العامة وهذه التظاهرات �صملت جميع الفاعلين والموؤثرين 

مثل الم�صاهمين والحرفاء والعاملين في الفروع والم�صتثمرين...

كما تكفلت ال�صركة التون�صية للبنك بـ 33 تظاهرة تتعلق باالقت�صاد 

والعلوم والثقافة والتقنيات الجديدة والحياة الطالبية ومنحت اإعانات 

مالية لـ 22 م�صتفيدا.

–ديـث البنــك
ال�سروع في التحويل الرقمي للبنك...

مع  العملياتي  الم�صار  تب�صيط   2020-2016 ا�ستراتيجية  ت�سترط 

الم�صافة  القيمة  ذات  بالمهن  باالعتناء  ي�صمح  مما  االأمثل  اإدراك 

م�صار  ومكننة  المادي  الطابع  )اإزالة  المعالجة  اآجال  وتقليل  العالية 

… )Workflow(ملفات الحرفاء

ولنجاح هذا التحول، ا�صتثمرت ال�صركة التون�صية للبنك في الهند�صة 

المعمارية المعلوماتية واالأدوات الرقمية كما قامت باقتناء تطبيقات 

المنظومة  لنواة  كتكملة   BFI �صركة  من  و»التعهدات«  »الفرع« 

المعلوماتية الجديدة التي بداأ البنك في ا�صتغاللها منذ �صهر دي�صمبر  

.2013

وقد تم تركيز هذه التطبيقات وتعميمها على جميع الفروع واالإدارات 

الجهوية وم�صالح المقر الرئي�صي في �صنة 2017. وبذلك تم االر�صاء 

التدريجي لنظام مع تطبيقات »Best of the breed«  حول النواة 

البنكية.

عمليات  من   %80 من  باأكثر  التكفل  من  التطبيقات  هذه  مكنت 

)الفرع  حاليا  موجودة  وبرمجية  وحدة   80 حوالي  وعو�صت  البنك 

بالدينار، الفرع بالعملة االأجنبية، قرو�ض االأفراد، ت�صنيف التعهدات 

وال�صرف...(

يغطي نطاق هذه التطبيقات وحداتها االأ�صا�صية ما يلي :

وال�صركات( )االأفراد  القرو�ض  ملفات  في  التحقق  	•

باالإم�صاء التعهدات  	•

ال�صمانات 	•

المدى( وق�صيرة  المدى،  وطويلة  )المتو�صطة  القرو�ض  اإنجاز  	•

الم�صتحقة الديون  في  الت�صرف  	•

والمدخرات الت�صنيف  	•

الديون ا�صتخال�ض  	•

النزاعات على  المحالة  الديون  	•

الت�صرف في الح�صابات وعمليات ال�صبابيك وو�صعية الحريف  	•
وال�صرف اليدوي والتوظيفات.

�صيمكن و�صع هذه التطبيقات حيز العمل من ما يلي :
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من  النقديات  منتجات  في  للت�صرف  اإعالمية  تطبيقة  اقتناء  	•
 2017 �صنة  الم�صروع  هذا  انجاز  في  البدء  تم   .S2M �صركة 

)وحدة   2018 �صنة  في  الوحدات  لمختلف  التدريجي  للتركيز 

الموزعات  في  ت�صرف  ووحدة  خلفي  �صباك  ووحدة  ترخي�ض 

.)TPE االآلية والمطارف

monitoring الحريف  ومراقبة  معرفة  تطبيقات  اإر�صاء  	•
وprofilage وتطبيق قانون االلتزام ب�صريبة الح�صاب االأجنبي 

ال�صخ�صيات  قائمة  في  اإ�صتراك  اإلى  )باالإ�صافة   FATCA

كما  العمل.  حيز  االآن  هي  والتي   )PEP �صيا�صيا  المك�صوفة 

على  التح�صينات  من  لعدد  البنك  طلب  اإلى  اال�صارة  تجدر 

م�صتوى الت�صنيف الديناميكي لدى المزود هي حاليا في طور 

التطوير.

وعلى م�صتوى الهند�صة المعمارية للمنظومة االإعالمية تم تركيز حل 

عالي التوافر وذلك لـ :

توقف  دون  بيانات  قواعد  توّفر  	•

؛ بعيد  موقع  عبر  المعطيات  لهذه  العاجل  اال�صترداد  	•

االألياف  تعميم  اإلى  وباال�صافة  الفروع  ب�صبكة  يتعلق  ما  في  اأما 

الب�صرية، قام البنك بتجهيز 50 فرع بحل اآمن يرتكز على الموجات 

الدقيقة.

املــوارد الب�ســـرية
تغير  عملية  ت�سهيل  اإلى  يوؤدي  التاأطير  ن�سبة  في  وا�سح  تح�سن 

البنك…

تتكون ا�صتراتيجية تنمية الموارد الب�صرية التي تطبق منذ �صنة 2016 

الموارد  �صيا�صة  �صياغة  اإعادة  اإلى  تطمح  التي  الم�صاريع  عديد  من 

اأداء  اأف�صل  وتاأمين  الب�صرية  لالإمكانات  اأف�صل  با�صتخدام  الب�صرية 

�صنة  االنتداب  اإعالن  بن�صر  الموظفين  هيكلة  تعديل  ويقع  للبنك. 

2016. في نف�ض  350 منتدبا جديدا �صنة  2017 المكمل لتوظيف 

الوقت بداأ تطبيق مخطط التطهير االجتماعي باالتفاق حول التقاعد 

المبكر لـ 140 موظفا.

بلغ عدد الموظفين بالبنك 2051 اآخر �صنة 2017 مقابل 2141 �صنة 

2016 و1998 �صنة 2015. وبلغ عدد المتقاعدين 88 �صنة 2017.

من ناحية اأخرى، تم اإنجاز م�صاريع وعمليات اأخرى في �صنة 2017 خا�صة بما يلي :
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ومن اأجل تعزيز التوا�صل الداخلي ون�صر قيم البنك تم عقد ور�صات 

عمل جمعت موظفي الفروع.

تم انجاز دليل جديد للمهن/المهارات ومخطط الت�صرف الوظيفي 

لكل  جديدة  مهني  تطور  فر�ض  خلق  بهدف   2017 �صنة  خالل 

الموظفين.

المهارات  لتنمية  الدورات  بعديد  القيام  تم  التكوين  م�صتوى  على 

خ�صت 60,65% من الموظفين اأي 1244 موظفا. وهذه التدريبات 

المخاطر  في  والت�صرف  المالية  مثل  الميادين  دارت حول مختلف 

والرقمية  الب�صرية  الموارد  في  والت�صرف  الم�صرفية  والحوكمة 

والتقنيات الجديدة للمعلومات واالت�صاالت. وتم ت�صجيل 47 موظفا 

في دورات تكوينية م�صفوعة ب�صهادة.

االجتماعي  التزامها  توؤكد  للبنك  التون�صية  ال�صركة  الزالت 

الموظفين  رفاه  على  والبحث  االجتماعية  الخدمات  بتح�صين 

الموظفين  لم�صاندة   2017 �صنة  ت�صامن  �صندوق  خلق  تم  اإذ 

على  زيادة  مر�صا  ي�صتكون  الذين  والمتقاعدين(  )المبا�صرين 

البنك  يقدم  كما  االجتماعية  والم�صاعدة  الوقائي  الطب  خدمات 

لفائدة  والريا�سي  الثقافي  الن�ساط  مثل  اأخرى  اجتماعية  ميزات 

واأبنائهم. الموظفين 

الن�ســـــاط الدولــــي
تمويل مالئم للتجارة الخارجية واإقامة عالقة مع مرا�سلين جدد

�سجل الن�ساط الدولي للبنك �سنة 2017 تح�صنا في حجم العمليات 

الظرف  رغم   %4,8 بـ  الجملي  المعامالت  رقم  وفي   %7,5 بـ 

االقت�صادي الوطني غير المالئم.

العمليات مع اخلارج

بلغ اجمالي العمليات مع الخارج 663.223 عملية �صنة 2017 اأدى 

اإلى نتائج ازدادت بـ 35,3% ورقم معامالت بلغ 11.339.377 األف 

دينار يف�صل كاالآتي :

%التغير 20162017نوعية العمليات 

15,3%094,6150,2 944,41عمليات م�صتندية واردات 

-17,9%-903,0814,888,2عمليات م�صتندية �صادرات 

64,8%024,7465,0 559,72 1تحويالت عمليات تجارية 

66,3%344,2777,5 566,73 2تحويالت عمليات مالية 

-4,7%-061,0785,0 846,04 4عمليات على الح�صابات بالدينار القابل للتحويل للمرا�صلين 

4,8%339,3519,5 819,811 10المجموع 

وتدعمت هذه النتائج بـ : 

الخارجية  البنكية  للم�صلحة  المندمجة  التطبيقة  تعميم  	•
انتاجية  قدرة  الم�صالح من  "IBANSYS" التي مكنت جميع 

اأكبر وفترة معالجة اأق�صر مع قيمة اأف�صل للخدمات.

"IBANSYS" التي دعمت  التجاري االيجابي لتطبيقة  التاأثير  	•
جلب  على  العمل  من  ومكنت  للبنك  التناف�صية  القدرة 

مهرة  تقنيين  على  باال�صتناد  الخارج  مع  المتعاملين  الحرفاء 

وتطبيقة معلوماتية فعالة.

الرئي�سيين  للمرا�سلين  وال�سمان  التاأكيد  خط�ط  فتح  اإعادة  	•
االأجانب بعد ب�صعة �صنين من ممانعتهم ب�صبب الو�صع االأمني 

ط   والقت�سادي للبالد الذي اأدى اإلى ايقاف اأو الحد من خط�

القر�ض.
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ما  في  اأكبر  بمرونة  للبنك  الجديدة  التعهدات  �صيا�صة  تميز  	•
يخ�ض منح قرو�ض اال�صتثمار والقرو�ض خارج الموازنة وتمويل 

وتعبئة  للواردات  االأجنبية  بالعملة  )التمويل  الخارجية  التجارة 

الديون على الخارج(.

الموؤ�ص�صات  من  فاأكثر  اأكثر  المكونة  البنك  فروع  تنويع محافظ  	•
للعمليات  اأف�صل  بمردودية  ي�صمح  مما  وال�صغرى  المتو�صطة 

الدولية ويبرر التطور الهام للمنتوج.

التجهيز  توريد معدات  زيادة  اإلى  الذي ادى  تن�صيط اال�صتثمار  	•
تون�ض  االأموال لال�صتثمارات االأجنبية في  روؤو�ض  واإلى تحويل 

او لال�صتثمارات التون�صية في الخارج.

العالقات الدولية 

عملت ال�صركة التون�صية للبنك خالل �صنة 2017 على دعم التعاون 

بنكية جديدة  البحث على عالقات  وعلى  االأجانب  المرا�صلين  مع 

لم�صاندة حرفائها في م�صاريعهم الهادفة للتو�صع دوليا. ودخل البنك 

في عالقة مع مرا�صلين جدد منهم 4 بنوك افريقية في التوغو ومالي 

البنك  لمجمع  فرعية  �صركات  مع  تعاون  بناء  ب�صدد  وهو  وكينيا. 

والكوت  ومالي  كينيا  في  افريقيا  بنك  الخارجية  للتجارة  المغربي 

التون�صية  ال�صركات  وتنزانيا وذلك لم�صاحبة  واأوغندا  ديفوار وروندا 

في هذه االأ�صواق الواعدة.

وقع  الذين  االأجانب  المرا�صلين  عدد   2017 �صنة  اآخر  وارتفع 

الم�صح  عملية  اإثر  وذلك   939 اإلى   RMA اتفاقية  البنك  معهم 

المرا�صلين  امتثال  من  التحقق  اأعمال  نطاق  في  بها  قام  التي 

الحرفاء والتعرف على  االأموال  تبيي�ض  العالمية لمكافحة   للمعايير 

.)AML/KYC(

ع                     بموق ل  بالت�صجي  2016 �صنة  منذ  للبنك  التون�صية  ال�صركة  قامت 

مرا�صليها  ذمة  على  وا�صعة   "SWIFT KYC REGISTERY"
AML/KYC/ لمعايير  بامتثالها  ت�صهد  التي  المطلوبة  الوثائق  جميع 

اأي�صا دوريا االجراءات المطلوبة من  FTF/FATCA. وينجز البنك 

طرف البنك المركزي التون�صي اأو المرا�صلين في ما يخ�ض االمتثال.

ال�صمانات  ا�صدارات  فاإن حجم  االأعمال دوليا  تطوير  على م�صتوى 

الدولية المفو�صة من المرا�صلين االأجانب ازداد بـ 15% �صنة 2017 

وهو م�صاحب ب�صيطرة كاملة للمخاطر.

ويعمل البنك اأي�صا على متابعة الم�صاريع االقت�صادية الكبرى التي 

المناق�صة  اتمام  وحتى  طرحها  منذ  دولية  عرو�ض  لطلبات  تخ�صع 

امكانية  تتاح  حتى  بها  الخا�صة  بالمعلومات  المرا�صلين  باإبالغ 

الم�صاركة فيها لحرفائهم.

اآفــــــاق التنميـــــــة
بـرنامـج  وعقــد  الـبنـك  ا�ستراتيجيـة  تج�سيـم  مـوا�سلــــة 

2020-2016

فاعل  كطرف  دورها  على  المحافظة  للبنك  التون�صية  ال�صركة  تعتزم 

مالي ذو �صالبة وم�صوؤول كما تعهدت منذ منت�صف �صنة 2016 في 

تنفيذ ا�صتراتيجيتها الجديدة 2016-2020 المرتكزة على الحوكمة 

منتجات  عرو�ض  عبر  الحرفاء  حاجيات  وفهم  وال�صفافة  الوا�صحة 

وخدمات مالئمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. 

تدعو اال�صتراتيجية الجديدة اإلى ثالث مراحل للتاأثير :

مرحلة اأولى للتاأهيل وعك�ض منحى النجاعة بحلول عام 2016 ؛  -

من  بداية  والدائم  المثمر  النمو  وا�صتعادة  للت�صريع  ثانية  مرحلة   -

�صنة 2018 ؛

مرحلة ثالثة لالإقالع واعتالء من�صة التتويج بداية من �صنة 2020   -

قاطرة  الناجح  البنك  »لي�صبح  اال�صتراتيجية  المهمة  وتحقيق 

االقت�صاد التون�صي«.

 نجاح هذه اال�صتراتيجية حتما بتنفيذ االإجراءات واال�صالحات 
ّ
يمر

المدى  على  الملمو�صة  ثمارها  �صتعطي  التي  الجوهرية  الهيكلية 

المتو�صط وخا�صة :
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 Global( ال�صامل  البنك  لمنظومة  التدريجي  االإر�صاء  	•
 Noyau( بنكية نواة  المن�صاأة حول   )Bancaire Urbanisé

Bancaire( في الواقع، بعد االنتهاء من تركيز التطبيقيتين »فرع« 

الناق�صة  الحلول  القتناء  القادمة  المرحلة  �صتكر�ض  و»تعهدات« 

)...ALM ،الت�صرف في الميزانية، الت�صرف في المخاطر(

االأعوان،  )ت�صبيب  الب�صرية  الموارد  هيكلة  اإعادة  موا�صلة  	•
)تكوين،  الب�صري  المال  راأ�ض  وتنمية  الموجه(  االنتداب 

تاأهيل...(.

)الدفع  البنكية  والعملّيات  لالإجراءات  الرقمي  التحويل  	•
الذي  المعطيات...(  الحلول،  المحمولة،  االأجهزة  بوا�صطة 

على  المرتكزة  القرارات  حقبة  مجاراة  من  البنك  �صيمكن 

تحليل المعطيات،

المتعلقة  الهيكلية  الم�صاكل  من  عددا  لمواجهتها  وتبعا  بالتوازي 

بالظرف القانوني والق�صائي، �صيحر�ض البنك على تنفيذ المقترحات 

وقواعد  �صالحيات  نف�ض  الإعطائها  وذلك  البرنامج  عقد  في  الواردة 

الت�صرف المتاحة للبنوك الخا�صة.

من ناحية اأخرى، يجب اأن ي�صمن البنك قيادة فعالة لالأموال الذاتية 

للبنك خالل كامل مدة اإعادة الهيكلة وذلك، ل�صمان امتثال دائم 

لكل معايير الحذر.

اليوم  للبنك،  التون�صية  ال�صركة  با�صتطاعة  يكون  اأن  يجب  كما 

المنتظر  االقت�صادي  باالنتعا�ض  المرتبطة  الفر�ض  من  اال�صتفادة 

التجارية  عرو�صه  تنوع  الفعلية،  التجارية  االمكانيات  باعتبار  وذلك 

وثراء راأ�ض ماله االن�صاني.

كما �صتتمكن ال�صركة التون�صية للبنك، من ناحية اأخرى من التاأكيد 

�صتعلق  ما  �صيا�صته في  بتطوير  اأكثر على دوره كبنك مواطنة وذلك 

في  اأعماله  موا�صلة  مع   )RSE( والبيئية  االجتماعية   بالم�صوؤولية 

)اقت�صادية،  والبيئية  االجتماعية  الم�صوؤولية  مجاالت  مختلف 

اجتماعية، مدنية، بيئية...(
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القوائم املالية
املختومة يف 31 دي�سمرب 2017

- املوازنة 

- قائمة التعهدات خارج املوازنة

- قائمة النتائج

- جدول التدفقات املالية

- اإي�ساحات حول القوائم املالية
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املوازنة
يف 31 دي�سمرب 2017

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 2016   31 دي�سمبر 2017الإي�ساح

الأ�ســول

765 853279 1.5284خزانة واأموال البنك المركزي التون�صي ومركز ال�صكوك البريدية والخزينة العامة للبالد التون�صيةاأ�صل 1

816 328 )*(759 2.5355م�صتحقات على الموؤ�ص�صات البنكية والماليةاأ�صل 2

776 529 5 )*(771 114 3.56م�صتحقات على الحرفاءاأ�صل 3

542 066 3421 134 4.51محفظة ال�صندات التجاريةاأ�صل 4

612 899354 5.5350محفظة اال�صتثماراأ�صل 5

183 60599 6.5122االأ�صول الثابتةاأ�صل 6

538 141620 7.5687اأ�صول اأخرىاأ�صل 7

232 279 3708 050 9مجمــــوع الأ�ســـــول

الخ�ســــوم

873 663827 256 8.51البنك المركزي التون�صي ومركز ال�صكوك البريديةخ�صم 1

052 75683 9.574اإيداعات واأموال الموؤ�ص�صات البنكية والماليةخ�صم 2

231 443 8095 963 10.55اإيداعات واأموال الحرفاءخ�صم 3

291 958354 11.5288قرو�ض وموارد خ�صو�صيةخ�صم 4

180 318834 12.5677خ�صوم اأخرىخ�صم 5

627 542 5047 261 8مجمـــوع الخ�ســـوم

الأمـــوال الذاتيـــة

875 875776 13.5776راأ�ض المالاأذ 1

000 000117 13.5117تخ�صي�صات الدولةاأذ 2

131 614465 13.5465االحتياطاتاأذ 3

-509 5095 5-13.5االأ�صهم الذاتيةاأذ 4

324 97837 13.524اأموال ذاتية اأخرىاأذ 5

-734 694-870 13.5641نتائج مرحلةاأذ 6

518 77840 13.551نتيجة ال�صنة المحا�صبيةاأذ 7

605 866736 788مجموع الأموال الذاتية 

232 279 3708 050 9مجموع الخ�سوم والأموال الذاتية 
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التعهدات خارج املوازنة
اإلى موفى 31 دي�سمرب 2017

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 2016  31 دي�سمبر 2017الإي�ساح

الخ�سوم المحتملة

151 141 7041 282 1�صمانات وكفاالت و�صمانات اأخرى مقدمةخ م 1

555 411335 462اعتمادات م�صتنديةخ م 2

00اأ�صول مقدمة ك�صماناتخ م 3

705 476 1141 745 1.61مجموع الخ�سوم المحتملة

التعهدات المقدمة

194 277128 2.6143تعهدات تمويل مقدمةخ م 4

933 8094 2تعهدات خا�صة بال�صنداتخ م 5

127 086133 2.6146مجموع التعهدات المقدمة

التعهدات المقبولة

00تعهدات تمويل مقبولةخ م 6

553 418 0441 679 3.61�صمانات مقبولةخ م 7
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قائمة النتائج 
الفرتة من Zرة جانفي اإلى 31 دي�سمرب 2017

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 2016  31 دي�سمبر 2017الإي�ساح

اإيرادات ال�ستغالل البنكي

862 373 )*(596 1.7442فوائد دائنة ومداخيل مماثلةاإيرادات 1

894 71 )*(445 2.781عموالت دائنةاإيرادات 2

634 63465 3.7104مرابيح محفظة ال�صندات التجارية والعمليات الماليةاإيرادات 3

287 11516 4.718مداخيل محفظة اال�صتثماراإيرادات 4

677 790527 646مجموع اإيرادات ال�ستغالل البنكي

اأعباء ال�ستغالل البنكي

-177 214-243 5.7252فوائد مدينة وتكاليف مماثلةاأعباء 1

-919 3-386 4عموالت مدينةاأعباء 2

00خ�صائر على محفظة ال�صندات التجارية والعمليات المالية اأعباء 3

-096 218-629 256مجموع اأعباء ال�ستغالل البنكي  

581 161309 390الناتج البنكي ال�سافي  

5/ع4 -232 105-596 6.7129مخ�ص�صات اتحياطي المخاطر ونتيجة ت�صحيح قيم الم�صتحقات وعنا�صر خارج الموازنة والخ�صوماأ

-186 12-423 7.710مخ�ص�صات احتياطي المخاطر ونتيجة ت�صحيح قيم اأ6/ع5

058 8566 8.76اإيرادات ا�صتغالل اأخرىاإيرادات 7

-219 114-505 9.7156م�صاريف االأعواناأعباء 6

-605 33-096 10.742تكاليف اال�صتغالل العامةاأعباء 7

-253 7-543 7مخ�ص�صات ا�صتهالك ومدخرات لالأ�صول الثابتة اأعباء 8

144 85443 50نتيجـــــــــــة ال�ستــــــــغالل

8/ع9 -521 2801 11.72ر�صيد الربح اأو الخ�صارة المتاأتية من العنا�صر العادية االأخرى اأ

-100 1-351 12.71االأداء على ال�صركاتاأعباء 11

523 78340 51نتيجة الأن�سطة العادية

-5-5ر�صيد الربح اأو الخ�صائر المتاأتية من العنا�صر الخارقة للعادة اأ9/ع10

518 77840 51النتيجة ال�سافية لل�سنة المحا�سبية  

00تاأثيرات التغييرات المحا�صبية )�صافية من االأداءات( 

518 77840 51النتيجة بعد التغييرات المحا�سبية  

)*( البيانات المعاد معالجتها من اأجل المقارنة
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جـــــــدول التدفقــــــات النقــــــــــدية
الفرتة من Zرة جانفي اإلى 31 دي�سمرب 2017

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 2016  31 دي�سمبر 2017الإي�ساح

اأن�ســـــطة ال�ستغـــــالل

672 508536 649اإيرادات اال�صتغالل البنكي المقبو�صة

-562 212-254 265اأعباء اال�صتغالل البنكي المدفوعة

-137 58423 2اإيداعات اأو �صحوبات لدى موؤ�ص�صات بنكية ومالية اأخرى

-084 405 )*(-916 779قرو�ض وت�صبقات اأو �صداد قرو�ض وت�صبقات ممنوحة للحرفاء

044 991160 523اإيداعات اأو �صحوبات الحرفاء

-949 318-953 58اقتناءات اأو تفويت في �صندات توظيف

-498 114-132 154مبالغ م�صددة لالأعوان ودائنون اآخرون

-795 6-966 241تدفقات نقدية اأخرى متاأتية من اأن�صطة اال�صتغالل

-033 2-323 2اأداءات على ال�صركات مدفوعة

-339 386 -462 326 1.8التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة ال�ستغالل

اأن�سطــــــة الإ�ستثــــــمار

494 01016 17فوائد واأرباح مقبو�صة على محفظة اال�صتثمار

-981 62-326 7اقتناءات اأو تفويت في محفظة اال�صتثمار

-387 18-735 12اقتناءات اأو تفويت في االأ�صول الثابتة

-874 64 -051 3 2.8التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة ال�ستثمار 

اأن�ســـــــطة ال�ستـــــــثمار

0 0 اإ�صدار االأ�صهم

-821 87-025 64اإ�سدار اأو ت�سديد قرو�ش وموارد خ�سو�سية

0 0 اأرباح موزعة

-821 87 -025 64 3.8التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة التمويل 

-034 539 -538 393 التغير ال�صافي لل�صيولة وما يعادلها خالل ال�صنة المحا�صبية

984 156 -050 382 ال�صيولة وما يعادلها في بداية ال�صنة المحا�صبية

-050 382 -588 775 4.8ال�سيولة وما يعادلها في نهاية ال�سنة المحا�سبية

)*( البيانات المعاد معالجتها من اأجل المقارنة
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2 - االأ�سا�ض املرجعي الإعداد القوائم املالية  

المنتهية  لل�صنة  للبنك  التون�صية  لل�صركة  المالية  القوائم  اإعداد  تم 

في 31 دي�صمبر 2017 طبقا للمبادئ المحا�صبية المتفق عليها عموما 

و25(  و24  و23  و22  المحا�صبية )21  المعايير  �صيما  تون�ض وال  في 

المتعلقة بالموؤ�ص�صات البنكية.

املحا�سبية  واملبـادئ  القيا�ض  قواعد   -  3
املعتمدة

الممتلكات  عنا�صر  تقييم  اأ�صا�ض  على  المالية  القوائم  اإنجاز  تم 

المحا�صبّية  المبادئ  اأهم  وتتلخ�ض  االأ�صلية  التكلفة  مبداأ  وفق 

فيما يلي :

المتعلقة  والمداخيل  للتعهدات  المحا�سبي  التقييد   -  1-3

بها

3-1-1 - التقييد المحا�سبي للتعهدات خارج الموازنة  

وطويلة  متو�صطة  بالقرو�ض  المتعلقة  التمويل  تعهدات  تقييد  يتم 

كفاالت  �صكل  في  وال�صمانات  الم�صتندية  واالعتمادات  المدى 

و�صمانات بقائمة التعهدات خارج الموازنة عند التعاقد ب�صاأنها ويقع 

القيمة  باعتماد  االأموال  ت�صريحات  ن�صق  الموازنة ح�صب  اإلى  نقلها 

اال�صمية.  

3-1-2 - التقييد المحا�سبي للقرو�ش لفائدة الحرفاء

يقدم �سافي قرو�س الإ�سقاط في الم�ازنة بقيمته ال�سمية بعد طرح 

الفوائد المح�صوبة م�صبقا والتي لم يحن اأجل ا�صتحقاقها.

االإي�ســاحات حــول القــوائم املــالية
لل�سنة املحا�سبية املختومة يف 31 دي�سمرب 2017

1 - تقديــم البنـــك

ال�صركة التون�صية للبنك هي �صركة خفية اال�صم خا�صعة لقانون عدد 

2016-48 بتاريخ 11 جويلية 2016 المتعلق بموؤ�ص�صات القر�ض. والتاأمت 

الجل�صة العامة التاأ�صي�صية لل�صركة التون�صية للبنك في 18 جانفي 1957. 

يبلغ راأ�ض المال االجتماعي لل�صركة التون�صية للبنك 776.875 األف 

دينار ويتكون من 155.375.000 �صهم بقيمة 5 دنانير لل�صهم الواحد 

مدرجة بالت�صعيرة الدائمة لبور�صة االأوراق المالية بتون�ض.

يوجد المقر االجتماعي لل�صركة التون�صية للبنك ب�صارع الهادي نويرة 

-1001 تون�ض وت�صم �صبكة الفروع 140 فرعا و181 موزعا اآليا لالأوراق 

المالية النقدية. 

تف�صل تركيبة راأ�ض مال البنك في 31 دي�صمبر 2017 كاالآتي :

باآالف الدنانير

% من راأ�ش المالالمبلغ باآالف الدنانيرعدد الأ�سهمالـم�ساهمـــون

98.71%879 774766 375 153اأ - م�ساهمون تون�سيون

71.54%800 004555 160 111الدولة التون�صية

11.85%042 46192 408 18الموؤ�ص�صات العمومية

7.11%244 69255 048 11ذوات اعتبارية خا�صة

اإعادة �صراء البنك الأ�صهمه

8.21%793 61763 758 12اأ�صخا�ض طبيعيين

1.29%996 2269 999 1ب - م�ساهمون اأجانب

0.85%564 7246 312 1ذوات اعتبارية

0.44%432 5023 686اأ�صخا�ض طبيعيين

100.00%875 000776 375 155المجموع
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طرح  بعد  المدينة  الجارية  والح�صابات  المدفوعة  القرو�ض  وتقدم 

المحت�صبة  اأو  المقبو�صة  واالإيرادات  المخ�ص�صة  والفوائد  الفوائد 

م�صبقا والمدخرات المتعلقة بها.

الممنوحة  القرو�ش  لمداخيل  المحا�سبي  التقييد   -  3-1-3

للحرفاء

تح�صب الفوائد والمداخيل المماثلة اإ�صافة اإلى العموالت في نتائج 

المبالغ  بقيمة   2017 دي�صمبر   31 في  المنتهية  المحا�صبية  ال�صنة 

المتعلقة بها بعنوان ال�صنة المحا�صبية المذكورة.

يتم تح�صيل الفوائد على القرو�ض ق�صيرة االأجل م�صبقا وتقييدها في 

ح�صابات الت�صوية عند ت�صريح هذه القرو�ض وتقع في �صكل ا�صتراك 

في نهاية ال�صهر للجزء الم�صتحق.

بالقرو�ض  والمتعلقة  بعد  ت�صدد  ولم  اأجلها  حان  التي  الفوائد  تقيد 

)�صمن  والم�صنفة  في خال�صها  الم�صكوك  االأجل  وطويلة  متو�صطة 

التون�صي  البنك المركزي  االأق�صام ب2 وب3 وب4( طبقا لمن�صور 

بند  من  وتخ�صم  المعلقة  االإيرادات  في   ،1991 ل�صنة   24 عدد 

"م�صتحقات على الحرفاء". ويقع اعتبار هذه الفوائد في قائمة النتائج 
عند تح�صيلها الفعلي. 

وتدرج في قائمة النتائج في تاريخ اال�صتحقاق الفوائد الجارية التي 

"االأ�صول  �صمن  الم�صنفة  بالقرو�ض  والمتعلقة  اأجلها  يحل  لم 

خا�صة  متابعة  تتطلب  التي  "االأ�صول  �صمن  اأو  اأ(  الجارية" )ق�صم 

)ق�صم ب1( ح�صب من�صور البنك المركزي التون�صي عدد 24 ل�صنة 

الفعلي ما عدى  قب�سها  البنك م��س�عيا  اأّن ي�سمن  1991 وي�سترط 

فوائد القرو�ض المعالجة في اإطار المن�صور الجديد للبنك المركزي 

التون�صي عدد 4 ل�صنة 2011.

على  المدينة  الجارية  الح�صابات  على  الفوائد  بتعليق  القيام  ويقع 

الفوائد  على  التعليق  ويقت�صر  الح�صاب"  "تجميد  قاعدة  اأ�صا�ض 

الناتجة عن الح�صابات المجمدة.

ال�صافية  الدائنة  العمليات  اإذا كان مجموع  الح�صاب مجمدا  ويعتبر 

المنزلة به اأقل من قيمة الفوائد المدينة التي اأنتجها الح�صاب. 

بالح�صابات  الخا�صة  نزاع  الم�صتحقات محل  اإيرادات  تحت�صب  وال 

الجارية المدينة المقفلة.

3-1-4 - التقييد المحا�سبي لفوائد التاأخير

قيام  للبنك، عند  التون�صية  ال�صركة  قبل  التاأخير، من  فوائد  تح�صب 

الحريف بالخال�ض اأو عند اإجراء اإعادة جدولة ديون بالن�صبة لحريف 

معين.

غير اأنه ونظرا لدخول برنامج االإعالمية الجديد للت�صرف في النزاعات 

2007، تّم احت�صاب جزء من فوائد  �صنة  منذ  العمل،  "IMX" حيز 
التاأخير وتاأجيلها وتقييدها بما قيمته 476.369 األف دينار.

3-1-5 - مدخرات مخ�س�سة للتعهدات

i - مدخرات فردية

لمعايير  طبقا  الحرفاء  لتعهدات  المخ�ص�صة  المدخرات  �صبط  تم 

الحذر المتعلقة بتوزيع المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات الواردة 

المنقح   1991 ل�صنة   24 عدد  التون�صي  المركزي  البنك  من�صور  في 

بالمن�صورين عدد 23 ل�صنة 1993 وعدد 4 ل�صنة 1999 الذي يحدد 

النحو  على  المدخرات  لتخ�صي�ض  الدنيا  والن�صب  المخاطر  اأق�صام 

االآتي :

%0 جارية  اأ�صول  اأ-   	•
%0 اأ�صول تتطلب متابعة خا�صة  ب-1   	•

%20 اأ�صول غير موؤكدة  ب-2   	•
%50 اأ�صول مقلقة  ب-3   	•

%100 اأ�صول معلقة  ب-4   	•

المخاطر  اأق�صام  من  ق�صم  لكل  المدخرات  تخ�صي�ض  ن�صب  تطبق 

على �صافي المخاطر غير المغطاة، اأي مبلغ التعهد بعد طرح الفوائد 

الموؤجلة وقيمة ال�صمانات المتح�صل عليها �صواء كانت اأ�صوال مالية اأو 

عقارات مرهونة اأو �صمانات من الدولة اأو البنوك وموؤ�ص�صات التاأمين.

البنود  بعد طرح  المدينة  والح�صابات  الديون  المدخرات على  تقدم 

المتعلقة بها.
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الم�صمى  بالبند  الموازنة  خارج  التعهدات  على  المدخرات  تقدم 

اأخرى". "خ�صوم 

ii - مدخرات جماعية

تطبيقا للف�صل 10 مكرر )جديد( من المن�صور عدد 24 ل�صنة 1991 

وخا�صة  الالحقة  بالن�صو�ض  والمنقح   1991 دي�صمبر   17 بتاريخ 

كونت   ،2012 دي�صمبر   6 بتاريخ   2012 ل�صنة   20 عدد  المن�صور 

ال�صركة التون�صية للبنك مدخرات ذات طابع عام ت�صمى "مدخرات 

الجارية  التعهدات  على  المحتملة  المخاطر  تغطية  ق�صد  جماعية" 

)�صنف 0( والتي تتطلب متابعة خا�صة )�صنف 1( ح�صب الف�صل 8 

من من�صور البنك المركزي التون�صي عدد 24 ل�صنة 1991.

ولتحديد مبلغ هذه المدخرات اتبع البنك المنهجية المرجعية الملحقة 

بالمن�صور عدد 24 ل�صنة 1991 والتي تن�ّض على المراحل التالية : 

تجميع التعهدات �صنف 0 و1 في مجموعات متجان�صة ح�صب   -

قطاع الن�ساط ؛

تطابق  التي  مجموعة  لكل  و�صطية  ترحيل  ن�صب  احت�صاب   -

المخاطر االإ�صافية للمجموعة من ال�صنة ن مقارنة بالتعهدات 0 

االحت�صاب  هذا  تم  وقد  ن-1.  ال�صنة  من  المجموعة  لنف�ض  و1 

باإزالة التعهدات ذات المخاطر المحددة اأال وهي : جماعة بن 

علي وموؤ�ص�صات عمومية ؛

تعك�ض  التي  الديون  مجموعة  ح�صب  العددي  العامل  تحديد   -

باعتبار  تم  قد  احت�صابه  اأن  اإلى  االإ�صارة  وتجدر  المخاطر.  تفاقم 

هذه  اأن  بما  العمومية  والموؤ�ص�صات  علي  بن  جماعة  تعهدات 

االأخيرة قد تاأثرت بالظرف اال�صتثنائي ال�صائد في 2011 ؛ 

مجموعة  ح�صب  تطبيقها  �صيتم  التي  المدخرات  ن�صب  تقدير   -

مبلغ  بت�صاعف  الجماعية  المدخرات  مبلغ  وتحديد  الديون 

التعهدات 0 و1 بهذه العوامل المتغيرة الثالثة.    

iii - مدخرات اإ�سافية 

 2013/12/30 في  الموؤرخ   2013 ل�صنة   21 عدد  للمن�صور  تطبيقا 

ومتابعة  وتغطيتها  المخاطر  بتق�صيم  والمتعلق  للبنوك  الموجه 

على  اإ�صافية  مدخرات  للبنك  التون�صية  ال�صركة  كونت  التعهدات 

االأ�صول ذات اأقدمية في الق�صم 4 تفوق اأو ت�صاوي 3 �صنوات لتغطية 

المخاطر ال�صافية وذلك طبقا للن�صب المئوية الدنيا التالية :

-  40% لالأ�صول التي لها اأقدمية في الق�صم 4 من 3 اإلى 5 �صنوات 

70% لالأ�صول التي لها اأقدمية في الق�صم 4 من 6 و7 �صنوات   -

ت�صاوي  اأو  تفوق   4 الق�صم  في  اأقدمية  لها  التي  لالأ�صول   %100  -

8 �صنوات.

iv - اإجراءات ا�ستثنائية للقطاع ال�سياحي 

تطبيقا لمن�صور البنك المركزي التون�صي عدد 05-2017 بتاريخ 24 

جويلية 2017، حافظت ال�صركة التون�صية للبنك على ق�صم المخاطر 

10 مكرر  الف�صل  2014 وجمدت االأقدمية ح�صب  31 دي�صمبر  في 

للموؤ�ص�صات   1991 دي�صمبر   17 بتاريخ   91-24 المن�صور عدد  4 من 

ال�صياحية التي انتفعت باالإجراءات اال�صتثنائية لدعم قطاع ال�صياحة 

المن�صو�ض عليها بمن�صور البنك المركزي التون�صي عدد 2015-12 

بتاريخ 22 جويلية 2015.

وفي 31 دي�صمبر 2017، لم يخ�ص�ض البنك اإال مدخرات اإ�صافية بما 

قيمته 40.674 مليون دينار بعنوان الديون الم�صنفة 4 )19 حريف(.

والمداخيل  ال�سندات  لمحفظة  المحا�سبي  التقييد   -  2-3

المتعلقة بها

اال�صتثمار  محفظة  �صنفين  اإلى  البنك  �صندات  محفظة  تنق�صم 

ومحفظة ال�صندات التجارية.

بهـا المتعلقـة  والـمداخيل  ال�ستثمار  3–2–1 – محـفظة 

ي�صنف �صمن محفظة اال�صتثمار ما يلي :

التي  ال�صركات  مال  راأ�ض  في  ح�ص�صا  تمثل  التي  ال�صندات  	•
)�سندات  البنك  لن�ساط  مفيدة  الم�ستديمة  ملكيتها  تعتبر 

في  وح�ص�ض  م�صاهمة  �صندات   : الم�صتديمة(  الم�صاهمة 

موؤ�ص�صات �صريكة وح�ص�ض في موؤ�ص�صات مرتبطة ؛
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نّية  مع  البنك  اقتناها  التي  القار  الدخل  ذات  ال�صندات  	•
خا�صة  ومنها  اال�صتثمار  )�صندات  اآجالها  حلول  حتى  حيازتها 

االقترا�صات الرقاعّية( ؛

عليها  ن�صت  والتي  تمويل  م�صاهمات  �صكل  في  ال�صندات  	•
اتفاقية اإعادة االإحالة والتي لم يقع التفويت فيها نهائيا ؛

االأموال المت�صرف فيها من قبل �صركات اال�صتثمار ذات راأ�ض  	•
مال التنمية. 

هذه  مختلف  على  للعمليات  المحا�صبي  التقييد  قواعد  وتتلخ�ض 

االأ�صناف من ال�صندات  كاالآتي :

i - �سـنـدات المـ�سـاهـمـة المـ�سـتـديـمـة

تقيد هذه ال�صندات في الموازنة ب�صعر اقتنائها دون اعتبار الم�صاريف 

واالأعباء.

التعهدات خارج  في  المدفوعة  وغير  المكتتبة  الم�صاهمات  ت�صجل 

الموازنة بقيمة اإ�صدارها.

وتدرج عمليات اقتناء �صندات الم�صاهمة والتفويت فيها بتاريخ تحويل 

ملكيتها اأو بتاريخ ت�صجيل المعاملة ببور�صة االأوراق المالية بتون�ض. 

في  ال�صندات  هذه  في  التفويت  الناتجة عن  القيمة  فوائ�ض  وتدرج 

بند "اعتمادات للمدخرات ونتيجة ت�صحيح قيم محفظة اال�صتثمار".

في  البنك  بحوزة  هي  التي  ال�صندات  على  االأ�صهم  اأرباح  وت�صجل 

قائمة النتائج عند الموافقة الر�صمية على توزيعها.

ii - �سـنـدات ال�ستثـــمار

في  االقترا�ض(  )رقاع  القار  الدخل  ذات  ال�صندات  تدرج مداخيل 

االإيرادات ب�صفة تغطي الفترة المعنية.

iii - �سـنـدات المـ�سـاهـمـات للتـمـويـل

وينظر  للتم�يل  الرئي�سي  للن�ساط  امتدادا  التم�يل  م�ساهمات  تعتبر 

اإلى فوائ�ض القيمة الناتجة عن التفويت فيها كفوائد وتحت�صب كجزء 

من اإيرادات اال�صتغالل البنكي. وتدرج فوائ�ض القيمة كاإيرادات مرة 

واحدة عند التفويت وتقدم في بند "مداخيل محفظة اال�صتثمار".

قائمة  في  البنك  بحوزة  هي  التي  ال�صندات  على  االأرباح  وتدرج 

النتائج عند الموافقة الر�صمّية على توزيعها.

ويقع تحويل المبالغ غير المدفوعة من الفوائد التي وقع تحويلها اإلى 

الم�صاهمات.  ح�صابات  اإلى  الم�صتحقات  ح�صابات  من  م�صاهمات 

كما تحول االإيرادات الموؤجلة المتعلقة بها اإلى ح�صاب المدخرات 

للم�صاهمات.

iv - مدخرات مخ�س�سة للم�ساهمات

اإقفال  تاريخ  عند  ال�صارية  بالقيمة  الم�صاهمة  �صندات  تح�صب 

الح�صابات، وهي تتطلب تخ�صي�ض مدخرات تغطي النق�ض المحتمل 

في القيمة ال �صيما اإذا كان يكت�صي طابعا م�صتديما.

ويقع االأخذ بعين االعتبار عند ح�صاب هذه القيمة لما يلي :

؛ المدرجة  لالأ�صهم  بالن�صبة  بالبور�صة  ال�صهم  قيمة  	•

موازنة  اآخر  من  انطالقا  تحديدها  يتم  التي  الح�صابية  القيمة  	•
متوفرة بالن�صبة للم�صاهمات في الم�صاريع غير الفندقية ؛

موازنة  اآخر  من  انطالقا  تحديدها  يتم  التي  الح�صابية  القيمة  	•
االأ�صول  على  الم�صجل  القيمة  فائ�ض  ح�صب  ومعدلة  متوفرة 

الثابتة بالن�صبة للم�صاهمات في الم�صاريع الفندقية.

�صركات  فيها  تت�صرف  التي  االأموال  في  الم�صاهمات  تح�صب 

بالقيمة  اإحالة،  اتفاقيات  اإطار  في  تنمية  مال  راأ�ض  ذات  اال�صتثمار 

ال�صارية وباعتبار اآفاق اال�صتخال�ض.

الم�صاهمات  بعنوان  مدخرات  تخ�صي�ض  يتّم  االأ�صا�ض،  هذا  وعلى 

اآجال االإحالة والتي ال تغطي  انتهاء  التي لم يقع ا�صتخال�صها عند 

قيمتها ال�صارية كلفة اقتناء ال�صندات.

3–2–2 – محفظة ال�سندات التجارية والـمداخيل المتعلقـة بهـا

تق�صم محفظة البنك من ال�صندات التجارية التي يملكها البنك اإلى 

�صنفين :

ال  والتي  ب�صيولتها  المتميزة  ال�صندات   : المعامالت  �سندات   -

تفوق مدة حيازتها ثالثة اأ�صهر )رقاع الخزينة ق�صيرة االأجل(..

RAP_STB_ARABE_2017.indd   49 28/11/18   14:06



50

الـ�ســـركـــــة الــتون�سيــــــة للــبنـــــــك

ال  لمدة  حيازتها  نية  مع  مقتناة  �صندات   : التوظيف  �سندات   -

تتجاوز ال�صنة.

اعتبار  دون  اقتنائها  ب�صعر  الموازنة  في  ال�صندات  هذه  تقييد  يتم 

الم�صاريف واالأعباء. يقع اإدراج المداخيل المتعلقة بهذه ال�صندات 

في قائمة النتائج ب�صفة تغطي الفترة المعنية.

تتاأتى من  التي  التوظيف وهي  المتعلقة ب�صندات  المنحة  كما تقيد 

الفارق بين �صعر االقتناء وقيمة الت�صديد ب�صفة تغطي الفترة المتبقية 

لل�صندات.

والأعباء  الحرفاء  لإيداعات  المحا�سبي  التقييد   -  3-3

المتعلقة بها

نوعية  ح�صب  الحرفاء  واأموال  اإيداعات  على  الفوائد  اأعباء  تقيد 

االإيداع بالطريقة االآتية :

الحرفاء  ح�صابات  في  الجارية  الح�صابات  على  الفوائد  تدرج   -

القيمة  تواريخ  وتختلف  اأ�صهر.  ثالثة  كل  محا�صبيا  وتقيد 

الفوائد على الح�صابات الجارية للحرفاء  الم�صتعملة الحت�صاب 

لمن�صور  طبقا  وذلك  االإيداع  اأو  ال�صحب  عمليات  باختالف 

البنك المركزي التون�صي عدد 22 ل�صنة 1991؛

تدرج الفوائد على الح�صابات الأجل في ح�صابات الحرفاء عند   -

حلول اأجلها وتكون مو�صوع ا�صتراك عند كل تاريخ اإقفال.

3-4 - التقييد المحا�سبي للموارد والأعباء المتعلقة بها

�صحب،  عملية  وقعت  كلما  الموازنة  في  البنك  اقترا�صات  تدرج 

اأجل  حل  متى  االأعباء  �صمن  االقترا�صات  على  الفوائد  وت�صجل 

االأجنبية  بالعملة  الخارجية  البنك  اقترا�صات  وت�صجل  ا�صتحقاقها. 

بالدينار على اأ�صا�ض �صعر ال�صرف االأ�صلي.

ال�صركة  فيه  تت�صرف  الذي  لل�صمانات  الوطني  ال�صندوق  ويتكفل 

التون�صية الإعادة التاأمين بتغطية مخاطر ال�صرف المتعلقة بها.

االقفال  تاريخ  في  ال�صرف  ب�صعر  االأجنبية  بالعملة  الديون  تحين 

التاأمين  الإعادة  التون�صية  ال�صركة  مع  المبرم  التغطية  عقد  وي�صجل 

المحا�صبي  المعيار  ح�صب  تغطية  كاأداة  ال�صرف  �صعر  تغير  لتحمل 

الدولي 39. ويتم الحقا تحديد قيمته الحقيقية التي تعادل مخاطر 

ال�صرف المحتملة وتقديره بتاريخ االإقفال.

3-5 - اإعادة �ســراء الأ�سهــم الــذاتية

المتعلق   2 عدد  التون�صي  المحا�صبي  المعيار  لمقت�صيات  طبقا 

باالأموال الذاتية :

تقدم االأ�صهم الذاتية التي تمت اإعادة �صراءها في الموازنة بعد   -

طرحها من االأموال الذاتية ؛

اأو نق�ض القيمة المحقق على االأ�صهم الذاتية  يقيد زائد القيمة   -

التي تمت اإعادة �صرائها مبا�صرة في االأموال الذاتية ؛

اإعادة  تمت  التي  الذاتية  االأ�صهم  على  المقبو�صة  االأرباح  تقيد   -

�صرائها في ح�صاب "نتائج مرحلة".

الأجـنـبـية  بالعـملة  للعمليات  المحا�سبي  التقييد   -  6-3

ونتـيجة الـ�سـرف

اليدوي  ال�صرف  عمليات  على  ال�صرف  نتيجة  تحديد  يوميا  يتم 

وتمثل  العملية.  تاريخ  في  ال�صرف  �صعر  ح�صب  النقدية  لالأوراق 

نتيجة ال�صرف، في هذه الحالة، الفارق بين �صعر االقتناء و�صعر البيع 

لليوم المعين.

ال�صرف  �صعر  اإلى  القار  ال�صعر  من  تقييم  اإعادة  عملية  اإجراء  يقع 

ال�صاري عند تاريخ االإقفال لكافة ح�صابات الموازنة بالعملة االأجنبية 

بما في ذلك و�صعيات ال�صرف. ويتم ت�صجيل الفارق الناتج عن هذا 

التقييم في ح�صاب الموازنة "38.391 فارق التحويل".

3-7 - الأ�سـول الـثـابـتـة وال�ستهالكات

المئوية  الن�صبة  اعتبار  مع  اقتنائها  بتكلفة  الثابتة  االأ�صول  تقيد 

الم�صترجعة من االأداء على القيمة الم�صافة الخا�ض بال�صنة ال�صابقة.

والتي  ال�صنوية،  ح�ص�صه  المت�صاوية  اال�صتهالك،  ن�صب  وتف�صل 

يعتمدها البنك كاالآتي :
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%2 •	عقارات 
%20 نقل  •	معدات 

)*( %20 - 15 - 10 مكاتب  ومعدات  •	اأثاث 
%10 وتكييف  وات�صاالت  �صالمة  •	معدات 

)*( %33 – 15 معلوماتية  •	معدات 
%33 معلوماتية  •	برمجيات 
%10 واإن�صاءات  وتهيئة  •	تجهيز 

)*( : ن�صبة موظفة على االإقتناءات منذ غرة جانفي 2008.

بيد اأن البنك ا�صتثنى المبداأ المحا�صبي للتكلفة االأ�صلية وقام خالل 

ال�صنة المحا�صبية 2000 باإعادة تقييم االأرا�صي والمباني، وقد ترتب 

 37.324 بمبلغ  للبنك  الذاتية  االأموال  في  زيادة  العملية  هذه  عن 

األف دينار تم تقديمها في بند "اأموال ذاتية اأخرى".

 16 الدولية  المحا�صبة  لمعايير  وتطبيقا   2017 دي�صمبر   31 وفي 

)IAS(، تم تحويل جزء من فارق اإعادة التقييم اأو ما يعادل 12.345 

اأخذ تراجع القيمة المحا�صبية  النتائج الموؤجلة ليتم  اإلى  األف دينار 

لالأ�صول الثابتة التي تمت اإعادة تقييمها بعين االعتبار.

ما  اأخرى  ومنافع  للتقاعد  المغادرة  لمنح  مدخرات   -  8-3

بعد الت�سغيل 

تقيد المدخرات لمنافع االأعوان من قبل البنك لمجابهة التعهدات 

بالمنح  والمتعلقة  المكت�صبة  للحقوق  الحالية  للقيمة  المطابقة 

عن  وتنتج  للتقاعد.  المغادرة  حال  في  اأ�صهر(  �صتة  )اأجر  التعاقدية 

احت�صاب )ح�صب طريقة االأثر الرجعي( وحدات االئتمان المقدرة 

)ح�صب المعيار المحا�صبي الدولي عدد 19 "منافع االأعوان" الذي 

ياأخذ بعين االعتبار  بتون�ض(. وهذا االحت�صاب  ال وجود لما يعادله 

خا�صة مخاطر الوفاة والتطور التقديري لالأجور وتواتر االأعوان ون�صبة 

التحيين المالي.

اأعوانه  تجاه  البنك  تعهدات  لتغطية  للمدخرات  ملحق  يقيد  كما 

المتقاعدين بخ�صو�ض التاأمين االجتماعي با�صتعمال نف�ض الطريقة 

اأمل الحياة للمنتفعين واالأعباء  اإلى تقديرات  المحا�صبية وبالرجوع 

ال�صنوية المنبثقة عن عقد التاأمين االجتماعي.

4 - االأحداث البارزة للفرتة

4-1 - ديون ال�سركة التون�سية للبنك على �سركة التون�سية 

لإعادة التاأمين 

بموجب عقد تغطية مخاطر ال�صرف المبرم من قبل ال�صركة التون�صية 

االأجنبية  بالعملة  الم�صترك  االقترا�ض  ب�صداد  البنك  قام  للبنك، 

 127,121 قيمته  ما  �صرف  فارق  بذلك  وتحمل  الخال�ض  تاريخ  في 

مليون دينار وتاأخذ الدولة على عاتقها دفع فارق ال�صرف تطبيقا لعقد 

التغطية لمخاطر عدم ا�صتقرار �صعر ال�صرف وذلك من قبل "�صندوق 

ال�صمان الوطني" »Fond National de Garantie« وتبلغ ديون 

هذا  في  المت�صرفة  التاأمين،  الإعادة  التون�صية  ال�صركة  مع  البنك 

ال�صندوق ما قيمته 127,578 مليون دينار.

4-2 - �سمان الدولة لفائدة البنك الفرن�سي التون�سي 

الفرن�صي  للبنك  التابعة  ل�صركتها  للبنك  التون�صية  ال�صركة  منحت 

78,18% قر�صا  االأم  ال�صركة  فيه  تملك  الذي   "BFT" التون�صي 

لهذا  �صمانا  الدولة  منحت  دينار.  مليون   70 قدره  البنوك   بين  ما 

القر�ض بما قيمته الجملية 361 مليون دينار ما يغطي حوالي %82 

من خ�صوم البنك الفرن�صي التون�صي.

4-3 - النتقال اإلى المنظومة الإعالمية الجديدة 

في اإطار تحديث منظومته االإعالمية، قامت ال�صركة التون�صية للبنك 

Carthago- و Carthago-Agence باقتناء التطبيقات الجديدة

خالل  التطبيقات  هذه  تركيز  في  ال�صروع  تم   .Engagements

�صهر اأفريل 2017 واإتمامه في �صهر نوفمبر 2017.

4-4 - المغادرة الطوعية للتقاعد

اجتماعي  تطهير  البنك خطة  اأعد  الهيكلة  الإعادة  برنامجه  اإطار  في 

تتعلق بالمغادرة الطوعية للتقاعد لـ 378 موظفا. في نهاية �صنة 2017، 

موظفا   242 مغادرة  برمجة  وتمت  االجراء.  بهذا  موظفا   136 تمتع 

خالل ال�صنوات المحا�صبية 2018 و2019.

76 مليون دينار في  ما قدره  التطهير  الحينية لمخطط  الكلفة  بلغت 

51 مليون دينار تم تقييدها كمدخرات  2017 من بينها  31 دي�صمبر 
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تم  دينار  مليون  و19   IAS  19 الدولية  المحا�صبية  المعايير  باعتبار 

تقييدها �صمن اأعباء ال�صنة المحا�صبية 2017.

4-5 - التمديد في الجراءات ال�ستثنائية لقطاع ال�سياحة 

اأ�صدر البنك المركزي التون�صي من�صورا عدد 05-2017 بتاريخ 24 

جويلية 2017 ين�ض على التمديد في اآجال االإجراءات اال�صتثنائية 

لدعم موؤ�ص�صات القطاع ال�صياحي مو�صوع المن�صور عدد 2015-12 

قرو�ض  بمنح  والمتعلق  المن�صور  هذا  من   2 عدد  البند  با�صتثناء 

جديدة لتمويل الحاجيات للمال المتداول.

في الواقع، ت�صتطيع موؤ�ص�صات القر�ض اإعادة جدولة ا�صتحقاقات �صنة 

2017 من القرو�ض الممنوحة للموؤ�ص�صات ال�صياحية التي ا�صتفادت 

من  بداية  �صدادها  ويمكن   .2015-12 عدد  المن�صور  اجراءات  من 

�صنة 2018.

BRUNO POLI 4-6 - ق�سية برونو بولي

تم رفع هذه الق�صية �صد البنك من قبل ال�صيد برونو بولي زاعما اأنه 

و�صع تحت ذمة البنك الوطني للتنمية ال�صياحية �صابقا 7 رقاع خزينة 

لحامله بالدوالر دون تحديد البنك الم�صدر وتاريخ االأجل م�صتظهرا 

�صابق  موظف  با�صم  تاريخ  دون  �صهادة  من  لالأ�صل  مطابقة  بن�صخة 

اأدان  وبذلك  البنك.  ختم  ودون  ال�صياحية  للتنمية  الوطني  بالبنك 

حكم ال اأ�صا�ض له من ال�صحة ال�صركة التون�صية للبنك باأن تعيد له 

تلك الرقاع اأو ما ي�صاوي قيمتها. كان هذا الحكم مو�صوع ا�صتئناف 

تم بموجبه تاأكيد الحكم االبتدائي. تمت �صياغة طعن بالنق�ض مع 

الح�صول على تاأجيل تنفيذ دون كفالة.

وقد �صدر حكم لفائدة البنك بتاريخ 26 مار�ض 2018 اأبطلت بموجبه 

محكمة التعقيب حكم اال�صتئناف مع االإحالة.

4-7 - التخلي والتفويت في الديون

مجلة  من   48 عدد  للبند   quaterdecies ال�صابعة  للفقرة  تطبيقا 

االأداء ال�صريبي على الدخل الفردي وال�صريبة على ال�صركات، قام 

ال�صنة  خالل  خال�صها  يمكن  ال  بنكية  ديون  عن  بالتخلي  البنك 

المحا�صبية 2017.

المتعلق   1998 فيفري   02 بتاريخ   4-98 عدد  القانون  وباعتبار 

للبنك  التون�صية  ال�صركة  قامت  الديون،  ا�صتخال�ض  بالموؤ�ص�صات 

بالتفويت في مجموعتين من الديون البنكية لح�صاب �صركتها التابعة 

االجمالية  القيمة  بلغت  الديون.  ال�صتخال�ض  التون�صية  ال�صركة 

للديون التي قام البنك بالتخلي والتفويت فيها 460,6 مليون دينار 

من بينها 197 مليون دينار كفوائد تاأخير.

5 - اإي�ساحات حول بنود القوائم املالية

المركـزي  البنـك  لــدى  واأمـوال  خزانــة   -  1-5 اإي�ساح 

للبالد  العامة  والخزينة  البريدية  ال�سكوك  ومركز  التون�سـي 

التون�سيـة

 2017 دي�صمبر   31 في  دينار  األف   284.853 البند  هذا  ر�صيد  بلغ 

مقابل 279.765 األف دينار في نف�ض التاريخ من �صنة 2016 وتركيبته 

كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

710 00640 47 الخزينة

167 45936 42الخزينة بالدينار

543 5474 4الخزينة بالعملة االأجنبية

986 790238 237البنك المركزي التون�سي

190 91115 52 البنك المركزي التون�صي بالدينار

796 879223 184البنك المركزي التون�صي بالعملة االأجنبية

5265مركز ال�سكوك البريدية

44الخزينة العامة للبالد التون�سية وا�ستعادة ال�سيولة

765 853279 284المجمـــوع
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تحتوي ح�صابات "البنك المركزي التون�صي" بالدينار على عدة   -

مبالغ �صابقة معلقة قيد الت�صوية. 

يف�صل الجدول االآتي الح�صابات العالقة ح�صب تاريخ اأقدميتها. 

تحتوي ح�صابات "البنك المركزي التون�صي" بالعملة االأجنبية   -

على عدة مبالغ �صابقة معلقة قيد الت�صوية. 

وح�صب  االأجنبية  العملة  ح�صب  العالقة  الح�صابات  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

354 513 210620 906 737507 598 567432 267 735اأقل من ثالثية

255 046 47214 578 132250 855 00153 972 191اأكثر من ثالثية

193 284 29619 063 61938 078 60937 149 19اأكثر من �صدا�صية

081 890 74762 729 11681 836 88876 090 82اأكثر من �صنة

884 733 726716 277 604878 368 065600 480 028 1المجموع

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 

فـي 31
ديسمرب

2017

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

الدولر 

الكندي

CAD

900 6421,9522137 142170 1500070اأقل من ربع �صنة

121201,952230اأكثر من ربع �صنة

3370 70901,9523 7091 1اأكثر من ن�صف �صنة

286 75241 1501,952118 83321 00360 82620 1469 0071 51اأكثر من �صنة

CAD 186 114179 792122 55591 14562 82690 6469 7291 52مجموع

الفرنك 

ال�سوي�سري

CHF

074 4162,5084211 2808136174 94اأقل من ربع �صنة

160162,508040اأكثر من ربع �صنة

28302832,5080709اأكثر من ن�صف �صنة

310 3976 5162,508126 4022 19150 6571 32549 7441اأكثر من �صنة

CHF 134 43818 231126 4187 62650 6651 60549 7535مجموع

كورونة 

دنماركية

DKK

000,39400اأقل من ربع �صنة

000,39400اأكثر من ربع �صنة

000,39400اأكثر من ن�صف �صنة

0101050006010,3940237اأكثر من �صنة

DKK 0101050006010237مجموع

الدينار 

الجزائري

DZD

000,02100اأقل من ربع �صنة

000,02100اأكثر من ربع �صنة

000,02100اأكثر من ن�صف �صنة

804 7200,021859 000460 7204 000460 004اأكثر من �صنة

DZD 804 720859 000460 7204 000460 004مجموع

اليــــورو

EURO

330 445 84716 788 8492,94817 578 6185 034 4856 869 9983 057 3645 709 6201 976اأقل من ربع �صنة

437 192 0891 5172,948679 371404 152230 80997 366108 563307 121اأكثر من ربع �صنة

951 270 7744 765 8602,9486 448 1941 295 6232 670668 238931 524780 363 1اأكثر من ن�صف �صنة

505 128 20412 650 4262,94839 114 7784 450 44213 922830 671 9841 283 8563 778 11اأكثر من �صنة

EURO 222 037 91434 883 65264 546 96211 010 70122 465 3995 770 9517 080 5636 240 14مجموع
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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 

فـي 31
ديسمرب

2017

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

اليان الياباني

JPY

0000,0222870 000008040 8040اأقل من ربع �صنة

000,02200اأكثر من ربع �صنة

458 9000,02204 9000204 000204اأكثر من ن�صف �صنة

298 00929 6770,02256 346 4231 574 6762 346 423101 574 2اأكثر من �صنة

JPY 627 01134 57756 591 5031 574 5762 551 00101 50340 574 2مجموع

كورونة 

نرويجية 

NOK

590 1000,298166 100805222 4422اأقل من ربع �صنة

000,29800اأكثر من ربع �صنة

000,29800اأكثر من ن�صف �صنة

588 8170,29817042 31797500571142 474142اأكثر من �صنة

NOK 179 91718649 417105500623164 518164مجموع

الريال 

القطري

QAR

0350350,672024اأقل من ربع �صنة

000,67200اأكثر من ربع �صنة

000,67200اأكثر من ن�صف �صنة

0000000,67200اأكثر من �صنة

QAR 03500035024مجموع

الريال 

ال�سعودي

SAR

237 2100,6573015 2104623 4623اأقل من ربع �صنة

000,65700اأكثر من ربع �صنة

000,65700اأكثر من ن�صف �صنة

839 6500,6572316 650003525 3525اأكثر من �صنة

SAR 077 8605432 860008248 8248مجموع

الكورونة 

ال�سويدية

SEK

101 4000,29863 00004002010 2010اأقل من ربع �صنة

000,29800اأكثر من ربع �صنة

000,29800اأكثر من ن�صف �صنة

683209 8917000,29813 57970045 312045اأكثر من �صنة

SEK 310 6893 10013 91111 10045 5791 00045 33210مجموع

الدولر 

الأمريكي

USD

134 341 530146 542 8722,484152 915 50958 412 21461 786 81527 669 65760 129 69431 742اأقل من ربع �صنة

138 142 0773 652 0022,4841 265 1141 895665 039 1141 107660 000225 5اأكثر من ربع �صنة

651 826 3533 015 5822,4844 540 5521 616 8051 456 2811 77649 27183 567 1اأكثر من ن�صف �صنة

287 066 710127 862 9592,48468 155 62451 723 89327 222 01313 819 0667 933 61237 904 19اأكثر من �صنة

USD 210 376 670280 072 415227 877 799112 417 80891 505 22243 198 60669 371 57669 219 22مجموع

مـــوؤ�سر ال�سيــولة

تطبيقا لمقت�صيات من�صور البنك المركزي التون�صي عدد 14-2014 

ال�صيولة  موؤ�صر  احترام  البنوك  على  يجب   2014 نوفمبر   10 بتاريخ 

2017. وقد  2016 و80% خالل �صنة  70% خالل �صنة  بـ  المقدر 

حققت ال�صركة التون�صية للبنك الموؤ�صرات التالية :

%

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

199.25%88.3%موؤ�صر ال�صيولة
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الـتقـريــر ال�سنــوي 2017

اإي�ساح 5-2 - م�ستحقات على الموؤ�س�سات البنكيـة والماليـة

بلغ ر�صيد هذا البند 355.759 األف دينار في 31 دي�صمبر 2017 مقابل 328.816 األف دينار في 31 دي�صمبر 2016. وتف�صيله كاالآتي :

باآالف الدنانير

دي�سمبر 2016دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

066 331115 102م�ستحقات على الموؤ�س�سات البنكية

22- ح�صابات جارية للبنوك المقيمة

105 326114 102- ح�صابات جارية للبنوك غير المقيمة

3959- ح�صابات مدينة للمرا�صلين بالدينار القابل للتحويل

162 005169 200قرو�ش للموؤ�س�سات البنكية

000 000122 100قرو�ض على ال�صوق النقدية بالدينار

162 00547 100قرو�ض على ال�صوق النقدية بالعملة االأجنبية

 679 39 )*(516 51قرو�ش للموؤ�س�سات المالية المخت�سة )الإيجار المالي(

9084909 1- م�صتحقات تابعة

7558- م�صتحقات تابعة على قرو�ض ما بين البنوك بالدينار

851 8324 1- م�صتحقات تابعة على قرو�ض ما بين البنوك بالعملة االأجنبية

 816 328 )*(759 355المجموع

)*(البيانات المعاد معالجتها من اأجل المقارنة

يتم تقديم ح�صابات المرا�صلين المدينة �صافية من ح�صابات المرا�صلين الدائنة لكل عملة اأجنبية.

تحتوي ح�صابات المرا�صلين على عدة مبالغ �صابقة معلقة قيد الت�صوية.

ويف�صل الجدول االآتي الح�صابات العالقة ح�صب العملة االأجنبية 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

مجموع 

الح�سابات 

المدينة

مجموع 

الح�سابات 

الدائنة

مجموع الح�سابات 

المدينة التي اأعيد 

تقييمها

مجموع الح�سابات 

الدائنة التي اأعيد 

تقييمها

AED49 691--313 42249 691313 42233 118208 889اأقل من 3 اأ�صهر

CAD1 69733 07035 9423 35137 63936 42173 47571 098اأقل من 3 اأ�صهر

CHF4 2005 65825 07813 89629 27819 55473 42249 036اأقل من 3 اأ�صهر

--------DKKاأقل من 3 اأ�صهر

DZD---744-744-16اأقل من 3 اأ�صهر

EUR1 889 7322 641 1723 265 5212 590 5765 155 2525 231 74815 196 65315 422 145اأقل من 3 اأ�صهر

GBP-71364545641 2582124 164اأقل من 3 اأ�صهر

JPY---77 250-77 250-1 681اأقل من 3 اأ�صهر

KWD-630 000-630 000-1 260 000-10 221 624اأقل من 3 اأ�صهر

--------LYDاأقل من 3 اأ�صهر

NOK-0-3 431-3 431-1 023اأقل من 3 اأ�صهر

SAR10 00010 000-9510 00010 0956 5656 627اأقل من 3 اأ�صهر

USD654 453690 134196 5611 328 946851 0142 019 0792 113 8345 015 191اأقل من 3 اأ�صهر

496 001 27931 497 17مجموع الح�سابات العالقة ذات الأقدمية اأقل من 3 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

مجموع 

الح�سابات 

المدينة

مجموع 

الح�سابات 

الدائنة

مجموع الح�سابات 

المدينة التي اأعيد 

تقييمها

مجموع الح�سابات 

الدائنة التي اأعيد 

تقييمها

--------AEDاأكثر من 3 اأ�صهر

CAD7537 01724 7065 85024 78142 86748 37683 680اأكثر من 3 اأ�صهر

CHF-6754824 2824824 9571 20812 431اأكثر من 3 اأ�صهر

-DKK--178-178-70اأكثر من 3 اأ�صهر

DZD236 351--236 411236 351236 4115 0305 031اأكثر من 3 اأ�صهر

EUR3 669 600576 2703 973 163581 6417 642 7631 157 91122 529 3363 413 291اأكثر من 3 اأ�صهر

GBP509-366503751661 242اأكثر من 3 اأ�صهر

JPY---88 000-88 000-1 915اأكثر من 3 اأ�صهر

--------KWDاأكثر من 3 اأ�صهر

--------LYDاأكثر من 3 اأ�صهر

NOK---3 447-3 447-1 028اأكثر من 3 اأ�صهر

SAR---120-120-79اأكثر من 3 اأ�صهر

USD1 932 6331 349 2543 046 3731 588 1194 979 0062 937 37312 367 3537 296 140اأكثر من 3 اأ�صهر

836 814 53810 951 34مجموع الح�سابات العالقة ذات الأقدمية  اأكثر من 3 اأ�سهر

AED1 071--257 1031 071257 103714171 354اأكثر من 6 اأ�صهر

CAD78 87087 51114 08490 08292 954177 593181 455346 680اأكثر من 6 اأ�صهر

CHF-1 3391 8936 8471 8938 1864 74720 528اأكثر من 6 اأ�صهر

--------DKKاأكثر من 6 اأ�صهر

DZD---2 231-2 231-47اأكثر من 6 اأ�صهر

EUR510 965463 759602 839558 9081 113 8051 022 6683 283 2733 014 620اأكثر من 6 اأ�صهر

GBP3939 7252 2665 8982 65915 6238 80551 731اأكثر من 6 اأ�صهر

JPY40 00025 842-87 25040 000113 0928702 460اأكثر من 6 اأ�صهر

--------KWDاأكثر من 6 اأ�صهر

--------LYDاأكثر من 6 اأ�صهر

NOK---8 650-8 650-2 579اأكثر من 6 اأ�صهر

SAR---195-195-128اأكثر من 6 اأ�صهر

USD8 514 217289 0768 689 286906 93417 203 5021 196 01042 731 7792 970 769اأكثر من 6 اأ�صهر

898 580 6436 211 46مجموع الح�سابات العالقة ذات الأقدمية < 6 اأ�سهر و > 12 اأ�سهر

AED48 425434511848 43055232 278368اأقدمية < 12 �صهرا

CAD1 442 409337 9901 085 189556 3042 527 598894 2954 934 1231 745 753اأقدمية < 12 �صهرا

CHF454 278199 405585 566103 7041 039 844303 1092 607 669760 122اأقدمية < 12 �صهرا

DKK6 69911 38213 32782120 02612 2037 8934 810اأقدمية < 12 �صهرا

DZD2 644 82912 340 14822 414297 6722 667 24312 637 82056 759268 933اأقدمية < 12 �صهرا

EUR78 613 14346 970 343103 693 38426 311 629182 306 52773 281 972537 403 181216 020 597اأقدمية < 12 �صهرا

GBP539 320998 2501 787 789520 2462 327 1091 518 4977 705 7565 028 198اأقدمية < 12 �صهرا

JPY240 0751 324 86749 3732 374 265289 4483 699 1326 29780 479اأقدمية < 12 �صهرا

KWD6 017001036 01710348 811835اأقدمية < 12 �صهرا

LYD659 388437 176823 361350 0211 482 749787 1972 668 0591 416 482اأقدمية < 12 �صهرا

NOK1 88311 92035 0446 98036 92818 90011 0125 636اأقدمية < 12 �صهرا

SAR69 98767012 52682 30282 51382 97254 17054 471اأقدمية < 12 �صهرا

USD59 806 09553 620 22953 298 63437 296 395113 104 72990 916 624280 940 837225 827 802اأقدمية < 12 �صهرا

485 214 845451 476 836مجموع الح�سابات العالقة ذات الأقدمية < 12 �سهر
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تف�صيل الم�صتحقات على الموؤ�ص�صات البنكية والمالية )عدا الديون المرتبطة( ح�صب المدة المتبقية بتاريخ 31 دي�صمبر 2017 :

باآالف الدنانير

5 �سنوات[]3 اأ�سهر- �سنة[3 اأ�سهر ≤البيانات المجموع 5 �سنوات >]�سنة- 

331 102---331 102م�ستحقات على الموؤ�س�سات البنكية

2---2ح�صابات جارية للبنوك المقيمة  

326 102---326 102ح�صابات جارية للبنوك غير المقيمة

3---3ح�صابات مدينة للمرا�صلين بالدينار القابل للتحويل

005 200---005 200قرو�ش للموؤ�س�سات البنكية

000 100---000 100قرو�ض على ال�صوق النقدية بالدينار

005 100---005 100قرو�ض على ال�صوق النقدية بالعملة االأجنبية

516 51-500 50039 5169 2قرو�ش للموؤ�س�سات المالية المخت�سة )الإيجار المالي(

852 353-500 50039 8529 304المجموع

تف�صيل الديون على الموؤ�ص�صات البنكية والمالية )عدا الديون المرتبطة( ح�صب نوعية الحريف : �صركات مرتبطة و�صركات �صريكة و�صركات 

اأخرى :

باآالف الدنانير

المجموع�سركات اأخرى�سركات �سريكة�سركات مرتبطةالبيــان

331 326102 100-005 2ديون على الموؤ�س�سات البنكية

22-ح�صابات جارية للبنوك المقيمة

326 321102 100-005 2ح�صابات جارية للبنوك غير المقيمة

33-0ح�صابات مدينة للمرا�صلين بالدينار القابل للتحويل

005 199200 123-806 76قرو�ش للموؤ�س�سات البنكية

000 000100 30-000 70قرو�ض على ال�صوق النقدية بالدينار

005 199100 93-806 6قرو�ض على ال�صوق النقدية بالعملة االأجنبية

516 51651 51--قرو�ش للموؤ�س�سات المالية المخت�سة )الإيجار المالي(

852 041353 275-811 78المجموع
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اإي�ساح 5-3 - م�ستحقات على الحرفاء

يو�صح الجدول التالي تطور التعهدات ال�صافية بين �صنتي 2016 و2017 :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

195 409928 022 1ح�صابات جارية مدينة

047 208274 198قرو�ض من موارد خ�صو�صية 

063 79335 30م�صتحقات تتحملها الدولة

071 17710 6تنفيل تتحمله الدولة

245 071187 173ح�صابات جارية لل�صركاء

 755 788 6)*(166 155 7م�صاعدات اأخرى للحرفاء

562 5623 3ديون للتفويت

894 23157 56ديون تابعة 

 833 274 8)*(618 645 8المجموع الإجمالي

113 475 0971 374 1مدخرات

744 020246 219- مدخرات على ح�صابات جارية

833 710138 82- مدخرات على موارد خ�صو�صية

856 615972 952- مدخرات على "قرو�ض اأخرى للحرفاء"

961 27660 64- مدخرات على ح�صابات جارية لل�صركاء

455455- مدخرات على ديون للتفويت 

264 02255 55- مدخرات جماعية

249 257 9821 137 1فوائد موؤجلة

739 34288 92- فوائد موؤجلة على ح�صابات جارية

119 029 1481 947- فوائد موؤجلة على قرو�ض اأخرى للحرفاء

201 03738 38- فوائد موؤجلة على ح�صابات جارية لل�صركاء

957 51278 46- فوائد موؤجلة على موارد خ�صو�صية

107 1073 3- فوائد موؤجلة على ديون للتفويت 

126 83619 10- فوائد موؤجلة على ديون تابعة 

695 76712 18اإيرادات مقبو�سة م�سبقا

776 529 5)*(771 114 6المجموع ال�سافي

)*( البيانات المعاد معالجتها من اأجل المقارنة

تف�صل تركيبة �صافي القائم الجاري للديون على الحرفاء في 31 دي�صمبر 2017 كاالآتي :

باآالف الدنانير

فوائد موؤجلةمدخرات اإ�سافيةمدخرات ذاتيةالقائم الجمليالبيــــــــــــانات
اإيرادات مقبو�سة 

م�سبقا
القائم ال�سافي

048 711-342 92-028 48-991 409170 022 1ح�صابات جارية مدينة

986 68-512 46-531 52-179 20830 198قرو�ض من موارد خ�صو�صية

759 70-037 38-053 15-222 07149 173ح�صابات جارية لل�صركاء

635 236 5-767 18-148 947-898 515-718 136436 192 7قرو�ض اأخرى للحرفاء

--107 3-562455 3ديون للتفويت

395 45-836 23110 56ديون معّلقة

824 132 6-767 18-982 137 5101 631--565 618687 645 8المجموع

022 55-مدخرات جماعية

771 114 6القائم ال�سافي
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ياأخذ القائم الجاري للديون في 31 دي�صمبر 2017 بعين االعتبار عملية ال�صطب والتفويت في ديون بمبلغ جملي ي�صاوي 263.560 األف دينار.

يف�صل القائم الخام للم�صتحقات على الحرفاء عدا الديون غير المدفوعة والديون المرتبطة ح�صب المدة المتبقية كاالآتي :

باآالف الدنانير

القائم الخام5 �سنوات فما فوق�سنة اإلى 5 �سنوات3 اأ�سهر اإلى �سنةاأقل من 3 اأ�سهرالبيــان

409 022 4091 022 1ح�صابات جارية مدينة

107 509 5075 421744 051 2912 377 8881 335 1م�صاعدات اأخرى للحرفاء

130 49143 33415 62123 6843ديون على موارد خ�صو�صية

646 574 9986 755759 074 9122 380 9811 358 2المجموع

 

الفوائد الموؤجلة : 

تف�صل ح�صابات الفوائد الموؤجلة لل�صنة المختومة في 31 دي�صمبر 2017 كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

739 34288 92فوائد موؤجلة على ح�صابات جارية

266 3096 5فوائد موؤجلة على كفاالت و�صمانات

943 825187 199فوائد موؤجلة على فوائد القرو�ض متو�صطة المدى العادية

826 039241 263فوائد موؤجلة على فوائد القرو�ض متو�صطة المدى المجمعة

895 6062 2فوائد موؤجلة على قرو�ض م�صمونة من الدولة

957 51278 46فوائد موؤجلة على موارد خ�صو�صية

201 03738 38فوائد موؤجلة على الح�صابات الجارية لل�صركاء

189 369590 476فوائد عن التاأخير موؤجلة على الديون المتنازع عليها

107 1073 3فوائد موؤجلة على ديون للتفويت

126 83619 10فوائد موؤجلة على ديون تابعة

249 257 9821 137 1المجمــوع الجزئي

716 8776 5فوائد موؤجلة على ديون مكفولة من الدولة

965 263 8591 143 1المجمـــــــوع

المنظومة  قبل  من  اآلية  ب�صفة  وتقييدها  التاأخير  فوائد  احت�صاب  تم 

المعلوماتية وبلغت في 31 دي�صمبر 2017 ما قيمته 476.369 األف 

دينار.

5-3-1 - ال�سمانات 

الحت�صاب  البنك  قبل  من  بها  المحتفظ  ال�صمانات  تحديد  يتم 

جرد  غياب  في  الحاالت  بع�ض  في  التعهدات  على  المدخرات 

االإدارة  �صهادات  الملكية،  )�صهادات  تبررها  التي  القانونية  للوثائق 

العقارية لل�صياحة اأو لل�صناعة...(

5-3-2 - المدخرات الإ�سافية 

بتاريخ   2013-21 عدد  التون�صي  المركزي  البنك  لمن�صور  تطبيقا 

30 دي�صمبر 2013، كونت ال�صركة التون�صية للبنك من نتائج ال�صنة 

اإ�صافية �صافية على التعهدات  2017 ا�صتعادة مدخرات  المحا�صبية 

اأو تفوق اأقدميتها في ال�صنف الرابع 3 �صنوات وذلك  التي ت�صاوي 

بما قيمته 30.995 األف دينار.

 ،2017 31 دي�صمبر  هكذا وبالن�صبة لل�صنة المحا�صبية المختومة في 

بلغ ر�صيد المدخرات االإ�صافية 656.117 األف دينار.
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5-3-4 - ديون وقعت اإعادة جدولتها وديون تكفلت بها الدولة 

دون فوائد

تتمثل الديون التي تكفلت بها الدولة في :

ديون عدد من ال�صركات العمومية والتي تكفلت بها الدولة في   -

األف   30.793 بلغ قائمها  1999 والتي  المالية ل�صنة  قانون  اإطار 

دينار. ووقعت اإعادة جدولة هذه الديون على فترة تمتد من 20 

اإلى 25 �صنة، دون فوائد ومع �صمان الدولة.

اإي�ساح 5-4 - محفظة ال�سندات التجارية

بلغ ر�صيد هذا البند 1.134.342 األف دينار في 31 دي�صمبر 2017 

مقابل 1.066.542 األف دينار في 31 دي�صمبر 2016. تتكون محفظة 

ال�صندات التجارية من �صندات ذات دخل قار ت�صدرها الدولة ومن 

�صندات ذات دخل متغير. 

5-3-3 - المدخرات الجماعية 

عدد  الون�صي  المركزي  البنك  لمن�صور  مكرر   10 للف�صل  تطبيقا 

بالن�صو�ض  تغييره  تم  كما   1991 دي�صمبر   17 بتاريخ   91-24

دي�صمبر   6 بتاريخ   2012-20 المن�صور عدد  منها  الالحقة وخا�صة 

طابع  ذات  مدخرات  للبنك  التون�صية  ال�صركة  خ�ص�صت   ،2012

المحتملة  المخاطر  لتغطية  جماعية"  "مدخرات  بـ  �صميت  عام 

متابعة  تتطلب  التي  وتلك   )0 )ق�صم  الجارية  التعهدات  على 

8 بمن�صور البنك المركزي  1( تطبيقا للمذكرة عدد  خا�صة )ق�صم 

.91-24 التون�صي عدد 

للمنهجية  طبقا  المحت�صب  الجماعية،  المدخرات  مبلغ  وقدر 

دينار  األف   55.022 بـ    91-24 عدد  بالمن�صور  الملحقة  المرجعية 

اآخر �صنة 2017.

وتف�صل المدخرات الجماعية كاالآتي :

بالدينار

الن�ساط
اأق�سام 0 و1

دي�سمبر 2017

ن�سبة الترحيل الو�سطية

2017/2013

%

العامل العددي

2017/2013

ن�سبة المدخرات

2017/2013

%

المدخرات الجماعية

2017

046 38,73987%3,521,00%927 440 72الفالحة

866 007 55,834%3,541,70%846 401 119ن�صاطات اأخرى

542 678 25,001%43,901,00%509 295 15�صناعات اأخرى

419 953 28,148%2,321,00%628 410 372 1خدمات اأخرى

824 396 29,561%0,781,02%451 040 593بناء و اأ�صغال عامة

156 648 25,178%3,011,09%833 105 046 1تجارة

084 019 56,116%0,841,00%852 733 281 1اال�صتهالك

253 453 44,962%1,381,00%092 977 394ال�صكن

980 122 28,7310%1,921,00%935 425 831 1�صناعات معملية

058 591 15,001%5,371,00%281 346 197التنمية العقارية

880 163 27,019%6,941,23%300 377 397ال�صياحة

107 022 50المجموع
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اإي�ساح 5-5 - محفظة �سندات ال�ستثمار

انتقلت محفظة اال�صتثمار من 354.612 األف دينار في 31 دي�صمبر 2016 اإلى 350.899 األف دينار في 31 دي�صمبر 2017. وتف�صل تركيبة 

هذه المحفظة كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

879 05620 25�سندات المبادلة

450 21 112 26 - رقاع خزينة ق�صيرة االأجل

)571()056 1( فوائد مقبو�صة م�صبقا

663 045 2861 109 1�سندات التوظيف

974 009 4431 068 1- رقاع الخزينة القابلة للتنظير

689 84335 40- ديون مرتبطة

542 066 3421 134 1المجمـــــوع

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

918 156 337 143    �صندات اال�صتثمار

374 79     428 76     اأموال تت�صرف فيها �صركات اال�صتثمار ذات راأ�صمال التنمية

740 99022 22�صناديق التوظيف الجماعي

346 63896 96�صندات الم�صاهمة

339 55548 47ح�ص�ض في الموؤ�ص�صات ال�صريكة والم�صتركة

959 417141 165ح�ص�ض في الموؤ�ص�صات المرتبطة

3030�صركات في طور التفويت

709 70919 19م�صاهمات مع اإعادة االإحالة

506 0253 4م�صتحقات وديون تابعة

921 129568 576القيمة الخام

309 230214 225مدخرات

612 354     899 350     القيمة ال�سافية
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ويبرز الجدول التالي التغيرات ح�صب نوعية ال�صندات الم�صنفة في محفظة اال�صتثمار :

باآالف الدنانير

الر�سيد في 

2016/12/31
الكتتاب

تفويت /ت�سديد/

تعوي�ش
نتائج مر�سمة

اإعادة ت�سنيف)1( 

)+(

اإعادة ت�سنيف )1(

)-(

الر�سيد في 

2017/12/31

337 143-835 14 --246 50019 91820 156�صندات اال�صتثمار

اأموال تت�صرف فيها �صركات اال�صتثمار ذات 

راأ�صمال التنمية

79 374- 2 946---76 428

990 22---000 2501 7401 22�صناديق التوظيف الجماعي

638 96---346486194 96�صندات الم�صاهمة

555 47---784-339 48ح�ص�ض في الموؤ�ص�صات ال�صريكة والم�صتركة

417 165-835 14--623 9598 141ح�ص�ض في الموؤ�ص�صات المرتبطة

30----30�صركات في طور التفويت

709 19----709 19م�صاهمات مع اإعادة االإحالة

104 572-835 14 835 14-946 2 224 85921 41530 565المجموع

)1( : بتاريخ 26 ماي 2017، قامت ال�صركة التون�صية للبنك بتحويل ال�صند الثانوي ال�صادر من �صركة مجموعة بنك تون�ض الخارجي اإلى 6 ماليين يورو اأي ما يعادل 

14.835 مليون دينار.

تف�صل ال�صندات في 2017/12/31 اإلى �صندات م�صعرة وغير م�صعرة كاالآتي :

باآالف الدنانير

الر�سيد اإلى 31 دي�سمبر 2016الر�سيد اإلى 31 دي�سمبر 2017البيــــــــــــان

002 00220 20اأ�صهم م�صعرة

413 152545 552اأ�صهم غير م�صعرة

415 104565 572القيمة االإجمالية باآالف الدنانير

تف�صل قائمة اأهم الموؤ�ص�صات التابعة في 31 دي�صمبر 2017 كاالآتي :

باآالف الدنانير

الـموؤ�س�ســة الـتابعـــة
الح�سة في

راأ�ش المال بـ %

اإجمالي القيمة 

المحا�سبية
المدخرات

�سافي القيمة 

المحا�سبية

القطاع المالي

-801 80133 91,433%ال�صركة التون�صية ال�صتخال�ض الديون

205 16-205 81,916%�صركة اال�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية

132 36-132 98,436%�صركة اال�صتثمار لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك

749 4-749 61,34%ال�صركة المالية للت�صرف

-535 5353 78,23%البنك الفرن�صي التون�صي

القطاع ال�سياحي

-180 1806 99,86%ق�صر �صقان�ض الدولي

-050 0509 96,99%ال�صركة ال�صياحية اإفريقيا �صو�صة

221 3-221 61,23%ال�صركة ال�صياحية الدخيلة

-488 4882 70,32%ال�صركة ال�صياحية و�صط المدينة

قطاع المباني والعقارات

969 4925 4611 84,77%عقارية ال�صارع

قطاع الخدمات

407593 0001 502%ال�صركة العامة للبيع
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ت�صمل محفظة اال�صتثمار االأموال التي تت�صرف فيها �صركة اال�صتثمار 

لها  خ�ص�صت  دينار  األف   76.428 بقيمة  تنمية  مال  راأ�ض  ذات 

مدخرات في حدود 49.192 األف دينار.  ويف�صل ح�صاب االأموال 

المت�صرف 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 2017
االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك 1

8 0002 1271 168-4 705

االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك 2 

8 0004 3311 3805 049

االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك 3 

5 0002 077 9053 828

االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك 4

6 5002 0081 4555 947

االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك 5

6 8242 6331 4635 654

االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك 6 

2 7071 0851621 784

االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك 7 

800140 70 730

االأموال المت�صرف فيها  - �صركة ا�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك 8 

6 7523 85203 2946 194

االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك 9 

4 800519 3884 669

االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك 10 

8 7481861668 728

االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك 11 

6 00004926 492

االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك 12 

9 89801 29611 194

االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك 13

10 00010 000 0 0

1 DI 231 6308611 0001 2االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار وتنمية �صيكار

2 DI 258 2151 000957 2االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار وتنمية �صيكار

3 DI 758 1613 8391 4362 5االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار وتنمية �صيكار

4 DI 3602826358االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار وتنمية �صيكار

5 DI 236 1 133173276 1االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار وتنمية �صيكار

6 DI 613 6363 023 0001 4االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار وتنمية �صيكار

428 07876 608013 95835 98المجمـــــــوع
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وتبرز و�صعية ا�صتعماالت االأموال المت�صرف فيها في 31 دي�صمبر 2017 كاالآتي :

باآالف الدنانير

الأموال المت�سرف فيها
�سندات م�ساهمات 

لالإحالة

م�ساهمات 

مبا�سرة

�سندات �سركة ال�ستثمار 

ذات راأ�ش المال المتغير

09462 2162 2االأموال المت�صرف فيها  - ال�صركة التون�صية للبنك 1 )1999(

87529969 4االأموال المت�صرف فيها  - ال�صركة التون�صية للبنك 2 )2000(

000175 4831 2االأموال المت�صرف فيها  - ال�صركة التون�صية للبنك 3 )2001(

127120642 6االأموال المت�صرف فيها  - ال�صركة التون�صية للبنك 4 )2002(

183231306 5االأموال المت�صرف فيها  - ال�صركة التون�صية للبنك 5 )2003(

46680956 1االأموال المت�صرف فيها  - ال�صركة التون�صية للبنك 6 )2005(

165390173االأموال المت�صرف فيها  - ال�صركة التون�صية للبنك 7 )2006(

3433823776 3االأموال المت�صرف فيها  - ال�صركة التون�صية للبنك 8 )2007(

377808 4االأموال المت�صرف فيها  - ال�صركة التون�صية للبنك 9 )2008(

541211 8االأموال المت�صرف فيها  - ال�صركة التون�صية للبنك 10 )2008(

670 871831 4االأموال المت�صرف فيها  - ال�صركة التون�صية للبنك 11 )2009(

901 5261 9761 5االأموال المت�صرف فيها  - ال�صركة التون�صية للبنك 12 )2009(

 )2002( 1 ID 2891 1االأموال المت�صرف فيها  - �صركة ا�صتثمار وتنمية �صيكار

)2002( 2 ID 6392 1االأموال المت�صرف فيها  - �صركة ا�صتثمار وتنمية �صيكار

)2003( 3 ID 87414072 3االأموال المت�صرف فيها  - �صركة ا�صتثمار وتنمية �صيكار

)2005( 4 ID 35817االأموال المت�صرف فيها  - �صركة ا�صتثمار وتنمية �صيكار

)2006( 5 ID 903359االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار وتنمية �صيكار

 )2007( 6 ID 311 5511 2االأموال المت�صرف فيها - �صركة ا�صتثمار وتنمية �صيكار
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اإي�ساح 5-6 - الأ�سول الثابتة

بلغت االأ�صول الثابتة ال�صافية 122.605 األف دينار في 31 دي�صمبر 2017. وتف�صل العمليات الم�صجلة خالل ال�صنة المحا�صبية 2017 كما 

يلي :

باآالف الدنانير

البيانات

اإجمالي قيمة 

القتناء في 

31 دي�سمبر 2016

عمليات

اقتناء \تفويت 

2017

قيمة القتناء 

2017

ا�ستهالك في 

31 دي�سمبر 

2016

مخ�س�سات 

ت�سوية 2017

خروج ا�ستهالك 

اأ�سول في

31 دي�سمبر 2017

ا�ستهالك في 

31 دي�سمبر 

2017

القيمة ال�سافية 

في 31 دي�سمبر 

2017

654 1511 16-787 3641 80314 42617 3771 16اأ�سول ثابتة غير مادية

595 1511 78716 3641 74614 42617 3201 16برمجيات معلوماتية

570570057حق االإيجار

951 085120 75637129 3665 037123 502250 53429 220اأ�سول ثابتة مادية

554 5540017 21917-773 17اأرا�صي

322 73442 52332 2111 05631 056075 75مباني

513773 2662475 2865 9353516 5اأثاث مكاتب

90392110922981 1617421 1معدات نقل

291 9594 31434 6451 25033 21039 0404 35معدات معلوماتية

027 1961 0531432 2232 0022213 3معدات ات�صال

835644 53829715 47915 20627316 16معدات مكاتب

088 5601 4201402 6482 3293193 3معدات �صالمة

009 7621 5352274 7714 4583135 5معدات تكييف

447 82410 50226 3221 27125 50976237 36اأ�صغال تهيئة وتجهيز

33033300303اأثاث مكاتب خارج اال�صتغالل

3725377312932156معدات مكاتب خارج اال�صتغالل

985 42934 113353372 4142 13337 28119 18مبان خارج اال�صتغالل

000000اأ�صغال بناء قيد االإنجاز

771 772005 3925 3803 2اأ�صول ثابتة في طور االإدراج 

605 234122 54337145 7287 840137 928267 91130 236المجموع

ال تتوفر بالبنك قاعدة معطيات تف�صل االأ�صول الثابتة المقيدة ح�صب نوعيتها ومرجعيتها.
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اإي�ساح 5-7 - اأ�سول اأخرى

2016 تف�صل  31 دي�صمبر  األف دينار في   620.538 2017، مقابل  31 دي�صمبر  األف دينار في   687.141 بلغ مجموع بنود االأ�صول االأخرى 

كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

891 148    201 151  قرو�ض لالأعوان

147 3  147 3 م�صاريف مداواة لال�صترجاع

212 30   101 31 م�صتحقات للدولة واأداءات و�صرائب

751 1  643 1مخزونات مختلفة

457 4  579 127تغير اأ�صعار ال�صرف تتحمله الدولة

5480 16فارق التحويل )3(

100 5  13المقر الرئي�صي والوكاالت والفروع )1(

755 292   317 77ح�صابات ت�صوية االأ�صول *

517 92927 56قيم مقدمة للمقا�صة *

107  107اأوراق مالية مح�صلة

848 1  506 5ح�صابات دائنة للت�صوية

918  491اأعباء مدفوعة م�صبقا

082 1  735اإيرادات للتح�صيل

136 2  136 2�صندات ديون مفوت فيها 

0  5403الفارق في محفظة ال�صندات الم�صتحقة بعد الدفع )2(

617 100  285 207بنود اأخرى

538 141620 687المجمـــوع

تم تخ�صي�ض مدخرات للمبالغ المدينة العالقة الغير المحددة والخا�صة بما بين الفروع بما قدره 8.338 األف دينار. وتم تحديد هذا المبلغ بتطبيق ن�صبة مدخرات   )1(

بـ 100% للمبالغ العالقة قبل 2016 و50% للمبالغ العالقة الخا�صة بال�صدا�صية االأولى 2017 و20% لمبالغ الثالثية الثالثة 2017.

األف دينار. هذا الر�صيد هو نتيجة المقا�صة بين ح�صابات عدة لالأ�صول   5.403 بـ  اأجلها بعد قب�صها ر�صيدا مدينا  اأظهر بند محفظة المقبو�صات والتي حل   )2(

والخ�صوم المتعلقة بالقيم المقبو�صة والقيم التي حل اأجلها بعد قب�صها.

ويف�صل هذا البند كما يلي :

المبلـغالبيــــــــــــانات

470 112قيم للدفع

067 107قيم م�صتحقة بعد الدفع

403 5المجمـــوع

يتم تحويل اأر�صدة الح�صابات بالعملة االأجنبية اإلى الدينار عند تاريخ كل اإقفال بتطبيق ال�صعر الو�صطي في ذلك التاريخ. ويتم تكوين مدخرات لفارق التحويل   )3(

مع اأر�صدة الح�صابات ومقابل قيمة ال�صرف بن�صبة 50% اإذ كان الر�صيد مدينا.

تمت اإعادة  معالجة المعلومة بتاريخ 31 دي�صمبر 2016 لحاجيات المقارنة وتتمثل عملية اإعادة المعالجة في اإعادة ت�صنيف ح�صاب المقا�صة الداخلية/اقتطاع   )*(

من البند قيم مقدمة للمقا�صة في بند ح�صابات ت�صوية االأ�صول.
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ويقدم تف�صيل المدخرات على عنا�صر االأ�صول االأخرى كاالآتي : 

باآالف الدنانير

البيــــــــــــانات
 المدخرات

2016/12/31

ا�ستعادة

2017

مخ�س�سات

2017

 المدخرات

2017/12/31

732 1--732 1- قرو�ض لالأعوان

829--829- م�صتحقات للدولة واأداءات و�صرائب

28--28- مخزونات مختلفة

472 8308-642 7- فارق التحويل

338 5768 1563942 6- المقر الرئي�صي والوكاالت والفروع

133 8--133 8- ح�صابات ت�صوية االأ�صول*

111-10- قيم مقدمة للمقا�صة*

111--111- اأوراق مالية مح�صلة

208 1441-064 1- ح�صابات دائنة للت�صوية

134--134- اأعباء مدفوعة م�صبقا

-- اإيرادات للتح�صيل

137 2--137 2- �صندات ديون مفوت فيها

31471-439- الفارق في محفظة ال�صندات الم�صتحقة بعد الدفع*

275 95818 8281 1456 23- بنود اأخرى *

878 54049 2225 5617 51المجموع

اإي�ساح 5-8 – البنك المركز التون�سي ومركز ال�سكوك البريدية

بلغ ر�صيد هذا البند 1.256.663 األف دينار في 31 دي�صمبر 2017 مقابل 827.873 األف دينار في 31 دي�صمبر 2016. وتف�صيله كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

000 000827 032 1طلب عرو�ض

-000 222ت�صهيل القر�ض

813380 1ا�صتعماالت من طرف البنك المركزي التون�صي بالعملة االأجنبية

850492ديون مرتبطة

873 663827 256 1المجموع

RAP_STB_ARABE_2017.indd   67 28/11/18   14:06



68

الـ�ســـركـــــة الــتون�سيــــــة للــبنـــــــك

تقدم ح�صابات البنك المركزي التون�صي بالعملة االأجنبية مبالغ عالقة هي في طور الت�صوية. يو�صح الجدول التالي هذه المبالغ العالقة ح�صب 

العملة االأجنبية وح�صب االأقدمية :

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 

فـي 31
ديسمرب

2017

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

725 71-6180,667 9270107 691057 49-اأقل من ربع �صنة

--0,667------اأكثر من ربع �صنة

-355 0,667171-103 257-103 257--اأكثر من ن�صف �صنة

417 22935 1410,66714 35053 95021 35052 19121-اأكثر من �صنة

AED 143 583107 759185 453160 877278 453110 882278 049مجموع

الجنيه 

الإ�سترليني

GBP

17433 355103,3111-1210343اأقل من ربع �صنة

-3,311429-129-129--اأكثر من ربع �صنة

921 51111 6003,31111 4763 3-476 6003 3-اأكثر من ن�صف �صنة

896 156440 213 1493,3113 361133 235970 41242 91490 94990 879اأكثر من �صنة

GBP 850 270452 226 7593 321136 235974 36142 52494 96194 879مجموع

الدينار 

الكويتي

KWD

008,11200اأقل من ربع �صنة

008,11200اأكثر من ربع �صنة

008,11200اأكثر من ن�صف �صنة

674 0008,1124948 0000066 66اأكثر من �صنة

KWD 674 0004948 0000066 66مجموع

الدرهم 

المغربي

MAD

000,26100اأقل من ربع �صنة

000,26100اأكثر من ربع �صنة

000,26100اأكثر من ن�صف �صنة

00612061200,2611600اأكثر من �صنة

MAD 00612061201600مجموع

الأوقية 

الموريطانية

MRO

--0,007------اأقل من ربع �صنة

--0,007------اأكثر من ربع �صنة

--0,007------اأكثر من ن�صف �صنة

-529 0,00739-355 721 5-165 300-190 421 5اأكثر من �صنة

MRO 529 39-355 721 16505 300-190 421 5مجموع-
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اإي�ساح 5-9 – اإيداعات الموؤ�س�سات البنكية والمالية واأموالها

نوعية  2016. وتق�صيمه ح�صب  31 دي�صمبر  األف دينار في   83.052 2017 مقابل  31 دي�صمبر  األف دينار في   74.756 البند  بلغ ر�صيد هذا 

الموؤ�ص�صة البنكية والمالية كاالآتي :

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

مجموع 

الح�سابات 

المدينة

مجموع 

الح�سابات 

الدائنة

مجموع 

الح�سابات 

المدينة 

التي اأعيد 

تقييمها

مجموع 

الح�سابات 

الدائنة التي 

اأعيد تقييمها

AED5 52011 97748123 4916 00135 4681 568 9 349اأقدمية > 3 اأ�صهر 

CAD-8 512 48697 7364 48697 7368 516 97229 1402 539 335اأقدمية > 3 اأ�صهر 

30 7082 548 684

AED-5 500-663-6 163-1 610اأقدمية < 3 اأ�صهر > 6 اأ�صهر

CAD-67 44879 3987 40979 39874 85723 67322 319اأقدمية < 3 اأ�صهر > 6 اأ�صهر

23 67323 929

AED11 7707 056-10 64911 77017 7053 0744 624اأقدمية < 6 اأ�صهر > 12 اأ�صهر

CAD-57 40846 0087 54646 00864 95413 71819 367اأقدمية < 6 اأ�صهر > 12 اأ�صهر

16 79223 991

AED207 793142 41110 08047 782217 873190 19356 90449 675اأقدمية < 12 �صهرا

CAD17 76767 85679 61826 56897 38694 42429 03628 153اأقدمية < 12 �صهرا

85 94177 828

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

037 79141 31موؤ�س�سات بنكية

11بنوك اإيداع

036 79041 31بنوك غير مقيمة

015 96542 42اقترا�سات فيما بين البنوك

000 00042 40اقترا�صات بالدينار

9480 2اقترا�صات بالعملة االأجنبية

1715ديون مرتبطة

052 75683 74المجموع

تقدم ح�صابات المرا�صلين الدائنة معدلة و�صافية من ح�صابات المرا�صلين المدينة لكل عملة اأجنبية.  -

العملة وح�صب  المعلقة ح�صب  المبالغ  هذه  التالي  الجدول  ويلخ�ض  الت�صوية  قيد  معلقة  مبالغ  المرا�صلين على عدة  تحتوي ح�صابات   -

االأقدمية : 
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تف�صيل ايداعات واأموال الموؤ�ص�صات البنكية والمالية )ما عدا الديون المرتبطة( ح�صب المدة المتبقية في 2017/12/31

باآالف الدنانير

5 �سنوات[]3 اأ�سهر- �سنة[≤ 3 اأ�سهرالـبيانـــات المجموع> 5 �سنوات ]�سنة- 

791 79100031 31ايداعات تحت الطلب للموؤ�س�سات المالية

10001بنوك ايداع

790 79000031 31بنوك غير مقيمة

948 9480042 0002 40اقترا�سات لدى الموؤ�س�سات المالية

000 00000040 40اقترا�صات بالدينار

948 948002 02اقترا�صات بالعملة االأجنبية

739 9480074 7912 71المجموع

تف�صيل ايداعات واأموال الموؤ�ص�صات البنكية والمالية )ما عدا الديون المرتبطة( ح�صب طبيعة العالقة في 2017/12/31

باآالف الدنانير

المجموعموؤ�س�سات اأخرىموؤ�س�سات �سريكةموؤ�س�سات مرتبطةالبيــــــــــــانات

791 79131 0031ايداعات تحت الطلب للموؤ�س�سات المالية

0011بنوك ايداع

790 79031 0031بنوك غير مقيمة

948 94842 0042اقترا�سات لدى الموؤ�س�سات المالية

000 00040 0040اقترا�صات بالدينار

948 9482 002اقترا�صات بالعملة االأجنبية

739 73974 0074المجموع

اإي�ساح 5-10 - اإيداعات الحرفاء واأموالهم

بلغ ر�صيد هذا البند 5.963.809 األف دينار في 31 دي�صمبر 2017 مقابل 5.443.231 األف دينار في 31 دي�صمبر 2016 وتف�صيله كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

245 466 7121 584 1اإيداعات تحت الطلب )*(

327 320 1092 524 2اإيداعات االدخار

800 641439 492ح�صابات الأجل

807 50982 81ح�صابات بالدينار القابل للتحويل )*(

064 380381 483ح�صابات بالعملة االأجنبية

806 056153 167توظيفات بالعملة االأجنبية

020 907337 370رقاع ال�صندوق

253 698162 170مبالغ اأخرى م�صتحقة للحرفاء

)791 6()203 10(م�صتحقات تابعة

700 000106 99�صهادات االإيداع

231 443 8095 963 5المجموع
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تف�صيل اإيداعات الحرفاء واأموالهم ح�صب المدة المتبقية عدا الديون المرتبطة :

باآالف الدنانير

القائم الخام5 �سنوات فما فوقمن �سنة اإلى 5 �سنواتمن 3 اأ�سهر اإلى �سنةاأقّل من 3 اأ�سهرالـبيانـــات

657 316 9152 74266 249 2اإيداعات تحت الطلب

712 584 7121 584 1ايداعات تحت الطلب بالدينار

509 50981 81ح�صابات بالدينار القابل للتحويل

380 380483 483ح�صابات بالعملة االأجنبية

056 915167 14166 100توظيفات بالعملة االأجنبية

109 524 3782 73141 482 2ايداعات الدخار

731 482 7312 482 2ح�صابات ادخار خ�صو�صية

378 37841 41ح�صابات ادخار اأخرى

548 873100962 079279 496368 314ايداعات لأجل

641 331492 754127 556195 169ح�صابات الأجل

907 542100370 325150 940156 63رقاع ال�صندوق

000 00099 0002 00016 81�صهادات اإيداع

698 698170 170مبالغ اأخرى م�ستحقة للحرفاء

012 974 2511005 994321 667434 217 5المجموع

اإي�ساح 5-11 - اقترا�سات وموارد خ�سو�سية

بلغ ر�صيد هذا البند 288.958 األف دينار في 31 دي�صمبر 2017 مقابل 354.291 األف دينار في 31 دي�صمبر 2016 وتف�صيله كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

422 700154 178قترا�صات رقاعية وخا�صة

069 363190 105موارد خ�صو�صية

608 96234 38موارد الميزانية

461 401155 66موارد خارجية

788 6066 8فوائد على االقترا�صات الرقاعية

624 8242 1فوائد للدفع على الموارد الخارجية

388388م�صتحقات تابعة

-)923 5(تغطية مخاطر ال�صرف*

291 354 958 288 المجموع

)*( تغطية مخاطر �صرف العمالت االأجنبية من قبل ال�صندوق الوطني لل�صمانات الذي تت�صرف فيه  ال�صركة التون�صية الإعادة التاأمين.

)اأ( اقترا�سات رقاعية وخا�سة

)1( تف�صيل االقترا�صات الرقاعية والخا�صة ح�صب المدة المتبقية في 2017/12/31 

باآالف الدنانير

5 �سنوات[]3 اأ�سهر - �سنة[≤ 3 اأ�سهرالـبيـــــان المجموع> 5 �سنوات ]�سنة - 

700 651178 07262 59181 38613 21اقترا�صات رقاعية وخا�صة
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تف�صيل االقترا�صات الرقاعية والخا�صة اإلى اقترا�صات طويلة المدى وق�صيرة المدى

باآالف الدنانير

الـبيـــــان
 الر�سيد 

2016/12/31
اإعادة ت�سنيفت�سديدات اقترا�سات جديدة

 الر�سيد 

2017/12/31

823 8220134 10034 54549 120اقترا�صات طويلة المدى

877 000043 87710 33اقترا�صات ق�صيرة المدى

700 8220178 10034 42259 154المجموع

)ب( موارد خ�سو�سية

تف�صيل الموارد الخ�صو�صية ح�صب المدة المتبقية في 2017/12/31

باآالف الدنانير

5 �سنوات[]3 اأ�سهر - �سنة[≤ 3 اأ�سهرالـبيـــــان المجموع> 5 �سنوات ]�سنة - 

363 933105 86354 01830 5497 12موارد خ�صو�صية

تف�صيل الموارد الخا�صة اإلى موارد طويلة المدى وق�صيرة المدى

باآالف الدنانير

الـبيـــــان
 الر�سيد 

2016/12/31
اإعادة ت�سنيفت�سديد اقترا�سات جديدة

 الر�سيد 

2017/12/31

797 78-280 602019 47514 83موارد طويلة المدى

566 28026 15419 5940111 106موارد ق�صيرة المدى

363 105-154 602111 06914 190مجموع الموارد

اإي�ساح 5-12 - خ�سوم اأخرى

بلغ ر�صيد هذا البند 677.318 األف دينار في 31 دي�صمبر 2017 مقابل 834.180 األف دينار في 31 دي�صمبر 2016 وتف�صيله كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

211 642196 222مدخرات للخ�صوم واالأعباء )1(

301 90221 25م�صتحقات للدولة واأداءات و�صرائب وديون )2( اجتماعية )2(

486 661204 51اأوراق مالية لم يحل اأجل خال�صها )3(

716 8776 5فوائد موؤجلة تكفلت بها الدولة

216 24942 44اأعباء للدفع

595 6922 2دائنون مختلفون

915 9155 5ح�صابات عالقة للت�صوية

732 59111 48المقر الرئي�صي والفروع والوكاالت

089 447111 136ح�صابات ت�صوية للخ�صوم

912 918206 114قيم مقدمة للمقا�صة االإلكترونية قيد الخال�ض

386 05فارق التحويل )4(

518336 قرو�ض اأخرى

338 1893 4قرو�ض للت�صوية

719 71913 13فوائد لال�صتخال�ض على الموارد الخ�صو�صية

228 02فارق الفوائد للتح�صيل والجارية )5(

180 318834 677المجموع
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في  البنك  كونها  التي  واالأعباء  للخ�صوم  المدخرات  بلغت   )1(

موفى ال�صنة المحا�صبية 2017 ما قدره 222.642 األف دينار مقابل 

وتغطي   .2016 المحا�صبية  ال�صنة  نهاية  في  دينار  األف   196.211

المدخرات المكونة المخاطر على العنا�صر خارج الموازنة والمخاطر 

المختلفة وتف�صل كاالآتي :

باآالف الدنانير

البيــــــــــــانات
 المدخرات في

2016/12/31

 ا�ستعادة

مدخرات

 مخ�س�سات

للمدخرات 

اإعادة اإدراج

وت�سحيح  

 المدخرات في

2017/12/31

652 7022546 4-260 1851 43المدخرات للتعهدات باالإم�صاء

157 79784 33-840480 50المدخرات للمغادرة اإلى التقاعد

833 33891 8-691 18618 102المدخرات للمخاطر المختلفة 

642 83725222 46-431 21120 196المجموع

)2( يف�صل هذا الباب كما يلي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

113 9482 1االأداء على القيمة الم�صافة

632 5408 12خ�صم على المورد

185 7137 7�صندوق تعديل اأ�صعار ال�صرف

371 7013 3متفرقات

301 21      902 25المجموع

)3( يف�صل هذا الباب كما يلي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

061 07288 1اأوراق مالية متو�صطة االأجل لم يحل اأجل خال�صها

415 088اأوراق مالية ق�صيرة االأجل لم يحل اأجل خال�صها

463 38427 4اأوراق مالية/فوائد متو�صطة االأجل لم يحل اأجل خال�صها

547547اأوراق مالية لم يحل اأجل خال�صها مقبولة عن طريق المقا�صة

19 9420

25 7160

486 661204 51المجموع

اإي�ساح 5-13 - الأموال الذاتية

عند تاريخ اإقفال الح�صابات بلغ راأ�ض المال 776.875 األف دينار، وهو يتكون من 155.375.000 �صهم بقيمة ا�صمية ت�صاوي 5 دنانير لل�صهم 

ل العمليات على االأموال الذاتية للبنك كاالآتي : وهو مدفوع بالكامل. وتف�صّ
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)1( تتمثل في احتياطيات اإعادة تقييم بما قيمته 37.324 األف دينار )اأرا�صي : 

15.328 األف دينار ومباني اال�صتغالل 21.996 األف دينار(. في 31 دي�صمبر 2017 

وتطبيقا لمعايير المحا�صبة الدولية IAS( 16(، تم تحويل جزء من ر�صيد فارق 

اإعادة التقييم اأو ما يعادل 12.345 األف دينار اإلى النتائج الموؤجلة لالأخذ بعين 

االعتبار تراجع القيمة المحا�صبية لالأ�صول الثابتة التي تمت اإعادة تقييمها.

5-13-1 - مخ�س�سات الدولة :

طبقا للقانون عدد 2012-17 الموؤرخ في 17 �صبتمبر 2012، اأدرجت 

الدولة  مخ�ص�صات  الذاتية  اأموالها  �صمن  للبنك  التون�صية  ال�صركة 

ا�صتعاد  اإرجاعها في حال  باإمكانية  دينار م�صحوبة  مليون   117 بمبلغ 

البنك توازنه المالي.

اإي�ساح 6 – اإي�ساحات متعلقة بجدول التعهدات 
خارج املوازنة يف 31 دي�سمرب 2017 

اإي�ساح 6-1 – خ�سوم محتملة

وكفاالت  "�صمانات  من  المتكون  المحتملة  الخ�صوم  بند  يف�صل 

دي�صمبر   31 م�صتندية" في  مقدمة" و"اعتمادات  اأخرى  و�صمانات 

2017 كاالآتي :

باآالف الدنانير

البيــــــــــــانات

الر�سيد قبل 

 التخ�سي�ش في

2016/12/31

تخ�سي�ش

نتيجة 2016

اإدراجات

اأخرى

النتيجة اإلى 31 

دي�سمبر 2017

الر�سيد في

 31 دي�سمبر 2017

875 776---875 776راأ�ض المال

000 117---000 117مخ�ص�صات الدولة

663 142---663 142منح مرتبطة براأ�ض المال

430 12---430 12احتياطيات قانونية

479 49---479 49احتياطيات تنظيمية

906 196---906 196احتياطيات ذات �صبغة خ�صو�صية

974 9---974 9احتياطيات الإعادة اال�صتثمار

135 9-652483 8احتياطيات لل�صندوق االجتماعي

028 45---028 45احتياطيات للمخاطر البنكية

509 5-----509 5اأ�صهم ذاتية

978 24--345 12-324 37اأموال ذاتية اأخرى )1(

-761 1-345 51812 40-624 54نتائج مرحلة

110 640---110 640تغييرات محا�صبية

778 77851 51--518 51840 40نتيجة ال�صنة المحا�صبية

866 778788 48351-605 736المجموع

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

782 847634 702�صمانات وكفاالت باأمر الحرفاء

369 857506 579�صمانات اأخرى غير م�صروطة اأو قابلة للنق�ض اأذنت بها البنوك

151 141 7041 282 1مجموع ال�سمانات والكفالت و�سمانات اأخرى مقدمة

249 308285 437اعتمادات م�صتندية وم�صادقات على عمليات توريد

306 10350 25اعتمادات م�صتندية وم�صادقات على عمليات ت�صدير

555 411335 462مجموع العتمادات الم�ستندية

705 476 1141 745 1 المجمـــوع
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اإي�ساح 6-2 – تعهدات تمويل مقدمة

بلغ ر�صيد بند "تعهدات التمويل المقدمة" في 31 دي�صمبر 2017 ما قيمته 146.086 األف دينار مقابل 133.127 األف دينار في 31 دي�صمبر 

.2016

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

194 277128 143تعهدات تمويل

933 8094 2تعهدات على ال�صندات

127 086133 146المجمـــوع

اإي�ساح 6-3 – �سمانات مقبـولة

بلغ ر�صيد هذا البند 1.679.044 األف دينار في موفى دي�صمبر 2017، مقابل 1.418.553 األف دينار في نهاية ال�صنة المحا�صبية 2016.

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

908 856556 579�صمانات مقابلة مقبولة من البنوك المنت�صبة بالخارج

066 96212 15�صمانات مقبولة من البنوك والموؤ�ص�صات المالية المنت�صبة بتون�ض بتون�ض

207 007585 754�صمانات مقبولة من الدولة وموؤ�ص�صات التاأمين

372 219264 329�صمانات مقبولة  من الحرفاء  

553 418 0441 679 1المجمـــوع

محا�صبية  غير  بيانات  على  بناء  البند  هذا  معطيات  اإعداد  جرى 

حددت باالعتماد على مختلف اإدارات البنك.

يتم اإبراز ال�صمانات المقابلة والواردة من البنوك �صمن بند الخ�صوم 

المحتملة وبند ال�صمانات المقبولة من البنوك.

لتغطية  الحرفاء  قبل  من  المقدمة  الفعلية  ال�صمانات  اأخذ  يتم  ال 

التعهدات  قائمة  �صمن  االعتبار  بعين  لهم  الممنوحة  الم�صاعدات 

خارج الموازنة.

اإي�ساح 7 – اإي�ساحات متعلقة بقائمة النتائج

اإي�ساح 7-1 – فوائد ومداخيل مماثلة

ارتفعت الفوائد والمداخيل المماثلة اإلى 442.596 األف دينار في 

موفى  دينار  األف   373.862 مقابل   2017 المحا�صبية  ال�صنة  نهاية 

دي�صمبر 2016، وتف�صيلها كما يلي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

667 90315 15فوائد على الم�صتحقات على الموؤ�ص�صات البنكية والمالية

642 4 637 4 فوائد على قرو�ض على ال�صوق النقدية بالدينار

025 26611 11فوائد على قرو�ض على ال�صوق بالعملة االأجنبية

546 242342 408فوائد على الم�صتحقات على الحرفاء

205 66854 64فوائد في �صكل اإيرادات على الح�صابات المدينة

341 574288 343فوائد على الم�صتحقات على الحرفاء

 649 15)*(451 18مداخيل مماثلة )*(

862 596373 442 المجموع

)*(البيانات المعاد معالجتها من اأجل اإلى المقارنة
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اإيرادات( اإي�ساح 7-2 – عمولت )في �سكل 

بلغ ر�صيد هذا البند 81.445 األف دينار في 31 دي�صمبر 2017 مقابل 71.894 األف دينار في 31 دي�صمبر 2016. وتف�صيل ذلك كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

763 01232 37�صكوك واأوراق مالية وتحويالت وم�صك الح�صاب )*(

681531عمليات على ال�صندات

175 2778 9عمليات ال�صرف 

760 7751 1عمليات التجارة الخارجية

4035كراء خزائن مح�صنة

496 66013 14درا�صات

134 00015 18عموالت اأخرى )*(

894 44571 81   المجموع

)*( البيانات المعاد معالجتها من اأجل المقارنة.

المالية والعمليات  التجارية  ال�سندات  اإي�ساح 7-3 – اأرباح على محفظة 

ارتفع ر�صيد هذا البند اإلى 104.634 األف دينار في 31 دي�صمبر 2017 مقابل 65.634 األف دينار في 31 دي�صمبر 2016. وتف�صيله كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

-334 63013 8   اأرباح �سافية على �سندات المعامالت

898 2081فائ�ض القيمة على تفويت ال�صندات

698 13525 10فائ�ض القيمة على اإعادة تقييم ال�صندات

-3-5 ناق�ض القيمة على تفويت ال�صندات

-494 42-476 2 ناق�ض القيمة على اإعادة تقييم ال�صندات

563 7681فوائد على رقاع الخزينة ق�صيرة االأجل

772 74657 66    اأرباح �سافية على �سندات التوظيف

196 25821 29   اأرباح �سافية على عمليات ال�سرف

634 65  634 104      المجموع

ال�ستثمار �سندات  اإي�ساح 7-4 –  مداخيل محفظة 

بلغت المداخيل الم�صجلة �صمن هذا البند 18.115 األف دينار في 31 دي�صمبر 2017 مقابل 16.287 األف دينار في موفى دي�صمبر 2016، وهي 

تتوزع كاالآتي :

RAP_STB_ARABE_2017.indd   76 28/11/18   14:06



77

الـتقـريــر ال�سنــوي 2017

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

779 5276 9فوائد ومداخيل مماثلة بعنوان �صندات اال�صتثمار

508 5889 8اأرباح ومداخيل مماثلة على �صندات الم�صاهمات

287 16      115 18المجموع

تف�صل االأرباح والمداخيل المماثلة المتعلقة بالم�صاهمات والموؤ�ص�صات مرتبطة والموؤ�ص�صات في 2017/12/31 كاالآتي :

باآالف الدنانير

المجموعموؤ�س�سات اأخرىم�ساهمات موؤ�س�سات �سريكةموؤ�س�سات مرتبطةالـبيـــــان

429 6897 4682 2723 1اأرباح

553576166ر�صوم الح�صور

993993مداخيل �صركات اال�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية

588 7658 5032 3203 2المجموع

واأعباء مماثلة اإي�ساح 7-5 – فوائد مدينة 

ارتفعت هذه الفوائد، في نهاية ال�صنة المحا�صبية 2017، اإلى 252.243 األف دينار مقابل 214.177 األف دينار في نهاية دي�صمبر 2016، وتف�صيل 

ذلك كما يلي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

673 19827 57عمليات مع الموؤ�ص�صات البنكية

370 624166 178عمليات مع الحرفاء

741 07419 16اقترا�صات وموارد خ�صو�صية

393    348فوائد واأعباء اأخرى

177 214         243 252    المجموع

والخ�سوم الموازنة  والعنا�سر خارج  الم�ستحقات  قيم  ونتائج ت�سحيح  للمدخرات  اإي�ساح 7-6 – مخ�س�سات 

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

-369 81-631 106مخ�ص�صات للمدخرات على تعهدات الحرفاء

-563 44-468 88مخ�ص�صات للمدخرات على الديون الم�صكوك في خال�صها

-973 77-612 80مخ�ص�صات للمدخرات االإ�صافية

200 40134 155ا�صتعادة مدخرات على ديون م�صكوك في خال�صها

589 9877 110ا�صتعادة مدخرات اإ�صافية

242489ا�صتعادة مدخرات جماعية على ديون غير مدرجة

--560 263ديون تم التفويت فيها للـ�سركة التون�سية ل�ستخال�ش الديون وتم التخلي عنها

-111 1-835 1ديون مدرجة في ح�صاب الخ�صائر

-215 61ا�صتعادة الفوائد المعلقة على الديون المتخلي عنها

-862 23-964 22مخ�ص�صات للمدخرات على المخاطر واالأعباء

-025 26-136 42مخ�ص�صات للمدخرات على المخاطر واالأعباء

163 1712 19ا�صتعادة مدخرات على المخاطر واالأعباء

-232 105-596 129المجموع
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ال�ستثمار قيم محفظة  ونتائج ت�سحيح  للمدخرات  اإي�ساح 7-7 – مخ�س�سات 

يتوزع ر�صيد هذا الح�صاب، في موفى دي�صمبر 2017، كما يلي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

-925 3-061 13مخ�ص�صات للمدخرات على انخفا�ض قيمة محفظة اال�صتثمار

-022 1-309 1مخ�ص�صات للمدخرات على االأموال المت�صرف فيها

-549303      فائ�ض اأو نق�ض قيمة التفويت في محفظة اال�صتثمار

-5-50 خ�صائر على اأموال �صركات اال�صتثمار ذات راأ�ض مال التنمية

285 75923 1ا�صتعادة مدخرات على انخفا�ض قيمة محفظة اال�صتثمار

-739 031         خ�صائر على �صندات الم�صاهمة

523 6891 1ا�صتعادة مدخرات على االأموال المت�صرف فيها

-186 12-423 10المجموع

اأخرى  ا�ستغالل  اإي�ساح 7-8 – اإيرادات 

بلغ ر�صيد هذا البند 6.856 األف دينار في 2017/12/31 مقابل 6.058 األف دينار في 2016/12/31 ويف�صل كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

015 9631مداخيل البناءات

950 7094 5فوائد على القرو�ض لالأعوان

18593اإيرادات اأخرى ثانوية

058 6  856 6المجموع

الأعوان اإي�ساح 7-9 – م�ساريف 

بلغت م�صاريف االأعوان 156.505 األف دينار في 31 دي�صمبر 2017 مقابل 114.219 األف دينار في 31 دي�صمبر 2016، وتف�صيلها كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

774 30687 123اأجور االأعوان

529 11924 31االأعباء االجتماعية

916 0791 2اأعباء اأخرى مرتبطة باالأعوان

219 114          505 156 المجموع

العامة ال�ستغالل  اإي�ساح 7-10 – تكاليف 

بلغت تكاليف اال�صتغالل العامة 42.096 األف دينار في موفى دي�صمبر 2017 مقابل 33.605 األف دينار في 31 دي�صمبر 2016، وتف�صيلها 

كاالآتي :
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باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــانات

318 4553 3كراء

507 7 932 10 عمليات �صيانة واإ�صالح موكولة للغير

438 0676 8اأ�صغال من اإنجاز الغير

414451م�ساريف واأق�ساط تاأمين

062 1852 2تكاليف اأخرى

264 3991 1اأداءات و�صرائب

682 8871 1اإمدادات للموؤ�ص�صة

237 8021اأجور واأتعاب و�صطاء وخبراء ومحامين

757491م�صاريف نقل وتنقل االأعوان

155 1989 12م�صاريف مختلفة للت�صيير

605 09633 42المجموع

اإي�ساح 7-11 - ر�سيد الربح/الخ�سارة المتاأتي من العنا�سر العادية الأخرى :

بلغ ر�صيد الربح/الخ�صارة المتاأتي من العنا�صر العادية االأخرى 2.280 األف دينار في 31 دي�صمبر 2017 مقابل -1.521 األف دينار في 31 

دي�صمبر 2016 ويف�صل كاالآتي :  

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017البيــــــــــــان

986 4991 3اأرباح متاأتية من العنا�صر العادية االأخرى

-071 1- زيادة قيمة التفويت

 "TFP" 013918 1- منحة �صرائب التدريب المهني

068 4151 1- مرابيح اأخرى

-508 3 -219 1خ�صائر متاأتية من العنا�صر العادية االأخرى

-521 1 280 2المجموع

اإي�ساح 7-12 - الأداء على ال�سركات 

وال�صنة   2017 المحا�صبية  ال�صنة  بعنوان  ال�صركات  على  االأداء  بلغ 

المحا�صبية 2016 الن�صبة الدنيا لالأداءات.

اإي�ساح 8 – اإي�ساحات متعلقة بجدول التدفقات 
النقدية

اإي�ساح 8-1 - التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة 

ال�ستغالل

اأبرزت اأن�صطة اال�صتغالل خالل ال�صنة المحا�صبية 2017 تدفقا   -

نقديا �صاف �صلبي بـ 326.462 األف دينار.

وتف�صل اأهم التغيرات كاالآتي : 

�صجلت اإيرادات اال�صتغالل المقبو�صة فائ�صا بـ 384.254 األف   -

دينار مقارنة باأعباء اال�صتغالل المدفوعة.

اأبرزت القرو�ض والت�صديدات على القرو�ض للحرفاء تدفقا �صاف   -

�صلبي بـ 777.916 األف دينار.

اإيجابي �صاف  تدفقا  الحرفاء  و�صحوبات  اإيداعات  اأبرزت   - 

بـ 523.991 األف دينار.

�صاف  تدفقا  التوظيف  �صندات  في  تفويت  اقتناءات/  اأبرزت   -

�صلبي بـ 58.953 األف دينار.
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بلغت المبالغ الم�صددة لالأعوان ودائنون اآخرون 154.132 األف   -

دينار.

و�صعية  اال�صتغالل  الأن�صطة  االأخرى  النقدية  التدفقات  بلغت   -

مدفوعات �صافية بـ 241.966 األف دينار.

اإي�ساح 8-2 - التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة 

ال�ستثمار

اأبرزت اأن�صطة اال�صتثمار خالل ال�صنة المحا�صبية 2017 تدفقا �صاف 

�صلبي بـ 3.051 األف دينار.

اإي�ساح 8-3 - التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة 

التمويل

نقديا  تدفقا   2017 المحا�صبية  ال�صنة  خالل  التمويل  اأن�صطة  اأبرزت 

�صاف �صلبي بـ 64.025 األف دينار. 

 اإي�ساح 8-4 - ال�سيولة وما يعادلها

بلغ ر�صيد ال�صيولة وما يعادلها -775.588 األف دينار في 31 دي�صمبر 

2017 مقابل -382.050 األف دينار في 31 دي�صمبر 2016، وتف�صيله 

كاالآتي :

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017الـبيانــــات

710 06340 47الخزانة ومركز ال�صكوك البريدية وا�صتعادة ال�صيولة

887 588-023 018 1-البنك المركزي التون�صي )**(

�صة 692 73 )*(162 70بنوك وموؤ�ص�صات متخ�صّ

556 71 )*(155 100قرو�ض واقترا�صات من ال�صوق النقدية

879 05620 25 �صندات المعامالت

-050 382-588 775المجموع

)*( البيانات المعاد معالجتها من اأجل المقارنة

)**( تمثل المبالغ الم�صجلة في بند البنك المركزي التون�صي الفارق بين الممتلكات والتعهدات للبنك تجاه البنك المركزي التون�صي.
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 التقرير العام ملراقبي احل�سابات
حول القوائم املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

I. التقرير حول القوائم املالية ال�سنوية 

1. الراأي المتحفظ 

الجل�صة  من  اإلينا  اأ�صندت  التي  الح�صابات  مراقبة  لمهمة  تنفيذا 

للبنك  التون�صية  لل�صركة  المالية  القوائم  في  بالتدقيق  قمنا  العامة، 

  2017 31 دي�صمبر  المرفقة والتي تتكون من الموازنة المختومة في 

وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات 

الأّهم  ملّخ�ض  وكذلك  التاريخ،  ذات  في  المنتهية  لل�صنة  النقدية 

الطرق المحا�صبّية والمذّكرات االإي�صاحّية االأخرى.

"اأ�صا�ض  بالفقرة  الواردة  التحفظات  انعكا�صات  وبا�صتثناء  راأينا،  وفي 

حقيقية  ب�صورة  تعبر  المرفقة  المالية  القوائم  المتحفظ" فاإن  الراأي 

لل�صركة  المالي  المركز  عن  الجوهرية،  الجوانب  من جميع  وعادلة، 

ن�صاطه وتدفقاته  ونتيجة   2017 31 دي�صمبر  للبنك كما في  التون�صية 

المحا�صبية  للمبادئ  وفقا  التاريخ  بذات  المنتهية  لل�صنة  النقدية 

المعتمدة بالبالد التون�صية.

2. اأ�سا�ش الراأي المتحفظ

بها  والمعمول  للتدقيق  الدولية  للمعايير  طبقا  التدقيق  بعملية  قمنا 

�صمن  تو�صيحها  تم  المعايير  تلك  بموجب  وم�صوؤوليتنا  تون�ض.  في 

تقريرنا، في فقرة "م�صوؤوليات مراقب الح�صابات عن مراجعة القوائم 

المالية". ونحن م�صتقلون عن البنك طبقا لقواعد ال�صلوك االأخالقي 

واآداب المهنة المعتمدة في البالد التون�صية ذات ال�صلة بمراجعتنا 

القوائم المالية. كما وفينا اأي�صا بمتطلبات قواعد ال�صلوك االأخالقي 

واآداب المهنة االأخرى طبقا لتلك القواعد. 

لتوفير  ومنا�صبة  كافية  عليها  ح�صلنا  التي  المراجعة  اأدلة  اأن  ونعتقًد 

اأ�صا�ض لراأينا المتحفظ.

1.2 مثلما هو مبّين باالإف�صاحات عدد 1.5، 2.5، 8.5 و9.5، تحتوي 

كّل من بنود "خزانة و اأموال لدى البنك المركزي التون�صي،�صكوك 

بريدية والخزينة العاّمة للبالد التون�صّية" و"م�صتحقات على الموؤ�ّص�صات 

البنكّية والمالّية" "البنك المركزي التون�صي و�صكوك بريدية" ودائع 

واأموال الموؤ�ّص�صات البنكّية والمالّية" على جملة من المبالغ القديمة 

وبالعملة  بالدينار  المركزي  البنك  ح�صاب  باالأ�صا�ض  تخ�ّض  العالقة 

االأجنبّية وكذلك ح�صابات المرا�صلين بالعملة االأجنبّية.

اأخطاء جوهرّية  االأر�صدة من  تاأكيد خلو هذه  يمكننا  فانه ال  وعليه، 

تقييم  يمكننا  �صليمة. كما ال  اأو عن عملّيات غير  اأخطاء  ناتجة عن 

عند  اإال  للبنك  الذاتّية  االأموال  على  المحتملة  التعديالت  تاأثير 

ا�صتكمال اأعمال التبرير.

ة بالتعهدات خارج  2.2 يفتقر البنك لمحا�صبة عادلة و �صاملة خا�صّ

الداخلية  الهياكل  ت�صاريح  على  االعتماد  تم  اأنه  حيث  الموازنة. 

للبنك الإعداد جدول التعهدات خارج الموازنة با�صتثناء ال�صمانات 

والكفاالت.

وعليه، فاإننا نبدي تحفظا بخ�صو�ض عدالة و�صمولية قائمة التعهدات 

خارج الموازنة. 

3. م�سائل التدقيق الأ�سا�سية

التدقيق االأ�صا�صية هي تلك االأمور التي كانت، بح�صب  اإن م�صائل 

المالية  للقوائم  مراجعتنا  عند  البالغة  االأهمية  لها  المهني،  حكمنا 

للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه االأمور في �صياق مراجعتنا للقوائم 

في  منف�صال  راأيا  نقدم  وال  فيها،  راأينا  تكوين  وعند  ككل،  المالية 

تلك الم�سائل. وتمثل النقاط التالية، وفقا لحكمنا المهني، م�سائل 

للتدقيق االأ�صا�صية التي وجب االإبالغ عنها في تقريرنا :

1.3 تقييم مخاطر القرو�ش وتغطية التعهدات

م�ساألة التدقيق االأ�سا�سّية

بلغت الم�صتحقات كما في 31 دي�صمبر 2017 ماقدره 950 9 مليون 

دينار و تم تكوين مدخرات لتغطية المخاطر بماقدره 369 1 مليون 

دينار كما بلغت الفوائد الموؤجلة 645 مليون دينار.

 مثلما هو مبّين باالإف�صاح عـ1.3ـدد" التقييد المحا�صبي للتعهدات 

و المداخيل المتعلقة بها"، يقوم البنك بتقييم التعهدات و تكوين 

المدخرات لتغطية المخاطر عند اإعتبار اأن ال�سروط المن�س��س عليها 

�صمن من�صور البنك المركزي عـ24ـدد ل�صنة 1991 كما تم اإتمامه 

وتنقيحه بالن�صو�ض الالحقة.
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على  تقييمها  في  يعتمد  التي  القرو�ض  لمخاطر  البنك  ويتعر�ض 

ح�صب  التقدير  من  عالية  درجة  تتطلب  وكمية  نوعية  تقييم  معايير 

وتقييم  التعهدات  ت�صنيف  اأن  اعتبرنا  وقد  للمدقق  المهني  الحكم 

المدخرات و الفوائد الموؤجلة تمثل م�صاألة اأ�صا�صية في التدقيق.

الإجراءات المعتمدة

تقييمنا  وعلى  االإدارة  مع  اأجريناها  التي  المناق�صات  على  بناًء 

المخاطر  تقييم  طريقة  بفح�ض  قمنا  البنك،  في  الرقابة  الإجراءات 

االأخذ  بعد  الالزمة  المدخرات  وتكوين  المقابل  بالطرف  الخا�صة 

طرف  من  عليها  الح�صول  تم  التي  لل�صمانات  االعتبار  بعين 

اأقدمية  على  اأ�صا�صا  التعهدات  ت�صنيف  عملية  وتعتمد  الحرفاء. 

الم�صتحقات. 

و�صملت اأعمال المراقبة التي قمنا بها اأ�صا�صا :

التعهدات  بين  و  محا�صبيا  الم�صجلة  التعهدات  بين  مقاربة   -

اأ�صا�ض  تمثل  التي  التون�صي،  المركزي  للبنك  بها  الم�صرح 

احت�صاب المدخرات الم�صتوجبة؛

ومطابقتها  البنك  طرف  من  المعتمدة  الت�صنيف  طريقة  تقييم   -

لمتطلبات البنك المركزي ؛

تاأجيل  و  المخاطر  بتغطية  يتعلق  فيما  النظام   نجاعة  تقييم   -

الفوائد؛  

تقييم مالئمة المعايير النوعية المعتمدة في ت�صنيف التعّهدات   -

ومراقبة �صلوكّيات الحرفاء خالل فترة 2017 ؛

فح�ض ال�صمانات المقبولة في تقييم المّدخرات و تقييم كفاية   -

الفر�صّيات المعمول بها ؛

والمدخرات  الفردية  المدخرات  احت�صاب  طريقة  من  التثبت   -

الجماعية والمدخرات االإ�صافية و مطابقتها للقوانين الجاري بها 

العمل ؛  

التثبت من االأخذ بعين االعتبار لتعديالت المقترحة.  -

2.3 تقييم مخاطر القرو�ش وتغطية التعهدات

م�ساألة التدقيق االأ�سا�سّية

بلغت اإيرادات القرو�ض والعموالت الم�صّجلة �صمن نتائج �صنة 2017 

مبلغ قدره 524 مليون دينار.

ويمثل اإدراج الفوائد والعموالت اأمرا رئي�صيا للتدقيق ب�صبب اأهمية 

هذا البند و نظرا للنقائ�ض المرتبطة بنظام المعلومات.

الإجراءات المعتمدة

بها  قمنا  التي  الرقابة  اأعمال  �صملت  التدقيق،  اأعمال  اإطار  في 

اأ�صا�صا :

االعتراف  في  وال�صوابط  واالإجراءات  ال�صيا�صات  تقييم   -

باالإيرادات وت�صجيلها؛

تقييم لنظام المعلومات باعتبار االإدماج االآلي لالإيرادات �صمن   -

المحا�صبة؛

التثبت من امتثال البنك الأحكام المعيار المحا�صبي عـ24ـدد   -

والمتعلق "بالتعهدات واالإيرادات ذات ال�صلة في الموؤ�ص�صات 

ال�صنوات  ف�صل  و  االإيرادات  باحت�صاب  يتعلق  ما  البنكية"في 

المحا�صبية ؛ 

تطبيق اإجراءات تحليلية ب�صاأن تطور الفوائد والعموالت ؛  -

التثبت من موثوقية الطرق المعتمدة في تاأجيل الفوائد ؛  -

التثبت من المعلومات الواردة في االإي�صاحات حول القوائم المالية.  -

 Bons de للتنظير  القابلة  الخزينة  رقاع  ت�سجيل  قواعد   3.3

Trésor Assimilables وطرق عر�سها

م�ساألة التدقيق االأ�سا�سّية

للتنظير �صمن محفظة �صندات  القابلة  الخزينة  يعتمد ت�صنيف رقاع 

اال�صتثمار اأو �صمن محفظة ال�صندات التجارّية على �صيا�صة ال�صيولة 

المتبعة من طرف البنك.
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بلغت قيمة رقاع الخزينة القابلة للتنظير )BTA( كما في 31 دي�صمبر 

2017 ماقيمته 068 1 مليون دينار اأدرجت �صمن محفظة ال�صندات 

التجارّية تنفيذا ل�صيا�صة ال�صيولة  المعتمدة من طرف البنك.

وبالنظر للطبيعة الجوهرية للقيمة الجارية لرقاع الخزينة القابلة للتنظير 

والحوكمة  االإدارة  هياكل  بنوايا  مرتبطة  فر�صّيات  على  واالإعتماد 

ت�صجيل  اأّن  اعتبرنا  ال�صندات،  هذه  بتخ�صي�ض  يتعلق  فيما  بالبنك 

الأ�سا�سية  النقاط  من  وتقييمها  للتنظير  القابلة  الخزينة  رقاع  محفظة 

في تدقيقنا.

الإجراءات المعتمدة

بت�صجيل  والمتعلق  للبنك  الداخلّية  الرقابة  نظام  بتقييم  قمنا  لقد 

بها  قمنا  التي  المراقبة  اأعمال  و�صملت  وتقييمها  ال�صندات  محفظة 

اأ�صا�صا :

االمتثال الأحكام المعيار المحا�صبي رقم 25 المتعلق بمحفظة   -

االأ�صهم في الموؤ�ص�صات البنكية ؛

البنك في  توّجهات  مع  وتاأييدها  بالبنك  ال�صيولة  �صيا�صة  تقييم   -

ت�صجيل �صندات الخزينة وتوظيفها خالل ال�صنوات الما�صية ؛

تقييم معايير ت�صنيف محفظة ال�صندات وموثوقية نماذج التقييم   -

المطبقة،

القوائم  حول  االإي�صاحات  في  الواردة  المعلومات  من  التثبت   -

المالية.

3.3 نظام معلوماتي جديد 

م�ساألة التدقيق االأ�سا�سّية

اإعالميتين  ، اقتنى البنك تطبيقتين  اإ�صالح نظام معلوماته  اإطار  في 

Carthago-"و  "Carthago-Agence" جديدتين 

Engagements". وبداأ العمل بهما بداية من �صهر اأفريل 2017.

الجديد،  المعلومات  نظام  يحتويها  اأن  يمكن  التي  للمخاطر  وبالنظر 

اعتبرنا اأّن تقييمه من النقاط الأ�سا�سية في تدقيقنا.

الإجراءات المعتمدة

لقد قمنا بتقييم نظام المعلومات الجديد للبنك فيما يتعلق بالتوثيق، 

في  التحكم  الترجيح،  اأعمال  ت�صجيل  البرمجة،  البيانات،  اإثبات 

الت�صغيل و م�صارات التدقيق.   

4. مالحظات ما بعد الراأي

للنقاط  اإنتباهكم  نلفت  �سالفا،  اأبديناه  الّذي  راأينا  على  التاأثير  بدون 

التالية :

 21 في  الموؤرخ   2012 ل�صنة   17 عدد  القانون  باأحكام  عمال   .1

�صبتمبر 2012، قامت ال�صركة التون�صّية للبنك بت�صجيل اإعتماد 

باإ�صم الدولة بمبلغ قدره 117 مليون دينار �صمن االأموال الذاتّية 

يكون غير قابل لالإرجاع حتى ي�صتعيد البنك توازنه المالي.

ت�صمل اأ�صول البنك ما قيمته 534 مليون دينار بعنوان تعهدات   .2

انتفعت  والتي  ال�صياحي  القطاع  في  النا�صطة  الموؤ�ص�صات 

باالإجراءات اال�صتثنائية المن�صو�ض عليها �صمن من�صور البنك 

وقع  والتي   2015 جويلية   22 بتاريخ   12-2015 عدد  المركزي 

-2017 عدد  المركزي  البنك  من�صور  بمقت�صى  فيها  التمديد 

2017. وتمت تغطيتها بمدخرات بلغت  24 جويلية  05 بتاريخ 

ماقيمته 49 مليون دينار.    

ت�صمل اأ�صول البنك ما قيمته 31 مليون دينار بعنوان م�صتحقات   .3

وقع اإعادة جدولتها وم�صتحقات تكفلت الدولة باإرجاعها  لمدة 

بين 20 و25 �صنة  بدون فوائد و ذلك في اإطار قانون المالية ل�صنة 

.1999

تم تقديم دعوى ق�صائية �صد البنك في عام 2011 من قبل ال�صيد   .4

 .BNDTال�صتعادة رقاع الخزينة  �صلمت لـ  BRUNO POLI

بتاريخ 29 اأكتوبر 2015، �صدر حكم ق�صائي اإبتدائي، تم تدعيمه 

اإ�صتئنافيا، �صد البنك و اإدانته باإعادة هذه الرقاع اأو دفع ماقيمته 7 

مليون دوالر. تمت اإحالة الملف للتعقيب مع وقف تنفيذ تاأمين 

فاإن  الق�صية  المبلغ واعتمادا على راأي المحامي الم�صوؤول عن 

البنك ال يتحمل اأي مخاطر.
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لم يتم الت�صديق من طرف مراقبي الح�صابات على القوائم المالية   .5

لل�صركة الفرعية البنك الفرن�صي التون�صي»BFT« والتي تمتلك 

لل�صكوك  نظرا   %78،18 قدره  ما  للبنك  التون�صية  ال�صركة  فيها 

الج�هرية المتعلقة بقدرتها على م�ا�سلة الن�ساط و على تح�سيل 

اأ�صولها و االلتزام بتعهداتها من خالل ال�صير العادي الأن�صطتها.

 2016 ل�صنة   48 عدد  القانون  من   102 الف�صل  باأحكام  عمال   

والموؤ�ص�صات  بالبنوك  المتعلق   2016 جويلية   11 في  الموؤرخ 

الم�صاهم  كونها  للبنك،  التون�صية  ال�صركة  تكون  قد  المالية 

المرجعي، مدعوة لتقديم الدعم ال�صروري حتى ي�صتعيد البنك 

الفرن�صي التون�صي توازنه المالي. 

5. تقرير الت�سرف

راأينا  اإن  االإدارة.  مجل�ض  م�صوؤولية  من  هو  الت�صرف  تقرير  اإن 

طرف  من  المعد  الت�صرف  تقرير  ي�صمل  ال  المالية  القوائم  حول 

من  �صكل  باأي  عليه  تاأكيد  اأي  نبدي  ال  نحن  و  االإدارة  مجل�ض 

�صكال. االأ

وفقا للمعايير المهنية المعتمدة بالبالد التون�صية، والمن�صو�ض عليها 

باأحكام الف�صل 266 من مجلة ال�صركات التجارية، تقت�صر م�صوؤوليتنا 

الم�صمنة  البنك  ح�صابات  حول  المعلومات  دّقة  من  التحقق  في 

بتقرير مجل�ض االإدارة بالرجوع اإلى البيانات الواردة بالقوائم المالية. 

ثم  ومن  الت�صرف  تقرير  قراءة  في  اأعمالنا  تتمثل  ال�صدد  هذا  وفي 

القوائم  وبين  بينه  جوهري  تعار�ض  هناك  كان  اإذا  ما  بتقييم  القيام 

المالية اأو المعلومات التي تو�صلنا اإليها اأثنا ء التدقيق، اأو ما اإذا كانت 

ا�صتنتجنا  واإن  باأخرى.  اأو  ب�صورة  جوهرية  اأخطاء  تت�صمن  اأنها  تبدو 

ا�صتنادا اإلى االأعمال التي قمنا بها على اأن هناك اأخطاء جوهرية، فاإننا 

ملزمون ببيان هذه الحقائق في تقريرنا.

لي�صت لنا مالحظات في هذا ال�صاأن.

وعر�ش  اإعداد  في  الإدارة  ومجل�ش  الإدارة  م�سوؤولية   .6

القوائم المالية 

اإّن االإدارة ومجل�ض االإدارة يتحمالن م�صوؤولية اإعداد القوائم المالية 

كما  بتون�ض،  للموؤ�ص�صات  المحا�صبة  لنظام  طبقا  العادل،  وعر�صها 

ت�صمل الم�صوؤولية و�صع الرقابة الداخلية التي تراها االإدارة �صرورية، 

لتمكينها من اإعداد قوائم مالية خالية من خطاأ جوهري �صواء كانت 

ناتجة عن االحتيال اأو الخطاأ. 

إن االإدارة ومجل�ض االإدارة لهما م�صوؤولية  وعند اإعداد القوائم المالية، فا

تقييم قدرة البنك على البقاء كمن�صاأة م�صتمرة وعن االإف�صاح بح�صب 

وا�صتخدام  باال�صتمرارية،  العالقة  ذات  االأمور  عن  الحال،  مقت�صى 

لت�صفية  نية  هناك  تكن  لم  ما  المحا�صبة،  في  اال�صتمرارية  اأ�صا�ض 

البنك اأو اإيقاف عملياته، اأو اأنه لي�ض هناك خيار مالئم بخالف ذلك.  

االإف�صاح  م�صاقات  على  االإ�صراف  االإدارة  مجل�ض  الأع�صاء  ويرجع 

المالي في البنك.

7. م�سوؤوليات مراقبي الح�سابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل اأهدافنا في الح�صول على تاأكيد معقول عما اإذا كانت القوائم 

المالية ككل خالية من خطاأ جوهري �صواء كانت ناتجة عن االحتيال 

اأو الخطاأ، واإ�صدار تقرير مراقب الح�صابات الذي يت�صمن راأينا.ويعتبر 

التاأكيد المعقول م�صتوى عال من التاأكيد، اإال اأنه لي�ض �صمانا كلّيا 

المعتمدة  المراجعة  لمعايير  طبقا  بها  القيام  تم  التي  المراجعة  اأن 

�صتك�صف دائما عن خطاأ جوهرًيا عندما يكون موجودا.

 جوهرية اإذا كان 
ً
ويمكن اأن تن�صاأ االأخطاء عن اإحتيال اأو خطاأ. وُتعد 

يمكن ب�صكل معقول توقع اأنها �صتوؤثر بمفردها اأو في مجموعها، على 

هذه  اأ�صا�ض  على  الم�صتخدمون  يتخذها  التي  االقت�صادية  القرارات 

القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة طبقا لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة بتون�ض، 

في  المهني  ال�صك  نزعة  على  ونحافظ  المهني  الحكم  نمار�ض  فاإننا 

جميع مراحل المراجعة. وعلينا اأي�صا :

وتقديرها  المالية  القوائم  في  الجوهرية  االأخطاء  مخاطر  تحديد   -

وتنفيذ  وت�صميم  الخطاأ،  اأو  االحتيال  عن  ناتجة  كانت  �صواء 

على  والح�صول  المخاطر،  لتلك  ا�صتجابًة  مراجعة  اإجراءات 

خطر  ويعد  لراأينا.  اأ�صا�ض  لتوفير  ومنا�صبة  كافية  مراجعة  اأدلة 

عدم اكت�صاف خطاأ جوهري ناتج عن االحتيال اأعلى من الخطر 

تواطوؤ  على  ينطوي  قد  االحتيال  الأن  نظرا  خطاأ،  عن  الناتج 
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الرقابة  تجاوز  اأو  م�صللة  اإفادات  اأو  متعمد  حذف  اأو  تزوير  اأو 

الداخلية.

الح�صول على فهم للرقابة الداخلية ذات ال�صلة بالمراجعة، من   -

اأجل ت�صميم اإجراءات مراجعة منا�صبة للظروف، ولي�ض بغر�ض 

اإبداء راأي في فاعلية الرقابة الداخلية للبنك.

تقييم مدى منا�صبة ال�صيا�صات المحا�صبية الم�صتخدمة، ومدى   -

معقولية التقديرات المحا�صبية واالإف�صاحات ذات العالقة التي 

قامت بها االإدارة.

المحا�صبية  للقاعدة  االإدارة  ا�صتخدام  منا�صبة  مدى  ا�صتنتاج   -

التي  المراجعة  اأدلة  اإلى  وا�ستنادا  الن�ساط،  بم�ا�سلة  المتعلقة 

عالقة  ذات  ريبة جوهرية  هناك  كان  اإذا  ما  عليها،  الح�صول  تم 

 البنك على 
ً
اأو ظروف قد تثير �صكا كبيرا ب�صاأن قدرة  باأحداث 

يك�ن  ج�هرية،  ريبة  وج�د  اإلى  خل�سنا 
ً
واإذا  الن�ساط.  م�ا�سلة 

مطلوبا منا لفت االنتباه في تقريرنا اإلى االإف�صاحات الواردة في 

يتم  كافية،  غير  االإف�صاحات  تلك  كانت  اإذا  اأو  المالية،  القوائم 

تم  التي  المراجعة  اأدلة  اإلى  ا�صتنتاجاتنا  وت�صتند  راأينا.  تعديل 

الح�صول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فاإن االأحداث اأو 

الظروف الم�ستقبلية قد تت�سبب في ت�قف م�ا�سلة الن�ساط.

بما  المالية،  القوائم  ومحتوى  وهيكل  ال�صامل،  العر�ض  تقييم   -

عن  تعبر  المالية  القوائم  كانت  اإذا  وما  االإف�صاحات،  ذلك  في 

المعامالت واالأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عر�صا عادال.

لقد اأبلغنا االإدارة والمكلفين بالحوكمة فيما يتعلق، من بين اأمور   -

المهمة  والنتائج  للمراجعة  المخطط  والتوقيت  بالنطاق  اأخرى، 

للمراجعة، بما في ذلك اأية اأوجه ق�صور مهمة في الرقابة الداخلية 

اكت�صفناها خالل المراجعة.

اأننا  يفيد  ببيان  بالحوكمة  والمكلفين  االإدارة  اأي�صا  زودنا  لقد   -

التزمنا بالمتطلبات االأخالقية ذات ال�صلة المتعلقة باال�صتقالل، 

يعتقد  قد  التي  االأخرى،  واالأمور  العالقات  بجميع  واأبلغناهم 

ذلك  يكون  وعندما  ا�صتقاللنا،  على  معقول  ب�صكل  تاأثيرها 

منطبقا، ال�صمانات ذات العالقة. 

II. تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية 
االأخرى

بالفحو�صات  قمنا  لقد  قمنا  المزدوجة،  المراجعة  مهمة  اإطار  في 

الخبراء  المعتمدة من هيئة  بالمعايير  المن�صو�ض عليها  الخ�صو�صية 

والترتيبية  القانونية  للن�صو�ض  وطبقا  التون�صية  بالبالد  المحا�صبين 

المعمول بها :

1. فعالية نظام الرقابة الداخلية

التجارية  ال�صركات  مجلة  من   266 الف�صل  لمقت�صيات  طبقا  قمنا، 

 1994 14 نوفمبر  94-117 الموؤرخ في  3 من القانون عدد  والف�صل 

 ،2005 اأكتوبر   18 بتاريخ   2005-96 عدد  بالقانون  تنقيحه  تم  كما 

المعلومة  بمعالجة  المتعلقة  الداخلية  الرقابة  اإجراءات  بفح�ض 

اأن  نذكر  ال�صدد،  هذا  المالية.وفي  القوائم  واعداد  المحا�صبية 

الم�صوؤولية عن ت�صميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية وكذلك المراقبة 

الدورية لفعاليته وكفاءته تقع على عاتق االإدارة ومجل�ض االإدارة.

وقد اأ�صرنا �صمن تقريرنا الى بع�ض النقائ�ض على م�صتوى االجراءات 

والتي يمكن اأن تحد من نجاعة منظومة الرقابة الداخلية.

ترتبط النقائ�ض الجوهرية بنظام الرقابة الداخلية للبنك والتي ت�صمل 

الم�صاقات واالإجراءات ذات العالقة بمعالجة المعلومات المالية واإعداد 

القوائم المالية. نذكر على وجه الخ�صو�ض، اإعداد جدول التعهدات، 

تف�صيل االإيرادات وت�صجيل العمليات بمختلف العمالت االأجنبية.

2. م�سك ح�سابات الأ�سهم

عمال باأحكام الف�صل 19 من االأمر عدد 2827 ل�صنة 2001 الموؤرخ 

بم�صك  يتعلق  فيما  الالزمة  بالتحريات  قمنا   ،2001 نوفمبر   20 في 

ح�صابات االأ�صهم ال�صادرة عن البنك. وترجع م�صوؤولية ال�صهر على 

احترام الن�صو�ض القانونية في هذا ال�صدد الإدارة البنك.

ولي�ض لدينا مالحظات بهذا الخ�صو�ض.

3. الم�ساهمات المزدوجة 

ال  التجارية"  ال�صركات  مجلة  من   466 الف�صل  لمقت�صيات  طبقا 

اأخرى  اأ�صهم  �صركة  في  م�صاهمات  تمتلك  اأن  اأ�صهم  ل�صركة  يمكن 
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�صركات  ع�صرة. خم�ض  تفوق  بن�صبة  مالها  راأ�ض  في  م�صاهمة  تكون 

�صمن مجمع البنك تمتلك، كما في 31 دي�صمبر 2017، 245 338 

�صهما في راأ�ض مال البنك.

الت�صويت المرتبط بم�صاهمتها  ال�صركات من حقها في  وتحرم هذه 

المالية  القوائم  على  �صت�صادق  التي  العادية  العامة  الجل�صة  خالل 

المختومة في 31 دي�صمبر 2017.

4. و�سعية ال�سرف

التون�صي عدد  المركزي  البنك  من�صور  من   5 الف�صل  اإلى  بالرجوع 

08-97، لم نتمكن من تقييم و�صعية ال�صرف الراجعة للبنك وذلك 

مع  تتطابق  متوازنة  العمالت  متعددة  محا�صبة  م�صك  غياب  ب�صبب 

مقت�صيات المعيار المحا�صبي عدد 23.

تون�ض، في 13  اأفريل 2018

مـراقبــو الـح�سابـــات

�سمير العبيديفتحي ال�سعيدي
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التقرير اخلا�ض ملراقبي احل�سابات
حول القوائم املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

بتاريخ   2016-48 عدد  القانون  من   62 الف�صل  لمقت�صيات  طبقا  

د   11 جويلية 2016 المتعّلق بموؤ�ص�صات القر�ض و الف�صل عـ200ـد

وعـ475ـدد من مجلة ال�صركات التجارية، نعر�ض عليكم في ما يلي 

االإتفاقيات المن�صو�ض عليها بالف�صول المذكورة اأعاله، المنجزة اأو 

التي ال تزال �صارية المفعول خالل �صنة 2017.

تتمثل م�صوؤوليتنا في التاأكد من اإحترام االإجراءات القانونية الخا�صة 

من  و  والعمليات  االإتفاقيات  هذه  على  الم�صادقات  و  بالتراخي�ض 

المعمق  البحث  مهامنا  من  ولي�ض  المالية.  بالقوائم  ترجمتها  �صحة 

علما  اإحاطتكم  واإنما  والعمليات  االإتفاقيات  هذه  مثل  وجود  عن 

التي  المعلومات  خالل  من  االأ�صا�صية  �صروطها  و  بخ�صو�صياتها 

باأعمال  القيام  اأثناء  عليها  الح�صول  لنا  اأمكن  التي  اأو  بها  مدنا  وقع 

االإتفاقيات  هذه  جدوى  حول  الراأي  اإبداء  دون  ذلك  و  المراجعة 

والعمليات، حيث يرجع لكم النظر في تقييم الم�صلحة الناتجة عن 

اإبرامها اأو اإنجازها وذلك لغر�ض الم�صادقة عليها.

املربمة  باالّتفاقّيات  املتعّلقة  العملّيات   .I
خالل  �سنة 2017 

ال�صركة  الفرعية  ال�صركة  مع  للبنك  التون�صية  ال�صركة  اأبرمت   .1

التون�صّية ال�صتخال�ض الديون STRC اتفاقيتين تتعلقان بالتفويت في 

ق�صطين من الم�صتحقات البنكية وذلك بمبلغ اإجمالي قدره 91،398 

مليون دينار زائد التكاليف المتكبدة مع طرح الدفوعات المقبو�صة 

من طرف البنك. تمت هذه العملية بالدينار الرمزي.

االأخيرة  هذه  اأ�صحت  الم�صتحقات،  ق�صطي  قيمة  تعديل  اإثر  على 

االتفاقيتين  مالحق  اإم�صاء  يتم  ولم  دينار.  مليون   69،996 ت�صاوي 

بعد.  

مع    2017 دي�صمبر   29 بتاريخ  للبنك  التون�صية  ال�صركة  اأبرمت   .2

الدفع عينيا لكامل تعهداتها  اتفاقية  ال�صارع  الفرعية عقارية  ال�صركة 

قر�ض  من  ووجزء  دينار  مليون   6 بمبلغ  جار  ح�صاب  �صكل  على 

المجدول في حدود 12،057 مليون دينار.

الملكية  وتحويل  ببيع  الفرعية  ال�صركة  قامت  االإتفاقية،  لهذه  طبقا 

اإلى  القانون  وبحكم  الواقع  بحكم  ال�صمانات  كافة  ومع  بالكامل 

 18،015 يعادل  تحويل  ب�صعر  ومباني   اأر�صين  قبل  الذي  البنك 

مليون دينار.

مع    2017 دي�صمبر   29 بتاريخ  للبنك  التون�صية  ال�صركة  اأبرمت   .3

ال�صركة الفرعية عقارية ال�صارع اتفاقية الدفع عينيا لجزء من تعهداتها 

على �صكل ح�صاب جار في حدود 1،244 مليون دينار.

الملكية  وتحويل  ببيع  الفرعية  ال�صركة  قامت  االإتفاقية،  لهذه  طبقا 

بالكامل ومع كافة ال�صمانات بحكم الواقع وبحكم القانون اإلى البنك 

الذي قبل مباني  ب�صعر تحويل يعادل 1،244 مليون دينار.

عملية  الإتمام  عقد  اإبرام  �صيتم الحقا  اأنه  على  االإتفاقية  ن�صت  وقد 

اإطار عملية  التون�صية للبنك في  ال�صركة  البيع  ل�صالح  تفويت وعود 

اأي ماتبقى من مجموع  3،838 مليون دينار  اأخرى بمبلغ  بيع عينية 

التعهدات المعترف بها في حدود 5،082 مليون دينار.   

 ،2018 مار�ض   26 بتاريخ  مم�صاة  المالية  وزير  قرارات  بمقت�صى   .4

اإنتفعت ال�صركة التون�صية للبنك بمجموع �صمانات من طرف الدولة، 

ة   الم�صاهم الرئي�صي، وذلك لتغطية التزامات بع�ض ال�صركات العمومي

كما في 31 دي�صمبر 2017. بلغت هذه ال�صمانات 62،105 مليون دينار.

5. قام ال�صيد عبد القادر الحمروني، ع�صو مجل�ض االإدارة، باكتتاب 

الخا�س  الم�سروط  الرقاعي  القر�س  في  دينار  ملي�ن   10،940 مبلغ 

بن�صبة  �صنوات  خم�ض  مدة  على  خال�صه  يتم  البنك  اأ�صدره  الذي 

فائدة قدرها %7،5.

بلغت االأعباء الم�صجلة بعنوان هذا القر�ض ل�صنة 2017 ما قدره 586 

األف دينار. 

6. بلغ قائم الودائع المكتتبة خالل �صنة 2017 من طرف ال�صيد عبد 

القادر الحمروني، ع�صو مجل�ض االإدارة، في موفى دي�صمبر 2017 ما 

قدره 11 مليون دينار موزعة كما يلي: 
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مبلغ الفائدةن�سبة الفائدةتاريخ الخال�شتاريخ الكتتابالر�سيد بالدينارالنوعيـــة

0002017/01/062018/01/05TMM+3%72 913 000 1اإيداعات الأجل  

000 79%0002017/08/032018/08/028 000 1اإيداعات الأجل  

0002017/10/132018/10/17TMM+3%226 539 750 2اإيداعات الأجل  

0002017/10/182018/01/15TMM+3%129 890 250 6اإيداعات الأجل  

343 000508 000 11المجموع بالدينار

 Pôle de Compétitivité de التابعة  ال�صركة  قامت   .7

�صكل  في  دينار  مليون   2 مبلغ  باكتتاب   Monastir-EL FEJJA

اإيداعات الأجل بن�صبة فائدة قدرها %6.

بلغت االأعباء الم�صجلة بعنوان هذه الودائع ل�صنة 2017 ما قدره 14 

األف دينار. 

مليون   1 مبلغ  باكتتاب   STB INVEST الفرعية  ال�صركة  قامت   .8

دينار في القر�س الرقاعي الم�سروط الخا�س الذي اأ�سدره البنك يتم 

خال�صه على مدة �صبع �صنوات بن�صبة فائدة قدرها %7،6.

بلغت االأعباء الم�صجلة بعنوان هذا القر�ض ل�صنة 2017 ما قدره 54 

األف دينار. 

9. قامت ال�صركة الفرعية SOFIELAN باكتتاب مبلغ 0،300 مليون 

دينار في القر�س الرقاعي الم�سروط الخا�س الذي اأ�سدره البنك يتم 

خال�صه على مدة خم�ض �صنوات بن�صبة فائدة قدرها %7،5.

بلغت االأعباء الم�صجلة بعنوان هذا القر�ض ل�صنة 2017 ما قدره 16 

األف دينار. 

املربمة  باالتفاقيات  املتعلقة  العمليات   .II
خالل ال�سنوات ال�سابقة

 21 في  الموؤرخ   2012 ل�صنة   17 عدد  القانون  باأحكام  عمال   .1

 ،2011 2012، قامت ال�صركة التون�صّية للبنك، خالل �صنة  �صبتمبر 

�صمن  دينار  مليون   117 قدره  بمبلغ  الدولة  باإ�صم  اإعتماد  بت�صجيل 

البنك  ي�صتعيد  حّتى  لالإرجاع  قابل  غير  يكون  الذاتّية  االأموال 

المالي.  توازنه 

موارد  �صناديق  في  ت�صرف  اتفاقيات  عدة  باإبرام  البنك  قام   .2

هذه  تمول  التون�صية.  الدولة  مع  للدولة(  راجعة  )موارد  الميزانية 

ال�صناديق المنح الغير قابلة لال�صترداد، المنح والقرو�ض( ويتقا�صى 

البنك مقابل ذلك عدة عموالت.

بلغ ر�صيد هذه الموارد نهاية �صنة 2017 ما قيمته 39،455 مليون دينار 

مقابل 35،101 مليون دينار نهاية �صنة 2016.

في  دينار  مليون   78 مبلغ  باإكتتاب   2017 �صنة  قبل  البنك  قام   .3

القر�ض الوطني الذي اأ�صدرته الدولة التون�صية، الم�صاهم الرئي�صي، 

من بينهم 70 مليون دينار يتم خال�صهم على مدة �صبع �صنوات مع 

يتم  دينار  مليون  و7،556   %6،15 قدرها  فائدة  بن�صبة  اإمهال  �صنتي 

خال�صهم على مدة خم�ض �صنوات مع �صنة اإمهال بن�صبة فائدة قدرها 

5،95%. ويبلغ المبلغ الجاري لهذا القر�ض ما قيمته 56،363 مليون 

دينار.

4. طبقا التفاقية �صمان الدولة المم�صاة اإثر اجتماع وزاري بتاريخ 2 

جوان 2011 قامت ال�صركة التون�صية للبنك باإقرا�ض ال�صركة الفرعّية 

قابلة  اأيام   7 لمدة  دينار  مليون   70 مبلغ  التون�صي  الفرن�صي  البنك 

للتجديد و بن�صبة فائدة قدرها %5،50.

البنك  الفرعّية  ال�صركة  باإقرا�ض  للبنك  التون�صية  ال�صركة  قامت   .5

الفرن�صي التون�صي مبلغ 2،740 مليون دوالر ما يعادله 6،806 مليون 

دينار.

6. قامت ال�صركة التون�صية للبنك بتاريخ 18 اأكتوبر 2016 باكتتاب 

مبلغ 16 مليون اأورو ما يعادله 39،560 مليون دينار في القر�ض الرقاعي 

�سركة  الت�ن�سي،  الأجنبي  البنك  اأ�سدره  الذي  الخا�س  الم�سروط 

تابعة، و قد انتفع البنك ب�صمان الدولة لتغطية خطر عدم الخال�ض.
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بتحويل  للبنك  التون�صية  ال�صركة  قامت   ،2017 ماي   26 بتاريخ 

البنك  مال  راأ�ض  في  م�صاهمة  اإلى  القر�ض  هذا  من  اأورو  مليون   6

االأجنبي التون�صي، اأي ما يعادل 14،835 مليون دينار. ويبلغ المبلغ 

 24،725 2017 ما قيمته  31 دي�صمبر  القر�ض كما في  الجاري لهذا 

مليون دينار.

�صركتي  طرف  من   2017 �صنة  قبل  المكتتبة  الودائع  قائم  بلغ   .7

موفى  في   SICAV INVESTISSEURو  SICAV AVENIR

اإيداعات الأجل  األف دينار في �صكل   400 2017 ما قدره  دي�صمبر 

.TMM+3% بن�صبة فائدة قدرها

لل�صركات  الجارية  الح�صابات  بعنوان  البنكية  االأر�صدة  بلغت   .8

التابعة وذات ال�صلة نهاية �صنة 2017 مجموع 16،3 مليون دينار تتوزع 

كاالآتي :

باآالف الدنانير

الأر�سدة المدينةال�سركـــة

083 746 3الدخيلة

437 632 3ال�صركة التون�صّية ال�صتخال�ض الديون

557 527 3المالية لل�صركة التون�صية للبنك

746 408 3عقارية ال�صارع

185 412 1�صركة الت�صرف في موؤ�ص�صات التوظيف الجماعي في االأوراق المالية

STB SICAR420 046

058 119البنك الفرن�صي التون�صي

428 35ال�صركة العامة للبيع

875 7الو�صائل العامة

414 309 16المجموع بالدينار

9. قامت ال�صركة التون�صّية للبنك باإبرام اّتفاقّيات ح�صابات جارية مع ال�صركات التابعة لها. بلغ ر�صيد هذه الح�صابات في 31 دي�صمبر 7201 

ما قدره 79،950 مليون دينار موزعة كاالآتي :

الفوائدن�سبة الفائدةالّر�سيد بتاريخ 31 دي�سمبر 2017ال�سركة

283TMM+0,5%2 833 50ال�صركة التون�صّية ال�صتخال�ض الديون

ACTIVHOTELS12 800TMM+2%-

-%5002 12عقارية ال�صارع

-بدون فوائد367 4عقارية ال�صارع - ت�صبقة على الح�صاب

833 9502 79المجموع بالدينار
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مال  راأ�ض  ذات  االإ�صتثمار  �صركة  تتقا�صاها  التي  العموالت  تتمّثل 

ف في هذه 
ّ
التنمية لمجموعة ال�صركة التون�صّية للبنك بعنوان الت�صر

االأموال كما يلي :

الختم  بتاريخ  مقّيمة  االأ�صول  من   %1 ت�صاوي  ف 
ّ
ت�صر عمولة  	•

تدفع بعد طرح جميع النفقات مع حّد اأدنى ي�صاوي 1% من مبلغ 

االأموال المكتتبة �صنوّيا؛

في  التفويت  زائد  من  و%20   10 بين  تتراوح  مردودّية  عمولة  	•
االأ�صهم والح�ص�ض واالأرباح الموّزعة؛

10% من اإيرادات التوظيفات. ت�صاوي  مردودّية  عمولة  	•

وقد قام البنك خالل �صنة 2017 بت�صجيل اأعباء اإجمالّية بقيمة 924 

األف دينار بعنوان مختلف هذه العموالت.

  SICAVو  SICAV épargnant مع  المبرمة  لالّتفاقيات  طبقا   .11

للبنك  التون�صّية  ال�صركة  تقوم   SICAV Avenirو  Investisseur

بوظيفة موؤتمن اأ�صهم واأموال لتلك ال�صركات. ويتقا�صى البنك نظير 

هذه الخدمات العموالت التالية :

ل�صركة  ال�صافية  االأ�صول  قيمة  من   %0,05 ت�صاوي  عمولة  	•
قيمة  بلغت  وقد  يومّيا.  اإحت�صابها  يّتم   SICAV épargnant

945 309 دينار باحت�صاب  2017 ما قدره  العمولة بعنوان �صنة 

االأداءات.

اّتفاقّيات  من  العديد  باإبرام  للبنك  التون�صّية  ال�صركة  قامت   .10

راأ�ض  ذات  �صناديق  �صكل  في  المدفوعة  المبالغ  في  ف 
ّ
الت�صر

ر   االإ�صتثما �صركة  مع   "Fonds à capital risque" تنمية  مال 

ويبّين  للبنك  التون�صّية  ال�صركة  لمجموعة  التنمية  مال  راأ�ض  ذات 

الجدول تف�صيل هذه االإتفاقيات :

باآالف الدنانير

الّر�سيد في 31-12-2016المبلغ المكتتبتاريخ الكتتابروؤو�س االأموال المت�سّرف فيها

 STB 1 .706 0004 19998ر.م

  STB 2 .049 0005 20008ر.م

  STB 3 .828 0003 20015ر.م

  STB 4 .948 5005 20026ر.م

  STB 5 .654 8245 20036ر.م

  STB 6 .784 7071 20052ر.م

  STB 7 .2006800729ر.م

  STB 8 .194 3716 20079ر.م

  STB 9 .669 8004 20084ر.م

  STB 10 .728 7488 20088ر.م

 STB 11 .492 0006 20096ر.م

  STB 12 .195 89811 20099ر.م

  ID STB 1 .231 0001 20022ر.م

  ID STB 2 .258 0001 20022ر.م

  ID STB 3 .758 4363 20035ر.م

  ID STB 4 .2005360357ر.م

  ID STB 5 .235 1331 20061ر.م

  ID STB 6 .613 0003 20074ر.م

428 57776 101المجمــــــــــــــوع
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 SICAV 0,1% من القيمة ال�صافية الأ�صول �صركة عمولة ت�صاوي  	•
Investisseur يّتم اإحت�صابها يومّيا. وقد بلغت العمولة بعنوان 

�صنة 2017، ما قدره 375 1 دينار.

االأداءات(  دينار )خالية من   1  000 قدرها  قاّرة  �صنوّية  عمولة  	•
.SICAV Avenir تدفع من طرف

موؤ�ص�صات  في  الت�صرف  �صركة  مع  المبرمة  لالّتفاقيات  طبقا   .12

البنك  يقوم  فرعية،  �صركة  المالية،  االأوراق  في  الجماعي  التوظيف 

 FCP DELTA، FCP ل�صناديق  اأموال  و  اأ�صهم  موؤتمن  بوظيفة 

HIKMA التي تقوم ال�صركة الفرعية بالت�صرف فيها.

)باعتبار   %1,0 ت�صاوي  عمولة  الخدمات  هذه  نظير  البنك  ويتقا�صى 

االأداءات( من قيمة االأ�صول ال�صافية يّتم احت�صابها يومّيا. وقد بلغت قيمة 

العمولة بعنوان �صنة 2017 ما قدره 727 263 دينار دون اعتبار االأداءات.

التون�صية  لل�صركة  المالية  �صركة  مع  المبرمة  لالّتفاقيات  طبقا   .13

واأموال  اأ�صهم  موؤتمن  بوظيفة  البنك  يقوم  فرعية،  �صركة  للبنك، 

ل�صناديق FCP INNOVATION، FCP CAPITAL PLUS التي 

تقوم ال�صركة الفرعية بالت�صرف فيها.

1,0% )بدون  البنك نظير هذه الخدمات عمولة ت�صاوي   ويتقا�صى 

يومّيا.  يّتم احت�صابها  ال�صافية   االأ�صول  قيمة  االأداءات( من  باعتبار 

وقد بلغت قيمة العمولة بعنوان �صنة 2017 ما قدره 990 7 دينار دون 

اعتبار االأداءات.

التون�صية  لل�صركة  المالية  �صركة  مع  المبرمة  لالّتفاقيات  طبقا   .14

للبنك، �صركة فرعية، تقوم هذه االأخيرة بـ :

المكتتبة  وال�صندات  االأ�صهم  محفظة  جميع  في  الت�صرف  	•
للبنك  التون�صية  ال�صركة  تلتزم  حيث  الحرفاء  ولفائدة  لفائدتها 

�صتحيل  التي  الفرعية  ال�صركة  غلى  المحفظة  جميع  بتحويل 

للبنك عمولة ت�صاوي و�صاطة، والتي ت�صاوي 40% من العموالت 

المفوترة من طرف STB Finance بعنوان العمليات المتاأتية 

�صنة  بعنوان  العمولة  قيمة  بلغت  وقد  البنك.  فروع  �صبكة  من 

2017 ما قدره 054 2 دينار دون اعتبار االأداءات.

وتتقا�صى ال�صركة الفرعية نظير هذه الخدمات عمولة ت�صاوي %2,0   

على كل العمليات التي كلفت بها ويقع تحديد ال�صقف االأق�صى 

لهذه العموالت باالتفاق بين الطرفين. وقد بلغت قيمة العمولة 

بعنوان �صنة 2017 ما قدره 579 14 دينار دون اعتبار االأداءات.

القر�س  خط�ط  كل  �سندات  عل  العمليات  في  الت�سرف  	•
لفائدة  اأو  البنك  لفائدة  المكتتبة   2014 ل�صنة  الوطني  الرقاعي 

حرفائه وتحيل ال�صركة الفرعية ثلث العموالت المحققة في اإطار 

هذه العمليات اإلى البنك. وقد بلغت قيمة العمولة بعنوان �صنة 

2017 ما قدره 932 1 دينار دون اعتبار االأداءات.

وعقد  الم�صاهمين  �صجل  بم�صك  الخا�صة  بالعمليات  القيام  	•
هذه  نظير  الفرعية  ال�صركة  وتتقا�صى  العامة.  الجل�صات 

الخدمات مبلغا جزافيا �صنويا يقّدر ب40 األف دينار دون اعتبار 

االأداءات.

15. قامت ال�صركة التون�صية للبنك بفوترة اأعباء االأعوان الملحقين 

لدى ال�صركات الفرعية بالن�صبة ل�صنة 2017 وتتوزع كاالأتي : 

الثالثي الرابعالثالثي الثالثالثالثي الثانيالثالثي الأولال�سركة

ACTIVHOTELS19 28128 39618 55217 483

IMMOBILIERE DE L'AVENUE19 88828 82319 12021 799

SOFI-ELAN19 37228 50018 58117 521

STB FINANCE70 893105 98662 28452 503

STB INVEST17 12925 69116 83515 815

STB MANAGER67 986102 17166 73362 711

STB SECURITE ET GARDIENNAGE20 48429 66419 73722 460

STRC19 38428 54618 65622 282

STB MOYENS GENERAUX--10 00618 020

594 502250 777250 417377 254المجموع بالدينار
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16. ت�ؤّجر ال�سركة الت�ن�سّية للبنك لل�سركات الفرعّية العديد من المكاتب. وتتمّثل �سروط عق�د الكراء كما يلي :

تاريخ بداية الترفيع الزيادة ال�سنوّيةتاريخ بداية الكراءمبلغ الكراء ال�سنويال�سركة الفرعّية
 معلوم كراء

)TTC( 2017

STRC 1er étage10 000 )TTC(2004/07/01%5600 15ال�صنة الثانية

STRC 2ème étage10 000 )TTC(2001/09/01%5838 17ال�صنة الثانية

STRC 3ème étage10 000 )TTC(2005/05/01%5038 15ال�صنة الثانية

STB INVEST8 400 )HTVA(2004/07/01%5297 24ال�صنة الثانية

STB MANAGER5 400 )HTVA(2003/01/01%5631 22ال�صنة الثانية

STB FINANCE27 875 )HTVA(2010/01/01%5 )018 13ال�صنة الثالثة)كل �صنتين

SOFI-ELAN5 227 )HTVA(2011/12/01 %5 )763 5ال�صنة الثالثة)كل �صنتين

STB SECURITE ET GARDIENNAGE4 800 )HTVA(2016/01/01%5 )800 4ال�صنة الثالثة)كل �صنتين

STB MOYENS GENERAUX5 400 )HTVA(2016/01/01%5 )400 5ال�صنة الثالثة)كل �صنتين

385 124المجموع بالدينار

ال�صالمة  اتفاقية مع �صركة  باإبرام   2016 البنك خالل �صنة  قام   .17

و الحرا�صة لل�صركة التون�صية للبنك تتعلق بخدمات حرا�صة مختلف 

الخدمات  هذه  فوترة  ووتتم  �صمنيا.  تتجدد  �صنوات   3 لمدة  مقراته 

على اأ�صا�ض االأجر الخام ال�صهري لكل عون تنظيف مع االأخذ بعين 

االعتبار لالأعباء االجتماعية ومختلف االمتيازات الممنوحة لالأعوان 

ل�صركة  االجتماعي  بالمقر  الخا�صة   الت�صرف  اأعباء  اإلى  باالإ�صافة  

ال�صالمة و الحرا�صة . وقد بلغت المبالغ المفوترة ل�صنة 2017 ما قدره 

976 3 األف دينار.

18. قام البنك خالل �صنة 2015 باإبرام اتفاقية مع �صركة الو�صائل 

�صنوات   3 لمدة  مقراته  مختلف  تنظيف  بخدمات  تتعلق  العامة 

االأجر  اأ�صا�ض  على  الخدمات  هذه  فوترة  وتتم  �صمنيا.  تتجدد 

الخام ال�صهري لكل عون تنظيف مع االأخذ بعين االعتبار لالأعباء 

باالإ�صافة  لالأعوان  الممنوحة  االمتيازات  ومختلف  االجتماعية 

الو�صائل  ل�صركة  االجتماعي  بالمقر  الخا�صة   الت�صرف  اأعباء  اإلى 

 4  451 قدره  ما   2017 ل�صنة  المفوترة  المبالغ  بلغت  وقد  العامة. 

األف دينار.

19. بلغت االعتمادات البنكّية الم�صندة من طرف ال�صركة التون�صّية 

ما   2017 31 دي�صمبر  االإدارة و مديريها في  للبنك الأع�صاء مجل�ض 

قدره 139،354 مليون دينار موّزعة كاالآتي: 

المبلغ الجارياأع�ساء مجل�ش الإدارة /المدراء

STAR2 430 109

733 421 26مجمع ال�صيد عبد القادر حمروني

582 426 110مجمع ال�صيد ب�صير خلف هلل

808ال�صيد محمد �صالح خلف هلل

250ال�صيد محمد زروق

896 74المدير العام الم�صاعد

378 354 139المــجـــمــــوع بالدينار
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20. بلغت االعتمادات البنكّية الم�صندة من طرف ال�صركة التون�صّية لل�صركات التابعة  في 31 دي�صمبر 2017  ما قدره 44،186 مليون دينار 

موّزعة كاالآتي :

المبلغ الجارياأع�ساء مجل�ش الإدارة /المدراء

IMMOBILIERE DE L'AVENUE33 975 565

ED-EDDKHILA8 660 721

GENERALE DES VENTES847 000

STB FINANCE700 000

STB SICAR2 973

STB INVEST2

261 186 44المــجـــمــــوع بالدينار

III. االإلتزامات جتاه امل�سريين

الم�صيرين  تجاه  للبنك  التون�صية  ال�صركة  اإلتزامات  تتلخ�ض   .1

مجلة  من   5 الفقرة   II )جديد(   200 بالف�صل  عليها  والمن�صو�ض 

ال�صركات التجارية كما يلي :

تم �صبط عنا�صر تاأجير المدير العام كما حددتها لجنة التاأجير  	•
 .2016 ماي   30 بتاريخ  المنعقد  االإدارة  مجل�ض  قرار  بمقت�صى 

و تتكون عنا�صر التاأجير من :

جزء قار يتمثل في الراتب ال�صهري ال�صافي في حدود 16   -

األف دينار؛

جزء متغير ال يتجاوز 50% من المبلغ القار ال�صنوي اأي 96   -

األف دينار ي�صبط على اأ�صا�ض تحقيق االأهداف التي حددها 

مجل�ض االإدارة و الموؤ�صرات المالية. 

تتمثل االمتيازات العينية في �صّيارة وظيفّية مع مقتطعات وقود بقيمة 

مع   ال�صخ�صية  لال�صتعماالت  ثانية  وظيفّية  �صّيارة   ، �صهريا  لتر   500

مقتطعات وقود بقيمة 250 لتر �صهريا والتكفل بم�صاريف المكالمات 

الم�صاريف  جميع  واإرجاع  دينار   250 بـ  اأق�ض  حد  مع  الهاتفية 

المتكبدة في اإطار وظيفته عند اال�صتظهار بالفواتير .

حيينتها  كما  الم�صاعد  العام  المدير  تاأجير  عنا�صر  �صبط  تم  	•
 16 بتاريخ  المنعقد  االإدارة  قرار مجل�ض  بمقت�صى  التاأجير  لجنة 

نوفمبر 2016. وتتكون عنا�صر التاأجير من :

جزء قار يتمثل في الراتب ال�صهري الخام في حدود 4،767   -

األف دينار اأي راتب �صهري �صافي في حدود 2،670 األف 

دينار ؛

جزء متغير ال يتجاوز 50% من المبلغ القار ال�صنوي ي�صبط   -

التي حددها مجل�ض االإدارة  اأ�صا�ض تحقيق االأهداف  على 

والموؤ�صرات المالية. 

تتمثل االمتيازات العينية في �صّيارة وظيفّية مع  مقتطعات وقود بقيمة 

400 لتر �صهريا ، و اإرجاع م�صاريف المكالمات الهاتفية.

مجل�ض  قرارات  بمقت�صى  الم�صت�صارين  تاأجير  عنا�صر  �صبط  تم  	•
2017 اأفريل  و27   2016 جوان   29 بتاريخ  المنعقد   االإدارة 

و4 دي�صمبر 2017 وتتكون عنا�صر التاأجير من :
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اأع�ساء مجل�ش الإدارةالمدير العام الم�ساعدالرئي�ش المدير العام

اأعباء 2017
الخ�سوم في 

2017/12/31
اأعباء 2017

الخ�سوم في 

2017/12/31
اأعباء 2017

الخ�سوم في 

2017/12/31

735 000164 623150 81337 278-689 617ا�صتحقاقات ق�صيرة المدى

061 19560 5--ا�صتحقاقات ما بعد التوظيف

735 000164 684150 00797 284-689 617المجموع

هذا واأن اأعمال التدقيق التي قمنا بها لم تمكننا من الوقوف على اتفاقيات اأو عمليات اأخرى تنطبق عليها االأحكام ال�صالفة الذكر.

الم�ست�سار الثانيالم�ست�سار الأولالعنا�سر

من 2017/12/4 اإلى 2017/12/31من 2017/7/1 اإلى 2017/12/31من 2017/1/1 اإلى 2017/06/30

000 5 دينار )خام �صهري(790 4 دينار )خام �صهري(498 2 دينار )خام �صهري(الجزء القار

الجزء المتغير

اإلى حدود 10 اأالف دينار بمقت�صى اقتراح من المدير العام وقرار مجل�ض 

االإدارة

اإلى حدود 10 اأالف دينار بمقت�صى اقتراح 

من المدير العام وقرار مجل�ض االإدارة

مقتطعات وقود بقيمة 200 لتر �صهريا�صّيارة وظيفّية مع مقتطعات وقود بقيمة 400 لتر �صهريااالمتيازات العينية

9 نوفمبر  بتاريخ  المنعقد  االإدارة  مجل�ض  من  تو�صية  بمقت�صى  	•
اإبرام اتفاقية  2016 ولت�صوية و�صعية م�صت�صار االإدارة العامة، تم 

 Business and Financial �صركة  مع  خدمات  اإ�صداء 

 15 من  تمتد  لفترة   2017 مار�ض   27 بتاريخ   Consulting

اإلى 14 �صبتمبر 2017. وتلتزم هذه االأخيرة باأن  �صبتمبر 2016 

ت�صع على ذمة البنك م�صت�صارا لدى االإدارة العامة في مقابل 36 

األف دينار خالية من االأداءات.

على اإثر قرار مجل�ض االإدارة المنعقد بتاريخ 6 فيفري 2018، تم   

 BFC Tunisie اإم�صاء ملحق لهذه االإتفاقية تعو�ض بمقت�صاه �صركة

ال�صركة المتعاقدة و ذلك لفترة تمتد من 14 �صبتمبر 2017 اإلى 14 

�صبتمبر 2018. و لم يتم دفع اأي اأجرة خالل �صنة 2017. 

23 ماي 2017  بتاريخ  المنعقدة  العادية  العامة  الجل�صة  حّددت  	•
الأع�صاء  الراجعة   )2016 ت�صرف  )عن  الح�صور  مكافاآت  مبلغ 

كل  عن  االأداءات  من  �صافي  دينار   4  000 بـ  االإدارة  مجل�ض 

جل�صة لرئي�ض مجل�ض االإدارة و000 2 دينار �صافي من االأداءات 

لكل ع�صو عن كل جل�صة.  

23 ماي 2017  بتاريخ  المنعقدة  العادية  العامة  الجل�صة  حّددت  	•
مبلغ مكافاآت الح�صور الراجعة الأع�صاء اللجنة الدائمة للتدقيق 

000 2 دينار �صافي من االأداءات عن كل  بـ  و لجنة المخاطر 

جل�صة لرئي�ض كل لجنة و000 1 دينار �صافي من االأداءات لكل 

ع�صو عن كل جل�صة.  

الم�صيرين كما  للبنك تجاه  التون�صية  ال�صركة  التزامات  تتلّخ�ض   .2

31 دي�صمبر 2017 كما  ت�صمنتها القوائم المالية لل�صنة المنتهية في 

يلي :

تون�ض، في 13  اأفريل 2018

مـراقبــو الـح�سابـــات

�سمير العبيديفتحي ال�سعيدي
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القرار االأول :

بال�صنة المحا�صبية  بعد االإطالع على تقرير مجل�ض االإدارة المتعلق 

االإ�صافية  واالإي�صاحات  الح�صابات  لمراقبي  العام  والتقرير   2017

االإدارة  مجل�ض  تقرير  على  العادية  العامة  الجل�صة  المقدمة،ت�صادق 

وعلى القوائم المالية للبنك المتعلقة بال�صنة المحا�صبية المنتهية في 

31 دي�صمبر 2017 طبقالل�صيغ التي قدمت عليها.

بعد عر�ض هذا القرار للت�صويت تمت الم�صادقة عليه بـاالأغلبية.

القرار الثاين :

بعد االإطالع على التقرير الخا�ض لمراقبي الح�صابات طبقا للف�صل 

التجارية وكذلك  ال�صركات  475 من مجلة  والف�صل  يليه  وما   200

 11 الموؤرخ في   2016 48 ل�صنة  القانون عدد  43 و62 من  الف�صول 

جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والموؤ�ص�صات المالية، ت�صادق الجل�صة 

القانونية  للف�صول  الخا�صعة  العمليات  مجمل  على  العادية  العامة 

�صالفة الذكر وذلك طبقا لل�صيغ التي قدمت عليها.

بعد عر�ض هذا القرار للت�صويت تمت الم�صادقة عليه بـاالأغلبية.

القرار الثالث :

للبنك  التون�صية  ال�صركة  مجمع  في  الت�صرف  تقرير  في  النظر  بعد 

والتقرير العام لمراقبي الح�صابات، ت�صادق الجل�صـة العامـة العاديـة 

فــي  المنتهيـة  المحا�صبيـة  لل�صنـة  المجمعـة  الماليـة  القوائم  على 

31 دي�صمبر 2017 كما وقع عر�صها عليها.

بعد عر�ض هذا القرار للت�صويت تمت الم�صادقة عليه بـاالأغلبية.

القرار الرابع :

تبرئ الجل�صة العامة العادية ذمة اأع�صاء مجل�ض االإدارة اإبراء تاما دون 

قيد اأو �سرط بعن�ان ت�سرفهم بالن�سبة لل�سنة المحا�سبية 2017.

بعد عر�ض هذا القرار للت�صويت تمت الم�صادقة عليه بـاالأغلبية.

القرار اخلام�ض :

االإدارة،  مجل�ض  اقتراح  على  بناء  العادية،  العامة  الجل�صة  قررت 

للنتائج  اأ�صفله،  المبينة   2017 المحا�صبية  ال�صنة  نتيجة  �صم 

: المرحلة 

بالدينار

51.777.755,720نتيجة ال�صنة المحا�صبية 2017                             

-641.870.870,647النتائج المرحلة

-590.093.114,927النتيجة المرحلة 

بعد عر�ض هذا القرار للت�صويت تمت الم�صادقة عليه بـاالأغلبية.

القرار ال�ساد�ض :

تحدد الجل�صة العامة :

�صافي عن كل  دينار(   4.000( دينار  اأالف  اأربعة  قدره  مبلغا  	•
ح�صة ح�صور لرئي�ض مجل�ض االإدارة.

عن كل ح�صة  �صافي  دينار(   2.000( دينار  األفي  قدره  مبلغا  	•
ولكل ع�صو من اأع�صاء مجل�ض االإدارة.

اللجنة  لرئي�صي  �صافي  دينار(   2.000( دينار  األفي  قدره  مبلغا  	•
الدائمة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطر عن كل ح�صة.

دينار)1.000 دينار( �صافي عن كل ح�صة : األف  قدره  مبلغا  	•
للتدقيق  الدائمة  واللجنة  المخاطر  لجنة  من  ع�صو  لكل   -

الداخلي 

عن  المنبثقة  االأخرى  اللجان  من  ع�صو  اأو  رئي�ض  لكل   -

المجل�ض

ال يتح�صل الروؤ�صاء واالأع�صاء المنتمون الأكثر من لجنة �صوى على 

تاأجير ُيحت�صب على اأ�صا�ض الح�صور بلجنة واحدة باإختيارهم.

بعد عر�ض هذا القرار للت�صويت تمت الم�صادقة عليه بـاالأغلبية.

قرارات اجلل�سـة العامـة العاديـة
لل�سركــة التون�سيـة للبنـك

ال�سبت 28 اأفريل 2018 )ال�سنـة املحا�سبية 2017(
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القرار ال�سابع :

تبعا لمقت�صيات االأمرعدد 4953 ل�صنة 2013 الموؤرخ في 5 دي�صمبر 

2013 والمتعلق بتطبيق اأحكام الف�صل 22 )ثالثا( من القانون عدد 

9 ل�صنة 1989 الموؤرخ في اأول فيفري 1989 المتعلق بالم�صاهمات 

وعمال  العمومية  البنوك  على  العمومية  والموؤ�ص�صات  والمن�صاآت 

بالر�صالة االإلكترونيةالواردة من وزارة المالية بتاريخ 27 اأفريل 2018 

العموميين  للم�صاهمين  ممثلين  جدد  اأع�صاء  لت�صمية  والمت�صمنة 

العامة  الجل�صة  ت�صادق  للبنك،  التون�صية  ال�صركة  اإدارة  بمجل�ض 

�صنوات  بثالث  نيابية  لفترة  الجـــدد  االأع�صاء  ت�صمية  على  العادية 

)2018-2020(، وهم :

ع�صوية" "تجديد  الغربي  ناجية  ال�صيدة  	•
التليلي  عمار  ال�صيد  	•

مري�صة   محمد  ال�صيد  	•
باالأ�صود الطاهر  محمد  ال�صيد  	•

العربي بن  طارق  ال�صيد  	•
�صالح حاتم  ال�صيد  	•

بعد عر�ض هذا القرار للت�صويت تمت الم�صادقة عليه بـاالأغلبية.

القرار الثامن :

بعد اإطالعها على اإنتهاء مدة ع�صوية ممثل �صغار الم�صاهمين بحلول 

الم�صادقة على ح�صابات ال�صنة المالية 2017، تعين الجل�صة العامة 

العادية  العامة  الجل�صة  باإنعقاد  تنتهي  �صنوات  ثالث  لمدة  العادية 

المدعوة للنظر في ح�صابات ال�صنة المحا�صبية 2020، ال�صيد معز بن 

زيد كع�صوا جديدا ممثل �صغار الم�صاهمين.

بعد عر�ض هذا القرار للت�صويت تمت الم�صادقة عليه بـاالأغلبية.

القرار التا�سع :

عمال باأحكام الف�صل 19 من القانون عدد 117 ل�صنة 1994 الموؤرخ 

في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق باإعادة تنظيم ال�صوق المالية والمنقح 

المتعلق   1999 اأوت   17 الموؤرخ في   1999 ل�صنة   92 بالقانون عدد 

بدفع ال�صوق المالية وقرار وزير المالية الموؤرخ في 17 نوفمبر 2000 

تخول الجل�صة العامة العادية لمجل�ض اإدارة ال�صركة التون�صية للبنك 

�صراء اأ�صهم ال�صركة واإعادة بيعها بالبور�صة وذلك ُبغية تعديل اأ�صعارها 

في ال�صوق خالل �صنة واحدة.

بعد عر�ض هذا القرار للت�صويت تمت الم�صادقة عليه بـاالأغلبية.

القرار العا�سر :

تعطى كل ال�صالحيات اإلى الممثل القانوني للبنك اأو وكيله لغر�ض 

واالإيداع  بالت�صجيل  المتعلقة  الالزمة  القانونية  االإجراءات  اإتمام 

واالإعالن. 

بعد عر�ض هذا القرار للت�صويت تمت الم�صادقة عليه بـاالأغلبية.
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تقرير الت�سرف ملجمع ال�سركة التون�سية للبنك
ال�سنة املحا�سبية 2017

RAP_STB_ARABE_2017.indd   97 28/11/18   14:06



98

الـ�ســـركـــــة الــتون�سيــــــة للــبنـــــــك

1 - تقدمي حميط جمموعة ال�سركة التون�سية 
للبنك

1-1 - تقديم عام لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 

في  تن�صط  �صركة   21 من  للبنك  التون�صية  ال�صركة  مجموعة  تتكون 

في  الت�صرف  الديون،  )ا�صتخال�ض  االقت�صادية  القطاعات  مختلف 

بالبور�صة،  و�صطاء  المالية،  لالأوراق  الجماعي  التوظيف  موؤ�ص�صات 

هي  االأم  وال�صركة  وعقارية(.  خدمات  موؤ�ص�صات  فندقية،  �صركات 

ال�صركة التون�صية للبنك، موؤ�ص�صة قر�ض تاأ�ص�صت �صنة 1958 وتخ�صع 

 .2016 جويلية   11 في  والموؤرخ   2016-48 عدد  القانون  الأحكام 

وهي �صركة مدرجة بالبور�صة ويبلغ راأ�ض مالها 776.875.000 دينار 

عادي  �صهم   155.375.000 من  ويتكون  بالكامل  مدفوع  تون�صي 

بقيمة ا�صمية ت�صاوي 5 دنانير ال�صهم الواحد. 

وين�صط مجمع ال�صركة التون�صية للبنك في اأربعة اأقطاب اقت�صادية : 

الموؤ�ص�صات  المجال  هذا  �صمن  تن�صط   : المالي  القطب   ➢
المنظم   2001 ل�صنة   65 عدد  القانون  بمقت�صى  لها  المرخ�ض 

بها  ن�صاطها  يرتبط  التي  والموؤ�ص�صات  القر�ض  لموؤ�ص�صات 

التوظيف  موؤ�ص�صات  في  والت�صرف  البور�صة  في  الو�صاطة  وهي 

الجماعي لالأوراق المالية )القانون عدد 92 ل�صنة 1988 الموؤرخ 

في  الموؤرخ   2001 ل�صنة   83 عدد  والقانون   1988 اأوت   2 في 

24 جويلية 2001( و�صركات اال�صتثمار ذات راأ�ض مال التنمية 

التي ينظمها القانون عدد 87 ل�صنة 1995 الموؤرخ في 30 اأكتوبر 

.1995

المرخ�ض  الموؤ�ص�صات  القطب  القطب العقاري : ي�صمل  هذا   ➢
لها بمقت�صى القانون عدد 17 ل�صنة 1990 الموؤرخ في 26 فيفري 

1990 في القيام مهنيا بعمليات التق�صيم العقاري وتهيئة مقا�صم 

االأرا�صي المعدة اأ�صا�صا لل�صكن وكذلك البناء اأو تجديد مبان 

جماعية اأو �صبه جماعية مخ�ص�صة لل�صكن اأو التجارة اأو اأن�صطة 

مهنية اأو اإدارية.

القطب ال�سياحي : ي�صم هذا القطب الموؤ�ص�صات المرخ�ض لها   ➢
الإدارة الوحدات الفندقية وال�صياحية.

في  العاملة  الموؤ�ص�صات  القطب  هذا  ي�صم   : الخدمات  قطب   ➢
واال�صت�صارة  والفكرية  التجارية  والخدمات  الدرا�صات  مجال 

وا�صتخال�ض الديون.

التون�سية  لل�سركة  التابعة  ال�سركات  باأهم  التعريف   -  2-1

للبنك :

“BFT” البنك الفرن�سي التون�سي

�صركة خفية اال�صم ت�صتهدف القيام بكل العمليات المالية والبنكية 

وقد تم بعثها �صنة 1879. 

وا�صل البنك الفرن�صي التون�صي ت�صجيل عجز في نتائجه.

يبلغ راأ�ض مال هذه ال�صركة 5 ماليين دينار ويتكون من مليون �صهم 

بقيمة ا�صمية ت�صاوي 5 دنانير وتقدر م�صاهمة ال�صركة التون�صية للبنك 

2017. وتم تخ�صي�ض مدخرات  31 دي�صمبر  تاريخ  78,18% في  بـ 

لكامل م�صاهمة البنك.

وتقع متابعة ملف هذا البنك من طرف �صلطات ويعتمد م�صتقبله على 

.ABCI الديون المتنازع عليها بين الدولة التون�صية و�صركة

البنك الأجنبي التون�سي )اتحاد البنوك التون�سية �سابقا(

�صركة خفية اال�صم ت�صتهدف القيام بكل العمليات المالية والبنكية 

وقد تم بعثها �صنة 1977. تتكون �صبكة اال�صتغالل بالبنك االأجنبي 

التون�صي من 3 فروع بباري�ض فرع في مر�صيليا وفرع غير مقيم بتون�ض. 

وتجدر الإ�سارة في ما يتعلق بالن�ساط وبعد عملية اإعادة هيكلة اأولى 

المركزي  )البنك  الم�صاهمين  من  اأ�صا�صية  نواة  حول  ماله  لراأ�ض 

�صنتي  في  اال�صكان(  وبنك  للبنك  التون�صية  وال�صركة  التون�صي 

اال�صكان  وبنك  للبنك  التون�صية  ال�صركة  تعهدت  و2010.   2009

بدعم وم�صاعدة هذا البنك لت�صوية و�صعيته ولكن رغم االجراءات 

االأخيرة  المالية  الهيكلة   اإعادة  عملية  تعطي  لم  اتخاذها،  تم  التي 

النتائج المرجوة.

من ناحيتها تعهدت وزارة المالية باإعداد مخطط تنمية وبالبحث عن 

�صريك ا�صتراتيجي وباتخاذ اإجراءات عاجلة لتح�صين الحوكمة ودعم 

دور البنك في جذب ادخار التون�صيين المقيمين بالخارج.

تقرير الت�سرف ملجمع ال�سركة التون�سية للبنك 
ال�سنة املحا�سبية 2017

RAP_STB_ARABE_2017.indd   98 28/11/18   14:06



99

الـتقـريــر ال�سنــوي 2017

وقد قامت وزارة المالية بطرح طلب عرو�ض الختيار �صريك ا�صتراتيجي 

يمتلك 49% من را�ض مال البنك. وقد و�صل عر�صين واأعلنت الـ 

CAREPP بتاريخ 19 مار�ض 2018 طلب العرو�ض غير ناجح.

 35.000.184 ال�صركة  هذه  مال  راأ�ض  بلغ   ،2017 دي�صمبر   31 في 

 15,24 ت�صاوي  ا�صمية  بقيمة  �صهم   2.296.600 من  ويتكون  اأورو 

في  للبنك  التون�صية  ال�صركة  م�صاهمة  وتقدر  الواحد  ال�صهم  اأورو 

2017 تم تخ�صي�ض  31 دي�صمبر  تاريخ  44,14% في  بـ  راأ�ض المال 

مدخرات لـ 37,14% منها. 

الدخيلـــــة 

تتخ�ص�ض هذه ال�صركة، التي تم بعثها في �صنة 1966، في اإحداث 

وحدات فندقية و�صياحية واإدارتها. وهي ت�صتغل منذ �صنة 1968 قرية 

بالمن�صتير. ال�صياحية  المنطقة  في  �صقان�ض" الكائنة  نادي  "اإقامة 

القطاعات  في  العاملة  ال�صركات  في  التفويت  برنامج  اإطار  وفي 

الحتياطي  المالكة  الفندقية  الوحدة  هذه  خو�ص�صة  تقرر  التناف�صية 

عقاري بحوالي 34 هكتار.

وهو حاليا  15 هكتار  م�صاحة  يحتل  الفندق  اأن  اإلى  االإ�صارة  وتجدر 

مرتبط بعقد كراء. 

�سركة  ن�ساط  �سهدها  التي  الأحداث  اأبرز  تتمثل   ،2017 �صنة  وفي 

الدخيلة في ما يلي :

للزيادة في  المنجزة  باال�صتثمارات  الخا�ض  النهائي  المبلغ  ّقدر   -

طاقة اال�صتيعاب وبعث منطقة تن�صيط جديدة والتاأهيل واأ�صغال 

تجديد واإ�صالح النزل بـ 17,8 مليون دينار ؛

تم طرح طلبي عرو�ض للتفويت في 3 قطع اأر�ض بم�صاحة تقدر بـ   -

19 هكتار ؛

من اأجل االمتثال للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل )قانون   -

ت�صاوي  الأ�صهم  كتلة  في  التفويت  اأقترح   ،)2016-048 عدد 

67,97% من راأ�ض المال تمثل م�صاهمة مجمع ال�صركة التون�صية 

للبنك وذلك على اأ�سا�س كرا�س �سروط لطلب عرو�س دولي.

من  ويتكـــون  دينــار   7.500.000 ال�صـركة  مال  راأ�ض  يبلغ 

1.500.000 �صهم بقيمة ا�صميــة ت�صـــاوي 5 دنانير لل�صهم الواحد. 

وتقدر م�صاهمة ال�صركة التون�صيــة للبنك في راأ�ض مال هذه ال�صركة 

بـ 61,21% في تاريخ 31 دي�صمبر 2017.

عقارية ال�ســــارع 

تم بعثها في �صنة 1931 وهي اإحدى اأقدم ال�صركات النا�صطة في قطاع 

االأعباء  القطاع والأهمية  الحادة في  للمناف�صة  ونظرا  العقاري  البعث 

�سجل ن�ساط هذه ال�سركة عجزا منذ عدة �سن�ات.

وقد تم اإعداد مخطط تطهير واإعادة هيكلة  هو في طور االإنجاز.

في  المبرمجة  االأ�صغال  تطبيق  االإطار  هذا  في  ال�صركة  وبداأت 

بتاريخ  االإدارة  مجل�ض  قبل  من  عليها  الم�صادق  االأعمال  مخطط 

.2015/03/03

خارج  االأ�صول  االأعمال  بمخطط  المقدر  التفويت  برنامج  ويخ�ض 

في  االأ�صول  هذه  في  التفويت  اإيرادات  و�صت�صتغل  اال�صتغالل 

التخفيف من تعهدات ال�صركة اإزاء ال�صركة التون�صية للبنك. 

اإنجاز عملية التفويت  اأن يتجاوز  اأن من الممكن  مع ذلك وباعتبار 

دي�صمبر   31 بـ  المحدد  الموعد  اال�صتغالل  خارج  االأ�صول  في 

.2017

تم، في مجل�ض اإدارة عقارية ال�صارع بتاريخ 18 دي�صمبر 2017 اتخاذ 

قرار يتعلق بالتخلي عن اأ�صولها لفائدة ال�صركة التون�صية للبنك وذلك 

بما قيمته االجمالية 12.057 األف دينار دون اعتبار االأداء.

تبعا لعملية اإعادة الهيكلة، اأ�صبحت نتائج ال�صركة اإيجابية.

يبلغ راأ�ض مال ال�صركة 9.400.000 دينار ويتكون من 1.880.000 

�صهم بقيمة ا�صمية ت�صاوي 5 دينار. وتقدر م�صاهمة ال�صركة التون�صية 

للبنك في راأ�ض مالها بـ 84,71% بتاريخ 31 دي�صمبر 2017.
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للبنك الـتون�سيـة  الـ�سركـة  لـمجموعـة  ال�ستثمار   �سركـة 

 STB INVEST SICAF

تنمية  في   ،1991 �صنة  في  بعثها  تم  التي  ال�صركة،  هذه  تتخ�ص�ض 

راأ�ض  ذات  اال�صتثمار  �صركات  نظام  اإطار  في  وذلك  اال�صتثمارات 

.SICAF المال الثابت

من  ويتكون  دينار   36.000.000 ال�صركة  هذه  مال  راأ�ض  يبلغ 

هذه  تحقق  دنانير.   10 ت�صاوي  ا�صمية  بقيمة  �صهم   3.600.000

التون�صية  ال�صركة  م�صاهمة  وتقدر  بانتظام  وتوزعها  اأرباحا  ال�صركة 

للبنك في راأ�ض مالها بـ 98.43% بتاريخ 31 دي�صمبر 2017.

وفي اإطار تنفيذ قرارات اإعادة تنظيم ال�صركات التابعة لمجمع ال�صركة 

 SOFI التون�صية للبنك ح�صب اأقطاب الحرف، �صيتم ا�صتيعاب �صركة

ELAN من قبل �صركة STB INVEST. تم البداأ في هذه العملية 

ومن المتوقع اإتمامها في نهاية �صهر اأوت 2018.

الم�ستثمر  )�سيكاف  متغير  مال  راأ�ش  ذات  ال�ستثمار  �سركات 

و�سيكاف المدخر و�سيكاف الم�ستقبل( 

محفظة  اإدارة  في  منها  واحدة  وتتخ�ص�ض كل   1994 �صنة  بعثها  تم 

اأوراق مالية وذلك با�صتخدام اأموالها الذاتية.

رقاعية  متغير  مال  راأ�ض  ذات  ا�صتثمار  �صركة  هي  المدخر  �صيكاف 

بينما �صيكاف الم�صتثمر و�صيكاف الم�صتقبل هما �صركات ا�صتثمار 

ذات راأ�ض مال متغير مختلطة.

وتهدف هذه ال�صركات اإلى توفير مردود منتظم وقيم لفائدة م�صاهميها 

اإ�صافة اإلى �صيولة االأمثل. وهي ت�صجل اأرباحا وتوزعها بانتظام.

االأوراق  في  الجماعي  التوظيف  موؤ�س�سات  في  الت�سرف  �سركة 

 STB MANAGER المالية

االأوراق  في  لال�صتثمار  الم�صتركة  ال�صناديق  اإدارة  في  تتخ�ص�ض 

المالية لمجمع ال�صركة التون�صية للبنك. وقد تم بعثها �صنة 2002. 

االقت�صادي  بالظرف   STB MANAGER �سركة  ن�ساط  تاأثر  رغم 

اله�ض بقيت نتائجها اإيجابية.

لمجموعة  التابعة  ال�صركات  تنظيم  اإعادة  قرارات  تنفيذ  اإطار  وفي 

اإقرار  تم  الحرف.  اأقطاب  ح�صب  للبنك  التون�صية  ال�صركة 

خا�صة  اإ�صافية  لوحدات   STB MANAGER �صركة  تركيز 

ن�ساط مع  يت�افق  تنظيم  اإلى  بالإ�سافة   FCPR في   بالت�صرف 

 الـ »Private Equity« وتحويل الت�صرف في OPVCM اإلى �صركة

.STB FINANCE

 5.000 من  ويتكون  دينار   500.000 ال�صركة  هذه  مال  راأ�ض  يبلغ 

�صهم بقيمة ا�صمية ت�صاوي 100 دينار. 

وفي 31 دي�صمبر 2017، قدرت م�صاهمة ال�صركة التون�صية للبنك في 

راأ�ض مالها بـ %29,96.

 »STRC« ال�سركة التون�سية ل�ستخال�ش الديون

1999، وهي ال�صركة االأولى ال�صتخال�ض الديون  تم بعثها في �صنة 

البنكية المرخ�ض لها طبقا لمقت�صيات القانون 4 ل�صنة 1998 الموؤرخ 

لح�صابها  الديون  ب�صراء  ال�صركة  هذه  وتقوم   .1998 فيفري   2 في 

الخا�ض اأو لح�صاب الغير. 

ولال�صتجابة الأهداف النجاعة والكفاءة يتوجب على ال�صركة اأن تدعم 

االإعالمية  منظومتها  وتطور  واللوج�صتية  والمادية  الب�صرية  مواردها 

واإجراءاتها وتنظيمها.

وفي نهاية �صنة 2017، اقتنت �صركة STRC بالدينار الرمزي، من لدن 

ال�صركة التون�صية للبنك، مجموعتين من الديون بما قيمته 70 مليون 

دينار.

وتبعا لتركيز مخطط التطهير واإعادة الهيكلة نهاية 2016، �صجلت هذه 

ال�صركة �صنة 2017 اأرباحا.

يبلغ راأ�ض مال ال�صركة 37.000.000 دينار ويتكون من 370.000 

وتقدر  الواحد.  لل�صهم  دينار   100 ت�صاوي  ا�صمية  بقيمة  �صهم 

 م�صاهمة ال�صركة التون�صية للبنك في راأ�ض مالها  بـ 91,35% بتاريخ

31 دي�صمبر 2017.
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ال�سركة  لمجموعة  التنمية  مال  راأ�ش  ذات  ال�ستثمار  �سركة 

 STB SICAR التون�سية للبنك

لمجمع  التابعة  التنمية  مال  راأ�ض  ذات  اال�صتثمار  �صركة  بعث  تم 

لح�صابها  بالم�صاهمة   وتقوم   1998 �صنة  للبنك  التون�صية  ال�صركة 

الخا�ض اأو لح�صاب الغير في راأ�ض مال ال�صركات، مع �صمان التفويت 

في الم�صاهمات.

المر�صودة   االأموال  رهينة  ال�صركة  هذه  بقيت  تاأ�صي�صها  ومنذ 

وعموالت الت�صرف المدفوعة من طرف البنك.

في  ال�صركة  هذه  تبقى  اأجلها  حان  التي  االأموال  ارجاع  وبعد 

وبهدف  اأعباءها.  تغطي  ال  اإيراداتها  اأن  بما  التوازن  عدم  و�صعية 

تم  ن�صاطها  وتطوير  المالية  ا�صتقالليتها  لتاأمين  ال�صركة  هذه  دفع 

دي�صمبر   31 وفي  وتركيزه.  هيكلة  واإعادة  تطهير  مخطط  اإعداد 

اأرباح  توزيع  وقررت  اأرباحا   STB SICAR �صركة  �صجلت   2017

�صهم. اأ

ال�صركة  األف دينار وتقدر م�صاهمة   19.495 ال�صركة  راأ�ض مال  يبلغ 

التون�صية للبنك في راأ�ض مالها بـ 81,99% بتاريخ 31 دي�صمبر 2017.

للت�سرف  المالية  )ال�سركة  للبنك  التون�سية  لل�سركة  المالية 

�سابقا( 

هي �صركة عاملة في مجال الو�صاطة بالبور�صة تم بعثها �صنة 1967. 

القيم  في  والت�صرف  المبادلة  عمليات  بكل  القيام  اإلى  وتهدف 

المنقولة. 

ومالية  تجارية  م�صاكل  للبنك  التون�صية  لل�صركة  المالية  تعرف 

واجتماعية.

وقد تم ال�سروع في مخطط اأعمال لتنمية الن�ساط التجاري لل�سركة.

�صجلت نتائج هذه ال�صركة في 2017 عجزا.

يبلغ  الذي  مالها  راأ�ض  في  للبنك  التون�صية  ال�صركة  م�صاهمة  وتقدر 

6.500 األف دينار بـ 61,34% بتاريخ 31 دي�صمبر 2017.

 SOFI ELAN SICAF ال�سركة المالية �سوفي ايالن

تتخ�ص�ض هذه ال�صركة في اإدارة محافظ ال�صندات. وقد تم بعثها �صنة 

1994. وهي ت�صجل اأرباحا وتوزعها بانتظام.

لمجموعة  التابعة  ال�صركات  تنظيم  اإعادة  قرارات  تنفيذ  اإطار  وفي 

الدمج  تقرر  الحرف،  اأقطاب  ح�صب  للبنك  التون�صية  ال�صركة 

 STB INVEST من قبل �صركة SOFI ELAN باال�صتعاب ل�صركة

وذلك لالقت�صار على SICAF واحدة في مجموعة ال�صركة التون�صية 

نهاية  اإتمامها في  المتوقع  العملية ومن  ال�صروع في هذه  تم  للبنك. 

�صهر اأوت 2018.

 500.000 من  ويتكون  دينار   5.000.000 ال�صركة  مال  راأ�ض  يبلغ 

�صهم بقيمة ا�صمية ت�صاوي 10 دنانير ال�صهم الواحد. وتقدر م�صاهمة 

 %15,52 بـ  مبا�صرة  ب�صفة  مالها  راأ�ض  في  للبنك  التون�صية  ال�صركة 

بتاريخ 31 دي�صمبر 2017.

»GEVE« ال�سركة العامة للبيع

تم بعث هذه ال�صركة طبقا لقرار لجنة التطهير واإعادة هيكلة المن�صاآت 

ذات الم�صاهمات العمومية بتاريخ 12 مار�ض 2007 في اإطار عملية 

خو�ص�صة ال�صركة التون�صية ل�صناعة ال�صيارات. وتتخ�ص�ض في اقتناء 

ال�صيارات  ل�صناعة  التون�صية  لل�صركة  اال�صتغالل  خارج  االأ�صول 

)م�صاهمات واأرا�صي وبناءات( واإعادة بيعها.

ومن اأجل تمويل م�صترياتها تح�صلت ال�صركة على قر�ض بـ 11.800 

والبنك  للبنك  التون�صية  ال�صركة  بين  بالت�صاوي  يوزع  دينار  األف 

الوطني الفالحي.

ا   تعرف الو�صعية المالية ل�صركة GEVE في 31 دي�صمبر 2016 عجز

ب�صبب اأعبائها المالية الهامة.

يبلغ راأ�ض مال ال�صركة 4.000.000 دينار ويتكون من 4.000.000 

�صهم بقيمة ا�صمية ت�صاوي دينارا واحدا لل�صهم الواحد.

وتقدر م�صاهمة ال�صركة التون�صية للبنك في راأ�ض مالها بـ 50% بتاريخ 

31 دي�صمبر 2017. تم تخ�صي�ض مدخرات لـ 70% منها.
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1-3 - قائمة �سركات مجمع ال�سركة التون�سية للبنك في موفى ديم�سبر 2017 
باآالف الدنانير

راأ�ش المالقطب الن�ساطالإ�ســـم

875 776موؤ�ص�صات القر�ضال�صركة التون�صية للبنك )ال�صركة االأم(

000 36موؤ�ص�صات مالية�صركة اال�صتثمار لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك

000 5موؤ�ص�صات ماليةال�صركة المالية �صوفي اإيالن

500موؤ�ص�صات مالية�صركة الت�صرف في موؤ�ص�صات التوظيف الجماعي )في االأوراق المالية(

500 6موؤ�ص�صات ماليةالمالية لل�صركة التون�صية للبنك

495 19موؤ�ص�صات مالية�صركة اال�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك

400 9عقاريعقارية ال�صارع

000 37خدماتال�صركة التون�صية ال�صتخال�ض الديون

000 4خدماتال�صركة العامة للبيع

ACTIV HOTELS اأكتيفو اوتلز

هي �صركة خفية اال�صم تم بعثها �صنة 2006 بهدف بعث واقتناء وبيع 

وكراء وا�صتغالل والت�صرف في كل مجموعة فندقية و�صياحية اأو �صاحلية. 

وا�صلت نتائج ال�صركة ت�صجيل عجز ارتكز على خ�صائر اإجمالية في 

31 دي�صمبر 2017 قدرت بـ 6.226 األف دينار.

والإعادة هيكلة ال�صركة، اأعطى مجل�ض اإدارة ال�صركة التون�صية للبنك 

اأوال  2017 موافقته الإر�صاء مخطط تعديل يرتكز  07 �صبتمبر  بتاريخ 

من   ACTIV HOTELS لـ  منتميتين  وحدتين  في  التفويت  على 

التون�صية  ال�صركة  اإلى  تنتمي  وحدات  في  الت�صرف  وعلى  ناحية 

)المحالة  ال�صياحية   الوحدات  لعدد من  الق�صائي  واالقتناء  للبنك 

على النزاعات( التي �صيتم كراءها بعد التجديد وذلك لهدف نهائي 

يتمثل في التفويت فيها لت�صوية تعهداتها من ناحية اأخرى.

يبلغ راأ�ض مال ال�صركة 1.000.000 دينار ويتكون من 10.000 �صهم 

التون�صية  ال�صركة  م�صاهمة  وتقدر  دينار.   100 ت�صاوي  ا�صمية  بقيمة 

دي�صمبر   31 بتاريخ  مبا�صرة  ب�صفة   %30 بـ  مالها  راأ�ض  في  للبنك 

ال�صركة  م�صاهمة  لمجمل  مدخرات  تخ�صي�ض  تم  وقد   .2017

التون�صية للبنك.

الو�سائل العامة لل�سركة التون�سية للبنك :

بتاأمين خدمات  2014 وتقوم  هي �صركة خفية اال�صم تم بعثها �صنة 

ات والموؤ�ص�صات وعموما كل الخدمات المرتبطة ب�صفة 
ّ
تنظيف المقر

مبا�صرة اأو غير مبا�صرة بغر�صها.

يبلغ راأ�ض مال ال�صركة 500.000 دينار ويتكون من 50.000 �صهم 

بقيمة ا�صمية ت�صاوي 10 دنانير ال�صهم الواحد مكتتبة كليا ومدفوعة 

مالها  راأ�ض  في  للبنك  التون�صية  ال�صركة  م�صاهمة  وتقدر  بالكامل. 

ال�صركة  مجموعة  وم�صاهمة    2017 دي�صمبر   31 تاريخ  في   %30 بـ 

التون�صية للبنك بـ 99% من راأ�ض مالها.

ال�سالمة والحرا�سة لل�سركة التون�سية للبنك :

�صالمة  بتاأمين  وتقوم   2015 في  بعثها  تم  اال�صم  خفية  �صركة  هي 

التون�صية  لل�صركة  المنتمية  والموؤ�ص�صات  الممتلكات  وحرا�صة 

للبنك. وعموما، كل الخدمات المرتبطة ب�صفة مبا�صرة اأو غير مبا�صرة 

بغر�صها.

يبلغ راأ�ض مال ال�صركة 200.000 دينار ويتكون من 20.000 �صهم 

بقيمة ا�صمية ت�صاوي 10 دنانير لل�صهم الواحد مكتتبة كليا ومدفوعة 

بالكامل.

تقدر م�صاهمة ال�صركة التون�صية للبنك في راأ�ض مالها بـ 0,5% في 

تاريخ 31 دي�صمبر 2017 وم�صاهمة مجموعة ال�صركة التون�صية للبنك 

بـ 99% من راأ�ض مال ال�صركة.
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راأ�ش المالقطب الن�ساطالإ�ســـم

500 7�صياحيةالدخيلة

000 1�صياحية�صركة اأكتيفوتلز

000 5موؤ�ص�صات القر�ضالبنك الفرن�صي التون�صي

000 1موؤ�ص�صات مالية�صيكاف الم�صتثمر

795 1موؤ�ص�صات مالية�صيكاف الم�صتقبل )�صيكاف بنك التنمية لالقت�صاد التون�صي �صابقا(

184 000 35 اأوروموؤ�ص�صات القر�ضالبنك االأجنبي التون�صي )اتحاد البنوك التون�صية �صابقا(

500خدماتالو�صائل العامة لل�صركة التون�صية للبنك

400 2خدماتال�صركة التون�صية للمراقبة فريتا�ض

M FCFA 000 000 12موؤ�ص�صات القر�ضال�صركة النيجيرية للبنك

885 8خدماتال�صركة المدنية للعقار "دار الم�صرفي"

000 20�صياحية�صركة القطب التنموي المن�صتير الفجة

200خدمات�صركة ال�صالمة والحرا�صة

1-4 - ال�سركات التي تعد �سمن مجال التجميع في موفى دي�سمبر 2017 

�سركات مدمجة ب�سفة �ساملة

باآالف الدنانير

قطب الن�ساطراأ�ش مالالإ�سم

موؤ�ص�صات القر�ض875 776ال�صركة التون�صية للبنك )ال�صركة االأم(

موؤ�ص�صات مالية000 36�صركة اال�صتثمار لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك

موؤ�ص�صات مالية000 5ال�صركة المالية �صوفي اإيالن

موؤ�ص�صات مالية500�صركة الت�صرف في موؤ�ص�صات التوظيف الجماعي )في االأوراق المالية(

موؤ�ص�صات مالية500 6المالية لل�صركة التون�صية للبنك

موؤ�ص�صات مالية495 19�صركة اال�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك

عقاري400 9عقارية ال�صارع

خدمات000 37ال�صركة التون�صية ال�صتخال�ض الديون

خدمات000 4ال�صركة العامة للبيع

�صياحية500 7الدخيلة

�صياحية000 1�صركة اأكتيفوتلز

موؤ�ص�صات القر�ض000 5البنك الفرن�صي التون�صي

خدمات500الو�صائل العامة لل�صركة التون�صية للبنك

خدمات200�صركة ال�صالمة والحرا�صة
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ال�سركات التي تعد �سمن مجال التجميع في موفى   - 4-1

دي�سمبر 2017 

�سركات مدمجة ح�سب طريقة التقييم بالمعادلة 

للمجموعة  تابعتين  متغير  مال  راأ�ض  ذات  ا�صتثمار  �صركتي  تجميع 

ح�صب طريقة التقييم بالمعادلة :

قبل  من  للمجموعة  تابعتين  ا�صتثمار  �صركتي  اإحداث  تم  	•
وتملك  موؤتمنا  ب�صفتها  تعمل  التي  للبنك  التون�صية  ال�صركة 

م�صاهمات متفاوتة االأهمية في راأ�ض مال كل منهما ؛

للمجموعة  التابعة  اال�صتثمار  �صركات  اإدارة  مجال�ض  تخ�صع  	•
خالل  من  اأو  مبا�صرة  للبنك  التون�صية  ال�صركة  لمراقبة 

ال�صركة  مجموعة  حالة  )في  المفو�صين  الماليين  اأعوانها 

 STB خالل  من  المبا�صرة  غير  الم�صاهمة   : للبنك  التون�صية  

ال�صركة  اأحدثتها  مرتبطة  تابعة  �صركة  وهي   MANAGER

في  الجماعي  التوظيف  موؤ�ص�صات  لتدير  للبنك  التون�صية 

الن�صبة  يف�صر  ما  وهذا  للمجموعة(.  التابعة  المالية  االأوراق 

المئوية المرتفعة للمراقبة ويبرر طريقة االدماج ال�صامل كطريقة 

لتجميع هذه الموؤ�ص�صات. 

باأن  يق�صي  تون�ض  في  اال�صتثمار  ل�صركات  التنظيمي  االإطار  اأن  اإال 

عليها  وتطبق  المالية،  ال�صوق  هيئة  لمراقبة  ال�صركات  هذه  تخ�صع 

قواعد خ�صو�صية فيما يتعلق ب�صفة االأ�صول التي يمكن اأن تملكها 

وتوزيعها.

ال�صركة  تمار�صها  اأن  يفتر�ض  التي  الح�صرية  المراقبة  فاإن  وفعال، 

التنظيمي  االإطار  مع  تت�صارب  ال�صركات  للبنك على هذه  التون�صية 

ل�صركات اال�صتثمار ذات راأ�ض المال المتغير ال �صيما واأن ال�صركة 

التون�صية للبنك ال ت�صمن في الوقت الراهن نتائج هذه ال�صركات وال 

تتحمل المخاطر المرتبطة باأن�صطتها اأو اأ�صولها رغم اأن ملكية اأ�صهم 

هذه الوحدات الخا�صة تدخل في ال�صياق التقليدي لحيازة م�صتدامة 

ر�سمتها ال�سركة الأم ولي�س في �سياق ن�ساط تجاري.

�صركتي  تجميع  طريقة  المجمع  اختار  ذكره،  �صبق  ا  اأ�صا�ض م وعلى 

اال�صتثمار ذات راأ�ض المال المتغير التابعتين "�صيكاف الم�صتثمر" 

و"�صيكاف الم�صتقبل" بالمعادلة.

 28.5 الدولي  المحا�سبة  )معيار  بالمعادلة  جمعت  �سركات 

ومعيار المحا�سبة التون�سي 36( 

نفوذا كبيرا على هذه  للبنك  التون�صية  ال�صركة  اأن تمار�ض  يفتر�ض 

المفو�صة  ال�صالحيات  خالل  من  االأمر  ويتج�صم  الموؤ�ص�صات. 

الت�صيير  ب�صيا�صات  المتعلقة  القرارات  اتخاذ  للم�صاهمة في  للبنك 

ممار�صة  دون  تمتلكها  �صركة  لكل  بالن�صبة  والعملياتي  المالي 

المدمجة  المجموعة  �صركات  وتعمل  ال�صيا�صات.  هذه  على  رقابة 

والخدمات  المالي  كالقطاع  مختلفة  قطاعات  في  المعادلة  بطريقة 

لالقت�صاد  دعمها  اإطار  وفي  وبالتالي  ال�صياحي.  القطاع  واأ�صا�صا 

ما  خالل  من  يتجلى  كبيرا  نفوذا  االأم  ال�صركة  تمار�ض  الوطني، 

يلي :

م�صابه  ت�صيير  هيكل  في  اأو  االإدارة  مجل�ض  في  بتمثيل  التمتع  	•
بالموؤ�ص�صة التي يملكها البنك ؛

اال�صت�صارة  بتقديم  الت�صيير  �صيا�صات  �صياغة  في  الم�صاهمة  	•
والم�صاعدة اللوج�صتية والمالية ؛

والموؤ�ص�صة  للبنك  التون�صية  ال�صركة  بين  هامة  مبادالت  وجود  	•
و/اأو  بالم�صاهمة  التعهدات  يخ�ض  فيما  �صيما  ال  تملكها  التي 

بالقرو�ض )في اإطار مجموعة م�صالح بنكية( ؛

ملحقين(. )كاأعوان  الت�صيير  اأعوان  تبادل  	•
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المئوية  والن�سب  للمراقبة  المئوية  الن�سب  تطور   -  5-1

للح�س�ش وتغيير محيط الدمج

الن�سبة المئوية للمراقبة

المالية  ال�صيا�صات  قيادة  يخول  الذي  النفوذ  في  المراقبة  تتمثل 

عن  الناتجة  باالمتيازات  التمتع  بغر�ض  ما  بموؤ�ص�صة  والعملياتية 

اأن�صطتها.

غير  و/اأو  المبا�سر  الرتباط  عالقة  للمراقبة  المئ�ية  الن�سبة  تبرز 

المبا�صر بين ال�صركة التون�صية للبنك وال�صركات المجمعة. ويمّكن 

من تحديد الموؤ�ص�صات التي يتم اإدخالها في م�صاحة المجموعة زيادة 

عن اختيار الطرق المنا�صبة للتجميع. 

وتوافق الن�صبة المئوية للمراقبة عدد حقوق الت�صويت التي تملكها 

ويتم احت�صابه بجمع  المجمعة  ال�صركة  للبنك في  التون�صية  ال�صركة 

في  مبا�صرة  غير  اأو  مبا�صرة  ب�صفة  المملوكة،  الت�صويت  عدد حقوق 

الموؤ�ص�صات التي يراقبها البنك ب�صكل ح�صري.

ويبرز الجدول االآتي الن�صب المائوية التي تم �صبطها في 31 دي�صمبر 

2017 و31 دي�صمبر 2016 على التوالي :

�سركات المجمع

التغير 2016-2017تطور ن�سبة المراقبة

بالن�سبة المائوية 20172016

0,22%99,69%99,91%ال�صركة التون�صية للبنك )ال�صركة االأم(

0,50%99,01%99,51% �صركة اال�صتثمار لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك 

0,00%58,59%58,59% ال�صركة المالية �صوفي اإيالن 

0,00%99,96%99,96%�صركة الت�صرف في موؤ�ص�صات التوظيف الجماعي )في االأوراق المالية(

0,00%96,70%96,70%المالية لل�صركة التون�صية للبنك

0,00%99,50%99,50%�صركة اال�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك

0,00%99,90%99,90%عقارية ال�صارع

0,00%100,00%100,00%ال�صركة التون�صية ال�صتخال�ض الديون

0,00%50,00%50,00%ال�صركة العامة للبيع

0,00%67,87%67,87%الدخيلة

0,00%99,97%99,97%�صركة اأكتيفوتلز

0,00%78,80%78,80%البنك الفرن�صي التون�صي

-1,93%73,28%71,35%�صيكاف الم�صتثمر

باآالف الدنانير

قطب الن�ساطراأ�ش مالالإ�سم

موؤ�ص�صات مالية000 1�صيكاف الم�صتثمر

موؤ�ص�صات مالية795 1�صيكاف الم�صتقبل

موؤ�ص�صات القر�ض184 000 35 اأوروالبنك االأجنبي التون�صي )اتحاد البنوك التون�صية �صابقا(

خدمات400 2ال�صركة التون�صية للمراقبة فريتا�ض

موؤ�ص�صات القر�ضM FCFA 000 000 12ال�صركة النيجيرية للبنك 

�صياحية000 20�صركة القطب التنموي المن�صتير الفجة

خدمات885 8ال�صركة المدنية العقارية "دار الم�صرفي"
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الن�سب المائوية للح�س�ش اأو التبعية المالية للمجمع 

تتمثل الن�صبة المئوية للح�ص�ض )الفائدة( في الق�صط الذي تملكه 

راأ�ض  للبنك، ب�صفة مبا�صرة و/اأو غير مبا�صرة، في  التون�صية  ال�صركة 

مال كل �صركة مجمعة. وعلى خالف الن�صبة المئوية للمراقبة التي 

المئوية  الن�صبة  فاإن  للتجميع،  المنا�صبة   الطريقة  تحديد  من  تمكن 

للح�ص�ض تمكن من القيام  بعملية التجميع.

حقوق  تقييم  من  للح�ص�ض  المئوية  الن�صبة  معرفة  تمكن  وفعال، 

ال�صركة التون�صية للبنك في �صافي اأ�صول ال�صركات المجمعة اإ�صافة 

اإلى الق�صط الراجع للم�صاهمين الذين يمثلون اأقلية.

عند  التجميع  بنود  لو�صع  اأ�صا�صية  كاأداة  الن�صبة  هذه  ت�صتخدم  كما 

القيام باإلغاء العمليات المتبادلة وعند توزيع االأموال الذاتية.

الأق�ساط  ن�سب  بجمع  للح�س�س  المئ�ية  الن�سبة  احت�ساب  ويتم 

ال�صركة  مال  راأ�ض  في  مبا�صرة،  ب�صفة  االأم،  ال�صركة  تملكها  التي 

التابعة لها وتقدير حا�صل �صارب الن�صب المملوكة، ب�صفة مبا�صرة 

وغير مبا�صرة، في روؤو�ض اأموال ال�صركات المتفرعة عن الموؤ�ص�صات 

التابعة.

 31 في  تحديدها،  تم  التي  المئوية  الن�صب  التالي  الجدول  ويبرز 

دي�صمبر 2017 و31 دي�صمبر 2016 على التوالي :

�سركات المجمع

التغير 2016-2017تطور ن�سبة المراقبة

بالن�سبة المائوية 20172016

-0,17%98,61%98,44%�صيكاف الم�صتقبل )�صيكاف بنك التنمية لالقت�صاد التون�صي �صابقا(

-1,82%46,00%44,18%البنك االأجنبي التون�صي )اتحاد البنوك التون�صية �صابقا(

0,00%100,00%100,00%الو�صائل العامة لل�صركة التون�صية للبنك 

0,00%27,06%27,06%ال�صركة التون�صية للمراقبة فريتا�ض 

0,00%25,00%25,00%ال�صركة النيجيرية للبنك  

0,00%21,64%21,64%ال�صركة المدنية العقارية "دار الم�صرفي" 

0,00%20,00%20,00%�صركة القطب التنموي المن�صتير الفجة 

0,05%99,95%100,00%�صركة ال�صالمة والحرا�صة 
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�سركات المجمع

التغير 2016-2017تطور ن�سبة المراقبة

بالن�سبة المائوية 20172016

0,00%99,69%99,69% ال�صركة التون�صية للبنك )ال�صركة االأم( 

0,69%98,50%99,19% �صركة اال�صتثمار لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك 

0,46%57,22%57,68% ال�صركة المالية �صوفي اإيالن 

2,65%91,43%94,08%�صركة الت�صرف في موؤ�ص�صات التوظيف الجماعي )في االأوراق المالية(

1,94%93,23%95,17%المالية لل�صركة التون�صية للبنك

13,18%85,59%98,77%�صركة اال�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك

0,21%98,07%98,28%عقارية ال�صارع

0,04%99,63%99,67%ال�صركة التون�صية ال�صتخال�ض الديون

0,00%49,85%49,85%ال�صركة العامة للبيع

0,05%67,58%67,63%الدخيلة

2,82%96,53%99,35%�صركة اأكتيفوتلز

0,01%78,52%78,53%البنك الفرن�صي التون�صي

-1,51%72,43%70,92%�صيكاف الم�صتثمر

0,53%96,26%96,79%�صيكاف الم�صتقبل )�صيكاف بنك التنمية لالقت�صاد التون�صي �صابقا(

-1,82%45,86%44,04%البنك االأجنبي التون�صي )اتحاد البنوك التون�صية �صابقا(

3,11%90,68%93,79% الو�صائل العامة لل�صركة التون�صية للبنك 

-0,01%26,98%26,97% ال�صركة التون�صية للمراقبة فريتا�ض 

0,00%24,92%24,92% ال�صركة النيجيرية للبنك 

%21,220,00%21,22% ال�صركة المدنية العقارية "دار الم�صرفي" 

0,00%19,94%19,94% �صركة القطب التنموي المن�صتير الفجة 

3,17%90,71%93,88% �صركة ال�صالمة والحرا�صة 
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2-2 - التطورات الهامة للموازنة المجمعة 

على م�ستوى بنود الأ�سول 

ال�صركة  لمجمع  المجمعة  االأ�صول  مجموع  بلغ   ،2017 موفى  في 

التون�صية للبنك 9.089,4  مليون دينار في ارتفاع بـ 662,8 مليون 

دينار اأو 7,9% مقارنة بم�صتوى �صنة 2016. ويف�صر التقدم الم�صجل 

بالتطورات المتباينة التالية :

548,8 مليون دينار  بـ  الحرفاء  على  الم�صتحقات  قائم  ارتفاع  	•
�صجل   .2017 �صنة  اآخر  دينار  مليون   6.077,2 بالغا   %9,9 اأو 

قائم هذا ال�صنف من اال�صتعماالت لل�صركة االأم زيادة بـ 591,2 

مليون دينار اأو %10,6. 

دينار  مليون   65,9 بـ  التجارية  ال�صندات  محفظة  في  زيادة  	•
ال�صركة االأم 6% ما يعادل تقريبا تغير قائم محفظة �صندات   اأو 

بـ +67,8 مليون دينار.

والمالية«  البنكية  الموؤ�ص�صات  على  »الديون  بند  ر�صيد  تراجع  	•
بـ 43,2 مليون دينار.

دي�سمبر 2017دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014دي�سمبر 2013ماليين الدنانير
معدل تطور 

ن�سبة النمّو

الن�سـاط

5,9%089,4 426,59 764,28 481,27 228,27 7مجموع الموازنة

2,9%985,5 481,05 434,25 459,05 339,65 5اإيداعات الحرفاء

2,8%077,2 528,56 538,15 533,15 439,45 5قائم �صافي القرو�ض للحرفاء

النتـائج

2,9%141,2142,7129,7142,1158,2هام�ض الو�صاطة

7,6%56,455,753,663,575,7حجم العموالت ال�صافية

9,0%454,0506,6503,7519,9641,7رقم االأعمال

10,7%238,3246,8252,6288,9358,0الناتج البنكي ال�صافي

12,5%153,0180,1177,3185,6245,3اأعباء عملية

8,625,0-3,5-25,4-132,8النتيجة ال�صافية لل�صنة المحا�صبية

الأموال الذاتية

58,1%124,3124,3776,9776,9776,9راأ�ض المال

-335,3-341,3-327,9-355,9-229,1احتياطيات مجمعة

17,8%-5,5-5,5-5,5-2,9-2,9اأ�صهم ذاتية

8,625,0-3,5-25,4-127,3نتائج ال�صنة

 440,0438,7461,0-259,0-235,0اأموال ذاتية

المردودية

%5,4%2,0-%0,8مردودية االأموال الذاتية

%0,28%0,10-%0,05-%0,3-%1,8مردودية االأ�صول

%7,0%3,0-%1,4-%10,3-%53,4النتيجة ال�صافية/الناتج البنكي ال�صافي

%21,1%22,0%21,2%22,6%23,7العموالت ال�صافية/الناتج البنكي ال�صافي

%44,2%49,2%51,4%57,8%59,3هام�ض الو�صاطة/الناتج البنكي ال�صافي

%41,5%46,4%43,2%44,5%49,4عموالت �صافية/مجموع االأجور

%68,5%64,3%70,2%73,0%64,2معامل اال�صتغالل

2 - ملحة على تطورات املوؤ�سرات املجمعة

2-1 - الأرقــام الرئي�سيــــــــــة 
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تراجع محفظة �صندات اال�صتثمار بـ 8,7 مليون دينار اأو -%3,4  	•
و�صجلت محفظة �صندات اال�صتثمار لل�صركة االأم تراجعا بـ 3,7 

مليون دينار.

على م�ستوى بنود الخ�سوم 

�صجل مجموع خ�صوم مجمع ال�صركة التون�صية للبنك زيادة بـ 563,7 

مليون دينار اأو 7% يف�صر اأ�صا�صا بالتطورات المتباينة التالية :

البنك المركزي التون�سي ومركز ال�سكوك البريدية والخزينة  	•
 ،%43,6 اأو  دينار  مليون   +451,5  : التون�سية  للبالد  العامة 

التمويل من  اللجوء الإعادة  زيادة  االأم  ال�صركة  قائم  �صجل  وقد 

البنك المركزي التون�صي بـ 428,8 مليون دينار. وتجدر االإ�صارة 

الدولة ا�صتفاد من �صمان  التون�صي قد  الفرن�صي  البنك  اأن   اإلى 

البنك  لدى  التمويل  اإعادة  بمقت�صى  دينار  مليون   201 بـ 

المركزي التون�صي.

	اإيداعات وممتلكات الموؤ�س�سات البنكية والمالية : -82,2  	•
مليون دينار اأو -%35.

اإيداعات وممتلكات الحرفاء : +504,6 مليون دينار اأو %9,2  	•
 5.481 مقابل   2017 نهاية  دينار  مليون   5.985,5 قائمها  ليبلغ 

مليون دينار في نهاية �صنة 2016. و�صجلت ال�صركة االأم ارتفاعا 

بـ 520,6 مليون دينار.

اقترا�سات وموارد خا�سة : -142 مليون دينار اأو -35,7% اإذ  	•
�صجل قائم هذا ال�صنف من الموارد لدى ال�صركة االأم تراجعا بـ 

-65,3 مليون دينار اأو -%18,4.

على م�ستوى بنود الأموال الذاتية 

 461 للبنك  التون�صية  ال�صركة  لمجمع  الذاتية  االأموال  مجموع  بلغ 

ملـيون دينار لي�صـجل ارتفاعا بـ 22,3 مليون دينار اأو %5,1.

2-3 - تطور نتيجة المجمع ومكوناتها الأ�سا�سية 

في نهاية �صهر دي�صمبر 2017، �صجل مجمع ال�صركة التون�صية للبنك 

نتيجة �صافية تقدر بـ 25 مليون دينار مقابل 8,6 مليون دينار اآخر �صنة 

2016. وتتاأتى هذه الو�صعية من :  

الم�صاهمات االإيجابية لل�صركة االأم )51,2 مليون دينار( و�صركة   -

مليون   1,4( للبنك  التون�صية  ال�صركة  لمجموعة  اال�صتثمار 

التون�صية  وال�صركة  دينار(  مليون   4,5( ال�صارع  وعقارية  دينار( 

ال�صتخال�ض الديون )4,1 مليون دينار(.

مليون   29,5-( التون�صي  الفرن�صي  للبنك  ال�صلبية  الم�صاهمات   -

دينار( وللبنك االأجنبي التون�صي )-7,9 مليون دينار(.

ومن ناحية اأخرى، يمكن تحليل تركيبة النتيجة ال�صافية للمجمع من 

مالحظة ما يلي : 

الناتج البنكي ال�سافي : بلغ الناتج البنكي ال�صافي 358 مليون  	•
تف�صل   %23,9 اأو  دينار  مليون   69,2 بـ  زيادة  لي�صجل  دينار 

كاالآتي : 

اأو  دينار  مليون   121,8+  : البنكي  اال�صتغالل  اإيرادات   -

.%23,4

اأعباء اال�صتغالل البنكي : +52,6 مليون دينار اأو %22,8.  -

الأعباء العملية : ارتفعت بـ 59,7 ماليين دينار لتبلغ 245,3  	•
التغيرات  اإلى  الو�صعية  هذه  وترد   .2017 نهاية   دينار  مليون 

المتباينة التالية : 

 %33,5 اأو  دينار  مليون   45,8 بـ  االأجور  مجموع  ارتفاع   -

به  قامت  الذي  التوظيف  منه عبء  وي�صمل في جزء كبير 

واالأعباء   2016 �صنة  من  الثالث  الربع  االأم خالل  ال�صركة 

المبكرة  المغادرة  بعنوان  لالأعوان  البنك  دفعها  التي 

للتقاعد.

ارتفاع االأعباء العامة لال�صتغالل بـ 13,7 مليون دينار   -

تدهور معامل ال�ستغالل كنتيجة لذلك، بـ 4,2 نقاط مئوية  	•
ليبلغ 68,5% كما بلغ معامل اال�صتغالل لل�صركة االأم %52,8 

في �صنة 2017 مقابل 50,1% في موفى �صنة 2016.

نتيجة ال�ستغالل للمجمع : بلغت نتيجة اال�صتغالل للمجمع  	•
4,9 مليون دينار  2017 مقابل  نهاية دي�صمبر  23,9 مليون دينار 

في نهاية �صنة 2016.
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توزيع النتيجة ال�سافية للمجمع ح�سب قطاع الن�ساط :

باآالف الدنانير

احتياطيات مجمعةالقطاع

096 20موؤ�ص�صات القر�ض

002 2موؤ�ص�صات مالية

)324(ال�صياحة

238 3الخدمات

013 25المجمــــــــــوع

توزيع النتيجة ال�سافية للمجمع ح�سب معيار التجميع :

باآالف الدنانير

نتائج مجمعةاحتياطيات مجمعة

2017201620172016ال�سركات المجمعة

971 6606 26)705 365()076 402(❖ �سركات مدمجة ب�سفة �ساملة 

229 20344 51)126 51(214 9ال�صركة التون�صية للبنك1

410920 0601 92213 13�صركة اال�صتثمار لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك2

499142175 5071 1 ال�صركة المالية �صوفي اإيالن 3

786763368359�صركة الت�صرف في موؤ�ص�صات التوظيف الجماعي )في االأوراق المالية(4

)828()548(947 7571 1المالية لل�صركة التون�صية للبنك5

629225)773(828 2�صركة اال�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك6

)049 4(543 4)559 8()328 11(عقارية ال�صارع7

080135 4)433 49()346 47(ال�صركة التون�صية ال�صتخال�ض الديون8

)295()101()101 1()294 1(ال�صركة العامة للبيع9

)335 1()307(799)169(الدخيلة10

)316()16()337 6()731 1(�صركة اأكتيفوتلز11

)067 28()459 29()386 266()094 370(البنك الفرن�صي التون�صي12

)886 1()460 2()18()55(�صركة ال�صالمة والحرا�صة13

)296 2()823 2()40()72(الو�صائل العامة لل�صركة التون�صية للبنك14

590 1)647 1(440 73924 66❖ �سركات مدمجة بالتقييم بالمعادلة  

5178)90(321�صيكاف الم�صتثمر15

)64(61)84()48(�صيكاف الم�صتقبل )�صيكاف بنك التنمية لالقت�صاد التون�صي �صابقا(16

012434386 9921ال�صركة التون�صية للمراقبة فريتا�ض18

)904 2()854 7()426 8(584 19البنك االأجنبي التون�صي )اتحاد البنوك التون�صية �صابقا(19

836 3564 5755 30224 41ال�صركة النيجيرية للبنك )فرنك المجموعات المالية االإفريقية(20

531241142 5713 4�صركة القطب التنموي المن�صتير الفجة22

6468)714(17دار الم�صرفي 23

)952(636 4�صركة الدرا�صات والتنمية ب�صو�صة ال�صمالية*   24

561 0138 25)265 341()337 335(الـمجمـــوع 

* م�صاهمة �صركة الدرا�صات والتنمية ب�صو�صة ال�صمالية خارجة من محيط التجميع في االحتياطات والنتائج المجمعة بالن�صبة لل�صنة المحا�صبية 2016.
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3 - اآفاق تطور ن�ساط جممع ال�سركة التون�سية 
للبنك

بالنظر اإلى اأهمية ووزن ال�صركات التابعة للبنك والنمط الت�صاعدي 

-2016 الخما�صية  اال�صتراتيجية  عليه  ارتكزت  الذي  الت�صاركي 

2020 تم ت�صريك ممثلي ال�صركات التابعة ب�صفة مبا�صرة في اإعداد 

التوجهات اال�صتراتيجية الجديدة للبنك وخا�صة منها تلك المتعلقة 

بال�صركات التابعة.

على   “2020 للبنك  التون�صية  ”ال�صركة  وترتكز هذه اال�صتراتيجية 

لالقت�صاد  ناجعة  كقاطرة  البنك  ”عودة  اال�صتراتيجية  الروؤية 

وخم�صة  للنجاعة  محاور  )ثمانية  تنمية  محور   13 على  التون�صي“ 

محاور للو�صائل( منها محور يخ�ض ال�صركات التابعة وهو ”مردودية 

والتوجهات  االأهداف  ويخ�ض  والم�صاهمات“  التابعة  ال�صركات 

وور�صات العمل التالية :

الأهداف 

زيادة دور الم�صاهمات وال�صركات التابعة في النجاعة االجمالية  	•
للبنك ؛

اأقطاب الحرف وتحقيق تناغم  تق�صيم ال�صركات التابعة ح�صب  	•
المجموعة ؛

48-2016 ؛ عدد  البنكي  للقانون  االمتثال  	•

الواعدة. القطاعات  نحو  موجهة  ا�صتثمار  �صيا�صة  تحديد  	•

التوجهــات 

؛ الم�صاهمة  و�صندات  البنك  محفظة  مردودية  	تح�صين  	•

؛ الواعدة  القطاعات  نحو  موجهة  ا�صتثمار  �صيا�صة  تحديد  	•

التابعة  وال�صركات  للبنك  التون�صية  ال�صركة  بين  التناغم  تدعيم  	•
لها لتح�صين النجاعة الم�صتركة.

ور�سات العمل 

الحرف  اأقطاب  للمجمع ح�صب  التابعة  ال�صركات  ترتيب  اإعادة  	•
وذلك بهدف دعم الخبرة وم�صتوى الكفاءات في اخت�صا�صاتها 

على التوالي ؛

اتفاقيات  بمراجعة  فيها  المت�صرف  االأموال  في  الت�صرف  	•
الت�صرف في االأموال المت�صرف فيها الموقعة من قبل ال�صركة 

التون�صية للبنك مع STB SICAR ؛

المالية  الغير  والم�صاهمات  التابعة  ال�صركات  عن  التخلي  	•
الم�صار اإليها في القانون البنكي عدد 48-2016 ؛

محفظتها  وتطهير  الم�صاهمات  في  الت�صرف  مهمة  هيكلة  اإعادة  	•
بهدف : 

تح�صين ن�صبة المردودية بالم�صاهمة في القطاعات الواعدة   -

وتدعيم الم�صاهمات المربحة ؛

تح�صين مردودية ال�صركات التابعة وتنظيمها ؛  -

الحوكمة  نمط  وتح�صين  التابعة  ال�صركات  ترتيب  اإعادة   -

واإعداد مخططات تنمية.

ترتيبها  في  ال�صروع  تم  والتي  االجراءات  هذه  مختلف  �صتعطي 

الثالث  خالل  ثمارها   ،2017 �صنة  منذ  التنفيذ  حيز  وو�صعها 

من  و�صتمكن  و2020(  و2019   2018( المقبلة  ال�صنوات 

التناغم  دعم  مع  ملحوظة  ب�صفة  التابعة  ال�صركات  نتائج  تح�صين 

البنك. مع 
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القوائم املالية املجمعة
املختومة يف 31 دي�سمرب 2017

- املوازنة املجمعة

- قائمة التعهدات املجمعة خارج املوازنة

- قائمة النتائج املجمعة

- جدول التدفقات املالية املجمعة

- اإي�ساحات حول القوائم املالية املجمعة
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املوازنة املجمعة
يف 31 دي�سمرب 2017

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 2016  31 دي�سمبر 2017الإي�ساح

الأ�ســـــــــــول

380 286 874 289خزانة واأموال لدى البنك المركزي التون�صي ومركز ال�صكوك البريدية والخزينة العامة للبالد التون�صية

715 308 525 265م�صتحقات علىالموؤ�ص�صات البنكية والمالية

457 528 5 211 077 6م�صتحقات على الحرفاء

445 104 1 337 170 1.31 محفظة ال�صندات التجارية  

353 257 628 2.3248محفظة اال�صتثمار

920 69 690 3.3103�صندات مجمعة بالمعادلة

259 6- 970 4-فارق االإقتناء

846 123 151 140االأ�صول الثابتة

877 6 956 9اأ�صول االأدءات الموؤجلة

811 746 981 788اأ�صول اأخرى

545 426 8 384 089 9 مجموع الأ�ســـــــــــول

الخ�ســـــــــــــوم

393 035 1 900 486 1البنك المركزي التون�صي ومركز ال�صكوك البريدية

916 234 749 152اإيداعات واأموال الموؤ�ص�صات البنكية والمالية

964 480 5 516 985 5اإيداعات واأموال الحرفاء

573 397 613 255اقترا�صات وموارد خ�صو�صية

119 23 484 16خ�صوم االأداءات الموؤجلة

303 886 704 724خ�صوم اأخرى

268 058 8 966 621 8 مجمـــــــــوع الخ�ســـوم 

-385 70 375 4.36حقــــــــوق االأقلية 

الأموال الذاتية

875 776 875 776 راأ�ض المال

-265 341 -337 335 5.3احتياطيات مجمعة

-509 5 -509 5 6.3اأ�صهم ذاتية

561 8 013 25 5.3نتائج مجمعة

662 438 043 461 مجموع الأموال الذاتية 

545 426 8 384 089 9 مجموع الخ�سوم والحقوق االأقلية واالأموال الòاتية 

114
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التعهدات خارج املوازنة املجمعة
يف 31 دي�سمرب 2017

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 2016  31 دي�سمبر 2017الإي�ساح

الخ�ســـــــــوم المحتملة

114 167 8111 304 7.31�صمانات وكفاالت و�صمانات اأخرى مقدمة

605 411335 8.3462اعتمادات م�صتندية

00اأ�صول مقدمة ك�صمانات

719 502 2221 767 1مجموع الخ�سوم المحتملة

التعهدات المقدمة

194 207128 135تعهدات تمويل مقدمة

933 8094 2تعهدات خا�صة بال�صندات

127 016133 138مجموع التعهدات المقدمة

التعهدات المقبولة

تعهدات تمويل مقبولة

761 476 4441 634 9.31�صمانات مقبولة

761 476 4441 634 1مجموع التعهدات المقبولة

115
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قائمة النتائج املجمعة 
اإلى موفى دي�سمرب 2017

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 2016   31 دي�سمبر 2017

اإيرادات ال�ستغالل البنكي 

388 772369 437فوائد دائنة ومداخيل مماثلةاإيراد 1

953 78965 78عموالت )على االإيرادات(اإيراد 2

073 04468 107مرابيح محفظة ال�صندات التجارية والعمليات الماليةاإيراد 3

532 11016 18مداخيل محفظة �صندات اال�صتثماراإيراد 4

946 714519 641مجموع اإيرادات ال�ستغالل البنكي 

اأعباء ال�ستغـالل البنـكي  

304 227-590 279-فوائد مدينة واأعباء مماثلةعبء 1

447 2-129 3-عموالت مدينةعبء 2

336 1-979-خ�صائر على محفظة ال�صندات التجارية والعمليات الماليةعبء 3

087 231-699 283-مجموع اأعباء ال�ستغالل البنكي

859 015288 358النــاتج البنكــي ال�سافي 

-712 121-038 127مخ�ص�صات للمدخرات ونتيجة ت�صحيح قيم الم�صتحقات وعنا�صر خارج الموازنة والخ�صوماإيراد5/عبء4

-468 10-019 4مخ�ص�صات للمدخرات ونتيجة ت�صحيح قيم محفظة اال�صتثماراإيراد6/عبء5

253 88932 43اإيرادات ا�صتغالل اأخرىاإيراد 7

-728 136-512 182م�صاريف االأعوانعبء 6

-441 39-184 53اأعباء اال�صتغالل العامةعبء 7

-435 9-588 9مخ�ص�صات اال�صتهالكات والمدخرات على االأ�صول الثابتةعبء 8

590 1-647 1الح�صة في نتائج ال�صركات المجمعة بالمعادلةعبء 8

ة ال�ستغالل  918 4 916 23نتيج

-264 5191 3ر�صيد الربح اأو الخ�صارة على العنا�صر العادية االأخرىاإيراد8/عبء9

-821 3-392 2االأداء على ال�صركاتعبء 11

-167 042 25 نتيجة الأن�سطة العادية  

-5110-ر�صيد الربح اأوالخ�صارة على العنا�صر اال�صتثنائيةاإيراد9/عبء10

)277(037 25النتيجة ال�سافية لل�سنة المحا�سبية 

-838 8-535 10.36حقوق االأقلية في النتيجةاإيراد9/عبء10

-558 11.36ح�سة االأقلية في النتيجة المدرجة لالأغلبية  

561 0138 25النتيجة ال�سافية المجمعة قبل التغييرات المحا�سبية  

--تاأثيرات التغييرات المحا�صبية

561 0138 12.325النتيجة ال�سافية المجمعة بعد التغييرات المحا�سبية 
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جدول التدفقــات النقــدية املجمعة
يف 31 دي�سمرب 2017

باآالف الدنانير

31 دي�سمبر 2016   31 دي�سمبر 2017الإي�ساح

اأن�سطة ال�ستغالل

827 542 312 655اإيرادات اال�صتغالل البنكي المقبو�صة

-735 228-029 293اأعباء اال�صتغالل البنكي المدفوعة

-137 95223 1اإيداعات اأو �صحوبات لدى موؤ�ص�صات بنكية ومالية اأخرى

-726 344-774 772قرو�ض وت�صبقات اأو �صداد قرو�ض وت�صبقات ممنوحة للحرفاء

080 11749 506اإيداعات اأو �صحوبات الحرفاء

-811 314-653 48اقتناءات اأو تفويت في �صندات توظيف

-594 121-040 183مبالغ م�صددة لالأعوان ودائنون اآخرون

-129 66)*(-238 296تدفقات نقدية اأخرى متاأتية من اأن�صطة اال�صتغالل

-325 4-115 4اأداءات على ال�صركات مدفوعة

-550 511 -469 434التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة ال�ستغالل

اأن�سطة ال�ستثمار

116 61016 17فوائد واأرباح مقبو�صة على محفظة اال�صتثمار

-102 58-309 6اقتناءات اأو تفويت في محفظة اال�صتثمار

-141 18-944 13اقتناءات اأو تفويت في االأ�صول الثابتة

-127 60 -644 2 التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة ال�ستثمار

اأن�سطة التمويل

اإ�صدار االأ�صهم

-077 88-042 64اإ�صدار اأو ت�صديد قرو�ض وموارد خ�صو�صية

-126-368 1اأرباح موزعة

نتائج مجّمعة

-203 88 411 65- التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة التمويل

-880 659 -524 502 التغير ال�صافي لل�صيولة وما يعادلها خالل ال�صنة المحا�صبية

200  -     تعديل نتيجة لتغير مجال التجمع المحا�صبي

912 28 -768 630 ال�صيولة وما يعادلها في بداية ال�صنة المحا�صبية

-768 630 -292 133 1 13.3ال�سيولة وما يعادلها في نهاية ال�سنة المحا�سبية

)*( البيانات المعاد معالجتها من اأجل المقارنة.
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االإي�ســاحات حول القوائم املالية املجمعة
لل�سنة املختومة يف 31 دي�سمرب 2017

1 - املبادئ املحا�سبية املعتمدة  اإي�ساح 
املجمعة  املالية  القوائم  تقييم  يف 

وتقدميها

1-1. الأ�سا�ش المرجعي لإعداد القوائم المالية المجمعة

التون�صية  ال�صركة  لمجموعة  المجمعة  المالية  القوائم  اإعداد  تم 

للبنك طبقا الأحكام القانون عدد 112-96 بتاريخ 30 دي�صمبر 1996 

 2459-96 عدد  والمر�صوم  لل�صركات  المحا�صبي  بالنظام  المتعلق 

مفاهيم  اإطار  على  بالم�صادقة  المتعلق   1996 دي�صمبر   30 بتاريخ 

المحا�صبية  المعايير  خا�صة  بينها  ومن  التون�صية  المحا�صبية  ومعايير 

وزارة  مر�صوم  في  عليها  المن�صو�ض   25 اإلى   21 عدد  من  البنكية 

المحا�صبية  المعايير  اإلى  باالإ�صافة   1999 مار�ض   25 بتاريخ  المالية 

المتعلقة بالتجميع المحا�صبي من عدد 35 اإلى 39 المن�صو�ض عليها 

في مر�صوم وزارة المالية بتاريخ 1 دي�صمبر 2003.

1-2. محيط التجميع المحا�سبي وطرقه

1-2-1 محيط التجميع المحا�سبي

 20 االأم  ال�صركة  اإلى  باالإ�صافة  المحا�صبي  التجميع  يت�صمن محيط 

موؤ�ص�صة في 31 دي�صمبر 2017 :

- 13 �صركة تابعة مجمعة عن طريق الدمج الكلي ؛

- 7 موؤ�ص�صات �صريكة مجمعة عن طريق التقييم بالمعادلة.

التجميع  محيط  في  المعتمدة  ال�صركات  التالي  الجدول  ويبرز 

القوائم  المعتمدة الإعداد  ون�صب مراقبة المجمع ون�صب الح�ص�ض 

التون�صية  ال�صركة  لمجموعة  التجميع  طرق  اإلى  باالإ�صافة  المالية 

للبنك :
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ال�سركات المجمعة

% ح�س�ش المجمعطريقة التجميع% مراقبة المجمع

التغير %2017201620172016التغير 20172016%

1. ال�صركة التون�صية للبنك 

)ال�صركة االأم(
0,00%99,69%99,69%الدمج الكليالدمج الكلي%99,91%99,69%0,22

2. �صركة اال�صتثمار لمجموعة 

ال�صركة التون�صية للبنك
0,69%98,50%99,19%الدمج الكليالدمج الكلي%99,51%99,01%0,50

0,46%57,22%57,68%الدمج الكليالدمج الكلي0,00%58,59%%358,59. ال�صركة المالية �صوفي اإيالن

4. �صركة الت�صرف في 

موؤ�ص�صات التوظيف الجماعي 

في االأوراق المالية

2,65%91,43%94,08%الدمج الكليالدمج الكلي%99,96%99,96%0,00

5. المالية لل�صركة التون�صية 

للبنك
1,94%93,23%95,17%الدمج الكليالدمج الكلي%96,70%96,70%0,00

6. �صركة ا�صتثمار ذات راأ�ض 

مال تنمية لمجموعة ال�صركة 

التون�صية للبنك

13,18%85,59%98,77%الدمج الكليالدمج الكلي%99,50%99,50%0,00

0,21%98,07%98,28%الدمج الكليالدمج الكلي0,00%99,90%99,90%7. �صركة عقارية ال�صارع

8. ال�صركة التون�صية 

ال�صتخال�ض الديون
0,04%99,63%99,67%الدمج الكليالدمج الكلي%100,00%100,00%0,00

0,00%49,85%49,85%الدمج الكليالدمج الكلي0,00%50,00%50,00%9. ال�صركة العامة للبيع

0,05%67,58%67,63%الدمج الكليالدمج الكلي0,00%67,87%67,87%10. ال�صركة ال�صياحية الدخيلة

2,82%96,53%99,35%الدمج الكليالدمج الكلي0,00%99,97%99,97%11. �صركة اأكتيفوتلز

0,01%78,52%78,53%الدمج الكليالدمج الكلي0,00%78,80%78,80%12. البنك الفرن�صي التون�صي  

-1,51%72,43%70,92%التقييم بالمعادلةالتقييم بالمعادلة-1,93%73,28%71,35%13. �صيكاف الم�صتثمر  

1,53%96,26%97,79%التقييم بالمعادلةالتقييم بالمعادلة-0,17%98,61%98,44%14. �صيكاف الم�صتقبل

15. البنك االأجنبي التون�صي 

)اتحاد البنوك التون�صية �صابقا(
-1,82%45,86%44,04%التقييم بالمعادلةالتقييم بالمعادلة-%44,18%46,00%1,82

3,11%90,68%93,79%الدمج الكليالدمج الكلي0,00%100,00%100,00%16. �صركة الو�صائل العامة

17. ال�صركة التون�صية للمراقبة 

فريتا�ض
-0,01%26,98%26,97%التقييم بالمعادلةالتقييم بالمعادلة%27,06%27,06%0,00

0,00%24,92%24,92%التقييم بالمعادلةالتقييم بالمعادلة0,00%25,00%25,00%18. ال�صركة النيجيرية للبنك

19. �صركة الدرا�صات والتنمية 

ب�صو�صة ال�صمالية
 H-P%24,92%24,92--التقييم بالمعادلة HP%24,85%24,85-

0,00%21,22%21,22%التقييم بالمعادلةالتقييم بالمعادلة0,00%21,64%21,64%20. "دار الم�صرفي"

21. �صركة القطب التنموي 

المن�صتير الفجة
0,00%19,94%19,94%التقييم بالمعادلةالتقييم بالمعادلة%20,00%20,00%0,00

90,71%90,71%93,88%الدمج الكليالدمج الكلي0,05%99,95%100,00%22. �صركة ال�صالمة والحرا�صة
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بلد الإقامةقطب الن�ساطال�سركة

تون�ضموؤ�ص�صات القر�ض ال�صركة التون�صية للبنك

تون�ضموؤ�ص�صات القر�ضالبنك الفرن�صي التون�صي

فرن�صاموؤ�ص�صات القر�ضالبنك االأجنبي التون�صي

النيجرموؤ�ص�صات القر�ضال�صركة النيجيرية للبنك

تون�ضموؤ�ص�صات مالية�صركة ا�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك

تون�ضموؤ�ص�صات مالية�صركة اال�صتثمار لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك

تون�ضموؤ�ص�صات ماليةال�صركة المالية �صوفي ايالن

تون�ضموؤ�ص�صات مالية�صركة الت�صرف في موؤ�ص�صات التوظيف الجماعي في االأوراق المالية

تون�ضموؤ�ص�صات ماليةالمالية لل�صركة التون�صية للبنك

تون�ضموؤ�ص�صات مالية�صيكاف الم�صتقبل

تون�ضموؤ�ص�صات مالية�صيكاف الم�صتثمر

تون�ض�صياحية�صركة الدخيلة

تون�ضخدماتال�صركة التون�صية للمراقبة فريتا�ض

تون�ض�صياحية�صركة اأكتيفوتلز

تون�ضخدمات�صركة القطب التنموي المن�صتير الفجة

تون�ضخدماتعقارية ال�صارع

تون�ضخدماتال�صركة التون�صية ال�صتخال�ض الديون

تون�ضخدماتدار الم�صرفي

تون�ضخدماتال�صركة العامة للبيع

تون�ضخدمات�صركة ال�صالمة والحرا�صة

تون�ضخدمات�صركة الو�صائل العامة

تون�ضخدمات�صركة الو�صائل العامة

من ناحية اأخرى، تجدر االإ�صارة اإلى اأن اأعمال التجميع قد اأنجزت 

اأ�صا�ض القوائم المالية لل�صركة االأم والقوائم المالية لل�صركات  على 

�صركات  توفر  لم  ذلك،  ومع  التجميع.  محيط  في  المعتمدة 

المن�صتير  التنموي  القطب  الم�صرفي" و"�صركة  "فريتا�ض" و"دار 
الفجة" و"البنك الفرن�صي التون�صي" و"البنك االأجنبي التون�صي" 

تاريخ  في  الح�صابات  مراقبي  قبل  من  عليها  الم�صادق  الح�صابات 

اإقفال القوائم المالية المجمعة.

لل�سركات  الإقامة  وبلدان  الن�ساط  قطاعات  التالي  الجدول  ويقدم 

المعتمدة في محيط التجميع :
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1-2-2 طرق معالجة خا�سة

ن�صبة  قدرت   : "TFB" تجميع ح�صابات البنك االأجنبي التون�صي

مراقبة مجمع ال�صركة التون�صية للبنك للبنك االأجنبي التون�صي في 

31 دي�صمبر 2017 بـ 44,18%. رغم ذلك، تم تجميع القوائم المالية 

للبنك االأجنبي التون�صي عن طريق التقييم بالمعادلة اإذ راأت ال�صركة 

التون�صية للبنك باأن ال �صلطة لها لقيادة ال�صيا�صات المالية والعملية 

لهذه الموؤ�ص�صة.

التون�صية  ال�صركة  لمجموعة  اال�صتثمار  �صركات  ح�صابات  تجميع 

التون�صية  ال�صركة  مجمع  مراقبة  ن�صبة  تتجاوز   : "SICAV" للبنك

للبنك   التون�صية  ال�صركة  لمجموعة  اال�صتثمار  ل�صركات  للبنك 

50%. رغم ذلك، تم تجميع قوائم هذه ال�صركات عن   "SICAV"
تملك  ال  للبنك  التون�صية  ال�صركة  اأن  بما  بالمعادلة  التقييم  طريق 

هيئة  لمراقبة  )تخ�صع  والعملية  المالية  �صيا�صاتها  لتطبيق  ال�صلطة 

ال�صوق المالية(.

للبنك  التون�سية  ال�سركة  مجمع  تجميع  محيط  تغيير   3-2-1

)2017-2016(

المحددة  ال�صمالية  ب�صو�صة  والتنمية  الدرا�صات  �صركة  ا�صتبعاد  تم 

محيط  من   ،2016 المحا�صبية  ال�صنة  في  التجميع  محيط  �صمن 

 2017 دي�صمبر   31 في  للبنك  التون�صية  ال�صركة  لمجموعة  التجميع 

باعتبار ا�صتحالة ورود القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 دي�صمبر 2017 

لهذه ال�صركة.

ب�صو�صة  والتنمية  الدرا�صات  �صركة  م�صاهمة  التالي  الجدول  يقدم 

في   2016 �صنة  في  الكلي  الدمج  بطريقة  المجمعة  ال�صمالية 

االحتياطيات والنتائج المجمعة لل�صنة المالية 2016 :

636 4االحتياطيات المجمعة 2016

-952النتائج المجمعة 2016

684 3المجموع باآالف الدنانير

1-2-4 طرق التجميع المحا�سبي

الكلي الدمج  المجمعة عن طريق  • الموؤ�س�سات 
المجمع  يقوم  التي  الموؤ�ص�صات  هي  كليا  المدمجة  ال�صركات 

المجمع  ويملك  �صكليا.  اأو  �صمنيا  قانونيا،  ح�صرية  ب�صفة  بمراقبتها 

حق المراقبة الح�صرية ل�صركة تابعة عندما يت�صنى له تطبيق �صيا�صاتها 

المالية والعملية لل�صركة وذلك لال�صتفادة من اأن�صطتها.

االآتي  المتتالية  المراحل  اإنجاز  على  الكلي  الدمج  طريقة  وتقوم 

ذكرها :

وللموؤ�ص�صات  االأم  لل�صركة  الفردية  المالية  القوائم  تجميع  يتم  	•
م�صتوى  على  المت�صابهة  بنودها  مختلف  بجمع  لها  التابعة 

واالإيرادات  الذاتية  واالأموال  والخ�صوم  االأ�صول  عنا�صر 

واالأعباء ؛

�صركة  االأم في كل  ال�صركة  لم�صاهمة  المحا�صبية  القيمة  تطرح  	•
لتحديد  الذاتية  االأموال  المجموعة في  اإلى ح�صة  اإ�صافة  تابعة 

االحتياطيات المجمعة وح�صة االأقلية فيها.

التابعة  لل�صركات  ال�صافية  النتائج  في  االأقلية  ح�ص�ض  تح�صر  	•
النتيجة  على  للح�صول  المجموعة  نتيجة  من  وتطرح  المجمعة 

ال�صافية الراجعة لمالكي ال�صركة االأم ؛

التابعة  لل�صركات  الذاتية  االأموال  في  االأقلية  ح�ص�ض  تح�صر  	•
عن  منف�صلة  ب�صورة  المجمعة  الموازنة  في  وتقدم  المجمعة 

الخ�صوم واالأموال الذاتية لل�صركة االأم

المحت�صبة  القيمة  من  الذاتية  االأموال  في  االأقلية  ح�ص�ض  تتكون 

في تاريخ التجميع االأ�صلي ح�صب المعايير المحا�صبية 38 المتعلق 

منذ  الذاتية  االأموال  تدفقات  في  االأقلية  ال�صركات وح�صة  بتجميع 

تاريخ التجميع.

الناتجة  الكامنة  واالأرباح  المتبادلة  والعمليات  االأر�صدة  تطرح  	•
العمليات  عن  الناتجة  الخ�صائر  وتطرح  متماثل  ب�صكل  عنها 

اإذا  اإال  للمجموعة  المكونة  ال�صركات  مختلف  بين  المتبادلة 

كان باالإمكان ا�صتخال�ض الكلفة.

والخ�صائر  االأرباح  ت�صفية  من  المتاأتية  الوقتية  الفوارق  تعالج  	•
الكامنة الناتجة عن العمليات المتبادلة بين مختلف ال�صركات 

باالأداء  المتعلقة  المحا�صبية  القواعد  ح�صب  لمجمع  المكونة 

على النتائج.
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بالمعادلة التقييم  المجمعة عن طريق  • الموؤ�س�سات 

الموؤ�ص�صات  هي  بالمعادلة  التقييم  طريق  عن  المجمعة  ال�صركات 

التابعة لل�صركة التون�صية للبنك التي توؤثر ب�صفة جدية في �صير اأعمالها.

ويوؤثر المجمع ب�صفة جدية في ال�صركة عندما يكون باإمكانه الم�صاهمة 

دون  تملكها  التي  لل�صركة  والعملية  المالية  ال�صيا�صة  قرارات  في 

ممار�صة رقابة رغم ذلك على هذه ال�صيا�صات.

في  المجموعة  م�صاهمة  ت�صجل  بالمعادلة،  التقييم  طريقة  وح�صب 

البداية بالكلفة ويتم الترفيع اأو التخفي�ض في قيمتها المحا�صبية الأخذ 

بعد  االعتبار  بعين  يملكها  التي  ال�صركة  نتائج  في  الم�صتثمر  ح�صة 

تاريخ االقتناء.

القيمة  من  المالكة  ال�صركة  من  الواردة  التوزيعات  وتخف�ض 

المحا�صبية للم�صاهمة. وباالإمكان كذلك تعديل القيمة المحا�صبية 

عند ال�صرورة لتغييرات ناتجة عن تغير االأموال الذاتية لل�صركة التي 

يملكها المجمع والتي لم تاأخذ بعين االعتبار في قائمة النتائج.

في  المجمع  بح�صة  الم�صاهمات  �صندات  قيمة  تعو�ض  بذلك، 

االأموال الذاتية بها فيها نتيجة ال�صركات المجمعة عن طريق التقييم 

بالمعادلة.

1-3 - قواعد خا�سة بالتجميع المحا�سبي

1-3-1 معالجة الفوارق الناتجة عن التجميع االأولي

تكلفة  بين  االقتناء  عند  الح�صابي  الفرق  في  التجميع  فارق  يتمثل 

ال�صافية  المحا�صبية  القيمة  في  المطابقة  والح�صة  ال�صندات  اقتناء 

الأ�صول ال�صركة المجمعة.

لناق�ض  اأو  لفائ�ض  مطابق  تقييم  فارق  من  المذكور  الفارق  ويتركب 

القيمة الكامن بالن�صبة لالأ�صول ومن فارق االقتناء الموافق لل�صمعة 

التجارية »GOOD WILL« الموجبة اأو ال�صالبة. 

وفي كل مرة تتوفر فيها البيانات، يقع تحديد فوارق االقتناء واإدراجها 

ا�صتهالك فوارق  الثابتة الالمادية في االأ�صول. وقع  �صمن االأ�صول 

االقتناء على مدة 5 �صنوات ب�صفة مت�صاوية. 

1-3-2 معالجة الخ�سائر الراجعة اإلى الأقلية

في حال كانت الخ�صائر الراجعة لالأقلية في �صركة تابعة مدرجة اأكثر 

التابعة. يدرج هذا  الذاتية لل�صركة  من ح�ص�ض االأقلية في االأموال 

الفائ�ض وكل الخ�صائر القادمة المتعلقة باالأقلية في ح�ص�ض االأغلبية 

اإال اأذا كان لالأقلية التزام ال رجوع عنه لتعوي�ض الخ�صائر وباإمكانهم 

فعل ذلك.

االأرباح  اأغلب  تخ�ص�ض  اأرباحا  الحقا  التابعة  ال�صركة  حققت  اإذا 

المتعلقة  الخ�صائر  ا�صتخال�ض ح�ص�ض  يتم  االأغلبية حتى  لح�ص�ض 

باالأقلية المدرجة �صابقا لح�صاب االأغلبية.

1-3-3 معالجـــة ال�سرائب الموؤجلة

النتائج  على  تاأثير  لها  التي  المتبادلة  العمليات  اإلغاء  عن  ترتب 

واالحتياطيات ح�صريا عملية �صريبة موؤجلة.

المنفردة  المالية  القوائم  من  المتاأتية  الزمنية  الفوارق  تولد  ولم 

ل�صركات المجمع اإدراجا محتمال لل�صرائب الموؤجلة.
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1-4 - ال�سركات التي تم ا�ستبعادها من محيط التجميع

ا�صتبعدت من محيط التجميع لمجمع ال�صركة التون�صية للبنك 37 �صركة لالأ�صباب المبينة اأدناه :

- ال�صركات قيد الت�صفية

ال�سم الجتماعيالعدد الرتبي

1
�صركة ق�صر �صقان�ض الدولي

2
�صركة افريقيا �صو�صة

3
»SACEM« ال�صركة التون�صية لل�صناعات الكهروميكانيكية

4
ال�صركة التون�صية للنهو�ض بال�صينما والقطاع ال�صمعي الب�صري

ال�صركة ال�صياحية بعين دراهم "نزل نور العين"5

6
�صركة المرا�صي

7
�صركة الدرا�صات والتنمية بالحمامات الجنوبية

8
�صركة الدرا�صات والتنمية ال�صمعية الب�صرية بتون�ض

9
�صركة التعليب والطباعة واالإ�صهار

10
»SIMET« صركة ال�صناعات المعدنية�

- ال�صركات التي تمر ب�صعوبات دائمة :

ال�سم الجتماعيالعدد الرتبي

1
�صركة تنمية قرب�ض الكبري

2
�صركة الدرا�صات والتنمية ب�صو�صة

3
�صركة الدرا�صات والتنمية الزوارع

ال�صركة ال�صياحية �صفاف 2000 "نزل اأتريوم"4

5
كثبان نفزاوة

- ال�صركات التي لم تتوفر قوائمها المالية في 31 دي�صمبر 2017 :

ال�سم الجتماعيالعدد الرتبي

1
�صركة اال�صتثمار والتنمية بالو�صط الغربي �صيكار

2
�صركة الدرا�صات والتنمية ب�صو�صة ال�صمالية

- ال�صركات التي اأ�صبحت غير خا�صعة لرقابة ال�صركة التون�صية للبنك بمقت�صى اأحكام ق�صائية )ال�صركات الخا�صعة لالإدارة الق�صائية( :

ال�سم الجتماعيالعدد الرتبي

1
ال�صركة المتو�صطية لل�صياحة نزل الداليا

2
ال�صركة ال�صياحية بال ار

ال�صركات التي لم يعد لل�صركة التون�صية للبنك نفوذ في ن�صاطها و�صير اأعمالها )�صركة التنمية االقت�صادية بالق�صرين و�صركة ا�صتثمار ذات   -

راأ�ض مال تنمية لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك(
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ال�صركات في مرحلة اال�صتثمار )ال�صركة التجارية العالمية بقبلي(  -

ال�سركات التي تم اقتناوؤها واحتفاظ بهدف بيعها لحقا اإ�سافة اإلى ال�سركات التي بداأت عملية التف�يت فيها :  -

ال�سم الجتماعيالعدد الرتبي

1
ال�صركة الفندقية لو�صط المدن نزل االأندل�ض

2
�صركة رملة توزر

3
�سركة التن�سيط ال�سياحي ب�ساط

4
�سركة الن�ساط ال�سياحي نزل زودياك

5
نزل بيزان�ض

6
�صركة الدرا�صات والتنمية ال�صياحية  نزل ماريكوين جربة ماريتيم

7
�صركة التن�صيط والترفيه برادايز بارك نزل فيدرا

8
�صركة نزل يون�ض

ال�صركة ال�صياحية و التن�صيط "نادي راي�ض"9

10
�صركة التطوير ال�صياحي نزل �صيكلمان

ال�صركة العالمية للت�صرف ال�صياحي "نزل بيبلو�ض"11

12
نزل حمامات قاردن

ال�صركة المتو�صطية لل�صياحة "نزل البيت االأبي�ض"13

14
�صركة نزل نبتونيا

15
ال�صركة ال�صياحية دار ال�صيافة نادي تروبيكانا

ال�صركات غير القادرة على تحويل االأموال اإلى ال�صركة التون�صية   -

العربية  ال�صياحية  )ال�صركة  م�صتدامة  لقيود  تخ�صع  اأو  للبنك، 

المن�صتير"(. "مارينا 

اإي�ساح 2 - االأحداث البارزة للفرتة

التون�سية  ال�سركة  على  للبنك  التون�سية  ال�سركة  ديون   1-2

 Tunis Ré لإعادة التاأمين

بموجب عقد تغطية مخاطر ال�صرف المبرم من قبل ال�صركة التون�صية 

االأجنبية  بالعملة  الم�صترك  االقترا�ض  ب�صداد  البنك  قام  للبنك، 

 127,121 قيمته  ما  �صرف  فارق  بذلك  وتحمل  الخال�ض  تاريخ  في 

مليون دينار وتاأخذ الدولة على عاتقها دفع فارق ال�صرف تطبيقا لعقد 

التغطية لمخاطر عدم ا�صتقرار �صعر ال�صرف وذلك من قبل "�صندوق 

ال�صمان الوطني" »Fond National de Garantie« وتبلغ ديون 

هذا  في  المت�صرفة  التاأمين،  الإعادة  التون�صية  ال�صركة  مع  البنك 

ال�صندوق ما قيمته 127,578 مليون دينار.

2-2 �سمان الدولة لفائدة البنك الفرن�سي التون�سي

منحت ال�صركة التون�صية للبنك ل�صركتها التابعة للبنك الفرن�صي التون�صي 

"BFT" الذي تملك فيه ال�صركة االأم 78,18% قر�صا ما بين البنوك. 
منحت الدولة �صمانا لهذا القر�ض بما قيمته الجملية 361 مليون دينار ما 

يغطي حوالي 82% من خ�صوم البنك الفرن�صي التون�صي.

2-3 النتقال اإلى المنظومة الإعالمية الجديدة

التون�صية  ال�صركة  قامت  االعالمية،  منظومتها  تحديث  اإطار  في 

 "Carthago-Agence" الجديدتين  التطبيقتين  باقتناء  للبنك 

."Carthago-Engagements"و

تم ال�صروع في تركيز هذه التطبيقات خالل �صهر اأفريل 2017 واإتمامه 

في �صهر نوفمبر 2017.

2-4 المغادرة الطوعية للتقاعد 

اجتماعي  تطهير  البنك خطة  اأعد  الهيكلة  الإعادة  برنامجه  اإطار  في 

تتعلق بالمغادرة الطوعية للتقاعد لـ 378 موظفا. في نهاية �صنة 2017، 
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موظفا   242 مغادرة  برمجة  وتمت  االجراء  بهذا  موظفا   136 تمتع 

خالل ال�صنوات المحا�صبية 2018 و2019.

76 مليون دينار في  ما قدره  التطهير  الحينية لمخطط  الكلفة  بلغت 

51 مليون دينار تم تقييدها كمدخرات  2017 من بينها  31 دي�صمبر 

تم  دينار  مليون  و19   IAS  19 الدولية  المحا�صبية  المعايير  باعتبار 

تقييدها �صمن اأعباء ال�صنة المحا�صبية 2017.

2-5 تمديد الإجراءات ال�ستثنائية لقطاع ال�سياحة

اأ�صدر البنك المركزي التون�صي من�صورا عدد 05-2017 بتاريخ 24 

جويلية 2017 ين�ّض على التمديد في اآجال االجراءات اال�صتثنائية 

لدعم موؤ�ص�صات القطاع ال�صياحي مو�صوع المن�صور عدد 2015-21 

با�صتثناء البند عدد 2 من هذا المن�صور المتعلق بمنح قرو�ض جديدة 

لتمويل الحاجيات للمال المتداول.

في الواقع، ت�صتطيع موؤ�ص�صات القر�ض اإعادة جدولة ا�صتحقاقات �صنة 

ا�صتفادت  التي  ال�صياحية  لل�صركات  الممنوحة  القرو�ض  من   2017

من  بداية  �صدادها  ويمكن   .2015-12 عدد  المن�صور  اجراءات  من 

�صنة 2018.

2-6 ق�سية برونو بولي

زاعما  بولي  برونو  ال�صيد  قبل  من  البنك  �صد  الق�صية  هذه  رفع  تم 

رقاع   7 �صابقا  ال�صياحية  للتنمية  الوطني  البنك  اأنه و�صع تحت ذمة 

االأجل  وتاريخ  الم�صدر  البنك  تحديد  دون  بالدوالر  لحامله  خزينة 

م�صتظهرا بن�صخة مطابقة لالأ�صل من �صهادة دون تارخ با�صم موظف 

�صابق بالبنك الوطني للتنمية لل�صياحية BNDT ودون ختم البنك 

وبذلك اأدان حكم ال اأ�صا�ض له من ال�صحة ال�صركة التون�صية للبنك 

باأن تعيد له تلك الرقاع اأو ما ي�صاوي قيمتها. كان هذا الحكم مو�صوع 

طعن  �صياغة  تمت  االبتدائي.  الحكم  تاأكيد  بموجبه  تم  ا�صتئناف 

بالنق�ض مع الح�صول على تاأجيل تنفيذ دون كفالة.

وقد �صدر حكم لفائدة البنك بتاريخ 26 مار�ض 2018 اأبطلت بموجبه 

محكمة التعقيب حكم اال�صتئناف مع االحالة.

2-7 التخلي والتفويت في الديون

مجلة  من   48 عدد  للبند   quaterdecies ال�صابعة  للفقرة  تطبيقا 

االأداء ال�صريبي على الدخل الفردي وال�صريبة على ال�صركات، قام 

ال�صنة  خالل  خال�صها  يمكن  ال  بنكية  ديون  عن  بالتخلي  البنك 

المحا�صبية 2017.

المتعلق   1998 فيفري   02 بتاريخ   4-98 عدد  القانون  وباعتبار 

للبنك  التون�صية  ال�صركة  قامت  الديون،  ا�صتخال�ض  بالموؤ�ص�صات 

بالتفويت في مجموعتين من الديون البنكية لح�صاب �صركتها التابعة 

االجمالية  القيمة  بلغت  الديون.  ال�صتخال�ض  التون�صية  ال�صركة 

للديون التي قام البنك بالتخلي والتفويت فيها 460,6 مليون دينار 

من بينها 197 مليون دينار كفوائد تاأخير.

اإي�ساح 3 - اإي�ساحات حول بنود القوائم املالية 
املجمعة )باآالف الدنانري(

3-1 محفظة ال�سندات التجارية

بلغ ر�صيد هذا البند، في نهايـة دي�صمبر 2017، ما قدره 1.170.337 

األف دينار مقابل 1.104.445 األف دينار في موفى ال�صنة المحا�صبية 

2016 وتف�صيل ذلك كاالآتي :

2017/12/312016/12/31الم�سمى

542 066 3421 134 1 محفظة ال�صركة التون�صية للبنك

903 99537 35محفظة ال�صركات التابعة المجمعة بالدمج الكلي

445 104 3371 170 1المجموع
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3-2 محفظة �سندات ال�ستثمار

بلغ مجموع هذا البند، في نهاية دي�صمبر 2017، ما قدره 248.628 األف دينار مقابل 257.353 األف دينار في موفى ال�صنة المحا�صبية 2016 

وتف�صيل ذلك كاالآتي :

2017/12/312016/12/31الم�سمى

757 379178 173محفظة ال�صركة التون�صية للبنك

596 24978 75محفظة ال�صركات التابعة المجمعة بالدمج الكلي

353 257 628 248المجموع

3-3 �سندات مجمعة ح�سب التقييم بالمعادلة

  2016 األف دينار في موفى ال�صنة المحا�صبية   69.920 األف دينار مقابل   103.690 2017 ما قدره  بلغ مجموع هذا البند في نهاية دي�صمبر 

وتف�صيل ذلك كاالآتي :

20172016�سركات ح�سب التقييم بالمعادلة

1987963 - �صيكاف الم�صتثمر

109995 21 - �صيكاف الم�صتقبل

512 5401 31 - ال�صركة التون�صية للمراقبة فريتا�ض

179 50612 434 - البنك االأجنبي التون�صي

599 84637 554 - ال�صركة النيجيرية للبنك

520 4659 69 - �صركة القطب التنموي المن�صتير الفجة

173 2371 71 - دار الم�صرفي

979 5-8 -  �صركة الدرا�صات والتنمية �صو�صة ال�صمالية

920 69069 103المجموع

3-4 ح�س�ش الأقلية

بلغ مجموع هذا البند 6.375 األف دينار في نهاية ال�صنة المحا�صبية 2017 مقابل -70.385 األف دينار في نهاية �صنة 2016 وتف�صيلها كاالآتي :

ال�سركة

2017/12/312016/12/31

ح�س�ش الأقلية 

في النتائج

ح�س�ش الأقلية في 

الحتياطيات

المجموع

ح�س�ش الأقلية 

في النتائج

ح�س�ش الأقلية في 

الحتياطيات

المجموع

-16-35142158-1153118. ال�صركة التون�صية للبنك )ال�صركة االأم(

2. �صركة اال�صتثمار لمجموعة ال�صركة 

التون�صية للبنك

1129230314641655

484 3533 4641313 3603 31043. ال�صركة المالية �صوفي اإيالن

4. �صركة الت�صرف في موؤ�ص�صات التوظيف 

الجماعي في االأوراق المالية

23517434117150

630570-34031260-528. المالية لل�صركة التون�صية للبنك

6. �صركة ا�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية 

لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك

8134142383 0693 107

-101-21-80-78-78-7. �صركة عقارية ال�صارع

-160-1161-14-14-8. ال�صركة التون�صية ال�صتخال�ض الديون
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ال�سركة

2017/12/312016/12/31

ح�س�ش الأقلية 

في النتائج

ح�س�ش الأقلية في 

الحتياطيات

المجموع

ح�س�ش الأقلية 

في النتائج

ح�س�ش الأقلية في 

الحتياطيات

المجموع

892595-698597297-9101. ال�صركة العامة للبيع

1511510 2-6771530641 1-10147. ال�صركة ال�صياحية الدخيلة

-195206--11---11.  �صركة اأكتيفوتلز

-607 79-927 71-680 7---12. البنك الفرن�صي التون�صي

-18175-193---13. �صركة ال�صالمة والحرا�صة

-45191-236---14. �صركة الو�صائل العامة

)-385 70()-546 61()-838 8(375 3516 236المجموع

3-5 الحتياطيات والنتائج المجمعة

بلغ ر�صيد النتائج المجمعة 25.013 األف دينار نهاية 2017 مقابل 8.561 األف دينار في 31 دي�صمبر 2016. ومن جهة اأخرى بلغت االحتياطات 

المجمعة في نف�ض ال�صنة ما قيمته -341.265 األف دينار في 31 دي�صمبر 2016 مقابل -335.337 األف دينار في 31 دي�صمبر 2017.

النتائج مجمعةالحتياطيات مجمعة

2017201620172016ال�سركات المجمعة

971 6606 26-705 365-075 402❖ ال�سركات المجمعة عن طريق الدمج 

229 20344 51-126 21451 9ال�صركة التون�صية للبنك )ال�صركة االأم(1

410920 0601 92213 13�صركة اال�صتثمار لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك2

499142175 5071 1ال�صركة المالية �صوفي اإيالن3

786763368359�صركة الت�صرف في موؤ�ص�صات التوظيف الجماعي في االأوراق المالية4

-828-947548 7571 1المالية لل�صركة التون�صية للبنك5

629225-828773 2�صركة ا�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك6

-049 5434 4-559 8-328 11�صركة عقارية ال�صارع7

080135 4-433 49- 346 47ال�صركة التون�صية ال�صتخال�ض الديون8

-295-101-102 1-294 1ال�صركة العامة للبيع9

-335 1-799307-169ال�صركة ال�صياحية الدخلية10

-316-16-337 6-731 1�صركة اأكتيفوتلز11

-067 28-459 29-386 266-094 370البنك الفرن�صي التون�صي12

-886 1-460 2-5518-ال�صالمة والحرا�صة13

-296 2-823 2-7240-�صركة الو�صائل العامة14

590 1-647 4401 73924 66❖ ال�سركات المجمعة من خالل التقييم بالمعادلة 

5178-32190�صيكاف الم�صتثمر15

64-61-4884-�صيكاف الم�صتقبل16

012434386 9921ال�صركة التون�صية للمراقبة فريتا�ض17

-904 2-854 4267 8-584 19البنك االأجنبي التون�صي )اتحاد البنوك التون�صية �صابقا(18

836 3564 5755 30224 41ال�صركة النيجيرية للبنك19

531241142 5713 4�صركة القطب التنموي المن�صتير الفجة20

7146468-17دار الم�صرفي21

-952-636 4-�صركة الدرا�صات والتنمية ب�صو�صة ال�صمالية22

561 0138 25-265 341 -337 335الـمجمـــوع 
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3-6 اإعادة �سراء اأ�سهم ذاتية من قبل �سركات المجمع 

 2017 دي�صمبر  نهاية  دينار، في  األف   5.509 البند  بلغ مجموع هذا 

ال�صركة  قبل  من  �صرائها  اإعادة  تمت  التي  االأ�صهم  على  ويحتوي 

المجمعة.

3-7 �سمانات وكفالت و�سمانات اأخرى مقدمة 

المتراكم  المبلغ  البند  هذا  ر�صيد  يطابق   2017 دي�صمبر   31 في 

لل�صمانات والكفاالت وال�صمانات االأخرى المقدمة من ال�صركة االأم 

و�صركتها التابعة البنك الفرن�صي التون�صي ويبلغ 1.304.811 األف دينار.

3-8 اعتمادات م�ستندية

المتراكم  المبلغ   2017/12/31 في  البند  هذا  ر�صيد  يطابق 

لالعتمادات الم�صتندية لل�صركة االأم ويبلغ 462.411 األف دينار.

3-9 �سمانات مقبولة

يطابق ر�صيد هذا البند في 2017/12/31 المبلغ المتراكم لل�صمانات 

المقبولة لل�صركة االأم والبنك الفرن�صي التون�صي ويبلغ  1.634.444 

األف دينار. يتاأتى هذا الر�صيد من �صمانات ال�صركة التون�صية للبنك 

ال�صركات  من  المقبولة  ال�صمانات  بطرح  معالجتها  اأعيدت  )التي 

المقبولة  ال�صمانات  اإلى  باالإ�صافة  ال�صارع والدخيلة(  التابعة عقارية 

التي تم تقديرها لدى البنك الفرن�صي التون�صي.

3-10 ح�س�ش الأقلية في النتيجة 

بلغت ح�ص�ض االأقلية في النتيجة -6.535 األف دينار في 31 دي�صمبر 

2017 وتف�صل كاالآتي :

ال�سركات

2017/12/312016/12/31

ح�س�ش الأقلية في النتائجح�س�ش الأقلية في النتائج

153142ال�صركة التون�صية للبنك )ال�صركة االأم(1

1114�صركة اال�صتثمار لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك2

104131ال�صركة المالية �صوفي اإيالن3

2334�صركة الت�صرف في موؤ�ص�صات التوظيف الجماعي في االأوراق المالية4

-60-28المالية لل�صركة التون�صية للبنك5

838�صركة ا�صتثمار ذات راأ�ض مال تنمية لمجموعة ال�صركة التون�صية للبنك6

-7880�صركة عقارية ال�صارع7

141ال�صركة التون�صية ال�صتخال�ض الديون8

-297-101ال�صركة العامة للبيع9

-641-147ال�صركة ال�صياحية الدخلية10

-11-�صركة اأكتيفوتلز11

-680 7-325 6البنك الفرن�صي التون�صي12

-193-150ال�صالمة والحرا�صة13

-236-175�صركة الو�صائل العامة14

)838 8()535 6(المجموع
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3-11 ح�س�ش الأقلية الم�سندة لكبار الم�ساهمين

في 31 دي�صمبر 2017، بلغت ح�صة االأقلية الم�صندة لكبار الم�صاهمين 6.558 األف دينار وتف�صل كاالآتي :

ال�سركات

)*(2016/12/31

ح�س�ش الأقلية في النتائج

325 6  البنك الفرن�صي التون�صي1

-78�صركة عقارية ال�صارع2

175�صركة الو�صائل العامة3

151�صركة ال�صالمة والحرا�صة4

-14ال�صركة التون�صية ال�صتخال�ض الديون5

0,105 �صركة اأكتيفوتلز6

558 6المجموع

)*( لم تتم معالجة معطيات 2016 المتعلقة بح�ص�ض االأقلية الراجعة اإلى كبار الم�صاهمين من اأجل المقارنة.

3-12 ال�سيولة وما يعادلها من ال�سيولة المجمعة

اأو ما   2016 630.768- األف دينار في موفى �صنة  2017 مقابل  -1.133.292 األف دينار في نهاية �صنة  بلغت ال�صيولة وما يعادلها المجمعة 

يعادل تغيرا بـ 80% نجم اأ�صا�صا عن تغير ال�صيولة في نهاية الفترة بالن�صبة لل�صركة االأم )بعد طرح العمليات المتبادلة لل�صركة االأم( لتنتقل من 

-382.050 األف دينار في �صنة 2016 اإلى -775.588 األف دينار في �صنة 2017 اأو ما يعادل زيادة بـ %103.
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 تقرير مراقبي احل�سابات
 حول القوائم املالية املجّمعة املختومة

يف 31 دي�سمرب 2017
1. الراأي املتحفظ 

الجل�صة  من  اإلينا   اأ�صندت  التي  الح�صابات  مراقبة  لمهمة  تنفيذا 

العامة ، قمنا بالتدقيق في القوائم المالية المجمعة لمجمع ال�صركة 

في  المختومة  الموازنة  من  تتكون  والتي  المرفقة  للبنك  التون�صية 

31 دي�صمبر 2017 وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج 

وجدول التدفقات النقدية لل�صنة المنتهية في ذات التاريخ، وكذلك 

ملّخ�ض الأّهم الطرق المحا�صبّية والمذّكرات االإي�صاحّية االأخرى.

"اأ�صا�ض  بالفقرة  الواردة  التحفظات  انعكا�صات  وبا�صتثناء  راأينا،  وفي 

المالية المجمعة المرفقة تعبر ب�صورة  القوائم  الراأي المتحفظ" فاإن 

المالي  المركز  عن  الجوهرية،  الجوانب  من جميع  وعادلة،  حقيقية 

2017 ونتيجة  31 دي�صمبر  التون�صية للبنك كما في  ال�صركة  لمجمع 

ن�صاطه وتدفقاته النقدية لل�صنة المنتهية بذات التاريخ وفقا للمبادئ 

المحا�صبية المعتمدة بالبالد التون�صية.

2. اأ�سا�ض الراأي املتحفظ

بها  والمعمول  للتدقيق  الدولية  للمعايير  طبقا  التدقيق  بعملية  قمنا 

�صمن  تو�صيحها  تم  المعايير  تلك  بموجب  وم�صوؤوليتنا  تون�ض.  في 

تقريرنا، في فقرة "م�صوؤوليات مراقب الح�صابات عن مراجعة القوائم 

المالية المجمعة". ونحن م�صتقلون عن المجمع طبقا لقواعد ال�صلوك 

االأخالقي واآداب المهنة المعتمدة في البالد التون�صية ذات ال�صلة 

بمراجعتنا القوائم المالية. كما وفينا اأي�صا بمتطلبات قواعد ال�صلوك 

االأخالقي واآداب المهنة االأخرى طبقا لتلك القواعد. 

لتوفير  ومنا�صبة  كافية  عليها  ح�صلنا  التي  المراجعة  اأدلة  اأن  ونعتقًد 

اأ�صا�ض لراأينا المتحفظ.

المركزي  البنك  لدى  اأموال  و  "خزانة  بنود  من  كّل  تحتوي   1.2

التون�صّية"  للبالد  العاّمة  والخزينة  بريدية  �صكوك  التون�صي، 

و"م�صتحقات على الموؤ�ّص�صات البنكّية و المالّية" "البنك المركزي 

البنكّية  الموؤ�ّص�صات  واأموال  و"دائع  بريدية"  و�صكوك  التون�صي 

)ال�صركة  للبنك  التون�صّية  لل�صركة  المالّية  القوائم  والمالّية" �صمن 

باالأ�صا�ض  تخ�ّض  العالقة  القديمة  المبالغ  من  جملة  على  االأم( 

ح�صاب البنك المركزي بالدينار وبالعملة االأجنبّية وكذلك ح�صابات 

المرا�صلين بالعملة االأجنبّية.

اأخطاء جوهرّية  االأر�صدة من  تاأكيد خلو هذه  يمكننا  فانه ال  وعليه، 

تقييم  يمكننا  �صليمة. كما ال  اأو عن عملّيات غير  اأخطاء  ناتجة عن 

ال�صركة  لمجمع  الذاتّية  االأموال  على  المحتملة  التعديالت  تاأثير 

التون�صية للبنك اإال عند ا�صتكمال اأعمال التبرير.

التون�صية للبنك )ال�صركة االأم( لمحا�صبة عادلة  2.2 تفتقر ال�صركة 

ة بالتعهدات خارج الموازنة. حيث اأنه تم االعتماد على  و�صاملة خا�صّ

خارج  التعهدات  الإعداد جدول  للبنك  الداخلية  الهياكل  ت�صاريح 

الموازنة با�صتثناء ال�صمانات والكفاالت .

و عليه ، فاإننا نبدي تحفظا بخ�صو�ض عدالة و �صمولية قائمة التعهدات 

خارج الموازنة المجمعة.

3.2 لم يتم الت�صديق على القوائم المالية للبنك الفرن�صي التون�صي 

نظرا  الكلي،  االدماج  طريقة  ح�صب  اإدراجها  وقع  التي   ،"BFT"
وعلى  الن�ساط  م�ا�سلة  على  بقدرته  المتعلقة  الج�هرية  لل�سك�ك 

تح�صيل ا�صوله و االلتزام بتعهداته من خالل ال�صير العادي الن�صطته.

ب�صفة  يوؤثر  ان  �صانه  من  التجميع  نطاق  من  البنك  هذا  �صحب  اإن 

جوهرية على العديد من بنود القوائم المالية المجمعة.   

4.2 ال تخ�صع الم�صتحقات التي فوتت فيها ال�صركة التون�صّية للبنك 

)ال�صركة االأم( ل�صالح ال�صركة الفرعّية ال�صركة التون�صّية ال�صتخال�ض 

الديون اإلى معالجة ق�صد تحديد قيمتها العادلة وذلك عبر اإعادة تقييم 

المحفوظة  الفوائد  و  بالمخ�ص�صات  تغطيتها  و كذلك  الخام  قيمتها 

بعد اأن يتم اإلغاء نتائج التفويت بين ال�صركتين.

اأكثر من  STRC م�صتحقات تعود الى  اأ�صول �صركة  كذلك ت�صمل 

80 مليون  113 مليون دينار بلغت مخ�ص�صاتها  4 �صنوات بما قيمته 

دينار. ال تخ�صع هذه الم�صتحقات الأي تعديل في القيمة.
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اإن  تعديل قيمة هذه الم�صتحقات، والمدخرات التي يمكن تكوينها، 

من �صاأنها اأن توؤثر في الو�صعية المالية للمجمع وكذلك مردوديته.

مايتعلق  في  البنك  مجمع  طرف  من  المعتمدة  الطريقة  تقوم   5.2

بتوزيع االأموال الذاتية لل�صركات الفرعية على تحديد ح�صة المجمع 

من االإحتياطات و النتائج المجمعة على اأ�صا�ض االإحتياطات والنتائج 

الفردية لهذه ال�صركات بعد ت�صفية العمليات المتبادلة من بينها تلك 

التي لي�ض لها تاأثير على نتيجة المجمع.

وعليه، فانه ال يمكننا تقييم تاأثير مراجعة تقنية التجميع على نتيجة 

المجمع واأمواله الذاتية.

ح�صب  اإدراجها  وقع  التي  الفرعية  ال�صركات  بع�ض  تقوم  ال   6.2

طريقة االدماج الكلي باإحت�صاب منح المغادرة للتقاعد واالمتيازات 

الممنوحة ما بعد التقاعد )التغطية بعنوان التاأمين الجماعي( اإال عند 

المغادرة الفعلية.

المالية  الو�صعية   على  يوؤثر  اأن  �صانه  من  المغادرة  منح  اإدراج  اإن 

للمجمع وكذلك مردوديته.

في  اأعتمد  التجميع"،  "مجال   1.2.1 باالإف�صاح عدد  7.2 كما جاء 

اأعمال التجميع على قوائم مالية غير م�صادق عليها من طرف مراقبي 

الح�صابات لخم�ض �صركات من �صمن مجال يجمع 20 �صركة.

و عليه ، فانه ال يمكن تحديد التعديالت التي يمكن ان تف�صي اليها 

اعمال مراقبي ح�صابات هذه ال�صركات.

اإحت�صاب  عند  االإقت�صار  تّم   3.3.1 عدد  باالإف�صاح  جاء  كما   8.2

ال�صريبة الموؤجلة على المعامالت المحذوفة بين �صركات المجموعة. 

الوقتّية  اإدراج االأ�صول والخ�صوم المحتملة للفوارق  اأّنه لم يتم  غير 

المنتمية  لل�صركات  الفردّية  المالّية  القوائم  من  المتاأتية  االأخرى 

لمحيط التجميع �صمن القوائم المالّية المجّمعة.

3. م�سائل التدقيق االأ�سا�سية

التدقيق االأ�صا�صية هي تلك االأمور التي كانت، بح�صب  اإن م�صائل 

المالية  للقوائم  مراجعتنا  عند  البالغة  االأهمية  لها  المهني،  حكمنا 

للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه االأمور في �صياق مراجعتنا للقوائم 

المالية ككل، وعند تكوين راأينا فيها، وال نقدم راأيا منف�صال في تلك 

الم�صائل. 

للتدقيق  م�سائل  المهني،  لحكمنا  وفقا  التالية،  النقاط  وتمثل 

االأ�صا�صية التي وجب االإبالغ عنها في تقريرنا:

1.3 تقييم مخاطر القرو�ش وتغطية التعهدات

م�ساألة التدقيق االأ�سا�سّية

يقوم المجمع  بتقييم التعهدات و تكوين المدخرات لتغطية المخاطر 

البنك  من�س�ر  �سمن  عليها  المن�س��س  ال�سروط  اأن  اإعتبار  عند 

اإتمامه و تنقيحه بالن�صو�ض  المركزي عـ24ـدد ل�صنة 1991 كما تم 

الالحقة.

على  تقييمها  في  يعتمد  التي  القرو�ض  لمخاطر  المجمع  ويتعر�ض 

ح�صب  التقدير  من  عالية  درجة  تتطلب  وكمية  نوعية  تقييم  معايير 

وتقييم  التعهدات  ت�صنيف  اأن  اعتبرنا  وقد  للمدقق  المهني  الحكم 

المدخرات والفوائد الموؤجلة تمثل م�صاألة اأ�صا�صية في التدقيق.

الإجراءات المعتمدة

تقييمنا  وعلى  االإدارة  مع  اأجريناها  التي  المناق�صات  على  بناًء 

الخا�صة  المخاطر  تقييم  طريقة  بفح�ض  قمنا  الرقابة،  الإجراءات 

بعين  االأخذ  بعد  الالزمة  المدخرات  وتكوين  المقابل  بالطرف 

الحرفاء.  طرف  من  عليها  الح�صول  تم  التي  لل�صمانات  االعتبار 

وتعتمد عملية ت�صنيف التعهدات اأ�صا�صا على اأقدمية الم�صتحقات. 

و�صملت اأعمال المراقبة التي قمنا بها اأ�صا�صا :

التعهدات  وبين  محا�صبيا  الم�صجلة  التعهدات  بين  مقاربة   -

اأ�صا�ض  تمثل  التي  التون�صي،  المركزي  للبنك  بها  الم�صرح 

احت�صاب المدخرات الم�صتوجبة؛

البنك  لمتطلبات  ومطابقتها  المعتمدة  الت�صنيف  طريقة  تقييم   -

المركزي ؛

تقييم نجاعة النظام  فيما يتعلق بتغطية المخاطر و تاأجيل الفوائد؛    -
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تقييم مالئمة المعايير النوعية المعتمدة في ت�صنيف التعّهدات   -

ومراقبة �صلوكّيات الحرفاء خالل فترة 2017 ؛

فح�ض ال�صمانات المقبولة في تقييم المّدخرات و تقييم كفاية   -

الفر�صّيات المعمول بها ؛

والمدخرات  الفردية  المدخرات  احت�صاب  طريقة  من  التثبت   -

الجماعية والمدخرات االإ�صافية و مطابقتها للقوانين الجاري بها 

العمل؛  

التثبت من االأخذ بعين االعتبار للتعديالت المقترحة.  -

2.3 تقييم مخاطر القرو�ش وتغطية التعهدات

م�ساألة التدقيق االأ�سا�سّية

بلغت اإيرادات القرو�ض والعموالت الم�صّجلة �صمن نتائج �صنة 2017 

مبلغ قدره 517 مليون دينار.

ويمثل اإدراج الفوائد والعموالت اأمرا رئي�صيا للتدقيق ب�صبب اأهمية 

هذا البند و نظرا للنقائ�ض المرتبطة بنظام المعلومات.

الإجراءات المعتمدة

في اإطار اأعمال التدقيق، �صملت اأعمال الرقابة التي قمنا بها اأ�صا�صا :

االعتراف  في  وال�صوابط  واالإجراءات  ال�صيا�صات  تقييم   -

باالإيرادات وت�صجيلها ؛

تقييم لنظام المعلومات باعتبار االإدماج االآلي لالإيرادات �صمن   -

المحا�صبة ؛

التثبت من امتثال البنك الأحكام المعيار المحا�صبي عـ24ـدد   -

والمتعلق "بالتعهدات واالإيرادات ذات ال�صلة في الموؤ�ص�صات 

ال�صنوات  ف�صل  و  االإيرادات  باحت�صاب  يتعلق  ما  البنكية"في 

المحا�صبية ؛ 

تطبيق اإجراءات تحليلية ب�صاأن تطور الفوائد والعموالت ؛  -

التثبت من موثوقية الطرق المعتمدة في تاأجيل الفوائد ؛  -

القوائم  حول  االإي�صاحات  في  الواردة  المعلومات  من  التثبت   -

المالية.

 Bons de 3.3 قواعد ت�سجيل رقاع الخزينة القابلة للتنظير

Trésor Assimilables وطرق عر�سها

م�ساألة التدقيق االأ�سا�سّية

للتنظير �صمن محفظة �صندات  القابلة  الخزينة  يعتمد ت�صنيف رقاع 

اال�صتثمار اأو �صمن محفظة ال�صندات التجارّية على �صيا�صة ال�صيولة 

المتبعة من طرف ال�صركة التون�صّية للبنك )ال�صركة االأم(.

التون�صّية  لل�صركة   )BTA( للتنظير  القابلة  الخزينة  رقاع  قيمة  بلغت 

 1  068 ماقيمته   2017 دي�صمبر   31 في  كما  االأم(  )ال�صركة  للبنك 

مليون دينار اأدرجت �صمن محفظة ال�صندات التجارّية تنفيذا ل�صيا�صة 

ال�صيولة  المعتمدة من طرف البنك )ال�صركة االأم(.

وبالنظر للطبيعة الجوهرية للقيمة الجارية لرقاع الخزينة القابلة للتنظير 

والحوكمة  االإدارة  هياكل  بنوايا  مرتبطة  فر�صّيات  على  واالإعتماد 

ت�صجيل  اأّن  اعتبرنا  ال�صندات،  هذه  بتخ�صي�ض  يتعلق  فيما  بالبنك 

الأ�سا�سية  النقاط  من  وتقييمها  للتنظير  القابلة  الخزينة  رقاع  محفظة 

في تدقيقنا.

الإجراءات المعتمدة

لقد قمنا بتقييم نظام الرقابة الداخلّية للبنك والمتعلق بت�صجيل محفظة 

ال�صندات وتقييمها و�صملت اأعمال المراقبة التي قمنا بها اأ�صا�صا :

االمتثال الأحكام المعيار المحا�صبي رقم 25 المتعلق بمحفظة   -

االأ�صهم في الموؤ�ص�صات البنكية ؛

البنك في  توّجهات  مع  وتاأييدها  بالبنك  ال�صيولة  �صيا�صة  تقييم   -

ت�صجيل �صندات الخزينة وتوظيفها خالل ال�صنوات الما�صية ؛

تقييم معايير ت�صنيف محفظة ال�صندات وموثوقية نماذج التقييم   -

المطبقة،

القوائم  حول  االإي�صاحات  في  الواردة  المعلومات  من  التثبت   -

المالية.
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3.3 نظام معلوماتي جديد 

م�ساألة التدقيق االأ�سا�سّية

للبنك  التون�صّية  ال�صركة  اقتنت  معلوماتها،  نظام  اإ�صالح  اإطار  في 

Carthago- جديدتين"  اإعالميتين  تطبيقتين  االأم(  )ال�صركة 

Agence" و"Carthago-Engagements". وبداأ العمل بهما 

بداية من �صهر اأفريل 2017.

الجديد،  المعلومات  نظام  يحتويها  اأن  يمكن  التي  للمخاطر  وبالنظر 

اعتبرنا اأّن تقييمه من النقاط الأ�سا�سية في تدقيقنا.

الإجراءات المعتمدة

لقد قمنا بتقييم نظام المعلومات الجديد للبنك فيما يتعلق بالتوثيق، 

في  التحكم  الترجيح،  اأعمال  ت�صجيل   ، البرمجة  البيانات،  اإثبات 

الت�صغيل و م�صارات التدقيق.   

4. مالحظات ما بعد الراأي

للنقاط  اإنتباهكم  نلفت  �سالفا،  اأبديناه  الّذي  راأينا  على  التاأثير  بدون 

التالية :

عمال باأحكام القانون عدد 17 ل�صنة 2012 الموؤرخ في 21 �صبتمبر   .1

2012، قامت ال�صركة التون�صّية للبنك )ال�صركة االأم(. بت�صجيل 

باإ�صم الدولة بمبلغ قدره 117 مليون دينار �صمن االأموال  اإعتماد 

الذاتّية يكون غير قابل لالإرجاع حتى ي�صتعيد البنك توازنه المالي.

بعنوان  دينار  مليون   534 قيمته  ما  المجمع  اأ�صول  ت�صمل   .2

والتي  ال�صياحي  القطاع  في  النا�صطة  الموؤ�ص�صات  تعهدات 

انتفعت باالإجراءات اال�صتثنائية المن�صو�ض عليها �صمن من�صور 

البنك المركزي عدد 2015-12 بتاريخ 22 جويلية 2015 والتي 

وقع التمديد فيها بمقت�صى من�صور البنك المركزي عدد 2017-

05 بتاريخ 24 جويلية 2017 .و تمت تغطيتها بمدخرات بلغت 

ماقيمته 49 مليون دينار.    

ت�صمل اأ�صول المجمع ما قيمته 31 مليون دينار بعنوان م�صتحقات   .3

لمدة  باإرجاعها  الدولة  تكفلت  وم�صتحقات  اإعادة جدولتها  وقع 

بين 20 و25 �صنة بدون فوائد و ذلك في اإطار قانون المالية ل�صنة 

.1999

التون�صّية للبنك )ال�صركة  ال�صركة  تم تقديم دعوى ق�صائية �صد   .4

االأم( في عام 2011 من قبل ال�صيد BRUNO POLI  ال�صتعادة 

رقاع الخزينة  �صلمت لـBNDT. بتاريخ 29 اأكتوبر 2015، �صدر 

حكم ق�صائي اإبتدائي، تم تدعيمه اإ�صتئنافيا، �صد البنك و اإدانته 

اإحالة  تمت  دوالر.  مليون   7 ماقيمته  دفع  اأو  الرقاع  هذه  باإعادة 

الملف للتعقيب مع وقف تنفيذ تاأمين المبلغ و اعتمادا على راأي 

المحامي الم�صوؤول عن الق�صية فاإن البنك ال يتحمل اأي مخاطر.

لمراقب ح�صابات  العام  التقرير  �صمن  عليه  التن�صي�ض  تم  كما   .5

المالية  القوائم  حول  الديون،  ال�صتخال�ض  التون�صّية  ال�صركة 

ل�صنة 2017، خالفا لمقت�صيات الف�صل 388 من مجلة ال�صركات 

التجارية و بالرغم من اأن االأموال الذاتية بلغت اأقل من ن�صف 

راأ�ض المال لم تتم ت�صوية االأمر. 

5. تقرير الت�سرف

حول  راأينا  اإن  االإدارة.  مجل�ض  م�صوؤولية  من  هو  الت�صرف  تقرير  اإن 

القوائم المالية المجمعة ال ي�صمل تقرير الت�صرف المعد من طرف 

من  �صكل  باأي  عليه  تاأكيد  اأي  نبدي  ال  ونحن  االإدارة  مجل�ض 

االأ�صكال.

وفقا للمعايير المهنية المعتمدة بالبالد التون�صية، والمن�صو�ض عليها 

باأحكام الف�صل 266 من مجلة ال�صركات التجارية، تقت�صر م�صوؤوليتنا 

الم�صمنة  المجمع  المعلومات حول ح�صابات  دّقة  من  التحقق  في 

بتقرير مجل�ض االإدارة بالرجوع اإلى البيانات الواردة بالقوائم المالية 

المجمعة. وفي هذا ال�صدد تتمثل اأعمالنا في قراءة تقرير الت�صرف 

وبين  بينه  جوهري  تعار�ض  هناك  كان  اإذا  ما  بتقييم  القيام  ثم  ومن 

اأثناء  اإليها  تو�صلنا  التي  المعلومات  اأو  المجمعة  المالية  القوائم 

ب�صورة  جوهرية  اأخطاء  تت�صمن  اأنها  تبدو  كانت  اإذا  ما  اأو  التدقيق، 

على  بها  قمنا  التي  االأعمال  اإلى  ا�صتنادا  ا�صتنتجنا  واإن  باأخرى.  اأو 

اأن هناك اأخطاء جوهرية، فاإننا ملزمون ببيان هذه الحقائق في تقريرنا.

لي�صت لنا مالحظات في هذا ال�صاأن.
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اإعداد  يف  االإدارة  وجمل�ض  االإدارة  م�سوؤولية   .6
وعر�ض القوائم املالية  املجمعة

اإّن االإدارة ومجل�ض االإدارة يتحمالن م�صوؤولية اإعداد القوائم المالية 

المجمعة وعر�صها العادل، طبقا لنظام المحا�صبة للموؤ�ص�صات بتون�ض، 

االإدارة  تراها  التي  الداخلية  الرقابة  و�صع  الم�صوؤولية  ت�صمل  كما 

جوهري  خطاأ  من  خالية  مالية  قوائم  اإعداد  من  لتمكينها  �صرورية، 

�صواء كانت ناتجة عن االحتيال اأو الخطاأ. 

االإدارة  ومجل�ض  االإدارة  فاإن  المجمعة،  المالية  القوائم  اإعداد  وعند 

م�صتمرة  كمن�صاأة  البقاء  على  البنك  قدرة  تقييم  م�صوؤولية  لهما 

العالقة  ذات  االأمور  عن  الحال،  مقت�صى  بح�صب  االإف�صاح  وعن 

لم  ما  المحا�صبة،  في  اال�صتمرارية  اأ�صا�ض  وا�صتخدام  باال�صتمرارية، 

هناك  لي�ض  اأنه  اأو  عملياته،  اإيقاف  اأو  البنك  لت�صفية  نية  هناك  تكن 

خيار مالئم بخالف ذلك.  ويرجع الأع�صاء مجل�ض االإدارة االإ�صراف 

على م�صاقات االإف�صاح المالي في البنك.

7. م�سوؤوليات مراقبي احل�سابات عن مراجعة 
القوائم املالية املجمعة

تتمثل اأهدافنا في الح�صول على تاأكيد معقول عما اإذا كانت القوائم 

المالية المجمعة ككل خالية من خطاأ جوهري �صواء كانت ناتجة عن 

االحتيال اأو الخطاأ، واإ�صدار تقرير مراقب الح�صابات الذي يت�صمن 

راأينا.ويعتبر التاأكيد المعقول م�صتوى عال من التاأكيد، اإال اأنه لي�ض 

المراجعة  لمعايير  بها طبقا  القيام  تم  التي  المراجعة  اأن  كلّيا  �صمانا 

المعتمدة �صتك�صف دائما عن خطاأ جوهري عندما يكون موجودا.

 جوهرية اإذا كان 
ً
ويمكن اأن تن�صاأ االأخطاء عن اإحتيال اأو خطاأ. وُتعد 

يمكن ب�صكل معقول توقع اأنها �صتوؤثر بمفردها اأو في مجموعها، على 

هذه  اأ�صا�ض  على  الم�صتخدمون  يتخذها  التي  االقت�صادية  القرارات 

القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة طبقا لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة بتون�ض، 

في  المهني  ال�صك  نزعة  على  ونحافظ  المهني  الحكم  نمار�ض  فاإننا 

جميع مراحل المراجعة. وعلينا اأي�صا :

وتقديرها  المالية  القوائم  في  الجوهرية  االأخطاء  مخاطر  تحديد   -

وتنفيذ  وت�صميم  الخطاأ،  اأو  االحتيال  عن  ناتجة  كانت  �صواء 

اإجراءات مراجعة ا�صتجابًة لتلك المخاطر، والح�صول على اأدلة 

عدم  خطر  ويعد  لراأينا.  اأ�صا�ض  لتوفير  ومنا�صبة  كافية  مراجعة 

اكت�صاف خطاأ جوهري ناتج عن االحتيال اأعلى من الخطر الناتج 

اأو  اأو تزوير  عن خطاأ، نظرا الأن االحتيال قد ينطوي على تواطوؤ 

حذف متعمد اأو اإفادات م�صللة اأو تجاوز الرقابة الداخلية.

الح�صول على فهم للرقابة الداخلية ذات ال�صلة بالمراجعة، من   -

اأجل ت�صميم اإجراءات مراجعة منا�صبة للظروف، ولي�ض بغر�ض 

اإبداء راأي في فاعلية الرقابة الداخلية للبنك.

تقييم مدى منا�صبة ال�صيا�صات المحا�صبية الم�صتخدمة، ومدى   -

معقولية التقديرات المحا�صبية واالإف�صاحات ذات العالقة التي 

قامت بها االإدارة.

المحا�صبية  للقاعدة  االإدارة  ا�صتخدام  منا�صبة  مدى  ا�صتنتاج   -

التي  المراجعة  اأدلة  اإلى  وا�ستنادا  الن�ساط،  بم�ا�سلة  المتعلقة 

عالقة  ذات  ريبة جوهرية  هناك  كان  اإذا  ما  عليها،  الح�صول  تم 

 البنك على 
ً
اأو ظروف قد تثير �صكا كبيرا ب�صاأن قدرة  باأحداث 

يك�ن  ج�هرية،  ريبة  وج�د  اإلى  خل�سنا  واإذا  الن�ساط.  م�ا�سلة 

مطلوبا منا لفت االنتباه في تقريرنا اإلى االإف�صاحات الواردة في 

يتم  كافية،  غير  االإف�صاحات  تلك  كانت  اإذا  اأو  المالية،  القوائم 

تم  التي  المراجعة  اأدلة  اإلى  ا�صتنتاجاتنا  وت�صتند  راأينا.  تعديل 

الح�صول عليها حتى تاريخ تقريرنا . ومع ذلك، فاإن االأحداث اأو 

الظروف الم�ستقبلية قد تت�سبب في ت�قف م�ا�سلة الن�ساط.

بما  المالية،  القوائم  ومحتوى  وهيكل  ال�صامل،  العر�ض  تقييم   -

عن  تعبر  المالية  القوائم  كانت  اإذا  وما  االإف�صاحات،  ذلك  في 

المعامالت واالأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عر�صا عادال.

لقد اأبلغنا االإدارة والمكلفين بالحوكمة فيما يتعلق، من بين اأمور   -

المهمة  والنتائج  للمراجعة  المخطط  والتوقيت  بالنطاق  اأخرى، 

للمراجعة، بما في ذلك اأية اأوجه ق�صور مهمة في الرقابة الداخلية 

اكت�صفناها خالل المراجعة.
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اأننا  يفيد  ببيان  بالحوكمة  المكلفين  و  االإدارة  اأي�صا  زودنا  لقد   -

التزمنا بالمتطلبات االأخالقية ذات ال�صلة المتعلقة باال�صتقالل، 

يعتقد  قد  التي  االأخرى،  واالأمور  العالقات  بجميع  واأبلغناهم 

ذلك  يكون  وعندما  ا�صتقاللنا،  على  معقول  ب�صكل  تاأثيرها 

منطبقا، ال�صمانات ذات العالقة. 

تون�ض، في 13 اأفريل 2018

مـراقبــو الـح�سابـــات
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