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جمل�س الإدارة

لهذه  �لأ�سا�سية  �لمهمة  تتمثل  الداخلي  للتدقيق  الدائمة  اللجنة 

�لد�خلية وح�سن �سيره  �لمر�قبة  �ل�سهر على تركيز جهاز  �للجنة في 

و�سمان متابعة �أن�سطة �لمر�قبة �لد�خلية و�لإ�سر�ف عليها.

�لإيفاء  على  �لد�رة  مجل�س  بم�ساعدة  تهتم   : المخاطر  لجنة 

بم�سوؤولياته �لمتعلقة بالت�سرف في �لمخاطر ومر�قبتها وعلى �حتر�م 

�لقو�نين و�ل�سيا�سات �لم�سبوطة في هذ� �لمجال

اللجنة ال�ستراتيجية : يتمثل دورها في مر�فقة مجل�س �لإد�رة فيما 

يتعلق بمتابعة تنفيذ ��ستر�تيجية ومخطط �أعمال �لبنك.

لجنة تحديد المكافاآت والت�سميات تتمثل مهامها في �إعانة مجل�س 

�لإيجابية  �لنتائج  مع  تتالءم  مكافاآت  �سيا�سة  �سبط  على  �لإد�رة 

�لمتو�سطة و�لطويلة �لمدى للبنك.

اللجنة التنفيذية للقر�س يتمثل دورها �أ�سا�سا في �إبد�ء �لر�أي حول 

�لقرو�س  لمبالغ  بالن�سبة  �لأجل  ومتو�سطة  ق�سيرة  �لتمويل  مطالب 

�لتي تتجاوز �سقوفا معينة.

يعمل مر�قبو �لح�سابات على �لتاأكد من �سحة �لقو�ئم �لمالية ووثوقها 

وتطابقها مع �لمعايير �لمحا�سبية �لتون�سية وكذلك مع �لقو�عد �لتي 

�ل�سوق  �لتون�سي وهيئة  �لمركزي  �لمالية )�لبنك  �ل�سلطات  تفر�سها 

جهاز  فعالية  يقيمون  كما  و�لمجمع.  �لأد�ء�ت...(  و�إد�رة  �لمالية 

�لمر�قبة �لد�خلية للبنك.  

ال�سيدة ناجية الغربي

رئي�سة �لمجل�س ممثلة �لدولة

ال�سيد الأ�سعد زروق

ال�سركة التون�سية للتامين و اإعادة 

التاأمين

ممثلة من قبل رئي�سها �لمدير �لعام

ال�سيد درة بالراي�س

ممثلة �لدولة

ال�سيد عبد القادر الحمروني

ممثل �لم�ساهمين �لخو��س

ال�سيد جمال الدين ال�سي�ستي

ممثل �لدولة

ال�سيد محمد �سالح خلف اهلل

ممثل �لم�ساهمين �لخو��س

ال�سيدة األفة بن عودة �سيود

م�ستقلة

ال�سيد عبد العزيز المحفوظي

ممثل �لدولة

ال�سيد محمد اإدري�س

ممثل �لم�ساهمين �لأقلية

ال�سيد عبد الرزاق اللواتي 

م�ستقل

ال�سيد غازي بوليلة

ممثل �لدولة

ال�سيد محمد زروق

ممثل �لم�ساهمين �لأقلية

اللجان املرتبطة مبجل�س الإدارة  

مراقبو احل�سابات 
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الإدارة العـــامة

املديــــــــــــر العــــــــــــام 
�ل�سيد �سمــير �سعّيــــــد

املدير العام امل�ساعــــــــــد  
�ل�سيد مــــر�د بكار مكلف بهياكل �ل�ستغالل و بهياكل �لم�ساندة 

)بالنيابة(

مراقب الدولـــــــــــة 
�ل�سيد �أن�س �لهاني

مراقبو احل�سابات
»GEM« �لعامة للمر�جعة و�لت�سرف • مكتب 

و��ست�سارة – تدقيق  فيناكو  • مجمع 
- مكتب يحي �لرو�تبي مالية – تدقيق و��ست�سارة »فيناكو«

- مكتب »ABC تدقيق و��ست�سارة«

يمكن  للبنك،  �لأ�سا�سي  �لقانون  من   40 �لف�سل  لمقت�سيات  طبقا 

�لم�ستحقة ح�سور  �لدفعات  خال�سة  �لأقل  على  �أ�سهم   10 لمالكي 

هذه �لجل�سة �أو �إنابة م�ساهم �آخر بموجب تفوي�س يتم ت�سليمه وجوبا 

�ل�سند�ت  �إد�رة  �إلى  قانوني  ب�سكل  �إم�سائه  بعد  �إر�ساله  �أو  لموكلهم 

لل�سركة  و�لثرو�ت  و�لممتلكات  �لأ�سول  في  و�لت�سرف  و�لبور�سة 

موعد   قبل  تون�س   1001  – نويرة  �لهادي  نهج   : للبنك  �لتون�سية 

�لجتماع بثالثة �أيام على �لأقل.

�لتجمع  فيمكنهم  �أ�سهم  ع�سرة  من  �أقل  يملكون  لمن  بالن�سبة  �أما 

للح�سول على هذ� �لعدد من �لأ�سهم وتفوي�س �أحدهم �أو ع�سو من 

�لجل�سة بتمثيلهم.

�سـروط ح�سور اجلل�سات العامة

بنية راأ�س مال ال�سركة التون�سية للبنك اإلى موفى 2016

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

98,7%882 475766 376 153الم�ساهمون التون�سيون

90,7%041 199704 808 140ذوات اعتبارية

83,5%547 310648 709 129ذو�ت �عتبارية عمومية

7,1%494 88955 098 11ذو�ت �عتبارية �أخرى

8,1%841 27662 568 12الأ�سخـــــــــــــا�س

1,3%993 5259 998 1م�ساهمون اأجانب

1,14%866 2778 773 1ذو�ت �عتبارية

0,14%126 2481 225�أ�سخا�س

100,0%875 000776 375 155المجمــــــــوع

ال�سيد �سمير �سعّيد

�لمدير �لعام

مــــراد بكار

�لمدير �لعام �لم�ساعد
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متيزت �سنة 2016 بو�سع ��سرت�تيجية تنمية جديدة لل�سركة �لتون�سية 

�إطار ينتمون   200 �أكرث من  �إعد�دها  2016-2020 �سارك يف  للبنك 

ور�سة  و47  حمور    13 حول  تنفيذها  ويتبلور  �لبنك.  مهن  ملختلف 

تخ�س جميع وظائف �لبنك.

وهذه �ل�سرت�تيجية �لتي جتد �ن�سماما و��سعا د�خل �لبنك ترتكز على 

روؤيا ت�سمل �أربع دعائم رئي�سية وهي �حلرفاء و�سيمثل �لبنك �سريكهم 

وم�ستد�ما  �سليما  منو�  �لبنك  لهم  و�سيوؤمن  و�مل�ساهمون  �لناجع 

و�ملوظفون �لذين �سيعملون يف بيئة تطور قدر�تهم وتون�س �لتي �سيظل 

فيها �لبنك فاعال �جتماعيا و�قت�ساديا موؤثر� وم�سوؤول.

عديد  ليو�جه  �لبنك  حتول  �إىل   2020-2016 ��سرت�تيجية  وتهدف 

�إر�ساء �نتظار�ت �حلرفاء �ملتجددة و�لثورة �ملعلوماتية  �لتحديات مثل 

و��ستعمال  و�ملر�قبة  �لعملياتي  و�مل�سار  �لتنظيم  على  ونتائجها 

�ملعطيات...

جمل�س  ورئي�سة  �ملالية  وزيرة  طرف  من  برنامج  عقد  �م�ساء  مت  وقد 

�لد�رة وهو ي�سبط �أهد�ف هذه �ل�سرت�تيجية �ىل جانب و�سائل وطرق 

�لتوجيه و�ملتابعة و�لتنفيذ. كما يحدد عقد �لربنامج عملية تقييم �أد�ء 

هيئات �د�رة �لبنك وذلك يف �طار تطبيق �حلوكمة �لر�سيدة.

حلل  وتطمح  �ل�سياحة  لقطاع  خا�سة  �أهمية  �ل�سرت�تيجية  تويل  كما 

�مل�سكل �لناجت عن حمفظة �لديون �ملتعرثة �ل�سياحية. و�ست�سمح هذه 

�جل  من  �ل�سياحية  للوحد�ت  �ملايل  �لو�سع  بتطهري  �ل�سرت�تيجية 

�ل�سياحي  �لقطاع  ي�سرتد   حتى  �لكاقي  �لديون  و��ستيفاء  �نعا�سها 

مكانته  كاأحد مفاتيح �لتنمية.

�أولها  �ملالية يف ثالثة مر�حل  للهند�سة  �ملبتكر  تقوم على �حلل  وهي 

�لتون�سية  �ل�سركة  �ستلعب  كما  �إجنازها.  مت  �لتي  �لت�سخي�س  عملية 

للبنك يف مرحلتي �لتطهري و�ملتابعة دور� حا�سما لإجناح هذ� �لربنامج 

�لطموح يف �أمد متو�سط.

مع  متاما  تتطابق  نتائج   2016 �سنة  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  حققت 

�لأهد�ف �ل�سرت�تيجية �ملن�سو�سة. وهي ت�سجل بالتايل خطوة هامة 

يف حتولها بتح�سن موؤ�سر�تها وعك�س منحى �لنتائج.

�ل�سايف  �لبنكي  و�لناجت  لال�ستغالل  �لإجمالية  �لنتيجة  و�سجلت 

ن�سبتي منو هامتني ت�سهد بالديناميكية �جلديدة �لتي �كت�سبتها خمتلف 

مهن �لبنك وخا�سة �لن�ساط �لتجاري و�لتمويل �لذي يو��سل دعمه 

�لكامل للقطاعات �لقت�سادية.

�أطلق �لبنك عملية �لت�سبيب بتعيني 350 موظفا جديد� يف �سبتمرب 

� بينما �ستنجز قريبا عمليات 
ّ
2016 وهم يتلقون تدريبا منا�سبا وم�ستمر

توظيف �أخرى.

ناجع  معلوماتي  نظام  تطوير  على  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  تعمل 

�سيمكنها من تنفيذ برناجمها �لتنموي �لذي يهدف يف مرحلته �لثانية 

�إىل ��ستعادة منو مربح وم�ستد�م بد�ية من �سنة 2018.

�ملر�تب  �إىل  لالرتقاء  �إر�دي  بنهج  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  وتلتزم 

�أع�ساء  بدعم م�ساهميها وعزم  موقنة   2020 �سنة  �نطالقا من  �لأوىل 

جمل�س �إد�رتها وتعبئة موظفيها لجتياز كل �مل�ساعب و�إجناح حتّولها.

ال�سيـــدة نــاجيـة الغــربـي

رئي�ســة جملــ�س الدارة

املحيط القت�ســـــــــادي الــــــــــــــدويل
منو متو�سط اإجمال )3,1%( ولكنه يتزايد يف ال�سدا�سي الثاين من �سنة 2016

�سجل �لقت�ساد �لعالمي نمو� معتدل بـ 3,1% �سنة 2016 و%3,2 

�لد�خلي  لناتجها  تطور�  �لمتقدمة  �لبلد�ن  وحققت   .2015 �سنة 

 %41,9 بـ  م�ساهمة   2015 �سنة   %2,1 مقابل   %1,6 بـ  �لجمالي 

بنف�س  تنامت  فقد  �ل�ساعدة  �لقت�ساديات  �أما  �لجملي.  �لنمو  في 

وتيرة �سنة 2015 �أي 4,1% وتقدمت ح�ستها من �لثروة �لعالمية من 

57,1% �إلى %58,1.

 %1,6 بـ  �لإجمالي  �لد�خلي  �لناتج  تنامى  المتحدة،  الوليات  في 

قيمة  بارتفاع  خا�سة  �لتباطوؤ  هذ�  ويف�سر   .2015 �سنة   %2,6 مقابل 

�لدولر و�نخفا�س �أ�سعار �لبترول �لذين �أعاقا �ل�سادر�ت و�ل�ستثمار 

�لن�سف  من  بد�ية  �لتوجه  هذ�  �نعك�س  �لأول.  �ل�سد��سي  خالل 

�إذ �نتع�ست �ل�سادر�ت  �لثاني من �لعام وتدعم �لقت�ساد �لأمريكي 

وتطورت نفقات �ل�ستهالك مما حفز �لنمو. و�نخف�ست ن�سبة �لبطالة 

�إلى �أقل من 5% ولم تبلغ ن�سبة �لت�سخم %2.

�لنقدية  �ل�سيا�سة  تي�سير  �جر�ء�ت  مكنت  المتحدة  المملكة  في 

�لمرجعية  �لن�سبة  تخفي�س  ومنها  �أنقلتر�،  بنك  �تخذها  �لتي 

�لطويل،  �لمدى  على  �لتمويل  �إعادة  عمليات  و�إدخال  �لأ�سا�سية 

تطور  �لذي  �لإجمالي  �لد�خلي  �لناتج  نمو  تباطوؤ  من  �لحد  من 

�لذي  �لخدمات  قطاع  ون�سط   .2015 �سنة   %2,2 مقابل   %2 بـ 

وهو   %4,8 �لبطالة  ن�سبة  بلغت  كما  �لقت�ساد  من   %80 يمثل 

خروج  على  �لت�سويت  وتّم  �سنو�ت.  ع�سر  منذ  لها  م�ستوى  �أدنى 

ذلك  يوؤثر  لم  لكن  جو�ن   23 في  �لأوروبي  �لتحاد  من  بريطانيا 

ب�ساأن  �ل�سكوك  رغم  �لقت�سادي  �لن�ساط  على  مح�سو�س  ب�سكل 

تطور �لقت�ساد عند زيادة �لحو�جز على �لحركة �لتجارية و�لمالية 

لالأ�سخا�س. �أو 

�أبطاأ  تو��سل تطور �لن�ساط في منطقة اليورو �سنة 2016 لكن بن�سق 

�إذ بلغ 1,7% مقابل 2% �لعام �لما�سي. وبا�ستثناء �ليونان، �ساهمت 

كل �لبلد�ن �لأع�ساء في �رتفاع �لناتج �لد�خلي �لإجمالي وخا�سة 

بالطلب  �لقت�سادي  �لن�ساط  وتدعم  و�إ�سبانيا.  و�ألمانيا  �إيرلند�  منها 

�لد�خلي �لذي تحفز ب�سروط �لتمويل �لمالئمة. كما ن�سط �لت�سغيل 

لكن م�ستويات �لبطالة ل تز�ل مرتفعة �إذ لم تتمكن زيادة  �ل�ستثمار 

بـ 3,3% من �لحد من نق�س ��ستغالل �لطاقة �لإنتاجية. 

�أ�سعار  موؤ�سر  يتغير  ولم  منخف�سة  تز�ل  فال  �لت�سخم  ن�سبة  �أما 

�ل�ستهالك )�لمن�سق( �سنة 2015 و�زد�د بـ 0,2% �سنة 2016 نتيجة 

لرتفاع �أ�سعار �لبترول.

فروق  توجد  لكن   2016 �سنة  �لنمو  ��ستقر  �ل�ساعدة،  �لبلد�ن  في 

و��سحة بينها.

د�خلي  نمو  ل�سالح  �قت�سادها  تو�زن  �إعادة  عملية  ال�سين  و��سلت 

�إلى  �ل�سناعة  من  �لن�ساط  وتحول  �ل�ستهالك  زيادة  �إلى  ي�ستند 

�لخدمات و�أدت هذه �ل�سيا�سة �إلى تباطوؤ �لنمو على �لمدى �لق�سير 

و�زد�د  �لطويل.  �لمدى  على  �لم�ستد�م  بانتعا�سه  �ست�سمح  لكنها 

�لناتج �لد�خلي �لجمالي بـ 6,7% مقابل 6,9% �سنة 2015 لكن 

هذه �لنتيجة توجد �سمن �لتوقعات �لر�سمية من 6,5% �إلى %7.

�لطلب  �نخفا�س  من  �سلبا  �لأولية  للمو�د  �لمنتجة   �لبلد�ن  وتاأثرت 

على هذه �لمو�د ومن م�ستوى �لأ�سعار �لمتدني �لناتجين �أ�سا�سا عن 

تحول �لقت�ساد �ل�سيني.

وعرف البرازيل ركود� �قت�ساديا حاد� بد�أ في �سنة 2015 بينما خفف 

�لن�سف  خالل  �لأولية  �لمو�د  �أ�سعار  وغالء  �لريال  �سعر  خف�س 

�لناتج �لد�خلي �لجمالي �لذي تر�جع تباطوؤ  �ل�سنة من   �لثاني من 

بـ -3,8% �سنة 2015 و-3,5% �سنة 2016. 

�لعقوبات  ومن  �لبترول  �أ�سعار  �نخفا�س  من  رو�سيا  �قت�ساد  وعانى 

�لدولية �لم�سلطة منذ 2014. ومكن تح�سين �لن�ساط �لذي نتج عن 

رفع �أ�سعار �لنفط �لخام من �لحد من تباطوؤ �لناتج �لد�خلي �لإجمالي 

�لذي �نخف�س بـ 3,7% �سنة 2015 وبـ 0,6% �سنة 2016.

 2016 �سنة   %6,6 بـ  متينا  �لقت�سادي  �لنمو  يز�ل  ل  الهند  في 

�ل�ستثمار  ل�سروط  تح�سنا  �لبلد  هذ�  وي�سجل   2015 �سنة  و%7,6 

وتر�جعا للت�سخم �لمالي.

�إلى  نموها  فتر�جع  �لأولية  �لمو�د  �أ�سعار  تقهقر  �آثار  افريقيا  تحملت 

�لم�سدرة  �لبلد�ن  و�سكلت  عقدين.  منذ  ن�سبة  �أدنى  وهي   %1,7

للنفط و�فريقيا �لجنوبية، �لذين ي�ساهمون بثلثي �إنتاج �فريقيا جنوب 

ر�ســــالة اإلــى امل�ســـاهميـــن
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القت�ســــاد التـــــون�سي
�سعف القت�ساد )1,1%( املتفاقم  نتيجة تراجع قطاع الفالحة

تطور�  �لتون�سي  �لقت�ساد  حقق  بطيء،  بنمو  تميز  دولي  محيط  في 

�لقطاعات  و�سجلت   .%1,1 بـ  �لجمالي  �لد�خلي  لناتجه  م�ستقر� 

و�ل�سيد  �لفالحة  قطاع  با�ستثناء  �أف�سل  نتائج  �لرئي�سية  �لنتاجية 

�لبحري.

محا�سيل  �سعف  �لأ�سا�سي  �سببه  تر�جعا  �لفالحي  �لقطاع  عانى 

�سنة  طن  �ألف   140 �لزيتون  زيت  �إنتاج  بلغ  �إذ  �لمثمرة  �لأ�سجار 

 2016 مقابل 340 �ألف طن �أي تر�جع بـ 58,8% مقارنة ب�سنة 2015

وبـ 15% مقارنة بمعدل �لع�سرية �لأخيرة. ويرجع هذ� �لنخفا�س �إلى 

�لنق�س �لم�سجل في كميات �لأمطار في مناطق �لنتاج.

�لإنتاج  لموؤ�سر   %0,5 بـ  �نخفا�سا  �ل�سناعي  �لقطاع  و�سجل 

�لنتيجة  هذه  وتف�سر   .2015 �سنة   %2,4 بـ  تر�جع  مقابل  �ل�سناعي 

بالرتفاع �لم�سجل لإنتاج �ل�سناعات �لمعملية )+1%( وخا�سة منها 

�ل�سناعات �لميكانيكية و�لكهربائية )+2%( و�ل�سناعات �لكيميائية 

)+13,9%( مما عو�س �لنخفا�س في �ل�سناعات �لغذ�ئية )-%2,1( 

و�لمطاط و�لبال�ستيك )-%3,5(.

�لنتاج �نخف�س  فقد  �ل�ستخر�جية  �ل�سناعات  لقطاع  بالن�سبة   �أما 

بـ 7,2% ب�سبب تر�جع �نتاج مو�د �لطاقة )-%8,7(.

و�نتفع �لقطاع �ل�سياحي �سنة 2016 من �نتعا�س قدوم غير �لمقيمين 

مقابل   %7,7 بـ  �زد�د  �أي  ز�ئر  مليون   4.525 �إلى  �رتفع  �لذي 

�ل�سياح  تدفق  �إلى  �أ�سا�سا  �لتطور  هذ�  ويعود   .2015 �سنة   %30,8-

�لرو�س �إذ �رتفع عددهم من 52 �ألف �سنة 2015 �إلى 623 �ألف مما 

عو�س �لنخفا�س �لم�سجل على جن�سيات �أوروبية �أخرى. و�رتفعت 

وفود �لمغاربيين بـ 8,5% ومنهم �لجز�ئريين بـ %22,1. 

 %44,4- مقابل   %10,5 بـ  �لجمالية  �ل�سياحية  �لبيتات  وتطورت 

�سنة 2015 بالغة 17,874 مليون وحدة. غير �أن �لمقابي�س �ل�سياحية 

لتبلغ   2015 �سنة   %33,4- مقابل   2016 �سنة   %3,8 بـ  �نخف�ست 

2.323 مليون دينار.

�ل�سناعي  �لقطاع  في   2016 �سنة  عنها  �لمعلن  �ل�ستثمار�ت  بلغت 

3.821,2 مليون دينار بزيادة 45,7% مقارنة ب�سنة 2015 وهي تخ�س 

مقابل  عمل  فر�سة   57.205 بخلق  ي�سمح  مما  م�سروعا   3.854

�لجهات  ح�سة  وت�سل   .%14,5 بزيادة  �أي   2015 �سنة   49.957

 2.093,2 �أو  �ل�سناعي  �ل�ستثمار  من مجموع   %64 �إلى  �لد�خلية 

مليون دينار مقابل 1.271,7 مليون دينار �أو 48,5% �سنة 2015.

�لميكانيكية  �ل�سناعات  في  �ل�ستثمار  �سجل  �لقطاعات،  ح�سب 

و�لكهربائية تطور� بـ 11,14% �سنة 2016 بـ 693,7 مليون دينار. وهذه 

�لزيادة بلغت 71,5% بالن�سبة لل�سناعات �لغذ�ئية و58,4% بالن�سبة 

لمو�د �لبناء و�ل�سير�ميك و�لبلور.

و�لمالب�س  �لن�سيج  قطاعي  في  �ل�ستثمار�ت  �نخف�ست  وبالمقابل، 

و�لجلود و�لأحذية تباعا �إلى 135,3 و11,1 مليون دينار مقابل 225,8 

و29,6 مليون دينار �سنة 2015.

�أما قطاع �لخدمات فقد �نتفع بـ 1.628,9 مليون دينار من �ل�ستثمار�ت 

�سنة 2016 مما �أدى �إلى خلق 40.629 فر�سة عمل مقابل 1.406,6 

مليون دينار و37.192 فر�سة عمل �سنة 2015.

مماثال  تطور�  �لمبادلت  �سهدت  �لخارجية،  �لتجارة  م�ستوى  على 

�سنة 2016 بـ 5,5% لل�سادر�ت و5,3% للو�رد�ت.

مليون   1.095 بـ  عجز�  �لخارج  مع  �لغذ�ئي  �لميز�ن  ر�سيد  و�سجل 

 دينار مقابل 91 مليون دينار �سنة 2015 نتيجة لنخفا�س �ل�سادر�ت

 %2,5 بـ  للو�رد�ت  �لطفيفة  وللزيادة   %74,5+ مقابل   %23,1 بـ 

مقابل %9.

�سنة   %1,2 مقابل   %12,1 بـ  �لمعملية  �لمو�د  �سادر�ت  وتقدمت 

�إلى  �لميكانيكية و�لكهربائية  �ل�سناعات  2015. و�رتفعت �سادر�ت 

وز�دت �ل�سادر�ت  مجموع  من   %45,5 �أو  دينار  مليون   13.251 

تنامت  كما  �لما�سي.  �لعام   %1,1 مقابل   2016 �سنة   %15,7 بـ 

�نخفا�س مقابل   %8,3 بـ  و�لجلود  و�لمالب�س  �لن�سيج   �سادر�ت 

بـ 7,1% �لعام �لما�سي.

17,3% �سنة  بـ  �لت�سحيم فقد �نخف�ست  �لطاقة ومو�د  �أما �سادر�ت 

�نخفا�س  �إثر   2015 �سنة  �لم�سجل   %46,9 بـ  �لتر�جع  بعد   2016

�ل�سحر�ء، �لجزء �لأكبر من �لتباطوؤ. وحققت �فريقيا �لجنوبية و�أنغول 

نمو� بـ 0,4%. بينما لم ت�سجل نيجيريا �إل ن�سبة تطور �لناتج �لد�خلي  

�لإجمالي بـ -%1,7. 

�سجلت منطقة �سمال �فريقيا زيادة نمو بـ 2,6% �سنة 2016 )%3,2 

�سنة 2015( رغم و�سعية �قت�سادية جد متباينة. وعرف �لمغرب نمو� 

 .2016 �سنة  �لجفاف  من  عانى  لكنه  �لمنطقة  في  تنوعا  و�أكثر  قويا 

ثقة  وعودة  �لجارية  �ل�سالحات  ب�سبب  م�سر  في  �لنمو  تدعم  كما 

�لم�ستثمرين.

بينما   2016 �سنة  �أ�سعف  نمو�  للمعادن  �لم�سدرة  �لبلد�ن  و�أنجزت 

��ستثمرت في  �لزر�عية و�لتي  للمنتجات  �لم�سدرة  �لبلد�ن  �سهدت 

�لكوت  مثل  �لد�خلية �لجمالية  لنو�تجها  هاما  تقدما  �لتحية  �لبنية 

ديفو�ر )7,8%( و�أثيوبيا )%8,4(.

�إذ   2016 �سنة  تباطوؤ�  و�لخدمات  لل�سلع  �لعالمية  �لتجارة  �سجلت 

�لبلد�ن  في  �لتجارة  تباطوؤ  ويعّد   %1,9 �إلى   %2,7 من  تطورت 

�لذي  �ل�سيني،  �لقت�ساد  وتحول  �ل�سمالية  �أمريكا  وفي  �ل�ساعدة 

�أ�سبح �أقل �عتماد� على �لمو�د �لأولية و�لآلت، كاأهم �أ�سباب تر�جع 

نمو �لتجارة �لعالمية.
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 ن�ساط ال�سركة التون�سية للبنك :
الأرقام الرئي�سية

دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014دي�سمبر 2013دي�سمبر 2012ماليين الدنانير
معدل تطور 

ن�سبة النمّو

الن�سـاط

2,4%279,232 693,6058 340,8037 015,1747 544,1357 7مجموع �لمو�زنة
-0,3%443,231 285,0815 331,9785 175,3965 517,3095 5�إيد�عات �لحرفاء
-10,9%562,830519,002491,000444,035354,291مو�رد �لقتر��س

-0,6%797,522 729,1155 823,9465 525,6795 937,6885 5مجموع �لمو�رد �لمجمعة
50,2%066,542 209,547215,475395,173814,3701محفظة �ل�سند�ت �لتجارية

6,1%279,729274,583312,560299,204354,612محفظة �سند�ت �ل�ستثمار �ل�سافية
3,8%289,388 887,4158 968,6007 672,2007 137,4007 7قائم �لقرو�س �لإجمالية للحرفاء

-0,4%557,026 341,4405 610,8005 469,2005 653,4005 5قائم �لقرو�س �ل�سافية للحرفاء
3,2%997,780 478,2646 318,5486 981,9406 160,9005 6مجموع �لم�ساعد�ت �ل�سافية لالقت�ساد

النتـائج

3,2%140,857155,168162,152152,518160,032هام�س �لو�ساطة
6,8%51,91954,31855,26951,74067,629حجم �لعمولت �ل�سافية

7,1%400,479449,105499,697504,137527,677رقم �لأعمال
8,2%225,659247,213262,343269,694309,581�لناتج �لبنكي �ل�سافي

5,3%126,153126,890141,505138,109155,078�أعباء �لت�سرف
11,7%103,283125,082126,257137,482160,561�لنتيجة �لإجمالية لال�ستغالل

21,10733,04240,518-115,453-4,707�لنتيجة �ل�سافية لل�سنة �لمحا�سبية

الأموال الذاتية

58,1%124,300124,300124,300776,875776,875ر�أ�س �لمال
6,0%393,265393,760394,283496,522496,946�حتياطيات منها منحة �لدمج

32,5%-694,734-727,776-748,883-633,430-225,502�أرباح موؤجلة
0,0%117,000117,000117,000117,000117,000منحة �لدولة

21,10733,04240,518-115,453-4,707ربح �ل�سنة
16,2%695,664736,605-92,220-404,311113,823�أمو�ل ذ�تية

دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014دي�سمبر 2013دي�سمبر 2012

مخاطـر

12,13%13,48%-5,17%-6,21%8,57%ن�سبة �لمالءة
Tier 1%4,29%6,21-%5,17-%9,12%8,47

116,72%136,26%87,4%80,0%93,8%ن�سبة �ل�سيولة
)LCR( 199,30%169,4%51,4%ن�سبة تغطية �ل�سيولة

527 5082 4002 3682 1042 2�لديون �لمتعثرة
)LCR( 28,2%30,3%29,1%28,7%26,9%ن�سبة �لديون �لم�سنفة

79,5%74,8%73,0%69,5%47,8%ن�سبة تغطية �لديون �لم�سنفة
ن�سبة تغطية �لديون �لم�سنفة )�سافي من 

�لفو�ئد �لموؤجلة(

%34,3%61,9%65,7%67,7%73,1

مردودية

5,8%5,0%-18,6%--مردودية �لأمو�ل �لذ�تية
0,5%0,4%0,3%-1,6%-0,1%مردودية �لأ�سول

13,1%12,3%8,0%-46,7%-2,1%�لنتيجة �ل�سافية/�لناتج �لبنكي �ل�سافي
21,8%19,2%21,1%22,0%23,0%�لعمولت �ل�سافية /�لناتج �لبنكي �ل�سافي

51,7%56,6%61,8%62,8%62,4%هام�س �لو�ساطة/�لناتج �لبنكي �ل�سافي
59,2%48,5%51,2%54,8%52,3%عمولت �سافية/مجموع �لأجور

اإنتاجية

542,4 784,62 643,52 433,22 462,02 2�لإيد�عات/عدد �لأعو�ن )�آلف �لدنانير(
595,5 813,52 781,82 571,32 522,72 2�لقرو�س/عدد �لأعو�ن )�آلف �لدنانير(

 �لناتج �لبنكي �ل�سافي/عدد �لأعو�ن

)�آلف �لدنانير(

100,7116,2130,1142,1144,6

50,1%51,2%53,9%51,3%55,9%معامل �ل�ستغالل

موؤ�سرات 

اأخرى

118121123123130عدد �لفروع
175165175174178عدد �لموزعات �لآلية

000920885790775 1عدد �لمطارف

موؤ�سرات 

ال�سوق المالية

375 375155 860155 86024 86024 24عدد �لأ�سهم )بالآلف(
8,9605,2205,0005,6003,900�سعر �لإقفال )بالدينار(

223130124870606�لر�سملة في �لبور�سة )مليون دينار(
0,8490,2560,261-4,644-0,189�لمر�بيح في �ل�سهم �لو�حد )بالدينار(

للنفط  �لوطني  �لنتاج  ونق�س  �لنفطية  للمو�د  �لعالمية  �لأ�سعار 

�لخام.

وتطورت �لو�رد�ت في ما يخ�س مو�د �ل�ستهالك )+10,5% مقابل 

1%( و�لمو�د �لأولية و�سبه �لم�سنعة )9,9% مقابل -3,4%( ومو�د 

�لتجهيز )9,6% مقابل -4,2%(. �أما و�رد�ت �لطاقة فقد �نخف�ست 

بـ 19,2% �سنة 2016 وبـ 27,1% �سنة 2015.

�سنة   %4,9 مقابل   2016 �سنة   %3,7 �لت�سخم  ن�سبة  بلغت 

�لغذ�ئية  �لمو�د  �أ�سعار  تطور  �إلى  �لعتد�ل  هذ�  ويعود   2015

5,2% و%4,8  2,6% و3,6% مقابل  بـ  تباعا  �لم�سنعة  و�لمو�د 

�لمو�د  )خارج  �لأ�سا�سي  �لت�سخم  ن�سبة  �أن  �إل  �لما�سي،  �لعام 

مقابل   2016 �سنة   %5,2 بـ  مرتفعة  بقيت  و�لموؤطرة(  �لطازجة 

.2015 �سنة   %5,3
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املوازنة

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015 باآلف الدنانير  

الأ�ســــــــــول 

21,9% 253 50 765 279 512 229 خز�نة و�أمو�ل �لبنك �لمركزي ومركز �ل�سكوك �لبريدية و�لخزينة �لعامة  

28,3% 476 66 566 301 090 235 م�ستحقات على �لموؤ�س�سات �لبنكية و�لمالية 

4,0% 586 215 026 557 4405 341 5م�ستحقات �سافية على �لحرفاء 

31,0% 172 252 542 066 3701 814 محفظة �ل�سند�ت �لتجارية 

18,5% 408 55 612 354 204 299 محفظة �ل�ستثمار 

12,6% 134 11 183 99 049 88 �لأ�سول �لثابتة 

)9,5%()403 65(538 620 941 685 �أ�سول �أخرى 

7,6%  585 627  232 279 8  605 693 7 مجموع الأ�ســول  

الخ�ســــــــوم 

164,7% 093 515 873 827 780 312 �لبنك �لمركزي، ومركز �ل�سكوك �لبريدية 

)5,2%()572 4(052 83 624 87 �إيد�عات و�أمو�ل �لموؤ�س�سات �لبنكية و�لمالية 

3,0% 150 158 231 443 0815 285 5�إيد�عات و�أمو�ل �لحرفاء 

)20,2%()744 89(291 354 035 444 �قتر��سات ومو�رد خ�سو�سية 

)3,9%()244 34( 180 834 424 868 خ�سوم �أخرى 

7,8% 684 544  627 542 7 943 997 6 مجموع الخ�ســـوم 

5,9% 40 942 605 736 663 695اأموال ذاتية  

7,6%  585 627  232 279 8  605 693 7 مجموع الخ�سوم والأموال الذاتية 

قائمة النتائج

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015باآلف الدنانير  

)2,2%()511 8(209 374 720 382 فو�ئد ومد�خيل مماثلة

)7,1%(389 16 )177 214()566 230(فو�ئد متكبدة و�أعباء مماثلة

5,2%  877 7  032 160 154 152 الهام�س ال�سافي للفوائد 

28,5% 854 15 548 71 694 55 عمولت مقبو�سة

1,1% )42()919 3()877 3(عمولت مدفوعة

30,5% 812 15 629 67 817 51 �سافي العمولت

30,8% 455 15 634 65 179 50 �أرباح على محفظة �ل�سند�ت �لتجارية و�لعمليات �لمالية

4,8% 743 287 16 544 15 مد�خيل محفظة �سند�ت �ل�ستثمار 

14,8% 887 39 581 309 694 269 الناتج البنكي ال�سافي 

2,7% 159  058 6 899 5 �ير�د�ت ��ستغالل �أخرى

7,1% )547 7()219 114()672 106(�أعباء �لأعو�ن

34,5% )8 613()605 33()992 24(�لأعباء �لعامة لال�ستغالل

12,6% )809()253 7()443 6(مخ�س�سات لال�ستهالك

16,8%  077 23 561 160 484 137 النتيجة الجمالية لال�ستغالل 

%22,6 )412 19()231 105()819 85(مخ�س�سات للمدخر�ت ونتائج ت�سحيح �لقيم على �لديون وخارج �لمو�زنة و�لخ�سوم 

)22,5%(540 3 )186 12()726 15(مخ�س�سات للمدخر�ت ونتائج ت�سحيح �لقيم على محفظة �ل�ستثمار 

20,0% 205 7  144 43 939 35 نتيجة ال�ستغالل

)18,8%(351 )521 1()872 1(ر�سيد ربح/خ�سارة عنا�سر عادية �أخرى

7,3% )75()100 1()025 1(�أد�ء�ت على �ل�سركات

22,6% 481 7 523 40 042 33 نتيجة الأن�سطة العادية

)5()5(- �أد�ء�ت وم�ساهمات دورية

22,6% 476 7 518 40 042 33 �لنتيجة �ل�سافية
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�ل�ستثمار  �سند�ت  لمحفظة  �لجمالي  �لقائم  بلغ  بالتو�زي،   •
مليون   533,4 مقابل   2016 �سنة  نهاية  دينار في  مليون   568,9

دينار في موفى �ل�سنة �لمحا�سبية 2015 لي�سجل �رتفاعا بـ 35,5 

مليون دينار.

دينار  مليون   309,6 �ل�سافي  �لبنكي  �لناتج  بلغ  �لإطار،  هذ�  وفي 

�إلى  �إ�سافة   %14,8 �أو  دينار  مليون   39,9 بـ  تح�سنا  بذلك  ويمثل 

 23,1 بـ  زيادة  �سهدت  �لتي  لال�ستغالل  �لجمالية  �لنتيجة  تح�سن 

مليون دينار �أو 16,8% لتبلغ 160,6 مليون دينار.

يتعلق  فيما  �لمبذولة  �لهامة  �لمجهود�ت  وبف�سل  �أخرى  ناحية  من 

 15,9 بـ  �لجملية  �ل�سافية  �لمخاطر  كلفة  �رتفعت  �لمخاطر،  بتغطية 

من  لتنتقل   2016 �سنة  �إلى   2015 �سنة  من   %16 �أو  دينار  مليون 

101,5 مليون دينار �إلى 117,4 مليون دينار.

على  �ل�سافية  �لمدخر�ت  مخ�س�سات  �أ�سا�سا  �لزيادة  هذه  �سملت 

�لجتماعي  �لتطهير  بكلفة  بالخ�سو�س  وتعلقت  و�لأعباء  �لمخاطر 

�لتي �ستق�ّسم على ثالث �سنو�ت )24,4 مليون دينار(.

باعتبار هذه �لتطور�ت وتحت تاأثير �در�ج �أعباء �أد�ء �سنة 2016 بما 

قيمته 1,1 مليون دينار، �سجلت �لنتيجة �ل�سافية تقدما بـ 7,5 مليون 

دينار �أو 22,6% لتبلغ 40,5 مليون دينار في نهاية �سنة 2016 مقابل 

33,0 مليون دينار قبل �سنة.

املـــــوارد
مجهودات متوا�سلة لتنمية الموارد مع توجه يدعم :

ال�سعيفة الكلفة  ذات  اليداعات  تعبئة   •

ومتنوعة  م�ستقرة  تجارية  قاعدة  على  المحافظة   •

التكاليف في  التحكم   •

�أقفلت �ل�سركة �لتون�سية للبنك �ل�سنة �لمحا�سبية 2016 بزيادة على 

م�ستوى �لمو�رد �لمو�سعة بـ 58 مليون دينار �أو 1% لتبلغ 6.014,6 

م�سجل   %2,7 �أو  دينار  مليون   162,4 بـ  تر�جع  مقابل  دينار  مليون 

�ل�سنة �لفارطة.

�لقتر��س  مو�رد  تر�جع  �إلى  �أ�سا�سا  �ل�سعيفة  �لرتفاع  ن�سبة  تعزى 

تعبئة  م�ستوى  على  �لمالحظ  �لتاألق  يحجب  �أن  ينبغي  ل  و�لذي 

بـ  �رتفاعا  �لحرفاء  �إيد�عات  �سهدت  �إذ  �لحرفاء.  لدى  �ليد�عات 

تحت  �لإيد�عات  بالخ�سو�س  �سمل   %3 �أو  دينار  مليون   158,2

�لدخار  و�إيد�عات   )%7,0+ �أو  دينار  مليون   136,9+( �لطلب 

)+129,0 مليون دينار �أو +%5,9(.

 139,6 بـ  تر�جعا  �سجلت  فقد  لأجل  لالإيد�عات  بالن�سبة  �أما 

13,7% مدعوما بتخلي �لبنك عن تجديد عدد من  �أو  مليون دينار 

�لتوظيفات �لمكلفة وتوجهه نحو �لتحكم �لأف�سل في كلفة مو�رده 

في �سياق مت�ساعف للمز�يد�ت .

كما و��سلت مو�رد �لقتر��س في ن�سق �لتنازلي لتتر�جع من 444,0 

مليون دينار �إلى 354,0 مليون دينار ويعزى هذ� �لنخفا�س، خا�سة، 

�إلى ت�سديد مبالغ �لأق�ساط �لمتعلقة بعدد من �لقتر��سات و�للجوء 

�لخطوط  على  جديدة  �سحوبات  �إلى  �ل�سعيف  للبنك  �ل�سعيف 

�لخارجية.

ن�ساط ال�سركة التون�سية للبنك
مل�سار  وعك�س  التاأهيل،  �سنة  وهي   ،2016 لـ  بالن�سبة  املر�سومة  لالأهداف  مطابقة  اإجنازات 

منحى النجاعة

نجح   PWC لـ  �ل�سامل  �لتدقيق  عملية  خال�سات  على  بالعتماد 

�لبنك خالل �لن�سف �لأول من �سنة 2016 في �إعد�د ��ستر�تيجيته 

م�ساهمة  Buttom-up مع  منو�ل  ت�ساركية ح�سب  ب�سفة  �لجديدة 

جميع �لوظائف و�إ�سر�ك �أكثر من 200 �إطار للبنك.

وترتكز هذه �ل�ستر�تيجية، �لتي �تفقت عليها جميع �لأطر�ف على 

روؤيا تتمحور حول �أربعة �أعمدة :

بالن�سبة لحرفائه : �سريك تنمية متجدد وناجع وفي �ل�ستماع ؛  -

بالن�سبة للم�ساهمين : توؤّمن �ل�سركة �لتون�سية للبنك نمو� �سليما   -

ذ� مردودية ومتو��سال ؛

بالن�سبة لموظفيه : مناخ جذ�ب ومتفتح ومنع�س ومخت�س ؛  -

وم�سوؤول  موؤثر  و�جتماعي  �قت�سادي  فاعل  لتون�س:  بالن�سبة   -

ورئي�سي.

وتتوقع �ل�ستر�تيجية �لجديدة ثالث �آفاق للتاأثير تلخ�س كالآتي :

نهاية �سنة 2016 : عك�س منحى �لنجاعة  -

نهاية �سنة 2018 : ��ستعادة نمو مثمر وم�ستديم  -

نهاية �سنة 2020 : �عتالء من�سة �لتتويج  -

�ل�سنة  بعنو�ن  �لمر�سومة  �لأهد�ف  تحقيق  تم  �لإطار،  هذ�  وفي 

تماما  مطابقة  �إنجاز  ن�سب  ت�سجيل  وتم  �إجمال   2016 �لمحا�سبية 

للتقدير�ت.

�لأ�سا�سية  و�لمردودية  �لن�ساط  موؤ�سر�ت  �سجلت  �ل�سياق،  هذ�  في 

تح�سنا ملحوظا مقارنة بم�ستوياتها في نهاية �سنة 2015.

بتعبئة  يتعلق  فيما  مجهود�ته  �لبنك  و��سل  �لمو�رد،  ناحية  فمن 

�إيد�عات �لحرفاء �لر�مية �إلى �إعطاء �لأولوية للمو�رد غير �لمكلفة من 

�أجل �حتو�ء �لكلفة �لمتو�سطة �لجملية للمو�رد في م�ستوى تناف�سي 

وذلك، في ظرف يّت�سم باأزمة �سيولة حادة وتو�سع لعمليات �لمز�يدة.

نهاية  في  دينار  مليون   5.956,5 من  �لمو�ّسعة  �لمو�رد  �نتقلت   •
2015 �إلى 6.014,6 مليون دينار في موفى �سنة 2016.

م�ستوى  على  �لزيادة  �إلى  بالخ�سو�س  �لتطور  هذ�  يرجع 

و�سمل   .)%3,0+ �أو  دينار  مليون   158,2+( �لحرفاء  �إيد�عات 

�رتفعت �لتي  �لطلب  تحت  �لإيد�عات  �أ�سا�سا،  �لتح�سن،   هذ� 

�لتي  �لدخار  و�إيد�عات   %7,0 �أو  دينار  مليون   136,9 بـ 

يعك�س،  ما  وهو   %5,9 �أو  دينار  مليون   129,0 بـ  تطور�  �سجلت 

تو�زن  لإعادة  �لبنك  قبل  من  �لمبذولة  �لمجهود�ت  �لو�قع،  في 

مو�رده. بنية  فعالية  وزيادة 

مع ذلك، �سجلت �لإيد�عات لأجل تر�جعا بـ 139,6 مليون دينار �أو 

13,7% وذلك طبقا لختيار �لبنك �لمتعّمد و�لقا�سي باحتو�ء كلفة 

هذ� �ل�سنف من �ليد�عات في حدود مقبولة.

للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  و��سلت  �ل�ستعمالت،  يخ�ّس  ما  وفي 

�يالء  مع  �سعب  �قت�سادي  ظرف  رغم  �لبالد  نمو  لدعم  مجهود�تها 

�أهمية خا�سة لتطهير وتغطية محفظة ديونها �لمتعّثرة.

للحرفاء  �لممنوحة  للقرو�س  �لجمالي  �لقائم  �سجل  وهكذ�   •
زيادة بـ 402 مليون دينار �أو 5,1% �سملت تقريبا جميع �أ�سناف 

�لقرو�س.

�لموؤجلة  و�لفو�ئد  �لمدخر�ت  من  �ل�سافية  �لقرو�س  ناهزت  كما 

5.557 مليون دينار في نهاية �سنة 2016 وهو ما يعادل تقدما بـ 215,6 

�لمحا�سبية  �ل�سنة  موفى  في  بم�ستو�ها  مقارنة   %4 �أو  دينار  مليون 

�ل�سابقة.

وباعتبار �لتغير�ت �ل�سابقة، تح�ّسنت ن�سبة �لتحول لتبلغ 95,9% في 

موفى �سهر دي�سمبر 2016 مقابل 93,2% في نهاية �سنة 2015.

لينتقل  �رتفاعا  بدوره  �لتجارية  �ل�سند�ت  محفظة  قائم  �سهد   •
من 814,4 مليون دينار �إلى 1.066,6 مليون دينار وتندرج هذه 

�لزيادة في �إطار توجهات �لبنك �لر�مية �إلى �إعادة تكوين محفظة 

�ل�سند�ت و�سمان م�سدر مد�خيل قارة.
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%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015ماليين الدنانير

-35,5%-250,4161,688,8اقترا�سات مج�سمة

-35,7%-240,3154,485,9�قتر��سات رقاعية

-28,4%-10,07,22,8فو�ئد للدفع وديون مرتبطة

-0,5%-193,7192,71,0موارد خ�سو�سية

0,1%189,8190,00,2خطوط �لقتر��س

-29,6%-3,82,71,1فو�ئد ومنح م�ستحقة

-20,2%-444,0354,389,7موارد الإقتـــرا�س

3 - و�ســـــاطة مـــــــالية

في  �لحرفاء  توظيفات  قائم  بلغ   ،2016 �لمحا�سبية  �ل�سنة  موفى  في 

�لأدو�ت �لنقدية و�لمالية 217 مليون دينار مقابل 227,4 مليون دينار 

في نهاية �سنة 2015 لي�سجل، بذلك تر�جعا بـ 10,4 مليون دينار �أو  

 .%4,6

ميز هذ� �لتر�جع �لتوظيفات في �أور�ق �لخزينة )-3,7 مليون دينار( 

و�أذون �لخزينة ق�سيرة �لأجل )-7,1 مليون دينار(.

ال�ستعمالت 
للبنك  التون�سية  ال�سركة  وا�سلت  قاتم،  اقت�سادي  ظرف  في 

نطاق  بتو�سيع  القت�ساد  تمويل  في  اأ�سا�سي  كفاعل  دورها  اأداء 

المديونية  وتمويل  الن�ساط  قطاعات  جميع  اإلى  م�ساعداتها 

العمومية...

1 - امل�ساعدات  لالقت�ساد :

دينار  مليون   686 بـ  نمو�  لالقت�ساد  �لم�ساعد�ت  �إجمالي  �سجل 

2016 مقابل  9.944,4 مليون دينار في نهاية �سنة  7,4% ليبلغ  �أو 

9.258,5 مليون دينار في موفى �ل�سنة �لمحا�سبية 2015.

�سملت هذه �لزيادة، �أ�سا�سا، �لقرو�س �لإجمالية �لممنوحة للحرفاء 

�سند�ت  محفظة  �أقل،  وبدرجة   )%5,1 �أو  دينار  مليون   402+(

�لبنك )+287,7 مليون دينار �أو %21,3(.

�سجل  �لموؤجلة،  و�لفو�ئد  للمدخر�ت  �لإ�سافي  �لمبلغ  وباعتبار 

�لقائم �ل�سافي للم�ساعد�ت لالقت�ساد تطور� بـ 519,5 مليون دينار 

 2016 دي�سمبر  نهاية  في  دينار  مليون   6.997,8 ليبلغ   %8,0 �أو 

مقابل 6.478,3 مليون دينار قبل �سنة.

بـ %التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015ماليين الدنانير

7,4%686,0 944,5 258,49 9الم�ساعدات الإجمالية لالقت�ساد

5,1%402,0 289,4 887,48 7�لم�ستحقات �لجمالية على �لحرفاء

21,3%287,7 635,5 347,81 1محفظة �ل�سند�ت

-15,7%-19,63,7 23,3 �أور�ق �لخزينة

6,0%166,5 946,7 780,22 2مدخرات وفوائد معلقة

3,3%54,1 689,4 635,31 1مدخر�ت

9,8%112,4 257,2 144,91 1فو�ئد معلقة

8,0%519,5 997,8 478,36 6الم�ساعدات ال�سافية لالقت�ساد

1 - اإيداعات احلرفاء 

بلغ قائم �إيد�عات �لحرفاء 5.443,2 مليون دينار في نهاية �سنة 2016 

مقابل 5.285,1 مليون دينار في موفى �ل�سنة �لمحا�سبية 2015.

و�إيد�عات  �لطلب  تحت  �لإيد�عات  �أ�سا�سا  �لمالحظ  �لرتفاع  ميز 

�إلى  دينار  مليون   1.947,3 من  �لتو�لي  على  �نتقلت  �لتي  �لدخار 

 2.320,3 �إلى  دينار  مليون   2.191,3 ومن  دينار  مليون   2.084,2

مليون دينار.

1.016,0 مليون دينار في نهاية  كما تر�جعت �ليد�عات لأجل من 

 2016 دي�سمبر  موفى  في  دينار  مليون   876,4 �إلى   2015 دي�سمبر 

وذلك، طبقا لتوجه �لبنك �لمتعمد �إلى �لحد من لجوئه لهذ� �ل�سنف 

من �لمو�رد و�حتو�ء كلفة مو�رده في حدود تناف�سية.

وعلى �سوء هذه �لتطور�ت، بقيت بنية �إيد�عات �لحرفاء تقريبا مماثلة 

للبنية �لمالحظة في نهاية �سنة 2015 و�لتي تميزت بهيمنة �إيد�عات 

حو�لي  بلغت  �إجمالية  بح�سة  �لطلب  تحت  و�لإيد�عات  �لدخار 

81% من مجموع �إيد�عات �لحرفاء في نهاية �سنة 2016.

كما تر�جعت ح�سة �لإيد�عات لأجل – �لتي تمثل ن�سب �لمكافاأة 

في   %16,1 �إلى   %19,2 من  لتنتقل  مئوية  نقاط   3,1 – بـ  �لأعلى 

موفى دي�سمبر 2016.

2 - موارد القرتا�س

في  �لقتر��س  مو�رد  قائم   
ّ
��ستقر  2016 �لمحا�سبية  �ل�سنة  نهاية  في 

حدود 354,3 مليون دينار ليتر�جع بـ 89,7 مليون دينار �أو %20,2 

مقارنة بم�ستو�ه في موفى دي�سمبر 2015.

ويعزى هذ� �لنخفا�س �أ�سا�سا �إلى تر�جع قائم �لقتر��سات �لرقاعية 

و�لخا�سة �لناجم بالخ�سو�س عن ت�سديد مبالغ �لأق�ساط �لتعاقدية.

ليبلغ  طفيفا  �نخفا�سا  �لخ�سو�سية  �لمو�رد  قائم  �سّجل  بالتو�زي، 

للجوء  تبعا  �سنة  قبل  دينار  مليون   193,7 دينار مقابل  مليون   192,7

�لبنك ل�سحوبات جديدة على خطوط �لتمويل �لخارجية.

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015بماليين الدنانير

3,0%443,2158,2 285,15 5�إيد�عات �لحرفاء

-4,6%-227,4217,010,4و�ساطة مالية

-20,2%-444,0354,389,7مو�رد �قتر��س

1,0%014,658,0 956,56 5مجموع الموارد المو�ّسعة

اإيداعات الحرفاء

%التغير الح�سةدي�سمبر 2016الح�سةدي�سمبر 2015بماليين الدنانير

7,0%38136,9%084,2 2%947,337 1�إيد�عات تحت �لطلب

0,0%110,2%618,0%617,712منها �إيد�عات تحت �لطلب بالعملة �لأجنبية

-13,7%-16139,6%876,4%016,019 1�إيد�عات لأجل

5,9%43129,0%320,3 2%191,342 2�إيد�عات �لإدخار

24,4%331,8%162,3%130,43مبالغ �أخرى م�ستحقة للحرفاء

3,0%100158,2%443,2 5%285,1100 5مجموع اإيداعات الحرفاء
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3-2 - محفظة �سندات ال�ستثمار : )+35,5 مليون دينار(

بـ  �رتفاعا  �ل�ستثمار  �سند�ت  لمحفظة  �لجمالي  �لقائم  �سجل 

نهاية  في  دينار  مليون   568,9 ليبلغ   %6,7 �أو  دينار  مليون   35,5

�ل�سنة  موفى  في  دينار  مليون   533,4 مقابل   2016 دي�سمبر  �سهر 

�لمحا�سبية 2015.

�سملت هذه �لزيادة �أ�سا�سا :

 )%61,8+ �أو  دينار  مليون   61,4+( �ل�ستثمار  �سند�ت  قائم   •
�لم�سروط  �لرقاعي  �لقر�س  في  �لكتتاب  من  خا�سة  �لمتاأتي 

TFB بحو�لي 40 مليون دينار ؛

دينار             مليون   18,3+( �لمرتبطة  �ل�سركات  في  �لبنك  ح�س�س   •
�أو +%14,8(.

3 - حمفظـــــــــة ال�سنـــدات

مليون   287,8 بـ  تقدما  �ل�سند�ت  لمحفظة  �لجمالي  �لقائم  �سهد 

 2016 �سنة  نهاية  في  دينار  مليون   1.635,5 ليبلغ   21,3% �أو  دينار 

مقابل 1.347,8 مليون دينار قبل �سنة.

دينار  مليون   252,2+(  : التجارية  ال�سندات  محفظة   -  1-3

اأو %31(

�لدولة  �سند�ت  من  �لمكونة  �لتجارية  �ل�سند�ت  محفظة  بلغت 

 252,2 بـ  تقدر  بزيادة   2016 �سنة  موفى  في  دينار  مليون   1.066,6

�ل�سنة  موفى  في  �لم�سجل  بم�ستو�ها  مقارنة   %31,0 �أو  دينار  مليون 

�أ�سا�سا  2015. تتكون محفظة �ل�سند�ت �لتجارية للبنك  �لمحا�سبية 

�آجال  ذ�ت  دينار(  مليون   334,6+( للتنظير  قابلة  خزينة  رقاع  من 

�ل�ستحقاق �لطويلة وم�ستويات �لمردودية �لعالية. وفي هذ� �ل�سياق، 

تجدر �ل�سارة �إلى �سعي �لبنك �إلى �سمان م�سدر مد�خيل قار وقليل 

�لمخاطر عبر دعم محفظة رقاع �لخزينة.

محفظة ال�سندات التجارية

%التغيردي�سمبر 2016دي�سمبر 2015ماليين الدنانير

-79,8%-82,4 20,9 711,1�سند�ت �لمبادلة

 47,1% 334,7 045,7 1 280,0�سند�ت �لتوظيف

 31,0%066,6252,2 814,41محفظة ال�سندات التجارية 

103,3

711,1

20,9

1045,7

2016 Èª°ùjO2015 Èª°ùjO

%98

 ∞«XƒàdG äGóæ°S  ádOÉÑª`dG äGóæ°S

(ÒfÉfódG ÚjÓe) áæjõÿG ¿hPCG á¶Øfi áÑ«côJ)تركيبة محفظة اأذون الخزينة )ماليين الدنانير

2 - القـــرو�س ال�سافية على احلرفـــاء

�لممنوحة  للقرو�س  �لإجمالي  �لقائم  بلغ   ،2016 دي�سمبر  نهاية  في 

للحرفاء 8.289,4 مليون دينار مقابل 7.887,4 مليون دينار قبل �سنة  

بزيادة بلغت 402 مليون دينار �أو 5,1%. ميز هذ� �لن�سق �لت�ساعدي 

مختلف �أ�سناف �لقرو�س وفي هذ� �ل�سياق :

�سجلت قرو�س �ل�ستثمار �رتفاعا بـ 147,1 مليون دينار �أو %4,1   •
لتنتقل من 3.555,7 مليون دينار �إلى 3.702,8 مليون دينار في 

موفى �ل�سنة �لمحا�سبية 2016 كما ��ستقرت ح�ستها في حدود 

44,7% من �إجمالي �لقرو�س �لممنوحة للحرفاء )45,1% في 

�سنة 2015(.

1.510,8 مليون دينار �إلى 1.647,1  من  �لأفر�د  قرو�س  �نتقلت   •
مقارنة   %9,0 �أو  دينار  مليون   136,3 بلغت  بزيادة  دينار  مليون 

بم�ستو�ها في نهاية �سنة 2015 لتمثل ح�ستها 19,9% من �إجمالي 

�لقرو�س �لممنوحة للحرفاء )بارتفاع يقدر بـ 0,7 نقطة مائوية(.

�أو  دينار  مليون   125,9 بـ  بدورها  �لت�سرف  قرو�س  تح�سنت   •
�سنة  نهاية  2.735,8 مليون دينار في  لت�ستقر في حدود   %4,8

2016 ويتما�سى هذ� �لتطور مع توجهات �لبنك �لر�مية �لى �لرفع 

من ح�سة هذ� �ل�سنف من �لتعهد�ت.

وبالتو�زي، و��سل �لبنك تخ�سي�س �لمدخر�ت �ل�سرورية لتغطية �لديون 

�لمتعثرة ومن بينها خا�سة �لديون ذ�ت �لأقدمية �لتي تجاوزت 3 �سنو�ت 

�أو �أكثر في �سنفي �لمخاطر 4 و5 وذلك طبقا لمن�سور �لبنك �لمركزي 

�لتون�سي عدد 2013-21 �لقا�سي بتخ�سي�س مدخر�ت �إ�سافية.

�لموؤجلة  و�لفو�ئد  �لمدخر�ت  من  �ل�سافية  �لقرو�س  قائم  و�سجل 

دينار  مليون   5.557 ليبلغ   %4 �أو  دينار  مليون   215,6 بـ  �رتفاعا 

�ل�سنة  موفى  في  دينار  مليون   5.341,4 مقابل   2016 �سنة  نهاية  في 

�لمحا�سبية 2015.

وباعتبار ما �سبق، بقيت هيكلة �لقرو�س �لإجمالية �لمتميزة بهيمنة 

قرو�س �ل�ستثمار م�ستقرة تقريبا.

5 729 

5 798 
5 341 5 557 

%93 

%96 

2015 2016 
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تطور ن�سبة التحويل

�ل�سافية  �لقرو�س  لرتفاع  كنتيجة 

�لمو�رد  تطور  ن�سق  �أ�سرع من  بن�سق 

تح�سنت  �لقتر��س(  مو�رد  )باعتبار 

نهاية  في   %96 لتبلغ  �لتحول  ن�سبة 

موفى  في   %93 مقابل   2016 �سنة 

�سنة 2015.

بـ %التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015ماليين الدنانير

%402,05,1 289,4 887,48 7الم�ستحقات الإجمالية على الحرفاء

%125,94,8 735,8 609,82 2قرو�س �لت�سرف

%147,14,1 702,8 555,73 3قرو�س �ل�ستثمار

%136,39,0 647,1 510,81 1قرو�س لالأفر�د

%3,5-7,3 -203,8 211,1 قرو�س �أخرى

%186,47,3 732,4 546,02 2مدخرات وفوائد معلقة

%5,3 475,174,0 401,11 1مدخر�ت

%9,8 257,2112,4 144,91 1فو�ئد معلقة

%4,0 557,0215,6 341,45 5الم�ستحقات ال�سافية على الحرفاء
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الأموال الذاتيــــــــــة
م�ستوى مريح لالأموال الذاتية من �ساأنه اأن يمّكن البنك من احترام 

المقت�سيات القانونية لموؤ�سرات المالءة

�سّجلت �لأمو�ل �لذ�تية للبنك زيادة بـ 40,9 مليون دينار لتنتقل من 

695,7 مليون دينار في موفى �سنة 2015 �إلى 736,6 مليون دينار في 

موفى �سنة 2016.

ويو�فق هذ� �لنمو �لنتائج �لم�سجلة في نهاية �سنة 2015 )33 مليون 

دينار( و�سنة 2016 )40,9 مليون دينار(.

جــودة الأ�ســــول
الديون  تطور  في  التحكم  اإلى  الرامية  المجهودات  موا�سلة 

المتعثرة وتحقيق تغطية اأف�سل

1 - تطــــــــــــّور الديــــون املتعثـــرة

�لمتعثرة  للديون  �لجمالي  �لقائم  �سجل   2016 دي�سمبر  موفى  في 

�ل�سنة  موفى  في  دينار  مليون   2.528 ليبلغ   %0,8 بـ  طفيفة  زيادة 

�لمحا�سبية 2016.

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015ماليين الدنانير

0,0% -776,9 776,9 ر�أ�س �لمال

0,0% -117,0 117,0 مخ�س�سات �لدولة

0,1% 0,5 465,1 464,7 �حتياطيات

0,6%)0,0()5,5()5,5(�أ�سهم ذ�تية

0,0% -37,3 37,3 �أمو�ل ذ�تية �أخرى

)4,5%( 33,0 )694,7()727,8(نتائج مرحلة

 22,6% 7,5 40,5 33,0 نتيجة �ل�سنة �لمحا�سبية

5,9%695,7736,640,9اأموال ذاتية

%13,48 

113,8- 92,2- 

736,7

695,7
404,3

2012 2013 2014 2015 2016

á«JGP ∫GƒeCG
اأمـــوال ذاتيـــة )ماليين الدنانير(

كما ��ستقر �لقائم �ل�سافي من �لمدخر�ت لمحفظة �سند�ت �ل�ستثمار في حدود 354,6 مليون دينار بزيادة بلغت 55,4 مليون دينار �أو %18,5 

مقارنة بم�ستو�ه �لم�سجل في نهاية �سنة 2015.

التعهدات خارج املوازنة
دينار  مليون   388,4 بـ  تقدما  �لمو�زنة  خارج  �لتعهد�ت  �سجلت 

�ل�سنة  دينار  مليون   1.221,4 مقابل  دينار  مليون   1.609,8 لتبلغ 

�لما�سية.

وخ�ّس هذ� �لتطور جميع �أنو�ع �لتعهد�ت تقريبا :

�سجلت �لتعهد�ت لفائدة �أو باأمر �لحرفاء زيادة بـ 233,2 مليون   •
دينار خا�سة على م�ستوى فتح �لعتماد�ت �لم�ستندية )+109,1 

مليون دينار(.

155,2 مليون دينار �أو  بـ  �لبنوك  باأمر  �أو  لفائدة  �لتعهد�ت  تنامت   •
38,7% لتبلغ 556,7 مليون دينار في موفى �ل�سنة �لمالية 2016.

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015ماليين الدنانير

%533,4568,935,56,7المحفظة الجمالية لل�سندات

61,7%99,4160,861,4�سند�ت �ل�ستثمار

-1,9%-201,9198,13,8�سند�ت �لم�ساهمة

-44,6%-87,248,338,9ح�س�س في �ل�سركات �ل�سريكة و�لم�ستركة

14,8%123,7142,018,2ح�س�س في �ل�سركات �لمرتبطة

-6,9%-21,219,71,5م�ساهمات في �إعادة �لتفويت

-8,5%-234,2214,319,9مدخرات

18,5%299,2354,655,4�سافي محفظة ال�سندات

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015ماليين الدنانير

28,4%053,2233,2 819,91تعهدات ل�سالح اأو باأمر الحرفاء

62,0%176,1285,2109,1فتح �عتماد�ت م�ستندية

67,5%76,5128,251,7قرو�س ممنوحة عير م�ستعملة

13,9%557,2634,877,6�سمانات وكفالت

60,0%3,14,91,9م�ساهمات غير مدفوعة

-100,0%7,0-7,00,0تعهد�ت على �أور�ق �لخزينة

38,7%401,5556,7155,2تعهدات ل�سالح اأو باأمر البنوك

38,7%401,5556,7155,2بنوك غير مقيمة منت�سبة بالخارج

0,9%49,850,30,5تاأكيد �لقرو�س �لم�ستندية

44,0%351,6506,4154,7�سمانات �أخرى نهائية

31,8%609,8388,4 221,41 1مجموع التعهدات خارج الموازنة
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3 - مـــــــــوؤ�سر املــــــــالءة

بقيت موؤ�سر�ت �لمالءة م�ستقرة في م�ستويات �أعلى من �لمتطلبات 

من  �لممالة  �لذ�تية  �لأمو�ل  من  �لمتطلبات  �إدر�ج  رغم  �لتنظيمية 

�سمن  �لعملية  �لمخاطر  لتغطية  �لتون�سي  �لمركزي  �لبنك  قبل 

�لمخاطر �لمحتملة.

 918,7 بـ  �رتفاعا  �لمحتملة  �لمخاطر  �سجلت  �ل�سياق،  هذ�  في 

500 مليون دينار تعادل �لمبلغ �ل�سروري لتغطية  مليون دينار منها 

عدد �لتون�سي  �لمركزي  �لبنك  لمن�سور  طبقا  �لعملية   �لمخاطر 

.03-2016

)Tier 1( �لأ�سا�سية  �ل�سافية  �لذ�تية  �لأمو�ل  �رتفعت   وبالتو�زي، 

�لأمو�ل  بلغت  كما  دينار  مليون   555,3 لتبلغ  دينار  مليون   45 بـ 

�لذ�تية �ل�سافية �لجمالية 795,3 مليون دينار مقابل 760,6 مليون 

دينار في �سنة 2015.

للموؤ�سر�ت  تر�جع  �لعو�مل  هذه  لجميع  �لمزدوج  �لتاأثير  عن  ترتب 

�لتنظيمية كالآتي :

 %8,47 �إلى   %9,05 من  ليتر�جع    0,58-  :  Tier  1 موؤ�سر   −
مقابل حد قانوني بـ 7% ؛

-1,35% ليتر�جع من 13,48% �إلى %12,13   : �لمالءة  موؤ�سر   −
مقابل حد قانوني بـ %10.

رغم هذ� �لتر�جع و��سل �لبنك تمتعه بفو�ئ�س �أمو�ل ذ�تية مريحة :

139 مليون دينار بعنو�ن موؤ�سر �لمالءة �لإجمالي  •
   Tier 1 96 مليون دينار بعنو�ن موؤ�سر  •

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015ماليين الدنانير

8,8% 510,2555,345,1�سافي �لأمو�ل �لذ�تية �لأ�سا�سية

-4,2%-250,4240,010,4�أمو�ل ذ�تية �إ�سافية

4,6% 760,6795,334,7مجموع �لأمو�ل �لذ�تية �ل�سافية

16,3% 558,9918,7 640,26 5مجموع �لمخاطر �لمحتملة

12,13%13,48%الن�سبة الإجمالية للمالءة

10%10%�لحد �لقانوني �لأدنى

Tier-1 8,47%9,05%ن�سبة المالءة

7%7%�لحد �لقانوني �لأدنى

9,05%

13,48%

8,47%

12,13%

IAÓe áÑ°ùædG 

IAÓª∏d á«dÉªL’G áÑ°ùædG

(ÒfÉfódG ÚjÓe)

 2016 Èª°ùjO  2015 Èª°ùjO 

á«JGòdG ∫GƒeC’G ¢†FÉa

Trier 1

96139115197

موؤ�سر المالءمة

ونتج عن زيادة �لم�ستحقات �ل�سليمة بن�سق �أهم تح�سن ملحوظ لن�سبة �لديون �لمتعثرة �لتي تر�جعت من 30,3% �إلى 28,2% �أو ما يعادل 

ربحا بحو�لي نقطتين مائوية.

2 - تغطية الديون املتعرثة

 ،2016 �لمحا�سبية  �ل�سنة  للبنك، خالل  �لتون�سية  �ل�سركة  و��سلت 

مجهود�تها �لمبذولة فيما يتعلق بتخ�سي�س �لمدخر�ت �ل�سرورية.

في هذ� �ل�سياق، تح�سنت ن�سبة �لتغطية �لجمالية للديون �لمتعثرة 

نهاية  في   %67,9 من  لتنتقل  �أكثر  �لموؤجلة(  �لفو�ئد  من  )�ل�سافية 

�سنة 2015 �إلى م�ستوى مريح �أو 73,1% في موفى �ل�سنة �لمحا�سبية 

2016 وهو ما يعادل زيادة بـ 5,2 نقاط مئوية.

�إلى تكوين مدخر�ت  �أ�سا�سا،  يرجع هذ� �لم�ستوى �لمريح للتغطية، 

�إ�سافية هامة على �لديون ذ�ت �لأقدمية �لتي تجاوزت 3 �سنو�ت في 

ق�سمي �لمخاطر 4 و5.

�لمعلقة  و�لفو�ئد  �لمدخر�ت  قائم  ِ�رتفع  �لأ�سا�س،  هذ�  وعلى 

 %6,9 �أو  دينار  مليون   131 بـ  �لمتعثرة  �لديون  لتغطية  �لمخ�س�سة 

ليبلغ 2010٫1 مليون دينار في نهاية 2016 مقابل 1.879 مليون دينار 

في موفى �سنة 2015.

5765
6447

2508 2528

12-2015 12-2016

IÌ©àŸG ¿ƒjódG äÉ≤ëà°ùe áÑ°ùf Qƒ£J

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

ádƒ«°ùdG á«£¨J áÑ°ùf 

%28,16%30,31

(Ò
fÉf

ódG
 Ú

jÓ
e)

تطور ن�سبة م�ستحقات الديون المتعثرة

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015ماليين الدنانير

8,5%974701,0 2738 8اإجمالي الم�ستحقات

11,8%446681 7656 5م�ستحقات �سليمة

0,8%52820 5082 2م�ستحقات م�سكوك في خال�سها �أو متنازع عليها

  %30,328,2%ن�سبة الديون المتعثرة

6,0%406,879 3271 1مدخر�ت

9,3%52 552603,3فو�ئد معلقة

8,9%570 964 3946 6�سافي الم�ستحقات

  79,5%74,9%ن�سبة تغطية �لديون �لمتعثرة )�لمعنى �لمو�سع(

  73,09%67,9%ن�سبة تغطية �لديون �لمتعثرة �ل�سافية من �لفو�ئد �لمعلقة
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6 - ال�سيــــــولة وما يعـــــــــــادلها 

على �أ�سا�س �لتدفقات �لنقدية، تر�جعت �ل�سيولة وما يعادلها لتنتقل 

من 157 مليون دينار �إلى م�ستوى �سلبي )-342,4 مليون دينار( في 

 499,3 بـ  2016 وت�سجل، بذلك، �نخفا�سا  �ل�سنة �لمحا�سبية  نهاية 

مليون دينار.

�لتمويل  ن�ساط  من  �لمتاأتية  �لتدفقات  �أ�سا�سا  �لو�سعية  هذه  ميزت 

)عرفت �ل�سنة �لمحا�سبية 2015 تج�سيم عملية �لترفيع في ر�أ�س مال 

�لبنك(.

2880 30632113 2625

 2015 Èª°ùjO   2016 Èª°ùjO

 áëLôe ájQÉL Ωƒ°üN

ádƒ«°ùdG öTDƒe : ∂æÑ∏d á«°ùfƒàdG ácöûdG

áëLôe ≥«≤ëà∏d á∏HÉb ∫ƒ°UCG

ádƒ«°ùdG  áÑ°ùf 

%116,7
%136,3
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jÓ
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موؤ�سر ال�سيولة

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015ماليين الدنانير

102% )174,8()347( )172(�لتدفقات �لنقدية لأن�سطة �ل�ستغالل

)71,8()65( 7 �لتدفقات �لنقدية لأن�سطة �ل�ستثمار

)798,9()88( 711 �لتدفقات �لنقدية لأن�سطة �لتمويل

)191%()045,5 1()499,4(546,1 التغير ال�سافي لل�سيولة

)140%(546,2 157 )389(�لتدفقات �لنقدية في بد�ية �ل�سنة �لمحا�سبية

)318%()499,3()342,4(156,9 ال�سيولة وما يعادلها في اآخر ال�سنة المحا�سبية

347-

65- 

342-

88-

157

‘ É¡dOÉ©jÉe h ádƒ«°ùdG
á«Ñ°SÉëŸG áæ°ùdG ôNBG 

á«æ≤àdG äÉ≤aóàdG
πjƒªàdG á£°ûfC’ 

 á«æ≤àdG äÉ≤aóàdG
QÉªãà°S’G á£°ûfC’

á«æ≤àdG äÉ≤aóàdG
 ∫Ó¨à°SE’G á£°ûfC’ 

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

)LCR( 4 - ن�سبة تغطية ال�سيــــــولة

�ل�ّسائلة عالية �لجودة  �لتر�جع �لمالحظ على م�ستوى �لأ�سول  رغم 

)-379 مليون دينار( �سهد موؤ�سر ن�سبة تغطية �ل�سيولة �ل�سهري �لذي 

�لتدفقات  �سافي  �إلى  �لجودة  عالية  �ل�سائلة  �لأ�سول  بن�سبة  يقا�س 

�لنقدية �لمدفوعة تح�سنا بـ 30,1 نقطة مئوية ليبلغ 199,3% في نهاية 

دي�سمبر 2016 مقابل 169,4% في موفى دي�سمبر 2015 وذلك تحت 

تاأثير تر�جع �سافي �لتدفقات �لنقدية �لمدفوعة )-263 مليون دينار(.

5 - موؤ�سر ال�سيــــــــــــــــــــولة 

بلغ موؤ�سر �ل�سيولة �لمعرف بمعدل �لأ�سول �لمحققة �إلى �لخ�سوم 

�لتنظيمي  �لحد  يفوق  وهو   2016 �سنة  نهاية  في   %116,7 �لمطلوبة 

�لمطلوب )%100(.

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015ماليين الدنانير

-54% )263(485,0222,0�سافي �لتدفقات �لنقدية �لمدفوعة

-46% )379(821,0442,0�لأ�سول �ل�سائلة عالية �لجودة

199% 169% ن�سبة تغطية ال�سيولة 

80% 70% �لحد �لقانوني

485

821

222

442

%70  
%80  

2015 Èª°ùjO 2016 Èª°ùjO

%169  
%199  

IOƒ÷G á«dÉY á∏FÉ°ùdG ∫ƒ°UC’G

áYƒaóŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ‘É°U

ÊƒfÉ≤dG ó◊G

ádƒ«°ùdG á«£¨J áÑ°ùf
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تطّور ن�سبة ال�سيولة

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015ماليين الدنانير

6,4% 063,4183,7 3 879,7 2 �أ�سول قابلة للتحقيق مرجحة

24,2% 624,5511,1 2 113,4 2 خ�سوم جارية مرجحة

116,7%136,3%ن�سبة ال�سيولة

100%100%�لحد �لقانوني �لأدنى
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تطّور مكونات الناجت البنكي ال�سايف

1 - هام�س الفوائد ال�سافي : �رتفع هام�س �لفو�ئد �ل�سافي للبنك 

لينتقل من 152,2 مليون دينار في نهاية �سنة 2015 �إلى 160,0 مليون 

مليون   7,9 بلغت  بزيادة   2016 �لمحا�سبية  �ل�سنة  موفى  في  دينار 

�ل�سوق  ن�سبة  معدل  لتر�جع  �ل�سلبي  �لمختلط  �لتاأثير  ولول  دينار. 

�لنقدية لكانت هذه �لزيادة �أكثر �أهمية.

 5,8 بـ  تح�سنا  �لبنوك  بين  ما  �لعمليات  على  �لهام�س  �سجل  كما 

مليون دينار �أو 33% يف�سر بتر�جع لجوء �لبنك لإعادة �لتمويل على 

�ل�سوق �لنقدية وبين �لبنوك.

تحليل الهام�س ال�سافي للفوائد

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

)2,2%()511 8(209 374 720 382 فوائد واإيرادات مماثلة

)7,1%(389 16 )177 214()566 230(فوائد واأعباء مماثلة

)33%(837 5 )006 12()843 17(�لهام�س �ل�سافي على �لعمليات ما بين �لبنوك

)2%()869 3(176 176 045 180 �لهام�س �ل�سافي على �لعمليات ما بين �لبنوك

)59%(910 5 )138 4()048 10(�لهام�س �ل�سافي على عمليات �أخرى

5,2% 877 7 032 160 154 152 الهام�س

581 694309 269الناتج البنكي ال�سافي

ن�سبة الناتج البنكي ال�سافي

51,7%56,4%�لهام�س �ل�سافي للفو�ئد

)4%()7%(�لهام�س �ل�سافي للفو�ئد على عمليات �لخزينة وما بين �لبنوك

57%67%�لهام�س �ل�سافي للفو�ئد على عمليات مع �لحرفاء

)1%()4%(�لهام�س �ل�سافي للفو�ئد على عمليات �أخرى

�رتفاعا �ل�سافية  �لعمولت  �سهدت   : ال�سافية  العمولت   -  2 
بـ 15,8 مليون دينار �أو 30,5% خالل �لفترة قيد �لدر�س لتبلغ 67,6 

مليون دينار في موفى دي�سمبر 2016. و�سملت هذه �لزيادة بالخ�سو�س 

�لعمولت �لمقبو�سة على م�سك �لح�سابات ودر��سة ملفات �لقرو�س.

ن�ساط  حول  مركزة  منها،  كبير  جزء  في  �ل�سافية،  �لعمولت  بقيت 

�نتقلت ح�سة  بينما   %54 بلغت  بح�سة  �لح�سابات«  في  »�لت�سرف 

ن�ساط �لتمويل من 29% في نهاية �سنة 2015 �إلى 28% في موفى 

�سنة 2016.

3 - الأرباح على محفظة ال�سندات التجارية : �سجلت �لأرباح 
على محفظة �ل�سند�ت �لتجارية �رتفاعا ملحوظا بـ 11,8 مليون دينار 

دينار  مليون   32,7 �لدر�س، من  قيد  �لفترة  لتنتقل، خالل   %36 �أو 

�إلى 44,4 مليون دينار.

بالزيادة  �لتجارية  �ل�سند�ت  �لهام لالأرباح على محفظة  �لتطور  يف�سر 

�لم�سجلة على م�ستوى معدل محفظة رقاع �لخزينة �لمت�سرف فيها 

لح�ساب �لبنك �لخا�س.

كما تح�سنت م�ساهمة محفظة �ل�سند�ت �لتجارية في تركيبة �لناتج 

�لبنكي �ل�سافي �لإجمالي لتنتقل من 12,1% �إلى %14,4.

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015ماليين الدنانير

100%29,659,329,7الأرباح

-77%-6,91,65,4�أرباح �سافية على �سند�ت �لمبادلة

154%22,757,835,1�أرباح �سافية على �سند�ت �لتوظيف

-588%-17,9-3,114,9الهام�س ال�سافي

36%32,744,411,8المجموع

موؤ�ســــرات النتـــــــائج
الو�سيطة  تح�سن مح�سو�س لوحظ على م�ستوى جميع الأر�سدة 

م�سار  وعك�س  التنازلي  الن�سق  مع  القطع  من  ويمكن  للت�سرف 

منحى النتائج

النــاجت البنكــــي ال�ســـايف

في موفى دي�سمبر 2016، بلغ �لناتج �لبنكي �ل�سافي 309,6 مليون 

بال�سنة  مقارنة   %14,8 �أو  دينار  مليون   39,9 بـ  زيادة  لي�سّجل  دينار 

�لمحا�سبية 2015.

�سمل �لتطور �لملحوظ جميع مكونات �لناتج �لبنكي �ل�سافي :

العمولت ال�سافية : +15,8 مليون دينار �أو 30,5% وخ�س هذ�   •
�لرتفاع مختلف �أ�سناف �لعمولت وبالأ�سا�س تلك �لمتاأتية من 

در��سة ملفات �لقرو�س وم�سك �لح�سابات ؛

ناتج   %5,2 �أو  دينار  مليون   7,9+  : للفوائد  ال�سافي  الهام�س   •
�أ�سا�سا عن تر�جع �أعباء �لفو�ئد بـ 16,4 مليون دينار ؛

 : المالية  والعمليات  الدولة  �سندات  عن  الناجمة  المداخيل   •
15,5+ مليون دينار �أو 30,8% ؛

مداخيل محفظة �سندات ال�ستثمار : +0,7 مليون دينار �أو %4,8.  •

بهيمنة  متميزة  �ل�سافي  �لبنكي  �لناتج  بنية  بقيت 

ن�ساط �لو�ساطة بح�سة بلغت 52% مع تح�سن :

مئوية(  نقطة   2,6+( �لعمولت  ح�سة  م�ساهمة   -

�لبنكي  �لناتج  من   %21,8 حدود  في  لت�ستقر 

�ل�سافي.

محفظة  عن  �لناجمة  �لمد�خيل  م�ساهمة   -

�ل�ستثمار  �سند�ت  ومحفظة  �لتجارية  �ل�سند�ت 

�لتي بلغت 26,5% في �سنة 2016 مقابل %24 

في �سنة 2015.

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015ماليين الدنانير

)2,2%()511 8(209 374 720 382 فو�ئد ومد�خيل مماثلة

)7,1%(389 16 )177 214()566 230(فو�ئد متكبدة و�أعباء مماثلة

5,2% 877 7 032 160 154 152 الهام�س ال�سافي للفوائد 

28,5% 854 15 548 71 694 55 عمولت مقبو�سة

1,1% )42()919 3()877 3(عمولت مدفوعة

30,5% 812 15 629 67 817 51 �سافي العمولت 

36,0% 755 11 438 44 683 32 �أرباح على محفظة �ل�سند�ت �لتجارية

21,1% 700 3 196 21 496 17 �أرباح على عمليات �ل�سرف

4,8% 743 287 16 544 15 مد�خيل محفظة �سند�ت �ل�ستثمار

24,6% 198 16 920 81 723 65 مداخيل اأخرى

14,8% 887 39 581 309 694 269 الناتج البنكي ال�سافي 

‘É°üdG »µæÑdG œÉædG á«æH

äGóæ°ùdG á¶Øfi
á«dÉe äÉ«∏ªY h

á«aÉ°U ä’ƒªY

óFGƒØ∏d ‘É°üdG ¢ûeÉ¡dG

2016 Èª°ùjO2015 Èª°ùjO

157

66

52

160

82 26%+24,6%

+30,5%

+5,2%

22%

52%

67,63

بنية الناتج البنكي ال�سافي )ماليين الدنانير(
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وباعتبار ما �سبق تح�سن معامل �ل�ستغالل ليتر�جع من 51,2% في نهاية دي�سمبر 2015 �إلى 50,1% في موفى دي�سمبر 2016.

∫Ó¨à°SEÓd á«dÉªLE’G áé«àædG

á«∏ªY AÉÑYCG

á«dÉªLE’G ∑Ó¨à°SE’G äGOGôjG

2016 Èª°ùjO2015 Èª°ùjO

275,6

137,5

315,6(138) (155)

160,6
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 Ú

jÓ
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النتيجة الجمالية لال�ستغالل

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015اآلف الدنانير

14,8%887 58139 694309 269الناتج البنكي ال�سافي

3% 159 058 6 899 5 �إير�د�ت ��ستغالل �أخرى

14,5%046 63940 593315 275اإيرادات ال�ستغالل ال�سافية

7,1% )547 7()219 114()672 106(�أعباء �لأعو�ن

34,5% )613 8()605 33()992 24(�لأعباء �لعامة لال�ستغالل

13% )809()253 7()443 6(مخ�س�سات لال�ستهالك و�لمدخر�ت على �لأ�سول �لثابتة

12,3%)969 16()078 155()108 138(اأعباء عملية

16,8%077 56123 484160 137النتيجة الجمالية لال�ستغالل

∫Ó¨à°SE’G πeÉ©e á∏µ«g

2016 Èª°ùjO2015 Èª°ùjO

∫Ó¨à°SEÓd áeÉY AÉÑYCG

¿GƒYC’G AÉÑYCG

∫Ó¨à°SE’G πeÉ©e

∑Ó¡à°SE’G äÉ°ü°üfl
áàHÉãdG ∫ƒ°UC’G ≈∏Y äGôNóŸG h 

106,7

6,4

25,0

114,2

7,3
26%

51,2%

50,1%

22%

52%

33,6
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هيكلة اأعباء ال�ستغالل

4 - الأرباح ال�سافية على عملّيات ال�سرف : �سجلت �لأرباح 

�ل�سافية على عمليات �ل�سرف تقّدما بـ 3,7 مليون دينار �أو %21,1 

لتنتقل من 17,5 مليون دينار �إلى 21,2 مليون دينار بين �سنتي 2015 

و2016. وميز �لتطور �لملحوظ نتائج :

�ل�سرف لأجل تحت تاأثير تر�جع �لأعباء على �لعمليات لأجل ؛  •

1,9 مليون دينار مقارنة  بـ  تقدما  �سجل  �لذي  بالحا�سر  �ل�سرف   •
بم�ستو�ه في نهاية دي�سمبر 2015.

مد�خيل  بلغت   : ال�ستثمار  �سندات  محفظة  مداخيل   -  5

 2016 �سنة  نهاية  في  دينار  مليون   16,3 �ل�ستثمار  �سند�ت  محفظة 

بزيادة تقدر بـ 0,7 مليون دينار �أو 5% مقارنة بم�ستو�ها في نهاية �سنة 

.2015

�سمل �لرتفاع �لم�سجل �أ�سا�سا �لمد�خيل في �سكل :

+0,9 مليون دينار ؛  : �لرقاعية  �ل�ستثمار  �سند�ت  على  فو�ئد   •

+0,2 مليون دينار لتبلغ 9 مليون دينار   : �لم�ساهمات  على  �أرباح   •
في موفى �سنة 2016.

في �لمقابل تر�جعت �لمد�خيل على �سركات �ل�ستثمار ذ�ت ر�أ�س 

مال �لتنمية بـ 0,4 مليون دينار.

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015اآلف الدنانير

15%  879 778 9006 5فو�ئد ومد�خيل مماثلة على �سند�ت �ل�ستثمار

)1%()136(508 6449 9�أرباح ومد�خيل مماثلة على �سند�ت �لم�ساهة

831464مد�خيل �أمو�ل �سيكار

3% 231 044 8139 8مد�خيل �سند�ت �لم�ساهمة

5% 287743 54416 15مداخيل محفظة �سندات ال�ستثمار 

النتيجة الإجمالية لال�ستغالل

و�لزيادة   %14,8+ �ل�سافي  �لبنكي  �لناتج  تح�سن  �إلى  بالنظر 

�لنتيجة  �سجلت   %12,3+ �لعملية  �لأعباء  م�ستوى  على  �لمالحظة 

لتبلغ   %16,8 �أو  دينار  مليون   23,1 بـ  تطور�  لال�ستغالل  �لإجمالية 

160,6 مليون دينار في موفى �ل�سنة �لمحا�سبية 2016 مقابل 137,5 

مليون دينار في نهاية �سنة  2015.

�لمو�رد  �أعباء  من  �أغلبها  في  )�لمكونة  �لعملية  �لأعباء  و�رتفعت 

�لب�سرية( بـ 17 مليون دينار �أو 12,3% لتنتقل من 138,1 مليون دينار 

�إلى 155,1 مليون دينار بين �سهري دي�سمبر 2015 ودي�سمبر 2016. 

ويف�سل هذ� �لتغير كالآتي :

+7,5 مليون دينار �أو 7,1% تف�سر هذه �لزيادة   : �لأعو�ن  �أعباء   •
�أ�سا�سا بكلفة عملية �لنتد�ب �لتي قام بها �لبنك خالل �لثالثي 

و�لزياد�ت  �ل�سنة  نهاية  ترقيات  وبتاأثير   2016 �سنة  من  �لثالث 

�لقانونية لالأجور .

 %34,5 �أو  دينار  مليون   8,6+  : لال�ستغالل  �لعامة  �لأعباء   •
 les( وخ�س تطور �لأعباء �لعامة لال�ستغالل م�ساريف �لمناولة

.)frais de sous-traitance

.
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النتيجة ال�سافية

بلغت �لنتيجة �ل�سافية للبنك 40,5 مليون دينار في نهاية �ل�سنة �لمحا�سبية 2016 لت�سجل زيادة بـ 7,5 مليون دينار �أو 22,6 % مقارنة بم�ستو�ها 

في موفى 2015.

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015ماليين الدنانير

14,8% 40 309,6 269,7 �لناتج �لبنكي �ل�سافي

14,5% 40 315,6 275,6 �إير�د�ت �سافية لال�ستغالل

12,3% )17()155,1()138,1(�أعباء عملية

16,8% 23 160,6 137,5 �لنتيجة �لإجمالية لال�ستغالل

15,6% )16()117,4()101,5(كلفة �لمخاطر �ل�سافية

20,0% 7 43,14 35,9 نتيجة �ل�ستغالل

)18,8%(0 )1,5()1,9(ر�سيد ربح/خ�سارة �لعنا�سر �لعادية �لأخرى

7,3% )0()1,1()1,0(�أد�ء على �ل�سركات

)0()0,0(- �أد�ء�ت وم�ساهمات دورية

22,6%33,0440,5187,5النتيجة ال�سافية لل�سنة المحا�سبية

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015اآلف الدنانير

23%)19 412()105 231()819 85(مخ�س�سات للمدخر�ت ونتائج ت�سحيح �لقيم على �لديون وخارج �لمو�زنة و�لخ�سوم 

)22,5%(540 3 )186 12()726 15(مخ�س�سات للمدخر�ت ونتائج ت�سحيح �لقيم على محفظة �ل�ستثمار 

16%  )872 15()88,6()72,9(كلفة المخاطر الإجمالية 

املــــــراقبة الداخلــــــية
دعم متوا�سل في اإطار العمل على تبني معايير بازل 

�لتون�سي  �لمركزي  �لبنك  من�سور  مقت�سيات  تركيز  �إطار  في  د�ئما  

�لبنكي و�لقانون   2006 نوفمبر   28 بتاريخ   2006-19  عدد 

حوكمة  نظام  تبني  وبعد   2016 جويلية   11 بتاريخ   2016-48 عدد 

و�لمدير  �لد�رة  مجل�س  رئي�س  مهام  بين  يف�سل   2015 �سنة  جديد 

�لمر�قبة  منظومة  تعزيز  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  و��سلت  �لعام، 

�لد�خلية باإنجاز �أعمال مختلفة فيما يتعلق بـ :

مراقبة العمليات والإجراءات  

�لتنظيمي  �لهيكل  يحتوي  لالأن�سطة  �لد�ئمة  �لمر�قبة  بخ�سو�س 

للبنك على �إد�ر�ت �لمر�قبة �لتالية :

؛ �لت�سرف  مر�قبة  �إد�رة   ➢

؛ �لتعهد�ت  مر�قبة  �إد�رة   ➢

؛ �لمحا�سبية  �لمر�قبة  �إد�رة   ➢

�لالمركزية  و�لعمليات  و�لمحا�سبية  �لتنظيمية  �لمر�قبة  �إد�رة   ➢
)بالن�سبة للعمليات بالعملة �لأجنبية ومع �لخارج( ؛

املخاطر« كلفة 

بلغت �لمخ�س�سات �ل�سافية للمدخر�ت ما قيمته 117,4 مليون دينار 

تف�سل كالآتي : 

بالديون  »�لحتفاظ«  كلفة  تعادل  �إ�سافية  �سافية  مخ�س�سات   •
 4 �لمخاطر  في �سنفي  �أكثر  �أو  �سنو�ت   3 بقيت  �لتي  �لمتعثرة 

و5 : 70,4 مليون دينار ؛

�لعتيـــادي  �لـن�ســــاط  علـــى  �سافيـــة  مخ�س�ســـات   •
)activité Récurrente( : 8,3 مليون دينار ؛

23,9 مليون دينار   : و�لأعباء  �لمخاطر  على  �سافية  مخ�س�سات   •
�لتقاعد  �لجر�يات ومنح  لتغطية  �لمدخر�ت �لمخ�س�سة  ت�سمل 

�لختياري )24,4 مليون دينار( ؛

 12,2  : �ل�ستثمار  �سند�ت  قيمة  نق�س  لتغطية  مخ�س�سات   •
مليون دينار متعلقة في جزء كبير منها بعملية �إعادة هيكلة �لبنك 

.TFB لأجنبي �لتون�سي�

تر�جعت كلفة �لمخاطر على محفظة �ل�سند�ت بـ 3,5 مليون دينار لتنتقل من 15,7 مليون دينار في نهاية �سنة 2015 �إلى 12,2 مليون دينار في 

موفى �سنة 2016.

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015اآلف الدنانير

-20%296 11 )563 44()859 55(مخ�س�سات للمدخر�ت على �لديون

-19%)058 8(689 34 746 42 ��ستعادة �لمدخر�ت على �لديون

-8%203 7 )973 77()176 85(مخ�س�سات للمدخر�ت �لإ�سافية

-30%)258 3(589 7 847 10 ��ستعادة �لمدخر�ت �لإ�سافية

-100%)543(- 543 ��ستعادة فو�ئد على ديون تم �لتخلي عنها

-34%566 )111 1()677 1(ديون قيدت في �سكل خ�سارة 

-8%207 7)369 81()576 88(�سافي المخ�س�سات على المدخرات على ديون الحرفاء

%التغير دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015اآلف الدنانير

-73%738 10 )925 3()663 14(مخ�س�سات �لمدخر�ت لنق�س محفظة �ل�ستثمار 

953%074 21 285 23 211 2 ��ستعادة �لمدخر�ت لنق�س محفظة �ل�ستثمار

-82%676 4 )022 1()698 5(مخ�س�سات للمدخر�ت لنق�س �لأمو�ل �لمت�سرف فيها

77%664 523 1 859 ��ستعادة �لمدخر�ت على �لأمو�ل �لمت�سرف فيها 

-2147%)608 33()042 32(565 1 فائ�س �أو ناق�س �لقيمة في تفويت محفظة �ل�ستثمار

)5()5( - خ�سارة على �أمو�ل �سيكار

-23%540 3)186 12()726 15(مخ�س�سات المدخرات ونتائج ت�سحيح القيم على محفظة ال�ستثمار

ببرنامج  �لمتعلقة  �لتكاليف  لتغطية  �لمخ�س�سة  �لمدخر�ت  وباعتبار 

�لجدول  يقدم  دينار،  مليون   24,4 بـ  و�لمقدرة  �لجتماعي  �لتطهير 

�سنتي  بين  للمدخر�ت  �لمخ�س�سات  م�ستوى  على  �لتغير  �لتالي 

2015 و2016 :



35 34

الـتقـريــر ال�سنــوي 2016الـ�ســـركـــــة الــتون�سيــــــة للــبنـــــــك

موقع النجدة 

�أ�سبح موقع �لنجدة �لخارجي عمليا بالن�سبة لدليل �لموؤ�س�سة و�لبريد 

�لمعلوماتية  و�لتطبيقات  �لأخرى  �لمعطيات  تحويل  �أما  �للكتروني 

فهو طور �لإنجاز.

وي�سمح هذ� �لموقع بمو��سلة �لن�ساط ب�سفة طبيعية في حال حدوث 

خارج  موجود  مركز  في  �لمعطيات  على  و�لحفاظ  معلوماتي  عطب 

�لمقر �لجتماعي.

املراقبة بالفيديو  

�لمركزّي  �لبنك  قبل  �لممالة من  �لأمن  لمتطّلبات  �لمتثال  ق�سد 

 �لجتماعي للبنك و�لبناء�ت 
ّ
�لتون�سي، تّم بعث م�سروع لتجهيز �لمقر

�لتابعة و�لإد�ر�ت �لجهوية و�لفروع وم�ستودعات �لأر�سيف ومكاتب 

رف و�أماكن �لموّزعات �لآلّية للبنك بمنظومة �لمر�قبة بالفيديو. �ل�سّ

قيا�س املخاطر ومراقبتها والتحّكم فيها 

�لمخاطر  في  بالت�سرف  �لمكلفة  �لثالث  �لد�ر�ت  تعزيز  تم   •
مر�قبة  و�إد�رة  ومتابعتها  �لقرو�س  مخاطر  مر�قبة  �إد�رة  وهي 

�ل�سوق  مخاطر  مر�قبة  و�إد�رة  ومتابعتها  �لعمليات  مخاطر 

في  �لت�سرف  ولتن�سيط  عملية  لتكون  جدد  باأعو�ن  ومتابعتها 

�لمخاطر د�خل �لبنك ؛

لالإر�ساء  طريق  خارطة  �لد�ر�ت  هذه  جميع  ر�سمت  وقد   •
للمخاطر  و�لمر�قبة  و�لقيا�س  �لتحليل  لمنظومة  �لتدريجي 

�لمتعلقة بمختلف �لمهن.

منظومة التوثيق والإعالم  

�لهيكل  �إلى  �لدورية  �لمر�قبة  �إثر  �لمنجزة  �لتقارير  تقّدم   •
على  تو�سع  كما  �لد�خلي.  للتدقيق  �لد�ئمة  و�للجنة  �لإد�ري 

ذمة مر�قبي �لح�سابات و�لبنك �لمركزي �لتون�سي ؛

�لمر�قبة  �إنجاز  ظروف  حول  تقرير�  �ل�سنة  في  مرة  �لبنك  يعد   •
�لد�خلي  للتدقيق  �لد�ئمة  �للجنة  �إلى  تقديمه  ويتم  �لد�خلية 

�لمركزي  و�لبنك  �لح�سابات  ومر�قبي  �لإد�رة  ومجل�س 

�لتون�سي ؛

�ل�سفة  �إ�سفاء  مالي هي في طور  تو��سل  ب�سيا�سة  �لبنك  يتمتع   •
�لر�سمية لها.

التنمية التجـــــــارية
ومعرفة  المعطيات  في  التحكم  على  ترتكز  جديدة  ديناميكية 

الحرفاء 

ل�ستر�تيجية            �لأولية  �لمحاور  �أحد  �لتجاري  �لن�ساط  تنمية  مثلت 

2016-2020. وتم تركيز عدة م�ساريع بغاية تحديد م�سار�ت جديدة 

منهم.  جديد  �آخر  عدد  و��ستقطاب  �لحرفاء  وفائية  وتحقيق  للتنمية 

ونجم عن هذه �لمنهجية تق�سيم جديد للحرفاء و�إثر�ء وتمييز �لعر�س 

�لذي ي�ستهدفها بعد �إجر�ء در��سة مقارنة بين �لنو�تج و�لخدمات �لتي 

تعر�سها �لمناف�سة.

وتم بعث منتجات جديدة �سنة 2016 وهي : 

؛  ودولية  وطنية  بزن�س«  بالتينوم  »فيز�  بطاقة   −

؛ جامعية«  »در��سات  قر�س   −

؛ �لجز�ر«  و«�بن  �سينا«  »�بن  �لحزمتين   −

و»�لتاأمين  �ل�سفر«  عند  »�لم�ساعدة  �لبنكي  للتاأمين  �لمنتجين   −
على �لحر�ئق«. 

�تفاقيات  �إم�ساء  تم  �سنو�ت  عدة  منذ  به  �لمعمول  للتم�سي  وطبقا 

جديدة للقرو�س مع 10 حرفاء هامين لتاأمين وفائية �أعو�نهم. وبذلك 

ز�دت �لقرو�س �لخا�سعة لالتفاقيات �سنة 2016 بـ 188% �إذ بلغت 

294.767 مليون دينار.

وفي �إطار �سيا�سة �لتقرب من �لحرفاء وطبقا لمخطط �لأعمال حققت 

�ل�سركة �لتون�سية للبنك برنامجها لفتح فروع جديدة وعددها 7 بكل 

؛ �لقانونية ومر�قبتها  لل�سوؤون  �لالمركزية  �لعمليات  متابعة  �إد�رة   ➢

؛ ومر�قبتها  للنز�عات  �لالمركزية  �لعمليات  متابعة  �إد�رة   ➢

؛ �لالمركزية  �لعمليات  ومر�قبة  �لقرو�س  تحقيق  �إد�رة   ➢

�لأ�سخا�س  �سالمة  )م�سلحة  �لم�ستركة  �لم�سالح  �إد�رة   ➢
و�لممتلكات و�لقيم...(.

وفي �إطار تدعيم �لمر�قبة د�خل �لبنك �سيتم تعزيز �سالحيات هذه 

�لد�ر�ت في �إطار م�سروع تركيز هيكل للمر�قبة �لد�ئمة.

�ل�سركة  ت�ستمل  و�لت�سريعية  �لقانونية  للمقت�سيات  وتطبيقا  كذلك 

وتتمثل  �لمتثال  بمر�قبة  مكلف  قار  هيكل  على  للبنك  �لتون�سية 

مهمته �لأ�سا�سية في :

بالّن�ساط  �لمتعّلقة  و�لت�سريعات  �لقو�نين  �حتر�م  على  �ل�سهر   •
�لبنكي ؛

تحديد مخاطر عدم �لمتثال وتقييمها على �لم�ستوى �لد�خلي   •
و�لخارجي للن�ساط �لبنكي ؛

�لأمو�ل  تبيي�س  مكافحة  �أعمال  على  �ل�سر�ف  دور  تاأمين   •
وتمويل �لرهاب ؛

�لأعو�ن  قبل  من  �لح�سن  �ل�سلوك  مجلة  �حتر�م  على  �ل�سهر   •
وتكوينهم بخ�سو�س �أخالقيات و�أدبيات �لمهنة �لبنكية.

وتمويل  �لأمو�ل  تبيي�س  ومكافحة  �لمتثال  مر�قبة  تعزيز  وق�سد 

�لرهاب �سرع �لبنك في ما يلي :

لمر�قبة  �لد�ئم  للهيكل  جديدة  ب�سرية  مو�رد  تخ�سي�س   •
�لمتثال ؛

)CRP( �لمطورة من  �لمتثال  عن  �لبالغ  بو�بة  تطبيقة  �إر�ساء   •
�أن تمكن �لبنك من تحليل  قبل »موني قر�م« و�لتي من �ساأنها 

تحويالت �لأمو�ل ومر�قبة �لمبادلت �لم�سبوهة ؛

تكوين �لأعو�ن �لجدد حول �إجر�ء�ت مكافحة تبيي�س �لأمو�ل   •
وتمويل �لإرهاب ؛

�للتز�م  قانون  بتطبيق  ت�سمح  �إجر�ء�ت  م�سروع مذكرة  تح�سير   •
.)FATCA( ب�سريبة �لح�ساب �لأجنبي

�إ�سافة �إلى �لإد�ر�ت �لمذكورة ي�سم �لبنك هياكل مر�قبة دورية هي : 

؛ �لعام  �لتفّقد  �إد�رة   •
�لّد�خلي. �لتدقيق  �إد�رة   •

�لعمل  بها  �لجاري  �لت�سريعات  �حتر�م  على  �لد�ر�ت  هذه  وت�سهر 

منظومة  نجاعة  لتح�سين  تو�سيات  وتقدم  �لد�خلية  و�لجر�ء�ت 

بدورها  �لمرتبطة  �لعامة  للمر�قبة  �لمركزية  بالإد�رة  وترتبط  �لت�سرف 

�أ�سا�س  على  �سو�ء  ��ستقاللية  بكل  بمهامها  وت�سطلع  �لعامة  بالإد�رة 

بر�مج تدخل �سنوي م�سادق عليه �أو باأمر من �لد�رة �لعامة �أو �للجان 

�لتابعة لمجل�س �لإد�رة وهي �لهيكل �لد�ئم للتدقيق �لد�خلي ولجنة 

�لمخاطر ولجنة �لت�سميات و�لمكافاآت.

التنظيم املحا�سبي ومعاجلة املعلومة  

للمنظومة  �لجديدة  للنو�ة  �لوحد�ت  و�إر�ساء مختلف  �إتمام  �إثر  على 

�لتدريجي  بال�ستغالل  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  قامت  �لمعلوماتية 

لبع�س �لتطبيقات �لمعلوماتية ق�سد �لتد�خل �أ�سا�سا مع هذه �لنو�ة.

وتغطي هذه �لتطبيقات عدد� من �لمهن �لبنكية وهي �لت�سرف في 

في  و�لت�سرف  و�لنقديات  �لخارج  مع  و�لعمليات  �لجاهزة  �لأمو�ل 

�لمتعلق  �لأعمال  مخطط  ور�سات  �إطار  في  وتدخل  �لم�ساهمات 

باإعادة هيكلة �لبنك.

معلوماتية  بمنظومة  �لتمتع  �لبنك من  �لتطبيقات  �ستمكن هذه  كما 

بما  و»�لتعهد�ت«  »�لفرع«  تطبيقات  تركيز  بعد  خا�سة  تنا�سقا  �أكثر 

لنو�ة  �لنا�سر  نف�س  قبل  �سياغتها من  تمت  �لأ�سا�سية  �لمكونات  �أن 

�لمنظومة �لمعلوماتية.

�سرعت  و�لمعطيات،  �لعمل  لمو�قع  �لمادي  �لأمن  �سعيد  وعلى 

�ل�سركة �لتون�سية للبنك في تنفيذ م�ساريع هيكلية تتعلق بالمعد�ت 

و�سبكة �لفروع :
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املــوارد الب�ســـرية
م�ساركة هامة في اإعادة هيكلة البنك

بال�ستر�تيجية  �لمتعلق  �لب�سرية«  �لمو�رد  »�متياز  محور  �إطار  في 

�لجديدة �لتي تعتمد �لبعد �لن�ساني كر�فعة للتنمية تم خالل �سنة 

2016 تحقيق عدة �عمال منها :

�أح�سن  جلب  �إلى  يهدف  �لذي  �لنتد�ب  برنامج  تحقيق   •
�لمهن  مختلف  لحاجيات  �ل�ستجابة  ق�سد  �لمكانيات 

و�لت�سبيب �لهرمي ؛

؛ �لجتماعي  �لتطهير  عملية  لبدء  �لالزمة  �ل�سروط  تركيز   •

؛ �لد�خلي  للتو��سل  جديدة  خطة  تحديد   •

؛ �لنجاعة  وتح�سين  �لتحفيز  ق�سد  �لتقييم  مو��سفات  مر�جعة   •

للبنك. �لتون�سية  �ل�سركة  لأكاديمية  �لقانونية  �لو�سعية  ت�سوية   •

مقابل  2016 موفى  في  عامال   2.141 �لبنك  �أعو�ن  عدد   بلغ 

898 1 في موفى 2015. وتعد �سبكة �لفروع 1.226 �أو 57,3% وبلغت 

ن�سبة �لتاأطير 35,12%. وتم تحقيق عملية �نتد�ب 348 موظف جديد 

في �سهر �سبتمبر مع �لعلم باأن 80% منهم قد تم تعيينهم بالفروع مما 

�سيمكن �لبنك من �ل�سمو �سريعا بنجاعته �لتجارية. هذ� وقد تم �لبدء 

في تحقيق �لتحول �لثقافي للمو�رد �لب�سرية �سنة 2016. 

وهكذ� وفي �إطار تطبيق �ل�ستر�تيجية تم تخ�سي�س برنامج م�ساحب 

�إر�ساء نموذج جديد للقيادة و�إطالعهم  �إطار ق�سد   300 لـ  للتدريب 

»�لتعهد   : �لبنك  قيم  على  بالعتماد  �لموجه  �ل�سلوك  على 

و�لم�سوؤولية و�لولء و�لثقة و�لنجاعة« وهكذ� يمكن لهذه �لطار�ت 

قيادة وم�ساحبة �لتحول �ل�ستر�تيجي للبنك.

كما �نتفع �لأعو�ن �لجدد بعدة دور�ت تكوينية تتعلق بمختلف �لمهن 

�لبنكية. وفي �سنة 2016، خ�ست �أعمال �لتكوين �إجمال 974 عونا 

كدور�ت د�خلية و106 كدور�ت خارجية بينما تم ت�سجيل 23 عونا 

لدور�ت تكوينية م�سفوعة ب�سهادة.

وعمل �لبنك �سنة 2016 على �لنهو�س بجودة �ل�سيا�سة �لجتماعية 

�ل�سخ�سي  لالنفتاح  ومالئم  �سليم  �جتماعي  مناخ  تاأمين  ق�سد 

و�لتنمية �لم�ستد�مة. هذ� و�أمن �لبنك �لخدمات �لمتعلقة بال�سالمة 

�لمالي  و�لدعم  �لمخاطر  وتغطية  �لطبية  و�لم�ساعدة  �لجتماعية 

�لبنك وكذلك  �لثقافية و�لترفيهية من قبل ود�دية  وتنظيم �لأن�سطة 

�لأن�سطة �لريا�سية.

اآفــــــاق التنميـــــــة
التركيز على نجاح التواريخ الرئي�سية القادمة »لل�سركة التون�سية 

للبنك 2020«

»�ل�سركة  �لطموحة  ��ستر�تيجيته  نجاح  على  �لبنك  م�ستقبل  يرتكز 

�لمكونة  �لجديدة،  تم و�سع �ل�ستر�تيجية   .»2020 للبنك  �لتون�سية 

من 13 محور� ��ستر�تيجيا )8 محاور للنجاعة و5 محاور لالإمكانيات( 

ثالث  على  تن�س  وهي   2016 جويلية   �سهر  بد�ية  في  �لتنفيذ  حّيز 

مر�حل للتاأثير :

غ�سون  في  �لنجاعة  منحى  عك�س   : للتاأهيل  �أولى  مرحلة   −
2016 ؛

�سنة  بد�ية من  ود�ئم  مثمر  نمو  ��ستعادة   : للت�سريع  ثانية  مرحلة   −
2018 ؛

مهمة  وتحقيق  �لتتويج  من�سة  �عتالء   : لالإقالع  ثالثة  مرحلة   −
قاطرة  جديد  من  �لناجع  �لبنك  »لي�سبح   : �ل�ستر�تيجية 

�لقت�ساد �لتون�سي«.

تتوزع مختلف �لمحاور �ل�ستر�تيجية على عدد من ور�سات �لعمل 

�لمتجان�سة و�لتي تغطي جميع مجالت ن�ساط �لبنك.

يمر تنفيذ هذه �ل�ستر�تيجية بنجاح، بال�سرورة، عبر �جر�ء�ت هيكلية 

عميقة تظهر ثمارها على �لمدى �لمتو�سط وتق�ّسم كالآتي : 

و�سفاق�س  وقاب�س  و�سنني  وقف�سة  �لمدينة  و�لحمامات  �لزهر�ء  من 

�سنة  �لمتجر«  »�لفرع  مفهوم  تطوير  وتم  و�لأفر�ن.  وطينة  �ل�سيحية 

2016 و�أ�سغال �لتهيئة وت�سميم �لأثاث لفرعي �لن�سر و�سكرة ح�سب 

�لمفهوم �لجديد بد�ية من �سنة 2017.

كما دعمت �ل�سركة �لتون�سية للبنك ح�سورها �لإعالمي �سو�ء على 

م�ستوى �لعالم �لكال�سيك �أو �لمو�قع �لجتماعية.

�أكبر  �جتماعية  م�سوؤولية   �لمتبناة  �لجديدة  �ل�ستر�تيجية  وتمنح 

للبنك و�أخرى تتعلق بالمحيط لذ� �سيكون للبنك ن�ساطات مختلفة 

عند تطبيق هذه �ل�ستر�تيجية. كما �ساهم �لبنك خالل �سنة 2016 

وثقافية وجامعية ومنح عدة  �قت�سادية و�جتماعية  تظاهر�ت  في عدة 

هبات لجمعيات �إن�سانية وخيرية وطالبية.

�لجانب  في  فاأكثر  �أكثر  �لبنك  ي�ستثمر  بحرفائه  تعزيز عالقته  وق�سد 

�لرقمي متوقعا حاجياتهم ومر�هنا على �ل�سالمة و�لمتثال.

�أح�سن حل  للبنك على كاأ�س  �لتون�سية  �ل�سركة  هذ� وقد تح�سلت 

جو�ل مبتكر تم ت�سليمه من قبل �لجمعية �لمهنية �لتون�سية للبنوك 

 Droidcon« �لخام�سة  �لتظاهرة  بمنا�سبة  �لمالية  و�لموؤ�س�سات 

للحرفاء  �لمقدمة  �إثر�ء خدماته  على  �لبنك  ي�سهر  كما   .»Tunisie

بغاية �لنتقال �إلى منو�ل �لتوزيع عبر كل �لقنو�ت.

حتديث و�سائل الت�سرف
ال�سروع في التحول الرقمي للبنك

ت�سترط ��ستر�تيجية 2020-2016 تب�سيط وتح�سين �لم�سار �لعملياتي 

وت�سمح �لمكننة من �لعتناء بالمهمات ذ�ت �لقيمة �لم�سافة �لعالية 

ملفات  م�سار  ومكننة  �لمادي  �لطابع  )�إز�لة  �لمعالجة  �آجال  وتقليل 

 .)...Workflow( لحرفاء�

تتمكن  لكي  �لخلفي  �ل�سباك  �سياغة  �إعادة  ب�سدد  �لبنك  �أن  كما 

�لمنظومة �لعالمية من تقديم تفاعالت رقمية حينية وتتبع مختلف 

�لمر�حل.

ولنجاح هذ� �لتحول ��ستثمرت �ل�سركة �لتون�سية للبنك في �لهند�سة 

�لمعلوماتية و�لأدو�ت �لرقمية. وهي ب�سدد تطوير منظومة معلوماتية 

ت�ساهم خبر�ت  �لطموحة. وهكذ�  ��ستر�تيجيتها  لتنفيذ  توؤهلها  فعالة 

بنكي  معلوماتي  نظام  و�سع  في  تدريجيا  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة 

�سامل تون�سي مح�س بالإمكان ت�سديره. 

�لتطبيقات  لتاأهيل  وم�ساريع  باأعمال  �للتز�م   2016 �سنة  تم  وهكذ� 

�لمعلوماتية ومنها :

؛ و»تعهد�ت«  »فرع«  �لتطبيقتين  تركيز  �أعمال   −

؛ �لنقديات  منتجات  في  للت�سرف  مندمج  حل  �قتناء   −

؛ لالأعو�ن  �إلكترونية  بو�بة  �إنجاز   −

لل�سند�ت  �للكتروني   للتبادل  جديدة  منظومة  وتركيز  تطوير   −
�لم�سمونة مع �لأخذ بعين �لعتبار �لم�ساء �للكتروني ؛

�ل�سركات  في  للت�سرف  �لمحا�سبي  للتقييد  وحد�ت  تركيز   −
.)Pro-Invest( لتابعة و�لم�ساهمات�

للعمل  حلول  تركيز  تم  �لعالمية  �لمنظومة  هند�سة  م�ستوى  وعلى 

على :

؛ �نقطاع  دون  بيانات  قاعدة  توفير   −

بعيد. موقع  عبر  للمعطيات  �سريعة  ��ستعادة   −

 MPLS وبخ�سو�س �سبكة �لفروع، قام �لبنك بتعوي�س ركائز نحا�س

باألياف ب�سرية توفر �أكثر نجاعة ودقة.

كما تم توفير ف�ساء �إلكتروني من خالل �لمفهوم »فرع متجر« ويجري 

�لعمل به في �لفرعين �لجديدين �سكرة و�لن�سر.
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القوائم املالية
املختومة يف 31 دي�سمرب 2016

- املوازنة 

- قائمة التعهدات خارج املوازنة

- قائمة النتائج

- جدول التدفقات املالية

- اإي�ساحات حول القوائم املالية

اإ�سالحات تتعلق بالو�سائل

تون�سي  �سنع  من  �ل�سامل  �لبنك  لمنظومة  �لتدريجي  �لإر�ساء   •
100% وتعاون وثيق مع BFI ؛

؛ جديدة  نقدية  منظومة  �قتناء   •

وتنفيذ  �لأعو�ن  ت�سبيب  بهدف  �لجتماعية  �لهيكلة  �إعادة   •
مخطط �لمغادرة �لطوعية ؛

اإ�سالحات تتعلق باأمناط الت�سرف

لأ�سول  عالية  جودة  ت�سمن  د�خلية  ترقيم  منظومة  �إحد�ث   •
�لبنك 

�لحرفاء  لدعم  وذلك  �لتمويل  �آليات  لمالئمة  �لمالية  �لهند�سة   •
�لذين يمرون ب�سعوبات بالتعاون مع �لم�ست�سارين ؛

مو�كبة  من  �لبنك  �سيمكن  �لذي  و�لتحديث  �لرقمي  �لتحّول   •
ع�سر �لقر�ر �لذي يرتكزعلى تحليل �لمعطيات.

�إن�ساء برنامج معالجة للديون �لمتعثرة �ل�سياحية وهو من  وبالتو�زي، 

بين �لهتمامات �لرئي�سية للبنك، ويمثل دعامة هامة للنمو.

و�لجمعية  �لمهنيين  بم�ساركة  مقاربة  �لبنك  و�سع  �ل�سياق،  في هذ� 

�لدولة  على  ليقترح  لل�سياحة  �لتون�سية  و�لجامعة  للبنوك  �لمهنية 

بقطاع  �لنهو�س  من  تمكن   »un plan Marchall« طريق  خارطة 

�ل�سياحة.

قطاعي،  )تحليل  مر�حل  يت�سمن ثالث  �لذي  �لبرنامج  هذ�  يهدف 

تطهير ثم مرحلة متابعة وتنمية(، �إلى تحقيق ما يلي :

مر�فقة �لحرفاء ذوي �ل�سعوبات بالتعاون مع مكاتب �لدر��سات   •
و�لم�ست�سارين في مهمات �إعادة �لتاأهيل ؛

�سعوبات  تعاني  �لتي  لل�سركات  �لفر�س  كل  منح  على  �لعمل   •
ب�سبب �لظرف �لقت�سادي و�لجتماعي ؛

مع  بالتعاون  �لمالية  �لهند�سة  مجال  في  �لبنك  خبرة  توفير   •
�لجامعة �لتون�سية لل�سياحة و�لجمعية �لمهنية للبنوك ؛

في  و�لم�ساهمة  �لق�سير  �لمدى  في  معقولة  مخاطر  تحمل   •
�لنهو�س بالقطاع وتقا�سم �لثمار على �لمدى �لمتو�سط.
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املوازنة
يف 31 دي�سمرب 2016

 التعهدات خارج املوازنة
اإلى موفى 31 دي�سمرب 2016

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 2015   31 دي�سمبر 2016الإي�ساح

الأ�ســول

512 765229 1.5279خز�نة و�أمو�ل �لبنك �لمركزي �لتون�سي ومركز �ل�سكوك �لبريدية و�لخزينة �لعامة للبالد �لتون�سية�أ�سل 1

090 566235 2.5301م�ستحقات على �لموؤ�س�سات �لبنكية و�لمالية�أ�سل 2

440 341 0265 557 3.55م�ستحقات على �لحرفاء�أ�سل 3

370 542814 066 4.51محفظة �ل�سند�ت �لتجارية�أ�سل 4

204 612299 5.5354محفظة �ل�ستثمار�أ�سل 5

049 18388 6.599�لأ�سول �لثابتة�أ�سل 6

941 538685 7.5620�أ�سول �أخرى�أ�سل 7

605 693 2327 279 8مجمــــوع الأ�ســـــول

الخ�ســــوم

780 873312 827�لبنك �لمركزي �لتون�سي ومركز �ل�سكوك �لبريديةخ�سم 1

624 05287 8.583�إيد�عات و�أمو�ل �لموؤ�س�سات �لبنكية و�لماليةخ�سم 2

081 285 2315 443 9.55�إيد�عات و�أمو�ل �لحرفاءخ�سم 3

035 291444 10.5354قرو�س ومو�رد خ�سو�سيةخ�سم 4

424 180868 11.5834خ�سوم �أخرىخ�سم 5

943 997 6276 542 7مجمـــوع الخ�ســـوم

الأمـــوال الذاتيـــة

875 875776 12.5776ر�أ�س �لمال�أذ 1

000 000117 12.5117تخ�سي�سات �لدولة�أذ 2

676 131464 12.5465�لحتياطات�أذ 3

)478 5()509 5(12.5�لأ�سهم �لذ�تية�أذ 4

324 32437 12.537�أمو�ل ذ�تية �أخرى�أذ 5

)776 727()734 694(12.5نتائج مرحلة�أذ 6

042 51833 12.540نتيجة �ل�سنة �لمحا�سبية�أذ 7

663 605695 736مجموع الأموال الذاتية

606 693 2327 279 8مجموع الخ�سوم والأموال الذاتية

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 2015  31 دي�سمبر 2016الإي�ساح

الخ�سوم المحتملة

848 151915 141 1�سمانات وكفالت و�سمانات �أخرى مقدمةخ م 1

948 555225 335�عتماد�ت م�ستنديةخ م 2

--�أ�سول مقدمة ك�سماناتخ م 3

796 141 7061 476 1.61مجموع الخ�سوم المحتملة

التعهدات المقدمة

531 19476 2.6128تعهد�ت تمويل مقدمةخ م 4

083 9333 4تعهد�ت خا�سة بال�سند�تخ م 5

614 12779 2.6133مجموع التعهدات المقدمة

التعهدات المقبولة

تعهد�ت تمويل مقبولةخ م 6

963 259 5531 418 3.61�سمانات مقبولةخ م 7
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 قائمة النتائج 
الفرتة من غرة جانفي اإلى 31 دي�سمرب 2016

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 2015  31 دي�سمبر 2016الإي�ساح

اإيرادات ال�ستغالل البنكي

720 209382 1.7374فو�ئد د�ئنة ومد�خيل مماثلة�إير�د�ت 1

694 54855 2.771عمولت د�ئنة�إير�د�ت 2

179 63450 3.765مر�بيح محفظة �ل�سند�ت �لتجارية و�لعمليات �لمالية�إير�د�ت 3

544 28715 4.716مداخيل محفظة ال�ستثمار�إير�د�ت 4

137 678504 527مجموع اإيرادات ال�ستغالل البنكي

اأعباء ال�ستغالل البنكي

)566 230()177 214(5.7فو�ئد مدينة وتكاليف مماثلة�أعباء 1

)877 3()919 3(عمولت مدينة�أعباء 2

--خ�سائر على محفظة �ل�سند�ت �لتجارية و�لعمليات �لمالية�أعباء 3

)443 234()096 218(مجموع اأعباء ال�ستغالل البنكي

694 582269 309الناتج البنكي ال�سافي

5/ع4 )819 85()232 105(6.7مخ�س�سات �حتياطي �لمخاطر ونتيجة ت�سحيح قيم �لم�ستحقات وعنا�سر خارج �لمو�زنة و�لخ�سوم�أ

)726 15()186 12(7.7مخ�س�سات �حتياطي �لمخاطر ونتيجة ت�سحيح قيم محفظة �لإ�ستثمار�أ6/ع5

898 0585 8.76�إير�د�ت ��ستغالل �أخرى�إير�د�ت 7

)673 106()219 114(9.7م�ساريف �لأعو�ن�أعباء 6

)992 24()605 33(10.7تكاليف �ل�ستغالل �لعامة�أعباء 7

)443 6()253 7(مخ�س�سات ��ستهالك ومدخر�ت لالأ�سول �لثابتة�أعباء 8

939 14535 43نتيجـــــــــــة ال�ستــــــــغالل

8/ع9 )872 1()522 1(11.7ر�سيد �لربح �أو �لخ�سارة �لمتاأتية من �لعنا�سر �لعادية �لأخرى�أ

)025 1()100 1(12.7�لأد�ء على �ل�سركات�أعباء 11

042 52333 40نتيجة الأن�سطة العادية

--)5(ر�سيد �لربح �أو �لخ�سائر �لمتاأتية من �لعنا�سر �لخارقة للعادة�أ9/ع10

042 51833 40النتيجة ال�سافية لل�سنة المحا�سبية

تاأثير�ت �لتغيير�ت �لمحا�سبية )�سافية من �لأد�ء�ت(

042 51833 40النتيجة بعد التغييرات المحا�سبية

جـــــــدول التدفقــــــات النقــــــــــدية
الفرتة من غرة جانفي اإلى 31 دي�سمرب 2016

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 2015  31 دي�سمبر 2016الإي�ساح

اأن�ســـــطة ال�ستغـــــالل

301 672499 536�إير�د�ت �لإ�ستغالل �لبنكي �لمقبو�سة

)553 237()562 212(�أعباء �ل�ستغالل �لبنكي �لمدفوعة

391 9)137 23(�إيد�عات �أو �سحوبات لدى موؤ�س�سات بنكية ومالية �أخرى

860 152)405 365(قرو�س وت�سبقات �أو �سد�د قرو�س وت�سبقات ممنوحة للحرفاء

)252 43(044 160�إيد�عات �أو �سحوبات �لحرفاء

)250 414()949 318(�قتناء�ت �أو تفويت في �سند�ت توظيف

)786 105()498 114(مبالغ م�سددة لالأعو�ن ود�ئنون �آخرون

)951 30()795 6(تدفقات نقدية �أخرى متاأتية من �أن�سطة �ل�ستغالل

)646 1()033 2(�أد�ء�ت على �ل�سركات مدفوعة

)885 171()660 346(1.8التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة ال�ستغالل

اأن�سطــــــة الإ�ستثــــــمار

637 49415 16فو�ئد و�أرباح مقبو�سة على محفظة �ل�ستثمار

705 1)981 62(�قتناء�ت �أو تفويت في محفظة �ل�ستثمار

)408 10()387 18(�قتناء�ت �أو تفويت في �لأ�سول �لثابتة

934 6 )874 64(2.8التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة ال�ستثمار

اأن�ســـــــطة ال�ستـــــــثمار

987 756 0 �إ�سد�ر �لأ�سهم

)886 45()821 87(اإ�سدار اأو ت�سديد قرو�س وموارد خ�سو�سية

0 0 �أرباح موزعة

101 711 )821 87(3.8التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة التمويل 

158 546 )350 499(�لتغير �ل�سافي لل�سيولة وما يعادلها خالل �ل�سنة �لمحا�سبية

)167 389(983 156 �ل�سيولة وما يعادلها في بد�ية �ل�سنة �لمحا�سبية

983 156 )374 342(4.8ال�سيولة وما يعادلها في نهاية ال�سنة المحا�سبية
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2 - الأ�سا�س املرجعي لإعداد القوائم املالية 

تم �إعد�د �لقو�ئم �لمالية لل�سركة �لتون�سية للبنك لل�سنة �لمنتهية في 

31 دي�سمبر 2016 طبقا للمبادئ �لمحا�سبية �لمتفق عليها عموما في 

�لمتعلقة  �لمحا�سبية )21 و22 و24 و25(  �لمعايير  �سيما  تون�س ول 

بالموؤ�س�سات �لبنكية.

3 - قواعد القيا�س واملبـادئ املحا�سبية 
املعتمدة

�لممتلكات  عنا�سر  تقييم  �أ�سا�س  على  �لمالية  �لقو�ئم  �إنجاز  تم 

�لمحا�سبّية  �لمبادئ  �أهم  وتتلخ�س  �لأ�سلية  �لتكلفة  مبد�أ  وفق 

فيما يلي :

المتعلقة  والمداخيل  للتعهدات  المحا�سبي  التقييد   -  1-3

بها

3-1-1 - التقييد المحا�سبي للتعهدات خارج الموازنة  

وطويلة  متو�سطة  بالقرو�س  �لمتعلقة  �لتمويل  تعهد�ت  تقييد  يتم 

كفالت  �سكل  في  و�ل�سمانات  �لم�ستندية  و�لعتماد�ت  �لمدى 

�لتعاقد  عند  �لمو�زنة  خارج  �لتعهد�ت  بقائمة  �إ�سافية  و�سمانات 

�لأمو�ل   ت�سريحات  ن�سق  ح�سب  �لمو�زنة  �إلى  نقلها  ويقع  ب�ساأنها 

باعتماد �لقيمة �ل�سمية. 

3-1-2 - التقييد المحا�سبي للقرو�س لفائدة الحرفاء

يقدم �سافي قرو�س �لإ�سقاط في �لمو�زنة بقيمته �ل�سمية بعد طرح 

�لفو�ئد �لمح�سوبة م�سبقا و�لتي لم يحن �أجل ��ستحقاقها.

طرح  بعد  �لمدينة  �لجارية  و�لح�سابات  �لمدفوعة  �لقرو�س  وتقدم 

�لمحت�سبة  �أو  �لمقبو�سة  و�لإير�د�ت  �لمخ�س�سة  و�لفو�ئد  �لفو�ئد 

م�سبقا و�لمدخر�ت �لمتعلقة بها.

الممنوحة  القرو�س  لمداخيل  المحا�سبي  التقييد   -  3-1-3

للحرفاء

تح�سب �لفو�ئد و�لمد�خيل �لمماثلة �إ�سافة �إلى �لعمولت في نتائج 

�لمبالغ  بقيمة   2016 دي�سمبر   31 في  �لمنتهية  �لمحا�سبية  �ل�سنة 

�لمتعلقة بها بعنو�ن �ل�سنة �لمحا�سبية �لمذكورة.

يتم تح�سيل �لفو�ئد على �لقرو�س ق�سيرة �لأجل م�سبقا وتقييدها في 

ح�سابات �لت�سوية عند ت�سريح هذه �لقرو�س وتقع في �سكل ��ستر�ك 

في نهاية �ل�سهر للجزء �لم�ستحق.

بالقرو�س  و�لمتعلقة  بعد  ت�سدد  ولم  �أجلها  حان  �لتي  �لفو�ئد  تقيد 

)�سمن  و�لم�سنفة  في خال�سها  �لم�سكوك  �لأجل  وطويلة  متو�سطة 

�لمركزي  �لبنك  من�سور  معنى  على  وب4(  وب3  ب2  �لأق�سام 

�لمعلقة وتخ�سم من  1991، في �لإير�د�ت  24 ل�سنة  �لتون�سي عدد 

قائمة  في  �لفو�ئد  هذه  �عتبار  ويقع  �لحرفاء«.  على  »م�ستحقات  بند 

�لنتائج عند تح�سيلها �لفعلي. 

�لجارية  �لفو�ئد  �ل�ستحقاق  تاريخ  في  �لنتائج  قائمة  في  وتدرج 

»�لأ�سول  �لم�سنفة �سمن  بالقرو�س  �أجلها و�لمتعلقة  �لتي لم يحل 

خا�سة«  متابعة  تتطلب  �لتي  »�لأ�سول  �سمن  �أو  �أ(  )ق�سم  �لجارية« 

)ق�سم ب1( ح�سب من�سور �لبنك �لمركزي �لتون�سي عدد 24 ل�سنة 

�لفعلي ما عدى  قب�سها  �لبنك مو�سوعيا  �أّن ي�سمن  1991 وي�سترط 

فو�ئد �لقرو�س �لمعالجة في �إطار �لمن�سور �لجديد للبنك �لمركزي 

�لتون�سي عدد 4 ل�سنة 2011.

على  �لمدينة  �لجارية  �لح�سابات  على  �لفو�ئد  بتعليق  �لقيام  ويقع 

�لفو�ئد  على  �لتعليق  ويقت�سر  �لح�ساب«  »تجميد  قاعدة  �أ�سا�س 

�لناتجة عن �لح�سابات �لمجمدة.

�ل�سافية  �لد�ئنة  �لعمليات  �إذ� كان مجموع  �لح�ساب مجمد�  ويعتبر 

�لمنزلة به �أقل من قيمة �لفو�ئد �لمدينة �لتي �أنتجها �لح�ساب. 

بالح�سابات  �لخا�سة  نز�ع  �لم�ستحقات محل  �إير�د�ت  تحت�سب  ول 

�لجارية �لمدينة �لمقفلة.

3-1-4 - التقييد المحا�سبي لفوائد التاأخير

تح�سب فو�ئد �لتاأخير، من قبل �ل�سركة �لتون�سية للبنك، عند قيام �لحريف 

بالخال�س �أو عند �إجر�ء �إعادة جدولة ديون بالن�سبة لحريف معين.

غير �أنه ونظر� لدخول برنامج �لإعالمية �لجديد للت�سرف في �لنز�عات 

فو�ئد  من  �حت�ساب جزء  تّم   ،2007 �سنة  منذ  �لعمل،  »IMX« حيز 

�لتاأخير وتاأجيلها وتقييدها بما قيمته 590.189 �ألف دينار.

3-1-5 - مدخرات مخ�س�سة للتعهدات

i - مدخرات فردية

تم �سبط �لمدخر�ت �لمخ�س�سة لتعهد�ت �لحرفاء طبقا لمعايير �لحذر 

�لمتعلقة بتوزيع �لمخاطر وتغطيتها ومتابعة �لتعهد�ت �لو�ردة في من�سور 

�لبنك �لمركزي �لتون�سي عدد 24 ل�سنة 1991 �لمنقح بالمن�سورين 

عدد 23 ل�سنة 1993 وعدد 4 ل�سنة 1999 �لذي يحدد �أق�سام �لمخاطر 

و�لن�سب �لدنيا لتخ�سي�س �لمدخر�ت على �لنحو �لآتي :

%0 جارية  �أ�سول  �أ-    •
%0 �أ�سول تتطلب متابعة خا�سة  ب-1    •

%20 �أ�سول غير موؤكدة  ب-2    •
%50 �أ�سول مقلقة  ب-3    •

%100 �أ�سول معلقة  ب-4    •

�لمخاطر  �أق�سام  من  ق�سم  لكل  �لمدخر�ت  تخ�سي�س  ن�سب  تطبق 

على �سافي �لمخاطر غير �لمغطاة، �أي مبلغ �لتعهد بعد طرح �لفو�ئد 

�لموؤجلة وقيمة �ل�سمانات �لمتح�سل عليها �سو�ء كانت �أ�سول مالية �أو 

عقار�ت مرهونة �أو �سمانات من �لدولة �أو�لبنوك وموؤ�س�سات �لتاأمين.

تقدم �لمدخر�ت على �لديون و�لح�سابات �لمدينة بعد طرح �لبنود 

�لمتعلقة بها.

�لم�سمى  بالبند  �لمو�زنة  خارج  �لتعهد�ت  على  �لمدخر�ت  تقدم 

»خ�سوم �أخرى«.

الإي�ســاحات حــول القــوائم املــالية
لل�سنة املحا�سبية املختومة يف 31 دي�سمرب 2016

1 - تقديــم البنـــك

�ل�سركة �لتون�سية للبنك هي �سركة خفية �لإ�سم خا�سعة لقانون عدد 

2016-48 بتاريخ 11 جويلية 2016 �لمتعلق بموؤ�س�سات �لقر�س. و�لتاأمت 

�لجل�سة �لعامة �لتاأ�سي�سية لل�سركة �لتون�سية للبنك في 18 جانفي 1957. 

يبلغ ر�أ�س �لمال �لجتماعي لل�سركة �لتون�سية للبنك 776.875 �ألف 

دينار ويتكون من 155.375.000 �سهم بقيمة 5 دنانير لل�سهم �لو�حد 

مدرجة بالت�سعيرة �لد�ئمة لبور�سة �لأور�ق �لمالية بتون�س.

يوجد �لمقر �لجتماعي لل�سركة �لتون�سية للبنك ب�سارع �لهادي نويرة 

-1001 تون�س وت�سم �سبكة �لفروع 130 فرعا و175 موزعا �آليا لالأور�ق 

�لمالية �لنقدية. 

تف�سل تركيبة ر�أ�س مال �لبنك في 31 دي�سمبر 2016 كالآتي :

باآلف �لدنانير

% من راأ�س المالالمبلغ باآلف الدنانيرعدد الأ�سهمالـم�ساهمـــون

98.71%879 475766 376 153اأ - م�ساهمون تون�سيون

71.54%800 004555 160 111�لدولة �لتون�سية

11.85%042 46192 408 18�لموؤ�س�سات �لعمومية

7.14%494 88955 098 11ذو�ت �عتبارية خا�سة

0.09%845704 140�إعادة �سر�ء �لبنك لأ�سهمه

8.09%841 27662 568 12�أ�سخا�س طبيعيين

1.29%992 5259 998 1ب - م�ساهمون اأجانب

1.14%866 7738 1 277ذو�ت �عتبارية

0.15%130 9481 225�أ�سخا�س طبيعيين

100.00%875 000776 375 155المجموع
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2014 ويتم قبول هذه �لقرو�س لإعادة �لتمويل لدى �لبنك �لمركزي 

�لتون�سي

�لمعنية لمطلب  �ل�سركة  ي�سترط للتمتع بهذه �لإجر�ء�ت تقديم   -

�لأقل على  �لأعمال  رقم  �نخفا�س  بتبرير�ت  مرفقا  �لغر�س   في 

بـ 30% مقارنة بنف�س �لفترة لل�سنة �لما�سية ؛

�لت�سوية  طور  في  �لموؤ�س�سات  �ل�ستثنائية  �لإجر�ء�ت  تخ�س  ل   -

�لق�سائية طبقا لأحكام �لقانون عدد 95-34 بتاريخ 1995/04/17 

�لمتعلق بم�ساعدة �لموؤ�س�سات �لتي تمر ب�سعوبات �قت�سادية ؛

 31 في  �لمخاطر  ق�سم  على  �لحفاظ  �لقر�س  موؤ�س�سات  ت�ستطيع   -

دي�سمبر 2014 للموؤ�س�سات �لتي �نتفعت بالإجر�ء�ت �ل�ستثنائية 

و تجميد �لأقدمية ح�سب �لف�سل 10 مكرر 4 من �لمن�سور عدد 

�لتي  �ل�سياحية  للموؤ�س�سات   1991 دي�سمبر   17 بتاريخ   24-91

�لمركزي  �لبنك  من�سور  من   2 و   1 �لف�سلين  باإجر�ء�ت  �نتفعت 

�لتون�سي عدد 12 ل�سنة 2015. 

�لبنك  يخ�س�س  لم  �لقو�عد  لهذه  تطبيقا  و   2016 دي�سمبر   31 في 

قدره  بمبلغ  �ل�سياحي  �لقطاع  من  حريف   33 لـ  �إ�سافية  مدخر�ت 

44.336 �ألف دينار. 

والمداخيل  ال�سندات  لمحفظة  المحا�سبي  التقييد   -  2-3

المتعلقة بها

تنق�سم محفظة �سند�ت �لبنك �إلى �سنفين :

؛ �ل�ستثمار  • محفظة 
�لتجارية. �ل�سند�ت  • محفظة 

بهـا المتعلقـة  والـمداخيل  ال�ستثمار  3–2–1 – محـفظة 

ي�سنف �سمن محفظة �ل�ستثمار ما يلي :

�لتي  �ل�سركات  مال  ر�أ�س  في  ح�س�سا  تمثل  �لتي  �ل�سند�ت   •
)�سند�ت  �لبنك  لن�ساط  مفيدة  �لم�ستديمة  ملكيتها  تعتبر 

في  وح�س�س  م�ساهمة  �سند�ت   : �لم�ستديمة(  �لم�ساهمة 

موؤ�س�سات �سريكة وح�س�س في موؤ�س�سات مرتبطة ؛

نّية  مع  �لبنك  �قتناها  �لتي  �لقار  �لدخل  ذ�ت  �ل�سند�ت   •
خا�سة  ومنها  �ل�ستثمار  )�سند�ت  �آجالها  حلول  حتى  حيازتها 

�لقتر��سات �لرقاعّية( ؛

�إعادة  باتفاقية  مرتبطة  تمويل  م�ساهمات  �سكل  في  �ل�سند�ت   •
�لإحالة و�لتي لم يقع �لتفويت فيها نهائيا ؛

�لأمو�ل �لمت�سرف فيها من قبل �سركات �ل�ستثمار ذ�ت ر�أ�س   •
مال �لتنمية. 

هذه  مختلف  على  للعمليات  �لمحا�سبي  �لتقييد  قو�عد  وتتلخ�س 

�لأ�سناف من �ل�سند�ت  كالآتي :

i - �سـنـدات المـ�سـاهـمـة المـ�سـتـديـمـة

تقيد هذه �ل�سند�ت في �لمو�زنة ب�سعر �قتنائها دون �عتبار �لم�ساريف 

و�لأعباء وت�سجل �لم�ساهمات �لمكتتبة وغير �لمدفوعة في �لتعهد�ت 

خارج �لمو�زنة بقيمة �إ�سد�رها.

بتاريخ  فيها  و�لتفويت  �لم�ساهمة  �سند�ت  �قتناء  عمليات  وتدرج 

�لأور�ق  ببور�سة  �لمعاملة  ت�سجيل  بتاريخ  �أو  ملكيتها  تحويل 

في  �لتفويت  عن  �لناتجة  �لقيمة  فو�ئ�س  وتدرج  بتون�س.  �لمالية 

هذه �ل�سند�ت في بند »�عتماد�ت للمدخر�ت ونتيجة ت�سحيح قيم 

محفظة �ل�ستثمار«.

في  �لبنك  بحوزة  هي  �لتي  �ل�سند�ت  على  �لأ�سهم  �أرباح  وت�سجل 

قائمة �لنتائج عند �لمو�فقة �لر�سمية على توزيعها.

ii - �سـنـدات ال�ستثـــمار

في  �لقتر��س(  )رقاع  �لقار  �لدخل  ذ�ت  �ل�سند�ت  تدرج مد�خيل 

�لإير�د�ت ب�سفة تغطي �لفترة �لمعنية.

iii - �سـنـدات المـ�سـاهـمـات للتـمـويـل

وينظر  للتمويل  �لرئي�سي  للن�ساط  �متد�د�  �لتمويل  م�ساهمات  تعتبر 

�إلى فو�ئ�س �لقيمة �لناتجة عن �لتفويت فيها كفو�ئد وتحت�سب كجزء 

من �إير�د�ت �ل�ستغالل �لبنكي. وتدرج فو�ئ�س �لقيمة كاإير�د�ت مرة 

و�حدة عند �لتفويت وتقدم في بند »مد�خيل محفظة �ل�ستثمار«.

ii - مدخرات جماعية

تطبيقا للف�سل 10 مكرر )جديد( من �لمن�سور عدد 24 ل�سنة 1991 

وخا�سة  �لالحقة  بالن�سو�س  و�لمنقح   1991 دي�سمبر   17 بتاريخ 

كونت   ،2012 دي�سمبر   6 بتاريخ   2012 ل�سنة   20 عدد  �لمن�سور 

�ل�سركة �لتون�سية للبنك مدخر�ت ذ�ت طابع عام ت�سمى »مدخر�ت 

�لجارية  �لتعهد�ت  على  �لمحتملة  �لمخاطر  تغطية  ق�سد  جماعية« 

)�سنف 0( و�لتي تتطلب متابعة خا�سة )�سنف 1( ح�سب �لف�سل 8 

من من�سور �لبنك �لمركزي �لتون�سي عدد 24 ل�سنة 1991.

�لم�سمنة  �لمنهجية  �لبنك  �تبع  �لمدخر�ت  هذه  مبلغ  ولتحديد 

بالمنهجية �لمرجعية بالمن�سور عدد 24 ل�سنة 1991 �لتي تن�ّس على 

�لمر�حل �لتالية : 

تجميع �لتعهد�ت �سنف 0 و1 في مجموعات متجان�سة ح�سب   -

�لن�ساط ؛ قطاع 

تطابق  �لتي  مجموعة  لكل  و�سطية  ترحيل  ن�سب  �حت�ساب   -

 0 بالتعهد�ت  �ل�سنة ن مقارنة  �لمخاطر �لإ�سافية للمجموعة من 

�لحت�ساب  هذ�  تم  وقد  ن1-.  �ل�سنة  من  �لمجموعة  لنف�س  و1 

باإز�لة �لتعهد�ت ذ�ت مخاطر محددة �أل وهي : جماعة بن علي 

وموؤ�س�سات عمومية ؛

تعك�س  �لتي  �لديون  مجموعة  ح�سب  �لعددي  �لعامل  تحديد   -

باعتبار  تم  قد  �حت�سابه  �أن  �إلى  �لإ�سارة  وتجدر  �لمخاطر.  تفاقم 

هذه  �أن  بما  �لعمومية  و�لموؤ�س�سات  علي  بن  جماعة  تعهد�ت 

�لأخيرة قد تاأثرت بالظرف �ل�ستثنائي �ل�سائد في 2011 ؛ 

مجموعة  ح�سب  تطبيقها  �سيتم  �لتي  �لمدخر�ت  ن�سب  تقدير   -

مبلغ  بت�ساعف  �لجماعية  �لمدخر�ت  مبلغ  تحديد  و  �لديون 

�لتعهد�ت 0 و1 بهذه �لعو�مل �لمتغيرة �لثالثة.    

iii - مدخرات اإ�سافية 

 2013/12/30 في  �لموؤرخ   2013 ل�سنة   21 عدد  لمن�سور  تطبيقا 

ومتابعة  وتغطيتها  �لمخاطر  بتق�سيم  و�لمتعلق  للبنوك  �لموجه 

مدخر�ت  تكوين  �لقر�س  موؤ�س�سات  على  يتوجب  �لتعهد�ت 

ت�ساوي  �أو  تفوق   4 �لق�سم  في  �أقدمية  ذ�ت  �لأ�سول  على  �إ�سافية 

�لمئوية  للن�سب  طبقا  وذلك  �ل�سافية  �لمخاطر  لتغطية  �سنو�ت   3

�لدنيا �لتالية :

-  40% لالأ�سول �لتي لها �أقدمية في �لق�سم 4 من 3 �إلى 5 �سنو�ت 

70% لالأ�سول �لتي لها �أقدمية في �لق�سم 4 من 6 و7 �سنو�ت   -

ت�ساوي  �أو  تفوق   4 �لق�سم  في  �أقدمية  لها  �لتي  لالأ�سول   %100  -

8 �سنو�ت.

وتعرف �لمخاطر �ل�سافية بقيمة �لأ�سول بعد طرح :

�لفو�ئد �لموؤجلة ؛  -

�سمانات �لدولة و�سركات �لتاأمين وموؤ�س�سات �لقر�س ؛  -

�أ�سول مالية قابلة لل�سرف دون  �أو  �إيد�عات  �سمانات في �سكل   -

�لم�س من قيمتها ؛

�لمن�سور  من   10 �لف�سل  لأحكام  طبقا  �لمكونة  �لمدخر�ت   -

�لموجه لموؤ�س�سات �لقر�س عدد 24 ل�سنة 1991.

اإجراءات ا�ستثنائية للقطاع ال�سياحي 

 22 2015-12 بتاريخ  �أ�سدر �لبنك �لمركزي �لتون�سي من�سور� عدد 

�لقطاع  موؤ�س�سات  لدعم  ��ستثنائية  �إجر�ء�ت  يت�سمن   2015 جويلية 

�ل�سياحي. وتتلخ�س معطيات هذ� �لمن�سور كالآتي : 

�سنتي  ��ستحقاقات  جدولة  �إعادة  �لقر�س  موؤ�س�سات  ت�ستطيع   -

�ل�سياحية  للموؤ�س�سات  �لممنوحة  �لقرو�س  من  و2016   2015

ويمكن دفعها بد�ية من �سنة 2017 ؛

تدفع  ��ستثنائية  جديدة  قرو�س  منح  �لقر�س  موؤ�س�سات  ت�ستطيع   -

�لحاجيات  لتمويل  �إعفاء موجهة  �سنتان  �سنو�ت منها  �سبع  على 

جويلية   01 من  للفترة  �ل�سياحية  للموؤ�س�سات  �لمتد�ول  للمال 

2015 إلى31 دي�سمبر 2016.

ل يمكن لمبلغ هذه �لقرو�س �أن يتجاوز 10% من �لقيمة �لمحا�سبية 

�ل�سافية لالأ�سول �لثابتة طبقا للقو�ئم �لمالية �لمقفلة في 31 دي�سمبر 
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3-5 - اإعادة �ســراء الأ�سهــم الــذاتية

�لمتعلق   2 عدد  �لتون�سي  �لمحا�سبي  �لمعيار  لمقت�سيات  طبقا 

بالأمو�ل �لذ�تية :

تقدم �لأ�سهم �لذ�تية �لتي تمت �إعادة �سر�ءها في �لمو�زنة بعد   -

طرحها من �لأمو�ل �لذ�تية ؛

يقيد ز�ئد �لقيمة �أو ناق�س �لقيمة �لمحقق على �لأ�سهم �لذ�تية   -

�لتي تمت �إعادة �سر�ئها مبا�سرة في �لأمو�ل �لذ�تية ؛

�إعادة  تمت  �لتي  �لذ�تية  �لأ�سهم  على  �لمقبو�سة  �لأرباح  تقيد   -

�سر�ئها في ح�ساب »نتائج مرحلة«.

3-6 - الحـ�سابات بالعـملة الأجـنـبـية ونتـيجة الـ�سـرف

�ليدوي  �ل�سرف  عمليات  على  �ل�سرف  نتيجة  تحديد  يوميا  يتم 

وتمثل  �لعملية.  تاريخ  في  �ل�سرف  �سعر  ح�سب  �لنقدية  لالأور�ق 

نتيجة �ل�سرف، في هذه �لحالة، �لفارق بين �سعر �لقتناء و�سعر �لبيع 

لليوم �لمعين.

�ل�سرف  �سعر  �إلى  �لقار  �ل�سعر  من  تقييم  �إعادة  عملية  �إجر�ء  يقع 

�ل�ساري عند تاريخ �لإقفال لكافة ح�سابات �لمو�زنة بالعملة �لأجنبية 

عن  �لناتج  �لفارق  ت�سجيل  ويتم  �ل�سرف.  و�سعيات  ذلك  في  بما 

فارق   38.391« للغر�س  مخ�س�س  مو�زنة  ح�ساب  في  �لتقييم  هذ� 

�لتحويل«.

3-7 - الأ�سـول الـثـابـتـة وال�ستهالكات

�لمئوية  �لن�سبة  �عتبار  مع  �قتنائها  بتكلفة  �لثابتة  �لأ�سول  تقيد 

�لم�سترجعة من �لأد�ء على �لقيمة �لم�سافة �لخا�س بال�سنة �ل�سابقة.

و�لتي  �ل�سنوية،  ح�س�سه  �لمت�ساوية  �ل�ستهالك،  ن�سب  وتف�سل 

يعتمدها �لبنك كالآتي :

%2 • عقار�ت 
%20 نقل  • معد�ت 

)*( %20 - 15 - 10 مكاتب  ومعد�ت  • �أثاث 

%10 وتكييف  و�ت�سالت  �سالمة  • معد�ت 
)*( %33 – 15 معلوماتية  • معد�ت 

%33 معلوماتية  • برمجيات 
%10 و�إن�ساء�ت  وتهيئة  • تجهيز 

)*( : ن�سبة موظفة على �لإقتناء�ت منذ غرة جانفي 2008.

قام  �لأ�سلية،  للتكلفة  �لمحا�سبي  �لمبد�أ  ��ستثنى  �لبنك  �أن  بيد 

و�لمباني،  �لأر��سي  تقييم  باإعادة   2000 �لمحا�سبية  �ل�سنة  خالل 

وقد ترتب عن هذه �لعملية زيادة في �لأمو�ل �لذ�تية للبنك بمبلغ 

37.324 �ألف دينار تم تقديمها في بند »�أمو�ل ذ�تية �أخرى«.

ما  اأخرى  ومنافع  للتقاعد  المغادرة  لمنح  مدخرات   -  8-3

بعد الت�سغيل 

تقيد �لمدخر�ت لمنافع �لأعو�ن من قبل �لبنك لمجابهة �لتعهد�ت 

بالمنح  و�لمتعلقة  �لمكت�سبة  للحقوق  �لحالية  للقيمة  �لمطابقة 

عن  وتنتج  للتقاعد.  �لمغادرة  حال  في  �أ�سهر(  �ستة  )�أجر  �لتعاقدية 

�حت�ساب )ح�سب طريقة �لأثر �لرجعي( وحد�ت �لئتمان �لمقدرة 

)ح�سب �لمعيار �لدولي عدد 19 »منافع �لأعو�ن« �لذي ل وجود لما 

يعادله بتون�س(. وهذ� �لحت�ساب ياأخذ بعين �لعتبار خا�سة مخاطر 

�لوفاة و�لتطور �لتقديري لالأجور وتو�تر عدد �لأعو�ن ون�سبة �لتحيين 

�لمالي.

�أعو�نه  تجاه  �لبنك  تعهد�ت  لتغطية  للمدخر�ت  ملحق  يقيد  كما 

�لمتقاعدين بخ�سو�س �لتاأمين �لجتماعي با�ستعمال نف�س �لطريقة 

�أمل �لحياة للمنتفعين و�لأعباء  �إلى تقدير�ت  �لمحا�سبية وبالرجوع 

�ل�سنوية �لمنبثقة عن عقد �لتاأمين �لجتماعي.

قائمة  في  �لبنك  بحوزة  هي  �لتي  �ل�سند�ت  على  �لأرباح  وتدرج 

�لنتائج عند �لمو�فقة �لر�سمّية على توزيعها.

ويقع تحويل �لمبالغ غير �لمدفوعة من �لفو�ئد �لتي وقع تحويلها �إلى 

م�ساهمات من ح�سابات �لم�ستحقات �إلى ح�سابات �لم�ساهمات في 

ر�أ�س �لمال. كما تحول �لإير�د�ت �لموؤجلة �لمتعلقة بها �إلى ح�ساب 

�لمدخر�ت للم�ساهمات.

iv - مدخرات مخ�س�سة للم�ساهمات

�إقفال  تاريخ  عند  �ل�سارية  بالقيمة  �لم�ساهمة  �سند�ت  تح�سب 

�لح�سابات، وهي تتطلب تخ�سي�س مدخر�ت تغطي �لنق�س �لمحتمل 

في �لقيمة ل �سيما �إذ� كان يكت�سي طابعا م�ستديما.

ويقع �لأخذ بعين �لعتبار عند ح�ساب هذه �لقيمة لما يلي :

؛ �لمدرجة  لالأ�سهم  بالن�سبة  بالبور�سة  �ل�سهم  قيمة   •

مو�زنة  �آخر  من  �نطالقا  تحديدها  يتم  �لتي  �لح�سابية  �لقيمة   •
متوفرة بالن�سبة للم�ساهمات في �لم�ساريع غير �لفندقية ؛

مو�زنة  �آخر  من  �نطالقا  تحديدها  يتم  �لتي  �لح�سابية  �لقيمة   •
�لأ�سول  على  �لم�سجل  �لقيمة  فائ�س  ح�سب  ومعدلة  متوفرة 

�لثابتة بالن�سبة للم�ساهمات في �لم�ساريع �لفندقية.

�سركات  فيها  تت�سرف  �لتي  �لأمو�ل  في  �لم�ساهمات  تح�سب 

�إحالة،  �تفاقيات  �إطار  في  وذلك  تنمية،  مال  ر�أ�س  ذ�ت  �ل�ستثمار 

بالقيمة �ل�سارية وباعتبار �آفاق �ل�ستخال�س.

�لم�ساهمات  بعنو�ن  مدخر�ت  تخ�سي�س  يتّم  �لأ�سا�س،  هذ�  وعلى 

�آجال �لإحالة و�لتي ل تغطي  �نتهاء  �لتي لم يقع ��ستخال�سها عند 

قيمتها �ل�سارية كلفة �قتناء �ل�سند�ت.

3–2–2 – محفظة ال�سندات التجارية والـمداخيل المتعلقـة بهـا

تق�سم محفظة �لبنك من �ل�سند�ت �لتجارية �إلى �سنفين :

�سندات المعامالت : �ل�سند�ت �لمتميزة ب�سيولتها و�لتي ل تفوق 

مدة حيازتها ثالثة �أ�سهر )رقاع �لخزينة ق�سيرة �لأجل(.

�سندات التوظيف : �سند�ت مقتناة مع نية حيازتها لمدة ل تتجاوز 

�ل�سنة.

يقع �إدر�ج �لمد�خيل �لمتعلقة بهذه �ل�سند�ت في قائمة �لنتائج ب�سفة 

تغطي �لفترة �لمعنية.

تتاأتى من  �لتي  �لتوظيف وهي  �لمتعلقة ب�سند�ت  �لمنحة  كما تقيد 

�لفارق بين �سعر �لقتناء وقيمة �لت�سديد ب�سفة تغطي �لفترة �لمعنية..

والأعباء  الحرفاء  لإيداعات  المحا�سبي  التقييد   -  3-3

المتعلقة بها

نوعية  ح�سب  �لحرفاء  و�أمو�ل  �إيد�عات  على  �لفو�ئد  �أعباء  تقيد 

�لإيد�ع بالطريقة �لآتية :

�لحرفاء  ح�سابات  في  �لجارية  �لح�سابات  على  �لفو�ئد  تدرج   -

�لقيمة  تو�ريخ  وتختلف  �أ�سهر.  ثالثة  كل  محا�سبيا  وتقيد 

�لفو�ئد على �لح�سابات �لجارية للحرفاء  �لم�ستعملة لحت�ساب 

لمن�سور  طبقا  وذلك  �لإيد�ع  �أو  �ل�سحب  عمليات  باختالف 

�لبنك �لمركزي �لتون�سي عدد 22 ل�سنة 1991 ؛

تدرج �لفو�ئد على �لح�سابات لأجل في ح�سابات �لحرفاء عند   -

حلول �أجلها وتكون مو�سوع ��ستر�ك عند كل تاريخ �إقفال.

3-4 - التقييد المحا�سبي للموارد والأعباء المتعلقة بها

تدرج �قتر��سات �لبنك في �لمو�زنة كلما وقعت عملية �سحب. وتقيد 

�لفو�ئد على �لقتر��سات �سمن �لأعباء متى حل �أجل ��ستحقاقها.

قد  �لتي  �ل�سرف  خ�سارة  بتحمل  �لتاأمين«  لإعادة  »تون�س  تتكفل 

�لقو�ئم  في  ت�سجل  و�لتي  �لخارجية  �لبنك  �قتر��سات  عن  تترتب 

�لمالية بالدينار �لتون�سي على �أ�سا�س �سعر �سرفه �لأ�سلي.

�لتون�سية  �ل�سركة  تتحمل  و�لتي  �لأجنبية  بالعملة  �لقتر��سات  �أما 

�إقفال  عند  تقييمها  �إعادة  فتقع  بها  �لمتعلقة  �ل�سرف  مخاطر  للبنك 

�لتاريخ.  ذلك  في  �ل�ساري  �ل�سرف  �سعر  ح�سب  �لمحا�سبية  �ل�سنة 

وتدرج خ�سارة �ل�سرف �لمحتملة في قائمة �لنتائج.
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BRUNO POLI 4-1-6 - ق�سية برونو بولي

ز�عما  بولي  برونو  �ل�سيد  قبل  من  �لبنك  �سد  �لق�سية  هذه  رفع  تم 

رقاع   7 �سابقا  �ل�سياحية  للتنمية  �لوطني  �لبنك  �أنه و�سع تحت ذمة 

�لأجل  وتاريخ  �لم�سدر  �لبنك  تحديد  دون  بالدولر  لحامله  خزينة 

م�ستظهر� بن�سخة مطابقة لالأ�سل من �سهادة دون تاريخ با�سم موظف 

�سابق بالبنك �لوطني للتنمية �ل�سياحية ودون ختم �لبنك. وبذلك 

�أد�ن حكم ل �أ�سا�س له من �ل�سحة �ل�سركة �لتون�سية للبنك باأن تعيد 

هذ�  با�ستئناف  �لبنك  قام  وقد  قيمتها  ي�ساوي  ما  �أو  �لرقاع  تلك  له 

�لحكم.

4-1-7 - �سمان الدولة لفائدة البنك الفرن�سي التون�سي 

ب�سمان   %78,18 �لأم  �ل�سركة  تملك  �لذي  �لفرن�سي  �لبنك  �نتفع 

�لمركزي  �لبنك  تمويل  لإعادة  دينار  مليون   201 قيمته  بما  �لدولة 

�لتون�سي و140 مليون دينار لالقتر��س �لممنوح من قبل �لبنوك منها 

70 مليون دينار من قبل �ل�سركة �لتون�سية للبنك.

�لفرن�سي  �لبنك  خ�سوم  من   %80 حو�لي  �لدولة  �سمان  ويغطي 

�لتون�سي.

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

بلغ ر�سيد هذ� �لبند 279.765 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2016 مقابل 

229.512 �ألف دينار في نف�س �لتاريخ من �سنة 2015 وتركيبته كالآتي :

4 - الأحداث البارزة للفرتة وملا بعد الإقفال

4-1 - الأحداث البارزة للفترة 

4-1-1 - زيادة هامة لقائم محفظة ال�سندات التجارية والمداخيل 

المتعلقة بها

يتكون قائم محفظة �ل�سند�ت �لتجارية ح�سريا برقاع �لخزينة �لقابلة 

للتنظير وقد �سجل زيادة هامة بـ 252.172 �ألف دينار �أي %30,96 

�إلى   2015 دي�سمبر   31 في  دينار  �ألف   814.370 من  �نتقل  �إذ 

1.066.542 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2016.

وف�سال عن ذلك تعدت �لمد�خيل من 50.179 �ألف دينار في 31 

�أي   2016 31 دي�سمبر  �ألف دينار في   65.634 �إلى   2015 دي�سمبر 

بزيادة 15.455 �ألف دينار )%30,80(.

�لتجارية  �ل�سند�ت  محفظة  قائم  تطور  �لتالي  �لجدول  ويف�سل 

ومد�خيله :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

370 542814 066 1محفظة �ل�سند�ت �لتجارية )رقاع �لخزينة(

179 63450 65�أرباح على مخططة �ل�سند�ت �لتجارية )رقاع �لخزينة(

تون�س  �سركة  على  للبنك  التون�سية  ال�سركة  ديون   -  2-1-4

لإعادة التاأمين

تقّيد خطوط �لقرو�س �لخارجية بتاريخ تح�سيلها ب�سعر �سرف عملية 

من  �لقرو�س  تغطية خطوط  ويتم  �لمقبو�سة  �لأجنبية  �لعمالت  بيع 

قبل �سركة تون�س لإعادة �لتاأمين. وفي تاريخ �آجالها تقيد �لت�سويات 

ب�سعر �سر�ء �لعمالت �لأجنبية وبذلك ت�سدد تون�س لإعادة �لتاأمين 

في  و�ل�سعر  �لتاريخي  �ل�سعر  بين  �لفارق  للبنك  �لتون�سية  لل�سركة 

تاريخ �لت�سديد. ويتم �إدر�ج هذ� �لفارق في بند »فارق �ل�سرف على 

كاهل �لدولة« وتم ت�سوية جزء من �لديون خالل �سنة 2016.

يف�سل �لجدول �لتالي تطور �لديون مع �سركة تون�س لإعادة �لتاأمين :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

031 14410 4579 4فارق �ل�سرف على كاهل �لدولة

4-1-3 - انتداب الموظفين 

�سهر  وذلك خالل  و�إطار�ت  �أعو�ن  بين  موظفا   348 �لبنك  �نتدب 

�سبتمبر 2016.

4-1-4 - المغادرة الطوعية للتقاعد

في �إطار برنامج �إعادة �لهيكلة �أعد �لبنك خطة تطهير �جتماعي. 

وعلى �أ�سا�س تقدير كلفة �لتطهير �لجتماعي تم تخ�سي�س مدخر�ت 

بقيمة 24,4 مليون دينار على م�ستوى �لقو�ئم �لمالية �لمقفلة في 31 

دي�سمبر 2016. وياأخذ مبلغ �لمدخر�ت بعين �لعتبار �متد�د �لكلفة 

على 3 �سنو�ت.

4-1-5 - ملف �سركة »توبيك«

في �إطار تمويل �لتجاوز �لم�سجل عند تنمية �لمتياز �لبترولي »هالك 

�إفريقيا  »مجمع  لدى  قر�س  على  »توبيك«  �سركة  تعاقدت  �لمنزل« 

�لمالية« )AFC( بمبلغ قيمته 28 مليون دولر �أمريكي.

منحت   2017/01/13 بتاريخ  �لتون�سي  �لمركزي  �لبنك  وبمو�فقة 

�لمدفوعة  غير  �لأجنبية  بالعملة  للتمويالت  �لدعم  قرو�س  �لبنوك 

�سنة  منذ  لتوبيك  �لممنوحة  �لأجنبية  بالعملة  بالقرو�س  �لمتعلقة 

2009 لتمويل �قتناء �لحقل �لنفطي »هالك �لمنزل«. وتجدر �لإ�سارة 

�لم�ستحقات  ب�سيغتها  �لقرو�س  تنتفع  �أ�سهر  ثالثة  كل  في  �أنه  �إلى 

�لكبيرة باأولوية �لت�سديد مقارنة بقر�س »مجمع �إفريقيا �لمالية« �لذي 

يعتبر م�ستحقات ثانوية.

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

895 71042 40الخزينة

708 16739 36�لخزينة بالدينار

187 5433 4�لخزينة بالعملة �لأجنبية

613 055186 239�لبنك �لمركزي �لتون�سي

956 32 190 15 �لبنك �لمركزي �لتون�سي بالدينار

657 796153 223�لبنك �لمركزي �لتون�سي بالعملة �لأجنبية

650مركز ال�سكوك البريدية

44الخزينة العامة للبالد التون�سية وا�ستعادة ال�سيولة

512 765229 279 المجمـــوع

تحتوي ح�سابات »�لبنك �لمركزي �لتون�سي« بالدينار على عدة مبالغ �سابقة معلقة قيد �لت�سوية.   -

يف�سل �لجدول �لآتي �لح�سابات �لعالقة ح�سب تاريخ �أقدميتها. 

باآلف �لدنانير

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

062 083 45633 412 231998724 33772 579 695�أقل من ثالثية

866 814 1292 324 47593283 14922 117 60�أكثر من ثالثية

950 685 5245 511 35855610 3067 793 8�أكثر من �سد��سية

068 514 07156 145 19246 240 85653 264 67�أكثر من �سنة

946 097 18098 393 677864 306 649155 754 831المجموع
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تحتوي ح�سابات »�لبنك �لمركزي �لتون�سي« بالعملة �لأجنبية على عدة مبالغ �سابقة معلقة قيد �لت�سوية.   -

جمعت هذه �لح�سابات �لعالقة ح�سب �لعملة �لأجنبية وح�سب �أقدميتها بالجدول �لآتي :

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

2012

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

5620 287014 2877 7�أقل من ربع �سنة

000000100�أكثر من ربع �سنة

640 84987 000154 618140 00087 618140 0087�أكثر من ن�سف �سنة

266 36433 14118 36253 95013 36252 019113�أكثر من �سنة

AED 906 775120 14167 266193 950108 979192 0191100مجموع

الفرنك 

ال�سوي�سري

CHF

562 054212390 0545440 540040�أقل من ربع �سنة

7200327232216472�أكثر من ربع �سنة

000000200�أكثر من ن�سف �سنة

689 6275 5162257 9442 191113 2611 325112 6821 1�أكثر من �سنة

CHF 324 91396 602257 07042 277114 26141 325112 8091 1مجموع

كورونة 

دنماركية

DKK

00000�أقل من ربع �سنة

000000000�أكثر من ربع �سنة

000000000�أكثر من ن�سف �سنة

71010520762102203�أكثر من �سنة

DKK 7101052076212203مجموع

اليــــورو

EURO

745 453 91461 522 6072144 289 45025 474 32659 984 84619 010 28139 305 6045 463 20�أقل من ربع �سنة

801 867 95419 833 050217 176 0768 339 3847 704 8011 666871 471 2746 467 6�أكثر من ربع �سنة

017 078 43516 180 468225 616 3196 362 63810 377147 261 8301 468 9426 100 9�أكثر من ن�سف �سنة

187 054 8278 780 480272 314 9583 950 01229 942694 873 4692 620 0162 077 27�أكثر من �سنة

ORUE 750 453 130105 318 605260 396 80243 126 360107 530 96522 017 24544 866 83720 108 63مجموع

الجنيه 

الإ�سترليني

GBP

320 866 25910 770 822319 824 9093 958 0666 200 2371 410 7563 624 6722 548 3�أقل من ربع �سنة

890 664 6843 425 000310 290 7231 669 0003 290 5361 669 18703�أكثر من ربع �سنة

78374 90726316 98305 924262 2�أكثر من ن�سف �سنة

224 385378 800 13137 648133 745 2352 52742 896248 12190 497 2�أكثر من �سنة

GBP 509 909 11114 013 97938 247 1875 380 30113 532 2832 331 6787 715 9042 048 6مجموع

اليان الياباني

JPY

784 2000,000023 189 20001 189 0001�أقل من ربع �سنة

0000000,00000�أكثر من ربع �سنة

0000000,00000�أكثر من ن�سف �سنة

570 0217 4770,0001 051378 47651 05110378 51�أكثر من �سنة

JPY 354 02131 6771 567 0511 67651 567 051101 51مجموع

الدينار 

الكويتي

KWD

00800�أقل من ربع �سنة

536 000833922 00000453 453�أكثر من ربع �سنة

536 0008022 0000003 03�أكثر من ن�سف �سنة

000000800�أكثر من �سنة

KWD 072 00033945 00000456 456مجموع

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

2012

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

كورونة 

نرويجية 

NOK

480 936384 0000,00076 440 1501 000288 440 1501 00288�أقل من ربع �سنة

005 113267 0190,00064 000 1251 1250240 019240 000 01�أكثر من ربع �سنة

724 110576 0150,000225 160 1092 000843 090 8351 015290 070 2741 552�أكثر من ن�سف �سنة

398 8140,0004138 31426500152143 126143�أكثر من �سنة

NOK 607 266 2001 848366 743 5364 371 5001 530 1362 348819 213 4002 552مجموع

الريال 

القطري

QAR

00100�أقل من ربع �سنة

00100�أكثر من ربع �سنة

000000100�أكثر من ن�سف �سنة

000000100�أكثر من �سنة

QAR 00000000مجموع

الريال 

ال�سعودي

SAR

00100�أقل من ربع �سنة
736 67012115 6500203425 3425�أكثر من ربع �سنة

000000100�أكثر من ن�سف �سنة

000000100�أكثر من �سنة

SAR 736 6702115 6500203425 3425مجموع

الكورونة 

ال�سويدية

SEK

250 0000,000095 0000375 000375�أقل من ربع �سنة
000,00000�أكثر من ربع �سنة

0000000,00000�أكثر من ن�سف �سنة

958178 6467000,0002 56770011 79011�أكثر من �سنة

SEK 428 95895 7002 646375 70011 567375 79011مجموع

الدولر 

الأمريكي

USD

997 155 23145 773 685284 305 36519 243 17536 486 17318 495 5102 192819 748 33�أقل من ربع �سنة
381 030 02811 152 853210 715 3284 340 1424 604 2064 521 7123 122111 819�أكثر من ربع �سنة

338 177 43431 173 345235 329 80813 037 01615 025 5008 3293 304 3085 034 15�أكثر من ن�سف �سنة

477 729 412114 177 6532132 050 22349 510 06656 167 60210 017 58717 883 62138 492 39�أكثر من �سنة

USD 193 093 105202 276 536262 401 72586 131 398112 282 48241 037 13823 119 24345 094 89مجموع

مـــوؤ�سر ال�سيــولة

تطبيقا لمقت�سيات من�سور �لبنك �لمركزي �لتون�سي عدد 2014-14 

�ل�سيولة  موؤ�سر  �حتر�م  �لبنوك  على  يجب   2014 نوفمبر   10 بتاريخ 

2016. وقد حققت  2015 و70% خالل �سنة  60% خالل �سنة  بـ 

�ل�سركة �لتون�سية للبنك �لموؤ�سر�ت �لتالية :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

169,4%199.25%موؤ�سر �ل�سيولة
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اإي�ساح 5-2 - م�ستحقات على الموؤ�س�سات البنكيـة والماليـة

بلغ ر�سيد هذ� �لبند 301.566 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2016 مقابل 235.090 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2015. وتف�سيله كالآتي : :

باآلف �لدنانير

دي�سمبر 2015دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

555 06687 115م�ستحقات على الموؤ�س�سات البنكية

22- ح�سابات جارية للبنوك �لمقيمة

074 10585 114- ح�سابات جارية للبنوك غير �لمقيمة

479 9592- ح�سابات مدينة للمر��سلين بالدينار �لقابل للتحويل

223 162138 169قرو�س للموؤ�س�سات البنكية

200 00075 122قرو�س على �ل�سوق �لنقدية بالدينار

023 16263 47قرو�س على �ل�سوق �لنقدية بالعملة �لأجنبية

993 4294 12قرو�س للموؤ�س�سات المالية المخت�سة )الإيجار المالي(

318 9094 4- م�ستحقات تابعة

5828- م�ستحقات تابعة على قرو�س ما بين �لبنوك بالدينار

290 8514 4- م�ستحقات تابعة على قرو�س ما بين �لبنوك بالعملة �لأجنبية

090 566235 301المجموع

يتم تقديم ح�سابات �لمر��سلين �لمدينة �سافية وباعتبار ح�سابات   -

�لمر��سلين �لد�ئنة لكل عملة �أجنبية.

قيد  معلقة  �سابقة  مبالغ  عدة  على  �لمر��سلين  ح�سابات  تحتوي   -

�لت�سوية.

�لأجنبية  �لعملة  ح�سب  �لعالقة  �لح�سابات  �لآتي  �لجدول  ويف�سل 

و�أقدميتها.

اأقدمية الح�سابات العالقة
العملة 

الأجنبية

ح�ساب مدين 

للمرا�سلين

ح�ساب دائن 

للمرا�سلين

ح�ساب مدين 

لل�سركة التون�سية 

للبنك

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك

ح�ساب مدين 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك 

وللمرا�سلين 

بالعملة 

الأجنبية

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالعملة 

الأجنبية

معدل 

ال�سعر

ح�ساب مدين 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالدينار التون�سي

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالدينار التون�سي

DZD73100073100.021150�أقدمية < 3 �أ�سهر و > 6 �أ�سهر

EUR1 383 8742 836 77524 075 96556 020 44125 459 83958 857 2162.43061 867 408143 023 035�أقدمية < 3 �أ�سهر و > 6 �أ�سهر

JPY94 4002660094 4002660.0201 8885�أقدمية < 3 �أ�سهر و > 6 �أ�سهر

LYD0000001.59500�أقدمية < 3 �أ�سهر و > 6 �أ�سهر

NOK1 2515342 00003 2515340.267868143�أقدمية < 3 �أ�سهر و > 6 �أ�سهر

SAR22022000.6131350�أقدمية < 3 �أ�سهر و > 6 �أ�سهر

SEK5 16617870005 8661780.2541 49045�أقدمية < 3 �أ�سهر و > 6 �أ�سهر

CHF8 87745269109 5674522.26121 6321 022�أقدمية < 3 �أ�سهر و > 6 �أ�سهر

AED1 8710001 87100.3266100�أقدمية < 3 �أ�سهر و > 6 �أ�سهر

DKK40700040700.6262550�أقدمية < 3 �أ�سهر و > 6 �أ�سهر

251 024 301143 894 61مجموع الح�سابات العالقة ذات الأقدمية  < 3 اأ�سهر و > 6 اأ�سهر

DZD1 4630001 46300.021310�أقدمية < 6 �أ�سهر و > 12 �أ�سهر

اأقدمية الح�سابات العالقة
العملة 

الأجنبية

ح�ساب مدين 

للمرا�سلين

ح�ساب دائن 

للمرا�سلين

ح�ساب مدين 

لل�سركة التون�سية 

للبنك

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك

ح�ساب مدين 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك 

وللمرا�سلين 

بالعملة 

الأجنبية

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالعملة 

الأجنبية

معدل 

ال�سعر

ح�ساب مدين 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالدينار التون�سي

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالدينار التون�سي

EUR641 424774 918239 566612 690880 9901 387 6082.4302 140 8063 371 888�أقدمية < 6 �أ�سهر و > 12 �أ�سهر

JPY229 9811 812089229 9811 9010.0204 60038�أقدمية < 6 �أ�سهر و > 12 �أ�سهر

LYD0000001.59500�أقدمية < 6 �أ�سهر و > 12 �أ�سهر

NOK2 3501 3362 50004 8501 3360.2671 295357�أقدمية < 6 �أ�سهر و > 12 �أ�سهر

SAR37500037500.6132300

SEK6 7353 5303 6363010 3713 5600.2542 634904�أقدمية < 6 �أ�سهر و > 12 �أ�سهر

CHF14 6332 8071 2761 93315 9094 7402.26135 97110 718�أقدمية < 6 �أ�سهر و > 12 �أ�سهر

AED1 2160001 21600.6267610�أقدمية < 6 �أ�سهر و > 12 �أ�سهر

DKK3 780815003 7808150.3261 232266�أقدمية < 6 �أ�سهر و > 12 �أ�سهر

171 384 5593 187 2مجموع الح�سابات العالقة ذات الأقدمية  < 6 اأ�سهر و > 12 اأ�سهر

DZD294 747256 05822 41454 880317 161310 9380.0216 6606 530�أقدمية < 12 �سهر�

EUR25 016 320112 075 871104 195 818188 389 982129 212 138300 465 8542.430313 985 497730 132 024�أقدمية < 12 �سهر�

JPY2 417 16558949 3734 6312 466 5385 2210.02049 331104�أقدمية < 12 �سهر�

LYD350 021697 121839 1111 076 5761 189 1311 773 6971.5951 896 6652 829 047�أقدمية < 12 �سهر�

NOK4 6632 02031 6541 33536 3173 3550.2679 697896�أقدمية < 12 �سهر�

SAR81 70741112 52649 02094 23349 4310.61357 76530 301�أقدمية < 12 �سهر�

SEK26 41311 66555 7574 47982 17016 1430.25420 8714 100�أقدمية < 12 �سهر�

CHF91 751445 445584 9551 027 948676 7071 473 3932.2611 530 0343 331 342�أقدمية < 12 �سهر�

AED593272530 30659830 5780.62637419 142�أقدمية < 12 �سهر�

DKK15 6212 89613 3272 18428 9485 0800.3269 4371 656�أقدمية < 12 �سهر�

142 355 330736 566 317مجموع الح�سابات العالقة ذات الأقدمية < 12 �سهر

)1( تف�سيل �لم�ستحقات على �لموؤ�س�سات �لبنكية و�لمالية )عد� �لديون �لمرتبطة( ح�سب �لمدة �لمتبقية بتاريخ 31 دي�سمبر 2016 :

باآلف �لدنانير

5 �سنوات[]3 اأ�سهر- �سنة[3 اأ�سهر ≥البيانات المجموع 5 �سنوات >]�سنة- 

066 066000115 115م�ستحقات على الموؤ�س�سات البنكية

20002ح�سابات جارية للبنوك �لمقيمة 

105 105000114 114ح�سابات جارية للبنوك غير �لمقيمة

959000959ح�سابات مدينة للمر��سلين بالدينار �لقابل للتحويل

162 50600169 65621 147قرو�س للموؤ�س�سات البنكية

000 000000122 122قرو�س على �ل�سوق �لنقدية بالدينار

162 5060047 65621 25قرو�س على �ل�سوق �لنقدية بالعملة �لأجنبية

429 223012 7618 4452 1قرو�س للموؤ�س�سات المالية المخت�سة )الإيجار المالي(

657 296 2230 2678 16724 264المجموع
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و�سركات  و�سريكة  مرتبطة  �سركات   : �لحريف  نوعية  �لمرتبطة( ح�سب  �لديون  )عد�  �لمالية  �لبنكية  �لموؤ�س�سات  على  �لديون  تف�سيل   )2(

و�أخرى :

باآلف �لدنانير

المجموع�سركات اأخرى�سركات �سريكة�سركات مرتبطةالبيــان

066 838115 2280102 12ديون على الموؤ�س�سات البنكية

0022ح�سابات جارية للبنوك �لمقيمة

105 877114 101 228 12ح�سابات جارية للبنوك غير �لمقيمة

00959959ح�سابات مدينة للمر��سلين بالدينار �لقابل للتحويل

162 093169 069091 78قرو�س للموؤ�س�سات البنكية

000 000122 000052 70قرو�س على �ل�سوق �لنقدية بالدينار

162 09347 39 069 8قرو�س على �ل�سوق �لنقدية بالعملة �لأجنبية

429 42912 0012قرو�س للموؤ�س�سات المالية المخت�سة )الإيجار المالي(

657 360296 2670206 90المجموع

)3( تف�سيل �لديون على �لموؤ�س�سات �لبنكية و�لمالية )عد� �لديون �لمرتبطة( ح�سب تاأهيلها من عدمه �إلى �إعادة �لتمويل لدى �لبنك �لمركزي

البيــان

موؤهلة لإعادة التمويل 

لدى البنك المركزي

غير موؤهلة لإعادة التمويل 

لدى البنك المركزي

المجموع

657 657296 0296ديون على �لموؤ�س�سات �لبنكية و�لمالية

)4( تف�سيل �لديون على �لموؤ�س�سات �لبنكية و�لمالية )عد� �لديون �لمرتبطة( �لمج�سدة �أو غير �لمج�سدة ب�سند�ت �ل�سوق ما بين �لبنوك.

البيـــان

مج�سدة ب�سندات ال�سوق 

ما بين البنوك

غير مج�سدة ب�سندات ال�سوق 

ما بين البنوك

المجموع

657 657296 0296ديون على �لموؤ�س�سات �لبنكية و�لمالية

ل ت�سمح �لتطبيقة �لم�ستعملة للت�سرف في �لقرو�س بالعملة �لأجنبية من تتبع كل �لعمليات �لمنجزة من طرف �لبنك.

اإي�ساح 5-3 - م�ستحقات على الحرفاء

يو�سح �لجدول �لتالي تطور �لتعهد�ت �ل�سافية بين �سنتي 2015 و2016 :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

175 195885 928ح�سابات جارية مدينة

645 047270 274قرو�س من مو�رد خ�سو�سية 

334 06339 35م�ستحقات تتحملها �لدولة

019 07112 10تنفيل تتحمله �لدولة

014 245192 187ح�سابات جارية لل�سركاء

154 452 0066 806 6م�ساعد�ت �أخرى للحرفاء

562 5623 3ديون للتفويت

890 89442 57ديون تابعة 

793 897 0837 302 8المجموع الإجمالي

082 401 1131 475 1مدخرات

061 744240 246- مدخر�ت على ح�سابات جارية

194 833138 138- مدخر�ت على مو�رد خ�سو�سية

160 856906 972- مدخر�ت على "قرو�س �أخرى للحرفاء"

459 96160 60- مدخر�ت على ح�سابات جارية لل�سركاء

455455- مدخر�ت على ديون للتفويت 

753 26455 55- مدخر�ت جماعية

891 144 2491 257 1فوائد موؤجلة

285 73978 88- فو�ئد موؤجلة على ح�سابات جارية

370 119936 029 1- فو�ئد موؤجلة على قرو�س �أخرى للحرفاء

391 20138 38- فو�ئد موؤجلة على ح�سابات جارية لل�سركاء

514 95779 78- فو�ئد موؤجلة على مو�رد خ�سو�سية

107 1073 3- فو�ئد موؤجلة على ديون للتفويت 

224 1269 19- فو�ئد موؤجلة على ديون تابعة 

379 69510 12اإيرادات مقبو�سة م�سبقا

440 341 0265 557 5المجموع ال�سافي

تف�سل تركيبة �سافي �لقائم �لجاري للديون على �لحرفاء في 31 دي�سمبر 2016 كالآتي :

باآلف �لدنانير

فوائد موؤجلةمدخرات اإ�سافيةمدخرات ذاتيةالقائم الجمليالبيــــــــــــانات
اإيرادات مقبو�سة 

م�سبقا
القائم ال�سافي

712 592-739 88-463 60-281 195186 928ح�سابات جارية مدينة

257 56-957 78-090 86-743 04752 274قرو�س من مو�رد خ�سو�سية

083 88-201 38-256 15-705 24545 187ح�سابات جارية لل�سركاء

470 836 4-695 12-119 1029-704 501-152 140471 851 6 قرو�س �أخرى للحرفاء

0-107 3-562455 3   ديون للتفويت

768 38-126 89419 57ديون معّلقة

290 612 5-695 12-249 257 1-513 663-335 083756 302 8المجموع

-264 55مدخر�ت جماعية

026 557 5القائم ال�سافي

ل يوؤمن �لنظام �لمعلوماتي للبنك �لتتبع و�لمقارنة و�لمر�قبة لأر�سدة 

ح�سابات »�إير�د�ت مقبو�سة م�سبقا« �لمتعلقة بالقرو�س للحرفاء. غير 

تنجز  �لمحا�سبية  �ل�سنة  �آخر  �لأر�سدة  هذه  لتقدير  ت�سحيحات  �أن 

على �أ�سا�س و�سعيات غير محا�سبية لمحفظة �لبنك.  

غير  �لديون  عد�  �لحرفاء  على  للم�ستحقات  �لخام  �لقائم  يف�سل 

�لمدفوعة و�لديون �لمرتبطة ح�سب �لمدة �لمتبقية كالآتي :

  

باآلف �لدنانير

القائم الخام5 �سنوات فما فوق�سنة اإلى 5 �سنوات3 اأ�سهر اإلى �سنةاأقل من 3 اأ�سهرالبيــان

195 928   195 928ح�سابات جارية مدينة

228 010 8855 679706 000 7552 003 9091 298 1م�ساعد�ت �أخرى للحرفاء

355 46 230 84214 32225 9615ديون على مو�رد خ�سو�سية

777 984 1155 521721 026 0772 009 0641 228 2المجموع
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5-3-1 - ال�سمانات 

لحت�ساب  �لبنك  قبل  من  بها  �لمحتفظ  �ل�سمانات  تحديد  يتم 

جزء  غياب  في  �لحالت  بع�س  في  �لتعهد�ت  على  �لمدخر�ت 

�لإد�رة  �سهاد�ت  �لملكية،  )�سهاد�ت  تبررها  �لتي  �لقانونية  للوثائق 

�لعقارية لل�سياحة �أو لل�سناعة...(

5-3-2 - المدخرات الإ�سافية :

تطبيقا لمن�سور �لبنك �لمركزي �لتون�سي عدد 21-2013 بتاريخ 30 

نتائج  من  بالخ�سم  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  كونت   ،2013 دي�سمبر 

�لتعهد�ت  على  �سافية  �إ�سافية  مدخر�ت   2015 �لمحا�سبية  �ل�سنة 

�أو تفوق �أقدميتها في �ل�سنف �لر�بع 3 �سنو�ت وذلك  �لتي ت�ساوي 

بما قيمته 70.496 �ألف دينار.

 ،2016 31 دي�سمبر  هكذ� وبالن�سبة لل�سنة �لمحا�سبية �لمختومة في 

بلغ ر�سيد �لمدخر�ت �لإ�سافية 686.492 �ألف دينار.

5-3-3 - المدخرات الجماعية 

بتاريخ   24-91 عدد  للمن�سور  )�لجديد(  مكرر   10 للف�سل  تطبيقا 

منها  وخا�سة  �لالحقة  بالن�سو�س  تغييره  تم  كما   1991 دي�سمبر   17

�لمن�سور عدد 20-2012 بتاريخ 6 دي�سمبر 2012، خ�س�ست �ل�سركة 

»مدخر�ت  بـ  �سميت  عام  طابع  ذ�ت  مدخر�ت  للبنك  �لتون�سية 

)ق�سم  �لجارية  �لتعهد�ت  على  �لمحتملة  �لمخاطر  لتغطية  جماعية« 

0( وتلك �لتي تتطلب متابعة خا�سة )ق�سم 1( تطبيقا للمذكرة عدد 8 

بمن�سور �لبنك �لمركزي �لتون�سي عدد 91-24.

للمنهجية  طبقا  �لمحت�سب  �لجماعية،  �لمدخر�ت  مبلغ  وقدر 

�لمرجعية �لملحقة بالمن�سور عدد 24-91 بـ 55.264 �ألف دينار �آخر 

�سنة 2016.

دينار  �ألف   55.753 بـ  �لمقدرة  �لجماعية  �لمدخر�ت  وتف�سل 

كالآتي :

الفوائد الموؤجلة : 

تف�سل ح�سابات �لفو�ئد �لموؤجلة لل�سنة �لمختومة في 31 دي�سمبر 2016 كالآتي :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

285 73978 88فو�ئد موؤجلة على ح�سابات جارية

057 2667 6فو�ئد موؤجلة على كفالت و�سمانات

816 943181 187فو�ئد موؤجلة على فو�ئد �لقرو�س متو�سطة �لمدى �لعادية

710 826205 241فو�ئد موؤجلة على فو�ئد �لقرو�س متو�سطة �لمدى �لمجمعة

174 8953 2فو�ئد موؤجلة على قرو�س م�سمونة من �لدولة

514 95779 78فو�ئد موؤجلة على مو�رد خ�سو�سية

391 20138 38فو�ئد موؤجلة على �لح�سابات �لجارية لل�سركاء

613 189538 590فو�ئد عن �لتاأخير موؤجلة على �لديون �لمتنازع عليها

107 1073 3فو�ئد موؤجلة على ديون للتفويت

224 1269 19فو�ئد موؤجلة على ديون تابعة

891 144 2491 257 1المجمــوع الجزئي

570 7167 6فو�ئد موؤجلة على ديون مكفولة من �لدولة

461 152 9651 263 1المجمـــــــوع

�لنز�عات  في  للت�سرف  �لجديدة  �لمعلوماتية  �لمنظومة  دخول  �إثر 

فو�ئد  من  جزء  �حت�ساب  تم   2007 �سنة  منذ  �لعمل  حيز   »IMX«

�ألف دينار. وتخ�س   590.189 �لتاأخير وتاأجيلها وتقييدها بما قيمته 

من  فقط  جزء�  نز�ع  محل  بديون  و�لمتعلقة  �لموؤجلة  �لتاأخير  فو�ئد 

�لديون �لمتنازع حولها و�لمت�سرف فيها من قبل �لمنظومة �لمعلوماتية 

للنز�عات �لتي تح�سبها وت�سجلها محا�سبيا ب�سفة �آلية.

تقيد �لفو�ئد �لموؤجلة على �لح�سابات �لجارية لل�سركاء في جزء منها 

في ح�ساب �لفو�ئد �لموؤجلة على �لح�سابات �لجارية لل�سركاء وجزء 

في ح�ساب �لفو�ئد �لموؤجلة على �لتعهد�ت �لأخرى.

�ل�سنة  خالل  �لتالية  �لتغير�ت  �لمدخر�ت  ح�سابات  و�سهدت 

�لمحا�سبّية 2016 :

باآلف �لدنانير

المبلــغالبيــــــــــــانات

583 799 1الر�سيد في 31 دي�سمبر 2016

563 44مخ�س�سات لمدخر�ت على �لتعهد�ت

973 77مخ�س�سات لمدخر�ت �إ�سافية على �لتعهد�ت 

947 4مخ�س�سات �لمدخر�ت لل�سند�ت

025 26مخ�س�سات �لمدخر�ت للمخاطر و�لأعباء

-199 34��ستعادة �لمدخر�ت للتعهد�ت

-589 7��ستعادة �لمدخر�ت �لإ�سافية للتعهد�ت

-489��ستعادة �لمدخر�ت �لجماعية

-808 24��ستعادة �لمدخر�ت لل�سند�ت

-163 2��ستعادة �لمدخر�ت للمخاطر  و�لأعباء

843 883 1الر�سيد في 31 دي�سمبر 2016

بالدينار

الن�ساط
اأق�سام 0 و1

دي�سمبر 2016

ن�سبة الترحيل الو�سطية

2015/2011

%

العامل العددي

2016/2015

ن�سبة المدخرات

%

المدخرات الجماعية

2016

754 554 37.433%7.492.15%666 815 58�لفالحة

718 512 37.225%48.164.10%770 493 7�سناعات �أخرى

358 586 31.965%2.021.01%861 977 859خدمات �أخرى

454 384 20.311%2.100.73%753 568 445بناء و �أ�سغال عامة

985 685 33.417%3.550.93%223 611 696تجارة

866 673 25.6911%2.801.19%273 869 360 1�سناعات معملية

657 454 15.001%3.691.23%024 982 213�لتنمية �لعقارية

254 915 20.009%16.370.80%865 563 378�ل�سياحة

176 44.48481%1.890.96%508 564 59ن�ساطات �أخرى

967 989 30.004%0.711.92%986 452 218 1�ل�ستهالك

479 024 45.173%1.841.08%789 341 339�ل�سكن

668 263 55المجموع

5-3-4 - ديون وقعت اإعادة جدولتها وديون تكفلت بها الدولة 

دون فوائد

تتمثل �لديون �لتي تكفلت بها �لدولة في :

ديون عدد من �ل�سركات �لعمومية و�لتي تكفلت بها �لدولة في   -

�إطار قانون �لمالية ل�سنة 1999 و�لتي بلغ قائمها 35.349 �ألف 

دينار. ووقعت �إعادة جدولة هذه �لديون على فترة تمتد من 20 

�إلى 25 �سنة، دون فو�ئد ومع �سمان �لدولة.

اإي�ساح 5-4 - محفظة ال�سندات التجارية

قار  دخل  ذ�ت  �سند�ت  من  �لتجارية  �ل�سند�ت  محفظة  تتكون 

هذ�  ر�سيد  وبلغ  متغير.  دخل  ذ�ت  �سند�ت  ومن  �لدولة  ت�سدرها 
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�لبند 1.066.542 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2016 مقابل 814.370 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2015.

وكانت تركيبتها كالآتي :

اإي�ساح 5-5 - محفظة �سندات ال�ستثمار

�نتقلت محفظة �ل�ستثمار من 299.204 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2015 �إلى 354.612 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2016. وتف�سل تركيبة 

هذه �لمحفظة كالآتي :

ويبرز �لجدول �لتالي �لتغير�ت ح�سب نوعية �ل�سند�ت �لم�سنفة في محفظة �ل�ستثمار:

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

305 879103 20�سندات المبادلة

474 450104 21 - رقاع خزينة ق�سيرة �لأجل

169 1 -571 -فو�ئد مقبو�سة م�سبقا

00اأ�سهم

065 663711 045 1�سندات التوظيف

429 974690 009 1- رقاع �لخزينة �لقابلة للتنظير

636 20  689 35- ديون مرتبطة

00تخفي�س رقاع �لخزينة �لقابلة للتنظير

370 542814 066 1المجمـــــوع

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

205 91896 156 �سند�ت �ل�ستثمار

153 80    374 79     �أمو�ل تت�سرف فيها �سركات �ل�ستثمار ذ�ت ر�أ�سمال �لتنمية

740 74022 22�سناديق �لتوظيف �لجماعي

689 346100 96�سند�ت �لم�ساهمة

841 33985 48ح�س�س في �لموؤ�س�سات �ل�سريكة و�لم�ستركة

709 959123 141ح�س�س في �لموؤ�س�سات �لمرتبطة

30547�سركات في طور �لتفويت

657 70920 19م�ساهمات مع �إعادة �لإحالة

868 5062 3م�ستحقات وديون تابعة

409 921533 568القيمة الخام

205 309234 214مدخر�ت

204 299     612 354القيمة ال�سافية

باآلف �لدنانير

الر�سيد في 

2015/12/31
الكتتاب

تفويت /ت�سديد /

تعوي�س
نتائج مر�سمة

اإعادة ت�سنيف 

)+(

اإعادة ت�سنيف

)-(

الر�سيد في 

2016/12/31

918 847000156 5603 20564 96�سند�ت �ل�ستثمار

�أمو�ل تت�سرف فيها �سركات �ل�ستثمار ذ�ت 

ر�أ�سمال �لتنمية

80 153 30-7490 79 374

740 22    740 22�سناديق �لتوظيف �لجماعي

346 85496 209 6897204 100�سند�ت �لم�ساهمة

339 36648 37 136 2 000 2 841 85ح�س�س في �لموؤ�س�سات �ل�سريكة و�لم�ستركة

959 2490141 7100018 123ح�س�س في �لموؤ�س�سات �لمرتبطة

30   517 547�سركات في طور �لتفويت

709 657094800019 20م�ساهمات مع �إعادة �لإحالة

415 220565 24938 74918-686 28011 54267 530المجموع

تف�سل �ل�سند�ت في 2016/12/31 �إلى �سند�ت م�سعرة وغير م�سعرة كالآتي :

باآلف �لدنانير

المجموع�سندات غير م�سعرة�سندات م�سعرةالبيــــــــــــان

415 279565 136546 19محفظة �سند�ت �ل�ستثمار

تف�سل قائمة �أهم �لموؤ�س�سات �لتابعة في 31 دي�سمبر 2016 كالآتي :

باآلف �لدنانير

الـموؤ�س�ســة الـتابعـــة
الح�سة في

راأ�س المال بـ %

اإجمالي القيمة 

المحا�سبية
المدخرات

�سافي القيمة 

المحا�سبية

القطاع المالي

8010 80133 91,433�ل�سركة �لتون�سية ل�ستخال�س �لديون

905 905010 55,810�سركة �ل�ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية

676 67634 94,434�سركة �ل�ستثمار لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك

749 7494 61,34�ل�سركة �لمالية للت�سرف

5350 5353 78,23�لبنك �لفرن�سي �لتون�سي

القطاع ال�سياحي

1800 1806 99,86ق�سر �سقان�س �لدولي

0500 0509 96,99�ل�سركة �ل�سياحية �إفريقيا �سو�سة

221 2213 61,23�ل�سركة �ل�سياحية �لدخيلة

488 4882 70,32�ل�سركة �ل�سياحية و�سط �لمدينة

قطاع المباني والعقارات

461 4617 84,77عقارية �ل�سارع

قطاع الخدمات

105895 0001 502�ل�سركة �لعامة للبيع
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ت�سمل محفظة �ل�ستثمار �لأمو�ل �لتي تت�سرف فيها �سركة �ل�ستثمار 

ذ�ت ر�أ�س مال تنمية �لتابعة لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك بقيمة 

79.375 �ألف دينار خ�س�ست لها مدخر�ت في حدود 49.542 �ألف 

دينار.  ويف�سل ح�ساب �لأمو�ل �لمت�سرف فيها كالآتي :

باآلف �لدنانير

نتائج  مر�سملةرد الأموالت�سديد م�سبقمال اأ�سليالأموال المت�سرف فيها لل�سركة التون�سية للبنك
الر�سيد اإلى 

31 دي�سمبر 2016
�لأمو�ل �لمت�سرف فيها - �سركة ��ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية 

لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك 1

8 0002 127-1 1474 726

�لأمو�ل �لمت�سرف فيها - �سركة ��ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية 

لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك 2 

8 0004 3311 4615 130

�لأمو�ل �لمت�سرف فيها - �سركة ��ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية 

لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك 3 

5 0002 0771 1264 049

�لأمو�ل �لمت�سرف فيها - �سركة ��ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية 

لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك 4

6 5002 0081 5196 011

�لأمو�ل �لمت�سرف فيها - �سركة ��ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية 

لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك 5

6 8242 6331 8546 045

�لأمو�ل �لمت�سرف فيها - �سركة ��ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية 

لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك 6 

2 7071 0854412 063

�لأمو�ل �لمت�سرف فيها - �سركة ��ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية 

لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك 7 

800140134794

�لأمو�ل �لمت�سرف فيها - �سركة ��ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية 

لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك 8 

6 7521 3703110796 430

�لأمو�ل �لمت�سرف فيها - �سركة ��ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية 

لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك 9 

4 8005195494 830

�لأمو�ل �لمت�سرف فيها - �سركة ��ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية 

لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك 10 

8 7481862778 839

�لأمو�ل �لمت�سرف فيها - �سركة ��ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية 

لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك  11 

6 0001 2377 237

�لأمو�ل �لمت�سرف فيها - �سركة ��ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية 

لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك 12 

9 8981 72711 625

�لأمو�ل �لمت�سرف فيها - �سركة ��ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية 

لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك 13

10 00010 00000

1 ID 236 6308661 0001 2�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �سركة ��ستثمار وتنمية �سيكار

2 ID 262 0009572191 2�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �سركة ��ستثمار وتنمية �سيكار

3 ID 832 2353 8391 4362 5�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �سركة ��ستثمار وتنمية �سيكار

4 ID 3602840372�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �سركة ��ستثمار وتنمية �سيكار

5 ID 273 1331733131 1�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �سركة ��ستثمار وتنمية �سيكار

6 ID 620 0236433 0001 4�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �سركة ��ستثمار وتنمية �سيكار

375 02579 5773116 95835 98المجمـــــــوع

وتبرز و�سعية ��ستعمالت �لأمو�ل �لمت�سرف فيها في 31 دي�سمبر 2016 كالآتي :

باآلف �لدنانير

الأموال المت�سرف فيها
�سندات م�ساهمات 

لالإحالة

م�ساهمات 

مبا�سرة

�سندات �سركة ال�ستثمار 

ذات راأ�س المال المتغير

09483 2162 2�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �ل�سركة �لتون�سية للبنك 1 )1999(

875299149 4�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �ل�سركة �لتون�سية للبنك 2 )2000(

000395 4831 2�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �ل�سركة �لتون�سية للبنك 3 )2001(

226646 6�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �ل�سركة �لتون�سية للبنك 4 )2002(

202231907 5�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �ل�سركة �لتون�سية للبنك 5 )2003(

06180874 2�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �ل�سركة �لتون�سية للبنك 6 )2005(

225390238�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �ل�سركة �لتون�سية للبنك 7 )2006(

9433823829 2�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �ل�سركة �لتون�سية للبنك 8 )2007(

408800 4�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �ل�سركة �لتون�سية للبنك 9 )2008(

544319 8�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �ل�سركة �لتون�سية للبنك 10 )2008(

602 371832 5�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �ل�سركة �لتون�سية للبنك 11 )2009(

244 5262 0661 6�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �ل�سركة �لتون�سية للبنك 12 )2009(

 )2002( 1 ID 2896 1�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �سركة ��ستثمار وتنمية �سيكار

)2002( 2 ID 6396 1�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �سركة ��ستثمار وتنمية �سيكار

)2003( 3 ID 87414053 3�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �سركة ��ستثمار وتنمية �سيكار

)2005( 4 ID 35831�لأمو�ل �لمت�سرف فيها  - �سركة ��ستثمار وتنمية �سيكار

)2006( 5 ID 951355�لأمو�ل �لمت�سرف فيها - �سركة ��ستثمار وتنمية �سيكار

 )2007( 6 ID 003706 3�لأمو�ل �لمت�سرف فيها - �سركة ��ستثمار وتنمية �سيكار
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اإي�ساح 5-6 - الأ�سول الثابتة

بلغت �لأ�سول �لثابتة �ل�سافية 99.183 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2016. وتف�سل �لعمليات �لم�سجلة خالل �ل�سنة �لمحا�سبية 2016 كما يلي :

باآلف �لدنانير

البيانات

اإجمالي قيمة 

القتناء في 

31 دي�سمبر 2015

عمليات

اقتناء \تفويت 

2016

قيمة القتناء 

2016

ا�ستهالك في 

31 دي�سمبر 

2015

مخ�س�سات 

ت�سوية 2016

خروج ا�ستهالك 

اأ�سول في

31 دي�سمبر 2016

ا�ستهالك في 

31 دي�سمبر 

2016

القيمة ال�سافية 

في 31 دي�سمبر 

2016

013 3642 889014 4751 37712 24416 1332 14اأ�سول ثابتة غير مادية

956 3641 14 889 4751 32012 24416 0762 14برمجيات معلوماتية

057  570570حق �لإيجار

170 36697 3660123 0005 534118 143220 39116 204اأ�سول ثابتة مادية

773 17  0 773 773017 17�أر��سي

845 21143 31 205 0061 05630 056075 75مباني

266669 5 041225 9355 6942415 5�أثاث مكاتب

16192100921240 16101 1معد�ت نقل

397 6451 439033 2061 04032 67935 3602 32معد�ت معلوماتية

054948 2 927127 0021 985173 2معد�ت �ت�سال

538668 15 217321 20615 04216416 16معد�ت مكاتب

420909 2 320100 3292 9264033 2معد�ت �سالمة

535923 4 318217 4584 1892695 5معد�ت تكييف

188 32111 25 534 7871 50923 01049936 36�أ�سغال تهيئة وتجهيز

302 32032291�أثاث مكاتب خارج �ل�ستغالل

31260 3304237230210معد�ت مكاتب خارج �ل�ستغالل

168 11316 2 926187 2811 86118 4209 8مبان خارج �ل�ستغالل

380 02 968238000 4121�أ�سغال بناء قيد �لإنجاز

00000000�أ�سول ثابتة في طور �لإدر�ج 

183 72899 2530137 4757 911130 387236 52418 218المجموع

لم يقم �لبنك في �سنة 2016 بجرد مادي لأ�سوله �لثابتة. ومن جهة 

�أخرى ل تتوفر بالبنك قاعدة معطيات تف�سل �لأ�سول �لثابتة �لمقيدة 

ح�سب نوعيتها ومرجعيتها.

اإي�ساح 5-7 - اأ�سول اأخرى

 31 في  دينار  �ألف   620.538 �لأخرى  �لأ�سول  بنود  مجموع  بلغ 

 2015 31 دي�سمبر  �ألف دينار في   685.941 2016، مقابل  دي�سمبر 

تف�سل كالآتي :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

138 891621 148قرو�س لالأعو�ن

147 1473 3م�ساريف مد�و�ة لال�سترجاع

258 21229 30 م�ستحقات للدولة و�أد�ء�ت و�سر�ئب

916 7511 1مخزونات مختلفة

144 4579 4تغير �أ�سعار �ل�سرف تتحمله �لدولة

893 021فارق �لتحويل 

954 10039 5�لمقر �لرئي�سي و�لوكالت و�لفروع )1(

887 241311 273ح�سابات ت�سوية �لأ�سول 

908 03136 47قيم مقدمة للمقا�سة

107107�أور�ق مالية مح�سلة

291 8481 1ح�سابات د�ئنة للت�سوية

918727�أعباء مدفوعة م�سبقا

100 0823 1�إير�د�ت للتح�سيل

136 1362 2�سند�ت ديون مفوت فيها 

0573�لفارق في محفظة �ل�سند�ت �لم�ستحقة بعد �لدفع

279 61785 100بنود �أخرى

941 538685 620المجمـــوع
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)1( تم تخ�سي�س مدخر�ت �لمبالغ �لمدينة �لعالقة �لخا�سة بما بين �لفروع بما قدره 6.572 �ألف دينار. وتم تحديد هذ� �لمبلغ بتطبيق ن�سبة 

مدخر�ت بـ 100% للمبالغ �لعالقة قبل 2015 و50% للمبالغ �لعالقة �لخا�سة بال�سد��سية �لأولى 2016 و20% لمبالغ �لثالثية �لثالثة 2016.

ويقدم تف�سيل �لمدخر�ت على عنا�سر �لأ�سول �لأخرى كالآتي : 

باآلف �لدنانير

البيــــــــــــانات
 المدخرات

2015/12/31
مخ�س�سات 2016ا�ستعادة 2016

 المدخرات

2016/12/31

731 7311 1- قرو�س لالأعو�ن

830830- م�ستحقات للدولة و�أد�ء�ت و�سر�ئب

2929- مخزونات مختلفة

641 6417 7- فارق �لتحويل

157 064190706 8- �لمقر �لرئي�سي و�لوكالت و�لفروع )1(

134 75303818 7- ح�سابات ت�سوية �لأ�سول

1111- قيم مقدمة للمقا�سة

111111- �أور�ق مالية مح�سلة

061 84902121- ح�سابات د�ئنة للت�سوية

134134- �أعباء مدفوعة م�سبقا

 0- �إير�د�ت للتح�سيل

137 1372 2- �سند�ت ديون مفوت فيها

4422440- �لفارق في محفظة �ل�سند�ت �لم�ستحقة بعد �لدفع )2(

250 56925493522 21- بنود �أخرى

666 52850 1631 3012 51المجموع

اإي�ساح 5-8 – البنك المركز التون�سي ومركز ال�سكوك البريدية

بلغ ر�سيد هذ� �لبند 827.873 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2016 مقابل 312.780 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2015. وتف�سيله كالآتي :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

000 000310 827طلب عرو�س

670 3802بنود �أخرى

493110ديون مرتبطة

780 873312 827المجموع

اإي�ساح 5-9 – اإيداعات الموؤ�س�سات البنكية والمالية واأموالها

2015. وتق�سيمه ح�سب نوعية  31 دي�سمبر  �ألف دينار في   87.624 2016 مقابل  31 دي�سمبر  �ألف دينار في   83.052 �لبند  بلغ ر�سيد هذ� 

�لموؤ�س�سة �لبنكية و�لمالية كالآتي :

اأقدمية الح�سابات العالقة
العملة 

الأجنبية

ح�ساب مدين 

للمرا�سلين

ح�ساب دائن 

للمرا�سلين

ح�ساب مدين 

لل�سركة 

التون�سية للبنك

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك

ح�ساب مدين 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك 

وللمرا�سلين 

بالعملة 

الأجنبية

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية 

للبنك 

وللمرا�سلين 

بالعملة 

الأجنبية

معدل 

ال�سعر

ح�ساب مدين 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالدينار التون�سي 

باآلف الدنانير

ح�ساب دائن 

لل�سركة 

التون�سية للبنك 

وللمرا�سلين 

بالدينار التون�سي 

باآلف الدنانير

GBP879002 6718792 6712.8412 4967 587�أقدمية < 3 �أ�سهر > 6 �أ�سهر

KWD0000007.51200�أقدمية < 3 �أ�سهر > 6 �أ�سهر

CAD12 4463 6103 7401 87816 1865 4881.70927 6639 380�أقدمية < 3 �أ�سهر > 6 �أ�سهر

USD287 62636 098 24560 1651 621 841347 79137 720 0852.339813 48388 227 280�أقدمية < 3 �أ�سهر > 6 �أ�سهر

MAD27900027900.227630�أقدمية < 3 �أ�سهر > 6 �أ�سهر

843 70588 244 247

GBP2 6241 2613865373 0091 7992.8418 5495 110�أقدمية < 6 �أ�سهر > 12 �أ�سهر

KWD7 43555 803022 5367 43578 3397.51255 854588 480�أقدمية < 6 �أ�سهر > 12 �أ�سهر

CAD14 42655 5403 17536 80417 60192 3441.70930 080157 817�أقدمية < 6 �أ�سهر > 12 �أ�سهر

USD639 1415 752 469194 746378 927833 8876 131 3962.3391 950 46214 341 336�أقدمية < 6 �أ�سهر > 12 �أ�سهر

MAD48270 52842446 871906117 4000.22720626 650�أقدمية < 6 �أ�سهر > 12 �أ�سهر

2 045 15015 119 391

GBP472 6002 718 7501 788 2441 535 5742 260 8444 254 3242.8416 423 05812 086 534�أقدمية < 12 �سهر�

KWD960022 6639622 6637.512721170 244�أقدمية < 12 �سهر�

MRO01 930034 864036 7940.0060221�أقدمية < 12 �سهر�

CAD544 175552 3521 096 7952 468 2041 640 9713 020 5561.7092 804 4195 162 130�أقدمية < 12 �سهر�

USD38 524 009125 211 54947 876 288124 219 22286 400 296249 430 7702.339202 090 293583 418 572�أقدمية < 12 �سهر�

MAD44 81732 3939 65631 84954 47364 2420.22712 36514 583�أقدمية < 12 �سهر�

211 330 857600 852 283

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

530 03717 41موؤ�س�سات بنكية

11بنوك �إيد�ع

529 03617 41بنوك غير مقيمة

700 01568 42اقترا�سات فيما بين البنوك

700 00068 42�قتر��سات بالدينار

�قتر��سات بالعملة �لأجنبية

394 151ديون مرتبطة

624 05287 83المجموع

تقدم ح�سابات �لمر��سلين �لد�ئنة معدلة و�سافية من ح�سابات �لمر��سلين �لمدينة لكل عملة �أجنبية.  -

تحتوي ح�سابات �لمر��سلين على عدة مبالغ معلقة �سابقة قيد �لت�سوية.  -
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اإي�ساح 5-10 - اإيداعات الحرفاء واأموالهم

بلغ ر�سيد هذ� �لبند 5.443.231 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2016 مقابل 5.285.081 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2015 وتف�سيله كالآتي :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

617 329 2451 466 1�إيد�عات تحت �لطلب )*(

282 191 3272 320 2�إيد�عات �لدخار

267 800528 439ح�سابات لأجل

484 80775 82ح�سابات بالدينار �لقابل للتحويل )*(

625 064387 381ح�سابات بالعملة �لأجنبية

226 806154 153توظيفات بالعملة �لأجنبية

028 020347 337رقاع �ل�سندوق

449 253130 162مبالغ �أخرى م�ستحقة للحرفاء

)897 4()791 6(م�ستحقات تابعة

000 700146 106�سهاد�ت �لإيد�ع

081 285 2315 443 5المجموع

1( تف�سيل ايداعات واأموال الموؤ�س�سات البنكية والمالية )ما عدا الديون المرتبطة(

)1.1( ح�سب المدة المتبقية في 2016/12/31

باآلف �لدنانير

5 �سنوات[]3 اأ�سهر- �سنة[≥ 3 اأ�سهرالـبيانـــات المجموع< 5 �سنوات ]�سنة- 

037 03700041 41ايداعات تحت الطلب للموؤ�س�سات المالية

10001بنوك �يد�ع

036 03600041 41بنوك غير مقيمة

000 00000042 42اقترا�سات لدى الموؤ�س�سات المالية

000 00000042 42�قتر��سات بالدينار

00000�قتر��سات بالعملة �لأجنبية

037 03700083 83المجموع

)2.1( ح�سب نوعية الحريف في 2016/12/31

باآلف �لدنانير

المجموعموؤ�س�سات اأخرىموؤ�س�سات �سريكةموؤ�س�سات مرتبطةالبيــــــــــــانات

037 03741 0041ايداعات تحت الطلب للموؤ�س�سات المالية

0011بنوك �يد�ع

036 03641 0041بنوك غير مقيمة

000 00042 0042اقترا�سات لدى الموؤ�س�سات المالية

000 00042 0042�قتر��سات بالدينار

0000�قتر��سات بالعملة �لأجنبية

037 00083المجموع

)3.1( ح�سب القترا�سات المج�سدة اأو غير المج�سدة ب�سندات من ال�سوق بين البنكية

المجموعغير مج�سدة ب�سنداتمج�سدة ب�سنداتالبيــــــــــــانات

000 00042 042�قتر��سات لدى �لموؤ�س�سات �لمالية

)*( تم �إعادة ت�سنيف �لح�سابات �لجارية لليبيين غير �لمقيمين �سمن �ليد�عات تحت �لطلب بما �أنه تحت �إعادة معالجة معلومة 31/12/2015 لمتطلبات �لمقارنة 

)535 �ألف دينار(.

ل ت�سمح �لتطبيقة �لم�ستعملة للت�سرف في توظيفات �لحرفاء بالعملة �لأجنبية وبالدينار من تحديد كل �لعمليات �لمنجزة من طرف �لبنك.

تف�سيل �إيد�عات �لحرفاء و�أمو�لهم ح�سب �لمدة �لمتبقية عد� �لديون �لمرتبطة :

باآلف �لدنانير

القائم الخام5 �سنوات فما فوقمن �سنة اإلى 5 �سنواتمن 3 اأ�سهر اإلى �سنةاأقّل من 3 اأ�سهرالـبيانـــات

922 083 8222 10087 996 1اإيداعات تحت الطلب

244 466 2441 466 1�يد�عات تحت �لطلب بالدينار

807 80782 82ح�سابات بالدينار �لقابل للتحويل

064 064381 381ح�سابات بالعملة �لأجنبية

807 822153 98587 65توظيفات بالعملة �لأجنبية

327 320 7522 57545 274 2ايداعات الدخار

575 274 5752 274 2ح�سابات �دخار خ�سو�سية

752 75245 45ح�سابات �دخار �أخرى

520 476150883 275312 619242 328ايداعات لأجل

800 908438 124160 768102 176ح�سابات لأجل

020 068150337 151151 651123 62رقاع �ل�سندوق

700 000500106 20017 89�سهاد�ت �إيد�ع

253 253162 162مبالغ اأخرى م�ستحقة للحرفاء

022 450 2281505 097358 547330 761 4المجموع
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اإي�ساح 5-11 - اقترا�سات وموارد خ�سو�سية

بلغ ر�سيد هذ� �لبند 354.291 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2016 مقابل 444.035 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2015 وتف�سيله كالآتي :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

344 422240 154�قتر��سات رقاعية وخا�سة

898 069189 190مو�رد خ�سو�سية

478 60827 34مو�رد �لميز�نية

420 461162 155مو�رد خارجية

638 7889 6فو�ئد على �لقتر��سات �لرقاعية

767 6243 2فو�ئد للدفع على �لمو�رد �لخارجية

388388م�ستحقات تابعة

035 291444  354 المجموع

)اأ( اقترا�سات رقاعية وخا�سة

)1( تف�سيل القترا�سات الرقاعية والخا�سة ح�سب المدة المتبقية في 2015/12/31 

باآلف �لدنانير

5 �سنوات[]3 اأ�سهر - �سنة[≥ 3 اأ�سهرالـبيـــــان  - المجموع> 5 �سنوات ]�سنة 

422 776154 76942 49177 38612 21�قتر��سات رقاعية وخا�سة

)2( تف�سيل القترا�سات الرقاعية والخا�سة اإلى اقترا�سات طويلة المدى وق�سيرة المدى

باآلف �لدنانير

الـبيـــــان
 الر�سيد 

2015/12/31
اإعادة ت�سنيفت�سديدات اقترا�سات جديدة

 الر�سيد 

2016/12/31

545 9990120 544049 170�قتر��سات طويلة �لمدى

877 923033 800035 69�قتر��سات ق�سيرة �لمدى

422 9220154 344085 240المجموع

)ب( موارد خ�سو�سية

)1( تف�سيل الموارد الخ�سو�سية ح�سب المدة المتبقية في 2016/12/31

باآلف �لدنانير

5 �سنوات[]3 اأ�سهر - �سنة[≥ 3 اأ�سهرالـبيـــــان  - المجموع> 5 �سنوات ]�سنة 

069 280190 19557 71526 879102 3مو�رد خ�سو�سية

)2( تف�سيل الموارد الخا�سة اإلى موارد طويلة المدى وق�سيرة المدى

باآلف �لدنانير

الـبيـــــان
 الر�سيد 

2015/12/31
اإعادة ت�سنيفت�سديد اقترا�سات جديدة

 الر�سيد 

2016/12/31

475 27683 77-736 9079 5809 160مو�رد طويلة �لمدى

594 276106 77-31800 29مو�رد ق�سيرة �لمدى

069 7360190 9079 8989 189مجموع الموارد

اإي�ساح 5-12 - خ�سوم اأخرى

بلغ ر�سيد هذ� �لبند 834.180 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2016 مقابل 868.424 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2015 وتف�سيله كالآتي :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

121 211166 196مدخر�ت للخ�سوم و�لأعباء )1(

429 30120 21م�ستحقات للدولة و�أد�ء�ت و�سر�ئب وديون )2( 

531 486251 204�أور�ق مالية لم يحل �أجل خال�سها )3(

570 7167 6فو�ئد موؤجلة تكفلت بها �لدولة

689 21640 42�أعباء للدفع

414 5952 2د�ئنون مختلفون

915 9155 5ح�سابات عالقة للت�سوية

452 7325 11�لمقر �لرئي�سي و�لفروع و�لوكالت

068 089114 111ح�سابات ت�سوية للخ�سوم

545 912236 206قيم مقدمة للمقا�سة �لإلكترونية قيد �لخال�س

3860 5فارق �لتحويل )4(

336361قرو�س �أخرى

609 3383 3قرو�س للت�سوية

720 71913 13فو�ئد لال�ستخال�س على �لمو�رد �لخ�سو�سية

2280 2فارق �لفو�ئد للتح�سيل و�لجارية )5(

424 180868 834المجموع

)1( بلغت �لمدخر�ت للخ�سوم و�لأعباء �لتي كونها �لبنك في موفى 

�ل�سنة �لمحا�سبية 2016 ما قدره 196.211 �ألف دينار مقابل 166.121 

�لمدخر�ت  وتغطي   .2015 �لمحا�سبية  �ل�سنة  نهاية  في  دينار  �ألف 

�لمختلفة  و�لمخاطر  �لمو�زنة  �لعنا�سر خارج  �لمخاطر على  �لمكونة 

وتف�سل كالآتي :

باآلف �لدنانير

البيــــــــــــانات
 المدخرات في

2015/12/31

 ا�ستعادة

مدخرات

 مخ�س�سات

للمدخرات 

اإعادة اإدراج

وت�سحيح  

 المدخرات في

2016/12/31

185 43-822954 8-641 9581 36�لمدخر�ت للتعهد�ت بالإم�ساء

840 37650 46424 26�لمدخر�ت للمغادرة �إلى �لتقاعد

186 650102 1-163 6992 102�لمدخر�ت للمخاطر �لمختلفة 

211 196-848954 34-804 1213 166المجموع
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اإي�ساح 5-13 - الأموال الذاتية

�ألف دينار،   776.875 �لمال  ر�أ�س  بلغ  �إقفال �لح�سابات  تاريخ  عند 

5 دنانير  155.375.000 �سهم بقيمة ��سمية ت�ساوي  وهو يتكون من 

�لذ�تية  �لأمو�ل  �لعمليات على  وتاأتي  بالكامل.  وهو مدفوع  لل�سهم 

للبنك كالآتي :

)1( تتمثل في �حتياطيات �إعادة تقييم بما قيمته 37.324 �ألف دينار 

�لدينار  �إلى  �لأجنبية  بالعملة  �لح�سابات  �أر�سدة  تحويل  يتم   )4(

عند تاريخ كل �إقفال بتطبيق �ل�سعر �لو�سطي في ذلك �لتاريخ. ويتم 

تكوين مدخر�ت لفارق �لتحويل مع �أر�سدة �لح�سابات ومقابل قيمة 

�ل�سرف بن�سبة 50% �إذ كان �لر�سيد مدينا.

 2.228 بـ  د�ئنا  �لتح�سيل كان  بعد  �لقب�س  بند محفظة  )5( ر�سيد 

ح�سابات  عدة  بين  �لتعديل  نتيجة  �لر�سيد  هذ�  ويعتبر  دينار.  �ألف 

�لأ�سول و�لخ�سوم �لمتعلقة بقيم �لتح�سيل وقيم ما بعد �لتح�سيل.

يف�سل هذ� �لبند كما يلي :

)2( يف�سل هذ� �لباب كما يلي :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

492 1131 2�لأد�ء على �لقيمة �لم�سافة

566 6329 8خ�سم على �لمورد

991 1856 7�سندوق تعديل �أ�سعار �ل�سرف

380 3712 3متفرقات

429 20      301 21المجموع

)3( يف�سل هذ� �لباب كما يلي :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

863 06176 88�أور�ق مالية متو�سطة �لأجل لم يحل �أجل خال�سها

368 415146 88�أور�ق مالية ق�سيرة �لأجل لم يحل �أجل خال�سها

754 46327 27�أور�ق مالية/فو�ئد متو�سطة �لأجل لم يحل �أجل خال�سها

547546�أور�ق مالية لم يحل �أجل خال�سها مقبولة عن طريق �لمقا�سة

531 486251 204المجموع
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�لر�سيد قبل 

�لتخ�سي�س في 

31 دي�سمبر 2015

776 875117 000142 66312 43049 479196 9069 9748 19745 0285 478-37 32487 666-640 110-33 042695 663

تخ�سي�س نتيجة 

2015
33 04233 042-0

�إدر�جات على 

ر�أ�س �لمال

424-45531�إدر�جات �أخرى

�لنتيجة �إلى 31 

دي�سمبر 2016

40 51840 518

الر�سيد في 31 

دي�سمبر 2016

776 875117 000142 66312 43049 479196 9069 9748 65245 0285 509-37 32454 624-640 110-40 518736 605

�ألف   21.996 �ل�ستغالل  ومباني  دينار  �ألف   15.328  : )�أر��سي 

دينار(.

5-13-1 - مخ�س�سات الدولة :

طبقا للقانون عدد 2012-17 �لموؤرخ في 17 �سبتمبر 2012، �أدرجت 

�لدولة  مخ�س�سات  �لذ�تية  �أمو�لها  �سمن  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة 

��ستعاد  �إرجاعها في حال  باإمكانية  دينار م�سحوبة  مليون   117 بمبلغ 

�لبنك تو�زنه �لمالي.

بعنو�ن  �لتخ�س�سات  للبنك من هذه  �لتون�سية  �ل�سركة  �نتفعت  وقد 

�لخارجية  �لقرو�س  خطوط  �آجال  ت�سديد  بخ�سو�س  �لدولة  �سمان 

�لتالية :

باآلف �لدنانير

المبلــغالبيــــــــــــان

-407 120قيم عند �لتح�سيل

635 122قيم ما بعد �لتح�سيل

228 2   المجموع
باآلف �لدنانير

الجاري 2010الجاري  2011الـخــــط

�سمان الدولةاآجال للدفع 2012-2014الآجال المدفوعة 2011

الفوائدالأ�سلالفوائدالأ�سلالفوائدالأ�سل

033 0183 07210 7152 3039617 8012 49817 15�قتر��س �لبنك �لأوروبي لال�ستثمار

�قتر��س �لبنك �لإفريقي للتنمية �ل�ساد�س/

�لبنك �لوطني للتنمية �ل�سياحية �سابقا

1835 90017 95064817 95064335 9001 291

169 18-626 13-542 4-624 62495 95�قتر��س GSI �لبنك �لوطني للتنمية �ل�سياحّية

�قتر��س �لبنك �لإفريقي للتنمية �لخط �ل�سابع 

بنك تنمية �لقت�ساد �لتون�سي

37 97448 82410 8502 10232 5503 34743 3995 449

941 31727 68889 21519 25358 1028 14931 115198 149المجموع
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بيانات غير محا�سبية  بناء على  �لبند  �إعد�د معطيات هذ�  جرى   •
حددت بالعتماد على مختلف �إد�ر�ت �لبنك.

بند  �سمن  �لبنوك  من  و�لو�ردة  �لمقابلة  �ل�سمانات  �إبر�ز  يتم   •
�لخ�سوم �لمحتملة وبند �ل�سمانات �لمقبولة من �لبنوك.

�لحرفاء  قبل  من  �لمقدمة  �لفعلية  �ل�سمانات  �أخذ  يتم  ل   •
قائمة  �لعتبار �سمن  بعين  لهم  �لممنوحة  �لم�ساعد�ت  لتغطية 

�لتعهد�ت خارج �لمو�زنة.

اإي�ساح 7 – اإي�ساحات متعلقة بقائمة النتائج

مماثلة ومداخيل  اإي�ساح 7-1 – فوائد 

�رتفعت �لفو�ئد و�لمد�خيل �لمماثلة �إلى 374.209 �ألف دينار في 

موفى  دينار  �ألف   382.720 مقابل   2016 �لمحا�سبية  �ل�سنة  نهاية 

دي�سمبر 2015، وتف�سيلها كما يلي :

اإي�ساح 6 – اإي�ساحات متعلقة بجدول التعهدات خارج املوازنة يف 31 دي�سمرب 2016 

محتملة اإي�ساح 6-1 – خ�سوم 

 2016 31 دي�سمبر  �أخرى مقدمة" و"�عتماد�ت م�ستندية" في  "�سمانات وكفالت و�سمانات  �لمتكون من  بند �لخ�سوم �لمحتملة  يف�سل 

كالآتي :

ل  بالتالي  وهي  �لمو�زنة  خارج  �لتعهد�ت  ح�سابات  تبرير  يقع  لم 

ولذلك  للبنك.  �لحقيقية  �لتعهد�ت  و�ساملة  دقيقة  ب�سفة  تعك�س 

وق�سد تغطية هذه �لو�سعية تم �إعد�د قائمة �لتعهد�ت خارج �لمو�زنة 

من �لت�ساريح غير �لمحا�سبية.

مقدمة تمويل  اإي�ساح 6-2 – تعهدات 

 2016 دي�سمبر   31 في  �لمقدمة"  �لتمويل  "تعهد�ت  بند  يت�سمن 

تعهد�ت �لتمويل بما قيمته 133.127 �ألف دينار مقابل 79.614 �ألف 

دينار في 31 دي�سمبر 2015.

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

202 782557 634�سمانات وكفالت باأمر �لحرفاء

646 369358 506�سمانات �أخرى غير م�سروطة �أو قابلة للنق�س �أذنت بها �لبنوك

848 151915 141 1مجموع ال�سمانات والكفالت و�سمانات اأخرى مقدمة

111 249176 285�عتماد�ت م�ستندية وم�سادقات على عمليات توريد

837 30649 50�عتماد�ت م�ستندية وم�سادقات على عمليات ت�سدير

948 555225 335مجموع العتمادات الم�ستندية

796 141 7051 476 1المجمـــوع

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

531 19476 128تعهد�ت تمويل

083 9333 4تعهد�ت على �ل�سند�ت

614 12779 133المجمـــوع

مقبـولة اإي�ساح 6-3 – �سمانات 

بلغ ر�سيد هذ� �لبند 1.418.553 �ألف دينار في موفى دي�سمبر 2016، مقابل 1.259.963 �ألف دينار في نهاية �ل�سنة �لمحا�سبية 2015.

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

731 908409 556�سمانات مقابلة مقبولة من �لبنوك �لمنت�سبة بالخارج

359 06610 12�سمانات مقبولة من �لبنوك و�لموؤ�س�سات �لمالية �لمنت�سبة بتون�س

587 207548 585�سمانات مقبولة من �لدولة وموؤ�س�سات �لتاأمين

286 372291 264�سمانات مقبولة  من �لحرفاء  

963 259 5531 418 1المجمـــوع

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

552 16 667 15فو�ئد على �لم�ستحقات على �لموؤ�س�سات �لبنكية و�لمالية

988 6424 4 فو�ئد على قرو�س على �ل�سوق �لنقدية بالدينار

564 02511 11فو�ئد على قرو�س على �ل�سوق بالعملة �لأجنبية

816 546351 342فو�ئد على �لم�ستحقات على �لحرفاء

114 20552 54فو�ئد في �سكل �إير�د�ت على �لح�سابات �لمدينة

702 341299 288فو�ئد على �لم�ستحقات على �لحرفاء

352 14  996 15مد�خيل مماثلة

720 209382 374 المجموع

اإيرادات( �سكل  )في  اإي�ساح 7-2 – عمولت 

بلغ ر�سيد هذ� �لبند 71.548 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2016 مقابل 55.694 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2015. وتف�سيل ذلك كالآتي  :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

652 87424 27�سكوك و�أور�ق مالية وتحويالت وم�سك �لح�ساب )*(

531478عمليات على �ل�سند�ت

987 1757 8عمليات �ل�سرف 

634 7601 1عمليات �لتجارة �لخارجية

3533كر�ء خز�ئن مح�سنة

790 4965 13در��سات

120 67715 19عمولت �أخرى )*(

694 54855  71المجموع

)*( تم �إعادة ت�سنيف �لعمولت على �لتحويالت �سمن عمولت �ل�سكوك و�لأور�ق �لمالية و�لتحويالت وم�سك �لح�سابات بما �أن معلومة 2015/12/31 قد تمت 

�إعادة معالجتها لغاية �لمقارنة )125 �ألف دينار(.
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تف�سل �لأرباح و�لمد�خيل �لمماثلة في �سكل م�ساهمات وموؤ�س�سات مرتبطة وموؤ�س�سات في 2016/12/31 كالآتي :

مماثلة واأعباء  مدينة  اإي�ساح 7-5 – فوائد 

�رتفعت هذه �لفو�ئد، في نهاية �ل�سنة �لمحا�سبية 2016، �إلى 214.177 �ألف دينار مقابل 230.566 �ألف دينار في نهاية دي�سمبر 2015، وتف�سيل 

المالية والعمليات  التجارية  ال�سندات  محفظة  على  اإي�ساح 7-3 – اأرباح 

�رتفع ر�سيد هذ� �لبند �إلى 65.634 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2016 مقابل 50.179 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2015. وتف�سيله كالآتي :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

968 3349 13-�أرباح �سافية على �سند�ت �لمعامالت

715 77222 57�أرباح �سافية على �سند�ت �لتوظيف

496 19617 21�أرباح �سافية على عمليات �ل�سرف

179 50 634 65    المجموع

تتوزع �لخ�سائر �ل�سافية على �سند�ت �لمعامالت كما يلي :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

898320 1فائ�س �لقيمة على تفويت �ل�سند�ت

278 6984 25فائ�س �لقيمة على �إعادة تقييم �ل�سند�ت

27-3-ناق�س �لقيمة على تفويت �ل�سند�ت

522 1-494 42-ناق�س �لقيمة على �إعادة تقييم �ل�سند�ت

918 5636 1فو�ئد على رقاع �لخزينة ق�سيرة �لأجل

968 3349 13-المجموع

تتوزع �لأرباح �ل�سافية على �سند�ت �لتوظيف كالآتي :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

715 77222 57فو�ئد ومد�خيل مماثلة

00�أرباح ومد�خيل مماثلة 

715 77222 57المجموع

ال�ستثمار �سندات  محفظة  اإي�ساح 7-4 –  مداخيل 

بلغت �لمد�خيل �لم�سجلة �سمن هذ� �لبند 16.287 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2016 مقابل 15.544 �ألف دينار في موفى دي�سمبر 2015، 

وهي تتوزع كالآتي :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

900 7795 6فو�ئد ومد�خيل مماثلة بعنو�ن �سند�ت �ل�ستثمار

644 5089 9�أرباح ومد�خيل مماثلة على �سند�ت �لم�ساهمات

544 28715 16    المجموع

باآلف �لدنانير

المجموعموؤ�س�سات اأخرىم�ساهمات موؤ�س�سات �سريكةموؤ�س�سات مرتبطةالـبيـــــان

810 96242083599418�أرباح

524912112234ر�سوم �لح�سور

464000464مد�خيل �سركات �ل�ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية

508 720539 2573 4784 1المجموع

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

395 67334 27عمليات مع �لموؤ�س�سات �لبنكية

771 370171 166عمليات مع �لحرفاء

033 74124 19�قتر��سات ومو�رد خ�سو�سية

393367فو�ئد و�أعباء �أخرى

566 177230 214    المجموع

ذلك كما يلي :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

859 55-563 44-مخ�س�سات للمدخر�ت على �لديون �لم�سكوك في خال�سها

176 85-973 77-مخ�س�سات للمدخر�ت �لإ�سافية

00 مخ�س�سات �لمدخر�ت �لجماعية

677 1-111 1-ديون مدرجة في ح�ساب �لخ�سائر

746 20042 34��ستعادة مدخر�ت على ديون م�سكوك في خال�سها وتعهد�ت خارج �لمو�زنة وخ�سوم

847 58910 7��ستعادة مدخر�ت �إ�سافية

4890��ستعادة مدخر�ت جماعية

0543��ستعادة �لفو�ئد �لمعلقة على �لديون �لمتخلي عنها

108 3-025 26-مخ�س�سات للمدخر�ت على �لمخاطر و�لأعباء

865 1635 2��ستعادة مدخر�ت على �لمخاطر و�لأعباء

819 85-231 105-المجموع
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الأعوان اإي�ساح 7-9 – م�ساريف 

بلغت م�ساريف �لأعــو�ن 114.219 �ألف دينار في 31 دي�سمبـر 2016 مقابل 106.673 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2015، وتف�سيلها كالآتي :

والخ�سوم الموازنة  خارج  والعنا�سر  الم�ستحقات   قيم  ت�سحيح  ونتائج  للمدخرات  اإي�ساح 7-6 – مخ�س�سات 

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

663 14-925 3-مخ�س�سات للمدخر�ت على �نخفا�س قيمة محفظة �ل�ستثمار

698 5-022 1-مخ�س�سات للمدخر�ت على �لأمو�ل �لمت�سرف فيها

565 3031-     فائ�س �أو نق�س قيمة �لتفويت في محفظة �ل�ستثمار

50-         خ�سائر على �أمو�ل �سركات �ل�ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال �لتنمية

211 2852 23��ستعادة مدخر�ت على �نخفا�س قيمة محفظة �ل�ستثمار

-739 31- خ�سائر على �سند�ت �لم�ساهمة

523859 1��ستعادة مدخر�ت على �لأمو�ل �لمت�سرف فيها

726 15-186 12-المجموع

ال�ستثمار محفظة  قيم  ت�سحيح  ونتائج  للمدخرات  اإي�ساح 7-7 – مخ�س�سات 

يتوزع ر�سيد هذ� �لح�ساب، في موفى دي�سمبر 2016، كما يلي :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

015955 1مد�خيل �لبناء�ت

864 9504 4فو�ئد على �لقرو�س لالأعو�ن

9379�إير�د�ت �أخرى ثانوية

898 0585 6     المجموع

اأخرى  ا�ستغالل  اإي�ساح 7-8 – اإيرادات 

بلغ ر�سيد هذ� �لبند 6.058 �ألف دينار في 2016/12/31 مقابل 5.898 �ألف دينار في 2015/12/31 ويف�سل كالآتي :

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــانات

828 77481 87�أجور �لأعو�ن

900 52922 24�لأعباء �لجتماعية

945 9161 1�أعباء �أخرى مرتبطة بالأعو�ن

673 106         219 114المجموع

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312014 دي�سمبر 2015البيــــــــــــانات

986 3182 3كر�ء

474 5073 7 عمليات �سيانة و�إ�سالح موكولة للغير

335 4384 6�أ�سغال من �إنجاز �لغير

451417م�ساريف و�أق�ساط تاأمين

925 0621 2تكاليف �أخرى

445 2641 1�أد�ء�ت و�سر�ئب

756 6821 1�إمد�د�ت للموؤ�س�سة

839 2371 1�أجور و�أتعاب و�سطاء وخبر�ء ومحامين

491295م�ساريف نقل وتنقل �لأعو�ن

520 1556 9م�ساريف مختلفة للت�سيير

992 60524 33المجموع

العامة ال�ستغالل  اإي�ساح 7-10 – تكاليف 

بلغت تكاليف �ل�ستغالل �لعامة 33.605 �ألف دينار في موفى دي�سمبر 2016 مقابل 24.992 �ألف دينار في 31 دي�سمبر 2015، وتف�سيلها 

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016البيــــــــــــان

872 1-521 1-ت�سحيح �لقيم

00زيادة قيمة �لتفويت

00نق�سان قيمة �لتفويت

872 1-521 1-المجموع

كالآتي :

اإي�ساح 7-11 - ر�سيد الربح/الخ�سارة المتاأتي من العنا�سر العادية الأخرى :

بلغ ر�سيد �لربح/�لخ�سارة �لمتاأتي من �لعنا�سر �لعادية �لأخرى -1.521 في 2016/12/31 مقابل -1.872 �ألف دينار في 2015/12/31 ويف�سل 

كالآتي : 

اإي�ساح 7-12 - الأداء على ال�سركات 
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و�ل�سنة   2016 �لمحا�سبية   �ل�سنة  بعنو�ن  �ل�سركات  �لأد�ء على  بلغ 

�لمحا�سبية 2015 �لن�سبة �لدنيا لالأد�ء�ت.

اإي�ساح 8 – اإي�ساحات متعلقة بجدول التدفقات 
النقدية

اإي�ساح 8-1 - التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة 

ال�ستغالل

�أبرزت �أن�سطة �ل�ستغالل خالل �ل�سنة �لمحا�سبية 2016 تدفقا نقديا 

�ساف �سلبي بـ 346.660 �ألف دينار.

وتف�سل �أهم �لتغير�ت كالآتي : 

�سجلت �إير�د�ت �ل�ستغالل �لمقبو�سة فائ�سا بـ 324.111 �ألف   -

دينار مقارنة باأعباء �ل�ستغالل �لمدفوعة.

�أبرزت �لقرو�س و�لت�سديد�ت على �لقرو�س للحرفاء تدفقا �ساف   -

�سلبي بـ 365.405 �ألف دينار.

�إيجابي �ساف  تدفقا  �لحرفاء  و�سحوبات  �إيد�عات  �أبرزت   - 

بـ 160.044 �ألف دينار.

�ساف  تدفقا  �لتوظيف  �سند�ت  في  تفويت  �قتناء�ت/  �أبرزت   -

�سلبي بـ 318.949  �ألف دينار.

بلغت �لمبالغ �لم�سددة لالأعو�ن و د�ئنون �آخرون 114.498 �ألف   -

دينار.

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016الـبيانــــات

895 71042 40�لخز�نة ومركز �ل�سكوك �لبريدية و��ستعادة �ل�سيولة

-169 126-887 588�لبنك �لمركزي �لتون�سي )*(

�سة 185 83672 85بنوك وموؤ�س�سات متخ�سّ

768 09164 99قرو�س و�قتر��سات من �ل�سوق �لنقدية

305 879103 20�سند�ت �لمعامالت

984 156       -371 342المجموع

)*( تمثل �لمبالغ �لم�سجلة في بند �لبنك �لمركزي �لتون�سي �لفارق بين �لممتلكات و�لتعهد�ت للبنك تجاه �لبنك �لمركزي �لتون�سي.

 التقرير العام ملراقبي احل�سابات
حول القوائم املالية املختومة يف 31 دي�سمرب 2016

ـّـادة الم�ساهمون، ال�ّسيدات وال�سـ

لتم بتكليفنا بها، نقّدم لكم  تنفيذ� لمهّمة مر�قبة �لح�سابات �لّتي تف�سّ

فيما يلي تقريرنا �لعام حول �لقو�ئم �لمالية لل�سركة �لتون�سية للبنك 

لل�سنة �لمحا�سبية �لمختومة في 31 دي�سمبر 2016 و�لم�ساحبة لهذ� 

�لقانون  عليها  ن�ّس  �لتي  �لخا�سة  �لفحو�سات  �إلى  �إ�سافة  �لتقرير، 

وكذلك �لمعايير �لمهنّية.

1. التقرير حول القوائم املالّية 

لقد قمنا بتدقيق �لقو�ئم �لمالّية �لم�ساحبة و�لمختومة في 31 دي�سمبر 

�لمو�زنة،  خارج  �لتعّهد�ت  قائمة  �لمو�زنة،  تت�سّمن  و�لّتي   2016

�لقو�ئم  �لّنقدية و�لإي�ساحات حول  �لّتدفقات  �لنتائج، جدول  قائمة 

يبلغ لالأ�سول  �سافيا  مجموعا  �لمالية  �لقو�ئم  هذه  وتظهر   �لمالية. 

 736  605 بقيمة  �إيجابّية  ذ�تية  و�أمو�ل  دينار�  �ألف   8  279  232

تّم  دينار�  �ألف   40 518 بـــ  تقدر  �إيجابية �سافية  ونتيجة  دينار  �ألف 

�سبطها دون �عتبار مدخر�ت �إ�سافية مقدرة بــ 336 44 �ألف دينار� 

وذلك تطبيقا لمن�سور �لبنك �لمركزي �لتون�سي عدد 12 ل�سنة 2015 

بتاريخ 22 جويلية 2015 و�لذي ن�ّس على �إجر�ء�ت ��ستثنائية لفائدة 

�سركات �لقطاع �ل�سياحي.

2. م�سوؤولّية هياكل الّت�سيري يف اإعداد وعر�س 
القوائم املالية 

ت�سيير  هياكل  م�سوؤولّية  من  هو  �لمالّية  و�لبيانات  �لقو�ئم  �إعد�د  �إن 

�لم�سوؤولّية  هذه  وت�سمل  �إد�رتها.  ومجل�س  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة 

ت�سميم وتركيز منظومة رقابة د�خلّية تمكن من �إعد�د وعر�س قو�ئم 

�لطرق  وتطبيق  �ختيار  ت�سمل  �أخطاء جوهرّية. كما  من  مالّية خالّية 

مختلف  �إز�ء  �لمحا�سبّية  �لّتقدير�ت  وتحديد  �لمالئمة  �لمحا�سبية 

�لو�سعّيات �لممكنة.

3. م�سوؤولية مراقبي احل�سابات 

للبنك  �لمالّية  �لقو�ئم  حول  �لر�أي  �إبد�ء  في  م�سوؤوليتنا  تتمثل 

�عتماد� على �لختبار�ت و�أعمال �لّتدقيق �لتي قمنا بها. وقد قمنا 

عليها  �لمتعارف  و�لدولّية  �لوطنّية  للمعايير  وفقا  �لّتدقيق  بعملّية 

للح�سول  �لّتدقيق  �أعمال  وتنفيذ  بتخطيط  نقوم  �أن  تتطّلب  و�لتي 

من  خالية  �لمالّية  و�لبيانات  �لقو�ئم  �أن  على  معقول  تاأكيد  على 

معلومات جوهرية خاطئة.

�لمتبعة  و�لتر�تيب  لالإجر�ء�ت  تقييما  �لّتدقيق  عملّية  وتت�سّمن 

تقييم  على  ت�ستمل  كما  �لختبار،  �أ�سا�س  على  لالأدلة  وفح�سا 

بها  قامت  �لتي  �لهامة  و�لتقدير�ت  �لمتبعة  �لمحا�سبّية  للمبادئ 

�لإد�رة بالإ�سافة �إلى تقييم �لعر�س �لإجمالي للقو�ئم �لمالّية.

وفي �عتقادنا فاإن �لأعمال �لّتي قمنا بها تمّثل �أ�سا�سا معقول لإبد�ء 

ر�أينا حول هذه �لقو�ئم و�لبيانات �لمالّية.

4. اأ�سا�س الراأي بالتحّفظ 

تقت�سيه  ما  على  و�عتماد�  بها  قمنا  �لّتي  �لّتدقيق  لأعمال  نتيجة 

�لمعايير �لمحا�سبية، فاإن �لقو�ئم �لمالّية �لمو�سوعة على ذمتكم تلقى 

منا �لتحفظات �لتالية :

4-1. وقع الحّد من اأعمالنا بالّنظر اإلى :

قو�ئم  و/�أو  ترقيم  وكالة  قبل  من  م�سند  حديث  ترقيم  غياب   •
قانونّيا،  مكّلف  ح�سابات  مر�قب  قبل  من  ومدققة  محّينة  مالّية 

لفائدة  تعّهد�ت  بهم  تعّلقت  �لذين  �لحرفاء  من  للعديد  وذلك 

�لقطاع �لمالي تتجاوز �سقفي 25 مليون دينار و5 مليون دينار كما 

 24 �لتون�سي عدد  �لمركزي  �لبنك  7 من من�سور  بالف�سل  ورد 

ل�سنة 1991 بتاريخ 17 دي�سمبر 1991.

حرفائه  قبل  من  للبنك  �لم�سّلمة  مانات  لل�سّ ماّدي  جرد  غياب   •
بع�س  بقيمة  ة  �لخا�سّ �لموؤّيد�ت  توّفر  عدم  �إلى  بالإ�سافة 

تقارير  غر�ر  على  �لبنك  لفائدة  �لمقدمة  �لعينّية  �ل�سمانات 

�لختبار�ت وذلك خالفا للت�سريع �لجاري به �لعمل.

ول يمكننا بالتالي تحديد �لنعكا�سات �ل�سلبية �أو �لإيجابية �لمحتملة 

على نتيجة �ل�سنة �لمالية و�لأمو�ل �لذ�تية للبنك و�لتي قد تنتج عن 

جرد �ل�سمانات �لمقّدمة لفائدته وعن �لأخذ بعين �لعتبار للمخاطر 

�لمالّية �لخا�سة بتقييم تعهد�ت بع�س �لحرفاء.
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بعنو�ن  �لو�ردة  للّتعهد�ت  �لمحا�سبّية  �لأر�سدة  ت�سجل   .2-4

خارج  �أخرى" و"�لتعّهد�ت  "�أ�سول  �لحرفاء"،  على  "م�ستحقات 
بقاعدة  �لو�ردة  �لّتعّهد�ت  باأر�سدة  مقارنة  �سلبيا  فارقا  �لمو�زنة"، 

�لمعلومات �لمعتمدة من طرف �لبنك. ويقّدر هذ� �لفارق بــ 092 8 

�ألف دينار و�لذي يتوّجب على هياكل �لبنك تبريره. .

بتاريخ �لمختومة  �لمو�زنة  خارج  �لتعهد�ت  قائمة  تبرز   .3-4 

31 دي�سمبر 2016 تعهد�ت مقدمة من قبل �لبنك وتعهد�ت م�سندة 

لفائدته بقيمة تبلغ تباعا 832 609 1 �ألف دينار و553 418 1 �ألف 

على  �لمحا�سبية  �لتطبيقة  �لقائمة خارج  هذه  �إعد�د  وقع  وقد  دينار. 

�أ�سا�س جرد منجز من قبل مختلف هياكل �لبنك. ول يمكننا بالّتالي 

تاأكيد �سمولّية هذه �لتعهد�ت..

بالعمليات  خا�س  محا�سبي  نظام  بو�سع  بعد  �لبنك  يقم  لم   .4-4

�لمحا�سبي  للمعيار  خالفا  وذلك  �لأجنبّية  بالعمالت  �لمنجزة 

في  �لعمليات  هذه  بـــمعالجة  �لمتعّلق   )23( عدد  �لّتون�سي 

�لموؤ�س�سات �لبنكّية.

ول تمّكن هذه �لو�سعّية من تحديد تاأثير هذه �لعملّيات على عنا�سر 

�لأ�سول و�لخ�سوم و�لأمو�ل �لذ�تّية للبنك.

4-5. تحتوي بنود �لمو�زنة �لمتعّلقة بـ "�لخز�نة و�لأمو�ل �لمودعة 

�لعاّمة  و�لخزينة  �لبريدّية  كوك  �ل�سّ ومركز  �لمركزي  �لبنك  لدى 

�لبنكّية  �لموؤ�س�سات  على  "�لم�ستحقات  و  �لتون�سّية"  للبالد 

و�لمالّية" على  �لبنكية  �لموؤ�س�سات  و�أمو�ل  "�يد�عات  و�لمالية" و 

بالدينار"  �لمركزي  �لبنك  "ح�سابات  �أ�سا�سا  تخ�س  عالقة  مبالغ 

و"ح�سابات  �لأجنبية"  بالعمالت  �لمركزي  �لبنك  و"ح�سابات 

�لبنوك و�لمر��سلين �لأجانب". 

وح�سابات  �لمحليين"  و�لمر��سلين  "�لبنوك  ح�سابات  تبرز  كما 

متحركة  وغير  قديمة  BDET–BNDT" �أر�سدة  �لمركزي  "�لبنك 
مقاربتها  تتم  �أن  دون  �ساأنها  في  مدخر�ت  تخ�سي�س  تم  و�لتي 

وت�سفيتها.

)�أنظر �لإي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالّية عدد 1.3، 2.3، و8.3(

�لأخرى  و�لخ�سوم  "�لأ�سول  ح�سابات  تحتوي  �أخرى  جهة  من 

480 10 �ألف دينار  تباعا  تبلغ  متحركة  وغير  قديمة  �أر�سدة  "على 
و293 16 �ألف دينار بالإ�سافة �إلى وجود مبالغ عالقة تخ�ّس �أ�سا�سا 

و�لفروع"  ئي�سي 
ّ
�لر للمقر  �لمحا�سبية  �لوحد�ت  بين  ما  "ح�سابات 

ة  "�لمقا�سّ وح�سابات  �لأجنبية(  وبالعملة  �لتون�سي  )بالدينار 

�للكترونّية".

�لقديمة غير  �لأر�سدة  تبرير وت�سفية  �أعمال  ��ستكمال  يتم  هذ� ولم 

�لبنك خالل  �إنجازها  �سرع في  و�لتي  �لعالقة  و�لعمليات  �لمتحركة 

�سنة 2014 وذلك �إلى غاية تاريخ �إعد�د هذ� �لتقرير. 

وبالّتالي فاإّنه ل يمكننا تحديد �نعكا�س نتائج �أعمال �لت�سفية ب�سفة 

دقيقة على عنا�سر �لأ�سول و�لخ�سوم و�لأمو�ل �لذ�تّية ونتيجة �ل�سنة 

�لمحا�سبّية للبنك.

�سيد �لمحا�سبي لديون بع�س �ل�ّسركات و�لموؤ�ّس�سات 
ّ
4-6. بلغ �لر

�لعمومّية �لتي تكّفلت �لدولة بخال�سها و�لمعادة جدولتها على فترة 

قانون  25 من  للف�سل  طبقا  فائ�س،  بدون  �سنة  و25   20 بين  تتر�وح 

�لمالية ل�سنة 1999 ما قدره 349 35 �ألف دينار� بتاريخ 31 دي�سمبر 

.2016

وتقّدر �لقيمة �ل�سحيحة لهذه �لديون �عتماد� على تحيين مجموع 

ير�د�ت �لم�ستقبلية على �أ�سا�س ن�سبة �لفائدة �ل�ّسائدة بال�ّسوق �لإ
 

�لفقرة  لمقت�سيات  تطبيقا  وذلك  دينار  �ألف   26  804 بــ 

�لمتعّلق   )3( عدد  �لتون�سي  �لمحا�سبي  �لمعيار  من   )7(

لمد�خيل. با

ويكون بذلك نق�س �لقيمة �لغير مدّون من قبل �لبنك 545 8 �ألف 

دينار.

 2016 دي�سمبر   31 بتاريخ  �لجتماعي  �ل�سندوق  ر�سيد  بلغ   .7-4

�لمدّون  �لقرو�س  ي�سجل ح�ساب  بينما  دينار  �ألف   8 652 قدره  ما 

يقدر بفارق  �أي  دينار  �ألف   20  154 قدره  مبلغا  �لتاريخ  نف�س   في 

بـــ 502 11 �ألف دينار ناتج عن �لتغيير�ت �لمتتالية في طرق ت�سجيل 

�لعمليات بهذ� �لعنو�ن.

2016 غير  �لفارق منذ جو�ن  تبرير هذ�  �لبنك  با�سرت م�سالح  وقد 

�أن نتائج هذه �لأعمال لم تقع ترجمتها على م�ستوى �لقو�ئم �لمالية 

�لمختومة في 31 دي�سمبر 2016.

4-8. خالفا لمقت�سيات �لف�سل 17 من �لقانون عدد 112-96 �لموؤّرخ 

لم  للموؤ�س�سات،  �لمحا�سبة  بنظام  و�لمتعّلق   1996 دي�سمبر   30 في 

يقم �لبنك بمقاربة نتائج �لجرد �لماّدي لالأ�سول �لثابتة �لمادية و�لغير 

 31 بتاريخ  ة بهذه �لأ�سول  �لمادية مع �لمعطيات �لمحا�سبية �لخا�سّ

دي�سمبر 2016.

وفي غياب هذه �لمقاربة، ل يمكننا تاأكيد وجود و�سمولية �لأ�سول 

�لّثابتة �لمادية و�لغير مادية و�لتي ت�سّجل ر�سيد� محا�سبيا �سافيا يقدر 

بــ 183 99 �ألف دينار.

5. الراأي بالّتحّفظ حول القوائم املالية 

بر�أينا وبا�ستثناء ما تّم ذكره بالفقر�ت من 1.4 �إلى 8.4 فاإن �لقو�ئم 

و�سادقة،  عادلة  �سورة  تعطي  �لتقرير  لهذ�  �لم�ساحبة  �لمالّية 

لل�ّسركة  �لمالّية  للو�سعّية  �لجوهرّية  �لّنو�حي  كافة  عن  باأمانة  وتعّبر 

�لمالية  لل�ّسنة  �لنقدّية  وتدّفقاتها  ن�ساطها  ونتيجة  للبنك  �لتون�سّية 

�لمحا�سبّية  للمبادئ  وفقا  وذلك   ،2016 دي�سمبر   31 في  �لمنتهية 

عليها. �لمتعارف 

6. مالحظات ما بعد الّراأي 

دون �أّي تاأثير على ر�أينا نوّد لفت �نتباهكم �إلى �لمالحظات �لّتالية :

تخ�سي�سه  وقع  مبلغ  على  للبنك  �لذ�تية  �لأمو�ل  تحتوي   .1-6

�لقانون  بمقت�سى  دينار  مليون   117 بقيمة  �لتون�سّية  �لدولة  قبل  من 

�سهر  خالل  �لتاأ�سي�سي  �لوطني  �لمجل�س  قبل  من  عليه  �لم�سادق 

�سبتمبر 2012 و�لذي تم �إبر�م �تفاقية في �ساأنه بين �لدولة �لتون�سية 

و�ل�سركة �لتون�سية للبنك بتاريخ 09 �أكتوبر 2012. 

هذ�  �إرجاع  يتم  �لتفاقية،  هذه  من   4 �لف�سل  بمقت�سيات  وعمال 

�لتفاقية  �إم�ساء  تاريخ  من  �سنو�ت  خم�س  مدة  �نق�ساء  بعد  �لمبلغ 

وبعد ��ستعادة �لبنك لتو�زناته �لمالية. 

6-2. كما هو مبين بالإي�ساح حول �لقو�ئم �لمالية عدد 6.1.4 يد�فع 

�سند�ت  با�سترجاع  يطالب  �أجنبي  �سخ�س  �سّد  ق�سية  في  �لبنك 

خزينة بقيمة �سبعة ماليين دولر �أمريكي يدعي �أنه قام باإيد�عها لدى 

�لبنك �لوطني للتنمية �ل�سياحية �سابقا.

وقد �سدر حكم �بتد�ئي �سد �ل�سركة �لتون�سية للبنك لإرجاع هذه 

�ل�سند�ت �أو ما يعادلها مع �لفو�ئ�س.

�أكتوبر  ل�سهر  �أول جل�سة  �لحكم وحددت  هذ�  �لبنك  ��ستاأنف  وقد 

2017. ولم يخ�س�س �لبنك مدخر�ت في �لغر�س وذلك في �نتظار 

ماآل هذه �لق�سية.

7. الفحو�سات اخل�سو�سية

لمعايير  ووفقا  للقانون  طبقا  �لخ�سو�سّية  بالفحو�سات  قمنا  لقد 

�لمر�جعة �لمعمول بها في �لجمهورّية �لتون�سّية :

بالتقرير  �لو�ردة  �لمالية  للمعلومات  فح�سنا  على  �عتماد�   .1-7

�ل�سنوي لمجل�س �لإد�رة حول ت�سرف �سنة 2016 فاإّنه لي�ست لدينا 

�لمالية  �لقو�ئم  مع  وتطابقها  �لمعلومات  هذه  �أمانة  حول  مالحظات 

�لمختومة في 31 دي�سمبر 2016.

7-2. تطبيقا لمقت�سيات �لف�سل 266 من مجلة �ل�سركات �لّتجارية 

و�لف�سل 3 من �لقانون عدد 117 ل�سنة 1994 �لموؤّرخ في 14 نوفمبر 

1994 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 96 ل�سنة 2005 �لموؤّرخ في 18 

�أكتوبر 2005، قمنا بفح�س �أنظمة �لرقابة �لد�خلية لل�سركة �لتون�سية 

 31 في  �لمختومة  �لمالية  �لقو�ئم  وتقديم  باإعد�د  و�لخا�سة  للبنك 

دي�سمبر 2016.

من  �لتي  �لنقائ�س  بع�س  وجود  �إلى  �أف�ست  �أعمالنا  �أن  �إلى  ون�سير 

�ساأنها �أن توؤثر على فاعلية نظام �لرقابة �لد�خلية وتخ�ّس �أ�سا�سا �لنظام 

�لمعلوماتي و�لأنظمة �لمعلوماتية �لمّت�سلة.

�لبنك  هياكل  مختلف  مع  �لّنقائ�س  هذه  مناق�سة  ب�سدد  و�أّننا  علما 

و�سيقع على �إثرها مو�فاة �لإد�رة �لعامة بتقريرنا في �لغر�س.
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7-3. تطبيقا للف�سل 19 من �لأمر عدد 2728 ل�سنة 2001 �لموؤّرخ 

ة بم�سك  �لخا�سّ �ل�سرورية  بالفحو�سات  2001، قمنا  نوفمبر   20 في 

�أية  لدينا  ولي�ست  �لبنك  عن  ادرة  �ل�سّ �لمالّية  �لأور�ق  ح�سابات 

مالحظات حول تطابق �إجر�ء�ت م�سك هذه �لح�سابات مع �لت�سريع 

�لجاري به �لعمل.

تون�س في 08 ماي 2017

مـراقبــو الـح�سابـــات

عن/ مجمع فيـــنــــاكو - �أ.ب.�سعن/ �لعاّمة للمر�جعة و�لّت�سرف

يحــي الّرواتبــيعــلــي بن مــحمــد

التقرير اخلا�س ملراقبي احل�سابات
حول القوائم املالية املختومة يف 31 دي�سمرب 2016

ـّـادة الم�ساهمون، ال�ّسيدات وال�سـ

عمال باأحكام �لف�سلين 43 و62 من �لقانون عدد 48 من �سنة 2016 

بتاريخ 11 جويلية 2016 و�لمتعلق بالبنوك و�لموؤ�س�سات �لمالية و�لف�سل 

نت�سرف  �لتجارّية،  �ل�سركات  475 من مجّلة  و�لف�سل  بعده  200 وما 

�أو �لمتو��سلة �إلى غاية 31  باإعالمكم بالّتفاقيات و�لعملّيات �لمبرمة 

دي�سمبر 2016، و�لّتي تدخل تحت طائلة �لف�سول �لمذكورة �أعاله.

تتمّثل م�سوؤولّيتنا في �لتحّقق من مدى �حتر�م �لإجر�ء�ت �لقانونّية 

وتدوينها  �لعمليات  �أو  �لتفاقّيات  هذه  على  و�لم�سادقة  للّترخي�س 

حيح �سمن �لقو�ئم �لمالّية ولي�س من مهامنا �لبحث على وجه  �ل�سّ

�أو  �لتفاقيات  لهذه  �لمحتمل  �لوجود  معّمقة على  وب�سفة  �لّتحديد 

�لعمليات ولكن �أن نقّدم لكم على �أ�سا�س �لمعلومات �لتي تم مدنا بها 

وتلك �لتي تح�سلنا عليها من خالل �إجر�ء�ت �لّتدقيق، خ�سائ�سها 

و�سروطها �لأ�سا�سية دون �إبد�ء ر�أينا حول جدو�ها ومبرر�تها.

�لناجمة عن هذه �لتفاقيات و�نجاز هذه  �لفو�ئد  تقييم  ويرجع لكم 

�لعمليات ق�سد �لم�سادقة عليها.

�سنة  خالل  املربمة  والعمليات  التفاقيات   .1
2016 ما عدا اأجور امل�سريين 

 STB Moyens" 1-1. قام �لبنك باإبر�م �تفاقية مع �ل�سركة �لفرعية

فوترة  وتتم  مقر�ته.  تنظيف مختلف  بخدمات  Généraux" تتعلق 

هذه �لخدمات على �أ�سا�س �لأجر �لخام �ل�سهري لكل عون تنظيف 

�لمتياز�ت  ومختلف  �لجتماعية  لالأعباء  �لعتبار  بعين  �لأخذ  مع 

ب�سركة  �لخا�سة  �لت�سرف  �أعباء  �إلى  بالإ�سافة  لالأعو�ن  �لممنوحة 

."STB Moyen Généraux"
و�لمتعلقة   2016 ب�سنة  �لخا�سة  �لم�سجلة  �لأعباء  قيمة  بلغت  وقد 

بخدمات �لتنظيف ما قدره 244 3 �ألف دينار.

 STB" �لفرعية  �ل�سركة  مع  �تفاقية  باإبر�م  �لبنك  قام   .2-1

مختلف  حر��سة  بخدمات  تتعلق   "Sécurité Gardiennage

مقر�ته. وتتم فوترة هذه �لخدمات على �أ�سا�س �لأجر �لخام �ل�سهري 

�لإ�سافية  لل�ساعات  �لعتبار  بعين  �لأخذ  مع  حر��سة  عون  لكل 

لالأعو�ن  �لممنوحة  �لمتياز�ت  ومختلف  �لجتماعية  و�لأعباء 

 STB Sécurité" ب�سرك  �لخا�سة  �لت�سرف  �أعباء  �إلى  بالإ�سافة 

."Gardiennage

و�لمتعلقة   2016 ب�سنة  �لخا�سة  �لم�سجلة  �لأعباء  قيمة  بلغت  وقد 

بخدمات �لحر��سة ما قدره 730 2 �ألف دينار دون �عتبار �لأد�ء.

ال�سنوات  خالل  منجزة  وعمليات  اتفاقيات   .2
الفارطة ما عدا اأجور امل�سريين 

�لفرعية �ل�سركة  مع  �لتالية  �لتفاقيات  باإبر�م  �لبنك  قام   .1-2 

: "STB FINANCE"

للت�سرف   "STB FINANCE" �لفرعية  �ل�سركة  �لبنك  فّو�س   -

�لرقاعي  �لقر�س  خطوط  كل  �سند�ت  على  �لعمليات  في 

وتحيل  لفائدة حرفائه  �أو  لفائدته  �لمكتتبة   2014 ل�سنة  �لوطني 

�إطار  �لمحققة في  �لعمولت  �سركة "STB FINANCE" ثلث 

هذه �لعمليات �إلى �ل�سركة �لتون�سية للبنك. 

 "STB FINANCE" �سركة  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  كّلفت   -

وعقد  �لم�ساهمين  �سجل  بم�سك  �لخا�سة  بالعمليات  بالقيام 

 "STB FINANCE" �سركة  وتتقا�سى  �لعامة.  �لجل�سات 

بعنو�ن هذه �لخدمات مبلغا جز�فيا �سنويا يقّدر بــ 000 40 دينار 

دون �عتبار �لأد�ء�ت.

�لأ�سهم  محفظات  بـتحويل  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  تلتزم   -

 STB" لمكتتبة لفائدتها �أو لفائدة حرفائها �إلى �ل�سركة �لفرعية�

عمولة  �لبنك  لفائدة  �لأخيرة  هذه  وتحيل   ."FINANCE

 %40 تعادل   )Commission de courtage( �سم�سرة 

بالعمليات �لمتاأتية  من �لعمولت �لمفوترة من قبلها و�لمتعلقة 

من �سبكة فروع �ل�سركة �لتون�سية للبنك. ون�سير �إلى �أن �لبنك 

في   .2016 �سنة  خالل  �لعنو�ن  بهذ�  عمولة  �أية  يتقا�سى  لم 

 %0,2 بــ  تقّدر  عمولة  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  تمنح  �لمقابل 

 "STB FINANCE" �سركة  تكلف  �لتي  �لعمليات  كل  على 

�ل�سقف �لأق�سى لهذه �لعمولت  �أن يقع تحديد  باإنجازها على 

باإحالة  قام  �لبنك  �أن  �إلى  ون�سير  �لطرفين.  بين  بالتفاق 
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�سركة �إلى  �لمكتتبة  بال�سند�ت  �لخا�سة  �لمعلومات   قاعدة 

26 �سبتمبر 2016. بتاريخ  "STB FINANCE" وذلك 

�أمو�ل  للبنك على  �لتون�سّية  لل�سركة  �لذ�تّية  2-2. تحتوي �لأمو�ل 

دينار  مليون   117 بقيمة  �لتون�سّية  �لّدولة  قبل  من  تخ�سي�سها  وقع 

 ،2012 �سبتمبر   21 في  �لموؤّرخ   2012-17 عدد  �لقانون  بمقت�سى 

��سترجاع  و�إثر  �سنو�ت  خم�س  بعد  �إرجاع  �إمكانّية  بها  تتعّلق  و�لّتي 

�لبنك لتو�زنه �لمالي.

�لوز�ري  �لمجل�س  قر�ر  �إثر  على  �لمبرمة  �لتفاقية  بمقت�سى   .3-2

�لفرعية  لل�سركة  �لبنك  �أ�سند   ،2011 جو�ن   02 بتاريخ  �لمنعقد 

70 مليون دينار م�سفوعا  بقيمة  قر�سا  �لتون�سي"،  �لفرن�سي  "�لبنك 
للّتجديد  قابلة  �أ�سهر  �لتون�سية ويمتد على ثالث  �لدولة  ب�سمان من 

بن�سبة فائدة تقّدر بــ %5.25.

جارية  ح�سابات  �سكل  في  تمويل  �تفاقيات  �لبنك  �أبرم   .4-2

لل�سركاء مع �ل�سركات �لفرعية �لّتالية :

باآلف �لدنانير

فوائد �سنة 2016خدمة الّدينالّر�سيد بتاريخ 2016/12/31ال�سركات الفرعّية

250TMM+0.5%2 776 56�ل�ّسركة �لتون�سّية ل�ستخال�س �لّديون

-371TMM+2% 24عقاّرية �ل�ّسارع

ACTIVHOTELS 800 12�سركةTMM+2%-

SMT. Maison Blanche بدون فو�ئد623 1نزل-

776 0442 95المجمـــــوع

باآلف �لدنانير

ندوق الّر�سيد في 31-12-2016المبلغ المكتتبتاريخ الكتتابال�سّ

FG STB 122/03/19998 0004 727

FG STB 223/02/20018 0005 130

FG STB 305/05/20015 0004 048

FG STB 423/02/20026 5006 011

FG STB 531/10/20036 8246 045

FG STB 613/09/20042 7072 063

FG STB 728/11/2006800793

FG STB 828/03/20086 7526 430

FG STB 923/03/20094 8004 830

FG STB 1023/03/20098 7488 840

FG STB 1112/01/20106 0007 238

FG STB 1212/01/20109 89811 625

FG ID 128/12/20022 0001 235

FG ID 228/12/20022 0001 262

FG ID 322/09/20035 436 3 832

FG ID 415/06/2005360372

FG ID 530/09/20061 1331 274

FG ID 629/03/20084 0003 619

374 95879 88المجمــــــــــــــوع

ف في �سناديق 
ّ
2-5. �أبرم �لبنك عّدة �تفاقيات مع �ل�سركة �لفرعية "�ل�سركة �لتون�سّية للبنك ذ�ت ر�أ�س مال مخاطرة" )STB SICAR( للّت�سر

لة بتاريخ 31 دي�سمبر 2016 على �لّنحو �لّتالي : ذ�ت ر�أ�س مال مخاطرة، و�لمف�سّ

وتتلّخ�س عمولت �لت�سرف في هذه �ل�سناديق كما يلي :

عمولة �سنوّية دون �عتبار �لد�ء�ت بن�سبة 1% تحت�سب �عتماد�   -

�لقيمة  على  �أو  محا�سبية  �سنة  �آخر كل  في  �لأ�سول  قيمة  على 

�ل�سمية ل�سند�ت �ل�سندوق، تدفع قبل خ�سم قيمة �لم�ساريف 

و�لعمولت ؛

�لز�ئدة  �لقيمة  من   %20 �أو   %10 بــ  �لمقدرة  �لفاعلية  عمولة   -

�لمحّققة على بيوعات �لأ�سهم و�لح�س�س �لجتماعية و�لمر�بيح 

�لموّزعة ؛

�لّتوظيفات  �إير�د�ت  قيمة  من   %10 ت�ساوي  �إنتاجية  عمولة   -

�لمحّققة من قبل هذه �ل�سناديق.

بقيمة جملية  �أعباء  بت�سجيل   2016 �سنة  خالل  �لبنك،  قام   وقد 

هذه  في  ف 
ّ
�لّت�سر عمولت  مختلف  بعنو�ن  دينار  �ألف   1  042

�ل�سناديق.

�لتون�سية  �ل�سركة  بين  �لمبرمة  �لكر�ء  �ّسروط عقود  تتلّخ�س   .6-2

للبنك وبع�س �ل�سركات �لفرعية على �لّنحو �لّتالي :

باآلف �لدنانير

كراء �سنة 2016الّزيادة ال�ّسنوّيةتاريخ بداية الكراءمعين الكراء ال�ّسنويال�ّسركة الفرعّية

STRC سركة�

517,531% من �سنة �لكر�ء �لّثانية14,8572004/07/01�لّطابق �لأّول

520,294% من �سنة �لكر�ء �لّثانية16,9892001/09/01�لّطابق �لّثاني

516,900% من �سنة �لكر�ء �لّثانية14,3222005/04/01�لّطابق �لّثالث

STB FINANCE 561,447%52,0732011/11/01 �سركة

STB INVEST 527,988%23,7182011/12/01�سركة

STB MANAGER 526,704%22,6312011/12/01�سركة

SOFI ELAN 5,7622011/12/01�سركة
5% كل �سنتين �بتد�ء من �ل�سنة 

�لثالثة للكر�ء

5,763

150,352176,627المجمـــــــوع

باآلف �لدنانير

الر�سيد بتاريخ 2016/12/31المبلغ المكتتبن�سبة الفائدةالقر�سع�سو مجل�س الدارة

�ل�سركة �لتون�سّية للتاأمين و�إعادة 

�لتاأمين

284 0004 10%6,10قر�س 2011 - �سنف �أ

TMM+1,752 0001 200قر�س 1/2008 �سنف ج

TMM+25 0003 400قر�س 1/2008 �سنف د

625 0005 10%6,50قر�س 2/2008

996 00011 20%5,30قر�س 1/2010 �سنف ب

عبد �لقادر حمروني

427 0003 8%6,10قر�س 1/2011 �سنف �أ

000 0004 20%6,15قر�س 1/2012

932 00033 75المجمـــــــــوع

2-7. بلغ ر�سيد �لقرو�س �لرقاعّية �لمكتتبة من قبل �أع�ساء مجل�س 

 �إد�رة �لبنك و�لغير م�سّددة �إلى تاريخ 31 دي�سمبر 2016، ما قدره

لكل  �لقرو�س  هذه  تف�سيل  يلي  وفيما  دينار  �ألف   33  932

: ع�سو
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2-8. يتقا�سى �لبنك بعنو�ن �إيد�ع �سند�ت و�أمو�ل لفائدة �سركات 

"�لم�ستثمر"  "�لمّدخر"،  �لمتغّير  �لمال  ر�أ�س  ذ�ت  �ل�ستثمار 

�لّتالية : و"�لم�ستقبل" �لعمولت 

ن�سبة 0.05% من مجموع �لأ�سول �ل�سافية ل�سركة "�لمّدخر"   -

يومّية؛ ب�سفة  وتحت�سب 

ن�سبة 0.1% من مجموع �لأ�سول �ل�سافية ل�سركة "�لم�ستثمر"   -

يومّية؛ ب�سفة  وتحت�سب 

�سنوّية  ب�سفة  ي�سرف  �لآد�ء�ت(  �عتبار  )دون  دينار  �ألف  مبلغ   -

"�لم�ستقبل". من قبل �سركة 

 FCP" �سناديق  �سند�ت  �إيد�ع  وظيفة  �لبنك  يتولى   •
�سركة  تقوم  و�لتي   "FCP EL HIKMA"و  "DELTA

: فيها  "STB MANAGER" بالت�سرف 

�لقيمة  من  �لأد�ء�ت(  )باعتبار   %0.1 بــ  عمولة  �لبنك  ويتقا�سى 

�ل�سافية لأ�سول كل �سندوق وتحت�سب ب�سفة يومية.

�سناديق �سند�ت  �إيد�ع  وظيفة  �لبنك  يتولى  كما   •"
 "FCP CAPITALIS PLUS"و "FCP INNOVATION"

فيها. و�لتي تقوم �سركة "STB FINANCE" بالت�سرف 

من  �لأد�ء�ت(  �عتبار  )دون   %0.1 بــ  عمولة  �لبنك  ويتقا�سى 

�لقيمة �ل�سافية لأ�سول كل �سندوق وتحت�سب ب�سفة يومية.

لفائدة  �لبنك  قبل  من  �لممنوحة  �لقرو�س  ر�سيد  بلغ   .9-2

قدره ما   2016 دي�سمبر   31 بتاريخ  �إد�رته  مجل�س  و�أع�ساء   م�سيريه 

بــ 898 121 �ألف دينار موّزعة على �لّنحو �لّتالي :

باآلف �لدنانير

الّر�سيد بتاريخ 2016/12/31اأع�ساء مجل�س الدارة

038 111مجمع ب�سير خلف �هلل

885 7مجمع عبد �لقادر �لحمروني

12عبد �لرز�ق �للو�تي

877 2�ل�سركة �لتون�سية للتاأمين و�إعادة �لتاأمين

812 121المجموع 1

�سيد بتاريخ 31-12-2016الم�سيرين
ّ
�لر

86 �لمدير �لعام �لم�ساعد

86المجموع 2

898 121المجمــوع العــام

امل�سرّيين  جتاه  واللتزامات  الّتعّهدات   .3
واأع�ساء جمل�س الإدارة 

�لبنك نحو م�سّيريه و�لمن�سو�س  ل تعّهد�ت و�لتز�مات  تتف�سّ  .1-3

عليها بالف�سل 200 من مجّلة �ل�سركات �لتجارية على �لنحو �لّتالي :

عدد  �لحكومي  �لأمر  بمقت�سى  �لعام  �لمدير  �أجر  تحديد  وقع   ■

�ل�ّسهري  �لأجر  ويتكّون   2015 �أوت   06 بتاريخ   968-2015

�لخام من جزء قاّر وجزء متغير.

ويتمثل �لجزء �لقار في �أجر �سهري خام يقّدر بـ 013 28 دينار� �أي ما 

يعادل 000 16 دينار�  كاأجر �سهري �سافي. ويقع �سبط �لأجر �لمتغير 

�لم�سمنة  �لمعطيات  �سوء  على  و�لتاأجير  �لتعيينات  لجنة  قبل  من 

بعقد �لأهد�ف على �أن ل يتعّدى هذ� �لأجر 50% من �لأجر �لقاّر.

ويتمّتع �لمدير �لعام بالمتياز�ت �لعينّية �لّتالية : 

ة �سهرّية بــ 500 لتر من �لوقود و�سّيارة وظيفّية، ح�سّ  -

�سيارة وظيفية ثانية تخ�س�س لال�ستعمالت �ل�سخ�سية مع ح�سة   -

وقود �سهرية تقّدر بــ 250 لتر،

�لّتكّفل بم�ساريف �لمكالمات �لهاتفّية،  -

�لتكفل بكل �لم�ساريف �لتي تدخل في �إطار �إنجاز مهمته بعد   -

�لمهمات  م�ساريف  �لتنقل،  )م�ساريف  بالموؤيد�ت  �ل�ستظهار 

بالخارج...(

قر�ر مجل�س  بمقت�سى  �لم�ساعد  �لعام  �لمدير  تاأجير  تّم تحيين   ■

�لإد�رة �لمجتمع بتاريخ 09 نوفمبر 2016 ويتكّون من جزء قار 

وجزء متغير وجملة من �لمتياز�ت �لعينية.

ويتمثل �لجزء �لقار في �أجر �سهري خام يقّدر بـ 767 4 دينار�   

�سبط  ويقع  �سافي.  �سهري  كاأجر  دينار�   2 670 يعادل  ما  �أي 

�سوء  على  و�لتاأجير  �لتعيينات  لجنة  قبل  من  �لمتغير  �لأجر 

هذ�  يتعدى  ل  �أن  على  �لأهد�ف  بعقد  �لم�سمنة  �لمعطيات 

�لأجر 50% من �لأجر �لقار.  

�لوقود  من  �سهرية  ة  بح�سّ �لم�ساعد  �لعام  �لمدير  ويتمتع   

بح�ساب 400 لتر �سهريا و�سيارة وظيفية بالإ�سافة �إلى �لتكفل 

�لهاتفية. �لمكالمات  بم�ساريف 

�سنة  خالل  �لم�سندة  �لح�سور  لمكافاآت  �لخام  �لقيمة  بلغت   ■

دينار�   191 500 قدره  ما   2015 �لمالية  �ل�سنة  بعنو�ن   2016

 28 بتاريخ  �لمنعقدة  �لعادية  �لعامة  �لجل�سة  لقر�ر  وفقا  وذلك 

.2016 جويلية 

لجنة  �لإد�رة:  مجل�س  عن  �لمنبثقة  لجان  �لثالث  تاأجير  بلغ   •
بعنو�ن  و�لتاأجير  �لتعيينات  ولجنة  �لمخاطر  ولجنة  �لتدقيق 

�سنة 2016 مبلغا قدره  000 39 دينار�.

و�أع�ساء  م�سيريه  نحو  �لبنك  و�لتز�مات  تعّهد�ت  ل  تتف�سّ  .2-3

دي�سمبر   31 في  �لمختومة  �لمالّية  بالقو�ئم  و�لمدّونة  �إد�رته  مجل�س 

2016 كما يلي :

باآلف �لدنانير

اأع�ساء مجل�س الإدارةالمدير العام الم�ساعدالرئي�س المدير العام

اأعباء ال�ّسنةالمتيازات
الخ�سوم في 

2016/12/31
اأعباء ال�ّسنة

الخ�سوم في 

2015/12/31
اأعباء ال�ّسنة

الخ�سوم في 

2016/12/31

103,005144,000164,000-313,409�متياز�ت على �لمدى �لق�سير

--24,977---�متياز�ت لحقة بعد نهاية �لخدمة

103,00524,977144,000164,000-313,409المجمـــوع

كما �أّن عملّيات �لمر�جعة �لتي قمنا بها لم تفرز وجود �تفاقيات �أو عمليات �أخرى قد تندرج تحت طائلة �لن�سو�س �لقانونية �لمذكورة �أعاله.

تون�س في 08 ماي 2017

مـراقبـــو الـح�سابـــات

عن/ مجمع فيـــنــــاكو - �أ.ب.�سعن/ �لعاّمة للمر�جعة و�لّت�سرف

يحــي الّرواتبــيعــلــي بن مــحمــد
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القرار الأول :

بال�سنة �لمحا�سبية  بعد �لإطالع على تقرير مجل�س �لإد�رة �لمتعلق 

�لإ�سافية  و�لإي�ساحات  �لح�سابات  لمر�قبي  �لعام  و�لتقرير   2016

�لإد�رة  تقرير مجل�س  �لعادية على  �لعامة  �لجل�سة  ت�سادق  �لمقدمة، 

وعلى �لقو�ئم �لمالية للبنك �لمتعلقة بال�سنة �لمحا�سبية �لمنتهية في 

31 دي�سمبر 2016 طبقا لل�سيغ �لتي قدمت عليها.

بعد عر�س هذ� �لقر�ر للت�سويت تمت �لم�سادقة عليه بـالأغلبية.

القرار الثاين :

بعد �لإطالع على �لتقرير �لخا�س لمر�قبي �لح�سابات طبقا للف�سل 

�لتجارية وكذلك  �ل�سركات  475 من مجلة  و�لف�سل  يليه  وما   200

 11 �لموؤرخ في   2016 48 ل�سنة  �لقانون عدد  43 و62 من  �لف�سول 

جويلية 2016 �لمتعلق بالبنوك و�لموؤ�س�سات �لمالية، ت�سادق �لجل�سة 

�لقانونية  للف�سول  �لخا�سعة  �لعمليات  مجمل  على  �لعادية  �لعامة 

�سالفة �لذكر وذلك طبقا لل�سيغ �لتي قدمت عليها.

بعد عر�س هذ� �لقر�ر للت�سويت تمت �لم�سادقة عليه بـالأغلبية.

القرار الثالث :

للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  مجمع  في  �لت�سرف  تقرير  في  �لنظر  بعد 

و�لتقرير �لعام لمر�قبي �لح�سابات، ت�سادق �لجل�سـة �لعامـة �لعاديـة 

فــي  �لمنتهيـة  �لمحا�سبيـة  لل�سنـة  �لمجمعـة  �لماليـة  �لقو�ئم  على 

31 دي�سمبر 2016 كما وقع عر�سها عليها.  

بعد عر�س هذ� �لقر�ر للت�سويت تمت �لم�سادقة عليه بـالأغلبية.

القرار الرابع :

تبرئ �لجل�سة �لعامة �لعادية ذمة �أع�ساء مجل�س �لإد�رة �إبر�ء تاما دون 

قيد �أو �سرط بعنو�ن ت�سرفهم بالن�سبة لل�سنة �لمحا�سبية 2016.

بعد عر�س هذ� �لقر�ر للت�سويت تمت �لم�سادقة عليه بـالأغلبية.

القرار اخلام�س :

قررت �لجل�سة �لعامة �لعادية، بناء على �قتر�ح مجل�س �لإد�رة، �سم 

نتيجة �ل�سنة �لمحا�سبية 2016 �لمبينة �أ�سفله، للنتائج �لمرحلة :

بالدينار

977,222 517 40نتيجة �ل�سنة �لمحا�سبية 2016                             

248,325 734 694-�لنتائج �لمرحلة )2015(

271,103 216 654- �لنتيجة �لمرحلة 

بعد عر�س هذ� �لقر�ر للت�سويت تمت �لم�سادقة عليه بـالأغلبية

القرار ال�ساد�س :

تحدد �لجل�سة �لعامة : 

كل  عن  �سافي  دينار(  دينار)4.000  �ألف  �أربعة  قدره  مبلغا   •
ح�سة ح�سور لرئي�س مجل�س �لإد�رة.

ح�سة  كل  عن  �سافي  دينار(  دينار)2.000  �ألفي  قدره  مبلغا   •
ولكل ع�سو من �أع�ساء مجل�س �لإد�رة.

�للجنة  لرئي�سي  �سافي  دينار(   2.000( دينار  �ألفي  قدره  مبلغا   •
�لد�ئمة للتدقيق �لد�خلي ولجنة �لمخاطر عن كل ح�سة.

دينار)1.000 دينار( �سافي عن كل ح�سة : �ألف  قدره  مبلغا   •
للتدقيق  �لد�ئمة  و�للجنة  �لمخاطر  لجنة  من  ع�سو  لكل   -

�لد�خلي 

عن  �لمنبثقة  �لأخرى  �للجان  من  ع�سو  �أو  رئي�س  لكل   -

�لمجل�س

ل يتح�سل �لروؤ�ساء و�لأع�ساء �لمنتمون لأكثر من لجنة �سوى على 

تاأجير ُيحت�سب على �أ�سا�س �لح�سور بلجنة و�حدة باإختيارهم.

بعد عر�س هذ� �لقر�ر للت�سويت تمت �لم�سادقة عليه بـالأغلبية.

قرارات اجلل�سـة العامـة العاديـة
لل�سركــة التون�سيـة للبنـك

اخلمي�س 23 ماي 2017 )ال�سنـة املحا�سبية 2016(
القرار ال�سابع :

�لمنعقد  �لإد�رة  مجل�س  قر�ر  على  �لعادية  �لعامة  �لجل�سة  ت�سادق 

�محمد  �ل�سيد  تعيين  بمقت�ساه  تم  و�لذي   2017 فيفري   15 بتاريخ 

�ل�سيدة  للدولة عو�سا عن  �لبنك ممثال  �إد�رة  بمجل�س  عّياد كع�سو 

درة بالر�ي�س وذلك عن �لمدة �لنيابية �لمتبقية.

بعد عر�س هذ� �لقر�ر للت�سويت تمت �لم�سادقة عليه بالإجماع.

القرار الثامن :

تعين  �لحاليين،  �لح�سابات  مر�قبي  مهام  �إنتهاء  على  �إطالعها  بعد 

ل�ساحبه   CFA �لمحا�سبة  مكتب  من  كل  �لعادية  �لعامة  �لجل�سة 

�لعبيدي  CSL ومجمع وCNH ل�ساحبيهما �سمير  �ل�سعيدي  فتحي 

تنتهي  �سنو�ت  ثالث  لمدة  ح�سابات  كمر�قبي  هنان  �لهدى  نور  و 

�ل�سنة  ح�سابات  في  للنظر  �لمدعوة  �لعادية  �لعامة  �لجل�سة  باإنعقاد 

�لمحا�سبية 2019.

بعد عر�س هذ� �لقر�ر للت�سويت تمت �لم�سادقة عليه بالإجماع

القرار التا�سع :

تعطى كل �ل�سالحيات �إلى �لممثل �لقانوني للبنك �أو وكيله لغر�س 

و�لإيد�ع  بالت�سجيل  �لمتعلقة  �لالزمة  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  �إتمام 

و�لإعالن. 

بعد عر�س هذ� �لقر�ر للت�سويت تمت �لم�سادقة عليه بالإجماع.
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رغم �لجر�ء�ت �لتي تم �تخاذها، �سجلت نتائج �سنتي 2015 و2016 

عجز� ولم تعطي عملية �إعادة �لهيكلة �لأخيرة �لنتائج �لمرجوة.

على م�ستوى �لحوكمة، تم تعيين مدير عام م�ساعد جديد ومدير عام 

جديد.

�أعمال  بنك  و�ختيار  �إ�سد�ر طلب عرو�س  تم  �ل�سلطات،  وبم�ساركة 

�لبنك  ولتجنيب  ��ستر�تيجي  �سريك  �لبحث عن  في  مهمته  تتمثل 

�لأجنبي �لتون�سي �لجر�ء�ت �لتاأديبية �لمفرو�سة من قبل �سلطات 

�لمر�قبة، يتم حاليا �لنظر في مخطط جديد للتطهير.

من  ويتكون  �أورو   19.077.172,92 �ل�سركة  هذه  مال  ر�أ�س  بلغ 

�أورو وتقدر م�ساهمة   15,24 1.251.783 �سهم بقيمة ��سمية ت�ساوي 

تاريخ في   %46 بـ  �لمال  ر�أ�س  في  للبنك  �لتون�سية   �ل�سركة 

31 دي�سمبر 2016 تم تخ�سي�س مدخر�ت لـ 77% منها. 

الدخيلــــــــــــة :

تتخ�س�س هذه �ل�سركة، �لتي تم بعثها في �سنة 1966، في �إحد�ث 

وحد�ت فندقية و�سياحية و�إد�رتها. وهي ت�ستغل منذ �سنة 1968 قرية 

بالمن�ستير. �ل�سياحية  �لمنطقة  �سقان�س" في  نادي  "�إقامة 

حاليا  وهو  هكتار   16 م�ساحة  يحتل  �لفندق  �أن  �إلى  �لإ�سارة  وتجدر 

مرتبط بعقد كر�ء. وفي �سنة 2014 تم �إبر�م عقد كر�ء جديد لمدة ع�سر 

�سنو�ت ب�سرط تحقيق ��ستثمار�ت تو�سع وتجديد تبلغ 15 مليون دينار.

لكن في �سنة 2015 وبعد عملية �لعتد�ء في �سو�سة، ��سطر �لمكتري 

�إلى غلق �لنزل وطلب من �سركة �لدخيلة �لخف�س في قيمة �لإيجار.

ونظر� للو�سعية �لحالية للقطاع �ل�سياحي، منحت �ل�سركة �سنة 2016 

�لمكتري تخفي�سا بـ 67,5% ويتحاور �لطرفان حاليا حول تخفي�س 

بالن�سبة ل�سنة 2017 �سي�سل �إلى حدود 55% من قيمة �ليجار.

من  ويتكـــون  دينــــار   7.500.000 �ل�ســـركة  مال  ر�أ�س  يبلغ 

1.500.000 �سهم بقيمة ��سميــة ت�ســـاوي 5 دنانير. وتقدر م�ساهمة 

�ل�سركة �لتون�سيــة للبنك في ر�أ�س مال هذه �ل�سركة بـ 61,21%  في 

تاريخ 31 دي�سمبر 2016.

عقارية ال�ســــارع :

في  �لنا�سطة  �ل�سركات  �أقدم  �إحدى  وهي   1931 �سنة  في  بعثها  تم 

هذ� �لقطاع ونظر� للمناف�سة �لحادة ولالأعباء �لهامة �سجل ن�ساط هذه 

�ل�سركة عجز� منذ عدة �سنو�ت.

�لتطبيق  طور  في  وهو  هيكلة  و�إعادة  تطهير  مخطط  �إعد�د  تم  وقد 

ويرتكز �أ�سا�سا على :

؛ �لجتماعي  �لتطهير   •

؛ �لإنجاز  لم�ساريف  دقيقة  مر�قبة   •

تاأمين �سهولة �لت�سويق ؛ �أر��سي ق�سد  ��ستك�ساف فر�س �قتناء   •

لل�سركة. تنظيمية  هيكلة  �إعادة   •

مغادرة  وخ�ست  �لأعو�ن  عن  �لتخلي  عملية  تمت  �لإطار  هذ�  وفي 

23 عونا. وتم تركيز هيكلة تنظيمية جديدة )هيكل تنظيمي ودليل 

�إجر�ء�ت وقانون د�خلي(.

كذلك وفي �إطار هذ� �لمخطط �سرعت عقارية �ل�سارع في �لتفويت 

في �لأ�سول خارج �ل�ستغالل �لتالية :

مقر جان جوري�س �لمقدر بـ 1.800 �ألف دينار ؛  -

�أر�س »قرين بارك« �لمقدرة بـ 11.700 �ألف دينار ؛  -

�ألف   2.371 �لمحا�سبية  قيمتها  بلغت  �لتي  �لم�ساهمة  �سند�ت   -

دينار.

من  �لتخفيف  في  �لأ�سول  هذه  في  �لتفويت  �إير�د�ت  و�ست�ستغل 

فوتت  وقد  هذ�  للبنك.  �لتون�سية  �ل�سركة  �إز�ء  �ل�سركة  تعهد�ت 

�ل�سركة في �أر�س »قرين بارك« وبد�أت �جر�ء�ت �لتفويت في �لأ�سول 

�لأخرى.

يبلغ ر�أ�س مال �ل�سركة 9.400.000 دينار ويتكون من 1.880.000 

�سهم بقيمة ��سمية ت�ساوي 5 دينار. وتقدر م�ساهمة �ل�سركة �لتون�سية 

للبنك في ر�أ�س مالها بـ 84,71% بتاريخ 31 دي�سمبر 2016.

1 - تقدمي حميط جمموعة ال�سركة التون�سية 
للبنك

1-1 - تقديم عام لمجموعة ال�سركة التون�سية للبنك 

في  تن�سط  �سركة   22 من  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  مجموعة  تتكون 

في  �لت�سرف  �لديون،  )��ستخال�س  �لقت�سادية  �لقطاعات  مختلف 

بالبور�سة،  و�سطاء  �لمالية،  لالأور�ق  �لجماعي  �لتوظيف  موؤ�س�سات 

هي  �لأم  و�ل�سركة  وعقارية(.  خدمات  موؤ�س�سات  فندقية،  �سركات 

�ل�سركة �لتون�سية للبنك، موؤ�س�سة قر�س تاأ�س�ست �سنة 1958 وتخ�سع 

 .2016 جويلية   11 في  و�لموؤرخ   2016-48 عدد  �لقانون  لأحكام 

وهي �سركة مدرجة بالبور�سة ويبلغ ر�أ�س مالها 776.875.000 دينار 

عادي  �سهم   155.375.000 من  ويتكون  بالكامل  مدفوع  تون�سي 

بقيمة ��سمية ت�ساوي 5 دنانير �ل�سهم �لو�حد. 

وين�سط مجمع �ل�سركة �لتون�سية للبنك في �أربعة �أقطاب �قت�سادية :  

�لموؤ�س�سات  �لمجال  هذ�  �سمن  تن�سط   : المالي  القطب   ➢
�لمنظم   2001 ل�سنة   65 عدد  �لقانون  بمقت�سى  لها  �لمرخ�س 

بها  ن�ساطها  يرتبط  �لتي  و�لموؤ�س�سات  �لقر�س  لموؤ�س�سات 

�لتوظيف  موؤ�س�سات  في  و�لت�سرف  �لبور�سة  في  �لو�ساطة  وهي 

�لجماعي لالأور�ق �لمالية )�لقانون عدد 92 ل�سنة 1988 �لموؤرخ 

في  �لموؤرخ   2001 ل�سنة   83 عدد  و�لقانون   1988 �أوت   2 في 

24 جويلية 2001( و�سركات �ل�ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال �لتنمية 

�لتي ينظمها �لقانون عدد 87 ل�سنة 1995 �لموؤرخ في 30 �أكتوبر 

.1995

القطب العقاري : ي�سمل هذ� �لقطب �لموؤ�س�سات �لمرخ�س لها   ➢
26 فيفري  �لموؤرخ في   1990 17 ل�سنة  �لقانون عدد  بمقت�سى  

1990 في �لقيام مهنيا بعمليات �لتق�سيم �لعقاري وتهيئة مقا�سم 

�لأر��سي �لمعدة �أ�سا�سا لل�سكن وكذلك �لبناء �أو تجديد مبان 

جماعية �أو �سبه جماعية مخ�س�سة لل�سكن �أو �لتجارة �أو �أن�سطة 

مهنية �أو �إد�رية.

القطب ال�سياحي : ي�سم هذ� �لقطب �لموؤ�س�سات �لمرخ�س لها   ➢
�إد�رة �لوحد�ت �لفندقية و�ل�سياحية.

في  �لعاملة  �لموؤ�س�سات  �لقطب  هذ�  ي�سم   : الخدمات  قطب   ➢
و�ل�ست�سارة  و�لفكرية  �لتجارية  و�لخدمات  �لدر��سات  مجال 

و��ستخال�س �لديون.

التون�سية  لل�سركة  التابعة  ال�سركات  باأهم  التعريف   -  2-1

للبنك

»BFT« البنك الفرن�سي التون�سي

�سركة خفية �ل�سم ت�ستهدف �لقيام بكل �لعمليات �لمالية و�لبنكية 

وقد تم بعثها �سنة 1879. 

و��سل �لبنك �لفرن�سي �لتون�سي ت�سجيل عجز في نتائجه.

يبلغ ر�أ�س مال هذه �ل�سركة 5 ماليين دينار ويتكون من مليون �سهم 

بقيمة ��سمية ت�ساوي 5 دنانير وتقدر م�ساهمة �ل�سركة �لتون�سية للبنك 

2016. وتم تخ�سي�س مدخر�ت  31 دي�سمبر  تاريخ  78,18% في  بـ 

لكامل م�ساهمة �لبنك.

وتقع متابعة ملف هذ� �لبنك من طرف �سلطات ويعتمد م�ستقبله على 

.ABCI لديون �لمتنازع عليه بين �لدولة �لتون�سية و�سركة�

البنك الأجنبي التون�سي :

�سركة خفية �ل�سم ت�ستهدف �لقيام بكل �لعمليات �لمالية و�لبنكية 

وقد تم بعثها �سنة 1977. تتكون �سبكة �ل�ستغالل بالبنك �لأجنبي 

�لتون�سي من 3 فروع بباري�س ومر�سيليا وفرع غير مقيم بتون�س. وتجدر 

�لإ�سارة في ما يتعلق بالن�ساط وبعد عملية �إعادة هيكلة �أولى لر�أ�س 

�لتون�سي  �لمركزي  )�لبنك  �لم�ساهمين  �أ�سا�سية من  نو�ة  ماله حول 

�إعادة  و�سع مخطط  تم  �ل�سكان(.  وبنك  للبنك  �لتون�سية  و�ل�سركة 

هيكلة مالي يتمثل في :

 )k€(35.515 لتخفي�س في ر�أ�س مال �لبنك �لأجنبي �لتون�سي بـ�  -

تمثل قيمة �لخ�سائر �لمجمعة في نهاية دي�سمبر 2014 ؛

�لترفيع في ر�أ�س �لمال بـ k€(5.000( ؛  -

قيمته  بما  ممتازة  ب�سفة  م�سروط  رقاعي  قر�س  �إ�سد�ر   -

k€(16.000( ب�سمان �لدولة.

تقرير الت�سرف ملجمع ال�سركة التون�سية للبنك 
ال�سنة املحا�سبية 2016
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�إيجاد �أف�سل تركيبة بين �لإنتاجية و�لمردودية و�لأعباء �لعملية ؛  −

�لتقليدية  للقرو�س  ومر�فقة  تمويل  كنمط  �ل�سركة  هذه  �عتبار   −
للبنك.

�ل�سركة  �ألف دينار وتقدر م�ساهمة   19.495 �ل�سركة  ر�أ�س مال  يبلغ 

�لتون�سية للبنك في ر�أ�س مالها بـ 55,83% بتاريخ 31 دي�سمبر 2016. 

للت�سرف  المالية  )ال�سركة  للبنك  التون�سية  لل�سركة  المالية 

�سابقا( :

هي �سركة عاملة في مجال �لو�ساطة بالبور�سة تم بعثها �سنة 1967. 

�لقيم  في  و�لت�سرف  �لمبادلة  عمليات  بكل  �لقيام  �إلى  وتهدف 

�لمنقولة.

تموقعها  تر�جع  كما  �سعيفة  �ل�سوق  في  �ل�سركة  هذه  ح�سة  وتبقى 

لي�س  �إذ   )22 �لثالثة ع�سر على  )�لمرتبة  �لآخرين  للو�سطاء  بالن�سبة 

لديها قدرة تناف�سية.

وقد تم �إر�ساء برنامج لتاأهيلها يحتوي على عدة نقاط )تغيير �لت�سمية 

كما  جديدة(  منتجات  وبعث  �لو�ب  موقع  وتحيين  �لمقر  وتهيئة 

تدر�س �ل�سركة مخطط �إعادة هيكلة �جتماعي.

�سجلت نتائج هذه �ل�سركة في 2016 عجز�.

يبلغ  �لذي  مالها  ر�أ�س  في  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  م�ساهمة  وتقدر 

6.500 �ألف دينار بـ 61,34% بتاريخ 31 دي�سمبر 2016.

 SOFI ELAN SICAF ال�سركة المالية �سوفي ايالن

تتخ�س�س هذه �ل�سركة في �إد�رة محافظ �ل�سند�ت. وقد تم بعثها �سنة 

1994. وهي ت�سجل �أرباحا وتوزعها بانتظام.

 500.000 من  ويتكون  دينار   5.000.000 �ل�سركة  مال  ر�أ�س  يبلغ 

�سهم بقيمة ��سمية ت�ساوي 10 دنانير. وتقدر م�ساهمة �ل�سركة �لتون�سية 

للبنك في ر�أ�س مالها ب�سفة مبا�سرة بـ 15,52% بتاريخ 31 دي�سمبر 

.2016

»GEVE« ال�سركة العامة للبيع

تم بعث هذه �ل�سركة طبقا لقر�ر لجنة �لتطهير و�إعادة هيكلة �لمن�ساآت 

ذ�ت �لم�ساهمات �لعمومية بتاريخ 12 مار�س 2007 في �إطار عملية 

خو�س�سة �ل�سركة �لتون�سية ل�سناعة �ل�سيار�ت. وتتخ�س�س في �قتناء 

�ل�سيار�ت  ل�سناعة  �لتون�سية  لل�سركة  �ل�ستغالل  خارج  �لأ�سول 

)م�ساهمات و�أر��سي وبناء�ت( و�إعادة بيعها.

ومن �أجل تمويل م�سترياتها تح�سلت �ل�سركة على قر�س بـ 11.800 

و�لبنك  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  بين  بالت�ساوي  يوزع  دينار  �ألف 

�لوطني �لفالحي.

وتمكنت هذه �ل�سركة �سنة 2013 من بيع عمارة وت�سجيل فائ�س قيمة 

بـ 2 مليون دينار.

ل�سركة  �سهم   340.000 في  �لتفويت  2014 تمكنت من  �سنة  وفي 

�ل�ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال �لتنمية وحققت فائ�س قيمة بـ 636 �ألف 

في  للبيع  �لعامة  �ل�سركة  م�ساهمة  في  �لتفويت  عملية  و�ستتم  دينار 

 204.000( �لتنمية  مال  ر�أ�س  ذ�ت  �ل�ستثمار  �سركة  مال  ر�أ�س 

�سهم(.

كما �أن �ل�سركة ب�سدد �إعد�د كر��سات �ل�سروط �لخا�سة بالتفويت في 

�أر��س و»فيال« كائنة ب�سو�سة.

و�ساهمت �إير�د�ت �لتفويت في �لتخفيف من �أعبائها �لمالية.

يبلغ ر�أ�س مال �ل�سركة 4.000.000 دينار ويتكون من 4.000.000 

�سهم بقيمة ��سمية ت�ساوي دينار� و�حد� لل�سهم �لو�حد.

وتقدر م�ساهمة �ل�سركة �لتون�سية للبنك في ر�أ�س مالها بـ 50% بتاريخ 

31 دي�سمبر 2016.

ACTIV HOTELS اأكتيف اوتلز

و�قتناء  بعث  بهدف   2006 �سنة  بعثها  تم  �ل�سم  خفية  �سركة  هي 

وبيع وكر�ء و��ستغالل و�لت�سرف في كل مجموعة فندقية و �سياحية 

وحدتين  �ل�سركة  �قتنت  �ل�ستغالل  طور  دخولها  ومنذ  �ساحلية.  �أو 

فندقيتين تن�سط في �لقطاع �ل�سياحي.

للبنـك التون�سيــة  ال�سركــة  لمجموعــة  ال�ستثمــار   �سركــة 

: STB INVEST

تنمية  في   ،1991 �سنة  في  بعثها  تم  �لتي  �ل�سركة،  هذه  تتخ�س�س 

ر�أ�س  ذ�ت  �ل�ستثمار  �سركات  نظام  �إطار  في  وذلك  �ل�ستثمار�ت 

�لمال �لثابت.

من  ويتكون  دينار   36.000.000 �ل�سركة  هذه  مال  ر�أ�س  يبلغ 

هذه  تحقق  دنانير.   10 ت�ساوي  ��سمية  بقيمة  �سهم   3.600.000

�لتون�سية  �ل�سركة  م�ساهمة  وتقدر  بانتظام  وتوزعها  �أرباحا  �ل�سركة 

للبنك في ر�أ�س مالها بـ 94,39% بتاريخ 31 دي�سمبر 2016.

الم�ستثمر  )�سيكاف  متغير  مال  راأ�س  ذات  ال�ستثمار  �سركات 

و�سيكاف المدخر و�سيكاف الم�ستقبل( :

�إد�رة محفظة  في  منها  و�حدة  وتتخ�س�س كل   1994 �سنة  بعثها  تم 

�أور�ق مالية وذلك با�ستخد�م �أمو�لها �لذ�تية.

لفائدة  وقيم  منتظم  مردود  توفير  �إلى  �ل�سركات  هذه  وتهدف 

وتوزعها  �أرباحا  ت�سجل  وهي  عالية.  �سيولة  �إلى  �إ�سافة  م�ساهميها 

بانتظام.

الأوراق  في  الجماعي  التوظيف  موؤ�س�سات  في  الت�سرف  �سركة 

: STB MANAGER المالية

�لأور�ق  في  لال�ستثمار  �لم�ستركة  �ل�سناديق  �إد�رة  في  تتخ�س�س 

 .2002 �لمالية لمجمع �ل�سركة �لتون�سية للبنك. وقد تم بعثها �سنة 

�سجلت هذه �ل�سركة �أرباحا.

�سهم   5.000 من  ويتكون  دينار   500.000 �ل�سركة  مال  ر�أ�س  يبلغ 

بقيمة ��سمية ت�ساوي 100 دينار.

2016، تقدر م�ساهمة �ل�سركة �لتون�سية للبنك في  31 دي�سمبر  وفي 

ر�أ�س مالها بـ %29,98.

: »STRC« ال�سركة التون�سية ل�ستخال�س الديون

1999، وهي �ل�سركة �لأولى ل�ستخال�س �لديون  تم بعثها في �سنة 

�لبنكية �لمرخ�س لها طبقا لمقت�سيات �لقانون 4 ل�سنة 1998 �لموؤرخ 

لح�سابها  �لديون  ب�سر�ء  �ل�سركة  هذه  وتقوم   .1998 فيفري   2 في 

�لخا�س �أو لح�ساب �لغير. �سجلت هذه �ل�سركة عجز�.

ولال�ستجابة لأهد�ف �لنجاعة و�لكفاءة يجب على �ل�سركة �أن تدعم 

�لإعالمية  منظومتها  وتطور  و�للوجي�ستية  و�لمادية  �لب�سرية  مو�ردها 

و�إجر�ء�تها وتنظيمها.

ويتم حاليا تركيز مخطط تطهير و�إعادة هيكلة لل�سركة.

يبلغ ر�أ�س مال �ل�سركة 37.000.000 دينار ويتكون من 370.000 

�ل�سركة  م�ساهمة  وتقدر  دينار.   100 ت�ساوي  ��سمية  بقيمة  �سهم 

�لتون�سية للبنك في ر�أ�س مالها بـ 91,35% بتاريخ 31 دي�سمبر 2016.

ال�سركة  لمجموعة  التنمية  مال  راأ�س  ذات  ال�ستثمار  �سركة 

: STB SICAR التون�سية للبنك

لمجمع  �لتابعة  �لتنمية  مال  ر�أ�س  ذ�ت  �ل�ستثمار  �سركة  بعث  تم 

لح�سابها  بالم�ساهمة   وتقوم   1998 �سنة  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة 

�لخا�س �أو لح�ساب �لغير في ر�أ�س مال �ل�سركات، مع �سمان �لتفويت 

في �لم�ساهمات.

�لمر�سودة   �لأمو�ل  رهينة  �ل�سركة  هذه  بقيت  تاأ�سي�سها  ومنذ 

وعمولت �لت�سرف �لمدفوعة من طرف �لبنك.

وبعد �رجاع �لأمو�ل �لتي حان �أجلها تبقى هذه �ل�سركة في و�سعية 

هذه  دفع  وبهدف  �أعباءها.  تغطي  ل  �إير�د�تها  �أن  بما  �لتو�زن  عدم 

�ل�سركة لتاأمين ��ستقالليتها �لمالية وتطوير ن�ساطها تم �إعد�د مخطط 

تطهير و�إعادة هيكلة خ�س �لأعمال �لتالية :

�لمال  ر�أ�س  لن�ساط  ت�ستجيب  ت�سيير  وطريقة  تنظيم  �إر�ساء   −
�لمخاطرة ؛

؛ جديدة  �إعالمية  منظومة  �إر�ساء   −

تبني �سيا�سة ��ستخال�س ن�سيطة في تناغم مع �ل�سركة �لتون�سية   −
ل�ستخال�س �لديون ؛
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1-3 - قائمة �سركات مجمع ال�سركة التون�سية للبنك في موفى ديم�سبر 2016 :

باآلف �لدنانير

راأ�س المالقطب الن�ساطالإ�ســـم

875 776موؤ�س�سات �لقر�س�ل�سركة �لتون�سية للبنك )�ل�سركة �لأم(

000 36موؤ�س�سات مالية�سركة �ل�ستثمار لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك

000 5موؤ�س�سات مالية�ل�سركة �لمالية �سوفي �إيالن

500موؤ�س�سات مالية�سركة �لت�سرف في موؤ�س�سات �لتوظيف �لجماعي )في �لأور�ق �لمالية(

500 6موؤ�س�سات مالية�لمالية لل�سركة �لتون�سية للبنك

495 19موؤ�س�سات مالية�سركة �ل�ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك

400 9خدماتعقارية �ل�سارع

000 37خدمات�ل�سركة �لتون�سية ل�ستخال�س �لديون

000 4خدمات�ل�سركة �لعامة للبيع

500 7�سياحية�لدخيلة

000 1�سياحية�سركة �أكتيفوتلز

000 5موؤ�س�سات �لقر�س�لبنك �لفرن�سي �لتون�سي

000 1موؤ�س�سات مالية�سيكاف �لم�ستثمر

795 1موؤ�س�سات مالية�سيكاف �لم�ستقبل

172,92 077 19 �أوروموؤ�س�سات �لقر�س�لبنك �لأجنبي �لتون�سي

500خدمات�لو�سائل �لعامة لل�سركة �لتون�سية للبنك

400 2خدمات�ل�سركة �لتون�سية للمر�قبة فريتا�س

M FCFA 000 000 12موؤ�س�سات �لقر�س�ل�سركة �لنيجيرية للبنك

000 1�سياحية�سركة �لدر��سات و�لتنمية ب�سو�سة �ل�سمالية

885 8خدمات�ل�سركة �لمدنية للعقار "د�ر �لم�سرفي"

000 20�سياحية�سركة �لقطب �لتنموي �لمن�ستير �لفجة

200خدمات�سركة �ل�سالمة و�لحر��سة

1-4 - ال�سركات التي تعد �سمن مجال التجميع في موفى دي�سمبر 2016 :

�سركات مدمجة ب�سفة �ساملة

باآلف �لدنانير

قطب الن�ساطراأ�س مالالإ�سم

موؤ�س�سات �لقر�س875 776�ل�سركة �لتون�سية للبنك )�ل�سركة �لأم(

موؤ�س�سات مالية000 36�سركة �ل�ستثمار لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك

موؤ�س�سات مالية000 5�ل�سركة �لمالية �سوفي �إيالن

موؤ�س�سات مالية500�سركة �لت�سرف في موؤ�س�سات �لتوظيف �لجماعي )في �لأور�ق �لمالية(

موؤ�س�سات مالية500 6�لمالية لل�سركة �لتون�سية للبنك

موؤ�س�سات مالية495 19�سركة �ل�ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك

خدمات400 9عقارية �ل�سارع

خدمات000 37�ل�سركة �لتون�سية ل�ستخال�س �لديون

خدمات000 4�ل�سركة �لعامة للبيع

�سياحية500 7�لدخيلة

�سياحية000 1�سركة �أكتيفوتلز

موؤ�س�سات �لقر�س000 5�لبنك �لفرن�سي �لتون�سي

خدمات500�لو�سائل �لعامة لل�سركة �لتون�سية للبنك

خدمات200�سركة �ل�سالمة و�لحر��سة

�سركات مدمجة ح�سب طريقة التقييم بالمعادلة :

و�سجلت نتائج هذه �ل�سركة عجز� نظر� للتاأخير �لم�سجل في �لتفويت 

في �لوحد�ت �لفندقية و�حت�ساب �لم�ساريف �لمالية من قبل �ل�سركة 

�لتون�سية للبنك  على �لح�سابات �لجارية �ل�سريكة �لممنوحة لقتناء 

هذه �لوحد�ت.

يبلغ ر�أ�س مال �ل�سركة 1.000.000 دينار ويتكون من 10.000 �سهم 

�لتون�سية  �ل�سركة  م�ساهمة  وتقدر  دينار.   100 ت�ساوي  ��سمية  بقيمة 

للبنك في ر�أ�س مالها بـ 30% ب�سفة مبا�سرة بتاريخ 31 دي�سمبر 2016.

الو�سائل العامة لل�سركة التون�سية للبنك :

هي �سركة خفية �ل�سم تم بعثها حديثا وتقوم بتاأمين خدمات تنظيف 

�ت و�لموؤ�س�سات �لمنتمية لل�سركة �لتون�سية للبنك.
ّ
�لمقر

يبلغ ر�أ�س مال �ل�سركة 500.000 دينار ويتكون من 50.000 �سهم 

بقيمة ��سمية ت�ساوي 10 دنانير مكتتبة كليا ومدفوعة بالكامل. وتقدر 

30% في تاريخ  بـ  �لتون�سية للبنك في ر�أ�س مالها  م�ساهمة �ل�سركة 

31 دي�سمبر 2016 وم�ساهمة كامل مجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك    

بـ %99.

ال�سالمة والحرا�سة لل�سركة التون�سية للبنك :

هي �سركة خفية �ل�سم تم بعثها موؤخر� وتقوم بتاأمين �سالمة وحر��سة 

�لممتلكات و�لموؤ�س�سات �لمنتمية لل�سركة �لتون�سية للبنك.

يبلغ ر�أ�س مال �ل�سركة 200.000 دينار ويتكون من 20.000 �سهم 

بقيمة ��سمية ت�ساوي 10 دنانير مكتتبة كليا ومدفوعة بالكامل.

تقدر م�ساهمة �ل�سركة �لتون�سية للبنك في ر�أ�س مالها بـ 0,5% في 

تاريخ 31 دي�سمبر 2016 وم�ساهمة مجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك 

بـ %99.

قبل  من  للمجموعة  تابعتين  ��ستثمار  �سركتي  �إحد�ث  تم   •
وتملك  موؤتمنا  ب�سفتها  تعمل  �لتي  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة 

م�ساهمات متفاوتة �لأهمية في ر�أ�س مال كل منهما ؛

للمجموعة  �لتابعة  �ل�ستثمار  �سركات  �إد�رة  مجال�س  تخ�سع   •
�أعو�نها  خالل  من  �أو  مبا�سرة  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  لمر�قبة 

�لتون�سية   �ل�سركة  مجموعة  حالة  )في  �لمفو�سين  �لماليين 

 STB MANAGER للبنك : �لم�ساهمة غير �لمبا�سرة من خالل

وهي �سركة تابعة مرتبطة �أحدثتها �ل�سركة �لتون�سية للبنك لتدير 

�لتابعة  �لمالية  �لأور�ق  في  �لجماعي  �لتوظيف  موؤ�س�سات 

للمر�قبة  �لمرتفعة  �لمئوية  �لن�سبة  يف�سر  ما  وهذ�  للمجموعة(. 

ويبرر طريقة �لندماج �ل�سامل كطريقة لتجميع هذه �لموؤ�س�سات. 

باأن  يق�سي  تون�س  في  �ل�ستثمار  ل�سركات  �لتنظيمي  �لإطار  �أن  �إل 

عليها  وتطبق  �لمالية،  �ل�سوق  هيئة  لمر�قبة  �ل�سركات  هذه  تخ�سع 

قو�عد خ�سو�سية فيما يتعلق ب�سفة �لأ�سول �لتي يمكن �أن تملكها 

وتوزيعها.

�ل�سركة  تمار�سها  �أن  يفتر�س  �لتي  �لح�سرية  �لمر�قبة  فاإن  وفعال، 

�لتنظيمي  �لإطار  مع  تت�سارب  �ل�سركات  للبنك على هذه  �لتون�سية 

ل�سركات �ل�ستثمار ذ�ت ر�أ�س �لمال �لمتغير ل �سيما و�أن �ل�سركة 

�لتون�سية للبنك ل ت�سمن في �لوقت �لر�هن نتائج هذه �ل�سركات ول 

تتحمل �لمخاطر �لمرتبطة باأن�سطتها �أو �أ�سولها رغم �أن ملكية �أ�سهم 
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هذه �لوحد�ت �لخا�سة تدخل في �ل�سياق �لتقليدي لحيازة م�ستد�مة 

ر�سمتها �ل�سركة �لأم ولي�س في �سياق ن�ساط تجاري.

�سركتي  تجميع  طريقة  �لمجمع  �ختار  ذكره،  �سبق  ما  �أ�سا�س  وعلى 

�ل�ستثمار ذ�ت ر�أ�س �لمال �لمتغير �لتابعتين "�سيكاف �لم�ستثمر" 

و"�سيكاف �لم�ستقبل" بالمعادلة.

�سركات جمعت بالمعادلة )معيار المحا�سبة الدولي 28.5 ومعيار 

المحا�سبة التون�سي 36( :

هذه  على  كبير�  نفوذ�  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  تمار�س  �أن  يفتر�س 

�لموؤ�س�سات. ويتج�سم �لأمر من خالل �ل�سالحيات �لمفو�سة للبنك 

�لمالي  �لت�سيير  ب�سيا�سات  �لمتعلقة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  في  للم�ساهمة 

و�لعملياتي بالن�سبة لكل �سركة تمتلكها دون ممار�سة رقابة على هذه 

�لمعادلة  بطريقة  �لمدمجة  �لمجموعة  �سركات  وتعمل  �ل�سيا�سات. 

�لقطاع  و�أ�سا�سا  و�لخدمات  �لمالي  كالقطاع  مختلفة  قطاعات  في 

تمار�س  �لوطني،  لالقت�ساد  دعمها  �إطار  وفي  وبالتالي  �ل�سياحي. 

�ل�سركة �لأم نفوذ� كبير� يتجلى من خالل ما يلي :

م�سابه  ت�سيير  هيكل  في  �أو  �لإد�رة  مجل�س  في  بتمثيل  �لتمتع   •
بالموؤ�س�سة �لتي يملكها �لبنك ؛

�ل�ست�سارة  بتقديم  �لت�سيير  �سيا�سات  �سياغة  في  �لم�ساهمة   •
و�لم�ساعدة �للوج�ستية و�لمالية ؛

و�لموؤ�س�سة  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  بين  هامة  مبادلت  وجود   •
و/�أو  بالم�ساهمة  �لتعهد�ت  يخ�س  فيما  �سيما  ل  تملكها  �لتي 

بالقرو�س )في �إطار مجموعة م�سالح بنكية( ؛

ملحقين(. )كاأعو�ن  �لت�سيير  �أعو�ن  تبادل   •

المئوية  والن�سب  للمراقبة  المئوية  الن�سب  تطور   -  5-1

باآلف �لدنانير

قطب الن�ساطراأ�س مالالإ�سم

موؤ�س�سات مالية000 1�سيكاف �لم�ستثمر

موؤ�س�سات مالية795 1�سيكاف �لم�ستقبل

موؤ�س�سات �لقر�س172,92 077 19 �أورو�لبنك �لأجنبي �لتون�سي

خدمات400 2�ل�سركة �لتون�سية للمر�قبة فريتا�س

موؤ�س�سات �لقر�سM FCFA 000 000 12�ل�سركة �لنيجيرية للبنك

�سياحية000 20�سركة �لقطب �لتنموي �لمن�ستير �لفجة

خدمات885 8�ل�سركة �لمدنية �لعقارية "د�ر �لم�سرفي"

�سياحية000 1�سركة �لدر��سات و�لتنمية ب�سو�سة �ل�سمالية

�سركات المجمع

التغير 2016-2015تطور ن�سبة المراقبة

بالن�سبة المائوية 20162015

0,00%99,69%99,69%�ل�سركة �لتون�سية للبنك )�ل�سركة �لأم(

0,00%99,01%99,01% �سركة �ل�ستثمار لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك 

-0,81%59,40%58,59% �ل�سركة �لمالية �سوفي �إيالن 

0,00%99,96%99,96%�سركة �لت�سرف في موؤ�س�سات �لتوظيف �لجماعي )في �لأور�ق �لمالية(

0,00%96,70%96,70%�لمالية لل�سركة �لتون�سية للبنك

-0,01%99,51%99,50%�سركة �ل�ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك

-0,01%99,91%99,90%عقارية �ل�سارع

0,01%99,99%100,00%�ل�سركة �لتون�سية ل�ستخال�س �لديون

0,00%50,00%50,00%�ل�سركة �لعامة للبيع

0,00%67,87%67,87%�لدخيلة

0,00%99,97%99,97%�سركة �أكتيفوتلز

0,00%78,80%78,80%�لبنك �لفرن�سي �لتون�سي

-0,27%73,55%73,28%�سيكاف �لم�ستثمر

-0,01%98,62%98,61%�سيكاف �لم�ستقبل

2,58%43,42%46,00%�لبنك �لأجنبي �لتون�سي

0,00%100,00%100,00% �لو�سائل �لعامة لل�سركة �لتون�سية للبنك 

0,00%27,06%27,06% �ل�سركة �لتون�سية للمر�قبة فريتا�س 

0,00%25,00%25,00% �ل�سركة �لنيجيرية للبنك  

0,00%24,92%24,92% �سركة �لدر��سات و�لتنمية ب�سو�سة �ل�سمالية 

0,00%21,64%21,64% �ل�سركة �لمدنية �لعقارية "د�ر �لم�سرفي" 

0,00%20,00%20,00% �سركة �لقطب �لتنموي �لمن�ستير �لفجة 

99,95%0,00%99,95% �سركة �ل�سالمة و�لحر��سة 

الن�سب المائوية للح�س�س اأو التبعية المالية للمجمع :

تملكه  �لذي  �لق�سط  عن  )�لفائدة(  للح�س�س  �لمئوية  �لن�سبة  تعبر 

ر�أ�س  للبنك، ب�سفة مبا�سرة و/�أو غير مبا�سرة، في  �لتون�سية  �ل�سركة 

مال كل �سركة مجمعة. وخالفا للن�سبة �لمئوية للمر�قبة �لتي تمكن 

من تحديد �لطريقة �لمنا�سبة للتجميع، فاإن �لن�سبة �لمئوية للح�س�س 

تمكن من �لقيام بعملية �لتجميع.

حقوق  تقييم  من  للح�س�س  �لمئوية  �لن�سبة  معرفة  تمكن  وبالفعل، 

�ل�سركة �لتون�سية للبنك في �سافي �أ�سول �ل�سركات �لمجمعة �إ�سافة 

�إلى �لق�سط �لر�جع للم�ساهمين �لذين يمثلون �أقلية.

عند  �لتجميع  بنود  لو�سع  �أ�سا�سية  كاأد�ة  �لن�سبة  هذه  ت�ستخدم  كما 

�لقيام باإلغاء �لعمليات �لمتبادلة وعند توزيع �لأمو�ل �لذ�تية.

ويتم �حت�ساب �لن�سبة �لمئوية للح�س�س بجمع ن�سب �لأق�ساط �لتي 

تملكها �ل�سركة �لأم، ب�سفة مبا�سرة، في ر�أ�س مال �ل�سركة �لتابعة لها 

وتقدير حا�سل �سارب �لن�سب �لمملوكة، ب�سفة مبا�سرة وغير مبا�سرة، 

في روؤو�س �أمو�ل �ل�سركات �لمتفرعة عن �لموؤ�س�سات �لتابعة.

في تحديدها،  تم  �لتي  �لمئوية  �لن�سب  �لتالي  �لجدول   ويبرز 

31 دي�سمبر 2015 و31 دي�سمبر 2014 على �لتو�لي :

للح�س�س وتغيير محيط الدمج

الن�سبة المئوية للمراقبة

�لمالية  �ل�سيا�سات  قيادة  يخول  �لذي  �لنفوذ  في  �لمر�قبة  تتمثل 

عن  �لناتجة  بالمتياز�ت  �لتمتع  بغر�س  ما  بموؤ�س�سة  و�لعملياتية 

�أن�سطتها.

غير  و/�أو  �لمبا�سر  �لرتباط  عالقة  للمر�قبة  �لمئوية  �لن�سبة  تبرز 

�لمبا�سر بين �ل�سركة �لتون�سية للبنك و�ل�سركات �لمجمعة. ويمّكن 

من تحديد �لموؤ�س�سات �لتي يتم �إدخالها في م�ساحة �لمجموعة زيادة 

عن �ختيار �لطرق �لمنا�سبة للتجميع. 

وتو�فق �لن�سبة �لمئوية للمر�قبة عدد حقوق �لت�سويت �لتي تملكها 

ويتم �حت�سابه بجمع  �لمجمعة  �ل�سركة  للبنك في  �لتون�سية  �ل�سركة 

في  مبا�سرة  غير  �أو  مبا�سرة  ب�سفة  �لمملوكة،  �لت�سويت  عدد حقوق 

�لموؤ�س�سات �لتي ير�قبها �لبنك ب�سكل ح�سري.

ويبرز �لجدول �لآتي �لن�سب �لمائوية �لتي تم �سبطها في 31 دي�سمبر 

2016 و31 دي�سمبر 2015 على �لتو�لي :
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�سركات المجمع

التغير 2016-2015تطور ن�سبة المراقبة

بالن�سبة المائوية 20162015

0,00%99,69%99,69% �ل�سركة �لتون�سية للبنك )�ل�سركة �لأم( 

0,00%98,50%98,50% �سركة �ل�ستثمار لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك 

-0,78%58,00%57,22% �ل�سركة �لمالية �سوفي �إيالن 

-0,09%91,52%91,43%�سركة �لت�سرف في موؤ�س�سات �لتوظيف �لجماعي )في �لأور�ق �لمالية(

-0,02%93,25%93,23%�لمالية لل�سركة �لتون�سية للبنك

-0,01%85,60%85,59%�سركة �ل�ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك

-0,03%98,10%98,07%عقارية �ل�سارع

0,01%99,62%99,63%�ل�سركة �لتون�سية ل�ستخال�س �لديون

0,00%49,85%49,85%�ل�سركة �لعامة للبيع

0,00%67,58%67,58%�لدخيلة

0,00%96,53%96,53%�سركة �أكتيفوتلز

0,00%78,52%78,52%�لبنك �لفرن�سي �لتون�سي

-0,27%72,70%72,43%�سيكاف �لم�ستثمر

0,32%95,94%96,26%�سيكاف �لم�ستقبل

-0,81%46,67%45,86%�لبنك �لأجنبي �لتون�سي

-0,11%90,79%90,68% �لو�سائل �لعامة لل�سركة �لتون�سية للبنك 

0,00%26,98%26,98% �ل�سركة �لتون�سية للمر�قبة فريتا�س 

0,00%24,92%24,92% �ل�سركة �لنيجيرية للبنك 

0,00%24,85%24,85% �سركة �لدر��سات و�لتنمية ب�سو�سة �ل�سمالية 

0,00%21,22%21,22% �ل�سركة �لمدنية �لعقارية "د�ر �لم�سرفي" 

0,00%19,94%19,94% �سركة �لقطب �لتنموي �لمن�ستير �لفجة 

90,71%0,00%90,71% �سركة �ل�سالمة �لحر��سة 

2 - ملحة على تطورات املوؤ�سرات املجمعة

2-1 - الأرقــام الرئي�سيــــــــــة :

دي�سمبر 2016دي�سمبر 2015دي�سمبر 2014دي�سمبر 2013دي�سمبر 2012باآلف الدنانير
معدل تطور 

ن�سبة النمّو

الن�سـاط

1,8%426,5 764,28 481,27 228,27 856,17 7مجموع �لمو�زنة

-0,8%481,0 434,25 459,05 339,65 667,65 5�إيد�عات �لحرفاء

-1,0%528,5 538,15 533,15 439,45 749,85 5قائم �سافي �لقرو�س للحرفاء

النتـائج

2,0%131,2141,2142,7129,7142,1هام�س �لو�ساطة

4,5%53,356,455,753,663,5حجم �لعمولت �ل�سافية

6,4%405,5454,0506,6503,7519,9رقم �لأعمال

7,0%220,5238,3246,8252,6288,9�لناتج �لبنكي �ل�سافي

2,5%168,1153,0180,1177,3185,6�أعباء عملية

8,6-3,5-25,4-132,8-32,6�لنتيجة �ل�سافية لل�سنة �لمحا�سبية

الأموال الذاتية

58,1%124,3124,3124,3776,9776,9ر�أ�س �لمال

-341,3-327,9-229,1355,9-208,9�حتياطيات مجمعة

17,8%-5,5-5,5-2,92,9-2,9-�أ�سهم ذ�تية

8,6-3,5-127,325,4-26,9-نتائج �ل�سنة

9,6%440,0438,7-235,0259,0-303,5�أمو�ل ذ�تية

المردودية

2,0%-0,8%-10,7%مردودية �لأمو�ل �لذ�تية

0,10%-0,05%-0,3%-1,8%-0,4%مردودية �لأ�سول

3,0%-1,4%-10,3%-53,4%-12,2%�لنتيجة �ل�سافية/�لناتج �لبنكي �ل�سافي

22,0%21,2%22,6%23,7%24,2%�لعمولت �ل�سافية/�لناتج �لبنكي �ل�سافي

49,2%51,4%57,8%59,3%59,5%هام�س �لو�ساطة/�لناتج �لبنكي �ل�سافي

46,4%43,2%44,5%49,4%47,4%عمولت �سافية/مجموع �لأجور

64,3%70,2%73,0%64,2%76,2%معامل �ل�ستغالل

2-2 - التطورات الهامة للموازنة المجمعة 

على م�ستوى بنود الأ�سول :

�ل�سركة  لمجمع  �لمجمعة  �لأ�سول  مجموع  بلغ   ،2016 موفى  في 

مليون   662,3 بـ  �رتفاع  في  دينار  مليون   8.426,5 للبنك  �لتون�سية 

دينار �أو 8,5% مقارنة بم�ستوى �سنة 2015. ويف�سر �لتقدم �لم�سجل 

بالتطور�ت �لمتباينة �لتالية :

�أو  دينار  مليون   248,5 �لتجارية  �ل�سند�ت  محفظة  في  زيادة   •
29% �إذ تقدم قائم �ل�سركة �لأم بـ 252,2 مليون دينار.

و�لمالية«  �لبنكية  �لموؤ�س�سات  على  »�لديون  بند  ر�سيد  �رتفاع   •
بـ 137,2 مليون دينار متاأتية �أ�سا�سا من �ل�سركة �لأم )+67 مليون 

دينار(.

�أو  دينار  مليون   9,4 بـ  �لحرفاء  على  �لم�ستحقات  قائم  تر�جع   •
-0,2% بالغا 5.528,4 مليون دينار �آخر �سنة 2016.

�أو  دينار  مليون   37,1 بـ  �ل�ستثمار  �سند�ت  محفظة  �رتفاع   •
16,9% و�سجلت محفظة �سند�ت �ل�ستثمار لل�سركة �لأم تطور� 

بـ 55,4 مليون دينار.
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على م�ستوى بنود الخ�سوم :

�سجل مجموع خ�سوم مجمع �ل�سركة �لتون�سية للبنك زيادة بـ 669,3 

مليون دينار �أو 9,1% يف�سر �أ�سا�سا بالتطور�ت �لمتباينة �لتالية :  

والخزينة  البريدية  ال�سكوك  ومركز  التون�سي  المركزي  البنك   •
 ،%158,4 �أو  دينار  مليون   634,7+  : التون�سية  للبالد  العامة 

�لتمويل من  �للجوء لإعادة  زيادة  �لأم  �ل�سركة  قائم  �سجل  وقد 

�لبنك �لمركزي �لتون�سي بـ 515,1 مليون دينار. وتجدر �لإ�سارة 

�لدولة ��ستفاد من �سمان  �لتون�سي قد  �لفرن�سي  �لبنك  �أن   �إلى 

�لبنك  لدى  �لتمويل  �إعادة  بمقت�سى  دينار  مليون   201 بـ 

�لمركزي �لتون�سي.

 69,1+  : والمالية  البنكية  الموؤ�س�سات  وممتلكات  اإيداعات    •
مليون دينار �أو %41,7.

 %0,9 �أو  دينار  مليون   46,8+  : الحرفاء  وممتلكات  اإيداعات   •
 5.434,2 مقابل   2016 نهاية  دينار  مليون   5.481 قائمها  ليبلغ 

مليون دينار في نهاية �سنة 2015. ويرجع هذ� �لتغير، �أ�سا�سا �إلى 

�لأم �ل�سركة  م�ستوى  على  �لم�سجلة  �لحرفاء  �إيد�عات   �رتفاع 

بـ 158,2 مليون دينار.

اقترا�سات وموارد خا�سة : -54,1 مليون دينار �أو -12% متاأتية   •
�لأم  �ل�سركة  لدى  �لمو�رد  من  �ل�سنف  هذ�  قائم  �نخفا�س  من 

)-89,7 مليون دينار �أو -%20,2(.

على م�ستوى بنود الأموال الذاتية :

بلغ مجموع �لأمو�ل �لذ�تية لمجمع �ل�سركة �لتون�سية للبنك 438,7 

ملـيون دينار لي�سـجل تر�جعا خفيفا بـ 1,3 مليون دينار.  

2-3 - تطور نتيجة المجمع ومكوناتها الأ�سا�سية :

�لتون�سية  �ل�سركة  مجمع  �سجل   ،2016 دي�سمبر  �سهر  نهاية  في 

�سلبية نتيجة  مقابل  دينار  مليون   8,6 بـ  تقدر  �سافية  نتيجة   للبنك 

بـ -3,5 مليون دينار �آخر �سنة 2015. وتتاأتى هذه �لو�سعية من :  

�لم�ساهمات �لإيجابية لل�سركة �لأم )44,2 مليون دينار( ول�سركة   -

�ل�ستثمار لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك )0,9 مليون دينار(.

مليون   28,1-( �لتون�سي  �لفرن�سي  للبنك  �ل�سلبية  �لم�ساهمات   -

دينار( وللبنك �لأجنبي �لتون�سي )-12,1 مليون دينار( ولعقارية 

�ل�سارع )-4 مليون دينار(.

ومن ناحية �أخرى، يمكن تحليل تركيبة �لنتيجة �ل�سافية للمجمع من 

مالحظة ما يلي : 

 288,9 �ل�سافي  �لبنكي  �لناتج  بلغ   : ال�سافي  البنكي  الناتج   •
مليون دينار لي�سجل زيادة بـ 36,2 مليون دينار �أو 14,4% تف�سل 

كالآتي : 

�إير�د�ت �ل�ستغالل �لبنكي : +16,3 مليون دينار �أو %3,2.  -

�أعباء �ل�ستغالل �لبنكي : -20 مليون دينار �أو -%8.  -

 185,63 لتبلغ  دينار  ماليين   8,3 بـ  �رتفعت   : العملية  الأعباء   •
�لتغير�ت  �إلى  �لو�سعية  هذه  وترد   .2016 نهاية   دينار  مليون 

�لمتباينة �لتالية : 

12,7 مليون دينار �أو 10,2% وي�سمل  بـ  �لأجور  مجموع  �رتفاع   •
�ل�سركة �لأم  به  �لتوظيف �لذي قامت  في جزء كبير منه عبء 

خالل �لربع �لثالث من �سنة 2016.

5,4 مليون دينار  بـ  لال�ستغالل  �لعامة  �لأعباء  تر�جع   •

 %70,2 من  و�نتقل  ملحوظة  ب�سفة  �ل�ستغالل  معامل  تح�سن   •
�إلى 64,3% بينما بلغ معامل �ل�سركة �لأم 50,1% �سنة 2016 

مقابل 51,2% �سنة 2015.

للمجمع  �ل�ستغالل  نتيجة  بلغت   : للمجمع  �ل�ستغالل  نتيجة   •
-6,5 مليون دينار  2016 مقابل  نهاية دي�سمبر  4,9 مليون دينار 

في نهاية �سنة 2015.

توزيع النتيجة ال�سافية للمجمع ح�سب معيار التجميع 

باآلف �لدنانير

نتائج مجمعةاحتياطيات مجمعة

2016201520162015ال�سركات المجمعة

112 9714 6)362 365()705 365(■ �سركات مدمجة ب�سفة �ساملة 

950 22923 44)880 83()126 51(�ل�سركة �لتون�سية للبنك1

)92(898920 06013 13�سركة �ل�ستثمار لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك2

655175109 4991 1 �ل�سركة �لمالية �سوفي �إيالن 3

763813359325�سركة �لت�سرف في موؤ�س�سات �لتوظيف �لجماعي )في �لأور�ق �لمالية(4

)008 1()828(478 9473 1�لمالية لل�سركة �لتون�سية للبنك5

650225960 1)773(�سركة �ل�ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك6

861 5)049 4()514 11()559 8(عقارية �ل�سارع7

347 1353)992 48()433 49(�ل�سركة �لتون�سية ل�ستخال�س �لديون8

)285()295()812()101 1(�ل�سركة �لعامة للبيع9

)525()335 1(799356�لدخيلة10

)320 1()316()986 4()337 6(�سركة �أكتيفوتلز11

)108 27()067 28()756 234()386 266(�لبنك �لفرن�سي �لتون�سي12

-)886 1(0)18(�سركة �ل�سالمة و �لحر��سة13

5)296 2(0)40(�لو�سائل �لعامة لل�سركة �لتون�سية للبنك14

)107(0)272 2(0�سركة نزل نبتونيا*

)624 7(590 4811 44037 24■ �سركات مدمجة بالتقييم بالمعادلة 

)90(22578)90(�سيكاف �لم�ستثمر15

)50()64(0)84(�سيكاف �لم�ستقبل )�سيكاف بنك �لتنمية لالقت�ساد �لتون�سي �سابقا(16

028386391 0121 1�ل�سركة �لتون�سية للمر�قبة فريتا�س18

)097 12()904 2(925 9)426 8(�لبنك �لأجنبي �لتون�سي )�تحاد �لبنوك �لتون�سية �سابقا(19

246 8364 3394 57517 24�ل�سركة �لنيجيرية للبنك )فرنك �لمجموعات �لمالية �لإفريقية(20

875142223 5311 3�سركة �لقطب �لتنموي �لمن�ستير �لفجة22

3736854)714( د�ر �لم�سرفي 23

)301()952(716 6366 4 �سركة �لدر��سات و�لتنمية ب�سو�سة �ل�سمالية 24

)512 3(561 8)881 327()265 341(الـمجمـــوع 

* م�ساهمة �سركة نبتونيا �لخارجة من محيط �لتجميع في �لحتياطات و�لنتائج �لمجمعة بالن�سبة لل�سنة �لمحا�سبية 2015.

توزيع النتيجة ال�سافية للمجمع ح�سب قطاع الن�ساط 

باآلف �لدنانير

احتياطيات مجمعةنتائج مجمعةالقطاع

)073 293(751 17موؤ�س�سات �لقر�س

497 85316موؤ�س�سات مالية

)537 5()652 1(�ل�سياحة

)152 59()391 8(�لخدمات

)265 341(561 8المجمــــــــــوع
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3 - اآفاق تطور ن�ساط جممع ال�سركة التون�سية 
للبنك

جديدة  ��ستر�تيجية  �إعد�د   2016 ل�سنة  �لأول  �ل�سد��سي  عرف 

وزن  �أهمية  وباعتبار  �لأم  �ل�سركة  قبل  من   2020-2016 خما�سية 

�لذي  �لت�ساركي  �لت�ساعدي  و�لنمط  للبنك  �لتابعة  �ل�سركات 

�ل�سركات  ممثلي  ت�سريك  تم  فقد  �ل�ستر�تيجية  عليه هذه  �رتكزت 

�لجديدة  �ل�ستر�تيجية  �لتوجهات  �إعد�د  في  مبا�سرة  ب�سفة  �لتابعة 

للبنك وخا�سة منها �لمتعلقة بال�سركات �لتابعة.

 »2020 للبنك  �لتون�سية  »�ل�سركة  �ل�ستر�تيجية  هذه  وترتكز 

ناجعة  كقاطرة  �لبنك  »عودة  �ل�ستر�تيجية  �لروؤية  على  �لمتمحورة 

للنجاعة  محاور  )ثمانية  تنمية  محور   13 على  �لتون�سي«  لالقت�ساد 

�لتابعة  �ل�سركات  يخ�س  محور  منها  للو�سائل(  محاور  وخم�سة 

�لأهد�ف  ويخ�س  و�لم�ساهمات«  �لتابعة  �ل�سركات  »مردودية  وهو 

و�لتوجهات وور�سات �لعمل �لتالية :

الأهداف :

؛ �لبنك  نجاعة  في  �لتابعة  و�ل�سركات  �لم�ساهمات  دور  زيادة   •

�لم�ساهمات. محفظة  مردود  تح�سين   •

التوجهــات :

تطهيرها  خالل  من  �لحالية  �لبنك  محفظة  مردودية  تح�سين   •
وتحديد �أولوياتها ؛

؛ �لو�عدة  �لقطاعات  نحو  موجهة  ��ستثمار  �سيا�سة  تحديد   •

�لتابعة  و�ل�سركات  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  بين  �لتناغم  تدعيم   •
لها لتح�سين �لنجاعة �لم�ستركة.

ور�سات مف�سلة ومبادرات :

: بهدف  �لمجمع  خدمة  في  �لتابعة  �ل�سركات  تخ�س�س   •
في  �لتابعة  �ل�سركات  كفاء�ت  وم�ستوى  �لخبرة  تدعيم   -

�خت�سا�سها ؛

وجوب ��ستفادة �لمجموعة من هذ� �لتخ�س�س.  -

)�لناتج  �لتابعة  و�ل�سركات  �لمجمع  بين  �لتناغم  ��ستك�ساف   •
�لبنكي �ل�سافي و�لكلفة و�ل�ستثمار( بهدف :

�لتناغم  خالل  من  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  عر�س  �إثر�ء   -

�لمحدد ؛

تح�سين �لنجاعة �ل�ساملة للمجمع.  -

�إعادة �سياغة وظيفة �لت�سرف في �لم�ساهمات وتطهير محفظتها   •
بهدف :

�لقطاعات  في  بالم�ساهمة  �لمحفظة  مردودية  ن�سبة  تح�سين   -

�لو�عدة وتدعيم �لم�ساهمات �لمربحة ؛

تح�سين مردودية �ل�سركات �لتابعة وتنظيمها ؛  -

�لحوكمة  نمط  وتح�سين  �لتابعة  �ل�سركات  ترتيب  �إعادة   -

و�إعد�د مخططات تنمية.

�ل�ستر�تيجية  �إطار  في  �لمختلفة  �لمبادر�ت  لهذه  �لتخطيط  و�سيتم 

�أف�سل  مردودية  با�سترجاع  �ست�سمح  �لتي  �لمف�سلة  �لعملية 

للم�ساهمات وتناغم قوي مع �ل�سركة �لأم.

القوائم املالية املجمعة
املختومة يف 31 دي�سمرب 2016

- 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 2016

 التعهدات خارج املوازنة املجمعة
يف 31 دي�سمرب 2016

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 2015  31 دي�سمبر 2016الإي�ساح

الأ�ســـــــــــول

738 232 380 286 خز�نة و�أمو�ل لدى �لبنك �لمركزي �لتون�سي ومركز �ل�سكوك �لبريدية و�لخزينة �لعامة للبالد �لتون�سية

469 171 715 308 م�ستحقات على�لموؤ�س�سات �لبنكية و�لمالية

868 537 5 457 528 5 م�ستحقات على �لحرفاء

915 855 445 104 1 1.3 محفظة �ل�سند�ت �لتجارية 

217 220 353 257 2.3محفظة �ل�ستثمار

451 57 920 69 3.3�سند�ت مجمعة بالمعادلة

507  )6 259(فارق �لإقتناء

645 114 846 123 �لأ�سول �لثابتة

139 7 877 6 �أ�سول �لأدء�ت �لموؤجلة

267 566 811 746 �أ�سول �أخرى

216 764 7 545 426 8 مجموع الأ�ســـــــــــول

الخ�ســـــــــــــوم

711 400 393 035 1 �لبنك �لمركزي �لتون�سي ومركز �ل�سكوك �لبريدية

784 165 916 234 �إيد�عات و�أمو�ل �لموؤ�س�سات �لبنكية و�لمالية

187 434 5 964 480 5 �إيد�عات و�أمو�ل �لحرفاء

640 451 573 397 �قتر��سات ومو�رد خ�سو�سية

436 23 119 23 خ�سوم �لأد�ء�ت �لموؤجلة

219 913 303 886 خ�سوم �أخرى

977 388 7 268 058 8 مجمـــــــــوع الخ�ســـوم

)765 64()385 70(4.3حقــــــــوق الأقلية

الأموال الذاتية

875 776 875 776 ر�أ�س �لمال

)881 327()265 341(5.3�حتياطيات مجمعة

)478 5()509 5(6.3�أ�سهم ذ�تية

)512 3(561 8 5.3نتائج مجمعة

004 440 662 438 مجموع الأموال الذاتية

216 764 7 545 426 8 مجموع الخ�سوم والحقوق الأقلية والأموال الذاتية

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 2015  31 دي�سمبر 2016الإي�ساح

الخ�ســـــــــوم المحتملة

954 114943 167 7.31�سمانات وكفالت و�سمانات �أخرى مقدمة

807 605228 8.3335�عتماد�ت م�ستندية

�أ�سول مقدمة ك�سمانات

761 172 7191 502 1مجموع الخ�سوم المحتملة

التعهدات المقدمة

031 19477 128تعهد�ت تمويل مقدمة

083 9333 4تعهد�ت خا�سة بال�سند�ت

114 12780 133مجموع التعهدات المقدمة

التعهدات المقبولة

تعهد�ت تمويل مقبولة

250 261 7611 476 9.31�سمانات مقبولة

250 261 7611 476 1مجموع التعهدات المقبولة

109 108
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 قائمة النتائج املجمعة 
اإلى موفى دي�سمرب 2016

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 2015   31 دي�سمبر 2016

اإيرادات ال�ستغالل البنكي 

517 388376 369فو�ئد د�ئنة ومد�خيل مماثلة�إير�د 1

643 95356 65عمولت )على �لإير�د�ت(�إير�د 2

137 07353 68مر�بيح محفظة �ل�سند�ت �لتجارية و�لعمليات �لمالية�إير�د 3

376 53217 16مد�خيل محفظة �سند�ت �ل�ستثمار�إير�د 4

673 946503 519مجموع اإيرادات ال�ستغالل البنكي 

اأعباء ال�ستغــالل البنـكي 

)794 246()304 227(فو�ئد مدينة و�أعباء مماثلةعبء 1

)040 3()447 2(عمولت مدينةعبء 2

)228 1()336 1(خ�سائر على محفظة �ل�سند�ت �لتجارية و�لعمليات �لماليةعبء 3

)062 251()087 231(مجموع اأعباء ال�ستغالل البنكي

611 859252 288النــاتج البنكــي ال�سافي 

)533 100()712 121(مخ�س�سات للمدخر�ت ونتيجة ت�سحيح قيم �لم�ستحقات وعنا�سر خارج �لمو�زنة و�لخ�سوم�إير�د5/عبء4

)463 17()468 10(مخ�س�سات للمدخر�ت ونتيجة ت�سحيح قيم محفظة �ل�ستثمار�إير�د6/عبء5

850 25343 32�إير�د�ت ��ستغالل �أخرى�إير�د 7

)046 124()728 136(م�ساريف �لأعو�نعبء 6

)846 44()441 39(�أعباء �ل�ستغالل �لعامةعبء 7

)422 8()435 9(مخ�س�سات �ل�ستهالكات و�لمدخر�ت على �لأ�سول �لثابتةعبء 8

)624 7(590 1 �لح�سة في نتائج �ل�سركات �لمجمعة بالمعادلةعبء 8

)473 6(918 4نتيجة ال�ستغالل 

)196 1()264 1(ر�سيد �لربح �أو �لخ�سارة على �لعنا�سر �لعادية �لأخرى�إير�د8/عبء9

)619 3()821 3(�لأد�ء على �ل�سركاتعبء 11

)288 11()167(نتيجة الأن�سطة العادية 

24)110(ر�سيد �لربح �أو�لخ�سارة على �لعنا�سر �ل�ستثنائية�إير�د9/عبء10

)264 11()277(النتيجة ال�سافية لل�سنة المحا�سبية 

)752 7()838 8(4.3حقوق �لأقلية في �لنتيجة�إير�د9/عبء10

--ح�سة الأقلية في النتيجة المدرجة لالأغلبية 

)512 3(561 5.38النتيجة ال�سافية المجمعة قبل التغييرات المحا�سبية 

--تاأثير�ت �لتغيير�ت �لمحا�سبية

)512 3( 561 8النتيجة ال�سافية المجمعة بعد التغييرات المحا�سبية

جدول التدفقــات النقــدية املجمعة
يف 31 دي�سمرب 2016

باآلف �لدنانير

31 دي�سمبر 2015   31 دي�سمبر 2016الإي�ساح

اأن�سطة ال�ستغالل

666 827501 542�إير�د�ت �ل�ستغالل �لبنكي �لمقبو�سة

)330 259()735 228(�أعباء �ل�ستغالل �لبنكي �لمدفوعة

391 9)137 23(�إيد�عات �أو �سحوبات لدى موؤ�س�سات بنكية ومالية �أخرى

582 177)726 344(قرو�س وت�سبقات �أو �سد�د قرو�س وت�سبقات ممنوحة للحرفاء

)837 30(080 49�إيد�عات �أو �سحوبات �لحرفاء

)830 419()811 314(�قتناء�ت �أو تفويت في �سند�ت توظيف

)557 141()594 121(مبالغ م�سددة لالأعو�ن ود�ئنون �آخرون

)488 6()450 26(تدفقات نقدية �أخرى متاأتية من �أن�سطة �ل�ستغالل

)275 2()325 4(�أد�ء�ت على �ل�سركات مدفوعة

)678 171()871 471(التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة ال�ستغالل

اأن�سطة ال�ستثمار

094 15 116 16 فو�ئد و�أرباح مقبو�سة على محفظة �ل�ستثمار

977 5 )102 58(�قتناء�ت �أو تفويت في محفظة �ل�ستثمار

 )14 167()141 18(�قتناء�ت �أو تفويت في �لأ�سول �لثابتة

904 6 )127 60(التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة ال�ستثمار

اأن�سطة التمويل

987 0756�إ�سد�ر �لأ�سهم

)501 45()077 88(�إ�سد�ر �أو ت�سديد قرو�س ومو�رد خ�سو�سية

 ) 137()126(�أرباح موزعة

349 711 )203 88(التدفقات النقدية ال�سافية المخ�س�سة لأن�سطة التمويل

575 546)200 620(�لتغير �ل�سافي لل�سيولة وما يعادلها خالل �ل�سنة �لمحا�سبية

200503تعديل نتيجة لتغير مجال �لتجمع �لمحا�سبي

)166 518(912 28�ل�سيولة وما يعادلها في بد�ية �ل�سنة �لمحا�سبية

912 28 )088 591(10.3ال�سيولة وما يعادلها في نهاية ال�سنة المحا�سبية
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الإي�ســاحات حول القوائم املالية املجمعة
لل�سنة املختومة يف 31 دي�سمرب 2016

1 - املبادئ املحا�سبية املعتمدة  اإي�ساح 
املجمعة  املالية  القوائم  تقييم  يف 

وتقدميها

1-1. الأ�سا�س المرجعي لإعداد القوائم المالية المجمعة

تم �إعد�د �لقو�ئم �لمالية لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك وتقديمها 

�لتون�سية  بالبالد  عموما  عليها  �لمتعارف  �لمحا�سبية  للمبادئ  طبقا 

ومنها خا�سة �لتي يحددها :

)1 ت  م  )م  �لعام  �لمحا�سبي  �لمعيار   •

21 �إلى 25( ت  م  )م  �لبنكية  �لمحا�سبية  �لمعايير   •

ت  م  )م  �لمحا�سبي  بالتجميع  �لمتعلقة  �لمحا�سبية  �لمعايير   •
35 �إلى 37(

�لمعيار �لمحا�سبي �لمتعلق بتجميع �لموؤ�س�سات )م م ت 38(  •

�لتون�سي  �لمركزي  �لبنك  �أ�سدرها  �لتي  �لترتيبية  �لقو�عد   •
في  �لموؤرخ   1991 ل�سنة   24 عدد  بالمن�سور  عليها  و�لمن�سو�س 

 1999 ل�سنة   04 عدد  بالمن�سورين  و�لمنقح   1991 دي�سمبر   17

 �لموؤرخ في 19 مار�س 1999 وعدد 12 ل�سنة 2001 �لموؤرخ في

4 ماي 2001.

1-2. محيط التجميع المحا�سبي وطرقه

1-2-1 محيط التجميع المحا�سبي

�لتون�سية  �ل�سركة  لمجموعة  �لمحا�سبي  �لتجميع  محيط  يت�سمن 

للبنك ما يلي :

للبنك �لتون�سية  �ل�سركة   : �لأم  �ل�سركة   •

�ل�سركة  لمر�قبة  تخ�سع  �لتي  وهي   : �لتابعة  �ل�سركات   •
�لتون�سية للبنك ب�سفة ح�سرية

�لتون�سية  �ل�سركة  توؤثر  �لتي  وهي   : �ل�سريكة  �لموؤ�س�سات   •
للبنك ب�سفة ملحوظة في ن�ساطها و�سير �أعمالها

وي�ستبعد من مجال �لتجميع �لمحا�سبي :

�لت�سفية، قيد  �ل�سركات   •

�لمالية، قو�ئمها  تتوفر  لم  �لتي  �ل�سركات   •

�لتون�سية  �ل�سركة  لرقابة  خا�سعة  غير  �أ�سبحت  �لتي  �ل�سركات   •
للبنك بمقت�سى �أحكام ق�سائية،

ملحوظ  نفوذ  للبنك  �لتون�سية  لل�سركة  يعد  لم  �لتي  �ل�سركات   •
في ن�ساطها و�سير �أعمالها،

�ل�سركات �لتي تم �سر�وؤها و�متالكها بهدف بيعها لحقا �إ�سافة   •
�إلى �ل�سركات �لتي بد�أت عملية �لتفويت فيها،

�لتون�سية  �ل�سركة  �إلى  �أمو�ل  تحويل  عن  �لعاجزة  �ل�سركات   •
للبنك �أو �لتي تمر ب�سعوبات د�ئمة.

�إلى  �إ�سافة  �لمحا�سبي وطرقه  �لتجميع  �لتالي محيط  �لجدول  ويبرز 

ن�سب �لح�س�س �لمعتمدة لإعد�د �لقو�ئم �لمالية لمجموعة �ل�سركة 

�لتون�سية للبنك.

�أنجزت  �لتجميع قد  �أعمال  �أن  �إلى  �أخرى تجدر �لإ�سارة  ومن جهة 

مجال  من  �سركة   12 لـ  عليها  م�سادق  غير  مالية  قو�ئم  �أ�سا�س  على 

تجميع يتكون من 22 �سركة.  

ال�سركات المجمعة

قوائم مالية% ح�س�س المجمعطريقة التجميع% مراقبة المجمع

2016 �لتغير %2016201520162015�لتغير 20162015%

1. �ل�سركة �لتون�سية للبنك 

)�ل�سركة �لأم(
م�سادق عليها0,00%99,69% 99,69% �لدمج �لكلي�لدمج �لكلي%99,69%0,00  %99,69  

2. �سركة �ل�ستثمار لمجموعة 

�ل�سركة �لتون�سية للبنك
0,26%98,50%    98,50%   �لدمج �لكلي�لدمج �لكلي%99,01%0,00  %99,01  

غير م�سادق 

عليها

م�سادق عليها-0,78%58,00%57,22%�لدمج �لكلي�لدمج �لكلي-0,81% 59,40%58,59%3. �ل�سركة �لمالية �سوفي �إيالن

4. �سركة �لت�سرف في 

موؤ�س�سات �لتوظيف �لجماعي 

في �لأور�ق �لمالية

م�سادق عليها-0,09%91,52%91,43%�لدمج �لكلي�لدمج �لكلي%99,96%99,96%0,00

5. �لمالية لل�سركة �لتون�سية 

للبنك
م�سادق عليها-0,02%93,25%  93,23%  �لدمج �لكلي�لدمج �لكلي%96,70%96,70%0,00

6. �سركة ��ستثمار ذ�ت ر�أ�س 

مال تنمية لمجموعة �ل�سركة 

�لتون�سية للبنك

-0,01%85,60%85,59%�لدمج �لكلي�لدمج �لكلي-%99,50%99,51%0,01
غير م�سادق 

عليها

م�سادق عليها-0,03%98,10%98,07%�لدمج �لكلي�لدمج �لكلي-0,01%99,91%   99,90%7. �سركة عقارية �ل�سارع

8. �ل�سركة �لتون�سية 

ل�ستخال�س �لديون
م�سادق عليها0,01%99,62%  99,63%  �لدمج �لكلي�لدمج �لكلي%100,00%99,99%0,01 

0,00%49,85%  49,85%  �لدمج �لكلي�لدمج �لكلي%50,000,00%50,00% 9. �ل�سركة �لعامة للبيع
غير م�سادق 

عليها

0,00%67,58%67,58%�لدمج �لكلي�لدمج �لكلي0,00%67,87%67,87%10. �ل�سركة �ل�سياحية �لدخيلة
غير م�سادق 

عليها

0,00%96,53%  96,53%  �لدمج �لكلي�لدمج �لكلي0,00%99,97%99,97% 11. �سركة �أكتيفوتلز
غير م�سادق 

عليها

0,00%78,52%78,52%�لدمج �لكلي�لدمج �لكلي0,00% %78,8078,80%12. �لبنك �لفرن�سي �لتون�سي  
غير م�سادق 

عليها

م�سادق عليها-0,27%72,70%72,43%�لتقييم بالمعادلة�لتقييم بالمعادلة-0,27%%73,2873,55%13. �سيكاف �لم�ستثمر  

م�سادق عليها0,32%95,94%96,26%�لتقييم بالمعادلة�لتقييم بالمعادلة-0,01%%98,6198,62%14. �سيكاف �لم�ستقبل

2,57%43,29%  45,86%  �لتقييم بالمعادلة�لتقييم بالمعادلة%43,422,58%46,00%15. �لبنك �لأجنبي �لتون�سي
غير م�سادق 

عليها

-0,11%90,79%  90,68%  �لدمج �لكلي�لدمج �لكلي0,00%100,00%100,00%16. �سركة �لو�سائل �لعامة
غير م�سادق 

عليها

17. �ل�سركة �لتون�سية للمر�قبة 

فريتا�س
0,00%26,98%  26,98%  �لتقييم بالمعادلة�لتقييم بالمعادلة%27,06%0,00 %27,06 

غير م�سادق 

عليها

م�سادق عليها0,00%24,92%24,92%�لتقييم بالمعادلة�لتقييم بالمعادلة0,00%25,00%25,00%18. �ل�سركة �لنيجيرية للبنك

19. �سركة �لدر��سات و�لتنمية 

ب�سو�سة �ل�سمالية
0,00%24,85%  24,85%  �لتقييم بالمعادلة�لتقييم بالمعادلة%24,92%0,00 %24,92 

غير م�سادق 

عليها

0,00%21,22%  21,22%  �لتقييم بالمعادلة�لتقييم بالمعادلة0,00%21,64% 21,64% 20. "د�ر �لم�سرفي"
غير م�سادق 

عليها

21. �سركة �لقطب �لتنموي 

�لمن�ستير �لفجة
م�سادق عليها0,00%19,94%19,94%�لتقييم بالمعادلة�لتقييم بالمعادلة%0,00 %20,00 %20,00

90,71%90,71%�لدمج �لكلي99,95%0,00%99,95%22. �سركة �ل�سالمة و�لحر��سة
غير م�سادق 

عليها

.)2016-2015( للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  مجمع  تغير  جدول  • �نظر 
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2016 �لمالية  لل�سنة  �لمجمعة  و�لنتائج  �لحتياطيات  في  �لمحيط  من  خرجت  �لتي  �لكلي(  )�لدمج  �ل�سركة  م�ساهمة   •
باآلف �لدنانير

ال�سركات
الحتياطيات المجمعة

2016

النتائج المجمعة

2016

-107-272 12 �سركة �أهال نزل نبتونيا

-107-272 2المجموع

2016 �لمالية  لل�سنة  �لمجمعة  و�لنتائج  �لحتياطيات  في  �لمحيط  في  دخلت  �لتي  �لكلي(  )�لدمج  �ل�سركة  م�ساهمة   •
باآلف �لدنانير

ال�سركات
الحتياطيات المجمعة

2016

النتائج المجمعة

2016

-886 1-118 - �ل�سالمة و�لحر��سة لل�سركة �لتون�سية للبنك

-886 1-18المجموع

�سركات المجمع ح�سب قطب الن�ساط وبلد الإقامة

بلد الإقامةقطب الن�ساطال�سركة

تون�سموؤ�س�سات �لقر�س �ل�سركة �لتون�سية للبنك

تون�سموؤ�س�سات �لقر�س�لبنك �لفرن�سي �لتون�سي

فرن�ساموؤ�س�سات �لقر�س�لبنك �لأجنبي �لتون�سي

�لنيجرموؤ�س�سات �لقر�س�ل�سركة �لنيجيرية للبنك

تون�سموؤ�س�سات مالية�سركة ��ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك

تون�سموؤ�س�سات مالية�سركة �ل�ستثمار لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك

تون�سموؤ�س�سات مالية�ل�سركة �لمالية �سوفي �يالن

تون�سموؤ�س�سات مالية�سركة �لت�سرف في موؤ�س�سات �لتوظيف �لجماعي في �لأور�ق �لمالية

تون�سموؤ�س�سات مالية�لمالية لل�سركة �لتون�سية للبنك

تون�سموؤ�س�سات مالية�سيكاف �لم�ستقبل

تون�سموؤ�س�سات مالية�سيكاف �لم�ستثمر

تون�س�سياحية�سركة �لدخيلة

تون�س�سياحية�ل�سركة �لتون�سية للمر�قبة فريتا�س

تون�س�سياحية�سركة �أكتيفوتلز

تون�س�سياحية�سركة �لدر��سات و�لتنمية �سو�سة �ل�سمالية

تون�سخدمات�سركة �لقطب �لتنموي �لمن�ستير �لفجة

تون�سخدماتعقارية �ل�سارع

تون�سخدمات�ل�سركة �لتون�سية ل�ستخال�س �لديون

تون�سخدماتد�ر �لم�سرفي

تون�سخدمات�ل�سركة �لعامة للبيع

تون�سخدمات�سركة �ل�سالمة و�لحر��سة

تون�سخدمات�سركة �لو�سائل �لعامة

1-2-2 تغيير محيط تجميع مجمع ال�سركة التون�سية للبنك )2016-2015(

عرف محيط �لتجميع لمجمع �ل�سركة �لتون�سية للبنك في 2016/12/31 �لتغيير�ت �لتالية :

ال�سركات التي خرجت من مجال مجموعة ال�سركة التون�سية للبنك

في 31 دي�سمبر 2016

ال�سركات التي دخلت في مجال مجموعة ال�سركة التون�سية للبنك

في 31 دي�سمبر 2016

ال�سم الجتماعي

الح�س�س 

2015

%

اأ�سباب الدخول في )2016(ال�سم الجتماعياأ�سباب الخروج في )2016(

1 - �سركة �أهال نزل 

نبتونيا

%46,67
في  �لمالية  �لقو�ئم  ورود  ��ستحالة 

31/12/2016

1. �ل�سالمة و�لحر��سة 

لل�سركة �لتون�سية للبنك

لل�سركة  �أمكن   2015 �لمالية  �ل�سنة  بعك�س 

باإدلء �لقو�ئم �لمالية ل�سنة 2016

تقدم قائمة �ل�سركات �لم�ستبعدة من محيط �لتجميع و�أ�سباب �لإق�ساء في �لملحق عدد 1 لهذه �لإي�ساحات.

1-2-3 طرق التجميع المحا�سبي

الموؤ�س�سات المجمعة عن طريق الدمج الكلي

�ل�سركات �لمدمجة كليا هي �لموؤ�س�سات �لتابعة و�لتي تقوم �ل�سركة 

�لأم بمر�قبتها ب�سفة ح�سرية قانونيا، �سمنيا �أو �سكليا.

�لآتي  �لمتتالية  �لمر�حل  �إنجاز  على  �لكلي  �لدمج  طريقة  وتقوم 

ذكرها :

وللموؤ�س�سات  �لأم  لل�سركة  �لفردية  �لمالية  �لقو�ئم  تجميع  يتم   •
م�ستوى  على  �لمت�سابهة  بنودها  مختلف  بجمع  لها  �لتابعة 

و�لإير�د�ت  �لذ�تية  و�لأمو�ل  و�لخ�سوم  �لأ�سول  عنا�سر 

و�لأعباء ؛

�لمكونة  �ل�سركات  مختلف  بين  �لمتبادلة  �لعمليات  تطرح   •
للمجموعة ب�سكل متماثل ؛

�لتابعة  لل�سركات  �ل�سافية  �لنتائج  في  �لأقلية  ح�س�س  تح�سر   •
�لنتيجة  على  للح�سول  �لمجموعة  نتيجة  من  وتطرح  �لمجمعة 

�ل�سافية �لر�جعة لمالكي �ل�سركة �لأم ؛

�سركة  كل  في  �لمجموعة  لم�ساهمة  �لمحا�سبية  �لقيمة  تطرح   •
لتحديد  �لذ�تية  �لأمو�ل  �لمجموعة في  �إلى ح�سة  �إ�سافة  تابعة 

�لحتياطيات �لمجمعة وح�سة �لأقلية فيها.

الموؤ�س�سات المجمعة عن طريق التقييم بالمعادلة

�لموؤ�س�سات  هي  بالمعادلة  �لتقييم  طريق  عن  �لمجمعة  �ل�سركات 

�سير  في  جدية  ب�سفة  توؤثر  �لتي  للبنك  �لتون�سية  لل�سركة  �لتابعة 

�أعمالها.

�لآتي  �لمتتالية  �لمر�حل  في  بالمعادلة  �لتقييم  طريقة  وتتمثل 

ذكرها : 

طريق  عن  �لمجمعة  لل�سركة  �لذ�تية  �لأمو�ل  �حت�ساب  �إعادة   •
�لتقييم بالمعادلة بطرح �لعمليات �لمتبادلة و�لتي لها تاأثير على 

�لنتائج �أو �لحتياطيات ؛

لل�سركة  �لذ�تية  �لأمو�ل  �سمن  �لمجموعة  ح�سة  �إدر�ج   •
هو  �لأ�سول  من  بند  في  بالمعادلة  �لتقييم  طريق  �لمجمعة عن 

»�سند�ت مجمعة ح�سب �لتقييم بالمعادلة« ؛

�ل�سركة  �سمن  كليا  �لمدمجة  �ل�سركات  م�ساهمات  طرح   •
في  �لمجموعة  بح�سة  بالمعادلة  �لتقييم  طريق  عن  �لمجمعة 

�لأمو�ل �لذ�تية و�إدر�ج �لفارق في �لنتيجة �لمجمعة �سمن بند 

»�لح�سة في نتائج �ل�سركات �لمجمعة ح�سب �لتقييم بالمعادلة« 

مع �عتبار �لآثار على �لحتياطيات �لمجمعة. 
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3-2 محفظة �سندات ال�ستثمار

بلغ مجموع هذ� �لبند، في نهاية دي�سمبر 2016، ما قدره 257.353 �ألف دينار مقابل 220.217 �ألف دينار في موفى �ل�سنة �لمحا�سبية 2015 

وتف�سيل ذلك كالآتي :

باآلف �لدنانير

20162015الم�سمى

103 757134 178 محفظة �ل�سركة �لتون�سية للبنك

114 59686 78 محفظة �ل�سركات �لتابعة �لمجمعة بالدمج �لكلي

217 353220 257المجموع

1-3 - قواعد خا�سة بالتجميع المحا�سبي

1-3-1 معالجة الفوارق الناتجة عن التجميع الأولي

تكلفة  بين  �لقتناء  عند  �لح�سابي  �لفرق  في  �لتجميع  فارق  يتمثل 

�ل�سافية  �لمحا�سبية  �لقيمة  في  �لمطابقة  و�لح�سة  �ل�سند�ت  �قتناء 

لأ�سول �ل�سركة �لمجمعة.

لناق�س  �أو  لفائ�س  مطابق  تقييم  فارق  من  �لمذكور  �لفارق  ويتركب 

�لقيمة �لكامن بالن�سبة لالأ�سول ومن فارق �لقتناء �لمو�فق لل�سمعة 

�لتجارية »GOOD WILL« �لموجبة �أو �ل�سالبة. 

وفي كل مرة تتوفر فيها �لبيانات، يقع تحديد فو�رق �لقتناء و�إدر�جها 

�سمن �لأ�سول �لثابتة �لالمادية. وقع ��ستهالك فو�رق �لقتناء على 

مدة 5 �سنو�ت ب�سفة مت�ساوية. 

1-3-2 معالجـــة ال�سرائب الموؤجلة

�لنتائج  على  تاأثير  لها  �لتي  �لمتبادلة  �لعمليات  �إلغاء  عن  ترتب 

و�لحتياطيات ح�سريا عملية �سريبة موؤجلة.

�لمنفردة  �لمالية  �لقو�ئم  من  �لمتاأتية  �لزمنية  �لفو�رق  تولد  ولم 

ل�سركات �لمجمع �إدر�جا محتمال لل�سر�ئب �لموؤجلة.

اإي�ساح  2 - الأحداث البارزة للفرتة

2-1 �سمان الدولة لفائدة البنك الفرن�سي التون�سي 

ب�سمان   %78,18 �لأم  �ل�سركة  تملك  �لذي  �لفرن�سي  �لبنك  �نتفع 

�لمركزي  �لبنك  تمويل  لإعادة  دينار  مليون   201 قيمته  بما  �لدولة 

�لتون�سي و140 مليون دينار لالقتر��س �لممنوح من قبل �لبنوك منها 

70 مليون دينار من قبل �ل�سركة �لتون�سية للبنك.

�لفرن�سي  �لبنك  خ�سوم  من   %80 حو�لي  �لدولة  �سمان  ويغطي 

�لتون�سي.

اإي�ساح 3 - اإي�ساحات حول بنود القوائم املالية 
املجمعة )باآلف الدنانري(

3-1 محفظة ال�سندات التجارية

بلغ مجموع هذ� �لبند، في نهايـة دي�سمبر 2016، ما قدره 1.104.445 

�ألف دينار في موفى �ل�سنة �لمحا�سبية   855.915 �ألف دينار مقابل 

2015 وتف�سيل ذلك كالآتي :

باآلف �لدنانير

20162015الم�سمى

370 542814 066 1محفظة �ل�سركة �لتون�سية للبنك

545 90341 37محفظة �ل�سركات �لتابعة �لمجمعة بالدمج �لكلي

915 445855 104 1 المجموع

3-3 �سندات مجمعة ح�سب التقييم بالمعادلة

  2015 �لمحا�سبية  �ل�سنة  موفى  في  دينار  �ألف   57.451 مقابل  دينار  �ألف   69.920 قدره  ما   2016 دي�سمبر  نهاية  في  �لبند  هذ�  بلغ مجموع 

وتف�سيل ذلك كالآتي :

باآلف �لدنانير

20162015�سركات ح�سب التقييم بالمعادلة

1963913 - �سيكاف �لم�ستثمر

187 29951 - �سيكاف �لم�ستقبل

534 5121 31 - �ل�سركة �لتون�سية للمر�قبة فريتا�س

444 1798 412 - �لبنك �لأجنبي �لتون�سي

772 59929 537 - �ل�سركة �لنيجيرية للبنك

786 5205 69 - �سركة �لقطب �لتنموي �لمن�ستير �لفجة

105 1731 71 - د�ر �لم�سرفي

710 798 9 85 -  �سركة �لدر��سات و�لتنمية �سو�سة �ل�سمالية

451 92057 69المجموع

3-4 ح�س�س الأقلية

بلغ مجموع هذ� �لبند )-70.385( �ألف دينار في نهاية �ل�سنة �لمحا�سبية 2016 مقابل )-64.765( �ألف دينار في �سنة 2015 وتف�سيلها كالآتي :

باآلف �لدنانير

2016/12/312015/12/31

ال�سركة

ح�س�س الأقلية 

في النتائج

ح�س�س الأقلية في 

الحتياطيات

المجموع

ح�س�س الأقلية 

في النتائج

ح�س�س الأقلية في 

الحتياطيات

المجموع

-454-50504-16-142158 1. �ل�سركة �لتون�سية للبنك )�ل�سركة �لأم(

2. �سركة �ل�ستثمار لمجموعة �ل�سركة 

�لتون�سية للبنك

146416551-568567

307 2283 3 353348479 31313. �ل�سركة �لمالية �سوفي �إيالن

4. �سركة �لت�سرف في موؤ�س�سات �لتوظيف 

�لجماعي في �لأور�ق �لمالية

3411715030761 06

466393-63057073-560. �لمالية لل�سركة �لتون�سية للبنك

6. �سركة ��ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية 

لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك

383 0693107162373535

-101-114215-101-21-780. �سركة عقارية �ل�سارع

-171-13184-160-81161. �ل�سركة �لتون�سية ل�ستخال�س �لديون

183896 1-287 892595-9297. �ل�سركة �لعامة للبيع

328 5802 2-1511510252 2-10641. �ل�سركة �ل�سياحية �لدخيلة

-226-179-47-206-195-1111.  �سركة �أكتيفوتلز

-583 70-167 63-416 7-607 79-927 71-680 127. �لبنك �لفرن�سي �لتون�سي

-1361-238 1-13123. �سركة نزل نبتونيا

-18175-14193. �سركة �ل�سالمة و�لحر��سة

101-45191-15236. �سركة �لو�سائل �لعامة

)-765 64()-013 57()-752 7()-385 70()-546 61()838 8(المجموع
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3-7 �سمانات وكفالت و�سمانات اأخرى مقدمة 

في 2016/12/31 يطابق ر�سيد هذ� �لبند �لمبلغ �لمتر�كم لل�سمان 

و�لكفالت و�ل�سمانات �لأخرى �لمقدمة من �ل�سركة �لأم و�سركتها 

�لتابعة �لبنك �لفرن�سي �لتون�سي

3-8 اعتمادات م�ستندية

�لمتر�كم  �لمبلغ   2016/12/31 في  �لبند  هذ�  ر�سيد  يطابق 

لالعتماد�ت �لم�ستندية لل�سركة �لأم و�لبنك �لفرن�سي �لتون�سي.

3-9 �سمانات مقبولة

يطابق ر�سيد هذ� �لبند في 2016/12/31 �لمبلغ �لمتر�كم لل�سمانات 

�لمقبولة لل�سركة �لأم و�لبنك �لفرن�سي �لتون�سي.

3-10 تف�سل ال�سيولة المجمعة وما يعادلها في 2016/12/31 

كالآتي :

3-5 الحتياطيات والنتائج المجمعة

بلغت  �أخرى  ومن جهة   .2015 دي�سمبر   31 في  دينار  �ألف   )3.512-( مقابل   2016 نهاية  دينار  �ألف   )8.561( �لمجمعة  �لنتائج  ر�سيد  بلغ 

�لحتياطات �لمجمعة �سنة 2016 ما قيمته )-341.265( �ألف دينار.

باآلف �لدنانير

النتائج مجمعةالحتياطيات مجمعة

2016201520162015ال�سركات المجمعة

112 9714 6-362 365-705 365■ ال�سركات المجمعة عن طريق الدمج 

950 22923 44-880 83-126 51�ل�سركة �لتون�سية للبنك   )�ل�سركة �لأم(1

-92092 898 06013 13 �سركة �ل�ستثمار لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك2

175109 655 4991 1�ل�سركة �لمالية �سوفي �إيالن3

763813359325�سركة �لت�سرف في موؤ�س�سات �لتوظيف �لجماعي في �لأور�ق �لمالية4

-008 1-828 478 9473 1�لمالية لل�سركة �لتون�سية للبنك5

225960 650 1-773�سركة ��ستثمار ذ�ت ر�أ�س مال تنمية لمجموعة �ل�سركة �لتون�سية للبنك6

861 5-049 4 -514 11-559 8 �سركة عقارية �ل�سارع7

347 1353 -992 48-433 49�ل�سركة �لتون�سية ل�ستخال�س �لديون8

-285-295 -812-101 1�ل�سركة �لعامة للبيع9

-525-335 1 799356�ل�سركة �ل�سياحية �لدخلية10

-1320 -316-986 4-337 6�سركة �أكتيفوتلز11

-108 27-067 28-756 234-386 266�لبنك �لفرن�سي �لتون�سي12

--886 1-  -18�ل�سالمة و�لحر��سة13

-107-             -272 2-�سركة نزل نبتونيا14

5-296 02-40�سركة �لو�سائل �لعامة15

-624 5907 4811 44037 24■ ال�سركات المجمعة من خالل التقييم بالمعادلة 

-7890 225-90 �سيكاف �لم�ستثمر16

-50-64 0-84�سيكاف �لم�ستقبل17

386391 028 0121 1 �ل�سركة �لتون�سية للمر�قبة فريتا�س18

-097 12-904 9252 9-426 8�لبنك �لأجنبي �لتون�سي )�تحاد �لبنوك �لتون�سية �سابقا(19

246 8364 4  339 57517 24�ل�سركة �لنيجيرية للبنك20

142223 875 5311 3�سركة �لقطب �لتنموي �لمن�ستير �لفجة21

6854 373-714د�ر �لم�سرفي22

-301-952 716 6366 4�سركة �لدر��سات و�لتنمية ب�سو�سة �ل�سمالية23

-512 5613 8 -881 327-265 341الـمجمـــوع 

3-6 اإعادة �سراء اأ�سهم ذاتية من قبل �سركات المجمع :

بلغ مجموع هذ� �لبند 5.509 �ألف دينار، في نهاية دي�سمبر 2016 مقابل 5.478 نهاية دي�سمبر 2015، ويحتوي على �لأ�سهم �لتي تمت �إعادة 

�سر�ئها من قبل �ل�سركة �لمجمعة.

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016الم�سمى

313 140 -035 397�ل�سيولة وما يعادلها لل�سركة �لأم

-200 234 -881 345�ل�سيولة وما يعادلها للبنك �لفرن�سي �لتون�سي

799 828122 151�ل�سيولة وما يعادلها لل�سركات �لتابعة �لأخرى

912 28             -088 591ال�سيولة المجمعة وما يعادلها
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العدد 

الرتبي
ال�سم الجتماعي

القيمة الإ�سمية 

لراأ�س المال

الحوز

%
�سرح الأ�سباب

24.76%000 987 3�سركة نزل يون�س25

لقيود  �ل�سركة  هذه  خ�سعت   2016 �سنة  نهاية  في 

د�ئمة وهامة حدت ب�سفة كبيرة قدرتها على تحويل 

�لأمو�ل لل�سركة �لتون�سية للبنك

غياب �لرقابة على �ل�سركة24.58%000 182 3�ل�سركة �لفندقية للتنمية �ل�سياحية نزل دريمز بيت�س26

23.97%510 5423�ل�سركة �ل�سياحية بال �ر27
موؤتمن  ويديرها  ق�سائية  رقابة  تحت  �ل�سركة  هذه 

عدلي

غياب �لرقابة على �ل�سركة23.56%055 236 6�سركة �لتنمية �لقت�سادية بالق�سرين28

22.50%000 200�سركة �لتجارية �لعالمية بقبلي29
برنامج  لتحقيق  نظر�  للن�ساط  توقف  في حالة  �سركة 

��ستثماري

�ل�سركة قيد �لت�سفية21.47%000 025 2�سركة �ل�سناعات �لمعدنية30

غياب �لرقابة على �ل�سركة21%000 319 4�سركة �لتطوير �ل�سياحي نزل �سيكلمان31

20.18%000 375 1�ل�سركة �ل�سياحية �سفاف 2000  نزل �أتريوم32
�سركة في حالة ركود و مو��سلة ��ستغاللها مهددة ول 

يوؤمل ��سترجاع �أ�سول

20%000 150 2نزل حمامات قاردن33

د�ئمة  لقيود  �ل�سركة  هذه  خ�سعت   2016 نهاية  في 

تحويل  على  قدرتها  كبيرة  ب�سفة  حدت  وهامة 

�لأمو�ل لل�سركة �لتون�سية للبنك

22.87%400 868 2كثبان نفز�وة34
�سركة في حالة ركود و مو��سلة ��ستغاللها مهددة ول 

يوؤمل ��سترجاع �أ�سول

31.26%000 550 2�ل�سركة �ل�سياحية د�ر �ل�سيافة نادي تروبيكانا35
في  �لمختومة  �لمالية  �لقو�ئم  تقديم  ��ستحالة 

2016/12/31 في �لآجال �لمحددة

19.60%080 226 16�سركة �ل�ستثمار و�لتنمية بالو�سط �لغربي �سيكار36
في  �لمختومة  �لمالية  �لقو�ئم  تقديم  ��ستحالة 

2016/12/31 في �لآجال �لمحددة.

39.01%000 640 3�ل�سركة �لمتو�سطية لل�سياحة »نزل �لبيت �لأبي�س«37
في  �لمختومة  �لمالية  �لقو�ئم  تقديم  ��ستحالة 

2016/12/31 في �لآجال �لمحددة.

46.81%000 555 2�سركة نزل نبتونيا38
في  �لمختومة  �لمالية  �لقو�ئم  تقديم  ��ستحالة 

2016/12/31 في �لآجال �لمحددة.

 قائمة ال�سركات القابلة للتجميع والتي تم ا�ستبعادها من مجال التجميع المحا�سبي لمجمع ال�سركة التون�سية للبنك في 31 دي�سمبر 2016

طبقا لمقت�سيات المعيار المحا�سبي التون�سي عدد 35

العدد 

الرتبي
ال�سم الجتماعي

القيمة الإ�سمية 

لراأ�س المال

الحوز

%
�سرح الأ�سباب

�ل�سركة قيد �لت�سفية 99.76%000 195 6�سركة ق�سر �سقان�س �لدولي1

�ل�سركة قيد �لت�سفية 96.94%000 800 9�سركة �فريقيا �سو�سة2

�ل�سركة قيد �لت�سفية85.94%000 174 5�ل�سركة �لتون�سية لل�سناعات �لكهروميكانيكية3

70.28%000 540 3�ل�سركة �لفندقية لو�سط �لمدن نزل �لأندل�س4
�سركة في حالة ركود ومو��سلة ��ستغاللها مهددة ول 

يوؤمل ��سترجاع �لأ�سول

�ل�سركة قيد �لت�سفية 50%000 10�ل�سركة �لتون�سية للنهو�س بال�سينما و�لقطاع �ل�سمعي �لب�سري5

�ل�سركة قيد �لت�سفية49.66%500 299 2�ل�سركة �ل�سياحية بعين در�هم »نزل نور �لعين«6

غياب �لرقابة على �ل�سركة47.88%800 947 5�سركة رملة توزر7

42.68%840 259 4�سركة �لتن�سيط �ل�سياحي بي�ساط8

لقيود  �ل�سركة  هذه  خ�سعت   2016 �سنة  نهاية  في 

د�ئمة وهامة حدت ب�سفة كبيرة قدرتها على تحويل 

�لأمو�ل لل�سركة �لتون�سية للبنك

45.29%000 429 3�ل�سركة �لمتو�سطية لل�سياحة نزل �لد�ليا9
موؤتمن  ويديرها  ق�سائية  رقابة  تحت  �ل�سركة  هذه 

عدلي

39.61%000 770�سركة �لتنمية لاّل ح�سرية10
تحقيق  لغاية  �لن�ساط  توقف  �أو  ��ستثمار  حالة  في 

برنامج ��ستثماري

41.96%000 523 1�سركة �ل�سياحة و�لتن�سيط نادي �لر�ي�س11

لقيود  �ل�سركة  هذه  خ�سعت   2016 �سنة  نهاية  في 

د�ئمة وهامة حدت ب�سفة كبيرة قدرتها على تحويل 

�لأمو�ل لل�سركة �لتون�سية للبنك

37.44%000 637 4�سركة �لن�ساط �ل�سياحي نزل زودياك12

لقيود  �ل�سركة  هذه  خ�سعت   2016 �سنة  نهاية  في 

د�ئمة وهامة حدت ب�سفة كبيرة قدرتها على تحويل 

�لأمو�ل لل�سركة �لتون�سية للبنك

35.07%000 675 2نزل بيز�ن�س13
في نهاية �سنة 2016، �ل�سركة �لتون�سية للبنك �ستقوم 

بالتفويت في �لم�ستقبل �لقريب

�ل�سركة قيد �لت�سفية34.78%000 380 1�سركة �لمر��سي14

15
�سركة �لدر��سات و�لتنمية �ل�سياحية 

نزل ماريكوين جربة ماريتيم

غياب �لرقابة على �ل�سركة500%36.70 087 4

�ل�سركة قيد �لت�سفية31.03%000 059 2�سركة �لتن�سيط و�لترفيه بر�د�يز بارك نزل فيدر�16

�ل�سركة قيد �لت�سفية 30%000 000 1�سركة �لدر��سات و�لتنمية بالحمامات �لجنوبية17

30%000 250�سركة تنمية قرب�س �لكبري18
�سركة في حالة ركود ومو��سلة ��ستغاللها مهددة ول 

يوؤمل ��سترجاع �لأ�سول

�ل�سركة قيد �لت�سفية28.33%000 015 1�سركة �لدر��سات و�لتنمية �ل�سمعية �لب�سرية بتون�س19

28%120 098 15�ل�سركة �ل�سياحية �لعربية )مارينا �لمن�ستير(20

لقيود  �ل�سركة  هذه  خ�سعت   2016 �سنة  نهاية  في 

على  قدرتها  كبيرة  ب�سفة  حدت  و7هامة  د�ئمة 

تحويل �لأمو�ل لل�سركة �لتون�سية للبنك

�ل�سركة في طور �ل�ستثمار25%000 520 3�ل�سركة �لعالمية للت�سرف �ل�سياحي نزل بيبلو�س21

�ل�سركة قيد �لت�سفية 26.24%525 532�سركة �لتعليب و�لطباعة و�لإ�سهار22

25%000 000 1�سركة �لدر��سات و�لتنمية ب�سو�سة23
�سركة في حالة ركود ومو��سلة ��ستغاللها مهددة ول 

يوؤمل ��سترجاع �لأ�سول

25%000 200�سركة �لدر��سات و�لتنمية �لزو�رع24
�سركة في حالة ركود ومو��سلة ��ستغاللها مهددة ول 

يوؤمل ��سترجاع �لأ�سول

ملحق عدد 1 :
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�ألف دينار. هذ� وقد �عتبر مر�قبي ح�سابات هذ� �لبنك �أّن هذه 

�لقو�ئم ل تعطي �سورة حقيقّية و�سادقة ول تعّبر باأمانة عن كاّفة 

�لّنو�حي �لجوهرّية للو�سعّية �لمالّية بالّنظر �إلى �ل�ّسكوك �لجدّية 

�لمتعّلقة باإمكانّية تو��سل ن�ساطه.

مجال  �قت�سر   ،2.1 عدد  �لإي�ساحية  بالمذّكرة  مبّين  هو  كما   •
�إق�ساء تّم  وقد  موؤ�ّس�سة   22 على  �لمجّمعة  �لمالّية  �لقو�ئم 

 

38 موؤ�ّس�سة من هذ� �لمجال لالأ�سباب �لّتالية :

دي�سمبر   31 بتاريخ  �لمختومة  �لمالّية  �لقو�ئم  توّفر  عدم   .)i(

ة بـ 4 موؤ�ّس�سات.. 2016 و�لخا�سّ

�لمجّمعة  �لمالية  �لقو�ئم  مجال  من  �سركة   34 �إق�ساء   .)ii(

لأ�سباب مختلفة.

ح�سابات  مر�قبة  لنتائج  �لعتبار  بعين  �لأخذ  فاإّن  وبالتالي   

�سركة  و�لثالثين  �لثمانية  و�إدماج  �أعاله،  �لمذكورة  �ل�ّسركات 

ب�سكل  يغّير  �أن  يمكن  �لمجّمعة  �لمالّية  �لقو�ئم  مجال  �سمن 

ملحوظ �لقو�ئم �لمالّية لمجمع �ل�سركة �لتون�سية للبنك.

قو�ئم  و/�أو  ترقيم  وكالة  قبل  من  م�سند  حديث  ترقيم  غياب   •
قانونيا  مكّلف  ح�سابات  مر�قب  قبل  من  ومدققة  محّينة  مالّية 

تعّهد�ت  بهم  تعّلقت  �لذين  �لأم  �ل�سركة  حرفاء  من  للعديد 

مليون  و5  دينار  مليون   25 �سقفي  تتجاوز  �لمالي  �لقطاع  لفائدة 

دينار �لو�ردين بالف�سل 7 من من�سور �لبنك �لمركزي �لتون�سي 

عدد 24 ل�سنة 1991 بتاريخ 17 دي�سمبر 1991.

قبل  من  �لأم  لل�سركة  �لم�سّلمة  مانات  لل�سّ ماّدي  جرد  غياب   •
بقيمة  ة  �لخا�سّ �لموؤّيد�ت  توّفر  عدم  �إلى  بالإ�سافة  حرفائها 

بع�س �ل�سمانات �لعينّية �لمقدمة لفائدة �ل�ّسركة �لأم على غر�ر 

تقارير �لختبار�ت وذلك خالفا للت�سريع �لجاري به �لعمل.

�لإيجابية  �أو  �ل�سلبية  �لنعكا�سات  تحديد  بالتالي  يمكن  ول   

للمجمع  �لذ�تية  و�لأمو�ل  �لمالية  �ل�سنة  نتيجة  على  �لمحتملة 

و�لتي قد تنتج عن جرد �ل�سمانات �لمقّدمة لفائدة �لبنك وعن 

تعهد�ت  بتقييم  �لخا�سة  �لمالّية  للمخاطر  بعين �لعتبار  �لأخذ 

بع�س �لحرفاء.

�لأم  �ل�سركة  قامت  �لّتي  �لبنكّية  �لديون  معالجة  �قت�سرت   .2-4

بالّتفويت فيها لفائدة �ل�سركة �لفرعّية "�ل�سركة �لتون�سّية ل�ستخال�س 

بتاريخ لل�سركاء"  �لجاري  "�لح�ساب  ر�سيد  حذف  على   �لديون" 

31 دي�سمبر 2016.

�لتون�سّية  "�ل�سركة  بح�سابات  �لم�سّجلة  �لّديون  �إدماج  تّم  وقد  هذ� 

ل�ستخال�س �لّديون" �سمن �لقو�ئم �لمالّية �لمجّمعة دون مجان�سة 

�لطرق �لمحا�سبّية.

بعنو�ن  �لو�ردة  للّتعهد�ت  �لمحا�سبّية  �لأر�سدة  ت�سجل   .3-4

و"�لتعّهد�ت  �أخرى"  "�أ�سول  �لحرفاء"،  على  "م�ستحقات 
�لو�ردة  �لّتعّهد�ت  باأر�سدة  مقارنة  �سلبيا  فارقا  �لمو�زنة"،  خارج 

�لفارق هذ�  يقّدر  و  �لأّم.  �ل�سركة  من  �لمعّدة  �لمعلومات  بقاعدة 
 

بــ 092 8 �ألف دينار ويتعلق �أ�سا�سا بالتعهد�ت من خالل �لإم�ساء 

)Engagements par signature( و�لذي يتوجب على هياكل 

�لبنك تبريره

بتاريخ �لمختومة  �لمو�زنة  خارج  �لتعهد�ت  قائمة  تبرز   .4-4 

�لأم  �ل�سركة  قبل  من  مقدمة  تعهد�ت   2016 دي�سمبر   31

�ألف دينار  1 609 832 تباعا  تبلغ  بقيمة  لفائدتها   وتعهد�ت م�سندة 

553 418 1 �ألف دينار. 

�لمنجز من  �لمادي  �لجرد  �أ�سا�س  �لقائمة على  �إعد�د هذه  وقد وقع 

هذه  �سمولّية  تاأكيد  بالّتالي  يمكننا  ول  �لبنك  هياكل  مختلف  قبل 

�لتعهد�ت.

بالعمليات  نظام محا�سبي خا�س  بو�سع  �ل�سركة �لأم  تقم  لم   .5-4

�لمحا�سبي عدد  للمعيار  �لأجنبّية وذلك خالفا  بالعمالت  �لمنجزة 

)23( �لمتعّلق بـــمعالجة هذه �لعمليات.

ول تمّكن هذه �لو�سعّية من تحديد تاأثير هذه �لعملّيات على عنا�سر 

�لأ�سول و�لخ�سوم و�لأمو�ل �لذ�تّية للمجمع.

�لموّدعة  و�لأمو�ل  بـ"�لخز�نة  �لمتعّلقة  �لمو�زنة  بنود  تحتوي   .6-4

�لعاّمة  و�لخزينة  �لبريدّية  كوك  �ل�سّ ومركز  �لمركزي  �لبنك  لدى 

للبالد �لتون�سّية" و"�لم�ستحقات على �لموؤ�س�سات �لبنكّية و�لمالية" 

 تقرير مراقبي احل�سابات
 حول القوائم املالية املجّمعة املختومة

يف 31 دي�سمرب 2016
ـّـادة الم�ساهمون، ال�ّسيدات وال�سـ

لتم بتكليفنا بها، نقّدم لكم  تنفيذ� لمهّمة مر�قبة �لح�سابات �لّتي تف�سّ

فيما يلي تقريرنا حول مر�قبة �لقو�ئم �لمالية لمجمع �ل�سركة �لتون�سية 

و�لم�ساحبة   2016 دي�سمبر   31 في  �لمختومة  �لمالية  لل�سنة  للبنك 

�لقانون  عليها  ن�ّس  كما  �لخا�سة  �لفحو�س  �إلى  �إ�سافة  �لتقرير،  لهذ� 

وكذلك �لمعايير �لمهنّية.

1. التقرير حول القوائم املالّية املجّمعة 

للبنك  �لتون�سّية  �ل�ّسركة  لمجمع  �لمالّية  �لقو�ئم  بتدقيق  قمنا  لقد 

قائمة  �لمو�زنة  تت�سّمن  و�لّتي   2016 دي�سمبر   31 في  و�لمختومة 

�لّنقدية  �لّتدفقات  �لنتائج وجدول  وقائمة  �لمو�زنة  �لتعّهد�ت خارج 

و�لإي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية.

بقيمة �إيجابية  ذ�تّية  �أمو�ل  �لمجّمعة  �لمالّية  �لقو�ئم  هذه  وتظهر 

 

�لإيجابية  �لنتيجة  باعتبار  �لمجمع(  ة  )ح�سّ دينار  �ألف   438  662

لل�ّسنة �لمالية 2016 و�لبالغة 561 8 �ألف دينار.

2. م�سوؤولّية هياكل الّت�سيري يف اإعداد وعر�س 
القوائم املالية املجّمعة 

�إن �إعد�د �لقو�ئم و�لبيانات �لمالّية �لمجّمعة هو من م�سوؤولّية هياكل 

ت�سيير و�إد�رة مجمع �ل�سركة و�أع�ساء مجل�س �إد�رة �ل�سركة �لتون�سية 

للبنك. وت�سمل هذه �لم�سوؤولّية ت�سميم وتركيز منظومة رقابة د�خلّية 

جوهرّية.  �أخطاء  من  خالّية  مالّية  قو�ئم  وعر�س  �إعد�د  من  تمكن 

وتحديد  �لمالئمة  �لمحا�سبية  �لطرق  وتطبيق  �ختيار  ت�سمل  كما 

�لّتقدير�ت �لمحا�سبّية �إز�ء مختلف �لو�سعّيات �لممكنة.

3. م�سوؤولية مراقبي احل�سابات

�لمجمعة  �لمالّية  �لقو�ئم  حول  �لر�أي  �إبد�ء  في  م�سوؤوليتنا  تتمثل 

بها. وقد قمنا  �لتي قمنا  �لّتدقيق  و�أعمال  �عتماد� على �لختبار�ت 

بعملّية �لّتدقيق وفقا للمعايير �لوطنّية و�لدولّية �لمتعارف عليها و�لتي 

على  للح�سول  �لّتدقيق  �أعمال  وتنفيذ  بتخطيط  نقوم  �أن  تتطّلب 

تاأكيد معقول على �أن �لقو�ئم و�لبيانات �لمالّية �لمجّمعة خالية من 

معلومات جوهرية خاطئة.

�لمتبعة  و�لّتر�تيب  لالإجر�ء�ت  تقييما  �لّتدقيق  عملّية  وتت�سّمن 

وفح�سا لالأدلة على �أ�سا�س �لختبار، كما ت�ستمل على تقييم للمبادئ 

�لمحا�سبّية �لمتبعة و�لتقدير�ت �لتي قامت بها �لإد�رة بالإ�سافة �إلى 

تقييم �لعر�س �لإجمالي للقو�ئم �لمالّية �لمجّمعة.

وفي �عتقادنا فاإن �لأعمال �لّتي قمنا بها تمّثل �أ�سا�سا معقول لإبد�ء 

ر�أينا حول هذه �لقو�ئم و�لبيانات �لمالّية.

4. اأ�سا�س الراأي بالتحّفظ 

تقت�سيه  ما  على  و�عتماد�  بها  قمنا  �لّتي  �لّتدقيق  لأعمال  نتيجة 

�لمعايير �لمحا�سبية، فاإن �لقو�ئم �لمالّية �لمو�سوعة على ذمتكم تلقى 

منا �لتحفظات �لتالية :

1.4. وقع �لحّد من �أعمالنا بالّنظر �إلى :

�لفرعية  لل�سركات   2016 ل�سنة  مدّققة  مالّية  قو�ئم  غياب   •
مال  ر�أ�س  ذ�ت  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة   : �لتالية  �ل�سبعة 

"�لعاّمة  و�سركة  "�لدخيلة"  و�سركة   "STB SICAR" مخاطرة 

BFT" و�سركة  �لفرن�سي  �لتون�سي  للبيوعاتGEVE" و"�لبنك 

 "Moyens Généraux" و�سركة   "ACTIVHOTELS"
ولخم�سة موؤ�س�سات �سريكة وهي"بنك تون�س �لخارجي" و�سركة 

�لّدر��سات و�لتنمية ل�سو�سة �ل�سمالّية" و�ل�سركة �لتون�سية للمر�قبة 

�لمن�ستير-�لفجة"  �لتنموي  و"�لقطب   "VERITAS STCV"
 ."SONI BANK" و�سركة

وقد تّم �لقيام باأعمال حذف �لأر�سدة و�لعملّيات د�خل �لمجمع   

و�لّتقييم بالمعادلة بناء على قو�ئم �لتجميع �لمعّدة من قبل هذه 

�ل�ّسركات.

 2014 ل�سنة  �لمدّققة  �لمالّية  �لقو�ئم  �أّن  �إلى  �لإ�سارة  وتجدر   

للبنك �لفرن�سي �لّتون�سي و�لّذي تبلغ م�ساهمة �ل�ّسركة �لأم ن�سبة 

78.18% في ر�أ�س ماله، تبرز �أمو�ل ذ�تية �سلبّية بقيمة 984 293 
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�لوطني  �لمجل�س  قبل  من  عليه  �لم�سادق  �لقانون  بمقت�سى  دينار 

�لتاأ�سي�سي خالل �سهر �سبتمبر 2012 و�لتي تم �إبر�م �تفاقية في �ساأنها 

بين �لدولة �لتون�سية و�ل�سركة �لأم بتاريخ 09 �أكتوبر 2012.

هذ�  �إرجاع  يتم  �لتفاقية،  هذه  من   4 �لف�سل  بمقت�سيات  وعمال 

�لتفاقية  �إم�ساء  تاريخ  من  �سنو�ت  خم�س  مدة  �نق�ساء  بعد  �لمبلغ 

وبعد ��ستعادة �لبنك لتو�زناته �لمالية. 

يطالب  �أجنبي  �سخ�س  �سّد  ق�سية  في  �لأم  �ل�سركة  تد�فع   .2-6

با�سترجاع �سند�ت خزينة بقيمة �سبعة ماليين دولر �أمريكي يدعي 

وقد  �سابقا.  �ل�سياحية  للتنمية  �لوطني  �لبنك  لدى  باإيد�عها  قام  �أنه 

هذه  لإرجاع  للبنك  �لتون�سية  �ل�سركة  �سد  �بتد�ئي  حكم  �سدر 

�ل�سند�ت �أو ما يعادلها مع �لفو�ئ�س.

�أكتوبر  ل�سهر  �أول جل�سة  �لحكم وحددت  هذ�  �لبنك  ��ستاأنف  وقد 

�نتظار  �لغر�س وذلك في  �لبنك مدخر�ت في  ولم يخ�س�س   2017

ماآل هذه �لق�سية.

7. الفحو�سات اخل�سو�سّية 

لمعايير  ووفقا  للقانون  طبقا  �لخ�سو�سية  بالفحو�سات  قمنا  لقد 

�لمر�جعة �لمعمول بها في �لجمهورّية �لتون�سّية و�عتماد� على فح�سنا 

حول  �لإد�رة  لمجل�س  �ل�سنوي  بالتقرير  �لو�ردة  �لمالّية  للمعلومات 

لدينا  لي�س  فاإّنه  �أعاله  ذكره  تّم  ما  وبا�ستثناء   2016 �سنة  ت�سرف 

�لمالّية  �لقو�ئم  مع  وتطابقها  �لمعلومات  هذه  �أمانة  حول  مالحظات 

�لمجّمعة �لمختومة في 31 دي�سمبر 2016.

و"�إيد�عات و�أمو�ل �لموؤ�س�سات �لبنكية و�لمالّية" على مبالغ عالقة 

و"ح�سابات  بالدينار"  �لمركزي  �لبنك  "ح�سابات  �أ�سا�سا  تخ�س 

�لبنوك  و"ح�سابات   " �لأجنبية  بالعمالت  �لمركزي  �لبنك 

و"�لمر��سلين �لأجانب ". 

وح�سابات  �لمحليين"  و�لمر��سلين  "�لبنوك  ح�سابات  تبرز  كما 

متحركة  وغير  قديمة  BDET-BNDT" �أر�سدة  �لمركزي  "�لبنك 
مقاربتها  تتم  �أن  دون  �ساأنها  في  مدخر�ت  تخ�سي�س  تم  و�لتي 

وت�سفيتها.

من جهة �أخرى تحتوي ح�سابات "�لأ�سول و�لخ�سوم �لأخرى" على 

�أر�سدة قديمة وغير متحركة تبلغ تباعا 480 10 �ألف دينار 293 16 

�ألف دينار بالإ�سافة �إلى وجود مبالغ عالقة تخ�ّس �أ�سا�سا "ح�سابات 

)بالدينار  و�لفروع"  ئي�سي 
ّ
�لر للمقر  �لمحا�سبية  �لوحد�ت  بين  ما 

ة �للكترونّية ". �لتون�سي وبالعملة �لأجنبية( وح�سابات "�لمقا�سّ

�لقديمة غير  �لأر�سدة  تبرير وت�سفية  �أعمال  ��ستكمال  يتم  هذ� ولم 

�لمتحركة و�لعمليات �لعالقة و�لتي �سرعت �ل�سركة �لأّم في �إنجازها 

خالل �سنة 2014 وذلك �إلى غاية تاريخ �إعد�د هذ� �لتقرير.

ب�سفة  �لت�سفية  �أعمال  نتائج  �نعكا�س  فاإّنه ليمكننا تحديد  وبالّتالي 

دقيقة على عنا�سر �لأ�سول و�لخ�سوم و�لأمو�ل �لذ�تّية ونتيجة �ل�سنة 

�لمحا�سبّية لمجمع �ل�سركة �لتون�سية للبنك.

�سيد �لمحا�سبي لديون بع�س �ل�سركات و�لموؤ�س�سات 
ّ
4-7. بلغ �لر

�لعمومية �لتي تكّفلت �لدولة بخال�سها و�لمعادة جدولتها على فترة 

قانون  25 من  للف�سل  طبقا  فائ�س،  بدون  �سنة  و25   20 بين  تتر�وح 

�لمالية ل�سنة 1999، ما قدره 349 35 �ألف دينار بتاريخ 31 دي�سمبر 

.2016

مجموع  تحيين  على  �عتماد�  �لديون  لهذه  �ل�سحيحة  �لقيمة  وتقّدر 

بال�ّسوق �ل�ّسائدة  �لفائدة  ن�سبة  �أ�سا�س  على  �لم�ستقبلية  �لإير�د�ت 
 

من   )7( �لفقرة  لمقت�سيات  تطبيقا  وذلك  دينار  �ألف   26 804 بــ 

معيار �لمحا�سبة عدد )3( �لمتعّلق بالمد�خيل. وتقّدر �لقيمة �لغير 

مدّونة من قبل �ل�ّسركة �لأم بـ 545 8 �ألف دينار.

بتاريخ �لأم  لل�سركة  �لجتماعي  �ل�سندوق  ر�سيد  بلغ   .8-4 

31 دي�سمبر 2016 ما قدره 652 8 �ألف دينار بينما ي�سجل ح�ساب 

�لقرو�س �لمدّون في نف�س �لتاريخ مبلغا قدره 154 20 �ألف دينار �أي 

بفارق يقدر بـــ 502 11 �ألف دينار ناتج عن �لتغيير�ت �لمتتالية في 

�ل�سركة  با�سرت م�سالح  �لعنو�ن. وقد  �لعمليات بهذ�  طرق ت�سجيل 

نتائج  �أن  غير   2016 جو�ن  منذ  �لفارق  هذ�  تبرير  للبنك  �لتون�سية 

�لفردية  �لمالية  �لقو�ئم  هذه �لأعمال لم تقع ترجمتها على م�ستوى 

و�لمجّمعة �لمختومة في 31 دي�سمبر 2016.

4-9. لمقت�سيات �لف�سل 17 من �لقانون عدد 112-96 �لموؤّرخ في 

للموؤ�س�سات، لم تقم  �لمحا�سبة  بنظام  1996 و�لمتعّلق  30 دي�سمبر 

�لمادية  �لثابتة  لالأ�سول  �لماّدي  �لجرد  نتائج  بمقاربة  �لأم  �ل�سركة 

�لأ�سول  بهذه  ة  �لخا�سّ �لمحا�سبية  �لمعطيات  مع  �لمادية  و�لغير 

بتاريخ 31 دي�سمبر 2016.

وفي غياب هذه �لمقاربة، ل يمكننا تاأكيد وجود و�سمولية �لأ�سول 

�لّثابتة �لمادية و�لغير مادية �لمدّونة بمو�زنة �ل�سركة �لأّم و�لتي ت�سّجل 

ر�سيد� محا�سبيا �سافيا يقدر بــ 183 99 �ألف دينار.

املالية  القوائم  حول  بالّتحّفظ  الراأي   .5
املجّمعة 

�لقو�ئم  فاإن   9.4 �إلى   1.4 بالفقر�ت من  تّم ذكره  بر�أينا وبا�ستثناء ما 

عادلة  �سورة  تعطي  �لّتقرير  لهذ�  و�لم�ساحبة  �لمجّمعة  �لمالّية 

�لمالّية  للو�سعّية  �لجوهرّية  �لّنو�حي  كافة  عن  باأمانة  وتعّبر  و�سادقة، 

�لنقدّية  وتدّفقاته  ن�ساطه  ونتيجة  للبنك  �لتون�سّية  �ل�سركة  لمجمع 

لل�ّسنة �لمحا�سبية �لمنتهية في 31 دي�سمبر 2016 وذلك وفقا للمبادئ 

�لمحا�سبّية �لمتعارف عليها..

6. مالحظة ما بعد الّراأي 

�لنقطتين  �إلى  �نتباهكم  نلفت  �أعاله  �لمبين  ر�أينا  على  �لتاأثير  دون 

�لتاليتين :

6-1. تحتوي �لأمو�ل �لذ�تية لمجمع �ل�سركة �لتون�سية للبنك على 

مبالغ وقع تخ�سي�سها من قبل �لدولة �لتون�سّية بقيمة 000 117 �ألف 

تون�س في 08 ماي 2017

مراقبو الح�سابات

عن/ مجمع فيـــنــــاكو - �أ.ب.�سعن/ �لعاّمة للمر�جعة و�لّت�سرف

يحــي الّرواتبــيعــلــي بن مــحمــد




