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مجلس اإلدارة

*  املديــرون الجــدد املعينــون مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي 29  أوت 2019 )خلفــا للســيد عبــد القــادر الحمرونــي والســيد 

محمــد صــالح خلــف اهلل اللذيــن قدمــا اســتقالتهما. نهايــة املــدة )الجلســة العامــة العاديــة فــي 27  أفريــل 2019(

**  نهاية النيابة )الجلسة العامة العادية 27 أفريل 2019

السيدة ناجية الغربي
رئيسة املجلس  - ممثلة الدولة

السيد طارق بن العربي
ممثل الدولة

السيد محمد صالح خلف اهلل*
ممثل املساهمين الخواص

السيد معز بن زيد
ممثل املساهمين  األقلية

السيد حسان الفقي 
STAR ممثل

السيد حاتم صالح
ممثل الدولة

السيد لسعد زروق* 
 MAE ممثل

السيد طيب بالعيد*
ممثل املساهمين الخواص

السيدة ألفة بن عودة
سيود**
مستقلة

السيد محمد املريضة 
ممثل الدولة

السيد محمد طاهر باألسود 
ممثل الدولة

السيد عبد الرزاق
اللواتي**
مستقل 

أجهزة الحوكمة
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بمجلــس  املرتبطــة  اللجــان 
اإلدارة 

تتمثــل   : الداخلــي  للتدقيــق  الدائمــة   اللجنــة 
الســهر  فــي  اللجنــة  لهــذه  األساســية  املهمــة 
وحســن  الداخليــة  املراقبــة  جهــاز  تركيــز  علــى 
ســيره وضمــان متابعــة أنشــطة الرقابــة الداخليــة 

عليهــا. واإلشــراف 

لجنــة املخاطــر : تهتــم بمســاعدة مجلــس االدارة 
بالتصــرف  املتعلقــة  بمســؤولياته  اإليفــاء  علــى 
فــي املخاطــر ومراقبتهــا وعلــى احتــرام القوانيــن 

والسياســات املضبوطــة فــي هــذا املجــال.

تتمثــل  والتســميات   املكافــآت  تحديــد  لجنــة 
مهامهــا فــي إعانــة مجلــس اإلدارة علــى ضبــط 
سياســة مكافــآت تتــالءم مــع النتائــج املتوســطة 

للبنــك. املــدى  والطويلــة 

اللجنــة االســتراتيجية : يتمثــل دورهــا فــي مرافقــة 
تنفيــذ  بمتابعــة  يتعلــق  فيمــا  اإلدارة  مجلــس 

البنــك. أعمــال  ومخطــط  اســتراتيجية 

اإلدارة العـــــــــامة 

ــي  ــمتها فــ ــمثل مهــ ــحلة : تتــ اللجنــة العليــا للحلــ
ضــــبط و تأميــن متابعــة اســتراتيجية االســتخالص 
اقتراحــات  ودراســة  التعهــدات  ومتابعــة  للبنــك 
والبــت  املعاملتيــة  التســوية  و  التســوية  تدابيــر 
ــا  ــة علــى النزاعــات والقضاي فيهــا و امللفــات املحال

املرفوعــة ضــد البنــك .

واملســاهمات  التابعــة  الشــركات  متابعــة  لجنــة 
الشــركات  نتائــج  : تتمثــل مهامهــا فــي متابعــة 
التابعــة واملســاهمات وتقييــم أنظمــة الحوكمــة 
فــي مجموعــة الشــركة التونســية للبنــك باالرتــكاز 

علــى أفضــل اإلجــراءات فــي هــذا املجــال.

ــة األســواق بدراســة  ــم لجن ــواق : تهت ــة األســــــ لجن
ومنــح  املنافســة  إلــى  اللجــوء  قانونيــة إلجــراءات 
ــات االشــتراء وضمــان مــدى  العقــود وشــفافية عملي

مقبوليــة الشــروط اإلداريــة واملاليــة والتقنيــة.

املديــــــر العـــــام 
السيد لطفي الدبابي

أجهزة الحوكمة
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مراقبـــــــو الحســـــابات

مراقب الدولـة

مراقب الدولــــــــة
السيد أنس الهاني

»CSL« مكتب
ممثل من قبل 

السيد سمير العبيدي

»CNH« مكتب
ممثل من قبل

السيدة نور الهدى حنان

السيد
فتحي السعيدي

يعمــل مراقبــو الحســابات علــى التأكــد مــن صحــة القوائــم املاليــة ووثوقهــا وتطابقهــا مــع املعاييــر املحاســبية 
التونســية وكذلــك مــع القواعــد التــي تفرضهــا الســلطات املاليــة )البنــك املركــزي التونســي وهيئــة الســوق 

املاليــة وإدارة األداءات...(. كمــا يقيمــون فعاليــة جهــاز الرقابــة الداخليــة للبنــك. 

CSL - CNH   مجمع                           »CFA« مكتب    

أجهزة الحوكمة
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شـــــــروط حضور الجلسات العامــــــــة 

طبقــا ملقتضيــات الفصــل 40 مــن القانــون األساســي للبنــك، يمكــن ملالكــي 10 أســهم علــى األقــل خالصــة 
الدفعــات املســتحقة حضــور هــذه الجلســة أو إنابــة مســاهم آخر بموجــب تفويض يتم تســليمه وجوبا ملوكلهم 
 STB »ــى الشــركة الفرعيــة - الشــركة التونســية للبنــك »املاليــة ــي إل ــه بشــكل قانون أو إرســاله بعــد إمضائ
Finances – مقرهــا الكائــن بنهــج الهــادي كــراي - 1004 تونــس قبــل موعــد االجتمــاع بثالثــة أيــام علــى األقــل.

أمــا بالنســبة ملــن يملكــون أقــل مــن عشــرة أســهم فيمكنهــم التجمــع للحصــول علــى هــذا العــدد مــن األســهم 
وتفويــض أحدهــم أو عضــو مــن الجلســة لتمثيلهم.

بنية رأس مال الشركة التونسية للبنك إلى موفى 2019

املبلغ بآالف الدنانير %  عدد األسهم املساهمون
98,82% 767 718 153 543 699 املساهمون التونسيون

90,40% 702 268 140 453 612      ذوات اعتبارية
83,39% 647 842 129 568 465           ذوات اعتبارية عمومية

7,01% 54 426 10 885 147           ذوات اعتبارية خاصة
8,42% 65 450 13 090 087      األشخــــــــــاص
1,18% 9 157 املساهمون األجانب 301 831 1
0,75% 5 796 1 159  135     ذوات اعتبارية
0,43% 3 361 672 166      األشخــــــــــاص
100% 776 875 155 375 000 املجمـــــــــــــوع

أجهزة الحوكمة
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ــر مؤشــرات كلمة رئيس مجلس اإلدارة ــى التباطــؤ فــي نســق تغي ــر إل حــد كبي
الصناعــات غيــر التحويليــة علــى الرغــم مــن موســم 
ســياحي جّيــد ومحصــول جيــد مــن الحبــوب والزيتــون.

املســتقرة  الفالحيــة  غيــر  القطاعــات  تتمكــن  لــم 
عمومــا والتــي تطــورت فــي ظــل ظــروف مطمئنــة 
علــى  ذلــك  وانعكــس  النقــص  هــذا  تعويــض  مــن 
ــاء واألشــغال العامــة  أرقــام عــدة قطاعــات مثــل البن
ــة والتــي  واملنســوجات واملالبــس الجاهــزة واألحذي
تعتبــر قــوة ضاربــة وأساســية فــي االقتصــاد الوطني.

كان نشــاط ســوق األســهم فــي ســنة 2019، متقلبــا 
واســتقر مؤشــر توننديكــس Tunindex فــي حــدود 
7122,09 نقطــة ويرجــع ذلــك على وجــه الخصوص، إلى 
تغيــرات الســوق فضــال عــن حركــة األســعار واملراجحــة 
لصالــح توظيفــات ســوق املــال. مــع ذلــك، انخفــض 

األداء العــام للشــركات املدرجــة بشــكل معتــدل.

صالبــة   ،2019 ســنة  فــي  البنكــي  القطــاع  ــن  بيًّ
ملحوظــة إذ بلــغ القائــم الصافــي للقــروض بالنســبة 
للبنــوك املدرجــة 68,1 مليــار دينــار ليســجل زيــادة بـــ 
2,7 مليــار دينــار أو 4,2 %. كمــا ارتفعــت ودائــع الحرفــاء 

بنســبة 8,4 % لتبلــغ 66,3 مليــار دينــار.

ــج البنكــي  ــار تطــور النات ــك، وباعتب ــى ذل باإلضافــة إل
مليــار   4,95 إلــى  ليصــل   %  13,4 بنســبة  الصافــي 
دينــار وفــي مواجهــة زيــادة فــي أعبــاء األعــوان بـــ 
ــاء العامــة لالســتغالل بـــ 12,1 %، بلغــت  6,3 % واألعب
النتيجــة قبــل الضرائــب وأعبــاء نقــص قيمــة األصــول بـ 

ــادة بـــ 17,2 %. ــادل زي ــار أو مــا يع ــار دين 2,93 ملي

خــالل ســنة 2019، أوفــت الشــركة التونســية للبنــك، 
بالتزاماتهــا تجــاه حرفائهــا وشــركائها ومســاهميها 
التقديــرات علــى  تفــوق  وحققــت وضعيــة موازنــة 
الصعيديــن التجــاري واملالــي. وارتفــع الناتــج البنكــي 
الصافــي، فــي هــذا الســياق، بـــ 27 % كمــا ســجلت 
النتيجة االجمالية لالستغالل تطورا قياسيا بـ 43,3 %.

ونفتخــر بالزيــادة القياســية فــي النتيجــة الصافيــة 
التــي حققهــا البنــك بنســبة 135,3 % لتبلــغ 157,3 

مليــون دينــار.

عاًمــا  تأكيدهــا  يتــم  التــي  الصالبــة،  هــذه  بفضــل 
بعــد عــام، عــزز البنــك قدرتــه التنافســية ومرونتــه. 
كمــا دعمــت هــذه النتيجــة الثقــة التــي تربــط البنــك 
بالفاعليــن فــي القطــاع، مــا ســمح لــه بمزيــد االبتــكار 

واغتنــام فــرص تطــور جديــدة.

أدى التوجــه االســتراتيجي للبنــك إلــى مواصلــة بعــث 
ســترافق  التــي  الهيكليــة  الورشــات  مــن  العديــد 
تطــوره فيمــا يتعلــق باســتمرارية نشــاطه. نشــأت 
ــادرة مــن مجلــس اإلدارة، وهــي  هــذه الورشــات بمب

الشركة التونسية 
للبنك نحو بنك مرجعي 

ذو أفضلية
ســنة  فــي  العاملــي  االقتصــادي  الظــرف  تميــز 
النمــّو  تباطــؤ  بســبب  الضبابيــة  باســتمرار   ،2019
وارتبــط هــذا الوضــع أساســا بالتوتــرات فــي مجالــي 
الطاقــة والتجــارة، باإلضافــة إلــى االضطرابــات التــي 
ميــزت السياســات النقديــة للعديــد مــن البلــدان 

ــم. ــي العال ف

في هذا الظرف، استقر نمو الناتج املحلي الوطني 
اإلجمالــي فــي مســتوى ضعيــف ويرجــع ذلــك إلــى 
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فــي طــور التجســيم، وال ســيما املجهــودات الهامــة 
لفائــدة باعثــي الشــركات.

االبتــكار  وضــع  مــع  املســتقبل  نحــو  حاليــا  نتجــه 
والتحــول ونجــاح التناغمــات الجديــدة والنواتــج الجديدة 
ــا فــي  ــز تموقعن ــك لتعزي ــا وذل للبنــك ضمــن أهدافن
حــول  املجهــودات  هــذه  حشــد  وســيتم  القطــاع. 
خيــارات اســتراتيجية مــع االعتمــاد بثقــة علــى صالبــة 
ــك  ــح الشــركة التونســية للبن ــه لتصب ــك وخبرات البن
بنــكا مرجعيــا وذو أفضليــة فــي البــالد التونســية.

       
رئيس مجلس اإلدارة    

السيدة ناجية الغربي

تمثــل حاليــا مكتســبات حاســمة وشــاهدة علــى 
حوكمــة رشــيدة وذات رؤيــة بعيــدة النظــر. وبفضــل 
التــزام اإلدارة العامــة وفرق العمل، تمكنت الشــركة 
التونســية للبنــك مــن تحقيــق هــذه النتائــج امللفتــة 
للنظــر. كمــا عكســت هــذه النتائــج وجاهــة الخيــارات 
االســتراتيجية املعتمــدة فــي إطــار مخطــط اإلقــالع 

.2016-2020

بالنظــر إلــى تطــور مهــن القطــاع البنكــي، ســتعمل 
الشــركة التونســية للبنــك علــى أن تكــون شــريكا 
دائمــا لحرفائهــا مــن األفــراد والشــركات مــن أجــل 

تلبيــة انتظاراتهــم الجديــدة.

املقترنــة  الرقميــة  الثــورة  أّدت  للبنــك،  بالنســبة 
بأهميــة املرافقــة واملشــورة فــي املهنــة البنكيــة، 
إلــى ارســاء النجــاح والريــادة فــي القطــاع لتناغــم 
مثالــي بيــن االنســان والتكنولوجيــا الرقميــة. وقــد 
تــوج هــذا املشــروع بنجــاح غيــر مســبوق ســواء علــى 
الصعيــد الوطنــي أو اإلقليمــي مســتفيدا مــن خبــرة 

موظفــي البنــك فــي عملهــم اليومــي.

مســاهمته  البنــك  ســيواصل  الصــدد،  هــذا  وفــي 
فــي رســم املســتقبل مــن خــالل اعتمــاد أســاليب 
فــي  الحرفــاء  دعــم  نحــو  مبتكرة وموجهــة 

يعهم. ر مشــا

ــر فــي مســتقبل البنــك  ــك، ال يمكــن التفكي مــع ذل
الرتبــاط  وذلــك  للبــالد،  رؤيــة شــاملة  تبنــي  دون 
ــا  ــج االقتصــاد التونســي. وانطالق ــك بنتائ ــج البن نتائ
تشــكيلها  يتــم  البنــك  خيــارات  بــأن  يقيننــا  مــن 
لتتجاوز اســتراتيجية الشــركات، تم إدراج املســؤولية 
أهــم  ضمــن  واملدنيــة  واملجتمعيــة  االقتصاديــة 

للبنــك. االســتراتيجية  األهــداف 

وتعزيــز  االقتصــادي  االلتــزام  أصبــح  لذلــك،  وتبعــا 
التــي  الضروريــات  مــن  حاليــا  املاليــة،  الشــمولية 
أجــل  مــن  االعتبــار وذلــك  بعيــن  أخذهــا  مــن  البــد 
املحافظــة علــى ديمومــة نشــاط البنــك وتطويــر 
ثقافــة حقيقيــة ذات تأثيــر إيجابــي، بمــا فــي ذلــك 

االســتثمار. ومشــاريع  التمويليــة  مشــاريعنا 

ملهامنــا،  معنــى  االلتزامــات  هــذه  ســتضفي 
املســؤولية  قيــم  تعزيــز  فــي  وستســاهم 
االقتصاديــة واملجتمعيــة التــي يتــم تطبيقهــا فــي 
عالقاتنــا مــع حرفائنــا وشــركائنا وموظفينــا وبصفــة 

املجتمــع. مــع  أشــمل، 

وتتــردد أصــداء هــذه االلتزامــات فــي دواعــي وجــود 
العديــد مــن اإلجــراءات التــي يتــم العمــل بهــا وأخــرى 
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باإلضافة إلى ذلك، أكد البنك دوره كمحرك أساســي كلمة املدير العام
لتعبئــة االدخــار الوطنــي وذلــك بحيازتــه علــى املركــز 
أخــرى،  ناحيــة  مــن  القطــاع.  علــى مســتوى  األول 
 1026,4 قيمتــه  بمــا  إضافــي  مبلــغ  تعبئــة  تمــت 
مليــون دينــار مــن املــوارد املوســعة الــذي خــص 
جميــع مكونــات الودائــع. وقــد بلغــت نســبة النمــو

في هذا الصدد 15,9 % ملبلغ إجمالي يقدر بـ 
7370,6 مليون دينار.

مــن الواضــح، نتــج عــن الزيــادة فــي الودائــع، تطــور 
فــي القــروض املمنوحــة للحرفــاء مــع الحــرص علــى 
التحــول. وفــي هــذا  الصــارم فــي مخاطــر  التحكــم 
الســياق ارتفــع قائــم القــروض املمنوحــة للحرفــاء بـــ 

7,8 % ليبلــغ 9803,0 مليــون دينــار.

و وفقــا لسياســتها فيمــا يتعلــق بمرافقــة جميــع 
الفاعليــن االقتصادييــن، خصــت هــذه الزيــادة قــروض 
التصــرف والقــروض املوجهــة نحــو االســتثمار واألفــراد 

علــى حــد ســواء.

يفســر ارتفــاع الناتــج البنكــي الصافــي بـــ 27 % ليبلــغ 
601,1 مليــون دينــار إلــى حــد كبيــر بتحســن الهامــش 
الصافــي للفوائــد )108,3+ مليــون دينــار أو مــا يعــادل 

زيــادة بـــ 42,5 %(. 

وانتقلــت النتيجــة االجماليــة لالســتغالل إلــى 374,7 
مليــون دينــار فــي نهايــة ســنة 2019 مســجلة تحســنا 

ملحوظــا بـــ 113,2 مليــون دينــار أو 43,3 %.

كمــا عرفــت تكلفــة املخاطــر والتــي تعتبــر نقطــة 
متواصــال  تحســنا  البنــك،  فــي  للرقابــة  أساســية 
لتشــهد تراجعــا صافيــا بـــ 19,6 % لتســتقر فــي حــدود 
142,7 مليــون دينــار. وكان لذلــك تأثيــر هــام علــى 
النتيجــة الصافيــة التــي بلغــت 157,3 مليــون دينــار 

ــّدر بـــ 135,3 %. ــادة تق بزي

مــن ناحيــة أخــرى، كان تحســين جــودة نظــام الرقابــة 
الداخليــة وعمليــات الرقابــة الدائمــة ورقابــة االمتثــال 
ضمن أساسيات ورشاتنا االستراتيجية وذات األولوية.

ــا، كانــت ســنة 2019 ســنة  تحــت مختلــف هــذه الزواي
أعمــال ومشــاريع طموحــة للشــركة التونســية للبنك 
مســتوحاة مــن كلمــة رئيســة هــي االبتــكار وخاصــة 
فــي املجــال الرقمــي والــذي رافقنــا فــي تمشــياتنا 
وفي تســويق املنتجات الجديدة وفي طرق العمل.

يعــد التميــز فــي خدماتنــا عامــاًل ديناميكًيــا رئيســًيا، 
ومــن خــالل هــذا املســعى يعمــل البنــك جاهــدا علــى 
إعــادة تحديــث تجربــة الحريــف وطريقــة عملــه فــي 

الحيــاة اليوميــة.

الســنة  هــذه  خــالل  املحققــة  النتائــج  ترتبــط 
رضــاء  لتحســين  املتواصلــة  بالجهــود  واملدعومــة 
الحرفــاء بالتزامنــا الراســخ واملتعــدد األبعــاد خاصــة 

الشركة التونسية 
للبنك تعيد إبتكار تجربة 

الحريف ودعم انخراط 
شركائها

فــي نهايــة ســنة 2019، أكــدت الشــركة التونســية 
التنافســي وقــد تمكنــت مــن  للبنــك تموقعهــا 
مؤشــراتها  مســتوى  علــى  كبيــر  تطــور  تحقيــق 
االقتصاديــة واملاليــة، وهــو مــا يعكــس ديناميكيــة 
التطــور والتألــق التــي انطلــق فيهــا البنــك فــي 
النمــو  الســتعادة  االســتراتيجية  أهدافــه  إطــار 
اقتــدار. بــكل  تجســيمها  تــم  والتــي  واالقــالع 

ذلــك  وتجلــى  االقتصــادي  نمــوه  البنــك  واصــل 
ــج البنكــي الصافــي  فــي النمــو االســتثنائي للنات
ــي  ــد الصاف ــة هامــش الفوائ ــن ديناميكي ــم ع الناج
والعمــوالت الصافيــة ومداخيــل محفظــة الســندات 

املاليــة. والعمليــات 
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مــن ناحيــة أخــرى، بلغــت النتيجــة الصافيــة املجمعــة 
ملجموعــة الشــركة التونســية للبنــك 178,7 مليــون 
دينــار فــي موفــى ســنة 2019 مقابــل 59,9 مليــون 

دينــار قبــل ســنة.

االعتبــار  بعيــن  البنــك  أخــذ  الســياق،  هــذا  فــي 
»ربحيــة  االســتراتيجي  املحــور  مرجعــي  كأســاس 
الشــركات التابعــة واملســاهمات« ملواصلــة تحقيــق 
عــدة أهــداف مرســومة مــن بينهــا التخلــي عــن عــدد 
مــن الشــركات التابعــة واملســاهمات غيــر املاليــة 
وإعــادة هيكلــة محفظــة املســاهمات وأخــذ حصــص 
تدعيــم  مــع  بالتــوازي  الواعــدة  القطاعــات  فــي 

العاليــة. املردوديــة  ذات  املســاهمات 

       
         املدير العام

السيد لطفي الدبابي

فيمــا يتعلــق بتشــجيع املواهــب الشــابة التــي تــم 
مــن  واملؤّطــرة  األخيــرة  الســنوات  خــالل  انتدابهــا 
ثقافــة  تعزيــز  إلــى  باإلضافــة  البنــك  قدمــاء  قبــل 
التصــرف والقيــم الداخليــة مثــل االنتمــاء والتفانــي 

املؤسســة. ثقافــة  أســس  تمثــل  والتــي 

خــالل الســنوات األخيــرة وخاصــة فــي ســنة 2019، 
باهــرا  نجاحــا  للبنــك  التونســية  الشــركة  شــهدت 
 2020 ســنة  نحــو  حاليــا  تتطلــع  وهــي  لتوجهاتهــا 
والتــي تمثــل ســنة محوريــة مليئــة بالتحديــات وفــي 
هــذا الصــدد يعتــزم البنــك إلتمــام »مخطــط التحــول«، 

برؤيــة اســتراتيجية مصممــة خصيصــا لتطويــره.

وتوجيــه  املنتظريــن  واالزدهــار  النجــاح  ولتحقيــق 
الديناميكيــة املحققــة، ســنواصل باســتمرار وبصفــة 
ــا امللهمــة  ــا لتوحيــد نقــاط قوتن جماعيــة مجهوداتن
تكريــس  أجــل  مــن  وذلــك  واجراءاتنــا  الختياراتنــا 

واالقــالع. الطموحــة  توجهاتنــا 

وســيرافق املوظفــون هــذه التنميــة املســتدامة 
ــى أســاس يومــي. عل

الكمــي  التطــور  عــن  الحديــث  يمكننــا  ال  وأخيــرا، 
والكيفــي لســنة 2019 دون التوقــف عنــد الفــرص 
الهامــة التــي مــا فتــئ البنــك يؤكــد عليهــا مــن 
التنميــة  مجــال  فــي  املتعــددة  االلتزامــات  خــالل 
ــك أساســا مــن خــالل  ــة وذل ــة واالقتصادي املجتمعي
مشــروع البنــك الهــام املتعلــق بتشــكيل نظــام 

ريــادي.

وفــي هــذا اإلطــار، لــن يقتصــر دور الشــركة التونســية 
للبنك على التمويل التقليدي بل ســيتطور نحو دور 
شــريك محفــز للتفكيــر االســتراتيجي حــول موضــوع 
اقتصاديــات  ملواكبــة  وذلــك  الشــركات  تحويــل 

املقاطعــة وبلــوغ نمــاذج أعمــال مســتديمة.

ــدأ البنــك فــي اعتمــاد  وفــي إطــار هــذا املشــروع، ب
ومبتكــرة  نمطيــة  غيــر  تعاونيــة  عمــل  مســاحة 

االبتــكار«. »مختبــر 

أجهزة الحوكمة
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املحيط االقتصادي 
الدولي 

نمــو اقتصــادي علــى املســتوى العاملــي مقــدر 
ــطء  ــر ب بـــ ٪2,9 فــي ســنة 2019 او بنســقه األكث

ــة... ــة العاملي ــذ االزمــة املالي من

لتعــدد  نتيجــة  أساســا  الجديــد  الظــرف  يمثــل 
الصعوبــات املرتبطــة بالتجــارة العامليــة الناتجــة عــن 
تزايــد الشــكوك حــول املبــادالت التجاريــة والوضــع 
ــدم االســتقرار االجتماعــي فــي  الجيوسياســي وع

ــدان الشــرق األوســط. ــض بل بع

االقتصــادي  بالنشــاط  أيضــا  الوضــع  هــذا  ويفســر 
األقــل اهميــة فــي عــدد مــن االقتصاديــات الناشــئة 
ــدان املتقدمــة  ــة للبل ــد وعوامــل هيكلي ــل الهن مث
مثــل انخفــاض اإلنتاجيــة وشــيخوخة الســكان لذلــك 
مــن املتوقــع ان يتباطــأ النمــو االقتصــادي فــي 

البلــدان املتقدمــة الــى ٪1,7 فــي ســنة 2019.

مــن جهتهــا تســارع النمــو فــي البلــدان الناشــئة و 
البلــدان الناميــة لينتقــل الى ٪3,9 في ســنة 2019. 
ويرجــع هــذا التســارع جزئيــا الــى انتعــاش أو تراجــع 
اقــل أهميــة فــي البلــدان الناشــئة ذات الصعوبــات 
بفضــل  وذلــك  وإيــران،  واألرجنتيــن  تركيــا  مثــل 
السياســات االقتصاديــة األكثــر تكيفــا وبالنســبة 
ــدان التــي تباطــأ فيهــا  للباقــي بانتعــاش فــي البل
النمــو بشــكل كبيــر فــي ســنة 2018 مثــل البرازيــل 
واملكســيك والهنــد وروســيا واململكــة العربيــة 

السعودية. 

كمــا تراجــع التضخــم دون اعتبــار الغــذاء والطاقــة 
الــى معــدالت دون املعــدالت التاريخيــة فــي العديــد 
مــن البلــدان الناشــئة والناميــة باســتثناء عــدد مــن 

البلــدان مثــل األرجنتيــن وتركيــا وفينــزوال.

معــدل  قــدر  االمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات  فــي 
ويمكــن   2019 ســنة  فــي   2,3٪ بنســبة  النمــو 
تفســير هــذا التباطــؤ بشــكل رئيســي بالعــودة الــى 
حياديــة السياســة املاليــة بعــد االنتهــاء مــن برنامج 
التحفيــز الجبائــي لــإدارة األمريكيــة باإلضافــة الــى 
الشــكوك املرتبطــة بركــود التجــارة العامليــة الــذي 

بــدأ فــي التأثيــر ســلبيا علــى منــاخ األعمــال.  

املتحــدة  الواليــات  بيــن  التجــاري  الصــراع  أثــر 
األمريكيــة والصيــن علــى االقتصــاد األمريكــي الــذي 
قــدر نمــوه بـــ ٪0,5 فــي الثالثــي الثانــي مــن ســنة 

ــى أســاس ســنوي.  2019 عل

مــع ذلــك بقيــت مؤشــرات التشــغيل واالســتهالك 
قويــة ومدعمــة أيضــا بإجــراءات التحفيــز اذ تراجعــت 

نســبة البطالــة إلــى ٪3,5 فــي نهايــة ســنة 2019 
وهــو مــا يعــادل انخفاضــا قــدر بـــ 0,4 نقــاط مئويــة 
2018. كمــا  نهايــة ســنة  فــي  مقارنــة بمســتواها 

بلغــت نســبة التضخــم مــن ناحيتهــا 2,3٪.  

فــي اليابــان، كانــت نســبة النمــو أعلــى مــن املتوقــع 
وعرفــت نســبة البطالــة تراجعــا لتبلــغ 2‚2 فــي 2019. 
تســارع ارتفــاع األســعار مــن ناحيــة إلــى ٪0,8 فــي 

موفــى شــهر ديســمبر 2019. 

كمــا اتجهــت منطقــة اليــورو نحــو فتــرة طويلــة مــن 
نمــو أقــل ارتفــع الناتــج املحلــي اإلجمالــي فقــط 

بنـــــــسبة ٪1,2 فــي ســنة 2019. 

ــة الركــود املالحظــة فــي إيطاليــا  تراجــع يفســر بحال
التــي تعانــي أيًضــا مــن مســتوى مرتفــع مــن الديــون 
وعجــز فــي امليزانيــة تجــاوز املســتوى املطلــوب 
مــن قبــل املفوضيــة األوروبيــة باإلضافــة الــى ضعــف 
األداء للصناعــة األملانيــة املتأثــر بانخفــاض الطلــب 
وخفــض ســعر الفائــدة الرئيســي الفـــــيدرالي بمــا 

ــدره 25 نقطــة أساســية. قــــ

علــى الرغــم مــن ظــرف خارجــي أقــل مالءمــة، قــاوم 
ــك، فقــد  ــي وتواصــل نمــوه. مــع ذل االقتصــاد األوروب
يواجــه صعوبــات راجعــة الــى فتــرة شــكوك هامــة 
مرتبطــة بالصراعــات التجاريــة زيــادة الــى التوتــرات 
لقطاعــات  املســتمر  والضعــف  الجيوسياســية 

التصنيــع وخــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي.

االقتصــاد  أساســيات  بقيــت  الوضعيــة،  هــذه  رغــم 
األوروبــي متينــة. فــي الواقــع، لــم يكــن مســتوى 
التشــغيل فــي مســتوى أعلــى فــي أي وقــت مضى 
والبطالــة فــي أدنــى مســتوى لهــا منــذ بدايــة القــرن. 
فــي هــذا الســياق، رغــم التباطــؤ املالحــظ علــى 
ــق الصافــي لفــرص العمــل، اســتقرت  مســتوى الخل
ــل  ــة فــي حــدود ٪7,5 فــي 2019 مقاب نســبة البطال

ــل ســنة. ٪7,9 قب

ــم منخفضــة  ــت نســبة التضخ ــرى بقي ــة أخ ــن ناحي م
)٪1,3 علــى أســاس ســنوي خــالل شــهر ديســمبر 
تراجــع  إلــى  2019( ويرجــع هــذا املســتوى أساســا 
أســعار الطاقــة والــى واقــع اختيــار الشــركات فــي 
ــى  ــور عل ــاع األج ــة ارتف ــر تكلف ــا تمري ــر منه ــزء كبي ج

هوامشــهم بــداًل مــن حرفائهــم.

مــن ناحيــة أخــرى من املنتظــر ان تنخفض مســتويات 
الديــن العمومــي فــي أوروبــا للســنة الخامســة علــى 
التوالي، بينما ســيتعمق العجز قلياًل. كما ســتواصل 
نســب  مــن  االســتفادة  مــن  العموميــة  املاليــات 
فائــدة منخفضــة للغايــة علــى قوائــم الديــون. وفــي 
ــن العــام /  هــذا الصــدد، انخفــض مؤشــر إجمالــي الدي
الناتــج املحلــي اإلجمالــي ملنطقــة اليــورو إلــى 86,4.
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فــي اململكــة املتحــدة، بلغــت نســبة النمــو 1,2٪ 
ــر الســلبي لهشاشــة  ــت التأثي فــي ســنة 2019 تح
النمــو العاملــي واســتمرار الشــكوك حــول خــروج 
النفقــات  بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي وارتفــاع 
العامــة. تفتــرض التوقعــات خروًجــا مؤطــًرا مــن االتحاد 
األوروبــي يليــه انتقــال تدريجــي نحــو النظــام الجديــد.

فــي آســيا، تقلــص النمــو فــي ســنة 2019 بســبب 
عــدد مــن الشــكوك املرتبطــة بالبيئــة و القوانيــن 
التنظيميــة للشــركات إلــى جانــب املخــاوف بشــأن 
ــة مــا مــن  ــر البنكي ــة غي ــة املؤسســات املالي متان

ــر علــى الطلــب. شــانه ان يؤث

حافظــت الصيــن علــى مكانتهــا كأول مصــدر بحصــة 
ســوق بلغــت ٪20,45 . ســجل هــذا البلــد فــي ســنة 
2019 نســبة النمــو األقــل منــذ 27 ســنة أو مــا يعادل 
6,2 ٪. نجمــت هــذه الوضعيــة عــن التوتــرات التجاريــة 
مــع الواليــات املتحدة األمريكية و التباطؤ املســجل 

علــى مســتوى الســوق الصينيــة الداخليــة.

Abdelaziz GORGI
Collection privée STB
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االقتصـاد التـــــــونسي
تراجــع معــدل نمــو االقتصــاد التونســي  ليبلــغ 1٪ 

ــل ٪2,5 فــي ســنة 2018 فــي ســنة 2019  مقاب

تراجــع معــدل نمــو االقتصــاد التونســي ليســتقر 
فــي حــدود ٪1 فــي ســنة 2019 مقابــل ٪2,5 فــي 
ســنة 2018 ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى عــدة عوامل 
منهــا انخفــاض الطلــب الخارجــي مــن منطقــة اليورو 
الــذي أثــر ســلبا علــى الصناعــات التحويليــة وعوامــل 
وتواصــل  الزيتــون  محصــول  تراجــع  مثــل  داخليــة 

ــات.  ــات فــي قطــاع الهيدروكربون الصعوب

تحســن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر  املقابــل،  فــي   
واإلنتــاج  الســياحة  بقطاعــي  الخاصــة  املؤشــرات 
املحقــق  االســتثنائي  للمحصــول  تبعــا  الفالحــي 
للحبــوب واالســتئناف التدريجــي إلنتــاج الفوســفاط 

ومشــتقاته. 

فيمــا يتعلــق بالنشــاط الصناعــي، شــهد اإلنتــاج 
تباطــؤا بشــكل أكثــر حــدة ممــا كان عليه في نفس 
ــذا النســق  ــرة مــن الســنة الســابقة وخــص ه الفت
ــر التحويليــة. ــناعات غي ــويلية والصـــ الصناعــات التحـ

يفســر التراجــع املســجل علــى مســتوى قطــاع 
الصناعــات التحويليــة أساســا باالنكمــاش املالحــظ 
علــى مســتوى إنجــازات قطــاع الطاقــة )٪7,8- فــي 
والجلــود  واملالبــس  املنســوجات  وقطــاع   )2019
والكهربائيــة  امليكانيكيــة  والصناعــات   )-3,5٪(
)٪2,0-( تحــت تأثيــر ضعــف الطلــب الخارجــي مــن 

منطقــة اليــورو.

الصناعــات  قطــاع  فــي  اإلنتــاج  تعافــى  بينمــا 
علــى  الزيــادة  مــع  بعالقــة   )+2,8٪( الكيماويــة 

الفســفاط. انتــاج  مســتوى 

كمــا شــهد قطــاع املناجم انتعاشــا هامــا  )18,8%+(
ــادة إنتــاج الفوســفات )4,1 مليــون طــن  نتــج عــن زي

خــالل ســنة 2019(.

مــن ناحيــة اخــرى، شــهدت ســنة 2019 مواصلــة 
الســياحي  النشــاط  مســتوى  علــى  التحســن 
بنســق اقــل مــن النســق املســجل فــي نهايــة 

.  2018 ديســمبر  شــهر 

األجانــب  الســياح  عــدد  اجتــاز  الصــدد،  هــذا  وفــي 
التقديــرات ليشــهد ارتفاعــا ب ٪13,6 ليبلــغ حوالــي 
9,4 مالييــن ســائح. شــمل هــذا التطــور، علــى وجــه 
الخصوص الســياح األوروبيين وال ســيما الفرنســيين 
واإليطالييــن والبريطانييــن. مــن ناحيتــه، تطــور عــدد 
الســياح الجزائرييــن بمــا قدره ٪8,3 في ســنة 2019.

تبعــا لذلــك شــهد عــدد الليالــي الســياحية اإلجماليــة 
املقضــاة تباطــؤا ليتطور بحوالي ٪10,9 ويســتقر في 
حــدود 30 مليــون ليلــة مقضــاة. خــص هــذا التطــور 
مجمــل املناطــق الســياحية وبالخصــوص املناطــق 
الســياحية ياســمين الحمامــات واملنســتير ســقانص 

وسوســة. 

ــرادات الســياحة تطــورا  ــار مــا ســبق، ســجلت إي باعتب
بنســبة ٪35,7 لتبلــغ 5.619 م. د فــي نهايــة الســنة.

ــي لخدمــات الســوق  ــي اإلجمال ــج املحل ســجل النات
 ٪ بنســبة2,2  تطــورا  والتجــارة(  والســياحة  )النقــل 
.خــص هــذا التطــور تقريبــا جميــع القطاعــات مثــل 
قطاعــات الفنــادق واملطاعــم واالتصــاالت والخدمــات 

املاليــة.

اذ عرفــت حركــة الــركاب الجويــة، مــن بيــن اشــياء 
أخــرى، تباطــؤا لنســق تطورهــا، مقارنة بســنة 2018 او 
مــا يعــادل ٪7,5 ليبلــغ عــدد املســافرين 11,7 مليــون 
مســافر خــالل ســنة 2019. لوحــظ هــذا التحســن علــى 

مســتوى جميــع املطــارات تقريبــا.

مــن جانبهــا، واصلــت الخدمــات غيــر الســوقية تطورهــا 
بنســق معتــدل أو بنســبة ٪0,3 خــالل الثالثــي الرابــع 
و٪1,0 علــى كامــل الســنة مقابــل 0,4 ٪ قبــل ســنة.

بلــغ مجمــوع االســتثمارات املعلــن عنهــا مــا يعــادل 
3.436 مليــون دينــار شــملت 14.516 مشــروعا و81,3 
ألــف موطــن شــغل يتعيــن بعثهــا، منهــا 49,6 ألــف 

موطــن شــغل فــي قطــاع الصناعــة.

ــة بلغــت االســتثمارات  ــق بقطــاع الصناع فيمــا يتعل
املعلن عنها ما يعادل 2.966 مليون دينار في موفى 
2019 مقابــل 3.568 مليــون دينــار خــالل ســنة 2018 
بانخفــاض قــدره ٪16,9. خــص هــذا التراجــع، باألســاس 
ــات  ــات صناع ــا فــي قطاع ــن عنه االســتثمارات املعل
الصناعــات  أقــل  وبدرجــة   )-58,4٪( الجلود واألحذية 
املختلفــة )٪43,4-( والصناعــات الغذائيــة )32,1٪-(. 

مســتوى  علــى  ارتفــاع  لوحــــظ  املقابــل،  فــي 
صـــناعات النســيج واملالبــس   )٪43,4+( والصناعــات 

.)+22,6٪( الكيمياويــة 

ــغ عــدد املشــاريع املعلــن عنهــا 3.910 مشــروعا   بل
 3.749 مقابــل   2019 املحاســبية  الســنة  خــالل 
مشــروعا فــي ســنة 2018 وهــو مــا يعــادل زيــادة 
بنســبة ٪4,3 وســتؤدي هــذه املشــاريع إلــى خلــق 
ــدر بـــ 16٪  ــاض يق ــد، بانخف 52575 موطــن شــغل جدي

.2018 بســنة  مقارنــة 

بتراجــع  أخــرى  ناحيــة  مــن   2019 ســنة  تميــزت 
االســتثمارات املعلــن عنهــا فــي مناطــق التنميــة 

املحيط االقتصادي و املالي
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مليــون   1.571,3 لتبلــغ   10,5٪ بنســبة  الجهويــة 
دينــار مقابــل 1.755,8 مليــون دينــار فــي ســنة 2018 
وبالتالــي انتقلــت حصــة هــذه املناطــق مــن 49,2٪ 
فــي نهايــة ســنة 2018 إلــى ٪53,0 فــي موفــى 

 .2019 املحاســبية  الســنة 

كمــا بلغــت حصــة االســتثمارات املائــة فــي املائــة 
أجنبيــة مــا يقــارب ٪16,2 مــن مجمــوع االســتثمارات 

الصناعيــة املعلــن عنهــا.

الخدمــات  بقطــاع  املعلنــة  االســتثمارات  ســجلت 
مــن جهتهــا تراجعــا هامــا بـــ ٪37 لتصــل إلــى 869,7 

مليــون دينــار فــي ســنة 2019. 

فيمــا يتعلــق بالتجــارة الخارجيــة، ســجلت الــواردات 
ارتفاعــا بنســبة ٪5,7 مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن 
ســنة 2018 بنســق اقــل مــن نســق تطــور الصــادرات 
التــي شــهدت فــي الوقــت نفســه زيــادة بنســبة 
ــة االورو.  ــل منطق ــب مــن قب ــع الطل ــا لتراج ٪7 تبع

كمــا تميــز تطــور امليــزان التجــاري فــي ســنة 2019 
بزيــادة علــى مســتوى عجــز امليــزان الغذائــي ليبلــغ 
بمــا  الطاقــي  امليــزان  عجــز  وتوســع  د  م.   1.398
قيمتــه 1.577 م. د ليبلــغ 7,8- مليــار دينــار تحــت 
تأثيــر ارتفــاع األســعار العامليــة ملنتجــات الطاقــة 
لهــذه  الوطنــي  لإنتــاج  املحــدود  واملســتوى 

املنتجــات.

يعــزى تطــور حجــم الــواردات إلــى الزيــادة املالحظــة 
ــواردات  ــات. اذ ســجلت ال ــع القطاع ــا فــي جمي تقريب
مــن منتجــات الطاقــة ارتفاعــا بنســبة ٪19,6 مــن 
حيــث القيمــة وذلــك اساســا بمــا يتماشــى مــع 
وزيــادة  الطبيعــي  الغــاز  امــدادات  فــي  الزيــادة 
ــك خاصــة  املشــتريات مــن املنتجــات املكــررة، وذل

نتيجــة الغلــق املســتمر ملصفــاة بنــزرت.

باإلضافــة إلــى ذلــك، شــهدت الواردات مــن املنتجات 
تطورهــا  لنســق  تباطــا  واالســتهالكية  الغذائيــة 
لتســجل علــى التوالــي زيــادة بنســبة ٪5,4 و4٪ 
فــي ســنة 2019 مقابــل زيــادات ب ٪15,1 و12,5٪ 

فــي موفــى ســنة 2018.

الخــام  املــواد  مــن  املشــتريات  تراجعــت  كمــا   
والنصــف منتجــات بنســبة ٪2، مقارنــة بزيــادة تقــدر 

بـــ ٪22,5 فــي ســنة 2018 .

خــص النمــو اإليجابــي للصــادرات فــي ســنة 2019 
املناجــم  قطاعــات  ســيما  وال  القطاعــات  اغلــب 
واملنتجــات   )+21,3٪( ومشــتقاته  والفوســفاط 

.  )+3,9٪( الطاقيــة 

تدعــم هــذا التطــور كذلــك بالزيــادات املســجلة علــى 
والجلــود  واملالبــس  النســيج  قطاعــات  مســتوى 
والكهربائيــة  امليكانيكيــة  والصناعــات   ،)+4,2٪(
)٪12,3+( والصناعــات التحويليــة االخــرى )12,2٪+(. 
الفالحــة  قطاعــي  صــادرات  انخفضــت  باملقابــل، 
هــذا  ويفســر   13٪ بنســبة  الغذائيــة  والصناعــات 
التراجــع أساســا باالنخفــاض املالحــظ علــى مســتوى 

مبيعــات زيــت الزيتــون.

املتوســطة  النســبة  بلغــت  أخــرى  ناحيــة  مــن 
مقابــل   2019 ســنة  كامــل  خــالل   6,7٪ للتضخــم 
أســعار  لتباطــؤ  كنتيجــة   2018 ســنة  فــي   7,3٪
املــواد الغذائيــة واإلســكان وامليــاه والغــاز والكهربــاء 
وأنشــطة  والنقــل  الوقــود  أصنــاف  مــن  وغيرهــا 

والتعليــم. الثقافيــة  واألنشــطة  الترفيــه 

املحيط االقتصادي و املالي
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إنجازات على مستوى 
مطابقة الكم و الكيف 

لألهداف املرسومة 
بالنسبة لسنة 2019

إنجــازات علــى مســتوى مطابقــة الكــم و الكيــف 
لألهــداف املرســومة بالنســبة لســنة 2019

مــع  وبالتزامــن   2019 املحاســبية  الســنة  خــالل 
 ،2016-2020 اســتراتيجية  لتنفيــذ  الرابعــة  الســنة 
تجســيم  للبنــك  التونســية  الشــركة  واصلــت 
تحقيــق  مــن  وتمكنــت  االســتراتيجية   توجهاتهــا 

املتوقعــة. األهــداف  تتجــاوز  ماليــة  نتائــج 

على مستوى الكيف،
ارتكــزت اإلنجــازات الرئيســية املتعلقــة باملشــاريع 
املحــاور  حــول  للبنــك  والوظيفيــة  االســتراتيجية 

التاليــة:

املوارد البشرية 
 اتمــام برنامــج إعــادة الهيكلــة االجتماعيــة مــع 
التقاعد الطوعي لـ 92 شخص وانتداب  258إطار جديد 
)مــن بينهــم 246 بمناظــرة خارجيــة و9  متخرجيــن 
العربــي  للمغــرب  التنميــة  تمويــل  معهــد  مــن 

 اعتمــاد نظــام تأجيــر متغيــر ومحفــز وذلــك علــى 
أســاس تقييــم لــألداء العــام واألداء الفــردي؛

ــة للتصــرف  ــي ارســاء منصــة مندمج  الشــروع ف
عــن بعــد فــي املــوارد البشــرية و وضــع منصــة 

لتكويــن املوظفيــن عــن بعــد .

التنمية التجارية
 افتتاح 6 فروع بنكية جديدة.

 الشــروع فــي اســتغالل مســاحة الخدمــة الذاتيــة 
فــي ســكرة؛

 إعادة مراجعة وظيفة التسويق؛

 إرســاء منصــة رقميــة والتســويق ملنتجات رقمية 
جديدة؛

نظام املعلومات
 الشــروع في مشــروع تطوير الحلول املعلوماتية  
الشــامل؛ البنــك  منظومــة  مشــروع  وإطــالق 

 إعــادة مراجعــة البنيــة التحتيــة لشــبكات املقــر 
بالســالمة  املتعلقــة  العناصــر  وتدعيــم  املركــزي 

املعلوماتيــة؛

مــن  والتثبــت  البيانــات  إثــراء  مشــروع  إطــالق   
؛ ثوقيتهــا مو

التحول الرقمي
ــك  ــز العمــل وذل ــة حي ــات رقمي  وضــع ثمــان تطبيق
لحــل مصاعــب الحرفــاء وتدعيــم خبراتهــم وخبــرات 

املوظفيــن؛

 إرســاء منصــة للبنــك املفتــوح تســمح بالتفاعــل 
مــع التكنولوجيــات املاليــة «  » FINTECH و الشــركاء 

ــة. مــن خــالل API مفتوحــة و مؤمن

  GPI ارساء منصة  سويفت جديدة للدفوعات الفورية 

 »Agile« تنفيــذ اســتراتيجية البيانــات واتبــاع طريقــة 
إلدارة املشــاريع املتعلقة بالبيانات والتي ستســمح 
بقيــادة النشــاط وتحويــل املهــن البنكيــة مــن خــالل 

تطويــر نمــاذج للوحــات القيــادة التحليليــة؛

 حصــول البنــك علــى جائــزة أفضــل بنــك رقمــي فــي 
شــمال إفريقيا.

االتنظيم والتصرف الحذر
 البدء في مشروع نمذجة العمليات البنكية؛

 ارســاء نظــام تصــرف فــي املخاطر العمليــة ومخاطر 
السوق؛

 مواصلــة مشــروع إرســاء نظــام تصنيــف داخلــي 
بمســاندة البنــك الدولــي؛

cإرســاء نظــام تصــرف اســتباقي ملؤشــرات الحــذر 
للســيولة والتحــول )مؤشــر الســيولة قصيــرة املــدى 

ــات(. ــروض لإيداع ومؤشــر مالئمــة الق

نشاط الشركة التونسية للبنك
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على املستوى الكمي، 
ســجلت املؤشــرات االساســية للنشــاط والنتائــج 
املســجلة  بمســتوياتها  مقارنــة  ملحوًظــا  تحســًنا 

فــي نهايــة ســنة 2018

مــن حيــث املــوارد، واصــل البنــك مجهوداتــه 
فيمــا يتعلــق بتعبئــة الودائــع لــدى الحرفــاء لالمتثــال 

الدائــم ملقتضيــات مؤشــر التحــول.
 15,9٪ بنســبة  تطــورا  العمــالء  ودائــع  ســجلت   
مقارنة بالســنة املحاســبية املاضيــة لتبلغ 7.370,6 
ــة ســنة 2019. خصــت هــذه  ــار فــي نهاي مليــون دين
الزيــادة جميــع أصنــاف الودائــع مــع الحفــاظ علــى 

هيكلــة شــبه مســتقرة.

ــون  ــا ب 28,2 ملي ــراض ارتفاع  شــهدت مــوارد االقت
نجــم  دينــار.  مليــون   313,0 لتبلــغ   9,9٪ أو  دينــار 
فــي  الزيــادة  عــن  باألســاس  امللحــوظ  التحســن 
قائــم القــروض الرقاعيــة والخاصــة تبعــا، بالخصــوص، 
لتجســيم القســط األول مــن القــرض الرقاعــي -2019

11 )50 مليــون دينــار(.

واصــل  باالســتعماالت،  يتعلــق  فيمــا 
النمــو  تحفيــز  الــى  الراميــة  مجهوداتــه  البنــك 
االقتصــادي للبــالد و ذلــك علــى الرغــم مــن الظــرف 
الصعــب مــع إيــالء اهتمــام خــاص لتطهيــر وتغطيــة 

املتعثــرة. املحفظــة 
علــى  املســتحقة  الديــون  قائــم  إجمالــي  بلــغ 
الحرفــاء 9803,0 مليــون دينــار مقابــل 9093,5 مليــون 
دينــار قبــل ســنة او مــا يعــادل زيــادة تقــدر ب 709,6 

مليــون دينــار أو 7,8٪.

التصــرف  قــروض  اساســا  الزيــادة  هــذه  خصــت 
)٪8,5+( وبدرجــة أقــل، قــروض االســتثمار )6,0٪+( 

.)+3,6٪( األفــراد  وقــروض 

كمــا واصــل البنــك، بالتــوازي، مجهوداتــه للتحكــم 
فــي التعهــدات مــا مكنــه مــن التخفيــض في نســبة 
ــرة لتســتقر فــي حــدود ٪18,3 فــي  ــون املتعث الدي
 20,8٪ مقابــل   2019 املحاســبية  الســنة  موفــى 

ــة ســنة 2018. فــي نهاي

ــا  ــة ارتفاع ــم محفظــة الســندات التجاري  ســجل قائ
ب 16,5 مليــون دينــار أو ٪5,1 خــص ســندات الخزينــة 

قصيــرة املــدى.

ــم محفظــة ســندات االســتثمار  ــي قائ ــغ إجمال  بل
1134,6 مليــون دينــار فــي موفــى ســنة 2019 مقابل 
1155,1 مليــون دينــار فــي نهايــة الســنة املحاســبية 
2018 ليســجل بذلــك انخفاضــا بمــا قــدره 20,5 مليــون 

دينــار أو 1,8٪.

 انعكــس التحســن امللحــوظ علــى مســتوى جميــع 
مؤشــرات النشــاط علــى نتائــج البنــك وفــي هــذا 

الســياق.

 للســنة الثالثــة علــى التوالــي، ســجل البنــك أفضــل 
بالبنــوك  مقارنــة  الصافــي  البنكــي  للناتــج  تطــور 
املماثلــة اذ بلــغ مــا قــدره 601,1 مليــون دينــار فــي 
نهايــة الســنة املحاســبية 2019 مقابــل 473,4 مليــون 
دينــار فــي موفــى ســنة 2018 أو مــا يعــادل زيــادة 

بنســبة 27٪.

االجماليــة  النتيجــة  ايضــا  النســق  هــذا  ميــز   
لالســتغالل التــي شــهدت زيــادة ملحوظــة بـــ 43,3٪، 
لتنتقــل 374,7 مليــون دينــار فــي موفــى الســنة 
املحاســبية 2019 كمــا هــو الحــال بالنســبة للنتيجــة 
الصافيــة التــي تحســنت بنســبة ٪135,3 لتبلغ 157,3 
ــة الســنة املحاســبية 2019. ــار فــي نهاي مليــون دين

ــة األصــول   وفــي نفــس الســياق، ســجلت مردودي
و مردوديــة األمــوال الذاتيــة ارتفاعــا لتنتقــل علــى 
التوالــي مــن ٪0,7 إلــى ٪1,4 ومــن ٪8,3 إلــى 18,1٪.

Safia FARHAT
Collection privée  STB
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األرقـام الرئيسيـة      
معدل 

تطور نسبة 
النمو

ديسمبر 
2019

ديسمبر 
2018

ديسمبر 
2017

ديسمبر 
2016

ديسمبر 
2015 مـــاليين الدنـــانير

10,1% 11 301,9 10 519,8 9 050,9 8 279,2 7 693,6 مجموع املوازنة

النشـــــاط

8,7% 7 370,6 6 357,0 5 963,8 5 443,2 5 285,1 إيداعات الحرفاء
(8,4%) 313,0 284,8 289,0 354,3 444,0  موارد االقتراض

7,6% 7 683,5 6 641,8 6 252,8 5 797,5 5 729,1 مجموع املوارد 
املجمعة

7,5% 9 803,0 9 093,5 8 150,5 7 671,9 7 348,8  قائم القروض
اإلجمالية للحرفاء

10,6% 7 978,2 7 133,4 6 114,8 5 529,8 5 341,4 قائم القروض الصافية 
للحرفاء

10,0% 9 490,6 8 655,7 7 650,8 6 970,5 6 478,3  مجموع املساعدات
الصافية لالقتصاد

24,2% 363,0 254,6 190,4 160,0 152,5 هامش الوساطة

النتــــائج

18,3% 101,2 85,9 77,1 67,6 51,7 العموالت الصافية

20% 137 133 115 82 66 مداخيل محفظة 
السندات

22,2% 601,1 473,4 382,7 309,6 269,7  الناتج البنكي
الصافي

14,1% 234,2 219,8 191,2 155,1 138,1 أعباء التصرف

28,5% 374,5 261,5 198,4 160,6 137,5  النتيجة االجمالية
لالستغالل

47,7% 157,3 66,9 44,4 40,5 33,0 النتيجة الصافية 
للسنة املحاسبية

20,1% 1 048,0 846,2 639,4 527,7 504,1 رقم األعمــال

0,0% 776,9 776,9 776,9 776,9 776,9 رأس املال

 األمــوال
الذاتيـــــة

0,0% 117,0 117,0 117,0 117,0 117,0 منحة الدولة

(0,6%) 485,0 485,1 485,1 496,9 496,5  احتياطيات منها
منحة الدمج

(8,6%)  (508,3)  (575,6)  (620,5)  (694,7)  (727,8) أرباح مؤجلة
47,7% 157,3 66,9 44,4 40,5 33,0 ربح السنة

10,3% 1 027,9 870,2 802,9 736,6 695,7 أموال ذاتية

نشاط الشركة التونسية للبنك
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األرقـام الرئيسيـة
ديسمبر 

2019
ديسمبر 

2018
ديسمبر 

2017
ديسمبر 

2016
ديسمبر 

2015 مـــاليين الدنـــانير

نسبة املالءة 13,5% 12,1% 11,5% 10,7% 12,6%

مخــــــــــاطر

9,2% 7,7% 7,7% 8,5% 9,0% Tier 1
142,8% 96,9% 88,3% 199,3% 169,4% (LCR) نسبة تغطية السيولة  
137,4% 150,0% - - - LTD
 نسبة الديون املصنفة 30,3% 28,2% 24,4% 20,8% 18,3%
نسبة تغطية الديون املصنفة 74,9% 79,5% 80,2% 81,8% 81,6%

 نسبة تغطية الديون املصنفة 67,9% 73,1% 73,5% 75,4% 75,4%
))صافي من الفوائد املؤجلة

)ROE( مردودية األموال الذاتية 5,0% 5,8% 5,8% 8,3% 18,1%

مـــــردودية

)ROA( مردودية األصول 0,4% 0,5% 0,5% 0,7% 1,4%

 النتيجة الصافية/الناتج البنكي 12,3% 13,1% 11,6% 14,1% 26,2%
الصافي

العموالت الصافية/الناتج البنكي  19,2% 21,8% 20,1% 18,1% 16,8%
الصافي

 هامش الوساطة/الناتج البنكي 56,6% 51,7% 49,7% 53,8% 60,4%
الصافي

عموالت صافية/مجموع األجور 48,5% 59,2% 54,5% 59,9% 67,2%

)االيداعات/عدد األعوان )آالف الدنانير 784,6 2  542,4 2  907,8 2  426,9 3  822,9 3 

إنتـــــــاجية
القروض/عدد األعوان )آالف الدنانير( 814,2 2  582,8 2  981,4 2  845,5 3  138,1 4 

 الناتج البنكي الصافي/عدد األعوان 142,1  144,6  186,6  255,2  311,8 
)آالف الدنانير

معامل االستغالل 51,2% 50,1% 49,9% 46,4% 39,0%

1 928 1 855 2 051 2 141 1 898 عدد األعوان

 مؤشــــرات
أخــــرى

149 143 140 130 123 عدد الفروع
202 197 184 178 174 عدد املوزعات اآللية

1 082 901 848 775 790 عدد املطارف

 155 375  155 375  155 375  155 375 1 855 )عدد األسهم )باآلالف

 مؤشــــرات
 الســـوق
املــــالية

4,7 3,7 3,6 3,9 143 سعر االقفال )بالدينار(

727,2 571,8 556,2 606,0 197  الرسملة في البورصة )مليون
)دينار

1,0 0,4 0,3 0,3 901 املرابيح في السهم الواحد 
)بالدينار(

نشاط الشركة التونسية للبنك
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1. ودائع الحرفاء
 7.370,6 الحرفــاء  لودائــع  اإلجمالــي  القائــم  بلــغ 
مليــون دينــار فــي نهاية ســنة 2019 مقابل 6.357,0 
مليــون دينــار فــي موفى الســنة املحاســبية 2018 
مــع تســارع لنســق النمــو )15,9٪ فــي 2019 مقابــل 

6,6٪ فــي 2018 ( .

وتفســر الزيــادة امللحوظــة باملجهــودات التجاريــة 
املبذولــة فيمــا يتعلــق بتعبئــة املــوارد بهــدف 
التونســي  البنــك املركــزي  االمتثــال ملتطلبــات 

فيمــا يتعلــق بنســبة التحــول.

2. موارد االقتراض
فــي موفــى ســنة 2019، بلــغ القائــم االجمالــي 
ملــوارد االقتــراض 313,0 مليــون دينــار بزيــــادة تقــــدر 
بـــ 28,2 مليــون دينــار أو 9,9٪ مقارنــة بمســتواها 
في نهاية شــهر ديســمبر 2018. يعزى هذا التحســن 

باألســاس إلــى الزيــادة علــى مســتوى قائــم القروض 
الرقاعيــة والخاصــة املتأتيــة بالخصــوص مــن تجســيم 
القســط األول مــن القــرض الرقاعــي STB-2019 بمــا 

قيمتــه 50 مليــون دينــار.

3. الوساطة املالية
قائــم  بلــغ   ،2019 املاليــة  الســنة  نهايــة  فــي 
توظيفــات الحرفــاء فــي األدوات النقديــة واملاليــة 
110,6 مليــون دينــار مقابــل 125,9 مليــون دينــار فــي 
موفــى ســنة 2018، او مــا يعــادل انخفاضــا بمــا قــدره 
15,4 مليــون دينــار أو 12,2٪ يعــزى هــذا التغيــر الــى 
انخفــاض التوظيفــات فــي أذون الخزينــة بمــا قــدره 
ــار أو 11,7٪ مــن ناحيــة وتراجــع قائــم  9,5 مليــون دين
ســندات الخزينــة بنســبة 5,9 مليــون دينــار أو ٪13 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي م

املــــــــــــوارد
ــل فــي  ــك املتمث ــار البن ــا يعكــس خي ــو م ــع وه ــاف الودائ ــف أصن ــاء شــملت مختل ــع الحرف ــة لودائ ــة هام تعبئ

املحافظــة علــى قاعــدة تجاريــة وفيــة و قــارة ومتنوعــة.

أقفلــت الشــركة التونســية للبنــك الســنة املحاســــبية 2019 بزيــادة فــي املــــوارد املوســعة قــدرت بـــ 026,4 1 
مليــون دينــار أو 15,2٪  لوحظــت بشــكل اساســي علــى مســتوى مختلــف اصنــاف ودائــع الحرفــاء .فــي الواقــع 

ســجلت ودائــع الحرفــاء ارتفاعــا بـــ 013,6 1 مليــون دينــار أو ٪15,9. 

%  ديسمبر   التغير 
2019

 ديسمبر  
2018 ماليين الدنانير

إيداعات الحرفاء 357 6  371 7  014 1  15,9%
(12,2%)  (15) وساطة مالية 126  111 

موارد االقتراض 285  313  28  9,9%
15,2% مجموع املوارد املوسعة 768 6  794 7  026 1 

% الحصة التغير   ديسمبر 
2019 الحصة  ديسمبر 

2018 ماليين الدنانير 

إيداعات تحت الطلب 417 2  38,0% 627 2  35,6% 210  8,7%

 منها إيداعات تحت الطلب بالعملة 784  12,3% 790  10,7% 6  0,8%
األجنبية

إيداعات ألجل 005 1  15,8% 461 1  19,8% 457  45,5%
إيداعات االدخار 773 2  43,6% 021 3  41,0% 248  8,9%

مبالغ أخرى مستحقة للحرفاء 162  2,5% 260  3,5% 99  61,1%
15,9%  1 014 100,0%  7 371 100,0% مجموع إيداعات الحرفاء 357 6 

نشاط الشركة التونسية للبنك
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االستعمـــاالت
1. املساعدات لالقتصاد 

ســجل إجمالــي املســاعدات لالقتصــاد ارتفاعــا بـــ 655,5 مليــون دينــار أو 6,0٪ ليبلــغ 490,7 11 مليــون دينــار فــي 
موفــى ســنة 2019 مقابــل 835,2 10 مليــون دينــار فــي نهايــة الســنة املحاســبية 2018.

شملت هذه الزيادة باألساس اجمالي القروض املمنوحة للحرفاء )+709,6 مليون دينار أو ٪7,8(.

شــهدت محفظــة الســندات مــن جهتهــا انخفاضــا بـــ 48,2 مليــون دينــار لتتراجــع مــن 696,7 1 مليــون دينــار إلــى 
648,5 1 مليــون دينــار فــي نهايــة ســنة 2019.

ــم الصافــي للمســاعدات  ــغ القائ ــة نقــص القيمــة، بل ــد املعلقــة املخصصــة لتغطي ــار املدخــرات والفوائ وباعتب
املمنوحــة لالقتصــاد 490,6 9 مليــون دينــار فــي موفــى ســنة 2019 مقابــل 655,7 8 مليــون دينــار قبــل ســنة 

أو مــا يعــادل زيــادة قدرهــا 834,9 مليــون دينــار أو ٪9,6.

2. القروض الصافية املمنوحة للحرفاء
ــار  فــي نهايــة  شــهر ديســمبر 2019، بلــغ القائــم اإلجمالــي للقــروض املمنوحــة للحرفــاء 308,0 9 مليــون دين

ــار أو ٪7,8. ــادة قدرهــا 709,6 مليــون دين ــار فــي الســنة املنقضيــة، مســجاًل زي ــل 093,5 9 مليــون دين مقاب

خصــت هــذه الزيــادة باألســاس قــروض التصــرف التــي ســجلت ارتفاعــا بـــ 338,7 مليــون دينــار أو 8,5٪ لتســتقر 
فــي حــدود 342,0 4 مليــون دينــار فــي نهايــة ســنة 2019، وهــو تطــور يتماشــى مــع توجهــات البنــك الراميــة إلــى 

الزيــادة فــي حصــة هــذا الصنــف مــن التعهــدات.

مــن جانبهــا، شــهدت قــروض االســتثمار تطــورا ب 188,3 مليــون دينــار أو 6,0 ٪ لتنتقــل مــن 138,1 3 مليــون دينــار 
إلــى 326,4 3 مليــون دينــار فــي موفــى الســنة املحاســبية 2019، وتأخــذ هــذه الزيــادة بعيــن االعتبــار عمليــات 
الشــطب والتفويــت لفائــدة الشــركة التونســية الســتخالص الديــون » CRTS « لعــدد مــن الديــون املشــكوك فــي 
خالصهــا بمــا قيمتــه 219,0 مليــون دينــار، وينــدرج هــذا اإلجــراء فــي إطــار توجــه البنــك املتمثــل فــي الحــد مــن 

نســبة الديــون املتعثــرة.

كمــا ارتفعــت القــروض املمنوحــة لألفــراد بمــا قــدره 64,2 مليــون دينــار أو 3,6 ٪ لتنتقــل مــن 758,7 1 مليــون 
دينــار إلــى 822,9 1 مليــون دينــار.

بالتــوازي، واصــل البنــك تخصيــص املدخــرات الضروريــة لتغطيــة الديــون املتعثرة ومــن بينها، على وجــه الخصوص، 
تلــك التــي بقيــت 3 ســنوات وأكثــر فــي فئتــي املخاطــر 4 و5 و ذلــك فــي إطــار تطبيــق منشــور البنــك املركــزي 

التونســي عــدد 21-2013 املتعلــق بتخصيص مدخــرات إضافية.

ســجل قائــم القــروض الصافيــة مــن املدخــرات والفوائــد املعلقة زيــادة أكثر اهمية )844,8 مليــون دينار أو 11,8 ٪( 
ليبلغ 978,2 7 مليون دينار في موفى 2019 مقابل 133,7.4 7 مليون دينار في نهاية السنة املحاسبية 2018.

ديسمبر  التغير  % 
2019

 ديسمبر 
2018 ماليين الدنانير 

6,0% املساعدات االجمالية لالقتصاد 835 10  491 11  655 
7,8% املستحقات االجمالية على الحرفاء 093 9  803 9  710 
(3%)  (48) محفظة السندات 697 1  648 1 

(13,0%)  (6) أوراق الخزينة 45  39 
(8,2%)  (179) مدخرات وفوائد معلقة 179 2  000 2 

(7,5%)  (117) مدخرات 551 1  434 1 

(9,9%)  (62) فوائد معلقة 629  566 

9,6% املساعدات الصافية لالقتصاد 656 8  491 9  835 

نشاط الشركة التونسية للبنك
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و يفســر االرتفــاع املالحــظ بالزيــادة علــى مســتوى القائــم اإلجمالــي )709,6+ مليــون دينــار( و تراجــع املدخــرات 
و الفوائــد املعلقــة )- 135,2 مليــون دينــار(.

وباعتبــار مــا ســبق، تغيــرت بنيــة إجمالــي القــروض بشــكل طفيــف: قــروض التصــرف )+ 0,3 نقطــة مئويــة إلــى 
44,3 ٪( وقــروض االســتثمار )- 0,6 نقطــة مئويــة إلــى 33,9 ٪( وقــروض األفــراد )- 0,7 نقطــة مئويــة إلى 18,6 ٪(.  

بقيــت  بذلــك بنيــة  املســتحقات االجماليــة علــى الحرفــاء متميــزة بهيمنــة قروض التصرف بحصــة تقارب 44,3 ٪

ديسمبر  التغير  % 
2019

 ديسمبر 
2018 ماليين الدنانير 

7,8% املستحقات االجمالية على الحرفاء 093 9  803 9  710 
8,5% قروض التصرف 003 4  342 4  339 
6,0% قروض االستثمار 138 3  326 3  188 
3,6% قروض لألفراد 759 1  823 1  64 

61,2% قروض أخرى 193  312  118 
-6,9%  135  (1 825)  (1 960) مدخرات وفوائد معلقة

-5,5%  73  (1 258)  (1 331) مدخرات

-9,9%  62  (566)  (629) فوائد معلقة

11,8% املستحقات الصافية على الحرفاء 133 7  978 7  845 

3. محفظة السندات
ســجل القائــم اإلجمالــي ملحفظــة الســندات التجاريــة وســندات االســتثمار تراجعــا بـــ 48,3 مليــون دينــار أو 2,8٪ 

ليبلــغ 1.648,5 مليــون دينــار فــي نهايــة ســنة 2019 مقابــل 1.696,7 مليــون دينــار قبــل ســنة.
بينمــا، بقــي القائــم الصافــي ملحفظــة الســندات مســتقرا وفــي جــزء كبيــر منــه مكونــا مــن ســندات الدولــة. 
تعكــس التحــوالت الهامــة املســجلة علــى مســتوى املســاهمات عمليــات التفويــت مــن اجــل االمتثــال لعتبــة 
ال ٪20 لتواجــد الشــركات التابعــة غيــر املاليــة )القانــون البنكــي 48 لســنة 2016( وإعــادة هيكلــة رأس مــال عــدد 

مــن الشــركات التابعــة األخــرى. 

 ديسمبر  التغير  % 
2019

 ديسمبر 
2018 ماليين الدنانير 

5,1% محفظة السندات التجارية 322  339  16 
(4,7%)  (65) سندات االسثمار 374 1  310 1 
(2,8%)  (48) محفظة السندات الخام 697 1  648 1 

(20,2%)  44  (175)  (219) محفظة السندات الخام
(0,3%)  (4) محفظة السندات الصافية 477 1  473 1 

2,1%
19,3%

34,5%

44,0%

3,2%
18,6%
33,9%

44,3%
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يفصل التغير امللحوظ على النحو التالي:

محفظة السندات التجارية : )+ 16,5 مليون دينار أو 5,1٪(

بلغــت محفظــة الســندات التجاريــة 338,7 مليــون دينــار فــي نهايــة ســنة 2019 بزيــادة تقــدر بـــ 16,5 مليــون دينــار 
أو ٪5,1 مقارنــة بمســتواها املســجل فــي موفــى الســنة املحاســبية 2018. 

ويفسر هذا التطور بالزيادة املسجلة على مستوى قائم اذون الخزينة القصيرة املدى.

       

 ديسمبر  التغير  % 
2019

 ديسمبر 
2018 ماليين الدنانير 

سندات املبادلة 0,5  14  13 

0,9% سندات التوظيف 322  325  3 

5,1% محفظة السندات التجارية 322  339  16 

محفظة سندات االستثمار : )64,7- مليون دينار أو 4,7٪(

 تراجــع إجمالــي محفظــة ســندات االســتثمار بـــ 64,7 مليــون دينــار أو ٪4,7 ليســتقر فــي حــدود 1.309,7 مليــون 
دينــار فــي نهايــة شــهر ديســمبر 2019 مقابــل 1.374,5 مليــون دينــار فــي موفــى الســنة املحاســبية 2018. 

ويفســر االنخفــاض املالحــظ باألســاس بتراجــع مخــزون أذون الخزينــة املحتفــظ بهــا لحســاب البنــك الخــاص 
)1.154 مليــون دينــار إلــى 1.140 مليــون دينــار( وتســديد اقســاط عــدد مــن القــروض الرقاعيــة املكتتــب فيهــا 
والتفويــت فــي مجموعــة مــن املســاهمات فــي الفنــادق بمــا قيمتــه 6,2 مليــون دينــار )القانــون البنكــي عــدد 
48  لســنة 2016( وإعــادة هيكلــة بعــض الشــركات التابعــة مثــل البنــك التونســي االجنبــي و الشــركة التونســية 

الســتخالص الديــون.

كمــا بلــغ القائــم الصافــي مــن املدخــرات ملحفظــة ســندات االســتثمار للبنــك 1.134,6 مليــون دينــار بانخفــاض 
يقــدر بـــ 20,5 مليــون دينــار أو ٪1,8 مقارنــة بمســتواه املســجل فــي نهايــة ســنة 2018.

 %  التغير 
 

ديسمبر 
2019

 ديسمبر 
2018 ماليين الدنانير 

(4,7%)  (65) املحفظة االجمالية للسندات 374 1  310 1 
(5,5%)  (51) سندات االستثمار 933  883 

سندات املساهمة 204  209  5  2,3%

(11,8%)  (5)  حصص في الشركات الشريكة 46  41 
واملشتركة

(7,1%)  (12) حصص في الشركات املرتبطة 168  156 
شركات في التصفية 0  0  -  0,0%

(2,3%)  (0) مساهمات في إعادة التفويت 19  19 
(18,7%)  (1) مستحقات وديون مرتبطة 3  2 
(20,2%)  (44) مدخارت 219  175 
(1,8%)  (20) صافي محفظة السندات 155 1  135 1 

نشاط الشركة التونسية للبنك
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التعهدات خارج املوازنة
تطورت بنود التعهدات خارج املوازنة كما يلي:

ســجلت الخصــوم املحتملــة ارتفاعــا بـــ 73,1 مليــون دينــار أو 4,1٪ لتنتقــل مــن 786,7 1 مليــون دينــار إلــى 859,8 1 مليــون 
دينــار. شــمل هــذا التغيــر االعتمــادات املســتندية )+ 92,0 مليــون دينــار أو 22,3٪(. فــي املقابــل تراجعــت الضمانــات و 

الكفــاالت بمــا قــدره 18,9 مليــون دينــار أو ٪1,4.

علــى مســتوى التعهــدات املقدمــة، تراجــع القائــم اإلجمالــي بـــ 54,3 مليــون دينــار أو 35,0٪ ليبلــغ 101,0 مليــون دينــار 
ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى تراجــع فــي حجــم تعهــدات التمويــل املقدمــة. 

فيمــا يخــص التعهــدات املســتلمة ســجلت قيمــة الضمانــات املســتلمة تطــورا بـــ 66,9 مليــون دينــار أو 3,1٪ لتبلــغ 
ــار 199,0 2 مليــون دين

%  ديسمبر  التغير 
2019

ديسمبر 
2018 ماليين الدنانير 

الخصوم املحتملة 787 1  860 1  73  4%
(1%)  (19)    ضمانات و كفاالت وضمانات اخرى مقدمة    374 1  355 1 
اعتمادات مستندية 413  505  92  22%

اصول مقدمة كضمانات
(35%)  (54) التعهدات املقدمة 155  101 

(35,1%)  (54) تعهدات تمويل مقدمة 155  100 
(5,8%)  (0) تعهدات خاصة بالسندات 1  1 

مجموع التعهدات خارج املوازنة 132 2  199 2  67  3%
تعهدات تمويل مقبولة

3,1% ضمانات مقبولة 132 2  199 2  67 

األموال الذاتية
ــك مــن  ــت البن ــي مكن ــادة الرســملة فــي ســنة 2015 والت ــة إع ــذ عملي ــة من ــوال الذاتي تحســن متواصــل لألم

ــك ــل للبن ــدرات التموي ــم ق ــذر و تدعي ــر الح ــال ملعايي ــر واالمتث ــة للمخاط ــة كامل تغطي

فــي هــذا الســياق ســجلت األمــوال الذاتيــة للبنــك ارتفاعــا بـــ 157,7 مليــون دينــار لتبلــغ 1027,9 مليــون دينــار فــي 
موفــى 2019.

و يمثــل التغيــر االدراج الكلــي للنتيجــة املســجلة فــي حســابات االحتياطيــات. و فــي هــذا الســياق، تجــدر 
اإلشــارة الــى أنــه منــذ إعــادة هيكلــة البنــك ســنة 2015 ، ســجلت  األمــوال الذاتيــة ارتفاعــا بنســبة متوســطة 

ســنوية تقــدر بـــ 10,3٪.

 ديسمبر  التغير  % 
2019

 ديسمبر 
2018 ماليين الدنانير 

0,0% أرس املال 777  777  - 
0,0% مخصصات الدولة 117  117  - 
0,1% احتياطيات 466  466  0 
0,0%  -  (6)  (6) أسهم ذاتية
(2%)  (0) أموال ذاتية أخرى 25  24 
(12%)  67  (508)  (576) نتائج مرحلة

135,3% نتيجة السنة املحاسبية 67  157  90 
18,1% أموال ذاتية 870  028 1  158 

نشاط الشركة التونسية للبنك
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أموال الذاتية

جودة األصول و السيولة
مجهــودات مســتمرة مــن قبــل البنــك فيمــا يتعلــق بالتحكــم فــي التعهــدات ممــا يمكــن مــن التخفيــض فــي 

نســبة الديــون املتعثــرة خــالل الفتــرة 2016-2019 بمــا قــدره 12 نقطــة مئويــة.

نسب مالءة تفوق دائما معايير الحذر وذلك رغم القيود التنظيمية الجديدة.

تطور الديون املتعثرة

ــون املتعثــرة خــالل الســنة املحاســبية 2019 نســقها التنازلــي لتكســب بذلــك حوالــي 12  واصلــت نســبة الدي
ــل 20,8 ٪ فــي 2018(. ــة وتســتقر فــي حــدود ٪18,3 )مقاب نقطــة مئوي

يعــزى هــذا التألــق الــى الزيــادة املدعومــة للمســتحقات املنتجــة )718,2+ مليــون دينــار أو ٪8,4( املقتــرن بتراجــع 
املســتحقات غيــر منتجــة )171,2- مليــون دينــار أو 7,7٪-(.

% ديسمبر  التغير 
2019

ديسمبر 
2018 جودة األصول                     ماليين الدنانير

5,1% إجمالي املستحقات 737 10  284 11  547 
مستحقات سليمة 506 8  223,9 9  718  8,4%

(7,7%)  (171) مستحقات مشكوك في خالصها أو متنازع  231 2  059,9 2 
عليها

18,3% 20,8% نسبة الديون املتعثرة
(7,1%)  88  (1 158)  (1 246) مدخارت
(9,4%)  55  (524)  (578) فوائد معلقة

صافي املستحقات 913 8  602 9  675  7,6%

75,36% نسبة تغطية الديون املتعثرة الصافية من  75,38%
الفوائد املعلقة

نسبة النمو السنوية 
املتوسطة 10,3 ٪

نشاط الشركة التونسية للبنك
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تطور نسبة مستحقات الديون املتعثرة

2. تغطية الديون املتعثرة 
واصلت الشركة التونسية للبنك، خالل السنة املحاسبية 2019، مجهوداتها فيما يتعلق بتكوين املدخرات املطلوبة.
وفــي هــذا الســياق، حافظــت نســبة التغطيــة اإلجماليــة للديــون املتعثــرة )صافيــة مــن الفوائــد املعلقــة( علــى نفــس 

املســتوى فــي حــدود ٪75,36.

يرجــع هــذا املســتوى مــن التغطيــة الــى تكويــن مدخــرات إضافيــة خــالل هــذه الســنوات بعنــوان الديــون املصنفــة 4 و5 
التــي لهــا أقدميــة تتجــاوز 3 ســنوات مــن ناحيــة وتراجــع الديــون املتعثــرة الناتــج فــي جــزء منــه عــن عمليــات الشــطب 

والتفويــت لفائــدة الشــركة التونســية الســتخالص الديــون فــي عــدد مــن الديــون املتعثــرة مــن ناحيــة اخــرى.

وتجــدر اإلشــارة الــى بقــاء قائــم املدخــرات والفوائــد املعلقــة التــي تــم اخذهــا بعيــن االعتبــار هامــا وذلــك فــي حــدود 
681,3 1 مليــون دينــار فــي نهايــة ســنة 2019 )824,2 1 مليــون دينــار فــي موفــى ســنة 2018(.

3. مؤشر املالءة
بقيــت مؤشــرات املــالءة فــي مســتويات تفــوق الحــدود املطلوبــة لتســتقر علــى التوالــي فــي حــدود 9,21٪ بالنســبة 

ملؤشــر Tier 1 و12,62٪ بالنســبة ملؤشــر تغطيــة املخاطــر )مؤشــر املــالءة اإلجمالــي(.
ــار. يفصــل  ــار لتبلــغ 121,6 9 مليــون دين وتجــدر اإلشــارة إلــى تســجيل املخاطــر املحتملــة تطــورا ب 277,0 مليــون دين

التغيــر امللحــوظ كمــا يلــي:

 اصول مرجحة بعنوان مخاطر القروض واملقابلة على األدوات املشتقة )+ 436,2 مليون دينار أو ٪5,8(
 املتطلبات من األموال الذاتية لتغطية املخاطر العملية )182,2+ مليون دينار أو ٪25,0(

 املتطلبات من األموال الذاتية لتغطية مخاطر السوق )105,6+ مليون دينار أو ٪82,7(
 تراجع املخاطر املتعلقة بتجاوز مؤشرات التقسيم ب 447,1 مليون دينار

 بالتــوازي، ســجلت األمــوال الذاتيــة الصافيــة األساســية بعنــوان مؤشــر املــالءة Tier 1 زيــادة بـــ 158,7 مليــون دينــار لتبلــغ 
840,5 مليــــــون دينــار بينمــــــــا اســتقر مجمــوع األمــوال الذاتيــة الصافيــــــــة فــي حــــدود 151,3 1 مليــــون دينــار مقابـــل 

943,5 مليــون دينــار فــي ســنة 2018.

%  ديسمبر  التغير 
2019

 ديسمبر 
2018 ماليين الدنانير 

23,3% صافي األموال الذاتية األساسية 682  840  159 

18,8% أموال ذاتي إضافية 262  311  49 

22,0% مجموع األموال الذاتية الصافية 943  151 1  208 

3,1% مجموع املخاطر املحتملة 845 8  122 9  277 
النسبة اإلجمالية للمالءة 10,67% 12,62%

9,21% 7,71% 1-Tier نسبة املالءة

نشاط الشركة التونسية للبنك
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4. السيولة
)LCR( أ. مؤشر تغطية السيولة

طــوال ســنة 2019، تمكنــت الشــركة التونســية للبنــك مــن الحفــاظ علــى مؤشــر ســيولة قصيــرة املــدى يفــوق 
الحــد التنظيمــي املطلــوب )٪100( )الســاري املفعــول منــذ ســنة 2019(.

 ديسمبر  التغير  % 
2019

 ديسمبر 
2018  آالف الدنانير 

2,8% صافي التدفقات النقدية املدفوعة 653  671  18 
51,4% األصول السائلة عالية الجودة 633  959  326 

نسبة تغطية السيولة 96,94% 142,83%
الحد القانوني 90% 100%

تطـــــور نسبــــــــــة السيــــــــولة

) LTD ( ب. مؤشر القروض على الودائع
يهدف مؤشــر »القروض / الودائع« أو مؤشــر مالئمة القروض لإيداعات موضوع منشــور البنك املركزي التونســي عدد  
10 لسنة 2018 إلى متابعة املالءمة بين املوارد واالستعماالت و ذلك من اجل التحكم في مخاطر تحول االستحقاقات.

 % Variation déc.-19 déc.-18 بماليين الدينارات
5,4% القروض الصافية على الحرفاء 439 8  895 8  456 

15,0% الودائع 628 5  474 6  846 
137,40% 149,95% LTDمؤشر

املؤشر الهدف 148% 140%

تحــت تأثيــر تطــور الودائــع بنســق أكثــر أهميــة مــن نســق تطــور القــروض، انتقــل مؤشــر LTD إلــى 137,4 % فــي موفــى 
ســنة 2019 )مقابــل 150 % فــي نهايــة ســنة 2018( أو فــي مســتوى أقــل مــن املســتوى املطلــوب مــن قبــل البنــك 

املركــزي التونســي.

ويعكس ذلك املجهودات املبذولة من قبل البنك الحترام املقتضيات التنظيمية.

نشاط الشركة التونسية للبنك
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مؤشرات النتائج
تتحســن ملحــوظ علــى مســتوى األرصــدة الوســيطة، وخاصــة علــى مســتوى الناتــج البنكــي الصافــي، ممــا مكن 
مــن اســتمرار تحســن النتائــج منــذ بدايــة مخطــط إعادة الهيكلة وتســجيل إنجازات تتجاوز بشــكل واضــح التقديرات.

تطور مكونات الناتج البنكي الصافي
فــي نهايــة شــهر ديســمبر 2019، بلــغ الناتــج البنكــي الصافــي 601,1 مليــون دينــار بارتفــاع قــدر بـــ 127,8 مليــون 
دينــار أو ٪27,0 مقارنــة بمســتواه فــي الســنة املحاســبية 2018. تفســر هــذه الزيــادة فــي حــدود ٪85 بتحســن 

الهامــش الصافــي للفوائــد )108,3+ مليــون دينــار أو 42,5٪(.
                      آالف الدنانير

 ديسمبر  التغير  % 
2019

 ديسمبر 
2018  

42,6%  هامش الصافي للفوائد 255  363  108 
17,8%  عموالت صافية 86  101  15 

3,2%  مداخيل محفظة السندات 133  137  4 
 والعمليات املالية

27,0% الناتج البنكي الصافي  473  601  128 

وبالنظــر إلــى التطــور الســريع إلــى حــد مــا لهامــش الصافــي للفوائــد، ســجلت مســاهمته فــي تكويــن الناتــج 
البنكــي الصافــي زيــادة بنحــو 6,6 نقــاط مئويــة لتمثــل 60,4٪.

بنية الناتج البنكي الصافي )ماليين الدنانير(

شمل التطور امللحوظ جميع مكونات الناتج البنكي الصافي و يفصل كاالتي :

الهامــش الصافــي للفوائــد )108,3+ مليــون دينــار أو ٪42,5( تحــت تأثيــر الزيــادة فــي ايــرادات الفوائــد املقتــرن 
بالتحكــم فــي تطــور أعبــاء الفوائــد.

يفســر التحســن امللحــوظ لهامــش الفوائــد الصافــي بالزيــادة علــى مســتوى نســب الفائــدة الرئيســية 
التــي نــص عليهــا البنــك املركــزي التونســي خــالل ســنة 2019 باإلضافــة إلــى ارتفــاع فــي  مســتوى القوائــم 

ــا. املتوســطة املتصــرف فيه

نشاط الشركة التونسية للبنك
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حقق النشــاط التجاري هامًشــا إضافًيا يقدر بـ 127,5 مليون دينار مما مكن إلى حد كبير من تعويض العجز الذي 
ميــز الهامــش علــى عمليــات اإلقــراض واالقتــراض علــى الســوق النقديــة وبين البنـــــــوك )+ 20,5 مليــون دينار(.

                 آالف الدنانير

 ديسمبر  التغير  % 
2019

 ديسمبر 
2018  

22,6%  (20,5)  (111,0)  (90,5) الهامش على عمليات الخزينة
     ايرادات الفوائد 17,7  20,8  3,1  17,5%
21,8%  (23,6)  (131,7)  (108,2) اعباء الفوائد
الهامش على عمليات الحرفاء 335,5  463,0  127,5  38,0%
ايرادات الفوائد 581,1  755,3  174,1  30,0%
19,0%  (46,7)  (292,3)  (245,6) اعباء الفوائد
مداخيل أخرى صافية 9,6  10,9  1,3  13,9%
الهامش الصافي االجمالي 254,6  363,0  108,3  42,5%

• العمــوالت الصافيــة )15,3+ مليــون دينــار أو 17,8٪( : تبعــا لتحســن املجهــودات التجاريــة املبذولــة ومراجعــة أســعار 
بعــض العمليــات املتعلقــة اساســا بالعمــوالت علــى عمليــات الشــيكات )+3,2 مليــون دينــار( ومســك الحســابات )6,0+ 
مليــون دينــار( ودراســة امللفــات )3,1+ مليــون دينــار( والعمليــات األخــرى )3,0+ مليــون دينــار( ) التعهــدات باالمضــاء 

والنقديــات والخدمــات البنكيــة املباشــرة ( 
                       آالف الدنانير

 ديسمبر  التغير  % 
2019

 ديسمبر 
2018  

 صكوك و اوارق مالية و تحويالت و مسك 42,29  51,84  9,55  23%
حساب

(47%)  (0,23) عمليات على السندات 0,49  0,26 

عمليات الصرف 9,17  9,93  0,77  8%

عمليات التجارة الخارجية 2,46  3,08  0,61  25%
دراسات 17,48  20,62  3,14  18%
عموالت اخرى 19,26  22,30  3,04  16%

18,5% العموالت املقبوضة 91,15  108,03  16,88 
30,2%  (1,58)  (6,83)  (5,25) العموالت املدفوعة
17,8% العموالت الصافية 85,90  101,20  15,30 

• األرباح على محفظة السندات والعمليات املالية )4,1+ مليون دينارا  او 3,1٪( تفسر هذه الزيادة بـ :

- تطــور اإليــرادات علــى محفظــة الســندات التجاريــة والعمليــات املاليــة بـــ 3,6 مليــون دينــار أو 6,1٪ لتبلــغ 63,9 مليــون 
دينــار )مقابــل 60,3 مليــون دينــار فــي نهايــة شــهر ديســمبر 2018(.

- شبه استقرار ملداخيل محفظة سندات االستثمار في حدود 73,1 مليون دينار
                              آالف الدنانير

 ديسمبر  التغير  % 
2019

 ديسمبر 
2018

أرباح على محفظة السندات التجارية و العمليات 60,25  63,90  3,65  6%
مداخيل محفظة سندات االستثمار 72,59  73,08  0,50  1%

3,1% مداخيل محفظة السندات و العمليات املالية 133  137  4 

نشاط الشركة التونسية للبنك
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انتقلــت النتيجــة االجماليــة لالســتغالل مــن 261,5 مليــون دينــار فــي نهايــة ســنة 2018 إلــى 374,5 مليــون دينــار فــي 
موفــى ســنة 2019 أو مــا يعــادل تحســنا هامــا بـــ 113 مليــون دينــار أو 43,2 %.

يفســر هــذا التطــور بالتأثيــرات املختلفــة للزيــادة علــى مســتوى الناتــج البنكــي الصافــي )127,8+ مليون دينــار أو%27,0( 
وارتفــاع أقــل أهميــة لألعبــاء العمليــة )14,5+ مليــون دينــار أو 6,6 %(.

تحول النتيجة االجمالية لالستغالل 2019

تفســر الزيــادة فــي األعبــاء العمليــة، أساســا بالزيــادة علــى مســتوى تكاليــف األعــوان التــي مثلــت حوالــي 2/3 
مــن هــذه األعبــاء و تطــور طفيــف لعــدد مــن األعبــاء القــارة

هيكلة أعباء  االستغالل

وباعتبــار هــذه التطــورات، تحســن معامــل االســتغالل بشــكل ملحــوظ ليتراجــع مــن ٪46,4 إلــى ٪39,0 ويكســب 
بالتالــي مــا يقــارب 7,5 نقــاط مئويــة.

                      آالف الدنانير

 ديسمبر  التغير  % 
2019

 ديسمبر 
2018

27,0% الناتج البنكي الصافي 387 473  141 601  754 127 
(3%)  (248) إيرادات استغالل أخرى 881 7  633 7 

5%  (7 243)  (150 584)  (143 341) أعباء األعوان

7%  (4 874)  (71 385)  (66 511) األعباء العامة لالستغالل

24%  (2 354)  (12 262)  (9 908) مخصصات لالستهالك واملدخرات 
على األصول الثابتة

43,2% النتيجة االجمالية لالستغالل 508 261  542 374  035 113 

نشاط الشركة التونسية للبنك
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النتيجة الصافية
بلغــت النتيجــة الصافيــة قبــل التعديــالت املحاســبية مــا قــدره 157,3 مليــون دينــار فــي موفــى ســنة 2019 بزيــادة تقــدر 

بـــ 90,5 مليــون دينــار أو 135,3٪ مقارنــة بمســتواها فــي نهايــة ســنة 2018.

اخذت هذه النتيجة في االعتبار العناصر التالية:

 تراجــع كلفــة املخاطــر الصافيــة مــن 34,7 مليــون دينــار أو 19,6٪ لتنتقــل مــن 177,4 مليــون دينــار فــي نهايــة  2018 
إلــى 142,7 مليــون دينــار فــي موفــى ســنة 2019.تفصــل كلفــة املخاطــر علــى النحــو التالــي:

• ادراج مبلــغ يقــدر بـــ 94,9 مليــون دينــار لتغطيــة الديــون املتعثرة ومن بينها 56,0 مليــون دينار تمثل املخصصات 
الصافيــة اإلضافيــة )كلفــة االحتفــاظ بالديــون التــي بقيــت 3 ســنوات او أكثــر فــي صنفــي املخاطــر 4 و5( طبقــا 

ملنشــور البنــك املركــزي عــدد21-2013 بتاريــخ 03 ديســمبر 2013،

ــة مخاطــر  ــل كلف ــار( مقاب ــون دين ــى  محفظــة  ســندات  االســتثمار )-21,9 ملي ــة   مخاطــر عل • تخصيــص  كلف
إيجابيــة تقــدر بـــ 3,8 مليــون دينــار فــي موفــى ســنة 2018،

• تخصيص أعباء مخاطر تقدر بـ 25,9 مليون دينار لتغطية املخاطر املختلفة.

 ادراج كلفــة ضرائــب بمــا قيمتــه 82,8 مليــون دينــار فــي نهايــة ســنة 2019 )مقابــل 25,8 مليــون دينــار بعنــوان الســنة 
املحاســبية 2018(.

قـــــائمة النتائـــــج

ديسمبر  التغير  % 
2019

 ديسمبر 
2018  آالف الدنانير 

النتيجة االجمالية لالستغالل 188 622  026 803  837 180  29,1%
19,7%  (72 526)  (440 067)  (367 541) فوائد متكبدة وأعباء مماثلة

42,53% الهامش الصافي للفوائد 647 254  958 362  311 108 
عموالت مقبوضة 151 91  033 108  882 16  18,5%
30,2%  (1 584)  (6 833)  (5 249) عموالت مدفوعة

17,81% صافي العموالت 902 85  200 101  298 15 
أرباح على محفظة السندات التجارية والعمليات املالية 252 60  899 63  648 3  6,1%
مداخيل محفظة سندات االستثمار 587 72  083 73  497  0,7%

26,99% الناتج البنكي الصافي 387 473  141 601  754 127 
(3,1%)  (248) إ ي اردات استغالل أخرى 881 7  633 7 

5,1%  (7 243)  (150 584)  (143 341) أعباء األعوان
7,3%  (4 874)  (71 385)  (66 511) األعباء العامة لالستغالل

23,8%  (2 354)  (12 262)  (9 908) مخصصات لالستهالك
43,22% النتيجة االجمالية لالستهالك 508 261  542 374  035 113 

(33,4%)  60 457  (120 770)  (181 226)  مخصصات للمدخرات ونتائج تصحيح القيم على الديون
وخارج املوازنة والخصوم

(672,1%)  (25 732)  (21 904)  مخصصات للمدخ ارت ونتائج تصحيح القيم على 828 3 
محفظة االستثمار

175,67% نتيجة االستغالل 110 84  869 231  759 147 
رصيد ربح/خسارة عناصر عادية أخرى 501 11  039 13  538 1  13,4%

221,0%  (57 029)  (82 828)  (25 800) أداءات لى الشركات
132,17% نتيجة األنشطة العادية 812 69  080 162  268 92 

60,5%  (1 785)  (4 733)  (2 949) رصيد ربح/خسارة عناصر غير عادية
135,33% النتيجة الصافية قبل التغيرات املحاسبية 863 66  347 157  484 90 
(100,0%)  (14,0) تأثيرات التغييرات املحاسبية  14,0  - 

النتيجة الصافية بعد التغييرات املحاسبية  80,9  157,3  76,5  94,6%

نشاط الشركة التونسية للبنك
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احــداث تلــت اقفــال الســنة املحاســبية 2019 فيــروس 
كورونــا )كوفيــد 19(

أثــر ظهــور فيــروس كورونــا وانتشــاره منــذ بدايــة ســنة 
فــي  والتجاريــة  االقتصاديــة  األنشــطة  علــى   0202
الصيــن كمــا كانــت لــه تأثيــرات علــى نطــاق أوســع 
علــى املحيــط االقتصــادي العاملــي وقــد ظهــرت أول 

حالــة عــدوى فــي تونــس فــي 2 مــارس 2020. 

ان هــذا الوبــاء ونتائجــه هــي أحــداث مــا بعــد اقفــال 
الــى  تــأدي  أن  املرجــح  غيــر  ومــن  املاليــة  الســنة 
تعديالت علــــــى مســــــتوى الحســابات املـــــقفلة في 
31 ديســمبر 2019 ولكــن يجــب ذكرهــا فــي ملحــق 

القوائــم املاليــة وفــي تقريــر النشــاط.

ــة  ــة املالي ــى الوضعي ــام عل ــاء ه ــذا الوب ــر ه اذ ان  تأثي
للبنــوك التونســية بشــكل عــام والشــركة التونســية 
فــي  باإلمــكان  ليــس  ولكــن  خــاص،  بشــكل  للبنــك 
الوقــت الحالــي تقديــره خاصــة فيمــا يتعلــق بتطــور 
ــة(  ــد معلق ــرات وفوائ ــروض )مدخ ــع ومخاطــر الق الودائ
واملخاطــر  والنســبة...(  )الســيولة  الســوق  ومخاطــر 
العمليــة )االحــداث...( وكذلك االعباء العامة لالســتغالل  
ــة اســتعادة الوضــع  ــى تطــور عملي ــك عل و يعتمــد ذل

الصحــي واالقتصــادي.

الحيــاة  علــى  الســلبية  تأثيراتــه  مــن  وللتخفيــف 
املركــزي  البنــك  ســارع  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة 
االجــراءات  مــن  مجموعــة  اتخــاذ  إلــى  التونســي 
فــي  البنكــي.  بالقطــاع  يتعلــق  فيمــا  االســتثنائية 
الواقــع، قــرر مجلــس إدارة البنــك املركــزي التونســي 
فــي 17 مــارس 2020 وفــي إطــار سياســته النقديــة 

مــا يلــي:

بنســبة  الرئيســية  الفائــدة  نســبة  فــي  الخفــض 
100نقطــة أساســية إلــى 6,75٪، ممــا سيســاعد علــى 
تحصلــوا  الذيــن  لألشــخاص  املاليــة  االعبــاء  تخفيــف 
وخاصــة  والشــركات  متغيــرة  بنســب  قــروض  علــى 

واملتوســطة،  الصغيــرة  الشــركات  منهــا 

مــن  لتمكينهــم  الالزمــة  بالســيولة  البنــوك  تزويــد 
مواصلــة أنشــطتها بصفــة عاديــة ملواجهــة تحديــات 

االســتثنائية. الفتــرة  هــذه 

وفــــــي هــذا الصــدد أصــدر البنــك املركــزي الــــــتونسي 
بـــــتـــــاريخ 25 مــارس 2020 منشــورا إلــى البنــوك ينــص 

علــى مــا يلــي :

والفائــدة(  الديــن  )أصــل  القــروض  تأجيــل مســتحقات 
التــي حــل اجلهــا خــالل الفتــرة املمتــدة مــن 1 مــارس 
إلــى نهايــة ســبتمبر 2020 ومراجعــة جــدول الدفوعــات 
حســب مقــدرة كل مســتفيد وينطبــق هــذا اإلجــراء على 
القــروض املهنيــة املمنوحــة للحرفــاء املصنفيــن 0 و 
1 الذيــن يتقدمــون بطلــب إلــى البنــوك واملؤسســات 

املاليــة فــي الغــرض،

مــن  للمســتفيدين  جديــدة  تمويــالت  منــح  إمكانيــة 
الدفــع، اجــال  تأجيــل 

لتشــمل  التأجيــل  اجــراءات  نطــاق  توســيع  إمكانيــة 
الحرفــاء املصنفيــن 2 و 3 وذلــك كل حالــة علــى حــدة 

الحريــف. إلــى تقييــم وضعيــة  واســتنادا 

بالتوازي، تم التخفيف في معايير الحذر :

اذ لن تعتبر إجراءات الدعم عملية إعادة هيكلة ولن تؤخذ 
فتــرة التأجيــل فــي االعتبــار عنــد حســاب أقدميــة الديــن،

كمــا ســيكون حســاب مؤشــر القــروض علــى الودائــع 
ــالث أشــهر ب  ــاض كل ث ــة بانخف ــر مرون ــه أكث ومتطلبات

1٪ بــداًل مــن 2٪ لهــذا املؤشــر إذا تجــاوز ٪120.

وأخيــرا وفيمــا يتعلــق بتعريفــة الخدمــات تقــرر ضمــان 
ومنــح  مجانيــة  بصفــة  االلكترونــي  الســحب  خدمــات 
بطاقــة بنكيــة الــى كل حريــف لــه حســاب بالبنــك يطلــب 
شــخص  لــكل  الدفــع  مســبقة  بنكيــة  وبطاقــة  ذلــك 

يطلبهــا.
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التنمية التجارية
ــدة تقــوم علــى معرفــة أفضــل  ــة جدي ديناميكي

للحريــف
أولويــات  إحــدى  التجــاري  النشــاط  تطويــر  مثــل 
اســتراتيجية 2016-2020 وقــد تــم تنظيــم عــدد مــن 
و  للتنميــة  جديــدة  ســبل  تحديــد  بهــدف  الورشــات 

جــدد.  حرفــاء  واجتــذاب  الحرفــاء  وفائيــة  ضمــان 
أدى هــذا التمشــي إلــى تجزئــة جديــدة للحرفــاء و إثــراء 
وتنويــع العــروض املقدمــة بعــد انجــاز مقارنــة مفصلــة 

مــع املنتجــات والخدمــات التــي تعرضهــا املنافســة. 
فيمــا يتعلــق باملهنييــن والشــركات الصغيــرة جــدا  تم 
اعــداد مخطــط للتســويق للشــركة التونســية للبنــك 
ــد  ــكاز علــى معرفــة الســوق و تحدي 2018 - 2019 باالرت
األهــداف ذات األولويــة وتصميــم العــروض املتميــزة 
ــات  ــات والعملي ــط ألحســن االوق وتســويقها و التخطي

التجاريــة. 
كمــا شــرعت الشــركة التونســية للبنــك فــي تســويق 

منتجــات جديــدة ومنهــا خاصــة :
ــن  ــك لتمكي ــن البنكــي وذل ــدة للتامي ــات الجدي املنتج
حرفــاء الشــركة التونســية للبنــك مــن مجموعــة مــن 
منتجــات متنوعــة و غنيــة فيمــا يتعلــق بالضمانــات 

وهــي باألســاس : 
املســاعدة فــي الحمايــة القانونيــة )كالضمــان لقــروض 
املنتــج  لهــذا  التســويق  تــم  وقــد  اصــالح مســكن( 
ــادة  ــن و إع ــع الشــركة التونســية للتامي بالشــراكة م
التاميــن وأكســا إلعــادة التأميــن ويتــم تســويقه حصريا 
ــى الســوق  ــك عل ــل الشــركة التونســية للبن ــن قب م

التونســية.
الشــركة  بطاقــات  جميــع  التوطين )مــع  مســاعدة 

للبنــك( التونســية 
مســاعدة الســفر فــي تونــس )مــع جميــع بطاقــات 

الشــركة التونســية للبنــك(
مساعدة السفر لحاملي البطاقات الراقية

للبنــك   التونســية  للشــركة  ماســتركارد  بطاقــة 
ــادة  ــة إلع ــع قابل للســفر وهــي بطاقــة مســبقة الدف
اإللكترونــي  والدفــع  الســحب  مــن  تمكــن  الشــحن 
وهــي مخصصــة للمقيميــن الطبيعييــن مــن الجنســية 
علــى  للحصــول  املؤهليــن  األجنبيــة  أو  التونســية 

البنــك. املنحــة الســياحية مــن حرفــاء 
بطاقــة  وهــي   C-CASH الدفــع  املســبقة  البطاقــة 
مســبقة الدفــع قابلــة إلعــادة الشــحن وترتبــط بشــبكة 
بطاقــات الدفــع فيــزا . تســتخدم هــذه البطاقــة علــى 
املســتوى الوطنــي وتســمح لحاملهــا بتنفيــذ جميــع 

ــات الســحب والدفــع. عملي
بطاقــة  وهــي   :  C-PAY الدفــع  املســبقة  البطاقــة 
قابلــة إلعــادة الشــحن يصدرهــا البنــك وترتبــط بشــبكة 
بطاقــات الدفــع فيــزا تســتخدم هــذه البطاقــة علــى 
املســتوى الوطنــي حصريــا وتســمح لحاملهــا بتنفيــذ 

جميــع عمليــات الســحب والدفــع.
كمــا واصــل البنــك اســتثماراته فــي مجــال التكنولوجيــا 

الرقمــي  عرضــه  وإثــراء  تحســين  خــالل  مــن  الرقميــة 
ــة   ــك املباشــرة بإضاف ــات الشــركة التونســية للبن خدم
مــن  الثالثــة  )النســخة  الــى ميــزات وظيفيــة جديــدة 
الشــركة التونســية للبنــك املباشــرة والتحويــل الرقمــي 
و النســخة الثالثــة مــن البطاقــة الرقمية(.تــم خالل ســنة 
2019 ايضــا القيــام بعــدد مــن حمالت االتصــال التي خصت 
باألســاس محــاور رئيســية مثــل » الشــركة التونســية 
للبنــك أول بنــك رقمــي فــي أفريقيــا«، ورعايــة املنتخــب 
ــم  الوطنــي لكــرة اليــد فــي مشــاركته فــي كأس العال
ــدة  ــات الجدي ــارك واملنتج ــي الدنم ــي 2019 ف ــي جانف ف

املوجهــة الــى التونســيين املقيميــن فــي الخــارج.
املنتجــات  تطويــر  أجــل  ومــن  الســياق  هــذا  وفــي 
املوجهــة نحــو هــذا الصنــف مــن الحرفــاء، تمــت برمجــة 
عــدد مــن حمــالت االتصــال خــالل فتــرة حضورهــم الهــام 
-�rhC h84 mmI جوركــزت باألســاس علــى تســويق منتــ

الحــرة فــي ســكرة و بطاقــات  الخدمــة  n� ومســاحة 
الشــركة التونســية للبنــك املســبوقة الدفــع.

كمــا شــملت حمــالت االتصــال أيضــا فعاليــات« الشــركة 
فــي شــمال   GPI  SWIFT بنــك  اول  للبنــك  التونســية 
ــا« بعــد حصــول الشــركة التونســية للبنــك علــى  أفريقي

شــهادة أول بنــك GPI SWIFT فــي تونــس.
باإلضافــة إلــى ذلــك، قــام البنــك بالتكفــل بـــ 62 تظاهــرة 
و  والعلميــة  االقتصاديــة  املجــاالت:  مختلــف  فــي 
املنتخــب  مشــاركة  ومنهــا  الرياضيــة  و  الثقافيــة 
الوطنــي لكــرة الســلة والــدورة الثانيــة مــن مهرجــان أيام 
قرطــاج الكوريغرافيــة والــدورة الثانيــة عشــرة  للمدرســة 
ــادرة«  ــا لالتصــاالت بتونــس  »تحــدي مشــاريع املب العلي
العربــي  واالتحــاد  بجربــة  اوليــس  الدولــي  واملهرجــان 

 .)...2019 للبنــوك 
وفــي نفــس هــذا الســياق، قدمــت الشــركة التونســية 
للبنــك خــالل ســنة 2019 منحــا لـــ 11 مســتفيدًا )جمعيــات 

إنســانية و جمعيــات خيريــة وطالبيــة(.
إدارة  أخــرى و خــالل ســنة 2019، واصلــت  ناحيــة  مــن 
تنشــيط ســوق االفــراد والتونســيين املقيميــن فــي 
لــألداء  والشــهرية  الدوريــة  باملتابعــة  القيــام  الخــارج 
التجــاري للفــروع واإلدارات الجهويــة واملنتجــات املختلفة 

والنتائــج املاليــة.
فيمــا يتعلــق باملنتجــات النقديــة، بلــغ العــدد اإلجمالــي 
للبطاقــات النشــطة 553 202 بطاقــة فــي نهايــة شــهر 
ديســمبر 2019 مقابــل 515 169 بطاقــة فــي موفــى 

ــادة بنســبة ٪19. ــك زي ســنة 2018، مســجلة بذل
مــن جانبهــا، تميــزت مبيعــات منتجــات البنــك املباشــر 
STB SMS - STB NET، خــالل ســنة 2019، بتطــور ملحــوظ 

فــي عــدد املشــتركين بشــكل عــام. 
عــدد  إجمالــي  بلــغ   .STB  NET ملنتــج  بالنســبة 
املشــتركين النشــطين 429 83 مقابــل 290 29 مشــترك 
فــي نهايــة الســنة املحاســبية 2018، وهــو مــا يعــادل 

.٪31 بنســبة  زيــادة 
امــا فيمــا يتعلــق بمنتــج STB SMS، فقــد بلــغ  إجمالــي  
عــدد  املشــتركين  النشــطين 158 108 مشــترك مقابــل 
902 59 مشــترك فــي موفــى ســنة 2018 مســجلين 

نشاط الشركة التونسية للبنك
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بذلــك تطــورا بنســبة 13٪  فيمــا يخــص املنتــج الجديــد 
الشــركة التونســية للبنــك املباشــر، بلــغ إجمالــي  عــدد 
املســجلين 176 51 فــي موفــى ســنة 2019 مقابــل 
134 10 مســجل فــي ســنة 2018 بزيــادة قــدرت بـــ ٪405. 
بلــغ عــدد الحســابات املفتوحــة 049 49 حســاب فــي 
ســنة 2019، بزيــادة تقــدر بـــ 4٪ مقارنــة بســنة 2018 
 1  220  330 إلــى  الحســابات  عــدد  إجمالــي  لينتقــل 

اإلقفــال(. عمليــات  )باعتبــار 
باإلضافــة إلــى ذلــك و فــي إطــار متابعــة األداء التجــاري 
والنتائــج املاليــة لشــبكة فــروع البنــك، تمــت خــالل 
ســنة 2019 برمجــة جلســات عمــل شــهرية مــع جميــع 

ــن الجهوييــن وجميــع رؤســاء الفــروع.  املديري
كذلــك ومــن أجــل تعزيــز شــبكة الفــروع والحــرص علــى 
تحقيــق األهــداف املرســومة ومكافــأة أفضــل الفــروع، 
تــم ارســاء منحــة تألــق منــذ ســنة 2017 وذلــك كل 

ثالثــي.
وفــي إطــار العمــل علــى القــرب مــن شــبكة االســتغالل، 
تــم أيضــا برمجــة دورتيــن بتــردد نصــف ســنوي لكامــل 

شــبكة فــروع البنــك. 
خــالل  للبنــك  التونســية  الشــركة  قامــت  كمــا 
السداســي األول مــن ســنة 2019، بوضــع نمــوذج نظــام 
ترقيــم »لشــريحة االفــراد واملهنييــن«، ونمــوذج نظــام 
الشــركات  مــن  الحرفــاء  للقــروض  لشــرائح  ترقيــم 
الصغيــرة جــدا ولوحــات قيــادة جديــدة و تقاريــر متابعــة 
لنشــاط الحرفــاء مــن االفــراد و التونســيين املقيميــن 

فــي الخــارج مــن خــالل تطويــر:
األداء  مؤشــرات  الـــ  ملتابعــة  قيــادة  لوحــات   
القــروض، منــح  لنشــاط  الرئيســية  بالنســبة 

لألفــراد  املمنوحــة  القــروض  اجــال  ملتابعــة  تقاريــر 
وفئــة املهــن الحــرة ومبيعــات حــزم »ابــن الجــزار« و«ابــن 

الســينا« واالشــتراك فــي التجــارة اإللكترونيــة،
بقــروض  الخاصــة  املعطيــات  لوحــات  و  اإلحصــاءات 
القــروض املمنوحــة للمهنييــن  »اصــالح مســكن« و 
والشــركات الصغيــرة جــدا و االشــتراكات فــي التجــارة 
اإللكترونيــة بالنســبة للحرفــاء مــن املهنييــن والفئــات 
الفرعيــة مــن الشــركات الصغيــرة جــدا العاملــة فــي 
الناريــة  والدراجــات  للســيارات  التفصيليــة  التجــارة 

والحرفييــن. للتجــار  التفصيليــة  واإلحصــاءات 
ــي مشــروع العمــل  ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ــك م شــرع البن
علــى التثبــت مــن بيانــات الحرفــاء وإثراءهــا واالنتهــاء 
مــن املرحلــة الثانيــة مــن مشــروع تصميــم وتنفيــذ 
ــدء العمــل فــي اشــغال  ــات وب اســتراتيجية إعــداد البيان

ــذا املشــروع. ــن ه ــة م ــة الثالث املرحل

مركز االعمال
فــي إطــار تجســيم اســتراتيجيتها التجاريــة املرتكــزة 
أنشــأت  الحرفــاء،  ومصاعــب  حاجيــات  فهــم  علــى 
تتمثــل  أعمــال  مركــز  للبنــك  التونســية  الشــركة 

فــي:  الرئيســية  مهمتــه 
واملتابعــة  الهاميــن  للحرفــاء  امليدانيــة  الزيــارات 
ــة ألنشــطتهم مــع اعتمــاد مؤشــرات  الدقيقــة والدوري

الصلــة  وثيقــة 
تحسين ربحية البنك

املتابعة الدورية لحرفاء مركز األعمال
فــي ســنة 2019 ، قــام فريــق مركــز األعمــال برفقــة 
املديــر العــام ومســؤولي البنــك املعنييــن بعــدد مــن 
الزيــارات الــى حرفــاء الفــرع املركــزي واإلدارات الجهويــة 

الـ. 11
متابعة تطور مؤشرات محفظة الحرفاء

رقم املعامالت املعهد الى البنك
بــه  عهــد  الــذي  اإلجمالــي  املعامــالت  رقــم  اتســم 
عمــالء مركــز األعمــال للبنــك بنســق تصاعــدي بنســبة 

تطــور بلغــت 28٪.
اإلدارات  مســتوى  علــى  الزيــادات  أعلــى  ســجلت 
الجهويــة تونــس الجنوبيــة وجندوبــة وبنــزرت بنســب 
التوالــي. علــى  و٪83  و٪100    ٪133 بلغــت  تطــور 

عــرف حرفــاء اإلدارات الجهويــة تونــس الشــمالية ونابــل 
ــي  وسوســة واملنســتير وصفاقــس وقفصــة نمــوا ف
بنســبة 30٪ و39٪ و 33٪ و ٪45   رقــم املعامــالت 
و29٪ و30٪ علــى التوالــي، أي بنســب تتجــاوز النســبة 

املتوســط للتطــور املقــدرة بـــ ٪28.
الودائع التي تمت تعبئتها

عمــالء  ودائــع  لتطــور  املتوســطة  النســبة  بلغــت 
ــادات  مركــز األعمــال مــا قــدره 36 ٪. ســجلت اهــم الزي
الوســطى  تونــس  الجهويــة  اإلدارات  علــى مســتوى 
واملنســتير وذلــك بنســب ارتفــاع تقــدر بـــ076 1٪ و٪98 

علــى التوالــي. 
التعهدات املقبولة

ــادة ب ٪22  ــز األعمــال زي ــاء مرك ســجلت تعهــدات حرف
كنســبة متوســطة. تمــت مالحظــة الزيــادات األهــم 
و   )70٪( جندوبــة  الجهويــة  اإلدارات  مســتوى  علــى 
ــل )٪50(و قفصــة )44٪ (. تونــس الجنوبيــة )65٪( وناب

تطور الديون املستحقة
اعتبــرت الديــون املســتحقة املســجلة بالنســبة لحرفــاء 
مركــز األعمــال ضئيلــة  895 ألــف دينــار( لتمثــل0,07 ٪ 

فقــط مــن إجمالــي تعهــدات الحرفــاء.
الديــون  الواقــع، تمــت تســوية جــزء كبيــر مــن  فــي 
املســتحقة لتســجل تراجعــا بـــ83 ٪ وتنتقــل مــن 291 5 

ــار. ــف دين ــى  895 أل ــار إل ــف دين أل
تمــت التســوية الكليــة للديــون املســتحقة املتعلقــة 
بــاإلدارات الجهويــة قفصــة ومدنيــن وبنــزرت كمــا تمــت 
املتعلقــة  املســتحقة  للديــون  الجزئيــة  التســوية 
ــاإلدارات الجهويــة تونــس الوســطى ونابــل وسوســة. ب

نشاط الشركة التونسية للبنك
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النشاط الدولي
تحسن ملحوظ في رقم املعامالت واملداخيل املنجزة

ســجل  مالئــم،  غيــر  وطنــي  اقتصــادي  ظــرف  رغــم 
النشــاط الدولــي للبنــك فــي ســنة 2019 تحســنا فــي 
رقــم املعامــالت التراكمــي بمــا قــدره 21,3٪ ولحجــم 

العمليــات ب ٪1,6.
العمليات مع الخارج

ــة  ــارج 727 656 عملي ــات مــع الخ ــي العملي ــغ إجمال بل
في سنة 2019 ما ادى الى ارتفــاع رقـــــم املـــعامالت 
التراكمي بنســــبة 21,3٪ ليــبـــلغ 336,806 22 مليون 

دينــار فــي موفــى الســنة املحاســبية 2019.
 كمــا انتقلــت املداخيــل املنجــزة مــن 17,488 مليــون 
دينــار فــي 2018 إلــى 19,222 مليــون دينــار فــي 2019 
وتسجل بذلك زيادة هامة بـ 1,735 مليون دينار او ٪9,92.

يعزى هذا التطور اساسا إلى ما يلي:

الزيــادة فــي اإلنتاجية وتحســن أوقــات املعالجة وجودة 
الخدمــات املقدمــة علــى مســتوى مختلــف هيــاكل 
املصلحــة البنكيــة الخارجيــة ويرجــع ذلــك باألســاس 
إلــى اإلجــراءات املتخــذة فــي إطــار تعميــم تطبيقــة 
»Ibansys« بمــا فــي ذلــك تحســين اجــال التبــادل مــع 
قاعــة االســواق والتخلــي التدريجــي عــن املقاصــة عــن 
ــر املباشــر علــى حســاب  ــك مــن اجــل التأثي بعــد و ذل
ــف فــي الوقــت الحقيقــي. يجــري التســريع فــي  الحري
هــذه االجــراءات، ايضــا، بموجــب مشــروع إرســاء منصــة  
لهــذه  ســيكون  الفوريــة.  للدفوعــات   GPI  SWIFT
اإلجــراءات ايضــا تأثيــر إيجابــي مباشــر وأكثــر وضوحــا 

ــل.   ــدأ بالفع ــذي ب ــى نشــاط ســنة 2020 وال عل

تدعيــم شــبكة املراســلين األجانــب مــن خــالل الدخــول 
فــي عالقــة فــي ســنة 2019 مــع 8 مراســلين جــدد من 
بينهــم 4 فــي تركيــا علــى أســاس التطــور املســتمر 

لتدفقــات املعامــالت التجاريــة مــع هــذا البلــد.  

التنويــع فــي محافــظ فــروع البنــك املكونة أكثــر فأكثر 
مــن الشــركات الصغيــرة واملتوســطة ممــا يســمح 
التراجــع  بمردوديــة أفضــل للعمليــات الدوليــة رغــم 

املؤسســات  قبــل  مــن  املنجــزة  للمعامــالت  الكبيــر 
-STIR العموميــة واملجموعــات والشــركات الكبــرى مثــل

.ETAP-OCT-ONH

ذلــك  فــي  بمــا  الخدمــات  تصديــر  عمليــات  مثلــت 
املعامــالت املنجــزة مــع األســواق الخارجيــة فــي ســنة 
2019 مصدرًا للعائدات بالعملة األجنبية و تعتبر الســوق 
بالنســبة  واعــدة  جديــدة  ســوقا  الناشــئة  األفريقيــة 
للشــركات التونســية الدوليــة و تمثــل فرصــة  يجــب ان 
ــاره االســتراتيجي  ــك مــن أجــل تحقيــق خي يغتنمهــا البن

املتعلــق بتطويــر نشــاطه فــي افريقيــا.

العالقات الدولية
فــي إطــار تعزيــز عالقــات البنــك الخارجيــة وحضــوره علــى 
املســتوى الدولــي ، تــم خــالل ســنة 2019 اتخــاذ العديــد 

مــن اإلجــراءات تمثلــت أساســا فــي مــا يلــي:  
أداء زيــارات للحرفــاء لالســتماع إلــى انتظاراتهــم ومتابعــة 
وتطويــر عملياتهــم مــع الخــارج باإلضافــة  الــى عمليــات  

اجتــذاب لحرفــاء جــدد.
مســاندة اثنيــن مــن الحرفــاء الهامين الشــركة التونســية 
ــة وشــركة الطرقــات  ــاز للخدمــات العاملي ــاء والغ للكهرب
والبنــاء بتونــس إلنجــاح عملياتهــم الدوليــة و تمويــل 
االســتثمارات التــي يمكــن تحقيقهــا فــي الخــارج وخاصــة 

فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى.
مســاندة الحرفــاء األجانــب الذيــن لديهــم حســابات علــى 
دفاتــر البنــك و انجــاح جميــع معامالتهــم املوكلــة للبنــك 
يتعلــق  فيمــا  تونــس  فــي  بأنشــطتهم  املتعلقــة  و 

بعمليــات التجــارة الخارجيــة.
النظــر فــي املالحظــات التــي أثارهــا الحرفــاء األجانــب 
الذيــن لديهــم حســابات فــي دفاتــر البنــك أو الحرفــاء 

الدوليــة. يتعلــق بعملياتهــم  التونســيين فيمــا 
التأكيــد بصفــة دوريــة علــى تعميــم حســابات الشــركات 
ــاء علــى  ــا بن ــة التــي لهــا حســابات علــى دفاترن األجنبي

طلــب مدققــي حســابات تلــك الشــركات. 
متابعــة املناقصــات الدوليــة فــي اطــار التعــاون املتبادل 
ــب و  بيــن الشــركة التونســية للبنــك ومراســليها األجان

ذلــك للبحــث عــن فــرص الجديــدة.

التغيـــر % 2019 2018
نوعية العمليات

العموالت رقم 
املعامالت العموالت رقم 

املعامالت العموالت رقم 
املعامالت

3,14% 11,49% 263 5 253 053 255 4 711 649 توطين الحسابات لدى البنك
(8,54%) (11,94%) 6 776 1 606 226 7 409 1 823  996 عمليات مستندية واردات

137,07% 57,80% 2 072 875 824 874 555 038 عمليات مستندية صاد ارت
31,74% 42,16% 2 200 2 199 063 1 670 1 546 871 تحويالت عمليات تجارية
9,47% (12,86%) 7 593 2 934 660 6 936 3 367 925 تحويالت عمليات مالية

(7,27%) 47,49% 319 9 497 981 344 6 439 753
 عمليات على الحسابات

 بالدينار القابل للتحويل
للمارسلين

9,92% 21,26% 19 223 22 366 807 17488 18 445 232 مجموع النشاط
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ســوني  شــركة  إدارة  ملجلــس  اجتمــاع  تنظيــم 
املقــر  فــي  التابعــة  النيجــر   » SONIBANK «بنــك
وشــراكة  للبنــك  التونســية  للشــركة  االجتماعــي 
وثيقــة بينهمــا لتطويــر التناغــم بيــن البنكيــن مــن خــالل 
ضمــان معالجــة عملياتهمــا الدوليــة عبــر حســابيهما 
املفتوحيــن علــى دفاتــر الشــركة التونســية للبنك في 
الواقــع، تــم خــالل الســنة املاليــة املاضيــة تنفيــذ 390 
عمليــة مــا يمثــل رقــم معامــالت يقــدر بـــ 831 92 م. د.

مرافقــة الحرفــاء التونســيين الناشــطين فــي تونــس أو 
خارجهــا و الذيــن يرغبــون فــي القيــام بعمليــات شــراكة 

مــع نظرائهــم األجانــب. 
املشــاركة بالشــراكة مــع تونــس أفريقيــا للتصديــر، 
مستشــار التصديــر، فــي الــدورة الرابعــة مــن املعــرض 
الدولــي لتكنولوجيــات املعلومــات »ســيتيك أفريقيــا 
2019« الــذي أقيــم فــي تونــس فــي الفتــرة املمتــدة 

مــن 18 إلــى 20 جــوان 2019.
التونســية  الشــركة  لعالمــة  الترويــج  إطــار  فــي 
للبنــك علــى نطــاق دولــي، قمنــا بتعزيــز العالقــات 
التجــارة  لغــرف  التجاريــة  األقســام  مــع  املباشــرة 
 »CTFCI« والفرنســية   »CTICI« االيطاليــة  املختلطــة 
واألملانيــة »AHK« والهولنديــة »CTNCI« والبريطانيــة 
 »CCTBL« اللوكســمبورجوازية  والبلجيكيــة   »CCTB«
وكنفيدراليــة املؤسســات املواطنــة التونســية ومركــز 
التونســي  التعــاون  ومجلــس  بالصــادرات  النهــوض 

للتصديــر. افريقيــا  وتونــس  االفريقــي 
بالكامــل وتوطينهــا علــى  رصــد الشــركات املصــدرة 
دفاتــر البنــك فــي هــذا الســياق و خــالل ســنة 2019، 
ســجل البنــك ادراج 23 شــركة جديــدة مصــدرة بالكامــل 

ــة. ــارة الخارجي ــا للتج ــاح عملياته مــع ضمــان نج

املنظومة اإلعالمية وتحديث البنك
تجســيم األهــداف املرســومة فــي مخططــات إعــادة 
الهيكلــة فيمــا يخــص املنظومــة اإلعالميــة والبنــك 

ــا ــراء التحســينات عليه فــي طــور إج
 2020-2016 للفتــرة  املعتمــدة  االســتراتيجية  تنــص 
علــى تبســيط املســار العمليــات وتحســينه إلــى الحــد 
األمثــل و الهــدف مــن ذلــك هــو التركيــز علــى املهــن 
ذات القيمــة املضافــة العاليــة و تقليــل اجــال املعالجــة.

وفــي إطــار هــذا التحــول، واصلــت الشــركة التونســية 
للبنــك خــالل الســنة املحاســبية 2019، برنامجها إلرســاء 
منظومــة البنــك الشــامل وتحســينها الــى الحــد االمثــل 
ووضــع النمــوذج الجديــد مــن البنــك الشــامل وتحســين 
تجربــة الحريــف مــن خــالل مراجعــة ورقمنــة العمليــات و 
ضمــان ســالمة وتحديــث البنــى التحتيــة املعلوماتيــة 
واملنصــات وتحديثهــا والتحكــم فــي الحســابات العالقــة 

وتعميــم تقاريــر العمليــات.
كما قامت من ناحية أخرى بـ :

الشــروع فــي ارســاء املنصــة املندمجــة للتصــرف فــي 
املــوارد البشــرية، 

البدا في مشروع نمذجة العمليات، 

إرساء بنية تحتية عالية التوفر للبنك الشامل، 
،GPI ارساء نظام سويفت جديدة للدفوعات الفورية

إعــادة تصميــم البنيــة التحتيــة لشــبكة املقــر املركــزي 
وتعزيــز العناصــر الخاصــة بالســالمة املعلوماتية. 

شــرعت الشــركة التونســية للبنــك أيضــا فــي مهمــة 
ــة،  ــة لســالمة املنظومــة االعالمي ــق خارجي تدقي

والبــدء  عالقــة  حســابات  صفــر  مشــروع  واســتكمال 
ملنظومــة   الثانيــة  النســخة  تحديــث  مشــروع  فــي 
مخطــط  ووضــع  الشــاملة  » �carthag «البنكيــة 

النشــاط. اســتمرار 
فيمــا يتعلــق بالتحــول الرقمــي وفــي اطــار الجهــود 
الراميــة إلــى تطويــر منتجــات رقميــة مبتكــرة لتحســين 

ــة الحريــف  تــم : ــراء تجرب وإث
ــل مــع الشــركات  ــكار للتفاع ــاح وابت ــه انفت اعتمــاد توج

املختصــة فــي التكنولوجيــات املاليــة،
« لتحويــل   BANKNIG  LEAN AGILE« طريقــة  اعتمــاد 

املهــن،
االستجابة للتغير الثقافي لألجيال الجديدة،

امــداد املوظفيــن بــأدوات عمــل تشــاركية لتحســين 
املردوديــة. 

فــي  للبنــك  التونســية  الشــركة  اعتمــدت  كمــا   
الســنة املحاســبية 2019 طريقــة AGILE للتصــرف فــي 
مشــاريع املعطيــات »تحويــل األعمــال حســب البيانــات« 
نمــاذج  و  قيــادة  لوحــات  وتطويــر  البيانــات  ونمذجــة 
تحليليــة ومشــروع التثبــت فــي موثوقيــة البيانــات 
ــل املهــن  ــات تمكــن مــن تحوي ووضــع اســتراتيجية بيان
البنكيــة )منظومــة الترقيــم الداخلــي وادارة األصــول 
والخصــوم و قيــادة األداء ومعرفــة الحريــف ومعرفــة 

الســوق واملخاطــر العمليــة(.

نشاط الشركة التونسية للبنك



46
التقرير السنوي 2019    

إدارة املوارد البشرية
الهيكلــة  اعــادة  فــي  للموظفيــن  هامــة  مشــاركة 

للبنــك االجتماعيــة 

إدارة املوارد البشرية

تميــزت ســنة 2019 باالنتهــاء مــن مخطــط التطهيــر 
املبكــر  للتقاعــد  موظفــا   92 بمغــادرة  االجتماعــي 
النهائــي فــي فيفــري 2019 و انتــداب 258 إطــار. انتقــل 
بذلــك عــدد موظفــي البنــك مــن 855 1 فــي نهايــة 
ســنة 2018 إلــى 928 1 موظفــا فــي موفــى الســنة 
املحاســبية 2019 تــم تخصيــص 57٪ منهــم لشــبكة 

الفــروع. 

ومــن خــالل تجديــد هرمهــا العمــري بمنتدبيــن جــدد 
فــي  املوظفيــن  مجمــوع  تميــز  ســنة«،   39-22«
ــل  ــا مقاب ــدر بـــ 41 عام ــك ايضــا بمتوســط عمــر يق البن
ــة  ــادة الهيكل ــل الشــروع فــي مخطــط إع 50 عامــا قب
االجتماعيــة للبنــك فــي ســنة 2016. ويتألــف موظفــو 
البنــك مــن 885 موظفــاً  مــن الذكــور )46٪( و 043 1 

موظفــة أنثــى.

يبلــغ مجمــوع عــدد املوظفيــن النشــطين فــي البنــك 
مرســم  موظـــف   1  430 بينهــم  مــن  موظفــا   1881
و424 مــــتعاقد لـــمدة غـــير محـــددة و 9 موظفين تحت 

التمريــن و 18 موظفــا معــار فــي البنــك.

كمــا بلــغ عــدد املوظفيــن فــي وضعيــة مؤقتــة 47 
و  البنــك  خــارج  معاريــن  موظفــا   38 منهــم  موظفــا 
موظــف واحــد فــي حالــة تســريح مؤقتــة و 5 موظفيــن 
فــي حـــــالة مرضــــية طويلــة األجــــل و 3 موظفين في 

ــة انتظــار. حال

ــن  ــر املوظفي ــغ نســبة تأطي ــذه التطــورات، بل ــا له تبع
59٪ أو 142 1 موظفــا وهــو مــا يمثــل تحســًنا بنســبة 
16٪ مقارنــة بالســنة املحاســبية 2018 و30٪ مقارنــة 

بســنة 2015.

كمــا نجــح البنــك فــي ســنة 2019 فــي الســيطرة فــي 
ــن أمــور أخــرى،  ــك، مــن بي ــات ويفســر ذل نســبة الغياب

بتشــبيب موظفــي البنــك.

ــة للتحكــم فــي  ــق باملجهــودات املبذول وفيمــا يتعل
ســاعات العمــل خــارج االوقــات املتفــق عليهــا، عالجــت 
 73  376 مجموعــه  مــا  للبنــك  التونســية  الشــركة 
ســاعة عمــل إضافيــة خــالل ســنة 2019 بانخفــاض يقــدر 

بـــ 10٪ مقارنــة بســنة 2018. 

وبمســاندة خبيــر فــي املــوارد البشــرية، يعمــل البنــك 
على تحسين التصرف في مسارات املوظفين وارساء 
منظومــة جديــدة للتصــرف فــي الكفــاءات وتقييــم اداء 
املرســومة.   الفرديــة  باألهــداف  مقارنــة  املوظفيــن 

بتطويــر  البنــك  قــام  العملــي،  املســتوى  وعلــى 
ــا  ــم احصائه ــن ت ــع يضــم 30 بطاقة للمه وإرســاء مرج

ــة  ــدة للجمعيــة املهني ــى أســاس التســميات الجدي عل
باإلضافــة  املاليــة  املؤسســات  و  للبنــوك  التونســية 
الــى151  بطاقــة للمهــن تــم إعدادهــا واملصادقــة عليهــا 
خــالل ســنة 2019 بالتشــاور مــع األشــخاص املعنييــن.

باإلضافــة إلــى ذلــك، قــام البنــك بوضــع خطــة اتصــال 
داخليــة تســمح بتبــادل مثمــر و حل مصاعــب املوظفين 

فــي الوقــت املناســب.

كمــا عرفــت ســنة 2019 بــدء مشــروع إرســاء منصــة 
مــن  املكونــة  البشــرية  للمــوارد  املعلومــات  نظــام 
وحــدات مختلفــة للتصــرف فــي رأس املــال البشــري 

وتنميتــه.

السياسة االجتماعية 
التونســية  للشــركة  االجتماعيــة  السياســة  تهــدف 
للبنــك إلــى االســتجابة الــى انتظــارات املوظفيــن فيمــا 
يتعلــق بالتغطيــة االجتماعيــة ضــد تقلبــات الحيــاة )خطــر 
ــن  ــاة، خطــر حــوادث العمــل...( وتأمي املــرض، خطــر الوف
امتيــازات اجتماعيــة تمكــن مــن ضمــان مســتوى كريــم 

ــي. مــن رضــاء املوظفيــن والنمــاء الذات

و في هذا الســياق، بدأ البنك، خالل الســنة املحاســبية 
2019، فــي عــدد مــن اإلجــراءات االجتماعيــة الجديــدة. 

تفّصــل هــذه االجــراءات، أساســا كالتالــي:

إرســاء تطبيقــة الفضــاء االجتماعــي الرقمــي وتمكــن 
هــذه التطبيقــة املوظفيــن مــن التصــرف األفضــل فــي 

ــن الصحــي، ــة التأمي تغطي

إعــادة افتتــاح مطعــم املقــر االجتماعــي وفــي هــذا 
ملتعهــد  للبنــك  التونســية  الشــركة  لجــات  الصــدد 

االطعمــة. بتقديــم 

تعييــن أخصائيــة تغذيــة وطبيــب أطفــال علــى مســتوى 
روضــة ســكرة : أخصائــي تغذيــة فــي إطــار اإلعــارة فــي 
املقدمــة  الطعــام  وقوائــم  النظافــة  البنــك ملراقبــة 
روضــة  و  االجتماعــي  املقــر  علــى مســتوى مطعــم 
ســكرة و انتــداب طبيــب أطفــال ملراقبــة صحــة األطفــال 

ــذه الروضــة. ــي ه املســجلين ف

ــان  ــال »روضــة ســكرة« لضم ــة روضــة األطف ــادة تهيئ إع
أفضــل ظــروف النظافــة والســالمة لألطفــال. 

مــن ناحيــة اخــرى، تــم تكويــن وحــدة للشــؤون القانونيــة 
والتاييــدات  القــروض  البشــرية إلعــداد عقــود  للمــوارد 
املمنوحــة  بالقــروض  املتعلقــة  التعهــد  ورســائل 

للموظفيــن.

وفــي إطــار التضامــن مــع موظفيــه، قــام البنــك بمنــح 
 26 لـــ  واإلغاثــات  املاليــة   املســاعدات   مــن   عــدد  

مســتفيد بمبلــغ إجمالــي يقــدر بـــ 89 ألــف دينــار. 

التكوين وتنمية الكفاءات 
بإرســاء   2019 تميــزت ســنة  بالتكويــن،  يتعلــق  فيمــا 
برنامــج رقمنــة التكويــن الجديــد والتحــول إلــى االشــتراك 
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فــي الصحــف اإللكترونيــة وتنظيــم يوميــن مفتوحيــن 
حــول اســتراتيجية املــوارد البشــرية والتحــول الرقمــي 
كبــار  اتفاقيــة  وتوقيــع  املعطيــات  فــي  والتصــرف 

الســن. 

ــفائدة  ــن لـ كمــا قــام البنــك أيضــا بتنظيــم دورات تكوي
ــا مــن بينهــم  ــك او 974 موظف 51٪ مــن موظفــي البن
327 إطــار عــال و 554 إطــار متوســط و 93 موظــف تنفيذ.

 وبلغــت دورات التكويــن مــا بيــن البنــوك والداخليــة 
علــى التوالــي 115 و 18 دورة موزعــة علــى مــا مجموعــه 

ــن. ــوم تكوي 978 ي

ــدورات  ــا ب ــم تســجيل 72 موظف ــك، ت ــى ذل ــة إل باإلضاف
تكوينيــة مشــفوعة بشــهائد و 13 موظفــا فــي دورات 

تكوينيــة فــي الخــارج.

نشاط االستخالص
ديناميكية على مستوى نشاط استخالص الديون

متابعة امللفات الهامة
البنــوك  فيــه  تعمــل  الــذي  الخــاص  الظــرف  يتســم 
التونســية بصعوبــات حقيقيــة فيمــا يتعلــق باحتــرام 
العمــالء االقتصادييــن املدينيــن لتعهداتهــم مــا يدفــع 
ــى تحســين مســارات االســتخالص والتصــرف  ــك إل البن
املتعثــرة  الديــون  باســتعادة  يتعلــق  فيمــا  األفضــل 

علــى مختلــف املســتويات. 

فــي هــذا الســياق وفــي إطــار دراســة امللفــات الهامــة 
التــي تتطلــب متابعــة دقيقــة، تــم فــي ســنة 2019 

القيــام بمــا يلــي:

تحديــد 31 مديــن مــن ذوي املخاطــر )بــدون اعتبــار قطــاع 
مــع  بالتعــاون  تســوية  لضبــط مخططــات  الســياحة( 

ــة. األطــراف املعني

الدفــع املســبق للمبالــغ املتعلقــة بقــروض الدعــم 
غيــر مضمونــة مــن قبــل الدولــة واملمنوحــة للشــركة 
التونســية للســكر وفقــا لقــرار اللجنــة العليــا للحلحلــة.

وتتمثــل مراحــل متابعــة امللفــات الهامــة أساســا فيمــا 
يلي: 

جميــع  فــي  الهامــة  امللفــات  ومراقبــة  متابعــة 
ت عــا لقطا ا

إيــالء األولويــة للمجهــودات املبذولــة فيمــا يتعلــق 
بامللفــات الهامــة التــي تواجــه خطــر االنــزالق فــي 

فئــة املخاطــر؛

الوقــت  فــي  التعامــل  و  التعهــدات  متابعــة وضعيــة 
للتحســن؛ املســبقة  العالمــات  مــع  املحــدد 

متابعــة تطــور التعهــدات ورقــم املعامــالت املنجــز مــع 
البنــك ومــدى مالءمتــه أو عــدم مالءمتــه فيمــا يتعلــق 
املعامــالت  رقــم  وإجمالــي  والتعهــدات  بالتراخيــص 

ــات قــروض  ــن ملف ــى ضمــان تحيي ــز والحــرص عل املنج
التصــرف املســتحقة و/أو الغيــر منســجمة مع النشــاط؛

املمنوحــة  التراخيــص  بيــن  املالئمــة  علــى  الحــرص 
وخاصــة  املنجــز  املعامــالت  رقــم  وتطــور  للمدينيــن 
مــع مراقبــة  للبنــك  بــه  املعهــود  املعامــالت  رقــم 

املعنيــة؛ الهيــاكل  وإعــالم  وتطــوره  التعهــد  صنــف 

إبداء الراي بشأن تصنيف امللفات الهامة؛

املشــاركة فــي وضــع األهــداف املتعلقــة باســتخالص 
مقترحــات  بشــأن  الــرأي  وإبــداء  الرئيســية  امللفــات 

التســوية التــي ســتقدم إلــى اللجنــة املعنيــة؛

املتابعة الوثيقة للتسويات املتفق بشأنها،

نشــاط  تقاريــر  وإعــداد  اللجــان  قــرارات  تنفيــذ  تفعيــل 
دوريــة لــإدارة وإبــالغ املســؤولين الوظيفييــن بهــا.

إدارة الحلحلة
كلفــت ادارة الحلحلــة اساســا بتطهيــر محفظــة الديــون 
ــت او شــطب  ــات التســوية او التفوي ــر آلي ــرة عب املتعث
الديــون كمــا تقــوم ايضــا بدور التحليــل و صياغة مذكرات 

تقــدم إلــى لجنــة الحلحلــة.

خــالل ســنة 2019، صادقــت لجنــة الحلحلــة، املنبثقة عن 
مجلــس اإلدارة، بموجــب القانــون عــدد 36-2018 املــؤرخ 
فــي 2018/06/06، علــى 204 ملــف تمــت تغطيتهــا فــي 
حــدود 84٪ بمدخــرات  وفوائــد  معلقــة وعلــى  مبـــلغ 
إجمالــي  يقــدر بـــ 195 مليــون دينــار  منهــا 117 مليــون 

دينــار تــم قبولهــا مــن لــدن املدينيــن.

كمــا بلغــت قيمــة عمليــات االســتخالص املنجــزة فــي 
نهايــة ديســمبر 2019 مــا قــدره 52 مليــون دينــار او مــا 
يعــادل نســبة إنجــاز تقــدر بـــ 102٪ مــع تأثيــر يقــدر بـــ 52 
ــار علــى  ــون دين ــة و 63 ملي ــار علــى الخزين ــون دين ملي

النتيجــة.
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أســفر بذلــك نشــاط إدارة الحلحلــة عــن مبلــغ إجمالــي 
بمــا قــدره 191 501 ألــف دينــار علــى مبلــغ اجمالــي 

ــار. للتعهــدات يقــدر بـــ 278 832 ألــف دين

املعامالت
مجموع 

التعهدات 
خارج فوائد 

التاخير

عدد 
امللفات القطاع

تعهدات اكثر من 200 الف دينار
السياحة 37  807 184  885 133 

القطاعات غير  30  025 94  616 57 
السياحية

املجموع 67  832 278  501 191 
تعهدات اقل من 200 الف دينار

القطاعات غير  137  270 3  707 3 
السياحية

املجموع  204  102 282  208 195 
العام

وفي هذا الصدد تم في السنة املالية 2019 : 

عــرض 67 ملًفــا تمــت معالجتهــم بموجــب القانــون 
36-2018 علــى اللجنــة العليــا للحلحلــة واملصادقــة 

عليهــا مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك ،

كمــا تمــت املوافقــة علــى 137 ملًفا من قبل الهياكل 
ذات الصلــة وفًقــا ملخطــط التفويــض املصــادق عليــه 
مــن قبــل مجلــس اإلدارة ومــن بينهــا 133.885 ألــف 
دينــار تتعلــق بقطــاع الســياحة الــذي يمثــل 70٪ مــن 

إجمالــي املصادقــات.

اتخــذت الشــركة التونســية للبنــك فــي الواقــع جميــع 
االجــراءات الضروريــة لضمــان اتبــاع تمــش جديــد فعــال 
والديــون  املســتحقة  الديــون  ومضبــوط الســتخالص 

ــرة.  املتعث

رغــم ذلــك يبقــى انجــاز ونجــاح جميــع اإلجــراءات رهينــة 
عــدد مــن العوامــل الخارجيــة تتمثــل فــي إصالحــات 
الوضعيــة  وتحســين  التنظيمــي  لإطــار  جوهريــة 
الــى  باإلضافــة  االقتصــادي  والنمــو  الجيوســتراتيجية 

وضــع مخطــط إنعــاش طمــوح لقطــاع الســياحة.

تنشيط االستخالص ومتابعة األداء

ومتابعــة  االســتخالص  تنشــيط  ادارة  مهــام  تتمثــل 
األداء فيمــا يتعلــق باســتخالص الديــون اساســا فيمــا 

يلــي:

الديناميكــي للديــون  مراقبــة ومتابعــة االســتخالص 
املســتحقة علــى القــروض التقليديــة الــذي تقــوم بــه 

ــروع. ــة لشــبكة الف ــاكل التجاري الهي

مــن  املســتحقة  الديــون  تصفيــة  فــي  املســاهمة 
إطــار  فــي  أو  الهيكلــة  إلعــادة  حلــول  اقتــراح  خــالل 
صناديــق الدعــم بالتنســيق مــع هيــاكل إعــادة الهيكلة 

األخــرى(. والقطاعــات  )الســياحة 

والديــون  للمتأخــرات  بالتراضــي  االســتخالص  ضمــان 
غيــر املســددة التــي حــل اجلهــا واملتعلقــة بالديــون 
املتعثــرة دون اعتبــار الديــون املحالــة علــى النزاعــات.

تناغم الشركات التابعة ملجمع 
الشركة التونسية للبنك

إعــادة هيكلــة محفظــة املســاهمات وتحقيــق تناغــم 
داخــل مجموعــة الشــركة التونســية للبنــك 

فــي إطــار تجســيم مخطــط إعــادة هيكلــة الشــركات 
ــد  ــك العدي ــا، اتخــذت الشــركة التونســية للبن ــة له التابع

مــن اإلجــراءات تمثلــت علــى وجــه الخصــوص فــي :  

إعــادة تنظيــم الشــركات التابعــة ملجموعــة الشــركة 
التونســية للبنــك حســب اقطــاب النشــاط

نقــل التصــرف فــي هيئــات التوظيــف الجماعــي فــي 
األوراق املاليــة مــن شــركة STB MANAGER التابعــة 
للبنــك  التونســية  للشــركة  املاليــة  الشــركة  إلــى 

التابعــة،

ــن  ــة NALE IFOS م ــج باالســتيعاب للشــركة التابع الدم
قبــل شــركة االســتثمار ملجموعــة الشــركة التونســية 
اســتثمار  شــركة  علــى  االقتصــار  أجــل  مــن  للبنــك 
ذات راس مــال ثابــت واحــدة فــي مجموعــة الشــركة 

للبنــك، التونســية 

االقتنــاء الجزئــي ملســاهمات الشــركة املاليــة للشــركة 
التونســية للبنك من قبل  شــركة االســتثمار ملجموعة 

الشــركة التونســية للبنك

العمــل  بهــا  الجــاري  للقوانيــن  العمــل علــى االمتثــال 
: خــالل  مــن   )2016-48 )قانــون 

اعــداد كــراس شــروط الختيــار مكتــب متخصــص للقيــام 
بعمليــة التفويــت فــي كتلــة أســهم تقــدر بـــ ٪67,87 
ــى  ــد الحصــول عل ــة« بع مــن رأس مــال شــركة » الدخيل
موافقــة لجنــة التطهيــر و إعــادة هيكلــة املنشــآت ذات 

املســاهمات العموميــة

شــركة  بخصخصــة  للقيــام  متخصصــة  شــركة  اختيــار 
عقاريــة الشــارع، بعــد الحصــول علــى ترخيــص مــن لجنــة 
ــة املنشــات ذات املســاهمات  ــادة هيكل ــر و إع التطهي
العموميــة للتفويــت بالكامــل فــي رأس مــال الشــركة.

الترفيع في مســاهمة الشــركات التابعة واملســاهمات 
ــة الشــركة التونســية  ــة ملجموع ــج االجمالي فــي النتائ

للبنــك مــن خالل: 

ارســاء مخطــط تعديــل لشــركة »اكتيــف اوتلــز« يرتكــز 
أساًســا علــى التصــرف فــي الوحــدات املنتمية للشــركة 
التونســية للبنــك واالقتنــاء القضائــي لعــدد مــن الوحدات 
الســياحية )املحالــة علــى النزاعــات( لإيجــار بعــد التجديــد 
مســاهمة   31 واقتنــاء  النهايــة  فــي  بيعهــا  بهــدف 
رأس  فــي  وزيادتيــن  للبنــك  الســياحي  القطــاع  فــي 
الجــاري  الحســاب  تحويــل  طريــق  عــن  )األولــى  املــال 
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الشــريك والثانــي عــن طريــق املســاهمة العينيــة(. 

النشــاط  تطويــر  بهــدف  اعمــال  مخطــط  فــي  البــدء 
للشــركة  اجتماعــي  تأهيــل  خطــة  وإعــداد  التجــاري 
ــر  املاليــة للشــركة التونســية للبنــك )بنــاًء علــى تقري
تشــخيص للــرأس املــال البشــري أعــده مكتــب مختص(.

فــي  للتصــرف  متخصصــة  إضافيــة  وحــدات  ارســاء 
 MANAGER ــصناديق املشــتركة للمخاطــر مــن قبــل الـ
هيئــة   تأشــيرة  علــى  الحصــول  الــى  باإلضافــة   STB
للمخاطــر  مشــترك  صنــدوق  ألول  املاليــة  الســوق 

»ESSOR  FUND«

وضــع وتنفيــذ مخطــط تطهيــر وإعــادة هيكلــة لشــركة 
االســتثمار ذات راس مــال التنميــة ملجموعــة الشــركة 
التونســية للبنــك وذلــك علــى أســاس التوجــه نحــو 
النواتــج الجديــدة وسياســة اســتخالص نشــطة وفــي 
الديــون  التونســية الســتخالص  الشــركة  مــع  تناغــم 
والشــركة التونســية للبنــك وشــركة االســتثمار ذات 
راس مــال التنميــة باعتبارهــا طريقــة تمويــل ومســاندة 

ــك. ــة للبن ــروض التقليدي للق

انجــاز عمليــة إعــادة هيكلــة ماليــة للشــركة التونســية 
الســتخالص الديــون وذلــك لتدعيــم األمــوال الذاتيــة مــن 

خــالل عمليــة أكورديــون.

تجسيم استراتيجية الشركة 
التونسية للبنك 2020-2016

للبنــك  التونســية  الشــركة  قامــت   ،2015 عــام  منــذ 
ــد  ــرة 2016-2020 بع ــدة للفت بوضــع اســتراتيجيتها الجدي
عمليــات تشــخيص داخليــة وخارجيــة. ولضمــان نجاحهــا، 
خصــص البنــك املــوارد املالئمــة والالزمــة لتحقيــق 

األهــداف املرســومة.

تهــدف هــذه االســتراتيجية أساســا الــى تنميــة رأس 
املعلومــات  نظــام  وتحديــث  البشــري  البنــك  مــال 

التجــاري. والتطويــر 

فــي موفــى ســنة 2019، تمكنــت الشــركة التونســية 
املشــاريع  معظــم  تجســيم  طريــق  مــن  للبنــك 
املبرمجــة منــذ ســنة 2016 بنجــاح وذلــك بهــدف تحقيق 

األهــداف املحــددة:

تنمية الرأس املال البشري.
ــة  ــة االجتماعي ــادة الهيكل ــر وإع اتمــام مخطــط التطهي
عــن تجســيم املخططــات الخاصــة باالنتــداب والتطهيــر 

االجتماعــي

املــوارد  فــي  التصــرف  فــي مشــروع منصــة  البــدء 
وحــدة(  12  ( البشــرية 

الرقميــة  التطبيقــة  مــن  األولــى  النســخة  إطــالق 
»الفضــاء االجتماعــي الرقمــي« وهــي تطبيقــة تســمح 
يتعلــق  فيمــا  لحقوقهــم  أفضــل  برؤيــة  للموظفيــن 

بالتاميــن 

ــر  ــن عب ــن مــن خــالل إرســاء منصــة تكوي رقمنــة التكوي
ــن ــت للموظفي اإلنترن

التطوير التجاري 
ارســاء اســتراتيجية »البيانــات« وقيــادة النشــاط حســب 

البيانــات

مراجعة وظيفة التسويق
وضــع منصــة النقديــات حيــز العمــل )بطاقــات مســبقة 
الدفــع، تحويــل ســريع، امضــاء اتفاقيــات مــع الـــمركز 
ــاء  ــشركة التونســية للكهرب ــي والـ ــي البيداغوج الوطن

ــاز( والغ

إرساء منصة رقمية والتسويق ملنتجات رقمية جديدة

 2019 ســنة  فــي   6 منهــا  جديــد  فــرع   26 افتتــاح 
الكبيــرة،  القلعــة  مغيــرة،  الدايــر،  ســاقية  )صفاقــس 
الســوق(  حومــة  جربــة  بودرييــر،  صفاقــس  منوبــة، 

فــرع.  11 تهيئــة 

إرساء مساحة الخدمة الذاتية في سكرة

وضــع نظــام التصــرف فــي املخاطــر العمليــة والتصــرف 
فــي مخاطــر الســوق 

انظمة املعلومات
املعلوماتــي  النظــام  إرســاء  مشــروع  فــي  البــدا 

مل  لشــا ا

البدا في مشروع نمذجة املسارات

البنكــي  للنظــام  التوافــر  بنيــة تحتيــة عاليــة  إرســاء 
الشــامل

للدفوعــات  الجديــد  ســويفت  نظــام  منصــة   ارســاء 
GPI الفوريــة 

مراجعــة البنيــة التحتيــة لشــبكة املقــر االجتماعــي 
املعلوماتيــة،  بالســالمة  املتعلقــة  العناصــر  وتعزيــز 

البــدا فــي مهمــة تدقيــق خارجيــة لســالمة النظــام 
املعلوماتــي

التطوير الرقمي 
لحــل  العمــل وذلــك  وضــع 8 تطبيقــات رقميــة حيــز 

تجاربهــم.  وإثــراء  واملوظفيــن  الحرفــاء  مصاعــب 

الفوز بجائزة أفضل بنك رقمي في شمال أفريقيا

شــانها  مــن  والتــي  املفتــوح  البنــك  منصــة  إرســاء 
املاليــة  التكنولوجيــات  مــع  التفاعــل  مــن  تمكــن  ان 
والشــركاء مــن خــالل واجهــات برمجــة مفتوحــة وآمنــة،

ارساء منصة عمل تعاونية
استراتيجية البيانات

ــي مشــاريع  ــة Agile للتصــرف ف إرســاء العمــل بطريق
البيانــات ) تحويــل املهــن حســب املعطيــات( 

نشاط الشركة التونسية للبنك
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نمذجــة البـــــيانات وتطـــــــوير لوحــات قيــادة ونمــــــاذج 
ــادة( ــية )50 لوحــة قي تحليـــــــــــ

البدا في مشروع التثبت من البيانات 

وضع استراتيجية بيانات لتحويل مهن البنك
ارساء نظام تصنيف داخلي

»ALM« إرساء أداة التصرف في األصول و الخصوم
قيادة األداء

معرفة الحريف ومعرفة السوق
جهاز املخاطر العملية

IFRS  اعتماد معايير
اعداد خارطة طريق لالعتماد املدروس

IFRS ملعايير

ــة للمحاســبة IAS /IFRS« مــن  ــر الدولي مكنــت املعايي
ضمــان تناســق قواعــد وطــرق اعــداد القوائــم املاليــة 
للشــركات التــي اعتمدتهــا. ونتيجــة لذلــك، فقــد مكنت 
مــن مزيــد الوضــوح وقابليــة للمقارنــة علــى نحــو أفضل 
ويدخــل اعتمــاد مرجــع محاســبي دولــي مــن جانــب 
الشــركة التونســية للبنــك لتقديــم الحســابات الفرديــة 
واملجمعــة فــي إطــار تحســين شــفافية املؤسســات 
عاليــة  ماليــة  تقاريــر  اعــداد  خــالل  مــن  االقتصاديــة 

الجــودة.

الوطنــي  املجلــس  قــرر  الوطنــي،  الصعيــد  وعلــى 
مرجــع  اعتمــاد   2018 ســبتمبر   6 منــذ  للمحاســبة 
ــة  ــة للمحاســبة IFRS لشــركات املصلح ــر الدولي املعايي
العامــة وبالنســبة للقوائــم املاليــة املجمعــة املقفلــة 

اعتبــارًا مــن ســنة 2021. 

ــزي التونســي منشــورا  ــك املرك ــدر البن ــه، أص ــن جانب م
للبنــوك واملؤسســات املاليــة  )املنشــورعدد 2020-01 
بتاريــخ 2020/01/29 ( ينــص علــى وجــوب تقديــم البنــوك 
لخطــة اســتراتيجية وخارطــة طريــق مصــادق عليهــا مــن 

قبــل مجلــس اإلدارة فــي اجــل ال يتجــاوز ثالثــة أشــهر.

باإلضافــة إلــى ذلــك، وجهــت هيئــة الســوق املاليــة بيانا 
صحفيــا فــي 11 فبرايــر 2020 للشــركات املدرجــة فــي 
بورصــة تونــس لــألوراق املاليــة والبنــوك واملؤسســات 
املاليــة وشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن، تدعوهــم 
وفقــا  املجمعــة  املاليــة  القوائــم  إعــداد  إلــى  فيــه 
للمعاييــر الدوليــة للمحاســبة بدايــة مــن مــن 1 جانفــي 
2021 ووضــع خطــة عمــل توضــح بالتفصيــل الخطــوات 

الالزمــة العتمــاد املرجــع املحاســبي الجديــد.

وفــي هــذا الســياق، تهــدف الشــركة التونســية للبنــك 
ــذه  ــاد ه ــا اعتم ــي يتيحه ــام الفرصــة الت ــالل اغتن ــن خ م

املعاييــر، الــى مــا يلــي:

االمتثــال للمعاييــر الدوليــة للمحاســبة واإلبــالغ املالــي 
فيمــا يتعلــق بالتقاريــر املحاســبية واملاليــة؛

االقتصــادي  الواقــع  أســاس  علــى  حســاباتها  مســك 
مــن  املزيــد  أجــل  مــن  وذلــك  املنجــزة  للمعامــالت 

للمخاطــر؛ بتعرضهــا  يتعلــق  فيمــا  الوضــوح 

نظامهــا  املاليــة ومالئمــة  قوائمهــا  وضــوح  تحســين 
الدوليــة. للمعاييــر 

 وبمــا ان هــذا املشــروع يخــص جميــع هيــاكل البنــك، 
كونــت الشــركة التونســية للبنــك فــي مرحلــة أولــى 
فريقــا تتمثــل مهمتــه فــي اعــداد خطــة اســتراتيجية 

لقيــادة هــذا املشــروع.
وتشمل هذه الخطة ما يلي:

مسار قيادة استراتيجي وعملي للمشروع؛
خارطة الطريق لقيادة املشروع.

فريق املشروع والهياكل املشاركة؛
االجــراءات الالزمــة لضمــان مالئمــة النظــام املعلوماتــي 
واملحاســبي ملتطلبــات املعاييــر املحاســبية الدوليــة 

.IFRS

مخطط االتصال الداخلي والخارجي؛
خطة تكوين جميع الفاعلين في هذا املشروع.

ســتلجأ   ،IFRS ملرجــع  املناســب  االرســاء  ولضمــان 
الشــركة التونســية للبنــك الــى مكتــب مختــص لتكليفه 

بمهمــة مســاندة ومرافقــة.

Pierre BOUCHERLE 
Collection privée STB
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 IFRS  اعتماد معايير اإلفصاح املالي
وعموما، تهدف هذه املهمة الى:

ســيتم  ودقيقــة  شــاملة  تشــخيصية  دراســة  إجــراء 
فــي:  الحقــا  اســتخدامها 

املحاســبية  املعاييــر  بيــن  الفــوارق  وتحليــل  تحديــد 
القوائــم  علــى  حاليــا  املطبقــة  التونســية  الوطنيــة 
ــة باملعاييــر  املاليــة للشــركة التونســية للبنــك مقارن

؛  IFRS للمحاســبة  الدوليــة 

القيــام بمراجعــة لنظــام املعلومــات الخاصــة بالشــركة 
بشــأن  التوصيــات  الــى  باإلضافــة  للبنــك  التونســية 
التعديــالت و/أو االســتثمارات الالزمــة إلعــداد القوائــم 
ــا  ــك طبق ــة للشــركة التونســية للبن ــة ملجموع املالي

للمعاييــر الجديــدة بدايــة مــن ســنة 2020؛ 

إجــراء عمليــة تحليــل نوعيــة للبيانــات فــي النظــام 
ــة  ــة واملوثوقي ــات التاريخي ــي )البيان ــي الحال املعلومات
أجــل  مــن   ) التدقيــق  ومســار  والتفاصيــل  والتوافــر 
ــد ؛  ــد االحتياجــات فــي إطــار اعتمــاد املرجــع الجدي تحدي

تحديد مجاالت التأثيرات الهامة ؛

املراحــل  كل  لتحديــد  مفصلــة  عمــل  خطــة  اعــداد 
الالزمــة مــن اجــل اعتمــاد مســتقل ملعاييــر  IFRS فــي 

الشــركة التونســية للبنــك بدايــة مــن ســنة 2020 ؛

تعزيــز الكفــاءات وبالخصــوص، توفيــر التكويــن الضــروري 
ــى  ــال إل ــم لالنتق ــن إلعداده ــك املعنيي ــي البن ملوظف

ــدة؛ ــر املحاســبية الجدي املعايي

موافقة الشركة التونسية للبنك في قيادة املشروع؛

تطبيــق  فــي  للبنــك  التونســية  الشــركة  مرافقــة 
ــر ماليــة تســتجيب لهــا ــدة واعــداد تقاري ــر الجدي املعايي

آفاق التنمية
واصلــت الشــركة التونســية للبنــك، للســنة الرابعــة 
 2020–2016 اســتراتيجيتها  تنفيــذ  التوالــي،  علــى 
بنجــاح ممــا مكنهــا مــن تحقيــق مهمتهــا كشــريك 
هــام فيمــا يتعلــق بتطويــر نشــاط حرفائــه وتحقيــق 
نمــو مربــح ودائــم ملســاهميه ودعــم موظفيــه 
دور  ولعــب  فأكثــر  أكثــر  واملحفزيــن  امللتزميــن 
املســتديمة  التنميــة  فــي  ومؤثــر  مســؤول 

التونســية. للبــالد  والشــاملة 

فــي الواقع، شــهدت ســنة 2019 تســارع تحــول البنك 
علــى مســتوى تحديــث االنظمــة املعلوماتيــة مــن 
أجــل تحســين عمليــات املعالجــة وتحســين الخدمــات 
ــك مــن خــالل وضــع  ــى ذل ــاء ويتجل املقدمــة للحرف
العديــد مــن املنتجات الرقمية املبتكرة حيز التنفيذ 
للبنــك املســتمرة  الرقمــي  التحويــل  وعمليــة 

ســنة  خــالل  البنــك  اتــم  ذلــك،  الــى  باإلضافــة   .
ــوارد  ــة للم ــة االجتماعي ــادة الهيكل ــة إع 2019 عملي
البشــرية )تشــبيب االعــوان، التوظيــف املســتهدف( 
ــرأس املــال  ــة ال بطريقــة سلســة واكتســبت تنمي
ــدة مــع  البشــري )التدريــب والتأهيــل( أهميــة متزاي
املســتهدفة  للموضوعــات  أكبــر  أهميــة  إعطــاء 
واعتمــاد طــرق عمــل جديــدة مــن شــانها ان تالئــم 

التكنولوجيــة. التطــورات 

علــى مســتوى القيــادة والتوازنــات املاليــة، نجحــت 
إدارة  إرســاء  فــي  للبنــك  التونســية  الشــركة 
اســتباقية تمكنهــا مــن تصــرف أفضــل فــي أموالهــا 
بهــدف  ذلــك  و  للســيولة  واحتياطياتهــا  الذاتيــة 
ضمــان مــالءة وســيولة دائمــة ومكــن ذلــك مــن 
تحقيــق االمتثــال الدائــم لجميــع معاييــر الحــدر مــن 
ناحيــة وتحقيــق املردوديــة األمثــل مــن ناحية اخرى.

الشــركة  قبــل  مــن  املحققــة  النتائــج  شــجعت 
ــى جعــل ســنة 2020، الســنة  ــك عل التونســية للبن
الثالــث لالســتراتيجية ومخطــط  النهائيــة واألفــق 
االعمــال 2016–2020، ســنة اإلقــالع كمــا هــو مخطــط 
االســتراتيجية.   هــذه  وضــع  عــام   ،2016 فــي  لــه 
وبالتالــي، يتوجــب علــى الشــركة التونســية للبنــك 
التــي حققتهــا  النتائــج املاليــة  املحافظــة علــى 
فــي ســنة 2019 وتحســينها والتــي مكنتهــا بالفعــل 
مــن الصعــود الــى منصــة البنــوك املتألقــة باإلضافــة 

إلــى تحســين تموقعهــا.

ســيتم فــي ســنة 2020 إرســاء اســتراتيجية جديــدة 
وطموحــات جديــدة وآفــاق جديــدة خــالل الخمــس 
ستســتند  والتــي   2025-2021 القادمــة  ســنوات 
وخبــرات  ملهــارات  املســتمرة  التنميــة  علــى 
موظفــي البنــك و ســتأخذ بعيــن االعتبــار الظــرف 
الحالــي و ال ســيما التأثيــرات الســلبية االجتماعيــة و 
املاليــة لجائحــة  COVID 19 علــى مختلــف الفاعليــن 
االقتصادييــن و التــي ال يمكــن خاليــا تقديــر مــدى 

تأثيرهــا.

رغــم ذلــك، ســتواصل الشــركة التونســية للبنــك 
مجهوداتهــا إلنجــاز أهدافهــا و للبقــاء كبنــك مواطنــة 
و  البيئيــة  و  االجتماعيــة  مســؤوليته  ليتولــى 

الوطنــي.  موافقــة تنميــة االقتصــاد 

نشاط الشركة التونسية للبنك



52
التقرير السنوي 2019    

نشاط الشركة التونسية للبنك
املراقبة و التصرف في املخاطر



53
التقرير السنوي 2019    

Jellal BEN ABDALLAH
Collection privée STB



54
التقرير السنوي 2019    

الرقابة الداخلية
التحســين املســتمر لجــودة نظــام الرقابــة الداخليــة 
الخــاص  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  تحســين  اجــل  مــن 
ــا العمــل  ــاري به ــة الج ــراءات التنظيمي ــا لإج ــا طبق به
ــدد   ــزي التونســي  ع ــك املرك وال ســيما منشــور البن
19 لســنة 2006 والقانــون البنكــي  48 لســنة 2016 
وأفضــل املمارســات فــي هــذا املجــال، تواصل الشــركة 
التونســية للبنــك العمــل علــى تحســين هــذا الجهــاز 

ــة: ــاور التالي ــول املح ــز ح ــذي يرتك وال
نظام مراقبة العمليات واإلجراءات:

يقــوم االعــوان العملييــن ومســؤوليهم الوظيفييــن 
وهيــاكل الرقابــة مــن املســتوى الثانــي، وال ســيما 
أخيــر  وكمــالذ  االمتثــال  ملراقبــة  الدائــم  الجهــاز 
هيئــات الرقابةيقــوم االعــوان العملييــن ومســؤوليهم 
ــي،  ــة مــن املســتوى الثان ــاكل الرقاب الوظيفييــن وهي
وال ســيما الجهــاز الدائــم ملراقبــة االمتثــال وكمــالذ 
أخيــر هيئــات الرقابــة الدوريــة: إدارة التدقيــق الداخلــي 
وإدارة التفقــد العــام بضمــان مراقبــة امتثــال العمليــات 
و التنظيــم واإلجــراءات الداخليــة للقوانيــن التشــريعية 
إطــار  فــي  وذلــك  املفعــول  الســارية  والتنظيميــة 

املهــام املنجــزة.

تســتند هــذه الرقابــة علــى مجموعــة مــن النصــوص 
التنظيميــة واملذكــرات اإلجرائيــة ونظــام معلومــات 
ومراقبــة  وتحليلهــا  البيانــات  بمعالجــة  يســمح 
بالنتائــج. االعــالم  وعمليــات  واالجــراءات  العمليــات 

لتفويــض  تطبيقــي  رقابــة  نظــام  اعتمــاد  يتمثــل 
أفضــل  مراقبــة  لضمــان  عمليــا  حــال  املســؤولية 

. ت للعمليــا

التونســية  الشــركة  واصلــت  ذلــك  الــى  باإلضافــة   
للبنــك تطويــر وتحديــث عــدد مــن املذكــرات اإلجرائيــة 
ــد  ــك مــن أجــل ضمــان تحدي ــة وذل ــرارات التنظيمي والق

أفضــل للمهــام وتفويــض واضــح للســلطات.

علــى ســبيل املثــال، تخضــع قــرارات منــح القــروض 
ــم إضفــاء  لألفــراد أو الشــركات لتفويضــات صالحيــات ت
الصفــة الرســمية لهــا حســب املســتوى الوظيفــي 
لصنــع القــرار )رئيــس الفــرع، املديــر الجهــوي، مديــر 
ــروض(  ــة الق ــروض، لجن ــزي للق ــر املرك ــروض، املدي الق
ــك  ــا رأى البن ــث تفويضــات الســلطات كلم ــم تحدي ويت
تعزيــز  وبهــدف  الســياق  نفــس  فــي  ذلــك ضرورًيــا. 
جهــازه للرقابــة الداخليــة، بــدأت الشــركة التونســية 
للبنــك ســنة 2019 مجموعــة مــن املشــاريع املتعلقــة 

بمــا يلــي:

هــذا  ويتمثــل  الدائمــة  الرقابــة  عمليــة  تحســين   
العمليــة  الرقابــة  عمليــات  تحديــد  فــي  املشــروع 
إجــراءات  مختلــف  مســتوى  علــى  تنفيذهــا  الواجــب 
العمــل بالبنــك وعمليــات املراقبــة مــن املســتوى 

الــذي  الجديــد  الجهــاز  ارســاءها ضمــن  الواجــب  الثانــي 
التنفيــذ؛ حيــز  وضعــه  ســيتم 

هــذا  ويعمــل  االمتثــال  مراقبــة  عمليــات  تحســين   
الفــروع  تطبيقــة  امتثــال  ضمــان  علــى   املشــروع 
لاللتزامــات التنظيميــة فيمــا يتعلــق بمكافحــة تمويــل 
اإلرهــاب ومكافحــة عمليــات غســيل األمــوال وقانــون 

FATCA؛ االجنبيــة  للحســابات  الضريبــي  االلتــزام 

 تحســين عمليــات الرقابــة املحاســبية ويتمثــل هــذا 
ــة الدائمــة فيمــا  ــات الرقاب ــد عملي املشــروع فــي تحدي
يتعلــق بالجانــب املحاســبي التي يتعين تنفيذها لضمان 
تحليــل العمليــات والتقييــد املحاســبي الصحيــح لهــا.

التنظيم املحاسبي ومعالجة املعلومات
تعتمــد الوظيفــة املحاســبية فــي البنــك علــى إدارة 

مركزيــة  مكونــة  مــن 3 إدارات :

 ادارة إعــداد وتحليــل القوائــم املاليــة وهــي املســؤولة 
عــن تجميــع املعلومــات املحاســبية عبــر موقــع مركــزي 

وإعــداد القوائــم املاليــة واعــداد الوضعيــات الوســطى.

عــن  املســؤولة  وهــي  املحاســبية  الرقابــة  إدارة   
املراقبــة والتثبــت فــي عمليــات التقييــد املحاســبي 
وتعديــل األخطــاء وتبريــر وتســوية الحســابات العالقــة 

املعنيــة. اإلدارات  مــع  بالتعــاون 

عــن  املســؤولة  املحاســبي  النظــام  تطويــر  إدارة   
وإضفــاء  املحاســبية  للمخططــات  األمثــل  التحســين 

املحاســبية. اإلجــراءات  علــى  الرســمي  الطابــع 

كمــا يقــوم البنــك بإعــداد القوائــم املاليــة املجمعــة 
االمتثــال  مــع  للبنــك  التونســية  الشــركة  ملجموعــة 
للمعاييــر ذات الصلــة و فــي هــذا الســياق يتــم ادراج 
املعطيــات املحاســبية عبــر أداة إعالميــة جديــدة  و ذلك 
علــى أســاس املعطيــات املرســلة مــن قبــل الشــركات 

التابعــة املدرجــة فــي نطــاق الدمــج.

فــي  للبنــك  التونســية  الشــركة  واصلــت   كمــا 
نظامهــا  بتحســين  املتعلقــة  االشــغال   2019 ســنة 
توفيــر  تعميــم  خــالل  مــن  املحاســبي  املعلوماتــي 
املعطيــات املحاســبية بصفــة آليــة. يتمثــل الهــدف مــن 
هــذا التحويــل فــي تحســين معالجــة املعلومــات و ذلــك  
بضمــان مســار تدقيــق مــن شــانه ان يمكــن مــن تحقيــق 

التبريــر واملراقبــة. اهــداف 

نظام للتوثيق واالعالم
يشــكل جوهــر نظــام املعلومــات الجديــد ركيــزة تفاعليــة 
 . الوظيفيــة  املهــن  تطبيقــات  جميــع  مــع  أساســية 
ــإدراج  ويشــمل هــذا النظــام وحــدة محاســبية تســمح ب
مبــدأ الفصــل بيــن عمليــات املعالجــة العمليــة وعمليات 
ــر املحاســبية  ــال للمعايي ــة املحاســبية واالمتث املعالج

ــدة. التونســية الجدي
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ــي  ــه ف ــر تموقع ــم تغيي ــذي ت ــاز، ال ــذا الجه ويســمح ه
التنظيــم الجديــد للبنــك، مــن إعــداد التقاريــر

واإلشــراف  الرقابــة  لهيــاكل  املوجهــة  التنظيميــة 
والتواصــل املالــي باإلضافــة الــى اعــداد لوحــات قيــادة 

وقوائــم تصــرف ملختلــف مهــن وهيــاكل البنــك.

يتــم االحتفــاظ باملعلومــات بشــكل الــي فــي إطــار 
مخطــط اســتمراري معلوماتــي يتمثــل فــي مجموعــة 
إلــى  مؤقــت  بشــكل  تهــدف  التــي  اإلجــراءات  مــن 
األساســية  باملهــن  املتعلقــة  النشــاطات  ضمــان 
ــم االســتئناف  ــا واســتمراريتها ث ــاظ عليه ــك والحف للبن

األوليــة. لألنشــطة  املخطــط 

املعلوماتيــة  الســالمة  تخضــع  أخــرى  ناحيــة  مــن 
لتدقيــق دوري مــن قبــل مكتــب مختــص يتــم اختيــاره 
التنظيميــة  للنصــوص  وفًقــا  عــروض  طلبــات  عبــر 

املفعــول. الســارية 

فيمــا يتعلــق بأمــن نظــام معلومــات البنــك ومبانيــه، 
تجــدر اإلشــارة إلــى مــا يلــي :

واملعــدات  املحاســبية  بالوحــدات  االحتفــاظ  يتــم   
املختلفــة فــي مبــان حيــث تــم تثبيــت انظمــة تحكــم 
فــي الدخــول باســتخدام بطاقــات ذكيــة مــن شــانها ان 

تحــدد اســم الشــخص وزمــن وصولــه.

إنــذار  انظمــة  عبــر  الفــروع  جميــع  مراقبــة  تتــم   
مرتبطــة بنقــاط مراقبــة أمنيــة علــى مســتوى املقــر 

االجتماعــي.

الرقابة الدائمة
دعم متواصل للحد من املخاطر العملية

فــي  الدائمــة  للرقابــة  الرئيســية  األهــداف  تتمثــل 
ضمــان احتــرام اإلجــراءات وتاميــن املعالجــة الصحيحــة 
الضروريــة  املراقبــة  عمليــات  وارســاء  للعمليــات 

والالحقــة. الســابقة 

فــي هــذا اإلطــار اتخــذ البنــك خــالل ســنة 2019 عــددا مــن 
اإلجــراءات الرئيســية الراميــة الــى التعزيــز التدريجــي 
لجهــاز الرقابــة الدائمــة وتتمثــل هــذه اإلجــراءات فــي :

عمليات تحسيس وتكوين
فــي إطــار ورشــة عمــل موجهــة نحــو موظفــي الفــروع، 
تــم القيــام بعمليــات تحســيس باالشــتراك مــع إدارة 
القــار  الســوق والهيــكل  العمليــة ومخاطــر  املخاطــر 

املكلــف بالحوكمــة ومراقبــة االمتثــال.

املديريــن  مــن  املســتهدفين  املوظفيــن  يتكــون 
الدائميــن  واملراقبيــن  الفــروع  ورؤســاء  الجهوييــن 

فــي: الورشــة  هــذه  اهــداف  وتمثلــت  الجهوييــن 

 شرح أهمية مختلف مستويات الرقابة

 تعزيز الرقابة من املستوى األول

الهيــاكل  إلبــالغ  الجديــدة  اإلجــراءات  وتحديــد  وضــع   
املعنيــة عــن الحــوادث واالخــالالت ذات الطابــع العملــي

 نشر وتعميم ثقافة املخاطر والرقابة.

إحصاء نقاط مراقبة النظام املوجودة
لتطبيقــات  التقنييــن  املســؤولين  مــع  بالتنســيق 
ــف  ــد ملختل ــات تعــداد وتحدي ــذ عملي ــم تنفي املهــن، يت
نقــاط املراقبــة اآلليــة حســب الوحــدة او املرحلــة أو 
التحقــق  فــي  ذلــك  مــن  الهــدف  ويتمثــل  املنتــج، 
قــدر اإلمــكان مــن فعاليتهــا ومالئمتهــا للمقتضيــات 

لتنظيميــة. ا

انشاء نقاط مراقبة آلية جديدة
يتــم تحديــد نقــاط الرقابــة التــي لم يتم دمجهــا بعد يتم 
ــة التــي لــم يتــم دمجهــا بعــد فــي  ــد نقــاط الرقاب تحدي
أنظمــة املعالجــة اآلليــة للعمليــات )تجميــد التســجيل، 
مراقبــة التناســق، تاميــن العمليــات، التســويات(  مــن 
قبــل فريــق الرقابــة الدائمــة وبالتنســيق مــع الوحــدات 

العمليــة، والهيــاكل األخــرى للرقابــة وإدارة التنظيــم.

تعتمــد هــذه العمليــة علــى خارطــة للمخاطــر العمليــة 
وتحديثهــا  شــامل  بشــكل  تحديدهــا  ســيتم  التــي 
بانتظــام و االخــالالت املالحظــة مــن قبــل املوظفيــن 
العملييــن فيمــا يتعلــق بمعرفــة املخاطــر ومراجعــة 
ومالئمــة عمليــات الرقابة للمنتجــات الجديدة والحوادث 
ــة  ــاكل االخــرى للرقاب ــص التــي اكتشــفتها الهي والنقائ
ــي  ــة )مراقب ــة الخارجي ــاكل الرقاب ــر هي ــة و تقاري الداخلي

الحســابات والبنــك املركــزي التونســي(.

مراقبة اإلجراءات
ــة  ــة، قامــت إدارة الرقاب فــي إطــار مشــاريعها الوظيفي
الدائمــة خــالل عــام 2019 بإرســاء جهــاز للرقابــة الدائمــة 

لألنشــطة التاليــة :

 إجراءات التعهدات 

الســوق  وعمليــات  الخارجيــة  البنكيــة  العمليــات   
األجنبيــة وبالعمــالت  بالدينــار 

التصرف في املخاطر

الدعم املتواصل لجهاز التصرف في املخاطر
االصنــاف  املخاطــر  فــي  التصــرف  نظــام  يشــمل 
الرئيســية الثالثــة مــن املخاطــر وهــي مخاطــر القــروض 
تحــت  وذلــك  الســوق  ومخاطــر  العمليــة  واملخاطــر 
ــة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة. إشــراف لجن

جهاز التصرف في مخاطر القروض
فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي مخاطر القــروض وباإلضافة 
إلــى احتــرام اإلجــراءات التنظيميــة بالنســبة لتقييــم 
وتصنيــف الديــون وفًقــا للقوانيــن التنظيميــة الجــاري بها 
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ــق بإرســاء  ــك اشــغاله فيمــا يتعل العمــل. يواصــل البن
ــة  ــم داخلي تطبيقــة مخاطــر القــروض ومنظومــة ترقي

بعــد نهايــة عقــد املســاعدة الخارجــي.

ارساء التطبيقة الخاصة بمخاطر القروض

فــي إطــار ارســاء التطبيقــة الخاصــة بمخاطــر القــروض، 
تــم تشــكيل فــرق عمــل فــي شــكل لجــان لتحديــد 
الصيــغ واملعاييــر املختلفــة الالزمــة لحســاب املدخرات 

واختبارهــا و املصادقــة عليهــا.

منظومة الترقيم الداخلية

االنتهــاء فــي شــهر ديســمبر 2018 مــن عقــد  بعــد 
املســاعدة املمضــى مــع مكتــب HC&OC املكلــف 
مــن قبــل البنــك الدولــي، واصلــت فــرق عمــل إدارة 
مخاطــر القــروض عمليــات التقييــم الداخلــي بانتظــار 
مشــاركة مكتــب خبــراء جديــد. كمــا تضاعفــت عمليــات 
الداخلــي ملخاطــر  بالترقيــم  يتعلــق  التكويــن فيمــا 
املقابلــة باإلضافــة الــى عمليــات البحــث عــن املراجــع 

ــال. ــذا املج ــي ه واملمارســات ف

ــروض  ــر الق ــي نفــس الســياق، قامــت إدارة مخاط وف
خــالل ســنة 2019 بمــا يلــي:

ــل  ــف الخل ــل تعري  تحســين النمــاذج املقترحــة وتعدي
للشــركات

 مراجعة التصنيف و تعديل تعويض الخلل

 ادمــاج املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة فــي 
مشــروع منظومــة الترقيــم الداخليــة

بطريقــة  النمــاذج  واختبــار  معايــرة  اشــغال  ختــم   
دية ســتبعا ا

 مالحظــة العديــد مــن عمليــات املقابلــة الهامــة فــي 
االسس األولى ما يستوجب مراجعة النماذج )قيد التنفيذ(

بشــأنه  متفــاوض  اقتنــاء  عقــد  علــى  املصادقــة   
القيــام  بعــد  النمــاذج  علــى  واملصادقــة  للتدقيــق 

االستشــارات بإلغــاء 

ــات أنظمــة  ــي تطبيق ــن ف ــع املختصي  مناقشــات م
ــراس شــروط. ــداد ك ــي واع ــم الداخل الترقي

جهاز التصرف في مخاطر السوق
خــالل  البنــك  قــام  الســوق  بمخاطــر  يتعلــق  فيمــا 

: يلــي  بمــا   2019 املاليــة  الســنة 

اعــداد سياســة التصــرف فــي مخاطــر الســوق: تحــدد 
بالتصــرف  الخاصــة  الســلوك  قواعــد  السياســة  هــذه 
والتحديــد والتقييــم والتأطيــر واإلشــراف و املراقبــة و 

ــن مخاطــر الســوق. ــالغ ع اإلب
اعــداد سياســة التصــرف فــي محفظــة التــداول وتهــدف 

يجــب  التــي  الوضعيــات  تحديــد  إلــى  السياســة  هــذه 
تضمينهــا واســتبعادها مــن محفظــة التــداول و تقييمهــا 
بيــن  املاليــة  االدوات  تحويــل  قواعــد  إلــى  باإلضافــة 

محفظــة التــداول و املحفظــة البنكيــة.

تقييم مخاطر السوق
علــى  البنــك  داخــل  الســوق  مخاطــر  تقييــم  يســتند 
مجموعــة مــن عــدة مؤشــرات متنوعــة، بمــا فــي ذلــك 
علــى وجــه الخصــوص طريقــة القيمــة املعرضــة للمخاطر 
)VaR( )95٪( وذلــك لتقديــر أقصــى خســارة محتملــة 
ــرات  ــه لتغي ــال مواجهت ــي ح ــك ف ــا البن ــي منه ــد يعان ق
ضمــان  بالتالــي  و  الســوق  معطيــات  فــي  ســلبية 
يتحملهــا  التــي  الســوق  ملخاطــر  اليوميــة  املتابعــة 
البنــك. تســتخدم طريقــة القيمــة املعرضــة للمخاطــر 
ايضــا لحســاب الحــد األدنــى لــرأس املــال املطلــوب. كمــا 
ــارات بطريقــة اســتبعادية بشــكل دوري  يتــم إجــراء اختب

للتأكــد مــن صحــة التقديــرات.
يقــوم البنــك باإلضافــة الــى ذلــك بحســاب املؤشــرات 
األخــرى مثــل مــدة البقــاء فــي وضعيــة و الحــد األقصــى 

ــر. ألجــل االســتحقاق ومؤشــرات التأث

ضبط الحدود الداخلية
ــك بمواجهــة التعــرض ملخاطــر الســوق مــن  ــوم البن يق
للتعــرض وحــدود عمليــة  خــالل وضــع حــدود داخليــة 
قصــوى شــاملة او حســب نــوع املخاطــر املحتملــة. يتــم 
تعييــن هــذه الحــدود بالنســبة لوضعيــات صــرف العمــالت 
الصــرف  وضعيــة  و  يومــي  أســاس  علــى  األجنبيــة 

الشــاملة واملقابــالت البنكيــة. 

يتــم ضمــان املتابعــة املنتظمــة الحتــرام الحــدود و رفــع 
الحــوادث وابــالغ األطــراف املعنيــة عنهــا كمــا يتــم أيضــا 
إجــراء مراجعــة دوريــة للحــدود الداخليــة وفًقــا للسياســة 

املعتمــدة مــن قبــل البنــك.

وضع سيناريوهات محاكاة لألزمات
املركــزي  البنــك  ملنشــور   34 عــدد  باملــادة  عمــاًل 
عمليــات  بانتظــام  ُتجــرى   ،2006-19 عــدد  التونســي 
الســوق  مخاطــر  لتقييــم  وذلــك  لألزمــات  محــاكاة 
املحتملــة فــي حــال حــدوث تغيــر هــام فــي نســب 

الصــرف. أســعار  و  الفائــدة 

املتطلبات من األموال الذاتية ملخاطر السوق
تتقــوم إدارة املخاطــر العمليــة ومخاطر الســوق بانتظام 
باحتســاب املتطلبــات مــن األمــوال الذاتيــة ملواجهــة 
)منشــور  باألســواق  املرتبطــة  املحتملــة  الخســائر 

البنــك املركــزي التونســي عــدد 2018/06(
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املسؤولية االجتماعية و التنمية 
املستدامة 

الشركة التونسية للبنك بنك مواطنة...

تمشــي  للبنــك  التونســية  الشــركة  اعتمــدت   
قلــب  فــي  االقتصاديــة  و  االجتماعيــة  املســؤولية 
بذلــك  اختــارت   و   2020-2016 للفتــرة  اســتراتيجيتها 
مســارا انتقاليــا مــن خــالل تنفيــذ مشــروع اســتراتيجي 
تتمثــل مهمتــه فــي تحســين إجــراءات التصــرف وإدارة 
ثقافــة  ارســاء  فــي  واملســاهمة  للمخاطــر  أفضــل 
املؤسســة وتحســين الفعاليــة العمليــة .و لتحقيــق 
هــذه الغايــة ، اعــدت الشــركة التونســية للبنــك تقريرهــا 
الــذي  و  االقتصاديــة  و  االجتماعيــة  للمســؤولية 
ينــدرج فــي تمشــي اعالمــي حــول ادمــاج املشــاغل 
النشــاط  فــي  واالقتصاديــة  والبيئيــة  االجتماعيــة 
التجــاري للبنــك وعالقاتــه مــع جميــع األطــراف الفاعلــة. 
يتمثــل ذلــك بالنســبة للبنــك فــي إعــداد تقريــر عام عن 
التأثيــرات االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة لنشــاطه 
وبالتالــي عــن مســاهماته اإليجابيــة أو الســلبية فــي 

تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

فــي هــذا اإلطــار ســيتم بنــاء املســؤولية االجتماعيــة 
واالقتصاديــة مــن خــالل:

1  - االلتــزام مــع شــريك وخاصــة بالنســبة إلعــداد تقارير 
املســؤولية االجتماعية واالقتصادية 

2 -  تحديــد أولويــات محــاور املســؤولية االجتماعيــة 
واالقتصاديــة

3 - بعــث هيــكل للمســؤولية االجتماعيــة واالقتصادية 
البنــك:  التزامــات  علــى  الرســمي  الطابــع  إلضفــاء 

املســؤول الوظيفــي / التكويــن

4 - اختيــار أحــد املعاييــر: توقيــع امليثــاق العاملــي 
)مرافقــة وتأطيــر حصــة الشــبكة املحليــة للميثــاق 

العاملــي(

الــى  االنضمــام  فــي  األولــى  املرحلــة  تمثلــت 
االتفاقيــة الدوليــة وهــي املبــادرة العامليــة الرئيســية 
التونســية  الشــركة  وتلتــزم  ملؤسســات املواطنــة 

للبنــك فــي هــذا الســياق باحتــرام الـــ 17 هدفــا

اإلنســان  بحقــوق  املتعلقــة  املســتدامة  للتنميــة 
ــا  ــة الفســاد وتعزيزه ــة ومكافح ــون العمــل والبيئ وقان
فــي أنشــطتها ومجــال تأثيرهــا. تــم التوقيــع علــى 

.2020/01/20 بتاريــخ  االتفاقيــة  هــذه 

ــإن إنشــاء مؤسســة الشــركة  ــك، ف ــى ذل ــة إل باإلضاف
وتدعــم  تثــري  ان  اال  يمكــن  ال  للبنــك  التونســية 
تمشــي املســؤولية االجتماعيــة واالقتصاديــة للبنــك. 
فــي الواقــع، يمكــن ان تكلــف هــذه املؤسســة باتخــاذ 

ــراءات. ــدد مــن اإلج ع

ــة للشــركة   ترتكــز املســؤولية االجتماعيــة واالقتصادي
االلتــزام  وهــي  محــاور  ثالثــة  حــول  للبنــك  التونســية 

البيئــي وااللتــزام االجتماعــي. االقتصــادي وااللتــزام 

االلتــزام االقتصــادي: تكمــن املســؤولية املؤسســاتية 
للشــركة التونســية للبنــك حســب األولويــة فــي فعالية 
للشــركات  مســتدامة  تنميــة  ودعــم  لخلــق  عملهــا 
ــم وخــالق للقيمــة. ــدء تحــول دائ ومســاعدتهم علــى ب

فقد قام البنك خالل السنة املحاسبية 2019 :

 بإعطاء موافقته لتمويل:

مشــروع تجريبــي بمــا قيمتــه 8.4 مليــون دينــار لتركيــب 
محطــة طاقــة كهربائيــة شمســية بقــوة 10 ميجــا وات 
فــي املكناســي بســيدي بوزيــد فــي إطــار شــراكة بيــن 

القطاعيــن العــام والخــاص

مشــروعان للفعاليــة الطاقيــة بمــا قيمتــه 6 مالييــن 
دينــار للحــد مــن اســتهالك وحدتيــن صناعيتيــن تعمــالن 

ــر. ــة بوحج فــي قطــاع النســيج فــي منطق

شــارك البنــك فــي فــي العديــد مــن املفاوضــات الخاصــة 
بتعبئــة خطــوط خارجيــة مختلفــة مخصصــة للتمويــل 
األخضــر وتمويــل سالســل القيمــة وتمويــل االقتصــاد 

االجتماعــي والتضامنــي.

ويتوفــر حالًيــا خطيــن خارجييــن همــا خــط  WFK  بمــا 
ــل املســؤول  ــورو مخصــص للتموي ــه 26 مليــون ي قيمت
مخصصــة   ٪15 منهــا  يــورو  مليــون   50 بـــ   AFD وخــط 

للتمويــل األخضــر

قــام البنــك أيضــا بتخصيــص ميزانيــات ومــوارد إلرســاء 
واالجتماعيــة  البيئيــة  املخاطــر  فــي  التصــرف  نظــام 
وفًقــا ملعاييــر »IFS« لدمجهــا فــي النظــام املعلوماتــي.

املوظفيــن  اكســاب  مــن  أيًضــا   2019 ســنة  مكنــت 
ــل االقتصــاد  ــول تموي ــة ح ــاع دورات تكويني ــارات باتب مه
املســتدام باإلدمــاج املالــي مــن خــالل تمويــل سالســل 

القيمــة.

ــك شــريًكا رســمًيا  ــت الشــركة التونســية للبن كمــا كان
مختلفــة  ومســابقات  وتحديــات  وطنيــة  لتظاهــرات 
متعلقــة بتعزيــز روح املبــادرة واالبتــكار والتحــول الرقمي 
مثــل القمــة الرقميــة التونســية ، وتظاهــرة الجامعــة 
املتوســطية لألعمــال، مســابقة Hult Prize، مســابقة 
و  االســتثمار  تمويــل  تظاهــرة  فــي  شــريك   Tayl�r
التجــارة فــي افريقيــا FITA 2019، مســابقة  الشــركات 
األعمــال  ريــادة  معــرض  رطــاج،   Week-end الناشــئة 
تونــس 2020، تحــدي مشــاريع ريــادة األعمــال باملدرســة 

العليــا لالتصــاالت 

االلتــزام االجتماعــي: يشــارك البنــك بصفــة نشــطة فــي 

نشاط الشركة التونسية للبنك



61
التقرير السنوي 2019    

مبــادرات التضامــن والرياضــة واألعمــال الفنيــة والثقافيــة 
فــي املياديــن التاليــة :

مثــل  الرياضيــة  والفــرق  التظاهــرات  رعايــة  الرياضــة: 
الزيــت  ســاقية  نــادي  و  بقابــس  الرياضيــة  الجمعيــة 
الرياضــي واملنتخــب الوطنــي لكــرة اليــد و نــادي التنــس 

فــي جزيــرة قرقنــة

 )Acti�n Mem�ry Run(الصحــة: مكافحــة مــرض االزهايمــر
والوقايــة منــه والعمــل لصالــح األشــخاص الذيــن يعانــون 

مــن التهــاب العضــالت.

ــة دار  ــأوى )جمعي ــال م ــن: مســاعدة األشــخاص ب التضام
ــات ســنة  تونــس( ومنــح مســاعدة ماليــة خــالل فيضان

.2018

التعليــم والبحــث والتعليــم العالــي: رعايــة التظاهــرات 
االكاديمية Tunis R�b�t و Electr�-Gills و Raidواملعهد 
العليــا  املدرســة  و   Run امللتيميديــا  لفنــون  العالــي 
للمهندســين بتونــس  و املنظمــة العامليــة لطلبــة 
املدرســة  و   AIESEC التجاريــة  و  االقتصاديــة  العلــوم 

...SUPCOM العليــا لالتصــاالت و

شــراكة مــع وزارة التربيــة والتعليــم: ســتمكن الشــركة 
التونســية للبنــك مــن توفيــر وســائل الدفــع اإللكترونيــة 

TPE فــي فروع الـــمركز الوطنــي البيداغوجي..  

ــزام االجتماعــي  ــى االلت ــي، يتجل ــى النطــاق الداخل وعل
مــن خــالل :

التوظيــف والتنقــل والتكويــن: إدارة مســؤولة للتوظيــف 
مــع تصــرف ديناميكــي ملســارات املوظفيــن مــن خــالل 
ضمــان تكافــؤ الفــرص باالرتــكاز علــى إجــراءات انتــداب 

علــى أســاس الجــدارة وبعــث خطــة الخبيــر املهنــي...

الصحــة: تغطيــة املخاطــر املاليــة املتعلقــة بالرعايــة 
الصحيــة  التغطيــة   / الصحــي(  )التأميــن  الطبيــة 
)االتفاقيــات املبرمــة مــع املصحــات واملراكــز الطبيــة( / 
التغطيــة الطبيــة مــن خــالل مجموعــات الصحــة املهنيــة

التضامــن: إنشــاء صنــدوق للمســاعدة املتبادلــة وذلــك 
التــي لــم تتــم  لتمويــل جــزء مــن التكاليــف الطبيــة 
تغطيتهــا / منــح تبرعــات وإغاثــات )تبرعــات ممنوحــة 

للموظفيــن الذيــن يواجهــون صعوبــات(

التعليــم: افتتــاح روضــة أطفــال الشــركة التونســية للبنك 
H�me S�ukra لصالــح أطفــال املوظفين

للبنــك  التونســية  الشــركة  فــرق  والترفيــه:  الرياضــة 
ــرة وكــرة الســلة ــد والكــرة الطائ لكــرة القــدم وكــرة الي

الثقــة داخــل  بيــن املوظــف واإلدارة: تنميــة  العالقــة 
البنــك فــي العالقــة بيــن املوظــف واالدارة وفًقــا للمبــدأ 
6 مــن االتفاقيــة العامليــة واحتــرام االلتزامــات القانونيــة 

للشــركة التونســية للبنــك تجــاه موظفيهــا وضمــان 
بالنظافــة  يتعلــق  فيمــا  املناســبة  العمــل  ظــروف 

والصحــة والســالمة البدنيــة والســالمة.

ومن بين اإلجراءات التي تم اتخاذها:

الطبيــة  النفقــات  دفــع  متابعــة  عمليــة  رقمنــة 
واملتقاعديــن النشــطين  للموظفيــن 

ارســاء نظــام معلوماتــي للمــوارد البشــرية لتحســين 
االجــراءات املتعلقــة باملــوارد البشــرية

أكاديمية الشركة التونسية للبنك

إنشاء منصة للعمل التشاركي

نشاط الشركة التونسية للبنك
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املوازنة
املقفلة في 31 ديسمبر 2019

الوحدة بااللف دينار
% التغير 2018 2019 االيضاح

االصول 

72.7% 218 601 300 833 519 434 6.1 اصول 1 خزانة و اموال البنك املركزي التونسي و مركز 
الصكوك البريدية و الخزينة العامة للبالد التونسية 

16,2% 72 297 445 990 518 287 6.2 اصول 2 مستحقات على املؤسسات البنكية و 
املالية 

11,8% 844 760 7 133 408 7 978 168 6.3 اصول 3 مستحقات على الحرفاء 
5,1% 16 455 322 265 338 719 6.4 اصول 4 محفظة السندات التجارية 

(1.8%) (20 472) 1 155 076 1 134 604 6.5 اصول 5 محفظة االستثمار 
(0.3%) (373) 128 267 127 894 6.6 اصول 6 االصول الثابتة

(33,8%) (349 239) 1 033 993 684 754 6.7 اصول 7 اصول اخرى
7,4% 782 028 10 519 832 11 301 860 مجموع االصول

الخصوم 

(17,6%) (305 235) 1 731 309 1 426 074 6.8 خصوم 1 البنك املركزي التونسي و مركز الصكوك 
البريدية

(27,2%) (79 586) 292 262 212 676 6.9 خصوم 2 ايداعات و اموال املؤسسات البنكية واملالية
15,9% 1 013 592 6 356 968 7 370 560 6.10 خصوم 3 ايداعات و اموال الحرفاء
9,9% 28 162 284 825 312 987 6.11 خصوم 4 قروض و موارد خصوصية

(3,3%) (32 637) 984 290 951 653 6.12 خصوم 5 خصوم اخرى
6,5% 624 296 9 649 654 10 273 950 6.13 مجموع الخصوم

االموال الذاتية
- - 776 875 776 875 6.13 اذ 1  راس املال
- - 117 000 117 000 6.13 اذ 2  تخصيصات الدولة

0,1% 385 466 076 466 461 6.13 اذ 3  االحتياطات
- - (5 509) (5 509) 6.13 اذ 4  االسهم الذاتية

(1,9%) (468) 24 510 24 042 6.13 اذ 5 اموال ذاتية اخرى
11,7% 67 331 (575 637) (508 306) 6.13 اذ 6  نتائج مرحلة

135,3% 90 484 66 863 157 347 6.13 اذ 6  نتيجة السنة املحاسبية
18,1% 157 732 870 178 1 027 910 مجموع االموال الذاتية 

7,4% 782 028 10 519 832 11 301 860 مجموع الخصوم واالموال الذاتية

القوائم املالية املختومة
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التعهدات خارج املوازنة
املقفلة في 31 ديسمبر 2019

الوحدة بااللف دينار  
% التغير 2018 2019 االيضاح

الخصوم املحتملة 
(1,4%) (18 906) 1 373 598 1 354 692 7.1 خ م 1 ضمانات و كفاالت و ضمانات اخرى مقدمة

22.2% 92 014 413 083 505 097 خ م 2 اعتمادات مستندية 
- - - - 7.2 خ م 3 اصول مقدمة كضمانات

4,1% 73 108 1 786 681 1 859 789 مجموع الخصوم املحتملة 

التعهدات املقدمة
(35,1%) (54 272) 154 502 100 230 7.3 خ م 4 تعهدات تمويل مقدمة
(5,8%) (50) 859 809 7.4 خ م 5 تعهدات تمويل مقدمة

(35,0%) (54 322) 155 361 101 039 مجموع التعهدات املقدمة 

التعهدات املقبولة
(3.1%) (66 914) 2 132 046 2 198 960 7.5 خ م 6 تعهدات تمويل مقبولة

(3.1%) (66 914) 2 132 046 2 198 960 مجموع التعهدات املقبولة 
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قائمة النتائج
املقفلة في 31 ديسمبر 2019

الوحدة بااللف دينار
% التغير 2018 2019 االيضاح

ايرادات االستغالل البنكي     

29.1% 180 838 622 188 803 026 8.1 ايرادات 1  فوائد مدينة و مداخيل مماثلة

18,5% 16 882 91 151 108 033 8.2 ايرادات 2  عموالت دائنة

6,1% 3 646 60 252 63 899 8.3 ايرادات 3  مرابيح محفظة السندات التجارية و 
العمليات املالية

0,7% 496 72 587 73 083 8.4 ايرادات 4  مداخيل محفظة االستثمار
23,9% 201 864 846 177 1 048 041 مجموع ايرادات االستغالل البنكي 

أعباء االستغالل البنكي
(19,7%) (72 526) (367 541) (440 067) 8.5 اعباء 1 فوائد مدينة و تكاليف مماثلة
(30,2%) (1 584) (5 249) (6 833) اعباء 2 عموالت مدينة 

(19,9%) (74 110) (372 790) (446 900) مجموع اعباء االستغالل البنكي 
27,0% 127 754 473 387 601 141 8.6 الناتج البنكي الصافي

33,4% 60 456 (181 226) (120 770) 8.7 أ5/ع4 مخصصات احتياطي املخاطر ونتيجة تصحيح 
قيم املستحقات وعناصر خارج املوازنة و الخصوم

(672.2%) (25 732) 3 828 (21 904) 8.8 أ6/ع5 مخصصات احتياطي املخاطر و نتيجة تصحيح 
قيم محفظة االستثمار

(3,1%) (248) 7 881 7 633 ايرادات 7 ايرادات استغالل اخرى 8.9
(5,1%) (7 243) (143 341) (150 584) 8.10 اعباء 6 مصاريف االعوان
(7,3%) (4 874) (66 511) (71 385) 8.11 اعباء 7 تكاليف االستغالل العامة

(23,8%) (2 354) (9 908) (12 262) اعباء 8 مخصصات استهالك و مدخرات لالصول الثابتة 
157,7% 147 759 84 110 231 869 نتيجة االستغالل 

13,4% 1 538 11 501 13 039 8.12 أ/ع9 رصيد الربح او الخسارة املتاتية من العناصر 
العادية االخرى

(221,0%) (57 028) (25 800) (82 828) 8.13 اعباء 11 االداء على الشركات
132,2% 92 268 69 812 162 080 نتيجة االنشطة العادية 

(60.5%) (1 784) (2 949) (4 733) أ9/ع10  رصيد الربح او الخسائر املتاتية من العناصر  
الخارقة للعادة

135,3% 90 484 66 863 157 347 النتيجة الصافية للسنة املحاسبية 
(100,0%) (13 988) 13 988 - تاثيرات التغييرات املحاسبية  

94.6% 76 496 80 851 157 347 النتيجة بعد التغييرات املحاسبية 
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جدول التدفقات النقدية 
املقفلة في 31 ديسمبر 2019

الوحدة بااللف دينار
% التغير 2018 2019 االيضاح

أنشطـــة االستــــغالل     

15,0% 121 027 807 017 928 044 إيرادات االستغالل البنكي املقبوضة

(18,6%) (69 087) (371 569) (440 656) أعباء االستغالل البنكي املدفوعة
46,0% 53 054 115 420 168 474 إيداعات أو سحوبات لدى مؤسسات بنكية ومالية أخرى

23.1% 276 344 (1 195 757) (919 413) قروض وتسبقات أو سداد قروض وتسبقات ممنوحة 
للحرفاء

153,9% 614 809 399 532 1 014 341 إيداعات أو سحوبات الحرفاء
(105,1%) (146 132) 139 045 (7 087) اقتناءات أو تفويت في سندات توظيف

9,8% 14 732 (151 081) (136 349) مبالغ مسددة لألعوان ودائنون آخرون
146,6% 393 276 (268 241) 123 124 تدفقات نقدية أخرى متأتية من أنشطة االستغالل

(587,7%) (13 904) (2 366) (16 270) التدفقات النقدية الصافية املخصصة ألنشطة االستغالل
235,6% 1 244 120 (528 001) 714 208 9.1 التدفقات النقدية الصافية املخصصة ألنشطة االستغالل

أنشطة االستثمار     
11,7% 7 012 61 959 68 971 فوائد وأرباح مقبوضة على محفظة االستثمار

137,4% 201 075 (146 333) 54 742 اقتناءات أو تفويت في محفظة االستثمار 
36,9% 2 688 (7 284) (4 596) اقتناءات أو تفويت في األصول الثابتة 

- - - - تدفقات نقدية أخرى لالستثمار 
230,0% 210 775 (91 658) 119 117  9.2 التدفقات النقدية الصافية املخصصة ألنشطة االستثمار

أنشطة التمويل

- - - - إعادة اقتناء اآلسهم
- - - - إصدار األسهم 

104,2% 27 400 26 300 53 700 اصدار قرص رقاعي 
0,1% 20 (34 822) (34 802) تسديد قرض رقاعي

34,8% 1 942 5 585 7 527 إصدار أو تسديد قروض وموارد خصوصية
- - - - أرباح موزعة

999.7% 29 362 (2 937) 26 425 9.3 التدفقات النقدية الصافية املخصصة ألنشطة التمويل
- - - - تأثير نسبة سعر الصرف على السيولة وما يعادلها

- - - تأثير تغيير طريقة االحتساب على السيولة وما يعادلها
238,4% 1 484 257 (622 596) 859 750 التدفقات النقدية الصافية املخصصة ألنشطة التمويل
(80,3%) (624 506) (775 588) (1 398 184) السيولة وما يعادلها في بداية السنة املحاسبية

61,5% 859 750 (1 398 184) (538 434) 9.4 السيولة وما يعادلها في نهاية السنة املحاسبية
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اإليضاحات حول القوائم املالية
للسنة املحاسبية املختومة في 13 ديسمبر 2019

1 - تقديــم البنـــك
الشــركة التونســية للبنــك هــي شــركة خفيــة االســم خاضعــة لقانــون عــدد 48-2016 بتاريــخ 11 جويليــة 2016 
املتعلق بمؤسســات القرض. والتأمت الجلســة العامة التأسيســية للشــركة التونســية للبنك في 18 جانفي 
1957. يبلــغ رأس املــال االجتماعــي للشــركة التونســية للبنــك 776.875 ألــف دينــار ويتكــون مــن 155.375.000 

ســهم بقيمــة 5 دنانيــر للســهم الواحــد مدرجــة بالتســعيرة الدائمــة لبورصــة األوراق املاليــة بتونــس.

يوجــد املقــر االجتماعــي للشــركة التونســية للبنــك بشــارع الهــادي نويــرة -1001 تونــس وتضــم شــبكة الفــروع 
149 فرعــا و202 موزعــا آليــا لــألوراق املاليــة النقديــة. 

تفصل تركيبة رأس مال البنك في 31 ديسمبر 2019 كاآلتي :

% من رأس 
املال

املبلغ بآالف 
الدنانير عدد األسهم املساهمون

98,82% 767 718 153 543 699 مساهمون تونسيون
71,54% 555 800 111 160 004 الدولة التونسية
11,85% 92 042 18 408 461 املؤسسات العمومية
6,57% 51 026 10 205 160 ذوات اعتبارية خاصة
0,44% 3 400 679 987 اعادة اقتناء البنك لسنداته
8,42% 65 450 13 090 087 أشخاص طبيعيين

1,18% 9 157 1 831 301 مساهمون أجانب
0,75% 5 796 1 159 135 ذوات اعتبارية

0,43% 3 361 672 166 أشخاص طبيعيين

100,00% 776 875 155 375 000 املجموع

2 - األساس املرجعي إلعداد القوائم املالية 
تــم إعــداد القوائــم املاليــة للشــركة التونســية للبنــك للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 طبقــا الحــكام 
القانــون عــدد 112-96 املــؤرخ فــي 30 ديســمبر 1996 الخــاص بالنظــام املحاســبي للشــركات  و املبــادئ 
املحاســبية املتفــق عليهــا عمومــا فــي تونــس وال ســيما املعاييــر املحاســبية )21 و22 و23 و24 و25( 

املتعلقــة باملؤسســات البنكيــة.

3 - قواعد القياس واملبـادئ املحاسبية املعتمدة
تــم إنجــاز القوائــم املاليــة علــى أســاس تقييــم عناصــر املمتلــكات وفــق مبــدأ التكلفــة األصليــة وتتلخــص أهــم 

املبــادئ املحاســبّية فيمــا يلــي :

3 - 1 - التقييد املحاسبي للتعهدات واملداخيل املتعلقة بها
3 - 1 - 1 التقييد املحاسبي للتعهدات خارج املوازنة 

يتــم تقييــد تعهــدات التمويــل املتعلقــة بالقــروض متوســطة وطويلــة املــدى واالعتمــادات املســتندية 
والضمانــات فــي شــكل كفــاالت وضمانــات بقائمــة التعهــدات خــارج املوازنــة عنــد التعاقــد بشــأنها ويقــع نقلهــا 

ــة حســب نســق تســريحات األمــوال باعتمــاد القيمــة االســمية.  ــى املوازن إل

3 - 1 - 2  التقييد املحاسبي للقروض لفائدة الحرفاء
يقــدم صافــي قــروض اإلســقاط فــي املوازنــة بقيمتــه االســمية بعــد طــرح الفوائــد املحســوبة مســبقا والتــي 

لــم يحــن أجــل اســتحقاقها.

وتقــدم القــروض املدفوعــة والحســابات الجاريــة املدينــة بعــد طــرح الفوائــد والفوائــد املخصصــة واإليــرادات 
املقبوضــة أو املحتســبة مســبقا واملدخــرات املتعلقــة بهــا.
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3 - 1 - 3 التقييد املحاسبي ملداخيل القروض املمنوحة للحرفاء
تحســب الفوائــد واملداخيــل املماثلــة إضافــة إلــى العمــوالت فــي نتائــج الســنة املحاســبية املنتهيــة فــي 31 

ديســمبر 2019 بقيمــة املبالــغ املتعلقــة بهــا بعنــوان الســنة املحاســبية املذكــورة.

يتــم تحصيــل الفوائــد علــى القــروض قصيــرة األجــل مســبقا وتقييدهــا فــي حســابات التســوية عنــد تســريح هــذه 
القــروض وتقــع فــي شــكل اشــتراك فــي نهايــة الشــهر للجــزء املســتحق.

ــد التــي حــان أجلهــا ولــم تســدد بعــد واملتعلقــة بالقــروض متوســطة وطويلــة األجــل املشــكوك  تقيــد الفوائ
فــي خالصهــا واملصنفــة )ضمــن األقســام ب2 وب3 وب4( طبقــا ملنشــور البنــك املركــزي التونســي عــدد 24 
لســنة 1991، فــي اإليــرادات املعلقــة وتخصــم مــن بنــد »مســتحقات علــى الحرفــاء«. ويقــع اعتبــار هــذه الفوائــد 

فــي قائمــة النتائــج عنــد تحصيلهــا الفعلــي. 

وتــدرج فــي قائمــة النتائــج فــي تاريــخ االســتحقاق الفوائــد الجاريــة التــي لــم يحــل أجلهــا واملتعلقــة بالقــروض 
املصنفــة ضمــن »األصــول الجاريــة« )قســم أ( أو ضمــن »األصــول التــي تتطلــب متابعــة خاصة )قســم ب1( حســب 
منشــور البنــك املركــزي التونســي عــدد 24 لســنة 1991 ويشــترط أّن يضمــن البنــك موضوعيــا قبضهــا الفعلــي.

ويقع القيام بتعليق الفوائد على الحسابات الجارية املدينة على أساس قاعدة »تجميد الحساب«  وصنف املخاطر.
ويعتبــر الحســاب مجمــدا إذا كان مجمــوع العمليــات الدائنــة الصافيــة املنزلــة بــه أقــل مــن قيمــة الفوائــد 

املدينــة التــي أنتجهــا الحســاب. 
وال تحتسب إيرادات املستحقات محل نزاع الخاصة بالحسابات الجارية املدينة املقفلة.

3 - 1 - 4 التقييد املحاسبي لفوائد التأخير
تحســب فوائــد التأخيــر، مــن قبــل الشــركة التونســية للبنــك، عنــد قيــام الحريــف بالخــالص أو عنــد إجــراء إعــادة 

جدولــة ديــون بالنســبة لحريــف معيــن.
غيــر أنــه ونظــرا لدخــول برنامــج اإلعالميــة الجديــد للتصــرف فــي النزاعــات »IMX« حيــز العمــل، منــذ ســنة 2007، 

تــّم احتســاب جــزء مــن فوائــد التأخيــر وتأجيلهــا وتقييدهــا بمــا قيمتــه 343.631 ألــف دينــار.

 3 - 1 - 5 مدخرات مخصصة للتعهدات

i - مدخرات فردية
تــم ضبــط املدخــرات املخصصــة لتعهــدات الحرفــاء طبقــا ملعاييــر الحــذر املتعلقــة بتوزيــع املخاطــر وتغطيتهــا 
ومتابعــة التعهــدات الــواردة فــي منشــور البنــك املركــزي التونســي عــدد 24 لســنة 1991 املنقــح باملنشــورين 
عــدد 23 لســنة 1993 وعــدد 4 لســنة 1999 الــذي يحــدد أقســام املخاطــر والنســب الدنيــا لتخصيــص املدخــرات 

علــى النحــو اآلتــي :

نسب املدخرات البيانات األقسام
0% أصول جارية أ
0% أصول تتطلب متابعة خاصة ب1
20% أصول غير مؤكدة ب2
50% أصول مقلقة ب3
100% أصول معلقة ب4

ــر املغطــاة،  ــكل قســم مــن أقســام املخاطــر علــى صافــي املخاطــر غي تطبــق نســب تخصيــص املدخــرات ل
أي مبلــغ التعهــد بعــد طــرح الفوائــد املؤجلــة وقيمــة الضمانــات املتحصــل عليهــا ســواء كانــت أصــوال ماليــة أو 

عقــارات مرهونــة أو ضمانــات مــن الدولــة أو البنــوك ومؤسســات التأميــن.

تقدم املدخرات على الديون والحسابات املدينة بعد طرح البنود املتعلقة بها.

تقدم املدخرات على التعهدات خارج املوازنة بالبند املسمى »خصوم أخرى«.
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ii - مدخرات جماعية

تطبيقــا للفصــل 10 مكــرر )جديــد( مــن املنشــور عــدد 24 لســنة 1991 بتاريخ 17 ديســمبر 1991 واملنقح بالنصوص 
ــك  ــت الشــركة التونســية للبن ــخ 6 ديســمبر 2012، كون ــدد 20 لســنة 2012 بتاري ــة وخاصــة املنشــور ع الالحق
مدخــرات ذات طابــع عــام تســمى »مدخــرات جماعيــة« قصــد تغطيــة املخاطــر املحتملــة علــى التعهــدات الجاريــة 
)صنــف 0( والتــي تتطلــب متابعــة خاصــة )صنــف 1( حســب الفصــل 8 مــن منشــور البنــك املركــزي التونســي 

عــدد 24 لســنة 1991.

ولتحديد مبلغ هذه املدخرات اتبع البنك املنهجية املرجعية امللحقة باملنشور عدد 24 لسنة 1991 

iii - مدخرات إضافية 
تطبيقــا للمنشــور عــدد 21 لســنة 2013 املــؤرخ فــي 30/12/2013 املوجــه للبنــوك واملتعلــق بتقســيم املخاطــر 
وتغطيتهــا ومتابعــة التعهــدات كونــت الشــركة التونســية للبنــك مدخرات إضافية على األصــول ذات أقدمية في 
القســم 4 تفــوق أو تســاوي 3 ســنوات لتغطيــة املخاطــر الصافيــة وذلــك طبقــا للنســب املئويــة الدنيــا التاليــة:

- 40 % لألصول التي لها أقدمية في القسم 4 من 3 إلى 5 سنوات ؛
- 70 % لألصول التي لها أقدمية في القسم 4 من 6 و7 سنوات ؛

- 100 % لألصول التي لها أقدمية في القسم 4 تفوق أو تساوي 8 سنوات.       

3 - 2 - التقييد املحاسبي ملحفظة السندات واملداخيل املتعلقة بها
تنقسم محفظة سندات البنك إلى صنفين محفظة االستثمار ومحفظة السندات التجارية.

 3 - 2 - 1 محـفظة االستثمار والـمداخيل املتعلقـة بهـا
- يصنف ضمن محفظة االستثمار ما يلي:

- الســندات التــي تمثــل حصصــا فــي رأس مــال الشــركات التــي تعتبــر ملكيتهــا املســتديمة مفيــدة لنشــاط 
البنــك )ســندات املســاهمة املســتديمة(: ســندات مســاهمة وحصــص فــي مؤسســات شــريكة وحصــص فــي 

مؤسســات مرتبطــة؛
ــول آجالهــا )ســندات االســتثمار  ــى حل ــة حيازتهــا حت ــك مــع نّي ــا البن ــي اقتناه ــار الت - الســندات ذات الدخــل الق

ومنهــا خاصــة االفتراضــات الرقاعّيــة( ؛
- سندات الخزينة املقتناة من قبل البنك مع نية حيازتها إلى حين أجالها

- الســندات فــي شــكل مســاهمات تمويــل والتــي نصــت عليهــا اتفاقيــة إعــادة اإلحالــة والتــي لــم يقــع التفويــت 
فيهــا نهائيــا ؛

- األموال املتصرف فيها من قبل شركات االستثمار ذات رأس مال التنمية. 

وتتلخص قواعد التقييد املحاسبي للعمليات على مختلف هذه األصناف من السندات كاآلتي :

i - سـنـدات املـسـاهـمـة املـسـتـديـمـة
تقيد هذه السندات في املوازنة بسعر اقتنائها دون اعتبار املصاريف واألعباء.

تسجل املساهمات املكتتبة وغير املدفوعة في التعهدات خارج املوازنة بقيمة إصدارها.

وتــدرج عمليــات اقتنــاء ســندات املســاهمة والتفويــت فيهــا بتاريــخ تحويــل ملكيتهــا أو بتاريــخ تســجيل املعاملة 
ببورصــة األوراق املاليــة بتونــس. وتــدرج فوائــض القيمــة الناتجــة عــن التفويــت فــي هــذه الســندات فــي بنــد 

»اعتمــادات للمدخــرات ونتيجــة تصحيــح قيــم محفظــة االســتثمار«.

وتســجل أربــاح األســهم علــى الســندات التــي هــي بحــوزة البنــك فــي قائمــة النتائــج عنــد املوافقــة الرســمية 
علــى توزيعهــا.

ii - سـنـدات االستثـــمار
تدرج مداخيل السندات ذات الدخل القار )رقاع االقتراض( في اإليرادات بصفة تغطي الفترة املعنية.

وعندمــا يكــون ســعر شــراء اوراق ماليــة ذات دخــل ثابــت اعلــى او اقــل مــن ســعر اســتردادها فــان الفــرق 
بينهمــا والــذي يســمى حســب الوضعيــة منحــة او خصــم يتــم تضمينــه فــي تكلفــة الشــراء ويــوزع علــى الفتــرة 

ــألوراق املاليــة. املتبقيــة ل
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iii - سـنـدات املـسـاهـمـات للتـمـويـل
ــن  ــة ع ــض القيمــة الناتج ــى فوائ ــل وينظــر إل ــدادا للنشــاط الرئيســي للتموي ــل امت ــر مســاهمات التموي تعتب
التفويــت فيهــا كفوائــد وتحتســب كجــزء مــن إيــرادات االســتغالل البنكــي. وتــدرج فوائــض القيمــة كإيــرادات مــرة 

واحــدة عنــد التفويــت وتقــدم فــي بنــد »مداخيــل محفظــة االســتثمار«.

وتــدرج األربــاح علــى الســندات التــي هــي بحــوزة البنــك في قائمة النتائج عنــد املوافقة الرســمّية على توزيعها.

ويقــع تحويــل املبالــغ غيــر املدفوعــة مــن الفوائــد التــي وقع تحويلها إلى مســاهمات من حســابات املســتحقات 
إلــى حســابات املســاهمات. كمــا تحــول اإليــرادات املؤجلة املتعلقة بها إلى حســاب املدخرات للمســاهمات.

vi - مدخرات مخصصة للمساهمات

تحســب ســندات املســاهمة بالقيمــة الســارية عنــد تاريــخ إقفــال الحســابات، وهــي تتطلــب تخصيــص مدخــرات 
تغطــي النقــص املحتمــل فــي القيمــة ال ســيما إذا كان يكتســي طابعــا مســتديما.

ويقع األخذ بعين االعتبار عند حساب هذه القيمة ملا يلي:

- قيمة السهم بالبورصة بالنسبة لألسهم املدرجة؛
- القيمــة الحســابية التــي يتــم تحديدهــا انطالقــا مــن آخــر موازنــة متوفرة بالنســبة للمســاهمات في املشــاريع 

غيــر الفندقية؛
ــض القيمــة  ــة حســب فائ ــرة ومعدل ــة متوف ــر موازن ــا مــن آخ ــا انطالق ــم تحديده ــي يت - القيمــة الحســابية الت

املســجل علــى األصــول الثابتــة بالنســبة للمســاهمات فــي املشــاريع الفندقيــة.

تحســب املســاهمات فــي األمــوال التــي تتصــرف فيهــا شــركات االســتثمار ذات رأس مــال تنميــة فــي إطــار 
اتفاقيــات إحالــة، بالقيمــة الســارية وباعتبــار آفــاق االســتخالص.

وعلــى هــذا األســاس، يتــّم تخصيــص مدخــرات بعنــوان املســاهمات التــي لــم يقــع اســتخالصها عنــد انتهــاء آجــال 
اإلحالــة والتــي ال تغطــي قيمتهــا الســارية كلفــة اقتنــاء الســندات.

 3 - 2 - 2 محفظة السندات التجارية والـمـداخـيل الـمـتـعلقـة بهـا
تقسم محفظة البنك من السندات التجارية التي يملكها البنك إلى صنفين:

- سندات املعامالت: السندات املتميزة بسيولتها والتي ال تفوق مدة حيازتها ثالثة أشهر.
- سندات التوظيف: سندات مقتناة مع نية حيازتها ملدة ال تتجاوز السنة.

يتــم تقييــد هــذه الســندات فــي املوازنــة بســعر اقتنائهــا دون اعتبــار املصاريــف واألعبــاء. يقــع إدراج املداخيــل 
املتعلقــة بهــذه الســندات فــي قائمــة النتائــج بصفــة تغطــي الفتــرة املعنيــة.

كمــا تقيــد املنحــة املتعلقــة بســندات التوظيــف وهــي التــي تتأتــى مــن الفــارق بيــن ســعر االقتنــاء وقيمــة 
التســديد بصفــة تغطــي الفتــرة املتبقيــة للســندات.

فــي كل تاريــخ اقفــال محاســبي يتوجــب تقييــم ســندات املعامــالت بقيمــة الســوق. تمثــل قيمــة الســوق 
ــدرج فــوارق  ــخ االقفــال او فــي أحــدث تاريــخ ســابق. ت معــدل قيمــة بورصــة االوراق املاليــة املرجــح فــي تاري
القيمــة الناتجــة عــن اعــادة التقييــم باعتبــار قيمــة الســوق فــي النتيجــة. كمــا تــدرج املداخيــل املتعلقــة 

ــاز.       ــد اإلنج ــج عن بســندات املعامــالت ضمــن النتائ

3 - 3 - التقييد املحاسبي إليداعات الحرفاء واألعباء املتعلقة بها
تقيد أعباء الفوائد على إيداعات وأموال الحرفاء حسب نوعية اإليداع بالطريقة اآلتية:

- تــدرج الفوائــد علــى الحســابات الجاريــة فــي حســابات الحرفــاء وتقيــد محاســبيا كل ثالثــة أشــهر. وتختلــف تواريــخ 
القيمــة املســتعملة الحتســاب الفوائــد علــى الحســابات الجاريــة للحرفــاء باختــالف عمليــات الســحب أو اإليــداع 

وذلــك طبقــا ملنشــور البنــك املركــزي التونســي عــدد 22 لســنة 1991؛
- تــدرج الفوائــد علــى الحســابات ألجــل فــي حســابات الحرفــاء عنــد حلــول أجلهــا وتكــون موضــوع اشــتراك عنــد 

كل تاريــخ إقفــال.
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3 - 4 - التقييد املحاسبي للموارد واألعباء املتعلقة بها
ــد علــى االقتراضــات ضمــن  ــدرج اقتراضــات البنــك فــي املوازنــة كلمــا وقعــت عمليــة ســحب، وتســجل الفوائ ت
األعبــاء متــى حــل أجــل اســتحقاقها. وتســجل اقتراضــات البنــك الخارجيــة بالعملــة األجنبيــة بالدينــار علــى أســاس 

ســعر الصــرف األصلــي.

- يتــم تحويــل القــروض الخارجيــة بالعمــالت األجنبيــة إلــى الدينــار حســب ســعر الصــرف املصــرح بــه. ويتــم تغطيــة 
مخاطــر تقلبــات أســعار الصــرف مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي للضمانــات الــذي تديــره الشــركة التونســية إلعــادة 

التأمين.
- تحيــن الديــون بالعملــة األجنبيــة بســعر الصــرف فــي تاريــخ االقفــال ويســجل عقــد التغطيــة املبــرم مع الشــركة 
التونســية إلعــادة التأميــن لتحمــل تغيــر ســعر الصــرف كأداة تغطيــة حســب املعيــار املحاســبي الدولــي 39. 

ويتــم الحقــا تحديــد قيمتــه الحقيقيــة التــي تعــادل مخاطــر الصــرف املحتملــة وتقديــره بتاريــخ اإلقفــال.

3 - 5 - إعادة شـراء األسهـم الـذاتية
طبقا ملقتضيات املعيار املحاسبي التونسي عدد 2 املتعلق باألموال الذاتية :

- تقدم األسهم الذاتية التي تمت إعادة شراءها في املوازنة بعد طرحها من األموال الذاتية ؛

يقيــد فائــض القيمــة أو نقــص القيمــة املحقــق علــى األســهم الذاتيــة التــي تمــت إعــادة شــرائها مباشــرة فــي 
- األمــوال الذاتيــة ؛

- تقيد األرباح املقبوضة على األسهم الذاتية التي تمت إعادة شرائها في حساب »نتائج مرحلة«.

3 - 6 - التقييد املحاسبي للعمليات بالعـملة األجـنـبـية ونتـيجة الـصـرف
يتــم يوميــا تحديــد نتيجــة الصــرف علــى عمليــات الصــرف اليــدوي لــألوراق النقديــة حســب ســعر الصــرف فــي 
تاريــخ العمليــة. وتمثــل نتيجــة الصــرف، فــي هــذه الحالــة، الفــارق بيــن ســعر االقتنــاء وســعر البيــع لليــوم املعين.

يقــع إجــراء عمليــة إعــادة تقييــم مــن الســعر القــار إلــى ســعر الصــرف الســاري عنــد تاريــخ اإلقفــال لكافــة حســابات 
املوازنــة بالعملــة األجنبيــة بمــا فــي ذلــك وضعيــات الصــرف. ويتــم تســجيل الفــارق الناتــج عــن هــذا التقييــم 

فــي حســاب املوازنــة »38.391 فــارق التحويــل«.

3 - 7 - األصـول الـثـابـتـة واالستهالكات
تقيــد األصــول الثابتــة بتكلفــة اقتنائهــا مــع اعتبــار النســبة املئويــة املســترجعة مــن األداء علــى القيمــة 

املضافــة الخــاص بالســنة الســابقة.

وتفصل نسب االستهالك، املتساوية حصصه السنوية، والتي يعتمدها البنك كاآلتي :

2% عقارات
20% معدات نقل
10%

%15أثاث ومعدات مكاتب
  20%*
10% معدات سالمة واتصاالت وتكييف
15%

معدات معلوماتية
 33%*
33% برمجيات معلوماتية
10% تجهيز وتهيئة وإنشاءات

)*( : نسبة موظفة على اإلقتناءات بداية من غرة جانفي 2008.
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بيــد أن البنــك اســتثنى املبــدأ املحاســبي للتكلفــة األصليــة وقــام خــالل الســنة املحاســبية 2000 بإعــادة 
تقييــم األراضــي واملبانــي، وقــد ترتــب عــن هــذه العمليــة زيــادة فــي األمــوال الذاتيــة للبنــك بمبلــغ 37.324 ألــف 

دينــار تــم تقديمهــا فــي بنــد »أمــوال ذاتيــة أخــرى«.

تطبيقــا للمعياراملحاســبي الدولــي IAS( 16(، تــم تحويــل جــزء مــن فــارق إعــادة التقييــم إلــى النتائــج املؤجلــة 
ليتــم أخــذ تراجــع القيمــة املحاســبية لألصــول الثابتــة التــي تمــت إعــادة تقييمهــا بعيــن االعتبــار.

3 - 8 - مدخرات ملنح املغادرة للتقاعد ومنافع أخرى ما بعد التشغيل 
ــوق  ــة للحق ــة للقيمــة الحالي ــدات املطابق ــة التعه ــك ملجابه ــل البن ــن قب ــوان م ــع األع ــرات ملناف ــد املدخ تقي
املكتســبة واملتعلقــة باملنــح التعاقديــة )أجــر ســتة أشــهر( فــي حــال املغــادرة للتقاعــد. وتنتــج عــن احتســاب 
)حســب طريقــة األثــر الرجعــي( وحــدات االئتمــان املقــدرة )حســب املعيــار املحاســبي الدولــي عــدد 19 »منافــع 
األعــوان« الــذي ال وجــود ملــا يعادلــه بتونــس(. وهــذا االحتســاب يأخــذ بعيــن االعتبــار خاصــة مخاطــر الوفــاة والتطــور 

التقديــري لألجــور وتواتــر األعــوان ونســبة التحييــن املالــي.

كمــا يقيــد ملحــق للمدخــرات لتغطيــة تعهــدات البنــك تجــاه أعوانــه املتقاعديــن بخصــوص التأميــن االجتماعــي 
ــاء الســنوية  ــن واألعب ــاة للمنتفعي ــل الحي ــرات أم ــى تقدي ــوع إل ــة املحاســبية وبالرج باســتعمال نفــس الطريق

املنبثقــة عــن عقــد التأميــن االجتماعــي.

4 - األحداث البارزة للفترة 
4 - 1 - املغادرة الطوعية للتقاعد

فــي إطــار برنامجــه إلعــادة الهيكلــة أعــد البنــك خطــة تطهيــر اجتماعــي تتعلــق باملغــادرة الطوعيــة للتقاعــد           
لـــ 378 موظفــا. تــم ختــم هــذا البرنامــج خــالل ســنة 2019 اثــر مغــادرة 92 موظفــا.

 4 - 2 - التخلي والتفويت في الديون
تطبيقــا للفقــرة الســابعة quaterdecies للبنــد عــدد 48 مــن مجلــة األداء الضريبــي علــى الدخل الفــردي والضريبة 
علــى الشــركات، قــام البنــك بالتخلــي عــن ديــون بنكيــة ال يمكــن خالصهــا خــالل الســنة املحاســبية 2019.

وباعتبــار القانــون عــدد 4-98 بتاريــخ 02 فيفــري 1998 املتعلــق باملؤسســات اســتخالص الديــون، قامــت الشــركة 
التونســية للبنــك بالتفويــت فــي مجموعــات مــن الديــون البنكيــة لحســاب شــركتها التابعــة الشــركة التونســية 

الســتخالص الديــون.

 بلغــت القيمــة االجماليــة للديــون التــي قــام البنــك بالتخلــي والتفويــت فيهــا 322,889 مليــون دينــار مــن بينهــا 
110,004 مليــون دينــار كفوائــد تأخيــر.

4 - 3 - املساهمة في صندوق الضمانات على اإليداعات :
تطبيقــا للبنــد 149 وتبعــا للقانــون عــدد 48 لســنة 2016 بتاريــخ 11 جويليــة 2016 و املتعلق بالبنوك واملؤسســات 
املاليــة باإلضافــة إلــى أحــكام املرســوم عــدد 268 لســنة 2017 بتاريــخ 1 فيفــري 2017 الخــاص بتحديــد قواعــد 
التدخــل والتنظيــم والعمــل لهــذا الصنــدوق يتوجــب علــى الشــركة التونســية للبنــك املســاهمة فــي 
صنــدوق الضمانــات علــى اإليداعــات و ذلــك بمســاهمة ســنوية بمــا قيمتهــا %0,3 مــن قائــم الودائــع 

وقــد بلغــت املســاهمة الخاصــة بســنة 2019 مــا قيمتــه 17.795 الــف دينــار.

BRUNO POLI 4 - 4 - قضية برونو بولي

تــم رفــع هــذه القضيــة ضــد البنــك من قبل الســيد برونو بولي زاعما أنه وضع تحــت ذمة البنك الوطني 
للتنميــة الســياحية ســابقا 7 رقــاع خزينــة لحاملــه بالــدوالر دون تحديــد البنــك املصــدر وتاريــخ األجــل 
مســتظهرا بنســخة مطابقــة لألصــل مــن شــهادة دون تاريــخ باســم موظــف ســابق بالبنــك الوطنــي 
للتنميــة الســياحية ودون ختــم البنــك. وبذلــك أدان حكــم ال أســاس لــه مــن الصحــة الشــركة التونســية 
للبنــك بــأن تعيــد لــه تلــك الرقــاع أو مــا يســاوي قيمتهــا. كان هذا الحكــم موضوع اســتئناف تم بموجبه 
تأكيــد الحكــم االبتدائــي. تمــت صياغــة طعــن بالنقــض مــع الحصــول علــى تأجيــل تنفيــذ دون كفالــة.

وقــد صــدر حكــم لفائــدة البنــك بتاريــخ 26 مــارس 2018 أبطلــت بموجبــه محكمــة التعقيــب حكــم 
االســتئناف مــع اإلحالــة.

القوائم املالية املختومة
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5 - األحداث الالحقة لتاريخ اإلقفال 
اقفلــت القوائــم املاليــة وتــم الترخيــص بنشــرها مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك املنعقــد بتاريــخ 27 مــارس 2020 

وكنتيجــة لذلــك فإنهــا ال تعكــس األحــداث التــي وقعــت بعــد هــذا التاريــخ.

وتجــدر االشــارة الــى ان الوضــع املرتبــط بجائحــة كوفيــد 19 املســتجدة علــى املســتوى العاملــي وفــي تونــس ال 
يتطلــب اي تعديــالت علــى مســتوى القوائــم املالية بعنوان الســنة املحاســبية 2019. فهي احــداث غير مرتبطة 
بالوضعية السائدة في تاريخ االقفال ولكنها رغم ذلك قد تأثر في الوضعية املالية للسنوات املحاسبية القادمة.

وحاليــا وعلــى أســاس املعطيــات املتوفــرة ال يمكــن تقديــر التأثيــر املحتمــل املســتقبلي لجائحــة كوفيــد 19 
علــى نشــاط البنــك ووضعيتــه املاليــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك و فــي اطــار املجهــودات الوطنيــة الراميــة إلــى الحــد من التداعيــات االقتصاديــة و االجتماعية 
لهــذه الجائحــة اعلــن البنــك املركــزي التونســي عــن جملــة مــن اإلجــراءات االســتثنائية لدعــم املؤسســات و 

األفــراد و املســاهمة فــي الحفــاظ علــى النســيج االقتصــادي و مواطــن الشــغل.

و باعتبــار منشــور البنــك املركــزي التونســي 05 لســنة 2020 الخــاص باإلجــراءات املتعلقــة بالتســعير و مواصلــة 
عــدد مــن الخدمــات البنكيــة فعــل البنــك مخططــه ملواصلــة االســتغالل و قــام بإرســاء نظــام ســالمة لفائــدة 

موظفيــه و حرفائــه.

6 - إيضاحات حول بنود القوائم املالية
6 - 1 - خزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسيومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة للبالد التونسيـة

بلــغ رصيــد هــذا البنــد 519.434 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 300.833 ألــف دينــار فــي نفــس التاريــخ 
مــن ســنة 2018 أو مــا يعــادل زيــادة ب218.601 ألــف دينــار وتركيبتــه كاآلتــي :

% التغير 2018 2019 البيانات
(1,1%) (813) 73 337 72 525  الخزينة

7,5% 3 994 53 439 57 433 الخزينة بالدينار
(24,2%) (4 807) 19 898 15 092 الخزينة بالعملة األجنبية

96,5% 219 269 227 326 446 595 البنك املركزي التونسي
25,8% 6 977 27 065 34 042 البنك املركزي التونسي بالدينار

76% 152 281 200 261 352 542 البنك املركزي التونسي بالعملة األجنبية
100% 60 011 - 60 011 تسهيالت في اإليداعات
86,7% 144 166 310 مركز الصكوك البريدية

- - 4 4 الخزينة العامة للبالد التونسية واستعادة 
السيولة

72,7% 218 601 300 833 519 434 املجمـــوع

مـــؤشر السيــولة
تطبيقــا ملقتضيــات منشــور البنــك املركــزي التونســي عــدد 14-2014 بتاريــخ 10 نوفمبــر 2014 يجــب علــى 
ــت  ــد حقق ــة ســنة 2018. وق ــة ســنة 2019 و90 % نهاي ــدر بـــ 100 % نهاي ــرام مؤشــر الســيولة املق ــوك احت البن

الشــركة التونســية للبنــك املؤشــرات التاليــة :

31 ديسمبر 
2016

الحد 
التنظيمي

31 ديسمبر 
2016 الحد التنظيمي البيانات

96,90% 90% 142,83% 100% مؤشر السيولة
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و يقدم الجدول االتي تطور املدخرات للمخاطر املختلفة على املؤسسات البنكية و املالية خالل السنة املحاس

31 ديسمبر 
2019

اعادة 
تصنيف

استعادة 
مدخرات

مخصصات 
للمدخرات

31 ديسمبر 
2018 البيانات

13 011 - - 8 464 4 547
مدخرات للمخاطر املختلفة 

)حسابات لدى البنك املركزي 
التونسي بالدينار(

13 011 - - 8 464 4 547 املجموع

6 - 2 - مستحقات على املؤسسات البنكيـة واملاليـة
بلــغ رصيــد هــذا البنــد 518.287 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 445.990 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 

2018. وتفصيلــه كاآلتــي:

% التغير 31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2019 البيانات

62,7% 60 869 97 062 157 931 مستحقات على املؤسسات البنكية
- - 2 2 - حسابات جارية للبنوك املقيمة

61,5% 59 618 96 996 156 614 - حسابات جارية للبنوك غير املقيمة
1954,7% 1 251 64 1 315 - حسابات مدينة للمراسلين بالدينار القابل للتحويل

21 ,1% 38 158 180 584 218 742 قروض للمؤسسات البنكية
100 ,0% 70 000 70 000 140 000 قروض على السوق النقدية بالدينار

(100,0%) (5 000) 5 000 - قروض خارج السوق النقدية بالدينار
(25,4%) (26 842) 105 584 78 742 قروض على السوق النقدية بالعملة األجنبية

(0) (24 608) 165 968 141 360 قروض ومستحقات للمؤسسات املالية املختصة 

(22,9%) (12 000) 52 500 40 500 قروض ومستحقات للمؤسسات املالية املختصة 
)إيجار مالي(

(11,1%) (12 608) 113 468 100 860 قروض ومستحقات للمؤسسات املالية املختصة 
)الشركة التونسية إلعادة التامين(

(89,3%) (2 122) 2 376 254 - مستحقات تابعة

(20,7%) (31) 150 119 - مستحقات تابعة على قروض ما بين البنوك 
بالدينار

(93,9%) (2 091) 2 226 135 - مستحقات تابعة على قروض ما بين البنوك 
بالعملة األجنبية

16,2% 72 297 445 990 518 287 املجموع

تفصيل املستحقات حسب استحقاق إعادة التمويل للبنك املركزي التونسي: 

% التغير 31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2019 البيانات

- - - مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية 
- - - - قابلة إلعادة التمويل من البنك املركزي التونسي

16,1% 72 043 445 990 518 033  غير قابلة إلعادة التمويل من البنك املركزي 
التونسي

16,1% 72 043 445 990 املجموع 033 518

القوائم املالية املختومة
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ــون املرتبطــة( حســب تجســيمها أو ال  ــدا الدي ــة )ع ــة واملالي ــى املؤسســات البنكي ــل املســتحقات عل تفصي
بســندات للســوق مــا بيــن البنــوك:

% التغير 31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2019 البيانات

- - مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية  
- - - - مجسمة بسندات للسوق ما بين البنوك

16,1% 72,043 445 990 518 033 غير مجسمة بسندات للسوق ما بين البنوك
16,1% 72,043 445 990 518 033 املجموع

تفصيــل املســتحقات علــى املؤسســات البنكيــة واملاليــة )عــدا الديــون املرتبطــة( حســب املــدة املتبقيــة 
ــخ 31 ديســمبر 2019 : بتاري

املجموع 5 سنوات 
فما فوق

]سنة- 
5سنوات[

]3 أشهر- 
سنة[

أقل من 3 
أشهر  البيانات

157 931 - - - 157 931 مستحقات على املؤسسات البنكية
2 - - - 2 حسابات جارية للبنوك املقيمة 

156 614 - 156 614 حسابات جارية للبنوك غير املقيمة

1 315 - - - 1 315 حسابات مدينة للمراسلين بالدينار القابل 
للتحويل

218 742 - - 1 959 216 783 قروض للمؤسسات البنكية
140 000 - - - 140 000 قروض على السوق النقدية بالدينار

- - - - - قروض خارج السوق النقدية بالدينار
78 742 - - 1 959 76 783 قروض على السوق النقدية بالعملة األجنبية

40 500 - - - 40 500 قروض للمؤسسات املالية املختصة )اإليجار 
املالي(

100 860 - - -   100 860 قروض للمؤسسات املالية املختصة 
)الشركة التونسية إلعادة التمويل(

518 033 - - 1 959 516 033 املجموع

القوائم املالية املختومة
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تفصيل الديون على املؤسسات البنكية واملالية )عدا الديون املرتبطة( حسب نوعية الحريف : شركات 
مرتبطة وشركات شريكة وشركات أخرى :

املجموع شركات 
أخرى

شركات 
مشتركة

شركات 
شريكة

شركات 
مرتبطة البيان

157 931 148 205 - 9 726 - ديون على املؤسسات البنكية
2 2 - - - حسابات جارية للبنوك املقيمة

156 614 146 888 9 726 حسابات جارية للبنوك غير املقيمة

1 315 1 315 - - - حسابات مدينة للمراسلين بالدينار 
القابل للتحويل

218 742 218 742 - - - قروض للمؤسسات البنكية
140 000 140 000 - - - قروض على السوق النقدية بالدينار

- - - - - قروض خارج السوق النقدية بالدينار

78 742 78 742 - - - قروض على السوق النقدية بالعملة 
األجنبية

40 500 40 500 - - - قروض للمؤسسات املالية املختصة 
)اإليجار املالي(

100 860 100 860 - - - روض للمؤسسات املالية املختصة 
)الشركة التونسية إلعادة التمويل(

518 033 508 307 - 9 726 - املجموع

القوائم املالية املختومة
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6 - 3 - مستحقات على الحرفاء
يوضح الجدول التالي تطور التعهدات الصافية بين سنتي 2018 و2019: 

                  بــآالف الدنانيــر

% التغير 31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2019 البيانات

(5,8%) (68 638) 1 187 789 1 119 151 حسابات جارية مدينة
(0,8%) (1 170) 155 279 154 109 قروض من موارد خصوصية 

(16,1%) (4 270) 26 522 22 252 مستحقات تتحملها الدولة
- - 6 177 6 177 تنفيل تتحمله الدولة

(34,7%) (57 976) 166 999 109 023 حسابات جارية للشركاء
10,4% 820 560 7 898 961 8 719 521 مساعدات أخرى للحرفاء

- - 3 562 3 562 ديون للتفويت
46,3% 18 960 40 982 59 943 ديون تابعة 
7.5% 707 467 9 486 271 10 193 738 املجموع اإلجمالي

(5.5%) 72 795 (1 331 290) (1 258 495) مدخرات
(11.2%) 23 090 (205 477) (182 387) - مدخرات على حسابات جارية
(13,2%) 7 081 (53 446) (46 365) - مدخرات على موارد خصوصية
(6,4%) 59 574 (928 020) (868 446) - مدخرات على "قروض أخرى للحرفاء"

1,0% (614) (62 764) (63 378) - مدخرات على حسابات جارية للشركاء
- - (455) (455) - مدخرات على ديون للتفويت 

20,1% (16336) (81 128) (97 464)  - مدخرات جماعية
(8.1%) 79 997 (987 972) (907 975) فوائد مؤجلة
24,0% 23 078 (96 102) (73 024) - فوائد مؤجلة على حسابات جارية
0,8% 6 594 (800 372) (793 778) - فوائد مؤجلة على قروض أخرى للحرفاء

2,9% 1 107 (38 037) (36 930) - فوائد مؤجلة على حسابات جارية للشركاء

100,0% 46 512 (46 511) - - فوائد مؤجلة على موارد خصوصية
- - (3 107) (3 107) - فوائد مؤجلة على ديون للتفويت 

70,4% 2 707 (3 843) (1 136) - فوائد مؤجلة على ديون تابعة 
(46.1%) (15 499) (33 601) (49 100) إيرادات مقبوضة مسبقا

11.8% 844 760 7 133 408 7 978 168 املجموع الصافي

القوائم املالية املختومة
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يوضح الجدول التالي تطور املستحقات على الحرفاء حسب صنف الحريف بين سنتي 2018 و2019  :

املجموع شركات 
أخرى

شركات 
مشتركة

شركات 
شريكة

شركات 
مرتبطة البيان

1 119 151 1 118 711 - - 440 حسابات جارية مدينة
154 109 151 441 - - 2 668 قروض من موارد خصوصية 
109 023 80 908 - - 28 115 حسابات جارية للشركاء

8 747 950 8 714 156 - - 33 794 مساعدات أخرى للحرفاء
3 562 3 562 - - - ديون للتفويت

10 843 7 661 3 182 ديون تابعة 
10 144 638 10 076 439 - - 68 199 املجموع اإلجمالي
(1 258 495) (1 229 817) (28 678) ديون للتفويت

(907 975) (906 259)  (1 716) ديون تابعة 
7  978 168 7 940 362 - - 37 806 املجموع الصافي

تفصل تركيبة صافي القائم الجاري للديون على الحرفاء في 31 ديسمبر 2019 كاآلتي :
                     بآالف الدنانير   

القائم 
الصافي

إيرادات 
مقبوضة 
مسبقا

فوائد 
مؤجلة

مدخرات 
إضافية

مدخرات 
ذاتية

القائم 
الجملي البيانات

863 739 - (73 024) (42 372) (140 016) 1 119 151 حسابات جارية مدينة

107 744 - - (18 475) (27 890) 154 109 قروض من موارد 
خصوصية

8 715 - (36 930) (15 864) (47 514) 109 023 حسابات جارية 
للشركاء

7 036 627 (49 100) (793 778) (464 685) (403 760) 8 747 950 قروض أخرى للحرفاء
- - (3 107) (455) 3 562 ديون للتفويت

58 807 - (1 136) - - 59 943 ديون معّلقة

8 075 632 (49 100) (907 975) (541 396) (619 635) 10 193 738 املجموع
(97 464) مدخرات جماعية

7 978 168 القائم الصافي

يفصــل القائــم الخــام للمســتحقات علــى الحرفــاء عــدا الديــون غيــر املدفوعــة والديــون املرتبطــة حســب املــدة 
املتبقيــة كاآلتــي :

بآالف الدنانير            

املجموعاملجموع 55 سنوات  سنوات 
فما فوقفما فوق

]سنة- ]سنة- 
55سنوات[سنوات[

]]33 أشهر-  أشهر- 
سنة[سنة[

أقل منأقل من  33  
أشهر أشهر  البياناتالبيانات

1119 1511119 151 -- -- -- 1 119 1511 119 151 حسابات جارية مدينةحسابات جارية مدينة
7 194 4657 194 465 829 416829 416 2 745 9802 745 980 1700 2711700 271 1 918 7981 918 798 مساعدات أخرى للحرفاءمساعدات أخرى للحرفاء

57 81757 817 20 54420 544 31 23531 235 5 2925 292 746746 قروض على موارد خصوصية قروض على موارد خصوصية 
8 371 433 849 960 2 777 216 1 705 563 3 038 695 املجموع

يأخــذ القائــم الجــاري للديــون فــي 31 ديســمبر 2019 بعيــن االعتبــار عمليــة الشــطب والتفويــت فــي ديــون بمبلــغ 
جملــي يســاوي 212.885 ألــف دينــار.

القوائم املالية املختومة
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الفوائد املؤجلة : تفصل حسابات الفوائد املؤجلة للسنة املختومة في 31 ديسمبر 2019 كاآلتي:

               بآالف الدنانير
% التغير 2018 2019 البيانات

24,.% 23 078 (96 102) (73 024) فوائد مؤجلة على حسابات جارية
10,0% 408 (4 061) (3 653) فوائد مؤجلة على كفاالت وضمانات

(23,3%) (37 098) (159 328) (196 426) فوائد مؤجلة على فوائد القروض متوسطة املدى 
العادية

9,2% 25 398 (275 470) (250 072) فوائد مؤجلة على فوائد القروض متوسطة املدى 
املجمعة

12,5% 289 (2 316) (2 027) فوائد مؤجلة على قروض مضمونة من الدولة
100,0% 46 512 (46 511) - فوائد مؤجلة على موارد خصوصية

2,9% 1 107 (38 037) (36 930) فوائد مؤجلة على الحسابات الجارية للشركاء
4,9% 17 597 (359 197) (341 600) فوائد عن التأخير مؤجلة على الديون املتنازع عليها

- - (3 107) (3 107) فوائد مؤجلة على ديون للتفويت
70,4% 2 707 (3 843) (1 136) فوائد مؤجلة على ديون تابعة
8,1% 79 998 (987 972) (907 975) املجمــوع الجزئي

16,67% 840 (5 037) (4 198) فوائد مؤجلة على ديون مكفولة من الدولة
8,14% 80 837 (993 009) (912 173) املجمـــــــوع

تــم احتســاب فوائــد التأخيراملؤجلــة علــى الديــون املتنــازع عليهــا وتقييدهــا بصفــة آليــة مــن قبــل املنظومــة 
املعلوماتيــة وبلغــت فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 343.631 ألــف دينــار.

تفصل املدخرات على املستحقات على الحرفاء كما يلي :

2019 إعادة 
تصنيف

استعادة  
للمدخرات

مخصصات  
للمدخرات 2018 البيانات

(182 387) (584) 62 176 (38 502) (205 477) مدخرات على حسابات جارية
(46 365) 14 9 839 (2 772) (53 446) مدخرات على موارد خصوصية

(868 446) 904 183 012 (124 342) (928 020) مدخرات على "قروض أخرى للحرفاء"
(63 378) - 791 (1 405) (62 764) مدخرات على حسابات جارية للشركاء

(455) - - - (455) مدخرات على ديون للتفويت 
(97 464) - - (16 336) (81 128) مدخرات جماعية

(1 258 495) 334 255 819 (183 358) (1 331 290) فوائد مؤجلة

(619 635) 483 155 631 (122 936) (652 813) مدخرات على القروض املشكوك في 
خالصها للحرفاء

(541 396) (149) 100188 (44 085) (597 349) مدخرات إضافية على القروض 
املشكوك في خالصها على الحرفاء

(97 464) - - (16 336) (81 128) مدخرات جماعية على القروض 
املشكوك في خالصها على الحرفاء

(1 258 495) 334 255 819 (183 358) (1 331 290) املجموع

استحقاق إعادة التمويل من البنك املركزي التونسي : 
تفصيل املستحقات على الحرفاء حسب استحقاق إعادة التمويل من البنك املركزي التونسي : 

% التغير 2018 2019 البيانات
- - - -  مستحقات قابلة إلعادة التمويل 

-7,3% 691 967  غير قابلة إلعادة التمويل  638 144 10 671 452 9
-7,3% 691 967 املجموع 638 144 10 671 452 9

القوائم املالية املختومة
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6 - 3 - 1 - الضمانات :
يتــم تحديــد الضمانــات املحتفــظ بهــا مــن قبــل البنــك الحتســاب املدخــرات علــى التعهــدات فــي بعــض الحــاالت 
ــة للســياحة أو  ــة، شــهادات اإلدارة العقاري ــة التــي تبررهــا )شــهادات امللكي ــق القانوني ــاب جــرد للوثائ فــي غي

للصناعــة...(

6 - 3 - 2 - املدخرات اإلضافية :
تطبيقــا ملنشــور البنــك املركــزي التونســي عــدد 2013-21 بتاريــخ 30 ديســمبر 2013، كونــت الشــركة التونســية 
للبنــك مــن نتائــج الســنة املحاســبية 2019 اســتعادة مدخــرات إضافيــة صافيــة علــى التعهــدات التــي تســاوي أو 

تفــوق أقدميتهــا فــي الصنــف الرابــع 3 ســنوات وذلــك بمــا قيمتــه 959 55 ألــف دينــار.
هكــذا وبالنســبة للســنة املحاســبية املختومــة فــي 31 ديســمبر 2019، بلــغ رصيــد املدخــرات اإلضافيــة 574 449 

ألــف دينار)باعتبــار املدخــرات اإلضافيــة علــى التعهــدات باإلمضــاء املقدمــة ضمــن الخصــوم األخرى(.

6 - 3 - 3 - املدخرات الجماعية: 
ــم  ــخ 17 ديســمبر 1991 كمــا ت تطبيقــا للفصــل 10 مكــرر ملنشــور البنــك املركــزي التونســي عــدد 91-24 بتاري
تغييــره بالنصــوص الالحقــة وخاصــة منهــا املنشــور عــدد 2012-20 بتاريــخ 6 ديســمبر 2012، خصصــت الشــركة 
التونســية للبنــك مدخــرات ذات طابــع عــام ســميت بـــ »مدخــرات جماعيــة« لتغطيــة املخاطــر املحتملــة علــى 
التعهــدات الجاريــة )قســم 0( وتلــك التــي تتطلــب متابعــة خاصــة )قســم 1( تطبيقــا للمذكــرة عــدد 8 بمنشــور 

البنــك املركــزي التونســي عــدد 24-91.
وقــدر مبلــغ املدخــرات الجماعيــة، املحتســب طبقــا للمنهجيــة املرجعيــة امللحقــة باملنشــور عــدد 91-24       بـــ 

97 464 ألــف دينــار آخــر ســنة 2019.

6 - 3 - 4 - ديون وقعت إعادة جدولتها وديون تكفلت بها الدولة دون فوائد
تتمثــل الديــون التــي تكفلــت بهــا الدولــة فــي ديــون عــدد مــن الشــركات العموميــة والتــي تكفلــت بهــا الدولــة 
فــي إطــار قانــون املاليــة لســنة 1999 والتــي بلــغ قائمهــا 22.252 ألــف دينــار. ووقعــت إعــادة جدولــة هــذه الديــون 

علــى فتــرة تمتــد مــن 20 إلــى 25 ســنة، دون فوائــد ومــع ضمــان الدولــة.

6 - 4 - محفظة السندات التجارية
بلــغ رصيــد هــذا البنــد 338.719 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 322.265 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2018. 
تتكــون محفظــة الســندات التجاريــة مــن ســندات ذات دخــل قــار تصدرهــا الدولــة ومــن ســندات ذات دخــل متغيــر.

              بآالف الدنانير

2019 إعادة 
تصنيف

تفويت/
تصفية/ 
استعادة

اقتناء/ 
تخصيص 2018 البيانات

324 723 (1) (56 061) 59 050 321 735 سندات التوظيف
324 723 (1) (56 061) 59 050 321 735 سندات تصدرها الدولة
324 451 - (55 484) 62 571 317 364 القيمة االجمالية
(11 942) (3 521) (8 421) نقص القيمة

12 214 (1) (577) 12 792 مستحقات و ديون مرتبطة
- - - - - مدخرات

13 995 - - 13 465 530 سندات املبادلة
13 995 - - 13 465 530 سندات املبادلة  ذات املدخول القار
14 516 - - 13 960 556 رقاع خزينة 

(521) - - (495) (26) مستحقات و ديون مرتبطة
- - - - - مدخرات

338 719 (1) (56 061) 72 515 322 265 املجمـــــوع
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6 - 5 -محفظة سندات االستثمار
ارتفعــت محفظــة االســتثمار إلــى 1.134.604 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 1.155.075 فــي 31 ديســمبر 

2018. وتفصــل تركيبــة هــذه املحفظــة كاآلتــي :

% التغير 2018 2019 البيانات 
(4,5%) (37 562) 835 662 798 100 سندات خزينة قابلة للتنظير لالستثمار

15,2% 4 645 (30 544) (25 899) نقص قيمة/منح على سندات خزينة قابلة للتنظير 
لالستثمار 

8,8% 2 388 27 075 29 463 مستحقات مرتبطة
(3,7%) (30 529) 832 193 801 664 مجموع سندات الخزينة القابلة للتنظير لالستثمار  

(10,6%) (6 242) 59 099 52 857 قروض رقاعية
(33,6%) (14 174) 42 175 28 000 قرض وطني

61.5% (400) (650) (1 050) مدخرات متعلقة بالقروض الرقاعية
(16,8%) (533) 3 177 2 644 مستحقات مرتبطة
(20,6%) (20 350) 103 801 82 451 مجموع سندات االستثمار االخرى

(0,0%) (18) 76 867 76 849 أموال تتصرف فيها شركات االستثمار ذات رأسمال 
التنمية

(3,5%) (1 776) (50 484) (52 260) مدخرات على األموال املتصرف فيها
(6,8%) (1 749) 26 383 24 589 مجموع األموال املتصرف فيها
16,2% 4 937 30 459 35 396  حصص في صناديق التوظيف الجماعي

- (1 096) - (1 096) مدخرات على حصص في صناديق التوظيف الجماعي
12,6% 3 841 30 459 34 300 مجموع صناديق التوظيف الجماعي
(7,1%) (11 980) 168 410 156 430 حصص في املؤسسات املرتبطة

(11,8%) (5 448) 46 331 40 883 حصص في املؤسسات الشريكة واملشتركة
(0,3%) (266) 96 670 96 404 سندات املساهمة
(2,3%) (444) 19 379 18 935 مساهمات مع إعادة اإلحالة

- - 30 30 شركات في طور التفويت
(28,2%) 47 498 (168 248) (120 750) مدخرات على سندات املساهمة

- - (332) (332) مستحقات وديون تابعة
18,1% 29 360 162 240 191 600 مجموع سندات املساهمة
(1,8%) (20 472) 1 155 076 1 134 604 املجموع

القوائم املالية املختومة
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ويبرز الجدول التالي التغيرات حسب نوعية السندات املصنفة في محفظة االستثمار:
               بآالف الدنانير

الرصيد في 
2019/12/31

نتائج 
مرسمة

تفويت /
تسديد /
تعويض

االكتتاب الرصيد في 
2018/12/31 البيانات

798 100 - (38 762) 1 200 835 662 سنداتالخزينة القابلة للتنظير 
لالستثمار

52 857 - (6 243) - 59 099 قروض رقاعية
28 000 - (14 174) - 42 174 قرض وطني

76 849 (18) - - 76 867 أموال تتصرف فيها شركات االستثمار 
ذات رأسمال التنمية

35 396 - - 4 936 30 459 صناديق التوظيف الجماعي
96 404 - (266) - 96 670 سندات املساهمة

40 883 - (5 448) - 46 331 حصص في املؤسسات الشريكة 
واملشتركة

156 430 - (74 067) 12 413 168 410 حصص في املؤسسات املرتبطة
30 - - - 30 شركات في طور التفويت

18 935 - (444) - 19 379 مساهمات مع إعادة اإلحالة
1 254 208 (18) (139 404) 18 549 1375 082 املجموع

تفصل سندات االستثمار باستثناء أذون الخزينة القابلة للتنظير في 2019/12/31 إلى سندات مسعرة وغير 
مسعرة كاآلتي:

% التغير 2018 2019 البيانات
(2,6%) (34 099) 518 133 484 034 أسهم مسعرة

(100,0%) (842) 20 002 19 140 أسهم غير مسعرة
- - 1 305 1 305 OPCVM اسهم

(6,2%) (33 636) 539 420 505 784 القيمة اإلجمالية بآالف الدنانير

القوائم املالية املختومة
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تفصل قائمة أهم املؤسسات التابعة في 31 ديسمبر 2019 كاآلتي:
               بآالف الدنانير

صافي القيمة 
املحاسبية املدخرات

إجمالي 
القيمة 

املحاسبية
الحصة في رأس 

املال بـ  % املؤسسة التابعة

القطاع املالي
36 462 0 36 462 91,93% الشركة التونسية الستخالص الديون
16 205 0 16 205 81.99% شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية

36 986 0 36 986 92,00% شركة االستثمار ملجموعة الشركة 
التونسية للبنك

4 749 0 4 749 61.34% الشركة املالية للتصرف
القطاع السياحي

0 6 180 6 180 99.76% قصر سقانص الدولي
0 9 050 9 050 96.94% الشركة السياحية إفريقيا سوسة

3 221 0 3 221 61.21% الشركة السياحية الدخيلة
   قطاع املباني والعقارات

5 969 1 492 7 461 84.71% شركات في طور التفويت
البيانات

515 1 485 2 000 50,00% شركات في طور التفويت

Abdelaziz GORGI
Collection privée  STB
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تفصل النتائج واألموال الذاتية  للمؤسسات التابعة في 31 ديسمبر 2019 كاآلتي :

النتيجة في 2019 األموال الذاتية القطاع املالي املقر املركزي
373 154 322 شركة االستثمار ملجموعة الشركة التونسية البنك

1 313 54 435 مبنى الشركة التونسية للبنك 34 شارع 
الهادي كراي 1004 املنزه

الشركة التونسية 
الستخالص الديون

3 257 45 661 شارع الحبيب بورقيبة مبنى افريكا 1000 
تونس سيكاف املستقبل

47 1 161 مبنى الشركة التونسية للبنك 34 شارع 
الهادي كراي 1004 املنزه

املالية للشركة التونسية 
للبنك

(48) 8 006 مبنى الشركة التونسية للبنك 34 شارع 
الهادي كراي 1004 املنزه سيكاف املستثمر

54 1 314 مبنى الشركة التونسية للبنك 34 شارع 
الهادي كراي 1004 املنزه

شركة االستثمار ذات رأس 
مال تنمية

522 24 795 مبنى ساوربي املركز العمراني الشمالي 
1000 تونس

شركة التصرف في 
مؤسسات التوظيف 

الجماعي في األوراق 
املالية

66 1 757 مبنى الشركة التونسية للبنك 34 شارع 
الهادي كراي 1004 املنزه البنك األجنبي التونسي

(4 838) 17 193 19 شارع les pyramides 75001 باريس شركة سوفي األن

- - مبنى الشركة التونسية للبنك 34 شارع 
الهادي كراي 1004 املنزه    قطاع املباني والعقارات

67 8 896 عقارية الشارع
67 8 896 31 شارع باريس 1002 تونس القطاع السياحي

(21) 6 190 الشركة السياحية الدخيلة
(21) 6 190 25 شارع جون جوريس 1002 تونس قطاع الخدمات

(1 925) (6 530) الشركة العامة للبيع

(434) 301 C/O مبنى الشركة التونسية للبنك شارع 
الهادي نويرة 1001 تونس شركة أكتيف اوتلز

(1 454) (7 430) C/O مبنى الشركة التونسية للبنك شارع 
محمد الخامس 1001 تونس شركة الوسائل العامة

(10) 480 1 شارع املقاولين 1001 تونس شركة السالمة والحراسة

(27) 119 1 شارع املقاولين 1001 تونس الشركة السياحية إفريقيا 
سوسة

القوائم املالية املختومة
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تشــمل محفظــة االســتثمار األمــوال التــي تتصــرف فيهــا شــركة االســتثمار ذات رأس مــال تنميــة بقيمــة 88.958 
ألــف دينــار خصصــت لهــا مدخــرات فــي حــدود -52.260 ألــف دينــار.  ويفصــل حســاب األمــوال املتصرف فيهــا كاآلتي :

بآالف الدنانير  
الرصيد 

إلى
 31

ديسمبر 
2019

سندات 
سيكاف

مساهمات 
مباشرة

مساهمات 
مع إعادة 

اإلحالة
تسديد 
مسبق

نتائج
مرسملة

مال
أصلي

األموال املتصرف فيها للشركة 
التونسية للبنك

4 705 63 2 094 2 216 2 127 -1 168 8 000
األموال املتصرف فيها -شركة استثمار 
ذات رأس مال تنمية ملجموعة الشركة 

التونسية للبنك 1

5 162 6 299 4 691 4 331 1 493 8 000
األموال املتصرف فيها -شركة استثمار 
ذات رأس مال تنمية ملجموعة الشركة 

التونسية للبنك 2 

3 836 211 1 000 2 393 2 077 913 5 000
األموال املتصرف فيها  - شركة 

استثمار ذات رأس مال تنمية 
ملجموعة الشركة التونسية للبنك 3 

5 980 691 120 5 911 2 008 1 488 6 500
األموال املتصرف فيها  - شركة 

استثمار ذات رأس مال تنمية 
ملجموعة الشركة التونسية للبنك 4

5 662 321 231 5 183 2 633 1 471 6 824
األموال املتصرف فيها  - شركة 

استثمار ذات رأس مال تنمية 
ملجموعة الشركة التونسية للبنك 5

1 869 1 160 80 1 370 1 085 247 2 707
األموال املتصرف فيها  - شركة 

استثمار ذات رأس مال تنمية 
ملجموعة الشركة التونسية للبنك 6 

727 70 390 265 140 67 800
األموال املتصرف فيها  - شركة 

استثمار ذات رأس مال تنمية 
ملجموعة الشركة التونسية للبنك 7 

6 190 2 476 382 2 720 3 852 3 290 6 752
األموال املتصرف فيها  - شركة 

استثمار ذات رأس مال تنمية 
ملجموعة الشركة التونسية للبنك 8 

4 649 712 0 3 738 519 368 4 800
األموال املتصرف فيها  - شركة 

استثمار ذات رأس مال تنمية 
ملجموعة الشركة التونسية للبنك 9 

8 732 226 0 8 523 186 170 8 748
األموال املتصرف فيها  - شركة 

استثمار ذات رأس مال تنمية 
ملجموعة الشركة التونسية للبنك  10 

6 510 1 302 83 4 826 0 510 6 000
األموال املتصرف فيها  - شركة 

استثمار ذات رأس مال تنمية 
ملجموعة الشركة التونسية للبنك  11 

11 361 2 245 1 526 6 021 0 1 463 9 898
األموال املتصرف فيها  - شركة 

استثمار ذات رأس مال تنمية 
ملجموعة الشركة التونسية للبنك  12 

1 231 1 0 1 289 1 630 861 2 000 األموال املتصرف فيها  - شركة 
ID  1 استثمار وتنمية سيكار

1 258 2 0 1 639 957 215 2 000 األموال املتصرف فيها  - شركة 
ID  2 استثمار وتنمية سيكار

3 765 10 140 3 779 2 839 1 168 5 436 األموال املتصرف فيها  - شركة 
ID  3 استثمار وتنمية سيكار

406 17 0 358 28 74 360 األموال املتصرف فيها  - شركة 
ID 4 استثمار وتنمية سيكار

1 215 263 0 967 173 255 1 133 األموال املتصرف فيها  - شركة 
ID  5 استثمار وتنمية سيكار

3 591 671 0 3 366 1 023 614 4 000 األموال املتصرف فيها -شركة استثمار 
ID  6 وتنمية سيكار

76 849 25 608 13 499 88 958 املجمـــــــوع
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وتفصل وضعية استعماالت األموال املتصرف فيها، في 31 ديسمبر 2019 كاآلتي: 

             بآالف الدنانير
% التغير 2018 2019 األموال املتصرف فيها

6311,1% 1 136 18 1 154 حسابات جارية للبنوك املقيمة
42,0% 330 786 1 116 اسهم )توظيف(

(28,1%) (4 097) 14 557 10 460 حصص في إدارة التعهد لالستثمار الجماعي في 
األوراق املالية القابلة للتحويل

- - 2 286 2 286 سندات مساهمة أخرى
4,9% 3 181 65 044 68 225 مساهمات مع إعادة اإلحالة

(0,8%) (6) 729 723 ديون مرتبطة باملساهمات مع إعادة اإلحالة
(100,0%) (30) 30 - مدينين مختلفين

85,7% 1 200 (1 400) (200) مدخرات على سندات املساهمة
(6,0%) 2 955 (49 085) (52 060) مدخرات على املساهمات مع اعادة االحالة

- - (14) (14) حسابات املؤسسات البنكية بالدينار
(8,1%) (532) (6 569) (7 101) دائنين مختلفين

6,8% 1 794 26 382 24 589 املجموع

القوائم املالية املختومة
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6 - 6 - األصول الثابتة
بلغــت األصــول الثابتــة الصافيــة 127.894 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019. وتفصــل العمليــات املســجلة خــالل 

الســنة املحاســبية 2019 كمــا يلــي :

القيمة 
الصافية 
في 31 
ديسمبر 

2019

استهالك 
في 31 
ديسمبر 

2019

تحويل 
مدخرات

مخصصات 
مدخرات 

2019

استهالك 
في 31 
ديسمبر 

2018

قيمة 
االقتناء  

2019

عمليات 
اقتناء \
تفويت 

2019

إجمالي 
قيمة 

االقتناء 
في 31 
ديسمبر 

2018

البيانات

4 175 (21 612) - (3 070) (18 542) 25 787 3 091 22 696 أصول ثابتة غير 
مادية

4 118 (21 612) - (3 070) (18 542) 25 730 3 091 22 639 برمجيات 
معلوماتية

57 - - - - 57 - 57 حق اإليجار
123 720 (152 625) - (9 192) (143 433) 276 345 9 640 267 546 أصول ثابتة مادية
16 711 - - - - 16 711 (843) 17 554 أراضي

(39 277) (35 779) - (1 523) (34 256) 75 056 - 75 056 مباني
405 (6 048) - (263) (5 785) 6 453 62 6 391 أثاث مكاتب

1 263 (1 233) - (164) (1 069) 2 496 593 1 903 معدات نقل

6 691 (41 095) - (3 624) (37 471) 47 786 5 119 42 667 معدات معلوماتية
761 (2 480) - (140) (2 340) 3 241 14 3 227 معدات اتصال

1 056 (16 370) - (317) (16 053) 17 426 412 17 014 معدات مكاتب
2 282 (3 047) - (276) (2 771) 5 329 704 4 625 معدات سالمة

567 (5 250) - (245) (5 005) 5 817 15 5 802 معدات تكييف

9 933 (30 080) - (1 759) (28 321) 40 013 709 39 304 أشغال تهيئة 
وتجهيز

2 (31) - - (31) 33 - 33 أثاث مكاتب خارج 
االستغالل

49 (339) - (9) (330) 388 11 377 معدات مكاتب 
خارج االستغالل

33 756 (10 873) - (872) (10 001) 44 629 - 44 629 مبان خارج 
االستغالل

10 967 - - - - 10 967 2 003 8 964 أصول ثابتة في 
طور اإلدراج 

127 894 (174 237) - (12 262) (161 975) 302 132 12 731 236 911 املجموع
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6 - 7 - أصول أخرى
بلــغ مجمــوع بنــود األصــول األخــرى 684.754 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019، مقابــل  1.033.993 ألــف دينــار فــي 

31 ديســمبر 2018 تفصــل كاآلتــي :
              بآالف الدنانير

% التغير 2018 2019 البيانات
(9.5%) (14 745) 155 086 140 341 قروض لألعوان

- - 3 147 3 147 مصاريف مداواة لالسترجاع
214,3% 16 995 7 931 24 926 مستحقات للدولة وأداءات وضرائب

3,9% 99 2 557 2 656 مخزونات مختلفة
110,2% 249 226 475 تغير أسعار الصرف تتحمله الدولة

- 15 624 - 15 624 فارق التحويل أصول )2(
(100,0%) (155 874) 155 887 13 املقر الرئيسي والوكاالت والفروع أصول 

(7,6%) (12 110) 160 352 148 242 حسابات تسوية األصول 
18,2% 13 241 72 777 86 018 قيم مقدمة للمقاصة

- - 107 107 أوراق مالية محصلة
(73,2%) (3 363) 4 596 1 233 حسابات دائنة للتسوية

82,1% 2 798 3 408 6 206 أعباء مدفوعة مسبقا
(74,5%) (3 201) 4 299 1 098 إيرادات للتحصيل

24,8% 526 2 120 2 646 سندات ديون مفوت فيها 
63,2% 14 115 22 327 36 442 الفارق في محفظة السندات املستحقة بعد الدفع )1(

(50,9%) (223 593) 439 173 215 580 بنود أخرى
(33.8%) (349 239) 1 033 993 684 754 املجمـــوع

) 1 ( أظهــر بنــد محفظــة املقبوضــات والتــي حــل أجلهــا بعــد قبضهــا رصيــدا مدينــا بـــ 36.442 ألــف دينــار. هــذا الرصيــد هو نتيجة 
املقاصــة بيــن حســابات عــدة لألصــول والخصــوم املتعلقــة بالقيــم املقبوضــة والقيــم التــي حــل أجلها بعــد قبضها.

ويفصل هذا البند كما يلي :

% التغير 2018 2019 البيانات
(0,5%) (770) 148 323 147 553 قيم للدفع
11,8% 14 885 (125 996) (111 111) قيم مستحقة بعد الدفع

63% 14 115 22 327 36 442 املجمـــوع
) 2 ( يتــم تحويــل أرصــدة الحســابات بالعملــة األجنبيــة إلــى الدينــار عنــد تاريــخ كل إقفــال بتطبيق الســعر الوســطي في ذلك 
التاريخ. ويتم تكوين مدخرات لفارق التحويل مع أرصدة الحسابات ومقابل قيمة الصرف بنسبة 50 % إذ كان الرصيد مدينا.

القوائم املالية املختومة
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ويقدم تفصيل املدخرات على عناصر األصول األخرى كاآلتي : 
                  بآالف الدنانير

املدخرات 
2019/12/31

ستعادة 
2019

مخصصات 
2019

املدخرات 
2018/12/31 البيان

(1 732) - - (1 732) قروض لألعوان
(829) - - (829) مستحقات للدولة وأداءات وضرائب
(28) - - (28) مخزونات مختلفة

(12 105) - (3 633) (8 472) فارق التحويل
(8 133) - - (8 133) حسابات تسوية األصول*

(75) 223 - (298) قيم مقدمة للمقاصة*
(111) - - (111) أوراق مالية محصلة

(1 360) 658 - (2 018) حسابات دائنة للتسوية
(134) - - (134) أعباء مدفوعة مسبقا

(2 137) - - (2 137) سندات ديون مفوت فيها

(471) - - (471) الفارق في محفظة السندات املستحقة بعد 
الدفع 

(34 305) - (13 578) (20 727) بنود أخرى 
(61 420) 881 (17 211) (45 090) املجموع

6 - 8 - البنك املركز التونسي ومركز الصكوك البريدية
بلــغ رصيــد هــذا البنــد 1.426.074 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 1.731.309 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 

2018. وتفصيلــه كاآلتــي:
بآالف الدنانير            

% التغير 2018 2019 البيانات
6,7% 86 000 1 288 000 1 374 000 طلب عروض

(100,0%) (311 000) 311 000 - تسهيل القرض

(61,2%) (79 467) 129 864 50 397 استعماالت من طرف البنك املركزي 
التونسي بالعملة األجنبية

(31,4%) (768) 2 445 1 677 ديون مرتبطة
(17,6%) (305 235) 1 731 309 1 426 074 املجموع

القوائم املالية املختومة
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6 - 9 - إيداعات املؤسسات البنكية واملالية وأموالها
بلــغ رصيــد هــذا البنــد 212.676 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 292.262 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 

2018. وتقســيمه حســب نوعيــة املؤسســة البنكيــة واملاليــة كاآلتــي :
                   بآالف الدنانير

% التغير 2018 2019 البيانات
(93,6%) (71 976) 76 923 4 947 مؤسسات بنكية

- - 1 1 بنوك إيداع
(93,6%) (71 976) 76 922 4 946 بنوك غير مقيمة
(6,0%) (12 170) 201 997 189 827 اقتراضات فيما بين البنوك

(100,0%) (55 000) 55 000 - اقتراضات بالدينار
29,1% 42 830 146 997 189 827 اقتراضات بالعملة األجنبية
21,2% 2 824 13 332 16 156 حسابات املؤسسات املالية

15772,7% 1 735 11 1 746 ديون مرتبطة
(27,2%) (79 586) 292 262 212 676 املجموع

تفصيــل اقتراضــات املؤسســات البنكيــة واملاليــة حســب تجســيدها بســندات على مســتوى الســوق بيــن البنوك:
                بآالف الدنانير

% التغير 2018 2019 البيانات
- - - - مجسدة بسندات

(27,2%) (79 586) 292 262 212 676 غير مجسدة بسندات
(27,2%) (79 586) 292 262 212 676 املجموع

تفصيل إيداعات وأموال املؤسسات البنكية واملالية حسب املدة املتبقية في 31/12/2019
بآالف الدنانير            

املجموع 5 سنوات 
فما فوق

]سنة- 
5سنوات[

]3 أشهر- 
سنة[

أقل من 
3 أشهر  البيانات

4 947 - - - 4 947 ايداعات تحت الطلب للمؤسسات 
املالية

1 - - - 1 بنوك ايداع
4 946 - - - 4 946 بنوك غير مقيمة

189 827 - 77 887 111 940 - اقتراضات لدى املؤسسات 
املالية

- - - - - اقتراضات بالدينار
189 827 - 77 887 111 940 - اقتراضات بالعملة األجنبية
16 156 - - - 16 156 حسابات املؤسسات املالية
1 746 - - - 1 746 ديون مرتبطة

212 676 - 77 887 111 940 22 849 املجموع

القوائم املالية املختومة
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تفصيــل ايداعــات وأمــوال املؤسســات البنكيــة واملاليــة )مــا عــدا الديــون املرتبطــة( حســب طبيعــة العالقــة فــي 
2019/12/31

                 بآالف الدنانير

املجموع مؤسسات 
أخرى

مؤسسات 
مشتركة

مؤسسات 
شريكة

مؤسسات 
مرتبطة البيانات

4 947 4 947 - - - إيداعات تحت الطلب للمؤسسات 
املالية

1 1 - - - بنوك إيداع
4 946 4 946 - - - بنوك غير مقيمة

189 827 189 827 - - - اقتراضات لدى املؤسسات املالية
- - - - - اقتراضات بالدينار

189 827 189 827 - -  - اقتراضات بالعملة األجنبية
16 156 16 156 - - - حسابات املؤسسات املالية
1 746 1 746 - - - ديون مرتبطة

212 676 212 676 - - - املجموع

6 - 10 - إيداعات الحرفاء وأموالهم
بلــغ رصيــد هــذا البنــد 7.370.559 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 6.356.969 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 

2018 وتفصيلــه كاآلتــي :
               بآالف الدنانير

% التغير 2018 2019 البيانات
12,6% 194 817 1 548 371 1 743 188 إيداعات تحت الطلب 
8,9% 248 001 2 773 420 3 021 421 إيداعات االدخار

59,2% 274 098 462 615 736 713 حسابات ألجل
11,4% 9 647 84 426 94 073 حسابات بالدينار القابل للتحويل )*(
(2,5%) (15 785) 620 993 605 208 حسابات بالعملة األجنبية
13,4% 21 819 162 631 184 450 توظيفات بالعملة األجنبية
22,7% 100 512 441 979 542 491 رقاع الصندوق
61,1% 98 732 161 609 260 341 مبالغ أخرى مستحقة للحرفاء
(4,5%) (750) (16 575) (17 325) مستحقات تابعة
70,2% 82 500 117 500 200 000 شهادات اإليداع
15,9% 1 013 591 6 356 969 7 370 560 املجموع

القوائم املالية املختومة
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تفصيل إيداعات الحرفاء وأموالهم حسب املدة املتبقية عدا الديون املرتبطة :

القائم القائم 
الخامالخام

55 سنوات  سنوات 
فما فوقفما فوق

]سنة- ]سنة- 
55سنوات[سنوات[

]]33 أشهر-  أشهر- 
سنة[سنة[

أقل منأقل من  33  
أشهر أشهر  البياناتالبيانات

2 626 919 - - 106 433 2 520 486 إيداعات تحت الطلب

1 743 188 - - - 1 743 188 ايداعات تحت الطلب بالدينار
94 073 - - - 94 073 حسابات بالدينار القابل للتحويل

605 208 - - - 605 208 حسابات بالعملة األجنبية
184 450 - - 106 433 78 017 توظيفات بالعملة األجنبية

3 021 421 - - - 3 021 421 ايداعات االدخار
2 977 322 - - - 2 977 322 حسابات ادخار خصوصية

44 099 - - - 44 099 حسابات ادخار أخرى
1 479 204 2 824 312 540 706 588 457 252 ايداعات ألجل

736 713 2 824 119 715 383 099 231 075 حسابات ألجل
542 491 - 181 325 250 489 110 677 رقاع الصندوق
200 000 - 11 500 73 000 115 500 شهادات إيداع
260 341 - - - 260 341 مبالغ أخرى مستحقة للحرفاء

7 387 885 2 824 312 540 813 021 6 259 500 املجموع  في 31 ديسمبر 2019
6 373 545 2 824 333 685 473 599 5 563 437 املجموع  في 31 ديسمبر 2018

تفصيل إيداعات الحرفاء حسب طبيعة العالقة في 2019/12/31:

املجموعاملجموع مؤسسات مؤسسات 
أخرىأخرى

مؤسسات مؤسسات 
مشتركةمشتركة

مؤسسات مؤسسات 
شريكةشريكة

مؤسسات مؤسسات 
مرتبطةمرتبطة البياناتالبيانات

1 837 2611 837 261 1 815 6671 815 667 -- -- 21 59421 594 إيداعات تحت الطلب إيداعات تحت الطلب 

605 208605 208 601 124601 124 -- 4 0844 084 -- حسابات بالعملة األجنبيةحسابات بالعملة األجنبية

184 450184 450 184 450184 450 -- -- -- توظيفات بالعملة األجنبيةتوظيفات بالعملة األجنبية
3 021 4213 021 421 3 021 4213 021 421 -- -- -- إيداعات االدخارإيداعات االدخار

736 713736 713 691 518691 518 -- 1 4851 485 43 71043 710 حسابات ألجلحسابات ألجل
542 491542 491 541 891541 891 -- -- 600600 رقاع الصندوقرقاع الصندوق
200 000200 000 195 500195 500 -- -- 4 5004 500 شهادات اإليداعشهادات اإليداع
260 341260 341 260 341260 341 -- -- -- مبالغ أخرى مستحقة للحرفاءمبالغ أخرى مستحقة للحرفاء

7 387 885 7 311 912 - 5 569 70 404 املجموع

القوائم املالية املختومة
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6 - 11 - اقتراضات وموارد خصوصية
بلــغ رصيــد هــذا البنــد 312.987 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 284.825 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2018 

وتفصيلــه كاآلتي:
                 بآالف الدنانير

% التغير 2018 2019 البيانات
11,1% 18 899 170 178 189 077   اقتراضات رقاعية وخاصة
5,2% 5 948 113 351 119 299   موارد خصوصية

22,3% 8 466 37 971 46 437   موارد امليزانية
(3,3%) (2 518) 75 380 72 862   موارد خارجية
22,2% 1 642 7 392 9 034 فوائد على االقتراضات الرقاعية
9,8% 95 974 1 069 فوائد للدفع على املوارد الخارجية

- - 388 388 مستحقات تابعة
21,2% 1 578 (7 458) (5 880) فارق الصرف على االقتراض)*(
9.9% 28 162 284 825 312 987 املجموع

)*( تتــم تغطيــة مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة مــن قبــل الصنــدوق الوطنــي للضمانــات الــذي تتصــرف فيــه الشــركة 
التونســية إلعــادة التأميــن

) أ ( اقتراضات رقاعية وخاصة
) 1 ( تفصيل االقتراضات الرقاعية والخاصة حسب املدة املتبقية في 2019/12/31

                  بآالف الدنانير

املجموع 5 سنوات 
فما فوق

]سنة- 
5سنوات[

]3 أشهر- 
سنة[

أقل من 3 
أشهر  البيانات

189 077 29 815 122 747 18 774 17 741 اقتراضات رقاعية وخاصة

تفصيل االقتراضات الرقاعية والخاصة إلى اقتراضات طويلة املدى وقصيرة املدى

الرصيد 
2019/12/31

إعادة 
تصنيف تسديدات  اقتراضات 

جديدة
الرصيد 

2018/12/31 البيانات

83 03383 033 -- (34 801)(34 801) 53 70053 700 64 13464 134 اقتراضات طويلة املدىاقتراضات طويلة املدى
106 044106 044 -- -- -- 106 044106 044 اقتراضات قصيرة املدىاقتراضات قصيرة املدى
189 077 - (34 801) 53 700 170 178 املجموع

)ب( موارد خصوصية
تفصيل املوارد الخصوصية حسب املدة املتبقية في 2019/12/31

املجموع 55 سنوات  سنوات 
فما فوقفما فوق

]سنة- ]سنة- 
55سنوات[سنوات[

]]33 أشهر-  أشهر- 
سنة[سنة[

أقل منأقل من  33  
أشهر أشهر  البياناتالبيانات

72 863 35 806 30 962 5304 791 موارد امليزانية
46 437 34 494 9 812 1 647 484 املوارد الخارجية

القوائم املالية املختومة
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تفصيل املوارد الخاصة إلى موارد طويلة املدى وقصيرة املدى

الرصيد 
2019/12/31

إعادة 
تصنيف تسديدات  اقتراضات 

جديدة
الرصيد 

2018/12/31 البياناتالبيانات

72 862 - (5 783) 3 265 75 380 موارد طويلة املدى
46 437 - (2 006) 10 472 37 971 موارد قصيرة املدى

119 299 - (7 790) 13 737 113 351 مجموع املوارد قبل التغطية

(5 880) - - 1 578 (7 458) تغطية املوارد بالعملة األجنبية

113 419 - (7 790) 15 316 105 893 مجموع املوارد

تفصيل االقتراضات واملوارد الخصوصية حسب طبيعة العالقة في 2019/12/31 :

املجموع مؤسسات 
أخرى

مؤسسات 
مشتركة

مؤسسات 
شريكة

مؤسسات 
مرتبطة البيانات

189 077 151 463 - - 37 614   اقتراضات رقاعية وخاصة
119 299 119 299 - - -   موارد خصوصية
46 437 46 437 - - -   موارد امليزانية
72 862 72 862 - - -   موارد خارجية
9 034 7 008 - - 2 026 فوائد على االقتراضات الرقاعية
1 069 1 069 - - - فوائد للدفع على املوارد الخارجية

388 388 - - - مستحقات تابعة
(5 880) (5 880) - - - فارق الصرف على االقتراض)*(

312 987 273 347 - - 39 640 املجموع

Ammar FARHAT 
Collection privée STB

القوائم املالية املختومة
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6 - 12 - خصوم أخرى
بلغ رصيد هذا البند 951.653 ألف دينار في 31 ديسمبر 2019 مقابل 984.290  ألف دينار في 31 ديسمبر 2018 

وتفصيله كاآلتي :
                                     بآالف الدنانير

% التغير 2018 2019 البيانات
3,4% 7 838   227 478 235 316 مدخرات للخصوم واألعباء )1(

271,5% 87 744 32 316 120 060 مستحقات للدولة وأداءات وضرائب وديون اجتماعية )2(
(54,5%) (25 175) 46 190 21 015 أوراق مالية لم يحل أجل خالصها )3(
(16,7%) (839) 5 037 4 198 فوائد مؤجلة تكفلت بها الدولة
(12,1%) (6 338) 52 558 46 220 أعباء للدفع
(8,3%) (234) 2 832 2 598 دائنون مختلفون

- - 5 915 5 915 حسابات عالقة للتسوية
(31,4%) (9 659) 30 792 21 133 املقر الرئيسي والفروع والوكاالت

2,3% 6 021 257 720 263 740 حسابات تسوية للخصوم
3,5% 7 250 206 192 213 442 قيم مقدمة للمقاصة اإللكترونية قيد الخالص

(100,0%) (98 518) 98 518 - فارق التحويل )4(
31.3% 157 501 658 قروض أخرى

(19,5%) (883) 4 523 3 640 قروض للتسوية
- (1) 13 718 13 717 فوائد لالستخالص على املوارد الخصوصية

(3,3%) (32 637) 984 290 951 653 املجموع

) 1 ( بلغــت املدخــرات للخصــوم واألعبــاء التــي كونهــا البنــك في موفى الســنة املحاســبية 2019 ما قــدره 235.316 
ألــف دينــار مقابــل 227.478 ألــف دينــار فــي نهايــة الســنة املحاســبية 2018. وتغطــي املدخــرات املكونــة املخاطــر 

علــى العناصــر خــارج املوازنــة واملخاطــر املختلفــة وتفصــل كاآلتي: 
                  بآالف الدنانير

املدخرات 2019 إعادة تصنيف تسديدات  اقتراضات 
جديدة

الرصيد 
2018/12/31 البيانات

57 928 334 4 579 (2 696) 55 711 املدخرات للتعهدات 
باإلمضاء

46 880 - 1 975 (21 150) 66 055 املدخرات للمغادرة إلى 
التقاعد

130 508 - 25 677 (882) 105 712 املدخرات للمخاطر 
املختلفة 

222 642 334 32 232 (24 728) 227 478 املجموع

 ) 2 ( يفصل هذا الباب كما يلي :
                                                               بآالف الدنانير

% التغير 2018 2019 البيانات
- 83 296 - 83 296 األداء على الشركات

31,6% 841 2 664 3 505 األداء على القيمة املضافة
7,3% 1 294 17 833 19 127 خصم على املورد

21,0% 1 720 8 189 9 909 صندوق تعديل أسعار الصرف
138,5% 90 65 155 املساهمة االجتماعية للتضامن
14.1% 502 3 566 4 068 متفرقات

271,5% 87 744 32 316 120  060 املجموع

القوائم املالية املختومة
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) 3 ( يفصل هذا الباب كما يلي :
              بآالف الدنانير

% التغير 2018 2019 البيانات
5,2% 61 1 185 1 246 أوراق مالية متوسطة األجل لم يحل أجل خالصها

- - - - أوراق مالية قصيرة األجل لم يحل أجل خالصها
0,5% 21 4 399 4 420 أوراق مالية/فوائد متوسطة األجل لم يحل أجل خالصها

- - 547 547 أوراق مالية لم يحل أجل خالصها مقبولة عن طريق 
املقاصة

(79,5%) (21 997) 27 669 5 672 أوراق مالية لم يحل أجل خالصها مرسلة إلى املقاصة

(26,3%) (3 260) 12 390 9 130 أوراق مالية للخصم التجاري لم يحل أجل خالصهامرسلة 
إلى االستخالص

(54,5%) (25 175) 46 190 21 015 املجموع

6 - 13 - األموال الذاتية
ــار، وهــو يتكــون مــن 155.375.000 ســهم بقيمــة  ــف دين ــخ إقفــال الحســابات بلــغ رأس املــال 776.875 أل ــد تاري عن
اســمية تســاوي 5 دنانيــر للســهم وهــو مدفــوع بالكامــل. وتفّصــل العمليــات علــى األمــوال الذاتيــة للبنــك كاآلتي:

الرصيد  
2019

النتيجة 
2019

إدراجات 
أخرى

توزيع 
األرباح

اكتتاب 
في 

الترفيع 
في رأس 

املال

تخصيص 
نتيجة

الرصيد 
قبل 

التخصيص 
2018

البيانات

776 875 - - - - - 776 875 رأس املال
117 000 - - - - - 117 000 مخصصات الدولة
142 663 - - - - - 142 663 منح مرتبطة برأس املال
12 430 - - - - - 12 430 احتياطيات قانونية
49 479 - - - - - 49 479 احتياطيات تنظيمية

196 906 - - - - - 196 906 احتياطيات ذات صبغة 
خصوصية

9 974 - - - - - 9 974 احتياطيات إلعادة االستثمار

9 981 - 384 - - - 9 597 احتياطيات للصندوق 
االجتماعي

45 028 - - - - - 45 028 احتياطيات للمخاطر البنكية
(5 509) - - - - - (5 509) أسهم ذاتية
24 042 - (468) - - - 24 510 أموال ذاتية أخرى )1(

(508 305) - 468 - - 66 863 576 573 نتائج مرحلة
157 347 157 347 - - - (66 863) 66 863 نتيجة السنة املحاسبية

1 027 910 157 347 384 - - - 870 179 املجموع

 )1( تتمثــل فــي احتياطيــات إعــادة تقييــم بمــا قيمتــه 37.324 ألــف دينــار )أراضــي: 15.328 ألــف دينــار ومبانــي االســتغالل 
21.996 ألــف دينــار(. تطبيقــا ملعاييــر املحاســبة الدوليــة 16 )IAS(، تــم تحويــل جــزء مــن رصيــد فــارق إعــادة التقييــم أو مــا 
يعــادل 468 ألــف دينــار فــي ســنة 2019 إلــى النتائــج املؤجلــة لألخــذ بعيــن االعتبــار تراجع القيمة املحاســبية لألصــول الثابتة 

التــي تمــت إعــادة تقييمهــا.

القوائم املالية املختومة
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6 - 13 - 1 - مخصصات الدولة :
طبقــا للقانــون عــدد 17-2012 املــؤرخ فــي 17 ســبتمبر 2012، أدرجت الشــركة التونســية للبنك ضمــن أموالها الذاتية 
مخصصــات الدولــة بمبلــغ 117 مليــون دينــار مصحوبــة بإمكانيــة إرجاعهــا فــي حــال اســتعاد البنــك توازنــه املالــي.

6 - 13 - 2 - الربح للسهم الواحد:
% التغير 2018 2019 البيانات

135,3% 90 483 66 863 157 346 النتيجة الصافية للسنة املحاسبية قبل التغييرات 
املحاسبية )بآالف الدنانير(

0,0% - 155 375 000 155 375 000 عدد األسهم العادية
0,0% - 679 987 679 987 عدد األسهم الذاتية
0,0% - 154 695 013 154 695 013 عدد األسهم العادية املتداولة في بداية الفترة
0,0% - 154 695 013 154 695 013 عدد األسهم العادية املتداولة في نهاية الفترة
0,0% - 155 375 000 155 375 000 عدد األسهم املتوسط املرجح

134,8% 395 293 688 األرباح الراجعة إلى األسهم الذاتية )بأالف الدينارات(
135,6% 583 430 1 013 املجموع

7 - إيضاحات متعلقة بجدول التعهدات خارج املوازنة
7 - 1 - خصوم محتملة

يفصــل بنــد الخصــوم املحتملــة املتكــون من »ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقدمة« و »اعتمادات مســتندية« 
في 31 ديســمبر 2019 كاآلتي :

              بآالف الدنانير
% التغير 2018 2019 البيانات 

8,0% 66 504 826 312 892 816 ضمانات وكفاالت بأمر الحرفاء

(15,6%) (85 410) 547 286 461 876 ضمانات أخرى غير مشروطة أو قابلة للنقض أذنت بها 
البنوك

(1,4%) (18 906) 1 373 598 1 354 692 مجموع الضمانات والكفاالت وضمانات أخرى مقدمة
6.8% 22 796 336 794 359 590 اعتمادات مستندية ومصادقات على عمليات توريد

90,7% 69 218 76 289 145 507 اعتمادات مستندية ومصادقات على عمليات تصدير
22.3% 92 014 413 083 505 097 مجموع االعتمادات املستندية
4,1% 73 108 1 786 681 1 859 789 املجموع

القوائم املالية املختومة
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تفصيل التعهدات حسب صنف العالقة 

املجموع مؤسسات 
أخرى

مؤسسات 
مشتركة

مؤسسات 
مشتركة

مؤسسات 
مرتبطة البيانات

- - - - - لفائدة املؤسسات البنكية
- - - - - ضمانات مقابلة

- - - - - مدينين برسائل ضمانات بأمر املراسلين 
األجانب

892 816 892 816 - - - لفائدة الحرفاء
892 816 892 816 - - - ضمانات وكفاالت بأمر الحرفاء

- - - - - مدينين برسائل ضمانات
- - - - - مدينين بسندات مدعومة بكفاالت
- - - - - مدينين بكفاالت جبائية
- - - - - مدينين بكفاالت على الصفقات العمومية

- - - - -  billets((                ضمانات لسندات الخزينة
 de trés�rerie

- - - - - مدينين بكفاالت بنكية بتقدير إداري
461 876 461 876 - - - لفائدة الدولة

461 876 461 876 - - - ضمانات اخرى غير مشروطة أو غير قابلة 
للنقض أذنت بها البنوك

1 354 692 1 354 692 - - - كفاالت وضمانات وضمانات أخرى مقدمة

اعتمادات مستندية
بلغــت االعتمــادات املســتندية فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 097 505 ألــف دينــار مقابــل  083 413 ألــف دينــار 

فــي 31 ديســمبر 2018 و تفصــل االعتمــادات املســتندية حســب صنــف العالقــة كمــا يلــي :

املجموع مؤسسات 
أخرى

مؤسسات 
مشتركة

مؤسسات 
مشتركة

مؤسسات 
مرتبطة البيانات

145 507 145 507 - - - مدينين باعتمادات مستندية على عمليات 
التصدير بالعملة األجنبية

359 590 359 590 - - - مدينين باعتمادات مستندية على عمليات 
التوريد بالعملة األجنبية

505 097 505 097 - - - املجموع

7 - 2 - تعهدات تمويل مقدمة
بلــغ رصيــد بنــد »تعهــدات التمويــل املقدمــة« فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 101.039 ألــف دينــار مقابــل 155.361 

ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2018.
بآالف الدنانير           

% التغير 2018 2019 البيانات
(35,1%) (54 272) 154 502 100 230 تعهدات تمويل
(5,8%) (50) 859 809 تعهدات على السندات

(35,0%) (54  322) 155 361 101 039 املجموع

القوائم املالية املختومة
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7 - 3 - ضمانات مقبـولة
بلــغ رصيــد هــذا البنــد 2.198.960 ألــف دينــار فــي موفــى ديســمبر2019، مقابــل 2.132.046 ألــف دينــار فــي نهايــة 

الســنة املحاســبية 2018.
                بآالف الدنانير

% التغير 2018 2019 البيانات
(15,6%) (85 411) 547 287 461 876 ضمانات مقابلة مقبولة من البنوك املنتصبة بالخارج

35,8% 7 601 21 221 28 822 ضمانات مقبولة من البنوك واملؤسسات املالية 
املنتصبة بتونس

(9,1%) (83 155) 919 475 1 002 630 ضمانات مقبولة من الدولة ومؤسسات التأمين
9.5% 61 569 644 063 705 632 ضمانات مقبولة من الحرفاء  

(3,1%) (66 914) 2 132 046 2 198 960 املجموع

جــرى إعــداد معطيــات هــذا البنــد بنــاء علــى بيانــات غيــر محاســبية حــددت باالعتمــاد علــى مختلــف إدارات البنــك.

يتم إبراز الضمانات املقابلة والواردة من البنوك ضمن بند الخصوم املحتملة وبند الضمانات املقبولة من البنوك.

ال يتــم أخــذ الضمانــات الفعليــة املقدمــة مــن قبــل الحرفــاء لتغطيــة املســاعدات املمنوحــة لهــم بعيــن االعتبــار 
ضمــن قائمــة التعهــدات خــارج املوازنــة.

8 - إيضاحات متعلقة بقائمة النتائج
8 - 1 - فوائد ومداخيل مماثلة

ارتفعــت الفوائــد واملداخيــل املماثلــة إلــى 803.026 ألــف دينــار فــي نهاية الســنة املحاســبية 2019 مقابــل 622.188 
ألــف دينــار موفــى ديســمبر 2018، وتفصيلهــا كمــا يلي:

              بآالف الدنانير

% التغير 2018 2019 البيانات

17,5% 3 088 17 666 20 754 فوائد على املستحقات على املؤسسات البنكية 
واملالية

21,9% 1 235 5 629 6 864 فوائد على قروض على السوق النقدية بالدينار
15,4% 1 853 12 037 13 890 فوائد على قروض على السوق بالعملة األجنبية
29,9% 174 135 581 149 755 284 فوائد على املستحقات على الحرفاء
24,5% 23 125 94 540 117 665 فوائد في شكل إيرادات على الحسابات املدينة

31,03% 150 010 486 609 637 619 فوائد على املستحقات على الحرفاء
15,5% 3 615 23 373 26 988 مداخيل مماثلة
29,1% 180 838 622 188 803 026 املجموع

القوائم املالية املختومة
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8 - 2 - عموالت )في شكل إيرادات(
بلــغ رصيــد هــذا البنــد 108.033 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 91.151 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2018. 

وتفصيــل ذلــك كاآلتــي:
بآالف الدنانير            

% التغير 2018 2019 البيانات

22,6% 9 552 42 292 51 844 صكوك وأوراق مالية وتحويالت ومسك الحساب
(47,4%) (233) 492 259 عمليات على السندات

8,4% 766 9 169 9 935 عمليات الصرف 
24,9% 613 2 463 3 076 عمليات التجارة الخارجية
3,3% 1 30 31 كراء خزائن محصنة

18,0% 3 144 17 479 20 623 دراسات
15,8% 3 040 19 226 22 265 عموالت أخرى 
18,5% 16 882 91 151 108 033 املجموع

8 - 3 - أرباح على محفظة السندات التجارية والعمليات املالية
ارتفــع رصيــد هــذا البنــد إلــى 63.899 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 60.252 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 

2018. وتفصيلــه كاآلتــي:
            بآالف الدنانير

% التغير 2018 2019 البيانات
(90,6%) (4 780) 5 278 498 أرباح صافية على سندات املعامالت
(90,6%) (4 780) 5 278 498 فوائد صافية على رقاع الخزينة

- - - - فائض قيمة كامن على رقاع الخزينة
2,0% 346 17 537 17 883 أرباح)خسائر( صافية على سندات التوظيف

(17,8%) (4 608) 25 880 21 272 أرباح ومداخيل مماثلة على سندات التوظيف
59,4% 4 954 (8 343) (3 389) خسائر على سندات التوظيف

- - - - مخصصات مدخرات على نقص قيمة سندات التوظيف
- - - - استرجاع مدخرات على نقص قيمة سندات التوظيف

21,6% 8 081 37 437 45 518 أرباح صافية على عمليات الصرف
22,4% 7 858 35 070 42 928 النتيجة على عمليات الصرف
9,4% 223 2 367 2 590 عموالت على الصرف اليدوي
6,1% 3 647 60 252 63 899 املجموع

8 - 4 - مداخيل محفظة سندات االستثمار
بلغــت املداخيــل املســجلة ضمــن هــذا البنــد 73.084 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 72.586 ألــف دينــار 

فــي موفــى ديســمبر 2018، وهــي تتــوزع كاآلتــي:
بآالف الدنانير            

% التغير 2018 2019 البيانات
(25,8%) (1 960) 7 609 5 649 فوائد ومداخيل مماثلة بعنوان سندات االستثمار

5,6% 3 063 54 617 57 680 فوائد ومداخيل مماثلة على سندات الخزينة القابلة 
للتنظير لالستثمار

(5,9%) (607) 10 361 9 754 أرباح ومداخيل مماثلة على سندات املساهمات
0,7% 496 72 587 73 083 املجموع
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تفصل األرباح واملداخيل املماثلة املتعلقة باملســاهمات واملؤسســات مرتبطة واملؤسســات في 2019/12/31 
كاآلتي :

بآالف الدنانير  

املجموع مؤسسات 
أخرى

مؤسسات 
شريكة

مؤسسات 
شريكة

مؤسسات 
مرتبطة البيان

8 733 4 353 - 3 555 825 أرباح
137 48 - - 89 رسوم الحضور
14 14 فوائض القيمة على سندات االستثمار

870 14 - - 856 مداخيل شركات االستثمار ذات رأس مال 
تنمية

9 754 4 429 - 3 555 1 770 املجموع

8 - 5 - فوائد مدينة وأعباء مماثلة
ارتفعــت هــذه الفوائــد، فــي نهايــة الســنة املحاســبية 2019، إلــى -440.067 ألــف دينــار مقابــل -367.540 ألــف دينــار 

فــي نهايــة ديســمبر 2018، وتفصيــل ذلــك كمــا يلــي:

بآالف الدنانير            

% التغير 2018 2019 البيانات
(21,8%) (23 576) (108 154) (131 730) عمليات مع املؤسسات البنكية

(19,0%) (46 675) (245 622) (292 297) عمليات مع الحرفاء

(16,9%) (2 314) (13 726) (16 074) اقتراضات وموارد خصوصية
100,0% 39 (39) - فوائد وأعباء أخرى
(19,7%) (72 526) (367 541) (440 067) املجموع

8 - 6 - تحليل تطور الناتج البنكي الصافي
ســجل الناتــج البنكــي الصافــي ارتفاعــا بـــ 26,5 % بيــن الســنوات املحاســبية 2018 و2019، وتفصيــل ذلــك كمــا يلــي:

            بآالف الدنانير
% التغير 2018 2019 البيانات

291% 180 838 622 188 803 026 فوائد ومداخيل مماثلة
(19,7%) (72 526) (367 541) (440 067) فوائد متكبدة وأعباء مماثلة

42,5% 108 312 254 647 362 959 الهامش الصافي للفوائد
18,5% 16 882 91 151 108 033 عموالت مقبوضة

(30,2%) (1 584) (5 249) (6 833) عموالت مدفوعة
17,8% 15 298 85 902 101 200 العموالت الصافية
6,1% 3 647 60 252 63 899 أرباح على محفظة السندات التجارية والعمليات املالية
0,7% 496 72 587 73 083 مداخيل محفظة سندات االستثمار
27% 127 753 473 388 601 141 الناتج البنكي الصافي
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8 - 7 - مخصصات للمدخرات ونتائج تصحيح قيم املستحقات والعناصر خارج املوازنة والخصوم
                  بآالف الدنانير

% التغير 2018 2019 البيانات
42,5% 70 236 (165 101) (94 865) مخصصات للمدخرات على تعهدات الحرفاء

(32,9%) (31 525) (95 768) (127 293) مخصصات للمدخرات على الديون املشكوك في خالصها
53,9% 51 775 (96 084) (44 309) مخصصات للمدخرات اإلضافية
374% 9 770 (26 106) (16 336) مخصصات للمدخرات الجماعية
28,6% 35 168 123 079 158 247 استعادة مدخرات على ديون مشكوك في خالصها

(17,7%) (21 527) 121 794 100 267 استعادة مدخرات إضافية
- - - - استعادة مدخرات جماعية على ديون غير مصنفة

20.7% 55 407 (268 292) (212 885) ديون تم التفويت فيها للـشركة التونسية الستخالص الديون
(499.1%) (22 112) (4 430) (26 542) ديون مدرجة في حساب الخسائر

(8,3%) (6 721) 80 707 73 986 استعادة الفوائد املعلقة على الديون املتخلي عنها
(60,6%) (9 779) (16 126) (25 905) مخصصات للمدخرات على املخاطر واألعباء
(24,4%) (5 421) (22 232) (27 653) مخصصات للمدخرات على املخاطر واألعباء
(68.3%) 3 509 (5 136) (1 627) مدخرات على الحسابات العالقة
105.5% (6 210) (5 887) (12 097) مدخرات على حسابات املراسلين وفارق التحويل

110.4% (6 270) (5 681) (11 951) مدخرات على الحسابات املحالة على النزاعات والقضايا ضد 
البنك

(99.6%) 807 (810) (3) مدخرات على مدينين مختلفين 
(429) - مدخرات على نقص الجرد
(17) - مدخرات على حسابات نشاط النقديات

24.4% 2 297 (4 272) (1 975) IDRمخصصات للمدخرات متعلقة بالتطهير االجتماعي و
0,3% 65 (20 349) (20 284) تعويضات ومعاشات متعلقة بالتطهير االجتماعي

(57,2%) (2 333) 4 081 1 748 استعادة مدخرات على املخاطر واألعباء
(9,3%) (2 090) 22 374 20 284 استعادة مدخرات للمغادرة للتقاعد والتطهير  االجتماعي
33.4% 60 457 (181 226) (120 770) املجموع

8 - 8 - مخصصات للمدخرات ونتائج تصحيح قيم محفظة االستثمار
يتوزع رصيد هذا الحساب، في موفى ديسمبر 2019، كما يلي :

                 بآالف الدنانير
% التغير 2018 2019 البيانات

(743.8%) (6 590) (886) (7 475) مخصصات للمدخرات على انخفاض قيمة محفظة االستثمار
(90.6%) (1 691) (1 866) (3 556) مخصصات للمدخرات على األموال املتصرف فيها

(1 096) (1 096) مخصصات للمدخرات على أموال شركات االستثمار ذات رأس 
مال التنمية

(319,4%) (7 687) 2 407 (5 280) فائض أو نقص قيمة التفويت في محفظة االستثمار
580,0% 46 548 8 026 54 574 استعادة مدخرات على انخفاض قيمة محفظة االستثمار

(1274,5%) (56 423) (4 427) (60 850) خسائر على سندات املساهمة
210,3% 1 207 574 1 781 استعادة مدخرات على األموال املتصرف فيها

(672,2%) (25 732) 3 828 (21 904) املجموع

القوائم املالية املختومة



104
التقرير السنوي 2019    

8 - 9 - إيرادات استغالل أخرى 

بلــغ رصيــد هــذا البنــد 7.633 ألــف دينــار فــي 2019/12/31 مقابــل 7.881 ألــف دينــار فــي 2018/12/31 ويفصــل كاآلتــي :

% التغير 2018 2019 البيانات
6,7% 74 1 111 1 185 مداخيل البناءات

(5,3%) (356) 6 736 6 380 فوائد على القروض لألعوان
100,0% 34 34 68 إيرادات أخرى ثانوية
(3,1%) (248) 7 881 7 633 املجموع

8 - 10 - مصاريف األعوان
بلغــت مصاريــف األعــوان 150.584 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 143.341 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 

2018، وتفصيلهــا كاآلتــي:
                 بآالف الدنانير

% التغير 2018 2019 البيانات
(2,5%) (2 743) (110 093) (112 836) أجور األعوان

(14,2%) (4 432) (31 251) (35 683) األعباء االجتماعية
(3,4%) (68) (1 997) (2 065) أعباء أخرى مرتبطة باألعوان
(5,1%) (7 243) (143 341) (150 584) املجموع

8 - 11 - تكاليف االستغالل العامة
بلغــت تكاليــف االســتغالل العامــة 71.385 ألــف دينــار فــي موفــى ديســمبر 2019 مقابــل 66.511 ألــف دينــار فــي 31 

ديســمبر 2018 وتفصيلهــا كاآلتــي:
                 بآالف الدنانير

% التغير 2018 2019 البينات
(10,4%) (371) (3 573) (3 944) كراء
(8,3%) (866) (10 473) (11 339) عمليات صيانة وإصالح موكولة للغير
(9,1%) (780) (8 571) (9 351) أشغال من إنجاز الغير

3,8% 705 (18 500) (17 795) املساهمة في صندوق الضمانات والودائع
(208,4%) (1 163) (558) (1 721) مصاريف وأقساط تأمين

15,5% 428 (2 762) (2 334) تكاليف أخرى
(73.2%) (936) (1 277) (2 213) أداءات وضرائب
(41,9%) (802) (1 915) (2 717) إمدادات للمؤسسة
(39,1%) (552) (1 413) (1 965) أجور وأتعاب وسطاء وخبراء ومحامين

41,5% 190 (458) (268) مصاريف نقل وتنقل األعوان
(4.3%) (727) (17 011) (17 738) مصاريف مختلفة للتسيير
(7.3%) (4 874) (66 511) (71 385) املجموع
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8 - 12 - رصيد الربح/الخسارة املتأتي من العناصر العادية األخرى
بلــغ رصيــد الربح/الخســارة املتأتــي مــن العناصــر العاديــة األخــرى 13.039 فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 11.502 ألــف 

دينــار فــي 31 ديســمبر 2018 ويفصــل كاآلتــي: 
              بآالف الدنانير

% التغير 2018 2019 البينات
4,5% 681 15 036 15 718  أرباح متأتية من العناصر العادية األخرى

- 7 293 - 7 293 - زيادة قيمة التفويت
7,1% 90 1 259 1 349   »TFP« منحة ضرائب التدريب املهني -

(48,6%) (6 702) 13 777 7 076 - مرابيح أخرى
24,2% 857 (3 535) (2 679) خسائر متأتية من العناصر العادية األخرى
13,4% 1 538 11 501 13 039 املجموع

8 - 13 - األداء على الشركات 
بلــغ األداء علــى الشــركات بعنــوان الســنة املحاســبية 2019 مــا قيمتــه 82.828 الــف دينــار مقابــل 25.800 الــف دينــار 

فــي موفــى الســنة املحاســبية 2018.

% التغير 2018 2019 البيان
(221,0%) 162 939 73 714  236 653 النتيجة الضريبية
(221,0%) (57 028) (25 800) (82 828) األداء على الشركات

9 - إيضاحات متعلقة بجدول التدفقات النقدية
9 - 1 - التدفقات النقدية الصافية املخصصة ألنشطة االستغالل

أبرزت أنشطة االستغالل خالل السنة املحاسبية 2019 تدفقا نقديا صاف إيجابي بـ 714.208 ألف دينار.

وتفصل أهم التغيرات كاآلتي : 

سجلت إيرادات االستغالل املقبوضة فائضا بـ 487.388 ألف دينار مقارنة بأعباء االستغالل املدفوعة.
أبرزت القروض والتسديدات على القروض للحرفاء تدفقا صاف سلبي بـ 919.413 ألف دينار.

أبرزت إيداعات وسحوبات الحرفاء تدفقا صاف إيجابي بـ 1.014.341 ألف دينار.
أبرزت اقتناءات/ تفويت في سندات التوظيف تدفقا صاف سلبي بـ 7.087 ألف دينار.

بلغت املبالغ املسددة لألعوان ودائنون آخرون 136.349 ألف دينار.
بلغت التدفقات النقدية األخرى ألنشطة االستغالل وضعية مدفوعات صافية بـ 123.124 ألف دينار.

9 - 2 - التدفقات النقدية الصافية املخصصة ألنشطة االستثمار
أبرزت أنشطة االستثمار خالل السنة املحاسبية 2019 تدفقا صاف إيجابي بـ 119.117 ألف دينار.

9 - 3 - التدفقات النقدية الصافية املخصصة ألنشطة التمويل
أبرزت أنشطة التمويل خالل السنة املحاسبية 2019 تدفقا نقديا صاف إيجابي بـ 26.425 ألف دينار. 

9 - 4 - السيولة وما يعادلها
بلــغ رصيــد الســيولة ومــا يعادلهــا 538.434 - ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 1.398.184 - ألــف دينــار        

فــي 31 ديســمبر 2018، وتفصيلــه كاآلتــي:
بآالف الدنانير            

% التغير 2018 2019 البيانات
(0,9%) (668) 73 507 72 839 الخزانة ومركزالصكوك البريدية واستعادة السيولة
34,8% 522 061 (1 501 538) (979 477) البنك املركزي التونسي 

1791,9% 130 162 7 264 137 426 بنوك ومؤسسات متخّصصة
883,0% 194 730 22 053 216 783 قروض واقتراضات من السوق النقدية

2540,6% 13 465 530 13 995 سندات املعامالت

61,5% 859 750 (1 398 184) (538 434) املجموع
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السيدات والسادة مساهمي

الشركة التونسية للبنك 

التقريـر العام ملراقبى الحسابات حول القوائم

املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2019
التقرير حول القوائم املالية السنوية

1  - الرأي املتحفظ 

تنفيــذا ملهمــة مراقبــة الحســابات التــي أســندت إلينــا ، قمنــا بالتدقيــق فــي القوائــم املاليــة للشــركة 
التونســية للبنــك املرفقــة والتــي تتكــون مــن املوازنــة املختومــة فــي  31 ديســمبر2019 و جــدول التعهــدات 
خــارج املوازنــة وقائمــة النتائــج وجــدول التدفقــات النقديــة للســنة املنتهيــة فــي ذات التاريــخ، وكذلــك ملّخــص 

ــة األخــرى. ــرات اإليضاحّي ــم الطــرق املحاســبّية واملذّك ألّه

وفــي رأينــا، وباســتثناء انعكاســات التحفظــات الــواردة بالفقــرة »أســاس الــرأي املتحفــظ« فــإن القوائــم املاليــة 
املرفقــة تعبــر بصــورة حقيقيــة وعادلــة، مــن جميــع الجوانــب الجوهريــة، عــن املركــز املالــي للشــركة التونســية 
للبنــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 ونتيجــة نشــاطها وتدفقاتهــا النقديــة للســنة املنتهيــة بــذات التاريــخ وفقــا 

للمبــادئ املحاســبية املعتمــدة بالبــالد التونســية.

2 - أساس الرأي املتحفظ

قمنــا بعمليــة التدقيــق طبقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق واملعمــول بهــا فــي تونــس. ومســؤوليتنا بموجــب 
ــا، فــي فقــرة »مســؤوليات مراقــب الحســابات عــن مراجعــة القوائــم  تلــك املعاييــر تــم توضيحهــا ضمــن تقريرن
املاليــة«. ونحــن مســتقلون عــن البنــك طبقــا لقواعــد الســلوك األخالقــي وآداب املهنــة املعتمــدة فــي البــالد 
التونســية ذات الصلــة بمراجعتنــا القوائــم املاليــة. كمــا وفينــا أيضــا بمتطلبــات قواعــد الســلوك األخالقــي وآداب 

املهنــة األخــرى طبقــا لتلــك القواعــد. 

ونعتقد أن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا املتحفظ.

1.2 مثلت النقاط التالية حّدا ألعمال التدقيق:
• النقائــص املرتبطــة بنظــام الرقابــة الداخليــة للبنــك والتــي تشــمل املســاقات و اإلجــراءات ذات العالقــة 
بمعالجــة  و اعــداد املعلومــات املاليــة. نذكــر علــى وجــه الخصــوص تبريــر و تأكيــد التدفقــات والعمليــات املاليــة 

و ضبــط جــدول التعهــدات.

• غيــاب محاســبة متعــددة العمــالت مســتقلة تمســك حســب نظــام مــزدوج ممــا ال يمكــن مــن تحديــد تأثيــر 
العمليــات بمختلــف العمــالت األجنبيــة علــى نتيجــة الســنة املاليــة وتقييــم تعــرض البنــك ملخاطــر الصــرف.

2.2  تحتــوي كّل مــن بنــود »خزانــة و أمــوال لــدى البنــك املركــزي التونســي، صكــوك بريديــة والخزينــة العاّمــة 
للبــالد التونســّية« و«مســتحقات علــى املؤّسســات البنكّيــة و املالّيــة« و«البنــك املركــزي التونســي وصكــوك 
ــة« علــى جملــة مــن املبالــغ القديمــة العالقــة تخــّص  ــة واملالّي بريديــة »و«ودائــع وأمــوال املؤّسســات البنكّي
باألســاس حســاب البنــك املركــزي بالدينــار وبالعملــة األجنبّيــة و كذلــك حســابات املراســلين بالعملــة األجنبّيــة.

كمــا  ان بعــض الحســابات علــى مســتوى »األصــول األخــرى« و«الخصــوم األخــرى« تحتــوي علــى أرصــدة قديمــة  و 
مبالــغ معّلقــة تّخــص باألســاس الحســابات الداخلّيــة بيــن فــروع البنــك )بالدينــار وبالعملــة األجنبّيــة(.

قــام البنــك بإســناد مهمــة تبريــر و تصفيــة العمليــات العالقــة ملكاتــب خبــرة فــي املحاســبة مســتقلين . و 
نظــرا الن هــذه املهمــات ال تــزال فــي طــور االنجــاز  فإنــه ال يمكــن تقييــم تأثيرهــا علــى القوائــم املاليــة.  
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3.2 يفتقــر البنــك ملحاســبة عادلــة و شــاملة خاّصــة بالتعهــدات خــارج املوازنــة. حيــث أنــه تــم االعتمــاد علــى 
تصاريــح الهيــاكل الداخليــة للبنــك إلعــداد جــدول التعهــدات خــارج املوازنــة باســتثناء الضمانــات و الكفــاالت .

و عليه ، فإننا نبدي تحفظا بخصوص عدالة و شمولية قائمة التعهدات خارج املوازنة. 

 »AC7 « األصــول األخــرى ، »AC3 « ــاء ــود تعهــدات الحرف 4.2 تجــاوزت التعهــدات املســجلة محاســبيا ضمــن بن
و التعهــدات خــارج املوازنــة« HB« التعهــدات املصــرح بهــا للبنــك املركــزي التونســي، التــي تمثــل أســاس 

ــار. ــون دين ــدره 30،821 ملي ــغ ق ــك بمبل ــرات املســتوجبة، وذل احتســاب املدخ
مــن ناحيــة أخــرى، لــم يقــع التصريــح للبنــك املركــزي التونســي ببعــض التعهــدات منهــا القــروض املســندة 
لألعــوان ) مــن األمــوال الذاتيــة(، االعتمــادات بعنــوان اتفاقيات إعادة الشــراء، االعتمادات املســتندية و مصادقات 
علــى عمليــات التصديــر و  تعهــدات التمويــل غيــر املســتخدمة. و هــو مــا قــد يؤثــر علــى املدخــرات املســتوجبة 

بعنــوان تعهــدات الحرفــاء.

3 - مسائل التدقيق األساسية
إن مســائل التدقيــق األساســية هــي تلــك األمــور التــي كانــت، بحســب حكمنــا املهنــي، لهــا األهميــة البالغــة 
عنــد مراجعتنــا للقوائــم املاليــة للفتــرة الحاليــة.  وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق مراجعتنــا للقوائــم 
املاليــة ككل، وعنــد تكويــن رأينــا فيهــا، وال نقــدم رأيــا منفصــال فــي تلــك املســائل.  وتمثــل النقــاط التاليــة، 

وفقــا لحكمنــا املهنــي، مســائل للتدقيــق األساســية التــي وجــب اإلبــالغ عنهــا فــي تقريرنــا:

1.3  تقييم مخاطر القروض وتغطية التعهدات

مسألة التدقيق األساسّية
بلغــت املســتحقات كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قــدره 393 11 مليــون دينــار وتــم تكويــن مدخــرات لتغطيــة 

املخاطــر بمــا قــدره 220 1 مليــون دينــار كمــا بلغــت الفوائــد املؤجلــة 561 مليــون دينــار.

 مثلمــا هــو مبّيــن باإلفصــاح عـ1.3ـــدد« التقييــد املحاســبي للتعهــدات واملداخيــل املتعلقــة بهــا«، يقــوم البنــك 
بتقييــم التعهــدات وتكويــن املدخــرات لتغطيــة املخاطــر عنــد إعتبــار أن الشــروط املنصــوص عليهــا ضمــن 

منشــور البنــك املركــزي عـ24ـــدد لســنة 1991 كمــا تــم إتمامــه وتنقيحــه بالنصــوص الالحقــة قــد توفــرت.

ونظــرا لتعــرض البنــك ملخاطــر القــروض التــي يعتمــد فــي تقييمهــا علــى معاييــر كميــة ونوعيــة تتطلــب درجــة 
ــل مســألة  ــة تمث ــد املؤجل ــم املدخــرات والفوائ ــف التعهــدات وتقيي ــا أن تصني ــد اعتبرن ــر وق ــة مــن التقدي عالي

أساســية فــي التدقيــق.

اإلجراءات املعتمدة
بنــاًء علــى املناقشــات التــي أجريناهــا مــع اإلدارة  و علــى  تقييمنــا إلجــراءات الرقابــة فــي البنــك ، قمنــا 
بفحــص طريقــة تقييــم املخاطــر الخاصــة بالطــرف املقابــل وتكويــن املدخــرات الالزمــة بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار 
ــى  ــف التعهــدات أساســا عل ــة تصني ــاء. وتعتمــد عملي ــا مــن طــرف الحرف ــم الحصــول عليه ــي ت ــات الت للضمان

ــة املســتحقات.  أقدمي

وشملت أعمال املراقبة التي قمنا بها أساسا:

• مقاربــة بيــن التعهــدات املســجلة محاســبيا وبيــن التعهــدات املصــرح بهــا للبنــك املركــزي التونســي، التــي 
تمثــل أســاس احتســاب املدخــرات املســتوجبة؛

• تقييم طريقة التصنيف املعتمدة من طرف البنك ومطابقتها ملتطلبات البنك املركزي؛
• تقييم نجاعة النظام  فيما يتعلق بتغطية املخاطر و تأجيل الفوائد؛  

• تقييــم مالئمــة املعاييــر النوعيــة املعتمــدة فــي تصنيــف التعّهــدات ومراقبــة ســلوكّيات الحرفــاء خــالل فتــرة 
2019؛

• فحص الضمانات املقبولة في تقييم املّدخرات وتقييم كفاية الفرضّيات املعمول بها؛
• التثبــت مــن طريقــة احتســاب املدخــرات الفرديــة واملدخــرات الجماعيــة واملدخــرات اإلضافيــة و مطابقتهــا 

للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل؛  
• التثبت من األخذ بعين االعتبار للتعديالت املقترحة.
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2.3 تسجيل الفوائد والعموالت

مسألة التدقيق األساسّية

بلغت إيرادات القروض والعموالت املسّجلة ضمن نتائج سنة 2019 مبلغا قدره 911 مليون دينار.

ويمثــل إدراج الفوائــد والعمــوالت مســألة أساســية فــي التدقيــق بســبب أهميــة هــذا البنــد و نظــرا للنقائــص 
املرتبطــة بالنظــام املعلوماتــي.

اإلجراءات املعتمدة

في إطار مهمة التدقيق، شملت أعمال الرقابة التي قمنا بها أساسا:

• تقييم السياسات واإلجراءات والضوابط في االعتراف باإليرادات وتسجيلها؛
• تقييم لنظام املعلومات باعتبار اإلدماج اآللي لإيرادات ضمن املحاسبة؛

ــرادات ذات  ــدد واملتعلــق »بالتعهــدات واإلي • التثبــت مــن امتثــال البنــك ألحــكام املعيــار املحاســبي عـ24ـ
ــرادات و فصــل الســنوات املحاســبية؛  ــة فــي املؤسســات البنكية«فــي مــا يتعلــق باحتســاب اإلي الصل

• تطبيق إجراءات تحليلية بشأن تطور الفوائد والعموالت ؛
• التثبت من موثوقية الطرق املعتمدة في تأجيل الفوائد؛

• التثبت من املعلومات الواردة في اإليضاحات حول القوائم املالية.

3.3  قواعد تسجيل رقاع الخزينة القابلة للتنظير وطرق عرضها

مسألة التدقيق األساسّية

يعتمــد تصنيــف رقــاع الخزينــة القابلــة للتنظيــر ضمــن محفظــة ســندات االســتثمار أو ضمــن محفظــة الســندات 
التجارّيــة علــى سياســة الســيولة املتبعــة مــن طــرف البنــك.

بلغــت قيمــة رقــاع الخزينــة القابلــة للتنظيــر كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 085 1 مليــون دينــار. وقــد 
أّدى تطبيــق سياســة الســيولة للبنــك إلــى عــرض مــا قــدره 313 مليــون دينــار ضمــن محفظــة الســندات التجاريــة 

.»AC5« وعــرض جــزء آخــر بقيمــة 772 مليــون دينــار ضمــن محفظــة ســندات االســتثمار »AC4«

وبالنظــر للطبيعــة الجوهريــة للقيمــة الجاريــة لرقــاع الخزينــة القابلــة للتنظيــر واإلعتمــاد علــى فرضّيــات مرتبطــة 
ــا أّن تســجيل محفظــة  ــا هيــاكل اإلدارة والحوكمــة بالبنــك فيمــا يتعلــق بتخصيــص هــذه الســندات، اعتبرن بنواي

رقــاع الخزينــة القابلــة للتنظيــر وتقييمهــا مــن النقــاط األساســية فــي تدقيقنــا.

اإلجراءات املعتمدة

لقــد قمنــا بتقييــم نظــام الرقابــة الداخلّيــة للبنــك واملتعلــق بتســجيل محفظــة الســندات وتقييمهــا وشــملت 
أعمــال املراقبــة التــي قمنــا بهــا أساســا:

• االمتثال ألحكام املعيار املحاسبي رقم 25 املتعلق بمحفظة األسهم في املؤسسات البنكية؛

• تقييــم سياســة الســيولة بالبنــك وتأييدهــا مــع توّجهــات البنــك فــي تســجيل ســندات الخزينــة وتوظيفهــا 
خــالل الســنوات املاضيــة؛

• تقييم معايير تصنيف محفظة السندات وموثوقية نماذج التقييم املطبقة،

• التثبت من املعلومات الواردة في اإليضاحات حول القوائم املالية.
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 4 - مالحظات ما بعد الرأي
بدون التأثير على رأينا الّذي أبديناه سالفا، نلفت إنتباهكم للنقاط التالية :

1 - عمــال بأحــكام القانــون عــدد 17 لســنة 2012 املــؤرخ فــي 21 ســبتمبر 2012  ، قامــت الشــركة التونســّية 
للبنــك بتســجيل إعتمــاد بإســم الدولــة بمبلــغ قــدره 117 مليــون دينــار ضمــن األمــوال الذاتّيــة يكــون غيــر قابــل 

لإرجــاع حتــى يســتعيد البنــك توازنــه املالــي.

2 - تشــمل أصــول البنــك مــا قيمتــه 22 مليــون دينــار بعنــوان مســتحقات وقــع إعــادة جدولتهــا ومســتحقات 
تكفلــت الدولــة بإرجاعهــا ملــدة بيــن 20 و25 ســنة بــدون فوائــد وذلــك فــي إطــار قانــون املاليــة لســنة 1999.

3 - تــم تقديــم دعــوى قضائيــة ضــد البنــك فــي عــام 2011 مــن قبــل الســيد BRUNO POLI  الســتعادة رقــاع 
الخزينــة  ســلمت لـــBNDT. بتاريــخ 29 أكتوبــر 2015 . صــدر حكــم قضائــي إبتدائــي، تــم تدعيمــه إســتئنافيا، ضــد 
البنــك وإدانتــه بإعــادة هــذه الرقــاع أو دفــع مــا قيمتــه 7 مليــون دوالر. تمــت إحالــة امللــف للتعقيــب مــع 
وقــف تنفيــذ تأميــن املبلــغ. واعتمــادا علــى رأي املحامــي املســؤول عــن القضيــة فــإن البنــك غيــر معــرض 

أليــة مخاطــر.

4 - اإلفصــاح عــدد 5« األحــداث بعــد تاريــخ الختــم« و الــذي يصــف التدابيــر التــي اتخذهــا البنــك ) خطة اســتمرارية 
العمــل و نظــام الســالمة للموظفيــن و العمــالء( و ذلــك بعــد تفشــي فيــروس COVID 19 و الشــكوك املتعلقة 

بتقييــم األثــر املحتمــل علــى نشــاط البنــك و وضعــه املالــي.
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5 - تقرير التصرف

إن تقريــر التصــرف هــو مــن مســؤولية مجلــس اإلدارة. إن رأينــا حــول القوائــم املاليــة ال يشــمل تقريــر التصــرف 
املعــد مــن طــرف مجلــس اإلدارة ونحــن ال نبــدي أي تأكيــد عليــه بــأي شــكل مــن األشــكال.

وفقــا للمعاييــر املهنيــة املعتمــدة بالبــالد التونســية، واملنصــوص عليهــا بأحــكام الفصــل 266 مــن مجلــة 
الشــركات التجاريــة، تقتصــر مســؤوليتنا فــي التحقــق مــن دّقــة املعلومــات حــول حســابات البنــك املضمنــة 
بتقريــر مجلــس اإلدارة بالرجــوع إلــى البيانــات الــواردة بالقوائــم املاليــة. و فــي هــذا الصــدد تتمثــل أعمالنــا 
فــي قــراءة تقريــر التصــرف و مــن ثــم القيــام بتقييــم مــا إذا كان هنــاك تعــارض جوهــري بينــه و بيــن القوائــم 
املاليــة أو املعلومــات التــي توصلنــا إليهــا أثنــاء التدقيــق، أو مــا إذا كانــت تبــدو أنهــا تتضمــن أخطــاء جوهريــة 
بصــورة أو بأخــرى. وإن اســتنتجنا اســتنادا إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا علــى أن هنــاك أخطــاء جوهريــة، فإننــا 

ملزمــون ببيــان هــذه الحقائــق فــي تقريرنــا.
ليست لنا مالحظات في هذا الشأن.

1 - مسؤولية اإلدارة  و مجلس اإلدارة في إعداد وعرض القوائم املالية 
إّن اإلدارة ومجلــس اإلدارة يتحمــالن مســؤولية إعــداد القوائــم املاليــة وعرضهــا العــادل، طبقــا لنظــام 
املحاســبة للمؤسســات بتونــس، كمــا تشــمل املســؤولية وضــع الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة 
ضروريــة، لتمكينهــا مــن إعــداد قوائــم ماليــة خاليــة مــن خطــأ جوهــري ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو 

الخطــأ. 

وعنــد إعــداد القوائــم املاليــة، فــإن اإلدارة ومجلــس اإلدارة لهمــا مســؤولية تقييــم قــدرة البنــك علــى 
البقــاء كمنشــأة مســتمرة وعــن اإلفصــاح بحســب مقتضــى الحــال، عــن األمــور ذات العالقــة باالســتمرارية، 
واســتخدام أســاس االســتمرارية فــي املحاســبة، مــا لــم تكــن هنــاك نيــة لتصفيــة البنــك أو إيقــاف عملياتــه، 
ــى مســاقات  ــس اإلدارة اإلشــراف عل ــع ألعضــاء مجل ــك.  ويرج ــم بخــالف ذل ــار مالئ ــاك خي ــه ليــس هن أو أن

اإلفصــاح املالــي فــي البنــك.

2 - مسؤوليات مراقبي الحسابات عن مراجعة القوائم املالية
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت القوائــم املاليــة ككل خاليــة مــن خطــأ 
جوهــري ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ، وإصــدار تقريــر مراقبــي الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. 
ويعتبــر التأكيــد املعقــول مســتوى عــال مــن التأكيــد، إال أنــه ليــس ضمانــا كلّيــا أن املراجعــة التــي تــم القيــام 

بهــا طبقــا ملعاييــر املراجعــة املعتمــدة ستكشــف دائمــا عــن خطــأ جوهــري عندمــا يكــون موجــودا.
ويمكــن أن تنشــأ األخطــاء عــن إحتيــال أو خطــأ. وُتعــد جوهريــة إذا كان يمكــن بشــكل معقــول توقــع أنهــا ســتؤثر 
ــذه  ــى أســاس ه ــا املســتخدمون عل ــي يتخذه ــة الت ــرارات االقتصادي ــى الق ــا، عل ــا أو فــي مجموعه بمفرده

القوائــم املاليــة.
وكجــزء مــن املراجعــة طبقــا ملعاييــر التدقيــق الدوليــة املعتمــدة بتونــس، فإننــا نمــارس الحكــم املهنــي 

ونحافــظ علــى نزعــة الشــك املهنــي فــي جميــع مراحــل املراجعــة. وعلينــا أيضــا:

• تحديــد مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم املاليــة وتقديرهــا ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ، 
وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات مراجعــة اســتجابًة لتلــك املخاطــر، والحصــول علــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومناســبة 
لتوفيــر أســاس لرأينــا. ويعــد خطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن االحتيــال أعلــى مــن الخطــر الناتــج 
عــن خطــأ، نظــرا ألن االحتيــال قــد ينطــوي علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو إفــادات مضللــة أو تجــاوز 

الرقابــة الداخليــة.

• الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات الصلــة باملراجعــة، مــن أجــل تصميــم إجــراءات مراجعــة مناســبة 
للظــروف، وليــس بغــرض إبــداء رأي فــي فاعليــة الرقابــة الداخليــة للبنــك.

ــرات املحاســبية  ــة التقدي ــم مــدى مناســبة السياســات املحاســبية املســتخدمة، ومــدى معقولي • تقيي
ــا اإلدارة. ــي قامــت به ــة الت ــات ذات العالق واإلفصاح

ــة النشــاط، واســتنادا  • اســتنتاج مــدى مناســبة اســتخدام اإلدارة للقاعــدة املحاســبية املتعلقــة بمواصل
إلــى أدلــة املراجعــة التــي تــم الحصــول عليهــا، مــا إذا كان هنــاك ريبــة جوهريــة ذات عالقــة بأحــداث أو ظــروف 
ــة،  ــة جوهري ــى وجــود ريب ــا إل ــة النشــاط. وإذاً خلصن ــك علــى مواصل ــرا بشــأن قــدرة البن ــر شــكا كبي قــد تثي
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يكــون مطلوبــا منــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات الــواردة فــي القوائــم املاليــة، أو إذا كانــت 
تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة، يتــم تعديــل رأينــا. وتســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة املراجعــة التــي تــم الحصــول 
ــك، فــإن األحــداث أو الظــروف املســتقبلية قــد تتســبب فــي توقــف  ــا . ومــع ذل ــخ تقريرن عليهــا حتــى تاري

مواصلــة النشــاط.

ــت  ــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كان ــة، بمــا فــي ذل ــم املالي • تقييــم العــرض الشــامل، وهيــكل ومحتــوى القوائ
ــر عــن املعامــالت واألحــداث التــي تمثلهــا بطريقــة تحقــق عرضــا عــادال. ــم املاليــة تعب القوائ

• لقــد أبلغنــا اإلدارة واملكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق، مــن بيــن أمــور أخــرى، بالنطــاق والتوقيــت املخطــط 
للمراجعــة والنتائــج املهمــة للمراجعــة، بمــا فــي ذلــك أيــة أوجــه قصــور مهمــة فــي الرقابــة الداخليــة 

اكتشــفناها خــالل املراجعــة.

تقرير حول املتطلبات القانونية و التنظيمية األخرى

فــي إطــار مهمــة املراجعــة املزدوجــة، قمنــا بالفحوصــات الخصوصيــة املنصــوص عليهــا باملعاييــر املعتمــدة 
مــن هيئــة الخبــراء املحاســبين بالبــالد التونســية وطبقــا للنصــوص القانونيــة والترتيبيــة املعمــول بهــا:

1 - فعالية نظام الرقابة الداخلية
قمنــا، طبقــا ملقتضيــات الفصــل 266 مــن مجلــة الشــركات التجاريــة والفصل 3 من القانون عــدد 117-94املؤرخ 
فــي 14 نوفمبــر 1994 كمــا تــم تنقيحــه بالقانــون عــدد 2005-96 بتاريــخ 18 أكتوبــر 2005، بفحــص إجــراءات 
ــة. وفــي هــذا الصــدد،  ــم املالي ــداد القوائ ــة املتعلقــة بمعالجــة املعلومــة املحاســبية واع ــة الداخلي الرقاب
نذكــر أن املســؤولية عــن تصميــم وتنفيــذ نظــام الرقابــة الداخليــة وكذلــك املراقبــة الدوريــة لفعاليتــه 

ــه تقــع علــى عاتــق اإلدارة ومجلــس اإلدارة. وكفاءت

  وقــد أشــرنا ضمــن تقريرنــا الــى بعــض النقائــص والتــي تشــمل علــى وجــه الخصــوص املســاقات واإلجــراءات 
ذات العالقــة بمعالجــة املعلومــات املاليــة وإعــداد القوائــم املاليــة.

2 - مسك حسابات األسهم
عمــال بأحــكام الفصــل 19 مــن األمــر عــدد 2827 لســنة 2001 املــؤرخ فــي 20 نوفمبــر 2001، قمنــا بالتحريــات 
الالزمــة فيمــا يتعلــق بمســك حســابات األســهم الصــادرة عــن البنــك . وترجــع مســؤولية الســهر علــى 

ــك. ــة إلدارة البن ــرام النصــوص القانوني احت

ليس لدينا مالحظات بهذا الخصوص.

3 - املساهمات املزدوجة 
طبقــا ملقتضيــات الفصــل 466 مــن مجلــة الشــركات التجاريــة ال يمكــن لشــركة أســهم أن تمتلــك مســاهمات 
ــة. تمتلــك  فــي شــركة أســهم أخــرى تكــون مســاهمة فــي رأس مالهــا بنســبة تفــوق عشــرة فــي املائ
ــك ، فــي 31 ديســمبر 2019، 712 305 ســهما فــي رأس  شــركتين  ضمــن مجمــع الشــركة التونســية للبن

مــال البنــك.

وتحــرم هــذه الشــركات مــن حقهــا فــي التصويــت املرتبــط بمســاهمتها خــالل الجلســة العامــة العاديــة التــي 
ســتصادق علــى القوائــم املاليــة املختومــة فــي 31 ديســمبر 2019.

4 - وضعية الصرف
بالرجــوع إلــى الفصــل 5 مــن منشــور البنــك املركــزي التونســي عــدد 97-08، لــم نتمكــن مــن تقييــم وضعيــة 
الصــرف الراجعــة للبنــك وذلــك بســبب غيــاب مســك محاســبة متعــددة العمــالت وفقــا للمعيــار املحاســبي 

عــدد 23.
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السيدات والسادة مساهمي
الشركة التونسية للبنك 

التقريـر الخاص ملراقبى الحسابات 
للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2019

طبقــا ملقتضيــات الفصــل 62 مــن القانــون عــدد 48-2016 بتاريــخ 11 جويلية 2016 املتعّلق بالبنوك و املؤسســات 
املاليــة و الفصــول عـ200ـــدد وعـ475ـــدد مــن مجلــة الشــركات التجاريــة، نعــرض عليكــم فــي مــا يلــي اإلتفاقيــات 

املنصــوص عليهــا بالفصــول املذكــورة أعاله.

تتمثــل مســؤوليتنا فــي التأكــد مــن إحتــرام اإلجــراءات القانونيــة الخاصــة بالتراخيــص و املصادقــات علــى هــذه 
ــا البحــث املعمــق عــن  ــة. و ليــس مــن مهامن ــم املالي ــات و مــن صحــة ترجمتهــا بالقوائ ــات و العملي اإلتفاقي
وجــود مثــل هــذه اإلتفاقيــات  و العمليــات و إنمــا إحاطتكــم علمــا بخصوصياتهــا و شــروطها األساســية مــن خــالل 
املعلومــات التــي وقــع مدنــا بهــا أو التــي أمكــن لنــا الحصــول عليهــا أثنــاء القيــام بأعمــال املراجعــة و ذلــك دون 
إبــداء الــرأي حــول جــدوى هــذه اإلتفاقيــات و العمليــات، حيــث يرجــع لكــم النظــر فــي تقييــم املصلحــة الناتجــة 

عــن إبرامهــا أو إنجازهــا وذلــك لغــرض املصادقــة عليهــا.

1 - العملّيات املتعّلقة باالّتفاقّيات املبرمة خالل  سنة 2019

ــة التونســية، املســاهم الرئيســي، اتفاقيــة تمويــل بالعملــة  1 - أبرمــت الشــركة التونســية للبنــك مــع الدول
وذلــك بمبلــغ إجمالــي قــدره 20 مليــون أورو فــي إطــار القــرض املجمــع بمبلــغ 341 مليــون أورو. يتــم خــالص 

هــذا القــرض علــى مــدة ثــالث ســنوات بنســبة فائــدة قدرهــا 2،25  % .

ويبلــغ املبلــغ الجــاري لهــذا القــرض كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 20 مليــون أورو دوالر أي مــا يعادلــه 
62،854  مليــون دينــار.

2 - أبرمــت الشــركة التونســية للبنــك مــع الشــركة الفرعيــة الشــركة التونســّية الســتخالص الديــون اتفاقيــة 
تتعلــق بالتفويــت فــي قســط مــن القــروض )قســط 2019-1( وذلــك بمبلــغ إجمالــي قــدره 59،610 مليــون دينــار. 

تمــت هــذه العمليــة بالدينــار الرمــزي.

3 - أبرمــت الشــركة التونســية للبنــك مــع الشــركة الفرعيــة الشــركة التونســّية الســتخالص الديــون اتفاقيــة 
تتعلــق بالتفويــت فــي قســط مــن القــروض )قســط 2019-2( وذلــك بمبلــغ إجمالــي قــدره 102،682 مليــون دينــار. 

تمــت هــذه العمليــة بمبلــغ 10 مليــون دينــار.

و لتمويــل هــذه العمليــة، تحصلــت الشــركة الفرعيــة علــى قــرض مــن طــرف البنــك قــدره 10 مالييــن دينــار و 
فــق هــذه الشــروط:

• املدة: 7 سنوات ؛
• الخالص: قسط  سنوي بتاريخ 15 ديسمبر من كل سنة؛

• نسبة الفائدة: TMM+1,5% ؛
• الضمانات: عقد و سند القرض. 

ويبلــغ املبلــغ الجــاري لهــذا القــرض و الفوائــد الجاريــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قيمته 10،041 مليــون دينار.
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4 - قــرر مجلــس اإلدارة املنعقــد بتاريــخ 4 أفريــل 2019 إعــادة هيكلــة االمــوال الذاتيــة للشــركة الفرعيــة الشــركة 
التونســّية الســتخالص الديــون و ذلــك عبــر :

• التخفيــض فــي رأس مــال الشــركة بمــا قــدره 33،8 مليــون دينــار املــال الســتيعاب الخســائر املتراكمــة 
وشــطب األســهم التــي يمتلكهــا البنــك؛ 

• الترفيع في راس املال بما قدره 36،462 مليون دينار عبر تحويل الحساب الجاري للشركاء؛
ــار إلدراجهــا  • تخصيــص املبلــغ املتبقــي مــن الحســاب الجــاري للشــركاء أي مــا يعــادل 13،211 مليــون دين
ضمــن بنــد احتياطــات خاصــة للشــركة الفرعيــة و ذلــك لتغطيــة مــا تبقــى مــن الخســائر املتراكمــة و البالغــة 

12،042 مليــون دينــار.

5 - قــام البنــك بإســناد الشــركة الفرعيــة »عقاريــة الشــارع« قــرض قــدره 8،530 مليــون دينــار و ذلــك لجدولــة 
املبالــغ الجاريــة و الغيــر مســتخلصة للقــرض املجــدول الــذي تــم الحصــول عليــه ســابقا بمــا يســاوي 8،624 

ــار. مليــون دين

وتتمثل شروط هذا القرض كاآلتي:

• املدة: 4 سنوات ؛
• الخالص: في أخر املدة مع إمكانية الخالص املسبق دون غرامات؛

• نسبة الفائدة: TMM+1% ؛
• الضمانات: رهن قطعة أرض موضوع سند امللكية عدد 12883 بن عروس.

ــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 9،097 مليــون  ــد الجاري ويبلــغ املبلــغ الجــاري لهــذا القــرض و الفوائ
دينــار.

قام البنك بإسناد الشركة الفرعية » شركة أكتيفوتلز » قرض قصير املدى  قدره 1،500 مليون دينار.

وتتمثل شروط هذا القرض كاآلتي:

• املدة: سنة واحدة ؛
• الخالص: في أخر املدة ؛

TMM+0,5% :نسبة الفائدة •
• الضمانات: عقد و سند القرض.

ــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 1،553 مليــون  ــد الجاري ــغ الجــاري لهــذا القــرض و الفوائ ويبلــغ املبل
دينــار.

6 - بمقتضــى قــرارات وزيــر املاليــة ، إنتفعــت الشــركة التونســية للبنــك بمجمــوع ضمانــات مــن طــرف الدولــة، 
املســاهم الرئيســي، وذلــك لتغطيــة التزامــات بعــض الشــركات العموميــة. بلغــت هــذه الضمانــات 87،164 

مليــون دينــار.

7 - أبرمــت الشــركة التونســية للبنــك مــع الشــركة الفرعيــة املاليــة للشــركة التونســية للبنــك اتفاقيــة تتعلــق 
.STB SUB 2019 بتوظيــف و التصــرف فــي القــرض الرقاعــي

بمقتضــى هــذه اإلتفاقيــة، تتقاضــى الشــركة الفرعيــة عمولــة تســاوي %0.6  مــن مبلــغ القــرض و ذلــك بعنــوان 
مصاريــف اإلعــداد و التوظيــف. بلغــت هــذه العمولــة 000 300 دينار)خاليــة مــن األداءات(.

و بعنوان إعداد اإلصدار تتقاضى الشركة الفرعية عمولة جزافية قدرها 000 50 دينار)خالية من األداءات(.
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8 - قامــت الشــركات التابعــة و أعضــاء مجلــس اإلدارة باالكتتــاب  فــي القــرض الرقاعــي االــذي أصــدره البنــك ســنة 
2019 و قــدره 50 مليــون دينــار. و قــد بلــغ املبلــغ املكتتــب مــا قيمتــه 10،680 مليــون دينــار مــووزع كاألتــي:

املبلغ املكتتب القرض الشركة
1 000 000 Catégorie A شركة اإلستثمار ملجموعة الشركة التونسّية للبنك

500 000 Catégorie A شركة اإلستثمار  ذات رأس مال التنمية ملجموعة 
الشركة التونسّية للبنك

4 000 000 Catégorie C سيكاف االدخار الرقاعي
100 000 Catégorie C سيكاف املستثمر
80 000 Catégorie C سيكاف املستقبل

5 680 000 مجموع الشركات التابعة و ذات الصلة
2 000 000 Catégorie E الشركة التونسية للتأمين و اعادة التأمين
3 000 000 Catégorie A الشركة التونسية للتأمين و اعادة التأمين
5 000 000 مجموع املسيرين

10 680 000 املجموع العام

بلــغ قائــم الودائــع املكتتبــة خــالل ســنة 2019 مــن طــرف الشــركات التابعــة وذات الصلــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
فــي موفــى ديســمبر 2019 مــا قــدره 123،295 مليــون دينــار موزعــة كمــا يلــي:

املجموع إيداعات ألجل   شهائد إيداع الشركة
2 420 000 1 920 000 500 000 عقارية الشارع

3 300 000 3 300 000 - املغازات العامة و املستودع الحقيقي للجمهورية 
التونسية

3 500 000 - 3 500 000 شركة  القطب التنموي املنستير الفجة
25 000 25 000 - سيكاف املستقبل

18 500 000 5 500 000 13 000 000 سيكاف االدخار الرقاعي
55 000 000 55 000 000 - الشركة التونسية للتأمين و اعادة التأمين
2 400 000 2 400 000 - املالية للشركة التونسية للبنك
1 950 000 1 950 000 - شركة اإلستثمار ملجموعة الشركة التونسّية للبنك

3 000 000 3 000 000 - شركة اإلستثمار  ذات رأس مال التنمية ملجموعة 
الشركة التونسّية للبنك

1 700 000 1 700 000 - الشركة التونسّية الستخالص الديون
31 000 000 15 500 000 15 500 000 سيكاف املدخر

500 000 - 500 000 الدخيلة
123 295 000 90 295 000 33 000 000 املجموع بالدينار
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2 - العمليات املتعلقة باالتفاقيات املبرمة خالل السنوات السابقة
ــي 21 ســبتمبر 2012 ، قامــت الشــركة التونســّية  ــدد 17 لســنة 2012 املــؤرخ ف ــون ع ــكام القان 1 - عمــال بأح
للبنــك، خــالل ســنة 2011، بتســجيل إعتمــاد بإســم الدولــة بمبلــغ قــدره 117 مليــون دينــار ضمــن األمــوال الذاتّيــة 

يكــون غيــر قابــل لإرجــاع حّتــى يســتعيد البنــك توازنــه املالــي. 

2 - قــام البنــك بإبــرام عــدة اتفاقيــات تصــرف فــي صناديــق مــوارد امليزانيــة )مــوارد راجعــة للدولــة( مــع الدولــة 
التونســية )تمــول هــذه الصناديــق املنــح الغيــر قابلــة لالســترداد، املنــح والقــروض( ويتقاضــى البنــك مقابــل 

ذلــك عــدة عمــوالت.

بلــغ رصيــد هــذه املــوارد نهايــة ســنة 2019 مــا قيمتــه 37،010 مليــون دينــار مقابــل 38،008 مليــون دينــار نهايــة 
ســنة 2018.

3 - بمقتضــى قــرارات وزيــر املاليــة املمضــاة قبــل ســنة 2019، إنتفعــت الشــركة التونســية للبنــك بمجمــوع 
ضمانــات مــن طــرف الدولــة، املســاهم الرئيســي، وذلــك لتغطيــة التزامــات بعــض الشــركات العموميــة. بلغــت 

هــذه الضمانــات 342،996 مليــون دينــار.

4 - قــام البنــك قبــل ســنة 2019 بإكتتــاب مبلــغ 70 مليــون دينــار فــي القــرض الوطنــي الــذي أصدرتــه الدولــة 
التونســية، املســاهم الرئيســي، يتــم خالصهــم علــى مــدة ســبع ســنوات مــع ســنتي إمهــال بنســبة فائــدة 
ــار يتــم خالصهــم علــى مــدة خمــس ســنوات مــع  قدرهــا 6،15 % وقامــت بشــراء مــا قــدره 0،756 مليــون دين
ــار  ــه 28 مليــون دين ــغ الجــاري لهــذا القــرض مــا قيمت ــدة قدرهــا 5،95 %. ويبلــغ املبل ســنة إمهــال بنســبة فائ

نهايــة ســنة 2019.

5 - أبرمــت الشــركة التونســية للبنــك قبــل ســنة 2019 مــع الدولــة التونســية، املســاهم الرئيســي، اتفاقيــة 
تمويــل بالعملــة وذلــك بمبلــغ إجمالــي قــدره 10 مليــون أورو فــي إطــار القــرض املجمــع بمبلــغ 250 مليــون 

أورو. يتــم خــالص هــذا القــرض علــى مــدة ثــالث ســنوات بنســبة فائــدة قدرهــا 2  % .

ــغ الجــاري لهــذا القــرض كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 3،333 مليــون أورو دوالر أي مــا  ويبلــغ املبل
ــار. ــون دين ــه 10،476  ملي يعادل

6 - بلغت االعتمادات البنكّية املســندة من طرف الشــركة التونســّية للدولة التونســية، املســاهم الرئيســي، 
عــن طريــق مختلــف الــوزارات فــي31 ديســمبر 2019  مــا قــدره 91،793  مليــون دينــار ) دون القــروض املجمعة( . 

ــه  ــذي إنتفعــت ب ــة ال ــد فــي ضمــان الدول ــم التجدي 7 - بمقتضــى مراســالت وزارة املاليــة خــالل ســنة 2019، ت
الشــركة التونســية للبنــك طبقــا التفاقيــة ضمــان الدولــة املمضــاة إثــر اجتمــاع وزاري بتاريــخ 2 جــوان 2011.  قــام 
البنــك بمقتضــى هــذا الضمــان بإقــراض الشــركة الفرعّيــة البنــك الفرنســي التونســي مبلــغ 70 مليــون دينــار 

ملــدة 7 أيــام  قابلــة للتجديــد و بنســبة فائــدة قدرهــا 8،75 %.

8 - قامــت الشــركة التونســية للبنــك بإقــراض الشــركة الفرعّيــة البنــك الفرنســي التونســي مبلــغ 700 ألــف 
دوالر مــا يعادلــه 1،959 مليــون دينــار.

ــه  ــا يعادل ــون أورو اي م ــغ 16 ملي ــاب مبل ــر 2016 باكتت ــخ 18 أكتوب ــك بتاري 9 - قامــت الشــركة التونســية للبن
39،560 مليــون دينــار فــي القــرض الرقاعــي املشــروط الخــاص الــذي أصــدره البنــك األجنبــي التونســي، شــركة 
تابعــة، و قــد انتفــع البنــك بضمــان الدولــة لتغطيــة خطــر عــدم الخــالص بمقتضــى قــرار وزيــر املاليــة  بتاريــخ 17 

أكتوبــر 2016.

بتاريــخ 26 مــاي 2017 و 28 مــارس 2018، قامــت الشــركة التونســية للبنــك بتحويــل 6 مليــون أورو و 3 مليــون 
أورو مــن هــذا القــرض  إلــى مســاهمة فــي  رأس مــال البنــك األجنبــي التونســي ، أي مــا يعــادل 22،253 مليــون 
دينــار. ويبلــغ املبلــغ الجــاري لهــذا القــرض كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 7 مليــون أورو أي مــا يعــادل 

17،308 مليــون دينــار.
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10 - قامــت الشــركات التابعــة وذات الصلــة و أعضــاء مجلــس اإلدارة قبــل ســنة 2019 باالكتتــاب فــي مختلــف 
القــروض الرقاعيــة التــي أصدرهــا البنــك.

تتوزع املبالغ الجارية موفى ديسمبر 2019 كاألتي:

املبلغ املكتتب املبلغ املكتتب القرض الشركة
1 888 200 5 035 200 STB 2008-2 سيكاف املدخر

100 000 100 000 STB 2018/1 املغازات العامة و املستودع الحقيقي 
للجمهورية التونسية

75 000 200 000 STB 2008-2 املالية للشركة التونسية للبنك
500 000 500 000 STB 2018/1 B املالية للشركة التونسية للبنك

1 325 700 3 535 200 STB 2008-2 شركة اإلستثمار ملجموعة الشركة التونسّية 
للبنك

100 000 1 000 000 STB 2010/1 Cat A شركة اإلستثمار ملجموعة الشركة التونسّية 
للبنك

1 180 000 1 300 000 STB 2017/1 شركة اإلستثمار ملجموعة الشركة التونسّية 
للبنك

2 000 000 2 000 000 STB 2018/1 B شركة اإلستثمار ملجموعة الشركة التونسّية 
للبنك

117 188 375 000 STB 2008/1  CATE-
GORIE B

شركة اإلستثمار ملجموعة الشركة التونسّية 
للبنك

500 000 500 000 STB 2018/1 B شركة اإلستثمار  ذات رأس مال التنمية 
ملجموعة الشركة التونسّية للبنك

7 786 088 14 545 400 مجموع الشركات التابعة و ذات الصلة

900 000 2 000 000 STB 2008/1  CATE-
GORIE C الشركة التونسية للتأمين و اعادة التأمين

2 800 000 5 000 000 STB 2008/1  CATE-
GORIE D الشركة التونسية للتأمين و اعادة التأمين

3 750 000 10 000 000 STB 2008-2 الشركة التونسية للتأمين و اعادة التأمين
7 994 000 20 000 000 STB 2010/1 Cat B الشركة التونسية للتأمين و اعادة التأمين
5 000 000 5 000 000 STB 2018/1 B الشركة التونسية للتأمين و اعادة التأمين

20 444 000 42 000 000 مجموع املسيرين
28 230 088 56 545 400 املجموع العام

بلــغ قائــم الودائــع املكتتبــة قبــل ســنة 2019 مــن طــرف الشــركات التابعــة وذات الصلــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
فــي موفــى ديســمبر 2019 مــا قــدره 34،770  مليــون دينــار موزعــة كمــا يلــي:

املبلغ الشركة
270 000 سيكاف املستثمر

300 000 املغازات العامة و املستودع الحقيقي للجمهورية 
التونسية

200 000 سيكاف املستقبل
4 000 000 سيكاف االدخار الرقاعي

30 000 000 سيكاف املدخر
34 770 000 املجموع بالدينار

القوائم املالية املختومة
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بلغــت األرصــدة البنكيــة بعنــوان الحســابات الجاريــة للشــركات التابعــة وذات الصلــة نهايــة ســنة 2019 مجمــوع 
56،414 مليــون دينــار تتــوزع كاآلتــي:

األرصدة  الشركة
30 787 الدخيلة

17 182 855 الشركة التونسّية الستخالص الديون
22 607 649 املالية للشركة التونسية للبنك
4 893 869 عقارية الشارع
3 357 085 شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق املالية
2 327 461 شركة اإلستثمار  ذات رأس مال التنمية ملجموعة الشركة التونسّية للبنك

116 361 الشركة التونسية للمراقبة  فريتاس
199 960 شركة  القطب التنموي املنستير الفجة
12 472 سيكاف املستقبل
5 227 سيكاف املستثمر

100 649 شركة اإلستثمار ملجموعة الشركة التونسّية للبنك
5 579 628 سيكاف املدخر

56 414 003 املجموع بالدينار

قامــت الشــركة التونســّية للبنــك بإبــرام اّتفاقّيــات حســابات جاريــة مــع الشــركات التابعــة لهــا. بلــغ رصيــد هــذه 
الحســابات فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قــدره 17،800 مليــون دينــار موزعــة كاآلتــي:

الفوائد نسبة 
الفائدة

الرصيد في 31 
ديسمبر 2019 الشركة

1 532 - TMM+0,5% الشركة التونسّية الستخالص الديون
- 12 800 TMM+2% شركة أكتيفوتلز
- 5 000 Non rémunéré عقارية الشارع

1 532 17 800 املجموع باأللف دينار

القوائم املالية املختومة
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ــات التصــّرف فــي املبالــغ املدفوعــة فــي شــكل  ــرام العديــد مــن اّتفاقّي قامــت الشــركة التونســّية للبنــك بإب
صناديــق ذات رأس مــال تنميــة »F�nds à capital risque« مــع شــركة اإلســتثمار  ذات رأس مــال التنميــة 

ــات : ــل هــذه اإلتفاقي ــن الجــدول تفصي ــك ويبّي ملجموعــة الشــركة التونســّية للبن

الرصيد في 
2019/12/31

املبلغ 
املكتتب

سنة 
االكتتاب رؤوس األموال املتصّرف فيها

4 707 8 000 1999  STB 1 .ر.م
5 161 8 000 2000  STB 2 .ر.م
3 836 5 000 2001  STB 3 .ر.م
5 980 6 500 2002  STB 4 .ر.م
5 663 6 824 2003  STB 5 .ر.م
1 869 2 707 2005  STB 6 .ر.م
726 800 2006  STB 7 .ر.م

6 190 9 371 2007  STB 8 .ر.م
4 649 4 800 2008  STB 9 .ر.م
8 733 8 748 2008  STB 10 .ر.م
6 511 6 000 2009  STB 11  .ر.م
11 361 9 898 2009  STB 12 .ر.م
1 230 2 000 2002  ID STB 1 .ر.م
1 258 2 000 2002  ID STB 2 .ر.م
3 764 5 436 2003  ID STB 3 .ر.م
406 360 2005  ID STB 4 .ر.م

1 214 1 133 2006  ID STB 5 .ر.م
3 591 4 000 2007  ID STB 6 .ر.م
76 849 91 577 املجموع باأللف دينار

ــة الشــركة التونســّية  ــة ملجموع ــا شــركة اإلســتثمار ذات رأس مــال التنمي ــي تتقاضاه ــل العمــوالت الت تتمّث
للبنــك بعنــوان التصــّرف فــي هــذه األمــوال كمــا يلــي :

• عمولــة تصــّرف تســاوي %1 مــن األصــول مقّيمــة بتاريــخ الختــم تدفــع بعــد طــرح جميــع النفقــات مــع حــّد 
أدنــى يســاوي %1 مــن مبلــغ األمــوال املكتتبــة ســنوّيا؛

• عمولة مردودّية تتراوح بين 10 و%20 من زائد التفويت في األسهم والحصص واألرباح املوّزعة؛
• عمولة مردودّية تساوي %10 من إيرادات التوظيفات.

وقد قام البنك خالل سنة 2019 بتسجيل أعباء إجمالّية بقيمة 991،789 ألف دينار بعنوان مختلف هذه العموالت.

11 - طبقــا لالّتفاقيــات املبرمــة مــع ســيكاف املدخــر ، ســيكاف املســتثمر، ســيكاف املســتقبل و ســيكاف 
اإلدخــار  الرقاعــي  تقــوم الشــركة التونســّية للبنــك بوظيفــة مؤتمــن أســهم و أمــوال و/أو مــوزع لتلك الشــركات. 

ويتقاضــى البنــك نظيــر هــذه الخدمــات العمــوالت التاليــة:

• عمولــة تســاوي %15,0  مــن قيمــة األصــول الصافيــة لشــركة ســيكاف املدخــر يّتــم إحتســابها يومّيــا. وقــد 
بلغــت قيمــة العمولــة بعنــوان ســنة 2019 مــا قــدره 599 445 دينــار.

ــا.  ــم إحتســابها يومّي ــة تســاوي %0،2 مــن القيمــة الصافيــة ألصــول شــركة ســيكاف املســتثمر يّت • عمول
ــة بعنــوان ســنة 2019، مــا قــدره 632 2 دينــار. وقــد بلغــت العمول

• عمولة سنوّية قاّرة قدرها 000 1 دينار )خالية من األداءات( تدفع من طرف سيكاف املستقبل.
• عمولــة تســاوي %15,0  مــن قيمــة األصــول الصافيــة لشــركة ســيكاف اإلدخــار الرقاعــي  يّتــم إحتســابها 

يومّيــا. وقــد بلغــت قيمــة العمولــة بعنــوان ســنة 2019 مــا قــدره 352 55 دينــار.

القوائم املالية املختومة



119
التقرير السنوي 2019    

12 - طبقــا لالّتفاقيــات املبرمــة مــع شــركة التصــرف فــي مؤسســات التوظيــف الجماعــي فــي األوراق املاليــة، 
شــركة فرعيــة، يقــوم البنــك بوظيفــة مؤتمــن أســهم وأمــوال لصناديــق FCP DELTA FCP HIKMA التــي تقــوم 

الشــركة الفرعيــة بالتصــرف فيهــا.

 ويتقاضــى البنــك نظيــر هــذه الخدمــات عمولــة تســاوي %1,0  )باعتبــار األداءات( مــن قيمــة األصــول الصافيــة  
يّتــم احتســابها يومّيــا. وقــد بلغــت قيمــة العمولــة بعنــوان ســنة 2019 مــا قــدره  586 دينــار دون اعتبــار األداءات.

13 - طبقــا لالّتفاقيــات املبرمــة مــع شــركة املاليــة للشــركة التونســية للبنــك، شــركة فرعيــة، يقــوم البنــك 
بوظيفــة مؤتمــن أســهم وأمــوال لصناديــق FCP INNOVATION FCP CAPITAL PLUS التــي تقــوم الشــركة 

الفرعيــة بالتصــرف فيهــا.

 ويتقاضــى البنــك نظيــر هــذه الخدمــات عمولــة تســاوي %1,0  )بــدون باعتبــار األداءات( مــن قيمــة األصــول 
ــار دون  ــة بعنــوان ســنة 2019 مــا قــدره 200 8 دين ــا. وقــد بلغــت قيمــة العمول ــم احتســابها يومّي الصافيــة  يّت

اعتبــار األداءات.

14 - طبقا لالّتفاقيات املبرمة مع شركة املالية للشركة التونسية للبنك، شركة فرعية، تقوم هذه األخيرة بـ :

ــزم  ــث تلت ــاء حي ــدة الحرف ــا و لفائ ــة لفائدته ــع محفظــة األســهم و الســندات املكتتب • التصــرف فــي جمي
الشــركة التونســية للبنــك بتحويــل جميــع املحفظــة إلــى الشــركة الفرعيــة التــي ســتحيل للبنــك عمولــة 
ــات  ــوان العملي ــة بعن ــرة مــن طــرف الشــركة املالي ــي تســاوي ٪40 مــن العمــوالت املفوت وســاطة ، والت
املتأتيــة مــن شــبكة فــروع البنــك . وقــد بلغــت قيمــة العمولــة بعنــوان ســنة 2019 مــا قــدره 236 دينــار دون 

ــار األداءات. اعتب

وتتقاضــى الشــركة الفرعيــة نظيــر هــذه الخدمــات عمولــة تســاوي %2,0 علــى كل العمليــات التــي كلفــت 
بهــا ويقــع تحديــد الســقف األقصــى لهــذه العمــوالت باالتفــاق بيــن الطرفيــن. وقــد بلغــت قيمــة العمولــة 

بعنــوان ســنة 2019 مــا قــدره 238 دينــار دون اعتبــار األداءات.

• التصــرف فــي العمليــات علــى ســندات كل خطــوط القــرض الرقاعــي الوطني لســنة 2014 املكتتبة لفائدة 
البنــك أو لفائــدة حرفائــه وتحيــل الشــركة الفرعيــة  ثلــث العمــوالت املحققــة فــي إطــار هــذه العمليــات إلــى 

البنــك. لــم يتــم إحالــة أي مبلــغ فــي 2019.

ــة.  وتتقاضــى الشــركة  ــد الجلســات العام ــات الخاصــة بمســك ســجل املســاهمين وعق ــام بالعملي • القي
ــار األداءات. ــار دون اعتب ــف دين ــّدر ب40 أل ــا  ســنويا يق ــا جزافي ــر هــذه الخدمــات  مبلغ ــة نظي الفرعي

ــة بالنســبة  ــدى الشــركات الفرعي ــن ل ــوان امللحقي ــاء األع ــرة أعب ــك  بفوت 15 - قامــت الشــركة التونســية للبن
ــي:  ــوزع كاألت لســنة 2019 و تت

الثالثي 
الرابع

الثالثي 
الثالث

الثالثي 
الثاني

الثالثي 
األول الشركة

17 817 21 599 - - شركة أكتيفوتلز
21 094 28 179 24 438 23 046 عقارية الشارع
37 342 44 960 64 396 20 938 املالية للشركة التونسية للبنك

74 710 82 629 98 808 80 092 شركة التصرف في مؤسسات التوظيف 
الجماعي في األوراق املالية

20 621 28 270 28 317 24 362 شركة السالمة و الحراسة
19 960 24 220 10 205 - الشركة التونسّية الستخالص الديون

20 006 27 612 27 691 23 189 املغازات العامة و املستودع الحقيقي 
للجمهورية التونسية

32 487 26 882 61 361 46 745 شركة اإلستثمار  ذات رأس مال التنمية 
ملجموعة الشركة التونسّية للبنك

244 038 284 349 315 215 218 371 املجموع بالدينار
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تؤّجر الشــركة التونســّية للبنك للشــركات الفرعّية العديد من املكاتب. وتتمّثل شــروط عقود الكراء كما يلي : 

معلوم كراء 
)TTC( 2019

تاريخ بداية 
الترفيع

الزيادة 
السنوّية

تاريخ بداية 
الكراء

مبلغ الكراء 
السنوي الشركة الفرعّية

20 428 deuxième année 
de la location 01/07/2004 5% 10000 (TTC)

23 357 deuxième année 
de la location 01/09/2001 5% 10000 (TTC) الشركة التونسّية الستخالص 

الديون- الطابق األول

19 729 deuxième année 
de la location 01/05/2005 5% 10000 (TTC) الشركة التونسّية الستخالص 

الديون- الطابق الثاني

31 118 deuxième année 
de la location 01/07/2004 5% 8400 (HTVA) الشركة التونسّية الستخالص 

الديون- الطابق الثالث

29 691 deuxième année 
de la location 01/01/2003 5% 5400 (HTVA) شركة اإلستثمار ملجموعة 

الشركة التونسّية للبنك  

65 066 troisième année 
de la location 01/01/2010 5% (tous les 

deux ans) 27875 (HTVA)
شركة التصرف في مؤسسات 

التوظيف الجماعي في األوراق 
املالية

6 051 troisième année 
de la location 01/12/2011 5% (tous les 

deux ans) 5 227(HTVA) املالية للشركة التونسية 
للبنك

5 998 troisième année 
de la location 01/01/2016 5% (tous les 

deux ans) 4 800 (HTVA) شركة اإلستثمار ملجموعة 
الشركة التونسّية للبنك  

6 747 troisième année 
de la location 01/01/2016 5% (tous les 

deux ans) 5 400 (HTVA) شركة السالمة و الحراسة

208 185 املــجـــمــــوع بالدينار

و بلغــت تكاليــف صيانــة املبانــي و الحراســة التــي قــام البنــك بفوترتهــا خــالل ســنة 2019 ماقــدره 184،443 ألــف 
دينــار موزعــة كاألتــي: 

املبلغ الشركة
55 831 شركة اإلستثمار ملجموعة الشركة التونسّية للبنك

34 230 شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق 
املالية

94 382 املالية للشركة التونسية للبنك
184 443 املجموع بالدينار

قــام البنــك خــالل ســنة 2016 بإبــرام اتفاقيــة مــع شــركة الســالمة و الحراســة للشــركة التونســية للبنــك  تتعلق 
بخدمــات حراســة مختلــف مقراتــه ملــدة 3 ســنوات تتجــدد ضمنيــا. و وتتــم فوتــرة هــذه الخدمــات علــى أســاس 
ــازات  ــف االمتي ــة ومختل ــاء االجتماعي ــار لألعب ــن االعتب ــذ بعي ــف مــع األخ ــون تنظي ــكل ع ــام الشــهري ل ــر الخ األج
املمنوحــة لألعــوان باإلضافــة  إلــى أعبــاء التصــرف الخاصــة  باملقــر االجتماعــي لشــركة الســالمة و الحراســة . 

وقــد بلغــت املبالــغ املفوتــرة لســنة 2019 مــا قــدره 438 5 ألــف دينــار.

 16 - قــام البنــك خــالل ســنة 2015 بإبــرام اتفاقيــة مــع شــركة الوســائل العامــة تتعلــق بخدمــات تنظيــف مختلــف 
مقراتــه ملــدة 3 ســنوات تتجــدد ضمنيــا. و وتتــم فوتــرة هــذه الخدمــات علــى أســاس األجــر الخــام الشــهري لــكل 
عــون تنظيــف مــع األخــذ بعيــن االعتبــار لألعبــاء االجتماعيــة ومختلــف االمتيــازات املمنوحــة لألعــوان باإلضافــة  
إلــى أعبــاء التصــرف الخاصــة  باملقــر االجتماعــي لشــركة الوســائل العامــة. وقــد بلغــت املبالــغ املفوتــرة لســنة 

2019 مــا قــدره 271 4 ألــف دينــار.

القوائم املالية املختومة
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17 - بلغــت االعتمــادات البنكّيــة املســندة مــن طــرف الشــركة التونســّية للشــركات التابعــة و ألعضــاء مجلــس 
اإلدارة و مديريهــا  فــي31 ديســمبر 2019  مــا قــدره 18،247 مليــون دينــار موّزعــة كاآلتــي: 

املجموع 
بالدينار

فوائد 
جارية

املكشوف 
البنكي

اعتمادات 
أخرى الشركة

1 241 931 - 82 261 1 159 670 الشركة العامة للبيع
10 122 302 367 147 9 755 155 عقارية الشارع

78 447 - 78 447 شركة السالمة و الحراسة
281 - 281 شركة اإلستثمار ملجموعة الشركة التونسّية للبنك

32 678 - 32 678 الوسائل العامة

5 810 - 5 810 شركة اإلستثمار  ذات رأس مال التنمية ملجموعة 
الشركة التونسّية للبنك

2 617 729 32 495 2 585 234 الدخيلة
14 099 177(*) 399 642 199 477 13 500 059 مجموع الشركات التابعة

4 117 564 - - 4 117 564 الشركة التونسية للتأمين و اعادة التأمين

4 117 564 - - 4 117 564 مجموع أعضاء مجلس اإلدارة
30 019 - - 30 019 املدير العام

18 246 759 399 642 199 477 17 647 641 املجموع العام

)*( : دون اعتبار االعتمادات املسندة خالل سنة 2019 املذكورة أعاله.

القوائم املالية املختومة
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3 - اإللتزامات تجاه املسيرين

تتلخــص إلتزامــات الشــركة التونســية للبنــك تجــاه املســيرين واملنصــوص عليهــا بالفصــل 200 )جديــد( II الفقــرة 
5 مــن مجلــة الشــركات التجاريــة كمــا يلــي :

• تــم تعييــن املديــر العــام الحالــي للبنــك بمقتضــى قــرار مجلــس اإلدارة بتاريــخ 7 مــارس 2019. عناصــر 
التأجيــر هــي نفســها التــي كان ينتفــع بهــا املديــر العــام الســابق  كمــا حددتهــا لجنــة التأجيــر بمقتضــى قــرار 

مجلــس اإلدارة املنعقــد بتاريــخ 30 مــاي 2016. و تتكــون عناصــر التأجيــر مــن:
- جزء قار يتمثل في الراتب الشهري الصافي في حدود 16 ألف دينار؛

- جــزء متغيــر ال يتجــاوز 50 % مــن املبلــغ القــار الســنوي أي 96 ألــف دينــار يضبــط علــى أســاس تحقيــق 
األهــداف التــي حددهــا مجلــس اإلدارة واملؤشــرات املاليــة. 

تتمثــل االمتيــازات العينيــة فــي ســّيارة وظيفّيــة مــع مقتطعــات وقــود بقيمــة 500 لتــر شــهريا، والتكفــل 
ــدة فــي إطــار  ــف املتكب ــع املصاري ــار وإرجــاع جمي ــة مــع حــد أقصــى بـــ 250 دين ــف املكاملــات الهاتفي بمصاري

وظيفتــه عنــد االســتظهار بالفواتيــر.

• تــم ضبــط عناصــر تأجيــر املديــر العــام املســاعد الســابق كمــا تــم تحيينهــا مــن قبــل لجنــة التأجيــر بمقتضى 
قــرار مجلــس اإلدارة املنعقــد بتاريــخ 16 نوفمبــر 2016. و تتكــون عناصــر التأجيــر مــن :

- جــزء قــار يتمثــل فــي الراتــب الشــهري الخــام فــي حــدود 4،767 ألــف دينــار أي راتــب شــهري صافــي فــي 
حــدود 2،670 ألــف دينــار ؛

ــي حددهــا  ــق األهــداف الت ــى أســاس تحقي ــط عل ــار الســنوي يضب ــغ الق ــاوز 50 % مــن املبل ــر ال يتج ــزء متغي ج
مجلــس اإلدارة واملؤشــرات املاليــة. 

تتمثــل االمتيــازات العينيــة فــي ســّيارة وظيفّيــة مــع  مقتطعــات وقــود بقيمــة 400 لتــر شــهريا ، و إرجــاع 
مصاريــف املكاملــات الهاتفيــة.

• تــم ضبــط عناصــر تأجيــر املستشــارين بمقتضــى قــرارات مجالــس اإلدارة املنعقــدة بتاريــخ 17 جويليــة 2018 
و 21 نوفمبــر 2018 و30 أكتوبــر 2019 تتكــون عناصــر التأجيــر مــن :

املستشار الثاني املستشار األول

من 2019/12/1 العناصر
إلى 2020/11/30

من 2018/12/1 إلى 
2019/11/30

من 2019/7/1 
إلى 

2019/07/31
من 2018/7/1 إلى 

2019/06/30

000 5 دينار )خام شهري( 450 5 دينار )خام شهري( الجزء القار
إلى حدود 20 ألف دينار بمقتضى اقتراح 
من املدير العام على أساس تحقيق 

األهداف
إلى حدود 10 أالف دينار بمقتضى اقتراح 

من املدير العام و  قرار مجلس اإلدارة الجزء املتغير

مقتطعات وقود بقيمة 200 لتر شهريا سّيارة وظيفّية مع مقتطعات وقود 
بقيمة 400 لتر شهريا االمتيازات العينية

حــّددت الجلســة العامــة العاديــة املنعقــدة بتاريــخ 27 أفريــل 2019 مبلــغ مكافــآت الحضــور الراجعــة ألعضــاء 
مجلــس اإلدارة بـــ 000 4 دينــار صافــي مــن األداءات عــن كل جلســة لرئيــس مجلــس اإلدارة و 000 2 دينــار صافــي 

مــن األداءات لــكل عضــو عــن كل جلســة.  

• حــّددت الجلســة العامــة العاديــة املنعقــدة بتاريــخ 27 أفريــل 2019 مبلــغ مكافــآت الحضــور  الراجعــة ألعضــاء 
اللجنــة الدائمــة للتدقيــق و لجنــة املخاطــر بـــ 000 2 دينــار صافــي مــن األداءات عــن كل جلســة لرئيــس كل 

لجنــة و 000 1 دينــار صافــي مــن األداءات لــكل عضــو عــن كل جلســة. 

القوائم املالية املختومة
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تتلّخــص التزامــات الشــركة التونســية للبنــك تجــاه املســيرين كمــا تضمنتهــا القوائــم املاليــة للســنة املنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2019 كمــا يلــي:

أعضاء مجلس اإلدارة املدير العام املساعد 
و املستشارين املدير العام

الخصوم العناصر
في 

2019/12/31
أعباء 
2019

الخصوم في 
2019/12/31

أعباء 
2019

الخصوم في 
2019/12/31 أعباء 2019

48 265 108 750 176 313 381 72 093 717 854 استحقاقات قصيرة 
املدى

- - - 146 252 - 289 804    املسيرين السابقين

48 265 108 750 176 132 884 72 093 353 498    املسيرين الحاليين     
  ) التأجير الخام(

- - - 34 245 - 74 552   األعباء االجتماعية  
  و الجبائية

- - - - * * استحقاقات ما بعد 
التوظيف

48 265 108 750 176 313 381 72 093 717 854 املجموع

البنــوك و  التوظيــف اســتنادا ملــا ورد باالتفاقيــة الجماعيــة ملوظفــي  )*( تحــدد االســتحقاقات مابعــد 
املؤسســات املاليــة. بلغــت اعبــاء ســنة 2019 ماقــدره 146 الــف دينــار امــا الخصــوم فقــد بلغــت 169 الــف 

ــار. دين

هــذا وأن أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا لــم تمكننــا مــن الوقــوف علــى اتفاقيــات أو عمليــات أخــرى تنطبــق 
عليهــا األحــكام الســالفة الذكــر.

تونس، في 2  أفريل 2020

مراقبي الحسابات

فتحي السعيدي                                سمير العبيدي

القوائم املالية املختومة
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قرارات الجلسـة العامـة العاديـة
للشركــة التونسيـة للبنـك

 06 ماي 2020 )السنـة املحاسبية 2019( 
القرار األول

بعــد اإلطــالع علــى تقريــر مجلــس اإلدارة املتعلــق بالســنة املحاســبية 2019 والتقريــر العــام ملراقبــي الحســابات 
واإليضاحــات اإلضافيــة املقدمــة، تصــادق الجلســة العامــة العاديــة علــى تقريــر مجلــس اإلدارة وعلــى القوائــم 
املالية للبنك املتعلقة بالســنة املحاســبية املنتهية في 31 ديســمبر 2019 طبقا للصيغ التي قدمت عليها.

بعد عرض هذا القرار للتصويت تمت املصادقة عليه بـاإلجماع حضوريا.
كما تّم تسجيل 49 صوت باملوافقة وصوت واحد بعدم املوافقة عن بعد.

القرار الثاني 
بعــد اإلطــالع علــى التقريــر الخــاص ملراقبــي الحســابات طبقــا للفصــل 200 و مــا يليــه و الفصــل 475 مــن مجلــة 
الشــركات التجاريــة وكذلــك الفصــول 43 و 62 مــن القانــون عــدد 48 لســنة 2016 املــؤرخ فــي 11 جويليــة 2016 
املتعلــق بالبنــوك واملؤسســات املاليــة، تصــادق الجلســة العامــة العاديــة علــى مجمــل العمليــات الخاضعــة 

للفصــول القانونيــة ســالفة الذكــر وذلــك طبقــا للصيــغ التــي قدمــت عليهــا.

بعد عرض هذا القرار للتصويت تمت املصادقة عليه بـاإلجماع حضوريا.
كما تّم تسجيل 49 صوت باملوافقة وصوت واحد بعدم املوافقة عن بعد.

القرار الثالث 
بعــد النظــر فــي تقريــر التصــرف فــي مجمــع الشــركة التونســية للبنــك والتقريــر العام ملراقبــي الحســابات، تصادق 
الجلســـة العامـــة العاديـــة على القوائم املاليـــة املجمعـــة للسنـــة املحاسبيـــة املنتهيـة فـــي 31 ديسمبر 2019 

كمــا وقــع عرضهــا عليهــا.  

بعد عرض هذا القرار للتصويت تمت املصادقة عليه بـاإلجماع حضوريا.
كما تّم تسجيل 49 صوت باملوافقة وصوت واحد بعدم املوافقة عن بعد.

القرار الرابع 
تبــرئ الجلســة العامــة العاديــة ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة إبــراء تامــا دون قيــد أو شــرط بعنــوان تصرفهــم 

بالنســبة للســنة املحاســبية 2019.

بعد عرض هذا القرار للتصويت تمت املصادقة عليه بـاإلجماع حضوريا.
كما تّم تسجيل 49 صوت باملوافقة وصوت واحد بعدم املوافقة عن بعد.

القرار الخامس 
ــراح مجلــس اإلدارة، تخصيــص نتيجــة الســنة املحاســبية 2019  ــاء علــى اقت ــة، بن قــررت الجلســة العامــة العادي

املبينــة أســفله، كمــا يلــي :
بالدينار           
157.346.868,158 نتيجة السنة املحاسبية 2019                             
-508.305.582,819 النتائج املرحلة 

-350.958.714,661 النتيجة املرحلة 

بعد عرض هذا القرار للتصويت تمت املصادقة عليه بـاألغلبية حضوريا.
كما تّم تسجيل 46 صوت باملوافقة و4 أصوات بعدم املوافقة عن بعد.

القرار السادس 
تحدد الجلسة العامة : 

• مبلغا قدره أربعة آالف دينار)4.000 دينار( صافي عن كل حصة حضور لرئيس مجلس اإلدارة.
• مبلغا قدره ألفي دينار)2.000 دينار( صافي عن كل حصة حضور فعلي لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.
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• مبلغا قدره ألفي دينار)2.000 دينار( صافي لرئيسي لجنة التدقيق ولجنة املخاطر عن كل حصة.
• مبلغا قدره ألف دينار)1.000 دينار( صافي عن كل حصة حضور فعلي :

- لكل عضو من لجنة املخاطر ولجنة التدقيق 
- لكل رئيس أو عضو من اللجان األخرى املنبثقة عن املجلس

ال يتحصــل الرؤســاء واألعضــاء املنتمــون ألكثــر مــن لجنــة ســوى علــى تأجيــر ُيحتســب علــى أســاس الحضــور 
بلجنــة واحــدة بإختيارهــم.

بعد عرض هذا القرار للتصويت تمت املصادقة عليه بـاإلجماع حضوريا.
كما تّم تسجيل 47 صوت باملوافقة و3 أصوات بعدم املوافقة عن بعد.

القرار السابع 
ة عضويــة املمثليــن املســتقلين، تعيــن الجلســة العامــة العاديــة ملــدة ثــالث  بعــد اطالعهــا علــى انتهــاء مــدَّ
ســنوات تنتهــي بانعقــاد اجتمــاع الجلســة العامــة العاديــة املدعــوة للنظــر فــي حســابات الســنة املحاســبية 
ــة كأعضــاء مســتقلين جــدد بمجلــس اإلدارة،  ــم الوســالتي والســيد الصــادق عطي 2021، كل مــن الســيدة ري

وعهــدت لهمــا علــى التوالــي رئاســة لجنــة املخاطــر ولجنــة التدقيــق.
الفترة األعضاء املستقلين

2021-2019 السيد الصادق عطية )رئيس لجنة التدقيق(
2021-2019 السيدة ريم الوسالتي )رئيسة لجنة املخاطر(

بعد عرض هذا القرار للتصويت تمت املصادقة عليه بـاإلجماع حضوريا.
كما تّم تسجيل 50 صوت باملوافقة عن بعد.

القرار الثامن
تصــادق الجلســة العامــة العاديــة علــى قــرار مجلــس اإلدارة املنعقــد بتاريــخ 29 أوت 2019 والــذي تــمَّ بمقتضــاه 
تعييــن الســيد األســعد زروق والســيد الطيــب بلعيــد كممثليــن للمســاهمين الخــواص ملــدة ثــالث ســنوات 
تنتهــي بحلــول أجــل انعقــاد الجلســة العامــة العاديــة املدعــوة للنظــر فــي حســابات الســنة املحاســبية 2021 :

الفترة العضو
2021-2019 )MAE - السيد األسعد زروق )ممثل تعاونية التأمين للتعليم
2021-2019 السيد الطيب بلعيد )ممثل املساهمين الخواص(

بعد عرض هذا القرار للتصويت تمت املصادقة عليه بـاإلجماع حضوريا.
كما تّم تسجيل 48 صوت باملوافقة وصوتان بعدم املوافقة عن بعد.

القرار التاسع 
بعــد إطالعهــا علــى إنتهــاء مهــام مراقبــي الحســابات الحالييــن، تعيــن الجلســة العامــة العاديــة كل مــن مجمــع 
 »CNH« و »CSL« لصاحبيهمــا الســيد فتحــي الســعيدي والســيد شــكري بــن األكحــل ومجمــع »CBC« و »CFA«
لصاحبيهمــا الســيد ســمير العبيــدي والســيدة نــور الهــدى هنــان كمراقبــي حســابات ملــدة ثــالث ســنوات تنتهي 

بإنعقــاد الجلســة العامــة العاديــة املدعــوة للنظــر فــي حســابات الســنة املحاســبية 2022.

بعد عرض هذا القرار للتصويت تمت املصادقة عليه بـاإلجماع حضوريا 
كما تّم تسجيل 47 صوت باملوافقة و3 أصوات بعدم املوافقة عن بعد.

القرار العاشر  
ــة  ــة الالزم ــراءات القانوني ــام اإلج ــرض إتم ــه لغ ــك أو وكيل ــي للبن ــل القانون ــى املمث ــات إل تعطــى كل الصالحي

املتعلقــة بالتســجيل واإليــداع واإلعــالن. 
بعد عرض هذا القرار للتصويت تمت املصادقة عليه بـاإلجماع حضوريا.

كما تّم تسجيل 50 صوت باملوافقة عن بعد. 
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I. تقديم محيط مجموعة الشركة التونسية للبنك

1. تقديم عام ملجموعة الشركة التونسية للبنك

تتكون مجموعة الشــركة التونســية للبنك من الشــركة األم و 12 شــركة فـــرعية و 9 شــركات شــريكة وتنشــط 
أساســا فــي القطاعــات املاليــة واملصرفيــة وخدمــات أخــرى.

والشــركة األم، الشــركة التونســية للبنــك، هــي مؤسســة قــرض تأسســت ســنة 1958 وتخضــع ألحــكام القانــون 
عــدد  48-2016 واملــؤرخ فــي 11 جويليــة 2016. وهــي شــركة مدرجــة بالبورصــة ويبلــغ رأس مالهــا 776.875.000 
ــر  ــا بقيمــة اســمية تســاوي 5 دناني ــى 155.375.000 ســهما عادي ــما إل ــل ومقّس ــررا بالكام ــار تونســي مح دين

الســهم الواحــد. 

وينشط مجمع الشركة التونسية للبنك باألساس في أربعة أقطاب اقتصادية : 

- القطــب املالــي : تنشــط ضمــن هــذا املجــال املؤسســات املرخــص لهــا بمقتضــى القانــون عــدد 48 لســنة 2016 
املنظــم ملؤسســات القــرض واملؤسســات التــي يرتبــط نشــاطها بهــا وهــي الوســاطة فــي البورصــة والتصــرف 
فــي مؤسســات التوظيــف الجماعــي لــألوراق املاليــة )القانــون عــدد 92 لســنة 1988 املــؤرخ فــي 2 أوت 1988 
والقانــون عــدد 83 لســنة 2001 املــؤرخ فــي 24 جويليــة 2001( وشــركات االســتثمار ذات رأس مــال التنميــة التــي 

ينظمهــا القانــون عــدد 87 لســنة 1995 املــؤرخ فــي 30 أكتوبــر 1995.

- القطــب العقــاري : يشــمل  هــذا  القطـــب  املؤسســات املرخــص لهــا بمقتضــى  القانـــــــون عــدد 17 لسنـــــة 
1990 املــؤرخ فــي 26 فيفــري 1990 فــي القيــام مهنيــا بعمليــات التقســيم العقــاري وتهيئــة مقاســم األراضــــي 
املعــدة أساســا للســكن وكذلــك البنــاء أو تجديــد مبانــي جماعيــة أو شــبه جماعيــة مخصصـــة للســكن أو التجــارة 

أو أنشــطة مهنيــة أو إداريــة.

- القطب السياحي : يضم هذا القطب املؤسسات املرخص لها إلدارة الوحدات الفندقية والسياحية.

- قطــب الخدمــات : يضــم هــذا القطــب املؤسســات العاملــة فــي مجــال الدراســات والخدمــات التجاريــة والفكريــة 
واالستشــارة واســتخالص الديــون.

2. التعريف بأهم الشركات التابعة للشركة التونسية للبنك

 STB INVEST SICAF شركة االستثمار ملجموعة الشركة التونسية للبنك
ــك فــي إطــار نظــام  ــة االســتثمارات وذل ــا فــي ســنة 1991، فــي تنمي ــم بعثه ــي ت تتخصــص هــذه الشــركة، الت

شــركات االســتثمار ذات رأس املــال الثابــت. تحقــق هــذه الشــركة أرباحــا وتوزعهــا بانتظــام. 

وفــي إطــار تنفيــذ مخطــط إعــادة تنظيــم الشــركات التابعــة ملجمــع الشــركة التونســية للبنــك حســب أقطــاب 
الحــرف، تقــرر اســتيعاب شــركة ســوفي ايــالن مــن قبــل شــركة االســتثمار ملجموعة الشــركة التونسيــــة للبنــــك، 

و ذلــــك لالقتصــار علــى  شــركة اســتثمار ذات راس مــال ثابــت واحــدة فــي املجمــع.

و قــد تمــت املصادقــة علــى هــذه العمليــة مــن قبــل الجلســة العامــة الخارقة للعــادة املنعقدة بتاريخ 3 ديســمبر 
2019 و ذلــك بمــا قيمتــه 101 ســهم ســوفي ايــالن مقابــل 100 ســهم  شــركة االستثمــــار ملجموعــــة الشركــــة 
التونســية للبنــك وقــد تــم تجســيم هــذه العمليــة بالترفيــع فــي راس املــال لينتقــل مــن 36.000 الــف دينــار 

الــى 39.351,9 الــف دينــار.

وقدرت مســاهمة الشــركة التونســية للبنك املباشــرة بـ92% من رأس مال شــركة االســتثمار ملجموعة الشــركة 
التونســية للبنــك فــي 31 ديســمبر 2019.

 SOFI ELAN SICAF الشركة املالية سوفي ايالن
تتخصــص هــذه الشــركة فــي إدارة محافــظ الســندات. وقد تم بعثها ســنة 1994 وهي تســجل أرباحــا وتوزعها بانتظام.

وفــي إطــار تنفيــذ قــرارات إعــادة تنظيم الشــركات التابعة ملجمع الشــركة التونســية للبنك حســب أقطــاب الحرف، 
تقــرر الدمــج باالســتيعاب لشــركة ســوفي ايــالن مــن قبــل شــركة االســتثمار ملجموعة الشــركة التونســية للبنك 
وذلــك لالقتصــار علــى شــركة اســتثمار ذات راس مــال ثابــت واحــدة فــي مجموعــة الشــركة التونســية للبنــك. 
تــم الشــروع فــي هــذه العمليــة فــي ســنة 2018 وإعــداد تقريــر التقييــم واملصادقــة عليــه مــن قبــل مجلــس 

إدارة الشــركة. 
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كمــا تمــت املصادقــة علــى عمليــة الدمــج مــن قبــل الجلســة العامــة الخارقــة للعــادة بتاريــخ 3 ديســمبر مــن 
ــة  ــار ملجموعـ ــة االستثمـ ــم  شركـ ــل 100 سهـ ســنة 2019 و ذلــك فــي حــدود 101 ســهم ســوفي ايــالن مقابـ
الشركــــة التونســية للبنــك وقــد تــم تجســيم هــذه العمليــة بالترفيــع فــي راس املــال لينتقــل مــن 000 36 الــف 

دينــار الــى 39.351,9 الــف دينــار.

قبــل عمليــة الدمــج بلــغ رأس مــال الشــركة 5.000.000 دينــار وتقــدر مســاهمة الشــركة التونســية للبنــك فــي 
رأس مالهــا بـــ %15,52 بتاريــخ 31 ديســمبر 2019.

شركات االستثمار ذات رأس مال متغير )سيكاف املستثمر وسيكاف املدخر وسيكاف املستقبل(
تتخصص كل واحدة منها في إدارة محفظة أوراق مالية وذلك باستخدام أموالها الذاتية.

ســيكاف املدخر هي شــركة اســتثمار ذات رأس مال متغير رقاعية بينما ســيكاف املســتثمر وسيكاف املستقبل 
همــا شــركتا اســتثمار ذات رأس مــال متغيــر مختلطــة.

وتهــدف هــذه الشــركات إلــى تأميــن مداخيــل منتظمــة وقّيمــة لفائــدة مســاهميها إضافــة إلــى توفير الســيولة 
القصــوى وهــي تســجل أرباحــا وتوزعهــا بانتظام.

و فــي اطــار مخطــط إعــادة الهيكلــة والتنظيــم لهــذه الشــركات التابعـــة قرر البنك تحويـــل التصـــرف فـــي هيئـــات 
التوظيــف الجماعــي فــي األوراق املاليـــة لشركـــة التصــرف فــي مؤسســـات التوظيـــف الجماعـــي فــي األوراق 
املاليــة الــى شــركة املاليــة للشــركة التونســية للبنــك STB FINANCE  وأعطــت هيئــة الســوق املالية موافقتها 

علــى هــذا التحويــل بتاريــخ 31 أكتوبــر 2019.

STB MANAGER شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق املالية
ــة ملجمــع الشــركة  ــق املشــتركة لالســتثمار فــي األوراق املالي تتخصــص هــذه الشــركة فــي إدارة الصنادي

ــم بعثهــا ســنة 2002.  التونســية للبنــك وقــد ت
رغــم تأثــر نشــاط شــركة التصــرف فــي مؤسســات التوظيــف الجماعــي فــي األوراق املاليــة بالظــرف االقتصادي 

الهــش بقيــت نتائجهــا إيجابية.

وفــي إطــار تنفيــذ قــرارات إعــادة تنظيــم الشــركات التابعــة ملجموعــة الشــركة التونســية للبنــك حســب 
ــة  ــز شــركة التصــرف فــي مؤسســات التوظيــف الجماعــي فــي األوراق املالي ــرار تركي ــم إق أقطــاب الحــرف. ت

لوحــدات إضافيــة خاصــة بالتصــرف فــي الصناديــق املشــتركة للمخاطــر 

بالنســبة للـــسيكاف أعطــت هيئــة الســوق املاليــة موافقتهــا لتحويــل التصــرف فيهــم الــى شــركة املاليــة 
للشــركة التونســية للبنــك 

وبعــد حصولهــا علــى املوافقــة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي الصنــدوق املشــترك للمخاطــر، تحصلــت شــركة 
التصــرف فــي مؤسســات التوظيــف الجماعــي فــي األوراق املالية على تأشــيرة هيئة الســوق املالية للصندوق 
املشــترك للمخاطــر )FCPR( األول » ESSOR FUND « بمــا قيمتــه املتوقعــة 10 مليــون دينــار مــن بينهــم 6 مليــون 

دينــار مكتتبــة حاليــا وتســاهم فيهــا الشــركة التونســية للبنــك فــي حــدود 3 مليــون دينــار محــررة بالكامــل . 

يبلــغ رأس مــال هــذه الشــركة 500.000 دينــار وقــدرت مســاهمة الشــركة التونســية للبنــك فــي رأس مالهــا 
بـــ 29,96 % فــي 31 ديســمبر 2019.
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 STB SICAR شركة  االستثمار ذات رأس مال التنمية ملجموعة الشركة التونسية للبنك
ــك ســنة 1998  ــة ملجمــع الشــركة التونســية للبن ــة التابع ــال التنمي ــم بعــث شــركة االســتثمار ذات رأس م ت
وتقــوم باملســاهمة  لحســابها الخــاص أو لحســاب الغيــر فــي رأس مــال الشــركات، وذلــك بهــدف التفويــت فــي 

املســاهمات.

ومنــذ تأسيســها بقيــت هــذه الشــركة رهينــة األمــوال املرصــودة وعمــوالت التصــرف املدفوعــة مــن طــرف البنك. 
بعــد ارجــاع األمــوال التــي حــل أجلهــا، تبقــى هــذه الشــركة فــي وضعيـــة عــدم التــوازن بمـــا أن إيراداتهـــا ال تغطـــي 
أعباءهــا. وبهــدف دفــع هــذه الشــركة لتأميــن اســتقالليتها املاليــة وتطويــر نشــاطها تـــــم إعــداد مخطـــط تطهيـــر 

وإعــادة هيكلــة وتركيــزه، تمخــض عنــه مــا يلــي :

- إرساء تنظيم ونمط إدارة مالئم لنشاط رأس املال املخاطرة ؛
- إرســاء نظــام معلوماتــي جديــد : مشــروع كــراس شــروط فــي طــور اإلعــداد لحســاب ثالث شركــــــات تابعـــة 
شــركة االســتثمار ملجموعـــة الشركــــة التونسيــــة للبنــــك و شركــــة االستثمــــار ذات رأس مال التنميـــــة  
ملجموعــة الشــركة التونســية للبنــك وشــركة التصــرف فــي مؤسســات التــــوظيف الجماعـــي فــي األوراق 

املاليــة  ؛
- التوجه نحو منتجات جديدة ؛

- تبني سياسة استخالص نشيطة بالتعاون مع الشركة التونسية الستخالص 

الديون والشركة التونسية للبنك ؛

- البحث عن التالؤم األفضل بين اإلنتاجية واملردودية وأعباء التصرف ؛
- العمل على جعل الشركة نمط تمويل ومرافقة للقروض التقليدية للبنك.

وفــي 31 ديســمبر2019، بلــغ رأس مــال الشــركة 19.495.000 دينــار وتقــدر مســاهمة الشــركة التونســية للبنــك 
فــي رأس مالهــا بـــ 81,99 %.

املالية للشركة التونسية للبنك
ــات  ــكل عملي ــام ب ــى القي ــم بعثهــا ســنة 1967. وتهــدف إل هــي شــركة عاملــة فــي مجــال الوســاطة بالبورصــة ت

املبادلــة والتصــرف فــي القيــم املنقولــة. 

فــي إطــار تنفيــذ قــرارات إعــادة تنظيــم الشــركات التابعــة ملجمع الشــركة التونســية للبنك حســب أقطاب املهن 
تقــرر نقــل إدارة التعهــد فــي االســتثمار الجماعــي فــي األوراق املاليــة القابلــة للتحويــل من شــركة التصــــرف في 
مؤسســات التوظيــف الجماعــي فــي األوراق املاليــة  إلــى املاليــة للشــركة التونســية للبنك و بتاريخ 31 أكتــــــوبر 
2019 أعطــت هيئــة الســوق املاليــة موافقتهــا لنقــل التصــرف فــي شركـــــات االستثمـــار ذات راس مــال متغيـــر 

الــى املاليــة للشــركة التونســية للبنــك.

وقد تم الشروع في مخطط أعمال لتنمية النشاط التجاري للشركة. 

مــن ناحيــة أخــرى، تــم البــدء فــي عمليــة تدقيــق اجتماعي ستســتخدم كقاعدة إلعــداد مخطط تطهير اجتماعــــي 
)إعــادة توزيــع املوظفيــن حســب الحاجيــات املطلوبــة( كمــا تــم ارســاء هيــكل تنظيمــي جديــد.

وفــي 31 ديسمبـــــر 2019، تقـــــدر مســاهمة الشــركة التونسيــــة للبنــك بـــ 61,34 % مــن رأس مالهــا  الــذي يبلــغ 
6.500.000 دينــار.

الشركة التونسية للبنك للسالمة والحراسة
هــي شــركة خفيــة االســم تــم بعثهــا فــي 2015 وتقــوم بتأميـــــن ســالمة وحراســــة املمتلكــــات واملؤسســــات 
املنتميــة للشــركة التونســية للبنــك. وعمومــا، كل الخدمــات املرتبطــة بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بغرضهــا.

مــن ناحيــة أخــرى، وفــي إطــار التعــاون بين شــركات مجمع الشــركة التونســية للبنك، ستتحمــــل شــركة الســالمة 
والحراســة للشــركة التونســية للبنك مســؤولية خدمات الحراســة في الشركات التابعة ملجمع الشركة التونسيـــة 

للبنك.

يبلــغ رأس مــال الشــركة 200.000 دينــار وتقــدر مســاهمة الشــركة التونســية للبنــك بـــ 0,5 % من رأس مال شركـــــة 
الســالمة والحراســة للشــركة التونســية للبنــك فــي تاريــخ   31 ديســمبر 2019 ومســاهمة مجموعــة الشركـــــة 

التونســية للبنــك بـــ 99 % مــن رأس مــال الشــركة.
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الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة
هــي شــركة خفيــة االســم تــم بعثهــا ســنة 2014 وتقــوم بتأميــن خدمــات تنظيف املقــّرات واملؤسســات وعموما 

كل الخدمــات املرتبطــة بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بغرضهــا.

وفي ســنة 2018، وتبعا لتوســيع نطاق نشــاطها تحصلت الشــركة على بطاقة تعريف جبائية تنص على نشاطهـــا 
األساســـي »تنظيــف وتطهيــر املقــرات« ونشــاط ثانــوي هــو »أنشــطة اإلمــداد باملــوارد البشــرية األخــرى« 
بذلــــك أصبــح بإمــكان هــذه الشــركة، مــن هنــا فصاعــدا تلبيــة حاجيــات البنــك وشــركاته التابعــة املختلفــة باملــوارد 
البشــرية لتأميــن نشــاطات الدعــم )مثــل ســائقي الســيارات، أعــوان الرفــع، ســعاة، أعــوان االســتقبال، أعــوان البســتنة 

والحدائق...إلخ(.

يبلــغ رأس مــال الشــركة 500.000 دينــار وتقــدر مســاهمة الشــركة التونســية للبنــك املباشــرة فــي رأس مالهــا 
بـــ 29,98 % فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2019 ومســاهمة  مجموعــة الشــركة التونســية للبنــك بـــ 99 % مــن رأس مالهــا.

 » STRC « الشركة التونسية الستخالص الديون
تــم بعثهــا فــي ســنة 1999 وهــي الشــركة األولــى الســتخالص الديــون البنكيــة املرخــص لهــا طبقــا ملقتضيــات 
القانــون 4 لســنة 1998 املــؤرخ فــي 2 فيفــري 1998. وتقــوم هــذه الشــركة باســتخالص الديــون لحســابها الخــاص 

أو لحســاب الغيــر.

واســتجابة ألهــداف النجاعــة والكفــاءة يتوجــب علــى الشــركة أن تدعــم مواردهــا البشــرية واملاديــة واللوجســتية 
وأن تطــور منظومتهــا اإلعالميــة وإجراءاتهــا وتنظيمهــا.

ومــن ناحيــة أخــرى، ولتدعيــم األمــوال الذاتيــة للشــركة التونســية الســتخالص الديــون أعطــى مجلس إدارة الشــركة 
التونســية للبنــك بتاريــخ 28 ديســمبر 2018 موافقتــه علــى عمليــة إعــادة الهيكلــة املاليــة للشــركة مــن خــالل 
عمليــة » Acc�rdé�n « )التخفيــض مــن رأس مــال مســاهمة الشــركة التونســية للبنــك الستيعــــاب مجمــــوع 

الخســائر والترفيــع فــي رأس املــال عبــر تحويــل الحســابات الجاريــة الشــريكة(.

تــم تجســيم هــذا القــرار فــي الجلســة العامــة الخارقــة للعــادة بتاريــخ 4 جــوان 2019 والتــي قــررت التخفيــض فــي 
راس مــال الشــركة التونسيـــــــة الستخـــــــــالص الديــــون بمبلــغ يقــدر بـــ 33.800,5 الــف دينــار و الترفيــــــع فــي راس 
املــــال بـــ   36.462,4 الــف دينــار بتحويــل جــزء مــن الحســابات الجاريــة الشــريكة املكتتبــة كليــا مــن قبــل الشــركة 

التونســية للبنــك.÷÷
يبلــغ رأس مــال الشــركة 36.462,4 الــف دينــار وتقدر مســاهمة الشــركة التونســية للبنــك في رأس مالها بـــ 91,35 %.

البنك األجنبي التونسي )اتحاد البنوك التونسية سابقا( 
شــركة خفيــة االســم تســتهدف القيــام بــكل العمليــات املاليــة والبنكيــة تــم بعثهــا ســنة 1977. تتكــون شــبكة 
االســتغالل بالبنــك األجنبــي التونســي مــن 5 فــروع : 3 فــروع فــي باريــس وواحــد فــي مرســيليا وفــرع غيــر 

مقيــم بتونــس. 

مــن اجــل احتــرام معاييــر الحــذر واملعاييــر التنظيميــة قــررت الجلســة العامــة الخارقــة للعــادة بتاريــخ 5 افريــل 
2019 مــا يلــي:

- الخفــض فــي راس مــال البنــك بـــ 005,52 958 26 € تمثــل مبلــغ الخســائر التراكميــة فــي نهايــة شــهر ديســمبر 
2018 لينتقــل راس املــال مــن 41.070.276 € الــى 14.112.270,48 €

- الترفيع في راس املال من 7.999.984,40 € الى 21.912.254,88 €
فــي 31 ديســمبر 2019، بلــغ رأس مــال البنــك األجنبــي التونســي 254 912 21 أورو و قــدرت مســاهمة الشــركة 

التونســية للبنــك فــي رأس املــال بـــ45,73 %
كما بلغت القيمة املحاســبية للشــركة التونســية للبنك 26.575,3 الف دينار و تم تخصيص مدخرات ملســاهمتها 

فــي حــدود 12 %.

عقارية الشــــارع 
تم بعثها في سنة 1931 وهي إحدى أقدم الشركات الناشطة في قطاع البعث العقاري.

و بعــد عــدة ســنوات مــن العجــز تمكنــت عقاريــة الشــارع مــن تحقيــق أربــاح فــي ســنة 2018 او مــا يعــادل 353,2 
ــة  ــة تــم الشــروع فيهــا فــي اطــار مخطــط تطهيــر و إعــادة هيكلــ الــف دينــار و ذلــك بفضــل اســتراتيجية تجاريــ

الشــركات التابعــة للشــركة التونســية للبنــك.
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كذلــك، وطبقــا للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل )القانــون 48-2016(، رخصــت لجنــة تطهيــر و إعــادة هيكلــة املؤسســات 
ذات مســاهمة عموميــة ألجهــزة القــرار ملجمــع الشــركة التونســية للبنــك بتاريــخ  06 ديســمبر 2018 التفويــت 
فــي كتلــة مــن األســهم تمثــل كل رأس مــال الشــركة، باالرتــكاز علــى كــراس شــروط وتقييـــــم بواســطة طلـــب 

عروض.

و فــي ســنة 2019 كلفــت الشــركة التونســية للبنــك بإصــدار طلبــات عــروض ضروريــة الختيــار مكتــب مختــص إلنجاز 
عمليــة الخوصصــة وقــد وقــع االختيــار علــى مكتــب KPMG إلجــراء هــذه املهمــة.

يبلــغ رأس مــال الشــركة 9.400.000 دينــار وتقــدر مســاهمة الشــركة التونســية للبنــك فــي رأس مالهــا بـــ 84,71 % 
بتاريــخ 31 ديســمبر2019 تــم تخصيــص مدخــرات لـــ 20 %منهــا .

الدخيلــــــــــــة
ــم بعثهــا فــي ســنة 1966، فــي إحــداث وحــدات فندقيــة وســياحية وإدارتهــا.  تتخصــص هــذه الشــركة، التــي ت
وهــي تســتغل منــذ ســنة 1968 قريــة »إقامــة نــادي ســقانص« الكائنــة فــي املنطقــة الســياحية باملنســتير.

وفــي إطــار برنامــج التفويــت فــي الشــركات العاملــة فــي القطاعــات التنافســية تقــرر خوصصــة هــذه الوحــدة 
ــل مســاحة 15  ــدق يحت ــى أن الفن ــدر اإلشــارة إل ــار. وتج ــي 34 هكت ــاري بحوال ــة املالكــة الحتياطــي عق الفندقي

هكتــار وهــو حاليــا مرتبــط بعقــد كــراء. 

وفــي ســنة 2018، وتبعــا لطــرح طلبــات عــروض للتفويــت فــي 3 قطــع أرض خــارج االســتغالل بمســاحة تقــدر 
بـــ 19 هكتــار، تــم التفويــت فــي قطعــة أولــى وتمثــل قطعتــي األرض الباقيتيــن موضــوع 4 طلبــات عــروض تــم 

اعالنهــم غيــر مثمريــن.

مــن ناحيــة أخــرى، ومــن أجــل االمتثــال للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل )قانــون عــدد 48-2016( ســمحت لجنــة تطهيــر 
و اعــادة هيكلــة املؤسســات ذات املســاهمة العموميــة  ألجهــزة اتخــاذ القــرار واملــداوالت للشــركة التونســية 
ــة أســهم تســاوي 67,87 % مــن رأس املــال تمثــل  ــت فــي كتل ــخ 06 ديســمبر 2018 فــي التفوي للبنــك، بتاري
ــب  ــم بواســطة طل ــراس شــروط وتقيي ــى أســاس ك ــك عل ــك وذل مســاهمة مجمــع الشــركة التونســية للبن

عــروض.
 وفي 31 ديسمبر2019، بلغ رأس مال الشركة 7.500.000 دينــار.

» GEVE « الشركة العامة للبيع
ــة  ــة املنشــآت ذات املســاهمات العمومي ــادة هيكل ــر وإع ــة التطهي ــرار لجن ــا لق ــم بعــث هــذه الشــركة طبق ت
ــذه  ــة الســيارات. وتتخصــص ه ــة خوصصــة الشــركة التونســية لصناع ــار عملي ــي إط ــارس 2007 ف ــخ 12 م بتاري
ــة الســيارات )مســاهمات وأراضــي  ــارج االســتغالل للشــركة التونســية لصناع ــاء األصــول خ الشــركة فــي اقتن

ــا. ــادة بيعه ــاءات( وإع وبن

ومــن أجــل تمويــل مشــترياتها، تحصلــت الشــركة علــى قــرض بـــ 11.800 ألــف دينــار يــوزع بالتســاوي بيــن الشــركة 
التونســية للبنــك والبنــك الوطنــي الفالحــي.

وخالل سنة 2019، تم طرح طلب عروض للتفويت في عناصر من األصول خارج االستغالل.

يبلــغ رأس مــال الشــركة 4.000.000 دينــار وتقــدر مســاهمة الشركـــة التونسيـــة للبنــــك بـــ %50 مــن رأس مالهـــا 
بتاريــخ 31 ديســمبر 2019 تــم تخصيــص مدخــرات لهــا بمــا قيمتــه %74,23. 
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ACTIV HOTELS  أكتيفو  اوتلز
هــي شــركة خفيــة االســم تــم بعثهــا ســنة 2006 بهــدف بعــث واقتنــاء وبيــع وكــراء واســتغالل والتصــرف فــي 

كل مجموعــة فندقيــة أو ســياحية أو ســاحلية.
وتمتلــك الشــركة فــي مخزونهــا نــزال فــي طــور البنــاء فــي تونــس ومركــزا ترفيهيــا فــي الشــفار فــي صفاقــس.

لم تحقق الشركة، بعد، رقم معامالت ويتواصل تعرضها آلثار الحسابات الجارية الشريكة.
مــن ناحيــة أخــرى، تتمتــع الشــركة بإيــرادات توظيــف التسبقــــة البالغـــــة قيمتهـــــا 1.500 ألــف دينــار التــي حصلــت 

عليهــا الشــركة فــي 2010 تبعــا إلمضــاء وعــد بيــع نــزل تونــس بــاالس. 
وإلعــادة هيكلــة الشــركة، أعطــى مجلــس اإلدارة بتاريــخ 07 ســبتمبر 2017 موافقتــه إلرســاء مخطــط تعديــل يرتكــز 

أوال علــى :

• التفويت في وحدتين منتميتين ألكتيفو اوتلز؛
• التصــرف فــي وحــدات تنتمــي إلى الشــركة التونســية للبنك واالقتنــاء القضائي لعدد من الوحدات الســياحية 
)املحالــة علــى النزاعــات( ســيتم كراءهــا بعــد التجديــــد وذلــك لهــدف نهائــي يتمثــل فـــي التفويـــت فيهــا, 
وقــد تــم طــرح طلــب عــروض للكراء/بيــع نــزل »حدائــق الحمامــات« وإنجــاز عمليــة التفويــت فــي نــزل داليــا ؛

• اقتنــاء 13 مســاهمة فــي قطــاع الســياحة للبنــك و لهــذا اليــوم اقتنت الشــركة 8 مســاهمات سياحيــــة من 
لــدن الشــركة التونســية للبنــك.

يبلــغ رأس مــال الشــركة 1.000.000 دينــار وتقــدر مســاهمة الشــركة التونســية للبنــك فــي رأس مالهــــا بـــ 30 % 
وقــد تــم تخصيــص مدخــرات ملجمــل مســاهمة الشــركة التونســية 

3. التعريف بالشركات التابعة ملجمع الشركة التونسية للبنك في 31 ديسمبر 2019

بآالف الدنانير
رأس مال قطب النشاط اإلسم

776 875 مؤسسات القرض )الشركة التونسية للبنك )الشركة األم
39 352 مؤسسات مالية شركة االستثمار ملجموعة الشركة التونسية للبنك
5 000 مؤسسات مالية الشركة املالية سوفي إيالن

500 مؤسسات مالية )شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي )في األوراق املالية
6 500 مؤسسات مالية املالية للشركة التونسية للبنك

19 495 مؤسسات مالية  شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية ملجموعة الشركة التونسية
للبنك

9 400 عقاري عقارية الشارع
36 462 خدمات الشركة التونسية الستخالص الديون
4 000 خدمات الشركة العامة للبيع
7 500 سياحية الدخيلة
1 000 سياحية شركة أكتيفوتلز
1 043 مؤسسات مالية سيكاف املستثمر
1 153 مؤسسات مالية )سيكاف املستقبل )سيكاف بنك التنمية لالقتصاد التونسي سابقا

798 مؤسسات مالية  Obligataire سيكاف
7 423 مؤسسات مالية  Epargnant سيكاف

31 496 مؤسسات القرض )البنك األجنبي التونسي )اتحاد البنوك التونسية سابقا
500 خدمات الوسائل العامة للشركة التونسية للبنك
20 خدمات املغازات العامة و املستوداعات الحقيقية

649 خدمات الشركة التونسية للمراقبة فريتاس
14 373 مؤسسات القرض الشركة النيجيرية للبنك
1 773 خدمات "الشركة املدنية للعقار "دار املصرفي
8 000 سياحية شركة القطب التنموي املنستير الفجة

200 خدمات شركة السالمة والحراسة
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4 - قائمة الشركات التي تدخل في محيط التجميع ملجمع الشركة التونسية للبنك في 31 ديسمبر 2019

الشركات املدمجة بصفة شاملة
بآالف الدنانير            

قطب النشاط رأس مال اإلسم
مؤسسات القرض 776 875 )الشركة التونسية للبنك )الشركة األم
مؤسسات مالية 39 352 شركة االستثمار ملجموعة الشركة التونسية للبنك

مؤسسات مالية 500  شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي )في
)األوراق املالية

مؤسسات مالية 6 500 املالية للشركة التونسية للبنك

مؤسسات مالية 19 495  شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية ملجموعة الشركة
التونسية للبنك

عقاري 9 400 عقارية الشارع
خدمات 36 462 الشركة التونسية الستخالص الديون
خدمات 4 000 الشركة العامة للبيع

سياحية 7 500 الدخيلة
سياحية 1 000 شركة أكتيفوتلز
خدمات 500 الوسائل العامة للشركة التونسية للبنك
خدمات 200 شركة السالمة والحراسة
خدمات 20 املغازات العامة و املستوداعات الحقيقية

شركات مدمجة حسب طريقة التقييم باملعادلة
تجميع شركتي استثمار ذات رأس مال متغير تابعتين للمجموعة حسب طريقة التقييم باملعادلة :

• تم إحداث شــركتي اســتثمار تابعتين للمجموعــــة من قبل الشــركة التونســية للبنك التي تعمل بصفتهـــا 
مؤتمنــا وتملــك مســاهمات متفاوتــة األهميــة فــي رأس مــال كل منهمــا ؛

• تخضــع مجالــس إدارة شــركات االســتثمار التابعــة للمجموعــة ملراقبـــة الشركـــة التونسيـــة للبنــك مباشــرة 
أو مــن خــالل أعوانهــــا املالييــــن املفوضيــــن )فــي حالــــة مجموعــة الشركـــة التونسيـــة للبنــك : املســاهمة 
غيــر املباشــرة مــن خــالل شركـــة التصــرف فــي مؤسســات التوظيــف الجماعــي فــي األوراق املاليــة وهـــــي 
شــركة تابعة مرتبطة أحدثتها الشــركة التونســية للبنك لتدير مؤسســـات التوظيـــف الجماعـــي فـــي األوراق 
املاليـــة التابعـــة للمجموعـــة(. وهــذا مــا يفســـر النسبـــة املئويـــة املرتفعـــة للمراقبـــة ويبــرر طريقــة االدماج 

الشــامل كطريقــة لتجميــع هــذه املؤسســات.

إال أن اإلطــار التنظيمــي لشــركات االســتثمار فــي تونــس يقضــي بــأن تخضع هذه الشــركات ملراقبة هيئة الســوق 
املاليــة، وتطبــق عليهــا قواعــد خصوصيــة فيمــا يتعلــق بصفــة األصــول التــي يمكــن أن تملكهــا وتوزيعهــا.

وفعال، فإن املراقبة الحصرية التي يفترض أن تمارســها الشــركة التونســية للبنـــك على هـــذه الشركـــات تتضـــارب 
مــع اإلطــار التنظيمــي لشــركات االســتثمار ذات رأس املــال املتغيــر ال ســيما وأن الشــركة التونســية للبنــك ال 
تضمــن فــي الوقــت الراهــن نتائــج هــذه الشــركات وال تتحمـــل املخاطـــر املرتبطــة بأنشطتهـــا أو أصولهـــا رغــم أن 
ملكيـــة أسهـــم هــذه الوحـــدات الخاصــة تدخــل فــي الســياق التقليــدي لحيــازة مســتدامة رســمتها الشــركة األم 

وليــس فــي ســياق نشــاط تجــاري.

وعلـــى أســاس مــا سبـــق ذكــره، اختـــار املجمـــع طريقـــة تجميـــع شركتــــي االستثمـــار ذات رأس املــال املتغيــر 
ــة. التابعتيــن »ســيكاف املســتثمر« و«ســيكاف املســتقبل« باملعادل

شركات جمعت باملعادلة
)معيار املحاسبة الدولي 28.5 ومعيار املحاسبة التونسي 36( 

يفترض أن تمارس الشركة التونسيــة للبنــك نفــوذا كبيـــرا علـى هـذه املؤسسـات. ويتجسـم األمـر مــن خالل 
الصالحيات املفوضة للبنك للمساهمــة فـي اتخـاذ القـرارات املتعلقـة بسياسـات التسييــر املالــي والعملياتي 
بالنســبة لــكل شــركة تمتلكهـــا دون ممارســــة رقابــــة علـــى هــذه السياســـــات. وتعمــل شركــــات املجموعــة 
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املدمجــة بطريقــة املعادلــة فــي قطاعــات مختلفــة كالقطــاع املالـــي والخدمـــات وأساســــا القطـــاع الســياحي.

وبالتالــي وفــي إطــار دعمهــا لالقتصــاد الوطنــي، تمــارس الشــركة األم نفــوذا كبيــرا يتجلــى مــن خــالل مــا يلــي :

• التمتع بتمثيل في مجلس اإلدارة أو في هيكل تسيير مشابه باملؤسسة التي يملكها البنك ؛
• املساهمة في صياغة سياسات التسيير بتقديم االستشارة واملساعدة اللوجستية واملالية ؛

• وجــود مبــادالت هامــة بيــن الشــركة التونســية للبنــك واملؤسســة التــي تملكهــا ال ســيما فيمــا يخــص 
التعهــدات باملســاهمة و/أو بالقــروض )فــي إطــار مجموعــة مصالــح بنكيــة( ؛

• تبادل أعوان التسيير )كأعوان ملحقين(.
بآالف الدنانير            

قطب النشاط رأس مال اإلسم
مؤسسات مالية سيكاف املستثمر   043 1 
مؤسسات مالية سيكاف املستقبل   153 1 
مؤسسات مالية  blig� سيكاف   798 
مؤسسات مالية  Epargnant  سيكاف   423 7 

مؤسسات القرض )البنك األجنبي التونسي )اتحاد البنوك التونسية سابقا    496 31
خدمات الشركة التونسية للمراقبة فريتاس   649 

مؤسسات القرض  الشركة النيجيرية للبنك   373 14 
خدمات "الشركة املدنية العقارية "دار املصرفي   773 1 

سياحية شركة القطب التنموي املنستير الفجة   000 8 
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5. تطور النسب املئوية للمراقبة والنسب املئوية للحصص وتغيير محيط الدمج

النسبة املئوية للمراقبة
تتمثــل املراقبــة فــي النفــوذ الــذي يخــول قيــادة السياســات املاليــة و العملياتيــة بمؤسســة مــا بغــرض 
التمتــع باالمتيــازات الناتجــة عــن أنشــطتها. تبــرز النســبة املئويــة للمراقبــة عالقــة االرتبــاط املباشــر و/أو غيــر 
ــد املؤسســات التــي يتــم  ــن مــن تحدي املباشــر بيــن الشــركة التونســية للبنــك والشــركات املجمعــة. ويمّك

ــار الطــرق املناســبة للتجميــع.  ــادة عــن اختي إدخالهــا فــي مســاحة املجموعــة زي

ــي  ــك ف ــا الشــركة التونســية للبن ــي تملكه ــت الت ــوق التصوي ــدد حق ــة ع ــة للمراقب ــق النســبة املئوي وتواف
الشــركة املجمعــة ويتــم احتســابه بجمــع عــدد حقــوق التصويــت اململوكــة، بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 

فــي املؤسســات التــي يراقبهــا البنــك بشــكل حصــري.

ويبرز الجدول اآلتي النســب املئوية التي تم ضبطها في 31 ديســمبر 2019 و31 ديســمبر 2018 على التوالي :

بآالف الدنانير
التغير 2019-2018 تطور نسبة املراقبة

شركات املجمع
بالنسبة املائوية 2018 2019

0,00% 100,00% 100,00%  الشركة التونسية للبنك )الشركة األم(
-4,91% 99,51% 94,60%  شركة االستثمار ملجموعة الشركة التونسية للبنك 

-60,63% 60,63% 0,00%  الشركة املالية سوفي إيالن 

0,00% 99,96% 99,96% شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي
)في األوراق املالية(

0,00% 96,71% 96,71% املالية للشركة التونسية للبنك

0,00% 99,50% 99,50%  شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية ملجموعة الشركة
التونسية للبنك

0,00% 99,90% 99,90% عقارية الشارع
0,00% 100,00% 100,00% الشركة التونسية الستخالص الديون
0,00% 50,00% 50,00% الشركة العامة للبيع
0,00% 67,87% 67,87% الدخيلة
0,00% 99,97% 99,97% شركة أكتيفوتلز
0,00% 76,27% 76,27% سيكاف املستثمر

0,00% 98,44% 98,44%  سيكاف املستقبل
)سيكاف بنك التنمية لالقتصاد   التونسي سابقا(

0,01% 1,59% 1,61% OBLIGATAIRE  شركة تنمية ذات رأس مال متغير
-1,16% 4,39% 3,23% EPARGNANT  شركة تنمية ذات رأس مال متغير
0,80% 44,93% 45,73% البنك األجنبي التونسي )اتحاد البنوك التونسية سابقا(
0,00% 99,98% 99,98%  الوسائل العامة للشركة التونسية للبنك 

49,95% 0,00% 49,95% املغازات  العامة في املستودعات الحقيقية 
0,00% 27,06% 27,06% الشركة التونسية للمراقبة فريتاس 
0,00% 25,00% 25,00%   الشركة النيجيرية للبنك 
0,00% 19,96% 19,96%  »الشركة املدنية العقارية »دار املصرفي 
0,00% 20,00% 20,00% شركة القطب التنموي املنستير الفجة 
0,00% 99,95% 99,95% شركة السالمة والحراسة 
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نسب الحصص و التبعية املالية الى املجمع
تبــرز نســبة الحصــص الحصــة فــي راس املــال اململوكــة بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي كل شــركة 
مجمعــة و بعكــس النســبة املئويــة للمراقبــة التــي تحــدد طريقــة التجميــع تمكــن نســبة الحصــص مــن القيــام 
بعمليــة التجميــع. و فــي الواقــع تمكــن مــن تقييــم حقــوق الشــركة التونســية للبنــك فــي األصــول الصافيــة 

للشــركات املجمعــة باإلضافــة الــى الحصــص الراجعــة الــى املســاهمين الذيــن يمثلــون اقليــة. 

كمــا تســتخدم هــذه النســبة كأداة أساســية لوضــع بنــود التجميــع عنــد القيــام بإلغــاء العمليــات املتبادلــة و 
عنــد توزيــع األمــوال الذاتيــة.

و يتــم احتســاب النســبة املئويــة للحصــص بجمــع نســب األقســاط التــي تملكهــا الشــركة االم بصفــة مباشــرة 
فــي راس مــال الشــركة التابعــة لهــا و تقديــر حاصــل ضــارب النســب اململوكــة بصفــة مباشــرة و غيــر مباشــرة 

فــي رؤوس أمــوال الشــركات املتفرعــة عــن املؤسســات التابعــة.

ويبرز الجدول اآلتي النســب املئوية التي تم تحديدها في 31 ديســمبر 2019 و31 ديســمبر 2018 على التوالي :

التغير -2019
2018 تطور نسبة املراقبة

شركات املجمع
بالنسبة 
املائوية 2018 2019

0,01% 99,97% 99,99%  الشركة التونسية للبنك )الشركة األم(
-4,75% 99,48% 94,73%  شركة االستثمار ملجموعة الشركة التونسية للبنك 

-59,89% 59,89% 0,00%  الشركة املالية سوفي إيالن 

2,45% 94,60% 97,05% شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي
)في األوراق املالية(

-0,07% 95,62% 95,55% املالية للشركة التونسية للبنك

-0,48% 99,07% 98,58%  شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية ملجموعة الشركة
التونسية للبنك

0,55% 98,61% 99,16% عقارية الشارع
-0,22% 99,94% 99,72% الشركة التونسية الستخالص الديون
0,01% 49,99% 49,99% الشركة العامة للبيع

-0,31% 67,82% 67,51% الدخيلة
-1,24% 99,81% 98,58% شركة أكتيفوتلز
-2,02% 76,03% 74,01% سيكاف املستثمر

-0,43% 98,08% 97,65%  سيكاف املستقبل
)سيكاف بنك التنمية لالقتصاد   التونسي سابقا(

0,07% 1,47% 1,55% OBLIGATAIRE  شركة تنمية ذات رأس مال متغير
-1,12% 4,19% 3,08% EPARGNANT  شركة تنمية ذات رأس مال متغير
0,81% 44,92% 45,73% البنك األجنبي التونسي )اتحاد البنوك التونسية سابقا(
2,84% 94,31% 97,16%  الوسائل العامة للشركة التونسية للبنك 

49,94% 0,00% 49,94% املغازات  العامة في املستودعات الحقيقية 
0,00% 27,05% 27,05% الشركة التونسية للمراقبة فريتاس 
0,00% 24,99% 25,00%   الشركة النيجيرية للبنك 
0,00% 19,95% 19,96%  »الشركة املدنية العقارية »دار املصرفي 
0,00% 19,99% 20,00% شركة القطب التنموي املنستير الفجة 
2,76% 94,35% 97,11%t شركة السالمة والحراسة 
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II. ملحة على تطورات املؤشرات املجمعة

1. االرقام الرئيسية

األرقام الرئيسية ملجمع الشركة التونسية للبنك
بآالف الدنانير
معدل التطور 
لنسبة النمو

ديسمبر 
2019

ديسمبر 
2018

ديسمبر 
2017

ديسمبر 
2016

ديسمبر 
2015 بماليين الدنانير

10,1% 11 406,8 10 615,0 9 089,9 8 426,5 7 764,2 مجموع املوازنة

%7,8النشاط 7 331,9 6 340,1 5 985,5 5 481,0 5 434,2 إيداعات الحرفاء

9,5% 7 974,2 7 074,1 6 043,7 5 528,5 5 538,1  قائم صافي القروض
للحرفاء

29,0% 359,4 247,9 158,2 142,1 129,7 هامش الوساطة

النتائج

17,7% 103,0 86,2 75,7 63,5 53,6 حجم العموالت الصافية
12,3% 800,5 613,5 437,8 519,9 503,7 رقم األعمال
24,0% 596,6 465,0 350,6 288,9 252,6 الناتج البنكي الصافي
9,6% 255,7 240,7 245,3 185,6 177,3 أعباء عملية

178,7 59,9 17,6 8,6 -3,5  النتيجة الصافية للسنة
املحاسبية

0,0% 776,9 776,9 776,9 776,9 776,9 رأس املال

 األموال
الذاتية

132,7 79,8 -314,0 -341,3 -327,9 احتياطيات مجمعة
0,1% -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 أسهم ذاتية

178,7 59,9 17,6 8,6 -3,5 نتائج السنة
25,2% 1 082,7 911,1 475,0 438,7 440,0 أموال ذاتية

16,5% 6,6% 3,7% 2,0% -0,8%  مردودية األموال
الذاتية

املردودية

1,57% 0,56% 0,19% 0,10% -0,05% مردودية األصول

30,0% 12,9% 5,0% 3,0% -1,4%  النتيجة الصافية/الناتج
البنكي الصافي

17,3% 18,5% 21,6% 22,0% 21,2% العموالت الصافية/
الناتج البنكي الصافي

60,2% 53,3% 45,1% 49,2% 51,4%  هامش الوساطة/الناتج
البنكي الصافي

58,6% 49,0% 43,0% 46,4% 43,2% عموالت صافية/
مجموع األجور

42,9% 51,8% 70,0% 64,3% 70,2% معامل االستغالل
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2. التطورات الهامة للموازنة املجمعة

على مستوى بنود األصول
فــي موفــى 2019، بلــغ مجمــوع األصــول املجمعــة ملجمــع الشــركة التونســية للبنــك 406,8 11 مليــــــــون دينــــار 
فــي ارتفــاع بـــ 791,8 مليــون دينــار أو 7 % مقارنــة بمســتوى ســنة 2018. ويفســر التقـــدم املسجــــل بالتطـــــورات 

األساســية التاليــة :

ــار فــي  ــون دين ــا 974,2 7 ملي ــار أو 12,7 % بالغ ــون دين ــاء بـــ 900,1 ملي ــى الحرف ــم املســتحقات عل ــاع قائ • ارتف
ــادة بـــ 844,8  ــم هــذا الصنــف مــن االســتعماالت للشــركة األم زي موفــى الســنة املحاســبية 2019 . ســجل قائ

ــنار أو 11,8 % ؛ مليــون ديـ

• زيــادة فــي محفظــة الســندات التجاريــة بـــ 9,6 مليــون دينــار أو 2,7 % كمــا ســجل قائــم محفظة الســندات التجارية  
للشــركة  األم  ارتفاعــا بـــ 16,5 مليــون دينــار او 5,1 % ؛

• زيادة في رصيد بند »الديون على املؤسسات البنكية واملالية« بـ  77,4 مليون دينار أو 17,4 % ؛
• تراجع  في محفظـــــة سنـــــدات االستثماـــــر بـ 57,3 مليــــون دينــــار أو 5,3 % وقـــد سجلـــت محفظة االستثمــــار 

للشــركة األم تراجعــا بـــ 20,5 مليــون دينــار أو 1,8 %؛

على مستوى بنود الخصوم 
ســجل مجموع خصوم مجمع الشــركة التونســية للبنـــــك زيـــــادة بـ 619,6 مليــــــون دينـــــار أو 6 % تفســـر أساســــا 

بالتطــورات املتباينــة التاليــة :

• البنــك املركــزي التونســي ومركــز الصكــوك البريديــة والخزينــة العامــة للبالد التونســية : 305,2 - مليــــون دينـــــار 
أو 6, 17- % ، وقــد ســجل قائــم الشــركة األم تراجــع اللجــوء إلعــادة التمويــل مــن البنــك املركــزي التونســي بـــ 305,2 

مليــون دينــار ؛
• إيداعات وممتلكات املؤسسات البنكية واملالية : 75,8 - مليون دينار أو 25,9– % ؛

• إيداعــــات وممتلكــــات الحرفــــاء : 991,8+ مليـــون دينـــار أو 15,6, % ليبلغ قائمها 7331,9 مليون دينار نهاية السنة 
املحاسبيـــة 2019 مـقابـــل 6340,1 مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة سنـــة 2018. وسجلـــت الشركـــة األم زيـــادة بـ 1013,6 

مليــون دينــار أو 15,9 % ؛
• اقتراضــات و مــوارد خاصــة : 17,1 مليــون دينــار أو 6,0 % إذ ســجل قائــم هــذا الصنــف مــن املــوارد لــدى الشــركة 

األم ارتفاعــا بـــ 28,2 مليــون دينــار أو 9,5 % 

على مستوى بنود األموال الذاتية 
بلــغ مجمــوع األمــوال الذاتيــة ملجمــع الشــركة التونســية للبنـــك 1082,8 ملـــيون دينــار ســنة 2019 مقابــل 911,1 

مليــون دينــار سنــة 2018 ليســـجل ارتفاعــا بـــ 171,1مليــون دينــار أو 19 %.

في نهاية شهر ديسمبر 2019، سجل مجمـــع الشركـــة التونسيـــة للبنـــك نتيجـــة صافيـــة تقـــدر بـ 178,7 مليـــون 
دينــار مقابــل 59,9 مليــون دينــار آخــر ســنة 2018. وتتأتـــى هــذه الوضعيـــة من املساهمـــة اإليجابيـــة للشركـــة األم 

)157,3 مليــون دينــار(.

ومن ناحية أخرى، يمكن تحليل تركيبة النتيجة الصافية للمجمع من مالحظة ما يلي : 

• بلــغ الناتــج البنكــي الصافــي 596,6 مليــون دينــار ليســجل زيــادة  بـــ 131,6 مليــون دينــار أو 28,3 %  تفصــل كاآلتــي :
• إيرادات االستغالل البنكي : 207,8+ مليون دينار أو 24,9  %.

• أعباء االستغالل البنكي : 76,2+ مليون دينار أو 20,6 %.
• ارتفعـــــت األعبــاء العمليــة بـــ 13,3 مالييــن دينــار لتبلــغ 255,7 مليــون دينــار نهايــة  2019. وتــرد هــذه الوضعيــة إلى 

مــا يلــي : 
• بلــغ مجمــــوع األجــور 169,2 مليــون دينــار و يشــمل عــبء التوظيــف الــذي قامــت به الشــركة األم خــالل الثالثيين  

األول و الرابــع مــن ســنة 2019 و األعبــاء املرتبطــة باملغــادرات الطوعيــة للتقاعد.
• ارتفاع األعباء العامة لالستغالل بـ 4,1 مليون دينار 

• تراجــــع معامــل االســتغالل كنتيجــة لذلــك، بـــ 8,9 نقــاط مئويــة ليبلغ  42,9 % كما بلغ معامل االســتغالل للشــركة 
األم 39 % فــي ســنة 2019 مقابــل 46,4 % فــي موفــى ســنة 2018.

• بلغت نتيجة االستغالل للمجمع 251,6 مليون دينار نهاية ديسمبر 2019 مقابل 78 مليون دينـار في نهايـة سنة 2018.

تقديم محيط مجموعة الشركة التونسية للبنك
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توزيع النتيجة الصافية للمجمع حسب معيار التجميع

بآالف الدنانير
احتياطيات مجمعة نتائج مجمعة

2018 2019 2018 2019
64 111 167 252 54 278 122 547   شركات مدمجة بصفة شاملة
58 578 163 976 83 124 146 405 الشركة التونسية للبنك 1

345 918 12 744 14 559 شركة االستثمار ملجموعة الشركة التونسية للبنك 2
592 0 1 650 0 3 الشركة املالية سوفي إيالن 

103 64 950 1.088 شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي
في األوراق املالية(  4

884 (313) 491 1.366 املالية للشركة التونسية للبنك 5

543 239 4 194 4.970  شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية ملجموعة
الشركة التونسية للبنك 6

319 111 (1 038) (721) عقارية الشارع 7
1 776 2 278 (44 340) (42.616) الشركة التونسية الستخالص الديون 8
(148) (214) (1 484) (1.632) الشركة العامة للبيع 9
1 043 -24 (940) 479 الدخيلة 10
(251) (1433) (1 044) (1.279) شركة أكتيفوتلز 11
(10) (10) 0 (10) الوسائل العامة للشركة التونسية للبنك 12

0 1 687 0 (10) املغازات العامة في املستودعات الحقيقية 
(23) (27) (29) (52) شركة السالمة والحراسة  13

(4 197) 11 422 25 492 10 157   شركات مدمجة بالتقييم باملعادلة 
40 40 224 (1) سيكاف املستثمر 15

52 44 3 (4) سيكاف املستقبل
)سيكاف بنك التنمية لالقتصاد التونسي سابقا( 16

16 36 (16) (36) OBLIGATAIRE  شركة تنمية ذات رأس مال متغير
785 534 (683) (523) EPARGNANT  شركة تنمية ذات رأس مال متغير

(12 020) (7 240) (7 285) (21 673) الشركة التونسية للمراقبة فريتاس  17

406 398 1 058 1 065 البنك األجنبي التونسي
)اتحاد البنوك التونسية سابقا( 18

5 412 16 020 31 609 30 520 الشركة النيجيرية للبنك
)فرنك املجموعات املالية اإلفريقية( 19

58 50 (504) (513) شركة القطب التنموي املنستير الفجة
1 054 1 540 1 086 1 322 21 دار املصرفي 

59 914 178 674 79 770 132 704 املجموع

توزيع النتيجة الصافية للمجمع حسب قطاع النشاط

نتائج مجمعة القطاع
 172 756 مؤسسات القرض
 3 840 مؤسسات مالية
 2 078 الخدمات

املجمــــــــــوع   674 178

تقديم محيط مجموعة الشركة التونسية للبنك
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III -  آفاق تطور نشاط مجمع الشركة التونسية للبنك

تفصــل اطــوار تقــدم مخطــط إعادة هيكلة الشــركات التابعة ملجمع الشــركة التونسيـــة للبنـــك املصـــادق عليهـــا 
مــن قبــل املكتــب الخارجــي MAZARS وافــاق تطــوره كمــا يلــي :

• ستبدأ شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي فـي األوراق املاليـة مشـروع صنـدوق مشتـرك 
للمخاطــر ثــان STB GROWTH FUND موجــه نحــو قطاعات االبتكار و الشــركات الناشــئة.

• ســيتم ابــرام اتفاقيــات تحفيــز لتطويــر النشــاط التجــاري لشــركة املاليـــة للشركـــة التونسيـــة للبنـــك عبــر 
شبكـــة فــروع الشــركة التونســية للبنــك وإعــداد مخطــط تطهيــر اجتماعــي )إعادة توزيـــع املوظفيـــن حســــب 

الحاجيــــات املطلوبــة( 

• ســتقوم شــركة االســتثمار ملجموعــة الشــركة التونســية للبنــك  باقتنــاء جزئــي ملســاهمات شــركة 
ــرة ــة املتوف ــك حســب الفــرص الســانحة و الخزين ــة للشــركة التونســية للبن املاليـ

• ســيتعين علــى شــركة االســتثمار ذات راس مــال تنميــة ملجموعــة الشــركة التونســية للبنــك االعتمــاد 
علــى نفســها و تطويــر نشــاطها مــن خــالل مخطــط تطهيــر و إعــادة هيكلــة تــم اعــداده و وضعــه حيــز التنفيــذ 

مــن خــالل اإلجــراءات التاليــة :

- إرساء تنظيم و طريقة تصرف تستجيب الى األنشطة املتعلقة براس مال املخاطرة،
- التوجه نحو نواتج جديدة،

- جعــل الســيكار طريقــة تمويــل و مسانـــدة للقــروض التقليديــة للبنــك و فــي هــذا االطــار تــم توزيــع مذكــرة 
حول نشــاط 

الـسيكار على الفروع وتنظيم برنامج تكوين للمكلفين بالحرفاء في الثالثي األول من سنة 2020.
- اعتماد سياسة استخالص نشطـــة بالتعـــاون مع شركـــة استخالص الديون و الشركـــة التونسيـــة للبنـــك 

مــا يمكــن مــن تحســين فعاليــة اســتخالص امللفــات املتعثــرة
- البحث عن افضل مالئمة بين املردودية و اإلنتاجية و أعباء التصرف.

- الزيــادة للمــرة الثانيــة فــي راس مــال شــركة اكتيفو اوتالز عبـــر مساهمـــة عينيـــة )داليـــا :4050 الف دينـــار 
وحدائــق الحمامــات :3600 الــف دينــار ( باإلضافــة الــى تهيئــة وكــراء املقــر القديــم لفــرع محمــد الخامــس.

• طــرح استشــارة الختيــار مكتــب خارجــي مــن اجــل انتــداب موظفــي الخدمــات لشــركتي : الوســائل العامــة 
ــك و الســالمة و الحراســة. ــة التونســية للبن للشركــ

و باعتبــار املحــور االســتراتيجي للبنــك مردوديــة الشــركات التابعــة و املســاهمات ســتواصل الشــركة التونســية 
للبنــك الســعي لتحقيــق األهــداف األساســية التاليــة :

- التخلــي عــن الشــركات التابعــة واملســاهمات غيــر املاليــة املشــــار  إليهـــا فــي القانــون البنكـــي عــدد 
48 لســنة 2016،

ــر  ــزا عب ــي تواجــه عج ــاالت عــن الشــركات التابعــة الت ــب الح ــي حسـ ــر محفظــة املســاهمات والتخلـ - تطهي
الخوصصــة أو التفويــت أو التصفيــة،

- املساهمة في القطاعات الواعدة وتدعيم املساهمات املربحة.

ــه علــى املحيــط االقتصــادي فــي البــالد بعــد جائحــة  ــد فــي جــزء من ــذي يعتمـــ إن تجســيم هــذه اإلجــراءات، وال
فيــروس الكورونــا ) كوفيــد 19( ال يمكــــن إال أن يـحســـن بصفــــة ملحوظـــة فــي نتائــــج الشركــــات التابعــــة وفــي 

ــج املجمعــة ملجموعــة الشــركة التونســية للبنــك. النتائــ

تقديم محيط مجموعة الشركة التونسية للبنك
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املوازنة املجمعة
املقفلة في 31 ديسمبر 2019

الوحدة بااللف دينار
% التغير 2018 2019 االيضاح

االصول 

72,5% 218 608 301 460 520 068 6.1 اص 1  خزانة و اموال لدى البنك املركزي التونسي و 
مركز الصكوك البريدية و الخزينة العامة للبالد التونسية

17,4% 77 428 446 120 523 548 6.2 اص 2  مستحقات على املؤسسات البنكية و املالية 
)*(

12,7% 900 117 7 074 053 7 974 170 6.3 اص 3  مستحقات على الحرفاء )*(
2,7% 9 580 355 901 365 481 6.4 اص 4  محفظة السندات التجارية )*(

(5,3%)  (57 320) 1 073 283 1 015 963 6.5 اص 5  محفظة االستثمار )*(
7,7% 7 457 96 507 103 964 6.6 اص 5 ب سندات مجمعة باملعادلة )*(

(0,5%)  (693) 149 120 148 427 6.7 اص 6 االصول الثابتة
- 546 - 546 اصول االداءات املؤجلة )*(

(32,5%)  (363 902) 1 118 578 754 676 6.8 اص 7 اصول اخرى
7,5% 791 821 10 615 022 11 406 843 مجموع االصول 

الخصوم 
(17,6%)  (305 235) 1 731 309 1 426 074 6.9 خص 1 البنك املركزي التونسي و مركز الصكوك البريدية
(25,9%)  (75 759) 292 329 216 570 6.10 خص 2 ايداعات و اموال املؤسسات البنكية و املالية )*(

15,6% 991 798 6 340 136 7 331 934 6.11 خص 3 ايداعات و اموال الحرفاء )*(
5,9% 17 122 287 937 305 059 6.12 خص 3 اقتراضات و موارد خصوصية)*(

26,1% 6 982 26 722 33 704 خصوم االداءات املؤجلة )*(
(1,5%)  (15 316) 1 018 987 1 003 671 6.13 خص 4 خصوم اخرى)*(
6,4% 619 592 9 697 420 10 317 012 مجموع الخصوم

8,2% 536 6 550 7 086 حقوق االقلية )*(    

االموال الذاتية
- - 776 875 776 875 6.14 اذ 1 راس املال

66,4% 52 934 79 770 132 704 اذ 2 احتياطيات مجمعة
0,0% (1) (5 507) (5 508) اذ 4 اسهم ذاتية

198,2% 118 760 59 914 178 674 اذ 7 نتائج مجمعة حصة املجمع)*(
18,8% 171 693 911 052 1 082 745 6.14 مجموع االموال الذاتية

7,5% 791 821 10 615 022 11 406 843 مجموع الخصوم و االموال الذاتية

بيانات 2018 تمت اعادة معالجتها من اجل املقارنة)*(

القوائم املالية املجمعة
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التعهدات خارج املوازنة املجمعة
املقفلة في 31 ديسمبر 2019

الوحدة بااللف دينار
% التغير 2018 2019 االيضاح

الخصوم املحتملة

(1,4%)  (18 906) 1 373 598 1 354 692 خ م 1 ضمانات و كفاالت و ضمانات اخرى مقدمة

22,3% 92 014 413 083 505 097 خ م 2 اعتمادات مستندية
4,1% 73 108 1 786 681 1 859 789 7.1 مجموع الخصوم املحتملة

التعهدات املقدمة 
(23,2%)  (30 304) 130 534 100 230 خ م 4 تعهدات تمويل مقدمة
(5,8%)  (50) 859 809 خ م 5 تعهدات خاصة بالسندات

(23,1%)  (30 354) 131 393 101 039 7.2 مجموع التعهدات املقدمة

التعهدات املقبولة 
2,2% 46 414 2 132 046 2 178 460 خ م 7 ضمانات مقبولة

2,2% 46 414 2 132 046 2 178 460 7.3 مجموع التعهدات املقبولة

القوائم املالية املجمعة
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قائمة النتائج املجمعة 
إلى موفى ديسمبر 2019      

الوحدة بااللف دينار
% التغير 2018 2019 االيضاح

إيرادات االستغالل البنكي
30,5% 186 984 613 539 800 523 1.8 إيراد 1 فوائد دائنة ومداخيل مماثلة
19,3% 17 540 91 070 108 610 2.8 إيراد 2 عموالت )على اإليرادات( )*(

0,5% 309 63 566 63 875 3.8 إيراد 3 مرابيح محفظة السندات التجارية 
         والعمليات املالية

4,4% 2 947 67 322 70 269 4.8 إيراد 4 مداخيل محفظة سندات االستثمار )*(
24,9% 207 780 835 497 1 043 277 مجموع إيرادات االستغالل البنكي

أعباء االستغـالل البنـكي 
(20,6%)  (75 487)  (365 643)  (441 130) 5.8 فوائد مدينة وأعباء مماثلة عبء 1 
(14,6%)  (715)  (4 881)  (5 596) عموالت مدينة )*( عبء 2 

(20,6%)  (76 202)  (370 524)  (446 726) مجموع أعباء االستغالل البنكي

28,3% 131 578 464 973 596 551 النــاتج البنكــي الصـافي )*(

46,3% 83 054  (179 381)  (96 327) 6.8 إيراد5/عبء 4 مخصصات للمدخرات ونتيجة تصحيح قيم 
         املستحقات وعناصر خارج املوازنة والخصوم

4716,7%  (12 122) 257  (11 865) 7.8 إيراد6/عبء 5 مخصصات للمدخرات ونتيجة تصحيح قيم    
         محفظة االستثمار

(42,6%)  (14 007) 32 912 18 905 8.8 إيراد 7 إيرادات استغالل أخرى )*(
(6,1%)  (9 697)  (159 498)  (169 195) 9.8 عبء 6 مصاريف األعوان )*(
(5,9%)  (4 129)  (69 567)  (73 696) 10.8 عبء 7 أعباء االستغالل العامة )*(

(9,7%)  (1 138)  (11 680)  (12 818) عبء 8 مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول 
الثابتة

222,4% 173 539 78 016 251 555 نتيجة االستغالل  
375,2% 15 612 -4 161 11 451 إيراد 11 الحصة في نتائج الشركات املجمعة باملعادلة )*(

(31,7%)  (4 998) 15 752 10 754 11.8 إيراد8/عبء 9 رصيد الربح أو الخسارة على العناصر 
         العادية األخرى

(251,0%)  (64 514)  (25 706)  (90 220) 12.8 عبء 11 األداء على األرباح
187,2% 119 639 63 901 183 540 نتيجة األنشطة العادية )*( 

(59,7%)  (1 770)  (2 963)  (4 733) إيراد9/عبء 10 رصيد الربح أوالخسارة على العناصر 
         االستثنائية )*(     

193,4% 117 869 60 938 178 807 النتيجة الصافية للسنة املحاسبية )*( 
(87,0%)  (891) 1 024 133 إيراد9/عبء10 حقوق األقلية في النتيجة )*(

198,2% 118 760 59 914 178 674 12.3 النتيجة الصافية املجمعة حصة املجمع  
)*( بيانات 2018 تمت إعادة معالجتها من أجل املقارنة )إيضاح 10.3(
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جدول التدفقات النقدية املجمعة 
الفترة من 1 جانفي 2019 الى 31 ديسمبر 2019

الوحدة بااللف دينار
% التغير 2018 2019 االيضاح

انشطة االستغالل
15,2% 122 924 807 017 929 941 ايلرادات االستغالل البنكي املقبوضة

(19,1%)  (70 848)  (371 571)  (442 419) ايرادات االستغالل البنكي املدفوعة

43,7% 49 679 113 702 163 381 ايداعات او سحوبات لدى مؤسسات بنكية و مالية 
اخرى

25,2% 303 793  (1 205 930)  (902 137) قروض و تسبقات او سداد قروض و تسبقات 
ممنوحة للحرفاء

134,0% 572 639 427 487 1 000 126 ايداعات او سحوبات الحرفاء
(100,3%)  (143 262) 142 810  (452) اقتناءات او تفويت في سندات توظيف

9,0% 15 066  (167 011)  (151 945) مبالغ مسددة لالعوان و دائنون اخرون
151,8% 380 943  (251 022) 129 921 تدفقات نقدية اخرى متاتية من انشطة االستغالل

(515,4%)  (15 980)  (3 100)  (19 080) اداءات على الشركات مدفوعة

239,3% 1 214 955  (507 619) 707 336 9.1 التدفقات النقدية الصافية املخصصة النشطة 
االستغالل

انشطة االستثمار 
14,4% 9 002 62 421 71 423 فوائد و ارباح مقبوضة على محفظة االستثمار

131,1% 187 344  (142 898) 44 446 اقتناءات او تفويت في محفظة االستثمار
(0,9%)  (50)  (5 580)  (5 630) اقتناءات او تفويت في االصول الثابتة

228,1% 196 296  (86 057) 110 239 9.2 التدفقات النقدية الصافية املخصصة النشطة 
االستثمار

أنشطة التمويل
264,0% 24 332  (9 216) 15 116 اصدار او تسديد االقتراضات
32,1% 1 792 5 585 7 377 اصدار او تسديد املوارد الخصوصية
64,7% 1 429  (2 207)  (778) ارباح موزعة

472,0% 27 553  (5 838) 21 715 9.3 التدفقات النقدية الصافية املخصصة النشطة 
التمويل

(100,0%)  (360 716) 360 767 51 أثر تغير مجال السيولة وما يعادلها

- 44 - 44 12.8 تأثير عمليات إعادة التصنيف والتصحيحات على 
السيولة وما يعادلها

451,6% 1 078 131  (238 746) 839 385 9.3 التغير الصافي للسيولة وما يعادلها
(21,1%)  (238 747)  (1 133 292)  (1 372 039) السيولة وما يعادلها في بداية السنة املحاسبية 
61,2% 839 385  (1 372 039)  (532 654) 9.4 السيولة وما يعادلها في نهاية السنة املحاسبية
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اإليضاحات حول القوائم املالية املجمعة
للسنة املختومة في 31 ديسمبر 2019 )بآالف الدنانير(

1 - تقديم مجمع الشركة التونسية للبنك
يتكــون مجمــع الشــركة التونســية للبنــك مــن البنــك وهــي املؤسســة األم و12 شــركات تابعــة و9 شــركات 

شــريكة تعمــل أساســا فــي القطاعــات املاليــة والبنكيــة والخدمــات األخــرى.

يقدم املجمع في 31 ديسمبر كاالتي :

 الشركة التونسية للبنك
 مؤسسة قروض بنك 

املقر املركزي: شارع الهادي نويرة 1001 تونس-الجمهورية التونسية
خدمات مالية

  شركة االستثمار ذات راس مال التنمية
مبنى SAWARBY املركز العمراني الشمالي 1003 

تونس

 شركة االستثمار ملجموعة الشركة التونسية للبنك
مبنى الشركة التونسية للبنك 34 شارع الهادي 

كراي 1004 املنزه

 املالية للشركة التونسية للبنك
مبنى الشركة التونسية للبنك 34 شارع الهادي 

كراي 1004 املنزه

 الشركة التونسية الستخالص الديون
شارع الحبيب بورقيبة مبنى افريكا 1000 تونس

شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي 
 في األوراق املالية

مبنى الشركة التونسية للبنك 34 شارع الهادي 
كراي 1004 املنزه

 سيكاف املستثمر
مبنى الشركة التونسية للبنك 34 شارع الهادي 

كراي 1004 املنزه

 سيكاف االدخار الرقاعي
مبنى الشركة التونسية للبنك 34 شارع الهادي 

كراي 1004 املنزه

 سيكاف املدخر
الشركة التونسية للبنك شارع الهادي نويرة 1001 

تونس

 سيكاف املستقبل
مبنى الشركة التونسية للبنك 34 شارع الهادي كراي 1004 املنزه

الخدمات املالية

 البنك األجنبي التونسي
19 شارع 75001les Pyramides باريس 

 سوني بنك
شارع  LA MAIRIE NIAMEY NE0891 شارع أفريقيا، 

نيامي النيجر
خدمات اخرى

  الشركة العامة للبيع
 مبنى الشركة التونسية للبنك شارع الهادي 

نويرة 1001 تونس

 شركة أكتيف اوتلز
C/O شارع محمد الخامس1001  تونس

 الوسائل العامة للشركة التونسية للبنك
11 نهج املقاولين 1001 تونس

 السالمة والحراسة  للشركة التونسية للبنك
11 نهج املقاولين 1001 تونس

 الدخيلة
2525 شارع جون جوريس 1002 تونس

VERITAS الشركة التونسية للمراقبة 
 728  ضفاف البحيرة 1080 ضفاف البحيرة

 عقارية الشارع
31 شارع باريس 1002 تونس

 دار املصرفي
13 شارع خير الدين باشا 1002 تونس

 القطب الصناعي الفجة
1153 املرناقية  منوبة

املغازات العامة واملستودع الحقيقي للجمهورية 
MGERTالتونسية 

132 مكرر نهج الكيمياء سيدي رزيق
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يوجــد املقــر املركــزي للشــركة التونســية للبنــك فــي شــارع الهــادي نويــرة 1001 تونــس وتتكــون شــبكة 
اســتغاللها مــن 149 فــرع و202 مــوزع الــي لــألوراق النقديــة. 

تقدم بنية راس مال البنك في 31 ديسمبر كاالتي:

% من راس املالاملبلغ باأللف دينارعدد األسهماملساهمين

%71898,8 699767 543 153مساهمين تونسيين

%80071,5 004555 160 111الدولة التونسية

%04211,8 46192 408 18الشركات العمومية

%0266,6 16051 205 10األشخاص املعنويين الخواص 

%4000,4 9873 679إعادة شراء البنك ألسهمه

%4508,4 08765 090 13أشخاص طبيعيين

%1571,2 3019 1 831مساهمين أجنبيين

%7960,7 1355 1 159أشخاص معنويين

%3610,4 1663 672أشخاص طبيعيين

%875100,0 000776 155 375املجموع

2 - األساس املرجعي إلعداد القوائم املالية املجمعة
ــون عــدد  ــام القان ــا ألحكـــــ ــة للبنــك طبقــــ ــم إعــداد القوائــم املاليــة املجمعــة ملجموعــة الشــركة التونسيـــ ت
112-96 بتاريــخ 30 ديســمبر 1996 املتعلــق بالنظــام املحاســبي للشــركات واملرســوم عــدد 2459-96 بتاريــخ 
30 ديســمبر 1996 املتعلــق باملصادقــة علــى إطــار مفاهيــم ومعاييــر املحاســبية التونســية ومــن بينهــا 
خاصــة املعاييــر املحاســبية البنكيــة مــن عــدد 21 إلــى 25 املنصــوص عليهــا فــي مرســوم وزارة املاليــة بتاريــخ 
ــى 39  ــدد 35 إل ــع املحاســبي مــن ع ــة بالتجمي ــر املحاســبية املتعلق ــى املعايي ــة إل ــارس 1999 باإلضاف 25 م

ــخ 1 ديســمبر 2003. ــة بتاري املنصــوص عليهــا فــي مرســوم وزارة املالي

3 - قواعد االحتساب واملبادئ املحاسبية املطبقة
ــع  ــك و جمي ــة للشــركة التونســية للبن ــم الســنوية الفردي ــى أســاس القوائ ــم املجمعــة عل ــداد القوائ ــم إع يت

ــا.  ــي تراقبه الشــركات التابعــة الهامــة الت
وتتمثل املبادئ املحاسبية األساسية التي تم تطبيقها فيما يلي: 

3–1 مبادئ التجميع

3-1-1 طرق التجميع املحاسبي

طريقة التجميع الكلي

الشــركات املدمجــة كليــا هــي املؤسســات التــي يقــوم املجمــع بمراقبتهــا بصفــة حصريــة قانونيــا، ضمنيــا أو 
شــكليا. ويملــك املجمــع حــق املراقبــة الحصريــة لشــركة تابعــة عندمــا يتســنى لــه تطبيــق سياســاتها املاليــة 

والعمليــة للشــركة وذلــك لالســتفادة مــن أنشــطتها.

وترتكــز هــذه الطريقــة علــى تعويــض مبالــغ ســندات املســاهمة بعناصــر مــن األصــول والخصــوم واألعبــاء 
واملداخيــل لــكل مــن الشــركات املجمعــة مــع اإلشــارة إلــى حصــص األقليــة فــي األمــوال الذاتيــة املجمعــة 

وفــي النتيجــة املجمعــة للســنة املحاســبية.

وتقوم طريقة الدمج الكلي على إنجاز املراحل املتتالية اآلتي ذكرها:

• يتــم تجميــع القوائــم املاليــة الفرديــة للشــركة األم وللمؤسســات التابعــة لهــا بجمــع مختلــف بنودهــا 
املتشــابهة علــى مســتوى عناصــر األصــول والخصــوم واألمــوال الذاتيــة واإليــرادات واألعبــاء؛
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• تطــرح القيمــة املحاســبية ملســاهمة الشــركة األم فــي كل شــركة تابعــة إضافــة إلــى حصــة املجموعــة فــي 
األمــوال الذاتيــة لتحديــد االحتياطيــات املجمعــة وحصــة األقليــة فيها.

ــة  ــة املجموع ــن نتيج ــة وتطــرح م ــة املجمع ــة للشــركات التابع ــج الصافي ــي النتائ ــة ف • تحصــر حصــص األقلي
للحصــول علــى النتيجــة الصافيــة الراجعــة ملالكــي الشــركة األم؛

ــة  ــة املجمع ــدم فــي املوازن ــة وتق ــة املجمع ــة للشــركات التابع ــة فــي األمــوال الذاتي • تحصــر حصــص األقلي
ــة للشــركة األم ــوال الذاتي ــن الخصــوم واألم ــة ع بصــورة منفصل

ــي حســب  ــع األصل ــخ التجمي ــي تاري ــن القيمــة املحتســبة ف ــة م ــوال الذاتي ــي األم ــة ف ــون حصــص األقلي تتك
املعاييــر املحاســبية 38 املتعلــق بتجميــع الشــركات وحصــة األقليــة فــي تدفقــات األمــوال الذاتيــة منــذ تاريــخ 

التجميــع.
• تطــرح األرصــدة والعمليــات املتبادلــة واألربــاح الكامنــة الناتجــة عنهــا بشــكل متماثــل وتطــرح الخســائر الناتجــة 
عــن العمليــات املتبادلــة بيــن مختلــف الشــركات املكونــة للمجموعــة إال إذا كان باإلمــكان اســتخالص الكلفــة.

• تعالــج الفــوارق الوقتيــة املتأتيــة مــن تصفيــة األربــاح والخســائر الكامنــة الناتجــة عــن العمليــات املتبادلــة بيــن 
مختلــف الشــركات املكونــة ملجمــع حســب القواعــد املحاســبية املتعلقــة بــاألداء علــى النتائــج.

 طريقة التجميع باملعادلة

الشــركات املجمعــة عــن طريــق التقييــم باملعادلــة هــي املؤسســات التابعــة للشــركة التونســية للبنــك التــي 
تؤثــر بصفــة جديــة فــي ســير أعمالهــا.

ويؤثــر املجمــع بصفــة جديــة فــي الشــركة عندمــا يكــون بإمكانــه املســاهمة فــي قــرارات السياســة املاليــة 
والعمليــة للشــركة التــي تملكهــا دون ممارســة رقابــة رغــم ذلــك علــى هــذه السياســات.

وحســب طريقــة التقييــم باملعادلــة، تســجل مســاهمة املجموعــة فــي البدايــة بالكلفــة ويتــم الترفيــع أو 
التخفيــض فــي قيمتهــا املحاســبية ألخــذ حصــة املســتثمر فــي نتائــج الشــركة التــي يملكهــا بعيــن االعتبــار 

بعــد تاريــخ االقتنــاء.

وتخفــض التوزيعــات الــواردة مــن الشــركة املالكــة مــن القيمــة املحاســبية للمســاهمة. وباإلمكان كذلــك تعديل 
القيمــة املحاســبية عنــد الضــرورة لتغييــرات ناتجــة عــن تغيــر األمــوال الذاتيــة للشــركة التــي يملكهــا املجمــع 

والتــي لــم تأخــذ بعيــن االعتبــار فــي قائمــة النتائــج.

بذلــك، تعــوض قيمــة ســندات املســاهمات بحصــة املجمــع فــي األمــوال الذاتيــة بمــا فيهــا نتيجــة الشــركات 
ــة. املجمعــة عــن طريــق التقييــم باملعادل

3-1-2-  قواعد خاصة بالتجميع املحاسبي

يتــم إعــداد القوائــم املاليــة املجمعــة باســتعمال طــرق محاســبية متماثلــة بالنســبة للمعامــالت واألحــداث 
املتشــابهة فــي الظــروف املماثلــة.

• التجميــع الكلــي للشــركات التابعــة العاملــة فــي نشــاطات مختلفــة عــن الشــركات العاملــة فــي مجــال 
الخدمــات املاليــة

يتــم تجميــع الشــركات التابعــة املراقبــة بصفــة كليــة مــن قبــل الشــركة التونســية للبنــك عــن طريــق التجميــع 
الكلــي دون اعتبــار قطــاع النشــاط وتمــت إعــادة معالجــة القوائــم املاليــة للشــركات املجمعــة مــن اجــل 
جعلهــا مطابقــة لقواعــد التقييــد املحاســبي والتقييــم وتقديــم مجموعــة الشــركة التونســية للبنــك. كمــا 
تمــت املحافظــة علــى املبــادئ املحاســبية وقواعــد التقييــم الخاصــة بالنشــاطات غيــر البنكيــة فــي الحســابات 

املجمعــة ملجموعــة الشــركة التونســية للبنــك.  

• تقديم القوائم املالية املجمعة املوجزة

يمتثــل تقديــم القوائــم املاليــة املجمعــة ملجموعــة الشــركة التونســية للبنــك إلــى املعيــار NC21 املتعلــق 
بتقديــم القوائــم املاليــة للمؤسســات البنكيــة.

تظهر املداخيل غير البنكية الناجمة عن الشركات التابعة ضمن عناصر البند »مداخيل استغالل أخرى«.
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• إعادة معالجة الديون البنكية التي تم التفويت بها لشركة استخالص الديون

بالنســبة ملجموعــات الديــون املفــوت فيهــا للشــركة التونســية الســتخالص الديــون )2017-2018-2019(، تــم بعــد 
طــرح النتيجــة الداخليــة للتفويــت إعــادة تكويــن القائــم اإلجمالــي باإلضافــة إلــى تغطيتــه.

تقــدم الديــون الصافيــة مــن املدخــرات والفوائــد املعلقــة فــي املوازنــة املجمعــة علــى مســتوى بنــد »الديــون 
املســتحقة علــى الحرفــاء«.

• إعادة معالجة األموال املتصرف فيها

تعــوض قوائــم األمــوال املتصــرف فيهــا مــن قبــل شــركات االســتثمار ذات راس مــال التنميــة باالســتعماالت 
علــى هــذه األمــوال وذلــك طبقــا للقوائــم املاليــة كمــا يتــم إعــادة تصنيــف املدخــرات والنتائــج علــى األمــوال 

املتصــرف فيهــا كمدخــرات ونتائــج علــى هــذه االســتعماالت.

• طرح العمليات املتبادلة

تطــرح األرصــدة والعمليــات املتبادلــة واملداخيــل واألعبــاء واألربــاح الكامنــة الناتجــة عنهــا بيــن مختلــف الشــركات 
املكونــة للمجموعة.

تتــم تصفيــة األربــاح والخســائر الكامنــة الناتجــة عــن عمليــات التفويــت فــي أصــول داخــل املجمــع واملدخــرات 
الخاصــة بهــا.

• معالجة الفوارق الناتجة عن التجميع األولي

يتمثــل فــارق التجميــع فــي الفــرق الحســابي عنــد االقتنــاء بيــن تكلفــة اقتنــاء الســندات والحصــة املطابقــة 
فــي القيمــة املحاســبية الصافيــة ألصــول الشــركة املجمعــة.

ويتركــب الفــارق املذكــور مــن فــارق تقييــم مطابــق لفائــض أو لناقــص القيمــة الكامــن بالنســبة لألصــول ومــن 
فــارق االقتنــاء املوافــق للســمعة التجاريــة »G��d Will« املوجبــة أو الســالبة. 

وفــي كل مــرة تتوفــر فيهــا البيانــات، يقــع تحديــد فــوارق االقتنــاء وإدراجهــا ضمــن األصــول الثابتــة الالماديــة فــي 
األصــول. وقــع اســتهالك فــوارق االقتنــاء علــى مــدة 5 ســنوات بصفة متســاوية. 

• تغير نسب الحصص في الشركات املجمعة

ينجــر عــن الرفــع فــي نســب الحصــص اململوكــة فــي شــركة تنتمــي إلــى محيــط التجميــع تقييــد فــارق 
االقتنــاء التكميلــي املســتهلك حســب القواعــد املبينــة مســبقا.

يــؤدي انخفــاض نســبة املســاهمة فــي شــركة بقيــت مجّمعــة وال ســيما تبعــا للعمليــات علــى رأس املــال 
املخفــف بالنســبة للشــركة املنتميــة للمجموعــة والتــي تملــك مســاهمة فــي الشــركة املذكــورة، إلــى إلغــاء 

تقييــد فــارق االقتنــاء بمــا يقــارب حصــة املســاهمة املتخلــي عنهــا.

• معالجة الخسائر الراجعة إلى األقلية

فــي حــال كانــت الخســائر الراجعــة لألقليــة فــي شــركة تابعــة مدرجــة أكثــر مــن حصــص األقليــة فــي األمــوال 
الذاتيــة للشــركة التابعــة. يــدرج هــذا الفائــض وكل الخســائر القادمــة املتعلقــة باألقليــة فــي حصــص األغلبيــة 

إال أذا كان لألقليــة التــزام ال رجــوع عنــه لتعويــض الخســائر وبإمكانهــم فعــل ذلــك.

إذا حققــت الشــركة التابعــة الحقــا أرباحــا تخصــص أغلــب األربــاح لحصــص األغلبيــة حتــى يتــم اســتخالص حصــص 
الخســائر املتعلقــة باألقليــة املدرجــة ســابقا لحســاب األغلبيــة.

• الخروج من محيط التجميع

ــخ الخــروج مــن  يتــم تقييــد الســندات املحتفــظ بهــا مــن قبــل املجمــع فــي شــركة تابعــة غيــر مجمعــة بتاري
محيــط التجميــع وذلــك بالقيمــة املحاســبية للتجميــع أو حصــة األمــوال الذاتيــة املجمعــة التــي تمثلهــا فــي 

ذلــك التاريــخ مــع إضافــة الحصــة املعادلــة فــي فــارق االقتنــاء املتبقــي.

وتعتبــر القيمــة املحاســبية للمســاهمة فــي التاريــخ الــذي توقفــت فيــه عــن كونهــا شــركة تابعــة متســاوية 
لكلفتهــا بعــد ذلــك. وتبقــى هــذه الكلفــة ثابتــة باســتثناء انخفــاض القيمة الالحــق عندما تصبح قيمة االســتخدام 

اقــل مــن القيمــة املحاســبية الجديــدة. 
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3-2  التقييد املحاسبي للتعهدات و املداخيل املتعلقة بها

3-2-1- التعهدات خارج املوازنة
يتــم تقييــد تعهــدات التمويــل املتعلقــة بالقــروض متوســطة وطويلــة املــدى واالعتمــادات املســتندية 
والضمانــات فــي شــكل كفــاالت وضمانــات بقائمــة التعهــدات خــارج املوازنــة عنــد التعاقــد بشــأنها ويقــع نقلهــا 

ــة حســب نســق تســريحات األمــوال باعتمــاد القيمــة االســمية.  ــى املوازن إل

3-2-2- التقييد املحاسبي للقروض املمنوحة للحرفاء
يقــدم صافــي قــروض اإلســقاط فــي املوازنــة بقيمتــه االســمية بعــد طــرح الفوائــد املحســوبة مســبقا والتــي 
لــم يحــن أجــل اســتحقاقها وتقــدم القــروض املدفوعــة والحســابات الجاريــة املدينــة بعــد طــرح الفوائــد والفوائــد 

املخصصــة واإليــرادات املقبوضــة أو املحتســبة مســبقا واملدخــرات املتعلقــة بهــا.

3-2-3- التقييد املحاسبي للمداخيل على القروض املمنوحة للحرفاء
تحســب الفوائــد واملداخيــل املماثلــة إضافــة إلــى العمــوالت فــي نتائــج الســنة املحاســبية املنتهيــة فــي 31 

ديســمبر 2019 بقيمــة املبالــغ املتعلقــة بهــا بعنــوان الســنة املحاســبية املذكــورة.

يتــم تحصيــل الفوائــد علــى القــروض قصيــرة األجــل مســبقا وتقييدهــا فــي حســابات التســوية عنــد تســريح هــذه 
القــروض وتقــع فــي شــكل اشــتراك فــي نهايــة الشــهر للجــزء املســتحق.

ــد التــي حــان أجلهــا ولــم تســدد بعــد واملتعلقــة بالقــروض متوســطة وطويلــة األجــل املشــكوك  تقيــد الفوائ
فــي خالصهــا واملصنفــة )ضمــن األقســام ب2 وب3 وب4( طبقــا ملنشــور البنــك املركــزي التونســي عــدد 24 
لســنة 1991، فــي اإليــرادات املعلقــة وتخصــم مــن بنــد »مســتحقات علــى الحرفــاء«. ويقــع اعتبــار هــذه الفوائــد 

فــي قائمــة النتائــج عنــد تحصيلهــا الفعلــي. 

وتــدرج فــي قائمــة النتائــج فــي تاريــخ االســتحقاق الفوائــد الجاريــة التــي لــم يحــل أجلهــا واملتعلقــة بالقــروض 
املصنفــة ضمــن »األصــول الجاريــة« )قســم أ( أو ضمــن »األصــول التــي تتطلــب متابعــة خاصة )قســم ب1( حســب 
منشــور البنــك املركــزي التونســي عــدد 24 لســنة 1991 ويشــترط أّن يضمــن البنــك موضوعيــا قبضهــا الفعلــي.

ويقــع القيــام بتعليــق الفوائــد علــى الحســابات الجاريــة املدينــة علــى أســاس قاعــدة »تجميــد الحســاب« وصنــف 
املخاطر.

ويعتبــر الحســاب مجمــدا إذا كان مجمــوع العمليــات الدائنــة الصافيــة املنزلــة بــه أقــل مــن قيمــة الفوائــد 
املدينــة التــي أنتجهــا الحســاب. 

وال تحتسب إيرادات املستحقات محل نزاع الخاصة بالحسابات الجارية املدينة املقفلة.

3-2-4- التقييد املحاسبي لفوائد التأخير
تحســب فوائــد التأخيــر، مــن قبــل الشــركة التونســية للبنــك، عنــد قيــام الحريــف بالخــالص أو عنــد إجــراء إعــادة 

جدولــة ديــون بالنســبة لحريــف معيــن

غيــر أنــه ونظــرا لدخــول برنامــج اإلعالميــة الجديــد للتصــرف فــي النزاعــات »IMX« حيــز العمــل، منــذ ســنة 2007، 
تــّم احتســاب جــزء مــن فوائــد التأخيــر وتأجيلهــا وتقييدهــا بمــا قيمتــه 343.631 ألــف دينــار.

القوائم املالية املجمعة



155
التقرير السنوي 2019    

3-2-5- املدخرات املخصصة للتعهدات

I - مدخرات فردية

تــم ضبــط املدخــرات املخصصــة لتعهــدات الحرفــاء طبقــا ملعاييــر الحــذر املتعلقــة بتوزيــع املخاطــر وتغطيتهــا 
ومتابعــة التعهــدات الــواردة فــي منشــور البنــك املركــزي التونســي عــدد 24 لســنة 1991 املنقــح باملنشــورين 
عــدد 23 لســنة 1993 وعــدد 4 لســنة 1999 الــذي يحــدد أقســام املخاطــر والنســب الدنيــا لتخصيــص املدخــرات 

علــى النحــو االتــي: 

نسبة تخصيص املدخرات البيانات األقسام
% 0 أصول جارية أ
% 0 أصول تتطلب متابعة خاصة ب1
% 20 أصول غير مؤكدة ب2
% 50 أصول مقلقة ب3
% 100 أصول معلقة ب4

ــر املغطــاة،  ــكل قســم مــن أقســام املخاطــر علــى صافــي املخاطــر غي تطبــق نســب تخصيــص املدخــرات ل
أي مبلــغ التعهــد بعــد طــرح الفوائــد املؤجلــة وقيمــة الضمانــات املتحصــل عليهــا ســواء كانــت أصــوال ماليــة أو 

عقــارات مرهونــة أو ضمانــات مــن الدولــة أو البنــوك ومؤسســات التأميــن

تقدم املدخرات على الديون والحسابات املدينة بعد طرح البنود املتعلقة بها

تقدم املدخرات على التعهدات خارج املوازنة بالبند املسمى »خصوم أخرى«.

II - مدخرات إضافية

تطبيقــا للمنشــور عــدد 21 لســنة 2013 املــؤرخ فــي 2013/12/30 املوجــه للبنــوك واملتعلــق بتقســيم املخاطــر 
وتغطيتهــا ومتابعــة التعهــدات كونــت الشــركة التونســية للبنــك مدخــرات إضافيــة علــى األصــول ذات أقدميــة 
ــا  ــة الدني ــا للنســب املئوي ــك طبق ــة وذل ــة املخاطرالصافي فــي القســم 4 تفــوق أو تســاوي 3 ســنوات لتغطي

التاليــة:

• 40 % لألصول التي لها أقدمية في القسم 4 من 3 إلى 5 سنوات؛

• 70 % لألصول التي لها أقدمية في القسم 4 من 6 إلى7 سنوات؛

• 100 % لألصول التي لها أقدمية في القسم 4 تفوق أو تساوي 8 سنوات.

III - مدخرات جماعية

تطبيقــا للفصــل 10 مكــرر )جديــد( مــن املنشــور عــدد 24 لســنة 1991 بتاريخ 17 ديســمبر 1991 واملنقح بالنصوص 
ــك  ــت الشــركة التونســية للبن ــخ 6 ديســمبر 2012، كون ــدد 20 لســنة 2012 بتاري ــة وخاصــة املنشــور ع الالحق
مدخــرات ذات طابــع عــام تســمى »مدخــرات جماعيــة« قصــد تغطيــة املخاطــر املحتملــة علــى التعهــدات الجاريــة 
)صنــف 0( والتــي تتطلــب متابعــة خاصــة )صنــف 1( حســب الفصــل 8 مــن منشــور البنــك املركــزي التونســي 

عــدد 24 لســنة 1991.

ولتحديد مبلغ هذه املدخرات اتبع البنك املنهجية املرجعية امللحقة باملنشور عدد 24 لسنة 1991.
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3-3 التقييد املحاسبي ملحفظة السندات و املداخيل املتعلقة بها

تنقسم محفظة سندات البنك إلى صنفين: محفظة االستثمار ومحفظة السندات التجارية.

3-3-1- محفظة االستثمار و املداخيل املتعلقة بها

يصنف ضمن محفظة االستثمار ما يلي:

• الســندات التــي تمثــل حصصــا فــي رأس مــال الشــركات التــي تعتبــر ملكيتهــا املســتديمة مفيــدة لنشــاط 
البنــك )ســندات املســاهمة املســتديمة( : ســندات مســاهمة وحصــص فــي مؤسســات شــريكة وحصــص فــي 

مؤسســات مرتبطــة؛
ــول آجالهــا )ســندات االســتثمار  ــة حيازتهــا حتــى حل ــك مــع نّي ــار التــي اقتناهــا البن • الســندات ذات الدخــل الق

ــة(؛ ــا خاصــة االفتراضــات الرقاعّي ومنه
• سندات الخزينة املقتناة من قبل البنك مع نية حيازتها إلى حين أجالها

• الســندات فــي شــكل مســاهمات تمويــل والتــي نصــت عليهــا اتفاقيــة إعــادة اإلحالــة والتــي لــم يقــع التفويــت 
فيهــا نهائيا.

وتتلخص قواعد التقييد املحاسبي للعمليات على مختلف هذه األصناف من السندات كاآلتي :

I - سـنـدات املـسـاهـمـة املـسـتـديـمـة

تقيد هذه السندات في املوازنة بسعر اقتنائها دون اعتبار املصاريف واألعباء.
تسجل املساهمات املكتتبة وغير املدفوعة في التعهدات خارج املوازنة بقيمة إصدارها.

وتــدرج عمليــات اقتنــاء ســندات املســاهمة والتفويــت فيهــا بتاريــخ تحويــل ملكيتهــا أو بتاريــخ تســجيل املعاملة 
ببورصــة األوراق املاليــة بتونــس. وتــدرج فوائــض القيمــة الناتجــة عــن التفويــت فــي هــذه الســندات فــي بنــد 

»اعتمــادات للمدخــرات ونتيجــة تصحيــح قيــم محفظــة االســتثمار«.

وتســجل أربــاح األســهم علــى الســندات التــي هــي بحــوزة البنــك فــي قائمــة النتائــج عنــد املوافقــة الرســمية 
علــى توزيعهــا.

II - سـنـدات االستثـــمار

تدرج مداخيل السندات ذات الدخل القار )رقاع االقتراض( في اإليرادات بصفة تغطي الفترة املعنية.
وعندمــا يكــون ســعر شــراء أوراق ماليــة ذات دخــل ثابــت اعلــى أو اقــل مــن ســعر اســتردادها فــان الفــرق 
بينهمــا     والــذي يســمى حســب الوضعيــة منحــة أو خصــم يتــم تضمينــه فــي تكلفــة الشــراء ويــوزع علــى 

ــة. ــألوراق املالي ــة ل ــرة املتبقي الفت

III - سـنـدات املـسـاهـمـات للتـمـويـل

ــن  ــة ع ــض القيمــة الناتج ــى فوائ ــل وينظــر إل ــدادا للنشــاط الرئيســي للتموي ــل امت ــر مســاهمات التموي تعتب
التفويــت فيهــا كفوائــد وتحتســب كجــزء مــن إيــرادات االســتغالل البنكــي. وتــدرج فوائــض القيمــة كإيــرادات مــرة 

واحــدة عنــد التفويــت وتقــدم فــي بنــد »مداخيــل محفظــة االســتثمار«.

وتــدرج األربــاح علــى الســندات التــي هــي بحــوزة املجمــع فــي قائمــة النتائــج عنــد املوافقــة الرســمّية علــى 
توزيعهــا.

ويقــع تحويــل املبالــغ غيــر املدفوعــة مــن الفوائــد التــي وقــع تحويلهــا إلى مســاهمات من حســابات املســتحقات 
إلــى حســابات املســاهمات. كمــا تحــول اإليــرادات املؤجلــة املتعلقــة بهــا إلــى حســاب املدخــرات للمســاهمات.

IV - املدخرات املخصصة للمساهمات

تحســب ســندات املســاهمة بالقيمــة الســارية عنــد تاريــخ إقفــال الحســابات، وهــي تتطلــب تخصيــص مدخــرات 
تغطــي النقــص املحتمــل فــي القيمــة ال ســيما إذا كان يكتســي طابعــا مســتديما.
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ويقع األخذ بعين االعتبار عند حساب هذه القيمة ملا يلي :

• قيمة السهم بالبورصة بالنسبة لألسهم املدرجة؛

• القيمــة الحســابية التــي يتــم تحديدهــا انطالقــا مــن آخــر موازنة متوفرة بالنســبة للمســاهمات في املشــاريع 
غيــر الفندقية؛

ــض القيمــة  ــة حســب فائ ــرة ومعدل ــة متوف ــر موازن ــا مــن آخ ــا انطالق ــم تحديده ــي يت • القيمــة الحســابية الت
ــة. ــي املشــاريع الفندقي ــة بالنســبة للمســاهمات ف ــى األصــول الثابت املســجل عل

تحســب املســاهمات فــي األمــوال التــي تتصــرف فيهــا شــركات االســتثمار ذات رأس مــال تنميــة فــي إطــار 
ــة، بالقيمــة الســارية وباعتبــار آفــاق االســتخالص وعلــى هــذا األســاس، يتــّم تخصيــص مدخــرات  اتفاقيــات إحال
بعنــوان املســاهمات التــي لــم يقــع اســتخالصها عنــد انتهــاء آجــال اإلحالــة والتــي ال تغطــي قيمتهــا الســارية 

كلفــة اقتنــاء الســندات.

3-3-2- محفظة السندات واملداخيل  املتعلقة بها
تقسم محفظة البنك من السندات التجارية التي يملكها البنك إلى صنفين:

- سندات املعامالت : السندات املتميزة بسيولتها والتي ال تفوق مدة حيازتها ثالثة أشهر.
- سندات التوظيف : سندات مقتناة مع نية حيازتها ملدة ال تتجاوز السنة.

يتم تقييد هذه السندات في املوازنة بسعر اقتنائها دون اعتبار املصاريف واألعباء.

يقع إدراج املداخيل املتعلقة بهذه السندات في قائمة النتائج بصفة تغطي الفترة املعنية. 

كمــا تقيــد املنحــة املتعلقــة بســندات التوظيــف وهــي التــي تتأتــى مــن الفــارق بيــن ســعر االقتنــاء وقيمــة 
التســديد بصفــة تغطــي الفتــرة املتبقيــة للســندات.

فــي كل تاريــخ إقفــال محاســبي يتوجــب تقييــم ســندات املعامــالت بقيمــة الســوق. تمثــل قيمــة الســوق 
ــدرج فــوارق  ــخ ســابق. ت ــخ اإلقفــال أو فــي أحــدث تاري معــدل قيمــة بورصــة األوراق املاليــة املرجــح فــي تاري

القيمــة الناتجــة عــن إعــادة التقييــم باعتبــار قيمــة الســوق فــي النتيجــة.

 كما تدرج املداخيل املتعلقة بسندات املعامالت ضمن النتائج عند اإلنجاز. 

3 - 4 التقييد املحاسبي إليداعات الحرفاء واألعباء املتعلقة بها

تقيد أعباء الفوائد على إيداعات وأموال الحرفاء حسب نوعية اإليداع بالطريقة اآلتية:

- تــدرج الفوائــد علــى الحســابات الجاريــة فــي حســابات الحرفــاء وتقيــد محاســبيا كل ثالثــة أشــهر. وتختلــف تواريــخ 
القيمــة املســتعملة الحتســاب الفوائــد علــى الحســابات الجاريــة للحرفــاء باختــالف عمليــات الســحب أو اإليــداع 

وذلــك طبقــا ملنشــور البنــك املركــزي التونســي عــدد 22 لســنة 1991؛
- تــدرج الفوائــد علــى الحســابات ألجــل فــي حســابات الحرفــاء عنــد حلــول أجلهــا وتكــون موضــوع اشــتراك عنــد 

كل تاريــخ إقفــال.

3 - 5 التقييد املحاسبي للموارد واألعباء املتعلقة بها

ــد علــى االقتراضــات ضمــن  تــدرج اقتراضــات البنــك فــي املوازنــة كلمــا وقعــت عمليــة ســحب، وتســجل الفوائ
األعبــاء متــى حــل أجــل اســتحقاقها. 

وتسجل اقتراضات البنك الخارجية بالعملة األجنبية بالدينار على أساس سعر الصرف األصلي.

ويتكفــل الصنــدوق الوطنــي للضمانــات الــذي تتصــرف فيــه الشــركة التونســية إلعــادة التأميــن بتغطيــة مخاطــر 
الصــرف املتعلقــة بهــا.

تحييــن الديــون بالعملــة األجنبيــة بســعر الصــرف فــي تاريــخ اإلقفــال ويســجل عقــد التغطيــة املبــرم مــع الشــركة 
التونســية إلعــادة التأميــن لتحمــل تغيــر ســعر الصــرف كأداة تغطيــة حســب املعيــار املحاســبي الدولــي 
39. ويتــم الحقــا تحديــد قيمتــه الحقيقيــة التــي تعــادل مخاطــر الصــرف املحتملــة وتقديــره بتاريــخ اإلقفــال.
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3 - 6 إعادة شراء األسهم الذاتية

طبقا ملقتضيات املعيار املحاسبي التونسي عدد 2 املتعلق باألموال الذاتية  :
تقدم األسهم الذاتية التي تمت إعادة شراءها في املوازنة بعد طرحها من األموال الذاتية ؛

يقيــد فائــض القيمــة أو نقــص القيمــة املحقــق علــى األســهم الذاتيــة التــي تمــت إعــادة شــرائها مباشــرة فــي 
األمــوال الذاتيــة ؛

تقيد األرباح املقبوضة على األسهم الذاتية التي تمت إعادة شرائها في حساب »نتائج مرحلة«.

3 - 7 التقييد املحاسبي للعمليات بالعملة األجنبية ونتيجة الصرف

يتــم يوميــا تقييــد عمليــات الصــرف اليــدوي لــألوراق النقديــة حســب ســعر الصــرف فــي تاريــخ العمليــة. وتمثــل 
نتيجــة الصــرف، فــي هــذه الحالــة، الفــارق بيــن ســعر االقتنــاء وســعر البيــع لليــوم املعيــن.

يقــع إجــراء عمليــة إعــادة تقييــم مــن الســعر القــار إلــى ســعر الصــرف الســاري عنــد تاريــخ اإلقفــال لكافــة حســابات 
املوازنــة بالعملــة األجنبيــة بمــا فــي ذلــك وضعيــات الصــرف. ويتــم تســجيل الفــارق الناتــج عــن هــذا التقييــم 

فــي حســاب املوازنــة »38.391 فــارق التحويــل«.

3 - 8 األصـول الـثـابـتـة واالستهالكات

تقيــد األصــول الثابتــة بتكلفــة اقتنائهــا مــع اعتبــار النســبة املئويــة املســترجعة مــن األداء علــى القيمــة 
املضافــة الخــاص بالســنة الســابقة.

وتفصل نسب االستهالك، املتساوية حصصه السنوية، والتي يعتمدها البنك كاالتي : 

2 %عقارات

20 %معدات نقل

أثاث ومعدات مكاتب
% 10
% 15(*) 20%

10 %معدات سالمة واتصاالت وتكييف

%33 (*)15 %معدات معلوماتية

33 %برمجيات معلوماتية

10 %تجهيز وتهيئة وإنشاءات

)*( : نسبة موظفة على اإلقتناءات بداية من غرة جانفي 2008.

بيــد أن البنــك اســتثنى املبــدأ املحاســبي للتكلفــة األصليــة وقــام خــالل الســنة املحاســبية 2000 بإعــادة 
تقييــم األراضــي واملبانــي، وقــد ترتــب عــن هــذه العمليــة زيــادة فــي األمــوال الذاتيــة للبنــك بمبلــغ 37.324 ألــف 

دينــار تــم تقديمهــا فــي بنــد »أمــوال ذاتيــة أخــرى«.
تطبيقــا للمعيــار املحاســبي الدولــي IAS( 16(، تــم تحويــل جــزء مــن فــارق إعــادة التقييــم إلــى النتائــج املؤجلــة 

ليتــم أخــذ تراجــع القيمــة املحاســبية لألصــول الثابتــة التــي تمــت إعــادة تقييمهــا بعيــن االعتبــار.

3 - 9 مدخرات ملنح املغادرة للتقاعد ومنافع أخرى ما بعد التشغيل

ــوق  ــة للحق ــة للقيمــة الحالي ــدات املطابق ــة التعه ــك ملجابه ــل البن ــن قب ــوان م ــع األع ــرات ملناف ــد املدخ تقي
ــد. ــادرة للتقاع ــال املغ ــي ح ــر ســتة أشــهر( ف ــة )أج ــح التعاقدي ــة باملن املكتســبة واملتعلق

ــار املحاســبي  ــر الرجعــي( وحــدات االئتمــان املقــدرة )حســب املعي  وتنتــج عــن احتســاب )حســب طريقــة األث
الدولــي عــدد 19 »منافــع األعــوان« الــذي ال وجــود ملــا يعادلــه بتونــس(. وهــذا االحتســاب يأخــذ بعيــن االعتبــار 

ــر األعــوان ونســبة التحييــن املالــي. ــري لألجــور وتوات خاصــة مخاطــر الوفــاة والتطــور التقدي

كمــا يقيــد ملحــق للمدخــرات لتغطيــة تعهــدات البنــك تجــاه أعوانــه املتقاعديــن بخصــوص التأميــن االجتماعــي 
ــاء الســنوية  ــن واألعب ــاة للمنتفعي ــل الحي ــرات أم ــى تقدي ــوع إل ــة املحاســبية وبالرج باســتعمال نفــس الطريق

املنبثقــة عــن عقــد التأميــن االجتماعــي.
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3 - 10 إعادة تصنيف ومعالجة على مستوى عدد من بنود القوائم املالية

لحاجيــات املقارنــة و مــن اجــل تقديــم افضــل للقوائــم املاليــة املجمعــة ملجموعــة الشــركة التونســية للبنكــة 
ــات  ــار إعــادة التصنيــف و عملي تمــت إعــادة معالجــة األرصــدة فــي 31 ديســمبر 2018 ليتــم األخــذ بعيــن االعتب

إعــادة املعالجــة التاليــة :

بنود املوازنة
20182018

التعليقات والتفسيراتالتغيير
املعادة املعلن

معالجته

اص -2مستحقات على 
12018 102446 446املؤسسات البنكية واملالية

تأثير إعادة معالجة االستعماالت على 
األموال املتصرف فيها على مختلف بنود 
القوائم املالية-تعوض األموال املتصرف 
فيها من األن فصاعدا باالستعماالت ذات 

الصلة في عملية التجميع 

إصالح عملية تقييد إلزالة سندات053356 074 6977 073 7اص -3مستحقات على الحرفاء

(750)901 651355 356اص -4محفظة السندات التجارية

إعادة معالجة األموال املتصرف فيها    
)627 15+ ألف دينار(

إزالة سندات سيكاف االدخار الرقاعي 
وسيكاف املدخر )056 14- ألف دينار( 

وذلك تبعا لوضع شركتين حيز املعادلة

478 28331 073 8051 041 1اص -5محفظة االستثمار
إعادة معالجة األموال املتصرف فيها 

املعوضة باالستعماالت ذات الصلة في 
عملية التجميع

اص 5ب- سندات حسب حصة 
(16 826)507 33396 113األسهم

إصالح قيم السندات املوضوعة حيز 
 SONIBANK و TFB املعادلة ملؤسستي

مع تأثير الحسابات النهائية لسنة 2018 
)102 31 - ألف دينار(

وضع حيز املعادلة شركتي سيكاف 
املدخر وسيكاف االدخار الرقاعي 

على مستوى محيط التجميع لسنة 
2018)226 14+ ألف دينار( 

إلغاء تقييد الـ GW على سندات  TFB (32 232)-232 32فوارق االقتناء
والفجة 

(8 573)-573 8أصل الضريبة املسبق

تغيير تقديم الضريبة املسبقة وتعويض 
أصول وخصوم الضريبة املسبقة في 

عملية التجميع لكل وحدة من املجمع 
)معالجة منصوص عليها في معايير 

)IAS12

خ ص-2إيداعات وأموال 
32914 315292 292املؤسسات البنكية واملالية

تأثير عمليات إعادة معالجة األموال 
املتصرف فيها واملعوضة من األن 

فصاعدا باالستعماالت

946 93738 991287 248خ ص-4 قروض وموارد خصوصية
تأثير عمليات إعادة معالجة األموال 

املتصرف فيها املعوضة باالستعماالت 
ذات الصلة

(8 573)722 29526 35خصوم ضريبية مسبقة

تغيير تقديم الضرائب املسبقة وتعويض 
أصول وخصوم الضريبة املسبقة في 

عملية التجميع لكل وحدة من املجمع 
)معالجة منصوص عليها في معايير 

)IAS12(
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بنود املوازنة
20182018

التعليقات والتفسيراتالتغيير
املعادة املعلن

معالجته

608 9876 018 3791 012 1خ ص5 - خصوم أخرى
تأثير عمليات إعادة معالجة األموال 

املتصرف فيها املعوضة باالستعماالت 
ذات الصلة 

تأثير تحيين القسمة باملعطيات املعادة (783)550 3336 7حصص األقلية
معالجتها

(48 744)770 51479 128اذ -2االحتياطيات املجمعة

 TFB املقيدة على CGتأثير الغاء ال
والفجة )795 27- ألف دينار( 

واألخذ بعين االعتبار القوائم املالية 
SONIBANKو  TFB الختامية للـ

) 083 25- ألف دينار(

اذ -6النتيجة املجمعة ملجموعة 
النظر في تفصيل عمليات إعادة (14 000)914 91459 73الشركة التونسية للبنك

املعالجة لحسابات النتائج

إعادة تصنيف طرح مداخيل نحو البند 016 0705 05491 86أي-2عموالت دائنة
STB SG نحو البند اي 7

طرح األرباح املوزعة من قبل الشركات (4 669)322 99167 71أي4 -مداخيل محفظة االستثمار
املجمعة عن طريق التجميع باملعادلة

(1 544)(4 881)(3 337)اع 2 - عموالت مدينة
إعادة إدراج عمليات طرح األعباء 

املتعلقة بالخدمات املقدمة من قبل
STB SG و STB MG نحو البند اع 7 

إعادة إدراج عمليات طرح رقم معامالت (5 017)912 92932 37أي7 إ-إيرادات استغالل أخرى
STB SG نحو البند اي 2 

(8 027)(159 498)(151 471)اع 6 -مصاريف األعوان
إعادة إدراج طرح األعباء/الخدمات 

STB SG  و STB MG املقدمة من قبل
في البند اع 7 

اع 7 ت- تكاليف االستغالل 
572 9(69 567)(79 139)العامة

إعادة إدراج طرح األعباء املتعلقة 
بالخدمات املقدمة من قبلSTBSG و

STBSG في البند اع 7 

أي 11 - الحصة في نتائج 
(9 706)(4 161)545 5الشركات املجمعة باملعادلة 

الغاء استهالك ال GW املقيد على 
سندات TFBو الفجة )436 4 - الف دينار(

TFB تحيين نسخ القوائم املالية للـ
 SONIBANK و

) 025 6 - الف دينار(

إدراج سيكاف االدخار الرقاعي وسيكاف 
املدخر في محيط التجميع لسنة 2018 

)833 + الف دينار(

تأثير تحيين التبادل فيما يتعلق 375(024 1)(399 1)حصص األقلية في النتيجة
باملعطيات املعاد معالجتها 
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3 - 13 الضريبة على النتيجة

طبقا للمبادئ الجاري بها العمل في تونس يفرق املجمع بين الضرائب الجارية والضرائب املسبقة.

3 - 13 - 1 الضرائب الجارية
تحــدد أعبــاء الضرائــب علــى النتيجــة مســتحقة الدفــع علــى أســاس املبــادئ والنســب الجــاري بهــا العمــل الخاصــة 

بــكل مــن شــركات املجمــع علــى الفتــرة قيــد الــدرس.

3 - 13 - 2 الضرائب املسبقة
ينجــر عــن طــرح العمليــات املتبادلــة والتــي لهــا تأثيــر علــى النتائــج فقــط تقييــد ضرائــب مســبقة وال ينجــر علــى 

الفــوارق الزمنيــة املنبثقــة عــن القوائــم املاليــة لشــركات املجمــع تقييــد ممكــن لضرائــب مســبقة.

وتقيد محاسبيا الضرائب املستحقة واملسبقة كمداخيل أو أعباء ضرائب على مستوى قائمة النتائج. 

بالنســبة لســنة 2019 والســنوات الالحقــة يقــدم الجــدول التالــي معــدالت الضرائــب الحقيقيــة املعتمــدة 
املجمعــة:  للشــركات  املســبقة  الضرائــب  الحتســاب 

النسبة الشركات املجمعة
االسمية

النسبة 
الفعلية

مؤسسات القرض
%35%35الشركة التونسية للبنك

القطاع املالي
%35%35شركة االستثمار ملجموعة الشركة التونسية للبنك

%35%35الشركة التونسية الستخالص الديون
%35%35املالية للشركة التونسية للبنك

%35%35شركة االستثمار ذات راس مال التنمية ملجموعة الشركة التونسية للبنك
%35%35شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق املالية

القطاع العقاري
%25%25عقارية الشارع

قطاع الخدمات
%20%20الشركة العامة للبيع

%20%20شركة أكتيف اوتلز
%25%25شركة الوسائل العامة للشركة التونسية للبنك

%25%25شركة السالمة والحراسة للشركة التونسية للبنك
%25%25شركة الدخيلة

 MGERT 25%25شركة%

4 - محيط التجميع املحاسبي 
تضــم الحســابات املجمعــة جميــع الوحــدات التــي تخضــع للمراقبــة الحصريــة أو التــي تمــارس عليهــا الشــركة 
األم نفــوذا كبيــرا باســتثناء تلــك التــي يمثــل تجميعهــا تأثيــرا ضئيــال علــى إعــداد القوائــم املجمعــة ملجموعــة 

الشــركة التونســية للبنــك.

يتكــون محيــط التجميــع مــن كل الشــركات التــي تمــارس عليهــا الشــركة التونســية للبنــك بصفــة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة رقابــة حصريــة والشــركات التــي تمــارس عليهــا نفــوذا كبيــرا.

ويتم تجميع الشركة التابعة بداية من التاريخ الذي يتحصل فيها املجمع على الرقابة الفعلية.

تســتثنى مــن محيــط التجميــع الوحــدات تــم اقتنــاء ســندات مســاهمة فيهــا فقــط بغــرض التفويــت فيهــا فــي 
مســتقبل قريــب.

وعندمــا تشــكك القيــود الصارمــة واملتواصلــة فــي قــدرة املجمــع فيمــا يتعلــق بمراقبــة سياســة االســتغالل 
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وأصــول شــركة تابعــة أو مســاهمة تســتثنى هــذه الشــركة مــن محيــط التجميــع مثــل مــا هــو الحــال بالنســبة 
للشــركات التابعــة حيــز التصفيــة أو تلــك املوضوعــة تحــت رقابــة مفــوض قضائــي.

ويبيــن الجــدول التالــي الشــركات املعتمــدة فــي محيــط التجميــع ملجموعــة الشــركة التونســية للبنــك باإلضافة 
إلــى قطاعــات النشــاط وبلــدان اإلقامــة :

بلد اإلقامةقطب النشاطالشركة

تونسمؤسسات القرضSTBالشركة التونسية للبنك )الشركة االم(

فرنسامؤسسات القرضTFBالبنك األجنبي التونسي

النيجرمؤسسات القرضSONIBANKالشركة النيجيرية للبنك

شركة استثمار ذات رأس مال تنمية ملجموعة 
تونسمؤسسات ماليةSTB SICARالشركة التونسية للبنك

شركة االستثمار ملجموعة الشركة التونسية 
تونسمؤسسات ماليةSTB INVESTللبنك

الشركة املالية سوفي ايالن )مدمجة في 2019 
مع شركة االستثمار ملجموعة الشركة التونسية 

للبنك(
SOFI ELANتونسمؤسسات مالية

شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي 
تونسمؤسسات ماليةSTB MANAGERفي األوراق املالية

تونسمؤسسات ماليةSTB FINANCEاملالية للشركة التونسية للبنك

تونسمؤسسات ماليةSICAV AVENIRسيكاف املستقبل

SICAV سيكاف املستثمر
L’INVESTISSEURتونسمؤسسات مالية

SICAV سيكاف االدخار الرقاعي
 OBLIGATAIREتونسمؤسسات مالية

SICAV سيكاف املدخر
EPARGNANTتونسمؤسسات مالية

تونسخدماتEDDKHILAشركة الدخيلة

تونسخدماتSTCVالشركة التونسية للمراقبة فريتاس

تونسخدماتACTIVHOTELSشركة أكتيفوتلز

تونسخدماتEL FEJJAشركة القطب التنموي املنستير الفجة

تونسخدماتIMM DE L’AVENUEعقارية الشارع

تونسمؤسسات ماليةSTRCالشركة التونسية الستخالص الديون

تونسخدماتSCIMBدار املصرفي

تونسخدماتGEVEالشركة العامة للبيع

تونسخدماتSTBSGشركة السالمة والحراسة

تونسخدماتMGERTشركة املغازات العامة واملخازن الحقيقية لتونس

تونسخدماتSTBMGشركة الوسائل العامة

يتضمن محيط التجميع املحاسبي باإلضافة إلى الشركة األم 21 مؤسسة في 31 ديسمبر 2019 :
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- 12 شركة تابعة مجمعة عن طريق الدمج الكلي؛
- 9 مؤسسات شريكة مجمعة عن طريق التقييم باملعادلة.

ويبــرز الجــدول التالــي الشــركات املعتمــدة فــي محيــط التجميــع ونســب مراقبــة املجمــع ونســب الحصــص 
ــم املاليــة باإلضافــة إلــى طــرق التجميــع ملجموعــة الشــركة التونســية للبنــك:  املعتمــدة إلعــداد القوائ

الشركات املجمعة
% حصص البيعطريقة التجميع% مراقبة املجمع

التغير   %2019201820192018التغير 20192018%

الشركة التونسية للبنك 
الدمج %0,00%100,00%100,00)الشركة األم(

الكلي
الدمج 
%0,01%99,97%99,99الكلي

شركة االستثمار ملجموعة 
الدمج %4,91-%99,51%94,60الشركة التونسية للبنك

الكلي
الدمج 
%4,75-%99,48%94,73الكلي

الشركة املالية سوفي 
غير %60,63-%60,63%0,00إيالن

مدمجة
الدمج 
%59,89-%59,89%0,00الكلي

شركة التصرف في 
مؤسسات التوظيف 

الجماعي في األوراق 
املالية

الدمج 99,96%99,96%0,00%
الكلي

الدمج 
%2,45%94,60%97,05الكلي

املالية للشركة التونسية 
الدمج %0,00%96,71%96,71للبنك

الكلي
الدمج 
%0,07-%95,62%95,55الكلي

شركة استثمار ذات رأس 
مال تنمية ملجموعة 

الشركة التونسية للبنك
الدمج 99,50%99,50%0,00%

الكلي
الدمج 
%0,48-%99,07%98,58الكلي

الدمج %0,00%99,90%99,90شركة عقارية الشارع
الكلي

الدمج 
%0,55%98,61%99,16الكلي

الشركة التونسية 
الدمج %0,00%100,00%100,00الستخالص الديون

الكلي
الدمج 
%0,22-%99,94%99,72الكلي

الدمج %0,00%50,00%50,00الشركة العامة للبيع
الكلي

الدمج 
%0,01%49,99%49,99الكلي

الدمج %0,00%67,87%67,87الشركة السياحية الدخيلة
الكلي

الدمج 
%0,31-%67,82%67,51الكلي

الدمج %0,00%99,97%99,97شركة أكتيفوتلز
الكلي

الدمج 
%1,24-%99,81%98,58الكلي

التقييم %0,00%76,27%76,27سيكاف املستثمر 
باملعادلة

التقييم 
%2,02-%76,03%74,01باملعادلة

التقييم %0,00%98,44%98,44سيكاف املستقبل
باملعادلة

التقييم 
%0,43-%98,08%97,65باملعادلة

التقييم %0,01%1,59%1,61سيكاف الرقاعية
باملعادلة

التقييم 
%0,07%1,47%1,55باملعادلة

التقييم %1,16-%4,39%3,23سيكاف املدخر
باملعادلة

التقييم 
%1,12-%4,19%3,08باملعادلة

البنك األجنبي التونسي 
)اتحاد البنوك التونسية 

سابقا(
التقييم 45,73%44,93%0,80%

باملعادلة
التقييم 
%0,81%44,92%45,73باملعادلة

الدمج %0,00%99,98%99,98شركة الوسائل العامة
الكلي

الدمج 
%2,84%94,31%97,16الكلي

شركة املغازات العامة 
واملخازن العامة للبالد 

التونسية
الدمج 49,95%0,00%49,95%

الكلي
غير 

49,94%%0,00%49,94مدمجة
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الشركات املجمعة
% حصص البيعطريقة التجميع% مراقبة املجمع

التغير   %2019201820192018التغير 20192018%

الشركة التونسية 
التقييم %0,00%27,06%27,06للمراقبة فريتاس

باملعادلة
التقييم 
%0,00%27,05%27,05باملعادلة

التقييم %0,00%25,00%25,00الشركة النيجيرية للبنك
باملعادلة

التقييم 
%0,00%24,99%25,00باملعادلة

التقييم %0,00%19,96%19,96»دار املصرفي«
باملعادلة

التقييم 
%0,00%19,95%19,96باملعادلة

شركة القطب التنموي 
التقييم %0,00%20,00%20,00املنستير الفجة

باملعادلة
التقييم 
%0,00%19,99%20,00باملعادلة

الدمج %0,00%99,95%99,95شركة السالمة والحراسة
الكلي

الدمج 
%2,76%94,35%97,11الكلي

ــم املاليــة للشــركة  مــن ناحيــة أخــرى، تجــدر اإلشــارة إلــى أن أعمــال التجميــع قــد أنجــزت علــى أســاس القوائ
األم والقوائــم املاليــة للشــركات املعتمــدة فــي محيــط التجميــع. ومــع ذلــك، لــم توفــر شــركات »اكتيــف 
اوتلــز« و »الدخيلــة« و« الشــركة التونســية للمراقبــة فريتــاس« و »دار املصرفــي« و »شــركة القطــب التنمــوي 
املنســتير الفجــة« و »البنــك األجنبــي التونســي« و »ســوني بنــك« الحســابات املصــادق عليهــا مــن قبــل 

ــم املاليــة املجمعــة. ــخ إقفــال القوائ مراقبــي الحســابات فــي تاري

4-1-1- طرق معالجة خاصة
تجميــع حســابات البنــك األجنبــي التونســي »TFB«: قــدرت نســبة مراقبــة مجمــع الشــركة التونســية للبنــك 
األجنبــي التونســي فــي 31 ديســمبر 2019 بـــ 45,73 %. رغــم ذلــك، تــم تجميــع القوائــم املاليــة للبنــك األجنبــي 
التونســي عن طريق التقييم باملعادلة إذ رأت الشــركة التونســية للبنك بأن ال ســلطة لها لقيادة السياســات 

املاليــة والعمليــة لهــذه املؤسســة.

تجميــع حســابات شــركات االســتثمار ملجموعــة الشــركة التونســية للبنــك »SICAV« : تتجــاوز نســبة مراقبــة 
 50 »SICAV« مجمــع الشــركة التونســية للبنــك لشــركات االســتثمار ملجموعــة الشــركة التونســية للبنــك
ــة بمــا أن الشــركة التونســية  ــم هــذه الشــركات عــن طريــق التقييــم باملعادل ــم تجميــع قوائ ــك، ت %. رغــم ذل
ــة(. ــة الســوق املالي ــة هيئ ــة )تخضــع ملراقب ــة والعملي ــك الســلطة لتطبيــق سياســاتها املالي ــك ال تمل للبن

بالنســبة لســيكاف املدخــر وســيكاف االدخــار الرقاعــي ورغــم ان نســبة مراقبــة مجمــع تتجــاوز الشــركة 
التونســية ال تتجــاوز 20 %. رغــم ذلــك، تــم تجميــع قوائــم هــذه الشــركات فــي محيــط التجميــع فالتأثيــر موجــود 
بمــا ان التصــرف فــي الشــركتين مأمــن مــن قبــل شــركة التصــرف فــي مؤسســات التوظيــف الجماعــي فــي 

األوراق املاليــة.

4-1-2- تغيير محيط تجميع مجمع الشركة التونسية للبنك 

I - الخروج من محيط التجميع

تبعــا لعمليــة اســتعاب شــركة ســوفي إيــالن مــن قبــل شــركة االســتثمار ملجموعــة الشــركة التونســية للبنــك 
مــع دخــول عمليــة االســتعاب حيــز التنفيــذ بتاريــخ 1 جانفــي 2019 تــم اســتبعاد شــركة ســوفي إيــالن مــن محيــط 

التجميــع ملجموعــة الشــركة التونســية للبنــك فــي 31 ديســمبر 2019.

يقــدم الجــدول التالــي مســاهمة شــركة ســوفي إيــالن فــي ســنة 2018 فــي االحتياطيــات والنتائــج املجمعــة 
للســنة املاليــة 2018 :

650 1االحتياطيات املجمعة 2018

592النتائج املجمعة 2018

242 2املجموع بآالف الدنانير
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I I - الدخول إلى محيط التجميع

دخلــت شــركة املغــازات العامــة ومخــازن البــالد التونســية فــي محيــط التجميــع ملجموعــة الشــركة التونســية 
للبنــك فــي 31 ديســمبر2019 وتبلــغ النســبة املئويــة للرقابــة مــن قبــل مجمــع الشــركة التونســية للبنــك فــي 

هــذا التاريــخ  49,95%.

4 - 2 الشركات التي تم استبعادها من محيط التجميع

استبعدت من محيط التجميع ملجمع الشركة التونسية للبنك 45 شركة لألسباب املبينة أدناه:

الشركات قيد التصفية

االسم االجتماعيالعدد الرتبي

شركة قصر سقانص الدولي1

شركة افريقيا سوسة2

الشركة السياحية بعين دراهم »نزل نور العين«3

شركة املراسي4

شركة التنشيط والترفيه برادايز بارك نزل فيدرا5

شركة الدراسات والتنمية بالحمامات الجنوبية6

الشركة التونسية للنهوض بالسينما والقطاع السمعي البصري7

شركة التعليب والطباعة واإلشهار8

9»SIMET« شركة الصناعات املعدنية

الشركة املتوسطية للسياحة نزل الداليا10

11STIA

12KURIAT PALACE

البنك الفرنسي التونسي13

الشركات التي تمر بصعوبات دائمة :

االسم االجتماعيالعدد الرتبي

شركة تنمية قربص الكبري1

شركة الدراسات والتنمية بسوسة2

شركة الدراسات والتنمية الزوارع3

كثبان نفزاوة4

5LELLA HADRIA شركة التنمية
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الشركات التي لم تتوفر قوائمها املالية في 13 ديسمبر 2019 :

االسم االجتماعيالعدد الرتبي

شركة االستثمار والتنمية بالوسط الغربي سيكار1

الشركة السياحية العربية »مارينا املنستير«2

شركة التنمية االقتصادية بالقصرين3

الشركة التجارية العاملية بقبلي4

شركة تانيت الدولية5

مارينا الحمامات6

7SOPINO

8SOPIC

9OPTIMA SICAR

شركة الدراسات والتنمية بسوسة الشمالية10

الشركات التي أصبحت غير خاضعة لرقابة الشركة التونسية للبنك بمقتضى أحكام قضائية )الشركات الخاضعة 
لإلدارة القضائية(:

االسم االجتماعيالعدد الرتبي

الشركة السياحية ضفاف 2000 نزل اتريوم1

نزل حمامات قاردن2

الشركة السياحية بال ار3

القوائم املالية املجمعة



167
التقرير السنوي 2019    

الشركات التي تم اقتناؤها واحتفاظ بهدف بيعها الحقا إضافة إلى الشركات التي بدأت عملية التفويت فيها :

االسم االجتماعيالعدد الرتبي

الشركة الفندقية لوسط املدن نزل األندلس1

شركة رملة توزر2

شركة التنشيط السياحي بساط3

شركة النشاط السياحي نزل زودياك4

شركة الدراسات والتنمية السياحية نزل ماريكوين جربة ماريتيم5

شركة نزل يونس6

الشركة السياحية والتنشيط »نادي رايس«7

شركة التطوير السياحي نزل سيكلمان8

الشركة العاملية للتصرف السياحي »نزل بيبلوس«9

شركة نزل بيزنس10

الشركة املتوسطية للسياحة »نزل البيت األبيض«11

شركة نزل نبتونيا12

13IMACO

الشركة السياحية دار الضيافة نادي تروبيكانا14

5 -  األحداث البارزة للفترة
5-1- املغادرة الطوعية للتقاعد :

فــي إطــار برنامجــه إلعــادة الهيكلــة أعــد البنــك خطــة تطهيــر اجتماعــي تتعلــق باملغــادرة الطوعيــة للتقاعــد لـــ 
378 موظفــا. تــم ختــم هــذا البرنامــج خــالل ســنة 2019 اثــر مغــادرة 92 موظفــا.

5-2- التخلي والتفويت في الديون
تطبيقــا للفقــرة الســابعة quaterdecies للبنــد عــدد 48 مــن مجلــة األداء الضريبــي على الدخل الفــردي والضريبة 
ــالل الســنة املحاســبية 2019. ــا خ ــن خالصه ــة ال يمك ــون بنكي ــن دي ــي ع ــك بالتخل ــام البن ــى الشــركات، ق عل

وباعتبــار القانــون عــدد 98-4 بتاريــخ 02 فيفــري 1998 املتعلــق باملؤسســات اســتخالص الديــون، قامــت الشــركة 
التونســية للبنــك بالتفويــت فــي مجموعــات مــن الديــون البنكيــة لحســاب شــركتها التابعــة الشــركة التونســية 

الســتخالص الديــون.

 بلغــت القيمــة اإلجماليــة للديــون التــي قــام البنــك بالتخلــي والتفويــت فيهــا 322,889 مليــون دينــار مــن بينهــا 
110,004 مليــون دينــار كفوائــد تأخيــر.

القوائم املالية املجمعة



168
التقرير السنوي 2019    

5-3- املساهمة في صندوق الضمانات على اإليداعات 
تطبيقــا للبنــد 149 وتبعــا للقانــون عــدد 48 لســنة 2016 بتاريــخ 11 جويليــة 2016 واملتعلق بالبنوك واملؤسســات 
املاليــة باإلضافــة إلــى أحــكام املرســوم عــدد 268 لســنة 2017 بتاريــخ 1 فيفــري 2017 الخــاص بتحديــد قواعــد 
التدخــل والتنظيــم والعمــل لهــذا الصنــدوق يتوجــب علــى الشــركة التونســية للبنــك املســاهمة فــي صنــدوق 
الضمانــات علــى اإليداعــات وذلــك بمســاهمة ســنوية بمــا قيمتهــا %0,3 مــن قائــم الودائــع وقــد بلغــت 

املســاهمة الخاصــة بســنة 2019 مــا قيمتــه 17.795 ألــف دينــار.

5-4- قضية برونو بولي
تــم رفــع هــذه القضيــة ضــد البنــك مــن قبــل الســيد برونــو بولــي زاعمــا أنــه وضــع تحــت ذمــة البنــك الوطنــي 
للتنميــة الســياحية ســابقا 7 رقــاع خزينــة لحاملــه بالــدوالر دون تحديــد البنــك املصــدر وتاريــخ األجــل مســتظهرا 
بنســخة مطابقــة لألصــل مــن شــهادة دون تاريــخ باســم موظــف ســابق بالبنــك الوطنــي للتنميــة الســياحية 
ودون ختــم البنــك. وبذلــك أدان حكــم ال أســاس لــه مــن الصحــة الشــركة التونســية للبنــك بــأن تعيــد لــه تلــك 
الرقــاع أو مــا يســاوي قيمتهــا. كان هــذا الحكــم موضــوع اســتئناف تــم بموجبــه تأكيــد الحكــم االبتدائــي. تمــت 

صياغــة طعــن بالنقــض مــع الحصــول علــى تأجيــل تنفيــذ دون كفالــة.

وقــد صــدر حكــم لفائــدة البنــك بتاريــخ 26 مــارس 2018 أبطلــت بموجبــه محكمــة التعقيــب حكــم االســتئناف 
مــع اإلحالــة.

5-5- الدمج باالستيعاب لشركة سوفي إيالن من قبل شركة االستثمار

ملجموعة الشركة التونسية للبنك

تبعــا لعمليــة الدمــج باالســتيعاب لشــركة ســوفي إيــالن مــع دخــول هــذه العمليــة حيــز التنفيــذ فــي 01 
جانفــي 2019 بلــغ راس املــال االجتماعــي لشــركة االســتثمار ملجموعــة الشــركة التونســية للبنــك 39.351.980 
دينــار وذلــك بإطــالق 335.198 ســهم بقيمــة اســمية تقــدر بـــ 10دنانيــر للســهم الواحــد موزعــة بيــن مســاهمي 

الشــركة املســتوعبة بمــا قيمتــه 100 ســهم STB INVEST مقابــل 101 ســهم لشــركة ســوفي إيــالن. 

وبلغت منحة الدمج املنجرة عن هذه العملية 785 883 2 دينار.

6 - إيضاحات حول بنود القوائم املالية املجمعة )بآالف الدنانير(
ــالد  ــة العامــة للب ــة والخزين ــك املركــزي التونســي ومركــز الصكــوك البريدي ــدى البن ــة وأمــوال ل 6-1 - خزان

التونسيـة
بلــغ رصيــد هــذا البنــد 520.068 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 301.460 ألــف دينــار فــي نفــس التاريــخ 

مــن ســنة 2018 أو مــا يعــادل زيــادة بـــ 301.460 ألــف دينــار وتركيبتــه كاآلتــي :

31 ديسمبر البيانات
2019

31 ديسمبر 
%التغير 2018

(%1,1)(806)339 53373 72 الخزينة

%0017,5 4414 44253 57الخزينة بالدينار

(%24,2)(4 807)898 09119 15الخزينة بالعملة األجنبية

%27096,5 326219 596227 446البنك املركزي التونسي

%97725,8 0656 04227 34البنك املركزي التونسي بالدينار

%293106 261212 554200 412البنك املركزي التونسي بالعملة األجنبية

%31016614486,7مركز الصكوك البريدية

--629629الخزينة العامة للبالد التونسية واستعادة السيولة

%60872,5 460218 068301 520املجمـــوع
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6-2 - مستحقات على املؤسسات البنكيـة واملاليـة
بلــغ رصيــد هــذا البنــد 523.548 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 446.120 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 

2018. وتفصيلــه كاآلتــي:

%التغير20192018البيانات

%99967,9 163 19197 19265مستحقات على املؤسسات البنكية

%1313887,1 2631325 5- حسابات جارية للبنوك املقيمة

%61761,5 99659 61396 156- حسابات جارية للبنوك غير املقيمة

%2511954,7 315641 1- حسابات مدينة للمراسلين بالدينار القابل للتحويل

%15821,1 58438 742180 218قروض للمؤسسات البنكية

%000100,0 00070 00070 140قروض على السوق النقدية بالدينار

(%100,0)(5 000)000 5قروض خارج السوق النقدية بالدينار

(%25,4)(26 842)584 742105 78قروض على السوق النقدية بالعملة األجنبية

(%14,8)(24 607)968 361165 141قروض ومستحقات للمؤسسات املالية املختصة 

قروض ومستحقات للمؤسسات املالية املختصة 
(%22,9)(12 000)500 50052 40)إيجار مالي(

قروض ومستحقات للمؤسسات املالية املختصة 
(%11,1)(12 607)468 861113 100)الشركة التونسية إلعادة التامين(

(%89,3)(2 122)376 2542مستحقات تابعة

(%20,7)(31)119150- مستحقات تابعة على قروض ما بين البنوك بالدينار

- مستحقات تابعة على قروض ما بين البنوك 
(%93,9)(2 091)226 1352بالعملة األجنبية

%42817,4 12077 548446 523املجموع

تفصيل املستحقات حسب استحقاق إعادة التمويل: 

البيانات
 31

ديسمبر 
2019

 31
ديسمبر 

2018
%التغير

--مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية

----قابلة إلعادة التمويل من البنك املركزي التونسي

%42817,4 12077 548446 523 غير قابلة إلعادة التمويل من البنك املركزي التونسي

%42817,4 12077 548446 523املجموع
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ــون املرتبطــة( حســب تجســيمها أو ال  ــدا الدي ــة )ع ــة واملالي ــى املؤسســات البنكي ــل املســتحقات عل تفصي
بســندات علــى الســوق مــا بيــن البنــوك 

31 ديسمبر البيانات
2019

31 ديسمبر 
%التغير2018

--مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية

----مجسمة بسندات للسوق ما بين البنوك

%42817,4 12077 548446 523غير مجسمة بسندات للسوق ما بين البنوك

%42817,4 12077 548446 523املجموع

تفصيل املستحقات على املؤسسات البنكية واملالية )عدا الديون املرتبطة( حسب املدة املتبقية بتاريخ 
31 ديسمبر 2019:

أقل منأقل من  33  البياناتالبيانات
أشهر أشهر 

]]33 أشهر-  أشهر- 
سنة[سنة[

]سنة- ]سنة- 
55سنوات[سنوات[

55 سنوات  سنوات 
املجموعاملجموعفما فوقفما فوق

191 163---191 163مستحقات على املؤسسات البنكية

263 5---263 5حسابات جارية للبنوك املقيمة 

613 156---613 156حسابات جارية للبنوك غير املقيمة

حسابات مدينة للمراسلين بالدينار القابل 
315 1---315 1للتحويل

742 218--959 7831 216قروض للمؤسسات البنكية

000 140---000 140قروض على السوق النقدية بالدينار

قروض على السوق النقدية بالعملة 
742 78--959 7831 76األجنبية

قروض للمؤسسات املالية املختصة 
500 40-500 40)اإليجار املالي(

قروض للمؤسسات املالية املختصة 
860 100-860 100)الشركة التونسية إلعادة التمويل(

255255ديون مرتبطة

548 523-959 5891 521املجموع
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6 - 3 مستحقات على الحرفاء
يوضح الجدول التالي تطور التعهدات الصافية بين سنتي 2018 و2019:

        بآالف الدنانير

31 ديسمبر البيانــات
2019

31 ديسمبر 
%التغير2018

   (%9,7)(119 791)667 8761 238 1 118حسابات جارية مدينة

   (%12,5)431 3866 81751 57قروض من موارد خصوصية 

(%16,1)(4 270)522 25226 22مستحقات تتحملها الدولة

177 1776 6تنفيل تتحمله الدولة

(%7,7)(7 659)882 22398 91حسابات جارية للشركاء

%10511,2 872 8337 813 728 8 685مساعدات أخرى للحرفاء
--562 5623 3ديون للتخلي

%35445,3 52818 88240 58ديون تابعة 

ديون بنكية ممتلكة من قبل الشركة 
%585474,6 480519 065109 629التونسية الستخالص الديون

(%7,2)(7 439)891 452103 96قروض أخرى على املوارد الخصوصية

%31613,5 8231 277 1399 492 10 770املجموع اإلجمالي
(%31,6)(441 695)(1 397 266)(1 838 961)مدخرات

%09011,2 23(205 477)(182 387)- مدخرات على حسابات جارية

%08113,2 7(53 446)(46 365)- مدخرات على موارد خصوصية

%0666,6 61(928 008)(866 942)- مدخرات على »قروض أخرى للحرفاء«

(%0,6)(280)(50 298)(50 578)- مدخرات على حسابات جارية للشركاء

(455)(455)- مدخرات على ديون للتخلي 

(%20,1)(16 336)(81 128)(97 464)- مدخرات جماعية

- مدخرات على ديون بنكية ممتلكة 
من قبل الشركة التونسية الستخالص 

الديون
(594 770)(78 454)(516 316)(658,1%)

%9958,1 79(987 903)(907 908)فوائد مؤجلة

%23 07824,0(96 100)(73 022)- فوائد مؤجلة على حسابات جارية
- فوائد مؤجلة على قروض أخرى 

%6 5940,8(800 306)(793 712)للحرفاء

- فوائد مؤجلة على حسابات جارية 
%1 1072,9(38 037)(36 930)للشركاء

%46 512100,0(46 512)-- فوائد مؤجلة على موارد خصوصية

--(3 107)(3 107)- فوائد مؤجلة على ديون للتخلي 

%2 70470,4(3 841)(1 137)- فوائد مؤجلة على ديون تابعة 

(%46,1)(15 499)(33 601)(49 100)إيرادات مقبوضة مسبقا

%11712,7 053900 1707 074 7 974 املجموع الصافي
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تفصل تركيبة صافي القائم الجاري للديون على الحرفاء في 31 ديسمبر 2019 كاآلتي :
بآالف الدنانير

القائم البيانات
الجملي

مدخرات 
ذاتية

مدخرات 
إضافية

فوائد 
مؤجلة

إيرادات 
مقبوضة 
مسبقا

القائم 
الصافي

467 863-(73 024 )(42 372 )(140 015 )876 1 118حسابات جارية مدينة

قروض من موارد 
903 107--(18 475)(27 890)268 154خصوصية

حسابات جارية 
715 3-(36 930 )(15 864)(34 714)91 223للشركاء

507 7 004(49 100)(793 778)(464 685)(402 257)261 8 714قروض أخرى للحرفاء

--(3 107)-(455)562 3ديون للتفويت

ديون ممتلكة من 
قبل الشركة التونسية 

الستخالص الديون
629 065(594 770)---34 295

747 57-(1 136)--883 58ديون معّلقة

634 8 071(49 100)(907 975)(541 396)(1 200 101)138 10 770املجموع

(97 464)---(97 464)-مدخرات جماعية

170 7 974(49 100)(907 907)(541 396)(1 297 565)138 10 770القائم الصافي

يفصل القائم الخام للمستحقات على الحرفاء عدا الديون غير املدفوعة والديون املرتبطة حسب املدة 
املتبقية كاآلتي :

بآالف الدنانير

أقل من 3    البيانات
أشهر

3 أشهر
 إلى 
سنة

سنة إلى
5 سنوات

5 سنوات 
القائم الخامفما فوق

876 1 118---876 1 118   حسابات جارية مدينة

817 54457 23520 29231 7465  قروض على موارد خصوصية 

252 22---252 22  مستحقات تتحملها الدولة

177 6---177 6  تنفيل تتحمله الدولة

223 91---223 91  حسابات جارية للشركاء

833 8 685---833 8 685  مساعدات أخرى للحرفاء

  ديون بنكية ممتلكة من قبل الشركة 
065 629---065 629  التونسية الستخالص الديون

243 54410 611 23520 29231 1725 10 554  املجموع
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تفصل املدخرات على املستحقات على الحرفاء كما يلي :

مخصصات  2018البيانات
للمدخرات

استعادة  
للمدخرات

إعادة
2019تصنيف

(182 387)(1559)342 62(37 693)(205 477)مدخرات على حسابات جارية

(46 365)(280)971 9(2 610)(53 446)مدخرات على موارد خصوصية

(866 942)975 191 1554(135 064)(928 020)مدخرات على »قروض أخرى للحرفاء«

(50 578)791334(1 405)(50 298)مدخرات على حسابات جارية للشركاء

(455)---(455)مدخرات على ديون للتفويت 

(97 464)(108)-(16 228)(81 128)مدخرات جماعية

مدخرات على ديون بنكية ممتلكة 
من قبل الشركة التونسية الستخالص 

الديون 
(78 454)(31)4 272(520 557)(594 770)

(1 838 961)(517 195)531 268(193 031)(1 397 266)املجموع

6 - 3 - 1 الضمانات :
يتــم تحديــد الضمانــات املحتفــظ بهــا مــن قبــل البنك الحتســاب املدخــرات على التعهــدات في بعــض الحاالت في 
غيــاب جــرد للوثائــق القانونيــة التــي تبررهــا )شــهادات امللكيــة، شــهادات اإلدارة العقاريــة للســياحة أو للصناعــة...(

6 - 3 - 2 املدخرات اإلضافية :
تطبيقــا ملنشــور البنــك املركــزي التونســي عــدد 21-2013 بتاريــخ 30 ديســمبر 2013، كونــت الشــركة التونســية 
للبنــك مــن نتائــج الســنة املحاســبية 2019 اســتعادة مدخــرات إضافيــة صافيــة علــى التعهــدات التــي تســاوي أو 

تفــوق أقدميتهــا فــي الصنــف الرابــع 3 ســنوات وذلــك بمــا قيمتــه 959 55 ألــف دينــار.

هكــذا وبالنســبة للســنة املحاســبية املختومــة فــي 31 ديســمبر 2019، بلــغ رصيــد املدخــرات اإلضافيــة 449 574 
ألــف دينــار )باعتبــار املدخــرات اإلضافيــة علــى التعهــدات باإلمضــاء املقدمــة ضمــن الخصــوم األخــرى(.

6 - 3 - 3 املدخرات الجماعية: 
ــم  ــخ 17 ديســمبر 1991 كمــا ت تطبيقــا للفصــل 10 مكــرر ملنشــور البنــك املركــزي التونســي عــدد 24-91 بتاري
تغييــره بالنصــوص الالحقــة وخاصــة منهــا املنشــور عــدد 20-2012 بتاريــخ 6 ديســمبر 2012، خصصــت الشــركة 
التونســية للبنــك مدخــرات ذات طابــع عــام ســميت بـــ »مدخــرات جماعيــة« لتغطيــة املخاطــر املحتملــة علــى 
التعهــدات الجاريــة )قســم 0( وتلــك التــي تتطلــب متابعــة خاصــة )قســم 1( تطبيقــا للمذكــرة عــدد 8 بمنشــور 

البنــك املركــزي التونســي عــدد 91-24.

وقــدر مبلــغ املدخــرات الجماعيــة، املحتســب طبقــا للمنهجيــة املرجعيــة امللحقــة باملنشــور عــدد 91-24            
464 97 ألــف دينــار آخــر ســنة 2019.

6 - 3 - 4 ديون وقعت إعادة جدولتها وديون تكفلت بها الدولة دون فوائد
تتمثــل الديــون التــي تكفلــت بهــا الدولــة فــي ديــون عــدد مــن الشــركات العموميــة والتــي تكفلــت بهــا الدولــة 
فــي إطــار قانــون املاليــة لســنة 1999 والتــي بلــغ قائمهــا 22.252 ألــف دينــار. ووقعــت إعــادة جدولــة هــذه الديــون 

علــى فتــرة تمتــد مــن 20 إلــى 25 ســنة، دون فوائــد ومــع ضمــان الدولــة.

القوائم املالية املجمعة
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6 - 4 محفظة السندات التجارية

بلــغ رصيــد هــذا البنــد، فــي نهايـــة ديســمبر 2019، مــا قــدره 365.481 ألــف دينــار مقابــل 355.901 ألــف دينــار فــي 
موفــى الســنة املحاســبية 2018 وتفصيــل ذلــك كاآلتــي:

اقتناء/ 2018البيانات
تخصيص

تفويت/
تصفية/
استعادة

إعادة
2019تصنيف

487 351(2 848)(78 955)918 37277 355سندات التوظيف

311 19(1 716)(2 504)736 20 7952أسهم )توظيف(

451 324-(55 484)571 317 36462رقاع خزينة قابلة للتنظير)توظيف(

-(278)(684)-926سندات رقاعية)توظيف(

-(800 1)(3 008)808 1 0003أذون خزينة وشهادات إيداع

416 15011(16 562)325 15 50312حصص في صناديق التوظيف الجماعي )توظيف(

222(112)--334سندات توظيف أخرى

214 12(1)(577)-792 12ديون مرتبطة برقاع الخزينة القابلة للتنظير )توظيف(

-(17)--17ديون مرتبطة بالسندات الرقاعية )توظيف(

2525(17)(1)18ديون مرتبطة بسندات التوظيف األخرى

--(155)-155ديون مرتبطة باألسهم)توظيف(

نقص قيمة/منح على سندات الخزينة القابلة 
(11 942)--(3 521)(8 421)للتنظير)توظيف(

(4 210)901--(5 111)مدخرات على سندات التوظيف

994 13--465 52913سندات املبادلة  

994 13--52913 465سندات املبادلة ذات املدخول القار

516 14--960 55613رقاع خزينة قصيرة املدى

(522)--(495)(27)مستحقات وديون مرتبطة

-----سندات املبادلة ذات املدخول املتغير

481 2 848365)(78 955)383 355 90191املجمـــــوع
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6 - 5 محفظة سندات االستثمار

بلغ مجموع هذا البند، في نهاية ديسمبر 2019، ما قدره 1.015.963 ألف دينار مقابل 1.073.283 ألف دينار في 
موفى السنة املحاسبية 2018 وتفصيل ذلك كاآلتي :

%التغيير20192018البيانات 

(% 4,5)(37 932)032 100836 798سندات خزينة قابلة للتنظير لالستثمار

نقص قيمة/منح على سندات خزينة قابلة 
% 4 64515,2(30 544)(25 899)للتنظير لالستثمار 

% 29 46327 0842 3798,8مستحقات مرتبطة
مجموع سندات الخزينة القابلة للتنظير

(%3,7)(30 908)572 801 664832لالستثمار  

(% 12,4)(7 887)525 55 63863قروض رقاعية

(% 33,5)(14 164)274 28 11042قرض وطني
(% 24,2)(400)(1 650)(2 050)مدخرات متعلقة بالقروض الرقاعية

(% 24,5)(1 231)030 3 7995مستحقات مرتبطة

(%21,7)(23 682)179 85 497109مجموع سندات االستثمار االخرى

%35 39630 4594 93716,2حصص في صناديق التوظيف الجماعي

مدخرات على حصص في صناديق التوظيف 
-(1 096)-(1 096)الجماعي

%34 30030 4593 84112,6مجموع صناديق التوظيف الجماعي

(%1,1)(1 976)722 179 746181سندات املساهمة

%105 858102 3943 4643,4مساهمات مع إعادة اإلحالة

--3030شركات في طور التفويت

(%1,9)(2 497)(128 654)(131 151)مدخرات على سندات املساهمة

(%6,3)(3 562)(56 809)(60 371)مدخرات على مساهمات مع إعادة اإلحالة

(%120,2)(1 988)654 1(334)مستحقات وديون تابعة

مستحقات وديون تابعة على املساهمات 
(%1,6)(12)724736مع إعادة اإلحالة

(%6,5)(6 571)073 502101 94مجموع سندات املساهمة

(%5,3)(57 320)283 1 015 9631 073املجموع
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ويبرز الجدول التالي التغيرات حسب نوعية السندات املصنفة في محفظة االستثمار:

الوحدة بااللف دينار

االكتتاب2018البيانات
تفويت /
تسديد /
تعويض

إعادة 
2019تصنيف

سندات الخزينة القابلة للتنظير 
100 798-(39 198)0321266 836لالستثمار

638 55(414)(8 290)63 525817قروض رقاعية

110 2028(14 184)-274 42قرض وطني
396 135-936 30 4594حصص في صناديق التوظيف الجماعي

746 3100179(5 864)181 722788سندات املساهمة

858 654105(2 289)099 102 3945مساهمات مع إعادة اإلحالة

30---30شركات في طور التفويت

878 3611 202 3(69 825)906 1 256 43612املجموع

6 - 6 سندات مجمعة حسب التقييم باملعادلة

خصت مساهمات املجمع في الشركات املجمعة حسب التقييم باملعادلة الشركات التالية:

شركات حسب التقييم 
باملعادلة

مساهمة 
املجمع 

2019

مساهمة 
املجمع 

2018
التغيير%

قيمة 
املعادلة 

2019

قيمة 
املعادلة 

2018
%التغيير

(%3,9)(41)043 1 0021(%2,0)%76,0%174,0 - سيكاف املستثمر

(%1,6)(19)162 1 1431(%0,4)%98,1%297,6 - سيكاف املستقبل

3 - الشركة التونسية للمراقبة 
(%0,1)(1)579 1 5781%0,0%27,1%27,1فريتاس

%24 71221 913279912,8%0,8%44,9%445,7 - البنك األجنبي التونسي

%54 73545 2209 51521,0%0,0%25,0%525,0 - الشركة النيجيرية للبنك

SCIMB - 6 20,0%20,0%0,0%1 2071 224(17)(1,4%)

7 - شركة القطب التنموي 
%10 86210 1407227,1%0,0%20,0%20,0املنستير الفجة

(%43,0)(5 934)803 7 86913(%1,1)%4,2%83,1 - سيكاف املدخر

%856423433102,4%0,1%1,5%91,5 - سيكاف الرقاعي

%4577,7 5077 96496 103املجموع
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6 - 7 األصول الثابتة

بلغت األصول الثابتة الصافية 148.427 ألف دينار في 31 ديسمبر 2019. وتفصل العمليات املسجلة خالل 
السنة املحاسبية 2019 كما يلي :

البيانات

إجمالي 
قيمة 

االقتناء في
31 ديسمبر 

2018

عمليات
اقتناء \
تفويت 

2019

قيمة 
االقتناء
2019

استهالك 
في31 

ديسمبر 
2018

مخصصات 
مدخرات 

2019
تحويل 
مدخرات

استهالك 
في 31 
ديسمبر 

2019

القيمة 
الصافية 
في 31 
ديسمبر 

2019

أصول ثابتة غير 
204 4(22 472)(19)(3 083)(19 370)676 13926 5373 23مادية

برمجيات 
147 4(452 22)(19)(083 3)(350 19)599 13926 4603 23معلوماتية

57----57-57حق اإليجار

أصول أخرى غير 
-(20)--(20)20-20مادية

أصول ثابتة 
223 144(184 563)(257)(11 144)(173 162)786 671328 11510 318مادية

635 17----635 17(844)479 18أراضي

664 43(47 085)-(1 996)(45 089)749 90-749 90مباني

418(6 048)-(263)(5 785)466 6 404626أثاث مكاتب

591 1(2 372)(190)(291)(1 891)963 0908733 3معدات نقل

معدات 
751 6(41 750)(182)(3 654)(37 914)501 43 2835 21848معلوماتية

764(2 486)(2)(142)(2 342)250 234163 3معدات اتصال

089 1(16 870)(84)(334)(16 452)959 17 50145817معدات مكاتب

282 2(3 047)-(276)(2 771)329 4 6257045معدات سالمة

567(5 250)-(245)(5 005)817 5 802155معدات تكييف

أشغال تهيئة 
853 13(36 123)(209)(2 567)(33 347)976 48 9511 02549وتجهيز

أثاث مكاتب خارج 
2(31)--(31)33-33االستغالل

معدات مكاتب 
49(339)-(9)(330)37711388خارج االستغالل

850 1 (12 278)3(495)(11 786)128 14-128 14معدات سياحية

مبان خارج 
756 33(10 873)-(872)(10 001)629 44-629 44االستغالل

مبان في طور 
---(89)89االنجاز

أصول ثابتة في 
967 10----967 8 9632 00410طور اإلدراج 

985 8(11)407-(418)996 7 7781 2188أصول ثابتة أخرى 

427 148(207 035)(276)(14 227)(192 532)462 341 65213 810355املجموع
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6 - 8 أصول أخرى

بلغ مجموع بنود األصول األخرى 754.676 ألف دينار في 31 ديسمبر 2019، مقابل 1.118.578 ألف دينار في 31 
ديسمبر 2018 تفصل كاآلتي:

بآالف الدنانير

31 ديسمبر البيانات
2019

31 ديسمبر 
%التغيير2018

(%8,7)(13 582)458 876155 141قروض لألعوان

--147 3  147 3مصاريف مداواة لالسترجاع

(%15,1)(1 624)767 9 14310مستحقات للدولة وأداءات وضرائب

%737252,2 63716 3746 23تسبيقات على الضريبة على املؤسسات

(%3,0)(551)635 08418 18مخزونات مختلفة

%475226249110,2تغير أسعار الصرف تتحمله الدولة

-624 15-624 15فارق التحويل أصول 

(%100)(155 874)887 13155املقر الرئيسي والوكاالت والفروع أصول 

(%14,6)(24 418)742 143 324167حسابات تسوية األصول 

%86 01872 77713 24118,2قيم مقدمة للمقاصة

--107  107أوراق مالية محصلة

(%73,2)(3 363)596 1 2334حسابات دائنة للتسوية

%6 3393 5042 83580,9أعباء مدفوعة مسبقا

(%193,7)(1 422)734(688)إيرادات للتحصيل

%12052624,8 6462 2ديون مفوت فيها 

الفارق في محفظة السندات املستحقة 
%19167,4 52415 22  715 37بعد الدفع 

(%50,7)(222 767)202 435439 216بنود أصول أخرى

%15145,7 2645 41511 16مدينين مختلفين

(%39,5)(16 183)005 82241 24مخزون أشغال بناء منتهية

%6 4912 5013 990159,5حرفاء وبنود مرتبطة

%4 1301 9532 177111,5ضرائب مستحقة أصول

مدخرات على حسابات الدولة ضرائب 
(%2,7)(3)(112)(115)واداءات

(%2,6)(35)(1 336)(1 371)مدخرات على بنود أصول أخرى

%11416,9(675)(561)مدخرات على حرفاء وحسابات مرتبطة

%85100,0(85)-مدخرات على مخازن مشاريع عقارية

(%32,5)(363 902)578 754 6761 118املجمـــوع
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6 - 9 البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريدية

بلغ رصيد هذا البند 1.426.074 ألف دينار في 31 ديسمبر 2019 مقابل 1.731.309 ألف دينار في 31 ديسمبر 
2018. وتفصيله كاآلتي:

بآالف الدنانير

31 ديسمبرالبيانات
2019

31 ديسمبر
%التغيير2018

%0006,7 00086 0001 288 1 374طلب عروض

(%100)(311 000)000 311-تسهيل القرض

استعماالت من طرف البنك املركزي 
(%61,2)(79 467)864 50 397129التونسي بالعملة األجنبية

(%31,4)(768)445 1 6772ديون مرتبطة

(%17,6)(305 235)309 1 426 0741 731املجموع

6 - 10 إيداعات املؤسسات البنكية واملالية وأموالها

بلــغ رصيــد هــذا البنــد 216.570 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 292.329 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 
2018. وتقســيمه حســب نوعيــة املؤسســة البنكيــة واملاليــة كاآلتــي :

بآالف الدنانير

31 ديسمبرالبيانات
2019

31 ديسمبر
%التغيير2018

(%76,0)(68 610)321 71190 21مؤسسات مالية

11668487t0,6%بنوك إيداع

(%76,1)(68 658)253 59590 21بنوك غير مقيمة

(%4,4)(8 917)997 193 080201اقتراضات فيما بين البنوك

(%94,1)(51 746)000 3 25455اقتراضات بالدينار

%189 826146 99742 82929,1اقتراضات بالعملة األجنبية

%072,7 76816 1 779111حسابات املؤسسات املالية  و ديون مرتبطة

(%25,9)(75 759)329 570292 216املجموع

التفصيل حسب تجسيدها بسندات على مستوى السوق بين البنوك:
بآالف الدنانير

%التغيير20192018البيانات

(%76,0)(68 610)321 71190 21إيداعات املؤسسات البنكية وأموالها

(%4,4)(8 917)997 193 080201االقتراضات لدى املؤسسات املالية

%072,7 76816 1 779111إيداعات املؤسسات املالية وأموالها

(%25,9)(75 759)329 570292 216املجموع
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تفصيل اقتراضات املؤسســات البنكية واملالية حســب تجســيدها بســندات على مســتوى الســوق بين البنوك:

بآالف الدنانير

%التغيير20192018البيانات

----ديون مجسدة بسندات السوق بين البنوك

(%25,9)(75 759)329 570292 216غير مجسدة بسندات السوق بين البنوك

(%25,9)(75 759)329 216 570292املجموع

تقدم حسابات املراسلين الدائنين صافية من حسابات املراسلين املدينين حسب العملة األجنبية
تفصيل إيداعات وأموال املؤسسات البنكية واملالية حسب املدة املتبقية في 31/12/2019

بآالف الدنانير

]]33 أشهر-  أشهر- أقل منأقل من  33 أشهر  أشهر البياناتالبيانات
سنة[سنة[

]سنة- ]سنة- 
55سنوات[سنوات[

55 سنوات  سنوات 
املجموعاملجموعفما فوقفما فوق

ايداعات تحت الطلب للمؤسسات 
711 21---711 21املالية

116---116بنوك ايداع

595 21---595 21بنوك غير مقيمة

080 193-887 3 254111 93977اقتراضات لدى املؤسسات املالية

254 3---254 3اقتراضات بالدينار

826 189-887 111 93977-اقتراضات بالعملة األجنبية

779 1---779 1حسابات املؤسسات املالية

570 216-887 26 744111 93977املجموع

6 11- إيداعات الحرفاء وأموالهم

بلــغ رصيــد هــذا البنــد 7.331.934 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 6.340.136 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 
2018 وتفصيلــه كاآلتــي:

بآالف الدنانير

%التغيير20192018البيانات

%58512,0 247184 8321 536 1 720إيداعات تحت الطلب 

%0018,9 420248 4212 773 3 021إيداعات االدخار
%23657,0 907262 143459 722حسابات ألجل

%64711,4 4269 07384 94حسابات بالدينار القابل للتحويل )*(

(%2,5)(15 786)994 208620 605حسابات بالعملة األجنبية

%184 450162 63121 81913,4توظيفات بالعملة األجنبية

%542 291441 979100 31222,7رقاع الصندوق

%260 341161 60998 73261,1مبالغ أخرى مستحقة للحرفاء
(%4,5)(748)(16 577)(17 325)مستحقات تابعة

%198 500115 50083 00071,9شهادات اإليداع

%79815,6 136991 9346 340 7 331املجموع

القوائم املالية املجمعة
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تفصيل إيداعات الحرفاء وأموالهم حسب املدة املتبقية عدا الديون املرتبطة :

أقل من البيانات
3 أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة

من سنة 
إلى

5 سنوات
5 سنوات
فما فوق

القــائم
الخــام

563 2 604--433 130106 2 498 إيداعات تحت الطلب

832 1 720---832 1 720 ايداعات تحت الطلب بالدينار

073 94---073 94 حسابات بالدينار القابل للتحويل

208 605---208 605 حسابات بالعملة األجنبية

450 184--433 78 017106 توظيفات بالعملة األجنبية

421 3 021---421 3 021 ايداعات االدخار
322 2 977---322 2 977 حسابات ادخار خصوصية

099 44---099 44 حسابات ادخار أخرى

934 440 982706 588312 5402 8241 462 ايداعات ألجل
143 216 505383 099119 7152 824722 حسابات ألجل

291 542-325 110 477250 489181 رقاع الصندوق

500 198-500 114 00073 00011 شهادات إيداع

341 260---341 260 مبالغ أخرى مستحقة للحرفاء

259 8247 349 6 220 874813 021312 5402 املجموع  

6 - 12 اقتراضات وموارد خصوصية

بلغ رصيد هذا البند 305.059 ألف دينار في 31 ديسمبر 2019 مقابل 287.937 ألف دينار في 31 ديسمبر 2018 
وتفصيله كاآلتي:

                بآالف الدنانير
%التغيير20192018  البيانات

%1169,1 43815 554166 181  اقتراضات رقاعية وخاصة

%9475,2 3525 299113 119  موارد خصوصية

%46622,3 9718 43737 46  موارد امليزانية

(%3,3)(2 519)381 86275 72  موارد خارجية

%8 6297 1281 50121,1  فوائد على االقتراضات الرقاعية

%1 069973969,9  فوائد للدفع على املوارد الخارجية

(%100,0)(4 727)727 4-  أموال أخرى مقترضة

(%100,0)(2 389)389 2-  ديون مرتبطة باألموال األخرى املقترضة

--388388  ديون مرتبطة

%1 57821,2(7 458)(5 880)  فارق الصرف على االقتراض

%1225,9 305 059287 93717  املجموع

القوائم املالية املجمعة
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6 - 13 خصوم أخرى

بلغ رصيد هذا البند 1.003.671 ألف دينار في 31 ديسمبر 2019 مقابل 1.018.987 ألف دينار في 31 ديسمبر 
2018 وتفصيله كاآلتي:

بآالف الدنانير

%التغيير20192018البيانات

%7133,8 7038 416230 239مدخرات للخصوم واألعباء )1(

%71613,3 5154 23135 40مستحقات للدولة وأداءات وضرائب وديون اجتماعية )2(

(%54,5)(25 175)190 01546 21أوراق مالية لم يحل أجل خالصها )3(

(%16,7)(839)037 4 1985فوائد مؤجلة تكفلت بها الدولة

(%9,8)(5 462)940 50 47855أعباء للدفع

%24 68515 3539 33260,8دائنون مختلفون

--915 5 9155حسابات عالقة للتسوية

(%31,4)(9 659)792 21 13330املقر الرئيسي والفروع والوكاالت

%258 422257 3781 0440,4حسابات تسوية للخصوم

%213 442206 1917 2513,5قيم مقدمة للمقاصة اإللكترونية قيد الخالص

(%100,0)(98 518)518 98-فارق التحويل 

--276276قروض أخرى

(%17,8)(804)526 7224 3قروض للتسوية

--717 13 71713فوائد لالستخالص على املوارد الخصوصية

%817700,0مزودي أصول ثابتة

%16 4786 8919 587139,1مداخيل مقيدة مسبقا 

485 83 5385383مستحقات للدولة وضرائب على الشركات للدفع

%41280523,6 2173 4مزودين مختلفين

%019422,1 0612 2أرباح للدفع

%33833620,6قروض أخرى لألعوان الفوائد والتكاليف

%38122415770,1قروض أخرى الفوائد والتكاليف

(%1,5)(15 316)987 6711 018 1 003املجموع

)1( بلغت املدخرات للخصوم واألعباء التي كونها البنك في موفى السنة املحاسبية 2019 ما قدره 239.416 
ألف دينار مقابل 230.703 ألف دينار في نهاية السنة املحاسبية2018. وتغطي املدخرات املكونة املخاطر 

على العناصر خارج املوازنة واملخاطر املختلفة وتفصل كاآلتي:

القوائم املالية املجمعة
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بآالف الدنانير

البيانات
املدخرات

في
31 ديسمبر 

2018

استعادة 
مدخرات

مخصصات 
للمدخرات

إعادة إدراج
وتصحيح  

املدخرات 
في

31 ديسمبر 
2019

928 29857(2 646)565 7114 55املدخرات للتعهدات باإلمضاء

154 47-(21 150)180 66 1242املدخرات للمغادرة إلى التقاعد

334 134-(942)408 108 86826املدخرات للمخاطر املختلفة 

416 298239(24 738)153 230 70333املجموع

)2( يفصل هذا الباب كما يلي :
بآالف الدنانير

31 ديسمبر البيانات
2019

31 ديسمبر 
%التغيير2018

%4 2652 8661 39948,8األداء على القيمة املضافة

%19 93018 5981 3327,2خصم على املورد

%9 9098 1891 72021,0صندوق تعديل أسعار الصرف

%1556590138,5املساهمة االجتماعية للتضامن

%5 9725 7971753,0متفرقات

%71613,3 40 23132 3164املجموع

)3( يفصل هذا الباب كما يلي :
بآالف الدنانير

%التغيير20192018البيانات

%185625,2 2471 1أوراق مالية متوسطة األجل لم يحل أجل خالصها

%399210,5 4204 4أوراق مالية/فوائد متوسطة األجل لم يحل أجل خالصها

أوراق مالية لم يحل أجل خالصها مقبولة عن طريق 
5475470املقاصة

(%79,5)(21 997)669 67227 5أوراق مالية لم يحل أجل خالصها مرسلة إلى املقاصة

أوراق مالية للخصم التجاري لم يحل أجل خالصهامرسلة 
(%26,3)(3 261)390 9 12912إلى االستخالص

(%54,5)(25 175)190 21 01546املجموع

 

القوائم املالية املجمعة
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6 - 14 - حصص األقلية

يفصل هذا البند كاآلتي :

املجموعالنتائجاالحتياطياتالبيانات

%التغير201920182019201820192018الشركات

الشركة التونسية للبنك   
%2657,8(45)(19)2316(61)(42))الشركة األم(

شركة االستثمار ملجموعة 
%28002455222 8522472 6051054,7الشركة التونسية للبنك

(%100,0)(3 522)522 3-397-3125-الشركة املالية سوفي إيالن

شركة التصرف في مؤسسات 
التوظيف الجماعي في األوراق 

املالية
3255263461(27)(44,3%)

%4029729610,3(15)312256املالية للشركة التونسية للبنك

شركة استثمار ذات رأس مال 
تنمية ملجموعة الشركة 

التونسية للبنك
180137351831424128,9%

%310,0(30)(27)14(34)(28)شركة عقارية الشارع

الشركة التونسية الستخالص 
%37154,2(24)6113(25)7الديون

(%58,3)(214)153367(148)(213)366515الشركة العامة للبيع

(%0,7)(13)995 6661 9821(12)329 1 9941الشركة السياحية الدخيلة

(%1850,0)(37)(2)(39)-(21)(2)(18)شركة أكتيفوتلز

%211100,0-111سيكاف املستثمر

--------سيكاف املستقبل

----11(1)(1)سيكاف الرقاعية

(%300,0)(54)18(36)2737(19)(63)سيكاف املدخر

%233,3(6)(4)(3)(1)(3)(3)البنك الفرنسي التونسي

----(1)-1-شركة الوسائل العامة

MGERT1413-278-1 691-1 691-

الشركة التونسية للمراقبة 
--------فريتاس

(%40,4)(4)4822610الشركة النيجيرية للبنك

SCIMB--------

شركة القطب التنموي املنستير 
(%100,0)(1)1---1-الفجة

%133,3(3)(2)(1)(1)(2)(1)شركة السالمة و الحراسة

%5505368,2 6 3515 5261331 0247 0866املجموع

القوائم املالية املجمعة
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6 - 15 األموال الذاتية
عنــد تاريــخ إقفــال الحســابات بلــغ رأس املــال 776.875 ألــف دينــار، وهــو يتكــون مــن 155.375.000 ســهم بقيمــة 
اســمية تســاوي 5 دنانير للســهم وهو مدفوع بالكامل. وتفّصل العمليات على األموال الذاتية للبنك كاآلتي :

راس املال البيانات
االجتماعي

احتياطيات 
مجمعة

احتياطيات 
تحويل

اسهم 
ذاتية

النتيجة 
املجمعة

الرصيد 
في 2019

052 914911 59(5 507)543 2279 87570 776الرصيد في 31 ديسمبر 2018

-(59 914)--59 914-تخصيص نتيجة

------الترفيع في راس املال

------توزيع األرباح

(6 212)--(6 212)--فارق التحويل

674 178 674178----النتيجة املجمعة

------إعادة تصنيف

(177)---(177)-تغيير طرق وتسوية أخطاء

(592)-(1)-(591)-تغييرات أخرى 

745 178 6741 082(5 508)331 776 875129 3733املجموع

6 - 15 - 1 - مخصصات الدولة :
طبقا للقانون عدد 17-2012 املؤرخ في 17 سبتمبر 2012، أدرجت الشركة التونسية للبنك ضمن أموالها الذاتية 
مخصصــات الدولــة بمبلــغ 117 مليــون دينــار مصحوبــة بإمكانيــة إرجاعهــا فــي حــال اســتعاد البنــك توازنــه املالــي.

6 - 15 - 2 - الربح للسهم الواحد

%التغيير20192018البيانات

النتيجة الصافية للسنة املحاسبية قبل التغييرات 
%760198,2 914118 67459 178املحاسبية )بأالف الدينارات(

--000 000155 375 155 375عدد األسهم العادية

عدد األسهم الذاتية )باعتبار أسهم الشركة التونسية للبنك 
%985 699975 69910 0001,0املمتلكة من قبل الشركات التابعة(

--%0,63%0,63النسبة مقارنة باألسهم الصادرة

(%0,0)(10 000)301 154 389 301154 399عدد األسهم العادية املتداولة في نهاية الفترة

(%0,0)(10 000)301 154 389 301154 399عدد األسهم املتوسط املرجح

%1 134376757201,3األرباح الراجعة إلى األ سهم الذاتية

%1,1570,3881198,2األرباح للسهم الواحد بالقيمة االسمية

القوائم املالية املجمعة
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6 - 15 - 3  - االحتياطيات املجمعة
تتعلــق االحتياطيــات املجمعــة بالنتائــج املتحصــل عليهــا مــن قبــل املجمــع فــي الشــركات املنتميــة ملحيــط 

التجميــع وذلــك منــذ تاريــخ إقفــال الســنة املحاســبية الســابقة لتلــك املتعلقــة باإلصــدار

%التغيير20192018البيانات

%40583 12463 28176,1 146مساهمة الشركة األم الجامعة

%115 861115 843170,0   حصة املجمع في منحة اإلصدار

%116 984116 967170,0   حصة املجمع في مخصصات الدولة

%63 24642,3(149 686)(86 440)   حصة املجمع في االحتياطيات األخرى

مساهمة الشركات التابعة املنتمية للقطاع 
(%63,6)(15 477)325 8 84824البنكي

مساهمة الشركات التابعة املنتمية لقطاع 
%3 58514,5(24 783)(21 198)الخدمات املالية

مساهمة الشركات التابعة املنتمية لقطاع 
%1 54553,3(2 896)(1 351)الخدمات األخرى

%93466,4 132 70479 77052املجموع

القوائم املالية املجمعة
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تفصل االحتياطيات املجمعة حسب الشركة التابعة كاالتي:

احتياطيات 
مجمعة

احتياطيات 
احتياطيات 2019تحويل

مجمعة
احتياطيات 

%التغيير2018تحويل

الشركة التونسية للبنك 
%28176,1 12463 146 007398146 40582 72639883)الشركة األم(

شركة االستثمار ملجموعة 
%12 7441 81514,2-744 14 55912-559 14الشركة التونسية للبنك

الشركة املالية سوفي 
(%100,0)(1 650)650 1-650 1---إيالن

شركة التصرف في 
مؤسسات التوظيف 

الجماعي في األوراق 
املالية

1 088-1 088950-95013814,5%

املالية للشركة التونسية 
%491875178,2-1 366491-366 1للبنك

شركة استثمار ذات رأس 
مال تنمية ملجموعة 

الشركة التونسية للبنك
4 970-4 9704 194-4 19477618,5%

%31730,5(1 038)-(1 038)(721)-(721)شركة عقارية الشارع

الشركة التونسية 
%1 7243,9(44 340)-(44 340)(42 616)-(42 616)الستخالص الديون

(%10,0)(148)(1 484)-(1 484)(1 632)-(1 632)الشركة العامة للبيع

%419151,0 1(940)-940 479-479الشركة السياحية الدخلية

(% 22,5)(235)(1 044)-(1 044)(1 279)-(1 279)شركة أكتيفوتلز

(%100,0)(225)224-224(1)-(1)شركة سيكاف املستثمر

(%233,3)(7)3-3(4)-(4)شركة سيكاف املستقبل

(%125,0)(20)(16)-(16)(36)-(36)شركة سيكاف الرقاعية

%16023,4(683)-(683)(523)-(523)شركة سيكاف املدخر

%197,5(14 388)(7 285)578 3(10 863)(21 673)569 1(23 242)البنك األجنبي التونسي 

-(10)---(10)-(10)شركة الوسائل العامة

MGERT(10)-(10)---(10)-

الشركة التونسية للمراقبة 
%1 05870,7-058 1 0651-065 1فريتاس

(%3,4)(1 089)609 29 1561 36430 52026 0425 56731الشركة النيجيرية للبنك

(%1,8)(9)(504)-(504)(513)-(513)دار املصرفي

شركة القطب التنموي 
%1 08623621,7-086 1 3221-322 1املنستير الفجة

(%79,3)(23)(29)-(29)(52)-(52)شركة السالمة والحراسة

%93466,4 129 3733 331132 70470 2279 54379 77052املجموع

القوائم املالية املجمعة
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6 - 15 - 4 النتيجة املجمعة

اقفلــت الســنة املحاســبية 2019 بنتيجــة مجمعــة ايجابيــة تقــدر ب 178.674 ألــف دينــار مقابــل نتيجــة تقــدر ب 
59.914 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2018. وتفصــل مســاهمة الشــركة االم والشــركات التابعــة فــي النتيجــة 

املجمعــة كاالتــي:

%التغيير20192018البيانات
%163 97658 578105 398179,9مساهمة الشركة األم الجامعة

%15 387232,8(6 609)778 8مساهمة الشركات التابعة املنتمية للقطاع البنكي
(%25,2)(1 295)135 3 8405مساهمة الشركات التابعة املنتمية لقطاع الخدمات املالية

(%26,0)(730)810 2 0802مساهمة الشركات التابعة املنتمية لقطاع الخدمات األخرى

%760198,2 914118 67459 178املجموع

تفصل النتيجة املجمعة حسب الشركة املجمعة كاالتي:

%التغيير20192018البيانات

%9, 398179 578105 97658 163الشركة التونسية للبنك )الشركة األم(

%918345573166,1شركة االستثمار ملجموعة الشركة التونسية للبنك

(%100,0)(592)592-الشركة املالية سوفي إيالن

شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق 
(%37,9)(39)64103املالية

(%135,4)(1 197)884(313)املالية للشركة التونسية للبنك

شركة استثمار ذات رأس مال تنمية ملجموعة الشركة 
(%56,0)(304)239543التونسية للبنك

(%65,2)(208)111319شركة عقارية الشارع

%2 2781 77650228,3الشركة التونسية الستخالص الديون

(%44,6)(66)(148)(214)الشركة العامة للبيع

(%101,7)(1 427)403 1(24)الشركة السياحية الدخلية

(%470,9)(1 182)(251)(1 433)شركة أكتيفوتلز

--4040شركة سيكاف املستثمر

(%15,4)(8)4452شركة سيكاف املستقبل

%361620125,0شركة سيكاف الرقاعية

(%32,0)(251)534785شركة سيكاف املدخر

%78039,8 4(12 020)(7 240)البنك األجنبي التونسي

--(10)(10)شركة الوسائل العامة

MGERT 687 1-687 1شركة-

(%2,0)(8)398406الشركة التونسية للمراقبة فريتاس

%16 0205 41210 608196,0الشركة النيجيرية للبنك

(%13,8)(8)5058دار املصرفي

%1 5401 05448646,1شركة القطب التنموي املنستير الفجة

(%17,4)(4)(23)(27)شركة السالمة والحراسة

%760198,2 914118 67459 178املجموع
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7 - إيضاحات متعلقة بجدول التعهدات خارج املوازنة املجمع في 31 ديسمبر 2019
7 - 1 خصوم محتملة

يفصــل بنــد الخصــوم املحتملــة املتكــون مــن »ضمانــات وكفــاالت وضمانــات أخــرى مقدمــة« و«اعتمــادات 
مســتندية« فــي 31 ديســمبر 2019 كاآلتــي :

بآالف الدنانير

%التغيير20192018البيانات 

%892 816826 31266 5048,0ضمانات وكفاالت بأمر الحرفاء

(%15,6)(85 410)286 461 876547ضمانات أخرى غير مشروطة أو قابلة للنقض أذنت بها البنوك

(%1,4)(18 906)598 1 354 6921 373مجموع الضمانات والكفاالت وضمانات أخرى مقدمة

%359 590336 79422 7966,8اعتمادات مستندية ومصادقات على عمليات توريد

%145 50776 28969 21890,7اعتمادات مستندية ومصادقات على عمليات تصدير

%505 097413 08392 01422,3مجموع االعتمادات املستندية

%1084,1 68173 1 859 7891 786املجمـــوع

7 - 2 تعهدات تمويل مقدمة

ــل  ــار مقاب ــل املقدمــة« فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 101.039 ألــف دين بلــغ رصيــد بنــد »تعهــدات التموي
ــار فــي 31 ديســمبر 2018 :  ــف دين 131.393 أل

                بآالف الدنانير
%التغيير20192018البيانات

(%23,2)(30 304)534 230130 100تعهدات تمويل

(%5,8)(50)809859تعهدات على السندات

(%23,1)(30 354)393 101 039131املجمـــوع

7 - 3 ضمانات مقبـولة

بلــغ رصيــد هــذا البنــد 2.178.460 ألــف دينــار فــي موفــى ديســمبر2019، مقابــل 2.132.046 ألــف دينــار فــي نهايــة 
الســنة املحاســبية 2018.

               بآالف الدنانير

%التغيير20192018البيانات

(%15,6)(85 411)287 876547 461ضمانات مقابلة مقبولة من البنوك املنتصبة بالخارج

ضمانات مقبولة من البنوك واملؤسسات املالية 
(%60,8)(12 899)221 8 32221املنتصبة بتونس

%1 008 079919 47588 6049,6ضمانات مقبولة من الدولة ومؤسسات التأمين

%700 183644 06356 1208,7ضمانات مقبولة  من الحرفاء  

%2,2(46 414)046 2 178 4602 132املجمـــوع

جــرى إعــداد معطيــات هــذا البنــد بنــاء علــى بيانــات غيــر محاســبية حــددت باالعتمــاد علــى مختلــف إدارات البنــك.
يتــم إبــراز الضمانــات املقابلــة والــواردة مــن البنــوك ضمــن بنــد الخصــوم املحتملــة وبنــد الضمانــات املقبولــة 

مــن البنــوك.
ال يتــم أخــذ الضمانــات الفعليــة املقدمــة مــن قبــل الحرفــاء لتغطيــة املســاعدات املمنوحــة لهــم بعيــن االعتبــار 

ضمــن قائمــة التعهــدات خــارج املوازنــة.

القوائم املالية املجمعة
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8 - إيضاحات متعلقة بقائمة النتائج املجمعة
8 - 1 فوائد ومداخيل مماثلة

ــل  ــة الســنة املحاســبية 2019 مقاب ــار فــي نهاي ــف دين ــى 800.523 أل ــة إل ــل املماثل ــد واملداخي ارتفعــت الفوائ
ــي: ــار موفــى ديســمبر 2018، وتفصيلهــا كمــا يل ــف دين 613.539 أل

               بآالف الدنانير
%التغيير20192018البيانات

فوائد على املستحقات على املؤسسات 
%09117,5 6633 75417 20البنكية واملالية

فوائد على قروض على السوق النقدية 
%23521,9 6291 8645 6بالدينار

فوائد على قروض على السوق بالعملة 
%85315,4 0371 89012 13األجنبية

فوائد على أموال أخرى لدى املؤسسات 
%3100,0(3)-البنكية واملالية

%751 610572 678178 93231,2فوائد على املستحقات على الحرفاء

فوائد في شكل إيرادات على الحسابات 
%117 63594 52123 11424,5املدينة

%633 975478 394155 58132,5فوائد على املستحقات على الحرفاء

%237100,0(237)-استعادة فوائد معلقة على املستحقات

%28 15923 1984 96121,4مداخيل مماثلة

%98430,5 539186 523613 800املجموع

8 - 2 عموالت )في شكل إيرادات(

ــار فــي 31 ديســمبر  ــل 91.070 ألــف دين ــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقاب بلــغ رصيــد هــذا البنــد 108.610 ألــف دين
ــي: ــك كاآلت 2018. وتفصيــل ذل

بآالف الدنانير                    

%التغيير20192018البيانات

صكوك وأوراق مالية وتحويالت 
%51 82442 2259 59922,7ومسك الحساب

%67749218537,6عمليات على السندات

%9 9359 1697668,4عمليات الصرف 

%46361324,9 0762 3عمليات التجارة الخارجية

%313013,3كراء خزائن محصنة

%14618,0 4773 62317 20دراسات

%23016,8 2143 44419 22عموالت أخرى 

%54019,3 07017 61091 108املجموع
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8 - 3 أرباح على محفظة السندات التجارية والعمليات املالية

             بآالف الدنانير

%التغيير20192018البيانات

(%90,6)(4 922)430 5085أرباح صافية على سندات املعامالت

(%90,6)(4 780)278 4985فوائد صافية على رقاع الخزينة

(%100,0)(112)112-أرباح ومداخيل مماثلة على سندات املبادلة

(%75,0)(30)1040فائض قيمة على التفويت في سندات مبادلة

(%13,8)(2 852)700 17 84820أرباح)خسائر( صافية على سندات التوظيف

(%21,7)(5 953)487 21 53427أرباح ومداخيل مماثلة على سندات التوظيف

%3 89554,6(7 135)(3 240)خسائر على سندات التوظيف

مخصصات مدخرات على نقص قيمة سندات 
(%81,0)(519)(641)(1 160)التوظيف

استرجاع مدخرات على نقص قيمة سندات 
(%27,8)(275)714989التوظيف

%45 51937 4368 08321,6أرباح صافية على عمليات الصرف

%42 92835 0707 85822,4النتيجة على عمليات الصرف

%2 5912 3662259,5عموالت على الصرف اليدوي

%63 87563 5663090,5املجموع

8 - 4 مداخيل محفظة سندات االستثمار

بلغــت املداخيــل املســجلة ضمــن هــذا البنــد 70.269 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 67.322 ألــف دينــار 
فــي موفــى ديســمبر 2018، وهي تتــوزع كاآلتي:

                  بآالف الدنانير

%التغيير20192018البيانات

(%30,1)(75)174249فوائد ومداخيل مماثلة بعنوان سندات االستثمار

فوائد ومداخيل مماثلة على سندات الخزينة 
%57 69654 6923 0045,5القابلة للتنظير لالستثمار

%4 8123 7051 10729,9أرباح ومداخيل مماثلة على سندات املساهمات

%1 470674796118,1مداخيل سندات املساهمة مع إعادة اإلحالة

(%23,6)(1 885)002 6 1178فوائد و مداخيل مماثلة للسندات الرقاعية

%9474,4 73 08367 3222املجموع
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192
التقرير السنوي 2019    

8 - 5 فوائد مدينة وأعباء مماثلة

ارتفعــت هــذه الفوائــد، فــي نهايــة الســنة املحاســبية 2019، إلــى 441.130 ألــف دينــار مقابــل 365.643 ألــف دينــار 
فــي نهايــة ديســمبر 2018، وتفصيــل ذلــك كمــا يلــي:

                  بآالف الدنانير

%التغيير20192018البيانات

(%24,8)(26 432)(106 625)(133 057)عمليات مع املؤسسات البنكية

(%18,6)(45 672)(245 279)(290 951)عمليات مع الحرفاء

(%18,2)(2 466)(13 521)(15 987)اقتراضات وموارد خصوصية

(%420,6)(917)(218)(1 135)فوائد وأعباء أخرى

(%20,6)(75 487)(365 643)(441 130)املجموع

8 - 6 مخصصات للمدخرات ونتائج تصحيح قيم املستحقات والعناصر خارج املوازنة والخصوم

بآالف الدنانير

%التغيير20192018البيانات

%92 49156,6(163 534)(71 043)مخصصات للمدخرات على تعهدات الحرفاء

(%31,3)(29 976)(95 846)(125 822)مخصصات للمدخرات على الديون املشكوك في خالصها

-10-10مخصصات للمدخرات على الحسابات الجارية الشريكة

%51 77553,9(96 084)(44 309)مخصصات للمدخرات اإلضافية
%9 77037,4(26 106)(16 336)مخصصات للمدخرات الجماعية

مخصصات للمدخرات على نقص القيمة ألصول االستغالل للشركات 
%42893,0(460)(32)التابعة الغير املالية

%162 4999 951152 5481533,0استعادة مدخرات على ديون مشكوك في خالصها

(%17,7)(21 526)794 100 268121استعادة مدخرات إضافية

(%94,7)(36)238استعادة مدخرات جماعية على ديون غير مصنفة

استعادة مدخرات على نقص القيمة ألصول االستغالل للشركات 
(%51,7)(79 087)(153 025)(232 112)التابعة الغير املالية

%3 69089,9(4 104)(414)ديون مدرجة في حساب الخسائر

%84 76380 7074 0565,0استعادة الفوائد املعلقة على الديون املفوت فيها واملتخلي عنها

%43298,0(441)(9)مخصصات مدخرات أخرى

%44942407969,0استعادة مدخرات أخرى

(%59,6)(9 437)(15 847)(25 284)مخصصات للمدخرات على املخاطر واألعباء

(%25,3)(5 621)(22 249)(27 870)مخصصات للمدخرات على املخاطر واألعباء

-(173)-(173)مخصصات للمدخرات متعلقة بالتطهير االجتماعي 

%650,3(20 349)(20 284)تعويضات ومعاشات متعلقة بالتطهير االجتماعي

(%37,0)(1 618)377 2 7594استعادة مدخرات على املخاطر واألعباء

(%9,3)(2 090)374 20 28422استعادة مدخرات للمغادرة للتقاعد والتطهير االجتماعي

%05446,3 83(179 381)(96 327)املجموع
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8 - 7 مخصصات للمدخرات ونتائج تصحيح قيم محفظة االستثمار

يتوزع رصيد هذا الحساب، في موفى ديسمبر 2019، كما يلي :
                بآالف الدنانير

%التغيير20192018البيانات

(%621,5)(7 967)(1 282)(9 249)مخصصات للمدخرات على انخفاض قيمة سندات املساهمة

مخصصات للمدخرات على انخفاض قيمة سندات االستثمار 
%31100,0(31)-األخرى

مخصصات للمدخرات على انخفاض قيمة السندات مع 
(%192,2)(3 586)(1 866)(5 452)إعادة اإلحالة

(%25,0)(1 249)(4 996)(6 245)فائض أو نقص قيمة التفويت في السندات األخرى لالستثمار

(%40,7)(1 262)101 1 8393فائض أو نقص قيمة التفويت في سندات املساهمة

(%9,3)(736)895 7 1597استعادة مدخرات على انخفاض قيمة محفظة االستثمار

%1 9816441 337207,6استعادة مدخرات على انخفاض قيمة السندات مع إعادة اإلحالة

%31040,8 2081 3(1 898)أرباح/خسائر على سندات املساهمة

 4)(12 122)257(11 865)املجموع
716,7%)

8 - 8 إيرادات استغالل أخرى 

بلغ رصيد هذا البند 18.905 ألف دينار في 2019/12/31 مقابل 32.912 ألف دينار في 2018/12/31 ويفصل كاآلتي:

%التغيير20192018البيانات

%21 58111 05010 53195,3مداخيل البناءات

%6 3805 58879214,2فوائد على القروض لألعوان

(%2 559,4)(16 841)658(16 183)فارق املخزون القوائم واألشغال املنتهية

(%93,7)(12 609)458 84913إيرادات أخرى ثانوية

%6 2782 1584 120190,9إيرادات أخرى: تقديم خدمات

(%42,6)(14 007)912 18 90532املجموع

8 - 9 مصاريف األعوان

بلغــت مصاريــف األعــوان 169.195 ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 159.498ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 
2018، وتفصيلهــا كاآلتــي:

            بآالف الدنانير
%التغيير20192018البيانات

(%4,8)(5 879)(122 138)(128 017)أجور األعوان
(%11,8)(4 024)(34 207)(38 231)األعباء االجتماعية

%19499,0(196)(2)فارق العطل املدفوعة األجر

%120,4(2 957)(2 945)أعباء أخرى مرتبطة باألعوان

(%6,1)(9 697)(159 498)(169 195)املجموع
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8 - 10 تكاليف االستغالل العامة

بلغــت تكاليــف االســتغالل العامــة 73.696 ألــف دينــار فــي موفــى ديســمبر 2019 مقابــل 69.567 ألــف دينــار فــي 
31 ديســمبر 2018 وتفصيلهــا كاآلتــي:

             بآالف الدنانير
%التغيير20192018البيانات

(%28,0)(1 016)(3 634)(4 650)كراء

(%20,0)(1 199)(6 000)(7 199)عمليات صيانة وإصالح موكولة للغير
(%10,6)(378)(3 557)(3 935)أشغال من إنجاز الغير

%7053,8(18 500)(17 795)املساهمة في صندوق الضمانات والودائع

(%208,5)(1 251)(600)(1 851)مصاريف وأقساط تأمين

(%18,6)(705)(3 782)(4 487)تكاليف أخرى

(%33,0)(696)(2 112)(2 808)أداءات وضرائب
(%41,9)(825)(1 968)(2 793)إمدادات للمؤسسة

(%38,6)(779)(2 020)(2 799)أجور وأتعاب وسطاء وخبراء ومحامين
%15029,6(506)(356)مصاريف نقل وتنقل األعوان

(%26,4)(43) (163)(206)مكافات الحضور
(%216,7)(26)(12)(38)املساهمة االجتماعية للتضامن

%2 18330,1(7 262)(5 079)فارق املخزونات االخرى
%1 3537,0(19 451)(18 098)مصاريف مختلفة للتسيير

-(1 602)-(1 602)حسابات تسوية اخرى
(%5,9)(4 129)(69 567)(73 696)املجموع

8 - 11 رصيد الربح/الخسارة املتأتي من العناصر العادية األخرى :

بلــغ رصيــد الربح/الخســارة املتأتــي مــن العناصــر العاديــة األخــرى 10.754 فــي 31 ديســمبر 2019 مقابــل 15.752 
ألــف دينــار فــي 31 ديســمبر 2018 ويفصــل كاآلتــي: 

                  بآالف الدنانير
%التغيير20192018البيان

(%16,4)(3 216)590 16 37419 أرباح متأتية من العناصر العادية األخرى

%7 7042 7224 982183,0        - زيادة قيمة التفويت
  »TFP« 1 3511 259927,3        - منحة ضرائب التدريب املهني%

(%53,1)(8 290)609 7 31915        - مرابيح أخرى

(%46,4)(1 782)(3 838)(5 620)خسائر متأتية من العناصر العادية األخرى

(%31,7)(4 998)752 10 75415املجموع

8 - 12 األداء على الشركات :

بلــغ األداء علــى الشــركات بعنــوان الســنة املحاســبية 2019 مــا قيمته 90.220 الــف دينار مقابــل  25.706 الف دينار في 
موفى الســنة املحاســبية 2018.

%التغيير20192018البيان

(%217,0)(57 266)(26 384)(83 650)النتيجة الضريبية

(%069,0 1)(7 248)678(6 570)األداء على الشركات

(%251,0)(64 514)(25 706)(90 220)املجموع
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9 - إيضاحات متعلقة بجدول التدفقات النقدية املجمعة
9 - 1 التدفقات النقدية الصافية املخصصة ألنشطة االستغالل

أبرزت أنشطة االستغالل خالل السنة املحاسبية 2019 تدفقا نقديا صاف إيجابي بـ 707.336 ألف دينار.
وتفصل أهم التغيرات كاآلتي: 

- ســجلت إيــرادات االســتغالل املقبوضــة فائضــا بـــ 929.941 ألــف دينــار مقارنــة بأعباء االســتغالل املدفوعة.
- أبرزت القروض والتسديدات على القروض للحرفاء تدفقا صاف سلبي بـ 902.137 ألف دينار.

- أبرزت إيداعات وسحوبات الحرفاء تدفقا صاف إيجابي بـ 163.381 ألف دينار.
- أبرزت اقتناءات/ تفويت في سندات التوظيف تدفقا صاف سلبي بـ 452 ألف دينار.

- بلغت املبالغ املسددة لألعوان ودائنون آخرون 151.945 ألف دينار.
- بلغــت التدفقــات النقديــة األخــرى ألنشــطة االســتغالل وضعيــة مدفوعــات صافيــة بـــ 129.921 ألــف دينــار.

9 - 2 التدفقات النقدية الصافية املخصصة ألنشطة االستثمار

أبرزت أنشطة االستثمار خالل السنة املحاسبية 2019 تدفقا صاف إيجابي بـ 110.239 ألف دينار.

9 - 3 التدفقات النقدية الصافية املخصصة ألنشطة التمويل

أبرزت أنشطة التمويل خالل السنة املحاسبية 2019 تدفقا نقديا صاف إيجابي بـ 21.715 ألف دينار. 

9 - 4 السيولة وما يعادلها

بلغ رصيد السيولة وما يعادلها 532.654 ألف دينار في 31 ديسمبر 2019 مقابل      1.372.039 ألف دينار في 
31 ديسمبر 2018، وتفصيله كاآلتي:

البيانات
 31

ديسمبر 
2019

31 ديسمبر 
%التغيير2018

الخزانة ومركزالصكوك البريدية واستعادة 
(%0,9)(662)134 47274 73السيولة

%524 50534,9(1 503 983)(979 478)البنك املركزي التونسي 

%142 5737 326135 2471846,1بنوك ومؤسسات متخّصصة

%216 78322 589194 194859,7قروض واقتراضات من السوق النقدية

(%49,8)(13 899)895 13 99627سندات املعامالت

%38561,2 839(1 372 039)(532 654)املجموع

10 - األحداث الالحقة لتاريخ االقفـــال 
أقفلــت القوائــم املاليــة وتــم الترخيــص بنشــرها مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك املنعقــد بتاريــخ 27 مــارس 2020 

وكنتيجــة لذلــك فإنهــا ال تعكــس األحــداث التــي وقعــت بعــد هــذا التاريــخ.

وتجــدر اإلشــارة إلــى ان الوضــع املرتبــط بجائحــة كوفيــد 19 املســتجدة علــى املســتوى العاملــي وفــي تونــس 
ال يتطلــب أي تعديــالت علــى مســتوى القوائــم املاليــة بعنــوان الســنة املحاســبية 2019. فهــي أحــداث غيــر 
مرتبطــة بالوضعيــة الســائدة فــي تاريــخ اإلقفــال ولكنهــا رغــم ذلــك قــد تأثــر فــي الوضعيــة املاليــة للســنوات 

املحاســبية القادمــة.

وحاليــا وعلــى أســاس املعطيــات املتوفــرة ال يمكــن تقديــر التأثيــر املحتمــل املســتقبلي لجائحــة كوفيــد 19 
علــى النشــاط والوضعيــة املاليــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك وفــي إطــار املجهــودات الوطنيــة الراميــة إلــى الحــد مــن التداعيــات االقتصاديــة واالجتماعية 
ــم املؤسســات  ــراءات االســتثنائية لدع ــة مــن اإلج ــن جمل ــزي التونســي ع ــك املرك ــن البن ــة أعل ــذه الجائح له

واألفــراد واملســاهمة فــي الحفــاظ علــى النســيج االقتصــادي ومواطــن الشــغل.

وباعتبــار منشــور البنــك املركــزي التونســي 05 لســنة 2020 الخــاص باإلجــراءات املتعلقــة بالتســعير ومواصلــة 
عــدد مــن الخدمــات البنكيــة فعــل البنــك مخططــه ملواصلــة االســتغالل وقــام بإرســاء نظــام ســالمة لفائــدة 

موظفيــه وحرفائــه.
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11 -  العمليات مع األطراف املرتبطة
• أمضــت شــركة التصــرف فــي مؤسســات التوظيــف الجماعــي فــي األوراق املاليــة مــع شــركة ســيكاف 
املســتثمر بتاريــخ 20 ديســمبر 2002 اتفاقيــة تصــرف بمقتضاهــا تضمــن شــركة التصــرف فــي مؤسســات 
التوظيــف الجماعــي التصــرف التجــاري واإلداري واملحاســبي واملالــي باإلضافــة إلــى املهــام املتعلقــة 

بتواصــل شــركات الســيكاف مــع املســاهمين والطــرف الثالــث.

ومقابــل خدمــات التصــرف تتقاضــى شــركة التصــرف فــي مؤسســات التوظيــف الجماعــي فــي األوراق 
املاليــة ســنويا عمولــة تصــرف تقــدر بـــ %0,5 دون اعتبار االداءات من األصول الصافية لســيكاف املســتثمر 

ومحتســب يوميــا ومدفــوع شــهريا عنــد حلــول أجلهــا.
بلــغ املدخــول الــذي تــم تقييــده محاســبيا والناجــم عــن التصــرف فــي ســيكاف املســتثمر خــالل الســنة 

املحاســبية 2019 مــا قــدره 6.574 دينــار.

• أمضــت شــركة التصــرف فــي مؤسســات التوظيــف الجماعــي فــي األوراق املاليــة مــع شــركة ســيكاف 
املســتقبل بتاريــخ 20 ديســمبر 2002 اتفاقيــة تصــرف بمقتضاهــا تضمــن شــركة التصــرف فــي مؤسســات 
التوظيــف الجماعــي التصــرف التجــاري واإلداري واملحاســبي واملالــي باإلضافــة إلــى املهــام املتعلقــة 

بتواصــل شــركات الســيكاف مــع املســاهمين والطــرف الثالــث.

ومقابــل خدمــات التصــرف تتقاضــى شــركة التصــرف فــي مؤسســات التوظيــف الجماعــي فــي األوراق 
املاليــة ســنويا عمولــة تصــرف تقــدر بـــ %0,5 دون اعتبار االداءات من األصول الصافية لســيكاف املســتثمر 

ومحتســب يوميــا ومدفــوع شــهريا عنــد حلــول أجلهــا.

بلــغ املدخــول الــذي تــم تقييــده محاســبيا والناجــم عــن التصــرف فــي ســيكاف املســتقبل خــالل الســنة 
املحاســبية 2019 مــا قــدره 5.817 دينــار.

• أمضــت شــركة التصــرف فــي مؤسســات التوظيــف الجماعــي فــي األوراق املاليــة مــع شــركة ســيكاف 
املدخــر بتاريــخ 20 ديســمبر 2002 اتفاقيــة تصــرف بمقتضاهــا تضمــن شــركة التصــرف فــي مؤسســات 
التوظيــف الجماعــي التصــرف التجــاري واإلداري واملحاســبي واملالــي باإلضافــة إلــى املهــام املتعلقــة 

بتواصــل شــركات الســيكاف مــع املســاهمين والطــرف الثالــث.

ومقابــل خدمــات التصــرف تتقاضــى شــركة التصــرف فــي مؤسســات التوظيــف الجماعــي فــي األوراق 
املاليــة ســنويا عمولــة تصــرف تقــدر بـــ %0,312 دون اعتبــار األداءات مــن األصــول الصافيــة لســيكاف 

ــا. ــول أجله ــد حل ــوع شــهريا عن ــا ومدف املســتثمر ومحتســب يومي

بلــغ املدخــول الــذي تــم تقييــده محاســبيا والناجــم عــن التصــرف فــي ســيكاف املســتقبل خــالل الســنة 
املحاســبية 2019 مــا قــدره 778.856 دينــار.

وتجــدر اإلشــارة إلــى انــه طبقــا ملــا تنــص عليــه االتفاقيــة كلفــت شــركة التصــرف فــي مؤسســات 
التوظيــف الجماعــي فــي األوراق املاليــة باألعبــاء املتعلقــة بالتصــرف فــي الســيكاف.

وتتمثــل األعبــاء املقيــدة محاســبيا والخاصــة بالتصــرف فــي شــركة ســيكاف املدخــر خــالل الســنة 
املحاســبية 2019 خاصــة فيمــا يلــي:

- مكافــأة رئيــس املجلــس واملديــر العــام بعنــوان الســنة املاليــة 2019 لتبلــغ قيمتهــا الســنوية 
اإلجماليــة 8.470 دينــار. 

- قــدرت أعبــاء مدققــي الحســابات بعنــوان الســنة املحاســبية 2019 بمبلــغ دون اعتبــار االداءات يقــدر 
بـــ 25.000 دينار.

- مكافآت حضور ممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة بقيمة إجمالية سنوية تقدر ب 8.750 دينار.

• أمضــت شــركة التصــرف فــي مؤسســات التوظيــف الجماعــي فــي األوراق املاليــة مــع شــركة ســيكاف 
االدخــار الرقاعــي بتاريــخ 4 أوت 2017 اتفاقيــة تصــرف بمقتضاهــا تضمــن شــركة التصــرف فــي مؤسســات 
التوظيــف الجماعــي التصــرف التجــاري واإلداري واملحاســبي واملالــي باإلضافــة إلــى املهــام املتعلقــة 

بتواصــل شــركة الســيكاف مــع املســاهمين والطــرف الثالــث.

ومقابــل خدمــات التصــرف تتقاضــى شــركة التصــرف فــي مؤسســات التوظيــف الجماعــي فــي األوراق 
املاليــة ســنويا عمولــة تصــرف تقــدر بـــ %0,4 دون اعتبار االداءات من األصول الصافية لســيكاف املســتثمر 

ومحتســب يوميــا ومدفــوع شــهريا عنــد حلــول أجلهــا.
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بلــغ املدخــول الــذي تــم تقييــده محاســبيا والناجــم عــن التصــرف فــي ســيكاف املســتقبل خــالل الســنة 
املحاســبية 2019 مــا قــدره 124.030 دينــار.

ــة التصــرف املقبوضــة مــن قبــل شــركة التصــرف فــي مؤسســات التوظيــف  ــان عمول وتجــدر اإلشــارة ب
ــة للتصــرف فــي شــركة الســيكاف  الجماعــي فــي األوراق املاليــة تتضمــن مجمــل املصاريــف الضروري
والترويــج والدعايــة تحــت أي شــكل كان وتســتثني مــن ذلــك مكافــاة املــودع وعمولــة التوزيــع وأعبــاء 
ــدة الجماعــات املحليــة و العمــوالت علــى املعامــالت علــى  مجلــس الســوق املاليــة CMF واألداء لفائ
البورصــة واالداءات املتعلقــة بهــا وأعبــاء الوســاطة واالداءات املتعلقــة بهــا وكل التكاليــف املبــررة 
الراجعــة ملجلــس الســوق املاليــة وبورصــة االوراق املاليــة بتونــس والتونســية للمقاصــة او تلــك التــي 

نــص عليهــا قانــون أو مرســوم أو قــرار.

وتتمثــل األعبــاء املقيــدة محاســبيا والخاصــة بالتصــرف فــي شــركة ســيكاف االدخــار الرقاعــي خــالل 
الســنة املحاســبية 2019 خاصــة فيمــا يلــي:

- مكافــأة رئيــس املجلــس واملديــر العــام بعنــوان الســنة املاليــة 2019 لتبلــغ قيمتهــا الســنوية 
اإلجماليــة 4.235 دينــار 

- مكافآت حضور بقيمة إجمالية تقدر بـ 3.750 دينار.
- قــدرت أعبــاء مدققــي الحســابات بعنــوان الســنة املحاســبية 2019 بمبلــغ دون اعتبــار االداءات يقــدر 

بـــ 12.900 دينار.

• حســب نشــرية إصــدار الصنــدوق الجماعــي للتوظيــف اإلســالمي الحكمــة املنشــورة فــي الرائــد 
الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 4 بتاريــخ 9 جانفــي 2016 تضمــن شــركة stb manager التصــرف 
ــدى  ــدوق ل ــة بالتواصــل بالنســبة للصن ــف املتعلق ــى الوظائ ــة إل ــي باإلضاف اإلداري واملحاســبي واملال

مســاهميه واألطــراف األخــرى.
ومقابــل خدمــات التصــرف تتقاضــى شــركة التصــرف فــي مؤسســات التوظيــف الجماعــي فــي األوراق 
ــار االداءات مــن األصــول الصافيــة للصنــدوق الجماعــي  ــة تصــرف تقــدر بـــ %1 باعتب املاليــة ســنويا عمول

للتوظيــف اإلســالمي الحكمــة محتســبة يوميــا ومدفوعــة شــهريا عنــد حلــول أجلهــا.

ــدوق الجماعــي للتوظيــف  ــده محاســبيا والناجــم عــن التصــرف فــي الصن ــم تقيي ــذي ت ــغ املدخــول ال بل
ــار. ــدره 4.270 دين ــا ق ــالل الســنة املحاســبية 2019 م اإلســالمي الحكمــة خ

•  حســب نشــرية إصــدار الصنــدوق الجماعــي للتوظيــف دلتــا ادخــار األســهم املصــادق عليهــا مــن قبــل 
هيئــة الســوق املاليــة عــدد 4-2007 بتاريــخ 8 مــاي 2007 تضمــن شــركة STB MANAGER التصــرف اإلداري 
واملحاســبي واملالــي باإلضافــة إلــى الوظائــف املتعلقــة بالتواصــل بالنســبة للصنــدوق لــدى مســاهميه 

واألطــراف األخــرى.

ومقابــل خدمــات التصــرف تتقاضــى شــركة التصــرف فــي مؤسســات التوظيــف الجماعــي فــي األوراق 
املاليــة ســنويا عمولــة تصــرف تقــدر بـــ %0,8 باعتبــار االداءات مــن األصــول الصافيــة للصنــدوق الجماعــي 

للتوظيــف دلتــا محتســبة يوميــا ومدفوعــة شــهريا عنــد حلــول أجلهــا.

بلــغ املدخــول الــذي تــم تقييــده محاســبيا والناجــم عــن التصــرف فــي الصنــدوق الجماعــي للتوظيــف دلتــا 
خــالل الســنة املحاســبية 2019 مــا قــدره 1.274 دينــار.

• حســب نشــرية إصــدار الصنــدوق الجماعــي لتوظيــف املخاطــرة ESSOR FUND املصــادق عليهــا مــن قبــل 
ــة 2017 تضمــن شــركة STB MANAGER التصــرف  ــخ 27 جويلي ــة عــدد 43-2017 بتاري ــة الســوق املالي هيئ
ــدى  ــدوق ل ــة بالتواصــل بالنســبة للصن ــف املتعلق ــى الوظائ ــة إل ــي باإلضاف اإلداري واملحاســبي واملال

مســاهميه و األطــراف األخــرى.

ومقابــل خدمــات التصــرف تتقاضــى شــركة التصــرف فــي مؤسســات التوظيــف الجماعــي فــي األوراق 
املاليــة كتغطيــة ألعبــاء التصــرف:

- عمولة اساسية تقدر سنويا بـ %2 دون اعتبار االداءات مدفوعة كل ثالثة اشهر و مسبقا.
للحصــص املكتتبــة           االســمية  القيمــة  فــي مجمــوع  األساســية  العمولــة  احتســاب  ركيــزة  تتمثــل 

واملحــررة فــي بدايــة كل ثالثيــة.
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- عمولــة تالــق ومردوديــة تســاوي %10 وتحتســب علــى أســاس املــردود اإلضافــي للصنــدوق عندمــا 
يبلــغ TRI الســنوي أو يتجــاوز %9 فــي موفــى أجلــه. تدفــع هــذه العمولــة إجمــاال عنــد تصفيــة الصنــدوق.

بلــغ املدخــول الــذي تــم تقييــده محاســبيا والناجــم عــن التكاليــف واألتعــاب والعمــوالت املتعلقــة بأنشــاء 
وإطــالق والتوظيــف للصنــدوق الجماعــي لتوظيــف املخاطــرة ESSOR FUND خــالل الســنة املحاســبية 

2019 مــا قــدره 15.000 دينــار.

• أمضــت الشــركة التونســية للبنــك اتفاقيــة تمويــل بالعملــة األجنبيــة مــع الدولــة التونســية املســاهم 
الرئيســي وذلــك بمــا قيمتــه 20 مليــون أورو وذلــك فــي إطــار القــرض املشــترك الــذي منحتــه البنــوك 
التونســية للدولــة وذلــك بمــا قيمتــه اإلجماليــة 341 مليــون يــورو. يتــم اســترجاع هــذا القــرض علــى 3 
ــغ قيمــة هــذا القــرض فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قــدره 20  ــدة تســاوي %2,25. تبل ســنوات بنســبة فائ

مليــون يــورو أو مــا يعــادل 62,854 مليــون دينــار.

• طبقــا لقــرارات وزارة املاليــة تمتعــت الشــركة التونســية للبنــك بجملــة مــن الضمانــات املمنوحــة مــن 
قبــل الدولــة املســاهم الرئيســي لتغطيــة تعهــدات عــدد مــن الشــركات العموميــة وتبلــغ قيمــة هــذه 

الضمانــات ب 87,164 مليــون دينــار.

• خــالل الســنة املحاســبية 2019 قامــت الشــركات الشــريكة وأعضــاء مجلــس اإلدارة باالكتتــاب فــي 
القــرض الرقاعــي املشــروط STB 2019-1 الــذي أصدرتــه الشــركة التونســية للبنــك بمــا قيمتــه الجمليــة 
50 مليــون دينــار. ويفصــل املبلــغ املكتتــب مــن قبــل األطــراف املرتبطــة واملقــدر بـــ 9,180 مليــون دينــار 

كمــا يلــي: 

املبلغالصنفالشركات

000 4 000الصنف Cسيكاف االدخار الرقاعي

000 100الصنف Cسيكاف املستثمر

000 80الصنف Cسيكاف املستقبل

000 4 180مجموع السندات الرقاعية املكتتبة من قبل الشركات الشريكة

000 2 000الصنف Eالشركة التونسية للتامين وإعادة التامين

000 3 000الصنف Aالشركة التونسية للتامين وإعادة التامين

000 5 000مجموع السندات الرقاعية املكتتبة من قبل أعضاء املجلس

• بلــغ قائــم اتفاقيــات الودائــع ألجــل املكتتبــة خــالل الســنة املحاســبية 2019 مــن قبل الشــركات الشــريكة 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة للشــركة التونســية للبنــك فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 108,025  مليــون 

دينــار تفصــل كاالتــي:

املبلغ اإلجماليودائع ألجلشهادات إيداعالشركات

000 3 500-000 3 500شركة القطب التنموي باملنستير الفجة

000 00025 25-سيكاف املستقبل

000 00018 500 0005 500 13 000سيكاف االدخار الرقاعي

الشركة التونسية للتامين وإعادة 
000 00055 000 55 000-التامين

000 00031 000 00015 500 15 500سيكاف املدخر

000 000108 025 00076 025 32 000املجموع بالدينار
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• طبقــا للقانــون عــدد 17-2012 املــؤرخ فــي 17 ســبتمبر 2012، أدرجــت الشــركة التونســية للبنــك ضمــن 
أموالهــا الذاتيــة مخصصــات للدولــة بمبلــغ 117 مليــون دينــار مصحوبــة بإمكانيــة إرجاعهــا فــي حال اســتعاد 

البنــك توازنــه املالــي.

• قبــل الســنة املحاســبية 2019 امضــت الشــركة التونســية للبنــك مــع الدولــة التونســية اتفاقــات 
تصــرف فــي عــدة صناديــق ميزانيــة )موجهــة نحــو تمويــل منــح غيــر مســترجعة أو قــروض( مقابــل 

عمــوالت مقبوضــة.

ويبلــغ قائــم صناديــق امليزانيــة فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 37,010 مليــون دينــار مقابــل 38,008 
مليــون دينــار فــي 31 ديســمبر 2018.

• قبــل الســنة املحاســبية 2019 وطبقــا لقــرارات وزيــر املاليــة اســتفادت الشــركة التونســية للبنــك 
ــات املمنوحــة مــن قبــل الدولــة املســاهم الرئيســي لتغطيــة تعهــدات عــدد مــن  بجملــة مــن الضمان

ــار. ــون دين ــه 342,996 ملي ــا قيمت ــات م ــغ هــذه الضمان ــة. تبل الشــركات العمومي

• قبــل الســنة املحاســبية 2019 قامــت الشــركة التونســية للبنــك باالكتتــاب فــي االقتــراض الوطنــي 
2014 الــذي أصدرتــه الدولــة التونســية املســاهم الرئيســي بمــا قيمتــه 70 مليون دينار ســيتم تســديدها 
ــف B( وبمــا  ــدة تســاوي %6,15 )الصن ــى            7 ســنوات مــع مــدة إمهــال بســنتين ونســبة فائ عل
قيمتــه 756 ألــف دينــار علــى الســوق يتــم تســديدها علــى 5 ســنوات مــع مــدة إمهــال بســنة ونســبة 
فائــدة تقــدر بـــ 5,95% )صنــفA(. يبلــغ قائــم هــذا االقتــراض فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 28 مليــون 

دينــار.

• قبــل الســنة املحاســبية 2019 أمضــت الشــركة التونســية للبنــك اتفاقيــة تمويــل بالعملــة األجنبيــة 
مــع الدولــة التونســية املســاهم الرئيســي وذلــك بمــا قيمتــه 10 مليــون أورو وذلــك فــي إطــار القــرض 
املشــترك الــذي منحتــه البنــوك التونســية للدولــة وذلــك بمــا قيمتــه اإلجماليــة 250 مليــون يــورو. يتــم 
ــغ قيمــة هــذا القــرض فــي 31  ــدة تســاوي 2%. تبل اســترجاع هــذا القــرض علــى 3 ســنوات بنســبة فائ

ديســمبر 2019 مــا قــدره 3,333 مليــون يــورو أو مــا يعــادل10,476  مليــون دينــار.

• بلغــت املســاعدات املمنوحــة مــن قبــل الشــركة التونســية للبنــك للدولــة التونســية املســاهم 
الرئيســي عبــر الــوزارات املختلفــة مــا قيمتــه 91,793 مليــون دينــار )دون اعتبــار القــروض املشــروطة(.

• طبقــا ملراســالت 2019 تــم تجديــد ضمــان الدولــة املمضــى تبعــا لقــرار املجلــس الــوزاري بتاريــخ 2 جــوان 
2011 وذلــك إلــى 15 جانفــي 2020. وطبقــا لهــذا القــرار منحــت الشــركة التونســية للبنــك البنــك الفرنســي 
ــد مــع  ــة للتجدي ــام قابل ــك ملــدة 7 أي ــار وذل ــون دين ــه 70 ملي ــوك بمــا قيمت ــن البن التونســي قــرض بي

نســبة فائــدة تقــدر بـــ .%8,75

• منحــت الشــركة التونســية للبنــك الفرنســي قرضــا بيــن البنــوك بالعملــة األجنبيــة قصيــر املــدى بلــغ 
فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 700 ألــف دوالر أو مــا يعــادل 1,959 مليــون دينــار.

• اكتتبــت الشــركة التونســية للبنــك فــي 18 أكتوبــر 2016 فــي القــرض الرقاعــي املشــروط الخــاص الــذي 
أصــدره البنــك األجنبــي التونســي وهــي شــركة تنتمــي إلــى مجموعــة الشــركة التونســية للبنــك وذلــك 
بمبلــغ إجمالــي يقــدر بـــ 16 مليــون يــورو أو مــا يعــادل39,560  مليــون دينــار بضمــان الدولــة بمقتضــى قــرار 
وزارة املاليــة بتاريــخ 17 أكتوبــر 2016. وقــد قامــت الشــركة التونســية للبنــك بتاريــخ 26 مــاي 2017 و28 
مــارس 2018 بتحويــل القــرض املذكــور أعــاله إلــى راس مــال لهــذه الشــركة وذلــك علــى التوالــي بمــا 

قيمتــه 6 مليــون يــورو و3 مليــون يــورو أو مــا يعــادل 22,253 مليــون دينــار.

بلغ قائم القرض في 31 ديسمبر 2019 ما قيمته 7 مليون يورو أو ما يعادل 17,308 مليون دينار.

القوائم املالية املجمعة
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• قبــل الســنة املحاســبية 2019 اكتتــب أعضــاء مجلــس اإلدارة والشــركات الشــريكة فــي مختلــف القروض 
الرقاعيــة التــي أصدرتهــا الشــركة التونســية للبنــك.  يفصــل قائــم املبالــغ املكتتبــة كاالتي:

املبلغ القرضالشركات
املكتتب

القائم في 31
ديسمبر 2019

STB 2008-25 035 2001 888 200سيكاف املدخر

مجموع السندات الرقاعية املكتتبة من قبل 
200 2001 888 5 035الشركات الشريكة

الصنف Dالشركة التونسية للتامين وإعادة التامين
STB 2008-2 2 000 000900 000

الصنف Dالشركة التونسية للتامين وإعادة التامين
STB 2008-2 5 000 0002 800 000

STB 2008-210 000 0003 750 000الشركة التونسية للتامين وإعادة التامين

الصنف Bالشركة التونسية للتامين وإعادة التامين
STB 2008-2 20 000 0007 994 000

الصنف Bالشركة التونسية للتامين وإعادة التامين
STB 2008-2 5 000 0005 000 000

مجموع السندات الرقاعية املكتتبة من قبل أعضاء 
000 00020 444 42 000املجلس

200 20022 332 47 035املجموع بالدينار

• قبــل الســنة املحاســبية 2019 بلــغ قائــم الودائــع ألجــل املكتتبــة من قبل الشــركات الشــريكة للشــركة 
التونســية للبنــك فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 34,470 مليــون دينــار تفصل كاالتي:

الودائع ألجلالشركة

000 270سيكاف املستثمر

000 200سيكاف املستقبل

000 4 000سيكاف االدخار الرقاعي

 000 30 000سيكاف املدخر

000 34 470املجموع بالدينار

• بلغــت حســابات الودائــع تحــت الطلــب )الدائنيــن( املفتوحــة مــن قبــل عــدد مــن الشــركات التــي تنتمــي 
ملجموعة الشــركة التونســية للبنك في 31 ديســمبر 2019 ما قيمته 5,914 مليون دينار تفصل كاالتي:

الرصيد الدائنالشركة 

361 116الشركة التونسية للمراقبة فريتاس

960 199شركة القطب التنموي املنستير الفجة

472 12شركة االستثمار ذات راس مال التنمية املستقبل

227 5سيكاف املستثمر

628 5 579سيكاف املدخر

648 5 913املجموع بالدينار
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• بمقتضــى االتفاقيــات املمضــاة مــع ســيكاف املدخــر وســيكاف املســتثمر وســيكاف االدخــار الرقاعــي 
تقــوم الشــركة التونســية للبنــك بــدور املــودع و/او املــوزع لســندات وامــوال لهــذه الشــركات

ومقابل هذه الخدمات يتقاضى البنك العموالت التالية:

ــة املتعلقــة  ــغ العمول ــا. تبل ــة لســيكاف املدخــر محتســبة يومي ــغ االصــول الصافي - 0,15 % مــن مبل
ــار األداءات  ــار باعتب ــه 599 445 دين ــا قيمت بالســنة املحاســبية 2019 م

- 0,2 % مــن مبلــغ األصــول الصافيــة لســيكاف املســتثمر محتســبة يوميــا. تبلــغ العمولــة املتعلقــة 
بالســنة املحاســبية 2019 مــا قيمتــه 632 2 دينــار.

- 1000 دينار دون اعتبار األداءات عمولة قارة مدفوعة سنوية من قبل سيكاف املستثمر.
- 0,15 % مــن مبلــغ األصــول الصافيــة لســيكاف االدخــار الرقاعــي محتســبة يوميــا. تبلــغ العمولــة 

املتعلقــة بالســنة املحاســبية 2019 مــا قيمتــه 352 55 دينــار باعتبــار األداءات.

• بلغــت املســاعدات البنكيــة املمنوحــة مــن قبل الشــركة التونســية للبنك للشــركات املرتبطة ألعضاء 
مجلــس اإلدارة وإلــى مســيريها فــي 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 4,147 مليــون دينــار مفصلــة كاالتــي:

تعهدات الشركة 
أخرى

حساب 
مدين

املجموع 
بالدينار

564 4 117-564 4 117الشركة التونسية للتامين وإعادة التامين

239239-محمد الطاهر باألسود

802 5642394 117 4 117مجموع املساعدات ألعضاء مجلس اإلدارة

019 01930 30املدير العام

822 5832394 147 4 147املجموع

• تتلخــص التزامــات الشــركة التونســية للبنــك تجــاه املســيرين مثــل مــا هــو منصــوص عليــه فــي الفصــل 
200 )جديــد( ii الفقــرة 5 مــن مجلــة الشــركات التجاريــة كمــا يلــي:

ــخ 07  ــي بمقتضــى قــرار مــن مجلــس إدارة املؤسســة املجتمــع بتاري ــر العــام الحال ــم تعييــن املدي • ت
مــارس 2019. وعناصــر التأجيــر هــي نفســها عناصــر تأجيــر املديــر العــام الســابق املحــددة مــن قبــل لجنــة 
املكافــأة للبنــك واملصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة التونســية للبنــك املجتمــع بتاريــخ 

30 مــاي 2016.

وتتمثل عناصر التأجير فيما يلي:

- جزء قار يتمثل في الراتب الصافي الشهري في حدود 16 ألف دينار
- جــزء متغيــر ال يتجــاوز %50 مــن املبلــغ القــار الســنوي أو مــا يعــادل 96 ألــف دينــار يضبــط علــى 

أســاس نســبة تحقيــق األهــداف املحــددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة واملؤشــرات املاليــة 

وتتمثــل االمتيــازات العينيــة فــي ســيارة وظيفيــة مــع مقتطعــات وقــود بقيمــة 500 لتــر بنزيــن 
فــي الشــهر والتكلــف بمصاريــف املكاملــات الهاتفيــة مــع حــد اقصــى ب 250 دينــار شــهريا وإرجــاع 

كل املصاريــف املتكبــدة فــي إطــار وظيفتــه عنــد االســتظهار بالفواتيــر.

• تتمثــل عناصــر تأجيــر املديــر العــام املســاعد كمــا تمــت مراجعتهــا مــن قبــل لجنــة التســمية والتأجيــر 
للبنك واملصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشــركة التونســية للبنك املجتمع بتاريخ 30 ماي 2016.

وتتكون عناصر التأجير مما يلي:

- جزء قار يتمثل في راتب اجمالي شهري في حدود 4,767 ألف دينار اي راتب صاف بـ 2,670 ألف دينار
- جــزء متغيــر ال يتجــاوز %50 مــن املبلــغ القــار يضبــط علــى أســاس نســبة تحقيــق األهــداف املحــددة 
مــن قبــل مجلــس اإلدارة واملؤشــرات املاليــة  وتتمثــل االمتيــازات العينيــة فــي ســيارة وظيفيــة مــع 

مقتطعــات وقــود بقيمــة 400 لتــر فــي الشــهر واســترجاع مصاريــف املكاملــات الهاتفيــة.

القوائم املالية املجمعة
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• تــم ضبــط عناصــر تأجيــر مستشــيري اإلدارة العامــة بمقتضــى قــرارات مجالــس اإلدارة املنعقــدة 
بتاريــخ 17 جويليــة 2018 و21 نوفمبــر 2018 و30 أكتوبــر 2019 وتتكــون عناصــر التأجيــر مــن:

العناصر

املستشار الثانياملستشار األول

من 2018/7/1 
إلى 2019/6/30

من 2019/7/1 
إلى 2019/7/31

من 2018/12/1 
إلى 

2019/11/30
من 2018/12/1    
إلى 2019/11/30

5000 دينار خام شهريا5450 دينار خام شهرياالجزء القار

الجزء املتغير
إلى حدود 10 األف دينار بمقتضى 

اقتراح من املدير العام 
وقرار مجلس اإلدارة

إلى حدود 20 األف دينار بمقتضى 
قرار من مجلس اإلدارة حسب 

األهداف املنجزة

سيارة وظيفية مع مقتطعات االمتيازات العينية
200 لتر وقود شهرياوقود بـ 400 لتر شهريا

• حــددت الجلســة العامــة العاديــة املنعقــدة بتاريــخ 27 افريــل 2019 مبلــغ مكافــآت الحضــور الراجعــة 
إلــى أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة التونســية للبنــك ب 4000 دينــار صافيــة عــن كل جلســة لرئيــس 

مجلــس اإلدارة و2000 دينــار صافيــة عــن كل جلســة لــكل عضــو.

• حــددت الجلســة العامــة العاديــة املنعقــدة بتاريــخ 27 افريــل 2019 مبلــغ مكافــآت الحضــور الراجعــة 
إلــى أعضــاء اللجنــة الدائمــة للتدقيــق ولجنــة املخاطــر ب 2000 دينــار صافيــة عــن كل جلســة لرئيــس 
كل لجنــة و1000 دينــار صافيــة لــكل عضــو مــن اللجــان. وتحتســب مكافــأة رؤســاء وأعضــاء األكثــر مــن 

لجنــة علــى أســاس حضورهــم فــي لجنــة واحــدة حســب اختيارهــم.

ــة  ــم املالي ــا القوائ ــاه املســيرين كمــا تضمنته ــك تج ــات الشــركة التونســية للبن • تتلخــص التزام
ــي: ــا يل ــي 31 ديســمبر 2019 كم ــة ف للســنة املحاســبية املقفل

العناصر

املدير العام املساعد الرئيس املدير العام
أعضاء مجلس اإلدارةواملستشارين

أعباء 2018
الخصوم
في 

2018/12/31
الخصومأعباء 2018

الخصومأعباء 2018في 2018/12/31
في 2018/12/31

استحقاقات 
265 75048 381176108 093313 85472 717قصيرة املدى

استحقاقات ما 
----494 972169 145بعد التوظيف

265 75048 381176108 587313 825241 863املجموع
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السيدات والسادة مساهمي

الشركة التونسية للبنك 

تقريـر مراقبى الحسابات حول القوائم املالية

املجمعة  للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2019
1 - الرأي املتحفظ 

تنفيــذا ملهمــة مراقبــة الحســابات التــي أســندت إلينــا ، قمنــا بالتدقيــق فــي القوائــم املاليــة املجمعــة ملجمــع 
ــدول  ــي 31 ديســمبر2019 و ج ــة ف ــة املختوم ــن املوازن ــون م ــي تتك ــة والت ــك املرفق الشــركة التونســية للبن
التعهــدات خــارج املوازنــة وقائمــة النتائــج وجــدول التدفقــات النقديــة للســنة املنتهيــة فــي ذات التاريــخ، وكذلــك 

ملّخــص ألّهــم الطــرق املحاســبّية واملذّكــرات اإليضاحّيــة األخــرى.

ــرأي املتحفــظ« فــإن القوائــم املاليــة  ــواردة بالفقــرة »أســاس ال وفــي رأينــا، وباســتثناء انعكاســات التحفظــات ال
املجمعــة املرفقــة تعبــر بصــورة حقيقيــة وعادلــة، مــن جميــع الجوانــب الجوهريــة، عــن املركــز املالــي ملجمــع 
الشــركة التونســية للبنــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 ونتيجــة نشــاطه وتدفقاتــه النقديــة للســنة املنتهيــة 

بــذات التاريــخ وفقــا للمبــادئ املحاســبية املعتمــدة بالبــالد التونســية.

2 - أساس الرأي املتحفظ

قمنــا بعمليــة التدقيــق طبقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق واملعمــول بها في تونــس. ومســؤوليتنا بموجب تلك 
املعاييــر تــم توضيحهــا ضمــن تقريرنــا، فــي فقــرة »مســؤوليات مراقــب الحســابات عــن مراجعــة القوائــم املاليــة 
املجمعــة«. ونحــن مســتقلون عــن املجمــع طبقــا لقواعــد الســلوك األخالقــي وآداب املهنــة املعتمدة فــي البالد 
التونســية. كمــا وفينــا أيضــا بمتطلبــات قواعــد الســلوك األخالقــي وآداب املهنــة األخــرى طبقــا لتلــك القواعــد. 

ونعتقًد أن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا املتحفظ.
1.2 مثلت النقاط التالية حّدا ألعمال تدقيق حسابات الشركة األم :

• النقائــص املرتبطــة بنظــام الرقابــة الداخليــة للبنــك والتــي تشــمل املســاقات و اإلجــراءات ذات العالقــة 
بمعالجــة  و اعــداد املعلومــات املاليــة. نذكــر علــى وجــه الخصــوص تبريــر و تأكيــد التدفقــات والعمليــات 

املاليــة و ضبــط جــدول التعهــدات.
• غياب محاســبة متعددة العمالت مســتقلة تمســك حســب نظام مزدوج مما ال يمكن من تحديد تأثير 
العمليــات بمختلــف العمــالت األجنبيــة علــى نتيجــة الســنة املاليــة وتقييم تعــرض البنك ملخاطــر الصرف.

2.2  تحتــوي كّل مــن بنــود »خزانــة و أمــوال لــدى البنــك املركــزي التونســي،صكوك بريديــة والخزينــة العاّمــة للبالد 
التونســّية« و«مســتحقات علــى املؤّسســات البنكّيــة و املالّيــة« »البنــك املركــزي التونســي وصكــوك بريديــة 
»و«دائــع وأمــوال املؤّسســات البنكّيــة واملالّيــة« ضمــن القوائــم املالّيــة للشــركة التونســّية للبنــك )الشــركة 
ــة  ــار وبالعمل ــغ القديمــة العالقــة تخــّص باألســاس حســاب البنــك املركــزي بالدين ــة مــن املبال األم( علــى جمل

األجنبّيــة و كذلــك حســابات املراســلين بالعملــة األجنبّيــة.
كمــا  ان بعــض الحســابات علــى مســتوى »األصــول األخــرى« و«الخصــوم األخــرى« تحتــوي علــى أرصــدة قديمــة  و 

مبالــغ معّلقــة تّخــص باألســاس الحســابات الداخلّيــة بيــن فــروع البنــك )بالدينــار وبالعملــة األجنبّيــة(.

قــام البنــك بإســناد مهمــة تبريــر و تصفيــة العمليــات العالقــة ملكاتــب خبــرة فــي املحاســبة مســتقلين , و نظــرا 
الن هــذه املهمــات ال تــزال فــي طــور االنجــاز فــي  نهايــة ســنة 2019 فإنــه ال يمكــن تقييــم تأثيرهــا علــى القوائــم 

املالية.  

3.2 تفتقــر الشــركة التونســية للبنــك )الشــركة األم( ملحاســبة عادلــة وشــاملة خاّصة بالتعهدات خــارج املوازنة. 
حيــث أنــه تــم االعتمــاد علــى تصاريــح الهيــاكل الداخليــة للبنــك إلعــداد جــدول التعهــدات خــارج املوازنــة باســتثناء 

الضمانــات و الكفاالت.
و عليه ، فإننا نبدي تحفظا بخصوص عدالة و شمولية قائمة التعهدات خارج املوازنة املجمعة.

القوائم املالية املجمعة
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4.2 تجــاوزت تعهــدات الشــركة التونســية للبنــك )الشــركة األم( املســجلة محاســبيا ضمــن بنــود تعهــدات 
الحرفــاء » AC3«، األصــول األخــرى » AC7« و التعهــدات خــارج املوازنــة« HB« التعهــدات املصــرح بهــا للبنك املركزي 

التونســي، التــي تمثــل أســاس إحتســاب املدخــرات املســتوجبة، وذلــك بمبلــغ قــدره 30،821 مليــون دينــار.
ــروض املســندة  ــا الق ــزي التونســي ببعــض التعهــدات منه ــك املرك ــح للبن ــع التصري ــم يق ــرى، ل ــة أخ مــن ناحي
لألعــوان ) مــن األمــوال الذاتيــة(، االعتمــادات بعنــوان اتفاقيــات إعــادة الشــراء، االعتمــادات املســتندية و مصادقــات 
علــى عمليــات التصديــر و  تعهــدات التمويــل غيــر املســتخدمة. و هــو مــا قــد يؤثــر علــى املدخــرات املســتوجبة 

بعنــوان تعهــدات الحرفــاء.

5.2 ال تخضــع املســتحقات التــي فوتــت فيهــا الشــركة التونســّية للبنــك )الشــركة األم( لصالــح الشــركة الفرعّيــة 
الشــركة التونســّية الســتخالص الديــون قبــل ســنة 2017 إلــى معالجــة قصــد تحديــد قيمتهــا العادلــة وذلــك عبــر 
إعــادة تقييــم قيمتهــا الخــام و كذلــك تغطيتهــا باملخصصــات و الفوائــد املحفوظــة بعــد أن يتــم إلغــاء نتائــج 

التفويــت بيــن الشــركتين.
كذلــك تشــمل أصــول شــركةSTRC  مســتحقات تعــود الــى أكثــر مــن 4 ســنوات بمــا قيمتــه 102 مليــون دينــار 

بلغــت مدخراتهــا 74 مليــون دينــار . ال تخضــع هــذه املســتحقات ألي تعديــل فــي القيمــة.

إن  تعديــل قيمــة هــذه املســتحقات  و املدخــرات التــي يمكــن تكوينهــا، مــن شــأنه أن يؤثــر فــي الوضعيــة املالية 
للمجمــع  و كذلــك مردوديته.

6.2 تضمن تقرير مراقب حســابات شــركة شــركة اإلســتثمار ذات رأس مال تنمية ملجموعة الشــركة التونســّية 
للبنــك تحفظــا بخصــوص املخاطــر الجبائيــة املحتملــة علــى إثــر إســتالم أربعــة محاضــر إعــالم و عقــل قامــت بهــا 

اإلدارة الجبائيــة. ال تــزال اإلجــراءات القضائيــة جاريــة.
7.2 ال تقــوم بعــض الشــركات الفرعيــة التــي وقــع إدراجهــا حســب طريقــة االدمــاج الكلــي بإحتســاب منــح 
املغــادرة للتقاعــد واالمتيــازات املمنوحــة مــا بعــد التقاعــد )التغطيــة بعنــوان التأميــن الجماعــي( إال عنــد املغــادرة 

الفعليــة.
إن إدراج منح املغادرة من شانه أن يؤثر على الوضعية  املالية للمجمع  و كذلك مردوديته.

8.2 كمــا جــاء باإلفصــاح عــدد 4 »مجــال التجميــع«، أعتمــد فــي أعمــال التجميــع علــى قوائــم ماليــة غيــر مصــادق 
عليهــا مــن طــرف مراقبــي الحســابات لســبع شــركات مــن ضمــن مجــال يجمــع 22 شــركة.

و عليــه ، فانــه ال يمكــن تحديــد التعديــالت التــي يمكــن ان تفضــي اليهــا اعمــال مراقبــي حســابات هــذه الشــركات.

9.2  كمــا جــاء باإلفصــاح عــدد 2.13.3 تــّم اإلقتصــار عنــد إحتســاب الضريبــة املؤجلــة علــى املعامــالت املحذوفــة 
بيــن شــركات املجموعــة. غيــر أّنــه لــم يتــم إدراج األصــول والخصــوم املحتملــة للفــوارق الوقتّيــة األخــرى املتأتيــة 

مــن القوائــم املالّيــة الفردّيــة للشــركات املنتميــة ملحيــط التجميــع ضمــن القوائــم املالّيــة املجّمعــة.
3 - مسائل التدقيق األساسية

إن مســائل التدقيــق األساســية هــي تلــك األمــور التــي كانــت، بحســب حكمنــا املهنــي، لهــا األهميــة البالغة عند 
مراجعتنــا للقوائــم املاليــة للفتــرة الحاليــة.  وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق مراجعتنــا للقوائــم املاليــة 

ككل، وعنــد تكويــن رأينــا فيهــا، وال نقــدم رأيــا منفصــال فــي تلــك املســائل. 

وتمثــل النقــاط التاليــة، وفقــا لحكمنــا املهنــي، مســائل التدقيق األساســية التــي وجب اإلبالغ عنها فــي تقريرنا:

1.3  تقييم مخاطر القروض وتغطية التعهدات

مسألة التدقيق األساسّية

ــار أن الشــروط املنصــوص  ــد إعتب ــة املخاطــر عن ــن املدخــرات لتغطي ــم التعهــدات و تكوي يقــوم املجمــع  بتقيي
ــم إتمامــه و تنقيحــه بالنصــوص الالحقــة. ــدد لســنة 1991 كمــا ت عليهــا ضمــن منشــور البنــك املركــزي عـ24ـ

ــة تتطلــب  ــة ونوعي ــر كمي ونظــرا لتعــرض املجمــع ملخاطــر القــروض التــي يعتمــد فــي تقييمهــا علــى معايي
درجــة عاليــة مــن التقديــر وقــد اعتبرنــا أن تصنيــف التعهــدات وتقييــم املدخــرات والفوائــد املؤجلــة تمثــل مســألة 

أساســية فــي التدقيــق.

القوائم املالية املجمعة
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اإلجراءات املعتمدة
ــا بفحــص طريقــة  ــة ، قمن ــا إلجــراءات الرقاب ــاًء علــى املناقشــات التــي أجريناهــا مــع اإلدارة  و علــى تقييمن  بن
تقييــم املخاطــر الخاصــة بالطــرف املقابــل وتكويــن املدخــرات الالزمــة بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار للضمانــات التــي 
تــم الحصــول عليهــا مــن طــرف الحرفــاء. و تعتمــد عمليــة تصنيــف التعهــدات أساســا علــى أقدميــة املســتحقات. 

وشملت أعمال املراقبة التي قمنا بها أساسا:

• مقاربــة بيــن التعهــدات املســجلة محاســبيا وبيــن التعهــدات املصــرح بهــا للبنــك املركــزي التونســي، 
التــي تمثــل أســاس احتســاب املدخــرات املســتوجبة؛

• تقييم طريقة التصنيف املعتمدة ومطابقتها ملتطلبات البنك املركزي ؛
• تقييم نجاعة النظام  فيما يتعلق بتغطية املخاطر و تأجيل الفوائد؛  

• تقييــم مالئمــة املعاييــر النوعيــة املعتمــدة فــي تصنيــف التعّهــدات ومراقبــة ســلوكّيات الحرفــاء خــالل 
فتــرة 2019؛

• فحص الضمانات املقبولة في تقييم املّدخرات وتقييم كفاية الفرضّيات • املعمول بها؛
• التثبــت مــن طريقــة احتســاب املدخــرات الفردية واملدخــرات الجماعية واملدخــرات اإلضافية و مطابقتها 

للقوانيــن الجــاري بهــا العمل؛  
• التثبت من األخذ بعين االعتبار للتعديالت املقترحة.

2.3 تسجيل الفوائد والعموالت

مسألة التدقيق األساسّية
بلغــت إيــرادات القــروض والعمــوالت املســّجلة ضمــن نتائــج ســنة 2019 مبلــغ قــدره 909 مليــون دينار.ويمثــل إدراج 
الفوائــد والعمــوالت أمــرا رئيســيا للتدقيــق بســبب أهمية هذا البنــد ونظرا للنقائص املرتبطة بنظــام املعلومات.

اإلجراءات املعتمدة

في إطار أعمال التدقيق، شملت أعمال الرقابة التي قمنا بها أساسا:

• تقييم السياسات واإلجراءات والضوابط في االعتراف باإليرادات وتسجيلها؛
• تقييم لنظام املعلومات باعتبار اإلدماج اآللي لإيرادات ضمن املحاسبة؛

• التثبــت مــن امتثــال البنــك ألحــكام املعيــار املحاســبي عـ24ـــدد واملتعلــق »بالتعهــدات واإليــرادات ذات 
الصلــة فــي املؤسســات البنكيــة« فــي مــا يتعلــق باحتســاب اإليــرادات و فصــل الســنوات املحاســبية؛ 

• تطبيق إجراءات تحليلية بشأن تطور الفوائد والعموالت ؛
• التثبت من موثوقية الطرق املعتمدة في تأجيل الفوائد؛

• التثبت من املعلومات الواردة في اإليضاحات حول القوائم املالية.

3.3  قواعد تسجيل رقاع الخزينة القابلة للتنظير وطرق عرضها

مسألة التدقيق األساسّية

يعتمــد تصنيــف رقــاع الخزينــة القابلــة للتنظيــر ضمــن محفظــة ســندات االســتثمار أو ضمــن محفظــة الســندات 
ــة علــى سياســة الســيولة املتبعــة مــن طــرف الشــركة التونســّية للبنــك )الشــركة األم(. التجارّي

بلغــت قيمــة رقــاع الخزينــة القابلــة للتنظيــر للشــركة التونســّية للبنــك )الشــركة األم( كمــا فــي 31 ديســمبر 
2019 ماقيمتــه 085 1 مليــون دينــار. وقــد أّدى تطبيــق سياســة الســيولة للبنــك إلــى عــرض قيمــة 313 مليــون 
دينــار منهــا ضمــن محفظــة الســندات التجاريــة »AC4« وعــرض جــزء آخــر بقيمــة 772 مليــون دينــار ضمــن محفظــة 

.»AC5« ســندات االســتثمار

وبالنظــر للطبيعــة الجوهريــة للقيمــة الجاريــة لرقــاع الخزينــة القابلــة للتنظيــر واإلعتمــاد علــى فرضّيــات مرتبطــة 
بنوايــا هيــاكل اإلدارة والحوكمــة بالبنــك فيمــا يتعلــق بتخصيــص هــذه الســندات، اعتبرنــا أّن تســجيل محفظــة رقــاع 

الخزينــة القابلــة للتنظيــر وتقييمهــا مــن النقــاط األساســية فــي تدقيقنــا.

اإلجراءات املعتمدة
لقــد قمنــا بتقييــم نظــام الرقابــة الداخلّيــة للبنــك واملتعلــق بتســجيل محفظــة الســندات وتقييمهــا وشــملت 

أعمــال املراقبــة التــي قمنــا بهــا أساســا:
•  االمتثــال ألحــكام املعيــار املحاســبي رقــم 25 املتعلــق بمحفظــة األســهم فــي املؤسســات البنكيــة؛
•  تقييــم سياســة الســيولة بالبنــك وتأييدهــا مــع توّجهــات البنــك في تســجيل ســندات الخزينــة وتوظيفها 

خــالل الســنوات املاضية؛
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•  تقييم معايير تصنيف محفظة السندات وموثوقية نماذج التقييم املطبقة،
•  التثبت من املعلومات الواردة في اإليضاحات حول القوائم املالية.

4.3 مجال التجميع  

مسألة التدقيق األساسّية
يتكــون مجــال تجميــع مجمــع الشــركة التونســية للبنــك مــن 22 شــركة مــن بينهــا 13 شــركة تــم إدراجهــا كليا و 9 
شركات أدمجت حسب طريقة التقييم باملعادلة. و قد تم استثناء 45 شركة من عملية التجميع لعدة أسباب.
وبالنظر لعدد الشــركات التي تم اســتثنائها، اعتبرنا أّن فحص مجال التجميع من النقاط األساســية في تدقيقنا.

اإلجراءات املعتمدة

في إطار تدقيقنا ملجال التجميع شملت أعمال املراقبة التي قمنا بها أساسا:

• االمتثــال ألحــكام املعاييــر املحاســبية رقــم 35، 36 و 37  املتعلقــة بالقوائــم املاليــة املجمعــة  فــي 
مايخــص مجــال التجميــع ؛

• التثبت  من طريقة احتساب نسبة مراقبة املجمع في كل شركة؛
• تقييــم طبيعــة الرقابــة بالنظــر إلــى جملــة القواعــد التــي حددتهــا املعاييــر املحاســبية من بينهــا القدرة 
علــى قيــادة و توجيــه السياســات املاليــة والتشــغيلية ، القــدرة علــى تجميــع أغلبيــة حقــوق التصويــت 

فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة أو هيئــة اإلدارة املكافئــة ...
• تقييم أسباب استثناء بعض الشركات من مجال التجميع ؛

• التثبت من املعلومات الواردة في اإليضاحات حول القوائم املالية.

4 - مالحظات ما بعد الرأي

بدون التأثير على رأينا الّذي أبديناه سالفا، نلفت إنتباهكم للنقاط التالية :
1 - بالنظــر إلــى اإلفصــاح عــدد 3.10 ، تمــت معالجــة القوائــم املاليــة املجمعــة لســنة 2018 بهــدف تمكيــن 
املقاربــات. إن إعتمــاد تطبيقــة إعالميــة إلعــداد القوائــم املاليــة مكــن مــن معالجــة بعــض طــرق التجميــع 
و عــرض املعلومــات املاليــة املجمعــة ممــا مكــن مــن رفــع التحفــظ رقــم 2.7 الــوارد في تقريرنــا املتعلق 

بسنة 2018. 
2 - عمــال بأحــكام القانــون عــدد 17 لســنة 2012 املــؤرخ فــي 21 ســبتمبر 2012، قامــت الشــركة التونســّية 
ــار ضمــن األمــوال  ــغ قــدره 117 مليــون دين ــة بمبل للبنــك )الشــركة األم(. بتســجيل إعتمــاد بإســم الدول

الذاتّيــة يكــون غيــر قابــل لإرجــاع حتــى يســتعيد البنــك توازنــه املالــي.
3  - تشــمل أصــول املجمــع مــا قيمتــه 22 مليــون دينــار بعنــوان مســتحقات وقــع إعــادة جدولتهــا 
ــون  ــار قان ــي إط ــك ف ــد وذل ــدون فوائ ــن 20 و25 ســنة ب ــا ملــدة بي ــة بإرجاعه ــت الدول ومســتحقات تكفل

املاليــة لســنة 1999.
4 - تــم تقديــم دعــوى قضائيــة ضــد الشــركة التونســّية للبنــك )الشــركة األم( فــي عــام 2011 مــن قبــل 
ــر 2015، صــدر حكــم  ــخ 29 أكتوب ــة  ســلمت لـــBNDT.  بتاري الســيد BRUNO POLI  الســتعادة رقــاع الخزين
ــم تدعيمــه إســتئنافيا، ضــد البنــك وإدانتــه بإعــادة هــذه الرقــاع أو دفــع مــا قيمتــه  ــي، ت قضائــي إبتدائ
7 مليــون دوالر. تمــت إحالــة امللــف للتعقيــب مــع وقــف تنفيــذ تأميــن املبلــغ و اعتمــادا علــى رأي 

املحامــي املســؤول عــن القضيــة فــإن البنــك ال يتحمــل أي مخاطــر.
5  - اإلفصــاح عــدد 10« األحــداث بعــد تاريــخ الختــم« و الــذي يصــف التدابيــر التــي اتخذهــا املجمــع) خطــة 
اســتمرارية العمــل و نظــام الســالمة للموظفيــن و العمــالء( و ذلــك بعــد تفشــي فيــروس COVID 19 و 

الشــكوك املتعلقــة بتقييــم األثــر املحتمــل علــى نشــاط املجمــع و وضعــه املالــي.

5 - تقرير التصرف

إن تقريــر التصــرف هــو مــن مســؤولية مجلــس اإلدارة. إن رأينــا حــول القوائــم املاليــة املجمعــة ال يشــمل تقريــر 
التصــرف املعــد مــن طــرف مجلــس اإلدارة ونحــن ال نبــدي أي تأكيــد عليــه بــأي شــكل مــن األشــكال.

وفقــا للمعاييــر املهنيــة املعتمــدة بالبــالد التونســية، واملنصــوص عليهــا بأحــكام الفصــل 266 مــن مجلــة 
الشــركات التجاريــة، تقتصــر مســؤوليتنا فــي التحقــق مــن دّقــة املعلومــات حــول حســابات املجمــع املضمنــة 
ــل  ــة املجمعــة. و فــي هــذا الصــدد تتمث ــم املالي ــواردة بالقوائ ــات ال ــى البيان ــر مجلــس اإلدارة بالرجــوع إل بتقري
أعمالنــا فــي قــراءة تقريــر التصــرف و مــن ثــم القيــام بتقييــم مــا إذا كان هنــاك تعــارض جوهري بينه و بيــن القوائم 
املاليــة  املجمعــة أو املعلومــات التــي توصلنــا إليهــا أثنــاء التدقيــق، أو مــا إذا كانــت تبــدو أنهــا تتضمــن أخطــاء 
جوهريــة بصــورة أو بأخــرى. وإن اســتنتجنا اســتنادا إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا علــى أن هنــاك أخطــاء جوهريــة، 

فإننــا ملزمــون ببيــان هــذه الحقائــق فــي تقريرنــا.
ليست لنا مالحظات في هذا الشأن.

القوائم املالية املجمعة



208
التقرير السنوي 2019    

6 - مسؤولية اإلدارة  و مجلس اإلدارة في إعداد وعرض القوائم املالية  الجمعة

إّن اإلدارة ومجلــس اإلدارة يتحمــالن مســؤولية إعــداد القوائــم املاليــة املجمعــة وعرضهــا العــادل، طبقــا لنظــام 
املحاســبة للمؤسســات بتونــس، كمــا تشــمل املســؤولية وضــع الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة، 

لتمكينهــا مــن إعــداد قوائــم ماليــة خاليــة مــن خطــأ جوهــري ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ. 
وعنــد إعــداد القوائــم املاليــة املجمعــة، فــإن اإلدارة ومجلــس اإلدارة لهمــا مســؤولية تقييــم قــدرة البنــك علــى 
البقاء كمنشــأة مســتمرة وعن اإلفصاح بحســب مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة باالســتمرارية، واســتخدام 
أســاس االســتمرارية فــي املحاســبة، مــا لــم تكــن هنــاك نيــة لتصفيــة البنــك أو إيقــاف عملياته، أو أنــه ليس هناك 
خيــار مالئــم بخــالف ذلــك.  ويرجــع ألعضــاء مجلــس اإلدارة اإلشــراف علــى مســاقات اإلفصــاح املالــي فــي البنــك.

7 - مسؤوليات مراقبي الحسابات عن مراجعة القوائم املالية املجمعة

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت القوائــم املاليــة املجمعــة ككل خاليــة مــن خطأ 
جوهــري ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ، وإصــدار تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. ويعتبــر 
التأكيــد املعقــول مســتوى عــال مــن التأكيــد، إال أنــه ليــس ضمانــا كلّيــا أن املراجعــة التــي تــم القيــام بهــا طبقــا 

ملعاييــر املراجعــة املعتمــدة ستكشــف دائمــا عــن خطــأ جوهــري عندمــا يكــون موجــودا.
ويمكن أن تنشأ األخطاء عن إحتيال أو خطأ. وُتعدً  جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها 
أو فــي مجموعهــا، علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا املســتخدمون علــى أســاس هــذه القوائــم املاليــة.

وكجــزء مــن املراجعــة طبقــا ملعاييــر التدقيــق الدوليــة املعتمــدة بتونــس، فإننــا نمــارس الحكم املهنــي ونحافظ 
علــى نزعــة الشــًك املهنــي فــي جميــع مراحــل املراجعــة. وعلينــا أيضا:

• تحديــد مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم املاليــة وتقديرهــا ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو 
الخطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات مراجعــة اســتجابًة لتلــك املخاطــر، والحصــول علــى أدلــة مراجعــة كافيــة 
ومناســبة لتوفيــر أســاس لرأينــا. ويعــد خطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن االحتيــال أعلــى مــن 
الخطــر الناتــج عــن خطــأ، نظــرا ألن االحتيــال قــد ينطــوي علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو إفــادات 

مضللــة أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.
• الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات الصلــة باملراجعــة، مــن أجــل تصميــم إجــراءات مراجعــة 

مناســبة للظــروف، وليــس بغــرض إبــداء رأي فــي فاعليــة الرقابــة الداخليــة للبنــك.
• تقييــم مــدى مناســبة السياســات املحاســبية املســتخدمة، ومــدى معقوليــة التقديــرات املحاســبية 

واإلفصاحــات ذات العالقــة التــي قامــت بهــا اإلدارة.
• اســتنتاج مــدى مناســبة اســتخدام اإلدارة للقاعــدة املحاســبية املتعلقــة بمواصلــة النشــاط، واســتنادا 
ــة ذات عالقــة بأحــداث أو  ــة جوهري ــاك ريب ــم الحصــول عليهــا، مــا إذا كان هن ــي ت ــة املراجعــة الت ــى أدل إل
ظــروف قــد تثيــر شــكا كبيــرا بشــأن قــدرةً  البنــك علــى مواصلــة النشــاط. وإذا خلصنــا إلــى وجــود ريبــة 
جوهريــة، يكــون مطلوبــا منــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات الــواردة فــي القوائــم املاليــة، أو 
إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة، يتــم تعديــل رأينــا. وتســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة املراجعــة التــي 
تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا . ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف املســتقبلية قــد تتســبب 

فــي توقــف مواصلــة النشــاط.
• تقييــم العــرض الشــامل، وهيــكل ومحتــوى القوائــم املاليــة، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت 

القوائــم املاليــة تعبــر عــن املعامــالت واألحــداث التــي تمثلهــا بطريقــة تحقــق عرضــا عــادال.
• لقــد أبلغنــا اإلدارة واملكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق، مــن بيــن أمــور أخــرى، بالنطــاق والتوقيــت 
املخطــط للمراجعــة والنتائــج املهمــة للمراجعــة، بمــا فــي ذلــك أيــة أوجــه قصــور مهمــة فــي الرقابــة 

ــة. ــالل املراجع ــة اكتشــفناها خ الداخلي
تونس، في 2  أفريل 2020

مراقبي الحسابات

سمير العبيدي فتحي السعيدي

القوائم املالية املجمعة
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