
جدول التدفقـات النقـديـة السنة المحاسبـية من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2021
)الوحدة : 1.000 دينار(

جـدول التعهدات خارج الموازنـة السنة المحاسبـية المختومة فـي 31 ديسمبر 2021
)الوحدة : 1.000 دينار(

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاحات

الخصوم المحتملة
863 385712 15629سندات و ضمانات و كفاالت اخرى ممنوحة1

638 535314 16391اعتمادات مستنديه2

501 027 9201 020 1 مجموع الخصوم المحتملة 

التعهدات المقدمة
539 138160 17217تعهدات التمويل المقدمة4

-350 7تعهدات على االوراق المالية5

539 488160 224 مجموع التعهدات المقدمة 

التعهدات المقبولة
812 840 2001 000 2ضمانات مقبولة7

812 840 2001 000 2 مجموع التعهدات المقبولة 

قـائمـة النتـائـج السنة المحاسبـية من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2021  
)الوحدة : 1.000 دينار(

من غرة جانفيإيضاحات
الى 31 ديسمبر

2021

من غرة جانفي
 الى 31 ديسمبر 

2020
إيرادات اإلستغالل البنكي

675 689498 19488فوائد و مداخيل مماثلةإيراد 1

233 378122 20147عموالت  )على شكل ايرادات(إيراد 2

673 44624 2126مرابيح محفظة السندات التجارية والعمليات الماليةإيراد 3

242 89917 2223مداخيل محفظة استثمارإيراد 4

823 412662 686 مجموع إيرادات االستغالل البنكية 

أعباء االستغالل البنكي 
)709 254()937 236(23فوائد مدينة وأعباء مماثلةعبء 1

)921 5()648 6(24عموالت مدينةعبء  2

(630 260)(585 243) مجموع أعباء االستغالل البنكي

193 827402 442 الناتج البنكي الصافي 

مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيم المستحقات  و عناصر خارج إيراد -5  عبء  4
الموازنة والخصوم

25)45 977()69 974(

)585(26321مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة محفظة استثمارإيراد -6  عبء  5

338145 إيرادات استغالل أخرى إيراد 7

)367 143()198 176(27مصاريف األعوانعبء  6

)562 46()809 49(28أعباء االستغالل العامةعبء  7

)393 12()516 12( مخصصات استهالكات ومدخرات األصول الثابتةعبء  8

457 986129 158 نتيجة االستغالل 

125)363( رصيد ربح/خسارة على عناصر عادية أخرىإيراد -8  عبء  9

)619 50()303 67(29االداء على األرباحعبء  11

963 32078 91نتيجة االنشطة العادية

)343 17()951 9(30رصيد ربح/خسارة متأتية من العناصر الطارئةايراد-9  عبء 10

620 36961 81 النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
312,3541,783النتيجة حسب السهم )بالدينار(

من غرة جانفيايضاحات
 الى 31 ديسمبر

2021

من غرة جانفي
 الى 31 ديسمبر

2020

أنشطة االستغالل
904 110641 670 إيرادات االستغالل البنكي المقبوضة 

)055 291()873 259(أعباء االستغالل البنكي المدفوعة  

893 2)080 3( ودائع / سحوبات لدى المؤسسات البنكية

000 3)500 8(ودائع / سحوبات لدى المؤسسات المالية األخرى

)490 388()670 172(قروض و تسبقات / سداد قروض و تسبقات ممنوحة للحرفاء

644 112175 280 ودائع الحرفاء/سحب ودائع الحرفاء

018 32222 7 سندات التوظيف سندات العمليات

)445 157()502 204(مبالغ مسددة لألعوان ودائنون آخرون

)025 30(715 17تدفقات نقدية اخرى متأّتية من أنشطة االستغالل

)170 73()513 40( االداءات المدفوعة على األرباح

(726 94)121 286التدفقات النقدية الصافية المتأّتية من أنشطة االستغالل

أنشطة االستثمار
379 16221 22فوائد و حصص أرباح مقبوضة على محفظة االستثمار

)177 72()969 77(اقتناء /تفويت محفظة استثمار

)288 25()562 21( اقتناء / تفويت األصول الثابتة

(086 76)(369 77) التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة االستثمار

 أنشطة التمويل

)540 51()136 46(إصدار / سداد القروض

377)18(ارتفاع / انخفاض الموارد الخصوصية

-- حصص أرباح مدفوعة

(163 51)(346 70)التدفقات  النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل

)975 221(406 138 التغير الصافي في السيولة  او ما يعادلها خالل السنة المحاسبية

180 205343 121السيولة و ما يعادل السيولة في بداية السنة المحاسبية

205 610121 32259السيولة و ما يعادل السيولة  في نهاية السنة المحاسبية

31 ديسمبرإيضاحات
2021

31 ديسمبر 
2020

األصول

خزانة وأموال لدى البنك المركزي التونسي و مركز الصكوك البريدية والخزينة العامة للبالد 1
383 692167 1242التونسية

982 84137 292مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية2

983 832 9755 949 35مستحقات على الحرفاء3

192 87036 428محفظة السندات التجارية4

681 707260 5340محفظة االستثمار5

061 32866 665األصول الثابتة6

961 35357 757أصول أخرى7

243 459 7666 777 6 مجـمـوع األصـول 

الخصوم   
8611البنك المركزي ومركز الصكوك البريدّية1

415 62387 967ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية2

862 132 1905 412 105ودائع وأموال الحرفاء3

450 416377 11329اقتراضات وموارد خصوصية4

311 025176 12226 خصوم  اخرى5

049 774 2605 035 6 مجموع الخصوم

األموال الذاتية
 800 800172 172 رأس المال1

433 783340 13481االحتياطات 2

341 554110 6 النتائج المؤجلة5

620 36961 81  نتيجة السنة المحاسبية 6

194 506685 14742مجموع األموال الذاتية 

243 459 7666 777 6 مجموع الخصوم  و  األموال الذاتية    

الموازنة السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021
باأللف دينار

UIB حضرات السادة المساهمين لالتحاد الدولي للبنوك
I . تقرير حول تدقيق القوائم المالية

1  - الرأي
تنفيــذا لمهمــة مراقبــة الحســابات الموكلــة الينــا بموجــب جلســتكم العامــة 
ــاد  ــة لالتح ــم المالي ــق القوائ ــا بتدقي ــل 2021 قمن ــخ 16 افري ــدة بتاري المنعق
ــي 31 ديســمبر 2021 و  ــة ف ــى الموازن ــي تشــتمل عل ــوك و الت ــي للبن الدول
ــخ  ــك التاري ــي ذل ــة ف ــة للســنة المنتهي ــات النقدي ــج و جــدول التدفق ــة النتائ قائم
ــبية. ــم الطــرق  المحاس ــك  ملخــص أله ــي ذل ــا ف ــة بم و االيضاحــات المرفق

ــي 18  ــد ف ــس االدارة المنعق ــل مجل ــن قب ــة م ــة المختوم ــم المالي ــر القوائ تظه
مــارس 2022 امــوال ذاتيــة موجبــة  تبلــغ 506 742 الــف دينــار تونســي  
ــار  ــف دين ــغ 369 81 ال ــا نتيجــة الســنة المحاســبية للمجموعــة بمبل ــا فيه بم

تونســي.

ــورة  ــس ص ــر  تعك ــذا التقري ــة له ــة المرفق ــم المالي ــان القوائ ــا ف ــب راين حس
مطابقــة مــن كافــة النواحــي الجوهريــة  الوضعيــة الماليــة للبنــك كمــا هــي فــي 
31 ديســمبر 2021 و لنتيجــة عملياتــه و التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي 

نفــس التاريــخ  طبقــا لنظــام المحاســبة للمؤسســات

2  - أساس الرأي
تمــت عمليــة التدقيــق وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة المعتمــدة بالبــالد التونســية 
. ان المســؤولية التــي تقــع علــى عاتقنــا بموجــب هــذه المعاييــر مفصلــة اكثــر  
ضمــن بنــد مســؤوليات مدققــي الحســابات فــي تدقيــق القوائــم الماليــة  الــواردة 
ــلوك  ــد الس ــا لقواع ــك وفق ــن البن ــتقلون ع ــن مس ــي و نح ــا الحال ــي تقريرن ف
االخالقــي الخاصــة بمراجعــة القوائــم الماليــة فــي البــالد التونســية و قــد 
ــات و القواعــد. ــذه المتطلب ــا له ــة االخــرى وفق اســتوفينا مســؤوليتنا االخالقي

اننــا نعتقــد ان العناصــر المؤيــدة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة و مالئمــة لنؤســس 
راينا.

3  -  فقرة المالحظات
نعتبر أنه من المفيد لفت انتباهك إلى المواقف الموضحة على مستوى:

ــير  ــذي يش ــتركة" ال ــة 2.2.2 "المخصصــات المش ــم  المالي أ - ايضــاح القوائ
إلــى أنــه تطبيقــا لمنشــور البنــك المركــزي التونســي عــدد 20-2012  كمــا 
ــق  ــن طري ــك UIB ع ــا البن ــة ، انش ــه بالنصــوص الالحق ــه و اتمام ــم تعديل ت
ــمى "المخصصــات  ــة تس ــة عام ــج مخصصــات ذات صبغ ــن نتائ الخصــم م
المشــتركة" لتغطيــة المخاطــر الكامنــة علــى االلتزامــات الحاليــة وااللتزامــات 
التــي تتطلــب متابعــة خاصــة علــى معنــى منشــور البنــك المركــزي التونســي 

ــم 24-91. رق

تــم تعديــل منهجيــة احتســاب المخصصــات بموجــب منشــور البنــك المركــزي 
التونســي عــدد 2022-02 بتاريــخ 04 مــارس 2022. تمــت معالجــة هــذا 
ــى إنشــاء مخصصــات مشــتركة  ــر بأثــر مســتقبلي وأدى إل التغييــر فــي التقدي

إضافيــة بقيمــة 042 16 الــف دينــار تونســي  للســنة الماليــة 2021.

وبالتالــي ، فــإن المخصصــات لعــام 2021 تبلــغ 559 21 الــف دينــار 
تونســي والمبلــغ القائــم للمخصصــات المشــتركة المكونــة مــن قبــل البنــك يبلــغ 

ــمبر 2021. ــي 31 ديس ــي ف ــار تونس ــف دين 056 83 ال

ب- إيضــاح للســنة الماليــة عــدد 27 "تكاليــف الموظفيــن" والــذي ينــص علــى 
ــن  ــره م ــم تقدي ــد ت ــة 2021 ق ــنة المالي ــد للس ــض التقاع ــص تعوي أن تخصي
قبــل البنــك وفقــاً للطريقــة االكتواريــة مــن خــالل االحتفــاظ بمعاييــر الحســاب 

ː 1. مراجع إعداد وتقديم القوائم المالية
تــّم إعــداد القوائــم الماليــة  المختومــة فــي 31 ديســمبر 2021 طبقــا 
للقواعــد وللطــرق المحاســبّية المعتمــدة فــي تونــس عمومــا وخاصــة معاييــر 
ــات  ــة بالمؤسس ــى 25( المتعلق ــدد 21 ال ــبة ع ــر المحاس ــبة )معايي المحاس

ــي 1999 ــذ 1 جانف ــا من ــرى تطبيقه ــي ج ــة و الت البنكي

2. مناهج المحاسبة المطبقة
ــة  ــاس القيم ــى أس ــوك عل ــي للبن ــاد الدول ــة لالتح ــم المالي ــداد القوائ ــم إع يت

ــي׃ ــا يل ــم كم ــبة األه ــادئ المحاس ــص مب ــر. و تلخ ــة للعناص التاريخي
ː1.2 إدراج الفوائد و الفوائض

ــنة  ــتخلصة خــالل الس ــر المس ــتحقة و غي ــد المس ــض و الفوائ تســجل الفوائ
المحاســبية بتاريــخ الختــم ضمــن إيــرادات الســنة المحاســبية عندمــا تتعلــق 
بالحرفــاء المصنفيــن ك »أصــول جاريــة" )صنــف أ( أو ضمــن "األصــول 
التــي تتطلــب متابعــة خاصــة" )صنــف ب 1( علــى معنــى المنشــور عدد24 
لســنة 1991 للبنــك المركــزي اســتنادا إلــى تصنيــف المســتحقات كمــا تــم 

اقرارهــا بتاريــخ الختــم.
ــنة  ــدد 2 لس ــزي ع ــك المرك ــن منشــور البن ــن بمقتضــى الفصــل 2 م و لك
2012  ال يتعيــن علــى مؤسســات القــروض الدمــج  فــي ايراداتهــا الفوائض 
التــي لــم تدفــع بتاريــخ  إعــادة الجدولــة و المرتبطــة بالتعهــدات الجاريــة و 
التــي تســتوجب متابعــة خاصــة )صنــف1( و التــي كانــت موضــوع إعــادة 

الجدولــة فــي إطــار المنشــور عــدد 4 لســنة 2011.
ــة  ــا والمتعلق ــم قبضه ــم يت ــي ل ــتحقة والت ــد المس ــض و الفوائ ــجل الفوائ تس
بالمســتحقات المصنفــة ضمــن "األصــول غيــر المؤكــدة" )صنــف ب 2( أو 
"األصــول غيــر المضمونــة" )صنــف ب 3( أو ضمــن "األصــول المعلقــة" 
)صنــف ب 4( علــى معنــى منشــور البنــك المركــزي عــدد 24 لســنة 

ــرادات. ــس باإلي ــوزة ولي ــد المحج ــض و الفوائ 1991 بالفوائ
ــور  ــى المنش ــى معن ــمبر 2021 و عل ــخ 31 ديس ــابات بتاري ــف الحس لوق
ــة  ــد المرتبط ــض و الفوائ ــز الفوائ ــداد حج ــم إع ــنة 1991، ت ــدد24 لس ع
بالمســتحقات المصنفــة ب-2ب3 أو ب4 علــى أســاس تصنيــف المســتحقات 

ــة 2021 ، بعــد أن  ــة الموقعــة فــي 26 جويلي ــة الناتجــة عــن االتفاقي المعدل
زادت أســاس احتســاب المنحــة المذكــورة مــن 6 أشــهر إلــى 12 شــهًرا 
مــن الرواتــب ، ونــص علــى زيــادات فــي المكافــآت المتفــق عليهــا للســنتين 
الماليتيــن 2020 و 2021 بالمعــدالت ذات الصلــة البالغــة ٪5.3 و 6.7٪.
ــاء  ــى إنش ــتقبلي وأدى إل ــر مس ــر بأث ــي التقدي ــر ف ــذا التغيي ــة ه ــت معالج تم
تخصيــص للســنة الماليــة 2021 بقيمــة  715 17 الــف دينــار تونســي.

لم نغير رأينا ازاء هذه النقطة.

4. تقرير مجلس االدارة
يتولى مجلس االدارة اعداد تقرير مجلس االدارة.

ال يشــمل رأينــا المتعلــق بالقوائــم الماليــة تقريــر مجلــس ادارة و ال نعبــر عــن 
ــد بتاريــخ  ــر كمــا اقــره مجلــس االدارة المنعق ــق بهــذا التقري اي ضمــان يتعل
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5. مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية
ــة  ــم المالي ــان القوائ ــي ب ــان منطق ــى ضم ــي الحصــول عل ــا ف ــل  اهدافن تتمث
ــة ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش او الخطــأ  ــة مــن االخطــاء الجوهري خالي
و اصــدار تقريــر التدقيــق الــذي يتضمــن راينــا. يتوافــق الضمــان المنطقــي 
ــة  ــك، أن عملي ــذي ال يضمــن، مــع ذل مــع مســتوى عــاٍل مــن الضمــان، وال
التدقيــق التــي تــم إجراؤهــا وفًقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة المطبقــة فــي 
تونــس، ســتجعل مــن الممكــن دائًمــا اكتشــاف أي خلــل كبيــر  يمكــن ان ينشــا.

يمكــن ان ينشــا الخلــل عــن  الغــش او الخطــأ  و يعتبــر هامــا عنــد التوصــل 
ــة  ــرارات االقتصادي ــى الق ــر عل ــه التأثي ــه يمكن ــة ان ــة او جماعي ــة فردي بصف

ــم الماليــة باالعتمــاد علــى هــذا الخلــل. التــي يتخذهــا مســتعملي القوائ

فــي اطــار عمليــة التدقيــق وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة المعمــول بهــا فــي 
ــل  ــع مراح ــي جمي ــدي ف ــدا نق ــع مب ــي و نتب ــق المهن ــارس التدقي ــس نم تون

ــق. التدقي

II. تقرير متعلق بااللتزامات القانونية  و التنظيمية
ــي نصــت  ــات الخاصــة الت ــا ايضــا بالمراجع ــق قمن ــة التدقي ــي اطــار مهم ف
عليهــا المعاييــر التــي نشــرتها هيئــة الخبــراء المحاســبين بتونــس و النصــوص 

القانونيــة الجــاري العمــل بهــا.

1. فعالية نظام الرقابة الداخلية
ــة  ــي نظــام الرقاب ــة ف ــص مهم ــم نالحــظ وجــود نقائ ــا ل ــى مراجعتن ــاء عل بن

ــك. ــة للبن ــم المالي ــى القوائ ــر عل ــانها ان تؤث ــن ش ــي م الداخل

تــم تقديــم تقريــر يتنــاول نقــاط الضعــف و العيــوب التــي تــم تحديدهــا اثنــاء 
تدقيقنــا الــى مســؤولي الحوكمــة بالبنــك.

2. مطابقة مسك حسابات االوراق المالية للقوانين الجاري بها العمل
ــل  ــم نكتشــف اي خل ــا مــن اعمــال تدقيــق ل ــاه ضروري اســتنادا الــى مــا راين
متعلــق بمطابقــة حســابات اوراق ماليــة للبنــك للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل

 
تونس في 01 افريل 2022

مراقبي الحسابات
                                 

              AMC ERNST & YOUNG                            FINOR       
    وليد بن صالح                                    نورالدين الحاجي

إيضاحات حول القوائم المالية في 31 ديسمبر 2021

ــي. ــخ الحال ــم إقرارهــا بالتاري كمــا ت
بالنســبة لهــذه األصــول ال يــدرج البنــك فــي نتائجــه إال الفوائــد )أو 
ــدة )أو إيــراد(  ــا المديــن و تخصــم أي فائ اإليــرادات( التــي يتحملهــا فعلي

ــج. ــن النتائ ــع م ــم تدف ــل ول ــن قب ــم تســجيلها م ت
توخيــا للحــذر تخصــص مدفوعــات أقســاط المســتحقات  فــي النظــام 
ــال أوال و  ــديد رأس الم ــي 2006 لتس ــع ف ــذي وض ــا ال ــي دلت المعلومات

ــض. ــا للفوائ بعده
تــم اعتمــاد المعالجــة المحاســبية ذاتهــا بعــد ادخــال نظــام معلوماتــي

Amplitude  جديــد و ذلــك بدايــة مــن جويليــة 2019
ː2.2 تقييم التعهدات والمدخرات المتعلقة

ː2-2-1 المدخرات الخاصة
ــة   ــرات المرتبط ــد المدخ ــدات و تحدي ــم التعه ــف و تقيي ــداد تصني ــم إع يت
طبقــا لمنشــور البنــك المركــزي التونســي عــدد24 لســنة 1991 المــؤرخ 
فــي 17ديســمبر 1991 كمــا تــم تنقيحــه بالمنشــور عدد 04 لســنة 1999 
المــؤرخ فــي 19 مــارس 1999 و المنشــور عــدد12 لســنة 2001  
المــؤرخ فــي 04 مــاي 2001 و المنشــور عــدد9 لســنة 2012 المــؤرخ 
فــي 29 جــوان 2012 و المنشــور عــدد 21 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 

ː31 ديســمبر 2013. تحــدد أصنــاف المخاطــر  علــى النحــو التالــي
أ - األصول الجارية

ب 1 األصول التي تتطلب متابعة خاصة.
ب 2 األصول غير المؤكدة.

ب 3 األصول غير المضمونة.
ب 4 األصول المعلقة.

تــرد معــدالت المدخــرات حســب صنــف المخاطــر و المطبقــة علــى 
ːالمخاطــر الصافيــة غيــر المغطــاة كالتالــي

ب 2 األصول غير المؤكدة %20
ب 3األصول غير المضمونة %50

ب 4 األصول المعلقة %100

 التقرير العام لمراقبي الحسابات
السنة المحاسبّية المختومة في 31 ديسمبر 2021

2021 القوائم املالية للسنة احملاسبّية املختومة يف 31 ديسمبر



     في 2021/12/31    في 2020/12/31

6 178 2 430 عمليات مع املؤسسات البنكية و املالية 
26 560 22 325 قروض وموارد خاصة

221 368 211 817 عمليات مع احلرفاء
603 365 فوائد و أعباء أخرى

254 709 236 937 مجموع الفوائد املتحملة واألعباء املشابهة

الفوائد المتحملة واألعباء المشابهة
تسجل الفوائد المتحملة واألعباء المشابهة رصيد جملي بقيمة 937 236 ألف دينار بتاريخ 2021/12/31 وترد التفاصيل كما يلي:

العموالت المتحملة
العموالت المتحملة تسجل رصيدا جمليا بقيمة 648 6 ألف دينار بتاريخ 2021/12/31 وترد التفاصيل كما يلي:

     في 2021/12/31    في 2020/12/31

4 542 4 371 عموالت على األموال الرقمية
250 255 عائدات واستحقاقات
215 990 عموالت اخرى
300 383 SICAR  تعويضات على األموال المدارة
111 103 تكاليف دفاتر الصكوك 
149 160 تكاليف تلي غرام و تيلكس
354 386 SMS BANKING تسوية مع تليكوم

5 921 6 648 مجموع العموالت المتحملة 

مخصصات المدخرات ونتائج تصحيح قيم المستحقات على الديون خارج الموازنة و الخصوم 
تسجل مخصصات المدخرات الصافية والخسائر على الديون المغطاة أو ال بمدخرات مبلغا جمليا بقيمة 977 45 دينار بتاريخ 2021/12/31 و ترد تفاصيلها كما يلي:

     في 2021/12/31    في 2020/12/31

64 411 47 314 تكلفة صافية لمخاطر الحرفاء 
5 563 )1 337( تكلفة صافية لمخاطر مختلفة 

69 974 45 977 مجموع المدخرات االحتياطية و نتائج تصحيح قيم المستحقات على الديون خارج الموازنة و الخصوم

ترد تفاصيل تكلفة المخاطر المتفرقة كما يلي:

     في 2021/12/31    في 2020/12/31

7 742 291 مخصصات مدخرات المخاطر و األعباء
)139( )8 123( استردادات لمدخرات المخاطر و األعباء
)240( )334( استردادات لمدخرات لحسابات األصول 

343 244 مخصصات مدخرات  لحسابات األصول
236 7 201 خسائر على العناصر خارج االستغالل

)2 680( )752( أرباح  على العناصر خارج االستغالل
301 136 خسائر على عناصر خارج االستغالل االخرى

5 563 (1 337) مجموع تكاليف المخاطر األخرى 

تكاليف الموظفين:
تسجل تكاليف الموظفين مبلغا جمليا بقيمة  198 176 ألف دينار بتاريخ 2021/12/31 وتفصل كما يلي:

)*( تم تقدير مكافاة نهاية الخدمة اعتباًرا من 31 ديسمبر 2021 بناًء على معايير الحساب الجديدة الناتجة عن اتفاقية الموقعة في 26 جويلية 2021.

     في 2021/12/31    في 2020/12/31

108 209 121 331 اجور الموظفين
26 848 30 164 االعباء االجتماعية

5 046 6 988 اعباء اخرى للموظفين
3 264 17 715 مخصصات مكافاة نهاية الخدمة)*(

143 367 176 198 اجمالي تكاليف الموظفين

ترد تفاصيل تكلفة مخاطر احلرفاء كما يلي:

تكلفة مخاطر الحرفاء     في 2021/12/31    في 2020/12/31
32 860 21 559 مخصصات للمدخرات الجماعية
39 098 40 245 مخصصات لمدخرات مخاطر الطرف المقابل
)8 845( )13 187( استردادات على مدخرات الطرف المقابل أصبحت متاحة
)1 093( )1 330( استردادات على مدخرات الطرف المقابل أصبحت متاحة متأتية من خصم

2 292 373 مخصصات لمخاطر الطرف المقابل على التعهدات خارج الموازنة
)26( )885( استردادات  لمدخرات مخاطر الطرف المقابل على التعهدات خارج الموازنة
125 341 خسائر غير مغطاة للطرف المقابل 

1 216 6 932 خسائر مغطاة بمدخرات 
)1 216( )6 445( استردادات لمدخرات الطرف المقابل مستعملة 

- )487( استردادات لمدخرات الطرف المقابل مستعملة/خصم 
)2 326( )1 576( استردادات للفوائض المحجوزة  على  الديون التي مرت بخسارة 

2 326 1 576 خسائر مغطاة بالفوائض المحجوزة على  الديون التي مرت بخسارة
- 15 937 خسائر مغطاة للديون التي تم التفويت فيها 
- )13 611( استردادات لمدخرات الديون التي تم التفويت فيها
- )2 327( استردادات لمدخرات  على خصم الضمان للديون التي تم التفويت فيها
- )5 783( استردادات للفوائض المحجوزة للديون التي تم التفويت فيها
- 5 783 خسائر مغطاة للفوائض المحجوزة للديون التي تم التفويت فيها
- )1( ارباح التفويت

64 411 47 314 مجموع تكاليف مخاطر  الحرفاء

2020/12/31    2021/12/31     

243 910 250 914 مدخرات مخاطر الطرف المقابل ديون غير ثابتة االستخالص الموازنة
76 612 72 467 مدخرات/خصم الضمان
61 497 83 056 مدخرات ذات صبغة جماعية مشتركة
23 605 33 488 مدخرات على االصول و الخصوم

6 238 6 142 SICAR مدخرات النخفاض قيمة الصناديق التي تديرها
6 117 5 605 مدخرات مخاطر الطرف المقابل خارج الموازنة
2 691 2 467 مدخرات النخفاض قيمة السندات

460 370 مدخرات مخاطر على أصول أخرى
156 156 مدخرات لمخاطر الطرف المقابل خارج الموازنة

421 286 454 665 مجموع

2020/12/31    2021/12/31     

364 522 379 349  حسابات جارية  مدينة
5 913 832 6 040 806  ديون أخرى على احلرفاء

54 160 60 778 املستحقات على املوارد اخلاصة
6 332 514 6 480 933 املجموع الفرعي
)117 512( )124 522( فوائد و فوائض محجوزة
)243 910( )250 913( مدخرات على ديون غير ثابتة االستخالص

)76 612( )72 467( مدخرات على ديون غير ثابتة االستخالص/خصم الضمانات
)61 497( )83 056( مدخرات ذات طابع عام نقول مشتركة

5 832 983 5 949 975 مجموع القروض على احلرفاء

2020/12/31    2021/12/31     

1 579 300 1 580 275 ودائع تحت الطلب
1 786 049 1 958 763 حسابات ادخار
1 608 913 1 664 374 حسابات ألجل و  رقاع الخزينة

58 690 102 422 شهادات االيداع
99 910 106 356 ودائع و ممتلكات اخرى

5 132 862 5 412 190 مجموع الودائع و ممتلكات الحرفاء

ودائع الحرفاء
تســجل ودائــع احلرفــاء رصيــد بقيمــة 190 412 5 ألــف دينــار بتاريــخ 2021/12/31 مقابــل 862 132 5 ألــف دينــار بتاريــخ 2020/12/31. وتــرد تفاصيــل رصيــد 

هــذا البنــد كمــا يلــي:

ترد تفاصيل تقديرات املستحقات على احلرفاء حسب طبيعة العالقة   كما يلي:

     في 2021/12/31    في 2020/12/31

11 275 8 963 عمليات مع المؤسسات البنكية والمالية
468 963 462 018 عمليات مع الحرفاء

18 437 17 708 فوائد و عائدات اخرى مشابهة
498 675 488 689 مجموع الفوائد و العائدات المشابهة

فوائد وعائدات مشابهة
تسجل الفوائد والعائدات المشابهة رصيدا جمليا بقيمة 689 488 ألف دينار بتاريخ 2021/12/31 وترد تفاصيلها كما يلي:

ــن مدخــرات  ــروض بتكوي ــا لمؤسســات الق ــي 31 ديســمبر 2013 إلزام ــك المركــزي التونســي عــدد21 لســنة 2013 المــؤرخ ف ــي منشــور البن أدرج ف
ːــة ــا التالي ــا للحصــص الدني ــي المخاطــر و هــذا طبق ــة صاف ــر ضمــن الصنــف 4 لتغطي ــة تســاوي 3 ســنوات أو أكث ــى األصــول ذات اقدمي ــة عل إضافي

- %40 لألصول ذات اقدمية ضمن الصنف 4 من 3 إلى 5 سنوات.
- %70 لألصول ذات اقدمية ضمن صنف 4 من 6 إلى 7 سنوات.

- %100 لألصول ذات اقدمية ضمن صنف 4 اكبر أو يساوي 8 سنوات.
         

ː2.2.2 مدخرات مشتركة
إلــى حــدود ختــم الســنة المحاســبية  2010، تــم تطبيــق فقــط قواعــد تصنيــف األصــول وتغطيــة المخاطــر المنصــوص عليهــا فــي المنشــور عــدد 91-24 

لســنة 1991 المــؤرخ فــي 17 ديســمبر 1991.
فــي 2011 وتبعــا ألحــداث مــا بعــد الثــورة التــي شــهدتها البــالد تــم تطبيــق القوانيــن المشــار إليهــا فــي األســفل بمقتضــى المنشــور عــدد 04 مــن ســنة 
ــي وقعــت  ــات األحــداث الت ــة المتضــررة مــن تداعي ــة لدعــم المؤسســات االقتصادي ــق باإلجــراءات الظرفي ــل 2011 المتعل ــي 12 افري 2011 المــؤرخ ف

ːوالتــي تنــص خاصــة علــى مــا يلــي
- إعــادة جدولــة االقســاط التــي انتهــت آجالهــا أو ســتنتهي فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 1 ديســمبر 2010 إلــى غايــة 31 ديســمبر 2011 علــى غــرار 

االســتخدامات اإلضافيــة لمســتحقات التصــرف لمجابهــة الوضــع االســتثنائي مــا بعــد الثــورة.
- ال تفضي إعادة الجدولة التي تم القيام بها إلى تصنيف الحريف المعني بصنف 2،3 أو 4 وال إلى مراجعة تصنيفه في 31 ديسمبر 2010.

إضافــة إلــى ذلــك و تطبيقــا ألحــكام المنشــور عــدد 02 لســنة 2012 المــؤرخ فــي 11 جانفــي 2012 ال يمكــن لمؤسســات القــروض اإلدراج فــي إيراداتهــا 
الفوائــض التــي لــم تدفــع بتاريــخ إعــادة الجدولــة و المرتبطــة بالتعهــدات الجاريــة )صنــف ا( و تلــك التــي تتطلــب متابعــة خاصــة )صنــف ب1( فــي نهايــة 

ديســمبر 2010 و التــي تتمتــع بتســوية فــي إطــار المنشــور عــدد 4 لســنة 2011.
تــم تعديــل طريقــة احتســاب المدخــرات المذكــورة بموجــب منشــور البنــك المركــزي التونســي عــدد  02 لســنة 2022 المــؤرخ فــي 4 مــارس 2022. وأدى 

هــذا التغييــر إلــى تكويــن مدخــرات جماعيــة إضافيــة بلغــت  042 16 الــف دينــار تونســي للســنة الماليــة 2021.
وبالتالــي، فــإن المخصصــات لعــام 2021 تبلــغ 21.559 الــف دينــار تونســي و تبلــغ قيمــة احتياطــي المدخــرات المشــتركة التــي كونهــا البنــك 636 28 

ألــف دينــار تونســي فــي 31 ديســمبر 2021.

3.2 معالجة القروض غير المسددة
-فوائد غير مسددة على القروض

ال تخصم أليا الفوائد غير المدفوعة على القروض من حسابات الحرفاء ولكن يتم إدراجها في حسابات الفوائد غير المسددة.
ــر  ــر المؤكــدة " )صنــف ب 2( أو ضمــن " األصــول غي ــة ضمــن " األصــول غي ــر المســددة المصنف ــون غي ــة الدي ــي الموازن ــدم ضمــن صاف تحجــز وتق

ــك المركــزي عــدد 24 لســنة 1991. ــى منشــور البن ــى معن ــف ب 4( عل ــة " )صن ــن " األصــول المعلق ــف ب 3( أو ضم ــة" )صن المضمون
4.2 إعداد  المدخرات

يتم اعداد المدخرات لتناقص عناصر األصول بأصول الموازنة للبنك مع خصم البنود المتعلقة )قروض على الحرفاء محفظة الرسوم...(
بلــغ اجمالــي المدخــرات لمخاطــر الطــرف المقابــل اضافــة الــى المدخــرات علــى األصــول والخصــوم 665 454 ألــف دينــار فــي 2021/12/31 مقابــل 

286 421 ألــف دينــار فــي 2020/12/31 وتــرد تفاصيلهــا كاآلتــي:

6.2  سندات المساهمة׃
تسجل سندات المساهمة  وفقا لقيمة االقتناء أو في صورة االكتتاب بالقيمة االسمية. تسجل االكتتابات غير المحررة خارج الموازنة.

و تسجل المدخرات لخفض القيمة في صورة اختالف بين ثمن االقتناء والقيمة العادلة للسندات.
تسجل ايصاالت الخزينة المشابهة ببند "محفظة االستثمار"

ː7.2  تقييم للممتلكات والديون بالعملة الصعبة
تتــم إعــادة تقييــم األمــوال والديــون بالعملــة الصعبــة بتاريــخ الختــم علــى أســاس الســعر المتوســط للصــرف  فــي ســوق  البنــوك الصــادر عــن البنــك المركــزي 

التونسي.
         

مستحقات على الحرفاء
تســجل المســتحقات علــى الحرفــاء بتاريــخ 2021/12/31 رصيــدا ب قيمــة 975 949 5 ألــف دينــار مقابــل 983 832 5 ألــف دينــار بتاريــخ 

2020/12/31 أي بفــارق 992 116 ألــف دينــار وتفصــل كمــا يلــي:

     في 2021/12/31    في 2020/12/31

25 755 29 034 عموالت على الحسابات 
1 556 1 844 عموالت على عمليات الصناديق

33 560 47 238 عموالت على القروض
33 598 36 695 عموالت على الخدمات المصرفية االلكترونية عن بعد

8 587 9 409 عموالت أخرى
9 656 11 127 عموالت على وسائل الدفع
9 521 12 031 عائدات أخرى للخدمات المالية 

122 233 147 378 مجموع العموالت 

العموالت المقبوضة
تسجل العموالت رصيدا جمليا بقيمة 378 147 دينار بتاريخ 2021/12/31 و ترد التفاصيل كما يلي:

المجموعاخرىالفروعالتسمية
349 349379 379-حسابات جارية  مدينة

806 040 5566 040 2506مستحقات أخرى على الحرفاء
778 77860 60- مستحقات على موارد خاصة

933 480 6836 480 2506المجموع الفرعي
)522 124()522 124(-فوائد و فوائض محجوزة

)913 250()913 250(-مدخرات على مستحقات غير ثابتة االستخالص
)467 72()467 72(-مدخرات على مستحقات غير ثابتة االستخالص/خصم الضمانات

)056 83()056 83(-مدخرات ذات طابع عام نقول مشتركة
975 949 7255 949 5 250مجموع المستحقات على الحرفاء

)يتبع(2021 القوائم املالية للسنة احملاسبّية املختومة يف 31 ديسمبر



31 ديسمبرإيضاحات
2021

31 ديسمبر 
2020

األصول
386 692167 242)1(خزانة  و اموال لدى البنك المركزي التونسي  و مركز الصكوك البريدية والخزينة العامة للبالد التونسية  1

982 84137 92)2(مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية 2

532 831 5325 949 5)3(مستحقات على الحرفاء 3

192 87036 28)4( محفظة السندات التجارية 4

266 573244 345)5(محفظة االستثمار 5

426 78566 65)7(أصول ثابتة 6

991 63858 58)8(أصول أخرى 7

226 65235 37)9(أصول ضريبية مؤجلة  

164 8077 5)6(األوراق المالية التي تم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية

165 485 3906 827 6 مجموع األصول 

الخصوم   
511)10(البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية 1

415 62387 67)11(ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية2

096 119 5655 420 5)12(ودائع وأموال الحرفاء3

450 416377 329)13(قروض  و موارد خصوصية 4

187 947177 226)14(خصوم أخرى5

2526 خصوم ضريبية مؤجلة

185 761 5815 044 6 مجموع الخصوم

642 6682 2 فوائد األقليات في األموال الذاتية األخرى

11627 فوائد األقليات في النتيجة 

669 7842 2 فوائد االقليات

األموال الذاتية
800 800172 172 رأس المال1

796 217342 484 احتياطيات 2

544 226140 40 نتائج مؤجلة3

544 226140 40 نتائج مؤجلة خارج التعديالت المحاسبية

171 78265 82 نتيجة السنة المحاسبية6

311 025721 780)15(مجموع األموال الذاتية 

165 485 3906 827 6 مجموع الخصوم واألموال الذاتية

جدول التعّهدات خارج الموازنة المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021
)الوحدة : 1.000 دينار(

جدول النتيجة المجمعة السنة المحاسبية من 01 جانفي الى 31 ديسمبر 2021
  )الوحدة : 1.000 دينار(

جدول التدّفقات النقدية السنة المحاسبية من 01 جانفي الى 31 ديسمبر 2021
)الوحدة : 1.000 دينار(

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاحات

الخصوم المحتملة

863 385712 629)16(ضمانات و كفاالت مقدمة1

638 535314 391)17(اعتمادات مستنديه2

501 027 9201 020 1 مجموع الخصوم المحتملة 

التعهدات المقدمة

539 138160 217)18(تعّهدات التمويل المقّدمة4

-350 7تعهدات على االوراق المالية

539 488160 224 مجموع التعّهدات المقّدمة 

التعهدات المقبولة

812 840 2001 000 2)19(ضمانات مقبولة7

812 840 2001 000 2 مجموع التعّهدات المقبولة 

من غرة جانفيإيضاحات
الى 31 ديسمبر

2021

من غرة جانفي
 الى 31 ديسمبر 

2020
إيرادات اإلستغالل البنكي

042 193499 489)20(فوائد ومداخيل مماثلةايراد1 

985 480122 148)21(عموالت ذاتية ايراد2

659 49324 26)22(مرابيح محفظة السندات التجارية والعمليات الماليةايراد3

343 27416 23)23(مداخيل محفظة استثمارايراد4

029 440663 687 مجموع إيرادات االستغالل البنكية

أعباء االستغالل البنكي 
)397 254()692 236()24(فوائد مدينة وأعباء مماثلةعبء 1

)616 5()333 6()25(عموالت مدينةعبء 2

(013 260)(025 243) مجموع أعباء االستغالل البنكي

016 415403 444 الناتج البنكي الصافي

مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيم المستحقات و عناصر خارج ايراد-5 عبء 4
)863 67()872 43()26(الموازنة والخصوم

)515(99)27(مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة محفظة استثمارايراد-6 عبء 5

21719 إيرادات استغالل أخرى ايراد7

)898 144()938 177()28(مصاريف األعوانعبء 6

)046 47()309 50()29(أعباء االستغالل العامةعبء 7

)450 12()581 12( مخصصات استهالكات ومدخرات األصول الثابتةعبء 8

263 031130 160 نتيجة االستغالل 

152)323( رصيد ربح/خسارة على عناصر عادية أخرىايراد-8 عبء 9

)186()354 1(الحصة في نتائج الشركات التي تعمل بحسابات األسهم

)688 47()505 65()30(االداء على األرباحعبء 11

541 84982 92 نتيجة األنشطة العادية

)343 17()951 9( رصيد ربح/خسارة متأتية من العناصر االخرى الطارئةايراد-9 عبء 10

11627 حصة النتيجة العائدة إلى األقليات
171 78265 82 النتيجة الصافية للمجموعة

171 78265 82النتيجة الصافية بعد التعديالت المحاسبية

2,3951,886)31(النتائج حسب السهم )بالدينار(

من غرة جانفيايضاحات
 الى 31 ديسمبر

2021

من غرة جانفي
 الى 31 ديسمبر

2020

أنشطة االستغالل
008 765643 671إيرادات االستغالل البنكي املقبوضة )خارج مدا خبل محفظة االستثمار( 

)609 276()173 245(أعباء االستغالل البنكي املدفوعة

893 2)080 3( ودائع / سحوبات لدى املؤسسات البنكية

000 3)500 8(ودائع / سحوبات لدى املؤسسات املالية األخرى

)344 385()578 171(قروض و تسبقات / سداد قروض و تسبقات ممنوحة للحرفاء

307 427172 302ودائع / سحوبات لدى احلرفاء

018 32222 7 سندات التوظيف

)662 159()831 206(مبالغ مسددة  لألعوان و دائنون آخرون

)586 15(628 14تدفقات نقدية أخرى متأّتية من أنشطة االستغالل

)713 73()210 41(االداءات املدفوعة على األرباح

(690 67)772 319التدفقات النقدية الصافية املتأتية من  أنشطة االستغالل

أنشطة االستثمار
676 7256 7فوائد و حصص أرباح مقبوضة على محفظة االستثمار

)560 69()892 99(اقتناء / احاالت على محفظة االستثمار

)582 31()684 21(اقتناء / احاالت على أصول ثابتة

(465 94)(851 113)التدفقات النقدية الصافية املتأتية من أنشطة االستثمار

 أنشطة التمويل

)187 60()305 43(إصدار / سداد اقرتاضات

377)18(ارتفاع / انخفاض املوارد الخصوصية

)7()194 24(أرباح و توزيعات اخرى

(818 59))715 67(التدفقات النقدية الصافية املتأتية من أنشطة التمويل

)973 221(403 138التغري الصايف للسيولة و ما يعادلها خالل السنة املحاسبية

181 208343 121السيولة و ما يعادل السيولة يف بداية السنة املحاسبية

208 611121 259)31(السيولة و ما يعادلها  يف نهاية السنة املحاسبية

بلد اإلقامة% الفوائضطريقة التجميعالنوع% االشرافالقطاعالمؤسسة
تونس%100,00دمج كلياالم%100,00ماليةاالتحاد الدولي للبنوك

IRC تونس%99,97دمج كليفرع%99,97ماليةالدولية الستخالص المستحقات
تونس%99,92دمج كليفرع%99,92ماليةUIB FINANCE المالية لالتحاد الدولي للبنوك

SICAR تونس%34,00دمج كليفرع%34,00ماليةالدولية
UIB تونس%49.00 طريقة حقوق الملكيةمؤسسة ذات صلة% 49.00تامين  تأمينات

الموازنة المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021
باأللف دينار

UIB حضرات السادة المساهمين لالتحاد الدولي للبنوك
I . تقرير حول القوائم المالية المجمعة

1  - الرأي
تنفيــذا لمهمــة مراقبــة الحســابات الموكلــة الينــا بموجــب قــرار الجلســة العامــة 
العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 16 افريــل 2021 قمنــا بتدقيــق القوائــم الماليــة 
ــة  ــة المجمع ــى الموازن ــي تشــتمل عل ــوك و الت ــي للبن ــة لالتحــاد الدول المجمع
ــمبر 2021 و  ــي 31 ديس ــة ف ــة المجمع ــارج الموازن ــدات خ ــدول التعه و ج
قائمــة النتائــج المجمعــة و الجــدول المجمــع للتدفقــات النقديــة  للســنة المنتهيــة 
ــك ملخــص ألهــم الطــرق  المحاســبية و ايضاحــات  ــخ و كذل ــك التاري ــي ذل ف

تفســيرية اخــرى.

تظهــر القوائــم الماليــة المجمعــة المقفلــة مــن قبــل مجلــس االدارة المنعقــد فــي 
18 مــارس 2022 امــوال ذاتيــة موجبــة  تبلــغ 025 780 الــف دينــار 
تونســي  بمــا فيهــا نتيجــة الســنة المحاســبية للمجموعــة بمبلــغ 782 82 الــف 

دينــار تونســي.

فــي رأينــا فــان القوائــم الماليــة المجمعــة المرفقــة لهــذا التقريــر  تعكــس صــورة 
مطابقــة مــن كافــة النواحــي الجوهريــة  الوضعيــة الماليــة للمجمــع كمــا هــي 
فــي 31 ديســمبر 2021 و لنتيجــة عملياتــه و التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة 

فــي نفــس التاريــخ  طبقــا للنظــام المحاســبي للشــركات.

2  - أساس الرأي
بالبــالد  المعتمــدة  الدوليــة  التدقيــق  لمعاييــر  وفقــا  التدقيــق  عمليــة  تمــت 
التونســية. ان المســؤولية التــي تقــع علــى عاتقنــا بموجــب هــذه المعاييــر 
مفصلــة اكثــر  ضمــن بنــد "مســؤوليات مدققــي الحســابات فــي تدقيــق القوائــم 
الماليــة المجمعــة"  الــواردة فــي تقريرنــا الحالــي.  نحــن مســتقلون عــن 
ــة  ــم المالي ــا لقواعــد الســلوك االخالقــي الخاصــة بمراجعــة القوائ المجمــع وفق
فــي البــالد التونســية و قــد اســتوفينا مســؤوليتنا االخالقيــة االخــرى وفقــا لهــذه 

المتطلبــات و القواعــد.

اننــا نعتقــد ان العناصــر المؤيــدة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة و مالئمــة لنؤســس 
رأينا.

ː1. مراجع إعداد و تقديم القوائم المالية المجمعة
تــّم إعــداد القوائــم الماليــة المجّمعــة لالتحــاد الدولــي للبنــوك UIB طبقــا 

ːللقواعــد المحاســبّية المعتمــدة عمومــا و قواعدهــا
- المعايير المحاسبية العامة )المعايير المحاسبية التونسية رقم1(

- المعاييــر المحاســبية البنكيــة )المعاييــر المحاســبية التونســية مــن 21 
إلــى 25(

ــم  ــية رق ــبية التونس ــر المحاس ــع )المعايي ــبية للتجمي ــر المحاس - المعايي
35 إلــى 37(

)المعاييــر  المؤسســات  بتجميــع  الخاصــة  المحاســبية  المعاييــر   -
)38 رقــم  التونســية  المحاســبية 

- قوانيــن البنــك المركــزي التونســي المنصــوص عليهــا فــي المنشــور 
ــم  ــا ت ــمبر 1991 كم ــي 17 ديس ــؤرخ ف ــنة 1991 الم ــدد 24 لس ع
تنقيحــه بالمناشــير عــدد04 لســنة 1999 ˓ عــدد12 لســنة 2001 ˓ 

ــنة 2013 ــنة 2012 ˓ وعــدد21 لس عــدد9 لس

ː2. تاريخ اإلقفال
ــة للشــركات  ــم المالي ــن القوائ ــا م ــة انطالق ــة المجّمع ــم المالي ــداد القوائ ــّم إع ت

ــمبر 2021. ــخ 31 ديس ــة بتاري ــع والمختوم ــاق التجمي ــي نط ــة ف المدرج
3. أساس العمل

يتــم إعــداد القوائــم الماليــة المجمعــة لمجموعــة االتحــاد الدولــي للبنــوك علــى 
أســاس القيمــة التاريخيــة للعناصــر.

3  -  فقرة المالحظات
نعتبر أنه من المفيد لفت انتباهك إلى المواقف الموضحة على مستوى:

أ - ايضــاح القوائــم  الماليــة 5.2.2 "مخصصــات مشــتركة" الــذي يشــير 
إلــى أنــه تطبيقــا لمنشــور البنــك المركــزي التونســي عــدد 2012-20 كمــا 
 "UIB" تــم تعديلــه و اتمامــه بالنصــوص الالحقــة ، انشــات الشــركة األم
ــمى  ــة تس ــة عام ــج المخصصــات ذات صبغ ــن نتائ ــق الخصــم م ــن طري ع
"مخصصــات مشــتركة" لتغطيــة المخاطــر الكامنــة علــى االلتزامــات الحاليــة 
وااللتزامــات التــي تتطلــب رقابــة خاصــة علــى معنــى منشــور البنــك 

المركــزي التونســي رقــم 91-24.

تــم تعديــل منهجيــة احتســاب المخصصــات بموجــب منشــور البنــك المركــزي 
التونســي عــدد 2022-02 بتاريــخ 04 مــارس 2022. تمــت معالجــة هــذا 
التغييــر فــي التقديــر بأثــر مســتقبلي وأدى إلــى إنشــاء مخصصــات جماعيــة 

إضافيــة بقيمــة 042 16 الــف دينــار تونســي  للســنة الماليــة 2021.

وبالتالــي ، فــإن المخصصــات لعــام 2021 تبلــغ 559 21 الــف دينــار 
ــة مــن قبــل البنــك  ــم للمخصصــات المخصصــة المكون ــغ القائ تونســي والمبل

ــمبر 2021. ــي 31 ديس ــي ف ــار تونس ــف دين ــغ 056 83 ال يبل

ــص  ــذي ين ــن" وال ــف الموظفي ــدد 28 "تكالي ــة ع ــنة المالي ــاح للس ب- إيض
ــم تقديــره  ــد ت ــة 2021 ق ــى أن تخصيــص تعويــض التقاعــد للســنة المالي عل
مــن قبــل الشــركة األم "UIB" وفقــاً للطريقــة االكتواريــة مــن خــالل االحتفــاظ 
ــة الناتجــة عــن االتفاقيــة الموقعــة فــي 26 جويليــة  بمعاييــر الحســاب المعدل
ــهر  ــن 6 أش ــورة م ــة المذك ــاب المنح ــاس احتس ــد أن زادت أس 2021 ، بع
إلــى 12 شــهًرا مــن الرواتــب ، ونــص علــى زيــادات فــي المكافــآت المتفــق 
ــة البالغــة  ــن 2020 و 2021 بالمعــدالت ذات الصل عليهــا للســنتين الماليتي

٪5.3 و 6.7٪.
ــاء  ــى إنش ــتقبلي وأدى إل ــر مس ــر بأث ــي التقدي ــر ف ــذا التغيي ــة ه ــت معالج تم
تخصيــص للســنة الماليــة 2021 بقيمــة 715 17 الــف دينــار تونســي.

لم نغير رأينا ازاء هذه النقطة. 

تونس في 01 افريل 2022
مراقبي الحسابات

                                 
              AMC ERNST & YOUNG                            FINOR       

    وليد بن صالح                                    نورالدين الحاجي

االيضاحات حول القوائم المالّية المجّمعة بتاريخ 31 ديسمبر 2021

ː4. نطاق التجميع
ːيضم نطاق التجميع لمجموعة االتحاد الدولي للبنوك

- الشركة األمː االتحاد الدولي للبنوك
- الفروعː الشركات التي يمارس عليها االتحاد الدولي للبنوك رقابة حصرية.

ːطرق التجميع
الطريقــة المســتخدمة لتجميــع المؤسســات التابعــة هــي طريقــة الدمــج الكلــي. 
ــي  ــاهمة الت ــندات المس ــاء س ــف اقتن ــض تكالي ــة تعوي ــذه الطريق ــب ه تتطل
ــن  ــروع ع ــذه الف ــوم له ــول والخص ــة األص ــروع بمجموع ــي الف ــا ف تملكه

ــج. ــة والنتائ ــي األمــوال الذاتي ــة ف ــد حصــة الفوائــض األقلي ــق تحدي طري
تطبــق هــذه الطريقــة علــى مؤسســات القطــاع المالــي التــي يشــرف عليهــا 

االتحــاد الدولــي للبنــوك بصفــة حصريــة.
يلخــص الجــدول التالــي نطــاق المؤسســة وطــرق التجميــع المســتخدمة 

إلعــداد القوائــم الماليــة المجمعــة لمجموعــة االتحــاد الدولــي للبنــوك.

تــم تجميــع  SICAR وفقــا لطريقــة الدمــج الكلــي الن البنــك هــو المشــرف 
SI-  الحصــري علــى هــذا الفــرع و يديــر السياســات الماليــة و التنفيذيــة ل 

UIB هــو مــن أعــوان SICAR  المديــر العــام ل .CAR
ــة أعضــاء  ــن أو تســريح أغلبي ــك بســلطة تعيي ــع البن ــك يتمت ــى ذل ــة إل إضاف

UIB ــن ــذي يترأســه موظــف م ــس اإلدارة ال مجل
ــة ألن  ــوق الملكي ــة حق ــع  UIB Assurances باســتخدام طريق ــم تجمي ت
SOGE- "للبنــك تأثيــر كبيــر علــى هــذه الشــركة التابعــة. تمتلــك شــركة 

ــى 51٪. ــبة تصــل إل ــمال UIB Assurances بنس CAP" رأس

2021 القوائم املالية املجمعة للسنة احملاسبّية املختومة يف 31 ديسمبر

 التقرير العام لمراقبي الحسابات
السنة المحاسبّية المختومة في 31 ديسمبر 2021



     في 2021/12/31    في 2020/12/31

221 056 211 572 عمليات  مع احلرفاء
26 560 22 325 قروض وموارد خصوصية

6 178 2 430 عمليات مع املؤسسات البنكية و املالية
603 365  فوائض و أعباء أخرى

254 397 236 692 مجموع الفوائض املتحملة واألعباء املشابهة

الفوائض املتحملة واألعباء املشابهة׃
تسجل الفوائض املتحملة واألعباء املشابهة 692 236 ألف دينار بتاريخ 2021/12/31 وتفصل كما يلي:

العموالت املتحملة׃
تسجل العموالت املتحملة مبلغا جمليا بقيمة 333 6 ألف دينار بتاريخ 2021/12/31 وتفصل كما يلي:

     في 2021/12/31    في 2020/12/31

4 542 4 371 عموالت على األموال الرقمية
250 255 عائدات واستحقاقات 
215 990 عموالت أخرى
)5( 68  SICAR   تعويضات على األموال املدارة

111 103 تكاليف دفاتر الصكوك
149 160 تكاليف تلي غرام و تيلكس
354 386 SMS BANKING تسوية مع تليكوم

5 616 6 333 مجموع العموالت املتحملة

مخصصات املدخرات ونتائج إصالح القيم على الديون خارج املوازنة واخلصوم
تسجل مخصصات املدخرات واخلسائر على الديون املغطاة أو ال مبدخرات مبلغا جمليا بقيمة 872 43 ألف دينار بتاريخ 2021/12/31 وترد التفاصيل كما يلي:

     في 2021/12/31    في 2020/12/31

62 300 45 210 تكلفة صافية لمخاطر الحرفاء
5 563 )1 338( تكلفة صافية لمخاطر مختلفة 

67 863 43 872 مجموع المخصصات االحتياطية ونتائج إصالح القيم على الديون خارج الموازنة والخصوم

ترد تفاصيل تكلفة املخاطر املختلفة كما يلي: 

2020/12/31 2021/12/31

7 742 مخصصات مدخرات للمخاطر واألعباء 291
)139( )8 123( استردادات مدخرات المخاطر و األعباء
)240( )334( استردادات مدخرات لحسابات األصول

343 244 مدخرات لحسابات األصول
236 7 201 خسائر على العناصر خارج االستغالل

)2 680( )752( ربح على العناصر خارج االستغالل
301 135  خسائر على العناصر األخرى لالستغالل 

5 563 (1 338) مجموع التكلفة الصافية للمخاطر االخرى

)*( تم تقدير مكافاة نهاية الخدمة اعتباًرا من 31 ديسمبر2021 بناًء على معايير الحساب الجديدة الناتجة عن اتفاقية الموقعة في 26 جويلية 2021.

تكاليف املوظفني׃
تسجل تكاليف املوظفني مبلغا جمليا بقيمة  938 177 ألف دينار بتاريخ 2021/12/31 وتفصل كما يلي:

     في 2021/12/31    في 2020/12/31

اجور الموظفين 608 122 412 109
االعباء االجتماعية 463 30 124 27

اعباء اخرى للموظفين 080 7 081 5
3 284 17 787 مخصصات على مكافاة نهاية الخدمة)*(

)3( - استرداد مدخرات مكافاة  نهاية الخدمة
اجمالي تكاليف الموظفين 938 177 898 144

ترد تفاصيل تكلفة أخطار احلرفاء كما يلي: 

تكلفة مخاطر الحرفاء     في 2021/12/31    في 2020/12/31
32 860 21 559 مخصصات للمدخرات المشتركة
39 098 40 245 مخصصات لمدخرات مخاطر الطرف المقابل
)8 845( )13 187( استردادات على مدخرات الطرف المقابل أصبحت متاحة
)1 093( )1 330( استردادات على مدخرات الطرف المقابل أصبحت متاحة متأتية من الخصم 

2 292 373 مخصصات لمخاطر الطرف المقابل على التعهدات خارج الموازنة
)26( )885( استردادات على مخاطر الطرف المقابل على التعهدات خارج الموازنة
125 541 الخسائر غير المغطاة للطرف المقابل

1 216 6 932 الخسائر المغطاة للطرف المقابل
)1 216( )6 445( استردادات على مدخرات الطرف المقابل

- )487( استردادات على مدخرات الطرف المقابل/خصم
)2 326( )1 576( استردادات على الفوائض المحجوزة على المستحقات التي مرت بخسارة 

2 326 1 576 الخسائر المغطاة الستردادات على الفوائض المحجوزة على المستحقات التي مرت بخسارة
)8( )2( تغطية المستحقات التي مرت بخسارة

)2 103( )2 104(  IRC استردادات على مدخرات بناء على استخالص المستحقات لدى
62 300 45 210 مجموع التكلفة الصافية لمخاطر الحرفاء 

2020/12/31    2021/12/31     

359 667 380 259 مدخرات ملخاطر الطرف املقابل ديون غير ثابتة االستخالص يف املوازنة
76 612 72 467 مدخرات/خصم الضمان

6 117 5 761 مدخرات ملخاطر الطرف املقابل خارج املوازنة
156 156 مدخرات خارج املوازنة/خصم الضمان

61 497 83 056 مدخرات ذات طابع عام/مشتركة
5 274 5 289  مدخرات النخفاض قيمة السندات
6 238 6 142 SICAR  مدخرات النخفاض قيمة الصناديق التي تديرها 

460 370 مدخرات ملخاطر على أصول أخرى
23 745 33 719  مدخرات على اخلصوم و االعباء

539 764 587 219 المجموع 

2020/12/31    2021/12/31     

363 507 379 349  حسابات جارية مدينة
6 170 932 6 311 489  مساهمات اخرى على احلرفاء

54 161 60 778  مستحقات على موارد خاصة 
6 588 600 6 751 616  املجموع الفرعي
)259 292( )266 303(  فوائد و فوائض محجوزة
)359 667( )380 258(  مدخرات على ديون غير ثابتة االستخالص

)76 612( )72 467( مدخرات على ديون غير ثابتة االستخالص/خصم الضمانات 
)61 497( )83 056( مدخرات ذات صبغة عامة تسمى مشتركة 

5 831 532 5 949 532  مجموع مستحقات  على احلرفاء

2020/12/31    2021/12/31     

1 556 165 1 576 141 ودائع تحت الطلب
1 786 049 1 958 763 حسابات اّدخار
1 602 827 1 662 261 حسابات ألجل و رقاع خزينة

13 508 13 358 االصول المدارة  للحسابات
58 690 102 422 شهادات إيداع 

101 857 107 620  ودائع و ممتلكات أخرى
5 119 096 5 420 565  ودائع و ممتلكات أخرى للحرفاء

ودائع الحرفاء׃
تسجل ودائع احلرفاء رصيدا بقيمة  565 420 5 ألف دينار يف 2021/12/31 مقابل 096 119 5 ألف دينار يف 2020/12/31. و يرد رصيد هذا البند كما يلي:

     في 2021/12/31    في 2020/12/31

11 275 8 963 عمليات مع المؤسسات البنكية و المالية
468 941 461 996  عمليات مع الحرفاء

18 826 18 234 فوائض و عائدات أخرى مشابهة
499 042 489 193 مجموع الفوائد و العائدات المشابهة

فوائد و عائدات مشابهة׃
تسجل الفوائد والعائدات املشابهة مبلغا جمليا بقيمة 193 489 ألف دينار بتاريخ 2021/12/31 وترد التفاصيل كما يلي:

)يتبع(

5. المعايير المحاسبية لإلعداد و التقييم׃
1.5 إدراج الفوائض و الفوائد׃

ــاء  ــق بالحرف ــا تتعل ــة عندم ــنة المالي ــرادات الس ــن إي ــم ضم ــخ الخت ــبية بتاري ــنة المحاس ــتخلصة خــالل الس ــر المس ــتحقة و غي ــد المس ــض و الفوائ تســجل الفوائ
المصنفيــن ك »أصــول جاريــة" )صنــف أ( أو ضمــن "األصــول التــي تتطلــب متابعــة خاصــة" )صنــف ب 1( علــى معنــى المنشــور عــدد24 لســنة 1991 للبنــك 

المركــزي اســتنادا إلــى تصنيــف المســتحقات كمــا تــم اقرارهــا بتاريــخ الختــم.
و لكــن بمقتضــى الفصــل 2 مــن منشــور البنــك المركــزي عــدد 2 لســنة 2012  ال يتعيــن علــى مؤسســات القــروض االدراج  فــي ايراداتهــا الفوائــض التــي لــم 
تدفــع بتاريــخ  إعــادة الجدولــة و المرتبطــة بالتعهــدات الجاريــة و التــي تســتوجب متابعــة خاصــة )صنــف1( و التــي كانــت موضــوع إعــادة الجدولــة فــي إطــار 

المنشــور عــدد 4 لســنة 2011.
تســجل الفوائــض و الفوائــد المســتحقة والتــي لــم يتــم قبضهــا والمتعلقــة بالمســتحقات المصنفــة ضمــن "األصــول غيــر المؤكــدة" )صنــف ب 2( أو"األصــول غيــر 
المضمونــة" )صنــف ب 3( أو ضمــن "األصــول المعلقــة" )صنــف ب 4( بالفوائــض و الفوائــد المحجــوزة وليــس باإليــرادات علــى معنــى المنشــور عــدد24 

لســنة1991.
لوقــف الحســابات بتاريــخ 31 ديســمبر 2021 و علــى معنــى المنشــور عــدد24 لســنة 1991، يتــم التحفــظ علــى الفوائــض و الفوائــد المرتبطــة بالمســتحقات 

المصنفــة ب-2ب3 أو ب4 علــى أســاس تصنيــف المســتحقات كمــا تــم إقرارهــا بالتاريــخ الحالــي.
بالنســبة لهــذه األصــول ال يــدرج البنــك فــي نتائجــه إال الفوائــد )أو اإليــرادات( التــي يتحملهــا فعليــا المديــن و تخصــم أي فائــدة )أو إيــراد( تــم تســجيلها مــن قبــل 

ولــم تدفــع مــن النتائــج.
من باب الحذر تخصص مدفوعات أقساط القروض  في النظام المعلوماتي دلتا الذي وضع في 2006 لتسديد رأس المال أوال و بعدها للفوائض.

2.5 تقييم التعهدات والمدخرات المرتبطة׃
1.2.5 المدخرات الخاصة׃

يتــم إعــداد تصنيــف و تقييــم التعهــدات و تحديــد المدخــرات المرتبطــة  طبقــا لمنشــور البنــك المركــزي التونســي عــدد24 لســنة 1991 المــؤرخ فــي 17ديســمبر 
1991 كمــا تــم تنقيحــه بالمنشــور عــدد 04 لســنة 1999 المــؤرخ فــي 19 مــارس 1999 و المنشــور عــدد12 لســنة 2001  المــؤرخ فــي 04 مــاي 2001 و 
المنشــور عــدد9 لســنة 2012 المــؤرخ فــي 29 جــوان 2012 و المنشــور عــدد 21 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 31 ديســمبر 2013. تحــدد أصنــاف المخاطــر  

ːعلــى النحــو التالــي

أ - األصول الجارية
ب 1 األصول التي تتطلب متابعة خاصة.

ب 2 األصول غير المؤكدة.
ب 3 األصول غير المضمونة.

ب 4 األصول المعلقة.

ːترد معدالت المدخرات حسب صنف المخاطر و المطبقة على المخاطر الصافية غير المغطاة كالتالي
ب 2 األصول غير المؤكدة 20%

ب 3 األصول غير المضمونة 50%
ب 4 األصول المعلقة 100%

أدرج فــي منشــور البنــك المركــزي التونســي عــدد21 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 31 ديســمبر 2013 إلزامــا لمؤسســات القــروض بتكويــن مدخــرات إضافيــة 
ːعلــى األصــول صنــف 4 ذات اقدميــة تســاوي 3 ســنوات أو أكثــر لتغطيــة المخاطــر و هــذا طبقــا للحصــص الدنيــا التاليــة

- %40 لألصول ذات اقدمية ضمن الصنف 4 من 3 إلى 5 سنوات.
- %70  لألصول ذات اقدمية ضمن صنف 4 من 6 إلى 7 سنوات.

- %100 لألصول ذات اقدمية ضمن صنف 4 اكبر أو يساوي 8 سنوات.

2.2.5 مدخرات جماعية׃
إلــى حــدود ختــم الســنة الماليــة 2010، تــم تطبيــق فقــط قواعــد تصنيــف األصــول وتغطيــة المخاطــر المنصــوص عليهــا فــي المنشــور عــدد 24 لســنة 1991 

المــؤرخ فــي 17 ديســمبر 1991.
فــي 2011 وتبعــا ألحــداث مــا بعــد الثــورة التــي شــهدتها البــالد تــم تطبيــق القوانيــن المشــار إليهــا فــي األســفل بمقتضــى المنشــور عــدد 04 مــن ســنة 2011 
المــؤرخ فــي 12 افريــل 2011 المتعلــق باإلجــراءات الظرفيــة لدعــم المؤسســات االقتصاديــة المتضــررة مــن تداعيــات األحــداث التــي وقعــت والتــي تنــص 

ːخاصــة علــى مــا يلــي
ــى غــرار  ــة 31 ديســمبر 2011 عل ــى غاي ــن 1 ديســمبر 2010 إل ــدة بي ــرة الممت ــي الفت ــا أو ســتنتهي ف ــي انتهــت آجاله ــد الت ــة المواعي - إعــادة جدول

ــورة. ــد الث ــا بع ــتثنائي م ــة الوضــع االس ــروض التصــرف لمجابه ــة لق االســتخدامات اإلضافي
- ال تفضي إعادة الجدولة التي تم القيام بها إلى تصنيف الحريف المعني بصنف 2،3 أو 4 وال إلى مراجعة تصنيفه في 31 ديسمبر 2010.

إضافــة إلــى ذلــك و تطبيقــا ألحــكام المنشــور عــدد 02 لســنة 2012 المــؤرخ فــي 11 جانفــي 2012 ال يمكــن لمؤسســات القــروض اإلدراج فــي إيراداتهــا 
الفوائــض التــي لــم تدفــع بتاريــخ إعــادة الجدولــة و المرتبطــة بالتعهــدات الجاريــة )صنــف ا( و تلــك التــي تتطلــب متابعــة خاصــة )صنــف ب1( فــي نهايــة ديســمبر 

2010 و التــي تتمتــع بتســوية فــي إطــار المنشــور عــدد 4 لســنة 2011.
تطبيقــا للمنشــور عــدد20 لســنة 2012 كمــا تــم تنقيحــه و اتمامــه بالنصــوص الالحقــة و الــذي ينــص علــى االلتــزام بتكويــن مدخــرات عامــة تســمى "مدخــرات 
جماعيــة" تطــرح مــن نتائــج الســنة لتغطيــة المخاطــر المحتملــة للتعهــدات الجاريــة و التعهــدات التــي تســتوجب متابعــة خاصــة علــى معنــى المنشــور عــدد24 

لســنة 1991،
تــم تعديــل طريقــة احتســاب المدخــرات المذكــورة بموجــب منشــور البنــك المركــزي التونســي رقــم  02 لســنة 2022 المــؤرخ فــي 4 مــارس 2022. وأدى 

هــذا التغييــر إلــى تكويــن مدخــرات جماعيــة إضافيــة بلغــت  042 16 الــف دينــار تونســي للســنة الماليــة 2021.
وبالتالــي، فــإن المخصصــات لعــام 2021 تبلــغ 21.559 الــف دينــار تونســي و تبلــغ قيمــة احتياطــي المدخــرات المشــتركة التــي كونهــا البنــك 636 28 ألــف 

دينــار تونســي فــي 31 ديســمبر 2021.

3.5 إعداد المدخرات׃
ترد المدخرات النخفاض قيمة األصول بأصول الموازنة للبنك مع خصم البنود المتعلقة )قروض على الحرفاء محفظة الرسوم...(

بلــغ اجمالــي المدخــرات لمخاطــر الطــرف المقابــل و اضافــة الــى المدخــرات علــى األصــول والخصــوم 219 587 ألــف دينــار فــي 31/12/2021 مقابــل
764 539 ألف دينار في 31/12/2020 وترد تفاصيلها كاآلتي:

4.5 سندات المساهمة׃
تســجل ســندات املســاهمة  وفقــا لقيمــة االقتنــاء أو يف صــورة االكتتــاب بالقيمــة االســمية. تســجل االكتتابــات غيــر احملــررة خــارج املوازنــة. و تســجل مدخــرات التناقــص 

عنــد وجــود فــارق بــني قيمــة االقتنــاء والقيمــة الصحيحــة للســندات. تــرد ســندات اخلزينــة املشــابهة ببنــد "محفظــة االســتثمار"

5.5 تقييم لألموال والديون بالعملة الصعبة׃
تتــم إعــادة تقييــم االمــوال والديــون بالعملــة الصعبــة بتاريــخ اخلتــم علــى أســاس الســعر املتوســط للعملــة األجنبيــة يف الســوق املشــتركة بــني البنــوك و الصــادر عــن البنــك 

املركــزي التونســي.

مستحقات على الحرفاء׃
تســجل املســتحقات علــى احلرفــاء يف 2021/12/31 رصيــد بقيمــة 532 949 5  ألــف دينــار مقابــل 532 831 5  ألــف دينــار يف 2020/12/31 أي بفــارق 000 118 ألــف 

دينــار وتــرد التفاصيــل كمــا يلــي:

     في 2021/12/31    في 2020/12/31

25 755 29 034 عموالت على الحسابات 
1 556 1 844 عموالت على عمليات الصناديق

33 560 47 238 عموالت على القروض
33 599 36 696 عموالت على الخدمات المصرفية االلكترونية عن بعد

9 338 10 510  عموالت أخرى
9 656 11 127  عموالت على وسائل الدفع
9 521 12 031  ايرادات أخرى للخدمات المالية

122 985 148 480  مجموع العموالت (في شكل ايرادات)

العموالت المقبوضة׃
تسجل العموالت مبلغا جمليا بقيمة 480 148 ألف دينار بتاريخ 2021/12/31 وترد تفاصيلها كما يلي:
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